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កមុ្ពុ�ជាា អាាយស៊ីី�ធី�ខែ�ម្ពុ ២០២២

កាារវាាយតម្លៃម្ពុៃរបស់៊ីវាាគិ្មិ�ន

កាារពេ�ញចិ�តតជាារមួ្ពុ

កម្មមវិធីិី កមុ្ពុ�ជាា អាាយសី៊ី�ធី�ខែ�ម្ពុ ២០២២ គឺឺជាាកម្មមវិធីិីមួ្មយដែ�លធ្វើធីើីធ្វើ�ីងរយៈធ្វើ�លបីីថ្ងៃ�ៃ ដែ�លធ្វើ�ោ ាតធ្វើលីប្របីធាានបីទទិនិ្ននន្នយ័
បើ�ើកទូិលាាយ សន្និិសុខឌីើជីើថល និ្នងសាារព័ត័៌ម៌ាាន្នទិនិ្ននន្នយ័។ កម្មមវិធីិីធ្វើនះគឺឺជាាគំឺនិតផ្តួោ�ចធ្វើផ្តួោីម្មមួ្មយរបីស់់អងគកាារទនិននយ័អំ�ីកាារ
អភិិវិឌ្ឍឍ (អូឌ្ឍសីីី់) រមួ្មជាាមួ្មយនឹងថ្ងៃ�គូឺ និងគឺណកម្មាម ាធិីកាារប្របឹីកាាធ្វើ�ាបីល់របីស់់កម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ធ្វើ�ីយត្រូតូវិបាាន
ធ្វើរៀបីចំធ្វើ�ីង�ីថ្ងៃ�ៃទ ី២៣ �ល់ ២៥ ដែ�មិ្ម�ីនាា ឆ្នាំន ាំ ២០២២ ធ្វើ�ាធ្វើ�តោធ្វើស់ៀម្មរាាបី ប្របីធ្វើទស់កមុ្ម�ជាា។ ប្រ�ឹតោកាារណ៍កន�ងឆ្នាំន ាំ២០២២ ធ្វើនះ
ជាាកាារធ្វើរៀបីចំកម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ជាាធ្វើលីកទ២ី បីនាា ាប់ី�ីធ្វើរៀបីចំធ្វើ�ីង�ំបូីងកន�ងឆ្នាំន ាំ២០១៨។

កម្មមវិធីិីធ្វើនះម្មាានសិ់កាា ាសាាលាានិងស់កម្មមភាា�មួ្មយចំនួនដែ�លធ្វើធីើីបីទបីង្ហាា ាញធ្វើ�ាយអនកជំនំាាញកន�ងវិសិ់យ័ទនិននយ័ ប្របី�ន័ធ
ផ្តួស�ើផ្តួាាយនិងទនំាាក់ទនំង សាារ�ត័ម៌្មាាន និងបីធ្វើចេកវិទិ�ា។ អនកចូលរមួ្មស់រីបីចំនួន ១៥៥ នាាក់បាានម្មករមួ្មគ្នាន ាធ្វើ�ីម្មីីសិ់កាា 
�ិភាាកាា និងកាា ាយជាាស់ម្មាាជិំកស់កម្មមកន�ងស់�គឺម្មន៍ដែ�លម្មាានវិជិាា ាជីំវិៈប្រស់ធ្វើ�ៀងគ្នាន ា។ កម្មមវិធីិីធ្វើនះគឺឺជាាឱកាាស់មួ្មយស់ប្រម្មាាប់ីឱយ
អនកចូលរមួ្មបាានធ្វើ�ើងយល់សីី់ជំធ្វើប្រ�ា និងយល់�ឹង�ីកម្មមវិធីិីទាាក់ទងនឹងទនិននយ័ធ្វើបីីកទូលាាយ និងបីធ្វើចេកវិទិ�ាឌ្ឍជីីំ�លបីដែនែម្ម។ 
អនកចូលរមួ្មកម្មមវិធីិីធ្វើនះជាាជំនជាាតិដែ�មរដែ�លម្មក�ីវិសិ់យ័ចប្រមី្មះគ្នាន ា�ូចជាាប្របី�ន័ធផ្តួស�ើផ្តួាាយនិងសាារ�ត័ម៌្មាាន អងគកាារស់ងគម្មសីី់វិលិ 
ប្រកីម្មកាារង្ហាារសិ់ទធឌិ្ឍជីីំ�ល រ�ា ាភិិបាាល វិសិ់យ័ឯកជំន សាាប្រសាោ ាចាារយ និងនិស់សិតថ្ងៃនសាាកលវិទិ�ាលយ័។

កម្មមវិធីិីធ្វើនះម្មាានធ្វើគ្នាាលបំីណងធ្វើលីកកមុ្មស់់កាារយល់�ឹងអំ�ីកាារ�ប្រងកីប្រកបី�ណ័ឌ ចាាប់ីធ្វើ�ាកន�ងប្របីធ្វើទស់កមុ្ម�ជាា និងធ្វើ�ីម្មីី�ិភាាកាា
អំ�ីផ្តួលបីះ ះពាាល់របីស់់ចាាប់ីធ្វើនះចំធ្វើពាាះអនកធ្វើប្របីីប្របាាស់់អីីនធឺីណិត និងធ្វើស់រភីាា�កន�ងកាារបីធ្វើ�េញម្មតិ។ កម្មមវិធីិីដែ�ម្មធ្វើនះក៏
ម្មាានបំីណង�ប្រងងឹជំនំាាញ និងចំធ្វើណះ�ឹងរបីស់់អនកសាារ�ត័ម៌្មាាន អងគកាារស់ងគម្មសីី់វិលិ និងអងគកាារថ្នាន ាក់មូ្មល�ា ានធ្វើ�ីម្មីីដែស់ើងរក
ទនិននយ័ដែ�លអាាចទីកចិតោបាានធ្វើ�ាធ្វើលីអីីនធឺីណិត ទាាក់ទងនិងដែចកចាាយកាារង្ហាាររបីស់់�ួកធ្វើគឺឱយម្មាានសី់វិតែិភាា� ដែ�លទាាំងអស់់
អាាចធាានាាសី់វិតែិភាា�ថ្ងៃនឯកជំនភាា� និងសី់វិតែិភាា�តាាម្មអីីនធឺីណិតរបីស់់�ួកធ្វើគឺ។ �ូចគ្នាន ាធ្វើនះដែ�រ អនកចូលរមួ្មត្រូតូវិបាាន
ធ្វើលីកទកឹចិតោឱយធ្វើ�ើងយល់�ីស់កាោ ានី�លថ្ងៃនកាារធ្វើប្របីីប្របាាស់់ឧបីករណ៍ទាាំងធ្វើនះស់ប្រម្មាាប់ីធ្វើ�ាះប្រសាាយបីញ្ហាា ាស់ងគម្ម កសាាង
ស់�គឺម្មន៍ និងធ្វើលីកកមុ្មស់់ធ្វើស់រភីាា�កន�ងកាារបីធ្វើ�េញម្មតិធ្វើ�ាកមុ្ម�ជាា។

កម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ២០២២ ម្មាានវាាគឺមិនស់រីបីចំនួន ៣៣ នាាក់ ដែ�លកន�ងធ្វើនាាះរមួ្មម្មាានវាាគឺមិនជាាតិ និងអនោរជាាតិម្មក�ី
ជីំវំិញិ�ិភិ�ធ្វើលាាក។ �ួកធ្វើគឺជាាអនកជំនំាាញឈាានមី្ម�ធ្វើគឺកន�ងវិសិ់យ័ទនិននយ័ធ្វើបីីកទូលាាយ ស់នោិសី់�ឌ្ឍជីីំ�ល និងសាារ�ត័ម៌្មាាន
ទនិននយ័។ វាាគឺមិនទាាំងអស់់ម្មាានចំធ្វើណះ�ឹង និងជំនំាាញធ្វើផ្តួសងៗគ្នាន ា ដែ�លធ្វើធីើីឱយកាារ�ិភាាកាាធ្វើពាារធ្វើ�ញធ្វើ�ាធ្វើ�ាយម្មតិធ្វើ�ាបីល់លអៗ
ជាាធ្វើប្រចីន។ វាាគឺមិនទាាំងធ្វើនាាះរមួ្មម្មាានបី�ញវិនោ អនកធ្វើ�ាកន�ងវិសិ់យ័អភិិវិឌ្ឍឍន៍ អនកប្រសាាវិប្រជាាវិ និងអនកជំនំាាញបីធ្វើចេកវិទិ�ាផ្តួងដែ�រ។

របាាយកាារណ៍វាាយតថ្ងៃម្មាធ្វើនះបីង្ហាា ាញ�ីម្មតិដែកលម្មអដែ�លផ្តួោល់ធ្វើ�ាយវាាគឺមិនរបីស់់ដែ�ម្មចំនួន១៨របូី។ ធ្វើ�ាបីល់ទាាំងធ្វើនះត្រូតូវិបាាន
ប្របីមូ្មលតាាម្មរយៈកាារស់ាង់ម្មតិតាាម្មអីីនធឺីណិតធ្វើ�ាធ្វើ�លចីងបី�េប់ីថ្ងៃនកម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ២០២២។ កប្រម្មងស់ណួំរ
ម្មាានទាាំងស់ណួំរ��ីជំធ្វើប្រមី្មស់ និងស់ណួំរធ្វើបីីក។ ទនិននយ័ដែ�លបីង្ហាា ាញធ្វើ�ាកន�ងរបាាយកាារណ៍ធ្វើនះគឺឺធ្វើ�ញធ្វើលញ ធ្វើ�ីយឆ្លុះា�ះបីញ្ហាេ ាំង
�ីគំឺនិតនិងធ្វើ�ាបីល់ដែ�លបាានផ្តួោល់ធ្វើ�ាយអនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរ។

វាាគឺមិនទាាំងអស់់ម្មាានកាារធ្វើ�ញចិតោ ឬ ធ្វើ�ញចិតោ�ះ ាងខ្លាំា ាំងចំធ្វើពាាះ
កម្មមវិធីិី ធ្វើ�ាយមិ្មនម្មាានម្មតិអវិជិំាម្មាានចំធ្វើពាាះកាារធ្វើរៀបីចំរបីស់់
កម្មមវិធីិីធ្វើនាាះធ្វើទ។

វាាគឺមិនបាានយល់ប្រស់បីថ្នាា�ួកធ្វើគឺនឹងដែណនាាំកម្មមវិធីិីធ្វើនះធ្វើ�ាកាាន់
មិ្មតោភិកោិ ស់�កាារ ីនិងវាាគឺមិនធ្វើផ្តួសងៗធ្វើទៀត។ ជាា�ិធ្វើស់ស់ �ួកធ្វើគឺ
នឹងដែណនាាំកម្មមវិធីិីធ្វើនះធ្វើ�ាកាាន់អនកជំំនាាញដែ�លធ្វើធីើីកាារធ្វើ�ាកន�ង
រ�ា ាភិិបាាលនិងកន�ងសាែ ាបីន័អប់ីរនំាានាា។

កម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ក៏ជាាឱកាាស់មួ្មយស់ប្រម្មាាប់ីវាាគឺមិន
ធ្វើ�ើងយល់អំ�ីបីញ្ហាា ាឌ្ឍជីីំ�លធ្វើផ្តួសងធ្វើទៀត ដែ�លមិ្មនស់ែិតធ្វើ�ា
ធ្វើប្រកាាម្មវិសិាាលភាា�កាារង្ហាារចម្មីងរបីស់់�ួកធ្វើគឺ។

កាារពេ�ញចិ�តតជាារមួ្ពុចំិពេ�ា�កាារពេរៀបចំិខែ�ម្ពុ

ពេ�ញចិតិ្តតខំ្លាំា�ង
33%

ពេ�ញចិតិ្តត
67%



កមុ្ពុ�ជាា អាាយស៊ីី�ធី�ខែ�ម្ពុ ២០២២ របាាយកាារណ៍៍វាាយតម្លៃ�ៃរបស់់វាាគិ្មិ�ន

ប្របធាានបទន�ងស៊ីកមិ្ពុភាា�បណ្ដុះះ� �បណ្ដាះ ាល

ល្បែ�ែងកំំសាាន្តត

រយៈៈពេ��ពេ�ើ�បទបង្ហាា ាញ

បទបង្ហាា ាញល្បែ��បំពេ�ញតាាមកាាររ�ឹំងទុកំ

គុណុភាា�នៃន្តបទបង្ហាា ាញតាាមប្របធាាន្តបទ

ធ្វើ�ញចិតោខ្លាំា ាំង ធ្វើ�ញចិតោ មិ្មនធ្វើ�ញចិតោធីម្មមតាា

22%

17%

44%

39%
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ប្របធាានបទ ន�ងស៊ីកមិ្ពុភាា�បណ្ដុះត� �បណ្ដាត ាល

វាាគឺមិនធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាា �ួកធ្វើគឺបាានទទួលចំធ្វើណះ�ឹងស់ខំ្លាំាន់ៗអំ�ីប្របីធាានបីទដែ�លម្មាានធ្វើ�ាកន�ងកម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម។

ធ្វើបីីធ្វើ�ាងតាាម្មអនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរ អតែប្របីធ្វើ�ាជំន៍មួ្មយធ្វើទៀត�ីកម្មមវិធីិីធ្វើនះគឺឺថ្នាា កម្មមវិធីិីធ្វើនះជាាឱកាាស់�៏លអមួ្មយកន�ងកាារប្របាាប្រស់យ័
ទាាក់ទងជាាមួ្មយអនកថ្ងៃទធ្វើទៀត។ វាាគឺមិនម្មាានឱកាាស់បីធ្វើងើតីទនំាាក់ទនំងជាាមួ្មយវាាគឺមិននិងអនកចូលរមួ្ម�ថ្ងៃទធ្វើទៀត តាាម្មរយៈកាារធ្វើរៀបីចំ
ឱយអនកចូលរមួ្មទាាំងអស់់សាន ាក់ធ្វើ�ាទកីដែនាងដែតមួ្មយនិងកាារធ្វើរៀបីចំឱយម្មាានស់កម្មមភាា�ធ្វើផ្តួសងៗជាាធ្វើប្រចីន។

កម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ម្មាានកាារធ្វើធីើីបីទបីង្ហាា ាញ�ីអនកជំនំាាញ សិ់កាា ាសាាលាាដែ�លម្មាានកាារអនីវិតោ�ា ាល់ រមួ្មទាាំងស់កម្មមភាា�
ធ្វើផ្តួសងៗដែ�លអាាចឱយអនកចូលរមួ្មបីធ្វើងើតីទនំាាក់ទនំងជាាមួ្មយគ្នាន ាបាាន។

ជាារមួ្ម ម្មតិដែកលម្មអដែ�លទទួលបាាន�ីវាាគឺមិនគឺឺម្មាានភាា�វិជិំាម្មាាន។ ស់កម្មមភាា�ធ្វើលងដែលីងកំសាានោគឺឺជាាស់កម្មមភាា�ដែ�លវាាគឺមិន
មិ្មនសូ់វិចូលចិតោជាាងធ្វើគឺ ធ្វើ�ាយម្មាានអនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរប្របីដែ�លដែតពាាក់កណ្តាោ ាលបីះ ីធ្វើណ្តាះ ាះបាានវាាយតថ្ងៃម្មាថ្នាា ធ្វើ�ញចិតោ និង
ធ្វើ�ញចិតោខ្លាំា ាំង។ �ណៈដែ�ល ២៨% ធ្វើទៀតគឺឺវាាតថ្ងៃម្មាថ្នាាធីម្មមតាា និង  ១៧% ធ្វើទៀត មិ្មនធ្វើ�ញចិតោ។

រយៈធ្វើ�លកន�ងកាារធ្វើធីើីបីទបីង្ហាា ាញស់ខំ្លាំាន់ៗ ត្រូតូវិបាានវាាយតថ្ងៃម្មាថ្នាាស់ម្មរម្មយ។ អនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីចំនួន៨៤% បាានវាាយតថ្ងៃម្មាជាាវិជិំាម្មាាន 
�ណៈដែ�ល១៧%ធ្វើទៀតវាាយតថ្ងៃម្មាថ្នាាធីម្មមតាា។ �ំីម្មាានវាាគឺមិនណ្តាាម្មាន ាក់បាានវាាយតថ្ងៃម្មា អវិជិំាម្មាានធ្វើទ។

អនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីចំនួន៨៨% ធ្វើ�ញចិតោ ឬធ្វើ�ញចិតោ�ះ ាងខ្លាំា ាំងចំធ្វើពាាះម្មាាតិកាាដែ�លបាានបីង្ហាា ាញកន�ងបីទបីង្ហាា ាញធ្វើផ្តួសងៗ ធ្វើ�ាយម្មាាន
អនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរដែត�ីរនាាក់បីះ ីធ្វើណ្តាះ ាះបាានធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់ចធ្វើម្មា ីយ «ធីម្មមតាា»។ អាាប្រស់យ័ធ្វើ�តីធ្វើនះ �ាមឹ្មសាារដែ�លវាាគឺមិនបាាន�ាក់
ធ្វើ�ាកន�ងបីទបីង្ហាា ាញត្រូតូវិបាានស់នមតថ្នាាទទួលយកបាាន។

បីទបីង្ហាា ាញភាាគឺធ្វើប្រចីនបាានបំីធ្វើ�ញតាាម្មកាាររ�ឹំងទីករបីស់់វាាគឺមិន។ អនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរចំនួន ៣៩% ធ្វើ�ា ៤៤% ធ្វើ�ញចិតោ និង
ធ្វើ�ញចិតោខ្លាំា ាំង �ណៈ ១៧% ធ្វើទៀតវាាយតថ្ងៃម្មាថ្នាាធីម្មមតាា។

ធ្វើលីស់�ីធ្វើនះធ្វើ�ាធ្វើទៀត កម្មមវិធីិីដែ�ម្មក៏បាានធ្វើរៀបីចំទស់សនកិចេផ្តួងដែ�រ។ វាាគឺមិនជាាទូធ្វើ�ាធ្វើ�ញចិតោ និងធ្វើ�ញចិតោ�ះ ាងខ្លាំា ាំងចំធ្វើពាាះ
ស់កម្មមភាា�ធ្វើនះ រមួ្មទាាំងទតីាាំង ធ្វើ�លធ្វើវិលាាធ្វើចញ�ំធ្វើណីរ និងកាារធ្វើរៀបីចំទាាំងមូ្មល។ ម្មាានដែតអនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីដែតម្មាន ាក់បីះ ីធ្វើណ្តាះ ាះដែ�ល
ធ្វើឆ្លុះាីយថ្នាា «ធីម្មមតាា» ស់ប្រម្មាាប់ីធ្វើ�លធ្វើវិលាាធ្វើចញ�ំធ្វើណីរ។ ទាាក់ទងនឹងជំធ្វើប្រមី្មស់ថ្ងៃនធ្វើគ្នាាលធ្វើ�ា វាាគឺមិនដែត�ីរនាាក់បាានធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់ 
«ធីម្មមតាា» ធ្វើ�ីយម្មាន ាក់មិ្មនធ្វើ�ញចិតោ។

44%

44% 11%

67% 17%

17%

33% 28% 17%

ម្ពុលូបទខែ�លទទួលបាានកាារពេ�ញចិ�តតជាាងពេគ្មិ

សន្តត�សុខឌី�ជី�ថ�
61%

ទ�ន្តនន្តយ័ៈពេប�កំទូលាាយៈ
61%

សាារ�ត័៌ម៌ាាន្តទ�ន្តនន្តយ័ៈ
28%



កមុ្ពុ�ជាា អាាយស៊ីី�ធី�ខែ�ម្ពុ ២០២២ របាាយកាារណ៍៍វាាយតម្លៃ�ៃរបស់់វាាគិ្មិ�ន
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វាាគឺមិនត្រូតូវិបាានសួ់រអំ�ីមូ្មលបីទដែ�ល�ួកធ្វើគឺចូលចិតោ (ស់ណួំរធ្វើនះអនីញ្ហាញ ាតឱយម្មាានចធ្វើម្មាីយរ�ូត�ល់�ីរ)។ មូ្មលបីទស់នោិសី់�
ឌ្ឍជីីំ�ល និង ទនិននយ័ធ្វើបីីកទូលាាយគឺឺជាាជំធ្វើប្រមី្មស់ដែ�លវាាគឺមិនធ្វើ�ញចិតោជាាងធ្វើគឺ ធ្វើ�ាយម្មាាន៦១%ថ្ងៃនអនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីបាានធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់
មូ្មលបីទធ្វើនះ។ ប្របីធាានបីទសាារ�ត័ម៌្មាានទនិននយ័គឺឺជាាជំធ្វើប្រមី្មស់មួ្មយដែ�លវាាគឺមិនធ្វើ�ញចិតោដែត២៨%បីះ ីធ្វើណ្តាះ ាះ។

វាាគឺមិនបាានធ្វើកាាតស់រធ្វើសី់រចំធ្វើពាាះមូ្មលបីទចប្រមី្មះកន�ងកម្មមវិធីិី។ �ួកធ្វើគឺបាានសិ់កាា�ីឧបីករណ៍�មីៗទាាក់ទងនឹងទនិននយ័ ធ្វើ�ីយ�ួកធ្វើគឺ
បាាន�ឹង�ីចំធ្វើណះ�ឹង�ីទ�ិាភាា�ឌ្ឍជីីំ�លថ្ងៃនប្របីធ្វើទស់កមុ្ម�ជាាបីដែនែម្ម ដែ�លធ្វើធីើីឱយ�ួកធ្វើគឺយល់កាាន់ដែតចាាស់់អំ�ីមូ្មលបីទធ្វើនាាះ។ 
�ូចគ្នាន ាធ្វើនះដែ�រ �ួកធ្វើគឺក៏បាានធ្វើកាាតស់រធ្វើសី់រចំធ្វើពាាះភាា�ចប្រមី្មះគ្នាន ាថ្ងៃនអនកចូលរមួ្មផ្តួងដែ�រ ដែ�លនាាំឱយកាារជំដែជំក�ិភាាកាាទទួលបាាន
ទស់សនៈធ្វើផ្តួសងៗគ្នាន ា។

ធ្វើប្រកាាយ�ីបាានសាា ាប់ីបីទបីង្ហាា ាញ�ីវាាគឺមិនធ្វើផ្តួសងធ្វើទៀត អនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរបាានស់ងើត់ធីៃន់ធ្វើលីប្របីធាានបីទស់ោី�ីឥទធ�ិលថ្ងៃនទនិននយ័
ធ្វើបីីកទូលាាយ ស់នោិសី់�ឌ្ឍជីីំ�ល និងសាារ�ត័ម៌្មាានទនិននយ័ ទាាក់ទងធ្វើ�ានឹងកាារអភិិវិឌ្ឍឍប្របីកបីធ្វើ�ាយចីរភាា�។ �ួកធ្វើគឺក៏បាាន
ធ្វើកាាតស់រធ្វើសី់រចំធ្វើពាាះឱកាាស់កន�ងកាារធ្វើ�ើងយល់�ី�ត័ម៌្មាានដែកាងកាា ាយ និងឧបីករណ៍ត្រូតួត�ិនិតយកាារ�ិត ទ�ិាភាា�ចាាប់ី 
ចំធ្វើណះ�ឹងជាាយីទធសាាប្រស់ោ កាារធ្វើធីើីដែផ្តួនទ ីសី់វិតែិភាា�អីីនធឺីណិត និងបីធ្វើចេកវិទិ�ា�មីៗ។

ធ្វើ�ាកន�ងស់ណួំរទាាក់ទងនឹងស់កម្មមភាា�របីស់់អនកចូលរមួ្មដែ�ម្ម ម្មតិរបីស់់វាាគឺមិនម្មាានភាា��ីស់គ្នាន ា។ �ណៈដែ�លវាាគឺមិនជាាងពាាក់
កណ្តាោ ាល បាានយល់ប្រស់បីជាាទូធ្វើ�ាថ្នាាអនកចូលរមួ្មម្មាានស់កម្មមភាា�ចូលរមួ្ម�ះ ាងស់ប្រសាាក់ស់ប្រសាាំ  តាាម្មរយៈកាារសួ់រស់ណួំរដែ�ល
ម្មាានភាា�ពាាក់ �ន័ធ  និងកាារ�ិភាាកាាអំ�ីប្របីធាានបីទធ្វើផ្តួសងៗ ម្មាានវាាគឺមិនពាាក់កណ្តាោ ាលធ្វើផ្តួសងធ្វើទៀតចង់បាានកាារចូលរមួ្មបីដែនែម្មធ្វើទៀត�ី
អនកចូលរមួ្ម។ វាាគឺមិនបាានធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាាអនកចូលរមួ្មមិ្មនបាានចូលសាា ាប់ីវិគឺគដែចករដំែលកមួ្មយចំនួន ដែ�លអាាចម្មក�ីកតាោ ាភាាសាា។ គួឺរ
កត់ស់គំ្នាាល់ថ្នាាវិគឺគ�ាះបាានធ្វើធីើីជាាភាាសាាដែ�មរ ចំដែណកវិគឺគ�ាះធ្វើទៀតជាាភាាសាាអង់ធ្វើគឺាស់ អាាប្រស់យ័ធ្វើលីវាាគឺមិនម្មាន ាក់ៗ។

កាារស់ប្រម្មបីស់ត្រូមួ្មលរបីស់់អនកធ្វើរៀបីចំ និងកាារប្របាាប្រស់យ័ទាាក់ទងគ្នាន ារវាាងប្រកីម្មកាារង្ហាារ វាាគឺមិន និងអនកចូលរមួ្មត្រូតូវិបាានវាាយតថ្ងៃម្មាជាា
វិជិំាម្មាានធ្វើ�ាយអនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីទាាំងអស់់។

ចំណីចខ្លាំាងធ្វើប្រកាាម្មធ្វើនះស់ែិតកន�ងដែផ្តួនកកាារធ្វើរៀបីចំនិងទនំាាក់ទនំង ដែ�លបីង្ហាា ាញ�ីកាារយល់ធ្វើ�ីញរបីស់់អនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីដែ�លជាាវាាគឺមិន 
ដែ�លបាានវាាយតថ្ងៃម្មាចំណីចខ្លាំាងធ្វើប្រកាាម្មជាាមួ្មយនឹងជំធ្វើប្រមី្មស់ «ធ្វើ�ញចិតោ» ឬ «ធ្វើ�ញចិតោខ្លាំា ាំង»។

• បី�ិស់ណ្តាា ារកិចេរបីស់់អនកធ្វើរៀបីចំដែ�ម្ម៖ ១០០%
• កាារគ្នាាំប្រទ�ីអនកធ្វើរៀបីចំដែ�ម្ម ធ្វើ�ាធ្វើ�លអនកប្របី�ម្មមី្ម�នឹងបីញ្ហាា ាណ្តាាមួ្មយ៖ ១០០% 
• កាារគ្នាាំប្រទ�ីអនកស់មប័្រគឺចិតោរបីស់់ដែ�ម្ម ធ្វើ�ាធ្វើ�លអនកប្របី�ម្មមី្ម�នឹងបីញ្ហាា ាណ្តាាមួ្មយ៖ ១០០%
• កាារស់ប្រម្មបីស់ត្រូមួ្មល និងកាារធ្វើប្របីីប្របាាស់់�ត័ម៌្មាានដែ�លផ្តួោល់�ិធីីករ៖ ៧៨%
• ទទួលបាាន�ត័ម៌្មាាន�មីៗ�ីដែ�ម្ម៖ ៩៤%
• ទនំាាក់ទនំងតាាម្មរយៈធ្វើតធ្វើ�ប្រកាាម្ម៖ ១០០%
• ទនំាាក់ទនំងតាាម្មរយៈអីីដែម្មល៖ ៨៣%
• វាាគឺមិនទាាំងអស់់ធ្វើជំឿជាាក់ថ្នាារយៈធ្វើ�លស់ប្រម្មាាប់ីកាារ�ាក់ពាាកយធ្វើស់នីសី់គឺំឺប្រគឺប់ីប្រគ្នាាន់ធ្វើ�ីយ។

កាារធ្វើរៀបីចំកដែនាងសាន ាក់ធ្វើ�ា ម្មធ្វើធី�ាបាាយធ្វើធីើី�ំធ្វើណីរ និងអាាហាារក៏ទទួលបាានម្មតិវិជិំាម្មាានជាាទូធ្វើ�ាផ្តួងដែ�រ។ ចំណីចខ្លាំាងធ្វើប្រកាាម្ម
បីង្ហាា ាញ�ីកាារយល់ធ្វើ�ីញរបីស់់អនកធ្វើឆ្លុះា ីយតបីដែ�លជាាវាាគឺមិន ដែ�លបាានវាាយតថ្ងៃម្មាចំណីចខ្លាំាងធ្វើប្រកាាម្មជាាមួ្មយនឹងជំធ្វើប្រមី្មស់ 
«ធ្វើ�ញចិតោ» ឬ «ធ្វើ�ញចិតោខ្លាំា ាំង»។ 
• បី�ិស់ណ្តាា ារកិចេរបីស់់ស់ណ្តាា ាគ្នាារ៖ ៧២%
• ធ្វើ�លធ្វើវិលាាធ្វើធីើី�ំធ្វើណីរធ្វើ�ាកាាន់ទតីាាំងធ្វើធីើីកម្មមវិធីិី៖ ៦៧%
• កាារធ្វើរៀបីចំម្មធ្វើធី�ាបាាយធ្វើធីើី�ំធ្វើណីរស់ប្រម្មាាប់ីចូលរមួ្មកម្មមវិធីិី៖ ៩៤%
• បីនាប់ីសាន ាក់ធ្វើ�ា៖ ១០០%
• អាាហាារ (អាាហាារធ្វើ�លប្រ�ឹក អាាហាារថ្ងៃ�ៃប្រតង់ និងអាាហាារធ្វើ�លលាៃ ាច): ៨៩%

អ្ននកពេរៀបចំិ ន�ងកាារទនំាាក់ទនំងរបស់៊ីខែ�ម្ពុ

កាារពេរៀបចំិខែ�នកភស៊ីត�ភាារ

កាារចិលូរមួ្ពុរបស់៊ីអ្ននកចិលូរមួ្ពុ
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4

វាាគឺមិនទាាំងអស់់បាានធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាា�ួកធ្វើគឺចង់ចូលរមួ្មកន�ងកម្មមវិធីិី កមុ្ម�ជាា អាាយសីី់ធីីដែ�ម្ម ធ្វើលីកធ្វើប្រកាាយធ្វើទៀត។

វាាគឺមិនត្រូតូវិបាានសួ់រអំ�ីចំណូលចិតោរបីស់់�ួកធ្វើគឺទាាក់ទងនឹងកាារធ្វើរៀបីចំប្រ�ឹតោិកាារណ៍ធ្វើនះ។ ជាាបីឋម្ម អនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរភាាគឺធ្វើប្រចីន
ចង់ឱយធ្វើរៀបីចំកម្មមវិធីិីដែ�ម្ម ធ្វើ�ាចំថ្ងៃ�ៃធ្វើធីើីកាារ (៦៧%) ជាាជាាងធ្វើ�ាចីងស់បាោ ា�៍ (៣៣%)។ ទ�ីីរ ទាាក់ទងនឹងគឺម្មាា ាតថ្ងៃនកាារធ្វើរៀបីចំ 
វាាគឺមិនភាាគឺធ្វើប្រចីនធ្វើលីស់លប់ីបាានធ្វើឆ្លុះា ីយថ្នាាកម្មមវិធិិីធ្វើនះគួឺរដែតត្រូតូវិបាានធ្វើរៀបីចំជាាធ្វើរៀងរាាល់ឆ្នាំន ាំ (៨៣%) ចំដែណកឯ ១៧% ធ្វើទៀតបាាន
ធ្វើស់នីឱយម្មាានកាារធ្វើរៀបីចំធ្វើរៀងរាាល់�ីរឆ្នាំន ាំម្មោង។ ទបីីី អនកធ្វើឆ្លុះា ីយស់ណួំរភាាគឺធ្វើប្រចីន (៦១%) គិឺតថ្នាាកាារធ្វើរៀបីចំដែ�ម្មប្រតឹម្មរយៈធ្វើ�លបីីថ្ងៃ�ៃ
គឺឺលមម្មប្រគឺប់ីប្រគ្នាាន់ធ្វើ�ីយ។ ផ្តួា�យធ្វើ�ាវិញិ ម្មាានវាាគឺមិនមួ្មយចំនួនចង់បាានកាារធ្វើរៀបីចំដែ�ម្មរយៈធ្វើ�ល បួីនថ្ងៃ�ៃ និង ប្របាាំថ្ងៃ�ៃ ធ្វើ�ាយម្មាាន
អប្រតាាធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់ចធ្វើម្មា ីយទាាំងធ្វើនះចំនួន ២២% និង ១៧% ធ្វើរៀងគ្នាន ា។

ធ្វើទាាះបីីជាាវាាគឺមិនទាាំងអស់់ (១០០%) ធ្វើ�ញចិតោនឹងដែ�ម្មក៏ធ្វើ�ាយ ក៏ម្មាានចំណីចលម្មអិតមួ្មយចំនួនដែ�ល�ួកធ្វើគឺចង់ឱយម្មាានកាារដែក
លម្មអស់ប្រម្មាាប់ីកាារធ្វើរៀបីចំបីនាា ាប់ីធ្វើទៀត។

�ួកធ្វើគឺចង់ឱយម្មាានស់កម្មមភាា�រមួ្មគ្នាន ាកាាន់ដែតធ្វើប្រចីនធ្វើទៀតរវាាងវាាគឺមិនម្មាន ាក់ៗ កាារចូលរមួ្មជាាសាាធាារណៈឱយបាានធ្វើប្រចីន និងធ្វើ�លធ្វើវិលាា
ធ្វើធីើីបីទបីង្ហាា ាញ�ាជីាាងមី្មន។ ស់ធំ្វើណីមួ្មយធ្វើទៀតធ្វើនាាះគឺឺត្រូតូវិអធ្វើ�ាីញតំណ្តាាងរាាជំរ�ា ាភិិបាាលបីដែនែម្មធ្វើទៀតធ្វើ�ាកន�ងកិចេ�ិភាាកាានាានាា 
និងបីធ្វើងើនីចំនួនអនកចូលរមួ្មឱយកាាន់ដែតធ្វើប្រចីន។ ម្ម�ះ ាងធ្វើទៀត វាាគឺមិនមួ្មយចំនួនធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាា�ួកធ្វើគឺចង់ឱយម្មាានបីរ�ិាកាាស់ធីម្មមតាាៗ
ជាាងមី្មន �ូចជាាកាារធ្វើរៀបីចំកម្មមវិធីិីកម្មាានោធ្វើ�ាចធ្វើនាា ាះវិគឺគនិមួ្មយៗជាាធ្វើ�ីម្ម។ �ួកធ្វើគឺក៏ចង់បាានកាារអនីវិតោលហំាាត់ជាាក់ដែស់ោង និង
កាារចូលរមួ្មកន�ងកិចេ�ិភាាកាាផ្តួងដែ�រ។

បីដែនែម្ម�ីធ្វើនះ វាាគឺមិន�ីររបូីបាានធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាា �ួកធ្វើគឺចង់ឱយប្រគឺប់ីសិ់កាា ាសាាលាាទាាំងអស់់ធ្វើធីើីធ្វើ�ីងជាាភាាសាាដែ�មរ ធ្វើ�ាយម្មាានកាារបីក
ដែប្របីភាា ាម្មៗស់ប្រម្មាាប់ីជំនបីរធ្វើទស់ ដែ�លកាារធ្វើរៀបីចំដែបីបីធ្វើនះអាាចស់ត្រូមួ្មល�ល់កាារជំដែជំកធ្វើ�ញធ្វើ�ាលឱយម្មាានភាា�រស់់រធ្វើវិកីជាាងមី្មន។

ធ្វើ�ាកន�ងធ្វើរៀបីចំធ្វើផ្តួសងធ្វើទៀត វាាគឺមិនមួ្មយចំនួនបាានធ្វើស់នីសី់ឱំយម្មាានធ្វើលី�នអីីនធឺីណិតម្មាានភាា�ប្របីធ្វើសី់រជាាងមី្មន ក៏�ូចជាាកាារទទួល
បាានជាាមី្មននូវិកាាលវិភិាាគឺរបីស់់កម្មមវិធីិី និងកាារធ្វើរៀបីចំដែផ្តួនកភិស់ោ�ភាានាានាាបីដែនែម្មធ្វើទៀត។

ធ្វើ�ាធ្វើ�លសួ់រអំ�ីប្របីធាានបីទណ្តាាមួ្មយដែ�ល�ួកធ្វើគឺចង់�ាក់បី�េ�លកន�ងដែ�ម្មបីនាា ាប់ី វាាគឺមិនបាានគូឺស់បីញ្ហាា ាក់�ីប្របីធាានបីទមួ្មយចំនួន
�ូចជាា៖
• សិ់ទធឌិ្ឍជីីំ�ល និងស់នោិសី់�តាាម្មអីីនធឺីណិត (ធ្វើយនឌ្ឍរ័និងអីីនធឺីណិត កាារធ្វើបីៀតធ្វើបីៀនធ្វើលីអីីនធឺីណិត និងភាា�ឯកជំនរបីស់់

កីម្មាារ)
• Blockchain
• សាារ�ត័ម៌្មាានដែបីបីធ្វើសីី់បីអធ្វើងើត (ទនិននយ័ និង��ី�ត័ម៌្មាាន)
• Power BI ស់ប្រម្មាាប់ីកាារទស់សនីយកម្មមទនិននយ័។
• �ត័ម៌្មាានដែកាងកាា ាយ៖ ឧបីករណ៍ត្រូតួត�ិនិតយ និងធ្វើផ្តួា�ង�ា ាត់កាារ�ិត
• កាារវាាយតថ្ងៃម្មាកាារអភិិវិឌ្ឍឍអីីនធឺីណិតធ្វើ�ាកមុ្ម�ជាា
• WordPress
• ICT ស់ប្រម្មាាប់ីកាារអភិិវិឌ្ឍឍ

ទាាក់ទងនឹងទតីាាំងធ្វើ�ីម្មីីធ្វើរៀបីចំដែ�ម្មធ្វើ�ាឆ្នាំន ាំបីនាា ាប់ីធ្វើទៀត វាាគឺមិនមួ្មយចំនួនធំីធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់ធ្វើ�តោប្រ�ះសី់�នី �ណៈដែ�លម្មាានវាាគឺមិន
តិចតួចបីះ ីធ្វើណ្តាះ ាះធ្វើប្រជីំស់ធ្វើរសី់យករាាជំធាានីភិនំធ្វើ�ញ ឬធ្វើ�តោកំ�ត។

ជំហំាានបនាា ាប់៖ កាារខែកលម្ពុអ ន�ងម្ពុត�ពេ�ាបល់

ពេ�លពេ�លាាពេរៀបចំិខែ�ម្ពុ ភាា�ញឹកញាាប់ម្លៃនកាារពេរៀបចំិខែ�ម្ពុ រយៈពេ�លម្លៃនខែ�ម្ពុ

33%
17% 17%

22%
67% 83% 61%

ថ្ងៃ�ៃធ្វើធីើីកាារ ថ្ងៃ�ៃចីងស់បាា ា�៍ មួ្មយឆ្នាំន ាំម្មាង �ីរឆ្នាំន ាំម្មាង ៥ថ្ងៃ�ៃ៣ថ្ងៃ�ៃ ៤ថ្ងៃ�ៃ



កមុ្ពុ�ជាា អាាយស៊ីី�ធី�ខែ�ម្ពុ ២០២២ របាាយកាារណ៍៍វាាយតម្លៃ�ៃរបស់់វាាគិ្មិ�ន

5

ចីងបី�េប់ី វាាគឺមិនបាានបីង្ហាា ាញ�ីអតែប្របីធ្វើ�ាជំន៍របីស់់ដែ�ម្ម និងកាារធ្វើកាាតស់រធ្វើសី់រចំធ្វើពាាះកិចេ�តិ�បំ្របឹីងដែប្របីងរបីស់់អនកស់មប័្រគឺចិតោ 
អនកធ្វើរៀបីចំ និងវាាគឺមិនធ្វើផ្តួសងធ្វើទៀត។ ធ្វើលីស់�ីធ្វើនះ វាាគឺមិនភាាគឺធ្វើប្រចីនបាានធ្វើលីកធ្វើ�ីងថ្នាា�ួកធ្វើគឺទនាឹងរង់ចាាំចូលរមួ្មប្រ�ឹតោិកាារណ៍ធ្វើនះធ្វើ�ា
ឆ្នាំន ាំធ្វើប្រកាាយៗធ្វើទៀត។

របាាយៈកាារណ៍ពេន្តះត្រូត៌វូបាាន្តវភិាាគុទ�ន្តនន្តយ័ៈន្ត�ងពេរៀបពេរៀងពេ�ាយៈប្រកំមុកាារង្ហាារអងគកាារទ�ន្តនន្តយ័ៈអំ��កាារអភិ�វឌីឍ (អូឌី�សុ�)។

កំមមវ�ិ� កំមុ�ជាា អាាយៈសុ���ល្បែខម ២០២២ ទទួ�បាាន្តកាារគាំាំប្រទពេ�ាយៈសាា ាន្តទូត៌នៃន្តប្រ�ះរាាជាាណាាចប្រកំហូឡូង់។

ម្ពុត�ខែកលម្ពុអបខែនែម្ពុ ន�ងកាារខែ�ៃងអំ្នណ្ដុះរគ្មិណី្ដុះ


