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ការប្រើ្ាសផ់លតិផលប្រឿង្សវឹង និងយវុវយ័ 

នៅត្រនេសក្ម្ពុជា ត្រហែល ៤៦% នៃម្ៃុសសនេញ               
វយ័ គឺជាអ្នក្នត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹក្នុងរយៈនេល
៣០នងៃក្ៃលងម្ក្ ក្នុងន ោះរុរសនត្រើត្ាស់នត្គឿង   
ស្សវងឹនត្រើៃជាងស្រសតីដល់នៅ ២.៤ដង នែើយអ្ត្ា
នត្រើត្ាស់នៃោះមិ្ៃខុសគ្នន  រវាងអ្នក្នៅេីត្ក្ុងៃិងេី
ជៃរេនេ។ ររចុរបៃននគសនងេរន ើញថា មាៃៃិ ន  
ការនក្ើៃន ើង នៃការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹក្នុង
រាំនោម្យុវវយ័។នរើនោងាម្ការអ្នងេរថាន ក់្ 
ជារិសតីេីឥរោិរងត្រងុយនត្គ្នោះថាន ក់្ក្នុងរាំនោម្      
យុវវយ័ឆ្ន ាំ២០១០ាៃរង្ហា ញថា៥៧.៦%នៃយុវរី 
ៃិង៨១.៤៤%នៃយុវជៃ អាយុេី១០ដល់១៩ឆ្ន ាំាៃ
នត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ នែើយេួក្នគចារ់ន្តើម្នត្រើ
ត្ាស់នៅអាយុ១២ឆ្ន ាំ។ 

 

អ្ត្ានត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹក្នុងរយៈនេល ៣០នងៃនៃ
ការអ្នងេរថាន ក់្ជារិសតីេីឥរោិរងត្រងុយនត្គ្នោះថាន ក់្ក្នុង
រាំនោម្យុវវយ័ឆ្ន ាំ២០១០ ៃិង STEP Survey ២០១៦ 

ររមិាណ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹនត្រើត្ាស់សត្មារ់
ម្ៃុសសមាន ក់្ក្នុងរយៈនេល១ឆ្ន ាំនៅក្ម្ពុជា រាំនោម្

ម្ៃុសសនេញវយ័អាយុ ១៥ឆ្ន ាំន ើង 
 

ក្ាត រម្បងៗហដលជាំរញុឲ្យយុវវយ័នត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ 

នត្គឿងស្សវងឹអាររក្ាៃនោយង្ហយស្សលួ 

ខវោះយុេធសាស្រសត ៃិងវធិាៃការរារ់ត្រក្រនោយ                        
ត្រសិេធភាេ 

ខវោះការរូលរមួ្េីភាគីពាក់្េ័ៃធ 

ខវោះការយល់ដឹងេី្លរ ោះពាល់សុខភាេ                       
ៃិងនសដឋកិ្រចសងគម្ 

នត្គឿងស្សវងឹមាៃរនម្លទារ 

ការ្សេវ្ាយពាណិជជក្ម្ម ការនលើក្ក្ម្ពស់ការលក់្ ៃិង                     
ការឧររថម្ភក្ម្មវធីិនោយឧសាែក្រ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

ការនត្រើត្ាស់្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

ក្នុងត្រនេសក្ម្ពុជា 

នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 
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10 - 19 ឆ្ន ាំ, (២០១០) 18 - 29 ឆ្ន ាំ  (២០១៦) 18 - 69 ឆ្ន ាំ (២០១៦)



ការ្សេវ្ាយពាណិជជក្ម្ម  

 

  

នរើឧសាែក្ម្ម នត្គឿងស្សវងឹទាក់្ទាញយុវវយ័ ោ ងដូរនម្តរ? 

ហររត្រនេណី 

 

ហររសម័្យេាំនៃើរ 

 

ាម្រលក្ធារុអាកាស ដូរជា
វេិយុ ៃិងេូរេសសៃ៍ 

ការនាោះេុម្ភ្ាយ  ផ្ទ ាំងា ណូ  
រូរភាេផ្ទ ាំងធាំ ៃិងខិរតរ័ណណ
្សេវ្ាយ 
 

 ត្រេ័ៃធអីុ្ៃនធើនណរ៖ រោត ញ   
សងគម្ នគែេាំេ័រត្ក្មុ្ែ ុៃ  
 
 

 
 
▪ ការនវរខជរ់្លិរ្លនពានេញ
នោយភាេទាក់្ទាញ 

 
 
▪ ការោក់្ាាំង្លិរ្លនៅៃឹង
ក្ហៃលងលក់្ 

 

ការន្ញើសារនអ្ ិរត្រៃិូរាម្រយៈ
េូរស័េទ ៃិងក្ម្មវធីិេូរស័េទន្សងៗ
នេៀរ។ 
 
 
 
 
 
 
▪ ការោក់្ាាំង្លិរ្លនៅៃឹង
ក្ហៃលងលក់្ 

 

ការរញ្ចូ លក្នុងហខសភាេយៃត 
ឬរេរនត្ម្ៀង 
 
 
 
 
▪ ការោក់្ាាំង្លិរ្ល
នៅៃឹងក្ហៃលងលក់្ 

 

នត្រើន ម្ ោះ ឬៃិមិ្រតសញ្ញា ្លិរ្ល
នត្គឿងស្សវងឹនៅនលើ្លិរ្លមិ្ៃហម្ៃ
នត្គឿងស្សវងឹ 

ការនវរខជរ់្លិរ្លនពារនេញនោយ
ភាេទាក់្ទាញ 

 
 
 

ការោក់្ាាំង្លិរ្លនៅៃឹង
ក្ហៃលងលក់្ 
 

ការនលើក្ក្ម្ពស់ការលក់្ 

 ការនត្រើត្ាស់ារារនត្ម្ៀង ារា
ភាេយៃតលបីៗ ក្នុងការ្សេវ្ាយ 

 
 

 

 

ការ្តល់ជាត្ាក់្រង្ហវ ៃ់ ឬវរថុអ្ៃុសាវរយ៍ីនេល
េិញនត្រើៃ ឬក៏្លក់្ រញ្ចុ ោះរនម្ល ឬការហងម្ 

 
 
 

 

ក្ម្មវធីិឈ្នោះរង្ហវ ៃ់ជាសារ់ត្ាក់្ ដាំនណើ រ
ក្ម្ាៃត ឬ   សមាភ រនត្រើត្ាស់ដនេនេៀរ 

 

 

ការឧររថម្ភក្ម្មវធីិនោយឧសាែក្រ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

 

ការឧររតម្ភគ្នាំត្េដល់
ត្េឹរតិការណ៍   ជា
េិនសសក្ម្មវធីិត្រកួ្រ
កី្ឡា ៃិងរន្តៃតីក្ម្ាៃត 

 

 

 
 

 

ការឧររថម្ភក្ម្មវធីិ ៃិង
ត្េឹរតិការណ៍វរបធម៌្
ជារិ ឬអ្ៃតរជារិ 
។ល។ 
 

 

ការឧររតម្ភ្សេវ្ាយនត្កាម្
រូរភាេនលើក្ក្ម្ពស់សុខភាេ 
នោយនធវើជាសារអ្រ់រ ាំហរមាៃ
រងេរ់ររូភាេ្លិរ្លនត្គឿង
ស្សវងឹ ហងម្ទាាំងរហងវររាល់ការ
េេួលខុសត្រូវទាាំងអ្ស់នៅ
នលើអ្នក្នត្រើត្ាស់វញិ។ 

 

 

 

ការរនងេើរជាមូ្ៃិធិន្សងៗ
នដើម្បីជួយសងគម្ 
 

 
នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 



  

នរើ្លរ ោះពាល់នៃការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹមាៃអ្វីខលោះ? 

ជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ត្រជាជៃ ៣.៣លាៃ ក់្េូទាាំងេិភេនលាក្ាៃសាល រ់នោយសារ
ការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ 

ម្ៃុសសមាន ក់្សាល រ់នរៀងរាល់ េីនោយសារការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹនៅក្នុងរាំរៃ់  
ា សីុែវិក្ភាគខាងលិរ  

៤៩% នៃនត្គ្នោះថាន ក់្ររាររណ៍ គឺរោត លម្ក្េីការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ នែើយភាគ
នត្រើៃជាយុវវយ័ ១៥-២៤ឆ្ន ាំ នៅក្នុងត្រនេសញ ូ វែសឺហ ៃ, ឆ្ន ាំ២០១១ 

៣.៣% នៃGDPត្រូវាៃារ់រង់នោយសារហរការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹនៅក្នុង   
សាធារណៈរដឋកូ្នរ  , ឆ្ន ាំ២០០០ 

១៤ ត្េីលាៃដុលាល រត្រូវាៃរាំោយនលើរញ្ញា សងគម្ន្សងៗហដលរោត លម្ក្េីការ
នត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ នៅត្រនេសអូ្ស្រសាត លី 

ក្នុងរាំនោម្យុវវយ័សាល រ់២០ ក់្មាៃមាន ក់្ 
សាល រ់នោយសារ 

នត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ 

ក្នុងរាំនោម្យុវវយ័ជាអ្នក្្ឹក្នៅរាំរៃ់អាសីុា សីុែវិក្

ភាគខាងលិរ មាៃមាន ក់្ក្នុង៣ ក់្ជាអ្នក្្ឹក្នត្រើៃែួស 

នត្គឿងស្សវងឹ 

ហដលាៃសមាល រ់យុវវយ័ 

ជាក្ាត ហាៃិភ័យធាំរាំ្ុរ 

អាយុេី១៥ នៅ ២៩ ឆ្ន ាំ 

នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 



 

ររូភាេរាំរៃ់ខួរក្ាលហដលរងការរាំផ្ល ញ
នោយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

ផលរ ៉ះពាលន់នការប្រើ្ាសផ់លតិផលប្រឿង្សវឹងក្នងុចំបោមយវុវ័យ 

 
 នត្គឿងស្សវងឹមិ្ៃហម្ៃជា្លិរ្លសាម្ញ្ា ដូរ្លិរ្លដនេនេ នត្គឿងស្សវងឹ(អាល់កុ្ល)គឺជានភសជជៈ

ហដល្សាំន ើងនោយសារជារិនអ្ាណុល (C2H5OH) គ្នម ៃេណ៌ ង្ហយឆ្រន ោះ នែើយវា ជាសារធារុម្យ ងហដល
អាររោត លឲ្យេុល ៃិងរ ោះពាល់ដល់សររីាងគក្នុងខលួៃម្ៃុសសោ ងធៃៃ់ធៃរ។ 

 

  

 ការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹែួសក្ត្មិ្រ្ដល់្លវាិក្ោ ងធៃៃ់ធៃរដល់ សុខភាេ នសដឋកិ្រច ៃិងសងគម្ ជា
េិនសសម្ៃុសសជុាំវញិខលួៃ ដូរជាសមាជិក្ត្គួសារ មិ្រតភិក្តមិ្រតរមួ្ការង្ហរ ៃិងអ្នក្ដនេ។ 

  
  ្លរ ោះពាល់នៃការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹនលើខលួៃឯងផ្ទ ល់ 

នត្គឿងស្សវងឹនធវើឲ្យខួរក្ាលលូរលាស់យឺរោ វ ហដលរោត ល  ឲ្យការរងចាាំ ៃិងការនរៀៃសូត្រ
ធាល ក់្រុោះ ៃិងង្ហយត្រឈ្ម្ៃឹងជាំងឺធាល ក់្េឹក្រិរត ងរ់អារម្មណ៍ រិរតវកិ្ល ៃិងភាេនញៀៃ។ នលើសេីនៃោះនេៀរវា 
រោត លឲ្យយុវវយ័ ្ៃដល់ការនត្រើត្ាស់នត្គឿងនញៀៃ ៃិងថាន ាំជក់្ហដលត្ាសចាក្សីលធម៌្ក្នុងសងគម្។ 
ម្ យងវញិនេៀរយុវវយ័ត្រឈ្ម្ខពស់ៃឹងការនក្ើរជាំងឺមិ្ៃ លងន្សងៗ ដូរជា ម្ហារកី្ រាំេង់ក្ រាំេង់អាហារ នងលើម្ 
នពាោះនវៀៃ ៃិងម្ហារកី្នោោះរាំនពាោះស្រសតី ជាំងឺនរោះដូង ៃិងត្កិ្ៃនងលើម្។ 

ខលួៃឯង 

រ ោះពាល់ត្រេ័ៃធរក្ា
លាំៃឹង ៃិងរល  

ងយរុោះការរងចាាំ ៃិង
ការនរៀៃសូត្រ 

មាៃរញ្ញា នៅក្ហៃលងនធវើការ 
ៃិងសាលានរៀៃ 

ឱកាសនៃការ
នញៀៃខពស់ 

ត្កិ្ៃនងលើម្ 

នត្គឿងស្សវងឹរាំផ្ល ញរាំរៃ់

សាំខាៃ់ ២ នៃខួរក្ាល 

 

រាំរៃ់ថាៃ ស់Prefrontal(េេួលខុសត្រូវក្នុងការ
គិរ នធវើហ្ៃការ នធវើការសនត្ម្ររិរត ៃិងត្គរ់ 
ត្គងរាំណង់) យុវវយ័នត្រើនត្គឿងស្សវងឹៃឹងរ ោះ
ពាល់រាំរៃ់នៃោះោ ងធៃៃ់ធៃរ ហដលវាជាក្ហៃលង
សាំខាៃ់សត្មារ់ក្ាំណរ់អ្រតររកឹ្ ៃិងអ្ក្រប
កិ្រោិររស់យុវវយ័។ ការរាំផ្ល ញនោយសារ
នត្គឿងស្សវងឹក្នុងវយ័នក្មងគឺរ ោះពាល់ក្នុងរយៈ
នេលយូរ ៃិងមិ្ៃអារត្រ រ់ម្ក្ដូរនដើម្វញិ
ន ើយ។ 

នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

ការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹែួសក្ត្មិ្រៃិងរយៈ
នេលយូរនធវើឲ្យរាំរៃ់នសៀរផ្េ Hippocampus(
រូលរមួ្ក្នុងការនរៀៃសូត្រ ៃិងការរងចាាំ) រមួ្រូរ 
។រាំនពាោះការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹក្នុងវយ័នក្មង
នេក្ ន ោះខួរក្ាលៃឹងមិ្ៃលូរលាស់នេញ
នលញនៅនេលនេញវយ័នេ។ 

នត្គឿងស្សវងឹរង្ហា ក់្ការលូរលាស់     
ជាេិនសសខួរក្ាល 

Prefrontal 

Hippocampus 



 

ការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹមាៃឱកាសត្រឈ្ម្ខពស់នៅៃឹង
នត្គ្នោះថាន ក់្ររាររ (សាល រ់ ឬេិការភាេ) ង្ហយៃឹងនក្ើរមាៃ
អ្ាំនេើែឹងា ៃិងមាៃឥរោិរង្លូវនភេត្រក្រនោយនត្គ្នោះ
ថាន ក់្ (ការមាៃន្ទនពាោះនោយមិ្ៃរង់ាៃ ៃិងជាំងឺ លងាម្
ការរមួ្នភេ)។ 

  

្លវាិក្នៃការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹនលើអ្នក្ដនេ 

អ្នក្ដនេ 

នត្គឿងស្សវងឹ ៃិងនត្គ្នោះថាន ក់្ររាររណ៍ 

ចំនួនអ្នកស្លា ប់ និងរបួស
ឆ្ន ំ២០១៤

(n)
ឆ្ន ំ២០១៥

(n)
ឆ្ន ំ២០១៦

(n)

ស្លា ប់ ៣៨១ ៣៨៧ ២៥០
របួសធ្ងន់ ៨២៣ ៧៧៦ ៥០០

របួសស្រស្លល ៨២៩ ៦៥៧ ៤៨៥
សរុប ២០៣៣ ១៨២០ ១២៣៥

សាល រ់ ឬេិការភាេ
នោយនត្គ្នោះថាន ក់្

ររាររណ៍ 

អ្ាំនេើែិងា 

ឥរោិរង្លូវនភេត្រក្រនោយនត្គ្នោះ
ថាន ក់្ (ការមាៃន្ទនពាោះនោយមិ្ៃរង់
ាៃ ៃិងជាំងឺ លងាម្ការរមួ្នភេ) 

អ្នក្រងេនោយសារនរើក្ររនត្កាម្ឥេធិេលនត្គឿង
ស្សវងឹាម្អាយុ, ឆ្ន ាំ២០១៦ 

្លវាិក្នៃការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹរាំនពាោះសងគម្ 

ការនត្រើត្ាស់ នត្គឿងស្សវងឹ ែួសក្ត្មិ្រ               
រោត លឲ្យនក្ើៃន ើងៃូវវរិរតិក្នុងសងគម្ ៃិង
ងយរុោះៃូវក្ាំនណើ ៃនសដឋកិ្រចជារិោ ងធៃៃ់ធៃរ។       
នៅត្រនេសក្ម្ពុជា ការរាំោយនលើនត្គ្នោះថាន ក់្
ររាររណ៍នត្កាម្ឥេធិេលនៃនត្គឿងស្សវងឹក្នុងឆ្ន ាំ
២០១៤ មាៃត្រមាណ ៣០០លាៃដុលាល រ។
នលើសេីនៃោះនេៀរ រដឋត្រូវរាំោយងវកិាជារិ
នលើការជួសជុល ៃិងារ់រង់នលើត្េេយសម្បរតិ
សាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ ។ រាំហណក្ឯត្រសិេធ
ភាេការង្ហរ ៃិង្លិរភាេមាៃការងយរុោះ
កាៃ់ហរខាល ាំង កាលោអ្ត្ាអ្នក្នត្រើត្ាស់
នត្គឿងស្សវងឹនក្ើៃន ើង នោយសារត្រេលរដឋ
ហដលសថិរក្នុងវយ័រាំនេញការង្ហរមាៃរញ្ញា សុខ
ភាេនត្រើៃ។ 
                
 

 

ជនត្ម្ើសសុវរថិភាេគឺមិ្ៃនត្រើត្ាស់
នត្គឿងស្សវងឹ 

សងគម្ 

រេឧត្កិ្ដឋ នចារក្ម្ម
ន្សងៗនក្ើៃន ើង 

ត្រសិេធភាេការង្ហរ 
ៃិងលេធភាេងយរុោះ 

រាំោយនលើការជួសជុល ៃិង
ារ់រង់នលើត្េេយសម្បរតិ                         
សាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ 

នសដឋកិ្រចធាល ក់្រុោះ 

នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 

 ក់្  ក់្  ក់្ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

នគ្នលៃនោាយមាៃស្សារ់នៅក្ម្ពុជា 

▪ រារ់ររាររណ៍្លូវនគ្នក្ (នត្រើត្ាស់ជា្លូវការ នៅ ហខ ម្ក្រា ឆ្ន ាំ២០០៩) 
₋ មាត្ាេី៩.១០ ាៃហរងអ្ាំេីការ ហាម្េិសាជារិស្សវងឹហដលមាៃ ជារិអាល់ កុ្ល ចារ់េី ០.២៥មី្លីត្កាម្ក្នុង១លីត្រ
ខយល់ដនងាើម្ ឬ ០.៥០ត្កាម្ក្នុង១លីត្រ ្ម្ ន ើងនៅ។ 

▪ ការរនម្លើងេៃធនលើ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹនៅឆ្ន ាំ២០១៦ នក្ើៃន ើងដល់ ២៥-៣០% ាម្អ្ៃុត្កឹ្រយសតីេី ការហក្សត្ម្ួល
អ្ត្ាេៃធគយ ៃិងអ្ត្ាអាក្រេិនសសនលើមុ្ខេាំៃិញមួ្យរាំៃួៃ នលខ ១៩២អ្ៃត្ក្.រក្ រុោះនងៃេី២៩ ហខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

▪  “នគ្នលៃនោាយ ៃិងហ្ៃការយុេធសាស្រសតជារិនដើម្បីការ់រៃថយការនត្រើត្ាស់នត្គឿងស្សវងឹ២០១៣-២០១៧” 

▪ ត្ក្សួងេ័រ៌មាៃាៃនរញត្រកាស៖ 
₋ នៅក្នុងហខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ សតីេីការហាម្ឃារ់ ការ្សេវ្ ាយពាណិជជក្ម្ម ៃិង ការនលើក្ក្ម្ពស់ការលក់្នត្គឿងស្សវងឹ
នោយ្តល់រង្ហវ ៃ់នលើក្េឹក្រិរតដូរជានឆ្ន រ្សងសាំោងជានដើម្ ដល់អ្នក្េិញ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ។ 
₋ នៅក្នុងហខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីេីការ្លិរ ៃិងចាក់្្ាយរេរនត្ម្ៀងខារា អូ្នខ ភាេយៃត  វនីដអូ្ ហដលយក្នត្គឿង
ស្សវងឹនធវើជាគុណសម្បរតិក្នុងការនោោះស្សាយវរិរតិ រាំនភលរេុក្ខក្ងវល់ នធវើឲ្យរ ោះពាល់ដល់កិ្រតិយស នសរក្តីនងលងនូរ ៃិង
អាក្របកិ្រោិយុវជៃៃិងសងគម្។  

 

 

❖ នគ្នលការណ៍ទាាំងអ្ស់នៃោះេុាំទាៃ់អ្ៃុវរតត្រក្រនោយត្រសិេធភាេនៅន ើយនេ។  
 

▪ រាល់ការ្សេវ្ ាយទាាំងអ្ស់ត្រូវោក់្សារត្េមាៃោ ងរិរ ២វ ិេី នៅរុងរញ្ច រ់ររស់វនីដអូ្ ឬ ២៥% នៃេាំែាំសររុ 
នលើផ្ទ ាំង្សេវ្ ាយ 

▪ ត្គរ់រ ុសតិ៍េូរេសសៃ៍ទាាំងអ្ស់សម័ត្គរិរតរញ្ឈរ់ការ្ាយពាណិជជក្ម្ម្ លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹរន ល ោះេីនមា ង ៥ត្េឹក្ ដល់ 
នមា ង៨យរ់ នលើក្ហលងហរការ្ាយផ្ទ ល់ក្ម្មវធីិកី្ឡា។ 

▪ ត្គរ់ត្រេ័ៃធ្សេវ្ ាយអ្ៃុញ្ញា រឲ្យ្ាយពាណិជជក្ម្ម្ លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ ហរ ២-៣% រ ុនោណ ោះ នៃការ្ាយ
ពាណិជជក្ម្មទាាំងអ្ស់ ។ 

 

 

វធិាៃការេរ់សាេ រ់នៃត្រនេសដនេនលើសក្លនលាក្ 

ត្រនេសនង ង់ដ៍ 

 

ត្រនេសអូ្ស្រសាត លី 

 
▪ មិ្ៃអ្ៃុញ្ញា រឲ្យ្ាយពាណិជជក្ម្មរន ល ោះនមា ង ៧-៨:៣០ េីត្េឹក្ ៃិង នមា ង ៤-៨:៣០ េីលាៃ រនរៀងរាល់នងៃ ៃិងេី
នមា ង ៧ត្េឹក្-៨:៣០ េីលាៃ រនរៀងរាល់រុងសាត ែ៍ ៃិងនងៃឈ្រ់សត្មាក្ នដើម្បីធា មិ្ៃឲ្យរ ោះពាល់ដល់យុវវយ័នត្ៅ
នមា ងសិក្ា។ 

 

 

▪ មាៃលិខិររេោឋ ៃគរិយុរតិហដលររឹរៃតឹងនៅនលើការ្សេវ្ាយ ពាណិជជក្ម្មស្សា ជូៃដល់ត្រជាជៃេូនៅ រារ់រញ្ចូ ល
ទាាំងនៅាម្ត្េឹរតិការណ៍វរបធម៏្្ងហដរ។ 

▪ ការ្សេវ្ាយពាណិជជក្ម្មស្សាត្ក្ែម្ ៃិងស្សាខាល ាំងត្រូវាៃហាម្ឃារ់នៅាម្េូរេសសៃ៍។ 
▪ នរើនទាោះរីជាដូនចាន ោះក្តី ក៏្េុាំទាៃ់មាៃការររឹរៃតឹងនៅនលើការ្ាយពាណិជជក្ម្ម ៃិងការ្សេវ្ ាយស្សានរៀរន ើយ។ 

 

 

ត្រនេសនវៀរោម្ 

 

▪ មាៃៃិយ័រក្ម្ម ហដលក្ាំណរ់នោយខលួៃឯង នោយឧសាែក្ម្មនត្គឿងស្សវងឹររស់ជរ ុៃ ហាម្ឃារ់ការ្សេវ្ាយ
ពាណិជជក្ម្មនត្គឿងស្សវងឹនៅាម្េូរេសសៃ៍ រន ល ោះេីនមា ង ០៥:០០ត្េឹក្ ដល់ ១៨:០០លាៃ រ។ 

▪ រារ់ត្រនេសារាាំងឆ្ន ាំ១៩៩១(La Loi Evan No 91-32, du Janvier 1991) ហាម្ឃារ់ការ្សេវ្ាយាម្រយៈ
េូរេសសៃ៍ ឬនរាងភាេយៃតៃូវរាល់នភសជជៈហដលមាៃក្ាំហារ់ជារិអាល់កុ្លចារ់ េី១.២%។ 

 

 

ត្រនេសជរ ុៃ ៃិងារាាំង 

 

នរៀរនរៀងនោយត្ក្មុ្ការង្ហររនរចក្នេសត្ររួេិៃិរយ្លិរ្លនត្គឿងស្សវងឹ 
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