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ផលប ៉ះពាលន់ៃកវូីដ-១៩ ទៅទលើៃិទោជិក 
អនុក្រមននលទ្ធផលសង្ខេប1 ទ្ិនននយ័ជុុំ ទ្ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ 

ង្ោយ ក្រុមហ នុអខគរក្ាវក្ាវ នខិ ង្វទ្ិការអនាគត2 
 

ក្រោយពីកិច្ចរពមក្រពៀងសន្ធិសញ្ញា ទីរកុងប៉ា រសីឆ្ន ាំ១៩៩១ ោរបា ស់ប្តូរដស៏ាំខាន្ម់យួកនុងរប្ក្ទស គឺោរធ្លា កចុ់្ុះកាំលាំងពលកមមក្ៅកនុងវ ិ
ស័យកសិកមមដដលបន្រសូប្យកកាំលាំងពលកមមជាក្រច្ើន្កនុងរប្ក្ទសជាយូរមកក្ ើយ3។ ោរធ្លា កចុ់្ុះក្ន្ុះប្ណ្តត លមកពីោររសូប្យកពលកមម
កនុងោរក្្វើកសិកមមខាន ត្ាំ ោរក្រប្ើរបស់ក្រគឿងយន្តជាំន្ួសក្ោយកាំលាំងមនុ្សស ន្ិងោរក្កើន្ក្ ើងនន្ក្សដឋកិច្ចកនុងវស័ិយក្សសងៗក្ទៀត4។ វស័ិ
យដដលរមួច្ាំដែកជរមុញក្សដឋកិច្ចកមពុជាសាំខាន្់ៗ ដូច្ជា សាំែង ់ក្ទសច្រែ៍ ន្ិងវាយន្ភែ័ឌ  ដដលមនិ្ជាប្ព់ាកព់ន័្ធន្ឹងវស័ិយកសិកមម គឺជា
រប្ភពយ៉ា ងសាំខាន្ក់នុងោរសតល់ោរងារដល់រប្ជាពលរដឋតាំងពីឆ្ន ាំ២០១២5។ ដូក្ច្នុះក្ ើយ ច្ាំន្ួន្ន្ិក្យជិកឬអ្នកក្្វើោរ បន្ក្កើន្ក្ ើងរប្មាែ 
៥០ ភាគរយ។ ក្ប្ើក្ ុះជាមាន្សញ្ញា ែវជិជមាន្6 ន្ិងមាន្ភាព្ន្រ់ ាំខាា ាំងនន្ក្សដឋកិច្ចកតី ោរឆ្ាងរាលដាលនន្ជាំងឺ កូវដី-១៩ ជាសាកល បន្ក្្វើ
ក្ោយក្សដឋកិច្ចជាតមិនិ្មាន្លាំន្ឹងដដលប្ងកក្ោយមាន្សលប្៉ាុះពាល់ដល់កាំក្ែើ ន្ ន្ិងោរអ្ភវិឌ្ឍក្សដចកិច្ចនាក្ពលប្ច្ចុប្បន្ន។  

ក្ដាយកតស់ាំគាល់ពីកងវុះខាតពតម៌ាន្ក្ៅថ្នន កក់្រោម ក្ដើមបសីតល់ជាជាំន្ួយដល់ោរក្្វើក្គាលន្ក្យបយក្ឆ្ាើយតប្ន្ឹងោរឆ្ាងរាលដាលនន្
ជាំងឺក្ន្ុះ រកុម  ុន្អ្ងគររសាវរជាវន្ិងសតល់រប្ឹកា ស ោរែ៍ជាមយួក្វទិោរអ្នាគត បន្សតួច្ក្សតើមោរសិកាពីសលប្៉ាុះពាល់ក្សដឋកិច្ចប្ណ្តត លម
កពីកូវដី-១៩7 ន្ិងោរពិកាក្គាលន្ក្យបយក្លើោរឆ្ាងរាលដាលនន្ជាំងឺក្ន្ុះ។ ក្គាលប្ាំែងនន្ោរសិកាគឺោរក្រជើសយកសាំណ្តករគួសារកនុង
រប្ក្ទសក្ដាយនច្ដន្យក្ដើមបកីាំែតន់្ិងវាយតនមាសលប្៉ាុះពាល់ក្សដឋកិច្ចប្ណ្តត លមកពីកូវដី-១៩។ អ្នុ្រកមនន្លទធសលសក្ងេប្ក្ន្ុះន្ឹងសតល់ឱ
ោសដល់អ្នកពាកព់ន័្ធកនុងោរក្្វើក្គាលន្ក្យបយ ក្ដើមបដីសវងយល់ពីលទធសលនន្ោររសាវរជាវដដលទទួលបន្ពីោររប្មូលពតម៌ាន្នន្ជុាំន្ិមួ
យៗរប្ស់គក្រមាងរសាវរជាវក្ន្ុះ។ ដសនកប្នាា ប្ន់ន្របយោរែ៍សក្ងេប្ក្ន្ុះន្ឹងប្ងាា ញពីលទធសលនន្សលប្៉ាុះពាល់ក្លើន្ិក្យជិកឬអ្នកក្្វើោរក្ោយ
ក្គ។  

 
១. ក្រង្េទ្ការងារ និខទ្ីតុំខ 
តរាងទី១ ប្ងាា ញអ្ាំពីរប្ក្ភទនន្ោរងារក្ៅតមមុខងារន្ិមយួៗ ដដលទិន្នន្យ័ក្ន្ុះប្ងាា ញយ៉ា ងច្ាស់អ្ាំពីរប្ក្ភទោរងារប្ស់អ្នកក្ឆ្ាើយ

តប្ោរអ្ក្ងកតបន្រប្មូលសតុ ាំក្ៅកនុងសរសរសតមភក្សដឋកិច្ច ាំងប្នួ្ដូច្ដដលបន្ក្រៀប្រាប្ខ់ាងក្លើ។  

 
1 ោរសិកាក្ន្ុះរតូវបន្ សតួច្ក្សតើម តកដ់តង ន្ិងអ្នុ្វតតក្ដាយរកមុ  ុន្អ្អ្ងគររសាវរជាវ ន្ិងសតល់រប្ឹកា ោរវភិាគន្ិងោរសរក្សររបយោរែ៍គឺក្្វើក្ ើងកនុងកចិ្ជជានដគូរគក្រមាង
ជាមយួក្វទោិរអ្នាគត។  
2 ោរសិកាក្ន្ុះគាាំរទក្ដាយ រដាឋ ភបិលអ្សូ្រ្សាត លីតមរយៈនាយកដាឋ ន្ទាំនាកទ់ាំន្ងអ្ន្តរជាតិន្ិងពាែិជជកមម ជាមយួន្ងឹ The Asia Foundation។ ោរប្ងាា ញកនុងោរសិកាក្ន្ុះគឺ
ជាមតកិ្យលប្ល់ផ្ទា ល់រប្ស់អ្នកន្ិពន្ធ ដដលមនិ្ជាប្ព់ាកព់ន័្ធជាមយួន្ឹង រដាឋ ភបិលអ្ូស្រ្សាត លី ន្ិង The Asia Foundation ក្ ើយ។ 
3 ោរងារកនុងកសិកមមមាន្រប្មាែ 80 ភាគរយនន្ោរងារសរបុ្កនុងឆ្ន ាំ ១៩៨៣។ ក្ៅឆ្ន ាំ ២០១៩ មាន្រប្មាែ 32.3 ភាគរយ (World Bank, 2019)។ 
4 ក្មើល  https://opendevelopmentcambodia.net/topics/labor/ សាំរាប្ព់តម៌ាន្ប្ដន្ែម។  
5 World Bank (2018)។ 
6 ប្ច្ចុប្បន្ន កមពុជាមាន្អ្រតពលកមមខពស់ជាងក្គក្ៅតាំប្ន្ោ់សីុោក្គនយ ៍(82.7 ភាគរយ ក្យងតមរបយោរែ៍ 2018 ILO report ន្ងិមាន្អ្រតរប្ជាជន្ដដលរគប្ោ់យុក្្វើោរ
ក្កើន្ក្រច្ើន្ជាងអ្រតកាំក្ែើ ន្រប្ស់រប្ជាជន្ ាំងមលូ (growing faster than its total population)។ សតិតិក្ន្ុះរសប្ក្ៅតមអ្រតគាម ន្ោរងារ ប្ក្ៅកនុងរប្ក្ទស (ជាទូក្ៅ ប្
ជាង 1 ភាគរយ (ILO, 2018)) ក្ ើយវាជាសញ្ញា ែវជិជមាន្នន្កាំក្ែើ ន្ក្សដឋកិច្ចជាត។ិ 
7 ក្រប្ើរបស់វ ិ្ ីសាស្រ្សតក្រជើសសាំណ្តកតមរកុម។ សាំណ្តកដប្ងដច្កជារកមុតមកាំរតិក្ខតត រសុក ន្ងិភមូ។ិ ោរអ្ក្ងកតន្ឹងរតូវក្្វើក្ ើងជាប្ន្តប្នាា ប្ ់(longitudinal study) ដដលក្ផ្ទត ត
ក្ៅក្លើន្ិក្យជកិ រគសួារដដលមាន្ជាំន្ួយខាន តតូច្ ន្ិងកសិករ កនុងក្ខតតកាំពត កាំពងស់ពឺ សាវ យក្រៀង ក្សៀមរាប្ ន្ងិរាជធ្លន្ីភនាំក្ពញ។ សាំរាប្ព់តម៌ាន្ប្ដន្ែមអ្ាំពីោរក្រជើសក្រ ើសសាំណ្តក 
ន្ិងវ ិ្ សីាស្រ្សតក្រជើសក្រ ើសសូម កទ់ងមកក្លក Ian Ramage តមរយៈ ian@angkorresearch.com។ 

https://opendevelopmentcambodia.net/topics/labor/
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_649885/lang--en/index.htm
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29811?show=ful
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តរាងទី១៖ រប្ក្ភទោរងាររប្ស់ន្ិក្យជិក 
រប្ក្ភទោរងារ ច្ាំន្នួ្ ភាគរយ 

កមមករ/កមមោរនី្ ក្រាងច្រក 629 37.6 
កមមករ/កមមោរនី្ សាំែង់ 273 16.3 
អ្នកសីុឈ្នួលក្ វ្ើកសិកមម 106 6.3 
អ្នកក្ វ្ើោរកនុងវស័ិយប្ដិសណ្តឋ រកិច្ច និ្ងក្សវាច្ាំែីោហារ 93 5.6 
បុ្គគលិករកុម  ុន្ឯកជន្ 73 4.4 
អ្នកក្ វ្ើោរកនុងវស័ិយក្សវាកាំសាន្តនិ្ងរកសីុសាូវក្ភទ 64 3.8 
រគូប្ក្រងៀន្ 62 3.7 
អ្នកក្ប្ើកប្ររថយន្តឈ្នួល 56 3.3 
ប្៉ាូលីស  ហាន្ 49 2.9 
បុ្គគលិកសាធ្លរែៈ (កនុងរកសួង ក្មឃុាំ ក្មភូមជិាក្ដើម) 41 2.4 
ក្សសងៗ8 229 13.8 

 

 

ភាគក្រច្ើន្កនុងច្ាំក្ណ្តមន្ិក្យជិក ាំងអ្ស់បន្ប្ញ្ញជ កថ់្នពួកក្គក្្វើោរកនុងក្ខតតដដលក្គរស់ក្ៅ (27.5%) ក្លើកដលងក្ខតតកាំពត។ ពាកក់
ណ្តត លនន្ន្ិក្យជិកកនុងក្ខតតកាំពត (53.4%) គឺក្្វើោរកនុងក្ខតតក្សសង។ តាំប្ន្ស់ាំខាន្់ៗ ដដលន្ិក្យជិកច្ាំណ្តករសុកមកក្្វើោរគឺ រាជធ្លន្ីភនាំក្ពញ 
(36%) រកុងរពុះសី នុ្ (29%) ក្ខតតកណ្តត ល (9%) ន្ិងរប្ក្ទសនថ (7%)។ ទីតាំងលាំអ្ិតដដលរប្មូលសតុ ាំន្ិក្យជិកមកក្្វើោរបន្ប្ងាា ញកនុង
តរាងទី២ ខាងក្រោម។ 
 

តរាងទី២៖ ទីតាំងោរងាររប្ស់ន្ិក្យជិក (ក្រប្ៀប្ន្ឹងរសកុកាំក្ែើ ត) 

ក្ខតត/រកុង  ភនាំក្ពញ ក្សៀមរាប្ កាំពត សាវ យក្រៀង កាំពងស់ពឺ សរបុ្ 

  # % # % # % # % # % # % 
ក្ វ្ើោរកនុងភូមិ 42 10.9 92 34.6 53 16.5 17 5.4 32 8.3 236 14.1 
ក្ វ្ើោរកនុងឃុាំ 44 11.4 65 24.4 27 8.4 19 6.1 38 9.8 193 11.5 
ក្ វ្ើោរកនុងរសុក 155 40.1 41 15.4 40 12.4 129 41.1 84 21.8 449 26.8 
ក្ វ្ើោរកនុងក្ខតត 125 32.3 38 14.3 21 6.5 102 32.5 174 45.1 460 27.5 
ក្ វ្ើោរកនុងក្ខតតក្សសង 20 5.2 16 6 172 53.4 44 14 58 15 310 18.5 
ក្ វ្ើោរក្ៅក្រៅរប្ក្ទស 1 0.3 14 5.3 9 2.8 3 1 0 0 27 1.6 
សរបុ្ 387 100 266 100 322 100 314 100 386 100 1675 100 

 

 

 
8 ក្សសងៗ រមួប្ញ្ចូលោរងារមយួច្ាំន្នួ្ដូច្ជា សន្តសុិខ អ្នកប្កដរប្ ន្ិងជាងជួសជុលម៉ាូតូ។ 
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២. ផលប ៉ះពាល់ននរូវីដ-១៩ ង្លើក្ារ់ខែនិង្ោជិរ 
រោ វិកទី១ ប្ងាា ញអ្ាំពីរបកច់្ាំែូលកនុងដខមករា ន្ិងក្មសា ឆ្ន ាំ២០២០។ ជាម្យម របកដ់ខរប្ស់ន្ិក្យជិកបន្ធ្លា កចុ់្ុះជាខាា ាំងកនុងកាំ

 ុងដខ ាំពីរ។ របកដ់ខជាម្យមកនុងដខមករាគឺ 237.4 ដុលា កនុងមយួដខ ច្ាំដែកក្ៅដខក្មសារបកដ់ខរប្ស់ពួកក្គធ្លា កចុ់្ុះមករប្មាែ 30 ភាគ
រយ មករតឹម 167.2 ដុលា កនុងមយួដខ។ លទធសលមយួគួរក្ោយកតស់ាំគាល់សងដដរគឺច្ាំន្ួន្ន្ិក្យជិកដដលមនិ្មាន្របកដ់ខបន្ក្កើន្ក្ ើងពី 4 
ភាគរយកនុងដខមករា ដល់ 25 ភាគរយកនុងដខក្មសា។ ោរក្កើន្ក្ ើងក្ន្ុះោច្ជាមូលក្ តុមយួដសនកប្ណ្តត លមកពីោរបតច់្ាំែូលនន្រប្ក្ភទ
ោរងារដដលទទួលបន្របកច់្ាំែូលខពស់ប្ណ្តត លមកោរប្ិទឬផ្ទា កោជីវកមមមយួច្ាំន្ួន្។  
 

រោ វិកទី១៖ សលប្៉ាុះពាល់នន្កូវដី-១៩ ក្ៅក្លើរបកដ់ខន្ិក្យជិក (រប្ក្្ៀប្រវាងដខមករា ន្ិងក្មសា ឆ្ន ាំ២០២០) 

 
 

ក្ៅក្ពលក្យើងពិន្តិយលាំអ្ិតក្ៅក្លើភាពខុសគាន នន្សលប្៉ាុះពាល់ក្ៅក្លើរប្ក្ភទន្ិក្យជិកសាូវោរ (មាន្កុងរត) ន្ិងមនិ្សាូវោរ (មនិ្មាន្
កុងរត) ក្យើងោច្សក្ងកតក្ឃើញថ្នរប្ក្ភទោរងារមនិ្មាន្កុងរតទទួលបន្របកដ់ខ ប្ជាងន្ិក្យជិកដដលមាន្កុងរត ក្ ើយន្ិក្យជិក
ដដលមនិ្មាន្កុងរតកធ៏្លា កចុ់្ុះរបកដ់ខ 8 ភាគរយក្រច្ើន្ជាងន្ិក្យជិកដដលមាន្កុងរតសងដដរ កនុងកាំ ុងដខមករា ន្ិងក្មសា (ក្មើលរោ វិកទី
២)។ 
 

រោ វិកទី២៖ ក្រប្ៀប្ក្្ៀប្សលប្៉ាុះពាល់ក្ដាយកូវដី-១៩ ក្ៅក្លើន្ិក្យជិកមាន្កុងរត ន្ិងមនិ្មាន្កុងរត 
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រោ វិកទី៣ ប្ងាា ញពីសលប្៉ាុះពាល់ក្លើរបកច់្ាំែូលក្ៅតមកាំរតិវប្ប្មរ៌ប្ស់ន្ិក្យជិក។ លទធសលបន្ប្ងាា ញយ៉ា ងច្ាស់ថ្ន
ន្ិក្យជិកដដលមាន្កាំរតិវប្ប្ម ៌ប្បន្បតប់្ងច់្ាំែូលក្រច្ើន្ជាង។ ច្ាំក្ពាុះន្ិក្យជិកដដលមាន្សញ្ញា ប្រតប្រញិ្ញា បន្ថយចុ្ុះរបកច់្ាំែូល
រប្មាែ 6.5 ភាគរយ ទិន្នន្យ័ក្ន្ុះមាន្ភាគរយ ប្ក្ប្ើក្រប្ៀប្ន្ឹង ន្ិក្យជិកដដលមាន្ោរសិកាកាំរតិវទិាល័យ (20 ភាគរយ) ថ្នន កប់្ឋមសិកា 
(30 ភាគរយ) ន្ិងអ្នកមនិ្បន្ទទួលោរអ្ប្រ់ ាំជាសាូវោរ (32 ភាគរយ) ក្ ើយអ្នកដដលទទួលបន្ោរអ្ប្រ់ ាំតមវតតោរាមបន្ធ្លា កចុ់្ុះច្ាំែូលដល់
ក្ៅ 42 ភាគរយ។  
 

រោ វិកទី៣៖ សលប្៉ាុះពាល់របកច់្ាំែូលរប្ស់ន្ិក្យជិកតមកាំរតិវប្ប្ម ៌

 
 

សលប្៉ាុះពាល់រប្ស់កូវដី-១៩ ក្ៅក្លើន្ិក្យជិកកម៏ាន្ភាពខុសគាន ក្ៅតមទីតាំងភូមសិាស្រ្សតសងដដរ (រោ វិកទី៤)។ ក្ៅក្ខតតកាំពក របក់
ឈ្នួលរប្ស់ន្ិក្យជិកធ្លា កចុ់្ុះ 39 ភាគរយគិតរតឹមដខក្មសា តមពីក្រោយក្ដាយក្ខតតក្សៀមរាប្ សាវ យក្រៀង ន្ិងកាំពងស់ពឺ ដដលធ្លា កចុ់្ុះរប្មាែ 
31 ភាគរយដូច្ៗគាន  ន្ិងក្ៅរាជធ្លន្ីភនាំក្ពញធ្លា កចុ់្ុះ 23 ភាគរយ។ ោរធ្លា កចុ់្ុះរបកច់្ាំែូលខាា ាំងក្ៅកនុងក្ខតតកាំពតោច្ប្ណ្តត លមកពីរប្ក្ភទ
ោរងារដដលពួកក្គក្្វើគឺោរងារសាំែងដ់ដលជាទូក្ៅជារប្ក្ភទោរងារមនិ្សាូវោរ (94.5 ភាគរយ មនិ្មាន្កុងរត) ក្ន្ុះក្ប្ើក្រប្ៀប្ក្្ៀប្ជាមយួ
ន្ិក្យជិកក្ៅភនាំក្ពញដដល ២ ភាគ ៣ នន្ពួកក្គគឺជាន្ិក្យជិកដដលមាន្កុងរត។  
 

រោ វិកទី៤៖ សលប្៉ាុះពាល់នន្កូវដី-១៩ ក្ៅក្លើន្ិក្យជិកតមតាំប្ន្់សិកា 
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ក្ប្ើពិន្ិតយក្ៅក្លើសលប្៉ាុះពាល់ក្ៅតមរប្ក្ភទោរងារវញិ ក្យើងក្ឃើញថ្នអ្នកដដលប្ាំក្រ ើោរងារកនុងវស័ិយក្សវាកាំសាន្តន្ិងរកសីុសាូវក្ភទ រតូវ
បន្រកក្ឃើញថ្នបន្ធ្លា កចុ់្ុះរបកច់្ាំែូលក្រច្ើន្ជាងក្គ (84.5 ភាគរយ) ប្នាា ប្ម់កគឺប្ុគគលិកដសនកក្សវាន្ិងប្ដិសណ្តឋ រកិច្ច (56.4 ភាគរយ) 
ដសនកសាំែង ់(36.8 ភាគរយ) វស័ិយក្រាងច្រក (29.8 percent) ន្ិងអ្នកសីុឈ្នួលកនុងវស័ិយកសិកមម (25 ភាគរយ)។  
 

រោ វិកទី៥៖ សលប្៉ាុះពាល់នន្កូវដី-១៩ ក្ៅក្លើន្ិក្យជិកតមរប្ក្ភទោរងារ 

 

 

៣. សង្ខេបននលទ្ធផល 
លទធសលនន្ោររប្មូលទិន្នន្យ័ជុាំទី១ បន្ប្ងាា ញថ្នន្ិក្យជិករគប្វ់ស័ិយ ាំងអ្ស់រងសលប្៉ាុះពាល់អ្វជិជមាន្ពីោរឆ្ាងរាលដាលនន្ជាំងឺ 

កូវដី-១៩។ ជារមួរបកដ់ខរប្ស់ពួកក្គធ្លា កចុ់្ុះរប្មាែ 30 ភាគរយ ច្ក្នាា ុះដខមករា ន្ិងដខក្មសា ឆ្ន ាំ២០២០។ ជាោរកាំែតស់ាំគាល់មយួសាំរាប្់
អ្នកតកដ់តងក្គាលន្ក្យបយ លទធសលប្ងាា ញថ្ន ន្ិក្យជិកមាន កក់នុងច្ាំក្ណ្តម៤នាកប់្ញ្ញជ កថ់្នពួកក្គមនិ្ទទួលបន្របកដ់ខកនុងដខក្មសា 
ដដលតួក្លខក្ន្ុះក្កើន្ពី មាន កក់នុងច្ាំក្ណ្តម២៥នាក ់ក្ៅកនុងដខមករា។ 

ក្លើសពីក្ន្ុះក្ៅក្ទៀត សលប្៉ាុះពាល់មនិ្មាន្ភាពក្សមើគាន ក្ៅក្លើរគប្រ់ប្ក្ភទន្ិក្យជិកក្ទ។ ន្ិក្យជិកដដលមនិ្មាន្កុងរតោរងារទទួល
បន្របកឈ់្នួល ប្ជាងន្ិក្យជិកដដលមាន្កុងរតោរងារតាំងដតមុន្ក្ពលឆ្ាងរាលដាលនន្ជាំងឺ ក្ ើយគមាា តក្ន្ុះគឺវាោន្ដ់តក្កើន្ក្ ើងច្ក្នាា ុះ
ក្ពលដខមករា ន្ិងដខក្មសា។ រសក្ដៀងគាន ក្ន្ុះដដរ ន្ិក្យជិកដដលមនិ្មាន្ ឬមាន្កាំរតិវប្ប្ម ៌ប្រងោរធ្លា កចុ់្ុះរបកក់្ប្ៀវតសខាា ាំងក្ប្ើក្រប្ៀប្ន្ឹង
ន្ិក្យជិកដដលមាន្កាំរតិវប្ប្មខ៌ពស់។ 

លទធសលកប៏្ងាា ញពីភាពខុសគាន ខាា ាំងក្ប្ើក្យើងពិន្ិតយក្ៅតមតាំប្ន្សិ់កាកដូ៏ច្ជាវស័ិយនន្រប្ក្ភទោរងារសងដដរ។ ន្ិក្យជិកដដលក្ៅ
តមក្ខតតជាទូក្ៅរងោរធ្លា កចុ់្ុះរបកក់្ប្ៀវតសក្រច្ើន្ជាងអ្នកដដលក្ៅរាជធ្លន្ីភនាំក្ពញ។ ជាចុ្ងក្រោយ ន្ិក្យជិកក្ៅកនុងវស័ិយកសិកមមបន្ធ្លា ក់
ចុ្ុះរបកព់លកមមដត 25 ភាគរយប្៉ាុក្ណ្តណ ុះ ក្ន្ុះក្ប្ើក្រប្ៀប្ក្្ៀប្ន្ឹងអ្នកដដលក្្វើោរកនុងវស័ិយក្សវាកាំសាន្តន្ិងរកសីុសាូវក្ភទដដលប្ញ្ញជ ករ់បប្ថ់្នពួក
ក្គធ្លា កចុ់្ុះច្ាំែូលដល់ក្ៅ 85 ភាគរយ។  
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វស័ិយសសវាកំសាន្តនិ្ងរកស ៊ីផ្លូវសេទ 

ប គ្គលិកផ្ផ្ែកសសវានិ្ងបដិសណ្ឋា រកិច្ច 
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វស័ិយសោងច្ក្ក 

អ្ែកស ៊ីឈ្ែួលកែ ងវស័ិយកសិកម្ម 


