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ក្មេត�អ្នន�ជាម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េងម�យរបូ់ ដែ�ល�ន�ើ�ម្រាសំម្លៃមើង់ចាប់់ក្មេ�ើ�មរ�សំុ�
ក្មេ�យខ្លួួ�នឯងដែមនក្មេ�? ក្មេត�អ្នន�មិន�ឹងចាប់់ក្មេ�ើ�មពី�ណា ក្មេ�យ�រ
ក្មេម�លក្មេ�វា�នជំីហានរក្មេញារម្លៃញាក្មេម្រាើ�នក្មេពី�ដែមនក្មេ�? ឬ�៏អ្នន�បាន
ក្មេប់��រ�សំុ�ខ្លួួ�នឯងក្មេហ�យៗ ដែតើង់រ�វ័�ិ�ក្មេ�េ�ឲ្យយអាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�
ក្មេ�មុខ្លួកាន់ដែតលអជាងក្មេនះក្មេ�ក្មេ�ៀត? ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន�យល់ម្រាសំប់នឹង
សំំ�� រខ្លាងក្មេល�ក្មេនះ អ្នញ្ញាឹងអ្នន��ឺជា សំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េង 
(YWE) ម�យរបូ់ក្មេហ�យ! 

តាំមពិីត �នងុនាមជាសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េងម�យរបូ់ អ្នន��នសិំ�ិិ
ទា�់�ងនឹងអាជី�វ័�មេម�យើំន�ន ដែ�លអាើជី�យឲ្យយអ្នន�ចាប់់ក្មេ�ើ�ម 

និងពីម្រាង��អាជី�វ័�មេខ្លួួ�នឯងបាន។ សិំ�ិទិាងំក្មេនះរ �ម�ន៖ សិំ�ិមិ្រាប់�ប់អាជី�វ័�មេ សិំ�ិ�ិ��លបាន�ិើាគាពំារសំងគម សិំ�ិិ
���លបានការអ្នប់់រ ំនិង សិំ�ិកិ្មេល�ម្រា�ពីយសំមីតើិ។ 

ដែតក្មេ��មី����លបានសិំ�ិទិាងំក្មេនះ មិនដែមនជាក្មេរឿងងាយម្រាសំលួរហតូក្មេនាះក្មេ�។ ជាការពិីតណាស់ំ ប់ញ្ហាា ម្រាបា��ជា
ក្មេលើក្មេ��ងម� ត�យ៉ាា ង�ូើជា ប់ញ្ហាា និយ៉ាមក្មេយនឌ័្ឍរសំងគមប់ញ្ហាា �ងេះព័ីត៌�នអំ្នពី��នធានដែ�ល�នរ �ើម្រា�ប់់ �ងេះ
ក្មេសំវា�មេពី�រ�ឋ �៏�ូើជាការជំីទាស់ំគាន ជាម�យនឹងអាជាៀ �រមូល�ឋ ន និងបុ់�គលខ្លួះួ�៏ថាបាន។

ក្មេយ�ងបានសំរក្មេសំរ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះក្មេ��ង �៏ក្មេ��មី�ជី�យឲ្យយអ្នន�អាើយ�ឈនះប់ញ្ហាា ទាងំអ្នស់ំក្មេនះបានដែ�រ។ ក្មេរឿងនិទាន
ម្រាប់ឌិ្ឍតអំ្នពី�ជី�វ័តិរប់ស់ំសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េងជាក្មេម្រាើ�ន ដែ�លអ្នន�នឹងអានប់នើិើក្មេ�ៀតក្មេនះ នឹងប់ងាា ញនូវ័រក្មេប់ៀប់ ដែ�លអ្នន�
អាើ���លបានក្មេជា�ជ័ីយ�នងុអាជី�វ័�ិមេ ក្មេ�យក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំការយល់�ឹង និងជំីនាញផ្ទាះ ល់រប់ស់ំអ្នន� ជាម�យនឹងការការ
គាមំ្រា�ពី�សំំណា�់ម្រា�មុម្រា��ួរ សំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េង�ម្លៃ�ក្មេ�ៀត ម្រា�មុសំ��មមូល�ឋ ន ប់ណាើ ញអាជី�វ័�មេ អ្នងគការ
មិនដែមនរ�ឋ ភិបាល និង�ា ប័់នរ�ឋក្មេ�េងៗក្មេ�ៀត�ងដែ�រ។ 

ម្រាតវូ័ចាថំា អ្នន�មិនដែមនក្មេ��រក្មេល�វ័�ិ�ក្មេនះដែត�ន �់ឯងក្មេនាះក្មេ� �ឺ�នសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េងជាក្មេម្រាើ�ននា�់ក្មេ�ៀត ដែ�លធួាប់់
បាន�ងួកាត់ ក្មេហ�យក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា ដែ�លអ្នន��ំពុីងម្រាប់ឈមមុខ្លួ�នងុក្មេពីលក្មេនះរ �ើម�ក្មេហ�យ។ ពី��ក្មេ��ំពុីងដែត
ក្មេល����ឹើិតើឲ្យយអ្នន�អាើយ�ឈនះពី��វាបាន�ូើគាន ! ម្លៃ�ៃណាម�យ ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន��នអារមេ�៍ើង់ក្មេបាះប់ង់�ើ�ម្រាសំម្លៃម
ម�យក្មេនះ ក្មេយ�ងសំង្ឃមឹថា�សំេនាវ័�ើ�ម�យក្មេនះ អាើកួាយជាជំីន�យ�េ រត� ក្មេ��មី�ឲ្យយអ្នន�អាើប់នើ�ំក្មេ�� រក្មេ�មុខ្លួ
តក្មេ�ក្មេ�ៀត!

ក្មេយ�ងសំមូជូីនពីរឲ្យយអ្នន�ជី�ប់ម្រាប់�ះដែតសំំណាងលអ និងក្មេជា�ជ័ីយ�នងុ�ំក្មេ�� រសំហម្រា�ិនភាពីរប់ស់ំអ្នន�។
ក្មេ�យការក្មេគារពីរ៉ាប់់អានពី�ក្មេយ�ងខ្លួៀុំ។

អ្នងគការក្មេ�� �ក្មេម្រា�ងសំហម្រា�ិននារសីំ�មេ

អំពីទស្សនា វដ្ត ីន្ះអំពីទស្សនា វដ្ត ីន្ះ
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តើក្នុងទស្សនាវដ្តីន្ះ
មានអ្វីខ្លះ?

សិិទិិ្ធ�ប្រ�ក�អាជីីវកម្មម
សំំម្រា�ប់់សំហម្រា�ិនវ័យ័ក្មេ�េងជាក្មេម្រាើ�ន ការចាប់់ក្មេ�ើ�មក្មេប់��អាជី�វ័�មេក្មេ�យខ្លួួ�នឯង អាើ
នឹងជាក្មេរឿងម�យដែ�ល��រឲ្យយខួ្លាើ។ អ្នន�នឹងក្មេរៀនពី��ំក្មេ�� រជី�វ័តិរប់ស់ំលាភ ក្មេហ�យ
ក្មេ��ញថាគាត់ក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា យ៉ាា ងណាខ្លួះួ ក្មេពីលដែ�លគាត់ចាប់់ក្មេ�ើ�មក្មេប់��ហាងកាក្មេហេ
ម�យក្មេ�យខ្លួួ�នឯង ក្មេ�យ�នការគាមំ្រា�ពី�សំំណា�់ម្រា��ួរ មិតើភ�ើិ និងសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�
ក្មេ�េងៗក្មេ�ៀត�ងដែ�រ។

ពាកយគន្លឹះះ��មួ្មយចំំនួ្លឹះន្លឹះដែ�លប្រ�វូយល់��ង
ក្មេត�អ្នេ�ក្មេ�ជាសិំ�ិ ិើាប់់ និងម្រា�សំ�ង? ក្មេហ�យក្មេត�ពី��ក្មេ�អាើជី�យអ្នន�ឲ្យយក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា
យ៉ាា ងណាខ្លួះួ ក្មេពីលដែ�លអ្នន�ចាប់់ក្មេ�ើ�ម និងពីម្រាង��អាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�?  

សិិទិិ្ធ�ទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះកិចំចគាំពំារសិងគម្ម 
ក្មេ�ម្រាប់ក្មេ�សំក្មេយ�ង �ា ស់ំអាជី�វ័�មេជាក្មេម្រាើ�នម្រាប់ឈមនឹងការើំណាយខ្លួពស់ំ �៏ក្មេ�យ�រ
ពី��គាត់មិនបាន�ញិធានារ៉ាាប់់រងសំងគមសំម្រា�ប់់ខ្លួួ�នឯង ឬសំម្រា�ប់់បុ់�គលិ�គាត់ក្មេនាះ
ក្មេ�។ អ្នន�អាើអានពី��ំក្មេ�� រក្មេរឿងរប់ស់ំសំខុ្លា ថាក្មេត�គាត់ក្មេ�េ�យ៉ាា ងណាអាើ���លបាន
ធានារ៉ាាប់់រងសំងគម ក្មេ��មី�ធានាថា អាជី�វ័�មេរប់ស់ំគាត់អាើប់នើក្មេ�មុខ្លួបានយ៉ាា ងរលនូ។ 
សិិទិិ្ធ�ទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះការអ�់រំ 
�នងុនាមជាសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�វ័យ័ក្មេ�េង កាលណាអ្នន��នើំក្មេ�ះ និងជំីនាញកាន់ដែតើាស់ំ 
អ្នន�នឹង�ន�នុំ�ើិតើក្មេល�ខ្លួួ�នកាន់ដែតខ្លួពស់ំ�នងុការម្រាប់�ប់អាជី�វ័�មេ�៏ក្មេជា�ជ័ីយម�យ។ 
ក្មេយ�ងនឹងក្មេរៀនពី�ជី�វ័តិរប់ស់ំសំភុា ដែ�ល�នងុក្មេនាះនាងបានឲ្យយតម្លៃមកួ្មេល�ការអ្នប់់រ ំនិងខិ្លួតខំ្លួ
ដែសំេងរ�ឱកាសំអ្នប់់រកំ្មេ��មី�អ្នភិវ័ឌ្ឍឍខ្លួួ�នឯងពី�វ័�ិា�ា នរ�ឋ និងម្រា�មុឯ�ជីនក្មេ�េងៗ។  

សិិទិ្ធ�ិលើលីប្រទិ្ធព្យយសិម្មប�ិិ 
អាជី�វ័�មេភា�ក្មេម្រាើ�ន អាើ�ំក្មេ�� រការក្មេ�បានទាល់ដែត�ន��តាំងំ ឬ�ះះ។ សំមូតាំន�ន
�ំក្មេ�� រជី�វ័តិរប់ស់ំក្មេពីម្រាជី ខ្លួ�ៈក្មេពីលដែ�លគាត់ក្មេរៀនដែសំេងយល់ពី�រក្មេប់ៀប់ជី�ល និង�ញិ
អ្នើលនម្រា�ពីយ ក្មេ��មី�ពីម្រាង��ក្មេភាជីន�យ�ឋ នរប់ស់ំគាត់។ ក្មេហ�យថាក្មេត�គាត់ក្មេ�េ�យ៉ាា ងណា
ក្មេ��មី�ការពារម្រា�ពីយសំមីតើិទាងំក្មេនះ តាំមរយៈការតសូំមូតិ និងដែសំេងរ�ជំីន�យពី�ម្រា�មុ
សំងគមសំុ�វ័លិ�ងដែ�រ។

លំហា�់
ក្មេត�អ្នន��ំពុីង�នប់ញ្ហាា �នងុការ���លបានសិំ�ិ ិឬក្មេសំវា�មេរ�ឋក្មេ��មី�ជី�យអាជី�វ័�មេរប់ស់ំ
អ្នន�ដែមនក្មេ�? ក្មេប់�ពិីតដែមនក្មេនាះ អ្នន�អាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសំនួឹ�លំហាត់រប់ស់ំ អ្នងគការក្មេ�� 
�ក្មេម្រា�ងសំហម្រា�ិននារសីំ�មេ ក្មេ��មី��ំ�ត់ប់ញ្ហាា ឲ្យយើាស់ំលាស់ំ និងវ័�ិ�ក្មេ�ះម្រា�យវា
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� ក្�គន្ល �ះ

មួយចំនួន�្ល
គួរយល់ដ�ង

និយ៉ាយតាំមម្រាតង់ក្មេ� ក្មេពីលខ្លួះួម្រាគាន់ដែតក្មេយ�ង�ិត�ល់ក្មេរឿងើាប់់ សិំ�ិ ិនិងការក្មេ�េ�ការជាម�យរ�ឋ អាើ

ក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេយ�ង�នអារមេ�៍ភ័យខួ្លាើក្មេ�ក្មេហ�យ។ ដែ�តាម្មពិ្យ�លើ� ចំា�់ និ្លឹះងសិិទិ្ធ�ិ ប្រ�វូបាន្លឹះលើគ

�លើងកី�លើ�ីងលើ�ីម្មបីជួីយគាំបំ្រទិ្ធអនកលើ�វញិលើទិ្ធ។ ក្មេហ�យ�៏�នម្រា�សំ�ង និងមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការនានា 

ដែ�ល�នមខុ្លួងារ�នងុការជី�យឲ្យយអ្នន����លបាននូវ័ក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈក្មេ�េងៗរប់ស់ំរ�ឋ�ង

ដែ�រ។ 

ការយល់�ឹងពី��នំា�់�នំងរវាងសិំ�ិ ិើាប់់ និងរ�ឋ ភិបាល នឹងជី�យឲ្យយអ្នន�អាើពីម្រាង��អាជី�វ័�មេរប់ស់ំ

អ្នន�តាំម�ួវូ័ដែ�លម្រាតឹមម្រាតវូ័បាន។ វា�៏ជី�យឲ្យយអ្នន��នភាពីយតុើិ�ម៌ក្មេ�កាន់បុ់�គលិ�រប់ស់ំអ្នន� ក្មេហ�យ

អ្នភិវ័ឌ្ឍឍើំក្មេ�ះ និងជំីនាញរប់ស់ំខ្លួួ�ន �៏�ូើជាជី�យការពារម្រា�ពីយសំមីតើិ និងម្រាបា�់ើំក្មេ�ញរប់ស់ំ

អាជី�វ័�មេអ្នន��ងដែ�រ។ 

តើសិទិ��អ្វី?

សិំ�ិ ិ�ឺជាក្មេគាលការ�៍ក្មេ�េងៗ ដែ�ល�ំ�ត់ថា អ្នន��ម្លៃ� និងរ�ឋ ភិបាល��រដែតក្មេ�េ�យ៉ាា ងណាើំក្មេពាះអ្នន�។ 

�នងុនាមជាមនុសំេម�យរបូ់ អ្នន��នសិំ�ិជិាក្មេម្រាើ�ន ដែ�លបានដែើងក្មេ��នងុ�តិកាសំញ្ហាញ និងអ្ននុសំញ្ហាញ

អ្ននើរជាតិ ដែ�លម្រាប់ក្មេ�សំ�មពជុាបានើុះហតាក្មេលខ្លា និងបាន�ើល់សំចាា ប័់នរ �ើរ៉ាល់ក្មេហ�យ។ ឧទាហរ�៍ 

ក្មេយ៉ាងតាំម�តិកាសំញ្ហាញ អ្ននើរជាតិសំើ�ពី�សិំ�ិពិីលរ�ឋ និងនក្មេយ៉ាបាយ អ្នន��នសិំ�ិមិលូ�ឋ ន�នងុការរស់ំរ៉ាន

�នជី�វ័តិ �៏�ូើជាសិំ�ិ�ិនងុការ�នក្មេសំរភីាពី និងសំនើិសំខុ្លួបុ់�គល�ងដែ�រ។  

និយ៉ាយតាំមម្រាតង់ក្មេ� ក្មេពីលខ្លួះួម្រាគាន់ដែតក្មេយ�ង�ិត�ល់ក្មេរឿងើាប់់ សិំ�ិ ិនិងការក្មេ�េ�ការជាម�យរ�ឋ អាើ

 ដែ�តាម្មពិ្យ�លើ� ចំា�់ និ្លឹះងសិិទិ្ធ�ិ ប្រ�វូបាន្លឹះលើគ

 ក្មេហ�យ�៏�នម្រា�សំ�ង និងមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការនានា 

ដែ�ល�នមខុ្លួងារ�នងុការជី�យឲ្យយអ្នន����លបាននូវ័ក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈក្មេ�េងៗរប់ស់ំរ�ឋ�ង

ការយល់�ឹងពី��នំា�់�នំងរវាងសិំ�ិ ិើាប់់ និងរ�ឋ ភិបាល នឹងជី�យឲ្យយអ្នន�អាើពីម្រាង��អាជី�វ័�មេរប់ស់ំ

អ្នន�តាំម�ួវូ័ដែ�លម្រាតឹមម្រាតវូ័បាន។ វា�៏ជី�យឲ្យយអ្នន��នភាពីយតុើិ�ម៌ក្មេ�កាន់បុ់�គលិ�រប់ស់ំអ្នន� ក្មេហ�យ

អ្នភិវ័ឌ្ឍឍើំក្មេ�ះ និងជំីនាញរប់ស់ំខ្លួួ�ន �៏�ូើជាជី�យការពារម្រា�ពីយសំមីតើិ និងម្រាបា�់ើំក្មេ�ញរប់ស់ំ

សិំ�ិ ិ�ឺជាក្មេគាលការ�៍ក្មេ�េងៗ ដែ�ល�ំ�ត់ថា អ្នន��ម្លៃ� និងរ�ឋ ភិបាល��រដែតក្មេ�េ�យ៉ាា ងណាើំក្មេពាះអ្នន�។ 

�នងុនាមជាមនុសំេម�យរបូ់ អ្នន��នសិំ�ិជិាក្មេម្រាើ�ន ដែ�លបានដែើងក្មេ��នងុ�តិកាសំញ្ហាញ និងអ្ននុសំញ្ហាញ

អ្ននើរជាតិ ដែ�លម្រាប់ក្មេ�សំ�មពជុាបានើុះហតាក្មេលខ្លា និងបាន�ើល់សំចាា ប័់នរ �ើរ៉ាល់ក្មេហ�យ។ ឧទាហរ�៍ 

ក្មេយ៉ាងតាំម�តិកាសំញ្ហាញ អ្ននើរជាតិសំើ�ពី�សិំ�ិពិីលរ�ឋ និងនក្មេយ៉ាបាយ អ្នន��នសិំ�ិមិលូ�ឋ ន�នងុការរស់ំរ៉ាន
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តើច្�ប់់�អ្វី?

ើាប់់ �ឺជាវ័ធិានដែ�លម្រាតវូ័បានក្មេ�ដែើងក្មេ��ងក្មេ��មី�ម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ�មេភាពី ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ�នងុ

សំងគម �ូើជា វ័ស័ិំយអាជី�វ័�មេ ហរិញ្ញញវ័តា ុនិង�មេសិំ�ិជិាក្មេ��ម។ ើាប់់�៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�តាំ�់ដែតងក្មេ��ង 

ក្មេ��មី�ក្មេល��សំះ�យ�៏�ូើជា ការពារសិំ�ិរិប់ស់ំម្រាប់ជាពីលរ�ឋម្រា�ប់់របូ់�ងដែ�រ។ មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈ ដែ�ល

ក្មេ�េ�ការឲ្យយរ�ឋ ជាអ្នន�ម្រាប់តិប់តើិើាប់់។  

តើរ��្ភិបាល�អ្វី?

រ�ឋ ភិបាល �ឺជាដែ�ន�ម�យម្លៃនរ�ឋដែ�ល�នភារ�ិើាពីម្រាងឹងការអ្ននុវ័តើើាប់់ ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ

តាំមរយៈ ើាប់់ រងាេ ន់ និង��ឌ �មេនានា។ រ�ឋ ភិបាល �៏�នកាតពីេ�ិើា�ើល់ក្មេសំវា�មេ�ល់

ម្រាប់ជាពីលរ�ឋក្មេ��មី�ឲ្យយពី��ក្មេយ�ងអាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិរិប់ស់ំខ្លួួ�នបានរ �តដែតលអជាងក្មេ�ក្មេ�ៀត។

ការប់ដិ�្ធ៖

ម្រា�ប់់ខ្លួួឹម�រ�នងុ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺសំរក្មេសំរក្មេ��ងក្មេ��មី�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំជាព័ីត៌�នដែតប់ាុក្មេណាះ ះ វាមិន

អាើយ�ក្មេ�ក្មេ�េ�ជា�ំបូ់នាេ ន�ួវូ័ើាប់់ក្មេនាះក្មេ�។ �ើ់ក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតខ្លួួ�ៗ ដែ�ល�នក្មេ��នងុ

�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺក្មេ�េ�ក្មេ��ងក្មេ��មី�ការអ្នប់់រ ំជាឧទាហរ�៍ ឲ្យយអ្នន�អានអាើដែសំេងយល់ពី�រក្មេប់ៀប់�

��លសិំ�ិរិប់ស់ំគាត់ ក្មេម្រាកាមើាប់់រប់ស់ំម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពជុាដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។ វាមិនដែមនក្មេ�េ�ក្មេ��ង 

ក្មេ��មី�រះិ�ន់�ល់ម្រា�ឹះ�ា នរ�ឋ ឬមន្រ្តីនើ��ធារ�ៈរបូ់ណាក្មេនាះក្មេ�។ 

�រ៉ាប់ណាមិន�នការប់ញី្ហា�់ើាស់ំលាស់ំ ម្រា�ប់់ក្មេ�េ ះ ត�អ្នងគ អាជី�វ័�មេ ���ដែនងួ ម្រាពឹីតើិការ�៍ 

និងក្មេរឿងដែ�លក្មេ��តក្មេ��ង�នងុក្មេសំៀវ័ក្មេ�ក្មេនះ �ឺម្រាគាន់ដែតជាការម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំអ្នន�និពីន ិឬម្រាតវូ័បាន

ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នងុរបូ់ភាពីជាក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។  ម្រាប់សិំនក្មេប់��នម្រាប់ការណាម�យ ដែ�ល

ម្រាសំក្មេ�ៀងគាន ក្មេ�នឹងបុ់�គលណាដែ�លក្មេ�រស់ំ ឬបាន�ួប់់បាត់ប់ង់ជី�វ័តិក្មេហ�យ ឬ ម្រាសំក្មេ�ៀងក្មេ�

នឹងម្រាពឹីតើិការ�៍ជា�់ដែសំើងណាម�យ ក្មេនាះវាម្រាគាន់ជាក្មេរឿងម្លៃើ�នយប់ាុក្មេណាះ ះ។ 

តើច្�ប់់�អ្វី?តើច្�ប់់�អ្វី?

ើាប់់ �ឺជាវ័ធិានដែ�លម្រាតវូ័បានក្មេ�ដែើងក្មេ��ងក្មេ��មី�ម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ�មេភាពី ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ�នងុ

សំងគម �ូើជា វ័ស័ិំយអាជី�វ័�មេ ហរិញ្ញញវ័តា ុនិង�មេសិំ�ិជិាក្មេ��ម។ ើាប់់�៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�តាំ�់ដែតងក្មេ��ង ើាប់់ �ឺជាវ័ធិានដែ�លម្រាតវូ័បានក្មេ�ដែើងក្មេ��ងក្មេ��មី�ម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ�មេភាពី ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ�នងុ

សំងគម �ូើជា វ័ស័ិំយអាជី�វ័�មេ ហរិញ្ញញវ័តា ុនិង�មេសិំ�ិជិាក្មេ��ម។ ើាប់់�៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�តាំ�់ដែតងក្មេ��ង ើាប់់ �ឺជាវ័ធិានដែ�លម្រាតវូ័បានក្មេ�ដែើងក្មេ��ងក្មេ��មី�ម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ�មេភាពី ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ�នងុ

ក្មេ��មី�ក្មេល��សំះ�យ�៏�ូើជា ការពារសិំ�ិរិប់ស់ំម្រាប់ជាពីលរ�ឋម្រា�ប់់របូ់�ងដែ�រ។ មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈ ដែ�លសំងគម �ូើជា វ័ស័ិំយអាជី�វ័�មេ ហរិញ្ញញវ័តា ុនិង�មេសិំ�ិជិាក្មេ��ម។ ើាប់់�៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�តាំ�់ដែតងក្មេ��ង 

ក្មេ��មី�ក្មេល��សំះ�យ�៏�ូើជា ការពារសិំ�ិរិប់ស់ំម្រាប់ជាពីលរ�ឋម្រា�ប់់របូ់�ងដែ�រ។ មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈ ដែ�លសំងគម �ូើជា វ័ស័ិំយអាជី�វ័�មេ ហរិញ្ញញវ័តា ុនិង�មេសិំ�ិជិាក្មេ��ម។ ើាប់់�៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�តាំ�់ដែតងក្មេ��ង 

ក្មេ�េ�ការឲ្យយរ�ឋ ជាអ្នន�ម្រាប់តិប់តើិើាប់់។  

តើរ��្ភិបាល�អ្វី?

រ�ឋ ភិបាល �ឺជាដែ�ន�ម�យម្លៃនរ�ឋដែ�ល�នភារ�ិើាពីម្រាងឹងការអ្ននុវ័តើើាប់់ ក្មេ��នងុវ័ស័ិំយក្មេ�េងៗ

តាំមរយៈ ើាប់់ រងាេ ន់ និង��ឌ �មេនានា។ រ�ឋ ភិបាល �៏�នកាតពីេ�ិើា�ើល់ក្មេសំវា�មេ�ល់

ម្រាប់ជាពីលរ�ឋក្មេ��មី�ឲ្យយពី��ក្មេយ�ងអាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិរិប់ស់ំខ្លួួ�នបានរ �តដែតលអជាងក្មេ�ក្មេ�ៀត។

ការប់ដិ�្ធ៖

ម្រា�ប់់ខ្លួួឹម�រ�នងុ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺសំរក្មេសំរក្មេ��ងក្មេ��មី�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំជាព័ីត៌�នដែតប់ាុក្មេណាះ ះ វាមិន

អាើយ�ក្មេ�ក្មេ�េ�ជា�ំបូ់នាេ ន�ួវូ័ើាប់់ក្មេនាះក្មេ�។ �ើ់ក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតខ្លួួ�ៗ ដែ�ល�នក្មេ��នងុម្រា�ប់់ខ្លួួឹម�រ�នងុ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺសំរក្មេសំរក្មេ��ងក្មេ��មី�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំជាព័ីត៌�នដែតប់ាុក្មេណាះ ះ វាមិន

អាើយ�ក្មេ�ក្មេ�េ�ជា�ំបូ់នាេ ន�ួវូ័ើាប់់ក្មេនាះក្មេ�។ �ើ់ក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតខ្លួួ�ៗ ដែ�ល�នក្មេ��នងុម្រា�ប់់ខ្លួួឹម�រ�នងុ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺសំរក្មេសំរក្មេ��ងក្មេ��មី�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំជាព័ីត៌�នដែតប់ាុក្មេណាះ ះ វាមិន

�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺក្មេ�េ�ក្មេ��ងក្មេ��មី�ការអ្នប់់រ ំជាឧទាហរ�៍ ឲ្យយអ្នន�អានអាើដែសំេងយល់ពី�រក្មេប់ៀប់�អាើយ�ក្មេ�ក្មេ�េ�ជា�ំបូ់នាេ ន�ួវូ័ើាប់់ក្មេនាះក្មេ�។ �ើ់ក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតខ្លួួ�ៗ ដែ�ល�នក្មេ��នងុ

�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ �ឺក្មេ�េ�ក្មេ��ងក្មេ��មី�ការអ្នប់់រ ំជាឧទាហរ�៍ ឲ្យយអ្នន�អានអាើដែសំេងយល់ពី�រក្មេប់ៀប់�អាើយ�ក្មេ�ក្មេ�េ�ជា�ំបូ់នាេ ន�ួវូ័ើាប់់ក្មេនាះក្មេ�។ �ើ់ក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតខ្លួួ�ៗ ដែ�ល�នក្មេ��នងុ

��លសិំ�ិរិប់ស់ំគាត់ ក្មេម្រាកាមើាប់់រប់ស់ំម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពជុាដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។ វាមិនដែមនក្មេ�េ�ក្មេ��ង 

ក្មេ��មី�រះិ�ន់�ល់ម្រា�ឹះ�ា នរ�ឋ ឬមន្រ្តីនើ��ធារ�ៈរបូ់ណាក្មេនាះក្មេ�។ ��លសិំ�ិរិប់ស់ំគាត់ ក្មេម្រាកាមើាប់់រប់ស់ំម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពជុាដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។ វាមិនដែមនក្មេ�េ�ក្មេ��ង 

ក្មេ��មី�រះិ�ន់�ល់ម្រា�ឹះ�ា នរ�ឋ ឬមន្រ្តីនើ��ធារ�ៈរបូ់ណាក្មេនាះក្មេ�។ ��លសិំ�ិរិប់ស់ំគាត់ ក្មេម្រាកាមើាប់់រប់ស់ំម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពជុាដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។ វាមិនដែមនក្មេ�េ�ក្មេ��ង 

�រ៉ាប់ណាមិន�នការប់ញី្ហា�់ើាស់ំលាស់ំ ម្រា�ប់់ក្មេ�េ ះ ត�អ្នងគ អាជី�វ័�មេ ���ដែនងួ ម្រាពឹីតើិការ�៍ 

និងក្មេរឿងដែ�លក្មេ��តក្មេ��ង�នងុក្មេសំៀវ័ក្មេ�ក្មេនះ �ឺម្រាគាន់ដែតជាការម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំអ្នន�និពីន ិឬម្រាតវូ័បាន

ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នងុរបូ់ភាពីជាក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។  ម្រាប់សិំនក្មេប់��នម្រាប់ការណាម�យ ដែ�លនិងក្មេរឿងដែ�លក្មេ��តក្មេ��ង�នងុក្មេសំៀវ័ក្មេ�ក្មេនះ �ឺម្រាគាន់ដែតជាការម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំអ្នន�និពីន ិឬម្រាតវូ័បាន

ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នងុរបូ់ភាពីជាក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។  ម្រាប់សិំនក្មេប់��នម្រាប់ការណាម�យ ដែ�លនិងក្មេរឿងដែ�លក្មេ��តក្មេ��ង�នងុក្មេសំៀវ័ក្មេ�ក្មេនះ �ឺម្រាគាន់ដែតជាការម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំអ្នន�និពីន ិឬម្រាតវូ័បាន

ម្រាសំក្មេ�ៀងគាន ក្មេ�នឹងបុ់�គលណាដែ�លក្មេ�រស់ំ ឬបាន�ួប់់បាត់ប់ង់ជី�វ័តិក្មេហ�យ ឬ ម្រាសំក្មេ�ៀងក្មេ�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នងុរបូ់ភាពីជាក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។  ម្រាប់សិំនក្មេប់��នម្រាប់ការណាម�យ ដែ�ល

ម្រាសំក្មេ�ៀងគាន ក្មេ�នឹងបុ់�គលណាដែ�លក្មេ�រស់ំ ឬបាន�ួប់់បាត់ប់ង់ជី�វ័តិក្មេហ�យ ឬ ម្រាសំក្មេ�ៀងក្មេ�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នងុរបូ់ភាពីជាក្មេរឿងម្រាប់ឌិ្ឍតដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។  ម្រាប់សិំនក្មេប់��នម្រាប់ការណាម�យ ដែ�ល

នឹងម្រាពឹីតើិការ�៍ជា�់ដែសំើងណាម�យ ក្មេនាះវាម្រាគាន់ជាក្មេរឿងម្លៃើ�នយប់ាុក្មេណាះ ះ។ 
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លាភិ ជាមនុសំេ�ន �់ដែ�លើូលើិតើ�ឹ�កាក្មេហេ។ 
គាត់ើូលើិតើ�ឹ�កាក្មេហេខួ្លាងំ �ល់ថាន �់គាត់ចាប់់ក្មេ�ើ�ម
ក្មេប់��ហាងកាក្មេហេក្មេ�យខ្លួួ�នឯង ក្មេ��មី�ដែើ�រដំែល��ើ�
ម្រាសំឡាញ់កាក្មេហេរប់ស់ំគាត់ ក្មេ�អ្នន��ម្លៃ��ងដែ�រ។  ក្មេត�
អ្នន��ិតថា លាភបានជី�ប់ម្រាប់�ះនូវ័ប់ញ្ហាា អ្នេ�ខ្លួះួ ក្មេ��មី�អាើ
ក្មេប់��ហាង�នងុ�ើ�ម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំគាត់បាន? 

កាលពី�ប់ាុនាេ នឆ្នាំន មំុន លាភក្មេ��ប់�នអាយ ុ១៩ ឆ្នាំន ំ
ប់ា ុក្មេណាះ ះ ក្មេហ�យគាត់�៏បានផួ្ទាស់ំម�រស់ំក្មេ��នងុ��ម្រា�ងុ 
ក្មេ��មី�ជី�យម�ងគាត់ល�់ប់ដែនកួ្មេ��ារ។ ក្មេ�យ�រគាត់
បានក្មេរៀនម្រាតឹមសំញ្ហាញ ប់ម្រាតបា�់ឌុ្ឍប់ប់ាុក្មេណាះ ះ គាត់មិន
�នជីក្មេម្រាម�សំការងារក្មេម្រាើ�នក្មេនាះក្មេ�។ លាភ �៏មិន
ើូលើិតើការងារល�់ប់ដែនដួែ�រ។ ជាក្មេរឿយៗ ក្មេពីលដែ�ល
គាត់�ំពុីងល�់�ូរ�នងុ�ារ�៏ក្មេ�ើ ក្មេនាះ គាត់ដែតងម្រាសំម្លៃម
�ល់កាក្មេហេ��ឹ��ម្រាតជា�់ឆ្នាំៃ ញ់ដែ�ល�ំពុីងរង់ចាគំាត់
ក្មេ�ឯ�ះះក្មេ�វ័ញិ។ “ហនងឹក្មេហ�យ” ម្លៃ�ៃម�យ នាង�៏ម្រាបាប់់
ខ្លួួ�នឯងថា “ខ្លួៀុំនឹងចាប់់ក្មេ�ើ�មល�់កាក្មេហេ ក្មេ�យក្មេប់��តូប់
កាក្មេហេើល័តក្មេ�យខ្លួួ�នឯង!” 

� ភ�ើកហា ង
� គជ័យ�ើយ!

សិិទិិ្ធ�កនះងការប្រ�ក�អាជីីវកម្មម �នូន័ូយថា អនក�នូសិទិធចាប់ង្កើផ្លូត�ម្មរកសុ� និូ�ង្កើធើ�សកម្មមភាពម្រាសបច្បាាប់ម្រាគប់ែបប�៉� 
ង្កើដ�ម្ម្ប�ឲយអាជី�វកម្មមរបស់អនករ �កច្បាង្កើម្រាម្ម�នូង្កើ�មុ្មខ្ចី។រដ�ធម្មមនុូញ្ញាែខ្ចីមរបានូែច្បា��៉�ជាក់លាក់ថា ង្កើយ��ម្រាគប់�ន  �នូសិទធិលក់ដ�រ
ផ្លូលិតផ្លូល និូ�ង្កើសវាកម្មមរបស់ខួូ្ចីនូង្កើដាយង្កើសរ�" (�ម្រាតា៦០) ង្កើ�កន�ុម្រាបព័នូធង្កើសដ�កិចី្បាទ�ផ្លូ�រ (�ម្រាតា៥៦)។ ង្កើល�សព�ង្កើនូ�
ង្កើ�ង្កើទៀត ង្កើយ��ក៏�នូសិទធិែដលម្រាតវូបានូការពារង្កើដាយរដ�ធម្មមនុូញ្ញា កន�ុការច្បា�លរមួ្មកន�ុជី�វភាពង្កើសដ�កិចី្បារបស់ម្រាបង្កើទស
ង្កើយ��ផ្លូ�ែដរ (�ម្រាតា៣៥)។ 

លើព្យលអនកលើប្រ�ីសិិទិ្ធ�ិលើន្លឹះ� អនកអាចំដែសិែងយល់ពី្យរលើ�ៀ�ចាំ�់លើផីិម្ម និ្លឹះងព្យប្រងីកអាជីីវកម្មមរ�ស់ិអនក ឲ្យយប្រសិ�
លើ�តាម្មចំា�់។ អនកក៏អាចំដែសិែងយល់ពី្យវ�ីិទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះលើសិវាសាធារ�ៈ ដែ�លប្រ�វូបាន្លឹះលើគ�លើងកី�លើ�ីងម្មកលើ�ីម្មបី
ជួីយ�ល់អនកផ្ទាា ល់ ក៏�ូចំជាអាចំដែសិែងរកការគាំបំ្រទិ្ធពី្យសំិណាក់ប្រក �ម្មអាជីីវករលើផ្សងៗ និ្លឹះង�លើងកីន្លឹះចំំលើ����ង ជំីនាញ 
និ្លឹះងភ្ញាព្យលើជីឿជាក់រ�ស់ិអនក កនះងនាម្មជាមាច ស់ិអាជីីវកម្មមមួ្មយរ�ូផងដែ�រ។ 

សិទិ� ក្ន ុងកា រ�្ កប់
� ជីវកម� 
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ឪពុក�ត យរបស់លាភង្កើ��� ក់ង្កើស��រកន�ុការជួីយ
ង្កើម្រាជាម្មែម្រាជី�សុបិនូរបស់នា� ង្កើដាយ�រកន�ុែកវែភនក
ពួក�ត់ នា�ង្កើ�ែតជាង្កើកម�ម្រាស��ន ក់បុ៉ង្កើណា� �។ �ា �់រប់ស់ំ
លាភដែតងនិយ៉ាយតាំម�រូស័ំពីះថា ៖ “�ូនឯងក្មេ�ក្មេ�េង ក្មេហ�យ
ម្រា��ួរក្មេយ�ង�៏ម្រា��ម្រា�ក្មេ�ៀត។ ការអ្នប់់រ�៏ំតិើត�ើ  រឯី
ើំក្មេ�ះ�ឹង ជំីនាញ និងប់�ពិីក្មេ��ន៍ខ្លាងជំីន�ញ�៏គាេ នអ្នេ�
ប់នើិើក្មេ�ះ។ ឪពុី��ូនឯង និងដែមាបារម�ខួ្លាើ�នក្មេ�ក្មេ�ង
ើំក្មេ�ញក្មេល��ូន។ អ្នញ្ញាឹងយ�លអ�ូន��រ រ�ការងារក្មេ�េ� 
ក្មេហ�យរ�ប់ើ��ន �់ក្មេ��មី�ជី�យ�ូនក្មេ�លអជាង។”

សំមើ�រប់ស់ំឪពុី��ើ យលាភ ក្មេ�េ�ឲ្យយគាត់តូើអា�់អ្នន់ើិតើ�៏
ពិីតដែមន ដែតលាភយល់ពី��ើ�បារម�រប់ស់ំពី��គាត់។ ក្មេ��មី�
អ្នភិវ័ឌ្ឍឍើំក្មេ�ះ�ឹងអំ្នពី�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួួ�ន លាភបានើូល
ជាសំ�ជិី��នងុម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់ម�យ ដែ�លនាងបាន���ល
នូវ័ការគាមំ្រា� និងការជី�យប់ងាា ត់ប់ក្មេម្រាងៀនពី�សំហម្រា�ិនម្រាសំើ�
�ម្លៃ�។ លាភបានើូលរ �មសំនេមំ្រាបា�់�នងុម្រា�មុ ដែ�លក្មេ�េ�ឲ្យយ
នាង អាើខ្លួា�ម្រាបា�់ពី�ម្រា�មុ ក្មេ��មី�ក្មេ��ញិតូប់ល�់កាក្មេហេើល័ត
ម�យបានក្មេ�ៀត�ង។ ក្មេពីលដែ�លឪពុី��ើ យនាងក្មេ��ញថា 
លាភបានក្មេរៀនប់ដែនាមពី�ការរ�សំុ� ក្មេហ�យអាើរ�ក្មេ��ម�នុ
ក្មេ�យខ្លួួ�នឯងបាន ពី��គាត់មិនសំវូ័បារម��ូើមុនក្មេ�ៀត
ក្មេ��យ។ 

តូប់កាក្មេហេើល័តរប់ស់ំលាភ ចាប់់ក្មេ�ើ�ម���លបានក្មេភៀ�វ័ក្មេម្រាើ�ន
�នងុក្មេពីល�៏ខ្លួួ�។ ក្មេ�យ�រលាភជាអ្នន�ក្មេខ្លួតើម�ឌ ល�ិរ ី
ម្រា�ប់់ �ូក្មេើនះនាង�ឹងថា�ដែនងួណា�នល�់ម្រាគាប់់កាក្មេហេ
ដែ�ល�ន�ុ�ភាពីខ្លួពស់ំ។ នាង�៏បានដែប់��ំនិត�នងុ
ការដែ�ម្លៃើនតុប់ដែតងតូប់កាក្មេហេរប់ស់ំនាងឲ្យយ�អ តខុ្លួសំក្មេ��ង

ដែ�រ ដែ�លជាក្មេហតុក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេ�ងាយើំណាតូំប់
នាង។  លាភបានយ�ម្រាបា�់ើំក្មេ�ញពី�

ការល�់កាក្មេហេ ក្មេ�សំងម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់
វ័ញិខ្លួះួ ក្មេហ�យ��ុខ្លួះួក្មេ��មី�ប់ង់ម្លៃ�ួ
ការពារក្មេម្រា��ួូវ័ការ ដែ�លអាជាៀ �រ
មូល�ឋ នដែតងើុះម�ទារអ្នន�ល�់�ូរ

តាំម�ង�ួូវ័�ូើជានាង�ងដែ�រ។ 

ការដែ�ម្លៃើនតុប់ដែតងតូប់កាក្មេហេរប់ស់ំនាងឲ្យយ�អ តខុ្លួសំក្មេ��ង
ដែ�រ ដែ�លជាក្មេហតុក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេ�ងាយើំណាតូំប់

នាង។  លាភបានយ�ម្រាបា�់ើំក្មេ�ញពី�
ការល�់កាក្មេហេ ក្មេ�សំងម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់
វ័ញិខ្លួះួ ក្មេហ�យ��ុខ្លួះួក្មេ��មី�ប់ង់ម្លៃ�ួ
ការពារក្មេម្រា��ួូវ័ការ ដែ�លអាជាៀ �រ
មូល�ឋ នដែតងើុះម�ទារអ្នន�ល�់�ូរ

តាំម�ង�ួូវ័�ូើជានាង�ងដែ�រ។ 



ង្កើ�កន�ុៃដនា�“ទស្សនាវដត�សម្រា�ប់ស�ម្រាគិនូង្កើឆ្នាំ� �ង្កើ�កាន់ូសិទិធទាក់ទិនូនឹូ�អាជី�វកម្មម”8

មាននៃថ�មួ័យ អាជំាធរមូ័��ឋ នបាន�ម័�រឲ្យយ��បីង់នៃថឹ
ការពារទោះ�ើីនទោះ�ីសុសុពើដង ទោះ�យសារតែ��ងបាន�ក់រទោះទះ
កាទោះ�ើ ទោះ�ទី��ងហាម័ឃា�់ទោះ�យអទោះើ��។ 

នាងប់�ិក្មេសំ�មិនប់ង់ម្លៃ�បួ់ដែនាមក្មេនាះក្មេ� ជាក្មេហតុនាឲំ្យយអាជាៀ �រ
ប់ងាំឲ្យយនាងក្មេរកី្មេើញពី���តាំងំក្មេនាះ ក្មេ�យ�ំរ៉ាម

ថានាងនឹង���លពិីន័យ ក្មេ�យ�រ
នាងល�់�ូរក្មេ�យមិនបានើុះប់ញ្ញី�

ម្រាតឹមម្រាតវូ័។ 

លាភក្មេរៀប់រ៉ាប់់ទាងំ��ឹដែភន�
ហរូរហាមថា ៖ ខ្ពាះំមាន្លឹះដែ�រលើទិ្ធ�លក់

កាលើ�ែមួ្មយលើន្លឹះ�លើទិ្ធ។ កនះងនាម្មជាម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ
រាជីការមួ្មយរ�ូ អនកគួរណាខិ្ព�ខំ្ពជួីយគាំបំ្រទិ្ធ�ល់អនករក

សិះីខាន ��ូចំ�ូចំជាខ្ពាះំ មិ្មន្លឹះដែម្មន្លឹះម្មកលើ�ែីឲ្យយខ្ពាះំពិ្យបាកអញ្ជីច�ងលើទិ្ធ។  
ប្រ�សិិន្លឹះលើ�ីកដែន្លឹះះងលើន្លឹះ�ហាម្មឃា�់មិ្មន្លឹះឲ្យយមាន្លឹះលើគម្មកលក់�ូរ 
លើ��ះអែីក៏មិ្មន្លឹះ�ក់ផ្ទាះ កសិញ្ហា� ហាម្មឃា�់លើ�? លើ�ីយ
ប្រ�សិិន្លឹះលើ�ីអនកចំង់ឲ្យយអនកលក់�ូរតាម្មផះូវចំះ�លើ�ម �កនះង�ញីី្ជី
អាជីីវកម្មម លើ�ីអនកអាចំ�លើប្រងៀន្លឹះពួ្យកលើយីងពី្យរលើ�ៀ�ចំះ�លើ�ម �
បាន្លឹះលើទិ្ធ? 

លើ�កនះងកិចំចប្រ�ជីះំរ�ស់ិប្រក �ម្មសិន្លឹះ្ំសប្របាក់ គាំ�់ក៏បាន្លឹះលើលីកលើរឿង
ចំះ��ញីី្ជីអាជីីវកម្មមលើ�ីង។

សំ�ជិី�ខ្លួះួបានម្រាបាប់់លាភថា�ំុើុះប់ញ្ញី�អាជី�វ័�មេអ្ន� ពី�ក្មេម្រាពាះថាវា
�ន�ំក្មេ�� រការសំេ�ុ�េ ញ ដែតសំ�ជិី�ខ្លួះួ�៏បានពីនយល់នាងអំ្នពី�
�លម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍ម្លៃនការើុះប់ញ្ញី�ដែ�រ �ូើជាការអាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំបាន
នូវ័ក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈជាក្មេ��ម។ ក្មេ��មី�ក្មេើៀសំវាង�ំុឲ្យយអាជាៀ �រ
ផ្ទា�ពិីន័យនាងក្មេ�ម្លៃ�ៃមុខ្លួក្មេ�ៀត លាភ�៏បានសំក្មេម្រាមើើិតើើុះប់ញ្ញី�
អាជី�វ័�មេក្មេ�។

ដែតលាភមិនដែមនើុះប់ញ្ញី�ក្មេ�ឯម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេក្មេនាះក្មេ� ក្មេ�បាន
�ើល់ក្មេយ៉ាប់ល់ឲ្យយលាភ ក្មេ�ើុះប់ញ្ញី�ក្មេ�ឯការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញ
ើូលដែតម�យ ដែ�លជា�ដែនងួ�ើល់នូវ័ក្មេសំវាើុះប់ញ្ញី�រហស័ំ ក្មេហ�យ
�មញ្ញញម្រាសំលួសំំរ៉ាប់់អាជី�វ័�មេខ្លាន តតូើ �ូើជាតូប់ល�់កាក្មេហេ
រប់ស់ំលាភជាក្មេ��ម។ ក្មេយ៉ាងក្មេ�តាំមើាប់់ ទាល់ដែតអាជី�វ័�មេម�យ
រ�ម្រាបា�់ើំ�ូលសំរបុ់បានក្មេល�សំពី� ៦២,០០០�ុលួារ (២៥០ 
លានក្មេរៀល) �នងុម�យឆ្នាំន  ំក្មេ��ប់គាត់ម្រាតវូ័ើុះប់ញ្ញី�ក្មេ�ឯម្រា�សំ�ង
ពា�ិជីី�មេ។

ម័កដ�់ដ�ណាក់កា�ើុះបី��ីពនិ�រក៏មិ័ន
ង្អាយ�សុ��ណាស់ុណាតែដរ។ បុ់�គលិ�ក្មេ�
ការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ បានម្រាបាប់់លាភថា 
ការើុះប់ញ្ញី�ពីន�ិរសំម្រា�ប់់អាជី�វ័�មេរប់ស់ំនាង ម្រាតវូ័បាន
ក្មេ�ពីនារ ក្មេ�យគាេ នមូលក្មេហតុើាស់ំលាស់ំក្មេ�ះ។ 
ម្រា�ប់់ក្មេពីលដែ�លលាភបានក្មេ�សំ�រនាពំី��ំក្មេ�� រការ
ើុះប់ញ្ញី�ពីន�ិរ បុ់�គលិ��ដែ�លរបូ់ក្មេនាះ ក្មេ�ដែតម្រាបាប់់ឲ្យយ
នាងម�សំ�រក្មេល��ក្មេម្រាកាយរហតូ។ ើុងក្មេម្រាកាយក្មេ��ប់ ក្មេ�ឲ្យយ
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះបុ់�គលិ��ន �់ក្មេ�ៀត ដែ�លអាើជី�យឲ្យយ

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កកិចំចការទីិ្ធ១ តារាង
ដែផន្លឹះការការងារផ្ទាា ល់ខ្ពះួន្លឹះ ក្មេ��ព័ំីរ២៧
សំម្រា�ប់់ប់ងាា ញអំ្នពី�ជំីហានដែ�លអ្នន�នឹង
ម្រាតវូ័ក្មេ�េ� ក្មេ��មី����លបានក្មេសំវា�មេ
�ធារ�ៈ ដែ�លនឹងជី�យអ្នន�ចាប់់ក្មេ�ើ�ម
អាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។

កាទោះ�ើ ទោះ�ទី��ងហាម័ឃា�់ទោះ�យអទោះើ��។ 

នាងប់�ិក្មេសំ�មិនប់ង់ម្លៃ�បួ់ដែនាមក្មេនាះក្មេ� ជាក្មេហតុនាឲំ្យយអាជាៀ �រ
ប់ងាំឲ្យយនាងក្មេរកី្មេើញពី���តាំងំក្មេនាះ ក្មេ�យ�ំរ៉ាម

ថានាងនឹង���លពិីន័យ ក្មេ�យ�រ
នាងល�់�ូរក្មេ�យមិនបានើុះប់ញ្ញី�

ម្រាតឹមម្រាតវូ័។ 

លាភក្មេរៀប់រ៉ាប់់ទាងំ��ឹដែភន�
ហរូរហាមថា ៖

កាលើ�ែមួ្មយលើន្លឹះ�លើទិ្ធ។ កនះងនាម្មជាម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ
រាជីការមួ្មយរ�ូ អនកគួរណាខិ្ព�ខំ្ពជួីយគាំបំ្រទិ្ធ�ល់អនករក

កាលើ�ែមួ្មយលើន្លឹះ�លើទិ្ធ។ កនះងនាម្មជាម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ
រាជីការមួ្មយរ�ូ អនកគួរណាខិ្ព�ខំ្ពជួីយគាំបំ្រទិ្ធ�ល់អនករក

កាលើ�ែមួ្មយលើន្លឹះ�លើទិ្ធ។ កនះងនាម្មជាម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ

សិះីខាន ��ូចំ�ូចំជាខ្ពាះំ មិ្មន្លឹះដែម្មន្លឹះម្មកលើ�ែីឲ្យយខ្ពាះំពិ្យបាកអញ្ជីច�ងលើទិ្ធ។  
ប្រ�សិិន្លឹះលើ�ីកដែន្លឹះះងលើន្លឹះ�ហាម្មឃា�់មិ្មន្លឹះឲ្យយមាន្លឹះលើគម្មកលក់�ូរ 
លើ��ះអែីក៏មិ្មន្លឹះ�ក់ផ្ទាះ កសិញ្ហា� ហាម្មឃា�់លើ�? លើ�ីយ លាភអាើ���លបានម្រា�ប់់ក្មេសំវា�មេក្មេ��មី�

ើុះប់ញ្ញី�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំនាង ក្មេ�ឯការយិ៉ាល័យ
ម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យដែ�លក្មេ�ជិីត�ះះនាង
បំ់�ុត។ ក្មេប់�ក្មេទាះជាលាភម្រាតវូ័បំ់ក្មេពីញឯ��រ
ក្មេម្រាើ�ន�៏ពិីតដែមន ដែតនាងក្មេម្រាត�អ្នរដែ�លនាងអាើ
ើុះប់ញ្ញី�ក្មេ�យមិនបាើ់ក្មេ��ដែនងួក្មេម្រាើ�ន។ 
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ការងារប់ញ្ញាប់់ក្មេ�ក្មេលឿន ដែតលាភចាបំាើ់ម្រាតវូ័ជូីន
ក្មេ�ហូយុក្មេ�ក្មេ�ក្មេ��ប់អាើក្មេ�េ�បាន។ លាភពីាយ៉ាម
សំ�រក្មេ�ញក្មេ�លពី�មូលក្មេហតុដែ�លក្មេ�តម្រាមវូ័ឲ្យយនាង
ប់ង់ម្រាបា�់ប់ដែនាម ដែតបុ់�គលិ�របូ់ក្មេនាះម្រាពីក្មេង�យមិន
ក្មេ�ួ�យសំំ�� រនាងក្មេនាះក្មេ�។ 

ក្មេម្រាកាយម�ក្មេ��ប់លាភបាន�ឹងថា សំ�ជិី�ក្មេ�េងៗ
�នងុម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់រប់ស់ំនាង �៏ម្រាតវូ័បានក្មេ�សំុំឲ្យយ
ប់ង់ម្រាបា�់ប់ដែនាមក្មេ�ឯការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូល
ដែតម�យ �ងដែ�រ។ ម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់រប់ស់ំនាង �៏បាន
ក្មេ�ៀ�ពា�យប់�ើឹ ង�ួូវ័ការម�យក្មេ�កាន់ការយិ៉ាល័យ
ម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ តាំមរយៈក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំ
ការយិ៉ាល័យផ្ទាះ ល់ ក្មេហ�យ�៏បានសំុំជី�ប់ជាម�យនឹង 
អ្នន����លប់នះុ�ក្មេ�ះម្រា�យពា�យប់�ើឹ ងរប់ស់ំ
ម្រាប់ជាពីលរ�ឋក្មេ�ៀត�ង។ មិនម្រាតឹមដែតប់ាុ�ះឹ ងក្មេ� ម្រា�មុ
សំនេមំ្រាបា�់រប់ស់ំលាភ �៏បាន��់ពា�យប់�ើឹ ង
�ួូវ័ការម�យក្មេ�ៀតក្មេ�កាន់ អ្ន�គនាយ��ឋ នពីន�ិរ 
និងម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេ�ងដែ�រ។ ក្មេ�យ�រដែត
�នការ��់សំ�ព �ពី�ម្រា�មុសំនេមំ្រាបា�់ ក្មេ��៏បាន
ើុះប់ញ្ញី�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំលាភបានសំក្មេម្រាមើ ក្មេ�យ
មិនបាើ់�នម្រាបា�់ក្មេ�ហូយុប់ដែនាមក្មេនាះក្មេ�។  

ប់នាះ ប់់ពី�លាភបានើុះប់ញ្ញី�អាជី�វ័�មេក្មេជា�ជ័ីយ
រ �ើក្មេហ�យ នាងអាើក្មេ�េ�ការល�់�ូរក្មេ�យមិនខួ្លាើម្រាតវូ័
ក្មេ�ផ្ទា�ពិីន័យក្មេ�ៀតក្មេ�។ �នងុរយៈក្មេពីលដែតប់ាុនាេ នឆ្នាំន ំ
ប់ា ុក្មេណាះ ះ តូប់កាក្មេហេើល័តរប់ស់ំលាភបានពីម្រាង��ខ្លួួ�ន
កួាយក្មេ�ជាហាងកាក្មេហេ�នងុ�ើ�ម្រាសំម្លៃមរប់ស់ំនាងបាន
បាត់ក្មេ�ក្មេហ�យ។ 

សំមូក្មេម�ល សុនឹ�កកិើចការទី ២ សុតីពីការ
ទោះធើីការជាមួ័យម័ន្ត្រីនតី ក្មេ��ព័ំីរ៣០ ក្មេ��មី�ជី�យ
អ្នន�ឲ្យយប់ក្មេងើ�ត�នំា�់�នំងលអជាម�យមន្រ្តីនើ�
រ�ឋ ភិបាលដែ�លអាើជី�យអ្នន����លបាន នូវ័
សិំ�ិសិំងគម ក្មេសំ�ឋ�ិើា។
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ផលប្រ�លើ�ជីន៍្លឹះនៃន្លឹះការចំះ��ញីី្ជីអាជីីវកម្មមរ�ស់ិអនក៖ 

●  បង្កើ�ើ�តអតតសញ្ញាា ណផូ្លូ�វការសម្រា�ប់អាជី�វកម្មមអនក
● ង្កើ�រពតាម្មច្បាាប់ ង្កើ��យង្កើច្បាៀសវា�នូ�វការផាកពិន័ូយ និូ�ការបិទអាជី�វកម្មម
● ទាក់ទាញអនកវនិិូង្កើ�គទុនូបានូង្កើម្រាច្បា�នូ
● ងាយម្រាសលួដាក់ពាកយសុ�ខី្ចី�ម្រាបាក់ព�ធនា�រជា�មុ្មនូ
● ការទទួលខុ្ចីសម្រាតវូខា�ផូ្លូ�វច្បាាប់ និូ��ិរញ្ញាវតុុតិច្បាតួច្បាជា�មុ្មនូ ម្រាបសិនូង្កើប�អនកចុ្បា�បញ្ញី�ជាម្រាកមុ្ម�ុុនូ
ទទួលខុ្ចីសម្រាតវូ�នូកម្រាមិ្មត 
● ងាយម្រាសលួកន�ុការប�់ពនូធ

ចំា�់ពាក់ព័្យន្លឹះ�ន្លឹះ�ងការចំះ��ញីី្ជី និ្លឹះងការប្រគ�់ប្រគងអាជីីវកម្មម មាន្លឹះ�ូចំជា៖

●  ច្បាាប់សត�ព�ស�ម្រា�សពាណិជីីកម្មម (ឆ្នាំន �២០០៥) និូ�បានូង្កើធើ�វងិ្កើ�ធនូកម្មមង្កើ�ឆ្នាំន �២០២២។
● ច្បាាប់សត�ព�វធិានូ និូ�ការចុ្បា�បញ្ញី�ពាណិជីីកម្មម (ឆ្នាំន �១៩៩៥) និូ�បានូង្កើធើ�វងិ្កើ�ធនូកម្មមង្កើ�ឆ្នាំន �១៩៩៩ និូ�
ឆ្នាំន �២០២២។
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ធន� នប់�� ្ម�ើម្�ីជួយអ្ន កឱ្�ប់�� ើត់ និងកា រព�្ ីក� ជីវកម� រប់ស់អ្ន ក

ប្រកសួិងពា�ិជីីកម្មម (MOC)
ម្រាកសួ�ពាណិជីីកម្មម គឺជាម្រាកសួ�ែដលទទួលខុ្ចីសម្រាតវូកន�ុការង្កើធើ�និូយតកម្មម និូ�អភិវឌ្ឍវស័ិយពាណិជីីកម្មម និូ�ធុរកិចី្បាកន�ុ
ម្រាបង្កើទសកម្ម�ុជា។ ម្រាកសួ�ពាណិជីីកម្មមផ្លូតល់នូ�វង្កើសវាកម្មមមួ្មយច្បា�នួូនូ ដ�ច្បាជា ការចុ្បា�បញ្ញី�ម្រាកមុ្ម�ុុនូ ការចុ្បា�បញ្ញី��៉ក ែដលជួីយឲយ
អាជី�វកម្មមរ �កច្បាង្កើម្រាម្ម�នូ និូ�ច្បា�លរមួ្មច្បា�ែណកកន�ុង្កើសដ�កិចី្បាម្រាបង្កើទសជាតិ។ អនកអាច្បាដាក់ម្មតិង្កើ�បល់ ស�ណួរនានារបស់អនក
ង្កើ�កាន់ូម្រាកសួ�ពាណិជីីកម្មមតាម្មរយៈទ�ព័រង្កើ�ើសបុុករបស់ម្រាកសួ�។
ង្កើ�ើសបុុក: https://www.facebook.com/moc.gov.kh
ង្កើលខ្ចីទ�នាក់ទ�នូ�៖ ០២៣ ៨៦៦ ១៨៨
ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://www.moc.gov.kh/

ប្រក �ម្មសិន្លឹះ្ំសប្របាក់នារ� (LGS)
ម្រាកមុ្មសនូ្ស�ម្រាបាក់នារ � (LSG) �នូង្កើ�លប�ណ�កន�ុការពម្រា�ឹ�ទ�នុូកចិ្បាតតង្កើល�ខួូ្ចីនូឯ�របស់ម្រាសត�ែខ្ចីមរ តាម្មរយៈការផ្លូតល់នូ�វ�ិរញ្ញាវតុុ 
(ការសនូ្ស�រមួ្ម�ន  និូ� ម្រាបាក់កមី្ម�) ក៏ដ�ច្បាជាការអភិវឌ្ឍន៍ូសម្មតភុាពស�ម្រាគិនូ និូ�ឱកាសកន�ុការបង្កើ�ើ�តទ�នាក់ទ�នូ�ថម� និូ�
ទទួលបានូដ�ប�នាម នូល�ៗ  ដល់ស�ម្រាគិនូម្រាសត�វយ័ង្កើកម�។ ម្រាកមុ្មសនូ្ស�ម្រាបាក់នារ � �នូការម្រាបជុី�ជាង្កើរៀ�រាល់ែខ្ចី ែដលកន�ុង្កើនា� 
ស�ជិីកអាច្បាខី្ចី�ម្រាបាក់ ឬស�ម្រាបាក់កមី្ម� អាច្បាច្បា�លរមួ្មសិកា� �លាង្កើផ្លូ្ស�ៗ និូ�អាច្បាង្កើរៀនូព�ការរកសុ�នា�ង្កើច្បាញ នា�ច្បា�លបានូ
ង្កើទៀតផ្លូ�។ 
ង្កើ�ើសបុុក: https://www.facebook.com/ladysaving0808/
ង្កើលខ្ចីទ�នាក់ទ�នូ�៖ ០៩២ ៨៨ ៩៩ ៤៥/០៧៧ ៧៤ ៣៨ ៤១/ ០៧០ ៦៧ ៧៧ ៧៦
ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://ladysavinggroup.com/ 

អគគនាយក�ា ន្លឹះព្យន្លឹះ��រ (GDT)
អគ�នាយកដា� នូពនូធដារ គឺជា�ុប័នូមួ្មយទទួលខុ្ចីសម្រាតវូច្បា�ង្កើពា�ការង្កើធើ�និូយតកម្មមខា�ែផ្លូនកពនូធង្កើ�កន�ុម្រាបង្កើទសកម្ម�ុជា។ អនក
អាច្បាដាក់ម្មតិង្កើ�បល់ និូ�ស�ណួរង្កើ�កាន់ូអគ�នាយកដា� នូពនូធដារតាម្មរយៈង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://forms.gle/
iJcUrzPfrYprLShd8
ង្កើ�ើសបុុក: https://www.facebook.com/cambodiataxation/
ង្កើលខ្ចីទ�នាក់ទ�នូ�៖ ០២៣ ២៦៦ ៦៦៨/ ០២៣ ៨៨៦ ៧០៨
ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://www.tax.gov.kh

ការ�ិល័យប្រចំកលើចំញចូំលដែ�មួ្មយ (OWS)
ការ�ិល័យម្រាច្បាកង្កើច្បាញច្បា�លែតមួ្មយ គឺជាការ�ិល័យរដ� ែដល�នូង្កើ�តាម្មម្រាក�ុនូ�មួ្មយៗ ែដលកន�ុង្កើនា� ម្រាបជាពលរដ�
ម្ម�លដា� នូអាច្បាទទួលបានូង្កើសវា�ធារណៈជាង្កើម្រាច្បា�នូម្រាបង្កើភទ។ កាលព�មុ្មនូ ង្កើដ�ម្ម្ប�ទទួលបានូង្កើសវាកម្មមង្កើផ្លូ្ស�ៗ�ន  ម្រាបជាពលរដ�
ម្រាតវូង្កើ�ទ�កែនូូ�ង្កើម្រាច្បា�នូ។ ែតឥល�វង្កើនូ� ពួក�ត់អាច្បាសនូ្ស�ង្កើពលង្កើវលា និូ�លុយកាក់បានូ ង្កើដាយ�រ�ត់អាច្បាទទួលម្រាគប់ង្កើសវា
�ធារណៈង្កើ�កែនូូ�ែតមួ្មយ។ អនកក៏អាច្បាង្កើផ្លូ��ជាម្មតិង្កើ�បល់  និូ�សួរស�ណួរនានា ង្កើ�កាន់ូការ�ិល័យម្រាច្បាកង្កើច្បាញច្បា�ល
ែតមួ្មយបានូតាម្មរយៈង្កើគ�ទ�ព័ររបស់ពួក�ត់ង្កើទៀតផ្លូ�៖ http://www.owso.gov.kh/en/comment/� 
ង្កើលខ្ចីទ�នាក់ទ�នូ�៖ ០២៣ ៧២៦ ៨៦១/ ០២៣ ២២០ ៩៣៥
ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ http://www.owso.gov.kh/en/ 

The Independent Democratic Association of Informal Economy (IDEA)

IDEA is a member-based association founded by tuk-tuk drivers, traders, and small 
restaurant workers. IDEA’s aim is to help workers in the informal sector access their 
rights better. IDEA achieves this by representing their members’ concerns to the 
government, and by developing their capacity. 

Facebook: https://www.facebook.com/IDEACAMBODIA/ 
Phone Number: 093 629 298
Website: http://www.ideacambodia.org/
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សិទិ� ទទួលបា ន
កិច� � ំ� រសង� ម 
កិចំចគាំពំារសិងគម្ម �ឺសំំក្មេ�ក្មេ�ក្មេល��មេវ័�ិ�ដែ�លរ�ឋ ភិបាលក្មេរៀប់ើំក្មេ��ង សំំរ៉ាប់់
�ើល់ជំីន�យ�ល់ម្រាប់ជាពីលរ�ឋម្រា�ប់់របូ់។ �ម្រាមង់ម�យ�នងុើំក្មេណាម�រំង់ជាក្មេម្រាើ�ន
រប់ស់ំ�ិើាគាពំារសំងគម�ឺ ការធានារ៉ាាប់់រងសំងគម ដែ�ល�នងុក្មេនាះ ម្រាប់ជាពីលរ�ឋ
ើូលរ �មវ័ភិា�ទានម�យដែ�ន�នូវ័ើំ�ូលរប់ស់ំពី��គាត់ជាក្មេ�ៀតទាត់ ក្មេ��មី����ល
បានម�វ័ញិនូវ័ជំីន�យជាម្រាបា�់ ក្មេ�ក្មេពីលដែ�លពី��គាត់ឈឺ �នរប់�សំ គាេ ន
ការងារក្មេ�េ� សំម្រា��លំដែហ�តុភាពី ឬើូលនិវ័តើន៍ និងមិន�នើំ�ូល
ក្មេ�ៀងទាត់ជាក្មេ��ម។  បុ់�គលិ�ដែ�លបានើុះប់ញ្ញី�ទាងំអ្នស់ំ សំ�ុដិែត�នសិំ�ិិ
���លបានក្មេសំវា�មេរប់ស់ំរ�ឋ ភិបាល �ូើជាការធានារ៉ាាប់់រងសំងគមក្មេនះ�ូើៗ
គាន ។  បុ់�គលិ�ទាងំអ្នស់ំ (រ �មទាងំ�ា ស់ំអាជី�វ័�មេ�ងដែ�រ) ម្រាតវូ័ើុះក្មេ�េ ះក្មេ�
ក្មេប់ឡាជាតិសំនើិសំខុ្លួសំងគម (ប់.សំ.សំ. ឬ NSSF)។ ប់ដែនាមពី�ក្មេល�ក្មេនះក្មេ�ៀត 
�ា ស់ំអាជី�វ័�មេម្រាតវូ័ប់ង់វ័ភិា�ទានជាក្មេរៀងរ៉ាល់ដែខ្លួជំីន�សំបុ់�គលិ�ខ្លួួ�ន�ងដែ�រ។ ក្មេ�េ�
�ូើក្មេនះ អាើជី�យឲ្យយបុ់�គលិ�ម្រា�ប់់របូ់អាើ���លបាន ការធានារ៉ាាប់់រងក្មេសំវា  
សំខុ្លួភាពី និងពីាបាលជំីងឺបាន។

ក្មេប់�ក្មេទាះជាការើូលរ �មវ័ភិា�ទានក្មេ�កាន់ការធានារ៉ាាប់់រងសំងគម�ូើក្មេនះ ក្មេ�េ�ឲ្យយការើំណាយរប់ស់ំអាជី�វ័�មេ�ំជាងមនុប់នើិើ�៏
ពិីតដែមន ដែតអ្នតាម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍ដែ�លបានម�វ័ញិ�ឺវាសំមនឹងការើំណាយក្មេនះ។  លើព្យលដែ�ល�ះគគលិកមាន្លឹះការធានារាា�់រង
សិងគម្ម�ូចំលើន្លឹះ� ពួ្យកគាំ�់មាន្លឹះសិះខ្ពភ្ញាព្យលែ និ្លឹះងទិ្ធ�កចិំ�ិលើ�ែីការខ្ពពស់ិជាងម្មះន្លឹះ។ វាក៏ជួីយការពារ�ះគគលិក និ្លឹះងមាច ស់ិ
អាជីីវកម្មមពី្យការខា��ង់ថវកិាលើប្រចីំន្លឹះ លើព្យលដែ�លមាន្លឹះលើប្រគាំ�ថាន ក់ ឬរ�ួសិកនះងលើព្យល�ំលើព្យញកិចំចការងារជាលើ�ីម្ម។ 
�ដែនិ្លឹះម្មពី្យលើន្លឹះ�លើ�លើទិ្ធៀ� វាក៏ធានាថា អាជីីវកម្មមរ�ស់ិអនកបាន្លឹះប្រ�ប្រព្យ��ិិ
លើ�តាម្មចំា�់ការងារផងដែ�រ។   

សុ�ការ�រ�ជីវកម�រប់ស់នាង�មរយៈ�នា��្ប់់រងសង�ម

សុ� ជា�ា ស់ំហាងនំប័ុ់ងដែ�លលី�ម�យក្មេ�ក្មេខ្លួតើ។ ជាក្មេរៀងរ៉ាល់ម្លៃ�ៃ ដែតង�នក្មេភៀ�វ័
ើូល�ញិនំប័ុ់ង និងនំដែ�អមក្មេ�េងៗក្មេ�ហាងរប់ស់ំនាងមិន�ើ់ក្មេ�ះ។ 
ក្មេ�យក្មេហតុក្មេនះក្មេហ�យ បុ់�គលិ�ហាងរប់ស់ំសំខុ្លាដែតងក្មេ�េ�ការយ៉ាា ងម�ញឹ�ជានិើា។ 
ពី��គាត់ើូលើិតើការងារក្មេនះ ក្មេ�យ�រវា�ើល់នូវ័ម្រាបា�់ដែខ្លួសំមរមយ ក្មេហ�យដែ�មទាងំ
�ើល់នូវ័ការធានារ៉ាាប់់រងសំងគមឲ្យយពី��គាត់ក្មេ�ៀត�ង។ តាំមពិីតក្មេ� កាលពី�មនុ ហាង
នំរប់ស់ំសំខុ្លាមិនដែមនក្មេជា�ជ័ីយ�ូើក្មេនះក្មេ�។ អ្នញ្ញាឹងក្មេតាំះក្មេយ�ងម្រាត�ប់់�យក្មេម្រាកាយ
ប់នើិើ ក្មេ��មី�ក្មេម�លថាក្មេត�សំខុ្លាក្មេ�េ�យ៉ាា ងណាក្មេ��មី�ក្មេរៀនពី�ការក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំធានារ៉ាាប់់រង
សំងគមពី�រ�ឋ ភិបាលក្មេ��មី�ការពារអាជី�វ័�មេរប់ស់ំនាង?

ប់�នឆ្នាំន មំនុ ជាក្មេពីលដែ�លសំខុ្លាក្មេ��ប់ចាប់់ក្មេ�ើ�មក្មេ�េ�នំល�់ជាក្មេល���ំបូ់ង ក្មេ�យ
ចាប់់ក្មេ�ើ�មពី�ប់នះប់់���លក្មេភៀ�វ័គាត់ក្មេ�។ កាលក្មេនាះនាង�នដែតើន្រ្តីងាើ ន�ុតនំតូើម�យ 
និងជំីន�យពី��េ ម� និងប់ងប់អនូម្រាសំ�រប់ស់ំនាងក្មេនាះក្មេ�។ សំខុ្លាដែតង�ុតនំខ្លួះួៗ ក្មេហ�យ



13សិិទិិ្ធ�ទិ្ធទួិ្ធលបានកិិច្ចចគាំពំារសិង្គគម

លើព្យលដែ�លសិះខាទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះវកិកយ�ប្រ�ពី្យលើព្យទិ្ធយ នាងភ្ញាា ក់លើ�យសារ
�នៃម្មះលើសិវាព្យាបាលលើនា� មាន្លឹះចំំនួ្លឹះន្លឹះខ្ពពស់ិជាងលទិ្ធ�ភ្ញាព្យរ�ស់ិនាង
លើប្រចីំន្លឹះណាស់ិ ក្មេ�េ�ឲ្យយសំខុ្លា�នភាពី�ះ �់ក្មេសំះ�រនឹងើំណាយម�យក្មេនះ 
ក្មេម្រាពាះវាអាើប់ាះពាល់�ល់ហរិញ្ញញវ័តើុរប់ស់ំហាងបាន។ ដែតសំំណាងដែ�រ 
�ន�ិលានុប់�ឋ យិកា�ន �់ បានជី�យក្មេល����ឹើិតើនាង ក្មេហ�យម្រាបាប់់
ថា ម្រាប់ដែហលជានាងអាើសំុំជំីន�យពី� ប់.សំ.សំ. បាន។ សំខុ្លា�៏បាន
ក្មេ�សំ�ររ�ព័ីត៌�នក្មេ�ឯ�ដែនងួ���លក្មេភៀ�វ័ ប់.សំ.សំ.ម្រាប់ចាកំ្មេ�
មនះ�រក្មេពី�យដែតមើង។ អ្នន�តំណាងក្មេ���ក្មេនាះ�៏ម្រាបាប់់នាងថា  ប់.សំ.សំ. 
ជា�មេវ័�ិ�ធានារ៉ាាប់់រងសំងគមម�យរប់ស់ំរ�ឋ ភិបាលម�យ ដែ�ល�ើល់
ការធានារ៉ាាប់់រងើំក្មេពាះក្មេម្រាគាះថាន �់ការងារសំម្រា�ប់់បុ់�គលិ� និង�ា ស់ំ
អាជី�វ័�មេទាងំអ្នស់ំ។ ដែតក្មេ�យ�រនាងមិនទាន់បានើុះប់ញ្ញី�អាជី�វ័�ិមេ 
និង បុ់�គលិ�រប់ស់ំគាត់ក្មេ�ឯ ប់.សំ.សំ. ក្មេ�ក្មេ��យ �ូក្មេើនះពី��គាត់មិន
អាើ���លជំីន�យពី� ប់.សំ.សំ. បានក្មេ�ក្មេ��យក្មេ�។   សំខុ្លា�៏បាន
សំក្មេម្រាមើើិតើយ�លយុសំនេរំប់ស់ំនាងខ្លួះួក្មេ��មី�ក្មេើញម្លៃ�ពួីាបាល
សំម្រា�ប់់បុ់�គលិ�គាត់ ទាងំម�ក្មេ�ា ។ នាង�នអារមេ�៍ក្មេ���ើ យ
ដែ�លខ្លួួ�នមិនបានើុះក្មេ�េ ះក្មេ� ប់.សំ.សំ. មុនក្មេនះ។ សំខុ្លា�៏បាន
ចា�ក្មេើញពី�មនះ�រក្មេពី�យ ក្មេ�យ�នការក្មេប់ើជាៀ ើិតើ�េ�ម�យ �ឺម្រាតវូ័ក្មេ�េ�
យ៉ាា ងណាការពារហាង និងបុ់�គលិ�រប់ស់ំនាងក្មេ�យើុះក្មេ�េ ះក្មេ� 

ដែ�ការដែសិែងរកព័្យ�៌មាន្លឹះអំពី្យ�.សិ.សិ.មិ្មន្លឹះដែម្មន្លឹះជាលើរឿងងាយប្រសិលួ
លើ�ីយ។ ក្មេ��មី�ក្មេ�េ�ការណាត់ជី�ប់ជាម�យនឹងអ្នន�តំណាងរប់ស់ំ
ប់.សំ.សំ.ក្មេ�តំប់ន់រប់ស់ំនាងបាន ទាល់ដែតនាងទា�់�ងក្មេ��ព័ំីរក្មេហេ
សំបុូ់��ួវូ័ការរប់ស់ំ ប់.សំ.សំ. ផ្ទាះ ល់ដែតមើង។ ក្មេពីលបានក្មេ�ជី�ប់
អ្នន�តំណាង�ន �់ក្មេនាះក្មេហ�យ គាត់�៏បានក្មេ�ួ�យតប់នូវ័ម្រា�ប់់សំំ�� រ
ដែ�លសំខុ្លា�ន ទា�់�ងនឹងការើុះប់ញ្ញី� ប់.សំ.សំ.។ 

See Worksheet 1 Individual 
Action Plan on Page XX to outline 
the steps you will take to access a 
government service that can help 
you and your employees access 
social insurance. 

See Worksheet 2 Working 
with Officials on Page XX to help 
you establish good relationships 
with government officials who 
can help you and your employees 
access social insurance.  

ក្មេ��រល�់�នងុភូមិជាក្មេរៀងរ៉ាល់ម្លៃ�ៃ។ យរូៗក្មេ� �េ�ម្លៃ��នងុការ�ុតនំរប់ស់ំនាង�៏
លអក្មេ�ៗ។ មាាងវ័ញិក្មេ�ៀតនាង�៏សំនេលំយុបានលេមនឹងជី�លហាងតូើ
ម�យក្មេ��ណាើ លម្រា�ងុក្មេ��មី�ល�់នំ�ងដែ�រ។ ក្មេ��មី�ឲ្យយការរ�សំុ�រប់ស់ំនាង
កា�់�ប់ក្មេ�មខុ្លួបានលអ នាង�៏សំក្មេម្រាមើើិតើជី�លបុ់�គលិ�ម�ជី�យ�ិើាការ
ងារក្មេ�េងៗ �ូើជាការ�ុតនំ សំំអាតហាង ល�់នំ �ឹ�ជីញ្ញីនូ និងជី�យ
�នងុការងារហរិញ្ញញវ័តា ុនិង��ក្មេនយយជាក្មេ��ម។

ដែតម្លៃ�ៃម�យ �នបុ់�គលិ��ន �់រប់ស់ំសំខុ្លារងរប់�សំ�ៃន់បា�់ម្លៃ��ា ង ខ្លួ�ៈ
ក្មេពីលដែ�លគាត់�ំពុីងក្មេល��ការ ាងុក្មេមៅ�៏�ំម�យពី�ឡាន។ សំខុ្លាម្រាប់ញាប់់
�ឹ�គាត់ក្មេ�មនះ�រក្មេពី�យ ក្មេហ�យម្រា�មុម្រា�កូ្មេពី�យ�៏រ �សំរ៉ាន់ជី�យពីាបាលម្លៃ�
ក្មេនាះភួាមៗដែ�រ។ ក្មេ�យ�រដែតបុ់�គលិ��ន �់ក្មេនាះម�ពី�ម្រា�មុម្រា��ួរម្រា��ម្រា� 
�ូក្មេើនះ នាង�៏យល់ម្រាពីមជី�យក្មេើញម្លៃ�ពួីាបាលឲ្យយគាត់ក្មេ�។ 

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កកិចំចការទីិ្ធ១ តារាងដែផន្លឹះការ
ការងារផ្ទាា ល់ខ្ពះួន្លឹះ ក្មេ��ព័ំីរ២៧ សំម្រា�ប់់ប់ងាា ញ
អំ្នពី�ជំីហានដែ�លអ្នន�នឹងម្រាតវូ័ក្មេ�េ� ក្មេ��មី����លបាន
ក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈ ដែ�លនឹងជី�យអ្នន�ចាប់់ក្មេ�ើ�ម
អាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កកិចំចការទីិ្ធ ២ សីិិពី្យការលើ�ែីការជាមួ្មយ
ម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ ក្មេ��ព័ំីរ៣០ក្មេ��មី�ជី�យអ្នន�ឲ្យយប់ក្មេងើ�ត�នំា�់�នំង
លអជាម�យមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការ ដែ�លអាើជី�យឲ្យយអ្នន� និង
បុ់�គលិ�អ្នន����លបានការធានារ៉ាាប់់រងសំងគមបាន។ 
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លើ�យសារដែ�សិះខាមិ្មន្លឹះទាន់្លឹះបាន្លឹះចំះ�លើ�ម �ហាងនំ្លឹះរ�ស់ិ
ខ្ពះួន្លឹះលើ�កនះង�ញីី្ជីរ�ា ភិិបាលឲ្យយបាន្លឹះប្រ��ម្មប្រ�វូ  លើ�ីយ
�ះគគលិកទាងំអស់ិរ�ស់ិនាងសិះទិ្ធ�ដែ�ជា�ះគគលិកលើប្រ�ផះវូការ 
ជាលើ��ះលើ�ែីឲ្យយគាំ�់មិ្មន្លឹះទាន់្លឹះអាចំចំះ�លើ�ម �ពួ្យកលើគលើ�កនះង 
�.សិ.សិ. បាន្លឹះលើទិ្ធ។ ក្មេ��មី�ក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា ក្មេនះបាន នាង
�៏បានសំក្មេម្រាមើើិតើើុះក្មេ�េ ះអាជី�វ័�មេខ្លួួ�ន ក្មេហ�យបានក្មេ�េ�
�ិើាសំនាការងារម្រាតឹមម្រាតវូ័�ល់បុ់�គលិ�ទាងំអ្នស់ំ។ ប់នាះ ប់់ពី�
នាងបាន��់ឯ��រ�រជា�េ�រ �ើក្មេហ�យ សំខុ្លា និងបុ់�គលិ�
រប់ស់ំនាង�៏អាើើុះក្មេ�េ ះជាម�យនឹង ប់.សំ.សំ. 
បានសំក្មេម្រាមើ ក្មេហ�យ���លបានកាត ប់.សំ.សំ. បានក្មេហ�យ! 

ជំីហាន្លឹះ�នាា �់ គឺសិះខាប្រ�វូសិិកាថាលើ�ីគាំ�់ប្រ�វូ�ង់
វភិ្ញាគទាន្លឹះប្រ�ចាំដំែខ្ព�ុះនាម ន្លឹះសិប្រមា�់�ះគគលិកមាន ក់ៗ។ 
ម្រាប់សិំនក្មេប់�នាងខ្លួ�ខ្លានមិនបានប់ង់វ័ភិា�ទានសំម្រា�ប់់
ពី��គាត់ក្មេ� បុ់�គលិ�ក្មេនាះនឹងបាត់ប់ង់�ញ្ញាប់់ក្មេសំវាការពារ 
ប់.សំ.សំ. រប់ស់ំខ្លួួ�នជាមិនខ្លាន។ ដែតព័ីត៌�នទាងំក្មេនះមិន
ពិីបា�រ�ក្មេនាះក្មេ� ក្មេ�យ�រវា�នក្មេ�ក្មេល�ក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំ 
ប់.សំ.សំ. ផ្ទាះ ល់ដែតមើង។ ក្មេ���ក្មេនាះ �៏ក្មេយ�ងអាើរ�ក្មេ��ញ
ព័ីត៌�នទា�់�និនឹង អ្នតាម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍ដែ�លបុ់�គលិ�អាើ
���លបានពី� ប់.សំ.សំ. ក្មេ�ៀត�ង។ 

ក្មេទាះជាយ៉ាា ងក្មេនះ�ើ� ក្មេ�ហ�ព័ំីរ និង�ព័ំីរក្មេហេសំបុូ់�រប់ស់ំ 
ប់.សំ.សំ �៏ក្មេ�ដែត�នព័ីត៌�នតិើត�ើទា�់�ងនឹង
�ំក្មេ�� រការសំុំ�ទូាត់ម្រាបា�់�ដែ�ល។ ក្មេពីលដែ�លសំខុ្លា និង
បុ់�គលិ�នាងបាន��់ពា�យសំុំ�ទូាត់ើំណាយ ពី��ក្មេ�ម្រាតវូ័
ក្មេ�ការយិ៉ាល័យរប់ស់ំ ប់.សំ.សំ.ផ្ទាះ ល់ ក្មេ��មី�ដែសំេងយល់ពី�
ល�ាខ្លួ�ឌ ម្រាតឹមម្រាតវូ័ ក្មេហ�យថាក្មេត��ម្រាមង់ដែប់ប់ប់� និងឯ��រ
ណាខ្លួះួដែ�លគាត់ម្រាតវូ័��់ជូីន ប់.សំ.សំ.។  ក្មេល�សំពី�ក្មេនះ
ក្មេ�ៀត �ំក្មេ�� រការ�ទូាត់ក្មេនះដែតងើំណាយក្មេពីលយរូ ក្មេហ�យ
ពីនារមើងក្មេហ�យមើងក្មេ�ៀត។ ក្មេ�យក្មេហតុក្មេនះក្មេហ�យ �ន
មនះ�រក្មេពី�យ និង�ួ�និ�ខ្លួះួ�ើល់អា�ភិាពីើំក្មេពាះអ្នន�កាន់កាត 
ប់.សំ.សំ. ដែត�ន�ដែនងួខ្លួះួប់�ិក្មេសំ�មិន�ើល់ក្មេសំវា�មេ
ពីាបាលក្មេ�អ្នន�កាន់កាត ប់.សំ.សំ. ក្មេ� ក្មេ�យ�រគាត់មិន

ម្រាបា��ថា ប់.សំ.សំ. នឹង�ទូាត់ម្លៃ�ើំួណាយក្មេនាះឬអ្នត់។ 

ក្មេ�យខ្លួ�ើិតើជាម�យនឹង�ំក្មេ�� រការ�ទូាត់�៏យរូដែប់ប់ក្មេនះ 
សំខុ្លា�៏ម្រាបាប់់ក្មេ�អ្នន�តំណាងរប់ស់ំ ប់.សំ.សំ. ថា ហាងខ្ពាះំ
សាះ �់រស់ិគឺសិិិ�លើ�លើលីសិះខ្ពភ្ញាព្យរ�ស់ិ�ះគគលិកខ្ពាះំ។ លើ�ីយ
សិះខ្ពភ្ញាព្យរ�ស់ិពួ្យកគាំ�់ គឺដែផែកលើលីកិចំចគាំពំាររ�ស់ិ 
�.សិ.សិ.។ លើយីងបាន្លឹះចំំណាយលើព្យលលើវលា កមាះ ងំ និ្លឹះង
ដែផនកមួ្មយនៃន្លឹះប្របាក់ដែខ្ពរ�ស់ិលើយីងលើ�ីម្មបីកាះ យខ្ពះួន្លឹះជាសិ
មាជិីករ�ស់ិ�.សិ.សិ.បាន្លឹះ។ �ូលើចំន� សូិម្មអនកលើ�ែីឲ្យយ
�ំលើ�ីរការសិះំទូិ្ធទា�់ចំំណាយមាន្លឹះរយៈលើព្យលខ្ពះី និ្លឹះង
ងាយប្រសិលួជាងលើន្លឹះ��និិ្លឹះចំម្មក។ កនះងនាម្មជាសិា�័ន្លឹះ
មួ្មយរ�ស់ិរ�ា ភិិបាលមួ្មយ �.សិ.សិ. គួរដែ�ធានាថា
កម្មមករនិ្លឹះលើ�ជិី�ទាងំអស់ិអាចំទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះនូ្លឹះវការធានា
រាា�់រងសិះខ្ពភ្ញាព្យ និ្លឹះងលើវជីីសាប្រសិិ លើ�ប្រគ�់លើព្យលដែ�ល
គាំ�់ប្រ�វូការវា។

ទោះ�ះបីីសុុខាបានទោះ�ទជីីកសួុរជាទោះ�ើីនទោះ�ីកទោះ�ើីនសារ
ក៏ទោះ�យ ក៏ទោះ�ទោះ�តែ�ពនារការអនុម័័�ទោះ�ីពាកយសុុ�ទូ��់
ទោះ�ះម័តងទោះ�ីយម័តងទោះទៀ�ដតែដ�។ ទោះ�យទោះ��ុទោះនះទោះ�ីយ 
សុុខាក៏បានទោះ�សុុ�ជី�នួយពី សុមា�ម័សុ���ិន�សុតីកមុុ័ជា 
(CWEA) តែដ�គាំ�ពារសុ���ិន�សុតីទោះ�កមុុ័ជា។ 
សុមាជិីកសុមា�ម័ទោះនះ ក៏បានជួីយសុុខា និងបុី�គ�ិក
របីស់ុ�ង ទោះ�ីកទោះ�ីងនូវបីញ្ហាា ដ�ទោះ�ីរការសុុ�ទូ��់តែដ�
ើ�ណាយទោះព�យូររបីស់ុ បី.សុ.សុ. ។ ទោះ�យសារមាន
សុមុាធពីបី�ត� ងជាទោះ�ើីនដូើទោះនះ បានទោះធើីឲ្យយ  បី.សុ.សុ. 
យ�់ដ�ងបីតែនែម័ពី��ម័វូការរបីស់ុនិទោះ�ជិី� និងបានរក
វធីិទោះធើី�ា ងណាឲ្យយដ�ទោះ�ីរការសុុ�ទូ��់ើ�ណាយ ទោះធើីទោះ�
ឲ្យយបានទោះ�ឿនជាងទោះនះ។

សំពីេម្លៃ�ៃក្មេនះ អាជី�វ័�មេរប់ស់ំសំខុ្លាប់នើរ�ីើក្មេម្រាម�នក្មេ�មុខ្លួ 
�៏ក្មេ�យ�រការខិ្លួតខំ្លួម្រាបឹ់ងដែម្រាប់ងក្មេ�េ�ការរប់ស់ំបុ់�គលិ�នាង
ដែ�រ។ ក្មេប់�ក្មេទាះជាប់ញ្ហាា ខ្លួះួក្មេ�ដែត�ន �៏  ប់.សំ.សំ. អាើ
�ើល់នូវ័ការគាពំារដែ�លពី��ក្មេ�ម្រាតវូ័ការបាន។ ក្មេម្រាគាះថាន �់
ម្លៃើ�នយជាដែ�ន�ម�យម្លៃនជី�វ័តិក្មេយ�ងម្រា�ប់់គាន  ដែតសំខុ្លាក្មេជីឿថា 
ក្មេពីលដែ�ល�នក្មេរឿងក្មេម្រាគាះថាន �់ម្លៃើ�នយក្មេ��តក្មេ��ង ម្រា�ប់់�ា ស់ំ
អាជី�វ័�មេ និងបុ់�គលិ�ទាងំអ្នស់ំ��រ���លបានការគាពំារ�ូើ
ៗគាន ។   

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កកិចំចការទីិ្ធ៣ ឧ�ករ�៍គលើប្រមាង
លើ�ះីយ��លើ�ន្លឹះ�ង�ញ្ហាា  ក្មេ��ព័ំីរ៣២ ក្មេ��មី�ជី�យ
អ្នន�ប់ក្មេងើ�ត�ំក្មេណាះម្រា�យ ក្មេ�ក្មេពីលដែ�លអ្នន�ម្រាតវូ័បាន
ក្មេ�ប់�ិក្មេសំ�នូវ័សិំ�ិ�ិ��លបានការអ្នប់់រ។ំ
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16 ង្កើ�កន�ុៃដនា�“ទស្សនាវដត�សម្រា�ប់ស�ម្រាគិនូង្កើឆ្នាំ� �ង្កើ�កាន់ូសិទិធទាក់ទិនូនឹូ�អាជី�វកម្មម”

អ�ែ�បីទោះ�ជីន៍ពី បី.សុ.សុ. ើ�ទោះពាះនិទោះ�ជិី�មានរបួីសុ 
• ង្កើសវាសង្កើ�ងា� �បនា� ន់ូ
• ការែថទា�ង្កើវជីី�ម្រាសត និូ�ការព�បាល
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់ពិការភាពបង្កើណាត �អាសនូន
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់ពិការភាពអចិ្បាៃ�នូតយ៍
• ម្រាបាក់ឧបតមុ្ម�សម្រា�ប់ពិធ�បុណយសព
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់អនករស់រានូ�នូជី�វតិ
• ង្កើសវា�ត រនូ�តិសម្ម្បទាព�របួស
សម្រា�ប់ព័ត៌�នូលម្ម�ិត ស�ម្មង្កើម្ម�លទ�ព័រការប�់វភិាគទានូ ង្កើ�ង្កើល�ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://tinyurl.
com/4m7pj4av

អ�ែ�បីទោះ�ជីន៍របីស់ុ បី.សុ.សុ. សុ�មាប់ីធា�រា�ប់ីរងសុុខ្លួភាព
• ង្កើសវាែថទា�ខា�ង្កើវជីី�ម្រាសត
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់ការឈប់សម្រា�កឈឺ
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់ការឈប់សម្រា�កង្កើដាយ�ររបួសទាក់ទ�នឹូ�ការងារ
• អតមុ្រាបង្កើ�ជីន៍ូសម្រា�ប់ការសម្រា�ក�តុភាព
•  ការតាម្មដានូសុខ្ចីភាពជាង្កើទៀ�ទាត់
សម្រា�ប់ព័ត៌�នូល�អិត ស�ម្មង្កើម្ម�លទ�ព័រការប�់ភាគទានូ ង្កើ�ង្កើល�ង្កើគ�ទ�ព័រ៖ https://tinyurl.com/
yubknm31

ក្មេប់�ក្មេយ៉ាងក្មេ�តាំមើាប់់សំើ�ពី�ការងាររប់ស់ំ�មពុជា �នដែតបុ់�គលិ�ដែ�ល�ន�ិើាសំនា�ួូវ័ការជាម�យអាជី�វ័�មេប់ាុក្មេណាះ ះ 
ក្មេ��ប់អាើើុះក្មេ�េ ះក្មេ��មី����លបានក្មេសំវា�មេគាពំារសំងគមក្មេ�េងៗ �ូើជា ក្មេប់ឡាជាតិសំនើិសំខុ្លួសំងគម (ប់.សំ.សំ.) បាន 
។ ក្មេ��មី�ឲ្យយបុ់�គលិ�រប់ស់ំអ្នន�អាើើុះក្មេ�េ ះ�នងុ ប់.សំ.សំ. បាន អ្នន�ម្រាតវូ័ធានាថា ពី��គាត់�ន�ិើាសំនាការងារ�ួូវ័ការ
ជាម�យនឹងអាជី�វ័�មេអ្នន�រ �ើរ៉ាល់ក្មេហ�យ។ សំម្រា�ប់់ព័ីត៌�នលមអិតពី�ល�ាខ្លួ�ឌ ក្មេ�េងៗសំម្រា�ប់់ ប់.សំ.សំ. សូមអាន
ច�ប់ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់បុគ�លែដល្រត�វ�នកំណត់េដាយបទប��ត�ិ ៃនច�ប់ស�ីពីការងារ។

រលើ�ៀ�ចំះ��ញីី្ជីនិ្លឹះលើ�ជិី�រ�ស់ិអនកកនះងលើ�ឡាជា�ិសិនិិ្លឹះសិះខ្ពសិងគម្ម៖
១. ��់ពា�យតាំម�ម្រាមង់ដែប់ប់ប់�រប់ស់ំម្រា�សំ�ង និងឯ��រពា�់ព័ីនិ
នានាក្មេ�កាន់ប់.សំ.សំ. រ �មទាងំ “�ម្រាមង់ដែប់ប់ប់�ការើុះប់ញ្ញី��មេ�រ
និក្មេយ៉ាជិីត”។
២. រង់ចាកំារអ្ននុម័តពី�ក្មេប់ឡាជាតិសំនើិសំខុ្លួសំងគម។
៣. ក្មេម្រាកាយពី�បានការអ្ននុម័ត ក្មេប់ឡាជាតិសំនើិសំខុ្លួសំងគមនឹង�ើល់នូវ័
�ូ�អ្នតើសំញ្ហាញ � និងកាតសំ�ជិី�ភាពីក្មេប់ឡាជាតិសំនើិសំខុ្លួសំងគម
ក្មេ�កាន់បុ់�គលិ�និក្មេយ៉ាជិីតទាងំអ្នស់ំក្មេ�យឥត�ិតម្លៃ�។ួ

សំម្រា�ប់់ព័ីត៌�នប់ដែនាម សំមូអាន�ព័ំីរសំើ�ពី�ការើុះក្មេ�េ ះក្មេ�ក្មេល�
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ ប់.សំ.សំ. ៖ https://tinyurl.com/7ns9srvn
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ការ�ង់ប្រ�ចាំដំែខ្ពរ�ស់ិកម្មមករនិ្លឹះលើ�ជិី�មាន ក់ៗលើ�លើ�ឡាជា�ិសិនិិ្លឹះសិះខ្ពសិងគម្ម (�.សិ.សិ)

• ើំក្មេពាះហានិភ័យការងារ៖ �នងុអ្នម្រាតាំ 0.8% ម្លៃនម្រាបា�់ដែខ្លួម្រាប់ចាដំែខ្លួរប់ស់ំបុ់�គលិ�ក្មេនាះ (�ា ស់ំអាជី�វ័�មេជាអ្នន�
ក្មេើញទាងំអ្នស់ំ)។
• ើំក្មេពាះការដែ�ទាសំំខុ្លួភាពី៖ �នងុអ្នម្រាតាំ 2.6% ម្លៃនម្រាបា�់ដែខ្លួម្រាប់ចាដំែខ្លួរប់ស់ំបុ់�គលិ�ក្មេនាះ (�ា ស់ំអាជី�វ័�មេជី�យ
ក្មេើញ 1.3% និងបុ់�គលិ�ផ្ទាះ ល់ក្មេើញ1.3%)។

សំម្រា�ប់់ព័ីត៌�នលមអិត សំមូក្មេម�ល�ព័ំីរការប់ង់ភា�ទាន ក្មេ�ក្មេល�ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ 
https://tinyurl.com/5xb5jj5t

ធន� នប់�� ្ម�ើម្�ីជួយឲ្�អ្ន កទទួលបា នកា រ� នា ��្ប់់រងសង� ម

ទោះបីឡាជា�ិសុនតិសុុខ្លួសុងគម័ (បី.សុ.សុ.)
ប់.សំ.សំ. �ឺជា�ា ប័់នរ�ឋម�យ ដែ�ល���លខុ្លួសំម្រាតវូ័�នងុ
ការ�ើល់សំនើិសំខុ្លួសំងគមជាមូល�ឋ ន�ល់�មេ�រ
និក្មេយ៉ាជិីត ក្មេ��មី�ការពារសំខុ្លួភាពី និងសំខុ្លួ�លភាពី
រប់ស់ំពី��គាត់។ សំ�ជិី�អាើ���លបាន អ្នតា
ម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍ �ូើជា ការធានារ៉ាាប់់រងរប់�សំការងារ 
ការដែ�ទាសំំខុ្លួភាពី�កូ្មេ� និងម្រាបា�់ើូលនិវ័តើន៍។ 

ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/nssfpage  
ក្មេលខ្លួ�នំា�់�នំង៖ ០២៣ ៨៨២ ៤៣៤/ ០២៣ ៨៨២ ៦២៣
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ http://www.nssf.gov.kh/default/

សុមា�ម័�បីជាធិបីទោះ�យយទោះសុដឋកិើចទោះ���បីព័និ (IDEA) 
សំ��ម IDEA �ឺជាសំ��មដែ�លម្រាតវូ័បានប់ក្មេងើ�តក្មេ��ង
ក្មេ�យអ្នន�ក្មេប់��ប់ររ ុ�មា��ង់ប់� អ្នន�ជំីន�ញ និង�មេ�រ
ក្មេភាជីន�យ�ឋ នខ្លាន តតូើ។ សំ��មម�យក្មេនះក្មេផ្ទាើ តក្មេល�
ការើូលរ �មពី�សំ�ជិី�ខួ្លាងំ ក្មេហ�យវាម្រាតវូ័បានប់ក្មេងើ�តក្មេ��ង 
�នងុក្មេគាលបំ់�ង ជី�យឲ្យយ�មេ�រក្មេម្រា�ម្រាប់ព័ីនទិាងំក្មេនះអាើ
���លបានសិំ�ិកិារងារក្មេម្រាើ�នជាងមុន។ 
សំ��ម IDEA សំក្មេម្រាមើក្មេគាលបំ់�ងក្មេនះ ក្មេ�យនាយំ�
នូវ័ការម្រាពីយួបារម�និងប់ញ្ហាា រប់ស់ំសំ�ជិី�ខ្លួួ�នជូីន�ល់
រ�ឋ ភិបាលក្មេ��មី�ក្មេ�ះម្រា�យ និងក្មេ�យការអ្នភិវ័ឌ្ឍឍ
សំមតាភាពីរប់ស់ំពី��គាត់�ងដែ�រ។  

ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/IDEACAMBODIA/
ក្មេលខ្លួ�នំា�់�នំង៖ ០៩៣ ៦២៩ ២៩៨
ក្មេ�ហ�ពំី៧រ៖ http://www.ideacambodia.org/ 

�កសួុងការង្អារ និងបី�តុ ះបីណាត �វជិា� ជីីវៈ
ម្រា�សំ�ងការងារ និងប់�ើុ ះប់ណាើ លវ័ជីិាជី�វ័ៈ ជា
ម្រា�សំ�ងដែ�ល���លខុ្លួសំម្រាតវូ័�នងុការក្មេ�េ�និយត�មេ
ក្មេ�ក្មេល�ប់ញ្ហាា ទាងំ អ្នស់ំពា�់ព័ីននឹិងការងារ ��ួងំ
ពីល�មេ និងការអ្នប់់របំ់�ើុ ះប់ណាើ លវ័ជីិាជី�វ័ៈ�ង
ដែ�រ។ ម្រា�សំ�ងក្មេនះ�ើល់ក្មេសំវា�មេម�យើំន�ន ក្មេ��មី�
ជី�យឲ្យយអាជី�វ័�មេ អាើក្មេម្រាជី�សំក្មេរសីំនិងជី�លបុ់�គលិ� 
ឲ្យយម្រាសំប់ក្មេ�តាំមើាប់់។ ក្មេហ�យ�៏ក្មេ��មី�ជី�យឲ្យយ

បុ់�គលិ�ទាងំក្មេនាះ អាើអ្នភិវ័ឌ្ឍឍជំីនាញ និងើំក្មេ�ះ�ឹងរប់ស់ំខ្លួួ�ន�ងដែ�រ។ 
ម្រា�សំ�ងការងារ និងប់�ើុ ះប់ណាើ លវ័ជីិាជី�វ័ៈ ជាអ្នន�ម្រា�ប់់ម្រា�ងសំ�មេភាពីទាងំឡាយ
រប់ស់ំ ប់.សំ.សំ.។ 

ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/nssfpage  
ក្មេលខ្លួ�នំា�់�នំង៖ ០២៣ ៨៨៤ ៣៧៥
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ http://www.mlvt.gov.kh/index.php/
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សិំ�ិ�ិ��លបានការអ្នប់់រ ំ�នន័យថាអ្នន� និងនិក្មេយ៉ាជិីតរប់ស់ំអ្នន��នសិំ�ិិ
ើូលរ �ម�មេវ័�ិ�អ្នប់់រ ំនិងវ័�គប់�ើុ ះប់ណាើ ល ដែ�លជី�យប់ក្មេងើ�នការយល់�ឹង 
និងជំីនាញអ្នន�ឲ្យយបានម្រាប់ក្មេសំ�រជាងមុន។ ក្មេយ៉ាងតាំម រ�ឋ�មេនុញ្ញញម្លៃន
ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពុជា ម្រាប់ជាពីលរ�ឋម្រា�ប់់របូ់�នសិំ�ិ�ិ��លបានការ
អ្នប់់រ ំ(�ម្រាតាំ ៦៦) និងសិំ�ិ�ិ��លបានការអ្នប់់រ�ំេ� និង�ន�ុ�ភាពីលអ 
(�ម្រាតាំ ៥៦ និង ៦៧) ។

 ដែតជា�់ដែសំើង �ា ស់ំអាជី�វ័�មេជាក្មេម្រាើ�នក្មេ��មពុជា មិនបាន���លការ
អ្នប់់រខំ្លួពស់ំក្មេនាះក្មេ��យ។ ម្រាប់សិំនក្មេប់�ពី��គាត់ និងបុ់�គលិ�រប់ស់ំគាត់ 
មិនដែសំេងរ�ការអ្នប់់របំ់ដែនាមពី�តិើនិើ�នងុការរ�សំុ��េ�ៗក្មេ� គាត់អាើ
នឹងក្មេ��រយឺតក្មេម្រាកាយក្មេ��នងុវ័ស័ិំយគាត់ �នងុរយៈក្មេពីលដែតប់ាុនាេ នឆ្នាំន ំ
ដែតប់ាុក្មេណាះ ះ។

 អ្នន�អាើក្មេើៀសំវាងមិនឲ្យយ�នក្មេរឿងក្មេនះក្មេ��តក្មេ��ងបាន ក្មេ�យ
ដែសំេងរ�ឱកាសំសិំ�ាអ្នប់់រ ំពី�រ�ឋ ភិបាល អ្នងគការមិនដែមន
រ�ឋ ភិបាល និងអាជី�វ័�មេនានា។ ក្មេពីលដែ�លអ្នន�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិិ
�នងុការ���លបានការអ្នប់់ររំប់ស់ំអ្នន� អ្នន�អាើប់ក្មេងើ�ន�នុំ�ើិតើ
ក្មេល�ខ្លួួ�នឯងជាងមុន �៏�ូើជាអាើប់�ើុ ះឲ្យយម្រា�មុការងាររប់ស់ំ
អ្នន��នសំមតាភាពីខួ្លាងំជាងមុន ឆួ្នាំតជាងមុន និងក្មេ�េ�ការ
ក្មេ�យ�នសំវុ័តាិភាពី និងម្រាប់សិំ�ិភិាពីជាងមុន�ងដែ�រ។ 
មាាងវ័ញិក្មេ�ៀត អ្នន��៏អាើក្មេរៀនពី��ំរលូអៗ �នងុវ័ស័ិំយរប់ស់ំ
អ្នន� និងរក្មេប់ៀប់អ្ននុវ័តើនូវ័ើំក្មេ�ះ�ឹងទាងំក្មេនះ �៏�ូើជា
ទា�់ទាញអ្នតិ�ិជីន បុ់�គលិ� និងអ្នន�វ័និិក្មេយ៉ា��នុលអ
ជាងមុនក្មេ�ៀត�ង។

សុុភា ព�ង�ងអាជីីវកម័មរបីស់ុ�ងទោះ�យការអប់ីរំ 

សិះភ្ញា �ា ស់ំហាង��នម�យដែ�ល���ល
បានការក្មេពីញនិយមពី�ក្មេភៀ�វ័ជាក្មេម្រាើ�ននា�់។ ��ន
រប់ស់ំគាត់�ឺ�នក្មេភៀ�វ័ក្មេពីញសឹំងរ៉ាល់ម្លៃ�ៃ ក្មេ�យ�
រដែតក្មេ�ើូលើិតើសំើង់�រការងារខ្លួពស់ំ និងជំីនាញ
រប់ស់ំបុ់�គលិ��នងុហាងក្មេនះ។ ��នក្មេនះ�៏�ន
យ�ុ�ិម្រាសំើ���ារ�៏�នម្រាប់សិំ�ិភិាពី�ងដែ�រ 
ក្មេ�យ�រនាងក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំប់ណាើ ញសំងគម ក្មេ��មី�
ប់ក្មេងាា ះព័ីត៌�ន��រឲ្យយចាប់់អារមេ�៍ និងរបូ់�អ
តៗ ដែ�លក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេ�ឯងើង់ម����លិត�ល 

សិទិ�ទទួល
បានការអប់់រំ



19សិទិធទទួលបានូការអប់រ�

និងក្មេសំវា�មេក្មេ�ហាងផ្ទាះ ល់។ ក្មេត�ក្មេ�េ�យ៉ាា ងណា ក្មេ��ប់ហាង�
�នរប់ស់ំសំភុា���លបានក្មេជា�ជ័ីយ�ល់ថាន �់ក្មេនះ?

សំភុាបាន�ំ�ឹង�ើ��នងុតំប់ន់ម�យដែ�ល�នហាង��ន
ជាក្មេម្រាើ�ន។ កាលពី�ក្មេ�តូើ នាងដែតងអ្នងគុយក្មេម�លក្មេ�ក្មេ�េ�សំ�់ 
តុប់ដែតងខ្លួួ�ន ក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេភៀ�វ័�អ តជាងមុនជាក្មេរឿយៗ។ ក្មេពីលម្រាតវូ័ក្មេ�
ើូលរ �ម�មេវ័�ិ�អាពាហពិ៍ីពាហ ៍ខ្លួ�ប់�ំក្មេ�� ត ឬបុ់�យក្មេ�េងៗ 
សំភុាើូលើិតើក្មេ�ក្មេ�េ�សំ�់ និងផ្ទាត់មុខ្លួជាម�យ�ា �់ និងប់ងប់អូន
ម្រាសំ�រប់ស់ំនាង�ងដែ�រ។ 

ប់នាះ ប់់ពី�ប់ញ្ញាប់់ការសិំ�ាដែ�ន�ប់�ិសំណាឋ រ�ិើាក្មេ���ល
វ័�ិាល័យម�យ សំភុា�៏បានើូលក្មេ�េ�ការក្មេ�សំណាឋ គារម�យអ្នស់ំ
រយៈក្មេពីលពី�រប់�ឆ្នាំន  ំដែតនាង�នអារមេ�៍ថា ការងារក្មេនះ មិនបាន
បំ់ក្មេពីញបំ់�ងនាងក្មេ�។ សំភុាើូលើិតើផ្ទាត់មខុ្លួដែតងខ្លួួ�នយ៉ាា ង
�អ តបាតមនុនឹងម�ក្មេ�េ�ការជាក្មេរៀងរ៉ាល់ម្លៃ�ៃ។ មិតើរ �មការងាររប់ស់ំ
នាង�៏សំក្មេងើតក្មេ��ញ�េ�ម្លៃ�រប់ស់ំនាង ក្មេហ�យចាប់់ក្មេ�ើ�មសំុំឲ្យយនាង
ជី�យក្មេ�េ�សំ�់ ផ្ទាត់មខុ្លួឲ្យយពី��គាត់�ង។ ចាប់់ពី�ក្មេពីលក្មេនាះម� 
សំភុាចាប់់ក្មេ�ើ�មក្មេ�េ�សំ�់ និងផ្ទាត់មខុ្លួក្មេ�ក្មេពីល�កំ្មេនរ ក្មេ��មី�
រ�ើំ�ូលប់ដែនាម។ ក្មេពីលសំភុា�នអាយ ុ២៥ ឆ្នាំន  ំនាង�៏បាន
លាឈប់់ពី�ការងារ ក្មេហ�យយ�ម្រាបា�់សំនេរំប់ស់ំខ្លួួ�នក្មេ�ក្មេប់���
�នម�យក្មេ�យខ្លួួ�នឯង។ 

មិ្មន្លឹះយូរ�ុះនាម ន្លឹះ សិះភ្ញាក៏ចាំ�់អារម្មម�៍ថាខ្ពះួន្លឹះមិ្មន្លឹះលើចំ�ប្រគ�់សិព្យែ
កនះងការរកសិះីឲ្យយបាន្លឹះលើជាគជ័ីយលើនា�លើទិ្ធ។ លើ�យសារដែ�នាង
គាំម ន្លឹះ�ទិ្ធពិ្យលើសា�ន៍្លឹះកនះងការប្រគ�់ប្រគង�ះគគលិក នាងមិ្មន្លឹះ��ងថា 
ប្រ�វូលើ�ែី�ុងណាលើលីកទិ្ធ�កចិំ�ិ�ះគគលិកនាងឲ្យយលើ�ែីការ
លើ�យមាន្លឹះវជីិាជីីវៈខ្ពពស់ិលើទិ្ធ។  មាាងវ័ញិក្មេ�ៀត សំភុា�៏មិន�ឹង
ថា ��រក្មេ�រ�អ្នតិ�ិជីន�េ�ក្មេ�ឯណាដែ�រ។ ក្មេប់�ក្មេទាះជានាង�ន
ក្មេ�ពីយក្មេកាសំលយ និងម្រាសំឡាញ់ការងារខ្លួួ�នប់ាុណាះ �៏ក្មេ�យ �៏
ហាង��នម�យក្មេនះមិនអាើប់នើក្មេប់��ទាេ រក្មេ�មុខ្លួក្មេ�យគាេ ន
ក្មេភៀ�វ័ក្មេនាះក្មេ�។ ក្មេ��មី�ក្មេរៀនជំីនាញទាងំក្មេនះ សំភុាបានទា�់�ង
ក្មេ�មិតើភ�ើិដែ�លក្មេ�េ�ការ�នងុវ័ស័ិំយ�ូើគាន ។ ដែតក្មេ�យ�រដែត
ពី��គាត់�៏រវ័ល់នឹងការងារណាស់ំដែ�រ ជាក្មេហតុក្មេ�េ�ឲ្យយពី��គាត់
មិនអាើជី�យប់ក្មេម្រាងៀនសំភុាបានក្មេម្រាើ�នក្មេនាះក្មេ�។ 

សំំណាងលអដែ�ល�នបុ់�គលិ�ហាង�ន �់ បានដែ�នាឲំ្យយសំភុា
ក្មេ�ក្មេរៀនប់ដែនាមក្មេ�វ័�ិា�ា នអ្នប់់របំ់�ើុ ះប់ណាើ លប់ក្មេើា�ក្មេ�សំ 
និងវ័ជីិាជី�វ័ៈ (TVET)។ ក្មេ�យ�រគាត់ផ្ទាះ ល់ម�ពី�ម្រា��ួរម្រា��ម្រា�
ក្មេ�ឯក្មេខ្លួតើ ក្មេហ�យបានក្មេរៀនជំីនាញក្មេ�េ�សំ�់ និងផ្ទាត់មខុ្លួពី�
វ័�ិា�ា នក្មេនះ ក្មេ�យ�នតម្លៃមសួំមរមយអាើ���លយ�បាន។ 

ម្រាគាន់ដែតដែសំេងរ��នងុអុ្ន�ន�ឺ�ិតប់នើិើ  សំភុាបានរ�ក្មេ��ញ

វ័�ិា�ា ន TVET ជាក្មេម្រាើ�នក្មេ��នងុ រ៉ាជីធាន�ភនំក្មេពីញ ដែ�ល
�នប់ក្មេម្រាងៀនវ័�គសិំ�ាដែ�លនាងើង់ក្មេរៀន។ សំភុា
សំប់ាយើិតើដែមនដែ�ន ដែតមិនទាន់ើាស់ំថា ��រ��់ពា�យ
ក្មេ�ក្មេរៀនក្មេ�វ័�ិា�ា នម�យណាឲ្យយម្រាបា��ក្មេ�។ ក្មេ��មី�ក្មេរសីំ
�លាឲ្យយម្រាតវូ័ សំភុាបានទា�់�ងក្មេ�ក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំម្រា�សំ�ង
ការងារ និងប់�ើុ ះប់ណាើ លវ័ជីិាជី�វ័ៈ។ �នងុនាមជាម្រា�សំ�ង
រ�ឋ ភិបាលដែ�ល���លប់នះុ�ក្មេ�េ�និយត�មេម្រាប់ព័ីន ិTVET
ម្រា�សំ�ងអាើក្មេ�ួ�យតប់នឹងសំំ�� រម�យើំន�នរប់ស់ំនាងបាន។ 
ម្រា�សំ�ងការងារ�៏បាន�ើល់ក្មេយ៉ាប់ល់ឲ្យយសំភុាក្មេ�ក្មេម�ល
វ័�ិា�ា ន TVET ក្មេ�យផ្ទាះ ល់ ក្មេ��មី�បានក្មេ��ញនូវ័សំ�� រៈ
ឧប់�រ�៍ និង���លបានព័ីត៌�នប់ដែនាមពី�អ្នន�ក្មេ���ក្មេនាះ
ផ្ទាះ ល់ដែតមើង។ ក្មេទាះប់�ម្លៃ�សិួំ�ាទាងំអ្នស់ំក្មេនះ សំ�ុដិែតសំម
លេមអាើឲ្យយសំភុា���លយ�បាន�៏ក្មេ�យ �នដែតវ័�គសិំ�ា
ពី�រប់ាុក្មេណាះ ះដែ�លម្រាតវូ័នឹងក្មេ�ា ង�កំ្មេនររប់ស់ំនាង។ នាង�៏បាន
ើុះក្មេ�េ ះើូលក្មេរៀនវ័�គសិំ�ាម�យើំន�ន ក្មេ�វ័�ិា�ា ន TVET
ដែ�ល�នការសំរក្មេសំ�រក្មេម្រាើ�នពី�សិំសំេជំីនាន់មុន ដែ�លក្មេ�បាន
ប់ក្មេងាា ះ�នងុក្មេ�ហ�ព័ំីរ �៏�ូើជា�នងុប់ណាើ ញសំងគមរប់ស់ំ
ពី��គាត់�ងដែ�រ។ ក្មេនះក្មេហ�យជាភសំើតុាំងប់ញី្ហា�់ថា ការអ្នប់់រំ
ក្មេ���ក្មេនាះ�ន�ុ�ភាពីលអ។ 

សិះភ្ញាបាន្លឹះ�ញ្ជីច�់វគគសិិកា TVET ទាងំលើន្លឹះ� កនះងរយៈលើព្យល
ដែ�ពី្យរ�ីដែខ្ព�ុះលើណា� �។ នាងបានើូលក្មេរៀនក្មេពីលម្រាពឹី� ឬ
ក្មេពីលរក្មេសំៀល ម្រាប់ដែហល ៤ �ង�នងុម�យអា�តិយ ក្មេ��មី���ុ
ក្មេពីលពា�់�ណាើ លម្លៃ�ៃក្មេ�ៀត�នងុការរ�សំុ�។  សំភុាបានក្មេរៀនពី�
ជំីនាញ�េ�ជាក្មេម្រាើ�ន �ូើជារក្មេប់ៀប់
ម្រា�ប់់ម្រា�ងបុ់�គលិ�ឲ្យយបានលអ 
រក្មេប់ៀប់ម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុ និង 
រក្មេប់ៀប់�េពីេ�ាយពី�អាជី�វ័�មេ
នាងក្មេ�ក្មេល�ប់ណាើ ញព័ីត៌�ន
សំងគម�ងដែ�រ។ 

ក្មេពីលរក្មេសំៀល ម្រាប់ដែហល ៤ �ង�នងុម�យអា�តិយ ក្មេ��មី���ុ
ក្មេពីលពា�់�ណាើ លម្លៃ�ៃក្មេ�ៀត�នងុការរ�សំុ�។  សំភុាបានក្មេរៀនពី�
ក្មេពីលរក្មេសំៀល ម្រាប់ដែហល ៤ �ង�នងុម�យអា�តិយ ក្មេ��មី���ុ
ក្មេពីលពា�់�ណាើ លម្លៃ�ៃក្មេ�ៀត�នងុការរ�សំុ�។  សំភុាបានក្មេរៀនពី�
ក្មេពីលរក្មេសំៀល ម្រាប់ដែហល ៤ �ង�នងុម�យអា�តិយ ក្មេ��មី���ុ

ជំីនាញ�េ�ជាក្មេម្រាើ�ន �ូើជារក្មេប់ៀប់
ក្មេពីលពា�់�ណាើ លម្លៃ�ៃក្មេ�ៀត�នងុការរ�សំុ�។  សំភុាបានក្មេរៀនពី�
ជំីនាញ�េ�ជាក្មេម្រាើ�ន �ូើជារក្មេប់ៀប់
ក្មេពីលពា�់�ណាើ លម្លៃ�ៃក្មេ�ៀត�នងុការរ�សំុ�។  សំភុាបានក្មេរៀនពី�

ម្រា�ប់់ម្រា�ងបុ់�គលិ�ឲ្យយបានលអ 
រក្មេប់ៀប់ម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុ និង 
រក្មេប់ៀប់�េពីេ�ាយពី�អាជី�វ័�មេ
រក្មេប់ៀប់ម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុ និង 
រក្មេប់ៀប់�េពីេ�ាយពី�អាជី�វ័�មេ
រក្មេប់ៀប់ម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុ និង 

នាងក្មេ�ក្មេល�ប់ណាើ ញព័ីត៌�ន
សំងគម�ងដែ�រ។ 



20 ង្កើ�កន�ុៃដនា�“ទស្សនាវដត�សម្រា�ប់ស�ម្រាគិនូង្កើឆ្នាំ� �ង្កើ�កាន់ូសិទិធទាក់ទិនូនឹូ�អាជី�វកម្មម”

េបីេទាះជាយ៉ាងេនះក�ី សុភាមិន
េពញចិត�ទាងំ្រស �ង នូវបទពិេសាធន៍

ែដលខ�ួន�នេរ�នេ�វ�ទ�សា� ន 
TVET េនាះេទ។ វគ�សិក�

ែដល នាងេរ�ន�ន
េ្របី្រ�ស់វ�ធីសា្រស� 

និងសមា� រៈចាស់ៗ 
េហីយ្រគ�បេ្រង�នខ�ះ
មិនទាងំមាន

បទពិេសាធន៍ក�ុងការ
រកសីុខ�ួនឯងផង។ សំភុា
បានក្មេល��ក្មេ��ងនូវ័ើំ�ុើ

ខ្លួេះខ្លាតទាងំក្មេនះក្មេ�កាន់វ័�ិា�ា ន TVET។ បុ់�គលិ�ក្មេ�
��ក្មេនាះ�៏បានម្រាបាប់់នាងថា ពី��ក្មេ�ពីាយ៉ាមអ្នស់ំពី�
សំមតាភាពីក្មេហ�យ ក្មេ�យ�រគាត់�៏���លបានជំីន�យ
�ន�ម្រាមិតពី�រ�ឋ ភិបាល  អ្នងគការមិនដែមនរ�ឋ ភិបាល និង
វ័ស័ិំយឯ�ជីន�ងដែ�រ។ សំភុា�៏បាន��់មតិក្មេយ៉ាប់ល់
រប់ស់ំនាងក្មេ�កាន់ម្រា�សំ�ងការងារ និងប់�ើុ ះប់ណាើ ល
វ័ជីិាជី�វ័ៈ ដែតម្រា�សំ�ងដែប់រជាម្រាបាប់់នាងថា នាង��រដែតក្មេម្រាត�អ្នរ 
និងអ្នរ�ុ��ល់ម្រាប់ព័ីន ិTVET ដែ�លបានជី�យ�ល់
ម្រាប់ជាជីនដែ�ល�នើំ�ូលទាប់�ូើជានាងយ៉ាា ងក្មេនះ។ 

សំភុា�៏បានក្មេ�ួ�យក្មេ�វ័ញិថា “រ�ឋ ភិបាល�នកាតពីេ�ិើា
�ើល់ការអ្នប់់រដំែ�ល�នតម្លៃមសួំមរមយ និង�ុ�ភាពីខ្លួពស់ំ
�ល់ម្រាប់ជាពីលរ�ឋ�មពុជា�មញ្ញញ�ូើជានាងខ្លួៀុំ។ ក្មេប់�ក្មេយ�ង
���លបានការអ្នប់់រ ំនិងការប់�ើុ ះប់ណាើ លកាន់ដែតលអ 
ក្មេនាះើំក្មេ�ះ�ឹងរប់ស់ំក្មេយ�ង�៏កាន់ដែតខួ្លាងំ ដែ�លអាើជី�យ
អ្នភិវ័ឌ្ឍឍសំងគម និងក្មេសំ�ឋ�ិើាជាតិក្មេយ�ងក្មេ�ៀត�ង។” 

ក្មេ��មី����លបានឱកាសំអ្នប់់ររំ �តដែតក្មេម្រាើ�នជាងមុន សំភុា
�៏បានទា�់�ងក្មេ� សំហម្រាគាសំសំងគម សំុ� អិុ្ននក្មេវ័សំមិន 
(SHE Investment)  ជាសំហម្រាគាសំសំងគមម�យដែ�ល
ក្មេប់ើជាៀ ជី�យឲ្យយសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�ជាក្មេម្រាើ�ន អាើពីម្រាង��អាជី�វ័�មេ
រប់ស់ំពី��គាត់បាន។ ក្មេ�យក្មេហតុក្មេនះក្មេហ�យ សំភុា�៏បាន
ើុះក្មេ�េ ះើូលរ �ម�នងុ�មេវ័�ិ�រប់ស់ំពី��ក្មេ�ក្មេ�។
�នងុរយៈក្មេពីលម្រាបាមំ�យដែខ្លួក្មេម្រាកាយ សំភុា�នឱកាសំើូលរ �ម

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កលំហា�់ទីិ្ធ៣  សំើ�ពី�ឧប់�រ�៍ក្មេរៀប់ើំ
ក្មេ�ួ�យតប់ប់ញ្ហាា  ក្មេ��ព័ំីរ៣២  ក្មេ��មី�ជី�យអ្នន�រ�
�ំក្មេណាះម្រា�យ ក្មេ�ក្មេពីលដែ�លក្មេ�ប់�ិក្មេសំ�មិនឲ្យយ សិំ�ិិ
���លបានការអ្នប់់រកំ្មេ�អ្នន�។

សិំកាា �លាប់�ើុ ះប់ណាើ លជាក្មេម្រាើ�ន ដែ�លបានប់ក្មេម្រាងៀន
នាងពី�ជំីនាញអាជី�វ័�មេសំំខ្លាន់ៗ�ូើជាការ��់ក្មេគាលក្មេ� 
និងការក្មេរៀប់ើំដែ�នការអាជី�វ័�មេ ការម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុ 
ម្រា�ប់់ម្រា�ង�នធានមនុសំេ �៏�ូើជា ជំីនាញទា�់�ងនឹង
���ារ ការប់ក្មេងើ�តប់ណាើ ញ�នំា�់�នំង និងភាពីជា
អ្នន��ឹ�នាជំាក្មេ��ម។ សំភុា�៏បានក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�មេវ័�ិ�សិំ�ាសំើ�
ពី�ការអ្នភិវ័ឌ្ឍឍសំហម្រាគាសំតាំមសំហ�មន៍ (C-Bed) ពី�
អ្នងគការអ្ននើរជាតិខ្លាងការងារ (ILO) ដែ�លពី��គាត់�ន
�ើល់ជូីននូវ័�នធានអ្នប់់រ ំនិងប់�ើុ ះប់ណាើ លក្មេ�យមិន
�ិតម្លៃ� ួក្មេ��មី�ជី�យ�ា ស់ំអាជី�វ័�មេតូើ និងសំហម្រា�ិន អាើ
ក្មេរៀនសំមូ្រាតពី�ជំីនាញអាជី�វ័�មេ�េ�បាន។

�នងុរយៈក្មេពីលដែតម�យឆ្នាំន កំ្មេ�ះ ហាង��នរប់ស់ំសំភុា
�នភាពីក្មេជា�ជ័ីយជាងមុនក្មេម្រាើ�ន ក្មេ�យ�រដែតើំក្មេ�ះ
ម្រា�ប់់សំពីេដែប់ប់យ៉ាា ងដែ�លនាងបានក្មេរៀនពី�វ័�ិា�ា ន 
TVET, សំហម្រាគាសំសំងគម សំុ� អិុ្ននក្មេវ័សំមិន (SHE), និង 
ការអ្នភិវ័ឌ្ឍឍសំហម្រាគាសំតាំមសំហ�មន៍ (C-Bed) រប់ស់ំ
អ្នងគការអ្ននើរជាតិខ្លាងការងារ (ILO) ក្មេនាះឯង។ 
ក្មេពីលក្មេ�េ�ការ សំភុាយល់�ឹងក្មេម្រាើ�នជាងមុនពី�តម្រាមវូ័ការរប់ស់ំ
អ្នតិ�ិជីនហាងនាង ក្មេហ�យ�៏ក្មេើះក្មេល����ឹើិតើបុ់�គលិ�ឲ្យយ
ក្មេ�េ�ការបានលអជាងមុន�ងដែ�រ។ មិនម្រាតឹមដែតប់ាុក្មេ�ះះក្មេ� 
នាង�៏អាើម្រា�ប់់ម្រា�ងហរិញ្ញញវ័តាុរប់ស់ំហាងឲ្យយលអជាងមុន 
និងក្មេើះ��់ក្មេគាលក្មេ�ម្រាបា�់ើំ�ូល ដែ�លនាងអាើ
សំក្មេម្រាមើបានក្មេ�ក្មេពីលអ្ននា�តក្មេ�ៀត�ង។ ក្មេ�តាំម
ប់ណាើ ញសំងគមក្មេ�េងៗ ��ន���នរប់ស់ំសំភុា�ន
អ្នន�តាំម�នក្មេម្រាើ�នជាងមុន�៏ក្មេ�យ�រ របូ់ភាពី និងវ័កី្មេ�អូ្ន
ដែ�លនាងប់ក្មេងាា ះ�ន�ុ�ភាពីលអ ដែ�លនាឲំ្យយនាង�ន
ក្មេភៀ�វ័ក្មេម្រាើ�ន និងម្រាបា�់ើំក្មេ�ញក្មេម្រាើ�នជាងមុន�ងដែ�រ។  
ក្មេ�យម្រាគាន់ដែតក្មេ��ួតក្មេពីលក្មេរៀនប់ដែនាម អាើជី�យឲ្យយសំភុា
ក្មេរៀនើំក្មេ�ះ�េ� នាឲំ្យយនាង���លបានក្មេជា�ជ័ីយក្មេម្រាើ�នជាង
មុនក្មេ�ៀត�ង! 

វ័�ិា�ា នអ្នប់់របំ់�ើុ ះប់ណាើ លប់ក្មេើា�ក្មេ�សំ និងវ័ជីិាជី�វ័ៈ 
(TVET) ជាមជីឈម�ឌ លដែ�ល�ើល់ ការប់�ើុ ះប់ណាើ ល
វ័�គខ្លួួ�ៗជាក្មេម្រាើ�ន�នងុតម្លៃមសួំមរមយ។ វ័�ិា�ា នក្មេនះ �ើល់នូវ័
វ័�គសិំ�ាម�យើំន�នក្មេល�ជំីនាញ ក្មេអ្ន�ើិម្រាតនិូើ អ្ន�គិសំន� 
�សិំ�មេ ក្មេមកានិើ ��ក្មេនយយ កាត់សំ�់ ផ្ទាត់មុខ្លួ 
ើមអិនមាូប់អាហារ និងមុខ្លួវ័ជីិាជាក្មេម្រាើ�នក្មេ�េងក្មេ�ៀត។ 
សំម្រា�ប់់ព័ីត៌�នលមអិតអំ្នពី�ម្រាប់ព័ីន ិTVET សំមូអានើាប់់
សំើ�ពី�ការងារ និង ក្មេគាលនក្មេយ៉ាបាយជាតិសំើ�ពី�ការអ្នប់់រំ
ប់�ើុ ះប់ណាើ លប់ក្មេើា�ក្មេ�សំ និងវ័ជីិាជី�វ័ៈ (២០១៧-
២០២៥)។

េបីេទាះជាយ៉ាងេនះក�ី សុភាមិន
េពញចិត�ទាងំ្រស �ង នូវបទពិេសាធន៍

ែដលខ�ួន�នេរ�នេ�វ�ទ�សា� ន 
TVET េនាះេទ។ វគ�សិក�

ែដល នាងេរ�ន�ន
េ្របី្រ�ស់វ�ធីសា្រស� 

និងសមា� រៈចាស់ៗ 
េហីយ្រគ�បេ្រង�នខ�ះ
មិនទាងំមាន

បទពិេសាធន៍ក�ុងការ
រកសីុខ�ួនឯងផង។
បានក្មេល��ក្មេ��ងនូវ័ើំ�ុើ
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ធន� នប់�� ្ម�ើម្�ីជួយឲ្�អ្ន កទទួលបា នឱកា សសិក្� 

សុ��គាំសុសុងគម័ សីុុ អិុនទោះវសុមិ័ន (SHE 
Investment)
សំហម្រាគាសំសំងគម សំុ� អិុ្ននក្មេវ័សំមិន (SHE 
Investment) ជី�យសំហម្រា�ិនម្រាសំើ�ឲ្យយពីម្រាង��
អាជី�វ័�មេរប់ស់ំពី��ក្មេ�តាំមរយៈការ�ើល់ក្មេសំវា ការ
ប់�ើុ ះប់ណាើ ល ការប់ងាា ត់ប់ងាា ញ ឱកាសំប់ក្មេងើ�ត
ប់ណាើ ញ ម្រាពីមឧប់�រ�៍និង�នធានឌ្ឍ�ជី��ល។ 
អ្នន�អាើ��់ពា�យើូលរ �ម�មេវ័�ិ�ណាម�យរប់ស់ំ 
សំហម្រាគាសំសំងគម សំុ� អិុ្ននក្មេវ័សំមិន (SHE 

Investment) បានតាំមរយៈក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំរប់ស់ំ�ា ប័់នក្មេនះ៖
https://www.sheinvestments.com/appyshe
ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/ 
sheinvestments
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ៖ ០៩៥ ៥៧៨ ៣៧៨
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ https://www.sheinvestments.com/

�កសួុងការង្អារ និងបី�តុ ះបីណាត �
វជិា� ជីីវៈ (MLVT)
ម្រាកសួ�ការងារ និូ�បណតុ �បណាត លវជីិាជី�វៈ 
ជាម្រាកសួ�ែដលទទួលខុ្ចីសម្រាតវូកន�ុការង្កើធើ�
និូយតកម្មមង្កើ�ង្កើល�បញ្ញា� ទា��អស់ពាក់ព័នូធ
នឹូ�ការងារ ក�ូ��ពលកម្មម និូ�ការអប់រ�
បណតុ �បណាត លវជីិាជី�វៈផ្លូ�ែដរ។ ម្រាកសួ�

ង្កើនូ�ផ្លូតល់ង្កើសវាកម្មមមួ្មយច្បា�នួូនូ ង្កើដ�ម្ម្ប�ជួីយឲយអាជី�វកម្មម អាច្បាង្កើម្រាជី�សង្កើរ �ស
និូ�ជួីលបុគ�លិក ឲយម្រាសបង្កើ�តាម្មច្បាាប់  ង្កើ��យក៏ង្កើដ�ម្ម្ប�ជួីយឲយ
បុគ�លិកទា��ង្កើនា� អាច្បាអភិវឌ្ឍជី�នាញ និូ�ច្បា�ង្កើណ�ដឹ�របស់ខួូ្ចីនូផ្លូ�
ែដរ។ ម្រាកសួ�ការងារ និូ�បណតុ �បណាត លវជីិាជី�វៈ ជាអនកម្រាគប់ម្រាគ�
សកម្មមភាពទា��ឡាយរបស់ ប.ស.ស.។ 
http://www.mlvt.gov.kh/index.php/en/contact/
ministries.html
ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ៖ ០២៣ ៨៨៤ ៣៧៥

អងគការអនិ្លឹះរជា�ិខាងការងារ (ILO)
អ្នងគការ ILO �ឺជា��ភាន �់ងាររប់ស់ំ
អ្នងគការសំហម្រាប់ជាជាតិដែ�ល�ន
ក្មេគាលបំ់�ងក្មេល���មពស់ំ “ការងារសំមរមយ” 
ក្មេ��ទូាងំពិីភពីក្មេលា�។ អ្នងគការ ILO បាន

ប់ក្មេងើ�ត�មេវ័�ិ�សិំ�ាសំើ�ពី� ការអ្នភិវ័ឌ្ឍឍន៍
សំហម្រាគាសំតាំមសំហ�មន៍ (C-BED) ក្មេ��មី��ើល់

ក្មេមក្មេរៀនប់�ើុ ះប់ណាើ លតាំមអុ្ន�ន�ឺ�ិតក្មេ�យឥត�ិតម្លៃ� ួសំម្រា�ប់់
សំហម្រា�ិន និង�ា ស់ំអាជី�វ័�មេពី�សំហ�មន៍ដែ�ល�នភាពីខ្លួេះខ្លាត។ អ្នន�
អាើើូលក្មេម្រាប់�ឧប់�រ�៍ C-BED បានក្មេ�ក្មេល�ក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំអ្នងគការ 
ILO៖https://learninghub.ilo.org/program/
Community-Based_Enterprise-Development-C-
BED

ក្មេហេសំបុូ់�៖ https://www.facebook.com/
Internationallabour OrganizationCambodia/
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ៖ ០២៣ ២២០ ៨១៧ / ០២៣ ២២១ ៥៣៦
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ https://www.ilo.org/asia/countries/
cambodia/lang--en/index.htm?fbclid=IwAR2rj-
8_1ThrJSDKrv9aIufkVwRgPVe10wr63VLzmmTP_
a7AolSuy01Xk7w
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សិទ� ិ�ើ
(�្ ព្�សម្�ត់ិ្ត )

សិំ�ិកិ្មេល�ម្រា�ពីយសំមីតើិ �នន័យថា អ្នន��នសិំ�ិជិី�ល �ញិ 
និងកាន់កាប់់ម្រា�ពីយសំមីតើិ (ដែត�ន �់ឯង ឬជាម�យអ្នន��ម្លៃ�) 
ជាដែ�ន�ម�យម្លៃនសំ�មេភាពីអាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។ ក្មេនះ
បានន័យថា រ�ឋ ភិបាលម្រាតវូ័ដែតការពារម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំអ្នន�
ពី�ការខូ្លួើខ្លាត និងការ��ហតូ។ រ�ឋ�មេនុញ្ញញម្រាប់ក្មេ�សំ�មពុជា
បានដែើងថា អ្នន��នសិំ�ិកិ្មេ�េ�ជា�ា ស់ំ�មេសិំ�ិកិ្មេល�
អ្នើលនម្រា�ពីយ�ូើជា���ួ� ក្មេហ�យ���លបានការការពារក្មេ�យ
ើាប់់ (�ម្រាតាំ ៤៤)។ ជាងក្មេនះក្មេ�ក្មេ�ៀត រ�ឋ ភិបាលអាើ
រ�ប់អូ្នសំម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំនរណា�ន �់បានដែត�នងុ
ក្មេគាលបំ់�ងប់ក្មេម្រាម� ម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍�ធារ�ៈដែតប់ាុក្មេណាះ ះ និង
�នងុ�រ�� �ា ស់ំអ្នើលនវ័តាុក្មេនាះ���លបានសំំ�ង
សំមរមយ។ 
ខ្ចីណៈង្កើពលែដលអាជី�វកម្មមរបស់អនករ �កច្បាង្កើម្រាម្ម�នូ ង្កើ��យ
ម្រាបាក់ច្បា�ណ� លរបស់អនកក៏ង្កើក�នូង្កើឡ�� ង្កើនា�ម្រាទពយសម្ម្បតតិ
របស់អនកក៏នឹូ�ង្កើក�នូង្កើឡ��ដ�ច្បា�ន ។ ដ�ង្កើច្បាន� វា�នូ
�រៈស�ខាន់ូណាស់ ែដលអនកម្រាតវូែសើ�យល់ព�រង្កើបៀបទិញ
ម្រាទពយសម្ម្បតតិឲយម្រាសបតាម្មផូ្លូ�វច្បាាប់ រង្កើបៀបការពារ
ម្រាទពយសម្ម្បតតិែដលអនក�នូង្កើ��យ ក៏ដ�ច្បាជាវធិ�ង្កើដា�ម្រា�យ
បញ្ញា�  ង្កើពលែដល�នូង្កើគរ�ង្កើលាភប�ពានូង្កើល�ម្រាទពយសម្ម្បតតិ
របស់អនក។ តាម្មរយៈសកម្មមភាពផ្លូ្សពើផ្លូ�យ និូ�ការពារ
សិទធិង្កើល�ម្រាទពយសម្ម្បតតិ រដា� ភិបាលង្កើធើ�ឲយ�ីស់អាជី�វកម្មម

ដ�ច្បាជាអនក �នូជី�ង្កើនូ�ង្កើជី�ជាក់ហុានូបនូត
ពម្រា��កអាជី�វកម្មមរបស់ខួូ្ចីនូ ង្កើដ�ម្ម្ប�

ជាែផ្លូនកមួ្មយច្បា�លរមួ្ម
ង្កើល�កកម្ម�ស់ង្កើសដ�កិចី្បា
ជាតិផ្លូ�ែដរ។  

ពម្រា��កអាជី�វកម្មមរបស់ខួូ្ចីនូ ង្កើដ�ម្ម្ប�
ជាែផ្លូនកមួ្មយច្បា�លរមួ្ម
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លើព្យប្រជីការពារប្រទិ្ធព្យយសិម្មប�ិិអាជីីវកម្មមរ�ស់ិនាង!

លើព្យប្រជី �ឺជា�ា ស់ំក្មេភាជីន�យ�ឋ នម�យដែ�លលី�ក្មេ�េ ះ 
ក្មេ�យ�រ�ុយទាវ័�ើ់ក្មេគា និង��ឹម្រាជីល�់ឆ្នាំៃ ញ់ខុ្លួសំក្មេ�។ 
�េ�តីតិដែតក្មេភាជីន�យ�ឋ នក្មេនះ�ន��តាំងំក្មេ�ជាយរ៉ាជីធាន�
ភនំក្មេពីញ�៏ក្មេ�យ ដែតក្មេភៀ�វ័រប់ស់ំនាងដែតងក្មេ��ួតក្មេពីលម�ញុា ំ
ក្មេ�យ�រមាូប់ឆ្នាំៃ ញ់ និងក្មេ�សំភាពី�ត់�ក្មេន�៏ួម្រាសំស់ំ�អ ត
ក្មេ�ៀត�ង។  ដែតក្មេភៀ�វ័ជាក្មេម្រាើ�នមិន�ឹងក្មេ�ថា ក្មេត�ក្មេពីម្រាជីម្រាតវូ័
�ងួកាត់ឧប់សំ�គយ៉ាា ង�ូើក្មេមើើខ្លួះួ ក្មេ��មី�អាើរ�សំុ�តាំងំពី�
�នម្រាតឹមតូប់តូើម�យតាំមើិក្មេញ្ញា�ម�ួូវ័ ឲ្យយកួាយក្មេ�ជាអ្នគារពី�រ
ជាន់ដែ�លជា�មេសិំ�ិនិាងផ្ទាះ ល់ដែតមើង។ ក្មេត�ក្មេពីម្រាជី ម្រាតវូ័ជីមនះ
ឧប់សំ�គអ្នេ�ខ្លួះួក្មេ��ប់អាើ�ន�ល់ើំ�ុើម�យក្មេនះ?

កាលពី�ក្មេម្រាើ�នឆ្នាំន មំនុ ក្មេពីម្រាជីចាប់់ក្មេ�ើ�មរ�សំុ�ក្មេ�យក្មេប់��តូប់
អាហារតូើម�យក្មេ�តាំមើិក្មេញ្ញា�ម�ួវូ័ ក្មេ�ើំពី�មខុ្លួ�ះះនាងដែតមើង។ 
ក្មេប់�ក្មេទាះជាចាប់់ក្មេ�ើ�ម�នក្មេភៀ�វ័ក្មេម្រាើ�នម��ញិជាម្រាប់ចា�៏ំពិីតដែមន 
ដែតក្មេ�យ�រ�ដែនងួតូើ នាឲំ្យយតូប់ក្មេនះអាើ���លក្មេភៀ�វ័បានដែត
ប់ានុាេ ននា�់�នងុក្មេពីលដែតម�យប់ាកុ្មេណាះ ះ។ ក្មេ��មី�អាើពីម្រាង��
អាជី�វ័�មេរប់ស់ំនាងបាន អ្នន�ប់�ើុ ះប់ណាើ លក្មេពីម្រាជី ក្មេ�ឯ�ួបឹ់
សំហម្រា�ិន (Hub Entrepreneurships Club) �ឹ�នាកំ្មេ�យ 
អុ្ន�មក្មេ��ហាប់់ភនកំ្មេពីញ (Impact Hub Phnom Penh 
(IHPP) បាន�ើល់ក្មេយ៉ាប់ល់ឲ្យយក្មេពីម្រាជី រ�ជី�ល�ដែនងួសំមរមយ
ម�យ ជាជាងក្មេ��រ�ញិ ក្មេម្រាពាះនាងមិនទាន់�ន�នុម្រា�ប់់ម្រាគាន់
ក្មេ��មី��ញិ�� ឬប់ង់រលំស់ំជាម�យ�នាគារក្មេ�ក្មេ��យក្មេ�។  

ក្មេ��មី�ក្មេ��ររ���តាំងំសំមរមយសំំរ៉ាប់់ជី�លបាន ក្មេពីម្រាជីបាន
ដែសំេងរ��នងុក្មេ�ហ�ព័ំីរ�ញិ/ល�់និងជី�ល អ្នើលនម្រា�ពីយ
អាជី�ពីដែតមើង។ ដែ�កដែន្លឹះះងដែ�លលើគ�ក់ជួីលកនះងលើគ�ទំិ្ធព័្យរ
ទាងំលើនា�មាន្លឹះ�នៃម្មះខ្ពពស់ិ �ួសិពី្យសិម្ម�ិភ្ញាព្យរ�ស់ិនាង។
�ូក្មេើនះ នាង�៏បានជី�លភាន �់ងារអ្នើលនម្រា�ពីយ�ន �់ ដែ�ល
ដែ�នាកំ្មេ�យសំហម្រា�ិនក្មេ�េងៗក្មេ�ឯអុ្ន�មក្មេ��ហាប់់ភនំក្មេពីញ។ 
ភ្ញាន ក់ងារអចំលន្លឹះប្រទិ្ធព្យយរ�ូលើន្លឹះ�ក៏បាន្លឹះ ជួីយរកកដែន្លឹះះង
សិម្មរម្មយសិប្រមា�់ឲ្យយលើព្យប្រជីជួីលបាន្លឹះ និ្លឹះងចំរចាំ�នៃថះជាមួ្មយ
មាច ស់ិផា� លើ�ីយដែថម្មទាងំបាន្លឹះលើរៀ�ចំំកិចំចសិន្លឹះាជួីល
រ�ូ��ល់ចំ�់ចំះងចំ�់លើ�ីម្មដែថម្មលើទិ្ធៀ�។ ភាន �់ងារ
អ្នើលនម្រា�ពីយរបូ់ក្មេនាះបានពីនយល់ម្រាបាប់់ក្មេពីម្រាជីថា �ិើាសំនា
ជី�លម�យើាប់់ក្មេនះ អាើជី�យការពារមិនឲ្យយ�ា ស់ំ�ះះ
ប់ក្មេ�ើ ញនាងក្មេើញ មុនកាល�ំ�ត់ើប់់�ិើាសំនា 
ក្មេល��ដែលងដែត�នងុ�រ�� នាងបានក្មេ�េ�ខុ្លួសំរកំ្មេលាភក្មេល�
ល�ាខ្លួ�ឌ  ដែ�លបានើុះម្រាពីមក្មេម្រាពីៀងក្មេ��នងុ�ិើាសំនាក្មេនះ
ផ្ទាះ ល់។ ក្មេពីលដែ�ល�នហាង�ំជាងមុន�ូើក្មេនះ ក្មេ�េ�ឲ្យយក្មេពីម្រាជី
���លបានក្មេភៀ�វ័ក្មេម្រាើ�នជាងមុន ក្មេហ�យ�៏ប់ក្មេងើ�នើំ�ូលឲ្យយ

នាងបានក្មេម្រាើ�នជាងមុន�ងដែ�រ។ ពី�រប់�ឆ្នាំន កំ្មេម្រាកាយម� 
ក្មេពីម្រាជី បានសំនេមំ្រាបា�់ម្រា�ប់់ម្រាគាន់ អាើ�ញិបាន��ម�យ
�ដែនងួក្មេ�ដែ�ីរ�ត់�ក្មេន ួក្មេ��មី��ងសំង់ហាង
ក្មេ�យខ្លួួ�នឯងបាន។ 

ការទិិ្ធញ�ីមួ្មយកដែន្លឹះះង ជា�ំលើ�ីរការ�៏ដែវង និ្លឹះង
សិមះគសាម ញមួ្មយ។ ជំីហានសំំខ្លាន់បំ់�ុត�ឺប្រ�វូទិ្ធទួិ្ធលបាន្លឹះ
�ះង់�ីថមី។  ក្មេពីម្រាជី ម្រាតវូ័ក្មេរៀប់ើំ និង��់ឯ��រក្មេសំន�សំុំក្មេ�
ការយិ៉ាល័យរ�ឋបាល ចាប់់តាំងំពី�ថាន �់�ុំ ថាន �់ម្រាសំ�ុ 
រហតូ�ល់ថាន �់ជាតិ។ ក្មេ�ម្រា�ប់់�ំណា�់ មន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការដែ�ល
ពិីនិតយឯ��រនាង ហា�់�ូើជា�នបំ់�ងពីនារ
ការងារក្មេ�យក្មេើតនា ើង់ឲ្យយនាងប់ង់ម្រាបា�់ក្មេសំវាក្មេ��មី�
ពីក្មេន�ួនការងារក្មេ��ប់បាន។ ក្មេ�យ�រក្មេពីម្រាជីមិនើង់
ើំណាយលយុប់ដែនាមក្មេ�ក្មេល�ការសំ�ូបាា ន់ នាងបាន
ទា�់�ងសំុំជំីន�យពី� មជីឈម�ឌ លតសូំមូតិ និងម្រាបឹ់�ា
ើាប់់(ALAC) ។ ម្រា�មុការងារក្មេនះបានជី�យ ក្មេល��ប់ញ្ហាា
អំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យក្មេនះក្មេ� អ្នងគភាពីម្រាប់ឆ្នាំងំអំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ។ 
ក្មេ�យ�នការអ្ននើរ៉ា�មន៍ពី�អ្នងគភាពីម្រាប់ឆ្នាំងំ
អំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ ក្មេពីម្រាជីបានប់ញ្ញាះុប់ញ្ញាលូម្មន្រ្តីនីិ្លឹះសាធារ�ៈ 
ឲ្យយពិ្យនិ្លឹះ�យលើមី្មលឯកសារលើសិនីសិះំលើ�ែីវញិ្ហា� ����ប្រ��ញី្ហាក់
កម្មមសិិទិ្ធ�ិលើលី�ីរ�ស់ិនាងលើ�យមិ្មន្លឹះចាំបំាច់ំប្រ�វូមាន្លឹះការ
�ង់នៃថះអែី�ដែនិ្លឹះម្មលើទិ្ធៀ�លើនា�លើទិ្ធ។ 

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កលំហា�់ទីិ្ធ៣ សំើ�ពី� ដែ�នការ
ក្មេ�ួ�យតប់ក្មេ�នឹងប់ញ្ហាា  ក្មេ��ព័ំីរ៣២ ក្មេ��មី�ជី�យ
អ្នន�ក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា  ក្មេពីលដែ�ល�នក្មេ�ប់�ិក្មេសំ�
សិំ�ិកិ្មេល�ម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំអ្នន�។ 



24 ង្កើ�កន�ុៃដនា�“ទស្សនាវដត�សម្រា�ប់ស�ម្រាគិនូង្កើឆ្នាំ� �ង្កើ�កាន់ូសិទិធទាក់ទិនូនឹូ�អាជី�វកម្មម”

ប់នាះ ប់់ពី�ការ�ងសំង់អ្នគារ�េ�រ �ើរ៉ាល់ក្មេហ�យ ក្មេភាជីន�យ�ឋ ន
រប់ស់ំ ក្មេពីម្រាជី កាន់ដែតលី�លាញ និង�នក្មេភៀ�វ័ើូលក្មេម្រាើ�នជាង
មុនក្មេ�ក្មេ�ៀត។ លើ�យសារហាងរ�ស់ិលើព្យប្រជីលបីលើព្យក ហាង
លើផ្សងៗក៏ចាំ�់លើផីិម្មលួចំចំម្មះងលើ�ម �ទិ្ធ�កប្រជីលក់ពិ្យលើសិសិ
រ�ស់ិនាងដែ�លមាន្លឹះលើ�ម �ថា  ទិ្ធ�កប្រជីលក់មាច ស់ិលើ�ីម្ម។ 
លើរឿងលើន្លឹះ�លើ�ែីឲ្យយលើភិា�វដែ�លចូំលចិំ�ិហាងរ�ស់ិលើព្យប្រជីមាន្លឹះការ
ភ័ិនិ្លឹះប្រចំ�ំ លើ�ីយក៏បាន្លឹះ�ុ�ពាល់�ល់ ប្របាក់ចំំ�ូលរ�ស់ិ
នាងផងដែ�រ។  ម��ល់ក្មេពីលក្មេនះ ក្មេពីម្រាជី បានកួាយជា
សំ�ជិី�ម្លៃនសំ��មសំហម្រា�ិនវ័យ័ក្មេ�េង�មពុជា (YEAC)
រ �ើក្មេហ�យ។ សំ�ជិី��ម្លៃ��៏បានដែ�នាឲំ្យយនាង��់ពា�យ
ក្មេសំន�សំុំើុះប់ញ្ញី�ការពារក្មេ�េ ះ និងនិមិតើសំញ្ហាញ  ��ឹម្រាជីល�់
រប់ស់ំនាងក្មេ�ឯម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេក្មេ�។ ក្មេ�េ��ូើក្មេនះ នាង
អាើតប់តក្មេ�ហាងដែ�លល�ើើមងួការវ័ើិខ្លួាប់់��ឹម្រាជីល�់
រប់ស់ំនាង បានតាំម�ួូវ័ើាប់់បាន។  

�៏ប់ាុដែនើ ក្មេ�ហ�ព័ំីររប់ស់ំម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេមិនបាន�ើល់
ព័ីត៌�នលមអិត សំើ�ពី��ំក្មេ�� រការក្មេសំន�សំុំ�ា �សំញ្ហាញ  
(trademark) ក្មេនះក្មេ��យ។ �ូក្មេើនះ ក្មេពីម្រាជីបានសំុំណាត់ជី�ប់
ជាម�យមន្រ្តីនើ�ម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេម�យរបូ់ ក្មេ��មី�សំុំការពីនយល់
ដែ�នាថំា ក្មេត�នាងម្រាតវូ័ក្មេ�េ�អ្នេ�ខ្លួះួក្មេ��មី�អាើើុះប់ញ្ញី�ឲ្យយបាន
សំក្មេម្រាមើ។ 

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កលំហា�់ទីិ្ធ១ ៖ តាំរ៉ាងដែ�នការ
ការងារផ្ទាះ ល់ខ្លួួ�ន ក្មេ��ព័ំីរ២៧ សំំរ៉ាប់់ជំីហានដែ�ល
អ្នន�ម្រាតវូ័ក្មេ�េ� ក្មេ��មី����លបានក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈ
ដែ�លអាើជី�យឲ្យយអ្នន����លបាន និងការពារ
ម្រា�ពីយសំមីតើិអាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�បាន។ 

សំមូក្មេម�ល សិន្លឹះះ�កកិចំចការទីិ្ធ២ ការលើ�ែីការជាមួ្មយ
ម្មន្រ្តីនីិ្លឹះ ក្មេ��ព័ំីរ៣០ ជី�យអ្នន�ប់ក្មេងើ�ត�នំា�់�នំង
ជាម�យមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការដែ�លអាើជី�យអ្នន����លបាន 
និងការពារម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំអ្នន�។
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ម្លៃ�ៃម�យម្រា�មុហូុនអ្នភិវ័ឌ្ឍឍន៍�ំម�យបានក្មេសំន�សំុំ�ិញ��តាំងំ
ក្មេភាជីន�យ�ឋ នរប់ស់ំក្មេពីម្រាជី ក្មេ��មី��ងសំង់�ារ�ំក្មេន�ប់�េ�
ម�យ។  ប្រក �ម្ម�៊ះន្លឹះបាន្លឹះឲ្យយនៃថះមួ្មយដែ�លទា�ជាង�នៃម្មះ
ទីិ្ធផាររ�ស់ិលើភ្ញាជីនី្លឹះយ�ា ន្លឹះមួ្មយលើន្លឹះ�។ លើ�លើព្យលដែ�ល
លើព្យប្រជី��ិលើសិ�មិ្មន្លឹះប្រព្យម្មលក់ទីិ្ធតាងំលើនា� ប្រក �ម្ម�៊ះន្លឹះក៏
ចាំ�់លើផីិម្មគំរាម្មកំដែ�ង និ្លឹះង�ំភិិ��ំភ័ិយនាង លើ�យ
�ំផះិចំ�ំផ្ទាះ ញដែផនកខ្ពះ�នៃន្លឹះប្រទិ្ធព្យយសិម្មប�ិិរ�ស់ិនាង �ូចំជា
រ�ងខាងលើប្រ�ជាលើ�ីម្ម។ អាជាៀ �រមូល�ឋ ន�៏បានម�
ប់ញ្ញាុះប់ញ្ញាូលឲ្យយក្មេពីម្រាជី យល់ម្រាពីមល�់��រប់ស់ំនាងឲ្យយ
ម្រា�មុហូុនក្មេ�។ ដែតពី��គាត់ដែប់រជាមិនបានក្មេ�េ�ការប់ញ្ញឈប់់
សំ�មេភាពីរ�ុ��នពី�សំំណា�់ម្រា�មុហូុនក្មេនាះក្មេ��យ។  
ម្រា�មុហូុនក្មេនះ�៏បាន�ំរ៉ាម�ំដែហង និងរ�ុ��នអ្នន�ជិីតខ្លាង
រប់ស់ំក្មេពីម្រាជី�ូើគាន ។ ក្មេ�យក្មេហតុក្មេនះ ក្មេពីម្រាជីនិង
អ្នន�ជិីតខ្លាងរប់ស់ំនាង�៏បានម្រាសំះុម្រាសំលួគាន ទា�់�ងក្មេ�
អ្នងគការជំីន�យដែ�ន�ើាប់់ម្លៃន�មពុជា (LAC)។ ក្មេមធាវ័រីប់ស់ំ
អ្នងគការក្មេនះ�៏ដែ�នាឲំ្យយពី��គាត់��់ពា�យប់ើឹងម្រា�មុហូុន ពី�
ប់��ំរ៉ាម�ំដែហង បំ់ភិតបំ់ភ័យ និងក្មេ�េ�ឲ្យយខូ្លួើខ្លាត
ម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំពី��ក្មេ�ក្មេ�។ ក្មេ�យ�រក្មេ�េ�ដែប់ប់ក្មេនះ 
នឹងអាើទា�់ទាញឲ្យយ�ធារ�ៈជីនម�យ�ើិតើ�ុ���់
ក្មេល�ក្មេរឿង�ើ�ក្មេនះក្មេម្រាើ�នជាងមុន។  

ក្មេ��មី����លបានការគាមំ្រា�ប់ដែនាមក្មេ�ៀត ក្មេពីម្រាជីបានដែើ�រដំែល�
ក្មេរឿងរ៉ាាវ័រប់ស់ំនាងក្មេ��ល់�រព័ីត៌�ន និងអ្នងគការសំងគមសំុ�
វ័លិក្មេ�េងៗក្មេ�ៀត �ូើជា សំមព័នសិំ��មសំហម្រាគាសំ�ុនតូើ 
និងម�យម�មពុជា (FASMEC) ដែ�លបានជី�យពានំានូំវ័
ប់ញ្ហាា ម�យក្មេនះ ក្មេ��ល់មន្រ្តីនើ�ជាន់ខ្លួពស់ំ។ ក្មេពីម្រាជី �៏បាន
�ាយប់នើផ្ទាះ ល់នូវ័សំ�មេភាពីដែ�លម្រា�មុហូនុបានបំ់ផួ្ទាញ
ម្រា�ពីយសំមីតើិរប់ស់ំនាង តាំមក្មេហេសំបុូ់� ដែ�ល�នអ្នន�ើូល
ក្មេម�លក្មេម្រាើ�ន�ងដែ�រ។ 

ក្មេ��នងុវ័កី្មេ�អូ្នទាងំអ្នស់ំក្មេនាះ ក្មេពីម្រាជីដែតងនិយ៉ាយថា៖ 
រ�ា ភិិបាលគួរជួីយការពារប្រទិ្ធព្យយសិម្មប�ិិរ�ស់ិ អាជីីវករ

ើាប់់�មេសិំ�ិបិ់ញ្ហាញ ក្មេ�ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពជុាមិនទាន់�ន
ភាពីរ �ង�កំ្មេ�ក្មេ��យ �៏ប់ាដុែនើក្មេយ�ងអាើយ�ើាប់់ម�យើំន�ន
ក្មេ�ៀតម�ក្មេម្រាប់�បាន។ សំម្រា�ប់់ព័ីត៌�នប់ដែនាមពា�់ព័ីននឹិង
�ំក្មេ�� រការក្មេសំន�សំុំនិ�ាតិើសំញ្ហាញ សំម្រា�ប់់�លិត�លរប់ស់ំអ្នន� 
សំមូអាន ចំា�់សីិិពី្យ មុាក ពា�ិជីីនាម្ម និ្លឹះងអំលើពី្យនៃន្លឹះ
ការប្រ�កួ�ប្រ�ដែជីងមិ្មន្លឹះលើសាម �ប្រ�ង់។

�ូចំតាចំ�ូចំជាខ្ពាះំ! លើយីងខ្ពាះំជាអនកដែ�លរកសិះីលើ�ីម្មបី
ចិំញ្ជីច�ម្មជីីវ�ិប្រក �ម្មប្រគសួារ និ្លឹះងគាំបំ្រទិ្ធសិ�គម្មន៍្លឹះរ�ស់ិ
ពួ្យកលើយីង ។ ពួ្យកលើយីងបាន្លឹះខិ្ព�ខំ្ពលើ�ែីការណាស់ិ 
ខំ្ពប្រ��ងសិន្លឹះ្ំសមិ្មង�និិ្លឹះចំៗលើ�ីម្មបីកសាងអាជីីវកម្មម
ទាងំលើន្លឹះ�។ សូិម្មជួីយពួ្យកខ្ពាះំផង សូិម្មកះំជួីយដែ�ប្រក �ម្ម
�៊ះន្លឹះ�ំៗឲ្យយម្មក�លើ�ីិម្មយក�ី�និិ្លឹះចំ�នួិ្លឹះចំ ដែ�លជា 
កមាះ ងំលើញីសិ�ម្មរ�ស់ិពួ្យកខ្ពាះំអី។

ក្មេ�យ�រ�នការចាប់់អារមេ�៍ពី��ា ប័់នទាងំថាន �់
ជាតិ និងអ្ននើរជាតិជាក្មេម្រាើ�ន ម្រា�មុហូនុក្មេនាះ�៏
សំក្មេម្រាមើើិតើផួ្ទាស់ំប់ើូរ��តាំងំ �ក្មេម្រា�ងរប់ស់ំក្មេ�ក្មេ�
�ដែនងួក្មេ�េង។ ម្រា�មុហូនុ�៏បាន�ើល់សំំ�ង�ល់ 
ក្មេពីម្រាជី និងអ្នន�ជិីតខ្លាងរប់ស់ំនាងើំក្មេពាះការខូ្លួើខ្លាត
ដែ�លម្រា�មុហូនុបានប់ងើរ �ើម�ដែ�រ។ ក្មេ�យ�រ
ជ័ីយជីមនះម�យក្មេនះ ក្មេពីម្រាជីក្មេ�អាើប់នើល�់អាហារ�៏
ឆ្នាំៃ ញ់ក្មេ�ហាងរប់ស់ំនាងបានក្មេ�យគាេ នប់ញ្ហាា អ្នេ�ក្មេ�ៀត
ក្មេ�។ 



26 ង្កើ�កន�ុៃដនា�“ទស្សនាវដត�សម្រា�ប់ស�ម្រាគិនូង្កើឆ្នាំ� �ង្កើ�កាន់ូសិទិធទាក់ទិនូនឹូ�អាជី�វកម្មម”

ធន� នប់�� ្ម�ើម្�ីជួយឲ្�អ្ន កទទួលបា នកិច� � ំ� រ�ើ
�្ ព្�សម្�ត់្ត ិរប់ស់អ្ន ក

សុម័ុ័និសុមា�ម័សុ��គាំសុធុន�ូើនិងម័ធយម័
កមុុ័ជា (សុ.សុ.សុ.ធ.�.ម័.ក.) 

សំមព័នសិំ��មសំហម្រាគាសំ�ុនតូើនិងម�យម
�មពុជា �ឺជាអ្នងគការមិនរ�ម្រាបា�់�ម្លៃម្រាមដែ�ល
ក្មេ�េ�ការងារ ក្មេ��មី�ក្មេល���មពស់ំអាជី�វ័�មេខ្លាន ត
តូើបំ់�ុត ខ្លាន តតូើ និងខ្លាន ត�ណាើ ល ក្មេ�
ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពុជា។ សំ��ម សំក្មេម្រាមើ
ក្មេគាលក្មេ�រប់ស់ំខ្លួួ�នក្មេ�យ�ើល់ការ
ប់�ើុ ះប់ណាើ ល�ល់សំ�ជិី� ប់ក្មេងើ�តប់ណាើ ញ 
និង ឱកាសំអ្នភិវ័ឌ្ឍឍន៍អាជី�វ័�មេ និង

សំម្រាមប់សំម្រាមលួជាម�យរ�ឋ ភិបាលក្មេ��មី�ក្មេ�េ�ឲ្យយម្រាប់ក្មេសំ�រក្មេ��ងនូវ័ប់រយិ៉ាកាសំ 
ម្លៃនអាជី�វ័�មេ។ 
ក្មេហេសំបុ់�៖ https://www.facebook.com/FASMEC/
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ: ០៧៧ ៣០២ ៧៧៨
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ៖ https://fasmec.org/

អងគការជី�នួយតែ�នកើាប់ីនៃនកមុុ័ជា   (LAC)
ជាអ្នងគការឯ�រ៉ាជីយមិនដែមនរ�ឋ ភិបាលម�យ ដែ�ល
�ើល់ក្មេសំវាដែ�ន�ើាប់់ ដែ�ល�ន�ុ�ភាពីលអ 
ក្មេហ�យក្មេ�យឥត�ិតម្លៃ��ួល់ម្រាប់ជាជីនម្រា��ម្រា� ទាងំ
�នងុ�រ�� ម្រាពីហេ��ឌ  និងរ�ឋប់ីក្មេវ័�� ។ ក្មេគាលក្មេ�
រប់ស់ំអ្នងគការក្មេនះ�ឺ ធានាថា គាេ នម្រាប់ជាជីន�មពុជា
ណា�ន �់ ក្មេ�ជា ជីនរងក្មេម្រាគាះម្លៃនម្រាប់ព័ីនិ

ើាប់់ម្រាពីហេ��ឌ  និង��រ���លបានយតុើិ�ម៌ម្រា�ប់់ៗគាន ។ ប់ដែនាមពី�ក្មេល�ក្មេនះ
ក្មេ�ក្មេ�ៀត អ្នងគការជំីន�យដែ�ន�ើាប់់ម្លៃន�មពុជា �៏បានប់ក្មេម្រាងៀនយវុ័ជីន និង
សំហ�មន៍ក្មេ�េងៗអំ្នពី�សិំ�ិ ិនិងើាប់់ ម្រាពីមទាងំបានតសូំមូតិឲ្យយ�ន
�ំដែ��ម្រាមង់ើាប់់�ងដែ�រ។ អ្នងគការក្មេនះបាននឹង�ំពុីងក្មេ�េ�ការងារក្មេល�
�រ�� រកំ្មេលាភសិំ�ិមិនុសំេម�យើំន�ន �៏�ូើជាដែតងដែតក្មេ�េ�អ្នន�តំណាងនិង
ការពារសំហ�មន៍ដែ�លរងក្មេម្រាគាះក្មេ�យជីក្មេ�ួះ���ួ� និងការរកំ្មេលាភយ���
ក្មេ�ៀត�ង។ 
ក្មេហេសំបុ់�៖ https://www.facebook.com/
LegalAidCambodia/
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ: ០៨៨ ៧៧៧៧ ០៩៣ / ០១២  ៣៨៥  ១៥៥
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ: https://lac.org.kh/

�កសួុងពា�ិជី�កម័ម
ម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេ���លខុ្លួសំម្រាតវូ័�នងុការ
តាំ�់ដែតងប់ញ្ញញតើិ និងអ្នភិវ័ឌ្ឍឍវ័ស័ិំយពា�ិជីី�មេ 
និងជំីន�ញ ក្មេ�ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពុជា។  
ម្រា�សំ�ងពា�ិជីី�មេ�ើល់ក្មេសំវាម�យើំន�ន �ូើជា
ការើុះប់ញ្ញី�ពា�ិជីី�មេ ម្រា�មុហូនុ និង
ការើុះប់ញ្ញី�ពា�ិជីីសំញ្ហាញ សំម្រា�ប់់�លិត�ល 

ដែ�លអាើជី�យអាជី�វ័�មេលតូលាស់ំនិងរ �មើំដែ��អ្នភិវ័ឌ្ឍឍក្មេសំ�ឋ�ិើា
ជាតិ។ 
ក្មេហេសំបុ់�៖  https://www.facebook.com/moc.gov.
kh
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ:  ០៩៦  ៩៦៣  ២៣៦៣ / ០៨៨ ៦០៨ ៣០៨២
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ: https://www.moc.gov.kh/ 

មជ្ឈមណ� លតសូ៊មតិ និង្របឹក�េយាបល់
ែផ�កច�ប់ (ALAC)
មជីឈម�ឌ លតសូំមូតិ និងម្រាបឹ់�ាក្មេយ៉ាប់ល់ដែ�ន�
ើាប់់ ម្រាតវូ័បានប់ក្មេងើ�តក្មេ��ងក្មេ�យអ្នងគការ
ត�ួភាពី អ្ននើរជាតិ�មពុជាក្មេ�ឆ្នាំន  ំ២០១៣។ 
មជីឈម�ឌ លក្មេនះ�ើល់ក្មេសំវាម្រាបឹ់�ាើាប់់និង
ជំីន�យដែ�ន�ើាប់់ក្មេ�យឥត�ិតម្លៃ��ួល់
ម្រាប់ជាពីលរ�ឋដែ�លរងក្មេម្រាគាះក្មេ�យអំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ 

ឬបានក្មេ��ញអំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ។ មជីឈម�ឌ ល រ�ាការសំ�ៃ ត់ទាងំម្រាសំងុ
�ល់អ្នន�ដែ�លរ៉ាយការ�៍អំ្នពី�អំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ និងប់ញ្ញីនូ�រ�� ដែ�ល
ពា�់ព័ីនកិ្មេ� អ្នងគភាពីម្រាប់ឆ្នាំងំអំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ (ACU) និងអ្នងគការម្លៃ��ូ
ក្មេ�េងក្មេ�ៀត។ តាំមរយៈការរ៉ាយការ�៍អំ្នពី��រ�� ក្មេនះ អ្នន�មិនម្រាតឹមដែត
បានការពារសិំ�ិរិប់ស់ំអ្នន�ក្មេ�ដែតដែ�មទាងំបានើូលរ �មកាត់ប់នាយ
អំ្នក្មេពី�ពុី�រល�យ�នងុជី�ររ�ឋ ភិបាល�ងដែ�រ។ 
ក្មេហេសំបុ់�៖ https://www.facebook.com/
ticambodia
ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ: ០២៣ ៨៨៣ ៦៨១
ក្មេ�ហ�ព័ំីរ: https://www.ticambodia.org/kh/
advocacy-legal-advice-centre-alac/



27សនឹ្លឹ�កកិច្ចចការ

សន្ល�កលំហាត់់!
ខ្លាងក្មេម្រាកាមក្មេនះជាសំនួឹ�លំហាត់ដែ�លក្មេយ�ងបានក្មេល��ក្មេ��ងជាក្មេម្រាើ�ន�ងម�ក្មេហ�យ។ អ្នន�អាើក្មេម្រាប់�វាក្មេ��មី�ជី�យ ក្មេរៀប់ើំខ្លួួ�នមុន
ក្មេពីលក្មេ�ជី�ប់ជាម�យនឹងមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការ។ ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន��នសំំ�� រអ្នេ�ប់ដែនាម សំមូទា�់��ម�ម្រា�មុការងារ WE Act ដែ�ល�ន
អាសំយ�ឋ ន និងក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះក្មេ��ព័ំីរខ្លាងក្មេម្រាកាយម្លៃន�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ។ សំមូជូីនពីរឲ្យយអ្នន��នសំំណាងលអ!

សុនឹ�កកិើចការទី១៖ ការទោះធើីតែ�នការសុកម័មភាពផ្ទាា �់ខួឹ្លួន 

សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំឧប់�រ�៍ក្មេនះក្មេ��មី�ក្មេរៀប់ើំដែ�នការសំ�មេភាពីន�ម�យៗឲ្យយបានើាស់ំលាស់ំ ក្មេ��មី�ក្មេ�ះម្រា�យ ប់ញ្ហាា ក្មេ�េងៗ
ដែ�លអាើក្មេ��ត�ន ក្មេពីលអ្នន�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិរិប់ស់ំអ្នន�។ 

ឧទា�រ�៍៖ សំុ�ណាត រ�សំុ�នាើូំលក្មេម្រា�ឿងសំ�អ ង។ នាងមិន�ឹងថា ខ្លួួ�ន��រប់ង់ម្លៃ�ពួីនអិា�រក្មេល��លិត�លដែ�លខ្លួួ�ននាើូំល
ឬអ្នត់ក្មេ� ក្មេហ�យ�៏មិន�ឹងថាក្មេ�ប់ង់ក្មេ�ឯណាដែ�រ។ �ូក្មេើនះ នាងអាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំឧប់�រ�៍ក្មេនះក្មេ��មី�ដែសំេងយល់ពី�ើាប់់ប់ង់ពីនិ
អា�រ និង���ដែនងួដែ�លអាើប់ង់វាបាន។ 

សំិ�ួរ៖  សំម្រា�ប់់ជំីន�ញរប់ស់ំសំុ�ណាតខ្លាងក្មេល� ក្មេត��នដែ�ន�ណាដែ�លតម្រាមវូ័ឲ្យយអ្នន����លបានក្មេសំវា�មេ�ធារ�ៈក្មេ�? ក្មេប់�
�ន �នអ្នេ�ខ្លួះួ? 

ចំលើម្មះីយ៖ �ន �ូើជាពីនអិា�រ ការប់�ើុ ះប់ណាើ ល ឬ�៏ការ���លបានការធានារ៉ាាប់់រងសំវុ័តាិភាពីសំងគម (ប់.សំ.សំ.) ។ល។
ក្មេនាះ�នន័យថាសំុ�ណាត�នសិំ��ិ��លបានក្មេសំវា�ធារ�ៈទាងំក្មេនាះពី�រ�ឋ (មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈ)។ រ�ឋ�នកាតពីេ�ិើា�នងុ
ការ�ើល់ក្មេសំវាដែ�លសំុ�ណាតម្រាតវូ័ការ ក្មេ��មី�ឲ្យយនាងអាើ���លបាននូវ័សិំ�ិកិ្មេ�េ�អាជី�វ័�មេ និងបំ់ក្មេពីញកាតពីេ�ិើារប់ស់ំនាងបាន
�នងុនាមជាពីលរ�ឋ ឬអាជី�វ័�រ�ន �់ (�ូើជាការប់ង់ពីនជិាក្មេ��ម)។
សំំ�� រខ្លាងក្មេម្រាកាមអាើជី�យឲ្យយសំុ�ណាត និងអ្នន�សំក្មេម្រាមើើិតើថានឹងម្រាតវូ័ក្មេ�េ�អ្នេ� ក្មេហ�យក្មេ�េ�តាំមវ័�ិ�ណាបាន។

ក. ទោះ�ីខុំ្លួ���វូទោះធើីអើី?
(ពីាយ៉ាម�ើល់ើក្មេមួ�យដែ�ល�មញ្ញញបំ់�ុតតាំមដែ�លអាើក្មេ�េ�បាន)

ខុំ្លួ���វូ៖ ឧទាហរ�៍៖ ខ្លួៀុំម្រាតវូ័សំ�រក្មេយ៉ាប់ល់ពី�សំ�ជិី�ប់ណាើ ញរប់ស់ំខ្លួៀុំ និងក្មេសំន�សំុំព័ីត៌�នពី�មន្រ្តីនើ�ក្មេ�
ម្រាសំ�ុ ឲ្យយបានើាស់ំលាស់ំ ពី�ប់ញ្ហាា ក្មេនះ........

ប្រ�សិិន្លឹះលើ�ីខ្ពាះំមិ្មន្លឹះលើ�ែីវាលើទិ្ធ ខ្ពាះំគិ�ថាន្លឹះ�ងមាន្លឹះលើរឿងលើន្លឹះ�លើកី�លើ�ីង៖ ក្មេប់�ខ្លួៀុំមិនក្មេ�េ�វា ក្មេនាះខ្លួៀុំអាើនឹងម្រាតវូ័ខ្លាតប់ង់
ម្រាបា�់ើំក្មេ�ញ ក្មេ�យការពិីន័យម្លៃ�ពួីន ិឬពី�ការ�ក្មេបា�ពី�ម្រា�មុ�ើុារតិណាម�យ�៏ថាបាន។
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នរណាអាើតែ���ខុំ្លួ�បាន? ទោះ�ីយទោះធើី�ា ងណាទោះទីបីដ�ងថាខុំ្លួ��ួរទោះធើីអើីខឹ្លួះ? 
(ក្មេត�អ្នន��ឹងតាំមរក្មេប់ៀប់ណាថាអ្នន�ម្រាតវូ័ក្មេ�េ�អ្នេ�? ក្មេត��នមន្រ្តីនើ��ន �់ម្រាបាប់់អ្នន�ដែមនក្មេ�? ក្មេត�ក្មេមធាវ័ ីឬ ម្រា�បូ់�ើុ ះប់ណាើ ល ឬ
��ក្មេនយយ�រ ជាអ្នន�ម្រាបាប់់អ្នន�ឬ?)

ប្រ�សិិន្លឹះលើ�ីអនកមិ្មន្លឹះ��ងលម្មែិ�ថាលើ�ីអនកប្រ�វូលើ�ែីអែីខ្ពះ� និ្លឹះងថាលើ�ីអនកប្រ�វូសួិរអនកណា? សូិម្មលើមី្មលគំរខូាងលើប្រកាម្ម។
(ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន�មិនដែ�លក្មេ�េ�ការងារដែប់ប់ក្មេនះជាម�យក្មេ�ពី�មុនម�ក្មេ� ពីាយ៉ាម�ិតក្មេម�លៗ ថាក្មេត�អ្នន��ន�គ ល់នរណាក្មេ�ដែ�ល
អាើនឹង�ឹងពី�ក្មេរឿងដែប់ប់ក្មេនះ ឬ�៏ធួាប់់ជី�ប់ប់ញ្ហាា �ូើអ្នន��ងដែ�រ។ អ្នន�អាើសំ�រក្មេ�ថា ក្មេត�គាត់បានក្មេ�ពិីភា�ាជាម�យនរណា ឬ 
ក្មេត�គាត់���លបានព័ីត៌�នដែ�លគាត់ើង់បានតាំមរក្មេប់ៀប់ណា។)

លើ�ីលើព្យលណាដែ�លអនកគួរ�ញ្ជីច�់កិចំចការមួ្មយលើន្លឹះ�? 
(ក្មេត�អ្នន��ឹងថាខ្លួួ�ន��រប់ញ្ញាប់់�ិើាការម�យក្មេនះក្មេពីលណាក្មេ�?)

ឧទាហរ�៍៖ ខ្លួៀុំនឹងក្មេ�ការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ ក្មេ��មី�ជី�ប់មន្រ្តីនើ�ក្មេ���ក្មេនាះ និងសំ�រនាពំី�ប់ញ្ហាា ក្មេនះឲ្យយបាន
ើាស់ំលាស់ំ។ ខ្លួៀុំនឹងសំ�រគាត់ឲ្យយជី�យម្រា�យើមៃល់រប់ស់ំខ្លួៀុំខ្លាងក្មេល�។

១. ក្មេត�ខ្លួៀុំ��រប់ង់ម្លៃ�ពួីនអិា�រក្មេល��លិត�លដែ�លខ្លួៀុំនាើូំលឬក្មេ�?  
២. ក្មេប់�ម្រាតវូ័ប់ង់ ក្មេត�ម្រាតវូ័ប់ង់ប់ាុនាេ ន ក្មេហ�យម្រាតវូ័ក្មេ�ប់ង់ក្មេ�ខ្លាងណា និងប់ង់តាំមរក្មេប់ៀប់ណា?
៣. ក្មេត��នវ័�គប់�ើុ ះប់ណាើ ល ឬវ័�គតម្រាមង់�សិំពី�ការប់ង់ពីន ិសំម្រា�ប់់អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំដែ�រឬក្មេ�?
៤. ក្មេត�ខ្លួៀុំម្រាតវូ័ក្មេ�េ��ូើក្មេមើើ ក្មេ��ប់ខ្លួៀុំអាើ���លបានការធានារ៉ាប់ារងពី�ក្មេប់ឡាជាតិសិំនើិសំខុ្លួសំងគមបាន? 
៥. សំំ�� រក្មេ�េងៗ...

ឧទា�រ�៍៖ មុនក្មេពីលខ្លួៀុំក្មេ�ជី�ប់មន្រ្តីនើ�ក្មេ�ឯការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ ខ្លួៀុំនឹងក្មេ�សំ�រ (ឬ�រូស័ំពីះក្មេ�សំ�រ) 
លាភក្មេ��មី����លបានប់�ពិីក្មេ��ន៍ និងការដែ�នាពំី�នាង�នងុការ ក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា ខ្លាងក្មេល�ជាមុនសិំន។  លាភ
និងខ្លួៀុំសំ�ុសឹិំងជាសំ�ជិី��នងុប់ណាើ ញអាជី�វ័�មេដែតម�យ �ូក្មេើនះគាត់អាើ�ើល់ក្មេយ៉ាប់ល់លអៗ �ល់ខ្លួៀុំ ក្មេ��មី�ក្មេម្រាតៀមខ្លួួ�ន
មុនក្មេពីលក្មេ�ជី�ប់មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈបាន។ល។

ឧ��រ�៍៖ ខ្លួៀុំនឹង�រូស័ំពីះក្មេ�ណាត់ជី�ប់លាប់ក្មេ�ម្លៃ�ៃ�� ........................................ មុននឹងក្មេ�ជី�ប់មន្រ្តីនើ�
�ធារ�ៈក្មេ�ម្លៃ�ៃ�� ...........................
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ខ្លួ. សុទោះងេបី
(សំមូក្មេម�លើក្មេមួ�យដែ�លអ្នន�បានសំរក្មេសំរក្មេ��ព័ំីរមុនក្មេនះ ក្មេហ�យសំរក្មេសំរដែ�នការសំ�មេភាពីខ្លាងក្មេម្រាកាម)
សំរក្មេសំរក្មេរឿងពី�តម្រាមវូ័ការរប់ស់ំអ្នន�ក្មេ�យសំក្មេងាប់៖ ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ទោះដីម័ីីបី�ទោះពញ��ម័វូការទោះនះខុំ្លួ���វូ៖
● ខ្លួៀុំនឹងក្មេ�េ�៖ ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
● ក្មេ�េ��ូើក្មេនះ ក្មេ��មី�ក្មេើៀសំវាង�ំុឲ្យយល��ិលអាម្រា��់ក្មេ��តក្មេ��ងដែ�លរ �ម�ន៖ ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
● ខ្លួៀុំនឹងក្មេ�េ�វាក្មេ�យសំហការជាម�យមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការម�យរបូ់។ ខ្លួៀុំនឹងសំ�រសំំ�� រខ្លាងក្មេម្រាកាមក្មេ�គាត់ ក្មេហ�យនឹងទា�់�ងគាត់ក្មេ�
ម្លៃ�ៃ��៖
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

● មុននឹងជី�ប់មន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការរបូ់ក្មេនាះ ខ្លួៀុំនឹងដែសំេងរ�ព័ីត៌�នប់ដែនាម ឬការដែ�នាពំី�មិតើភ�ើិ/មិតើរ �មការងារទា�់�ងនឹងអ្នេ�ដែ�លខ្លួៀុំ
��រក្មេ�េ� ក្មេ�ម្លៃ�ៃ៖  .......................................៖  ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
● ខ្លួៀុំម្រាប់មូលព័ីត៌�នក្មេនះពី�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំ (��តាំងំជី�ល, ម្រាប់តិប់តើិការើំ�ូលើំណាយម្រាប់ចាដំែខ្លួ។ល។...) ៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

�. បី�ា ប់ីពីអនកបានបី�ទោះពញសុកម័មភាពតែដ�អនកទោះ�គាំងទុកខាងទោះ�ីទោះ�ីយ អាើយកទោះព�ទោះដីម័ីី�ិ�ទោះ�ីងវញិបីនតិើ 
ថាមានអើីទោះកី�ទោះ�ីងខឹ្លួះទោះ�ីយ? �បីសិុនទោះបីីអនកបានជួីបីបីញ្ហាា ណាមួ័យបីង្អាា ក់មិ័នឲ្យយអនកបី�ទោះពញទោះគាំ�ទោះ���ងអស់ុទោះទ 
អនកអាើទោះ�បីី�បាស់ុសុនឹ�ក��ហា�់ទី ៣ សុតីពីតែ�នការទោះ�ីឹយ�បីន�ងបីញ្ហាា  ទោះដីម័ីីរកវធីិទោះ�ះ�សាយបីញ្ហាា  និងទទួ�
បានសិុទិិអាជីីវកម័មរបីស់ុអនកឲ្យយបានសុទោះ�ម័ើ។  
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សុនឹ�កកិើចការទី២៖ ការទោះធើីតែ�នការទោះ�ះ�សាយបីញ្ហាា ជាមួ័យម័ន្ត្រីនតីសាធារ�ៈ

សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំឧប់�រ�៍ក្មេនះក្មេ��មី�ក្មេរៀប់ើំដែ�នការ ថាក្មេត�ម្រាតវូ័ក្មេ�េ�ការជាម�យមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការតាំមរក្មេប់ៀប់ណា ក្មេ��មី�អាើឲ្យយគាត់ជី�យ
ក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា អាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�បាន។ សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំដែ�ន�ទាងំ៣ម្លៃន ឧប់�រ�៍ក្មេនះក្មេ��មី�ឲ្យយជំីន�ប់រប់ស់ំអ្នន�ជាម�យនឹង
មន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការអាើក្មេ�េ�ក្មេ��ងក្មេ�ក្មេ�យរលនូ។ ឧប់�រ�៍ក្មេនះ�នប់�ដែ�ន�៖ 

១. លើរៀ�ដែផន្លឹះការ ៖ សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំដែ�ន�ក្មេនះមុនក្មេពីលអ្នន�ក្មេ�ជី�ប់គាត់ ក្មេ��មី�ក្មេម្រាតៀមខ្លួួ�ន និងធានាថាអ្នន�នឹងសំ�រសំំ�� រើាស់ំៗ
ក្មេពីលដែ�លបានជី�ប់គាត់។  
២. ក�់ប្រតា៖ សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំដែ�ន�ក្មេនះ�នងុអំ្ន�ងុក្មេពីលម្រាប់ជំុី ឬប់នាះ ប់់ពី�ម្រាប់ជំុីើប់់ភួាម ក្មេ��មី��ត់ម្រាតាំើំ�ុើដែ�លមន្រ្តីនើ��ន �់ក្មេនាះ
បានក្មេល��ក្មេ��ង ងាយម្រាសំលួើងចាកំ្មេ�ម្លៃ�ៃក្មេម្រាកាយ។ 
៣. ពិ្យនិ្លឹះ�យលើ�ីងវញិ៖ សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំដែ�ន�ក្មេនះក្មេម្រាកាយការម្រាប់ជំុី ក្មេ��មី�វាយតម្លៃមកួារម្រាប់ជំុី ដែើ�រដំែល�នូវ័ព័ីត៌�នដែ�លអ្នន����ល
បាន និងសំក្មេម្រាមើើិតើថាក្មេត�អ្នន���រក្មេ�េ�យ៉ាា ងណាក្មេ��មី�ឲ្យយ�ិើាម្រាប់ជំុីក្មេល��អាើម្រាប់ម្រាពឹីតើិក្មេ�កាន់ដែតលអក្មេ�ក្មេ�ៀត។ 

ពា�យក្មេ��នងុរងេង់ម្រា�ើ�ក្មេ�ើុងឃួ្លាន�ម�យៗខ្លាងក្មេម្រាកាម ជាការដែ�នាកំ្មេ��មី�ឲ្យយអ្នន�អាើសំរក្មេសំរើក្មេមួ�យក្មេ��ដែនងួ�កំ្មេនរបាន។

១. ទោះរៀបីតែ�នការ 

ក្មេ��នងុដែ�ន�ក្មេនះ សំមូបំ់ក្មេពីញនូវ័អ្នេ�ដែ�លអ្នន�ក្មេម្រាគាងនឹងក្មេ�េ� ឬសំ�រក្មេពីលដែ�លអ្នន�ក្មេ�ជី�ប់មន្រ្តីនើ��ន �់ក្មេនាះ។ ក្មេប់�សិំនជាអ្នន�ធួាប់់ជី�ប់
គាត់កាលពី�មុនមើងក្មេហ�យ សំមូក្មេម�ល�ំ�ត់ម្រាតាំពី�ការម្រាប់ជំុីក្មេនាះជាមុនសិំន។ ក្មេហ�យក្មេប់�អ្នន�បានបំ់ក្មេពីញ  តារាងដែផន្លឹះការ
ការងារផ្ទាា ល់ខ្ពះួន្លឹះ ខ្លាងក្មេល�រ �ើក្មេហ�យ អាើយ�វាម�បំ់ក្មេពីញ��ក្មេនះបាន។ (សំមូអានការការដែ�នាពំី�សំនួឹ�លំហាត់��១)

២. ក�់��
ពីាយ៉ាម�ត់ម្រាតាំភួាមៗ ក្មេម្រាកាយក្មេពីលអ្នន�ប់ញ្ញាប់់ការម្រាប់ជំុីជាម�យមន្រ្តីនើ�ក្មេនាះ ក្មេ�យ�រវាក្មេ��េ� អ្នន�ក្មេ�អាើចាព័ំីត៌�នបាន
ក្មេម្រាើ�ន។ ក្មេម្រាប់�សំំ�� រក្មេ�ដែ�ន� “ក្មេរៀប់ដែ�នការ” ខ្លាងក្មេល� ក្មេ��មី�ធានាថា អ្នន����លបានព័ីត៌�នដែ�លចាបំាើ់។ ការ�ត់ម្រាតាំ
ព័ីត៌�នក្មេ�អំ្ន�ងុក្មេពីលម្រាប់ជំុី ជី�យឲ្យយអ្នន�អាើម្រាប់មូលព័ីត៌�ន និងជំីហានដែ�លអ្នន���រក្មេ�េ�ប់នាះ ប់់ើាស់ំលាស់ំ ពី�មន្រ្តីនើ��ន �់ក្មេនាះ
បាន។ 
 

៣. ពិនិ�យទោះ�ីងវញិ
បំ់ក្មេពីញព័ីត៌�ន��ក្មេនះ ក្មេ��មី�ជី�យឲ្យយអ្នន�រលឹំ�ក្មេ��ងវ័ញិនូវ័�ិើាម្រាប់ជំុីរប់ស់ំអ្នន� �៏�ូើជាក្មេរៀប់ដែ�នការក្មេ�េ�អ្នេ�ប់នាះ ប់់។ អ្នន��៏អាើក្មេម្រាប់�
�ំ�ត់ម្រាតាំសំក្មេងាប់ពី�ជំីន�ប់ជាម�យអ្នន�ក្មេ�េង ឬមិតើភ័ន្រ្តី�ើ�នងុប់ណាើ ញអាជី�វ័�មេណាម�យក្មេ�េងក្មេ�ៀត ក្មេ��មី�ក្មេរៀប់រ៉ាប់់ពី�ល��ិល 
និងព័ីត៌�នដែ�លអ្នន����លបាន ក្មេ��មី�ឲ្យយក្មេ�អាើជី�យអ្នន��នងុការ�ំ�ត់ពី�សំ�មេភាពី និង�ំក្មេណាះម្រា�យឲ្យយកាន់ដែតម្រាប់ក្មេសំ�រ
ក្មេ��ង។



31សនឹ្លឹ�កកិច្ចចការ

ឧទាហរ�៍៖

១.សុទោះងេបីពីកិើច�បីជុី�
 �ិើាម្រាប់ជំុីក្មេនះបានម្រាប់ម្រាពឹីតើិក្មេ�ក្មេ�ម្លៃ�ៃ�� ..... ដែខ្លួ........ ឆ្នាំន  ំ......... ជាម�យ......................................................................
ប់នាះ ប់់ពី�ជី�ប់ជាម�យគាត់ក្មេហ�យ ខ្លួៀុំ�ឹងថា អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំជាអាជី�វ័�មេម្រាសំប់ើាប់់។ ខ្លួៀុំម្រាតវូ័ក្មេរៀប់ើំឯ��រទាងំក្មេនះ ក្មេ��មី�សំុំ
សិំ�ិកិ្មេប់��អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំក្មេ�ការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ។ អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំជាអាជី�វ័�មេជាប់់ពីនខិ្លាន តតូើ។ ល។  
២. �ទ�ិ�នៃនការ�បីជុី��ឺ៖
• ប់ញ្ហាា រប់ស់ំខ្លួៀុំមិនទាន់ើប់់ម្រាតឹមក្មេនះក្មេ�។ ខ្លួៀុំម្រាតវូ័ក្មេរៀប់ើំឯ��រសំុំសិំ�ិកិ្មេ�េ�អាជី�វ័�មេក្មេ�ការយិ៉ាល័យម្រាើ�ក្មេើញើូលដែតម�យ។
•  ខ្លួៀុំអាើសំ�រនាព័ំីត៌�នប់ដែនាមពី�ក្មេលា�............... ក្មេលខ្លួ�រូស័ំពីះ................................
• ក្មេពីលជី�ប់គាត់ក្មេល��ក្មេម្រាកាយខ្លួៀុំក្មេ��នសំំ�� រប់ដែនាមម�យើំន�នក្មេ�ៀត�ូើជា .................................................................
................................................................................. 
៣. ជី�ហានបី�ា ប់ី៖ ខុំ្លួ���វូទោះធើីទោះរឿងមួ័យើ�នួនទោះទៀ�ទោះដីម័ីីទទួ�បានសិុទិិទោះធើីអាជីីវកម័ម៖ 
• �ត់ម្រាតាំើំ�ូលើំណាយ និងក្មេ�េ�របាយការហរិញ្ញញវ័តាុម្រាប់ចាដំែខ្លួ
• លិខិ្លួតជី�ល��តាំងំក្មេ�េ�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំ 
• ក្មេ�ជី�ប់មន្រ្តីនើ�ក្មេនាះមើងក្មេ�ៀតក្មេ�ម្លៃ�ៃ��................. ក្មេ��មី�..................................................
..........................................................................................................................

ក���់ើ�ណា�

១. សុទោះងេបីពីកិើច�បីជុី� 

២. �ទ�ិ�នៃនការ�បីជុី��ឺ៖

៣. ជី�ហានតែដ���វូទោះធើីបី�ា ប់ី៖

សំមូ�ំុក្មេភើួសំ�រខ្លួួ�នឯងថា ក្មេត��នអ្នេ�ដែ�លខ្លួៀុំអាើក្មេ�េ�បានក្មេ��មី�ឲ្យយជំីន�ប់ក្មេល��ក្មេម្រាកាយក្មេ�េ�ក្មេ�រលនូជាងក្មេនះ ក្មេហ�យើាស់ំ
ជាងក្មេនះ? ម្រាប់សិំនក្មេប់�ខ្លួៀុំ�នការម្រាប់ជំុីរក្មេប់ៀប់ក្មេនះក្មេ�ៀតក្មេ�ម្លៃ�ៃក្មេម្រាកាយ ខ្លួៀុំនឹងប់ើូរវ័�ិ��ម្រាសំើ�នងុការនិយ៉ាយជាម�យគាត់។  
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សុនឹ�ក��ហា�់ទី៣ ៖ តែ�នការទោះ�ីឹយ�បីន�ងបីញ្ហាា

សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំឧប់�រ�៍ក្មេនះ ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន�ជី�ប់ប់ញ្ហាា  ក្មេពីលក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិអិាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន� �ូើជាក្មេពីលដែ�លក្មេ�មិនម្រាពីម
�ើល់ក្មេសំវា�ធារ�ៈឲ្យយអ្នន� ក្មេប់�អ្នន�មិនប់ង់លយុសំ�ូបាា ន់ប់ដែនាមជាក្មេ��ម។ សំនួឹ�លំហាត់ក្មេនះជាជំីន�យ�េ រត��ល់អ្នន��នងុ
ក្មេរៀប់ើំការក្មេ�ួ�យតប់ជា�់លា�់ ក្មេ�នឹងប់ញ្ហាា ទាងំក្មេនះ។

ឧទាហរ�៍៖ ើិនាើ ក្មេ��ប់នឹងក្មេប់��ក្មេភាជីន�យ�ឋ នម�យ�ដែនងួ។ ម្រា�ប់់ដែត�នមន្រ្តីនើ�រ៉ាជីការម�យរបូ់ម�ហាងនាង ក្មេហ�យនិយ៉ាយ
ថា ហាងនាងមិនទាន់បានើុះប់ញ្ញី�ក្មេនាះក្មេ� �ូក្មេើនះនាង�នក្មេទាសំ�នងុការក្មេ�ើក្មេវ័សំមិនប់ង់ពីនជូិីនរ�ឋ ដែ�លម្រាតវូ័ពិីន័យ�ល់ក្មេ� 
៣០,០០០ �ុលួារ ឯក្មេណាះ។ គាត់ថា ក្មេប់�នាងប់ង់ម្រាបា�់ឲ្យយគាត់ផ្ទាះ ល់ដែត ៥,០០០ �ុលួារ ក្មេនាះនាងមិនចាបំាើ់ម្រាតវូ័ប់ង់ម្លៃ�ួ
ផ្ទា�ពិីន័យទាងំម្រាសំងុក្មេ�។ លំហាត់ម�យក្មេនះអាើជី�យឲ្យយើិនាើ  រ�វ័�ិ�ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិរិប់ស់ំនាង និងរ�ឲ្យយក្មេ��ញថាក្មេត�ខ្លួួ�នពិីតជា
ម្រាតវូ័ប់ង់ពិីន័យពិីតឬ�៏អ្នត់ ក្មេហ�យ�៏ក្មេម្រាតៀមខ្លួួ�នក្មេ�ម្លៃ�ៃអ្ននា�ត ម្រាប់សិំនក្មេប់�ក្មេរឿងក្មេនះក្មេ��តក្មេ��ងមើងក្មេ�ៀត។ 

សិលើងេ�សិាន្លឹះភ្ញាព្យរ�ស់ិអនក 

សំមូក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសំនួឹ�លំហាត់��១ ក្មេ��មី�បំ់ក្មេពីញសំំ�� រទាងំអ្នស់ំក្មេនះ ក្មេ�យប់ដែនាមព័ីត៌�នខ្លួះួៗក្មេ�ៀត ទា�់�ងនឹង
សំ�មេភាពីដែ�លក្មេ�បានក្មេ�េ� �នងុការបំ់បិ់�សិំ�ិអិាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។ (សំមូអានការដែ�នាអំំ្នពី�ការក្មេម្រាជី�សំក្មេរសីំវ័�ិ��ម្រាសំើ �នងុ
ការដែសំេងរ�ការគាមំ្រា�មតិ ក្មេ��មី�ទាមទារសិំ�ិរិប់ស់ំអ្នន�ក្មេ�ដែ�ន�ខ្លាងក្មេម្រាកាម)

សំក្មេងាប់ពី�តម្រាមវូ័ការ និងមូលក្មេហតុដែ�លអ្នន�មិនអាើក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំក្មេសំវា�ធារ�ៈបាន៖   ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

• ខ្លួៀុំម្រាតវូ័៖ …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
• ក្មេ��មី�ក្មេើៀសំវាងក្មេរឿងទាងំក្មេនះ៖   ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
• ខ្លួៀុំនឹងក្មេ�េ�ការជាម�យ............................... ក្មេ�យ សំ�រសំំ�� រខ្លាងក្មេម្រាកាម ក្មេហ�យខ្លួៀុំនឹងទា�់�ងគាត់ក្មេ�ម្លៃ�ៃ��៖
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•ខ្លួៀុំម្រាប់មូលព័ីត៌�នក្មេនះពី�អាជី�វ័�មេរប់ស់ំខ្លួៀុំប់ដែនាមមុនការណាត់ជី�ប់ណាម�យ ៖ 
…………………………………………………………………………………………………………
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ក. វធីិសា�សុតកនុងការការពារសិុទិិរបីស់ុអនក 
ក្មេ��មី�ទាមទារសិំ�ិរិប់ស់ំអ្នន��នវ័�ិ��ម្រាសំើ�ំៗើំន�ន៣ �ឺ ៖  

១. ជួីបីជាមួ័យអនកទទួ�បីនាុកទោះ�ះ�សាយពាកយបី�ត� ងរបីស់ុ�បីជាព�រដឋ៖
ក្មេ�តាំមម្រា�សំ�ង និងមនះ�រន�ម�យៗ ដែតង�នមន្រ្តីនើ�ជាអ្នន����លប់នះុ�ក្មេ�ះម្រា�យពា�យប់�ើឹ ងរប់ស់ំម្រាប់ជាពីលរ�ឋ។ ពី��គាត់�នត�នា��
�ើ ប់់យ៉ាា ងយ�ើិតើ��ុ��់ ក្មេពីលដែ�លម្រាប់ជាពីលរ�ឋ�ើល់មតិពី�ក្មេសំវា�មេរប់ស់ំ�ា ប័់នគាត់។ អ្នន��នសិំ�ិ�ិនងុការទា�់�ងក្មេ�គាត់ និង
ប់�ម្រា�យពី�ប់ញ្ហាា រប់ស់ំអ្នន� �៏�ូើជាសំុំឲ្យយ�ន�ំក្មេណាះម្រា�យ�ងដែ�រ។  

២. ទោះធើីការជាមួ័យសុមា�ម័សុ���ិនភាពណាមួ័យ៖ 
សំ��មសំហម្រា�ិនន�ម�យៗ រដែមង�ន�នំា�់�នំងជាម�យដែ�ន�ឯ�ជីន និងរ�ឋ ដែ�អ�ក្មេ�តាំមសំ�ជិី�រប់ស់ំពី��ក្មេ�។ ពី��គាត់
�នល�ភិាពីក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំ�នំា�់�នំងទាងំក្មេនះ ក្មេ��មី�ជី�យឲ្យយអ្នន����លបានព័ីត៌�នដែ�លអ្នន�ម្រាតវូ័ការ ឬ�៏ជី�យឲ្យយ�នការយ�ើិតើ
��ុ��់ក្មេល�ពា�យក្មេសំន�សំុំរប់ស់ំអ្នន� ឬ�៏ជី�យអ្នន�បំ់ក្មេពីញតម្រាមវូ័ការរប់ស់ំអ្នន�បានក្មេ�ៀត�ង។ 

ក្មេ��មី�ដែសំេងរ�សំ��មសំហម្រា�ិនដែ�លអ្នន�អាើក្មេ�េ�ការជាម�យបាន សំមូដែ��ក្មេម�ល�នធានដែ�លក្មេយ�ងបានដែើ�រដំែល��នងុក្មេសំៀវ័ក្មេ�
ក្មេនះ។ អ្នន��៏អាើសំ�រអ្នន�រ�សំុ�ក្មេ�េងៗដែ�លអ្នន��គ ល់ ថាក្មេត�គាត់�ន�នំា�់�នំង និងជាសំ�ជិី��នងុសំ��មណាម�យក្មេ�។  សំមូ
ធានាថា ខ្លួួ�នអ្នន�ផ្ទាះ ល់�ឹងថា ខ្លួួ�នកាលក្មេនាះើង់បានអ្នេ� ក្មេហ�យ�នប់ញ្ហាា អ្នេ�ក្មេ��តក្មេ��ងឲ្យយើាស់ំលាស់ំជាមុនសិំន ក្មេ�យក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសំនួឹ�
លំហាត់��១ “ សំក្មេងាប់�ា នភាពីរប់ស់ំអ្នន�” ក្មេ�ខ្លាងក្មេល�។

៣. ទោះធើីការជាមួ័យទោះម័ធាវ៖ី 
ក្មេមធាវ័អីាើ�ើល់ការម្រាបឹ់�ាក្មេយ៉ាប់ល់�ួូវ័ើាប់់ សំំរ៉ាប់់ប់ញ្ហាា �ំដែ�លបានក្មេ��តក្មេ��ង�នងុអាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។ ពី��គាត់�៏អាើជី�យក្មេរៀប់ើំ
ឯ��រឬពា�យក្មេសំន�សំុំឲ្យយបានម្រាតឹមម្រាតវូ័ សំម្រា�ប់់��់ប់ញ្ញីនូក្មេ�មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈ និងអាើជី�យដែសំេងរ�ការគាមំ្រា�មតិ តាំមរយៈ
�ំក្មេ�� រការប់ើឹងដែ�លម្រាសំប់ក្មេ�តាំមើាប់់�ងដែ�រ។ �ិើាការទាងំអ្នស់ំក្មេនះ�ន�រៈសំំខ្លាន់ខួ្លាងំណាស់ំ ម្រាប់សិំនក្មេប់�អ្នន��ំពុីងសំងេយ័ថា 
�នមន្រ្តីនើ�របូ់ណាបានក្មេរឿងខុ្លួសំើាប់់ ឬបានប់រ៉ាជ័ីយ�នងុការ�ើល់ក្មេសំវា�មេ�ល់អ្នន�ជាប់នើប់នាះ ប់់ ឬ�៏អ្នន��នអារមេ�៍ថាខ្លួួ�ន�ំពុីងសំាិត
�នងុ�ា នភាពីក្មេម្រាគាះថាន �់។ អ្នន�អាើដែសំេងរ�ក្មេមធាវ័ឯី�ជីន ឬអ្នងគការមិនដែមនរ�ឋ ភិបាលដែ�ល�ើល់ក្មេសំវា�មេជំីន�យដែ�ន�ើាប់់�៏បាន។

ក្មេ��មី�រ�ក្មេមធាវ័ីដែ�លអ្នន�អាើក្មេ�េ�ការជាម�យបាន អ្នន�អាើរ�តាំមអុ្ន�ន�ឺ�ិត ឬអាើសំ�រអាជី�វ័�រដែ�លអ្នន��គ ល់ ឬ�៏អាើទា�់�ងក្មេ� 
មជីឈម�ឌ លតសូំមូតិ និងម្រាបឹ់�ាក្មេយ៉ាប់ល់ដែ�ន�ើាប់់ (LAC)�៏បាន។ 
 សំមូធានាថា ខ្លួួ�នអ្នន�ផ្ទាះ ល់អាើក្មេរៀប់រ៉ាប់់បានើាស់ំថា ខ្លួួ�នកាលក្មេនាះើង់បានអ្នេ� ក្មេហ�យ�នប់ញ្ហាា អ្នេ�ក្មេ��តក្មេ��ងជាមុនសិំន ក្មេ�យ
ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសំនួឹ�លំហាត់��១ “ សំក្មេងាប់�ា នភាពីរប់ស់ំអ្នន�” ក្មេ�ខ្លាងក្មេល�។

សំមូចាថំា ក្មេមធាវ័�ឺីជាបុ់�គលវ័ជីិាជី�វ័ៈម�យរបូ់ ដែ�លដែតង���លបានម្រាបា�់�ម្លៃម្រាមសំម្រា�ប់់ក្មេសំវា�មេរប់ស់ំគាត់។ ក្មេ�យក្មេហតុក្មេនះក្មេហ�យ អ្នន�
��រ�ឹងថាក្មេសំវា�មេរប់ស់ំក្មេមធាវ័រីបូ់ក្មេនះនឹង�នតម្លៃមបួ់ាុណាះ  មុនក្មេពីលដែ�លអ្នន�អ្ននុញ្ហាញ តឲ្យយគាត់តំណាង�ើ�ឲ្យយអ្នន�។  

ខ្លួ. ឧ��រ�៍៖ សុទោះ�ម័ើើិ�តនិ�យ�ម័�រសិុទិិរបីស់ុអនក 
�នមូលក្មេហតុជាក្មេម្រាើ�នដែ�លអាើតម្រាមវូ័ឲ្យយអ្នន�ក្មេ�េ�ការជាម�យ សំ��មសំហម្រា�ិនភាពីណាម�យ ឬជាម�យក្មេមធាវ័�ីន �់ ក្មេ��មី�អាើ
ក្មេម្រាប់�ម្រាបាស់ំសិំ�ិមិ្រាប់�ប់អាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។ ខ្លាងក្មេម្រាកាមក្មេនះម្រាគាន់ជាឧទាហរ�៍ប់ាុក្មេណាះ ះ អ្នន�អាើក្មេម្រាប់ៀប់ក្មេ�ៀប់�ា នភាពីរប់ស់ំអ្នន�ក្មេ�
នឹងវា ក្មេហ�យក្មេម្រាជី�សំក្មេរសីំ�ួូវ័ដែ�លលអបំ់�ុតបាន។   
១. ម័ន្ត្រីនតីរាជីការរបូីទោះ�ះបានបីដិទោះសុធមិ័នឲ្យយសិុទិិអនកទោះ�យ៖ 
• ��ម័វូឲ្យយអនកបីង់�បាក់សូុកបាា ន់បីតែនែម័�ូើ�ើ 
• មិ័ន�ត�់ព័�៌មាន ឬមិ័នទោះ�ីឹយ�បីសុ��ួររបីស់ុអនកពីទោះសុវាសាធារ�ៈណាមួ័យ 
• ទោះសុវាយឺ��ា វ
• អនក��វូបានទោះ�ទោះរសីុទោះអីង ទោះ�យសារអនកមានទោះ�ទ�សីុ ឬទោះ�យសារអនកមានវយ័ទោះកមងជាទោះដីម័
.......កនុងករ�ី��ងទោះនះ អនក�ួរតែ�ពិភាកា និងទោះធើីការជាមួ័យសុមា�ម័សុ���ិនតែដ�អនកសាគ �់។



34 នៅ�ក្នុុ�ងដៃ�នាង“ទស្សសនាវ�ី�ស្សម្រា�ប់់ស្សហម្រា�ិននៅ�ះ �នៅ�កាន់សិ្សទិ�ទាក់្នុទិននឹងអាជី�វក្នុម្មម”

២. ម័ន្ត្រីនតីរាជីការរបូីទោះ�ះបានបីដិទោះសុធមិ័នឲ្យយសិុទិិអនកទោះ�យ៖ 
•  យ�ម្លៃ�កួ្មេសំវាក្មេហ�យ ដែតមិន�ើល់ក្មេសំវា ឧទាហរ�៍៖ អ្នន�បានបំ់ក្មេពីញរ៉ាល់តម្រាមវូ័ការសំម្រា�ប់់ក្មេសំវារ�ឋបាលរ �ើរ៉ាល់ក្មេហ�យ 
ប់ាុដែនើក្មេ�ដែតមិន���លបានក្មេសំវាដែ�លក្មេសំន�សំុំ ដែ�មទាងំបាត់ប់ង់ម្លៃ�កួ្មេសំវាដែ�លអ្នន�បានប់ង់រ �ើក្មេហ�យក្មេ�ៀត�ង។ 
•   �ំរ៉ាម�ំដែហង ឧទាហរ�៍៖ មន្រ្តីនើ��ធារ�ៈរបូ់ក្មេនាះប់ងាគ ប់់ឲ្យយអ្នន�ក្មេ�េ�ក្មេរឿងអ្នេ�ម�យ ដែ�លមិនម្រាសំប់តាំមក្មេគាលការ�៍�ំ�ត់
រប់ស់ំរ�ឋ ឬ�ំរ៉ាមថាក្មេប់�អ្នន�មិនក្មេ�េ�អ្នេ�ម�យឲ្យយពី��គាត់ក្មេ� អ្នន�នឹង���លពិីន័យជា�ើ់ម្រាបា�់ក្មេម្រាើ�ន ឬប់ើឹងអ្នន�ជាក្មេ��ម។

កនុងករ�ីទោះនះ អនក�ួរតែ�ទោះធើីការជាមួ័យទោះម័ធាវ ីឬអងគការតែដ��ត�់ទោះសុវាកម័មតែ�នកើាប់ី។

ម្ម�ិលើ��ល់
�នងុនាមជាអ្នន�និពីន�ិសំេនាវ័�ើ�ម�យក្មេនះ ក្មេយ�ងខ្លួៀុំរ�ីរ៉ាយនឹង���ល�ឹងពី�ការយល់ក្មេ��ញ និងមតិក្មេយ៉ាប់ល់ពី�ក្មេលា�អ្នន� 
ប់នាះ ប់់ពី�ក្មេលា�អ្នន�បានអានវាក្មេហ�យ។ ក្មេ�េ��ូើក្មេនះ ក្មេ��ប់ក្មេយ�ងអាើដែ�លមអឲ្យយការក្មេបាះពុីមពក្មេល��ក្មេម្រាកាយ កាន់ដែតលអជាងក្មេនះ
ក្មេ�ក្មេ�ៀត។ សំមូក្មេលា�អ្នន�ើំណាយក្មេពីលប់នើិើ�នងុការសំរក្មេសំរនូវ័ក្មេយ៉ាប់ល់ដែ�លមអ�ល់ក្មេយ�ងខ្លួៀុំ ក្មេ��នងុម្រា�ក្មេឡានខ្លាងក្មេម្រាកាម
�ង៖ 

១. ក្មេត�ក្មេលា�អ្នន�បានក្មេរៀនក្មេើះអ្នេ�ខ្លួះួពី��សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

២. ក្មេ��នងុ�សំេនាវ័�ើ�ក្មេនះ ក្មេយ�ងខ្លួៀុំបាន�ើល់នូវ័�នធាន និងសំនួឹ�លំហាត់ដែ�លជី�យឲ្យយអ្នន�រ�ព័ីត៌�ន
ប់ដែនាម និងក្មេរៀប់ដែ�នការក្មេ��មី�ឲ្យយអ្នន�អាើក្មេ�ះម្រា�យប់ញ្ហាា នានាក្មេ��នងុជី�វ័តិអាជី�វ័�មេរប់ស់ំអ្នន�។ ក្មេត�រប់ស់ំ
ទាងំអ្នស់ំក្មេនះ�នម្រាប់ក្មេយ៉ាជីន៍ ពិីតជាបានជី�យ�ល់អ្នន�បាន�ម្រាមិតណាដែ�រ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

៣. ក្មេត�ក្មេលា�អ្នន��នអ្នេ�ើង់ម្រាបាប់់ពី��ខ្លួៀុំប់ដែនាមក្មេ�ៀតក្មេ�?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................



35សនឹ្លឹ�កកិច្ចចការ

ទោះ�កអនកអាើទោះ�ីំនូវម័�ិទោះ�បី�់��ងទោះនះ ម័កទោះយីងខុំ្លួ��ម័វធីិខាងទោះ�កាម័៖
- សំមូ�តើក្មេមួ�យរប់ស់ំអ្នន� រ �ើក្មេ�ៀ�ម�កាន់ម្រាប់អ្នប់់�រ�ព័ំីរក្មេហេសំបុូ់�រប់ស់ំអ្នងគការ We Act (www.facebook.
com/WEactCambodia)
-  ឬក្មេ�ៀ�ម�កាន់ក្មេយ�ងខ្លួៀុំតាំមអុ្ន�ដែមាល៖ caminfo@pactworld.org ឬតាំម�រូស័ំពីះក្មេលខ្លួ៖ ០១៧  ២២២ ៣៣០
- ឬក្មេ�ៀ�ម�កាន់ការយិ៉ាល័យរប់ស់ំក្មេយ�ងខ្លួៀុំ�ន��តាំងំក្មេ� មជីឈម�ឌ លភនំក្មេពីញ អ្នគារក្មេអ្នហេ (F) ជាន់��៥ មហាវ័�ិ�ម្រាពីះសំ�ហនុ 
និងមហាវ័�ិ�សំធុារសំ ម្រាប់អ្នប់់សំំបុ់ម្រាតក្មេលខ្លួ ១៤៩ រ៉ាជីធាន�ភនំក្មេពីញ ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពុជា�៏បាន។



�រូស័ំពីះក្មេលខ្លួ៖ (៨៥៥) ១៧ ២២២ ៣៣០

មហាវ័�ិ�ម្រាពីះសំ�ហនុ និងមហាវ័�ិ�សំធុារសំ ក្មេលខ្លួ�ូ�ម្លៃម្រាប់សំ�� យ៍ 
រ៉ាជីធាន�ភនំក្មេពីញ ម្រាពីះរ៉ាជាណាើម្រា��មពុជា

www.weactcambodia.org

caminfo@pactworld.org

អតបុទង្កើនូ�ម្រាតវូបានូផ្លូលិតង្កើឡ��ង្កើម្រាកាម្មជី�នួូយសប្បរុស របស់ម្រាបជាពលរដ�អាង្កើម្មរកិ តាម្មរយៈ
ទ�ភាន ក់ងារស�រដ�អាង្កើម្មរកិសម្រា�ប់ការអភិវឌ្ឍអនូតរជាតិ(USAID)។ ខឹូ្ចីម្ម�រកន�ុអតបុទង្កើនូ� គឺជា

ការទទួលខុ្ចីសម្រាតវូរបស់អនកនិូពនូធ និូ�មិ្មនូឆុូ�បញី្ញា��ព�ទស្សនូៈរបស់ទ�ភាន ក់ងារជី�នួូយអាង្កើម្មរកិ 
USAID រ � រដា� ភិបាលស�រដ�អាង្កើម្មរកិង្កើឡ�យ។

ង្កើសើនូ QR Code ង្កើនូ�ង្កើដ�ម្ម្ប�ង្កើដានូឡ�ត
ទស្សនាវដត�ង្កើនូ�បានូ 


