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ត���សមមូលរបស់រូបិយវត�� 

អក��រកាត់ និងពាក��បំ���ញ 

អារម�កថា

��ចក�ី���ងអំណគុណ

ប��ី��អប់រូប និងតារាង

��ចក�ីស���ប��តិបត�ិ 

��ចក�ី��ើម 

ទិដ�ភាពស���បស�ីពីការងារបច��ប��ន�៖ យុទ�សា���អភិវឌ��ន៍��ះ�រកការនាំ��ញ��ើ
ឱ��រចនាសម�័ន�ការងារ�កម��ជាមាន��ង់��យពិ��ស�យ��ក 
-��ដ�កិច�របស់កម��ជាគាំ��ដល់ការងារ��ើនក���ង 

-ការងារទំ�ើបៗជា��ើន���វ�នប��ើត��ន ប៉ុ���ភាគ��ើនមាន���ក��ងវ�ស័យ����ណីដ��ល

 គុណភាពការងារមានភាពល����ើរជាងមុន��ន ប៉ុ����ទាប��ើយ

-រចនាសម�័ន���ដ�កិច�បច��ប��ន�ប��ើពលរដ�មួយចំនួន�នល�ជាងពលរដ�ដ���ៀត

យុទ�សា���ការនាំ��ញ��លបច��ប��ន�����លជានឹងមិនអាចនាំមកនូវការងារ
��លកម��ជា��ថ�ាចង់�ន���លអនាគត�ៀត��
-កំ�ើនការងារ���យក��ងចំ�ម��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស និង��ុមហ៊ុនក��ង

 ��ុកជាប��ា��ឈមដល់កិច�ខិតខំប��ើតការងារល�ៗ

-ផលិតភាពពលកម��អន់ថយជាង����សឯ�ៀត ���ចំណាយខ�ស់�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតាផលិតកម�

-ការនាំ��ញ��មូលផ��ំ���ក��ងបណ�ាសកម�ភាព��ដ�កិច�ផ�ល់ត���ប���មទាប

-ក��ិតជំនាញទាប និងផលចំណ�លទាបពីការអប់រ� ��ើឱ��ផលិតភាពពលកម�ក៏ទាប��រ 

-ការតភ�ាប់បណ�ាញគ�ាជាមួយវ�ស័យក��ង��ុក����យ

-ហានិភ័យម៉ា�����ដ�កិច�ក៏នឹងប��ើតហានិភ័យការងារ��រ

-និន�ាការ��ង់��យធំៗអាច��ើជាកាតាលីករជំរុញ��ដ�កិច�ឱ��ឈានចូលដំណាក់កាលទី២

 និង�ប��ើតការងារកាន់��ល��ើង

�លន��យស��ប់អនាគតការងារ��ប�តាមចក��វ�ស័យរបស់កម��ជាស��ប់ឆ�ាំ២០៥០
1.ការ��ើពិពិធកម�វ�ស័យនាំ��ញ និងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�ក��ង����ចង�ាក់ត���

   មានត���ប���មកាន់��ខ�ស់ (ឬ���កខ�ះ������ចង�ាក់ត���)

2.ស���លដំ�ើរការនីតិវ�ធីឱ�����ើរ�ើង និងកាត់បន�យចំណាយ����ើម�ើការប��ើត

   និងព��ីកសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម 

3.គាំ��ដល់សហ��ស���សារឱ��ព��ីកផលិតភាពរបស់ខ��ន

4.គាំ��ការអភិវឌ��បណ�ាញតភ�ាប់រវាង��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស  និង��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលក��ង��ុក

5.កសាង��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ��លនឹងទាក់ទាញ�នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស

   មានត���កាន់��ខ�ស់ និងប��ើនផលិតភាព�តាម��ប់���ក����ដ�កិច�

6.�ើកកម�ស់ចល័តភាព��កម�ាំងពលកម� និងផ��ផ�ងជំនាញជាមួយការងារ

7.ដ��ើមមកវ�ញនូវឯករាជ��ភាព���កម៉ា�����ដ�កិច� និងភាពបត់��នរបស់អ��ប��រ��ក់

ចក��វ�ស័យស�ីពីអនាគតការងាររបស់កម��ជា
ឯកសារ�ង
ឧបសម�័ន�១៖  ស���បអនុសាសន៍�លន��យ
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អក��រកាត់ និងពាក��បំ���ញ
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អ��ប��រ��ក់គិត��ឹម���ទី១៥ ��តុលា ឆ�ាំ២០១៨

រូបិយវត�� = ��ក់�ៀល

USD 1 = ៤០៧៦,៤៧ �ៀល 

CMT Cut-Make-Trim/កាត់-��រ-ត��ឹម 
CSES Cambodia Socio-Economic Survey/ការអ���ត��ដ�កិច�-សង�មកម��ជា
EAP East Asia and Paci�c
EGRA Early Grade Reading Assessment
EU European Union/សហភាពអឺរ�ុប
FDI Foreign Direct Investment/ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស
GDP Gross Domestic Product/ផលិតផលក��ង��ុកសរុប (ផ.ស.ស)
GVC Global Value Chain/����ចង�ាក់ត���សកល

ILO International Labor Organization/អង�ការពលកម� អន�រជាតិ
ICT Information and Communications Technology/ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍

IT Information Technology/ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាន
MNC Multi-national Corporation/សាជីវកម�ពហុជាតិ
OECD Organization for Economic Cooperation and Development/អង�ការសហ��តិបត�ិការ��ដ�កិច� និងការអភិវឌ��

PPP 
R&D Research and Development/ការ��វ��វ និងការអភិវឌ��

SEZ Special Economic Zone/តំបន់��ដ�កិច�ពិ��ស

SME Small and Medium Enterprise/សហ��សខ�ាតតូច និងមធ��ម
TVET Technical and Vocational Education and Training/ការអប់រ� និងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ
VAT Value Added Tax/អាករ�ើត���ប���ម
STEM Science, Technology, Engineering and Math/វ�ទ��ាសា��� ប���កវ�ទ��ា វ�ស�កម� និងគណិតវ�ទ��ា

4
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អារម�កថា

 រ�យការណ៍អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖ តំណភ�ាប់ជាមួយ��ដ�កិច�នា��លខាងមុខ ជា��ចក�ីស���ប��ការ
វ�ភាគសុីជ��មួយ ��លមានការបរ�យាយពន��ល់យ៉ាងពិស�ារ�ក��ងរ�យការណ៍ប���ក��សអមមកជាមួយ។ ��សិន�ើគ�ានការ
�����ល�� រាល់ខ�ឹមសារ�ក��ងរ�យការណ៍�� ��ះមានបង�ាញជូនយ៉ាងលម�ិត�ក��ងរ�យការណ៍ប���ក��ស រួមទាំង��ភព
ទិន�ន័យ ��ចក��ី�ង់�ើមទាំង��ងុ និងការវ�ភាគនិងការបក��យ��ប់��ងុ��យ �ៀតផង។ 

រ�យការណ៍ប���ក��សមានជំពូកដូចខាង��ម��ះ៖

ជំពូកទី១៖ ��ចក�ី��ើមអំពីការងារក��ង����សកម��ជា

ជំពូកទី២៖ �លន��យម៉ា�����ដ�កិច���លមានអំ�យផលដល់ការប��ើតការងារល�ៗ 

ជំពូកទី៣៖ ប��ើតការងារឱ���នកាន់����ើន និងកាន់��ល� តាមរយៈការអភិវឌ��វ�ស័យឯកជន

ជំពូកទី៤៖ ការងារ និងវ�ស័យនាំ��ញ 

ជំពូកទី៥៖ ជំនាញកម�ាំងពលកម�ស��ប់ប��ើតការងារ�នកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��បរ�យាប័ន� 

ជំពូកទី៦៖ �លន��យស��ប់អនាគតការងារ��ល��បជាមួយចក��វ�ស័យរបស់កម��ជាស��ប់ឆ�ាំ២០៥០
 
��ពី��ះ �មានឯកសារ��វ��វសាវតារជា��ើន�ៀត��ល���វ�ន�ៀបចំ�ើង�ើម��ីបំ��ញព័ត៌មានឱ��រ�យការណ៍
��ះ។ ខ�ឹមសាររបស់ឯកសារ��វ��វទាំង�ះ���វ�នដក��ង់យកមកដាក់�តាមជំពូក��លមានបង�ាញជូនលទ�ផលរបស់វា។ 

 រ�យការណ៍��ះ���វ�ន��ើ�ើង��មជំនួយហិរ��វត��ពីរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ�កូ��� តាមរយៈមូលនិធិ 
Korea-World Bank Trust Fund។

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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��ចក�ី���ងអំណរគុណ

 រ�យការណ៍��ះ���វ�នចង��ង�ើយ�យ��ុមការងាររបស់ធនាគារពិភព�ក ��មការដឹកនាំរបស់បណ�ិត Wendy 
Cunningham និង បណ�ិត Claire Hollweg។ សមាសភាពរបស់��ុមការងារ��ះមាន �ក លី សូ��ត, �ក ជា ម៉ារ�ុង, Miguel 
Sanchez, Maheshwor Shrestha, Johanne Buba, Une Lee, Lan Nguyen, និង Anne Ong Lopez។ 
�ក�� ីAudrey Stienon និង Anam Rizvi �នផ�ល់ជំនួយការដ៏ល�ឥត��ះចំ�ះការងារ��វ��វស��ប់ចង��ងរ�យការណ៍
��ះ អមជាមួយ�យកិច�គាំពារ���ករដ��លផងពីសំណាក់�ក��ី លីន ដា, �ក��ី អាត សុជាតិ, និង Corinne Bernaldez។ 
 
 រ�យការណ៍��ះ���វ�ន�ៀបចំ�ើង��មការចង��ល��នាំរបស់�ក��ី Victoria Kwakwa, អនុ��ធានធនាគារពិភព
�កទទួលបន��កតំបន់អាសុីបូព៌ានិង��សុីហ�៊�ក; �ក��ី Ellen Goldstein, នាយកទទួលបន��កកិច�ការស��ប់����សកម��ជា 
មីយ៉ាន់ម៉ា និងសាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិតឡាវ; �ក��ី Inguna Dobraja, នាយក��ប់��ង��ចាំ����សកម��ជា; 
និង�ក Philip O’Keefe និង Jehan Arulpragasm, អ�ក��ប់��ងកិច�ការក��ងវ�ស័យគាំពារសង�ម�ធនាគារពិភព�ក។ 
រ�យការណ៍��ះក៏ទទួល�ននូវការ��នាំពិនិត��ល�តិល�ន់មួយជាន់�ៀតពីសំណាក់ពីអ�កជំនាញ��លមាន�ក Obert Pimhidzai, 
Margo Hoftijzer, Julian Clarke, Tom Farole, និងសហ��វ�កជា��ើននាក់�ៀតរបស់ធនាគារពិភព�ក ��ល�នផ�ល់នូវ
ការយល់ដឹងសុីជ�� និងសំ�ើ��ើការ��លម��ក��ងដំ�ើរការ��ង�ៀបចំរ�យការណ៍��ះរហូតដល់��លវាក�ាយ�ជាឯកសារ
ស�ាពរ។ ��ុមការងារ�ើងខ��ំសូម���ងអំណរគុណចំ�ះឯកឧត�ម វង��ី វ�ស���ត (រដ���ខាធិការអចិ���យ៍����សួង��ដ�កិច�និង
ហិរ��វត��), ឯកឧត�ម ��ម វណ�ឌី (អនុរដ���ខាធិការ����សួង��ដ�កិច�និងហិរ��វត��), �ក ជា កុកហុង (��ធាននាយកដ�ាន
�លន��យម៉ា�����ដ�កិច�និងសារ�ើពន�����សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��), ឯកឧត�ម ឡាវ ហីុម (អគ�នាយក��អគ�នាយកដ�ាន
អប់រ�បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ����សួងការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ), ឯកឧត�ម ហុង �ឿន (អគ�នាយក��ទីភ�ាក់ងារជាតិ
មុខរបរ និងការងារ), និងឯកឧត�ម សុីសុវត�ិ ឌួង ចាន់តូ (��ធានមជ��មណ�លផលិតភាពជាតិកម��ជា) ��ល�នផ�ល់ការ��នាំ
និងគាំ��ជានិច��ក��ងដំ�ើរការ�ៀបចំរ�យការណ៍��ះ�ើយ។ ��ុមការងារក៏សូមស���ងអំណរគុណផង��រចំ�ះអ�កចូលរួម
ទាំងអស់ក��ងកិច���ជុំពិ��ះ�បល់នានា��លបាន�ៀបចំ��ើ�ើងជាមួយ��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��, ��សួងការងារនិងបណ��ះ
បណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ, ��សួងពាណិជ�កម�, ��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា, និង��សួង��សចរណ៍ ��មទាំងជាមួយតំណាងមកពីវ�ស័យ
ឯកជន សហគមន៍អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�ល និង��គូអភិវឌ��នានា ផង��រ។ 
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ប��ី��អប់ រូប និងតារាង

��អប់

��អប់ទី ១ និយមន័យការងារ           12
��អប់ទី ២ ឥទ�ិពលរបស់��ក់ឈ��លអប��បរមា�ក��ងវ�ស័យកាត់��រ      19
��អប់ទី ៣ ដំណាក់កាលនានា��ការ��ើសមាហរណកម�សកលស��ប់ការអភិវឌ�� និងការងារ    23
��អប់ទី ៤ ការវាយត���បរ�យាកាសវ�និ�គរបស់កម��ជា        27
��អប់ទី ៥ �ើអាចមានជាងកាត់��រជាមនុស��យន� (Sewbots) ��? ����លជាមិនទាន់�រួច��....   37
��អប់ទី ៦ �លន��យស��ប់ឈាន�ើង����ចង�ាក់ត����ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា   41
��អប់ទី ៧ ផលជាប់ជំពាក់���ក�លន��យស��ប់ការងារមានភាពបរ�យាប័ន�     49

រូប  

រូបទី ១  អ����ការចូលរួមកម�ាំងពលកម������សកម��ជា ��ៀប�ៀបជាមួយ����ស��ហាក់����លគ�ា  15
រូបទី ២  ល��ាយ����ទការងារ ឆ�ាំ២០១៥         16
រូបទី ៣  ����ទការងារ ឆ�ាំ២០០៧ និង ឆ�ាំ២០១៥        16
រូបទី ៤  សមាសភាពរបស់ការងារ���សារ ឆ�ាំ២០១៤        17
រូបទី ៥  សមាសភាពរបស់ចំណ�ល���សារ ឆ�ាំ២០១៤        17
រូបទី ៦  កំ�ើនក��ងចំ��កការងាររបស់កិច�ការ និងតាម����ទកិច�ការ ឆ�ាំ២០០៩-២០១៥   19
រូបទី ៧  ចំណ�លគិតតាម��ងរបស់អ�ក��កបរបរតាម���សារ និងកម�ករមាន��ក់ឈ��ល    21
រូបទី ៨  គម�ាត��ក់ឈ��លគិតតាម��នឌ័រ         22
រូបទី ៩  ��ភពការងារ គិតតាមអាយុ         23
រូបទី ១០ សមត�ភាពបន���ាំរបស់ការងារ�តាមការ�����ល��ការលក់ ស��ប់��ុមហុ៊នកាត់��រ   24
រូបទី ១១ វដ�ជីវ�តរបស់��ុមហ៊ុន          25
រូបទី ១២ ផលិតភាព�ក��ិត��ុមហ៊ុន និងដង់សុី��ទុន ឆ�ាំ២០១៦      26
រូបទី ១៣ ផលិតភាពក��ងវ�ស័យកសិកម�និងឧស��ាហកម�        26
រូបទី ១៤ ��ក់ឈ��ល និង���ចំណាយជាមធ��ម�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតា�តាម��ុមហុ៊នកាត់��រ   28
រូបទី ១៥ ត���ប���មមធ��មរបស់ការនាំ��ញ         29
រូបទី ១៦ ភាគចំ��ក��សមាសភាគពលកម�សរុបរបស់���កវាយនភណ�និងស���កបំពាក់ក��ងការនាំ��ញ  29
រូបទី ១៧ អ��ផលចំណ�លពីការអប់រ�         31
រូបទី ១៨ ភាគចំ��ករបស់និ�ជក��លរងផលប៉ះពាល់ពីកម�ាំងពលកម�គ�ានជំនាញ��ប់��ន់   31
រូបទី ១៩ ការចូល�ៀនអប់រ�និងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ        32
រូបទី ២០ ភាគរយ��សិស��ថ�ាក់ទី២��ល�ៀន��ះតិច��មការវាយត���សមត�ភាព��ះអាន (EGRA)  32
រូបទី ២១ ឥទ�ិពលសុទ�របស់ការ��ើនិរ����សន៍(ចំណាក��ុក�������ស)�យមានជំនាញខ�ស់ ��ើភាគ
  ចំ��ករបស់ពលករមានជំនាញខ�ស់�ក��ងចំ�មសមាគម��ជាជាតិអាស៊ាន    33
រូបទី ២២ ធាតុចូលនិងការផ�ត់ផ�ង់សម�ារក��ង��ុក��លជាវ�យ��ុមហ៊ុនកាត់��រ     34
រូបទី ២៣ ទំនាក់ទំនង�វ�ញ�មករវាងការងារមាន��ក់ឈ��ល និងចំនួន
  សហ��សមុខរបរមិន��នដាំដុះ         35
រូបទី ២៤ កំ�ើន��ការនាំ��ញ�សហភាពអឺរ�ុប និងអ��ប��រ��ក់អឺរ�ូ និងដុល�ារអា��រ�ក    36
រូបទី ២៥ �លន��យ��ំពីរចំណ�ចស��ប់ប��ើតការងារឱ��បានកាន់����ើន កាន់��ល� 
  និងកាន់��បរ�យាប័ន��កម��ជា         39   
តារាង

តារាងទី ១ ការងារតាមមុខរបរធំៗ ឆ�ាំ២០០៤ និងឆ�ាំ២០១៤       18
តារាងទី ២ របរ១០មុខ��លមានកំ�ើន�ឿនជាង�� ឆ�ាំ២០០៩ និងឆ�ាំ២០១៤     18
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��ចក�ីស���ប��តិបត�ិ

 
 

 ����សកម��ជា ទទួល�ន�គជ័យក��ងការអនុវត�យុទ�

សា���អភិវឌ��ន៍មាន��សិទ�ភាព �យមានការវ�និ�គផ�ាល់

ពីបរ��ស (FDI) នាំមុខ។  អ��កំ�ើន៧ភាគរយ��ផ.ស.ស 

�ន��ើឱ��អ��ភាព���ី�ធ�ាក់ចុះយ៉ាង�ឿន។ បច��ប��ន���ះ មាន

កម�ករជាង១លាននាក់ កំពុង��ើការ�តាម�ងច�� �ើយការ

រួមចំ��កទីផ��ារការងាររបស់ឧស��ាហកម���ះ���បន��ើន

�មុខជានិច�។ 

 ការចូល��លូករបស់កម��ជាក� �ង��ដ�កិច�ពិភព�ក 

គួបផ��ំ�យ�លន��យ��ដ�កិច�សម�ឹង���របស់រដ�ា

ភិ�លផង �ននាំមកនូវលទ�ផលល�ៗជា��ើន។ ទីមួយ តាម

រយៈការ�ើកចំហ��ំ��នរបស់ខ��នស��ប់ការ��ើពាណិជ�កម�

អន�រជាតិ និងការវ�និ�គ កម��ជាទាក់ទាញ�ននូវការវ�និ�គ

ផ�ាល់ពីបរ��ស ជាពិ��សក��ងវ�ស័យឧស��ាហកម�កាត់��រ �យ

សារ��រ�រពាណិជ�កម�របស់ខ��នទាប រដ�ាភ�លមានស�ិរភាព 

�ើយទម�ាប់អនុវត�ធុរកិច�ក៏មិនសូវជាស��គស�ាញប៉ុន�ាន��រ។ 

ទីពីរ ការហក់�ើងនូវ����ើទំនិញវត��ធាតុ�ើម�ើទីផ��ារអន�រជាតិ 

�នផ�ល់ជាកត�ាជំរុញមួយ��រដល់��ដ�កិច�មួយ ��លមានមួយ

���កធំមកពីវ�ស័យកសិកម� ដូ���ះវាជួយស��លសម�ាធ�ើកម��ជា

បន�ិចថា មិនទាន់���វ��ើអន�រកម���ញពីវ�ស័យកសិកម�ឆាប់��ក

��។ ទីបី ការកាត់បន�យ��ម�ៀតនូវ����ើមក��ងការ��ើពាណិជ�

កម� និងវត�មានកម�ាំងពលកម�សម���រ��ប មានត���ទាបមាន

ជំនាញទាប និងងាយចល័តទី �ន��ើឱ���ើនសម��ះក��ងការវ�និ

�គ�ើ���កកាត់��រ កាន់��ខ�ាំង�ើង និងដល់ការបន�ដំ�ើរ

ការផ�ាស់ប��រជាលក�ណៈ��ព័ន� ត�មុខ�ៀត។  

  ថ�ី�ើគំរូ��ដ�កិច�របស់កម��ជានា��លបច��ប��ន�កំពុងបន�

ផ�ល់ការងារថ�ីល�ៗ��ម�ៀតក៏�យ �គជ័យរបស់វា����ល

ជាចាប់��ើមធ�ាក់ចុះ�ើយ។    វ�ស័យកាត់��រ ��លធ�ាប់���ើរ

តួជាកត�ាជំរ ុញរបស់កំ�ើន និងការងារកន�ងមក កំពុង��

បង�ាញឱ���ើញចំណ�ច���យខ�ះៗ�ើយ។ ��សិន�ើ��ៀប

ជាមួយ����សឯ�ៀត �ក��ងវ�ស័យដូចគ�ា��ះ ការប��ើត

ការងារ�ក��ង����សកម��ជា�មានសភាពយឺតយ៉ាវជាង។  

ផលិតភាពពលកម��កម��ជាស�ិត���ឹង អត់រ�កច��ើន��

�ើយពលកម�មាន����ើមខ�ស់ជាង�ក��ងបណ�ា����សជា

គូ����ងរបស់ខ��ន��ៀត ��លជះឥទ�ិពលអវ�ជ�មាន�ើភាព

��កួត����ងរបស់កម��ជា។ លទ�ភាព�ត់ភាពអនុ��ះ��ើ

ពាណិជ�កម� ជាមួយសហភាពអឺរ� ុប និងសហរដ�អា��រ�ក�

ក��ងរយៈ��លមធ��ម អាចនឹងបង�ឧបសគ�ដល់សមត�ភាព��កួត

����ងរបស់����ស �ក��ងទីផ��ារនាំ��ញសំខាន់ៗ មួយ

ចំនួន��រ។ វ�ស័យកាត់��រ��ះមានបណ�ាញតភ�ាប់តិចតួច

ណាស់ជាមួយសហ��សខ�ាតតូច និងមធ��ម��លមានម�ាស់

ក��ង��ុក �យសារវាពឹង���កតិចបំផុត�ើការរកជាវវត��ធាតុ

�ើមក��ង��កុ មិនដូច��មុហុ៊ន�ងច��កាត់��រ�ក��ង����ស

ដ���ៀត — មានជាអាទិ ����ស�ៀតណាម ទួរគី ឬឥណ�ា 

— ឬមិនដូចឧស��ាហកម�នាំ��ញ����ង�ៀត �ក��ង����ស

កម��ជា��។ កម�ាំងពលកម�មិនទាន់មានជំនាញ��លអាចទាក់

ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស��លមានត���ខ�ស់ជាបច��ប��ន�

�� �ើយក៏វាក៏មិនទាន់មានម����យ�ើម��ីឈាន�ទទួល

�នជំនាញចាំ�ច់ៗ ��ើយ��រ។  

 �ើសពី��ះ��ៀត មួយភាគធំ��ការងារបច��ប��ន��

ក��ង����សកម��ជា អាចជា����ទការងារ��ល����សមិន��ថ�ា

ចង់ប��ើត��ម�ៀត�� នា��លអនាគត។   ជាងពាក់កណ�ាល

��ការងារទាំងអស់ ���ជា����ទការងារដាំដុះលក�ណៈ

���សារ ឬជា����ទសហ��ស���សារ ��លមានភាពយឺតយ៉ាវ

ជាង�����កផលិតភាព និងកំ�ើន ��ៀប�នឹង���កដ���ៀត

របស់��ដ�កិច�។ �សិបបួន (៩៤) ភាគរយ��ការងារទាំង

អស់ គឺស�តិ�ក��ងមុខរបរ��ល��ើជំនាញទាប ខណៈ��លអ�ក

��ប់��ង និងអ�កអាជីពមានមិនដល់៥ភាគរយផង�� ក� �ង

ចំ�មការងារទាំងអស់។ ខណៈ��ល��ក់�ៀវត��រ��ន�ើន

��នក��ងរយៈ��លបុ៉ន�ានឆ�ាំមក��ះ ជាពិ��សស��ប់អ�ក��ល

��ៀក�ត�� ��ក��ិត��ង��កចំណ�ល ជាងពាក់កណ�ាល

��ការងារកំពុង��ដំ�ើរការ�តាមសមាសភាព��ដ�កិច�

����ព័ន�។ សកម�ភាពដាំដុះជាលក�ណៈ���សារ និងសហ��ស

���សារ ��ើន��រកសុី��ជាមួយគ�ា��ហ��ង ��លជាបច�័យ��ើ

ឱ��របរជួញដូររបស់ពួក��ទទួល�នកំ�ើន និងផលចំ��ញ

តិចតួច។ ជារួម ��ដ�កិច�ផ�ល់កាលានុវត�ភាពតិចតួចបំផុតដល់

��� ីនិងមនុស��ចាស់ ��ៀប�នឹងបុរសនិងពលករវ័យ���ង។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ



 ����សកម��ជាអាច��ប់��ងនិន�ាការទាំង��ះ�នតាម
រយៈការដាក់��ញវ�ធានការចាំ�ច់មួយចំនួន �ើម��ី�ះជំហាន
ចូលដំណាក់កាលបន�ាប់ ��ការអភិវឌ����លនាំមុខ�យការវ�និ
�គផ�ាល់ពីបរ��ស គឺការ��ើឱ��ល��ាយ��ដ�កិច�កាន់��មាន
ភាពច��ុះ និងកាន់��ហាប់រ�ងមាំ��ម�ៀត។   ��ង់��ះមាន
ន័យថា �����វ���ងរកការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស ��លមាន
ត���កាន់��ខ�ស់ �ើយ�ើកស��យបណ�ាញតភ�ាប់គ�ារវាង��មុហុ៊ន
នាំ��ញ និង��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលក��ង��ុក។ យ៉ាងណាក៏
�យ �ល���ះអាច�រួច លុះ����កម��ជា�ៀបចំចាក់
��ឹះជាមុនសិន តាមរយៈការ��ទ��ង់�លន��យរបស់
ខ��ន �ើម��ីទាក់ទាញ និងរក��ាការងារឱ���នកាន់����ើន មាន
គុណភាពកាន់��ល� និងកាន់��មានភាពបរ�យាប័ន� ជាងមុន។ 

 គំរូ��ដ�កិច�បច��ប��ន���ះកាន់��ងាយមានហានិភ័យ
�យសារ��និន�ការ��ង់��យធំៗមួយចំនួន ��លកំពុង��
��ច�ើង �យវានឹង���ងឱ���ើញថា�ើកម�ាំងខាង��នឹង
ជះឥទ�ពិលដូច���ចខ�ះ��ើទិដ�ភាពទីផ��ារការងាររបស់កម��ជា 
នា��លអនាគត។  ការ�����លនូវលំនាំ��ការទទួលទាន��ើ
��ស់ �យវណ�ៈអ�កមានចំណ�ល�ើតចំនួន��ើនគួរសម �
ក��ង����សកម��ជានិងទូទាំងទ�ីបអាសុី នឹង��ើឱ��សមាសភាគ
��ត���វការក��ង��ុក និងក��ងវ�ស័យនាំ��ញមានការ�����ល
��រ។ កិច���ម��ៀងពាណិជ�កម�និងប���កវ�ទ��ាថ�ីៗ នឹង��ើជា
កត�ាកំណត់លំអាន��ើពាណិជ�កម�សក�ក����មុខ។ 
ស�័យ��វត�ិកម� មានសក�ានុពលប��ើតការងារកាន់����ើន��ម
�ៀត កាន់��ល� និងកាន់��មានភាពបរ�យាប័ន�ជាងមុន ប៉ុ��� 
វាក៏អាច��ើឱ��ការងារ��លធ�ាប់មានពីមុនមកវ�នាស�វ�ញ��រ។ 
ភាព�ឿន�ឿន��ប���កវ�ទ��ាថ�ីៗមានន័យថា ពលករនឹងត���វ
ឱ��មានសំណ�ំជំនាញ��លមានភាពស��គស�ាញ ជាងអ�ី��ល��
ធ�ាប់មានពីមុន។

 �ើងសូម��ើ�ើងនូវ�លន��យជាក់លាក់ពាក់
ព័ន�ការងារចំនួន��ំពីរ ��ល កាលណាគួបផ��ំគ�ាជាមួយយុទ�
សា���អភិវឌ��ន៍ទូលំទូលាយតាមវ�ស័យ��ម�ៀត វាមានសក�ា
នុពលស��ប់កម��ជាប��ើត�នការងារកាន់�����ើរ នា��ល
អនាគត។  សំ�ើ�លន��យទាំង��ះ ��បគ�ាជាមួយ
�លការណ៍ និងអនុសាសន៍��យុទ�សា���ចតុ�ណដំណាក់
កាលទី៤ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា។  �ើងសូម�ើកសកម�
ភាព�លន��យ ទាំង��ពីំរ��ះ�ក��ងឯកសារមួយ �ើម��ី
បង�ាញថា�ើ�លន��យទាំង�ះអាច��លម�គុណភាព 
និងប��ើនភាពបរ�យាប័ន���ការងាររបស់កម��ជា �នដូច���ចខ�ះ។ 
អនុសាសន៍�លន��យជាក់លាក់ទាំង�ះមានដូចត�៖ 

 ទីមួយ ��ើពិពិធកម�វ�ស័យនាំ��ញ និងការវ�និ�គ ផ�ាល់
ពីបរ��ស ឱ��ចូល�ក��ង����ចង�ាក់ត�����ត���ប���មកាន់��
ខ�ស់ ឬ�ក��ង���កណាមួយ������ចង�ាក់ត���  បច��ប��ន���ះ 
ការងារភាគ��ើនៗ��ស�ិត�ក��ង ���កមានត���ទាប������
ចង�ាក់ត���សកល (global value chains/GVCs) ��លក��ង
�ះ វ�ស័យនាំ��ញរបស់កម��ជាមានត���ប���មជាមធ��ម ទាប
ជាង�� ក� �ងចំ�ម����ស��លមានស�ានភាព��ដ�កិច�
��ហាក់����លគ�ា។   ការ��ស���លដំ�ើរការឱ��សាម�� 
ការផ�ល់��ការ�ើកទឹកចិត�ដល់វ�និ�គិន����ស និងការប��ើត
ឱ��មានកិច�ស���លធានាគុណភាព នឹងជំរុញដល់ការ��ើពិពិធកម�
��វ�ស័យនាំ��ញ និងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស ឱ��ចូល�
ក��ង����ចង�ាក់ត�����ត���ប���មកាន់��ខ�ស់ (ឬ�ក��ង���ក
ណាមួយ������ចង�ាក់ត���)។ ការចុះហត���ខា ការ�ៀបចំ
ស��ច និងការអនុវត�កិច���ម��ៀងពាណិជ�កម� និងកិច���ម
��ៀងវ�និ�គអន�រជាតិនានាជាមួយ��គូពាណិជ�កម�ធំៗ ក៏នឹង
ផ�ល់សារៈសំខាន់ខ�ាំង��រ ស��ប់ស��លហានិភ័យបណ�ាលមក
ពីការ�ត់បង់ភាពអនុ��ះពិ��ស ក��ងការនាំចូលទីផ��ារធំៗ ដូច
ជាសហភាពអឺរ�ុប ជា�ើម។ 

 ទីពីរ ��ស���លដំ�ើរការឱ��មានភាពសាម�� និងកាត់
បន�យចំណាយ����ើម�ើការប��ើត និងការព��ីកសហ��ស
ខ�ាតតូច និងមធ��ម ��លមានសក�ានុពល��ើនគួរសម�ក��ង
ការប��ើតការងារ។   ��ុមហ៊ុន�កម��ជាជួបការលំបាក��ើន 
�ក��ងការព��ីកធុរកិច�របស់ខ��ន ជាង��ុមហុ៊ន�ក��ង����ស
ដ���ៀត។ ��ុមហ៊ុនថ�ី��ង�កម��ជា — តាមនិយមន័យ 
ជា��ុមហ៊ុន��ល�នដំ�ើរការតិចជាង��ំឆ�ាំ — ប��ើត�ន
ការងារតិចតួចណាស់ �ះបីជាដំណាក់កាល��ះ ជាដំណាក់
កាលមានសារៈសំខាន់ណាស់ស��ប់ការលូតលាស់របស់��ុម
ហ៊ុន។ ការប��ើត ស�ាប័នមួយចំនួន��លអាចជួយសហ��និ �
ក��ងដំណាក់កាលខុសៗគ�ា��ការវ�វត���ុមហ៊ុន រួមមានដំណាក់
កាលផ��ច��ើមគំនិត ដំណាក់កាលភ�ាស់ និងដំណាក់កាលព���ន 
នឹងជួយសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��មឱ��លូតលាស់ និងប��ើត
ការងារ�តាមដំណាក់កាល����ងៗ ��វដ�ជីវ�តរបស់��ុមហ៊ុន
�ះ។ ជាមួយគ�ា��ះ��រ មានភាពចាំ�ច់���វកាត់បន�យ���
ចំណាយ��ល��ុមហ៊ុន���វ��កពន់ �ក��ងការរកសុីរបស់ខ��ន 
��មទាំងព��កីលទ�ភាពរបស់ពួក��ក��ងការទទួល�នហិរ��ប��
ទាន �ើម��ីឱ����មានលទ�ភាព��កួត����ង�ើទីផ��ារក��ង��ុក 
និងទីផ��ារអន�រជាតិ ផង��រ។ 
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អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ



 ទីបី ជួយដល់សហ��ស���សារឱ��ព��ីកផលិតភាព
របស់ខ��ន និងប��ើតការងារកាន់��ល��ើង    សឹង��ការងារមួយ
ក��ងចំ�មការងារចំនួន��ំ គឺជាការងារ�ក��ងមុខរបរតាម
���សារ �ើយ��រ�ពឹងថាចំ��ក��ះនឹង�ើន�ើង�ៀត �យ
សារ��មកពីការលូតលាស់យ៉ាង�ឿន�����កនគរូបនីយកម�។ 
ដូ���ះ ជាការចាំ�ច់ណាស់��លអ�ក�ៀបចំ�លន��យ 
���វ��តការយកចិត�ទុកដាក់ឱ��កាន់��ខ�ាំង��ើ���កមួយ
��ះ��ល��ើន���វ�ន���ើលរ�លង�ក��ង��ដ�កិច� �ើម��ី
ស���លលទ�ភាពឱ��សហ��សតូចតាចទាំង��ះអាចប��ើនចំណ�ល 
�ើយនិងប��ើតការងារ�នកាន់��ល�ជាងមុន។ ប���កវ�ទ��ា
ព័ត៌មានអាចជួយមុខរបរតាមផ�ះ ឱ��ប��ើនគុណភាព��ទម�ាប់
អនុវត�ជាមូលដ�ាន��ការ��ើធុរកិច�របស់ខ��ន និងសមត�ភាពរក
�នទីផ��ារកាន់��ធំ��រ។ 

 ទីបួន ជួយអភិវឌ��បណ�ាញតភ�ាប់រវាង��មុហុ៊នវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��សស��ប់ការនាំ��ញ និង��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ធាតុ
ចូលក��ង��កុ។  �លន��យរដ�ាភិ�លអាចផ�ល់ឱ����មុហុ៊ន
បរ��ស នូវការ�ើកទឹកចិត� ជាការធានាឱ��ពួក��ជួយជាវធាតុ
ចូលពីសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��មក��ង��កុ យក���ើ��ស់។ 
��ប��លគ�ា�ះ��រ រដ�ាភិ�លអាចជួយសហ��សខ�ាតតូច
និងមធ��ម ឱ��យល់និងបំ��ញតាមស�ង់ដាគុណភាពរបស់��ុម
ហុ៊នវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស �ើយផ�ល់ឱ��ពួក����ះហិរ��ប��ទាន
ស��ប់យក���លម�ដំ�ើរការផលិតកម�របស់ខ��ន ឱ��កាន់
�����ើរ��ម�ៀត។ 

 ទី�� ំកសាង��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ��លនឹងអាច
ទាក់ទាញ�នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស ��លមានត���កាន់��
ខ�ស់ និងប��ើនផលិតភាព�តាម��ប់���ក����ដ�កិច�។  
ខណៈ��ល��ព័ន�អប់រ�រ�ងមាំមួយ�ើរតួនាទីជា��ះឹស��ប់កម�ាំង
ពលកម�នា��លអនាគត កម�ាំងពលកម������សកម��ជានា
��លបច��ប��ន���ះ ទទួល�នក��ិតអប់រ�ជាមធ��ម�ន��ឹម��
៦,៣ឆ�ាំ�� �ើយមានឱកាសតិចតួចណាស់�ើម��ីប��ើនជំនាញ
របស់ខ��ន។ ��ង់��ះជាត��ុយចង��ល�រកភាពចាំ�ច់ឱ��មាន
យុទ�សា���ពីរ��មគ�ា ក��ង��ល��មួយ។ ទីមួយ យកល�គួរ��
��ើកំ��ទ��ង់��ព័ន�អប់រ�សព������ះ �ើម��ីជួយពលករជំនាន់
ថ�ីឱ��ទទួល�នជំនាញទូលំទូលាយ ��លជាការចាំ�ច់�ក��ង
សម័យ��ដ�កិច�ពឹង���ក�ើចំ��ះដឹង មាន��ពលភាពខ�ស់។ 
ទីពីរ អ�ក��ើចំ�លន��យគួរពិចារណា�ៀបចំ�ើងនូវ
យុទ�សា��� (និង��ការ�ើកទឹកចិត�ផង��រ) ស��ប់ទាក់ទាញ
បណ�ាសហ��សឱ��ចូលពាក់ព័ន�ក��ងការ�ៀបចំតាក់��ង ផ�ល់
ហិរ��ប��ទាន និងក��ងការជួយគាំ��ប��ើត��ព័ន�អប់រ�និងបណ��ះ
បណ�ាលប���ក��សវ�ជ�ាជីវៈទំ�ើប មួយ (TVET)។ 

 ទី��មួំយ �ើកកម�ស់ចល័តភាពកម�ាំងពលកម�និងការ
ផ��ផ�ងការងារ��កប�យ��សិទ�ផល។  ភាពមិនសុីគ�ារវាង
ជំនាញនិងការងារ គឺជាឧបសគ�ដល់ផលិតភាពរបស់ការងារ 
�ើយ��ើឱ��ពលករមានអារម�ណ៍ខកចិត�ក��ងការកសាងសុខុមាល
ភាពរបស់ខ��ន។ ការជួយ��ជាជនឱ��អាច���ងរក�ននូវការងារ
���វតាមជំនាញរបស់�� នឹងជួយកាត់បន�យនូវអ��សិទ�ភាព
ទាំង��ះ�នមួយក��តិ។    ទីមួយ អ�ក��ើ�លន��យគួរ
��ផលិត និងផ��ព�ផ��ាយជាលក�ណៈ��ព័ន�នូវព័ត៌មានអំពី
ការងារ�ក��ង និង������សកម��ជា �ើម��ីជួយដល់និស��ិត 
អ�ក���ងរកការងារ ស�ាប័នអប់រ�និងបណ��ះបណ�ាល និងនិ�ជក 
ឱ����ះ�ៀបចំជ��ើសការអភិវឌ��ជំនាញ ��ល��ប�នឹង
សភាពការណ៍��ត���វការរបស់ទីផ��ារ ��លមានការវ�វត�ផ�ាស់ប��រ
យ៉ាងរហ័ស។ ទីពីរ អ�ក��ើ�លន��យគួរបន��ើកចំហ
លទ�ភាព ឱ��មានការ��ើអ������សន៍អន�រជាតិជាផ��វការ �យ
��ម��លគ�ា�ះជួយគាំ��ដល់កម�វ�ធី ��ល�ើកទឹកចិត�ឱ��
មានរ�ហូរវ�លជុំរបស់ពលករអ������សន៍��ម�ៀត។ 

 ទី��ំពីរ ដ��ើមមកវ�ញនូវឯករាជ��ភាព���កម៉ា���
��ដ�កិច� និងអ��ប��រ��ក់មួយ��លមានភាពបត់��ន។ 
សភាព�ើម��ករបស់��ក់ដុល�ារជះផលប៉ះពាល់ខ�ាំង��ើ
វ�ស័យពាណិជ�កម� និង��ើទំនិញវត��ធាតុ�ើមរបស់កម��ជា 
��លរ�ាប់រងផ�ល់ការងារបាន��ើនជាង���ក��ង����ស។ 
���ល��លកម��ជាចាប់��ើម��ើការនាំ��ញទំនិញ �កាន់
����សជា��ើន លំនឹងរបស់ម៉ា�����ដ�កិច�និងសារ�ើពន� នឹង
ជួយ��ើជា��លការពារការងារការងារ��លកំពុងមានបច��ប��ន� 
ឱ����ចផុតពីកត�ានានា��លពាក់ព័ន�ជាមួយរូបិយវត��ដុល�ារ
អា��រ�ក។ 

 ��សិន�ើកម��ជាអាច��ើអន�រកាល�ន�គជ័យចូល
�ក��ងដំណាក់កាលបន�ាប់��យុទ�សា���ការអភិវឌ����លនាំ
មុខ�យការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស ភាព�គជ័យ��ះទំនង
ជានឹងប��ើត�នការងារកាន់����ើននិងកាន់��ល���ម�ៀត។ 
ការឈាន�ស��ច�ល���ះនឹងជួប��ទះប��ា��ឈម
ស��គស�ាញ��ើន �ើយត���វឱ��មានភាពដឹកនាំរ�ងមាំមួយពី
សំណាក់អង�ភាពស��បស���ល ��លមានភារកិច�ជំរុញប��ា
ការងារ និងដឹកនាំតួអង�មកពីវ�ស័យ����ងៗគ�ា �ក��ងការ�ះ
ជំហាន��ះ�ស��ចចក��វ�ស័យរួមមួយស�ីពីការងារនា��ល
អនាគត។ ខណៈ��លពិភព�កមានការ�����លឆាប់រហ័ស  
កម��ជា�មានកាលានុវត�ភាព�ើម��ី��ើអន�រកាល��ះ និង��លម�
គុណភាពការងារឱ��កាន់�����ើរ�ើងស��ប់ពលរដ�ទាំង
អស់របស់ខ��ន។ 
 

11រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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1 

 ��សិន�ើគិតក��ងស�ង់ដាសកល ����សកម��ជាស��ច
�នកំ�ើន��ដ�កិច� និងការវ�វត������លរបស់ការងារជាដំុកំភួន
គួរឱ��កត់សម�ាល់ ��លមួយ���កធំជាលទ�ផល��ការចាប់យក
របស់រាជរដ�ាភិ�លនូវយុទ�សា���ការអភិវឌ����លយកវ�ស័យ
នាំ��ញ�ើរតួនាំមុខ។ �ក��ងអំឡ�ង��លពីឆ�ាំ២០០០ មកដល់
ឆ�ាំ២០១៥ ការនាំ��ញទំនិញ និង��វារបស់កម��ជា—ជាពិ��ស
ស���កបំពាក់និង��សចរណ៍—�ើន�នជិត២០ភាគរយជា
�ៀងរាល់ឆ�ាំ ��ល�ន�ើរតួជាកម�ាំងចលករជំរុញឱ��មានកំ�ើន
ផ.ស.សក��ងឆ�ាំក��ងក��ិត ៧,៩ភាគរយ(ជាមធ��ម) �ក��ង
អំឡ�ងរយៈ��ល��ះ ។ ការ��ើសមាហរណកម�របស់��ដ�កិច�
ជាមួយ��ដ�កិច�ពិភព�ក គឺជាលទ�ផល��យុទ�សា���របស់
រដ�ាភិ�ល ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គិនបរ��សឱ��មកវ�និ�គ
ទុន�តាមឧស��ាហកម�នានា ��លទាញយកអត����ជន៍ពី
ឧត�មភាព��ៀប�ៀបរបស់កម��ជា �ះគឺកម�ាំងពលកម�ដ៏��ើន
����ង មានជំនាញតិច �ើយងាយចល័តទី និងរដ�ាភិ�ល
មួយមានស�ិរភាព ��លយកចិត�ទុកដាក់ក��ងការស���លដល់
ការចល័តទុន និងទំនិញរបស់វ�និ�គិនបរ��ស។ 

 
ស��ប់�លបំណងរបស់រ�យការណ៍��ះ ពាក��ថា«ការងារ» ���វ�នឱ��និយមន័យថារាល់សកម�ភាព��លរក�នចំណ�ល 
�យ��បច��ាប់។ ដូ���ះ ការងារមួយអាចនិយាយ�នយ៉ាងសាម��ថា ជាមុខរបរ��ញ��ងរបស់កម�ករទទួល��ក់ក��
ពី��ើការ�ក��ង�ងច�� ឬជាលក�ណៈស��គស�ាញបន�ចិ អាចថាជាសកម�ភាពការងារ��ើនក��ងការរកចំណ�ល��ល���សារមួយ
�ន��ើ �តាមវ�ស័យនានា �តាមដំណាក់កាល����ងៗក��ងមួយឆ�ាំ។ ការងារ«ល�»មួយ គឺជា�លគំនិតមានលក�ណៈ
អត�-�ម័ត ��លអា��័យ�ើរចនាសម�័ន���ដ�កិច� វប��ធម៌ និង��ចក�ី��ថ�ារបស់����សមួយ �ើឧស��ាហកម� និង�ើ
��ជាជនរបស់ខ��ន។ ស��ប់ករណីរបស់កម��ជា���ល��ះ រ�យការណ៍��ះនឹងសន�តថា ការងារល� គឺកំណត់ចរ�តលក�ណៈ
�យផលិតភាពខ�ស់ �ើយ��ក់ឈ��ល��ើគ�ា�នឹងក��តិផលិតភាព លក�ខណ�ការងារមានសុវត�ភិាព និងសន�សុិខការងារ។
ការងារ��ប«បរ�យាប័ន�» អាចមាននិយមន័យថាជាការងារ��លមានស��ប់ពលរដ�កម��ជា��ប់រូប មិនគិតអំពី��នឌ័រ អាយុ 
ឬ សមត�ភាព ក៏ដូចជាការងារ��ល��ើសមាហរណកម����ក����ងៗរបស់��ដ�កិច� �ក��ងទីផ��ារ��មួយ។ 

 យុទ�សា���ត��ង់ទិស�រកការនាំ��ញ��ះ ប��ើត�ន
ការងារកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានភាពបរ�យាប័ន�
�ក��ង����សកម��ជា ជាងកាលពីមុនការចាប់��ើមដំណាក់
កាល��ទ��ង់��ៀត។  ចាប់តាំងពីចុងទសវត��រ�ឆ�ាំ១៩៩០ 
សរុបមានការងារចំនួន៣,៦លានការងារ���វ�ន�ើត�ើង 
�ក��ងវ�ស័យ��វា និងឧស��ាហកម� (��ៀប�នឹង ០,៧
លានការងារក��ងវ�ស័យកសិកម�) �យក��ង�ះវ�ស័យកាត់��រ
ប��ើតការងារជិត១លាន ក��ងចំ�មការងារទាំងអស់។ 

 ការងារទាំង��ះ�នប��ើតមូលដ�ានស��ប់ការកាត់
បន�យយ៉ាង�ឿននូវភាព��ី�������សកម��ជា។ រវាងឆ�ាំ
២០០៤ និង២០១២ អ��ភាព��ី����មបន�ាត់ភាព��ី��
ជាតិរបស់កម��ជា�នធ�ាក់ចុះពី ៥០ភាគរយ មក���ឹម១៨
ភាគរយ ក��ងចំ�មចំនួន��ជាជន។ តាមរយៈការវាស់�យ
��ើ��គុណ Gini វ�សមភាព�នធ�ាក់ចុះពី��ខ៣២ មក២៨ 
រវាងឆ�ាំ២០០៨ និងឆ�ាំ២០១២ �យសារ��ពលរដ�៤០ភាគ
រយ��ល���ី�បំផុត�ះ ទទួល�នកំ�ើនក��ងលទ�ភាពទទួល
ទាន��ើ��ស់ខ�ស់ជាងចំនួនពលរដ�៦០ភាគរយ ����ង�ៀត។ 
�ះបីជា����សកម��ជា�នឈានដល់ឋានៈជា����សមាន
ចំណ�លមធ��មទាបក��ងឆ�ាំ២០១៥�ើយក៏�យ ក៏�មាន
���សារមួយភាគធំ��ល���ស�ិតសំកាំងពី�ើបន�ាត់ភាព
��ី����ើយ �ើយ�ៀងរាល់ឆ�ាំជួបហានិភ័យ��លអាច��ន
ទម�ាក់ពួកគាត់ចុះមកក��ងភាព��ី��វ�ញ ក��ងករណី��លមាន
សភាពការណ៍ក���ាក់  អា��ក់ណាមួយ���ក��ដ�កិច�។          

  �ងតាមធនាគារពិភព�ក (2017a) ការ�ើន�ើង��ការនាំ��ញរបស់កម��ជាចាញ់������សមួយ����ើពិភព�ក គឺ����សហ�ី��

  អាក�ាទ័រ ប៉ុ������ឈ�ះ����សនាំ��ញកំពូលៗ����ង�ៀត ដូចជា�ៀតណាម (១៥,៥ភាគរយ) និងបង់ក�ា��ស (១៥,៣ភាគរយ)។ 

1

��អប់ ១៖ និយមន័យការងារ

ភាគ��ើនបំផុត��ការងារក��ងវ�ស័យកាត់��រយ៉ាង�ចណាស់
�នមាន��ក់ឈ��លអប��បរមា និងផ�ល់អត����ជន៍ជាសាច់
��ក់និងមិន��នសាច់��ក់����ង�ៀតដល់កម�ករ ខុសពីការងារ
ដ���ៀត�ក��ង��ដ�កិច�ក��ង��ុក។ �ើសពី��ះ ការងារកាត់
��រជាការងារមានលក�ណៈបរ�យាប័ន�ខ�ស់ �យវា�ើកលទ�ភាព
ឱ��នារ�វ័យ���ងមានជំនាញទាបមក��ើការ�តាមទី��ជំុជនទី��ងុ 
��លជាក���ង��មូលផ��ំរបស់�ងច�� (��អប់១)។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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 ទីពីរ និន�ាការធំៗក��ង��ុក ក��ងតំបន់ និងក��ងសកល
�ក កំពុង��ផ�ាស់ប��រមុខមាត់ផលិតផលនិងរ�ៀបផលិត
របស់វា �ើយដូ���ះ វាប��ើតនូវកាលានុវត�ភាពការងារថ�ីៗ�
ក��ងវ�ស័យខ�ះ �ើយបំផ�ាញ�លការងារ�ក��ងវ�ស័យដ���ៀត
�វ�ញ។  ចំណ�លកំពុងមានការ�ើន�ើង�ក��ង����សកម��ជា 
និង�ក��ងតំបន់អាសុី �ើយរ�ឯការទទួលទាន��ើ��ស់វ�ញ
ក៏កំពុង���ើន និងកំពុងបំ���ងខ��នក�ាយ�ជាទំនិញមានត���
ប���មខ�ស់ជាងមុន ជាពិ��ស���ក��វាកម�។ សកម�ភាព
នគរូបនីយកម�កំពុងប��ើតឱ��មានវណ�ៈអ�កទទួលទាន��ើ��ស់
កាន់��ធំជាងមុន ��ល��ថ�ាចង់ទិញទំនិញនិង��វា��លកាល
មុនផលិត�ន�យខ��នឯង។ 

  �ក��ងរ�យការណ៍ទិដ�ភាពទូ���ះ �ើងសូម�ើកយកមកបង�ាញ��និន�ាការធំៗ��លពាក់ព័ន�ជាមួយការពិក��ារអំពីការងារ��ប៉ុ��ះ។ 

  ទិដ�ភាព��ងនិងទូលំទូលាយជាង��ះមាន�ក��ង យុទ�សា���ចតុ�ណ ដំណាក់កាលទី៤ រួច�ើយ។ 

  រ�យការណ៍��ះមិន�នសិក��ា�ើលស�ានភាពការងារ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� ឬជ��ើស�លន��យស��ប់ប��ើតការងារល����ើរ�

  ក��ងវ�ស័យកសិកម���។ �យសារ��ការងារក��ងវ�ស័យកសិកម�មានលក�ណៈពិ��ស�យ��ករបស់វា មិន   ដូចការងារ���ក�ើទីផ��ារដ��

  �ៀត វា���វការឱ��មានការវ�ភាគមួយ�យ��ក។ 
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 រ�យការណ៍ស�ីពីទិដ�ភាពទូ���ះ��ើការកំណត់
អត�ស��ាណការ��ទ��ង់�លន��យ ��លនឹងចាំ�ច់
�ើម��ីជម�ះប��ា��ឈមទាំង��ះ �ើយប��ើតការងារ�នកាន់
����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន� នា��លអនាគត។ 
�ើង��ើម�យពិនិត���ើលរចនាសម�័ន� ��ភព និងគុណភាព
របស់ការងារសព���� �យ��ើទឡ�ីករណ៍ថា យុទ�សា���សំ�
ការនាំ��ញរបស់កម��ជា �ន�ើរតួជាកាតាលីករសំខាន់មួយ
ស��ប់ប��ើតការងារថ�ីៗនិងកាន់��ល�ជាងមុន ។ បន�ាប់មក 
�ើង��ើការពិភាក��ាអំពី��នក��ិត��យុទ�សា�����ដ�កិច�នា
��លបច��ប��ន� ស��ប់ប��ើត និងប��ើនគុណភាពការងារ រួច
មក�ើងបន���ើការពណ៌នាអំពីកាលានុវត�ភាពទាំងឡាយ��ល
និន�ាការធំៗទំនងជានឹងអាចនាំមកជាមួយ។ �ចុងប��ប់ �ើង
��ើ�ើងនូវយុទ�សា���ពីរ�ើម��ីព��កីគុណភាព និងភាពបរ�យាប័ន�
�ក��ងការងារ������សកម��ជា។ ទីមួយ ទឡ�កីរណ៍របស់�ើង
គឺថា កម��ជាចាំ�ច់���វ�ះជំហាន��ះ�កាន់ដំណាក់កាល
ទី២��ការអភិវឌ����លជំរុញ�យការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស 
��លក��ង�ះ កម��ជាគួរ���ើកកម�ស់ការ��ើសមាហរណកម�
លំដាប់សកល តាមរយៈការទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស
មានគុណភាពកាន់��ខ�ស់ និងប��ើតឱ��មានបរ�ស�ានអំណាយ
ផលនិង��ការ�ើកទឹកចិត� �ើម��ីជំរុញ��មុហុ៊នបរ��សឱ���ៀប
ចំបណ�ាញតភ�ាប់គ�ាឱ���នជិតស�ទិ�ជាមួយវ�ស័យឯកជនក��ង��កុ។ 
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 កត�ាពីរ�ន�ើក�ើងថា យុទ�សា���អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច�
នា��លបច��ប��ន���ះ ����លជាមិនអាចបន�ផ�ល់គុណភាព
ការងារ��លរដ�ាភិ�លកម��ជា��ថ�ាចង់បាន �ៀត��។ ទីមួយ 
យុទ�សា���អភិវឌ��ន៍��លជំរុញ�យការនាំ��ញ��ះ ����ល
ជានឹងមិនអាចបំ��ញមុខងារ�នល�ដូចចង់�ន��។   �ះបី
ជាវ�ស័យកាត់��ររបស់កម��ជា���បន�ប���មការ�ន�ៀត (គិត
យ៉ាង�ចណាស់��ឹមឆ�ាំ២០១៥) ក៏វ�ស័យ��ះផលិត�ន
ការងារ�នតិច��ើយ ក��ងន័យបទដ�ានសកល។   មួយ�ៀត 
ឯកត�ា����ើម�ើពលកម��ហួសក��ិត�ក��ងបណ�ា����ស
��កួត����ងនាំ��ញផលិតផលស���កបំពាក់��ៀត ��ក់
ឈ��ល��ល�នផ�ល់�ទាបជាងក��ិត��ក់ឈ��ល��ល��ថ�ា
ចង់�ន �ើយ��មុហុ៊នបរ��សអត់��ើការផ�ត់ផ�ង់ទំនិញឬ��វា
ក��ង��កុស��ប់ប��ើ��តិបត�កិាររបស់ខ��ន��។ �ក��ងដំណាក់
កាល��លកម��ជា�ើបនឹងឈាន�ើងចូលជា�ើកដំបូង�ក��ង
��ដ�កិច�សកល�ក  ការទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស
មកវ�និ�គ�ើឧស��ាហកម�មានត���ប���មទាប គឺជាយុទ�សា���
មួយសម��បនាសម័យ�ះ ប៉ុ���វា����លជានឹង��ងជា
យុទ�សា���ដ៏���ើរស��ប់ប��ើតការងារឱ���នកាន់����ើន 
កាន់��ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន� �ៀត�ើយ ����មុខ។ 
សក�ានុពល��ការ�ត់បង់លទ�ភាពស��ប់ការនាំ��ញរបស់
កម��ជា�កាន់ទីផ��ារធំៗ ដូចជាសហភាពអឺរ�ុប ជា�ើម នឹង��ើ
ឱ��អន�រាយដល់ឧស��ាហកម�នាំ��ញសំខាន់ៗមួយចំនួន �ើយ
��ើឱ��កាន់��លំ�ក�ើងដល់ការទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��ស។  

និន�ាការ��ជាសា���កំពុង����ើឱ��ទំហំ��កម�ាំងពលកម�កាន់
��រួមតូចជាងមុន�ក��ងបណ�ា����សជិតខាងរបស់កម��ជា 
(មាន����សចិន �� �ៀតណាម និងតំបន់អាសុីខាងបូព៌ា��ល
�ឿន�ឿន) �យតាមរយៈ��ះ វាប��ើតឱ��មានឧស��ាហកម�
ថ�ីៗ �ៀតស��ប់ប��ើវណ�ៈពលរដ�វ័យចំណាស់��លកាន់��មាន
ចំនួន��ើន�ើង។ លំនាំពាណិជ�កម�កំពុង��ទិស�យសារ��
សន�ិស��ាពាណិជ�កម�ថ�ីៗ �ើយ����សចិនកំពុងក�ាយខ��នជា
����សនាំមុខ���ក��ង����ចង�ាក់ត���សកល (GVCs)។ 
ប���កវ�ទ��ាកំពុង��ផ�ាស់ប��រធម�ជាតិ��កម�ាំងពលកម��តាម
��ប់���កទាំងអស់����ដ�កិច� ចាប់តាំងពីសហ��សខ�ាតមី���
តូចបំផុតរហូតដល់�ងច��ធំទំ�ើបបំផុត �ើយនិន�ាការទាំង
��ះនឹងនាំ�រកការប��ើតការងារ��លត���វឱ��មានជំនាញ
កាន់����ើនជាងមុន��ៀត ។

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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ទិដ�ភាពស���បស�ីពីការងារបច��ប��ន�៖ 

យុទ�សា���អភិវឌ��ន៍��ះ�រកការនាំ��ញ 

��ើឱ��រចនាសម�ន័�ការងារ�កម��ជាមាន��ង់
��យពិ��ស�យ��ក

 ��ដ�កិច�របស់កម��ជាគាំ��ដល់ការងារ��ើនក���ង

 បច��ប��ន� មាន ៨,២លានការងារ�ក��ង����សកម��ជា 
�ើយមានពលករថ�ីចំនួន ១៦០០០០នាក់ ចូល�ក��ងកម�ាំង
ពលកម��ៀងរាល់ឆ�ាំ។  ជិត ៨០ភាគរយ��ជនកម��ជាអាយុ ១៥
ឆ�ាំ ឬ�ើស១៥ឆ�ាំ កំពុង��ើការ ��លស�តិ�ក��ងអ��ខ�ស់បំផុត
�ើសកល�ក �ើយវាខ�ស់ជាងអ��ចូលរួមរបស់កម�ាំងពល
កម���ល��រ�ពឹងថានឹងមានស��ប់����ស��លមានក��ិត
អភិវឌ��ន៍ដូច����សកម��ជា (រូបទី ១ ខាង���ង)។ ស�ានភាព��ះ
�យសារមួយ���កកម��ជាមានអ��ចូលរួមខ�ស់របស់����ីក��ង
កម�ាំងពលកម� (រូបទី២ ខាងស�ាំ) ��ល�ើងចុះរវាង៧៣ និង
៨០ភាគរយ ��ៀបជាមួយអ��មធ��ម ៦១ភាគរយក��ងតំបន់ និង
អ��មធ��ម៥០ភាគរយ�ើសកល�ក។ ��ង់��ះ����ល
ជាមិន��នអ�គួីរឱ��ភ�ាក់��ើល��រ ក��ងស�ានភាពមួយ��ល��ដ�កិច�
កម��ជាមានឧស��ាហកម�ជា����ណីដឹកមុខ�យ«���ី»មានទំហំ
�ើសលប់ ជាពិ��សវ�ស័យកាត់��រ និង��សចរណ៍។ ទំហំរបស់
កម�ាំងពលកម����វ�ន��រ�ពឹងទុកថានឹងបន��ើនដល់ឆ�ាំ ២០៤៤ 
ពី��ះកម��ជាស�តិក��ងចំ�ម����សមួយចំនួនតូច��លមាន
ពលរដ�វ័យ���ង��ើន�ក��ងតំបន់មួយ��លមានមនុស��ចាស់កាន់
����ើន។

ការងារទំ�ើបៗជា��ើន���វ�នប��ើត��ន ប៉ុ���

ភាគ��ើនមាន���ក��ងវិស័យ����ណីដ��ល

 គិត��មឹឆ�ាំ២០១៥ �ក��ង�ៀងរាល់ការងារចំនួន១០ មាន
ការងារចំនួន៤��លជាការងារមិន��នដាំដុះមាន��ក់ឈ��ល�
តាម���កសាធារណៈ និងឯកជន �ើយ៦����ង�ៀតជាការងារ
ដាំដុះលក�ណៈ���សារ ពលកម�សីុឈ��លដាំដុះ និងការងារ�តាម
សហ��ស���សារមិន��នដាំដុះ (រូបទី២)។  ��ង់��ះឆ��ះ
ប��ាំងឱ���ើញនូវទិដ�ភាពមួយខុស��ឡះពីអ�ី��លធ�ាប់មាន
មិនដល់មួយទសវត��រ�មុន��ះផង ��លកាល�ះការងារ៨ ក��ង
ចំ�មការងារ១០ គឺ��ើ�តាមវ�ស័យជា����ណី ��ល���វ
�នឱ��និយមន័យថាជានិ�ជិត��ល��ើការ�តាមសហ��ស
��ើជំនាញទាប (ខ�ាតមី��� ឬតូច) ��លមិន��តិបត�តិាមប��ត�ិ
��ច��ាប់ការងារ�� (រូបទី៣)។

 លទ�ផលជាលក�ណៈវ��គ និងទិស��លន��យ
��រ�យការណ៍��ះ មាន��តនាចូលរួមចំ��កដល់ការ�ៀប
ចំ�លន��យ តាមពីររ�ៀប។  ទីមួយ វាផ�ង់ការយកចិត�
ទុកដាក់��ើការងារ។ «យុទ�សា���ចតុ�ណ» �ើម��ីកំ�ើន 
ការងារ សមធម៌ និង��សិទ�ភាព៖ កសាងមូលដ�ាន��ះ�
ស��ចចក��វ�ស័យកម��ជា ឆ�ាំ២០៥០ ដំណាក់កាលទី៤ គឺជា
ឯកសារមានការ�ៀបចំ�ើង��ប់��ុង��យ �ើយ��ើយតប
ចំ�ះកម�វត���លន��យយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ភាគ��ើន
����ុងយុទ�សា���របស់ចតុ�ណយុទ�សា���នីមួយៗ មាន
ភាពជាក់លាក់តាមវ�ស័យ ។ ផ��យ�វ�ញ រ�យការណ៍��ះដក
��ង់ពី���កនានា�ក��ងយុទ�សា��� �ើម��ីផ�� ំឱ���នជា�ល
ន��យ��ើនលំដាប់ ��លរួមគ�ាមកនឹងប��ើតការងារ�ន
កាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន� នា��ល
អនាគត។ ទីពីរ ខណៈ��លយុទ�សា���ការងារជាក់លាក់ ពិ��ស 
�លន��យជាតិស�ីពីការងារ ២០១៥-២០២៥ ផ�ល់ទិស
�រួម �ក��ងរ�យការណ៍��ះ �ើងបុ៉នប៉ងផ�ល់ជ��ើស�ល
ន��យលម�តិបន�ចិ។ ការកំណត់��នទី���លន��យ
ជាអនុសាសន៍�ក��ងឯកសារ��ះ និងអនុសាសន៍�ក��ងដំណាក់
កាលទី៤��យុទ�សា���ចតុ�ណ ���វ�នបង�ាញជូន�ក��ង
ម៉ា��សី�លន��យ�ខាងចុងរ�យការណ៍ទិដ�ភាពទូ�
��ះ ��ល�ើកជាសំ�ើនូវអង�ភាពភ�ាក់ងាររដ�ភិ�ល��លអាច
នឹងដឹកនាំដំ�ើរការ��ទ��ង់ ����មុខ។ 

4

  យុទ�សា���ចតុ�ណ ���វបានយកមកឆ��ះប��ាំងតាមរយៈ«ចតុ�ណ»មានលក�ណៈយុទ�សា���ចំនួនបួន ��ល���បទិដ�ភាពបួនរបស់ការអភិវឌ��

  គឺធនធានមនុស�� ពិពិធកម���ដ�កិច� ការអភិវឌ��វ�ស័យឯកជននិងការងារ និងការអភិវឌ����កប�យបរ�យាប័ន�និងចីរភាព—«��ងុ»នីមួយៗរបស់ចតុ�ណ 

  (ជាទូ�) ជាអាទិភាពតាមវ�ស័យជាក់លាក់�ក��ងរង�ង់ចតុ�ណ�ៀងៗខ��ន។ ��ងុនីមួយៗ��ចតុ�ណមាន�លន�បាយមួយចំនួន��ើជាមូលដ�ាន។ 

  ចតុ�ណទាំងបួនព័ទ�ជុំវ�ញ�លគំនិត«បរ�ស�ាន»បួន �ើយស��លរបស់គំរូគឺការ��ទ��ង់អភិបាលកិច�។ ចតុ�ណជាយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ធនធាន

  មនុស��គឺជាអាទិភាពស��ប់ដំណាក់កាលទី៤។  

ទីពីរ �ើងសូម�ើកអនុសាសន៍កំ��ទ��ង់ជាក់លាក់ចំនួន
��ពីំរ ��លចាំ�ច់���វ���ើត�ើង�ក��ង����សកម��ជា�ើម��ី
ទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សថ�ីៗ�ៀត ស��ប់��ើ
ពិពិធកម���ដ�កិច� និង�ើម��ីទាញយកឱ���ន��ញ��ញនូវ
អត����ជន៍ពីកាលានុវត�ភាពការងារ��លការវ�និ�គអាច
នាំមកជាមួយ។ រ�យការណ៍ទិដ�ភាពទូ���ះជាការសំ�គ
��ញពី�រវ��គលម�តិ និង��ប់��ងុ��យ�ក��ងរ�យ�រណ៍ធំ។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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(a) អ��ការចូលរួមកម�ាំងពលកម�សរុប

(b)   អ��ការចូលរួមកម�ាំងពលកម�នារ�

រូបទី១៖ អ��ការចូលរួមកម�ាំងពលកម������សកម��ជា ��ៀប�ៀបជាមួយ����ស��ហាក់����លគ�ា

��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើរបាយការណ៍ CSES 2014 និងទិន�ន័យ�ើអ៊�នធឺណិត

            របស់ WDI។
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កំពុង��ើការ
 

៨០៧១០០; ១០០%

ម�ាស់ ឬជនស�័យនិ�ជន៍
 

៤៤៨៣០០; ៥៥,៥%
ការងារមាន��ក់ឈ��ល
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បរ��ស
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១៤,៩%

រូបទី២៖ ការ��ង��ក����ទការងារ ២០១៥ 

��ភព៖ CSES, 2015

រូបទី៣៖ ����ទការងារ ២០០៧ និង ២០១៥
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��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើរ�យការណ៍ CSES 2014។ 

            ការ��ន់��មាណអាយុក��ងចំ�មកម�ាំងពលកម� �ងតាមរ�យការណ៍របស់ UNPOP។

 មួយចំ��កធំ��ការងារក��ងមុខរបរមិន��នដាំដុះមាន
��ក់ឈ��ល ក៏អាច���វ�នចាត់ថ�ាក់ថាជាការងារ��ប«����ណី»

ផង��រ។ រ�យការណ៍��ះ �ង�ការងារ��ប����ណីថា 
ជាការងារដាំដុះមិនមានក��ជាលក�ណៈ���សារ និងការងារ
សហ��ស���សារមិន��នដាំដុះ។ រ�ឯការងារទំ�ើប គឺជា
ការងារមាន��ក់ឈ��ល�ក��ងឧស��ាហកម�មិន��នដាំដុះ។ 
ខណៈ��លទិន�ន័យមិនអាចឱ���ើង��ើការ��ន់��មាណអំពី
ចំនួនពលករ�ក��ងចំណាត់ថ�ាក់ទាំង��ះ�ន�ក��ង����ស
កម��ជា ផ��យ�វ�ញ�ក��ង����ស�ៀតណាម ឧទាហរណ៍ ពលករ
����ទ��ះមានចំនួនពាក់កណ�ាល��ចំនួននិ�ជិត(ក��ងវ�ស័យ
មិន��នសាធារណៈ)��លមាន��ក់ឈ��ល (Cunningham 
and Pimhidzai, 2018)។ 
 
 ការ��រទិសយ៉ាង�ឿនរបស់កម��ជា��ះ�មានការងារ
ទំ�ើបៗ គឺ�យសារ��កំ�ើន�ក��ង���កមុខរបរមាន��ក់
ឈ��លមិន��នដាំដុះ �យមានការជំរុញ�ើកទឹកចិត��យ
��ុមហ៊ុនវ�និ�គបរ��សស��ប់ការនាំ��ញ ជាពិ��ស�
ក��ងឧស��ាហកម�កាត់��រ (រូបទី៣)។ ��ន់�����កវាយនភណ� 
����ក និង����ក�ើងស��ប់ការនាំ��ញ �នប���មការងារ
�នចំនួន ៦០០០០០ការងារ (សរុប) រវាងឆ�ាំ២០០៧និង
ឆ�ាំ២០១១ ��លតំណាងឱ�� ៤០ភាគរយ��កំ�ើនការងារសរុប។ 

កំ�ើន�ក��ងមុខរបរមាន��ក់ឈ��លក��ងវ�ស័យឯកជន�ន��ច
�ើងយ៉ាងជាក់ច��ាស់�តាម តំបន់ជនបទនានា (�ើនពី ១២ភាគ
រយ ដល់ ២៦ភាគរយ ��ការងារ�តំបន់ជនបទ) ក៏ដូចជា�
តាមតំបន់ទី��ជំុជនផង��រ (ពី ២០ភាគរយ ដល់ ៣៨ភាគរយ)។ 
�ះជាយ៉ាងណាក៏�យ កំ�ើន��មុខរបរ�តាម��មុហុ៊ននាំ
��ញ�ើតមាន�ើង �យសារ��មួយចំនួនតូចប៉ុ��ះក��ង
ចំ�ម��ុមហ៊ុន��ក់ៗជា��ើន។ អ�កនាំ��ញធំៗមានចំនួន
១០ភាគរយ����ុមហ៊ុននាំ��ញទាំងអស់ ប៉ុ���វារ�ាប់រងការងារ
ដល់�៨៨ភាគរយ��ការងារ(ផ�ាល់)នាំ��ញទាំងអស។ 
��ុមហ៊ុនធំៗ (��ុមហ៊ុនទាំងឡាយ��ល��ើ��ស់បុគ�លិកជាង
៥០០នាក់) ���ប់���ក����ដ�កិច� ជា��ភពមានចំ��ក២៥
ភាគរយ��ការងារមាន��ក់ឈ��លទាំងអស់ �ះបីជា��ុមហ៊ុន
ទាំង�ះរួមគ�ាមក�ន�� ០,៤ភាគរយ ����ុមហ៊ុនទាំងអស់
ក៏�យ។ ផ��យ�វ�ញ សហ��សខ�ាតតូច (សហ��ស��ល
��ើពលករពីសូន��នាក់ដល់៩នាក់) សរុបគ�ាមកមាន ៩៧,៨
ភាគរយ����ុមហ៊ុនទាំងអស់ ប៉ុ���ផ�ល់ការងារមាន��ក់ឈ��ល
�ន�� ៥០ភាគរយ ប៉ុ��ះ ��ការងារទាំងអស់។ ��ុមហ៊ុន
មានម�ាស់ជាបរ��សក៏មានចំនួនកម�ករ�ើសមធ��មបន�ិច��រ
ក��ងមួយ��ុមហ៊ុនៗ ��ៀប�ៀប�នឹង��ុមហ៊ុនមានម�ាស់ក��ង
��កុ។ ឧទាហរណ៍ ��មុហុ៊នមានម�ាស់ជាបរ��សក��ងឧស��ាហកម�
កាត់��រ ��ើកម�ករ ៨៥០០០០នាក់ ឬជាមធ��ម ២៨០០នាក់ក��ង
មួយ�ងច�� ��ៀប�ៀប�នឹង ១១៥នាក់ �តាម�ងច��
នីមួយៗ��លមានម�ាស់ក��ង��ុក។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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 ខណៈ��លកំ�ើនមួយភាគធំ��ការងារ�ើតមាន�
ក��ងវ�ស័យឧស��ាហកម�ផលិតនិង��វាកម� ពាក់កណ�ាល��ការងារ
ទាំងអស់�កម��ជា���ជាការងារ�តាម��មុហុ៊ន និង�តាម
��ចម�ារជាលក�ណៈ���សារ ��ើយ។   ពលករជិត៣លាន
នាក់ �នឱ��ដឹងថាការ��ើ��ចម�ារ���សារជា��ភពចំណ�លចម��ង
របស់ពួក�� �ើយពលករ ១,៤លាននាក់����ង�ៀតនិយាយ
ថាពួក��ពឹង���កជាបឋម��ើសហ��ស���សារស��ប់
រកចំណ�ល។ ទន�មឹនឹងការធ�ាក់ចុះយ៉ាងស���ើមនូវចំនួនកសិករ
ជាលក�ណៈ���សារក��ងរយៈ��លប៉ុន�ានឆ�ាំមក��ះ ចំនួនម�ាស់
សហ��ស���សារ�រក��ាលំនឹង�ដ��ល។ 

រូបទី៤៖ សមាសភាពរបស់ការងារ���សារ ឆ�ាំ២០១៤           

��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក
�ើរ�យការណ៍ CSES 2014។ 

��ភព៖ CSES 2015

ទិដ�ភាពការងារមានភាពសាំញ�ាំបន�ចិក��ង���សារ�ជនបទ ��ល
មានសមាជិក��ើន����កបការងារ��ើនមុខ (រូបទី៤)។ 
ឧទាហរណ៍ សហ��ស���សារ��លមិន��នដាំដុះ�តាមតំបន់
ជនបទក៏ពឹង���ក�ើចំណ�ល�នមកពី���កកសិកម� ��ក់ឈ��ល
ឯកជន ឬពី��ភព����ង�ៀត��រ។ ជាមធ��ម ���សារជនបទរក
ចំណ�លរបស់ខ��ន�នភាគ��ើនពី��ភព��ការ��ើ��ចម�ារ 
�ើយមាន�� ២៤ភាគរយប៉ុ��ះ��លរក�នពី���កកសិកម� 
(រូបទី៥)។ 
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 រូបទី៥៖ សមាសភាពរបស់ចំណ�ល���សារ ឆ�ាំ២០១៤

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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   បុរសកាន់����ើននាក់កំពុងទទួល�នការងារ�ក��ងមុខរបរទាំងពីរ����ទ��ះ រ�ឯ���វី�ញមានចំនួនកាន់�ើង���ក��ង����ទចុង��យ����បុ៉��ះ។

គុណភាពការងារមានភាពល����ើរជាង
មុន��ន ប៉ុ����ទាប��ើយ
 ជារួម ទីផ��ារពលកម��កម��ជាផ�ល់របរ��លមានគុណ
ភាពទាប ប៉ុ�����កំពុង�ើល�ើញស��ាថាទម�ាប់��ះកំពុង��
មានការផ�ាស់ប��រ�ើយ។  ជាង ៦៦ភាគរយ��របរទាំងអស់មាន
�ក��ង���កកសិកម� ���ើ ��សាទ ឬជារបរក��តិទាប (មាន
ដូចជា ការងារឆ�ាំសន�សុិខ អ�កសម�ាតការ�យាល័យ អ�ក�ើកបរយាន
តុក-តុក ជា�ើម)។ ផ��យ�វ�ញ មានមិនដល់ ៥ភាគរយផង
�� ��លជាអាជីពមានត���ខ�ស់ ដូចជា អ�ក��ប់��ង អ�កអាជីព 
អ�កប���ក���� និងអ�កអាជីពរង ជា�ើម (តារាងទី១)។ 
យ៉ាងណាក៏�យ និន�ាការ�នឱ��ដឹងថា គុណភាពការងារកំពុង
មានការ��លម�ឱ�����ើរ�ើង។ ការងារ��លមានកំ�ើន�ឿន
ជាង��គឺ�ក��ង���ករបរ��លផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាលខ�ះៗ ដូចជា 
របរសំណង់ និងរបរផលិតកម� (ពិ��ស ���កកាត់��រ) និង�
ក��ងរបរ��ើការ�ការ�យាល័យ��លមានការបណ��ះបណ�ាលខ�ះៗ 
(តារាងទី២)។ អ��ី�លសំខាន់ជាង��ះ��ៀតគឺ �ក��ងរង�ង់
ចំណាត់ថ�ាកម់ុខរបរ មាននិន�ាការប���រទិសងាក��ញពីមុខរបរ
�នចំណ�ល��ន់��ចិ��មឹ��ពះ ��ះ�រកមុខរបរទីផ��ារ��ល
ត���វឱ��មានជំនាញ��ហាក់����លគ�ា។ ឧទាហរណ៍ ���ល
��លចំនួនអ�កជួយលក់ដូរ�តូបតាមដងផ��វឬតូបក��ងផ��ារមាន
ការធ�ាក់ចុះ ភាគចំ��ក��ចំនួនអ�កជំនួយការលក់�ក��ងហាង
កំពុងមានការ�ើន�ើង។ 

 �ះបីជាកំ�ើនការងាររបស់កម��ជាមកទល់បច��ប��ន�
��ះ ���វ�នជំរុញ�យការងារ��ល���វការចំ��ះដឹងទាបក៏
ពិត��ន ទិដ�ភាព��វត�ិមុខរបររបស់����ស��ះកំពុង��បង�ាញ
ស��ាថាកំពុង��ក�ាយ�ជាមុខរបរអតិពុទ�(ិ���ក�ើចំ��ះដឹង
ខ�ាំង)វ�ញម�ង។   ��ន់��ក��ងរយៈ��លមួយដ៏ខ�បុ៉ី��ះ គឺរវាង
ឆ�ាំ២០០៩ និងឆ�ាំ២០១៥ ���ើញមានកំ�ើនគួរឱ��កត់សម�ាល់
នូវការងារ��ល���ក�ើចំ��ះដឹងខ�ាំង�ក��ង����សកម��ជា 
��ប��ល��លកំ�ើនការងារហត�កម����ឹងឬថយចុះវ�ញ 
(រូបទី៦)។ �ះបីជាចំនួនការងារ���ក�ើចំ��ះដឹងខ�ាំង�
ទាប��ើយក�ី និន�ាការ�នឱ��ដឹងថាវាកំពុង��មានការ��
���ល�ើយ។ 
 ��ក់ឈ��លពិត��កដមានការ�ើន�ើង �យក��ង
�ះ ពលករ��លស�ិត�ក��ងលំដាប់��ម����ការ��ង��ក
��ក់ឈ��ល ទទួល�នផល��ើនជាងអ�កឯ�ៀត។ 
រវាងឆ�ាំ២០០៩ និងឆ�ាំ២០១៥ ��ក់ឈ��លពិត��កដ�ើន
�នជាមធ��មជាង៥៤ភាគរយ។ មកដល់��ឹមឆ�ាំ២០១៥ មាន
ការងារ�កម��ជា�� ២ភាគរយ ប៉ុ��ះ��លបង់��ក់ឈ��ល
���មបន�ាត់ភាព���ី�អន�រជាតិ។ ប���ម�ើ��ះ ��ក់ឈ��ល
ទាបជាង��បំផុតទទួល�នកំ�ើនក��ងអ��មួយ�ឿនជាង
កំ�ើនរបស់��ក់ឈ��លខ�ស់បំផុត��ៀត ��លជាលទ�ផល
��ើឱ��វ�សមភាព��ក់ឈ��លមានការធ�ាក់ចុះ។ 

កម�ាំង��ដាប់អាវុធ  0.9% 0.8%
អ�ក��ប់��ង 1.3% 0.8%
អ�កមានវ�ជ�ាជីវៈ  3.8% 2.6%

អ�កប���ក��សនិងអ�កមានវ�ជ�ាជីវៈរង 0.6% 1.1%

បុគ�លិកថ�ាក់��ខា 0.2% 3.9%

និ�ជិត���ក��វានិង���កលក់  13.6% 15.3%

ពលករជំនាញកសិកម� ���ើ 
និង��សាទ

 58.7% 37.8%

កម�ករសិប��កម�និងការងារពាក់ព័ន�  6.1% 20.3%
��តិបត�ិករនិងអ�កត��ើង�ងច�� 
និងម៉ាសុីន  

6.1% 3.9%

មុខរបរធម�តា 8.4% 13.4%
សរុប 100.0% 100.0%

កម�ករកាត់��រ និងកម�ករជំនួញពាក់ព័ន�  +4.4% +10.2%
កម�ការ��ងសំណង់ និងកម�ករ
ជំនួញពាក់ព័ន� 

 +0.5% +2.8%

បុគ�លិកការ�យាល័យទូ� +0.8% +2.6%

ពលករកសិកម� ���ើ និង��សាទ +6.3% +6.9%

បុគ�លិកលក់�តាមហាង +5.0% +6.0%
អ�ករត់តុ និងអ�កលាយ�� +0.3% +0.8%
កម�ករសម�ាតសំណង់ និងកម�ករ
ពាណិជ�កម�ពាក់ព័ន� 

 +0.2% +0.8%

 ��ឡាករ អ�ក��មូលលុយ 
និងអ�កប��ើពាក់ព័ន�

+0.2% +0.7%

កម�ករសម�ាតនិងកម�ករជំនួយសណ�ាគារ
និងការ�យាល័យ និង��រក��ាអគារ

+0.1% +0.3%

អ�ក�ើកបរតាក់សុី និងតុក-តុក +1.2% +1.5%

តារាងទី១៖ ការងារតាមមុខរបរធំៗ ឆ�ាំ២០០៤-២០១៤ តារាងទី២៖ របរ១០មុខ��លមានកំ�ើន�ឿនជាង��
ឆ�ាំ២០០៩-២០១៤

ចំ��ក
ឆ�ាំ២០០៤

ចំ��ក
ឆ�ាំ២០១៤

ចំ��ក
ឆ�ាំ២០១៤

ចំ��ក
ឆ�ាំ២០០៩

��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក
            �ើរ�យការណ៍ CSES 2014-2019។ 
សម�ាល់៖ មុខរបរក��ង ISCO មាន��ខបីខ�ង់��លមានភាគចំ��ក
              ការងារតិចបំផុត ០,១ភាគរយ។ 

��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក
            �ើរ�យការណ៍ CSES 2014-2014។ 

���ៀងគ�ា��ះ��រ ការងារកសិកម�ចិ��ឹម��ពះកំពុង��ធ�ាក់ចុះ 
���ល��លការងារមាន��ក់ឈ��លក��ងវ�ស័យ��ះ�ើន�ើង។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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រូបទី៦៖ កំ�ើនក��ងចំ��កការងាររបស់កិច�ការ និងតាម����ទកិច�ការ ឆ�ាំ២០០៩-២០១៥

កិច�ការ��ើក��ិតយល់ដឹងមានភាគចំ��កការងារធំជាង���ក��ងអំឡ�ង��ល��ះ

��ភព៖ ការ��ន់��មាណ�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើរ�យការណ៍ CSES 2009-2015 និងទិន�ន័យ O*NET 

            ស�ីពីជំនាញពាក់ព័ន�មុខរបរ����ងៗ។ 

សម�ាល់៖ ការវាស់��ង��ពលភាពកិច�ការសរុប��ើតាមចំណាត់ថ�ាក់��ល���វ�ន��ើ�ក��ងការសិក��ា Autor និង Acemoglu 

              (2011)។ ពិន����ពលភាពកិច�ការ���វ�នកំណត់ស�ង់ដា�យការ��ង��កពិន��ក��ិតមធ��ម និងក��ិតស�ង់ដា�

              តាមមុខរបរមិន��នស��ប់��ចិ��មឹជីវ�ត យកមក��កជាមួយភាគចំ��កពលកម���មុខរបរទាំង�ះក��ងឆ�ាំ២០០៩។ 

              សំណាក���វ�នក��ិត��ឹម��មុខរបរមិន��នស��ប់��ចិ��ឹមជីវ�ត ���ប់ឆ�ាំទាំងអស់។   

Year

 
����សកម��ជាមាន��ព័ន���ក់ឈ��លអប��បរមាមួយ��លច���កបន�ិច។ ��ព័ន���ក់ឈ��ល��ះអនុវត�����ើ���កកាត់��រ
ស���កបំពាក់ និង����ក�ើង��ប៉ុ��ះ ��លជា���កផលិតផលនាំ��ញពីធំជាង���ក��ង����ស។ ច��ាប់ស�ីពី��ក់ឈ��ល
អប��បរមា���វ�នដាក់ឱ��ចូលជាធរមាន�ក��ងឆ�ាំ១៩៩៧។ ដំបូង�ើយ ��ក់ឈ��លអប��បរមា���វ�នកំណត់��ឹម ៤០
ដុល�ារអា��រ�កក��ងមួយ��ប៉ុ��ះ �ើយ��យមក�ើប�ើនជាដំណាក់កាលៗរហូតដល់���ំបីដង មកដល់ក��ិត១៧០
ដុល�ារអា��រ�កក��ងមួយ�� �ក��ង��មករា ឆ�ាំ២០១៨។ �ះបីជា��ក់ឈ��លដុល�ា�ើន�នជាង៣៨០ភាគរយក�ីក��ងអំឡ�ង
��ល��ះ ត���ពិត��កដ����ក់ឈ��លអប��បរមា�ទាបជាងក��ិតឆ�ាំ១៩៩៧��ៀត ទ��នឹំងមានការ�ើន���មករា
ឆ�ាំ២០១៥ (សូមអានរ�យការណ៍របស់ ILO 2016 �ើម��ីឱ���ន��បព័ត៌មានលម�តិ)។

ប���ម�ើ��ក់ឈ��លអប��បរមា��លកំណត់�យរដ�ាភិ�ល និ�ជកក��ង���កកាត់��រស���កបំពាក់និង����ក�ើង ���វ
�នត���វឱ��បំ��ញកាតព�កិច�បង់��ក់ឧបត�ម�ដល់និ�ជិតរបស់ខ��ន�ៀត។ ក��ង�ះមាន៖ (i) ��ក់ឧបត�ម�ស��ប់
ម����យ��ើដំ�ើរនិងការស�ាក់� (៧ដុល�ារក��ងមួយ��); (ii) ��ក់ឧបត�ម�វត�មាន��ើការ (១០ដុល�ារក��ងមួយ��); 
(iii) ��ក់ឧបត�ម�ស��ប់អាហារ��ល��ើការ��ម��ង (០,៥ដុល�ារក��ងមួយ���); និង (iv) ��ក់រង�ាន់អតីតភាពការងារ 
(ពី ២ដុល�ារ � ១១ដុល�ារ ក��ងមួយ��) ��យពី��ើការ�នពីរឆ�ាំជាប់គ�ា។ 

ការសិក��ាមួយកាលពី��លថ�ីៗ��ះបានពិនិត����ើឥទ�ិពលនាំការ�����ល��ក់ឈ��លអប��បរមា �ក��ងវ�ស័យកាត់��រ
របស់កម��ជាពី��មករា ឆ�ាំ២០០៩ មកដល់��មករា ឆ�ាំ២០១៥ ��ើការចូលរួមរបស់កម�ាំងពលកម� ��ង��ើការ និងការ
រកចំណ�ល�នសរុបរបស់កម�ករ�ងច��កាត់��រ និងកម�ករ���ងច��កាត់��រ។ 

��អប់ទី២៖ ឥទ�ិពលរបស់��ក់ឈ��លអប��បរមា�ក��ងវិស័យកាត់��រ

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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ការសិក��ារ�ះរក�ើញថា ការ�ើន��ក់ឈ��លអប��បរមា៖ 
• មិន�នជះឥទ�ពិលអ��ី�ើអ��ចូលរួមការងាររបស់កម�ករកាត់��រ កម�ករមិន��នកាត់��រមាន��ក់ឈ��ល ឬកម�ករគ�ាន
 ��ក់ឈ��ល��។ 
• �នប��ើនចំណ�ល��ក់ឈ��លពិត��កដមធ��មគិតជា��ង ស��ប់អ�ក��ើការមាន��ក់ឈ��ល�ក��ងវ�ស័យកាត់��រ (ជិត 
 ១,៤ភាគរយ)។ ការ�����លទាំង��ះមានទំហំល�ម ��សិន�ើ��ៀបជាមួយនឹងទំហំ��ការ�ើន��ក់ឈ��លអប��បរមាក��ង
 អំឡ�ង��ល��ះ ��ល�ើនតាមក��ិតពី២០ � ៣៣ភាគរយ។ �ើ��តុអ�ី�? ភាគ��ើន��កម�ករកាត់��រ មុន��ះ 
 �នទទួលចំណ�ល�ើសពី��ក់ឈ��លអប��បរមា��ល���វ�នប��ើន រួច��ើយ។ ��ក់ឈ��លមធ��មស��ប់កម�ករ
 កាត់��រ����ើងដ��ល �យសារថាវា���វ�ន��ង�ក��ង��ក់ឈ��លអប��បរមា��ប់ បុ៉���បរ�មាណ��ការ�ើនវាតិច
 ជាងកំ�ើនសមាមា��។ កំ�ើនមួយ�ក��ង��ក់ឈ��លអប��បរមាមិន��ឹម��រុញ��ក់ឈ��លរបស់កម�ករ��លទទួល
 ក��ទាបជាង��ឱ���ើងមួយក��ិត�ៀតប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���វាក៏រុញកម�ករឱ���ើងមួយ��ឺត�ៀត��រ�ក��ងតារាង��ង��ក
 ចំណ�ល។ តាមពិត ផលចំ��ញស��ប់កម�ករកាត់��រ��លទទួល�ន��ក់ចំណ�លខ�ស់បន�ិច មានទំហំធំជាងបន�ិច
 �ើសផលចំ��ញស��ប់កម�ករ�ងច����លទទួល�ន��ក់ចំណ�លទាបបន�ិច។ 
• មិនមានឥទ�ិពលអ�ី��ើចំណ�ល��ក់ឈ��លសរុបក��ង���សារ��។ ផ��យ�វ�ញ ���សារ�នកាត់បន�យ��ង��ើការរបស់
 ខ��ន �ើម��ីរក��ា��ក់ចំណ�ល��ចាំ���សារ�ក��ិតដ��ល។ 

យ៉ាងណាក៏�យ ឥទ�ិពលល�មជាវ�ជ�មានរបស់ការ�ើង��ក់ឈ��ល��ល���វ�នរក�ើញ�ក��ងការសិក��ា��ះ ����ល
ជានឹងមិនអាចឋិត��រ�នយូរ������អនាគត។ �ក��ងអំឡ�ង��ល��ើការសិក��ា ភាគ��ើន�ើសលប់��កម�ករ�ងច��
កាត់��រកំពុងទទួល�ន��ក់ចំណ�ល��ើនជាង��ក់��ល���វ�នដំ�ើង��យមក�ៀតរួចបាត់��ើយ។
��សិន�ើ��ក់ ឈ��លអប��បរមា �ើង�ឿនជាងការ�ើន��ផលិតភាព(និង��ក់ឈ��ល)ក��ងចំ�មកម�ករទទួល�នក��
ទាបជាង��  ការដំ�ើង��ក់ឈ��លនា���អនាគត����លជាអាចមានឥទ�ិពល����ងជាងការដំ�ើងកាលពីមុន។ ភស��តាង
សំអាង�ើបទ ពិ�ធន៍កន�ងមកពី����សមួយចំនួននក��ងតំបន់អាសីុបូព៌ា និងអា��រ�កឡាទីន �នបង�ាញដ��លៗថា ��ល
ណា��ក់ឈ��លអប��បរមាស�តិ�ៀកក��តិ��ក់ឈ��ល�ើទីផ��ារ វាចាប់��ើមជះឥទ�ពិលវ�ជ�មាន��ើលទ�ភាពរក�នចំណ�ល
របស់ កម�ការមាន��ក់ឈ��លអប��បរមា បុ៉���ទន�មឹគ�ា�ះវាក៏��ើឱ��មានការ�ត់បង់ការងារ��រ។ ��មិនងាយនឹងព��ាករណ៍�ន
មុនថា�ើ�ក��តិណា��ល��ក់ឈ��លអប��បរមាអាចចាប់��ើមមានឥទ�ពិលអវ�ជ�មាន��។ ផ��យ�វ�ញ មានភាពចាំ�ច់��ល
���វចាប់��ើមតាមដាន�ើលឥទ�ិពលរបស់ការដំ�ើង��ក់ឈ��លអប��បរមា និងភាពចាំ�ច់ស��ប់អ�ក��ើ�លន��យ 
សហជីពកម�ករ និងនិ�ជក ចាប់��ើមកំណត់វ�ធានការអន�រាគមន៍��ើទីផ��ារពលកម�ឱ�����ឹមក��ិតមួយ��ល��ចាត់
ទុកថាជាការ�ះដូរអាចទទួលយក�ន។ 

��ភព៖ Shrestha (2019), de Carpio (2014), and Cunningham (2007)

  ��សិន�ើ��ពីចារណាអំពីគុណភាពការងារ�យឈរ
�ើការយល់�ើញរបស់និ�ជកវ�ញ ��នឹង�ើញថាពលកម�
កំពុង�ើនផលិតភាពជាងមុន �ើ�ះជាវាមិនទាន់បំ��ញមុខងារ
ឱ���ន��ញទំហឹងក៏�យ។   រវាងឆ�ាំ១៩៩៣ និង២០១៥ 
ផលិតភាពពលកម������សកម��ជា�ើនជិត៣,៦ភាគរយ។ 
ការនាំ��ញមានចំ��កមួយនាំឱ��មានកំ�ើន��ះ �យក��ង
�ះទិន�ផលការងារក��ងកម�ករម�ាក់�ើន�ន១១,៦ភាគរយរវាង
ឆ�ាំ២០០៤ និងឆ�ាំ២០១១។ �ក��ងចំ�ម��ុមហ៊ុនធំៗ 
ជាពិ��ស��មុហុ៊នក��ង��កុ ការ�ើន�ើងនូវផលិតភាពពលកម�
មានសភាពស�ាហាប់ខ�ាំង។ 
 សហ��ស���សារជា��ភពសំខាន់មួយ��ការប��ើត
ការងារ ប៉ុ���ពលកររបស់�� ��សិន�ើ��ៀបជាមួយពលករ
មាន��ក់ឈ��ល ទំនងជាទទួល�នចំណ�លទាបជាង��ក់
ឈ��លអប��បរមារបស់កម�ករ�ងច��កាត់��រ និង�ងច��
��រ����ក�ើង��ៀត។   ភាគចំ��ក��សហ��ស���សារ

�ក��ងការងារទាំងអស់ (១ក��ងការងារ៥ ឬ១៧ភាគរយ) ���វ�ន
ព��ាករណ៍ទុកថានឹង�ើន�ើង�ៀត �យសារ��ការរ�កច��ើន
យ៉ាងរហ័សរបស់���កនគរូបនីយកម�។ ជិតមួយភាគបួន�����សារ
�ជនបទ និងពាក់កណ�ាល�����សារក��ងទី��ជំុជនទាំងអស់
មានរបររកសីុ��លមិន��នជា���កដាំដុះ។ ចំណ�លជាមធ��មរបស់
សហ��ស���សារមានខ�ស់ជាង��ក់ឈ��លមធ��មរបស់អ�ក��ើ
ការមាន��ក់ឈ��ល បុ៉����យសារសហ��ស���សារ�ើកលក់
យូរ��ង ចំណ�លតាម��ងរបស់ពួក���ជាទាបជាងចំណ�ល
��លអ�ក��ើការមាន��ក់ឈ��ល�តាម��ុមហ៊ុនឯកជនទទួល
�ន�វ�ញ (រូបទី៨)។ ជាង��ះ��ៀត ភាគចំ��ក��ពលករ
រក�នចំណ�លទាបជាង��ក់ឈ��លអប��បរមា��ចាំ�� មានចំនួន
ខ�ស់ជាងស��ប់កម�ករសហ��ស���សារ ��ៀប�នឹងពលករ
មាន��ក់ឈ��លក��ងវ�ស័យឯកជន (៣៧ភាគរយក��ងសហ��ស
���សារ ��ៀប�ៀប�នឹង៣០ភាគរយស��ប់ពលករមាន
��ក់ឈ��ល)។ 
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Wage worker Household enterprise worker

 សហ��ស���សារ��ង���ើកដំ�ើរការយូរ��ង រក
ចំណ�ល�នមកពី��ើន��ភពជាងការងារ��លមាន��ក់ឈ��ល 
បុ៉��� �ើយវាក៏ផ�ល់អត����ជន៍��ើន��រ��ពីសាច់��ក់។ 
ឧទាហរណ៍ ���ីនិងកុមារអាយ��ម៥ឆ�ាំ ��ើន��ជាអ�ក��ល
ចាត់��ងការងាររកសុីតាមផ�ះ���សារ។ ��ង់��ះមានន័យថា 
�ះបីជាពួក����ើការយូរ��ង��នក��ងមួយ���ជាងការងារមាន
��ក់ឈ��ល ការងារលក់ដូររបស់ពួក��ផ�ល់ភាពបត់��នអំណាយ
ផល�នល�ជាងស��ប់���ី�ើល��ទាំកូនផង�ក��ង��ល��
មួយ។���ៀងគ�ា��ះ ការស�ង់មតិជាគំរូធំមួយ�����ស�ៀត

រូបទី៧៖ ចំណ�លគិតតាម��ងរបស់អ�ក��កបរបរតាម���សារ និងកម�ករមាន��ក់ឈ��ល
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��ភព៖ ការ��ន��មាណរបស់អ�កនិពន�រ�យការណ៍���ក�ើរបាយការណ៍ CSES 2014។ 

សម�ាល់៖ ផលិតភាពរបស់កម�ករមាន��ក់ឈ��លគឺជាចំណ�ល�ៀងរាល់��គិតតាមចំនួន��ង��ល�ន��ើការ។ 

   ផលិតភាពរបស់អ�ក��ើការ�សហ��សតាម���សារគឺជាភាគចំ��ក����ក់ចំ��ញ ��ល�ើនបន�ចិម�ងៗស��ប់

   ពលករម�ាក់�ៀងរាល់��ង��ល���ន��ើការ�

ការសិក��ារ��ះក៏�នរក�ើញ��រថា ជិត៨០ភាគរយ��ម�ាស់សហ��ស���សារ�ន�ើក�ើងអំពី��តុផលវ�ជ�មាន ជា��ើនស��ប់ការ��កបមុខ
របររកសុី�យខ��នឯង ក��ង�ះមានការរកចំណ�ល�នល���ន់�ើ (៣៤ភាគរយ) ឯករាជ��ភាព (១៤,៦ភាគរយ) ����ណី���សារ (៩,៩ភាគរយ) 
ឬលទ�ភាពរក��ាតុល��ភាពរវាងជីវ�តឯកជននិងជីវ�តអាជីព (១៤,៦ ភាគរយ)។ ����ី�ើន���ើកយកច��ើយចុង��យ����ើជា��តុផល។  ក��ងសហ-
��ស�ះ។ មាន��អ�ក��លមានមុខរបរជាការងារមាន��ក់ឈ��ល ឬកម�ករសហ��សតាម���សារ�� ��ល���វ�នយកមក��ើស��ប់��ើការ��ន់
��មាណ��ះ។  

6

រចនាសម�័ន���ដ�កិច�បច��ប��ន�ប��ើពល
រដ�មួយចំនួន�នល�ជាងពលរដ�ដ���ៀត

 ក��ងចំ�មការងារចំនួនបី មានការងារពីរ��លមិន
���វ�ន��រាប់ប���លក��ង��ព័ន���ដ�កិច�ទំ�ើប។  វ�ស័យទំ�ើប
និងវ�ស័យ����ណី����ដ�កិច�មិនទាន់��ើសមាហរណកម�ចូល
គ�ាឱ���នល��� �យក��ង�ះ ៦០ភាគរយ��អ�ក��កបមុខរបរ
��ើ��ចម�ារជាលក�ណៈ���សារ និងអ�កមានអាជីវកម�តាមផ�ះ
��ើការរកសុីលក់ដូរ��ក��ងចំ�មគ�ាគាត់។ដូច���វ�ន�ើក

ណាម�នរក�ើញថា សហ��ិនតាម���សារចាត់ទុកឯករាជ��
ភាព និងឱកាស��ើឱ��ជីវ�តនិងការងារមានតុល��ភាព ថាជា��តុ
ផលវ�ជ�មាន�ើម��ីចាត់��ងសហ��ស���សារ (Pasquier et al 
2018) ។ ម�ាស់សហ��ស���សារទាំង��ះ �នរាយការណ៍ឱ��
ដឹងថា ការងារទាំង��ះផ�ល់ក���ន��ន់�ើជាងការងារកសិកម� 
��ើឱ��ជីវភាពមានគុណភាពល���ល��មិនអាចទទួល�នតាម
រយៈការងារមាន��ក់ឈ��ល �ើយវាជាមុខរបរ��លងាយរក�ន
��ើជាងការងារក��ងវ�ស័យសាធារណៈនិងវ�ស័យឯកជន��លផ�ល់
��ក់ឈ��លខ�ស់ ��ៀត។  

យកមកពិភាក��ា�ខាង��មអ៊�ចឹង ការងារ��ប����ណីកាន់
����ើន�ើន�ើងទន�ឹមគ�ានឹងការ�ើន�ើងការងារ��បទំ�ើប
��រ�ក��ង����សកម��ជា ក៏ប៉ុ���ទាំងពីរ���ក��ះមានតំណភ�ាប់
គ�ា�វ�ញ�មកតិចតួចណាស់។ កង�ះ��ការ��ើសមាហរណកម�
ជាឧបសគ�មួយដល់ការ��លម�គុណភាព (ឧទាហរណ៍ ក��ិត
��ក់ចំណ�លនិងផលិតភាព) របស់ការងារ�ក��ងវ�ស័យទាំងពីរ
��ះ����ដ�កិច� ��លមានភាគចំ��កធំជាង���ក��ងការផ�ល់
ការងារ��ើ។ 
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 ការងារទំ�ើបមាន��ក់ឈ��លក៏��មូលផ�� ំ���ក��ង
តំបន់មួយចំនួន��រ ភាគ��ើន�យសារ��កត�ាភូមិសា��� 
ឬកត�ា��ដ�កិច�។   ��ុមហ៊ុនកម��ជាភាគ��ើនមានទីតាំងស�ិត
�តាម��ករ�ៀងពីរសំខាន់ៗ - រាជធានីភ�ំ��ញនិងតំបន់ជុំ
វ�ញទី��ុង��លមានមួយភាគបួន��ការងារទំ�ើបទាំងអស់ និង
តំបន់�៉�កខាងត���ង������ស��លមានដល់�៤០ភាគរយ��
ការទំ�ើបទាំងអស់។ តំបន់����ង�ៀតមាន�ើសមួយភាគបួន
បន�ិច ���ល��លតំបន់�៉�កខាង�ើតមាន��៥ភាគរយ��
ការងារទំ�ើប��។ 

��ក់ចំណ�លរបស់���ីក��ង�ៀងរាល់មួយដុល�ារ��លបុរសទទួល�ន

 ��ដ�កិច�របស់កម��ជាផ�ល់ឱកាស និងឧបសគ�ខុសៗ
គ�ាដល់���ី និងបុរស។ ឧស��ាហកម�កាត់��រ និងឧស��ាហកម�
បដិសណ�ារកិច� �ន�ើរតួជា��ភពធំគួរសម ក��ងការផ�ល់ការងារ
ដល់��� ី �យក��ង�ះមានពលករនារ�១៧ភាគរយ ��ើការ�
ក��ងវ�ស័យទាំង��ះ។ បុរសជាអ�កទទួល�នអត����ជន៍ ពី
កំ�ើនរ�ងមាំ��វ�ស័យសំណង់ក��ង��លថ�ីៗ ��ះ។ ឱកាសការងារ
កាន់����ើនស��ប់��� ីជួយឱ�����ទីទួល�នការអប់រ�ជាន់ខ�ស់
កាន់����ើន��រ។ គម�ាត��នឌ័រ�នរួញពី៣០ភាគរយ ស��ប់
អ�កទាំងឡាយ��លមិន�នទទួលការអប់រ� មក���ឹម៥ភាគ
រយស��ប់កម�ាំងពលកម� ��លទទួល�នការអប់រ�ក��តិមធ��ម
សិក��ា។ យ៉ាងណាក៏�យគម�ាតមធ��ម����ក់ឈ��លគិតតាម
��នឌ័រ គឺ��ហាក់����លគ�ា�នឹង����សដ���ៀត��រ។  

រូបទី៨៖ គម�ាត��ក់ឈ��ល���កតាម��នឌ័រ

��ភព៖ ការ��ន់��មាណរបស់បុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើរ�យ

            ការណ៍ CSES 2015។

ក��ងរង�ង់ចំណាត់ថ�ាក់មុខរបរទូលំទូលាយមួយ និង��យពីគិតគូរប���លក��ិតអប់រ���រ ���ី ��ៀបជាមួយបុរស��លមានក��ិតអប់រ���ើគ�ា ទំនង��ើន
ជាងថានឹង��ើ�ននូវកិច�ការ��លត���វឱ��មានជំនាញយល់ដឹង ��ប់��ង និងហត�កម� តិចតួច។ ផ��យ�វ�ញ ����ី�ើនមានទំ�រ���ើការ�តាមមុខ
របរណា��ល��ើ��ស់ជំនាញ����័យទាក់ទងរវាងបុគ�ល ដូចជាភាពឈ�ាស��យល់ដឹង���កសង�ម ជា�ើម។

7

7

គិត��ឹមឆ�ាំ២០១៤ ���ីកម��ជា គិតជាមធ��ម រក�ន ៨៥��ន 
ក��ង�ៀងរាល់១ដុល�ារ��លពលករបុរសទទួល�ន (រូបទី៩ «គម�ាត
��ក់ឈ��លជាក់���ង») ��ៀប�នឹង ៨៨��ន�����ស
�ៀតណាម(Cunningham and Pimhidzai 2018)។ 
គម�ាត��ះអាចមកពី�យសារ���ទីទួល�នការអប់រ�តិច តួនាទី
��នឌ័រក��ង���សារ និង�យសារការងារ�តាម����ទឧស��ាហកម�
និងមុខរបរ �ើយចំណ�លរបស់���ី���វ�ន��រ�ពឹងថានឹង�ើន
�ើង���លណាមានការ��ប់��ង�ន�ើកត�ាទាំង��ះ
(រូបទី៨)។ យ៉ាងណាក៏�យ �ះបីជា��ដាក់កត�ាទាំងអស់
��ះឱ����ើគ�ាក�ី ក៏���មានគម�ាត��ល��មិនអាចពន��ល់�ន
ថា��តុអ�ី�នជា���ី���ទទួល�ន��ក់ក��������ល
៩២��នប៉ុ��ះ ក��ងរាល់១ដុល�ារ��លបុរសរក�ន (រូបទី៩ 
«កត�ាទាំងអស់»)។ ��ះអាចមកពី���ចីាប់យកការងារណា��ល
មានសូវ�ន���ខ�ស់�ក��ងវ�ស័យដូចគ�ា មកពី���ងីាយនឹងសុខ
ចិត�យកអត����ជន៍មិន��ន��ក់ឈ��លជំនួសឱ��ការយក
��ក់ឈ��ល (Chowdhury et al. 2018) មកពីនិ�ជកមាន
ការ��ស�ើងខាង��នឌ័រ មកពី���គី�ានអំណាច��ើដូចបុរស�
ក��ងចរចាត�����ក់ឈ��ល ឬក៏មកពីកត�ា��ើន����ង�ៀត��ល
ទិន�ន័យមិនអាចចាប់យកអស�់ន ។

0.85

All factors

Industry and occupation

Location

Demographics 

Education

Actual wage gap

0.75 0.80 0.90 0.95
1.00

សម�ាល់៖ សន�តថាបុរសនិង���ីមានសមភាពក��ងន័យចរ�តលក�ណៈ 

 និងមុខរបរ ឬ ឧស��ាហកម�។ 
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យុទ�សា���ការនាំ��ញ��លបច��ប��ន�����ល
ជានឹងមិនអាចនាំមកនូវការងារ��លកម��ជា
��ថ�ាចង់�ន���លអនាគត�ៀត�� 

 �ះបីជាយុទ�សា�����ការនាំ��ញនា��លបច��ប��ន�
��ះមិនទាន់អស់សក�ានុពលរបស់វាក៏ពិត��ន វាក៏����ល
ជាមិនអាចនាំមកនូវ����ទការងារ��លកម��ជា��ថ�ាចង់�ន
�ៀត��រ ���លអនាគត។ ការវ�ល�រកដំណាក់កាលទី១
��សមាហរណកម�សកល�ក (សូម�ើល��អប់ទី៣) កាន់
��ថមថយចុះ�ើយ �យសារ៖ (i) កំ�ើន���យ���ក
ការងារ មួយ���កមកពីផលិតភាពការងារទាប និង���ចំណាយ

និន�ាការ���ៀងគ�ា��ះ���វ�ន��ស���ត�ើញ�ក��ង����ស�ៀតណាម��រ �ក��ងផ�ាំងទិន�ន័យមួយ��លផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីការងារស��ប់ឆ�ាំ
២០១២ និងឆ�ាំ២០១៤។ ម៉ា��ីសបង�ាញថាយុវជន (អាយុពី ១៦ �២៤ឆ�ាំ) មានឧបនិស��័យខ�ស់ជាង��ុមអាយុ����ង�ៀត�ក��ងការ��ើអន�រ
កាលឆ�ង�រកការងារមាន��ក់ឈ��ល�តាមវ�ស័យផ��វការ ជាពិ��សការងារ�ក��ងវ�ស័យមានការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស។ ផ��យ�វ�ញ ពលករ
វ័យចំណាស់បន�ិចមិនសូវ��ើអន�រកាលឆ�ង�វ�ស័យទាំង��ះ��  (Cunningham and Pimhidzai 2018)។

��អប់ទី៣៖ ដំណាក់កាលនានា��ការ��ើសមាហរណកម�សកលស��ប់ការអភិវឌ�� និងការងារ

  ����ចង�ាក់ត���សកល (GVCs) និងរ�ហូរ��ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សពាក់ព័ន�គ�ាជាមួយវា�ះ��រ អាចផ�ល់ផ��វកាត់ស��ប់បណ�ា
����សកំពុងអភិវឌ��ឈាន�អភិវឌ����ដ�កិច�របស់ខ��ន  និង��លម�ការងារក��ង����សឱ��កាន់��មាន គុណភាពនិងកាន់��មាន
ភាពបរ�យាប័ន�ខ�ស់��ម�ៀត។ ក៏ប៉ុ��� ការ��ើសមាហរណកម�ចូល�ក��ង����ចង�ាក់ត���សកលមិន��នជា��ឹត�ិការណ៍�ើត��
ម�ង�ើយចប់�វ�ញ�� ប៉ុ���វាជាដំ�ើរការឈាន�ើងបន�ិចម�ងៗ ��ើនដំណាក់កាល និងមានការគិតទុកជាមុន��មឹ���វ។ 
ដំណាក់កាលទី១៖ ការឈានចូល�ក��ងបណ�ាញផលិតកម�សកល។ ដំណាក់កាល��ះពាក់ព័ន�នឹងការប��ើនឧត�មភាព��ៀប
�ៀបរបស់����ស�ើម��ីទាក់ទាញវ�និ�គិនបរ��ស។ តាមធម�តាវាមានន័យថា៖ (i) ផ�ល់នូវកម�ាំងពលកម�សម���រ��ប�ើយ
មានជំនាញទាប; (ii) ធានាឱ��មាននូវបរ�យាកាសធុរកិច�មានលក�ណៈ����ភីាពស��ប់��ព��រូបិយនិងអរូបិយ;(iii) មានវ�ធាន
ការនិយតកម�ឬវ�ធានការហាម��មតិចតួច��ើការ��ើពាណិជ�កម�និងការវ�និ�ក; និង (iv) ធានាឱ���ននូវបរ�ស�ាននិយត
កម�និងន��យមួយមានស�រិភាព �ើម��ីទាក់ទាញ��មុហុ៊នពហុជាតិធំៗឱ��មកប��ើតការងារ��លមានត���ប���មទាប�ក��ង
����ចង�ាក់ត���សកល។ 
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រូបទី៩៖ ��ភពការងារ គិតតាមអាយុ

��ភព៖ ការ��ន់��មាណរបស់អ�កនិពន����ក�ើរ�យការណ៍ CSES។

  ខណៈ��លការ��ើអន�រកាលពីសាលា�ៀន�រកការ
ងារ��ើជាប��ា��ឈមមួយស��ប់ពលករវ័យ���ង ពលករវ័យ
��ើនក៏កាន់��យ៉ាប់��រក��ងទីផ��ារការងារ។ ពលករវ័យ��ើន
��ើការ ក��ងចំនួនដ៏��ើន�ើសលប់ �ក��ងការដាំដុះជាលក�ណៈ
���សារ ឬ�ក��ងសហ��សតាម���សារ��លមានផលិតភាព
ទាប ��ៀប�នឹងកម�ាំងពលកម�ថ�ីក��ងទីផ��ារការងារ (អាយុពី
១៥�២៤ឆ�ាំ) (រូបទី៩)។ ពលករវ័យ���ងមានវត�មាន��ប
ដណ�ប់ក��ងទីផ��ារការងារ���កឯកជន ទាំងក��ង��មុហុ៊នបរ��ស
និងក��ង��ុក��ល��ើន��ផ�ល់��ក់ឈ��ល�នល���ន់�ើ�
��ល��លពលករវ័យ��ើន ជួបការលំ�ក�ក��ងការ��ើអន�រ
កាល�ក��ង���កទាំងឡាយរបស់��ដ�កិច���លមានការរ�ក
ច��ើន�ឿន ។ យុវជន ជាពិ��ស សកម�ក��ងការចូល��ើការ
�ក��ងវ�ស័យ�ងច��ផលិតកម�និងសំណង់ ��លកំពុងមានការ
រ�កច��ើនខ�ាំង។ មាន��១០ភាគរយ��ពលករអាយុពី៤៥ �
៥៩ឆ�ាំប៉ុ��ះ��ល��ើការ�ក��ងវ�ស័យទាំង��ះ ��ៀប�
នឹងចំនួនជិតមួយភាគបី��ពលករអាយុពី២០ �២៩ឆ�ាំ។

គម�ាត��ះអាចមានអត�ិភាពត��ៀត ពី��ះការងារទាំង��ះ
���វការជំនាញ និងលទ�ភាពចល័តទី��លពលករវ័យ��ើនអត់
មាន ឬក៏មិនអាច�ង�ចាប់យក�ន�ៀត�ើយ។  

�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតាៗ�ខ�ស់ ��មទាំងកម�ាំងពលកម�
មានជំនាញទាប; (ii) តំណភ�ាប់���យរវាងវ�ស័យវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��ស និង���កដ���ៀតរបស់��ដ�កិច� (��លការ
ងារភាគ��ើនមាន�ទី�ះ); និង (iii) ការនាំ��ញរបស់កម��ជា
��មូលផ��គំ�ា���តាមវ�ស័យ��លមិនសូវ�ឿន�ឿន។ ��ះមាន
ន័យថា �ើម��ីឱ��កម��ជា��ើការ��លម�គុណភាព និងប��ើន
បរ�យាប័ន��ក��ងការងារ�នកាន់�����ើរ�ើង ����ស
��ះចាំ�ច់���វរក�ើលម៉ាសីុនកំ�ើន��ដ�កិច�ថ��ីៀត តាមរយៈ
ការឈាន�ើង�កាន់ដំណាក់កាលទី២��ការ��ើសមាហរណ
កម�ជាមួយ��ដ�កិច�សកល�ក។ 

8
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ដំណាក់កាលទី២៖ ទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីរបរ��ស��លមានត���ប���មខ�ស់បន�ចិ និងប��ើនសន�កម�/ឃនភាព��ដ�កិច�
��ម�ៀត។ ����សទាំងឡាយអាចព��ីក និងព��ឹងការចូលរួមរបស់ខ��ន�ក��ង����ចង�ាក់ត���សកលតាមរយៈការ��ើខ��នឱ��
កាន�់�មានភាព��កួត����ងខ�ាំង�ៀត�ក��ងការប��ើតផលិតផល កិច�ការ និងវ�ស័យ��លមានត���ប���មកាន់��ខ�ស់។ 
សន�កម�/ឃនភាព��ដ�កិច�—ការ������មូលតួអង�ក��ង��ុកឱ��ចូលរួមក��ងបណ�ាញផលិតកម�របស់��ដ�កិច�—ក៏ជា�ឿងមួយ
ល���រ�ក��ងដំណាក់កាល��ះ។ តាមរយៈ��ះ ��មុហុ៊នឯកជនក��ង��កុមិន��ន់����មឹ�នទទួលអត����ជន៍ពីការរកសុី
ជាមួយ��ុមហ៊ុនពហុជាតិប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���សន�កម�/ឃនភាព��ដ�កិច���ះនឹងផ�ល់ឱ��ពួក��នូវឱកាស�ើម��ី�ៀនសូ��ដក
ពិ�ធន៍ និងព��ីកកំ�ើនផលិតភាពរបស់ខ��ន�ៀតផង។ �ើម��ីឱ����ដ�កិច�មួយរ�កិលខ��នចូល�ក��ងដំណាក់កាល��ះ
�ន វាចាំ�ច់���វមានកម�ាំងពលកម�មានជំនាញពាក់ព័ន�មួយចំនួន មានសមត�ភាព��ូបយក និងបណ�ាញតភ�ាប់រ�ងមាំរវាង
��មុហុ៊នក��ង��កុ និង����ចង�ាក់ត���សកល។ ដំណាក់កាលទី៣៖ និរន�រភាព។ ��ណា��ល��ដ�កិច�ចូលដល់ដំណាក់កាល
��ះ វ�ស័យនានាក��ង��ុក�នវ�វឌ��មានភាពស�ាហាប់��ប់��ន់ ��ល��ើឱ��វា��ងពឹង���ក�ើវត�មានរបស់��ុមហ៊ុនវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��ស�ៀត�ើយ។ តាមពិត� ដូច����សចិន�នបង�ាញឱ���ើញរួច�ើយ ��ុមហ៊ុនក��ង��ុកអាចក�ាយខ��នជា
��ុមហ៊ុននាំមុខក��ង����ចង�ាក់ត���សកល។ ប៉ុ��� យ៉ាងណាក៏�យ �ើម��ីរក��ាឱ���ននូវអភិ��មមាន����ចង�ាក់ត���សកល
ជាស��ល�ក��ងការអភិវឌ�� អ�ក��ើ�លន��យចាំ�ច់���វយកចិត�ទុកដាក់ខ�ាំង�ើនិរន�រភាពរបស់ម៉ា�����ដ�កិច� សង�ម 
និងបរ�ស�ានក��ងការ��ើសមាហរណកម�សកលរបស់��ដ�កិច�។ 
��ភព៖ Taglioni and Winkler (2016)

កំ�ើន�រ�រ���យក��ងចំ�ម��ុមហ៊ុន

វិនិ�គ���ល់ពីបរ��ស និង��មុហុ៊នក��ង��កុ 

�ប�����ឈមដល់កិច�ខិតខំប��ើត�រ�រល�ៗ

 �ើ����ក�ើល��ើសមាសភាពរបស់វ�ស័យក��ង
��ដ�កិច�និងកំ�ើនរបស់វាក��ង��លថ�ីៗ��ះ វ�ស័យកាត់��រ
របស់កម��ជាអាចនឹងប��ើត�នការងារ��ម�ៀត។ ពិតណាស់
វ�ស័យកាត់��រ���វ�ន��ដឹងថាជាវ�ស័យអតិពលកម�មួយ��ៀប
ជាមួយវ�ស័យដ���ៀតទូទាំងសកល�ក។ (រូបទី១០) 
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រូបទី១០៖ សមត�ភាពបន��៊ាំរបស់ការងារ�នឹងការផ�ាស់ប��ររហូតដល់��លលក់ ស��ប់��ុមហ៊ុនកាត់��រ

��ភព៖ រ�យការណ៍ World Bank Enterprise Surveys ��លក��ង�ះ��មុហុ៊នកាត់��រមានភាគចំ ��កធំ។ 

សម�ាល់៖  The “employment-to-sales growth elasticity” (є) គឺជាកំ�ើនភាគរយ�ក��ងការងារស��ប់�ៀងរាល់កំ�ើន១ភាគរយ��ការលក់។ 

 ដូ���ះ є=0 means មានន័យថាការងារមិន�ន�ើរទន�ឹមគ�ាជាមួយនឹងកំ�ើន��ការលក់�� ខណៈ��ល є=1 មានន័យថាកំ�ើន��ការងារ

 គឺ��ើគ�ា��មឹជាមួយនឹងកំ�ើន��ការលក់��រ។ តួរ��ខបង�ាញថា ការងារមិនសូវសីុចង�ាក់គ�ាជាមួយនឹងកំ�ើន��ការលក់���ក��ង����ស

 កម��ជា �ះបីជាយកមក��ៀប�ៀបជាមួយបណ�ា����សមួយចំនួន��លមានក��តិអភិវឌ��ន៍���ៀងគ�ាក៏�យ។ 

Coefficients for all countries with p<0.1 & coeff<2- Recall question

បង�ាញនូវក��តិបន��៊ាំជាមធ��មរបស់ការងារ (រហូតដល់ដំណាក់
កាលលក់) ��ៀប�នឹងផ.ស.សក��ងម�ាក់ ស��ប់��មុហុ៊នកាត់
��រ�តាម����សនានា។ ជាថ�មី�ង�ៀត ����សកម��ជាស�តិ�
�ត������ហ�៊�ក  �យមានសមត�ភាពបន���ាំ�នឹងការផ�ាស់
ប��រទាបជាង�ក��ង����ស����ង�ៀត��លមានក�ិ�តអភិវឌ��ន៍
��ដ�កិច����ៀងគ�ា។ ��ង់��ះមានន័យថា ��មុហុ៊ននានាអាច
ប��ើត�នការងារ��ើន�ៀតក��ងបរ�បទក��ិតអភិវឌ��ន៍របស់
����ស និងសមាសភាពតាមវ�ស័យកំ�ើន��ដ�កិច�របស់ខ��ន 
នា��លបច��ប��ន� (រូបទី១០)។
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 លទ�ភាព��លភាពអនុ��ះពាណិជ�កម����វ�ន�ត់
បង់�វ�ញនា��លខាងមុខ ក៏អាចនឹងបង�ឧបសគ�ខ�ះដល់
សមត�ភាព��កួត����ងរបស់កម��ជាក��ង���កទីផ��ារនាំ��ញ
សំខាន់ៗមួយចំនួន��រ។    បច��ប��ន���ះ ការនាំ��ញរបស់កម��ជា
ទទួល�នភាពអនុ��ះស��ប់នាំទំនិញចូលទីផ��ារសហរដ�
អា��រ�ក ���ម��ព័ន���ល�ជាអង់���សថា Generalized 
System of Preferences (GSP) និងទីផ��ារសហភាពអឺរ�ុប �
��ម��ព័ន�«��ប់មុខទំនិញទាំងអស់�ើក��ង��ឿងសព�ាវុធ»  
��ល�ជាអង់���សថា Everything But Arms (EBA)។ 
ភាពអានុ��ះទាំង��ះ���វ�នផ�ល់�យ���ក��ើក��ិត
��ការអភិវឌ����ដ�កិច�របស់កម��ជា។ ���ល��ល����ស
កម��ជាបន�ដំ�ើរឈាន�ើងកាំជ��ើរ��ការអភិវឌ��កាន់��
ខ�ស់ ភាពអនុ��ះ��ះ���វ�ន��រ�ពឹងទុកអាចនឹង���វ�នម�ាស់
�ើមដកយកវ�ញ����ណាមួយ។ ជាង��ះ��ៀត ភាព
អនុ��ះពិ��សរបស់កម��ជាស��ប់ចូលទីផ��ារអឺរ�ុបអាចនឹង
���វ�ត់បង់ឆាប់ៗជាង��ះ �យគណៈកម�ការអឺរ � ុប�ន
ជ��បកម��ជារួច�ើយកាលពី��លថ�ីៗ��ះថាខ��ន�នចាប់
��ើមដំ�ើរការមួយឈាន�ដកប��ះអាសន�សិននូវភាព
អនុ��ះពន�គយ ��ល���នឱ��កម��ជា��ម��ព័ន�«��ប់មុខ
ទំនិញទាំងអស់�ើក��ង��ឿងសព�ាវុធ» �យសារ����មាន
ការ�រម�ជុំវ�ញការរ��ភធ�ន់ធ�រ�ើសិទ�ិមនុស��និងសិទ�ិកម�ករ
�កម��ជា។ ��សិន�ើវ�ធានការ��ះឈានដល់ការដកហូត��ន
វានឹងបង�ការប៉ះទង�ិចអវ�ជ�មាន��ើសមត�ភាព��កួត����ង

រូបទី១១៖ វដ�ជីវ�តរបស់��ុមហ៊ុន

��ភព៖ ការគណនារបស់អ�កនិពន�។ Hsieh និង Klenow (2014) ស��ប់����សឥណ�ា មិុចសិុចកូ និងសហរដ�អា��រ�ក។ [and what about Vietnam?]

សម�ាល់៖ យកជាមូលដ�ានគឺ��មុហុ៊ន��លមានដំ�ើរការរកសីុតិចជាង��ឆំ�ាំ។ ��ហ�ខាង�ើបង�ាញទំហំមធ��មរបស់��មុហុ៊នមានអាយុខុសៗគ�ា ��ៀប

 �នឹង��មុហុ៊នជាមូលដ�ាន�កម��ជា មិុចសិុចកូ ឥណ�ា សហរដ�អា��រ�ក និង�ៀតណាម។

 វ�ស័យ�ក��ង��កុរបស់កម��ជាក៏ខ�ះការលូតលាស់��រ។   
����សកម��ជាមាន��មុហុ៊ន�ើបនឹងប��ើត��ើន។ ជិត៦០ភាគ
រយ����ុមក��ង��ុកមានដំ�ើរការ�ើប��ពីមួយឆ�ាំ���ំឆ�ាំ
ប៉ុ��ះ ��លចំនួន��ះតំណាងឱ��ភាគចំ��កធំជាង���
ក��ងការ��ៀប�ៀបជាមួយ១៨����ស��លមាន��ដ�កិច�កំពុង
អភិវឌ��ន៍ដូចកម��ជា។ ��មុហុ៊នទាំង��ះ�ន�ើរតួជា��ភពសំខាន់
មួយក��ងការប��ើតការងារ�ក��ង����ស ក��ងន័យថា វាមាន
ចំ��កធំជាង���ក��ងការជួលកម�ាំងពលកម��ក��ងចំ�ម
����ស��ល�នយកមក��ើសំណាក��ៀប�ៀប �ើក��ង��
����សមួយ��ញ��។ ក៏ប៉ុ��� ��ុមហ៊ុនវ័យ���ងទាំង�ះហាក់
ដូចជាមិនសូវលូតលាស់បុ៉ន�ាន��។ ទំហំ��កម�ាំងពលកម�របស់
ពួក��រក��ា�ដ��លរហូតដល់�៣០ឆ�ាំឯ�ះ ខុសពី��ុម
ហ៊ុន�����សមុិចសុិក និង�ៀតណាម ��ល��ះ��បន�លូត
លាស់រហូតចាប់តាំងពី��លដំបូង��ការអភិវឌ��របស់ខ��នមក 
(រូបទី១១)។ ការលូតលាស់��ឹងមួយក���ង��ប��ះរបស់��ុម
ហ៊ុនក��ង��ុក�កម��ជាអាចបណ�ាលមកពីកម�ាំងពលកម�មាន
ជំនាញ�មានក��ិត ចំណាយ����ើមខ�ស់�ើការផលិត ���
ចំណាយខ�ស់�ើការ��ើធុរកិច� និងកង�ះសមត�ភាពរបស់សហ��និ។ 

របស់កម��ជា�ក��ងទីផ��ារសហភាពអឺរ�ុប ��ល�ន��ូបយក
៤០ភាគរយ��ទំនិញនាំ��ញរបស់កម��ជា�យគ�ានជាប់អ��
ពន�គយអ�ីទាំងអស់។ 
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ផលិតភាពពលកម��អន់ថយជាង����សឯ
�ៀត ���ចំណាយខ�ស់�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតា
ផលិតកម�

 ��សិន�ើ��ៀប�ៀបជាមួយ����ស����ង�ៀត ក��តិ
ផលិតភាព និងកំ�ើនផលិតភាពពលកម�របស់កម��ជា បង�ាញ
ជារូបភាពមួយគួរឱ��ខកចិត�។    ផលិតភាព��ុមហ៊ុនក��ងវ�ស័យ
កាត់��រនិងកម�ន�កម������សកម��ជាមានក��តិ��ើគ�ាជាមួយ
����សមីយ៉ាន់ម៉ា និងបង់ក�ា��ស បុ៉����អន់ថយជាង����ស
�ៀតណាម និងហ�៊�លីពីន (រូបទី១២)។ ��ះបណ�ាលមកពីកត�ា
មួយចំនួន។ ទីមួយ ����សកម��ជាមាន��វត�កំិ�ើនផលិតភាព
ពលកម�យឺត ��លជាមធ��ម�ើន�ន��ឹម��៣,៦ភាគរយក��ង
មួយឆ�ាំ ក��ងអំឡ�ង��ល២២ឆ�ាំកន�ង� គិតពីឆ�ាំ១៩៩៣ ដល់
ឆ�ាំ២០១៥ ��ៀប�នឹងកំ�ើនផលិតភាព៥ភាគរយក��ងមួយ
ឆ�ាំ�����ស�ៀតណាម  និង៧ភាគរយ�����ស�� ក��ង
អំឡ�ង��លដូចគ�ា��ះ។ ទីពីរ ត���ប���មពាក់ព័ន�ជាមួយក��ប់
មុខទំនិញនាំ��ញរបស់កម��ជា�ទាបជាងអ�ី��លកម��ជាគួរ
ទទួល�ន ��សិន�ើ���ើល��ើក��ិត��ការអភិវឌ��របស់
����ស��ះ �ើយត���ប���ម��ះកំពុងបន�ធ�ាក់ចុះបន�ិចម�ងៗ 
�យក��ង�ះវ�ស័យវាយនភណ�ទទួល�នកំ�ើនផលិតភាព
កាន់��តិច។  តាមពិត� ផលិតភាព�ក��ង���កកាត់��រនិង
សំណង់ — ជាវ�ស័យពីរ��លមានការលូតលាស់�ឿនជាង��

Source: Author’s calculations using national accounts, CSES, and ILO data sets

 — �នធ�ាក់ចុះរួច�ើយរវាងឆ�ាំ២០០៥និង២០១៥ (រូបទី១៣)។ 
ទីបី កំ�ើនផលិតភាពក��ង��លថ�ីៗ ��ះ�ើតមាន�ើង�យសារ
��វ�ស័យអចលន��ព��និងវ�ស័យហិរ��វត��បុ៉��ះ ជាជាង�យ
សារវ�ស័យផលិតកម���ើនជាង��ះ។ ទីបួន បរ�ស�ានធុរកិច�របស់
កម��ជាអាចរ�តត��ិតដល់ការវ�និ�គ និងការប��ើតការងារ។ 
ដូ���ះ សំខាន់ណាស់��ល���វមានបទប����ត�ធុិរកិច�ល�ស��ប់
ឱ��វ�ស័យឯកជនលូតលាស់ធំធាត់ ក៏ដូចជាស��ប់សុខភាពទាំង
មូលរបស់��ដ�កិច�ផង��រ ក៏បុ៉���របបបទប����ត�រិបស់កម��ជា ជា
ទូ� មិនសូវផ�ល់អំ�យផលល�ស��ប់ការប��ើតនិងការរ�ក
ច��ើនរបស់ធុរកិច��� ជាពិ��សសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម។ 
ខណៈ��លកម��ជា�ន��លម�បរ�យាកាសវ�និ�គរបស់ខ��ន
�ន���ើរជាងមុន��ន ����ស��ះ����ើរ��យ����ស
����ង��ើន�ៀត��ើយ ទាំង�ក��ងតំបន់និង��ើសកល
�ក ក��ងន័យភាពងាយរ��លួ��ើធុរកិច�។ �ក��ងការចាត់ថ�ាក់
«ភាពងាយ��ួល��ើធុរកិច�»�� រ�យការណ៍ Doing Business 
2019 report (World Bank 2019) កម��ជាជាប់ចំណាត់ថ�ាក់
��ខ ១៣៨ ក��ងចំ�ម����ស១៩០។ ការសិក��ាវាយត���
បរ�យាកាសវ�និ�គមួយស��ប់កម��ជា��លធនាគារពិភព�ក
��ើ�ក��ងឆ�ាំ២០១៨ �នរក�ើញប��ា��ឈមមួយចំនួន��ល
���វ�ន�ើកយកមកបង�ាញជូន�ក��ង��អប់ទី៤ �ខាង
��ម។ 

រូបទី១៣៖ ផលិតភាពក��ងវ�ស័យកសិកម�និងឧស��ាហកម�

រូបទី១២៖ ផលិតភាព�ក��តិ��មុហុ៊ន និងដង់សីុ��ទុន ២០១៦

Source: World Bank Enterprise Surveys.
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��អប់ទី៤៖ ការវាយត���បរ�យាកាសវ�និ�គរបស់កម��ជា

�ក��ងឆ�ាំ២០១៨ ធនាគារពិភព�ក�ន��ើការសិក��ាវាយត���មួយស�ីពីបរ�យាកាសវ�និ�គ�កម��ជា ��ល��ត��ើ
និយតកម���លមានផលប៉ះពាល់�ើការចាប់��ើមនិងការ��តិបត�ិការ��ធុរកិច� ���ចំណាយ�ើការ��ើជំនួញ និងបណ�ាញ
តភ�ាប់រវាង��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាលពីបរ��ស និងសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម។ 

ការសិក��ាវាយត�����ះរក�ើញថា ចំណាយ����ើមខ�ស់ពាក់ព័ន�នឹងការប��ើត និង��តិបត�ិការរបស់��ុមហ៊ុន គឺជាឧបសគ�
រ�តត��ិតខ�ាំងជាង��ដល់ការអភិវឌ��វ�ស័យឯកជន និងដល់ការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�។ កម��ជាស�ិត�ក��ងចំ�ម����ស
មួយចំនួន��ើពិភព�ក��លព�ិកខ�ាំងជាង��ស��ប់ការចុះប��ីធុរកិច� និងទទួល�នការអនុ��ាត��ើការសាងសង់។ 
�ក��ងសន�ស��នួចំណាត់ថ�ាក់«ភាពងាយ��លួ��ើធុរកិច�»��រ�យការណ៍ Ease of Doing Business ឆ�ាំ២០១៩របស់ធនាគារ
ពិភព�ក ����សកម��ជាជាប់ចំណាត់ថ�ាក់��ខ១៨៥ស��ប់«ការចាប់��ើមធុរកិច�» និង��ខ១៧៩ស��ប់«ការចាត់ការ
សុំការអនុ��ាតសាងសង់» �ក��ងចំ�ម����ស១៩០។ ចំណាក់ថ�ាក់ទាំង��ះបង�ាញឱ���ើញច��ាស់ថា ��បខណ�
និយតកម�នា��លបច��ប��ន�ស��ប់ការ��ើធុរកិច��កម��ជា ចាំ�ច់���វ��ើទំ�ើបកម��ើងវ�ញ។   

ចំណាយ����ើម�ើការ��ើពាណិជ�កម�ជាចំ��កធំមួយ�ក��ងចំណាយ��តិបត�ិការរបស់អ�ករកសុីនាំ��ញ និងនាំចូលរបស់
កម��ជា ជាពិ��ស��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស ��លមួយភាគធំវ�និ�គក��ងទិស�នាំ��ញ។ ការដឹកជ���ននិងភស��
ភារកម�មានចំ��ក១៤ភាគរយ��ត���ប���មនាំ��ញសរុបពីកម��ជា ទាំងផ�ាល់និង���លតាមរយៈបណ�ាញប���នបន�។ 
តួរ��ខ��ះមានទំហំពីរដងធំជាងចំ��កចំណាយ�ើការដឹកជ���ននិងភស��ភារកម������ស�� និងបីដងធំជាង�����ស
ម៉ា��សីុឬ�ៀតណាម។ កាត់បន�យចំណាយ����ើមនឹងមិន��ន់��ជួយព��កីសមត�ភាព��កួត����ងរបស់��មុហុ៊នវ�និ�គ
ផ�ាល់ពី����សប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���វា��មទាំងជួយទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�ឿន�ឿនឱ��មករកសុី�ក��ង����ស
�ៀតផង។ 

����សកម��ជាមានបណ�ាញតភ�ាប់តិចតួច��ន��នរវាង��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស និងសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម 
ទាំង�ក��ងតំបន់ ទាំង��ើសកល�ក។ ��ុមហ៊ុនផលិតកម�មានបរ��សជាម�ាស់��លរកសុីក��ង����សកម��ជានាំចូល
ជិត៩៥ភាគរយ��ធាតុចូលស��ប់ផលិតកម�របស់ខ��នមកពី�� ��ល��ះជាក��តិមួយខ�ស់ជាង���ក��ងចំ�ម����ស
មាន����នការអភវ�ឌ����ដ�កិច���ហាក់����លគ�ា។ ����ចង�ាក់ផ�ត់ផ�ង់មិន��ន��ះ���ើង�ើង�យស�័យ��វត�ិ�� ប៉ុ���
��ើន��ជាមុខងាររបស់កត�ាជា��ើនយ៉ាង មានដូចជាលទ�ភាព��លអាចមានការកំពប់�ៀរខ�ះៗពីការវ�និ�គផ�ាល់ពី
បរ��ស សមត�ភាព��ូបយករបស់��ុមហ៊ុនក��ង��ុក និងបរ�យាការសវ�និ�គនិងបរ�ស�ានស�ាប័នរបស់����សម�ាស់ផ�ះ។ 
ការសិក��ាវាយត�����ះរក�ើញថា ច��ាស់ណាស់ �មានសក�ានុពល��ើន�ៀតស��ប់ប��ើនការកំពប់�ៀររបស់ការ
វ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស��ើទីផ��ារក��ង��ុក��ម�ៀត។ 

��ភព៖ ធនាគារពិភព�ក (២០១៨b)

 ���ចំណាយ�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតា មិន��ន��ក់
ឈ��ល�� អាចជាឧបសគ�រ�តត��ិតការព��ីក��ម�ៀតនូវការងារ
�ក��ងវ�ស័យកាត់��រនិងវ�ស័យ����ង�ៀត��លប��ើឱ��ការ
នាំ��ញ។    ការ�ើន�ើងយ៉ាងរហ័សនូវ��ក់ឈ��លអប��បរមា
ក��ងប៉ុន�ានឆ�ាំមក��ះ �នភ�ិតមកវ�ញនូវគម�ាត��ក់ឈ��លរវាង
កម�ករកាត់��រ និងកម�ករ�តាមវ�ស័យដ���ៀត។ វាក៏�នដាក់
��ក់ឈ��លរបស់វ�ស័យកាត់��រ�កម��ជា�ើបន�ាត់មួយ��ើគ�ា
នឹងបទដ�ានពិភព�កស��ប់បណ�ា����ស��លមានក��តិ
អភិវឌ��ន៍��ហាក់����លគ�ានឹងកម��ជា��រ (រូបទី១៥ ខាង���ង)។

ក៏បុ៉��� ផលិតភាពក��ងវ�ស័យកាត់��រមិនទាន់�ើនឱ��សមមូល�
នឹងកំ�ើន��ក់ឈ��ល��ើយ��។ ផ��យ�វ�ញ ���ចំណាយ
�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតា — �នន័យថា���ចំណាយ�ើកម�ករ
ក��ងមួយឯកតា��ផលិតកម� — �����សកម��ជាបច��ប��ន���ះ 
�ខ�ស់គួរសម គឺខ�ស់ជាង�ក��ង����សផលិតស���កបំពាក់
����ង�ៀត ��ល��ើឱ��កម��ជា�ត់បង់ឧត�មភាព��កួត����ង 
(រូបទី១៤ ខាងស�ាំ)។ 
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(b) ���ចំណាយ�ើពលកម�ក��ងមួយឯកតា
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(a) ��ក់ឈ��លអប��បរមា

��ភព៖ ធនាគារពិភព�កស�ីពីការស�ង់មតិសហ��ស

ការនាំ��ញ��មូលផ���ំ��ក��ងបណ�ាសកម�ភាព
��ដ�កិច�ផ�ល់ត���ប���មទាប

 ការនាំ��ញរបស់កម��ជា និងការងារក��ងវ�ស័យនាំ��ញ 
��ើន����មូលផ��ំ�ក��ង���កនានា����ដ�កិច���លផ�ល់ត���
ប���មទាប �ក��ងរង�ង់����ចង�ាក់ត���ប���មសកល ។ ស�ានភាព
បច��ប��ន�របស់កម��ជា�ក��ង����ចង�ាក់ត�������លជាមិនអាចនាំ
មកនូវការងារ��លកម��ជា��ថ�ាចង់�ន��។ ភាគ��ើន����មុ
ហុ៊នវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�កម��ជា��ើន��ជា��មុហុ៊នមាន
ចរ�ត���ងរក��សិទ�ផល��តិបត�កិារស��ប់ប��ើឱ��ការនាំ��ញ 
�ើយពួក���នឱ��ដឹង��ើន�ើក��ើនសារ�ើយថា ���ពលកម�
ទាប ការ�ើកទឹកចិត�ពន� និងភាពអនុ��ះពន�គយ គឺជាមូល
��តុកំពូលស��ប់ឱ��ពួក����ើស��សយកកម��ជា��ើជាទី�
ស��ប់��ើការវ�និ�គ (World Bank 2018b)។ ��ុមហ៊ុន
វ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សជា��ើនរកសុី�ក��ងវ�ស័យកាត់��រ
��លមានគុណភាពទាប មិនសូវ�ឿន�ឿន និងងាយ���វ�ន
ជំនួស�យឧស��ាហកម�����ងណាស់។
 ការបំ��ញមុខងារមិនទាន់�ន��ញទំហឹងរបស់ការងារ 
អាចមកពីភាពមិនទាន់�ឿន�ឿន�ក��ងវ�ស័យនាំ��ញរបស់
កម��ជា ��ៀប�ៀបជាមួយ����ស��ហាក់����លគ�ា�ក��ង
តំបន់ / ។ ឧទាហរណ៍ ក��ប់មុខទំនិញនាំ��ញរបស់កម��ជា
មានសមាសភាគ��ើន��ជាផលិតផលមានត���ប���មទាបជាង

����ចង�ាក់ត���សកលអាចមាននិយមន័យថាជាដំ�ើរការផលិតកម���លក��ង�ះសកម�ភាពផលិត����ងៗគ�ា គិតចាប់ពីចំណ�ចផ��ច��ើមគំនិតអំពីផលិត
ផលមួយរហូតដល់ចំណ�ចចុង������លផលិតផល���វ�ន��ទិញយក អាច�ើតមាន�ើង�ក��ង����សខុសៗគ�ាជា��ើន។ 
ទំ�ើបកម�របស់ពលកម�ស��ប់ការនាំ��ញ គឺជាមធ��មភាព��ល���វ�នថ�ងឹ���ងរបស់លទ�ផល��ទីផ��ារពលកម�នាំ��ញ ដូចជា��ក់ឈ��លមធ��ម ត���
ប���មមធ��មក��ងកម�ករម�ាក់ សន�ស��ន៍របស់កម�ករជំនាញក��ងចំ�មកម�ករទាំងអស់ ធាតុ��ញក��ងនិ�ជិតម�ាក់ ចំនួនឆ�ាំ�ន�ៀនសូ�� និងស��កមូល
ធនក��ងកម�ករម�ាក់។ 
����សក��ងតំបន់មាន ឡាវ ម៉ា��សុី មីយ៉ាន់ម៉ា ����ល់ �� និង�ៀតណាម។ 

9

9

10

10/11

11

ផលិតផល�ក��ង����ស ��លមានក��ិតអភិឌ�����ៀងគ�ា 
(រូបទី១៥)។ ��ះ មួយ���ក �យសារការពឹង���ករបស់កម��ជា
ខ�ាំង��ក��ើវ�ស័យកាត់��រ�ក��ងច��ម��ការនាំ��ញ�
������ស។ សូម��ី���ក��ង���កវាយនភណ�និងកាត់��រ ការ
នាំ��ញរបស់កម��ជាបង់���ឈ��លពលកម�ក��ងក��តិមួយទាបជាង
បណ�ា����ស���ៀងគ�ា ��ល���វ�ន�ើកយកមក��ៀប
�ៀបគ�ា��រ (រូបទី១)។

 �ើទុកជាវ�ស័យនាំ��ញនិង��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពី
បរ��ស ប��ើត�នការងារ�តាម��ុមហ៊ុននីមួយៗក��ងចំនួន
��ើនជាង�តាម��ុមហ៊ុនមិន��ននាំ��ញនិង��ុមហ៊ុនក��ង
��ុក����ង�ៀតក៏�យ បទពិ�ធន៍ជា��ើន�ក��ង����ស
ដ���ៀត�នឱ��ដឹងថា �មានការងារមានត���ប���មខ�ស់ៗ
��ើន�ៀត��ល��អាចទាញយក�នពីវ�ស័យទាំង��ះ។ 
ដូ���ះវានឹងជួយព��ីកបរ�យាប័ន�ការងារ�កម��ជា�យសារ
កម�ករ�តាម��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស��ើន��ជា���ី
�ើយ�មានវ័យ���ង។ ខណៈ��ល��ុមហ៊ុនទាំង��ះមាន
ផលិតភាពកាន់��ខ�ស់ និងមាន��ក់ឈ��លនិងលក�ខណ�ការងារ
កាន់�����ើរ�ើងជាងធុរកិច�����ង�ៀត�ក��ង����សកម��ជា 
វា���មានភាពអន់ថយជាង��ើយ��ៀបជាមួយ����ស
����ងៗ�ៀត។   
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រូបទី១៥៖ ត���ប���មមធ��មរបស់ការនាំ��ញ (PPP, ខ�ង់ពាន់)

Cambodia Lao PDR               Malaysia Myanmar Nepal Thailand Vietnam

��ភព៖ ការគណនា�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើទិន�ន័យរបស់ UN Comtrade, រ�យការណ៍ World Bank’s 

 Business Environment and Enterprise Performance Surveys, និង Shirotori et al (2010)។ 

រូបទី១៦៖ ភាគចំ��កសមាសភាគពលកម�សរុបរបស់���កវាយនភណ�និងស���កបំពាក់ក��ងការនាំ��ញ

(a) ស���កបំពាក់ (b) វាយនភណ�

Cambodia
Lao PDR

Malaysia

Nepal

Thaland

Vietnam

��ភព៖ ការគណនា�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើមូលទិន�ន័យ LACEX database។

សម�ាល់៖ LVAX មានន័យថាត���ប���មពលកម���កម���ការនាំ��ញ។ 



30 រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

ក��ិតជំ�ញ�ប និងផលចំណ�ល�បពី�រ

អប់រ� ��ើឱ��ផលិត�ពពលកម�ក៏�ប��រ 

 ផលិតភាពទាប��ពលកម�របស់កម��ជាអាចមួយ���ក
បណ�ាលមកពីកម�ាំងពលកម�មានក��តិជំនាញទាប��រ។    
�៉�តសិប��ំ (៨៥) ភាគរយ��កម�ាំងពលកម�សព������ះមិន
�នប��ប់ការអប់រ�ចំ��ះទូ�ផង�� គឺ�ើគិតជាចំនួនឆ�ាំ ជា
មធ��ម�ៀន�ន��៦,៣ឆ�ាំប៉ុ��ះ។ ការទទួល�នការអប់រ�
ប៉ុ���ះមិនល�ទាល់���ះ។ កម�ករ��លទទួល�នការអប់រ�
��មួយឆ�ាំ និងអ�កឯ�ៀត��លទទួល�នការអប់រ�១១ឆ�ាំ ទទួល
�នក��ិត��ក់ឈ��ល��ហាក់����លគ�ា។ មាន��អ�កទាំង
ឡាយណា��ល�ន�ៀនចប់ក��តិអប់រ�ចំ��ះទូ���បុ៉��ះ
��លទទួល�នផលល�ពីទីផ��ារពលកម� �យសារ��ការទទួល
�នការអប់រ�ខ�ស់ (រូបទី១៧)។

 ��ុមហ៊ុនរបស់កម��ជារងផលប៉ះពាល់ពីក��ិតជំនាញ
ទាប (និងផលិតភាពទាប) របស់កម�ាំងពលកម�ក� �ង��ល
បច��ប��ន�។ ជាង ១៧ភាគរយ����មុហុ៊ន��ល���វ�ន��ើអ���ត
តាមរយៈរ�យការណ៍ការអ���តសហ��ស របស់ធនាគារពិភព
�ក ���វ�នរក�ើញថាមាន«កម�ាំងពលកម�គ�ានជំនាញ��ប់
��ន់» ��លជាឧបសគ�ដល់ការ��ើធុរកិច� �ើយឈ�ះ������ស
ឡាវមួយគត់�ក��ងតំបន់អាសីុបូព៌ា (រូបទី១៨)។ ��មុហុ៊ន���វ
មានកម�ករមានទាំងជំនាញទន់និងទាំងជំនាញរ�ង ��មទាំង
ជំនាញការងារជា��ុម ជំនាញ�ះ��យប��ា និងជំនាញ
ភាសាជាក់លាក់មួយចំនួនផង��រ ��លមានសារៈសំខាន់ខ�ាំង
ស��ប់ការងារ�ក��ង��ុមហ៊ុនធំៗ។ សហ��សខ�ាតតូចនិង
មធ��ម ��មុហុ៊ននាំ��ញ និង��មុហុ៊នបរ��ស(ក��ងតំបន់��ដ�កិច�
ពិ��ស) រងផលប៉ះ ពាល់ជាពិ��សពីកម�ាំងពលកម�មាន
ជំនាញទាប។ កង�ះពលកម�មានជំនាញមិន��ន់��បង�ឧបសគ�
ដល់ផលិតកម� និងកាត់បន�យលទ�ភាពរកចំ��ញក��ង��ល
បច��ប��ន���ប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���វាអាចបន�យ����ន��ការអភិវឌ��
��ុមហ៊ុន(�យសារ��ការយឺតយ៉ាវ�ក��ង���ក��វ��វនិង
អភិវឌ��ន៍) និងនាំមកនូវលក�ខណ�អា��ក់��ើឱ��កម�កររ�ាប់រង
បន��កការងារធំ��ងផង។ និយាយឱ��ខ�ី កម�ាំងពលកម�នា��ល
បច��ប��ន�អត់មានជំនាញ���វស��ប់��ើយតប�នឹងត���វការ
របស់ទីផ��ារការងារសព������ះ��។ 

 ផលិតភាពពលកម�ទាបកាន់��មានសភាពយ៉ាប់�
�ៀត���ល��លការវ�និ�គ�ើផលិតភាព �មានក��តិ
ទាប។ ជាជាង��ើការវ�និ�គ�ើទុន��លបំ��ញប���មនិង
�ើកកម�ស់ផលិតភាពរបស់ពលកម� ��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��ស�កម��ជា ភាគ��ើន��ើ��ស់ពលកម���ន់��ជា
កត�ាផលិតកម�ចម��ង��ប៉ុ��ះ។ 

 ឱនភាពជំនាញគឺជាការរ�តត��ិត��បរចនាសម�័ន�មួយ
ដល់ការប��ើនផលិតភាពពលកម� �យសារ��គ�ាន��ព័ន�
អភិវឌ��ន៍ជំនាញ��កប�យ��សិទ�ភាពស��ប់��លម�
ជំនាញរបស់កម�ាំងពលកម���លមាន��ប់។ �យសន�តថា
អ����លម�ការទទួល�នការអប់រ������ះនឹងបន�មាន����
អនាគត�ៀត ប៉ុ���យ៉ាង��ះក៏�យនឹងមាន��ពាក់កណ�ាល
��កម�ាំងពលកម���ប៉ុ��ះ��លនឹង�ៀន�នចប់ក��ិតអប់រ�
ចំ��ះទូ�របស់កម��ជា �ឆ�ាំ២០៤៥។ ��ង់��ះមានន័យថា 
��ព័ន�អប់រ�មិន��នជាដំ�ះ��យដល់ប��ា��ស��កពលកម�
នាបច��ប��ន���ះ�� ��លនឹងផ��ំ�នជាភាគចំ��កធំបំផុត��
កម�ាំងពលកម�របស់កម��ជាស��ប់��ើនជំនាន់����មុខ�ៀត។ 
ផ��យ�វ�ញ ជំនាញរបស់កម�ករសព����ចាំ�ច់���វ����ើឱ�����ើរ
�ើង�ៀត �ើម��ីបំ��ញតាមត���វការរបស់ទីផ��ារ។ យ៉ាងណាក៏
�យ ��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញរបស់���កសាធារណៈនិងឯកជន
�មានលក�ណៈជាបំ��ករាយប៉ាយ និងមាន��ង់��យតូច 
(រូបទី១៩) �ើយមកទល់��ល��ះកិច�ខិតខំកំ��ទ��ង់
�ន��ឹម����ត�ើការកំណង់ស�ង់ដា ជាជាង�ើការ�ៀប
ចំឱ��មានយន�ការស��ប់ឱ��អតិថិជន(គឺនិ�ជក)អាចផ�ល់
�បល់តបវ�ញ ឬ�ើការប��ើតឱ��មានកម�វ�ធី�ើកទឹកចិត�
���ក�ើលទ�ផលស��ប់វ�ទ��ាស�ាន��ល��ើ�របណ��ះបណ�ាល
ពលករ។ មាន��២២ភាគរយ��និ�ជកកម��ជា��ល�នចុះ
ប��ីរួចប៉ុ��ះ��លផ�ល់វគ�បណ��ះបណ�ាលផ��វការដល់កម�ករ 
��ៀប�នឹង៥៧ភាគរយជាមធ��មភាព�ក��ងតំបន់អាសីុបូព៌ា
ទាំងមូល។  
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រូបទី១៧៖ អ��ផលចំណ�លពីការអប់រ�

រូបទី១៨៖ ភាគចំ��ករបស់និ�ជក��លរងផល ប៉ះពាល់ពីកម�ាំងពលកម�គ�ានជំនាញ��ប់��ន់ 

��ភព៖ ការគណនា�យបុគ�លិកធនាគារពិភព�ក���ក�ើរ�យការណ៍ CSES 2014។

សម�ាល់៖ អ័ក�� Y ជាគំនូរ��ហ�៊�កតំណាងឱ��កំ�ើន ��ន់ស�ាន��ចំណ�ល��ល�នមកពីការអប់  រ�ប���មមួយឆ�ាំៗ។ 

��ភព៖ រ�យការណ៍ World Bank’s Enterprise Survey, 2016

សម�ាល់៖ អ័ក�� Y ជាគំនូរ��ហ�៊�កបង�ាញភាគរយ����ុមហ៊ុន��ល�នឱ��ដឹងថា«កម�ាំងពលកម�គ�ានជំនាញ��ប់��ន់»

    ជាឧបសគ�មួយ។ 

 ��ព័ន�អប់រ�មិនទាន់ផលិតបាននូវ����ទកម�ាំងពលកម�
��ល�ចនឹងមានសមត�ព��ើយតប�នឹងប��ា��ឈមរបស់
កម��ជានា��លអនាគត ��ើយ��។   ខណៈ��លក��តិទទួល
�នការអប់រ�កំពុងមានកំ�ើន គុណភាពអប់រ����មានភាព
យឺតយ៉ាវដ��ល។ តាមធម�តា សិស��ថ�ាក់ទី២គួរ����ះអាន
អត�បទសាម��ៗ�ន�ើយ ប៉ុ���មួយភាគបី��សិស��ថា�ក់ទី២
របស់កម��ជាមិនអាចអានសូម��ីពាក��មួយម៉ាត់ដាច់ផង — ��ល
មានន័យថាពួក���ៀនអន់ជាងសិស���ក��ង����សជិតខាង
របស់កម��ជា ��លមានការអភិវឌ��អន់ជាង ��ៀត (រូបទី២០)។ 
�ើសពី��ះ ជាងពាក់កណ�ាល��សិស��ថ�ាក់ទី៦ មានចំ��ះ
ដឹង���កគណិត�ស��ក��ងក��តិ«��មមូលដ�ាន»��ៀត។ 
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ការអប់រ�មានគុណភាពអន់��ប��ះ កំពុង��កាត់បំផ�ាញបន�ិច
ម�ងៗនូវផលចំ��ញ��ល�នមកពីការទទួល�នការអប់រ� 
�ើយ។ ខណៈ��លកុមារកម��ជាអាយុបួនឆ�ាំ�����ះ���វ�ន
��រ�ពឹងទុកថានឹង�ៀនចប់�ន៩,៥ឆ�ាំ ក��ិត�ៀន��ះរបស់ពួក
��មានសមមូល�ន��ឹម��៦,៩ឆ�ាំ��ការ�ៀនប៉ុ��ះ�ក��ង
����ស����ង�ៀត �យសារ��ការអប់រ�មានគុណភាពអន់។ 
គុណភាព��ការប��ៀនមានសភាពកាន់��យ៉ាប់��ៀត�
តំបន់ជនបទ ជាង�ក��ងទី��ជុំជន។ ���ល��លការងារ
កាន់�����វការចំ��ះដឹងកាន់��ខ�ាំង (រូបទី៦) កម�ករថ�ីៗ
របស់កម��ជានឹងកាន់��ចាញ់��ៀប�� �យសារ��គ�ានសមត�
ភាពចូល��ឡ�ក និងរ�កច��ើន�ក��ងការងារ�ន។  

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ  

រូបទី១៩៖ ការចូល�ៀនអប់រ�និងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ

រូបទី២០៖ ភាគរយ��សិស��ថ�ាក់ទី២��ល�ៀន��ះតិច��មការវាយត���សមត�ភាព��ះអាន (EGRA)

��ភព៖ ��សួងការងារ និងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ឆ�ាំ២០១២-២០១៦

��ភព៖ World Bank (2018a).

សម�ាល់៖ ការវាយត���សមត�ភាព��ះអានថ�ាក់ដំបូង (EGRA) វាស់ភាគរយរបស់សិស���ក��ងថ�ាក់ទី២ ��លមិនអាចអាន�នសូម��ី��មួយពាក��។ 

 ការវាយត�����ះ���វ�ន��ើ�����សកម��ជា (២០១២) មីយ៉ាន់ម៉ា (២០១៥) និងហ�៊�លីពីន  (២០១៤)។ 

 ខណៈ��លការ��ើចំណាក��ុកក��ង����ស អាចជា
ការ�ំ�ច់ស��ប់��ើឱ��មានកំ�ើនយ៉ាង�ឿននូវការការងារ
តាម�ងច�� ការ��ើចំណាក��ុក�បរ��សកំពុង����ើឱ��
កង�ះខាតជំនាញកាន់��មានសភាពធ�ន់ធ�រ��ម�ៀត។ ជិត
៩០ភាគរយ��ជនចំណាក��ុកក��ង����ស��ល���វ�ន��ើ
អ���តក��ងឆ�ាំ២០១១ �ន��ើចំណាក��ុក�ើម��ីរកការងារ��ើ 
(MoP 2012) �ើយទាំង���និីងបុរសរក�នការងារ��ើ�ក��ង
ទី��ជុំជន និង�ក��ង����ស����ង�ៀត។ ពលរដ�កម��ជាជិត 
១លាននាក់ កំពុង��រស់�������ស (Testaverde et al. 
2017)។ ទាំងពលករចំណាក��ុកក��ង����សនិង���
����ស�នប��ប់ការសិក��ាក��ិតខ�ស់��ន់�ើជាងអ�ក��ល
មិន��ើចំណាក��ុក។ ការ��ន់��មាណថ�ីៗ��ះ�នឱ��ដឹងថា 
១៥ភាគរយ��សិស��កម��ជា��ល�ន�ៀនចប់ក��ិតវ�ទ��ាល័យ 
�ន��ើចំណាក��ុក���ើការ�����សសមាជិក��អង�ការ
ស��ប់កិច�សហ��តិបត�ិការ���ក��ដ�កិច�និងអភិវឌ��ន៍។

12  ថ��ីើការ��ើចំណាក��កុជាសមាសភាគសំខាន់មួយ�ក��ងទិដ�ភាពការងាររបស់កម��ជាក៏ពិត��ន រ�យការណ៍��ះអត់�នប���លការវ�ភាគ��ើន��អំពី

      កម�វត����ះ �យសារ��មិនមានទិន�ន័យពាក់ព័ន���ប់��ន់។
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��សន�រ����សន៍�ន��ើឱ��មានការហូរ��ះ��ញនូវមូលធន
មនុស��របស់កម��ជា  (រូបទី២១)។ ភាគ��ើន��ការ��ើ��សន�រ
����សន៍�ើត�ើងតាមរយៈបណ�ាញមិនផ��វការ ��លក��ង�ះ
ពាក់កណ�ាល��ពលករចំណាក��ុក�តាមពលករចំ�ក
��ុក�ើងមុន ��លមកពីសហគមន៍ជាមួយគ�ា។ រ�ហូរ��ប��ះ
អាចនាំឱ��មានការផ��រផ�ងការងារមិនល����ល�ដល់ �យ
សារជ��ើសការងារស��ប់ពលករចំណាក��ុកមានក��ិត។ 
ពលករចំណាក��ុក ជាពិ��ស���ី �ន��ើលុយមកផ�ះវ�ញក��ង
បរ�មាណ��ើនឹង៣ភាគរយ��ផ.ស.សក��ងឆ�ាំ២០១៥ (Roth 
and Tiberti 2017) ប៉ុ�����មិនដឹងច��ាស់��ថា�ើអ�កទទួល
�នលុយ�ះយកលុយ�វ�និ�គ�ើ ឬប��ើន��ដ�កិច�ក��ង
មូលដ�ានឬយ៉ាងណា�� ឬមួយក៏ពួក����ន់����ើ��ស់វាស��ប់
ចាយ�ើការផ�ត់ផ�ង់ការហូបចុក��បុ៉��ះ។ ��ពី��ះ ��មិន
ដឹងថា�ើ�នពលករ��ឡប់មកវ�ញក��ិតណា �ើយ�នសកម�
ភាពការងារអ�ីខ�ះ��។   

12 
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រូបទី២១៖ ឥទ�ិពលសុទ�របស់ការ��ើនិរ����សន៍(ចំណាក់��ុក�������ស)�យមានជំនាញខ�ស់ ��ើភាគចំ��ក
     របស់ពលករមានជំនាញខ�ស់�ក��ងចំ�មសមាគម��ជាជាតិអាស៊ាន

��ភព៖ Beine, Docquier, and Rapoport 2008.

ការតភ�ាប់បណ�ាញគ�ាជាមួយវិស័យក��ង��ុក
����យ

 ��មុហុ៊ន�កម��ជា��លមានម�ាស់ជាជនបរ��សមាន
ការទាក់ទងគ�ាតិចតួចណាស់ជាមួយ��ុមហ៊ុនក��ង��ុក។ 
ពីរភាគបី��ត���(និង��ក់ឈ��លពាក់ព័ន�)��ល���វ�នប��ើត
តាមរយៈការនាំ��ញ មាន��ភពពីការងារ��លផលិតទំនិញ
(ឬ��វា)ស��ប់ការនាំ��ញ�យផ�ាល់។ មួយភាគបី����ង
�ៀត��ត������វ�នប��ើត�ើង�ក��ង��ុមហ៊ុនក��ង��ុក
��លផ�ល់ធាតុ�ើមដល់��ុមហ៊ុននាំ��ញ(��ភពផ�ត់ផ�ង់ក��ង
��កុ)។ �����ស�ៀតណាម ភាគចំ��ក��ះគឺពាក់កណ�ាល
ម�ាក់រវាង��មុហុ៊នបរ��សនិង��មុហុ៊នក��ង��កុ ��ល��ះមាន
ន័យថា ��មុហុ៊ននាំ��ញរបស់កម��ជាប��ើត�នឱកាសការងារ
តិច គឺតិចជាងអ�ី��លពួក��អាច��ើ�ន��ៀត �ក��ង
ចំ�មផលិតករក��ង��ុក។  

 ការខ�ះតំណភ�ាប់បណ�ាញគ�ារវាង��ុមហ៊ុនវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��ស និង��ុមហ៊ុនផ�ង់ផ�ង់ក��ង��ុក គឺ មួយ���ក 
បណ�ាលមកពីភាព��បដណ�ប់�ើសលប់របស់ឧស��ាហកម�
កាត់��រ�ក��ងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស។ វាជាទម�ាប់ទូ�
�ើយ��ល��មុហុ៊នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�ក��ងវ�ស័យ
កាត់��រ ��ង�����ងរក��ភពផ�ត់ផ�ង់វត��ធាតុ�ើម��ើទីផ��ារ
ពិភព�ក ជាជាងរកពី��មុហុ៊នផ�ង់ផ�ង់ក��ង��កុ។
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ម៉��ាង�ៀត សូម��ី���ក��ងរង�ង់ឧស��ាហកម�កាត់��រខ��នឯង ក៏
��មុហុ៊នទាំង��ះមានតំណភ�ាប់���យជាមួយ��ដ�កិច�ក��ង��កុ
��រ។ មាន��២៥ភាគរយប៉ុ��ះ����ុមហ៊ុនកាត់��ររបស់
កម��ជា��លទិញធាតុចូល និងសម�ារនានាពី��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ក��ង
��កុ��មុហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ក��ង��កុទាំង�ះអាចថាជា��មុហុ៊នកម��ជា
ឬបរ��សក៏ថា�ន��ៀប�នឹង៦០ភាគរយ�ក��ង����ស�ៀត
ណាម ៦២ភាគរយក��ង����សបង់ក�ា��ស និងសឹង��១០០ភាគ
រយ�ក��ង����សឥណ�ា (រូបទី២២)។ ផ��យ�វ�ញ ��ុមហ៊ុន
កាត់��រ��លជាការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សនាំចូលសឹង����ប់
មុខទាំងអស់��ធាតុចូលស��ប់ការផលិតពី����សជិតខាង �ើយ
បន�ាប់មកយកមកផ��ំគ�ា�ក��ង����សកម��ជា មុននឹងដឹក��ញ
ផលិតផលស��ច�លក់��ើទីផ��ារសហរដ�អា��រ�កនិងអឺរ�បុ។ 
ដូ���ះ មានសកម�ភាពត���ប���មតិចតួច��ន��ន�ើត�ើង�ក��ង
����ចង�ាក់ផលិតកម��កម��ជា��លជាលទ�ផល វា��ើឱ��អន�រាយដល់
អត����ជន៍��លការនាំ��ញផ�ល់ឱ��កម�ករកម��ជា។ 



34 រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

Sh
ar

e 
of

 In
pu

ts
 S

ou
rc

ed
 D

om
es

tic
al

ly

Bangladesh 
(2013)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Cambodia 

(2016)
Ethiopia 
(2015)

India 
(2014)

Myanmar 
(2016)

Pakistan 
(2013)

Vietnam 
(2015)

Turkey 
(2013)

រូបទី២២៖ ធាតុចូលនិងការផ�ត់ផ�ង់សម�ារក��ង��ុក��លជាវ�យ��ុមហ៊ុនកាត់��រ

��ភព៖  World Bank’s Enterprise Surveys.

 ����សកម��ជាស�តិ�ក��ងស�ានភាពមួយអាចជួយដល់
ការងារ��ើន�ៀត�ន តាមរយៈ�ៀបចំឱ��មានតំណភ�ាប់ក��ង��កុ
ជាមួយ��ុមហ៊ុននាំ��ញឱ���នខ�ាំងក�ាជាងបច��ប��ន���ះ។ 
កម��ជា�មានសកម�ភាពនាំ��ញ�យ���លធំជាង��មុហុ៊ន
នាំ��ញដ���ៀត�ក��ងតំបន់។ ក��ងឆ�ាំ២០១៦ មាន៤,៤ភាគ
រយ����ុមហ៊ុន�ក��ង����សកម��ជា��ើការផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូល
ស��ប់ការផលិតទំនិញនាំ��ញ ��ៀបជាមួយ ៣,៧����មុហុ៊ន
�ក��ងតំបន់អាសីុបូព៌ានិង��សីុហ�៊�ក។ ក៏បុ៉��� ភាគរយរបស់ធាតុ
ចូលនិងការផ�ត់ផ�ង់សម�ារសរុប��លរកជាវ�ក��ង��កុ�ទាប
��ើយ ��ៀបជាមួយក��ងតំបន់ ទាំង���កកាត់��រ (ដូច�ន
�ើក�ើងខាង�ើ) និង���កផលិត����ង�ៀត។ ឧទាហរណ៍ 
មាន��២០ភាគរយ��ធាតុចូល����ល���វ�នរកជាវក��ង��កុ
�����សកម��ជា ��ៀប�នឹងជិត៦០ភាគរយ�ក��ង����ស
�ៀតណាម និង៤០ភាគរយ�ក��ង����សមីយ៉ាន់ម៉ា។ ការប��ើន
�នបណ�ាញតភ�ាប់ទាំង��ះជាមួយ��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ក��ង��ុក 
នឹងមិន��ន់��ប��ើត�នការងារថ�ី��ម�ៀតប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���
អាចនឹងជួយរក��ា��មុហុ៊នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�កម��ជា
ឱ���ន�ឋិត��រយូរ�ៀតផង។
 

  

 ការងារ�វ�ស័យឯកជន រួមទាំង��មុហុ៊នមានម�ាស់ជា
បរ��ស ក៏អាចជួយ�ើកកម�ស់សហ��ស���សារផង��រ។
��ត�ទាំងឡាយ�កម��ជា��លមានវត�មាន�ងច��កាត់��រ
��ើនជាង�� ក៏សម���រសហ��ស���សារ��រ �ើយតាមការរក
�ើញកន�ងមក ��ត�ទាំងឡាយ��លមានកម�ករ�ងច��១០
ភាគរយ��ើនជាង��ត�ដ�� ក៏មានវត�មានសហ��ស���សារ
១ភាគរយ��ើនជាង��រ។        សហ��ស���សារទាំង�ះអាច
ត��ង់ទិស��ការលក់�រកឧស��ាហកម��ះផ�ាល់��ម�ង តាម
រយៈការលក់ទំនិញឬ��វា�ឱ��កម�ករក��ង�ងច�� ឬមួយក៏
�ចទាញយកអត����ជន៍ទូ�តាមរយៈសកម�ភាព��ដ�កិច�
ទូលំទូលាយ�ក��ង��ត�ទាំង�ះ ��លសម���រ��យការងារ
មាន��ក់ឈ��ល។ ឧទាហរណ៍ តំបន់ណាមាន�ងច��កាត់��រ
��ើនក៏មានសហ��ស���សារ��ើនពាក់ព័ន��ក��ងការលក់រាយ 
និង��វាដឹកជ���ន��រ។ ជាមួយគ�ា�ះ តំបន់ណា��លមាន
�ងច��ផលិតកម�មានម�ាស់ក��ង��ុក��ើនក៏មានសហ��ស
���សារ��ើន �ក��ងការលក់រាយនិងការផលិតទំនិញ��រ។
���ៀងគ�ា��ះ វ�ស័យ��សចរណ៍ជួយ�ើកកម�ស់ហាងលក់រាយ 
និងសហ��ស�ក��ងវ�ស័យបដិសណ�ារកិច� (រូបទី២៣)។ 
សហ��សឯកជនប��ើតឱ��មានបណ�ាញតភ�ាប់ផ�ល់ ក៏ដូចជា
ផ�ល់ទំនិញនិង��វាស��ប់ការទទួលទាន��ើ��ស់របស់កម�ករ
�ក��ង�ងច��ទាំង��ះ។ កំ�ើនរបស់វ�ស័យឯកជនក៏មាន
ការពាក់ព័ន�ជាមួយនឹងសហ��ស���សារ��រ។ 
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រូបទី២៣៖ ទំនាក់ទំនង�វ�ញ�មករវាងការងារមាន��ក់ឈ��ល និងចំនួនសហ��សមុខរបរមិន��នដាំដុះ
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Log (# enterprise) in  
Province x rural/urban

Linear �t

��ភព៖ ការ��ន់ស�ានរបស់អ�កនិពន����ក�ើទិន�ន័យរបស់រ�យការណ៍ Cambodia SES 2014. 

សម�ាល់៖ ����បន�ាត់បង�ាញការធ�ាក់ចុះ���វ�នថ�ឹង���ង�យសមាសភាគ��ជាជនរស់�តាមតំបន់ជនបទ ឬទី��ជុំជន��

   ��ត�នីមួយៗ។ ចំណង�ើងរបស់���កនីមួយៗតំនាងឱ��ការ�����ល�ក��ង����ទការងារមាន��ក់ឈ��ល។ 

�និភ័យ��������ដ�កិច�ក៏នឹងប��ើត�និភ័យ
�រ�រ��រ
 ����សកម���កន�ងមក�នលទ��ពរក��នកំ�ើន
រ�ងមាំ និងស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច�តាមរយៈដុល�ាររូបនីយកម� 
ប៉ុ���វាអាចនឹងបង�ឧបសគ�ដល់យុទ�សា���ការងារ����មុខ
�ៀត។ ��នក��តិរបស់ដុល�ាររូបនីយកម�ស��ប់កម��ជា���វ�ន
���ងឱ���ើញច��ាស់���ល��លសហភាពអឺរ�ុប�នក�ាយជា
��គូពាណិជ�កម�ដ៏ធំមួយរបស់កម��ជា។ ការ�����ល�ើងចុះ
របស់��ក់ដុល�ារជះឥទ�ិពលខ�ាំង��ើវ�ស័យ�ខាង�� 
��លជួលពលករកម��ជា����ល១៦ភាគរយក��ងចំ�មពលករ
កម��ជាទាំងអស់។ ការ�ើង�����ក់ដុល�ារថ�ីៗ��ះ�ៀប�នឹង
��ក់អឺរ�ូ និងរូបិយបណ�ដ���ៀត �ន��ើឱ���រនាំ��ញផលិត
ផលស���កបំពាក់ពីកម��ជា�សហ�ពអឺរ�បុធ�ាក់ចុះ (រូបទី២៤)។ 
វាក៏កាត់បន�យផង��រនូវពាណិជ�កម���សចរណ៍ ពី��ះវា��ើឱ��

ការ��ើដំ�ើរមកកាន់����សកម��ជាកាន់�����ជាងមុនស��ប់
���វ��សចរ��លមិន��នអា��រ�ក។ ��ការ��ះ�នជះផលប៉ះ
ពាល់អវ�ជ�មាន�ើ����នប��ើតការងារ�ក��ងវ�ស័យទាំង��ះ 
��មទាំងទស��នវ�ស័យ��ការប��ើតការងារ�ក��ង���កផលិតកម�
����ងៗ�ៀត��លកំពុង��ចមុខ�ើង។ ដុល�ាររូបនីយកម��ន
ជំរុញ�ើកទឹកចិត�ឱ��មានរ�ហូរទុននិងឥណទាន�ក��ងវ�ស័យ
មិនអាចជួញដូរ�ន �យក��ង�ះការ�ើន�ើងថ�ីៗ��ះក��ង
ការ�ៀរគរទុនគឺ�ើតមាន�យសារការវ�និ�គក��ងវ�ស័យសំណង់ 
ជាជាង�ើ��ឿងច�� និង��ឿងបរ�ក�ារ។ ស�ានភាព��ប��ះ
��ើឱ��ស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច�(និងការងារ)របស់កម��ជាមាន
ហានិភ័យ ជាពិ��ស �ក��ងស�ានភាពមួយ��លកម��ជាមិន
ទាន់មាន�លន��យរូបិយវត��ឯករាជ��មួយ។ 
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��ភពៈ European Central Bank, IMF Directions of Trade Database.

និ����រ��ង់���យធំៗ�ច��ើ���លីករ

ជំរុញ��ដ�កិច�ឱ���នចូលដំ�ក់�លទី២ 

និង�ប��ើត�រ�រ�ន់��ល��ើង 

 កត�ាកម�ាំងខាង����លកំពុង��ចមុខ�ើងអាច��ើ
ឱ��ស�ានភាពការងាររបស់កម� �ជា�����លរូបភាព���ល
អនាគត។ និន�ាការ��ង់��យធំៗទាំង�ះអាចបំផ�ាញសមត�
ភាពទាក់ទាញការវ�និ�គរបស់កម��ជា គំរាមកំ��ងដល់ការងារ
ពាក់ព័ន�ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សនិងការងារក��ង��កុ បុ៉���វា
ក៏អាចផ�ល់ផង��រនូវឱកាសឱ��កម��ជាឈានចូល�ក��ងដំណាក់
�លទី២���រ��ើស�ហរណកម�សកល�ក ��លមានលក�ណៈ
សម�ាល់�យការវ�និ�គនិងការងារមានត���ប���មខ�ស់។ 
និន�ាការធំ��ក់ៗចំនួនបួនមានការពាក់ព័ន�គ�ាពិ��ស�ក��ង
បរ�បទកម��ជា។ 
 ទីមួយ ការផ�ាស់ប��រក��ងលំនាំ��ការ��ើ��ស់�យសារ
ការរ�កច��ើន���កនគរូបនីយកម� និងកំ�ើន��វណ�ៈអ�ក��ើ
��ស់�ក��ង����សកម��ជា និងក��ងតំបន់អាសីុ នឹង��ើឱ��សមាស
ភាព��ត���វការក��ង��ុកនិងត���វការស��ប់�រនាំ��ញ ��
���ល�តាមហ��ង��រ។ �ដល់ឆ�ាំ២០៣០ ជាង៩០ភាគរយ
�����សារក��ងតំបន់អាសុី��លកំពុងអភិវឌ�� ���វ�ន��រ�ពឹងថា
នឹងមានចំណ�ល��ប់��ន់�ើម��ីយក�ចាយវាយ�ើការទទួល
��ើ��ស់តាមចិត�ចង់ មានន័យថាពួក��អាចមានម����យ
��ប់��ន់ស��ប់ត���វការចាំ�ច់ក��ង�ររស់� �ើយ�សល់
��ក់ចំណ�លខ�ះ�ៀតផង។ ការរ�កច��ើន���កនគរូបនីយកម�មាន
ន័យថា ���សារនឹងមានលទ�ភាពទិញ����ងអាហារនិង��វា��ល
ពួក��ធ�ាប់��ផលិត�យខ��នឯងពីមុនមក។        ពួក��ក៏នឹង
ចាយវាយចំណ�លរបស់ខ��នក��ងភាគចំ��កមួយកាន់��ធំជាង
មុន��ើ����ង  អាហារ និងវត��ចាំ�ច់����ងៗ�ៀត។

 ទីពីរ ����សមួយចំនួន��លកំពុងឈានចូល�ក��ង
����ចង�ាក់ត���សកល អម�យប���កវ�ទ��ាថ�ីៗ កំពុង��ច�ើង
និងការ�����ល��កិច���ម��ៀងពាណិជ�កម� នឹងជះឥទ�ពិល�
�ើលំនាំ��ើពាណិជ�កម�សកល។ ឧស��ាហកម�ផលិត��បអតិ
ពលកម�កំពុង��នាំគ�ាចាក��ញពី����សចិន ��លនឹង�ើក
ឱកាសថ�ីៗស��ប់����សកំពុងអភិវឌ��ដ���ៀត រាប់ទាំង
����សកម��ជាផង។ យ៉ាងណាក៏�យ ����សថ�ីៗ��លកំពុង
ចូលរួម�ក��ង����ចង�ាក់ត���សកល មានកម�ាំងពលកម�កំពុង
លូតលាស់��ើនសន�ឹកសន�ាប់�តាម����ទឧស��ាហកម���ល
កម��ជាកំពុងមានឧត�មភាព��ៀប�ៀប ដូ���ះ�នន័យថាវា�ើក
ជាប��ា��ឈមដល់ជំហររបស់កម��ជា��រ ។ ជាមួយគ�ា��ះ ��ខូប
នីយកម� អាចនឹងកាត់បន�យឧត�មភាព��ការផលិតទំនិញជា����
ចង�ាក់ត����តាមបណ�ា��ដ�កិច���លពលកម�មានត����ក 
�ើយអាច��ទិសរបស់ផលិតកម�និងពាណិជ�កម�សកល�ក
�រក��ភពរបស់ត���វការវ�ញ។ ទន�ឹមគ�ា�ះ ���កផលិតកម�
អាចមកកាន់����មូលផ���ំក��ងមជ��មណ�លក��ងតំបន់��លកាន់
���ៀក�នឹងទីផ��ារ��ើ��ស់ �ើយដូ���ះវានឹងកាន់��ព��ងឹ
ចង�ាក់ត���ក��ងតំបន់ជាជាងចង�ាក់ត���សកល�ក។

ឧទាហរណ៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ាក��ងតំបន់អាសីុបូព៌ានិង��សីុហ�៊�ក កំពុង��ទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សថ�ីៗ �ក��ងវ�ស័យកាត់��រ �ើយ����ស
��ត���ពីក៏កំពុង��ចាប់��ើមព��កីសកម�ភាពផ��ដំំ�ើងឧស��ាហកម�ផលិតរបស់ខ��ន��រ។ 

��ង់��ះនឹងនាំមកនូវទិដ�ភាពជំពាក់ទាក់ទងគ�ាពីរ�ៀត។ 
ទីមួយ ត���វការក��ង��ុកនឹងប���រទិស�រកទំនិញនិង��វា
ណា��លកាន់�����កនិងកាន់��មានត���ខ�ស់ជាងមុន។ ទីពីរ 
លំនាំ��ការ��ើពាណិជ�កម�ក��ងតំបន់នឹងប���រទិស�បំ��ញ
ត���វចិត�របស់��ជាជន��លកាន់��មាននិងរស់�តាមទី��ជុំ
ជន��តំបន់អាសីុបូព៌ា ��ល��ង់��ះមានន័យថាអាចមានការងារ
កាន់����ើននិងកាន់��មានត���ខ�ស់��ម�ៀតស��ប់កម��ជា
��រ។ 
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37រ�យការណ៍�ល
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ការបង��រ��ញនូវការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�យវ�និ�គិន
អាសុី(ជាពិ��សពី����សចិន) ចូល�ក��ងបណ�ា����ស
កំពុងអភិវឌ�� �នក�ាយ�ជាភាគចំ��កមានទំហំកាន់��គួរ
ឱ��កត់សម�ាល់�ក��ងក��ប់ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សទូទាំង
សកល�ក ��ល��ះអាចក�ាយជា��ភពការវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��សថ�ី ស��ប់យកមក��ើពិពិធកម�ការនាំ��ញរបស់
កម��ជា។ ចរន���ច�ើងនូវវ�និ�គិនថ�ី�អាសុីកំពុង���ើត
មាន�ើង��ប��លគ�ា��លកម��ជា���វ��ឈមនឹងការគំរាម
កំ��ង�ត់បង់ភាពអនុ��ះពន�គយស��ប់ទីផ��ារសហភាព
អឺរ�ុប�ក��ងរយៈ��លខ�ី និងស��ប់ទីផ��ារសហរដ�អា��រ�ក�
ក��ងរយៈ��លមធ��ម។ និន�ាការទាំង��ះនឹង�ើរតួកំណត់��ង់
��យ��ការចូលរួមរបស់កម��ជា�ក��ង����ចង�ាក់ត���សកល 
��លជាលក�ណៈសណ�ានស��លមួយរបស់យុទ�សា���មានទិស
�ប��ើដល់ការនាំ��ញ�ើម��ីកំ�ើន��ដ�កិច�។

 ទីបី ស�័យ��វត� ិកម�មានសក�ានុពលប��ើតការងារ
�នកាន់����ើន កាន់��ល� កាន់��មានភាពបរ�យាប័ន� ��ម
�ៀត — ប៉ុ���វាក៏នឹង��ើឱ��ការងារដ���ៀតវ�នាស�ត់�វ�ញ
��រ។ ដំ�ើរការផលិតកម��តាមឧស��ាហកម�នានា��លធ�ាប់
��ជាដំណាក់កាលស�ង់ដា�ក��ងដំ�ើរការសមាហរណកម�
សកល�ក — មានដំ�ើរការផលិតរថយន�ជា�ើម — កាន់
��មានភាពស�័យ��វត�ិខ�ាំងជាងមុនជំនួសឱ��ការ��ើពលកម�
មនុស��វ�ញ។ ក៏ប៉ុ��� ប���កវ�ទ��ាកំពុង��ប��ើត�ើងនូវការងារ 

��អប់ទី៥៖ �ើអាចមានជាងកាត់��រជាមនុស��យន� (Sewbots) ��? ����លជាមិនទាន់�រួច��...

អត�បទ��ញផ��ាយកាលពី��លថ�ីៗ��ះ�ន��ើការ��ន់ស�ានថា ការងារក��ងវ�ស័យកាត់��រក��ងតំបន់អាសុីបូព៌ានឹង���វ�ន

ជំនួស�យម៉ាសុីនអស់វ�ញក��ងអំឡ�ង��ល១៥ឆ�ាំ�ៀត។ �ើដូ��ះ��ន វាជា�ឿងមួយគួរឱ��ភ័យរន�ត់ ពី��ះឧស��ាហកម� 

��លមានត���៥ប៊�លានដុល�ារអារ��រ�កមួយ��ះ ជា��ភព៨០ភាគរយ��ការនាំ��ញ(ឆ�ាំ២០១៥)របស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

និងផ�ល់ការងារដល់មនុស��ជាង៨៥០០០០នាក់។ យ៉ាងណាក៏�យ ការពិនិត��ឱ��ដិតដល់បន�ិច��ើឧស��ាហកម�កាត់��រ

��ះ�នឱ��ដឹងថា ការព��ាករហាក់ដូចជាហួស��តុបន�ចិ�ើយ ជាពិ��សស��ប់រយៈ��លខ�។ី ការងារ��លមិនអាច��ើស�យ័

��វត�កិម��ន — មានដូចជាការផលិតស���កបំពាក់ជាលក�ណៈឯក��ស និងមុខការ��ល��ើ��ស់ចំ��ះដឹង��លស�តិ�

ខ�ស់ក��ង����ចង�ាក់ត��� — នឹង���មានត�មុខ�ៀត។ ជាមួយគ�ា�ះ ការងារថ�ីៗ��ើន��ប�ៀតនឹង���វ�នប��ើត�ើង 

ឧទាហរណ៍ �ក��ងការប��ានិងការងារជួសជុល��ឿងម៉ាសុីន ការដំ�ើងកម�វ�ធីស��ប់��តិបត�ិការម៉ាសុីន�ើម��ីត���វតាម

ស�ីលស���កបំពាក់ថ�ី និងការ�ៀបចំឌីហ��ាញ����ក��ង�ងកាត់��រឱ��មានលក�ណៈងាយ��ួលស��ប់��តិបត�ិការម៉ាសុីន 

ជា�ើម។ 

កាន់��ល�ជាងមុន�តាមបណ�ាឧស��ាហកម�នានា។ ��ឿងច��
កំពុង��ើឱ��ដំ�ើរការផលិតកម�មានភាព���ើរ�ើង ដូចជា
ប���កវ�ទ��ាកាត់គំរូលំនាំ�ក��ងវ�ស័យកាត់��រស���កបំពាក់
ជា�ើម ឬក៏��ើការ��លម���ឿងស���ល���������ងអាហារ
�ើម��ីបំ��ញតាមបទដ�ានអន�រជាតិស��ប់សុវត�ិភាពអាហារ 
�នកាន់�����ើរ។ ការប��ើតម៉ាសុីន�តាមឧស��ាហកម�
��ឡិច���និក��លកំពុង��មានការលូតលាស់យ៉ាង�ឿន គឺជា
��ភពការងារថ�ីមួយផង��រ។ ប���កវ�ទ��ាទូរសព�ចល័ត និង
អ៊�នធឺណិត កំពុង���ើកឱ��មានទីផ��ារថ�ីៗ និងឧបករណ៍សន��ំ
សំ��មាន��សិទ�ផលស��ប់ផលិតករខ�ាតតូច ក៏ដូចជាស��ប់
សហ��សលក់ដូរតាម���សារ និងកសិករជាលក�ណៈ���សារ
ផង��រ។ ប���កវ�ទ��ានឹងជំនួសការងារដ��លៗ�ើយមាន
ជំនាញទាប បុ៉���ចរន���ះនឹងមិនទាន់�ើត�ើងភ�ាមៗ���ក��ង
បណ�ាវ�ស័យឧស��ាហកម���លរដ�ាភិ�លចង់��រក��ាទុកត�
មុខ�ៀត �យសារថា ��ឿងម៉ាសុីនមិនទាន់មាន��ើយ 
���ក៏ខ�ស់ ឬមួយមិនអាចងាយបត់��ន�ន (��អប់ទី៥)។ 
ម៉ាសីុននឹងលុបបំ�ត់ការងារមួយចំនួន បុ៉���ការ�����លធំជាង
��ះទំនងជា����ទកិច�ការ��ល���វ��ើ�ក��ងរង�ង់ការងារនីមួយៗ
មានភាពទំ�ើប�ឿន�ឿនជាងមុន ��លត���វឱ��កម�ករមាន
ក��ិតជំនាញកាន់��ខ�ស់ និង��ើនមុខ��ម�ៀត។  
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មានកត�ា��ើន��ល���វយកមកផ��ំចូលគ�ា�ើម��ីឱ����ឿងម៉ាសុីនចាប់��ើមជំនួសមនុស���ន ប៉ុ���បច��ប��ន�គ�ានកត�ាណាមួយ
កំពុង�ើត�ើង�ក��ងឧស��ាហកម�កាត់��រ ដូចការគិតទុក��ើយ��៖ 
 1. អត�ិភាព����ឿងម៉ាសុីន�ើម��ីជំនួសពលកម�។ ខណៈ��លប���កវ�ទ��ា���វ�នយកមក��ើ�តាម���កខ�ះ
  ������ចង�ាក់ត���សកលរបស់ឧស��ាហកម�កាត់��រ ��មិនទាន់�ើញមាន��ឿងម៉ាសុីន��លអាចជំនួស
  ដំ�ើរការកាត់-��រ-ត��ឹម (cut-make-trim/CMT) �ន��ើយ�� ��លជាដំ�ើរការ��ើ��ស់
  មនុស��៧០ភាគរយ��ចំនួនកម�ករឱ����ើជា��តិបត�ិករម៉ាសុីន��រ។ ខណៈ��លម៉ាសុីន CMT ដំបូង��
  ���វ�នរ�ពឹងថានឹងមានវត�មាន�ើទីផ��ារក��ងឆ�ាំ២០១៩ក៏�យ ក៏ម៉ាសុីន��ះអាចផលិត�ន��ផ�ាំង
  ��ណាត់ធម�តាស��ប់អាវយឺត tee-shirt ��ល��រ��ំបីដំណាក់កាល��ប៉ុ��ះ ��ល�សាម���
  �ើយ��ៀប�នឹងស���កបំពាក់��ល���វការ��រ៧៨ដំណាក់កាល។ 
 2. កិច�ការ��ំ��ល��ន់��មានការ�����លបន�ិចបន��ច។ ម៉ូតស���កបំពាក់�����ល�ឿនណាស់។ 
  ខណៈ��លកម�ករងាយ�ៀន��ះ��រ��ុង��ណាត់ថ�ី ��ះសន�ឹងសាច់��ណាត់ថ�ី និង��ះ��មក��ាច់លម�ថ�ី 
  ម៉ាសុីននឹងមិនអាចមានភាពបត់��ន�នដូចមនុស��រាប់ឆ�ាំត�មុខ�ៀត។ 
 3. ត���ពលកម�ខ�ស់��ហាក់����លគ�ានឹង���ចំណាយ�ើម៉ាសុីន��រ។ ថ�ី�ើ���ពលកម�កំពុង�ើន�ើង�
  ក��ង�ងច��កាត់��រ��ៀតណាម��ន វាក៏���ទាបជាង���ម៉ាសុីន��ើង��។ ខណៈ��លម៉ាសុីន
  កាត់អាវយឺត tee-shirts ���វ�ន����ន់ស�ានថានឹងអាចរួច���របស់វាវ�ញក��ងរង�ង់ពីរឆ�ាំ(��ើនឹង�����ក់
  ឈ��លកម�ករ) ម៉ាសីុនក៏ចាំ�ច់���វផ�ាស់ញឹកញាប់�តាមការផ�ាស់ប��រមូ៉តស���កបំពាក់��រ។ 

��ភព៖ រ�យការណ៍អង�ការ ILO (2016), Frederick (2017), http://softwearautomation.com/

 ទីបួន កម��ជាជា����សមានមនុស��វ័យ���ង��ើន�
ក��ងតំបន់មួយ��លមានមនុស��ជរា��ើន ��លមានន័យថាទំនង
ជានឹងអាចមានឱកាសការងារថ�និីងល�ៗ �ក��ង����សជិតខាង
��លទំហំរបស់កម�ាំងពលកម�កំពុង��រួញ។ ទំហំរបស់កម�ាំង
ពលកម��ន�ើនដល់កំពូល�ក��ង����សជិតខាងរបស់កម��ជា 
ដូចជា����ស�� �ៀតណាម និងចិន ជា�ើម។ ����សមាន
ជាង��ះ ដូចជា����សសិង�បុរ� និងជបុ៉ន �ន�ហួសពីចំណ�ច
កំពូល��កម�ាំងពលកម�របស់ខ��ន�ើយ �ើយកំពុង��ជួបការ

�លន��យស��ប់អនាគតការងារ ��ប
�តាមចក��វិស័យរបស់កម��ជា ស��ប់ឆ�ាំ២០៥០

 និន�ាការបច��ប��ន�ព��ាករណ៍ឱ���ើញនូវទិដ�ភាពការងារ
មួយ��លមានលក�ណៈស�ឹក��ពន់បន�ិច��ន ប៉ុ���និន�ាការ
��ង់��យធំៗ��លកំពុង��ច�ើងអាចនាំមកនូវឱកាស�រងារ
ថ�ីនិង�ន់��ល�ស��ប់កម��ជា ��សិន�ើ�លន��យចាំ
�ច់នានា���វ�នដាក់��ញ�ើយជា��ចស��ប់ទាញយក
ផលចំ��ញពីនិន�ា�រទាំង�ះ។ រ�យ�រណ៍��ះ��ើ�ើង
នូវយុទ�សាស�����មុខ���ញស��ប់ប��ើតការងារកាន់��ល��
ក��ង����សកម��ជា៖ (i) ខិតខំទាញយកផលអតិបរមាពីការ
វ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស និង (ii) ស��បរ�ៀបវារៈក��ង��ុក
ឱ�����វគ�ាជាមួយ�ល�ការងារ។ ចំណ�ចទាំងពីរ��ះ��ទាក់
��ឡាគ�ា�វ�ញ�មក។ គន�ឹះឈាន�ប��ើនគុណភាពការ
ងាររបស់កម��ជាគឺការ�ះជំហាន�កាន់ដំណាក់កាលទី២��

លំ�កក��ងការខ�ះខាតកម�ាំងពលកម�។ ��ង់��ះជាឱកាសមួយ
ស��ប់ពលករកម��ជា���ងរកការងារ�ក��ង����ស��លផ�ល់
��ក់ឈ��លខ�ស់ជាង និង��លអាចត���វឱ��មានជំនាញកាន់��
ខ�ស់��រ។ �នន័យថា វាអាចនាំមកនូវអត����ជន៍ដល់កម��ជា 
��សិន�ើកម��ជា��ៀមយន�ការនានាឱ���ើយជា��ច�ើម��ី ទាក់
ទាញពលករទាំង�ះ��ឡប់កម��ជាវ�ញ បន�ាប់ពីពួក���ន��ើ
ការមានបទពិ�ធន៍ប��ើនជំនាញរបស់ខ��ន។ 

សមាហរណកម�សកល�ក ��លនឹង���វពាក់ព័ន�ជាមួយការ
ទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីរបរ��សមានត���ខ�ស់ជាងមុន 
ជួយគាំ��ឱ��ការតភ�ាប់បណ�ាញរវាង��មុហុ៊ននាំ��ញនិង��មុហុ៊ន
ផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូល និងប��ើនជំនាញរបស់ពលករ��ម�ៀត។ 
ការ��ើ��ប��ះនឹងត���វឱ��អ�ក�ៀបចំ�លន��យ��កាន់
យក�លន��យទាំងឡាយ ��លសំ�ទាក់ទាញការវ�និ
�គ����សមានគុណភាពកាន់��ខ�ស់ និង��ៀមលក�ណៈ
របស់ពលករនិងធុរកិច���លមានម�ាស់ក��ង��កុឱ��ប��ើតការងារ
កាន់�����ើរពីការវ�និ�គ��ះ។ វ�ធានការ��ះនឹងមាន��សិទ�
��ដរាបណាកម��ជាផ�ង់�រយកចិត�ទុកដាក់��ើ�រកសាង
សមត��ព��កួត����ង�ក��ង��ុក តាមរយៈការ��ទ��ង់
�លន��យ�ក��ងរយៈ��លខ�ីនិងរយៈ��ល��ង សំ�
ប��ើតការងារ�នកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានភាព
បរ�យាប័ន�។ 
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អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

 �លន��យចំនួន��ពីំរអាចជួយ��មុហុ៊ន កម�ករ 
និងវ�និ�គិនបរ��សឱ��ជម�ះ�នភាពរ�តត��ិត��លរារាំងដល់
ការប��ើតការងារតាមរយៈការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សមាន
ត���កាន់��ខ�ស់ និងផលកំពប់�ៀររបស់ការវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��សស��ប់ការងារ�ក��ង��ដ�កិច�ក��ង��ុក។ ការវ�ភាគ
��ើជាមូលដ�ានរបស់រ�យការណ៍��ះ�នកំណត់អត�ស��ាណ
ប��ា��ឈមសំខាន់ៗដល់ការប��ើនគុណភាពការងាររបស់
កម��ជា និងដល់បណ�ាវ�ស័យ��លចាំ�ច់���វមានអន�រាគមន៍
របស់�លន��យ។ �ើង�ន��ើសយក�លន��យ
មួយចំនួន�ើម��ីជម�ះប��ា��ឈមទាំង��ះ ���ក�ើការងារវ�ភាគ
ក��ងរង�ង់����សកម��ជា ក៏ដូចជាបទពិ�ធន៍របស់����ស����ង
�ៀតក��ងការ��ងឹជម�ះប��ា��ឈម��ហាក់����លគ�ា��ះ��រ។ 
�លន��យទាំង��ះមាន�ល�បំ��ញប���មឱ���ល
ន��យតាម វ�ស័យ �ើយ���វ�ន��ើស��ស�ើង�យ

រូបទី២៥៖ �លន��យ��ំពីរសំណ�ំស��ប់ប��ើតការងារកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន��កម��ជា

១. ការ��ើពិពិធកម�វិស័យនាំ��ញនិងការ
 វិនិ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�ក��ង����
 ចង�ាក់ត���មានត���ប���មកាន់��ខ�ស់ 
 ឬ���កណាមួយ������ចង�ាក់ត���

 ការ��ើពិពិធកម�ផលិតផលនាំ��ញរបស់កម��ជា�ើម��ី
ប���លសកម�ភាពមានត���ប���មកាន់��ខ�ស់ អាចទាក់ទាញ
�នការងារកាន់��មានផលិតភាព��លផ�ល់��ក់ឈ��លកាន់
��ខ�ស់។ �ើម��ីជំរុញឱ��មានការប��ើតការងារកាន់��ល� អ�ក
��ើ�លន��យចាំ�ច់���វ��ត�ើ�លន��យទាំង
ឡាយណា ��លទាក់ទាញ�នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស
��លមានអំ�យផលការងារ (ពីទីផ��ារសកល�កនិង
ទីផ��ារកំពុង��ច�ើងក��ងតំបន់) និង�ើម��ីរុញ��ដ�កិច�ឱ��
ចូល�ក��ង����ចង�ាក់ត���មានត���ប���មកាន់��ខ�ស់(ឬ���ក
ខ�ះ������ចង�ាក់ត���) រួមទាំង���ក��វាប��ើឱ��ការនាំ��ញផង
��រ។ កាន់��ជាក់លាក់��ៀត អ�ក��ើ�លន��យចាំ

Macroeconomic Stability

Export SectorDomestic Economy 

Diversify Into Higher  
Value Added Exports

Support SME Expansion 

Boost HHE Productivity

Enhance Skills Development

Ensure Ef�cient Labor Mobility 

Strengthen Linkages Between  
Exporters and Domestic Firms

សារវា��ើយតប�នឹងលក�ណៈវ�និច�័យថាវានឹងមានឥទ�ិពល 
អាច��ើ��នមានចីរភាព �ើយអាចវាស់��ង�ន។ 
ជាង��ះ��ៀត �លន��យទាំង��ះ មានភាព���ត
សីុគ�ាជាមួយនឹងចតុ�ណទាំងបួន�ក��ងយុទ�សា���ចតុ�ណ
ដំណាក់កាលទី៤របស់រាជរដ�ាភិ�ល ��មទាំងជាមួយ�ល
ន��យជា«បរ�ស�ាន»និងជា«ស��ល»ផង��រ។ ម៉ា��ីស�
ក��ងឧបសម�័ន�១ផ�ល់នូវ��នទីស�ីពីជ��ើស�លន��យ
�ក��ងឯកសារ��ះ ឱ��សីុគ�ា�នឹងដំណាក់កាលទី៤��យុទ�សា���
ចតុ�ណ និង��ើអត�ស��ាណកម�ភ�ាក់ងាររដ�ាភិ�ល��លអាច
ដឹកនាំកិច�ការ�ក��ង���ក�លន��យនីមួយៗ។ �ើម��ីអនុវត�
សំ�ើ�លន��យទាំង��ះឱ���ន�គជ័យ ចាំ�ច់���វ
មានការស��បស���លគ�ារវាងស�ាប័នទាំងអស់របស់រដ�ាភិ�ល
ផង��រ។ 

�ច់���វកាត់បន�យ���ចំណាយក��ងការនាំចូលនិងនាំ��ញ ��ល
អាច��ើ�នតាមរ�ៀបមួយចំនួន មាន៖ (i) ��ើទំ�ើបកម�នីតិវ�ធី
ក��ងកិច�ស��បស���លពាណិជ�កម�; (ii) អភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនា
សម�័ន�ភស��ភារកម�; (iii) ស���ល��បបទឆ�ង��នឱ��សាម��; 
(iv) ផ�ល់��ការ�ើកទឹកចិត�����ទថ�ី�ៀត��លសំ���ើ
ការវ�និ�គជាក់លាក់; និង (v) ប��ើតឱ��មានកិច�ស���ល���ក
ធានារ�ាប់រង។ អ�ក��ើ�លន��យក៏ចាំ�ច់សិក��ា�ើលផង
��រនូវម����យស��ប់រក��ាភាពអនុ��ះរបស់កម��ជា�ើម��ី
លទ�ភាពនាំ��ញផលិតផល��បអតិពលកម�ចូល�កាន់ទីផ��ារ
សំខាន់ៗ ���ល��លកាលបរ����ទប��ប់កិច���ម��ៀងស�ីពី
ភាពអនុ��ះពាណិជ�កម�ពីសហរដ�អា��រ�ក និងសហភាពអឺរ�បុ 
កាន់��ខិតជិតមកដល់។  
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ស��ប់អនាគតខ�ីខាងមុខ អាទិភាពគួរ���វ�នផ�ល់ចំ�ះ
ទិស��លន��យខាង��ម��ះ៖
• ងាក��ញពីការផ�ល់រយៈ��ល�ើក��ងពន��ើ��ក់
 ចំ��ញ �យ��រទិស���ើការផ�ល់��ការ�ើក
 ទឹកចិត�ឱ��រលូនមាន��សិទ�ភាពក��ង�ល�ទាក់
 ទាញការវ�និ�គឯកជន�ើ��ឿងយន� ក��ង�ះមាន
 ដូចជាការផ�ល់ឥណទានពន�ដារ�ើការវ�និ�គ�ើ
 មូលធន��ព�� និង���រប���កវ�ទ��ា ជា�ើម។ ��ការ�ើក
 ទឹកចិត�ទាំង��ះនឹងជួយដល់��មុហុ៊នឱ��ប��ើនសមត�ភាព
 ��ដំ�ើរការផលិតកម�របស់ខ��ន �ើយតាមរយៈ��ះ
 ប��ើនការវ�និ�គ�ក��ង��ដ�កិច�ក��ង��ុក និងប��ើន
 ផលិតភាពពលកម��ៀតផង។ 

• ��ើការពិនិត���ើងវ�ញនិងស���លឱ��សាម��មាន��សិទ�
 ភាពនូវត���វការ��បបទគយ និងដំ�ើរការ��ញ
 អាជ�ាប័ណ�ស��ប់ការនាំ��ញនិងនាំចូល។ វ�ធានការ
 ��ប��ះនឹងជួយសន��ំសំ����ល��លានិងចំណាយ���
 �ើមរបស់ពាណិជ�ករ ��ើឱ��ការនាំ��ញរបស់កម��ជាកាន់
 ��មានភាព��កួត����ងខ�ាំង��ម�ៀត��ើទីផ��ារ
 សកល�ក។ 
• ចុះហត���ខា �ៀបចំស��ច និងអនុវត�កិច���ម��ៀង
 ពាណិជ�កម� និងកិច���ម��ៀងវ�និ�គជាមួយ��គូ
 ពាណិជ�កម�ធំៗរបស់កម��ជា�ើម��ី��ើឱ���ល� និង
 ផលិតផលស��ប់នាំ��ញកាន់��មានភាពច��ះុសម���រ
 ��ប។ ការរក��ាឱ���ននូវភាពអនុ��ះពន�ចូលទីផ��ារ
 ធំៗនឹងជួយឱ��ស��ច�ល���ះ។
ស��ប់រយៈ��លមធ��ម៖
• ដាក់��ញវ�ធានការកាត់ពន�ខ�ាតធំស��ប់ការ��វ��វ
 និងការអភិវឌ�� (R&D) និងស��ប់ការបណ��ះបណ�ាល
 បុគ�លិក �ើម��ីផ�ល់ការ�ើកទឹកចិត�ដល់��ុមហ៊ុនឱ��
 អនុវត�សកម�ភាពទាំង��ះ�ក��ងការវ�និ�គរបស់
 ខ��ន។ ការវ�និ�គ�ើ���កទាំង��ះនឹងមិន��ន់��
 ផ�ល់ផលឱ��វ�និ�គិនម�ាក់ឯងប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���វា���វ
 �នរ�ពឹងទុកថានឹងប��ើតឱ��មានសកម�ភាព�ៀរកំពប់
 ជា���ជន៍ដល់��ដ�កិច�ក��ង��កុ��ម�ៀត តាមរយៈ
 ការ���រចំ��ះដឹងនិងប���កវ�ទ��ា។ 

• ការ��ើស�័យ��វត� ិកម�ដំ�ើរការ��ញវ���ាបនប��
 អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ�យជំរុញការ��ើ��ស់
 ��ព័ន�ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាន។ �មរយៈ�របំ��ញ�នតាម
 ស�ង់ដាវ���ាបនប��អន�រជាតិ ����សកម��ជានឹងមិន
 ��ន់��ធានា�នគុណភាពខ�ស់ស��ប់ផលិតផល
 កសិកម�ប៉ុ��ះ�� ប៉ុ���ក៏នឹងជួយគាំ��ដល់ការនាំ
 ��ញកសិផល�បំ��ញឱ��ត���វការកាន់���ើន�ើង
 របស់��ជាជនក��ងតំបន់និងក��ងទី��ជំុជន�ៀតផង។ 
 
 ចាំ�ច់���វមានកិច�ការវ�ភាគ��ម�ៀត �ើម��ីរកឱ��
�ើញនូវភាពរាំងស�ះនានាដល់ការព��ីកមូលដ�ាន��ការនាំ
��ញ និងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សរបស់កម��ជា។ ការវ�ភាគ
��ះអាចរួមប���លការសិក��ារក�ើលគំរូស��ប់��ើពិពិធកម�
��ដ�កិច��យឈរពី��ុងទស��នៈ��ការ��ើពិពិធកម�ពាណិជ�
កម� និងការចូលរួមក��ង����ចង�ាក់ត���សកល រួមទាំង�ក��ង
វ�ស័យកាត់��រ និង��សចរណ៍��រ (��អប់ទី៦)។ វានឹងមាន
សារៈសំខាន់ខ�ាំងណាស់ក��ងរកឱ���ើញនូវឧបសគ��ក��ងកម�ាំង
ពលកម�បច��ប��ន� និងជំនាញទាំងឡាយ��ល���វការចាំ�ច់
ស��ប់��លអនាគត ���ល��លការវ�និ�គ���វការ��ល
��លាទ��ំវារ�កច��ើនរ�ង��រ�ង�ើង។ �លន��យទាំង
ឡាយណា��ល�ើកស��យការ��ើអន�រកាលរបស់កម��ជាចូល�
ក��ង����ចង�ាក់ត���សកល ដូចជាឧស��ាហកម�កាត់��រ និងបដិ
សណ�ារកិច�ជា�ើម��លមានសារៈសំខាន់ស��ប់ការងាររបស់
��� ីក៏គួរ��គាំ��ដល់ភាពបរ�យាប័ន�ក��ងការងារផង��រ។ 
 �លន��យទាំងឡាយ��ល�ើង�នកំណត់
អត�ស��ាណស��ប់ការ��ើពិពិធកម�ការនាំ��ញ និងការវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��សឱ��ចូល�ក��ង����ចង�ាក់ត���មានត���ប���មកាន់
��ខ�ស់ ��ើយតប�នឹង «បរ�ស�ានរួម�ក��ងរង�ង់��ន��ដំ�ក់
�លទី៤របស់យុទ�សា���ចតុ�ណ»។ ទីភ�ាក់ងារចម��ងៗ
ស��ប់អនុវត��លន��យទាំង��ះអាចមាន ��សួង��ដ�កិច�
និង ហិរ��វត�� ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា ��សួងពាណិជ�កម� ��សួង
កសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ និងអគ�នាយកដ�ានកសិកម�។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ



41រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

��អប់ទី៦៖ �លន��យស��ប់ឈាន�ើង����ចង�ាក់ត����ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា

ថ�ី�ើវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជាប��ើត�នការងារល�ៗ និងផលកំពប់�ៀរដុំកំភួន�ដល់និងបណ�ាញតភ�ាប់ជាមួយ���ក
ដ���ៀតរបស់��ដ�កិច�ក��ង��កុក៏ពិត��ន ក៏សក�ានុពលការងាររបស់វ�ស័យ��ះមិនទាន់�ន����ើ��ស់ឱ���ន��ញទំហឹង
��ើយ��។ វ�ស័យ��ះប��ើត�នការងារ និងឱកាស��មគ�ាជាមួយ����ចង�ាក់ត��� រួមទាំង�ក��ងវ�ស័យបឋម��លភាគ
��ើនមានការចូលរួមពាក់ព័ន�របស់ជន��ី��ភាគ��ើនរបស់កម��ជា (World Bank 2017)។ 
វ�ស័យ��សចរណ៍អាចជាម����យមួយស��ប់អភិវឌ��ការងារ�ក��ងតំបន់ទាំងឡាយណា��លឱកាសស��ប់អភិវឌ��
ឧស��ាហកម� �មានក��ិត។ ប៉ុ��� �ះបីជាកម��ជាជា����សមួយ��លសម���ររមណីយដ�ានបុរាណវ�ទ��ាមានត����ក��ង
ពិភព�កក៏�យ ក៏វ�ស័យ��សចរណ៍របស់ខ��នជាទូ��មានត���ទាប �ើយមានបណ�ាញតភ�ាប់តិចតួចឬមិនផ��វការ
ជាមួយ��ដ�កិច�ក��ង��កុ។ ខណៈ��លវាប��ើត�នការងារ��ើន��ន បុ៉���ការងារទាំង�ះ��ើន��មានគុណភាពទាប �ើយ
មិនសូវមានភាពបរ�យាប័ន�ទូលំទូលាយសមតាមសក�ានុពល��លវ�ស័យអាចប��ើត�ន�ះ។ 

ធនាគារពិភព�ក�នរក�ើញអនុសាសន៍ដូចខាង��ម��ះ ស��ប់ជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ��វ�ស័យ��សចរណ៍របស់
កម��ជាបន��មុខ�ៀត (សូម�ើលរ�យការណ៍ World Bank 2017)៖ 
• ��លម���ដ�ារចនាសម�ន័�និងបណ�ាញតភ�ាប់ផ��វ����ក��ង������សកម��ជា។ កំ�ើននគរូបនីយកម�និង��សចរណ៍
 មានន័យថា����ស��ះចាំ�ច់���វមាន��ដ�ារចនាសម�័ន�និងបណ�ាញផ��វដឹកជ���នឱ�����ើរជាងបច��ប��ន� �ើម��ី
 ��ើយតប�នឹងភាពចាំ�ច់របស់ពលរដ�ក��ង��ុកនិង���វ��សចរ ��លកជាមួយប��ាចរាចរណ៍ និងកសាងភាព
 រ�ងមាំស�ិតស�ាញរបស់វ�ស័យ��ះ។ 
• អភិវឌ��ឱ��មានទីផ��ារ ផលិតផល និង��វាកម���សចរណ៍ថ�ីៗ �ៀត។ ឧទាហរណ៍ អ�ក��ើ�លន��យអាចពិនិត��
 �ើលការ�ើកទឹកចិត�ដល់ការអភិវឌ�����កជាក់លាក់របស់����ចង�ាក់ត���ក��ង���ក��សចរណ៍ រួមមាន��សចរណ៍�
 តំបន់ការពារ ��សចរណ៍ក��ង��កុ និងធុរកិច�និង��តឹ�កិារណ៍��សចរណ៍។ ជាសារៈសំខាន់��រក��ងការប��ើនការ��ប់
 ��ង�ល���សចរណ៍��សិន�ើមានក���ងណាមានសក�ានុពលអាចទាញយកផល�ន។ 
• ជួយគាំ��ផលិតករនិងអ�កផ�ត់ផ�ង់អាហារ វត��សិប��កម� និងទំនិញនិង��វា����ងៗ�ៀតឱ��មានលទ�ភាពចូល�ក��ង
 ����ចង�ាក់ត�����សចរណ៍។ ��ង់��ះអាចរួមមានការជួយគាំ��ដល់សហ��សឱ��ផលិតផលិតផលកម��ជា��ល��ើយ
 តប�នឹងត���វការទីផ��ារ ឬប��ើតសមាគមក��ងចំ�មកសិករ និងអ�ក�����ម��បអាហារ �ើម��ីផ�ត់ផ�ង់����ងផលិត
 ក��ង��ុក�ឱ��សណ�ាគារ។ ��ើដូ���ះនឹងប��ើនអត����ជន៍ទូ�របស់��សចរណ៍ឱ���ដល់ទី�សំខាន់ៗ។ 
• ព��កីនិងប��ើនជំនាញរបស់ពលករក��ងមូលដ�ាន �ើយទន�មឹគ�ា�ះ��រព��ងឹភាពជា��គូរវាង���កសាធារណៈនិង
 ���កឯកជន�ើម��ីផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាលពាក់ព័ន�វ�ស័យ��សចរណ៍។ ក��ង��ះអាចមានការ�ើកស��យភាពជា��គូ
 រវាង���កសាធារណៈនិង���កឯកជារវាងរដ�ាភ�ិលនិងអ�កផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាល ឱ��ផ�ល់និងប��ើនលទ�ភាពទទួល
 �នការបណ��ះបណ�ាលមានគុណភាពស��ប់យុវជន និង���ីមកពីសហគមន៍��ី�� �ើម��ីឱ����ទទួល�នជំនាញ
 និងចំ��ះដឹងពាក់ព័ន�ឧស��ាហកម���សចរណ៍ �ើយតាមរយៈ��ះជួយប��ើនលទ�ភាពរកការងារ�ន��ើដល់ពួក
 ��ផង។ ការសហការកាន់��ទូលំទូលាយក��ងចំ�មពលករក��ង��ុក កសិករ សហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម និង
 សមាគម��សចរណ៍ ក៏នឹងជួយព��ីកនិងប��ើនជំនាញ�ន��ម�ៀត��រ។ 

២. ស���លដំ�ើរការនីតិវិធីឱ�����ើរ�ើង 

 និងកាត់បន�យចំណាយ����ើម�ើការ
 ប��ើតនិងព��កីសហ��សខ�ាតតូចនិង
 មធ��ម

 ការលក់របស់��ុមហ៊ុនចា�ច់���វមានការរ�កច��ើន 
�ើម��ីឱ����មុហុ៊នមានលទ�ភាពជួលកម�កថ��ី�ម�ៀត។ ចំណ�ច
��ះចង��ល�រក�លន��យនានា��លមានទិស���ះ
�ព��ីកលទ�ភាពចំ��ញរបស់��ុមហ៊ុន ��ល���វ�នរ�ពឹង
 

ថានឹងមានផល�ៀរកំពប់��ើការប��ើតការងារ។
�លន��យមួយសំណ�ំអាចជួយគាំ��ដល់ការប��ើត��ុម
ហុ៊នថ� ីនិងការព��កីរបស់វា��ម�ៀត។ សំណ��ំលន��យ
ចំនួនបួន���វបាន��ើអត�ស��ាណថាមានសារៈសំខាន់ពិ��ស
ស��ប់ប��ើតការងារ�នកាន់����ើននិងកាន់��ល���ម�ៀត 
ក��ងន័យ�ៀសវាងស�ានភាព��លមានបុគ�លិក��ញចូល��ើន
��ក។   
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អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ  

 ទីមួយ �ត់បន�យ���ចំណាយ�ើ�រ��ើធុរកិច�ស��ប់
��ុមហ៊ុនក��ង��ុក។ �លន��យក��ងរ�យការណ៍ស�ីពី
«ការវាយត���បរ�យាកាសវ�និ�គរបស់កម��ជា» (Cambodia 
Investment Climate Assessment Report) ��លមានសារៈ
សំខាន់ពិ��សស��ប់កំ�ើនការងារ រួមមាន៖ 
• កាត់បន�យចំណាយ����ើម�ើការចុះប��ពីាណិជ�កម�
 និងស���លនីតិវ�ធី �យ: (i) ពិនិត���ើងវ�ញនិង
 កាត់បន�យ�����វាស��ប់ការចាប់��ើម��ើអាជីវកម� 
 និងពិចារណាលទ�ភាពអនុវត����រាប��ើមួយ��លឆ��ះ
 ប��ាំងអំពីត���របស់��វាកម� និង (ii) ដាក់ឱ����ើ
 នូវ��ទិកាអនឡាញ��មួយស��ប់ការចុះប��ីធុរកិច� 
 �យ��ើសមាហរណកម�ដំ�ើរការប��ើត��ុមហ៊ុន
 ជាមួយនឹងការចុះប��ី���សួងពាណិជ�កម� អគ�
 នាយកដ�ានពន�ដារ និង��សួងការងារនិងបណ��ះបណ�ាល
 វ�ជ�ាជីវៈ.,
• ប��ើនគុណភាពរបស់រដ��ល��ប់��ងដីធ��ីយប��ប់
 ការ��ញប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី�ក��ង����ស និងប��ើត
 ��ព័ន�អនឡាញចុះប��ដីីរួមគ�ាមួយ �យរាប់ប���ល
 ទាំងព័ត៌មានអំពីម�ាស់កម�សិទ� ិនិងព័ត៌មានអំពីសុរ��ដី.,
• ��ើឱ�����ើរ�ើងនូវយន�ការ�ះ��យជ��ះពាណិជ�
 កម� �យពិនិត���ើងវ�ញ�ើ��ព័ន���ប់��ងករណី
 ��លមាន��ប់�តុលាការ និងពិចារណា�ើការ
 អភិវឌ����ព័ន���ប់��ងសំណ��ំឿង��ឡិច���និចស��ប់
 ���ម និង��ធាវ� និង 
• ស��បស���លការអនុវត���បខណ�ច��ាប់ក��័យធន
 �យប��ើតវ�ជ�ាជីវៈរដ��ល��ប់��ងភាពក��័យធន 

 និង�ើកកម�ស់សមត�ភាពរបស់វ�ស័យសាធារណៈ និង
 វ�ស័យឯកជនពាក់ព័ន�ជាមួយប��ាក��័យធន។ 

 ទីពីរ �ៀបចំប��ើត��ព័ន���កូមួយស��ប់��មុហុ៊នក��ង
��ុកប��ើនជំនាញ និងចំ��ះដឹងអំពីអាជីវកម�។ �ើម��ី��ើឱ��
��ព័ន���កូរបស់ទី��ងុភ��ំ�ញ��លកំពុង��ចាប់កំ�ើតឱ���ន់
���ន�ពសីុជ�� និងព��កី��ញ�������ស�ន រដ�ាភិ�ល
គួរ��ើអាទិភាព៖ 
• �ៀបចំឱ��មានដំ�ើរការផ��វការជាលក�ណៈស�ាប័នមួយ
 �ើម��ី�ើកទឹកចិត�ដល់កិច�សន�នារវាងសាធារណៈនិង
 ឯកជន (PPD) ស��ប់ឱ��វ�ស័យឯកជន�ើក�ើង
 នូវកង�ល់របស់ពួក���ើម��ីព�ក��ាគ�ារកដំ�ះ��យ
 ��លអាចមាន និង
• ផ�ល់�រ�ំ��ជាសាធារណៈប���ម�ៀតដល់ សហ��និ
 ភាព និងនវានុវត�ន៍ �យការគាំ��រចនាសម�ន័� រួមមាន
 ទាំងក���ងបណ��ះពន�កអាជីវកម� និងវ�ទ��ាស�ាន��វ
 ��វ។ ការផ�ល់មូលនិធិដល់រចនាសម�័ន�ទាំង��ះអាច
 ��ើ��ន�យចំណ�ះ��មលក�ខណ�ថា�ើ�នលទ�
 ផល��បណាខ�ះ។ 

 ទីបី ប��ើនលទ�ភាពរក�នហិរ��វត��តាមរយៈកម�វ�ធី
សម��ទានមួយ និងការ�ើកទឹកចិត����កសារ�ើពន�។ 
ក��ង�ះរួមមាន៖
• ��ើហិរ��ប��ទានដល់«មូលនិធិ�រងារ» (Jobs Fund) 
 �ើម��ីគាំ��ដល់���ក����ងៗរបស់��ុមហ៊ុន��លមាន
 សក�ានុពលប��ើតការងារខ�ស់តាមរយៈជំនួយប���ក
 ��ស និងជំនួយសម��ទានប���ប់ស��ប់��កចំនួន
 បី៖ (ក) ការព��ឹង�ើងវ�ញនូវបណ�ាសកម�ភាព
 អាជីវកម���ល�ដាច់គ�ាជាដុំៗឬជា��ុមហ៊ុនតូចៗ 
 �ើម�� ីឱ��ពួក��មានលទ�ភាព��កួត�ើទីផ��ារជាតិ 
 (អាចទីផ��ារអន�រជាតិ��រ) (មាន��ុមហ៊ុន���� �
 ផលិតផលកសិកម�ជា�ើម); (ខ) ប��ើនការគាំ��ដល់
 អ�កមានសក�ានុពល��ើជាអ�កផ�ត់ផ�ង់ក��ង��កុរបស់����
 ចង�ាក់ផលិតកម�របស់ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស��ល
 មាន��ប់ និង��លកំពុងចាប់កំ�ើត ដូចជា��មុហុ៊ន
 �ត់��រនិង��ុមហ៊ុន��ឡិច���និក ជា�ើម និង (គ) 
 គ��ងវ�និ�គក��ង��ុក��លមានសក�ានុពលខ�ស់
 ក��ងការប��ើតការងារ និង 
• �ក��ងអភិ��មមួយមានរយៈ��ល��ងឆ�ាយបន�ិច គួរ
 ពិចារណាបន�យទំហំ��ការវ�និ�គ��លកំណត់សិទ�ិ
 ��បច��ាប់របស់��ុមហ៊ុនក��ង��ុក�ើម��ីទទួល�ន
 ��ការ�ើកទឹកចិត��� �កសារ�ើពន� �យសារថា
 លក�ខណ�ត���វទាំង��ះមានសក�ានុពលរាំងខ�ប់ការចូល
 រួមរបស់សហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម។

 ទីបួន ប��ើនសមត�ភាពរបស់��មុហុ៊នក��ង��កុក��ងការ
 ជួលនិងរក��ាកម�ករ �យ៖ 
• ប��ើតនិងព��ងឹយន�ការអន�រការ� (��ទិកាផ��ផ�ងការងារ 
 និងទីភ�ាក់ជាតិមុខរបរនិងការងារ សូម�ើលខាង��ម) 
 និង
• ឧបត�ម�ទុនដល់អត����ជន៍ជាមូលដ�ានមួយចំនួន 
 (ដូចជា ភាព��ប់ដណ�ប់��វា��ទាំសុខភាព និង��ក់
 ចូលនិវត�ន៍) ��លជាធម�តានិ�ជកជាអ�កផ�ល់�
 ឱ��និ�ជិត។ ��ង់��ះអាចមានអម�យយុទ�នាការ
 ផ�ល់ព័ត៌មានអប់រ���មុហុ៊នក��ង��កុអំពីសារៈសំខាន់��
 ការផ�ល់អត����ជន៍ទាំង��ះដល់កម�ករនិ�ជិត 
 និងប��ើនការយល់ដឹងរបស់កម�ករអំពីសិទ�ិ��បច��ាប់
 របស់ពួក��។ 
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 �លន��យ��ល�ើង�នកំណត់�ើម��ីស���ល
នីតិវ�ធីអាជីវកម� និងកាត់បន�យចំណាយ�ើការប��ើត និង
ព��កីសហ��សធុនតូចនិងមធ��ម សីុគ�ាជាមួយចតុ�ណទី៣ 
(វ�ស័យឯកជននិងការអភិវឌ��ការងារ) ��ុងទី២ (�ើកកម�ស់
សហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម និងសហ��ិនភាព) �ក��ង
ដំណាក់កាលទី៤ ��យុទ�សា���ចតុ�ណ។ ភ�ាក់ងារចម��ងៗ
��លជាអ�កអនុវត�មាន��សួង��ដ�កិច�និងហិរ��វត�� ��សួង
ឧស��ាហកម�និងសិប��កម� និង��សួងការងារបណ��ះបណ�ាល
វ�ជ�ាជីវៈ។ 

៣. គាំ��ដល់សហ��ស���សារឱ��ព��ីក
 ផលិតភាពរបស់ខ��ន

 សហ��ស���សារមិន��ន់��ជា��ភព��ការប��ើត
ការងារដ៏សំខាន់មួយបុ៉��ះ�� — ជាបាតុភូតមួយ��លទំនង
ជានឹង�ើន�ើង��ម�ៀតជាមួយកំ�ើននគរូបនីយកម� — 
ពួក��ក៏ផ�ល់ការងារ��ើនដល់កម�ករងាយរង��ះផង��រ។ 
�យសារ���នសហ��ស�� ៦�គរយប៉ុ��ះ��លជួល
កម�ករពីខាង��ផ�ះ �លន��យក��ងការជំរុញកំ�ើន
សហ��ស���សារ គួរ��ត��ើការប��ើនគុណភាពការងារ 
(ផលិតភាពឬចំណ�ល) ជាជាងការព��កីចំនួនការងារ��លពួក
��ផ�ល់។ ខណៈ��ល��លកម�ករវ័យចំណាស់��ើនជាងកម�ករ
វ័យ���ងអាច���វ�ន��ជួលឱ����ើការក��ងសហ��ស���សារ 
ការ�ើកកម�ស់គុណភាពការងារនឹងប��ើនភាពបរ�យាប័ន���
ការងាររបស់����សកម��ជា �យសារ��កម�ករវ័យចំណាស់
��ើន��មិនសូវមានវត�មានចូលរួមក��ងការងារល�ៗ ដូចពលករ
វ័យ���ង។ ខណៈ��ល��លមានព័ត�នតិចតួច�ស់អំពី
ធម�ជាតិ���រងារទាំង��ះ — ��លបង�ាញពីត���វ�រជាបន�ាន់
ឱ���ន�រ��វ��វប���ម — �ើង�នប��ើតអនុសាសន៍
�លន��យមួយចំនួន �យ���ក�ើការវ�ភាគ�ក��ង
រ�យការណ៍��ះ ការវ�ភាគទិន�ន័យថ�ីៗ��សហ��ស���សារ
��ៀតណាម (Pasquier-Doumer et al. 2017)  និង���ៀន
បទពិ�ធន៍ស�ីពីការ��ើអន�រាគមន៍�លន��យ�តាម
បណ�ា����សដ���ៀត សំ�គាំ��ដល់សហ��ស���សារ។

 ទីមួយ �រ��វ��វប���ម���វ��ឱ���ន��ញ��ញ 
�ើម��ី���ងយល់អំពីលក�ណៈសម��ត�ិរបស់សហ��ស���សារ
�កម��ជា និងវ�ធី��លអាចជួយពួក���នល�បំផុត។ មាន��
បណ�ា����សមួយចំនួនប៉ុ��ះ��ល�ន��មូលទិន�ន័យ
អំពីសហ��ស���សារ �ើយទិន�ន័យទាំង��ះ�នបង�ាញថា 
សហ��សទាំង��ះមានការជំរុញទឹកចិត� បំណង��ថ�ា និង
ប��ា��ឈមខុសៗគ�ាខ�ាំង ជាងសហ��ស��ល���វ�នជំរុញ
�យការ���ងរក��ក់ចំ��ញ និងមិន��នជាការព��កី��ញ
ពីអាជីវកម�របស់���សារ។ �យសារ��ចំនួនសហ��ស���សារ
ទំនងជានឹង�ើន�ើងខណៈ��ល����សកម��ជាកំពុងរ�កច��ើន 

���កនគរូបនីយកម� និង�ន់��មានជាងមុន វាចាំ�ច់ណាស់
��ល�����វ���ងយល់ដឹងពីវ�ស័យ��ះឱ��កាន់�����ើរ�ើង
��ម�ៀត។

 ទីពីរ វាជា�ឿងសំខាន់មួយក��ង�រ��ើឱ��ម�ាស់សហ��ស
���សារ��កបអាជីវកម�របស់ខ��នមានលក�ណៈ«វ�ជ�ាជីវៈ»បន�ចិ�ើង 
�ើម��ីឱ��ពួក��មានឧបករណ៍ស��ប់ដំ�ើរការសហ��សតាម
��បធុរកិច� ជាជាង��ន់��ជាការចាត់ទុកវាថាជា���ងមួយ��ផ�ះ
របស់ពួក��។
ក��ងរយៈ��លខ�ីខាងមុខ អ�ក��ើ�លន��យអាច៖ 
• ផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាលជាមូលដ�ាន���កគណ��យ��
 និងទីផ��ារដល់សហ��ស���សារ �ើម��ីជួយពួក����ើ
 ការសំ��ចចិត����កហិរ��វត��និងព��ីកផលិតកម�របស់
 ពួក��។ ខណៈ��ល��លបទពិ�ធន៍�ក��ង����ស
 ដ���ៀត�នបង�ាញថាកម�វ�ធីហ�ឹកហ�ឺន��ប��ះនឹង
 ជួយ�ើកកម�ស់ការអនុវត�អាជីវកម� ភស��តាង�មាន
 តិចតួច��ើយអំពីឥទ�ិពលរបស់ការបណ��ះបណ�ាល
 ទាំង��ះ��ើលទ�ភាព  ទទួល�ន��ក់ចំ��ញ 
 ����លជា�យ�រ��កម�វ�ធី��ប��ះមានរយៈ��ល
 ខ��ី�ក។ 
• ផ��ផ�ង��ុមហ៊ុនវ័យ���ងជាមួយ��ុមហ៊ុនវ័យចំណាស់
 ជាង ឱ��ជួយផ�ល់��កឹ��ា�បល់និងជួយពួក��ឱ��ប��ើន
 ជំនាញរបស់ខ��ន។ ការសិក��ាមួយពិនិត���ើលថា�ើការ
 ��កឹ��ា�បល់មានឥទ�ពិលដូច���ចខ�ះ�ើសហ��ស
 ��តតូច�����ស��ន���នបង�ាញថាសហ��ស
 ��ល�នចូលរួមក��ង�រសិក��ា��ះ�ើញ��ក់ចំ��ញ
 របស់ពួក���ើន�ើងជាងមុន (Brooks et al. 2016)។ 
 កម�វ�ធី��កឹ��ា�បល់��ះ���វ�នយក�អនុវត���កប
 �យ�គជ័យ�ក��ងសហរដ�អា��រ�ក និង����ស
 ឥណ�ា។
�ក��ងរយៈ��លមធ��ម រដ�ាភិ�លអាចពិចារណា៖ 
• ប��ើត��ទិកាអនឡាញអ៊�នធឺណិតមួយក���ងស��ប់
 ផ�ល់ព័ត៌មាននិងជំនួយប���ក��សជូនសហ��ស���សារ 
 រួមទាំងកម�វ�ធីបណ��ះបណ�ាលជាមូលដ�ាននានាផង។ 
 �រ��ើ��ប��ះនឹងជួយ�ត់បន�យចំណាយពាក់ព័ន�នឹង
 ការ��ើឱ�����ើរ�ើងនូវអាជីវកម� និងប��ើតសហគមន៍
 និម�តិមួយស��ប់សហ��ស���សារខ�ាតតូច។
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 �ើម��ីជួយសហ��ស���សារឱ��រក�នទីផ��ារ អ�ក��ើ
�លន��យអាច៖ 
• គាំ��ការអភិវឌ��និងការ��ើ��ស់ដំ�ះ��យ�ម
 ព័ត�នវ�ទ��ា�ើម��ី�ើកកម�ស់អាជីវកម� និងទម�ាប់��
 ការ��ប់��ងរបស់អ�កផលិតខ�ាតតូច��លមានជំនាញ
 ទាប។ សហ��ស���សារមួយចំនួន�ក��ង����ស
 កម��ជាកំពុង��ើ��ស់ប���កវ�ទ��ាដូចជា PassApp 
 ឬ Facebook �ើម��ីទទួល�នអតិថិជនថ�ីៗ ។ 
 អាប់ (app) នានា�នកំណត់�ល�ជាក់លាក់
 ស��ប់ចាប់យកអតិថិជន និងអាប់ថ�សី��ប់�រ��ប់
 ��ងអាជីវកម�កំពុង���វ�ន��ើ�ើយ�ក��ង����ស
 ����ង�ៀត។ ក៏ប៉ុ��� ភស��តាងស�ីពីឥទ�ិពលរបស់វា�
 �ើអាជីវកម�និងទម�ាប់��ប់��ងអាជីវកម��មានតិច
 តួចស��ច��ើង��ើយ។ 
• ព��ីក��ដ�ារចនាសម�័ន�ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាននិង
 សារគមនាគមន៍ (ICT) �ើម��ី�ើកលទ�ភាពឱ����
 អាច��ើ��ស់�នទូទាំង����ស។ 

៤. គាំ��ការអភិវឌ��បណ�ាញតភ�ាប់រវាង
 ��ុមហ៊ុនវិនិ�គផ�ាល់ពីបរ��ស  និង
 ��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលក��ង��ុក

 ការព��ងឹបណ�ាញតភ�ាប់រវាង��មុហុ៊នវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��សស��ប់ការនាំ��ញ និងសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម
ក��ង��ុក អាចជាម����យមួយ�ើម��ី�ើកស��យការព��ីក
សហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម ការ���រប���កវ�ទ��ា និងការប��ើត
ការងារពាក់ព័ន�ការនាំ��ញ�យ���លផង។ ��ុមហ៊ុននាំ
��ញរបស់����សកម��ជាជាវធាតុចូលតិចតួចណាស់ពី��ភព
ក��ង��ុក។ បទពិ�ធន៍�����ស����ងៗ ដូចជា����ស�� 
ម៉ា��សីុ និងចិន �នបង�ាញថាតំណភ�ាប់ទាំង��ះអាចជា��ភព
ដ៏សម���រ��បស��ប់ប��ើតការងារថ�ី។  

 យ៉ាងណាក៏�យ តំណភ�ាប់ទាំង��ះមិន��ន��ះ��
�ើត�ើង�យឯកឯង��។ ភាគ��ើន��ផលិតករក��ង��កុក��ង
����សកម��ជាមិនទាន់បំ��ញ�នតាមស�ង់ដាគុណភាព និង/ឬ
ក��ិតផលិតភាព�ើម��ីមានលក�ណៈសម��ត�ិ��ប់��ន់ស��ប់
ផ�ត់ផ�ងអ�កនាំ��ញ��លជាការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស �
�ើយ��។ 

 បណ�ា�លន��យ��ល�ើង�នរក�ើញ �ើម��ី
ជួយសហ��សឱ��ព��កីផលិតភាពរស់ខ��ន�ន មានភាពសីុគ�ា
�នឹង��ងុទី១ និងទី៣នាំចតុ�ណទី២ (��ើពិពិធកម���ដ�កិច�) 
ក��ងដំណាក់កាលទី៤ ��យុទ�សា���ចតុ�ណ។ ភ�ាក់ងារចម��ង
របស់រាជរដ�ាភិ�ល��លជាអ�កអនុវត�អនុសាសន៍��ះមាន ��សួង
��សណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និង��សួងពាណិជ�កម�។ 

ក��ងការស�ង់អ���ត ជា��ើន ��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស 
�ន�ើក�ើងអំពីកង�ះអ�កផ�ត់ផ�ង់���កឧស��ាហកម� និងជំនាញ
ប���ក��សនិងទន់ៗ ��លជាឧបសគ�ចម��ងដល់ការរកជាវផលិត
ករធាតុចូលក��ង��ុក�កម��ជា (World Bank 2018)។ 
អា��យ័��តុ��ះ�ើយ វ�និ�គិនបរ��សមិនសូវសកម����ង
រកអ�កផ�ត់ផ�ង់ក��ង��ុក�ះ��។ ដូចគ�ា��ះផង��រ សមត�ភាព
��បូយករបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ក��ង��កុទាំង��ះ����យ ��ល��ើ
ឱ��ពួក��មិនអាចទទួល�នអត����ជន៍ពីផលកំពប់�ៀររបស់
����ចង�ាក់ត���សកល �ក��ងចំ��ះដឹងនិងប���កវ�ទ��ា��។ 

 �លន��យ��មឹ���វអាចជួយកសាងតំណភ�ាប់
រវាង��មុហុ៊ននាំ��ញ និង��មុហុ៊នផ�ត់ផ�ង់�តុចូលក��ង��កុ។ 
�លន��យទាំង��ះរួមមាន៖ 
• ប��ើតមូលដ�ានទិន�ន័យឬប��ីរាយនាមអ�កមានសក�ា
 នុពលផ�ត់ផ�ង់��លមានប���កវ�ទ��ា និងសមត�ភាព��ប់
 ��ន់ស��ប់��ើ��គូជាមួយ��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពី
 បរ��សពហុជាតិ �ើម��ីជម�ះប��ា��ឈម�យសារ
 កង�ះព័ត៌មាន; 
• ប��ើតកម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍��ុមហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ក��ង��ុក �ើម��ី
 ជួយសហ��សក��ង��កុឱ��ក�ាយខ��ន�ជាអ�កផ�ត់ផ�ង់
 ��លមានលក�ណៈសម��ត��ិ�ប់��ន់ ឬអ�ក��ការស��ប់
 ��ុមហុ៊នវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស;
• ��ើឱ��សាម�� និង��លម�នូវដំ�ើរការរដ��ល��ប់��ង
 សំណងពន��ើត���ប���ម �ើម��ី��ើយ៉ាងណាឱ����ុម
 ហុ៊ននាំ��ញអាចទទួល�នសំណងមកវ�ញឱ���នទាន់
 ��ល��លា;
• ��មុ��កឹ��ាវ�និ�គកម��ជា���វពិនិត���ើល�ក��ងចំ�ម
 វ�និ�គិន��លមាន��ប់ថា�ើ៖ (i) មានឧបសគ�និង
 ប��ា��ឈមអ�ខី�ះ��លពួក��ជួប��ទះ�ក��ងការ���ង
 រកជាវធាតុចូលពី��ភពក��ង��ុក; (ii) �ើពួក��មាន
 ��ន�រវ�និ�គ និង��ន�រព��កី�ជីវកម�អ�ខី�ះ�
 ���មុខ; និង (iii) ថា�ើពួក��នឹងអាចទាញ�នអត�
 ���ជន៍ដូច���ចខ�ះ ពីការ�ះទីតាំងរបស់��មុហ៊ុន
 ផ�ត់ផ�ង់អន�រជាតិ�ក��ង����សកម��ជា (World Bank 
 2018); និង 
• ព��ងឹសមត�ភាព��បូយករបស់វ�ស័យឯកជនក��ង��កុ 
 និងរបស់កម�ាំងពលកម� �ើយទន�ឹមគ�ា�ះផ�ល់ការ
 គាំ��និង�ើកកម�ស់ភាពជាសហ��និ និងសហ��ស
 ធុនតូចនិងមធ��ម ��មទាំងការអភិវឌ��កម�ាំងពលកម�
 ផង��រ (�លន��យទាំង��ះ���វ�នពិភាក��ា
 �ក���ង����ង�ៀតបុ៉���មានការពាក់ព័ន��ទី��ះ)។ 
 



45រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

 បណ�ា�លន��យ��ល�ើង�នកំណត់អត�
ស��ាណស��ប់ការព��ឹងតំណភ�ាប់រវាង��ុមហ៊ុនវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��ស និង��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលក��ង��ុក សុីគ�ា
�នឹង��ុងទី២និងទី៤ ��ចតុ�ណទី៣ (�ើកកម�ស់ការ
វ�និ�គវ�ស័យឯកជននិងការងារ) ��មទាំងបរ�ស�ានរួមរបស់
ដំណាក់កាលទី៤��យុទ�សា���ចតុ�ណ។ ភ�ាក់ងារចម��ង
របស់រាជរដ�ាភិ�ល��លជាអ�កអនុវត�អនុសាសន៍��ះមាន��សួង
��ដ�កិច�និងហិរ��វត�� ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា ��សួងពាណិជ�
កម� និង��សួងឧស��ាហកម�និងសិប��កម�។

៥. កសាង��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ��ល
 នឹងទាក់ទាញ�នការវិនិ�គផ�ាល់ពី
 បរ��សមានត���កាន់��ខ�ស់ និងប��ើន
 ផលិតភាព�តាម��ប់���ក����ដ�កិច�

 កង�ះ����ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញដ៏រ�ងមាំមួយ�កម��ជា
ផ�ល់ជូនអ�ក��ើ�លន��យនូវឱកាសកសាង��ព័ន�មួយ
��ះ�រកការងារ�ក��ងសតវត��រ�ទី២១  ��លនឹងប��ើន
ក��ិតជំនាញរបស់កម�ាំងពលកម� ផលចំណ�លពីការការអប់រ� 
និងក��ិតផលិតភាព�ក��ង��ដ�កិច�ទាំងមូល។ មានធាតុផ��ំ
ពីស��ប់កសាង��ព័ន���ប��ះ។ ទីមួយ ��ព័ន�អប់រ�ចាំ�ច់���វ
ផ�ល់ឱ��និស��ិតនូវ��ឹះដ៏រ�ងមាំមួយក��ងចំ��ះដឹង និងជំនាញ
ឥរ�យាបទ និងជំនាញអក�រកម�ឌីជីថល។ ទីពីរ ��ព័ន�អប់រ�បណ��ះ
បណ�ាលប���ក��ស និងវ�ជ�ាជីវៈ (TVET) គួរ��មានលក�ណៈ
រហ័សរហួន អាចបត់��ន�ន និង��ើយតប�នឹងទីផ��ារ �ើម��ី
ឱ��កម�ករអាចប��ើនជំនាញរបស់ពួក��ឱ���ន�ៀងទាត់��ញ
មួយជីវ�តការងាររបស់ពួក�� �ើម��ីរត់ឱ��ទាន់�រវ�វឌ����ប���កវ�ទ��ា 
និង��ដ�កិច����ក�ើចំ��ះដឹង។ �រកសាង��ព័ន�អភិវឌ��ន៍
ជំនាញទាំង��ះគឺជាកិច��រធំស���ើមមួយ  — ដូច���វ�នគូស
រ���ច�ក��ង��នការយុទ�សា���អប់រ� ២០១៤-២០១៨ របស់
រដ�ាភិ�ល និងយុទ�សា���អប់រ�បណ��ះបណ�ាលប���ក��ស និង
វ�ជ�ាជីវៈ  ២០១៦-២០២១ — ប៉ុ��� �ក��ងរ�យការ��ះ�ើង
��ន់��ពិភាក��ា�លន��យស��ប់��ើឱ����ព័ន�អប់រ�និង
បណ��ះបណ�ាលមាន�ព��ើយតប�ន�ន់�����ើរ�នឹងទីផ�រ
ពលកម�បុ៉��ះ។ 
 �ើង�នកំណត់អត�ស��ាណអាទិភាព�លន��យ
ចំនួន��ំពីរ ខាង��ម��ះ៖  
• ប���លអក�រកម�ឌីជីថល ជំនាញអាកប��កិរ�យាសង�ម 
 (ការ�����ឌិត នវានុវត�ន៍ ការ����័យទាក់ទងរវាង
 បុគ�ល ការងារជា��ុម និងភាពជាអ�កដឹកនាំ) និង
 ជំនាញយល់ដឹងខ�ស់ (គណិតវ�ទ��ា តក�វ�ជ�ា ការ��ះិរ�ះ

សូម�ើល Cunningham et al. (2016) and Guerra et al. (2014) អំពីការពិនិត���ើវ�ធីសា���ស��ប់ប��ៀនជំនាញអាកប��កិរ�យាសង�ម�

ក��ងក��ិតមុនបឋម ក��ិតបឋម វ�ទ��ាល័យ និង��យវ�ទ��ាល័យ។ 

14

14

 ប��ា ការ�ះ��យប��ាស��គស�ាញ និង��តុផល) 
 �ក��ងកម�វ�ធីសិក��ារបស់សាលា បន��យការ�ៀន
 សូ��តៗរហូត��ញមួយដំ�ើរការសិក��ាររបស់សិស��
 ចាប់ពីក��ិតបឋមសិក��ា ដល់ក��ិតអនុវ�ទ��ាល័យ។ 
 បទពិ�ធន៍�តាមបណ�ា����សជា��ើន�នបង�ាញ
 ថា ការប��ៀនជំនាញប���មទាំង��ះ�ក��ងថ�ាក់�ៀន
 ពិតជាអាច��ើ�រួច �យវាមិន��មបន��ក�ើ���ប��ៀន
 �� ។
• ព��ីកគំរូ��បនវានុវត�ន៍ស��ប់ប��ើនអ���ៀនចប់
 ក��ិតវ�ទ��ាល័យ ដូចជាកម�វ�ធីតភ�ាប់ លទ�ភាពទទួល
 �នការ�ៀនតាមរយៈកុំព���ទ័រ និង��ការ�ើកទឹកចិត�
 ដល់���សារឱ��វ�និ�គក��ងការសិក��ា។
• ផ�ល់ការ�ើកទឹកចិត�ឱ�����បីន�ការសិក��ា�អនុវ�ទ��ាល័យ 
 និង��យមធ��មសិក��ាជាពិ��ស�ក��ងវ�ស័យ វ�ទ��ា
 សា���ប���កវ�ទ��ា វ�ស�កម� និងគណិតវ�ទ��ា (STEM)។ 
 ទិន�ន័យបង�ាញថា���ទីទួល�នក��តិអប់រ�ខ�ស់ និង��ើ
 ការក��ងវ�ស័យនិងមុខរបរជាក់លាក់ គឺជាគន�ះឹឈាន�
 កាត់បន�យគម�ាត��ក់ឈ��ល���ក�ើ��នឌ័រ និង�រ
 ព��ីកជ��ើស�រងារស��ប់���។ី
• ដាក់��ញ�លការណ៍ផ�ល់ហិរ��ប��ទាន���កតាម
 លទ�ផល (RBF) ដល់��ឹះស�ានអប់រ�បណ��ះបណ�ាល
 ប���ក��ស និងវ�ជ�ាជីវៈ (TVET) �យក��ងហ��ងលទ�ផល
 ល����វ�នឱ��និយមន័យថាការ��ើសមាហរណកម��គ
 ជ័យរបស់សិស���ក��ងទីផ��ារ�រងារ ��មទាំងការព��កី
 ការផ�ល់វគ�សិក��ាខ�ី (វគ�សិក��ាទាំងឡាយ��លខ�ី អាច
 បត់��ន�ន និងប��ៀនជំនាញជាក់���ង��លមាន
 ត���វការខ�ស់) ស��ប់ប��ើដល់មនុស����ញវ័យ
 កំពុង��ើការ។ 
• �ើកទឹកចិត�វ�ស័យសហ��សឱ���ើរតួនាទីធំ និងមាន
 រចនាសម�័ន���ឹម���វជាងមុន ក��ងការផ�ល់ ការ��នា ំ
 និង�រតស៊ូមតិស��ប់��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញ��ល
 ត���វតាមត���វការ។ ក��ង�ះមាន៖ (i) ផ�ល់ថវ�កា
 រួមគាំ��កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍ជំនាញក��ងភាពជា��គូជាមួយ
 វ�ស័យសហ��ស  �យក��ង�ះការផ�ល់ហិរ��ប��ទាន
 ���វអា��យ័�ើការ�ៀន�នចប់ ឬការទទួល�នការងារ 
 ឬអ��ផ��ព�ផ��ាយការងារ; 



46 រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ  

 (ii) ផ�ល់ការឧបត�ម�ទុនដល់��ដ�ារចនាសម�័ន� និង
 ប���កវ�ទ��ាស��ប់មជ��មណ�លបណ��ះបណ�ាល�
 ក��ងតំបន់��ដ�កិច�ពិ��ស �ើម��ីទាញយកផល���ជន៍
 ពី��ដ�កិច�វ�មា��  (��ហាក់����លគ�ានឹង Penang 
 Institute �����សម៉ា��សុី); និង (iii) ប��ើត
 យន�ការ�ើកទឹកចិត��ើម��ី�ៀបចំកិច�សន�នា និងកិច�
 សហ��តិបត�ិការរវាងនិ�ជកនិងអ�កផ�ល់កម�វ�ធី
 ជំនាញឱ��មានលក�ណៈជា��ព័ន�។ �ើសពី��ះ�ៀត 
 ការប��ើតការ��ើ��ស�ជាលក�ណៈស�ង់ដា និង��បខណ�
 វ���ាបនប��ប��ាក់ជំនាញ អម�យ��ការ�ើកទឹក
 ចិត����ក�ើលទ�ផល អាចជំរុញ�ើកទឹកចិត�អ�កផ�ល់
 ��វាឯកជនក��ងការបណ��ះបណ�ាលជំនាញឱ���ើរតួនាទី
 យ៉ាងសកម���ម�ៀត។ 
• ��មូលនិងផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មាន��លងាយ��លួ��ើដល់
 សិស��និស��ិត អ�ក���ងរកការងារ��ើ វ�ទ��ាស�ានអប់រ�និង
 បណ��ះបណ�ាល និងនិ�ជក �ើម��ីឱ��ពួក��អាច��ើ
 ការ��ើស��សជំនាញ��ល��បតាមត���វ�រទីផ��ារ។ 
 កិច���ះនឹងត���វឱ����ើការ��មូលផ��ំ ��ើការវ�ភាគ និង
 ផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានអំពីការងារ��លកំពុង��ច�ើង និង
 ��ក់ឈ��លពាក់ព័ន� ជំនាញ��លមានត���វការធំបំផុត 
 និងគុណភាព��កម�វ�ធីអភិវឌ��នជ៍ំនាញដូច���វ�ន
 វាស់��ង�យអ��រកការងារឱ����ើ។

 ប���ម�ើ��ះ ការងារវ�ភាគក៏ចាំ�ច់���វ��ើជាបន�ាន់
��រ។  ទីមួយ ការ��ើការវាយត����ើ��ព័ន�នឹងផ�ល់ឱ����សួង
ការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈនូវឧបករណ៍��ើអាទិភាព
ប��ីកំ��ទ��ង់�លន��យដ៏��ងមួយ រក�ើលទម�ាប់
អនុវត�ល�ៗ ជាអន�រជាតិ��លអាចយកមកពិចារណាស��ប់រចនា
�ៀបចំ��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ �ើយកំណត់បន�ាត់�ើម��
និង��ព័ន�ពិនិត��តាមដាននិងវាយត���មួយ �ើម��ីតាមដាន��សិទ�
ភាពរបស់កំ��ទ��ង់។ �ើសពី��ះ�ៀត ការងារវ�ភាគនា��ល
អនាគតនឹង���វ��ើ�ើម��ីវាយត���កម�វ�ធីបណ��ះបណ�ាល��ល
និ�ជកចង់�ន�ក��ង����សកម��ជា និង�ក���ង����ង
�ៀតក��ងពិភព�ក។

 បណ�ា�លន��យ��ល�ើង�នកំណត់អត�-
ស��ាណស��ប់កសាង��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញ��លនឹងអាច
ទាក់ទាញ�នការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សមានត���កាន់��ខ�ស់ 
និងប��ើនផលិតភាព���ប់���ករបស់��ដ�កិច� សុីគ�ា�នឹង
��ុងទី១ ��ចតុ�ណទី៣ (�ើកកម�ស់ការវ�និ�គវ�ស័យ
ឯកជននិងការងារ) ក� �ងដំណាក់កាលទី៤��យុទ�សា���
ចតុ�ណ។ ភ�ាក់ងារចម��ងរបស់រាជរដ�ាភិ�ល��លជាអ�ក
អនុវត�អនុ-សាសន៍��ះ�ន ��សួង�រងារ និងបណ��ះបណ�ាល
វ�ជ�ាជីវៈ និង��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា។ 

៦. �ើកកម�ស់ចល័តភាព��កម�ាំងពលកម� 
 និងផ��ផ�ងជំនាញជាមួយការងារ

 �ើម��ីប��ើន��សិទ�ផល��ការ��ង��កកម�ាំងពលកម� 
កម�ករ���វការព័ត៌មាន និងការគាំ�� �ើម��ី���ងរក និងទទួល
�នការងារ��លល�បំផុតស��ប់ជំនាញរបស់ពួក��។ �ក��ង
����សកម��ជា តាមធម�តាកម�ករ��ង���ងរកការងារ�ន��ើតាម
រយៈទំនាក់ទំនងផ�ាល់ខ��ន មិនថាការងារ�ក��ង��កុ ឬ�����ស
����ង��។ ខណៈ��ល��ះជាទម�ាប់អនុវត�ជាទូ� ��សិន�ើ
កម�ករនិ�ជិតមានលទ�ភាពទទួល�នព័ត៌មានអំពីការងារ
ទំ��រ មុខរបរ និងត���វការជំនាញ ពួក��អាច���ងរកការងារ
សមរម��ប���ម�ៀត ជាពិ��ស��សិន�ើពួក��មានការគាំ��
ក��ងការដាក់ពាក��សុំការងារទាំង�ះ។

 អ�ក��ើ�លន��យអាចព��ីកការផ��ផ�ងការងារ
ជាមួយជំនាញ�ក��ង����សកម��ជា�យ៖ 
• ព��កី និង�ៀបចំ��តិបត�កិាររបស់ទីភ�ាក់ងារជាតិមុខរបរ
 និងការងារ (NEA) ឱ��កាន់��មានភាពសីុជ��ក��ង�រ
 ��មូលទិន�ន័យអំព�រងារ�ទំ��រឱ���នទាន់��ល
 ��លា ប��ើតកម�វ�ធីផ��ព�ផ��ាយដល់��ជាពលរដ���ល
 មាន��ើន����ើ��ស់យន�ការ��ផ��វការក��ងការ���ង
 រកការងារ��ើ និងការព��កីព័ត៌មាន��លអ�កផ�ល់�បល់
 ការងារ��ើ��ស់ និងតួនាទីរបស់អ�កទាំង�ះ�ក��ង
 ការ��នាំអ�ក���ងរក�រងារអំពី�រ���ងរកការងារ និង
• ��ើការវ�និ�គ��ើ���ករ�ង និងសុហ���រស��ប់
 ��ព័ន�ព័ត៌មានទីផ��ារការងារ ��ល��ប់��ង�យទី
 ភ�ាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ (NEA)។

 �ើម��ី��ើការវ�ភាគឱ���នកាន់��ល�ិតល�ត់��ម�ៀត
អំពីវ�សាលភាព និងឥទ�ពិល��ការ��ើចំណាក��កុរបស់ពលកម� 
ចា�ំច់���វការទិន�ន័យ��លបច��ប��ន�����សកម��ជាអត់មាន។ 
��ង់��ះជាប��ាជាក់���ងមួយ�យសារថាការ��ើចំណាក��កុ
�កម��ជា��ើ�ើងភាគ��ើនតាម��ព័ន���ផ��វការ �ើយគ�ាន
ការកត់��ព័ត៌មានយកមកចង��ងជាលក�ណៈ��ព័ន���។ 
ការ��ើចំណាក��ុកជាសមាសភាគសំខាន់មួយ�ក��ងទិដ�ភាព
ផ��ារការងាររបស់កម��ជា ពី��ះថាវាជា�ឿងទូ�ៗ�ើយ�
ក��ង�������ស��ះ �ើយកម��ជាខ��នឯងក៏ជា��ភពមួយមាន
ចំ��ក១២ភាគរយ �ក��ងទំហំការ��ើចំណាក��ុកពលកម�
�ក��ងរង�ង់តំបន់អាស៊ានទាំងមូល��រ (Testaverde et al. 
2017)។ 
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 ការ��មូលទិន�ន័យអំពីនិន�ាការ��ើចំណាក��ុកអាច
��ើ�នតាមរ�ៀបពីរយ៉ាង៖
• �ើ���ៀបចំ�ើងវ�ញនូវរ�ៀប��ើអ���ត��ជាសា���
 និងអ���តស�ានភាព���សារ (ការអ���តអំពីស�ានភាព
 ��ដ�កិច� និងសង�មរបស់កម��ជា និងការអ���តអំពីកម�ាំង
 ពលកម�) (CSIS, Labor Force Survey) �ើម��ី
 ប���លសំណ�រពាក់ព័ន�ជាមួយសមាជិក���សារ��ើចំណាក
 ��ុក ��លឧស��ាហ៍អវត�មានពីប��ី��ះ���សារ។ 
 ��អាចប���ល�ក��ង�ះនូវសំណ�រពិ��សមួយចំនួន
 �ៀត ដូចជាសំណ�រថា�ើអ�ក��ើចំណាក��កុទាំង�ះ
 ទាក់ទងជាមួយ��ុម���សាររបស់ខ��ន�យរ�ៀបណា 
 ��ពីការ��ើ��ក់មកផ�ះ�ះ។ ព័ត៌មាន��លទទួល
 �នតាមរយៈសំណ�រ��ះអាចយក�ប��ើតជា�រាង
 ប��មួីយស�ពីីជនចំណាក��កុអវត�មានពីផ�ះ ��លក��ង
 �ះមានព័ត៌មានស�ីអំពី��តុផល��ការ��ើចំណាក
 ��ុក ទីតាំងបច��ប��ន�របស់ពួក�� ស�ាន�ព��ជាសា��� 
 �រផ�ត់ផ�ង់ពលកម� និងការ��រ��ក់មកឱ�����សារ ជា�ើម។ 
 ការចង��ងព័ត៌មាន��ប��ះនឹងមានត���ខ�ាំង��ន��ន
 ស��ប់��ើ�រវ��គអំពីវ�សាលភាព និងលំនាំ���រ��ើ
 ចំណាក��ុកក��ង����ស និង�������ស។ 
• ��ើការងារអ���ត��ល��ត��ើប��ាចំណាក��កុ
 ��មួយមុខ (ឬម៉ូឌុល�ក��ងការអ���តស��ប់�ល
 បំណងទូ�នានា) �ើម��ី��មូលព័ត៌មានឱ���នល�ិត
 ល�ន់អំពីលក�ណៈឌីណាមិករបស់ទ��ង់����ងៗ��ការ
 ��ើចំណាក��ុក។ ��ពីព័ត៌មានស�ីពីនិន�ាការទូលំ
 ទូលាយ��ការ��ើចំណាក��ុក��លអាចរក�នតាម
 រយៈការ��ើអ���ត��ះ ក៏�មានសារៈសំខាន់��រក��ង
 ការ��មូលព័ត៌មានអំពីពលករចំណាក��កុ��លចល័ត
 ទីប��ះអាសន� តាមរដូវ ផ�ាស់ប��រ�ល���ើចំណាក
 ��កុ ឧស��ាហ៍��ើចំណាក��កុ�កាន់ទី�ដ��លៗ
 ឬខុសៗគ�ា ឬ��លផ�ាស់ប��រ�លបំណង���រ��ើចំ�ក
 ��កុ ជា�ើម។ ��អាច�ប់យកទិដ��ពឌី�មិកទាំង
 ��ះ�ន �យ��ើ��ស់ឧបករណ៍អ���តនានា��ល
 ត���វឱ��មានវ�ធីសា���របស់វា�ៀងៗខ��ន។ �រ��ើ��ប
 ��ះមានត���ណាស់ស��ប់ជួយដល់អ�ក��ើ�ល
 ន��យក��ងការតាក់��ង�លន��យ�ើង
 តាមរ�ៀបមួយ ��លអាចទាញយកផលចំ��ញឱ��
 �នជាអតិបរ�ពីការ��ើចំណាក��ុក��ប់ទ��ង់។

 �ើម��ីគាំ��ការ���ងរកការងារ��លមានអត�ន័យជាង
មុន និងការ��ើចំណាក��កុអន�រជាតិ��លកាន់��មានសុវត�ភិាព 
និង�ើម��ីការពារសិទិ�មនុស��របស់ជនចំណាក��ុក រដ�ាភិ�ល
កម��ជាគួរ��បន�ចរចារ�ើកិច���ម��ៀង��ើចំណាក��កុ���ភាគី។ 
បុ៉��� �យ��តុថាជនអ������សន៍ភាគ��ើនមិន��ើបណ�ាញ
ផ��វការទាំង��ះ រដ�ាភិ�លអាច៖  
• ភ�ាប់��ព័ន�ព័ត៌មានទីផ��ារការងាររបស់����សកម��ជា
 �នឹង��ព័ន�ព័ត៌មានទីផ��ារការងារ�ក��ង����ស
 ��លផ�លក់ារងារ�នល�ជាង;
• គាំ��ដល់ការបណ��ះបណ�ាលមុន��ល��ញដំ�ើរ
 ស��ប់កម�ករ���ងរកការងារ�បរ��ស ធនធាន
 ព័ត៌មាន�ើអ៊�នធឺណិតស��ប់ពលករចំណាក��ុក
 ��លកំពុង��ើការ ឬអ�ក��ល��ុងនឹង��ើចំណាក��ុក
 ��រ និង���រ�ើកទឹកចិត� និងដំ�ើរ�រ�ើម��ីស���ល
 �រ��ើមាតុភូមិនិវត�ន៍និង�រ��ើសមាហរណកម�ពលករ
 �ក��ងទីផ��ារការងារ�កម��ជាវ�ញ; និង

 សំ�ើ�លន��យ��ះ���វ�នស��ប�តាម
��ុងទី១��ចតុ�ណទី៣ (�ើកកម�ស់ការវ�និ�គវ�ស័យ
ឯកជននិងការងារ)។ អន�រាគមន៍សំខាន់ៗ��ត��ើការផ�ល់
�របណ��ះបណ�ាលត��ង់ទិស�រងារ និងព��កី��វាកម���ើស
��សបុគ�លិកនិងផ��ាយពាណិជ�កម�ការងារ ��មទាំងស���លឱ��
មាន��សិទ�ភាពនូវព័ត៌មានស�ីពីទីផ��ារការងារទាំងក��ងនិង��
��ុក �ើម��ីប��ើនឱកាសទទួល�នការងារ��ើ��កប�យ
សមធម ៌និង�ត់បន�យ�រ��ើចំណាក��កុ��ថុយ��ថាន។  
វាក៏មាន�ល�ព��ឹងការងារអភិ�លកិច��ើពលករចំណាក
��ុកផង��រ ក��ង�លបំណងប��ើនគុណ�ព�រងារ និងបទ
ពិ�ធន៍���រ��ើចំណាក��ុក ក៏ដូចជា�ើម��ីជួយដល់កម�ករ
ចំណាក��កុក��ង�រ��ឡប់���ើ�រវ�និ�គ�ក��ងសហគមន៍
�ផ�ះរបស់ពួក��វ�ញផង��រ។  
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៧. ដ��ើមមកវិញនូវឯករាជ��ភាព���ក
 ម៉ា�����ដ�កិច� និងភាពបត់��នរបស់
 អ��ប��រ��ក់

 ����សកម��ជាគួរចាត់វ�ធានការ�ើម��ីដ��ើមមកវ�ញ
នូវភាពបត់��ន��អ��ប� �រ��ក់ និងឯករាជ��ភាព�ល
ន��យរូបិយវត�� �ើម��ីការពារការងារពីភាព�����ល��
��ក់ដុល�ារអា��រ�កនិងហានិភ័យម៉ា�����ដ�កិច�។ អ�ក��ើ
�លន��យ�កម��ជា អាចពិចារណាប��ើតយុទ�សា���
បដិដុល�ាររូបនីយកម���លឈរ�ើមូលដ�ានទីផ��ារ�ើម��ីដ��ើម
មកវ�ញបន�ចិម�ងៗនូវស�យ័ភាព���លន��យរូបិយវត��។ 
ការអភិវឌ��ទីផ��ារមូលប��បំណ�លក��ង��ុកក៏នឹងជួយប��ើន
ទាំងការសន��ំ��ក់ក��ង��កុ និងប��ើនភាពបត់��នតាមអ��ប��រ
��ក់ជាប��ើរៗ �ើម��ីគាំ��ដល់ការប��ើតការងារ����មុខ។ 
អ�ក��ើ�លន��យក៏ចាំ���វ�ើកទឹកចិត�ដល់ការវ�និ�គ
ឯកជន និងការផ�ល់ឥណទានផង��រ �ើម��ីវ�និ�គ�ើវ�ស័យ
ណា��លអាច��ើជំនួញ�ន ��ពីវ�ស័យសំណង់និងអចលន
��ព��វ�ស័យ��លងាយមានអស�រិភាព �ើយមានឱកាសការងារ
តិចជាងវ�ស័យនាំ��ញ។
 ��ង់��ះចង� �ល�រក�លន��យយ៉ាងទូលំ
ទូលាយ���កម៉ា�����ដ�កិច� និងសារ�ើពន� �ើម��ីគាំ��ដល់
ឧស��ាហកម���លប��ើត�រងារ។ អ�ក��ើ�ល��យអាច៖ 
• ដាក់��ញយុទ�នា�រមួយ �ើម��ីទទួលស�ាល់ជាសា�រណៈ
 នូវស�ាប័នឯកជនណា��លបង់��ក់��ជា��ក់�ៀល 
 — យុទ�នាការ��ះជាសកម�ភាពរយៈ��លខ��ី�លអាច
 គាំ��ដល់ការ��ើ��ស់រូបិយប័ណ�ក��ង��ុក;

��អប់ទី៧៖ ផលជាប់ជំពាក់���ក�លន��យស��ប់ការងារមានភាពបរ�យាប័ន�

• អនុម័ត និងអនុវត�ជាប��ើរៗនូវយុទ�សា���បដិដុល�ារ
 រូបនីយកម���លឈរ�ើមូលដ�ានទីផ��ារធំជាងមុន 
 �យ៖ (i) ប��ើនបន�ចិម�ងៗនូវ��ក់ប��ងុជាលក�ខណ�
 ត���វស��ប់�រតម�ល់ប��ើជា��ក់ដុល�ារ និង (ii) �រ
 �ត់បន�យអ���រ��ក់�ល����ក់�ៀល �ើម��ីប��ើន
 ��ក់កម�ីជារូបិយប័ណ�ជាតិ; 
• ប��ើតទីផ��ារបំណ�លក��ង��ុក (ទាំងសាធារណៈនិង
 ឯកជន) និងចាប់��ើម��ញបំណ�លរដ� �ើម��ី��មូល
 ��ក់សន��ំក��ង��ុកនិងបរ��ស។ ��ះនឹងជួយប��ើន
 ការវ�និ�គ និងការ��មូលផ�� ំមូលធន�ើម��ី����ង់
 កំ�ើន��ដ�កិច�ខ�ស់។ វាក៏នឹងជួយ��រដល់វ�ស័យសា
 ជីវកម��ើម��ីទទួល�ន��ភព��ការផ�ល់មូលនិធិរយៈ
 ��ល��ង និងប��ើតជ��ើសជំនួសការវ�និ�គ�ើវ�ស័យ
 សំណង់ និងអចលន��ព�� �ើម��ីកាត់បន�យហានិភ័យ
 ម៉ា���ហិរ��វត��នា��លបច��ប��ន�។ 
• ព��ងឹ��បខណ���ប់��ងវ�និ�គទុនសាធារណៈ�ើម��ី
 ជំរុញការប��ើតទុន និងដាក់��ញឥណទានពន�វ�និ�គ
 ស��ប់ការទិញ��ឿងម៉ាសុីន និង��ឿងបរ�ក�ារ។
 បណ�ា�លន��យ��ល�ើង�នកំណត់អត�-
ស��ាណស��ប់ការ��ប់��ងម៉ា�����ដ�កិច� និងអ��ប��រ��ក់ 
មានភាពសុីគ�ា�នឹងបរ�ស�ានរួមរបស់ដំណាក់កាលទី៤��
យុទ�សា���ចតុ�ណ។ ភ�ាក់ងារចម��ងរបស់រាជរដ�ាភិ�ល
��លជាអ�កអនុវត�អនុសាសន៍��ះមាន ធនាគារជាតិកម��ជា និង
��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��។  
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រ�យការណ៍��ះ�ើក�ើងនូវការវ�ភាគ និងអនុសាសន៍�លន��យស��ប់ការងារ��លកាន់��ល����ើរ និងកាន់��
មានភាពបរ�យាប័ន�។ ជាការពិតណាស់ «បរ�យាប័ន�» ���វ�នស���លតាមរយៈអនុសាសន៍�លន��យ។ �ះជាយ៉ាង
ណាក៏�យ គួរ��រក�ើលកំណត់ឱ��កាន់��ជាក់លាក់ជាង��ះបន�ចិ�ៀតថា�ើការងារទាំង��ះអាចជួយប��ើនភាពបរ�យាប័ន�
�នដូច���ចខ�ះដល់ការងារនា��លអនាគត។ 

ទីមួយ ការ��ើពិពិធកម�វ�ស័យនាំ��ញ និងវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស នឹងផ�ល់អត����ជន៍ដល់���ី និងយុវជន។ ក��ង��ល
បច��ប��ន���ះ ���គឺីជាបុគ�លិកជ��ើស�ក��ងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស និង��មុហុ៊ននាំ��ញ (���ក�លន��យទី១)។ 
បណ�ា����ស��លមានការនាំ��ញច��ុះ និងការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��សតាមវ�ស័យកាន់����ើន ក៏មានចំ��កខ�ស់�����ី
��ើន��ើការ�ក��ងឧស��ាហកម���លទាក់ទងនឹង��ឡិច���និច ការ�����ម��បអាហារ និងការនាំ��ញ��វាកម���រ។ �ះជាយ៉ាង
ណាក៏�យ �ើម��ីឱ�����ក�លន��យទី១មានផលស��ប់����ី�នពិត��កដ រដ�ាភិ�លអាចខិតខំ��ងឹ��ង �ើម��ីទាក់
ទាញឧស��ាហកម�នាំ��ញ��លមានទំ�រជួល���យីក���ើការ ឱ���ន��ើន។ �ើសពី��ះ�ៀតកម�ករទាំង��ះ��ើន��មាន
វ័យ���ង ដូ���ះ�លន��យ��ះនឹងផ�ល់ការងារថ�ដីល់កម�ករវ័យ���ង។  

ការគាំ��ដល់ការ��លម�ផលិតភាព��សហ��ស���សារ (���ក�លន��យទី៣) នឹងផ�ល់អត����ជន៍ជា��ើនដល់
អ�ក�� ���ី និងពលករមានវ័យចំណាស់។ យន�ការប��ើនផលិតភាព��លអាចរក�នយ៉ាងងាយ��ួលពីផ�ះ ដូចជាតាមរយៈ
ប���កវ�ទ��ាជា�ើម នឹងផ�ល់អត����ជន៍ពិ��សដល់���ី��ល��ើន��មានភាពចាំ�ច់ផ��នកិច�ការផ�ះនិងក���ង��ើការ
ចូលគ�ា និងស��ប់ជនពិការ��លមានការលំ�កក��ងការចល័តទី។ �ើសពី��ះ��ៀត កិច�ខិតខំ��ឹង��ង�ើម��ីផ��ារភ�ាប់
សហ��សក��ង��ុក (រួមទាំងសហ��ស���សារផង) ជាមួយការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស (���ក�លន��យទី៤) 
អាចផ�ល់អត����ជន៍ដល់ផលិតករតូចតាចទាំង��ះ។ 

ខណៈ��ល��ល��ព័ន�អភិវឌ��ន៍ជំនាញនឹងផ�ល់ផល���ជន៍ដល់មនុស����ប់គ�ា (���ក�លន��យទី៥) ���ី កម�ករ
មានវ័យចំណាស់ និងអ�ក��នឹងទទួល�ន���ជន៍ជាពិ��ស។ ���ី���មានក��ិតអប់រ�តិចជាងបុរស  ដូ���ះមានភាព
ចាំ�ច់ជាមូលដ�ាន���វ��ើយ៉ាងណា��ើឱ��មានឱកាស��ើភាពគ�ាស��ប់��នឌ័រទាំងអស់។ ការព��ីកនិងប��ើនគុណភាព 
(���វ�នវាស់��ងថាមានភាពពាក់ព័ន�) ����វាអប់រ�បណ��ះបណ�ាលប���ក��សនិងវ�ជ�ាជីវៈ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ�ាំង
ណាសពី់��ះកម�ាំងពលកម�ភាគ��ើននា��លបច��ប��នមិនមានជំនាញ ��ល���វការចា�ច់សព������ះ�� កំុថា�ើយស��ប់
���អនាគត។ ទន�មឹ��លគ�ា��ះ��រ  ពលករវ័យ���ងចាំ�ច់���វការអភិវឌ��ជំនាញឱ���ន��ើនទូលំទូលាយ �ើម��ីដឹកនាំកម��ជា
ចូល�ក��ងបដិវត�ន៍ឧស��ាហកម�ជំនាន់ទី៤  (Industrial Revolution 4.0)។ 

យុវជនអ�កគ�ានការងារ��ើ និងអ�ក��លព��ាយាមឈាន�ើងកាំជ��ើរអាជីពនឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី��ព័ន�ព័ត៌មាន
ទីផ��ារការងារ��ល�នព��ីក �ើយនិង��វាការងារជាតិកាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត (���ក�លន��យទី៦)។ ��វាកម�
ទាំង��ះនឹងអនុ��ាតឱ��ពួក����ៀមខ��ន�នកាន់��ល�ស��ប់រកការងារ��ល���ើរបំផុត���វគ�ានឹងជំនាញនិងផល
���ជន៍របស់ពួក��។ ជាកំណត់សម�ាល់មួយ�ៀត��រ ការ��ើឱ�����ើរ�ើងនូវព័ត៌មាននិងដំ�ើរការស��ប់ការ��ើ
ចំណាក��ុក អាចផ�ល់បទពិ�ធន៍ការងារកាន់�����ើរស��ប់បុរសនិង���ីវ័យ���ង (��ល��ើនមានទំ�រ��ើចំណាក
��ុក) និងអាចទាញពួក��ឱ����ឡប់�ផ�ះវ�ញ��រ។

ចុងប��ប់ ���ក�លន��យទី៧ស�ីពីឯករាជ��ភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងភាពបត់��នអ��ប��រ��ក់ នឹងមានអត����ជន៍
ជាពិ��សចំ�ះ���ីវ័យ���ង ��លមានវត�មាន��ើន�ើសលប់�ក��ងការងារប��ើឱ��ការនាំ��ញ។

ប���ម�ើ��ះ មានសកម�ភាព��ើន�ៀត��លអាច���វ�នអនុវត��ើម��ីជួយដល់កម�ការ�នី យុវវ័យកម�ករ កម�ករមានវ័យ��ើន 
កម�ករមានជំនាញតិច និងកម�ករ�ជនបទ។ �លន��យប���មទាំង��ះគួរ���ើរទន�មឹគ�ាជាមួយនឹង�លន��យ
តាម���កទាំង��ំពីរ ដូច���វ�នកំណត់ក��ងរ�យការណ៍��ះ �ើម��ីបំ��ញតាម�ល�ប��ើតការងារ��លកាន់��មានភាព
បរ�យាប័ន��ើង។ 
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 ប��ា��ឈមដ៏ធំបំផុតស��ប់ការអនុវត��ល
ន��យតាម���កទាំង��ះ����លជា ការស��បស���ល
កិច�ការកំ��ទ��ង់�ទូទាំងរដ�ាភិ�ល��ម�ង ប៉ុ����ល
ន��យ��ល�ន��ើ�ើងទាំង��ះចាំ�ច់���វ��មានការ
ស��បស���លគ�ា �ើម��ីធានាថាវារួមគ�ាប��ើត�នការងារ
��លកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន�ជាង
មុន។ ការណ៍��លថា�លន��យ��ល�នបង�ាញ�
ក��ងរ�យការណ៍��ះ��ទាក់��ឡា��ប់ទិដ�ភាពទាំងអស់��
ដំណាក់កាលទី៤ ��យុទ�សា���ចតុ�ណ បង�ាញឱ���ើញ
អំពីភាពស��គស�ាញ��រ�ៀបវារៈការងារ ប៉ុ���វាក៏គូសរ���ចផង
��រនូវហានិភ័យ��ល�លន��យការងារសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនមិនអាច���វ�នអនុវត� ឬ���វ�នអនុវត�តាម��បស��ប
ស���លមួយ។ 

 �ើម��ីធានាថាសកម�ភាព�លជាក់លាក់តាមភ�ាក់ងារ
រដ�ាភិ�ល���វបានស��បស���ល��ប់��ន់ រដ�ាភិ�លអាច
អនុវត�ដំ�ើរការណ៍ពីរ។ ទីមួយ អ�ក��ើ�លន��យគួរ�ៀរ
គរការគាំ��របស់ភាគីពាក់ព័ន�ចំ�ះ«យុទ�សា���ការងារ»

មួយ។     យុទ�សា�����ះនឹង៖ (i) កំណត់�ល�ការងារ
ជាយុទ�សា�����លមិនទាន់���វបានកំណត់អត�ស��ាណ�
ក��ងដំណាក់កាលទី៤របស់យុទ�សា���ចតុ�ណ; (ii) ��ើការ
កំណត់ជាក់លាក់�លន��យតាមវ�ស័យទាំងឡាយពី ក��ង
យុទ�សា���ចតុ�ណ ��លមានសារៈសំខាន់��រស��ប់ប��ើត
ការងារឱ���នកាន់����ើន កាន់��ល� និងកាន់��មានភាព
បរ�យាប័ន�; និង (iii) ប��ើត��ព័ន�មួយស��ប់ពិនិត��តាមដាន
សកម�ភាព�លន��យការងារជាក់លាក់�តាម��សួង
����ងៗគ�ា ទីភ�ាក់ងារ និងភាគីពាក់ព័ន�ដ���ៀត�ក��ងការ
អនុវត�យុទ�សា���។  ទីពីរ ��អាចចាត់តាំង «�ើងឯកការងារ» 
��លមានជំនាញភាពជាអ�កដឹកនាំ�ើម��ី�ើលពី�ើការ��ទ��ង់
�ទូទាំងរដ�ាភិ�ល។ ដូច���វ�នកត់សម�ាល់�ក��ងដំណាក់
កាលទី៤��យុទ�សា���ចតុ�ណរួច�ើយ កិច�ស��បស���ល
អន�រស�ាប័ន ឬអន�រ��សួង គឺជាគន�ះឹដ៏សំខាន់ស��ប់ការអនុវត�
ឱ���ន�គជ័យនូវយុទ�សា���ចតុ�ណ �ើយនឹងមានសារៈ
សំខាន់ដូចគ�ា��រស��ប់អនុវត�«យុទ�សា���ការងារ»ឱ���ន
�គជ័យ។  កិច�ការ��ះអាចស��ច�នតាមរយៈការប��ើត
ស�ាប័នស��បស���លមួយ��លនឹងដឹកនាំ និងដាក់ឱ��ទទួល
ខុស���វនូវតួអង�រដ�ាភិ�លនិង���កឯកជនទាំងអស់��លពាក់
ព័ន��ក��ងការជំរុញការប��ើតការងារឱ���នកាន់��ើន កាន់��
ល� និងកាន់��មានបរ�យាប័ន�ជាងមុន �ើម��ីកំ�ើន និងវ�បុល
ភាពនា��លអនាគតរបស់����សកម��ជា។ 

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

ចក��វិស័យស�ីពីអនាគតការងាររបស់
កម��ជា
 �យ���ក�ើនិន�ាការបច��ប��ន��ក��ង��ដ�កិច�របស់
កម��ជា និន�ាការធំៗ��លកំពុង��ច�ើង និងការអនុវត��ល
ន��យ��លបាន��ើ�ើង �ើងអាចទស��ន៍ទាយ�នអំពី
��ភពនិង����ទ��ការងារនា��លអនាគតរបស់����សកម��ជា 
��លនឹងផ�ល់ដល់��មុហុ៊ន និងកម�ករនិ�ជិតនូវអត����ជន៍
��ើនជាងអ�ី��លមាននា��លបច��ប��ន�។

 វ�ស័យនាំ��ញនឹងប��ើតការងារមានត���កាន់��ខ�ស់ 
ទាំង�ក��ង�ងច��របស់ខ��នឯងនិង�ក��ងសហ��សខ�ាត
តូចនិងមធ��មថ�ី ��លនឹង��ើការផ�ត់ផ�ង់ដល់��ុមហ៊ុនមានការ
វ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស។ ការផលិតស���កបំពាក់ទំនងជា
នឹងធ�ាក់ចុះបន�ិចម�ងៗក��ងអំឡ�ងទសវត��រ�ខាងមុខ �យសារ
��និន�ការធំៗ��លនឹង�ើត�ើង លទ�ភាព�ត់បង់ភាពអនុ��ះ
ពន�គយពីសហភាពអឺរ�បុនិងសហរដ�អា��រ�ក និងបំណង��ថ�ា
របស់កម��ជាថានឹង�ះជំហានចូលដំណាក់កាលទី២នាំការ��ើ
សមាហរណកម�សកល�ក។ ��សិន�ើកម��ជាមាន�គជ័យ
�ក��ងការ��ើពិពិធកម���ដ�កិច� និងព��ីកការវ�និ�គផ�ាល់ពី
បរ��សមានត���កាន់��ខ�ស់ និងក��ងការប��ើតតំណភ�ាប់ជាមួយ
ផលិតករក��ង��ុក ការងារល���ើន�ៀតនឹង�ើត�ើង��លនឹង
ផ�ល់អត����ជន៍ដល់��� ី(����ី�ើការ�ក��ង��មុហុ៊នវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��ស និងក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍) និងកម�ករវ័យ���ង
�ៀត។

 សហ��ស���សារ និងសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��ម
នឹងកាន់��លូតលាស់ ទទួល�នផលចំ��ញ��ើន �ើយ��ើ
សមាហរណកម�កាន់�����ក��ង��ដ�កិច�ទាំងមូល។ 
សហ��ស���សារ និងសហ��សខ�ាតតូចនិងមធ��មសុទ�ជា
��ភពផ�ល់ការងារ��ើនរួច��ច��ើយ�ក��ង��ដ�កិច�
កម��ជា។ ��សិន�ើវណ�ៈអ�ក��ើ��ស់កាន់��លូតលាស់��ម
�ៀតដូចតាមការរ�ពឹងទុក និង��សិន�ើសហ��សខ�ាតតូច
និងមធ��មមានការតភ�ាប់គ�ាជាមួយ��ុមហ៊ុនវ�និ�គផ�ាល់ពី
បរ��ស ចំនួន ទំហំ ផលិតភាព និង��ក់ឈ��លរបស់សហ��ស
ខ�ាតតូចនិងមធ��មទំនងជានឹង�ើន�ើង��រ។ ចរន���ប��ះ
ទំនងជានឹងមានអត����ជន៍ដល់កម�ករវ័យ���ង �យសារ
ពួក��មានទំ�រខ�ស់���ើការ�ក��ងវ�ស័យទាំង��ះជាពលករ
មានវ័យចំណាស់ជាង។

 ផលិតភាពការងារ និង��ក់ឈ��លនឹង�ើន�ើង។ 
��សិន�ើកម��ជាអាចស��ច�គជ័យក��ងការប��ើនជំនាញ
របស់កម�ាំងពលកម���លខ��នមាននា��លបច��ប��នតាមរយៈ
ការអភិវឌ��ជំនាញយ៉ាងរ��ើន�ក��ងរយៈ��លខ�ីមួយ និងមាន
�ល�ប��ើទីផ��ារការងារ �ើយទន�ឹមគ�ា�ះ��រខិតខំ
ព��ឹង��ព័ន�អប់រ��ើម��ីត��ត��ង់ទិសពលករស��ប់ការងារ
នា��លអនាគត ��ល�ះផលិតភាពការងារ នវានុវត�ន៍ និង
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 ����មុខនឹងមានការងារកាន់����ើន��លត���វឱ��
មានការ��ើ��ស់ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ 
(ICT)។ ប���កវ�ទ��ានឹងបន���ើជា��ភពរបស់ការប��ើនសហ��និ
ភាពនិងការងារល�ៗ ។ ស�យ័��វត�កិម�កិច��រនឹងមានន័យថា ប���ក
វ�ទ��ាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ នឹង���វ�នយក���ើកាន់
����ើន�ក��ងចង�ាក់ផលិតកម�។ ឧទាហរណ៍ សហ��ិន��ល
ប��ើតប���កវ�ទ��ានឹងជាអ�កប��ើតការងារ��ល���ក�ើចំ��ះ
ដឹងខ�ាំង។ ម�ាស់សហ��ស���សារ��ល��ើ ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាន 
និងសារគមនាគមន៍ �ក��ង�រ��ើអាជីវកម� និងទម�ាប់��ប់��ង
អាជីវកម�របស់ខ��ន នឹងអាចប��ើនផលិតភាពរបស់ខ��ន��ម�ៀត។ 
ប���កវ�ទ��ាក៏អាច���វ�ន��ើ�ើម��ីផ�ល់ការ��ឹក��ា�បល់អំពី
ការងារនា��លបច��ប��ន� និង����អនាគត �ើម��ី�ើកលទ�ភាព
រក�នទីផ��ារថ�ីៗ  និង�ៀនជំនាញថ�ីៗ ផង��រ។ ឧទាហរណ៍ ��ទិកា
��ក��វា��មួយ�ើ��ព័ន�អ៊�នធឺណិតអាចយក���ើ �ើម��ីបង�
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��ក់ឈ��លក៏នឹង�ើន�តាម�ះ��រ។ ���លណា��ល
កម�ាំងពលកម�របស់កម��ជាមានជំនាញកាន់��ខ�ស់ វានឹងទាក់
ទាញការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស�ក��ង���កនានា�ក��ង����
ចង�ាក់ត���សកល��លមាន��ប់ និង�ក��ង����ចង�ាក់ត���
ថ�ីៗ�ៀត��រ។ ផលិតភាព�ក��ងវ�ស័យជា����ណីក៏នឹង�ើន 
និង�ើកកម�ស់��ក់ចំណ�លរបស់សហ��ស���សារ��លធ�ាប់
��រក�ន��ន់��មួយ��ប់ចិ��មឹ��ពះ �នមួយក��តិ�ៀត។

 ចំនួនការងារ��ើចំ��ះដឹងមាន��លភាពខ�ស់នឹង
បន��ើន ���ល��លចំនួនការងាររកក����ន់����ប់
ស��ប់ចិ��ឹម��ពះនិងធ�ាក់ចុះបន�ិចម�ងៗ។ កម��ជាកំពុង��
��ើដំ�ើរ�ក��ងទិស���ះ�ើយ។ �ះជាយ៉ាងណាក៏�យ 
កំ��ទ��ង់�លន��យទាំង��ះនឹងប��ើន����ន��ចរន�
ផ�ាស់ប��រ��ះ។ អ�ក��ើ�លន��យកម��ជា ចាំ�ច់���វប��ើន
ការងារកាន់��ល�ឬមួយតាមរយៈការទាក់ទាញការវ�និ�គផ�ាល់
ពីបរ��សមានត���កាន់��ខ�ស់ ឬ តាមរយៈការជំរុញ�ើកទឹកចិត�
ដល់ការប��ើត��មុហុ៊ន��លមានចំ��ះដឹង និងមានជំនាញ��ប់
��ន់ �ើម��ី�ើលស�ាល��នុវត�ភាព��កួត����ងថ�ីៗ�ៀត។  

លក�ណៈងាយ��លួឱ��កម�កទទួល�នការបណ��ះបណ�ាល�ើម��ី
��ៀមខ��នស��ប់ការងារ���លអនាគត។  ដំ�ះ��យ
តាម��ព័ន�ប���កវ�ទ��ាព័ត៌មាន ��ល��មូលផ��ព័ំត៌មានអំពីផលិត
ផលនិង/ឬអ�កផ�ត់ផ�ង់ថ� ីៗ ជួយស���លការ��ើពាណិជ�កម�
អនឡាញ និង�ង�ដល់អតិថិជនថ�ីៗ  អាចព��កីលទ�ភាព
រក�នទីផ��ារ ជាពិ��ស ស��ប់��មុហុ៊ន�ជនបទ��ល���ង
រកលទ�ភាពចូល�ដល់ទីផ��ារក��ងទី��ជំុជន �ើយតាមរយៈ��ះ 
វាប��ើត�នការងារថ�ីៗ ��ើន�ៀត។  យ៉ាងណាក៏�យ ការងារ
ខ�ះអាចនឹង�ត់បង់�យសារ��ស�យ័��វត�កិម�។  ដូ���ះ ជា�ឿង
មួយមានមានសារៈសំខាន់ណាស់��លអ�ក��ើ�លន��យ
���វយល់ថា �ើប���កវ�ទ��ា����ទមួយណានឹងបំ��ញប���មឱ��
កិច�ការ��បអតិពលកម� និងកិច�ការមានត���ប���មខ�ស់និង

����ទមួយណា��លនឹង�ជំនួសពលកម��ក��ងមុខរបរជាក់
លាក់មួយចំនួន។   

 សរុបមក ����សកម��ជាកំពុងស�ិត��ើចំណ�ចរបត់
មួយ។ កម��ជាអាចបន�យុទ�សា���អភិវឌ��ន៍និងយុទ�សា���ការងារ
បច��ប��ន�របស់ខ��នត��ៀត�យ��ន់����ើឱ��មានការផ�ាស់
ប��រ�លន��យ�ើរៗ និង�ះជំហានយឺតៗក��ងដំ�ើរ
�ើកកម�ស់គុណភាពការងារ។ ជាជ��ើសផ��យពី��ះ កម��ជា
អាចចាត់វ�ធានការកំ��ទ��ង់�លន��យដ៏ស�ាហាប់និង
មុះមុតមួយ និងឈាន��ះ�ប��ើនឱ��កាន់��ខ�ស់នូវសមតាម
របស់ការងារល�ៗ ��លមានរួមប���លទាំង���ីនិងអ�ក��ើការ�
ក��ងវ�ស័យ����ណី។    
រ�យការណ៍��ះ��ើទឡីករណ៍ថា ផលចំ��ញកាន់����ើន
អាចស��ច�នតាមរយៈយុទ�សា���ការងារ��លមានការគិត
គូរទុកមុនល�តិល�ន់ និង��តការយកចិត�ទុកដាក់�ើវ�ស័យកំ��
ទ��ង់�លន��យចំនួន��មួំយរបស់�ើង អម�យភាព
ជាអ�កដឹកនាំដ៏រ�ងមាំរបស់ស�ាប័នស��បស���ល និងការ���ជ�ា
ចិត�ទូទាំងរដ�ាភិ�ល �ើម��ីប��ើតការងារ��លនឹងនាំកម��ជា��ះ
�ស��ចចក��វ�ស័យក�ាយជា����សមានចំណ�លមធ��មខ�ស់�
ឆ�ាំ២០៥០។ 
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�គផ�ាល់ពីបរ��ស
រក�ើល��ុមហ៊ុនផ�ត់
ផ�ង់ណា��លមាន

ប���កវ�ទ��ា និងសមត�
ភាព��ប់��ន់ស��ប់

��ើជា��គូ។
2. ប��ើនផលិតភាព

របស់អ�កនាំ��ញ
�យ���ល 

ពិ��សសហ��ស
ខ�ាតតូចនិងមធ��ម 

តាមរយៈការដាក់��ញ
��ការ�ើកទឹកចិត�

អាកប��កិរ�យាល� �ើម��ី
ជំរុញ��ុមហ៊ុនវ�និ�គ
ផ�ាល់ពីបរ��សឱ��វ�និ
�គក��ងការអភិវឌ��

កម�ាំងពលកម�ក��ង��ុក 
ការ��វ��វនិងការ

អភិវឌ�� ��ភពផ�ត់ផ�ង់ 
និងសកម�ភាពប��ើន

សមត�ភាពអ�កផ�ត់ផ�ង់។ 

ជំរុញសមាហរណ
កម�របស់សហ��ស
ខ�ាតតូចនិងមធ��ម
�ក��ង����ចង�ាក់

ត���សកលអំ�យ
ផលដល់ការងារ តាម
រយៈការក�ាយខ��នជា
អ�កនាំ��ញ�យ

���ល។

បរ�ស�ានរួម
ចតុ�ណទី៣
�ើកកម�ស់ការ
អភិវឌ��វ�ស័យ

ឯកជន និងការងារ
��ុងទី២, ��ុងទី៤

��សួង��ដ�កិច�និង
ហិរ��វត��, ��ុម��ឹក��ា

អភិវឌ��ន៍កម��ជា, 
��សួងពាណិជ�កម�, 
និង��សួងឧស��ាហ

កម�និងសិប��កម�

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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វ�ស័យ�ល
ន��យ

សកម�ភាព�លន��យជាជ��ើស
�ល���ងឆ�ាយ

���ក���វគ�ា�ក��ង
យុទ�សា���ចតុ
�ណដំណាក់

កាលទី៤

ភ�ាក់ងារអនុវត�
រយៈ��លខ�ី

(ក��ងរង�ង់��នការ��ំឆ�ាំថ�ី)
រយៈ��លមធ��ម 
(ដល់ឆ�ាំ២០៣០)

 

កសាង��ព័ន�
អភិវឌ��ន៍ជំនាញ

មួយ��លនឹងទាក់
ទាញ�នការវ�និ
�គផ�ាល់ពី

បរ��សមានត���
កាន់��ខ�ស់ និង

ប��ើនផលិតភាព�
តាម��ប់���ក��

��ដ�កិច� 

ពី��ះ��ដ�កិច����ក
�ើចំ��ះដឹងត���វ

ឱ��មាន��ព័ន�
អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ
��លមាននិ�ជក
ដឹកមុខ ត��ង់ទិស
�រកលទ�ផល និង
មានភាពបត់��ន

�ន។

1. ព��ីកគំរូ��បនវានុវត�ន៍ស��ប់
ជួយសិស��ឱ���ៀនចប់ក��ិត

វ�ទ��ាល័យ ដូចជាកម�វ�ធីតភ�ាប់ 
លទ�ភាពទទួល�នការ�ៀនតាម
រយៈកុំព���ទ័រ និង��ការ�ើកទឹក
ចិត�ដល់���សារឱ��វ�និ�គក��ង

ការសិក��ា។
2. �ៀបចំ��នការមួយស��ប់ការ

ចូលពាក់ព័ន�របស់វ�ស័យសហ
��ស�ក��ងការផ�ល់ បង�ាញទិស 
និងតស៊ូមតិឱ��មាន��ព័ន�អភិវឌ��

ជំនាញមួយមានត���វការនាំមុខ។ 
3. ផ�ល់ការ�ើកទឹកចិត�ឱ�����ីបន�
ការសិក��ា�អនុវ�ទ��ាល័យ និង
��យមធ��មសិក��ាជាពិ��ស

�ក��ងវ�ស័យ វ�ទ��ាសា��� ប���ក
វ�ទ��ា វ�ស�កម� និងគណិតវ�ទ��ា 

(STEM)។
4. ��មូលនិងផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មាន
��លងាយ��ួល��ើដល់សិស��
និស��ិត អ�ក���ងរកការងារ��ើ 

វ�ទ��ាស�ានអប់រ�និងបណ��ះបណ�ាល 
និងនិ�ជក �ើម��ីឱ��ពួក��អាច

��ើការ��ើស��សជំនាញ��ល
��បតាមត���វការទីផ��ារ។

1. ប���លអក�រកម�ឌីជី
ថល ជំនាញអាកប��
កិរ�យាសង�ម (ការ���
��ឌិត នវានុវត�ន៍ ការ
����័យទាក់ទងរវាង
បុគ�ល ការងារជា��ុម 
និងភាពជាអ�កដឹកនាំ) 

និងជំនាញយល់ដឹង
ខ�ស់ (គណិតវ�ទ��ា 

តក�វ�ជ�ា ការ��ិះរ�ះប��ា 
ការ�ះ��យប��ា
ស��គស�ាញ និង��តុ
ផល) �ក��ងកម�វ�ធី
សិក��ារបស់សាលា។
2. ��ង��កធនធាន

សាធារណៈដល់កម�វ�ធី
អភិវឌ��ន៍ជំនាញ�យ

���ក�ើលទ�ផល។

�ៀបចំប��ើត��ពព័ន�
អភិវឌ��ន៍ជំនាញមួយ
តាម��បសហការគ�ា 
(រវាង���កសាធារណៈ

និងឯកជន) ��ល
នឹង��ៀម និងបំពាក់

ពលករឱ��មាន
សមត�ភាពស��ប់

ចូល��ឡ�កក��ងទីផ��ារ
��លកាន់��មានភាព

��កួត����ងនិង
ផ�ាស់ប��រឥតឈប់

ឈរ។ 
ផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មាន 
ដល់សិស��និស��ិត 

អ�ក���ងរកការងារ��ើ
 វ�ទ��ាស�ានអប់រ�និង
បណ��ះបណ�ាល និង
និ�ជក �ើម��ីឱ��
ពួក��អាច��ើការ
��ើស��សជំនាញ

��ល��បតាមត���វ
ការទីផ��ារ។

ចតុ�ណទី២ 
(��ើពិពិធកម���ដ�

កិច�) 
 ��ុងទី១, ��ុងទី៣

បរ�ស�ានរួម
ចតុ�ណទី៣
�ើកកម�ស់ការ

អភិវឌ��វ�ស័យឯក
ជន និងការងារ

��ុងទី២, ��ុងទី៤
ស��ល (អភ�ិល

កិច�)
ចតុ�ណទី១ - 
ការអភិឌ��មនុស��
��ុងទី១, ��ុងទី២
ចតុ�ណទី៣ - 
�ើកកម�ស់ការ

អភិវឌ��វ�ស័យឯក
ជន និងការងារ

��ុងទី១

��សួងការងារ និង
បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ា
ជីវៈ, ��សួងអប់រ� 
យុវជន និងកីឡា

�ើកកម�ស់ចល័ត
ភាព��កម�ាំងពល

កម�
ពី��ះកម�ាំងពល

កម�របស់កម��ជាមាន
ភាពចល័តខ�ស់

ណាស់ ប៉ុ���ពួក��
រកមិន�ើញការងារ

��លសមគ�ានឹង
ជំនាញរបស់ពួក��។ 

1. ព��ីក និង��ើឱ����តិបត�ិការ
របស់ទីភ�ាក់ងារជាតិមុខរបរនិង
ការងារ (NEA) កាន់��មាន

ភាពសុីជ��។
2. គាំ��ដល់ការបណ��ះបណ�ាល
មុន��ល��ញដំ�ើរស��ប់

កម�ករ���ងរកការងារ�
បរ��ស និង ប��ើត��បសាយ
មួយ��លផ��កខ�ឹមសារព័ត៌មាន

អំពីទម�ាប់��ើចំណាក��ុក សិទ�ិ 
និងធនធានព័ត៌មានចា�ំច់����ង

�ៀតស��ប់ពលករចំណាក
��ុក�ើល។ 

3. ព��ឹង��ការ�ើកទឹកចិត� 
និងគំនិតផ��ច��ើម�ើម��ី��ើមាតុ
ភូមិនិវត�ន៍ពលកម�កម��ជា��ល
កំពុង��ើការ�������ស។ 

1. ��ើការវ�និ�គ�
�ើ���ករ�ង និងសុហ���រ
�ើម��ីព��ីកការ��កាស
អំពីការងារទំ��រតាម

រយៈទីភ�ាក់ងារជាតិមុខ
របរនិងការងារ (NEA)។

2. ភ�ាប់��ព័ន�ព័ត៌មាន
ទីផ��ារការងាររបស់

����សកម��ជា�នឹង
��ព័ន�ព័ត៌មានទីផ��ារ

ការងារ�ក��ង����ស
��លផ�ល់ការងារ�ន

ល�ជាង។

ប��ើន��សិទ�ផល
��ង��កការងារ

�យ��ើយ៉ាងណា
ឱ��ពលករមានការ
���វគ�ានឹងជំនាញ 
�ើយអាចទទួល
�នជំនាញប���ម

�ៀត។ 

ចតុ�ណទី៣ - 
�ើកកម�ស់ការ

អភិវឌ��វ�ស័យឯក
ជន និងការងារ

��ុងទី១

��សួងការងារ និង
បណ��ះបណ�ាល

វ�ជ�ាជីវៈ

រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ
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រ�យការណ៍�ល
អនាគតការងារ�����សកម��ជា៖តំណភ�ាប់�នឹង��ដ�កិច�នា���ខាងមុខ

វ�ស័យ�ល
ន��យ

សកម�ភាព�លន��យជាជ��ើស
�ល���ងឆ�ាយ

���ក���វគ�ា�ក��ង
យុទ�សា���ចតុ
�ណដំណាក់

កាលទី៤

ភ�ាក់ងារអនុវត�
រយៈ��លខ�ី

(ក��ងរង�ង់��នការ��ំឆ�ាំថ�ី)
រយៈ��លមធ��ម 
(ដល់ឆ�ាំ២០៣០)

 

ដ��ើមមកវ�ញនូវ
ឯករាជ��ភាព���ក

ម៉ា�����ដ�កិច� និង
ភាពបត់��នរបស់

អ��ប��រ��ក់
ពី��ះរូបិយវត��
ដុល�ារអា��រ�កនាំ
ផលប៉ះទង�ិចមក
�ើវ�ស័យនាំ��ញ
របស់កម��ជា ��ល
មានចំ��កធំមួយ
ក��ងការផ�ល់ការងារ

ដល់ពលរដ�កម��ជា។ 

1. �ើកកម�ស់ការ��ើ��ស់
រូបិយប័ណ�ជាតិតាមរយៈការ
��ើយុទ�នាការទទួលស�ាល់ជា
សាធារណៈនូវស�ាប័នវ�ស័យ

ឯកជនណា��ល�ើក�ៀវត��រ�
ជា��ក់�ៀល���រ។ 

2. ព��ឹង��បខណ���ប់��ង
ការវ�និ�គសាធារណៈ។

1. អនុម័ត និងអនុវត�
ជាប��ើរៗនូវយុទ�
សា���បដិដុល�ាររូប

នីយកម���លឈរ�ើ
មូលដ�ានទីផ��ារ 

�យ៖ (i) ប��ើន
បន�ិចម�ងៗនូវ��ក់
ប��ុងជាលក�ខណ�

ត���វស��ប់ការតម�ល់
ប��ើជា��ក់ដុល�ារ 

និង (ii) ការកាត់បន�យ
អ��ការ��ក់�ល��
��ក់�ៀល �ើម��ីប��ើន
��ក់កម�ីជារូបិយប័ណ�

ជាតិ។
2. ពិចារណាប��ើត

ទីផ��ារបំណ�លក��ង��ុក 
និងចាប់��ើម��ញប័ណ�

បំណ�លរដ�។

ដ��ើមមកវ�ញនូវ
ភាពបត់��នរបស់
អ��ប��រ��ក់ឯក
រាជ��ភាព�ល

ន�បាយរូបិយវត��
�ើម��ីការពារការងារ
ឱ��ផុតពីកត�ាទំាង
ឡាយ��លរងផល
ប៉ះពាល់�យសារ
��ការ�ើងចុះ���

��ក់ដុល�ារអា��រ�ក។ 

បរ�ស�ានរួមរបស់
យុទ�សា���ចតុ

�ណ

ធនាគារជាតិកម��ជា 
និង��សួង��ដ�កិច� 

និងហិរ��វត��
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Streets 61-61 and streets 102-106
Sangkat Wat Phnom, Khsn Daun Penh
Phnom Penh, Cambodia

www.worldbank.org/cambodia
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