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បុព�កថ 
 
 េ�ទូទំាងពិភពេលាកនេពលបច��ប្បន� យុវជនមានឣយុចាបព់ី 10 ឆា� ំេ� 24 ឆា�  ំមាន្របែហល 1,8 ពាន់លាននក់ ។ យុវជនទំាងេនះគឺជ្រក�មធំបំផុតែដលនងឹកា� យជមនុស្សេពញវ�យនេពល

អនគត។ ជង 85 ភាគរយ ៃនពួកេគរស់េ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េហើយ្របេទសជេ្រចើនក៏មានយុវជនេស�ើនឹង 30 ភាគរយ ៃនចំនួន្របជជនសរុបែដរ ែដលចំនួនេនះេកើនេឡើងជលំដប់។ 
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទំាងេនះនឹងមានសកា� នុពលទទួលបានផល្របេយជន៍ពីយុវជនទំាងេនះ ្របសិនេបើ្របេទសទំាងេនះមានេគាលនេយបាយសង�ម េសដ�កិច� និងវ�និេយគ្រតឹម្រត�វ។ ត្ិបតថ យុវជនគឺជតួអង�សំខាន់

ក��ងឆាកពិភាក្សោស�ីពីេគាលនេយបាយ និងជកមា� ំងចលករៃនការអភិវឌ្ឍ។ េទាះយ៉ងណ ការកំណត់ទិសេ�េលើយុវជនវ�យេក�ងត្រម�វឱ្យមានដំេណះ្រសាយប�� ្របឈមជេ្រចើន េដយរប់ចាប់តំាងពី ឱកាសែដល

យុវជនទទួលបានការងរសមរម្យ ការអប់រ�្របកបេដយគណុភាព រហូតដល់ ការទទលួបានេសវសុខភាពងយ្រស�ល និងការកា� យជពលរដ�សកម�។ 
 ការេធ�ើអន�រគមន៍ទាន់េពលឣចទទួលបានផល្រតឡប់មកវ�ញនូវការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពេ្រចើនជងការព្យោយម្រសាយប�� ក��ងជីវ�តរបស់យុវជនតាមេ្រកាយ។ គមា� តក��ងការអប់រ�និងជំនញបឋម

ជឧទាហរណ៍បានបង�ំឱ្យយុវជនជេ្រចើនេបាះបង់ការសិក្សោទំាងេ�េក�ងវ�យេដយមិនបានេ្រត�មខ��នស្រមាប់ការងរ និងជីវ�ត។ សព�ៃថ�េនះ ក��ងចំេណមកុមារបួននក់េ�ក��ងពិភពេលាកមានមា� ក់បាត់េ�េហើយែដលបានេបាះ

បងក់ារសិក្សោតំាងពីេ�សាលបឋមសិក្សោ។ ប៉ុែន�ល�ែដរ  ែដលចំនួនេនះមិនបានេកើនេឡើងក��ងរយៈេពលមួយទសវត្សរ�ចុងេ្រកាយេនះ។ យុវជនគា� នការងរេធ�ើ និង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះបានរ�ករលដល។ យុវជនែដល

គា� នការងរេធ�ើ្របែហលជមានចំនួនបីដងេ្រចើនជងមនុស្សចាស់  ។ ត្រម�វការែផ�កបន�ពូជ និងសុខភាពផ��វេភទរបស់យុវជនេដះ្រសាយមិនទាន់បានទូលំទូលាយ ែដលនំឱ្យហា莨និភ័យថ�ីៗពាកព់័ន�នឹងសុខភាពរបស់ពួកេគ

េកើតេឡើងផងែដរ។ យុវជនមិនមានឱកាសេស�ើគា� ស្រមាប់វឌ្ឍនភាព េហើយយុវជនមួយចំនួន្រត�វបានទាត់េចញពីដំេណើរការ ៃនេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែដលប៉ះពាល់ដល់ជីវ�តរបស់ពួកេគ។ 
 ឱកាសស្រមាប់ការលុបបំបាត់គមា� តសុខុមាលភាពរបស់យុវជនេ�មានដំេណះ្រសាយយ៉ងពិត្របាកដ។ លក�័ណចំាបាច់គឺ្រត�វវស់ស�ង់ និងវ�ភាគប�� របស់យុវជនែដលជួបការលំបាក រួចបេង�ើត

េគាលនេយបាយស្រមាប់ពួកេគេដយែផ�កេលើភស��តាងែដលរកេឃើញ។ ការែចករ�ែលកនូវបទពិេសាធន៍ល�ៗ និងការផ� ស់ប��រព័ត៌មានអំពីអ�ីែដលេធ�ើបាន និងអ�ីែដលមិនឣចេធ�ើបានមានតួនទីយ៉ងសំខាន់ក��ងការបេង�ើត

េគាលនេយបាយស្រមាប់យុវជនទំាងេ�ក��ង្របេទស្រកី្រក និង្របេទសរ�កចេ្រមើន។ េគាលនេយបាយែដលេធ�ើអន�រគមន៍េ�ដំណក់កាលសំខាន់ពិតជឣចបេ���សហា莨និភ័យរបស់យុវជនមិនឱ្យធា� ក់េ�ក��ងការលំបាកជងមុន។ 

ឧទាហរណ៍៖ ការស្រមបស្រម�លយុវជនឱ្យបានចូលរួមេ�ក��ងពិភពការងរតាមរយៈការ្របឹក្សោទីផ្សោរការងរនិងផ�ល់េសវបណ�� ះបណ� លការងរទូលំទូលាយ គឺជការចូលរូមជួយដល់េសដ�កិច�របស់យុវជន។ ភស��តាងជេ្រចើន

បានបង� ញថ វប្បធម៌និងសកម�ភាពៃច�្របឌិត កម�វ�ធី្របយុទ�្របឆំាងនឹងអំេពើហឹង្សោ និងេសវកម�គំា្រទយុត�ិអនីតិជនឣចគំា្រទយុវជនឱ្យកា� យជពលរដ�សកម�។ 
 គេ្រមាងបរ�យប័ន�យុវជនែដលសហហិរ��ប្បទានេដយសហភាពអឺរ�ុប និងែដលអនុវត� 
េដយមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD  នឹងវ�ភាគអំពីទិដ�ភាពទំាងេនះេ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ 
ទំាង១០ រួមមាន (កម��ជ កូតឌីវ�រ ែអលសាល់វ� ឌរ័  េអត្យ�ពី ហ្៊សកដនី ម៉ាឡវ� សាធារណរដ�ម៉ុលដវ� េប៉រូ តូេហា莨�  និងេវៀតណម) តាមរយៈការពិនិត្យេឡើងវ�ញេលើេគាលនេយបាយស�ីពីសុខភាពរបស់យុវជន។ 
ការពិនិត្យេនះមានេគាលបំណងគំា្រទរដ� ភិបាលេដយផ�ល់ភស��តាង និងដំបូន� នជក់លាក់អពំីរេបៀបវយតំៃលប�� ្របឈមរបស់យុវជនពទីស្សនវ�ស័យពហុវ�ស័យ និងរេបៀបដកឹនំយុវជនឱ្យចូលរួមយុវជនក��ងដំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ជតិ។ 

ការពិនិត្យេឡើងវ�ញេនះនឹងកំណត់កតា� ងយរងេ្រគាះរបស់យុវជន និងកតា� ែដលឣចរួមចំែណកជួយយុវជន ៃន្របេទសទំាងេនះមានការផ� ស់ប�� រ។ 
ការេ្របើភស��តាងេដើម្ីបបេង�ើតេគាលនេយបាយល�្របេសើរគឺជវ�ធីមួយដ៏ល�បំផុតេដើម្ីបកាត់បន�យប�� ្របឈម និងបេង�ើនសកា� នុពលែដលឣចេធ�ើឱ្យយុវជនកា� យេ�ជភាគលាភរបស់សង�មជត។ិ គេ្រមាងបរ�យប័ន�យុវជនគឺជែផ�កមួយ 

ៃនការងររបស់មជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ស�ីពីសង�មរួមគា� េហើយមានេគាលបំណងគំា្រទបណ� ្របេទសននក��ងការែស�ងរកដំេណះ្រសាយប�� ្របឈមសង�ម្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត និងេដើម្ីបកសាងសង�មកាន់ែតស�ិតរមួត។ 
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ឣរម�កថ 
 

របាយការណ៍ពិនិត្យេឡើងវ�ញេលើេគាលនេយបាយសុខមាលភាពរបស់យុវជនេ�កម��ជ្រត�វបានេរៀបចំេដយមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍OECD ក��ងកិច�សហ្របតិបត�ិការជមួយ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ (អយក.) 
ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ។ របាយការណ៍ពិនិត្យេឡើងវ�ញេនះដឹកនំ និងេរៀបចំេដយេលាក្រសី ជីយនឺ រ�ម (Ji-Yeun Rim) អ�កស្រមបស្រម�លគេ្រមាងបរ�យប័ន�យុវជន េ្រកាមការែណនំរបស់េលាក 

ឣឡកិសាន្់រឌ ឺ កូលេឡវ (Alexandre Kolev) ្របធានអង�ភាពស��លសង�ម (Social Cohesion Unit) និង េលាក្រសី ម៉ារ�យ៉ ូ េផនហ្ស�ី (Mario Pezzini) 
្របធានមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ និងជទី្របឹក្សោពិេសស ៃនអគ�េលខាធិការស�ីពីការអភវិឌ្ឍ OECD ។ 

អត�បទពាក់ព័ន�នឹង្របវត�ិយុវជន និងកតា� កំណត ់ ៃនការេបាះបង់ការសិក្សោេ�ក្រមិតបឋម្រត�វបាន េរៀបចំេដយេលាក្រសី ផន ់ ដលសី (Dalis Phann) និងេលាក ហុងី វតុា�  (Vutha Hing) 
មកពីវ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជវេដើម្ីបអភវិឌ្ឍន៍កម��ជ (CDRI) ។ ការស�ង់មតិែបបគុណភាពស�ីពីការផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់្រស�ី្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយេលាក េហន េ្រកង (Kreng Hen) េលាក េ� ជវី�ន� 

(Chivoin Peou)  េលាក ហា莨� តា ណូ (Fata No) េលាក្រសី យី រ�ូហ្៊សោ (Rosa Yi)  និងេលាក ជ សត្យោ (Sathya Chea)  េហើយរបាយការណស៍�ង់មតិេនះ្រត�វបានែកស្រម�លេដយ

េលាក ស ំមាល ី(Sam Mealy) មកពមីជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD) ។ េលាក បាក ់គមីេជឿន (Kimchoeun Pak)  ជអ�កវ�ភាគេលើសា� ប័ន និងការេធ�ើែផនការេគាលនេយបាយ។ 
េលាក ចូណថន ្រប�ឃហឺ្ស�និ (Jonathan Broekhuizen)  េលាក ម៉ាណស ប៉ាថក (Manas Pathak)  និង េលាក ម៉ាធលី តារ�ហ� (Mathilde Tarif)  (មក
ពីមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD) ជជំនួយការែផ�កស�ិតិ និងការ្រសាវ្រជវ។  

របាយការណ៍េនះេកើតេចញពីការពិេ្រគាះេយបល់ជមួយអ�កជនំញការជត ិ និងអន�រជតិេ�ដំណក់កាលេផ្សងៗគា�  ៃនគេ្រមាងេនះ។ កិច�ពិភាក្សោេលើេគាលនេយបាយចំនួនពរី្រត�វបានេរៀបចំេ�ែខមិថុន ឆា� ំ 2015 
និងែខឧសភា ឆា�  ំ 2016 េដើម្ីបកំណត់វ�សាលភាព ៃនការ្រសាវ្រជវ និងពិភាក្សោអំពីការរកេឃើញេ�ពាក់កណ� លឆមាស។ ទិន�ន័យេនះបានមកពី្របភពពាក់ព័ន� រួមមាន៖ េលាក សចីា ែអនតនូនិ (Seija 
Anttonen)  (មកពអីង�ការអ�កស�័្រគចិត�សហ្របជជតិUNV) េលាក េនឿន បូ Noeun Bou មកពីគណៈ្របតិភូ ៃនសហភាពអរឺ�ុប្របចំាេ�កម��ជ េលាក មុ ំប៊នុថន (Mom Bunthan)  
មកពី្រកសួងសង�មកិច�កម��ជកិច�ការ អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទា េលាក ម៉ាធាវ កញូក ់ (Matthieu Cognac)  មកពអីង�ការពលកម�អន�រជតិILO េលាក ម៉ាក ឌឺវ�វ (Marc 
Derveeuw)  មកពីមូលនិធិ្របជជនអង�ការសហ្របជជតិ UNFPA េលាក អូេឡ ដទូនិែជម (Ole Doetinchem)  មកពីអង�ការ Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, GIZ េលាក ឈនុ ហា莨ក ់ (Chhun Hak)  មកពី្រកសួងកិច�ការនរ� េលាក េលញ ហ៊ា莨ង (Lenh Heang)  
មកព្ីរកសួងែផនការ េលាក ឡំ ខានណ់រ�ទ� ិ (Lam Khannarith)  មកពមីហា莨វ�ទ្យោល័យកសិកម�ែ្រពកេលៀប េលាក ហង្ស លណី (Hang Lina)  មកពវី�ទ្យោសា� នជតិស�ិតិ េលាក េសង ម៉មុ 

(Seng Mom)  មកពសីាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�កសិកម� េលាក តាន ់សម្បត� ិ(Tann Sambath) មកពី្រកសួងការងរនិងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ េលាក ជុំ េសនវសន (Chum Senveasna)  និង 
េលាក យ៉ន ់ េសាភណ័ (Yann Sophorn) មកពសីហព័ន�និេយជក និងសមាគមពាណិជ�កម�កម��ជ និងេលាក សាេណត វឌ្ឍន (Saneth Vathna)  មកពីវ�ទ្យោសា� នជតិសង�មកិច� ។ 

្រក�មការងរសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រ�ចំេពាះការយល់ដឹងែដលផ�ល់េដយតំណងអង�ការយុវជន ដូចជ េលាក្រសី ែប៉ន បបុា�  (Pen Bopha) េលាក សិទ� ិ ហុងេអៀង (Sith Hong Eang) 
និងេលាក្រសី ហ៊ា莨ង ក�� រ� (Heang Kanhary) មកពីសមាគមយុវជនែខ�រ េលាក  ឡ�ង គមិហន៊ (KimKhorn Long) មកពីសភាយុវជនែខ�រ េលាក រ�ុង រតន (Rong 
Rattana) មកពី្រក�ម្របឹក្សោក្សោយុវជនកម��ជ និងេលាក នគ សុគីរី�ន (Neak Seakirin) មកពីសហភាពសហពន័�យុវជនកម��ជ ។ 

របាយការណ៍ចុងេ្រកាយេនះ រួមចំែណកផ�ល់េយបល់បេច�កេទសេដយ េលាក េអៀនែ្របន េវ�នឺ�រ (Ian Brand-Weiner) េលាក ែអេ្រឌ�ន ឡ�រ�នក ូ (Adrien Lorenceau) 
និងេលាក ប៉ាប�� សួេរ�ហ្សរ�បូ (Pablo Suarez Robles) មកពីមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន ៍OECD), ឯកឧត�ម តចូ េជឿន (H.E. Tauch Choeun) អគ�នយកយុវជន ៃន្រកសួង អយក.និង

ជអគ�េលខាធិការ.កជយ. េលាក ជងុ វនដ់រ (Vandara Chong) មកពUីNFPA េលាក ឈនុ ហា莨ក ់ (Chhun Hak) មកពី្រកសួងកិច�ការនរ� េលាក េ្រកង េហង (Kreng Heng) 
អ�កជំនញថ� ក់ជតិ េលាក ហម សផុណ�  (Hom Sophanna)  ម�ន�ីនយកយុវជន េលាក ឡ�ង គមីហន៊ (KimKhorn Long) មកពសីភាយុវជនែខ�រ និងេលាក ប៉ាក ់ គមីេជឿន 

(Kimchoeun Pak) អ�កជំនញថ� ក់ជតិ ។  
ការអនុវត�គេ្រមាងទំាងមូលេ�ក��ង្របេទសកម��ជឣច្រប្រពឹត�េ�បានឣ្រស័យេដយមានការគំា្រទពអីគ�នយកដ� នយុវជន ៃន្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ជពិេសសតាមរយៈការចូលរួមរបស់ ឯកឧត�ម តូច 

េជឿន (Tauch Choeun)  អគ�នយកយុវជនៃន្រកសួង អយក. និងជអគ�េលខាធិការ.កជយ.  ឯកឧត�ម ចឹក លីម (H.E. Chek Lim) អគ�រងយុវជន 
និងជអគ�េលខាធិការរង.ក.ជ.យ. េលាក រស ់ភារៈ  (Ros Phearak) េលាក្រសី េទព សុណីត (Tep Sinath) ្របធាននយកដ� នយុវជន និងជ្របធានែផ�កអគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍយុវជន េលាក ហម 

សុផណ�  (Hom Sophanna)  ម�ន�ីនយកដ� នយុវជន។ ្រក�មការងរសូមែថ�ងអំណរគណុយ៉ង្រជលេ្រ�ដល់ ឯកឧត�មបណ� តិសភាចារ្យ ហង ់ ជនួណរ�នុ (H.E. Dr. Hang Chuon 

Naron) រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ចំេពាះការអនុម័ត និងគំា្រទគេ្រមាងេនះ។ 
សូមែថ�ងអំណរគណុដល់សហភាពអឺរ�ុបចំេពាះការផ�ល់ហិរ��្របទានឱ្យមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន ៍OECD បានអនុវត� និងេរៀបចំរបាយការណ៍ការពិនិត្យេឡើងវ�ញែដលជែផ�កមួយៃនគេ្រមាងបរ�យប័ន�យុវជន។  
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ព័តម៌ានទូេ� 
 
ចំនួន្របជជន 15.2 លាន (ឆា� ំ 2013 េដយប៉ាន់សា� នពីជំេរឿនឆា� ំ 2008) 

 

អ្រតាកំេណើន្របជជន 1.56 ភាគរយ  

រចនសម�័នឣយ ុ 0 េ� 14 ឆា� ំ  : 30.11 ភាគរយ  

15 េ� 19 ឆា� ំ : 11.43 ភាគរយ 

15 េ� 24 ឆា� ំ : 22.46 ភាគរយ 

15 េ� 29 ឆា� ំ : 31.76 ភាគរយ 

25 េ� 54 ឆា� ំ : 37.33 ភាគរយ 

55 េ� 64 ឆា� ំ : 5.69 ភាគរយ 

65+ ឆា� ំ    : 4.42 ភាគរយ 

សមាមា្រតេភទ   េពលេកើត: 1.05 ប/ស 
0 េ� 14 ឆា� ំ   : 1.02 ប/ស 

15 េ� 24 ឆា� ំ : 0.98 ប/ស 

25 េ� 54 ឆា� ំ : 0.95 ប/ស 

55 េ� 64 ឆា� ំ : 0.65 ប/ស 

65 ឆា� ំេឡើង: 0.6 ប/ស 
ចំនួន្របជជនសរុប: 0.94 ប/ស 

្រក�មជនជត ិ ែខ�រ 97.6 ភាគរយ, អុីសា� ម 1.2 ភាគរយ, េវៀតណម 0.1 ភាគរយ, ចិន 0.1 ភាគរយ, េផ្សងៗ 0.9 ភាគរយ  

សាសន  ពុទ�សាសនិក (ផ��វការ) 96.9ភាគរយ, មូស�ីម 1.9ភាគរយ, ្រគិស�សាសនិក 0.4ភាគរយ, េផ្សងៗ 0.8 ភាគរយ  

ភាសា  ភាសាែខ�រ (ផ��វការ) 96.3 ភាគរយ, េផ្សងៗ 3.7 ភាគរយ  

នគរូបនីយកម�   ្របជជនេ�ទី្រក�ង: 20 ភាគរយ ៃន្របជជនសរុប  

្របជជនេ�ជនបទ: 80 ភាគរយ ៃន្របជជនសរុប 

អ្រតាៃននគរូបនីយកម�: 2.7 ភាគរយ អ្រតាផ� ស់ប��រ្របចំាឆា� ំ (2010-15 មធ្យម) 

អ្រតាេធ�ើចំណក្រស�កសទុ� -0.3 ចំណក្រស�ក ក��ងចំេណម្របជជន 1,000 នក់ 

្របជជនក��ងឣយុេធ�ើការសរុប 10 000 000 
15 េ� 29 ឆា� ំ: 43 ភាគរយ 

ចំនួនកមា� ំងពលកម�    8 260 000  

អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម� 82.6 ភាគរយ (87.9 ភាគរយ ្រប�ស/ 77.5 ភាគរយ ្រសី) 

15 េ� 24 years: 71.6 ភាគរយ (73.8 ភាគរយ ្រប�ស/69.1 ភាគរយ ្រស)ី 

15 េ� 29 ឆា� ំ: 75.7 ភាគរយ 

សមាមា្រតការងរនិង្របជពលរដ�   77.8 ភាគរយ (81.4 ភាគរយ ្រប�ស/74.7 ភាគរយ ្រស)ី 

15េ�29 ឆា� ំ: 74.1 ភាគរយ 

ទី្រក�ង  : 67.7 ភាគរយ 
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ជនបទ : 80.8 ភាគរយ 

កមា� ំងពលកម�តាមែផ�ក       
កសិកម�: 48.7 ភាគរយ 

ឧស្សោហកម�   : 19.9 ភាគរយ 

េសវកម�: 31.5 ភាគរយ (2013) 

ឣ្រតាកំេណើត 23.4 ផ�ល់កំេណើត ក��ងចំេណម្របជជន 1,000 នក់  

អ្រតាមរណភាព 7.6 សា� ប់ ក��ងចំេណម្របជជន 1,000 នក់ 

ឣយុជមធ្យមរបស់មា� យេពលមានកូនដំបូង 23 ឆា�  ំ

អ្រតាមរណភាពរបស់ទារក        
សរុប : 48.7 សា� ប់/1,000 រស់ 
្រប�ស : 55.2 សា� ប់/1,000 រស់ 
្រសី    : 41.9 សា� ប់/1,000 រស់ 

ឣយុកាលកំេណើត 
សរុប: 64.5 ឆា�  ំ
្រប�ស: 62 ឆា�  ំ
្រសី: 67.1 ឆា� ំ 

អ្រតាបន�ពូជសរុប    2.56 កុមារេកើត / �ស�ី 

អ្រតាពន្យោរកំេណើត 50.5 ភាគរយ (2011) 

េមេរគេអដស៍ / ជំងឺេអដស៍   

 
អ្រតារតត្បោតេលើមនុស្សេពញវ�យ: 0.63 ភាគរយ  

អ�ករស់មានេមេរគេអដស៍ / ជំងឺេអដស៍: 74 100 
អ�កសា� ប់: 2 000 

ផលិតផលក��ង្រស�កសរុប   USD 19.37 ពាន់លាន (អ្រតាប��រ្របាក់ផ��វការឆា� ំ 2015) 

ផលិតផលក��ង្រស�កសរុបក��ងមា� ក់ USD 1 218  

អ្រតាកំេណើនផលិតផលក��ង្រស�កសរុបពិត្របាកដ 7 ភាគរយ  

7.3 ភាគរយ (2016-20 ការព្យោករជមធ្យម) 

សមាសភាពផលិតផលក��ង្រស�កសរុបតាមវ�ស័យ 

 
កសិកម�: 26.7 ភាគរយ 

ឧស្សោហកម� : 29.8 ភាគរយ 

េសវកម�: 43.5 ភាគរយ  

សមាសភាពៃនការនំេចញ   
វយនភណ� : 71 ភាគរយ 

ការដឹកជ���ន: 4 ភាគរយ 

េ្រគ�ងម៉ាសីុន / អគ�ិសនី: 4 ភាគរយ 

ផលិតផលបែន�: 4 ភាគរយ 

ផលិតផលែរ�: 1 ភាគរយ 

េផ្សងៗ 16 ភាគរយ  

សមាសភាពៃនការនំចូល    
វយនភណ� : 27 ភាគរយ 

េ្រគ�ងម៉ាសីុន / អគ�ិសនី: 14 ភាគរយ 
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ផលិតផលែរ�: 14 ភាគរយ 

ការដឹកជ���ន: 8 ភាគរយ 

សារធាតុគមីនីិងសម�័ន�ឧស្សោហកម�: 5 ភាគរយ 

េផ្សងៗ: 32 ភាគរយ  

សន�ស្សន៍ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស    143 ក��ងចំេណម  188 
េលើសមីយ៉ន់ម៉ា (148), េ្រកាមេវៀតណម (116) និងឡវ (141)  

្របភព៖ CIA ឆា� ំ 2015 និងការប៉ាន់សា� នឆា� ំ 2016; ស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មកម��ជ (CSES) ឆា� ំ 2014; ស�ង់មតិេលើការផ� សប់��រពីសាលាេ�ការងរ (SWTS) េ�កម��ជឆា� ំ 2014; OECD ឆា� ំ 2016; 
UNDP ឆា� ំ 2015 ។ 
ចណំំ៖ តួេលខទាងំអសគ់សឺ្រមាបឆ់ា� ំ 2014 ឆា� ំ 2015 ឬឆា�  ំ2016, េលើកែលងែតេពលប�� ក។់ 
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េសចក�ីសេង�ប 
 េ�ក��ង្រពះរជណច្រកកម��ជ យុវជនមានចំនួន្របែហលមួយភាគបីៃន្របជជនសរុប។ ចំនួនយុវជនដ៏េ្រចើនែបបេនះគឺជតំណងឱ្យភាគលាភែដលបានមកពី្របជសា្រស� 

និងឣចនំឱ្យមានកំេណើនេសដ�កិច�និងកំែណទ្រមង់នន ្របសិនេបើេគាលនេយបាយ្រតឹម្រត�វ ។ េសដ�កិច�របស់្របេទសកម��ជកំពុងែតរ�កចេ្រមើន េហើយឱកាសស្រមាប់ផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់យុវជនគឺមានយ៉ងពិត្របាកដ។ 

េទាះជយ៉ងណ យុវជនបាន្របឈមមុខនឹងប�� ជេ្រចើន។ េយងតាម សូចនករៃនការបាត់បង់ពហុវ�មា្រត (Youth Multi-dimensional Deprivation Indicator េ�
កាត់ថ Y-MDI) បានឱ្យដឹងថ េ�ក��ងេពលែតមួយ យុវជនមា� ក់ក��ងចំេណម 5 នក់ បានបាតប់ងធ់ាតសំុខានព់ីរ ឬេ្រចើន ែដលធាតទំុាងេនះគឺជពហុវ�មា្រតៃនសុខុមាលភាព រួមមាន សុខភាព ការងរ ការអប់រ� 

និងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម ខណៈែដលយុវជន 40 ភាគរយ េផ្សងេទៀតមានធាតមុួយេខ្សោយ យ៉ងេហា莨ចណស់។ 
ការពិនិត្យេមើលេគាលនេយបាយសុខមាលភាពរបស់យុវជនកម��ជេផ� តេលើសា� នភាពយុវជនក��ងវ�ស័យទំាង4 េនះ ក��ងេគាលបំណងផ�ល់អនុសាសន៍េគាលនេយបាយែដលនឹងជួយេលើកកម�ស់ជីវភាពរបស់យុវជន។ 

ជទូេ� សា� នភាពសុខភាពរបស់យុវជនបាន្របេសើរេឡើងចាបតំ់ាងពីឆា� ំ 2015 ។  អ្រតាមរណភាពរបស់យុវជនបានថយចុះចំនួន 40 ភាគរយ េហើយអ្រតាមរណភាពរបស់មាតាវ�យេក�ងបានថយចុះចំនួន 53 ភាគរយ 
ក��ងចេន� ះឆា� 2ំ005 និង2015 ។ ចនំួនអ�កសា� ប់បណ� លមកពីការឆ�ងេមេរគេអដស៍ ឬជំងឺេអដស៍បានថយចះុចនំួន 86 ភាគរយ ក��ងរយៈេពលដូចគា� ។ ផ��យេ�វ�ញ មលូេហតុឈានមុខែដលបណ� លឱ្យយុវជនទទលួ

មរណភាព គឺេ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍ែដលមានចំនួនជិតមួយភាគបួន ៃនយុវជនែដលបានសា� ប ់គឺេកើនេឡើង 10 ភាគរយ ចាប់តំាងពីឆា� ំ 2005 មក។ ការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងក��ងចំេណមយុវជន ជពិេសសេក�ង្រប�សកំពងុ

េកើនេឡើងផងែដរ ែដលកតា� េនះជំរុញឱ្យមានេ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍។ សុខភាពផ��វេភទ និងសុខភាពបន�ពូជគឺជក�ីបារម� ពិេសសស្រមាប់កុមារ�វ�យជំទង់ និង�ស�ីវ�យេក�ង។ ការមានគភ៌ក��ងវ�យជំទង់ (ឣយុពី 15 

េ�19 ឆា� )ំ ប៉ះពាល់�ស�ីជមា� យចំនួន 12 ភាគរយ េបើេទាះបីជភាគេ្រចើនៃនករណីទំាងេនះ �ស�ជីមា� យមានឣយុចេន� ះពី 18 និង 19 ឆា�  ំ ក៏េដយ។ អ្រតាមានកូនរបស់

�ស�ីវ�យជំទង់េ�ក��ងតំបន់ជនបទខ�ស់ជងទី្រក�ងបីដង និងយ៉ងេហា莨ចណស់ក៏ខ�ស់ជងមួយដងកន�ះែដរចំេពាះ�ស�ីមានឣយុពី 20 េ� 24 ឆា�  ំ ែដលរស់េ�តាមតំបន់ជនបទ។ ជទូេ� 

ជំងឺកាមេរគក��ងចំេណម�ស�ីវ�យេក�ង(ឣយុពី 15 េ� 24ឆា� ំ) មានេ្រចើនជងបុរសវ�យេក�ង និងកំពុងមាននិន� ការេកើនេឡើងផងែដរស្រមាប់្រក�មេនះ។  ការេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោគឺ្របែហលជប�� ធំបផំុតមយួ

ែដលកម��ជកំពុង្របឈម  េ�ឆា�  ំ 2016 សិស្សែដលមានឣយុេរៀនមធ្យមសិក្សោ និងឧត�មសិក្សោចំនួន 63 ភាគរយ (ឣយុពី 12 ដល់ 22 ឆា� )ំ បានេបាះបងេ់ចាលការសិក្សោ។ 

ផលលំបាកេ�ដំណក់កាលេនះមានជេ្រចើនរប់ចាប់តំាងព ី គណុភាពៃនការអប់រ� តៃម�ឱកាសៃនការអប់រ�ផ�ល់េដយ្រគ�សារ្រកី្រក ក្រមិតៃនក�ីរ�ពឹងចំេពាះការងរល�េ្រកាយពីេរៀនចប់មធ្យមសិក្សោ ឬឧត�មសិក្សោ 

និងការខ�ះខាតៃនឱកាសចូលេរៀនជេលើកទីពីរ ឬកម�វ�ធីបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ្របកបេដយគណុភាព។ េទាះបីវជកាតព�កិច�ក៏េដយ ក៏អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�េ�បឋមភមូិមាន្រតឹមែត 39 ភាគរយ និង 19 
ភាគរយ ប៉ុេណ� ះេ�វ�ទ្យោល័យ។ អ្រតាេបាះបងក់ារសិក្សោេ�បឋមភូមិគជឺិត 20 ភាគរយ េហើយេ�ែតមិនផ� ស់ប��រតំាងពីឆា� 2ំ010 មក។ យុវជនេ�េ្រ�សាលាដ៏េ្រចើនេនះ្រត�វការអប់រ� ឬបណ�� ះបណ� លេដើម្ីបែស�ងរកការ

ងរសមរម្យ និងែដលមានផលិតភាព ។ កតា� ជំរុញឱ្យមានការេបាះបង់ការសិក្សោេនះមានភាពស��គសា� ញ និងមានេ្រចើន របច់ាបតំ់ាងពីតៃម�ទាបែដលឪពុកមា� យេមើលេឃើញក��ងការការវ�និេយគេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ� 

េដយសារែតគុណភាពអប់រ�េ�េខ្សោយ។ យុវជនកម��ជខ��នឯងមានគំនិតទុទ�ិដ�ិនិយមអំពផីលែដលបានមកពី ការវ�និេយគក��ងវ�ស័យអប់រ�សារជថ�ី។ ជការពិតណស់ ស្រមាប់ការងរជំនញទាបមួយចំនួន អ�ក

េបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោឣចរក្របាក់ចំណូលបានេ្រចើនជងនិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោថ� ក់ខ�ស់េ�េទៀត។ ស្រមាប់្រគ�សារ្រកី្រកផលែដលបានមកពកីារងរមាន្របាក់ែខភា� មៗ គឺមានតៃម�

េ្រចើនជងការវ�និេយគេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ�។ ស�� ប្រតែដលឣចទទួលបាន្របាក់ែខស្រមម្យគឺចាប់ពីក្រមិតឧត�មសិក្សោនងិសាលាបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេឡើងេ� ប៉ុែន�យុវជនភាគេ្រចើនបានចាកេចញពីសាលាមុនេពលពួកេគបាន

ប��ប់ក្រមិតមធ្យមសិក្សោបាតេ់�េហើយ។ គុណភាពសិក្សោេ�តាមសាលាេរៀនមិនឣចជួយបានេដយ សារែតការពិតថ ្រគ�បេ្រង�ននេពលបច��ប្បន�េ�មានចំេណះដឹងមិនទាន់ទលំូទូលាយ និងមាន្របាក់ែខេ�ទាប។ មាន

ការេលើកទឹកចិត� និងេពលេវលាតិចតួចស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នបន�វ�និេយគក��ងការបណ�� ះបណ� ល និងបេង�ើនជំនញរបស់ខ��ន េដយសារពួកេគភាគេ្រចើនជប់រវល់ជមួយការងរទីពីរ និងបេ្រង�នឯកជន។ 
ការទទួលបានការអប់រ�ទាបក��ងចំេណមយុវវ�យេធ�ើឱ្យភាពខ�ះជំនញកា� យជប�� ្របឈមដ៏គួរឱ្យខា� ចស្រមាប់ទីផ្សោរការងរ។ 

និេយជកមិនឣចែស�ងរកកម�ករែដលមានសមត�ភាពេដើម្ីបបំេពញតំែណង្របកាស។ េ�ក��ង្របេទសកម��ជ មានយុវជនែត 31 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ែដលមានការងរែដលសម្រសបនឹងគុណវុឌ្ិឍរបស់ពួកេគ ខណៈែដល 23 

ភាគរយ មានការងរខ�ស់ជងគុណវុឌ្ិឍ និង 46 ភាគរយ មានការងរទាបជងគុណវុឌ្ិឍ។ ការងរទាបជងគុណវុឌ្ិឍគឺជប�� ធ�ន់ធ�រេ�ក��ង  
វ�ស័យឧស្សោហកម�េពាលគឺ 64 ភាគរយ ៃនយុវជនមានការងរទាបជងគុណវុឌ្ិឍ។ សកា� នុពលៃនការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ និងការអប់រ�េ្រ�្របព័ន�េគ្រត�វេគឱ្យតៃម�មិនដល់។ 

ក��ងចំេណមនិស្ិសតប��ប់ការសិក្សោមធ្យមសិក្សោចំនួន 250.000 នក់ក��ងឆា� ំ 2014 មានែត 3ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ែដលសិក្សោវ�ស័យបេច�កេទស និងវ�ជ� ជីវៈ ដូចជ កសិកម� វ�ទ្យោសា�ស� និងវ�ស�កម�។ 

គុណវុឌ្ិឍខាងទាបក៏ប៉ះពាល់ដល់�ស�ីេ្រចើនជងបុរសែដរ។ �ស�ីឣចចូលរួមការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមួយចំនួនដូចជកាតេ់ដរ ចម�និឣហា莨រ និងេមកានិច ប៉ុែន�វមានឥទ�ពិលតិចតចួេ�េលើការផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់្រស�ី។ 
េទាះបីជអ្រតាយុវជនគា� នការងរេធ�ើទាបេស�ើនឹង 0.7 ភាគរយ និងមានកំេណើនយុវជនមាន ការងរេធ�ើមាន្របាកែ់ខក៏េដយ កគ៏ុណភាពការងរេ�ក��ង្របេទសេនះេ�មានក្រមិតទាបេ�េឡើយ។ 

យុវជនភាគេ្រចើន (73 ភាគរយ) ែដលមានការងរេធ�ើរក្របាក់ចំណូលបានតិចជង្របាក់ឈ��លមធ្យម្របចំាសបា� ហ៍។ ចំនួនៃនយុវជនែដលស�ិតក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ (កម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ និងកម�ករគណនផី� ល់ខ��ន) 
បានថយចុះចំនួន 40 ភាគរយ ក��ងរយៈេពលប៉ុន� នឆា� ំកន�ងមកេនះ ប៉ុែន�អ្រតា 40 ភាគរយេនះ េ�ែតជទូរេលខែដលមិនគួរធ�ស្របែហស។ យុវជនឣយុពី 15 េ� 29 ឆា�  ំែដលមនិមានការងរេធ�ើ មនិបានទទួ

លការអប់រ� ឬការបណ�� ះបណ� ល (Neither in Employment nor in Education or Training ែដលេ�កាតថ់ NEET) គឺមានចំនួនទាបេរៀងគា� ។  
NEET ែដលអសកម�មាន្របែហល 6,4 ភាគរយ ។ ភាគេ្រចើនៃន NEETs គឺអសកម� ឧទាហរណ៍៖ មិនកំពុងែស�ងរកការងរេធ�ើ និងមិនកំពុងេរៀន ភាគេ្រចើនគឺជ�ស�ី។ �ស�ីវ�យេក�ងេ្រចើន

ជួបការលំបាកក��ងទីផ្សោរការងរ  េបើេធៀបេ�នងឹបុរសវ�យេក�ង។ 
បទដ� នសង�ម្របៃពណីទាក់ទងនឹងតួនទី�ស�ីេ�ក��ង្រគ�សារ និងសង�មេ�ែតមិនទាន់បានផ� ស់ប��រេ�េឡើយ ជពេិសសេ�តាមតំបន់ជនបទដច់្រសយល។ េគេ�ែតរ�ពឹងថ �ស�ី្រត�វទទួលខុស្រត�វជ

េ្រចើនេលើអែ្រមក្រគ�សារ និងការែថទំាកូនេ� េដយមិនគិតពីសា� នភាពការងររបស់ពួកេគែបបណេនះេទ។ ការងរក��ងផ�ះេ�ែតមិនទាន់បានែបងែចកឱ្យេស�ើគា� រវងបុរសនិង�ស�ី ែដលេធ�ើឱ្យ�ស�ីជួបការលំបាកយ៉ងខា� ំង។ 
បទដ� នសង�មទាក់ទងតួនទី�ស�ីជ "្របពន�ល�"  កជ៏ឧបសគ�ររំង�ស�ីមិនឱ្យេចញឆា� យពីផ�ះេដើម្ីបទទួលបានការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ ឬបន�ការអប់រ� និងេ�េធ�ើការេ�េ្រ�សហគមន៍របស់ពួកេគែដរ។ ជំេនឿេនះមានជក់

ែស�ង ជពិេសសេ�ក��ងចំេណម�ស�ីវ�យេក�ងែដលគា� នការងរេធ�ើ និង�ស�ីវ�យចំណស់េ�សហគមន៍ជនបទ។ 
 យុវជនគឺជកមា� ំងជំរុញយ៉ងសំខាន់ក��ងការអភិវឌ្ឍកម��ជ េហើយការចូលរួមរបស់ពួកេគេ�ក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយរ�តែតសំខាន់េ�េទៀត។ ការចូលរួមរបស់េគក��ងនេយបាយ 

ឬការបេង�ើតេគាលនេយបាយេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ។ ការរួមសហការជមួយរជរដ� ភិបាលមានែតេ�ក��ងអង�ការធំពីរ ឬប ី ែដលមានទំនក់ទំនងល�ជមួយរដ� ភិបាល ដូចជ សហភាពសហពន័�យុវជនកម��ជ (Union of 
Youth Federations of Cambodia េ�កាត់ថ ស.ស.យ.ក. )។ ប៉ុែន�េទាះជយ៉ងណ ការរ�ករលដលយ៉ងឆាប់រហ័សៃនការេ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេ�ក��ងចំេណមយុវជនកម��ជបានេធ�ើឱ្យ

ឆាកនេយបាយមានការផ� ស់ប��រ។ យុវជនទទួលបានព័ត៌មាន្របេសើរជងមុន និងមានសិទ�ិបេ��ញមតិេ្រចើនជងមុន។ ការងរស�័្រគចិត�ក៏កំពុងបានកា� យជនិន� ការេពញនិយម េ្រពាះ្រត�វបានេគចាត់ទុកថ ផ�ល់អត�្របេយជន៍

ទំាងសហគមន៍ និងទំាងអ�កស�័្រគចិត�ែដលទទលួបានជំនញទន់ែដលែដលចំាបាច់ស្រមាប់កែន�ងេធ�ើការងរ។   
ការេធ�ើកំ ែណទ្រមង់ េគាលនេយបាយស្រមាប់សុខុមាលភាពយុវជននឹង្រត� វ េធ�ើ េឡើងជេ្រចើនែផ�កដូចជ៖  

• ែផ�កសុខភាព៖ គួរែតផ�ល់ឣទិភាពេលើការែកលម�េសវសុខភាពផ��វេភទ និងបន�ពូជ (Sexual and Reproductive Health េ�កាត់ថ SRH) ស្រមាប់



  
 

3-S 

យុវជន ជពិេសសេ�តាមតំបន់ជនបទ។ គួរមានេសវសុខភាពយុវជនងយ្រស�ល និងគ�ីនិកេយនឌ័រ។ ការអបរ់� SRH គួរ្រត�វបានអនុវត�េ�តាមសាលាេរៀន 
និងសហគមន៍េដើម្ីបយកឈ�ះបទដ� នសង�មេរ�សេអើងេយនឌ័រែដលររំងយុវជនក��ងការែស�ងរកការព្យោបាលជំងឺកាមេរគ (Sexually Transmitted Infection េ�កាតថ់  
STI) ។   

• ែផ�កអបរ់�៖ គណុភាពៃនការអបរ់� និងអ្រតាប��ប់ការសិក្សោចំាបាច្់រត�វេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងជងេនះ។ ការលុបបំបាត់ឧបសគ�ខាងេសដ�កិច�ែដលប៉ះពាល់ដល់

ការចូលេរៀន្រត�វែតកំណត់ជឣទិភាពតាមរយៈកម�វ�ធីដូចជការេផ�រសាច់្របាក់តាមលក�ខណ� ។ គុណភាព ៃនការអប់រ� ្រត�វេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងតាមរយៈការបណ�� ះបណ� ល្រគ�បេ្រង�នបច��ប្បន� 

និងផ�ល់្របាក់ែខ្របេសើរជងមុនជការេលើកទឹកចិត� ជពិេសសស្រមាប់អ�កែដលបេ្រង�នេ�តំបន់ដច់្រសយល។ មេធ្យោបាយេ�សាលាេរៀនក៏ជឧបសគ�មួយដល់

កុមារែដលរស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទដច់្រសយលែដលចំាបាច់្រត�វេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងតាមរយៈការែកលម�េហដ� រចនសម�័ន�្របេសើជងមុន។ ស្រមាប់តំបន់កសិកម� កូនៗជអ�កជួយកំឡ�ងរដូវ្រច�តកាត់។ ដូចេនះកម�

វ�ធីសិក្សោគួរពិចារណអំពីរដូវកាលៃនសកម�ភាពកសិកម�ផងែដរ។ ែផ�កការងរ ប�� មិន្រសបៃនជំនញ្រត�វេដះ្រសាយតាមរយៈការបណ�� ះបណ� លេ�កែន�ងការងរឬតាមរយៈកម�

វ�ធីអប់រ�និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (Technical Vocational Education and Training េ�កាតថ់ TVET) ែដលឣចបត់ែបន 

ែដលឣចអនុ�� តឱ្យសិស្សសិក្សោផងេធ�ើការផង។ គួរផ�ល់កម�វ�ធីឱកាសទីពីរ និងការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈឱ្យបានេ្រចើនដល់យុវជនេ�េ្រ�សាលា និងយុវជនមិនសូវមានជំនញ ែដលេគេឃើញមាន

េ្រចើនេ�កម��ជ។ ្រក�មយុវជនេនះ្រត�វការជំនញ្រគប់្រគាន់េដើម្ីបឣចែស�ងរកការងរសមរម្យ។  

• ែផ�កការងរ៖ ប�� ពាក់ព័ន�នឹងភាពមិន្រសបគា� នឹងជំនញ្រត�វេដះ្រសាយតាមរយៈការបណ�� ះបណ� លេ�កែន�ងការងរ ឬតាមរយៈកម�វ�ធីអប់រ� និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស 

(Technical Vocational Education and Training េ�កាត់ថ TVET) ែដលឣចបត់ែបនបាន នងិឣចអនុ�� តឱ្យសិស្សសិក្សោផងេធ�ើការផង។ 

េដយសារយុវជនភាគេ្រចើនេធ�ើការងរេ�ក��ងវ�ស័យេ្រ�ផ��វការ ដូេច�ះ គួរែតមានទ្រមង់ែបបបទមួយែដលប�� កព់បីទពិេសាធន៍កន�ងមក េ្រពាះទ្រមង់េនះឣចជួយយុវជនឱ្យមានសុពលភាពេ�ក��ងែកវ

ែភ�កនិេយជក។ ការពិនិត្យេឡើងវ�ញកានែ់តសីុជេ្រ�អំពី្របព័ន� TVET និង្របសិទ�ភាពៃនកម�វ�ធីបច��ប្បន�្រត�វការជបន� ន់េដើម្ីបស្រមបស្រម�លជមួយនឹងការបណ�� ះបណ� លវ�ស័យថ�ីៗ ដូចជ 

ឧស្សោហកម�កសិផល េសវកម� និងេទសចរណ៍ និងត្រម�វការសហ្រគាសខា� តតូច និងមធ្យម។  គួរកំណត់ការបណ�� ះបណ� លណែដលវ�ស័យឯកជន្រត�វការ និងវ�ធសីា�ស�ែដលយុវជនឣចចូលរួម

ក��ងឣជីវកម�ក��ងតំបន់។ 

• ជចុងេ្រកាយ សកម�ភាពសង�មក៏គួរែតប���លជែផ�កមួយៃនកម�វ�ធីសិក្សោេទៀងទាត ់ និងេរៀបចំយុទ�នការេដើម្ីបបេង�ើនការយល់ដឹងអំពីរេបៀបែដលយុវជនឣចទទួលបានព័ត៌មាន និងចូលរួមក��ងសកម�ភាព

សង�មកាន់ែតេ្រចើន។ ការពិភាក្សោេដញេដលេបើកទូលាយ និងបរ�យប័ន�យុវជនជផ��វការគួរបេង�ើតឱ្យបានេ្រចើនេឡើងេដើម្ីបឱ្យយុវជនបានចូលរួមេ�ក��ងការេធ�ើការសេ្រមចចិត�នន ដូចជ 

មានតំណងយុវជនេ�ក��ងសភាជតិ ឬ្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍មូលដ� ន ។ តាមរយៈការេ្របើ្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម យុវជនឣចមានឱកាសចូលរួមក��ងកិច�ពិភាក្សោនេយបាយេដយចំហ។ 

េសរ�ភាពៃនការបេ��ញមតគិួរែត្រត�វបានេគារពេដើម្ីបឱ្យយុវជនឣចបេ��ញមតិរបស់ពួកេគេដយគា� នការភ័យខា� ចចំេពាះការដក់ទណ� កម�។ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម និង្រកមសីលធម៌ៃនការេ្របើ

្របាស់អុីនេធើណតិគួរែត្រត�វបានកំណត់តាមរយៈច្បោបច់្បោស់លាស់ និងបទប�� េដើម្ីបឱ្យយុវជនឣចចូលរួមេដយេសរ� និងេគារព។ 

• េគាលនេយបាយ្រត�វែតេធ�ើការពិចារណពិេសសស្រមាប់យុវជនេ�តាមជនបទ និង�ស�ីវ�យេក�ង េ្រពាះ យុវជនជង 80 ភាគរយ រស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទនិងភាគេ្រចើនេធ�ើការងរ

ក��ងវ�ស័យកសិកម�។ សកា� នពុលក��ងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម�តាមបេណ� យែខ្សសង� កក់សិកម�េនះគមឺានតៃម�ខ�ស់។ ជដំបូង គួរែតែកលម�ផលិតភាពកសិកម�ឱ្យ

្របេសើរេឡើងេដើម្ីបបេង�ើន្របាក់ចំណូលរបស់កសិករ។ តំបន់ជនបទ្រត�វការេហដ� រចនសម�័ន�្របេសើរជងមុន ដូចជ ធារសា�ស� និងបេច�កេទសផលិតកម� េហើយកសិករវ�យេក�ងគួរែត្រត�វបាន

បណ�� ះបណ� លស�ីពីការអភិវឌ្ឍជនំញឣជីវកម� និងទីផ្សោ។ េសវការងរគួរគំា្រទដល់សហ្រគនិវ�យេក�ងក��ងតំបន់ជនបទេដើម្ីបេលើកទឹកចិត�ក��ងការបេង�ើតផលិតផល 

និងេសវកម�តៃម�បែន�មថ�ីៗតាមែខ្សសង� ក់តៃម�កសិ-ឣហា莨រ។ លទ�ភាពទទួលបាននូវការគំាពារែផ�កហិរ��វត�� និងសង�មគឺពិតជមានសំខាន់ខា� ំងណស់ក��ងការជំរុញឱ្យយុវជនេ�តាមជនបទបាន

កា� យជសហ្រគិន។ ការងរខា� តតូចនិងមធ្យម (SME) ក��ងតំបនម់ានសកា� នុពលបំផុតក��ងការបេង�ើតការងរស្រមាប់យុវជន។ ការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកេគេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� 

និងេសវកម�គួរែត្រត�វបានេលើកកម�ស់។ 

• ម្៉យោងេទៀត�ស�ីវ�យេក�ងគួរែតទទួលបានការបណ�� ះបណ� ល្រគប់្រគាន់បែន�មេទៀតទាក់ទិននឹងខ�ឹមសារ និងការចូលក��ងសហ្រគិនភាព ការ្រគប់្រគងឣជីវកម� 

ឬជនំញកសិកម�ច្រម�ះបែន�មេទៀតេដើម្ីបបេង�ើនផលិតភាព។ ទំាងេនះគួរែតអមេដយយន�ការគំា្រទដូចជ ការែថទំាកូន្របចំាៃថ� និងការគំាពារសង�មជមូលដ� ន 

េដើម្ីបឱ្យ�ស�ីឣចែបងែចកេពលេវលារបស់ខ��នវងការងរនិង្រគ�សារ។ 

 េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (National Youth Development Policy េ�កាតថ់ NYDP) ែដលមានែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីប

អភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (National Youth Action Plan េ�កាត់ថ NYAP) ផងេនះគឺឣចឆ��ះប�� ំងនូវការចូលរួមក��ងនេយបាយថ�ី េដើម្ីបប���ល និងជំរុញយុវជនឱ្យចូលរួម

ក��ងវ�ស័យឣទិភាពេផ្សងៗ ។  
 ទាក់ទងនឹងការព្រងងឹសា� ប័ន: 

• NYDP ចំាបាច់្រត�វមានថវ�កា្រគប់្រគាន់ េហើយសា� ប័ន្រត�វមានសមត�ភាពអនុវត�ែផនការសកម�ភាពេនះ។ ថវ�កាជតិ្របចំាឆា� ំគួរប���លថវ�កាស្រមាប់ការអនុវត�កម�វ�ធី NYAP ។ ្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជ

េដើម្ីបអភវិឌ្ឍយុវជន (National Youth Development Council េ�កាតថ់ ក.ជ.យ.) និងអគ�េលខាធិការដ� នែដលេទើបបេង�ើតថ�ី

គួរែតេកៀរគរជំនួយបេច�កេទសពីគួរៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន� េដើម្ីបជួយជំរុញឱ្យមានការែកលម� និងអនុវត�ឯកសារច្បោប់ និងេគាលនេយបាយមូលដ� នេផ្សងៗ ដូចជ ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីប

អភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) តាម្រកសួងែខ្សបេណ� យ ។ ការេធ�ើសា� ប័នភាវូបនីយកម� និង្របតិបត�ិកម�ៃន ក.ជ.យ. ឣចទទលួបានេជគជ័យេ�បាន វឣ្រស័យេលើការចូលរួមចំែណក

ពី្រកសួងែខ្សបេណ� យ និងអង�ការយុវជនធំ ។ៗ   តំណងយុវជនេ�ក��ង ក.ជ.យ. មកពីសហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (ស.ស.យ.ក.) ស្រមាប់េពលបច��ប្បន�។ ចំណុចេនះេ�ក��ងែភ�ករបស់យុវជនគជឺប��

្រសបច្បោប់របស់ ក.ជ.យ.។  

• ក.ជ.យ. បច��ប្បន�ស�ិតេ�ក��ង្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ (អយក.) ។ ក.ជ.យ. គួរែតែស�ងរកឋានៈឯករជ្យមួយ េដើម្ីបធានតួនទីស្រមបស្រម�លេដយមិនលេម��ងក��ងចំេណមអ�កពាក់ព័ន�េផ្សងៗ។ 

គួរមាននីតិវ�ធីទំនក់ទំនងរដ�បាលៃផ�ក��ង និងខាងេ្រ�យ៉ងច្បោស់លាស់រវងរជរដ� ភិបាល ថ� ក់្រកសួង និងថ� ក់រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ។ 



  
 

4-S 

• គួរព្រងឹងសមត�ភាពរបស់អគ�េលខាធិការដ� ន ក.ជ.យ.។ េលខាធិការដ� នគួរមានលទ�ភាព្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ការអនុវត� NYAP ។ គួរេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម� (M & E 

system) ែដលមានសូចនករជក់លាក់របស់យុវជនស្រមាប់ NYAP ។ 

• គួរេរៀបចឱំ្យមានការពិេ្រគាះជេទៀងទាត់ជមួយយុវជន។ ការចូលរួមរបស់យុវជនេកើតមានជសំខាន់េ�ថ� ក់មូលដ� ន។ ក.ជ.យ. 

គួរែតបេង�ើតយន�ការពិេ្រគាះេយបល់មួយជមួយយុវជនដូចជកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយបល់ថ� ក់េខត�្របចំា្រតីមាស ការពិេ្រគាះពិភាក្សោ្របចំាតំបន់រយៈេពល 6 ែខម�ង និងសន�ិបាតយុវជនជតិ្របចំាឆា� ំដូចមានេ�ក��ង 

NYDP។ 
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ជំពូកទ ី១: របាយការណយ៍វុជនកម��ជ 
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ជំពូកទី ១: 
របាយការណ៍យុវជនកម��ជ 

 
 ្រពះរជណច្រកកម��ជគជឺ្របេទសមួយែដលសម្ប�រេ�េដយធនធានយុវជន។ ពីរភាគបីៃន្របជជន ចំនួន 15 លាននក់ ៃន្របេទសេនះ គឺជយុវជនែដលមានឣយុេ្រកាម 30 ឆា�  ំ(េយងតាមការ

ប៉ាន់្របមាណរបស់អង�ការសហ្របជជតិ ឆា� ំ2013) ។ េនះតំណងឱ្យភាគលាភ្របជសា្រស�ែដលឣចនំឱ្យមានកំេណើនេសដ�កិច�សង�ម និងកំែណទ្រមង់។ ភាគលាភ្របជសា�ស�េកើតេឡើងេ�េពលែដលចំនួនសរុប ៃន

អ្រតាកំេណើតទាប និងអ្រតាមរណភាពទាប ែដលនំឱ្យមានកំេណើន្របជជន និងយុវជនេពញឣយុេធ�ើការ។ េដើម្ីបទាញយកផល្របេយជន៍ពីឱកាសេនះ ចំាបាច់ ្រត� វមានេគាលនេយបាយទូលំទូលាយនិង

យុទ�សា្រស� េដើម្ីបផ�ល់លទ�ភាពឱ្យយុវជនទទួលការអប់រ� ្របកបេដយគុណភាព និងការងរល� ្រត�វបេង�ើនជនំញរបស់ពួកេគ និង្រត�វផ�ល់េសវែថទំាសុខភាពងយ្រស�លដល់ពួកេគ។ ការខកខានមិនបានេធ�ើដូេច�ះនឹងេធ�ើឱ្យ

ភាគលាភេនះកា� យេ�ជចំណយេសដ�កិច�សង�មែដលមិនឣចែរកពុនបាន និងអូសបន� យេពលយូរអែង�ង។ េដយសារែតកម��ជឈានចូលក��ងសង�មមួយែដលមានវ�យចំណស់ មនសុ្សែដលកំពុងេកើនេឡើងេនះនងឹពឹងែផ�កទំាង្រស�ងេលើ

សមាជកិ្រគ�សារ និងធនធានសាធារណៈែដលកំពុងខ�ះខាត្រសាប។់ សា� នភាពេនះទាមទារឱ្យមានការយកចិត�ទុកដក់ជបន� នថ់េតើយុវជនកម��ជកំពុងែតរ�កចេ្រមើនប៉ុណ�  ែផ�កេលើទំហំខុសគា� ៃនសុខមាលភាព ដូចជ វ�ស័យអប់រ� ការងរ 

សុខភាព និងការចូលក��ងសង�ម និងេដើម្ីបកំណត់នូវគមា� តក��ងេគាលនេយបាយស្រមាប់យុវជន។ 
 ទ្រមង់ៃនការវ�ភាគេលើជំពូកេនះែផ�កេលើឧបករណ៍ែដលេ្របើស្រមាប់បេង�ើតេគាលនេយបាយសុខុមាលភាពយុវជនរបស់មជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍន៍ OECD (the Evidence-based 
Policy Making for Youth Well-being: A Toolkit (េយងតាម OECD, 2017b)។ ឧបករណ៍េនះេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�វដ�ជីវ�ត និងដកេ់ចញនវូទ្រមង់ៃនការ

វ�ភាគពហុវ�មា្រត (Multi-dimension) េដើម្ីបពនតិ្យេលើសា� នភាពរបស់យុវជនតាមរយៈ ការអប់រ� សុខភាព ការងរ ការចូលរួមក��ងសង�ម និងសុខុមាលភាព ែដលធាតទំុាង 5 េនះ ្រត�វបានចាត់ទុកថ 
ជគន�ឹះៃនសុខុមាលភាពរបស់យុវជន។ ការវ�ភាគេនះឣចរកេឃើញទ្រមងៃ់នយុវជនែដលជួបការលំបាក និងេដើម្ីបបានយល់កានែ់ត្របេសើរជងមុននូវបុព�េហតុៃនភាពងយរងេ្រគាះនិងលទ�ផលអវ�ជ�មានែដលយុវជនកំពុង្របឈម។ េដើម្ីបេធ�ើការេ្រប�ប

េធៀបឱ្យមានលក�ណៈជអន�រជតិ (គេ្រមាងពាក់ព័ន�នឹងយុវជនរបស់សហភាពអឺរ�ុបនិងមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD បានអនុវត�េ�ក��ង្របេទសចំនួន១០) របាយការណ៍េនះនងឹពិនិត្យេមើលទិន�ន័យៃន្រក�មយុវជនែដលមាន

ឣយុពី 15េ� 29 ឆា� ំ េបើសិនជឣច។ េបើេទាះបីជនិយមន័យរបស់អង�ការសហ្របជជតិគឺសំេ�េលើ្រក�មយុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 24 ឆា� ំក៏េដយ េហើយេ្រពាះែតការវ�ភាគេនះេ្របើវ�ធីសា្រស�វដ�ជីវ�ត ដូេច�ះ្រក�មយុវជនែដល

ឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29 ឆា�  ំគជឺ្រក�មែដលឣច្របមូលយកកតា� ែដលរំងស�ះ ឬកតា� ែដលឣចជួយឱ្យដំេណើរផ� ស់ប��រេ�វ�យចាស់របស់ពួកេគទទួលេជគជ័យ។ ែផ�កតេ�េនះនឹងបង� ញពទីិដ�ភាព ៃនសា� នភាពយុវជនកម��ជក��ងវ�ស័យសុខាភិបាល ការងរ 

ការអប់រ� និងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម (េយងតាម OECD, 2011) ។ 

១.១ ទិដ�ភាពទេូ� 
 ពុំមាននិយមន័យៃនពាក្យ«យុវជន»ណមួយែដល្រត�វបានេគកំណតជ់សកលេនះេទ។ អង�ការសហ្របជជតិ (UN) កំណត់ថ យុវជន្រត�វមានឣយុពី 15េ�24 ឆា� ំ 

ខណៈែដលសហភាពឣ�ហ�ិកកំណត់ថ ជយុវជន្រត�វមានឣយុព ី15េ�35 ឆា� ។ំ េ�ក��ង្របេទសកម��ជ ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ (េ�កាតថ់ អយក.) កំណត់ថ យុវជន្រត�វមានឣយុព ី15 េ� 30 ឆា� ំ េទាះអ�កេនះ

េរៀបការរួចក៏េដយ។ យុវជនគឺជរយៈេពលៃនការផ� ស់ប��រទំាងរងកាយ និងសង�ម េ្រពាះថ មនុស្សមា� ក់្រត�វែតឆ�ងពកីុមារភាពេ�វ�យចំណស់។ រយៈេពលេនះគឺជរយៈេពលែដលងយរងេ្រគាះបំផុតក��ងជីវ�តរបស់មនុស្សមា� ក់ េ្រពាះថ េនះ

ជដំណក់កាលៃនការរួមប���លគា� រវងទំនួលខុស្រត�វែដលការេកើនេឡើងជលំដប់ ការសេ្រមចចិត�ផ� ស់ប��រជីវ�ត និងការេកើនេឡើងនូវ សមា� ធសង�ម និងៃដគូដ៏េលើសលុប។ 
 េ�ក��ង្របេទសកម��ជយុវជន (15 េ� 30 ឆា� )ំ មានចំនួន្របែហល 33 ភាគរយ ៃនចំនួន្របជជនសរុប (សូមេមើល តារង 1) ។ ភាគេ្រចើនៃនយុវជនគឺ ជជនជតិែខ�រ (96 ភាគរយ) នងិ 83 ភាគរយ 
រស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទ ែដលក��ងេនះភាគេ្រចើនរស់េ�ក��ងតំបនជ់ុំវ�ញបឹងទេន�សាបនិងតំបន់វលទនំប។ ្របជជនសរុបេ�ក��ងទី្រក�ងរជធានីភ�ំេពញក��ងឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014 បានការេកើនេឡើងចំនួន 19 ភាគរយ 
េដយសារការវ�វត�្របជសា្រស� និងនរគរូបនីយកម�ផងែដរ។ យុវជនេ�រជធានីភ�ំេពញបានេកើនេឡើងចំនួន 57 ភាគរយ ។ ពួកេគភាគេ្រចើន (91 ភាគរយ) េចះអក្សរ (េយងតាម CSES ឆា� 2ំ014) ប៉ុែន�ក��ងចំេណមេនះ 

មានែត 28 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះែដលបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ក្រមិតមធ្យម (េយងតាម អយក. ឆា�  ំ2016) ។ ពីរភាគបីៃនយុវជនបានប��ប់ការសិក្សោ េហើយមួយភាគបីកំពុងសិក្សោ ប៉ុែន�ពាក់កណ� លៃនពួកេគេធ�ើការងរផង

េរៀនផង (េយងតាម SWTS, ILO 2013)។ 

តារង 1 (1-1) ការពពិណន៌ពយីវុជនកម��ជែដលមានឣយុព ី15 េ� 30 ឆា� ំ 

ឣយពុ ី15 េ� 30 ឆា�  ំ 2004 2014 2004 2014 
ចនំនួ  ភាគរយ 

ចនំនួ្របជជន  
សរុប 4 139 253 5 071 495 100.00 100.00 
្រប�ស    2 062 098 2 565 481 49.82 50.59 
្រស ី 2 080 966 2 510 332 50.27 49.50 

ជតសិាសន ៍
ែខ�រ 3 980 606 4 886 572 96.17 96.35 
ជនជតិភាគតិចេផ្សងៗ 36 432 72 976 0.88 1.44 
េផ្សងៗ 127 272 117 998 3.07 2.33 

ជនពកិារភាព 
ពិការ 79 733 52 634 1.93 1.04 
មិនពិការ 4 058 738 5 013 257 98.05 98.85 

ទ្ីរក�ង / ជនបទ 
ទី្រក�ង  862 154  17.00 
ជនបទ  4 209 341  83.00 

តបំន ់ 
ភ�ំេពញ 439 280 690 580 10.61 13.62 
ទំនប 1 752 604 1 754 526 42.34 34.60 
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ទេន�សាប 1 225 546 1 660 570 29.61 32.74 
េឆ�រ 296 917 360 988 7.17 7.12 
ខ�ង់រប និងភ�ំ   428 586 600 288 10.35 11.84 

 ្របភព៖ ស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មកម��ជ (CSES) ឆា� ំ 2004និង 2014 

១.២ សុខភាព 
 យុវជនគឺជេពលេវលាងយរងផលប៉ះពាល់េលើឣកប្បកិរ�យ្របថុយ្របថនដំបូង ដូចជ ទំនក់ទំនងផ��វេភទនិងសាររ�េលាភបំពាន។ ជពិេសសមនុស្សវ�យជទំង់ឣច្របឈមមុខនឹងប�� ជេ្រចើន

េលើសពីេនះេ�េទៀត។ េ�ទូទំាងពិភពេលាក មួយភាគបួនៃនយុវតី (39 លាននក់) និង 17 ភាគរយ ៃនេក�ង្រប�សែដលមានឣយុេរៀនេ�មធ្យមសិក្សោេន� ះពី 11េ�15 ឆា�  ំមិនបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេទ (េយងតាម អង�ការ

យូេណស�� ឆា�  ំ 2008) ។ ការស�ិតេ�េ្រ�សាលាេរៀនរ�តែតេធ�ើឱ្យពួកេគកាន់ែតងយរងេ្រគាះខាងផ��វេភទ ការេរៀបឣពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានកូនេ�វ�យេក�ងផងែដរ។ យុវតីរប់លាននក់្រត�វបានបង�ំឱ្យចូលេ�ក��ងការរួមេភទ 

ឣពាហ៍ពិពាហ៍ែដលខ��នមនិចង់បាន េហើយេ�ទីបំផុតមានគភ៌ទំាងខ��នមិនចង់បាន រ�លូតកូនគា� នសុវត�ិភាព ការឆ�ងជំងឺផ��វេភទ (ជំងឺកាមេរគ) និងេមេរគេអដស៍។ េ�ក��ង្របេទសែដលមានចណូំលទាប និងមធ្យម (មិនរប់

រួមប���ល្របេទសចិនេទ) 12 ភាគរយ ៃនយុវតី្រត�វបានបង�ំឱ្យេរៀបការមុនេពលពួកេគមានឣយុ 15 ឆា�  ំ ខណៈេពលែដល 34 ភាគរយ េទៀតបានេរៀបការ ឬមានសម�័ន�េម្រតីមុនឣយុ 18 ឆា� ំ។ 

មូលេហតុចម្បងៃនការឆ�ងជំងឺ និងការសា� ប់ក��ងចំេណម�ស�ីវ�យេក�ងែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 24 ឆា�  ំក��ង្របេទសទំាងេនះេកើតេចញពីផលវ�បាកៃនការមានគភ៌ ការរ�លូតកូនគា� នសុវត�ិភាពនិងការស្រមាលកូនគា� នសុវត�ិភាព។ 

េ�ក��ងឆា� ំ 2011 ក��ងចំេណមអ�កឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ីៗ មាន 41 ភាគរយ ជេក�ងជំទង់ និងយុវជន (េយងតាមUNFPA 2013) ។ ជធម�តា សូចនករសុខភាពយុវជនរប់ប���លទំាងអ្រតាមរណភាព 

ការឆ�ងជំងឺ ការឆ�ងជំងឺផ��វេភទ និងសាររ�េលាភបំពាន។  

១.២.១ អ្រតាមរណភាពយុវជន 
 សា� នភាពសុខភាពទូេ�របស់យុវជនកម��ជមានភាព្របេសើរេឡើងក��ងរយៈេពលប៉ុន� នឆា� ំមកេនះ។ អ្រតាមរណភាពរបស់យុវជនបានថយចុះចំនួន 40 ភាគរយ គឺថយចុះពី 2,5 ក��ងឆា� ំ 2005 ដល់ 1,5 
ក��ងឆា� ំ 2015 ។ ចំែណកអ្រតាមរណភាពេ�ឆា� ំ 2015 គឺ 119 នក់ ក��ងចំេណម�ស�ី 100 000 នក់ និង 183 ក��ងចំេណមបុរស 100 000 នក់ (សូមេមើល តារង 1.2) ។ 
បុរសវ�យេក�ងគឺមានចំនួន 50ភាគរយ ែដលពួកេគរងផលប៉ះពាល់េ្រចើនជង�ស�ីវ�យេក�ង។ អ្រតាមរណភាពរបស់យុវជនេនះគឺ គណនចំននួៃនការសា� ប់ក��ងចំេណមមនុស្សចំនួន 100 000 នក ់ែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 
េ� 29  ឆា� ំ។  
  អ្រតាមរណភាពរបស់មាតា (Maternal Mortality  Rate េ�កាតថ់ MMR) កម៏ានភាព្របេសើរេឡើងចំន ួ53 ភាគរយ ផងែដរ េ�ចេន� ះឆា�  ំ2005 នងិឆា�  ំ2014។ េ�ក��ងឆា�  ំ2014  

�ស�ីវ�យេក�ងចំនួន 13 នកក់��ងចេំណម�ស�ី 100 000 នក់បានសា� ប់េពលសំរលកូន េបើេ្រប�បេធៀបេ�ឆា�  ំ 2005 សា� បរ់ហូតដល់ 28 នក ់(សូមេមើល តារង 1.2) ។ ដូេច�ះ េឃើញថ ការធា� ក់ចុះៃនអ្រតាមរណភាពរបស់មាតា (MMR) 
មានការរ�កចេ្រមើន។ MMR សំេ�េលើចំនួន�ស�ីែដលសា� ប់្របចំាឆា� ំ (គឺ្រស�ីវ�យេក�ងែដលឣយុចេន� ះពី15េ�29ឆា� ំ) ក��ងចំេណម�ស�ីចំនួន 100 000 នក់ េដយសារប�� ធ�ន់ធ�រេពលមានគភ៌ 

ឬការ្រគប់្រគងខ��នមិនបានល� (មនិរបប់���លេ្រគាះថ� ក់ ឬឧបទ�វេហតុៃចដន្យេទ)។   

តារង 2 (1-2) អ្រតាមរណភាពយវុជន  (ឣយពុ ី15 េ� 29 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2005 និង 2015 

  
2005 2015 

សរបុ ្រស ី ្រប�ស សរបុ ្រស ី ្រប�ស 

អ្រតាមរណភាពមាតា MMR (ក��ង 1 000 នក)់ 2.5 2.2 2.9 1.5 1.2 1.8 

អ្រតាមរណភាពមាតា (ក��ង 1 00 000 នក ់េពលសំរល)   27.8 NA   13 NA 

្របភព៖ អង�ការសុខភាពពិភពេលាកឆា� ំ2005 ឆា� ំ2015; DHS ឆា� ំ2014 ស្រមាប់ទិន�ន័យ MMR ។ 
ចណំំ៖ MMR េនះរួមប���លទំាងការសា� ប់អំឡ�ងេពលមានគភ៌ េពលស្រមាលកូន ឬក��ងរយៈេពល 42 ៃថ�េ្រកាយការរ�លូតកូន មិនគិតពីទីកែន�ងនិងរយៈេពលមានគភ៌ឆា� ំេឡើយ។ * ទិន�ន័យស្រមាប់ឆា� ំ 2014។ 
 
 ភាគរយៃនការសា� ប់បណ� លមកពីការឆ�ងេមេរគេអដស៍ ឬជំងឺេអដស៍ក��ងចំេណមយុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29 ឆា� ំបានថយចុះចនំួន 87 ភាគរយ ចាប់តំាងពឆីា� ំ 2005 មកេម៉�ះ។ ប៉ុែន�

មូលេហតុឈានមុខេគ ៃនការសា� ប់ក��ងចំេណមយុវជននេពលេនះគ ឺ េ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍ បន� ប់មកេទៀតគឺ ការបង�េ្រគាះថ� ក់ខ��នឯង ែដល្របការេនះកាន់ែតធ�ន់ធ�រេឡើងៗ តំាងពីឆា� ំ 2005 ជពិេសសស្រមាប់យុវជនវ�យេក�ងែតម�ង (សូមេមើល 

តារង 1.3) ។ មូលេហតុឈានមុខេគេផ្សងេទៀតរួមមានជំងឺរេបង លក�ខណ� សុខភាពរបស់មាតា និងជំងឺសរៃសឈាមេបះដូង។ 

របូភាព 1(1-1) មលូេហតឈុានមខុេគក��ងចេំណមមលូេហតៃុនការសា� បយ់វុជនសរបុឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ េ�ក��ងឆា� ំ 2005 នងិ 2015  
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 ្របភព៖ អង�ការសុខភាពពិភពេលាកឆា� ំ2015 

តារង 3 (1-3) បែំណងែចកមលូេហតៃុនការសា� បក់��ងចេំណមយវុជនែដលមានឣយពុ ី15 េ� 29 ក��ងឆា� ំ 2005 និង 2015 

 មលូេហតៃុនការសា� ប ់
2005 2015 

សរបុ 

�ស� ី

វ�យេក�ង 

បរុស 

វ�យេក�ង សរបុ 

�ស� ី

វ�យេក�ង 

បរុស 

វ�យេក�ង 

េ្រគាះថ� កច់រចរណ ៍ 11.6 3.1 18.2 16.8 5.1 24.3 
បង�េ្រគាះថ� កខ់��នឯង 7.8 8.0 7.7 11.3 11.1 11.4 
លង់ទឹក 4.9 2.7 6.6 5.9 3.2 7.6 
អំេពើហឹង្សោរវងបុគ�ល 3.3 0.8 5.3 2.6 0.8 3.8 
ការរងរបួសេផ្សងៗ 6.1 5.1 6.8 7.7 6.5 8.4 
ជំងឺរេបង 7.6 7.1 8.0 7.1 7.2 7.1 
េមេរគេអដស ៍/ ជំងឺេអដស ៍ 23.4 27.0 20.7 3.3 4.6 2.4 
ការឆ�ងេមេរគផ��វដេង�ើម 2.6 3.2 2.1 3.5 4.8 2.7 
ជំងឺមាតាភាព 3.4 7.8 NA 3.4 8.6 NA 
ជំងឺឆ�ងេផ្សងៗ 8.7 10.5 7.4 7.6 10.4 5.9 
ជំងឺសរៃសឈាមេបះដូង 7.6 9.8 5.9 10.7 13.5 8.9 
ជំងឺមិនឆ�ងេផ្សងៗ 12.9 14.9 11.4 20.1 24.3 17.5 
សរបុ 100 100 100 100 100 100 

្របភព៖ អង�ការសុខភាពពិភពេលាក (WHO)ឆា� ំ2005 និង 2015     

១.២.២ សខុភាពផ��វេភទ នងិបន�ពជូ (SRH) 
សុខភាពផ��វេភទនិងបន�ពូជ (SRH) គឺជការ្រព�យបារម�ជពិេសសស្រមាប់�ស�ីវ�យជំទង់ និង�ស�ីវ�យេក�ងេ្រពាះថ ការមានគភ៌និងការមានកូនវ�យេក�ងឣចមានផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មានរយៈេពលែវងក��ងជីវ�តរបស់ពួកេគ។ 
អង�ការសុខភាពពិភពេលាក (WHO) បានប៉ាន់្របមាណថ េ�ទូទំាងពិភពេលាក�ស�ីវ�យេក�ង្របែហល 16 លាននក់ែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ និងយុវតីចំនួន មួយលាននក់ែដលមានឣយុេ្រកាម 15 
ឆា� ំផ�ល់កំេណើតឱ្យកូនជេរៀងរល់ឆា� ំ ែដលការផ�ល់កំេណើតែបបេនះមានេ្រចើនបំផុតេ�ក��ង្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យម និងទាប។ ផលវ�បាកក��ងេពលមានគភ៌ 

និងបេង�ើតកូនគឺជបុព�េហតុធំបផំុតទីពីរៃនការសា� ប់របស់យុវតីឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា� េំ�ទូទំាងពិភពេលាក។ ជេរៀងរល់ឆា� ំ យុវតីែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ ្របមាណជ 3 លាននកេ់�រកេសវ

រ�លូតកូនគា� នសុវត�ិភាព។ ទារកែដលេកើតេលើមា� យែដលមានវ�យជំទងឣ់ច្របឈមមខុនងឹហា莨និភ័យៃនការសា� ប់ខ�ស់ជងទារកែដលេកើតេលើ�ស�ីែដលមានឣយុចេន� ះពី 20 េ� 24 ឆា�  ំ (េយងតាមអង�ការ WHO ឆា�  ំ

2014)។  
 េ�្របេទសកម��ជ អ្រតាបន�ពូជសរុប (Total Tertility Rate េ�កាត់ថ TFR) ែដលកំណត់ថជចំនួនមធ្យមៃនកុមារែដលេកើតេលើ�ស�ីែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 

49 ឆា� ំបានថយចុះពីចំននួ 3,4 ក��ងឆា� ំ 2005 ដល់ចំនួន 2,7 ក��ងឆា� ំ 2014។ េទាះយ៉ងណ អ្រតាបន�ពូជរបស់េក�ងជំទង់ (ឣយុពី 15េ�19 ឆា� )ំ បានេកើនេឡើងនេពលថ�ីៗេនះគឺ ពីចំនួន 47 
នក់ េ� 57 នក់ ក��ងចំេណម�ស�ចីំនួន 1000 នក់េ�ឆា� ំ 2005 េពាលគឺេស�ើនឹង 12ភាគរយ ៃនេក�ង្រសីជំទង់ែដលបានកា� យជមា� យ ឬពរេពាះកនូដបំូងរបស់ខ��ន។ ករណីទំាងេនះភាគេ្រចើន 

មា� យមានឣយុចេន� ះពី 18េ�19 ឆា�  ំ ែដលឣយុ 18 ឆា�  ំ ជឣយុេរៀបការ្រសបច្បោប់។ េ�ឆា� ំ 2014 យុវតីមា� ក់ក��ងចំេណមេក�ង្រសីបីនក់ែដលមានឣយុ 19 ឆា�  ំ បានផ�ល់កំេណើតទារក ឬពរេពាះ

កូនដំបូងរបស់ខ��ន។ ចំែណកអ្រតាបន�ពូជរបស់េក�ង្រសីេ�តាមតំបន់ជនបទគឺ មានចំនួនបីដងខ�ស់ជងេ�ក��ងតំបន់ទ្ីរក�ង និង ចំនួន 1,5 ដង ខ�ស់ជង�ស�ីែដលមានឣយុចេន� ះពី 20េ� 24 ឆា�  ំ(សូមេមើល តារង 
1.4)។ 
 បុព�េហតុ ៃនការមានគភ៌របស់េក�ងជំទង់ ឬភាពជមា� យវ�យេក�ងមានទំនក់ទំនងយ៉ងខា� ំងជមួយនឹងក្រមតិៃនការអប់រ�។ ជងមួយភាគបីៃនេក�ងជំទង់ (37 ភាគរយ) ែដលមិនបានចូល

សាលាបានផ�ល់កំេណើត ឬមានគភ ៌ េបើេធៀបនឹងេក�ង្រសីបានទទួលការអប់រ�្រតឹមថ� ក់បឋមសិក្សោ គឺមានចំនួន 18 ភាគរយ េហើយេបើេធៀបនឹងអ�កទទួលបានការអប់រ�មធ្យមសិក្សោ ឬខ�ស់ជងេនះ គមឺានែត 8 ភាគរយ  ប៉ុេណ� ះ 

(េយងតាម CDHS ឆា� 2ំ014)។ ការវ�ភាគេលើការថយចុះ ៃនអេថរច្រម�ះែដលបានអនុវត�ស្រមាបក់ារសិក្សោេនះបានបង� ញថ ្រគបយ៉់ងគឺេស�ើគា� ទំាងអស់គឺថ �ស�ីវ�យេក�ងែដលទទួលបានការអប់រ�្រតឹម
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ក្រមិតមធ្យមសិក្សោមានហា莨និភ័យេពលសំរលកូនទាបជង�ស�ីវ�យេក�ងែដលមិនបានទទួលការអប់រ�េ�ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ។ េហើយ�ស�ីវ�យេក�ងែដលកំពុងេធ�ើការក៏ទំនងជមានកូនតិច ជង�ស�ីវ�យេក�ងែដលមិនកំពុងេធ�ើការែដរ 
(េយងតាម Meng, Po & Thiep ឆា� ំ 2013)។  

តារង 4 (1-4) អ្រតាបន�ពូជសរបុ (ក��ងចេំណម�ស� ី1 000 នក)់ តាមលេំ�ដ� ន និង្រក�មឣយ ុ ឆា� 2ំ014 

្រក�មឣយ ុ   ទ្ីរក�ង     ជនបទ     សរបុ 

15-19 21 66 57 
20-24 101 179 162 
25-29 135 156 152 
30-34 92 104 102 
35-39 56 50 51 
40-44 11 18 17 
45-49 3 5 4 

សរបុ 

(ឣយពុ ី15-49 ឆា� ំ) 
2.1 2.9 2.7 

្របភព៖   ការស�ងម់តិសុខភាពនិង្របជរ�ស�កម��ជ (CDHS) ឆា� ំ 2014 

 
 �ស�ីវ�យេក�ងជួបហា莨និភ័យៃនការឆ�ងជំងឺផ��វេភទ )ជំងឺកាមេរគ(  េ្រចើនជងបុរសវ�យេក�ង។ េយងតាម CDHS ឆា� ំ 2014 បានឱ្យដឹងថ អ្រតាៃនជំងឺកាមេរគជ�ស�ីក��ងអំឡ�ងេពល 12 
ែខមុនេពលស�ង់មតិមានចំនួន 5,6 ភាគរយ ក��ងចំេណម�ស�ីអ�កផ�ល់ចេម�ើយចំននួ 11 678 នក់ ែដលមានឣយុចេន� ះពី 15េ� 49 ឆា�  ំ ែដលធា� ប់រួមេភទ រប់ទំាងការរួមេភទជមួយប�ីរបស់ខ��នផង។ េ�
ក��ងចំេណម�ស�ីឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29 ឆា� ំអ្រតាឆ�ងគឺ 5 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 មានការេកើនេឡើងចំនួន 2,7 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2005។ 

អ្រតាៃនការឆ�ងេមេរគគឺខ�ស់បផំុតេ�ក��ងតំបន់រជធានីភ�ំេពញនិងតំបន់េឆ�រ និងទាបបំផុតេ�តំបន់ទេន�សាប។ �ស�ីវ�យេក�ងជេ្រចើនែដលមានសា� នភាព្រកី្រកបំផុត និងមានបំផុតមានជំងឺកាមេរគ។ េនះឣចពន្យល់បានយ៉ងច្បោល់

ថ �ស�ីជេ្រចើនមកពី្រគ�សារ្រក្ីរកបំផុតេរៀបការេ�វ�យេក�ងេពក េហើយចំេណះដឹងអំពីជំងឺកាមេរគេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ (េយងតាម Santhya & Jejeebhoy 2012) ។ 
�ស�ីវ�យេក�ងែដលមានសា� នភាព្រទព្យធនមានបំផុត ពួកេគទំនងជរងផលប៉ះពាល់ឥរ�យបថេ្រគាះថ� ក់ពីៃដគូរបស់ខ��ន េ្រពាះថ ្រទព្យសម្បត�ិបានផ្សោរភា� ប់យ៉ងខា� ំងជមួយៃដគូរួមេភទេ្រចើន (េយងតាម Rutaremwa et 
al, n.d; Chimoyi & Musenge 2014; Kuhanen 2010)។ អ្រតាឆ�ងជំងឺកាមេរគបុរសគមឺានតិចតួច ្របែហល 0,5 ភាគរយ ក��ងចំេណមបុរសែដលរួមេភទចនំួន 

3506 នក់។ យុវជនឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ្របែហល 0,7 ភាគរយ ឣចឆ�ងជំងឺកាមេរគតិចជង�ស�ីវ�យេក�ង។ ជំងឺកាមេរគេលើយុវជនមិនសូវេកើតមានញឹកញប់េទ េ�ក��ងតបំន់េឆ�រ និងទេន�សាប (សូមេមើល តារង 

1.5) ។  

តារង 5 (1-5) យវុជនមានជងំសឺង�មតាមតំបន ់និង្រទព្យធន (ភាគរយ ៃនយវុជនសរបុឣយពុ ី15 េ� 29 ឆា� ំ) ក��ងឆា� ំ 2005 និងឆា� ំ 2014 

  2005  2014  
�ស� ី

វ�យេក�ង 
បរុស 

វ�យេក�ង 
�ស� ី

វ�យេក�ង 
បរុស 

វ�យេក�ង 
សរបុ     2.7 0.9 5.0 0.7 
តបំន ់
   ភ�ំេពញ 4.6 1.0 5.7 1.2 
   វលទំនប     1.8 0.6 4.7 0.8 
   ទេន�សាប    4.1 1.2 3.8 0.5 
   េឆ�រ    1.3 0.7 7.9 0.0 
   ខ�ង់រប នងិភ�ំ    1.8 0.6 5.6 0.8 
សា� នភាព្រទព្យធន 
   ្រកី្រកបំផុត 2.9 0.3 4.5 0.5 
   ្រកី្រក    2.5 0.7 4.1 0.5 
   កណ� ល 2.8 1.6 5.6 0.6 
  មាន 2.1 0.9 5.4 0.0 
  មានបំផុត 3.2 0.9 5.4 1.5 

 ្របភព៖ CDHS ឆា� ំ 2005 និងឆា� ំ 2014           ចណំំ៖ អ្រតាឆ�ងក��ងរយៈេពល 12 ែខមុនេពលស�ង់មតិ។ 

 ១.២.៣ ការរ�េលាភបពំានេដយសារេ្រគ�ងេញ�ន 
 ការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិងការេញ�នថ� ំក��ងចំេណមយុវវ�យកម��ជកំពុងេកើនេឡើង។ ទិន�ន័យផ��វការស�ីពី

អ�កេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននងិអ�កេញ�នថ� ំមានការលំបាកក��ងការ្របមូលេ្រពាះអ�ករងផលប៉ះពាល់ទំនងជមិនចង់រយការណ៍អំពីខ��នឯង។ របាយការណ៍្របចំាឆា� ំរបស់ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�្របឆំាងេ្រគ�ងេញ�ន 
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(National Authority for Combatting Drugs េ�កាតថ់ NACD) ែដលផ�ល់នូវការប៉ាន់សា� នៃនចំនួនអ�កេញ�នថ� ំ បាន្រពមានថ ចំនួនសរុបគឺទំនងជខ�ស់ជងេនះ។ ក��ងឆា� ំ 

2010 NACD រកេឃើញអ�កេញ�នថ� ំពី 5 000 េ� 6 000 នក់ គឺ្របមាណ 60 ភាគរយ ចេន� ះឣយុពី 18េ�25 ឆា� ំ។ អ�កែដលមានឣយុចេន� ះព ី26 និង 45 ឆា� ំមានចំនួន 31 ភាគរយ 

ៃនអ�កេ្របើ្របាស់ថ� ំេញ�នទំាងអស់គា�  (សូមេមើលរូបភាពទី 1.2) ។ ចំនួនៃនអ�កេញ�នែដលបានែស�ងរកការព្យោបាលេ�មណ� លសា� រនីតិសម្បទាេ្រគ�ងេញ�នឯកជន និងសាធារណៈ កំពុងេកើនេឡើងែដលបង� ញថ 

ការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ននិងការេញ�នគឺេកើនេឡើង។ ចំនួនសរុបៃនអ�កែស�ងរកការព្យោបាលេកើនេឡើងពី 1 162 នក ់ េ� 1 286 នក ់ ក��ងឆា� ំ 2014។ សមាមា្រតៃនយុវជន(18េ�35ឆា� )ំ 

ែដលកំពុងែស�ងរកេសវសា� រនីតសិម្បទាតាមមណ� លសាធារណៈនិងឯកជនបានេកើនេឡើងព ី 86 ភាគរយ េ� 91 ភាគរយ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ (សូមេមើល រូបភាពទ ី 1.3) ។ េទាះជយ៉ងណ 

ចំនួនេនះេ�មានការច្រម�ងច្រមាសយ៉ងខា� ំងេ្រពាះថ ការ�យល័យអង�ការសហ្របជជតិស�ីពីេ្រគ�ងេញ�ន និងឧ្រកិដ�កម�បានអះឣងថ ចំនួនអ�កេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេ�ក��ង្របេទសកម��ជមានរហូតដល់ 46 000 

នក់ (េយងតាម UNOCD ឆា� 2ំ013)។  

របូភាព 2  (1-2) បែំណងែចកអ�កេ្របើេ្រគ�ងេញ�នតាម្រក�មមឣយុក��ងឆា� ំ 2010 (គិតជ ភាគរយ)  

 
   ្របភព៖ ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�្របឆំាងេ្រគ�ងេញ�នឆា� ំ 2010  

 របូភាព 3 (1-3) អ�កេញ�នថ� ំឣយពុ ី18េ�35 ឆា� ំែស�ងរកការផ�លេ់សវសា� រនីតសិម្បទា (គតិជ ភាគរយ ៃនអ�កែស�ងរកការព្យោបាលសរបុ)  

 
  ្របភព៖ ឣជ� ធរជតិ្របយុទ�្របឆំាងេ្រគ�ងេញ�នឆា� ំ 2012, 2013 និង 2014 

១.២.៤ ការេ្របើ្របាស់ថ� ំជក ់នងិេ្រគ�ង្រសវ�ង 
 និន� ការៃនការជក់បារ� បាន្របេសើរេឡើងេហើយក��ងចំេណមយុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 17 ឆា�  ំ ប៉ុែន�មានក្រមិតខ�ស់ក��ងចំេណមយុវជនឣយុពី 18 េ� 24ឆា� ។ំ 
េយងតាមការស�ង់មតិថ� ជំក់ជតិមនុស្សេពញវ�យកម��ជឆា� ំ 2011 (National Adult Tobacco Survey of Cambodia េ�កាតថ់ NATSC) ែដលេធ�ើ

េឡើងេដយ្រកសួងែផនការៃន្របេទសកម��ជក��ងឆា� ំ 2011 បានឱ្យដឹងថ 2 ភាគរយ ក��ងចំេណមេក�ង្រប�សជំទង់ឣយុ 15 េ� 17 ឆា� ំ បានេ្របើ្របាស់ផលិតផលថ� ំជក ់ទំាងេទៀងទាត់ ឬម�ងមា� ល (រូបភាព 1.4)។ ភាគរយ 

ៃនអ�កជក់បារ�ក��ងចំេណមបុរសឣយុចេន� ះពី 18 េ� 24 ឆា� មំានរហូតដល់ 13.1 ភាគរយ។ េគប៉ាន់្របមាណថ ចំនួន 40 ភាគរយ ៃនបុរសកម��ជែដលមានឣយុ 15 ឆា� េំឡើង គឺជអ�ក  

ជក់បារ�។ អ្រតាៃន�ស�ីវ�យេក�ងែដលជក់បារ�គឺជិតដល់ក្រមិតសូន្យ។  

របូភាព 4 (1-4) យវុជនឣយុព ី15 េ� 24 ឆា� ំ េ្របើ្របាស់ផលតិផលថ� ំជក ់  
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  ្របភព៖ ្រកសួងែផនការ )NATSC Cambodia  (ឆា� ំ 2011 

 
 បារ�មានតៃម�េថកនិងងយ្រស�លរកស្រមាប់មនុស្សវ�យេក�ងនិងវ�យជំទង់។ ការស�ង់មតិរបស់ NATSC បានបង� ញថ មា� កក់��ងចំេណមអ�កជក់បារ�ប្របំានកែ់ដលមានឣយុពី 15 េ� 19 ឆា�  ំបាន

ចាប់េផ�ើមជកប់ារ�មនុឣយុ 15 ឆា�  ំ (សូមេមើល រូបភាព 1.5) ។ អង�ការសុខភាពពិភពេលាក WHO ក៏បានេធ�ើការស�ង់មតិថ� ំជក់ចំនួនពីរជុំេ�ក��ង្របេទសកម��ជក��ងឆា� ំ 2003 និងឆា� ំ 2010 េលើឣយុពី 
13េ�15 ឆា�  ំ េរៀនថ� ក់ទី 7 ដល់ ថ� ក់ទី12។ ការស�ង់មតិទំាងពីរបានបង� ញថ  ភាគរយៃនេក�ង្រប�សជក់បារ�គឺខ�ស់ជងយុវតី ែដលអ្រតាស្រមាប់េក�ង្រសីេនះេស�ើរែតមិនគួរកតស់មា� ល់ផង។ ចំនួនសរុបៃនេក�ង្រប�ស

ជក់បារ�បានធា� ក់ចុះព ី 4,6 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2003 ដល់ 0,4 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2010 ។ ម្៉យោងេទៀត ផលិតផលថ� ំជក់េ្រ�ពីបារ�កំពុងែតមាន្របជ្របិយភាពក��ងចំេណមមនុស្សវ�យជំទង់។ 
ការស�ង់មតិេនះបានបង� ញថ ផលិតផលថ� ំជក់ដូចជ (េខ្ស� បារ�សីុហា莨�  បារ�សីុហា莨� រ�ឡ� បំពង់ទឺក េខ្ស�ហូកា ថ� ំជក់ស្រមាប់ហឺត ការចុកថ�  ំថ� ទំឹកេផ្សងៗេទៀត) ្រត�វបានេ្របើេដយេក�ង្រប�សចំនួន 6ភាគរយ និងយុវតចីំនួន

3ភាគរយ  ែដលមានឣយុពី 13 េ� 15 ឆា�  ំេ�ឆា�  ំ2010 េពាលគឺ េកើនេឡើង 3,3 ភាគរយ នងិ 3 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2003 (េយងតាម្របព័ន�ទិន�ន័យតាមដនថ� ជំកស់កល GTSS DATA)។ 

របូភាព 5 (1-5) ភាគរយៃនឣយេុផ�ើមជកប់ារ�ក��ងចេំណមអ�កជកប់ារ�េទៀងទាត់ឣយពុ ី15 េ� 19 ឆា� ំ 

 
   ្របភព៖  ស�តិិវ�ទ្យោសា� នជត ិ(NIS) ឆា� ំ 2011 

 
 េ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងក��ងចំេណមយុវជនកំពុងេកើនេឡើងេ�ក��ង្របេទសកម��ជ។ និន� ការេនះគឺជក�ីបារម�មួយ ពិេសសេដយសារែតវបានបង�េ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍ក��ងចំេណមយុវជន។ េ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍

គឺជមូលេហតុទីមួយៃនការសា� ប់យុវជន េហើយការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងជមូលេហតុឈានមុខទីពីរៃនេ្រគាះថ� ក់ចរចរណ៍ (េយយតាម Mom and Khuon 2009។ បច��ប្បន�េនះ េ�មិនទំាន់មានការកំណត់

ឣយុស្រមាប់អ�កែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងេ�ក��ងច្បោបៃ់ន្របេទសកម��ជេទ។ ជលទ�ផលេក�ងជំទង់ែដលមានឣយុចាប់ពី 14 ឆា� េំឡើងបានេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងជេទៀងទាត់ (េយងតាម

មជ្ឈមណ� ល្របជពលរដ�េដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍និងការ្រសាវ្រជវសន�ិភាព PCDPR ឆា�  ំ 2009) ។ ក��ងចំេណមយុវជនឣយុពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ គឺ 42 ភាគរយ ៃនបុរស និង 27 ភាគរយ 
ៃន�ស�ជីអ�កែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងនេពលបច��ប្បន�េនះ។ ក្រមិតៃនការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងក��ងចំេណម្របជជនកម��ជែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 និង 19 ឆា� សំ�ិតក��ងលំដប់ខ�ស់បំផុតៃនបណ� ្របេទសឣស៊ាន (េយងតាម 

WHO, n.d. ) (សូមេមើលរូបភាពទ ី 1.6) ។ ការ្រសាវ្រជវជក់ែស�ងអំពីទំនក់ទំនងរវងការេ្របើ្របាស់ថ� ំជក់ និងការរ�េលាភបំពានេដយការែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងេ�ក��ង្របេទសកម��ជបានបង� ញថ 

ក��ងសបា� ហ៍កន�ងេ�េនះបុរសែដលជក់បារ�គឺទំនងជែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងេ្រចើនជងអ�កមិនជកប់ារ� ែដល្របការេនះឣចបង� ញថ ការកាត់បន�យការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងឣច្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់ថ� ំជក់បាន (េយងតាម Banta 
etal, 2012)។  

របូភាព 6 (1-6) អ�កេ្របើ្របាសេ់្រគ�ង្រសវ�ងឣយពុ ី15 េ� 19 ឆា� ំក��ងចេំណមបណ� ្របេទសឣស៊ានឆា� ំ 2010 (េ្រគ�ង្រសវ�ងសទុ�គតិជល្ីរត)  
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្របភព៖ អង�ការសខុភាពពភិពេលាក, n.d. 

 ការបន�ែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងេ្រចើនគឺជែផ�កមួយៃនការសូចនករសំខាន់បំផុត ៃនការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ងធ�ន់ធ�រ។ ការបន�ែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងធ�ន់ធ�រកំណត់ថ ជការែសបជតិឣល់កុលសុទ�ចំនួន 60 
្រកាមឬេ្រចើនជងេនះ។ ឱកាសែសបែបបេនះមានយ៉ងេហា莨ចណស់ម�ងែដរក��ងរយៈ 30 ៃថ�មុនេនះ និង្រត�វបានគណនជភាគរយៃនចំននួ្របជជនទំាងមូល។ េ�ឆា� ំ 2010 ក��ងចំេណម

្របជជនកម��ជែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ្របមាណជ 10 ភាគរយ ជអ�កែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងធ�ន់ធ�រ (សូមេមើល រូបភាព 1,7) ។ 

របូភាព 7 (1-7) អ�កែសបេ្រគ�ង្រសវ�ងធ�ន់ធ�រែដលមានឣយុព ី15េ�19 ឆា� ំ (ភាគរយ ៃន្របជជន), ឆា� ំ 2010 

 
   ្របភព៖ អង�ការសខុភាពពភិពេលាក, n.d. 

១.៣ ការអប់រ� និងជំនញ 
 ប�� ែដលយុវជន្របឈមធំបំផុតគឺភាព្រកី្រក និងការទាត់េចាលពីសកម�ភាពសង�ម េដយសារែតឱកាសការងរតិចតួច េដយសារែតគា� នឬមានលទ�ភាពតិចតួចក��ងការទទួលបានការអប់រ� ឬបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ។ 
យុវជនមួយចំនួនមានលទ�ភាពជមូលដ� នតំាងពីកំេណើតរួមទំាងលទ�ភាពក��ងការទទួលបានការអបរ់�្របកបេដយគណុភាព ការងរសមរម្យ ការែថទំាសុខភាពនងិការគំាពារសង�មេផ្សងៗ។ 
អ�កខ�ះេទៀតរស់េ�ក��ងបរ�សា� នឬកែន�ងែដលពួកេគ និង្រក�ម្រគ�សាររបស់ពួកេគងយរងេ្រគាះេ�នឹងហា莨និភ័យបរ�សា� ន េសដ�កិច� សង�ម និងបុគ�លមួយចនំួន។ តាមពិត 

ភាគេ្រចើនៃនយុវជនេ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍនេពលបច��ប្បន�េនះបានធា� ក់ចូលេ�ក��ងហា莨និភ័យែបបេនះ ជពិេសសស្រមាប់យុវជនែដលរស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទដច់្រសយល ជនជតិភាគតិច ជនពិការ និងប�� ្រគ�សារ សុទ�

ែតកតា� រួមចំែណកដល់ភាពងយរងេ្រគាះ។ សា� នភាពេនះក៏មិនខុសពី្របេទសកម��ជែដរ ែដលភាព្រកី្រក ការគា� នលទ�ភាពចូលេរៀនេ�សាលា និងគុណភាពទាបៃនការអប់រ�បានជំរុញឱ្យកុមារេ�េ្រ�សាលា។ ខាងេ្រកាមេនះ

ជលទ�ផល ៃនការអបរ់�របស់យុវជនកម��ជែដល្រត�វបានវស់ស�ង់ រួមមាន អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀន និងេឡើងថ� ក់ អ្រតាៃនការប��បក់ាសិក្សោ និងការទទួលបានការអប់រ� និងលទ�ផលសិក្សោ។ 

 ១.៣.១ ការចូលរមួក��ងវ�សយ័អប់រ� 
 អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោមានក្រមិតខ�ស់ ប៉ុ ែន�មានការធា� ក់ចុះយ៉ងខា� ំងេ�មធ្យមសិក្សោ េបើេទាះជមានកាតព�កិច�សិក្សោេ�ក្រមិតេនះក៏េដយ។ េ�ក��ង្របេទសកម��ជកុមារចាប់េផ�ើមចូល

េរៀនេ�បឋមសិក្សោេ�ឣយុ 6 ឆា�  ំ និងេ�មធ្យមសិក្សោេ�ឣយុ 12 ឆា� ។ំ បន� ប់ពីការអប់រ�ចំនួន 12 ឆា� េំ�សាលាចំេណះទូេ� សិស្សឣចបន�ការសិក្សោេ�ឧត�មសិក្សោ ឬបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ។ 
េយងតាម្រកសួងអប់រ�យុវជននិងកីឡ (អយក.) ក��ងឆា� ំ 2015 បានឱ្យដឹងថ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�េ�ក្រមិតបឋមសិក្សោមានចំនួន 94 ភាគរយ ប៉ុែន�អ្រតាស្រមាប់ការចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�អនវុ�ទ្យោ

ល័យែដលេ�ែតជកាតព�កិច�េ�េឡើយេនះបានធា� ក់ចុះដល់ 39 ភាគរយ (សូមេមើល តារង 1.6) (េយងតាម  ្រកសួងអយក. ឆា� ំ 2016)។ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�សំេ�េលើចំនួនសិស្សសរុបេ�ក��ង្រក�មឣយុ

មួយែដលបានចុះេឈា� ះេ�កំរ�តមួយកណតេ់ដយ្រទឹស�ីអប់រ� េដយេផ�ើមេចញពភីាគរយ ៃនចំនួន្របជជនសរុបេ�ក��ង្រក�មឣយុេនះ។  

តារង 6 (1-6) អ្រតាចះុេឈា� ះចលូេរៀនសទុ�េ�តាមសាលាបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសកិ្សោស្រមាបឆ់ា� ំសកិ្សោ 2010/11 និង 2015/16 

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
បឋមសកិ្សោ  

 
សរបុ 95.2 96.4 97.0 95.6 94.5 93.9 
្រស ី 94.6 96.1 97.0 95.8 94.9 94.6 
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្រប�ស 95.8 96.7 96.9 95.4 94.1 93.4 
អនវុ�ទ្យោលយ័ 

 
សរបុ 35.0 35.1 37.8 38.5 39.1 38.9 
្រស ី 37.2 37.4 40.2 41.1 42.2 42.7 
្រប�ស 33.0 33.0 35.5 36.0 36.0 35.3 

វ�ទ្យោលយ័ សរបុ 20.6 19.6 18.1 17.1 17.3 18.6 
្រស ី 20.5 20.1 18.8 18.0 18.6 20.3 
្រប�ស 20.6 19.1 17.4 16.2 16.0 17.1 

្របភព៖ អយក.ឆា� ំសិក្សោ 2010 /11 និង 2015 /16 

 
 អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�ខុសគា� េដយតបំន់។ គួរឱ្យភា� ក់េផ�ើលែដរែដលេ�ក��ងរជធានីភ�ំេពញមិនមានអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោខ�ស់បំផុតេនះេទ េហើយជការពិតណស់ អ្រតាេនះបានធា� ក់ចុះចំនួន 10 
ភាគរយ ចាប់តំាងពី 2012/13  ែដលេពលេនះរជធានីភ�ំេពញមានអ្រតាចុះេឈា� ះខ�ស់បំផុត។ េ�តំបន់េឆ�រ និងេ�តំបន់ទេន�សាប អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោបានធា� ក់ចុះគួរឱ្យកត់សមា� ល់

ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំចុងេ្រកាយេនះ។ ប៉ុែន�ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំេនះ ការចុះេឈា� ះចូលេរៀនអនុវ�ទ្យោល័យ្រគបត់ំបន់ទំាងអស់ក៏មានភាព្របេសើរេឡើងផងែដរ េលើកែលងែតរជធានីភ�ំេពញេទែដលមានការថយចុះពិត្របាកដ (សូមេមើល តារង 
1,7)។ េទាះបីជមានបទប្ប��ត�ិែផ�កច្បោប់ពលកម�ក៏េដយ ក៏ពលកម�កុមារេ�ែតជប�� មួយេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោ ហកម�កាត់េដរ និងែស្បកេជើងផងែដរ (េយងតាមអង�ការេរងច្រកកាន់ែត្របេសើរ BF ឆា� ំ 2013) ។ េពាលគឺ 

េ�ក��ងឆា� ំ 2012 កុមារកម��ជជិត 11 ភាគរយ ្រត�វបានេគរកេឃើញកំពុងេធ�ើការជកម�ករ (េយងតាម ADB ឆា� 2ំ015) ។ 

តារង 7 (1-7) អ្រតាចះុេឈា� ះចលូេរៀនសទុ�តាមតបំនស់្រមាបឆ់ា� ំសិក្សោ 2010 /11 និង 2015 /16 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
បឋមសិក្សោ 

ភ�េំពញ 91.8 92.4 98.0 89.5 89.5 88.6 
វលទនំប 96.0 97.6 97.6 98.0 99.0 97.9 
បឹងទេន�សាប 95.8 96.6 96.7 93.8 90.1 84.1 
តំបនេ់ឆ�រ 95.0 91.9 93.6 84.9 78.2 76.2 
ខ�ងរ់ប នងិភ�ំ 91.4 94.0 96.8 96.2 93.5 94.8 
សរបុ 95.2 96.4 97.0 95.6 94.5 93.9 
  អនវុ�ទ្យោល័យ 
ភ�េំពញ 50.0 52.4 53.5 51.4 48.7 45.8 
វលទនំប 39.5 40.4 44.3 44.9 44.2 44.5 
បឹងទេន�សាប 31.0 28.9 30.5 31.4 32.9 31.1 
តំបនេ់ឆ�រ 30.6 31.9 34.2 34.5 35.3 33.8 
ខ�ងរ់ប នងិភ�ំ 24.1 21.8 23.9 26.3 26.6 26.8 
សរបុ 35.0 35.1 37.8 38.5 39.1 38.9 
  វ�ទ្យោលយ័ 
ភ�េំពញ 46.8 39.2 34.3 30.0 28.5 29.3 
វលទនំប 20.9 20.8 19.5 19.0 18.8 20.5 
បឹងទេន�សាប 16.5 14.8 13.6 12.7 13.2 13.5 
តំបនេ់ឆ�រ 20.2 18.8 17.5 16.4 15.0 16.5 
ខ�ងរ់ប នងិភ�ំ 13.4 11.8 11.8 12.0 11.9 12.8 
សរបុ 20.6 19.6 18.1 17.1 17.3 18.6 

្របភព៖ អយក.ឆា� ំសិក្សោ 2010 /11 និង 2015 /16 

 
 ការចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ឧត�មសិក្សោមានភាព្របេសើរេឡើងេហើយ ប៉ុែន�េ�ែតមានក្រមិតទាបេ�េឡើយ។ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោសរុប្រត�វបានកណំត់េ�ក��ងរបាយការណ៍េនះថ ជចំនួន

សិស្សឧត�មសិក្សោ (េដយមិនគិតពីឣយុ) ក��ងចំេណម្របជជនសរុបែដលមានឣយុពី 18 េ� 22 ឆា� ំ។ េដយែផ�កេលើនិយមន័យេនះ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 យុវជនកម��ជចំនួន្របែហល 20 ភាគរយ បានចុះេឈា� ះចលូ

េរៀនេ�ឧត�មសិក្សោ។ េនះគឺតំណងឱ្យ្របេសើរេឡើងយ៉ងខា� ំងចាប់តំាងពីឆា� ំ 2004 ែដលេ�េនះេពលអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនមាន្រតឹមែត 5 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (សូមេមើល តារង 1.8) ។ ចំែណកឯការចុះការ

េឈា� ះចូលេរៀនរបស់យុវជនេ�តាមជនបទ ក៏បានេកើនេឡើងផងែដរក��ងអំឡ�ងេពលេនះ េទាះបីជេ�ែតទាបជងទី្រក�ងេ្រចើនក៏េដយ។ ចំេពាះអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោរបស់

យុវជនមកពី្រគ�សារែដលមាន្រទព្យធនេ្រចើន (សា� នភាព្រទព្យធនកំពូល) េ្រចើនជង្របំាពីរដង ៃនយុវជនមកពី្រគ�សារ្រកី្រកបំផុត ែដល្របការេនះបង� ញពី វ�សមភាពលទ�ភាព្របាក់ចំណូលស្រមាប់ការតសូ៊េរៀនដល់ក្រមិតឧត�មសិក្សោ។ 
 ការេបាះបង់ការសិក្សោេ�ក្រមិតដំបូងេ�ែតបន� និងរ�ករលដល។ ក��ងឆា� ំសិក្សោ 2014/15 េទាះបីមានការកាតព�កិច�អប់រ�ក៏េដយ ក៏អ្រតាសិស្សេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោ(ថ� ក់ទី 1-6) មាន

ចំនួនរហូតដល់ 6 ភាគរយ និង 19 ភាគរយ េ�អនុវ�ទ្យោល័យ (ថ� ក់ទី 7-9) ។ អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោ្រត�វបានគណនជភាគរយៃនសិស្សបឋមសិក្សោឣយុចេន� ះពី 6 េ� 11 ឆា� ំ និងសិស្ស
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អនុវ�ទ្យោល័យឣយុពី 12 េ� 14 ឆា� ំ ែដលមិនបានប��ប់ការសិក្សោវដ�អបរ់� េហើយែដលបច��ប្បន�េ�េ្រ�សាលា ប៉ុែន�មិនរប់ប���លកុមារែដលមិនធា� ប់បានចូលេរៀនេ�សាលាេនះេទ។ េ�ចេន� ះឆា� ំ 

2010/11 និងឆា� ំ2014/15  អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោេ�សាលាបឋមសិក្សោបានថយចះុតិចតួច ប៉ុែន�េ�អនុវ�ទ្យោល័យគឺេ�ដែដល។ េ�តំបន់ខ�ង់របឬតំបន់ភ�ំនិងរជធានីភ�ំេពញ អ្រតាសិស្សេបាះបង់ការសិក្សោ

េ�អនុវ�ទ្យោល័យបានេកើនេឡើង (សូមេមើល តារង 1.9)។ ទិន�ន័យរដ�បាលរបស់្រកសួង អយក. ្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដើម្ីបគណនអ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោ េ្រពាះទិន�ន័យេនះមានទំហំធំជងទិន�ន័យពកីារស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មេ�កម��ជ 

(Cambodia Socio-Economic Survey េ�កាត់ថ CSES)។  
 ការរួមប���លគា� ៃនអ្រតាសិស្សេបាះបង់ការសិក្សោខ�ល់ និងអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនទាបេ�ក្រមិតបន� ប់បានបន្សល់ទុកនូវមនុស្សវ�យេក�ងតិចតួចក��ងសាលាេរៀនប៉ុេណ� ះ។ របាយការណ៍េនះបានប៉ាន់្របមាណថ 
63 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលមានឣយុេរៀនេ�មធ្យមសិក្សោ និងឧត�មសិក្សោបានចាកេចញពី្របពន័�អប់រ�។ េ�ឆា�  ំ2015/16 េទាះបីជអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសរុបេ�សាលាបឋមសិក្សោមានចំនួន 110 ភាគរយ 
ក៏េដយ ក៏មានែត 80 ភាគរយ ៃនចុះេឈា� ះចូលេរៀនទំាងេនះប៉ុេណ� ះ ែដលបានប��ប់វដ�សិក្សោេ�បឋមសិក្សោ។ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀន និងអ្រតាប��ប់វដ�សិក្សោបានបន�ធា� ក់ចុះេ�ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ (សូមេមើល 

រូបភាពទី 1.8 )។ 

តារង 8 (1-8) ការចះុេឈា� ះចលូេរៀនសរបុេ�ក្រមិតឧត�មសកិ្សោឆា� ំ 2004 នងិ 2014 

  2004 2014 
អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសរបុ ចំននួៃនការចះុេឈា� ះចលូេរៀនឧ

ត�មសកិ្សោ្រគបវ់�យ 
ចំននួ្របជជនែដលមានឣយុេរៀ

នេ�ឧត�មសកិ្សោ (18-22 

ឆា� ំ) 

អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសរបុ ចំននួៃនការចះុេឈា� ះចលូេរៀនឧ

ត�មសកិ្សោ្រគបវ់�យ 
ចំននួ្របជជនែដលមានឣយុេរៀ

នេ�ឧត�មសកិ្សោ (18-22 

ឆា� ំ) 

សរបុ 4.9 412 8,375 20.3 1,131 5,570 
្រប�ស 6.6 273 4,129 23.4 635 2,715 
្រស ី 3.3 139 4,246 17.4 496 2,855 

តបំន ់ ទី្រក�ង 16.5 321 1,941 36.5 641 1,754 
ជនបទ 1.4 91 6,434 12.8 490 3,816 

សា� នភាព្រទព្យធន (ទ1ី= ្រក្ីរកបផំតុ

ទ5ី=មាន បផំតុ) 
1 0.2 3 1,494 2.6 29 1,118 
2 0.1 2 1,540 6.6 72 1,091 
3 0.4 6 1,625 15.6 177 1,134 
4 2.1 36 1,736 26.3 295 1,121 
5 18.4 365 1,980 50.5 558 1,106 

្របភព៖ CSES ឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014  
ចណំំ៖ ទិន�ន័យ CSES ្រត�វបានេគេ្របើ្របាស់ េ្រពាះអយក.មិនមានទិន�ន័យស្រមាប់ការអប់រ�ឧត�មសិក្សោ។ ឧត�មសិក្សោរួមប���លទំាងសិស្សនិស្ិសតមហា莨វ�ទ្យោល័យនិងសាកលវ�ទ្យោល័យ 

តារង 9 (1-9) អ្រតាេបាះបង់ការសកិ្សោក��ងឆា� ំសិក្សោ 2010/11 នងិ 2014/15 

 
ការេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

េ�បឋមសកិ្សោ 
ការេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

េ�មធ្យមសកិ្សោ 

 2010/11 2014/15 2010/11 2014/15 
សរបុ 9.3 6.2 20.7 19.2 
  ្រប�ស 9.7 7.2 20.7 20.3 
្រស ី 8.8 5.2 20.8 18.2 
ភ�េំពញ 5 4.1 11.3 12.4 
វលទនំប 6.1 4.6 22.6 19.5 
បងឹទេន�សាប 10.1 7.3 22.8 19.9 
តបំនេ់ឆ�រ 8.9 6.4 21 18.3 
ខ�ងរ់ប នងិភ� ំ 11.8 7.3 17.7 19 

្របភព៖ អយក.ឆា� ំសិក្សោ 2010 /11 និង 2015 /16     
 

របូភាព 8 (1-8)អ្រតាចះុេឈា� ះចលូេរៀនសរបុ នងិប��បក់ារសកិ្សោតាមក្រមតិ 2010/11 នងិ 2015/16 
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្របភព: ្រកសួង អយក. ឆា� ំ 2010/11 និង 2015/16, សូចនករអបរ់� និងស�ិត ិ

 ១.៣.៣ អ្រតាេឡើងថ� ក់ នងិ្រត�តថ� ក ់
 អ្រតាេឡើងថ� ក់គឺ្រសេដៀងគា� ទំាងេក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសី ែដលក��ងេនះេក�ង្រសី្របេសើរជងេក�ង្រប�ស ប៉ុែន�អ្រតាេឡើងថ� ក់ជមធ្យមរបស់សិស្សទំាងពីរេភទេ�បឋមសិក្សោគឺេ�ជុំវ�ញ 85 ភាគរយ ក��ង
ឆា�  ំ 2014/15។ អង�ការយូេណស��បានកំណត់និយមន័យៃនអ្រតាេឡើងថ� ក់ថ ជសមាមា្រតៃនសិស្សមួយ្រក�មែដលបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនក��ងថ� ក់ណមួយៃនឆា� សិំក្សោ េហើយេ្រកាយពីប��បឆ់ា�  ំ សិស្សេនះឣចបន�ការសិក្សោ

េ�ថ� ក់បន� ប់ក��ងឆា� ំសិក្សោេ្រកាយេទៀត។ ចំែណកអ្រតា្រត�តថ� ករ់បស់យុវតីជមធ្យមេ�បឋមសិក្សោមានចំនួន  4.9 ភាគរយ េ�ក��ងអំឡ�ង 2009-2014 េបើេ្រប�បេធៀបេ�េក�ង្រប�សមានែត 6.7 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ 

ក��ងរយៈេពលដូចគា� េនះ។ ចំេពាះអ្រតា្រត�តថ� ក់របស់សិស្ស្រសីជមធ្យមេ�អនុវ�ទ្យោល័យគឺ 1.15 ភាគរយ និង 1.7 ភាគរយ េ�វ�ទ្យោល័យ ក��ងរយៈេពលដូចគា� េនះ។ ចំែណកអ្រតា្រត�តថ� ក់របស់សិស្ស្រប�សជមធ្យមគ ឺ2.4 ភាគរយ 
េ�អនុវ�ទ្យោល័យ និង 3.0 ភាគរយ េ�វ�ទ្យោល័យ (សូមេមើល តារង 1.10)។ ក��ងរយៈេពល្របំាឆា� ំកន�ងមកេនះ ខណៈេពលែដលអ្រតាេឡើងថ� ក់ និងអ្រតា្រត�តថ� ក់េ�បឋមសិក្សោមានេស�រភាពេរៀងគា� ក��ងឆា� 2ំ009/10 និង
ឆា�  ំ2014/15  អ្រតាេឡើងថ� ក់េ�វ�ទ្យោល័យបានធា� ក់ចុះគួរឱ្យកត់សមា� ល់ ចំែណកអ្រតា្រត�តថ� ក់េ�វ�ទ្យោល័យក៏េកើនេឡើងែដរ ចាប់តំាងពីឆា� ំ 2013 មក។  

តារង 10 (1-10) អ្រតាេឡើងថ� ក ់និងអ្រតា្រត�តថ� កក់��ងឆា� ំសកិ្សោ 2009 /10 និង2014 /15  

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
បឋមសិក្សោ 

អ្រតាេឡើងថ� ក ់

 

្រស ី 85.1 87.2 90.7 87.6 88.5 89.4 
្រប�ស 83.4 84.8 91.2 82.1 84.7 84.7 
សរបុ 84.2 85.9 91.0 84.7 86.5 87.0 

អ្រតា្រត�តថ� ក ់

្រស ី 6.2 5.0 4.5 4.1 4.3 5.3 
្រប�ស 7.9 6.5 6.0 5.5 6.0 8.1 
សរបុ 7.1 5.8 5.3 4.8 5.1 6.7 

អនវុ�ទ្យោល័យ 

អ្រតាេឡើងថ� ក ់

្រស ី 78.6 76.9 80.3 78.3 78.5 80.5 
្រប�ស 78.3 76.1 76.9 76.5 75.8 76.6 
សរបុ 78.4 76.5 78.5 77.4 77.2 78.6 

អ្រតា្រត�តថ� ក ់

្រស ី 1.3 1.2 1.0 0.9 1.2 1.3 
្រប�ស 2.6 2.3 1.9 2.0 2.5 3.2 
សរបុ 2.0 1.8 1.5 1.4 1.8 2.2 

វ�ទ្យោលយ័ 

អ្រតាេឡើងថ� ក ់

្រស ី 88.2 85.4 89.1 86.8 71.4 75.3 
្រប�ស 85.1 83.0 87.5 82.3 65.8 70.7 
សរបុ 86.4 84.1 88.2 84.4 68.5 73.0 

អ្រតា្រត�តថ� ក ់

្រស ី 1.1 1.5 1.1 1.0 3.2 2.5 
្រប�ស 2.4 2.8 2.3 2.1 4.7 3.9 
សរបុ 1.8 2.2 1.7 1.6 4.0 3.2 

109.7 

80.6 
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្របភព: អយក. 2009/10-2015/16 

 ១.៣.៤ អ្រតាទទលួបានការអបរ់� 
 អ្រតាយុវជនឣយុពី 25 េ� 29 ឆា�  ំ ែដលទទួលបានការអប់រ�ខ�ស់បំផុត្រតឹមបឋមសិក្សោបានធា� ក់ចុះចាប់តំាងពីឆា� 2ំ004    េពាលគឺ ក��ងឆា� ំ 2014 ចំនួនយុវជនែដលទទួលបាន

ការអប់រ�ខ�ស់បំផុតេ�បឋមសិក្សោមាន្របែហល 47 ភាគរយ េហើយចំនួនយុវជនែដលទទួលបានការអប់រ�ខ�ស់បំផុតេ�អនុវ�ទ្យោល័យមានែត 29 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (សូមេមើល រូបទី 1.9)។ ចំនួនមធ្យម ៃនឆា� ំែដលសិស្ស

បានចំណយេពលេ�ក��ងសាលាគឺ 8.6 ឆា�  ំគឺតិចជងចំនួនឆា� ំែដលត្រម�វឱ្យប��ប់អនុវ�ទ្យោល័យ។ ផ��យេ�វ�ញ ចំនួនយុវជនែដលបានទទួលការអប់រ�េ�ឧត�មសិក្សោបានេកើនេឡើងយ៉ងឆាប់រហ័សគឺ្របែហល 2 ភាគរយ 2004។ េហើយពុមំានយុវជនណ

មា� ក់មិនបានចូលេរៀនេនះេទ។ អ្រតាេក�ង្រសីែដលទទួលបានការអប់រ�ខ�ស់បំផុត្រតឹមបឋមសិក្សោមានេ្រចើនជងេក�ង្រប�ស។ ចាប់ពីក្រមិតវ�ទ្យោល័យេឡើង អ្រតាេនះគឺផ��យគា� វ�ញ។ 

របូភាព 9 (1-9) អ្រតាយវុជនទទលួបានការអបរ់� ក��ងឆា� ំសិក្សោ 2004 និង 2014 (យវុជនឣយ ុ25 េ� 29ឆា� ំ គតិជភាគរយ) 

 

១.៣.៥ លទ�ផលសកិ្សោ 
 ពលរដ�ែដលបានប��ប់កាតព�កិច�អប់រ� យ៉ងេហា莨ចណស់ក៏គួរែតឣចេចះឣន សរេសរ និងយល់ន័យេសចក�ីក��ងការ្របា្រស័យទាក់ទាងគា� ្របចំាៃថ�ែដរ។ េ�ទូទំាងពិភពេលាក 9 ភាគរយ ៃនយុវជនគឺជ 

អនក�រកម� ( េយងតាម អង�ការយូេណស�� 2015)។ េយងតាមការស�ង់មតិ េសដ�កិច�សង�មេ�កម��ជ (េយងតាម CSES) ឆា� ំ 2014 បានឱ្យដឹងថ ្របែហល 29 ភាគរយ 
ៃនចំនួន្របជជនសរុបេ�មានការខ�ះខាតជំនញមូលដ� នក��ងការឣននិងការសរេសរ។ េទាះបីជ ក្រមិតជំនញេនះបាន្របេសើរេឡើងចាប់តំាងពី 10 ឆា� ំមុនមកែដលេ�េពលេនះក្រមិតជំនញេនះមានអ្រតា 41 ភាគរយ ក៏េដយ ក៏

បច��ប្បន�េនះ ក្រមិតជំនញេនះេ�ែតគួរឱ្យបារម�និងជប�� េចាទេលើគុណភាពៃនការអប់រ�េ�បឋមសិក្សោ។  
 ្របេទសកម��ជមានអ្រតាអក�រកម�ទាបបំផុតទីពីរក��ងចំេណមបណ� ្របេទសឣស៊ានបន� ប់ពី្របេទសឡវ។ អ្រតាអក�រកម�ក��ងចំេណមយុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 24 ឆា�  ំមានចំនួន 91 
ភាគរយ ចំែណកមនុស្សេពញវ�យែដលមានឣយុចេន� ះពី 18 េ� 40 ឆា�  ំ មានចំនួន  85 ភាគរយ (សូមេមើល តារង 1.11) ែដលបានបង� ញថ អ�កជំនន់ថ�ីមានការអប់រ�ល�្របេសើរជងឪពុកមា� យរបស់ពួកេគ។ 
្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគ�សារក៏ហា莨ក់ដូចជមានប�� ផងែដរេ�េពលែដលនិយយពីអក�រកម� េ្រពាះថ យុវជនែដលមកពី្រគ�សារអ�កមានទំនងជមានអ្រតាអក�រកម�ខ�ស់ជងអ�កែដលមកពី្រគ�សារ្រកី្រក ែដលគមា� តេនះខុសគា� ដល់េ� 
25 ភាគរយ។ អ្រតាអក�រកម�េ�តំបន់ទេន�សាបហា莨ក់េ�ពីេ្រកាយេគបំផុតេបើេធៀបនឹងតំបន់េផ្សងេទៀត (សូមេមើល រូបភាពទី 1.10)។ យ៉ងេហា莨ចណស់ 50 ភាគរយ ៃនយុវជនពិការឣចេចះឣន និងេចះសរេសរ។ 

តារង 11 (1-11) អ្រតាយវុជនេចះអក្សរសរបុ និងសា� នភាព្រទព្យធន ក��ងឆា� ំ 2004 នងិឆា� ំ 2014  

  2004 2014 
អ្រតាអក�រកម� ចំននួអ�ក 

អក�រកម� 
ចំននួ្របជជនសរុប អ្រតាអ�កអក�រកម� ចំននួអ�ក 

អក�រកម� 
ចំននួ្របជជនសរុប 

ចំននួ្របជជនសរុប សរបុ 59 43,788 74,719 71 36,522 51,212 
្រប�ស 64 23,151 35,942 76 18,562 24,476 
្រសី 53 20,637 38,777 67 17,960 26,736 

សា� នភាព្រទព្យធន 1 (្រកី្រកបំផុត) 42 6,322 14,947 56 5,738 10,245 
2 53 7,923 14,941 65 6,679 10,243 
3 58 8,659 14,945 73 7,427 10,241 
4 65 9,639 14,944 78 7,944 10,242 
5 75 11,245 14,942 85 8,734 10,241 

យុវជនឣយពុី 15-24 
ឆា� ំ 

សរបុ 81 13,927 17,147 91 9,829 10,773 
្រប�ស 85 7,209 8,490 91 4,869 5,340 
្រសី 78 6,718 8,657 91 4,960 5,433 

សា� នភាព្រទព្យធន 
យុវជន 

1 (្រកី្រកបំផុត) 67 2,072 3,095 82 1,757 2,144 
2 76 2,525 3,305 88 1,844 2,107 
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 3 81 2,717 3,364 94 2,072 2,204 
4 86 3,053 3,552 95 2,025 2,124 
5 93 3,560 3,831 97 2,131 2,194 

្របភព៖ CSES ឆា� 2ំ004-14  

របូភាព 10 (1-10) អ្រតាយវុជនេចះអក្សរតាមតបំនក់��ងឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014 (គិតជ ភាគរយ) 

 
្របភព៖ CSES ឆា� 2ំ004-14  

១.៣.៦ អ្រតាការងរ   
 េ�ទូទំាងពិភពេលាក យុវជនចំនួន 13,1ភាគរយ ៃនយុវជនទំាងអស់គា� នការងរេធ�ើ (េយងតាមអង�ការ ILO ឆា� ំ 2016)។ េ្រចើនជងមួយភាគបី (37.7 ភាគរយ) ៃនយុវជនែដល

មានការងរេធ�ើេ�ឣយុចេន� ះពី 15 េ� 24 ឆា� ំេ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជជន្រកី្រក េហើយយុវជនចំនួន 17.7 ភាគរយ រស់េ�ក��ងភាព្រកី្រកខា� ំងែដលមានចណូំលតិចជង 1.25 ដលុា� រឣេមរ�កក��ងមួយៃថ� 
(េយងតាមអង�ការ ILO ឆា� 2ំ016)។ យុវជនមកពី្រគ�សារ្រកី្រកមានទំេនរេ�រកការឆាប់ចាកេចញពីសាលានិងទទួលយកការងរណមួយេទាះបីជ្របាក់ែខទាប និងលក�ខណ� ការងរពុំមានសុវត�ិភាពក៏េដយ។ 
េនះេធ�ើឱ្យេគជប់អន� ក់ក��ងការងរជំនញទាប និងគុណភាពទាបែដលជទូេ�ជការងរក��ងវ�ស័យេ្រ�ផ��វការែដលងយនឹងឱ្យពួកេគរងេ្រគាះ តកស់��ត និងមានឱកាសតិចតចួប៉ុេណ� ះក��ងែស�ងរកការងរល�្របេសើរ។ ការងរែបបេនះបាន

ប៉ះពាល់ដល់យុវជនរហូតដល់ 14 ភាគរយ ៃនយុវជនចំនួន(169 លាននក់) េ�េលើពិភពេលាក េហើយចំនួនេនះខិតជិតដល់ 25 ភាគរយ ្របសិនេបើរប់ប���លទំាងអ�កែដលមានជីវភាពេលើក្រមិត្រកី្រកបន�ិច គឺអ�កែដលមាន

ចំណូលេ្រកាម 4 ដុលា�  ក��ងមួយៃថ� (េយងតាមអង�ការ ILO ឆា� ំ2015)។ សូចនករវស់ស�ង់លទ�ផលការងរេ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍជធម�តារប់ប���លអ្រតាៃនយុវជនែដលមិនមានការងរេធ�ើ មិនបានទទួលការអប់រ� 

ឬការបណ�� ះបណ� ល (េ�កាត់ថ NEET) អ្រតាការងរេ្រ�ផ��វការ ភាគរយៃនយុវជនមាន្របាក់ែខតិច និងភាពមិន្រសបនឹងជំនញ។   

១.៣.៧ ការចលូរមួកមា� ំងពលកម� នងិគណុភាពការងរ 
 េ�្របេទសកម��ជ ការចូលរួមកមា� ំងពលកម�របស់យុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29  
ឆា� ំមានអ្រតាខ�ស់រហូតដល់ 76 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2014 ប៉ុែន�អ្រតាអ�កគា� នការងរេធ�ើមានក្រមិតទាប គេឺ�ជុំវ�ញ 0.7 ភាគរយ (េយងតាម CSES ឆា�  ំ 2014)។ អ្រតាអ�ក

គា� នការងរេធ�ើេ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍជធម�តាមានក្រមិតទាប េដយសារែតយុវជនភាគេ្រចើនទទួលយកការងរេដយមិនគិតពី្របាក់ែខ ឬលក�ខណ� ការងរ។ ដូេច�ះ 

សូចនករេនះមិនបានឆ��ះប�� ំងពីគណុភាពៃនការងរេនះេទ។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 យុវជនចំនួន 40 ភាគរយ េធ�ើការឱ្យខ��នឯង (ឬកម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន) ឬេធ�ើការឱ្យ្រគ�សារេដយគា� ន្របាកែ់ខែដល្រត�វចាត់ទុកថ 

ជការងរែដលងយរងេ្រគាះ។ េទាះបីអ្រតាអ�កគា� នការងរេធ�ើ្របេសើរេឡើងព ី 10 ឆា� ំមនុែដលេ�េនះមានអ្រតាេនះមានចំនួន 73 ភាគរយ ក៏េដយ ក៏ភាគរយៃនកម�ករយុវជនែដលងយរងេ្រគាះេនះេ�ែតជប�� សំខាន់។ 

ការងរទំាងេនះធម�តាគឺជការេរៀបចំមិនផ��វការ គា� នការការពារពីសង�មនិងទទួលបាន្របាក់ែខតិចតួច។ យុវជនភាគេ្រចើន (69 ភាគរយ) បានទទួលយកការងរងយរងេ្រគាះ ែដល្រត�វបានេគរកេឃើញេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� 

(សូមេមើល រូបភាព 1.11.B) ។ តាមការេ្រប�បេធៀប ក��ងចំេណមយុវជនសរុបែដលមានការងរេធ�ើ និងមានឣយុពី 15 េ� 29 ឆា�  ំ ចំនួន  50 ភាគរយ  បានេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម� 16 ភាគរយ 

ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម� និង 34 ភាគរយ ក��ងវ�ស័យេសវកម� (េយងតាម ILO SWTS 2013) (សូមេមើល រូបភាព 1.11.A)។ 
យុវជនយុវតីវ�យេក�ងមកពី្រគ�សារ្រកី្រកកទ៏ំនងជស�ិតក��ងការងរងយរងេ្រគាះែដរ។ េយងតាមអង�ការ ILO បានឱ្យដឹងថ ការងរងយរងេ្រគាះ្រត�វបានកំណត់តាមរយៈការរក្របាក់ចំណូលមិន្រគប់្រគាន់ ផលិតភាពទាប 

និងលក�ខណ� ការងរលំបាក ែដលប៉ះពាល់ដល់សិទ�ិជមូលដ� នរបស់កម�ករ។ 

របូភាព 11 (1-11) បំែណងែចកយវុជនែដលេធ�ើការងរងយរងេ្រគាះតាមវ�សយ័ ឆា� ំ2014 
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 73 ភាគរយ ៃនយុជនែដលមានការងរមាន្របាក់ែខរក្របាក់ចំណូលបានេ្រកាមមធ្យម។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 ្របាក់ែខជមធ្យមរបស់យុវជនែដលមានឣយុពី 15 ដល់ 29 ឆា�  ំមានចំនួន 4,6 ភាគរយ 

ទាបជងមនុស្សេពញវ�យ និងទាបជងចំនួន្របជជនសរុបែដលមានចំនួន 4,3 ភាគរយ ។ យុវនរ�ទទួលបាន្របាក់ែខទាបជងយុវបុរសចំនួន 11ភាគរយ ។ ជការពិត បុគ�លិកទទួលបាន្របាក់ែខជលុយែខ�រចំនួន 86328 

េរៀល ក��ងមួយសបា� ហ៍េ�ក��ងឆា� ំ 2014 គឺេ្រចើនជង10 ឆា� ំមុនចំនួន 16 ភាគរយ ។ អ្រតា្របាក់ែខពិត្របាកដរបស់យុវជនែដលេធ�ើការេ�តំបន់វលទំនបមានក្រមិតទាបជងេគបំផុតក��ងចំេណមតំបន់ទំាងអស់ ខណៈែដល

អ្រតា្របាក់ែខខ�ស់បំផុតគឺ (105107៛ ក��ងមួយសបា� ហ៍) េ�ក��ងរជធានីភ�ំេពញ។ គមា� ត្របាក់ែខរវងតំបន់ទំាងពីរគឺ 27 ភាគរយ។ យុវជនែដលេធ�ើការឱ្យខ��នឯង (ឬកម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន) ទទួលបាន្របាកច់ំណូលចំនួន 44 

932៛ ក��ងមួយសបា� ហ៍ េពាលគឺ 48 ភាគរយ ទាបជង្របាក់ែខមធ្យមរបស់និេយជតិយុវជន។ អង�ការពលកម�អន�រជតិបានកំណត់និយមន័យៃនការងរសមរម្យ ថ៖ ជការងរែដលមានផលិតភាព ផ�ល់្របាកច់ំណូលសមរម្យ 

សន�ិសុខេ�កែន�ងការងរ មានការការពារពីសង�មដល់្រក�ម្រគ�សារ មានលទ�ផលល�ស្រមាបអ់ភិវឌ្ឍខ��ននិងសមាហរណកម�សង�ម មានេសរ�ភាពក��ងការបង� ញពីការ្រព�យបារម�របស់ខ��ន ឣចេរៀបចំ 

និងចូលរួមេ�ក��ងការសេ្រមចចិត�ណែដលប៉ះពាល់ដល់ជីវ�តរបស់ពួកេគ មានឱកាស និងការេគារព្របតិបត�ិចំេពាះបុរសនិង�ស�ីទំាងអស់េស�ើគា� ។ មិនថនិេយជិតឬអ�កែដលេធ�ើការឱ្យខ��នឯងេទ លក�ខណ� ការងររបស់យុវជនេ�

មានគុណភាពទាប និងមិនេទៀងទាត់។ 

តារង 12 (1-12) ភាគរយៃនយវុជនែដលមានឣយុព ី15េ�29 ឆា� ំែដលរក្របាក់ចណូំលបានេ្រកាម្របាកែ់ខឬ្របាកច់ណូំលមធ្យម (ភាគរយៃនការងរតាម្របេភទ) ឆា� ំ 2014 

%  ការងរមាន្របាក់ែខ   ការងរខ��នឯង ការងរសរុប 

  2004 2014 2014 2014 
 សរបុ 87.5 73.0 47.4 49.1 
 �ស�ី 86.5 69.1 45.8 47.9 
 បុរស 88.5 77.4 49.0 50.3 

តំបន់ 

ភ�ំេពញ 66.4 57.2 53.4 50.2 
ទំនប 91.3 81.1 50.6 55.7 
ទេន�សាប 92.1 72.2 42.5 41.1 
េឆ�រ 92.6 80.4 47.5 46.7 
ភ�ំ/ខ�ង់រប 93.5 79.7 51.0 50.7 

សា� នភាព្រទព្យធន 

(1=្រកបំផុត, 
5=មានបំផុត) 

1 94.7 82.1 62.1 60.0 
2 94.9 80.4 49.5 52.3 
3 91.7 77.6 41.9 50.7 
4 89.4 70.3 40.4 45.4 
5 70.6 51.1 44.1 34.2 

 
ចណំំ: ទិន�នយ័ 2004 ស្រមាប់ខ��នឯងមិនមាន 
្របភព: NIS (ឆា� ំ 2015b) ការអេង�តេសដ�កិច�សង�មកចិ�កម��ជឆា� ំ 2014 

១.៣.៨ សា� នភាពការងរយវុជន 
 បន� ប់ពីការព្រងីកវ�ស័យេរងច្រកកាត់េដរនិងវ�ស័យេទសចរណ ៍យុវជនបានផ� ស់ប��រពីកាងរកសិកម�េ�រកការងរែផ�កេសវកម� និងឧស្សោហកម�ជការងរមាន្របាក់ែខ ែដលេធ�ើឱ្យចំនួនយុវជនមានការងរេធ�ើេកើនេឡើង។ 
ភាគរយៃនការងរមានផលិតភាពនងិការងរសមរម្យគឺជមេធ្យោបាយសំខាន់ក��ងការជួយយុវវ�យឱ្យមានឯករជ្យែផ�កហិរ��វត�� ទទួលបានការេជឿជក់េលើខ��នឯងនិងសា� នភាពសង�ម និងកសាងអនគតមួយស្រមាប់ខ��ន។ េដយសារ

ែតយុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 29 ឆា� បំានេកើនេឡើងចំនួន 43 ភាគរយ ៃនចំនួន្របជជនែដលមានឣយុេធ�ើការសរុបេ�ក��ង្របេទសកម��ជ ការធានថ យុវជនសព�ៃថ�ែដលមានលទ�ភាពរកការងរមានគុណភាពគពឺិត

មានសារៈសំខាន់ក��ងការកសាងកមា� ំងពលកម�្របកបេដយគុណវុឌ្ិឍ និងផលិតភាព។ ពុំមានការ្របេសើេឡើងេ�ក��ងផលិតភាពេនះេទ ទំាងវ�ស័យេសវកម� និងឧស្សោហកម� េហើយការងរភាគេ្រចើនទាមទារជំនញក្រមតិទាបដូចជ 

មុខរបរែដលទាក់ទងនឹងសិប្បកម� ឬការងរបឋមេ�ក��ងេរងច្រក (េយងតាម ADB ឆា� ំ2015)។ អ្រតាការងររបស់យុវជនេ�ក��ងឆា� ំ 2014 មានចំនួន 76 ភាគរយ ចំែណកអ្រតាការងរមនសុ្សេពញវ�យ 

(18 េ� 40 ឆា� ំ) មានចំនួន 86 ភាគរយ។ េ�ឆា�  ំ2014  ក��ងចំេណមយុវជនែដលមានការងរមាន្របាក់ែខ មានយុវជនចំនួន 59 ភាគរយ ែដលេ�ឆា�  ំ2004 មានយុវជនែត 26 ភាគរយ 
ប៉ុេណ� ះ។ ចំែណកភាគរយៃនកម�ករធ�ការឱ្យ្រគ�សារេដយគា� ន្របាក់ែខបានថយចុះយ៉ងខា� ំងក��ងរយៈេពលដូចគា�  គឺព ី 53 ភាគរយ េ� 9 ភាគរយ ។ យុវជនកំពុងែតផ� ស់ប��រពីការងរកសិកម�េ�រកការងរែផ�កេសវកម�

និងការលកដ់ូរ។ ្របភាគៃនអ�ក្រគប់្រគងបានធា� ក់ចុះគួរឱ្យកត់សមា� ល់េ�ក��ងចំេណមកមា� ំងការងរសរុបេ�ក��ង្របេទសកម��ជ ែដលជគមា� តមួយ ែដល្រត�វបំេពញយ៉ងពិត្របាក (េយងតាម ADB ឆា� ំ 2015) ។ 
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របូភាព 12 (1-12) បំែណងែចកការងរយវុជនតាមសា� នភាពការងរគតិជ  ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2004 នងិឆា� ំ 2014 

 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
Source: CSES 2004 and 2014 
 
ក��ងឆា� ំ 2012 ក��ងចំេណមយុវជនែដលមានការងរេធ�ើមានឣយុចាប់ពី 15 ឆា� ំដល់ 30 ឆា� ំមាន 50 ភាគរយេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� 16 ភាគរយ េ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម� និង 34 ភាគរយ ជអ�កផ�ល់េសវកម� (Kanol, Khemarin 

and Elder ឆា� ំ 2013) (សូលេមើល រូបភាព 1.13) ។ 

របូភាព 13 (1-13) បែំណងែចកការងរយវុជនតាមសា� នភាពការងរ ឆា� ំ 2012 

 
 

្របភព :Kanol, Khemarin និង Elder ឆា� ំ 2013) ការផ� ស់ប��រទីផ្សោរការងររបស់�ស� ីនិងបុរសវ�យេក�ងេ�កម��ជ 

១.៣.៩ NEET នងិយុវជនអសកម� 
 NEET សំេ�េលើចំនួនយុវជនែដលមិនមានការងរេធ�ើ មិនបានទទួលការអប់រ� ឬការបណ�� ះបណ� ល។ ចំនួនេនះរបទំ់ាងយុវជនមិនែមនសិស្សមិនមានការងរនិងកំពុងែស�ងរកការងរេធ�ើ និងយុវជនមិន

ែមនសិស្សែដលលមិនសកម�ក��ងការែស�ងរកការងរ (ឬេយើងេ�ថ ជនអសកម�ែដលមិនែមនជសិស្ស)។ េ�ក��ង្របេទសកម��ជ អ្រតាយុវជន NEET មានចំនួ 6,4 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 ែដលេ�ក��ងេនះ

មានជនអសកម�ែដលមិនែមនសិស្សចំនួន 6,2 ភាគរយ និងយុវជនមិនែមនសិស្សែដលមិនមាន ការងរេធ�ើចំនួន 0,2 ភាគរយ។ េនះគឺជការធា� ក់ចុះមួយ េ្រពាះេ�ក��ងឆា� ំ 2004 អ្រតាយុវជន NEET មាន

ចំនួន 8,7 ភាគរយ ។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 �ស�ីវ�យេក�ងចំនួន 10,4 ភាគរយ គឺជ NEET ខណៈែដលបុរសវ�យេក�ងចំនួន 2,2 ភាគរយ គឺជ NEETs (េយងតាម តារង 1.12) ។ អ្រតាយុវជន 
NEET េ�តំបន់ទី្រក�ងមានចំនួន 6,7 ភាគរយ និង 6,3 ភាគរយ េ�ជនបទ។ ្របវត�ិ្រគ�សារកេ៏ធ�ើឱ្យមានភាពខុសគា� ផងែដរ េ្រពាះថ NEET មានចំននួ 7,9 ភាគរយ  ក��ង្រគ�សារសា� នភាព្រកី្រកបំផុត 

ប៉ុែន�េ�ក��ង្រគ�សារសា� នភាព្រទព្យធនខ�ស់ NEET មានចំនួន ្រតឹមែត 5,2 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ចំែណក 38 ភាគរយ ៃន NEET េផ្សងេទៀតគឺេចញមកពី្រគ�សារកសិករ។ េ�តំបន់ទេន�សាបមានចំនួន 

NEET ខ�ស់បំផុតគឺ 6.8 ភាគរយ  (េយងតាម CES 2014)។ 
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តារង 13 (1-13) អ្រតា NEET ក��ងចេំណមយវុជនឣយពុ ី15 េ� 29 ឆា� ំ គតិជភាគរយ តាមេភទ នងិតបំន ់ឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014 

  
  
  

2004 2014 

NEET 

អ�កអតក់ារងរេធ�ើ

ែដលមនិែមនសសិ្ស អ�កអសកម�ែដលមនិែមនសសិ្ស NEET 

អ�កអតក់ារងរេធ�ើ

ែដលមនិែមនសសិ្ស អ�កអសកម�ែដលមនិែមនសសិ្ស  

យវុជន  (ភាគរយ) 

 
 

សរបុ 8.73 0.70 8.03 6.39 0.15 6.24 
្រប�ស 4.71 0.77 3.94 2.24 0.14 2.10 
្រស ី 12.64 0.63 12.01 10.41 0.16 10.25 

តបំន ់

(ភាគរយ) 

 
 
 
 

ភ�ំេពញ 12.18 2.36 9.82 5.08 0.11 4.97 
តំបនទ់ំនប 7.34 0.41 6.93 6.45 0.14 6.31 
តំបនទ់េន� 8.29 0.64 7.65 6.77 0.23 6.54 
តំបនេ់ឆ�រ 12.98 0.76 12.22 6.62 0.13 6.49 

តំបនភ់�ំនិងខ�ងរ់ប 8.61 0.10 8.51 7.02 0.08 6.94 

ពិការភាព (ភាគរយ ក��ងចំេណម្របជជនអសមត�ភាព)  19.66 0.75 18.91 42.59 0.00 42.59 
្របភព៖ CSES ឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014  

ចណំំ៖ NEET = ចំនួនយុវជនអត់ការងរែដលមិនែមនជសិស្ស + យុវជនអសកម�ែដលមិនែមនជសិស្ស 

 
 ភាគេ្រចើនៃន NEET (ចំននួៃនយុវជនែដលមិនមានការងរេធ�ើ មិនបានទទួលការអប់រ� ឬការបណ�� ះបណ� ល) គឺយុវជនអសកម�។ មានន័យថ យុវជនអសកម�មានរហូតដល់  97 ភាគរយ ៃនយុវជន 
NEET សរុប។ ដូេច�ះេហើយមានែត 3,0 ភាគរយ ៃនយុវជនមិនែមនសិស្សប៉ុេណ� ះ ែដលកំពុងសកម�រកការងរេធ�ើ។ េទាះបីជភាគេ្រចើនៃន NEET ជ�ស�ី (83 ភាគរយ) េហើយចំនួនេនះឣចបង� ញពី

ក្រមិតៃនភាពអសកម�ែដល�ស�ីកម��ជភាគេ្រចើនឈប់េធ�ើការេ្រកាយេពលេរៀបការរួចក៏េដយ ក៏អ្រតា NEET បានបង�ប់េ�ក��ងចំេណមអ�កែដលបាក់ទឹកចិត� ែដលបានេបាះបង់ការែស�ងរកការងរ េដយេហតុផលច្បោស់

លាស់េ្រចើនជងជេ្រមើសផ� ល់ខ��នែដរ (សូមេមើល ជំពូកទ ី 4) ។ ការធា� ក់ទឹកចិត�េដយសារខ�ះឱកាស និងធនធាន ជពិេសសេ�តាមតំបន់ជនបទ គួបផ្ំសនឹងគុណវុឌ្ិឍទាប និងភាពេជឿជក់េលើខ��នឯងទាបផងេនះ ជំរុញឱ្យ

យុវជនរួមទំាង�ស�ីផងែដរ កា� យេ�ជអសកម� និងេបាះបង់ការែស�ងរកការងរេធ�ើ។ ចំនួនៃនអ�កធា� ក់ទឹកចិត�េនះគឺពិបាកក��ងការចាប់យកណស់ និងបានបង�ប់េ�ក��ងចំេណមយុវជនអសកម�។ 

១.៣.១០ េម៉ាងេធ�ើការ 
 េម៉ាងេធ�ើការមធ្យមរបស់យុវវ�យគឺ 46 េម៉ាងមួយសបា� ហ៍ ្រសេដៀងគា� នឹងមនុស្សេពញវ�យែដរ េហើយេធៀបនងឹអ�កេធ�ើការទូេ�គឺតិចជងពីរេម៉ាង។ �ស�ីវ�យេក�ង (ឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29 ឆា� )ំ 

េធ�ើការតចិេម៉ាងជងបរុសវ�យេក�ង។ េ�ឆា�  ំ2014 យុវជនែដលេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម� ្រត�វេធ�ើការចំនួន 36 េម៉ាង ក��ងមួយសបា� ហ៍ េពាលគឺក��ងមួយសបា� ហ៍ ពួកេគេធ�ើការតិចជងវ�ស័យេផ្សងេទៀតចំនួន14 េម៉ាង។ អ�កែដលេធ�ើការ

េ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម� ពួកេគេធ�ើការចំនួន 54 េម៉ាង និងអ�កែដលេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យេសវកម� ពួកេគេធ�ើការចំនួន 50 េម៉ាង ក��ងមួយសបា� ហ៍។ កម�ករគណនីផ� ល់ខ��នេធ�ើការចំនួន 36 េម៉ាង ក��ងមួយសបា� ហ៍ េហើយកម�ករេធ�ើការឱ្យ

្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ ពួកេគេធ�ើការតិចជងកម�ករកគណនផី� ល់ខ��ន (េយងតាម CSES ឆា�  ំ2014)។  
 មា្រតា 137 ៃនច្បោប់ការងរៃន្រពះរជណច្រកកម��ជបានែចងថ ក��ង្រគឹះសា� នែបបណក៏េដយ េទាះប្ីរគឹះសា� នេនះមានលក�ណៈជការសិក្សោវ�ជ� ជីវៈ ឬជកិច�កុសល ្រពមទំាងវ�ជ� ជីវៈេសរ� កេ៏ដយ 

េថរេវលាេធ�ើការេពញេលញៃនកម�ករនិេយជិតទំាងពីរេភទ មិន្រត�វឱ្យេលើសពី្របំាបីេម៉ាងក��ងមួយៃថ� ឬែសសិប្របំាបីេម៉ាងក��ងមួយឣទតិ្យេឡើយ។ ភាគេ្រចើនៃនយុវជន (86 ភាគរយ) ែដលមានការងរ ពួកេគេធ�ើការយ៉ងេហា莨ចណស់ 40 

េម៉ាងក��ងមួយឣទិត្យ។ ពីរភាគបីៃនយុវជនែដលេធ�ើការ ពួកេគេធ�ើការេលើសេម៉ាង (50 េម៉ាងក��ងមួយឣទិត្យ ឬេ្រចើនជងេនះ ក��ងមួយឣទិត្យ) (េយងតាម ILO SWTS ឆា� ំ 2013)។  
 ភាពអត់ការងរពាក់ព័ន�នឹងេម៉ាងេធ�ើការ ប៉ះពាល់ដល់មួយចំនួនតូចៃនយុវជនែដលកំពុងេធ�ើការ។ ភាពអត់ការងរពាក់ព័ន�នឹងេម៉ាងេធ�ើការ េធ�ើឱ្យយុវជនែដលកំពុងមានឆន�ៈ និងឣចបេង�ើនេម៉ាងេធ�ើការ មានការ្រព�យបារម� 

េ�េពលែដលពួកេគេធ�ើការបានតិចជងចំនួនេម៉ាងកំណត ់ (40 េម៉ាងក��ងមួយឣទិត្យ ជអន�រជតិ)។ េ�ឆា� ំ 2014 យុវជន្របែហល 0,2 ភាគរយ អត់ការងរេធ�ើ ែដលជការធា� ក់ចុះមួយ េ្រពាះេ�ឆា�  ំ2004  
យុវជន្របែហលអត់ការងរេធ�ើមានចំនួន 7.2 ភាគរយ (េយងតាម CSES ឆា�  ំ2014)។ 

១.៣.១១ ភាពមនិសុគីា� រវងគណុវឌុ្ឍនិងឹមខុរបរ 
 េគយល់ថ កមា� ំងពលកម�េ�កម��ជមានចំេណះដឹងតិចតួចនិងមានជំនញទាប។ ភាពមិន្រសបរវងនឹងគុណវុឌ្ិឍនិងមុខរបរេនះគឺជប�� ធំបំផុតក��ងទីផ្សោរការងរៃន្របេទសកម��ជ។ និេយជកមិនឣចរកេបក�ជនែដលមាន

គុណវុឌ្ិឍមកបំេពញដំែណង្របកាស រ�ឯយុវជនវ�ញកំពងុតសូ៊េធ�ើការែដលមានគុណភាពេខ្សោយ។ ភាពមិន្រសបរវងនឹងគណុវុឌ្ិឍនិងមុខរបររបស់យុវជន្រត�វបានគណនតាម្របេភទជំនញវ�ជ� ជីវៈៃនចំណត់ចាត់ថ� ក់មុខរបរអន�រជតិ 

(International Standard Classification of Occupations េ�កាតថ់ ISCO) និងចំណតថ់� ក់ស្រមាបស់�ង់ដ ៃនការអបរ់�អន�រជតិ (International Standard 
Classification of Education េ�កាតថ់ ISCED) ។ េគេធ�ើការបានផ��ផ�ងមុខរបរចំនួនដ១០្រក�មេ�នឹងក្រមតិ ISCED ចំនួន 6 ក្រមិត (សូមេមើល តារង 1.13)។   
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តារង 14 (1-14) ្រក�មមខុរបរេ�ក��ងចណំត់ថ� ករ់បស ់ISCO និងក្រមិតអបរ់� 

ចណំតច់ាតថ់� កម់ខុរបរអន�រជត ិ(ISCO) ក្រមតិជំនញ ក្រមតិសិក្សោ 

1 អ�កតាក់ែតងច្បោប់ ម�ន�ីជនខ់�ស់ នងិអ�ក្រគប់្រគង ជំនញខ�ស ់មិនេដយៃដ ឧត�មសិក្សោ (ISCED 5-6) 
2 អ�កជំនញ 

3 អ�កបេច�កេទសនិងអ�កជំនញសហការ� 

0 កងកមា� ំង្របដប់ឣវុធ ជំនញទាប មិនេដយៃដ មធ្យមសិក្សោ (ISCED 3-4) 

4 ជំនួយការេស��ន 

5 កម�ករេសវកម�និងលក ់

6 កម�ករជំនញកសិកម� រុកា� ្របមាញ ់និងេនសាទ ជំនញេដយៃដ 

7 សិប្បករ នងិឣជីវករសិប្បកម� 

8 អ�កដំេឡើង និង្របតិបត�ិការម៉ាសុីន និងេរងច្រក 

9 មុខរបរបន� បប់ន្ំស គា� នជំនញ បឋមសិក្សោ (ISCED 1-2) 
្របភព៖ អង�ការពលកម�អន�រជតិឆា� ំ 2013 េលើកេឡើងក��ង Sparreboom និង Staneva (2014) 
ចណំំ៖ ISCO ក្រមិត 6 រួមមានកម�ករត្រមង់ទិសេ�ទីផ្សោរែដលមានជំនញកសិកម�្រពមទំាងកសិករនិងអ�កេនសាទ។  

 
 ្របមាណ 31 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលកំពុងេធ�ើការមានគុណវុឌ្ិឍ្រសបនឹងមុខរបរ។ ក��ងចំេណមយុវជនែដលកំពុងេធ�ើការសរុប មានយុវជនចំនួន 23 ភាគរយ មានគុណវុឌ្ិឍខ�ស់ជងមុខរបរ 

រ�ឯយុវជនែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរមានចំនួន 46 ភាគរយ ។ ពាក់កណ� លៃនកម�ករ�ស�ី និង 41 ភាគរយ ៃនកម�ករបុរសមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរ។ មានែត 27 ភាគរយ ៃនកម�ករ�ស� ីនិង 36 ភាគរយ 

ៃនកម�ករបុរសប៉ុេណ� ះ ែដលមានគុណវុឌ្ិឍ្រសបនឹងមុខរបរ។ េ�តំបនជ់នបទ យុវជនែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរមានចំនួន 49 ភាគរយ ។ េ�ទី្រក�ង អ្រតាៃនការងរែដល្រសបនឹងគុណវុឌ្ិឍ និងអ្រតាៃនការងរ

ែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរមានក្រមិតមធ្យមគឺ 37 ភាគរយ និង 38 ភាគរយ េរៀងគា� ។ េ�តំបន់វលទំនបអ្រតាៃនការងរែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរមានក្រមិតខ�ស់គឺ 51 ភាគរយ។ ចំែណក

អ្រតាការងរែដលមានគុណវុឌ្ិឍខ�ស់ជងមុខរបរេ�ក��ងតំបន់ទំាងអស់គឺ មានលក�ណៈ្របហា莨ក់្របែហលគា�  (គឺ្របែហល 20 ភាគរយ) ។ េ�រជធានីភ�េំពញ អ្រតាៃនការងរែដលមានគុណវុឌ្ិឍ្រសបនឹងមុខរបរមានក្រមិតខ�ស់ជងេគ គឺ 

40 ភាគរយ ។ ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�គេឺលើសលុបេ�េដយកម�ករែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរ និងមានកម�ករែដលមានគុណវុឌ្ិឍខ�ស់ជងមុខរបរតិចបំផុត។ ក��ងវ�ស័យេសវកម�វ�ញ ការងរ្រសបនឹងគុណវុឌ្ិឍបំផុត។ កម�ករ

ែដលមានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរមានចំនួនេ្រចើនេ�ក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ ប៉ុែន�មានតិចតួចេ�ក��ង្របេភទការងរែដលមាន្របាក់សមរម្យ (សូមេមើល តារង 1.14) ។ រយៈជង 10 ឆា�  ំ កន�ងមកេនះ 

អ្រតាៃនកម�ករែដលមានគុណវុឌ្ិឍខ�ស់ជងមុខរបរបានផ� ស់ប��រយ៉ងខា� ំង ជពិេសសក��ងចំេណម្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ និងការងរកសិកម�។ 
តារង 15  (1-15) ភាពមនិសុីគា� រវងគណុវឌុ្ឍនិងឹមខុរបររបសយ់វុជន ក��ងឆា� ំ 2014 (គិតជ ភាគរយ) 

  2004 2014 
ផ��ផ�ងល� េ្រកាមក្រមតិអបរ់� េលើ 

ក្រមតិអបរ់� 
ផ��ផ�ងល� េ្រកាមក្រមតិអបរ់� េលើ 

ក្រមតិអបរ់� 

 សរបុ       38.3 55.7 6.1 31.4 45.6 23.0 
្រប�ស 41.6 50.9 7.5 35.7 41.1 23.2 
្រស ី 34.5 61.0 4.4 26.9 50.4 22.7 

សា� នភាពការងរ ការងរងយរងេ្រគាះ 35.7 60.3 4.1 31.4 38.2 30.4 
ការងរមាន្របាក់ែខ 45.1 44.1 10.8 31.5 50.7 17.8 

ការងរ 
តាមវ�សយ័   

កសិកម�  
រុកា� ្របមាញ ់ 
និងេនសាទ 

30.0 69.4 0.6 29.2 43.1 27.7 

ឧស្សោហកម� 45.4 44.8 9.8 23.0 64.0 13.0 
េសវកម� 51.1 33.6 15.3 43.4 28.0 28.6 

តបំន ់ ភ�ំេពញ 53.3 26.9 19.8 40.4 35.4 24.1 
វលទំនប 40.0 55.1 4.9 28.5 51.4 20.1 
បឹងទេន�សាប 33.3 62.3 4.4 31.7 44.2 24.0 
េឆ�រ 39.4 55.4 5.2 34.6 42.1 23.4 
ខ�ង់រប និងភ�ំ 29.0 67.7 3.3 26.4 48.3 25.3 

សា� នភាពេ្របើ្របាស ់ 1 26.6 70.6 2.8 25.7 51.0 23.3 

2 31.3 65.6 3.1 26.9 53.3 19.8 

3 36.9 59.2 3.8 31.4 48.0 20.6 

4 42.3 50.9 6.9 34.9 42.3 22.8 

5 50.6 36.7 12.6 40.0 30.7 29.3 
្របភព៖ CSESឆា� ំ 2014 
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១.៤ ការផ�ល់សិទ�ិអំណច និងការចូលរួម 
 ការចូលរួម និងការផ�ល់សិទ�ិអំណចគឺជសិទ�ិយ៉ងសំខាន់បំផុតស្រមាប់សុខុមាលភាពរបស់យុវជន។ ការចូលរួមគឺ សំេ�េលើក្រមិតៃនការចូលរួមរបស់យុវជនណមា� ក់េ�ក��ងសកម�ភាពសង�មនិងនេយបាយ។ 

ការផ�ល់សិទ�ិអំណចគឺ ជទស្សនៈទូលំទូលាយេលើវ�ស័យសំខាន់ៗជេ្រចើនពាក់ព័ន�នឹងសុខុមាលភាពនិងការចូលរួមរបស់យុវជន េដយគិតទំាងការផ�ល់សិទ�ិអំណចបុគ�លនិងសង�ម ការផ�ល់សិទ�ិអំណចែផ�កេសដ�កិច� 

ការផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់�ស�ី និងការផ�ល់សិទ�ិអំណចែផ�កនេយបាយ (េយងតាម MSActionAid-Denmark ឆា�  ំ2010) ។ ដូចែដលបានែចងេ�ក��ងយុទ�សា�ស�ក��ងកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន

កម��ជរបស់សហ្របជជតិ (េ�កាត់ថ UNDP) ឆា� ំ 2014-2017 ការផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់យុវជនត្រម�វឱ្យមានការធានការដល់សិទ�ិរបស់ពកួេគក��ងការចូលរួមេធ�ើការសេ្រមចចិត�ក��ងកិច�ការរបស់រជ

រដ� ភិបាលនិងដំេណើរការននេ�ក្រមិតថ� ក់ជតិ ថ� ក់េ្រកាមជតិ និងថ� ក់មូលដ� ន (េយងតាម UNDP ឆា�  ំ 2014) ។ ការចូលរួមនងិការផ�ល់សិទ�ិអំណច េទាះជយ៉ងណ ្រត�វបានេធ�ើេឡើងតាមរយៈ

វត�មាន និងជការព្រងឹង្រកបខ័ណ� ច្បោប់ែដលការពារសិទ�ិរបស់យុវជនក��ងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម និងនេយបាយនិងេសរ�ភាពៃនការបេ��ញមតិ។ ជធម�តា សូចនករៃនការចូលរួម 

និងការផ�ល់សិទ�ិអំណចរួមមាន មូលធនសង�ម (បណ� ញគំា្រទសង�ម និងេសចក�ីទុកចិត�) ការចូលរួមក��ងសកម�ភាព និងនេយបាយ រួមទំាងបទឧ្រកិដ� និងអំេពើហិង្សោ។  

១.៤.១ ធនធានសង�ម 
 េករ ��ដំែណលៃនស្រង� ម និងរបបែខ�រ្រកហមបានេដើរតួនទីយ៉ងសំខាន់ពាក់ព័ន�នឹងេសចក�ីទុកចិត�របស់្របជជនកម��ជ។ អំឡ�ងសម័យែខ�រ្រកហមមនុស្សជេ្រចើនបានសា� ប់េដយសារែតការេធ�ើការងរបាក់កមា� ំង 

ជំងឺ និងេសចក�ីេ្រសកឃា� ន។ េលើសពីេនះ េគាលនេយបាយរបបេនះគឺេធ�ើយ៉ងណបេង�ើតឱ្យមានការមិនទុកចិត�គា� រវងអ�កជិតខាងនិងអ�កជិតខាង និងសូម្ីបែតរវងកូនៗនិងឪពកុមា� យ។ មនុស្សមិនទុកចិត�គា� និងរយការណជ៍ូន

ថ� ក់េលើពីសកម�ភាពរបស់គា� េ�វ�ញេ�មក ែដលទេង�ើទំាងេនះគឺជប�� ដល់ការរស់េ�និងនំឱ្យមានមនសុ្សសា� ប់។ ការខ�ះខាតេសចក�ីទុកចិត�េនះបានបន�រហូតដល់ៃថ�បច��ប្បន�។ េយងតាមការសិក្សោមួយេដយ Inada ឆា�  ំ

2013 េទាះបីមិនបានេផ� តេលើយុវជនក៏េដយ ក៏បានរកេឃើញថ ្របជជនកម��ជមានជំេនឿទុកចិត�ទាបបំផតុេលើមនុស្សែដលេ�ខាងេ្រ�្រក�ម្រគ�សាររបស់ខ��ន។ េ�េពលសាកសួរអំពីប�� េនះ មនុស្សជេ្រចើនបាននិយយថ 

េ�ក��ងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ មានមនុស្សតិចតួចណស់ែដលពួកេគឣចេជឿទុកចិត�បាន ។ ក្រមិតៃនេសចក�ីទុកចិត�េ�តំបន់ជនបទមានខ�ស់ជងេ�ក��ងទី្រក�ង េហើយមនុស្សេជឿទុកចតិ�េលើសមាជកិ្រក�ម្រគ�សារនិងសាច់ញតិខ��នេ្រចើនបផំតុ 

បន� ប់មកេលើមិត�ភក� ិ បន�េទៀតេលើមនុស្សែដលេ�ក��ងសង� ត់ខ��ននិងសា� ប័នសាធារណៈដូចជ មន�រីេពទ្យ និងសាលាេរៀន រដ�អំណចមូលដ� ននងិសា� ប័នសាសន។ ្របជជនមានទំនុកចិត�តិចតួចេលើគណបក្សនេយបាយ 

អង�ការមិនែមនរដ� ភិបាល អ�ករួមការងរ និងនិេយជក។ សា� ប័នែដល្របជជនទុកចតិ�តិចបំផុតគឺសា� ប័នេយធា។ ការខ�ះខាតៃនេសចក�ីទុកចិត�កាត់បន�យកំេណើនៃនធនធានសង�មែដលជកាតាលីករៃនកំេណើនេសដ�កិច�។ 

ធនធានសង�មបេង�ើតបានជទំនក់ទំនងមួយ្របកបេដយទំនុកចិត�ែដលទំនុកចិត�េនះបេង�ើតបានជធនធានសង�មមកវ�ញ (េយងតាម Fu 2004) ។ ដូេច�ះ ការកសាងទនំុកចិត�របស់យុវជនកម��ជគឺ

ជបុេរលក�ខណ� សំខាន់បំផុតក��ងការែកលម�សុខុមាលភាពរបស់ពួកេគ។ 
 េ�កម��ជ សង�មមានលក�ណៈជឋានន្ុរកមែដលមាន្រគ�សារជចំណងរ�ងមំា េហើយជធម�តាសមាជិក្រគ�សារពឹងែផ�កេលើ្រក�ម្រគ�សារនិងសាច់ញតិរខ��នជងេលើអ�កដៃទនិងជងសា� ប័នដៃទ។ 
េនះជេហតុផលមួយក��ងចំេណមេហតុផលជេ្រចើនែដលឣចនំឱ្យមានវប្បធម៍នេយបាយបក�ពួកនិយម (េយងតាម Inada 2013)។ 
យុវជនែដលមានសមាជកិ្រគ�សារនិងសាច់ញតិមានតំែណងសំខាន់េ�ក��ងជួររជរដ� ភិបាលរ�ករយជមួយនឹងភាពអនុេ្រគាះដចូជ ការងរក��ងសា� ប័នសាធារណៈ និងេឡើងឋានៈឆាប់រហ័ស។ យុវជនែដលរស់េ�ក��ងតំបនជ់នបទ 

ឬយុវជនែដលពុំមានសមាជិក្រគ�សារនិងសាច់ញតិមានអណំចគឺទំនងជមានទំនក់ទំនងនិងបណ� ញសង�មេខ្សោយ។ យុវជនមានបណ� ញគំា្រទពីសង�មតិចជងមនុស្សចាស់ (សូមេមើល រូបភាព 1.13)។ 

របូភាព 14 (1-14) បណ� ញគំា្រទពីសង�ម តាម្រក�មឣយ ុនិងេភទ ឆា� ំ 2006 និងឆា� ំ 2015 

 
្របភព៖ ការេបាះេឆា� តពិភពេលាក្រក�មហុ៊ន Gallup ឆា� ំ 2006 និងឆា� ំ 2015  
ចណំំ៖ សំណួរ: េបើអ�កមានប��  េតើអ�កមានសាច់ញតិឬមិត�ភក�ិែដលអ�កឣចរត់រកជំនួយេ�េពលែដលអ�ក្រត�វការែដរឬេទ? 

១.៤.២ ការចលូរមួក��ងសកម�ភាពសង�ម នងិនេយបាយ 
 េដយសារែតេករ ��ដំ ែណលៃនស�ង� មយុវជនមានការ្រប�ង្របយ័ត�ខា� ំងក��ងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�មនិងនេយបាយ។ ការចូលរួមក��ងសកម�ភាពនេយបាយ្រត�វបានេគេជឿថ ឣចឱ្យពួកេគេ្រគាះ

ថ� ក់េ្រចើនជងទទួលបានអត�្របេយជន៍ ម្៉យោងេទៀត ជធម�តា មាតាបិតាក៏មិនចង់ឱ្យកូនរបស់ខ��នចូលរួមក��ងសកម�ភាពនេយបាយែដរ។ ែយម៉ ចក ់ ែដលជឪពុកមា� យមា� ក់មានឣយុ 59 
ឆា� ំ្រត�វបានដក្រសង់សម�ីក��ងកាែសតភ�ំេពញប៉ុស�ិ៍ក��ងឆា� ំ 2012 ថ៖ "ខ��ំមិនចង់ឱ្យកូនរបស់ខ��ំពាកព់័ន�នឹងនេយបាយេទ េ្រពាះថ វេធ�ើឱ្យពួកេគខាតេពលេវលាេរៀនសូ្រតនិងរកសីុ។ េលើសពីេនះ 

វឣចប៉ះពាល់ដល់សុវត�ិភាពរបស់ពួកេគ។ កាលពីជំនន់ខ��ំ នេយបាយមិនស�ិតេស�រេទនិងបណ� លឱ្យមនសុ្សធម�តា មនុស្សទន់េខ្សោយសា� បប់ាត់បងជ់ីវ�ត»។ េទាះយ៉ងណ េពលេនះេដយ

មានការរ�កសាយៃន្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មដចូជ េហ�សប៊ុក ជេដើមេនះ ក៏មានការេកើនេឡើងនូវចំនួនៃនយុវជនចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�មនិងនេយបាយ ជពិេសសយុវជនេ�ទី្រក�ងែដលមានអុីនេធើណិតេ្របើ្របាស់។ 

ពួកេគ្រត�វបានេលើកទឹកចិត�មយួក្រមិតឱ្យការចូលរួមក��ងសកម�ភាពនេយបាយនិងេពលខ�ះទទួលបានការគំា្រទពី្រក�មអ�កនេយបាយរហូតកា� យជការេ្របះឆាក៏មាន។ ឥឡ�វេនះ មានទំាងចលនយុវជនគំា្រទរជរដ� ភិបាល និងចលន

យុវជន្របឆំាងរជរដ� ភិបាល។ សកម�ជនេផ្សងេទៀតដូចជ សហជពីកម�ករេរងច្រកកាត់េដរែដលភាគេ្រចើនជយុវជនវ�យេក�ងេនះ កំពុងឥទ�ពិលេលើការចរចារនន និងការបេង�ើតេគាលនេយបាយ។ 
ពួកេគេធ�ើយុទ�នការេដើម្ីបែកលម�សុខុមាលភាពរបស់កម�ករេរងច្រកកាត់េដរ។ ក��ងឆា�  ំ2014 សហជីពបាន្របមូលផ��ំគា� ទាមទារឱ្យមានការដំេឡើង្របាកែ់ខ និងទទួលបានេជគជ័យមួយក្រមិតែដរ។   ការេបាះេឆា� ត គឺជ
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សកម�ភាពសំខាន់មួយេទៀតែដលតាមរយៈេនះយុវជនឣចបេ��ញទស្សនៈនេយបាយរបស់ខ��ន។ េយងតាមវ�ទ្យោសា� នជតិ្របជធិបេតយ្យ (National Democratic Institute េ�កាតថ់ NDI) 
បានឱ្យដឹងថ ស្រមាប់ការេបាះេឆា� តឆា� ំ 2013 យុវជនចំនួន 65 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 18 េ� 19 ឆា�  ំបានចុះេឈា� ះេបាះេឆា� ត។ អ្រតាចុះេឈា� ះេបាះេឆា� តៃនយុវជនែដលឣយុចេន� ះពី 25 េ� 
45 ឆា�  ំ មានចំនួន 84 ភាគរយ។ េទាះបីជពុំេឃើញមានទិន�នយ័ៃនយុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 18 េ� 30 ឆា�  ំ ក៏េដយ ក៏គណៈកមា� ធិការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត (ដូចែដលបានេលើកេឡើងេដយវ�ទ្យ�

សំេឡងសហរដ�ឣេមរ�កេ�ៃថ�ទី 10 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2013) បានេលើកេឡើងថ មានយុវជនែត 37 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះែដលបានបានចុះេឈា� ះេបាះេឆា� ត។ េទាះយ៉ងណ េដយសារែត

ការេ្របើ្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេកើនេឡើង យុវជនឣចបេ��ញមតិរបស់ខ��នតាមរយៈេវទិកាេនះ ចំែណកឯអ�កនេយបាយវ�ញក៏បានស្រមបខ��ននឹងការេ្របើ្របាស់មេធ្យោបាយេនះ េដើម្ីបឱ្យការសន�នរបស់ខ��នបាន្រជ�ត្រជបដល់

្រសទាប់្របជជន និងយុវជនផងែដរ។ បច��ប្បន� វត�មានរបស់យុវជនក��ងមុខតំែណង្រគប្់រគងក��ងជួររដ� ភិបាលកំពុងេកើនេឡើង េហើយពួកេគជប់េឆា� តជម�ន�ីក��ងជួររដ�អំណចមូលដ� នេទៀតផង (េយងតាម Heng et al. 
ឆា�  ំ2014)។ 
 ការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�មរបស់យុវជនឣចមាន្រទង្់រទាយជការងរស�័្រគចិត�ផងែដរ។ សា� ប័នរបស់រជរដ� ភិបាលជេ្រចើនបានបេង�ើត្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�ដូចជ យុវជនកាកបាទ្រកហម (Red 
Cross Youth េ�កាត់ថ RCY) ។ RCY គឺជ្រក�មមួយក��ងចំេណម្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�ធំៗេ�កម��ជ ែដលបានេរៀបចំសកម�ភាពជេ្រចើនដូចជ 

បេង�ើនការយល់ដឹងអំពីច្បោប់សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់្របជពលរដ�ជេដើម។ េលើសពីេនះ រដ� ភិបាលបានេ្រជើសេរ�សនិស្ិសតស�័្រគចិត�រប់ពាន់នក់េ�ចុះវស់ែវងដីធ�ីនិងផ�ល់ប�ង់កម�សិទ�ិជូន្របជពលរដ�េ�តាមេខត�មួយចំនួន ែដល

ការអនុវត�ែបបេនះបានបង�ឱ្យមានការច្រម�ងច្រមាសែផ�កច្បោប់មយួចំនួនផងែដរ។ េ្រ�ពី្រក�មយុវជនែដលដឹកនំេដយរដ� ភិបាល ក៏មាន្រក�មយុវជនែដលជនិស្ិសតសាកលវ�ទ្យោល័យ ្រក�មយុវជនគណបក្សនេយបាយ 

និង្រក�មយុវជនអង�ការមិនែមនរដ� ភិបាល ្រពមទំាង្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�ដៃទេទៀត កំពុងចាប់េផ�ើមបេង�ើតឱកាស កាន់ែតេ្រចើនេដើម្ីបឱ្យយុវជនកម��ជបានចូលរួមក��ងសកម�ភាពនេយបាយ ក��ងបណ� ញសង�ម និងក��ង

ការងរស�័ចិត�។ េ�ក��ងឆា� ំ 2015 មានយុវជន្របែហលពាក់កណ� លៃនយុវជនសរុប បានចូលរួមេ�ក��ងសកម�ភាពសង�មមួយចំនួន (ដូចជ ការបរ�ចា� ក្របាក់ ការស�័្រគចិត� ឬជួយអ�កដៃទ)។ េទាះជយ៉ងណ ការចូលរួមក��ង

សកម�ភាពសង�មរបស់យុវជនមានការថយចុះតិចតួច ក��ងរយៈេពល 10 ឆា� ំ កន�ងមកេនះ។ យុវជនបានចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�មេ្រចើនជងយុវតី េហើយយុវជនេ�ទី្រក�ងចូលរួមបានចូលរួមក��ងសកម�ភាព

សង�មេ្រចើនជងយុវជនេ�ជនបទ។ 

របូភាព 15 (1-15) ការចលូរមួរបសយ់វុជនក��ងសកម�ភាពសង�ម 

 
្របភព៖ ការេបាះេឆា� តពិភពេលាក្រក�មហុ៊ន Gallup ឆា� ំ 2006 និងឆា� ំ 2015 ្របភព៖ ការេបាះេឆា� តពិភពេលាក្រក�មហុ៊ន Gallup ឆា� ំ 2008 និងឆា� ំ 2015  
ចណំំ៖ សំណួរសួរថ៖ េ�ក��ងែខកន�ងមកេនះ េតើអ�កមានបានបរ�ចា� គ្របាក់េ�ឱ្យសប្ប�រសជន លះបង់េពលេវលាស�័្រគចិត�េដើម្ីបអង�ការមួយ ឬជួយអ�កដៃទ ឬនរណមា� ក់ែដលេគក៏មិនដឹងថ ្រត�វរត់រកនរណឱ្យជួយ ែដរឬេទ? 

 ១.៤.៣ តលុាការអនតីជិន 
 េ�ក��ងតំបន់ែដលមានអ្រតាឧ្រកិដ�កម� ឬបទដ� នសង�មខ�ស់ែដលរុញ្រចានយុវជនឱ្យធា� ក់ក��ងឥរ�យបថមួយែដល្របឈមនឹងបទ្រពហ�ទណ�  និងេ្រគាះថ� ក់េនះ េគមិនឣចកសាងធនធានសង�មបានេទ េហើយយុវជនក៏

មិនឣចចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម នងិនេយបាយេដយេសរ�ែដរ។ កម��ជបាន្របឈមនឹងប�� ជេ្រចើនក��ងការអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�កិច�េដយសារែតស�ង� មសីុវ�លគួរឱ្យតក់ស��តមានរយៈេពលែវង។ ស�ង� មបានបង�

អសន�ិសុខផ� ល់ខ��នដូចជ ការភ័យខា� ចដល់ការេធ�ើទារុណកម� ឬការដក់ទណ� កម�េឃារេ�ខុសពីធម�តា ែដលជឧបសគ�មិនឣចឱ្យសង�មេជឿនេលឿនបាន េ្រពាះកតា� ទំាងេនះបានេធ�ើឱ្យបុគ�លមួយចំនួនរែរកក��ងការចូលរួមក��ង

ចលន និងការអភិវឌ្ឍេដយខ��ន។ ដូេច�ះេហើយ មានែតការកាត់បន�យភាពអយុត�ិធម៌ ការកាត់បន�យឧ្រកិដ�កម� នងិអំេពើហិង្សោេទ ែដលឣចកាត់បន�យភាពងយរងេ្រគាះ ជពិេសសស្រមាប់យុវជន។ េ�កម��ជ ឣយុ្រសប

ច្បោប់ែដលឣចទទួលេទាស្រពហ�ទណ� គឺឣយុ 18 ឆា� ំ។ េទាះយ៉ងណ េយងតាមមា្រតា 39 ៃន្រកម្រពហ�ទណ� ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជបានែចងថ តុលាការឣច្របកាសទណ� កម�្រពហ�េ�េលើអនីតិជនឣយុចាប់ពី 14 
(ដប់បួន) ឆា� េំឡើងេ�្របសិនេបើកាលៈេទសៈៃនបទេល�ើស ឬបុគ�លិកលក�ណៈរបស់អនតីិជនត្រម�វ។ កុមារែដលជប់ឃំុជមួយឧ្រកិដ�ជនវ�យចំណស់ឣចជួបហា莨និភ័យដូចជ អំេពើហិង្សោ ការេកង្របវ��� និងការរ�េលាភបំពាន 

ប៉ុែន�្របព័ន�ពន�នគារែដលមានមនុស្សែណនណន់តានត់ាប់មិនឣចែញកអនីតិជនេចញពីអ�កេទាសេផ្សងេទៀតេនះេទ។ េទាះបីជច្បោប់បានផ�ល់ការការពារដល់កុមារក៏េដយ ក៏វមិនមាន្របសិទ�ិភាពែដរ គឺ

េដយសារែត្របព័ន�តុលាការ្រពហ�ទណ� មិនដំេណើរការធម�តា ។ េនះជឧបសគ�ដល់ការសា� រនីតិសម្បទាជអនីតិជន។ 
 េយងតាមទូរេលខកុមារក��ង្របពន័�តុលាការ្រពហ�ទណ� កម��ជ (Cambodian Center for Human Rights េ�កាត់ថ CCHR) ឆា� ំ 2014 បានឱ្យដឹងថ េ�ក��ងឆា� ំ 

2012 មានអនីតិជនជប់េចាទចំនួន 92 ភាគរយ ្រត�វបានឃំុខ��នមុនសវនការ និងមនុស្សចាស់ជនជប់េចាទមានចំនួន 71 ភាគរយ។ សមាមា្រតៃនការឃំុខ��នមុនសវនការគឺ 63 ភាគរយ ។ អ្រតា�ស�ី

ជប់ពន�នគារមុនសវនការគឺ 70 ភាគរយ និងអ្រតាអនីតជិនជប់ពន�នគារមុនសវនការគឺ 83 ភាគរយ ។ ្របេទសេនះជប់លំដប់ទី 23 ក��ងចំេណម្របេទសចនំួន 211 ្របេទសែដលមានការឃំុខ��នមុនសវនការ 

(េយងតាមអង�ការ LICADHO ឆា� ំ 2015)។ អ្រតាខ�ស់េនះគឺ េដយសារែតភាគេ្រចើនៃនអនីតិជនជប់េចាទពុំមានឣសយដ� នអចិៃ�ន�យ៍ច្បោស់លាស់ និងេដយសារែត្របព័ន�ការពារតាម

តុលាការស��គសា� ញេពក។ ឯកជនភាពរបស់អនីតិជនជប់េចាទគួរែត្រត�វបានរក្សោការសមា� ត់ េ្រពាះថ េបើេលចធា� យសាធារណៈឣចេ្រគាះថ� ក់ និងប៉ះពាល់ដល់អនីតិជនេពលពួកេគ្រតឡបេ់�វ�ញ ប៉ុែន�េ�ក��ង្របេទសកម��ជប�� ែបប

េនះមិន្រត�វបានេគគិតដល់េនះេទ។  
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 េ�ក��ងឆា� ំ 2009 ក��ងចំេណមមនុស្ស 100 000 នក ់ មានអនតីិជនមួយចំនួនធំបានជប់េចាទពីបទេចារកម� និងការលួច (្រពហ�ទណ� ក្រមិត្រសាល) ែដលជបទឧ្រកិដ�សាម�� គឺមាន 
8.07 ករណ ីការបង�របួសសា� ម 7.2 ករណ ីនិងមនុស្សឃាត 2.5 ករណ ី(េយងតាម Broadhurst et al 2013) ។  ចាប់ពីឆា� ំ 1999 ដល់ឆា� ំ 2008 អ្រតាអ�កជបព់ន�នគារបានេកើនេឡើងព ី

24 នក់ េ� 84 នក់ ក��ងចំេណមមនសុ្សចាស់ចំនួន 100 000 នក។់ ក��ងចំេណមអ�កេទាសសរុបេ�ឆា� ំ 2008 មានអ�កេទាស�ស�ីមានចំនួន 5.6 ភាគរយ និងអនីតិជនចំនួន 6.3 ភាគរយ (គិតពីឆា� ំ 
1999 េកើនេឡើងចំនួន 3.3 ភាគរយ) (សូមេមើល រូបភាពទី 19) ។ គិតពីឆា� ំ 2010 រហូតមកដល់ឆា� ំ 2011 អ�កេទាសសរុបបានេកើនេឡើងចំនួន 13 ភាគរយ េស�ើនឹង 15001 នក់ 
(អ�កេទាសចំនួន 98.1 នក់ក��ងចំេណមមនុស្ស 100000 នក់) (េយងតាមអង�ការ LICADHO ឆា� ំ 2011) ។ 

របូភាព 16 (1-16) ចនំួនអ�កជប់ពន�នគារពឆីា� ំ 1999-2008 (ក��ងចេំណមមនសុ្ស 100 000 នក)់ 

 
្របភព៖ ដក្រសង់ពី Broadhurst (2013)  

១.៤.៤ យវុជនរងេ្រគាះេដយការវយ្របហា莨រ នងិអេំពើហងិ្សោ ជពិេសសការវយ្របហា莨រ នងិអំេពើហងិ្សោ្របឆំាងនងឹ�ស�វី�យេក�ង 
 ការវយ្របហា莨រ និងអំេពើហិង្សោេផ្សងៗមកេលើយុវជនជះឥទ�ិពលយ៉ងខា� ំងេ�េលើឥរ�យបទរបស់ពួកេគនេពលអនគត េ្រពាះយុវជនែដលជួប្របទះការវយ្របហា莨រធ�ន់ធ�រ ឬយូរអែង�ង  

ឣចេធ�ើសកម�ភាពដូចគា� េនះេ�េពលេ្រកាយ។ វឣចបណ� លឱ្យពួកេគ្រប្រពឹត�បទឧ្រកិដ� េបាះបងស់ាលាេរៀន រតេ់ចញពីផ�ះ ឬកា� យេ�ជពិការផ��វកាយឬផ��វចិត�។ េយងតាមទិន�នយ័ពីការស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មេ�កម��ជ (េ�កាត់ថ 

CSES) ឆា� ំ 2014 បានឱ្យដឹងថ ជនរងេ្រគាះេដយអំេពើហិង្សោមានចំនួន 0.3 ភាគរយ ៃន្របជជនសរុប ែដលកាលពីឆា�  ំ 2004 មាន្រតឹមែត 1.2 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ។ ភាគេ្រចើនៃនអ�កទំាងេនះ (96 
ភាគរយ) រងេ្រគាះេដយការវយ្របហា莨រេលើរងកាយ រួមមាន ការទះ ការរុញ្រចាន ការដល់ ឬការវយដំ ការដុត និងអំេពើហិង្សោេផ្សងេទៀតែដលបង�ឱ្យមានរបួសសា� មធ�ន់ធ�រ។ ក��ងចំេណមជនរងេ្រគាះទំាងេនះមាន

យុវជនចំនួន 30 ភាគរយ និង�ស�ីរងេ្រគាះចំនួន 17ភាគរយ ។ ក��ងចំេណមយុវជនរងេ្រគាះទំាងេនះ មានយុវជនចំនួន 92 ភាគរយ រងេ្រគាះេដយការវយ្របហា莨រេលើរងកាយ ែដលេ�ក��ងេនះក៏មាន�ស�ីរងេ្រគាះ

ចំនួន 61 ភាគរយ ផងែដរ។ ចំែណកអំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារេលើ�ស�ីវ�យេក�ងមានចំនួន 29 ភាគរយ (េយងតាម CDHS ឆា�  ំ 2014) ។ �ស�ែីដលរស់េ�ក��ង្រគ�សារ្រកី្រកបំផុត និងេ�ក��ង្រគ�សារអ�

កមានបំផុត ជួប្របទះនឹងអំេពើហិង្សោេ្រចើនជង�ស�ដីៃទេទៀត (សូមេមើល តារង 1.15)។ ការវ�ភាគពីមូលេហតុតាមរយៈការសិក្សោបានសន�ិដ� នថ អំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារផ្សោរភា� ប់យ៉ងរ�ងមំាេ�នឹងក្រមិតៃនការអប់រ�ទាប

របស់ជនរងេ្រគាះ នងិឥរ�យបថរបស់ប�ីផងែដរ (ក្រមិតេ្រគ�ង្រសវ�ង ឬចិត�្របចណ� )។  

តារង 16 (1-16) អ្រតាៃនអេំពើហិង្សោេលើ�ស�វី�យេក�ងែដលមានឣយុចេន� ះព ី15 េ� 29 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 

  

អេំពើហងិ្សោេលើរងកាយឬផ��វេភទេលើ�ស�វី�យេក�ង (ភាគរយ) 

យុវជនឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ   29.0 

តំបន ់ វលទំនប 43.8 

បឹងទេន�សាប 24.2 

េឆ�រ 27.5 

ខ�ងរ់ប និងភ�ំ 38.5 

ភ�ំេពញ 28.5 

សា� នភាព្រទព្យធន 
)1= ្រកបផំតុ 
5=មានបផំតុ) 

1 31.5 

2 24.7 

3 27.6 

4 30.5 

5 30.5 

 
្របភព៖ CDHS ឆា� ំ 2014 
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១.៥ សុខុមាលភាពរបស់យុវជន 
 ជទូេ�យុវជនកម��ជមានគំនិតវ�ជ�មានណស់អំពីជីវ�តរបស់ពួកេគ។ េបើេទាះបីជ ការវស់ស�ង់និងការេ្រប�បេធៀបសុខុមាលភាពេ�ក��ងបណ� ្របេទសមួយចំនួនមានភាពច្រម�ងច្រមាស់ ក៏េដយ ក៏ប�� សុខុមាលភាពគឺជកម�វត��

ែដលមនុស្ស្រត�វយល់ដឹង។ អង�ការ Gallup បានេធ�ើការស�ង់មតិេ�ក��ង្របេទសជេ្រចើនស�ីពីការេពញចិត�នឹងជីវ�ត។ េយងតាមការេបាះេឆា� តស�ង់មតិជសកលឆា� ំ 2012 បានឱ្យដឹងថ 72 ភាគរយ ៃន្របជជនកម��ជបាននិយយថ ជ

ទូេ�ពួកេគេពញចិត�នឹងជីវ�តរបស់ខ��ន។ ប៉ុែន�ជទូេ� េទាះបីជពួកេគបានសែម�ងការេពញចិត�ក៏េដយ ក៏យុវជនកម��ជមួយចំនួនមានការ្រព�យបារម� និងភ័យខា� ចផងែដរ។ ការការ្រព�យបារម�ធំរបស់ពួកេគគឺ ភាពគា� នការងរេធ�ើ។ 
េយងតាមការស�ង់មតិមយយែដលេធ�ើេឡើងេដយមជ្ឈមណ� លវ�ភាគប�� អភិវឌ្ឍន៍បានឱ្យដឹងថ េ�ក��ងចំេណមសិស្សវ�ទ្យោល័យចំនួន 630 នក់ និងនសិ្ិសតសាកលវ�ទ្យោល័យែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 35 ឆា� ំ ទំាងេ�

រជធានីភ�េំពញ េខត�មណ� លគិរ� រតនគិរ� តំបន់្រពំែដនេប៉ាយែបត៉  េខត�បន� យមានជ័យ និងកំពង់ធំ មានសិស្សនិស្ិសតចំនួន 49 ភាគរយ បាននិយយថ ពួកេគភ័យខា� ចអត់ការងរេធ�ើ (េយងតាមកាែសតភ�ំេពញប៉ុស�ិ៍ ៃថ�ទ ី
10 ែខសីហា莨 ឆា� ំ 2015)។ ការអប់រ�េ�មានគុណភាពទាប និងការខ�ះខាត្រគ�មានសមត�ភាព គឺជេហតុផលចម្បងែដលនំឱ្យសិស្សនិស្ិសតភ័យខា� ចអត់ការងរេធ�ើ។ េដយមាន

សហគមន៍េសដ�កិច�ឣស៊ានចូលកាន់ែតជិត និស្ិសតបារម�ថ ពួកេគមិនឣច្របកួត្របែជងជមួយនិស្ិសតមកពីបណ� ្របេទសេផ្សងេទៀត។ សខុ ចន័�បណូម៌ ី ជនិស្ិសតមកពសីាកលវ�ទ្យោល័យភូមិន�េសដ�កិច� និងនីតិសា�ស�បានឱ្យដឹងថ៖ 

«យុវជនក��ងបណ� ្របេទសឣស៊ានេផ្សងេទៀតបានេ្រត�មខ��នអស់រយៈេពល្របំាឬដប់ឆា� ំមកេហើយ ប៉ុែន�េយើងេទើបែតចាប់េផ�ើមឆា� ំេនះេទ ដូេច�ះខ��ំ្រព�យបារម�ថ េយើងមិនឣចតាមទាន់ពួកេគ» (េយងតាម វ�ទ្យ�សំេឡងសហរដ�ឣេមរ�ក កាល

ពីៃថ�ទី 19 វ�ច�ិកា 2014)។ 
 សូម្ីបែតនិស្ិសតប��ប់ការសិក្សោេ�មហា莨វ�ទ្យោល័យក៏ពិបាកក��ងការែស�ងរកការងរេធ�ើែដរ។ អ្រតាអ�កអត់ការងរេធ�ើក��ងចំេណមយុវជនែដលប��ប់ការសិក្សោេ�មហា莨វ�ទ្យោល័យគឺ 3,8 ភាគរយ 

ខ�ស់ជងអ�កែដលមានក្រមិតបឋម (1,6 ភាគរយ) ឬអនុវ�ទ្យោល័យ (1,5 ភាគរយ) (Kanol, Khemarin និង Elder, 2013) ។ ការែដលអត់ការងរេធ�ើយូរេពកឣចនំឱ្យយុវជនរងនូវការមាក់

ងយពីសង�ម ភាពឯេកា និងប�� ផ��វចិត� ដូចជ ការធា� ក់ទឹកចិត�និងការបាតប់ងេ់សចក�កីា� ហា莨ន ។ យុវជនែដលធា� បជ់ួបប�� គា� នការងរេធ�ើងយរងការប៉ះទង�ិចផ��វចិត�ជងយុវជនែដលមិនធា� ប់ជួប ។ ការអត់ការងរេធ�ើនំឱ្យមាន

ប�� េសដ�កិច� និងឣរម�ណ៍ខា� ស់េអៀន េហើយការែដលមានការងរេធ�ើនំឱ្យសុខុមាលភាព្របេសើេឡើង (េយងតាម Reneflot និង Evensen 2014)។ េដយសារែតការ

អត់ការងរេធ�ើេ�ែតជប�� ធំបំផុតក��ងចំេណមយុវជនកម��ជ េហើយភាគេ្រចើនៃនពួកេគគា� នការងរេធ�ើ (ឬកំពុងេធ�ើការងរ) ឬមានការភ័យខា� ចអំពីការអត់ការងរេធ�ើផងេនះ ក�ីរ�ពឹង និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកេគស្រមាប់អនគត

្រត�វបានបាត់បង់។ ការេពញចិត�ក��ងជីវ�តរបស់យុវវ�យកម��ជមានក្រមិត 4,5 េលើមា្រតដ� ន 1/10 នក់ ែដល 10នក់េនះ គឺជអ�កែដលេពញចិត�នឹងជីវ�តបផំុត េហើយអ�កែដលមិនេពញចិត�នឹងជីវ�តេសាះេនះគឺគា� នេទ។ 

របូភាព 17 (1-17) ការេពញចតិ�នងឹជវី�តរបសយ់វុជនេលើមា្រតដ� ន 1/10 នក ់ 

 
្របភព៖ ្រក�មហុ៊ន Gallup 2015 

១.៦ េសចក�ីសន�ិដ� ន 
 េដយសារែតមួយភាគបីៃនចំនួន្របជជនមានឣយុចេន� ះព ី 15 និង 29 ឆា� ំ កម��ជនឹងមានសកា� នុពលទទួលបានផល្របេយជនព៍ីយុវជនទំាងេនះយ៉ងពិត្របាកដ។ េទាះជយ៉ងណ 
បង��ចៃនឱកាសេនះគឺតូចចេង��ត េហើយេដយសារែតជយុវជនកម��ជ្របឈមនឹងប�� េ្រចើនផងេនះ ត្រម�វឱ្យមានេឆ�ើយតបតាមរយៈកែំណទ្រមង់េគាលនេយបាយយុវជនទូលំទូលាយ។  

ទាក់ទិននឹងប�� សុខភាព គួរែតផ�ល់ឣទិភាពដល់ការែកលម�េសវសុខភាពផ��វេភទ និងបន�ពូជ (SRH) ស្រមាប់យុវជន ជពិេសសេ�តាមតំបន់ជនបទ។ េសវកម�សុខភាពនិងគ�ីនិកេយនឌ័រគរួែតបង�

លក�ណៈងយ្រស�សលស្រមាបយុ់វជន។ ការអប់រ� SRH គួរែត្រត�វបានអនុវត�េ�តាមសាលាេរៀននិងេ�ក��ងសហគមនេ៍ដើម្ីបយកឈ�ះបទដ� នសង�មេយនឌ័រេរ�សេអើងែដលររំងយុវជន មិនឱ្យែស�ងរកការព្យោបាលេ�េពលឆ�ង

ជំងឺផ��វេភទ (STI)។ មណ� លសា� រនីតិសម្បទាស្រមាប់អ�កេ្របើេ្រគ�ងេញ�នគួរែតបង�លក�ណៈងយ្រស�លដល់យុវជន គឺេដើម្ីបកុំឱ្យពួកេគេ�ឡ�កឡំជមួយមនុស្សចាស់។ កម�វ�ធីការពារ 

និងយុទ�នការសាធារណៈស�ីពីការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ង្រសវ�ង និងថ� ំជកែ់ដលមានេគាលេ�េលើេក�ងជំទង់គួរបំេពញបែន�មរួមគា� ជមួយនឹងវ�ធានការសុវត�ិភាពចរចរណផ៍��វេគាក។ ការផ្សព�ផ្សោយពាណិជ�កម�បារ�គួរែតបានហា莨មឃាត់ និងកាត់បន�យឱ្យដល់

ក្រមិតអប្បបរមា និងគួរកំណត់េ�ក��ងច្បោប់នូវ ឣយុែដលឣចែសបេ្រគ�ង្រសវ�ង។  
ប�� េបាះបង់ការសិក្សោេ�វ�យដំបូង គឺជប�� ធំបំផុតស្រមាប់យុវជនែដលមានឣយុេរៀនេ�អនុវ�ទ្យោល័យេឡើងេ�។ កុមារមកពី្រគ�សារ្រកី្រកមានអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនទាបបំផុតេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ�ក្រមិត

មធ្យមសិក្សោែដលចង��លបង� ញថ ប�� ហិរ��វត��ជេហតុផលសំខាន់មួយៃនការេបាះបង់សាលា។ កម�វ�ធីផ�ល់្របាកក់ម�មីានលក�ខណ� ឣចជួយលុបបំបាត់ឧបសគ�ែផ�កេសដ�កិច�របស់្រគ�សារ្រកី្រក។ ម្៉យោងមិញេទៀត គុណភាពៃនការអប់រ�េ�

មានក្រមិតទាបេដយសារែត្រគ�មានសមត�ភាពទាប គួបផ្ំសនឹង្របាក់ែខេលើកទឹកចិត�្រគ�េ�តិចតួចផងែដរ។ េបើគា� នការបណ�� ះបណ� ល និងការេលើកទឹកចិត�ដល់្រគ�បេ្រង�នឱ្យបានសមល�មេទ នឹងមិនឣចែកលម�ការអប់រ�ឱ្យមាន

គុណភាពបានេឡើយ េហើយឪពុកមា� យសិស្សក៏ពិបាកនឹងការវ�និេយគក��ងវ�ស័យអប់រ�ែដរ ។ មេធ្យោបាយេ�សាលាេរៀនក៏ជឧបសគ�មួយស្រមាប់កុមារែដលរស់េ�ក��ងតំបនជ់នបទដច់្រសយល ដូចជ តំបន់ភ�ំ 

និងតំបន់ខ�ង់រប ។ ដូេច�ះ មេធ្យោបាយេធ�ើដំេណើរទំាងផ��វេគាក និងផ��វទឹក្រត�វែតេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង។ កុមារទំាងេនះក៏្របែហលជជប់ពាក់ព័ន�នឹងការងរកសិកម�ផងែដរ។ េ�ក��ងតំបន់ណកេ៏ដយ ឱ្យែតវ�ស័យកសិកម�េលចេធា�  
្រត�វែតស្រម�លេពលេវលាសិក្សោេ�តាមរដូវកាល ៃនសកម�ភាពកសិកម�។ 

អ្រតាអ�កអត់ការងរេធ�ើ និងអ្រតាៃនចំនួនយុវជនែដលមិនមានការងរេធ�ើ មិនបានទទួលការអប់រ� ឬការបណ�� ះបណ� ល (NEET) េ�ក��ង្របេទសកម��ជមានក្រមិតទាបេរៀងគា� ។ យុវជនែដលមានការងរ

មាន្របាក់ែខមានេ្រចើន ប៉ុែន�ចំនួនយុវជនែដលកំពុងេធ�ើការងរងយរងេ្រគាះមាន្របែហល 40ភាគរយ ែដលជអ្រតាមិនឣចេធ�ស្របែហសេនះេទ។ គុណភាពការងរេ�មានក្រមិតទាបេ�េឡើយ េហើយយុវជនភាគេ្រចើន

រកចំណូលបានទាបជង្របាក់ឈ��លមធ្យម្របចំាសបា� ហ៍។ ្រត�វែតជួយឱ្យយុវជនសព�ៃថ�េនះបេង�ើនជំនញរបស់ខ��ន្របេសើរេឡើង តាមរយៈការបណ�� ះបណ� លេ�នឹងកែន�ងេធ�ើការផ� ល់ ឬតាមរយៈកម�វ�ធីអប់រ� 

និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (TVET)  បតែ់បនបាន ែដលឣចឱ្យយុវជនេរៀនបេណ� ើរ និងេធ�ើការបេណ� ើរ។ េដយសារយុវជនភាគេ្រចើនេធ�ើការងរក��ងវ�ស័យេ្រ�ផ��វការ គួរែតមានទ្រមង់ប�� កព់បីទពិេសាធន៍កន�ងមកែដល
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ឣចជួយឱ្យយុវជនប�� ក់សុពលភាពរបស់ខ��នឯងេ�ចំេពាះមុខនិេយជក។ េដយសារភាគេ្រចើនៃន NEET គឺជ�ស�ីអសកម�ែដលរងនូវគំនប្រគ�សារផងេនះ 

មជ្ឈមណ� លការងរគួរែតផ�ល់នូវព័ត៌មានល�្របេសើរជងមុនអំពីឱកាសការងរេ�ជុវំ�ញតំបន់ែដលពួកេគរស់េ� េហើយគួរបេង�ើតឱ្យមានេសវកម�គំា្រទលំេ�ដ� ន និងការែថទំាកូនរបស់ពួកេគ ។  
ជង 80 ភាគរយ ៃនយុវជនរស់េ�តាមតំបន់ជនបទ េហើយភាគេ្រចើនៃនពួកេគេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម�។ េទាះជយ៉ងណ ្របសិនេបើពួកេគមានឱកាសេធ�ើចំណក្រស�កេ�ទី្រក�ង ឬេ�្របេទសេ្រ� ឬឣច

រកការងរក��ងវ�ស័យេផ្សងេទៀតបាន ពួកេគនឹងេធ�ើដូេច�ះ។ សកា� នុពលក��ងការអភិវឌ្ឍវ�ស័យកសិកម�រួមទំាងសង� ក់តៃម�កសិ-េស្ប�ងឣហា莨រ គឺមានក្រមិតខ�ស់។ ជដំបូង ្រត�វេលើកកម�ស់ផលិតភាពកសិកម�ឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើង 

េដើម្ីបបេង�ើន្របាក់ចំណូលកសិករ។ តំបន់ជនបទ្រត�វការេហដ� រចនសម�័ន�្របេសើរជងមុន ដូចជ ធារសា�ស� និងបេច�កេទសផលិតកម� េហើយកសិករវ�យេក�ងគួរែតទទួល បានបណ�� ះបណ� លស�ីពីការអភិវឌ្ឍជំនញឣជីវកម� 

និងទីផ្សោរ។ សហ្រគិនវ�យេក�ងេ�ក��ងតំបន់ជនបទគួរ្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យបេង�ើតផលិតផលបែន�មតៃម�ថ�ី និងេសវកម�រួមទំាងសង� ក់តៃម�កសិ-េស្ប�ងឣហា莨រផងែដរ ។ េដើម្ីបឱ្យយុវជនេ�តាមតំបន់ជនបទកា� យជ

សហ្រគិនវ�យេក�ង សំខាន់ពួកេគ្រត�វមានលទ�ភាពែផ�កហិរ��វត�� និងការការពារពសីង�ម ។ គួរែតមានការគំា្រទបែន�មេទៀតេលើការអភិវឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច និងមធ្យមក��ងវ�ស័យកសិកម� េ្រពាះថ វមានសកា� នុពលធំបផំុតក��ងការ

បេង�ើតការងរស្រមាប់យុវជន។ 
កង�ះខាតជំនញគឺជប�� ធំបំផុតេ�ក��ងទីផ្សោរការងរ។ និេយជកមនិឣចែស�ងរកកម�ករែដលមានសមត�ភាពេដើម្ីបបំេពញតំែណង្របកាស។ មានយុវជនែត 31 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ែដលមានមុខរបរ ្រសបនឹង

គុណវុឌ្ិឍរបស់ខ��ន ខណៈេពលែដលយុវជនចំនួន 23 ភាគរយ មានគណុវុឌ្ិឍខ�ស់មុខរបរ  និង 46 ភាគរយ មានគុណវុឌ្ិឍទាបជងមុខរបរ។  គុណវុឌ្ិឍមិន្រគប់្រគាន់គឺជប�� ធ�ន់ធ�របំផុតមួយេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�។ េដយ

សារែតអ្រតាសិស្សេបាះបង់សាលាខ�ស់  មានយុវជនចំនួន 63 ភាគរយ ែដលមានឣយុចេន� ះពី 12 េ� 22 ឆា� ំ បានស�ិតេ�េ្រ�សាលាេរៀន។ េហើយជេរឿយៗ យុវជនទំាងេនះកា� យជកមា� ំងពលកម�េដយគា� នទំាង
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្របត�ិបត�ិវ�ស័យនីមួយៗែដលធា� ប់មានកន�ងមកឣចេបាះពាល់ដល់លទ�ផលៃនការអនុវត�េគាលនេយបាយ និងបង�ឱ្យមានអ្របសិទ�ភាព ដូចជ េគាលេយបាយដូចគា�  ឬជំទាស់គា� េ�វ�ញ។ ដូេច�ះ ការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់យុវជន 

ត្រម�វឱ្យមានការវយតៃម�បរ�យកាសរបស់យុវជនឱ្យបានទូលំទូលាយ និងកំណតថ់ េតើេគាលនេយបាយ និងបទដ� នសង�ម ឣចរួមចំែណកក��ងការេបើក ឬបិទសកា� នុពល េដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនេដយរេបៀបណ និងថេតើយុវជន

ឣចចូលរួមក��ងដំេណើរការេគាលនេយបាយេដយរេបៀបណ។ 
 ជំពូកេនះនឹងពិនិត្យនូវគមា� តៃនេគាលនេយបាយ ជពិេសសស្រមាប់យុវជនែដលជួបការលំបាក ពិនិត្យនូវឯកភាពេគាលនេយបាយ និងការស្រមបស្រម�លរវងសា� ប័នរជរដ� ភិបាលពាក់ពន័�នឹងកម�វ�ធីនិង

េគាលនេយបាយស្រមាប់យុវជន ពិនិត្យនូវសមត�ភាពរបស់្រកសួងអបរ់� យុវជន និងកីឡ (អយក.) ជពិេសស ្រក�ម្របឹក្សោយុវជនជតិ (NYC) និងអគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោយុវជនជតិ

ែដលេទើបបេង�ើតថ�ីក��ងការអនុវត�តួនទីរបស់ខ��នែដលជទីភា� ក់ងរស្រមបស្រម�លេគាលនេយបាយស�ីពីយុវជន។ ជចុងេ្រកាយ ជំពូកេនះនឹងពិនិត្យពីសា� នភាពៃនការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម និងយន�ការច្បោប់ និងការអនុវត�ជក់ែស�ងែដល

្រត�វេលើកកម�ស់យុវជនឱ្យចូលរួមក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយ។  

២.១ បរ�បទេសដ�កិច�សង�ម 
 កម��ជសេ្រមចបាននូវអ្រតាកំេណើនផលិតផលសរុបក��ង្រស�ក (Gross Domestic Product េ�កាត់ថ GDP) ជមធ្យមចំនួន 7 ភាគរយ ក��ងរយៈេពល 10 ឆា� កំន�ងមកេនះ និងបាន

កាត់បន�យភាព្រកី្រក១ពីចំនួន 50 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2003 ដល់ 17,7 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2012 (េយងតាម WDI)។ បច��ប្បន�េនះ យុវជនកម��ជមានចលភាព ទំនក់ទំនងកាន់ែតេ្រចើន និងមាន

េសចក�ី្របាថ� ស្រមាប់អនគតខ�ស់ជងមុន។ អ្រតាយុវជនេ�កម��ជមានចំនួនេ្រចើនជង 30 ភាគរយ ៃន្របជជនសរុបែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 30 ឆា� ំ េហើយយុវជនទំាងេនះនឹងកា� យជធនធានដ៏រុងេរឿងរបស់កម��ជនេពលអនគត។ 
េទាះជយ៉ងណ េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹងការរ�កចេ្រមើនែផ�កេសដ�កិច�ែដលសេ្រមចបាន សុខុមាលភាពរបស់យុវជនេ�មិន្របេសើេ�េឡើយេទ។ កាលពីឆា�  ំ 2009 ការសិក្សោមួយែដលេធ�ើេឡើងេដយ UNDP េលើកេឡើងថ 

រចនសម�័ន�េសដ�កិច�នេពលបច��ប្បន�មិនបានបំេពញត្រម�វការរបស់យុវជនេទ ជពិេសសក��ងវ�ស័យការងរ ការអបរ់�និងជំនញ នងិវ�ស័យសុខភាព។ េហើយក៏មានយុវជនែដលជួបការលំបាកមួយ្រក�មែដលបានទទួលការ

គំា្រទជសាធារណៈតិចតួចបំផុត (េយងតាម UNDP ឆា� ំ 2009)។ ទីផ្សោរការងរមិនឣច្រស�បយកកមា� ំងពលកម�ថ�ីែដលក��ងមួយឆា� មំានចំនួន 300 000 នក់ឱ្យចូលក��ងទីផ្សោរការងរេនះេទ។  
 េទាះបីជការពិតែដលថ មានយុវជនជង 80 ភាគរយ រស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទក៏េដយ ក៏ពួកេគតិចតួចណល់មានបំណងចង់កា� យជកសិករដូចឪពុកមា� យរបស់ខ��ន និងសុខចិត�េធ�ើចំណក្រស�កេ�ទី្រក�ងឬេ�្របេទស

ជិតខាងេដើម្ីបែស�ងរកការងរបាន្របាក់ែខសមរម្យ។ េយងតាម MFI បានឱ្យដឹងថ ផ��វថ�ល់ល� ទូរគមនគមន៍ល� និងលទ�ភាពខ�ី ្របាក់ពី្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត��ងយ្រស�ល ការរ�កចេ្រមើនែផ�កវ�ស័យេទសចរណ៍ និងវ�ស័យកាត់េដរបាន

ទាក់ទាញយុវជនជេ្រចើនេ�កាន់ទី្រក�ង ជពិេសសេ�រជធានីភ�ំេពញ និងេ�េខត�េសៀមរប (េយងតាម Bylander, 2013). ។ េ�ក��ងឆា� ំ2013-14 ឧស្សោហកម�កាត់េដររួមចំែណកចំនួន 16 ភាគរយ  ៃន

ផលិតផលក��ង្រស�កសរុបេ�កម��ជ  (េយងតាម Kane, ឆា�  ំ 2015) េហើយេ�ក��ងឆា� ំ វបានបេង�ើតឱកាសការងរស្រមប់កម�ករ្របែហល 630 000 នក់ ភាគេ្រចើនជ�ស�ី និងចំណក្រស�ក (េយងតាម 
Turton 2015 & UNDP ឆា� ំ 2015)។ ភស��តាងមួយចំនួនបានបង� ញថ ការេបាះបង់សាលាេ�វ�យដំបូងបានផ្សោរភា� ប់េ�នឹងឱកាសការងរ ែដលនំឱ្យមានអ្រតាខ�ស់ៃនយុវជនកម��ជ

ចូលេ�ក��ងទីផ្សោរការងរជកម�ករគា� នជំនញ (េយងតាម CCASVA ឆា� 2ំ015) ។ េទាះបីជ្របាក់ែខអប្បបរមារបស់កម�ករកាត់េដរបានេកើនេឡើងពី 140 ដុលា� រឣេមរ�ក េ� 153 ដុលា� រឣេមរ�ក តំាងពីែខមករ 

ឆា� 2ំ017 មកក៏េដយ ក៏វេ�ែតទាបេ�េឡើយ េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹងតៃម� ៃនការចំណយនេពលបច��ប្បន�។ 
 សុខភាព និងឣហា莨រូបត�ម�គឺជទិដ�ភាពសំខាន់ ៃនសុខុមាលភាពរបស់យុវជន ជពិេសសសុខភាពផ��វេភទនិងបន�ពូជ។ ក��ងន័យេនះ រជរដ� ភិបាលេដយមានការគំា្រទែផ�កហិរ��វត�� និងបេច�កេទសពីមា� ស់ជំនួយធំៗ

បានខិតខំ្របឹងែ្របងក��ងការកាត់បន�យការឆ�ងេមេរគេអដស៍គួរជទីកតស់មា� ល់ និងក��ងការេលើកកម�ស់ការអនុវត�ការេធ�ើែផនការ្រគ�សារដ៏មាន្របសិទ�ិភាព។ េលើសពីេនះ កម��ជកំពុងយកចិត�ទុកដកច់ំេពាះប�� សុខភាពរបស់យុវជន 

េពាលគឺ ឣហា莨ររូបត�ម� និងសុវត�ិភាពចំណីឣហា莨រ។ ក្រមិតខ�ស់ៃនការខ�ះខាតឣហា莨រូបត�ម�របស់កុមារកម��ជទាក់ទងផ� ល់ជមួយនឹងឣហា莨រូបត�ម�របស់មា� យវ�យេក�ង (េយងតាម MoH ឆា� 2ំ008)។ សុវត�ិភាពចំណី

ឣហា莨រគឺជក�ីបារម�មួយេទៀតែដលកំពុងេកើតេឡើងក��ង្រសទាប់្របជជនទូេ� និងកាន់ែតបារម�ែថមេទៀតចំេពាះកម�ករចំណក្រស�ក ជពិេសសកម�ករកាត់េដរ (េយងតាមអង�ការ Care ឆា� 2ំ015)។  
 េដយមានការេកើនេឡើងនូវលទ�ភាពេ្របើ្របាស់អុីនេធើណិត និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម យុវជនបានចូលរួមក��ងនេយបាយេ្រចើនជងមុន។ ការេបាះេឆា� តឆា� ំ 2013 គឺជការេបាះេឆា� តេក�ងខ�ីេ�ក��ង្របវត�ិសា�ស�កម��ជ េដយ

មានការចូលរួមក��ងនេយបាយពសំីណកយុ់វជនឣយុេ្រកាម 25 ឆា�  ំែដលមិនធា� ប់មានពីមុនមកេនះ ឣចជសារមួយថ រដ� ភិបាលមិនបានេធ�ើ្រគបយ៉់ងស្រមាប់ពួកេគ។ ថ�ី េៗនះ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មជួយបានយ៉ងេ្រចើនពាក់ព័ន�នឹងការចូលរួមក��ង

សកម�ភាពសង�ម និងនេយបាយ។ គណបក្សកានអ់ំណចក៏បានេ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�េនះេដើម្ីបចូលេ�ដល់្រសទាប់យុវជន និងេដើម្ីបេបើកទា� រចំហឱ្យយុវជនទំាងេ�ក��ងគណបក្សនិងក��ងជួររដ� ភិបាលកា� យជអ�កដឹកនំជំនន់ថ�ីផងែដរ ។ 
បច��ប្បន�េនះ រដ� ភិបាលកំពុងេ្របើ្របាស់្របព័ន�អុីនេធើណិត និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេដើម្ីបចូលដល់្រសទាប់យុវជន និងកំពុងព្យោយមកសាងរូបភាពថ�ីមួយងយ្រស�លស្រមាប់យុវជន។ អំឡ�ងេពលប៉ុន� នឆា� ំមកេនះ អ�កនេយបាយជំនន់ថ�ី ម�ន�ីរជការ 
ពាណិជ�ករ សា�សា� ចារ្យ េមដឹកនំសហគមន ៍នងិអ�ក្រគប្់រគងអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលជេ្រចើនបានផុសេចញជរូបរងេឡើង។  
 ការចូលរួមរបស់យុវជនក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីបរ�បទ្របវត�ិសា្រស�កម��ជ។ យុវជនជំនន់េ្រកាយ ឬយុវជនបច��ប្បន�បានេកើតេ្រកាយសម័យស�ង� ម និងេ្រកាយរបប

្របល័យពូជសាសន ៍េហើយការគិតរបស់ពួកេគពាក់ព័ន�នឹងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម នងិតួនទីរបស់រជរដ� ភិបាលគឺខុសគា� ពីការគិតរបស់ឪពុកមា� យពកួេគ។ បច��ប្បន�េនះ វ�ធីែដលយុវជនឣចចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�មែដលភាគេ្រចើនក��ង

រូបភាពជការងរស�័្រគចិត�គឺតាមរយៈអង�ការយុវជនធំៗែដល្រគប់្រគងេដយរដ� ភិបាល ។ េទាះបីជមានអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលដឹកនំេដយយុវជនបានផុសេឡើងយ៉ងេ្រចើនក៏េដយ កក៏ារចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម និងនេយបាយ

មិន្រត�វបានយល់ពីសំណក់មនុស្សចាស់ែដរ ។ របាយការណ៍មួយរបស់អង�ការសហ្របជជតិឆា� ំ 2009 ស�ីពីការចូលរួមរបស់យុវជនបានផ�ល់អនុសាសន៍ថ ្រត�វជំរុញកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ�ើវ�មជ្ឈការ 

និងវ�សហមជ្ឈការេដើម្ីបឱ្យយុវជនឣចមានឱកាសចូលរួមក��ងដំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ� ន (េយងតាម UN ឆា� 2ំ009)។  

២.២ ែផនការេគាលនេយបាយស�ីពីយុវជន 
 េគាលនេយបាយ និងយន�ការជេ្រចើន្រត�វអនុត�េ�នឹងកែន�ងេដើម្ីបែកលម�សា� នភាពរបស់យុវជនឱ្យបាន្របេសើរេឡើង។ គេ្រមាងថ� កជ់តេិដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ និងេគាលនេយបាយ្រគបវ់�ស័យសុទ�ែតេផ� តេលើការអភិវឌ្ឍយុវជន ជ

ពិេសសេផ� តេលើការងររបស់យុវជន។ េ�តាមសា� ប័ន យន�ការថ�ីៗ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបស្រម�លដល់ការចូលរួមរបស់យុវជន និងមានតំណងយុវជនេ�ក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយ។ េទាះយ៉ងណ 
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ការអនុវត�វ�ធានការទំាងេនះបាន្របឈមនឹងប�� ខ�ះ ែៗដរ។ ក��ងែផ�កេនះនឹងពិនិត្យេលើខ�ឹមសារសំខាន់ ៃនេគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ ( National Youth Development 
Policy េ�កាតថ់ NYDP) េលើែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (National Youth Action Plan េ�កាត់ថ NYAP ) េលើេគាលនេយបាយ្រគប់វ�ស័យពាក់ព័ន�នឹង

ដំេណើរ និងកំែណទ្រមងក់ារថវ�កា និងពាក់ព័ន�នឹងយន�ការផ�ល់េសវេ�ថ� កេ់្រកាមជតិ។  

២.២.១ ្រកបខណ័� ស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍជត ិ
 យុទ�សា្រស�ចតុេកាណដំណកក់ាលទី III (Rectangular Strategy Phase III) និង ែផនការយុទ�សា�ស�ជតិេដើម្ីបអភវិឌ្ឍន៍ (National Strategic 
Development Plan េ�កាតថ់ NSDP) បានដក់េចញេដើម្ីបធានឱ្យបានកំេណើនេសដ�កិច�្របចំាឆា� ំចំនួន 7 ភាគរយ បេង�ើតការងរបែន�ម ស្រមាប់យុវជនតាមរយៈការជំរុញវ�ស័យឯកជន ការពារបរ�សា� ន 
និងព្រងឹងអភិបាលកិច�ល�ទំាងេ�ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជតិ។ េគាលនេយបាយម៉ា្រក�េផ្សងេទៀតដូចជ េគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍវ�ស័យឧស្សោហកម� េគាលនេយបាយជតិមុខរបរ និងការងរ 

និងេគាលនេយបាយេទសន�្របេវសន៍ការងរ កប៏ានរួមប���លទំាងវ�ធានការែកលម�ការងររបស់យុវជនផងែដរ។ េគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍវ�ស័យឧស្សោហកម�មានមុំបួនគឺ៖ ការទាក់ទាញការវ�និេយគផ� ល់ពីបរេទស ការអភិវឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច 

និងមធ្យម ការែកលម�បរ�យកាសវ�និេយគ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្រមាប់កមា� ំងពលកម� ែដលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្រមាប់កមា� ំងពលកម�មានផលបះ៉ពាល់េដយផ� ល់េលើការអភិវឌ្ឍយុវជន។ េគាលនេយបាយជតិមុខរបរ 

និងការងររួមចែំណកក��ងការេលើកកម�ស់ការងរ និងជំនញ ជពិេសសស្រមាប់យុវជន េដយេ្របើសសរស�ម�បីគឺ៖ (១) ការបេង�ើនឱកាសការងរសមរម្យ និងផលិតភាព (២) ការព្រងឹងជំនញ និងការអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង (៣) 

ការេលើកកម�ស់អភិបាលកិច�ទផី្សោរការងរ។ េគាលនេយបាយេទសន�្របេវសន៍ ការងរភាគេ្រចើនេផ� តេលើការេធ�ើចំណក្រស�កឆ�ងកាត់្រពំែដន និង្រគប្់រគងពលករចំណក្រស�កេដើម្ីបការអភិវឌ្ឍ។ (សូមេមើល្របអប់ 2.1 
ស�ីពីផលប៉ះពាល់ៃនេសវកម�ការងរ និងការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈពាក់ព័ន�នឹងការេធ�ើចំណក្រស�ក) ។ 
 េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYDP) ែដល្រត�វបានអនុម័តេ�ឆា� ំ 2011 និងេសចក�ី្រពាង ៃនែផនការសកម�ភាពជតេិដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP )  ែដលផ��ចេផ�ើមេឡើង

េ�ឆា�  ំ2015 ទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងនូវបរ�បទ ៃនការេគាលនេយបាយម៉ា្រក�ខាងេលើឱ្យបានទូលំទូលាយ។ ទំាង NYDP និង NYAP  មានវ�សាលភាពទូលំទូលាយពិសា� រ េដយត្រម�វឱ្យអ�កពាក់ព័ន�ទំាងអស់

ចូលរួមក��ងកម�វ�ធី និងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍយុវជន។ NYDP កំណត់ចក��វ�ស័យែវងឆា� យ "េដើម្ីប្របមូលផ��ំកចិ�ខិតខំ្របងឹែ្របងទំាងអស់ែដលមានេ�ក��ង្របេទស េដើម្ីបរួមចំែណកជវ�ជ�មានដល់ការអភិវឌ្ឍយុវជន 

និងផ�ល់ឱកាសឱ្យពួកេគេធ�ើការអភិវឌ្ឍសកា� នុពលខ��នទទួលបានការអប់រ� េសវការងរនិងសុខភាព និងការចូលរួមេ�ក��ងការសេ្រមចចិត� និងរួមចំែណកដល់្រគ�សារ សហគមន៍ ការអភិវឌ្ឍជតិ និងសកលេលាក ។ "េទាះយ៉ងណ 

ឯកសារទំាងពីរមិនបានប���លយន�ការថវ�កា និងហិរ��ប្បទានលម�ិតេនះេទ។ " 
 េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYDP) បានដក់េចញយុទ�សា្រស�ចំនួន 12 គឺ៖ (1) អភិវឌ្ឍ្រកបខ័ណ� ច្បោប់និងយន�ការ (2) ការេលើកកម�ស់ការអប់រ� ការបណ�� ះបណ� ល 

និងការអភិវឌ្ឍសមត�ភាព (3) បេង�ើនការអប់រ� ការែថទំា និងការផ�ល់េសវសុខភាព (4) បណ�� ះសា� រតីសហ្រគិនភាពនិងទីផ្សោរការងរ (5) ការេលើកកម�ស់កិច�ការពារសុវត�ិភាព សន�ិសុខ និងយុត�ិធម ៌ (6) បេង�ើន

ការចូលរួមរបស់យុវជន (7) ការេលើកកម�ស់ការសំរក ការកម្សោន� និងកីឡ (8) េលើកកម�ស់សិល្បៈនិងវប្បធម៍ (9) េលើកកម�ស់ការយល់ដឹងពីបរ�សា� ន កសិកម� េទសចរណ៍ និងធុរកិច� (10) បេង�ើនការងរស�័្រគចិត� 
(11) ការេលើកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ (12) ទប់សា� តក់ារេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងការសា� រនីតិសម្បទាយុវជនែដលរងេ្រគាះេដយេ្រគ�ងេញ�ន។   ដំណក់បឋមេនះ ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) 

េផ� តេលើយុទ�សា្រស�ចំនួន 6 ដំបូងេគ ក��ងចំេណមយុទ�សា�ស�ទំាង 12 ។  
 ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP)  ែដលបានកណំត់េគាលបំណងេដើម្ីប្របតិតបត�ិ NYDP ែចងថ ្រគប់្រកសួង និងទីភា� ក់ងររបស់រជរដ� ភិបាល រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ 

និងសា� ប័នមិនែមនរដ� ្រត�វបានេគរ�ពឹងថនឹងរួមចំែណកក��ងការអនុវត�សា� រតីរបស់ខ��ន។ ្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) ែដលបេង�ើតេឡើងេ�ក��ងឆា� ំ 2014 គឺេដើម្ីបេដើរតួនទីស្រមបស្រម�ល នំយក

សកម�ភាពែដលបានអនុវត�េ�ទូទំាង្របេទសមកប���លគា�  កំណត់អត�ស�� ណការអនុវត�ល�បំផុត អនុម័តនិងែកត្រម�វស្រមាប់បរ�បទក��ងតំបន់ និងបន�េធ�ើការ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�េដើម្ីបធានថ សកម�ភាពទំាងេនះេធ�ើេឡើង

េដើម្ីបជ្របេយជន៍ដល់យុវជនកម��ជ។ េទាះបីជមានវ�ធីសា្រស�ការេធ�ើែផនការែដលទំេនើបក៏េដយ ក៏ NYAP  មិនបានផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពីយន�ការ និងការផ�ល់ថវ�កាេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិេនះេទ។ 

្របអប ់1  (2-1) ទីភា� កង់រជតិមខុរបរ នងិការងរ នងិការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈឣចជយួទបស់ា� តក់ារេធ�ើចណំក្រស�ក  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការសិក្សោែដលមានមូលដ� នេលើការស�ង់មតិថ�ីមួយេដយមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍOECDបានរកេឃើញថ កតា� ជំរុញចម្បងៃនការេធ�ើចំណក្រស�កគឺជឱកាសការងរ។ ជិត 2 ភាគ 3 ៃនជនអេន� ្របេវសន៍បច��ប្បន�្រត�វបានរយការណ៍ថ បានចាកេចញពី្របេទសេដើម្ីបែស�ងរកការងរេ�បរេទស។ 
េគាលេ�ដ៏េពញនិយមរួមមាន្របេទសៃថ ម៉ាេឡសីុ និងកូេរ�ខាងត្ប�ងែដល្របាក់ែខខ�ស់ជងេ�េ�ក��ង្រស�ក។ ក��ងចំេនមអ�កែដលេធ�ើចំណក្រស�កទំាងេនះ មាន 1 ភាគ 3 េធ�ើដូេច�ះេដើម្ីបជួយ្រគ�សារ។ េសវការងរដូចែដលផ�ល់ការផ�ល់េដយទីភា� ក់ងរជតិមុខរបរ និងការងរ (េ�កាត់ថ NEA) 
បានផ�ល់ការែណនំដល់អ�កែស�ងរកការងរេធ�ើ និងផ�ល់ព័ត៌មានទីផ្សោរការងរ។ េទាះយ៉ងណក៏េដយ មជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍOECD បានរកេឃើញថ មានែត 4 ភាគរយ ៃន្របជជនកម��ជែដលេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យសាធារណៈ ឬឯកជន បានរកការងរតាមរយៈភា� ក់ងរការងររបស់រជរដ� ភិបាល 
(បុរស 6 ភាគរយ និង�ស�ី 2 ភាគរយ  (។  មនុស្សភាគេ្រចើនបានេ្របើ្របាស់បណ� ញផ� ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ឬទាក់ទងេ�និេយជកេដយផ� ល់។ ការរកេឃើញគួរឱ្យចាប់ឣរម�ណ៍មួយគឺស្រមាប់អ�កែដលរកការងរេធ�ើតាមរយៈទីភា� ក់ងរការងររបស់រដ� ភិបាលមានចំនួនតិចតួចបុ៉េណ� ះ (6 ភាគរយ) 
មានបំណងេធ�ើចំណក្រស�ក ខណៈែដលចំនួនេ្រចើនជងេនះ (17 ភាគរយ) ែដលរកបានការងរេដយខ��នឯងបានេ្រគាងនឹងេធ�ើចំណក្រស�ក ។ 
េទាះបីជការការអប់រ� និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈនិងបេច�កេទស (TVET) មានសកា� នុពលក��ង េដើម្ីបព្រងឹងកមា� ំងពលកម� និងកាត់បន�យគមា� តជំនញេ�ក��ង្របេទសកម��ជក៏េដយ ក៏បច��ប្បន�េនះមានែត 5% ៃនកមា� ំងពលកម�បុេណ� ះែដលចូលរួមក��ង TVET ។ ការសិក្សោេនះបានរកេឃើញថ 

េ�្របេទសកម��ជអ�កែដលបានទទួលការបណ�� ះបណ� លទំនងជមិនសូវេធ�ើចំណក្រស�ក និងទំនងជរកការងរេធ�ើក��ងទីផ្សោរការងរក��ង្រស�ក គឺមិនដូចេ�្របេទសដៃទែដលការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈជទូេ�ជួយជនអេន� ្របេវសន៍ឱ្យមានការងរេធ�ើេ្រ�្របេទសេហើយេហតុេនះជំរុញឱ្យមានការេធ�ើអេន� ្របេវសន៍ ។ 
 
្របភព: OECD / CDRI (ឆា� ំ2017) ទំនក់ទំនងរវងេគាលនេយបាយសាធារណៈ ការេធ�ើចំណក្រស�ក និងការអភិវឌ្ឍេ�ក��ង្របេទសកម��ជ, http://dx.doi.org/10.1787/9789264273634-en. 

 
 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264273634-en
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២.២.២ សារេពើភណ័� ៃនេគាលនេយបាយពាកព់ន័�នងឹយុវជន 
 ែផ�កេនះនឹងបរ�យយអំពីេគាលនេយបាយេផ្សងៗ ែដលមាន្របភាពេចញព ី ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ (េ�កាតថ់ អយក.) ្រកសួងការងរនិងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ (េ�កាតថ់ MOLVT) 
្រកសួងសុខាភិបាល (េ�កាត់ថ MoH) ្រកសួងកិច�ការនរ� (េ�កាត់ថ MoWA) និង ្រកសួងសង�មកិច�អតីតយុទ�ជននិងយុវនីតិសម្បទា (េ�កាត់ថ MoSAVY) (សូមេមើល តារង 2.1)។ 

តារង 17 (2-1) សារេពើភណ័� ៃនេគាលនេយបាយស�ីពយីវុជន តាម្រកសួងពាក់ពន័� 

វ�សយ័ ្រកបខ័ណ� យុទ�សា្រស� កម�វ�ធីគន�ះឹ នងិប�� បានេដះ្រសាយ 

អបរ់� ែផនការយទុ�សា�ស�វ�ស័យអប់រ� ឆា� ំ 2014-

18 

សសរស�ម�សំខាន់ទំាងបី៖ 
១. សមភាពក��ងេសវអប់រ� 

• េគាលនេយបាយសាលាកមុារេម្រត ី (Child friendly school េ�កាតថ់ CFS)៖ ចូលជធរមានតំាងពីឆា� ំ 2001 
េគាលបំណងគឺេដើម្ីបរួមចំែណកដល់េគាលេ�ៃនការអប់រ�ស្រមាប់ទំាងអស់គា� តាមរយៈការបេង�ើតបរ�យកាសសិក្សោឱ្យបានសមរម្យេធ�ើឱ្យកុមារសា� ក់េ�ក��ងសាលាេរៀនយូរ ឬយ៉ងេហា莨ចណស់ប��ប់រយៈេពល

្របំាបួនឆា� ំៃនការអប់រ�ក្រមិតមូលដ� ន។ CFS ្រត�វបានេគអនុវត�េ�ក��ង 70 ភាគរយ ៃនសាលាបឋមសិក្សោ េហើយនឹង្រត�វព្រងីកេ�្រគប់េខត�។ 

• កម�វ�ធីគំាពារ នងិអភវិឌ្ឍកមុារតចូ (Early childhood care and development េ�កាតថ់ ECCD)៖ ECCD ចាប់េផ�ើមក��ងឆា� ំ 2010 

មានេគាលបំណងេដើម្ីបផ�ល់នូវេសវអភិវឌ្ឍការែថទំាកុមារតូចឣយុ 5 ឆា� ំ ជពិេសសកុមារជួបការលំបាកនិងកុមារមានហា莨និភ័យខ�ស់ៃនជំងឺវ�កលចរ�តអភិវឌ្ឍ ការខ�ះខាតឣហា莨រូបត�ម� និងពិការ។ េ�ឆា�  ំ2013 

កម�វ�ធីេនះសេ្រមចបានអ្រតា 53 ភាគរយ េលើេគាលេ� 60 ភាគរយ ៃនការចុះេឈា� ះចូលេរៀនរបស់កុមារឣយុ 5 ឆា� ំ។ េគាលេ�បច��ប្បន�គឺចុះេឈា� ះចូលេរៀនឱ្យបាន 80 ភាគរយ ៃនកុមារេ�ឆា� ំ 

2018។ 

• គេ្រមាងអបរ់�កមុារពកិារ (Education for Children with Disabilities េ�កាតថ់ ECD)៖ គេ្រមាងសាកល្បងមួយែដលបានចាប់េផ�ើមេ�ឆា� ំ 2000 

េដយសហការជមួយ្រក�ម្របឹក្សោសកម�ភាពជនពិការបានផ�ល់ថវ�កាេដយអង�ការ UNICEF មានេគាលបំណងេធ�ើសមាហរណកម�កុមារពិការេ�ក��ងសហគមន៍និងសា� ប័នែដលពាក់ព័ន� 

ផ�ល់េសវព្យោបាលេដយចលននិងសុខភាព ការអប់រ�ែដលមានគុណភាពនិងជំនញជីវ�ត។ ឥឡ�វ ECD បានព្រងីកេ�ដល់សាលាេរៀនចំនួន 80 េ�ក��ងេខត�ចំនួន 15 និងបន�បេង�ើនការ

្រគបដណ� ប់របស់ខ��ន។ 

• កម�វ�ធីអក�រកម�និងសិក្សោេពញមួយជីវ�ត 

• ឱកាសទទួលបានការអប់រ�េលើកទីពីរតាមរយៈកម�វ�ធីអប់រ�េ្រ�្របព័ន�ែដលរួមមានកម�វ�ធីអក�រកម�ស្រមាប់ការងរណមួយ កម�វ�ធីសមមូល មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ កម�វ�ធី្រត�តថ� ក់ កម�វ�ធីបំប៉ន។ 

• ហា莨រូបករណ៍ជសាច់្របាក់និងម��បឣហា莨រស្រមាប់អ�កសិក្សោអប់រ�េ្រ�្របព័ន� 
២. ការផ�ល់េសវអប់រ�្របកបេដយគុណភាពនិង្របសិទ�ភាព 

• ្របព័ន�គុណភាពសាលាេរៀននិងកម�វ�ធីធានគុណភាព 

• មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ�និងបេច�កេទសតាមរយៈការថវ�កា GTHS ស្រមាប់្របតិបតិ�ការសាលាេរៀន ការអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីសិក្សោ បំណិនជីវ�ត EVEP េសវការតំរង់ទិសវ�ជ� ជីវៈ និងផ�ល់្របឹក្សោការងរ 

• កម�វ�ធីព្រងឹង្របព័ន�វយតៃម�និស្ិសតជតិនិងអន�រជតិ 

• កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍ថ� ក់ឧត�មសិក្សោ 

• កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍ្របព័ន�្រគប់្រគងលទ�ផលជមូលដ� ន 

• ការេធ�ើកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��និងកម�វ�ធីផ�ល់ហិរ��ប្បទានដល់ការអប់រ� 

• េសវអប់រ�សុខភាព 

• កម�វ�ធីឣហា莨រូបករណ៍ស្រមាប់ការអប់រ�មធ្យមសិក្សោ ការអប់រ�បេច�កេទស និងឧត�មសិក្សោ 

• កម�វ�ធីអប់រ�បេច�កេទសនិងវ�ជ� ជីវៈ 

• កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនញទន់និងជំនញបេច�កេទសស្រមាប់យុវជន 

• ការងរ្រក�ម្របឹក្សោយុវជននិងកុមារ កម�វ�ធីមិត�អប់រ�មិត� កម�វ�ធីយុវជនស�័្រគចិត� និងសកម�ភាពសមាគមនិស្ិសត 

• អប់រ�កាយនិងកម�វ�ធីែកលម�កីឡ 
៣. ការអភិវឌ្ឍសា� ប័ននិងសមត�ភាពម�ន�ីអប់រ�ស្រមាប់វ�មជ្ឈការ 

• ការ្រគប់្រគងការងរ្រគ�បេ្រង�ននិងកម�វ�ធីវយតៃម�េដើម្ីបែកលម�គុណភាពៃនការបេ្រង�ន 
សុខភាព ែផនការយទុ�សា�ស�សុខាភបិាល ឆា� ំ 2008-

15 
• ការេធ�ើែផនការ្រគ�សារនិងការពន្យោរកំេណើត 

• ការរ�លូតកូនេដយសុវត�ភិាព 

• ឣហា莨ររូបត�ម�មាតានិងកូន (�ស�ីជមា� យមានឣយុជយុវជន) 

• សមាហរ�ណកម�ែថរក្សោមាតានិងទារកេ្រកាយេពលស្រមាល 

• េសវសុខភាពយុវជន/មនុស្សវ�យជំទង់ 

•  ការបង� រនិងការែថទំាជំងឺអដស៍/េមេរគេអដស៍/និងជំងឺកាមេរគ  

• សុខភាពផ��វចិត�រួមទំាងការេ្របើ្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន 

• សុវត�ិភាពឣហា莨រ 

• ថ� ំជក់ 
ការងរ ែផនការយទុ�សា�ស�ជតិស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍការងរ

និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈឆា� ំ 2013 

 
ែផនការយទុ�សា្រស�ការងរនិងបណ�� ះបណ� ល

វ�ជ� ជវីៈ 

ឆា� ំ 2014-18  

 

• ហា莨ងលកក់ារងរ៖ គឺជេសវការងរេ�ក��ងមហា莨វ�ទ្យោល័យេដើម្ីបជួយដល់និស្ិសតប��ប់ការសិក្សោបេច�កេទសនិងសមាជិកសហគមន៍ែស�ងរកការងរ។ 

• ជំនញសា� ន៖ កម�វ�ធី 168 េម៉ាងផ�ល់ឱ្យយុវជនេ្រ�សាលាែដលបានប��ប់ថ� ក់ទី 7 បុ៉ែន�មិនបានប��ប់ថ� ក់ទី 9 និងបានេចញពីសាលាេរៀនយ៉ងេហា莨ចណស់ពីរឆា� ំ។ កម�វ�ធី TVET 

ទទួលយកែតសិស្សែដលយ៉ងេហា莨ចណស់មានស�� ប្រតថ� ក់ទី 9 ។ កម�វ�ធីេនះ្រគប់្រគងេដយសាលាបេច�កេទសក��ងតំបន់ែដលសា� ល់ភូមិេ�ក��ងតំបន់របស់ពួកេគ (ថវ�កា៖ ដុលា� រពី ADB និង AFD 

ចំនួន 2 លានដុលា� ឣេមរ�ក) 

• ខិតប័ណ�បណ�� ះបណ� លជនំញ ៖ គឺជកម�វ�ធីបណ�� ះបណ� លខ�ីពី 2 សបា� ហ៍េ� 3 ែខេរៀបចំេដយមហា莨វ�ទ្យោល័យបេច�កេទស តាមការេស�ើរសំុពីភូមិេដើម្ីបបំេពញត្រម�វការការងររបស់យុវជនេ្រ�សាលា 

និងសមាជិកសហគមន៍។ ឧទាហរណ៍៖ កម�វ�ធីហ�ឹកហ�ឺនកូនជងជមួយសិប្បករក��ងតំបន់ែដលបានទទួល្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់បណ�� ះបណ� សិស្សថ�ី។ កម�វ�ធីេនះណ�� ះបណ� លយុវជនពី 100.000 ដល់ 
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ែផនការអភវិឌ្ឍការអបរ់�នងិបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈ

បេច�កេទស (េ�កាតថ់ TVET) ឆា� ំ 

2008 

200.000 នក់ ជេរៀងរល់ឆា� ំ (ចាប់េផ�ើមជមួយនឹងការផ�ល់មូលនិធិដំបូងពី ADB េហើយឥឡ�វេនះជែផ�កមួយៃនថវ�កាជតិ)។ 

• កម�វ�ធីផ�ល្់របកឹ្សោឣជពី៖ ផ�ល់ជូនតាមរយៈមហា莨វ�ទ្យោល័យបេច�កេទស។ បែន�មពីេនះ ទីភា� ក់ងរជតិមុខរបរនិងការងរក��ងេលើសពីេនះេទៀតនយកដ� នៃន MoLVT 

មានកម�វ�ធីផ�ល់្របឹក្សោឣជីពសកម�ស្រមាប់សិស្សនិស្ិសតទំាងអស់តាមរយៈមជ្ឈមណ� លឣជីពរបស់ខ��នេ�ក��ងេខត�នីមួយ។ 

• វ��� បនប្័រតបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈ 1, 2, 3៖ ្របព័ន� TVET ៃនវ�ទ្យោសា� នបេច�កេទសចំនួន 39 ផ�ល់កម�វ�ធីវ��� បនប្រតេ្រកាយថ� ក់ទី9 បន� ប់ពីការសិក្សោរយៈេពលបីឆា� ំែដលឣចឈនដល់

ទទួលបានវ��� បនប្រតក��ង្រកបខ័ណ� ក�ណៈសម្បត�ិគុណវុឌ្ិឍេ�កម��ជ។ េគាលេ�គឺនិស្ិសតប��ប់ការសិក្សោចំនួន 22.000 នក់ក��ងមួយឆា� ំ(ថវ�កា៖ 5 លានដុលា� រពីថវ�កាជតិ) ។ 

• កម�វ�ធនីិស្សិតកម�សិក្សោស�្័រគចតិ�៖ េគាលនេយបាយ TVET ជតិគំា្រទកម�វ�ធីនិសិត្សកម�សិក្សោស�័្រគចិត�និងទ្រមង់ស្រមាប់ផ្សោរភា� ប់ការបណ�� ះបណ� លសិស្សថ�ីរវងមហា莨វ�ទ្យោល័យបេច�កេទសនិងការងរ។ 

និសិត្សកម�សិក្សោស�័្រគចិត�កំពុងបេង�ើតេឡើងជមួយធនគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ ADB ។ 
កម�វ�ធេីផ្សងេទៀត: 

• យន�ការកំណត់្របាក់ែខ 

• គេ្រមាងធានរ� ប់រងមូលនិធិសន�ិសុខសង�ម 

• កម�វ�ធីឣហា莨រូបករណ៍ 

• េសវការងរចល័ត 

• ការងរនិងតៃម�ឣជីព 
កិច�ការនរ� ែផនការយទុ�សា្រស�នរ�រតនៈឆា� ំ 2014-18 

ស្រមាប់សមភាពេយនឌ័រ នងិការផ�ល ់
អណំចដល់្រស� ី

• ការផ�ល់សិទ�ិអំណចែផ�កេសដ�កិច�ដល់�ស�ី 

• េសវសង�មនិងការគំាពារសង�ម 

• ការអប់រ�ស្រមាប់�ស�ីនិងកុមារ និងការផ� ស់ប��រឥរ�យបទ 

• េលើកកម�ស់សុខភាពនិងឣហា莨ររូបត�ម��ស�ីនិងកុមារ និងការបង� រជំងឺេអដស៍ 

• ការការពារែផ�កច្បោប់ដល់�ស�ីនិងកុមារ 

• �ស�ីក��ងការសេ្រមចចិត�និងការប��� បេយនឌ័រក��ងវ�មជ្ឈការនិងការបេង�ើតេគាលនេយបាយ 

• ការ្រគប់្រគងេយនឌ័រ ផ� ស់ប��រឣកាសធាតុ និងហា莨និភ័យេ្រគាះមហន�រយ 

• ព្រងឹងសា� ប័ននិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពេឆា� ះេ�រកសមភាពេយនឌ័រ 

• ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លជំនញ ការងរ ធនធានផលិតភាព និងការផ�ល់សិទ�ិអំណចែផ�កេសដ�កិច� 

• ែកលម�លទ�ភាពទទួលបានការអប់រ�ស្រមាប់កុមារ�និង�ស�ី 

• ែកលម�ការផ�ល់េសវសុខភាព�ស�ី 

• ធានឱ្យបាននូវសុវត�ិភាពនិងការ្របយុទ�្របឆំាងនឹងអំេពើហិង្សោទាក់ទងនឹងេយនឌ័រ 

• ែកលម�ការស្រមបស្រម�លជំនួយនិងសមត�ភាពសា� ប័នេដើម្ីបេដះ្រសាយប�� ្រស�ី 
សង�មកិច� ែផនការយទុ�សា្រស� 

ឆា� ំ 2014-18 
• សុខុមាលភាពៃន្រក�មែដលងយរងេ្រគាះនិង្រក�ម្រគ�សាររបស់ពួកេគ 

• សុខុមាលភាពកុមារនិងការសា� រនីតិសម្បទាយុវជន 

• េសវកម�ការគំា្រទផ��វចិត�កុមារកំ្រពាន កុមារជួបការលំបាក និងកុមារតាមចិេ��ើមផ��វ 

• ការបណ�� ះបណ� ល េសវពិេ្រគាះេយបល់ស្រមាប់�ស�ីែដលជជនរងេ្រគាះៃនការរ�េលាភបំពានឬ ការជួញដូរផ��វេភទ អំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារេដើម្ីបសា� រសា� នភាព 

្របភព៖ ែផ�កេលើក្រមងសំណួរេឆ�ើយេដយ្រកសួងឆា� ំ 2016         

២.២.៣ ថវ�កាកម�វ�ធយីវុជន (Youth programme budget)  
េផ�ើមេ�ឆា� ំ 2016 រជរដ� ភិបាលបានបេង�ើនថវ�កាយ៉ងសំខាន់ស្រមាប់្រកសួងក��ងការទទួលខុស្រត�វចំេពាះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងយុវជន។ េទាះបីជថវ�កាតាមវ�ស័យជក់លាក់ស្រមាប់កម�វ�ធីយុវជនមិនឣចគណនបានក៏េដយ 

ក៏កំេណើនថវ�កាជតិរួមបានសង�ត់ធ�ន់េលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការអបរ់� និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (TVET) ែដលជប�� សំខាន់ពាក់ព័ន�នឹងយុវជន (េយងតាម ច្បោប់ថវ�កាជតិ ឆា� 2ំ016) ។ 

ការែបងែចកថវ�កាក��ងឆា� ំ 2016 េ�ឱ្យ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ (អយក.) បានេកើនេឡើងចំនួន 37 ភាគរយ និងេ�ឱ្យ្រកសួងការងរ និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ (MoLVT) បានេកើនេឡើងចំនួន 50 ភាគរយ 

េបើេធៀបេ�នឹងឆា� ំមុនៗ។ េ�ឆា�  ំ 2016 ្របាក់ចំណូលក��ង្រស�ក្រត�វបានេគប៉ាន់្របមាណថ មានចំននួ 17,5 ភាគរយ ៃនផលិតផលក��ង្រស�កសរុប (ែដលេឡើង 22 ភាគរយ េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹងឆា� ំ 2015) ែដលឣច

មានចេន� ះសារេពើពន�ែថមេទៀតស្រមាប់ការវ�និេយគ។ 
  េដើម្ីបបេង�ើន្របសិទ�ភាពេលើការចំណយថវ�កា រជរដ� ភិបាលបានចាប់េផ�ើមអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី (Programme-based Budgeting េ�កាត់ថ ភីប៊�) ក��ង្រកសួង សា� ប័នពាក់ព័ន�ទំាង 

25 ។ េគរ�ពឹងថ ថវ�កាភីប៊� នឹងេធ�ើេឣយទំនក់ទនំងរវងេគាលនេយបាយ និងថវ�កាបាន្របេសើរេឡើង និងឣចពិនិត្យតាមដនេលើការចំណយថវ�កា និងលទ�ផលរ�ពឹងទុក រួមទំាងថវ�កាពាកព់័ន�នឹងយុវជន។ 

្របព័ន�ែបងែចកថ� ក់ថវ�កាបច��ប្បន�មិនឣចែបងែចកឱ្យបានជក់លាក់ ទំាងថវ�កាស្រមាប់យុវជន ទំាងប�� ឆ�ងែផ�កេយនឌ័រ។ េដយមានថវ�កាភីប៊�  េគឣចពិនិត្យតាមដនេលើការចំណយជក់លាក់ស្រមាប់យុវជនេដយការបេង�ើតតារង 

ៃនធាតុចំនួនថវ�កាែដលមាន្រសាប ់ ប៉ុែន�េដើម្ីបដំេណើរការេនះ្រប្រពឹត�េ�បាន ្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) ្រត�វចូលរួមជមយួនឹង្រកសួងែខ្សបេណ� យ និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� (MEF) 
ែដលទទួលបន��កកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (Public Financial Management Reform Program េ�កាតថ់ PFMRP)។  
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តារង 18 (2-3) ការ្របតិបត�ិនងិការែបងែចកថវ�កាជត ិ(គិតជ លានដលុា� រឣេមរ�ក) 

ថវ�កាតាមវ�ស័យ / ឆា� ំ 2013 ភាគរយ 2014 ភាគរយ 2015 ភាគរយ 2016 ភាគរយ 

ចណំយចរន� 
ថ� កជ់តសិរុប 

1,820 100 2,051 100 2,243 100 2,789 100 

MoEYS 264 14.5 324 15.8 370 16.5 507 18.2 

MoH 213 11.7 206 10.1 234 10.5 277 10.0 

MoLVT 25 1.4 22 1.1 28 1.3 42 1.5 

MoSVY 99 5.5 128 6.3 149 6.7 178 6.4 

MoWA 7 0.4 7 0.4 7 0.4 10 0.4 

្របភព៖ របាយការណ៍្របតិបត�ិថវ�កា្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� (2011-2015), ច្បោប់ថវ�កាជតិ (ឆា� ំ 2016) 
ចណំំ៖ ទិន�ន័យស្រមាប់ 2013-2015 គឺជថវ�កា្របតិបត�ិ ខណៈែដលឆា� ំ 2016 គឺតួេលខេ្រគាងទុក 

២.៣ កំែណទ្រមង់សា�ប័នយុវជន 

២.៣.១ ថ� ក់េ្រកាមជត ិ
 រជរដ� ភិបាលកម��ជបានបេង�ើត្រកសួង សា� ប័នែដលមានថ� ក់ជតិ (National Administrations េ�កាតថ់ NA) និងថ� ក់េ្រកាមជត ិ (Sub-national 
Administrations េ�កាតថ់ SNA) ។ SNA មានបីក្រមិត េដយចាប់េផ�ើមពីរដ�បាលរជធាន ីេខត� (Capital- Provincial administrations េ�កាត់ថ CP)បន� ប់មកគឺ រដ�បាល ្រក�ង 
ខណ�  (District Administrations េ�កាតថ់ DM) និងចុងេ្រកាយគឺ រដ�បាលឃំុ សង� ត់ (Communes and Sangkats េ�កាតថ់ CS) ។ CP 

្រត�វបានែបងែចកជខណ� ែដលមិនមានរដ�បាលដច់េដយែឡកេនះេទ។ េ�ឆា� ំ 2016 SNA រួមមាន រជធានីចំនួន 01 េខត�ចំនួន 24 ខណ� ចំនួន 12 ្រក�ងខណ� ចំនួន 185 និងឃំុសង� តច់ំនួន 1633 
(សូមេមើល រូបភាពទី 2.1) និងមានភូមសិរុបចំនួន 14139 ភូមិ េ�េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ឃំុសង� តទំ់ាងេនះ ប៉ុែន�មិនមានរដ�បាលដច់េដយែឡកេនះេទ។    
 េដយមានេគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYDP) និង ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP ) េគរ�ពងឹថ ឣជ� ធរថ� ក់េ្រកាមជតិទំាងអស់ជអ�ក

អនុវត�េគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍន៍យុវជនបានល�។ ដំេណើរការេនះត្រម�វឱ្យមានធនធានមនុស្ស និងហិរ��វត��េ�ថ� ក់មូលដ� ន្រសបគា� នឹងរេបៀបវរៈៃនការអភិវឌ្ឍ ្រពមទំាងមាន

កំែណទ្រមង់វ�មជ្ឈការែដលដឹកនំេដយគណៈកមា� ធិការជតិេដើម្ីបការអភិវឌ្ឍេដយ្របជធិបេតយ្យ (National Committee for Sub-National Democratic 
Development េ�កាតថ់ NCDD)។ 

របូភាព 18 (2-1) រចនសម�ន័�ថ� កេ់្រកាមជតេិ�កម��ជ 

 

 
 
្របភព៖ អយក. ឆា� ំ 2016 

 
 េ�ឆា� ំ 2010 រជរដ� ភិបាលបានរចនេឡើង និងអនុម័តបេង�ើតគណៈកមា� ធិការជតិស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជធិបេតយ្យេ�ថ� ក់េ្រកាមជត ិស្រមាប់ែផនការ 10 ឆា�  ំ (10-year National 
Programme for Sub-National Democratic Development េ�កាតថ់ NP-SNDD 2010-2019) (េយងតាម RGC, 2010)។ 
NP-SNDD មានេគាលបំណងេផ�រមុខងរ និងធនធាន និងកសាងសមត�ភាពេ�ថ� ក់មូលដ� ន ប៉ុែន�រហូតមកដល់េពលេនះរដ�បាលថ� ក់េ្រកាម (SNA)  មានតួនទី ឬថវ�កាមិនសូវច្បោស់លាស់

េដើម្ីបបំេពញត្រម�វការ្របជពលរដ� និងយុវជនេនះេទ ។ រដ�បាលឃំុសង� ត(់CS) ទទួលបានជំនួយឥតលក�ណ្របែហល 30.000 ដុលា� រក��ងមយួឆា� ំ េដើម្ីបេធ�ើការវ�និេយគក��ងវ�ស័យជេ្រចើនជពិេសសការ

ថ� ក់ ជតិ 

រជធានី 

ខណ�  (12) 

សង� ត់ (96) 

េខត� (24) 

្រស�ក(159) 

ឃំុ (1406) 

្រក�ង (26) 

សង� ត់ (131) 
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អភិវឌ្ឍេហដ� រចនសម�័ន�។ រដ�បាល្រស�ក ខណ�  (DM) ក៏ទទួលបានមូលនិធិ្រសេដៀងគា� េនះែដរ ែដលមូលនិធិេនះ្រត�វបានេគេ�ថ មូលនិធិ្រស�ក ខណ�  (District/Municipal Fund េ�កាតថ់ 

DMF) ែដលមានចំនួន្របែហល 110.000 ដុលា� រឣេមរ�កក��ងមួយឆា� ំ េហើយ្របែហល 80 ភាគរយ ៃនមូលនិធិេនះគឺស្រមាប់ការចំណយេលើដំេណើរការរដ�បាល។ CS និង DM 
មិនមាន្របភព្របាក់ចំណូលផ� ល់ខ��នេទ។ េខត�កព៏ឹងែផ�កទំាង្រស�ងេលើការេផ�រថវ�ការពីថ� ក់ជតែិដរ េទាះបីជេខត�មានសិទ�ិបេង�ើនពន� និងៃថ�ឈ��លេផ្សងៗក៏េដយ។ ការចំណយរបស់រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិមានចំនួន្របែហល 12 ភាគរយ 
ៃនចំនួនសរុបៃនការចំណយចរន�ជត ិ(េយងតាម NCDD ឆា� 2ំ014) ។ 
    ចាប់តំាងពីឆា� ំ 2013 រដ� ភិបាលបានខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីបពេន��នដំេណើរវ�មជ្ឈការ។ េ�ឆា� ំ 2015 មានការយល់្រពមថ មុខងរសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទំាងការអប់រ�ក្រមិតបឋម សុខាភិបាលបឋម ការផ�ត់ផ�ង់ទឹក 

និងអនម័យជនបទ និងការែថទំាគំាពំារកុមារងយរងេ្រគាះនឹង្រត�វេផ�រេ�ឱ្យថ� ក់េ្រកាមជតិ ែដលបានចាប់េផ�ើមេដយគេ្រមាងសាកល្បងេ�ក��ងេខត� ្រស�ក និង្រក�ងខណ� ទិសេ�មួយចំនួន។ ការេផ�រមុខងរ

េនះនឹង្រត�វបានេធ�ើក��ងលក�ណៈជបេណ� ើរៗ េដយសារែតសមត�ភាពបាថ� ក់េ្រកាមជតិមានក្រមិត។ ដូេច�ះ ខណៈេពលែដលចងឱ់្យរដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ (SNA) មានតួនទីសកម�ក��ងការអនុវត� និង/ ឬស្រមបស្រម�ល

ការអនុវត�េគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍន៍យុវជន  ការព្រងឹងសមត�ភាពេ�ថ� ក់េនះចំាបាច់្រត�វមានការយល់ដឹងពីដំេណើរការវ�មជ្ឈការែបបេនះែដរ។  

២.៣.២ ្រក�ម្របកឹ្សោជតកិម��ជេដើម្បអីភិវឌ្ឍយវុជន (ក.ជ.យ) 
 រជរដ� ភិបាលៃន្រពះរជណច្រកកម��ជបានចាត់ទុកយុវជនជធនធានគន�ឹះ និងមានតៃម�បំផុតស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� សង�មកិច� វប្បធម៌ នងិការរក្សោសន�ិភាពទំាងបច��ប្បន� និង     អនគត។ ក��ងបរ�បទេសដ�កិច� 

សង�មកិច� នងិនេយបាយរបស់កម��ជ យុវជន គឺជជន្រប�ស ្រសី ទំាងអស់ែដលមានស�� តិែខ�រ និងមានឣយុពី ១៥ ដល់ ៣០ ឆា� ំ។ េដើម្ីបឲ្យ្រពះរជណច្រកកម��ជ មានធនធានមនុស្ស្របកបេដយសមត�ភាព គុណភាព និងគុណធម ៌

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របេទសជតិ រជរដ� ភិបាលមានចក��វ�ស័យែវងឆា� យ េដយ្របមូលផ��ំកមា� ំងពី្រគប់មជ្ឈដ� ន និងេកៀរគរធនធានសំេ�រួមចំែណកក��ងការអភិវឌ្ឍយុវជន ឲ្យពួកេគកា� យជធនធានដម៏ានសកា� នុពល 

និងមានតៃម�របស់្របេទសជតិ។ េដើម្ីបសេ្រមចបាន ចក��វ�ស័យេនះ រជរដ� ភិបាលបានេរៀបចំឯកសារដ៏សំខាន់មួយគឺ េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ េ�ឆា�  ំ២០១១។ 
 អនុវត�តាមែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) រជរដ� ភិបាលកម��ជបានបេង�ើតេគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYDP) េឡើងេ�ក��ងឆា� ំ 2014 ែដលជ

សា� ប័នឯករជ្យមួយេដើម្ីប៖ (i) ជយន�ការថ� ក់ជតិស្រមាប់ស្រមបស្រម�ល និងអនុវត� NYDP  (ii) អនុម័តែផនការសកម�ភាពជតិ (NAP) ស្រមាប់ការអនុវត� NYDP  (iii) ជំរុញ និងប��� បការ

អភិវឌ្ឍយុវជនេ�ក��ងេគាលនេយបាយជតិ និងកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍរបស់រជរដ� ភិបាល (iv) ែណនំ ចង��លបង� ញ និងស្រមបស្រម�លដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនក��ងវ�ស័យេសដ�កិច� និងការសេ្រមចបាននូវការអបរ់� និងការបណ�� ះបណ� ល (v) 
្របមូលផ��ំកមា� ំងយុវជន្រគបម់ជ្ឈដ� ន និងេកៀរគរធនធានស្រមាប់គំា្រទ និងអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (vi) សិក្សោ្រសាវ្រជវ តាមដន្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� ផ�ល់អនសុាសន៍ និងេធ�ើរបាយការណ៍ពាក់ពប័ន�នឹងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត� NYDP ជនូ
រជរដ� ភិបាល (េយងតាម្រពះរជ្រកឹត្យេលខ/នស/រកត/០២១៣/141 ចុះៃថ�ទី១១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2013) េដយមាន សេម�ចអគ�មហា莨េសនបតេីតេជនយករដ�ម្រន� ី ជ្របធាន ឧបនយករដ�ម�ន�ីមួយរូបជអនុ្របធាន 

រដ�ម្រន�ី្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ជអន្ុរបធាន្របចំាការ និងមានសមាជិកមកពី្រកសួង សា� ប័ន អង�ការមិនែមនរដ� ភិបាល ឬសហគមែដលេធ�ើការងរយុវជនចំនួន 32 ។ សហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (េ�កាត់ថ 

ស.ស.យ.ក.) ែដលជតំណងមកពីអង�ការយុវជនជសមាជកិ។ អគ�េលខាធិការដ� ន្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបជួយ ក.ជយ. ជទូេ� ្រកសួងគឺជេសនធិការស្រមាប់ដំេណើការការងរ្របចំាៃថ�េ�ក��ង្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជ (ក.ជ.យ) 
ក��ងការ្របតិបត�ិការងរ្របចំាៃថ�។ េដយសារអគ�េលខាធិការដ� នតំាងេ�ក��ងសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ជទូេ� ្រកសួងគឺជេសនធិការស្រមាប់ដំេណើការការងរ្របចំាៃថ�េ�ក��ង ក.ជ.យ . និងទទួលខុស្រត�វក��ងការ្រត�តពិនិត្យ និង

វយតៃម�។ 

របូភាព 19 (2-2) រចនសម�ន័�របស្់រក�ម្របកឹ្សោជតិកម��ជេដើម្បអីភវិឌ្ឍយវុជន (េ�កាត់ថ ក.ជ.យ) 
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 សមាជិក និងតំណង្រក�ម្របឹក្សោជួប្របជុំពីរដងក��ងមួយឆា� ំ និងរយការណ៍ជូនអង�្របជុំេ្រកាមអធិបតីភាព របស់សេម�ច្របធាន អំពីលទ�ផលៃនការអនុវត�ការងរែដល្រត�វស្រមបស្រម�ល និងអនុសាសន៍ែដល្រក�ម្របឹក្សោ

ជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រត�វដកេ់ចញ។ ្រក�ម្របឹក្សោមានសិទ�ិក��ងការទំនក់ទំនងជមួយ្រកសួង សា� ប័ន អង�ការសង�មសីុវ�ល អង�ការជតិ និងអន�រជតិ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េដើម្ីបចូលរួម្របជុំផ�ល់េយបល់នងិគំា្រទ ឬចូលរួមតាមការ

អេ��ើញរបស់ ក.ជ.យ .។ ្រក�ម្របឹក្សោេនះសេ្រមចបេង�ើតេដយ្រពះរជ្រកឹត្យេដើម្ីបបេង�ើត្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភវិឌ្ឍយុវជនអន�រ្រកសួង (េ�កាតថ់ MYC) និងគណៈកមា� ធិការជំនញជតិ (េ�កាត់ថ NTC) (តាម

វ�ស័យឣទិភាពនីមួយៗ) េដើម្ីបជួយគំា្រទដល់ការស្រមបស្រម�ល និងការអនុវត�ភារកិច� និងសកម�ភាពននេ�ក��ង្រកសួងចំណុះ រួមមាន អគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភវិឌ្ឍយុវជន (េ�កាតថ់  ក.ជ.យ) ។  
អគ�េលខាធិការដ� នមានែផ�កចំណុះចំនួនបី (ែផ�កនីមួយៗថ� ក់េស�ើនយកដ� ន) គឺែផ�ករដ�បាល ែផនការ និងហិរ��វត�� ែផ�កអនុវត�េគាលនេយបាយ និងែផ�កតាមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�។ 

ែផ�កនីមួយៗមានការ�យល័យចំណុះមួយចំនួនតាមការចំាបាច់ (មិនទាន់បេង�ើត)។ បច��ប្បន� អគ�េលខាធិការដ� នបាន និងកំពុងពិនិត្យ ពិភាក្សោ េរៀបចំបេង�ើតែផ�កចំណុះចំនួនពីរបែន�មេទៀត គឺែផ�កេសវកម�យុវជន 

និងែផ�កទំនក់ទំនងអន�រជតិ។ អគ�េលខាធិការដ� នកំពុងេស�ើសំុបេង�ើតគណៈកម�ការជនំញអន�រ្រកសួងបួនេដើម្ីបធានការពិេ្រគាះេយបល់ជមួយអ�កពាក់ព័ន�ននក��ងវ�ស័យឣទិភាពចំនួនបួនែដល្រត�វបានេ្រជើសេរ�សដូចជ (១)ការអប់រ� 

ការបណ�� ះបណ� ល និងការអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពរបស់យុវជន (២) ការងរយុវជន (៣) សុខភាពយុវជន និង (៤) យុវជនស�័្រគចិត�។ គណៈកមា� ធេិនះនឹងមាន្រកសួងពាក់ព័ន� អង�ការយុវជន ទីភា� ក់ងរអង�ការសហ្របជជតិ 

និងវ�ស័យឯកជន។ និងមានការេស�ើសំុឱ្យ្រកសួងែតងតំាងសមាជិកស��លស្រមាប់គណៈកមា� ធិការនីមួយៗ។ 
 ្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រកសួងសា� ប័ន (Ministerial Youth Development Council េ�កាត់ថ MYDC)៖ ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយេសចក�ីសេ្រមចេលខ 0៣ 

ក.ជ.យ. ចុះៃថ�ទី 27 ែខក��  ឆា�  ំ 2016 េដើម្ីបយន�ការស្រមបស្រម�ល ទណនក់ទំនងរវង្រកសួងសា� ប័ន េនះ មានេលខាធិការដ� នមួយជេសនធិការ ក��ងការបំេពញការងរ្របចំាៃថ�។ េ្រកាយេចញេសចក�សីេ្រមចេលខ ០៣ 

ក.ជ.យ. អគ�េលខាធិការដ� ន ក.ជ.យ. បានេចញលិខិតេស�ើសំុឲ្យ្រកសួង សា� ប័ន ចំនួន ៣២ េរៀបចំប��ីសមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោ េហើយេផ�ើប��ីសមាសភាពេនះ មកអគ�េលខាធិការដ� នវ�ញ 

េដើម្ីបេរៀបចំេសចក�ីសេ្រមចេស�ើសំុែតងតំាង្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រកសួង សា� នប័ននីមួយៗ ពី សេម�ច្របធាន ក.ជ.យ. េហើយការងរេនះេ្រគាងនឹងប��ប់េ�ែខ សីហា莨 ឆា�  ំ២០១៧។  
 េ�ថ� ក់ជតិ ក.ជ.យ. មានសា� ប័នចំណុះសរុបចនំួន ៣៦ សា� ប័ន ែដល្រត�វេធ�ើការស្រមបស្រម�ល េហើយចំនួនេនះ ឣចមានការេកើនេឡើងបែន�មេទៀតក��ងករណីមានការចំាបាច់។ 
 ក��ងនមជសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (េ�កាតថ់ ក.ជ.យ.) ្រកសួង សា� ប័ននីមួយៗ្រត�វចាត់តំាងជនបេង� ល ឬតំណងមកស្រមបស្រម�លនិងទាក់ទងជមួយ ក.ជ.យ. 
េដើម្ីបអនុវត�ែផនការសកម�ភាពបានេជគជ័យ។ អង�ការយុវជនែដលពាក់ព័ន�នឹង ក.ជ.យ .រួមមាន សហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (ស.ស.យ.ក. )  សមាគមកម�វ�ធីនវយុវជនឣសីុបូព៌ាេ�កម��ជ (Ship for 
Southeast Asian and Japanese Youth Program េ�កាត់ថ SSEAYP) និងគណៈកមា� ធកិារយុវជនស្រមាប់ឯកភាពនិងការអភិវឌ្ឍ (Youth Committee 
for Unity and Development េ�កាត់ថ YCUD) ែដលជសម�័ន�របស់អង�ការយុវជនេលចេធា�  (ដូចជ សមាគមយុវជនែខ�រ យុវសន�ិភាព ្រក�ម្របឹក្សោយុវជនកម��ជ កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន 
អង�ការយុវជនែខ�រេដើម្ីបការអភិវឌ្ឍសង�ម វ�ទ្យោសា� នែខ�រសំរប់អភិវឌ្ឍន៍ជត ិ និងមជ្ឈមណ� ល្របជពលរដ�េដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ និងសន�ិភាព)។ កិច�សហ្របតិបត�ិការជមួយសាលាេរៀន សាកលវ�ទ្យោល័យ 

និងវ�ស័យឯកជនមិនទាន់បានបេង�ើតេឡើងេ�េឡើយេទ។ 
 ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០២១៣/១៤១ ក៏បេង�ើតការបេង�ើត្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនេ� 25 រជធានីេខត�ផងែដរ។ ្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនេខត�្រត�វមានបុគ�លិកេ�ក��ងមន�ី រអប់រ� យុវជន 

និងកីឡ។ អភិបាលៃនរជធានីេខត�នងឹេធ�ើជអនុ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ។ សមាជកិៃន្រក�ម្របឹក្សោទំាងេនះគរួមានតំណងមកពីមន�ីរ ៃន្រកសួងពាក់ព័ន�ទំាងេនះ។ ឧទាហរណ៖៍ សមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្សោយុវជនរជធានីភ�ំេពញែដលមាន

ឯកឧត�មអភិបាលរជធានីជ្របធាន ឯកឧត�មអភិបាលរងជអនុ្របធាន ្របធានមន�ីររជធានីភ�ំេពញ ៃន្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ជអន្ុរបធានអចិៃ្រន�យ៍ និង្របធាន ឬតំណងនយកដ� នេផ្សងេទៀតេ�រជធានីភ�ំេពញ 

ជសមាជិក ។ល។ េនះជតួនទីរ�ពឹងទុកៃន្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនរជធានី េខត� ្រក�ម្របឹក្សោេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រក�ង ្រស�ក ខណ�  គឺ្រសេដៀងគា� នឹងតួនទីរបស់្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍យុវជនអន�រ្រកសួងែដរ េលើកែលងែតថ 

្រក�ម្របឹក្សោទំាងេនះ្របតិបត�ិការេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ។ ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភវិឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP)  បានសង�ត់ធ�ន់េលើតួនទីជក់លាក់របស់្រក�ម្របឹក្សោយុវជនមលូដ� នែដលេ�ក��ងករណីេនះសំេ�េលើថ� ក់ឃំុ និង

្រស�ក។ 
 េហតុផលៃនការបេង�ើតឱ្យមាន្របព័ន�វ�មជ្ឈការតាមសា� ប័នេនះ គេឺដយសារែតរដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ (SNA)និងអង�ការសហគមនម៍ូលដ� ន (CBOs) េ�េកៀកជមួយយុវជន 

ដូេច�ះគរួែតមានតួនទីយ៉ងសំខាន់បែន�មេទៀតេដើម្ីបអនុវត�ែផនការសកម�ភាព។ ដូេច�ះ េគរ�ពឹងថ រដ�បាលថ� កម់ូលដ� ន នឹងេធ�ើសមាហរណកម�ប�� យុវជនចូលក��ងែផនការអភិវឌ្ឍន៍យុវជនមូលដ� របស់ខ��ន និងជូនដំណងឹ 

និងេកៀគរយុវជនតាមហ�ឹងែដរ។ េគរ�ពឹងផងែដរថ រដ�បាលមូលដ� ននឹងែតងតំាងម�ន�ីបេង� លេដើម្ីបេធ�ើការវយតៃម�ត្រម�វការ កតា� ឣទិភាព និងេគាលេ�របស់យុវជន េរៀបចំថវ�កា 

និងរយការណ៍ស�ីពីសកម�ភាពអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន�នឹងយុវជន។ តាមរយៈ្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍយុវជនមូលដ� ន េគរ�ពឹងថ SNA នឹងឆ��ះប�� ំងពីត្រម�វការៃនការអភិវឌ្ឍយុវជនេ�ក��ងរេបៀបវរៈៃនការអភិវឌ្ឍមូលដ� នឱ្យបាន្របេសើរជងមុនជូន

រជរដ� ភិបាល។ 
២.៣.៣ អគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របកឹ្សោជតកិម��ជេដើម្បអីភវិឌ្ឍយុវជន 

 អគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយអនុ្រកឹត្យេលខ ៦៦ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៨ ែខ កុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៣។ អគ�េលខាធិការដ� នមានែផ�កចំណុះចំននួប ី

(ែផ�កនីមួយៗថ� ក់េស�ើនយកដ� ន) គឺែផ�ករដ�បាល ែផនការ និងហិរ��វត�� ែផ�កអនុវត�េគាលនេយបាយ និងែផ�កតាមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�។ ែផ�កនីមួយៗមានការ�យល័យចណុំះមួយចំនួនតាមការចំាបាច់ (មិនទាន់បេង�ើត)។ 

បច��ប្បន� អគ�េលខាធិការដ� នបាន និងកំពុងពិនិត្យ ពិភាក្សោ េរៀបចំបេង�ើតែផ�កចំណុះចំនួនពីរបែន�មេទៀត គឺែផ�កេសវកម�យុវជន និងែផ�កទំនក់ទំនងអន�រជតិ។ អគ�េលខាធិការដ� ន ក.ជ.យ. មានម្រន�ីបេ្រមើការងរមកពី្រកសួងអប់រ� យុវជន 

និងកីឡ និងម្រន�ីរជការេ�ក��ង្រកបខណ� មុខងរសាធារណៈេផ្សងេទៀត េហើយក��ងករណីចំាបាច់អគ�េលខាធិការដ� នឣចមានអ�កជំនញការ និងម្រន�ីជប់កិច�សន្យោស្រមាប់ជយួបំេពញការងរ។ បច��ប្បន� 

អគ�េលខាធិការដ� នមានម្រន�ីរជការបេ្រមើការងរចំនួន ០៩ រូប គឺ៖ អគ�េលខាធិការ ០១ រូប អគ�េលខាធិការរង ០៦ រូប និង្របធានែផ�ក ០២ រូប។ អគ�េលខាធិការដ� នបាន និងកំពុងេស�ើសំុម្រន�ីរជការ 

និងម្រន�ីជប់កិច�សន្យោបែន�មេទៀត ស្រមាប់បំេពញតួនទីជអនុ្របធានែផ�ក ្របធានការ�យល័យ អនុ្របធានការ�យល័យ និងម្រន�ីស្រមាប់បេ្រមើការងរក��ងែផ�ក និងការ�យល័យនីមួយ ។ៗ អគ�េលខាធិការដ� នបានេលើកេឡើងថ 

េដើម្ីបអនុវត�ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) ្រត�វការម�ន�ែីដលមានសមត�ភាពែផ�ក IT ស�ិតិ ្រគប់្រគងគេ្រមាង និងសមត�ភាពតាមដននិងវយតៃម� និង្រត�វមានកែន�ងស្រមាប់តម�ល់ឯកសារពាក់ពន័�

យុវជនទំាងអស់។ បច��ប្បន�េនះ មានមជ្ឈមណ� លយុវជនចំនួនដបក់ំពុង្របតិបតិ�ការ ប៉ុែន�មិនទានប់ានេ្របើ្របាស់ឱ្យអស់លទ�ភាពេទ។ 
 គណៈកមា� ធិការជំនញមួយ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៣ ក.ជ.យ។. េដើម្ីបគំា្រទដល់អគ�េលខាធិការដ� នក��ងការអនុវត�េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការកាត់បន�យភាព្រកី្រក។ ការវ�ភាគរបស់

អង�ការមួយបង� ញថ ប�� លំបាកែដលអគ�េលខាធិការដ� នកំពុង្របឈមគឺការខ�ះតំណងយុវជនេ�ក��ង្រក�ម្របឹក្សោជតកិម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ.) ។ េទាះបីជ ក.ជ.យ .កំពងុេធ�ើការយ៉ងជិតស�ិទ�ជមួយសហភាពសហព័ន�យុវជន

កម��ជ (ស.ស.យ.ក. ) ែដលជអង�ការយុវជនយ៉ងធំមួយក៏េដយ ប៉ុែន�ជេរឿយៗ ស.ស.យ.ក បានផ្សោរភា� ប់នឹងការជំរុញែបបនេយបាយែដលេធ�ើឱ្យភាពតំណងយុវជនលេម��ងតិចតួច។ េ�ថ� ក់ជតិ ការស្រមបស្រម�លរបស់

អន�រ្រកសួងមានសារៈសំខាន់ខា� ំងណស់ស្រមាប់ការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) ឱ្យទទួលបានេជគជ័យ ប៉ុែន�រចនសម�័ន�្រសេដៀងគា� េនះធា� ប់េកើតមានក��ង្របធានបទេផ្សងេទៀតែដរ។ 

កិច�្របជុំស្រមបស្រម�លអន�រ្រកសួងតាមសា� ប័នមួយចំនួនមិនទាន់េទៀងទាត ់ ជនបេង� លែដលេទើបែតងតំាងក៏មានភាពសា� ក់េស�ើរក��ងការទទួលយកទំនួលខុស្រត�វថ�ីែដរ។ េ�ថ� ក់េ្រកាមជតិដំេណើរការវ�មជ្ឈការមិនទាន់េពញេលញ 
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ម្រន�ីថ� ក់េ្រកាមជតិមានសមត�ភាពមិនទាន់ច្បោស់លាស់ក��ងការអនុវត� NYAP  េ�ថ� ក់មូលដ� ន េដយមិនគិតពេីបៀបវរៈអភិវឌ្ឍន៍ែដលមាន្រសាប់។ យ៉ងណមិញ ្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ.) ទទួលបានការគំា្រទពីសំណក់

សេម�ចអគ�មហា莨េសនបតរីដ�ម�ន� ីនិងជេសនធិការរបស់្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ែដលេធ�ើឱ្យអគ�េលខាធិការដ� នកា� យជតំណងដ៏មានសកា� នុពល និងមាន្របសិទ�ិភាពរបស់ៃដគូអភវិឌ្ឍពាក់ព័ន�។ 

Figure 1 (2-3) ការវ�ភាគ SWOT េលើអគ�េលខាធកិារដ� ន ក.ជ.យ. 

ភាពខា� ំង 

• ទទលួបានការគាំ្រទយ៉ងខា� ំងពថី� កដ់ឹកនំរជរដ� ភិបាល (ឧទាហរណ៍៖ មាននយករដ�ម្រន�ជី្របធាន ក.ជ.យ ) 

• ្រកបខណ� ច្បោប់រ�ងមាំ 

• ឣច្របមូលផ��កំារគាំ្រទពីភាគពីាក់ព័ន�-អង�ការសង�មសុីវ�ល អង�ការយុវជន និងអង�ការមិនែមនរដ� ភិបាលជតិនិងអន�រជត ិ

• អគ�នយកដ� នយុវជនជេសនធិការរបស្់រកសួងអបរ់� យុវជន និងកីឡ 

• ្រគបដណ� ប់ទូទាំង្របេទស មានន័យថ ក.ជ.យ .មានឣណត�ិេដើម្បីបេង�ើតបណ� ញ្រក�ម្របកឹ្សោរបស់ខ��នដលថ់� ករ់ដ�ភិបាលមូលដ� ន 

• មាននិរន�រភាពៃនសកម�ភាព (េ្រពាះម�ន�ី្រត�វបានេរៀបចំ និងបេង�ើតេឡើងេដយរជរដ� ភិបាល) 

ឱកាសការងរ 

• ភាគលាភបានមកពី្របជសា្រស� 

• កំពុងមានកំេណើនេសដ�កិច� 

• មាន្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយែដលឣចេ្របើបានរួមទាំង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម (ងយ្រស�លរកពត័មាននិងអន�រកម�) 

• ការតភា� ប់តំបន-់ឣចេធ�ើសមាហរ�ណជមួយនឹងែផនការការងរយុវជនឣស៊ាន បណ� ញនវយុវជនឣសុបីូព៌ា 

• សហការជមួយអង�ការយុវជនជេ្រចើន 

 

ភាពេខ្សោយ 

• រចនសម�័មិនច្បោសល់ាស់ នងិការយល់ដឹងពីតនួទី នងិការទទលួខុស្រត�វេ�មានក្រមិត 

• រចនសម�័ន�មនិទាន្់រគប់្រគាន់ដចូជ សមា� រការ�យល័យ បន�ប្់របជុ ំេវបសាយមូលដ� នទិន�នយ័ ។ល។ 

• ្រកបខ័ណ� ថវ�កាមិនច្បោស់លាស ់

• បុគ�លិកជម�ន�ីរជការែដលមានបន��កការងរេលើសេ្រចើន 

• មានម�ន�បីេង� លសកម�តិចតួច 

• ពិបាកក��ងការែស�ងរកម្រន�ីស្រមាប់តំែណងែដល្រត�វការ សមត�ភាពរបសប់ុគ�លិកែដលបានចាត់តាំងេ�មានក្រមិត (ឧទាហរណ៍៖ 

បទពិេសាធន៍េធ�ើការជមយួយុវជន) 

• មានការគុំកួនពមី�ន�ីចាសែ់ដលមិន្រត�វបានចាត់តាំងេ�បេ្រមើការងរេ�អគ�េលខាធិការដ� ន (ឧទាហរណ៍៖ ែតងតាងំេបក�ជននេយបាយមកពី  
ស.ស.យ.ក. ) 

ការគរំមកែំហង 

• រងឥទ�ិពលនេយបាយ (ឧទាហរណ៍៖ មានទំនក់ទនំងជមួយ ស.ស.យ.ក.  នវយុវជនឣសុីបូព៌ា 

និងអង�ការយវុជននេយបាយេផ្សងេទៀត) 

• មានសហជីពយុវជនមាន្រសាបជ់េ្រចើន (ឣណត�ិ្របកួត្របែជង ថវ�កា) 

• ការខ�ះខាតភាពតណំងយុវជននងិការចូលរួមេ�ក��ង ក.ជ.យ ជប់គាំងេដយសារបរ�សា� នការងរយឺតយ៉វ មាន

លក�ណៈការ�យធិបេតយ្យនិងឋាននុ្រកម 

• ការស្រមបស្រម�លអន�រ្រកសួងពិបាក 

• សមត�ភាពរបស់ឣជ� ធរថ� ក់េ្រកាមជតិទាប 

• ម�ន�ីបេង� លថ�េី�ក��ង្រកសួងគិតដលប់�� េនះថ ជបន��កបែន�ម 

្របភព៖ េដយែផ�កេលើបទសមា� សជមួយ អយក. 

 េដើម្ីបបង�ញភាព្រសបច្បោប់ដល់ៃដគូអភិវឌ្ឍយុវជនពាក់ព័ន�នឹង្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ.) េ�ដំណក់កាលែដលេទើបែតបេង�ើតេឡើងេនះ ដំបូង្រត�វែកលម�ភាពតំណងយុវជនេ�ក��ងរចនសម�័នេនះឱ្យ

្របេសើរេឡើង។ ការអនុវត�របស់ ក.ជ.យ. នងិការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP)  ឣ្រស័យេលើ ថេតើ្របពន័�្រក�ម្របឹក្សោេនះបានេធ�ើសមាហរ�ណនិងការទទួលឥទ�ិពលេលើេគាលនេយបាយពី្រកសួងសា� ប័ន

និងរដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិបានក្រមិតណ។ វក៏ឣ្រស័យេលើរេបៀបវរៈយុវជនែដលមិន្រតឹមែត្រត�វបានប��� បេ�ក��ងេសចក�ីែថ�ងការណ៍េគាលនេយបាយប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំាងមានសកម�ភាពជក់ែស�ង និងការែបងែចកថវ�កាច្បោស់លាស់

ផងែដរ។ ទំនក់ទំនងែខ្សទទឹងរវង ក.ជ.យ .និង្រក�ម្របឹក្សោេខត� រជធាន ី ជពិេសស្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក ខណ�  និងឃំុ មានសារៈសំខាន់ណស់ក��ងការធានឱ្យការអនុវត�ែផនការសកម�ភាមាន្របសិទ�ិភាពខ�ស់។ ការប��� បប�� របស់

យុវជនេ�ក��ងរដ�បាលថ� ក់េ្រកាម (SNA) ត្រម�វសា� ប័នមានម�ន�ីថ�ីៗែដលមានមុខងរ និងសមត�ភាពេធ�ើការជមួយយុវជន េដយេធ�ើឱ្យពួកេគកា� យជែផ�កមួយ ៃនការដឹកនំេ� SNA ជផ��វការ។ ដំេណើរការេនះគួរេធ�ើ

េឡើងតាមរយៈដំេណើរការៃនការេធ�ើកំែណទ្រមង់វ�មជ្ឈការែដលមាន្រសាប់។  
 យន�ការរបស់្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភវិឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) មានភាព្រសេដៀងគា� េ្រចើនេ�នឹងសហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (ស.ស.យ.ក.)។ ស.ស.យ.ក. មានទីសា� កក់ារកណ� លេ�រជធានភី�ំេពញ 

មានសាខាក��ង្រកសួងនីមួយ  ៗ និងមានការ�យល័យេ�តាមេខត�នីមួយ។ គណៈកមា� ធិការកណ� លែដលមានសមាជិកចំនួន 78 នក់ ជួប្របជុំជេរៀងរល់ឆា� ំេដើម្ីបពិភាក្សោអំពីការអនុវត� និងការេធ�ើែផនការសកម�ភាពយុវជន។ ស.ស.យ.ក.. 

មានតំណងមកពីសហ្រគាស ្រកសួង សា� ប័ន និងមាន្របធានការ�យល័យ ស.ស.យ.ក. េ�តាមេខត� ្រពមទាងសមាជកិសរុបចំនួន 200 000 នក់។ តួនទី និងសកម�ភាពមួយចនំនួរបស់ ស.ស.យ.ក.  គឺ

ជន់គា� ជមួយនឹងសកម�ភាពរបស់ ក.ជ.យ.ដូចជ ការផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ និងការអប់រ�វ�ទ្យោសា្រស� បេច�កវ�ទ្យោ និងបំណិនជីវ�តដល់យុវជន ការេលើកកម�ស់ការអប់រ�្របកបេដយគណុភាព និងសមភាពពាក់ព័ន�នឹង

ការែថទំាសុខភាព និងសុខភាពរូបវ�ន� និងការេធ�ើសមាហរ�ណត្រម�វការរបស់យុវជនចូលេ�ក��ងែផនការអភិវឌ្ឍ្រគប់ក្រមិត។ េគយល់ថ ស.ស.យ.ក.  មានឥទ�ពិលនេយបាយ េដយសារែត្របធានរបស់ ស.ស.យ.ក. ្រត�វបានេបាះ

េឆា� តេដយតំណងៃនការរ�យល័យនីមួយៗេ�តាមេខត�។ ្របធានរបស់ ស.ស.យ.ក.  បច��ប្បន�គឺជកូន្រប�សរបស់សេម�ចអគ�មហា莨េសនបតី ហុ៊ន ែសន រដ�ម�ន� ី ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ។ ្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភវិឌ្ឍ

យុវជន (ក.ជ.យ.) ទទួលសា� ល់ជផ��វការថ ស.ស.យ.ក.  ជសមាជិកសំខាន់ក��ងគណៈកមា� ធិការ្រក�ម្របឹក្សោ េហើយសមាជកិមួយចំនួនរបស់ ស.ស.យ.ក.  ្រត�វបានែតងតំាងជម�ន�ីមានតំែណងេ�ក��ង អគ�េលខាធិការដ� ន 
ក.ជ.យ.។ ជបេណ� ើរៗ គួរែញកការងររវង ក.ជ.យ .នងិ ស.ស.យ.ក.  ឱ្យដច់ពីគា� ច្បោស់លាស់។ 

២.៤ ការចូលរួមរបស់យុវជនក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយ 
  កំេណើនេសដ�កិច�រ�ងមំា និងភាគលាភែដលបានមកពី្របជសា�ស�គួបផ្ំសនឹង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងបណ� ញសង�មេហ�សប៊ុកទូលំទូលាយនេពលបច��ប្បន�កំពុងស្រម�លដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនេ�

ក��ងវ�ស័យនេយបាយ និងការអភិវឌ្ឍ។ ការចូលរួមរបស់្របេទសកម��ជក��ងសមាហរណកម�េសដ�កចិ�ឣស៊ាន ែផនការការងរយុវជនឣស៊ាន និងបណ� ញសមាគមយុវជននវឣសីុបូព៌ាអន�រជតិ កប៏ានជំរុញយុវជនចូលរួមក��ង្រក�ម្របឹក្សោជតកិម��ជេដើម្ីប

អភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) និង ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) ផងែដរ។ ក្រមិតេសរ�ភាពៃនការបេ��ញមតិ និងការចូលរួមេ�ែតជប�� េចាទេ�េឡើយ ប៉ុែន�េទាះយ៉ងណ សព�ៃថ�េនះ 

យុវជនមានលទ�ភាពចូលេ�រកព័ត៌មានទាកទ់ងនឹងេគាលនេយបាយ 
្របេសើរ និងឣចបេ��ញមតិ និងពិភាក្សោេលើប�� សាធារណៈបានយ៉ងងយ។   
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២.៤.១ ការចលូរមួតាមរយៈអង�ការ នងិេវទកិាយុវជន 
 អង�ការធំៗដូចជសហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (ស.ស.យ.ក. ) គឺេវទិកាដំបូងែដលយុវជនឣចចូលរួមក��ងសកម�ភាពសង�ម និងនេយបាយ។ ស.ស.យ.ក.  

េរៀបចំកម�វ�ធីការងរសង�មេដើម្ីបេលើកទឹកចិត�យុវជនឱ្យរួមចំែណកដល់សង�ម។ ជធម�តា យុវជនចូលរួមេ្រពាះពួកេគចង់សប្បោយ និងទទួលបានបទពិេសាធន៍ការងរមួយចំនួនេ�ក��ងសកម�ភាពសង�ម និងការអភិវឌ្ឍ។ 
យុវជនមួយចំនួនេផ្សងេទៀត ចូលរួមេដយសារែតអង�ការធំទំាងេនះមានទំនក់ទំនងល�េ�នឹងបណ� ញ ៃនអ�កនេយបាយថ� ក់ខ�ស់ក��ងរជរដ� ភិបាល។ 
 អង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលែដលេធ�ើការពាក់ព័ន�នឹងយុវជនគឺជបាតុភូតថ�ីមួយេ�ក��ងសង�មកម��ជ។ ក��ងឆា� ំ 2014 មានអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលចំនួន 35 បានចុះប��ី នងិេធ�ើការយ៉ងសកម�េលើប�� យុវជន ។ 
ភាគេ្រចើនៃនអង�ការទំាងេនះេធ�ើការេផ� តេលើការបេង�ើនជំនញ និងឱកាសការងរ ្រពមទំាងព្រងកីលទ�ិ្របជធិបេតយ្យ ឧទាហរណ៍៖ េលើកទឹកចិត�យុវជនក��ងការបេ��ញមតិ ។ យុវជនខ�ះបានបេង�ើតសមាគមខ��នឯង ដូចជអង�ការ CamPro 
និង Politikoffee េដើម្ីបផ� ស់ប��រព័ត៌មានអំពីនេយបាយ និងប�� សង�ម និងេសដ�កិច� ខណៈេពលែដលអ�កេផ្សងេទៀតេផ� តេលើព័ត៌មានអំពីឱកាសធុរៈកិច�ស្រមាប់សមាជិករខ��ន  ឧទាហរណ៍៖ អង�ការ JIC 
Cambodia។ 
 ការេលចេឡើងនូវអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលែដលេធ�ើការពាក់ព័ន�នឹងយុវជនសម្ប�រែបបេនះគឺជស�� វ�ជ�មានៃនការអភិវឌ្ឍ ប៉ុែន�រល់ពិភាក្សោ្រត�វឱ្យមានការ្រសាវ្រជវជក់ែស�ងបែន�មេទៀត និងមានភស��តាងគំា្រទ។ ្រសាវ្រជវពាកព់័ន�នឹងសង�ម 

និងេគាលនេយបាយេ�កម��ជមិនទាន់្រគប់្រគាន់េ�េឡើយ េហើយជទូេ� យុវជនពុសូំវមានទមា� ប់ឣនកាែសត ឬវ�ភាគនេយបាយសង�មេនះេទ។ ការ្រសាវ្រជវ និងទិន�នយ័ែដលឣចទុកចិត�បានមិនបានបំេពញត្រម�វការៃនការពិភាក្សោេទ 

ែដលេពលខ�ះេធ�ើឱ្យអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយយល់ថ អំណះអំណងរបស់យុវជនេធ�ើតាមឣរម�ណ ៍និងមានលក�ណនេយបាយ។  

២.៤.២ ការចលូរមួ តាមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម នងិគណបក្សនេយបាយ 
 ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មបានេលើកកម�ស់សមត�ភាពយុវជនឱ្យទទួលបានព័ត៌មាន បេ��ញមតិរបស់ខ��ន និងចូលរួមដំេណើរការេគាលនេយបាយ្រគប់ដំណក់កាល។ ការចូលរួមរបស់យុវជនក��ងការេបាះេឆា� តឆា� ំ 

2013 ជសារមួយបង� ញគណបក្សកាន់អំណចឱ្យយល់កាន់ែតច្បោស់ថ មិនឣចមិនេអើេពើ និងេមើលរ�លងយុវជនេនះេទ។  សំេលងយុវជនបានដុះដលបន� ប់ពីការេបាះេឆា� តតាមរយៈ្របព័ន�ផ្សព� ផ្សោយសង�ម អុីនេធើណិត 

និងទូរស័ព�ៃដ។ ្របជជនកម��ជ្របែហល 40 ភាគរយ មានលទ�ភាពេ្របើ្របាស់អុីនេធើណិតខ��នឯងផ� ល់ េ�ក��ងឆា� ំ 2015 (លទ�ភាពេនះេកើនេឡើងជិតពីរដង ពីឆា� ំ 2013 មក) ែដលេធ�ើឱ្យ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយថ�ីេនះកា� យជ

ឆាែនលសំខាន់បំផុតទីពីរស្រមាប់្របជជនកម��ជទទួលព័ត៌មាន បន� ប់ពីទូរទស្សន ៍ (េយងតាម TAF & USAID ឆា� ំ2015)។ ចាប់តំាងពីការេបាះេឆា� តមក ចំនួនៃនអ�កនេយបាយ 
និងអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយកំពុងេកើនេឡើង ក��ងេនះសេម�ចអគ�មហា莨េសនបតនីយករដ�ម�ន� ី កក៏ំពុងេ្របើ្របាស់េហ�សប៊ុកេដើម្ីបទំនក់ទំនងផ� ល់ជមួយ្របជពលរដ�ផងែដរ (េយងតាម VOA ឆា� 2ំ015) ។ 
េហ�សប៊ុក្រត�វបានេ្របើជេទៀងទាតេ់ដើម្ីបផ្សោយបន�ផ� ល់សុន�រកថរបស់ សេម�ចអគ�មហា莨េសនបតនីយករដ�ម�ន� ីទទលួយកព័ត៌មាន មតិេយបល់ និងផ�ល់ចេម�ើយតបវ�ញភា� មៗ។  
 ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មបានកា� យជមេធ្យោបាយដ៏មាន្របសិទ�ិភាព េដើម្ីបេលើកេឡើងនូវប��  
សាធារណៈជេ្រចើន ដចូជ សុវត�ិភាពសាធារណៈ ការអប់រ�និងអំេពើពុករលួយ និងការពិភាក្សោ។ កិច�ពិភាក្សោ 
តាម្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មមយួចនំួនបាននំឱ្យមានការដកហូតតំែណង ឬការផ�ន� េទាសដល់ម្រន�ីជន់ខ�ស់េទៀតផង (េយងតាម CARE ឆា� 2ំ015) ។ ជកែ់ស�ងគឺថ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មបានេធ�ើឱ្យយុវជនមានសេម�ងកាន់ែតេ្រចើនពាក់

ព័ន�នឹងប�� ដូចជអំេពើពុករលួយជេដើម។ ការស�ង់មតិថ�ីមួយសិក្សោេដយអង�ការតមា� ភាពអន�រជតិកម��ជ (Transparency International Cambodia េ�កាត់ថ TIC) បានរកេឃើញថ 98 ភាគរយ 
ៃនយុវជនកម��ជបានយល់្រសបថ អំេពើពុករលួយគឺជឧបសគ�សំខាន់ក��ងការអភិវឌ្ឍ្របេទសជត។ិ េទាះជយ៉ងណ ក��ងេនះក៏មានយុវជនមួយចំនួនយល់ផ��យពីេនះែដរ េពាលគឺ 27 ភាគរយ រយការណថ៍ បានផ�ល់សំណូកេដើម្ីបទទួលបាន

េសវព្យោបាល និង 48 ភាគរយ យល់ថ សំណូកែបបេនះសំខានស់្រមាបព់ួកេគ និង្រគ�សារ (េយងតាម Graham និង Serey Vicheth ឆា� 2ំ015)។  
 ចលន និងសកម�ភាពយុវជនកំពុងេកើនេឡើង ប៉ុែន�េបើសំេ�េលើការចូលរួម េសរ�ភាព ៃនការបេ��ញមតិ និងសារ ចលន និងសកម�ភាពទំាងេនះ េ�ែតជដំណក់កាលដបំូងេ�េឡើយ។ គំនិតផ��ចេផ�ើម និងចលនទំាង

េនះបេង�ើតេឡើងេដយគណបក្សកាន់អំណច និងអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមួយចំនួនេដើម្ីបេកៀរគរយុវជនឱ្យចូលរួមក��ងប�� សាធារណៈជក់លាក់ណមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ្រក�មយុវជនស�័្រគចិត�វស់ែវងដីធ�ី ែដលផ��ចេផ�ើមេឡើងេដយ 

សេម�ចអគ�មហា莨េសនបតនីយករដ�ម�ន� ី អនវុត�េដយសហភាពសហព័ន�យុវជនកម��ជ (ស.ស.យ.ក.)   ែដលដឹកនំេដយកូន្រប�សរបស់ សេម�ច និងសមាគមជេ្រចើនេទៀតែដលែដលមានទំនក់ទំនងជមួយ

គណបក្សកាន់អំណច។ ចលន េនះបានចល័តយុវជនរប់ពាន់នក់េដើម្ីបចុះវស់ែវង និងកំណត់្រពំដីេ�តំបន់ជនបទ ែដលជែផ�កមួយៃនកំែណទ្រមង់កម�សិទ�ិដីធ�ីរបស់រជរដ� ភិបាល (េយងតាម Pak និង Tim ឆា� ំ 2014) 
។  
 េសរ�ភាព ៃនការេ្របើ្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអុីនេធើណិតគឺជប�� មួយែដល្រក�មសិទិ�មនុស្ស្រព�យបារម�។ ខណៈេពលែដលឣច្រគប្់រគង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម រជរដ� ភិបាលបានេចញសារ្រពមានថ៖ 

អ�កេ្របើ្របាស់ែដលបំពានេលើេសរ�ភាពៃនការបេ��ញមតិតាមរយៈេហ�សប៊ុកឣច្របឈមមុខនឹងការេចាទ្របកាន់ (េយងតាម CD 2015, VOA ឆា� 2ំ015)។ គំនិតផ��ចេផ�ើមេដយអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលតូចៗមួយចំនួនក៏

េលើកទឹកចិត�យុវជនក��ងការបេ��ញមតិផងែដរ និងបេ្រង�នពួកេគអំពីលទ�ិ្របជធិបេតយ្យ និង្រសឡញ់សង�ម និងចរ�តបទដ� នសង�ម ដចូជ ការរ�េលាភបំពានេដយេ្រគ�ង្រសវ�ង និងេ្រគ�ងេញ�ន ឬអំេពើហិង្សោ្របឆំាងនឹង�ស�ី។ េទាះយ៉ងណ 

ទំហំៃនការអនុវត�សកម�ភាពទំាងេនះមិនដូចគា� នឹងគំនិតផ��ចេផ�ើមេដយគណបក្សកំពុងកាន់អំណចេនះេទ។ យុវជនមួយភាគធំ ជពិេសសយុវជនែដលរស់េ�ក��ងតំបន់ជនបទ ឬេ�បរេទសជពលករចំណក្រស�កមិនបានដឹងពីចលននិងគំនិត

ផ��ចេផ�ើមទំាងេនះេទ និង្រត�វបានេគទាត់េចាលជេរឿយៗ (េយងតាម អង�ការ CARE ឆា� 2ំ015)។ េសរ�ភាព ៃនការបេ��ញមតិ្រត�វបានរ�តត្ិបតេ�កម��ជ (អង�ការផ�ះេសរ�ភាព ឆា�  ំ2016) ។ 

២.៤.៣ ការចលូរមួក��ងសា� បន័រជរដ� ភបិាល នងិការអភិវឌ្ឍមូលដ� ន 
 ចំនួនយុវជនែដលកំពងុេធ�ើការងរេ�ក��ងជួររជរដ� ភិបាលកំពុងេកើនេឡើង។ បន� ប់ពីការេបាះេឆា� តឆា� 2ំ013 រជរដ� ភិបាលបានយកចិត�ទុកដក់យ៉ងខា� ំងេលើប�� យុវជនក��ងការបេង�ើតេគាលនេយបាយ 

និងបានផ�ល់តំែណងសំខាន់ដល់យុវជនែដលមានសមត�ភាពេ�ក��ងសា� ប័នសាធារណៈ ។ ការេលចេឡើងនូវអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយ និងអ�កបេច�កេទសវ�យេក�ង មិន្រតឹមែតនំមកនូវគំនិតថ�ី និងថមភាពស្រមាប់រជរដ� ភិបាលប៉ុេណ� ះេទ 

ប៉ុែន�ែថមទំាងឣចឱ្យអ�កជំនញវ�យេក�ងដៃទេទៀតែដលេ�េ្រ�រដ� ភិបាលផ�ល់េយបល់របស់ខ��នតាមរយៈមិត�ភក�ិេ�ក��ងជួររជរដ� ភិបាល។ ទាហរណ៍៖ បណ� ញ CamPro ែដលមានសមាជិក្របែហល 400 នក ់ទំាងម្រន�សីាធារណៈ 

និងអ�កជំនញេ្រ�រដ� ភិបាល បានេបើកការពិភាក្សោេ្រ�ផ��វការមួយស�ីពីប�� េគាលនេយបាយសំខាន់ៗ ដូចជ ការអប់រ� និងការងរ ជេដើម។ េទាះបីជ្រគាប់ពូជថ�ីេនះកំពុងផ�ល់ក�ីសង្ឹឃមថ 

ប�� យុវជននឹងមាន្រទង់្រទាយេលចេធា� ក��ងរេបៀបវរៈអភិវឌ្ឍន៍ក៏េដយ ក៏គមា� ត និងភាពតានតឹងរបស់្រគប់ពូជថ�ីេនះេ�ក��ងជួររជរដ� ភិបាលេ�ែតមានេ�េឡើយ េដយសារែតអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយចាស់ៗ្រគប់្រគងដំេណើរការៃន

សេ្រមចចិត� និង្របកាន់ខា� ប់ទមា� ប់ចាស់ (េយងតាម Hunt ឆា� 2ំ015)។ 
 េ�ក្រមិតមូលដ� ន សាលាេរៀន និងរដ�បាលមូលដ� ន គឺជចំណុចពីរស្រមាបយុ់វជនចូលរួម។ សាលាេរៀនបេ្រង�នអំពីអភិបាលកិច� និងការ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ (េយងតាម PPP ឆា� ំ2015) 
ប៉ុែន�ជទូេ� េ�សាលាមធ្យមសិក្សោ កិច�ពិភាក្សោនេយបាយមិន្រត�វបានេលើកទឹកចតិ�េនះេទ (េយងតាម VOD ឆា� ំ 2015) ។ េយងតាមេគាលនេយបាយវ�មជ្ឈការ េគរ�ពឹងថ យុវជនឣចបេ��ញមតិ 

និងរួមចំែណកក��ងការអភិវឌ្ឍមូលដ� ន និងដំេណើរការៃនការសេ្រមចចិត�។ ធាតុពិត យុវជនបង� ញចំណប់ឣរម�ណ៍តចិតួចេ�ក��ងប�� េនះ េលើកែលងតំបន់ែដលមានសកម�ភាពយុវជនគំា្រទេដយអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាល។ េហតុផល

មួយគឺ េដយសាររដ�បាលមូលដ� ន ជេរឿយៗ មិនមានធនធាន្រគប់្រគាន់ និងខ�ះឆន�ៈក��ងការេដះ្រសាយប�� របស់យុវជន ( េយងតាម NLCS ឆា� 2ំ013, Save the Children Cambodia 
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ឆា� 2ំ014, Save the Children ឆា� 2ំ015)។ ឪពកុមា� យក៏ទទួលខុស្រត�វមួយចំែណកផងែដរ េ្រពាះពួកគាត់ហា莨ក់ដូចជមិនគំា្រទឱ្យយុវជនចូលរួមក��ងនេយបាយ ឬការស�័្រគចិត�េនះេទ េដយេហតុថ 

ពួកគាត់គិតថ យុវជនឣចមានេ្រគាះថ� ក់ និងឃា� តឆា� យពីការសិក្សោ។ 

្របអប ់2 (2-1)  ការរកេឃើញសខំាន់ៗ ពកីារសកិ្សោពាកព់ន័�នងឹការចលូរមួរបសយ់វុតីក��ងវ�សយ័នេយបាយ 

ក��ងឆា� ំ 2014 សម�័ន�ជតិឃុ/ំសង� ត ់ (National League of Communes/Sangkats េ�កាតថ់ NLCS) បានេធ�ើការស�ង់មតិមួយេដយមានយវុតចីំនួន 181 នក់ មកពីសាកលវ�ទ្យោលយ័ចនំួនពីរ 

គឺមួយេ�ក��ងរជធានីភ�េំពញ និងមួយេទៀតេ�េខត�បាត់ដំបង អំពកីារយល់េឃើញនងិការចូលរួមក��ងនេយបាយក��ង្រស�ករបស់ពកួេគ។ ការរកេឃើញសំខាន់ៗ របស់សម�័ន�េនះមានដូចខាងេ្រកាម៖  

• ការ្រព�យបារម�សំខានប់ំផុតសែម�ងេដយយុវតីរួមមានប�� ្របឈមនឹងការែស�ងរកការងរ (32 ភាគរយ), ប�� ហិរ��វត��្រគ�សារ (15 ភាគរយ) និងការ្រព�យបារម�ពីសវុត�ិភាពរបសស់ហគមនដ៍ូចជ ្រក�មជនពាល និងេ្រគ�ងេញ�ន (24 

ភាគរយ); 

• វ�ទ្យ�ទំនងជល�មធ្យមស្រមាបយ់ុវតីចលូរួម ជងពាកក់ណ� លៃន�ស�ីវ�យេក�ងសា� ប់វ�ទ្យ�ជេរៀងរល់ៃថ�។ តាមការេ្រប�បេធៀប 37 ភាគរយ េមើលទូរទស្សន៍ជេរៀងរលៃ់ថ� ជិតមួយភាគបួនឣចេ្របើ្របាសអ់ុីនេធើណិត្របចាំៃថ� និង 12 ភាគរយ 

ឣនកាែសត្របចាំៃថ� 

• ជងពាក់កណ� ល (57 ភាគរយ) ៃនយុវតីមិនបានចូលរួមេដះ្រសាយប�� េ�ក��ងសហគមន៍របសព់ួកេគ។ 77 ភាគរយ មានបំណងចងជ់ួយ ប៉ុែន�និយយថ ពួកេគមិនដឹងពីរេបៀបជួយ 

• ការកសាងផ��វ និងសា� នស្រមាប់យុវតគីឺជសមិទ�ផិលធំបផំុតក��ងឃុំ/សង� ត់របស់ពួកេគ (78 ភាគរយ); 
• ្រគ�បេ្រង�ន និងេមឃុមំានឥទ�ិពលធបំំផតុេលើយុវជន 

• េស�ើរែតទាំងអស់គា� មានជំេជឿយ៉ងខា� ងំថ �ស�ីគរួែតពាក់ព័ន�ក��ងនេយបាយមូលដ� នបែន�មេទៀត 

• មូលេហតុកំពលូែដលបានេរៀបរប់ខាងេលើបង� ញថ �ស�មីានសមត�ភាពការងរេស�ើភាពគា� នឹងបុរសែដរ និងឣចជួយេលើកកម�ស់ៃម��ស� ី

• ឧបសគ�ធំបំផតុក��ងការចូលរួមក��ងនេយបាយមូលដ� នគឺក្រមិតអប់រ�ទាប ការខ�ះខាតទំនុកចិត�ក��ងការេដះ្រសាយជមួយនងឹការេរ�សេអើង នងិការខ�ះខាតេពលេវលាេដយសារែតមានកាតព�កិច�ក��ង្រគ�សារ 

•  87 ភាគរយ ៃនអ�កផ�លច់េម�ើយបានេលើកេឡើងថ ពួកេគេ្រគាងនឹងចូលរួមក��ងរដ�បាលមលូដ� នតាមរយៈការេបាះេឆា� តក��ងតំបន់នេពលខាងមុខេនះ ចូលរួមក��ងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍សហគមន ៍និង/ឬជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោ្របសិនេបើេស�ើសុឱំ្យជួយ។ 

្របភព៖ NLCS ឆា� ំ 2013 

២.៤.៤ ការចលូរមួតាមរយៈការងរស�័្រគចតិ� 
 ការងរស�័្រគចិត�គឺជឣទិភាពមួយក��ងចំេណមឣទិភាពែដលបានបេន�ចេ�ក��ងែផនការសកម�ភាពេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន្រពមទំាងេ�ក��ងែផនការការងរយុវជនឣស៊ាន។ ការងរស�័្រគចិត�កំពុង្រត�វបានអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយទទួលសា� ល់ថ  

ជទ្រមង់មួយយ៉ងសំខាន់ស្រមាប់ការចូលរួមរបស់យុវជន។ េហតុផលែដលជំ រុញឱ្យមានការេលើកកម�ស់ការងរស�័ ្រគចិត�គឺថ យុវជនមិន្រតឹមែតរួមចំ ែណកជវ�ជ�មានដល់សង�មប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំាងឣចអភវិឌ្ឍខ��នឯងទំាង

ជំនញរ�ង និងជំនញទន់។ ការងរស�័្រគចិត�្រត�វបានេលើកម�ស់ទូទំាងឣស៊ាន។ ្រក�ម្របឹក្សោជកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកំពុងេធ�ើការយ៉ងជតិស�ិទ�ជមយួអ�កស�័្រគចិត�របស់អង�ការសហ្របជជតិេ�កម��ជ (United Nations 
Volunteers in Cambodia េ�កាត់ថ UNV) និងបណ� ញ VolCam េដើម្ីបេលើកកម�ស់ការងរស�័្រគចិត�េ�កម��ជ។ UNV េ្រគាងនឹងបង� ញគេ្រមាងថ�ីស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជន 

និងជំនញការងរតាមរយៈការស�័្រគចិត�។ គេ្រមាងេនះនឹងពិនិត្យេលើគំនិតផ��ចេផ�ើមរបស់យុវជនក��ងការអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�មូលដ� ន និងការចូលរួមយ៉ងសកម�េ�ក��ងការបេង�ើតការងរ និងសហ្រគនិភាព។  

២.៥ សន�ិដ� ន និងអនុសាសន៍ 
 យុវជនគឺជកមា� ំងជំរុញយ៉ងសំខាន់ក��ងការអភិវឌ្ឍ្របេទសកម��ជ េហើយការចូលរួមរបស់ពួកេគក��ងដំេណើរការបេង�ើតេគាលនេយបាយមានសារសំខាន់បំផុត។ បន� បព់ីការេបាះេឆា� តឆា� ំ 2013 រជរដ� ភិបាលបាន 

និងកំពុងយកចិត�ទុកដក់បែន�មេទៀតេលើប�� យុវជន។ េគាលនេយបាយជតិស�ីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYDP) និង ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP)  បានឆ��ះប�� ំងពីការចូលរួមក��ង

េគាលនេយបាយេនះ ប៉ុែន�េ�ខ�ះការប��� បជលក�ណៈ្របព័ន�េ�ក��ងដំេណើរការថវ�កា និងយន�ការែចកចាយេសវេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ។ ការបេង�ើតអគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) បានបង� ញពី

ការេប�ជ� ចិត�បែន�មេទៀតរបស់រជរដ� ភិបាល េដើម្ីបជំរុញរេបៀបវរៈយុវជន។ សា� ប័នែដលេទើបែតបេង�ើតថ�ីទំាងេនះ្រត�វែតទទួលបានថវ�កាសម្រសបស្រមាប់ដំេណើរការទំាងេ�ថ� ក់ជតិ និងថ� ក់េ្រកាមជតិ។ 
 េដយសារការចូលរួមរបស់យុវជន ការេ្របើ្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មបានការរ�ករលដលយ៉ងឆាប់រហ័សក��ងចំេណមយុវជនកម��ជ ែដលេធ�ើឱ្យពួកេគកាន់ែតទទួលបានព័ត៌មាន្របេសើរជងមុន និងកា� យជពលរដ�សកម�

ក��ងការបេ��ញមតិ។ ្របសិនេបើគិតថ ក្រមិត ៃនការចូលរួមរបស់យុវជនឣចែបងែចកជបួនក្រមិត ពីទ្រមង់អសកម�េ�ទ្រមង់សកម� (ការែចករ�ែលកព័ត៌មាន ការពិេ្រគាះេយបល់ ការសហការ និងការផ�ល់សិទ�ិអំណច) េនះយុវជនកម��ជភាគេ្រចើនស�ិត

េ�ក��ងដំណក់កាល ៃនការែចករ�ែលកព័ត៌មាន និងការពិេ្រគាះេយបល់។ ការសហការគា� មានែតេ�ក��ងអង�ការធំៗមួយចំននួែដលមានទំនក់ទំនងល�នឹងគា�  ដូចជ ស.ស.យ.ក.  ជេដើម។ ដូេច�ះ គុណភាពៃនការចូលរួមរបស់យុវជនពាក់ព័ន�នឹងការ

ពិភាក្សោតាម្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មចំាបាច់្រត�វែតេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង េ្រពាះថ មាតិកានិងការសន�ត់ជេ្រចើនមិន្រត�វបានេធ�ើ េឡើង េដយឈរេលើភស��តាងជមូលដ� ន េនះេទ ប៉ុ ែន� ្រត� វបានេគយល់ថ ជការេធ�ើតាមឣរម�ណ៍េ�

វ�ញ។ ្រក�មអ�កបេង�ើតេគាលនេយបាយស�ីពីយុវជន និងអង�ការយុវជនគួរែតវ�និេយគក��ងការ្រសាវ្រជវសង�ម និងនេយបាយឱ្យបានជក់លាក់បែន�មេទៀត។ 
 ការងរស�័្រគចិត�មាននិន� ការកំពុងេកើនេឡើង េដយមានយុវជនកាន់ែតេ្រចើនចូលរួមេ�ក��ងការងរសង�ម និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍។ ការងរស�័្រគចិត�្រត�វបានចាត់ទុកថ ជបទពិេសាធន៍វ�ជ�មានស្រមាប់យុវជនេ្រពាះ

ពួកេគឣចទទលួបានទំាងជំនញទន់ និងរ�ងែដលមាន្របេយជន៍ស្រមាប់ការងរេ�េពលេ្រកាយ។ េទាះយ៉ងណ ការស�័្រគចិត�របស់យុវជន្រត�វេគយល់ថ មានទំនក់ទំនងជមួយនឹងចលននេយបាយ តាមរយៈការអង�ការយុវជនធំៗ ។ 
យុវជនគួរែតទទួលបានការជូនដំណឹងច្បោស់លាស់អំពីអង�ការ ឬសកម�ភាពែដលពួកេគចូលរួម។ 

េដើម្ីបព្រងឹងសា� ប័នេនះ អគ�េលខាធិការដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ.) គួរេកៀរគរជំនួយបេច�កេទសពីគួរៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន�េដើម្ីបជួយជំរុញការស្រមបស្រម�ល និងការអនុវត�ឯកសារច្បោបម់ូលដ� ន 

និងេគាលនេយបាយពាក់ព័ន� ដូចជ ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) ែដលបានមកពី្រកសួងពាក់ព័ន�។ សា� ប័នូបនយីកម� និងការ្របតិបត�ិៃន ក.ជ.យ. ឣចសេ្រមចេជគជ័យឣ្រស័យមានការចូលរួមពី

្រកសួងពាក់ព័ន� និងអង�ការយុវជនធំៗ។ ភាពតំណងឣចជចំណុចសំខាន់មួយែដលយុវជនបានេលើកេឡើងអំពីរចនសម�័ន�របស់្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ) េ្រពាះថ ស.ស.យ.ក.គឺជសា� ប័នយុវជន

ែតមួយគត់ែដលមានតំណងេ�ក��ង្រក�ម្របឹក្សោេនះ។ កម�វ�ធី និងថវ�កាស្រមាប់សកម�ភាពយុវជនគួរែតប�� កឱ់្យបានលាស់ជងេនះ និងវ�ភាគ េដើម្ីបយល់អំពីកម�វ�ធី និងគមា� តៃនការផ�ល់ថវ�កា ក៏ដូចជកម�វ�ធីែដលជន់គា� ជមួយ

្រកសួងដៃទែដរ។ សមត�ភាពរបស់រចនសម�័ន�ថ� ក់េ្រកាមជតិនឹង្រត�វបានព្រងឹង ្របសិនេបើវ�ធីសា្រស�វ�មជ្ឈការ្រត�វបានេលើកយកមកេដើម្ីបអនុវត�ែផនការសកម�ភាពជតិេដើម្ីបអភិវឌ្ឍយុវជនកម��ជ (NYAP) ។  
ភាពជតំណង្របែហលជចំណុចសំខាន់បំផុតែដលយុវជនបានេលើកេឡើងអំពីរចនសម�័ន�ថ�ីរបស់ ក.ជ.យ. ពីេ្រពាះេ�ឆា� ំ 2015 ស.ស.យ.ក. េ�ែតជសា� ប័នយុវជនែតមួយគត់ែដលមាន

តំណងេ�ក��ង្រក�ម្របឹក្សោេនះ។ ខណៈេពលែដល ក.ជ.យ. តំាងេ�ក��ង្រកសួង អយក. ឋានៈឯករជ្យរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះពុំសូវច្បោស់លាស់។ េដើម្ីបធានឱ្យមានការស្រមបស្រម�លមិនលេម��ងក��ងចំេណមអ�កពាក់ព័ន�េផ្សងៗ គួរបេង�ើតឱ្យ

មាននីតិវ�ធីទំនក់ទំនងរដ�បាលៃផ�ក��ង និងខាងេ្រ�ឱ្យច្បោស់លាស់រវងរជរដ� ភិបាលកម��ជ ្រកសួងែខ្សបេណ� យ និងថ� ក់រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជតិ។ គួរេរៀបចំការពិេ្រគាះជេទៀងទាត់ជមួយយុវជនផងែដរ។ ក.ជ.យ. 

គួរែតបេង�ើតយន�ការពេិ្រគាះេយបល់មួយជមួយយុវជនដូចជ កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយបល់ថ� ក់េខត�្របចំា្រតីមាស ការ្របឹក្សោតាមតំបន់រយៈេពល្របំាមួយែខម�ង និងសន�ិបាតយុវជនជតិ្របចំាឆា� ំែដលមានភារកិច�េ�ក��ង ក.ជ.យ. ។ 
សមា� ល់៖ 1 សមាមា្រត ៃនអ្រតាភាព្រកី្រកជតិគឺជភាគរយ ៃនចំនួន្របជជនែដលរស់េ�េ្រកាមែខ្សបន� ត់ ៃនភាព្រកី្រក។ 
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ជំពូកទី ៣៖  
ចរ�តលក�ណៈ និងផ��វជីវ�ត ៃនអ�កការេបាះបង់ការសិក្សោ 

 ការចូលរួមរបស់យុវជនេ�កម��ជនឹងកា� យជជភាគលាភយ៉ងធំេធង ជពិេសសការទាញយកសកា� នុពលពី្របជសា�ស�វ�យេក�ង ្របសិនេបើពួកេគឣចចូលេ�ក��ងទីផ្សោរការងរេដយមានការអប់រ�និងជំនញល� ។ 
ប៉ុែន�នេពលបច��ប្បន�េនះ 63 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលមានឣយុេរៀនេ�មធ្យមសិក្សោ និងឧត�មសិក្សោ (12 ឆា� ំេ� 22 ឆា� )ំ បានចាកេចញពី្របព័ន�អបរ់�រួចេ�េហើយ (សូមេមើល ជំពូកទី 1)។ អ្រតាេ�េ្រ�សាលា ៃន

យុវជនែដលមានឣយុេរៀនេ�អនវុ�ទ្យោល័យ (12 េ� 17 ឆា� ំ) គ ឺ23 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2015។ អ្រតាៃនការចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោខិតជិតដល់អ្រតាសកលគឺ 94 ភាគរយ ប៉ុែន�អ្រតាេនះធា� ក់ចុះដល់ 
39 ភាគរយ េ�អនុវ�ទ្យោល័យ និង 19 ភាគរយេ�វ�ទ្យោល័យ (េយងតាម អយក.ឆា�  ំ 2015/16)។ �ស�យុីវតីជេ្រចើនទំនងជចាកេចញពីសាលាេដើម្ីបជួយការងរផ�ះ ឬេរៀបការទំាងវ�យេក�ង។ 
យុវជនេ�តាមជនបទក៏ទំនងជេបាះបង់កាសិក្សោេដើម្ីបេ�រកការងរេធ�ើេ�ទី្រក�ងផងែដរ ប៉ុែន�េដយសារែតគា� នជំនញមូលដ� ន ពួកេគមានឱកាសតិចតួច ក��ងការេលើកកម�ស់សុខុមាលភាពសង�ម និងេសដ�កិច�របស់ពួកេគ។ 
 ជំពូកេនះពិនិត្យអំពេីហតុផលៃនការេបាះបងក់ារសិក្សោ និងជេ្រមើសជីវ�តរបស់យុវជនែដលបានចាកេចញពី្របព័ន�អប់រ�ជផ��វការ។ ជំពូកេនះនឹងេរៀបរប់អំពីផលវ�បាកៃនការេបាះបង់សាលាែដលប៉ះពាល់ដល់

ជីវភាពរស់េ�របស់្រក�មយុវជនេផ្សងគា�  និងែស�ងរកជេ្រមើសេគាលនេយបាយ េដើម្ីបេលើកកម�ស់ទិដ�ភាពការងរយុវជនែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោទំាងេនះ។ េដើម្ីបអនុវត�ការវ�ភាគេនះ េគេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យពី្រកសួងអប់រ� យុវជន 

និងកីឡ  (អយក.) ទិន�ន័យពីការស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មេ�កម��ជ (CSES) និងគេ្រមាងផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងររបស់អង�ការ ILO (េយងតាម NIS  ឆា� 2ំ015)  ។  

៣.១ និន� ការ ៃនេបាះបង់ការសិក្សោ 
 របបែខ�រ្រកហមក��ងទសវត្សរ�ឆា� ំ 1970 បានបំផ� ញេហដ� រចនសម�័ន�រូបវ�ន�របស់កម��ជេស�ើរែតទំាង្រស�ង រួមទំាងធនធានមនុស្ស ជពិេសសអ�កជំនញ ប��វន� និង្រគ�បេ្រង�ន។ េដើម្ីបកសាង្របេទសេឡើងវ�ញ 

ការអប់រ�្រត�វបានផ�ល់ជវ�ស័យឣទិភាពក��ងចំេណមេគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍនន៍ន ជពិេសសតាមរយៈការបេង�ើនចំនួនសាលាបឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ និងមហា莨វ�ទ្យោល័យ។ ចេន� ះឆា�  ំ 2005 និងឆា� ំ 
2015ចំនួនសាលាេរៀនបានេកើនេឡើងចំនួន 32 ភាគរយ គឺពី 6 990 សាលា ក��ងឆា�  ំ2005 ដល់ 9232 សាលា ក��ងឆា�  ំ2015 (េយងតាម អយក. ឆា�  ំ 2015/16) ។ េទាះបីជមាន

ការវ�និេយគទំាងេនះក៏េដយ ក៏អ្រតាៃនអ�កឆាប់េបាះបង់ការសិក្សោគឺជបាតុភូតមួយែដលេ�ែតបន�េកើតមាន។  
 អង�ការយូេណស�� (UNESCO) បានកំណត់នយិមន័យថ សិស្សែដលេបាះបង់ការសិក្សោ គឺជសិស្សែដលបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ឆា� ំសិក្សោណមួយ ប៉ុែន�មិនបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ឆា� ំបន� ប ់េទាះ

បីជពួកេគបានប��ប់ ឬមិនបានថ� ក់េនះក៏េដយ។ និយមន័យេផ្សងេទៀតបានចាត់ទុកថ សិស្សែដលេបាះបង់ការសិក្សោគឺជបុគ�លែដលបានចាកេចញពសីាលាេរៀនមុនេពលប��ប់ថ� ក់ ឬមនុេពលត្រម�វ េដយមិនរប់

អ�កែដលេផ�រេ�ឱ្យសាលាេផ្សងេទ (េយងតាម Wiliams 1987; Yokozeki ឆា�  ំ 1996) ។ ការសិក្សោេនះេ្របើ្របាស់និយមន័យរបស់អង�ការយូេណស�� ែដលេផ� តេលើ

អ�កែដលមិនបានប��ប់វដ�ៃនសិក្សោេពញេលញ។  
 អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោេ�សាលាបឋមសិក្សោេ�ែតេថរដែដល េ�ចេន� ះឆា�  ំ 2009 និងឆា�  ំ 2013 គឺ្របែហល 8 ភាគរយ េដយធា� ក់ចុះមក្រតឹម 6,2 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ក��ងឆា� ំ 
2014/15។ អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោេ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិកេ៏�េថរែដរ គជឺុំវ�ញ 20 ភាគរយ ។ េទាះជយ៉ងណ ចាប់តំាងពីឆា� ំ 2012 មក អ្រតាេបាះបង់កាសិក្សោេ�មធ្យមសិក្សោទុតយិភមូបិានេកើនេឡើងព ី10 
ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2011 ដល់្របែហល 24 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2014 ។ េនះ្របែហលជមកពីឧស្សោហកម�សេម��កបំពាក់ និងែស្បកេជើងកំពុងរ�កលូតលាស់ និងកំពុង្រត�វការកមា� ំងពលកម�ែដលមានជំនញទាប។ 
វមានភាពខុសគា� តិចតួចប៉ុេណ� ះរវងយុជន និងយុវតី េទាះបីជយុវតីមានភាព ្របេសើរជងបន�ិចក៏េដយ។ េនះជលទ�ផលគួរឱ្យភា� ក់ េផ�ើលេ�េពលែដលគិតដល់បទដ� នសង�មពាក់ព័ន�នឹងតួនទីេយនឌ័រេ�ក��ង្របេទសកម��ជ (សូមេមើល 

ជំពូកទី 4)។ 

របូភាព 20 (3-1) អ្រតាសសិ្សេបាះបងស់ាលាតាមក្រមតិសិក្សោ និងេភទ (ឆា� ំសកិ្សោ 2009/10 នងិ 2014/15) 

 
្របភព៖ អយក. ឆា� ំ2009 / 10-2015 / 16  

 
 ក��ងចំេណមសិស្ស្របំានក់ែដលបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋាមសិក្សោ មានែតមា� ក់គត់ែដលបានប��ប់វ�ទ្យោល័យ។ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ឋមសិក្សោខិតជិតនឹងអ្រតាសកល ប៉ុែន�ធា� ក់ចុះេ�មធ្យមសិក្សោ

បឋមភូម ិ េទាះបីវជកាតព�កិច�ក៏េដយ។ ដូចមានបង� ញក��ងជំពូកទី 1 អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�េ�បឋមសិក្សោេ�ែតមានក្រមតិខ�ស់គឺ ជុំវ�ញ 94 ភាគរយ េ�ចេន� ះឆា�  ំ 2009 និងឆា�  ំ 2015 គឺពុំមាន

ភាពខុសគា� រវងកុមារ និងកុមារ�េនះេទ។ េទាះជយ៉ងណក�ី អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនសុទ�េ�បឋមសិក្សោបានធា� ក់ចុះដល់ 39 និងមធ្យមសិក្សោបានធា� កច់ុះដល់ 19 ភាគរយ ។ ក��ងចំេណមសិស្ស

ែដលបានចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោ មានសិស្សចំនួន  81 ភាគរយ បានប��ប់វដ�សិក្សោេពញេលញ។ េ�មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិមានសិស្ស 39 ភាគរយ និងេ�មធ្យមសិក្សោទុតយិភូមិមានសិស្សចំនួន 19 ភាគរយ 
បានប��ប់វដ�សិក្សោេពញេលញ ។ ការប���លគា� រវងអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀន និងប��ប់បេង�ើតបាន រូបភាពទី 3.2 ែដលបង� ញពីការធា� ក់ចុះនិទស្សន� (exponential decline) ឬការធា� ក់ចុំអ្រតាអ្រតា

កំេណើនកុមារ និងយុវជនេ�តាមសាលា ។  

របូភាព 21 (3-2) អ្រតាសរបុៃនចះុេឈា� ះចលូេរៀននិងប��ប ់(ភាគរយ) ឆា� ំសកិ្សោ 2010 / 11-2015 / 16 
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 ឪពុកមា� យ និងយុវជនយល់េឃើញថ តៃម�ឱកាសៃនការេ�សាលាេរៀនគឺខ�ស់។ យុវជនកាន់ែតចាស់ កាន់ែតមិនចង់េ�េរៀន ឬកាន់ែតចងរ់កការងរមាន្របាក់ែខ។ េដយសារែតកាតព�កិច�អបរ់�មិន្រត�វបានព្រងឹង

េពញេលញ ឪពកុមា� យក៏យល់ថ តៃម�ឱកាសៃនការប���នកូនេ�សាលាេរៀនគឺខ�ស់ និងសុខចិត�ឱ្យកូនជួយការងរ្រគ�សារ ឬរកការងរមាន្របាក់ែខវ�ញ។ សា� នភាពេនះេចះែតបន� េ្រពាះថ គុណភាពៃនការអប់រ� 

និងការេលើកទឹកចិត�្រគ�បេ្រង�នេ�តិចតួច ជពិេសសេ�តំបន់ជនបទ ខណៈេពលែដលត្រម�វពលកម�ជំនញទាបេកើនេឡើង។ េ្រ�ពីរជធានី អ្រតាេបាះបង់កាសិក្សោេ�ែតខ�ស់េ�តាមតំបន់ទំាងអស់ (សូមេមើល តារង 3.1) ។ 
អ្រតាេបាះបង់កាសិក្សោខ�ស់ អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនទាប និងអ្រតាប��ប់ថ� ក់ទាបេ�តាមសាលាមធ្យមសិក្សោគឺជការគំរមកំ ែហងដល់យុវជនមិនឱ្យមានចំេណះដឹង និងជំនញមូលដ� ន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ចូលក��ងទីផ្សោរការ

ងរ។ 

តារង 19 (3-1) អ្រតាេបាះបងក់ារសកិ្សោ (គិតជភាគរយ) តាមតំបន ់ក��ងឆា� ំសកិ្សោ 2009 / 10-2014 / 15 

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
បឋមសិក្សោ 

ភ�េំពញ 5.2 5.0 5.5 6.9 3.8 4.1 
វលទនំប 6.5 6.1 5.5 8.5 6.3 4.6 
ទេន�សាប 10.7 10.1 8.8 12.5 10.7 7.3 
តំបនេ់ឆ�រ 9.4 8.9 10.2 11.2 8.1 6.4 
ខ�ងរ់បនងិភ� ំ 11.2 11.8 12.4 12.5 11.5 7.3 

អនវុ�ទ្យោល័យ 
ភ�េំពញ 9.1 11.3 14.9 13.7 13.7 12.4 
វលទនំប 21.1 22.6 21.7 21.9 21.8 19.5 
ទេន�សាប 20.9 22.8 23.0 22.3 22.2 19.9 
តំបនេ់ឆ�រ 17.7 21.0 16.6 18.8 20.4 18.3 
ខ�ងរ់បនងិភ� ំ 16.5 17.7 20.7 19.6 20.2 19.0 

វ�ទ្យោលយ័ 
ភ�េំពញ  វ�ទ្យោលយ័ 5.4 4.4 7.1 5.7 18.5 16.6 
វលទនំប 13.2 14.1 15.3 15.7 29.0 26.3 
ទេន�សាប 14.2 16.9 19.3 16.4 27.7 24.6 
តំបនេ់ឆ�រ 12.5 15.0 15.8 11.3 29.8 21.6 
ខ�ងរ់បនងិភ� ំ 17.9 16.8 18.2 17.2 30.7 23.2 
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៣.២ មូលេហតុ ៃនការេបាះបង់ការសិក្សោ 
 កតា� បុគ�ល ្រគ�សារ និងសាលាេរៀនេធ�ើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការេបាះបង់កាសិក្សោ។ កតា� បុគ�ល ដូចជ េភទ និងឣយុជេដើមឣចមានឥទ�ិពលេ�េលើការេបាះបង់កាសិក្សោ ប៉ុែន�ឪពុកមា� យមានឥទ�ិពលខា� ំងជងេគ

ក��ងមាគ៌ាអប់រ�កូន។ ការសេ្រមចចិត�ពាក់ព័ន�នឹងការអប់រ� ជេរឿយៗ បានផ្សោរភា� ប់េ�នឹងកតា� ្របវត�ិៃនេសដ�កិច�សង�ម្រគ�សារ។ ជក់ែស�ង អ្រតាេបាះបង់កាសិក្សោក��ងចំេណម្រគ�សារ្រកី្រកេ�្រគប់ក្រមិតៃនការអប់រ�ចំេណះ

ទូេ�គឺខ�ស់ជង្រគ�សារែដលមានជីវភាពធូរធារ េដយសារែតអ�ក្រកមិនសូវយល់ពីតៃម�ែដលបានមកពីការអប់រ�។ េគបានេ្របើ្របាស់ការស�ង់មតិេសដ�កិច�សង�មេ�កម��ជ (CSES) េដើម្ីបវ�ភាគរកកតា� ៃនការេបាះបង់ការសិក្សោ។ 

ក្រមិតថ� កខ់�ស់បំផុតរបស់យុវជនមា� ក់ែដលបច��ប្បន�េ�េ្រ�សាលាឣចកំណត់បាននូវសា� នភាពរបស់យុវជនែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោមា� ក់េនះ។ 

៣.២.១ លក�ខណ� បគុ�ល 
 ឣយុរបស់យុវជនប៉ះពាល់ដល់េបាះបង់ការសិក្សោ។ េ�តំបន់ជនបទមួយចំនួន សិស្សចាប់េផ�ើមចូលេរៀនយឺតេពល េបើេធៀបេ�នឹងឣយុរ�ពឹងទុកស្រមាប់ថ� ក់េនះ។ ជេរឿយៗ 

េនះគឺេដយសារែតសា� នភាពេសដ�កិច�សង�មរបស់្រក�ម្រគ�សារ ែដលបានបង�ំឱ្យពួកេគជួយេធ�ើការងរផ�ះ និងសកម�ភាពេសដ�កិច�។ ការសិក្សោមួយេដយ Mike et al (ឆា� ំ2008) បានរកេឃើញថ ការែដលយុវជនមា� កម់ាន

វ�យចំណស់ជងមិត�រួមថ� ក់របស់ខ��នេនះក៏រួមចំែណកដល់ការេបាះបង់ការសិក្សោែដរ។ ក��ងចំេណមសិស្សែដលមានឣយុពី 20 ឆា� េំ� 24 ឆា�  ំ មានសិស្សចំនួន 31 ភាគរយ មិនបានប��ប់ការសិក្សោបឋមភូម ិ និង 31 ភាគរយ 
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េផ្សងេទៀតមិនបានប��បប់ឋមសិក្សោ។ ការេរៀន្រត�តថ� ក់ក៏រួមចំែណកដល់ការេបាះបង់ការសិក្សោែដរ េ្រពាះសិស្សបានកា� យេ�ជអ�កែដលមានឣយុចាស់ជងមិត�រួមថ� ក់របស់ខ��ន។ ក��ងឆា� ំសិក្សោ 2014/15 អ្រតាសិស្ស

េបាះបង់ការសិក្សោេ�ថ� ក់ទី 12 មានចំនួ 46 ភាគរយ និងអ្រតាេរៀន្រត�តថ� ក់មានចំនួន 8 ភាគរយ (េយងតាម ្រកសួងអយក. ឆា� ំ 2015/16) ។ 
 ភាពជ្រស�ីក៏ឣចនំឱ្យមានការេបាះបងក់ារសិក្សោែដរ។ េទាះជឣពាហ៍ពិពាហ៍វ�យេក�ងែដលមិនែមនជេរឿងទូេ�េ�ក��ង្របេទសកម��ជក៏េដយ ក៏វបានប៉ះពាល់ដល់ការេបាះបង់ការសិក្សោរបស់�ស�ីវ�យេក�ងផងែដរ។ 
ក��ងចំេណមអ�កេបាះបង់ការសិក្សោែដលមានឣយុពី 15 េ� 24 ឆា� ំ មាន�ស�ីចំនួន 26 ភាគរយ បានេរៀបការរួច ឬបានែលងលះគា� ។ េហើយក��ងចំេណមអ�កេរៀបការរួច ឬែលងលះគា� ទំាងេនះ មាន�ស�ីចំនួន 2,5 ភាគរយ 
ប៉ុេណ� ះ ែដលមានឣយុពី 15 េ�17 ឆា�  ំ(េយងតាម CSES 2014)។ តាមពិត អ្រតាេបាះបងក់ារសិក្សោរបស់�ស� ីជេរឿយៗ មានតិចតួចជងបុរស េបើេទាះបីជទូេ�បទដ� នសង�មេ�្របេទសកម��ជអនុេ្រគាះដល់

ការវ�និេយគក��ងការរអប់រ�េក�ង្រប�សជងេក�ង្រសីក៏េដយ។ ដូចមានអ្រតាេកើនេឡើងៃនេក�ង្រប�សចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ក្រមិតវ�ទ្យោល័យជភស��តាង។   
តារង 20 (3-2) សា� នភាព្រគ�សាររបស្់របជជនមានឣយុព ី15 េ� 24 ឆា� ំ ពឆីា� ំ 2004-2014 (គិតជ ភាគរយ តាម្របេភទ) 

  ការេបាះបងស់ាលា បច��ប្បន�កពំងុេរៀន 

2004 2009 2014 2004 2009 2014 
មិនែដលេរៀបការ/រស់េ�ជមយួគា�  73.2 72.2 73.9 99.6 98.9 98.7 
េរៀបការ 25.4 26.0 24.1 0.4 0.7 1.1 
ែលងលះគា�  / េមម៉ាយ / ែបកគា�  1.4 1.8 1.9 - 0.4 0.1 

្របភព៖ CSES ឆា� ំ2004 ឆា� ំ2009 ឆា� ំ2014 

 ភាគេ្រចើន ៃនអ�កែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោទំាងេនះកំពុងេធ�ើការ។ ក��ងចំេណមអ�កែដលបានេបាះបង់កាសិក្សោែដលមានឣយុចេន� ះពី 10េ�24 ឆា�  ំមាន 90 ភាគរយ កំពុងេធ�ើការក��ងឆា� ំ 2014 
េពាលគឺ េកើនេឡើងពី 84 ភាគរយ ក��ងរយៈេពលដប់ឆា� ំមុនេនះ។ កាលពីឆា� ំ 2004 ជងពាក់កណ� ល ៃនពួកេគបានេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� េហើយភាគរយៃនេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម�េនះបានធា� ក់មក្រតឹម 37 ភាគរយ 
េ�ឆា� ំ 2014 ប៉ុែន�ភាគរយៃនអ�កេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�េកើនេឡើងដល់ 42 ភាគរយ (សូមេមើល តារង 3.3)។ �ស�ី្រត�វបានរកេឃើញកំពុងេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�េ្រចើនជងបុរស ផ��យមកវ�ញ�ស�ីែដល

េធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម�មានចំនួនតិច។ យុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 10 េ� 15ឆា� ំ ចំនួន 10 ភាគរយ កំពុងេធ�ើការក��ងចំេណម្រក�មមនុស្សែដលមានឣយុចេន� ះពី 10 េ� 24 ឆា� ំ ។ ការងរខ�ះរបស់

្រក�មេនះ្រត�វបានេគចាត់ទុកថ ជពលកម�កុមារ។ ក��ងឆា� ំ 2014 មានកុមារែដលមានឣយុពី 10 េ� 15 ឆា�  ំ ចំនួន 81 ភាគរយ កំពុងេធ�ើការ គឺយ៉ងេហា莨ចណស់ក៏េធ�ើការមួយេម៉ាងក��ងមយួឣទិត្យែដរ 

ែដលជការេកើនេឡើងពី 76 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2004 ។ ជងពាក់កណ� ៃន្រក�មេនះ (58 ភាគរយ) កំពុងេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម� ែដលជការថយចុះពី្របែហល 70 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2004 ។ ននិ� ការវ�ជ�មានគឺថ 

ចំនួនកុមារែដល 
កំពុងេធ�ើការផងេរៀនផងបានធា� ក់ចុះពី 40 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2009 មក្រតឹម 13 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 ។   

តារង 21 (3-3) ការែបងែចកចនំនួ្របជជនែដលមានឣយុព ី10 េ� 24 ឆា� ំ តាមវ�សយ័ការងរ សា� នភាពេភទ នងិការចលូសាលាេរៀន ឆា� ំ 2004 ឆា� ំ 2009 ឆា� ំ 2014 (គិតជ ភាគរយ) 

  
  

2004 2009 2014 
្រប�ស ្រស ី ្រប�ស ្រស ី ្រប�ស ្រស ី

ការេបាះបងស់ាលា 
កសកិម� 62.2 50.8 62.1 50.6 41.8 32.3 
ឧស្សោហកម� 17.3 26.3 21.7 29.8 36.9 47.7 
េសវកម� 20.5 22.8 16.1 19.6 21.3 19.9 
 បច��ប្បន�កពំងុេរៀន 

កសកិម� 79.8 72.7 83.4 75.4 73.3 63.3 
ឧស្សោហកម� 5.5 7.4 6.8 9.6 5.2 6.6 
េសវកម� 14.7 20.0 9.8 15.0 21.5 30.1 

្របភព៖ CSES ឆា� ំ2004 ឆា� ំ2009 ឆា� ំ2014 

 យុវជនេ�តំបន់វលទំនប តំបន់េឆ�រសមុ្រទ និងតំបន់ភ�ំ/ខ�ង់រប បានចូលរួមក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�េ្រចើនជងវ�ស័យឯេទៀត (សូមេមើល តារង 3.4) ។ 10 ឆា� ំមុន ពួកេគកំពុងេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យ

កសិកម� ប៉ុែន�េ�ឆា�  ំ2014 ភាគេ្រចើនបានផ� ស់ប��រេ�េធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម� និងេសវកម�វ�ញ ។ មានែតេ�ក��ងតំបន់ទេន�សាបេទែដលភាគេ្រចើនៃនយុវជនេ�ែតកំពុងេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម� េទាះជភាគរយៃនអ�កេធ�ើការ

ក��ងវ�ស័យេនះបានថយចុះក៏េដយ។  
 សា� នភាពការងររបស់យុវជនែដលេបាះបង់េចាលការសិក្សោបានផ� ស់ប��រពីការងរផ� ល់ខ��ន និងការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ េ�ជការងរមាន្របាក់ែខវ�ញ បន� ប់ពីវ�ស័យឧស្សោហកម�មានការរ�កចេ្រមើន។ ជទូេ� 

កុមារេរៀនផងេធ�ើការផង្រត�វស�ិតេ�ក��ង្របេភទការងរផ� ល់ខ��ន ឬការងរ្រគ�សារគា� ន្របាកែ់ខ ។ អ្រតា ៃនយុវជនែដលេបាះបងក់ារសិក្សោែដលកំពងុធ�ការងរក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះេ�ែតមានចំនួនេ្រចើនជង 60 ភាគរយ េ�ចេន� ះឆា� ំ 

2004 និងឆា� ំ 2009 ។ ចំនួនេនះបានធា� កច់ុះ្រតឹមែត 38 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2014 ខណៈែដលអ្រតា ៃនការងរ្របាក់ែខសមរម្យបានេកើនេឡើងដល់ 62 ភាគរយ (សូមេមើលតារង 3.5) ។  

តារង 22 (3-4) ការែបងែចកអ្រតាេបាះបងក់ារសកិ្សោ និងសសិ្សែដលមានឣយពុ ី10 េ� 24 ឆា� ំ តាមវ�សយ័ ការងរ តាមតំបន ់ឆា� ំ 2004 និងឆា� ំ 2014 (ភាគរយ ៃនចនំនួអ�កេធ�ើការសរបុែដលមានឣយ ុ10 េ� 24ឆា� ំ) 

  2004 2014 
កសកិកម�     ឧស្សោហកម�    េសវកម� កសកិកម�     ឧស្សោហកម�    េសវកម� 

ការេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ភ�េំពញ 2.4 40.4 57.2 0.9 61.7 37.4 
វលទនំប 58.3 25.1 16.6 34.5 47.9 17.6 
ទេន�សាប 63.4 15.5 21.1 50.5 27.8 21.7 
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តបំនេ់ឆ�រ 55.7 16.2 28.1 37.8 43.2 19.1 
ខ�ងរ់បនងិភ� ំ 63.9 21.3 14.7 36.5 48.2 15.3 
  បច��ប្បន�កពំងុេរៀន 
ភ�េំពញ 5.3 14.6 80.1 3.4 3.4 93.1 
វលទនំប 81.7 6.4 11.9 74.1 8.2 17.7 
ទេន�សាប 78.0 5.4 16.6 73.4 3.9 22.7 
តបំនេ់ឆ�រ 74.9 4.6 20.5 87.7 4.9 7.4 
ខ�ងរ់បនងិភ� ំ 84.4 6.2 9.4 74.9 5.8 19.3 

្របភព :NIS (2005) ការស�ង់់មតិេសដ�កិច�សង�មកិច�កម��ជឆា� ំ (CSES) ឆា� ំ 2004 ។ 
  NIS (2010) CSES ឆា� ំ2009។ NIS (2015) CSES ឆា� ំ 2014 ។ 

តារង 23 (3-5) ការែចកសា� នភាពការងររបស្់របជជនចាបព់ឣីយ ុ10 េ� 24 ឆា� ំ 2004 នងិឆា� ំ 2014 (គិតជ %) 

  េបាះបងក់ារសកិ្សោ 

 

 កពំងុសកិ្សោ 

 

2004 2009 2014 2004 2009 2014 
   កម�ករមាន្របាក់ែខ 

 

37.9 62.1 4.6 5.1 18.2 
កម�ករគា� ន្របាក់ែខ/ការងរខ��នឯង 68.3 61.6 37.7 94.1 94.7 81.7 
េផ្សងៗ 0.8 0.5 0.3 1.3 0.2 0.1 
សរុប 100 100 100 100 100 100 

្របភព :NIS (2005) ការស�ង់់មតិេសដ�កិច�សង�មកិច�កម��ជឆា� ំ (CSES) ឆា� ំ 2004 ។ 
  NIS (2010) CSES ឆា� ំ2009។ NIS (2015) CSES ឆា� ំ 2014 ។ 

   
 ្របាកែ់ខបុគ�លិកែដលជយុវជនក៏បានេកើនេឡើងែដរេ�ក��ងឆា� ំ 2014 េបើេធៀបនឹងឆា� 2ំ009 ។ កម�ករយុវជនែដលមានឣយុព ី10 េ� 24 ឆា� ំ មាន្របាក់ែខមធ្យមចំននួ 355 992 េរៀល ក��ងមួយែខ េ�ក��ងឆា�  ំ

2014 គឺ 68 ភាគរយ ខ�ស់ជងឆា� ំ 2009 ចំែណកកម�ករយុវជនែដលេធ�ើការក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះទទួលបាន្របាក់ែខមធ្យមចំននួ 164039 េរៀល ក��ងមួយែខ ែដលេកើនេឡើងចំនួន 49 ភាគរយ។ យុវជនែដល

េបាះបង់ការសិក្សោទទួលបាន្របាក់ែខខ�ស់ជងយុវជនែដលេធ�ើការងរផងេរៀនផងចំនួន 5 ភាគរយ េហើយយុវជនែដលេបាះបងក់ារសិក្សោឣចបានេធ�ើការយូរជងយុវជនែដលេធ�ើការងរផងេរៀនផងចនំនួ 18 ភាគរយ េពាលគឺ 53 
េម៉ាងក��ងមួយឣទិត្យ ស្រមាបក់ារងរេគាល ។ ្របាក់ែខ និងេម៉ាងេធ�ើការរបស់យុវជនែដលេបាះបង់ការសិក្សោេ�ក��ងឆា�  ំ 2014 គឺ្រសេដៀងគា� េ�នឹងអ�កែដលេបាះបង់ការសិក្សោេ�ឆា� 2ំ009។ ្របាក់េបៀវត្សរបស់យុវជនែដល

េបាះបង់ការសិក្សោហា莨ក់ដូចជ្រត�វបានេគកិបេកង សូម្ីបែតេ�ក��ងការងរផ��វការក៏េដយ។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 យុវជនចំនួន 63 ភាគរយ ែដលមានឣយុចេន� ះពី 10 េ� 24 ឆា�  ំែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ  (ែដលក��ង

េនះមាន�ស� ី66 ភាគរយ និងបុរសចំនួន 60 ភាគរយ) កំពុងេធ�ើការ និងទទួលបាន្របាកែ់ខទាបជង្របាក់ែខជមធ្យម ។ 

៣.២.២ សា� នភាពេសដ�កចិ�្រគ�សារ 
 លក�ខណ� ្រគ�សារមានឥទ�ិពលយ៉ងខា� ំងេលើការអប់រ�របស់កុមារ។ ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគ�សារ ក្រមិតអបរ់�របស់ឪពុកមា� យ មុខរបររបស់ឪពកុមា� យ និងការយល់ដឹងអំពីតៃម�ៃនការអបរ់�របស់ឪពុកមា� យ គកឺតា� ប៉ះពាល់

ដល់លទ�ផលៃនការអប់រ�របស់កូន ។ ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគ�សារគឺ ្របែហលជកតា� ែដលមានឥទ�ិពលបំផតុពាក់ព័ន�នឹងការេបាះបង់ការសិក្សោ។ េទាះបីការអប់រ�េ�ក្រមិតមធ្យមសិក្សោក��ង្របេទសកម��ជមិនគិតៃថ�ក៏េដយ ក៏ការចំណយ

ពាក់ព័ន�នឹងការេ�សាលាេរៀនដូចជ ការចំណយេលើឯកសណ� ន ឣហា莨រ េសៀវេ� និងចំណយេផ្សងៗេទៀត បានបែន�មបន��កចំណយរបស់្រគ�សារ។ 
ស្រមាប់កុមារ្រកី្រកែដលឪពុកមា� យរបស់ពួកេគមិនឣចមានលទ�ភាពចំណយដូចខាងេលើផ� ល់ េធ�ើឱ្យពួកេគគិតថ ពួកេគ្រត�វចំណយេ្រចើនស្រមាប់ការអប់រ� (េយយតាម Fall  & Roberts 2012; 
Huisman & Smiths 2009; Mingat 2007; Ingrum n.d.) ។  

 ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគ�សារប៉ះពាល់យ៉ងសំខាន់េលើការអបរ់�របស់កូនេ�។ េ�បឋមសិក្សោ ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគ�សារមិនប៉ះពាល់ខា� ំងេលើការេបាះបង់ការសិក្សោេនះេទ។ ប៉ុែន�េ�េពលែដលកុមារធំេឡើង និង្រត�វេឡើងថ� ក់បន�បន� ប់ 

យុវជនែដលមកពី្រគ�សារ្រកី្រកបំផុតេនះទំនងជចង់េបាះបង់សាលាេ�េធ�ើការេ្រចើនជងេ�េរៀន (សូមេមើល តារង 3.6) ។ កតា� េនះ្រត�វបានជំរុញេដយការយល់េឃើញថ តៃម�ឱកាសៃនការេធ�ើការ ្របេសើជងេ�េរៀន។ េគបាន

រកេឃើញថ យុវជនមានចំនួនេ្រចើនជងមួយភាគបួន (េស�ើនឹង 28 ភាគរយ) បានរកការងរេធ�ើភា� មបន� ប់ពីការចាកេចញពសីាលាគឺ មុនេពលពួកេគមានឣយុ 15 ឆា� ំ (េយងតាម Kanol, Khemarin នងិ Elder 
ឆា� 2ំ013) ។  

តារង 24 (3-6) អ្រតាេបាះបងក់ារសកិ្សោតាមសា� នភាព្រទព្យធន ឆា� ំ 2004-14 

 2004 2009 2014 
្រប�ស  ្រស ី  ្រប�ស ្រស ី ្រប�ស ្រស ី

បឋម
សកិ្សោ

 

1 (្រក្ីរកបផំតុ) 0.68 1.08 2.07 3.06 2.88 1.09 

2 1.10 0.97 1.10 1.03 1.34 2.00 
3 0.61 1.18 0.84 0.92 0.40 0.66 
4 1.02 0.96 1.04 0.95 0.24 0.45 
5 (មានបផំតុ) 0.52 0.29 0.85 0.68 0.00 0.30 

អនវុ�ទ្យោលយ័

 

1 (្រក្ីរកបផំតុ) 7.14 18.18 20.97 19.10 6.05 13.29 

2 3.90 15.28 19.80 10.28 7.98 8.90 
3 5.26 9.62 9.30 11.38 7.49 5.49 
4 3.50 5.19 7.43 13.38 2.27 5.35 
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5 (មានបផំតុ) 2.53 2.91 3.26 8.33 2.52 3.47 

វ�ទ្យោលយ័
 

1 (្រក្ីរកបផំតុ) 50.00 33.33 18.18 75.00 18.57 21.52 

2 42.86 35.29 27.91 48.57 16.67 20.97 
3 17.50 27.59 18.31 30.51 10.20 21.35 
4 9.09 28.95 12.73 32.00 5.61 12.79 
5 (មានបផំតុ) 12.50 7.64 3.18 9.41 5.19 10.57 

្របភព៖ CSES ឆា� ំ2004 ឆា� ំ2009 ឆា� ំ2014 

 
 តាមពិត ការចំណយពាក់ព័ន�នឹងការេ�សាលាេរៀនគឺជកតា� ែដលជំរុញឱ្យមានការេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមវ�យ។ ភាគេ្រចើនៃនករណីមិនចង់េ�េរៀនបន�បានេកើតេឡើងេ�ក��ងចំេណមកុមារមកពី្រគ�សារ្រកី្រក គឺ

េដយសារែតពួកេគ្រត�វជួយឪពុកមា� យេធ�ើកិច�ការផ�ះ ឬជួយបំេពញេសដ�កិច�មូលដ� នរបស់្រគ�សារ។ ជពិេសសេ�ក��ងតំបនជ់នបទែដលមានភាព្រកី្រកខា� ងំ កុមារ្រត�វជួយឪពុកមា� យរបស់ពួកេគេធ�ើកិច�ការដូចជ សមា� តផ�ះ ែរកទឹក 

និងពុសអុស េដើម្ីបបេង�ើន្របាក់ចំណូលតាមរយៈេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� ឬឧស្សោហកម�េ�ក��ងតំបន់។ េដយសារយុវជនចូលរួមក��ងសកម�ភាពេ�ផ�ះ ពួកេគអស់កមា� ំង និងអវត�មានពីសាលាជញឹកញប់ ឬបាត់បង់ឣរម�ណ៍េ�េរៀន។ 
េហើយេ�ទីបំផុត កតា� ទំាងេនះបានជំរុញឱ្យពួកេគចាកេចញពីសាលា (េយងតាម Jonker 2006, Kirazoglu 2009) ។  
 ការចំណយខ�ស់េលើការសិក្សោេដយសារែតចំណយេ្រ�ផ��វការ គឺជកតា� មួយេផ្សងេទៀតែដលជំរុញឱ្យមានការេបាះបងក់ាសិក្សោ (េយងតាម Tan 2007; USAID n.d.)។ ចំណយ

បែន�មេ្រ�ផ��វការក៏បានបែន�មបន��ករបស់្រគ�សារ្រកី្រកផងែដរ។ ជទូេ� េដយសារែត្របាក់ែខ្រគ�បេ្រង�នតិច ្រគ�េ�បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោជេ្រចើនបានយកៃថ�ឈ��លបែន�មតាមរយៈការបេ្រង�នគួរក��ងអំឡ�ងេពលឣហា莨រៃថ�្រតង់ 

េពលលា� ច ឬចុងសបា� ហ៍ ឬេដយការលក់េមេរៀនយកចំេណញេ្រចើន។ ការចំណយបែន�មេនះ េទាះបីជមិនែមនជការកំហិតក៏េដយ ក៏បានដក់សមា� ធេលើសិស្ស្រកី្រកផងែដរ េ្រពាះថ ្របសិនេបើពួកេគមិនទញិេមេរៀន 

ឬមិនចូលេរៀនគួរេទ ពួកេគនឹង្រត�វទុកមួយែឡក ឬរងភាពអយុត�ិធម៌។ បាតុភូតេនះគឺេដយសារែត្របាក់ែខេលើកទឹកចិត�្រគ�េ�ទាប (មានលម�ិតេ�ចំណុច បរ�សា� នសាលាេរៀន) ។ ការស�ង់មតិការស�ីពីការ

ផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរបានប�� ក់ថ ឧបសគ�ែផ�កេសដ�កិច� គជឺមលូេហតញឹុកញបជ់ងេគបំផុតែដលជំរុញឱ្យមានការេបាះបងក់ារសិក្សោ (េយងតាម Kanol, Khemarin and Elder ឆា� 2ំ013)។ 
 ស្រមាប់�ស�ី តួនទីែយនឌ័រពីបុរណបានរ�តបន�ឹងឱកាសទទួលបានការអបរ់�របស់ពួកេគ។ េ�តំបន់ជនបទ �ស�ី្រត�វបានេគរ�ពឹងថ ជអ�កទទលួបន��កភារកិច� និងការងរផ�ះេផ្សងៗ េហតុេនះេហើយ អ�កែដលយល់ថ 

�ស�ីមានត្រម�វការការអប់រ�ក្រមិតណេនះ មានតិចណស់។ េលើសពីេនះ េដយសារែតេគរ�ពឹងថ �ស�ីនឹង្រត�វបានេមើលែថទំាេដយអនគតប�ីខ��នេនះ េគក៏យល់ថ ការចំណយទុនស្រមាប់ការអប់រ��ស�ី មិនសូវមាន្របេយជន៍ស្រមាប់្រគ�សារេទ។ 
ជលទ�ផល អ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនរបស់�ស�ីេធៀបនឹងបុរសបានធា� ក់ចុះជលំដប់ចាប់តំាងពីមធ្យមសិក្សោេឡើងេ� ។ សិស្សចង់ឈប់េរៀនេ�េធ�ើការភា� មេ�េពលែដលពួកេគឈានដល់ឣយុេធ�ើការដំបូង គឺឣយុ 15 ឆា�  ំ ។  

សិស្សភាគេ្រចើនចងច់ាប់េផ�ើមេធ�ើការេក�ងជងេនះេទៀត រហូតលួចែក�ងបន�ំអត�ស�� ណបណ័�  េដើម្ីបទទួលបានការងរេ�ក��ងវ�ស័យឧស្សោហកម�កាត់េដរ ែដលកំពុងេកើនេឡើង។ ការងរេ�ក��ងេរងច្រកកាត់េដរ្រត�វការជំនញទាប ដូេច�ះ 

វបានទាក់ទាញយុវតីយ៉ងខា� ំង។ ្របែហល 85 េ� 90 ភាគរយ ៃនកម�ករេរងច្រកកាត់េដរគឺជ�ស�ីែដលមានការអប់រ�តិចតួច ឬពុំបានទទួលការអប់រ�ែតម�ង (េយងតាម Derks ឆា� 2ំ008) ។  

របូភាព 22 (3-3) មលូេហតៃុនការេបាះបងក់ារសកិ្សោ ក��ងឆា� ំ 2014 

 
្របភព៖ ការស�ង់មតិផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរេ�កម��ជ ឆា�  ំ2014 
 
 ក្រមិតៃនការអប់រ�របស់ឪពកុមា� យបានេដើរតួនទីយ៉ងសំខាន់ក��ងការសិក្សោរបស់កូន។ ឪពុកមា� យែដលេចះដឹងទំនងជឣចមានការងរ្របេសើរមួយ និងឣចធានស�ិរភាពហិរ��វត��្រគ�សារបាន។ េនះឣចកាត់បន�យអ្រតាៃនការ

ប�្ឈប់កូនពីសាលាបានកាន់ែតេ្រចើន (េយងតាម Polesel et al, 2011)។ ឪពុកមា� យែដលមានការេចះដឹងទំនងជឱ្យតៃម�អប់រ� និងេលើកទឹកចិត�កូនឱ្យទទួលបានការអប់រ�យ៉ងតិចបំផុតក៏ឣច្របហា莨ក្់របែហលខ��នែដរ 
(េយងតាម Breen and Goldthorpe 1997; Osagi 2010)។ �ស�ជីមា� យែដលមានការអប់រ�្រតឹមក្រមិតបឋមយ៉ងេហា莨ចណស់ក៏ឣចជួយកូនរបស់ខ��នឱ្យេធ�ើលំហា莨ត់ 

និង្រត�តពិនិត្យការរ�កចេ្រមើនៃនការសិក្សោរបស់កូន និងជគំរូមួយស្រមាប់ឱ្យកូន្រសីបន�ការសិក្សោែដរ។ ពួកេគឣចេលើកទឹកចិត�កូន ជពិេសសកូន្រសីឱ្យេ�េរៀនបានយូរអែង�ង (េយងតាម Mike et al., 2008; 
Huisman et al., 2010)។  
 េយងតាមការវ�ភាគេដយការសិក្សោថ�មីួយបានបង� ញថ ្រប�បាប៊�លីេតៃនកុមារែដលេបាះបង់ការសិក្សោបានថយចុះ េដយសារែតក្រមិតៃនការអប់រ�របស់ឪពកុមា� យេកើនេឡើង េពាលគឺ ឪពុកមា� យមួយចំនួនទទួលបាន

ការអប់រ�ដល់ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ ឬខ�ស់ជងេនះ ។ កុមារែដលមានឪពុកមា� យេរៀនបាន្រតឹមក្រមិតបឋម ឬតចិជងេនះហា莨ក់ដូចជេបាះបងក់ារសិក្សោេ្រចើន។ ក��ងឆា� ំ 2014 េ្រចើនជងពាក់កណ� លៃនកុមារែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ

គឺជកុមារមកព្ីរគ�សារកសិករ ចំែណក 23 ភាគរយ េទៀត គឺជកុមារមកពី្រគ�សារែដលមានមុខរបរែផ�កេសវកម�។ ភាគរយ ៃនកុមារែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោែបបេនះេ�ែតបន�េកើតមានក��ងចេន� ះឆា�  ំ2004 និងឆា�  ំ2014  
(សូមេមើល តារង 3.7)។  
 លទ�ផលរ�ពងឹទកុែដលបានមកពីការវ�និេយគេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ�មានតួនទីយ៉ងសំខាន់ក��ងការបន�ឱ្យកូនេ�េ�េរៀន។ េ�េរៀនគួរែតទទួលបានផលមកវ�ញជការងរល�មួយ និងមាន្របាក់ែខ្របេសើរផងែដរ 
េទាះជយ៉ងណ ឪពុកមា� យ និងយុវជនជេ្រចើនមិនបានយល់ថ ការអប់រ�មានតៃម�គួរវ�និេយគេនះេទ (េយងតាម Tan ឆា� 2ំ007)។ សូម្ីបែតការសិក្សោេ�សាកលវ�ទ្យោល័យក៏្រត�វេគយល់ថ 
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ជការខ�ះខា� យេពលេវលាែដរេដយសារអ្រតាគា� នការងរៃននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោមានក្រមិតខ�ស់។ េ�ក��ងវ�ស័យសាធារណៈវ�ញ ការេឡើងឋានៈេដយគុណវុឌ្ិឍគឺពិបាកអនុវត�បន�ចិ េ្រពាះថ អតតីភាពការងរ ្រទព្យសម្បត�ិ 

និងជំហរសង�មរបស់បុគ�លមា� ក់សំខាន់ជងគុណវុឌ្ិឍ។ េបើបុគ�លមា� ក់គា� នសា� ៃដ និងឥទ�ិពលេ�ក��ងសង�មេទគឺពិបាកនឹងប���ះប���លអ�កដៃទឱ្យវ�និេយគក��ងវ�ស័យអប់រ�ណស់។ 

តារង 25 (3-7) លក�ខណ� ្រគសារ ៃនយុវជនែដលមានឣយចុេន� ះព ី6 ឆា� ំ េ� 24 ឆា� ំ េ�ក��ងឆា�  ំ2004, 2009 នងិ 2014 

  ការេបាះបងក់ារសកិ្សោ បច��ប្បន�កពំងុេរៀន 

2004 2009 2014 2004 2009 2014 
ទហំ្ំរគ�សារ (មធ្យម) 6.0 5.8 5.5 6.2 5.9 5.4 
ការអបរ់�របសេ់ម្រគ�សារ (ភាគរយ)  
   ការអបរ់�តចិជងបឋមសកិ្សោ 24.1 23.4 24.2 21.6 19.2 17.6 
   ការអបរ់�្រតមឹបឋមសកិ្សោ 50.4 52.0 49.1 44.2 44.9 40.7 
   ការអបរ់�ដលម់ធ្យមសកិ្សោ 21.6 22.5 24.0 29.0 30.4 31.0 
  ការអបរ់�ដលឧ់ត�មសកិ្សោ ឬមនិចាតថ់� ក ់ 3.9 2.1 2.7 5.2 5.6 10.7 
  ការអបរ់�របសេ់ម្រគ�សារ (ឆា� ំមធ្យម) 5.6 4.7 4.6 5.9 5.6 6.3 
មខុរបររបសេ់ម្រគ�សារ (ភាគរយ)  
  កសកិម�េនសាទនងិៃ្រពេឈើ 52.5 57.0 52.5 48.7 51.8 40.7 
  ឧស្សោហកម�    9.5 12.0 13.3 10.0 11.7 15.3 
   េសវកម� 24.6 20.8 22.5 32.5 29.9 35.7 
  គា� នការងរ  13.5 10.3 11.7 8.9 6.6 8.3 
សា� នភាពការងររបសេ់ម្រគ�សារ (ភាគរយ)  
  សុឈី��ល       17.0 20.4 26.0 23.4 24.3 34.0 
  ការងរខ��នឯង 65.7 68.2 61.8 64.3 67.9 57.0 
   កម�ករ្រក�ម្រគ�សារគា� ន្របាកែ់ខ 2.9 0.7 0.3 2.5 0.7 0.3 
   េផ្សងៗ   ្រក្ីរកបផំតុ 14.4 10.7 11.9 9.8 7.1 8.6 
សា� នភាពការេ្របើ្របាសក់��ង្រគ�សារ (ភាគរយ)  
   1st (្រកបផំតុ) 18.1 21.6 25.8 19.2 19.7 19.8 
   2nd 21.2 22.8 24.4 20.5 20.3 19.5 
   3rd 21.3 21.5 21.9 19.9 19.9 20.3 
   4th 22.1 19.9 16.7 19.2 19.5 20.3 
   5th 17.4 14.2 11.3 21.1 20.6 20.1 
្របភព៖ CSES ឆា�  ំ2004 ឆា� ំ 2009 ឆា� ំ 2014 

៣.២.៣ បរ�សា� នសាលាេរៀន 
 បរ�យកាសៃនការសិក្សោេ�ក��ងសាលាេរៀនគឺជកតា� េលើកទឹកចិត�យ៉ងសំខាន់ស្រមាប់ការ 
សិក្សោេរៀនសូ្រត។ ទំហំថ� ក់ និងសមាមា្រត្រគ�និងសិស្សគឺជទិដ�ភាពៃនគុណភាពអប់រ�ែដល្រត�វបានេគេលើកយកមកពិភាក្សោយ៉ងេ្រចើន។ ជញឹកញប់ ថ� ក់ទំហំតូច្រត�វបានេគយល់ថ ជបរ�សា� នបេ្រង�នយ៉ងល�្របេសើរេ្រពាះ្រគ�បេ្រង�ន

ឣចេផ� តការយកចិត�ទុកដក់បែន�មេលើត្រម�វការរបស់សិស្សមា� ក់  ៗ និងចំេណញេពលស្រមាប់េដះ្រសាយប�� ។ ខណៈែដលមានភស��តាងមួយចំនួនថ ទំហំថ� ក់តូចឣចផ�ល់អត�្របេយជន៍ដល់្រក�មសិស្សមួយចំនួនដូចជ សិស្សែដលធា� ប់

ជួបការលំបាកក��ងការសិក្សោក៏េដយ (េយងតាម Krueger ឆា� 2ំ002)។  សរុបមក ភស��តាងែដលថ ទំហំថ� ក់ប៉ះពាល់េ�េលើសកម�ភាពសិស្សមាតិចណស់ ប៉ុែន�មានភស��តាងជេ្រចើនែដលគំា្រទដល់ទំនក់ទំនង

វ�ជ�មានរវងទំហំថ� ក់តូច បរ�សា� នថ� ក់ លក�ខណ� ការងរ និងលទ�ផលបេ្រង�នរបស់្រគ� ដូចជ ឣចឱ្យមានភាពបត់ែបន សកម�ភាពៃច�្របឌិតេ�ក��ងថ� ក់េរៀនេ្រចើនជងមុន ការេលើកកម�ស់្រកមសីលធម៌្រគ�បេ្រង�ន និងមនសិការវ�ជ� ជីវៈ 
(េយងតាម Hattie, 2009; OECD, 2009)។  

 េដយសារថ� ក់េរៀនេ�កម��ជមានសិស្សេ្រចើនេពក និងការខ�ះខាតការយកចិត�ទុកដកព់ី្រគ�បេ្រង�នផងេនះ វបានបង�ឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មាន និងអវត�មានរបស់សិស្ស។ តាមទិន�ន័យរដ�បាលរបស់្រកសួងអបរ់� យុវជន 

និងកីឡ ស្រមាប់ឆា� សិំក្សោ 2015/16 បានឱ្យដឹងថ សាលាបឋមសិក្សោ អនុវ�ទ្យោល័យ និងវ�ទ្យោល័យសរុបមានចំនួន 9 232  ខ�ង ែដលជការេកើនេឡើងពី 8363 ខ�ង ក��ងេពល 5ឆា�  ំ(សូមេមើល តារង 3.8) 
។ ជមធ្យម សាលាមួយខ�ងមានចំនួន 7,4 បន�ប់ ស្រមាប់សិស្សចំនួន 240,7 នក់ និង្រគ�បេ្រង�ន 7,2 នក។់ ថ� ក់េរៀនេ�ឋមសិក្សោមិនសូវមានសិស្សេ្រចើនដូចក្រមិតខ�ស់េទ។ សមាមា្រតសិស្ស នងិថ� កេ់រៀនគ ឺថ� កេ់រៀនមយួមាន

សិស្សចំនួន 48 នក់ េ�ក្រមិតបឋម និង 49 នក់ េ�ក្រមិតមធ្យម។ សមាមា្រតសិស្សនិង្រគ�េ�ក្រមិតបឋមគឺ ្រគ�មា� ក់បេ្រង�នសិស្សចំនួន 45 នក់ ក��ងមួយថ� ក់។ េ�អនុវ�ទ្យោល័យ ្រគ�មា� ក់បេ្រង�នសិស្សចំនួន 20 នក់ 

ក��ងមួយថ� ក់ និង 21 នក់ ក��ងមួយថ� ក់ េ�វ�ទ្យោល័យ។ តាមការេ្រប�បេធៀប ្របេទសសមាជិកមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD ទំហំថ� ក់ជមធ្យមេ�អនុវ�ទ្យោល័យគឺ 23 នក់ ក��ងមួយថ� ក់ េហើយសមាមា្រត្រគ�និងសិស្ស

ជមធ្យមេ�បឋមសិក្សោគឺ 16 នក់ ក��ងមួយថ� ក់ និងេ�មធ្យមសិក្សោគឺ 14 នក់ ក��ងមួយថ� ក់ (េយងតាម OECD ឆា�  ំ2011)។  
តារង 26 (3-8) សាលាេរៀន ថ� កេ់រៀន នងិ្រគ�បេ្រង�ន តាមក្រមិត នងិតាមឆា� ំសកិ្សោ 2010/11-2015/16 

  2010/11 2015/16 

មេត�យ្យ 

 

បឋម 

 

អនវុ�ទ្យោល័យ 

 

វ�ទ្យោល័យ មេត�យ្យ 

 

បឋម 

 

អនវុ�ទ្យោល័យ 

 

វ�ទ្យោល័យ 

ចនំនួសាលា 2 092 6 767 1 189 407 3 706 7 085 1 684 4 63 
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ចនំនួថ� ក ់ 3 343 5 697 12 504 6 786 5 974 60 224 12 590 6 020 

ចនំនួសសិ្ស 103 315 2 191 192 560 868 334 734 173 893 2 010 673 558 621 266 449 

្រគ�បេ្រង�ន 3 711 56 339 30 012 11 686 4 537 44 844 28 354 12 570 

្របភព៖ អយក. 2010/11, 2015/16 

 
 តំបន់លំេ�ដ� នក៏ជប�� ស្រមាប់ការសិក្សោែដរ។ អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោមានភាពខុសគា� ខា� ំងរវងតបំន់រជធានី និងតំបន់មិនែមនរជធានី ជពិេសសេពលថ� ក់កាន់ែតខ�ស់េឡើង (សូមេមើល តារង 3.9)។ េ�

រជធានីភ�េំពញ ថ� ក់េរៀនេ�បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោមានសិស្សេ្រចើនបំផុត ខណៈែដលេ�តំបន់េឆ�រ ថ� ក់េរៀនមានសិស្សតិចបំផុត។ េ�តំបន់ណែដលមានេរងច្រកឧស្សោហកម�េ្រចើន សិស្សទំនងជឆាប់េបាះបង់ការ

សិក្សោេ�េធ�ើការងរជំនញទាប។ េរងច្រកកាត់េដរ និងេរងច្រកែស្បកេជើង្រស�បយកសិស្សវ�យេក�ងយ៉ងេ្រចើន ប៉ុែន�ក៏េ�មានឧស្សោហកម�េផ្សងេទៀតែដរែដល្រត�វការកម�ករជំនញទាប រួមមាន សំណង់ និងកសិឧស្សោហកម�។ 

នយកវ�ទ្យោល័យមា� ក់េ�េខត�សា� យេរៀងែដលជេខត�មានតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស និងេរងច្រកជេ្រចើនេនះ បានសែម�ងការ្រព�យបារម�របស់េលាកអំពីអ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោខ�ស់ក��ងចំេណមសិស្សរបស់គាត់ែដលបាន

េ�េធ�ើការេ�េរងច្រកេ�ែក្បរេនះ។ េ�េខត�ែដលេលចេធា� ខាងវ�ស័យកសិកម�ដូចជ េខត�្រកេចះ លំនំៃនការេបាះបង់ការសិក្សោគឺមានតាមរដូវកាល។ ជធម�តា េ�ក��ងអំឡ�ងរដូវ្របមូលផល ឪពុកមា� យសំុឱ្យកូនមិនេ�េរៀនពរីបីឣទិត្យ 

េដើម្ីបជួយ្របមូលផល។ េហើយជធម�តា មួយរយៈេពលៃនការឈប់េរៀនេនះបានជំរុញឱ្យសិស្សេបាះបង់ការសិក្សោទំាង្រស�ងែតម�ង  
េ្រពាះថ េពលពួកេគ្រតឡប់េ�ចូលេរៀនវ�ញ ពួកេគមិនឣចេរៀនទាន់សិស្សឯេទៀតេឡើយ។ 
 ឧបសគ�ធំបំផតុចំេពាះគុណភាពអប់រ�គឺគុណវុឌ្ិឍរបស់្រគ�បេ្រង�ន។ សម័យែខ�រ្រកហមបានបណ� លឱ្យកម��ជបាតប់ង្់រគ�បេ្រង�នេស�ើរគា� នសល់ េហើយការកសាង្រគ�មានសមត�ភាពេឡើងវ�ញ្រត�វការេពលេវលា។ កម��ជបានេធ�ើឱ្យមាន

ការរ�កចេ្រមើនយ៉ងខា� ំង តាមរយៈការេលើកកម�ស់សមត�ភាពរបស់្រគ�បេ្រង�ន ែដលកាលេណះ ្រគ�បបឋមមានែត 3 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (េយងតាម អយក. ឆា� ំ 2014)។ េទាះយ៉ងណ 35 ភាគរយ ៃន្រគ�បឋមសិក្សោទទលួបានការអបរ់�្រតមឹ

អនវុ�ទ្យោល័យេ�េឡើយ និងមានែតមួយភាគតចូេទ ែដលទទលួបានការអប់រ�ដល់វ�ទ្យោល័យ (េយងតាម ADB ឆា� ំ2015) ។ េលើសពីេនះ លក�ខណ� ការងរមិនល�របស់្រគ�បេ្រង�នដូចជ ្របាក់ែខទាប ការរស់េ�ក��ងតំបន់ដច់្រសយល និង

េហដ� រចនសម�័ន�មិនល� បានេធ�ើឱ្យឣជីព្រគ�បេ្រង�នកា� យជជេ្រមើសមួយែដលមិនមានភាពទាក់ទាញ។ ការេ្រជើសេរ�ស និងការបណ�� ះបណ� ល្រគ�បេ្រង�នជំនន់ថ�ីេ�ែត្រត�វការ ប៉ុែន�ក៏្រត�វការេពលេវលាែដរ។ កិច�ការបន� ន់េនះគឺ 

េលើកកម�ស់្រគ�បេ្រង�នបច��ប្បន�ឱ្យល�្របេសើរេឡើង តាមរយៈការផ�ល់្របាក់ែខេ្រចើនជងមុនជការេលើកទឹកចិត� និងការបណ�� ះបណ� លជំនញដល់្រគ�បេ្រង�ន។  

តារង 27 (3-9) សមាមា្រតសសិ្សនិង្រគ� និងសមាមា្រតសសិ្ស និងថ� កេ់រៀនតាមក្រមិត ក��ងឆា� ំសិក្សោ 2010 /11-2015 /16 

 

បឋមសកិ្សោ មធ្យមសកិ្សោ 

2010/11 2013/14 2015/16 2010/11 2013/14 2015/16 
សមាមា្រតសសិ្ស

នងិ្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិថ� ក់

េរៀន 
សមាមា្រតសសិ្ស

នងិ្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិថ�

កេ់រៀន 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

ថ� កេ់រៀន 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

ថ� កេ់រៀន 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិថ�

កេ់រៀន 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

្រគ� 
សមាមា្រតសសិ្សនងិ

ថ� កេ់រៀន 
ភ�េំពញ 32.2 62.3 32.3 57.8 35.3 62.6 18.6 66.0 14.8 66.4 14.3 64.1 
តបំនវ់លទនំប 49.7 50.1 50.1 47.3 51.8 46.6 27.6 47.1 22.7 46.1 23.3 46.6 
ទេន�សាប 49.9 54.9 45.7 49.9 42.4 46.7 25.4 50.6 20.4 47.4 20.4 47.5 
តបំនេ់ឆ�រ 40.1 50.3 34.0 44.4 30.3 40.8 21.0 44.4 16.8 43.5 16.2 42.2 
ភ�នំងិ 
ខ�ងរ់ប 48.9 50.4 43.4 45.8 40.1 44.5 23.1 44.6 17.2 44.5 17.0 45.9 

ទទំូាង្របេទស 48.3 53.7 46.2 49.7 44.8 47.7 25.2 50.5 20.4 48.8 20.2 48.7 
្របភព៖ អយក. 2010/11, 2013/14, 2015/16 
ចណំំ៖ * 2 សាលាប��រេវន 

 ្រគ�បេ្រង�នជេ្រចើនក��ង្របេទសកម��ជរស់េ�ក��ងភាព្រកី្រក និងគា� នធនធាន្រគប់្រគាន់េដើម្ីបេរៀបចំ និងបេ្រង�នឱ្យអស់ពីសមត�ភាព (េយងតាម CITA ឆា� ំ2013) ។ សមាគម្រគ�បេ្រង�នឯករជ្យកម��ជបាន

វយតៃម�េលើវ�ជ� ជីវៈ្រគ�បេ្រង�នថ ្រគ�បេ្រង�នទទួលបាន្របាក់ែខមូលដ� នមិន្រគប់្រគាន់ ែដលេធ�ើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គណុភាពៃនការអប់រ�។ ដូចជ េ�ក��ងឆា� ំ 2012 ្រគ�បឋមទទួលបាន្របាក់ែខ 60 $ ក��ងមួយែខ 

និង្រគ�អនុវ�ទ្យោល័យទទួលបានពី $ 80- 110 $ ក��ងមួយែខ ។ ្រគ�ែដលេទើបែតងតំាងថ�ីគា� នបទពិេសាធន៍ចាប់េផ�ើមជមួយនឹង្របាក់ែខ $ 50 ។ េដយសារែត $ 20 ៃន្របាក់ែខ ចំាបាច់្រត�វទុកស្រមាប់

បំេពញត្រម�វការកាឡ�រ�មូលដ� នេនះ ក្រមិត្របាក់ែខខាងេលើមិនឣចឱ្យ្រគ�បេ្រង�នចំណយេលើជីវភាពរស់េ�េផ្សងេទៀតដូចជ ការជួលផ�ះ សេម��កបំពាក់ និងថ� សំង��វ។ល។ ក��ងកិច�ខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើម្ីបែកលម�គុណភាពអបរ់� េ�ឆា�  ំ

2016 រជរដ� ភិបាលបាន្របកាសថ ្របាក់ែខរបស់្រគ�បេ្រង�ននឹងេកើនេឡើងដល់ $ 200 ស្រមាប់្រគ�បឋមនិង $ 250 ស្រមាប់្រគ�មធ្យម។ សមាមា្រតសិស្ស្រគ� ឬទំហំថ� ក់េរៀនតូចក៏មិនឣច្រគប់ល�មស្រមាប់

ែកលម�គុណភាពអប់រ�ែដរ ្របសិនេបើលក�ខណ� ការងររបស់្រគ�បេ្រង�នមិន្រត�វបានេលើកម�ស់ ។ ដូចេនះ ដំេឡើង្របាក់ែខឱ្យ្រគ�បេ្រង�នខ�ស់ជងមុន េលើកកម�ស់ការអភិវឌ្ឍជំនញវ�ជ� ជីវៈ បណ�� ះបណ� ្រគ�បេ្រង�ន វ�និេយគក��ងវ�ធីសា�ស�បេ្រង�ន 

និងេ្របើ្របាស់្រគ�ជំនួយ និងអ�កជំនញេផ្សងេទៀត េដើម្ីបឱ្យមានការផ� ស់ប��រ។   

៣.៣ ក�ីរ�ពឹងរបស់និស្ិសតែដលបានបប��ប់ និងអ�កេបាះបង់ការសិក្សោ 
 ក�ីរ�ពឹងមួយក��ងចំេណមក�ីរ�ពឹងសំខាន់បំផុតែដលបានមកពីការអប់រ�គឺ ឱកាសការងរសមរម្យ។  
េទាះយ៉ងណ យុវជនកម��ជមានគំនិតទុទិដ�ិនិយមចំេពាះលទ�ផលែដលបានមកពីការនិេយគក��ងវ�ស័យអប់រ�។ តាមពិត ្របាក់ែខរបស់សិស្សែដលបានប��បម់ធ្យមសិក្សោេធៀបនឹង្របាកែ់ខរបស់សិស្សែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោគឺមិនខុសគា� េទ េបើខុសគា� ក៏

មិនេ្រចើនែដរ។ េបើប���ល្រគប់ក្រមិតេនះ លទ�ផលការងររបស់សិស្សែដលបានប��ប់ថ� ក់្រគប់ក្រមិតទំាងអស់គឺ្របេសើរជងអ�កែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ ប៉ុែន�េ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោ ភាពខុសគា� េនះមានកាន់ែតេ្រចើន។ 
មួយភាគធំៃនសិស្សែដលបានប��ប់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ ទីបំផុតពួេគេធ�ើការងរឱ្យ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ ឬ្របាក់ែខទាប។ េ�ក��ងឆា�  ំ 2014 េគបានេ្របើ្របាស់ការស�ង់មតិស�ីពីការផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរ 

េដយេផ� តេលើលទ�ផលការងររ�ពឹងទុក និងបទពិេសាធន៍របស់យុវជនចំនួន 3303 នក់ ែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 29 ឆា�  ំ េដើម្ីបវ�ភាគលទ�ផលការងររបស់សិស្សែដលបានប��ប់ការសិក្សោ េធៀបនឹងសិស្សែដល

បានេបាះបង់ការសិក្សោ។ 

៣.៣.១ សា� នភាពការងរ 
 យុវជនែដលបានប��ប់ការអប់រ�ក្រមតិមធ្យមសិក្សោ ឬខ�ស់ជងេនះ ឣចរកបានការងរែដលមានស�ិរភាព និងេពញចិត�។ ក��ងអំឡ�ងៃនការផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរ េពលេវលាស្រមាប់និស្ិសតែដលកំពុងសិក្សោេ�

្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោខ�ីជងអ�កែដលបានប��ប់ការអប់រ�េ�ក្រមិតទាបជងេនះ។ អ�កែដលមិនបានចូលេរៀន ឬេរៀនេ្រកាមក្រមិតបឋមចំណយេពលជមធ្យមចំនួន 123,7 ែខក��ងអំឡ�ងអន�រកាល ។ សិស្សែដលបាន

ប��ប់ការសិក្សោក្រមិតបឋមចណំយេពលជមធ្យមចំននួ 89 ែខ សិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោចំណយេពល  57,4 ែខ និស្ិសតែដលបានប��ប់សាកលវ�ទ្យោល័យ ឬខ�ស់ជងេនះចំណយេពល 21,5 ែខ 

(េយងតាម ILO SWTS ឆា� ំ2013)។ អន�រកាលេនះ្រត�វចាត់ទកុថ បានប��ប់េ�េពលែដលយុវជនរកបានការងរមានេស�រភាពតាមកិច�សន្យោ ឬេធ�ើការឱ្យខ��នឯង ឬការងរបេណ� ះឣសន�ែដលខ��នេពញចិត�។  
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 េ�ក��ងឆា� ំ 2014 យុវជនចំនួន 64 ភាគរយ ែដលេបាះបង់ការសិក្សោបានេធ�ើការេ�ក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ (40 ភាគរយ ជការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ និង 23 ភាគរយ ជការងរខ��នឯង) ខណៈែដល 36 
ភាគរយេទៀតជការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ។ តាមការេ្រប�បេធៀប 52 ភាគរយ ៃននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោក៏ស�ិតក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះែដរ (16 ភាគរយ ជការងរខ��នឯង និង 36 ភាគរយ ជ

ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ)។ អ្រតាខ�ស់ ៃនសិស្សែដលបានប��បក់ារសិក្សោមានការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យគឺ 47 ភាគរយ (េយងតាម តារង 3.10)។  
តារង 28 (3-10) ភាគរយៃនសា� នភាពការងររបសយ់វុជនក��ង្រក�មឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ ែដលបានប��បក់ារសកិ្សោនិងេបាះបងក់ារសកិ្សោេ�ឆា� ំ 2014 

  
ភាគរយ 

2014 
សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

្របាកែ់ខ 47.1 35.5 
និេយជក    0.6 0.8 
ការងរខ��នឯង 16.3 23.2 
ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ 36.0 40.4 
េផ្សងេទៀត 0.0 0.1 
សរបុ 100 100 
សរបុ (ចនំនួ) 497 1 645 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
 ការអប់រ�មានឥទ�ពិលខា� ំងេ�េលើការងរេ�េពលែដលយុវជនមា� ក់បានប��ប់ការសិក្សោពី្រគះឹសា� នឧត�មសិក្សោ ឬ្រគឹះសា� នបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ។ បានប��ប់ការសិក្សោព្ីរគះឹសា� នឧត�មសិក្សោ ឬ្រគឹះសា� ន

បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈឣចឱ្យយុវជនភាគេ្រចើនមានឱកាសរកការងរមាន្របាក់ែខសមរ្យគឺជការងរែដលយុវជនភាគេ្រចើនេពញចិត� ។ 62 ភាគរយ ៃននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគះឹសា� នឧត�មសិក្សោ និង 78 
ភាគរយ ៃននិស្ិសតែដលប��ប់ពី្រគឹះសា� នបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈឣចរកបានការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ េបើេ្រប�បេធៀបគា�  អ�កែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោមានចំនួន 33 ភាគរយ និងអ�កែដលបានេបាះបង់ការ

បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមានចំនួន 38 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ែដលឣចរកបានការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ ។ មានភាពខុសគា� តិចតួចេ�ក��ងការែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខ េទាះជអ�កេនះបានប��ប់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោ 

ឬអនុវ�ទ្យោល័យ ឬមិនបានចូលេរៀនកេ៏ដយ (សូមេមើល តារង 3.11) ។ អ្រតាៃនសិស្សែដលបានប��ប់ការសិក្សោ និងការេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោមានលក�ណៈ្របហា莨ក់្របែហលគា�  ែដលទីបំផុតពួកេគបាន

្រតឹមេធ�ើការឱ្យ្រក�ម្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ និងការងរខ��នឯង ែដលេគចាត់ទុកថ ជ្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ (សូមេមើល តារង 3.11) ។   
តារង 29 (3-11) សា� នភាពការងរៃននសិ្សិតបានប��ប់ការសិក្សោ និងេបាះបងក់ារសិក្សោែដលមានឣយពុ ី15 េ� 29 ឆា� ំ តាមក្រមិតការអបរ់� (ឆា� ំ 2014)  

  
  

នសិ្សតិបានប��បក់ារសកិ្សោ នសិ្សតិេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ ឧត�មសិក្សោ បណ�� ះ 
បណ� លវ�ជ� ជវីៈ េផ្សងេទៀត បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ ឧត�មសិក្សោ បណ�� ះ 

បណ� លវ�ជ� ជវីៈ េផ្សងេទៀត 

្របាកែ់ខ 35.1 42.5 62.4 78.7 0 33.5 39.1 33.3 38.1 41.7 
ការងរខ��នឯង 21.6 15.4 14.1 12.8 50 24.8 21.9 16.7 14.3 22.2 
ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ 43.3 42.1 23.5 8.5 50 41.7 39 50 47.6 36.1 
សរុប 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
 មួយភាគធំៃននិសិ្សតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគះឹសា� នឧត�មសិក្សោ និង្រគះឹសា� នបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេធ�ើការជអ�កជំនញ ឬជអ�កលក់ និងផ�ល់េសវកម�។ និស្ិសតែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោេ�ឧត�ម

សិក្សោ និងសាលាវ�ជ� ជីវៈក៏ឣចទទួលបានការងរក��ងែផ�កលក់ និងេសវកម� និងយ៉ងេហា莨ចណស់្រតឹមជំនួយការេស��នែដរ។ ប៉ុែន�ក��ងចំេណមពួេគ ពុំមាននរណមា� ក់េធ�ើការជអ�កជំនញ ឬជអ�ក្រគប់្រគងេនះេទ។ េធៀបនឹងអ�ក
ែដលបានប��ប់ និងេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ មានភាពខុសគា� តិចតួចែដរ។ យុវជនទំាងពីរ្របេភទេនះ ភាគេ្រចើនេធ�ើការក��ងវ�ស័យកសិកម� ។ ក��ងចំេណមអ�កែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ មានេធ�ើការេ�

ក��ងវ�ស័យកសិកម�ចំនួន 44 ភាគរយ េ�ក��ងវ�ស័យសិប្បកម� និងពាណិជ�កម�ចំននួ 22 ភាគរយ និងេ�ក��ងែផ�កលក ់និងេសវកម�មានចំននួ 17 ភាគរយ (សូមេមើល តារង 3.12) ។ 

តារង 30 (3-12) មុខរបរ និងក្រមិតអបរ់�របសយ់វុជនែដលមានឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ ក��ង ឆា� ំ 2014 

ភាគរយ នសិ្សតិបានប��បក់ារសកិ្សោ នសិ្សតិេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ ឧត�មសិក្សោ ការបណ�� ះបណ� ល

វ�ជ� ជវីៈ 
េផ្សងេទៀត បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ ឧត�មសិក្សោ ការបណ�� ះបណ� ល

វ�ជ� ជវីៈ 
េផ្សងេទៀត 

កងកមា� ំង្របដប់ឣវធុ - - 3.5 4.3 - 0.4 0.1 - - - 
អ�ក្រគប្់រគង - 0.4 4.7 2.1 - - 0.8 - - - 
អ�កជនំញ 1.0 4.1 22.4 66.0 - 0.6 0.8 - 9.5 - 
អ�កបេច�កេទសនិងវ�ជ� ជវីៈពាក់ពន័� - 2.6 5.9 2.1 - 1.3 1.4 - 4.8 - 
ជំនយួការេស��ន - 2.3 12.9 6.4 - 0.2 1.3 33.3 - - 
េសវកម�នងិលក់ដរូ 15.5 22.2 28.2 10.6 - 13.5 20.1 66.7 33.3 19.4 
ការងរជនំញកសិកម� 45.4 36.5 11.8 6.4 50.0 52.3 37.0 - 23.8 38.9 
សិប្បកម�នងិ ពាណជិ�កម�ពាកព់័ន� 20.6 24.4 10.6 2.1 50.0 17.8 27.8 - 23.8 16.7 
អ�ក្របតបិត�ិការេរងច្រកនងិម៉ាសុីន 1.0 2.3 - - - 2.5 4.6 - 4.8 - 
កាងរបឋម 16.5 5.3 - - - 11.4 6.1 - - 25.0 
្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

 
 ការែញកមុខរបរតាម្រក�មឣយុបានបង� ញថ ្របាក់ែខរបស់យុវជនែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ ែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោកម៏ិនេ្រចើជង្របាក់ែខរបស់យុវជនែដលបានេបាះបង់ការ

សិក្សោណស់ណែដរ។ 43 ភាគរយ ៃនសិស្សែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោ និង 53 ភាគរយ ៃនសិស្សែដលបានេបាះបង់បឋមសិក្សោេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យកសិកម� និងមានសិស្សែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោចំនួន 21 ភាគរយ 

េផ្សងេទៀតេធ�ើការេ�ក��ង្របេភទការងរបឋម គឺេ្រចើនជងអ�កែដលេបាះបង់បឋមសិក្សោែត 14 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (សូមេមើល តារង 3.13) ។ មួយភាគធំ ៃនសិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោ នងិបានេបាះបងម់ធ្យមសិក្សោក៏
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្រត�វបានេគេឃើញថ កំពុងេធ�ើការក��ងែផ�កលក់ និងេសវកម� កសិកម� និងពាណិជ�កម�ផងែដរ។ េទាះជយ៉ងណ 9,1 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 29 ឆា� ំ ែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោឣចរកបាន

ការងរជំនញខ�ស់ ដូចជ សា�សា� ចារ្យ ជំនួយការបេច�កេទស និងេស��នេ្រចើនជងសិស្សែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោេ�មធ្យមសិកស្សោែដលមានែត 3,1 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (សូមេមើល តារង 3.12) ។ 

តារង 31 (3-13) មខុរបររបសស់សិ្សបានប��ប ់នងិេបាះបងប់ឋមសិក្សោ ែដលមានឣយពុ ី15 េ� 19 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 

 សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
អ�ក្រគប្់រគង 0.0 0.0 
អ�កជនំញ 3.6 0.4 
អ�កបេច�កេទសនិងវ�ជ� ជវីៈពាក់ពន័� 0.0 1.3 
ជំនយួការេស��ន 0.0 0.0 
េសវកម�នងិការលកដ់រូ 10.7 10.2 
ការងរជនំញក��ងវ�សយ័កសិកម� េនសាទ ៃ្រពេឈើ 42.9 52.8 
សិប្បកម�នងិ ពាណជិ�កម�ពាកព់័ន� 21.4 20.4 
អ�ក្របតបិត�ិការេរងច្រកនងិម៉ាសុីន 0.0 0.9 
កាងរបឋម 21.4 14.0 
ចំននួសរុប  28 235 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

 
 ទំាងយុវជន និងយុវតីែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 19 ឆា� ំ ែដលទទួលបានការអប់រ�្រតឹមក្រមិតបឋមមានមុខរបរជការងរគា� នជនំញ ខណៈែដលយុវតីភាគេ្រចើនជកម�ករជំនញេដយៃដ (សូមេមើល 

តារង 3.14) ។ កម�ករទំាងពីរេភទេនះកំពុងជួយេធ�ើការងរកសិកម� ឬធុរៈកិច�្រគ�សារ ឬការងរសីុឈ��ល ។ មានតិចតចួេទែដលេគសេង�តេឃើញថ កំពុងេធ�ើការឱ្យខ��នឯង (សូមេមើល តារង 3.15) ។ 
 
តារង 32 (3-14) ក្រមិតជនំញ ៃនសសិ្សបានប��ប ់និងេបាះបង់បឋមសកិ្សោ ែដលមានឣយុព ី15 េ� 19  ក�ងឆា� ំ  2014 

 យវុត ី យវុជន 

 បានប��បក់ារសកិ្សោ េបាះបងក់ារសកិ្សោ បានប��បក់ារសកិ្សោ េបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ជំនញខ�ស់ មនិេដយៃដ 10.0 3.1 1.4 - 
ជំនញទាប មនិេដយៃដ 20.0 12.3 5.6 7.6 
ជំនញេដយៃដ 50.0 75.4 59.9 72.4 
គា� នជំនញ 20.0 9.2 33.1 20.0 
សរបុ 100 100 100 100 
សរបុរួម 10 130 142 105 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

តារង 33 (3-15) សា� នភាពការងររបសស់សិ្សែដលបានប��ប ់និងេបាះបង់បឋមសកិ្សោ ែដលមានឣយុព ី15 េ� 19 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 

 សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

្របាកែ់ខ 46.4 36.6 

និេយជក 0.1 0.0 

កម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន 7.1 4.3 

កម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ 46.4 59.1 

សរបុ 100 100 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

 
 សិស្សែដលបានប��ប់ការសិក្សោរកការងរជំនញខ�ស់បានេ្រចើនជងសិស្សែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ (សូមេមើល តារង 3.16) ។ សិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោឣចរកការងរមាន្របាក់ែខបានេ្រចើនជង

ការងរេផ្សងៗ។ ប៉ុែន�ការងរមាន្របាក់ែខរបស់សិស្សែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោេ�ចេន� ះឆា� ំ 2014 និងឆា� ំ 2012 មានចំនួនតិចជងការងរគា� ន្របាក់ែខ (សូមេមើល តារង 3.16/17) ។ 

តារង 34 (3-16) ក្រមតិជនំញរសសិ្សែដលបានប��បន់ងិេបាះបងម់ធ្យមសិក្សោ ែដលមានឣយពុ ី20េ�24 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 

 សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ជំនញខ�ស់ មិនេដយៃដ 5 2.6 
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ជំនញទាប មិនេដយៃដ 16.7 7.9 
ជំនញេដយៃដ 70 78.3 
គា� នជំនញ 8.3 11.2 

 
្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

តារង 35 (3-17) សា� នភាពកាងរសសិ្សែដលបានប��ប់នងិេបាះបងម់ធ្យមសិក្សោ ែដលមានឣយពុី 20េ�24 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 

  សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ជំនញខ�ស់ មិនេដយៃដ 48.7 36.7 
ជំនញទាប មិនេដយៃដ 0 0 
ជំនញេដយៃដ 12 22.3 
គា� នជំនញ 39.3 40.8 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
 មួយភាគធំ ៃននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោេធ�ើការជអ�កជំនញ។ និស្ិសតែដលេបាះបង់ការសិក្សោេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោរកក៏ឣចរកបានការងរេ�ក��ងែផ�កលក ់ និងេសវកម� និងែផ�ក

សិកម�ផងែដរ ប៉ុែន�តិចតួចណស់ែដលរកបានការងរជំនញ។ និស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោមានតិចតួចេទែដលកំពុងេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យសិប្បកម� និងរបរពាក់ព័ន�នឹងសិប្បកម� ចំែណកនិស្ិសតែដលបាន

េបាះបង់ការសិក្សោេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោមានចំនួនរហូតដល់ 12 ភាគរយ ែដលកំពុងេធ�ើការេ�ក��ងវ�ស័យេនះ (សូមេមើល តារង 3.18) ។  

តារង 36 (3-18) មុខរបររបស់នសិ្សតិែដលបានប��បន់ិងេបាះបងក់ារសិក្សោេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោ ែដលមានឣយពុឆីា� ំ 25េ�29ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2012-14 

  សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
កងកមា� ំង្របដប់ឣវធុ 5.7 n/a 
អ�ក្រគប្់រគង 5.7 n/a 
អ�កជនំញ 40 12.5 
អ�កបេច�កេទសនិងវ�ជ� ជវីៈែដលទាក់ទង 7.1 0 
ជំនយួការេស��ន 10 12.5 
េសវកម�នងិការលកដ់រូ 21.4 62.5 
ការងរជនំញក��ងវ�សយ័កសិកម� េនសាទ ៃ្រពេឈើ 4.3 n/a 
សិប្បកម�នងិ ពាណជិ�កម�ពាកព់័ន� 5.7 12.5 
អ�ក្របតបិត�ិការេរងច្រកនងិម៉ាសុីន n/a n/a 
កាងរបឋម n/a n/a 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
 ជរួមមក ទំាងនិស្ិសតែដលបានប��ប់ និងេបាះបង់ការសិក្សោេ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោឣចរកបានការងរសមរម្យ។ 76 ភាគរយ ៃននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគះឹសា� នឧត�មសិក្សោរកបានការងរមាន្របាក់

ែខ ទំាងជំនញខ�ស់ និងជំនញទាបមិនេដយៃដ។ មួយភាគបួន ៃននិស្ិសតែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោេ�្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោមានការងរជំនញទាបមិនេដយៃដ  និងមួយភាគ្របំាបីមានការងរជំនញខ�ស់មិនេដយៃដ។ ប៉ុែន�

និស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោរកបានការងរល�េ្រចើនជង េពាលគឺ ជងពាក់កណ� លៃនពួកេគមានការងរជំនញខ�ស់មិនេដយៃដ។ េហើយជធម�តា ទំាងនិស្ិសតែដលបានប��ប់ និងេបាះបង់ការសិក្សោេ�

ក្រមិតឧត�មសិក្សោមានការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ។ ក្រមមាននិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោពី្រគះឹសា� នឧត�មសិក្សោេធ�ើការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខណស់ ប៉ុែន�អ្រតាការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ក��ងចំេណមនិស្ិសតែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោេ�

ក្រមិតឧត�មសិក្សោមានខ�ស់គួរឱ្យកតស់មា� ល់ែដរ (សូមេមើល តារង 3.19) ។  

តារង 37 (3-19) ក្រមិតជនំញរបសន់សិ្សតិែដលបានប��ប ់នងិេបាះបងក់ារសិក្សោេ�ក្រមតិឧត�មសិក្សោែដលមានឣយុព ី25េ�29 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ2014 

 សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ជំនញខ�ស់ មនិេដយៃដ 52.9 12.5 
ជំនញទាប មនិេដយៃដ 37.1 75 
ជំនញេដយៃដ 10 12.5 
គា� នជំនញ - - 
្របាកែ់ខ 75.7 37.5 
ការងរខ��នឯង 14.3 12.5 
ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ 10 50 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

តារង 38 (3-2) សា� នភាពការងររបសន់សិ្សតិែដលបានប��ប់នងិេបាះបងក់ារសកិ្សោេ�ក្រមតិឧត�មសិក្សោែដលមានឣយុព ី25េ�29 ឆា� ំក��ងឆា� ំ 2014 

 សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
្របាកែ់ខ 75.7 37.5 
ការងរខ��នឯង 14.3 12.5 
ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ 10 50 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  



  
 

70 
 

៣.៣.២ ្របាកែ់ខ/្របាកឈ់��ល 
 ស្រមាប់ការងរជេ្រចើន សិស្សែដលបានេបាះបង់បឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោឣចរក្របាក់ចំណូលបានេ្រចើនជងសិស្សែដលបានប��ប់ការសិក្សោេ�បឋម និងមធ្យមសិក្សោ។ សិស្សែដលបាន

េបាះបង់បឋមសិក្សោឣចរក្របាក់ចំណូលបានបីដងេ្រចើនជងសិស្សែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោែដលេធ�ើការងរជំនញទាបមិនេដយៃដ។ សិស្សេបាះបង់ការសិក្សោេ�មធ្យមសិក្សោរក្របាក់ចំណូលបានពីរដងេ្រចើនជងសិស្សែដលបាន

ប��ប់ការសិក្សោពីមធ្យមសិក្សោែដលស�ិតេធ�ើការងរជំនញខ�ស់មិនេដយៃដ (សូមេមើល តារង 3.20) ។ េនះឣចបង� ញថ ភាគេ្រចើន ៃនសិស្សែដលបានប��ប់ពីសាលាចំេណះទូេ� េ�ទីបំផុតមានមុខរបរ្របហា莨ក់្របែហល

គា� នឹងសិស្សែដលេបាះបង់ការសិក្សោចំេណះទូេ�ែដរ េទាះបពីួកេគបានប��ប់ការសិក្សោេពញេលញក៏េដយ។ សិ្សសែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោឣចរក្របាក់ចំណូលបានេ្រចើនជង េដយសារែតបទពិេសាធន៍របស់េគេកើនេឡើងេ្រចើន

ឆា� ។ំ មានែតការប��ប់ការសិក្សោពី្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោ នងិ្រគះឹសា� នបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេទែដលឣចរក្របាក់ចំណូលបានេ្រចើនជងសិស្សែដលេបាះបង់ការសិក្សោ។ 
តារង 39 (3-21) ្របាកែ់ខតាមក្រមិតសាលា និងជំនញរបសយ់វុជនែដលមានឣយុព ី15 េ� 29 ឆា� ំ 2014 (េរៀល / េម៉ាង) 

 
សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ 

បឋមសកិ្សោ ធម្យមសកិ្សោ ឧត�មសកិ្សោ បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈ េភ្សងៗ 

ជំនញខ�ស់ មនិេដយៃដ 5177 3608 5623 5746 - 
ជំនញទាប មនិេដយៃដ 1474 2800 5002 4724 - 
ជំនញេដយៃដ 3260 4146 10563 - - 
គា� នជំនញ 5553 3212 - - - 
  សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ជំនញខ�ស់ មនិេដយៃដ 2265 7878 - 4393 - 
ជំនញទាប មនិេដយៃដ 4733 2337 4115 1244 4375 
ជំនញេដយៃដ 3554 3963 - 3333 1962 
គា� នជំនញ 3580 4440 - - 3977 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
ចណំំ៖ 1 ដុលា� រឣេមរ�កគឺ្របែហល 4000 េរៀល 

 ក��ងឆា� ំ 2014 ្របាកេ់ម៉ាងរបស់សិស្សែដលបានេបាះបងប់ឋមសិក្សោែដលមានឣយុពី 15 េ� 19 ឆា� គំឺ 37 ភាគរយ េ្រចើនជង្របាក់េម៉ាងរបស់សិស្សែដលបានប��ប់ក្រមិតេនះ។ ្របាក់ែខរបស់�ស�ីែដលបាន

ប��ប់ការសិក្សោខ�ស់ជង្របាក់ែខរបស់បុរស (សូមេមើល តារង 3.22)។ ករណីេនះគមឺិនដូចគា� េទ ចំេពាះ�ស�ែីដលេបាះបង់ការសិក្សោ។ េបើគិតតាមតបំន ់ ្របាកែ់ខខ�ស់បំផុតស្រមាប់សិស្សែដលបានប��បក់ារសិក្សោគឺេ�រជធានីភ�ំេពញ 

ខណៈែដល្របាក់ែខខ�ស់បំផុតស្រមាប់សិស្សែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោ គឺេ�តំបន់បឹងទេន�សាប។ ្របាក់ែខទាបបំផុតស្រមាប់សិស្សែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោ គឺេ�ក��ងតំបន់វលទំនប ខណៈែដល្របាក់ែខទាបបំផុតស្រមាប់សិស្ស

ែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោគឺេ�រជធានីភ�ំេពញ (សូមេមើល តារង 3.23)។  

តារង 40 (3-22) ្របាកែ់ខរបសស់សិ្សែដលបានប��ប ់និងេបាះបងក់ារសកិ្សោេ�ក្រមតិបឋម ែដលមានឣយុព ី15 េ� 19 ឆា� ំ តាមេភទ ក��ងឆា� ំ 2014 
                េរៀល/េម៉ាង សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ  សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
្រប�ស 2056.9 4176.0 
្រស ី 2969.9 3121.5 
្របាកែ់ខមធ្យមសរុប 2548.5 3501.6 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

តារង 41 (3-23) ្របាកែ់ខរបសស់សិ្សែដលបានប��ប ់និងេបាះបងក់ារសកិ្សោេ�ក្រមតិបឋម ែដលមានឣយុព ី15 េ� 19 ឆា� ំ តាមតំបន ់ក��ងឆា� ំ 2014 (េរៀល/េម៉ាង) 

                       េរៀល/េម៉ាង សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ  សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ភ�ំេពញ   3937.4 1860.1 
វលទំនប    1666.7 2612.2 
ទេន�សាប 2235.5 6677.7 
តំបនេ់ឆ�រ   2544.1 2818.4 
ភ�ំនងិខ�ងរ់ប - 2451.9 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

 
 ស្រមាប់សិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោ ្របាក់ែខខ�ស់បំផុតេគសេង�តេឃើញមានេ�ក��ងតំបនទ់ំនប ភាពខុសគា� េ�ក��ងតំបន់ទំាងេនះក៏មិនេ្រចើនែដរ។ ្របាក់េម៉ាងរបស់សិស្សែដលបានប��បម់ធ្យមសិក្សោែដលរស់េ�ក��ង

តំបន់ទេន�សាបគពឺីរដងេ្រចើនជងសិស្សែដលរស់េ�តំបន់េផ្សងៗ  េដយសារែត តំបន់េនះជតំបន្់របមូលផ��ំេរងច្រកកាត់េដរ ។ អ�កេធ�ើការេ�តំបន់ខ�ង់រប និងភ�ំបានទទលួ្របាក់ែខតិចបំផុតក��ងចំេណមនិស្ិសតប��ប់ការសិក្សោ។ ប៉ុែន�េ�ក��ងរជធានីភ�ំេពញ សិស្សែដល

េបាះបង់ការសិក្សោបានទទួល្របាក់ែខទាបបំផុត ។  

តារង 42 (3-24) ្របាកែ់ខរបសស់សិ្សែដលបានប��បន់ិងេបាះបងក់ារសិក្សោេ�មធ្យមសិក្សោ ែដលមានឣយពុ ី20 េ� 24 ឆា� ំ ក��ងឆា� ំ 2014 (េរៀល / េម៉ាង) 

                      េរៀល/េម៉ាង សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ  សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
ភ�ំេពញ   3334.4 3379.1 
វលទំនប    5659.8 4089.2 
ទេន�សាប 4328.9 9766.1 
តំបនេ់ឆ�រ   2853.3 5383.0 
ភ�ំនងិខ�ងរ់ប 2557.0 4580.9 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
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 េ�ក្រមិតឧត�មសិក្សោ មានស�� ប្រត និងមិនមានស�� ប្រតគឺខុសគា� ្រកាស់ែ្រកលែដរ។ ក��ងឆា� ំ 2014 ្របាក់ែខមធ្យមរបស់និស្ិសតែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោតិចជង្របាក់ែខរបស់និស្ិសតបានប��ប់ការសិក្សោចំនួន 

46 ភាគរយ ។ 

តារង 43 (3-25) ្របាកែ់ខរបសន់សិ្សិតែដលបានប��ប់នងិេបាះបងក់ារសកិ្សោេ�ឧត�មសិក្សោ ែដលមានឣយពុ ី20 េ� 24 ឆា� ំ តាមេភទនិងតំបន ់ក��ងឆា� ំ 2014 (េរៀល/េម៉ាង) 

                   េរៀល/េម៉ាង សិស្សបានប��ប់ការសិក្សោ  សិស្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 
្រប�ស 6995.7 5150.0 
្រស ី 9392.9 2500.0 
                  តំបន ់
ភ�ំេពញ   5530.5 - 
វលទំនប    13681.0 5300.0 
ទេន�សាប 5139.8 - 
តំបនេ់ឆ�រ   6758.1 - 
ភ�ំនងិខ�ងរ់ប 4657.7 3750.0 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

៣.៣.៣ ការេពញចតិ�នងឹការងរ 
 មានគមា� តយ៉ងធំរវងបំណង្របាថ� របស់យុវជន និងអ�ីែដេលពួកេគកំពុងេធ�ើ។ សរុបមក ភាគេ្រចើន ៃនយុវជនចំនួន (95 ភាគរយ) ែដលកំពុងេធ�ើការអះឣងថ ពកួេគេពញចិត�នឹងការងរែដលខ��នកំពុងេធ�ើបច��ប្បន�។ េទាះជយ៉ងណ 

េ�េពលែដលសួរបែន�មថ េតើពួកេគចង់បន�េធ�ើការងរបច��ប្បន�របស់េគរហូតេទ? តិចជងពាក់កណ� លៃនពួកេគ (47 ភាគរយ) បានេឆ�ើយថ ពួកេគចង់បន�។ លក�ខណ� ៃនការេពញចិត�េនះពុំមានភាពខុសគា� េ្រចើនេទ រវងសិស្សែដលបាន

បានប��ប ់និងអ�កេបាះបង់ការសិក្សោ ្រគានែ់ត អ�កែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោមានការេពញចិត�នឹងការងរេ្រចើនជងអ�កែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោ និងឧត�មសិក្សោបន�ិច។  
 ក��ងចំេណមសិស្សេរៀនេ�មធ្យមសិក្សោ ក្រមិតៃនការមិនេពញចតិ�នឹងការងររបស់សិស្សែដលបានប��ប់ និងេបាះបង់ការសិក្សោេស�ើរែតដូចគា�  គឺជុំវ�ញ 5.9 ភាគរយ ។ ការមិនេពញចិត�នឹងការងរក្រមមាន

ណស់ក��ងចំេណមកម�ករជំនញខ�ស់មិនេដយៃដ។ និស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោក្រមិតឧត�មសិក្សោែដលមិនសូវេពញចិត�នឹងការងរខ��នមានចំនួនែត 1.4 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ។ ការមិនេពញចិត�នឹងការងរជទូេ�េកើតមានចំេពាះ

កម�ករជំនញទាបមិនេដយៃដ។ 

តារង 44 (3-26) ក្រមតិេពញចិត�នងឹការងររបសន់សិ្សតិបានប��ប ់នងិេបាះបងក់ារសកិ្សោតាមក្រមតិអបរ់� ក��ងឆា�  ំ2014 

  បឋមសកិ្សោ មធ្យមសកិ្សោ ឧត�មសកិ្សោ 

សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

េពញចិត�ណស ់ 46.4 44.7 46.2 53.9 75.7 87.5 

េពញចិត�ខ�ះ 50.0 48.1 47.9 40.1 22.9 12.5 

មិនេពញចតិ�ខ�ះ 0.0 6.4 5.1 4.7 1.4 0.0 

មិនេពញចតិ�ខា� ំង 3.6 0.9 0.9 1.3 0.0 0.0 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

 
 កម�វ�ធីសិក្សោែដលយុវជនេពញចិត�គឺកម�វ�ធីទូេ�។ ការស�ង់មតិស�ីពីការផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរឆា� ំ 2012 បានបង� ញថ 40 ភាគរយ ៃនយុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 29 ឆា� ំ េឆ�ើយថ 

ពួកេគចងសិ់ក្សោកម�វ�ធីទូេ� ដូចជ ធុរៈកិច�ជេដើម េហើយមានែត 15 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះែដលបានេ្រជើសយកវ�ទ្យោសា្រស�ពិតដូចជ គណិតវ�ទ្យោ និងកុំព្យ�ទ័រ។ តិចជង 5 ភាគរយ បានេ្រជើសយកវ�ស�កម� ការផលិត និងសំណង់ 

និងមានែត 3 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ បានេ្រជើសយកវ�ស័យកសិកម� និងេពទ្យសត�។ េដយេឃើញថ វ�ស័យកសិកម�បានរួមចំែណកជិតមួយភាគបីៃនផលិតផលសរុបក��ង្រស�ក គមា� តៃនការេពញចិត�នឹងការងរែបបេនះគឺជប��

គួរឱ្យបារម�។ គមា� តេនះកំពុងែត្របទាញគា� រវងបំណង្របាថ� របស់និស្សិត (ែដលមានឣយុពី 15 េ� 29 ឆា� )ំ និងសា� នភាពការងរពិតរបស់ពួកេគ ។ ភាគេ្រចើនៃននិស្ិសតែដលមានឣយុពី 15េ� 29 ឆា�  ំ (63,3 ភាគរយ) 

ចង់បានការងរែដលមានជំនញខ�ស់ ប៉ុែន�តាមការពិតមានែត 5,4 ភាគរយ ៃនពួកេគប៉ុេណ� ះែដលទទួលបានការងរែបបេនះ។ មានែត 32,8 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះែដលមានបំណងចង់បានការងរែដលមានជំនញមធ្យម ប៉ុែន�ជក់ែស�ង 88 

ភាគរយ ៃនពួកេគេ�ទីបំផុតែបរជទទួលបានការងរែដលមានជំនញមធ្យមេ�វ�ញ (សូមេមើលរូបភាព 3.4) ។ ការរកេឃើញទំាងេនះមិន្រតឹមែតេចាទេ�េលើគុណភាពៃនការអប់រ�ប៉ុេណ� ះេទ ប៉ែុន�ក៏ចង��លបង� ញពីកង�ះៃនការ

ែណនំឣជីព និងការ្រគប់្រគងេសចក�ី្របាថ� ផងែដរ។ យ៉ងណមិញ គមា� តៃនបំណង្របាថ� េ�ក��ងចំេណមនិស្ិសតែដលបានទទួលការអប់រ�េ�ក្រមិតឧត�មមានតិចតួចប៉ុេណ� ះ េពាលគឺ 66 ភាគរយ 

ចង់បានការងរែដលមានជំនញខ�ស់ េហើយ 63 ភាគរយ ៃនពួគេគទទួលបានការងរែបបេនះ។ ការអប់រ�ថ� ក់ឧត�មសិក្សោកំពុងទទួលបានេជគជ័យ។ 
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របូភាព 23 (3-4) គមា� តៃនេសចក�្ីរបាថ� របសយ់វុជន 

 
្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  
ចណំំ៖ និស្ិសតក្រមិតឧត�មសិក្សោឣយុពី 15-29 ឆា� ំ ្រត�វបានសាកសួរអំពីេសចក�ី្របាថ� េលើលក�ខណ� ៃនការងរជំនញ និងការេ្រប�បេធៀបជមួយនឹងការងរបច��ប្បន�ៃននិស្ិសតបានប��ប់ការសិក្សោែដលមានឣយុ 15េ�29 ឆា� ំ។ 

 
 កម�ករក្រមិតបឋមេស�ើរែតមិនបានទទួលការបណ�� ះបណ� លេដើម្ីបបំប៉នជំនញ និងេលើកកម�ស់ការងររបស់ខ��នេឡើយ េ្រ�អំពីកម�សិក្សោស�័្រគចិត�។ មានែត 2.6 ភាគរយ ៃនសិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោប៉ុេណ� ះ

ទទួលបានការបណ�� ះបណ� លរយៈេពលខ�ី ជពិេសសអ�កែដលមានការងរមិនេដយៃដ។ ក��ងចំេណមនិស្ិសតែដលបានប��ប់ការសិក្សោក្រមិតឧត�មសិក្សោ មានែត 11 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ បានចូលរួមវគ�បណ�� ះបណ� លពាក់ព័ន�

នឹងការងរែដលខ��នកំពុងេធ�ើ។ េទាះយ៉ងណ គា� ននិស្ិសតែដលបានេបាះបង់ការសិក្សោក្រមិតឧត�មសិក្សោណមា� ក់ទទួលបាន ឬកំពុងែស�ងរកការបណ�� ះបណ� លេនះេទ ។ 

តារង 45 (3-27) ភារយៃនយវុជនែដលទទលួបានការបណ�� ះបណ� លពាក់ពន័�នងឹការងរែដលខ��នកំពងុេធ�ើ ក��ងរយៈេពល 12 ែខចងុេ្រកាយ ក��ងឆា� ំ 2014 

 បឋមសកិ្សោ មធ្យមសកិ្សោ ឧត�មសកិ្សោ 
សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ សសិ្សបានប��បក់ារសកិ្សោ សសិ្សេបាះបងក់ារសកិ្សោ 

បាទ, បច��ប្បន�កពំងុហ�កឹហ�នឺ / កម�សកិ្សោ 3.6 1.7 4.3 3.4 10.0 0.0 
បាទ, មនិកពំងុហ�កឹហ�នឺ / កម�សកិ្សោេទ 0.0 0.4 2.6 0.0 11.4 0.0 
មនិទទលួបានការបណ�� ះបណ� ល 96.4 97.9 93.2 96.6 78.6 100.0 
សរបុ 100 100 100 100 100 100 

្របភព៖ ការគណនរបសអ់�កនិពន�ែផ�កេលើទិន�នយ័ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2014  

៣.៣.៤ ការងរសមរម្យ 
 គុណភាពៃនជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់បុគ�លមា� ក់ពាក់ព័ន�យ៉ងខា� ំងេ�នឹងការងរ។ េ�ក��ង្របេទសសមាជិកមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD   មនុស្សមា� ក់ចំណយេពលេធ�ើការជមធ្យម 37 
េម៉ាងក��ងមួយសបា� ហ៍ និងចំណយេពលេធ�ើការកាន់ែតេ្រចើនេពលពួកេគកានែ់តេពញវ�យ ។ េលើសពីេនះ  គុណភាពការងរគឺជកតា� យ៉ងសំខាន់ជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបេង�ើនកមា� ំងពលកម� ផលិតភាព និងេសដ�កិច�។ យុវជន

គា� នការងរេធ�ើេ�កម��ជមានអ្រតាទាប ប៉ុែន�ធនគារពិភពេលាកបានប៉ាន់្របមាណថ 73 ភាគរយ ៃនកម�ករវ�យេក�ងគឺស�ិតក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះ (េយងតាម World Bank, n.d. ) ។ 
អង�ការពលកម�អន�រជតិបានកណំត់និយមនយ័ៃនការងរសមរម្យថ ជការងរែដលផ�ល់ឱ្យកម�ករនូវ្របាក់ចំណូលសមរម្យ សុវត�ិភាពការងរ ការគំាពារសង�មដល់្រក�ម្រគ�សាររបស់ពួកេគ លទ�ផល

រ�ពឹងទុកស្រមាបក់ារអភិវឌ្ឍខ��ននិងសមាហរណកម�សង�ម េសរ�ភាពក��ងការបេ��ញមតិ េរៀបចំនិងចូលរួមក��ងការសេ្រមចចិត�ណែដលឣចប៉ះពាល់ដល់ជីវ�តរបស់ពួកេគ និងសមភាពៃនឱកាស និងការ្រប្រពឹត�េស�ើគា� រវងបុរស�ស�ី។ 
  មជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD បានបេង�ើត្រកបខ័ណ� េដើម្ីបវស់ស�ង់ និងវយតៃម�គុណភាពការងរេដយេផ� តេលើទំហំបីែដលឣចវស់ែវងបាន (three measurable 
dimensions)គឺ៖ “គុណភាព្របាក់ចំណូល (Earnings quality)” សំេ�េលើវ�សាលភាពែដល្របាក់ចំណូលេនះឣចរួមចំែណកដល់សុខុមាលភាពរបស់កម�ករក��ងលក�ខណ� ្របាក់ចំណូលមធ្យម និងការែបង

ែចក្រសបកមា� ំងពលកម�។ “សន�ិសុខទីផ្សោរការងរ (Labour market security)” សំេ�េលើទិដ�ភាពស�ិរភាពេសដ�កិច�ពាក់ព័ន�នឹងហា莨និភ័យៃនការបាត់បង់ការងរ និងចំណយេសដ�កិច�របស់

កម�ករ។ ឣចកំណត់បានថ ជហា莨និភ័យពាក់ព័ន�នឹងការគា� នការងរេធ�ើ និងអត�្របេយជន៍ែដលទទួលបាន ក��ងករណីែដលគា� នការងរេធ�ើ។ “គណុភាពនបរ�សា� នការងរ (Quality of the working 
environment)” សំេ�េលើទិដ�ភាពការងរែដលមិនែមនេសដ�កិច� របទំ់ាងធម�ជតិ និងខ�ឹមសារៃនការងរែដលបានេធ�ើ ការេរៀបចំេធ�ើេម៉ាងេធ�ើការ និងទំនក់ទំនងេ�នឹងកែន�ងេធ�ើការ។ េនះឣចថ ជឧប្បត�ិេហតុៃនសមា� ធការងរក៏

ដូចជ ត្រម�វការការងរខ�ស់ជងធនធានការងរ។ សរុបមក ទំហំទំាងបឣីចវយតៃម�គុណភាពការងរបានទូលំទូលាយ។  
 កម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន និងកម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខែដលចាត់ទុកថ ជ្របេភទការងរងយរងេ្រគាះគឺជែផ�កមួយយ៉ងសំខាន់ៃនកមា� ងំពលកម�េ�ក��ង្របេទសកម��ជ។ ចាប់ពីឆា� ំ 2009 ដល់ឆា� ំ 2014 
ភាគរយ ៃនកម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខបានថយចះុពី 24 ភាគរយ មក្រតឹម 6 ភាគរយ ប៉ុែន� 43 ភាគរយ ៃនកម�ករគណនីផ� ល់ខ��នេ�ែតជអ្រតាខ�ស់ ែដលថយចះុែតបន�ចិប៉េុណ� ះ ព ី49 ភាគរយ េ�ក��ងឆា�  ំ2009 
(េយងតាម NIS 2015) ។ ពលកម�កុមារគឺជក�ីបារម�មួយេផ្សងេទៀតេ�ក��ង្របេទសេនះ។ ចំនួនៃនកុមារកំពុងេធ�ើការេ�ែតខ�ស់ េដយសារែតកុមារជេ្រចើនបានេបាះបង់ការសិក្សោេដើម្ីបជួយកិច�ការផ�ះ ឬធុរៈកិច�្រគ�សារ។ 
េយងតាមស�ិតិវ�ទ្យោសា� នជតិ (NIS) អ្រតាៃនពលកម�កុមារេ�ឆា� ំ 2014 មានចំនួន 19 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 ែដលថយចុះែតបន�ិចប៉ុេណ� ះពី 24 ភាគរយ េ�ក��ងឆា�  ំ2012 ។ េលើសពីេនះេទៀត ការ

រងេ្រគាះេដយសារការងរេ�កម��ជកំពុងេកើនេឡើង (េយងតាម ILO 2012) ។ េបើគា� នឱកាសទទួលបានការងរសមរម្យេទ ការវ�និេយគក��ងវ�ស័យអប់រ�គឺមិន្រត�វបានេគឱ្យតៃម�េនះេទ។ 
ការអនុវត�ច្បោប់តឹងរុ�ង្របឆំាងនឹងពលកម�កុមារ និងការែកលម�លក�ខណ� ការងរឣចជួយទប់សា� ត់ការេបាះបង់ការសិក្សោរបស់កុមារ ។  
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៣.៤ ការអប់រ�េ្រ�្របព័ន� 
 ្របព័ន�អប់រ�េ�កម��ជរួមមាន ការអប់រ�ផ��វការ (formal education) នងិការអប់េ្រ�្របព័ន� (non-formal education)។ េដយសារែតអ្រតាអនក�រកម� និងអ្រតាេបាះបង់កាសិក្សោរបស់

យុវជនខ�ស់ ការអប់រ�េ្រ�្របព័ន�គឺជជេ្រមើសយ៉ងសំខាន់េដើម្ីបផ�ល់ឱកាសអប់រ�េលើកទីពីរដល់យុវជនែដលបានចាកេចញពី្របពន័�អប់រ�ផ��វការ។ េយងតាមែផនការសកម�ភាពជតិស្រមាប់ការអបរ់�េ្រ�្របព័ន�ឆា� ំ 2008-2015 (Non-
Formal Education National Action Plan 2008-2015) បានឱ្យដឹងថ ែផនការេនះេគាលបំណងព្រងីកឱកាសទទួលបានការអប់រ�ឥតគិតៃថ� និង្របកបេដយគុណភាពស្រមាប់

កុមារែដលងយរងេ្រគាះ កុមារែដលបានេបាះបង់សាលា ្រក�មជនជតិភាគតិច និងអនក�រកម�មនុស្សចាស់។ ការអប់រ�េ្រ�្របព័ន�េ�្របេទសកម��ជ្រគបដណ� ប់កម�វ�ធីបីសំខាន់គឺ អក�រកម� (literacy) ការបន�ការអប់រ� 

(continuing education) នងិការអប់រ�សហគមន៍ (community education)។ េគាលបំណងៃនការអប់រ�េ្រ�្របព័ន�គឺេដើម្ីបបំពាក់ឱ្យអ�កទំាងេនះមានជំនញជមូលដ� ន 

េដើម្ីបឱ្យពួកេគឣចបេង�ើនជីវភាពរស់េ� និងេដើម្ីបផ�ល់ឱកាសឱ្យយុវជនេ្រ�សាលាបានចូលេ�ក��ង្របព័ន�អប់រ�ផ��វការេលើកទីពីរ។ 

៣.៤.១ ថ� កអ់ក�រកម� 
 េ�ក��ងែផនការសកម�ភាពជតិស្រមាប់ការអបរ់�េ្រ�្របព័ន�ឆា� ំ 2008-2015 ្រកសួងអប់រ�បានកំណត់ទិសេ�េបើកថ� ក់អក�រកម�ឱ្យបានចំនួន 2400 ថ� ក់ និងមានសិស្សចំនួន 60 000 នក ់ជេរៀងរល់ឆា� ំ។ 
េគាលបំណងេនះ គឺេដើម្ីបជួយដល់មនុស្សមួយចំនួនធែំដលមិនបានេរៀនេដយសារែតស្រង� មចាបព់ីេដើមទសវត្សរ�ឆា�  ំ 1970 ដល់ចុងទសវត្សរ�ឆា� ំ 1990 ។ ថ� ក់អក�រកម�េនះមានតួនទីបេ្រង�នសិស្សឱ្យេចះឣន និងេចះគណនក្រមិត

មូលដ� ន។ កម�វ�ធីទំាងអស់ផ�ល់ហិរ��ប្បទានេដយនយកដ� នអប់រ�េ្រ�្របព័ន� ៃន្រកសួងអប់រ� យុវជន នងិកីឡ។ 
 ចំនួនសិស្ស្រសីខ�ស់ជងសិស្ស្រប�សេ្រចើនណស់។ ចំនួនថ� ក់េរៀនបានថយចុះពីក្រមិតខ�ស់  
បំផុតេ�ក��ងឆា� ំ 2005 ប៉ុ ែន�ចំនួនសិស្សមធ្យមក��ងមួយថ� ក់គឺ 22 នក់ ។ ចំនួនសិស្សែដលមានឣយុ 
ចេន� ះពី 25 េ� 45 ឆា�  ំគឺេលចេធា�  (េយងតាម ្រកសួងអយក. ឆា�  ំ2014) ។  

តារង 46 (-28) ថ� ក់អក�រកម� ឆា� ំ 2000-14 

ឆា� ំ ចំននួថ� ក ់    ចំននួសិស្ស ចំននួសិស្សបានប��បក់ារសិក្សោ    

 

ចំននួសិស្សក��ងមួយថ� ក ់

សរុប  
(ចំនួន) 

្រប�ស 

 (ភាគរយ) 

្រសី  

(ភាគរយ) 

សរុប  

(ភាគរយ) 

្រប�ស  

(ភាគរយ) 

្រសី  

(ភាគរយ) 

2000 1574  30,449  24 76 55 66 51 19 
2005 5410  119,686  41 59 64 51 74 22 
2010 1314  30,806  35 65 82 80 83 23 
2014 1190  26,601  32 68 83 80 84 22 

្របភព៖ អយក. ឆា� ំ 2014 

៣.៤.២ ការបន�ការអបរ់� 
 ការបន�ការអប់រ�មានបំណងជួយអ�កែដលមានជំនញមូលដ� នមួយចំនួនបានបន�ការសិក្សោ។ បណ� ល័យស្រមាប់ថ� ក់េ្រកាយអក�រកម�្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីជួយរក្សោចំេណះដឹងរបស់អ�កែដលបានប��ប់

ថ� ក់អក�រកម�មិនឱ្យចុះេខ្សោយ។ កម�វ�ធីអប់រ�ជថ�ី មានេគាលបំណងនំយកកុមារែដលបានេបាះបងក់ារសិក្សោតិចជងបីឆា� ំ្រតឡប់េ�ការអប់រ�ជផ��វការេឡើងវ�ញ។ េគាលេ�ពិេសសរបស់កម�វ�ធីគឺយុវតីែដលបានចាកេចញពីសាលាេ�

ជួយការងរ្រគ�សារ។ ពួកេគ្រត�វទទលួបានការបណ�� ះបណ� លរយៈេពលពីរែខ មុនេពលប���លេ�ក��ងការអប់រ�ផ��វការេឡើងវ�ញ។ កម�វ�ធីទីបី គឺជកម�វ�ធីសមមូលនឹងបឋមនិងមធ្យមសិក្សោ។ កម�វ�ធីេនះផ�ល់ឱកាសេលើកទីពីរឱ្យ

យុវជននិងមនុស្សចាស់ែដលបានចាកេចញពីបឋមសិក្សោនិងមធ្យមសិក្សោបានសិក្សោម�ងេទៀត និងទទួលបានស�� ប្រតសមមូល។ កម�វ�ធីេនះឣចអនុវត�េ្រ�េម៉ាង េដើម្ីបឱ្យអ�កេធ�ើការឣចចូលរួមបាន។ 

៣.៤.៣ ការអបរ់�សហគមន/៍មជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមន ៍
 េគាលេ�របស់មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ (Community Learning Centres េ�កាត់ថ CLC) គឺសិក្សោេ្រ�ផ��វការរបស់មនុស្សចាស់ ។ CLC ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លេលើ

ជំនញបេង�ើត្របាក់ចំណូលមូលដ� ន រួមទំាង ការេធ�ើកសិកម� និងការ្រគប់្រគងធនធានក��ងមូលដ� ន។ CLC មិន្រតឹមែតផ�ល់ឱ្យសហគមនន៍ូវព័ត៌មានអំពីបទពិេសាធនេ៍ផ្សងៗក��ងការបេង�ើត្របាក់ចំណូលប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�

ែថមទំាងបេ្រង�នអំពីសិទ�ិមនុស្ស លទ�ិ្របជធិបេតយ្យ សមភាពេយនឌ័រ កសិកម� និងអនម័យ។ សិស្សភាគេ្រចើនគឺជ�ស�ី។ ក��ងឆា� ំ 2014 មាន CLC ចំនួន 344 កែន�ងែដលភាគេ្រចើន្របតិបតិ�ការេដយរដ� ភិបាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

និងអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមួយចំនួន។ ្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ េ្រគាងនឹងបេង�ើត CLC យ៉ងេហា莨ចណស់ឱ្យបានមួយៗេ�ក��ងឃំុទំាង 1600 ឃំុ ។  

តារង 47 (3-29) CLC និងសសិ្ស ឆា� ំ 2006 ឆា� ំ 2010 និងឆា� ំ 2014 

ឆា� ំ ចំននួមជ្ឈមណ� ល  ចំននួសិស្ស   ចំននួសិស្សបានប��បក់ារសិក្សោ 

 សរបុ ្របតបិត�កិារ សរបុ ្រប�ស ភាគរយ ្រស ីភាគរយ ្រប�ស ភាគរយ ្រស ីភាគរយ 

2006 57  57     2155  33 67 33  67 
2010 217  164     6994  44 56 46  54 
2014 347  334     9916  37 63 37  63 

្របភព៖ ្រកសួងអយក.ឆា� ំ 2014 

 
 (េយងតាម CRCC, 2015) ការពិនិត្យេឡើងវ�ញេលើមជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ (CLC) បានរកេឃើញថ CLC ្រគប្់រគងេដយអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលបាន

េផ� តសំខាន់េ�េលើការបណ�� ះបណ� លជំនញេ្រចើនជង CLC ែដល្រគប់្រគងេដយររដ� ភិបាល។ CLC ែដល្រគប់្រគងេដយរដ� ភិបាលេផ� តសំខានេ់�េលើការនំសិស្សឱ្យចូលេ�ក��ងការអប់រ�ផ��វការ និងអក�រកម�។ 
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ចំែណកការបណ�� ះបណ� លជំនញែដលផ�ល់េដយ CLC របស់អង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមានមុខវ�ជ� េ្រចើនដូចជ ការេដរ ការេធ�ើសក ់ ការដំដុះ្រស�វនិងបែន� ការត្បោញសូ្រតនិងកេន�ល ការែកៃច�ម��បឣហា莨រ គេ្រមាងបេង�ើត្របាក់ចំណូល 
ជួសជុលម៉ូតូ ជួសជុលឧបករណ៍អគ�សិនី ចមា� ក់ ត�ន�ីនិងសិល្បៈ។ ការផ�ល់ហិរ��ប្បទានជប�� សំខាន់ស្រមាប់ CLC ្រគប់្រគងេដយរដ�។ មូលនិធិប្រម�ងសរុបស្រមាប់ CLC គឺមានែត 1 ភាគរយ 
ៃនថវ�កាអប់រ�សរុបប៉ុេណ� ះ។ 
 កម�វ�ធីបណ�� ះបណ� លរយៈេពលខ�ីេផ្សងេទៀតផ�ល់េដយរជរដ� ភិបាលរួមមាន ជំនញសហ្រគិនមូលដ� នេដើម្ីបចាប់េផ�ើមសកម�ភាពបេង�ើន្របាក់ចំណូល ឬឣជីវកម�ខា� តតូច បណ�� ះបណ� លជន្រកី្រកបំផុតអំពីសុខភាព 
អនម័យ បរ�សា� ននិងកសិកម� និងការកសាងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីថ� ក់េខត� និង្រស�ក និងបុគ�លិកអង�ការេ្រ�រដ�ភិបាល។ 

៣.៤.៤ ការអបរ់� នងិការបណ�� ះបណ� លបេច�កេទសវ�ជ� ជវីៈ 
 េ�ឆា� ំ 2014 ក��ងចំេណមនិស្ិសតប��ប់ថ� ក់េ្រកាយមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ�ចំនួន 250 000 នក ់មានែត 3 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ែដលបានសិក្សោវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទសដូចជ កសិកម� វ�ទ្យោសា្រស� 

និងវ�ស�កម� ខណៈែដល 50 ភាគរយ បានសិក្សោែផ�ក្រគប់្រគងពាណិជ�កម� (្រកសួង អយក. ឆា� ំ 2015)។ ្រកសួងការងរ និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ (Ministry of Labour and 
Vocational Training េ�កាត់ថ MOLVT) បានប៉ាន់្របមាណថ បច��ប្បន�មានសិស្សចំនួន 36 120 នក ់ បានចូលេរៀនេ�េ�ក��ងកម�វ�ធីអប់រ� នងិបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស 

(technical and vocational education and training េ�កាត់ថ TVET) សាធារណៈទំាង 39 និងសា� ប័នននែដលបានចុះប��ីក��ជមយួ MOLVT  (កម�វ�ធរួីម
គា� ) ែដលក��ងេនះ 80 ភាគរយ ៃនពួកេគមានឣយុចេន� ះពី 15 ឆា� ំេ� 29 ឆា�  ំ (េយងតាមស�ិតិ TVET ឆា� ំ2015-16 )។  េបើេធៀបនឹងចំនួនយុវជនេ្រ�សាលាេ�ក��ង្របេទសកម��ជ TVET 
មានអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនទាបណស់។ មួយែផ�កគឺេដយសារែតគុណភាព ៃនសា� ប័នទំាងេនះ ប៉ុែន�មូលេហតុធំគឺថ ឪពកុមា� យគិតថ TVET បណ�� ះបណ� លស្រមាប់ការងរជំនញទាប និងមិនែមនជំនញខ�ស់េទ។ 
េដយេហតុេនះ សកា� នុពលរបស់ TVET ក��ងជួយការជួយបណ�� ះបណ� លយុវជនេដើម្ីបបំេពញតាមត្រម�វការៃនទីផ្សោរការងរ ពួកគាត់មិនយល់េទ។  
 បន� ប់ពីបានប��ប់ការសិក្សោេ�អនុវ�ទ្យោល័យ សិស្សឣចេ្រជើសយកការបន�ការអប់រ�ចំេណះទូេ�បីឆា� ំេទៀត េដើម្ីបទទួលបានស�� ប្រតបាក់ឌុប ឬឣចចុះេឈា� ះចូលេរៀនក��ងកម�វ�ធី TVET ជផ��វការ។ កម�វ�ធី 

TVET មធ្យមសិក្សោេនះ មានរយៈេពលែតមួយឆា� ំគត់ េហើយសិស្សនឹងទទួលបានការបណ�� ះបណ� លជំនញបេច�កេទស រួមមាន ការជួសជលុរថយន� េមកានចិទូេ� េមកានិចកសិកម� អគ�ិសនី េអឡិច្រត�និច ជួសជុលម៉ាសីុន្រតជក់ 

សំណង់សីុវ�ល និងបេច�កវ�ទ្យោកុំព្យ�ទ័រ។ TVET ស�ិតេ�េ្រកាមការទទួលខុស្រត�វរបស់ MoLVT ែដលមានមជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេខត�ជសា� ប័ន្របតិបត� ិ ។ កម�វ�ធី TVET ផ្សោរភា� ប់េ�កម�វ�ធីអប់រ�ចំេណះ

ទូេ�ផ�ល់េដយកសួងអប់រ� យុវជន នងិកីឡ។ 

តារង 48 (3-30) ការចះុេឈា� ះចលូេរៀនតាមក្រមតិបណ�� ះបណ� ល (សា� បន័ចះុប��ជីមយួ TVET និង MoLVT) 

ចនំនួសរបុៃនសា� បន័ 39 (ទទូាំង្របេទស) វគ�ខ�ី C1 C2 C3 ស�� ប្រត បាកឌ់ុប បរ��� ប្រត បរ��� ប្រតជន់ខ�ស ់ បណ� ិត 

សរបុ 12 074 1 478 309 203 6 888 15 116 52 0 
  ្រស ី 6 601 358 41 23 948 3 412 2 0 

្របភព៖ ្រកសួងការងរ 2015-16 
ចណំំ៖ C1, C2 និង C3 គឺជក្រមិតទាំង 3 ៃនវ��� បនប័្រតវ�ជ� ជីវៈ បេច�កេទស។  

 សិស្សែដលបានប��ប់មធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ�ឣចចុះេឈា� ះចូលេរៀនក��ងកម�វ�ធីអប់រ� និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (TVET) ។ េទាះជយ៉ងណ កម�វ�ធី TVET ក្រមិតមធ្យម មិនដូច

គា� នឹងមធ្យមសិក្សោចំេណះទូេ�េទ េ្រពាះរយៈេពលៃនការបណ�� ះបណ� លេ� TVET ឣ្រស័យេលើកម�វ�ធី និងមានរយៈេពលយ៉ងេហា莨ចណស់មួយឆា� ។ំ ឧទាហរណ៖៍ កម�វ�ធីបណ�� ះបណ� លជំនញវ�ជ� ជីវៈ និងបេច�កេទស្រត�វ

ផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លដល់េ�ពីរ ឬបឆីា� ំ និងបន� ប់ពីប��ប់ការសិក្សោ និស្ិសតនងឹទទួលបាន "ស�� ប្រតបេច�កេទស" ។ 
 កម�វ�ធី TVET ផ��វការនិងេ្រ�្របព័ន�ផ�ល់ជូននូវវគ�សិក្សោខ�ីៗ េដយមានេគាលបំណងជួយកាត់បន�យភាព្រកី្រកេ�តាមតំបន់ជនបទ។ រយៈេពលបណ�� ះបណ� លខ�ី គឺពីមួយែខេ�បួនែខ និង្របតិបត�ិការេ�

ក��ងមជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេខត�។ ការការបណ�� ះបណ� លមានដូចជ ផលិតកម�កសិកម�មូលដ� ន សំណង់ ជំនញជួសជុលម៉ូតូ សិប្បកម� និងការែកៃច�ម��បឣហា莨រ។  
 ទំនក់ទំនងរវង TVET និងការអប់រ�ចំេណះទូេ�នឹងបង� ញក��ងតារងខាងេ្រកាម៖ 

តារង 49 (3-31) TVET ផ��វការ នងិ្របពន័�អបរ់�ចេំណះទេូ� 

្រកបខ័ណ� គុណវឌុ្ឍិជត ិ ្របពន័�អបរ់�ចំេណះទេូ� ្របពន័� TVET  ្របពន័�អបរ់�ឧត�មសិក្សោ 

8  
ស�� ប្រតបណ� ិត ស�� ប្រតបណ� ិត  

7  
បរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ែផ�ក 
បេច�កវ�ទ្យោ/ឣជីវកម� 

បរ��� ប្រតជន់ខ�ស់ 

6  
បរ��� ប្រតែផ�កបេច�កវ�ទ្យោ/ 

វ�ស�កកម�/ឣជីវកម� 
បរ��� ប្រត 

5  
ស�� ប្រតេលើបាក់ឌុបែផ�ក 

បេច�កវ�ទ្យោ/ឣជីវកម� 
បរ��� ប្រតរង 

4 ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ស�� ប្រត TVET ក្រមិត III 
 

3 
ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

ស�� ប្រត TVET ក្រមិត II 
 



  
 

75 
 

2 
ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

ស�� ប្រត TVET ក្រមិត I 
 

1 ស�� ប្រតមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ ស�� ប្រតវ�ជ� ជីវៈជំនញ 
 

្របភព៖ CRCC ឆា� ំ2015 

៣.៤.៥ បទពេិសាធនព៍បីរេទស 
 េ�ក��ងែផ�កេនះ នឹងពិពណ៌នឧទាហរណ៍ៃនការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (TVET) និងការអប់រ�េ្រ�ផ��វការពីបណ� ្របេទសេផ្សងៗ។ 

៣.៤.៥.១ ការអបរ់� នងិ TVET េ�្របេទសហា莨� ណ 

 េ�្របេទសហា莨� ណ ្រក�ម្របឹក្សោស្រមាប់ការអប់រ� និងបណ�� ះវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (Council for Technical and Vocational Education and Training េ�កាត់ថ 

COTVET) បានបេង�ើតេឡើងក��ងឆា� ំ 2006 េដើម្ីបស្រមបស្រម�ល និង្រត�តពិនិត្យ្រគប់ទិដ�ភាពទំាងអស់ ៃនការអប់រ� និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈបេច�កេទស (TVET) េ�ក��ង្របេទសេនះ។ េ�េពលបានប��ប់

ការសិក្សោេ�អនវុ�ទ្យោល័យ យុវជនឣចេ្រជើសបន�ការសិក្សោេ�វ�ទ្យោល័យ ឬចូលេរៀនេ�សាលាជន់ខ�ស់ សាលាបេច�កេទសក្រមិតមធ្យម ឬវ�ទ្យោសា� នបេច�កេទសណមួយ។ មានការផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លេ្រ�្របព័ន�ផងែដរ 

ែដលភាគេ្រចើនតាមរយៈការហា莨ត់េរៀនជមួយសិប្បករ ខណៈែដលវគ�បណ�� ះបណ� លេ្រ�ផ��វការជេ្រចើនេទៀត្រត�វបានផ�ល់េដយអង�ការសហគមន ៍ និងអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលជពិេសស។ 
្របេទសហា莨� ណបានខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីបបេង�ើត្រកបខ័ណ� គុណវុឌ្ិឍជតតិាមរយៈ TVET េដយមានេគាលបំណងេលើកកម�ស់ឣជីពរបស់និស្ិសតែដលបានប��ប់ TVET ។ COTVET ក៏

ទទួលខុស្រត�វចំេពាះការអនុវត�កម�វ�ធីជតិហ�ឹកហ�ឺន (National Apprenticeship Programme េ�កាត់ថ NAP) ផងែដរ។  NAP ជកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� លរយៈេពលមយួឆា� ែំដលផ��

យុវជនែដលមានការអប់ រ� ្រតឹមក ្រមិតណមួយជមួយនឹង ្រគ�ប េ្រង�ន ែដលកំពុង ្របតិបត�ិការឣជី វកម�ខា� តតូចណមា� ក់។ កម�វ�ធីេនះភាគេ្រចើនមានេគាលេ�េលើយុវជនែដលមិនឣចបន�ការសិក្សោថ� ក់េ្រកាយអនុវ�ទ្យោល័យ។ 
ដូចគា� ជមួយនឹងម៉ូែដលហ�ឹកហ�ឺនពីបុរណែដរ COTVET បានេប�ជ� បង់្របាក់ឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន និងផ�ល់ឯកសារដល់កូនសិស្សែដលកំពុងេរៀនជមួយ។ NAP ក៏មានប���លគេ្រមាងថវ�កាសា� ៃដៃច�្របឌតិជូនដល់្រគ�បេ្រង�នែដលបាន

បណ�� ះបណ� លកូនសិស្សទទួលបានលទ�ផលល�តាមក្រមិតជំនញផងែដរ។ NAP នឹងផ�ល់ឱកាសឱ្យសិស្សបានហ�ឹកហា莨ត់េ�ក��ងវ�ស័យេ្រ�្របព័ន�។  

៣.៤.៥.២ មជ្ឈមណ� លសកិ្សោសហគមនេ៍�្របេទសឥណ�� េណសុ ី

 រដ� ភិបាលឥណ�� េណសីុមានការេប�ជ� ចិត�យ៉ងមុតមាំក��ងការេលើកកម�ស់មជ្ឈមណ� លសិក្សោសហគមន៍ (Community Learning Centres េ�កាត់ថ CLC) ដូចមាន

ភ័ស��តាងបង� ញថ ចំនួន CLC េកើនេឡើងពី 484 ក��ងឆា� ំ 1999 េ� 3064 ក��ងឆា� ំ 2008 ែដលបានេរៀបចំេ�ទូទំាង្របេទស។ កម�វ�ធីសំខាន់រួមមាន អក�រកម�មុខងរ ការអប់រ�កុមារតូច ការអប់រ�សមមូល 

ជំនញវ�ជ� ជីវៈ សហ្រគិនភាព កីឡនិងការកម្សោន� និងការអប់រ��ស�ី។ CLC ្រត�វបានេគរកេឃើញថ មាន្របសិទ�ភាពក��ងការេលើកកម�ស់ចំេណះដឹងសហគមន៍។ ្របសិទ�ភាពរបស់ CLC ្រត�វបានវស់ែផ�កេលើសូចនករដូចជ 

វត�មានរបស់សិស្ស សា� នភាពសង�មរបស់សិស្ស ្របវត�្ិរគ�បេ្រង�ន និង្របេភទៃនអគារ CLC ។ ផលប៉ះពាល់វ�ជ�មានក៏្រត�វបានេគរកេឃើញផងែដរ   គថឺ  តាមរយៈកម�វ�ធី CLC សហគមន៍

ឣចែកលម�សា� នភាពេសដ�កិច�សង�មរបស់ពួកេគ។ យុវជនមានឱកាសចូលបន�ការសិក្សោជផ��វការេឡើងវ�ញបន� ប់ពីបានចូលរួមវគ�សិក្សោេ� CLC ។ តាមរយៈកម�វ�ធីបេង�ើត្របាក់ចំណូល (income-generating 
programme) យុវជនឣចបេង�ើតជ្រក�មេបើកហា莨ងេមកានិកមួយ និងបេង�ើតឧស្សោហកម�ខា� តតូចេផ្សងេទៀត។ តាមរយៈកម�វ�ធអីប់រ�និងគំាពំារកុមារតូច (early childhood care and 
education) ឪពកុមា� យមានទឹកចិត�ក��ងការប���នកនូេ�សាលាេរៀន។ តាមរយៈកម�វ�ធកីារអប់រ�្រគ�សារ និងកីឡនិងការកំសាន� (family education and sport and recreation 
programmes) សហគមន៍បានចាប់េផ�ើមអនុវត�ែបបែផនជីវ�តរស់េ�្របកបេដយសុខភាពល� (េយងតាម UNESCO 2008b) ។  
 CLC េ�ឥណ�� េណសីុភាគេ្រចើនផ�ល់ហិរ��ប្បទានេដយរដ� ភិបាល ែដលមិនឣច្រទ្រទង់មជ្ឈមណ� លបានយូរអែង�ងេទ។ ការវយតៃម�របស់ UNESCO បានរកេឃើញថ 

តមា� ភាពក��ងរចនសម�័ន�្រគប់្រគងៃន CLC ទាក់ទងេ�នឹងនិរន�រភាព។ ដូេច�ះ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងការចូលរួមចែំណកពីសិស្សដល់ថវ�កា្របតិបត�ិការ CLC ឣចបេង�ើននិរន�រភាពរបស់វបាន។ 
 េមេរៀនសំខានែ់ដលឣចេរៀនបានពីបទពេិសាធន៍របស់្របេទសឥណ�� េណសីុគឺ បុគ�លិក CLC និងការ្រគប់្រគងគួរែតបន�វយតៃម�ត្រម�វការរបស់សហគមន៍ ជពិេសសស្រមាប់កម�វ� ធីបេង�ើត្របាក់ចំណូល។ ែបបេនះ
ឣចឱ្យមជ្ឈមណ� លផ�ល់នូវជំនញតាមត្រម�វការដល់សហគមន៍។ េលើសពីេនះេទៀតអ�ក្រគប់្រគង និងបុគ�លិកទេីនះគួរមានសមត�ភាពក��ងការបេង�ើត្របាក់ចំណូលស្រមាប់មជ្ឈមណ� លេនះ េដយមិនែមនពឹងែផ�កខា� ងំេពកេលើមូលនិធិពីរដ� ភិបាលេនះេទ 

េហើយក៏្រត�វបេង�ើត្របាក់ចំណូលស្រមាប់សហគមន៍ផងែដរ។ 

៣.៤.៥.៣ គេ្រមាងផ��ចេផ�ើមជវីភាពយុវជនេ្រ�សាលា (IDEJEN) េ�្របេទសៃហទ ី

 គេ្រមាងផ��ចេផ�ើមជីវភាពយុវជនេ្រ�សាលារបស់ៃហទីេឈា� ះថ (Initiative pour le développement des jeunes en dehors du milieu 
scolaire េ�កាតថ់ IDEJEN (2003 11) មានេគាលេ�េលើយុវជនេ្រ�សាលាែដលមានឣយុព ី15 េ� 24 ឆា� ំ។ គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងអភិវឌ្ឍជំនញអក�រកម�របស់យុវជនែដលបានសិក្សោតិចតួច 

ឬមិនបានសិក្សោតាមរយៈការអប់រ�េ្រ�្របព័ន�មូលដ� ន ។ IDEJEN េ្របើ្របាស់វ�ធីសា្រស�្របព័ន�សិក្សោរួមឣចបត់ែបនបាន ែដលប���លអក�រកម�និងការេរៀនេលខ អប់រ� បំណិនជីវ�ត ការបណ�� ះបណ� លបេច�កេទស 

និងការេរៀបចំស្រមាប់ឱកាសជីវ�តនន ។ មជ្ឈមណ� លយុវជនបេ្រង�ននិស្ិសតអំពីការអប់រ�មូលដ� ន បំណិនជីវ�ត និងការអប់រ�វ�ជ� ជីវៈ/បេច�កេទស ែដលតាមតាមរយៈេនះ អ�កសិក្សោឣច្រគប់្រគងជំនញយ៉ងសំខាន់េ្រត�មស្រមាប់ការងរ។ 

យុវជន្រត�វបានបំពាក់េដយជំនញស��ល (ឧទាហរណ៍៖ ជំនញែដលបេ្រង�នពួកេគអំពីរេបៀបេរៀនេធ�ើពាណិជ�កម�) និងជំនញពាណិជ�កម�ជក់លាក់ណមួយ ែដលពួកេគឣចេ្របើ្របាស់េដើម្ីបគំា្រទជីវភាពរស់េ�របស់ពួកេគ។ 

ការបណ�� ះបណ� លអំពីការងរមូលដ� ន ្រត�វបន�េដយដំណក់កាលអនុវត�្រសបគា� នឹងជីវភាពរស់េ�រយៈេពល្របំាមួយែខ ែដលក��ងអំឡ�ងេពលេនះ បុគ�លិកបណ�� ះបណ� ល្រត�វផ�ល់ការគំា្រទែដលជសា� នស្រមាប់ពួកេគ ការ្របកឹ្សោ 

និងេសវេផ្សងៗ េ្រពាះថ  យុវជនឣច្រតឡប់េ�សាលាេរៀនវ�ញ ឬែស�ងរកការងរេ�ក��ងវ�ស័យេសដ�កិច�ផ��វការ ឬមិនផ��វការ។ 

៣.៤.៥.៤ ្រកបខណ័� គណុវឌុ្ឍជិត ិេ�ឣ្រហ�កិខាងត្ប�ង 

 ឣ្រហ�ិកខាងត្ប�ងបានអនុវត�្រកបខ័ណ� គុណវុឌ្ិឍជតិក��ងឆា� ំ 1998។ វ្រត�វបានរចនេឡើងជ្របព័ន�រួមេដយមានរេបៀបវរៈផ� ស់ប��រេដើម្ីបេលើកកម�ស់ការសិក្សោស្រមាប់ឣ�ហ�ិកខាងត្ប�ងតាមែបបលទ�ិ

្របជធិបេតយ្យមិន្របាកាន់េភទ និងជតិសាសន៍។ ្រកបខ័ណ� េនះមានបំណងបេង�ើត្រកបខណ័� ថ� ក់ជតិរួមែតមួយស្រមាប់សមិទ�ផិលសិក្សោ ជួយស្រម�លដល់ដំេណើរការចល័ត និងការរ�កចេ្រមើនេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ� ការបណ�� ះបណ� លនិងឣជីព 
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បេង�ើនគុណភាពអប់រ�និងបណ�� ះបណ� ល និងការពេន��នការលុបបំបាត់ការេរ�សេអើងមិន្រតឹម្រត�វកន�ងមក។ រដ� ភិបាលបានេធ�ើការែកទ្រមង់ថ�ីេ�ក��ង្រកបខ័ណ� េនះេដើម្ីបស្រម�លនិងកំណត់ការរ�កសាយៃនគុណវុឌ្ិឍេផ្សងគា� ។ 
្រកបខ័ណ� គុណវុឌ្ិឍថ�ីេនះែបងែចកក្រមិតៃនសមិទ�ិផលចំនួនដប់ និងបានកណំត់អន្ុរកបខណ័� បីេទៀតគឺ (១) គុណវុឌ្ិឍអបរ់�ចំេណះទូេ�និងការអបរ់�និងការបណ�� ះបណ� លបែន�ម (General and Further Education 
and Training Qualifications) (២) គុណវុឌ្ិឍឧត�មសិក្សោ (Higher Education Qualifications) និង (៣) គុណវុឌ្ិឍការងរ និងពាណិជ�កម� (Trades and 
Occupations Qualifications)។ ការេធ�ើកំែណទ្រមង់ទំាងេនះមានេគាលបំណងេដើម្ីបេលើកកម�ស់ការផ� ស់ប��រពីសាលាេ�ការងរ និងេដើម្ីបផ�ល់ការែណនំឣជីពឱ្យមាន្របសិទ�ភាពជងមុន និងការទទួលសា� ល់ការសិក្សោ

កន�ងមក។ េគាលបំណងមួយេទៀតៃនកំែណទ្រមង់េនះគឺេដើម្បីបេង�ើនការស្រមបស្រម�លក��ងចំេណមសា� ប័នេផ្សងគា�  និងភាគីពាក់ព័ន�េ�ក��ង្របព័ន�អប់រ�។ េគាលនេយបាយ និងការវយតៃម�ប��ប់ស�ីពីការទទួលសា� ល់ការេរៀនមុន  ៗ

ការចុះប��គីុណវុឌ្ិឍ ការទទួលសា� ល់គុណភាពសា� ប័នជំនញ ការ្របមូលផ��ំ និងការេផ�រឥណទាន្រត�វបានបេង�ើតេឡើង។ គេ្រមាងេសវដំបូន� នឣជពីជត្ិរត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបជួយដល់អ�កេ្របើ្របាស់ែស�ងរក្របព័ន�អប់រ� 

និងការបណ�� ះបណ� ល មានឃា� ំងព័ត៌មានតម�ល់សមិទ�ផលសិក្សោ និងផ�ល់នូវការយល់ដឹងេ�ក��ងសា� នភាពៃន្របព័ន�េនះ េនះេបើេយងតាមទិន�ន័យកំណត់្រតាថ� ក់ជតិរបស់អ�កសិក្សោ (National Learners’ 
Records Database) ។   

៣.៥ សន�ិដ� ន និងអនុសាសន៍ 
 អ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោក��ងចំ េណមសិស្សមធ្យមសិក្សោទុ តិយភូមិ េ�ែតមានក្រមិតខ� ស់។  
្របសិនេបើប���លគា� ជមួយនឹងអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនទាបផងេនះ ភាគរយៃនេក�ងជំទង់ែដលមានឣយុេរៀនេ�មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិែដលេ�េ្រ�សាលាមានចំនួនជិតមួយភាគបួន។ កតា� ជំរុញឱ្យមាន

ការេបាះបង់ការសិក្សោេនះគឺស��គសា� ញ នងិមានេ្រចើន របច់ាបតំ់ាងពីតៃម�ទាបែដលឪពកុមា� យេមើលេឃើញក��ងការវ�និេយគេ�ក��ងវ�ស័យអប់រ� េដយសារែតគុណភាពអប់រ�េ�ទាប។  
 តាមពិត គុណភាពអប់រ�ែដលវយតៃម�តាមរយៈ្របេភទការងរែដលយុវជនឣចរកបានបន� ប់ពីការប��ប់ការសិក្សោេនះមិនឣចទាក់ទាញឪពកុមា� យឱ្យទុកកូនេ�េរៀនក��ងសាលាេនះេទ។ ្របការ
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សារែតការងរក��ងវ�ស័យេ្រ�ផ��វការគឺជេរឿងធម�តាស្រមាប់យុវជនែដលមានជំនញទាប គួរែតមានគេ្រមាងទទួលសា� ល់ជំនញមួយែដលឣចេធ�ើឱ្យបទពិេសាធន៍េ្រ�ផ��វការរបស់យុវជនមានសុពលភាព និងឣច

ជួយនិេយជកក��ងការេធ�ើការសេ្រមចចិត�េ្រជើសេរ�សយុវជនទំាងេនះជបុគ�លិក។ 
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ជំពូកទី ៤: 
ប�� ្របឈមក��ងការងរែដល�ស�ីកម��ជជួប្របទះ 

 ្របេទសកម��ជបានេធ�ើឱ្យមានការរ�កចំេរ�នយ៉ងធំេធងស្រមាប់ការផ�ល់សិទ�ិអំណចរបស់�ស�ីចាប់តំាងពីចុងទសវត្សឆា�  ំ 1990 ។ គមា� តេយនឌ័រ (Gender disparities) 
េ�ក��ងវ�ស័យអប់រ�្រត�វបានកាត់បន�យយ៉ងខា� ំងេ�្រគបក់្រមិតទំាងអស់េដយមានយុវតីេ្រចើនជងយុវជនបានប��ប់បឋម និងមធ្យមសិក្សោ។ យុវតកីម��ជេពលបច��ប្បន�េនះទំនងជមានលទ�ភាពេ�សាលាេរៀន 

និងេចះឣនេចះសរេសរជងជនំនម់ុន។ �ស�ីចូលរួមកមា� ំងពលកម�បានេកើនេឡើងផងែដរចាប់តំាងពីឆា� ំ 2004 មក ប៉ុែន�គមា� តអ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�រវង�ស� ី និងបុរសេ�ែតមានដែដលគ្ឺរបែហល 12% ក��ង 
2014។ េបើេទាះជមានសមិទ�ផលទំាងេនះក៏េដយ ក៏ភាគេ្រចើនៃនការងររបស់យុវតីទំាងេនះគឺជការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ និងជការងរេ្រ�ផ��វការែដលមានលក�ខណ� ការងរមិនស�ិតេស�រ និងមានចំណូលមិនេទៀងទាត់ 

ឬចំណូលទាប ឬមានហា莨និភ័យ ៃនការជួញដូរ និងការេកង្របវ��� (េយងតាម  ADB ឆា� ំ 2013) ។ ចំែណកៃនយុវតអីសកម� និងេ�េ្រ�សាលាខ�ស់ជងយុវជន ។ េលើសពីេនះ 

�ស�មីានលទ�ភាពក��ងការទទួលបាននិងការ្រគប់្រគងធនធាននិងឱកាសតិចតួច ស្រមាបប់េង�ើនជំនញ និងការសេ្រមចចិត�របស់ពួកេគេ�ខាងេ្រ�ផ�ះ ខណៈបទដ� នសង�មក៏ជះឥទ�ិពលដល់ការសេ្រមចចិត�ការងរស្រមាប់�ស�ីែដរ។ 
 ជំពូកេនះបង� ញអំពីប�� ្របឈមនឹងការងរស្រមាប់�ស�យុីវតេី�កម��ជ តាមរយៈលទ�ផលៃនការពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ� (Focus Group Discussions េ�កាតថ់ FGD) 
ចំនួន 18 ្រក�មែដលមាន្រស�ីចំនួន 125 នក់ ភាគេ្រចើនមានឣយុចេន� ះព ី15 េ� 30 ឆា�  ំែដលរស់េ�ក��ងតំបន់ទី្រក�ង នងិជនបទ។ េគាលបំណងគឺេដើម្ីបែស�ងយល់ឱ្យបាន្របេសើរជងមុនអំពីសា� នភាពរបស់យុវតីេ� 

ក��ងនិងេ្រ�ទីផ្សោរការងរ និងកតា� ប៉ះពាល់េលើការសេ្រមចចិត�របស់ពួកេគក��ងការចូលរួម ឬមិនចូលរួមេ�ក��ងសកម�ភាពេសដ�កិច�។ ការពិភាក្សោបានេផ� តេលើសា� នភាពទីផ្សោរការងរក��ងតំបន់

េ�ក��ងសហគមនែ៍ដលបានសមា� ស ភាពផ��វការ បទដ� នសង�មវប្បធម៍ (socio-cultural norms) េ�េលើតួនទីរបស់�ស�ី លទ�ភាពទទួលបានការគំា្រទពីបណ� ញសង�ម 

និងឱកាសៃនការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ។   
 ែផ�កេ�សល់ ៃនជំពូកេនះ្រត�វបានេរៀបចេំឡើងជបួនែផ�គឺ៖ ទីមួយ បង� ញពីសា� នភាពទីផ្សោរការងរនេពលបច��ប្បន�េ�កម��ជ។ ទីពីរ ពិនិត្យទីផ្សោរការងរពិតស្រមាប់�ស�ី រួមទំាងភាពមិនផ��វការ 

(informality)  បទដ� នសង�ម គមា� តពត័មាននិងបណ� ញសង�ម ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ និងការផ�ល់េសវការងរ និងការេបាះបង់ការសិក្សោ។ ទីបី បង� ញអំពីេគាលនេយបាយ 

និងយុទ�សា�ស�អនុវត�របស់រជរដ� ភិបាលកម��ជ េដើម្ីបេលើកកម�ស់ការផ�ល់សិទ�ិអំណចេសដ�កិច�ដល់�ស� ីនិងកំេណើនៃនការចូលរួមេ�ក��ងសកម�ភាពសង�ម។ ទីបួននិងជចុងេ្រកាយ បង� ញពីការសន�ិដ� ន និងអនុសាសន៍ពាក់ព័ន�

នឹងេគាលនេយបាយសំខាន់ៗ ។ 

៤.១ សា� នភាពទីផ្សោរការងរ 
៤.១ .១  កមា� ំងពលកម�  

 ចាប់តំាងពីឆា� ំ 2010 ្របេទសកម��ជសេ្រមចបាននូវអ្រតាកំេណើនមធ្យម្របចំាឆា� ំ 7 ភាគរយ (េយងតាម World Bank 2017) ។ 
កំេណើនេនះបានរួមចំែណកយ៉ងសំខាន់ដល់ការកាត់បន�យភាព្រកី្រកឱ្យធា� ក់មក្រតឹម 17,7 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2012 ែដលេដើមឆា� ំ 2000 អ្រតា្រកី្រកមានរហូត 50 ភាគរយ (េយងតាម World 
Bank 2017) ។ ជមួយនឹងកំេណើនេសដ�កចិ� ក៏មានការរ�កចេ្រមើនក��ងអ្រតាការងរ គួរឱ្យកត់សមា� ល់ផងែដរ។ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 កម��ជមានកមា� ំងពលកម�ចំនួន 8,26 លាននក់ ែដលក��ងេនះ 13 
ភាគរយ ស�ិតេ�ក��ងរជធានីភ�ំេពញ 12 ភាគរយ េ�ក��ងតំបន់្រក�ងេផ្សងេទៀត និងេ�សល់ 75 ភាគរយ ស�ិតេ�តំបន់ជនបទ (សូមេមើល តារង 4.1) ។ អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�ក��ងឆា� ំ 2014 
មានចំនួន 83 ភាគរយ និងអ្រតាអ�កមានការងរេធ�ើមានចំនួន 78 ភាគរយ ។ អ្រតាការងរេ�តំបន់ជនបទខ�ស់ជងទី្រក�ងផងែដរ។  

តារង 50 (4-1) ្របជជននងិកមា� ំងពលកម� ឣយុព ី15 េ� 64 ឆា� ំ តាមេភទ និងភមូសិា្រស� ឆា� ំ 2014 (គតិជភាគរយ) 

 កម��ជ រជធានភី�េំពញ ទ្ីរក�ង  ជនបទ 
ចនំនួ្របជជនសរបុ 15,184 1,794 1,796 11,594 
្របជជនក��ងឣយេុធ�ើការ សរបុ 10,001 1,361 1,219 7,421 
កមា� ំងពលកម� 8,259 1,060 961 6,238 

អ្រតាចលូរមួកមា� ំងពលកម� 
 �ស� ី 77.5 72.2 71.1 79.6 
 បរុស 87.9 84.1 87.3 88.7 
 ទាំងពរីេភទ 82.6 77.9 78.8 84.1 

អ្រតាការងរ 
 �ស� ី 77.4 72.0 71.0 79.4 
 បរុស 87.8 84.0 86.9 88.6 
 ទាំងពរីេភទ 82.4 77.8 78.6 83.9 
្របភព៖ CSES 201 

 
 េបើនិយយពីអ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�េ�ក��ងឆា� ំ 2014 ្រក�មឣយុែដលសកម�បំផតុគឺ្រក�ម ឣយុពី 25 េ� 34 ឆា� ំ (91 ភាគរយ) និងឣយុពី 35 េ� 44 ឆា�  ំ(91 
ភាគរយ) ។ អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�របស់យុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 24 ឆា�  ំមានចំនួន 72 ភាគរយ ។ អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�ទំាងយុវតី និងយុវជនែដលមានឣយុពី 15 េ� 19 ឆា�  ំ
េ�ក��ងឆា� ំ 2014 មានចំនួន 60 ភាគរយ (សូមេមើល តារង 4.2) ។ ចាបព់ីឣយុ 20 ឆា� េំ� អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�របស់បុរសខ�ស់ជង�ស�ី 9 ភាគរយ េហើយភាពខុសគា� េនះបន�េ្រចើនេឡើងៗ 
េ�េពលពួកេគមានឣយុកាន់ែតេ្រចើនែដរ។ អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�របស់�ស�ីបានេកើនេឡើង 2,5  ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2014 េធៀបេ�នឹងឆា� ំ 2004 េទាះជមានការធា� ក់ចុះេ�ចេន� ះឆា�  ំ2009-14 ក៏
េដយ។ អ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�ក��ងតំបន់ជនបទក៏ខ�ស់ជងេ�រដ�ធានី ឬទ្ីរក�ងេផ្សងេទៀត (សូមេមើល តារង 4.3) ។ 

តារង 51 (4-2) អ្រតាចូលរមួកមា� ំងពលកម� តាម្រក�មឣយ ុនិងេភទ ឆា� ំ 2014 គិតជភាគរយ 
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្រក�មឣយ ុ 2014 
�ស� ី បរុស ទាំងពរីេភទ 

15-19 60.1 60.5 60.3 
20-24 78.1 87.1 82.8 
25-34 85.1 97.0 90.9 
35-44 84.6 97.9 91.0 
45-54 81.4 95.9 88.1 
55-64 66.8 86.1 74.7 

សរបុ (15-64) 77.5 87.9 82.6 
្របភព៖ CSES 201 

តារង 52 (4-3) អ្រតាចូលរមួកមា� ំងពលកម� តាមឆា� ំ (2004, 2009 និងឆា� ំ 2014) តាមេភទ និងតំបន ់គិតជភាគរយ 

 2004 2009 2014 
សរបុ (15-64) 79.9 84.4 82.6 
�ស� ី 75.0 80.3 77.5 
បរុស 85.4 88.8 87.9 
ទ្ីរក�ង 67.7 68.7 77.9 
ទ្ីរក�ងេផ្សងេទៀត 77.2 77.0 78.6 
ជនបទ 82.4 87.6 84.1 

 ្របភព៖ វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�កម��ជឆា� ំ 2008 ្រកសួងែផនការឆា� ំ 2015 

 
 េទាះបីជមានអ្រតាការងរខ�ស់ក៏េដយ ក៏ 47 ភាគរយ ៃនចំនួន្របជជនបានរងេ្រគាះេដយសារភាព្រក្ីរកមានេ្រចើនកតា�  (multidimensional poverty) េនះេបើ

តាមការគណនេដយែផ�កេលើទិន�ន័យរបស់្រគ�សារខ�ះខាត (household deprivations) េ�ក��ងវ�ស័យការអប់រ� សុខភាព និងបទដ� នរស់េ� (េយងតាម HDR, 2015) ។ េដយសារែត

កំេណើនេសដ�កិច�កម��ជមានមូលដ� នតូចចេង��តនិងពឹងែផ�កយ៉ងខា� ំងេ�េលើការផ� ស់ប��រក��ងត្រម�វការ និងលំហូរមូលធនពីខាងេ្រ� ្របេទសេនះបាន្របឈមនឹងប�� ជេ្រចើនក��ងការធានឱ្យមានការងរមានគុណភាពល� 

េដយរប់ប���លទំាងការេធ�ើេសដ�កិច�សម្ប�រែបប ការទាក់ទាញការវ�និេយគ ការេលើកកម�ស់ជំនញ និងការផ� ស់ប��រមនុស្សពីការងរេ្រ�ផ��វការ និងងយរងេ្រគាះេ�ជការងរផ��វការវ�ញ។  
 អង�ការពលកម�អន�រជតិ (International Labour Organization េ�កាត់ថ ILO) បានកំណតថ់ ការងរសមរម្យ (Decent work) ្រត�វ
មានសមាសភាគបួនគឺ៖ (1) ការេលើកកម�ស់សិទ�ិមូលដ� នក��ងការងរ (2) ការធានជីវភាព្រគប់្រគាន់ (3) ការផ�ល់ការគំាពារសង�ម រួមទំាងបរ�សា� នការងរមានសុវត�ិភាព និង (4) ការេលើកកម�ស់ការសន�នសង�ម

រវងនិេយជក កម�ករ និងរជរដ� ភិបាល។ ការងរងយរងេ្រគាះដូចជ កម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន និងកម�ករក្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ មានចំនួនេ្រចើនជងពាក់កណ� ល (53.6 ភាគរយ) ៃនការងរសរុបេ�ក��ងកម��ជ (េយងតាម Kanol, 
Khemarin and Elder 2013) ។     
 ការងររបស់យុវតីេ្រចើនជួបលទ�ផលលំបាកេ្រចើនជងយុវជន។ ្របែហល 60 ភាគរយ ៃនកម�ករជ�ស�ីស�ិតេ�ក��ង្របេភទការងរងយរងេ្រគាះេ�ឆា� ំ 2014 េធៀបបុរសមានែត 51 ភាគរយ 

ប៉ុេណ� ះ (េយងតាម ្រកសួងែផនការ ឆា�  ំ2015)។ េនះគឺេដយសារែតេហតុផលជេ្រចើន ែដលក��ងេនះេហតុផលដ៏ធមំួយគឺ �ស�្ីរត�វទទួលបន��កការងរផ�ះជេ្រចើនែដលជការងរគា� ន្របាក់ែខ។ កម�ករែខ�រភាគេ្រចើនេធ�ើ

មុខរបរបឋមេ�េឡើយ ដូចជ (កសិកម� កាបអ់ុស និងេនសាទ) ែដលមានអ្រតារហូតដល់ 45 ភាគរយ េ�ក��ងឆា� ំ 2014 (សូមេមើល តារង 4.4) ។ េដយមានការរ�កចេ្រមើនែផ�កវ�ស័យឧស្សោហកម�កាត់េដរ កម�ករ

មួយចំនួនធំ ជពិេសស�ស�ីឣចែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខែដលឣចបង� ញថ មានការេកើនេឡើងនូវនិេយជិតមាន្របាក់ែខ និងមានការធា� ក់ចុះនូវការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ ក��ងចេន� ះឆា�  ំ2004 និង 2014 
(សូមេមើល តារង 4.5) ។   

តារង 53 (4-4) បែំណងែចកកមា� ំងពលកម� តាមវ�សយ័ (2004, 2009 នងិឆា� ំ 2014) គិតជភាគរយ 

 2004 2007 2009 2014 Female Male 
 

កសកិម� 58.7 58.1 57.6 45.3 46.7 43.9 
ឧស្សោហកម� 13.8 14.7 15.9 24.3 24.1 24.5 
េសវកម� 27.5 27.2 26.5 30.4 29.2 31.5 

 ្របភពទិន�នយ័៖ CSES ឆា� ំ 2004, 2007, 2009, និង 2014 
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តារង 54 (4-5) បែំណងែចកកមា� ំងពលកម�តាមមុខរបរសខំាន ់ឆា� ំ 2004 - 2014 (គិតជ ភាគរយ) 

 2004 2007 2009 2014 Female Male 
នេិយជតិមាន្របាកែ់ខ 22.5 25 26.9 44.4 39.3 49.1 
នេិយជក 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 
កម�ករគណនផី� លខ់��ន 38.7 38.7 49.2 49.6 54.2 45.4 
កម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាកែ់ខ 38.2 36.2 23.5 5.6 6.1 5.2 
េផ្សងេទៀត 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 
្របភពទិន�នយ័៖ CSES ឆា� ំ 2004, 2007, 2009, និង 2014 

 ជេហតុផលមួយែដលនំឱ្យលទ�ផលទីផ្សោរការងររបស់យុវជន និងយុវតីមិនេស�ើគា�  គឺគមា� ត ៃនការទទួលបានការអប់រ� ។ េទាះបីជអ្រតាចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�ក្រមិតបឋម និងមធ្យមសិក្សោ

របស់យុវតីខ�ស់ជងយុវជនក៏េដយ ក៏និន� ការេនះផ��យគា� វ�ញ ចាប់ពីវ�ទ្យោល័យេឡើង។ សមាមា្រត ៃនអ្រតាយុវជននិងយុវតីែដលបានប��ប់បឋមសិក្សោ មធ្យមសិក្សោ និងឧត�មសិក្សោបានធា� ក់ចុះពី 0,89 មក្រតឹម 0,56 េ� 
0,33 េរៀងគា�  (េយងតាម ADB និង ILO 2013) ។ េដយសារែតភាគេ្រចើន ៃនកម�ករេ�ក��ង្របេទសកម��ជេរៀនបាន្រតឹមបឋមសិក្សោ និងអនវុ�ទ្យោល័យ (សូមេមើល តារង 4.6) 
វជការលំបាកស្រមាប់ពួកេគក��ងការែស�ងរកការងរែដលមានជំនញ។ ែផ�កខាងេ្រកាមេនះបង� ញពីធាតុពិត ៃនទផី្សោរការងររបស់�ស�ីឱ្យសីុជេ្រ�បែន�មេទៀត ពិេសសស្រមាប់យុវតី ែដលមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 30 ឆា� ំ។  

តារង 55 (4-6) យវុជនកពំុងេធ�ើការ  ែដលមានឣយ ុ15 ឆា� ំេឡើង តាមក្រមិតអបរ់� ឆា� ំ 2012 (គិតជ ភាគរយ) 

 2012 
សរបុ �ស� ី    បរុស 

បច��ប្បន�កំពុងសិក្សោ   11.8 10.2 13.6 
មិនែដលបានចូលេរៀន (ឬបានខ�ះ) 15.9 20.5 10.9 
បានប��បប់ឋមសិក្សោ 40.4 43.5 37.0 
បានប��ប់មធ្យមសិក្សោ 28.8 23.9 34.1 
បានប��បស់ាលាបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ 1.0 0.6 1.5 
បានប��បស់ាកលវ�ទ្យោល័យ 2.1 1.3 3.0 
សរបុ 100 100 100 

្របភព៖ SWTS-Cambodia ឆា� ំ 2012  

៤.២ ទីផ្សោរការងរស្រមាប់�ស�ី 
កំេណើនការងរែដលសេ្រមចបានអំឡ�ងពាក់កណ� លទស្សវត៍ឆា� ំ2000 មិនបានផ�ល់ជ្របេយជន៍ឱ្យយុវជន និងយុវតីេស�ើគា� េទ។ វ�សមភាពេយនឌ័រ (Gender inequality) 
ក��ងទីផ្សោរការងរេ�កម��ជេ�ែតបន�េកើតមានេបើេទាះបីជអ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម�របស់�ស�ី និងការទទួលបានការអប់រ�របស់�ស�ីេកើនេឡើងក៏េដយ។ គមា� តេយនឌ័រេ�ក��ងអ្រតាចូលរួមកមា� ំងពលកម� (labour force  
participation rate  េ�កាត់ថ LFPR) េ�កម��ជឆា� 2ំ014 មានចំនួន 12 ភាគរយ  (NIS, 2015) និងធនគារអភិវឌ្ឍន៍ឣសីុ (ឆា�  ំ 2013)  រកេឃើញថ 

គមា� ត្របាក់ែខ (wage gap) រវងបុរស�ស�ីមានចំនួន 27 ភាគរយ ។ អ្រតា�ស�ីចូលរួមកមា� ំងពលកម�ទាបែបបេនះគឺបណ� លមកពឧីបសគ�ៃនទីផ្សោរការងរដូចជ កង�ះភាពផ��វការ (informality) 

បទដ� នសង�មវប្បធម៍ែដលររំងតួនទីរបស់�ស�ីកម��ជេ�ក��ងសង�ម កង�ះព័ត៌មានអំពីឱកាសការងរ និងបណ� ញសង�ម លទ�ភាពទទួលបានការអប់រ�និងកម�វ�ធីបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមានក្រមិត និងការេបាះបង់ការសិក្សោេ�

ក្រមិតដំបូង។  
ែផ�កេនះគូសប�� ក់ពីការពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ� (focus group discussion-FGD) ែដលបានអនុវត�េ�ក��ងេខត�ចំនួនបួន (រជធានីភ�េំពញ េខត�កំពត េខត�េសៀមរប និងេខត�មណ� លគីរ�) េដើម្ីបឱ្យ

�ស�ីយល់ដឹងអំពីឧបសគ�ៃនទីផ្សោរការងរទំាងេនះ។ មាន�ស�សីរុបមានចំនួន 125 នក់្រត�វបានសមា� សតាមរយៈ FGD  ទំាង 18 ្រក�ម ែដលភាគេ្រចើនជ�ស�ីមានឣយុចេន� ះពី 15 េ� 30 ឆា� ំ ប៉ុែន�ក៏មាន

�ស�ីវ�យចំណស់មួយចំនួនផងែដរ ែដលឣចផ�ល់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន�នឹងសង�មវប្បធម៍ែដលជកតា� ប៉ះពាល់ដល់សកម�ភាពេសដ�កិច� និងជីវ�តរបស់�ស�ីវ�យេក�ង ។ សមា� សន៍ព័ត៌មានសំខាន់ (Key informant 
interviews-KII) ជមួយ្របធានភូមិក៏្រត�វបានេធ�ើេឡើងផងែដរ។  ពិធីការសមា� សន៍្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបទាញយកព័ត៌មានេផ្សងៗ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ និងឧបសគ�ចំេពាះជេ្រមើសការងររបស់�ស�ី 

(សូមេមើលឧបសម�័ន 4.A1 ស្រមាប់វ�ធសីា�ស�សមា� សន៍) ។ ែផ�កបន�េនះពិភាក្សោអំពីការយល់ដឹងរបស់្រក�មការេគាលេ�ស�ីពីឧបសគ�ៃនទីផ្សោរការងរ ។ 

៤.២.១ ភាពមនិផ��វការ (Informality)
 េសដ�កិច�កម��ជមួយែផ�កធំឣ្រស័យេលើការងរេ្រ�្របព័ន�មានលក�ណៈជការងរមានគុណភាពទាប ែដលអង�ការពលកម�អន�រជតបិានឱ្យចំណត់ថ� ក់ថ ជ្របេភទការងរ " ងយរងេ្រគាះ  

(Vulnerable)"  េយងតាម ILO & ADB, 2013 ។ ការងរងយរងេ្រគាះរួមមាន ការងរគណនីផ� ល់ខ��ន (own-account work)  ការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ (unpaid 
family work) ការងរក��ងសហ្រគាសមិនផ��វការ ឬការងរេ�តាមផ�ះ និងការងរកិច�សន្យោរយៈេពលខ�ី (a short-term contract) ឬការងរគា� នកិច�សន្យោ (េយងតាម ILO, 
2004b)។ ទំនងជមាន�ស�ីេ្រចើនជងបុរសស�ិតក��ងការងរមិនផ��វការ និងការងរងយរងេ្រគាះេ�ក��ងបណ� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងអន�រកាលេសដ�កិច�។  
 េយងតាម ILO & ADB, 2013 បានឱ្យដឹងថ ភាគរយៃនការងរងយរងេ្រគាះេ�កម��ជមានចំនួន 73 ភាគរយ ស្រមាប់�ស� ីនិង 64 ភាគរយ ស្រមាប់បុរសក��ងឆា� ំ 

2011  ។ កិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងេដើម្ីបេលើកកម�ស់សា� នភាពេនះែដលេធ�ើេឡើងក��ងរយៈេពលមួយទសវត្សរ�កន�ងមកេនះមានការរ�កចេ្រមើនខ�ះេហើយ។ ការងរមិនផ��វការនិងការងរងយរងេ្រគាះក៏បានែកលម�ែដរ។ ប៉ុែន� 
គិតពីឆា� ំ 2009 មក ការងរគណនផី� ល់ខ��នេ�ែតមិនទានថ់យចុះខា� ំងេទ គឺេ�ជុំវ�ញ 50 ភាគរយ េ�េឡើយ ។ ភាគរយ ៃនការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខបានថយចុះយ៉ងខា� ំងពី 38.2 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 

2004 មក្រតឹម 5.6 ភាគរយ ក��ងឆា� ំ 2014 (6.1ភាគរយ ស្រមាប់�ស�ី) (េយងតាម CSES ឆា�  ំ2014) ។ ការផ� ស់ប��រេនះជលទ�ផលៃនកតា� ជំរុញផងនិងកតា� ទប់សា� ត់ផង ែដលេធ�ើឱ្យ

�ស�ីជពិេសសយុវតីែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខមានេស�រភាពបែន�មេទៀតេដើម្ីបបេង�ើន្របាក់ចំណូល្រគ�សារតាម្រគប់រូបភាព។  ម្៉យោងេទៀត 
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សមា� ធេសដ�កិច�ែដលបណ� លមកពីការចំណយខ�ស់េលើការរស់េ� និងការថយចុះផលិតកម�កសិកម�ជំរុញឱ្យ្រស�ីរកការងរមាន្របាក់ែខេដើម្ីបបេង�ើន្របាក់ចំណូល្រគ�សារ។ ជលទ�ផល រជរដ� ភិបាលបានបែង�ទិសេ�

េសដ�កិច�កម��ជពីវ�ស័យកសិកម�េ�រកការបេង�ើតការងរេ�ក��ងវ�ស័យេសវកម� និងផលិតកម�វ�ញ (េយងតាម ILO, 2004b) ។ កំេណើនៃនឱកាសទទួលបានការងរ (េស�ើរែតទំាង្រស�ង) ស្រមាប់យុវតី

េ�ក��ងវ�ស័យកាត់េដរគឺជឧទាហរណ៍មួយប�� កព់ីការផ� ស់ប��រ ។ 
 ការផ� ស់ប��រមួយែផ�កធំេ�ក��ងកមា� ំងពលកម��ស�ីពីការងរ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខេ�ជការងរមាន្របាកែ់ខ គឺជកតា� សំខាន់ស្រមាបេ់សដ�កិច� ។ េទាះជយ៉ងណ េ�តាមតំបន់មួយចំនួន សមត�ភាព្រស�បៃន

េសដ�កិច�េនះេ�មានក្រមិតេ�េឡើយ េបើតាមការប�� ក់ពអី�កភូមិែដលចូលរូមេ�ក��ង្រក�មពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ� (FGD)  ។ េដយសារែតេ�ជិតរជធានី ជីវភាពរបស់ភូមិមួយចំនួនែដលេ�

ជយរជធានីភ�ំេពញមានការផ� ស់ប��រយ៉ងខា� ំង ពីការេធ�ើកសិកម�េ�ជេសវកម� នងិកាត់េដរ (េយងតាម FGD ្រក�ម 1) ។ ភូមិទំាងេនះបានកា� យជទី្របជុំេភាជនីយដ� នស្រមាប់អ�កទី្រក�ង និងជ

លំេ�ដ� នស្រមាប់អ�កភូមិែដលកំពុងេធ�ើការេ�ទី្រក�ង។ ដូចគា� េនះែដរ ភូមិទំាងេនះមានការរ�កចេ្រមើនយ៉ងខា� ំងែផ�កេហដ� រចនសម�័ន� ការទាក់ទាញការវ�និេយគ ជពិេសសការបេង�ើតេរងច្រកកាត់េដរេ�ក��ងសហគមន៍េនះ។ 
កតា� ទំាងអស់េនះបានេធ�ើឱ្យយុវតីជេ្រចើនមានឱកាសទទួលបានការងរមាន្របាក់ែខ  ទំាងការងរផ��វការ និងមិនផ��វការ (េយងតាម FGD1 និងការចុះអេង�តដល់ទីតំាង) ។ 

 េទាះជយ៉ងណ ស្រមាប់ភូមិជនបទមួយេ�ក��ងេខត�កំពតែដលបានេលើកេឡើងេ�ជំពូកេនះមានការផ� ស់តិចតួចប៉ុេណ� ះ។ ជីវ�តរបស់�ស�ីភាគេ្រចើនេ�ែតដូចកាលពីមុន។ ្របៃពណីៃនការដំដុះ្រស�វ 

និងចិ��ឹមេគាេ�ែតជជីវភាពស��លរបស់ភូមិេនះ។ េទាះជយ៉ងណ ភូមិេនះគឺខុសគា� ពីភូមិជនបទេផ្សងេទៀត គឺេដយសារែតយុវតីមួយចំនួនធំេ�ភូមិេនះបានេ�េធ�ើការេ�ក��ងេរងច្រកកាត់េដរែក្បរៗ េនះ។ ការែដល

ភូមិេនះេ�ជិត្រក�ងកំពតែដលជកែន�ងេទសចរណយ៉៍ងេពញនិយមក��ងរយៈេពលពីរឆា� ំចុងេ្រកាយេនះឣចឱ្យ�ស�ីវ�យេក�ងមួយចំនួនែស�ងរកការងរេ�ក��ងឣជីវកម�េទសចរណ៍។ េគបានរយការណ៍ថ 

�ស�ីវ�យេក�ងទំាងេនះមានការសាទរយ៉ងខា� ំងក��ងការែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខ ពួកេគបានេបាះបង់ការដំដុះ្រស�វតាមរដូវកាល ការងរសិប្បកម�ពីដូនតា (ការ្របមូលឬស្ីសពីៃ្រពេ�ែក្បរៗេនះេដើម្ីបេធ�ើជក�ន�ក) នងិបាន

បេង�ើតការផ� ស់ប��រវ�ជ�មានស្រមាប់ភូមិ ទំាងតួនទីេយនឌ័រ នងិេសដ�កិច�។ 
 េខត�េសៀមរបែដលជេខត�្រកី្រកមួយេ�ក��ង្របេទសេនះ្រត�វបានែបងែចកជ ្រក�ងេសៀមរបែដលលូតលាស់េលឿន និងភូមិជនបទ្រកី្រក។ ្រក�ងេសៀមរបជចំណុចសំខានែដលជេរៀងរល់ឆា� ំ

ទទួលេភ��វេទសចរបានេ្រចើនបំផុតស្រមាប់្របេទស ។ ជលទ�ផល ការងរក��ងវ�ស័យេសវកម�ជេ្រចើន្រត�វបានបេង�ើតេឡើង។ ភមូិមួយេ�ជយ្រក�ងេនះែដលបានេលើកយកមកវ�ភាគេ�ក��ងជំពូកេនះ ក៏

ទទលួបាន្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើនពីការរ�កចំេរ�នវ�ស័យេទសចរណ៍េនះែដរ េទាះយ៉ងណ ភាគេ្រចើន ៃនអ�កែដលមានឣយុេធ�ើការេ�ក��ងភូមិេនះឣចរកបានការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យេទ ប៉ុែន�ជការងរេ្រ�ផ��វការប៉ុេណ� ះ េ្រពាះថ 

ពួកេគទទលួបានការអប់រ�ទាប។ ជេ្រមើសការងរមាន្របាក់ែខស�ិតេស�របំផុតរបស់យុវតីេ�ក��ងភូមិេនះគឺការងរ ជ្រសីឡង់េសេ�េបៀរហា莨� ឌិន និងជ្រសីម៉ាស្សោ ែដលការងរទំាងពីរេនះស�ិតក��ង្របេភទ

ការងរងយរងេ្រគាះបំផុត (េយងតាម FGD ្រក�ម 5) ។ ភូមិជនបទេ�េខត�េសៀមរបមួយេនះមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា� នឹងភូមិជនបទមួយេ�េខត�កំពតែដរ ដូចជ មានការដំដុះ្រស�វជរបរបឋម 

ចំែណក�ស�ី្រត�វបានបង�ំេដយេដយ្របៃពណីត្រម�វឱ្យរួមចំែណកក��ងការែថរក្សោកូនេ� េធ�ើការងរផ�ះ និងេធ�ើកសិកម�។ មានការរយការណ៍ថ យុវតីមួយចំនួនកំពុងេធ�ើការេ�ក��ង្រក�ងេសៀមរបជអ�កបេ្រមើតាមផ�ះ 

និងជអ�ករត់តុេ�ក��ងេភាជនីយដ� ន (េយងតាម FGD  ្រក�ម 6)២ ។  
 សកម�ភាពជីវភាពស��ល ៃនភូមិជនបទេ�េខត�មណ� លគិរ�ែដលជតំបន់ភ�ំ គឺការដំដុះដំណំកិសិឧស្សោហកម�ដូចជ ដំឡ�ងម ីេ្រមច និងេដើមេឈើហូបែផ�។ េនះេធ�ើឱ្យសា� នភាពរស់េ�បាន្របេសើរជង្របជជនេ�ភូមិ

ជនបទេផ្សងេទៀត (េយងតាមសេង�តដល់ទីតំាងរបស់ FGDs 7 & 8) ។ 
 សរុបមក េលើកែលងែតអ�កេ�េ្រ�្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGD)១ ភាគេ្រចើនៃន�ស�ីទំាងអស់េ�ក��ង FGD រស់ េ�តំបន់ជនបទ និងេធ�ើការឱ្យ ្រគ�សារគា� ន្របាក់ ែខតាម្របៃពណី និង

ការងរេ្រ�ផ��វការមួយចំនួនេ�េឡើយ។ េទាះបីវ�ស័យកាត់េដរជជេ្រមើសការងរជផ��វការែដលយុវតីេ�ជនបទចូលចិត� និងចងេ់ធ�ើក៏េដយ ក៏សមត�ភាពនិងលទ�ភាព្រស�បយករបស់វេ�មានក្រមិតែដរ គឺេដយសារែតបរ�មាណ

ការងរេ�ក��ងភូមិសា្រស�របស់ពួកេគមានក្រមិត ។ ែដនកំណត់ែបបេនះគួបផ្ំសនឹងអវត�មាន ៃនជេ្រមើសកាងរផ��វការផងេនះ បានដកក់្រមិតយុវតីមិនឱ្យេបាះបងក់ារងរផ�ះគា� ន្របាក់ែខ ឬការងរមិនផ��វការណមួយ (េយងតាម 

ILO & ADB ឆា� 2ំ013)។ គួបផ្ំសនឹងអ្រតាវ�សមា� មា្រត (disproportionate share) ៃនការងរមិនផ��វការេទៀតេនះ ជេរឿយៗ �ស�ីែតងជួប្របទះនឹងលក�ខណ� ការងរេ្រកាមស�ង់ដ 
(េយងតាម វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�កម��ជឆា�  ំ2006) ។  
 ស្រមាប់យុវតី ការបេង�ើតការងរសម្ប�រែបប (employment diversification) េ�មានែដនកំណត់េ�េឡើយ (សូមេមើល ILO 2004b; EIC ឆា� ំ 
2006 ILO & ADB 2013 និង MoP 2015) ។ ែផ�កបន� ប់េនះនឹងសិក្សោពី្របេភទេផ្សងៗៃនការងរមិនផ��វការែដលយុវតីកំពុងេធ�ើ និងជបួ្របទះ។ 
 េ�ក��ងរជធានី ទំាងកណ� ល្រក�ង និងតំបន់ជុំវ�ញ យុវតីមួយចំនួនេធ�ើការងរមិនផ��វការ ដូចជ អ�កលក់តាមផ��វ កម�ករសំណង់ អ�ករត់តុ (េ�ក��ងេភាជនីយដ� នក��ងតំបន់) ជងកាត់េដរខ��នឯង 

និងជួយការងរ្រគ�សារ (េយងតាម KIIs 1-2) ។ េ�ក��ងតំបន់សិក្សោបីេផ្សងេទៀត ទំាងេ�ក��ងទី្របជុំជននិងភូមិដច់្រសយល យុវតីមួយចំនួនេធ�ើការជ កសិករ និងកម�ករេ�ក��ងសកម�ភាពេ្រ�ពីកសិដ� ន ដូចជ សិប្បកម� 
លក់ដូរតាមផ��វ ែកៃច�្រតី សំណង់ ការងរតាមផ�ះ េភាជនីយដ� ន (ជអ�ករត់តុ និងជ្រសីឡង់េស) និងតាមហា莨ងម៉ាស្សោ (េយងតាម FGDs 3-8) ។ 

េយងតាមរបាយការណ៍របស់អង�ការពលកម�អន�រជតិក��ងឆា� ំ 2013 បានឱ្យដឹងថ កសិកម�េ�ែតជវ�ស័យេ្រ�្របព័ន�េលចេធា� ែដលរួមចំែណកេសដ�កិច� ក��ងេនះកសិករ "ជទូេ�គា� នសន�ិសុខ្របាក់ចំណូល និងពុំសូវ

ទទួលបានការគំាពារសង�ម" (េយងតាម cf. ILO 2013, p. 80)។ េ្រ�ពីការងរកាត់េដរនិងការងរេ្រ�ផ��វការមាន្របាក់ែខតិចតួច ភាគេ្រចើនៃនយុវតែីដលសមា� សក��ងការសិក្សោេនះសុទ�ែតពាក់ព័ន�នឹង

ការងរកសិកម� និងការងរបន� ប់បន្ំសេ្រ�ពីសិកម� (េយងតាម FGDs 3, 4, & 6-8) ។  
 យុវតីមួយរូបមកពីេខត�មណ� លគិរ�ែដលបានេបើកហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទសតូចមួយេ�ក��ងភមូិបានផ�ល់ចេម�ើយក��ង FGD 14 េដយបង� ញអំពីការលំបាកពាក់ព័ន�នឹងការងរេ្រ�ផ��វការថ៖ 

«ឣជីវកម�េ�ទីេនះ [ខណៈែដលនងសំេ�េលើហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទសតូចរបស់នង] យ៉ប់េ�ៗ។ វជការល�កាលពមីុនេ្រពាះមិនមានហា莨ងជេ្រចើនេ�ជុំវ�ញេនះេទ។ ប៉ុែន�េ�ទីេនះ�ស�ីមិនមាន

ជេ្រមើសេ្រចើន ដូេច�ះពកួេគគតិេឃើញែតហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទសដូចខ��ំែដរ។ េ�ទីេនះមិនមានេរងច្រកេទ។ ការេធ�ើកសិកម�គឺជសកម�ភាពជីវភាពស��លរបស់េយើង និងជធម�តាបុរសជអ�កទទួលបន��ក 

េហើយេយើង (�ស�ី) ជួយដល់ពួកេគបែន�មេលើភារកិច�្រគ�សារដចូជ ការចម�ិនឣហា莨រនិងការសំឣត។ ប៉ុែន�អ�កដឹងេទថ ការឣ្រស័យេលើទិន�ផលកសិកម�គឺជការ្រព�យបារម�ណស់។ 
ការដំដុះដំណំរបស់េយើងឣ្រស័យេលើធម�ជតិ (ទឹកេភ��ង) ែដលមិនេទៀងទាត់េនះេទ។ ដូចគា� េនះផងែដរ តៃម�េ�េលើទីផ្សោរស្រមាប់ការ្របមូលផលរបស់េយើងគឺមិនឣចទាយទុកជមុនបានេទ។ 
និយយឱ្យខ� ីវគឺជការលំបាកណស់ស្រមាប់ពួកេយើងជពិេសស�ស�ីដូចជពួកេយើង េ្រពាះថ ជធម�តា េយើងគិតអំពីសុខុមាលភាព្រគ�សារជងបុរស»។ 

«ប�� គឺថ កម�ករេ្រ�ផ��វការ្របឈមនឹងលក�ខណ� ការងរមិនល�និងមិន្រត�វបានការពារសិទ�ិ។ ពួកេគមិនរ�ករយជមួយនឹងការការពារែផ�កច្បោប់និងសង�មេនះេទ ពួកេគមិនមានសិទ�ិបេ��ញ

មតិេដើម្ីបការពារផល្របេយជន៍ខ��នេនះេទ» (េយងតាម វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�កម��ជ 2006, p.12) ។ ប�� ទំាងេនះគឺកាន់ែតច្បោស់ែថមេទៀតស្រមាប់�ស�ីវ�យេក�ងមានការងរមាន្របាក់ែខេ្រ�ផ��វការ និងការ

ងរែដលមានហនិភ័យដូចជ ជអ�ករតត់ុេ�ក��ងេភាជនីយដ� នេ�ជយរជធានីភ�ំេពញ ជ្រសីឡង់េសេ�ក��ងេបៀរហា莨� ឌិន និងជអ�កផ�ល់េសវម៉ាស្សោតាមែបប្របៃពណីក��ង្រក�ងេសៀមរប។  ដូចែដល�ស�ី

ជំនួយការភូមិមួយរូបរេ�ក��ងរជធានីភ�ំេពញបានគូសប�� ក់ថ៖ 
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« [... ] េភាជនីយដ� នក��ងតំបន់េនះបានបេង�ើតការងរជេ្រចើនស្រមាប់យុវជនយុវតេី�ក��ងសហគមន៍។ េទាះជយ៉ងណ មិន្រស�លដូចការងរេរងច្រកេទ ការងរក��ងេភាជនីយដ� នគឺ

លំបាកណស់យុវជនយុវតី ។ ជធម�តាេយើងជអ�កដឹកនំភូមិមានការ្រប�ង្របយ័ត�ចំេពាះការងររបស់ពួកេគ េ្រពាះការងរេនះឣចពាក់ព័ន�នឹងពលកម�កុមារនិងការងរផ��វេភទេដយសមា� ត។់ 
េទាះជយ៉ងណ េយើង (ឣជ� ធរភូមិ) េយើងមិនឣចធានថ ពួកេគទទលួបានបរ�យកាសការងរមានសុវត�ិភាពេនះេទ។ េយើងបានឮថ ែដលពួកេគ (យុវតី) បាន្របឈមនងឹ

ការយយីផ��វេភទពីេភ��វ។ េហើយក៏មានការរយការណ៍ផងែដរថ េសវផ��វេភទេដយ្របេយលមានេ�ក��ងេភាជនីយដ� នមួយចំនួន និងជប់ពាក់ព័ន�នឹងយុវតីអ�ករត់តុ និង

�ស�យុីវតីក��ងសហគមន៍ផងែដរ»។ 

 អ�កផ�ល់ព័ត៌មានសំខាន់របស់េយើង (បុរស) មកពីភូមិមួយេ�ក��ង្រក�ងេសៀមរបក៏បានែចករ�ែលកការ្រព�បារម�ដូចគា� េនះែដរថ៖ 
« [... ] េដយសារែតេ�ជិតកណ� ល្រក�ងេសៀមរបែដលជកែន�ងផ�ល់េសវេទសចរណ៍េ្រចើន្របេភទេនះ មនុស្សជេ្រចើនេ�ក��ងភូមិេនះឣចមានការងរែផ�កេសវកម� េដយមិនគិតពីក្រមិតអប់រ�ែដល

ពួកេគទទួលបាន។ តាមខ��ំសេង�ត �ស�ី (វ�យេក�ង) េ�ភូមិេនះកំពុងេធ�ើការជ្រសីឡង់េសេ�ក��ងេបៀរហា莨� ឌិន ឬជអ�កផ�ល់េសវម៉ាស្សោ។ ដូចែដលអ�កបានដឹងេហើយថ ការងរទំាងពីរេនះេធ�ើឱ្យពួកេគ្របឈម នឹង

ការយយីផ��វេភទខ�ស់ ឬេបើធ�ន់ធ�រជងេនះេទៀត ពួកេគឣចពាក់ព័ន�នឹងេសវផ��វេភទ្របេយល។ ពួកេគនឹងជងយរងេ្រគាះ េបើមិនបានផ�ល់ការពារដល់ពួកេគឱ្យទូលំទូលាយ»។ 

 េយងតាមបទពិេសាធន ៍និងកំណត់្រតារបស់វ�ទ្យោសា� នេសដ�កិច�កម��ជ (Economic Institute of Cambodia) ឆា� 2ំ006 ស�ីអំពីយុវតែីដលជប់ពាក់ព័ន�នឹងការងរមិនផ��វការ

បានឱ្យដឹងថ សុវត�ិភាពការងរពិបាកនឹងធានណស់ ្របសិនេបើសា� ប័នមួយខ�ះយន�ការផ�ល់ការការពារ សន�ិសុខ ការេរៀបច ំនិងសិទ�ិក��ងការបេ��ញមតិ។ ច្បោប់ការងរកម��ជមនិបាន្រគបដណ� បេ់លើ្របេភទការងរទំាងអស់េទ េនះ
បណ� លឱ្យមានអវត�មានៃនការការពារែផ�កច្បោប់ដល់្រក�មអ�កេធ�ើការែដលវ�សមា� មា្រត រួមមាន កម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន និងកម�ករ្រគ�សារ (េយងតាម ILO 2012) ។ 
ការងរមួយចំនួនធំែដលរយការណ៍េដយអ�កចូលរួមរបស់េយើង (ទំាង FGD និង KII) បានធា� ក់ចូលក��ង្របេភទការងរអេស�រភាព ែដលអង�ការពលកម�អន�រជតិបានកំណត់ថ 

"ជការងរតាមសា� នភាពកិច�សន្យោធម�តា តាមរដូវកាល បេណ� ះឣសន� និងរយៈេពលខ�»ី (េយងតាម ILO 2012, p.53) គឺថ ជការងរងយរងេ្រគាះ និងមានហនិភ័យស្រមាប់កម�ករ។     
ភាពងយរងេ្រគាះទំាងេនះរ�តែតធ�ន់ធ�រជពិេសសចំេពាះយុវតីែដលជញឹកញប់្របឈមនឹងការយយីផ��វេភទេ�ក��ងទីផ្សោរការងរមិនផ��វការដូចបានេរៀបរបខ់ាងេលើ។ ែផ�កខាងេ្រកាមគឺអំពីបទដ� នសង�មែដលនឹង

បង� ញនូវេហតុផលមួយចនំួនែដលររំងយុវតីកម��ជឱ្យពិលំបាកចាកេចញពីទីផ្សោរការងរេ្រ�ផ��វការ។ 

 ៤.២.២ បទដ� នសង�ម (Social norms) 
្រកមសីលធម៌្របៃពណី (Traditional codes of conduct) េ�ែតមានឥទ�ិពលយ៉ងខា� ំងេ�េលើតួនទីរបស់�ស�ីក��ងសង�មកម��ជ។ តាម្របៃពណី 

តួនទីរបស់�ស�ី្រត�វបានចងភា� ប់េ�នឹងការទទួលខសុ្រត�វក��ង្រគ�សារ រប់ចាប់តំាងពី ការចម�ិនឣហា莨រ ការសមា� ត រហូតដល់ការេមើលែថរក្សោកូនេ� ែថរក្សោឪពុកមា� យ និងសាច់ញតិ។ ្រកមសីលធម៌្របៃពណដីូចជ ច្បោប្់រស ី

(Chbap Srey) នងិេរឿង្របជ្របិយជេ្រចើនបានជំរុញឱ្យមានការ្របតិបត�តិាម គឺថ �ស�ីគួរែតសងគុណមនុស្សចាស់េដយការែថរក្សោពួកគាត់េ�ផ�ះ និងគំា្រទប�ី្រគប់កាលៈេទសៈ (េយងតាម 

Ledgerwood 1994; Jacobsen ឆា� 2ំ008) ។ បទដ� នសីលធម៌ និងការរ�ពឹង (moral standards and expectations) ែបបេនះបានបន�្របតិបត�ិេ�

ក��ងជីវ�ត្របចំាៃថ� ក��ងនេយបាយ (េយងតាម Ledgerwood ឆា� 1ំ996) ក��ងការអប់រ�ែបបបុរណ និងសម័យទំេនើប (េយងតាម Ledgerwood ឆា� 1ំ994; Jacobsen 
2008) ក��ងការងរនិងការចល័ត (work and mobility) េនះេបើេយងតាម Derks ឆា� 2ំ008; Brickell 2011b; Bylander 2015; Peou ឆា� ំ 
2016 និងក��ងការកំសាន� (Peou ឆា� 2ំ009) ។ សង�មនិង្រក�ម្រគ�សាររ�ពឹងថ �ស�គីឺជ “ភរ�យល� (good wives)” េទាះជនងមានការងរេធ�ើ ឬគា� នក៏េដយ។ យុវតីមា� ក់ែដលមានការងរ

េពញេម៉ាងេ�ក��ងភូមបិាក់ែខងជិតរជធានីភ�ំេពញបានឱ្យដឹងថ៖  
"បន� ប់ពីវ�ល្រតឡប់មកពីេធ�ើការវ�ញខ��ំចម�ិនឣហា莨រ និងេធ�ើការងរផ�ះេផ្សងេទៀត។ ប�ីរបស់ខ��ំមិនេចះេធ�ើកិច�ការទំាងេនះេទ។ គាត់អង��យេ�មុខទូរទស្សន៍េពលែដលខ��ំកំពុងចំអិនឣហា莨រ...... ។ ចំេពាះ

ការងរផ�ះដូចជការេបាកសេម��កបពំាក់ និងការសមា� តេផ្សងេទៀតែដលខ��ំមិនឣចេធ�ើបានក��ងអំឡ�ងេធ�ើការ ខ��ំេធ�ើវេ�ចុងសបា� ហ៍»។ 
 ការមានការងរេធ�ើបានកា� យេ�ជបន��កមួយេទ�ជពីរស្រមាប់�ស�ីែខ�រែដលេរៀបការរួច េ្រពាះថ ពួកេគ្រត�វព្យោយមរក្សោតុល្យភាពរវងទំនួលខុស្រត�វក��ង្រគ�សារ និងសកម�ភាពេសដ�កិច�្រគ�សារ។ ការសិក្សោថ�ីៗ

បានបង� ញថ េទាះបី�ស�ីកម��ជមួយចំនួនបានេធ�ើចំណក្រស�កេ�េធ�ើការេ�ទីឆា� យពីផ�ះក៏េដយ  ក៏ជញឹកញប់ ចំណងឣពាហ៍ពិពាហ៍ និងភាពជមាតាបិតាត្រម�វឱ្យពួកេគ្រតឡបម់កផ�ះវ�ញេធ�ើជ�ស�ីេមផ�ះ ឬទទួល

បន��កេទ�ដងក��ងការេធ�ើឣជីវកម�ខា� តតូច និងការែថទំាផ�ះសែម្បង (េយងតាម Derks 2008; Peou and Zinn 2015; Peou 2016) ។ 

សកម�ភាពរក្របាក់ចំណូលេ�ឆា� យពីផ�ះជញឹកញប់ជសា� នភាពបេណ� ះឣសន�ស្រមាប់�ស�ី។ ភាគេ្រចើន ៃន�ស�ីគា� នការងរេធ�ើែដលមានឣយុព ី 32 េ� 35 ឆា� ំ រស់េ�តំបន់ជនបទៃនេខត�េសៀមរបែដល

្រត�វបានសមា� សបានយល់្រសបថ «�ស�ីមិនគួរេធ�ើការងរែដលត្រម�វឱ្យនងេធ�ើដំេណើរឆា� យេនះេទ គឺមិនែមន្រតឹមែតបារម�អំពីប�� សុវត�ិភាពប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�ែថមបារម�កា� ចេគរ�ះគន់ថ ជ «�ស�មីនិល� (bad’ 
woma )» យុវតីមា� ក់េ�ក��ង FGD 6 ែដលមកពីេខត�កំពតបានេរៀបរប់សា� នភាពរបស់នង្រពមទំាងរបស់�ស�ីេផ្សងេទៀតេ�ក��ងភូមិថ៖ 

"េ�ទីេនះ ជីវ�ត្របចំាៃថ�របស់ខ��ំ្រត�វឆា� ស់ចុះេឡើងរវងផ�ះនិងកសិដ� នតូចមួយរបស់ខ��ំ។ មិនមានការងរេផ្សងេទៀតែដលខ��ំឣចេធ�ើបានេដើម្ីបទទួលបាន្របាក់ចំណូលបែន�ម 
(េលើទិន�ផល្របចំាឆា� ំរបស់េយើង)េនះេទ ។ ខ��ំបានគិតថ នឹងេបើកហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទសមយួ ប៉ុែន�េមើលេ�ជុំវ�ញេនះចុះ អ�កឣចេឃើញមានហា莨ងជេ្រចើនរួចេ�េ�ក��ងភូមិតូចមួយែបបេនះ។ ការ

េ�ភ�ំេពញេដើម្ីបរកការងរេ�េរងច្រកកាត់េដរ គឺជជេ្រមើសល�មួយ ប៉ុែន�អ�កដឹងេទថ វមិនែមនជេរឿងងយ្រស�លេនះេទស្រមាប់�ស�ីែដលបានេរៀបការរួចដូចជពួកេយើង។ 
អ�កែដលមិនទាន់េរៀបការពួកេគមាន«េជើងែវង» [«េជើងែវង (longer legs)» ន័យេធៀបជភាសាែខ�រសំេ�េលើ «ឣចេធ�ើដំេណើរឆា� យពផី�ះ»]។ បុរសេទាះេរៀបការរួច ឬមិនេរៀប

ការមាន «េជើងែវង» ។ ប៉ុែន�ខ��ំមិនឣចេទ េទាះជខ��ំចង់យ៉ងណក៏េដយ។ ខ��ំមានកូនតូចពីរក��ងបន��ក! េបើខ��ំេ�រកការងរេ�រជធានីភ�េំពញ គា� ននរណេមើលែថរក្សោពួកេគនិងផ�ះេនះេទ "។ 
បទដ� នសង�មតាម្របៃពណីពិបាកនឹងផ� ស់ប��រណស់េ្រពាះថ ទំាង�ស�ីនិងបុរសេជឿថ ការងរផ�ះគឺជការទទួលខុស្រត�វរបស់�ស�ីែតមា� ក់គត់ ចំែណក�ស�ីវ�ញគិតថ ខ��នឯងមានសំណងណស់្របសិនេបើ

បានសា� មជីួយ។ េលើសពីេនះ �ស�ីវ�យេក�ងគា� នការងរេធ�ើែដលបានសមា� សក��ង FGDs ជទូេ�បានែចករ�ែលកទស្សនៈថ ជធម�ជតិបុរសឆា� តជង�ស�ី ។ ជំរុញេដយទស្សនៈែបបេនះ 

េក�ង្រប�សទំនងជ្រត�វបានអនុេ្រគាះបែន�មេទៀតេ�ក��ង្រក�ម្រគ�សារេដើម្ីបទទួលបានការអប់រ�កាន់ែតេ្រចើន។ ដូចយុវតីគា� នការងរេធ�ើមា� ក់េ�កណ� ល្រក�ងេសៀមរបបានេរៀបរប់ថ៖ 
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«ខ��ំនឹងអនុ�� តឱ្យកូន្រប�សរបស់ខ��ំេរៀន។ មនុស្ស្រប�សែដលមានការអប់រ�ឣចរកបានការងរបាន្រស�លជង�ស�ី។ ចំេពាះកូន្រសី េទាះបីជនងបានេរៀនតិចតូចកេ៏ដយ កន៏ងឣច្របកបរបរ

ឣជីវកម�ខា� តតូចមួយ ... ។ �ស�ីឣចេរៀនជំនញ (កាតេ់ដរ) េដើម្ីបរក្របាក់ ដូេច�ះមិនចំាបាច់េរៀនេ្រចើនេពកេទ ... ។ �ស�ីឣចេរៀន្រតឹមថ� ក់ទ ី 7 ឬ 8 និងឣចចាប់េផ�ើមឣជីវកម�ខា� តតូច 

ឬេរៀនជំនញណមួយ ដូចជ កាត់េដរនិងតុបែតងការ។ ប៉ុែន�ស្រមាប់បុរស វជការលំបាក (ក��ងការែស�ងរកការងរដូចមនុស្ស្រសី) "។ 

 សហគមន៍ និង្រក�ម្រគ�សារមួយចំនួនេ�កម��ជក៏មានការខ�ល់ខា� យអំពីសុខុមាលភាពផ��វកាយ និងផ��វចិត�របស់�ស�ីែដលជលទ�ផលពីការចល័តឆា� យពីផ�ះផងែដរ។ យុវតីេ�លីវែដលចាក

េចញពីផ�ះេទាះេ�េធ�ើការ ឬសិក្សោ នងឹបេង�ើនការ្រព�យបារម�មិន្រតឹមែតេលើប�� សន�ិសុខរងកាយប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំាងបទដ� នផ��វចិត�ែដល្រត�វរក្សោ "ទកឹចតិ�បរ�សទុ� (virtuous)" រួមទំាង្រពហ�ចារ� (virgin) 

ផងែដរ (េយងតាម Derks 2008)។ វ�ធីែតមួយគត់ែដលឣចឱ្យ�ស�ីផ� ស់ប��រេ�េធ�ើការេ�ក��ងទី្រក�ងបានគឺ្របសិនេបើមានសាច់ញតិ ឬអ�កភូមិែដលឣចទុកចិត�បានណមា� ក់កំពុងរស់េ�ក��ងទី្រក�ង 

ឬកែន�ងែដលនងចង់េ�េធ�ើការេនះ (េយងតាម Peou 2016) ។ ការសិក្សោថ�ីៗបានេលើកេឡើងថ ការអប់រ�និងការចល័តរកការងរេធ�ើបានេធ�ើឱ្យបទដ� នសង�មទាក់ទងនឹងតួនទីរបស់�ស�ីេ�ផ�ះផ� ស់ប��រ

េ្រចើន (េយងតាម Derks 2008; Brickell 2011b; Bylander 2015) ។   
 ឱកាសទទួលបានការអប់រ� និងការងរថ�ីបានជំរុញឱ្យយុវតីជំនន់េ្រកាយែដលមានឣយុពី 20 េ� 29 ឆា�  ំ ែដលរស់េ�តំបន់ទី្រក�ងតវ� អំពីមូលដ� នេយនឌ័រ តាមរយៈសកម�ភាព និងការ

ងររ�ពឹងទុករបស់ពួកេគ (េយងតាម Brickell, 2011)។ េ�្រក�ងេសៀមរបែដលជកែន�ងេសវកម� និងវ�ស័យេទសចរណ៍កំពុងរ�កលូតលាស់េនះ យុវជនជំនន់េ្រកាយកំពុងជម�ះ្របៃពណី 

និងកំពុងេធ�ើចំណក្រស�កេដើម្ីបែស�ងរកការងរ្របាក់មាន្របាក់ែខេ�ទី្រក�ង។ េទាះជយ៉ងណ ឱកាសទទួលបានការងរជំនញទាបដូចជ រត់តុេ�េភាជនីយដ� ន និងបារនីយដ� ន ឬេ�ក��ងហា莨ងម៉ាស្សោ សណ� គារ 

ឬហា莨ងលក់វត��អនុស្សោវរ�យ៍ ជេរឿយ  ៗបានជំរុញឱ្យមានការមាក់ងយដល់�ស�ីែដលេធ�ើការឆា� យពីផ�ះ ។  
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្ីបផ� ស់ប��របទដ� នសង�មេរ�សេអើងេយនឌ័រ (gender-based discriminatory social norms) ជួនកាលផ�ល់ផលមិនល�ែដរ។ 

�ស�ីែដលបានចូលរួមក��ងការបណ�� ះបណ� លស�ីពីតួនទីេយនឌ័រក��ងសង�មបានយល់ដឹងអំពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�េ�េពលែដលពួកេគព្យោយមអនុវត�សិទ�ិរបស់ខ��ន ប�ី្របពន�ឣចនឹងខឹងគា� និងមានអំេពើហិង្សោេកើតេឡើង។ 
ឣជ� ធរក��ងតបំន់បានរយការណ៍ថ ការបណ�� ះបណ� លេយនឌ័រទំាងេនះពិតជបានបេង�ើនអំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារ។ ច្បោស់ណស់ថ ការេធ�ើឱ្យបុរស�ស�ីបានយល់ពីប�� េនះគឺមានសារៈសំខាន់ខា� ំងណស់

ក��ងការអនុវត�ែបបេនះ។ យុវតីគា� នការងរេធ�ើមួយចំនួនែដល្រត�វសមា� សក��ងការសិក្សោេនះបានែចករ�ែលកបទពិេសាធនរ៍បស់ពួកេគថ៖ 
"មុនេពលែដលេយើងបានដឹងអំពីសិទ�រិបស់េយើង េយើងែតងសា� ត់េស��ម និងអន់ជងប�ី....។ ឥឡ�វេនះ�ស�ីជេ្រចើនេ�ក��ងភូមិេធ�ើការតសូ៊មតិជមួយប�ីរបស់ពួកេគេដើម្ីបសិទ�ិនិងសា� នភាពរបស់ពួកេគ។ 
ប�ីរបស់ពួកេគែបជខឹងខា� ងំរហូតេពលខ�ះពួកេគបានេ្របើអំេពើហិង្សោ្របឆំាងនឹង្រស�ី.....។ ខ��ំគតិថ វគ�បណ�� ះបណ� លេនះគួរែតផ�ល់េ�ឱ្យបុរសផងែដរេដើម្ីបឱ្យពួកេគយល់ដងឹអំពីសិទ�ិនិងឋានៈ�ស�ី។ េបើមិន

ដូេច�ះេទ វហា莨ក់ដូចជកាន់ែតបង�េ្រគាះថ� ក់េ្រចើនជង្របេយជន ៍»។ 
យុវតីែដលរស់េ�តំបន់ទី្រក�ងទំនងជមានឯករជ្យែផ�កហិរ��វត�� និង្រកេរៀបការជងយុវតីេ�តំបន់ជនបទ។ េ�តំបន់ជនបទដូចជេខត�មណ� លគិរ� យុវតីឣចេរៀបការេ�ឣយុ 16 ឆា�  ំ ែដលឣច

ប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សោ និងមានគភវ៌�យេក�ងេពក។ ្រក�ម្រគ�សារ និងសហគមន៍របស់ពួកេគចង់ឱ្យយុវតីឆាប់េរៀបការ។ �ស�ីេ�រជធានី ជពិេសស�ស�ីែដលមានការងរេធ�ើបានេលើកេឡើងថ ពួកេគចង់មានឯករជ្យែផ�កហិរ��វត�� 

និងការសេ្រមចចិត�មួយស្រមាប់ខ��នឯង។ ពួកេគសុខចិត�្រកេរៀបការតាមែតឣចេធ�ើេ�បាន ជទូេ�ដល់វ�យជិត 30 ឆា� ំ េដើម្ីបមានការងរេធ�ើ និងមានេស�រភាព្របាក់ែខ មុនេពលេរៀបការ។ 
េទាះបីជមានភ័ស��តាងវ�ជ�មានែដលបង� ញថ �ស�មីានឯករជ្យែផ�កហិរ��វត��េ្រចើនក៏េដយ ក៏ឧបសគ�សំខាន់ចំេពាះជេ្រមើសការងរ និងការផ�ល់សិទ�ិអំណចែផ�កេសដ�កិច�របស់�ស�ីេ�ែតមាន េដយសារ 

ទស្សនៈវប្បធម៍សង�មែដលចាក់ឫសេ្រ�េលើតួនទីេយនឌ័រ និងការអនុវត�េ�ក��ងសង�មដូចបានឆ��ះប�� ំងតាមរយៈការែបងការងរក��ង្រគ�សារ ការកំណតឣ់យុេរៀបការ ជេ្រមើសរបស់ឪពកុមា� យស្រមាបក់ារអប់រ�របស់�ស�ី 
គួបផ្ំសនឹងការខ�ះខាតចនសម�័ន�/សា� ប័នគំា្រទេដើម្ីបធានថ �ស�ីមិន្រត�វបានចងភា� ប់េ�នឹងការទទួលខុស្រត�វេ�ក��ង្រគ�សារ ។ ការសិក្សោេនះបានរកេឃើញថ េទាះបីជមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរួមគា� ជេ្រចើនឆា� ំពីសំណក់ភាគីពាក់ព័ន� 

និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏េដយ ក៏បទដ� នវប្បធម៍សង�មែដលអនុេ្រគាះដល់បុរសជង�ស�ីក��ងវ�ស័យវ�និេយគ វ�ស័យអប់រ� និងការងររ�ពឹងរបស់�ស�ី មិន្រត�វបានេគេផ� តការយកចិត�ទុកដកខ់ា� ងំេនះេទ ជពិេសសេ�សហគមន៍ជនបទ 

។ 

៤.២.៣ គមា� តពត័ម៌ាន នងិបណ� ញសង�ម 
 យុវតទំីាងមាន នងិគា� នការងរេធ�ើេ�ក��ង្រក�មេគាលេ� ជទូេ� បានរយការណ៍ថ ពកួេគពុំបានទទួលបានដំណឹងអំពីការេ្រជើសេរ�សបុគ�លិកេធ�ើការេ�ក��ងសហគមន៍របស់ពួកេគេនះេទ។ 
សូម្ីបែតដំណឹងេ្រជើសេរ�សបុគ�លិកេ�ជយរជធានីភ�ំេពញកផ៏្សព�ផ្សោយតាមបណ� ញបិទជិត េពាលគតឺាមរយៈមិត�ភក�ិ និងសាច់ញតិ។ េមឃំុ ឬឣជ� ធរមូលដ� នបានជួយេលើកកម�ស់ឱកាសការងរេ�ក��ងសហគមនត៍ចិតួចប៉ុេណ� ះ 

ែដលេធ�ើឱ្យ្របជជនក��ងតបំន់ជពិេសសយុវតីពុំឣចទទួលបានដំណឹង ថេតើមានការងរអ�ីខ�ះ ការងរអ�ីែដលមាន្របាក់ែខ និងលក�ខណ� ការងរល�្របេសើរ ឬ្របហា莨ក់្របែហលមុន និងទាមទារឱ្យមានជំនញអ�ីខ�ះ។ ការពុំសូវ

មានវត�មានរបស់្រក�មហុ៊នឯកជន និងអង�ការ គួបផ្ំសនឹងការខ�ះខាតព័ត៌មានផងេនះ េធ�ើឱ្យ�ស�ីមានក�រី�ពឹងតិចតួចក��ងការែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខ។ ស្រមាប់យុវតែីដលរស់េ�ឆា� យពរីជធានីភ�ំេពញ្របែហល្រតឹមែត 10 េ� 15 
គីឡ�ែម៉្រតេឡើង គមា� តព័ត៌មានមានេ្រចើន ពួកេគទំនងជបានដឹងតិចតចួអំពី្របេភទការងរជំនញែដលមានេ�ែក្បរៗ េនះ។ 
 េ�ក��ងេខត�ដច់្រសយលជុំវ�ញេខត�មណ� លគិរ� ឱកាសការងរមាន្របាកែ់ខផ��វការស្រមាប�់ស�ីេស�ើរែតមិនមាន។ េដយមានដី្របកបេដយជីជតិ ភាគេ្រចើនៃន្របជពលរដ�

ក��ងេខត�មណ� លគីរ�្របកបរបរជកសិករ ឬកម�ករក��ងចំការតាមរដូវកាល ឬជមា� ស់ឣជីវកម�ខា� តតូច ដូចជ ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទសជេដើម។ េ�ែសនមេនរម្យែដលជទី្រក�ងៃនេខត�មណ� លគីរ� េទាះប�ីស�ីមួយចំនួនេធ�ើ

ការេ�ក��ងធនគារ និងអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលក៏េដយ ក៏ពួកេគទំនងជមិនយល់អំពីការងរ និងជំនញត្រម�វែដរ។ លទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន�នឹងការងរសំខាន់ៗឣចទទួលបានក��ងរង�ង់តូចចេង��តតាមរយៈមិត�ភក�ិ 

ឬសាច់ញតិ។ 
 លទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងការងរមួយែផ�កធំពឹងែផ�កេលើបណ� ញសង�មរបស់បុគ�ល ។ តាមរយៈ FGDs ែដលអនុវត�ស្រមាប់ការសិក្សោេនះបានឱ្យដឹងថ មានភស��តាងតិចតួចពាក់ព័ន�នឹងការ

ទទួលបានពីព័ត៌មានតាមរយៈ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម វ�ទ្យ� ទូរទស្សន៍ និងបណ� ញជំនញសង�មផ��វការេផ្សងេទៀត។ ជធម�តា ព័តម៌ានការងរដឹងតាមរយៈ្របភពេ�ក��ងកែន�ងការងរ។ �ស�ពីឹងែផ�កេលើមិត�ភក�ិ 
ឬសាច់ញតិែដលកំពុងេធ�ើការេដើម្ីបព័ត៌មានការងរ និងមិនឣចពឹងែផ�កេលើអង�ការផ��វការ ឬេមដឹកនំសហគមន៍េឡើយ។ ជទូេ� ទំាង�ស�ីគា� ននិងមានការងរេធ�ើបានែចករ�ែលកបទពិេសាធន៍របស់ខ��នេ�ក��ងការសិក្សោេនះ 

។ ពិេសសយុវតីការងរេធ�ើេ�េខត�េសៀមរបបានសែម�ងការខកចិត�របស់ខ��នអំពីការខ�ះការគំា្រទពីសាធារណៈក��ងការែស�ងរកការងរ។ �ស� ី “េដើរចលូ (walk in)” េ�ក��ងការដ� នសំណង់ 

ឬកែន�ងការងរែដលមានសកា� នពុលេដើម្ីបសំុឱ្យខ��នបានេធ�ើការ។ 
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៤.២.៤ ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ នងិេសវកម�ការងរ  
 ជញឹកញប់ វគ�បណ�� ះបណ� លជំនញវ�ជ� ជីវៈែដលផ�ល់េដយរដ� ភិបាល ឬអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមិនសូវ្រសបនឹងចិត�របស់យុវតីេទ។ �ស�ីែដលបានសមា� សបានត��ញែត�រថ 

ការបណ�� ះបណ� លែដលផ�ល់ឱ្យបានេផ� តែតេលើជំនញទាបដូចជ ការេដរ ឬរត់តុ េដយបន្សល់ទុកនូវក�ីរ�ពឹងតិចតួចស្រមាប់ការងរល�ជងមុន។ ពួកេគមិនែដលទទួលបានការបណ�� ះបណ� លណមួយស�ីពីជំនញ្រគប់្រគង 

និងសហ្រគិនភាព (managerial and entrepreneurial skills) េនះេទ។ េ�េពលែដលឣជ� ធរមូលដ� ន ឬអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលផ�ល់ការគំា្រទដូចជេសវែផ�កព្រងីកកសិកម� មានមនុស្សមកចូលរួមតិច

តួចណស់ គឺថ ក��ងចំេណម្របំានក់ែដលបានចុះេឈា� ះ មាន្របែហលែតមា� ក់េទែដលបានមកេរៀន។ ប�� េនះ្រត�វបាន�ស�ី ទំាងក��ងទី្របជុំជន និងជយ្រក�ងភ�ំេពញនិយយតតគា� ។ េដយេហតុថ ក�រី�ពឹងថនឹងបានេធ�ើការក��ងវ�ស័យផ��វការ 
(ដូចជ អង�ការេ្រ�រដ� ភិបាល សា� ប័នមី្រក�ហិរ��វត�� ឬ្រក�មហុ៊នឯកជន) េ�មានក្រមិតទាប យុវតីគា� នការងរែដលរវល់នឹងការងរផ�ះសែម្បង និងការចិ��ឹមកូនេ�ផងេនះយល់ថ វគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះមិនសមនឹងពួកេគេទ។ 
 ពុំមានមជ្ឈមណ� លឣជីពផ��វការ ឬេសវកម�ការងរែដលឣចជួយ�ស�ីក��ងការែស�ងរកការងរបានសមរម្យេនះេទ។ យុវតីគា� នកាងរេធ�ើមា� ក់កំពុងរស់េ�ជយ្រក�ងភ�ំេពញបានេលើេឡើងថ៖ 

«វគ�បណ�� ះបណ� ល្រត�វេគបានផ�ល់ឱ្យែដរេ�ក��ងភមូិេនះ ប៉ុែន�គឺស្រមាប់ការងរក��ងេរងច្រកកាត់េដរឬការេរងច្រកទឹកសុទ� សា� នីយ៍ហា莨� ស ឬេភាជនីយដ� ន។ 
មានែត្រស�ីមានការអប់រ�ខ�ស់មួយចំនួនតូចប៉ុេណ� ះ ែដលឣចរកបានការងរល�្របេសើរេ�ក��ងទី្រក�ង។ េ�ទីេនះអ�កមិនឣចរកបានការងរល�្របេសើរេទ។ េរងច្រកនឹងបណ�� ះបណ� អ�កែតមួយរយៈខ�ី 

អ�កនឹងឣចេធ�ើការងរបានេហើយ។  
 េដយសារការខ�ះខាតការេរៀបចំការបណ�� ះបណ� លជផ��វការ និងមធ្យោបាយែស�ងរកឣជីព គួបផ្ំសនឹងភាគរយ ៃនមនុស្សែដលេធ�ើការេ�ក��ងេសដ�កិច�េ្រ�ផ��វការេ្រចើនផងេនះ ជទូេ� េគគួរែត

អនុវត�តាមរយៈការហ�ឹកហ�ឺនផ� ល់ (apprenticeship) ជមួយនឹងវ�ស័យឯកជនក��ងឣជីវកម�ខា� តតូច ដូចជ ហា莨ងកាត់េដរជេដើម។ ទស្សនៈឣជីពនឹង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងបន� ប់ពីអ�កហ�ឹកហា莨ត់បានេធ�ើ 

ការងរមួយ េហើយអ�កេនះនឹងបន�អភិវឌ្ឍចំណប់ចាប់ឣរម�ណ៍ អភិវឌ្ឍជំនញ និងបេង�ើតបណ� ញទំនក់ទំនងេដយខ��នឯង (េយងតាម Peou  ឆា� ំ2016) ។ ការបណ�� ះបណ� ល 

ឬមជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លរបស់អង�ការឣតហុកែដលមិនបានភា� បេ់�នឹងមធ្យបាយែស�ងរកឣជីពមួយច្បោស់លាស់ 
គឺមិនមាន្របសិទ�ិភាពេនះេទ េហើយ្រត�វយុវវ�យេមើលរ�លងេទៀតផង។  
 ការខ�ះខាតមេធ្យោបាយេធ�ើដំេណើរេ�កាន់មជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លែដលមាន្រសាប់ គឺជឧបសគ�បែន�មេទៀតក��ងការចូលេ�ដល់ការបណ�� ះបណ� ល។ មជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លជធម�តាស�ិត

ក��ងទី្របជុំជនចំែណក�ស�ីមកពីតំបន់ជនបទ។ �ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�ក��ងេខត�េសៀមរប និងេខត�កំពត បានរយការណ៍ថ ការបណ�� ះបណ� លត្រម�វឱ្យចូលេរៀនេពញមួយៃថ� ែដលមិនឣចេ�រួចេទស្រមាប់�ស�ីមានកូន 

និងមានការងរផ�ះ។ ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈភាគេ្រចើនស្រមាប់ែត�ស�មីិនទាន់េរៀបការែដលឣចលះបង់េពលេវលា និងថមពលស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍឣជីពបែន�ម។ លទ�ភាពចូលេ�ដល់ការបណ�� ះបណ� ល 

និងភាពពាក់ព័ន�េ�នឹងបណ�� ះបណ� លេនះេ�ែតឧបសគ�សំខាន់ស្រមាប់�ស�ីែដលកំពុងែស�ងរកការអភិវឌ្ឍ ឬជំនញថ�ី និងការងរល�្របេសើរជងមុន។ 

៤.២.៥ ការេបាះបងក់ាសកិ្សោ 
 អ្រតាយុវតីចុះេឈា� ះចូលេរៀនខ�ស់ជងយុវជនេ�បឋមសិក្សោ និងអនុវ�ទ្យោល័យែដលការចុះេឈា� ះេនះជកាតព�កិច� ។ េទាះជយ៉ងណ និន� ការេនះនឹងផ��យវ�ញចាប់ពីវ�ទ្យោល័យេឡើងេ�។ េ�ឆា� ំ 

2014 ភាគរយ ៃនយុវតីចូលេរៀនេ�បឋមសិក្សោនិងអនុវ�ទ្យោល័យមានចំនួន 89 ភាគរយ េធៀបនឹងយុវជនមានែត 87 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ (េយងតាម CSES, 2014) ។ េនះគឺជបាន

្របេសើរជងកាលពីឆា� ំ 2004 ែដលេពលេនះអ្រតាយុវតចីុះេឈា� ះចូលេរៀនមានចំនួន 81 ភាគរយ និងយុវជនមានចំនួន 83 ភាគរយ ។ េទាះជយ៉ងណ ចាបព់ឣីយុ 15 េ� 24 ឆា�  ំ (ឣយុេរៀន េ�វ�ទ្យោល័យ 

និងឧត�មសិក្សោ) អ្រតាចូលេរៀនរបស់យុវតីបានធា� ក់ចុះដល់ 26 ភាគរយ និងអ្រតាចូលេរៀនរបស់យុវជនមានចំនួន 29 ភាគរយ (េយងតាម CSES ឆា� 2ំ014) ។ ការេបាះបង់ការសិក្សោេ�បឋម

សិក្សោេធ�ើឱ្យយុវតីមានជេ្រមើសការងរតិចតួច ែដលេ�ទីបំផុតពួកេគ្រត�វេធ�ើការងរផ�ះគា� ន្របាក់ែខ ឬការងរមាន្របាកែ់ខជំនញទាប េដយសារែតក្រមិតអប់រ�របស់ពួកេគទាបែដរ។ ទិន�ន័យេ្របើេពលេវលាបង� ញថ 

បន��កៃនការងរផ�ះឣចជឧបសគ�ដល់ទំាងការអប់រ� និងការែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខរបស់�ស�ី េ�េពលេ្រកាយ។ ការែដលយុវតីទទួលបានការអប់រ�ទាបេធ�ើឱ្យមានវ�សមភាពេយនឌ័រេ�ក��ងទីផ្សោរការងរ។ 
េដយសារឥទ�ិពលៃនជំេនឿតាម្របៃពណី និងតៃម�ពាក់ព័ន�នឹងតួនទីេយនឌ័រ ឪពុកមា� យមានចិត�គំា្រទយ៉ងខា� ំងេលើការអប់រ�របស់កូន្រប�ស និងទុកកូន្រសីឱ្យេធ�ើការងរផ�ះ។ មូលេហតុែដលេគនិយយជញឹកញប់បំផុតពាក់ព័ន�នឹង

ការមិនចូលេរៀនរបស់យុវជនយុវតីែដលមានឣយុពី 6 េ� 17 ឆា� ំ គឺ «្រត�វរមួចែំណករក្របាកច់ណូំល្រគ�សារ» បន� ប់មកេទៀតគឺ «មនិចងេ់�េរៀន» (េយងតាម CSES, 2014) ។ ការែដល្រត�វ

រួមចំែណករក្របាក់ចំណូល្រគ�សារជេហតុផលែដលនំឱ្យ 34 ភាគរយ ៃនយុវតីមិនចូលេរៀន េធៀបេ�នឹងយុជនមានែត 25 ភាគរយ ប៉ុេណ� ះ ។ េនះបង� ញថ តៃម�ទាបែដលឪពុកមា� យផ�ល់េលើការអប់រ� និង

ទម�ន់ៃនតៃម�ឱកាសក��ងការប���នកូនេ�សាលាេរៀនខ�ស់ គឺជកតា� សេ្រមចចិត� ។ គមា� តការងរគា� ន្របាកែ់ខរបស់�ស�ីមានចំនួន 3.5 េម៉ាងក��ងមួយៃថ� ែដលធម�តាគឺជការងរផ�ះ (េយងតាម ADB, 2013) 
។  

�ស�ីភាគេ្រចើនេ�ក��ងតំបន់សិក្សោទំាងបួនបានរយការណ៍ថ យុវតីេ្រចើនជងយុវជនបានចាប់េផ�ើមេបាះបង់ការសិក្សោមុនយុវជន ជពិេសសេ�តាមតំបន់ជនបទ។ 
ឪពុកមា� យខ�ះបានេមើលេឃើញឱកាសការងរស្រមាប់កូន្រប�សល�្របេសើរជងកូន្រសី។ េនះគឺេដយសារែតជទូេ�បុរសមានការងរផ��វការ និងការសេ្រមចចិត� ចំែណក�ស�មីានែតការងរេ្រ�ផ��វការ ការងរតាមរដូវកាល 

និងការងរផ�ះ។ េទាះជយ៉ងណ ក��ងចំេណមអ�កផ�ល់ចេម�ើយមានទស្សនៈេលើកេឡើងខុសៗគា�   ។ ្រក�មយុវតីែដលកំពុងេធ�ើការេ�កណ� លរជធានីភ�ំេពញ និងេ�ទ្ីរបជុំជន 

និងសូម្ីបែតេ�ក��ងេខត�មណ� លគិរ�ែដលជេខត�ដច់្រសយលមួយេនះ បានអះឣងេ�ក��ងការសិក្សោេនះថ ការអប់រ�គឺសំខាន់ស្រមាប់យុវជនទំាងពីរេភទ េហើយពួកេគបានេមើលេឃើញឱកាសការងរេស�ើគា�  ឬថ �ស�ែីថម

ទំាងមានឱកាសទទួលបានការងរ្របេសើរជងបុរសេទៀតផង ។ េទាះជយ៉ងណ �ស�ីេ�តាមតំបន់ជនបទដច្់រសយល ជពិេសស្រក�ម្រស�គីា� នការងរែដលភាគេ្រចើនជ�ស�ីេមផ�ះេនះ ទំនងជ្របកានយ់ក

ទស្សនៈេផ្សងពីេនះពាក់ព័ន�នឹងការអប់រ�របស់មនុស្ស្រប�ស។ �ស�ីមួយចំនួន(ដូចក��ងករណីេខត�េសៀមរប និងេខត�កំពត) ្រត�វបានេគរយការណ៍ថ បានេបាះបង់ការសិក្សោេដយសារែតពួកេគចង់ឱ្យបងប��ន្រប�សរបស់ពួកេគបាន

សិក្សោេរៀនសូ្រត េហើយ្រក�ម្រគ�សារចង់ឱ្យពកួេគជ្រសីៗជួយកិច�ការផ�ះ និងរក្របាក់ចំណូលស្រមាប់ការអប់រ�របស់បងប��ន្រប�សរបស់ខ��ន។ 
េ�តំបន់ដច្់រសយលដូចជេខត�មណ� លគិរ� ការអប់រ�ស្រមាប់�ស�ីមិន្រត�វបានេគចាត់ទុកថជការសំខាន់េទ និងមានការលំបាកក��ងការទទួលបានណស់ េ្រពាះថ បទដ� នសង�មស្រមាបយុ់វតីគឺ្រត�វេរៀប

ឣពាហ៍ពិពាហ៍ទាន់េ�េក�ង។  សាលាមានទីតំាងស�ិតេ�ឆា� យពីផ�ះរបស់្របជជន ជពិេសសសាលាមធ្យមសិក្សោ ែដលេធ�ើឱ្យឪពុកមា� យភាគេ្រចើនមានការ្រប�ង្របយ័ត�អំពីការប���នកូន្រសីរបស់ខ��នេ�សាលា។ 
មនុស្សេ�ទីេនះមិនសូវយល់តៃម� ៃនការអប់រ�ថឣចពាក់ព័ន�ដល់ជីវភាព្របចំាៃថ�របស់ពួកេគេនះេទ េ្រពាះឱកាសការងរស្រមាប់អ�កែដលបានប��ប់ឧត�មសិក្សោេ�ក��ងេខត�េនះមានតិចតួចណស់ េហើយេ�

េ�េនះយុវតី ឬ�ស�ីខ��នឯង ក៏មិនមានតួនទីគំរូែដរ។  ជលទ�ផល ពួកេគេមើលមិនេឃើញតៃម� ៃនការបន�ការសិក្សោេ�ឧត�មសិក្សោេនះេទ។ ឧទាហរណ៍៖ េ្រ�ពីការងររដ�ែដលមនុស្សមានចំណប់

ឣរម�ណ៍តិចតួចេដយសារែតឋានៈ និង្របាក់ែខទាប ពួកេគពុំេឃើញមាន្រក�មហុ៊នឯកជន ឬសា� ប័នេ្រចើនេ�ក��ងេខត�ដច់្រសយលេនះេទ។ សា� ប័នែតមួយគត់ែដលមានគឺ ធម�តាជ ធនគារ និងសា� ប័នមី្រក�ហិរ��វត��។ 
ការងរេ�ក��ងសា� បន័ទំាងេនះគឺស្រមាបយុ់វជនជចម្បង េ្រពាះពួកេគចំាបាច់្រត�វេធ�ើដំេណើរពីផ�ះមួយេ�ផ�ះមួយេដើម្ីបជួបអតិថិជន។ ចំែណក�ស�ីមានឣរម�ណ៍ថ មានអសន�ិសុខក��ងការកាន់មុខតែំណងែបបេនះ។ 
�ស�ីមា� ក់ ែដលកំពុងេធ�ើការ (កម�ករគណនីខ��នឯង) បានសេង�តេឃើញថ៖ 

"សា� នភាពហិរ��វត��ស្រមាប់្រគ�សាររបស់ខ��ំគឺមិនែមនជឧបសគ�ចម្បងដល់ការសិក្សោរបស់ខ��ំេទ។ ប�� ចម្បងគឺ មិនមានវ�ទ្យោល័យេ�ក��ងភូមរិបស់ខ��ំេ�េពលេនះ េហើយខ��ំខ��នឯងពិតជមិនចងេ់រៀនយូរែដរេដយសារែត
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យល់េឃើញថ សមត�ភាពបេង�ើត្របាក់ចំណូលរវងកាប��បប់ឋមសិក្សោនងិអនុវ�ទ្យោល័យមនិមានភាពខុសគា� េ្រចើនេនះេទ េនះជមូលេហតុែដលខ��ំបានេបាះបងក់ារសិក្សោេ�ថ� ក់ទី 5 ។ ឥឡ�វេនះ ខ��ំេសាកសា� យ

បន�ិចែដរែដលខ��ំមិនបានប��ប់ការអបរ់�ខ�ស់ជងេនះ។ ្របសិនេបើខ��ំមានចំេណះដឹងខ�ស់ជងេនះ ខ��ំឣចឣច្រគប់្រគងឣជីវកម�ផ� ល់ខ��នរបស់ខ��ំបានល�្របេសើរជងេពលបច��ប្បន� ប៉ុ ែន� េពលេនះេទាះជ

ខ��ំចង់េរៀន ក៏ខ��ំមិនឣចែដរ េដយសារែតខ��ំមាន្រគ�សារេដើម្ីបែថរក្សោ»។ 
គមា� តេនះមិនែមនមានែតេ�ក��ងេយនឌ័រផ��យគា� ប៉ុេណ� ះេទ ប៉ុែន� វក៏េកើតមានេ�ក��ងេយនឌ័រដូចគា� េ�ក��ងទីតំាងេផ្សងគា� ផងែដរ។ គមា� តធនធានមនុស្សេនះេកើតមានពីទី្រក�ងេ�ជនបទនិងេខត�ដច់្រសយល 
េហើយគួរឱ្យចាប់ឣរម�ណេ៍ទៀតេនះគឺថ ្រក�ម�ស�ីេផ្សងគា� ក៏្រត�វបានេគរយការណម៍កថ មានគមា� តេផ្សងគា� ែដរ ែផ�កេលើសង�មូបនីកម�ក��ងចំេណម្រក�មពួកេគ។ ្រក�ម�ស�ីេធ�ើការេ�តាមទី្រក�ង្រត�វបានរយការណម៍កថ 

យុវតីែដលពួកេគបានសា� ល់ជធម�តាមានស�� ប្រតបាក់ឌុប ឬស�� ប្រតបរ���  ខណៈែដល្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើវ�ញបានេលើកេឡើងថ �ស�ីភាគេ្រចើនែដលពួកេគបានសា� ល់ភាគេ្រចើនេរៀនបាន្រតឹមក្រមិតអនុវ�ទ្យោល័យ ឬវ�ទ្យោល័យ។ 
េ�តាមតបំន់ជនបទដច់្រសយល ការអប់រ�របស់�ស�ីមានការខុសគា� រវងឆា� ំដំបូងៃនការអប់រ� នងិឆា� បំ��ប់វ�ទ្យោល័យ។ លទ�ផលសិក្សោបានបង� ញថ �ស�ីែដលមានវ�យជង 30 ឆា�  ំហា莨កដ់ូចជទទួលបានការអប់រ�ទាបជងេក�ងៗ េ្រចើនណស់។ 
លទ�ភាពរកសាលាេរៀនគឺក្រមណស់កាលពីរបីទសវត្សរ�មុន េហើយការេធ�ើកសិកម�គឺជមខុរបរសំខាន់ែដលេធ�ើឱ្យត្រម�វការេលើការអប់រ�ជផ��វការធា� ក់ចុះ។ េពលេនះ ្រក�មេក�ងៗមានឱកាសេ�េរៀនបានេ្រចើន េ្រពាះ

សាលាេរៀនជេ្រចើន្រត�វបានសាងសង់េ�ជិតលំេ�ដ� ន េហើយការអប់រ�ក៏ចាប់េផ�ើមមានតៃម�ល�្របេសើរជងមុន។ 
េទាះជយ៉ងណ តាមរយៈការសេង�តនិន� ការទូេ�ៃនការអភិវឌ្ឍវ�ស័យអប់រ�េ�ក��ង្របេទសកម��ជឣចឱ្យដឹងថ ការផ� ស់ប��របេណ� ើរៗ ៃនតៃម�ការអប់រ�ស្រមាបយុ់វជនយុវតីឣចេឃើញេហើយ។ 

យុវតីបានចូលេរៀនបានកាន់ែតេ្រចើនេហើយ េហើយអ្រតាេបាះបង់ការសិក្សោរបស់យុវតីេ�បឋមសិក្សោក៏ទាបជងេក�ង្រប�ស។ េនះបង� ញថ មានការផ� ស់ប��ររបេណ� ើរៗក��ងការវ�និេយគក��ងការអប់រ�របស់យុវតី។ 
បាតភុូតែបបេនះបានបង� ញតាមរយៈការសមា� សជមយួមនុស្សចាស់ក��ងេខត�េខត�មណ� លគិរ�ែដលជេខត�ដច់្រសយល។ ដូច�ស�ីវ�យចំណស់មា� ក់េ�ក��ងភូមិបានេលើកេឡើងថ៖ 

«អនគតគឺមិន្របាកដ្របជេទ។ េពលខ�ះេយើងចង់េបើកឣជីវកម� ប៉ុែន�សូម្ីបែតឣនអក្សរក៏េយើងមិនេចះផង េតើេយើងេធ�ើវយ៉ងេម៉ច? ្របសិនេបើេយើងបានសិក្សោេនះ 

វេធ�ើឱ្យេយើងស�ិតក��ងសា� នភាពល�្របេសើរជងមុន។ ខ��ំបានសេ្រមចចិត�ឱ្យកូនរបស់ខ��ំេ�សាលាេរៀន េទាះបីជកូន្រសីក៏េដយ។ វជការពិបាកក��ងការទស្សន៍ទាយអនគត។ េយើងមិនឣចពឹង

ែផ�កេលើប�ីរបស់េយើងជេរៀងរហូតេទ េបើប�ីេចះរកលុយែតេយើងមិនេចះ គឺពិបាកេហើយ។ េយើង្រត�វែតេចះរកលុយែដរ េទាះបីជលក់េ្រគ�ងេទសតូចតាចេ�ផ�ះក៏េដយ។ ... 
ខ��ំដឹងថវពិបាកណស់ក��ងការមិនេចះឣនឬសរេសរភាសាែខ�រ។ េនះេហើយជមូលេហតុែដលខ��ចំង់ឱ្យកូន្រសីរបស់ខ��ំេ�េរៀន ... េបើមិនដូេច�ះ វនឹងមានការលំបាកស្រមាប់្រក�ម្រគ�សាររបស់េយើង "។  

ប៉ុន� នឆា� ំចុងេ្រកាយេនះ ការចុះេឈា� ះចូលេរៀនរបស់យុវតីបានេកើនេឡើងេ្រចើន ទំាងេ�ក��ងទី្រក�ងនិងសហគមន៍ជនបទ (េយងតាម EMIS, 2005-15) ។ ឱកាសអប់រ�្របេសើរេឡើងស្រមាប ់

យុវតីេនះឣចជលទ�ផល ៃនផលវ�បាកែដលឪពុកមា� យភាគេ្រចើន ជពិេសសមា� យែតម�ងបានជួប្របទះេ�ក��ងឆាកជីវ�តេ�េពលែដលពួកមិនេចះអក្សរ ឬមិនឣចេធ�ើនព�ន�សាម��មួយបាន។ ដូេច�ះ 

ពួកេគបានចាប់េផ�ើមប���នកូន្រសីេ�សាលាេរៀន។ យុវតីមួយចំនួនែថមទំាងបានរយការណ៍មកថ ឱកាសការងរថ�ីៗេនះបានអនុេ្រគាះដល់�ស�ី េ្រពាះ្របកាសការងរជេ្រចើនទំនងជផ�ល់ឣទិភាពបែន�មដល់�ស�ី 

និងេលើកទឹកចិត��ស�ឱី្យដក់ពាក្យ។ ្រក�មយុវតីែដលមានការងរេធ�ើេ�កណ� លរជធានីភ�ំេពញបានអះឣងេដយេមាទនភាពថ៖  
"េបើេធៀបេ�នឹងបុរស �ស�ីមិនមានប�� ក��ងការែស�ងរកការងរេទេ�េពលពួកេគមានចំេណះដងឹ និងការអប់រ�ល� ឬក៏បុរស និង�ស�ីមានលទ�ភាពេស�ើគា�  ពាក់ព័ន�នឹងប��  និងសមត�ភាព" ។ 
ឪពុកមា� យភាគេ្រចើនទំនងជថ�ឹងែថ�ងរវងការងរដំបូង និងការសិក្សោរបស់កូនពួកេគ។ េដយសារែតយុវតីសិក្សោបានពូែកេ�សាលា ឪពុកមា� យបានវ�និេយគបែន�មក��ងការអប់រ�របស់ពួកេគ។ ឧទាហរណ៍៖ 

អ�កផ�ល់ចេម�ើយភាគេ្រចើនេ�ជនបទក��ងេខត�កំពតបានឱ្យដឹងថ៖ 
"ខ��ំនឹងគាំ្រទកូនរបស់ខ��ំេដយមិនគិតពីេយនឌ័រេដើម្ីបទទួលបានការអប់រ�េ្រចើនតាមែតពួកេគឣចេធ�ើបាន េដើម្ីបឱ្យពួកេគមានអនគតភ�សឺា� ងជងខ��ំ។ ្របសិនេបើពួកេគមិន្របងឹែ្របងេរៀនឱ្យបាន

ល�េ�ក��ងថ� ក់េទ ខ��ំនឹងពិចារណប���នពួកេគេ�េរៀនជនំញវ�ជ� ជីវៈណមួយ ឬប���នពួកេគេ�រកការងរបេង�ើត្របាកច់ំណូល "។ 

េទាះយ៉ងណ េយនឌ័រេ�ែតជឧបសគ�ររំងយុវតីមកពី្រគ�សារ្រកី្រកមិនឣចបន�ការសិក្សោរបស់ខ��ន។ យុវតីមាននិងគា� នការងរេធ�ើេ�្រក�ងេសៀមរបបានសែម�ងការេសាកសា� យរបស់ពួកេគចំេពាះការែដល

ខ��នមិនឣចបន�ការសិក្សោេដយសារែតស�ង� មនិងភាព្រកី្រកយ៉ងដូេច�ះថ៖ 
«្របសិនេបើខ��ំឣចបង�ិលេពលេវលា្រតឡបេ់្រកាយវ�ញបាននិង្របសិនេបើគា� នស�ង� ម ឬឧបសគ�ណមួយេទ ខ��ំចង់បន�ការសិក្សោរបស់ខ��ំ។ ្របសិនេបើខ��ំមានឱកាសបន� ប់ពីខ��ំបានប��ប់ការសិក្សោថ� ក់វ�ទ្យោល័យ 
(ែដលកាលេនះពួកេគមិនមានបំណងេ�សាកលវ�ទ្យោល័យ) ខ��ំចង់កា� យជ្រគ�បេ្រង�ន ឬបុគ�លិកអង�ការ ឬការចាប់េផ�ើមឣជវីកម�តូចមយួ។ ពួកេគក៏េជឿជក់ផងែដរថ ្របវត�ិការអប់រ�

ខ�ស់ជងេនះជ្របេយជន៍ស្រមាប់ការទទួលបានការងរមាន្របាក់ែខល�្របេសើរ ... ខ��ំេសាកសា� យណស់។ ខ��ំ្រចែណននឹងមនុស្សេផ្សងេទៀតែដលមានឱកាសេ�សិក្សោ។ េពលេនះ ខ��ំចង់េរៀន 

ប៉ុែន�ខ��ំមិនឣចេទ ... ្របសិនេបើ្រក�ម្រគ�សាររបស់ខ��ំមិន្រកី្រកេទ ខ��ំនឹងខិតខំេរៀន ... ្របសិនេបើខ��ំឣចបង�ិលេពលេវលា្រតឡប់េ្រកាយវ�ញបាន។ កាលែដលខ��ំេ�េរៀន ខ��ំបានលក់បែង�មបន� ប់ពីេចញពេីរៀន ... 
ឪពុកមា� យរបស់ខ��ំបាន្របាបខ់��ំមិនឱ្យេ�េរៀន។ ្រក�ម្រគ�សាររបស់េយើង្រកណស់។ ខ��ំ្រត�វជួយលក់របស់របរ។ ដូេច�ះខ��ំពិតជមិនមានេពលេវលាេដើម្ីបេ�សាលាេរៀនេទ។ ខ��ំមនិេចះជិះកង ់ ដូេច�ះខ��ំ្រត�វេដើរ 
េ�សាលា"។ 
សរុបជរួម កំណត់េហតុទំាងេនះផ�ល់នូវការយល់ដឹងយ៉ងល�ចូលេ�ក��ងការតស៊ូែដល�ស�ីកម��ជ្របឈមេ�េពលចូលក��ងទីផ្សោរការងរផ�� វការនិងព្យោយមេ�បន�។ អ្រតាេលើសលុប 

ៃនការងរមិនផ��វការស្រមាប់យុវតី គមា� តព័ត៌មាន និងការខ�ះខាតបណ� ញសង�មេដើម្ីបេលើកកម�ស់ការែស�ងរកការងរ ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមិន្រគប់្រគាន់ និងបទដ� ន្របៃពណីពាក់ព៍ន�នឹងសង�មនិងេយនឌ័រ

ែដលជំរុញឱ្យយុវតីឆាប់េបាះបង់ការសិក្សោជងយុវជន កតា� ទំាងអស់េនះរួមគា� បាន ក្រមិតែដនអំណចេសដ�កិច�ស្រមាប់�ស�ី។ ្របធានភូមិមា� ក់ (�ស�ី) មកពីេខត�មណ� លគិរ�បានេរៀបរប់ទាក់ទងនឹងប�� ជេ្រចើន

ែដល�ស�ីកម��ជ្របឈមេដយសេង�បថ៖ 
"ខ��ំយល់ថ វជការពិបាកណស់ក��ងការពន្យល់អំពីលក�ខណ�  ៃនយុវតីេ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើងតាមវ�ធីសាម��។ ធាតុនីមួយៗតភា� ប់េ�ធាតុមួយេផ្សងេទៀតដូចជសំណញ់រពីងពាងមួយអុីចឹង។ 
ជដំបូង ្របែហលជ�ស�ីទូេ�មិនមានការអប់រ�ខ�ស់ែដលឣចនិយយបានថ ជមូលេហតុនំឱ្យេយើងែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខមិនបាន។ េទាះជយ៉ងណ េនះមិនែមនមានន័យថ 

េយើងមិនចង់ឱ្យមានការអប់រ�ខ�ស់េនះេទ។   ផ��យេ�វ�ញ គឺេយើងេមើលមិនេឃើញលទ�ភាពទទួលបានការងរមាន្របាក់ែខ។ ្របសិនេបើអ�កសម�ឹងេមើលេ�ជុំវ�ញេនះ ពួកេយើងភាគេ្រចើនគឺជកសិករ 
មួយចំនួនតូចកំពុងេបើកហា莨ងតូចៗេ�ក��ងភូមិ។ េតើការងរមាន្របាក់ែខទំាងេនះេ�ឯណ? េហើយពាក់ព័ន�នឹង (ការសិក្សោនិងការងរមាន្របាក់ែខ) េយើងជ�ស�ី្រត�វបានេគរ�ពឹងថ នឹង្រត�វេធ�ើកិច�ការផ�ះ 

និងែថរក្សោផ�ះ ែដលបានបង� ក់វ�សាលភាពការសិក្សោរបស់េយើង។ ឧបមាថ េបើេយើងមានការងរមាន្របាក់ែខមួយ េយើងនឹង្រត�វជំពាក់វក់វ�នរវងការងរនិងកិច�ការែថទំាផ�ះសែម្បង។ ជពិេសស 

េ�េពលែដលេយើងមានកូន េយើងនឹងមិនឣចរកការងរមាន្របាក់ែខេកើតេទ។ និយយឱ្យខ� ីជីវ�ត�ស�ីែខ�រគឺមានភាពស��គសា� ញណស់ "។   
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៤.៣ េគាលនេយបាយ និងយុទ�សា្រស�ស្រមាប់កំេណើនការងរនិងការចូលរួម 
 េដយទទលួសា� ល់ប��  និងឧបសគ�ែដល�ស�ីកំពុង្របឈមរជរដ� ភិបាលបានេប�ជ� ចិត�េលើកកម�ស់តនួទី និងឋានៈសង�មរបស់�ស�ីក��ងការចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍសង�ម នេយបាយ 

និងេសដ�កិច�របស់្របេទស។ ការេប�ជ� ចិត�េនះបានឆ��ះប�� ំងេ�ក��ងរដ�ធម�នុ��ជតិមា្រតា 31 ែដលបានទទួលសា� ល់ថ៖ 
"្របជពលរដ�ែខ�រមានភាពេស�ើគា� ចំេពាះមុខច្បោប ់ មានសិទ�ិេសរ�ភាព និងករណីយកិច�ដចូគា� ទំាអអស់េដយឥត្របកាន់ពូជសាសន ៍ ពណ៌សម្ប�រ េភទ ភាសា ជំេនឿសាសន និន� ការនេយបាយ 

េដើមកំេណើតជតិ ឋានៈសង�ម ធនធាន ឬសា� នភាពដៃទេទៀតេឡើយ ... "  
េនះក៏បានប�� ក់យ៉ងច្បោស់េ�ក��ងយុទ�សា្រស�ចតុេកាណដំណក់កាលទី III (Rectangular Strategy Phase III 2014-2018) របស់រដ� ភិបាល។ ចតុេកាណទំាងបួនសង�ត់ធ�ន់េលើវ�ស័យ

យុទ�សា្រស�សំខាន់  ៗ រួមមាន (1) ការេលើកស��យវ�ស័យកសិកម� (2) ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យេហដ� រចនសម�័ន�រូបវន�, (3) ការអភិវឌ្ឍវ�ស័យឯកជននិងការងរ ជពិេសសស្រមាប់យុវជននិង (4) ការកសាងសមត�ភាព 

និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជមួយនឹងចក�� វ�ស័យបេង�ើន្របាក់ចំណូល្របេទសឱ្យមាន្របាក់ចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់េ�ឆា�  ំ 2030 និងជ្របេទសអភិវឌ្ឍេ�ឆា�  ំ 2050 ។ ែផ�កមួយ 

ៃនយុទ�សា្រស�របស់រដ� ភិបាលបានទទួលសា� ល់ពីសារៈសំខាន់ៃនការចូលរួមបុរស�ស�ីក��ងការប��� បចតេុកាណ និងេសដ�កិច�េដយធានថ ពលរដ�្រគបរូ់បទំាងបុរស និង�ស�ីៃន្របេទសេនះមានសមត�ភាពក��ងបេង�ើនឣជីពរបស់ពួកេគ 
េដើម្ីបឱ្យ្របេទសេនះឣចសេ្រមចបាននូវកំេណើនេសដ�កិច�្របចំាឆា� ំយ៉ងេហា莨ចណស់ 7 ភាគរយ (ដូចមានែចងក��ងេគាលបំណងយុទ�សា�ស�ចតុេកាណ)។ ការប���ល�ស�េី�ក��ងការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ្រត�វបានចាត់ទុកថ ជការ

ចំាបាច់ជពិេសសស្រមាប់កំេណើន្របកបេដយចីរភាពនិងសមភាព។  
 ការេប�ជ� ចិត� របស់រដ� ភិបាលក��ងការផ�ល់អំណចដល់�ស�ីនេ�ក��ងទីផ្សោរការងរបានសែម�ងេចញេ�ក��ងេគាលនេយបាយជតិសំខាន់ពរីេផ្សងេទៀតក��ងេគាលបំណងេដើម្ីបេលើកកម�ស់ការងរ 

និងផលិតភាពរបស់្របជជន។ េគាលនេយបាយជតិអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម� (National Industrial Development Policy េ�កាតថ់ IDP) ឆា�  ំ 2015-2025១ 

និងេគាលនេយបាយជតិមុខរបរនិងការងរ (National Employment Policy េ�កាតថ់ NEP) ឆា�  ំ 2015-2025៤ ពួតៃដគា� េធ�ើការេដើម្ីបេលើកកម�ស់កំេណើន 

និងការអភិវឌ្ឍេដយផ�ល់ផលិតភាពខ�ស់ និងឣជីពបេង�ើត្របាក់ចំណូលដល់្របជជនទំាងពីរេភទ (េយងតាម រជរដ� ភិបាលកម��ជឆា� ំ 2015)។  IDP 
មានេគាលបំណងេលើកកម�ស់ការអភិវឌ្ឍឧស្សោហកម�េ�កម��ជ និងេដយការកំណត់េវទិកាស្រមាប់យុវជនថ�ីចូលរួមបានទូលំទូលាយជងេនះេ�ក��ងទីផ្សោរការងរេ�ក��ង្របេទសកម��ជ ពិេសសការេធ�ើឱ្យសម្ប�រែបប នូវ

ជេ្រមើសឣជីពរបស់ពួកេគេលើសពីវ�ស័យកសិកម�ែដលេលចេធា�  េរងច្រកកាត់េដរ ឬេស្ប�ង និងវ�ស័យែកៃច�ឣហា莨រ។ េ�ក��ងលក�ណៈ្រសេដៀងគា� េនះ NEP មានបំណង (1) 
ការបេង�ើនឱកាសការងរផលិតភាពសមរម្យ (2) ការេលើកកម�ស់ជំនញ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង (3) ការេលើកកម�ស់អភិបាលកចិ�ទីផ្សោរការងរ។ NEP ក៏

គូសប�� ក់ពីសារៈសំខាន់ៃនការយល់ដឹងពីការងរែដល្រត�វការេដយយុវជនទំាងពីរេភទ និងេលើកកម�ស់្រស�ីក��ងការចូលរួមេ�ក��ងមុខតំែណងែដលមានជំនញខ�ស់និង្រគប់្រគង។ 
_____________________________ 
 ៤

ស្រមាប់េសចក�លីម�ិតបែន�មេទៀត សូមេមើលេគាលនេយបាយអភិវឌ្ឍនឧ៍ស្សោហកម� (IDP)ឆា� ំ 2015-2025 របស់រជរដ� ភិបាលកម��ជ ឆា� ំ 2015 ។  

 ការផ�ល់សិទ�ិអំណចេសដ�កិច�ដល់�ស�ី (The Women’s Economic Empowerment ឬេ�កាត់ថ WEE) េដយ្រកសួងកិច�ការនរ� (
MOWA) បានកំណត់យុទ�សា្រស�ចូលរួមមួយេផ្សងេទៀតក��ងេគាលបំណងបេង�ើតឱកាសរក្របាក់ចំណូលស្រមាប់�ស�តីាមរយៈការេលើកកម�ស់ការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍ១សហ្រគាសមី្រក�ហិរ��វត��ខា� តតូច 

និងខា� តមធ្យម (small and medium-sized េ�កាតថ់ MSME) ។ ្រសបគា� ជមួយនឹងែផនការយុទ�សា�ស�នរ�រតនៈដំណក់កាលទី III (Neary Rattanaks III 
2009-2013) និងទី IV (2014-2018) WEE ្រគបដណ� បេ់លើវ�ស័យេគាលនេយបាយយ៉ងេហា莨ចណស់ចំនួនបួនែដលទាក់ទងេ�នឹងការងរមាន្របាក់ែខ ការអភិវឌ្ឍ MSME ការេធ�ើចំណក្រស�ក 

និងការចិ��ឹមជីវ�តេ�ជនបទ ការេធ�ើឱ្យវ�សាលគមទូលំទូលាយ ៃនឱកាសេសដ�កិច� និងភាគរយៃន�ស�្ីរបេសើរជងេនះ។ WEE បានដក់េចញជេវទិកាគំា្រទេដើម្ីបបេង�ើតឱកាសេសដ�កិច�្របកបេដយ

និរន�រភាពស្រមាប់�ស�ីជវ�ធីមួយេដើម្ីបកាត់បន�យភាពងយរងេ្រគាះ និងហា莨និភ័យការងររបស់�ស�ីក��ងទីផ្សោរ។ មិន្រតឹមែតត្រម�វឱ្យមាន�ស�ីចូលរួមេ�ក��ងសកម�ភាពឣជីវកម� ឬការងរមាន្របាកែ់ខប៉ុេណ� ះេទ 

ប៉ុែន�ែថមទំាងផ�ល់្របេយជន៍េហើយ�ស�ភីា� ក់ងរមានសិទ�ិចូលរួមេធ�ើការសេ្រមចសំខាន់ៗ េទៀតផង។ 
 េដើម្ីបគំា្រទគំនិតផ��ចេផ�ើមក��ងការផ�ល់អំណចដល់�ស�ី ្រកសួងកិច�ការនរ�បានដក់េចញនូវេគាលេ�អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ� (Millennium Development Goal េ�កាតថ់ 

MDG) ែផនការសកម�ភាព្រកបខ័ណ� បេង�ើនេល្ប�នកម��ជ 2013-2015១ ែដលផ�ល់អតភិាពដល់វ�ស័យចំនួនបីគឺ៖  

(i) ការផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លស្រមាប់ការងរដល់�ស�្ីរសបតាមត្រម�វការទីផ្សោរ! 
(ii) ការេលើកកម�ស់សហ្រគាសមី្រក�ហិរ��វត��ខា� តតូច និងមធ្យមែដលដឹកនំេដយ�ស�ីេដើម្ីបធានឱ្យបានថ �ស�មីានសមត�ភាពដកឹនំនិងេធ�ើឱ្យសហ្រគាសរ�កចេ្រមើន 

និងផ� ស់ពីវ�ស័យមិនផ��វការេ�ផ��វការ និង 
(iii) ការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវជីវភាពេ�តាមសហគមន៍ជនបទជពិេសសស្រមាប់�ស�ី្រកី្រក។ 

 ្រកសួងកិច�ការនរ� (MOWA) កប៏ានបេង�ើតមជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍�ស� ី (Women’s Development Centres េ�កាតថ់ WDC) ក��ងេខត�ចំនួន 13 
េដើម្ីបផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈដល់�ស�ី។ េទាះជយ៉ងណ កម�វ�ធីបណ�� ះបណ� ល WDC មិនមានវ�សាលភាព្រសបនឹងពួកេគេទ ភាគេ្រចើនេផ� តេលើការផលិតសិប្បកម� ហា莨ងអ៊ុតសក់ កាត់េដរ 

និងការែកៃច�ម��បឣហា莨រ។ មាតិកា និងជំនញពាក់ព័ន�េ�នឹងទីផ្សោរការងរដចូជ ជំនញការអភិវឌ្ឍសហ្រគាស េសវកម�អភិវឌ្ឍនឣ៍ជីវកម� ជំនញអក�រកម� ព័ត៌មានស�ីពីការការពារែផ�កច្បោប់ និងព័ត៌មានទីផ្សោរនេពលបច��ប្បន� េ�

មានការខ�ះខាតេ�េឡើយ ។ WDC មិនបានឈានដល់សកា� នុពលែដលមានេគាលបំណងកាត់បន�យវ�សមភាពេយនឌ័រ និងព្រងីកតួនទីរបស់�ស�ី និងសា� នភាពេ�ក��ងេសដ�កិច�េនះេទ។ េដយេហតុថ 

ធម�ជតិៃនវគ�បណ�� ះបណ� លែដលរួមផ្ំសជមួយនឹងការខ�ះ្រគ�មានសមត�ភាពទំេនើបផងេនះ ការចូលរួមរបស់�ស�ីក��ងការងរសមរម្យេ�ែតមានឧបសគ�។ MOWA កំណត់ក្រមិតៃន WDC 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

• WDC ផ�ល់ែតជំនញវ�ជ� ជីវៈតាមែបប្របៃពណីមិនបានបណ�� ះបណ� លជំនញសហ្រគិន េសវកម�អភិវឌ្ឍន៍ឣជីវកម� ព័ត៌មានទីផ្សោរនេពលបច��ប្បន� ឬការទទួលបានឥណទាន  ។ 
• ជំនញែដលផ�ល់មិន្រសបតាមត្រម�វការទីផ្សោរក��ង្រស�កេហើយមានការខ�ះខាត្រគ�ែដលមានចំេណះដឹងទំេនើបពាក់ព័ន�នងឹការផ��ផ�ង្រសបតាមត្រម�វការទីផ្សោរ និងេដះ្រសាយត្រម�វការ 

និងប�� ្របឈមរបស់�ស�ីពិត្របាកដ។ 
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• ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យនិងតាមដន WDC មិន្រគប់្រគាន់ស្រមាបវ់យតៃម�ផលប៉ះពាល់ ៃនការបណ�� ះបណ� លជំនញ និង 

• ការស្រមបស្រម�លេ�មានក្រមិតរវង WDC និងមជ្ឈមណ� លបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេផ្សង 
េទៀត (ដូចជ មជ្ឈមណ� លែដល្រគប់្រគងេដយ្រកសួងការងរ និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ វ�ស័យឯកជន និងអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាល)។ 

៤.៤ សន�ិដ� ន 
ការសកិ្សោស�ីពីគណុភាពេនះបានពិនិត្យឱកាស នងិប�� ែដលជឧបសគ�ដលយ់ុវតីកម��ជក��ងការចូលេ�ក��ងទីផ្សោរការងរឱ្យបានេ�លំទូលាយ។ បទដ� នសង�មតាម្របៃពណីពាក់ព័ន�

នឹងតួនទីរបស់�ស�ីេ�ក��ង្រគ�សារ និងសង�ម្រត�វបានមនសុ្សភាគេ្រចើនទទួលសា� ល់ ជពិេសសអ�កេ�តាមតំបន់ជនបទដច់្រសយល។ េគេ�ែតរ�ពឹងថ �ស�នីឹង្រត�វែរកពុនការទទលួខុស្រត�វជេ្រចើនេ�ក��ង្រគ�សារ 

និងែថរក្សោកូនេ� េដយមិនបានគិតពួកេគមានសា� នភាពណេនះេទ។ ការែបងែចកការងរក��ងផ�ះមិនបានែចកឱ្យេស�ើគា� រវងបុរស និង�ស�ីេនះេទ ែដលេធ�ើឱ្យ�ស�ជីួបការលំបាកខា� ងំ។ បទដ� នសង�មតាម្របៃពណីពាក់ព័ន�

នឹងតួនទីរបស់�ស�ីជ "្របពន�ល�"  និងការមាក់ងយពីសង�ម្របឆំាងនឹងការចល័តរបស់�ស�ីគឺជប�� េធ�ើឱ្យ�ស�ីមានការរុញរក��ងការចូលរួមការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ ឬការអប់រ�បែន�ម និងមិន

ហ៊ា莨នេ�េធ�ើការេ�ខាងេ្រ�សហគមន។៍ ជំេនឿេនះចាក់ឫសយ៉ងេ្រ�ជពិេសសក��ងចំេណមយុវតីគា� នការងរេធ�ើ ជពិេសស�ស�ីវ�យចំណស់េ�តាមសហគមន៍ជនបទ។        
ឣពាហ៍ពិពាហ៍េ�វ�យេក�ងេពកជឧបសគ�យ៉ងសំខានច់ំេពាះការចូលរួមរបស់�ស�ីក��ងការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ។ ការសិក្សោបានរកេឃើញថ ជំេនឿែដលថ �ស�ីវ�យេក�ងគួរឆាប់េរៀបការេនះេ�ចាក់េ្រ�ក��ង

ចំេណម�ស�េី�តាមតំបន់ជនបទ។ ជំេនឿែបបេនះមានឥទ�ិពលេលើទស្សនៈរបស់្របជជនជនបទពាក់ព័ន�នងឹអនគតៃនការអប់រ� និងការងររបស់យុវតី។ ជេរឿយៗ ការេរៀបឣពាហ៍ពិពាហ៍វ�យេក�ងឣចបណ� លឱ្យ

យុវតីេបាះបង់ការសិក្សោ និងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកេគ និងមិនឱ្យទទួលបានការងរសមរម្យេ�េពលអនគត។ េទាះក��ងទី្រក�ងនិងទ្ីរបជុំជន ភាព្រកី្រក និងការខ�ះខាតតួនទីគំរូឣចជឧបសគ�ធំមួយចំេពាះ�ស�ីក��ងការ

ែស�ងរកការងរមាន្របាក់ែខសមរម្យ។ ប៉ុែន� បទដ� នវប្បធម៍សង�មមិនសូវជេដើរតួនទីសំខាន់េទ េ�ក��ងបរ�បទៃនអ�កទី្រក�ង។  
 ទាក់ទងនឹងគំរូការងរ �ស�ីភាគេ្រចើនេ�េ្រ�ទី្រក�ង ឬទី្របជុំជនេខត� ហា莨ក់ដូចជមានែដនកំណត់ក��ងការែស�ងរកការងរផ��វការ។ េទាះបីទទួលសា� ល់ថ "មានការងេធ�ើ" ក៏េដយ ក៏ភាគេ្រចើនៃន

យុវតីជនបទមានការងរចម្បងជកម�ករគណនីផ� ល់ ឬរួមចំែណកជួយការងរ្រគ�សារែដរ។ ការងរ សាម��បំផុតែដលឣចរកបានេ�ក��ងសហគមន ៍ជទូេ� គឺការងរេរងច្រកកាត់េដរ ឬសហ្រគាសខា� តតូច និងមធ្យម (SME)។ 

េ�តំបន់មួយចំនួនែដលជយរជធានីភ�ំេពញក៏ឣចមានករណីែបបេនះផងែដរ។ ម្៉យោងេទៀត ភាព្រកី្រក និងការខ�ះខាតៃនការអប់រ�ក៏ជរនំងចំេពាះឱកាសការងរល�េ�ក��ងជីវ�តរបស់យុវតីផងែដរ ។ 

ទីផ្សោរពលកម�ក��ងមូលដ� នមានកំណត់ និងការខ�ះខាតព័ត៌មានអំពីឱកាសការងរ ក៏ជកតា� ែដលឣចឱ្យ្រស�ីក��ងចូលរួមក��ងការងរមិនផ��វការផងែដរ។ ការសិក្សោេនះបានបង� ញថ សា� ប័នមួយចំនួន

មិនមានរចនសម�័ន�្រគប់្រគាន់េដើម្ីបស្រម�លការងរ�ស�េីទ សូម្ីបែតតំបន់ខ�ះេ�ជយរជធានីភ�ំេពញ។ ការងរក��ងធនគារ/សា� ប័នហិរ��វត�� និងការងរអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាលមានេ�ក��ងមូលដ� នរបស់ពួកេគក៏េដយ ក៏

យុតីមួយចំនួនមិនដឹងថ េតើ្រត�វេធ�ើដូចេម�ចេដើម្ីបទទួលបានការងរេ�ក��ងសា� ប័នទំាងេនះ។ �ស�មីួយចំនួនបានដឹងអំពីការងរតាមរយៈមិត�ភ័ក�ិ និងបណ� ញសង�មេ្រ�ផ��វការមួយភាគតូច  ជពិេសសក��ងចំេណមយុវតីែតម�ង។ 
វគ�បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈស្រមាប់�ស�េី្រចើនមានែតពាក់ព័ន�នឹងវ�ស័យដូចជ កាត់េដរ ចម�និឣហា莨រ និងេមកានិច។ល។ េទាះជយ៉ងណ វគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះមានឥទ�ិពល

តិចតួចេលើការផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់�ស�ី។ វគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះេផ� តសំខាន់េលើការងរជំនញេដយៃដ (manual- skill jobs) គឺមិនបានេរៀបចឱំ្យ�ស�កីា� យជអ�ក្រគប់្រគង ឬសហ្រគិនេនះេទ។ 
ម្៉យោងេទៀត វគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះមិនបានធានថ ឣចមានការងរពាក់ព័ន�នឹងវគ�េនះេ�ក��ងតំបន់របស់ពួកេគេនះេទ។ េលើសពីេនះ វហា莨កដ់ូចជថ កាលវ�ភាគ ៃនវគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះមិនអំេណយផលស្រមាប់

�ស�ីទំាងអស់គា�  ជពិេសស�ស�ីែដលេរៀបការរួចមានការងរផ�ះ និង្រត�វែថទំាកូនេ� ។ ជទូេ� វគ�បណ�� ះបណ� លទំាងេនះមានភាពបត់ែបន ឬការគំា្រទចំេពាះពួកេគបានតិចតួចែដលមិនឣចឱ្យពួកេគចូលរួមបាន

េពញេលញ ជពិេសសេ�េពលែដលវគ�បណ�� ះបណ� ្រត�វេធ�ើេពញមួយៃថ� និងេ�ឆា� យពីផ�ះរបស់ពួកេគ។ 
 ជំពូកេនះវ�ភាគសា� នភាពរបស់យុវតី (ឣយុពី 15 េ� 30 ឆា� )ំ ទំាងេ�ក��ង (និងេ្រ�) ទីផ្សោរការងរេ�កម��ជ។ ការវ�ភាគេនះមានេគាលបំណងពិេសសេដើម្ីបែស�ង

យល់អំពីឧបសគ�និងឱកាសទីផ្សោរការងរែដល�ស�ីកម��ជទំាងេ�ជនបទ និងទី្រក�ងកំពុង្របឈម ក៏ដូចជវ�ភាគរកផលប៉ះពាល់ ៃនបទដ� នសង�មេ�េលើការសេ្រមចចិត�របស់�ស�ីក��ងការចូលរួមក��ងសកម�ភាពេសដ�កិច�។ ការវ�ភាគេ�

ក��ងជំពូកេនះេដយ្របាស់ការពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ�ស�ីពីគុណភាព េដើម្ីបែស�ងយល់អំពីកតា� ពាក់ព័ន�មួយចំនួន ដូចជ លក�ខណ� ទីផ្សោរការងរមិនគំា្រទ ការចូលរួមក��ងបណ� ញសង�ម និងការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈមិនបាន

្រគប់រូបភាព ការមាក់ងយ ហា莨និភ័យ និងភាពងយរងេ្រគាះេផ្សងេទៀតែដល�ស�ីកំពុង្របឈមេ�ក��ងទីផ្សោរការងរ និងឱកាសមិន្រគប់្រគាន់ក��ងការទទួលបានការអបរ់�ខ�ស់ ។ ែផ�កេលើការវ�ភាគេនះ អនុសាសន៍គន�ះឹចំននួ

្របំា្រត�វបានេស�ើេឡើងេដើម្ីបជួយេដះ្រសាយប�� ការងរែដលយុវតីកម��ជកំពុង្របឈម៖ 
1. ឱកាសមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប�់ស�ីក��ងការទទួលបានការអបរ់�េ�វ�ទ្យោល័យ និងឧត�មសិក្សោ គជឺឧបសគ�មួយចំេពាះជេ្រមើសការងរល�របស់ពួកេគនេពលអនគត។ េដយេហតុថ សាលាេរៀន និងលំេ�

ដ� នេ�ឆា� យពគីា�  គួបផ្ំសនឹងការ្រព�យបារម�អំពីសុវត�ិភាពផងេនះ យុវតីទំនងជ្រត�វបានដកេចញពីការទទួលបានការអប់រ�ែដលមានក្រមិតេស�ើនឹងយុវជន។ ឧទាហរណ៍៖ េ�េខត�មណ� លគិរ� 
�ស�ីមួយចំនួនឣចមានលទ�ភាពេ�សាលាេដយគា� នប�� ែផ�កហិរ��វត�� ប៉ុែន�វ�ទ្យោល័យមិនេ�ជិតលំេ�ដ� នរបស់េគ។ ដូេច�ះ ការធានថ មានសាលាេរៀនេ�ជិតលំេ�ដ� ន គឺជយុទ�សា្រស�គន�ឹះមួយ

ែដល្រកសួងអប់រ� យុវជន និងកីឡ ្រត�វអនុវត�។ ទន�មឹនឹងេនះ េដើម្ីបផ�ល់សិទ�ិអំណចដល់យុវតី ចំាបាច់្រត�វមានគេ្រមាងឣហា莨រូបករណ៍បែន�មស្រមាប់គំា្រទការអប់រ�របស់ពួកេគ ។ េបើមិនឣចទទួលបាន

ការអប់រ�ខ�ស់េទ េគពិតជពិបាកព្យោករណ៍ណស់ថ �ស�ឣីចទទួលបានឱកាសការងរល�ជងមុន និងឣចកា� យជគំរូដល់យុវតីដៃទេ�ក��ងសហគមន៍របស់ពួកេគ ។ 
2. ការផ�ល់ការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈេ�ជិតផ�ះមានសារៈសំខាន់ណស់ស្រមាប់�ស�ី និងឣចជួយេដះ្រសាយប�� ពាក់ព័ន�នឹងលទ�ភាពចូលរួមការបណ�� ះបណ� លរបស់ពួកេគេទៀតផង ប៉ុែន�ការ

បណ�� ះបណ� លជំនញមិនពាក់ពន័�ក៏ឣចជប�� ផងែដរ។ ដូចការសិក្សោបានប�� ក់ថ ការបណ�� ះបណ� មុនៗ្របែហលជមិនបានផ្សោរភា� ប់េ�នឹងការងរសមរម្យេនះេទ គឺពាក់ព័ន� ែតនឹងការងរេ្រ�ផ�� វការនិង

ជំនញទាប។ ករណីេនះ ជេ្រ� និងទំហំៃនការបណ�� ះបណ� លគួរែតអនុ�� តឱ្យសិកា� កាមបេង�ើនជំនញជកល់ាកម់ួយចំនួនដូចជ សហ្រគិនភាព ្រគប់្រគងឣជីវកម� 

ឬជំនញកសិកម�ច្រម�ះបែន�មេទៀត េដើម្ីបបេង�ើនផលិតភាពេ្រ�ពីការកាត់េដរ ការចម�ិនឣហា莨រ េសវេភាជនីយដ� ន និងជំនញេមកានិច ែដលជទូេ�មិនបានបេង�ើនលំដប់េ�ក��ងជេ្រមើសទីផ្សោរការងរ។ 
3. យន�ការគំា្រទមិនទូលំទូលាយដូចជ ខ�ះការែថទំាកូន និងខ�ះការេលើកទឹកចិត��ស�ឱី្យចូលរួមក��ងវគ�បណ�� ះបណ� ល ែដល�ស�េី�ក��ងពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ�ទំាងេនះកប៏ានជួបប�� េនះែដរ។ 

េបើគា� នការគំាពារសង�មជមូលដ� ន និងគា� ន្របព័ន�គំា្រទចំាបាច់េ�នឹងកែន�ងេទ ្រស�ីនឹងមានឱកាសតិចតួចក��ងការបេង�ើនការអប់រ� ជំនញ និងសមត�ភាពក��ងការ្របកួត្របែជងេដើម្ីបការងរសមរម្យ។ 
ដូេច�ះ រជរដ� ភិបាលចំាបាច់្រត�វផ�ល់ការគំាពារសង�មជមូលដ� ន និងវ�និេយគក��ងការបេង�ើតមជ្ឈមណ� លគំាពំារកុមារសហគមន៍េដើម្ីបធានថ �ស�ីទទួលបានអត�្របេយជនព៍ីការបណ�� ះបណ� ល 

និងការអប់រ�ែដលបានផ�ល់ឱ្យ។ 
4. ការផ�ល់ជំនញ និងការបណ�� ះបណ� លដល់�ស�ីឣចនឹងមិនសូវទាក់ទាញ េ្រពាះថ បច��ប្បន�ទីផ្សោរការងរេ�ជនបទេ�មានក្រមិត និងពុំមានសមត�ភាព្រស�ប្រគប់្រគាន។់ ក��ងករណីេនះ រដ�បាល្រកសួង 

សា� ប័នចំាបាច់្រត�វបេង�ើតឧស្សោហកម�ឬសា� ប័នក��ងតំបនេ់នះ េដើម្ីបអនុភាពធនធានេ�ក��ងមូលដ� ន និងបេង�ើតការងរសមរម្យបែន�មេទៀតស្រមាប់េសដ�កិច�េ�ក��ងតំបន់េនះ។ 
េនះនឹងផ�ល់ឱកាសបែន�មេទៀតដល់យុវតី្របេមើលេមើលអនគតបានច្បោស់អំពីទំនក់ទំនងរវងការអបរ់� ឬការបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ និងឣជីព ។ 

5. ការសិក្សោក��ងជំពូកេនះរកេឃើញថ េទាះបី�ស�មីួយចំនួនមានលទ�ភាពទទួលបានការអបរ់� និងតួនទីដឹកនំទំាងក��ងវ�ស័យសាធារណៈ និងឯកជនក៏េដយ ក៏ការអនុវត� នងិតួនទីេយនឌ័រេ�ែតមិនបាន

ផ� ស់ប��រេ�េឡើយ ជពិេសសក��ងចំេណមមនុស្សចាស់្រប�ស�ស�េី�ជនបទដច្់រសយល ។ បទដ� នវប្បធម៍សង�មែដលថ �ស�ី្រត�វែតឆាប់េរៀបការ �ស�ី្រត�វែតទទួលខុស្រត�វក��ង្រគ�សារ និងជួនកាលថ 
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�ស�ីមានប�� ទាបជងបុរសេនះ បានប៉ះពាល់មួយែផ�កធំេ�េលើជេ្រមើសរបស់្រគ�សារមួយចំនួន និងមិនការប���នកូន្រសីេ�េរៀន ឬមិនគំា្រទកូន្រសីឱ្យ្របកួត្របែជងេដើម្ីបការងរសមរម្យ។ ចំេពាះ

បទដ� នសង�មែបបេនះ ទាមទារឱ្យសា� ប័នអបរ់� អង�ការេ្រ�រដ� ភិបាល និងសា� ប័នពាក់ព័ន�ខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀតេដើម្ីបផ� ស់ប��រផ�ត់គំនិតរបស់�ស�ីក��ងតំបន់េនះឱ្យជម�ះេ�នឹង្របៃពណីតួនទីរបស់�ស�េីនះ។ 

ដូេច�ះ សិកា� សាលាស�ីពីការយល់ដឹងអំពីការអនុវត� និងតួនទីេយនឌ័រ សិកា� សាលាស�ីពី�ស� ីនិងការងរ ្របែហលជយុទ�សា្រស�មាន្របេយជន៍ក��ងការចូលរួមផ� ស់ប��រផ�ត់គំនតិសាធារណៈជនែដលបានេធ�ើ

ឱ្យ�ស�ជីួបការលំបាកទំាងេនះ ។ 
សមា� ល៖់ 
១
ចមា� យផ��វដូចែដលបានេលើកេឡើង គឺជឧបសគ�របសយ់ុវតីក��ងការចល័តេចញពីភូមិេដើម្បរីកការងរេធ�ើេ�កែន�ងេផ្សងេទៀតដចូជ េ�ទីរួមេខត� ឬរជធានភី�ំេពញ។ គួរឱ្យចាបឣ់រម�ណ ៍ វមានចមា� យជង 30 គីឡ�ែម៉្រតពីភូមមិក្រក�ងេសៀមរប។ បទពិេសាធន៍េចញ

ពីសមា� សនជ៍មួយនងឹយុវតេី�េខត�តាែកវ េខត�កណ� ល និងេខត�បាតដ់បំងបានបង� ញថ ចមា� យផ��វឣចមានប�� តិចតួច ប៉ុែន�វឣ្រស័យេលើការយល់េឃើញរបសយ់ុវតីនិង្រក�ម្រគ�សារ ែដលជអ�កកំណត់េលើការសេ្រមចចិត�ចល័តេ�កែន�ងេផ្សង ។ 
សំខាន ់ ការយល់េឃើញរបស់ពួកេគឣ្រស័យេលើបទពេិសាធនែ៍ដលពួកេគបានទទួលអំពីពិភពខាងេ្រ� (ឆា� យពីតបំន់របស់ពកួេគ) ។ េហើយវកាន់ែតស��គសា� ញបែន�មេទៀតេដយសារែតបទដ� នសង�មវប្បធមែ៍ដលថ 

�ស�មីិនគួរេធ�ើដំេណើរឆា� យពី្រក�ម្រគ�សារេទ េ្រពាះែតការ្រព�យបារម�ពបី�� សន�ិសុខ (េយងតាម KIIs 3, 5 & 6) ។  
២
�ស�ីជនបទេ្រ�ពី្រក�មពិភាក្សោេគាលេ�ែដលមានេ�ក��ងទីតំាងសិក្សោនីមួយតំណងឱ្យយុវតីកម��ជេ�ជនបទែដលមានធនធាននិង 

              ឱកាស្រគប់្រគាន់េដើម្ីបទទួលបានការអប់រ�។ ជទូេ�ពួកេគមានការងរផ��វការ។ ឧទាហរណ៍៖ េ�ក��ងជនបទៃន្របេទសកម��ជ    �ស�ីវ�យេក�ងមួយចំនួនជ្រគ�បេ្រង�នេ�តាមសាលាេរៀន ជគិលានុបដ� យិកា មា� ស់ឣជីវកម�ទំហំល�ម។ល។   
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ឧបសម�័ន� 

4A1. វ�ធីសា្រស� ៃនការពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ� 
 វ�ធីសា�ស�សំខាន់ ៃនការសិក្សោេនះ គឺការពិភាក្សោ្រក�មេគាលេ� (Focus Group Discussions េ�កាត់ថ FGDs) ែដលរួមមាន 16 FGDs ជយុវតី 

(ឣយុពី 15 ដល់ 30 ឆា� )ំ និង 2 FGDs ជ�ស�ីវ�យចំណស់ែដលឣចផ�ល់នូវការយល់ដឹងក��ងកតា� វប្បធម៍សង�មែដលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព និងសកម�ភាពេសដ�កិច�របស់យុវតី។ េដើម្ីបផ�ល់នូវគំរូ

សមេហតុផល ៃនលក�ណៈភូមិសា្រស� េសដ�កិច�សង�ម និងមនុស្ស ការសិក្សោេនះបានេ្រជើសយក FGDs ពរីជធានីភ�េំពញ និងេខត�ចំនួនបី គឺ៖ េខត�េសៀមរប េខត�កំពត និងេខត�មណ� លគិរ�។  
 FGDs ទំាងអស់មានចំនួន 16 ្រក�ម គឺជយុវតី ទំាងមាននិងគា� នការងរេធ�ើ។ FGDs ចំនួន 2 ្រក�មេទៀត គឺជ�ស�ីវ�យចំណស់ និង្រក�មអ�កផ�ល់ចេម�ើយសមា� សសំខាន់ (Key Informant 
Interviews េ�កាតថ់ KIIs)  8 នក់េទៀត ជមួយថ� ក់ដឹកនំសហគមន៍ (េមភូមិនីមួយៗែដលបានជួបផង) ។ ការេ្រជើសេរ�សអ�កចូលរួមក��ង FGDs មានេគាលបំណងសន�ត់យកែតភាពខុស

គា� រវងយុវតីែដលមាន និងគា� នការងរេធ�ើ។ េមដឹកនំសហគមន៍ែដលសា� ល់ទីតំាង�ស�ីវ�យេក�ងក��ងសហគមន៍បានជួយមួយែផ�កធំក��ងការេរៀបចជំំនួប FGDs ឱ្យ្រប្រពឹត�េ�សមរម្យ។  

 ពិធីការសមា� សន៍្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបទាញយកព័ត៌មានពាក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ និងឧបសគ�េផ្សងេទៀតចំេពាះជេ្រមើសការងររបស់�ស�ី។ ពិធីការសមា� សន៍ទំាងេនះ្រត�វបានេ្របើស្រមាប់

ទំាង្រក�មពិភាក្សោេគាលេ�ជយុវតី ទំាង្រក�មពភិាក្សោេគាលេ�ជ�ស�ីវ�យចំណស់ និងទំាង KIIs ជមួយថ� ក់ដឹកនំសហគមន៍ ក��ងបំណងេកា� បយកវ�សាលគម ៃនឧបសគ� និងឱកាសទីផ្សោរការងរ 

ជពិេសសផលប៉ះពាល់ ៃនបទដ� នវប្បធម៍សង�មេ�េលើជេ្រមើសឣជីព និងដំេណើរជីវ�តរបស់�ស�ី (សូមេមើលឧបសម�័ន� B និង C) ។ 
 ្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGD) និង ការសមា� សអ�កផ�ល់ចេម�ើយសំខាន់ (KIIs)  ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយែផ�កេលើរបាយការណ៍មុនៗស�ីពី�ស�ី និងវ�សមភាពក��ងទផី្សោរការងរ 

និងអត�បទេផ្សងៗស�ីពីបទដ� នសង�មែដលរ�តបន�ឹងការងរ�ស�ី និងែផ�កេលើព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនពី្រក�មសិក្សោរបស់មជ្ឈមណ� លអភិវឌ្ឍន៍ OECD ផងែដរ ។ សំណួរ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងជបន�បន� ប់ 

និងេធ�ើឱ្យមានសុពលភាពតាមរយៈការពិភាក្សោ និងការសេង�តដល់ទីតំាង។ េដយរួមប���លគា� រវងការយល់ដឹងទំាង្រទឹស�ី និងការអនុវត�ែដលឆ��ះប�� ំងពីការងរ�ស�ី សំណួរស្រមាប់ FGDs នងិ KIIs បានេផ� ត

េលើកតា� ទាក់ទងគា� ធំៗ រួមមាន រចនសម�័ន� ឬសា�ប័នគំា្រទយុវតី សា� នភាពទីផ្សោរការងរេ�មូលដ� ន បទដ� នវប្បធម៍សង�ម  ហា莨និភ័យ និងភាពងយរងេ្រគាះែដលររំង�ស�ីមិនឱ្យពាក់ព័ន�នឹងការងរសមរម្យ 
តួនទីេយនឌរ័ក��ង្រក�ម្រគ�សារនងិសង�ម គមា� តេយនឌ័រក��ងការងរ គមា� តធនធានមនុស្សនិងលទ�ភាពចូលេ�រកបណ� ញសង�ម និងការបណ�� ះបណ� ល។ ឧបករណស៍មា� សន៍សិក្សោពិេសសេលើប�� េយនឌ័រ

ពាក់ព័ន�នឹងបទដ� នវប្បធម៍សង�ម និងការងររបស់�ស� ីែដលកំពុងេកើតេឡើង។ 

 តារង 56 (4A-1-1) េខត�េគាលេ� នងិលក�ណៈេ្រជើសេរ�ស 

េខត�េគាលេ� 
 

តំបនភ់ូមសិា្រស� អ្រតាភាព្រកី្រក (2012)6 លក�ណៈ្របជសា�ស�6 

ភាគរយ្របជជន ដងស់ុេីត្របជជន 
ភ�ំេពញ     ទំនបកណ� ល  0.1 % 9.9 % 4,516 per km2 

កំពត តំបន់េឆ�រ  20.4 % 4.4 % 120 per km2 
េសៀមរប ទេន�សាប 28.8 % 6.7 % 87 per km2 

  មណ� លគិរ� តំបន់ភ� ំ 32.9 % 0.4 % 4 per km2 
 រជធានីភ�ំ េពញ និងេខត�េគាលេ�នីមួយៗតំណងឱ្យតំបន់ភូមិសា្រស�បួនេ�កម��ជ៖ តំបន់ទំនបណ� ល )ភ�ំេពញ(  តំបន់េឆ�រសមុ្រទ )កំពត(  តំបន់ទេន�សាប )េសៀមរប(  និងតំបន់ភ�ំ 

(មណ� លគិរ�េខត�) ។ រជធានីភ�ំេពញនិងេខត�េគាលេ�នីមួយៗមានអ្រតា្រកី្រកនិងលក�ណៈេសដ�កិច�្រគ�សារខុសគា� យ៉ងខា� ំង (សូមេមើល តារងទី 7 ខាងេលើ)។ រជធានីភ�េំពញ គឺជទី្របជុំជនក្រមិតខ�ស់ 

និង្រគបដណ� ប់េដយសកម�ភាពឧស្សោហកម� និងេសវកម�។ េខត�េសៀមរប គឺជេខត�ជនបទនិងពឹងែផ�កជចម្បងេលើវ�ស័យកសិកម�តាមែបប្របៃពណី ប៉ុែន�្រក�ងេសៀមរប គឺជេគាលេ�េទសចរណ៍ធំបំផុតៃន

្រពះរជណច្រកកម��ជស្រមាប់េទសចរជតិនិងអន�រជតិ េហតុេនះ្រក�ងេនះ គឺជទី្របជុំជននិង្របមូលផ��ំេ�េដយសកម�ភាពេសដ�កិច�និងេសវកម�។ េសដ�កិច�ៃនេខត�កំពត និងេខត�មណ� លគិរ� កព៏ឹងែផ�កជចម្បង 

េលើវ�ស័យកសិកម�ែដរ ប៉ុែន�សកម�ភាពកសិកម�មានភាពខុសគា�  េដយសារលក�ណៈភូមិសា្រស�របស់េខត�ទំាងពីរេនះ ឧទាហរណ៍៖ បែន�មេលើ្រស�វអង�រ ក��ងេខត�កំពតមានេ្រមច ចំែណកេខត�មណ� លគិរ�មានេ�ស៊ូ 

និងសា� យចន�ី។ ពាក់ព័ន�នឹងមនុស្ស រជធានីភ�េំពញមាន្របជជនរស់េ�េ្រចើនកុះករ ែដលជកែន�ងែដលមាន្របជជនេ្រចើនបផំុតទីពីរេ�កម��ជ បន� ប់ពីេខត�កំពង់ចាម។ ផ��យពីេនះ េខត�មណ� លគីរ�បាន

ជប់ចំណត់ថ� ក់ជេខត�មានដង់សីុេត្របជជនទាបបំផតុ ចំែណកេខត�កំពត និងេខត�េសៀមរបជប់ចំណត់ថ� ក់េ�ចេន� ះរជធាភ�ំេពញ និងេខត�មណ� លគិរ�។ េលើសពីេនះ បានប៉ាន់្របមាណថ 80 ភាគរយ 
ៃន្របជជនេ�េខត�មណ� លគិរ� គឺជ្រក�មជនជតិេដើមភាគតិច ចំែណកេ�រជធានីភ�េំពញ និងេខត�េគាលេ�ពីរេផ្សងេទៀតមានជនជតិែខ�រេលើសលុប។ 
 េខត�េគាលេ�នីមួយៗ មាន្រក�មពភិាក្សោេគាលេ�យុវតីចំនួន 4 ្រក�ម (4  FGDs)  គឺ 2 FGDs េ�ជនបទ និង 2 FGDs េ�ទី្រក�ង។ ស្រមាប់តំបន់ជនបទ ឬទី្រក�ង

ែដលបានេ្រជើសេនះ មាន 1 FGD ជយុវតីមានការងរេធ�ើែដលមានឣយុពី 15 េ� 30 ឆា� ំ និង  1 FGD េទៀត គឺជយុវតីគា� នការងរេធ�ើែដលមានឣយុពី 15 េ� 30 ឆា� )ំ ។ ស្រមាប់្រក�ម

ពិភាក្សោេគាលេ� (FDG) ជយុវតីមានការងរេធ�ើនីមួយៗ ការពិភាក្សោ្រត�វបានេធ�ើេឡើងក��ងបំណងរួមប���លសា� នភាពការងរេផ្សងគា�  រួមមាន កម�ករមាន្របាក់ែខ កម�ករគណនីផ� ល់ខ��ន 

និងកម�ករ្រគ�សារគា� ន្របាក់ែខ េ្រពាះថ ការងរទំាងេនះជ្របេភទការងរែដលអេស�រភាព  ពិេសសក��ងបរ�បទជនបទ។ ស្រមាប ់FDG ែដលជ�ស�ីគា� នការងរេធ�ើ អ�កចូលរួមមានទំាង�ស�ីគា� នការងរេធ�ើប៉ុែន�កំពុងែស�ងរក

ការងរ �ស�អីសកម� �ស�ីមិនកំពុងែស�ងរកការងរមាន្របាកែ់ខ និង�ស�ីេធ�ើការេ�ឯផ�ះសុទ�សាត។ ក្រមិតអបរ់� ៃន្រក�មនមីួយៗក៏្រត�វបានពិចារណផង េដើម្ីបចាប់យកែ្រកងេលាមានគមា� តក្រមិតអប់រ�ែដលររងំដល់ឱកាសរបស់

យុតីក��ងការែស�ងរកការងរល� ឬចូលរួមក��ងសកម�ភាពេសដ�កិច� និងផលិតភាព។ 
 ទស្សនៈវ�ស័យរបស់បុរស�ស�ីវ�យចំណស់មួយចំនួនេ�ក��ងសហគមន៍ែដលមាន្របវត�ិ េផ្សងៗគា� ក៏្រត�វបានរប់ប���លផងែដរ េដើម្ីបែស�ងយល់ឱ្យកាន់ែតច្បោស់អំពបីទដ� នវប្បធម៍សង�មពីសំណ

�ស�ីចាស់ ែៗដលជគំរូពាក់ព័ន�នឹងតួនទី�ស�ីេ�ក��ង្រគ�សារនិងសហគមន៍។ ទស្សនៈវ�ស័យទំាងេនះែស�ងយល់តាមរយៈ 2 FGDs ជ�ស�ីវ�យចំណស់ និង KIIs ជមួយថ� ក់ដឹកនំសហគមន៍។ 
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តារង 57 (4A-1-2) ចនំួនៃន FGDs តាមេខត� 

កណ� ល្រក�ង   

 

 

 

ជយ្រក�ង 

 
្របជុជំនេខត�/្រស�ក 

 

 

ជនបទ 

 
្របជុជំនេខត�/្រស�ក 

 

 

ជនបទ 

 
្របជុជំនេខត�/្រស�ក 

 

 

ជនបទ 

 

(ភូមិឫស្ីស   

2 គម) 

(ភូមិបាក់ែខង  15 គម

) 
(ភូមិអូរតូច 4គម) 

(ភូមិ្រតពំាងឫស្ីស   

 60គម) 
(ភូមិមណ� លបី 2គម) 

(ភូមិបាត់ដងេកា  

33គម) 
(ភូមិចមា� រទឹក 2គម) 

(ភូមិពូ្រជី  

37គម) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 - - - - - - 1 

5 4 4 5 

 
 សរុបមក ្រក�មពភិាក្សោេគាលេ�ចំនួន 16 ្រក�ម (16 FGDs) គឺជយុវតីមាននិងគា� នងរេធ�ើ និង 2 FGDs េទៀត គឺជ�ស�វី�យចំណស់ និង 8 KIIs ជមួយថ� ក់ដឹកនំសហគមន ៍

(េមភូមែិដលបានជួប) ។ ការេ្រជើសេរ�សអ�កចូលរួមក��ង FGDs មានេគាលបំណងសន�ត់យកែតភាពខុសគា� រវងយុវតីែដលមាននិងគា� នការងរេធ�ើ។ េមដឹកនំសហគមន៍ែដលសា� ល់ទីតំាង�ស�ីវ�យេក�ងក��ងសហគមន៍បាន

ជួយមួយែផ�កធកំ��ងការេរៀបចំជំនួប FGDs ឱ្យ្រប្រពឹត�េ�សមរម្យ។ េទាះយ៉ងណ FGDs និង KIIs ឣចេធ�ើបានែតេ�ចុងសបា� ហ៍ប៉ុេណ� ះ េដយសារែតក��ងសបា� ហ៍ ពួេគជបរ់វល់ និង្រត�វេធ�ើការងរផ�ះ។ 

FDGs ជ�ស�យុីវតមីិនែមនមានែតឣយុពី 15 េ� 30 ឆា�  ំសុទ�េនះេទ។ ចំនួនលម�ិតៃនអ�កផ�ល់ចេម�ើយ និងលក�ណៈរបស់ពួកេគនឹងបង� ញដូចខាងេ្រកាម៖ 

ការ្របមូលទិន�ន័យ និងការវ�ភាគ  
 ការ្របមូលទិន�ន័យចំណយេពល្របែហលមួយែខ គឺចេន� ះែខកក�ដនិងែខសីហា莨 ឆា�  ំ2016 និង្រត�វបានេធ�ើេឡើងេ�រជធានីភ�េំពញ និងេខត�េគាលេ�ទំាងបី (កំពត េសៀមរប និងរតនគីរ�) ។ ទិន�ន័យ

របស់ FGDs ជយុតីមានការងរេធ�ើ ឣច្របមូលបានែតេ�ចងុសបា� ហ៍ប៉ុេណ� ះ ម្៉យោងេទៀតជំនួបជមួយគំរូេគាលេ� (េដើម្ីបរកអ�កមាន និងគា� នការងរេធ�ើ ដូចនយិមន័យែដលកំណត់េដយ ILOេនះ) 
គឺពិបាកេរៀបចំណស់ េ្រពាះថ េ�ជនបទ �ស�ីភាគេ្រចើនជប់រវល់នឹងការងរកសិកម� ឬសកម�ភាពេសដ�កិច�េផ្សងេទៀត ែដលេធ�ើឱ្យមានការពិបាកក��ងការកំណត់និយមន័យៃន្របេភទ�ស�ីែដលមានការងរ និងគា� នការងរ ។ 
 
 េដយមានការអនុ�� តពីអ�កផ�ល់េឆ�ើយ ទិន�ន័យ្រត�វបានថតជឣត់សេម�ង និងបានសេង�បភា� មបន� បព់ីបទសមា� ស េ�តាមរចនសម�័ន�្របធានបទបានេរៀបរប់មុនេនះ។ គំរូ ឬ្របធានបទទូេ�ែដលពាក់ព័ន� 

េសចក�ីដក្រសង់ និងបរ�បទ ្រត�វបានកំណត់តាមរយៈការឣនទិន�ន័យ ការវ�ភាគ និងការបក្រសាយ េដើម្ីបេធ�ើសម�តិកម�េលើតួនទីេយនឌ័រ និងការអនុវត�េលើសពី្របធានបទែដលបានកំណត់ទុក េដយទាញ

េចញពីការវ�ភាគឯកសារេនះ។  

សីលធម៍្រសាវ្រជវ  
 ការ្រសាវ្រជវេនះបានេធ�ើេឡើងជមួយនឹង�ស�ីែដលមាននិងគា� នការងរេធ�ើ ទំាងអ�កេ�លីវនិងេរៀបការរួច ែដលជទូេ�ពួកេគមានេពលេវលាតិចតួចស្រមាប់ចូលរួមការពិភាក្សោ ឬការសមា� សេដយសារែតជប់

រវល់នឹងការងររក្របាក់ចំណូល ឬទំនួលខុស្រត�វក��ងការែថទំាផ�ះសែម្បង។ ដូេច�ះ ្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ្រត�វបានេធ�ើេឡើងតាមេពលេវលាសមរម្យរបស់ពួកេគ ភាគេ្រចើនេ�ចុងសបា� ហ៍។ 
ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមមយួជភាសាែខ�រ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង និងបានឣនជូនអ�កចូលរួមេដើម្ីបឱ្យពួកគាត់បានយល់ច្បោស់នូវ រូបភាពៃនការពិភាក្សោ ឬសមា� សន៍ យល់អំពីេគាលបំណងៃនការ្រសាវ្រជវ បរ�សា� នៃន

ការចូលរួមក��ងការពិភាក្សោឬសមា� សន៍ ហា莨នភិ័យ អត�្របេយជន៍ និងេសរ�ភាពេផ្សងេទៀតែដលពួកេគឣចមានេ�អំឡ�ងេពលសមា� សន៍។ េមភូមិនីមួយេដើរតួនទីក��ងការទំនកទ់ំនងជមួយពួកេគេដើម្ីបធាន ថេតើសមា� សន៍

ឣចេធ�ើេ�បានឬអត់ និងធានថ សំណួររបស់េយើងមិនបានប៉ះពាល់ដល់សភាពចិត� ឬសិទ�ិរបស់ពួកេគ។ ្រក�ម្រសាវ្រជវេគារពសិទ�ិរបស់ពួកេគយ៉ងេពញេលញក��ងការចូលរួម ឬដកខ��នេចញពីសមា� សន៍ េហើយឣជ� ធរមូលដ� ននឹង

ការពារពួកេគ។  

ប��ីេឈា� ះអ�កផ�ល់ចេម�ើយសមា� ស 

តារង 58 (4A-1-3) ប��េីឈា� ះអ�កផ�លច់េម�ើយសមា� ស 

្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

FGD 1 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�ជយភ�ំេពញ 

25 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១០ កម�ករេរងច្រក 160 6 

28 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១០ កម�ករេរងច្រក 160 6 

21 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៧ កម�ករេរងច្រក 160 7 

31 េរៀបការរួច  ថ� ក់ទី ៩ កម�ករេរងច្រក 160 6 
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្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

21 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១២ កម�ករេរងច្រក 160 4 

24 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ កម�ករេរងច្រក 160 4 

FGD 2 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�ជយភ�ំេពញ 

30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ២ មិនែស�ងរកការងរ 0 6 

32 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ មិនែស�ងរកការងរ 0 5 

37 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ មិនែស�ងរកការងរ 0 5 

27 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ មិនែស�ងរកការងរ 0 3 

29 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ មិនែស�ងរកការងរ 0 3 

FGD 3 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�កណ� លភ�ំេពញ 

23 េ�លីវ បរ���ប្រត ្រគ�បេ្រង�ន មិនឣចរកបាន  

25 េ�លីវ  �ស�ីរត់តុ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

25 េ�លីវ បរ���ប្រត 
03 បុគ�លិក 

ហា莨ងអនឡញ Room 03 
មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

23 េ�លីវ បរ���ប្រត ្រគ�បេ្រង�ន មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

26 េ�លីវ 
ថ� ក់ទី ៥  
(េ�េវៀតណម) 

�ស�ីរត់តុ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

24 េ�លីវ បរ���ប្រត ្របធាន្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

27 េ�លីវ បរ���ប្រត ម�ន�ីរជការ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

27 េរៀបការរួច បរ���ប្រត កម�ករសំណង់ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

24 េ�លីវ បរ���ប្រត ជំនួយការ្រសាវ្រជវ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

FGD 4 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�កណ� លភ�ំេពញ 

21 េ�លីវ បរ���ប្រត ជិតចូលេធ�ើការ 0 4 

21 េរៀបការរួច បរ���ប្រត មិនែស�ងរកការងរ 0 9 

20 េ�លីវ បរ���ប្រត កំពុងែស�ងរកការងរ 0 4 

21 េ�លីវ បរ���ប្រត កំពុងែស�ងរកការងរ 0 8 

22 េ�លីវ វ�ទ្យោល័យ អសកម� 0 6 

23 េ�លីវ វ�ទ្យោល័យ អសកម� 0 6 

19 េ�លីវ វ�ទ្យោល័យ អសកម� 0 5 

FGD 5 
្រក�ម�ស�ីវ�យចំណស់េ�កណ� លភ�ំេពញ 36 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ១២ គណនីផ� ល់ខ��ន + េមផ�ះ 150 4 
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្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

49 ែលងលះគា�  ថ� ក់ទី ១០ ែថទំាេក�ង 150  
(្របាក់ែខផ� ល់ខ��ន) 3 

40 
េរៀបការរួច 

 
ថ� ក់ទី ១២ េមផ�ះ 1000 (បានមកពីប�ី) 4 

55 
ែបកបាក់គា�  

 
ថ� ក់ទី ៦ េមផ�ះ 500 (បានមកពីបង្រសី) 4 

65 ែបកបាក់គា�  ថ� ក់ទី ៦ េមផ�ះ 250 (បានមកពីកូន) 4 

71 ែបកបាក់គា�  ថ� ក់ទី ៧ េមផ�ះ 
មិនេទៀងទាត់ 

(្របាក់ចំណូលបានមកពីកូន + 
ឣជីវកម�ផ� ល់ខ��ន) 

5 

 
FGD 6 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�កំពត 

27 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ គណនីផ� ល់ខ��ន + កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

29 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ កសិករ មិនឣចរកបាន 5 

31 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

28 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ កសិករ មិនឣចរកបាន 2 

18 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៦ កសិករ មិនឣចរកបាន 3 

30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ១១ កសិករ មិនឣចរកបាន 3 

FGD 7 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�កំពត 

23 ែបកបាក់គា�  ថ� ក់ទី ៩ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 

24 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 3 

20 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 2 

26 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 6 

17 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៨ សិស្ស មិនឣចរកបាន 5 

14 េ�លីវ   ថ� ក់ទី ១០ សិស្ស មិនឣចរកបាន 4 

24 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 8 

25 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 3 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៨ សិស្ស មិនឣចរកបាន 5 

21 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 

26 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 

FGD 8 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�កណ� ល េខត�កំពត 20 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១១ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
6 
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្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

21 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៨ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
 

27 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៦ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
7 

32 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៤ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
5 

23 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
7 

23 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
6 

21 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៧ កសិករ $200 8 

30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ កម�ករេរងច្រក ្របែហល 

$200 
7 

30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ កម�ករេរងច្រក  Appx. $200 6 

20 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ កសិករ 2,000,000 េរៀល 5 

 
FGD 9 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�កណ� លេខត�កំពត 

16 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៩ សិស្ស មិនឣចរកបាន 7 

17 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១០ សិស្ស មិនឣចរកបាន 7 

17 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១០ សិស្ស មិនឣចរកបាន 5 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៧ សិស្ស មិនឣចរកបាន 4 

15 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៧ សិស្ស មិនឣចរកបាន 6 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៦ សិស្ស មិនឣចរកបាន 7 

FGD 10 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�េសៀមរប 

50 េរៀបការរួច 5 កសិករ (ដំ្រស�វនិងបែន�) 70 USD 
4  
(ឯករជ្យ ២នក់) 

 

45 េរៀបការរួច (េមម៉ាយ) 5 អ�កេដើរលក់ (បែន�) 150 USD 4 (ឯករជ្យ ៣នក់) 

45 េរៀបការរួច 0 កសិករ / កម�ករសំណង់ 60 USD 6 (ឯករជ្យ ៤នក់) 

48 េរៀបការរួច (េមម៉ាយ) 0 អ�កលក់បបរ 150 USD 2 (ឯករជ្យ ០នក់) 

33 េរៀបការរួច 0 អ�កេដើរលក់ 300 USD 8 (ឯករជ្យ ៣នក់) 

20 េរៀបការរួច 11 កសិករ មិនឣចរកបាន 4 (ឯករជ្យ ០នក់) 

40 េ�លីវ 8 មា� ស់ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទស 150 USD (្របាក់ចំេណញ

សុទ�) 
5 (ឯករជ្យ ៣នក់) 

50 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ២ កសិករ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 6 (ឯករជ្យ ៣នក់) 

FGD 11 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�េសៀមរប 35 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 
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35 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ២ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 6 

28 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៣ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 

35 េរៀបការរួច គា� ន េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 3 

32 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 

33 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៣ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 7 

35 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 

FGD 12 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�កណ� លេខត�េសៀមរប 

28 េ�លីវ ថ� ក់ទី ១២ ម្រន�ីអង�ការេ្រ�រដ� ភិបាល $200 មា� ក់ឯង 

30 មា� យេ�លីវ មិនឣចរកបាន �ស�ីអ�ករត់តុ $70 07 

34 េរៀបការរួច មិនឣចរកបាន កម�ករសំណង់ $5/ៃថ� 05 

37 មា� យេ�លីវ មិនឣចរកបាន អ�កសំឣត $90 03 

31 េរៀបការរួច មិនឣចរកបាន អ�កយមផ�ះ $70 03 

39 េមម៉ាយ ថ� ក់ទី ១២ អ�កលក់ដូរ $40-$50/ៃថ� 05 

31 មា� យេ�លីវ មិនឣចរកបាន ចុងេ� $25 04 

44 េមម៉ាយ មិនឣចរកបាន ចុងេ� $100 03 

FGD 13 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�កណ� លេខត�េសៀមរប 

33 េរៀបការរួច គា� ន េមផ�ះ   កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

33 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៣ េមផ�ះ   កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

27 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ Housewife មិនឣចរកបាន 8 

33 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ២ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 7 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៦ សិស្ស មិនឣចរកបាន 6 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៥ សិស្ស មិនឣចរកបាន 4 

14 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៦ សិស្ស មិនឣចរកបាន 8 

FGD 14 
្រក�ម�ស�ីវ�យចំណស់េ�ជនបទេខត�មណ� លគិរ� 

35 ែបកបាក់គា�  គា� ន អ�កលក់ដូរ មិនឣចរកបាន 5 

35 េរៀបការរួច គា� ន អ�កលក់ដូរ  កសិករ មិនឣចរកបាន 5 

55 េរៀបការរួច គា� ន េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 



 

123 
 

្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

43 េរៀបការរួច គា� ន កសិករ មិនឣចរកបាន 5 

46 េរៀបការរួច គា� ន កសិករ មិនឣចរកបាន  

38 េរៀបការរួច គា� ន កសិករ មិនឣចរកបាន 4 

FGD 15 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�មណ� លគិរ� 

28 
េរៀបការរួច  

 
ថ� ក់ទី ៥ 

អ�កលក់ 
(ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទស) 

700 USD 
(្របាក់ចំេណញសរុប) 4 (2 depend) 

23 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៤ កសិករ មិនឣចរកបាន 4 (មិនឯករ្រជ ២នក់) 

23 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ 
អ�កលក់ 
(ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទស) 

មិនឣចរកបាន 4 (មិនឯករ្រជ ២នក់) 

25 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ 
អ�កលក់ 
(ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទស) 

មិនឣចរកបាន 5 (មិនឯករ្រជ ៣នក់) 

្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�ជនបទេខត�មណ� លគិរ� 

20 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 (មិនឯករ្រជ ១នក់) 

28 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 (មិនឯករ្រជ ៣នក់) 

18 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 2 (មិនឯករ្រជ ០នក់) 

20 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៦ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 2 (មិនឯករ្រជ ០នក់) 

28 េរៀបការរួច គា� ន េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 (មិនឯករ្រជ) 

15 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៤ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 5 (មិនឯករ្រជ ៣នក់) 

FGD 17 
្រក�ម�ស�ីមានការងរេធ�ើេ�កណ� លេខត�មណ� ល

គិរ� 

29 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ 
អ�កលក់ 
(ហា莨ងលក់េ្រគ�ងេទស) 

មិនឣចរកបាន 4 

37 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ១១ អនុ្របធានភូមិ មិនឣចរកបាន 3 

28 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ កម�ករឯករជ (កសិកម�) មិនឣចរកបាន 4 

24 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៤ អ�កេធ�ើសក់ មិនឣចរកបាន 2 

38 េរៀបការរួច គា� ន កសិករ មិនឣចរកបាន 9 

48 េរៀបការរួច គា� ន កសិករ មិនឣចរកបាន 5 

FGD 18 
្រក�ម�ស�ីគា� នការងរេធ�ើេ�កណ� លេខត�មណ� ល

គិរ� 

27 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៤ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 6 

26 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 4 

28 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៨ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 3 

17 េ�លីវ ថ� ក់ទី ៩ និស្ិសត (ជួយ្រគ�សារលក់េ្រគ�ងេទស) មិនឣចរកបាន 6 

29 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ េមផ�ះ មិនឣចរកបាន 3 
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្រក�មពិភាក្សោេគាលេ� (FGDs) ឣយ ុ សា� នភាព្រគ�សារ ប��ប់ថ� កទ់ី  ការងរ ្របាកច់ំណូលមធ្យម ទំហ្ំរគ�សារ 

35 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ េមផ�ះ   មណ� លគិរ� មិនឣចរកបាន 7 

្របវត�ៃិន ថ� កដ់ឹកនំសហគមន៍ (CL) េ�ក��ង KIIs 

ភ�ំេពញ 1 60 េមម៉ាយ ថ� ក់ទី ៩ 

 
ជំនួយការភូមិ 140000 េរៀល មិនឣចរកបាន 

ភ�ំេពញ 2 65 េរៀបការរួច វ�ទ្យោល័យ េមភូមិរង មិនឣចរកបាន 200000 េរៀល មិនឣចរកបាន 

កំពត 1 50 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៩ 

 
េមភូមិ/ កសិករ 200000 េរៀល មិនឣចរកបាន 

កំពត 2 62 េរៀបការរួច  េមភូមិ/ កសិករ 200000 េរៀល មិនឣចរកបាន 

េសៀមរប 1 30 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ១២ 

 
ជំនួយការភូមិនិងបុគ�លិកអង�ការ 140000 េរៀល + 

200$ 
មិនឣចរកបាន 

េសៀមរប 2 68 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៥ 

 
េមភូមិ 200000 េរៀល មិនឣចរកបាន 

មណ� លគិរ� 1  47 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ 

 

េមភូមិ/ កសិករ 
មា� ស់ហា莨ងេ្រគ�ងេទស 

មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

មណ� លគិរ� 2 45 េរៀបការរួច ថ� ក់ទី ៧ េមភូមិ/ កសិករ មិនឣចរកបាន មិនឣចរកបាន 

 
 



This project is co-funded by
the European Union

www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-country-studies.htm


	បុព្វកថា
	អារម្ភកថា
	មាតិកា
	បញ្ជីតារាង
	បញ្ជីរូបភាព
	បញ្ជីប្រអប់
	អក្សរកាត់
	ព័ត៌មានទូទៅ
	សេចក្ដីសង្ខេប
	ជំពូកទី ១: របាយការណ៍យុវជនកម្ពុជា
	១.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ
	១.២ សុខភាព
	១.២.១ អត្រាមរណភាពយុវជន
	១.២.២ សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ (SRH)
	១.២.៣ ការរំលោភបំពានដោយសារគ្រឿងញៀន
	១.២.៤ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ និងគ្រឿងស្រវឹង

	១.៣ ការអប់រំ និងជំនាញ
	១.៣.១ ការចូលរួមក្នុងវិស័យអប់រំ
	១.៣.៣ អត្រាឡើងថ្នាក់ និងត្រួតថ្នាក់
	១.៣.៤ អត្រាទទួលបានការអប់រំ
	១.៣.៥ លទ្ធផលសិក្សា
	១.៣.៦ អត្រាការងារ
	១.៣.៧ ការចូលរួមកម្លាំងពលកម្ម និងគុណភាពការងារ
	១.៣.៨ ស្ថានភាពការងារយុវជន
	១.៣.៩ NEET និងយុវជនអសកម្ម
	១.៣.១០ ម៉ោងធ្វើការ
	១.៣.១១ ភាពមិនស៊ីគ្នារវាងគុណវុឌ្ឍិនឹងមុខរបរ

	១.៤ ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការចូលរួម
	១.៤.១ ធនធានសង្គម
	១.៤.២ ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម និងនយោបាយ
	១.៤.៣ តុលាការអនីតិជន
	១.៤.៤ យុវជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារ និងអំពើហិង្សា ជាពិសេសការវាយប្រហារ និងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេង

	១.៥ សុខុមាលភាពរបស់យុវជន
	១.៦ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

	ឯកសារយោង
	ជំពូកទី ២៖ គោលនយោបាយ និងបរិបទស្ថាប័នសម្រាប់យុវជន
	២.១ បរិបទសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
	២.២ ផែនការគោលនយោបាយស្ដីពីយុវជន
	២.២.១ ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ
	២.២.២ សារពើភ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជន
	២.២.៣ ថវិកាកម្មវិធីយុវជន (Youth programme budget)

	២.៣ កំណែទម្រង់សា្ថប័នយុវជន
	២.៣.១ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
	២.៣.២ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជន (ក.ជ.យ)
	២.៣.៣ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជន

	២.៤ ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការបង្កើតគោលនយោបាយ
	២.៤.១ ការចូលរួមតាមរយៈអង្គការ និងវេទិកាយុវជន
	២.៤.២ ការចូលរួម តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគណបក្សនយោបាយ
	២.៤.៣ ការចូលរួមក្នុងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
	២.៤.៤ ការចូលរួមតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្ត

	២.៥ សន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍

	ឯកសារយោង
	ជំពូកទី ៣៖ ចរិតលក្ខណៈ និងផ្លូវជីវិត នៃអ្នកការបោះបង់ការសិក្សា
	៣.១ និន្នាការ នៃបោះបង់ការសិក្សា
	៣.២ មូលហេតុ នៃការបោះបង់ការសិក្សា
	៣.២.១ លក្ខខណ្ឌបុគ្គល
	៣.២.២ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
	៣.២.៣ បរិស្ថានសាលារៀន

	៣.៣ ក្ដីរំពឹងរបស់និស្សិតដែលបានបបញ្ចប់ និងអ្នកបោះបង់ការសិក្សា
	៣.៣.១ ស្ថានភាពការងារ
	៣.៣.២ ប្រាក់ខែ/ប្រាក់ឈ្នួល
	៣.៣.៣ ការពេញចិត្តនឹងការងារ
	៣.៣.៤ ការងារសមរម្យ

	៣.៤ ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ
	៣.៤.១ ថ្នាក់អក្ខរកម្ម
	៣.៤.២ ការបន្តការអប់រំ
	៣.៤.៣ ការអប់រំសហគមន៍/មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍
	៣.៤.៤ ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ
	៣.៤.៥ បទពិសោធន៍ពីបរទេស
	៣.៤.៥.១ ការអប់រំ និង TVET នៅប្រទេសហ្គាណា
	៣.៤.៥.២ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី
	៣.៤.៥.៣ គម្រោងផ្តួចផ្តើមជីវភាពយុវជនក្រៅសាលា (IDEJEN) នៅប្រទេសហៃទី
	៣.៤.៥.៤ ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ នៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង


	៣.៥ សន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍

	ឯកសារយោង
	ជំពូកទី ៤: បញ្ហាប្រឈមក្នុងការងារដែលស្ត្រីកម្ពុជាជួបប្រទះ
	៤.១ ស្ថានភាពទីផ្សារការងារ
	៤.១.១ កម្លាំងពលកម្ម

	៤.២ ទីផ្សារការងារសម្រាប់ស្ត្រី
	៤.២.២ បទដ្ឋានសង្គម (Social norms)
	៤.២.៣ គម្លាតព័ត៌មាន និងបណ្តាញសង្គម
	៤.២.៤ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្មការងារ
	៤.២.៥ ការបោះបង់កាសិក្សា

	៤.៣ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់កំណើនការងារនិងការចូលរួម
	៤.៤ សន្និដ្ឋាន

	ឯកសារយោង
	ឧបសម្ព័ន្ធ
	4A1. វិធីសាស្រ្ត នៃការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅ
	ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ
	សីលធម៍ស្រាវជ្រាវ
	បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្ដល់ចម្លើយសម្ភាស


