
េសចក្តសីេងខប 

កនុងរយះេពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ ករបេងកីតតំបន់េសដ្ឋកិចច
ពិេសសេនកនុងម អនុតំបន់េមគងគមនកររកីចំេរនីគួរ
េ យកត់សំគល់ ។ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទងំេនះ្រតូវ
បនេគបេងកីតេឡីងេដីមបទីក់ទញអនក វនិិេយគបរេទស 
និងេដីមបជំីរុញករេធ្វីសមរណកមមេសដ្ឋកិចចេនកនុងតំបន់
េ យកន់ែតេលឿន ។ មនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសចំនួន 
១០ ្រតូវបនបេងកីតេនកនុង្របេទសភូមរ ៣០ េនកនុង
្របេទសកមពុជ និង ១០ េនកនុង្របេទសៃថ េហីយជរួម
មនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសជង ៣០ ្រតូវេគបេងកីតេឡីង
េនកនុងប ្ត ្របេទសម អនុតំបន់េមគងគ ។ ឧស ហ
កមមកត់េដរ ែដលជឧស ហកមមែដលមនលកខណះ
េលចេធ្ល ជងេគេនកនុងម អនុតំបន់េមគងគេនះ បន
កំពុងែត្របតិបត្តិករេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទំង
េនះ េហីយតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសក៏បនផ្តល់េ យេន
អភ័យឯកសិទធិវនិិេយគដូចជ េហ ្ឋ រចនមពនធ័ែដលមន
គុណភព កិចចករពរសិទធិករងរែដលមនលកខណះ
េខ យ  េដីមបីទក់ទញ  អនកវនិិេយគទំង យែដល
ែស្វងរកេនផលិតផល និង តំៃលពលកមមែដលមនតំៃល
ទប  ។  េទះបីភគេ្រចីនៃនកំ ំ ងពលកមម េនកនុ ង
ឧស ហកមមកត់េដរជ្រស្តីក៏េ យ  ែតពួកេគ្រតូវបន
ក់េ យបំេពញករងរេនកនុងតួរនទីែដលទទួល្របក់

ចំណូលទប និងជំនញែដលមនករទទូល គ ល់តិច
បំផុត ។ បញ្ហ ្របឈមែដល្រស្តីកមមករកត់េដរបនជួប
្របទះមនលកខណះដូចគន  េហីយជពិេសសេនេពល
ែដលពួកេគជពលករេទសន្ត្របេវសន៌ េ យពលករេទស
ន្ត្របេវសន៌មនភពងយរងេ្រគះដូចៗគន  ។ េនកនុង
ម អនុតំបន់េមគងគ ផលិតកមម យនភណ្ឌ័ េនកនុងតំបន់
េសដ្ឋកិចចពិេសសបនេ្របី្របស់កំ ំងពលកមម ទងំកមម
ករកនុង្រសុក និង កំ ំងពលកមមពលករេទសន្ត្របេវសន៌
ែដលមនចំនួនេកីនេឡងីគួរេ យកត់សំគល់ ។ 
ប ្ត ញេទសន្ត្របេវសន៌េមគងគ និង វទិយ ថ នបេចចកវទិយ
សីុ េ យបនករគ្ំរទពីមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវៃនករ

អភិវឌ ន៌អន្ត រជ តិរបស់ក  បនរួមគន អនុវត្ត
គេ្រមងសិក ្រ វ្រជវ និង ករតសូ៊មតិ ពីឆន  ំ២០១៦ 
រហូតដល់ឆន  ំ២០១៩ េ យេផ្ត តជសំខន់េទេលីបញ្ហ
សិទធិករងរ និង បញ្ហ េទសន្ត្របេវសន៌ េនកនុងតំបន់េសដ្ឋ
កិចចពិេសសកនុងម អនុតំបន់េមគងគ េ យឆ្លុះបញច ំងពី
ក ្ត េយនឌ័ផងែដរ ។ េ យចប់េផ្តីមពី សំនួរថ  េតី
ករងរែដលបេងកីតកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទំងេនះ
បនេលីកកំពស់ករងរសមរមយសំ ប់្រស្តីពលករេទសន្ត
្របេវសន៌ែដឬេទ? ករសិក រ្រ វ្រជវេនះបនបេងកីត
េនករណីសិក  ៤ េនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទំង
េនះែដលរួមមន  ៖ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិ េសសធី ៉ , 
Thilawa SEZ (េនកនុងទី្រកុង  យង៉់ហគូន្របេទសភូមរ) 
តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសភនំេពញ (េនទី្រកុងភនំេពញ្របេទស
កមពុ ជ )  តំ បន់ េស ដ្ឋ កិ ចច ពិ េស ស េម៉ ត ត េធ ន 
Manhattan SEZ (េនកនុ ង េខត្ត ្វ យ
េរៀង្របេទសកមពុជ) និង តំបន់េសដ្ឋកិចច
ពិេសស ក់ Tak SEZ (េនកនុងេខត្ត
ក់្របេទសៃថ) េ យេផ្ត តសំខន់េទេលី
ឧស ហកមមកត់េដរ ។  
ចប់ ំងពីែខឧសភរ ឆន  ំ២០១៧ រហូត
ដល់ែខកកក ឆន  ំ២០១៨ គេ្រមងរបស់ប
្ត ញេទសន្ត្របេវសន៌េមគងគ បនចុះេធ្វី

ករ ទ បសទង់មតិជមួយកមមករកត់េដរេន
កនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទំង៤ខងេលី 
។ មនកមមករកត់េដរចំនួន ៧០០ នក់
បនចូលរមួេឆ្លីយសំនួរ ែដលកនុងេនះមនកមមករកត់េដរ 
ចំនួន ២០០ នក់េនកនុងតំបន់នីមួយ  តំបន់េសដ្ឋកិចច
ពិេសសភនំ េពញ  ក់ និង យ៉ង់ហគូ ន និងបែនថមចំនួន 
១០០ នក់មកពីតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសកនុងេខត្ត ្វ យ
េរៀង ។ េនភនំេពញ និង យ៉ង់ហគូន េ ងច្រកកត់េដរ្រតូវ
បនេគ្របមូលផ្តុ ំ ក់េនតំបន់ឧស ហកមមជយ្រកុង 
ែដលេ ងច្រកកត់េដទំងេនះ មនទំងេនកនុងតំបន់

ឧស ហកមម និង េ្រកតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសផងែដ ។  
ក្រមងសំនួរ្រតូវបនេ្របី្របស់េឡីងេដីមបី កសួរកមមករ
ទំងេនកនុងតំបន់ និង េ្រកតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេដីមបី
េធ្វីករេ្របៀបេធៀបពីបទពិេ ធន៌របស់ ពួកេគ។ រ ងែខ 
កកក  ឆន  ំ២០១៨ រហូតដល់ែខកុមភះ ឆន  ំ២០១៩ ក៏មន
កrសំភសន៍ែបបលកខណះសីុជំេ ជ មួយកមមករនីកត់
េដរនិង អនកពក់ព័នធសំខន់ៗ ែដលតំ ងមកពីគណះ
កមមក រ្រគប់ ្រគងតំបន់ េសដ្ឋ កិចចពិ េសស  សមគម
និេយជក និេយជក សហជីព និង  អងគករសងគមសីុវលិ 
េនកនុងតំបន់នីមួយៗផងែដរ ។ 
ែផ្អកេទេលីលទធផលៃនវភិគទិននន័យបឋម និងរួមទំង
ទិននន័យែដលមន្រ ប់ មនបញ្ហ ចំនួន៤ ែដលទមទ
ករយកចិត្តទុក ក់ជបនទ ន់ េដីមបីធនេ យមន
ករងរសមរមយសំ ប់កមមករនីេនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ 

បញ្ហ ចំនួន៤ ខងេលីេនះរួមមន ៖ លកខខណ្ឌ ករងរ 
សិទធកនុងករ ចូលរួមនិងចង្រកងសហជីព ករភិវឌ ន៌
ជំនញ និង ករទទួល គ ល់ជំនញ និងករងរែថទំ
កុម រ ។  ផលប៉ះពល់ ៃនក របេងកីតតំបន់េសដ្ឋ កិចច
ពិេសស និង បំ ស់ទីរបស់កមមករក៏្រតូវបនយកមក
វភិគេ យផ ភជ ប់ជមួយបញ្ហ ទងំ ៤ ខងេលីេនះផង
ែដរ ។ 

 

 
 

ពលករេទសន្ត្របេវសន៍កនងុវិសយ័កត់េដរៃនតបំន់េមគងគ 

ករងរកនងុតំបន់េសដ្ឋកចិចពិេសស 



 

តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស និងបំ សទី់កមមករ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ករងរេនកនងុតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស  
 

 

លទធផលៃនករសិក រ្រ វ្រជវេនះ ក៏បនបង្ហ ញេនភពេផ ងគន  
ជក់ កមួ់យចំនួនែដលពក់ពនធ ័ និងលកខខណ្ឌ ករងរ េនកនុងតំបន់ 
េសដ្ឋកិចចពិេសសទងំ៤ផងែដ ។ េនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសភនំេពញ 
និង េមត តេធន ្របក់ឈនួល និង ផល្របេយជនេ៌ផ ងៗេទៀត្រតូវ 
បនេ យកមមករយ៉ងទូលំទូ យ េ យ្រសប មបញញ ត្តៃិនចបប់ 
ករងរ ខណះេពលែដលតំបន់េសដ្ឋកិចចពេិសស ធី ៉ ត មនកមមករ 
ខ្លះែដលចូលរមួផ្តល់សំភសនប៌ននិយយពីបញ្ហ សិទធិករងរដូចជ ៖ 
ករមិនផ្តល់េ យឯក រកិចចសនយករងរ និងករមិនទទួលបននូវ 
ករឈប់សំ កេ យមន្របកឈ់នួលជេំដីម ។ េនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចច 
ពិេសស ក់ កេរៀបចំករងរែដលមនលកខណះលំបក កររេំ ភ 
សិទធិករងរ្រតូវបនេគេមីលេឃញីេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេនះ។ 
អនកចូលរមួផ្តល់សំភសនភ៌គេ្រចីនបននិយយថ ្របក់ឈនួល និង 
លកខខណ្ឌ ករងរបនរេំ ភេទេលីបទបញញត្តិៃនចបប់ករងរ ។ ករ 
សិក េនះកប៏នេលីកេឡងីផងែដ ពីភពេផ ងគន ៃនលកខខណ្ឌ ករង 
រេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសនីមួយៗ ែដល ពក់ពនធ័េទនិង 
ស្តង់ ថន ក់ជតិ ែដល្រតូវបនេគបេងកីតេឡងី េតីរ ្ឋ ភិបល និង 
គណះ្រគប្់រគងតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស បនេ យតំៃលករងរ និងករ 
េធ្វីទីផ កំ ងំពលកមមេ យរេបៀប  ឬ ្រគន់ែតេធ្វីេឡងីេដីមប ី
ទក់ទញ្រកុមអនកទិញបរេទស ែដលចង់េ យ្រសប មស្តង់  
ករងរ ដូចជករណី្របេទសកមពុជ ឬ ក ៏ (ករេរៀបចំ) (disposal) 
េដើម្បីបំេពញេនបត្រមូវកបរ្រកុមហុ៊ន ែដល្រតូវកបរកំលបំងពលកម្ម 
េថបក ដូចជបករណី្របេទសៃថ ។ 

ករបំ ស់ទីៃនករវនិេិយគ េទកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសបន 
កំពង់ែតេធ្វីេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរទ្រមងៃ់នករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៌។ 
តំបន់េសដ្ឋកិចចភនំេពញមនទី ងំែកបនិងតំបនជ់យ្រកុងដសំ៏ខន់ 
ែដលទី ងំេនះបនេធ្វីេ យមន បំែរបំរលួបំ ស់ទីរបស់ 
្របជពលរដ្ឋពីជនបទមកទី្រកុង ។ ជមួយគន េនះផងែដរ 
ករបេងកីតតំបនេ់សដ្ឋកិចច ធី ៉  េ យពឹងែផ្អកេទេលីកំ ងំ 
ពលកមម ែដលមកពីតំបន់ជនបទៃន្របេទសភូមរ ក៏មនករេកីន 
េឡងី្រប ក់្របែហលគន នេពលអនគត ខណះេពលែដលទីផ  
ករងរ េន មតំបន្់រកុងេផ ងៗេទៀត ែដលេនែកបតំបនេ់សដ្ឋកិចច 
ពិេសសេនះ និង េកីនេឡងីេនផលប៉ះពល់ផងែដរ ។    
រ ្ឋ ភិបល្របេទសភូមរបន្របកសថ ករបេងកីតតំបន់េសដ្ឋកិចច 
ពិេសសទងំេនះនិងផ្តល់ផល្របេយជន៌ ដល់ពលករែដល្រតលប ់
មកពី្របេទសេ្រកវញិែដល ជមហចិឆិ មួយ ែដលមិនទន់ជ 
ករពិតេនេឡយី ។ េ យសថិតេន មបេ ្ត យ្រពំែដនកមពុជ 
េវៀត ម តំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស េមត៉ តេធន បនបេងកីត 
េនឪកស ករងរសំ ប់្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់ េហយីករ 
បេងកីត តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេនះ ក៏ជកិចចខឹតខំ្របឹងែ្របងេន 
កនុងករកត់បនថយចំ ក្រសុកេទខងេ្រក និងបេងកីតេ យមន 
ករបំ ស់ទីពីជនបទមកជនបទផងែដរ ។ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស 
កែ់ដលេនែកបរទី្រកុងជប់្រពំែដនមីយ៉ ៉ ឌី (Myawaddy) ៃន 

្របេទសភូមរកំពង់ែត្រតូវេគអភិវឌ ន៏េឡងី េដីមបយីកផល 
្របេយជន៌េលីកំ ងំពលកមម ែដលមនតំៃលេថក ពីពលកមម 
េទសន្ត្របេវសន ៌ និង ករកំរតឹេនករបំ ស់ទីរបស់ពលករ ។ 
បនបេងកីតេឡងីនូវេគលនេយបយមួយ ែដលអនុញញ តេ យ 
មន ថ នភពករងរបេ ្ត ះ សនន និង ករករំតឹនូវលទធភព 
របស់ពលករេទសន្ត្របេវសន ៌ េនកនុងករែស្វងករងរេនតំបន់ 
េសដ្ឋកិចចពិេសសេនកនុងេខត្តេផ ងេទៀត ។ 



 

 ករចង្រកងេនកនងុតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស 
 

េនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទងំអស់ មនករកំរតឹសិទធិកនុងករទទួលបនេសរភីពខងសមគម និង ករអនុវត្តេសរភីពខងសហជីព ។ អនកចូលរមួេឆ្លីយសំភសនេ៌នកនុង 
តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសទងំ៤ខងេលីបនេលីកេឡងីថ៖ សកមមភពរមួគន េនកនុងវស័ិយឧស ហកមមកត់េដរ (collective  industrial  action) ្រតូវបនេគលុបបំបត ់ និង 
ឧបសគគេនកនុងករបេងកីតសហជីព ។ ប ្ត ញសហជីព និង អងគករេធ្វីករេលីវស័ិយសិទធិករងរបនបញជ កពី់បញ្ហ លំបកេនកនុងករជួបជមួយកមមករេនកនុងតំបន ់
េសដ្ឋកិចចពិេសស េដីមបែីស្វងពីលកខខណ្ឌ ករងរ ែចករែំលកព័ត៌មនពីសិទធិករងរ និងករផ្តល់េស គ្ំរទេទេលីករណីកររេំ ភបំពនសិទធិករងរ ែដល ចេកីតមនេឡងី ។ 

 

   ករអភិវឌ ន៌ជំនញ និង ករទទួល គ លជំ់នញកនងុតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស 
 

េទះបីជកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញសំ ប់កមមករកតេ់ដរ្រតូវបនបង្ហ ញ ឬ ែណន ំ
េនកនុងប ្ត ្របេទសែដលបនសិក ក៏េ យ ក៏មនអនកផ្តល់សំភសន៌ភគេ្រចីនែដល 
ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល បន យករណ៌ពីករបណ្តុ ះប ្ត លែតេលីករងរែដលខ្លួន 
កំពុងេធ្វ ី ជពិេសសេទេលីែតមុខវជិជ កត់េដែតមួយគត់ ។ មនភស្តុ ងតិចតួចែដល 
បញជ ក់ពីករអនុវត្តស្តង់ របណ្តុ ះប ្ត ល មេ ងច្រកេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស ។ 
ភគេ្រចីនៃនអនកចូលរមួសំភនប៌ននិយយថ ពួកេគមិន្រតឹមែតមិនទទួល គ ល់ជំនញ 
របស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតជំនញរបស់ពួកេគមិន ចេ យេគឈនេទតួរនទី ឬ 
ទទួលបនករេលីកកំពស់ជំនញែដល ចបេងកីនបន្របក់ឈនួលខពស់េទ ។ េនកនុងតំបន់ 
សិក ្រ វ្រជវេនះទងំ៤េនះ មិនមនភស្តុ ងែដលបញជក ក់ពីទំនក់ទំនងគន ពីចំនួនៃនឆន  ំ
េធ្វីករងរ និងករតំេឡងីតួរនទីេឡយី។ ករសិក បនរកេឃញីថ មនវធីិមួយចំនួនែដល 
ចេ យកមមករ ចបេងកីន្របក់ឈនួលបនគឺករខឹតខំេធ្វីករងរែថមេម៉ង និង ករផ្ល ស់ 

ប្តូករងរែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ េទះបីជមនអនកចូលរមួផ្តល់សំភសន៌ជេ្រចីនបននិយយថ 
េទះពីជពួកេគមនចំ ប់ រមមណ៌េលីវស័ិយកត់េដរ បទពិេ ធនេ៌នកនុងករេដរ និង
មនជំនញេលីករងរក៏េ យ ែតបញ្ហ កង្វះខតយ៉ងធងន់ធងរនូវ វធីី ្រស្តេនកនុងករទទួល 
គ លជំ់នញ និង ករអភិវឌ នជំ៌នញនេពលអនគត បនេធ្វីេ យពួកេគបត់បងនូ់វ 

ផល្របេយជន៌ទងំេនះ ។  
 

ករងរែថទកំមុរែដលគ្ំរទេនកនងុតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស
 

េទះបីជករពិតែដលបង្ហ ញថ ភគេ្រចីនៃន្រស្តីែដលេធ្វីករងរេនកនុងេ ងច្រកកត់េដ ជ្រកុមសថិតកនុង យុ 
ផលិតភពកេ៏ យែតករសិក បនរកេឃញីថ ករគ្ំរទករែថទកុំមរេនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសេនមន 
កង្វះខតជេ្រចីនេនេឡយី េហយីតួរនទីរបស់ម្ត យែដលកមមករនីជេ្រចីនបនបំេពញ ្រតូវបនេគបំេភ្លចេចល 
េទះបីជបទបញញត្តិចបប់ទងំេន្របេទសកមពុជ និង ភូមរត្រមូវេ យមនករ បេងកីតទរក ្ឋ នេន មេ ងច្រក 
កេ៏ យ បុ៉ែន្តទីកែន្លងទងំេនះមិនមន ឬ មិនដំេណីករ េហយីករទទួលខុស្រតូវែថទកុំមរបនធ្ល ក់ 
េទេលី្រស្តីកមមករនីដែដល ។ លទធផលៃនករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថជិតពកក់ ្ត លៃន្រស្ត ី ែដល 
ចូលរមួ ករសំភសនប៌ននិយយថពួកេគេមីលែថកូនរបស់េគេ យផទ ល់ េហយីពក់ក ្ត លនិយយថ 
តួរនទីេមីលែថទកូំនបនធ្ល ក់េលីម្ត យ ។ ករសិក េនះក៏បនរកេឃញីផងែដរថ ករទទួល្រតូវេមីលែថទកុំមរ
បនធ្ល ក់ េទេលីសមជិក្រកុម្រគួ រជនចំ ក្រសុកជ្រស្តី ជពិេសសអនកចំ ក្រសុកកនុងតំបន់ ែដលពួកេគ 
មនជំេរសីេ្រចីន ។ 
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អនុសបសន៌ 
េទះបីជតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស េនកនុងអនុតំបន់េមគងគ មន 
សក្ត នុពលេនកនុងករផ្តល់ឪកសករងរសមរមយកេ៏ យ ែតក 
រសិក េនះ បនរកេឃញីថ       មិនទន់ជករពិតេនេឡយីេទ ។ 
េដីមបគី្ំរទ េនកនុងករបេងកីតមុររបរ ែដលេលីកកំពស់ករងរសមរមយ 
និង ករកំណត់អតថិភពសិទធិ និង សុខមលភពរបស់ កមមករេនះ 
េនកនុងែផនកេនះបនេលីកេឡងីអនុ សន៌សំខន់ៗ ែដលបនរក 
េឃញីពីករសិក ្រ វ្រជវេនះ េដីមបី ក់ជូនរ ្ឋ ភិបលេនកនុង 
អនុតំបនេ់មគងគរមួទងំសមគមនិេយជកផងែដរ ។ អនុ សន៌ 
ជក់ ក ់ សំ បរ់ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសនីមួយ ចរកេមីលបនេន 
មែផនកៃន្របេទសនីមួយៗៃនរបយករណ៌េនះ ។  

 
 
 
 
 
 
 

 

អនុសបសន៌េទបកបន់រដ្ឋបភិបបលៃនបណ្ដា 
្របេទសអនុតំបន់េមគង្គ ‐ 

អនុសបសន៌េទបកបន់អង្គកបរថ្នបក់តំបន់  
 

   

 

1. ្រតូវអនុវត្ត និង ម នបទបញញត្តិៃនករេបីក្របក់ឈនួលអបបបរមិ    េដីមប ី
ធន បទបញញតិបនអនុវត្តសំ បក់មមករទងំអស់   

2. ្រតូវអនុវត្ត និង ម នករអនុវត្តបទបញញត្តិចបប់ករងររបស់និេយជក 
កនុងតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស 

3. បេងកីតអ្រ ្របកឈ់នួលសំ ប់កររស់េនថន ក់តំបន់មួយេហយីយ អ្រ  េនះ 
មកអនុវត្តជ្របកឈ់នួលអបបបរមិេន មប ្ត ្របេទសអនុតំបនេ់មគងគ 

4. េលីកកំពស់និងេធ្វីនិយត័កមម េលីករបេងកីតកិចចសនទនសងគម រ ងកមមក 
និេយជិត និេយជក អនកបញជ ទិញ និង គណះ្រគប្់រគងតំបន់ 
េសដ្ឋកិចចពិេសស េដីមបធីននូវបរ ិ ថ នករងរែដលមនសុវតថិភព និង 
សុន្តិសុខេទៀងទត ់ 

5. េធ្វីករជមួយសមគមនិេយជក និង សហជីព េដីមបេីលីកកំពស់ករទទួល 
គ ល់ករេ្របី្របស់និយមទទួល គ ល់ជំនញកតេ់ដរ ែដលបនេ្របី្របស់ 

េនកនុងកមមវធីិ ស់សទង់សមតថភពរមួថន ក់ ៊ ន និង ស្តង់ គំរូសមតថភព 
ថន ក់តំបន់ (ASEAN  Common  Competency  Program  Model 
Competency  Standard) ។ ជំរុញករអនុវត្តករបេងកីន្របកឈ់នួលេ យ 
ែផ្អកេទេលីសមតថភព និងបទពិេ ធន៌ របស់កមមករ  

6. បេងកីតនិងជំរុញករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ សំ បក់មមករេ ងច្រក េ យ 
េផ្ត តេលីកមមករនីនិងកមមករេទសន្ត្របេវសន ៌ ។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ 
េផ្ត តេទេលីជំនញេគល ែដលរមួមន ជំនញកនុងករទំនក់ទំនងេន 
ទីកែន្លងេធ្វីករងរ ករេធ្វីករងរជ្រកុម វជិជ ជីវះ ជីព ករចរចរ ករេ ះ 
្រ យបញ្ហ  ករចត់ែចង ករងរែដលមនទំហធំំ ករអនុវត្តន៌បទបញញត្តិ 
សុខភព និងសុវតថិភព សិទធិករងរ និងសិទធិមនុស  សមភពេយនឌរ័ 
និងករក ងទំនុកចិត្ត ។  

7. កំណត់ពីត្រមូវករជំនញ សំ បក់មមករ និង ែណនកំមមវធិីអភិវឌ សមតថភព 
េ យ ្រតូវ និងត្រមូវករជំនញ េដីមបបីេងកីនករងរ ជពិេសសេនកនុងេពល 
អនគត ែដល ្របព័នធបេចចកវទិយរកីចំេរនី ខ្ល ងំ េហយីេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់ 
វស័ិយកត់េដរ ។  

8. េលីកកំពស ់ និង ចូលរមួជួយេនកនុងករបេងកីតទីកែន្លងេមីលែថទកុំមរ 
េពលខ្លះេនទីកែន្លងេធ្វីករងរ និងទីកែន្លងែដលកមមកររស់េន ។ េលីក 
កំពស់ករយល់ដឹងជ ធរណះពី រសំខន ់ ៃនករគ្ំរទ ករែថទកុំមរ
សំ ប់្រស្តី េដីមបេី យពួកេគ ចចតែ់ចងតួនទី និង ករទទួលខុស្រតូវ 
េ យកនែ់តមនស្របសិទធិភពខពស់ ។ 

1. ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តករេគរពសិទធិករងររបស់និេយជកកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចច
ពិេសស និង ក់សំពធេ យនិេយជកទងំេនះអនុវត្តេ យ្រសប ម 
បទ ្ឋ នករងរជតិ និង អន្តរជតិ ។  

2. េធ្វីករេ យបនជិតសនិទជមួយរ ្ឋ ភិបលថន ក់ជតិ េដីមបេីលីកកំពស់ ករ 
ទទួល គ ល់ករេ្រប្ីរបស់និយមទទួល គ ល់ជំនញកតេ់ដរែដលបនេ្របី
្របសេ់នកនុងកមមវធីិ ស់សទង់សមតថភពរមួថន ក់ ៊ ន និង ស្តង់ គំរូ 
សមតថភពថន កតំ់បន ់ (ASEAN  Common  Competency  Program  Model 
Competency  Standard) ។  ជំរុញករអនុវត្តករបេងកីន្របកឈ់នួលេ យ 
ែផ្អក េទេលសីមតថភព និងបទពិេ ធនរ៌បស់កមមករ ។ 

3. េធ្វីករេ យបនជិតសនិទ ជមួយរ ្ឋ ភិបលថន ក់ជតិ េដីមបកំីណតពី់ 
ត្រមូវករជំនញេឡងីវញិសំ បក់មមករ និង ែណនកំមមវធិីអភិវឌ សមតថភព 
េ យ្រតូវនិងត្រមូវករជំនញ ជពិេសសេផ្ត តេល្ីរស្តី និងកមមករេទសន្ត 
្របេវសន ៌

 

 

          អនុសបសន៌េទបកបន់សមបគមនិេយបជក 
 

1. បេងកីតយន្តករសំ ប់ករេធ្វីនិយត័កមមេ យខ្លួនឯងេនកនុងករ្រតួតពិនិតយ
ករេគរពនិយមែផនកចបប់របស់និេយជក ។ យន្តករេនះត្រមូវេ យ 
និេយជកចង្រកង និង ទទួលខុស្រតូវរមួេដីមបេី យ្រសប ម 
បទបញញត្តិចបប ់។  

2. េធ្វីកររមួគន ជមួយរ ្ឋ ភិបលថន ក់ជតិ េដីមបបីេងកីតស្តង់ ជំនញសំ ប់ 
កមមករេ ងច្រកកត់េដរ េហយីនិងដំេណីេឆព ះេទមុខសំ ប់្របេយជន៌ 
ខងវជិជ ជីវះ ែដលទទួល គ ល់ជផ្លូវករនូវសមតថភព និងករបង ់
្របកឈ់នួលេ យែផនកេទសមតថភពទងំេនះ ។ 

3. កររមួគន ជមួយរ ្ឋ ភិបលថន ក់ជតិ េដីមបអីនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ជំនញេគល ្រពមទងំករផ្តល់នូវឧកសជំនញេឡងីវញិសំ ប់កមមករ 
កនុងកំឡុងេពលេម៉ងេធ្វីករងរ ។  

4. បេង្កើត និងធបនបថបទីកែន្លងែថទបំកុមបរសំរបប់េពលៃថ្ងេនបទីកែន្លងេធ្វើ 
កបរងបរមបនដំេណើកបរ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


