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បុពកថ 
 

វទិយ ថ នជតិសថិតិៃន កសួងែផនករ មនេសចកីេ មនស រកី យជអេនក 
កនុងករ ក់ជូន ឲយេ ប បស់នូវរបយករណ៍សីពី និនន ករពលកមមនិងសងគមេនះ េដមបី
េឆយតបេទនឹងេសចកី តវករ ព័ត៌មន និនន ករេសដកិចចសងគម 
និងទីផ រករងរស មប់អំឡុងេពលទសវត រក៍រងរសមរមយរបស់ ៊ ន ២០០៦-
២០១៥ ែដលតំ ងរបស់រ ភិបលនន ថ ប័ននិេយជក និងនិេយជិតពី បេទស
កមពុជ និង បេទសជសមជិករបស់ ILO េន សីុ និងបសីុហិកបនេបជញ ទទួលយក ។  

 

ករេបះពុមពផ យេនះ គឺពឹងែផកេទេលទិននន័យែដលមន 
និងបនេផតេទេលករវភិគនិនន ករ បជ សចុងេ កយបងស់ ទីផ រករងរ 
និងេសដកិចច េ យរេំលចេចញនូវសំេណ េគលនេយបយែដលមនលកខណៈ
ចបស់ ស់ ចអនុវតបន ។ ឧបសមព័នធសថិតិលំអិត ក៍មនភជ ប់េនែផនកខងេ កយរបស់
របយករណ៍េនះផងែដរ កនុងេគលបំណងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍សូចនករ 
ែដល ចេ ប បេធ បគន បនជអនរជតិ និងឆុះបញច ំងពីេយនឌ័រ េដមបី ស់ែវងពីករ
វវិឌ ន៍ែផនកករងរសមរមយ ។ របយ ករណ៍េនះមនេគលេ បំេរ ជ បភពព័ត៌មន ែដល

ច បតិបតិបនស មប់អនកេធេគលនេយបយ អនក វ ជវ ក៍ដូចជប បុគគល និង
អងគករែដលេធករេលវស័ិយេសដកិចច និងសងគមកិចច ។ 

  
កនុងរយ:េពលមួយែវង ែដលករអេងកតជប់ទក់ទងនឹងករងរេនះ 

ពិេសសករអេងកតកមំងពលកមម បកបេ យលកខណៈជ បព័នធមិន ចអនុវតេទបន 
របយករណ៍េនះបនេ ប បស់ ល់ទិននន័យ និងព័ត៌មន 
ែដលមនទំងអស់ពី បភពេផ ងេទ តស មប់ករវភិគ និងចង កង ។ ទិននន័យ
េដមពីជំេរ ន និងករអេងកត តវបន
េ ប បស់រមួបញចូ លជមួយទិននន័យែដលបនគណនេហយមកពីប កសួង ថ ប័ន 
និងសហជីព ។ ទិននន័យៃនជំេរ ន បជ សៃនកមពុជឆន ំ ២០០៨ តវបនេ ប បស់ 
ជភគែបង បកបេ យភពេជ ជក់បំផុតកនុងករវភិគ ។ េ យផ ំជមួយទិននន័យជំេរ ន
បជ សៃនកមពុជឆន ំ ១៩៩៨ ទិននន័យៃនជំេរ នទំងពីរេនះបនផល់នូវនិនន ករែដល ច
ទុកចិតបនយ៉ង បេសរស មប់គណន សូចនករគនឹះមួយចំនួន ។ 

 

 កនុងករបំេរ អនកេ ប បស់របស់ខួនឲយបន បេសរបំផុត កមពិភក ករងរមួយ 
ែដលរមួមនអនក ជំនញករ និងម នីកមមវធីិនិងគំេ ងរបស់ ILO នយក នព័ត៌មន
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ទីផ រករងរៃន កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវ: សហព័នធនិេយជកកមពុជ 
(CAMFEBA) សហភពសហជីព/សហព័នធសហជីព កសួងែដលពក់ព័នធ 
(េពលគឺ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញវតថុ កសួងពណិជជកមម កសួងេទសចរណ៍ កសួងែផន 
ករ កសួងសុខភិបល កសួងអប់រ ំ យុវជននិងកី  កសួងសងគមកិចច 
និងយុវនីតិសមបទ កសួងកិចចករ នរ ី ។ល។) ថ ប័នអប់រ ំ និង វ ជវ 

ថ ប័នអភិវឌ ជតិ និងអនរជតិ (េពលគឺទីភន ក់ងរអងគករសហ បជជតិែដលជប់ទក់
ទង ដូចជ UNFPA, IPEC/ILO, JICA, etc.) អងគករមិនែមនរ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍
សំខន់ៗ េ យរមួមនសមគមេសដកិចចមិនផូវករ តវបនេរ បចំេឡង និងរមួវភិគទន
ដល់របយករណ៍េនះ េហយករចប់េផមរបស់  គឺសិកខ
ពិភក ស មប់សមជិកទំងអស់េនៃថង ទី ១៤ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៩ ។ 
  

េយងសូមែថងអំណរគុណចំេពះករជួយឧបតថមភគំ ទ ទំងែផនកបេចចកេទស និង
ហិរញញវតថុេ យអងគករ ILO េនបងកក ស មប់ករេរ បចំរបយករណ៍និនន
ករពលកមមនិងសងគមេនកមពុជឆន ំ ២០១០ េនះ ។ កនុងន័យេនះ 
ខញុំសូមែថងអំណរគុណជពិេសសជូនេ ក សី Sukti Dasgupta ែដលជអ្នក 
ជំនញករជន់ខពស់ែផនកករងរ និងេគលនេយបយទីផ រករងរ និងេ ក Phu 
Huynh ែដល ជម នីព័ត៌មនទីផ រករងរ ស មប់ករខិតខំរបស់ពួកគត់ កនុងករ
សំរបសំរលួ ករជួយឧបតថមភ និងករ ែណនំរបស់ពួកគត់ដល់ ល់ដំ ក់កល ពង
របយករណ៍េនះ ។ 
  

ជទីបញច ប់ ខញុំសូម យតំៃលខពស់ចំេពះ កមករងរសនូលរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
ៃន កសួងែផនករ ចំេពះករខិតខំ បឹងែ បងរបស់ពួកេគ កនុងករចង កងរបយករណ៍េនះ 
។ េ យែឡកេ ក ស់ បុ៊នថថន និង កមរបស់គត់ែដលមន េ ក ៊ ង កណុល 
េ ក សុក កុសល និង េ ក បួយ សុេមធ ែដលបនបំេពញករងរដ៍មនតំៃលកនុងករ
ចង កងទិននន័យ និងករវភិគ ករសរេសររបយ ករណ៍ និងករែកតំរវូ 
ករេរ បចំែកលមរបយករណ៍ ក៍ដូចជតំរវូករករងររដបល េនកនុងដំេណ រករអភិវឌ  
និងផ ពផ យរបយករណ៍េនះ។ 
                 េទសរដម នី 
   រដម នី កសួងែផនករ 
 

               
                                                                              ឆយ ថន 
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កសួងែផនករ                                                                        
ភនំេពញ ែខ កកក  ឆន ំ ២០១០ 

រមកថ 
 

របយករណ៍ និនន ករពលកមមនិងករងរកមពុជឆន ំ ២០១០ 
េនះ តវបនផលិតេ យម នីៃនវទិយ ថ នជតិសថិតិ 
ជមួយនឹងជំនួយពីអងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) ។ របយករណ៏មនរមួបញចូ លនូវ 
ប សូចនករកមំងពលកមមនិងសងគម និងបនេធករវភិគេលទីផ រករងរ 
និងផលប៉ះពល់របស់  េលេសដកិចចកមពុជ ។ 
     

របយករណ៍េ ប បស់ទិននន័យពី បភពជេ ចន ។ ជំេរ ន បជ ស 
ែដលបនអនុវតេ យ វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជ បភពទិននន័យចំបងៃនរបយករណ៏េនះ 
។ យ៉ង កី របយករណ៏ក៏មនេ បទិននន័យពី បភពេផ ងេទ ត 
ដូចជទិននន័យពីប កសួង អងគករេ ករ ធ ភិបល និង ILO ។ ថ ប័ន និមួយៗ មន
ករទទួលខុស តវេលទិននន័យរបស់ខួន ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិ គន់ែតេ ប បស់ទិននន័យ
ទំងអស់េនះ េដមបីចង កងជរបយករណ៍មួយ 
កនុងេគលបំណងបងញជូនសូចនករែដល ចេ ប បេធ បគន បន 
និងមនលកខណ:េយនឌ័រស មប់អនកែដលមនចំ ប់ រមមណ៍េលនិនន ករេសដធកិចច និង
សងគមកមពុជ ។ មរយ:របយករណ៏េនះ អនក វ ជវ អនកវភិគ អនកេរ បចំ
េគលនេយបយ ចេ ប បស់ទិននន័យែដលមន មិនថទិននន័យេនះ តវ
បនចង កងេឡងេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ឬ ថ ប័ន ដៃទេទ តកី 
េដមបីទទួលបនករយល់ដឹង បេសរជងមុនពីទីផ រករងរេនកមពុជ ។ 

 

ខញុំសូមែថងអំណរគុណចំេពះ ឯកឧតម ឆយ ថន េទសរដម នី រដម នី កសួង
ែផនករ និងឯកឧតម អុ៊ក ចយ រដធេលខធិករ កសួងែផនករ ស មប់ករគំ ទរបស់
ឯកឧតមដល់ករេរ បចំរបយ ករណ៍េនះ ក៏ដូចជសកមមភពដៃទេទ តរបស់វទិយ ថ ន
ជតិសថិតិ ជពិេសសករេរ បចំរចនសមព័នធ រ េឡងវញិរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិថមីៗេនះ 
។ 

 

ខញុំសូម យតំៃលខពស់ ចំេពះករគំ ទទំងែផនកបេចចកេទស និងហិរញញវតថុរបស់ ILO 
។ ខញុំក៏សូមែថងអំណរគុណចំេពះម នីវទិយ ថ នជតិសថិតិ ស មប់ករេរ បចំរបយករណ៍
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េនះ ។ ជទីបញច ប់ខញុំសូម សំែដងនូវករដឹងគុណចំេពះប ថ ប័នដៃទេទ តទំងអស់ 
ែដលបនផលិតទិននន័យ និងរមួវភិគទនស មប់របយករណ៍េនះ ។ 

 
 ជមួយនឹងករខិតខំ បឹងែ បង កររមួវភិគទន និងគំ ទចំេពះរបយករណ៍េនះ 
ខញុំសូមសំែដងនូវ អំណរគុណចំេពះសមជិក កមពិភក ករងរទំងអស់ 
ែដលបនផល់ទិននន័យ ក៍ដូចជបេចចកេទស ស មប់របយករណ៍េនះ ។ 
 

 បសិនេបគម នករខិតខំ បឹងែ បងរមួកនុងករ បមូល 
និងចង កងទិននន័យែផនកទីផ រករងរេនះេទ 
របយករណ៍េនះមិនមនលកខណៈពិ រដូចេនះបនេឡយ ។ 
 
 ម នីវទិយ ថ នជតិសថិតិ ទទួលខុស តវទក់ទងនឹងរបយករណ៍េនះគឺ េ ក ស់ 
បុ៊នថថន អគគ  នយករង និងេ ក ៊ ង កណុល អគគនយករងវទិយ ថ នជតិសថិតិ ។ 
 
 

                អគគនយកវទិយ ថ នជតិសថិតិ  
 
 
                                            សន សីុថន 
ភនំេពញ 
ែខ កកក  ឆន ំ ២០១០ 
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រមភកថ 
 

េនសម័យ បជំុថន ក់តំបន់ៃន ៊ នេលកទី ១៤ របស់ ILO កនុងែខកញញ  ឆន ំ ២០០៦ 
តំ ងរបស់ប រ ភិបល និងតំ ងប ថ ប័នរបស់និេយជក 
និងរបស់និេយជិតពីកមពុជ ក៏ដូចជពី បេទសជសមជិក េន សីុ-ប៉សីុហិក 
បនសនយេ យខួនផទ ល់ ចំេពះទស វត ករងរសមរមយស មប់ ៊ ន 
កនុងរយ:កលរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥ ។ ករងរសមរមយមិន គន់ែតសំេ េលករមនករងរ
ស មប់ សី និងបុរសេទ ទមទរផងែដរនូវករងរ បកបេ យផលិតភព ែដល ច
ផល់ផលចំណូល គប់ គន់ េធឲយពលករ និង គ ររបស់ពួកគត់ចកផុតពីភព កី ក 
េធឲយពួកគត់មនសុវតថិភព េពលមនេ គះ សនន 
ផល់ឲយពួកគត់នូវលកខខណករងរលេរ ង ល់ៃថង និងអនុញញ តឲយពួកគត់ 
ចូលរមួកនុងករេធេសចកីសំេរចចិត ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់កររស់េនរបស់ពួកគត់ ។ 
 

កនុងករជួយឲយសំេរចបននូវករងរសមរមយកនុងតំបន់ ILO 
បនេផមេចញនូវក មងៃនរបយ    ករណ៍ពលកមម និងនិនន ករសងគម 
ែដលបងញនូវករវភិគនិនន ករថមីៗទក់ទងនឹងករងរ និងលកខខណសងគមកនុងតំបន់ 
ក៏ដូចជករទក់ទញករចប់ រមមណ៍ចំេពះករខិតខំ បឹងែ បងែផនកេគលនេយបយ ។ 
មកដល់េពលេនះរបយករណ៍ចំនួន ៨ កបលមកេហយ ែដលបនេបះពុមពផ យ-
មួយចំនួនទក់ទងនឹងពលកមមនិងនិនន ករសងគមរបស់តំបន់ ឯខះេទ ត
មនលកខណៈស មប់ បេទសនិមួយៗ ។ កមពុជបងញអំពីនិនន ករពលកមមនិង
សងគមជមួយនឹងរបយករណ៍េនះ ។ បនេឆយតប បកបេ យ បសិទធភព 
ចំេពះេសចកី តវករៃនករវភិគព័ត៌មនទីផ រករងរែដលមន ប់ 
និងេ ប បស់ េដមបីបញជ ក់ពី ករអនុវតេគលនេយបយ ។ 
 
 ខញុំសូមសំែដងនូវករ យតំៃលខពស់ ចំេពះឯកឧតម សន សីុថន អគគនយកៃន
វទិយ ថ នជតិសថិតិៃនកមពុជ និង កមករងររបស់េ កែដលដឹកនំេ យ េ ក ស់ 
បុ៊នថថន និងេ ក ៊ ង កណុលស មប់ករេរ បចំរបយករណ៍ 
និងករសំរបសំរលួធតុចូលពីប កសួង និងអនករមួវភិគទនេផ ង ៗ េទ ត ។ 
របយករណ៍េនះក៍ទទួលបននូវកររមួចំែនកពីករសំរបសំរលួបេចចកេទស េ យ
សហករខីញុំគឺ េ ក សី Sukti Dasgupta និងេ ក Huynh Phu ក៍ដូចជធតុចូល
ពីសហករមួីយចំនួនេទ ត តួយ៉ងដូចជ៖ Pong-sul Anh, Suradee Bhadrasiri, Nelein 
Haspels, Richard Howard, Bjorn Johannessen, Tsuyoshi Kawakami, Jiun Kim, 
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Gyorgy Szirachi, DraganRadic, Bijoy Raychoudhury, John Richotte, Valerie Schmitt-
Diabate, Simrin Singh, Camela Torres, Sophon Tun, Pracha Vasuprasat និង David 
Williams ។ Karen Emmons បនែកសំរលួភ អង់េគស ។ 
 

 ខញុំមនេសចកីរកី យ កនុងករបងញជូនរបយករណ៍ 
និនន ករពលកមមនិងសងគមកមពុជ ឆន ំ ២០១០េនះែដល ឆុះបញច ំងផងែដរ 
ពីករសហកររ ង ILO និង ជរ ភិបលកមពុជេនកនុងករជួយដល់ករ សំេរចបននូវ
េគលករណ៍ៃនករងរសមរមយរបស់កមមករេនកនុង បេទស ។ 
 
 
 
       

                         Bill Salter 
                     នយក 

      កមករងរសមរមយរបស់ ILO 
ស មប់              សីុ 

និងបសីុភិចខងេកតនិងខងតបូង 
បងកក 
ែខ កកក  ឆន ំ ២០១០ 
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ែដលផលិតផល កនុង សកសរបុពិត (GDP) េកនេឡងដល់ ១៣,៣ ភគរយេនឆន ំ ២០០៥ 
។ េទះបីេសដកិចចសកលេ ក ធក់ចុះក៏េ យ ក៏េសដកិចចបនេកនេឡង បមណ ៦,៧ 
ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ បុ៉ែនកំេណ នេនឆន ំ ២០០៩ ធក់ចុះ 
េ យ រឥទិធពលបនៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ ក ។ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទសេន 
កមពុជថយចុះបនិច ពី ៨៦៧ នដុ រ េមរកិេនឆន ំ ២០០៧ មក ៨១៥ 

នដុ រ េមរកិេនឆន ំ ២០០៨ ។ ភគេ ចនៃនករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស 
គឺមកពី ធរណរដកូេរ ៉ និងម៉េឡសីុ ែដលេផតេទ េលសហ គសទូរគមនគមន៍ 
និងកត់េដរ និងបនទ ប់មកធនគរពណិជជ ។  

អតិផរ  (១៩,៧ ភគរយ) បនេកនេឡងេនឆន ំ ២០០៨ 
ជចមបងេ យ រករេកនេឡងៃន តៃមមូប រ ។ 
ករចំ យេ ប បស់ចុងេ កយ មៃថេថរឆន ំ ២០០០ បនេកនេឡង ៩,៣ ភគរយ 
និងចំែណកសមម តៃន GDP មន ៨៣,៧ ភគរយេនឆន ំ ២០០៧ ។ 
 បេទសកមពុជមនអ កំេណ ន បជជន បចំឆន ំជមធយម ១,៥ 
ភគរយកនុងរយៈេពលទសវត រ ៍ កនងមកែដលបេងកនបននូវ បជជន “យុវវយ័” 
បែនថមេទ ត ។ បមណមួយភគបីៃន បជជនសរបុ ១៣,៤ ននក់ មជំេរ នឆន ំ 
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២០០៨ មន យុ ១៤ ឆន ំ ឬេកមងជង ។ អ លទធភពបេងកតកូនថយចុះ 
បែហលមកពីករេកនេឡងៃនករសិក អប់រកំនុងចំេ ម បជជនទំងមូល 
ជពិេសស សី ។ អ អនក េនកនុងបនទុក ម យុបនថយចុះ ។ 
 ករេកនេឡងខំងៃនអកខរភពរ ងឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
មនកំេណ នៃនអ របស់ សី េ ចនជង អ របស់បុរស ។ 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យចំនួនេ ចនៃន បជជនេនះ (៤៨,៩ ភគរយ) មិនបន 
បញច ប់ក មិតបឋមសិក េនឆន ំ ២០០៨ ។ បចចុបបនន បជជនដល់ យុេធករដ៏េ ចន 
ជអកខរជនេបេធ ប នឹងដប់ឆន ំមុន ។ បុ៉ែនវសិមភពខងេយនឌ័រេនែតមនេចទ 
េ យ រអកខរជនមនករងរេធជបុរស (៨២,៧ ភគរយ) េ ចនជង សី (៦៩,១ 
ភគរយ) េនឆន ំ ២០០៨ ។ 
 ចំេ ល បជជននឹងេកនេឡងរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥ ែដលមនអ មធយម ១,៣ 
ភគរយកនុង មួយឆន ំ ខណៈែដល បជជនដល់ យុេធករ ( យុ ២៥-៥៤ ឆន ំ) 
នឹងេកនេឡងខពស់ មអ បចំឆន ំ ជមធយម ៣ ភគរយ ។ ទំងេនះ 

ចនំមកនូវផល បេយជន៍ដល់ បេទស េបមនជេ មសេគល នេយបយ តឹម តវ ។ 
េនេពលដូចគន េនះ បេងកតបញ បឈមមួយចំនួនដល់ករបេងកតករងរេ យ 

រករេកនេឡងៃនកមំងពលកមម ។  
 កមំងពលកមមរបស់ បេទស ( យុ ១៥ ឆន ំេឡង) 
ក៏មនករែ ប បលកនុងទសវត រក៍នងមក េហយបនេកនេឡងជមធយមកនុងមួយឆន ំ ៣,៣ 
ភគរយ មន បមណ ៧ ននក់េនឆន ំ ២០០៨ ។ អ ចូលរមួកមំងពលកមមវយ័េកមង 
បនថយចុះបនិច ែដលឆុះបញច ំងនិនន ករ ជវជិជមនរបស់យុវជន 
សថិតេនបនយូរកនុង បព័នធអប់រ ំ ។ ជទូេទ សីវយ័េកមង ក់ដូចជចូល 
និងេចញពីកមំងពលកមមមុន យុជងបុរសវយ័េកមង ។ 
អ សកមមភពេសដកិចចរបស់ សី េនែតខពស់បនិចជងបុរសកនុងទសវត រ ៍ កនងមក 
េទះបីមនគមតតិចខង េយនឌ័រកនុងអ ចូលរមួកមំងពលកមមពីឆន ំ ១៩៩៨ េទឆន ំ 
២០០៨ ក៏េ យ ។ 
 េនឆន ំ ២០០៨ បជជន ៦,៨ ននក់មន យុ ១៥ ឆន ំេឡង 
មនករងរេធែដលឆុះបញច ំងពី កំេណ នអនកមនករងរេធកនុងទសវត រ ៍ ៤៣,៣ ភគរយ 
ឬកំេណ នជមធយម បចំឆន ំ ៣,៦ ភគរយ ំង ពីឆន ំ ១៩៩៨ ។ 
ផលេធ បអនកមនករងរេធេទនឹង បជជនមន ៧៧ ភគរយជមួយនឹងផលេធ ប 
ស មប់យុវជនេកនេឡងដល់ ៥៨ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ 
 េទះបី អ អនកគម នករងរេធេនទប និងថយចុះកនុងទសវត រក៏៍េ យ 
ក៏ែផនកដ៏ធំៃនកមមករ (៨២,៥ ភគរយ) បនករងរមនភពងយរងេ គះ 
ែដលកំណត់េ យអនកេធករឲយ គ រេ យមិន យក បក់ឈនួល 
និងអនកេធករេ យទុនផទ ល់ខួន ។  
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 ពីឆន ំ ២០០៤ េទឆន ំ ២០០៨ កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈបនព ងីកសកមមភព 
េដមបីអភិវឌ ន៍េឆព ះេទជេ មសករងរទំងកនុង សក និងបរេទស ។ ចំេពះបញេនះ 
បជជនកមពុជ 
ែដលេធករេនេ ក បេទសបនេកនេឡង មរយៈប ញផូវករកនុង បេទសម៉េឡសីុ 

ធរណរដកូេរ ៉ ៃថ និងជបុ៉ន ។ ភគេ ចនៃនពួកេគ 
តវបនផល់ករងរកនុងវស័ិយឧស ហកមម បនទ ប់មកករងរកនុងផទះ និងវស័ិយកសិកមម ។ 
េនេដមឆន ំ ២០០៤ សីមនចំនួនេ ចនជងបុរសេទេធករេនេ ក បេទស ។ 
 ជរ ភិបលកមពុជបនបេងកត ថ ប័ន េដមបអីភិវឌ ន៍ជំនញរបស់កមមករ 
បុ៉ែនបញ បឈមេន ែតមនគួរឲយកត់សមគ ល់ ។ េយង ម កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ បនឲយដឹងថ ចំនួនអនក 
បញច ប់ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈេកនេឡងពី ៨៨.៣៦៧ នក់េនឆន ំ 
២០០៧ េទ ១១៣.៦៤៨ នក់េនឆន ំ ២០០៨ ។ 
 ជសរបុ ផលិតភពករងរមនតៃម បមណ ៤,១៩ នេរ ល (១.០៣០ 
ដុ រ េមរកិ) េនឆន ំ ២០០៨ ។ 
ករែ ប បល បចំឆន ំជមធយមខពស់ជងេគៃនផលិតភពករងររ ងឆន ំ ១៩៩៨ និង 
២០០៨ គឺ ែផនករកុរកែរ ៉ និងថម (១៩,៤ ភគរយ) បនទ ប់មកែផនកហិរញញវតថុ 
និងេស កមមដៃទេទ ត (៨,៦ ភគរយ) ។ 
កំេណ ន បចំឆន ំជមធយមៃនផលិតភពករងរកនុងវស័ិយកសិកមម 
កនុងរយៈេពលដូចគន បនេកនេឡងយឺត មន ១,៧ ភគរយ ក៏ដូចជែផនកពណិជជកមមមន 
១ ភគរយ ។ ក មិតផលិតភពករងរេនកមពុជេន 
ទបជងប បេទសជិតខងកនុង ៊ ន ។ 
 វបិតិេសដកិចច និងករេឡងៃថៃនមូប រ 
បននំមកនូវបញមួយចំនួនដល់ភព កី ក និងផល ប៉ះពល់ដល់ករជួយសងគម 
និងករគំពរសងគមែដលជក សំខន់កនុងករអភិវឌ ន៍េសដកិចចកមពុជ ។  
 ករគំពរសងគមបចចុបបននេនកមពុជ រមួមន i) 
េប ជតិរបបសនិសុខសងគមស មប់និេយជិក ែផនកឯកជន 
ែដលផល់ករធន ៉ប់រងខងេ គះថន ក់ករងរ ii) េប ជតិ 
របបសនិសុខសងគមស មប់ ម នី ជករសីុវលិ 
ែដលផល់អតថ បេយជន៍ខងេ ធននិវតន៍ iii) កមមវធីិគំពរ សុខភពសងគមេផ ងៗ 
ែដលសំេ េទេលកមមករ កី ក និងេធកនុងេសដកិចចមិនេរ បរយ ដូចជមូលនិធិ 
សមធម៌ែផនកសុខភព និង គេ មងករធន ៉ប់រងែផនកសុខភពកនុងសហគមន៍ iv) 
កមមវធីិសំ ញ់សុវតថិភពសងគមេផ ង ៗ (ឬ ជំនួយសងគម) សំេ េលអនក កី ក 
និងមនភពងយរងេ គះ ។ ពួកគត់ តវបនផល់ហិរញញបបទនមួយ 
ចំនួនធំេ យមច ស់ជំនួយ ។ 
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 បចចុបបនន សថិតិអំពីេ គះថន ក់េនកែនងេធករបនបងញថ បជជនមួយចំនួនធំ 
ែដលជួបេ គះ ថន ក់ គឺជកមមករនីិកនុងឧស ហកមមកត់េដរ ។ ជរ ភិបល 
បនកំណត់េគលនេយបយេដមបីែកលម សុខភព 
និងសុវតថិភពេនកែនងេធកររបស់កមមករ រមួទំងេគលនេយបយ 
និងកមមវធីិេនកែនងេធករ ខងេមេ គហីុវ និង យករណ៍អំពីេ គះថន ក់ និងរបួស ។ 
ែផនករេមអំពីសុខភព និងសុវតថិភពេន កែនងេធករេនកមពុជេលកទីមួយ 
តវបន បកសេនឆន ំ ២០០៩ ។ 

 ទក់ទងនឹងកុមរេធករងរ េយង មជំេរ ន បជជនឆន ំ ២០០៨ ចំនួន ៩,៧ 
ភគរយៃនកុមរ ទំងអស់េធករយ៉ងេ ច ស់ បំមួយែខ 
ឬេ ចនជងកនុងរយៈេពលមុនេធជំេរ ន ។ កនុងេនះចំនួន កុម មនេ ចនជងបនិចពីកុមរ ី
។ សមម តពលកមមកុមរកនុងវស័ិយកសិកមមបនថយចុះកនុងទសវត រ ៍ កនងមក 
ខណៈែដលសមម តេធករកនុងវស័ិយឧស ហកមម និងេស កមមបនេកនេឡង ។ 
ភគេ ចនៃន កុមរមនករងរេធ បនបញច ប់ក មិតបឋមសិក  ។ បមណែត ៤,៦ 
ភគរយៃនអនកទំងេនះ បន បញច ប់ក មិតអនុវទិយល័យ ។ កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈបនចប់េផមេរ បចំេគលនេយ បយ 
សំេ លុបបំបត់ទ មង់ធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ បនថយពលកមមកុមរ 
និងឧបបតិេហតុៃនករ ជួញដូរកុមរ និង សី ។ 
 បព័នធទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេនកមពុជេនេកមងខចីេនេឡយ 
ជមួយនឹងសហជីពែដលចប់មនេនពក់ ក លទសវត រឆ៍ន ំ ១៩៩០ 
មុនករអនុមតិចបប់ករងរឆន ំ ១៩៩៧ សំេ ដល់ករធន ៉ប់រងដល់សិទិធ 
និេយជិតែផនកឯកជនចូលរមួកនុងសហជីព និងកូដកមម ។ បចចុបបននមន ៤២ 
សហព័នធសហជីព (និង ៥ សហភពសហព័នធសហជីព) េន មវស័ិយេផ ង ៗ 
ៃនេសដកិចច និង ២៨ សហព័នធសហជីពេនកនុង វស័ិយកត់េដរ ។ 

ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេនកមពុជ តវបនសមគ ល់េ យកូដកមម និងវ ិ ទ 
ជពិេសសកនុងវស័ិយ    កត់េដរ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ និេយជិត 
និងនិេយជកមិនមនបទពិេ ធន៍ ឬឧបករណ៍ចំបច់កនុង ករ យវ ិ ទេឡយ 
មុននឹងេ ជសយកកូដកមម ។ ក៏បុ៉ែន បនិចមងៗ តវបនផស់បូរេ យ រករយល់ 
ដឹងចបប់េ ចន និងមនករអភិវឌ ន៍យនករស មះស មល ជញ ក ល 
និងអនុសញញ រមួ ។ េទះបីចំនួន អនុសញញ រមួទំងអស់ពំុមនក៏េ យ 
ក៏បចចុបបននចំនួនអនុសញញ រមួ ែដលចុះហតថេលខេហយ មន បមណ ២៤៦ ។ 
ចបប់ករងរ 
និងបទបបញញតិេនកមពុជជួយដល់ទស នៈៃនភពជតំ ងបំផុតស មប់សហ  ជីព ។ 
បទបបញញតិថមីមួយេចញេនឆន ំ ២០០៨ 
បនជួយស មលដល់ករបញជ ក់ភពជតំ ងបំផុតរបស់ សហជីពេ យ កសួងករងរ 
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និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ ែដលជលទធផលមន ៤០០ ភគរយ បញជ ក់ថមី េកនពីជងមុន 
និងមន ២០២ ភពជតំ ងបំផុត ែដលបនបញជ ក់េ យលិខិត ។  

ជទូេទ និនន ករគួរកត់សមគ ល់កនុងទសវត រក៍នងមកកនុងទីផ រករងរេនកមពុជ 
ែដលេកនេឡង បនកត់បនថយអ ភព កី ក បុ៉ែនេនែតខពស់ 
េទះបីអ អនកគម នករងរេធធក់ចុះទបក៏េ យ ។ 
ទំងេនះមនទំនក់ទំនងេទនឹងគុណភពករងរ 
ជពិេសសសមម តដ៏ធំៃនកមមករកនុងករងរមនភព ងយរងេ គះ ។ 
និនន ករចំេ ល បជជន បងញបនពីកំេណ ន បជជនដល់ យុេធករ ចបែនថម 
បញ បឈមដល់ឱកសករងរសមរមយ 
េនេពលែដលមនករេកនេឡងៃនកមំងពលកមម ។ េទះបីករ ចូលរមួកនុងកមំងពលកមម 
មនគមតខងេយនឌ័រថយចុះក៏េ យ ក៏អ អនកគម នករងរេធជ សីខពស់ ជងបុរស 
េហយមនសមម តធំចំេពះកមមករនីិែដលមិនេចះអក រ ។ 
ផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ កេលទីផ រករងរ 

ករធក់ចុះយ៉ងឆប់រហ័សៃនសកមមភពេសដកិចចសកលេ ក 
ែដលចប់េផមេនឆន ំ ២០០៨ រហូតដល់ឆន ំ ២០០៩ 
បនជះឥទិធពលដល់ បេទសកមពុជ មរយៈពណិជជកមម និងវនិិេយគ ជពិេសសកនុង 
វស័ិយកត់េដរ េទសចរណ៍ និងសំណង់ ។ 
កំេណ នកនុងវស័ិយកត់េដរបនថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ពី ១០ ភគរយេនឆន ំ ២០០៧ 
មកែត ២,២ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ ករបត់បង់ករងរកនុងវស័ិយេនះ ក៏មន 
កំរតិគួរយកចិតទុក ក់ផងែដរ ។ 
 េដមបីេឆយតបេទនឹងវបិតិេនះ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
បនចប់េផមបេងកត មជឈមណលករងរ មតំបន់ 
េដមបីភជ ប់ជមួយកមមករែដលឈប់េធករ និងគម នករងរេធរយៈេពលែវង 
េទនឹងករបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ និងករងរថមី ។ 
មជឈមណលករងរមុនេគបងស់ តវ បនបេងកតេនកនុង ជធនីភនំេពញ 
និងមជឈមណលចំនួនពីរេទ តនឹងបេងកតេនចុងឆន ំ ២០១០ ។ 
 េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេសដកិចច និងហិរញញវតថុសកលេ ក 
េល បជជនងយរង េ គះ និង កី ក ជរ ភិបលបន ក់េចញនូវវធិនករជេ ចន 
រមួមនកញច ប់ រេពពព័នធ ជំរញុកំេណ ន 
និងព ងឹងករយកចិតទុក ក់េលករគំ ទដល់កមមវធីិសំ ញ់សុវតថិភពសងគម ។ 
បចចុបបននេគលបំណង របស់ ជរ ភិបល 
គឺបេងកតនូវមធយបយអចិៃ នយ៍មួយែដលជកមមវធីិគំពរសងគម ដូចជគេ មង 
ករងរ ធរណៈែដលេ បកមំងពលកមមេ ចន 
និងករេផទរ ច់ បក់មនលកខខណស មប់ បជជន ែដល កី ក និងងយរងេ គះ ។ 
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 ចំេពះេគលនេយបយម៉ កេសដកិចច ធនគរជតិៃនកមពុជ 
បនេឆយតបែដលរមួមនករ ស មលដល់ករអនុវតន៍េគលនេយបយរបិូយវតថុ 
និងវធិនករជេ ចនេទ ត េដមបីគំ ទ និងព ងឹង បព័នធ ហិរញញវតថុ និងធនគរ ។ 
 

     
ដូេចនះ ជរ ភិបលបនផល់ ទិភពខពស់កនុងករេ ះ យបញ បឈម មវស័ិយដូ
ចខងេ កម៖ 

 េធឲយមនទីផ រេ ចន ស មប់វស័ិយកត់េដរ និងទំនិញកមមន លេផ ងៗេទ ត 
េ យសះ ែសងរកពី សីុបូព៌ មជឈឹមបូព៌ និង ហិក។ 

 ែកលមេហ រចនសមព័នធស មប់វស័ិយេទសចរណ៍ 
និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍បែនថមេទ ត 
ពមទំងេរ បចំកញច ប់េទសចរណ៍ បកបេ យភពទក់ទញ ។ 

 ផល់ ទិភពកនុងករេ ប បស់ធនធន និងជំនញរបស់ ជរ ភិបល 
និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េដមបី ព ងីកវស័ិយកសិកមមឲយបនេ ចនែថមេទ ត ។ 

 េធករវនិិេយគបែនថមេទ តេលករអភិវឌ ន៍េហ រចនសមព័នធ 
ជពិេសសេលវស័ិយថមពល 
េដមបីកត់បនថយៃថេដមថមពលស មប់ែផនកឯកជន និងសហគមន៍ ។ 

 បនេលកកមពស់ និងគំ ទដល់ករបេងកត ទពយធន 
និងែកលមក មិតជីវភពេ យអនុេ ម ម េគលករណ៍ 
និងនីតិវធីិែដលបនកំណត់េនកនុងរដធមមនុញញ។ 

បញទីផ រករងរកនុងទសវត រក៍រងរសមរមយេន សីុ ឆន ំ ២០០៦-២០១៥  
កមមវធីិករងរសមរមយ (២០០៨-២០១០) 

ផល់នូវយុទធ សស មប់េ ះ យបញទក់ទងនឹង បរមិណ 
និងគុណភពករងរេនកមពុជ ។ 
ករេរ បចំកនុង កបខ័ណយុទធ សចតុេកណរបស់ ជរ  ភិបល 
និងែផនករជតិអភិវឌ ន៍េសដកិចច សងគមកិចចែដលផល់នូវមូល នដល់ ជរ ភិបល 
េដមបីកំណត់ េគលនេយបយេឆយតបរមួមន៖ 

 បេងកនឱកសករងរ និងផលិតភពករងរស មប់ សី និងបុរស យុវជន 
និងជនពិករ ជពិេសសេនតំបន់ជនបទ 

 ែកលមវធិនៃនចបប់ និងព ងឹង បសិទធភពចបប់ករងរ ថ ប័នទីផ រករងរ 
និងករអនុវតន៍ មសង់ រករងរអនរជតិ 

 យល់ ពម និងអនុវតេគលនេយបយ េដមបីែកលម និងករពរសិទិធកុមរ សី 
កមមករ េទសន បេវសន៍ និង បជជនមច ស់ សក 

 បេងកនវ ិ លភពគំពរសងគមស មប់កមមករ និងកមមករនីិ កនុងេសដកិចចេរ បរយ 
និងមិន េរ បរយ ។  
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 វបិតិេសដកិចចសកលេ ក បនេធឲយេឃញចបស់អំពីឱកសករងរ និងសងគម 
និងបញ បឈម មួយចំនួនដូចបនបញជ ក់កនុងរបយករណ៍េនះ ។ 
ឆង មផលប៉ះពល់ៃនវបិតិ បញសំខន់ៗមួយចំនួនក៏ នឹងមនឥទិធពលេលសមិទិធផល 
និរនរភព និងកំេណ នករងរេនកមពុជ៖ 

 បញ បឈមៃនករសេ មចបននូវផលិតភពករងរេពញេលញ 
និងករងរសមរមយស មប់ ទំងអស់គន  

 ករកត់បនថយភព កី ក មរយៈបេងកនផលិតភព 
 ករអភិវឌ ន៍ជំនញ និងករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  
 ករគំពរេដមបី បយុទធនឹងភពងយរងេ គះ 
 សមភពខងេយនឌ័រ 
 ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈសុខភិបល 
 សថិតិទីផ រករងរគួរទុកចិតបន និងទន់េពលេវ ។ 
កនុងបរបិទៃនបញ បឈមទីផ រករងរ េគលនេយបយសំខន់ មែផនកគឺ៖ 

 យុទធ សជតិសីពីករងរេ យយកចិតទុក ក់េលបញេយនឌ័រ 
 យុទធ សគំពរសងគម 
 បរយិកសស មប់ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ។ 

 

 
េសចកីសននិ ន 
 េនេពលែដល បេទសកមពុជបនរកីចេ មន 
និងេធសមហរណកមមបែនថមេទ តេទកនុងេសដកិចច សកលេ កេនះ 
ករទទួលបននូវករងរសមរមយ និងផលិតភពករងរ េនែតជមេធយបយមួយ 
ដ៏សំខន់កនុងករកត់បនថយភព កី ក ។ េទះបីសេ មចបនសមិទធផលសំខន់ៗក៏េ យ 
ក៏េនែតមនបញ បឈមស មប់ករបេងកតេគលនេយបយ ស មប់
បេទសេដមបីសេ មចបននូវេគលេ ករងរសម រមយ ។ 
សមម តដ៏ធំៃនករងរ បកបេ យភពងយរងេ គះ គួរ តវបនយកចិតទុក ក់ ។ 
បជជន ដល់ យុេធករនឹងេកនេឡងេនឆន ំខងមុខ បងខំឲយទីផ រករងរ 
ផល់ករងរ បកបេ យគុណភព ក៏នឹង តវេកនេឡងផងែដរ ។ 
េដមបីេ ះ យឱនភពៃនបរមិណ និងគុណភពករងរ េគលនេយបយ សំខន់ ៗ 
ស មប់បញ បឈមេន តវបនបេងកតេឡងេនកមពុជ ។ 
 ទក់ទងេទនឹងេយនឌ័រ និងព័ត៌មនទីផ រករងរ ម យុ 
ជបញសំខន់ស មប់េធេសចកី សេ មចចិត 
និងបេងកត បព័នធព័ត៌មនទីផ រករងរ បកបេ យ បសិទធភព 
ដូចែដលបនេរ ប ប់កនុងែផន ករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ឆន ំ ២០០៩-
២០១៣ ។ បេទសកមពុជ បនក ង បព័នធសថិតិ ជតិដ៏រងឹមំមួយ ។ 
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ជំេរ ន មេពលកំណត់ និងករអេងកតេសដកិចច និងសងគមកិចច បនផល់នូវទិននន័យ 
ស មប់សូចនករទីផ រករងរ ។ 
ទិននន័យេនះ តវបនេ ប បស់ស មប់ករវភិគនិនន ករករងរ និង 
សងគមែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
ទិននន័យអំពីែផនកសំខន់ៗ មួយ ចំនួនដូចជចំណូល ករងរេសដកិចចមិនេរ បរយ 
ភពគម នករងរេធ គប់ គន់ ករងរបនចំណូលតិច េម៉ងេធករ 
យនករផស់បូរេយបល់ខងសងគម ែដលបចចុបបននមិនមនេឡយ ។ ជងេនះេទ ត 
ករខិតខំ បឹងែ បង ត មវឲយពឹងែផកេលមូល នព័ត៌មនស មប់ករវភិគ 
និង ម ននិនន ករករងរ និងសងគម េពញេលញ និងលមិត 
ែដលផល់ករេជ ទុកចិតជមូល នស មប់េរ បចំេគលនេយបយទីផ រករ  ងរ ។ 
េ កពីេនះ តវមន បព័នធ បមូល និងផ ពផ យទិននន័យែដល តឹម តវមួយ 
េហយេ បទិននន័យទំង េនះស មប់វភិគ 
និងជព័ត៌មនទីផ រករងរដ៏មន រៈ បេយជន៍ ។ 
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                                                                                      ជំពូក 
                                                             ១ 

 

េសចកីេផម 
 
១.១ វ រ 
 កមពុជ 
បនទទួលនូវកររកីចំេរ នគួរឲយកត់សំគល់េនកនុងករជំរញុករអភិវឌ ន៍េសដកិចច និង
េនកនុងករក ង ថ ប័នជតិននរបស់ខួនេឡងវញិ កនុងរយៈកល ២ 
ទសវត កនងេទេនះ ។ េសថរភពម៉ កេសដកិចច ជមួយនឹងេសថរភពនេយបយ 
និងបរយិកសវនិិេយគេសរមួីយ បនផល់វភិគទនដល់លំហូរចូល 
នូវករវនិិេយគែដលបនជំរញុកររកីចំេរ នែផនកេសដកិចច ។ បករេនះបនេលកសទួយ
ជីវភព បជជនកមពុជជេ ចនចកផុតអំពីភព កី ក ។ មនកររកីចំេរ នគួរឲយកត់សំគល់
ែដលបនទទួល កនុងដំេណ រេឆព ះេទរកសមិទធផលៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហវត  ។ 
យ៉ង កីក៍េនមនករលំបក ក លបងជេ ចនេទ ត ែដល តវ បឈមេនេឡយ ។ 
សមម តកនុងក មិតគួរឲយកត់សំគល់ៃន បជជន េនែតបនរស់េនកនុងភព កី ក និង
វសិមភពែដលបន ស់ែវង មរយៈករែបងែចកផលចំណូល និង ចំ យ
េនែតបនេកនេឡង ។ 
  

គនឹះេនកនុងករកត់បនថយភព កី ក គឺករទទួលបននូវឱកសករងរសមរមយ។ 
ករងរសមរមយរមួបញចូ លមិន គន់ែតករមនករងរេធរបស់ សី និងបុរសបុ៉េ ះេទ 
បុ៉ែន ទមទរនូវករងរ បកបេ យផលិតភពែដលផល់នូវចំណូល គប់ គន់ 
េដមបីេធឲយកមមករ និង គ ររបស់គត់ចកផុតអំពី ភព កី ក ផល់លកខខណស មប់
ករទទួលបនករងរែបបេនះ មនសុវតថិភពេពលជួបេ គះ សនន 
លកខខណករងរលេរ ង ល់ៃថង និងករចូលរមួកនុងករេធេសចកីសំេរចចិត
ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ជីវតិ និងជីវភពរបស់ពួកគត់ ។ េ យេហតុេនះ 
មនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធជមួយនឹងធមមជតិ និងចលករ ៃនទីផ រករងរ ។ 

 

 េនឯករ បជំុថន ក់តំបន់ៃន ៊ នេលកទី ១៤ របស់អងគករពលកមមអនរជតិ (ILO) 
កនុង ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៦ តំ ងរ ភិបល និេយជក និងនិេយជិត ពី បេទសកមពុជ 
និង បេទសជសមជិកៃន សីុ-ប៉សីុភិចដៃទេទ ត បនសនយេ យខួនឯងស មប់
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ទសវត រក៍រងរសមរមយរបស់ ៊ នមួយ ស មប់រយៈកលរហូតដល់ឆន ំ២០១៥។1 
ប េគលនេយបយ និងកមមវធីិែដលបនផល់ព័ត៌មនេ យ 
ករវភិគែដល ចេ ប បស់បន ៃនសថិតិទីផ រករងរ និងសងគមរបស់កមពុជមនភព
ចំបច់េដមបីឈន េឆព ះេទសំេរចបនប េគលេ ៃនករងរសមរមយ ។ 
េ យេ ប បស់ទិននន័យថមីៗបំផុត របយករណ៍ និនន ករពលកមមនិងសងគមកមពុជឆន ំ 
២០១០ េនះ បំភឺអំពីព័ត៌មនៃនទីផ រករងររបស់កមពុជ និងរេំលច េចញនូវេគល
នេយបយែដលជប់ទក់ទង ។ 
 

១.២ កមមវតថុៃនរបយករណ៍ 
 ចំណុចចប់េផមៃនេគលនេយបយ បកបេ យលកខណៈជក់ែសង 
និងសំេ េលលទធផល គឺ តវ ស័យេលព័ត៌មនែដលមនលកខណៈចបស់ ស់ 
និងជប់ទក់ទង ។ េ យេហតុេនះ កមមវតថុចំបងេន កនុងករេរ បចំរបយករណ៍េនះ 
គឺសំេ ចង កងទិននន័យែដលមន  និងពិនិតយេមលេលេគលនេយបយន 
នេដមបីផល់េចញនូវករវភិគ និងករពិនិតយសីុជំេ េលកមំងពលកមម និងនិនន ករសងគម
របស់ បេទស ែដលេនះនឹងកយេទជមេធយបយអប់រផំ ពផ យ ដ៍មន បេយជន៍មួយ
ស មប់ករជំរញុករងរសម រមយ ។ របយករណ៍េនះ 
មនេគលបំណងជពិេសសស មប់ជ បភពព័ត៌មន ែដល ចអនុវតបន 
ស មប់អនកេរ បេគលនេយបយ អនក វ ជវនន  និងប ឯកជនដៃទេទ តែដល
េធករេលវស័ិយ េសដកិចច និងសងគមស មប់ករអភិវឌ ន៍កមពុជ និងតំបន់ ។ 
 

១.៣ រចនសមព័នធៃនរបយករណ៍ 
របយករណ៍បនេរ បចំជ ៥ ជំពូក៖ ជំពូក ១ ផល់នូវ វ រ 

និងវធីិ សែដលបនេ ប បស់ក៏ដូចជភពមនែដនកំណត់របស់របយករណ៍ ។ 
ជំពូក ២ ពិភក អំពីចរតិលកខណៈ បជ សទូេទ ចំនួន និងសមសភព បជជន 
អ អកខរភព និងកំរតិវបបធម៌ ។ ជំពូក ៣ ផល់នូវករពិនិតយសីុជំេ េល 
ទិដភពសងគមេសដកិចចថមីៗ និងនិនន ករទីផ រករងរែដលមនជប់ទក់ទងនឹងករងរ 
ករបំ ស់ ទីកមំងពលកមម ករបណុះប លវជិជ ជីវៈ ករអភិវឌ ន៍េទពេកសលយ 
តំរវូករទីផ រករងរ ផលិត ភពៃនកមំងពលកមម ករគំពរសងគម 
សុវតថិភពនិងសុខភពមុខរបរ ពលកមមកុមរ សមជិកភព ៃនសហជីព កិចចករសហជីព
កមមករ និងទំនស់ឧស ហកមមេនកនុង បេទស ។ ជំពូក ៤ េលកេឡងអំពី ករវភិគផលប៉ះ
ពល់ទក់ទងេទនឹងវបិតិេសដកិចចសកលេ កចំេពះទីផ រករងរ និងករេឆយតប
របស់ ជរ ភិបលកមពុជ ។ ជំពូក ៥ បងញអំពីករពិភក េលបញៃនទីផ រ
                                                      
1 ILO, Realizing decent work in Asia: Conclusions, Fourteenth Asian Regional Meeting, Busan, Korea,29 
August - 1 September 2006, available at: 
www.ilo.org/public/english/standards/relm/rgmeet/14asrm/conclusions.pdf 
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ករងរែដលមនេកតេឡងកនុងរយ:កល ៃនទសវត ករងរសមរមយរបស់ ៊ ន 
និងពិនិតយេមលអំពីថ េត ជប់ទក់ទងេទនឹងករលំបក កលបង 
និងក នុវតភពរយ:េពលែវងស មប់កមពុជដូចេមច ។ 

ករេបះពុមពផ យេនះ ែផកេទេលទិននន័យែដលមន េ យេផតេទេលករ
វភិគនិនន ករ បជ សថមីបំផុត ទីផ រករងរ និងនិនន ករេសដកិច្ច 
េ យរេំលចនូវេគលនេយបយែដលពក់ពនធ័ 
និង ចអនុវតបនកនុងលកខណៈចបស់ ស់ និងចំចំណុច ។ ករវភិគ ក៏បនេផតជ
ពិេសសេទេល លកខណៈេយនឌ័រ និងពយយមបំែបកទិននន័យ 
និងករវភិគ មលកខណៈេយនឌ័រេន គប់កែនងែដល ច េធេទបន ។ 
ឧបសមព័នធសថិតិលំអិត ក៍មនផល់ជូននូវែផនកខងេ កយែដល ចេ ប បស់ស មប់ករ 
េ ប បេធ បជអនរជតិ ៃនសូចនករែដលមនលកខណៈេយនឌ័រ ែដល តវបន
េ ប បស់ស មប់ករ ស់ ែវង ករវវិតន៍េឆព ះេទរកេគលេ ននរបស់ករងរសមរមយ 
។ 

 

១.៤ បភពទិននន័យ 
ទិននន័យែដលគួរឲយទុកចិតបន 

មិនមនជនិចចកលេទេនកនុង បេទសកំពុងអភិវឌ ជេ ចន ។ បេទសកមពុជក៍ដូេចន ះែដរ 
ពិេសសព័ត៌មនៃនកមំងពលកមមែដលលំអិត និង បកបេ យបចចុបបននភព ។ យ៉ង កី 
អនក វ ជវបនខិតខំពយយម វរកអស់ពីលទធភពនូវ បភពទិននន័យជេ ចន
េ យរមួទំងពី ថ ប័នជតិ និងអនរជតិ េដមបីផល់េចញនូវករវភិគ បកបេ យ
លកខណៈ បកួត បែជងេនះ ។ ទិននន័យ ភគេ ចនបនមកពីករអេងកតសងគមេសដកិចចនន 
ក៍ដូចជជំេរ ន បជ សទូេទៃនកមពុជឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ ែដលបនអនុវតេ យ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ ។ ទិននន័យៃនភព កី កបន សង់េចញអំពីរបយ ករណ៍ភព កី ក 
ែដលធនគរពិភពេ ក និងទីភន ក់ងរអភិវឌ អនរជតិរបស់សុ៊យែអត (SIDA) បន 
ផលិតកនុងកិចចសហករជមួយ វ.ជ.ស ។ ព័ត៌មនអំពីករវនិិេយគទុនផទ ល់ពីបរេទស 
បនមកអំពីធន គរជតិៃនកមពុជ។ 

ទិននន័យខះែដលជប់ទក់ទងនឹងពលករេនេ ក បេទស 
ករបណុះប លវជិជ ជីវ: និងតំរវូករពលករពីករវនិិេយគ 
ករធន ៉ប់រងសងគមសុវតថិភពករងរ និងវ ិ ទករងរបនមកពី កសួងករងរ
និងបណុះប លវជិជ ជីវ: ។ អនក វ ជវៃនរបយករណ៍ ក៍បនេធសំភសន៍ផងែដរជ
មួយនឹងបុគគលសំខន់ៗ េដមបីទទួលបននូវទិននន័យ 
និងករវភិគបែនថមេ យរមួទំងតំ ងរបស់សហជីព តំ ងរបស់ ថ ប័ននិេយជក 
និងនយករបស់នយក នព័ត៌មនទីផ ររបស់ កសួងករងរ និងបណុះប ល 
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វជិជ ជីវ: ។ បភពព័ត៌មនដៃទេទ តែដលបនេ ប បស់ មនបញជ ក់េឈម ះេនកនុង
របយករណ៍េនះ (សូម ពិនិតយេមលផងែដរនូវែផនកឯក រេយង) ។ 

 
 
 

១.៥ ភពមន ពំែដនៃនរបយករណ៍ 
 េទះបីជមនករខិតខំ បឹងែ បង បមូលទិននន័យ និងព័ត៌មនែដលជប់ទក់ទង 
និងគួរឲយទុក ចិតបនយ៉ង កី ភពមន ពំែដនមិន ចេច សផុតបន 
មនដូចខងេ កម៖ 

• ទិននន័យភគេ ចនែដលមនស មប់ករេធករវភិគ មេស៊រៃីនេពលបន 
គឺមនែតមកពី ទិននន័យជំេរ ន បជ សទូេទៃន បជ សកមពុជែតបុ៉េ ះ 
។ មកដល់បចចុបបននេនះមនែតទិននន័យជំេរ ន បជ ស ២ បុ៉េ ះ 
េនះគឺជំេរ នឆន ំ១៩៩៨ និង ឆន ំ២០០៨។ 

• ទិននន័យអេងកតពីរៃនឆន ំេផ ងគន  ជទូេទមិន ចយកមកេ ប បេធ បគន បន 
ស័យេ យភពខុសគន ៃនគំរ ូ វធីិ ស 

និង ងសំណួរែដលបនេ ប បស់។ 
• ទិននន័យេលទិដភពេផ ងៗៃនទីផ រករងរ ដូចជករងរមិនផូវករ 

ករងរបែនថម ទំនក់ទំនងករងរ រយ:េពលេធករងរ ជន កី កែដលេធករងរ 
បក់េប រវត និង បក់ចំណូល និងលកខ
ខណករងរដៃទេទ តមិនមនកនុងលកខណៈសីុគន េទ ។ ទិននន័យែដល
មនស មប់ព័ត៌ មនទំងេនះមិន តវបនកំណត់ឲយបនចបស់ ស់ ឬេរ បចំ
ឲយបនសីុគន េទ េហយេ យ េហតុេនះក៍មិន
តវបនេ ប បស់េនកនុងករវភិគេនះែដរ ។ 
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   ជំពូក  

    ២ 

 

ចរតឹលកខណៈ បជ ស្រ 

ជំពូកេនះ បងញព័ត៍មនជមូល នអំពី បជ សេនកមពុជ ដូចជទំហំ 
និងសមសភគ បជ ស អ អកខរភព និងកំរតិសិក ែដលទទួលបន។ 
 

២.១ កំេណ ន បជ ស 

ចរតឹលកខណៈ បជ ស 
មនទំនក់ទំនងេទនឹងករផស់បូរកមំងពលកមមរបស់ បេទស ។ សូច 
នរក បជ សេ ប បស់ស មប់េរ បចំគំេ ង និងករ តតពិនិតយ ម ន 
យតំៃលដំេណ រ ប ពឹត េទរបស់គំេ ង ។ 

លទធផលជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ២០០៨ បងញថ បេទស 
កមពុជមន បជ ស ១៣,៤ ននក់ែដលកនុងេនះ ៦,៥២ ននក់ ឬ ៤៨,៦ 
ភគរយ បស និង ៦,៨៨ ននក់ ឬ ៥១,៤ ភគរយ សី ( ង ២.១) ។ 
អ កំេណ នមួយទស វត រ ៏ ១៩៩៨ ដល់ ២០០៨ េសមនឹង ១៦,៧ ភគរយ ឬ 
អ កំេណ នមធយម បចំឆន ំេសមនឹង ១,៥ ភគរយ ។ 

 

ង ២.១. អ កំេណ ន បជ ស ឆន ំ ១៩៩៨ - ២០០៨ 

េភទ 
ជំេរ ន បជ ស 

១៩៩៨ 

ជំេរ ន បជ ស 
២០០៨ 

អ កំេណ នមួយទស វត រ ៏ អ កំេណ នមធយម បចឆន ំ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ភគរយ ភគរយ 

សរបុ 
11 437 

656 100.0 13 395 
682 100.0 16.72    1.5

បស 5 511 408 48.2 6 516 054 48.6         17.8            1.6
សី 5 926 248 51.8 6 879 628 51.4          15.6            1.5

                                                      
2 អ កំេណ នមួយទសវតយ និងអ កំេណ ន បចំឆន ំ តវបនគណនបនទ ប់ពីករបូកសរបុចំនួន បជ ស ៤៥ ០០០ 
នក់េនកនុងតំបន់ែដលមិនបនេធ ជំេរ នឆន ំ ១៩៩៨ េ យ រអសនិសុខ ចំនួនបុរស និង សីសំ ប់ឆន ំ ១៩៩៨ 
េធករប៉ន់ ម នេទ មសមម តេភទេនកនុងចំ ម បជ សទូេទ។ 
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 បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ២០០៨ 

 

 

េយង មេស វេភសថិតិ បចំឆន ំរបស់អងគករសហ បជជតិឆន ំ ២០០៨ 
មន បជជន បមណ ៧៧៧ ននក់ ឬ ៨,៦ 
ភគរយៃន បជជនពិភពេ ករស់កនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ ។ បជជនកមពុជ មន ២,៣ 
ភគរយ ៃន បជជនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ ។  

ដូចបងញកនុង ង ២.២ អ កំេណ ន បជជនកមពុជ បចំឆន ំមន ១,៥ ភគរយ 
ខពស់ជង អ កំេណ ន បជជន បចំតំបន់ សីុ េគនយ៍ ១,២ ភគរយ ។ 
អ កំេណ ន បជ សកមពុជខពស់ជង អ កំេណ ន បេទសៃថ 
ខពស់ជងអ កំេណ ន បេទសេវ ត មបនិចបនួច ទបជងខំងជមួយអ  
កំេណ ន បេទសទីម័រេលស បុ៊យេណ និង បេទសហីលីពីន 
បុ៉ែនអ កំេណ នេនះទបជងតិចតួចេធ ប េទនឹង បេទស វ និងម៉េឡសីុ ។ 

 

ង ២.២. បជជនរបស់ បេទសកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍3 

បេទស 
ចំនួន បជ សពក់ក លឆន ំ ២០០៨ 

(ពន់នក់) 
អ កំេណ ន បចំឆន ំ(%) 

សីុ េគនយ៍ 576 637 1.2 

បុ៊េណ រូ ម 398 2.0 

កមពុជ 13 396 1.5 

ឥណូេណសីុ 234 342 1.1 

វ 5 983 1.7 

ម៉េឡសីុ 27 663 1.8 

ភូម 49 221 0.8 

ហីលីពីន 90 457 2.0 

សឹងបូរ ី 4 490 1.2 

ៃថឡងដ៍ 63 121 0.4 

ទិម័រ េលស 1 193 3.5 

េវ ត ម 86 373 1.3 
 

២.២ ទំហំ និងសមសភគ បជ ស 
ជំេរ ន បជ សឆន ំ ២០០៨ 

បងញថចំនួន បជ សកមពុជេនមនទំហំធំស មប់ “កុមរ” កនុងចំនួន ៤,៥១ 
ននក់ ឬ ៣៣, ៧ ភគរយែដលសថិតកនុង កម យុ ០ ដល់ ១៤ ឆន ំ កនុងេនះ បស មន 

                                                      
3 គប់ បេទសទំងអស់េលកែលងែតកមពុជ និង សរបុកស មប់តំបន់ សីុ េគនយ៍។ 
បភពទិននន័យ សង់េចញពីសនឹកព័ត៍មន បជជន ESCAP បងកក  ២០០៨ ។ 
បជជនកមពុជដក សង់េចញពីជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ២០០៨ ។ 
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២,៣១ ននក់ (៣៥,៥ ភគរយ) និង សី ២,២០ ននក់ (៣២ ភគរយ) ( ង 
២.៣) ។ េទះជយ៉ង ក៍េ យតួេលខេនះ បងញពីនិនន ករធក់ចុះពីឆន ំ ១៩៩៨ 
ែដលេនកនុង កម យុដូចគន  េនះមន ៤,៩ ននក់ ឬ ៤២,៨ ភគរយ ( បស ២,៥ 

ននក់ ឬ ៤៥,៤ ភគរយ និង សី ២,៤ ន នក់ ឬ ៤០,៤ ភគរយ) ។  
 
 

ង ២.៣. បជ ស ម កម យុ និងេភទ ឆន ំ ១៩៩៨-២០០៨  

កម យុ 

១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីរេភ
ទ 

បស សី 
ទំងពីរេភ

ទ 
បស សី 

ចំនួន 

0–14 4 897 808 2 502 407 2 395 401 4 513 792 2 314 806 2 198 986
15–24 2 089 945 1 018 284 1 071 661 2 988 492 1 503 759 1 484 733
25–54 3 592 551 1 629 576 1 962 975 4 653 371 2 188 238 2 465 133
55–64 461 924 196 791 265 133 668 727 279 059 389 668
65+ 395 428 164 350 231 078 571 300 230 192 341 108
សរបុ 11 437 656 5 511 408 5 926 248 13 395 682 6 516 054 6 879 628

ភគរយ 

0–14 42.8 45.4 40.4 33.7 35.5 32.0
15–24 18.3 18.5 18.1 22.3 23.1 21.6
25–54 31.4 29.6 33.1 34.7 33.6 35.8
55–64 4.0 3.6 4.5 5.0 4.3 5.7
65+ 3.5 3.0 3.9 4.3 3.5 5.0
សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

បភព   - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

 

ករធក់ចុះចំនួនកុមរកនុងទស វត រក៏នងមក 
េ យ រករបនធក់ចុះៃនអ លទធភពបេងកត កូនរបស់ សី ។ ង ២.៤ 
បងញពីចំនួនកូនមធយមែដលផល់កំេណ តេ យ សី យុ ១៥-៤៩ ឆន ំ េយង មជំេរ ន 
និង បភពអេងកត គ រ ។ តួេលខេនះបងញអ លទធភពបេងកតកូនរបស់ សី 
បនធក់ចុះ ពីជង បំនក់េន ឆន ំ ១៩៩៨ មកេន តឹមបីនក់កនុង សីមន ក់េនឆន ំ ២០០៨ ។  

 

ង ២.៤. អ លទធភពបេងកតកូនរបស់ សី ឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
ជំេរ ន/អេងកត អ លទធភពបេងកតកូន 

ជំេរ នឆន ំ ១៩៩៨ 5.3 
អេងកត បជ ស និងសុខភពឆន ំ 
២០០០ 

4.0 

អេងកត បជ សនិងសុខភពឆន ំ 
២០០៥ 

3.4 

ជំេរ នឆន ំ ២០០៨ 3.1 
 បភព  - ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 

របយករណ៍ទី ១ លទធភពបេងកតកូន និងមរណភព NIS/MOP 
- ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 
របយករណ៍ជតិសីពីលទធផលចុងេ កយ NIS/MOP 
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េយង មនិយមន័យរបស់អងគករសហ បជជតិ “យុវជន” 
សំេ េលមនុស ែដលមនវយ័កនុង ចេនះ ១៥-២៤ ឆន ំ និង“មនុស េពញវយ័” 
សំេ េលមនុស ែដលមនវយ័ ២៥ ឆន ំេឡង។ ចំនួន បជ ស ជយុវជនេកនេឡងពី 
២,១ ននក់ (១៨,៣ ភគរយ) កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ២,៩៩ ននក់ (២២,៣ ភគរយ) 
េន ឆន ំ ២០០៨ ែដលកនុងចំេ មេនះ បសបនេកនពី ១,០២ ននក់ (១៨,៥ ភគរយ) 
េទ ១,៥ ននក់ (២៣,១ ភគរយ) ខណៈែដល សីបនេកនពី ១,០៧ ននក់ (១៨,១ 
ភគរយ) េទ ១,៤៨ ននក់ (២១,៦ ភគរយ) ។  

ចំនួន បជ សេពញវយ័បនេកនេឡងផងែដរ កនុងចំនួន ច់ខតពី ៤,៤៥ 
ននក់ (៣៨,៩ ភគរយ) កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៥,៩ ននក់ (៤៤ ភគរយ) កនុងឆន ំ 

២០០៨ ែដលកនុងចំេ មេនះ បស បនេកនពី ១,៩៩ ននក់ (៣៦,២ ភគរយ) េទ 
២,៧ ននក់ (៤១,៤ ភគរយ) និង សីបនេកនពី ២,៤៦ ននក់ (៤១,៥ ភគរយ) 
េទ ៣,២ ននក់ (៤៦,៥ ភគរយ) ។ ករេកនេឡងៃនចំនួន បជ សជយុវជន 
និង បជ សេពញវយ័ បនេសចកីថនឹងមនករេកនេឡងៃនករផគត់ផគង់កំមំងពលកមម 
ដល់ បេទស ឬេ ប បស់ស មប់សកមមភពេសដកិចច ។ 

ករបនធក់ចុះៃនកំេណ ន បជ សកនុងឆន ំថមីៗេនះ 
បញជ ក់ពី បជ សកមពុជកំពុងេធដំេណ រករ េទកន់ទីបញច ប់ៃនអនរកល បជជន ។ 
ករេ ប បេធ បរចនសមព័នធ យុ បជ ស មេភទេឃញថ 
សមម តៃន បជជនជកុមរកនុង (០-១៤ឆន ំ) រញួខីកនុងទស វត រចុ៏ងេ កយេនះពី ៤២,៨ 
ភគរយកនុង ឆន ំ ១៩៩៨ មកត ៣៣,៧ ភគរយេនកនុងឆន ំ ២០០៨ 
េ យ រករធក់ចុះៃនអ លទភព បេងកតកូន ។ បជជនកនុង យុេធករ (១៥-៦៤) 
មនែត ៥៣,៧ ភគរយេនឆន ំ១៩៩៨ ទល់នឹង ៦២ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ 
េទះបី បជ សវយ័ចំ ស់មនែត ៣,៥ ភគរយៃន បជ សសរបុ បុ៉ែនចំនួនេនះបន 
េកនេឡងេទ ៤,៣ ភគរយកនុងអំឡុងមួយទស វត រ ៍។ 

របូ២.១ ពណ៌នសមសភពេភទ និង យុរបស់ បជ សកនុងឆន ំ ២០០៨ ជពី ៉ មីត 
។ សមម ត កុមរ កម យុ ០-៤ ឆន ំ តិចជង យុ ៥-៩ ឆន ំ ។ េនះគឺ 
េ យ រករធក់ចុះៃនអ លទភពបេងកត កូន 
និងេ យ រ យករណ៍មិនអស់ចំនួនទរក និងកុមរកនុង កម យុេនះ ។ កម យុ 
១០-១៤ ឆន ំ មនចំនួនេ ចន (១២,៥ ភគរយ) ែដលបនកត់ កនុងជំេរ នឆន ំ ២០០៨ 
បនទ ប់មក កម យុ ១៥-១៩ ឆន ំ 
ែដលបញជ ក់ករេ ប បេធ បៃនអ លទភពបេងកតកូនខពស់ កនុងេដមទស វត រឆ៍ន ំ ១៩៩០ 
បនទ ប់ពីេកន េឡងៃនទរកេនេដមទស វត រឆ៍ន ំ ១៩៨០ ។ 

 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

9 
 

របូ ២.១ ពី ៉ មីត បជ សកមពុជេន ឆន ំ 

២០០៨

6.2
6.4

5.6
5.3

5.0
4.5

2.5
3.1

2.2
2.6

1.5
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បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 

ករផស់បូរេល កមមនុស ែដលមន យុេលស ១០ ឆន ំ 
កនុងពី ៉ មីត យុបងញពីទំរង់ធមម  ៃនលំ ប់ថយចុះជមួយនឹងករេកនេឡងៃន យុ ។ 
បុ៉ែនមនភពេលកែលងេ យែឡកែតកនុង កម យុ ៣០-៣៤ 
ឆន ំែដលបងញពីករថយចុះយ៉ងគំហុក ។ 
ករណ៍េនះ ចរងនូវឥទធិពលរមួគន ៃនអ លទភព បេងកតកូនទប 
និងអ មរណភពខពស់កនុងចំេ ម បជ ស ែដលបនេកតកនុងរបបែខមរ កហម      
(១៩៧៥-១០៧៩) ។ េនេដមទស វត រឆ៍ន ំ ១៩៧០ កមពុជមនស ងគ មសីុវលិ 
និងចុងទស វត រឆ៍ន ំ ១៩៧០ មនចំនួនអនក ប់េ ចនេ យ រករសមប់ ទុរភិក  
និងជមងឺ ។ រចនសមព័នធេភទ និង យុេលស ៣៥ ឆន ំ ទទួលរងនូវកំរតិមរណភពខពស់ 
ជពិេសសបុរសកនុងកំឡុងឆន ំច ចល និងជេមះៃផទកនុងែដល បេសរ 
េឡងវញិកនុងអំឡុងឆន ំ ១៩៨០ េទះបីមនកំរតិេផ ងគន ក៏េ យ ។ 

ផលេធ ប យុកនុងបនទុក
4 បងញពីនិនន ករធក់ចុះពី ៨៦,១ ភគរយមក ៦១,២ 

ភគរយ  (១៩៩៨-២០០៨) ។ ករធក់ចុះេនះមនេលប នេល នស មប់ទំងបុរស 
និង សីមន ៩៣,៧ ភគរយេន ឆន ំ ១៩៩៨ ែដលផទុយនឹង ៦៤,១ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៨ 
ស មប់បុរស និង ៧៩,៦ ភគរយេធ បជមួយ ៥៨,៥ ភគរយស មប់ សី ( ង២.៥) ។ 
ភពខុសគន ដ៏ធំបនកំណត់ឲយមនករែ ប បលកនុងរចន 
សមព័ន យុ ពមជមួយនឹងករធក់ចុះៃនសមម តរបស់ បជជនជកុមរ។ 

 

ង ២.៥ ផលេធ ប យុកនុងបនទុកឆន ំ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
ផលេធ ប យុកនុងបនទុក ១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីរេភទ 86.1 61.2 

បស 93.7 64.1 

                                                      
4 ផលេធ ប យុកនុងបនទុកកំណត់េ យសមម តៃន បជ ស កម យុវយ័េកមង (០-១៤) និង កម យុមនុស ចស់ 
(៦៥ ឆន ំេឡង) េធ បនឹង បជ សមន យុ១៥-៦៤ ឆន ំ ។ 
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សី 79.6 58.5 

 បភព  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

 

ករែ ប បលរចនសមព័នធៃន បជ សមនទំនក់ទំនងេទនឹងទីផ រករងរ ។ 
ម៉យងេទ តករធក់ ចុះៃនផលេធ ប យុកនុងបនទុកមនន័យថ 
បជ សកនុង កម យុេធករមនចំនួនេ ចនែដល ចគំ ទ ដល់វស័ិយេផ ងៗ ។ 
េ កពីេនះ បញជ ក់ពីលំហូរចូលកនុងកមំងពលកមម និងេចទជបញ បឈមៃនករ 
ផល់ឱកសកងរស មប់ចំនួនអនកែសងរកករងរដ៏េ ចនេនះ ។ 
 

២.៣. អកខរភព និងករអប់រ ំ
កំរតិអកខរភព និងករអប់រ ំ តវបនចត់ទុកជសូចនករមួយ 

ដ៏សំខន់កនុងករអភិវឌ ន៏េសដកិចច សងគម ។ 
ករអប់រមំនឥទធិពលេលឥរយិបទ បជ សទក់ទងនឹង ពហ៍ពិពហ៍ 
លទធភពបេងកតកូន មរណភព និងករផស់ទីលំេន ក៏ដូចជករចូលរមួកនុងកមំងពលកមម 
។ ករសិក វ ជវជេ ចន បនបងញទំនក់ទំនងផទុយគន រ ងកំរតិសិក របស់ សី 
និងលទភពបេងកតកូន5។ យុេរ បកររបស់ 
សី តវបនរងឥទធិពលេ យកំរតិសិក ែដលទទួលបន ។ មរណភពទរក 
ក៏ជអេថរមួយែដលទទួលរង ឥទធិពលេ យកំរតិសិក របស់មយផងែដរ ។ 
ម៉យងវញិេទ តកំរតិសិក អប់ររំបស់ បជ ស មនទំនក់ 
ទំនងជវជិជមនខំងេទនឹងផលិតភពករងរ ។ 

ជទូេទ ករអប់របំញជ ក់ពីគុណភពអកខរភពរបស់ បជ ស 
និងមន រៈសំខន់ ស់កនុង ករអនុវតន៍កមមវធីិអភិវឌ ន៏ 
និងេគលនេយបយ បជ ស ។ េគលនេយបយ ទិភពកនុងែផនករ 
យុទធ សអប់រឆំន ំ ២០០៦-២០១០ សំេ  i) ធនទទួលបនសមធម៌ស មប់ករអប់រ ំ ii) 
បេងកនគុណ ភព និង បសិទធភពេស អប់រកំនុង និង iii) អភិវឌ ថ ប័ន 
និងក ងសមតថភពស មប់អនុវវតវមិជឈ  ករ ។ េគលនេយបយជតិសីពីអកខរកមម 
និងវស័ិយអប់រេំ ក បព័នធ មនេគលបំណងេដមបី i) បេងកន អ អកខរភព ២០ 
ភគរយកនុងរយៈេពល ១៥ ឆន ំគិតពីឆន ំ ២០០១ ដល់ឆន ំ ២០១៥ ii) េលកកមពស់ករ 
ចូលរមួេដមបីសេ មចបនេគលេ អប់រមូំល នស មប់ទំងអស់គន  និង iii) 
ផល់ គប់ពលរដ្ឋ ជពិេសស សី កុមរេ ក  កុមរេធករ 
ជនជតិភគតិចេនតំបន់ភនំ និងខពង់ ប និង កមងយរងេ គះនូវ 
ឱកសអប់រេំពញមួយជីវតិរបស់ពួកេគ ។  

ករអនុវត បកបេ យេជគជ័យៃនកមមវធីិអភិវឌ ន៍អកខរភព 
និងករចប់េផមេ យ បជជន វយ័េកមងភគេ ចនេដមបីេរ ន ន 

                                                      
5 េមលឧទហរណ៍ S.O.,Cinnirella,F.) និង Woessmann,L. ២០០៩ ករដូរេ ះរ ងលទធភពបេងកតកូន 
និងករអប់របំញជ ក់ ភសុ ងពីមុនករេធអនរកមម បជ ស អតថបទពិភក េសដកិចច Stirling ២០០៩-១៧ សី  
២០០៩ និង Breierova, L. and Duflo, E. ២០០២។ ផលប៉ះពល់ករអប់រេំលលទធភពបេងកតកូន និងមរណភពកុមរ៖ 
ថេតបិ ពិតជមនឥទធិពលតិចជងម ែមនឬ? MIT ។ 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

11 
 

និងសរេសរបនផល់នូវកំេណ នៃនកំរតិអកខរភពកនុងចំេ ម បជជន 
កនុងទស វត រក៍នងមក ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កនុងករអភិវឌ បេទស 
អ អកខរភព និងកំរតិ សិក ចែ ប បលកនុង បេទស 
ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ ស័យេលទំហំៃនករអភិវឌ របស់តំបន់ ឬ សហគមន៍នីមួយៗ 
។ ករណីេនះក៏ជករពិតស មប់ បេទសកមពុជផងែដរ ។ 

ដូចបនបងញកនុង ង ២.៦ អ អកខរភព 
(ផលេធ បៃន បជ សអកខរភពេធ បនឹង បជ សទូេទ យុ ៧ ឆន ំេឡង) 
បនសទុះេឡងគួរឲយភញ ក់េផលកនុងមួយទស វត រេ៍នះ ។ ចំនួនេនះេកនេឡង ពី បមណ  
៥,៧៨ ននក់ េទ ៨,៩៦ ននក់ជមួយអ កំេណ នមួយទស វត រជិ៍ត ៥៥ 
ភគរយ (កនុងេពលែដលអ កំេណ ន បជ សមួយទស វត រម៍ន បមណ ១៧ 
ភគរយ) ។ អ អកខរភពកនុង ចំេ ម បជ ស យុ ១៥-៦៤ 
ឆន ំមនទំនក់ទំនងខំងកនុងទស វត រ ៍ ជមួយនឹងករេកនេឡងខំងកនុង 
ចំេ ម សីជងបុរស ។  

ង២.៦ អ អកខរភពឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 

េភទ 
អ អកខរភព បជ
ស យុ ៧ 
ឆន ំេឡង១៩៩៨ 

អ អកខរភព បជ
ស យុ ១៥-៦៤ 

ឆន ំ១៩៩៨ 

អ អកខរភព បជ
ស យុ ៧ 

ឆន ំេឡង២០០៨ 

អ អកខរភព បជ
ស យុ ១៥-៦៤ 

ឆន ំ២០០៨ 
ទំងពីរេភ
ទ 

62.8 69.7 78.4 79.6 

បុរស 71.0 80.7 84.0 85.7 
សី 55.4 60.2 73.1 74.0 

 បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 

ង ២.៧ បងញថ ៤៨,៩ ភគរយៃនចំនួនសរបុ បជ សេចះ ន 
និងសរេសរ យុ៧ ឆន ំ េឡង ជទូេទមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  ។ 
បជ សែដលបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  និងមធយម សិក បឋមភូមិមនអ  
២៨,៦ភគរយ និង ១៧ ភគរយ មលំ ប់េរ ងេនឆន ំ ២០០៨ ។ បជ ស 
ែដលបនបញច ប់កំរតិវទិយល័យ 
និងសញញ ប័ តែដលរមួមនសញញ ប័ តបេចចកេទសមុនមធយមសិក ក មិត មធយម និង
ទុតិយភូមិ និងសញញ ប័ តបេចចកេទស សញញ ប័ តេ កយមធយមសិក មន ១,៦ 
ភគរយៃន បជ សេចះអក រ ។ អនកមិនទន់បនបញច ប់ម វទិយល័យ 
និងទទួលបនសញញ ប័ តឧតមសិក  ឬខពស់ ជងមនែត ១,៥ ភគរយបុ៉េ ះ ។ 

 

យុវជន ៣៧,៦ ភគរយ ( យុ ១៥-២៤)បនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  ខណៈែដល 
២៩,៨ ភគរយមិនបនបញច ប់ េហយ បមណ ២៧ ភគរយ 
បនបញច ប់កំរតិមធយមសិក បឋមភូមិ ។ អនកែដល 
មនកំរតិសិក ខពស់ជងមធយមសិក បឋមភូមិមន ៤ 
ភគរយៃនយុវជនេចះអក រទំងអស់ ។ លទផល ជំេរ ន 
បងញផងែដរពីអ ភគរយខពស់របស់ សីកនុងចំេ ម បជជនេចះអក រទំងអស់ែដល
មិនបន បញច ប់កំរតិបឋមសិក  និងបនបញច ប់មន ៣១,៩ ភគរយ និង ៣៨,៤ 
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ភគរយ មលំ ប់េរ ងេធ បជ មួយ ២៧,៩ ភគរយ និង ៣៦,៩ 
ភគរយ មលំ ប់េរ ងស មប់បុរស ។ បុរសមនភគរយេលសលប់ 
កនុងក មិតមធយមសិក បឋមភូមិ និងក មិតខពស់ជង ។ 
សមម តយុវជនមិនបនបញច ប់ក មិតបឋម សិក  បនថយចុះពី ៥២,៧ ភគរយ 
ស មប់ទំងពីរេភទ ( បស៤៨,៨ ភគរយ និង សី ៥៩ ភគរយ) កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ 
២៩,៨ ភគរយ ( បស២៧,៩ ភគរយ នឹង សី៣១,៩ ភគរយ) េនឆន ំ ២០០៨ ។ 

 

ជមួយនិនន ករដូចគន េនះែដរ សមម តអនកែដលបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  
បនេកនេឡងកនុង អំឡុងមួយទស វត រក៍នងមក ។ ចំែណកដ៏ធំៃន បជ ស យុ ១៥-
២៤ ឆន ំជអនកខរភព និងគម នកំរតិ សិក ជក់ ក់ ឬមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  ។ 
ទំងេនះទក់ទងសំខន់ដល់គុណភពកមំងពលកមម ែផកេលកំរតិសិក ជមូល ន 
និងវជិជ ជីវៈករ បកួត បែជងជតិ និងករសេ មចបនករងរសមរមយ ។ 

 

សមម ត បជ សេពញវយ័ យុ ២៥ 
ឆន ំេឡងេទែដលមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក មន តិចេនឆន ំ ២០០៨ (៤៧,២ ភគរយ) 
ជងឆន ំ ១៩៩៨ (៥៦,៥ ភគរយ) ។ លទផលជំេរ នបនបងញ 
គមតគន ខំងខងេយនឌ័ររ ងបុរស (៣៩,៩ ភគរយ) និង សី (៥៥,១ ភគរយ) 
ជពិេសសកនុងចំេ ម បជ សេពញវយ័ ែដលមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក េនឆន ំ 
២០០៨ ។ កងះករសិក អប់រមំនផល ប៉ះពល់ជចំបងដល់ឱកសស មប់ សី 
េដមបីទទួលបនផលិតភពករងរ និងករងរមនផលកៃ ម   ល ។ 
សមម តអនកេចះអក រែដលមនកំរតិសិក ខពស់ជងបឋមសិក មន ២២,៨ 
ភគរយៃន បជ សេពញវយ័ទំងអស់ (បុរស ២៨,២ ភគរយ និង សី ១៧ ភគរយ) ។ 

 
 

ង ២.៧ កំរតិសិក ែដលបនបញច ប់េ យ បជ ស យុ ៧ ឆន ំេឡង ឆន ំ ១៩៩៨ 
និង ២០០៨ 

េភទនិង 
កម យុ 

ករែបងែចកភគរយក មិតសិក េពញេលញ 

ចំនួន អកខរភព 

មិនបន
បញច ប់ថន

ក់ 
មួយ

មិនបន 
បញច ប់ 
បឋមសិ
ក  

បឋម 
សិក

មធយម 
សិក  

បឋមភូមិ

មធយមសិ
ក  

/សញញ ប័
តបេចចក
េទស 

េ កយ 
មធយម 

េផ ង 
េទ ត 

មិនបន
យ 

ករណ៍

១៩៩៨ 

ទំងពីរេភទ    
ចំនួន 9 225 621 37.4 1.8 63.3 22.4 9.2 2.7 0.5 0.1 0.1
7–14 2 685 773 48.3 2.2 88.3 8.8 0.7 - - 0.0 0.0
15–24 2 089 945 24.0 0.8 53.7 30.2 12.2 2.7 0.4 0.0 0.0
25+ 4 449 903 37.0 2.1 56.5 24.6 11.7 4.0 0.8 0.1 0.1
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បស    

ចំនួន 4 384 569 29.2 1.7 58.0 24.9 10.9 3.5 0.7 0.1 0.1
7–14 1 375 568 47.6 2.3 88.3 8.7 0.7 - - 0.0 0.0
15–24 1 018 284 18.5 0.7 48.8 32.2 14.3 3.3 0.6 0.1 0.1
25+ 1 990 717 22.0 2.0 48.8 28.6 13.8 5.3 1.1 0.2 0.1

សី    

ចំនួន 4 841 052 44.8 1.8 69.5 19.4 7.3 1.7 0.2 0.0 0.1
7–14 1 310 205 49.2 2.2 88.2 8.9 0.7 - - 0.0 0.0
15–24 1 071 661 29.1 0.8 59.0 28.0 9.9 2.0 0.2 0.0 0.0
25+ 2 459 186 49.3 2.2 66.0 19.7 9.2 2.4 0.4 0.1 0.1

២០០៨ 

ទំងពីរេភទ    
ចំនួន 11 435 11 21.7 2.4 48.9 28.6 17.0 1.6 1.5 0.1 0.0

7–14 2 553 226 19.0 1.7 76.5 21.0 0.9 - - 0.0 0.0
15–24 2 988 492 12.5 1.6 29.8 37.6 27.0 1.9 2.0 0.0 0.0
25+ 5 893 398 27.4 3.2 47.2 26.7 18.7 2.2 1.8 0.1 0.0

បស    

ចំនួន 5 512 476 16.0 2.0 45.0 29.3 19.6 2.0 1.9 0.1 0.0
7–14 1 311 228 19.5 1.8 77.6 19.8 0.8 - - 0.0 0.0
15–24 1 503 759 10.6 1.5 27.9 36.9 29.3 2.1 2.3 0.0 0.0
25+ 2 697 489 17.3 2.4 39.9 29.4 22.6 2.9 2.6 0.1 0.0
សី    

ចំនួន 5 922 640 26.9 2.7 53.0 27.8 14.2 1.2 1.0 0.0 0.0
7–14 1 241 998 18.4 1.5 75.3 22.2 1.0 - - 0.0 0.0
15–24 1 484 733 14.5 1.6 31.9 38.4 24.5 1.8 1.8 0.0 0.0
25+ 3 195 909 36.0 4.1 55.1 23.9 14.5 1.4 1.0 0.1 0.0

 ប្រភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

 
 
២.៤ អ ចំេ ល បជជន 

របូ ២.២ បងញអំពីករេធចំេ ល បជ សរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥ ។ 
ដូចបនបញជ ក់សម ម ត បជ សេពញវយ័កនុង យុេធករ 
និងយុវជនរពឹំងថនឹងេកនេឡងខណៈែដលចំនួនកុមរ នឹងថយ ចុះ ។ 
ចំេ ល បជ សស មប់ឆន ំ ២០១៥ បងញអ កំេណ នមធយម បចំឆន ំមន ១,៣ 
ភគរយ ទនទឹមនឹងអ កំេណ នមធយម បចំឆន ំស មប់ យុ ២៥-៥៤ 
ឆន ំែដល កម យុេធករមន ៣ ភគរយ។ 
េនះបនបងញពីចំនួន បជជនកមពុជចូលរមួកនុងកមំងពលកមម 
និងករបេងកតករងរស មប់កមំង ពលកមមថមី ។ 

របូភព ២.២ ចំេ ល បជ សឆន ំ ២០០៩ -២០១៥ 
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 បភពៈ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 
 
 

២.៥ កំណត់សំគល់សេងខប 
លទផលជំេរ នទូេទនូវ បជ សកមពុជឆន ំ ២០០៨ 

បនឲយដឹងថអ កំេណ ន បជជន បចំឆន ំ ១,៥ ភគរយចេនះឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
ែដលេនេលសអ កំេណ នមធយម បចំឆន ំេនកនុងតំបន់ ១,២ ភគរយ 
េហយលទធផលជំេរ នឆន ំ ២០០៨ មន បជ សទំងអស់ ១៣,៤ ននក់ ។ 
កមពុជេនែតជ បេទសែដលមនចំនួន បជ សវយ័េកមងេ ចនគឺ បមណ ៣ 
ភគៃន បជជន យុ ១៤ ឆន ំ ឬតិចជង បុ៉ែនេទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ចំនួនេនះបនថយចុះេធ បនឹងឆន ំ ១៩៩៨ ។ អ លទភពបេងកតកូនបន ថយចុះផងែដរ 
បែហលេ យ រករេកនេឡងៃនវស័ិយសិក អប់រកំនុងចំេ ម បជ ស ជពិេសស 
សី ។ សមម ត សីកនុងចំេ ម បជ សទំងអស់មន ៥១,៤ ភគរយ ។ 
ករេកនេឡងសំេបមៃន អកខរភពេនចេនះ ឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
ែដល សីមនអ កំេណ នខពស់ជងបុរស ។ បុ៉ែនមួយចំនួន ៃនពួកេគ 
គឺមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក មន ៤៨,៩ ភគរយ ។ 

ផលេធ ប យុកនុងបនទុកក៏ថយចុះផងែដរ 
េ យ រ បជជនកនុង យុេធករេកនេឡងេ ចនជង បជ សជកុមរ 
និងមនុស ចស់ ។ បជ សកនុង យុេធករេចះអក របចចុបបននក៏មនេ ចនជង 
េបេធ បនឹងដប់ឆន ំមុន ។ បជ សកនុង យុេធករបនេកនេឡងពី ៥៣,៧ 
ភគរយកនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៦២ ភគរយេន ឆន ំ ២០០៨ 
មនន័យថកមំងពលកមមបនរកីធំេឡង ។ អ កំេណ ន បជ ស មករ 
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េធចំេ លបងញថ 
អ កំេណ ន បជ សកនុង យុេធករនឹងបនេកនេឡងរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥ ។ 
េនះ ចផល់ បេយជន៍ជវជិជមនស មប់ បេទស 
កនុងករបេងកតេគលនេយបយដ៏ តឹម តវមួយ ។ សបេពលជមួយគន េនះែដរ 
ក៏ជបញ បឈមផងែដរស មប់ករបេងកតករងរដល់កមំងពលកមម ដ៏េ ចនេនះ ។ 
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                                                         ជំពូក 
                                                          ៣ 

 

 

និនន ករទីផ រករងរ និងេសដកិចចសងគម 

ជំពូកេនះផល់ករបក យសេងខបអំពីនិនន ករទីផ រករងរ 
និងេសដកិចចសងគមសំខន់ៗកនុងមួយ ទស វត រក៍នងមក ។ 
កនុងរយៈេពលេនះ បេទសកមពុជបនទទួលបទពិេ ធន៍េលករែ ប បលេសដកិចច 
និងសងគមកិចចយ៉ងេល ន េ យករផស់បូរពីជំេ ះកនុងសងគមេទកន់េសថរភព 
និងកំេណ នេសដកិចច ។ ករខិតខំ បឹងែ បងអភិវឌ ន៍ គឺជកំេណ ន បកបេ យចិរភព 
ករកត់បនថយភព កី ក និងពេន នេដមបី បញច ប់រេប ប រៈៃនកំែណទំរង់របស់រ ភិបល 
។ ជំពូកេនះេលកយកសមិទធិផល និងបញ បឈមែដល បេទសជួប បទះកនុងសងគម 
និងេសដកិចច។ 
 

៣.១ និនន ករេសដកិចចសងគម 
៣.១.១ ផលិតផលកនុង សកសរបុ 

អ កំេណ នមធយម បចំឆន ំៃន GDP គិតឆន ំ ២០០១ និង ឆន ំ ២០០៧ មន ៩,៦ 
ភគរយ ។ កំេណ ន GDP ខពស់បំផុត គឺកនុងរ ងឆន ំ ២០០៤ និង ២០០៧ 
ែដលគួរឲយកត់សំគល់កនុងអ ខពស់ ១៣,៣ ភគរយេនឆន ំ ២០០៥ ។ 
បេទសកមពុជបនទទួលរងផលប៉ះពល់តិចតួចេ យ រវបិតិទីផ រ 
ហិរញញវតថុសកលេ កេនឆន ំ ២០០៨ ែដលផលប៉ះពល់េនះអូសបនយេនរហូតដល់ឆន ំ 
២០០៩ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យកនុងឆន ំ ២០០៨ 
េសដកិចចកមពុជេនរក បននូវ ថ នភពល មអ កំេណ ន ៦,៧ 
ភគរយេយង មករ ប៉ន់ ម នបឋម មវធីិ សផលិតកមម 6។ 

អ កំេណ នGDP មៃថេថរឆន ំ ២០០០ មន ១០,២ ភគរយេធ ប ១០,៨ 
ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៦ និង ១៣,៣ ភគរយេនឆន ំ ២០០៥ ។ 
                                                      
6 មវធីិ សផលិតកមម GDP េសមនឹងសរបុតំៃលបែនថម (GVA) ៃន គប់វស័ិយ ឬសកមមភពេសដកិចចទំងអស់ ។ GVA 

ចគណនេ យ យកតំៃលទំនិញ និងេស កមមផលិតេ យវស័ិយ (ផលិតផលសរបុ) េហយដកចំ យទំនិញ 

ឬេស កមមេ ប បស់េ យសហ គសកនុង ដំេណ រករផលិតកមម (ចំ យអនរករ)ី ។ 

ឧបសមព័នមនបងញពីករប៉ន់ ម នបឋមេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ េល GDP មផលិតកមម សំ ប់ឆន ំ ២០០៨ 
មៃថេថរឆន ំ ២០០០ ែដលកំណត់េ យវធីិ សផលិតកមម ។ 
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ករចំ យៃនវស័ិយឯកជន មៃថេថរឆន ំ ២០០០ បន េកនេឡង ៦,២ ភគរយកនុងឆន ំ 
២០០៧ េធ បជមួយនឹងករេកនេឡង ៦,៨ ភគរយេនឆន ំ ២០០៦ ។ 

ចំ យពិតរបស់រ ភិបលបនេកនេឡង ៨២,១ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៧ 
បនទ ប់មកថយចុះ ៤,៩ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៦ និង ២,៩ ភគរយេនឆន ំ ២០០៥ ។ 
ករវនិិេយគបនេកនេឡងយឺតកនុងឆន ំ ២០០៧  ១០,១ ភគរយពីឆន ំ ២០០៦ 
ែដលេកនេឡង ១៦,៧ ភគរយ ។ មៃថេថរឆន ំ២០០០ ទំនិញ និងេស កមម 
នំេចញមនកំរតិខពស់ បុ៉ែនកំេណ នថយចុះកនុងចេនះឆន ំ ២០០៦ និង២០០៧ គឺថយចុះពី 
១៩,២ ភគរយេទ ១០,១ ភគរយ ។ ករនំចូលទំនិញ និងេស កមមក៏បនេកនេឡង 
១២,១ ភគរយ មៃថេថរឆន ំ ២០០៧ បនទ ប់ពីេកនេឡង ១៦ ភគរយេនឆន ំ២០០៦ ។ 

 

ង ៣.១ អ កំេណ ន GDP មករចំ យ មៃថេសថរឆន ំ ២០០០ ឆន ំ ២០០១- 
២០០៧ (%) 

ពិពណ៌ន ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ 
ចំ យវស័ិយឯកជន 2.3 5.9 8.1 12.5 12.3 6.8 6.2
ចំ យរ ភិបល 8.9 9.9 4.8 -6.7 2.9 -4.9 82.1
ករវនិិេយគទុន -4.2 27.5 7.3 11.0 19.5 16.7 10.1
ករនំេចញ 16.7 13.0 11.1 28.1 16.4 19.2 10.1
ករនំចូល 10.2 14.5 12.9 19.8 17.3 16.0 12.1

GDP 7.4 6.6 8.5 10.3 13.3 10.8 10.2

 បភព វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ  

 
េយង មទិននន័យជេ ចន កំេណ នេសដកិចចកមពុជបនេកនខពស់ 

ស័យេ យករវនិិេយគផទ ល់ ពីបរេទស និងពណិជជកមម ។ ដូេចនះវធិនករកមមវធីិ 
និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ភិបលបចចុបបនន តវបនេរ បចំ 
និងអនុវតេដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ឬ និភ័យេសដកិចច និងបនករគំ ទ 
េសថរភពេសដកិចច កនុងេនះដូចជេសថរភពៃថអតិផរ ទប ព ងីកផលិតផល 
និងករនំេចញ និងអ  បូរ បក់ែ ប បលបនិចបនួច ។ 

ផលិតផលកនុង សកសរបុពិត (Real GDP) ស មប់មនុស មន ក់េសមនឹង ២,០៤៨ 
នេរ ល (៥០៣ ដុ រ) េនឆន ំ ២០០៨ េកនេឡង ៥,២ ភគរយពីឆន ំ ២០០៧ ។ GDP 

ពិតស មប់មន ក់េកនជ មធយម បមណ ៨,៨ ភគរយ កនុងរយៈកល៥ ឆន ំកនងមក ។ 
 

ង ៣.២ GDP ស មប់មនុស មន ក់ៗ មៃថេសថរឆន ំ ២០០០ ឆន ំ ២០០២-២០០៨ 

ពិពណ៌ន 
២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ 

២០០
៦ 

២០០៧ ២០០៨p
/ 

GDP ស មប់មនុស មន ក់(គិតជ ១០០០ 
េរ ល) 

1,258 1,344 1,461 1,630 1,793 1,947 2,048

អ កំេណ នគិតជភគរយ 5.8 6.8 8.7 11.6 10.0 8.6 5.2
GDP ស មប់មនុស  321 338 364 398 434 480 503
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(គិតជដុ រ េមរកិ) 
អ កំេណ នគិតជភគរយ 5.8 5.4 7.6 9.5 9.0 10.5 5.0
 បភព      - វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 

    - កំណត់សំគល់ p/ = ប៉ន់ ម នបឋម 

របូ ៣.១ បងញពីកររមួចំែណករបស់វស័ិយកសិកមមេទនឹងGDP មៃថេថរ 
(២៦,៥ ភគរយ) ទបជងឆន ំ ២០០១ (៣៤,៤ ភគរយ) ។ 
េនះគឺេ យ រករថយចុះផលិតផលដំ ំ ជពិេសស សវ ។ 
ផលិតផលកសិកមមេនពឹងែផកេលធមមជតិ េហយបនធក់ចុះេ យ រភព ងំសងួត 
ទឹកជំនន់ និងជំងឺ ។ ែផនករអភិវឌ ន៍កសិកមមឆន ំ ២០០១-២០០៥ 
មនេគលេ េដមបីេធឲយមននិរនរភពកសិកមម និង សេ មចបន 
និងធនសនិសុខេសប ង េហយនឹងអភិរក ធនធនធមមជតិ7 ។ កររមួចំែណកកនុង GDP 
េ យវស័ិយពណិជជកមម ស គរ និងេភជនីយ ន និងដឹកជញជូ ន 
និងទូរគមនគមន៍ក៏ធក់ចុះផងែដរ កនុងឆន ំ ២០០៨ ។ 
ករភជ ប់ផលិតកមមេទនឹងករចំ យ ឬអនកផលិតេទនឹងអនកេ ប បស់ពណិជជកមម 
ជក លីករដ៏មនឥទធិពល និងសំខន់ស មប់ករអភិវឌ ន៍េសដកិចចសងគម ។ 
ករេលកសទួយពណិជជកមម កនុងផលិតផលកមពុជ 
គឺជ ទិភពមួយកនុងចំេ ម ទិភពចមបងេផ ងេទ តរបស់ ជរ ភិបល ។ 

ចប់ ំពីឆន ំ ២០០១ 
កបខ័ណេគលនេយបយពណិជជកមមស មប់េលកកំពស់ពណិជជកមមកនុង 
និងេ ក បេទស តវបនអនុវតន៍េដមបីេលកកំពស់កំេណ ន 
និងរមួចំែណកកត់បនថយភព កី ក ។ ករចប់ េផមគំេ ង 
និងវភិគករកំែណទំរង់ជេ ចន តវបនអនុវតន៍ស មប់ករនំេចញ 
និងករេធសមហរកមម 
បេទសចូលកនុងតំបន់េហយក៏ដូចជករចូលកនុងអងគករពណិជជកកមមពិភពេ កេនឆន ំ 
២០០៤ ។ ជរ  ភិបល 
បនេធករចរចរ បកបេ យេជគជ័យនូវកិចច ពមេ ព ងពណិជជកមមេសរ ី
និងជមួយប  បេទសជេ ចន ។  

េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនមនភពយឺតយ៉វ 
ដូចករវនិិេយគវស័ិយឧស ហកមមឯកជន ែដល ងំខទប់កររកីចំេរ នកនុងវស័ិយេនះ ។ 
កមមវធីិេវទិករស មប់វស័ិយពណិជជកមមទូេទ បចចុបបនន តវបន េរ បចំ ។ 
បញ បឈមចំេពះមុខបនទ ន់ គឺេដមបីធនដល់កិចច ពមេ ព ងពណិជជកមម 
ែដលបនអនុវតន៍ េ យពណិជជកមមឯកជន 

                                                      
7 េគលនេយបយ ក់េឡងេដមបីសំេរចេគលេ េ យ ប់បញចូ ល i/ បេងកនៃផទដី ំដុះ ii/ 
ព ងីក បព័នធេ ច សប់កសិកមម iii/ ធន សុវតថភពករេធ ជីវកមមេលៃផទដី 
និងករពរករេធ ជីវកមមេលៃផទដីខុសចបប់ iv/ បនករអនុវតេគលនេយបយទឹកសំ ប់ករងរកសិកមម និង v/ 
េលកកំពស់ប ញហិរញញទនជនបទេដមបីផល់ បក់កំចីដល់កសិករ និងេផ ងេទ ត ។ 
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កនុងករបញជូ នផលិតផលកមពុជេទកន់ទីផ រអនរជតិ េដមបីព ងីកផលិតផល នំេចញ 
និងសំ លបនទុកដល់វស័ិយឧស ហកមមកត់េដរ 8។ 

វស័ិយកមមន ល និងេស កមមេផ ងៗបនរមួចំែណកជិត ២០ 
ភគរយៃនផលិតផលកនុង សក សរបុ មៃថេថរឆន ំ ២០០០ េនឆន ំ ២០០៨ 
ែដលមនអ ខពស់ជងេនឆន ំ ២០០១ (១៧,១ ភគរយ ស មប់វស័ិយកមមន ល និង 
១៦,៦ ភគរយស មប់វស័ិយហិរញញវតថុ និងេស កមមេផ ងៗ ។ វស័ិយសំណង់ 
បនរមួចំែណកកនុងផលិតផលកនុង សកសរបុេ យេកនពី ៤,៧ ភគរយ េទ ៦,៦ ភគរយ 
(របូ ៣.១) ។ ករព ងីកកនុងវស័ិយកមមន ល បនរមួចំែណកបេងកនផលិតផលតមបញ 
សំេល កបំពក់ និងែសបកេជង េហយនិងមូប រ េភសជជៈ និងថន ំជក់ ។ 

របូ ៣.១ កររមួចំែណកកនុង GDP មៃថេថរឆន ំ ២០០០ ឆន ំ ២០០១- ២០០៨ (%) 
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បភព - វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 

- កំណត់សំគល់ p/ = ប៉ន់ ម នបឋម 
 

៣.១.២ ពណិជជកមម និង ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស 
មៃថេថរឆន ំ ២០០០ ករនំេចញទំនិញ និងេស កមមបនេកនេឡង ១០,១ 

ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៧ បនទ ប់ពីេកនេឡង ១៦,៤ ភគរយ និង ១៩,២ ភគរយកនុងឆន ំ 
២០០៥ និង ២០០៦ មលំ ប់ េរ ង ។ ករនំចូលទំនិញ 
និងេស កមមបនេកនេឡង១២,១ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៧ បនទ ប់ពីេកនេឡង ១៧,៣ 
ភគរយ និង ១៦ ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៥ និង ២០០៦ មលំ ប់េរ ងគន  ។ 

 

ង ៣.៣ ពណិជជកមម មៃថេថរ ឆន ំ ២០០០ (គិតជពន់េរ លដុ រ) 
ករនំេចញ និងនំចូល ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ 

ករនំេចញទំនិញ និងេស កមម 9 259 10 284 13 174 15 333 18 275 20 129

% ផលិតផលកនុង សកសរបុ 57.0 58.4 67.8 69.7 75.0 74.9

អ កំេណ ន ជភគរយ % 13.0 11.1 28.1 16.4 19.2 10.1

ករនំចូលទំនិញ និងេស កមម 10 983 12 405 14 864 17 438 20 220 22 659

% ផលិតផលកនុង សកសរបុ 67.7 70.4 76.5 79.2 82.9 84.3

                                                      
8 ែផនករយុទ សអភិវឌ ន៍ជតិ ២០០៦- ២០១០ កសួងែផនករ 
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អ កំេណ នជភគរយ% 14.5 12.9 19.8 17.3 16.0 12.1

 បភពៈ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 
 

ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស (FDI) មននិនន ករថយចុះេនកមពុជពីឆន ំ ២០០២ េទ 
២០០៣ បនទ ប់មកបនេកនេឡងខំងរហូតដល់ឆន ំ ២០០៧ 
មុនេពលធក់ចុះបនិចមងេទ តេនឆន ំ ២០០៨ ។ កនុងឆន ំ ២០០៧ 
លំហូរៃនករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស (FDI) បនេកនដល់ចំណុច បវតិ សគឺ ៨៦៧,៣ 

ន ដុ រ េមរកិ ។ ភគេ ចនៃនលំហូរករវនិិេយគពីបរេទសមកពី ធរណរដកូេរ ៉
និងម៉េឡសីុេនឆន ំ ២០០៨ និងភគេ ចនវនិិេយេលវស័ិយទូរគមនគមន៍ កត់េដរ 
ធនគរពណិជជកមម (េមលឧបសមព័ន ង ៦ និង ង ៨) ។ 

របូ ៣.២ លំហូរករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស (គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
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 បភពៈ កម បឹក អភិវឌ ន៏កមខុជ និងធនគរជតិៃនកមពុជ 

សំគល់ៈ  ទិននន័យបេ ះ សននស មប់ឆន ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០៩ នឹង ចមនករផស់បូរ 

 
៣.១.៣ អតិផរ  និងករចំ យេ ប បស់ 

អតិផរ បនេកនេឡងយ៉ងខំងពី ៥,៨ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៧ េទ ១៩,៧ 
ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៨ មូលេហតុចំបង គឺេ យ រករេឡងៃថមូប រ ។ 
ៃថមូប រសកលេ កបនេកនេឡង េ យក ជេ ចន 
រមួមនករេឡងយ៉ងរហ័សៃនតំរវូករ សននិធិសកលេ កទប និងៃថេ បងខពស់ ។ 
បែនថមេទេលក មិតទបៃនសននិធិមូប រេនសកលេ កមនកំរតិទប 
និងចំណយផលិតកមម និងដឹក ជញជូ នមនតៃមខពស់ 
អងករេលពិភពេ កែដលកំណត់េ យប បេទសនំេចញ និងករទិញអងករពី 
បេទសនំចូល មៃថខពស់ជង9។ អតិផរ  និងវបិតិមូប រកនុងឆន ំ ២០០៨ 
ជលទផលករេកន េឡងខពស់ៃនៃថមូប រ 

                                                      
9 United Nations. June 2008. Cambodia: Rising food prices, Discussion paper 
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ជសញញ បងញភពងយរងេ គះខងមូប រចំេពះ គ រ កី ក ប់ 
បញចូ លទំងអនក កេនទី បជំុជន ។ 
កនុងអវតមនៃនសំ ញ់សុវតថិភពសងគមផូវករ គ រកមពុជបន 
បឈមនឹង និភ័យជេ ចន រមួមនជំងឺ កំេណ នៃនករផស់បូរលំេន ន 
បនថយករចូលេរ ន និងបេងកន ពលកមមកុមរ10។  

 
 

របូ ៣.៣ អតិផរ  (សនទស ន៍ៃថទំនិញេ ប បស់ ភនំេពញ ែខ កកក  ដល់ែខ ធនូ 
២០០០=១០០) 
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 បភព វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 

 

ចំ យចុងេ កយស មប់ករេ ប បស់ (FCE) មៃថេថរឆន ំ ២០០០ 
បនេកនេឡង ៩,៣ ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៧ េធ បជមួយនឹងករេកនេឡង ១១,៩ 
ភគរយេនឆន ំ ២០០៥ និង ៦,២ ភគរយេនឆន ំ ២០០៦ ។ FCE ជភគរយៃន GDP 
ធក់ចុះយ៉ងខំងរ ងឆន ំ ២០០៦ និងឆន ំ ២០០៧ គឺពី ៨៤,៥ ភគរយេទ ៨៣,៧ 
ភគរយេនឆន ំ ២០០៧ (េមលឧបសមព័នធ ង ១១ ) 

 
របូ ៣.៤ ចំ យស មប់ករេ ប បស់ចុងេ កយ មៃថេថរឆន ំ ២០០០ 

(គិតជពន់ នេរ ល) 

                                                      
10 See for example ADB. Protecting Cambodia’s most vulnerable from food crisis. Social Protection Policy Briefs. 
http://www.adb.org/Documents/Brochures/Social-Protection-Project-Briefs/CAM-Proj-Brief-Food-
Assistance.pdf 
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 បភព  គណេនយយជតិកមពុជ កសួងែផនករ p/=ករគណនបឋម 

៣.១.៤ ភព កី ក និងវសិមភព 
ករគណនភព កី ក11 កនុង ង ៣.៤ បងញថ បមណ ៣៩ ភគរយ 

ៃន បជ សកមពុជ រស់កនុងភព កី កេនឆន ំ ១៩៩៣/៩៤ និងថយមក ៣០,១ 
ភគរយេនឆន ំ ២០០៧ (គណនជសនទស ន៍ 
ចំនួនមនុស េធ បនឹងបនទ ត់ភព កី កទូេទេនកមពុជ)។ 
សនទស ន៍ៃនចំនួនមនុស េធ បនឹងបនទ ត់ភព កី ក 
ស មប់មូប រេនកមពុជបនថយចុះពី ២០ ភគរយៈ កលឆន ំ ១៩៩៣/៩៤ មក ១៨ 
ភគរយេន ឆន ំ ២០០៧ ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យអ ភព កី កមនភពខុសគន េទ មតំបន់នីមួយៗ ។ 

ខណៈែដលមនែត ០,៨ ភគរយៃនអនករស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ 
ចត់ទុកថ កេនឆន ំ ២០០៧ េហយជិត ២២ 
ភគរយៃនអនករស់េនតំបន់ទី បជំុជនេផ ងេទ ត ។ េនតំបន់ជនបទមនអ ភព កី ក 
មនជង ៣៤ ភគរយ ។ កនុងចំេ ម បជ ស កី កទំងអស់មនជង ៩២ 
ភគរយរស់េនតំបន់ជន បទេធ បជមួយនឹង ៧,៥ ភគរយេនតំបន់ទី បជំុជន និង ០,៣ 
ភគរយេន ជធនីភនំេពញ ។ ទំងកំរតិ និងចំនួនៃនភព កី ក 
គឺ បមូលផំុខពស់េនតំបន់ជនបទ ។ 

យុទ ស និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ភិបល 
បនឆុះបញច ំងអំពីករេបជញ ចិតេដមបីកត់ បនថយភព កី ក 
និងវសិមភព ពមទំងេធឲយ បេសរេឡងនូវគុណភពរស់េន ស មប់ករេកនេឡង 

                                                      
11 Poverty measures are calculated by comparing the estimates of per capita daily consumption in local currency 
for each individual in the sample to the updated poverty lines for the region in which each person resides 
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ដ៏េល នៃន បជ សកមពុជ 
ដូេចនះ គប់ បជ សកមពុជ ចទទួលបនផល បេយជន៍ពីកំេណ នេសដកិចច 
និងករចូលរមួកនុងដំេណ រករអភិវឌ ន៍ ។ កមមវធីិ ទិភពរបស់ ជរ ភិបល 
ែដលបនយល់ ពមកលពី ែខធនូ ឆន ំ ២០០២ បនេផតេល i/ 
កររក េសថរភពម៉ កេសដកិចច ii/ េធឲយ បេសរេឡងកំរតិជីវភព ជនបទ iii/ 
ព ងីកឱកសករងរ iv/ ែកលមសមតថភព v/ ព ងឹង ថ ប័ន និងអភិបលកិចចល vi/ 
កត់បនថយភពងយរងេ គះ និងព ងឹងសុវតថិភពកនុងសងគម vii/ 
េលកកំពស់សមភពេយនឌ័រ និងviii/ យកចិតទុក ក់េលកំេណ ន បជ ស 
ពិេសសេផតេលសុខភពបនពូជ និងេស កមមែផនករ គ រ ស មប់ជន កី ក ។ 
យុទធ សជតិកត់បនថយភព កី ក (NPRS) បនអនុវតន៍យ៉ងទូលំទូ យ េហយ 
គំេ ងកំណត់អតសញញ ណភព កី ក 
បនអនុវតេដមបីេលកសទួយជីវភពជនបទមនភព បេសរេឡង 
េលកកំពស់ឱកសករងរ ធនភព បេសរៃនសុខភព របូតថមភ 
និងលទធផលវស័ិយអប់រ ំនិងកត់ បនថយភពងយរងេ គះ ។ 

 
 
 
 

ង ៣.៤ ករប៉ន់ ម នភព កី ក មតំបន់ 

តំបន់ 
១៩៩៣/៩៤ ២០០៤ ២០០៧ 

សទទស ន៍ 
(%) 

(%) 
ភព កី ក

សទទស ន៍ 
(%)

(%) 
ភព កី ក

សទទស ន៍ 
(%) 

(%) 
ភព កី ក

បនទ ត់ភព កី ក12   
ភនំេពញ 11.4 3.1 4.6 1.1 0.8 0.3

ទី បជំុជន 36.6 10.4 24.7 7.8 21.9 7.5

ជនបទ 43.1 86.5 39.2 91.1 34.7 92.3

បេទសកមពុជ 39.0 100.0 34.7 100.0 30.1 100.0

បនទ ត់ កី កេលមូប រ *   

ភនំេពញ 6.2 3.3 2.6 1.1 0.1 0.1

ទី បជំុជន 19.6 10.8 14.2 7.8 12.7 7.3

ជនបទ 21.9 85.9 22.2 91.1 20.8 92.7

បេទសកមពុជ 20.0 100.0 19.7 100.0 18.0 100.0

 បភពៈ  - ធនគរពិភពេ ក WB 1993/94 ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ  
- ភន ក់ងរអភិវឌ អនរជតិ បេទស សុ៊យែអត SIDA ២០០០ ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 
- ធនគរពិភពេ កWB 2007 និនន ករ ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 

សំគល់ៈSESC ១៩៩៣/៩៤ ទំហំសំ កគំរ ូ៤៩៨ ភូមិ ៥.៥៧៨ គ រ វធីិ សរលឹំកេឡងវញិមូប រ ១៧៧ 
មុខ និងមិនែមនមូប រ ២៦៦ មុខ ។ SESC ២០០៤ ទំហំសំ កគំរ ូ ៧២០ ភូមិ ១២.០០០ គ រ 

                                                      
12 World Bank. June 2009. Poverty profile and trends in Cambodia, Findings from the 2007 Cambodia socio-economic survey. 
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វធីិ សប៉ន់ ម នរលឹំកេឡងវញិេលមូប រ ១៩ មុខ និងមិនែមនមូប រ ១៤ មុខ ។ SESC ២០០៧ 
ទំហំសំ កគំរ ូ ៣៦០ ភូមិ ៣៦.០០០ គ រវធីិ សប៉ន់ ម នរលឹំកេឡងវញិ េលមូប រ ២០ 
មុខនិងមិនែមនមូប រ ១៦ មុខ ។ អេងកតទំងអស់ ទស នៈទននិយមន័យនិងវធីិ សដូចគន  បុ៉ែនចំនួនសំ ក 
គំរេូផ ងគន  ។ អេងកតឆន ំ ១៩៩៣/១៩៩៤ មិន ប់បញចូ ល គប់េខតេឡយ។ 
*ករគណនបនទ ត់ភព កី កេលចំណី រ េយងករចំ យេ កមមូប រ មេពលេវ ជក់ ក់ 
ែដលបនចំ យស មប់ ២១០០ កឡូរ ីកនុងមនុស មន ក់ (មធយមស មប់មនុស គប់ យុ និងេភទ) ។ 

 

ដូចបនបងញកនុង ង ៣.៥ េមគុណ Gini ស មប់កមពុជបនេកនពី ០,៤០ 
កនុងឆន ំ ២០០០ េទ ០,៤៣ កនុងឆន ំ ២០០៧។ 
េទះបីវសិមភពចំណូលេន ជធនីភនំេពញបនថយចុះកនុងអំឡុងេពលេនះ 
ក៏ករប៉ន់ ម នករថយចុះមិនជះឥទធិពលខងសថិតិេឡយ ។ 

 

ង ៣.៥ េមគុណ Gini ៃនវសិមភពករចំ យរបស់មនុស មន ក់ មតំបន់ 

តំបន់ 
១៩៩៣/៩

៤ 
២០០៤ ២០០៧ 

ភនំេពញ 0.39 0.37 0.34 
ទី បជំុជនេផ ងេទ ត 0.44 0.44 0.47 
ជនបទ 0.27 0.34 0.36 
បេទសកមពុជ 0.38 0.40 0.43 

 បភពៈ - ធនគរពិភពេ កWB 1993/94 ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 
- SIDA កសួងែផករ ២០០៤ ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 
- ធនគរពិភពេ ក ២០០៧ ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ  

៣.២ និនន ករទីផ រករងរ 
          ៣.២.១ កមំងពលកមម 

កមំងពលកមមកមពុជ មនករផស់បូរគួរឲយកត់សំគល់ 
កនុងមួយទស វត រក៍នងមកដូច ទិននន័យបងញកនុងរបូ ៣.៥ (ឧបសមព័នធ ង ១៣) 
បនឆុះបញច ំង ប់ ។ ឆន ំ ២០០៨ កមំងពលកមម យុ ១៥ ឆន ំេឡងមន បមណ ៧ 

ននក់ ែដលេកនេឡង ១,៩ ននក់ ពី ១៩៩៨ ឬកំេណ ន ជមធយម បចំឆន ំ ៣,៣ 
ភគរយ ។ កនុងរយៈេពលេនះ អ ចូលរមួកមំងពលកមមបនេកនេឡងបនិចពី ៧៧ 
ភគរយ េទ ៧៨,៣ ភគរយ ឬ ១,៣ ភគរយ ។ ករែបងែចក មេភទ បនឲយដឹងថ 

 ចូលរមួកមំងពលកមម បុរសមន ៨០,៨ ភគរយ (ថយចុះ ០,៤ ភគរយ) 
និង សីមន ៧៦ ភគរយ (េកនេឡង ២,៥ ភគរយ) ។  

កនុងចំេ មកមំងពលកមមទំងអស់ យុវជនមនជងមួយភគបួនគឺ ២៥,៨ 
ភគរយ ។ អ  ចូលរមួកមំងពលកមមយុវជនបនថយចុះបនិចពី ៦០,៧ ភគរយ េនឆន ំ 
១៩៩៨ មក ៦០,១ ភគរយេន កនុងឆន ំ ២០០៨ ។ 
េនះ ចបញជ ក់ពីនិនន ករជវជិជមនៃនយុវជន បនចំ យេពលេវ េ ចនស មប់ករ 
សិក  ។ ជទូេទ សីវយ័េកមងចូលរមួ និងេចញពីកមំងពលកមមមុនបុរស ។ 
អ សកមមភពេសដកិចច 
របស់ សីបនេនខពស់ជងបុរសបនិចកនុងអំឡុងមួយទស វត រេ៍នះ ។ 

អ មនុស េពញវយ័ចូលរមួកមំងពលកមម បនេកនេឡងពី ៨៤,៧ ភគរយ (ជិត 
៣,៨ ន នក់) កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៨៧,៥ ភគរយ (៥,២ ននក់) កនុងឆន ំ ២០០៨ ។ 
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អ ចូលរមួកមំង ពលកមមរបស់មនុស េពញវយ័ខពស់ កនុងចំេ មបុរស 
េហយអ មិនមនករែ ប បលកនុងអំឡុងមួយ ទស វត រ ៍ ។ េបេ ប បេធ បជមួយឆន ំ 
១៩៩៨ ចំនួនបុរសេពញវយ័ បនេកនេឡងជិត ៦៦៨.០០០ នក់ កនុងឆន ំ ២០០៨ ។ 
ចំនួន សីេពញវយ័បនេកនេឡង ៧២២.០០០នក់ ឬ ៤,៨ ភគរយ ។ ដូេចនះគំ ត 
េយនឌ័រ កនុងអ ចូលរមួកមំងពលកមមរបស់មនុស េពញវយ័បនថយចុះ 
កនុងអំឡុងមួយទស វត រ ៍ (ពី ១៦,៨ ភគរយ ខុសគន កនុង ឆន ំ ១៩៩៨ េទ ១២,១ 
ភគរយខុសគន កនុង ឆន ំ ២០០៨) ។  

 

របូ ៣.៥  អ ចូលរមួកមំងពលកមមស មប់ បជ សអយុ ១៥ ឆន ំេឡង 

(%)
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៣.២.២ ករងរ 
អ បជ ស មនករងរេធេធ បនឹង បជ សទំងអស់ 

តវបនកំណត់ជសមម តៃន បជជនកនុង យុេធករ ។ ផលេធ បខពស់មនន័យថ 
សមម តខពស់ៃន បជ សកនុង បេទសមនករ ងរេធ ខណៈែដលផលេធ បតូច 
មនន័យថចំនួនេ ចនៃន បជ សមិនចូលរមួេ យផទ ល់កនុងសកមមភព ទក់ទងទីផ រ 
េ ពះពួកេគ ចគម នករងរេធ ឬេនេ កកមំងពលកមម13។  

បជ សកមពុជមនករងរេធែ ប បលកនុងរយៈេពលមួយទស វត រ ៍
(សូមេមល ង ១៥ កនុង ឧបសម័នធ)។ េនឆន ំ ២០០៨ 
ចំនួន បជ សមនករងរេធ យុ ១៥ ឆន ំេឡងមន ៦,៨ ននក់ ឬេកន េឡង ២,១ 

ននក់ (ជមធយម ៣,៧ ភគរយកនុងមួយឆន ំ) ពីឆន ំ១៩៩៨ ។ 
អ អនកមនករងរេធេធ ប នឹង បជ សេកនេឡង ៤ 
ភគរយកនុងអំឡុងេពលដូចគន េនះេទ ៧៧ ភគរយ ។ ពិនិតយ មេភទ អ  បជ ស 
មនករងរេធេធ បនឹង បជ សទំងអស់ ស មប់បុរសខពស់ជង សីេនឆន ំ ២០០៨ គឺ 
៧៩,៦ ភគរយ ទល់នឹង ៧៤,៧ ភគរយ ។ េនឆន ំ ១៩៩៨ បរសុមន ៧៧,៤ ភគរយ 
និង សី ៦៩,២ ភគរយ។ 

េនឆន ំ ២០០៨ អ យុវជនមនករងរេធេធ បនឹង បជជនទំងអស់ 
បនេកនេឡង បមណ ៤,៨ ភគរយ គឺមន ៥៨,១ ភគរយ ។ េធ បេទនឹងទិននន័យឆន ំ 
                                                      
13 ILO. Key indicators of the labour market, Sixth Edition. 
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១៩៩៨ ចំនួន ច់ខតេន ឆន ំ ២០០៨ បនេកនេឡងជិត ៦២៣.០០០ នក់ ។ 
ជទូេទអ យុវជន មនករងរេធេធ ប នឹង បជជនទំងអស់ ជ សីេ ចនជងអ
បុរសទំងពីរឆន ំ។ េនះេ យ រសមម តខពស់ៃន សីវយ័េកមង េធករឲយ គ រ 
េ យមិនយក បក់ឈនួល ។ ទំនងជ សីចូលរមួកនុងកមំងពលកមមមុនបុរស 
េនះេ យ របុរស ចំ យេពលេវ កនុងករសិក យូរជង សី ។ 

អ បជ សេពញវយ័ 
មនករងរេធេធ បនឹងចំនួន បជ សទំងអស់េកនេឡងពី ៣,៧ ននក់ (៨២,២ 
ភគរយ) េនកនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៥,១ ននក់ (៨៦,៦ លននក់) កនុងឆន ំ ២០០៨។ 
អ បជ សេពញវយ័មនករងរេធជបុរសខពស់ជង សីេពញវយ័ ។ 
បុ៉ែនេបពិនិតយេលកំេណ នវញិ េឃញថអ បុរសេកនេឡងតិចតួចបុ៉េ ះគឺ ១,៥ 
ភគរយ េហយ សីេកនេ ចនរហូតដល់ ៦,៥ ភគរយ ។ 

របូ ៣.៦ អ មនករងរេធេធ បនឹង បជ សស មប់កមមករ យុ ១៥ 

ឆន ំេឡង  
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ដូចបនកត់សំគល់ពីមុនមក បជ សមនករងរេធ យុ ១៥ ឆន ំេឡងមន ៦,៨ 
ននក់ ឬេកនេឡង ២,១ ននក់ (៤ ភគរយ) ពីឆន ំ ១៩៩៨ ។ 

អ កំេណ នករងរមួយទស វត រេ៍សមនឹង ៤៣,៣ 
ភគរយេហយអ កំេណ នជមធយម បចំឆន ំមន ៣,៦ ភគរយកនុងចេនះមួយទស វត រ ៍
។ អ កំេណ នយុវជន មនករងរេធមួយទស វត រម៍ន ៥៥,៩ ភគរយ 
ឬជមធយម បចំឆន ំ ៤,៤ ភគរយ ខណៈែដល ៣៩,៥ ភគរយ 
កនុងចំេ ម បជជនេពញវយ័ ឬជមធយម បចំឆន ំេកនេឡង ៣,៣ ភគរយ ។ 

ង ៣.៦ អ កំេណ នករងរ 

កម យុ 
ឆន ំ អ កំេណ ន 

១៩៩៨ ២០០៨ 
មួយទស វត ន៍ 

(%) បចំឆន ំ (%) 
ទំងពីរេភទ  

15+ 4 773 488 6 841 272 43.3 3.6 
15–24 1 114 189 1 736 962 55.9 4.4 
25+ 3 659 299 5 104 310 39.5 3.3 

បស  
15+ 2 330 301 3 345 926 43.6 3.6 

15–24 502 134 828 975 65.1 5.0 
25+ 1 828 167 2 516 951 37.7 3.2 

សី  
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15+ 2 443 187 3 495 346 43.1 3.6 
15–24 612 055 907 987 48.4 3.9 
25+ 1 831 132 2 587 359 41.3 3.5 

  បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

  កំណត់សំគល់ៈ មនករងរេធសំេ េលមនុស ទំង យ ែដលបនេធករចប់ពី ៦ ែខ (១៨៣ ៃថង) 
ឬេ ចនជងកនុងរយៈ េពលមួយឆន ំមុនេពលេធជំេរ ន i/ និេយជិកទទួល បក់ឈនួល 
(េធករេនសថប័ន ធរណៈ ឬវស័ិយឯកជន ។ល។) ii/ អនកែដល សនមត់ថមនករងរេធ 
ដូចជេធករទទួល បក់កំៃរ បក់ែខ េធករឲយ គ រជ ច់ បក់ ឬជរបស់ iii/ អនកែដលមិនមន 
ករងរេធេ យ រ (រដូវកល ដូចកសិករ ឬអនកេន ទ) សំ កេ យជំងឺ ឬឈប់មិនមនកំៃរ 
មិន ចេធករបនេ យ រ បតុកមម ឬកែនងេធករបិទទរ iv/ អនកេធករងរផទ ល់ខួន 
(ដូចជេធ ជីវកមមលក់ដូរេ យខួនឯង លក់េ គ ងហូបចុក ជេវជជ បណិត អនកចបប់ ។ល។ 

 

ករងរ មកំរតិសិក អប់រ ំ
កនុងចំេ ម ៦,៨ ននក់ៃន បជ សមនករងរេធ យុ ១៥ ឆន ំេឡងកនុងឆន ំ 

២០០៨ មន ៧៥,៥ ភគរយជអនកេចះ ន និងសរេសរ ែដលបនេកនេឡង ២ ននក់ 
េសមនិង ៨,៦ ភគរយចប់ ំងពីឆន ំ ១៩៩៨ ។ 
កនុងចំេ មេនះ សីមនករេកនេឡងខំងពី ៥៦,៣ ភគរយ កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៦៩,១ 
ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៨ ទនទឹមនឹងសមម តបុរសេកនពី ៧៨,៣ ភគរយេទ ៨២,៧ 
ភគរយ (ឧបសមព័នធ ង ១៩) ។ 

ដូេចនះមិនមនអីគួរឲយភញ ក់េផលស មប់សមម ត បជ សមនករងរេធ យុ 
១៥ ឆន ំ េឡងែដលជអកខរជនថយចុះ ពី ៣៣ ភគរយកនុងឆន ំ ១៩៩៨ មកេន តឹម ២៤,៣ 
ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ េនះេឡយ ។ សមម តៃនអនកមនករងរេធ 
ែដលមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក ក៏ថយចុះពី ៣៨,៦ ភគរយមក ៣៤,៥ ភគរយ ។ 
អនកែដលបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  ឬមធយមសិក បឋមភូមិ បនេកន េឡងពី ១៧,២ 
ភគរយ េទ ២៣ ភគរយ និង ៧,២ ភគរយ េទ ១៣,៧ ភគរយ មលំ ប់េរ ង ។ 
ជអកុសល សមម ត បជ សមនករងរេធ 
ែដលបនបញច ប់ថន ក់មធយមសិក បនថយចុះពី ២,៤ ភគរយមក ១,៥ ភគរយ ។ 

ទំរង់ សេដ ងគន កនុងចំេ មយុវជន និងមនុស េពញវយ័ ។ ជថមីមងេទ ត 
ករែ ប បល គឺជករ ថយចុះៃន សី យុ ១៥ ឆន ំេឡងែដលចត់ជអនកខរភពពី ៤៣,៧ 
ភគរយមកេន ៣០,៩ ភគរយ ។ បុ៉ែនសមម តអនកមនករងរេធ 
ជ សីែដលមិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  (៣៦,១ ភគរយ) េនែតជ 
ចំនួនធំជងសមម តបុរស (៣២,៨ ភគរយ) ។ ម៉យងេទ ត 

មកំរតិលំ ប់ៃនករសិក អប់រែំដល ទទួលបនសមម ត សី 
េនមនកំរតិតូចជងបុរសស មប់តួេលខជំេរ នទំងពីរ ។  

 

បអប់-១
សីមនកររកីចំេរ នកនុងករអប់រ ំបុ៉ែនេនែតមនគំ តេយនឌ័រ 

អកខរភពកនុងចំេ ម សី បនេកនេឡងខំងគួរឲយកត់សំគល់ ។ 
បុ៉ែនលទធភពបនទទួលករអប់រែំផក មលទធផលជំេរ នបងញថ 
បុរសេនែតេ ចនជង សីបនទទួលផល បេយជន៍ ។ គំ តេយនឌ័រមន
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ទំនក់ទំនងផទ ល់េទនឹងឱកសករងររបស់ សី ។ ែផនករ ជរ ភិបល 
គឺេ ះ យេ យេធអតុលយ ករេយនឌ័រ 
េ យបេងកតកមមវធីិ ររបូករណ៍ស មប់េកមង សី 
និង ងសង់អនុវទិយល័យេ ចនេទ ត េដមបីបនថយចំងយេធដំេណ រេទសិក  
ែដល ចជំរញុេកមង សីឲយបនចូលេរ នេនថន ក់អនុវទិយល័យ ឬថន ក់ខពស់ជង ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេបជញ ចិត និងករវនិិេយគនឹង តវករបែនថមេទ តេដមបី 
សេ មចបននូវគុណភពអប់រ ំ ។ 
ជរ ភិបលបនកំណត់េគលេ េដមបីលុបបំបត់គំ តេយនឌ័រកនុង កំរតិវទិយល័យ 

និងម វទិយល័យេនកនុងឆន ំ ២០១៥ បុ៉ែនក៏ តវករផងែដរកនុងករេធឲយេកនេឡង 
ចំនួនបញច ប់កំរតិវទិយល័យ ។ មនកំេណ នស មប់ចំនួនយុវជនបញច ប់កំរតិវទិយល័យ ។  
 

បភព : កសួងែផនករ ឆន ំ ២០០៥ ែផនករយុទ សអភិវឌ ន៏ជតិ ២០០៦-២០១០ 
ជរ ភិបលកមពុជ 

ករងរ មវស័ិយ 
ចំេពះករែបងែចក មវស័ិយ សមម តៃន បជ សេធករកនុងវស័ិយទីមួយ 

បនថយចុះកនុង ទស វត រ ៍ ខណៈែដលសមម ត បជ សេធករកនុងវស័ិយទីពីរ 
និងវស័ិយទីបីបនេកនេឡង ។ មនន័យ 
ថចំនួនេ ចនកនុងវស័ិយកសិកមមបនថយចុះបនិចមងៗ 
េហយភពមនករងរ តវបនផស់បូរ ។  

កនុងឆន ំ ២០០៨ បមណ ៧២,១ ភគរយៃន បជ សមនករងរេធ យុ ១៥ 
ឆន ំេឡងេធករ កនុងវស័ិយទីមួយ (កសិកមម រកុខ បម៉ញ់ និងេន ទ) បនទ ប់មក ១៩,៣ 
ភគរយអនកេធករកនុងវស័ិយទីបី (េស កមម និងលក់ដូរ) និង ៨,៦ ភគរយកនុងវស័ិយទីពីរ 
(ផលិតកមម) ។ េនឆន ំ ១៩៩៨ វស័ិយទំងេនះ មនសមម ត ៧៧ ភគរយ ១៨,៣ 
ភគរយ និង ៤,២ ភគរយ ។ ដូចបងញកនុង ង ៣.៧ បជ 

ស សីេធករកនុងវស័ិយទី១ មនសមម តខពស់ជងបុរសទំងេនឆន ំ ១៩៩៨ និង 
២០០៨ ។ ទិននន័យក៏ បនបងញផងែដរ ថ សីមនតួនទីចមបងកនុងផលិតកមម កសិកមម 
េទះបីបុរស និង សីមនភរកិចច ជក់ ក់ខុសគន ក៏េ យ ។ 

ជទូេទភរៈកិចចរបស់បុរសជប់ទក់ទងនឹងករងរេ បកមំង ឬេ បបេចចកេទស 
និងម៉សីុន ។ ឧទហរណ៍: កនុងករេធែ ស សីទទួលខុស តវេរ បចំពូជ និងសទូង ( ំពូជ 
សំ តដី បេ ពះ និង សទូង) េបចេ ម  និងពិនិតយករបំផញេ យជំងឺសតលិត ។ 
បុរសទទួលខុស តវភជួរ ស់ ក់ទឹក ក់ជី ឬបញ់ថន ំសំ ប់សតលិត និងេបកែបន សវ 
(Norris et al., 2001) ។ 

 

ង ៣.៧ ករងរ មវស័ិយ យុ និងេភទ 

េភទ វស័ិយ និង យុ  ១៩៩៨ ២០០៨ 
15+ 15-24 25+ 15+ 15-24 25+

ទំងពីរេភទ 4 773 488 1 114 189 3 659 299 6 841 272 1 736 962 5 104 310

វស័ិយទីមួយ 77.0 79.1 76.4 72.1 68.6 73.3
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វស័ិយទីពីរ 4.2 6.5 3.5 8.6 15.5 6.2
វស័ិយទីបី  18.3 13.7 19.7 19.3 15.9 20.5
មិនបន យករណ៍ 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
បស 2 330 301 502 134 1 828 167 3 345 926 828 975 2 516 951

វស័ិយទីមួយ 71.1 75.7 69.8 69.2 70.6 68.7
វស័ិយទីពីរ 5.0 6.2 4.7 8.1 11.9 6.9
វស័ិយទីបី  23.4 17.2 25.1 22.7 17.5 24.4
មិនបន យករណ៍ 0.5 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
សី 2 443 187 612 055 1 831 132 3 495 346 907 987 2 587 359

វស័ិយទីមួយ 82.7 81.9 82.9 75.0 66.9 77.8
វស័ិយទីពីរ 3.5 6.8 2.4 9.0 18.7 5.6
វស័ិយទីបី  13.5 10.8 14.3 16.0 14.4 16.6
មិនបន យករណ៍ 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 

- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 
 

បជ សេពញវយ័ និងយុវជនគម នករងរេធ 
អ គម នករងរេធ ជទូេទមនអ ទបេនកមពុជ 

ពីេ ពះ បជ សភគេ ចនកនុង យុេធ ករមិន ចចំ យេពលេ ចនសះែសងរក 
“ករងរសម សប” ។ េនេពលែដលគម នផលតំៃលពីភព គម នករងរ 
ឬករសន ំរបស់ គ រ អនកគម នករងរេធ ជទូេទសថិតេនេ កមសមព ធែដល តវទទួល 
យកករងរ ក៏េ យស មប់ជីវតិរស់េន ។ 

បែនថមពីេនះ អ គម នករងរេធ បនបងញនិនន ករថយចុះកនុងមួយទស វត រ ៍
( ង ៣.៨) ។ អ គម នករងរេធកនុងចំេ ម បជ សទំងអស់ យុ ១៥ 
ឆន ំេឡងបនថយចុះពី ៥,៣ ភគរយកនុង ឆន ំ ១៩៩៨ មក ១,៦ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ 
កនុងចំេ មពួកេគ អ គម នករងរេធជ សី មនអ  ខពស់បនិចបនួចេនឆន ំ ២០០៨ ។ 
ជទូេទ អ គម នករងរេធេនជនបទទបជងតំបន់ទី បជំុជន េ ពះ 
ខះ បព័នធសុវតថិភពសងគម និងមនចំនួនកមមករេ ចនេធករកនុងវស័ីយកសិកមម 
ែដលមនផលិតផលទប ។ 

េបពិនិតយេមលអ គម នករងរេធ ម យុជក់ ក់ សមម តខពស់ជងេគ 
គឺកនុងចំេ ម យុវជន ។ អ គម នករងរេធរបស់យុវជនមន ៣,៣ 
ភគរយេធ បនឹងអ មនុស េពញវយ័គម នករងរ េធ ែដលមនែត ១,១ 
ភគរយបុ៉េ ះ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ អ គម នករងរេធកនុងមួយទស វត រ ៍
បនថយចុះកនុងចំេ មយុវជនពី ១២,៣ ភគរយេទ ៣,៤ ភគរយកនុងចំេ មបុរស 
និង ១២ ភគរយ េទ ៣,៣ ភគរយកនុងចំេ ម សី ។ 
និនន ករេនះមនភព សេដ ងគន ចំេពះ បជ សេពញវយ័ េទះបី ករថយចុះ 
មនែតបនិចបនូចក៏េ យ ។ 
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កនុងចំេ ម បជ សគម នករងរេធ យុ ១៥ ឆន ំេឡងកនុងឆន ំ ២០០៨ មន 
៨០,៧ ភគរយ គឺជអនកេចះអក រ ។ កនុងេនះ ៣,៧ ភគរយ មិនបនបញច ប់ថន ក់ មួយ 
២៨,៥ ភគរយមិនបនបញច ប់ កំរតិបឋមសិក  ២៥,២ 
ភគរយបនបញច ប់ តឹមកំរតិបឋមសិក  េហយ ១៩,៤ ភគរយបនបញច ប់ 
មធយមសិក បឋមភូមិ ។ មនែត ៣,៩ ភគរយៃនអនកគម នករងរេធបនបញច ប់កំរតិសិក  
េ កយមធយម សិក បឋមភូមិ ។ សមម តៃនយុវជន 
និងមនុស េពញវយ័គម នករងរេធែដលមិនេចះអក រ ឬអនកែដល 
មិនទន់បនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  គម នកងរេធបនថយចុះទំង បស 
និង សីកនុងមួយទស វត រេ៍នះ ។ បុ៉ែនមនករេកនេឡងអនកគម នករងរេធ 
ែដលេចះអក រទំង បស និង សីែដលបនបញច ប់កំរតិបឋម សិក  
និងមធយមសិក បឋមភូមិ ឬេ កយមធយមសិក បឋមភូមិ (ឧបសមព័នធ ង ២០) ។ 

 

ង ៣.៨ អ គម នករងរេធ 
កម យុ    ១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីរេភទ 

15+ 5.3 1.6
15–24 12.2 3.3
25–64  2.9 1.1
65+ 2.9 1.0
បស 

15+ 4.6 1.5
15–24 12.3 3.4
25–64  2.3 0.8
65+ 2.0 0.8
សី 

15+ 5.8 1.8
15–24 12.0 3.3
25–64  3.6 1.3
65+ 3.9 1.3 

បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 

បអប់ ២
វធិនករេដមបីែកលមករងររបស់យុវជន 

 

ែផនករយុទ សអភិវឌ ន៍ជតិឆន ំ ២០០៦-២០១០ 
បន ក់វធិនករេដមបីអនុវតន៍យុទ សចតុេកណ 
ស មប់កំេណ នករងរសមធម៌និង បសិទធភព  
និងេដមបីសំេរចេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រក៍មពុជ (CMDGs)  ឆន ំ ២០១០ ។ 
ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិ NSDP រមួមនេគលនេយបយ ម បព័នធ 
េដមបីបេងកតករងរ បែនថម ជពិេសសស មប់យុវជនចូលកនុងទីផ រករងរ 

មរយៈវធិនករជេ ចន i) បេងកនផលិតភពកសិកមម េដមបីបេងកតឱកសករងរេនជនបទ 
ែដលនឹងមន រៈសំខន់ដល់ បសិទធភពៃនចំរះុវស័ិយ រមួទំងករបេងកន តំរវូករស មប់ទំនិញ 
និងេស កមម  ii) េលកទឹកចិតដល់ករវនិិេយគផទ ល់កនុង សក និងពីបរេទសកនុងវស័ិយ ទិ ភព 
ពិេសសកសិកមម កសិឧស ហកមម គំេ ង និងឧស ហកមមែដល តវករកមមករេ ចន 
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និងេទសចរណ៍ iii) បេងកតប ញអប់រ ំ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈបេចចកេទស
េដមបីបំេរ ទំងបុរស និង សី មលកខណៈសមធម៌ ជពិេសសអនក កី ក ពិករ 
និងេដមបី កមងយរងេ គះ និងបំេពញតំរវូករទីផ រករងរ ស មប់រយៈេពលខី 
និងរយៈេពលែវង  iv) អភិវឌ ទិននន័យមូល នៃនករងរ 
និង បព័នធសថិតិែដលផល់តួេលខែបងែចក មេភទ ពិករភព និងក ទក់ទងសងគមេផ ងេទ ត 
និង v) ជួយ បជ សកមពុជឲយែសងរកកងរេនប  បេទសេផ ងេទ ត ។ 
 

បភព :  ែផនករយុទ សអភិវឌ ន៍ជតិ ២០០៦-២០១០ ជរ ភិបលកមពុជ 

 

ករងរងយរងេ គះ 
ទិននន័យជំេរ នឆន ំ ២០០៨ 

បនឲយដឹងពីចំនួនដ៏ធំៃនករងរងយរងេ គះែដលកំណត់េ យអនក 
េធករឲយ គ រមិនយក បក់ឈនួល និងអនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួនែដលមន ៨២,៥ 
ភគរយៃន បជ សមនករងរេធ យុ ១៥ ឆន ំេឡង (ឧបសមព័នធ ង១៨) ។ 
ចំនួនេនះេកនេឡង ៤,១ ននក់ េនឆន ំ ១៩៩៨ បុ៉ែនសមម តថយចុះពី ៨៦,៨ 
ភគរយ ។ េនះបងញថ ចំនួនអនកេធករដ៏េ ចន តវបន 
ចត់ចូលកនុងនិយមន័យករងរងយរងេ គះ ។ 

សមម តៃនយុវជន និង បជ សេពញវយ័ 
េធករងរងយរងេ គះបនថយចុះកនុងអំឡុងមួយ ទស វត រេ៍នះ។ េនឆន ំ ១៩៩៨ 
យុវជនទំងពីរេភទ និងមនុស េពញវយ័ សី មនភពេលសលប់កនុងករងរ េនះ ។ 
េទះបីមនករថយចុះកនុងសមម តយុវជនកនុងមួយទស វត រក៏៍េ យ 
ក៏ករថយចុះេនះមនទំហំធំ ស មប់ សីមន ១៥,៤ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៨ 
េធ បជមួយនឹង ៣,៩ ភគរយស មប់បុរស ។ កនុងចំេ ម បជ ស 
ែដលេធករងរងយរងេ គះ សី មនសមម តខពស់ជងពក់ក ល គឺ៥៣,១ ភគរយ 
។ 

កនុងចំេ មបុរសេធករងរងយរងេ គះ ភគេ ចនជកមមករ 
េធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន ៦១,៥ ភគរយេនឆន ំ ១៩៩៨ និង ៥៤,៥ ភគរយកនុងឆន ំ 
២០០៨ ។ េហយភគេ ចនៃន សី (៦២,១ ភគរយកនុងឆន ំ ១៩៩៨ និង ៦០,៦ 
ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៨) េធករឲយ គ រមិនទទួល បក់ឈនួល 
ឬក៏េធករេ យមិនមន បក់ឈនួល ។ 
សមម តៃនកមមករេធករងរេ យេ បទុនផទ ល់ខួន បនថយចុះ កនុងមួយទស វត រេ៍នះ 
ខណៈែដលសមម តៃននិេយជិតទទួល បក់ឈនួល និងេធករឲយ គ រមិន 
យក បក់ឈនួលបនេកនេឡង ។ សមម តអនកេធករមិនយក បក់ឈនួលចំេ ម 
សីេធករបនថយចុះ បនិច ។ សមម តអនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួនបនថយចុះ 
ខណៈែដលសមម តៃននិេយជិតទទួល បក់ឈនួលបនេកនេឡងគួរឲយកត់សំគល់ ។ 

 

របូ ៣.៧ សមម តករងរងយរងេ គះេធ ប និងករងរទូេទ 
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េទះបីករប៉ន់ ម នវស័ិយ ករងរមិនេរ បរយ មិន ចេធេទបន 
ែតភគេ ចនៃនអនកេធករកនុង ករងរងយរងេ គះ គឺសថិតកនុងេសដកិចចមិនេរ បរយ 
ែដលករងរេនះមនចំណូលតិចតួច េហយមិន ទទួលបនប ញករពរសងគម 
ឬសនិសុខករងរ ឬចំណូល េហយលកខខណករងរជទូេទអន់ និង គម នតំ ងករងរ 
។ 
 

៣.២.៣ បំ ស់បូរលំេន ន េដមបីករងរកនុង សក និងេ ក សក 
ដូចបនបងញកនុង ង ៣.៩ ចំនួនអនកផស់បូរលំេន ន 

េដមបីករងរកនុង សក14 មនករេកន េឡងកនុងមួយទស វត រពី៍ ២,៣ ននក់ េទ ២,៥ 
ននក់ ។ ភគេ ចនៃនពួកេគ រកករងរកនុងវស័ិយ ករងរទីមួយ 

េទះបីសមម តៃនពួកេគបនថយចុះ ១០ ភគរយ ។ ចំនួន សីផស់បូរលំេន នេដមបី 
ករងរមនចំនួនតិចជងបុរសស មប់ជំេរ នទំងពីរ ។ 
សមម តករៃនករផស់បូរលំេន នេដមបី ករងរកនុង សកស មប់ករងរកសិកមម 
ជទូេទថយចុះទំងបុរស (ពី ៥៦,៣ ភគរយ េនឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៤៩,៧ ភគរយកនុងឆន ំ 
២០០៨) និង សី (ពី ៦៨,៥ ភគរយមក ៥៣,៨ ភគរយ) ។ ករផស់លំេន 

នេដមបីករងរកនុងវស័ិយទីបី ឬ(ជំនួញ និងេស កមម) បនេកនពី ៣១ ភគរយេនឆន ំ 
១៩៩៨ េទ ៣៤,៩ ភគរយកនុងឆន ំ ២០០៨ បនទ ប់មកករេកនេឡងកនុងវស័ិយទីពីរ 
(ផលិតកមម) ពី ៧,៣ ភគរយ េទ ១៣,៦ ភគរយ ។ 

ង ៣.៩ កមមករផស់បូរលំេន ន េដមបីករងរ 

េភទ វស័ិយ 
និង យុ  

១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីរេភ
ទ បស សី 

ទំងពីរេភ
ទ បស សី 

                                                      
14 An internal migrant worker is someone who has moved residence for employment from one geographical 
location to another within the country. 
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សរបុ (ចំនួន) 2 337 854 1 292 047 1 045 807 2 516 502 1 382 575 1 133 927
វស័ិយទីមួយ 61.7 56.3 68.5 51.5 49.7 53.8
វស័ិយទីពីរ 7.3 8.0 6.3 13.6 12.3 15.1
វស័ិយទីបី  31.0 35.7 25.2 34.9 38.0 31.1

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
15–24 389 456 198 597 190 859 497 030 239 374 257 656

វស័ិយទីមួយ 55.5 52.7 58.3 41.2 44.5 38.2
វស័ិយទីពីរ 14.8 13.3 16.4 27.7 21.4 33.6
វស័ិយទីបី  29.7 34.0 25.3 31.1 34.1 28.2

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25+ 1 933 897 1 087 045 846 852 2 000 595 1 133 677 866 918

វស័ិយទីមួយ 63.0 56.9 70.8 53.9 50.6 58.3
វស័ិយទីពីរ 5.7 7.1 4.0 10.1 10.4 9.7
វស័ិយទីបី  31.3 36.1 25.2 36.0 38.9 32.1

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 

- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 
 
ទិននន័យ យករណ៍កនុងែផនកេនះ សីពីករេធអេន បេវសន៍ 

ែដលទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីេធករេន បរេទសែតបុ៉េ ះ ។ 
ដូចបន យករណ៍េ យ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ (MOLVT) ( ង 
៣.១០) ចំនួនពលករទំងអស់ បចំឆន ំេទេធករេនឯបរេទសខពស់េនឆន ំ ២០០៧ 
(៩,៤៧៦ នក់) និងធក់មក ៧,៣៤០ នក់េនកនុងឆន ំ ២០០៨ ។ ចប់ពីឆន ំ ២០០៤ 
ចំនួន សីសរបុេទេធករេនបរេទស ខពស់ជងបុរស ។ ពលករកមពុជ 
បនេចញេទេធករជផូវករេន បេទសម៉េឡសីុ ំងពីឆន ំ ១៩៩៨ ខណៈ 
ែដលទទួលបនករយល់ ពមជផូវករជមួយ ធរណៈរដកូេរេ៉នឆន ំ ២០០៧ ៃថេនឆន ំ 
២០០៦ និង ជ ច កជបុ៉នេនឆន ំ ២០០៧ ។ 
ចំនួនពលករេចញេទេធករេន បេទសៃថេនឆន ំ ២០០៧ (៥,៦៧០នក់) 
ខពស់ជងេទ បេទសម៉េឡសីុ (៣,២១៩នក់) បនទ ប់មក ធរណរដកូេរ ៉ (៥៨៤ នក់) 
និងជបុ៉ន (៣ នក់) ។ ថ នភពេនះ បនផស់បូរេនកនុងឆន ំ ២០០៨ 
ែដលពលករជេ ចនេទេធករេន បេទស ម៉េឡសីុ (២,៦៥៤ នក់) 
និង ធរណៈរដកូេរ ៉ (២,៥៣១ នក់) េទ បេទសៃថ (២,១១៦ នក់) និងជបុ៉ន (៣៩ 
នក់)15 ។ 

ង ៣.១០ ចំនួនពលករកមពុជេទេធករេនឯបរេទស ម បេទស 
ឆន ំ  ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ 

សរបុ 1 329 1 483 2 244 3 636 9 476 7 340 14 924 

បស  711 624 899 1 798 4 611 3 616 4 292 
សី 618 859 1 345 1 838 4 865 3 724 10 636 

                                                      
15 These are figures on officially available legal migration. 
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ៃថ     445 5 670 2 116 3 543 

បស     226 3 935 1 425 1 968 
សី    219 1 735 691 1 575 
ម៉េឡសីុ 573 809 1 776 1 690 3 219 2 654 9 682 

បស  73 105 467 231 174 53 876 
សី 500 704 1 309 1 459 3 045 2 601 8 806 
ជបុ៉ន     3 39 16 

បស      3 13 10 
សី     0 26 6 

ធរណៈរដកូ
េរ ៉

756 674 468 1 501 584 2 531 1 687 

បស  638 519 432 1 341 499 2 125 1 438 
សី 118 155 36 160 85 406 249 

បភព: នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមម កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
 

បអប់ទី ៣
យុទ សេដមបីបេងកនករងរេនេ ក បេទសស មប់ បជ សកមពុជ 

 

ករងរ ទិភពមួយកនុងចំេ មករងរ ទិភពជេ ចន ែដលកំណត់េ យ កសួងករងរ 
និងបណុះប ល វជិជ ជីវៈ គឺេលកកំពស់សមភព 
និងេធឲយ បេសរេឡងនូវលកខខណរស់េនកនុងចំេ ម បជ សកមពុជ 
ករេលកកំពស់ករងរកនុង និងេ ក បេទស 
គឺជ ទិភពមួយចំបងកនុងករងរ ទិភពេផ ងេទ ត ។  
MOLVT និងសមភគីកូេរ ៉ បនផល់ បព័នធអនុញញ តិករងរេដមបីេ ជសេរ ស បញជូ ន 
និង គប់ គងពលករកមពុជេទ កន់ ធរណៈរដកូេរ ៉ ។ 
បែនថមេលករ គប់ គងពលករេនបរេទស MOLVT បនបេងកត បព័នធសហករជមួយ 

ថ ប័នេផ ងេទ តស មប់ទទួល និងេ ះ យបណឹងរបស់ពលករ ។ បចចុបបនន MOLVT 
កំពុងេធករជមួយ អងគករអនរជតិ ដូចជអងគករ ILO និងអងគករអេន បេវសន៍អនរជតិ  
(IOM) េដមបីែកលម បព័នធ គប់ គង ពលករកមពុជេនបរេទស ។ 
កនុងចំេ មបញែដល តវែកតំរវូគឺ: i) ករខៈព័ត៌មន និងករយល់ដឹងកនុងចំេ ម 
ម នីរ ភិបល និងលទធភពៃនករេធែបបបទកនុងករេ ជសេរ សេនថន ក់េខត  ii) 
ែបបបទៃនករេ ជសេរ សមន រយៈេពលយូរ និងចំ យខពស់ iii) 
ភពទន់េខ យៃន ថ ប័នទទួលខុស តវស មប់ គប់ គង និងករពរករេធ 
អេន បេវសន៍របស់ពលករ iv) គម ន បសិទធភពបណុះប លមុនេចញដំេណ ររបស់ពលករ v) 
ខះជំនញែដល តវករេ យនិេយជិតេនឯេ ក បេទស និង vi) 
ខះ បព័នធទិននន័យមូល នស មប់ ម នពលករមន ក់ៗ 
( បព័នធទិននន័យមូល នែដលផល់េ យ IOM មិន គប់ ជងេ ជយ ។ 
 
បភព: MOLVT ៃថងទី ២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០០៩ របយករណ៍សមធិទធផលរបស់ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
ស មប់ ណតិទី ៣ និងេគលេ ស មប់អនុវតបន។ 

ពលករេទេធករេ ក បេទសចេនះឆន ំ ២០០៣ និងឆន ំ ២០០៨ 
ដូចបងញកនុង ង ៣.១១ បញជ ក់ថ ភគេ ចនៃនពួកេគគឺេធករកនុងវស័ិយផលិតកមម 
និងកមមន លបនទ ប់មកករងរបំេរ  មផទះ និងកសិកមម ។ 
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ង ៣.១១ ចំនួនពលករកមពុជេទេធករ េ ក បេទស មវស័ិយ 
ឆន ំ  ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 

សរបុ 1 329 1 483 2 244 3 636 9 476 7 340 

បំេរ  មផទះ 37.6 39.2 44.9 31.4 22.3 35.2 

កមមន ល 62.4 55.6 49.4 68.3 76.0 50.2 

កសិកមម  0.0 5.1 5.7 0.3 1.6 13.2 

សំណង់ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

ម នីផូវករ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

 បភព: នយក នមុខរបរ និងហតថពលកមម កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
 

៣.២.៤ ករបណុះប លវជិជ ជីវៈ ករអភិវឌ ន៍ជំនញ និងតំរវូករទីផ រករងរ 
េដមបីធនថ រ ភិបលខិតខំអភិវឌ ន៍គុណភពបេចចកេទស 

និងវជិជ ជីវៈកនុងចំេ ម បជ ស កមពុជ េដមបីគំ ទដល់ករេកនេឡងៃនបេចចកវទិយ 
ផល បេយជន៍សងគមឲយ សប មយុទធ សជតិ 
កត់បនថយភព កី ករបស់ ជរ ភិបលឆន ំ ២០០៣-២០០៥ 
និងយុទធ សចតុេកណស មប់កំេណ ន សមធម៌ និង បសិទធភពករងរ កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ បនកំណត់លទធភពបណុះ 
ប លជំនញស មប់ឆន ំ រេពព័នធ ២០០៧-២០០៨ ។ 
វស័ិយអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈបចចុបបននមន គឹះ ថ នចំនួន ៣៩ 
សថិតេ កមឱ ទរបស់ កសួងករងរ និងបណុះប ល វជិជ ជីវៈ កនុងេនះមនចំនួន ១១ 
គឹះ ថ ន បនបណុះប លក មិតវញិញ បនប ត សញញ ប តបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
ក មិត ១ ២ ៣ សញញ ប តជន់ខពស់បេចចកេទស ឬឯកេទស បរញិញ ប ត ឬវសិករ 
និងអនុបណិត (ចំនួន ០៧ គឹះ ថ នមនទី ំងេនភនំេពញ ០១ េនេខតក ល ០១ 
េនេខតកំពត ០២ េន េខតបត់ដំបង) និង ២៦ 
មជឈមណលបណុះប លវជិជ ជីវៈ ជធនី-េខតេធករបណុះប លក មិត 
វញិញ បនប ត (ចំនួន ០១ មជឈមណលេន ជធនីភនំេពញ និង ២៥ 
េន មប េខតនន) ។ កសួង បនផល់កមមវធីិបណុះប លរយៈេពលខី 
និងែវងឲយដល់ គឹះ ថ នឯកជន និងអងគករមិនែមនរ ភិបល ផងែដរ ។ បមណ ៣០-

៣៥ អងគភពបនបណុះប ល ៣០០-៥០០ នក់កនុងមួយឆន ំ កនុងកមមវធីិរយៈ េពលខី16។ 
 

កសួងករងរ និងបណុះប លវជីជ ជីវៈបនបងញចំនួនបញច ប់ TVET 
បនេកនេឡងពី ៨៨.៣៦៧ នក់េនឆន ំ ២០០៧ េទ ១១៣.៦៤៨ នក់េនឆន ំ ២០០៨ 
( ង ៣.១២) ។ ជងពក់ ក លៃនអនកបញច ប់ករសិក េនឆន ំ ២០០៨ (៥៩,១ 

                                                      
16 ADB. 2009. Report and recommendations of the president to the board of directors on a proposed fund grant, 
Kingdom of Cambodia. Strengthening Technical and Vocational Education and Training Project. 
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ភគរយ) បនចូលរមួវគគបណុះប លបឋមរយៈ េពលខីេនវទិយ ថ ន ធរណៈ 
ខណៈែដលជងមួយភគបី (៣៥,៣ ភគរយ) សិក េនមជឈមណល 
បណុះប លឯកជន ឬអងគករមិនែមនរ ភិបល និងអងគករអនរជតិ ។ មនែត ២,៨ 
ភគរយែដល បនបញច ប់ករសិក ទទួលសញញ ប តបេចចកេទស 
ឬវញិញបនប តពីវទិយ ថ ន ធរណៈេនឆន ំ ២០០៨ ។ ចំនួនកន់ែតតិចតួច គឺ ១,៣ 
ភគរយ ែដលបនទទួលកមមវធីិបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង មវទិយ 

ថ ន ធរណៈ និង ១,២ ភគរយទទួលករបណុះប លកំរតិេលសបរញិញប ត ។ 
 

ង ៣.១២ សិស -និស ិតចូលរមួវគគអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
កំរតិ  ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ 

ចំនួន-ទំងពីរេភទ 24 587 27 894 47 986 88 367 113 648 168 630

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 3.7 2.3 1.3 1.2 0.79
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធរ
ណៈ  

7.0 4.4 4.6 2.5 2.8 1.75

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

8.1 2.1 1.0 1.8 1.3 0.72

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធរ
ណៈ 

24.4 38.3 36.9 73.5 59.1 69.52

ឯកជន /NGO និងអងគករអនរជតិ 60.5 51.4 55.1 20.9 35.5 27.21
សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ចំនួន- បស 12 777 15 574 27 999 56 494 59 745 80 743

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 5.3 2.9 1.5 1.9 1.33
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធរ
ណៈ  

9.1 5.3 5.4 2.6 3.7 2.37

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

13.7 3.5 1.7 2.2 2.1 1.01

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធរ
ណៈ 

26.8 36.0 31.0 68.1 54.4 61.73

ឯកជន /NGO និងអងគករអនរជតិ 50.4 49.9 59.0 25.5 37.9 33.56
សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ចំនួន- សី 11 810 12 320 19 987 31 873 53 903 87 887

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 1.7 1.5 1.0 0.5 0.29
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធរ
ណៈ  

4.8 3.4 3.5 2.2 1.7 1.19

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

2.1 0.4 0.1 1.0 0.5 0.45

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធរ
ណៈ 

21.8 41.2 45.3 83.1 64.3 76.68

ឯកជន /NGO និងអងគករអនរជតិ 71.4 53.2 49.6 12.8 32.9 21.38
សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 បភព: នយក ន គប់ គងកិចចករអប់រ ំ បណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ  
 

បអប់-៤
គណៈកមមករជតិបណុះប លេដមបីេធឲយ បេសរេឡងនូវគុណភព 

និង បសិទធភពបណុះប ល 
 

េដមបីសំេរចេគលេ យុទ សចតុេកណ គណៈកមមករជតិបណុះប ល (NTB) 
ជ កម បឹក កំពូលៃន TVET តវបនបេងកតេឡងស មប់េរ បចំេគលនេយបយ 
គំេ ងែផនករជតិសំរបសំរលួ អប់រ ំ បណុះប ល បេចចកេទស និងេផតេទេលគុណភព 
និង បសិទធភព ។ NTB ក៏េឆយតបេទនឹងត មវករកនុងវស័ិយឧស ហកមម ពណិជជកមម កសិកមម 
និងេស កមមផងែដរ ។ NTB ដំេណ រករ មេគលេ ដូចតេទៈ i) ែណនំេគលនេយបយ 
អភិវឌ ន៍ TVET េដមបីជួយកត់បនថយភព កី ក  ii)  េធវមិជឈករខងកមមវធីិ TVET  iii) 
គំ ទកំេណ នសហ គសជមួយនិងជំនញករងរ iv) េលកទឹកចិតសហគមន៍ 
និងសហ គស មរយៈករបណុះប ល v) ជួយ យុវជនែដលេបះបង់ករអប់រទូំេទ vi) 
េលកទឹកចិត អនកេធករេ យផទ ល់ខួន និងផល់ជំនួយឥណទន vii) ជួយ 
សហ គសខន តតូចឲយចប់េផម និងកររកីចេ មន viii) អភិវឌ ន៍ភពជៃដគូជមួយឯកជន 
និង ធរណៈេដមបី ែចករែំលកធនហិរញញវតថុ 
និងេដមបីចូលរមួវស័ិយឯកជនកនុងករេរ បចំកមមវធីិបណុះប ល និងព ងីកជេ មស TVET ix) 
ធនគុណភពៃនលកខខណ TVET  និងែកលមគុណភពៃនករដឹកនំ ករ គប គង និងស មប 
ស មល TVET x) បេងកតយនករព័ត៌មនទីផ រករងរ។ xi) 
អភិវឌ ន៍សង់ រជតិសីពីសមតថភព ។ 

េលសពីេនះ NTB បេងកតគណៈកមមករចំនួនបី ែដលនីមួយៗ ទទួលខុស តវដូចតេទៈ i) 
បេងកតទំនុកចិតវគគបណុះ ប លកមមវធីិ និង គឹះ ថ នរបស់ TVET ii) អភិវឌ ន៍សង់ ជតិ 
ករ កលបង និងេចញវញិញ បនប័ ត iii) បេងកតករទទួល គ ល់កមមវធីិវគគ និង គឹះ ថ ន TVET 
និង iv) បេងកត បព័នធព័ត៌មនទីផ រករងរ ។ 

NTB ក៏បេងកតផងែដរនូវេគហទំព័រ (www.ntb.gov.kh) ក៏ដូចជទីភន ក់ងរជតិ ស មប់ករងរថមី 
េដមបីផល់ េស កមមករងរ មរយៈមជឈមណលករងរ និងព័ត៌មនទីផ រករងរ ។ 
 
បភពៈ MOLVT ៃថងទី ២០ ឆន ំ ែខកុមភៈ ២០០៩ របយករណ៍សមិទធិផលរបស់ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
ស មប់ ណតិទី ៣ និងេគលេ ស មប់អនុវតន៍បន ។ 

 

ទិននន័យបនពីគណៈកមមករវនិិេយគកមពុជ 
( កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជបងញកនុង ង៣.១៣) បងញថ 
វស័ិយឧស ហកមម តវករពលកមមេ ចនកនុងរ ង ៣ ឆន ំ គឺពីឆន ំ ២០០៣ និង ២០០៨ 
ពិេសស េ យ រករេកនេឡងៃនចំនួនគំេ ងវនិិេយគ ពី ៣៦ េទ ៦៦ ។ កនុងឆន ំ 
២០០៨ តំរវូករពលកមម ម 
រយៈគំេ ងវនិិេយគកនុងវស័ិយេស កមមបនេកនេឡងគួរឲយកត់សំគល់ ៣៩,៨ 
ភគរយៃនពលកមម ទំងអស់ពី បមណ ៧ ភគរយេនឆន ំ ២០០៦ និងឆន ំ ២០០៧ ។ 
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េទះជយ៉ង ក៏េ យ តំរវូករពល កមម មរយៈគំេ ងវនិិេយគ 
កនុងវស័ិយកសិកមមបនថយចុះេ ចនកនុងចេនះឆន ំ ២០០៦ និង ២០០៨ គឺពី ៣៥,៧ 
ភគរយមក តឹមែត ២,៨ ភគរយ ។ 

 
  
 

ង ៣.១៣ តំរវូករពលកមម មរយៈគំេ ងវនិិេយគ មវស័ិយ ឆន ំ ២០០៨ 
វស័ិយ  ពលកមម % ចំនួនគំេ ង 

២០០៨  
កសិកមម 4 729 2.8 5 
ឧស ហកមម 98 583 57.4 66 
េស កមម 68 398 39.8 27 

សរបុ 171 710 100.0 98 
២០០៧  
កសិកមម 2 198 3.7 3 
ឧស ហកមម 52 761 89.0 36 
េស កមម 4 355 7.3 8 

សរបុ 59 314 100.0 47 
២០០៦  
កសិកមម 68 367 35.7 20 
ឧស ហកមម 109 344 57.1 61 
េស កមម 13 851 7.2 17 

សរបុ 191 562 100.0 98 

បភព:  - របយករណ៍សីពីព័ត៌មនទីផ រករងរ ឆមសទី ១ ឆន ំ ២០០៩  
នយក នព័ត៌មនទីផ រករងរ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

 

៣.២.៥ ផលិតភពករងរ 
បញ បឈមជមូល នស មប់កមពុជ គឺបេងកនេលប នកំេណ នផលិតភព 

និងធនផលិតភព មលកខខណករងរល បេសរ និង បក់ឈនួលខពស់។ ង ៣.១៤ 
ឆុះបញច ំងអំពីកំរតិៃន GDP ស មប់ អនកេធករមន ក់ មវស័ិយពីឆន ំ ១៩៩៨ ដល់ ២០០៨ 
។ ករប៉ន់ ម នបនឲយដឹងថ ផលិតភពករងរ (តំៃលបែនថមស មប់អនកេធករមន ក់) 
បនេកន បមណ ២,៤ នេរ ល (៦៣១ ដុ រ េមរកិ) កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទជិត ៤,២ 

នេរ ល (១.០៣២ ដុ រ េមរកិ) េនឆន ំ ២០០៨ ។ អ កំេណ នមធយម បចំ ឆន ំមន 
៥,៧ ភគរយគិតជ បក់េរ ល និង ៤,៩ ភគរយគិតជ បក់ដុ រ ។ 
ករែ ប បលជមធយម បចំឆន ំខពស់ជងេគកនុងផលិតភពកងរ គឺេនចេនះឆន ំ ១៩៩៨ 
និង ២០០៨ កនុងវស័ិយរកុរកែរ ៉ និងថម (១៩,៤ ភគរយ) បនទ ប់មកវស័ិយហិរញញវតថុ 
និងេស កមមេផ ងេទ ត (៨,៦ ភគរយ) ដឹកជញជូ ន និងទូរ គមនគមន៍ (៥,៨ ភគរយ) 
សំណង់ (៣,៧ ភគរយ) និងកមមន ល (៣,១ ភគរយ) ។ កំេណ នជ 
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មធយម បចំឆន ំៃនផលិតភពករងរ (គិតជេរ ល) 
កនុងវស័ិយកសិកមមកនុងរយៈេពលដូចគន បនេកនេឡង យឺត ១,៧ 
ភគរយក៏ដូចជពណិជជកមមមន ១ ភគរយ ។ 
បុ៉ែនអ កំេណ នជមធយម បចំឆន ំបនធក់ចុះ ចំេពះស គរ និងេភជនីយ ន ១ 
ភគរយ និងអគគីសនី ឧសម័ន និងករផគត់ផគង់ ទឹក ៣,៩ ភគរយ ។ 

ង ៣.១៤ ផលិតភពករងរ មវស័ិយ (តំៃលបែនថមស មប់អនកេធករមន ក់ 
មៃថេថរ ឆន ំ ២០០០) 

វស័ិយ 
១៩៩៨ ២០០៨ 

អ កំេណ នជមធយម បចំ
ឆន ំ(%) 

នេរ ល (US$) នេរ ល (US$) េរ ល US$  

សរបុ 2,380 631 4,190 1,030 5.7 4.9

កសិកមម រកុខ បមញ់ 
និងេន ទ  

1,294 343 1,537 378 1.7 1.0

រកុរកែរ ៉និងថម  3,637 964 25,341 6,229 19.4 18.7

កមមន ល 9,735 2,580 13,339 3,279 3.1 2.4

អគគិសនី ឧសម័ន និងផគត់ផគង់ទឹក 15,849 4,200 10,695 2,629 -3.9 -4.7

សំណង់ 9,337 2,474 13,553 3,332 3.7 3.0

ពណិជជកមម 4,156 1,101 4,598 1,130 1.0 0.3

ស គរ និងេភជនីយ ន 24,378 6,460 22,068 5,425 -1.0 -1.7

ដឹកជញជូ ន និងទូរគមនគមន៍ 6,042 1,601 10,824 2,661 5.8 5.1

ហិរញញវតថុ 
និងេស កមមេផ ងេទ ត 

4,292 1,137 10,096 2,482 8.6 7.8

  បភព - NIS/MOP 
 

េទះបីផលិតភពេកនេឡង 
ក៏ក មិតទិននផលស មប់មនុស េធករមន ក់េនទបេធ បេទនឹងប  
បេទសកនុង ៊ នដូចមនកនុងរបូ ៣.៨ ។ ករេកនេឡងៃនកំរតិផលិតភពេនកមពុជ 
គឺជករចំបច់ 
បសិនេប បេទសសថិតកនុងករ បកួត បែជងជមួយ បេទសជិតខងកនុង ៊ ន 
ពិេសសបនទ ប់ពីទទួលរង នូវវបិតិេសដកិចច ។ 

 

របូ ៣.៨ ទិននផលស មប់អនកេធករមន ក់ស មប់ បេទសកនុង ៊ នេនឆន ំ ២០០៨ 
(ៃថេថរឆន ំ ២០០៩ 
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ជដុ រ េមរកិ)

 
បភព: ILO ឆន ំ ២០១០ និនន ករ ករងរ និងសងគម ៊ នឆន ំ ២០១០ ករេងបេឡងវញិ 

និងករអភិវឌ ន៍ មរយៈករងរសមរមយ 
៣.២.៦ ករគំពរសងគម 

េទះបីមនវឌ នភពកនុងសូចនករអភិវឌ ន៍ជេ ចន 
បុ៉ែនសមម តៃន បជ សកនុងកំរតិគួរឲយ កត់សំគល់េនែតសថិតកនុងភព កី កេនេឡយ 
េហយ ៨២,៥ ភគរយសថិតកនុងករងរងយរងេ គះេនឆន ំ ២០០៨ ។ វបិតិេសដកិចច 
និងបនទ ប់មកវបិតិមូប របនេធឲយបញទំងេនះកន់ែតធងន់ធងរ ។ ករ 
បេងកនជំនួយសងគម និងករគំពរសងគម 
េនែតជក សំខន់ស មប់ករអភិវឌ ន៍េសដកិចចកមពុជ ។ 

បចចុបបននករគំពរសងគមរមួមន i) េប ជតិ 
របបសនិសុខសងគមស មប់និេយជិតឯកជន ែដលផល់នូវករធន ៉ប់រង 
ដល់កររងេ គះថន ក់េ យករងរ ii) េប ជតិ របបសនិសុខសងគម 
ស មប់ម នី ជករសីុវលិែដលផល់ បក់េ ធន iii) 
កមមវធីិគំពរសុខភពសងគមេផតេលអនក កី ក និង 
អនកេធករកនុងវស័ិយេសដកិចចមិនេរ បរយ ដូចជេប សមធម៌សុខភព 
និងគំេ ងធន ៉ប់រងសុខភព មសហគមន៍ 
យុទធ សគំពរសុខភពសងគម តវបនព ងង (េ យសហករណ៍ជមួយ កម បឹក  
អភិវឌ ន៍កសិកមម និងជនបទ កសួងសុខភិបល ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ 
ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍សហ បតិបតិ ករបេចចកេទស លឺម៉ង់ (GTZ) 
និងអងគករសុខភពពិភពេ ក) និង ក់េសនសំុករអនុម័តចុងេ កយ iv) 
កមមវធីិសំ ញ់សុវតថិភពសងគមជេ ចន (ឬជំនួយសងគមកិចច) េផតេលជន កី ក 
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និងងយរងេ គះ ។ កមម វធីិទំងេនះ ហិរញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន៍ 
ដូចជធនគរពិភពេ ក ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ កមមវធីិ េសប ង រពិភពេ ក និង 
UNICEF ។ 
 

េប ជតិរបបសនិសុខសងគមស មប់និេយជិកវស័ិយឯកជន 
ចបប់សីពីរបបសនិសុខសងគមបនអនុម័តកនុងឆន ំ ២០០២ 

ផល់សិទធិដល់និេយជិតវស័ិយឯកជននូវ បេយជន៍សងគមស មប់ជនទំង យ  
ែដលសថិតេ កមបទបញញតិៃនចបប់សីពីករងរេនកនុង ពះ  ជ ច កកមពុជ ។  

េប ជតិរបបសនិសុខសងគម (NSSF) ជអងគភពមនភរកិចច គប់ គង 
និងចត់ែចងរបប សនិសុខសងគមែដលមនែចងេនកនុងចបប់ ។ 
កមមវធីិេនះេរ បចំេឡងេដមបីអនុវតកនុងបីដំ ក់កល គឺទី ១ 
ស មប់របបធន ៉ប់រង និភ័យករងរេនឆន ំ ២០០៨ បនទ ប់មកគេ មងែថទំសុខភព 
និងជចុង េ កយ គឺគេ មងេ ធន ។ របបសនិសុខសងគមបនផល់ដល់មនុស គប់របូ 
ែដលសថិតេនេ កមចបប់ បញញតិៃនចបប់សីពីករងរ ែដលកនុងដំ ក់កលដំបូង 
អនុវតចំេពះែតសហ គស គឹះ ថ នែដលមន កមមករ និេយជិតចប់ពី ៨ នក់េឡង ។   

ករទទួល បក់បំ ច់ពី និភ័យករងរ ដូចមនែចងកនុងម ទី ១៥ 
បន គបដណប់ករ េ គះថន ក់េនកែនងករងរ និងជមងឺវជិជ ជីវៈ 
ក៏ដូចជេ គះថន ក់ទក់ទងនឹងករេធដំេណ ររ ងផទះ និង កែនងករងរ ។ 
ពិេសស គបដណប់េល i) េស ែថទំ និងពយបល ii) បក់បំ ច់ បចំៃថង iii) បក់ 
េ ធនស មប់ករបត់បង់ករងរអចិៃ ន និង iv) បក់ស មប់បុណយសព 
និង បក់េ ធនឧតរជីវ ី។ 

បនទ ប់ពី NSSF បេងកតេឡងេនែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧ MOLVT 
បនចប់េផមគំេ ងេ គះថន ក់ករ ងរ បចចុបបនន គបដណប់េល ១.៦៦៤ សហ គស 
និងមនសមជិកជង ៥០០.០០០ នក់ ។ ភគេ ចន ៃនសមជិកជ សី 
ែដលេធករកនុងសហ គសផលិតសំេល កបំពក់ និងែសបកេជង ក៏ដូចជកនុងធនគរ 
ស គរ និងសំណង់ ។ មុនករែណនំគេ មងេ គះថន ក់េ យករងរ MOLVT 
មិនសូវទទួលបន កំណត់ េ គះថន ក់ទក់ទងនឹងករងរេឡយ ។ 
កនុងរយៈេពលពីរែខដំបូង បនទ ប់ពីយនករ តវបន  អនុវតន៍ NSSF បនទទួល បមណ 
២០០ ករណី17 ។ 

NSSF មនែផនករព ងីកវ ិ លភពគំេ ងេ គះថន ក់េ យករងរ 
ជពិេសសតំបន់េ ក     ជធនីភនំេពញ ។ គំេ ងសុខភពកំពុងដំេណ រករេរ បចំ ។ 
 

េប ជតិរបបសនិសុខសងគមស មប់ករសីុវលិ 

                                                      
17 MOLVT. 20 February 2009. Report on the achievements of the Ministry of Labour and Vocational Training 
for the third mandate and its objectives to be continued. 
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NSSF ស មប់ម នី ជករសីុវលិ (NSSF-C) 
បនបេងកតេឡងេ យ ពះ ជ កឹតចុះៃថងទី ១២ ែខ មក  ឆន ំ ២០០៨ 
និងចប់អនុវតន៍េនែខ ឧសភ ឆន ំ ២០០៩ ។ កសួងពីរមនសមសភពជ កម បឹក  
នយក គឺ កសួងេសដកិចចនិងហិរញញវតថុ និង កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ ។ មនម នី ៣៤ នក់េធករេនករយិល័យក ល និង បមណ 
៥០០ នក់េធករេនមូល ន ។ េប េនះ គប ដណប់ ១៨០.០០០ 
នក់ជម នី ជករសីុវលិ និង គ ររបស់េគមន បមណ១-២ ភគយៃន បជ ស 
ទំងអស់ ។ 

NSSF-C រមួមនគំេ ងេ ធន ែដលហិរញញបបទនពីថវកិររបស់រ ភិបល ។ 
NSSF-C មន ែផនករបូរេទ បព័ន្ធរមួវភិគទន 
េដមបីផល់នូវផល បេយជន៍មួយចំនួន៖ បក់េ ធន ( ប់បញចូ លទំង 
អនករស់េនបនទ ប់ពីេ គះថន ក់) និងមនវ ិ លភពស មប់ពិករភព មតុភព 
េ គះថន ក់ករងរ និងមរណភព ។ 
ករសិក ជក់ែសងបនកំណត់តំរវូករៃនករចូលរមួមន ២៤ ភគរយៃន បក់េប វត រ ៍
របស់និេយជិតមន ក់ៗ គឺ ១៨ ភគរយចំ យេ យរដ និង ៦ 
ភគរយេ យម នី ជករសីុវលិ ។ បញ បឈមចំបងស មប់េប  គឺករេរ បចំ 
និងករអនុវតន៍ បព័នធ គប់ គងព័ត៌មន ។ NSSF-C មនែផន 
ករផល់គំេ ងធន ៉ប់រងសុខភពសងគម ឧបតថមភេ យ GTZ 
ករសិក ជក់ែសងនឹងេធេឡងេនឆន ំ ២០១០ េដមបីកំនត់អ ចូលរមួចំែណក 
និងផល បេយជន៍ ។ 
 

កមមវធីិគំពរសុខភពសងគមេផតេល បជ ស កី ក 
និងអនកេធករកនុងវស័ិយេសដកិចចមិនេរ បរយៈ េប សមធម៌ខងសុខភព 
និងគំេ ងធន ៉ប់រងសុខភព មរយៈសហគមន៍ 

េប សមធម៌ខងសុខភព (HEF) 
គឺជយនករផល់េស សុខភពស មប់ពយបលជំងឺអនកែដល 
កំណត់ថជជន កី កបំផុតែដលពំុមន បក់បង់ ។ េប េនះបនបេងកតេឡងេនឆន ំ 
២០០៣ និងបញចូ ល កនុងគំេ ងគំ ទវស័ិយសុខភពពីឆន ំ ២០០០៤-២០០៨ 
េហយបនទ ប់មកកនុងគំេ ងេលកទី ២ ស មប់ឆន ំ ២០០៩-២០១៣ ។ 
បនទ ប់ពីករ កលបង HEF បនែណនំគំរ ូ ៤ យ៉ងទក់ទងនឹងអនកអនុវតន៍ និងអនក 
បតិបតិកញច ប់ថវកិ និងយនករហិរញញវតថុ ។ េនែខ មីន ឆន ំ ២០០៩ HEF បនអនុវតន៍ 
៥០ កនុងចំេ ម ៧២ សក បតិបតិែដល គបដណប់ (ចំបង) េល បជ ស 
៣.១៦៨.៨៨៣ នក់ ឬ ៦៨ ភគរយៃន បជ ស កី ក (េទះបីករេ ប បស់ជក់ែសង 
េ យជន កី កមនទំហំទបជងក៏េ យ) ។ 

គំេ ងករធន ៉ប់រងសុខភព មរយៈសហគមន៍សម័ គចិត CBHI 
បនអនុវតន៍និងដំេណ រករ េ កមេសចកីែណនំទូេទ ំងពីឆន ំ ២០០៦ ។ គំេ ង CBHI 
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េផតេលអនកែដលសថិតជិតចំ ត់ថន ក់ កី ក 
ែដល ចចំ យ បក់តិចតួចេដមបដូីរយកកញច ប់ស មប់ែថរក សុខភព ។ កនុងឆន ំ 
២០០៨ មនគំេ ង ១២ បនដំេណ រករេ យអងគករជតិ 
និងអនរជតិែដល គបដណប់េលសមជិក ៧៩.៨៧៣ នក់ ។ េន ឆន ំ ២០០៩ CBHI 
បេងកន១៣ គំេ ងែដលេកនសមជិកដល់ ១២២.៨២៩ នក់ ។ 
 

កមមវធីិសំ ញ់សុវតថិភពសងគម (ជំនួយសងគមកិចច) េផតេល បជ ស កី ក 
និងងយរងេ គះ 

កមមវធីិជំនួយសងគមកិចច រមួមនជចំបង គឺករផល់ចំណី រ រ ផល់ករសិក  
ផល់មូប រ ស មប់ករងរ និងផល់ ច់ បក់ស មប់កមមវធីិករងរ ធរណៈ ។ 
កម បឹក អភិវឌ ន៍កសិកមម និង ជនបទ (េ កម កម បឹក រដម នី) 
បចចុបបននកំពុងចប់េផមយុទធ សគំពរសងគម ស មប់ បជ ស កី ក 
និងងយរងេ គះ ែដលផល់នូវ កបខ័ណករងររយៈេពលែវង 
ស មប់ បព័នធគំពរដ៏ទូលំទូ យ េដមបីរមួចំែណកកត់បនថយភព កី ករយៈេពលែវង ។ 
៣.២.៧ សុខភព និងសុវតថិភពករងរ 

មរយៈែផនករេមសីពីសុខភព និងសុវតថិភពករងរេលកទី ១ ឆន ំ ២០០៩-
២០១៣ តវបន MOLVT បនយកចិតទុក ក់េធឲយ បេសរេឡងនូវសុខភព 
និងសុវតថិភពករងររបស់និេយជិត េដមបី បងក រេ គះថន ក់ 
និងជមងឺកនុងវជិជ ជីវៈេផ ងៗេនកែនងេធករ ។ េនឆន ំ ២០០៩ MOLVT បនផ ពផ យ 
ែផនករេម OSH ដំបូង18 េ យកំណត់េគលេ ជ ទិភពចំនួន ៦ 
ស មប់អនុវតន៍គំេ ង i) ព ងឹង បព័នធ OSH ថន ក់ជតិ ii) ែកលមករេធអធិករកិចច 
និងករត ៉ iii) េលកកំពស់សកមមភព OSH េ យ េរ បចំជ ថ ប័ននិេយជក 
និងនិេយជិត iv) អនុវតន៍កមមវធីិសងគមស មប់មុខរបរទំរង់ធងន់ធងរ v) ព ងីក ករករពរ 
OSH ដល់សហ គសធន់តូច និងករងរេសដកិចចេ ក បព័ន និងជនបទ និង vi) 
េលកកំពស់ កិចចសហករេលសកមមភពទំរង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរគំេ ង AIDS 
ស មប់ករស មបកំរតិខពស់ជង ។ របយករណ៍ពីនយក នសុខភព 
និងសុវតថិភពករងរ បងញថចំនួននិេយជិតែដលបនេធករពិនិតយ កយសមបទ 
មនេកនេឡងគួរឲយកត់សមគ ល់ពីឆន ំ ២០០៧ ។ កនុងឆន ំនីមួយៗ ចំនួនកមមករនរបីនពិនិតយ 
កយសមបទេ ចនជងកមមករបុរស ( ង ៣.១៥) ។ 

MOLVT កំពុងេធកិចចសហ បតិបតិករជមួយគណៈកមមករជតិ AIDS 
កមពុជេដមបីអនុវត បកសេលខ ០៨៦ 
សីពីករបេងកតគណៈកមមករេអដស៍េន មសហ គស គឹះ ថ ន និងករបងក រទប់ 

ក ត់េមេ គេអដស៍ និងជមងឹេអដស៍េនកែនងេធករ ។ 
កិចចសហ បតិបតិករេនះ ប់បញចូ លទំងករ បេងកតយនករស មបស មលថន ក់ជតិបីភគ 

                                                      
18 MOLVT. The First Occupational Safety and Health Master Plan 2009–2013. Available at: 
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_112931/index.htm 
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គឺសីពី HIV/ AIDS កនុងកែនងករងរេ យបេងកតគណៈ កមម ធិករ 
និងេគលនេយបយ ពមទំងកមមវធីិកនុងសហ គសមួយចំនួន ។ 
កមមវធីិមូល នសហ គស ទំងេនះ េរ បចំេដមបីករពរសិទធិករងររបស់អនកមនេមេ គ 
HIV ទទួលបនករករពរ និងបេងកន លទធភពករេធេតសរកេមេ គ HIV 
និងេស កមមពយបល19 ។ 

 

ង ៣.១៥ កមមករែដលបនពិនិតយកយសមបទ 
េភទ  ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩

ទំងពីរេភទ  34 646 43 100 23 547 142 837 121 525 98 480

សី 24 518 29 014 17 074 110 796 92 534 58 670
បស 10 128 14 086 6 473 32 041 28 991 39 810

បភព:  នយក នសុខភព និងសុវតថិភពករងរ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
 

ង ៣.១៦ បងញពីចំនួនេ គះថន ក់េ យករងរ 
ែដល យករណ៍េ យនយក នសនិសុខ សងគមពីឆន ំ ២០០១ ដល់ឆន ំ ២០០៥ ។ 
ភគេ ចនៃនរបយករណ៍បនមកពីកមមករនីិែដលេធករកនុង 
ឧស ហកមមសំេល កបំពក់។ ភគេ ចនៃនចំនួនករណីេ គះថន ក់ គឺករេខ យ 
ឬសនប់េ យ របរយិ កសកែនងេធករេក និងធូលី 
ឬេ យករេធករែថមេម៉ងហួសកំរតិ ។ មូលេហតុចំបងៃនេ គះថន ក់ ដល់ ប់ 
គឺេ យ រេ គះថន ក់ច ចរណ៍ ។ 
ចំនួនេ គះថន ក់កនុងវស័ិយសំណង់េនមនកំរតិេទះបីករ 
ងរសំណង់ជករងរមួយ បឈមនឹងេ គះថន ក់ក៏េ យ ។ 
េគ តវព ងឹងរបយករណ៍សីពីករេ គះថន ក់ កនុងវស័ិយសំណង់ 
ក៏ដូចជវស័ិយកមមន ល ។ ដូចមនពនយល់កនុង បអប់ ៥ រ ភិបលកំពុងេធករ 
ែកលម បព័នធ យករណ៍ ។ 

ង ៣.១៦ របយករណ៍េ គះថន ក់ករងរ 
 ២០០៣ ២០០៣ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ 
 បស សី បស សី បស សី បស សី បស សី 

ឧស ហកមមសំេល កបំពក់ 2(2) 242(7) 29 211 (1) 14 373(3) 1 269 1 208
ឡឥដ  0 0 0 0 0 0 1  2 0
កមមន ល 1(1) 6(6) 1(1) 0 0 0 2 (1) 130 0 0
សំណង់ 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0
សរបុ 3(3) 248(13) 31(2) 211(1) 14 373(3) 4(1) 399 3 208

បភព:  នយក នសនិសុខសងគម កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
 
 
 

បអប់ទី ៥
បព័នធអភិវឌ ន៍េដមបីែកលមបយករណ៍េ គះថន ក់េនកែនងេធករ 

                                                      
19 Report on the Achievements of Ministry of Labour and Vocational Training for the Third Mandate and Its 
Objectives to be continued, dated 20 February 2009. 
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បេទសកមពុជបចចុបបននកំពុងែកលម បព័នធ យករណ៍េ គះថន ក់េ យ រករងរ និងជមងឺ
េដមបីបេងកតសថិតិជតិមួយែដល ច ទុកចិតបន និងផល់ករទូទត់សម សបដល់ជនរងេ គះ ។ 
ព័ត៌មនសថិតិ គបដណប់មួយែផនកៃនកររងេ គះថន ក់ និងជមងឺ និង ករ បង បយ័តន ។ 

ងខងេ កមផល់នូវចំនួនេ គះថន ក់េ យមុខរបរ មវស័ិយករងរ េភទ និង បេភទេ គះថន ក់ែដល 
បន យករណ៍េ យេប ជតិ សនិសុខសងគមឆន ំ ២០០៩ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ទិននន័យេ គះថន ក់េ យមុខរបរមិន បន គបដណប់ គប់េខត និងកែនងេធករេឡយ 
ពីេ ពះគំេ ងេ គះថន ក់េ យករងរ ពួកេគ គបដណប់ែតករចុះបញជ ី ស មប់វស័ិយករងរេរ បរយ 
ែដលភគេ ចនេន ជធនីភនំេពញ និងេខតមួយចំនួនជប់ភនំេពញដូចជក ល និងកំពង់សពឺ ។ 
េទះបីទិននន័យេនះេនមនកំរតិ ែត បនបងញចបស់ថ កមមករនីិជេ ចនកនុងវស័ិយកត់េដរ 
និងកមមន លរងេ គះថន ក់ េ យករងរ 
និង តវយកចិតទុក ក់ដល់ករែកលមលកខខណករងររបស់ពួកេគ ។ 
 

ហនិភ័យករងរ មសកមមភពេសដកិចច េភទ និងក មិតេ គះថន ក់ ឆន ំ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ 
(ដល់ែខតុ )  

សកមមភពេសដកិចច  
ចំនួនជនរងេ គះ 

ប់ 

ក មិតេ គះថន ក់ 

សរបុ សី  បស  
អសមតថភព

បេ ះ សនន  
អសមតថភព 
អចិៃ នយ៍>20% 

អសមតថភព
អចិៃ នយ៍<20% 

កត់េដរ 8 061 6 967 1 094 26 8 011 8 16
ធនគរ 409 108 301 2 407 0 0
ស គរ 272 111 161 4 268 0 0
ផ រទំេនប 43 17 26 0 43 0 0
ព នយនេ ះ 21 4 17 0 21 0 0
សំណង់ 25 4 21 0 25 0 0
ទូរគមនគមន៍ 24 6 18 2 22 0 0
សនិសុខ 57 7 50 1 56 0 0
ផលិត េប រ 73 31 42 0 73 0 0
េ ងពុមព 105 56 49 0 105 0 0
ដឹកជញជូ ន 36 6 30 0 36 0 0
ផលិតេសប ង 13 8 5 0 13 0 0
លក់េ បងឥនទនៈ 21 3 18 0 21 0 0
ផលិតែខ កប 9 0 9 0 8 0 1
ផលិតេកប ង 6 0 6 0 5 1 0
អនម័យ 44 9 35 1 41 2 0
ផលិតចំណីសត 3 0 3 0 3 0 0
ផលិតែសបកេជង 621 501 120 8 602 4 7
ទិញ-លក់អចលន ទពយ   20 4 16 0 20 0 0
េបកគក់ 9 5 4 0 9 0 0
បូមេ បង និងឧសម័ន 5 1 4 0 5 0 0
ផលិតកមម ក ស់ 5 1 4 0 5 0 0
តមបញ 431 416 15 0 431 0 0
លក់កំុពយូទ័រ 5 1 4 0 5 0 0
ផលិតែដក 19 0 19 1 18 0 0
េភជនីយ ន 43 27 16 1 42 0 0
ករចិញច ឹមសត 
និង ំដំ ំ 4 0 4 0 4 0 0

ផលិតកមមចំណី 2 0 2 0 2 0 0
ករអប់រ ំ 16 9 7 0 16 0 0
ផលិតេឈ និងេ ន រ 17 9 8 0 17 0 0
លក់ម៉សីុន បរកិខ រ 
និងផគត់ផគង់ 3 2 1 0 3 0 0

េ ជសេរ សពលករ 1 0 1 0 1 0 0
សកមមភពកំពង់ែផ 5 0 5 0 5 0 0
ផលិតកមមផសទីក 1 0 1 0 1 0 0
ផលិតមូ៉តូ 41 19 22 0 41 0 0
លក់រថយន 1 0 1 0 1 0 0
ធន ៉ប់រង 8 4 4 0 8 0 0
អគគិសនី 28 3 25 0 28 0 0
េវចខចប់ 17 7 10 0 17 0 0
ផលិតែលបងេកមងកំ ន 3 3 0 0 3 0 0
ផលិតកមមែដក និងស័ងកសី 9 1 8 0 9 0 0
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លក់ទំនិញ គ រ 1 1 0 0 1 0 0
លក់ដំុទំនិញេផ ង ៗ 16 7 9 0 16 0 0
សកមមភពកី  3 1 2 0 3 0 0
បំេរ េស កមមេផ ង ៗ 6 3 3 0 6 0 0
អងគករេ ករ ភិបល 3 1 2 0 3 0 0
ផលិតកមមសំភរៈេវចខចប់ 2 0 2 0 2 0 0
មនទីរេពទយ 1 1 0 0 1 0 0
ម៉ស  2 0 2 0 2 0 0
ផលិតទឹកសីុអីុវ 1 0 1 0 1 0 0
លក់ រេភសជជៈ 
និងថន ំជក់ 

1 1 0 0 1 0 0

ផលិតកង់ 13 9 4 0 13 0 0
ផលិតបូ៉ឡុង 4 1 3 0 4 0 0
ផលិតទឹកកក 1 0 1 1 0 0 0
ទឹក ត 1 0 1 0 1 0 0
លក់វតថុអនុស វរយ៍ី 5 5 0 0 5 0 0
កមហុ៊នេទសចរណ៍ 1 0 1 0 1 0 0

សរបុ 10 597 8 380 2 217 47 10 511 15 24
 

បភពៈ របយករណ៍ បចំឆន ំ សីពីេប ជតិរបបសនិសុខសងគម ២០១០ 
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៣.២.៨ កុមរេធករ 
ជរ ភិបលកមពុជ កំពុងពិនិតយេមលករេ ប បស់ពលកមមកុមរ 

េ យេផតេលចំណុចពីរជ ចំបង គឺ i) លប់បំបត់ទំរង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ 
និងកត់បនថយេ គះថន ក់េ យឧបបតិេហតុេលកុមរ និង ii) 
បយុទធ បឆំងករជួញដូរកុមរ និង សី ។ 

ង ៣.១៧ បងញអំពីចំនួនកុមរេធករ20 មសកមមភពចំបង 
និងសមម តៃនកុមរ យុ ៥-១៧ ឆន ំ។ “សកមមភពចំបង” 
កំណត់េ យករងរកនុងរយៈេពល ៦ ែខេឡង(១៨៣ ៃថង) ឬេ ចនជងកនុង 
រយៈេពលមួយឆន ំមុនកលបរេិចឆទេធជំេរ ន ។ 
េយង មលទធផលសមម តៃនកុមរេធករបនេកនេឡង ពី ៨,៣ 
ភគរយៃនកុមរទំងអស់កនុងឆន ំ ១៩៩៨ េទ ៩,៧ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ 
កំេណ នេនះេ យ រេកមង បសេធករមនចំនួនេ ចន (៩,១ ភគរយ) េនឆន ំ ២០០៨ 
ជងេនឆន ំ ១៩៩៨ (៦,៤ ភគរយ)។ 
សមម តេកមង សីេធករេនរក ដូចគន សំ ប់ឆន ំទំងពីរ េទះបីកំរតិ ១០,៣ 
ភគរយ ខពស់ជងកំរតិេកមង បសក៏េ យ ។ 

 

ង ៣ .១៧ សមម តៃនកុមរេធករ យុ ៥-១៧ ឆន ំ ម បេភទ 

េភទ 
១៩៩៨ ១៩៩៨ 

កុមរសរបុ  កុមរេធករ (%) កុមរសរបុ កុមរេធករ (%) 

ទំងពីរេភទ 4 302 819 8.3 4 115 093 9.7 
បស 2 192 072 6.4 2 122 599 9.1 
សី 2 110 747 10.3 1 992 494 10.3 

បភព - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 

 

ទិននន័យជំេរ នបងញថចំនួនកុមរេធករ ( យុ៥-១៧ ឆន ំ) បនេកនេឡង 
៤០.៤០០ នក់ (១១.៣ ភគរយ) ។ ចំេពះកុមរ យុ ៥-១៤ ឆន ំបនេកនេឡងដល់ 
៣២,១ ភគរយ ។ សមម តកុមរ េធករកនុងវស័ិយកសិកមម 
បនថយចុះកនុងអំឡុងមួយទស វត រ ៍ ខណៈែដលសមម តកនុងវស័ិយឧស ហ កមម 
និងេស កមមបនេកនេឡង ។ កនុងវស័ិយឧស ហកមមចំនួនកុមរេធករមន ១១,២ 
ភគរយៃនកុមរ េធករទំងអស់េនឆន ំ ២០០៨ េ យេកនេឡងពី ៥,២ ភគរយេនឆន ំ 
១៩៩៨ ។ សមម តេកមង សីេធករ កនុងវស័ិយឧស ហកមមេនឆន ំ ២០០៨ េកនេឡងដល់ 
១៤,៥ ភគរយបនទ ប់ពីមនែត ៥,៩ ភគរយេនឆន ំ ១៩៩៨  និងេ ចនជងេកមង បស (៧,៧ 
ភគរយ) ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ សមម តៃនេកមង បសេធ 
ករកនុងវស័ិយេស កមមេនឆន ំ ២០០៨ មនកនុងអ  (១៣,៣ ភគរយ) ខពស់ជងេកមង សី 
(៩,៨ ភគ រយ) ។ អីែដលគួរឲយកត់សំគល់េនះ 

                                                      
20 “Children who worked” is defined as those children whose “main” activity was “employed” in the past 12 
months. 
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គឺចំនួនកុមរេធករភគេ ចនសថិតកនុង យុ ១៥-១៧ ឆន ំេហយ ចំនួនេកមង បសេធករ 
បនេកនេឡងគួរឲយកត់សមគ ល់កនុង កម យុេនះរ ងឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ 
(េមលឧបសមព័ន ង ២៤) ។ 

ដូចបនេរ ប ប់រចួមកេហយកុមរទំងអស់ែដលមន យុ ៦ ឆន ំចុះ 
តវបនសនមត់ជអនកខរភព េទះបីេគេទ េរ ន ឬមនលទធភព ច ន 
និងសរេសរខះៗក៏េ យ ។ ជំេរ នទំងពីរសួរអំពីថន ក់ 
ែដលបនបញច ប់ខពស់ជងេគរបស់ គប់មនុស ែដលបន យករណ៍ថ 
េគធប់បនចូលេរ ន  ឬ គឹះ ថ នអប់រ ំ មួយ ។ 
កុមរេធករភគេ ចនមនកំរតិបឋមសិក  ឬចប់េផមចូលេរ ន ឬបនេបះបង់ករ សិក  
។ ករផស់បូរធំជងេគ 
បនបងញកនុងចំេ មកុមរេធករបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក បនេកន េឡង ៣១ 
ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៨ បនទ ប់ពី ១៣ ភគរយេនឆន ំ ១៩៩៨ ។ បុ៉ែនសមម តៃនកុមរេធ 
ករែដលទទួលបនកំរតិមធយមសិក បឋមភូមិេនឆន ំ ២០០៨ បនេកនេឡង ៤,៦ 
ភគរយៃនកុមរទំង អស់ ២,១ ភគរយេនឆន ំ ១៩៩៨ (សូមេមលឧបសមព័ន ង 
២៧)។  
 

៣.២.៩  ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ដំេ ះ យវ ិ ទ និងអនុសញញ រមួ 
ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 

ចប់ពីេសទរគម នអីេ ះេនេដមឆន ំ ១៩៩០ 
ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេនកមពុជបនរកីចំេរ នយ៉ងេល ន កនុងរយៈេពល ១៥ ឆន ំកនងេទ 
និងជពិេសសកនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំកនងមក ។ សហជីពបនចប់េផម 
បេងកតេឡងមុនករយល់ ពមចបប់ករងរឆន ំ ១៩៩៧ ។ 
បព័នធេ ះ យវ ិ ទ តវបនបេងកតភម េហយ បចចុបបនន រមួមនយនករសំរះុសំរលួ 
និង ជញ ក ល។ ករបេងកតនូវអនុសញញ រមួ ែដលបនចប់េផមកនុង 
វស័ិយស គរកនុង ឆន ំ ២០០៤ ។ និេយជិត និងនិេយជកបនេធករពិភក ជ បចំ 
េហយ ជរ ភិ បលបនអនុម័តេគលនេយបយេដមបីេលកកំពស់អនុសញញ រមួ ។ 
 

ចបប់ និង កបខ័ណករងរចបប់ 
ចបប់ករងរឆន ំ ១៩៩៧ ករពរសិទធិនិេយជិត វស័ិយឯកជន 

េដមបីបេងកតនិងចូលរមួកនុងសហជីព េទ មជំេរ សរបស់ពួកេគ។ 
ចបប់េនះបនផល់ផងែដរនូវនីតិវធីិស មប់េធកូដកមម និងករផកសកមមភព 
និងេ ះ យវ ិ ទ និងអនុសញញ រមួ ។ ចបប់េនះបនបែនថមេ យ បកសមួយចំនួន 
និងបទបញញ តិេផ ង ៗ េទ តែដល គបដណប់េលករេធកូដកមម និងនីតិវធីិេធកូដកមម 
ករចុះបញជ ីសហជីព នីតិវធីិេធអនុសញញ  រមួ និងតំ ងសហជីព ។ 
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បេទសកមពុជបនឲយសចច ប័នេលអនុសញញ ចំនួន ៨ របស់ ILO កនុងឆន ំ ១៩៩៩ 
ែដល គបដណប់េទេលបញទំងេនះ។ 
 

ថ ប័ន 
ចំនួន ថ ប័នដ៏េ ចន និងសហជីពជន់ខពស់បនបេងកតេឡង ំងពីពក់ក លឆន ំ 

១៩៩០។ បចចុបបនន សហជីពមនចំនួន ១.៦៨៧ បនចុះបញជ ី ំងពីមនចបប់សីពីករងរ 
ែដលសថិតេនេ កមសហព័នធចំនួន ៤២ និង ៥ សហភពសហព័នធសហជីព 
ក៏ដូចជ ថ ប័នឯក ជយ ឬមិនែមន ខ ។ សហព័នធ ២៨ 
តំ ងឲយកមមករកនុងវស័ិយកត់េដរ ។ សហព័នធនិេយជកកមពុជ និងសមគម ជីវកមម 
(បេងកតេនឆន ំ ២០០០) ជ ថ ប័នបំេរ ឲយសមគមនិេយជកែដលមនសមជិកេ យផទ ល់ 
និងេ យ បេយលជង ៩០០ ។ សមគមេ ងច កកត់េដរកមពុជ (GMAC) 
គឺជសមគមនិេយជកចំ ស់ជងេគ និងផល់ទំនក់ ទំនងវជិជ ជីវៈ 
និងេស កមមេ ះ យវ ិ ទឲយ គប់សមជិក ។ MOLVT ទទួលខុស តវចុះបញជ ីសហជីព 
និងសហព័នធ សហជីព និងអងគករនិេយជក ។ 

 
ង ៣.១៨ ករចុះបញជ ីសហជីព  

 
២០០៨ 

២០០៩ 
សរបុ 

សមជិកថមី ចុះបញជ ីេឡងវញិ 

ចំនួនសហជីពែដលបនចុះបញជ ីកំរតិសហ គស 265 163 182 610 

 បភព - MOLVT 

 
ពីឆន ំ ១៩៩៧ រហូតដល់ចុងឆន ំ ២០០៩ MOLVT 

បនេចញវញិញ ប័នប តចុះបញជ ីឲយសហជីព សហ គសចំនួន ១.៦៨៧ ។ 
ទិននន័យេនះមិន ប់បញចូ លសហព័នធសហជីពចំនួន ៣៩ និងសហភពសហព័នធ 
សហជីពចំនួន៧។ បែនថមពីេនះេទ ត សហជីពសហ គសចំនួន ៣៨ 
និងសហព័នធសហជីពចំនួន ២ បនចុះ បញជ ីកនុង តីមសទីមួយឆន ំ ២០១០ ែដលេនចុងឆន ំ 
២០០៩ មនសហជីពែដលបនចុះបញជ ីចំនួន ១.៧២៥ ។ មករប៉ន់ ម ន 
មួយភគបីៃនសហជីពែដលបនចុះបញជ ីេនះ កំពុងមនសកមមភព ។ េនះេ យ រវញិញ  
ប័នប តចុះបញជ ី មនសុពលភព តឹមរយៈេពល ២ ឆន ំែដលកំណត់ឲយសហជីព 
ែដលបនចុះបញជ ីឆន ំ ២០០៨ តវផុតកំណត់ ។ េនឆន ំ ២០០៩ មនែត ១៦៣ 
សហជីពសហ គសែដលបនចុះបញជ ីថមី ។ ដូេចនះ ចំនួនពិតៃនសហជីពសហ គស 
េនមនសកមមភព តវបនប៉ន់ ម ន បមណ ៦១០ (សរបុេ យបែនថម តួេលខឆន ំ 
២០០៨ (២៦៥) ជមួយតួេលខឆន ំ ២០០៩ (១៦៣) និងចំនួនបនចុះបញជ ីេឡងវញិកនុងឆន ំ 
២០០៩ (១៨២) ។ 
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ថ ប័នជតិ តីភគី គឺជគណៈកមម ធិករ បឹក ករងរដឹកនំេ យ MOLVT។ 
េនះជយនករសំ ប់ពិភក  និងអនុម័តេគលនេយបយជតិសីពី 
ករងររមួទំងករកំណត់ បក់ឈនួលអបបមរម ។ ថមីៗ 
េនះ ជរ ភិបលបនបេងកត កមករងរចំនួន ៨ 
សីពីទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេ កមេវទិករ ជរ ភិបល និង វស័ិយឯកជន 
និងយុតធិកសំខន់ៗេផ ងេទ តស មប់ពិភក អំពីករងរ និងបញទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 
។ 
 

វ ិ ទ និងដំេ ះ យវ ិ ទ 
បេទសកមពុជ 

បនអភិវឌ ន៍ឆប់រហ័សនូវសមតថភពៃន បព័នធេ ះ យវ ិ ទ មរយៈនយក 
នវ ិ ទករងរ (DLD) ៃន MOLVT ែដលមនទទួលខុស តវកនុងករស មះស មល 

មនទីរករងរ ជធនី េខតឲយអនុវតមុខងរ សេដ ងគន េនះ ។ DLD 
ជេលខធិកឲយ កម បឹក ជញ ក ល ។ កម 
បឹក ជញ ក លបនបេងកតេឡងេនឆន ំ ២០០៣ បនកយេទជសមសភគមួយ 
ដ៏សំខន់ៃន បព័នធ ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ។ កម បឹក េនះ 
មន ជញ ក លេធករមិនេពញេម៉ងចំនួន ៣០ នក់ែដលមួយ កមមន ១០ នក់ 
េ ជសេ យសហជីពនិេយជក និង MOLVT ែដល តវបនេ ជស ំងេ យចបប់ 
េដមបីេ ះ យវ ិ ទរមួ ែដលមិន ចេ ះ យបន មរយៈករស មះស មល ។ 
កម បឹក ជញ  ក លបនទទួលជង ៩០០ ករណី 
និងេកនេឡងេទ ត មករេជ ជក់របស់អនកេ ប បស់ ។ អនក សេងកតបនកត់សមគ ល់ថ 
េគ ចបនព ងឹង កម បឹក េនះ មរយៈករេ ប បស់ ជញ ក ល ស មប់ 
សិទធិកនុងវ ិ ទ ។ 

ង ៣.១៩ វ ិ ទករងរ 
សកមមភព ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩

វ ិ ទ  146 118 155 229 148 217 186 174 131
េ ះ យ 140 116 138 157 82 142 103 90 44
បញជូ នេទ កម បឹក  

ជញ ក ល 0 0 15 72 66 75 83 84 87
 បភព - នយក នវ ិ ទករងរ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

 
ករេធកូដកមមកនុងស គរេនឆន ំ ២០០៤ នំឲយមនកិចច ពមេ ព ងរ ងសហជីព 

និងអនក គប់ គងែដលបនពិនិតយពិចច័យជេ ចនេលក ។ 
ទំងេនះ ចជួយឲយមនទំនក់ទំនងលរ ងភគី និង 
េដមបីលុបបំបត់ករេធកូដកមមកនុងសហ គសែដលមនកិចច ពមេ ព ងដ៏លមួយ ។ 
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ភពជតំ ងបំផុត និងអនុសញញ រមួ 

ចបប់សីពីករងរកមពុជ និងបទបញញតិគំ ទទស នទនៃនភពជតំ ងបំផុត 
(MRS) េ យ េហតុេនះសហជីពមួយមនយ៉ងេ ច ស់ ៥១ 
ភគរយៃនកមមករេធករកនុងសហ គស ជសមជិត 

ច តវបនកំណត់សិទធិេដមបីតំ ងឲយកមមករទំងអស់កនុងសហ គស 
ស មប់េគលបំណងអនុសញញ  រមួ ។ ពហុសហជីព តវបនអនុញញ តិឲយដំេណ រករេនះ 
គឺជគនឹះេដមបីឲយអនុសញញ រមួចស់របស់និេយ ជក ចចរចរជមួយសហជីព ។ 
បទបបញញតិថមីេនឆន ំ ២០០៨ ជួយសំរលួេចញវញិញ បនប ត សហជីព MRS េ យ MOLVT 
ជលទធផលមន ៤០០ ភគរយ បនេកនេឡងវញិញ បនប តថមីែដលមនចំនួន  ២០០ 
វញិញ បនប ត MRS ។  

ង : ៣.២០ ភពជតំ ងបំផុត (MRS) 
 ២០០២-

២០០៦ 

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ សរបុ 

ចំនួនវញិញ ប័នប ត 
MRS 

122 9 36 35 202 

បភព - កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 
អនុសញញ រមួ បនកយជករអនុវតន៍ដ៏លមួយ កនុងចំេ មស គរ 

និងសហ គសជេ ចន បុ៉ែនេនែកសំរលួកនុងឧស ហកមមកត់េដរ ។ ជករពិត 
ករសនទន និងសមតថភពកនុងចំេ មភគីបន បេងកតេឡង េហយកំពុងទទួលយក 
និងអនុវតន៍ដ៏ទូលំទូ យ ។ 

 
ង ៣.២១ កិចច ពមេ ព ងអនុសញញ រមួ 

 ២០០២-២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ សរបុ 

ចំនួនកិចច ពមេ ព ងអនុសញញ រមួ 45 19 11 131 206 

បភព - កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

 
េនឆន ំ ២០០៧ និងឆន ំ ២០០៨ របយករណ៍បងញពីករេកនេឡងៃនករចុះបញជ ី 

CBA េន កសួង ករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ កនុងអ បចំឆន ំ ១៥ 
ភគរយែដលខពស់ជងអ មធយម ១១ CBA កនុងមួយឆន ំ ២០០៣ និង ២០០៦ ។ ចំនួន 
CBA េកនេឡងរហូតដល់ ១៣១ េនឆន ំ ២០០៩ និងេន តីមសទី ១ ឆន ំ ២០១០ មនចំនួន 
CBA ២៤ េទ តបនចុះបញជ ី ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បែហលពក់ក លៃន CBA 
េជ ថបនបញច ប់េ យបនកន់កប់ ងទំនិញ 
និង បមណពីរភគបីែដលេនសល់មួយភគបន បញច ប់េ យសហជីពភគតិច ។ 
េលសពីេនះេទេទ ត CBA ជប់ទក់ទងភគេ ចនជបញេទល និង 
សថិតេលមូល នតូច ចជជង មរយៈដំេណ រករអនុសញញ រមួ ។ 
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ដូេចនះ មករប៉ន់ ម ន CBA ែដល មនគុណភពខពស់ចំនួន ៣០ តវបនបញច ប់េ យ 
MRS សហជីពេល គប់វស័ិយ (កត់េដរសំេល កបំពក់ និងផលិតផលែសបកេជង 
ស គរ មូប រ និងេភសជជៈ សំណង់...៘) 
 

ករកំណត់ បក់ឈនួលអបបបរម  
មន រៈសំខន់ ស់ កនុងករទមុះភពទល់ ចកកនុងឆន ំ ២០០៦ 

ែដលជេលកទីមួយេហយ ែដល គប់សហព័នធសហជីពកនុងវស័ិយកត់េដរ និង GMAC 
បនយល់ព្រមចរចរ បក់ឈនួលអបបបរមថមី ស មប់កមមករកនុងវស័ិយតមបញ 
និងកត់េដរ ។ ករចរចរេនះមនរយៈេពលបួនែខ េហយែដលចុងបញច ប់ 
ភគីទំងសងខងមិនបនឈនដល់កិចច ពមេ ព ងេឡយ ។ បទពិេ ធន៍េនះ 
បេងកតជមូល នស មប់ េធឲយ បេសរេឡងនូវករទំនក់ទំនង ។ 
 
 
 
 
 
៣.៣ េសចកីសននិ ន 

ជំពូកេនះបងញពីនិនន ករេសដកិចច សងគមកិចច និងករងរេនកមពុជ ។ 
ចំណុចសំខន់ៗ ែដលបនពី ករវភិគរមួមនៈ 

• កមពុជមនសកខីកមមបញជ ក់ពីកំេណ នេសដកិចចដ៏រងឹមំមួយ 
យ៉ងេ ច ស់មុនវបិតិេសដកិចច និង បនរមួចំែណកបនថយភព កី ក 
និងភពគម នករងរេធ ។ កនុងេពលដូចគន េនះែដរ បេទសបនេធ 
ករអភិវឌ ន៍គួរឲយកត់សមគ ល់កនុងករែកលមបរយិកសទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 
េ យបេងកតនូវ ថ ប័នសម សប ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ករែបងែចកកំេណ នេសដកិចចេនះមិន គប់ គន់ 
េឡយែដលនំឲយមនវសិមភពខងចំណូល និងចំ យ ។ 

• កមំងពលកមមរបស់ បេទសមនករែ ប បលកនុងមួយទស វត រក៍នងមក 
ខណៈែដលអ ចូល រមួកមំងពលកមមេកនេឡងបនិច 
េហយសមម តៃន សីកនុងកមំងពលកមម បនេកនេឡងគួរ ឲយកត់សមគ ល់ 
និងបនថយគំ តេយនឌ័រកនុងអ ចូលរមួកមំងពលកមម ។ េនះគឺជែផនកមួយ 
ៃនចំនួនដ៏េ ចនរបស់ សីេធករឲយ គ រេ យមិនយក បក់ឈនួល 
និងជែផនកមួយៃនករេកន េឡង បក់ឈនួលករងរកនុងវស័ិយកត់េដរ ។ 
សីចូលរមួកនុងកមំងពលកមម េន យុេកមងជង បុរស 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

53 
 

ពីេ ពះបុរស តវបនេលកទឹកចិតឲយេនសិក បនយូរ ។ 
សមម តករងរកនុងវស័ិយ ទីមួយបនធក់ចុះ 
និងករផស់បូរលំេន នកនុង សក (ភគេ ចនពីជនបទេទកន់ទី បជំុជន) 
មនចំនួនេកនេឡងជមួយនឹងសមម តៃន សីផស់បូរលំេន នកនុង សកបន
េកនបនិច ។ 

• ខណៈែដល ជរ ភិបល កំពុងេធករបេងកត បព័នធគំពរសងគម 
ែដលវ ិ លភពេនមនកំរតិ 
េទះបីខះព័ត៌មនថន ក់ជតិែដលគួរឲយេជ ជក់េលវស័ិយេនះក៏េ យ ។ 
េ យអវតមនៃន បព័នធគំពរសងគម អ គម នករងរេធទបេនកមពុជ 
ដូចេនប បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍េផ ង េទ ត ។ 
ជងេនះេទេទ តអ គម នករងរេធបនធក់ចុះកនុងរយៈេពលមួយទស វត រេ៍នះ
។ បុ៉ែន អ គម នករងរេធ 
របស់យុវជនរក េនខពស់ជងអ គម នករងរេធរបស់ បជ សេពញវយ័ 
ែដលេធឲយភពគម នករងរេធជបញចំបងស មប់យុវជន ។ បីភគៃនយុវជន 
និង បជ សេពញវយ័គម នករងរេធ មិនបនបញច ប់កំរតិបឋមសិក  ។ 

• ភគេ ចនៃន បជ សមនករងរេធទំងអស់មន ៨២,៥ 
ភគរយជអនកេធករងរងយរង េ គះ ។ 
េនះរមួបញចូ លទំងចំនួនកុមរេធករែដលបនេកនេឡង បមណមួយភគបួនៃនក
មំង ពលកមមជអនកមិនេចះ ន និងសរេសរ 
េហយកំរតិផលិតភពករងរេនកមពុជេនទបជង 
ប បេទសេផ ងេទ តកនុង ៊ ន 
េហយេនះជបញកងល់មួយៃនគុណភពករងរ និងសមតថ 
ភពេធករងរស មប់ បកួត បែជងកនុងតំបន់ និងពិភពេ ក ។ 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

54 
 

 
 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

55 
 

 
 

                                                                                        ជំពូក 
                                                          ៤ 

 
 

ផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ ក េលទីផ រករងរ  
ជពិេសសវស័ិយកត់េដរ 

 
េនចុងឆន ំ ២០០៨ វបិតេសដកិចចសកលេ ក (េផមមកពីវបិតិហិរញញវតថុ) 

បនបេងកតនូវករ ជល ចបល់ដ៏ខំងខងេសដកិចច សងគមកិចច 
និងទីផ រករងរដល់ បេទសអភិវឌ ន៍ និងកំពុងអភិវឌ ន៍។ បេទស 
កមពុជក៏មិន ចេជ សផុតនិងបនទទួលផលប៉ះពល់ផងែដរ 
ជសំខន់ មរយៈពណិជជកមម និងវនិិេយគ ។ ជពិេសស 
គឺករថយចុះត មវកររបស់បរេទស (ភគេ ចន គឺសហរដ េមរកិ និងសហគមន៍អឺរ ៉បុ) 
ស មប់សំេល កបំពក់េធេនកមពុជ ែដលជវបិតដ៏ធងន់ធងរដល់ជង ៣០០ 
េ ងច កកត់េដរ ែដលកនុងេនះ មួយចំនួន តវបងខំបិទទរ 
ឬពយួរដំេណ រករេ យបេ ះ សនន ។ លទធផល មករប៉ន់ ម នករបត់បង់ 
ករងរពីេ ងច កកត់េដរ មន បមណកនុងចេនះ ១៥ និង ២០ 
ភគរយៃនកមំងពលកមមខពស់បំផុតេន ឆន ំ ២០០៨ ។ ករបត់បង់ករងរេនះ 
រមួមនទំងករថយចុះកនុងវស័ិយដៃទេទ ត (ជពិេសសវស័ិយ សំណង់ និងេទសចរណ៍ 
ពមទំងកត់េដរ និងកសិកមមែដលជកំេណ នសំខន់បួនៃនេសដ្ឋកិចច) ែដលផល់ 
ផល កក់ខងហិរញញវតថុដល់ គ រ កី ក ទំងេនតំបន់ទី បជំុជន និងតំបន់ជនបទ ។ 
េ យករេឡងៃថ ៃនមូប រេនឆន ំ ២០០៧ និងឆន ំ ២០០៨ 
វបិតេសដកិចចសកលេ ក បនេធឱយកន់ែតលំបកេឡង 
និងេធឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន និងសុខុមលភពរបស់ បជជនកមពុជ 
ដូចជអនកេធករបនបត់បង់ ករងរ និង បក់បេញញឱយេទតំបន់ជនបទថយចុះ ។ 

ជំពូកេនះពិភក  ផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ ក 
ែដលប លឲយេសដកិចចធក់ចុះកនុង ទីផ ករងរ 
ជពិេសសវស័ិយែដលទទួលឥទធិពលខំង-កមមន លកត់េដរ-
និងករេឆយតបរបស់ ជរ  ភិបល ។  
 

៤.១ ផលប៉ះពល់េលេសដកិចច និងទីផ រករងរ  
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មុនវបិតិហិរញញវតថុេកតេឡង 
បេទសកមពុជបនទទួលេជគជ័យកនុងកររក េសថរភពម៉ កេសដ កិចចកនុងឆន ំ
បនបនទ ប់ជមួយនឹងផលិតផលកនុង សកសរបុ (GDP) េកនេឡងខពស់ (ជមធយម ១១,១ 
ភគរយ េនចេនះឆន ំ ២០០៤ និង ២០០៧) ។ 
កនុងេនះវស័ិយសំខន់ែដលបនចូលរមួមន សំណង់ េទសចរណ៍ 
និងឧស ហកមមកត់េដរ ែដលេធឲយមនកំេណ នពីខទង់អស់រយៈេពលដ៏យូរ 
ក៏ដូចជេធឲយ បេសរេឡងនូវ ទិននផល និងផលិតភពកនុងវស័ិយកសិកមម 
(ែដលភគេ ចនៃនកមំងពលកមមេនមនករងរេធ) ។ ថ ន ភពៃនវស័ិយកត់េដរ 
បនបងញេន ង ៤.១ ។ ចប់ ំងពីេដមទសវត រឆ៍ន ំ ២០០០ វស័ិយេនះមន 
បមណ ១៤-១៦ ភគរយៃន GDP ។ 
ជលទធផលៃនវបិតិ អ កំេណ នៃន GDP បនថយចុះពី ១០,២ ភគរយេនឆន ំ ២០០៧ 
មក ៦,៧ ភគរយេនឆន ំ ២០០៨ ។ វធិនករេលកទឹកចិតរបស់ ជរ ភិបល 
រមួមនបេងកនករវនិិេយគកនុងវស័ិយ កសិកមម 
និងអភិវឌ ន៍ទូលំទូ យខងវស័ិយមិនែមនកសិកមម 
ពមជមួយនឹងេសថរភពខងនេយបយ ករ ចូលរមួដ៏សកមមពីវស័ិយឯកជន 
បេងកនជំនួយអភិវឌ ន៍ផូវករ និងគំ ទករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស បន 
រក េសដកិចចកមពុជឲយេនល េទះបីមនករធក់ចុះកនុងវស័ិយខះក៏េ យ ។ កំេណ ន 
GDP េនឆន ំ ២០០៩បនរក េនវជិជមន ០,១ ភគរយ ខណៈែដលកំេណ នេនឆន ំ ២០១០ 
តវបនរពឹំង បមណ ៥ ភគរយ (លទធផលម៉ កេសដកិចចបចចុបបនន www.mef.gov.kh 
កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ) ។ េទះបីយ៉ង  ក៏េ យលទធផលនឹងបងញពីទំហំ 
និងេលប ន រកនុងបរយិកសកំេណ នែដល ច សបេទនឹងករងរ ែដលេងបេឡង 
ជពិេសសករជះឥទធិពលពីវស័ិយែដលប៉ះពល់យ៉ង  ។   
 

ង៤.១ អ កំេណ នៃនផលិតផលកនុង សកសរបុពិត និងវស័ិយកត់េដរ 
សូចនករ ឯក   ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨

កំេណ ន GDP ពិត  % 10.3 13.3 10.8 10.2 6.7

កំេណ ន GDP ពិត ១ ពន់ នេរ ល 19 434 22 009 24 380 26 870 28 668

កំេណ ន GDP ពិត 
១ 

នដុ រ េមរចិ
4 840 5 378 5 942 6 600 7 061

វស័ិយកត់េដរ ១ ពន់ នេរ ល 2 947 3 217 3 873 4 261 4 355

វស័ិយកត់េដរ 
១ 

នដុ រ េមរចិ
734 786 944 1 047 1 073

វស័ិយកត់េដរ % ៃន GDP 15.2 14.6 15.9 15.9 15.2

វស័ិយកត់េដរ កំេណ ន % 24.9 9.2 20.4 10.0 2.2
 

Source:  NIS/MOP  
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ចំេពះវស័ិយេទសចរណ៍ែដលផល់េ ចនជង ១៣ ភគរយៃន GDP េនះ 

េនះជករថយចុះេលក ទីមួយេហយកនុងជងមួយទសវត រេ៍នះ។ 
ករែ ប បលេនះ ចបងញថ ករថយចុះចំណូលពីេទសចរណ៍ 
េ យ រករថយចុះចំនួនអនកេទសចរណ៍មកពីបសចឹម បេទស 
និង សីុ ពមទំងសមព័នធរបស់េគ េហយ មនករចំ យទប 
និងករ ន ក់ ស័យរយៈេពលខីរបស់អនកេទសចរណ៍កនុងរយៈេពលៃនករធក់ចុះ 
េសដកិចច ។ 

ដូចបនបញជ ក់ពីខងេលមកេហយថ ករផលិតសំេល កបំពក់ 
ជវស័ិយនំមុខេគេន បេទស កមពុជ ។ ករនំេចញៃនវស័ិយេនះបនបងញថ 
ពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំបនេកនេឡង ំងពីេដមទសវត រឆ៍ន ំ ២០០០ េហយេនឆន ំ ២០០៨ 
ករនំេចញមន បមណ ៦៧ ភគរយៃនករនំេចញសរបុ ។ េយង ម 
កសួងពណិជជកមម វស័ិយេនះមនេ ងច កចំនួន ៧០ តវបនបិទទរ និង បមណ 
៧០.០០០ ករងរ បនបត់បង់េនចេនះែខតុ  ឆន ំ ២០០៨ និង ែខតុ  ឆន ំ ២០០៩ 
េ យ រវបិតិេសដកិចចសកលេ ក បន យ ប រដល់ត មវករពិភពេ ក
ស មប់សំេល កបំពក់េធេនកមពុជ ។ េ យ រភគេ ចនៃន 
កមមករេធករកនុងវស័ិយកត់េដរជ សី វបិតិបនេធឲយប៉ះពល់ដល់កមមករនីិ ។ 
ករេកនេឡងៃនវស័ិយកត់ េដរ ំងពីពក់ក លទសវត រឆ៍ន ំ ១៩៩០ 
បនផល់ឱកសករងរផូវករ ែដលមិនែដលមនពីមុនមក ដល់ សី ប់ពន់នក់ 
ែដលមិនសូវមនជំនញពិេសសមកពីតំបន់ជនបទ ។ េទះជយ៉ង កី តំ ង 
ភគេ ចនកនុងវស័ិយកត់េដរ ែដលជ សី 
បនជួបវបិតិជអវជិជមនកនុងរយៈេពលេសដកិចចធក់ចុះ ដូចជ បនថយេម៉ងេធករ 
បញឈប់ករងរ ពយួរករងរ និងកត់បនថយករងរ ។  

េទះបីសងឃឹមទទួលបនមកវញិៃនវស័ិយេនះេនឆន ំ ២០១០ ក៏េ យ ក សំខន់ 
ៗ មួយចំនួនរមួ មនករ បកួត បែជង ផលិតភពករងរ 
និងសនិភពកនុងករងរ តវយកចិតទុក ក់ ំងពីមុនេពល េសដកិចចធក់ចុះមកេម៉ះ ។ 
េ ងច កលេនកមពុជ ជកមមវធីិ ម ន និង គប់ គងរបស់អងគករ ILO 
ែដល បតិបតិកនុងវស័ិយកត់េដរ ំងពីឆន ំ ២០០១ បនេធករជមួយទំងនិេយជក 
និងសហជីព េដមបីរក ដំេ ះ យដល់បញ បឈមទំងេនះ ក៏ដូចជែណនំកមមករ 
និងមច ស់េ ងច កអំពីករ គប់ គង បកប េ យចិរភព ចំេពះេ ងច កែដលបិទ 
រចួបនេឡងវញិ (េទះបីមនចំនួនតិចជង) េនឆន ំ ២០១០ ។ 

កមហុ៊នកត់េដរេនកមពុជ ក៏បនបត់បង់អនក បកួត បែជង មតំបន់នន 
កនុងេពលេសដកិចច ធក់ចុះផងែដរ ។ 
ទិននន័យពីនយក នពណិជជកមមរបស់សហរដ េមរកិ បងញថករនំេចញសំេល ក 
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បំពក់ពី បេទសកមពុជេន ៦ ែខដំបូងនឆន ំ ២០០៩ បនថយចុះជខំង ២៩,៩ ភគរយ 
េបេ ប បេធ ប េទនឹងរយៈេពលដូចគន េនឆន ំមុន ។ ករនំចូលពី បេទសេវ ត ម 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មិនមន ករែ ប បលខំងេឡយកនុងរយៈេពលេនះ 
ខណៈែដលករនំចូលពី បេទសចិន និងបង់កេដសបនេកនេឡង ៣,៧ ភគរយ 
និង៦,៨ ភគរយ មលំ ប់េរ ង ។  

មករប៉ន់ ម ន មូលេហតុស មប់ដំេណ រករខុសគន របស់កមពុជ 
បនេផតេទេលក រមួៃន រចនសមពន័ធ និងបរបិទែដលមនពីមុនមក 
េ យរមួទំងផលិតផលេនមនកំណត់ និងភពេផ ង ៗ គន ៃន ទីផ រ 
ករថយចុះៃនករអនុេ គះពណិជជកមម បញទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 
និងក វបិតិជយថេហតុដៃទ េទ ត ដូចជសមតថភព ឬអសមតថភព 
កនុងករណីេនកមពុជ េដមបីផលិតបនបរមិណេ ចនស មប់ករ 
ចំ យតិចកនុងមួយឯក  ។  

 

ង៤.២ ករនំចូលសំេល កបំពក់របស់សហរដ េមរកិ ម បេទស 
(គិតជ នដុ រ េមរកិ) 

បេទស 
Year to date

June 2008 
Year to date

June 2009 
% change 

ពិភពេ ក 32 995.69 28 907.09 -14.14% 
ចិន  9 069.47 9 421.43 3.73% 

៊ ន  7 480.58 6 614.11 -13.10% 
េវ ត ម  2 349.51 2 347.60 0.00% 
ឥណូេនសីុ  2 020.72 1 947.19 -3.77% 
កមពុជ  1 155.46 889.82 -29.85% 

ឥ  1 744.13 1 593.69 -9.44% 
បង់កេដស  1 623.46 1 741.16 6.76% 
សី ងំក 727.44 634.24 -14.69% 
ប៉គី ថ ន  688.39 597.87 -15.14% 

 បភព UNDP Cambodia. 5 August 2009. Crisis impact watch, Volume 1, Issue. 

 
ដូចបនកត់សមគ ល់ ករបិទទរេ ងច ក ំងពីចុងឆន ំ ២០០៨ 

បនេធឲយបត់បង់ករងរដ៏េ ចន កនុងវស័ិយកត់េដរ ។ 
ជងេនះេទ តេ ងច កមួយចំនួនែដលេនសល់ តវអនុវតកនុងក មិតតឹងែតងែដលជះ 
ឥទធិពលជអវជិជមនដល់កមំងពលកមមរបស់ពួកេគ ។ 
ទំងេនះរមួមនករពយួរេ យបេ ះ សនន (ែដល 
តវបនកំណត់េ យចបប់រហូតដល់ពីរែខ) បនថយសបហ៍ករងរ និងបនថយេម៉ងេលស 
។ ករងរេលស េម៉ងែតងផល់នូវកររះិគន់ស មប់កមមករកត់េដរមួយចំនួន 
េ យ រ បននំឲយពួកគត់បនបេងកន បក់េប វត រ ៍
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( បក់ឈនួលជអបបបរមកនុងវស័ិយកត់េដរ ៥០ ដុ រ េមរកិកនុងមួយែខ) ែដលអនុ 
ញញ តឲយពួកគត់បនេផញលុយេទផទះ និងបនចយ យ គប់ គន់េ យខួនឯង 
ដូចជមូប រ េធដំេណ រ និងផទះ ន ក់េន ។  

មិនមនទិននន័យថន ក់ជតិ អំពីផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេទេល គ រេឡយ ។ 
េទះជយ៉ងេនះកីករ ប៉ន់ ម នបនបងញថ 
ផលប៉ះពល់េទេលកមមករកនុងវស័ិយែដលមនផលប៉ះពល់ និងេទេល គ រ 
របស់ពួកេគ (ដូចជ បក់បេញញេទផទះ) ទំនងជមនកំរតិគួរឲយកត់សមគ ល់ 
រមួទំងកុមររបស់ គ រ កី ក និងងយរងេ គះ ( បអប់ ៦) ។ 

និភ័យៃនករេកនេឡងរបស់ពលកមមកុមរ និង គ រ កី កបន 
នំឲយករផល់ចំណី រថយចុះ និងពយបលជំងឺតិចជងមុន ។  

វបិតិកនុងវស័ិយកត់េដរ និងវស័ិយដៃទេទ ត 
ជទូេទក៏បនបងញពីេសចកី តវករដ៏សំខន់ ស មប់បេងកនករគំពរសងគម 
និងសំ ញ់សុវតថិភពសងគម េដមបីជួយដល់កមមករ ជពិេសសភព កី ក 
និងភពងយរងេ គះ 
ែដល តវ គប់ គង បកបេ យ បសិទធភពកនុងរយៈេពលែដលេសដកិចចជួបករ លំបក ។
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បអប់៦ 

ករសិក របស់អងគករ ILO អំពីវស័ិយកត់េដរបនឲយដឹងពីករលំបកថមី 
និងយនករេ ះ យ 

 

ករ វ ជវបនដំេណ រករេ យអងគករ ILO េនចុងឆន ំ ២០០៩ បនឲយដឹងថ ចំណូលជមធយមបនថយចុះ ១៧ 
ដុ រ េមរកិកនុងមួយ ែខកនុងចំេ មកមមករេធករកនុងរយៈេពលេសដកិចចធក់ចុះ ។ មូលេហតុចមបង 

មករសិក បនរកេឃញថ េ យ រករកត់បនថយករ ងរេលសេម៉ង ។ 
ករ វ ជវដូចគន េនះ បនផល់នូវសូចនករៃនវ ិ លភពចំណូលកនុងវស័ិយកត់េដរែដលថយចុះ 
ែដល ចមនផលប៉ះពល់េ ចនដល់កមម ករ។ ដូចបនដឹងេហយថ ភគេ ចនៃនកមមករេ ងច កេនេកមង 
េហយជ សីែដលផស់មកពីតំបន់ជនបទេនកមពុជ។ េ ចនជងេនះេទ ត 
ករេធេសចកីសេ មចចិតចូលកនុងករងរេ ងច ក គឺេ យ រត មវករចំបច់ខងេសដកិចច ករងរេនផទះមនតិចតួច 
េហយេសចកី តវ ករេដមបីផគត់ផគង់ដល់ គ រដ៏ធំរមួមន បងបូន ឪពុកមយ ជី ជីដូន និងកូន 
ែដលកនុងេនះករណីមួយចំនួនដូចជករេផញ បក់េទផទះ គឺជ ទិភពទីមួយរបស់កមមករ។ 
ដូេចនះក មិតៃនចំណូលរបស់កមមករ ែដលទទួលបនកនុងេ ងច ក ចមនផលប៉ះពល់េ យផទ ល់េលសុខុមល ភព 
លំបកកនុងករចយ យ និងករែចករែំលកដល់ គ រដ៏ធំេនជនបទែដលពឹងែផកេល បក់បេញញ។ 
ចំណុចែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍គឺ ករ វ ជវរបស់អងគករ ILO 
បងញថជិតមួយ គ រកនុងចំេ ម បំពីរ គ ររបស់កមមករ ករសេ មចចិត តវបនេធេឡងកនុងរយៈ 
េពលេសដកិចចធក់ចុះ 
េដមបីបញជូ នសមជិក គ រែដលភគេ ចនជបងបូន សីេទកនុងកមំងពលកម្មេដមបីរកករងរេធ។ ទំងេនះ ច តវ 
បនគិតថជយនករេ ះ យមួយេដមបីជំនះេលករធក់ចុះៃន បក់ចំណូល 
ែដលទទួលបន មសមតថភពរបស់កមមករកនុងរយៈេពលេនះ។ 
ករសិក របស់អងគករ ILO ក៏បនរកេឃញថ អនករកករងរេធេឡងវញិ 
ភគេ ចនចង់ តឡប់េទេ ងច កកត់េដរវញិ។ ជធមម េ យ 

រកមមករែតងមនប ញទំនក់ទំនងលកនុងេ ងច ក។ 
បុ៉ែនកមមករមួយចំនួនក៏មិនបនដឹងពីឱកសករងរទូលំទូ យដល់ពួកេគផងែដរ។ 
កមមករមួយចំនួនបនែសងរកករងរខងេ កេ ងច ក ភគេ ចនរកករងរជជងកត់េដរ អនកែតងេ គ ងសំ ង 
និងអុ៊តសក់ ក៏ដូចជករ ងរមិនេរ បរយែដលមិនសថិតេសថរ ដូចជលក់មូប រេន មចិេញច មផូវ។ 
េដមបីរកបនករងរថមី កមមករ តវេទរកករែណនំពីមិតភកិ និង បភពដៃទេទ ត ដូចជសហជីព ច់ញតិ 
អងគករមិនែមនរ ភិបល និង រព័ត៌មន។ 
 

ករលំបកថមីេលកមមករ 

 
 

 
បភព: Chandararot, K. and Dannet, L. 2010. Tracking study of Cambodian garment sector workers affected by the global economic crisis: 
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Benchmarking survey report. ILO. មនេនកនុង: www.betterfactories.org. គំេហញៃនករសិក ពីករអនុវតន៍មូល ន 
ៃនករសិក ម នរយៈេពល បំមួយែខ ពិនិតយពីផលវបិកៃនវបិតិរបស់កមមករកត់េដរមនករងរេធ និងគម នករងរេធ ។ 
សូមេមល ILO. 2010. ករ វ ជវ: Garment workers tracking study មនេនកនុង: www.betterfactories.org/content/documents/1/ Research% 
20Snapshot%20on%20 Garment%20Workers%20Survey%20(Eng).pdf 

 
 
េនេពលកមមករ បឈមនឹងករបត់បង់ករងរ ដូចជកនុងវស័ិយកត់េដរថមីៗេនះ 

ករែសងរក ករងរ ជពិេសសស មប់អនក កី ក និងអនកែដលមនករអប់រ ំ
និងជំនញតិចតួច ចជបញ បឈម ដ៏ចមបងមួយ ។ ព័ត៌មនទីផ រករងរ 
និងេស កមមករងរ ធរណៈ ភគេ ចនមិនចប់ រមមណ៍ដល់ កមទំំងេនះេឡយ ។ 
េនះជឧបសគគដ៏ចមបងមួយ េដមបីទទួលបននូវភពសមរមយ និងផលិតភពករងរ។ 
ទំងេនះេហយែដលនំឲយ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈចប់េផមបេងកតេនឆន ំ 
២០០៩ នូវ ប ញៃនមជឈមណល ករងរតំបន់ មនបំណងផល់នូវេស កមមករងរ 
អនុវតន៍ស មប់អនកែសងរក ករងរេធ រមួទំងអនក តវបញឈប់ពីករងរ 
េ យ រករធក់ចុះៃនេសដកិចចផងែដរ ។ ជមួយនឹងករ ឧបតថមភទំងែផនកហិរញញវតថុ 
និងបេចចកេទសពីអងគករ ILO កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ បន 
េបកមជឈមណល កលបងថមីពីរេនភនំេពញ និងេនេខតបត់ដំបង 
និងពីរេផ ងេទ តេបកេនឆន ំ ២០១០ ។ មជឈមណលទំងេនះ 
នឹងផល់េស កមមសំេ ចំេពះក នុវតភពករងរែដលមនសកនុពល និងករ 
បណុះប លវជិជ ជីវស មប់អនករកករងរេធេន មវស័ិយទំងអស់ ។ 
 

៤.២ ករេឆយតបេទនឹងវបិតិ 
េដមបីបនថយផលប៉ះពល់ៃនវបិតិ េសចចកិចចសកល ក 

ជរ ភិបលចប់េផមវធិនករជេ ចន េដមបីជួយគំ ទដល់េសដកិចច ក៏ដូចជ កមហុ៊ន 
និងកមមករែដលមនផលប៉ះពល់ ។ េគលនេយបយ រ េពពនធ តវបនព ងីក
ជសំខន់ចំេពះករកត់ពនធេគលេ  និងករេលកទឹកចិតស មប់វស័ិយសំខន់ៗ 
(រមួមនកមមន ល កត់េដរ និងេទសចរណ៍) 
តវបនអនុវតន៍េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ខងហិរញញ វតថុបនទ ន់មួយចំនួនេល កមហុ៊ន 
ក៏ដូចជេដមបីបនថយករបញឈប់បុគគលិកែដលជវធិនករេឆយតប ។ ចំ េពះករងរេនះ 
ជរ ភិបលបនបេញចញនូវមូលនិធិ ពិេសសស មប់ករបណុះប លេឡងវញិដល់ 

កមមករែដល តវកត់បនថយ 
ផល់ករបណុះប លមុខវជិជ ជីវៈរយៈេពលខីមួយចំនួនេដមបីេធឲយជំនញ 
កន់ែត បេសរេឡងបនជង ៤០.០០០ កមមករស មប់អនករកករងរេធេឡងវញិទំងកនុង 
និងេ ក   វស័ិយ ។ គេ មងបនបញច ប់េនឆន ំ ២០០៩ បុ៉ែនដំ ក់កលទីពីរ 
េនកំពុងពិចរ  ។ 
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ំងពីឆន ំ ២០០៩ ជរ ភិបលបនព ងីងករគំ ទដល់ករគំពរសងគម 
(រមួទំងសំ ញ់សុវតថិ ភព) ែដលបនជួយេ ជមែ ជងេ យប កសួង 
និង ថ ប័នេដមបីជួយ កមងយរងេ គះ និង គប់ គងវបិតិេសដកិចចនេពលអនគត ។ 
ចំណុចសនូលៃនករខិតខំ បឹងែ បងទំងេនះ គឺករអភិវឌ ន៍ៃនយុទធ 

សជតិគំពរសងគម (NSPS) េរ បចំេដមបីសហករជិតសនិទធជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
សមសធតុសនូល ៃនយុទធ ស រួមមនករព ងីកលកខខណេផទរ បក់ 
កមមវធីិករងរ ធរណៈខងករងរេ បកមំង ពលកមមេ ចន 
និងមូលនិធិសមធម៌ខងសុខភព ។ បចចុបបនន ជរ ភិបលកំពុងេរ បចំកិចចស មះស មល 
ជចំបច់កនុងករអនុវតន៍យុទធ ស 
ែដលជឧបករណ៍អចិៃ នយ៍មួយស មប់េ ះ យទំងភព កី ក 
និងឥទធិពលែដលេធឲយខូច បេយជន៍ៃនវបិតិខងេ ក ដូចជវបិតិេសដកិចច និងៃថទំនិញ 
និងមហន យ ធមមជតិ ដូចជទឹកជំនន់ និងករ ងំសងួត ។ 

បែនថមពីេលវធិនករបនទ ន់រយៈេពលខី 
ជរ ភិបលក៏បនខិតខំកន់ែតខំងេឡង េដមបីបេងកត 

ដំេ ះ យ បកបេ យចិរភពដល់បញ បឈម មវស័ិយ 
ជពិេសសវស័ិយកត់េដរ ។ ទំងេនះរមួ មនទំងករបញចុ ះបញចូ លស មប់កិចច ពមេ ព ង 
ករអនុេ គះពណិជជកមមថមីស មប់ករនំេចញសំេល ក បំពក់ 
េដមបីជំនួសទំនិញផុតកំណត់បចចុបបនន កររកុរកទីផ រនំេចញថមី (ជពិេសសកនុង សីុ) 
និងេធករ ពិភក ដំបូងអំពីករអភិវឌ ន៍ៃនតមបញ និងកមមន លេ គ ងបរកិខ រ 
(េដមបីជួយឲយ បេទសកមពុជបន 
បកួត បែជងជមួយនឹង បេទសែដលមនផលិតផលកត់េដររមួគន េ ចនជមូល ន) ។ 

យុទធ សែដលេចញពីករព ងីក រេពពនធ 
បចចុបបននជករពិចរ ដ៏សំខន់មួយស មប់អនកេធ េគលនេយបយេសដកិចចឆន ំ 
២០១០ ។ ថវកិឆន ំ ២០១០ បនទុកមួយែផនកស មប់ករេលកទឹកចិតេដមបី 
ធនដល់េសថរភពៃន រេពពនធ មរយៈពនធ ទពយសមបតិ 
និង មករទប់ទល់កំេណ នៃនចំ យជ ពិេសស បក់េប វត រខ៍ងវស័ិយ ធរណៈ 
។ ទំងេនះបនេធឲយឱនភពធក់ចុះ ខងករ គប់ គងបែនថម េទ ត 
ចំេពះត មវករហិរញញបបទនអបបបរមពីថវកិប មង ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
តុលយភពេនះ ជមួយនឹងេសចកី តវករ ចំេពះករេងបេឡងវញិៃនេសដកិចចមិនេទ ងទត់ 
ជបញ បឈមដ៏សំខន់កនុង ឆន ំខងមុខ ។ 

ចំេពះេគលនេយបយរបិូយវតថុ ករេឆយតបជបនទ ន់របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
រមួទំងករ េធឲយងយ សលដល់េគលនេយបយរបិូយវតថុ 
និងករអនុវតន៍វធិនករទូលំទូ យេដមបីជួយ និងព ងឹង បព័នធហិរញញវតថុ និងធនគរ ។ 
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ជរ ភិបលបនេជ ជក់ថ មករអនុវតន៍ដ៏មន បសិទធភពៃនរេប ប រៈ 
េគលនេយបយេសដកិចច សងគមកិចចស មប់នីតិកលទីបួន 
(កនុងយុទធ សចតុេកណដំ ក់កល ទី II) ជពិេសស 
ករអនុវតន៍េគលនេយបយេធឲយមនមូល នេសដកិចចេ ចន និងទូលំទូ យ 
និងេដមបី េធឲយ បេសរេឡង នូវករ បកួត បែជងកនុងទីផ រតំបន់ និងអនរជតិ 
កំេណ នេសដកិចចនឹងេកនេឡងវញិ េឆព ះេទនិនន ករ 
កំេណ នជ បវតិ សកនុងរយៈេពលមធយម ។ 

េទះបី ជរ ភិបលមនវធិនករជេ ចន 
េដមបីេ ះ យផលប៉ះពល់ពីវបិតិក៏េ យ ក៏កមពុជ 
េនែតមនផលប៉ះពល់េ យ រឥទធិពលពីខងេ ក ។ ស មប់មូលេហតុេនះ 
ករេងបេឡង ពមៗគន កនុង េសដកិចចជក់ែសង (និងពិេសសកំេណ នអនកមនករងរេធ) 
និងេនែតមិន បកដ និងមិន ចទស ទយ បន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
េដមបីធនបនលឲយកមពុជមនេសដកិចចេងបេឡងវញិ និងព ងឹងមូល ន េសដកិចច 
េដមបីករពរបនល េទនឹងវបិតិដូចគន េនះេនេពលអនគត 
ជរ ភិបលបន ក់េចញនូវករ ខិតខំជ ទិភពមួយចំនួន 

េដមបីេ ះ យេនឆន ំខងមុខ៖ 
 េធឲយមនទីផ រេ ចនស មប់វស័ិយកត់េដរ និងទំនិញកមមន លដៃទេទ ត 
ស មប់នំេចញ េទ សីុបូព៌ មជឈឹមបូព៌ និង ហិក 

 ែកលមេហ រចនសមព័នធេទសចរណ៍ និងអភិវឌ ន៍តំបន់េទសចរណ៍បែនថមេទ ត 
និងកញច ប់េទស ចរណ៍ បកបេ យភពទក់ទញ 

 ផល់ ទិភពករេ ប បស់ធនធន និងជំនញរបស់ ជរ ភិបល 
និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េដមបីព ងីក និងេធឲយេ ចនេឡងៃនវស័ិយកសិកមម 
សំេ ទក់ទញវនិិេយគ បកបេ យគុណភពបែនថមេទ ត កនុងធុរៈកិចចកសិកមម 
និងែកលមទំនក់ទំនងពណិជជកមមកសិកមម ករែកទ មង់ដីធី េធឲយមនេ ចន 
េឡងកនុងវស័ិយកសិកមម និងដំេណ រករកសិកមម 

 េធវនិិេយគបែនថមេទ ត េលករអភិវឌ ន៍េហ រចនសមព័នធ 
ជពិេសសេលវស័ិយថមពល េដមបី កត់បនថយៃថេដមថមពលដល់ែផនកឯកជន 
និងដល់សហគមន៍ 

 បនេលកកមពស់ និងគំ ទករបេងកត ទពយធន 
និងែកលមក មិតជីវភពរបស់ បជជន មេគល ករណ៍ 
និងនីតិវធីិែដលបនកំណត់កនុងរដធមមនុញញ ។ 

 

៤.៣ េសចកីសននិ ន 
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ចប់ពីចុងឆន ំ ២០០៧ បេទសកមពុជ ក៏ដូចជ បេទសដៃទេទ តមួយចំនួន 
បនទទួលនូវឥទធិពល េ យវបិតិេសដកិចចសកលេ ក ។ 
វបិតិជះឥទធិពលជសំខន់េទេលវស័ិយកត់េដរ េទសចរណ៍ និង 
សំណង់ែដលជលទធផល គឺបត់បង់ករងរកនុងវស័ិយទំងេនះ 
និងករថយចុះៃនចំនួនអនកេទសចរណ៍ ។ កនុងវស័ិយកត់េដរែតមួយ មករប៉ន់ ម ន 
បមណ ៧០.០០០ ករងរ តវបនបត់បង់េនចុងឆន ំ ២០០៨ ។ 
ករណ៍េនះបនបងញថ ចមនភពងយរងេ គះដល់កំេណ នៃនករនំេចញ ។ 
ក៏ទក់ទង ដល់ករ បកួត បែជងៃនករនំេចញរបស់កមពុជផងែដរ 

កនុងករេ ប បេធ បេទនឹង បទសេផ ងេទ តកនុង ទីប សីុ ។ 
ជរ ភិបលបនកំណត់នូវេគលនេយបយ 

និងយុទធ សទន់េពលេវ មួយចំនួនេដមបីេ ះ យជមួយនឹងវបិតិ ។ 
េគលនេយបយ និងយុទធ សទំងេនះ ចជួយកនុងករេធឲយដូចេដមវញិនូវ 
កំេណ នេសដកិចច ផល់ភព បេសរេឡងដល់បរយិកសេសដកិចចេ ក បេទស 
ែដលេធឲយផលប៉ះពល់េល ទីផ រករងរែដលេនបនមិនសូវទទួលរងឥទធិពល ។ 
ត មវករបេងកនករគំពរសងគម ក៏បនយកចិតទុក ក់ផងែដរ 
េដមបីបនថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមនៃនវបិតិេលកមំងពលកមម ។ 

 
 

                                                             ជំពូក  
                                                          ៥ 

 
 

បញទីផ រករងរកនុងទសវត រក៍រងរសមរមយេន សីុ  
ឆន ំ ២០០៦ç២០១៥  

 
ជំពូកេនះ 

បងញអំពីករពិភក ៃនបញទីផ រករងរកនុងទសវត រក៍រងរសមរមយេន សីុ ឆន ំ 
២០០៦ç២០១៥ េដមបីកំណត់នូវបញ បឈមរយៈេពលែវង ែដលបនជួប បទះេនកមពុជ 
។ បនទ ប់ពី វ ិ ទកនុងសងគម 
កមពុជពិតជបនេធដំេណ រេទមុខ បកបេ យេជគជ័យជមួយនឹងកំេណ នេសដកិចច និង 
ករអភិវឌ ន៍កនុងទសវត រក៍នងមក 
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េ យករខិតខំ បឹងែ បងេដមបីេ ះ យបញ បឈមខងេសដកិចច សងគមកិចច 
និងេលកកមពស់ក មិតជីវភពរបស់ បជជន មរយៈេគលនេយបយ និងកមមវធីិ បកប 
េ យ បសិទធភព ។ 
 

៥.១ យុទធ សចតុេកណ 
យុទធ សចតុេកណដំ ក់កលទីពីរ ែដលបងញកនុងរបូ ៥.១ 

បនកំណត់មូល ន គឹះបួន ៃនករអភិវឌ ន៍េសដកិចច និងសងគមកិចចគឺ ៖ ១) 
េលកសទួយវស័ិយកសិកមម ២) ករបន រ និងក ង េហ រចនសមព័នរបូវន ៣) 
ករអភិវឌ ន៍ែផនកឯកជន និងករងរ និង ៤) ករក ងសមតថភព និងករ 
អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ។ អភិបលកិចចលជចំណុចក លៃនយុទធ សចតុេកណ 
និងជត មវករ ស មប់សេ មចបននូវេគលេ ដៃទេទ ត ។ 
 
 
 
 
 
 
 

របូ ៥.១ យុទធ សចតុេកណ 
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ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិឆន ំ ២០០៦-២០១០ 
និងែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបនន កមម ឆន ំ ២០០៩-២០១៣ 
បនេ ប បស់ គប់ កសួង និង ថ ប័ន ជរ ភិបលេដមបីឲយអនុវតយុទធ ស 
ចតុេកណរបស់ ជរ ភិបល 
និងេធ មេគលេ របស់យុទធ សជតិកត់បនថយភព កី ក និងេគល 
េ សហសវត រក៍មពុជ (MDG) ។ េគលនេយបយ និងយុទធ សរបស់ ជរ ភិបល 
ផល់នូវ ទិភព ខពស់ដល់ករកត់បនថយភព កី ក ។ 

ករបេងកតឱកសស មប់ករងរ បកបេ យគុណភពល 
ឬករងរសមរមយជេគលេ សំខន់ េដមបីគំ ទដល់ករកត់បនថយភព កី ក ។ 
ទូទំងទីប សីុ រ ភិបលទំង យបន ពមទទួលយក េគលេ របស់ MDG 
ទីមួយស មប់ករងរេពញេលញ និងករងរ បកបេ យផលិតភព និងករងរ 
សមរមយស មប់ទំងអស់គន  រមួទំងយុវជនទំងពីរេភទ ។ 
ករសេ មចបននូវចំណុចេ េនះ គឺជករងរ 
ដ៏សមុ គ ម ញែដលសំខន់េផតេលឱកសបេងកតផលិតភពករងរ 
េ ពះ ជមេធយបយែដល ច សេ មចេទបនេ ចនជងេគកនុងករកត់បនថយភព កី ក 
។ រេប ប រៈៃនករងរសមរមយផល់ផូវមួយ េឆព ះេទករយល់េឃញេនះ 
ែដលេផតមិន តឹមែតេលករងរ បកបេ យគុណភព និងករគំពរសងគម បុ៉េ ះេទ 
បុ៉ែនក៍េផតេទេលដំេណ រករទំនក់ទំនងផងែដរ 
េដមបីសេ មចបននូវទំនក់ទំនងរ ងេគល នេយបយេសដកិចច និងសងគមកិចច ។  

 
 

៥.២  េគលនេយបយ និងកមមវធីិស មប់ព ងីកឱកសករងរសមរមយ 
កមមវធីិករងរសមរមយស មប់ បេទស (DWCP) 

ផល់យុទធ សស មប់បេងកតករងរ 
សមរមយកនុង កបខណៃនយុទធ សចតុេកណរបស់ ជរ ភិបល 
និងែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ។ កមមវធីិករងរសមរមយស មប់ បេទស 
តវបនេរ បចំស មប់រយៈេពលបីឆន ំ (២០០៨-២០១០) ែដល សបេទនឹង NSDP 
និង កបខ័ណជំនួយករអភិវឌ ន៍សហ បជជតិ ។ DWCP ឆុះបញច ំង 
នូវ ទិភពរបស់ ថ ប័ន តីភគីកនុង បេទស ។ ទំនក់ទំនងខងសងគមកិចចជឧបករណ៍ គឹះ 
េដមបីសេ មច បនេនករេរ បចំ DWCP ស មប់កមពុជ និងជគនឹះកនុង គប់ែផនកៃន 
DWCP ។  

ស មប់ DWCP ឆន ំ ២០០៨-២០១០ េនកមពុជបនកំណត់ែផនក ទិភពបី៖ 
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 ឱកសផលិតភពករងរ-បេងកនឱកសផលិតភពករងរស មប់ សី និងបុរស 
យុវជន និង ជនពិករ ជពិេសសកនុងតំបន់ជនបទ។ 

 អភិបលកិចចល-េធឲយ បេសរេឡងស មប់វធិនៃនចបប់ 
ចបប់ករងរ បកបេ យ បសិទធភព និង ថ ប័នទីផ រករងរ 
និងករអនុវតន៍ មសង់ រករងរអនរជតិ ។ ជរ ភិបលនិងៃដគូ 
ខងសងគមកិចចយល់ ពម និងអនុវតេគលនេយបយេដមបីែកលម 
និងករពរសិទធិកុមរ សី កមមករេធករ ពីកែនងមួយេទកែនងមួយ 
និង បជជនេកតកនុង សក ។ 

 ករគំពរសិទធិ និងសងគម-បេងកនវ ិ លភពគំពរសងគមដល់កមមករ 
និងកមមករនីិទំងកនុង េសដកិចចេរ បរយ និងមិនេរ បរយ។ 

 

៥.៣  បញ បឈម 
ថីតបិតក មិតៃនភព កី កជទូេទបនថយចុះ ែតវសិមភពចំណូលបនេកនេឡង 

។ វបិតិ េសដកិចចសកលេ ក បនបងញចបស់នូវបញ បឈមមួយចំនួនៃនករងរ 
និងសងគមកិចចដូចបនបញជ ក់ កនុងរបយករណ៍េនះ ។ ដូចបនពណ៌នកនុងជំពូក ៤ 
ែដលបងញថ ករេកនេឡងៃនជ័យជំនះដ៏លំបកេន 
កមពុជ តវបនគំ មកំែហងេ យវបិតិេសដកិចច ជពិេសសកនុងទីផ រករងរ ។ ែផនកេនះ 
ពណ៌នអំពីវបិតិ និងកំណត់អំពីបញែដលេកតមនេឡង និរនរភព 
និងកំេណ នករងរេន បេទសកមពុជ ។  
 

៥.៣.១ បញ បឈមៃនករសេ មចបននូវផលិតភពេពញេលញ 

និងករងរសមរមយស មប់ទំងអស់គន  

ករេកនេឡងៃនផលិតភពករងរ និងសមតថភពករងររបស់ បជជនកមពុជ 
គឺជត មវករដ៏សំខន់ ជពិេសសេនតំបន់ជនបទែដលភព កី កមនេ ចនជងេគ 
និងមនសកមមភពេសដកិចចតិចតួច ។ 
ងយ សលជះឥទធិពលេទនឹងែផនករយុទធ សជតិរបស់ បេទស 

ែដលសងកត់ធងន់េទេលភពសំខន់ 
ៃនករបេងកតករងររយៈេពលែវង បកបេ យចិរភពដល់េសដកិចចរបស់ បេទស 
និងករអភិវឌ ន៍សងគម។ និនន ករ បជ ស និងេសដកិចចេធឲយមនបញ បឈមេនះ 
ជពិេសសទក់ទងេទនឹងបរបិទ បជជន កមពុជ ។ ក ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ 
និងេកតេឡងមិនសីុគន រ ងជំនញែដលផល់ឲយកមំងពលកមម និង 
ត មវករជំនញកនុងទីផ រករងរ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ 
ករ បកួត បែជងករងរេនកមពុជគួរែត យកចិតទុក ក់េនឆន ំខងមុខ ។ 
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និនន ករចំេ ល បជជន បងញអំពីកំេណ ន បជជនដល់ យុេធករ 
ែផនកមួយៃនបញ បឈមខងេសដកិចច និងសងគមកិចចចមបងេនកមពុជ 

គឺករបេងកតឱកសករងរ ស មប់កមំងពលកមមថមី ខណៈដូចគន ក៏ តវបេងកនចំណូល 
និងេលកកំពស់ផលិតភព ែដលជពិេសស ស មប់កមមករេធករកនុងតំបន់ជនបទ 
និងេសដកិចចមិនេរ បរយ ។ ទិននន័យបនបងញថ េនចេនះឆន ំ ១៩៩៨ និងឆន ំ ២០០៨ 
ទីផ រករងរ តវបនព ងីក មអ បចំឆន ំជមធយម បមណ ១៩២.០០០ នក់ ចូលថមី 
។ ចំេ ល បជជនបងញកនុងែផនក ២.៤ 
ប៉ន់ ម នអ កំេណ ន បចំឆន ំជមធយមៃន បជជន សរបុេនចេនះឆន ំ ២០០៩ និង 
២០១៥ មន បមណ ១,៣ ភគរយ ។ បជជនេធករងរ ( យុ ២៥-៥៤ឆន ំ) 
នឹងេកនេឡង អ បចំឆន ំជមធយម ៣,៤ ភគរយ (ឧបសមព័នធ ង ២៨) ។ 
អ កំេណ ន ខពស់ៃន បជជនដល់ យុេធករ 
នឹងបេងកនកមំងពលកមមកនុងទសវត រខ៍ងមុខ ។ ជរ ភិបល តវ 
បេងកតផលិតភពករងរែថមេទ ត បេងកតករគំពរសងគមដល់អនកងយរងេ គះ 
រមួទំងសុវតថិភព វជិជ  ជីវៈ និងលកខខណសុខភពឲយបនល និងករងរជំនញែថមេទ ត 
ែដល ចនំមកនូវកំេណ ន និងករ បកួត បែជង ។   
 

េសចកី តវករស មប់បេងកនផលិតភព េដមបីបញឈប់ករងរងយរងេ គះ និងភព កី ក 
ដូចបនកត់សមគ ល់កនុងែផនក ៣.២.៥ បេទសកមពុជ 

បនសថិតេនេ កយ បេទសដៃទេទ តកនុង តំបន់ ៊ នចំេពះក មិតផលិតភព ។ 
ករបេងកនផលិតភពករងរ និងបេងកនករ បកួត បែជងផលិត 
ផលរបស់កមពុជនឹងេនបនជ ទិភពកនុងឆន ំខងមុខ ។ 
ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ឆន ំ ២០0៩-២០១៣ 
បនកំណត់នូវត មវករស មប់េធឲយ បេសរេឡង និងអប់រដំល់កមំងពលកមមែដល តវ 
ករជមុនស មប់បេងកនផលិតភព ។ 

ករកត់បនថយភព កី កេនកមពុជមនភពនឹងនរ កនុងមួយទសវត រក៍នងមក 
បនថយចុះជ មធយម ១ ភគរយកនុងមួយឆន ំ េហយនិងអ បចចុបបននមន បមណ ៣០ 
ភគរយ ។ មយ៉ងេទ តអនកគម ន ករងរេធ ដូចបនកំណត់ជផូវករ 
េនមនក មិតទបតិចជង ២ ភគរយ ។  

េទះបីមននិនន ករជវជិជមនក៍េ យ ជសំខន់មិន តវរលំងចំនួនកមមករកនុង 
“ករងរងយរង េ គះ” េឡយ ។ កមមករទំងេនះ 
ជសំខន់េនកនុងចំេ មភគេ ចនែដលខះករអប់រ ំ និងជំនញ ែដលនំ ឲយខះឱកស
និងមនចំណូលទប ក៏ដូចជកមមករងយរងេ គះ 
ែដលភគេ ចនមនករតក់សុតេ យមិន រពឹំងទុកជមុន ដូចជគម នករងរេធ 
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ឬសេ ងះបនទ ន់ខងេវជជ ស (េ យ រពួកេគមន បក់បនិច បនួច 
សន ំទុកស មប់េហតុករណ៍េ យៃចដនយ) ។ សំខន់ខំង ស់ 
ែដលផលិតភពរបស់កមមករ ទំងេនះ តវបនេលកកមពស់ 
ដូេចនះពួកគត់ ចបេងកន បក់ចំណូល និងផុតពីភព កី ក ។ 
 កមមួយចំនួនកនុងសងគម តវករជពិេសសនូវជំនួយដល់ផលិតភពករងរ 
េ យ រពួកេគមន ជំនញទប និងឱកសករងរមនក មិត ។ 
ទំងេនះរមួបញចូ លទំងអនករស់េនេ កម ឬជិតបនទ ត់ភព កី ក 
យុវជន(អនកមនវសិមម តភគរយខពស់ៃនអនកគម នករងរេធ) សី 
(អនកែដលេនែត បឈមេទនឹង ករបងខិតបងខំ ទក់ទងនឹងឥរយិបទ បៃពណី 
និងមនករអប់រតិំចតួច) អនកែដលរស់េនកនុងតំបន់ ច់ សយល និងជនបទ កី ក ។ 
េគលនេយបយ និងកមមវធីិ េដមបីបេងកនឱកសករងរស មប់ កមទំង េនះ 
និងបេងកនសមតថភព ករងររបស់ពួកេគ 
គឺជករចង់បនរបស់កមពុជេដមបី ទ ទង់នូវកំេណ ន និងករ អភិវឌ ន៍សងគម 
និងព ងឹងមូល នធនធនមនុស ទំងអស់របស់ បេទស និងករ បកួត បែជងេសដកិចច 
។ 
 

ករអភិវឌ ន៍ជំនញ និងសមតថភពករងរ 
េទះបីបនេធឲយ បេសរេឡង គួរឲយកត់សមគ ល់កនុងឆន ំកនងមកេនះក៏េ យ 

បេទសកមពុជបន 
បឈមនឹងករ បកួត បែជងដ៏សំខន់កនុងករក ងមូល នធនធនមនុស ឲយបនខំង 
និងកមំងពល កមម បកបេ យជំនញេទ មត មវករទីផ រករងរ ។ បព័នធអប់រ ំ
និងបណុះប ល តវបនបំផញ កនុងឆន ំមនស ងគ ម 
បនបន ល់ទុកនូវកមំងពលកមមែដលខះជំនញ និងសមតថភពចំបច់ស មប់ពួកេគ 
ែដលនំឲយមនជំនញទប ចំណូលទប និងមនឱកសតិចតួច ។ 
េទះបីករសេ មចបនជទូេទកនុងករ ទទួលបននូវករអប់រ ំ និងមនគុណភពជង ១៥ 
ឆន ំកនងមកេនះ (ជពិេសសេនក មិតបឋមសិក ) កលវទិយល័យ 
និង បណុះប លបេចចកេទសេនមនក មិត និងមិន សបេទនឹងត មវករទី 
ផ រករងរ។ មួយែផនកែដលជលទធផលៃនបញេនះ 
បចចុបបននកមពុជ បយុទធ បឆំងជមួយនឹងភពមិន តវ គន រ ងជំនញរបស់កមំងពលកមម 
និងករចង់បនរបស់និេយជក េហយមនលកខខណកន់ែតធងន់េឡង 
េ យ រកំេណ នេល នៃនកមំងពលកមម និងដំេណ រករយឺតៃនករបេងកតេសដកិចចថមីៗ 
េ ចនេទ ត ។ 
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 ំងពីពក់ក លទសវត រឆ៍ន ំ ១៩៩០ បេទសកមពុជមនចំនួន កលវទិយល័យ 
និង  បណុះប លបេចចកេទសេកនេឡងគួរឲយកត់សមគ ល់ ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ គុណភពៃនករ បេ ង ន 
និងកមមវធីិសិក េន មវទិយ ថ នទំងេនះ 
េនមនករ ពយបរមភេ យនិេយជកមនករលំបក 
ែសងរកជំនញសម សបស មប់កែនងេធករ ។ េ កពីមុខជំនញ “ពិបក” 
ក៏ តវព ងឹងផងែដរនូវមុខ ជំនញេផ ងៗេទ ត ដូចជករេចះគិតពិចរ  
ករទំនក់ទំនង និងភពជអនកដឹកនំែដលមិន ចខះបន ស មប់និេយជកកនុង បេទស 
។ េទះបីម នីជជនជតិកមពុជ និងែផនកសំខន់កនុងេសដកិចចកមពុជ តវបន 
គប់ គងេ យជនបរេទសក៏េ យ 
អនក គប់ គងែដលេនមនករខះខតខងភពបិុន បសប់កនុង សក 
បកបេ យគុណភពយូរអែងង គឺត មវឲយមនករបូរនិនន ករេនះ ។ 

 ករគម ន បសិទធភពៃនទីផ រករងរ 
ក៏េកតមនេឡងផងែដរនូវភពមិនេសមគន ៃនរចនសមព័នធរ ង 
ចំនួនបនបញច ប់ក មិតសិក កលវទិយល័យ 
និងចំនួនទទួលបនចំេណះដឹងខងបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ។ បេទសកមពុជ 

មក មិតៃនករអភិវឌ ន៍នេពលបចចុបបនន តវករខំងនូវពលកមមជំនញ ម បេភទថមី 
កនុងវជិជ ជីវៈ ដូចជជងម៉សីុន អនកបចចកេទសខងអគគីសនី និងជំនញខងវជិជ េពទយ 
និងសំណង់េ ពះជ ករងរថមីែដល តវបនបេងកតេឡង ។ 
បចចុបបននេទះបី បេទសមនអនកបញច ប់ក មិត កលវទិយល័យេ ចន ក៏េ យ 
ែតេនមនចំនួនតិចតួចៃនមុខវជិជ (ដូចជវទិយ សសងគម 
និងករសិក ទក់ទងនឹងពណិជជកមម) ែដលមិន តវេទនឹងមុខរបរវជិជ ជីវៈ ។ 
ជទូេទ ចទមទរករយល់ដឹងរបស់យុវជនែដលមនករ 
សិក អប់រេំន កលវទិយល័យ 

ច បកបមុខជំនួញបនេ ចនជងចំេណះដឹងខងបេចចកេទស និងវជិជ  ជីវៈ ។ 
មករពិត តវចំ យេពលេវ េ ចន 

និងេធករពិចរ កនុងករព ងីកព័ត៌មនទីផ រករងរ 
និងេលកសទួយតៃមករងរៃនករបណុះប លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈេដមបីបែងរករយល់ដឹងទំងេនះ 
េហយនំមកនូវេសចកី បថន ៃនកមំងពលកមមឲយខិតេទជិតភព តវគន  
ជមួយនឹងករសងឃឹមទុកៃនទីផ រ ករងរ ។ 
 ស មប់េហ រចនសមព័នធេសដកិចចបចចុបបនន 
ករព ងឹងករបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ជេរ ងសំខន់ស មប់កមពុជ។ 
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េទះបីមនវឌ នភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ដូចជករអភិវឌ ន៍ កបខ័ណវស័ិយ អប់រ ំ
បណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈជតិមួយ 
និងករយល់ ពមៃនសង់ រសមតថភពជំនញ មូល ន ក៏េ យ 
ក៏ករបណុះប លរបស់រដ និងឯកជនេនមន កិតទំងសមតថភព និងករេឆយតប 
េទនឹងត មវករទីផ រករងរ ។ កនុងករណីជេ ចន 
មុខវជិជ មួយចំនួន តវបនេរ បចំ មទមប់និង តវ បនេធដែដលៗពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ 
ជមួយនឹងករពិចរ បនិចបនួចបុ៉េ ះ។ មុខវជិជ បណុះប ល បេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈខងជងកត់េដរ តវបនេរ បចំ មករពិេ គះេយបល់ជមួយនឹងនិេយជក 
មនេពលតិចតួច ែដលេធឲយមុខវជិជ បចចុបបនន 
មិនបនផល់ឲយ សប មលកខខណែដលទីផ រករងរមន។ ក ទំងេនះ 
កន់ែតេធឲយលំបក ែដល មករពិត 
និស ិតភគេ ចនមនចំេណះដឹងមិន គប់ គន់ខងទី ផ រករងរ 
េដមបី ចយកករសិក របស់ពួកេគឈនចូលកនុងករងរសងឃឹមទុកនេពលអនគតេឡ
យ។ 
 ទក់ទងេទនឹងបញេនះ បេទសកមពុជ 
ក៏ បឈមខំងេទនឹងករ បកួត បែជងករងររបស់យុវ ជនផងែដរ ។ 

មនិនន ករសកលេ ក យុវជនេនកមពុជទំនងជគិតខួនឯងថ គម នករងរេធជង 
មនុស េពញវយ័ េទះបីអនកគម នករងរេធជផូវករកនុង បេទសមនចំនួនទបក៏េ យ ។ 

មមូល ន េសដកិចចចេង ត បនផល់នូវគមតធំបនិចមងៗ 
រ ងេសចកី តវករកមំងពលកមម និងករផល់ទីផ រ 
ករងរជមួយនឹងបនទុកខុសគន ៃនផលប៉ះពល់មកេលយុវជន ។ េទះបីឧបសគគ 
មិន ចផស់បូរបនកនុង ដំេណ រករខីក៏េ យ េគ ចេ ះ យកនុងរយៈេពលែវង 

មេគលនេយបយេទ ែដលរមួបញចូ ល យុទធ សជតិ 
សីពីករងរជមួយនឹងករ យតៃមេឡងវញិៃនតៃមករងរបចចុបបនន និងកំេណ នេសដកិចច 
នេពលអនគតរបស់ បេទស ។ 
 

៥.៣.២ ករគំពរសងគម េដមបី បយុទធនឹងភពងយរងេ គះ 

មុនេពលេសដកិចចធក់ចុះ បេទសកមពុជមនកំេណ នេសថរជងមួយទសវត រ ៍
នំមកនូវកំេណ នដ៏ រងឹមំមួយៃនករចំ យពិតស មប់មនុស មន ក់ 
និងករធក់ចុះៃនភព កី ក ។ បចចុបបននក៏ដូចជអតីត កល 
ភគេ ចនៃន បជជនែដល កី ក និងងយរងេ គះរស់េនកនុងតំបន់ជនបទ ។ ដូេចនះ 
េទះបីសេ មច បនពិត បកដក៏េ យ 
ក៏បងញថ បជជនមួយចំនួនេនមនមូលេហតុេផ ងៗ មិន ចកត់បនថយ និ 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

72 
 

ភ័យបន បន
បេងកននូវភពងយរងេ គះរបស់ពួកេគកនុងេពលេសដកិចចធក់ចុះែដលមិនបនគិតមុនែដ
លនំ ឲយពួកេគ ចធក់មកភព កី ក ។ 
 ករគំពរសងគម (សនិសុខសងគម) 
គឺជទំនក់ទំនងៃនវធិនករ ធរណៈផល់េ យសងគមដល់ សមជិក 
ក៏ដូចជេ យឯកជន ឬគេ មងេផ ងៗ ែដលមនេគលបំណង ប ក់ បែហលគន  ។ 
បព័នធ គំពរសងគមេនកមពុជ គឺជដំ ក់កលដំបូងៃនករអភិវឌ ន៍ 
ែដល គន់ែតកំណត់ បេយជន៍ដល់ កម តវបនគំពរ ដូចជម នីសីុវលិ 
និងនិេយជិតែផនកឯកជន និងកមមវធីិេផ ងៗ (សំខន់អនកផល់ជំនួយ) 
ស មប់េសដកិចចមិនេរ បរយ និងអនក កី ក ។ 
 ករវនិិេយគខងករគំពរសងគមនឹងជួយកត់បនថយភព កី ក និងវសិមភព ។ 
ែផនកមួយៃនបញ បឈមរបស់កមពុជេនេពលអនគត 
គឺករអនុវតន៍យុទធ សជតិគំពរសងគមស មប់អនក កី ក និងជន ងយរងេ គះ 
ែដលត មវឲយក ងមូល នៃនករគំពរសងគមែដល បក់បំ ច់ 
មនក មិតខពស់េឡងជ លំ ប់។ មូល នៃនករគំពរសងគម 
គឺជករធន ៉ប់រងដល់ករគំពរសងគមស មប់ បជជនទំងអស់ 

មរយៈកញច ប់ បក់បំ ច់ និងេស កមមសងគមបំេពញប ងគប់ 
េដមបីេ ះ យនូវភពងយរងេ គះ ពមជមួយនឹងវធីិ សខួបៃនជីវតិស មប់កុមរ 
សីនិងមយមនគភ៌ បជជនដល់ យុេធករ ជន ពិករ និងចស់ជ  ។ 

 

៥.៣.៣ សមភពខងេយនឌ័រ 
ដូចបនេរ ប ប់រចួមកេហយ 

ករេកនេឡងអ ចូលរមួកនុងកមំងពលកមមរបស់ សី ក៏ដូចជ 
កំេណ នអ អនកមនករងរេធេធ បនឹង បជជន ស មប់ សីផងែដរ ។ 
េទះបីកំេណ នេល នខងវស័ិយ 
កត់េដរបនេធឲយេកនេឡងៃនអនកមនករងរេធទទួល បក់ឈនួលជ សីក៏េ យ 
ក៏ភពខុសគន ខងេយន ឌ័រៃនអនកមនករងរេធ និងករងរសមរមយេនែតមនដែដល ។ 
ភពខុសគន េនះ មនទំហំធំេ យ រឥរ ិ យបទ បៃពណីអំពី “ភពសមរមយ” 
ខងមុខរបររបស់ សី និងបុរសែដលទក់ទងជសំខន់ដល់ករទទួល បនករសិក  
ករបណុះប ល និងេស កមមគំ ទរបស់េកមង សី និង សី ។ 

បមណ ៧៨ ភគរយៃន សីទំងអស់ បនចូលរមួកនុងវស័ិយបឋម 
ែដលភគេ ចនៃនពួកេគេន កនុងកសិកមម ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ សីកនុងកសិកមម 
គឺជអនកេធករឲយ គ រេ យមិនយក បក់ ឈនួល ។ 
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សីេនតំបន់ជនបទក៏មិនសូវេចះ ន និងសរេសរអក រ មនេ ចនជងបុរសេនជនបទ 
និងជ ពិេសសេធឲយករទទួលបននូវឥណទនដីធី 
និងធនធនដៃទេទ តរបស់ពួកេគេនមនក មិត ។ ទនទឹមនឹង ចបប់ដីធី 
រមួទំងវធិនករធនសិទិធ សី ក មិតទបៃនករេចះ ន 
និងសរេសរ ច ងំដល់ករផល់ សិទធិ ។ ព័ត៌មនអំពីទីផ រ 
និងបេចចកវទិយបនេធឲយមនករភ័យខចដល់គុណភពទប ែដលជទូេទ 
បុរស ចទទួលយកបនជង សី ។ ទំងអស់េនះបនកំណត់ឱកសស មប់ សី 
េដមបីបេងកនផលិតកមម របស់ពួកេគ 
និងេធឲយ បេសរេឡងដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគផងែដរ ។ សមម តរបស់ សីធំជង 
បុរសកនុងវស័ិយកសិកមម ក៏ ចបញជ ក់បនថ 
ឱកសតិចតួច ស់ស មប់ សីែដលមនជំនញតិចជង 
បុរសកនុងវស័ិយមិនែមនកសិកមម ។ 
ករបណុះប លជញឹកញប់ពំុមនភពសម សបស មប់ សី 
េ យ រករទទួលខុស តវបែនថមរបស់ពួកគត់ស មប់ករងរ គ រ និងករែថទំេកមង 
។ កនុងករណីខះ 
កមមវធីិបណុះប លេធឲយេយនឌ័រពំុមនករែ ប បលកនុងករេ ជសេរ ស ជីពេឡយ ។ 
ក ទំងេនះ េ យរមួទំងករមិនចូលរមួកនុងសងគមែផក មេភទផង 
មនន័យថកមមករនីិមិន តវបនយកចិតទុក ក់ 
ឲយបនេសមេទនឹងបុរសេនេពលែដលពួកេគ តវបនឲយទទួលេធករងរ និងេស កមម ។ 
 

៥.៣.៤ ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 
ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ជពិេសសកនុងឧស ហកមមកត់េដរ តវចត់ទុកថ 

មនក មិតខពស់ខងវ ិ ទ ែដលគួរពិចរ កនុង បព័នធដ៏េកមងខចីេនះ ។ សហជីព 
និងនិេយជកមិនមនចំេណះដឹង ឬឧបករណ៍ចូលរមួ កនុងករេ ះ យ 
និងមនវធិនករករពរវ ិ ទរមួទំងកិចច ពមេ ព ងអនុសញញ រមួ ។ និេយជកបនកត់ 
សមគ ល់ថ ពហុសហជីព និងករ បកួត បែជងសហជីពេនទីកែនងេធករ 
និងកូដកមមែដលមិន មនីតិវធីិ 
បនបេងកននូវករ បកួត បែជងស មប់ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈល កនុងវស័ិយកត់េដរ ។ 
សហជីពត ៉អំពី បក់ឈនួលទបឬមិនទូទត់ឲយ ករេរ សេអង បឆំងសហជីព  
និងកររេំ ភេលកិចច ពមេ ព ងរយៈេពល ខី ។ ទំងេនះ តវបនផស់បូរបនិចមងៗ 
ែដលនំឲយកមមករ និងនិេយជកេធករជមួយគន  េដមបីេធឲយ 
បេសរេឡងនូវទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ។ ដូចបនេរ ប ប់កនុងែផនក ៣.២.៩ 
ករចប់េផមគំនិតមួយចំនួន បនផល់មូល នរងឹមំមួយ 
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ស មប់េធឲយ បេសរេឡងនូវទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
េនែតជបញ បឈមដ៏ចមបងមួយ ។ 

 

៥.៣.៥ សថិតិទីផ រករងរទន់េពលេវ  
បញ បឈមចមបងេផ ងេទ ត ស មប់ករអភិវឌ ន៍ បកបេ យចិរភព 

និង តវពិចរ  គឺ កងះខតសថិតិពលកមម ែដលជចំណុចសំខន់ 
ស មប់េធែផនករេគលនេយបយកនុងករបេងកតនូវភព សមរមយ និងផលិតភពករងរ 
និងកត់បនថយភព កី ក ។ បញ បឈមេនះេធឲយមនករលំបកន 
េពលបចចុបបននកនុងករ ម នដល់វ ិ លភព 
និងដំេណ រករៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ ក ែដលមនផល 
ប៉ះពល់ខំងដល់ បេទសកមពុជ។ 
 េសដកិចចបនេកនេឡងគួរឲយកត់សមគ ល់កនុងបុ៉នម នឆន ំកនងមក 
បុ៉ែនព័ត៌មនេនមនក មិតេនេឡយ អំពីទីផ រករងរចំេពះកំេណ នដ៏អ ច រយេនះ ។ 
កំេណ នេនកមពុជបន និងបនេកនេឡងេ យែផកេល ភគេ ចនៃនករនំេចញ 
និងករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស េហយទំងេនះបនផល់លទធផលកនុងក មិត 
ៃនករផស់បូរពីកសិកមមសុទធ ធេទរចនសមព័នធេសដកិចចឧស ហកមមមុនេគ ។ 
ករផស់បូរទំងេនះ ចេទជមួយគន  មករែ ប បលកនុងទីផ រករងរ 
ែដលជករែ ប បលឱកស និងេសចកី បថន  ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
អវតមនដ៏សំខន់ៃនទិននន័យទន់សម័យ និងគួរទុកចិតបន និងករវភិគទំង បរមិណ 
និងគុណភពៃនករងរ 
កនុង បេទសេនែតជឧបសគគចមបងដល់ករេរ បចំេគលនេយបយ ករងរ 
និងករអភិវឌ ន៍ឲយបន តឹម តវ ។  

បចចុបបនន គមតចមបងែដលមនកនុងករប៉ន់ ម ន 
និងករវភិគេសដកិចចមិនេរ បរយ បេភទទំនក់ ទំនងករងរ 
ភពមិន តវគន ខងមុខជំនញ ភពគម នករងរេធ គប់ គន់ ផលិតភព និង បក់ចំណូល 
ករងរទទួល បក់ចំណូលតិច គមតេយនឌ័រកនុងមុខរបរ និង បក់ចំណូលពលកមមកុមរ 
កមមករេធករ ផស់ពីកែនងមួយេទកែនងមួយ សុវតិថភព និងសុខភពេនកែនងេធករ 
េម៉ងេធករ និងយនករេ ះ យកនុង គ រ ។ 
ទំងេនះបងញពីភព ងំសទះកនុងដំេណ រករេធេសចកីសេ មចចិតែដលទក់ទងនឹង 
សមិទិធផលៃនេគលេ អភិវឌ ន៍រយៈេពលែវង ។ 

ទនទឹមនឹងភគេ ចនៃនអនកវភិគយល់ ពមថ 
វបិតិេសដកិចចបចចុបបននមនផលប៉ះពល់ចមបងេទេល ទីផ រករងរ 
អវតមនទិននន័យថន ក់ជតិែដលគួរទុកចិតបន និងមនគុណភពខពស់ក៏ តវបនចប់    
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រមមណ៍ផងែដរេ យ រករ យតំៃលសឹងែតទំងអស់ តវពឹងែផកេទេលតួេលខជភ
សុ ង និងករ អេងកតជក់ ក់ មវស័ិយ និងតំបន់ ។ 

ករអេងកតកមំងពលកមមគួរែតមន បសិទធភពខពស់ េដមបីជួយឲយអនក វ ជវ 
និងអនកេធេគល នេយបយ ចេធករវភិគអំពីបញ បឈម 
និងេរ បចំេគលនេយបយ េដមបីគំ ទដល់ករអភិវឌ ន៍ ជតិ និងកត់បនថយភព កី ក ។ 
ករអេងកតកមំងពលកមមកនងមក តវបនដំេណ រករេនឆន ំ ២០០១ េហយ ំងពីេនះមក 
ករផស់បូរមួយចំនួនេកនេឡងកនុងកមំងពលកមម និងទីផ រករងរ ។ ជំេរ ន បជជនឆន ំ 
២០០៨ បនផល់ព័ត៌មនេនមនក មិតអំពីសូចនករទីផ រករងរខះមុនវបិតិបចចុបបនន ។ 
អេងកតេសដកិចច សងគមកិចច ឆន ំ ២០០៤ និងឆន ំ ២០០៧ 
ក៏ផល់ព័ត៌មនមួយចំនួនេនមនក មិតផងែដរអំពីករងរ ភពគម នករងរេធ 
និង ថ នភពករងរ បុ៉ែនមិនទូលំទូ យ និងមិនសូវមនទិននន័យេ ចន 
ទក់ទងនឹងករងរសមរមយ ។ ករែ ប បលគួរឲយកត់សមគ ល់កនុងេសដកិចច 
និងទំនក់ទំនងទីផ រករងរ ករេធអេងកតកមំងពលកមមេពញេលញមួយ 
នឹងមិន ចេច សបនេឡយកនុងេពលបចចុបបននេនះ េដមបីយល់ 
ដឹងនូវភពសមុ គ ម ញៃនទីផ រករងរ ស មប់េ ប បស់កនុងករេរ បចំេគលនេយបយ 
េហយ ក៏ តវ បនកត់ កនុងែផនករេមសថិតិរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិផងែដរ ។ 
កងះខតទិននន័យបចចុបបននកមម និងទូលំ ទូ យទីផ រករងរ 
គឺជករ ងំដ៏សំខន់មួយកនុងករអភិវឌ ន៍េគលនេយបយករងរ េគលនេយ 
បយទីផ រករងរសកមម និងកមមវធីិគំពរសងគមស មប់ទូទំង បេទស ។  
 

៥.៤ េគលនេយបយ 
៥.៤.១ យុទធ ស និងេគលនេយបយជតិែដលេផតេលករងរខងេយនឌ័រ 

 អ កំេណ នខពស់ៃន GDP 
បននំឲយកត់បនថយជក់ែសងនូវក មិតភព កី កកនុងឆន ំកនងមកេនះ។ 
េទះបីមនសមិទធិផលរមួគន  
បេទសកមពុជនឹងបន តវករឲយមនកំេណ នេសដកិចច បកបេ យនិរតភព 
និងពហុស នេនឆន ំខងមុខេនះ ក៏ដូចជពេន នផលិតភព 
និងបេងកតករងរមនកៃ មខពស់េដមបីបងក រ 
នូវភពយឺតយ៉វដល់េគលេ អភិវឌ ន៍នេពលអនគត ។ 
េទះបីករធក់ចុះនូវអ គម នករងរេធដល់ បមណ ១,៦ ភគរយក៏េ យ 
ឧបបតិេហតុៃនភព កី កេនែតមន បមណ ៣០ ភគរយ េហយ ថ ន ភពេនះ បន
បងញចរតិលកខណៈៃនករ បកួត បែជងករងរបចចុបបនន ែដលេ ចនទក់ទងេទនឹងបញ 
“ករងរងយរងេ គះ” ។ 
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 ភពងយរងេ គះៃនករងរ និងចំណូល ចេកតមនកនុងចំេ ម បជជនេធករ 
។ ផលប៉ះពល់ ៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ ក 
បនេធឲយមនបញ បឈមៃនករបេងកតឱកសករងរសមរមយ ។ េទះបី 
ករេឆយតបរបស់ ជរ ភិបលេទនឹងវបិតិបនឆប់រហ័សក៏េ យ 
ផលប៉ះពល់ក៏េនែតមន ។ េ យ 

រទិននន័យគួរទុកចិតបនថន ក់ជតិេនមិនទន់មនេដមបីបងញថ 
ភពគម នករងរេធបនេកនេឡងេនះ ក៏មិន ចនិយយបំេផសបនថ 
វបិតិ ចនឹងេឡងខំងចំេពះភពគម នករងរេធ និងករងរងយរង 
េ គះកនុងេសដកិចចមិនេរ បរយបនេឡយ ។ 
ជករពិត បជជនមួយចំនួនជួបករលំបកែដលនំឲយគម ន 
ករងរេធេនេពលែដលពំុទន់មនយនករេ ះ យ ។ 
ម៉យងេទ តវបិតិេសដកិចចក៏បងញពីភពងយ រងេ គះរបស់កមមករនីិកនុងែផនកឧស ហកមម 
(កត់េដរ) កនុង បេទស និង ងំដល់សមិទិធផលមួយចំនួន ែដលបនមកេ យលំបក 
កនុងករផស់ សីេចញពីកសិកមមែដលមនផលិតភពទប េទទទួលបនផលិត ភពខពស់ 
និងករងរទទួល បក់ឈនួល តឹម តវ ។ 
 ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិឆន ំ ២០០៦-២០១០ 
បន ក់ករកត់បនថយភព កី កជ ទិភព ជតិខពស់ជងេគ ។ 
ជរ ភិបលបនបងញត មវករស មប់ “ករេផតេលករយកចិត ក់ និងសកមម 

ភពេគលេ  
េដមបីសេ មចបនេគលេ សហស វត រក៍មពុជកនុងករកត់បនថយភព កី ក” (NSDP 
២០០៦-២០១០) ។ ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបកមម ឆន ំ ២០០៩-២០១៣ 
(NSDP Update ២០០៦-២០១០) បនកំណត់ថ “ករបេងកតករងរ 
និងករធនែកលមលកខខណករងរ 
គឺជេគលេ បនរយៈេពលែវងរបស់ ជរ ភិបលកមពុជ 
កនុងករេធឲយ បេសរេឡងនូវជីវភពរស់េន របស់ បជជន ករកត់បនថយភព កី ក 
និងករពេន នកំេណ នេសដកិចច” ។ ទំងេនះបនផល់នូវបរបិទ និងភព តឹម តវ 
ស មប់េរ បចំយុទធ សជតិសីពីករងរ និងស មប់ ក់េនកនុង កបខ័ណករងរ 
អភិវឌ ន៍ជតិ ។ 
 េគលេ មូល នៃនយុទធ សករងរ 
គឺជួយដល់អនកេរ បចំែផនករេគលនេយបយៃដគូខង សងគមកិចច 
និងភគីទក់ទងដៃទេទ ត េដមបីេរ បចំេគលនេយបយ 
និងកមមវធីិេឆព ះេទករបេងកតនូវផលិត ភពករងរ 
និងទទួលបនកៃ មខពស់ជមួយនឹងករងរែដលេពញចិត ។ យុទធ សករងរ ក៏នឹងជួយ 
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ជរ ភិបលកនុងករបេងកតករងរ (បរមិណ និងគុណភព) 
និងេធេគលនេយបយសីពីេសដកិចច និង សងគមកិចច 
េដមបីេលកសទួយេគលេ ៃនករងរេពញេលញ និងករងរសមរមយ ។ 
ទនទឹមនឹងករកំណត់ េគលនេយបយ ករងរ តវបនេរ បចំេនះ 
គួរ តវ ក់បញចូ លផងែដរនូវករងរមួយចំនួន ជពិេសស ស មប់ សីកមមករេនជនបទ 
និងកមមករងយរងេ គះ េទកនុងេគលនេយបយម៉ កេសដកិចច េគល 
នេយបយ មវស័ិយ េគលនេយបយអភិវឌ ន៍ជំនញ 
េគលនេយបយេទសន បេវសន៍ និងេគល នេយបយអភិវឌ ន៍សហ គស ។ 
កនុងេគលនេយបយនីមួយៗ ករ បង បយ័តនគួរ តវបនពិចរ  
េដមបីធនដល់ភព តឹម តវ និងត មវករកត់េដររបស់ សី ជពិេសសេកមង សី 
និងជងេនះេទ តចំេពះ ករបណុះប ល និងករអភិវឌ ន៍ជំនញ ។ 
 

៥.៤.២ យុទធ សគំពរសងគម 

 េដមបីអភិវឌ ន៍ចកខុវស័ិយរមួ និង មែផនក អំពីករព ងីកៃនករគំពរសងគម 
និងេដមបីបេងកនករ ស មបស មល និងទំនក់ទំនងរ ងសមសភពកនុងករខិតខំេនះ 
យុទធ សសីពីករគំពរសងគមពីរ តវ បនបេងកត៖ 

 ែផនករេមសីពីករគំពរសុខភពសងគមបេងកតេ យ កសួងសុខភិបល 
និងរង់ចំអនុមតិេ យ កម បឹក កំែណទ មង់រដបល ។ 
ែផនករនឹងេរ បចំអភិវឌ ន៍ បព័នធគំពរសុខភពសងគមរមួ 
មួយែដល គបដណប់ បជជនទំងអស់ (រដបលៃនគេ មងែដលមន ប់) ។ 
 

 យុទធ សជតិសីពី ករគំពរសងគមស មប់អនក កី ក 
និងជនងយរងេ គះបេងកតេ យ កម បឹក ស មប់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម 
បន ក់ជូនទីសីករគណៈរដម នីរចួេហយ ។ យុទធ ស 
ផល់នូវចកខុវស័ិយស មប់ករអភិវឌ ន៍ គំពរសងគមថន ក់េ កមស មប់អនក កី ក 
និងជនរងេ គះ 
េ យចប់េផមជមួយនឹងករអនុវតន៍ៃនករទទួលបនជទូេទនូវេស កមម 
សងគមថន ក់មូល ន (សុខភព មូប រ និងករសិក ) 
និងជួយអនកមនចំណូលទបបំផុតស មប់ បជជនដល់ យុេធករ (កមមវធីិ 
ករងរ ធរណៈ) និង គ រមនកូនេ ចន ក៏ដូចជ កមងយរងេ គះ 
ជយថេហតុ។ 

 

កបខ័ណករងរយុទធ សទំងេនះ 
មនេនកនុងយុទធ សចតុេកណរបស់ ជរ ភិបល ែដល 
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កំណត់ទិសេ េគលនេយបយទូលំទូ យ 
ស មប់េធឲយ បេសរេឡងនូវករគំពរសងគម និងកំណត់ 

ទិភពស មប់ករអភិវឌ ន៍សំ ញ់សុវតថិភពសងគម ។ 
បនេលកទឹកចិតដល់ករអភិវឌ ន៍ បកប េ យចិរភព និងសមធម៌

េហយនិងផល់ ទិភពដល់ករែកលមបទបញញតិគំពរសងគម ។ 
បចចុបបននមនកិចចករជេ ចនែដល តវព ងីកករគំពរសងគម ដូចជករេរ បចំ 

និងករចំ យេល គេ មង ករបេងកតចបប់ 
និងអនុ កឹតយេដមបីធន ៉ប់រងដល់ករផល់ផល បេយជន៍ខងសនិសុខសងគមដូច 
បនកំណត់េ កមគេ មងខុសៗគន  
ករអនុវតន៍រចនសមព័នធរដបលែដលនឹង គប់ គងគេ មង ករបេងកត 
យនករស មបស មល ករេធឲយមន បតិបតិចបប់ 
ករបេងកតយនករែដល ចទុកចិតបនជេដម ។ 

បព័នធជតិសីពីសុវតថិភព និងសុខភពេនកែនងេធករ 
សថិតេនេ កមករអភិវឌ ន៍ខងចបប់ ករ តតពិនិតយ ករគំ ទ និងករបណុះប ល ។ 
សមតថភពៃនសុវតថិភព និងសុខភពេនកែនងេធករថន ក់ ជតិ 
តវករព ងឹង មរយៈែផនករ និងករអភិវឌ ន៍កមមវធីិជតិសីពីសុវតថិភព 
និងសុខភពេនកែនង េធករ ។ 
 
៥.៤.៣ បរយិកសស មប់ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 

 ករេធឲយ បេសរេឡងនូវវធិនៃនចបប់ទីផ រករងរ បកបេ យ បសិទធភព 
និងេធឲយ សបេទ នឹង ថ ប័នករងរ និងករអនុវត មសង់ រករងរអនរជតិ 
ត មវករអភិបលកិចចល គឺជសនូលៃនយុទធ ស អភិវឌ ន៍កមពុជ ។  

ជរ ភិបលនឆន ំកនងមកេនះ បនគំ ទដល់េគលករណ៍ 
និងេគលនេយបយែដលេធឲយ បេសរេឡងនូវអភិបលកិចចៃនទីផ រករងរ ។ េនឆន ំ 
២០០៧ ជរ ភិបលបនបងញពីករគំ ទដល់ ករែកលម អនុសញញ រមួរ ងនិេយជក 
និងសហជីពែដលមនភពជតំ ងបំផុតេ យ ស័យេហតុ ផលថ 
មនចំនួនសហ គសតិចែដលមនបទពិេ ធន៍លខងកិចច ពមេ ព ងអនុសញញ រមួ 
េបមិនដូេចនះ នឹងមនកូដកមម ឬវ ិ ទករងរដ៏ធងន់ធងរ ។ 
ជពិេសសេនះកនុងឧស ហកមមកត់េដរែដលមនសហជីពេ ចន 
ក៏ដូចជករមិនយល់ ពមឲយមនសហជីពេ យនិេយជក និងគម នករអនុញញ តខងវ ិ ទ 
។ សហជីពមន យ៉ងេ ច ស់ ៥១ 
ភគរយៃនកមំងករងររបស់សហ គសែដលជសមជិក ចបញជ ក់ភពជ 
តំ ងបំផុត េហយ តវបនផល់សិទធិេដមបីចរចរកនុងនមកមមករទំងអស់កនុងសហ គស 
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។ ជលទធផល ៃនេគលនេយបយេនះ និងករអនុវតន៍េ យ កសួងករងរ 
និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ ចំនួនសហជីព ែដលបនបញជ ក់ភពជតំ ងបំផុត 
េកនេឡងេ ចនជង ៤០០ ភគរយ ។  

េដមបីេឆយតបេទនឹងេសចកី តវករពីនិេយជក ជរ ភិបល 
ក៏បនយល់ ពមបេងកតចបប់ សហជីពថមីមួយែដលបចចុបបននកំពុងេរ បចំ 
េហយនិងបញច ប់េនកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ខងមុខ ។ 

កមមករ និងនិេយជក 
ក៏បនេបជញ មករសេ មចេ យ ជញ ក លទំងករជំទស់សិទធិ និង 
កនុងកិចច ពមេ ព ងអនុសញញ រមួ ។ ពួកគត់ក៏បនេបជញ បញឈប់េធកូដកមម 
ឬមិនចូលេធករងរមុនករ សេ មចរបស់ ជញ ក ល ។ ករេបជញ ទំងេនះ 
ជសកមមភពដ៏រងឹមំែដលមនឥទធិពលជវជិជមនដល់ 
ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈេន បេទសកមពុជ ។ 
 

៥.៥ េសចកីសននិ ន 
េទះបីសេ មចបននូវ ន ៃដសំខន់ៗក៏េ យ 

ក៏បញ បឈមខងេគលនេយបយ េនមនជួប បទះ 
ែដលមនឥទធិពលេទេលករសេ មចេគលេ ករងរសមរមយ ។ 
កំេណ នេសដកិចចដ៏រងឹមំមុនវបិតិ បននំឲយអ ភព កី កថយចុះ 
បុ៉ែនក មិតភព កី កេនែតមនកំរតិគួរឲយកត់សំគល់ ។ មយ៉ងេទ ត 
េទះបីអ ៃនអនកគម នករងរេធតូច េហយបនថយចុះកនុងទសវត រក៍នងមកក៏េ យ 
ក៏ក មិតៃនករងរ ងយរងេ គះេនខពស់ដែដល ។ 
ចំនួន បជជនដល់ យុេធករនឹងេកនេឡងកនុងឆន ំខងមុខ បងខំឲយទីផ រ 
ករងរផល់នូវករងរ បកបេ យគុណភពក៏មនករេកនេឡងផងែដរ ។ 
ឱនភពៃនបរមិណ និងគុណ ភពករងរ 
បនេធឲយមនបញ បឈមចមបងខងេគលនេយបយ ។ 

ព័ត៌មនទីផ រករងរ មេភទ 
និង យុជបញសំខន់ស មប់េធេសចកីសេ មចចិត និងបេងកត 
បព័នធព័ត៌មនទីផ រករងរ បកបេ យ បសិទធភព 
ដូចែដលបនេរ ប ប់កនុងែផនករយុទធ សអភិ វឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ឆន ំ ២០០៩-
២០១៣ ។ បេទសកមពុជ បនក ង បព័នធសថិតិជតិដ៏រងឹមំមួយ ជំេរ ន 
និងអេងកតេសដកិចច សងគមកិចចបនផល់ទិននន័យស មប់សូចនករទីផ រករងរ ។ 
ជងេនះេទ ត ទិននន័យពី កសួងនន និងអងគករសហ បជជតិ 
បនផល់ព័ត៌មនអំពីពលកមមពិត បកដ និងនិនន ករខង សងគមកិចច ។  
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របយករណ៍េនះឆុះបញច ំងនូវទិននន័យ ែដលមនស មប់វភិគទីផ រករងរ 

និងនិនន ករ ។ េទះ ជយ៉ង ក៏េ យ ទិននន័យអំពីែផនកសំខន់ៗមួយចំនួន 
ដូចជចំណូល ករងរកនុងែផនកមិនេរ បរយ ភព គម នករងរេធ គប់ គន់ ករងរជន កី ក 
េម៉ងេធករ យនករផស់បូរេយបល់ខងសងគមែដលបចចុបបនន មិន ចរកបនេឡយ ។ 
ករខិតខំបែនថមត មវឲយពឹងែផកេទេលមូល នព័ត៌មនស មប់ករវភិគ និង ម ន 
ែដលនឹងផល់មូល នេលករេជ ទុកចិត ស មប់េរ បចំេគលនេយបយទីផ រករងរ 
។ េ ក ពីេនះ តវមន បព័នធ បមូល និងផ ពផ យទិននន័យែដល តឹម តវមួយ 
េហយេ បទិននន័យទំងេនះស មប់ វភិគ 
និងជព័ត៌មនទីផ រករងរែដលមន រៈ បេយជន៍យ៉ងខំង ។ 

បេទសកមពុជបនរកីចំេរ ន និងេធសមហរណកមមេទកនុងេសដកិចចសកលេ ក 
េដមបីទទួលបន នូវភពសមរមយ 
និងផលិតភពករងរែដលជមធយបយមួយសំខន់កនុងករកត់បនថយភព កី ក ។ េទះ 
បីសេ មចបន ន ៃដេ ចនក៏េ យ ក៏េនមនបញ បឈមផងែដរ ។ 
េគលនេយបយស មប់ព ងឹង ថ ប័នទីផ រករងរ 
និងកត់បនថយភព កី ក តវករពឹងែផកេទេលមូល នព័ត៌មនដ៏រងឹមំមួយៃន ទិននន័យ 
និងសិថតិែដលសីុគន  ។ បចចុបបននមនគមតជឧបសគគមួយចំនួន 
េទះបីមនករខិតខំ បឹងែ បងេ ចន េដមបីេធករេឆយតបចំេពះ ថ នករណ៍ក៏េ យ ។ 
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ង ឧបសមព័នធសថិតិ 
ង ១ បជ ស ម កម យុ ៥ ឆន ំ និងេភទ ឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ ៧៤

ង ២ កំរតិសិក ែដលបនបញច ប់េ យ បជ សេចះអក រ ឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៨ ៧៥

ង ៣ GDP មផលិតកមម មៃថេថរឆន ំ ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) ៧៦

ង ៤ អ កំេណ ន GDP មៃថេថរឆន ំ ២០០០ (គិតជភគរយ) ៧៧

ង ៥ ពណិជជកមម មៃថេថរឆន ំ ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) ៧៨

ង ៦ 
លំហូរចូលករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស ម បេទស FDI 
(គិតជ នដុ រ េមរកិ) 

៧៩

ង ៧ 
ង ៧ សននិធិ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI ម បេទស 

(គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
៨០

ង ៨ 
ង ៨ លំហូរចូល ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI មវស័ិយ 

(គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
៨១

ង ៩ 
ង ៩ សននិធិ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI មវស័ិយ 

(គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
៨១

ង ១០ ករប៉ន់ ម នភព កី ក មតំបន់ ៨២

ង ១១ ចំ យេ ប បស់កនុងៃថេថរឆន ំ ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) ៨២

ង ១២ សនទស ន៍ៃថទំនិញេ ប បស់ GDP ភនំេពញ (ែខ កកក -ធនូ ឆន ំ ២០០០=១០០) ៨៣

ង ១៣ កមំងពលកមម និងអ ចូលរមួកមំងពលកមម (%) ៨៤

ង ១៤ ផលេធ ប បជ សមនករងរេធ និងគម នករងរេធេធ បនឹងកមំងពលកមម (%) ៨៥

ង ១៥ 
បជ សមនករងរេធ និងផលេធ ប បជ សមនករងរេធ 
េធ បនឹង បជ ស (%) 

៨៦

ង ១៦ អនកមនករងរេធ មសកមមភពេសដកិចច យុ និង េភទឆន ំ ២០០៨ ៨៧

ង ១៧ បជ សមនករងរេធ មសកមមភពេសដកិចច យុ និង េភទឆន ំ ១៩៩៨ ៨៨

ង ១៨ អនកមនករងរេធ ម ថ នភពករងរ យុ និង េភទឆន ំ ១៩៩៨-២០០៨ ៨៩

ង ១៩ អនកមនករងរេធ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ និង េភទ ៩០

ង ២០ អ អនកគម នករងរេធ មកំរតិសិក អប់រ ំនិង េភទ ៩១

ង ២១ ចំនួនអនកគម នករងរេធ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ ( យុ ៧ ឆន ំេឡង) ៩២

ង ២២ កមមករផស់បូរលំេន ន េដមបីករងរកនុង បេទស ឆន ំ ១៩៩៨-២០០៨ ៩៣

ង ២៣ និស ិតបនបណុះប លអប់របំេចចកេទស និងជំនញវជិជ ជីវៈ ៩៤

ង ២៤ កុមរេធករងរ មវស័ិយ និង េភទឆន ំ ១៩៩៨- ២០០៨ ៩៥

ង ២៥ កុមរេធករងរ មសកមមភពេសដកិចច និង េភទឆន ំ ២០០៨ ៩៦

ង ២៦ កុមរេធករងរ មសកមមភពេសដកិចច និង េភទឆន ំ ១៩៩៨ ៩៧

ង ២៧ កុមរេធករងរ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ និង េភទឆន ំ ១៩៩៨-២០០៨ ៩៨

ង ២៨ ចំេ ល បជ សឆន ំ ២០០៩-២០១៥ ៩៩
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ង ១ បជ ស ម កម យុ ៥ ឆន  ំនិងេភទ ឆន  ំ១៩៩៨ និង ២០០៨ 

យុ 

១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីរេភ
ទ បស សី 

ទំងពីរេភ
ទ បស សី 

សរបុ 11 437 656 5 511 408 5 926 248 13 395 682 6 516 054 6 879 628

0–4 1 466 792 747 292 719 500 1 372 615 703 058 669 557
5–9 1 772 820 903 976 868 844 1 470 672 752 336 718 336

10–14 1 658 196 851 139 807 057 1 670 505 859 412 811 093
15–19 1 344 258 664 184 680 074 1 619 290 834 416 784 874
20–24 745 687 354 100 391 587 1 369 202 669 343 699 859
25–29 888 540 426 968 461 572 1 233 361 605 706 627 655
30–34 782 682 370 090 412 592 693 235 335 046 358 189
35–39 695 868 325 331 370 537 844 948 408 295 436 653
40–44 497 067 199 722 297 345 737 451 344 275 393 176
45–49 415 931 175 052 240 879 653 650 299 005 354 645
50–54 312 463 132 413 180 050 490 726 195 911 294 815
55–59 256 930 110 189 146 741 391 116 162 328 228 788
60–64 204 994 86 602 118 392 277 611 116 731 160 880
65–69 166 928 70 660 96 268 216 839 90 521 126 318
70–74 112 213 46 769 65 444 158 945 63 938 95 007
75–79 67 528 27 838 39 690 107 886 42 710 65 176
80 + 48 759 19 083 29 676 87 630 33 023 54 607

   
15–24 2 089 945 1 018 284 1 071 661 2 988 492 1 503 759 1 484 733
25+ 4 449 903 1 990 717 2 459 186 5 893 398 2 697 489 3 195 909
15+ 6 539 848 3 009 001 3 530 847 8 881 890 4 201 248 4 680 642

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  
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ង ២ កំរតិសិក ែដលបនបញច ប់េ យ បជ សេចះអក រ ឆន  ំ១៩៩៨ និង ២០០៨ 

កំរតិសិក អប់រ ំ
១៩៩៨ ២០០៨ 

សរបុ 7–14 15–24 25+ សរបុ 7–14 15–24 25+ 

ទំងពីរេភទ         
ចំនួន 9 225 621 2 685 773 2 089 945 4 449 903 11 435 116 2 553 226 2 988 492 5 893 398
អនកខរភព 3 447 252 1 298 159 500 555 1 648 538 2 475 733 484 878 374 444 1 616 411
គម ន 101 617 31 207 12 188 58 222 212 201 34 168 40 966 137 067
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  3 659 782 1 224 770 853 033 1 581 979 4 378 798 1 581 583 779 914 2 017 301
បឋមសិក  1 291 538 121 604 479 533 690 401 2 560 657 433 565 983 471 1 143 621
មធយមសិក បឋមភូមិ 533 070 9 768 194 171 329 131 1 524 592 18 590 704 995 801 007
មធយមសិក /សញញ ប័តបេចចកេទស 155 576 - 42 899 112 677 144 651 - 50 466 94 185
េ កយមធយមសិក  27 792 - 6 180 21 612 131 821 - 53 190 78 631
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 4 595 116 597 3 882 6 134 429 934 4 771

មិនបន យករណ៍ 4 399 149 789 3 461 529 13 112 404

បស         
ចំនួន 4 384 569 1 375 568 1 018 284 1 990 717 5 512 476 1 311 228 1 503 759 2 697 489
អនកខរភព 1 279 680 654 158 188 289 437 233 882 774 255 992 159 659 467 123
គម ន 53 905 16 544 6 186 31 175 93 245 19 115 20 240 53 890
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  1 800 770 637 356 404 793 758 621 2 084 223 818 665 375 325 890 233
បឋមសិក  773 774 62 431 267 019 444 324 1 358 631 208 621 495 337 654 673
មធយមសិក បឋមភូមិ 338 511 4 916 119 070 214 525 907 732 8 592 394 345 504 795

មធយមសិក /សញញ ប័តបេចចកេទស 109 855 - 27 359 82 496 92 409 - 27 564 64 845

េ កយមធយមសិក  21 721 - 4 627 17 094 89 063 - 30 615 58 448
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 3 710 88 497 3 125 4 089 233 594 3 262
មិនបន យករណ៍ 2 643 75 444 2 124 310 10 80 220
សី         
ចំនួន 4 841 052 1 310 205 1 071 661 2 459 186 5 922 640 1 241 998 1 484 733 3 195 909
អនកខរភព 2 167 572 644 001 312 266 1 211 305 1 592 959 228 886 214 785 1 149 288
គម ន 47 712 14 663 6 002 27 047 118 956 15 053 20 726 83 177
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  1 859 012 587 414 448 240 823 358 2 294 575 762 918 404 589 1 127 068
បឋមសិក  517 764 59 173 212 514 246 077 1 202 026 224 944 488 134 488 948
មធយមសិក បឋមភូមិ 194 559 4 852 75 101 114 606 616 860 9 998 310 650 296 212
មធយមសិក /សញញ ប័តបេចចកេទស 45 721 - 15 540 30 181 52 242 - 22 902 29 340
េ កយមធយមសិក  6 071 - 1 553 4 518 42 758 - 22 575 20 183
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 885 28 100 757 2 045 196 340 1 509
មិនបន យករណ៍ 1 756 74 345 1 337 219 3 32 184

បភពៈ  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ២០០៨  
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ង ៣ GDP មផលិតកមម មៃថេថរ ឆន  ំ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) 

សកមមភពេសដកិចច 
២០០
២ 

២០០៣
២០០
៤ 

២០០
៥ 

២០០
៦ 

២០០៧ ២០០៨p/

កសិកមម េន ទ និង ៃ ពេឈ 5 108 5 645 5 596 6 476 6 830 7 174 7 584

ដំ ំ 2 168 2 643 2 582 3 295 3 470 3 753 4 000 
     សវ 1 176 1 437 1 262 1 813 1 891 2 033 2 116 
     ដំ ំេផ ងេទ ត 992 1 206 1 321 1 482 1 578 1 720 1 884 
បសុសត និងបសុបក ី 861 910 945 998 1 080 1 120 1 163 
េន ទ 1 615 1 642 1 614 1 705 1 770 1 784 1 900 
ៃ ពេឈ និង ជីវកមមេឈ 464 450 454 477 511 516 521
ឧស ហកមម 4 007 4 490 5 235 5 900 6 977 7 564 7 870
កររកុរកែរ ៉ 47 55 69 87 101 109 126
កមមន ល 2 972 3 337 3 927 4 309 5 060 5 509 5 681
 មូប រ េភសជជៈ និង ថន ំជក់ 449 470 445 485 502 517 548
 តបបយ សំេល កបំពក់ 
និងែសបកេជង 

2 021 2 360 2 947 3 217 3 873 4 261 4 355 

េឈ ក ស និង េបះពុមភ 94 80 84 92 100 105 110
កមមន លេកសូ៊ 69 62 57 52 54 59 64
កមមន លេផ ងេទ ត 338 364 394 462 532 568 604
     កមមន លមិនែមនេ ហៈ 77 87 99 121 145 160 175
     កមមន លេ ហៈ 30 34 39 47 57 61 66
     កមមន លេផ ងេទ ត 231 244 255 294 329 346 364
អគគិសនី ឧសម័ន និងទឹក ត 75 82 92 103 136 151 164
សំណង់ 913 1 014 1 148 1 401 1 681 1 795 1 899
េស កមម 6 259 6 627 7 502 8 484 9 341 10 289 11 217
ពណិជជកមម 1 606 1 665 1 763 1 913 2 049 2 244 2 455
ស គរ និងេភជនីយ ន 759 632 779 953 1 084 1 195 1 312
ដឹកជញជូ ន និង គមនគមន៍ 1 152 1 189 1 303 1 491 1 523 1 633 1 749
ហរញិញវតថុ 164 175 210 251 312 381 454
រដបល ធរណៈ 357 341 318 337 333 334 349
អចលន ទពយ និងជំនួញ 1 046 1 291 1 553 1 673 1 856 2 055 2 158
េស កមមេផ ងេទ ត 1 175 1 335 1 575 1 864 2 185 2 448 2 742
  
ពនធេលផលិតផលដកឧបតថមភធន 1 004 1 010 1 288 1 367 1 470 2 143 2 338 
ពនធេលផលិតផល 1 053 1 067 1 346 1 439 1 583 2 178 2 374 
ដកៈ ករឧបតថមភធន 49 57 58 72 112 36 36 
ដកៈ ដកកំៃរធ៉នគរ 146 158 187 216 240 300 342 

ផលិតផលកនុង សកសរបុ  16 232 17 613 19 434 22 009 24 380 26 870 28 668 

 បភពៈ - គណេនយយជតិកមពុជ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ  
- p/ = ប៉ន់ ម នបឋម 

ង ៤ អ កំេណ ន GDP មៃថេថរឆន  ំ២០០០ (គិតជភគរយ) 

សកមមភពេសដកិចច ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៦ ២០០៨p
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/

កសិកមម េន ទ និង ៃ ពេឈ 10.5 -0.9 15.7 5.5 5.0 5.7

ដំ ំ 21.9 -2.3 27.6 5.3 8.2 6.6
     សវ 22.2 -12.2 43.7 4.4 7.5 4.1
     ដំ ំេផ ងេទ ត 21.5 9.5 12.2 6.5 9.0 9.5
បសុសត និងបសុបក ី 5.7 3.9 5.6 8.2 3.7 3.8
េន ទ 1.7 -1.7 5.6 3.8 0.8 6.5
ៃ ពេឈ និង ជីវកមមេឈ -3.0 0.8 5.1 7.0 1.1 0.9
ឧស ហកមម 12.0 16.6 12.7 18.3 8.4 4.0

កររកុរកែរ ៉ 18.1 24.2 26.3 15.9 7.7 15.8
កមមន ល 12.3 17.7 9.7 17.4 8.9 3.1
 មូប រ េភសជជៈ និង ថន ំជក់ 4.7 -5.2 9.0 3.3 3.1 5.9
 តបបយ សំេល កបំពក់ 
និងែសបកេជង 

16.8 24.9 9.2 20.4 10.0 2.2

េឈ ក ស និង េបះពុមភ -14.3 4.2 10.0 8.4 4.9 5.0
កមមន លេកសូ៊ -9.8 -8.6 -9.0 3.3 9.6 9.2
កមមន លេផ ងេទ ត 7.7 8.1 17.3 15.0 6.8 6.5
     កមមន លមិនែមនេ ហៈ 11.8 14.9 21.7 20.2 10.3 9.1
     កមមន លេ ហៈ 11.9 14.6 21.3 20.3 7.6 7.0
     កមមន លេផ ងេទ ត 5.8 4.8 15.1 12.0 5.0 5.2
អគគិសនី ឧសម័ន និងទឹក ត 9.1 11.2 12.5 31.7 11.5 8.5
សំណង់ 11.1 13.2 22.1 20.0 6.7 5.8
េស កមម 5.9 13.2 13.1 10.1 10.1 9.0

ពណិជជកមម 3.7 5.8 8.5 7.1 9.5 9.4
ស គរ និងេភជនីយ ន -16.8 23.4 22.3 13.7 10.2 9.8
ដឹកជញជូ ន និង គមនគមន៍ 3.2 9.6 14.5 2.1 7.2 7.1
ហរញិញវតថុ 6.6 20.5 19.6 24.0 22.2 19.2
រដបល ធរណៈ -4.5 -6.7 5.9 -1.2 0.1 4.5
អចលន ទពយ និងជំនួញ 23.3 20.3 7.8 10.9 10.7 5.0
េស កមមេផ ងេទ ត 13.7 18.0 18.3 17.2 12.1 12.0
  
ពនធេលផលិតផលដកឧបតថមភធន 0.6 27.6 6.1 7.6 45.7 9.1
ពនធេលផលិតផល 1.3 26.2 6.9 10.0 37.6 9.0
ដកៈ ករឧបតថមភធន 15.7 1.6 24.7 55.7 -68.3 1.5
ដកៈ ដកកំៃរធ៉នគរ 8.7 17.7 15.9 10.9 25.0 14.0

ផលិតផលកនុង សកសរបុ  8.5 10.3 13.3 10.8 10.2 6.7

 បភពៈ - គណេនយយជតិកមពុជ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ  
- p/ = ប៉ន់ ម នបឋម 

ង ៥ ពណិជជកមម មៃថេថរឆន  ំ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) 

  ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ 

ករនំេចញទំនិញ និងេស កមម 9 259.2 10 285.4 13 174.0 15 333.3 18 275.0 20 129.3

ទំនិញ FOB 6 966.5 8 219.1 10 274.3 11 467.2 13 993.6 15 343.8
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េស កមម 2 292.7 2 066.3 2 899.7 3 866.1 4 281.5 4 785.5

ករនំចូលទំនិញ និងេស កមម 10 982.6 12 404.5 14 863.6 17 438.1 20 219.8 22 658.5

ទំនិញ FOB 9 462.5 10 759.2 13 065.3 15 317.1 17 778.6 20 028.3

េស កមម 1 520.1 1 645.3 1 798.3 2 121.0 2 441.2 2 630.3

តុលយភពទំនិញ 
និងេស កមមេ ក បេទស 

-1 723.4 -2 119.1 -1 689.6 -2 104.8 -1 944.8 -2 529.2

 បភពៈ  វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ  
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ង ៦ លំហូរចូលករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស ម បេទស FDI (គិតជ នដុ រ េមរកិ) 

បេទស ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 
លំហូរចូល 145.1 84.0 131.4 381.2 483.2 867.3 815.2

ហ ង់ទីន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
អូ លី 0.0 0.8 0.0 23.8 2.7 29.4 32.3
ែប៊លហ ិក 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 24.4 0.0
បុ៊លករ ី 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ក  2.8 0.0 4.3 2.1 5.4 4.8 1.3
ចិន 49.2 26.2 33.0 102.8 130.1 164.9 76.9

លឺម៉ង់ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
ប ងំ -13.9 0.6 3.9 9.2 0.0 23.3 35.5
ចិនហុងកុង  -5.6 5.5 0.2 3.7 8.5 21.6 0.3
ឥ  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ឥណូេនសីុ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ជបុ៉ន 2.2 0.0 3.5 1.9 4.5 30.9 38.1
កហ ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 34.3

រធរណៈរដកូេរ ៉ 38.2 1.0 6.2 71.9 27.1 119.3 202.7
គីហ ុី ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0
ម៉កវ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ម៉េឡសីុ -29.1 1.0 25.8 46.3 26.2 101.3 135.6
ហូឡង់ 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
ញូវហ ុីែឡន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0
ន័រេវ ៉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.0
ហីលីពីន 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ព័រទុយេហគ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
រសុ ុ ី 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
សហភព ៉ប់ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 64.2

ងំ ក ពួរ -9.0 7.0 2.8 32.6 14.3 9.7 2.0
សុ៊យែអត 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
សីស 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ចិនៃត ៉ន់  -2.6 -0.3 18.1 13.7 44.5 45.0 18.4
ៃថ 18.3 11.8 3.3 50.2 110.8 61.9 4.8
អង់េគស -11.0 0.6 1.8 7.7 3.9 28.6 3.9
សហរដ េមរកិ 7.1 0.0 2.7 6.8 50.5 13.3 41.3
អូ៊េបគី ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
េវ ត ម 26.9 0.0 0.0 0.0 4.3 98.3 98.5
េផ ងេទ ត 67.6 29.7 25.7 8.3 38.2 16.7 -26.6

បភពៈ កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងធនគរជតិៃនកមពុជ 
កំណត់សំគល់ៈ តួេលខែកតំរវូ ស មប់ឆន ំ ១៩៩៩- ២០០៩ 

ង ៧ សននិធិ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI ម បេទស (គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
បេទស ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 

សននិធិ 1 874.4 1 958.4 2 089.8 2 471.0 2 954.2 3 821.5 4 636.7

ហ ង់ទីន 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
អូ លី 39.5 40.3 40.3 64.2 66.9 96.3 128.5
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ែប៊លហ ិក 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 36.7 36.7
បុ៊លករ ី 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ក  15.3 15.4 19.6 21.8 27.2 32.0 33.3
ចិន 138.2 164.4 197.4 300.1 430.3 595.2 672.1

លឺម៉ង់ 61.3 61.9 65.9 75.1 75.1 98.5 135.2
ប ងំ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
ចិនហុងកុង  119.8 125.2 125.4 129.1 137.6 159.2 159.5
ឥ  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ឥណូេនសីុ 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
ជបុ៉ន 14.1 14.1 17.6 19.5 24.0 55.0 93.0
កហ ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 36.5

រធរណៈរដកូេរ ៉ 62.3 63.2 69.5 141.4 168.5 287.7 490.4
គីហ ុី ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 20.8
ម៉កវ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ម៉េឡសីុ 376.9 378.0 403.8 450.1 476.3 577.7 713.3
ហូឡង់ 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 81.2
ញូវហ ុីែឡន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
ន័រេវ ៉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.0
ហីលីពីន 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
ព័រទុយេហគ 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
រសុ ុ ី 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 7.5
សហភព ៉ប់ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 104.2

ងំ ក ពួរ 196.0 203.1 205.8 238.5 252.8 262.4 264.5
សុ៊យែអត 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3
សីស 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ចិនៃត ៉ន់  243.8 243.5 261.7 275.3 319.8 364.9 383.3
ៃថ 169.5 181.3 184.6 234.9 345.7 407.6 412.4
អង់េគស 113.6 114.2 116.0 123.8 127.7 156.3 160.2
សហរដ េមរកិ 42.3 42.3 45.0 51.8 102.3 115.6 156.9
អូ៊េបគី ថ ន 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
េវ ត ម 29.0 29.0 29.0 29.0 33.3 131.6 230.0
េផ ងេទ ត 178.0 207.7 233.4 241.7 279.9 296.6 270.0

 បភពៈ កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងធនគរជតិៃនកមពុជ 
កំណត់សំគល់ៈ តួេលខែកតំរវូ ស មប់ឆន ំ ១៩៩៩-២០០៩ 

ង ៨ លំហូរចូល ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI មវស័ិយ (គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
វស័ិយ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 

លំហូរចូល 145.1 84.0 131.4 381.2 483.2 867.3 815.2

សហ គស 171.5 81.7 118.0 326.8 409.8 699.9 471.1
   សំេល កបំពក់ 30.0 31.8 63.7 131.1 100.9 154.6 99.4
េភសជជៈ 0.0 1.8 0.0 13.4 12.2 31.8 5.4
បរ ី 0.0 2.7 5.3 10.4 0.0 2.7 0.0
ស គរ 14.9 15.6 0.0 20.6 27.7 3.2 7.6
កំ ន 0.0 0.0 1.2 4.8 0.0 72.5 68.3
ផលិតផលេឈ 1.4 0.0 0.0 0.6 0.0 6.8 3.5
ឥនធនៈ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ទូរគមនគមន៍ 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 197.5 142.3
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ករេវចខចប់ 1.1 1.1 6.9 14.3 0.0 19.0 4.4
កសិកមម 28.8 0.8 9.9 12.5 130.6 118.0 72.3
ែសបកេជង 0.0 0.0 1.2 0.0 27.4 16.2 3.8
ផលិតផលេផ ងេទ ត 94.5 27.8 29.8 119.1 111.0 77.6 64.1
ធនគរពណិជជ -26.4 2.3 13.4 54.4 73.4 167.4 344.1

 បភពៈ កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងធនគរជតិកមពុជ 
កំណត់សំគល់ៈ តួេលខែកតំរវូ ស មប់ឆន ំ ១៩៩៩- ២០០៩ 
                                                             ទិននន័យប៉ន់ ម ន មតំៃលអចនលនៈ ទពយេ យបនទទួលករឯកភពពី CDC 

ង ៩ សននិធិ ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស FDI មវស័ិយ (គិតជ នដុ រ េមរកិ) 
វស័ិយ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ 

សននិធិ 1 874.4  1 958.4 2 089.8 2 471.0 2 954.2 3 821.5  4 636.7 

សហ គស 1 665.7  1 747.4 1 865.4 2 192.2 2 602.0 3 301.9  3 773.1 

សំេល កបំពក់ 293.9  325.7 389.4 520.5 621.5 776.0  875.4 
េភសជជៈ 86.6  88.4 88.4 101.8 114.0 145.9  151.3 
បរ ី 25.9  28.6 34.0 44.3 44.3 47.0  47.0 
ស គរ 237.5  253.1 253.1 273.7 301.4 304.6  312.2 
កំ ន 49.2  49.2 50.5 55.3 55.3 127.8  196.1 
ផលិតផលេឈ 315.5  315.5 315.5 316.1 316.1 323.0  326.5 
ឥនធនៈ 77.1  77.1 77.1 77.1 77.1 77.1  77.1 
ទូរគមនគមន៍ 131.1  131.1 131.1 131.1 131.1 328.6  470.9 
ករេវចខចប់ 22.5  23.5 30.4 44.7 44.7 63.7  68.2 
កសិកមម 46.9  47.7 57.6 70.1 200.7 318.7  391.0 
ែសបកេជង 25.8  25.8 27.0 27.0 54.4 70.6  74.4 
ផលិតផលេផ ងេទ ត 353.7  381.5 411.3 530.4 641.4 719.0  783.1 
ធនគរពណិជជ 208.8  211.0 224.4 278.8 352.2 519.5  863.6 

 បភពៈ  កម បឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និងធនគរជតិៃនកមពុជ 
កំណត់សំគល់ៈ  តួេលខែកតំរវូ ស មប់ឆន ំ ១៩៩៩- ២០០៩ 
                                                             ទិននន័យប៉ន់ ម នតំៃលអចនលនៈ ទពយេ យបនទទួលករឯកភពពី 
CDC 

ង ១០ ករប៉ន់ ម នភព កី ក មតំបន់   

តំបន់ 

១៩៩៣/១៩៩៤ ២០០៤ ២០០៧ 

សនទស ន៍ 
(%) 

ភគរយ
ភព កី ក 

សនទស ន៍ 
(%) 

ភគរយ
ភព កី ក 

សនទស
ន៍ (%) 

ភគរយ
ភព កី ក 

បនទ ត់ភព កី ក   
ភនំេពញ 11.4 3.1 4.6 1.1 0.8 0.3
ទី បជំុជន 36.6 10.4 24.7 7.8 21.9 7.5
ជនបទ 43.1 86.5 39.2 91.1 34.7 92.3
បេទសកមពុជ 39.0 100.0 34.7 100.0 30.1 100.0
បនទ ត់ កី កេលមូប រ   
ភនំេពញ 6.2 3.3 2.6 1.1 0.1 0.1
ទី បជំុជន 19.6 10.8 14.2 7.8 12.7 7.3
ជនបទ 21.9 85.9 22.2 91.1 20.8 92.7
បេទសកមពុជ 20.0 100.0 19.7 100.0 18.0 100.0
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 បភពៈ - ធនគរពិភពេ ក WB 1993/94 ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 
- ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អនរជតិ បេទសសុ៊យែអត SIDA ២០០០ ថ នភពៃនភព កី កេនកមពុជ 
- ធនគរពិភពេ ក WB 2007 ថ នភពៃននិនន ករភព កី កេនកមពុជ 

ង ១១. ចំ យេ ប បស់ មៃថេថរ ឆន  ំ២០០០ (គិតជពន់ នេរ ល) 

ចំ យេ ប បស់ 
២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ 

២០០
៦ 

២០០
៧ 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយ 14 426 15 565 17 331 19 386 20 591 22 500

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់ គ រ    13 194     14 232     16 019    17 981  19 201    20 378 
ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់អងគករមិនយក បក់ចំ
េណញ 

351 409 450 518 547  586 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់រ ភិបល 881 924 862 887  844  1 536 

អ កំេណ ន (%) 
ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយ 6.1 7.9 11.3 11.9  6.2  9.3 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់ គ រ 5.6 7.9 12.6 12.2  6.8  6.1 
ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់អងគករមិនយក បក់ចំ
េណញ 

20.5 16.6 10.1 15.1  5.5  7.2 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់រ ភិបល 9.9 4.8  (6.7) 2.9   (4.9) 82.1 

ភគរយ GDP 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយ 88.9 88.4 89.2 88.1 84.5 83.7

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់ គ រ 81.3 80.8 82.4 81.7 78.8 75.8
ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់អងគករមិនយក បក់ចំ
េណញ 

2.2 2.3 2.3 2.4 2.2 2.2

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់រ ភិបល 5.4 5.2 4.4 4.0 3.5 5.7

ភគរយរមួចំែណក 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយ 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  100.0 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់ គ រ 91.5 91.4 92.4 92.8  93.2  90.6 
ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់អងគករមិនយក បក់ចំ
េណញ 

2.4 2.6 2.6 2.7  2.7  2.6 

ចំ យេ ប បស់ចុងេ កយរបស់រ ភិបល 6.1 5.9 5.0 4.6  4.1  6.8 
 បភពៈ គណេនយយជតិកមពុជ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ 

ង ១២. សនទស ន៍ៃថទំនិញេ ប បស់ CPI ភនំេពញ (ែខ កកក -ធនូ ឆន  ំ២០០០=១០០) 
ែខ/ តីមស/ឆន  ំ ២០០០ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨
ឆន  ំ 100.12 100.34 103.6 104.8 108.9 115.2 120.6 127.7 152.8

មក  99.67 99.43 103.1 104.5 105.2 111.2 118.3 121.3 137.9
កុមភៈ 99.38 99.07 102.7 104.6 105.4 111.3 118.2 121.6 140.4
មិន 99.61 99.95 102.8 105.0 105.9 111.5 118.1 122.2 147.0
តីមសទី ១ 99.55 99.48 102.9 104.7 105.5 111.4 118.2 121.7 141.8 
េម  99.14 100.89 103.8 105.0 106.6 113.0 118.4 123.2 153.0
ឧសភ 98.59 98.92 102.8 104.7 106.9 113.7 119.3 124.1 156.0
មិថុន 98.54 99.72 102.9 104.6 107.7 115.3 119.7 126.4 158.1
តីមសទី ២ 98.76 99.84 103.1 104.8 107.1 114.0 119.1 124.6 155.7 
កកក  99.26 99.92 103.7 104.8 111.1 115.7 121.6 129.4 158.3
សី  99.72 100.70 104.2 105.0 112.0 117.1 123.1 129.5 158.7
កញញ  101.96 101.30 104.5 105.1 112.8 118.5 123.8 131.7 158.4
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តីមសទី ៣ 100.31 100.64 104.1 104.9 112.0 117.1 122.8 130.2 158.5 
តុ  103.99 102.17 104.5 105.1 111.4 118.5 123.4 134.1 158.4
វចិឆិក 101.53 101.30 104.5 105.0 111.0 118.4 122.3 133.9 155.0
ធនូ 100.00 100.66 104.4 104.9 110.8 118.1 121.5 134.6 152.7
តីមសទី ៤ 101.84 101.38 104.5 105.0 111.1 118.4 122.4 134.2 155.4 

បំែរបំរលួ (%) បចំឆន  ំ
ឆន  ំ -0.8 0.2 3.3 1.2 3.9 5.8 4.7 5.8 19.7

មក  0.4 -0.2 3.6 1.4 0.6 5.8 6.3 2.5 13.7
កុមភៈ -0.3 -0.3 3.7 1.8 0.8 5.6 6.2 2.9 15.5
មិន 0.2 0.3 2.9 2.1 0.9 5.4 5.9 3.5 20.3
តីមសទី ១ 0.1 -0.1 3.4 1.8 0.8 5.6 6.1 3.0 16.5 
េម  -0.9 1.8 2.8 1.2 1.6 5.9 4.8 4.0 24.2
ឧសភ -2.7 0.3 3.9 1.9 2.1 6.3 4.9 4.1 25.7
មិថុន -3.3 1.2 3.2 1.7 3.0 7.0 3.8 5.6 25.1
តីមសទី ២ -2.3 1.1 3.3 1.6 2.2 6.4 4.5 4.6 25.0 
កកក  -2.7 0.7 3.7 1.1 6.0 4.1 5.1 6.5 22.3
សី  -1.8 1.0 3.5 0.7 6.7 4.5 5.1 5.2 22.6
កញញ  0.2 -0.6 3.2 0.5 7.4 5.0 4.4 6.4 20.3
តីមសទី ៣ -1.4 0.3 3.5 0.8 6.7 4.6 4.9 6.0 21.7 
តុ  2.4 -1.8 2.3 0.6 6.0 6.4 4.1 8.7 18.1
វចិឆិក -0.1 -0.2 3.1 0.5 5.8 6.7 3.2 9.5 15.7
ធនូ -0.8 0.7 3.7 0.5 5.6 6.7 2.8 10.8 13.5
តីមសទី ៤ 0.5 -0.5 3.0 0.5 5.8 6.6 3.4 9.7 15.8 

 បភពៈ វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ  

ង ១៣. កមំងពលកមម និងអ ចូលរមួកមំងពលកមម (%) 

កម យុ ១៩៩៨ ២០០០ ២០០១ ២០០៨ 

ទំងពីរេភទ 5 038 382 5 278 956 6 007 406 6 955 640 

15–24 1 268 671 1 649 728 2 085 526 1 796 785 
25–34 1 489 631 1 220 233 1 291 148 1 759 531 
35–44 1 080 119 1 128 499 1 196 778 1 476 944 
45–54 651 613 782 125 851 614 1 048 172 
55–64 364 127 371 270 422 115 562 728 
65+ 184 221 127 101 160 225 311 480 
បស 2 443 580 2 529 755 2 878 362 3 396 449 

15–24 572 862 751 707 983 914 858 191 
25–34 769 547 602 908 647 397 897 833 
35–44 516 781 551 771 565 881 740 697 
45–54 301 151 350 470 371 657 483 132 
55–64 180 297 195 479 210 971 259 140 
65+ 102 942 77 420 98 542 157 456 
សី 2 594 802 2 749 201 3 129 044 3 559 191 

15–24 695 809 898 021 1 101 612 938 594 
25–34 720 084 617 325 643 751 861 698 
35–44 563 338 576 728 630 897 736 247 
45–54 350 462 431 655 479 957 565 040 
55–64 183 830 175 791 211 144 303 588 
65+ 81 279 49 681 61 683 154 024 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

93 
 

កមំងពលកមមេធ បនឹង បជ ស (%) 
ទំងពីរេភទ 77.0 78.4 83.3 78.3 

15–24 60.7 67.7 76.7 60.1 
25–34 89.1 90.5 93.6 91.3 
35–44 90.5 92.9 94.5 93.3 
45–54 89.5 90.6 93.1 91.6 
55–64 78.8 77.3 80.6 84.1 
65+ 46.6 32.6 39.0 54.5 
បស 81.2 80.8 85.1 80.8 

15–24 56.3 63.3 73.6 57.1 
25–34 96.5 96.9 97.3 95.4 
35–44 98.4 97.8 98.8 98.4 
45–54 97.9 96.6 98.0 97.6 
55–64 91.6 86.7 88.7 92.9 
65+ 62.6 46.0 52.1 68.4 
សី 73.5 76.3 81.6 76.0 

15–24 64.9 71.8 79.7 63.2 
25–34 82.4 85.0 90.2 87.4 
35–44 84.3 88.7 91.0 88.7 
45–54 83.3 86.3 89.6 87.0 
55–64 69.3 68.9 73.9 77.9 
65+ 35.2 22.4 27.8 45.2 

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨  
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០០ NIS/MOP  
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០១ NIS/MOP 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជឆន ំ ២០០៨  

ង ១៤. ផលេធ ប បជ សមនករងរេធ និងគម នករងរេធេធ បនឹងកមំងពលកមម (%) 
កម យុ ១៩៩៨ ២០០០ ២០០១ ២០០២ 

អនកមនករងរេធេធ បនឹងកមំងពលកមម (%)
ទំងពីរេភទ 94.7 97.5 98.2 98.3 

15–24 87.8 95.1 97.0 96.7 
25–34 96.2 97.3 98.5 98.4 
35–44 97.7 98.9 99.0 99.2 
45–54 97.9 99.3 99.2 99.3 
55–64 97.3 99.7 99.4 99.1 
65+ 97.1 99.9 99.2 99.0 
បស 95.3 97.9 98.5 98.5 

15–24 87.7 94.9 97.0 96.6 
25–34 96.8 98.1 98.7 98.7 
35–44 98.3 99.4 99.7 99.4 
45–54 98.6 99.5 99.8 99.5 
55–64 98.2 99.8 100.0 99.4 
65+ 98.0 100.0 100.0 99.2 
សី 94.1 97.2 97.8 98.2 

15–24 88.0 95.3 97.0 96.7 
25–34 95.4 96.4 98.3 98.1 
35–44 97.2 98.5 98.4 99.1 
45–54 97.4 99.1 98.7 99.2 
55–64 96.5 99.6 98.9 98.9 
65+ 96.1 99.8 97.8 98.7 

អនកគម នករេធងរេធ បនឹងកមំងពលកមម (%)
ទំងពីរេភទ 5.3 2.5 1.8 1.7 
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15–24 12.2 4.9 3.0 3.3 
25–34 3.8 2.7 1.5 1.6 
35–44 2.3 1.1 1.0 0.8 
45–54 2.1 0.7 0.8 0.7 
55–64 2.7 0.3 0.6 0.9 
65+ 2.9 0.1 0.8 1.0 
បស 4.7 2.1 1.5 1.5 

15–24 12.3 5.1 3.0 3.4 
25–34 3.2 1.9 1.3 1.3 
35–44 1.7 0.6 0.3 0.6 
45–54 1.4 0.5 0.2 0.5 
55–64 1.8 0.2 0 0.6 
65+ 2.0 0 0 0.8 
សី 5.9 2.8 2.2 1.8 

15–24 12.0 4.7 3.0 3.3 
25–34 4.6 3.6 1.7 1.9 
35–44 2.8 1.5 1.6 0.9 
45–54 2.6 0.9 1.3 0.8 
55–64 3.5 0.4 1.1 1.1 
65+ 3.9 0.2 2.2 1.3 

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០០ NIS/MOP 
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០១ NIS/MOP 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ១៥. បជ សមនករងរេធ និងផលេធ ប បជ សមនករងរេធ េធ បនឹង បជ ស (%) 

កម យុ ១៩៩៨ ២០០០ ២០០១ ២០០៨ 

ទំងពីរេភទ     4 773 488     5 146 235     5 903 161     6 841 272  

15–24     1 114 189     1 569 089     2 023 413     1 736 962  
25–34     1 432 332     1 186 995     1 271 822     1 731 414  
35–44     1 055 414     1 116 121     1 184 705     1 465 752  
45–54        638 172        776 720        844 638     1 041 121  
55–64        354 430        370 307        419 719        557 758  
65+        178 951        127 003        158 864        308 265  
បស     2 330 301     2 475 099     2 837 876     3 345 926  

15–24        502 134        713 700        954 323        828 975  
25–34        745 157        591 711        639 249        886 001  
35–44        508 063        548 303        563 985        736 441  
45–54        296 986        348 808        370 806        480 780  
55–64        177 114        195 157        210 971        257 476  
65+        100 847          77 420          98 542        156 253  
សី     2 443 187     2 671 136     3 065 285     3 495 346  

15–24        612 055        855 389     1 069 090        907 987  
25–34        687 175        595 284        632 573        845 413  
35–44        547 351        567 818        620 720        729 311  
45–54        341 186        427 912        473 832        560 341  
55–64        177 316        175 150        208 748        300 282  
65+          78 104          49 583          60 322        152 012  

អនកមនករេធេធ បនឹង បជ ស (%) 
ទំងពីរេភទ               73.0               76.4               81.8               77.0  

15–24               53.3               64.4               74.4               58.1  
25–34               85.7               88.1               92.2               89.9  



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

95 
 

35–44               88.5               91.9               93.6               92.6  
45–54               87.6               90.0               92.3               91.0  
55–64               76.7               77.1               80.2               83.4  
65+               45.3               32.5               38.7               54.0  
បស               77.4               79.1               83.9               79.6  

15–24               49.3               60.1               71.3               55.1  
25–34               93.5               95.1               96.1               94.2  
35–44               96.8               97.1               98.4               97.9  
45–54               96.6               96.1               97.8               97.1  
55–64               90.0               86.6               88.7               92.3  
65+               61.4               46.0               52.1               67.9  
សី               69.2               74.1               80.0               74.7  

15–24               57.1               68.4               77.3               61.2  
25–34               78.6               82.0               88.6               85.8  
35–44               82.0               87.3               89.5               87.9  
45–54               81.1               85.6               88.4               86.3  
55–64               66.9               68.7               73.1               77.1  
65+               33.8               22.3               27.2               44.6  

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០០ NIS/MOP 
- អេងកតកមំងពលកមម កមពុជ ឆន ំ ២០០១ NIS/MOP 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ១៦ អនកមនករងរេធ មសកមមភពេសដកិចច យុ និង េភទឆន  ំ២០០៨ 
ISIC  ជំនន់ ៤ 15+ 15–24 25+ 

ទំងពីរេភទ 6 841 272 1 736 962 5 104 310
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ       4 934 938       1 192 247         3 742 691 
រកុរកែរ ៉និងថម             4 968              1 619               3 349 
កមមន ល          425 888          213 339            212 549 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់              7 456              1 767                5 689 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ               7 883              1 897                5 986 
សំណង់          140 104            50 438             89 666 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន          533 917          104 841           429 076 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង          154 619            31 601            123 018 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ            59 437            22 651             36 786 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍              6 928              1 950                4 978 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង             16 918             3 262             13 656 
អចលន ទពយ                535                  33                   502 
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស           13 722             2 993              10 729 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ            54 308            18 236             36 072 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម          189 070            11 901            177 169 
ករសិក អប់រ ំ          113 564            13 413            100 151 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម           32 486              3 395              29 091 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ           21 137             9 247              11 890 
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ         105 411           49 023             56 388 
រកុរកែរ ៉និងថម              1 084                 418                   666 
ផលិតកមម           16 546             2 639              13 907 
អគគីសនី ឧសន័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់                353                  52                   301 

បស  3 345 926         828 975     2 516 951 
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ      2 314 348          585 089         1 729 259 
រកុរកែរ ៉និងថម              3 199              1 087               2 112 
កមមន ល         138 434           54 325              84 109 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់              6 425             1 454                4 971 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ              4 751             1 198               3 553 
សំណង់          118 499           40 820             77 679 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន          195 905           40 581            155 324 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង          140 740           27 028            113 712 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ            22 387             7 988              14 399 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍              4 622             1 084               3 538 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង            10 288             1 493                8 795 
អចលន ទពយ                445                  23                   422 
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស              8 814            1 272               7 542 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ            33 900              9 314             24 586 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 163 999 8 838 155 161
ករសិក អប់រ ំ 70 209 6 314 63 895
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 18 283 1 272 17 011
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ 11 509 3 830 7 679
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 68 244 34 709 33 535
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រកុរកែរ ៉និងថម 373 107 266
ផលិតកមម 10 316 1 126 9 190
អគគីសនី ឧសន័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 236 23 213

សី 3 495 346 907 987 2 587 359
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 2 620 590 607 158 2 013 432
រកុរកែរ ៉និងថម 1 769 532 1 237
កមមន ល 287 454 159 014 128 440
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 1 031 313 718
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ  3 132 699 2 433
សំណង់ 21 605 9 618 11 987
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន 338 012 64 260 273 752
ដឹកជញជូ ន និងឃំង 13 879 4 573 9 306
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ  37 050 14 663 22 387
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍ 2 306 866 1 440
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង  6 630 1 769 4 861
អចលន ទពយ 90 10 80
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 4 908 1 721 3 187
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ  20 408 8 922 11 486
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 25 071 3 063 22 008
ករសិក អប់រ ំ 43 355 7 099 36 256
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 14 203 2 123 12 080
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ 9 628 5 417 4 211
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 37 167 14 314 22 853
រកុរកែរ ៉និងថម 711 311 400
ផលិតកមម 6 230 1 513 4 717
អគគីសនី ឧសន័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 117 29 88
 បភពៈ  - វជស/កផក ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 
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ង ១៧ បជ សមនករងរ មសកមមភពេសដកិចច យុ និង េភទឆន  ំ១៩៩៨ 
ISIC ជំនន់ ៣ 15+ 15–24 25+
ទំងពីរេភទ 4 773 488 1 114 189 3 659 299 

កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 3 607 414 864 534 2 742 880 
រកុរកែរ ៉និងថម 68 683 16 699 51 984 
កមមន ល 5 534 1 547 3 987 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 148 481 59 107 89 374 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ 3 205 534 2 671 
សំណង់ 44 946 11 579 33 367 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន 331 342 60 094 271 248 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង 14 447 5 502 8 945 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ  112 830 19 793 93 037 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍ 1 406 219 1 187 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង  2 925 453 2 472 
អចលន ទពយ 219 784 25 636 194 148 
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 80 580 7 482 73 098 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ  25 978 1 702 24 276 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 65 312 26 815 38 497 
ករសិក អប់រ ំ 9 608 3 744 5 864 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 9 583 1 161 8 422 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ 21 430 7 588 13 842 

បស 2 330 301 502 134 1 828 167
កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 1 608 869 369 134 1 239 735 
រកុរកែរ ៉និងថម 47 508 11 128 36 380 
កមមន ល 3 370 906 2 464 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 71 665 20 439 51 226 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ 2 935 473 2 462 
សំណង់ 39 351 9 538 29 813 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន 109 400 18 315 91 085 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង 5 882 1 658 4 224 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ  101 347 16 483 84 864 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍ 901 122 779 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង  2 135 286 1 849 
អចលន ទពយ 201 096 23 259 177 837 
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 53 203 3 868 49 335 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ  15 193 797 14 396 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 45 421 19 647 25 774 
ករសិក អប់រ ំ 3 800 1 144 2 656 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 6 723 686 6 037 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ 11 502 4 251 7 251 

សី 2 443 187 612 055 1 831 132 

កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ 1 998 545 495 400 1 503 145 
រកុរកែរ ៉និងថម 21 175 5 571 15 604 
កមមន ល 2 164 641 1 523 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់ 76 816 38 668 38 148 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ 270 61 209 
សំណង់ 5 595 2 041 3 554 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន 221 942 41 779 180 163 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង 8 565 3 844 4 721 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ  11 483 3 310 8 173 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍ 505 97 408 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង  790 167 623 
អចលន ទពយ 18 688 2 377 16 311 
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 27 377 3 614 23 763 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ  10 785 905 9 880 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 19 891 7 168 12 723 
ករសិក អប់រ ំ 5 808 2 600 3 208 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 2 860 475 2 385 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ 9 928 3 337 6 591 

បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 

ង ១៨ អនកមនករងរ េធ ម ថ នភពករងរ យុ និង េភទ ឆន ំ ១៩៩៨-២០០៨ 
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េភទ និង ថ នភពករងរ ១៩៩៨ ២០០៨ 

15+ 15–24 25+ 15+ 15–24 25+ 
ទំងពីរេភទ 4 773 488 1 114 189 3 659 299 6 841 272 1 736 962 5 104 310

និេយជក 7 479 1 051 6 428 10 058 2 014 8 044 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 586 374 131 212 455 162 1 182 167 404 057 778 110 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 2 189 694 213 853 1 975 841 2 707 692 245 872 2 461 820 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  1 951 670 751 384 1 200 286 2 937 753 1 083 428 1 854 325 

េផ ងេទ ត 16 624 9 009 7 615 3 125 1 415 1 710 

មិនបន យករណ៍ 21 647 7 680 13 967 477 176 301 

បស  2 330 301 502 134 1 828 167 3 345 926 828 975 2 516 951

និេយជក 4 917 502 4 415 5 704 848 4 856 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 432 479 75 372 357 107 693 301 176 932 516 369 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 1 433 035 131 243 1 301 792 1 824 695 160 359 1 664 336 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  434 353 282 184 152 169 819 865 489 649 330 216 

េផ ងេទ ត 13 869 8 501 5 368 2 030 1 069 961 

មិនបន យករណ៍ 11 648 4 332 7 316 331 118 213 

សី 2 443 187 612 055 1 831 132 3 495 346 907 987 2 587 359

និេយជក 2 562 549 2 013 4 354 1 166 3 188 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 153 895 55 840 98 055 488 866 227 125 261 741 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 756 659 82 610 674 049 882 997 85 513 797 484 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  1 517 317 469 200 1 048 117 2 117 888 593 779 1 524 109 

េផ ងេទ ត 2 755 508 2 247 1 048 346 702 

មិនបន យករណ៍ 9 999 3 348 6 651 193 58 135 

ភគរយ
ទំងពីរេភទ          100.0          100.0          100.0            100.0            100.0             100.0 

និេយជក 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 12.3 11.8 12.4 17.3 23.3 15.2 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 45.9 19.2 54.0 39.6 14.2 48.2 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  40.9 67.4 32.8 42.9 62.4 36.3 

េផ ងេទ ត 0.3 0.8 0.2 0.0 0.1 0.0 

មិនបន យករណ៍ 0.5 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 

បស          100.0          100.0          100.0            100.0            100.0             100.0 

និេយជក 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 18.6 15.0 19.5 20.7 21.3 20.5 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 61.5 26.1 71.2 54.5 19.3 66.1 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  18.6 56.2 8.3 24.5 59.1 13.1 

េផ ងេទ ត 0.6 1.7 0.3 0.1 0.1 0.0 

មិនបន យករណ៍ 0.5 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 

សី          100.0          100.0          100.0           100.0            100.0             100.0 

និេយជក 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

និេយជិតទទួល បក់ឈនួល 6.3 9.1 5.4 14.0 25.0 10.1 

អនកេធករេ យេ បទុនផទ ល់ខួន 31.0 13.5 36.8 25.3 9.4 30.8 

អនកេធករឱយ គ រគម ន បក់ឈនួល  62.1 76.7 57.2 60.6 65.4 58.9 

េផ ងេទ ត 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

មិនបន យករណ៍ 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ១៩ អនកមនករងរេធ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ និង េភទ  
េភទ និង កំរតិសិក អប់រ ំ ១៩៩៨ ២០០៨ 

15+ 15–24 25+ 15+ 15–24 25+
ទំងពីរេភទ  4 773 488 1 114 189 3 659 299 6 841 272  1 736 962   5 104 310 

អនកខរភព 1 572 554 327 833 1 244 721 1 662 308     306 298   1 356 010 
គម ន 51 946 6 973 44 973    133 984       28 869      105 115 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  1 842 486 478 600 1 363 886 2 359 867     577 267   1 782 600 
បឋមសិក  820 636 223 286 597 350 1 570 424     552 197   1 018 227 
មធយមសិក បឋមភូមិ 344 767 59 327 285 440   936 296     242 463      693 833 
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មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  115 337 15 949 99 388      99 822       18 190        81 632 
េ កយមធយមសិក  19 239 1 470 17 769      74 000       11 127        62 873 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 3 236 205 3 031      4 162           450         3 712 
មិនបន យករណ៍ 3 287 546 2 741          409           101            308 

បស  2 330 301    502 134 1 828 167 3 345 926     828 975   2 516 951 
អនកខរភព 506 046 121 841 384 205    580 503     129 799      450 704 
គម ន 29 352 3 491 25 861      60 585       14 125        46 460 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  920 636 211 624 709 012 1 098 498     271 227      827 271 
បឋមសិក  533 801 117 681 416 120    881 102     264 014      617 088 
មធយមសិក បឋមភូមិ 234 948 35 642 199 306    600 436     134 125      466 311 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  85 611 10 332 75 279      67 691        9 433        58 258 
េ កយមធយមសិក  15 117 1 015 14 102      53 856        5 877        47 979 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 2 653 171 2 482       2 986           304         2 682 
មិនបន យករណ៍ 2 137 337 1 800          269             71            198 

សី  2 443 187    612 055 1 831 132 3 495 346     907 987   2 587 359 
អនកខរភព 1 066 508 205 992 860 516 1 081 805     176 499      905 306 
គម ន 22 594 3 482 19 112      73 399       14 744        58 655 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  921 850 266 976 654 874 1 261 369     306 040      955 329 
បឋមសិក  286 835 105 605 181 230    689 322     288 183      401 139 
មធយមសិក បឋមភូមិ 109 819 23 685 86 134    335 860     108 338      227 522 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  29 726 5 617 24 109      32 131        8 757        23 374 
េ កយមធយមសិក  4 122 455 3 667      20 144        5 250        14 894 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 583 34 549       1 176           146         1 030 
មិនបន យករណ៍ 1 150 209 941          140             30            110 

ភគរយ
ទំងពីរេភទ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

អនកខរភព 32.9 29.4 34.0 24.3 17.6 26.6
គម ន 1.1 0.6 1.2 2.0 1.7 2.1
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  38.6 43.0 37.3 34.5 33.2 34.9
បឋមសិក  17.2 20.0 16.3 23.0 31.8 19.9
មធយមសិក បឋមភូមិ 7.2 5.3 7.8 13.7 14.0 13.6
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  2.4 1.4 2.7 1.5 1.0 1.6
េ កយមធយមសិក  0.4 0.1 0.5 1.1 0.6 1.2
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
មិនបន យករណ៍ 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

បស 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
អនកខរភព 21.7 24.3 21.0 17.3 15.7 17.9
គម ន 1.3 0.7 1.4 1.8 1.7 1.8
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  39.5 42.1 38.8 32.8 32.7 32.9
បឋមសិក  22.9 23.4 22.8 26.3 31.8 24.5
មធយមសិក បឋមភូមិ 10.1 7.1 10.9 17.9 16.2 18.5
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  3.7 2.1 4.1 2.0 1.1 2.3
េ កយមធយមសិក  0.6 0.2 0.8 1.6 0.7 1.9
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
មិនបន យករណ៍ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

សី 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
អនកខរភព 43.7 33.7 47.0 30.9 19.4 35.0
គម ន 0.9 0.6 1.0 2.1 1.6 2.3
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  37.7 43.6 35.8 36.1 33.7 36.9
បឋមសិក  11.7 17.3 9.9 19.7 31.7 15.5
មធយមសិក បឋមភូមិ 4.5 3.9 4.7 9.6 11.9 8.8
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស  1.2 0.9 1.3 0.9 1.0 0.9
េ កយមធយមសិក  0.2 0.1 0.2 0.6 0.6 0.6
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
មិនបន យករណ៍ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ២០ អ អនកគម នករងរេធ មកំរតិសិក អប់រ ំនិងេភទ 

េភទ និង កំរតិសិក អប់រ ំ ១៩៩៨ ២០០៨ 
15+ 15-24 25+ 15+ 15-24 25+

ទំងពីរេភទ     264 894    154 482    110 412    114 368       59 823        54 545 
អនកខរភព       82 996      45 347      37 649      22 114        9 525        12 589 
គម ន        3 977       1 392       2 585       4 267        1 927        2 340 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក        99 667      64 339      35 328      32 610       17 482        15 128 
បឋមសិក        50 667      30 776      19 891      28 801       17 894        10 907 
មធយមសិក បឋមភូមិ       19 634       9 479      10 155     22 208       11 173        11 035 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស         6 450       2 763       3 687       2 367        1 112        1 255 
េ កយមធយមសិក         1 086          240          846       1 918           696       1 222 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត             74            18            56            68               9             59 
មិនបន យករណ៍           343          128          215            15               5             10 

បស     113 279      70 728      42 551      50 523       29 216        21 307 
អនកខរភព       27 858      18 770       9 088       7 993        4 508        3 485 
គម ន        1 882          687       1 195       1 762           894           868 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក        41 386      28 659      12 727      13 554        8 299        5 255 
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បឋមសិក        25 537      15 303      10 234      13 488        8 641        4 847 
មធយមសិក បឋមភូមិ       11 201       5 319      5 882      11 305        5 903        5 402 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស         4 340       1 738       2 602       1 256           607           649 
េ កយមធយមសិក            844          179          665       1 117           354           763 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត             54              8            46            39               5             34 
មិនបន យករណ៍           177            65          112              9               5               4 

សី     151 615      83 754      67 861      63 845       30 607        33 238 
អនកខរភព       55 138      26 577      28 561      14 121        5 017        9 104 
គម ន        2 095          705       1 390       2 505        1 033        1 472 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក        58 281      35 680      22 601      19 056        9 183        9 873 
បឋមសិក        25 130      15 473       9 657      15 313        9 253        6 060 
មធយមសិក បឋមភូមិ        8 433       4 160       4 273      10 903        5 270        5 633 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស         2 110       1 025       1 085       1 111           505           606 
េ កយមធយមសិក            242            61          181         801           342           459 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត             20            10            10            29               4             25 
មិនបន យករណ៍           166            63          103              6             -                 6 

ភគរយ
ទំងពីរេភទ    (264 894)    (154 482)    (110 412)    (114 368)       (59 823)        (54 545) 

អនកខរភព          31.3         29.4         34.1         19.3          15.9          23.1 
គម ន            1.5          0.9           2.3           3.7            3.2            4.3 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក           37.6         41.6         32.0         28.5          29.2          27.7 
បឋមសិក           19.1         19.9         18.0         25.2          29.9          20.0 
មធយមសិក បឋមភូមិ            7.4           6.1           9.2         19.4          18.7          20.2 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស             2.4           1.8           3.3           2.1            1.9            2.3 
េ កយមធយមសិក             0.4           0.2           0.8           1.7            1.2            2.2 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត            0.0           0.0           0.1           0.1            0.0            0.1 
មិនបន យករណ៍            0.1           0.1           0.2           0.0            0.0            0.0 

បស     (113 279)      (70 728)      (42 551)      (50 523)       (29 216)        (21 307) 
អនកខរភព          24.6         26.5        21.4         15.8          15.4          16.4 
គម ន            1.7           1.0           2.8           3.5            3.1            4.1 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក           36.5         40.5         29.9         26.8          28.4          24.7 
បឋមសិក           22.5         21.6         24.1         26.7          29.6          22.7 
មធយមសិក បឋមភូមិ            9.9           7.5         13.8         22.4          20.2          25.4 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស             3.8           2.5           6.1           2.5            2.1            3.0 
េ កយមធយមសិក             0.7           0.3           1.6           2.2            1.2            3.6 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត            0.0          0.0           0.1           0.1            0.0            0.2 
មិនបន យករណ៍            0.2           0.1           0.3           0.0            0.0            0.0 

សី     (151 615)      (83 754)      (67 861)      (63 845)       (30 607)        (33 238) 
អនកខរភព          36.4         31.7         42.1         22.1          16.4          27.4 
គម ន            1.4           0.8           2.0           3.9            3.4            4.4 
មិនបនបញច ប់បឋមសិក           38.4         42.6         33.3         29.8          30.0          29.7 
បឋមសិក           16.6         18.5         14.2         24.0          30.2          18.2 
មធយមសិក បឋមភូមិ            5.6           5.0          6.3         17.1          17.2          16.9 
មធយមសិក /សញញ ប័ ត បេចចកេទស             1.4           1.2           1.6           1.7            1.6            1.8 
េ កយមធយមសិក             0.2           0.1           0.3          1.3            1.1            1.4 
កំរតិអប់រេំផ ងេទ ត            0.0           0.0           0.0           0.0            0.0            0.1 
មិនបន យករណ៍            0.1           0.1           0.2           0.0             -             0.0 

បភពៈ  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ២១ ចំនួនអនកគម នករងរេធ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ ( យុ ៧ ឆន េំឡង)  

កំរតិសិក អប់រ ំ
១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីេរភទ បស សី ទំងពីេរភទ បស សី 

ចំនួន 273 183 116 737 156 446 118 152 52 416 65 736

អនកខរភព 87 278 29 729 57 549 24 947 9 309 15 638

គម ន 4 150 1 958 2 192 2 046 830 1 216

មិនបនបញច ប់បឋមសិក  103 163 42 799 60 364 35 011 14 695 20 316

បឋមសិក  51 291 25 778 25 513 29 505 13 814 15 691

មធយមសិក បឋមភូមិ 19 690 11 234 8 456 22 284 11 350 10 934

មធយមសិក /សញញ ប័ តបេចចកេទស  6 450 4 340 2 110 2 367 1 256 1 111



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

101 
 

េ កយមធយមសិក  1 161 899 262 1 992 1 162 830

ភគរយ 

អនកខរភព 31.9 25.5 36.8 21.1 17.8 23.8

គម ន 1.5 1.7 1.4 1.7 1.6 1.8

មិនបនបញច ប់បឋមសិក  37.8 36.7 38.6 29.6 28.0 30.9

បឋមសិក  18.8 22.1 16.3 25.0 26.4 23.9

មធយមសិក បឋមភូមិ 7.2 9.6 5.4 18.9 21.7 16.6

មធយមសិក /សញញ ប័ តបេចចកេទស  2.4 3.7 1.3 2.0 2.4 1.7

េ កយមធយមសិក  0.4 0.8 0.2 1.7 2.2 1.3

សរបុ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

 

 

 

 

 

 

 

ង ២២ កមមករផស់លំេន ន េដមបកីរងរកនុង បេទស ឆន  ំ១៩៩៨- ២០០៨ 

កម យុ និង 
វស័ិយករងរ 

១៩៩៨ ២០០៨ 

ទំងពីេរភទ បស 

ទំងពីេរភ
ទ បស ទំងពីេរភទ បស 

សរបុ  2 337 854   1 292 047  1 045 807  2 516 502  1 382 575   1 133 927 

កសិកមម  1 443 398      727 016     716 382  1 296 514     686 530      609 984 

ឧស ហកមម     169 940      103 923       66 017     341 962     170 274      171 688 

េស កមម     724 516      461 108     263 408     878 026     525 771      352 255 
0–14      14 501         6 405        8 096       18 877        9 524         9 353 

កសិកមម        9 785         4 269        5 516       12 406        5 962         6 444 

ឧស ហកមម        1 347            597           750        2 172           986         1 186 

េស កមម        3 369         1 539        1 830        4 299        2 576         1 723 
15–24    389 456      198 597     190 859     497 030     239 374      257 656 

កសិកមម     216 015      104 658     111 357     204 885     106 516        98 369 

ឧស ហកមម       57 659        26 446       31 213     137 727       51 123        86 604 

េស កមម     115 782        67 493       48 289     154 418       81 735        72 683 
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25+  1 933 897   1 087 045     846 852  2 000 595  1 133 677      866 918 

កសិកមម  1 217 598      618 089     599 509  1 079 223     574 052      505 171 

ឧស ហកមម     110 934        76 880       34 054     202 063     118 165        83 898 

េស កមម     605 365      392 076     213 289     719 309     441 460      277 849 

ភគរយ 

សរបុ           100            100           100           100           100            100 

កសិកមម          61.7           56.3          68.5          51.5          49.7           53.8 

ឧស ហកកមម            7.3             8.0            6.3          13.6          12.3           15.1 

េស កមម          31.0           35.7          25.2          34.9          38.0           31.1 
0–14           100            100           100        100.0        100.0         100.0 

កសិកមម          67.5           66.7          68.1          65.7          62.6           68.9 

ឧស ហកមម            9.3             9.3            9.3          11.5          10.4           12.7 

េស កមម          23.2           24.0          22.6          22.8          27.0           18.4 
15–24           100            100           100           100           100            100 

កសិកមម          55.5           52.7          58.3          41.2          44.5           38.2 

ឧស ហកមម          14.8           13.3          16.4          27.7          21.4           33.6 

េស កមម          29.7           34.0          25.3          31.1          34.1           28.2 
25+           100            100           100           100           100            100 

កសិកមម          63.0           56.9          70.8          53.9          50.6           58.3 

ឧស ហកមម            5.7             7.1            4.0          10.1          10.4             9.7 

េស កមម          31.3           36.1          25.2          36.0          38.9           32.1 

បភពៈ  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ២៣ និស តិបនបណុះប លអប់របំេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

កំរតិ 

២០០៣–

០៤ ២០០៤–០៥ ២០០៥–០៦ ២០០៦–០៧ ២០០៧–០៨
ទំងពីរេភទ 24 587 27 894 47 986 88 367 113 648

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0 1 041 1 126 1 158 1 408
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

1 724 1 237 2 201 2 172 3 151

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

1 999 594 503 1 562 1 524

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

5 998 10 692 17 722 64 970 67 178

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 14 866 14 330 26 434 18 505 40 387
បស 12 777 15 574 27 999 56 494 59 745

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0 829 820 845 1 131
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

1 159 821 1 500 1 480 2 213

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

1 754 543 482 1 255 1 269

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

3 428 5 611 8 669 38 486 32 499

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 6 436 7 770 16 528 14 428 22 633
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សី 11 810 12 320 19 987 31 873 53 903

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0 212 306 313 277
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

565 416 701 692 938

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

245 51 21 307 255

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

2 570 5 081 9053 26484 34679

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 8 430 6 560 9906 4077 17754
ភគរយ 

ទំងពីរេភទ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 3.7 2.3 1.3 1.2
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

7.0 4.4 4.6 2.5 2.8

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

8.1 2.1 1.0 1.8 1.3

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

24.4 38.3 36.9 73.5 59.1

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 60.5 51.4 55.1 20.9 35.5
បស 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 5.3 2.9 1.5 1.9
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

9.1 5.3 5.4 2.6 3.7

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

13.7 3.5 1.7 2.2 2.1

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

26.8 36.0 31.0 68.1 54.4

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 50.4 49.9 59.0 25.5 37.9
សី 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

បរញិញ ប័ ត និងខពស់ជង 0.0 1.7 1.5 1.0 0.5
សញញ ប័ តមធយមសិក បេចចកេទស ធ
រណៈ 

4.8 3.4 3.5 2.2 1.7

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលែវង
ធរណៈ 

2.1 0.4 0.1 1.0 0.5

វគគបណុះប លបឋមរយៈេពលខី ធ
រណៈ 

21.8 41.2 45.3 83.1 64.3

ឯកជន/NGO និងអងគករអនរជតិ 71.4 53.2 49.6 12.8 32.9

បភពៈ  - នយក ន គប់ គង និង បណុះប លអប់របំេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
- កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ 

ង ២៤ កុមរេធករងរ មវស័ិយ និង េភទឆន  ំ១៩៩៨- ២០០៨ 
េភទ និង 

វស័ិយករងរ 
១៩៩៨ ២០០៨ 

សរបុ 5–11 12–14 15–17 សរបុ 5–11 12–14 15–17 

ទំងពីរេភទ 358 017 14 670 56 460 286 887 398 454 18 351 75 621 304 482

កសិកមម 306 397 13 446 50 102 242 849 307 837 16 394 62 663 228 780
ឧស ហកមម 18 613 331 1 876 16 406 44 654 810 5 058 38 786
េស កមម 33 007 893 4 482 27 632 45 963 1 147 7 900 36 916
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បស 140 526 7 256 21 874 111 396 193 764 9 825 36 885 147 054

កសិកមម 119 598 6 602 19 215 93 781 152 977 8 721 30 204 114 052
ឧស ហកមម 5 717 178 652 4 887 14 977 417 1 751 12 809
េស កមម 15 211 476 2 007 12 728 25 810 687 4 930 20 193
សី 217 491 7 414 34 586 175 491 204 690 8 526 38 736 157 428

កសិកមម 186 799 6 844 30 887 149 068 154 860 7 673 32 459 114 728
ឧស ហកមម 12 896 153 1 224 11 519 29 677 393 3 307 25 977
េស កមម 17 796 417 2 475 14 904 20 153 460 2 970 16 723

ភគរយ 

ទំងពីរេភទ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
កសិកមម 85.6 91.7 88.7 84.6 77.3 89.3 82.9 75.1
ឧស ហកមម 5.2 2.3 3.3 5.7 11.2 4.4 6.7 12.7
េស កមម 9.2 6.1 7.9 9.6 11.5 6.3 10.4 12.1
បស 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
កសិកមម 85.1 91.0 87.8 84.2 79.0 88.8 81.9 77.6
ឧស ហកមម 4.1 2.5 3.0 4.4 7.7 4.2 4.7 8.7
េស កមម 10.8 6.6 9.2 11.4 13.3 7.0 13.4 13.7
សី 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
កសិកមម 85.9 92.3 89.3 84.9 75.7 90.0 83.8 72.9
ឧស ហកមម 5.9 2.1 3.5 6.6 14.5 4.6 8.5 16.5
េស កមម 8.2 5.6 7.2 8.5 9.8 5.4 7.7 10.6

បភព  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

 

 

 

 

ង ២៥ កុមរេធករងរ មសកមមភពេសដកិចច និង េភទឆន  ំ២០០៨ 
ISIC ជំនន់. 4 5–17 5–11 12–14 15–17 

ទំងពីរេភទ    398 454      18 351      75 621     304 482 

កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ    307 837      16 394      62 663     228 780 
រុករកែរ ៉និងថម            412                9              84             319 
កមមន ល      33 964            558        3 659       29 747 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់            164                3                6             155 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ            578              56            126             396 
សំណង់        9 536            184        1 183         8 169 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន      17 136            508        2 738       13 890 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង        4 221            152            663         3 406 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ         3 500              73            440         2 987 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍            126                3              11             112 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង             160                1                3             156 
អចលន ទពយ               -                 -                 -                 -   
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស            178                3              16             159 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ         2 096              25            239         1 832 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម            452               -                  9             443 
ករសិក អប់រ ំ              15                1                1               13 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម            196               -                16             180 
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សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ        1 016              25              91             900 
សកមមភពេស កមមដៃទេទ ត      16 647            352        3 650       12 645 
សកមមភពេ ប បស់ គ រជនិេយជក            132                4              20             108 
សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស              88               -                  3               85 

បស    193 764        9 825      36 885     147 054 

កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ    152 977        8 721      30 204     114 052 
រុករកែរ ៉និងថម            235                6              41             188 
កមមន ល        7 319            250            887         6 182 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់            114                3                3             108 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ            341              29              69             243 
សំណង់        6 968            129            751         6 088 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន        6 168            224            970         4 974 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង        2 986            100            418         2 468 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ             831              23            119             689 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍              70                3                8               59 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង               71                1               -                70 
អចលន ទពយ               -                 -                 -                 -   
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស              63                2                3               58 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ             628              11              51             566 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម            290               -                  4             286 
ករសិក អប់រ ំ              11               -                 -                11 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម              41               -                  1               40 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ            401              11              58             332 
សកមមភពេស កមមដៃទេទ ត      14 197            311        3 294       10 592 
សកមមភពេ ប បស់ គ រជនិេយជក              21                1                3               17 
សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស              32               -                  1               31 

ស ី    204 690        8 526      38 736     157 428 

កសិកមម ៃ ពេឈ និងេន ទ    154 860        7 673      32 459     114 728 
រុករកែរ ៉និងថម            177                3              43             131 
កមមន ល      26 645            308        2 772       23 565 
អគគីសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និងករផគត់ផគង់ម៉សីុន តជក់              50               -                  3               47 
ករផគត់ផគង់ទឹក លូទឹក ករ គប់ គងស មម និងសកមមភពបងក រ            237              27              57             153 
សំណង់        2 568              55            432         2 081 
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន      10 968            284        1 768         8 916 
ដឹកជញជូ ន និងឃំង        1 235              52            245             938 
សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ         2 669              50            321         2 298 
ព័ត៌មន និងគមនគមន៍              56               -                  3               53 
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង               89               -                  3               86 
អចលន ទពយ               -                 -                 -                 -   
សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស            115                1              13             101 
សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ         1 468              14            188         1 266 
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម            162               -                  5             157 
ករសិក អប់រ ំ                4                1                1                 2 
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម            155               -                15             140 
សិលបៈ ករកំ ន និងករសបបយ            615              14              33             568 
សកមមភពេស កមមដៃទេទ ត        2 450              41            356         2 053 
សកមមភពេ ប បស់ គ រជនិេយជក            111                3              17               91 
សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស              56               -                  2               54 

 បភពៈ  - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨ 

ង ២៦ កុមរេធករងរ មសកមមភពេសដកិចច និងេភទឆន  ំ១៩៩៨ 
ISIC ជំនន់. 3 5–17 5–11 12–14 15–17 

ទំងពីរេភទ 358 017 14 670 56 460 286 887
កសិកមម រកុខ បម៉ញ់  299 164 12 709 48 443 238 012
េន ទ 7 233 737 1 659 4 837
រកុរកែរ ៉និងថម 626 29 109 488
កមមន ល 15 483 244 1 484 13 755
អគគីសនី ឧសម័ន និងករផគត់ផគង់ទឹក 53 2 4 47
សំណង់ 2 451 56 279 2 116
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន និង 
ផលិតទំនិញលកខណៈ គ រ 16 504 508 2 387 13 609

សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ 1 061 28 85 948
ដឹកជញជូ ន និងឃំង ព័ត៌មន និងគមនគមន៍  4 106 166 580 3 360
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ ប់រង 12 - - 12
អចលន ទពយ និង សកមមភព ជីវកមម 44 1 1 42
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 1 505 1 3 1 501
ករសិក អប់រ ំ 324 - - 324
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 123 - 1 122
សកមមភពេស កមមសងគមដៃទេទ ត និង ផល់េស កមមផទ ល់ខួន 7 815 153 994 6 668
សកមមភពេ ប បស់ គ រ 1 432 36 429 967
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សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស 81 - 2 79
បស 140 526 7 256 21 874 111 396

កសិកមម រកុខ បម៉ញ់  115 224 6 197 18 282 90 745
េន ទ 4 374 405 933 3 036
រកុរកែរ ៉និងថម 289 14 45 230
កមមន ល 3 584 124 416 3 044
អគគីសនី ឧសម័ន និងករផគត់ផគង់ទឹក 37 2 3 32
សំណង់ 1 807 38 188 1 581
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន និង 
ផលិតទំនិញលកខណៈ គ រ 4 187 224 664 3 299

សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ 194 9 15 170
ដឹកជញជូ ន និងឃំង ព័ត៌មន និងគមនគមន៍  2 796 116 352 2 328
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ ប់រង 7 - - 7
អចលន ទពយ និង សកមមភព ជីវកមម 23 1 - 22
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 1 281 1 1 1 279
ករសិក អប់រ ំ 118 - - 118
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 45 - 1 44
សកមមភពេស កមមសងគមដៃទេទ ត និង ផល់េស កមមផទ ល់ខួន 6 212 112 851 5 249
សកមមភពេ ប បស់ គ រ 315 13 121 181
សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស 33 - 2 31

ស ី 217 491 7 414 34 586 175 491
កសិកមម រកុខ បម៉ញ់  183 940 6 512 30 161 147 267
េន ទ 2 859 332 726 1 801
រកុរកែរ ៉និងថម 337 15 64 258
កមមន ល 11 899 120 1 068 10 711
អគគីសនី ឧសម័ន និងករផគត់ផគង់ទឹក 16 - 1 15
សំណង់ 644 18 91 535
ពណិជជកមមលក់ដំុ និង យ ជួសជុលយនយន និងេទច កយនយន និង 
ផលិតទំនិញលកខណៈ គ រ 12 317 284 1 723 10 310

សកមមភពេស កមមទី ន ក់ ស័យ និងមូប រ 867 19 70 778
ដឹកជញជូ ន និងឃំង ព័ត៌មន និងគមនគមន៍  1 310 50 228 1 032
សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ ប់រង 5 - - 5
អចលន ទពយ និង សកមមភព ជីវកមម 21 - 1 20
រដបល ធរណៈ ករករពរ និងសនិសុខសងគម 224 - 2 222
ករសិក អប់រ ំ 206 - - 206
សកមមភពសុខភិបល និងករងរសងគម 78 - - 78
សកមមភពេស កមមសងគមដៃទេទ ត និង ផល់េស កមមផទ ល់ខួន 1 603 41 143 1 419
សកមមភពេ ប បស់ គ រ 1 117 23 308 786
សកមមភពអងគករ និងអងគភពេ ក បេទស 48 - - 48

បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 

ង ២៧ កុមរេធករងរ មកំរតិសិក ែដលបនបញច ប់ និង េភទ ឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨ 

កំរតិសក អប់រ ំនិង េភទ
១៩៩៨ ២០០៨ 

សរបុ 5–11 12–14 15–17 សរបុ 5–11 12–14 15–17 

ទំងពីរេភទ 358 017 14 670 56 460 286 887 398 454 18 351 75 621 304 482
អនកខរភព 135 287 10 437 28 046 96 804 96 764 10 598 25 640 60 526
គម ន 2 418 144 452 1 822 3 968 798 895 2 275
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  165 341 3 897 24 107 137 337 155 675 6 420 33 130 116 125
បឋមសិក  46 879 184 3 566 43 129 123 482 530 15 344 107 608
មធយមសិក បឋមភូមិ 7 484 - 232 7 252 18 313 - 591 17 722
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  357 - - 357 147 - - 147
េ កយមធយមសិក  - - - - - - - -
េផ ងេទ ត 251 8 57 186 105 5 21 79
បស 140 526 7 256 21 874 111 396 193 764 9 825 36 885 147 054
អនកខរភព 50 916 5 117 11 016 34 783 48 645 5 629 12 855 30 161
គម ន 1 097 80 203 814 2 111 443 484 1 184
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  65 406 1 944 9 143 54 319 79 116 3 457 16 764 58 895
បឋមសិក  19 516 109 1 369 18 038 55 566 293 6 506 48 767
មធយមសិក បឋមភូមិ 3 260 - 106 3 154 8 172 - 262 7 910
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  164 - - 164 74 - - 74
េ កយមធយមសិក  - - - - - - - -
េផ ងេទ ត 167 6 37 124 80 3 14 63
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សី 217 491 7 414 34 586 175 491 204 690 8 526 38 736 157 428
អនកខរភព 84 371 5 320 17 030 62 021 48 119 4 969 12 785 30 365
គម ន 1 321 64 249 1 008 1 857 355 411 1 091
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  99 935 1 953 14 964 83 018 76 559 2 963 16 366 57 230
បឋមសិក  27 363 75 2 197 25 091 67 916 237 8 838 58 841
មធយមសិក បឋមភូមិ 4 224 - 126 4 098 10 141 - 329 9 812
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  193 - - 193 73 - - 73
េ កយមធយមសិក  - - - - - - - -
េផ ងេទ ត 84 2 20 62 25 2 7 16

ភគរយ
ទំងពីរេភទ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
អនកខរភព 37.8 71.1 49.7 33.7 24.3 57.8 33.9 19.9
គម ន 0.7 1.0 0.8 0.6 1.0 4.3 1.2 0.7
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  46.2 26.6 42.7 47.9 39.1 35.0 43.8 38.1
បឋមសិក  13.1 1.3 6.3 15.0 31.0 2.9 20.3 35.3
មធយមសិក បឋមភូមិ 2.1 0.0 0.4 2.5 4.6 0.0 0.8 5.8
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
េ កយមធយមសិក  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
េផ ងេទ ត 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
បស 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
អនកខរភព 36.2 70.5 50.4 31.2 25.1 57.3 34.9 20.5
គម ន 0.8 1.1 0.9 0.7 1.1 4.5 1.3 0.8
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  46.5 26.8 41.8 48.8 40.8 35.2 45.4 40.0
បឋមសិក  13.9 1.5 6.3 16.2 28.7 3.0 17.6 33.2
មធយមសិក បឋមភូមិ 2.3 0.0 0.5 2.8 4.2 0.0 0.7 5.4
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
េ កយមធយមសិក  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
េផ ងេទ ត 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
សី 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
អនកខរភព 38.8 71.8 49.2 35.3 23.5 58.3 33.0 19.3
គម ន 0.6 0.9 0.7 0.6 0.9 4.2 1.1 0.7
មិនបនបញច ប់បឋមសិក  45.9 26.3 43.3 47.3 37.4 34.8 42.3 36.4
បឋមសិក  12.6 1.0 6.4 14.3 33.2 2.8 22.8 37.4
មធយមសិក បឋមភូមិ 1.9 0.0 0.4 2.3 5.0 0.0 0.8 6.2
មធយមសិក /សញញ ប័ ត 
បេចចកេទស  0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
េ កយមធយមសិក  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
េផ ងេទ ត 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 បភពៈ - NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ 
- NIS/MOP ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ២០០៨  

ង ២៨ ចំេ ល បជ សឆន  ំ២០០៩-២០១៥ 
យុ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

សរបុ( ននក់)            13.9            14.1            14.3            14.5            14.7            14.9            15.1 

0–14              4.6              4.5             4.4              4.4              4.3              4.3              4.3 
15–24              3.1              3.2             3.3              3.3              3.3              3.3              3.3 
25–54              4.9              5.1             5.2              5.4              5.5              5.7              5.9 
55–64              0.7              0.7             0.8              0.8              0.8              0.9              0.9 
65+              0.6              0.6             0.6              0.6              0.7              0.7              0.7 

បស( ននក់)              6.8              6.9             7.0              7.1              7.2              7.3              7.4 

0–14              2.3              2.3             2.3              2.2              2.2              2.2              2.2 
15–24              1.6              1.6             1.7              1.7              1.7              1.7              1.7 
25–54              2.3              2.4             2.5              2.6              2.7              2.7              2.8 
55–64              0.3              0.3             0.3              0.3              0.3              0.4              0.4 
65+              0.2              0.2             0.2              0.3              0.3              0.3              0.3 

សី( ននក់)              7.2              7.2             7.3              7.4              7.5              7.6              7.7 
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0–14              2.2              2.2             2.2              2.1              2.1              2.1              2.1 
15–24              1.5              1.6             1.6              1.6              1.6              1.6              1.6 
25–54              2.6              2.7             2.7              2.8              2.9              3.0              3.0 
55–64              0.4              0.4             0.5              0.5              0.5              0.5              0.5 
65+              0.4              0.4             0.4              0.4              0.4              0.4              0.4 

ផលេធ បេភទ            94.8            94.9            95.1            95.2            95.3            95.4            95.5 

អ កំេណ ន 
(%) 

           1.40            1.35            1.34            1.32            1.30            1.27            1.24 

អ កំេណ ន (5) 

កម យុ ២៥-
២៤ 

3.2 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9

បភពៈ - NIS/MOP ករេធចំេ ល បជ សលទធផលបឋម 
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ឯក រេយង 
 

១. នយក នព័ត៌មនទីផ រករងរ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ, ឆមសទីមួយ ឆន ំ 
២០០៩, របយ ករណ៍សីពីព័ត៌មនទីផ រករងរ, ភនំេពញ ។ 
២. នយក នព័ត៌មនទីផ រករងរ កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ, ឆន ំ ២០០៧, 
របយ ករណ៍សីពីព័ត៌មនទីផ រករងរ, ភនំេពញ ។ 
៣. ILO, ែខ មិន ឆន ំ ២០០៩, Rapid assessment on the impact of the financial crisis in Cambodia. 

Asia-Pacific Working Paper Series, ករយិល័យអនុតំបន់ស មប់ សីុបូព៌ ILO, បងកក ។    
៤. ILO, ឆន ំ ២០០៩, Draft decent work country programme for Cambodia 2008-2010,  ភនំេពញ។ 
៥. ILO, ឆន ំ ២០០៩, The work of the ILO in Cambodia, ករយិល័យអនុតំបន់ស មប់ សីុបូព៌ 

ILO បងកក។ 
៦. ILO, ឆន ំ ២០០៩, Labour and social trends in Indonesia 2009: Progress and pathways to job-rich 

development, ករយិល័យ ILO ស មប់ឥណូេនសីុ ។  
៧. ILO, េ ងច កល, ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៩, “Twentry-third synthesis report on working conditions in 

Cambodia’s garment sector”, េសចកី បកសព័ត៌មន, ភនំេពញ ។ 

៨. ILO, ឆន ំ ២០០៨, Labour and social trends in Indonesia 2008: Progress and pathways to 

job-rich development. ករយិល័យ ILO ស មប់ឥណូេនសីុ និងទីម័រេលស។ 
៩. ILO, ឆន ំ ២០០៨, Decent work indicators for Asia and the Pacific: A guidebook for policy-makers 

and researchers. ករយិល័យតំបន់ស មប់ សីុ និងប៉សីុហិក, បងកក។ 

១០. ILO ឆន ំ ២០០៧, Visions for Asia’s decent work decade: Sustainable growth and jobs to 

2015, េវទិកករងរ សីុ៖ កំេណ នករងរ និងករងរសមរមយ ៃថងទី ១៣-១៥ ែខសី  ឆន ំ 
២០០៧, េប៉កំង។  

១១. Jalilian, Hossein, Sophal, Chan, Reyes, Glenda and Saing Chan Hang, with Phann Dalis 

and Pon Dorina. CDRI. ឆន ំ ២០០៧។ Global economic crisis discussion series. Paper 4: 

Cambodia. ភនំេពញ។ 
១២. កសួងទំនក់ទំនងករងរ និងកមំងពលកមម, ធនគរក ល សីលងក , នយក នជំេរ ន 
និងសថិតិ។ ILO. Labour and social trends in Sri Lanka 2009. 

១៣. កសួងករងរ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ, ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៩, 
របយករណ៍សីពីលទធផលករងរ ណតិទី ៣ និងទិសេ អនុវតន៍ករងរបន ។ ភនំេពញ។ 

១៤. កសួងែផនករ, កមមវធីិអងគករសហ បជជតិស មប់ករអភិវឌ ន៍, 
ភន ក់ងរសហ បតិបតិករ អភិវឌ ន៍អនរជតិសុ៊យែអត 
និង បតិបតិេ យធនគរពិភពេ ក, ឆន ំ ១៩៩៧។ Cambodia poverty assessment. 

ភនំេពញ។ 
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១៥. កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  (២០០២) “Strategy policy for TVET development in Cambodia.” 

សហ បតិបតិករអនុតំបន់កនុងវស័ិយអប់រ ំ និងបណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ៖ 
អងគ បជំុែផនករតំបន់ TVET របស់អនកជំនញករ TVET ពីប បេទសកនុងតំបន់ សីុ៖ ឆន ំ 
២០០២ បងកក។ 
១៦. Morris, Elizabeth. ឆន ំ ២០០៨។ Promoting employment in Cambodia: Analysis and options. 

ករយិល័យអនុតំបន់ស មប់ សីុបូព៌ ILO, បងកក។  

១៧. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, UNFPA, JICA, រ ភិបលជបុ៉ន 
និងរ ភិបល ធរណរដសហព័នធ លឺម៉ង់ ែខ សី  ឆន ំ ២០០៩។ 
របយករណ៍ជតិសីពីលទធផលចុងេ កយ ៖ ជំេរ ន ទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ 
២០០៨, ភនំេពញ។ 
១៨. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៨។ េស វេភកំរងទិននន័យសថិតិកមពុជ 
បចំឆន ំ ២០០៨, ភនំេពញ។ 
១៩. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៦, េស វេភកំរងទិននន័យសថិតិកមពុជ 
បចំឆន ំ ២០០៦, ភនំេពញ។     
២០. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, មជឈមណលស មប់ករសិក អំពី បជជន 

កលវទិយល័យភូមិនទ ភនំេពញ, UNFPA ែខ មិថុន ឆន ំ ២០០៤។ First revision population 

projections for Cambodia 1998-2020, ភនំេពញ។   
២១. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៣។ 
េស វេភកំរងទិននន័យសថិតិកមពុជ បចំឆន ំ  ២០០៣ ។ ភនំេពញ។  
២២. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០០។ 
ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទស កមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ ។ ករវភិគលទធផលជំេរ ន 
របយករណ៍ទី ៣ កមំងពលកមម និងករងរ UNFPA, ភនំេពញ។ 
២៣. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, ែខ សី  ឆន ំ ២០០០។ 
ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទស កមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ ។ ករវភិគលទធផលជំេរ ន 
របយករណ៍ទី ៧ អកខរកមម និងអប់រ។ំ UNFPA, ភនំេពញ។ 
២៤. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, UNFPA. ែខ កកក  ឆន ំ ២០០៩។ 
លទធផលជំេរ នចុងេ កយ ៖ ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទសកមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨  ភនំេពញ។ 
២៥. វទិយ ថ នជតិសថិតិ កសួងែផនករ, ែខ ធនូ ឆន ំ ១៩៩៩។ 
ជំេរ នទូេទនូវ បជ សរបស់ បេទស កមពុជ ឆន ំ ១៩៩៨ ។ ករវភិគលទធផលជំេរ ន 
របយករណ៍ទី ១ លទធភពបេងកតកូន និងមរណភព។ UNFPA, ភនំេពញ។ 
២៦. អងគភពែផនកកត់បនថយភព កី ក និង គប់ គងេសដកិចច, តំបន់ សីុបូព៌ និងប៉សីុហិក, 
ធនគរ ពិភពេ ក ែខ មិថុន ឆន ំ ២០០៩។ Poverty profile and trends in Cambodia. 

លទធផលពីអេងកតេសដកិចច សងគមកិចចកមពុជ ឆន ំ ២០០៧។ ឯក ររបស់ធនគរពិភពេ ក។ 
២៧. ឯកឧតម ចម បសិទធ រដម នី កសួងពណិជជកមមៃន ពះ ជ ច កកមពុជ, ៃថងទី១២ ែខ 
មិន ឆន ំ ២០០៩។ ផលប៉ះពល់ៃនវបិតិេសដកិចចសកលេ កេលែផនកពណិជជកមម 



និនន ករពលកមមនិង សងគមកមពុជ ២០១០ 

111 
 

និងករវនិិេយគេនកមពុជ ។ បទបងញេនសននិសិទ សីពីទស នវស័ិយកមពុជ ឆន ំ ២០០៩, 
ភនំេពញ។ 
២៨. Prescott, Nicholas and Pradhan, Menno. ឆន ំ ២០០៧។ A poverty profile of Cambodia. 

ធនគរពិភព េ ក, ៉ សីុងេ ន ឌីសីុ។ 
២៩. ជរ ភិបលកមពុជ កសួងែផនករ, ែខ មិថុន ឆន ំ ២០០៩។ 
ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិ បចចុបបននកមម ឆន ំ ២០០៩-២០១៣, ភនំេពញ។ 
៣០. ជរ ភិបលកមពុជ កសួងែផនករ, ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៦។ A poverty profile of Cambodia 

2004. ភនំេពញ។ 
៣១. ជរ ភិបលកមពុជ កសួងែផនករ, ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៥។ 
ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិ ឆន ំ ២០០៦-២០១០, ភនំេពញ។ 

៣២. សុផល ចន់ អនក គប់ គង វ ជវជន់ខពស់, CDRI, ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៨។ Labour 

markets policy challenges. ភនំេពញ។  

៣៣. សុធី ង សហ បធន កមករងរសីពីទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ។ 
អគគេលខធិករសភពណិជជកមមកមពុជ និង បធន តំបន់េសដកិចចពិេសសភនំេពញ ែខ វចិឆិក ឆន ំ 
២០០៨។ របយករណ៍ កមករងរ សីពីទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ ។ េវទិកែផនកឯកជន-រ ភិបល 
េលកទី ១៤ េនវមិនរ ភិបល, ភនំេពញ។  

៣៤. េវទិក NGO អំពីកមពុជ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៩។ Cambodia development watch, ភនំេពញ, ឆន ំទី៥ 
េលខ ១។ 

៣៥. UNDP កមពុជ, ែខ សី  ឆន ំ ២០០៩  Crisis impact watch, ភនំេពញ, វ ៉លូូម ១ េលខ ៥។ 

ករយិល័យកិចចករអនរជតិសហរដ េមរកិ។ នយក នករងរ។ ឆន ំ ២០០៣។ Foreign Labor 
trends: Cambodia. Cornell University ILR School. 
៣៦. Yoon Ho-Seop អតីតៈ បធន វ ជវ។ Agricultural development policies of Cambodia since 

1990s ។ វទិយ ថ នេសដកិចចជនបទកូេរ,៉ េសអូ៊ល ។ 

៣៧. កសួងេសដកិចច និងហិរញញវតថុ, ២០១០។ លទធផលម៉ កេសដកិចចបចចុបបនន ។ េវប យ ៖ 
www.mef.gov.kh  
 


