
កម្ពជុា
រក្សាកំណើនរឹងមា ំ
ដើម្បីអត្ថប្យោជន៍ទាំងអស់គ្ន្

ការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ

ទិដ្ឋភាពរួម

ក្រុមធនាគារពិភពលោក

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



កូនសៀវភៅនាះ ពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពរួមនាការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ - ការ   រកាសា 
កំណើន ដើមាបីអត្ថបាយោជន៍ទំាងអស់គ្នា។ របាយការណ៍ចុងកាាយទំាងមូល រួមទំាងឯកសរយោង អាច រក បានៅ៖ 
http:ជ//documents.worldbank.org/curated/en/620151496155751423/Cambodia-Sustaining-strong-growth-for-the-benefit-of-all

នាះគឺាស្នាដារបស់បុគ្គលិកធនាគរអន្តរាតិសមាាប់ការកសងឡើងវិញ និងអភិវឌាឍន៍ / ធនាគរពិភពលោក។ របក  
គំហើញ ការបកសាាយ និងសាចក្តីសន្និដ្ឋានដាលបង្ហាញៅក្នុងឯកសរនាះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទសាសនៈរបស់នាយក 
បាតិបត្តធិនាគរពិភពលោក ឬរដ្ឋាភិបាលដាលពួកគាតំណាងនោះទា។ ធនាគរពិភពលោកមិនធានាភាពតាមឹតាវូ 
នាទិន្នន័យដាលមានៅក្នុងសំណារនាះឡើយ។ ពាំបាទល់ ពណ៌ និមិត្តសញ្ញា និងព័ត៌មានផាសាងទៀត ដាល បាន
បង្ហាញលើផានទីណាមួយៅក្នងុសំណារនាះពំុមានមានន័យថាាការវិនិច្ឆយ័ពីាងធនាគរពិភពលោក ទាក់ទង
នឹងស្ថានភាពសាបចាបាប់នាដានដីណាមួយ ឬការយល់ពាម ឬការទទួលយកដានកំណត់ទាំងនោះឡើយ។ គ្មាន  
អ្វីក្នុងសៀវភៅនាះបង្កើត ឬតាូវបានចាត់ទុកថាាការដក់កមាិត ឬការលើកលាងឯកសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិ 
របស់ធនាគរពិភពលោកឡើយ ដាលទាំងអស់នាះតាូវបានរកាសាសិទ្ធិាពិសាស។

ប្រភព
សូមបញ្ជាក់បាភពសំណារនាះដូចតទៅ:ជ World Bank. 2017. Cambodia - Sustaining strong 
growth for the benefit of all. Overview. Washington, D.C. :ជ World Bank Group. (ធនាគរ 
ពិភពលោក ឆ្នាំ 2017។ កម្ពុា - ការរកាសាកំណើនរឹងមាំដើមាបីអត្ថបាយោជន៍ទាំងអស់គ្នា។ ទិដ្ឋភាពរួម។  
វ៉ាសុីន តោន ឌីសុី កាុមធនាគរពិភពលោក)។

សិទ្ធិនិងការអនុញ្ញ្រត
ខ្លមឹសរៅក្នងុសៀវភៅនាះតាវូបានរកាសាសិទ្ធ។ិ ការចម្លង និង/ឬការបញ្ជនូផ្នាកណាមួយ ឬសំណារទំាងសាងុ ោយ 
គ្មានការអនុញ្ញាតអាចាការរំលោភចាបាប់។ ធនាគរអន្តរាតិសមាាប់ការកសងឡើងវិញនិងអភិវឌាឍន៍ / ធនាគរ   
ពិភពលោកលើកទឹកចិត្តដល់ការផាសព្វផាសាយសំណាររបស់ខ្លនួ ហើយាធម្មតានឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតភា្លាមៗឱាយចម្លង
នូវផ្នាកនានានាសំណារនាះ។

សមាាប់ការអនុញ្ញាតឱាយថតចម្លងឬបោះពុម្ពឡើងវិញនូវផ្នាកណាមួយនារបាយការណ៍នាះ សូមផ្ញើសំណើោយ
មានព័ត៌មានពាញលាញទៅកាន់ Copyright Clearance Center, Inc. 
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA 
ទូរស័ព្ទ:ជ 978-750-8400 ទូរសរ:ជ 978-750-4470
http:ជ //www.copyright.com/ 

សូមផ្ញើរាល់សំណួរដ៏ទាទៀតស្តីពីសិទ្ធិនិងអាា្ញាប័ណ្ណ រួមទាំងសិទ្ធិ បុតាសម្ព័ន្ធ ទៅកាន់ការិយាល័យបោះផាសាយ 
របស់ធនាគរពិភពលោក

1818 H Street NW
Washington, DC 20433, USA
ទូរសរ:ជ 202-522-2422 
អុីម៉ាល:ជ pubrights@worldbank.org

រចនាាងក្នុងោយ:ជ Florencia Micheltorena, ប៊ុយណូហ៊ាសែរ (Buenos Aires), បាទាសអាហាសង់ទីន



អក្សរកាត់
ASEAN Association of Southeast Asian Nations សមាគមបាាាតិអាសុីអាគ្នាយ៍
CCT conditional cash transfer ការផ្ទារសច់បាាក់ោយមានលក្ខខណ្ឌ
CSES Cambodia Socio-Economic Survey ការអង្កាតសាដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុា
CSO civil society organization អង្គការសង្គមសុីវិល
EU European Union សហភាពអឺរ៉ុប
FDI foreign direct investment វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទាស
GDP  gross domestic product ផលិតផលក្នុងសាុកសរុប
GNI gross national income ចំណូលាតិសរុប
HEF health equity fund មូលនិធិសមធម៌សុាភិបាល
HIV/AIDS human immunodeficiency virus/acquired
 immune deficiency syndrome វីរុសហុីវ/ជំងឺអាដស៍
HR human resource ធនធានមនុសាស
IWRM  integrated water resources management ការគាប់គាងធនធានទឹកចមាុះ
LDC least developed country បាទាសអភិវឌាឍន៍តិចតួច
LGBTI lesbian, gay, bisexual, transgender, សាីសាឡាញ់សាី បាុសសាឡាញ់បាុស 
 and/or Intersex អ្នកសាឡាញ់ភាទទាំងពីរ ខ្ទើយនិង/ឬ
  អ្នកមានភាទមិនចាបាស់ថាសាីឬបាុស
L-MIC lower middle-income country បាទាសមានចំណូលមធាយមកមាិតទាប
MDG Millennium Development Goal គោលដៅអភិវឌាឍន៍បាចាំសហសវតាសរ៍
MFI  microfinance institutions  គាឹះស្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ
NDC Nationally Determined Contribution ការរួមចំណាកថា្នាក់ាតិដាលបានកំណត់
NGO non-governmental organization អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល
ODA official development assistance ជំនួយអភិវឌាឍន៍ផ្លូវការ
OOP out-of-pocket ចំណាយបាាក់ហោប៉ា
PIM public investment management ការគាប់គាងវិនិយោគសធារណ:ជ
PPP public-private partnership ភាពាដាគូរវងវិស័យសធារណ:ជនិងឯកជន
PPP purchasing power parity សមភាពអំណាចទិញ
RBS risk-based supervision ការតាួតពិនិតាយផ្អាកលើហានិភ័យ
RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុា
SCD Systematic Country Diagnostic ការវិនិច្ឆយ័ស្ថានភាពបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ
STEM science, technology, engineering,  វិទាយាសស្តា បច្ចាកវិទាយា វិស្វកម្មត
 and mathematics និងគណិតវិទាយា
TB tuberculosis របាង
TVET technical and vocational education  ការអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលបច្ចាកទាស 
 and training និងវិា្ជាជីវ:ជ
US United States សហរដ្ឋអាមារិក
USD United States dollar ដុល្លារអាមារិក



IBRD IFC MIGA
អនុបាធាន បាចាំតំបន់ វិចតូរៀ កា្វាកា្វា  

(Victoria Kwakwa)
ឌីមីទាីស តាសុីតសារា៉ាហោ្គាស 
(Dimitris Tsitsiragos); 

នីណា ស្ទយល៍ជកូវិច 
(Nena Stoiljkovic)

គីកូ ហនដ  
(Keiko Honda) 
(EVP&CEO)

នាយក អ៊ុលរិច ហាសាចៅ 
(Ulrich Zachau)

វីវាក ផថាក 
(Vivek Pathak)

មើលី បា៉ារ៉ូឌ ី
(Merli Baroudi) 

បាធានកាុមការងរ មីហ្គាល អា. សន់ឆាស
(Miguel E. Sanchez)

អូប៊ើត ភីមហុីដហាសា
(Obert Pimhidzai)

ដានីញាល ស្ទាីត
(Daniel Street)

ដួង សរា៉ាក់
(Sarak Duong)

ផូល បាបួរ
(Paul Barbour)

មាតិកា

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ� 3

ទិដ្ឋភាពរួម� 7

បញ្ជីរូបភាព
រូបលាខ 1.  ផលិតភាពពលកម្មតមានកំណើនទាបាងគូបាជាង (ាងឆ្វាង) មួយផ្នាកគ ឺ

ោយសរ ឯកទាសភាវូបនីយកម្មតលើឧសាសាហកម្មតដាលបាើទុនតិច(ាងស្តាំ) 10
រូបលាខ 2.  កម្ពុាៅមានភាពយឺតយា៉ាវៅឡើយលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួន   នា 

ភាពបាកួតបាជាងផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច  11
រូបលាខ 3.  អតាាបាាវ៉ាឡង់ជម្ងឺកាិនមានកមាិតខ្ពស់ក្នុងចំោមអ្នកកា (ាងឆ្វាង) 

ហើយកម្ពុាដើរមិនទាន់បាទាសដទាទៀតក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាត 
និងសាវអនាម័យ (ាងស្តាំ)  13

រូបលាខ 4.  បាៀបធៀបាមួយបាទាសដទា បាទាសកម្ពុាបាឈមមុខ និងមានភាពងយ 
រងគាាះខ្ពស់ាា្លាំងចំពោះគាាះមហន្តរាយនានា 14

រូបលាខ 5.  កម្ពុាមានដំណាក់កាលបង្កើនទុនលឿនបំផុត  ក្នុងចំោមបាទាសដាលមាន 
លក្ខណ:ជបាហាក់បាហាលគ្នា (ាងឆ្វាង); ទំហំឥណទានរបស់គាឹះស្ថាន 
មីកាូហិរញ្ញ វត្ថុបានកើនឡើង (ាងស្តាំ) 16

បញ្ជីារាង
ារាងលាខ 1:ជ  លំអានការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ និងការកំណត់វិស័យ 

អាទិភាពសមាាប់អភិវឌាឍន៍ 18



3

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

របាយការណ៍នាះគឺាស្នាដារបស់កាមុការងរនាកាមុធនាគរពិភពលោកពហុវិស័យ ដាល ដឹកនំា 
ោយលោក  អូប៊ើត ភីមហុីដហាសា (Obert Pimhidzai) លោក មីហ្គាល អាឌូអាដូ សន់ឆាស  
មា៉ារទីន (Miguel Eduardo Sánchez Martín) និង លោក ដានីញាល ស្ទាីត (Daniel 
Street) ។ លោកសាី អុីនហ្គូណា ដូបាាចា (Inguna Dobraja) (បាធានគាប់គាង បាចាំ 
បាទាសកម្ពុា) និងលោក ដួង សរា៉ាក់ (បាធានសជីវកម្មតហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិបាចាំកម្ពុា)  
បានផ្តល់ការគំទាយា៉ាងជិតស្និទ្ធ និងដំបូនា្មានដល់កាុមការងរ ក៏ដូចាដល់អ្នកដឹកនាំផងដារក្នុង
អំឡុងពាលពិគាាះយោបល់។ របាយការណ៍នាះទទួលអត្ថបាយោជន៍ពីការរួមចំណាកដ៏គួរឱាយ 
សរសើរាា្លាំងពី អ្នកសាី មីនណា ហាញ់តុង (Minna Hahn Tong) (ទីបាឹកាសា) និង  អ្នកសាី 
មា៉ារៀ ដំភើត ( Maria Dumpert) (ទីបាឹកាសា) ក្នុងការរៀបចំសាចក្តីពាាង និងកាសមាួល។

កាមុការងរនាះសូមសម្តាងនូវការដឹងគុណចំពោះការណានំាដ៏បាសើរ និងការគំទាយ៉ាាងា្លាងំ ពី  
លោក  អ៊ុលរិច ហាសាចៅ (Ulrich Zachau) (នាយកបាចាំបាទាស) លោក  វីវាក ផថាក (Vivek 
Pathak) (នាយកសជីវកម្មតហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិបាចាំកម្ពុា) លោកសាី សៀវឈីង យូ 
(Xiaoqing Yu) (នាយកយុទ្ធសសា្តនិងបាតិបត្តិការ) លោក ឃីឡា អាហ្វ ឃាលហូហ្វើរ 
(Kyle F. Kelhofer) (បាធានគាប់គាងកម្មតវិធីាន់ខ្ពស់នាសជីវកម្មតហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិបាចាំ 
កម្ពុា) លោក មា៉ាធូ វីរហ្គីស  (Mathew Verghis) (បាធានគាប់គាងផ្នាកអនុវត្ត ការគាប់គាង 
មា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច និងសរពើពន្ធ) លោក សល់មា៉ាន ហាសាឌី (Salman Zaidi) (បាធានគាប់គាង 
ការអនុវត្តន៍ ភាពកាីកា) លោក ស៊ូឌៀ ស្ហិតធី  (Sudhir Shetty) (បាធានសាដ្ឋវិទូ) លោក 
ស្ហាប៊ើហ៍  អាលី  មូ៉ហីុប (Shabih Ali Mohib) (បាធានកម្មតវិធី), លោកសា ីលូ ស្គរ៉ួាា (Lou Scura) 
(បាធានកម្មតវិធី) និងលោក ឡាស សនឌើហា្កាដ (Lars Sondergaard) (បាធានកម្មតវិធី)។

របាយការណ៍នាះមានមូលដ្ឋានផ្អាកលើការងរសាាវជាាវនាកំណើន និងភាពបាកួតបាជាង 
(Kazi Matin, Guillermo Arena, Theepakorn Jithitikulchai, Dilaka Lathapipat, 
Miguel Sánchez) ភាពកាីកា និង បរិយាប័ន្ន (Obert Pimhidzai និង តុង គឹមស៊ុន ោយ
មានការរួមវិភាគទានពីមិត្តរួមការងរាចាើននាក់) យានឌ័រ  និងនិរន្តរភាពសង្គម (Erik Caldwell, 
Theepakorn Jithitikulchai) និងធនធានធម្មតាតិ (Maria Dumpert និង Tijen Arin 
ោយមានការរួមវិភាគទានពីមិត្តរួមការងរមួយចំនួនធំ) ។ បនា្ទាប់ពីមាន ឯកសរទសាសនាទាន 
កំណត់តាាពាក់ព័ន្ធបន្ថាមទៀតស្តីពីសមិទ្ធកម្មតរបស់កាុមហ៊ុន និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទាស 
(Asya Akhlaque)   អភិបាលកិច្ច (លោក សូ  សុខប៊ុនធឿន) ICT (Seda Pahlavooni) 
ការបង្កើតថ្មតី (Smita Kuriakose, Antoine Coste) ជំនាញ (Une Lee, Sanda 
Liepina) សមត្ថភាពស្ថិតិ (Junhe Yang, Mustafa Dinc)។ ទាសចរណ៍ (Wouters 
Schalken) ដឹកជញ្ជូន (Genie Jensen) និងនគរូបនីយកម្មត (Judy Baker, Natsuko 
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Kikutake) តាូវបានរៀបចំ។ លើសពីនាះទៀត Theepakorn Jithitikulchai និង Dilaka 
Lathapipat បានរួមគ្នាសរសារឯកសរមួយស្តីពីការពាយាករកំណើនរយៈពាលវាង ដាលតាូវបាន
រំពឹងថានឹងាធាតុចូលសមាាប់ការរៀបចំចក្ខុវិស័យបាទាសកម្ពុាឆ្នាំ 2050 នាះ។

អ្នកពិនិតាយរបាយការណ៍នាះរួមមាន Gabriel Demombynes (បាធានកម្មតវិធី) និង 
Stephane Guimbert (អ្នកគាប់គាង) ។

កាុមការងរក៏ទទួលបានមតិដ៏មានតម្លាទៅលើការរកឃើញបឋម  និងសរនានាៅក្នុងកិច្ចបាជុំ
បាាំបួនលើក (បាពាឹត្ត ៅរាជធានីភ្នំពាញ ខាត្តពាះសីហនុ ខាត្តសៀមរាប និងខាត្តកាចាះ)។ សូម
អរគុណាពន្លឹកដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួន 375  នាក់ ដាលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចបាជុំទាំងនោះ  និង 
បានផ្ដល់គំនិត និងសំណើរបស់ពួកគាលើដំណើររឿងនាះ  និងសំណើអាទិភាព។

ការពិគាាះយោបល់និងអន្តរាគមន៍ាមរយ:ជប័ណ្ណបាាសណីយ៍តាវូបានរៀបចំោយសរគំនិត និង
ការចូលរួមយ៉ាាងសកម្មតរបស់កាមុទំនាក់ទំនងរបស់យើង  រួមមាន Leonora Aquino Gonzales 
លោក  ប៊ូ  សរឿន លោកសាី  សំអឿន  សុភីនិតាយ លោក Ben Alex Manser និង Kanitha 
Kongrukgreatiyos ពាមទាំង Elise Vanormelingen (ទីបាឹកាសា) ។

ជំនួយរដ្ឋបាលដ៏ល្អផ្នាកស្ថាប័ន តាូវបានផ្ដល់ោយលោកសាី ខៀវ  អមរា។ កាុមការងរនាះក ៏
សូមថ្លាងនូវកតញ្ញូាធម៌ចំពោះ លោក លី ច័ន្ទចំរុង (ផ្នាកព័ត៌មានវិទាយា) កាុមរដ្ឋបាល  និងគំទា 
អតិថិជនទាំងមូល  រួមមាន  លោកសាី ប៉ុល វណា្ណា   លោកសាី លីន ដ លោកសាី រ៉ុម ដណាត 
លោកសាី គ គនា្ធា អ្នកនាង គង់ លីដាន លោកសាី ឈុន  ឆយណា លោកសាី យិន ផល្លា 
លោកសា ីជៀប រ៉ាាវ៉ាន់ លោកសា ីគី លីនណាផងដារ  ចំពោះការគំទារបស់ពួកគាក្នងុអំឡុងពាល  
ចូលរួមកិច្ចបាជុំាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ាចុងកាាយ  កាុមការងរបានទទួលអត្ថបាយោជន៍ពីការណានាំ និងការយល់ដឹងរបស់កាុម 
ការងរបច្ចាកទាសរបស់សមភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុាៅកាសួងសាដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំ 
ោយ ឯកឧត្តម វងាសី វិសុទ្ធ ឯកឧត្តម ហាម វណ្ណឌី និងលោក ឈាង វណា្ណារិទ្ធ។
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សមាជិកក្រុមការងារវិនិច្ឆ័យស្ថ្រនភាពប្រទ្រសដ្រលមានលក្ខណ:ជាប្រព័ន្ធ�
ការអនុវត្តន៍�/�ប្រានបទសកល អ្នកទទួលបន្ទុក
កសិកម្មត ស្ទីវ ចាហ្វី (Steve Jaffee) ចំរីន មុទិា 
ការបាាបាួលធាតុអាកាស          
បរិស្ថាននិងធនធានធម្មតាតិ

មីហ្គាល អិនជាល ជចជី (Miguel Angel Jorge) ធីមូ៉ធី បូលី  (Timothy Bouley) 
មា៉ាយខិល មា៉ាក់ឃរមិក  (Michael McCormick) ធីចិន អារីន  (Tijen Arin)  
ម៉ាារៀ ដំភើត  (Maria Dumpert) រូ៉ប៊ើត រ៉ាដ (Robert Reid)

អប់រំ បាន សុីមាធ ស៊ូយ៉ូស្ហ៊ើ ហ្វូកាអូ (Tsuyoshi Fukao)
ថាមពល និងនិសាសារណកម្មត សៀវភីង វ៉ាង (Xiaoping Wang) សូនីល ឃោស្លា (Sunil Khosla)
ហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផាសារ រា៉ាតឆដ អាណាន់ាវរា៉ាសុីល៉ាបា (Ratchada Anantavrasilpa) 

ខលលីន មា៉ាសានិក (Colleen Mascenik)
យានឌ័រ និង LGBTI អារិក ខលដ៍វ៉ាល ចនសន់ (Erik Caldwell Johnson) ផមនរា៉ាត យាន់សន 

ហ្គួងវ៉ុង (Pamornrat Tansanguanwong) ធីបា៉ាខន ជិតធីគល់ចា  
(Theepakorn Jithitikulchai) អាលីហាសាវាា ផារ៉ូវ៉ា  (Elizaveta Perova) 
ហីលឡារី ចនសន់  (Hillary Johnson) 

អភិបាលកិច្ច លៀ អាពាីល (Leah A pril) សូ សុខប៊ុនធឿន
សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និង  
បាាជន

សូមីល ណាក់ផល (Somil Nagpal) អាន មា៉ារី បាូវ៉ូ (Anne Marie Provo) 
តូម៉ូ ម៉ូរីម៉ូតុ  (Tomo Morimoto)

សជីវកម្មតហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិ ដានីញាល ស្ទាីត (Daniel Street) ដួង សរា៉ាក់ 
ការបង្កើតថ្មតី ស្មតីា គូរៀខូសា (Smita Kuriakose) អង់ទាន់ កូស្ត  (Antoine Coste)
ការងរ  និងជំនាញ ដលីកា ឡាថាភីផត (Dilaka Lathapipat) ធីផកន ជីតធីគុលចា (Theepakorn 

Jithitikulchai) អូ៊នា ជី. លី  (Une J. Lee) សន់ដាា លីភីណា (Sanda Liepina)
ការគាប់គាងមា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច
និង សរពើពន្ធ

មីហ្គាល អាដូអាដូ សន់ឆាស មា៉ារទីន (Miguel Eduardo Sanchez Martin) 
កាហាសី មា៉ាទីន (Kazi Matin) លី សូដាត

ភាពកាីកា អូបើត ភីមហុីដហាសា (Obert Pimhidzai) តុង គឹមស៊ុន ារ៉ូលីណា មា៉ានធីលឡា  
(Carolina Mantilla)

កិច្ចគំពារសង្គម និងការងរ ផប្លូ អាកូស្តា (Pablo Acosta) ខ្លូដៀ ហាសំបាា (Claudia Zambra)
ភាពធន់ផ្នាកសង្គម ទីកាុង  
និង ជនបទ

មីកា ទរហូណាន (Mika Torhonen) ជូឌី បាឃើរ (Judy Baker) ណាតសូ៊កូ  
គីគូាកា (Natsuko Kikutake) ហិនរីខា បាតិ្ឆ (Henrike Brecht)

សមត្ថភាពស្ថិតិ Junhe Yang, Mustafa Dinc
ពាណិជ្ជកម្មត និង 
ភាពបាកួតបាជាង

ឡាន វ៉ាន ង្វៀង (Lan Van Nguyen) ហ្គលីើមូ៉ អារ៉ាណាស (Guillermo Arenas) 
វ៉ូធើរ ស្កាល់ខិន(Wouter Schalken) ជច កា្លាក (George Clark) អាសុីយា៉ា 
អាកា្លាកា (Asya Akhlaque) យីហា្វាន  វុី (Yifan Wei) វីម ដូវ (Wim Douw)

ការដឹកជញ្ជូននិង ICT សាដ ផឡាវូនី (Seda Pahlavooni) ហាសានី ចិនសិន (Genie Jensen) 
ប៊ុន វសនា ណាអូមីហាឡាវូដ (Naomi Halewood) 

ទឹកស្អាត  និងអនាម័យ ជូប ស្តតូចាសឌីក (Joop Stoutjesdjik) ច័ន្ទ វីរ:ជ  កូវ ភិរមាយ ហ្កាកិ បាាឌើរ (Greg Browder)
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ការរកឃើញ 
សំាន់ៗ

“ការងរ បាមាណ 
ា 3,6 លន ក្នុង 
វិស័យ ឧសាសាហកម្មត 
និង  សាវ កម្មតតាូវ  
បាន បង្កើត ឡើង 
ក្នុង រយ:ជ  កាល  ពីរ 
ទសវតាសរ៍ កន្លងទៅ”

 ទិដ្ឋភាពរួម

ក្នុងរយៈពាលពីរទសវតាសរ៍កន្លងមក បាទាសកម្ពុាសមាាចបាននូវកំណើន 
សាដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកាយា៉ាងល្អបាសើរ។

ោយសរកំណើនសាដ្ឋកិច្ចមានលាបឿនលឿន  និងបាកបោយចីរភាព  កម្ពុាបានកា្លាយទៅា 
បាទាសនំាមុខមួយនាពិភពលោកក្នងុការកាត់បន្ថយភាពកាកីា  និងវិបុលភាពរួម។ ការបា៉ាន់ស្មាន  
ផ្លូវការនានាបង្ហាញថាភាគរយនាបាាជនកម្ពុារស់ៅកាាមបនា្ទាត់នាភាពកាីកាថា្នាកា់តិបាន
ធា្លាក់ចុះពី  47,8 ភាគរយ ក្នងុឆ្នា ំ2007 មកតាមឹ 13,5 ភាគរយ  ក្នុងឆ្នាំ 2014 ។  ការកាត់បន្ថយ
ភាពកាីកាយា៉ាងចាើនបានបាពាឹត្តទៅាពិសាសក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2007-2009 ខណ:ជដាលភាព 
កាីកា បាន ធា្លាក់ចុះ 25 ភាគរយ ហើយបាាជនចំនួន 3,3 លននាក់បានចាកផុតពីភាពកាីកា 
មួយផ្នាកធំគឺោយសរការបង្កើនផ្ទាដីដំដុះ និងកំណើនតម្លាម្ហូបអាហារអន្តរាតិ  ដាលផ្តល់ 
អត្ថបាយោជន៍ដល់កសិករ  និងពលករកសិកម្មត។ សូចនាករផាសាងទៀតនាកមាិតជីវភាពរស់ៅ  
ដូចា ការមានទាពាយ សមាបត្តរិបស់របរបាើបាាស់ក្នងុផ្ទះ និង លទ្ធផលនាការអភិវឌាឍធនធានមនុសាស
បាសើរឡើង រួមាមួយនឹងការសមាាចបាននូវជោគជ័យរបស់ កម្ពុា លើគោលដៅអភិវឌាឍន ៍
សហសវតាសភាគចាើនបំផុតៅឆ្នាំ 2015 (បាអប់លាខ 1) ។

កម្ពុារកាសាអតាាកំណើនាមធាយម 7,6 ភាគរយ ចាប់ពីឆ្នាំ 1994 ដល់ឆ្នាំ 2015 ាប់ចំណាត់ 
ថា្នាក់ទីបាាមួំយៅលើពិភពលោក ហើយសព្វថ្ងាបានកា្លាយាបាទាសមួយដាលមានបាាក់ចំណលូ
មធាយមកមាិតទាប។ កំណើនតាូវបានជំរុញោយការនាំចាញទំនិញនិងសាវកម្មត (ាចមាបងគឺ 
សម្លៀក បំពាក់ និងទាសចរណ៍) មានកំណើនាា្លាំង  ក្នុង កមាតិ 19,6 ភាគរយ  ក្នងុមួយឆ្នា ំដាល
កម្ពុាាប់លំដប់ទីពីរៅលើពិភពលោកបនា្ទាប់ ពីបាទាសហ្គីណាអាកា្វាទ័រ និងនាំមុខបាទាស 
ដាលមាន កំណើនខ្ពស់ ដូចា បាទាស វៀតណាម  និងបង់កា្លាដាស ាដើម។ វិស័យកសិកម្មត  
វិស័យ សំណង់ និងអចលនទាពាយ កាលពីពាលថ្មតីៗនាះក៏ាកាបាលមា៉ាសុីនចមាបងនាកំណើន 
សាដ្ឋកិច្ចរឹងមាំផងដារ។ ា លទ្ធផល  ចំណូលាតិសរុប (GNI) ក្នុងពលរដ្ឋមា្នាក់ៗបានកើនឡើង 
ាងបីដង  ពី 300 ដុល្លារអាមារិក ក្នុងឆ្នាំ 1994 ដល់ 1.070 ដុល្លារអាមារិក  ក្នុងឆ្នាំ 2015 
ដាលាឆ្នាំកម្ពុាបានកា្លាយាបាទាសមានចំណូលមធាយមកមាិតទាប។ សមិទ្ធិផលដ៏គួរឱាយចាប់
អារម្មតណ៍របស់កម្ពាុតាវូបានកសង លើមូលដ្ឋាននាការបើកចំហពាណិជ្ជកម្មត និង លំហូរ មូលធន  
ដាលជំរុញោយភាពអនុគាាះផ្នាកពាណិជ្ជកម្មត និងលំហូរចូលយា៉ាងចាើននាជំនួយអភិវឌាឍន៍ផ្លូវ
ការ (ODA) និងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទាស (FDI) ។
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ប្រអប់ល្រខ�1:ជ�វឌ្រឍនភាពរបស់កម្ពុាឆ្ព្រះទៅកាន់គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសរ៍

ាទូទៅ  កម្ពាុមានវឌាឍនភាពយ៉ាាងចាើន ក្នងុការសំរាចបានគោលដៅអភិវឌាឍន៍សហសាសវតាសរ៍ (MDGs)។ ឧទាហរណ៍  
ភាពកាីកាធ្ងន់ធ្ងរបានកាត់បន្ថយចាើនាងពាក់កណា្តាល (ពី 33 ភាគរយ  ក្នុងឆ្នាំ 2004 មកតាឹម 10 ភាគរយ 
ៅឆ្នាំ 2011) អតាាមរណភាពមាាបានកាត់បន្ថយ ចាើនាងពាក់កណា្តាល (ពីកំណើតរស់ 1.020 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 
1990 មក តាឹម 161 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្នុងកំណើតរស់ 100.000 នាក់ ) អតាាមរណភាពកុមារ បានកាត់បន្ថយ 
(ពី 117 ក្នុង 1.000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 1990 មកតាឹម 28 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 2015) អតាាចុះឈ្មាះចូលរៀនកមាិតបឋម
សិកាសាបានបង្កើន (ពី 92,1 ភាគរយក្នុងឆ្នាំ 2000ដល់អតាាចុះឈ្មាះចូលរៀនជិតស្មតើកមាិតសកល ចំនួន 94,7 
ភាគរយ  ក្នុងឆ្នាំ 2014) និង មានវឌាឍនភាពាា្លាំងផងដារក្នុងការបាយុទ្ធបាឆំងនឹងមាេគអាដស៍ / ជំងឺអាដស ៍
(ាមួយនឹងការធា្លាក់ចុះនាអតាាកើតេគនាះពី 0,08 ក្នុងចំនួន បាាជន 100 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2001 មកតាឹម 0,01 
ក្នុងឆ្នាំ 2013) ។

ទោះយា៉ាងណាក្តី សមិទ្ធិផលសមាាប់គោលដៅអភិវឌាឍន៍សហសាសវតាសរ៍មួយចំនួនមានលក្ខណ:ជចមាុះ  ក្នុងនោះរួម 
មានជំងឺរបាង និរន្តរភាពបរិស្ថាន ការោះមីន និងសមភាពយានឌ័រ។ អតាាកើតជំងឺរបាង និងអតាាស្លាប់ោយ
សររបាងៅតាមានកមាតិខ្ពស់។ ទោះបីាលាបឿននាការបំផ្លាញពាាឈើបានថយចុះបន្តចិ ោយសរការផ្លាស់ប្តរូ 
គោលនយោបាយកាលពីពាលថ្មតីៗ កន្លងទៅក្ត ីការកាប់បំផ្លាញៅតាមានកមាតិខ្ពស់ក្នងុរយៈពាលពីរទសវតាសរ៍ កន្លង 
មក។ ដូចគ្នានាះដារ ទោះបីភាគរយនាដីដាលមានយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុតាវូបានបោសសមា្អាត បានកើន ឡើង ដល់ 
45 ភាគរយក្ត ី ការបោសសមា្អាតនាះៅតាខុសឆ្ងាយពីគោលដៅនាការបោសសមា្អាតចំនួន 100 ភាគរយៅឡើយ។
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ក្នងុទាង់ទាាយធំ  ជោគជ័យរបស់បាទាសកម្ពាុអាសាយ័លើការបង្កើតការងរ។ ាមួយនឹងការ
កើនឡើងនូវចំនួនបាាជនដាលស្ថិតក្នុងវ័យធ្វើការ កម្ពុាកំពុងតាស្ថិតក្នុង  “ដំណាក់ កាល 
ដំបូង នា ភាគ លភ បាាសសា្ត”  របស់ខ្លួនៅឡើយ ហើយកន្លងមក ទទួលបានជោគជ័យា 
ា្លាំង ក្នុងការបង្កើតការងរសមាាប់យុវជន និងស្តាីក្នុងសកម្មតភាពអតិពលកម្មតនានា។ កម្ពុា 
បានទទួលអត្ថបាយោជន៍ពបីំលាងរចនាសម្ព័ន្ធទាងទ់ាាយធំ មានន័យថា  ការបាងចាកសរឡើង
វិញនូវសកម្មតភាពសាដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យទាំងបីនាវិស័យកសិកម្មត កម្មតន្តសល  និងសាវកម្មត បាន 
បង្កើត  ឱកាសការងរសុទ្ធចំនួន បាមាណា 3,6 លន     ក្នុងវិស័យឧសាសាហកម្មត  និងសាវកម្មត និង 
0,7 លននាក់ ក្នុង វិស័យកសិកម្មត និងជលផលក្នុងរយ:ជកាលពីរទសវតាសរ៍កន្លងទៅ។

កំណើនសាដ្ឋកិច្ចក៏តាូវបានជំរុញោយសមាបត្តិធម្មតាតិស្តុកស្តម្ភ និងសមាបូរ បាបរបស់ បាទាស  
កម្ពុាដាលទាទាង់ជីវភាពរស់ៅរបស់បាាជនកម្ពុារាប់លននាក់ផងដារ។ កសិកម្មតដាលពឹង 
ផ្អាកយា៉ាងា្លាំងលើធនធានធម្មតាតិ និងសាវបាព័ន្ធអាកូ ឡូសុី បានរួម ចំណាក 30 ភាគរយនា  
ផសស (GDP) ក្នុងឆ្នាំ 2015។ បាាជនាងបាាំលននាក់ពឹងផ្អាកលើវិស័យកសិកម្មត  និង 
នាសទ ដើមាបីរកចំណូលបន្ថាម និងទាទាង់សន្តិសុខសាបៀងរបស់ពួកគា  ហើយ 88 ភាគរយនា
ចំនួនបាាជនៅពឹងផ្អាកលើជីវមា៉ាស់បាពាណីសមាាប់ការចម្អិនអាហារ។ វិស័យទាសចរណ៍ា 
កាបាលមា៉ាសុីនមួយផាសាងទៀតនា កំណើនសាដ្ឋកិច្ច  ក៏ពឹងផ្អាកលើធនធានធម្មតាតិ  និងនិរន្តរភាព 
បរិស្ថានផងដារ។

ក្នុងឋាន:ជាបាទាសមានចំណូលមធាយមកមាិតទាប បាទាសកម្ពុាកំពុងបាឈម
មុខនឹងបញ្ហា បាឈម ថ្មតីៗក្នុងការទាទាង់កំណើនសាដ្ឋកិច្ចឱាយរឹងមាំ។

តទៅអនាគត កម្ពុាទំនងាមិនអាចពឹងផ្អាកលើកា្តាដដាល  ដាលបានជំរុញ ឱាយមាន កំណើន 
រឹងមាំ និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកាដូចក្នុងរយៈពាលពីរទសវតាសរ៍កន្លងមកបានឡើយ។ ការបញ្ចប់ 
ាយថាហាតុរបស់កម្ពាុពីឋាន:ជាបាទាសអភិវឌាឍន៍តិចតួច (LDC) នឹងធ្វើឱាយការផ្តល់ហិរញ្ញ 
បាបទានពីមា្ចាស់ជំនួយ និងភាពអនុគាាះពាណិជ្ជកម្មតធា្លាក់ចុះ និង បាត់បង់យ៉ាាងចាើន។ ទន្ទមឹនឹង 
នាះ បាាក់ខាកំពុងកើនឡើង ហើយវ នឹងធ្វើឱាយបាទាសកម្ពុាជួបការលំបាកកាន់តាា្លាំងក្នុងការនាំ
ចាញសាូវអង្ករមិនទាន់កាច្នា និង សម្លៀក បំពាក់ដាលមានតម្លាោក។ ៅក្នុងករណី នាវិស័យ 
កសិកម្មត ទសាសនវិស័យលើថ្លាទំនិញពំុមានលក្ខណ:ជវិជ្ជមានឡើយ រីឯវិសលភាពរបស់បាទាសកម្ពាុ 
ក្នងុការពងាកីផ្ទាដីដំដុះ សព្វថ្ងាក៏កាន់តាតិច ាពិសាស បើគាគិតដល់តមាវូការសមាាប់ឱាយមាននិរន្តរ
ភាពបរិស្ថាន។

គួរឱាយកត់សំគល់ដារថា ផលិតភាពនាការងរបានកើនឡើងយឺតាងបាទាសកំពុងលូតលស់ា្លាងំ
ផាសាងទៀត  មួយផ្នាកគឺោយសរតាការបាើបាាស់ មូលធនតិចតួចៅក្នុង ផលិត កម្មត។ ក្នុងអំឡុង 
1993-2014 បាទាសកម្ពុាមានកំណើនផលិតភាពការងរ 3,5  ភាគរយ ធៀបនឹង 4,7 
ភាគរយៅវៀតណាមក្នុងអំឡុងដូចគ្នា និងអតាាកំណើន ាមធាយម 7,1 ភាគរយ  ៅបាទាសថា
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំមានសន្ទុះរីកចមាើន ចាប់ពីឆ្នាំ 1986 ដល់ 1996 (រូបភាពទី 1, ាងឆ្វាង) ។ 
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ផលិតភាពៅក្នុងឧសាសាហកម្មតកាត់ដារ ៅតាទាបាងបាទាសគូបាជាងភាគចាើន ហើយមាន 
ភស្ដុាងបង្ហាញថា ការវិនិយោគ  មានទំហំតិចតួចលើការកាលម្អបរិកា្ខារ និងគាឿងចកា (រូបភាព 
លាខ 1 ាងស្តា)ំ ។ ការ បង្កើតទុនដុលសរុបាភាគរយនា ផសស ាមធាយម  តិចាង 20 ភាគរយ 
នា  ផសស ក្នងុរយៈពាលពីរទសវតាសរ៍កន្លងមក មានកមាតិទាបាងបាទាសគូបាជាង ហើយទាប 
ាង បាទាសវៀតណាម និងបាទាសថាាា្លាងំក្នងុអំឡុងឆ្នាដំាលមានសន្ទះុរីកចមាើនខ្ពស់។

ៅចំពោះមុខការធា្លាក់ចុះនាភាពបាកួតបាជាង ផលិតកម្មតដាលមានតម្លាោករបស់កម្ពាុ និងការ
បាមូលផ្តុាំា្លាងំលើវិស័យកាត់ដារ  និងទាសចរណ៍  នឹងកា្លាយាបញ្ហាបាឈមកាន់តាា្លាងំឡើង។ 
មុខទំនិញភាគចាើននាការនាំចាញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុ ា  មានគោលដៅផ្តាតលើបាភាទ 
សម្លៀកបំពាក់ដាលមានគុណភាពទាប/តម្លាោក ៅទីផាសារ សហរដ្ឋ  អាមារិក និងសហភាពអឺរ៉ុប។ 
ទើបតាក្នុងកំឡុងក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកាាយនាះ ប៉ុោ្ណាះ ដាលេងចកាកាត់ដារសម្លៀកបំពាក ់ 
មួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមប្តូរទៅធ្វើការងរដាលផ្តល់តម្លាបន្ថាមខ្ពស់ (បា៉ាក់ បោកគក់ បោះពុម្ព) 
ទំនងាោយសរការធា្លាក់ចុះនាភាពបាកួតបាជាង ៅបរទាសក្នុងបរិបទនាបាាក់ដុល្លារអាមារិក
ថ្លា និងការតម្លើងបាាក់ឈ្នួលអបាបបរមាយា៉ាងឆប់រហ័ស (ពី 80 ដុល្លារអាមារិក ក្នុងមួយខា  ក្នុង 
ឆ្នាំ 2013 ទៅ 153 ដុល្លារ ក្នុងមួយខា ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដាលឥឡូវនាះបាហាក់បាហាលនឹងបាទាស 
វៀតណាម)។ ខណៈដាលផលិតផលនំាចាញមានតម្លាខ្ពស់មួយចំនួន (រួមទំាង  កង់ គាឿង  បនា្លាស់ 
ទូរទសាសន៍  និងខាសាបញ្ឆាះ) តាូវបានសង្កាតឃើញក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកាាយនាះ សកម្មតភាពភាគ  
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រូបលាខ 1. ផលិតភាពពលកម្មតមានកំណើនទាបាងគូបាជាង (ាងឆ្វាង) មួយផ្នាកគឺ ោយស រ 
 ឯកទាសភាវូបនីយកម្មតលើឧសាសាហកម្មតដាលបាើទុនតិច(ាងស្តាំ)

 ប្រភព: ការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកដោយប្រើប្រ្រស់គណនីជាតិនិង WDI ។  
ការប៉្រន់ស្ម្រនរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកផ្អ្រកលើអង្ក្រតសហគ្រ្រសឆ្ន្រំ 2016 ។
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ចាើនទាំងនាះៅក្នុងបាទាសកម្ពុា ៅតាាសកម្មតភាពតម្លើងដាលបាើ កមា្លាំងពលកម្មតចាើន 
ោយគ្មាន ឬមានការ ផលិតបំណាក និងគាឿងបនា្លាស់ តិចតួច ប៉ុោ្ណាះ។ វិស័យទាសចរណ៍ក៏  
បាឈមនឺងាមការឡើងថ្លាបាាក់ដុល្លារអាមារិក និង ការ តម្លើងបាាក់ឈ្នួលដារ ហើយបញ្ហា 
បាឈមផ្នាកហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  និងនិរន្តរភាព បរិស្ថាន  ធ្វើឱាយការធ្វើពិពិធកម្មតនាសកម្មតភាពនានា
ក្នុងវិស័យនាះជួបការលំបាក។

ឧបសគ្គផ្នាកស្ថាប័ន មូលធនមនុសាស  និង ហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ  ធ្វើឱាយរំាងស្ទះដល់ភាពបាកួតបាជាង 
ក៏ដូចារំាងស្ទះដល់ការបង្កើតវិស័យឯកជនមួយរស់រវីកៅកម្ពាុ។  ថ្វបីើមានការរីកចមាើនមួយ
ចំនួនក្ត ី កម្ពាុដើរយឺតាងបាទាសមានបាាក់ចំណូលមធាយមកមាតិទាបដទាទៀតលើផ្នាកទំាងនាះ 
(រូបភាពលាខ 2)។ ភាពស្មតុកស្មាញនាដំណើរការទមាង់ នីយកម្មត ធ្វើឱាយកម្ពុាកា្លាយាកន្លាងមួយ
លំបាកបំផុតក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មត ពោលគឺ កម្ពុា ស្ថិតក្នុងលំដប់ទី 180 ក្នុងចំោម 
បាទាស ចំនួន 189 ៅលើទិដ្ឋភាពនាះ ោយ តាូវចំណាយពាល 87 ថ្ងា  មុននឹងអាចចាប់ផ្តើម
អាជីវកម្មតណាមួយ (ធៀបនឹង 25,9 ថ្ងាៅអាសុីបូពា៌ា  និងបា៉ាសុីហ្វិក)។ ការទទួលបានការអប់រំ  
តិចតួចក៏រាំងស្ទះដល់ការធ្វើពិពិធកម្មត និងការធ្វើឱាយសាដ្ឋកិច្ចបាសើរឡើងផងដារ  ទោះបីាការ
ចុះឈ្មាះចូលរៀនសុទ្ធៅកមាិតបឋមសិកាសាបានកើនឡើងយា៉ាងខ្ពស់ក្តី អតាាបញ្ចប់ការសិកាសា
មធាយមសិកាសាបឋមភូមិ (43 ភាគរយ  ក្នងុឆ្នា ំ2013) ៅតាស្ថតិកាាមមធាយមភាគសមាាប់បាទាស   
ដាលមានបាាក់ចំណូលមធាយមកមាិតទាប (71 ភាគរយ)។ សហគាិនបាន ឱាយ ដឹងថា វិញ្ញាបនបតា  
និងសញ្ញាបតាពីសលរៀន ទោះាៅកមាិតឧត្ដមសិកាសាក្តី ពុំមានាសញ្ញាបង្ហាញ សមត្ថភាព 
របស់កម្មតករឡើយ ដាលចំណុចនាះសឱាយឃើញនូវបញ្ហាផ្នាកគុណភាព។ លើសពីនាះ ទៀត  ការ 
អប់រំបច្ចាកទាស  និងការបណ្តុះបណា្តាលបច្ចាកទាស និងវិា្ជាជីវៈ (TVET) បាឈមមុខ នឹង 
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រូបលាខ 2. កម្ពុាៅមានភាពយឺតយា៉ាវៅឡើយលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួន   នាភាពបាកួត
បាជាងផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច 

ប្រភព: Global Competitiveness Indicators, World Economic Forum.

ការរកឃើញ  
សំាន់ៗ

“កម្ពុាស្ថិត ក្នុង 
លំដប់ទី 180 ក្នុង 
ចំោម បាទាស 
ចំនួន 189 ោយ 
តាូវ ចំណាយ ពាល 
87 ថ្ងា មុន នឹងអាច 
ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្មត 
ណា មួយ”
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ទសាសន:ជ អវិជ្ជមាន  ហើយហាក់ដូចាមិនផ្តល់នូវជំនាញដាលវិស័យឯកជនកំពុងតាវូការទា។ ចំពោះ 
ហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធវិញ មានការរីក ចំរីនចាើនក្នងុការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គសិនីក្នងុរយៈពាលបុ៉នា្មាន
ឆ្នាំថ្មតីៗនាះ ប៉ុន្តាតម្លាអគ្គិសនីៅតាខ្ពស់បើបាៀបធៀបទៅនឹងបាទាសជិតាង៖ ថ្លាថាមពល  
អគ្គសិនីមធាយមសមាាប់អ្នកបាើបាាស់ផ្នាកឧសាសាហកម្មតធំៗយ៉ាាងហោចណាស់ៅខ្ពស់ាងបាទាស  
ថា  មីយា៉ាន់មា៉ា ឬវៀតណាមយា៉ាងតិច 35 ភាគរយ។

ដើមាបីធានាថាកំណើនសាដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តមានលក្ខណ:ជបរិយាប័ន្ន គបាបីជំនះឧបសគ្គ
ទាំងឡាយណាដាលប៉ះពាល់ាពិសាសដល់គាួសរកាីកា។

មូលធនមនុសាសមានកមាិតប៉ះពាល់ដល់ចលភាពសាដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។ ាមស្តង់ដរ អន្តរាតិ  
បាាពលរដ្ឋកម្ពុាភាគចាើនដាលមិនស្ថិតក្នុងភាពកាីកាា្លាំង គឺាបាាជន កាីកា មធាយម ឬងយ
រងគាាះក្នុងការធា្លាក់ចូលក្នុងភាពកាីកា  មានចំនួនពីរភាគបីរស់ៅោយមានសមភាពអំណាច
ទិញ (PPP)ទាបាង 5,50  ដុល្លារអាមារិក ក្នងុមួយថ្ងា ។ កំណើនយឺតនាកាមុអ្នកមានសុវត្ថភិាព
ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច អាចបណា្តាលមកពីទាយជ្ជទានគាួសរមានកមាិតទាបលើផ្នាកអប់រំ  សុាភិបាល 
និងដីធ្ល។ី ការវយតម្លាថា្នាក់ាតិអំពីសមិទ្ធផិលរបស់សិសាសបានរកឃើញថា សិសាសថា្នាក់ទី 6 ចំនួន  
39% មានពិន្ទុទាបចំពោះ សមត្ថភាពអានភាសខ្មតារកមាិតបឋម។ លទ្ធផលនាការរៀនសូតា មិន 
ល្អបាបនាះ អាច បណា្តាលមកពីគាដូាលទទួលបានការបណ្តះុបណា្តាល មានចំនួនតិច ទទួលបាន 
ការបណ្តះុ បណា្តាលមិនគាប់គាាន់ ម៉ាងសិកាសាមានចំនួនតិចាងមិត្តភក្ដិរបស់ខ្លួនដាលទាំងអស់
នាះ ធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់សិសាសមា្នាក់ៗក្នងុការលើកកមាតិសាដ្ឋកិច្ចសង្គម។

កំហិតនាមូលធនមនុសាសចាប់ផ្តើមកាលគាាដំបូង នាជីវិតោយសរគ្មានអាហាររូបត្ថម្ភគាប់គាាន់      
ខ្វះការថាទាំ  និងគ្មានការជមាុញទឹកចិត្តពីដើមទី។ ោយបានចមាើនធំពាញវ័យក្នុងអំឡុងពាល
ដាលមានភាពកាីកាាា្លាំង និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាា និង កុមារ កាុមយុវពលករបច្ចុបាបន ្ន 
របស់កម្ពុាភាគចាើនទំនងាទទួលរងនូវផលវិបាក អវិជ្ជមានយូរអង្វាង  ពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
កាលពីកុមារភាព  និងភាពខ្វះសព្វខ្វះគាប់ផាសាងទៀតកាលៅតូច។ បាមាណា 33 ភាគរយ 
នាកុមារអាយុកាាម 5 ឆ្នាំាកុមារកាិន (រូបលាខ 3 ាងឆ្វាង) ហើយមានតា 35,9 ភាគរយ 
នាក្មតាងអាយុ 3-5 ឆ្នាំប៉ុោ្ណាះ  ដាលបានចុះឈ្មាះចូលរៀនក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិកាសា 2014-15។ 
ការទទួលបានទឹកស្អាត  និង បង្គន់អនាម័យ (75  ភាគរយ និង 42 ភាគរយ រៀងគ្នានាចំនួន 
បាាជនសរុប) ៅតាមានកមាតិទាបាងាា្លាងំធៀបនឹងមធាយមភាគនាបាទាសដាលមានបាាក់ 
ចំណូល មធាយមកមាិតទាប (90 ភាគរយ និង 52 ភាគរយ រៀងគ្នា  រូបលាខ 3 ាងស្តាំ)   និងា 
កា្តាដ៏សំាន់មួយចំពោះភាពកាិន ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់អាហារដល់ទារកមិនបានល្អ និង ភាពអត្ត 
ាត់ នាចំណីអាហារ។ លើសពីនាះ ទោះបីាមានភាពបាសើរឡើងចាើនក្តី ក៏ កម្ពុាៅតាមាន 
អតាាមរណភាពមាាខ្ពស់ាងគាៅក្នុងតំបន់ (161 ក្នុងចំោម កំណើតរស់ 100.000 នាក់  
ក្នុងឆ្នាំ 2015) ដាលបង្ហាញនូវបញ្ហាលើគុណភាពក្នុង ការថាទាំ និងទទួលបានសាវសុខភាព ។

ការរកឃើញ  
សំាន់ៗ

“សិសាសថា្នាក់ទី 6 
ចំនួន 39% មាន 

ពិន្ទុទាបចំពោះ 
សមត្ថភាព អាន 
ភាសខ្មតារ កមាិត 

បឋម និង បាមាណ 
ាមួយភាគបីនា 

កុមារអាយុកាាម 5 
ឆ្នាំាកុមារកាិន”
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ចលភាពសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក៏តាូវបានរារាំងោយការបាឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ  និង 
អាកាសធាតុ ដាលមានការគំពារសង្គមតិចតួចបំផុតក្នុងការជួយគាួសរលើការគាប់គាងវិបត្តិ 
នានា។ បាាជនបាមាណា 6,3 ភាគរយនាចំនួនបាាជនសរុបបាន ចំណាយយា៉ាងចាើនក្នុង 
ឆ្នាំ 2013 ហើយ 3,1 ភាគរយ ាប់បំណុលគាក្នុងការទូទាត់លើចំណាយសុខភាព។ បាទាស 
កម្ពុាស្ថិតក្នុងចំោមបាទាសចំនួន 10 លើពិភព លោក  ក្នុងការចំណាយបាាក់ហោប៉ាលើផ្នាក 
សុខភាព  ោយតាូវចំណាយបាាក់ហោប៉ាលើសាវសុខភាពស្មតើនឹង 60 ភាគរយ  នាថ្លាចំណាយ 
សុខភាព សរុប។ ផ្អាកលើ សន្ទសាសន៍ហានិភ័យពិភពលោករបស់អង្គការសហបាាាតិ (រូបភាព 
ទី 4)  គាាះ មហន្តរាយគឺាបាភពមួយទៀតនាការចំណាយដ៏សន្ធឹកសនា្ធាប់ ោយបាទាស  
កម្ពុាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថា្នាក់លាខ 8 ាបាទាសដាលងយរងគាាះបំផុតចំពោះគាាះមហន្តរាយ
ៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 2015 ។ ការបា៉ាន់ស្មានតមាូវការកាាយទឹកជំនន់ឆ្នាំ 2013 បានរក
ឃើញថាបាាក់ចំណូលមធាយមបាចំាខារបស់អ្នករងផលប៉ះពាល់បានធា្លាក់ចុះចាើនាង 25 ភាគរយ  
ស្មតើនឹង 37,6 លនដុល្លារអាមារិក។ ទន្ទឹមនឹងនាះ បាព័ន្ធគំពារសង្គម កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល 
ដំបូងៅឡើយ ោយកម្ពុាចំណាយតិចាង 0,1 ភាគរយ នា ផសស លើជំនួយសង្គមធៀប 
នឹងមធាយមភាគពិភពលោក 1,6 ភាគរយ1។

1 ASPIRE database. Accessible at datatopics.worldbank.org/aspire/.
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រូបលាខ 3. អតាាបាាវ៉ាឡង់ជម្ងឺកាិនមានកមាិតខ្ពស់ក្នុងចំោមអ្នកកា (ាងឆ្វាង) ហើយកម្ពុា 
ដើរមិនទាន់បាទាសដទាទៀតក្នងុការទទួលបានទឹកស្អាត និងសាវអនាម័យ (ាងស្តា)ំ 

ប្រភព: UNICEF (ឆ្វ្រង); WHO/UNICEF Joint Monitoring Program (ស្ត្រំ)

ការរកឃើញ  
សំាន់ៗ

“បាទាសកម្ពុា 
ស្ថិតក្នុងចំោម 
បាទាសចំនួន 10 
លើពិភពលោក ក្នុង 
ការចំណាយបាាក់ 
ហោប៉ាលើផ្នាក 
សុខភាព ស្មតើនឹង 
60 ភាគរយ នា ថ្លា 
ចំណាយសុខភាព 
សរុប។”
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គមា្លាតផ្នាកយានឌ័រដាលតាងកើតមានលើបាាក់ចំណូល  និងគុណភាពការងរ ក៏ចោទាបញ្ហា
បាឈមមួយក្នងុការសំរាចបាននូវវិបុលភាពរួមគ្នាផងដារ។ ការចូលរួមាកមា្លាងំពលកម្មតរបស់សា្តី
ៅបាទាសកម្ពុាស្មតើនឹង 79 ភាគរយ  ក្នុងឆ្នាំ 2014 ាការចូលរួម ដាលមានអតាាខ្ពស់បំផុត
ៅលើពិភពលោក  ហើយសហគាាសដាលាកម្មតសិទ្ធិរបស់ស្តាីមានាងពាក់កណា្តាលនាគាឹះ
ស្ថានអាជីវកម្មតទាំងអស់ៅក្នុងបាទាសកម្ពុា។ ទោះាយ៉ាាងណាក៏ោយអាជីវកម្មតដាលាកម្មត
សិទ្ធរិបស់ស្តា ី ាទូទៅ មានទំហំតូច ចំណាញ តិចាង   ហើយទំនងាចុះបញ្ជីតិចាងអាជីវកម្មត 
របស់បុរស។  ខណៈដាលសា្តតំីណាង ឱាយ 85% នាកមា្លាងំពលកម្មតក្នងុវិស័យកាត់ដារសម្លៀកបំពាក់ 
ស្តាីភាគចាើនធ្វើការផ្នាកតម្លើង ចំណាកឯការងរដាលមានគុណភាព មានបាាក់ឈ្នួលខ្ពស់ និង 
ការតាួតពិនិតាយ  បុរសាអ្នកធ្វើ។  ាងនាះទៅទៀត យោងាមអង្កាតសាដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពាុឆ្នាំ 
2014 គមា្លាតបាាក់ចំណូលយានឌ័រៅឆ្នា ំ2014 មានកមាតិស្មតើនឹង 30% ក្នងុចំោមអ្នកដាល
មានការអប់រំកមាិតទាប  ាពិសាស ធា្លាក់ចុះដល់ 7% ក្នុងចំោមនិសាសិត បញ្ចប់ការសិកាសាៅ 
មហាវិទាយាល័យ  ដាលបង្ហាញឱាយឃើញសរៈសំាន់នាការលុបបំបាត់គមា្លាតក្នុងការទទួលបានការ
អប់រំ។ ចំពោះភាពតំណាងផ្នាកនយោបាយ  ស្តាមីានចំនួន តាមឹ តា 7% នាតំណាងរដ្ឋមន្តាី  ធ្វើឱាយ 
កម្ពុាស្ថិតក្នុងបណា្តាបាទាសលំដប់កាាមគា បំផុត 20% ៅលើពិភពលោក (Union Inter 
Parliamentary សម្ព័ន្ធ អន្តរ សភា2016) ។
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រូបលាខ 4. បាៀបធៀបាមួយបាទាសដទា បាទាសកម្ពុាបាឈមមុខ និងមានភាព
ងយរងគាាះខ្ពស់ាា្លាំងចំពោះគាាះមហន្តរាយនានា

ប្រភព: United Nations University (2015)
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ការពិគាាះយោបល់ាមួយអង្គការសង្គមសុីវិល បានគូសបញ្ជាក់ថាកាុមបាាពលរដ្ឋខ្ល ះៅ តា 
ជួបបាទះនឹងការមិនយកចិត្តទុកដក់ និងការផត់ចាញពីសង្គម  ដាលបង្កើនឡើងនូវភាពងយ 
រងគាាះរបស់ពួកគា  ហើយរារាំងពួកគា ពីការទទួលបានផលបាយោជន៍ នាកំណើនាសាដ្ឋកិច្ច។ 
ឧទាហរណ៍  បាមាណ 10 ភាគរយ នាបាាជនកម្ពុា យា៉ាងហោចណាស់រងគាាះពីទមាង់មួយ
នាពិការភាព។  បាមាណ 45 ភាគរយនាមនុសាស ពាញវ័យដាលមានពិការភាពគ្មានបាាក់ចំណូល   
ហើយជនពិការមានទាពាយសមាបត្តិ បាហាលពាក់កណា្តាលនាអ្នកមិនពិការ។ សាីសាឡាញ់សា ី 
បាុសសាឡាញ់បាុស អ្នក សាឡាញ់ភាទទាំងពីរ ខ្ទើយ និង / ឬអ្នកមានភាទមិនចាបាស់លស់ 
(LGBTI) បន្ត បាឈមមុខនឹងការមាក់ងយពីសំណាក់កាុមគាួសរ  សហគមន៍របស់ពួកគា 
ពីបាព័ន្ធ ផាសព្វផាសាយ និងការរីសអើងៅកន្លាងធ្វើការងរ  និងៅសលរៀន។ ទោះបីជនាតិ  
ភាគតិចពុំមានអតាាភាពកាីកាខ្ពស់ចាើនាងមធាយមភាគក្តី ពួកគាងយរងគាាះាា្លាំងចំពោះ 
ការបាត់បង់ដីធ្លី។ ក្នុងឆ្នាំ 2007 មានការបា៉ាន់បាមាណថាសហគមន៍ជនាតិ ដើមភាគតិច បាន 
បាត់បង់ដីបាពាណីរបស់ពួកគា 30 ភាគរយ ចាប់ាំងពីឆ្នាំ 1989 មក ហើយជម្លាះដីធ្លីៅតា
ាបញ្ហាចមាូងចមាាសយា៉ាងា្លាំងៅក្នុងបាទាសកម្ពុា។

កន្លងមក ខណៈមិនរាំងស្ទះដល់កំណើន និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកាា្លាំងកា្លាក្តី បញ្ហាបាឈម  
ផ្នាកអភិបាលកិច្ចធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់ភាពបាកួតបាជាងរបស់កាុមហ៊ុន ប៉ះពាល់ ដល់គុណភាពនា
ការផ្តល់សាវសធារណៈ   និងការទទួលបានទាពាយសមាបត្តិ និង ឱកាស នានា។ អតាាអំពើសូកប៉ាាន់ 
(ប៉ះពាល់ដល់កាមុហុ៊នចំនួន 63 ភាគរយ  នាចំនួនកាមុហុ៊នរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ 2016) បាន ធា្លាក់ 
ចុះបន្តិច ប៉ុន្តាកន្លងមកៅតាខ្ពស់ាងគាបំផុត ក្នុងចំោមបណា្តាបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជ
សាដៀង គ្នា។ ៅក្នងុសន្ទសាសន៍ទសាសនៈស្តពីីអំពើពុករលួយឆ្នា ំ2015 បាទាសកម្ពាុាប់ ចំណាត់  
ថា្នាក់ទី 150 ោយមាន តាអាហា្គានីស្ថាន និងកូរ៉ាាងជើងប៉ុោ្ណាះដាលបានអនុវត្តអន់ាង 
កម្ពុាៅតំបន់ អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក។ ចំណាយ របស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យសុាភិបាល និង អប់រំ 
ៅតា ទាបាងមធាយមភាគសមាាប់សាដ្ឋកិច្ចដាលមានបាាក់ចំណូលមធាយមកមាតិទាប ហើយៅតា 
ពឹងផ្អាកាា្លាំងលើមា្ចាស់ជំនួយក្នុងការផ្តល់ សាវសធារណៈ។ ខណៈសមាាច  បាន  វឌាឍន ភាព 
យ៉ាាង ចាើនក្នងុការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថសុធារណៈ (ឧទាហរណ៍  គណនី រតនាគរ ទោល ការ អនុវត្ដន៍ 
ថវិកាកម្មតវិធី  និងបាព័ន្ធព័ត៌មានវិទាយាសមាាប់គាប់គាង ហិរញ្ញ វត្ថុ) ចំណុចខាសាយាមូលដ្ឋាន ៅ 
តា មានវត្តមាន (រដ្ឋាភិបាល  2015a)។  បរិបាល កិច្ច ការបាងចាកធនធានមនុសាសមិនបានតាមឹតាវូ 
និងសមត្ថភាពមានកមាតិ ៅក្នងុកិច្ចការសធារណ:ជៅតាាបញ្ហា។ ាចុងកាាយ  ក្នងុ បរិបទ នា 
ការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ មិន បាន ល្អ វិវទដីធ្លនិីងការបណ្តាញចាញ បានធ្វើឱាយ   ប៉ះពាល់ដល់ បាាជន កាកីា 
និង ជនងយ រង គាាះាា្លាងំ ទោះបីា មានការរីកចមាើនគួរឱាយកត់សមា្គាល់ក្នងុរយៈពាល 15 ឆ្នាកំ្ត។ី

ហានិភ័យបណា្តាលមកពីកំណើនឥណទានឆប់រហ័ស  និងការរិចរិលធនធាន 
ធម្មតាតិ  អាចប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពសាដ្ឋកិច្ច។

ហានិភ័យមួយចំនួនដាលកំពុងតាលាចឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់លំអានអភិវឌាឍរបស់ កម្ពុា រួម
មានការបង្កើនការប៉ះពាល់ដល់បំណុលមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ និងការឡើងកំដៅ ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ខណៈកម្ពុា 

ការរកឃើញ  
សំាន់ៗ

“គមា្លាតបាាក់ 
ចំណូល  យានឌ័រ 
ៅឆ្នាំ 2014 មាន 
កមាិតស្មតើនឹង 
30% ក្នុងចំោម 
អ្នកដាល មានការ 
អប់រំ កមាិតទាប 
ាពិសាស ធា្លាក់  
ចុះ ដល់ 7% ក្នុង  
ចំោមនិសាសិត 
បញ្ចប់ការសិកាសា 
ៅមហាវិទាយាល័យ”
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មានហានិភ័យទាបនាបំណុល (IMF 2016) កម្មតវិធីបង្កើនបាាក់ខាបួនដងក្នងុវិស័យសធារណៈ 
(ចនោ្លាះឆ្នាំ 2013 និងឆ្នាំ 2018) កំពុងបង្កើន សមា្ពាធសរពើពន្ធ ោយហាតុថាបញ្ជីបាាក់ខា 
សធារណ:ជមានទំហំ  បាមាណា 40 ភាគរយនាចំណូលាតិរួចទៅហើយ។ ចំពោះហានិភ័យ 
មា៉ាកាូហិរញ្ញវត្ថុវិញ ការផ្តល់ ឥណទានរបស់កម្ពុាទៅវិស័យឯកជនកំពុងមានសន្ទុះា្លាំងកា្លា និង 
កើនឡើងពី 2 ភាគរយនា ផសស ក្នុងឆ្នាំ 1993 ដល់ 63 ភាគរយៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ខ្ពស់ាង 
កមាិតមធាយមសមាាប់បាទាសមានចំណូលមធាយមកមាិតទាប (រូបភាពលាខ 5 ាងឆ្វាង) ។ 
ឥណទាន ៅគាឹះស្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) កំពុងមានសន្ទុះាា្លាំងផងដារ គឺកើន ឡើង ាង 
40 ភាគរយៅក្នងុរយ:ជពាលបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងកាាយនាះ។ ក្នងុរយ:ជពាលមួយ ទសវតាសរ៍កន្លងទៅទំហំ 
បាាក់កម្ចីាមធាយមបានកើនឡើងបាមាណា 200 ដុល្លារ អាមារិក ទៅ 1000 ដុល្លារអាមារិក ស្មតើ 
នឹងពីរដងនាកំណើនបាាក់ចំណូលក្នងុពលរដ្ឋមា្នាក់ៗពីឆ្នា ំ2004-14 (រូបភាពលាខ 5 ាង ស្ដា)ំ ។  
ក្នងុឆ្នា ំ2016 និងឆ្នា ំ2017 នាះ  ធនាគរាតិនាកម្ពាុបានអនុម័ត វិធានការាបន្តបនា្ទាប់ ដាលតាវូ 
គារំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដាលទាក់ទងទៅនឹងកំណើនឥណទានយ៉ាាងឆប់រហ័ស។

ការបាាបាួលអាកាសធាតុគួបផាសំនឹងការរិចរិលធនធានធម្មតាតិ  និងការអភិវឌាឍទីកាុងោយគ្មាន
ផានការ ក៏តាវូបានរំពឹងថានឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនក្នងុពាលអនាគតផងដារ។ ការខូចាតាមធាយម
ពីគាាះមហន្តរាយតាវូបានប៉ាាន់ស្មានថាមានចំនួនបាមាណា 235 លនដុល្លារអាមារិក ក្នងុមួយ 
ឆ្នាំ (Germanwatch, 2016)។ ៅពាលអនាគតការបាាបាួលអាកាសធាតុនឹងបង្កើនភាព  
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រូបលាខ 5. កម្ពុាមានដំណាក់កាលបង្កើនទុនលឿនបំផុត  ក្នុងចំោមបាទាសដាលមាន លក្ខណ:ជ 
បាហាក់បាហាលគ្នា (ាងឆ្វាង) ទំហំឥណទានរបស់គាឹះស្ថានមីកាូហិរញ្ញ វត្ថុបានកើនឡើង (ាងស្តាំ)

ប្រភព: អង្ក្រតលទ្ធភាពទទួលបនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ IMF និងការគណនារបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកផ្អ្រកលើ CSES 
2004-14  ប្រភព: សូចនាករអភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក, ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា 



17

ងយរងគាាះរបស់កម្ពុាចំពោះគាាះមហន្តរាយធម្មតាតិ ោយផ្អាកលើសាណារីយ៉ូនាកំណើន
សីតុណ្ហភាព 2 អងាសាសា ៅឆ្នាំ 2050 ការបា៉ាន់ស្មានបឋមបង្ហាញថា  ការបាាបាួលអាកាសធាតុ
នឹងកាត់បន្ថយ ផសស សរុប របស់ កម្ពុាយា៉ាងហោចណាស់ 1,5 ភាគរយ  ៅឆ្នាំ 2030 និង 
3,5 ភាគរយ ៅឆ្នាំ 2050 (RGC, 2015b)។ សមាបត្តិធម្មតាតិរបស់បាទាសកម្ពុាក៏កំពុងតាូវ
បានរិចរិលយា៉ាងឆប់រហ័សោយសកម្មតភាពសាដ្ឋកិច្ចដាលគ្មាននិរន្តរភាព។ ការបា៉ាន់បាមាណផ្លូវ
ការបង្ហាញថាគមាបពាាឈើបានធា្លាក់ចុះពីជិត 60 ភាគរយ  ៅក្នុងឆ្នាំ 2006 មកៅ តិចាង 
47 ភាគរយៅឆ្នា ំ2014 និងបាមាណា 45 ភាគរយនាតំបន់ដីសើមធម្មតាតិកាលពីដើមរបស់
កម្ពាុតាវូបានបាត់បង់។ ការបាត់បង់បាបនាះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាាងធំធាងរាប់ទំាងលើផលិតភាព
នាវិស័យកសិកម្មត  និងជលផល ការផលិតវរីអគ្គសិនី និង សមាបត្តទិាសចរណ៍។ កាាពីនាះ នគរូបនី
យកម្មតអាចនំាមកនូវផលវិបាកអវិជ្ជមានចំពោះកំណើនសាដ្ឋកិច្ច។ ទោះបីានគរូបនីយកម្មតៅ កម្ពាុ 
កំពុងស្ថតិក្នងុដំណាក់កាល ដំបូង ៅឡើយក្ត ី ដង់សីុតាបាាជនាមធាយមៅតំបន់ទីបាជំុជនមាន
កមាតិខ្ពស់ាងៅ វៀតណាមនិងចិន រួចទៅហើយៗបាាជនាចាើនរស់ៅតំបន់ទី បាជំុជន  កាកីា។

ាមួយនឹងបញ្ហាបាឈមទំាងនាះ វិស័យអាទិភាពសមាាប់ការអភិវឌាឍន៍ចំនួន 10 
តាវូបាន កំណត់:ជ

ោយផ្អាកលើការវិភាគសុីជមាា  និងការពិគាាះយោបល់ទូលំទូលយ របាយការណ៍ ការវិនិច្ឆ័យ
ស្ថានភាពបាទាសដាលមានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ (SCD) បានកំណត់ផ្នាកសំាន់ៗ នាការអភិវឌាឍ 
ចំនួន ដប់  ដើមាបីធានាឱាយកំណើនមានរឹងមាំាបរិយាប័ន្ធនឹងនិរន្តរភាពទៅ អនាគត។ ការកំណត់ 
អត្ត សញ្ញាណ នាអន្តរាគមន៍អាទិភាព ពាក់ព័ន ្ធនឹង  ដំណើរការ ា ពីរ ជំហាន។ ទីមួយ ការងរវិភាគ 
សុី ជមាា  និង ការ ពិនិតាយឡើងវិញនូវឯកសរ របាយការណ៍ នានា រួមាមួយដំណើរការ ពិគាាះ 
យោបល់ ទូលំទូលយ2  បានផ្តល់ព័ត៌មានសំរាប់ការជាើសរីសតំបន់អភិវឌាឍន៍ចំនួនដប់សមាាប់
ធ្វើសកម្មតភាព។ ទីពីរ បនា្ទាប់ពីការពិគាាះ យោបល់ វិធីសស្តាពីរថា្នាក់តាូវបានអនុវត្តដើមាបីវយ 
តម្លាឧបសគ្គចំពោះកំណើន  និង ការបង្គរទាពាយសមាបត្តិ  ពាមទាំងកំណត់អាទិភាពបនា្ទាន់បំផុតៅ
ក្នុងវិស័យទាំងដប់ដើមាបីអភិវឌាឍន៍ (ារាងលាខ 1)។ អន្តរាគមន៍ ក្នុងតំបន់ដាលបានកំណត ់
សមាាប់អភិវឌាឍន៍រួមចំណាកដល់ "លំអាន" ឬមធាយាបាយផាសាងគ្នាចំនួន 3 ដើមាបីសមាាចបាននូវ
គោលដៅពីរយា៉ាងនាការកាត់បន្ថយភាពកាីកា  និងវិបុលភាពរួមៅក្នុងបាទាសកម្ពុា។ លំអាន
ទំាងនាះក៏អាចទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ព ីកំណាទមាង់កា រគាប់គាងរដ្ឋបាលសធារណៈពា ក់ព័ន្ធ    
និងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈដើមាបីពងាឹង សមត្ថភាពនាវិស័យសធារណៈ។

2 ការចូលរួមចាើនាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំាន់ៗ (រដ្ឋាភិបាល សង្គមសុីវិល វិស័យឯកជន ដាគូអភិវឌាឍន៍ 
គាឹះស្ថានសិកាសាសាាវជាាវ និងរដ្ឋសភា) រួមមានកិច្ចបាជុំចំនួនបាាំបួនដាលបាពាឹត្តទៅៅក្នុងតំបន់ ខុសៗ 
គ្នាចំនួនបួននាបាទាសកម្ពុា។ អ្នកចូលរួមបានផ្តល់មតិតាឡប់អំពីឱកាសអភិវឌាឍន៍សំាន់ៗដើមាបីសំរាច 
បាននូវការកាត់បន្ថយភាពកាីកានិងកំណើនបាកបោយបរិយាប័ន្នាមបាបមួយដាលមាននិរន្តរភាព ៅ 
កម្ពុា។

ការរកឃើញ  
សំាន់ៗ

“បាទាស កម្ពុា 
បានជួបបាទះនូវ 
ការបាើបាាស់ 
ឥណទានលឿន 
បំផុតៅក្នុង 
ពិភពលោក”
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i. 
កា

រប
ង

្កើនភា
ពប

ាកួត
ប

ាជ
ាង 

និង
ពិព

ិធក
ម្មតផ

្នាក ស
ាដ្ឋក

ិច្ចដ
ើមាប

ីធា
នា

 បា
នន

ូវ ក
ំណ

ើនខ
្ពស

់ 
និង

បង
្កើតកា

រង
រ

1> ការកាត់បន្ថយចំណាយ បង្កើត 
កាមុហុ៊ន និង ចំណាយ បាតិបត្ត ិការ 
(រួមមាន បរិយាកាស អាជីវ  កម្មត  
ថ្លាសាវកាាផ្លូវការ  កិច្ច សមាួល 
ពាណិជ្ជកម្មត ថ្លា អគ្គិសនី)

ខ្ពស់បំផុត កាមុការងរកាលម្អ 
បរិយាកាស  អាជីវកម្មត និង 
កាត់បន្ថយ ថ្លាសាវ កាា 
ផ្លូវការ

បង្កើតចាកចាញចូល 
តាមួយសមាាប់កិច្ច 
សមាួលពាណិជ្ជកម្មត

2> ជំរុញវិនិយោគសធារណៈ និង 
ឯកជនចំពោះហាដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ និង  
លទ្ធកម្មតគាឿង មា៉ាសុីន 
ពាមទាំងអភិវឌាឍ ទីផាសារទុន

ខ្ពស់ អនុម័តអនុកាឹតាយគាប់គាង 
វិនិយោគ សធារណ:ជ និង 
បង្កើត សៀវភៅណានាំ និង 
នីតិវិធីនានា

បង្កើតទីផាសារសញ្ញា    
បណ្ណផ្ទាក្នុង  (រួមទាំង 
រដ្ឋនិងឯកជន)

3> ពងាឹងនិយ័តកម្មត និងការតាួត  
ពិនិតាយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដើមាបី កាត់ 
បន្ថយហានិភ័យ ពី កំណើន យ៉ាាង 
គំហុកឥណទាន ទន្ទឹម នឹងការ 
កសង បន្ថាម ទៀតនូវ បរិយាប័ន្ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ 

មធាយម ដក់ឱាយបាើបាាស់វិធីសសា្ត 
តាួតពិនិតាយផ្អាក លើហានិភ័យ

លើកកម្ព ស់ការ តាៀម 
លក្ខណ:ជសមាាប់ គាា  
មានវិបត្តិបង្កើត 
សំណាញ់ សុវត្ថិភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ

4> ជំរុញការទំនើបកម្មតកសិកម្មត 
បនា្ទាប់ពីការហក់ឡើងនាថ្លា 
ទំនិញកសិកម្មត

ខ្ពស់ សមាូលចំណាះដឹង និង អនុវត្ត 
បច្ចាកវិទាយា ៅ ទូទំាង  ខាសា សង្វាក់  
តម្លា (ាម រយៈ ភាព ាដាគូ 
រវងវិស័យ សធា រណ:ជ     និង 
ឯកជន- កាមុ ហុ៊ន ជួយជំរុញ 
អាជីវកម្មត សាវផាសព្វ ផាសាយ  
កសិកម្មត ពហុ បាប

ពងាឹងបាព័ន្ធ និង 
សមត្ថភាព របស់ ភាគី   
ពាក់ព័ន្ធ ្នុងការគាប់គាង 
គុណភាពផលិតផល 
សុវត្ថភិាព  និង ហានិភ័យ 
សាបៀង អាហារ

វិស័យសមាាប់អភិវឌាឍន៍តាូវបានចាត់ថា្នាក់ោយផ្អាកលើ (i) ផលប៉ះពាល់នាបង្កើតនិងការលើក
កំពស់ការចូលរួមរបស់គាសួរក្នងុឱកាសសាដ្ឋកិច្ច (ii) ភាគរយចំនួនបាាជនដាលរងផលប៉ះពាល់  
និង (iii) ភាពបំពាញបន្ថាមាមួយអន្តរាគមន៍ផាសាងទៀត។ វិស័យសមាាប់អភិវឌាឍន៍ដាលតាវូបាន 
កំណត់ថាា "អាទិភាពខ្ពស់បំផុត" ទំាងនាះមាន លទ្ធផល  ល្អា្លាំងសំរាប់លើគោលដៅទំាងពីរក្នុង
ការជំរុញសមត្ថភាពរបស់កាុមហ៊ុន  ដើមាបីបង្កើតការងរដាលមានផលិតភាពបន្ថាមទៀត រកាសា 
កំណើន សាដ្ឋកិច្ច  និងបង្កើនបាាក់ចំណូល គាសួរ។ វិស័យមាន “អាទិភាពខ្ពស់” ផ្តល់លទ្ធផលផ្ទាល់
ភា្លាមៗសមល្មតមមួយចំនួន ចំពោះគោលដៅទាំងពីរ ប៉ុន្តាបង្កើតបានាមូលដ្ឋានសមាាប់កំណើន
បាកបោយនិរន្តរភាព   និងបង្កើនសមត្ថភាពរកបាាក់ចំណូលគាួសរ។ វិស័យ "អាទិភាពកមាិត 
មធាយម" រួមមាន  ទង្វើទំាងឡាយណាដាលៅមិនទាន់អាចោះសាាយឧបសគ្គសំាន់ៗបំផុតបាន  
បុ៉ន្តាមានផលវិបាកយូរអង្វាង ឬក៏ទង្វើទំាងឡាយណាដាលមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ បុ៉ន្តាាផលៅ 
នឹង កន្លាង។ ជមាើសគោលនយោបាយមួយចំនួនដាលតាវូបានជាើសរីសក្នងុវិស័យនីមួយៗនាវិស័យ
ទាំងដប់ មានបង្ហាញៅក្នុងារាងលាខ 1។ ការពិពណ៌នាសង្ខាបអំពីវិស័យនីមួយៗសមាាប់ការ
អភិវឌាឍក៏មានបង្ហាញៅាងកាាមនាះផងដារ។
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ii.
 កា

រក
ស

ងស
មាប

ត្តិម
នុស

ាសដ
ើមាប

ីជួយ
ស

ម
ាួល

ដល
់ ចល

ភា
ព 

ស
ាដ្ឋក

ិច្ចន
ិងវ

ិបុល
ភា

ពរ
ួម

5> ផ្តល់ជំនាញ ាមរយ:ជការ 
បង្កើន លទ្ធផល និងលទ្ធផល 
រៀនសូតា នាការអប់រំ កមាិត 
មធាយមនិងឧត្តម សិកាសា

ខ្ពស់បំផុត អនុវត្តស្តង់ដរបាសិទ្ធភាព 
ៅអនុវិទាយាល័យ

ធ្វើឱាយ បាសើរឡើង នូវ   
យន្ត ការ  ទទួល  ស្គាល់  
និង   ធានា  គុណភាព ៅ 
ឧត្តម    សិកាសា និង ការ 
បណ្តុះ បណា្តាល បច្ចាក 
ទាស និង វិា្ជាជីវៈ  (TVET)

6> ការវិនិយោគក្នុងឆ្នាំដំបូងៗ 
(អាហារូបត្ថម្ភ  ការអប់រំ ៅ 
មត្តាយាយសិកាសា)

ខ្ពស់ អនុវត្តផានទីចង្អុលផ្លូវ
លឿនដើមាបីលើកកម្ពស់     
អាហារូបត្ថម្ភ

ពងាីកការទទួលបាន 
ឱកាស សមាាប់ការរៀន 
សតូាពី តូចនិងការជំរុញ 
ាមរយ:ជ មជាឈមណ្ឌល  
សហគមន៍

7> ការការពារគាួសរពីវិបត្ដិ 
(ចំណាយ  បាាក់ហោប៉ា លើ ផ្នាក  
សុខភាព ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
ការគំពារសង្គម)

មធាយម ពងាីកមូលនិធិសមធម៌ 
សុាភិបាលដល់កាមុងយ 
រងគាាះផាសាងទៀត

ពងាឹងបាព័ន្ធកំណត់ 
គោលដៅជនកាីកា និង 
បង្កើតការផ្ទារសច់បាាក់
ោយមានលក្ខខណ្ឌ

iii.
 ធា

នា
ឱាយ

បា
នន

ូវល
ំនា

ំន
ាកំណ

ើនន
ិរន

្តរភា
ពា

មរ
យ

ៈកា
រវិន

ិយោ
គ

ល
ើស

មាប
ត្តធិ

ម្មតា
តិ 

ភា
ពធ

ន់នឹ
ងអា

កា
ស

ធា
តុនិ

ងកា
រអ

ភិវ
វឌ

ាឍន៍
ទីក

ាងុ 8> ថារកាសានិងអភិវឌាឍសមាបត្តិ 
ធម្មតាតិ  ខណៈពាលពងាឹង 
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ខ្ពស់ ទទួលយក វិធីសសា្ត 
រួម មួយ អនុវត្តអភិកាម 
ចមាុះចំពោះការគាប់គាង 
ធនធានធម្មតាតិៅ 
ភ្នំកាវញនិងទន្លាសប

កាលម្អការគាប់គាង 
និងអភិរកាស ោយ 
និរន្តរ ភាពនូវតំបន់ 
ការពារនិងពាាឈើ

9> លើកកម្ពស់ទីកាុង ដាលមាន 
ការ បាកួតបាជាង  មាន និរន្តភាព 
និង ទីកាុង ដាល មាន ការចូល 
រួមពាញ លាញ ាមរ យៈការធ្វើ 
ផានការ សមាហរណកម្មតទីកាុង

មធាយម អនុវត្តកម្មតវិធីកសង ផានការ 
សមាហរណកម្មត ទីកាុង

អភិវឌាឍន៍បណា្តាញ 
អនាម័យ កណា្តាល 
(ថា្នាក់ាតិ) និង ោះ 
សាាយគាប់គាង កាក-
សំណល់រឹងនិងរាវ

iv.
 ផ

្នាក  
ពា

ក់ព
័ន្ធ 

10> កំណាទម ាង់ការគាប់គាង   
រដ្ឋ បាលសធារណៈនិងការ 
គាប់គាងហិរញ្ញវត្ថសុធា រណៈ 
ដើមាបីលើកកម្ពស់ ការផ្តល់ សាវ

ខ្ពស់ ធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវបាព័ន្ធ  
គាប់គាងធនធានមនុសាសនិង
ដក់ឱាយបាើបាាស់ការតាួត 
ពិនិតាយសមិទ្ធកម្មតការងរ

លើកកម្ពស់យន្តការ ឆ្លើយ 
តបរបស់បាាពលរដ្ឋ 
ដើមាបី កាលម្អការផ្តល់ 
សាវ   សធារណៈ

ប្រភព: ការវិាគរបស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោកដោយមានការពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយាគីពាក់ព័ន្ធភ
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លំអានទី 1:ជ ការបង្កើនភាពបាកួតបាជាង និងពិពិធកម្មតផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច ដើមាបី 
ធានា  បាន នូវ កំណើន ខ្ពស់ និងបង្កើតការងរ 

កំណើននាការនាំចាញយា៉ាងឆប់រហ័សគឺាកា្តាជំរុញដ៏សំាន់មួយនាកំណើន និង ការងរ ប៉ុន្តា 
មិនអាចមាននិរន្តរភាពទា លុះតាាតាសាដ្ឋកិច្ចកាន់តាមានលក្ខណ:ជបាកួតបាជាង និងមានភាព 
ចមាុះបាប។ ដូចបានរៀបរាប់ាងលើ  បាទាសកម្ពុាតាូវបានគ ារំពឹងថានឹងមានការថយចុះនូវ 
ភាពអនុគាាះពាណិជ្ជកម្មត  និងការកើនឡើងនាថ្លាពលកម្មត ាមួយនិងការបាកួតបាជាងកាន់តា 
ា្លាងំកា្លាក្នងុ វិស័យកាត់ដារពីបាទាសជិតាង  ដូចា ពីបាទាសវៀតណាម និងមីយ៉ាាន់ម៉ាា ាដើម។ 
លើស ពីនាះ ទៅទៀត កាាមរបបបណ្តាតអតាាប្តរូបាាក់ដាលស្ថតិកាាមការគាប់គាង/ភា្ជាប់ាមួយ  
រូបិយបណ្ណដទា ការឡើង ថ្លា បាាក់ ដុល្លារអាមារិក នាពាលថ្មតីៗ នាះធ្វើឱាយទំនិញកម្ពាុកាន់តាថ្លាាង 
មុនៅក្នងុទីផាសារ អឺរ៉ុប និងធៀបាមួយគូបាជាងដទាទៀត។ ដើមាបីទាទាង់កំណើនរឹងមាំ  និង 
បង្កើត ការងរ កម្ពុាតាូវបង្កើនភាពបាកួតបាជាងផ្នាកនាំចាញ និងការធ្វើពិពិធកម្មតសាដ្ឋកិច្ច។ 
ការណ៍នាះអាចសមាាចបានាមរយៈវិធានការាបន្តបនា្ទាប់  ដាលជួយសមាលួដល់បាតិបតិ្តការ  
របស់កាុមហ៊ុន  ជំរុញការសនាសំបាាក់ក្នុងសាុក ក៏ដូចាការវិនិយោគៅក្នុង វិស័យពាណិជ្ជកម្មត 
ពងាឹងនិយ័តកម្មត និងការតាួតពិនិតាយវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ  និងធ្វើទំនើបកម្មត វិស័យកសិកម្មត។

ាពិសាស  ដើមាបីស្តារភាពបាកួតបាជាងឡើងវិញក្នុងរយៈពាលខ្លីទៅរយៈពាលមធាយម  តមាូវការ 
មួយក្នុងចំោមតមាូវការបនា្ទាន់បំផុតគឺកាត់បន្ថយចំណាយបង្កើតកាុមហុ៊ននិងចំណាយបាតិ 
បត្តិការ។ ការកាត់បន្ថយចំណាយបង្កើតកាុមហ៊ុនអាចរួមមានវិធានការនានា ដូចា ការបង្កើត 
ចាក  ចាញចូលតាមួយ  ដើមាបីសមាលួនីតិវិធី និងចំណាយ សមាាប់ការបើកអាជីវកម្មត និងកាត់បន្ថយ 
ឬលុបបំបាត់កាតព្វកិច្ចទុនអបាបបរមាដាលតាូវតម្កល់ៅក្នុងធនាគរមុនពាលចុះបញ្ជីកាុមហុ៊ន។ 
បាតិបត្ដិការកាុមហ៊ុននឹងតាូវ បាន សមាួលោយការលុបចោលនីតិវិធីមិនចាំបាច់ លុបចោលថ្លា 
កាាផ្លវូការ និង អំោយ នានា  ដាលកាមុការងរពិសាសមួយអាចតាវូបានបង្កើតឡើង។ ការកាត់ 
បន្ថយចំណាយ និងពាលវាលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតឆ្លង ដានក៏មានសរៈសំាន់ផងដារ 
ដូចា ការបំពាញនីតិវិធីពាំដាន ោយស្វ័យបាវត្តិកម្មត ការលុបចោលតមាូវការឯកសរមិនចាំបាច់  
និងការបង្កើតកាុមបាឹកាសាភ័ស្តុភារកម្មតាតិមួយ ដើមាបីជួយធានាថាហាដ្ឋារចនា ភ័ស្តុភាររឹង និងទន់
របស់បាទាសកម្ពុាទាទាង់ដល់ការពងាីកពាណិជ្ជកម្មត។ ទីបំផុត  សាចក្តីតាូវការគឺចាំបាច់តាូវមាន 
កាបខ័ណ្ឌស្ថាប័ន និងកាបខណ្ឌបទបាបញ្ញត្តិដាលមានលក្ខណៈរឹងមាំ ដើមាបីបង្កើនបាសិទ្ធភាព 
ថាមពល  និងកាត់បន្ថយថ្លាអគ្គិសនី។ វិធាន ការ នានាអាចា ការបង្កើតគោលនយោបាយបន្ថយ
ថ្លាក្នុងរយៈពាលមធាយម ការបង្កើតផានការពងាីកបាព័ន្ធរយៈពាលមធាយម  ាមរយ:ជការពិគាាះ 
យោបល់ ាសធារណៈ ការធានា ថាគមាាងធំៗ បានធ្វើលទ្ធកម្មតក្នុងលក្ខណ:ជបាកួតបាជាង និង
ការបង្កើតគោលនយោបាយគាប់ជាុងជាាយសមាាប់ពងាីកកិច្ចសហបាតិបត្តិការក្នុងតំបន់ា
មួយ បាទាស វៀតណាម  ឡាវ និងថា។ ការវយតម្លាយ៉ាាងពាញលាញនូវផលប៉ះពាល់ផ្នាកបរិស្ថាន 
និងសង្គម និងកា្តាាងកាានាជមាើសថាមពលផាសាងៗក៏មានសរៈសំាន់ផងដារ។
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ដើមាបីជួយសមាួលដល់ការបន្ថាមតម្លា និងការធ្វើពិពិធកម្មតសាដ្ឋកិច្ច អន្តរាគមន៍ទាំងនាះអាចតាវូ
បានបំពាញបន្ថាមោយកិច្ចខិតខំបាងឹបាាងក្នងុការជំរុញហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ  និងយន្តបូភាវូបនីយកម្មត 
ទន្ទមឹនឹងការអភិវឌាឍទីផាសារទុន។ ដើមាបីជៀសចាកពីការពឹងផ្អាកលើមា្ចាស់ជំនួយចំពោះការវិនិយោគ
លើហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ  និងជួយជំរុញហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ាមវិធីមួយដាលមានបាសិទ្ធភាព  និងនិរន្តរ 
ភាពនោះ ចំាបាច់តាវូបង្កើនវិនិយោគសធារណៈ និងការគាប់គាងសមាបត្តសិធារណ:ជ។ ការគាប់គាង 
វិនិយោគ សធារណៈ ចំពោះ ការវិនិយោគ  ដាលផ្តល់ហិរញ្ញបាទានោយរដ្ឋាភិបាល អាច តាូវបាន 
ពងាឹង  ាម រយៈការអនុម័តអនុកាឹតាយស្តីពីការគាប់គាងវិនិយោគសធារណ:ជ ការបង្កើតសៀវភៅ
ណានំាអំពីការជាើសរីស និង អនុវត្តគមាាង និងការកសងសមត្ថភាពៅាមកាសួងសំាន់ៗ 
និង កាសួង ពាក់ព័ន្ធ។ សមាាប់គមាាងដាលបានទទួលមូលនិធិពីបរទស ការបង្កើនការសមាប
សមាួលាមួយអ្នកផ្តល់ជំនួយ  ការជៀសវងការបាើបាាស់វិធីសស្ដរ គ្មានលក្ខណ:ជាបាព័ន្ធក្នុង
ការជាើសរីសគមាាងនឹងការធានាឱាយមានបាតិបត្តិការ និង ថវិកាថាទាំបាន គាប់គាាន់  នឹង  អាច 
ជួយធានាបាសិទ្ធភាព  និង និរន្តរភាពរបស់គមាាង។ បាទាស កម្ពុា ក៏អាចរៀបចំការលើកទឹកចិត្ត
ពន្ធដាលមានសាាប់របស់ខ្លនួៅក្នងុចាបាប់វិនិយោគថ្មត ី(ដូចដាលបានកំណត់ក្នងុគោលនយោបាយ
អភិវឌាឍន៍ឧសាសាហកម្មតរបស់រដ្ឋាភិបាល) បង្វារ  ទិសពី ការ ផ្តល់ឱាយរយៈពាលនាការលើកលាងពន្ធ
លើបាាក់ចំណាញ  ទៅកាន់ បាព័ន្ធ លើក ទឹក ចិត្តមួយ ដាលជំរុញការវិនិយោគឯកជនលើផ្នាក 
គាឿងមា៉ាសុីន សាាវជាាវ និង អភិវឌាឍន៍ និងការបណ្តះុបណា្តាល។ ការណ៍នាះនឹងជួយបង្កើនផលិត
ភាពនិងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មត ោយលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគៅក្នុងវិស័យមានតម្លា បន្ថាម 
ខ្ពស់។ លើសពី នាះ ទៀត  ការលើកកម្ពស់ការបាើបាាស់រូបិយវត្ថាុតិ  និងការបង្កើតទីផាសារសញ្ញា 
បណ្ណផ្ទាក្នងុ  នឹងជួយជំរុញការសនាសំបាាក់ក្នងុសាកុ និងផ្តល់នូវ កមាតិ បាា បាលួនាអតាា  ប្តរូបាាក់កាន់
តាខ្ពស់ក្នងុរយៈពាលមធាយម ដាលនឹងជួយឱាយសាដ្ឋកិច្ចទទួលបានមកវិញនូវភាពបាកួត បាជាង ក្នងុ
បរិបទនាការឡើងថ្លាបាាក់ដុល្លារអាមារិកកាាមដុល្លារូបនីយកម្មត។

ាមួយគ្នានាះ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីកំណើនឥណទានខ្ពស់ខណៈបង្កើនបរិយាប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏មានសរ:ជសំាន់ផងដារ។ ខណៈដាលកំណើនឥណទានឆប់រហ័សាកា្តាចំបងមួយដាល 
ជំរុញឱាយមានកំណើនសាដ្ឋកិច្ច នោះសាចក្តីចាំបាច់គឺ តាូវោះសាាយ បញ្ហា ដាលអាចកើតមាន  
ាពិសាស ហានិភ័យដាលកើតចាញពីវិស័យសំណង់ដាលមានសកា្តានុពលមិនរឹងមាំ  និងមាន 
ការ ាប់បំណុលចាើនហួស ដាលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថារភាពមា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច ប៉ះពាល់ដល់គាួសរ 
កាីកា  និងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ចំាបាច់តាវូពងាងឹការតាតួពិនិតាយធនាគរ និងមីកាហិូរញ្ញវត្ថ ុដូចា 
ាមរយៈវិធីសស្តាតាួតពិនិតាយមើលហានិភ័យ ដាលអនុលោមាម ស្តង់ដរអន្តរាតិ បាសាល 
(Basel) ចុងកាាយ បំផុត។ វិធានការាបន្តបនា្ទាប់នាភាពបាុងបាយ័ត្នផ្នាកមា៉ាកាូ គុណភាព 
ទិន្នន័យ និង វិធានការតាួតពិនិតាយ  ក៏នឹងជួយពងាឹងស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  រួមទាំងការដក់កមាិត 
លើកម្ចពីីចាើនបាភព និងការណានំាពីការកមាតិទំហំបាាក់កម្ចធីៀបនឹងនិងបាាក់ចំណូល  ចំពោះ 
ការ ឱាយគាសួរខ្ច។ី អាា្ញាធរក៏អាចពិចារណាលើការបង្កើតបទបាបញ្ញត្តបិន្ថាមសមាាប់វិស័យមីកាហិូរញ ្ញ  
វត្ថុ និងអនុវត្ដគោលការណ៍ណានាំក្នុងការខ្ចីបាាក់ ដើមាបីទប់ស្កាត់ការចងការបាបជញ្ជក់ឈាម  
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ចំពោះគាសួរដាលមានសមត្ថភាពតិចតួចក្នងុការសងបំណុល។ ទន្ទឹមនឹងនាះ ក៏មានសាចក្តីតាូវ
ការក្នុងការគំទាដើមាបី ការតាៀមលក្ខណ:ជចំពោះវិបត្តិ ការបង្កើតសំណាញ់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ  និង
ការពងាឹងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ  ដូចា  ាម រយៈការសមាបសមាួលឱាយទទួលបានសាវធនាគរ 
និងធនាគរចល័តាមរយៈហិរញ្ញ វត្ថុឌីជីថល  ាដើម។

ទន្ទឹមនឹងនាះផ្អាកលើសរៈសំាន់ាបន្តនាវិស័យកសិកម្មតចំពោះកំណើន និង ការកាត់ បន្ថយ 
ភាព កីាកា កម្ពាុតាវូជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មតកសិកម្មត។ ឥឡូវនាះ ោយការកើនថ្លាគំហុកកសិផល
បានកន្លងទៅហើយបាភព និងកា្តាផាសាងទៀតដាលជំរុញកំណើន កសិកម្មត  ចាំបាច់តាូវថាបំប៉ន។ 
ាពិសាស ធារាសសា្តអាចដើរតួនាទីកាន់តាធំក្នុងការជំរុញផ លិតភាពក សិកម្មត និងពិពិធកម្មត 
ោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទៅលើការធានាដល់កិច្ចដំណើរការនាបាព័ន្ធធារាសស្តា  
ដាលមានសាាប់។ វិធានការមួយចំនួន អាចជួយក្នុងករណីនាះ  ោយអនុវត្តនីតិវិធីចាបាស់លស ់ 
និងការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន គាប់គាាន់សមាាប់បាតិបត្តិការ និងការថាទាំបាព័ន្ធធារាសសា្ត  ការ 
បង្កើនជំនួយផ្នាកបច្ចាក ទាស និងហិរញ្ញវត្ថុដល់កាុមកសិករបាើបាាស់ទឹក និងសមាួលដល់ ការ 
អនុវត្ត បច្ចាកវិទាយាធារាសសា្តា្នាតតូចដទាទៀត។ ដើមាបីជំរុញកំណើនផលិតកម្មតកាន់តាទូល ំ
ទូលយក្នុងវិស័យកសិកម្មត  ចាំបាច់តាូវមានអន្ដរាគមន៍ជួយសមាួលចំណាះដឹងនិងការអនុវត្ត 
បច្ចាកវិទាយា។  ទមាង់បាបបទមិនមានបាពាណី (និងមិនមានរដ្ឋ) នាការផ្តល់បាឹកាសា ផ្នាកកសិកម្មត 
និងសាវកម្មតបច្ចាកទាសផាសាងទៀត អាចតាូវបានលើកទឹកចិត្ត រួមទាំង បច្ចាកវិទាយាសមាាប់អនុវត្ត
ផងដារ។ បណា្តាញសមាបសមាលួដល់កិច្ចសហការរវងវិស័យ សធារណៈ វិស័យឯកជន និង  
ស្ថាប័នសិកាសាសាាវជាាវអនុវត្តកសិកម្មត និងការ បង្កើត ថ្មតី ក៏នឹងមានសរៈសំាន់ផងដារសមាាប់ 
បង្កើនផលិតភាព។  អាទិភាពមួយទៀតគឺពងាឹងបរិមាណទំនិញសធារណៈសំាន់ៗ ខណៈបាង
ចាកឱាយដច់រវងវិស័យកសិកម្មត និង កសិ-ឧសាសាហកម្មតកម្ពាុ ោយ ផ្អាកលើគុណភាព  ឧទាហរណ៍ 
ាមរយៈការលើក កម្ពស់បាព័ន្ធគាប់គាង  គុណភាព  និងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ។ សាបពាលាមួយ 
គ្នានាះ  ារួម វិស័យកសិកម្មត និងបាព័ន្ធសាបៀងអាហារ គួរដើរតួនាទីឱាយកាន់តាា្លាំងឡើងក្នុង 
ការកាលម្អ  លទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភក្នុងសាុក ោយរដ្ឋាភិបាលជួយធានាថាមានអាហារដាលមាន
សរធាតុចិញ្ចមឹសមាបូណ៌បាប និងមានតំលាសមរមាយ ហើយអតិថិជនយល់ ដឹងអំពីសរៈសំាន់នា 
របបអាហារទាំងនាះរបស់ខ្លួន។
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លំអានទី 2:ជ  ការកសងសមាបត្តមិនុសាសដើមាបីជួយសមាលួដល់ចលភាពសាដ្ឋកិច្ច
និងវិបុលភាពរួម

ធនធានមនុសាសរឹងមំាមានសរ:ជសំាន់ណាស់ មិនតាមឹតាបង្កលក្ខណ:ជឱាយបាាជនទទួលយកឱកាស  
ការងរកាន់តាបាសើរក្នុងវិស័យមិនមានកសិកម្មតប៉ុោ្ណាះទា  ប៉ុន្តាក៏ជួយសមាួលដល់ការធ្វើពិពិធ
កម្មតសាដ្ឋកិច្ច  និងការបង្កើតការងរផងដារ។ បាទាសកម្ពុា  មានឱកាសលើក កម្ពស់ គុណភាព នា 
ការសិកាសា  និងបង្កើនការទទួលបានការអប់រំ ដើមាបីជួយបង្កើនឱកាសដល់ពលរដ្ឋកាកីា  និងជន 
ងយ រងគាាះផ្នាកសាដ្ឋកិច្ចឱាយមាន សន្ដសុិខ  ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច។ ការងរបាបនាះបាហាលា មិន សាប 
ាម  យុទ្ធសសា្ត ពិពិធ កម្មត និងភាព បាកួតបាជាងនោះទា ប៉ុន្តាវនឹងផ្តល់ឱកាសសាដ្ឋកិច្ច ដល់ 
មនុសាស មួយ ចំណាកធំ ដាលស្ថិតៅកាាខាសាសង្វាក់តម្លាសកល។ អាទិភាពថ្មតីៗសមាាប់សំរាច 
គោលដៅនាះ  គឺការ ផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ាថ្មតីលើការវិនិយោគក្នុងពាលដាលកុមារៅតូច 
និងបង្កើន អន្តរ កាលទៅកាន់ និងបញ្ចប់ការអប់រំកមាិតមធាយមសិកាសា និងឧត្តម សិកាសា ពាមទាំងការ
បណ្តុះបណា្តាលបច្ចាកទាស និងវិា្ជាជីវៈ (TVET) បាកបោយ គុណភាព ខ្ពស់។ ការណ៍នាះក៏  
ទាមទារឱាយមានការកាលម្អក្នងុការផ្តល់សាវសធារណៈ ហើយអាចបំពាញបន្ថាមោយការពងាងឹ 
និងពងាីកបាព័ន្ធគំពារសង្គម  មិនតាឹមត ាគាាន់តាកាត់បន្ថយ ភាព ងយ រងគាាះនោះទា  តា  
ថាមទាំងធ្វើឱាយមានលទ្ធភាពស្មតើគ្នាក្នុងការទទួលបានការអប់រំដាលមានគុណភាពខ្ពស់  និងកា 
លម្អលទ្ធផលអាហារូបត្ថម្ភសមាាប់អ្នកកាផងដារ។

អាទិភាពចមាបងមួយគឺផ្តល់ការគំទាដល់អ្នកដាលមានជំនាញ ាមរយៈការបង្កើនការ ទទួលបាន 
និងលទ្ធផលរៀនសូតានាការអប់រំកមាិតមធាយមនិងឧត្តមសិកាសា។ ការោះ សាាយឧបសគ្គ  ទំាង 
ផ្នាក ផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នាកតមាូវការដើមាបីទទួលបានការអប់រំគឺាគន្លឹះ។ អាទិភាព មួយនាផ្នាកតំរូវការ 
គឺ ផ្លាស់ប្តូរកា្តាលើកទឹកចិត្តដើមាបីឱាយអ្នកកាីកាវិនិយោគ លើការអប់រំបន្ថាមទៀត  និងធ្វើឱាយការ
អប់រំកាន់តាមានតម្លាសមរមាយសមាាប់ពួកគា  ឧទាហរណ៍ ាមរយ:ជការកំណត់អាទិភាពផ្តល់ជំនួយ
ដល់សលរៀនដាលបង្កលក្ខណ:ជ អំោយផលដល់សិសាសកាីកា និងការកំណត់មុខសញ្ញាកម្មត
វិធីអាហារូបករណ៍ថា្នាក់ ាតិឱាយកាន់តាមានសមធម៌។  ផ្នាកផ្គត់ផ្គង់  ចាំបាច់តាូវមានការអនុវត្តន៍
បាកបោយ បាសិទ្ធភាព និងការពងាីកស្តង់ដរបាសិទ្ធភាពសលមធាយមសិកាសាបឋមភូមិ ដើមាបី  
ពងាឹងបាព័ន្ធផ្តល់សាវអប់រំ  និងតមាូវឱាយសលរៀនទទួលខុសតាូវ ចំពោះការរៀនសូតា របស់ 
សិសាស។ គុណភាព និងភាពពាក់ព័ន្ធនាការអប់រំឧត្តមសិកាសា ក៏អាចតាូវបានលើកកម្ពស់ាមរយៈ
ស្វយ័ភាពកាន់តាធំសមាាប់គាះឹស្ថានឧត្តមសិកាសា សធារណៈ  ការពងាងឹយន្តការទទួលស្គាល់  
គុណភាពអប់រំ និងយន្តការធានាគុណភាព និងការបាើបាាស់ធនធានសធារណៈកាន់តាសកម្មត 
ដើមាបីជំរុញមុខវិា្ជាវិទាយាសសា្ត  បច្ចាកវិទាយា វិស្វកម្មត និងគណិតវិទាយា (STEM) ។ ដើមាបីលើក 
កម្ពស់ការអប់រំាទូទៅ ការតមាូវការផ្គត់ផ្គង់ការ បណ្តុះបណា្តាលជំនាញាមួយនឹងតមាូវការរបស់
និយោជក  រួមទាំងការពងាឹងតួនាទី របស់អន្តរការី ក៏ចាំបាច់ផងដារ។ ជមាើសមួយគឺសមាាប់រាជ 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុា និងដាគូអភិវឌាឍន៍នានាផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន លើការអភិវឌាឍមជាឈមណ្ឌលបណ្តុះ 
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បណា្តាលវិស័យាក់លក់ ដើមាបីធានាថា ការបណ្តុះបណា្តាលសាបាមតមាូវការរបស់និយោជក  
និងសាប ាម និនា្នាការវិស័យ និងកំណើន។

អាទិភាពមួយទៀតសមាាប់ការកសងសមាបត្តមិនុសាស  គឺតាវូវិនិយោគាំងពីពាលកុមារៅតូចបង្ការ
ឧបសគ្គចំពោះការអភិវឌាឍរបស់កុមារ។ ការណ៍នាះតមាូវបាាកដថាកុមារ ទទួលបាន អាហារូបត្ថម្ភ 
ល្អ ចាប់ផ្តើមទៅសលរៀនពាលៅតូច (ពាលវាលសំាន់សមាាប់ការអភិវឌាឍខួរកាបាល) និង
តាូវមានបរិយាកាសរៀនសូតាគាប់គាាន់។ ចំពោះ ផ្នាក អាហាររូបត្ថម្ភ  យន្តការផ្អាកលើលទ្ធផល 
ដូចា ជំនួយផ្តល់សាវ និងមូល និធិសមធម៌ សុាភិបាល (HEFs)  អាចតាូវបានបាើដើមាបីលើក 
កម្ពស់វត្តមាន  និងគុណភាពនា សាវ ដាលបានរៀបរាប់ៅលើផានទីចង្អុលផ្លូវាមបាបរហ័ស 
ដើមាបីលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ3។  ការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏អាចតាូវបង្កើន 
សមាាប់ ការងរ ទំនាក់ទំនងសង្គម និងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ សំដៅធ្វើឱាយមានសុខដុមនីយកម្មត 
រវង សរនានាដាលទាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភៅាមវិស័យផាសាងៗ។ ការលើកកម្ពស់ផ្នាកផ្គត់ ផ្គង ់ 
បាបនាះ អាចបំពាញបន្ថាមោយកា្តាលើកទឹកចិត្តផ្នាកតមាូវការ (ឧទាហរណ៍ ការផ្ទារសច់ 
បាាក់ដាលបានគាាង  បាាក់ឧបត្ថម្ភសមាាប់ដឹកជញ្ជូន និងការ លើក ទឹក ចិត្ត កមាិតសហគមន៍ 
ដូចាមូលនិធិកាុមបាឹកាសាឃុំ / មូលនិធិសង្គមថា្នាក់ឃុំ) ដើមាបី ជំរុញឱាយមានការ ផ្លាស់ ប្តូរឥរិយាបថ 
និងការបាើបាាស់សាវសំាន់ៗសមាាប់កុមារតូច។ ដើមាបីពងាីកការទទួលបានឱកាសរៀនសូតា 
និងការជំរុញពាលៅតូច ទមាង់បាប បទ មិនមានស្ថាប័ន ដូចាកម្មតវិធីអប់រំាមផ្ទះ / កម្មតវិធីអប់រំ 
មាាបិា  និងសល មត្តាយាយ សហគមន៍  អាចតាូវបានបាើបាាស់ និងពងាីកៅាមជនបទ។ 
កា្តាសំាន់មួយទៀតសមាាប់អាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ  គឺការទទួលបានទឹក និងអនាម័យ ដាល
អាចតាូវបានលើកកម្ពស់ោយការបង្កើតកម្មតវិធីដាលមានការឧបត្ថម្ភថវិកាចាើន សមាាប់អនុវត្ត
ផានការសកម្មតភាពាតិសមាាប់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ  ការពងាីកសាវកម្មត ទឹក ម៉ាាសីុន 
ៅាមតំបន់ជនបទ  និងការកសងសមត្ថភាពចំពោះបាតិបត្តកិរទឹក ដើមាបីលើកកំពស់សមិទ្ធកម្មត
និងបាសិទ្ធភាពនាសាវកម្មត។

3  ផានទីចង្អុលផ្លូវលាបឿនលឿនសមាាប់ការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ (2014-2020) បង្ហាញកញ្ចប់  
អន្តរាគមន៍អាហារូបត្ថម្ភចំនួនបាាំដាលតាូវផ្តល់ាមទំហំ:ជ (i) ការផ្តល់បាឹកាសាអំពីអាហារូបត្ថម្ភក្នុង កំឡុង 
ពាលថាទាំមុនសមាាល; (ii) ការបន្ថាមមីកាូសរាតិនិងការបញ្ចុះពាូនមា្តាយនិងទារកទើបនឹងកើត; (iii) 
ការពាយាបាលកុមារកាិន (iv) ការបំប៉នមីកាូសរាតិសមាាប់ យុទ្ធសសា្តបង្ការ និង ពាយាបាល និង (v) ការ 
ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថផ្តាតលើឱកាស 1.000 ថ្ងា។ សកម្មតភាពបន្ថាមចំនួនបីតាូវបានស្នើឡើងដើមាបីជួយបង្ក
លក្ខណ:ជពងាីកកញ្ចប់ទាំងនាះ៖ (vi) ដកឧបសគ្គផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធាន មនុសាសដើមាបីពងាីក អន្តរាគមន៍ 
ដាលមានបាសិទ្ធភាព (vii) ជំរុញការគំទាាមរយៈកាសួងនិងគំនិត ផ្តួចផ្តើមដទា និង (viii) កាលម្អទិន្នន័យ
អាហារូបត្ថម្ភៅក្នុងបាព័ន្ធព័ត៌មានដាលមានសាាប់។
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បន្ថាមលើការកសងសមាបត្តទិាពាយរបស់ពលរដ្ឋកាកីា និងកាបារកាកីា ការជួយពួកគាថារកាសាចំណូល
ក៏ាសាចក្តីតាូវការចាំបាច់ដារ។ វិធានការសំដៅកាត់បន្ថយវិបត្តិ  និងកសង ភាពធន់  នឹងអាច 
ជួយការពារបាាក់ចំណូលគាួសរ  និងបង្ការគាួសរមិនឱាយធា្លាក់ចូលក្នុងភាពកាីកា។ ដើមាបីជំរុញការ
គំពារផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការចំណាយដ៏ចាើនលើសលប់លើបញ្ហាសុខភាព មូលនិធិសមធម៌   
សុាភិបាលអាចតាូវបានពងាីកោយមានកញ្ចប់អត្ថបាយោជន៍កាន់តាចាើន សមាាប់ពលរដ្ឋ 
កាីកា  និងការគំពារាមូលដ្ឋានចំពោះកាុមងយរងគាាះដទាទៀត។ ាមូលដ្ឋានមួយសមាាប់
ពងាីកវិសលភាពនាសំណាញ់ សុវត្ថិភាព គបាបីពិនិតាយមើលឡើងវិញ និងកាសមាួលនូវបាព័ន្ធ
កំណត់អត្តសញ្ញាណ ពលរដ្ឋកាីកា ក្នុងគោលបំណងរៀបចំបញ្ជី និងចំណាត់ថា្នាក់ពលរដ្ឋកាីកា 
និងមិនកាីកា ដាល មានទំនាក់ទំនង  ាមួយបាព័ន្ធចុះបញ្ជីពលរដ្ឋ និងអាចបាើសមាាប់គាប់កម្មត 
វិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសធារណៈ។ កម្មតវិធីគំពារសង្គមមួយទៀតសមាាប់ពិចារណាគឺ កម្មតវិធី
ផ្ទារសច់បាាក់ោយមានលក្ខខណ្ឌ ដាលអាចផ្ដល់សុវត្ថភិាពចាើនសមាាប់ពលរដ្ឋកាីកា ជួយបន្ថយ 
ផលប៉ះពាល់នាវិបត្ដិ  ពាមទាំងជំរុញឥរិយាបថដាលគួរឱាយចង់បាន ដូចាការចូលរៀន  ឬទមា្លាប់
ក្នុងការផ្តល់អាហារបាឆំងនឹងជំងឺកាិន  ាដើម។ ការផ្ទារសច់បាាក់ោយមានលក្ខខណ្ឌក៏អាចា
មធាយាបាយមួយក្នងុការបាគល់សមាាប់គមាាង មួយចំនួន (ដូចាបាាក់សោធនសធារណៈសមាាប់
មនុសាសចាស់ជរាកាីកា ការគំទា ដល់ ជនពិការ ការគំទាដល់គាួសរកាីកាដាលមានស្តាីមាន 
ផ្ទាពោះ  និង / ឬមាន កុមារ តូចៗ)។ ក្នុងការរៀបចំសមាាប់វ័យចំណាស់ ចាំបាច់ក៏តាូវ មានកំណា 
ទមាង់សោធន និវត្តន៍ផងដារ ោយចាប់ផ្តើមាមួយការធ្វើសុខដុមនីយកម្មតនាគមាាងដាល 
កំពុង ដំណើរការផាសាងគ្នា  ក្នុងគោលបំណងសមាាចបាននូវចលភាពពាញលាញ។ លើស ពី នាះ 
ការបាឈមមុខនឹងគាាះមហន្តរាយធម្មតាតិអាចតាូវបានកាត់បន្ថយាមរយៈការកសងផានការ
និងការរៀបចំប្លង់ដាលគិតគូរអំពីហានិភ័យ ហើយការខិតខំបន្ថាមទៀត  អាចសំដៅបង្កើនសមត្ថភាព 
វយតម្លាហានិភ័យ  និងលើកកំពស់សមត្ថភាពតាៀមលក្ខណ:ជទប់ទល់នឹងគាាះមហន្តរាយ និងការ
ឆ្លើយតបឆប់រហ័សផ្នាកសរពើពន្ធ។
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លំអានទី  3:ជ ធានាឱាយបាននូវលំនាំនាកំណើននិរន្តរភាពាមរយៈការវិនិយោគ
លើសមាបត្តិធម្មតាតិ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ  និងការអភិវវឌាឍន៍ ទីកាុង

បាទាសកម្ពាុបាឈមនឹងការសមាាចចិត្តសំាន់ៗាចាើនស្តពីីការថ្លងឺថ្លាងរវងការគំទាតមាូវការ
សាបៀងអាហារ   ថាមពល និងតមាូវការទឹក ខណៈតាូវអភិរកាសបាព័ន្ធធម្មតាតិរបស់ខ្លួន ផងដារ។ 
ដូច បានពិភាកាសាាងដើម ៅពាលដាលការអភិវឌាឍន៍ទីកាុងបានរួមចំណាកយា៉ាងចាើនដល ់
កំណើន  និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកា សកម្មតភាពសាដ្ឋកិច្ច និងវិធីគាប់គាងដាលគ្មាននិរន្តរភាព
បានធ្វើឱាយធនធានធម្មតាតិរបស់បាទាសកម្ពុាធា្លាក់ចុះាា្លាំង ក្នុងរយៈពាលពីរទសវតាសរ៍ចុង 
កាាយនាះ។   បន្ថាមលើបញ្ហាទាំងនាះ តាូវបាន រំពឹងថា នឹងមានការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកៅកម្ពុាពី
ទន្លាមាគង្គ ោយ មានផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌាឍវរីអគ្គិសនីៅខាសាទឹកាងលើ និងការបង្កើន  
ការបាើបាាស់ទឹកសមាាប់តមាូវការកសិកម្មត និងតមាូវការបាើបាាស់ទឹកៅាមគាួសរ។ ោយ
សរមានទំនាក់ទំនងគ្នារវងបាព័ន្ធអាកូឡូសុីផ្អាកលើធនធានធម្មតាតិ  និងបរិស្ថានទីកាុងដាល 
បង្កើតោយមនុសាស ការោះសាាយបញ្ហាបាឈមទាំងនាះតមាូវឱាយមានវិធីសស្ដាទីាំងចមាុះ។ 
ចំពោះ ធនធានធម្មតាតិ  បាការនាះមានន័យថាាការគិតគូរពីបញ្ហាបាឈមធម្មតាតិ  និងការ ោះ 
ដូរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មតកសិកម្មត ការលើកកម្ពស់វិស័យជលផល ការពងាីក វិស័យទាស 
ចរណ៍ បាកបោយនិរន្តរភាព និងការអភិវឌាឍន៍វរីអគ្គិសនីៅក្នុងភូមិសស្ត ាាក់លក់  ក្នុងការ 
សមាបសមាួលាមួយការគាប់គាង  និងការស្តារឡើងវិញនូវ ពាារិច រឹល  និងបាព័ន្ធវរីអាកូឡូសុី   
និងការពងាឹងភាពធន់ចំពោះការបាាបាួល អាកាសធាតុ និង គាាះមហន្តរាយធម្មតាតិ។ ចំពោះការ  
ធ្វើផានការទីកាុង  បាការនាះមាន ន័យថា  ា ការ បង្កើតយុទ្ធសសា្តរយ:ជពាលវាងសមាាប់អនុវត្ត 
កំណាទមាង់ៅគាប់ វិស័យទីកាុងរួមមាន វិស័យទឹក អនាម័យ ការដឹកជញ្ជូន និងការគាប់គាង 
ហានិភ័យនាគាាះមហន្តរាយៅក្នុង ទីកាុងមួយាក់លក់។ ាមួយវិធានការបាបនាះ  បាទាស 
កម្ពាុ នឹងពងាងឹសមត្ថភាព របស  ់ខ្លនួាា្លាងំក្នងុការសមាាចបាននូវគោលដៅកំណើនរយៈពាលវាង  
និងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពកាកីារបស់ខ្លនួ រួមាមួយការបនាសុាំនឹងអាកាសធាតុ  និងការ ប្តាា្ញាចិត្ត 
កាត់បន្ថយការ បាាបាលួអាកាសធាតុៅក្នងុការរួមចំណាកដាលបាន កំណត់ៅថា្នាក់ាតិ (NDC)។

កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងដើមាបីអនុវត្ត និងពងាីកកំណាទមាង់ថា្នាក់ាតិដាលមានសាាប់ៅ កម្ពុា និង
កម្មតវិធីនានាស្តីពីធនធានធម្មតាតិ  និងការបាាបាួលអាកាសធាតុអាចដើរតួ  នាទីយា៉ាងសំាន់ក្នុង
ការការពារសមាបត្តិធម្មតាតិរបស់បាទាស។ ឧទាហរណ៍  ការបង្កើត  កម្មតវិធីចំណាយសធារណៈ  
ដាលបានកំណត់នឹងអាចជួយោះសាាយបញ្ហាកង្វះាតហិរញ្ញបាបទានសមាាប់យុទ្ធសសា្តាតិ 
ផានការសកម្មតភាព និងការអនុវត្តន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុា ទាក់ទង នឹង សមាបត្តិធម្មតាតិ ការ 
បាាបាួលអាកាសធាតុ និងកំណើន បាតង ក៏ដូចាការបង្កើនការគំទាដល់អាា្ញាធរមូលដ្ឋាន 
សមាាប់ការអនុវត្តន៍ផងដារ។ ដើមាបីកាត់បន្ថយចំណាយខ្ពស់នាសកម្មតភាពសាដ្ឋកិច្ចដាលគ្មាន 
និរន្តរភាព  ការវយតម្លា ហាតុ  ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន និងការវយតម្លាបរិស្ថានដាលមានលក្ខណ:ជា  
យុទ្ធសសា្តអាចតាវូបានរៀបចំឡើងសមាាប់គមាាងសធារណៈ  និងឯកជនទំាងអស់ដាលមាន
ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន  និងជីវភាពរស់ៅ។ ចំពោះវិស័យពាាឈើ  ចាំបាច់តាូវមានការខិតខំ  
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បាងឹបាាងបន្ថាមទៀតក្នងុការបាយុទ្ធបាឆំងនឹងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ  និង ឆ្ពាះ ទៅ រកនិរន្តរភាព 
ឧទាហរណ៍ ាមរយៈការបង្កើតផានការយុទ្ធសសា្ត និងកាបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ សមាាប់ 
គាប់គាងអភិរកាសចាករបៀង ការពងាីកឱកាសចិញ្ចឹមជីវិតបាបផាសាងពីផលិតផលមិនមានពាាឈើ  
និងអាកូទាសចរណ៍ ការធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវកាចាកតំបន់បាើបាាស់ដីធ្ល ី និងសិទ្ធកិាន់កាប់ដីធ្ល ីនិង
ការអភិវឌាឍន៍ចមា្ការឈើដំបាកបោយនិរន្តភាពសមាាប់យកអុស និងដើមឈើ។ ការគាប់គាង 
ធនធានទឹក និងធនធានជលផលដាលមានផលិតភាពខ្ពស់របស់បាទាសកម្ពុាក៏តមាូវឱាយមាន
ការអនុវត្តផានការ  គោលនយោ បាយដាលមានសាាប់ និងការអនុវត្តាក់ស្តាងសមាាប់បាព័ន្ធ 
អាកូឡូសុីទន្លាមាគង្គ  និង ទន្លាសបផងដារ។ ាជំហ៊ាានដំបូង  កម្ពាុគួរបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការ
គាប់គាងធនធាន ទឹកចមាុះ (IWRM) ាពិសាសាមរយៈការគំទាបន្ថាមទៀតចំពោះបាព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន  ស្តីពី ទឹក  និងការកសងសមត្ថភាពរបស់អាា្ញាធរមូលដ្ឋាន។ សំាន់ោយសរ តាស្ថាន
ភាពទឹកដីៅកម្ពាុមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក វិធីសសា្តសមាហរណកម្មតលំហចំពោះ ការ
គាប់គាងធនធានធម្មតាតិគឺាការចាំបាច់ ាមរយ:ជការគាប់គាងរួមគ្នាកាន់តារឹងមាំ មិនសូវដច់ 
ោយដុំ និងមានគោលដៅរួមក្នុងវិស័យផាសាងៗរវងរដ្ឋា ភិបាលថា្នាក់ាតិ និង អាា្ញាធរមូលដ្ឋាន។

កំណើនបាកបោយចីរភាពក៏នឹងពឹងផ្អាកលើការអភិវឌាឍទីកាងុ ដាលមាន ភាព បាកួត បាជាងមាន 
និរន្តរភាព  និងបាកបោយបរិយាប័ន្ន  ាមរយៈការធ្វើផានការ សមាហរណ កម្មត ទីកាុង។ កម្មតវិធី  
ផានការសមាហរណកម្មតទីកាុងគួរបាមាបាមូលផានការបាើបាាស់ដី និងផានការទប់ទល់នឹងគាាះ
មហន្តរាយោយការវិនិយោគលើបណា្តាញដឹកជញ្ជនូ និង ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ មកទល់ពាលនាះ  
មានតារាជធានីភ្នពំាញនិងបាត់ដំបងបុ៉ោ្ណាះដាលបានបង្កើតផានការមារាជធានីនិងទីកាងុ លម្អតិ
ដាលមានវឌាឍនភាពតិចតួចក្នងុការអនុវត្ត។ សាបគ្នានាះដារ ផានការមាសមាាប់ដឹកជញ្ជូនក្នុងទី
កាុង  ការគាប់គាងកាក សំណល់រឹងបាព័ន្ធបង្ហូរទឹកនិងលូទឹក និងផានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក តាូវបាន 
បង្កើតឡើង សមាាប់រាជធានីភ្នំពាញ។ ការពងាឹងការសមាបសមាួលនិងការអនុវត្តផានការទាំង
នាះមានសរៈសំាន់សមាាប់ការអភិវឌាឍ  និងការគាប់គាងទីកាុង។ យន្តការស្ថាប័ន រឹងមាំ  និង   
យន្តការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានបាកបោយភាពច្នាបាឌិត ដូចាភាពាដាគូរវងវិស័យ សធារណៈ 
និងឯកជន ក៏ចាំបាច់ផងដារ  ោយសរតាកាុងភាគចាើនពុំមានធនធានគាប់គាាន់ដើមាបីពងាឹង
សមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់ពួកគា  ឬសមាាប់វិនិយោគទុនគាប់គាាន់លើហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ៅក្នុង
កាបខណ្ឌនាផានការសមាហរណកម្មតទាំងនាះ  វិស័យ អាទិភាព រួមមានអនាម័យទីកាុង និង ការ 
ដឹក ជញ្ជូនៅាមទីបាជំុជន  ក៏ដូចាការលើក កំពស់ការាំងទីលំៅកាីកាៅទីបាជុំជននិង  
ការអនុវត្តដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លី និង ចាញប័ណ្ណកម្មតសិទ្ធិោយ តមា្លាភាពនិងោយមានការ 
សមាបសមាួល។
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ផ្នាកពាក់ព័ន្ធ:ជ  កំណាទមាង់រដ្ឋបាលសធារណ:ជ  និងកំណាទមាង់ការគាប់គាង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សធារណ:ជដើមាបីកាលម្អការផ្តល់សាវ

រាល់អាទិភាពនាកំណាទមាង់   ដាលបានកំណត់ៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពបាទាសដាលមាន
លក្ខណ:ជាបាព័ន្ធ តមាូវឱាយវិស័យសធារណៈមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដើមាបីអនុវត្ត កំណា ទមាង់  និង 
ផ្តល់សាវ។ ជោគជ័យនាសំណើអន្តរាគមន៍ទាំងអស់ គឺអាសា័យលើការបង្កើនគុណភាពនាការ 
ផ្តល់សាវសធារណៈដាលពឹងផ្អាកលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្កើតបាាក់ចំណូល
គាប់គាាន់ សមាាប់ចំណាយសធារណៈសំាន់ៗ និងសមាាប់តមាូវការវិនិយោគ ចំណាយ 
ធនធានបាកបោយបាសិទ្ធិភាព និង គណ នាយាយ ភាព និងរកាសាការងររដ្ឋបាលសធារណៈឱាយ
មានដំណើរការល្អាមួយនឹងមន្តាីរាជការមានសមត្ថភាព។ បាទាសកម្ពុាបានចាប់ផ្តើមធ្វើការ
កាទមាង់វិមជាឈការ និង វិសហមជាឈការ សំដៅលើកកម្ពស់ការផ្តល់សាវសធារណៈាមរយៈការ 
បង្កើនការទទួល ខុសតាវូនិងស្វយ័ភាពក្នងុការធ្វើសាចក្តសីមាាចចិត្តនាអ្នកផ្តល់សាវជួរមុខ។ ការ 
ធ្វើឱាយមានតុលាយភាពាថ្មតនីាការទទួលខុសតាវូ តមាវូឱាយមានការវិភាជថវិកាសាថ្មត ី និង ធនធាន  
មនុសាស ៅគាប់កមាិតនារដ្ឋាភិបាល។
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