
សេចក្តីផ្តើម
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនយ៉ាងលឿន និងឈានទៅធ្វើ

ឧសេសាហូនីយកម្មកាន់តេខ្លាំងឡើង។ អតេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធេយម
បេចាំឆ្នាំមានជាង៨%តាំងពីឆ្នាំ២០០០មក(WorldBank2012)
ហើយតាមការពេយាករណ៍ នឹងមានកមេិតបេហេល ៧% សមេប់បេំ
ឆ្នាំខងមុខទៀត (Huot 2013)។ វិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍
សំណង់ និងកសិកម្ម ជាកមា្លាំងជំរុញដ៏សំខន់នេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
ចំណេកនេវិស័យឧសេសាហកម្មនៅក្នុង ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប
(ផសស)បានកើនពី២២,៤%នៅឆ្នាំ២០០៨ដល់២៦,៤%នៅឆ្នាំ
២០១០(ក្នុងនេះវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌរួមចំណេក១២%)
ហើយចំណេកនេវិស័យសេវាកម្ម កើនពី ៣៨,៨% ដល់ ៤០,៦%
(ក្នុងនេះ សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន រួមចំណេក៤,៤%) (NIS
2008; Hing et al. 2012)។ ចំណេកវិស័យកសិកម្មក្នុង ផសស
ធ្លាក់ចុះពី ៣៨,៨%នៅឆ្នាំ២០០៨ មក ៣៣% នៅឆ្នាំ២០១០។
កមា្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យឧសេសហកម្មបានកើនពី ៨,៥% នេកមា្លាំង
ពលកម្មសរុបនៅឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១២%នៅឆ្នាំ២០១០ហើយក្នុង
វិស័យសេវាកម្ម បានកើនពី ១៩,២% ដល់ ២០% ប៉ុន្តេក្នុងវិស័យ
កសិកម្មគឺបានថយចុះពី៧៣,២%មក៦៨%ក្នុងអំឡុងពេលនោះ។
ដោយសារមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអតេភាពកេីកេធ្លាក់ចុះពី២២,៨៩%
នៅឆ្នាំ២០០៩ មក ២១,១% នៅឆ្នាំ២០១០ និង ១៩,៨% នៅ
ឆ្នាំ២០១១(MoP2013)។

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ មានគោលដៅពិភាកេសាពីការ
បណ្ដុះបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងនេឧត្តមសិកេសានិងការអប់រំនិងបណ្ដុះ
បណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈទៅនឹង ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេទេស
កម្ពុជាដោយផ្តោតជាពិសេសលើការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិង
បមេបមេួលនេតមេូវការធនធនមនុសេស និងកមេិតដេលឧត្ដមសិកេសា
និងការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ បានឆ្លើយតប
នឹងតមេូវការនេះ។ អត្ថបទក៏មានផ្តល់មតិខងគោលនយោបាយមួយ
ចំនួនដេរដើមេបីផេសារភា្ជាប់តមេូវការទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់។

តើសេដ្ឋកិច្ចតេូវការអ្វី?
តមេវូការពលករក្នងុវិស័យឧសេសាហកម្មនិងសេវាកម្មកំពុងកើនឡើង

ជាពិសេស ពលករអ្នកមានជំនាញ និងបច្ចេកទេស។ ពីឆ្នាំ២០០៨
ដល់២០១០បេមាណ៨៧%នេតមេវូការបគុ្គលកិក្នងុគមេងវនិិយោគ
ទទួលបានការអនុម័តពីកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា គឺជា ពលករបេើ

កមា្លាំងដេលមានជំនាញនិងមិនមានជំនាញ (CDC 2011, cited in
D’Amico 2012)។មានតេវិស័យសេវាកម្មមួយប៉ុណ្ណោះដេលតេូវការ
បុគ្គលិកមួយចំនួនតូចផ្នេកគណនេយេយគេប់គេងចេបាប់និងសេដ្ឋកិច្ច។
ជាលទ្ធផលគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិសេសិតលើសពី
តមេូវការនេទីផេសារការងារ។ គេបានគន់គូរថា ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ទីផេសារ
ពលកម្មតេូវការនូវនិសិេសតបញ្ចប់ការសិកេសាបេហេល ១៦.០០០នាក់
ប៉ុនេ្ត គេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាបណ្ដុះបណ្ដាល បានដល់បេហេល 
២៩.០០០នាក់ហើយតួលេខនេះអាចឡើងដល់២២.០០០នាក់ធៀប
នឹងនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា៧០.០០០នាក់នៅឆ្នាំ២០១៤(HRINC
2010,citedinD’Amico 2012)(រូបភាព១)។ក្នុងចំណមនិសិេសត
បញ្ចប់សាកលវិទេយាល័យនៅឆ្នាំ២០០៨មានបេមាណ១០%ប៉ុណ្ណោះ
ដេលរកការងារធ្វើបានក្នុងឆ្នាំនោះ (CAMFEBA 2008)។ ទីផេសារ
ពលកម្មតេូវការចេើនជាងនូវជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ។

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិកេសារបស់និសេសិត លើមុខវិជា្ជា 
វិទេយាសាសេ្តនិងវិស្វកម្ម ផលិតកម្មនិងសំណង់ សុខភាពនិងសុខុមាល
ភាព និងកសិកម្ម គឺមានកមេិតទាប បើធៀបនឹងបេទេសឯទៀតក្នុង
តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ (តារាង១)។ កមា្លាំងពលកម្មមានការបណ្ដុះ
បណ្ដាលផ្នេកបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈក៏មានតិចណស់ដេរបើធៀបនឹង
បេទេសឯទៀតក្នុងតំបន់ ដេលបងា្ហាញពីភាពមិនសុីគា្នារវាងតមេូវការ
នូវសមត្ថភាពជំនាញឯកទេស នឹងអ្នកមានជំនាញបេបនេះ។ មេយា៉ាង
ទៀត ទោះបីជាកសិកម្មរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ក្នុងការជំរុញកំណើន
ផលិតផលក្នុងសេុកសរុប (ផសស) និងជួយសេូបយកបានដល់
ជាង ៧០% នេកមា្លាំងពលកម្មសរុបក្តី ក៏និសេសិតចុះឈ្មោះចូល
រៀនខងកសិកម្មនៅតាមសាកលវិទេយាល័យ មានតិចនាក់ណស់ មិន
ដល់៤%នេចំនួននិសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបនៅឧត្តមសិកេសានោះ
ទេ(Mak2012)។

ជំនាញមិនសុីគា្នានឹងតមេូវការ នាំឲេយមានអ្នកដក់ពាកេយសុំតិចនាក់
ដើមេបីចូលធ្វើការក្នុងមុខតំណេងផេសេងៗ។ យោងតាមទីភា្នាក់ងារជាតិ
មុខរបរនិងការងារ នៅឆ្នាំ២០១០-១២ បេទេសកម្ពុជាមានដល់
៣៥.៩៧៦ការងារនៅទំនេរ ប៉ុន្តេមានអ្នកដក់ពាកេយសុំធ្វើការតេ
៦.៨៦០នាក់ប៉ុណ្ណោះ(១៩.០៦%)(NEA2012,cited inHeng
2013)។ ក្នុងអំឡុងពេលដដេលនោះ រយៈពេលជេើសរើសបុគ្គលិក
ជំនាញដើមេបីបំពេញមុខតំណេងនៅទំនេរ បានកើនឡើងពី ៤,២ទៅ
១១,៧សបា្តោហ៍។ នៅចុងទសវតេសរ៍២០០០ អង្កេតមួយអំពីតមេូវការ
របស់និយោជកនិងជំនាញរបស់យុវជនបានបងា្ហាញថាយុវជនរហូត

* ចេញផេសាយដោយវេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

វេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា សង្ខេបគោលនយោបាយ2013,លេខ01*

ការពងេីកបេភពកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាៈតួនាទីនេការអប់រំនិងបណ្តុះ

បណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈនិងឧត្តមសិកេសា១

១ អត្ថបទនេះរៀបរៀងឡើងដោយបណ្ឌិត អ៊ុន លាង និងបណ្ឌិត ជួន រម្យរាសី ជាអ្នកសមេបសមេួលកេុមសេវជេវផ្នេកអប់រំ និង បណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ 
ជាសមាជិកគណៈកមា្មោធិការដឹកនាំការងារ នេវេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា។ អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ផ្អេកលើការពិភាកេសាគោល
នយោបាយតុមូលនិងសិកា្ខាសាលាសេវជេវឆ្នាំ២០១២រៀបចំឡើងដោយកេុមសេវជេវផ្នេកអប់រំនិងសមេបសមេួលដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ 
ភ្នំព្ញ (RUPP) ដេលជាដេគូមួយនៅក្នុងវេទិកាសេវជេវអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា។
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ដល់ ៧៦%មិនមានជំនាញដេលនិយោជកស្វេងរកនោះទេ (World
Bank2009;Chan2008)។

សព្វថ្ងេនេះ ក្តីបារម្ភមានកាន់តេចេើនឡើង មិនតេឹមតេអំពីបញ្ហា
សមត្ថភាពជំនាញមិនសមសេបនឹងតមេូវការការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេ
អំពីបញ្ហាការអប់រំមានគុណភាពទាបថេមទៀត។ ការចុះឈ្មោះចូល
រៀនជំនាញគេប់គេង និងពាណិជ្ជកម្មមានយ៉ាងចេើនក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេ
កម្ពុជានៅតេខ្វះខតខ្លាំងនូវពលករក្នុងសេុក សមេប់បមេើការក្នុងមុខ
តំណេងផ្នេកគេប់គេង ផ្នេកគេប់គេង/តេួតពិនិតេយកមេិតមធេយម និង
ផ្នេកជំនាញវិជា្ជាជីវៈផេសេងទៀត (HR Inc. Cambodia & Garment
IndustryProductivityCenter2008)។ក្នុងវិស័យសំណង់ពលករ
កម្ពុជាធ្វើបានតេការងារបេើកមា្លាំង និងការងារមានជំនាញទាប រើឯអ្នក
មានជំនាញខ្ពស់ៗ  និងវិស្វករភាគចេើន សុទ្ធតេជាជនបរទេស។ ក្នុង
វិស័យកាត់ដេរ ជាពិសេសផ្នេកផលិតកម្ម ជនបរទេសបមេើការទាំង
អស់ក្នុងមុខតំណេងកំពូលគេទាំងពីរ និងបមេើការក្នុង ៥០%នេមុខ
តំណេងកំពូលគេទាំងបួន(Un2012)។

តើគេឹះស្ថានឧត្តមសិកេសាបណ្តុះបណ្តាលអ្វីខ្លះ?
បេព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាដើមឡើយមិនបានផ្តល់អាទិភាពលើការអប់រំ

ថា្នាក់ឧត្តមសិកេសាទេ។ តាំងពីដើមទសវតេសរ៍១៩៩០ មក កម្ពុជាបាន
ចំណយជាមធេយម ២%នេចំណយសរុប ទៅលើការអប់រំថា្នាក់ឧត្តម
សិកេសា។នៅចុងទសវតេសរ៍១៩៩០ឯកជនភាវូបនីយកម្មបានចាប់ផ្តើម
ឡើង ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនចំនួនសិសេសបញ្ចប់ការសិកេសាថា្នាក់
វិទេយាល័យ។តាំងពីពេលនោះមកគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសារដ្ឋនិងឯកជន
កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ពីតេឹម ១៨គេឹះសា្ថានក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ៩៧
គេឹះសា្ថានក្នុងឆ្នាំ២០១១ (Mak 2012)។ និសេសិតថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា
បានកើនឡើងពី ១០.០០០នាក់នៅដើមទសវតេសរ៍១៩៩០ ដល់ជាង
២២០.០០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ដូចបានរៀបរាប់ខងលើគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាមិនបានផ្តល់កម្មវិធី
សិកេសាបេកបដោយគុណភាព និងសេបតាមតមេូវការនេទីផេសារការងារ
និងសេដ្ឋកិច្ចឡើយដោយសារកតា្តោមួយចំនួន។ទី១កេពីការឧបត្ថម្ភ
គាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុមិនបានគេប់គេន់ បេទេសកម្ពុជាមិនទាន់មាន
គោលនយោបាយសុីចងា្វាក់គា្នាល្អទេ។ ពងេងគោលនយោបាយថ្មីៗ
ស្តីពីចក្ខុវិស័យនេឧត្តមសិកេសាឆ្នាំ២០៣០ ដេលឆ្លើយតបបានកាន់តេ
បេសើរទៅនឹងបរិបទអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចនិងតមេូវការទីផេសារ
កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការអនុម័ត(Mak2012:31)។

ទី២ ឧត្តមសិកេសាផ្តោតលើការពងេីកវិសាលភាព និងបរិមាណ
ដោយមិនសូវផ្តោតលើការពងេឹងគុណភាព និងតមេូវការទីផេសារការងារ
នោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងផេនការអប់រំឆ្នាំ២០០៥-២០០៩ មាន
កំណត់ចេបាស់ពី គោលដៅបង្កើនចំនួននិសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀនពី
២៥.០០០នាក់នៅឆ្នាំសិកេសា២០០៤-០៥ដល់៩០.០០០នាក់នៅឆ្នាំ
២០១០ ប៉ុន្តេជាក់ស្តេងចំនួននិសេសិតបានកើនដល់ជាង ២០០.០០០
នាក់នៅឆ្នាំ២០១១។ ទើបតេពេលថ្មីៗ នេះទេ ដេលរដ្ឋាភិបាលបាន
សង្កត់ធ្ងន់លើគុណភាពឧត្តមសិកេសា និងលក្ខណៈសមសេបទៅនឹង
តមេូវការ។ក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលផ្តល់មូលនិធិបេមាណជា៥០%សមេប់
"គមេងបង្កើនគុណភាពនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពឧត្តមសិកេសា"ដេល
ធនាគារពិភពលោកចូលរួមផ្តល់ជំនួយឲេយដេរ(Mak2012)។គមេង
នេះមានគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគេប់គេង បងេៀន និង
សេវជេវនេគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសាទាំងអស់របស់រដ្ឋនិងឯកជន។"កេុម
ការងារបច្ចេកទេសផ្នេកឧត្តមសិកេសា" ដេលមានការចូលរួមពីដេគូ
អភិវឌេឍន៍និងវិស័យឯកជនក៏តេូវបានបង្កើតឡើងដេរ។

ទី៣ ការផ្តល់សេវាអប់រំជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មរបស់គេឹះសា្ថាន
ឧត្តមសិកេសាឯកជនភាគចេើនគឺចេើនតេផ្តោតលើការរកបេក់ចំណេញ
និងសមត្ថភាពរកចំណូលក្នុងរយៈពេលខ្លី ជាជាងការជួយរួមចំណេក
ដល់ការអភិវឌេឍជាតិក្នុងរយៈពេលវេង(O’Brien2004)។គេឹះសា្ថាន
ឯកជនទាំងនោះ ផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាទេង់ទេយតូចដោយសារ
ដើមទនុមានកមេតិហើយអាចដណំើរការបានដោយពងឹផ្អេកទាងំសេងុ
ទៅលើការបង់ថ្លេសិកេសារបស់និសេសិត។ សា្ថានភាពនេះបង្ខំឲេយគេឹះសា្ថាន
ឯកជននានាតេូវបេឹងបេងទាក់ទាញសិសេសឲេយចូលសិកេសាក្នុងគេឹះសា្ថាន
របស់ខ្លនួជាជាងបេងឹធ្វើការសេវជេវនិងបងេៀនជំនាញដេលសេដ្ឋកិច្ច
ជាតិតេូវការ។ មេយា៉ាងទៀត បេក់ចំណូលមួយភាគធំតេូវបានចំណយ
ទៅលើផ្នេករដ្ឋបាលដេលនាំឲេយពួកគេមិនអាចពងេីកកម្មវិធីសិកេសាបាន
ជាពិសេសមុខវិជា្ជាវិទេយាសាសេ្តដេលតេូវចំណយចេើន។

បទដ្ឋានធូរលុងក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀន ដេលផ្តល់សារៈសំខន់
ដល់លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ ចេើនជាងសមត្ថភាពសិកេសាសេវជេវ បានធ្វើ
ឲេយសិសេសដេលមានលទ្ធភា ពបង់បេក់ អាចចូលសិកេសានៅថា្នាក់ឧត្តម
សិកេសាបានយ៉ាងងាយសេួល។ភាពងាយសេួលនេះ ធ្វើឲេយសិសេសបញ្ចប់

រូបភាព១៖តមេូវការនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិសេសិតឧត្តមសិកេសា
នៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៩ដល់២០១៤
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តារាង១. ភាគរយនេនិសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិកេសាផ្នេកវិទេយាសាសេ្តនិងភាគរយនេកមា្លាំងពលកម្មមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នេក
បច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈនៅបេទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍

កម្ពុជា វៀតណម ឥណ្ឌូនេសុី មា៉ាឡេសុី សិង្ហបុរើ

ភាគរយនេនិសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀនថា្នាក់ឧត្តមសិកេសាផ្នេក
វិទេយាសាសេ្តនិងវិស្វកម្មផលិតកម្មនិងសំណង់សុខភាពនិង
សុខុមាលភាពនិងកសិកម្ម

26.64 19.87  
(មិនរាប់និសេសិតចុះឈ្មោះចូលរៀន
ឧត្តមសិកេសាផ្នេកវិទេយាសាសេ្ត)

32.87 45.31 53.15 

ភាគរយនេកមា្លាំងពលកម្មមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នេក
បច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ

1.1 20 9.39 11.91 12.48 

បេភព៖Un(2012)
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វិទេយាល័យតេងបន្តការរៀនសូតេនៅថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា ជាជាងទៅសិកេសា
ក្នុងវគ្គអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ។  ដោយសារ
ការបងេៀនពុំមានគុណភាពនិសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសាអាចរកការងារធ្វើ
មិនបានសោះឬក៏មិនបានពេញលេញតាមមុខជំនាញរបស់ខ្លួនទេ។

តើគេឹះស្ថានអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិង
វិជា្ជាជីវៈបណ្តុះបណ្តាលអ្វីខ្លះ?

តាំងពីទសវតេសរ៍១៩៩០ មក គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
លើការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ បានផ្តោត
ជានិច្ចលើការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ តាមរយៈការផ្តល់បំណិនមូលដ្ឋាន
ផេសេងៗទៅឲេយបេជាជនកេីកេនៅតំបន់ជនបទ និងជួយទេទេង់ដល់ការ
អភិវឌេឍសមត្ថភាពបុគ្គលតាមរយៈការផ្តល់ជំនាញ។ បេទេសកម្ពុជា
ផ្តល់អាទិភាពដល់ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ
ចេើនជាង ដល់ឧត្តមសិកេសា ដេលអាចពិនិតេយឃើញតាមការចំណយ
ចេើនជាងទៅលើនិសេសិតមា្នាក់ៗ ក្នុងការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេក
ទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ គឺរហូតដល់ ៨០%នេចំណយឯកតាសរុប ធៀប
នឹងតេឹម ៦៧%សមេប់ឧត្តមសិកេសា (Un 2012)។ អាទិភាពនេះ
តេូវបានពងេឹងឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវតេសរ៍២០០០ មក តាម
រយៈការបង្កើតកេសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ នៅឆ្នាំ
២០០៥។ចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការយកចិត្តទុក
ដក់តាមរយៈ ការបង្កើនចំណយថវិការដ្ឋសមេប់កេសួងនេះ ចាប់ពី
៧៥០.០០០ដុលា្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ១៣លានដុលា្លារ
អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១២(Un2012)។វិស័យឯកជនក៏វិនិយោគយ៉ាង
ចេើនលើការអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈដេរ ប៉ុន្តេ
គេមិនទាន់រកបានតួលេខជាក់លាក់ទេ។

នៅពេលបច្ចុបេបន្ន បេព័ន្ធអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិង
វិជា្ជាជីវៈមានវិទេយាសា្ថាន និងសាលាពហុបច្ចេកវិជា្ជាចំនួន ៣៩ និង
មជេឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈតាមខេត្តចំនួន ២៥ដេលផ្តល់នូវ
កម្មវិធីសិកេសាចេើនបេភេទ និងចេើនកមេិត ដូចជា ថា្នាក់បរិញ្ញាប័តេ
ថា្នាក់បរិញ្ញាប័តេជាន់ខ្ពស់  និងថា្នាក់បណ្ឌិត។ នាពេលថ្មីៗនេះ មាន
គមេងចំនួនពីរសមេប់ពងេកីការអប់រំនិងបណ្ដះុបណ្ដាលបច្ចេកទេស
និងវិជា្ជាជីវៈគឺមាន"កម្មវិធីសាកលេបងផ្តល់បច្ចេកវិទេយាកេយការបេមូល
ផល និងការបំពេញជំនាញសមេប់អ្នកកេីកេនៅតំបន់ជនបទ" និង
"គមេងពងេងឹការអប់រំ និងបណ្ដះុបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ"
ដេលគំាទេដោយ ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ និងមូលនិធិបេទេសជបុ៉ន
សមេប់ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។

ថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់អាទិភាពដល់ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ ហើយការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និសេសិតបាន
កើនឡើងពី២៧.៨៩៤នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ដល់១៦៨.៦៣០នាក់ក្នុង
ឆ្នាំ២០០៩(ILO&NIS2010)ក្តីក៏កំណើននេះនៅយឺតជាងកំណើន
ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឧត្តមសិកេសា។បេទេសកម្ពុជាបេឈមមុខនឹង
ឧបសគ្គជាចេើនក្នុងការពងេីកការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស
និងវិជា្ជាជីវៈ។ ទី១ គឺកង្វះមូលនិធិសមេប់ទិញសមា្ភារៈនិងមា៉ាសុីនថ្លេៗ
ដេលតេូវបេើក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាល។ ទី២ កិច្ចបេឹងបេងនិងធនធន
សមេប់ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈ មាន
លក្ខណៈរបា៉ាត់របា៉ាយ ពេះអនុវត្តដោយកេសួង/សា្ថាប័នជាង ១០
ខុសៗ គា្នា ដេលមានធនធនហិរញ្ញវត្ថុ និងសមត្ថភាពមនុសេសមាន
កមេិត។ ទី៣ កង្វះទុន ការលំបាកនឹងរកបានបេក់កម្ចី និងព័ត៌មាន

ទីផេសារមិនពេញលេញ បានបង្កឧបសគ្គដល់គេឹះសា្ថានអប់រំនិងបណ្ដុះ
បណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ ក្នុងការពងេីកដេនគេបដណ្ដប់ និង
បង្កើនមុខវិជា្ជាបើកបងេៀន  (Knight & MacLeon 2004)។ ទី៤
គេឹះសា្ថានអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈទាំងរបស់
រដ្ឋ និងឯកជន ភាគចេើនបេមូលផ្តុំនៅទីបេជុំជន ដូច្នេះមិនអាចផ្តល់
សេវាទៅឲេយបេជាជនភាគចេើនដេលរស់នៅតាមជនបទនោះទេ។ ទី៥
រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលនយោបាយនិងយន្តការគាំទេ ដើមេបី
ឲេយមានតុលេយភាពរវាងគេឹះសា្ថានអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស
និងវិជា្ជាជីវៈនឹងគេឹះសា្ថានឧត្តមសិកេសានោះទេ។ឧទាហរណ៍ក្នុងខេត្ត
ចំនួនពីរដេលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើត
សាកលវិទេយាល័យក្នុងខេត្តនីមួយៗ ជាជាងពងេឹងការអប់រំនិងបណ្ដុះ
បណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ។ ការវិភាគនៅឆ្នាំ២០០១ លើ ១១
គេះឹសា្ថានឧត្តមសិកេសាសាធរណៈដេលជាផ្នេកមួយនេកម្មវិធីសកម្មភាព
អាទិភាព បានបងា្ហាញថា ២៧% នេគេឹះសា្ថានទាំងនោះមានបើកវគ្គ
បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ ប៉ុន្តេបានទទួលតេឹមតេ ៩%
នេថវិកាប៉ុណ្ណោះ(Un2012)។រដ្ឋាភិបាលមានផេនការបង្កើតឲេយមាន
យ៉ាងហោចណស់វិទេយាល័យមួយ នៅតាមសេុកនីមួយៗ ជាជាង
បង្កើតមជេឈមណ្ឌលអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជា្ជាជីវៈ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងមតិមួយចំនួនផ្នេកគោល
នយោបាយ

ទីផេសារការងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុបេបន្ន
ដេលមានទេង់ទេយតូចនៅឡើយ គេអាចសំគាល់បានតាមរយៈ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននៅតំបន់ទីកេុង វិស័យឧសេសាហកម្មបេើ
បច្ចេកវិទេយាកមេិតទាប វិស័យសេវាកម្មកំពុងរើកដុះដល តំបន់ជនបទ
មានការអភិវឌេឍតិច និងសេដ្ឋកិច្ចមួយភាគធំផ្អេកលើកសិកម្ម។
មូលដ្ឋានគេឹះសេដ្ឋកិច្ចនៅមានលក្ខណៈតូចចង្អៀត ដេលអាចពិនិតេយ
ឃើញតាម ចំនួនភាគរយបេជាជនដ៏ចេើនដេលធ្វើការក្នុងវិស័យ
កសិកម្ម វិស័យឧសេសាហកម្មពឹងផ្អេកធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្នេកកាត់ដេរនិង
សំណង់ហើយនិង វិស័យសេវាកម្មពឹងផ្អេកទៅលើទេសចរណ៍និងនា
ពេលថ្មីៗនេះទៅលើផ្នេកធនាគារផងដេរ។

បច្ចុបេបន្ន នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្តើមពងេីកមូលដ្ឋាន
គេឹះ និងឈានទៅបង្កើនផ្នេកផលិតកម្ម គេឃើញមានតមេូវការយ៉ាង
ចេើននវូធនធនមនសុេសដេលមានជនំាញបច្ចេកទេសនងិឯកទេសខង
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