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រូបិយប័ណ្ណ និងអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់សមមូល
រូបិយប័ណ្ណ = ប្រ្រក់រៀល

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ជាមធ្រយមឆ្ន្រំ២០០៤៖ ១ ដុល្ល្ររ(អាម្ររិក) = ៣.៩០៦ រៀល
អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ជាមធ្រយមឆ្ន្រំ២០១១៖ ១ ដុល្ល្ររ(អាម្ររិក) = ៤.០៦៦ រៀល

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ ថ្ង្រ១៩ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៣៖ ១ ដុល្ល្ររ(អាម្ររិក) = ៣.៩៩៥ រៀល

ឆ្ន្រំសារពើរពន្ធ
ថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ដល់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ
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ប្រធានក្រ៊មការងារ ៖ 
សហប្រធានក្រ៊មការងារ ៖
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Sobrado) និងលោក នាក់ សមខសន។ អ្កនិពន្ធជំពូក 
េី១ ថនរបាយការណ៍លនទះ រួមមនលោក លអនរីលក អាល់ 
ដ្ហ្ស ការ៉ុល (Enrique Aldaz-Carroll) និង លោក 
លី សូលដត ខដលបានរាក់ខតងែ្លឹមសារនានាស្ីពីសាថាន-
ភាព ម៉ាបកូលសដ្ឋកិច្ច, លោក កាឡតូស សូបបាដូ (Carlos 
Sobrado) បានរាក់ខតងែ្លឹមសារនានាស្ីពីសាថានភាព 
បកីបកនិងសាថានភាពរស់លៅ។ លៅជំពូកេី២អ្កនិពន្ធរួមមន 
លោកបសី លអលីសា ហាគាមល្ររ៉ូនី (Elisa Gamberoni) 
និង លោក ហហ្រង់សុីសកេតូ លអលរៀស វា៉សលក (Francisco 
Arias-Vazquez) ខដលបានរាក់ខតងខ្្កែ្លឹមសារនានា 
ស្ីពីសាថានភាពការងារលៅតំ្រន់េីប្រជុំជន, លោក នាក់ 
សមខសនខដលបានរាក់ខតងែ្ល ឹមសារនានាស្ីពីតួនាេី 
ថនវ ិស័យជន្រេ បពមទាំងលោក ស៊ ូយ៉ ូសុ ី  ហ្រ តូកាវ 

(Tsuyoshi Fukao) លោក កាឡតូស សូបបាដូ (Carlos 
Sobrado) និង លោក សុីលមត ល្រង (Simeth Beng) 
ខដលបានរាក់ ខតងែ្ល ឹមសារនានាស្ ីព ី វ ិស ័យអ្រ ់ រ ំ ,  
លោក ធីម៉ូសុី ចនស្ពុន (Timothy Johnston) និង 
លោក មីលហ្គើល សាន យ៉ូ្្រីន (Miguel San Joaquin) 
ខដលបានរាក់ខតងែ្លមឹសារនានាស្ពីីវិស័យសុខាភិបាល។ 
លោកបសី លូសុីឡា ប្រ៊ុយនី (Lucilla Bruni) និងលោក 
រ ីឆ្ត ដឺហហ្គ តូត (Richard de Groot) ខដលបាន 
រាក់ខតងែ្ល ឹមសារនានាស្ ីព ី ប្រព ័ន្ធការពារសង្គមនិង  
អនុសាសន៍នានាទាក់េងនឹងការពបងឹងប្រព័ន្ធការពារ 
សន្ិសុែសង្គម លៅជំពូកេី ៣។ របាយការណ៍ក៏មនការ 
ចូលរួម្្ល់ជាអត្ថ្រេល្្សងៗពីលោកបសី ពូដយា ឌូរាតា 
(Puja Dutta) លោកបសី ម៉ារីោ៉ាណា អាំងហ្រង់លត 
(Mariana Infante) លោក ជា ហួត និង លោក 
ខអមម៉ាលរ អូហសាលេីន (Emre Ozaltin)។ លោក 
លអនរីលក អាល់ដ្ហ្ស ការ៉ុល (Enrique Aldaz-Carroll)  
បាន្្ល់នូវលោ្រល់្រលច្ចកលេសរួមសំរា្រ់ការរាក់ខតង 
ឯកសារលនទះ លហើយបានគាំបេការបបាបស័យទាក់េង 
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជា សាថា្រ័នអន្រជាតិ និងភា្ី 
ពាក់ព័ន្ធល្្សងលេៀត។ លោកបសី ្ង់ លីខដន កញ្ញា ្ី 
លីនណា និង កញ្ញា សាត ្ល្លីន បាន្្ល់ការគាំបេ និង 

តសច្្រីថែលៃងអំណរគុណ
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សបម្រសបម ួលខាងខ្្កក ិច្ចការ រដ្ឋបាលល្្សងៗ។ 
អ្កខកសបមួលអត្ថ្រេរបាយការណ៍លនទះ ជាភាសាអង់ល្្លស 
្ឺលោក លដ្យលរ៉មី លហ្សរា៉ឌី ម៉ាហ្សតូ ឡា (Jeremy Gerardi 
Mazzola)។ 

សហការីលៅធនាគារពិភពលោកល្្សងៗលេៀតក៏បាន 
្្ល់ជាលោ្រល់ និងការចង្ពុល្រងាហាញដល់បកុមអ្កនិពន្ធ 
្ងខដរ ខដលក្ពុងលនាទះ រួមមន លោក ពីលេើ ឡង់ចូវ (Peter 
Lanjouw) ខដលបានជួយពិនិត្យនូវវិធីសាបស្្ណនា 
ភាពបកីបក លោក លអនបឌូ លម៉សុន (Andrew Mason)
និងលោក លហមុី សាលវ៉បដ្ (JaimeSaavedra) ខដល 
បានជួយលរៀ្រចំ និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអង្គសិកាខាសាោមួយ 
លដ ើមបែ ីជ ួយបត ួតព ិន ិត្យលេ្ធ្លជំហានដំ្រ ូងថនការ 
្ណនាភាពបកីបក។ ការចងបកងរបាយការណ៍លនទះ  ្ឺឋិត 
លបកាមការដឹកនាំ និងចង្ពុល្រងាហាញពីលោកបសី អាខណ្ណត 
ឌីសុន (Annette Dixon) (នាយកប្រចាំប្រលេស), 
លោក អាឡាសាន សូ (Alassane Sow) (ប្រធាន 
ប្្រ់ប្ង ប្រចាំប្រលេស), លោក ស៊ូលឌៀរ ស្ិធី (Sudhir 
Shetty) (នាយកេេួល ្រន្ពុកខ្្កលសដ្ឋកិច្ច), និងលោក 
ម៉ាធ្យតូ លវើហ្គីស (Mathew Verghis) (ប្រធានប្្រ់ប្ង 
ខ្្កលសដ្ឋកិច្ច)។ លោក លកលណ្ណត សុីមលលើ (Kenneth 
Simler) និង សាល់ខម៉ន ថហ្សឌី (Salman Zaidi) មន 
តួនាេីជាអ្កពិនិត្យឯកសារលនទះ រាំងពីលដើមរហូតដល់ច្រ់ 
និងបាន្្ល់មតិសាថា្រនាដ៏មនតថម្លជាលបចើន។ 

លៅលពលលរៀ្រចំឯកសារេស្សនទានសបម្រ់លរៀ្រចំ 
របាយការណ៍លនទះ បកុមអ្កនិពន្ធបានមនឱកាសជួ្រ 
ពិភាកសាជាមួយ ឯកឧត្ម ហង់ ជួនណារ៉ុន(រដ្ឋលលខាធិការ
បកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថពុ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការ
ថនឧត្មបកុមប្រឹកសាលសដ្ឋកិច្ចជាតិ) ឯកឧត្ម ផាន់ ្ោលា 
(អ្្គលលខាធិការរងថនឧត្មបកុមប្រឹកសាលសដ្ឋកិច្ចជាតិ) 
ឯកឧត្ម ជា សុផារា៉ (រដ្ឋមហន្ីបកសួង អភិវឌ្ឍន៍ជន្រេ) 
ឯកឧត្ម លៅ ជីវ័ន្ (រដ្ឋលលខាធិការបកសួងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជន្រេ) ឯកឧត្ម ល្ង ច័ន្សងាវារ (អនុរដ្ឋលលខាធិការ 
បកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន្រេ) លោក  ថបជ ពុំ (អនុប្រធាន  
នាយកដ្ឋានសុែភាពជន្រេថនបកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន្រេ) 

ឯកឧត្ម ងា៉ាន់ ចំលរ ើន (អនុប្រធានលលខាធិការដ្ឋាន 
្.ជ.អ.្រ) ឯកឧត្ម ពិត ចំណាន (រដ្ឋលលខាធិការបកសួង 
អ្រ់រំ យុវជន និងកីឡា) និង លោក លវជ្ជ្រណ្ឌិត លឡា 
វាសនា ្ិរី (ប្រធាននាយកដ្ឋានខ្នការ និងព័ត៌មន 
សុែភាព ថនបកសួងសុខាភិបាល)។ 

បកុមអ្កនិពន្ធក៏បានេេួលនូវលោ្រល់ល្ៗពីកិច្ច 
ពិភាកសានានា ក្ពុងឱកាសថនកិច្ចប្រជុ ំស្ ីពីលេ្ធ្លថន 
ការបា៉ាន់សាមានភាពបកីបក ខដលបានលធ្រ ើលឡើងលៅបកសួង 
លសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថពុ្ងខដរ។  បកុមអ្កនិពន្ធសូមខ្្លង  
អំណរ្ុណដ៏លសាមាទះស្ម័ប្ចំលពាទះឯកឧត្ម វង្សី វិស្សពុត 
(អ្្គលលខាធិការ បកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថពុ) ឯកឧត្ម 
ផាន់ ្ោលា (អ្្គលលខាធិការរងឧត្មបកុមប្រឹកសាលសដ្ឋកិច្ច
ជាតិ) ឯកឧត្ម េួន ថាវរៈ (អនុរដ្ឋលលខាធិការបកសួង 
ខ្នការ)។ បកុមអ្កនិពន្ធ ក៏សូមខ្្លងអំណរ្ុណចំលពាទះ   
បកុមេីប្រឹកសាស្ថិតិរ្រស់ស៊ុយខអតប្រចាំលៅវិេយាសាថានជាតិ
ស្ថិតិថនបកសួងខ្នការ និងបកុមការងារអន្របកសួងរ្រស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល លដើមបែីកំណត់ពី្រនាទាត់ភាពបកីបកលឡើងវិញ 
បពមជាមួយ លោក សារធី អាចារីោ៉ា (Sarthi 
Acharya)។ បកុមអ្កនិពន្ធសូមខ្្លងអំណរ្ុណោ៉ាង 
បជាលលបរៅ និងជាពិលសសចំលពាទះ ឯកឧត្ម សន សុី្ន 
(អនុរដ្ឋលលខាធិការបកសួងខ្នការ) ចំលពាទះកិច្ចែិតែំប្រឹង- 
ខប្រងរ្រស់ឯកឧត្ម  ក្ពុងការ្្សព្រ្សាយ និង លលើកកម្ពស់ 
ស្ថិតិលៅកម្ពពុជា រួមទាំង្្ល់េិន្ន័យអលងកេតលសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកម្ពពុជា (អ.ស.ស.ក) លដើមបែីឲ្យការសិកសាលនទះលធ្រើ 
លៅបាន។ បកុមអ្កនិពន្ធក៏សូមខ្្លងអំណរ្ុណោ៉ាង 
បជាលលបរៅ និងជាពិលសសចំលពាទះឯកឧត្ម ហង់ ជួន 
ណារ៉ុន ខដលបានចូលរួម្្ល់លោ្រល់ល្្សងៗរាំងពី 
ដំណាក់កាលចា្រ់ល្្ើមលរៀ្រចំរបាយការណ៍លនទះរហូតដល់ 
ដំណាក់កាលឯកសារពបងាងចុងលបកាយ។ 

របាយការណ៍លនទះលរៀ្រចំលឡើងលដ្យបានេេួលការ 
គាំបេខ្្ក្វិកាពីបកសួងអភិវឌ្ឍន៍អង់ល្្លស DFID រាម 
រយៈ្លបមងសបម្រសបមួល និងការវិភា្ភាពបកីបកនិង 
អភិបាលកិច្ចលៅកម្ពពុជា ខដលលៅកាត់ថា PRAGACS។ 
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ល្មិនអាចខស្រងយល់សុីជលបរៅអំពីសាថានភាពលសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកម្ពពុជា នាលពល្រច្ចពុ្របែន្លេ ប្រសិនជាល្មិនបាន 
ខស្រងយល់ពី្ល្រ៉ទះពាល់នានាខដល្រន្សល់េុកពីសហងាគាម
លវៀតណាម ជលមលាទះថ្្ក្ពុង និង សហងាគាមសុីវិលលៅកម្ពពុជា 
ពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩។ សហងាគាមបានចា្រ់ល្្ើមលៅ
លវៀតណាមលៅឆ្នាំ១៩៥៥ លហើយេី្រំ្ុតបានរីកសាយ- 
ភាយដល់កម្ពពុជា និងឡាវ ជាពិលសសលៅរាមតំ្រន់បពំខដន 
រ្រស់ប្រលេសទាំងពីរលនទះជា្រ់នឹងលវៀតណាម ខដលអាលមរិក 
បានេមលាក់បគា្រ់ខ្រកមកលលើោ៉ាងធងៃន់ធងៃរ។ ្រនាទា្រ់ពីមន 
រដ្ឋប្រហារមួយលៅឆ្នាំ១៩៧០ កម្ពពុជាបានធាលាក់ចូលលៅក្ពុង
េំនាស់ថ្្ក្ពុងជាលបចើនដំណាក់កាល ជាពិលសសដំណាក់- 
កាល្រដិវត្ន៍រ្រស់ពួកខែ្មរបកហម ពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ 
១៩៧៩ ខដល្រណាតាលឲ្យបេព្យសមបែត្ិឯកជននានាបតូវ 
បាន្រំផាលាញ មនការ្រង្ខំឲ្យលធ្រើការហួសកមលាំង និងការ 
្រលណតាញលចញពីេីបកុងលៅជន្រេ ការចា្រ់ដ្ក់្ុក និង 
ការសមលា្រ់ជាលបចើន។ ក្ពុងរ្រ្រលនទះ ល្បា៉ាន់សាមានថា  
ប្រជាពលរដ្ឋប្រខហលជាពីរោននាក់បានបាត់្រង់ជីវ ិត 
លដ្យសារការសមលា្រ់ ការ្រង្ត់អាហារ និងជំងឺល្្សងៗ។ 
ល្រើលទាទះជាមនការរំលដ្ទះ និងការកាន់កា្រ់ពីសំណាក់ 
ប្រលេសលវៀតណាមលៅចុងឆ្នាំ១៩៧៨ក៏លដ្យ ក៏សហងាគាម 
និងការប្រយុេ្ធគានាពុ ំទាន់បានរលត់លនាទះលេ។ កងេ័ព 

លវៀតណាមបានដកលចញអស់ លៅឆ្នាំ១៩៩០ លហើយប្្រ់ 
ភា្ីជលមលាទះលៅកម្ពពុជាបានចុទះកិច្ចបពមលបពៀងសន្ិភាពនា 
េីបកុងបា៉ារីសលៅខែតុោឆ្នាំ១៩៩១។ ការប្រយុេ្ធគានារវាង 
ភា្ីល្្សងៗបតូវបានកាត់្រន្ថយោ៉ាងលបចើន ្រ៉ុខន្អំឡពុង 
េសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ កម្ពពុជាលៅខតប្រឈមនឹងអស្ថិរភាព 
នលោបាយ លដ្យសារភា្ីជលមលាទះទាំងអស់លៅមន 
កមលាំងប្រដ្្រ់អាវុធលៅពីលបកាយលរៀងៗែ្លលួន។ រហូតដល់ឆ្នាំ 
១៩៩៩ ខដលការលប្រើកមលា ំងប្រដ្្រ់អាវុធលដើមបែ ី្្ លួល 
្ូប្រខជងនលោបាយហាក់ដូចជាបតូវបាន្រពាចា្រ់ ខដល  
លពលលនាទះលហើយ ជាលវោខដលល្អាចកំណត់ថា ជលមលាទះ  
និងសហងាគាមជាលបចើនេសវត្សរ៍លៅកម្ពពុជាបតូវបាន្រពាចា្រ់។

ល្មនការលំបាកក្ពុងការវាស់ខវងឲ្យបានចបាស់ោស់ 
ថា លតើជលមលាទះ និងសហងាគាមបានលធ្រើឲ្យែូចខាតដល់ប្រលេស 
និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពពុជាកបមិត្រ៉ុណាណា។ ឯកសាររ្រស់ រូលម្ម៉ 
(Rumme) ក្ពុងឆ្នាំ ១៩៩៤ បានសរលសរថា ជលមលាទះ 
និងសហងាគាមលៅកម្ពពុជាពីឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨៧ 
បានលធ្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនពី ២,៣ លៅ ៣,៩ោននាក់ 
បាត់្រង់អាយុជ ីវ ិត ខដលចំន ួនលនទះមនប្រមណពី  
មួយភា្្រីលៅប្រមណពាក់កណាតាលថនប្រជាពលរដ្ឋ 
កម្ពពុជាសរុ្រចំនួន ៧,១ ោននាក់នាឆ្នាំ១៩៧០។ ប្រជា- 

អារ្្ភ្ែា
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ពលរដ្ឋលៅរាមេីបកុងេូទាំងប្រលេស បតូវបានជលម្លៀសឲ្យ 
លៅលៅរាមតំ្រន់ជន្រេ។ លហតុលនទះលហើយ ្ិតមកបតឹម 
ឆ្នាំ២០១០ កម្ពពុជាជាប្រលេសខដលមនអបរាប្រជាពលរដ្ឋ 
រស់លៅេីប្រជុំជនទា្រជាងល្េីពីរ ក្ពុងចំលណាមប្រលេស 
ទាំងអស់លៅតំ្រន់អាសុី។ រូ្រិយ្រ័ណ្ណបតូវបានលុ្រ្រំបាត់ 
លចាល។ ឯកសាររដ្ឋបាលជាលបចើនរា្់រទាំងកម្មសិេ្ធិដីធ្លី និង
អបរានុកូលដ្ឋានបតូវបានបាត់្រង់ ឬកលម្ចលចាល។ ្រញ្ហា 
ចំលណាេនានាទាក់េងនឹងដីធ្ល ី្រច្ច ពុ្របែន្លនទះអាចលដ្យ- 
សារខតមូលលហតុថនការ្រលណតាញលចញទាំងបសុង និងការ 
បាត់្រង់ឯកសារ្តិយុត្ិល្្សងៗ ខដលលកើតមនក្ពុងរ្រ្រ 
ខែ្មរបកហម។ 

ក្ ពុងរយៈលពល ១៤ ឆ្នា ំខដលកម្ព ពុជាមនសន្ ិភាព 
លពញលលញ កម្ពពុជាបានខប្រប្រួលមុែមត់លស្ើរប្្រ់វិស័យ 
ក៏្រ៉ុខន្្ល្រ៉ទះពាល់ខដលបាន្រន្សល់េុកពីជលមលាទះប្រដ្្រ់
អាវុធ និងអស្ថិរភាពលៅខតមនវត្មនលៅក្ពុងសង្គមកម្ពពុជា
នាលពល្រច្ចពុ្របែន្លៅលឡើយ។ ឧទាហរណ៍ អ្កកាន់តំខណង 
នានា ទាំងក្ពុងវិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈសុេ្ធខត 
លកើតលៅមុន ឬអំឡពុងរ្រ្រខែ្មរបកហម លហើយពួកល្ភា្-
លបចើនបានឆ្លងកាត់សហងាគាម និងបានរងលបគាទះពីសហងាគាមលនទះ
្ងខដរ។ ក្ពុងសង្គមកម្ពពុជា្រច្ចពុ្របែន្ ល្មិនចខម្លកចិត្លេ 
ប្រសិនល្រើបានឮថា មនុស្សជាលបចើនខដលមិនបានដឹងពី 
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នា ំកំលណើតពិតរ្រស់ែ្លលួន ឬឮថា លស្ើរប្្់របកុមប្ួសារ 
មនសាច់ញាតិរ្រស់ែ្លលួនបានបាត់្រង់ជីវិត អំឡពុងសម័យ 
សហងាគាម និងជលមលាទះលនាទះ។ 

សាថានភាពសាថា្រ ័ននានាក្ ពុងលពល្រច្ច ពុ្រ បែន្ លនទះជា  
លេ្ធ្លថនដំលណើរការកសាងអំឡពុងេសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៩០ 
ខដលជាេសវត្សរ៍មនអាេិភាពែ្ពស់្រំ្ុត លធ្រើោ៉ាងណាឲ្យ 
ប្រជាពលរដ្ឋមនអាហារ្ររិលភា្បានខឆ្ត ការសាងសង់ 
លហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូ្រវន្័លឡើងវិញ និង ការធានាឲ្យមន 
សន្ិសុែសណាតា្រ់ធានា្រ់សង្គម និងនីតិរដ្ឋឲ្យបានកបមិត 
ល្មួយ។ កិច្ចែិតែំប្រឹងខប្រងទាំងលនទះបតូវបានលធ្រើលឡើងក្ពុង
កាលៈលេសៈដ៏លំបាក ខដលប្រលេសមិនបតឹមខតប្រឈម 
នឹងអស្ថិរភាពនលោបាយ្រ៉ុលណាណាទះលេ ្រ៉ុខន្សហងាគាមលៅខត 
្រន្មន។ ក្ពុងកាលៈលេសៈដ៏លំបាកលំ្រិនលនទះ វាមិនខមន 
ជាលរ ឿងចខម្លក លេខដលប្រលេសលនទះម ិនបានអន ុ វត្  

េស្សនទាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួម និងតមលាភាព  
ល្រើលទាទះ្រីដឹងថា េស្សនៈទាំងលនទះនឹង្្ល់្លោ៉ាងលបចើន 
សបម្រ់ការអភិវឌ្ឍន៍នាលពលអនា្ត។ លនទះក៏លដ្យលហតុ 
្លថា ប្រលេសលនទះមនកិច្ចការ និង្រញ្ហាចំលណាេខដល 
បតូវលដ្ទះបសាយ្រនាទាន់ៗ មនជាអាេិ៍ ការលរៀ្រចំរដ្ឋមួយឲ្យ 
ដំលណើរការបាន និងមននិរន្ភាព។ 

ប្រជាពលរដ្ឋវ័យលក្មងជំនាន់លបកាយខដលមិនបានឆ្លង 
កាត់ភាពជូរចត់ពីសហងាគាមនាលពលអតីត កំពុងលដើរតួនាេី 
ោ៉ាងសំខាន់លៅក្ពុងសង្គមកម្ពពុជានាលពល្រច្ចពុ្របែន្លនទះ។ 
្ិតបតឹមឆ្នាំ ២០១០ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពពុជាប្រមណពីរភា្្រី 
្ឺលកើតលបកាយឆ្នាំ១៩៩៣។ សបម្រ់អ្កទាំងលនាទះ ជលមលាទះ 
និងសហងាគាមជាលបចើនឆ្នាំនាលពលអតីតកាលហាក់មិនមនអ្រី 
លធ្រើឲ្យពួកល្នឹកនារលនាទះលេ លហើយពួកល្្ិតថា លរឿង  
ទាំងអស់លនទះជាលរឿងរ្រស់អ្កជំនាន់មុន មិនមនអ្រីមក 
ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរ្រស់អ្កជំនាន់លបកាយលេ។ 
្្ពុយលៅវិញ យុវវ័យ្រច្ចពុ្របែលនទះយកចិត្េុកដ្ក់ និងបពួយ- 
បារម្ភអំពីអនា្តរ្រស់ពួកល្ជាងលរឿងរា៉វសង្គមនានាកាល 
ពីសម័យមុន។ ពួកល្បពួយបារម្ភពីឱកាសការងារ្រលច្ចក- 
វិេយា្្មីៗ ការលរៀ្រចំប្ួសារ្្មី ការដ្ំដុទះបសូវ ការខ្ទាំ 
សុែភាព ការសិកសាអ្រ់រំ ោន្ជំនិទះ ។ល។ ជាងបពួយ-  
បារម្ភពី្រញ្ហាសង្គមខដលលកើតមនកាលពីអតីត។ 

សបម្រ់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជា រដ្ឋបាន្្ល់ជូនដល់ 
ពលរដ្ឋនូវលក្ខែណ្ឌចាំបាច់នានាសបម្រ់ការរស់លៅ និង 
ជួយឲ្យពួកល្លលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅប្រចាំថ្ងៃ។ ្រ៉ុខន្ 
លៅលពលខដលប្រជាពលរដ្ឋមនជីវភាពកាន់ខតធូរធារពី 
មួយថ្ងៃលៅមួយថ្ងៃ ពួកល្មនការរំពឹងេុក និងទាមទារ  
ឲ្យរដ្ឋ្្ល់លក្ខណ្ឌចាំបាច់នានាឲ្យដូច្រណាតាប្រលេស 
លជឿនលលឿន។

ក្ីរំពឹងទាំងលនទះនាំឲ្យលកើតមនភាពប្រឈម្្មីៗ សបម្រ់ 
សង្គមនិងរដ្ឋ។ មយា៉ាងលេៀត ការរំពឹងេុករ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ 
មិនខមនបតឹមខតចង់បានការេេួលទានប្្រ់បគាន់្រ៉ុលណាណាទះ
លេ ្រ៉ុខន្ពួកល្កំពុងចា្រ់ល្្ើមចង់ឲ្យលសវាកម្មសាធារណៈ 
កាន់ខតប្រលសើរ ក្ពុងលនាទះមនជាអាេិ៍ នីតិរដ្ឋ តមលាភាពពី 
មហន្ីសាធារណៈ និង ជាពិលសស ទាក់េងនឹងសុវត្ថិភាព 
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ដីធ្លី។ ឥឡតូវលនទះ ប្រជាពលរដ្ឋហាក់ចង់ល�ើញការលលើក 
កម្ពស់ជីវភាពរ្រស់ពួកល្ឲ្យប្រលសើរលឡើងឆ្្រ់រហ័ស។ 
ម៉យាងលេៀត ការអភិវឌ្ឍកន្លងមកបាន្រងកេឲ្យមន្រញ្ហា្្មីៗ 
ដូចជា ្រញ្ហា្ររិសាថាន (ការ្រំពុល្ររិសាថាន ការធ្រីឲ្យដីលែសាទះ 
ជីជាតិ និង ការប្រីបបាស់ធនធានធម្មជាតិ ហួសកបមិត 
ជាលដើម) ្រញ្ហាកំលណើនថ្្លេំនិញ លសវារស់លៅប្រចាំថ្ងៃ  

បពមទាំង្រញ្ហាសុែភាពមួយចំនួនរា្រ់ទាំងជំងឺហុីវ/លអដស៍ 
ផាតាសាយ ។ល។ និង ។ល។ ្រញ្ហាប្រឈមដ៏ធំរ្រស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជា ្ឺការលលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និង 
លេ្ធភាពរ្រស់ែ្លលួន លដើមបែីលឆ្លើយត្រលៅនឹងការរំពឹងេុក្្មីៗ 
ទាំងលនទះ និងលដ្ទះបសាយ្រញ្ហា្្មីៗ ខដលមិនធាលា្រ់លកើតមន
កាលពីេសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។ 
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ក្ពុងរយៈលពល ៧ឆ្នាំ ចា្រ់ពីឆ្នាំ២០០៤ដល់ឆ្នាំ២០១១ 
លសដ្ឋកិច្ចកម្ពពុជាមនកំណីនោ៉ាងខាលាំងកាលា លធ្រើឲ្យកម្ពពុជាជា្រ់ 
ច ំណាត់ថានាក ់ក្ ពុងចំលណាមប្រលេសខដលមនកំលណើន 
លសដ្ឋកិច្ចលលឿន្រំ្ុតលលើពិភពលោក។ ការចំណាយ  
ប្រចាំថ្ងៃក្ ពុងប្រជាពលរដ្ឋមនាក ់ៗក៏បានលកើនលឡើងជិត 
៤០ ភា្រយ្ងខដរ ក្ពុងអំឡពុងលពលដូចគានាលនទះ។ ្លថន  
កំលណើនលសដ្ឋកិច្ចលនទះបានលៅដល់ថដប្រជាពលរដ្ឋបកីបក 
ជាលបចើនខដលករាតាលនទះ មិនបតឹមខតបានជួយកាត់្រន្ថយ 
្មលាតថនការចំណាយរវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្កមន និង 
ប្រជាពលរដ្ឋអ្កបក្រ៉ុលណាណាទះលេ ្រ៉ុខន្វាក៏បានជំរុញឲ្យ 
កំលណើនចំណាយរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកែ្ពស់ជាងកំលណើន
ចំណាយរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្កមនខដរ។ ជាលេ្ធ្ល ការ 
្ណនាបាន្រងាហាញថា អបរាភាពបកីបកលៅកម្ពពុជាបានធាលាក់
ចុទះពី ៥០,២ ភា្រយ លៅ ២០,៥ ភា្រយ ខដលជាអបរា 
មួយលលើសពីការរំពឹងេុករ្រស់អ្កវិភា្នានា។ ្រ៉ុខន្ 
លទាទះជាោ៉ាងលនទះក្ី ប្រជាពលរដ្ឋខដលបានចាក្ុតពីភាព 
បកីបកមិនទាន់មនជីវភាពធូរធារធំដុំលនាទះលេ ពួកល្លៅខត 
ងាយធាលាក់ចូលក្ពុងភាពបកីបកវិញោ៉ាងងាយ ប្រសិនល្រើមន 
លបគាទះតូចណាមួយលកើតលឡើង។ ក្ពុងរយៈលពល ៧ឆ្នាំ លនទះ  
មនករាតានាំម ុែចំន ួន្រួនខដលជំរ ុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 
ចាក្ុតពីភាពបកីបក៖ េី១-ថ្្លបសូវអងកេរ ខដលបានតថម្ល 
ែ្ពស់, េី២-កំលណើនអបរាថ្្លឈ្លួលពលកម្មលៅរាមេី-

ជន្រេ, េី៣-ការលកើនលឡើងនូវការងារខដលមនបបាក់ 
ល្រៀវត្សរ៍លៅរាមេីប្រជុំជន, និងេី៤-កំលណើនបបាក់ចំណូល 
ពីការប្រក្ររ្ររជំនួញតូចរាច។ ក្ពុងលនាទះល្សលងកេតល�ើញ 
ថា ការលលើកកម្ពស់សុែភាព និងការអ្រ់រំ និងការវិនិលោ្ 
រ្រស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជាលលើលហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរ ូ្រវន្័បាន 
្រងកេលក្ខែណ្ឌអំលណាយ្លដល់ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកជា 
លបចើន ជួយឲ្យពួកល្អាចជួយបកុមប្ួសារ និងែ្លលួនល្ផាទាល់ 
ឲ្យចាក្ុតពីភាពបកីបក។ ្រ៉ុខន្ ករាតានាំមុែទាំង្រួនលនទះ 
អាចនឹងគាំងនាលពលអនា្តខាងមុែ។ កបមិតជីវភាព 
រ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋភា្លបចើនមិនទាន់បានធូធារខាលាំងលៅ 
លឡើយ ដូចលនទះប្រសិនល្រើករាតានំាមុែទំាងលនទះគំាង  ប្រជាពលរដ្ឋ 
ភា្លបចើនអាចងាយធាលាក់ែ្លលួនបកីបកម្ងលេៀត។ លហតុលនទះ 
លហើយ រដ្ឋាភិបាលមនកិច្ចការជាលបចើនលេៀតខដលបតូវលធ្រើ 
និងមនភាពប្រឈម្្មីៗខដលបតូវលដ្ទះបសាយ។ លគាល- 
នលោបាយ និងសកម្មភាពនានា តបមូវឲ្យលផាតាតការយក 
ចិត្េុកដ្ក់ឲ្យចំេិសលៅ លដើមបែីរកសាកំលណើនលសដ្ឋកិច្ចែ្ពស់ 
និងការកាត់្រន្ថយភាពបកីបក ខដលសលបមចបានកន្លងមក។ 
ប្រជាពលរដ្ឋបកីបក្រច្ចពុ្របែន្លនទះភា្លបចើនកំពុងរស់លៅរាម 
េីជន្រេ។ ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកលៅរាមេីជន្រេមន ៩០ 
ភា្រយថនប្រជាពលរដ្ឋបកីបកសរុ្រ។ លហតុដូចលនទះលហើយ 
លដើមបែ ីជួយប្រជាពលរដ្ឋបកីបកឲ្យបានលបចើនជាអតិ្ររម  
លគាលនលោបាយរ្រស់រដ្ឋាភិបាល្ួរលផាតាតលលើការលលើក   

ខលៃលឹ្សារសសងខេ្រ
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កម្ពស់្លិតភាពបេព្យសំខាន់ៗពីរ ខដលប្រជាពលរដ្ឋ 
បកីបកភា្លបចើនមន ្ឺកមលាំងពលកម្ម និងដីធ្លី។

ស្ថានភាពម៉ថាក្រូសេដ្ឋ្ិច្ច

ការ្រពាចា្រ់ជលមលាទះថ្្ក្ពុងលៅឆ្នាំ ១៩៩៩ បានជួយឲ្យ 
កម្ព ពុជាអាចលធ្រ ើសមហរណកម្មលសដ្ឋក ិច្ចរ្រស់ែ្ល លួនលៅ 
ក្ពុងេី្សារអន្រជាតិ។ លរឿងខដល្ួរឲ្យកត់សមគាល់្ឺ កម្ពពុជា 
បានពបងីកវិស័យឧស្សហកម្មរ្រស់ែ្ល លួន នាំមុែលដ្យ 
ឧសសាហកម្មកាត់លដរសលម្លៀក្រំពាក់ និងខសបែកលជើង។ 
លដ្យសារវ ិស័យឧសសាហកម្មមនកំលណើនែ្ពស់ដល់ 
៣០ភា្រយក្ពុងមួយឆ្នាំៗ ្លិត្លក្ពុងបសុកសរុ្រពី 
វ ិស័យឧសសាហកម្មមនកំលណើនលេ្រដង ល្រើ្ិតបតឹមឆ្នាំ 
២០០៤ លហើយវិស័យលនទះរួមចំខណក ២៧ភា្រយ ក្ពុង 
្លិត្លក្ពុងបសុកសរុ្រ (្.ស.ស) រ្រស់កម្ពពុជា។ 
េន្ឹមគានាលនទះខដរ ការចូលរួមចំខណករ្រស់វិស័យកសិកម្ម 
ក្ពុង្លិត្លក្ពុងបសុកសរុ្របានធាលាក់ចុទះពីកបមិត ៤៤  
ភា្រយ លៅពាក់កណាតាលេសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ មកបតឹម 
កបមិត ២៩ ភា្រយ ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤។ 

�ីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០១១ ្.ស.ស កនែនុងមនាក់ៗ 
(្រិតជាន្លៃពគាលឆ្នាំ ២០០០, ដ៊ោលារ) ពកើនពឡើង ៥៤,៥ 
ភា្ររយ។ កំពណើនកត្មិតពនះពធវើឲ្កម្នុជាជាប់ចំណាត់ 
ថ្នាក់េី១៥ កនែនុងចំពណាម ១៧៤ ត្បពេស។ កំលណើនដ៏្ួរ 
ឲ្យកត់សមគាល់លនទះ លដ្យសារករាតារួម្្សំមួយចំនួនក្ពុង 
លនាទះ រួមមនករាតាសន្ ិភាពលពញលលញ ប្រជារាបស្  
វ័យលក្មង លគាលនលោបាយល្រើកេូោយដល់ការវិនិលោ្
និងពាណិជ្ជកម្មលសរី និង ស្ថិរភាពម៉ាបកូលសដ្ឋកិច្ច។ ករាតា  
ទាំងអស់លនទះបានជំរ ុញឲ្យមនកំណីនខ្្កលេសចរណ៍ 
សំណង់ ឧសសាហកម្មកាត់លដរ និង កសិកម្ម ្រ៉ុខន្លសដ្ឋកិច្ច 
កម្ពពុជា ក៏ដូចលសដ្ឋកិច្ចប្រលេសនានាលលើសកលលោក 
្ងខដរ ខដលមនកំលណើនយឺតលៅ ឆ្នាំ២០០៨  លហើយ្រន្
ធាលាក់ចុទះ្រខន្ថមលេៀតលៅឆ្នាំ ២០០៩ (មនកំលណើនខត ១,៤ 
ភា្រយ ្ិតជាកំលណើន្.ស.សក្ពុងពលរដ្ឋមនាក់ៗ រាមថ្្ល 
លគាលឆ្នាំ២០០០) លដ្យសារវិ្រត្ិលសដ្ឋកិច្ចសកល។ ្រ៉ុខន្ 
លទាទះជាេេួលរងនូវវិ្រត្លិសដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្ ី ក៏លសដ្ឋកិច្ច 
កម្ពពុជាពុំេេួលរង្ល្រ៉ទះពាល់ធងៃន់ធងៃរដូច្រណាតាប្រលេស 

អភិវឌ្ឍលេ លហើយលសដ្ឋកិច្ចកម្ព ពុជាបានលងើ្រលឡើងវ ិញ 
ោ៉ាងលលឿន។

ត្បសិនកម្នុជាអាចរកសាកំណីន ផដលពធវើរានកាល�ី 
េស�ត្សរ៍កនលៃងពៅពនាះកម្នុជានឹងកាលាយជាត្បពេសអនែកមន
ចំណូលមធ្មពៅឆ្នាំ ២០១៥។ លដ្យសារ្លិត្ល 
ជាតិសរុ្រ (្.ជ.ស) ក្ពុងប្រជាពលរដ្ឋម្ក់ៗ មនកបមិត 
ទា្រលៅឆ្នាំ ២០០៤ (៤០០ ដុោលារអាលមរិក) កំលណើន 
លសដ្ឋកិច្ចដ៏ខាលាំងកាលាកាលពី ៧ឆ្នាំ កន្លងលៅ មិនអាចខប្រ-  
កាលាយកម្ពពុជាពីឋានៈប្រលេសមនបបាក់ចំណូលទា្រ លៅ 
ជាប្រលេសមនចំណូលមធ្យមលេ។ លៅឆ្នាំ២០១១ ្លិត- 
្លជាតិសរុ្រ (្.ជ.ស) ក្ពុងប្រជាពលរដ្ឋម្ក់ៗ មន 
បតឹមខត ៨២៣ ដុោលារអាលមរិក្រ៉ុលណាណាទះ លៅទា្រជាង  
១,០២៦ ដុោលារអាលមរិក ខដលជាកបមិត ្.ជ.ស លដើមបែី  
អាចចាត់ចូលជាប្រលេសមនបបាក់ចំណូលមធ្យម។ ្រ៉ុខន្  
ប្រសិនល្រើកម្ពពុជាអាចរកសាកំណីនរ្រស់ែ្ល លួនបាន កម្ពពុជា 
នឹងកាលាយជាប្រលេសមនចំណូលមធ្យមលៅ ឆ្នាំ២០១៥។ 
(ប្ា�្ិ្ ្)

ការចំណាយស�ើ ការសករើករាេ់ 
េុខុម�ភាព វិេមភាព និង ភាពក្រីក្

រាជរដ្ឋាភិរាលកម្នុជា និងធនាគារ�ិភ�ពោក រានពធវើ 
បច្ចនុប្បននែកម្មពលើ�ិធីសាត្ស្វស់ផ�ងការចំណាយ និងភា� 
ត្កីត្ក�ីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ ពដើម្បីឲ្�ិធីសាត្ស្
ពនះឆលៃនុះបញ្ចាំង�ីសាថានភា�រស់ពៅរបស់ត្បជា�លរដ្ឋនា 
ព�លបច្ចនុប្បននែពនះ។ វិធីសាបស្វាស់ខវងការចំណាយរ្រស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ និងភាពបកីបកលៅកម្ពពុជា បតូវបានលរៀ្រចំលឡើង 
ដំ្រូង្រង្ស់លៅឆ្នាំ ១៩៩៧ លដ្យលប្រើបបាស់េិន្ន័យ 
អលងកេតលសដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពពុជា (អ.ស.ស.ក) ឆ្នាំ ១៩៩៣។ 
ល្រើ្ិតមកដល់្រច្ចពុ្របែន្វិធីសាបស្លនទះខលងសូវឆ្លពុទះ្រញ្ចាំង 
ពីសាថានភាពកម្ពពុជាសព្រថ្ងៃលហើយ។ លដ្យបជា្រ្រញ្ហាលនទះ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជា និងធនាគារពិភពលោកបានចា្រ់-
ល្្ើមលរៀ្រចំវិធីសាបស្្ណនា្្មីមួយ លហើយកិច្ចការលនទះបតូវ
បានលធ្រើលឡើងដ្ច់លដ្យខឡកពីគានាលរៀងៗែ្លលួន ្រ៉ុខន្មនការ 
ផាលាស់្រ្តូរលោ្រល់លៅវិញលៅមក។ បកុមអ្កវិភា្រ្រស់ 
ធនាគារព ិភពលោកេេ ួលបានមត ិល្ៗជាលបច ើនព ី  
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សំណាក់បកុមអ្កវិភា្រ្រស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ពន្ឋ័នឹង 
សាថានភាពរស់លៅរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ លដើមបែីយកលៅសលបមច 
លលើករាតាមួយចំនួនទាក់េងនឹងវិធីសាបស្្ណនាលនទះ។  
ចំខណកបកុមអ្កវិភា្រ្រស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏េេួលបាន 
មតិល្ៗជាលបចើនពី្រេពិលសាធន៍ និងរល្រៀ្រ្ណនា 
វិធីសាបស្ខដលបានលធ្រើកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៧ និងវិធីសាបស្ 
នានាខដលបានអនុវត្លៅប្រលេសដថេលេៀត លហើយបកុម 
ការងារលនទះបានលប្រើលគាលការណ៍ និងលេ្ធ្លមួយចំនួន 
ខដលបកុមការងាររ្រស់ធនាគារពិភពលោកបានលធ្រ ើ។ 
ជាសរុ្រ បកុមការងារទាំងពីរបានលរៀ្រចំឲ្យមនវិធីសាបស្ 
លរៀងៗែ្លលួន លដើមបែី្ណនាភាពបកីបកពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ 
២០១១ លហើយលេ្ធ្លស្ ីព ីអបរាភាពបកីបកខដល 
្ណនាពីវិធីសាបស្ទាំងពីរលនទះមនកបមិតបសលដៀងគានា 
ជាពិលសសចា្រ់ពីឆ្នាំ ២០០៩មក។1

ការចំណាយពលើការពត្បើត្រាស់ត្បចាំន្ងៃរបស់ត្បជា- 
�លរដ្ឋមនាក់ៗ (ន្លៃពគាលឆ្នាំ២០០៩, ពរៀល) រានពកើន 
ពឡើង ៣៧,៨ ភា្ររយ ្រឺពកើនពឡើង�ី ៦,៣៩៩ ពរៀល 
ពៅឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ៨,៨១៥ ពរៀលពៅឆ្នាំ ២០១១។ 
កំលណើនលនទះបស្រនឹងកំលណើន ្.ស.ស។ ល្រើ្ិតជាអបរា 
កំលណើនប្រចាំឆ្នាំវិញ អបរាកំលណើនចំណាយលលើការលប្រើ- 

បបាស់រ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋមនាក់ៗមនលលបែឿន ៤,៧ ភា្រយ 
ក្ពុងមួយឆ្នាំក្ពុងរយៈលពល៧ឆ្នាំ ្ិតចា្រ់ពីឆ្នាំ២០០៤ មក។  
្ួរ្រញ្ជាក់ថា កំលណើនចំណាយលលើការលប្រើបបាស់ខដលមន 
កបមិត ៣៧,៨ ភា្រយ មនកបមិតទា្រជាងកំលណើន  
រ្រស់្លិត្លក្ពុងបសុកក្ពុងមនាក់ៗ ខដលមនកបមិត 
៥៤,៥ ភា្រយ។ ក៏្រ៉ុខន្ ភាពែុសគានាលនទះមិនខមនខ្រ្លកអ្រីលេ 
លៅរាម្រណាតាប្រលេសដថេលេៀត ក៏ល្ល�ើញភាពែុស 
គានាលនទះខដរ លដ្យសារខតការរីកចលបមើនមួយខ្្ករ្រស់  
លសដ្ឋកិច្ចមិនបាន្្ល់្លប្រលោជន៍លៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ប្្រ់ៗរូ្រលនាទះលេ។ 

ការរីកចពត្មើនននការេេួលរានពសវកម្មព្្សងៗ និង 
កំពណើនត្េ�្សម្បត្ិនានារបស់ត្បជា�លរដ្ឋរានបញ្ជាក់
បផន្ថមថ្ កំពណើនចំណាយពលើការពត្បើត្រាស់របស់ត្បជា- 
�លរដ្ឋ�ិតជាត្តឹមត្តូ�។ សូចនាករនានាទាក់េងនឹង 
សាថានភាពលំលៅដ្ឋាន បេព្យសមបែត្ិថនប្ួសារនីមួយៗបាន
្រងាហាញថា ជីវភាពរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋមនភាពខប្រប្ួរលខាលាងំ
ដូចលេ្ធភាពចំណាយលលើការលប្រើបបាស់រ្រស់ពួកគាត់ខដរ។ 
ឧទាហរណ៍ អបរាប្ួសារប្រជាពលរដ្ឋមនអ្្គ ិសនី 
លប្រើបបាស់បានលកើនលឡើងចំនួន ៣ ដង។ អបរាប្ួសារ  
ប្រជាពលរដ្ឋខដលមន្រង្គន់លប្រើបបាស់បានលកើនលឡើង 

ប្ា�្ិ្ ្៖  អករា្ំណរីន ផ.េ.េ ្្នុងម្ថា្់ៗ (ថ្លៃសោ�ឆ្ថាំ២០០០, ដុល្ថារ)

ប្រភព៖ ្ណនីជាតិនិងការពយាករប្រជាសាបស្  រ្រស់វិេយាសាថានជាតិស្ថិតិ(វ.ជ.ស)
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លេ្រដង។ អបរាប្ួសារប្រជាពលរដ្ឋខដលមនេឹកសាអាត 
លប្រើបបាស់បានលកើនលឡើងដល់ ២៥ ភា្រយ។ ចំលពាទះ 
បេព្យសមបែត្ិវ ិញ អបរាប្ួសារប្រជាពលរដ្ឋខដលមន 
េូរេស្សន៍បានលកើនលឡើង ៤ ដង។ ករាតាទាំងអស់លនទះ 
លហើយខដល្រញ្ជាក់ឲ្យល�ើញចបាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋមន 
លេ្ធភាព្រលងកេើនការចំណាយរ្រស់ែ្លលួន។ 

ការចំណាយពលើការពត្បើត្រាស់របស់ត្ក៊មត្បជា�លរដ្ឋ 
(បព្ចាភា្រេី ១) ពៅឆ្នាំ ២០១១ មនកត្មិតពស្មើនឹងការ 
ចំណាយពលើការពត្បើត្រាស់របស់ត្ក៊មត្បជា�លរដ្ឋផដល 
មនជី�ភា�មធ្មកាល�ីឆ្នាំ ២០០៤។ ម៉យាងវិញលេៀត 
លំលៅដ្ឋាន បេព្យសមបែត្ិរ្រស់បកុមប្រជាពលរដ្ឋ (្រពាចាភា្ 
េី១) លៅ ឆ្នាំ២០១១ មនសាថានភាពប្រហាក់ប្រខហលនឹង 
ប្រជាពលរដ្ឋបកុម្រពាចាភា្មធ្យមកាលពីឆ្នាំ២០០៤ ខដរ។ 
លនទះស្រញ្ជាក់ឲ្យល�ើញថា ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកជាងល្្រំ្ុត
លៅឆ្នាំ២០១១ មនសាថានភាពប្រហាក់ប្រខហលនឹងប្រជា- 
ពលរដ្ឋខដលមនជីវភាពមធ្យម កាលពីឆ្នាំ២០០៤។ 

កំពណើនចំណាយពលើការពត្បើត្រាស់�ិតជាពកើតមន 
ពត្ចើន កនែ នុងចំពណាមត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្កផមន៖ កំពណើន 
ច ំណាយពលើការពត្ប ើត្រាស់របស់ត្បជា�លរដ្ឋត្ក ី ត្ក  
ខ្ស់ជាងកំពណើនចំណាយរបស់ត្បជា�លរដ្ឋអនែកមន។ 
ឧទាហរណ៍ កំលណើនចំណាយរ្រស់បកុមប្រជាពលរដ្ឋ 
្រពាចាភា្េី ១ (២០ ភា្រយ ថនប្រជាពលរដ្ឋសរុ្រ) មន 
៥៦,៥ ភា្រយ ចំខណកឯកំលណើនថនការចំណាយរ្រស់  
បកុមប្រជាពលរដ្ឋល្្សងៗលេៀតមនកបមិតទា្រជាងលនទះ 
បកុមប្រជាពលរដ្ឋ្រពាចាភា្េី ២ មន ៥១,៦ ភា្រយ, 
បកុមប្រជាពលរដ្ឋ្រពាចាភា្េី ៣ មន ៤៥ ភា្រយ, 
បកុមប្រជាពលរដ្ឋ្រពាចាភា្ េី ៤ មន ៣៨,៤ ភា្រយ 
និងបកុមប្រជាពលរដ្ឋ្រពាចាភា្េី ៥ មន ២៦,៨ ភា្រយ 
(បកុមប្រជាពលរដ្ឋ ២០ ភា្រយ ខដលជាពលរដ្ឋអ្កមន
្រំ្ុតក្ពុងចំលណាមប្រជាពលរដ្ឋសរុ្រ)។ 

ព្រក៏សពងកេតព�ើញមនការផកលម្អសន្ទស្សន៍�ិប៊ល- 
ភា� (prosperity index) ្ងផដរ។ កបមិតថនការ  
ច ំណាយលលើការល ប្រ ើ បបាស់ រ្រស ់ បក ុមប្រជាពលរដ្ឋ 
្រពាចាភា្េី ១ និងេី ២ ថនប្រជាពលរដ្ឋសរុ្របានលកើន 

លឡើងពី ២០,៧ ភា្រយ លៅឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ២០,៤ 
ភា្រយ លៅឆ្នាំ ២០១១។ 

ចាប់�ីឆ្នាំ២០០៧ មក �ិសមភា�រានធាលាក់ច៊ះពរៀង 
រាល់ឆ្នាំ្ងផដរ។ លេ្ធ្លមួយក្ពុងចំលណាមលេ្ធ្ល 
ជាលបចើន ខដលលធ្រើឲ្យបកុមអ្កវិភា្មនការភាញាក់ល្្ើល ្ឺការ 
រកល�ើញថា វិសមភាពបតូវបានកាត់្រន្ថយចា្រ់រាំងពីឆ្នាំ 
២០០៧មក ្រនាទា្រ់ពីមនការលកើនលឡើង្រ៉ុនាមានឆ្នាំមុនលនទះ។ 
ឧទាហរណ៍៖ សន្ស្សន៍ជីនីបានធាលាក់ចុទះជា្រន្្រនាទា្រ់ពី 
ឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ ្រនាទា្រ់ពីបានលកើនលឡើងពី 
កបមិត ០,៣២៦ លៅឆ្នាំ ២០០៤ លៅ ០,៣៧៤ លៅឆ្នាំ 
២០០៧។ អបរាលនទះបានធាលាក់ចុទះមកកបមិត ០,២៨២ 
លៅឆ្នាំ ២០១១។ 

ពោះជាយ៉ាងពនះក្ី ្រមលាត�ិតរវងត្បជា�លរដ្ឋអនែក 
មននិងអនែកត្កពៅផតមនកត្មិតខ្ស់ដផដល ពបើព្រ្រិត 
រាមន័យដ្ច់ខាត។ លដ្យសារខតការ្ណនាវិសមភាព 
្ិតរាមន័យលធៀ្រ ល្សលងកេតល�ើញថា វិសមភាពបានធាលាក់ 
ចុទះ។ ការលកើនលឡើងថន្មលាតរវាងអ្កមននិងអ្កបកអាច 
លកើតមនបពមគានា លដ្យសារ្មលាតរវាងអ្កមននិងអ្កបក 
បតូវបានល្្ិតរាមន័យដ្ច់ខាត្ង និងរាមន័យលធៀ្រ 
្ង។ លដើមបែីឲ្យងាយយល់ លយើងសូម្្ល់ឧទាហរណ៍មួយ៖ 
ល្រើសិនជាមនុស្សមនាក់មនចំណូល ១០ ដុោលារ លហើយ 
មនាក់លេៀតមនចំណូល ២០ ដុោលារលនាទះ អ្កេី ២ មន 
ចំណូលលលើសអ្កេី១ចំនួន២ដង ្រ៉ុខន្ល្រើ្ិតជាបបាក់វិញ 
អ្កេ ី២លលើសអ្កេ ី១ ខត ១០ដុោលារ ្រ ៉ ុ លណាណាទះ។ 
ប្រសិនល្រើមនុស្សមនាក់ៗមនចំណូល ១០០ ដុោលារ លហើយ 
មនុស្សមនាក់លេៀតមនចំណូល ២០០ដុោលារលនាទះ អ្កេី២ 
មនចំណូលលលើសអ្កេី១ ចំនួន ២ ដងខដរ ្រ៉ុខន្ល្រើ្ិតជា 
បបាក់វិញ អ្កេី ២ លលើសអ្កេី១ ចំនួន ១០០ ដុោលារ។ 
មូលលហតុលនទះលហើយ ខដលល្សលងកេតល�ើញថា លទាទះ្រី 
វិសមភាពមនការធាលាក់ចុទះក៏លដ្យ ្មលាតពិតរវាងអ្កមន 
និងអ្កបកលៅខតមនកបមិតែ្ពស់។ 

ពដ្យសារចំណាយរបស់ត្បជា�លរដ្ឋេូពៅ និង 
ត្បជា�លដ្ឋត្កីត្ករានពកើនពឡើង អត្រាភា�ត្កីត្កពៅ 
កម្នុជារានធាលាក់ច៊ះ �ី ៥៣,២ ភា្ររយមកត្តឹម ២០,៥ 
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ភា្ររយ។ សាថានភាពលៅប្រលេសកម្ពពុជាមនលក្ខណៈែុស 
ខ្រ្លកពី្រណាតាប្រលេសដថេលេៀត ខដលល្សលងកេតល�ើញថា  
កំលណើនលសដ្ឋកិច្ច្រណាតាប្រលេសទាំងលនាទះ ខតងខតជំរុញ 
្មលាតរវាងប្រជាពលរដ្ឋអក្មននិងអក្បកកាន់ខតែ្ពស់ ្ុ៉រខន្ 
លៅកម្ពពុជា កំលណើនលសដ្ឋកិច្ចបានជួយប្រជាពលរដ្ឋេូលៅ 
និងប្រជាពលរដ្ឋបកីបក ខដលលនទះជាមូលលហតុជួយជំរុញ 
លលបែឿនថនការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកបានកាន់ខតលលឿន។ 
អ្រីខដលលកើតមនលឡើងលៅកម្ពពុជាលនទះ ្ឺហួសពីការរំពឹងេុក 
រ្រស់អ្កវិភា្ទាំងឡាយ លហើយលលបែឿនថនការកាត់្រន្ថយ 
ភាពបកីបកលនទះមនន័យថា កម្ពពុជាសលបមចបានលគាលលៅ 
អភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍លៅលហើយ។ 

ប៉ា៊ផន្ ពោះជាយ៉ាងណាក៏ពដ្យ ត្បជា�លរដ្ឋភា្រ- 
ពត្ចើន ផដលរានចាកពចញ�ីភា�ត្កីត្កមិនោន់មន 
ជី�ភា�ធូរធារខាលាំងកាលាពនាះពេ �ួកព្រអាចធាលាក់ចូលកនែនុងភា�
ត្កីត្ក�ិញរានយ៉ាងងាយ។ ឧទាហរណ៍៖ លៅឆ្នាំ២០១១ 
ល្រើសិនមនលហតុការណ៍ណាមួយ ខដលលធ្រើឲ្យប្រជាពល- 
រដ្ឋបាត់្រង់ចំណូល ១,២០០ លរៀលក្ពុងមួយថ្ងៃ (០,៣០ 
ដុោលារ ឬលស្មើនឹងតថម្លេឹក្ររិសុេ្ធពីរដ្រខដលលក់លៅរាម 
្្ល់លៅេីបកុងភ្ំលពញ) លនាទះនឹងលធ្រើឲ្យអបរាភាពបកីបកលៅ 
កម្ពពុជាឆ្នាំ២០១១ លកើនលឡើងលេ្រដង។ (ប្ា�្ិ្ ខ)

ពតើត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្កពៅេីណាអស់ពហើយ?�ួកព្រពៅ  

មិនឆ្ងាយពេ។ ត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្កភា្រពត្ចើនត្គាន់ផត មន 
ជី�ភា�ធូរធារបន្ិចបន្តួចប៉ា៊ពណាណះ។2  ពួកល្អាចកាលាយជា  
ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកវិញ ប្រសិនល្រើមនលហតុការណ៍ណា 
មួយ្រ៉ទះពាល់ជាអវិជ្ជមនដល់ពួកល្។ មូលលហតុខដលនាំ 
ឲ្យការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកបានលលឿន ក៏លដ្យសារខតលៅ 
ឆ្នាំ ២០០៤ មនប្រជាពលរដ្ឋមួយភា្ធំស្ថិតលៅលបកាម 
្រនាទាត់ភាពបកីបក លហើយកំលណើនលសដ្ឋកិច្ចមនការលកើនលឡើង 
លៅរាមេីជន្រេបានជំរ ុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងលនាទះ 
ឋិតលលើ្រនាទាត់ភាពបកីបកវិញលៅ ឆ្នាំ២០១១។

របក្រំពហើញ�ីការសិកសាព្្សងៗពេៀតក៏រានបងាហាញថ្ 
ជី�ភា�របស់ត្បជា�លរដ្ឋកម្នុជាត្តូ�រានពលើកកម្ស់។  
របក្រំពហើញោំងពនះបញ្ជាក់ឲ្ព�ើញថ្ការ្រណនាផដល 
បងាហាញថ្ ភា�ត្កីត្កមនការធាលាក់ច៊ះ�ិតជាត្តឹមត្តូ�។ 
ឧទាហរណ៍េី១៖ របាយការណ៍វាយតថម្លវឌ្ឍនភាពរ្រស់ 
្រណាតាប្រលេសនានាលលើលគាលលៅសហស្សវត្សរ៍បានរក-
ល�ើញថា កម្ពពុជាជា្រ់ចំណាត់ថានាក់េី ៥ ក្ពុងចំលណាម ៧៦ 
ប្រលេស ខដលមនវឌ្ឍនភាពោ៉ាងល្ក្ពុងការសលបមចបាន 
លគាលលៅសហស្សវត្សរ៍។ ឧទាហរណ៍េី២៖ របាយការណ៍ 
រ្រស់ភានាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) ស្ីអំពី 
សូចនាករថនការអភិវឌ្ឍមនុស្សបានរកល�ើញថា ចា្រ់ពីឆ្នាំ 
២០០០ រហូតដល់ ឆ្នាំ ២០១០ កម្ពពុជាជា្រ់ចំណាត់ថានាក់ 
ជាប្រលេស ខដលមនការរីកចលបមើនខាងខ្្កអភិវឌ្ឍន៍ 

ប្ា�្ិ្ ខ.១៖ អករាភាពក្រីក្សៅ្ម្នុជា ឆ្ថាំ២០០៤- ២០១១ ប្ា�្ិ្ ខ.២៖ ររាយថនការចំណាយររេ់ករជាព�រដ្ឋ្ម្នុជា

ប្រភព៖ សូចនាករបា៉ាន់សាមានរ្រស់្រុ្្គលិកធនាគារពិភពលោក ខ្្ករាមអ.ស.ស.ក។

ចំណាយលលើការលប្រើបបាស់ឆ្នាំ២០០៩ លរៀល/ថ្ងៃ...

្រនាទាត់ភាពបកីបក = 5,326 លរៀល
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មនុស្សលហើយ ការវ ិវត្ន ៍មនភាពប្រលសើរជាង្រណាតា 
ប្រលេសមួយចំនួនដូចជាប្រលេស ចិនឡាវនិងលវៀតណាម។
 
្រា្ថាេំខាន់ៗដដ�ជួយ 
  កាត់រន្ថយភាពក្រីក្

ពគាលនពយរាយដ៏ត្តឹមត្តូ�របស់រាជរដ្ឋាភិរាលរាន
្្ល់ឱកាសឲ្ត្បជា�លរដ្ឋជាពត្ចើនត្្រួសារអាចចាក្៊ត 
�ីភា�ត្កីត្ក។ លគាលនលោបាយទាំងលនាទះរ ួមមន៖ 
ការកសាងលហដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធរូ្រវ័ន្មនដូចជា ្្លតូវេូរ្ម- 
នា្មន៍ និងប្រព័ន្ធធារាសាបស្, ការជំរុញ្លិតកម្ម និង 
ពាណិជ្ជកម្មបសូវអងកេរ, ការកំណត់បបាក់ឈ្លួលអ្របែ្ររម 
ក្ពុងវិស័យកាត់លដរ, និងលគាលនលោបាយឧសសាហកម្ម 
េូលៅ ខដលលគាលនលោបាយទាំងលនទះបាន្្ល់ឱកាស 
សបម្រ់ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកទាញយក្លប្រលោជន៍្រលបមើ 
ដល់ជីវភាពរ្រស់ែ្លលួន។ 

លដើមបែីកំណត់ករាតាសំខាន់ៗ ខដលបានជួយកាត់្រន្ថយ 
ភាពបកីបក របាយការណ៍លនទះបានលធ្រើនិម្មិតកម្មមួយលដ្យ 
ពិនិត្យករាតាសំខាន់ៗនានា ខដលជំរុញបបាក់ចំណូលរ្រស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋលកើនលឡើង លហើយពិនិត្យលមើលឥេ្ធិពលថនករាតា
ទាំងលនាទះលលើភាពបកីបក។ លយើងលប្រើព័ត៌មនអលងកេតលសដ្ឋកិច្ច
សង្គម លដើមបែីពិនិត្យលមើល្រខបម្របមួលឥរិោ្រ្ប្ួសារ  
ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបបាក់ចំណូល និងព័ត៌មន 

កសិកម្មរ្រស់ពួកគាត់ពី ឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១។ 
លយើងក៏លប្រើប្រភពេិន្ន័យ្្លតូវការល្្សងលេៀតខដរមនជាអាេិ៍ 
្លិតកម្មបសូវ តថម្លអងកេរ អតិ្រណាេូលៅ លដើមបែីបា៉ាន់សាមាន 
ឥេ្ធ ិពលថន្រខបម្របម ួលតថម្លអងកេ រ លល ើជ ី វភាពរ្រស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ។ 

លេ្ធ្លរានបងាហាញថ្ ការកាត់បន្ថយភា�ត្កីត្ក 
មួយភា្រធំពកើតមនពៅេីជនបេរបស់កម្នុជា ជាេីផដល 
ត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្កត្បមណ ៩០ ភា្ររយរស់ពៅ ពហើយ 
ករាតានាំម៊ខននការកាត់បន្ថយភា�ត្កីត្កពនះ ្រឺការពធវើផត្ស 
ចមការ។ ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ ថ្្លអងកេរ (្ិត 
ជាថ្្លលគាល) បានលកើនលឡើង ៣៧,១ ភា្រយ។ កំលណើន 
តថម្លបសូវបានជួយកសិករោ៉ាងលបចើន បពមទាំងបានលលើក 
េឹកចិត្ឲ្យកសិករប្រឹងខប្រង្លិតបសូវ្រខន្ថមលេៀត។និម្មិត 
កម្មលនទះបាន្រងាហាញថា ករាតាសំខាន់ៗខដលរួមចំខណកកាត់
្រន្ថយភាពបកីបកលៅេីជន្រេរួមមន៖ ករាតាកំលណើនថ្្លបសូវ 
ែ្ពស់ (២៤ ភា្រយ), ករាតាកំលណើន្លិតកម្មបសូវ (២៣ 
ភា្រយ), អបរាថ្្លឈ្លួលពលកម្មែ្ពស់ជាងមុន (១៦ 
ភា្រយ), និងកំណីនបបាក់ចំណូលពីការប្រក្ររ្ររជំនួញ
តូចរាច (១៩ ភា្រយ)។3  (ប្ា�្ិ្ គ)

ការកាត់បន្ថយភា�ត្កីត្កពៅរាមេីត្បជ៊ំជនពដ្យសារ
កំណីនត្បជា�លរដ្ឋពធវើការមនត្រាក់ពបៀ�ត្សរ៍ជាត្បចាំ។ 
ក្ពុងចំលណាមកមលាំងពលកម្មទាំងអស់រាមតំ្រន់ប្រជុំជន  
អបរាអ្កលធ្រើការមនបបាក់ល្រៀវត្សរ៍ជាប្រចាំមន៥០ភា្រយ 
លៅឆ្នាំ២០១១។ កមលាំងពលកម្មលៅរាមេីប្រជុំជនមន  
កបមិតវ្របែធម៌ែ្ពស់ជាងកមលា ំងពលកម្មលៅរាមតំ្រន់ 
ជន្រេ លហតុលនទះលហើយ លេើ្រពួកល្អាចរកចំណូល 
បានែ្ពស់។ 

កមលាំង�លកម្មត្ស្ីភា្រពត្ចើនរានេេួលអត្ថត្បពយជន៍ 
�ីឧសសាហកម្មកាត់ពដរ ប៉ា៊ផន្្រមលាតត្រាក់ពបៀ�ត្សរ៍ពៅផត 
មន។ ក្ពុងចំលណាមឧសសាហកម្មនានាខដល្្ល់ការងារ 
មនបបាក់ល្រៀវត្សរ ៍ជាប្រចាំដល់កម្មករ ឧសសាហកម្ម 
កាត់លដរជាឧសសាហកម្មដ៏សំខាន់មួយ ខដល្្ល់ការងារ 
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ កម្មករប្រមណ ៨៥  ភា្រយ លធ្រើការ 
ក្ពុងឧសសាហកម្មកាត់លដរជាបស្ី។ ជាេូលៅ កម្មការនីក្ពុង 

អបរាថ្្លឈ្លួល
ពលកម្មែ្ពស់

ការងារមនបបាក់
ល្រៀរវត្សលេៀងទាត់

បបាក់ចំណូលពី
ការប្រក្ររ្រ្រ
ជំនួញតូចរាច

កំលណើន្លិតកម្ម
បសូវ

កំលណើនថ្្លឈ្លួលបសូវ 
ែ្ពស់

ករាតាល្្សងលេៀត

ប្ា�្ិ្ គ៖  ្រា្ថាេំខាន់ៗ្្នុងការកាត់រន្ថយភាពក្រីក្ 
     សៅ្ម្នុជា ឆ្ថាំ ២០០៤ ដ�់២០១១
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ឧសសាហកម្មលនទះេេួលបានបបាក់ល្រៀវត្សរ៍ែ្ពស់ជាងកម្ម- 
ការនីក្ពុងឧសសាហកម្មល្្សងលេៀត ្រ៉ុខន្បបាក់ល្រៀវត្សរ៍ រ្រស់ 
បស្ីលៅខតមនកបមិត ៣០ ភា្រយ តិចជាងបបាក់ល្រៀវត្សរ៍ 
រ្រស់្រុរស ល្រើលទាទះជាពួកល្មនកបមិតវ្របែធម៌ និងអាយុ 
ប្រហាក់ប្រខហលគានាក៏លដ្យ។ 

ស�ើ្្ម្េ់ការអភិវឌថាឍមនុេថាស

ស៊ខភា� និងការអប់រំល្អជួយជំរ៊ញស៊ខ៊មលភា� 
របស់ត្បជា�លរដ្ឋ ពហើយករាតាោំង�ីរពនះជួយបំព�ញឲ្ 
គានាពៅ�ិញពៅមក។ ប្រជាពលរដ្ឋខដលមនសុែភាពល្ 
នឹង្រំលពញកិច្ចការងារប្្រ់ោ៉ាងបានលេ្ធ្លប្រលសើរ។  
ប្រជាពលរដ្ឋខដលមនសុែភាពល្មិនបគាន់ខត្រំលពញកិច្ច 
ការងារប្រក្រលដ្យ្ុណភាព្រ៉ុលណា្ណទះលេ ្រ៉ុខន្ពួកល្នឹង
មនលេ្ធភាព្រំលពញការងារមន្លបមងខ្នការចាត់ខចង 
ល្ិតល្ន់ និងអាច្រំលពញកិច្ចការងារលបចើនដំណាលគានា 
បាន។ ប្រជាពលរដ្ឋខដលមនចំលណទះវិជាជាលបរៅបជទះនឹង 
ជួយ្រលងកេ ើតឲ្យមនឱកាសការងារមនបបាក់ខែែ្ពស់។  
ចំលណទះវិជាជាក៏ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខដលប្រក្រមុែរ្ររលដ្យ 
ែ្លលួនឯង ឲ្យមនលេ្ធភាពខ្រងខចកមុែជំនួញរ្រស់ពួកល្ 
បានប្រលសើរ និង្រលងកេើនចំណូលពីការវិនិលោ្ និងពលកម្ម 
រ្រស់ពួកល្្ងខដរ។ ្រខន្ថមលលើសពីលនទះលេៀត ករាតា 
សុែភាព និងអ្រ់រំនឹងជួយ្រំលពញឲ្យគានាលៅវិញលៅមក។ 
ឧទាហរណ៍៖ កុមរខដលែ្រទះជីវជាតិប្រខហលជាមិនអាច 
លដើរលៅសាោលរៀនលេ លហើយសមត្ថភាពរ្រស់កុមរក្ពុងការ 
លរៀនក៏នឹងបតូវ្ម្យ។ ដូចគានាលនទះខដរ មតាយខដលមន 
កបមិតវ្របែធម៌ នឹងលប្រើចំលណទះដឹងរ្រស់គាត់ខដលេេួល 
បានពីសាោ លដើមបែីចិញ្ចឹម្រីបាច់កូនរ្រស់គាត់ឲ្យមន 
សុែភាពល្។ 

ព្រសពងកេតព�ើញថ្ សូចនាករ�ិស័យអប់រំ និងស៊ខា- 
ភិរាលជាពត្ចើនត្តូ�រានពលើកកម្ស់ពដ្យសារសាោ 
ពរៀន និងមន្ទីរព�េ្កាន់ផតខិតពៅជិតត្បជា�លរដ្ឋ។ 
ចា្រ់រាំងពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០១១ ល្សលងកេតល�ើញ 
ថា សូចនាករវិស័យអ្រ់រំ និងសុខាភិបាលជាលបចើនបតូវបាន 
លលើកកម្ពស់មនជាអាេិ៍៖ មនុស្សលពញវ័យអាយុ ២៥ ឆ្នាំ 
លឡើងខដលបាន្រពា្ច្រ់្រឋមសិកសាបានលកើនលឡើង ១០ 

ភា្រយ, អបរាអ្កលចទះអក្សរក្ពុងចំលណាមមនុស្សលពញវ័យ
អាយុ ១៥-២៤ ឆ្នាំ បានលកើនលឡើង ១១ ភា្រយ, ្មលាត 
រវាង្រុរស និងបស្ីខដលលចទះអក្សរបតូវបានកាត់្រន្ថយពី 
៧,៤ ភា្រយ មកលបកាម ១ ភា្រយ។ អបរាចុទះល្មាទះ 
ចូលលរៀនពិតលៅមធ្យមសិកសាបានលកើនលឡើង ១៨,៤ 
ភា្រយ។ លលើសពីលនទះលេៀត ល្ខលងល�ើញមន្មលាត 
រវាងកុមរា និងកុមរីក្ពុងអបរាចុទះល្មាទះចូលលរៀនពិតទាំង 
កបមិត្រឋមសិកសា និងកបមិតមធ្យមសិកសាលេៀតលហើយ។ 
សបម្់រសូចនាករខាងសុខាភិបាលវិញ ល្ក៏ល�ើញមនការ 
រីកចលបមើន្ួរឲ្យកត់សមគាល់ពី ឆ្នាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០១០។ 
ឧទាហរណ៍៖ អបរាមរណមរាបានធាលាក់ចុទះពី ៤៣៧នាក់ 
ថន ១០០.០០០ កំលណើតរស់ មកបតឹម ២៨៨ នាក់, អបរា 
មរណទារកអាយុពី ០-១ ខែ បានធាលាក់ចុទះពី ៣០ នាក់ ថន 
១.០០០ កំលណើតរស់ មកបតឹម ២៥ នាក់, អបរាមរណ-
ទារកអាយុពី ១-១២ ខែ បានធាលាក់ចុទះពី ៦៦ នាក់ថន 
១.០០០ កំលណើតរស់មកបតឹម ៤៥នាក់, អបរាមរណកុមរ 
អាយុ១-៥ ឆ្នាំ បានធាលាក់ចុទះពី ៣៧ នាក់ ថនកំលណើតរស់ 
មកបតឹម ២២ នាក់។ ទារកខដលលេើ្រនឹងលកើតមកេេួល  
បាននូវការចាក់វាក់សាំងបានលកើនលឡើងពី ៧៩ ភា្រយ 
ដល់ ៩៣ ភា្រយ ទារកខដលលេើ្រនឹងលកើតមកេេួល 
វា៉ក់សាំង DTB បានលកើនលឡើងពី ៨២ ភា្រយ ដល់ ៩២ 
ភា្រយ។ លហើយការសំរាលកូនលដ្យឆ្ម្រជំនាញ បាន 
លកើនលឡើងពី ៤៤ ភា្រយ ដល់ ៧១ ភា្រយ។

កនែនុង�ិស័យស៊ខាភិរាល អវីផដលមិនមនការរីកចពត្មើន 
ពនាះ្រឺបញ្ហាក៊មរខវះជី�ជាតិ។ លទាទះ្រីជា ្រញ្ហាកុមរែ្រទះ  
ជីវជាតិបានធាលាក់ចុទះោ៉ាងលបចើនកាលពី ឆ្នាំ២០០០ ដល់ឆ្នាំ 
២០០៥ ក៏លដ្យ ្រ៉ុខន្ចា្រ់ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០១០ 
មក ល្ល�ើញវឌ្ឍនភាពលនទះមនកបមិតលៅលឡើយ ឬអាច 
អាបកក់ជាងមុនលៅវិញ។ ឧទាហរណ៍៖ អបរាកុមរបកិន 
អាយុ០-៦០ ខែបានធាលាក់ចុទះពី ៤២ ភា្រយ មកបតឹម៤០ 
ភា្រយ្រ៉ុលណាណាទះ។ អបរាកុមរស្គមសាគាំងលៅដខដលក្ពុង 
កបមិត ៣៨ ភា្រយ។ ល្មនការភាញាក់ល្្ើលោ៉ាងខាលាំង  
អំពីសាថានភាពកង្រទះជីវជាតិពីលបពាទះរាមការអលងកេតនានា 
លយើងល�ើញថា ការចំណាយរ្រស់ប្ួសារប្រជាពលរដ្ឋលលើ 
ចំណីអាហារបានលកើនលឡើង្ួរឲ្យកត់សមគាល់ ្ុ៉រខន្្រញ្ហាកង្រទះ 
ជីវជាតិ ខ្ររជាមិនមនការខប្រប្រួលជាវិជ្ជមនលៅវិញ។ 
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ល្មិនទាន់រកល�ើញពីមូលលហតុចបាស់ោស់លៅលឡើយលេ 
្រ៉ុខន្អ្កវិភា្ជាលបចើនបានយល់បស្រគានាថា លដើមបែីលដ្ទះ- 
បសាយ្រញ្ហាកង្រទះអាហាររូ្រត្ថម្ភ ល្បតូវមនវិធានការពហុ- 
វ ិស័យ លបរៅខតពីជំរ ុញឲ្យមនម្ តូ្រអាហារេេួលទាន 
ប្្រ់បគាន់ លហើយវិធានការទាំងលនាទះរួមមន លដ្ទះបសាយ 
្រញ្ហា្ុណភាព ចំណីអាហារ កាត់្រន្ថយ ការ្រលនាទារ្រង់ 
ពាសវាលពាសកាល និងលលើកកម្ពស់អនាម័យោងថដឲ្យ
បានសាអាត ោងសមអាតចំណីអាហារ  និងរ្រស់រ្ររល្្សងៗ 
ឲ្យបានសាអាត។ ការសិកសានានាបានរកល�ើញថា អបរា 
ភា្រយកុមរបកិនមនលបចើនក្ពុងចំលណាមបកុមប្រជាពល- 
រដ្ឋបកីបក បកុមប្ួសារប្រជាពលរដ្ឋខដលមតាយមនកបមិត 
វ្របែធម៌ទា្រ និងលៅរាមភូមិ ខដលមនប្រជាពលរដ្ឋជាង
ពាក់កណាតាល្រលនាទារ្រង់ពាសវាលពាសកាល។

ព្រព�ើញត្ក៊មត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្កមនបញ្ហាស៊ខភា� 
ញឹកញាប់ជាងត្បជា�លរដ្ឋមិនផមនត្កីត្ក។ បកុមប្រជា- 
ពលរដ្ឋបកីបកមន្រញ្ហាសុែភាពធងៃន់ធងៃរដូចជា៖ អបរា  
មរណកុមរមិនមនលេ្ធភាពលធ្រើខ្នការយកកូន មិនសូវ 
បានលៅពិនិត្យសុែភាពអំឡពុងលពលមនថ្្លពាទះ (ឲ្យបាន 
ោ៉ាងតិច ៤ ដង) និងសបមលកូនពុំមនឆ្ម្រជំនាញ។ 
កម្មវ ិធ ីសមធម៌សុខាភិបាល និងកម្មវ ិធ ីក ំណត់អត្- 
សញ្ញាណប្ួសារបកីបក IDPoor បានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 
បកីបកមនលេ្ធភាពលៅពយាបាលសុែភាពលៅមន្ីរលពេ្យ 
និងមណ្ឌលសុែភាព ្រ៉ុខន្លេ្ធភាពប្្រដណតា្រ់រ្រស់ 
កម្មវិធីសុែភាពលនទះ លៅមនកបមិតលៅលឡើយ។ ឧទា- 
ហរណ៍៖ ក្ពុងចំលណាមប្រជាពលរដ្ឋបកីបកខដលលៅរកលសវា
សុខាភិបាល មនខតប្រជាពលរដ្ឋ ៣០ ភា្រយ ្រ៉ុលណាណាទះ 
ខដលរាយការណ៍ថា ពួកគាត់បានេេួលការពយាបាល 
លដ្យឥត្ិតថ្្ល ឬពយាបាលលដ្យមនការឧ្រត្ថម្ភព ី 
កម្មវិធីសមធម៌។

សត្មប់ត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្ក ព្រសពងកេតព�ើញថ្ �ួក 
គាត់ភា្រពត្ចើនរានពៅរកពសវ�យារាលស៊ខភា��ីពសវ 
ឯកជនផដល�៊ំមនជំនាញចបាស់ោស់។ ប្រជាពលរដ្ឋ  
បកីបកជាងពាក់កណាតាលបានលៅរកលសវាពយាបាលពីហាង 
ឬឱស្សាថាន ខដលពុំមនជំនាញចបាស់ោស់ លហើយល្រើ 
លធៀ្រនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្កមនវិញ ្ឺមនខត ១៧,៩ 

ភា្រយ្រ៉ុលណាណាទះ។ លសវាសុខាភិបាលទាំងលនាទះពុំមនការ 
ប្្រ់ប្ងពីរដ្ឋចបាស់ោស់លេ លហើយល្ល�ើញមនរបាយ- 
ការណ៍ជាញឹកញា្រ់ថា លសវាសុខាភិបាលទាំងលនាទះបាន 
្្ល់ការពិលបគាទះសុែភាព និង្្ល់ថានាំពយាបាលែុសធងៃន់ធងៃរ 
ជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ។

ពោះបីជា�ិស័យអប់រំ និងស៊ខភា�ត្តូ�រានផកលម្អ 
យ៉ាងពត្ចើនក្ី ប៉ា៊ផន្ការផកលម្អពនះពធវើពឡើង�ីកត្មិតយ៉ាប់-
យឺនកាល�ីព�លម៊ន។ ្រញ្ហាលនទះមនលស្ ើរខតប្្រ់ 
សូចនាករទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍៖ ្ិតមកបតឹម ឆ្នាំ 
២០១១ អបរាមនុស្សលពញវ័យ អាយុ ២៥ ឆ្នាំខដល្រពា្ច្រ់ 
្រឋមសិកសាមនខត ២៩ ភា្រយ ្រ៉ុលណាណាទះ អបរាលចទះអក្សរ
ក្ពុងចំលណាមមនុស្សលពញវ័យអាយុ១៥-២៤ ឆ្នាំ មនខត 
១១,១ ភា្រយ្រ៉ុលណាណាទះ អបរាចុទះល្មាទះពិតលៅ្រឋម 
សិកសាមន ៤៨,៨ ភា្រយ លហើយអបរាចុទះល្មាទះចូល 
លរៀនពិតមន ៥៤,២ ភា្រយ អបរាមរណរ្រស់មរានិង 
កុមរលៅកម្ពពុជាលៅខតមនកបមិតែ្ពស់ជាងមធ្យមភា្រ្រស់
្រណាតាប្រលេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់លៅអាសុី និង  
បា៉ាសុីហិ្រច (ប្រខហលពីរដង)។ ចំលពាទះប្រជាពលរដ្ឋបកីបក 
ការលលើកកម្ពស់ខាងអ្រ់រំ និងសុែភាពលៅខតមនកបមិត 
ទា្រជាងប្រជាពលរដ្ឋ ខដលមនជីវភាពមធ្យមលៅលឡើយ។ 

បញ្ហាធំបំ្៊តពៅកត្មិតបឋមសិកសា ្រឺការចូលពរៀន 
យឺតរបស់ក៊មរ ផដលត្តូ�ចូលពរៀនថ្នាក់េីមួយ។ ក្ពុង 
ចំលណាមកុមរចុទះល្មាទះចូលលរៀនថានាក់េីមួយ ្ឺមនចំនួន 
៤០ ភា្រយថនកុមរទាំងលនាទះ ចូលលរៀនយឺតរយៈលពល 
ពីរឆ្នាំ លហើយកុមរទាំងលនាទះភា្លបចើនលបាទះ្រង់ការសិកសា 
ជាលហតុលធ្រើឲ្យជាមធ្យម្ិតបតឹមថានាក់េី ៦  ពួកល្ខាតលពល 
អស់រយៈលពល ៣,១ឆ្នាំ។ មូលលហតុលនទះលហើយ លេើ្រល្ 
សលងកេតល�ើញថា កុមរភា្លបចើន្រពា្ច្រ់្រឋមសិកសាលៅ 
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ មិនខមនលៅអាយុ១២  ឆ្នាំលេ។ ការខដល 
កុមរលលើសអាយុលហើយលៅចូលលរៀន ល្សលងកេតល�ើញថា 
ពួកល្ប្រឈមនឹង្រញ្ហាពីរោ៉ាង។ េីមួយ កុមរខដល 
ចូលលរៀនយឺតលធ្រើឲ្យែកខានលពលលវោ សបម្រ់ការវិវត្ន៍ 
ែួរកបាល លហើយជាមូលលហតុខដលលធ្រើឲ្យកុមរលរៀនមិនសូវ 
ឆ្លាត។ េីពីរ ការខដលកុមរចូលលរៀនយឺតអាច្រងកេឲ្យ  
ពួកល្លបាទះ្រង់ការសិកសាលលឿន ខដលលនទះជាមូលលហតុ 



XXIII

នាំឲ្យ្រ៉ទះពាល់ដល់អបរាចុទះល្មាទះចូលលរៀនពិត និង្រន្ 
ការសិកសាលៅកបមិតមធ្យមសិកសា។

មូលពហត៊ចម្បងៗផដលក៊មរច៊ះព្មះចូលពរៀនតិច 
ការបន្ការសិកសាតិច និង ពរាះបង់ការសិកសាពត្ចើនពៅ 
កត្មិតមធ្មសិកសា ្រឺពដ្យសារបញ្ហាពសដ្ឋកិច្ច និង 
ចមងាយរបស់សាោ។ ចំនួនសាោលរៀនបតូវបាន្រលងកេើន 
ោ៉ាងលបចើន ្រ៉ុខន្ចមងាយរ្រស់សាោលរៀនលៅខតជាឧ្រស្្គ
សបម្រ់លក្មងៗលរៀនលៅមធ្យមសិកសា។ មូលលហតុមួយលេៀត
ខដលលធ្រើឲ្យចំនួនកុមរខដលឆ្លងលៅមធ្យមសិកសាមនចំនួន 
តិច លដ្យសារខតពួកល្បានចូលលរៀនយឺតលៅកបមិត្រឋម
សិកសា លហើយមួយចំនួនលេៀត លពល្រន្ការសិកសាមិនបាន
្រ៉ុនាមាន្ង ក៏លបាទះ្រង់លចាលការសិកសាខតម្ង។ មូលលហតុ 
ចមបែងខដលល្រកល�ើញពាក់ព័ន្ធនឹង្រញ្ហាលនទះលបចើនលកើត 
លឡើងចំលពាទះកុមរី។ មូលលហតុល្្សងលេៀតដូចជាការជួយ  
កិច្ចការ្្ទះខដលជាករាតារារាំងមិនឲ្យកុមរលៅលរៀនលកើតលឡើង 
ខតតិចជាង១៤ភា្រយថនកុមរលបាទះ្រង់ការសិកសា្រ៉ុលណាណាទះ  
(អបរាលនទះមិនមនភាពែុសគានារវាងកុមរា និងកុមរីលេ)។

ព្រសពងកេតព�ើញថ្ ការបព្្ចប់ការសិកសារបស់ត្បជា- 
�លរដ្ឋត្កីត្កត្បជា�លរដ្ឋជនជាតិភា្រតិច និងត្បជា�ល- 
រដ្ឋ ពៅរាមេីជនបេពៅមនត្មិតោបពៅពឡើយ។ ្រញ្ហា 
ខដលលកើតមនទាំងអមបាលមណខាងលលើលនទះលកើតមន  
ចំលពាទះប្្រ់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពពុជាទាំងអស់ ្រ៉ុខន្្រញ្ហាលនទះ 
លកើតមនោ៉ាងធងៃន់ធងៃរចំលពាទះប្រជាពលរដ្ឋបកីបក និង  
ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភា្តិច។ លនទះជាមូលលហតុលធ្រើឲ្យមន 
្មលាតអបរាចុទះល្មាទះចូលលរៀនពិតលៅមធ្យមសិកសារវាង 
កុមរក្ពុងប្ួសារអ្កមន និងកុមរក្ពុងប្ួសារអ្កបកមន 
ការលកើនលឡើងខាលាំងលៅលឡើយ។

ពត្រៅ�ីមូលនិធិសមធម៌កនែនុង�ិស័យស៊ខាភិរាល និង 
កម្ម�ិធីអាហាររូបករណ៍អប់រំ ព្រ�៊ំព�ើញមនកម្ម�ិធីគាំព្រ
សង្មធំៗផដលរដ្ឋជាអនែក្្ល់មូលនិធិពេ។ កម្មវិធីនានា 
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការគាំពារសង្គមហាក់ដូចជាេស្សនាទាន 
្្មីសបម្រ់រាជរដ្ឋាភិបាល លហើយការគាំពារសង្គមលៅកម្ពពុជា
ភា្លបចើន ្ឺលៅលបរៅប្រព័ន្ធ្្លតូវការរ្រស់រដ្ឋ ដូចជាការជួយ 

ពីសាច់ញាតិ មិត្ភក្ិ និងវត្អារាម។ ការជួយគាំពារទាំង 
លនាទះភា្លបចើនជាម្តូ្រអាហារ លហើយលធ្រើលឡើងលៅលពលមន 
វិ្រត្ិល្្សងៗ ដូចជាលពលមនលបគាទះធម្មជាតិជាលដើម។ 

យ៊េ្ធសាត្ស្ជាតិគាំព្រសង្មមិនោន់ត្តូ�រានអន៊�ត្ 
ពៅពឡើយពេ។ កាលពី ឆ្នាំ២០១១ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពពុជា 
បានអនុម័តយុេ្ធសាបស្ជាតិគាំពារសង្គម ខដលជាយុេ្ធ-
សាបស្លលើកដំ្រូង្រង្ស់ទាក់េងនឹងការគាំពារសង្គម 
លៅកម្ពពុជា។ យុេ្ធសាបស្លនទះបតូវបានដ្ក់លចញនូវបក្រ 
ែណ្ឌការងារគា ំពារសង្គម ខដលមនលក្ខណៈ ប្្រ ់ 
បជុងលបជាយ និងប្រក្រលដ្យនិរន្រភាព សបម្រ់ជួយដល់  
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពពុជាទាំងអស់ក្ពុងរយៈលពលខវង។ លទាទះ្រីជា
យុេ្ធសាបស្លនទះមនកម្មវិធីខដលតបមូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដ្ក់ 
វិភា្ទានផាទាល់ែ្លលួន លដើមបែី្្ល់មូលដ្ឋានលគាលការណ៌ប្ឹទះ 
នានាក៏លដ្យ ក៏ការអនុវត្យុេ្ធសាបស្លនទះលៅមនភាព 
យឺតោ៉ាវលៅលឡើយ។ ្ិតមកបតឹម ឆ្នាំ២០១៣ ល្សលងកេត 
ល�ើញមនការលរៀ្រចំឲ្យមន្ំនិត្្លួចល្្ើមតិចតួច្រ៉ុលណាណាទះ
លដើមបែីអនុវត្យុេ្ធសាបស្លនទះ។ 

សមសរៀននានាដដ�មន្នលៃងម្

លដើមបែីកាត់្រន្ថយភាពបកីបកឲ្យបានលបចើន ល្បតូវអនុវត្ 
សកម្មភាពទាំងឡាយណា ខដលលផាតាតលៅរាមតំ្រន់នានា 
ខដលប្រជាពលរដ្ឋបកីបករស់លៅ លហើយសកម្មភាពទាំងអស់ 
បតូវជួយដល់ការលប្រើបបាស់បេព្យ ខដលប្រជាពលរដ្ឋបកីបក 
មន។ មនលមលរៀនចំនួនពីរពីការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកលៅ 
កម្ពពុជា ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១។ លមលរៀនេីមួយ ្ឺ 
ការលលើកកម្ពស់ជីវភាពរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋបតូវលធ្រើលៅរាម 
េីជន្រេ លដើមបែីឲ្យការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកបានលលឿន  
(ពីលបពាទះក្ពុងចំលណាមប្រជាពលរដ្ឋបកីបក ១០ នាក់ មន  ៩ 
នាក់រស់លៅរាមេីជន្រេ)។ លមលរៀនេីពីរ ្ឺសកម្មភាព  
នានាបតូវខតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ច ខដលប្រជា- 
ពលរដ្ឋបកីបកបានចូលរួម ក្ពុងលនាទះមនការងារកសិកម្ម 
លហើយសកម្មភាពនានាលធ្រើោ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបកីបក 
លប្រើបបាស់ឲ្យបានអតិ្របែរមនូវបេព្យសំខាន់ៗពីរខដល 
ពួកល្មន ្ឺ ដីធ្លី និងកមលាំងពលកម្ម។
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ចាប់�ីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០១១ ត្បជា�លរដ្ឋ  
ត្កីត្កជាងព្ក់កណាតាលោំងអនែកពៅរាមេីជនបេ និង 
ពៅរាមេីត្បជ៊ំជនមនលេ្ធភា�ពត្បើត្រាស់ត្េ�្ ផដលព្រ 
មន្រឺ ដីធលៃ ីនិងកមលាំង�លកម្ម ពដើម្បីរកចំណូលជា 
អតិបរម។ ប្រការលនទះបានជួយឲ្យពួកល្ភា្លបចើនចាក- 
លចញពីភាពបកីបក។ ល្ក៏សលងកេតល�ើញថា ករាតាសំខាន់ៗ  
មួយចំនួនលេៀតបានជួយសបមួលជីវភាពរ្រស់ប្រជា- 
ពលរដ្ឋបកីបក ក្ពុងលនាទះរួមមនលហដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ និង 
េូរ្មនា្មន៍ប្រលសើរជាងមុន លក្ខែណ្ឌលសដ្ឋកិច្ច 
អំលណាយ្ល និងលគាលនលោបាយរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យមន
ការលធ្រើពាណិជ្ជកម្មលដ្យលសរី។ លគាលនលោបាយរដ្ឋខដល
មិនដ្ក់ពន្ធធងៃន់ធងៃរដល់វិស័យកសិកម្ម និងលគាលនលោ- 
បាយឧសសាហកម្ម ខដលគាំបេដល់ការរីកចំលរើនថនវិស័យ 
ឧសសាហកម្ម ក៏បានជួយសបមួលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ 
បានធូរធារខដរ។ ករាតាលគាលនលោបាយទាំងលនទះ បាន 
អនុញ្ញត្ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលបជើសលរើសការប្រក្ររ្ររចិញ្ចឹម 
ជីវ ិតលដ្យលសរី លហើយបានជួយឲ្យពួកល្េេួលបាន 
អត្ថប្រលោជន៍នានា លដើមបែីចាកលចញពីភាពបកីបក។

ពបើពោះបីជាករាតានាំម៊ខោំងពនះរានពធវើឲ្ភា�ត្កីត្ក 
ធាលាក់ច៊ះក៏ពដ្យ ក៏ករាតានាំម៊ខោំងពនះអាចនឹងគាំងនា 
ព�លអនា្រត។ ជាអាេិ៍ ការលកើនលឡើងថនតថម្លបសូវអងកេរមន 
្ល្រ៉ទះពាល់ជាវិជ្ជមនដល់ជីវភាពរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ   
និងកាត់្រន្ថយភាពបកីបករ្រស់ប្រលេស ្រ៉ុខន្តថម្លបសូវអងកេរ 
លនទះេំនងជាមិនអាចលកើនលឡើងលេៀតលេ។ ដូលច្ទះលគាល- 
នលោបាយលដើមបែីកាត់្រន្ថយភាពបកីបកនាលពលអនា្ត 
មិនបតូវរំពឹង លលើការលកើនលឡើងថ្្លបសូវអងកេរលេ។

កម្នុជាមិនមនពគាលនពយរាយត្តួតត្រាតនមលៃេំនិញ 
ពេ ពហើយរដ្ឋក៏មិនរានបពងកេើតឲ្មនឧបស្រ្នានាដល់ 
ការត្បកបម៊ខរបរចិញ្ចឹមជី�ិតរបស់ត្បជា�លរដ្ឋពដ្យពសរី
ពេ។ លនទះជាលរឿងដ៏បតឹមបតូវខដលរដ្ឋបានលធ្រើ។ ្រេពិលសាធន៍ 
ពី្រណាតាប្រលេសនានាលលើសកលលោក្រងាហាញថា ការបតួត
បរាថ្្លេំនិញពីរដ្ឋមិនបតឹមខតកំហិតការប្រក្រមុែរ្ររចិញ្ចឹម
ជីវិតរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋលដ្យលសរី្រ៉ុលណាណាទះលេ ្រ៉ុខន្ក៏បាន 
កំហិតដល់ការរីកចលបមើនជីវភាពរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋខដរ។ 
្រេពិលសាធន៍លនទះ ក៏បាន្រងាហាញថា ការបតួតបរាថ្្លេំនិញ  

បគាន់ខតជាការយក្លប្រលោជន៍ពីបកុមប្រជាពលរដ្ឋមួយ
បកុមលៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយបកុមលេៀតខត្រ៉ុលណាណាទះ លហើយ 
ជាលរឿយៗ មិនបានជួយដល់បកុមប្រជាពលរដ្ឋបកីបកលេ។  
ដូចករណីកម្ពពុជា ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកភា្លបចើនជាអ្កខបស 
ចមការ ប្រសិនល្រើរដ្ឋលធ្រើការបតួតបរាតថម្លកសិ្លលនទះមន- 
ន័យថា រដ្ឋនឹងយកអត្ថប្រលោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបកីបកលៅ 
វិញលេ។ មយា៉ាងលេៀតការបតួតបរារ្រស់រដ្ឋលលើតថម្លេំនិញនឹង
្រងកេការលំបាក និងកំហិតដល់ចលនាប្រក្រមុែរ្ររចិញ្ចឹម
ជីវិតលដ្យលសរីរ្រស់ប្រជាប្រជាពលរដ្ឋ លៅលពលខដល 
សាថានភាពលសដ្ឋកិច្ចខប្រប្រួល។

មិនផមនរាល់ការកាត់បន្ថយភា�ត្កីត្កោំងអស់ ្រឺ 
ដូចៗគានាពេ។ លលបែឿនថនការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកអាចលកើត 
លឡើងែុសៗគានា អាបស័យលលើបកុមប្រជាពលរដ្ឋណាែ្លទះខដល 
បានេេួលប្រលោជន៍ពីកំលណើនលសដ្ឋកិច្ច លហើយកបមិត 
រ្រស់វាអាបស័យលលើេំហំថនកំលណើនចំណូលនិងការចាយ- 
វាយ។ លៅកម្ពពុជា ល្សលងកេតល�ើញថា ការកាត់្រន្ថយភាព 
បកីបក ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ មន លលបែឿនលលឿន 
ក៏្រ៉ ុខន្ប្រជាពលរដ្ឋភា្លបចើនមនជីវភាពធូរធារ្រន្ ិច 
្រន្លួច្រ៉ុលណាណាទះ។ ប្រជាពលរដ្ឋភា្លបចើនលៅខតងាយធាលាក់ 
ចូលក្ ពុងភាពបកីបកវ ិញ ប្រសិនល្រើជួ្រលបគាទះតូចមួយ 
ក៏លដ្យ។

ការអន៊�ត្យ៊េ្ធសាត្ស្ជាតិគាំព្រសង្មោមោរឲ្ 
មនការសត្មបសត្មួល និងកិច្ចសហត្បតិបត្ិការនានា� ី
ត្្រប់ត្កសួងសាថាប័នព្ក់�័ន្ធោំងអស់របស់រដ្ឋ។ ល្បតូវ 
េេួលសាគាល់ថា ការអនុវត្យុេ្ធសាបស្ជាតិគាំពារសង្គម 
ឲ្យបានលជា្ជ័យ ទាមទារឲ្យមនកិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការ 
ពីប្្រ់បកសួងសាថា្រ័នពាក់ព័ន្ធនានា មិនបតឹមខតលលើការ 
កំណត់លគាលលៅ្រ៉ុលណាណាទះលេ ្រ៉ ុខន្លលើ្រញ្ហានានា លធ្រ ើ 
ោ៉ាងណាឲ្យសលបមចលគាលលៅទាំងលនាទះ។ ល្ពិនិត្យល�ើញ 
ថា សាថា្រ័នខដលអនុវត្លគាលនលោបាយជាតិលនទះបតូវការ 
ឲ្យមនការគាំបេខាលាំងកាលា ជាពិលសសលៅដំណាក់កាល 
ដំ្រូងៗ លហើយ្ំនិត្្ លួចល្្ ើមលលើការអនុវត្ការគាំពារ 
សង្គម្្មីៗតបមូវឲ្យមនការចូលរួមគាំបេពីបកសួងសាថា្រ័ន 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
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ត្េ�្ផដលត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្ក និងត្បជា�លរដ្ឋងាយ  
រងពត្គាះមន ្រឺមិនផមនពៅឋិតព្ររហូតពេ ផតអាច 
ផត្បត្បួល�ីព�លមួយពៅព�លមួយ។ វិធីមួយលេៀតលដើមបែី  
ជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបកីបកឲ្យមនជីវភាពធូធារ ្ឺការ 
្រលងកេើនបេព្យរ្រស់ពួកល្។ ការ្រលងកេើនបេព្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 
ទាំងលនាទះ អាចលធ្រើបានរាមរយៈ្្ល់ឱកាស្្មីៗ លដើមបែីឲ្យ  
ពួកល្អាចបានចំណូលលបចើនជាងមុនពីសកម្មភាពខដលល្
លធ្រើប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏អាចលធ្រើលឡើងរាមរយៈការជំរុញឲ្យពួកល្ 
ប្រក្ររ្ររល្្សងៗ។ ការជំរុញលនទះបតូវលធ្រ ើលឡើងលដ្យរដ្ឋ 
ខដលជាអ្ក្្ល់លសវាអ្រ់រំនិងការខ្ទាំសុែភាព។ ចំលពាទះ 
លគាលនលោបាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងលសវាអ្រ់រំ និងការ 
ខ្ទាំសុែភាពមន្រងាហាញជូន្រខន្ថមលៅក្ពុងខ្្កពាក់ព័ន្ធ 
នឹង អនុសាសន៍លគាលនលោបាយ។

អនុសេន៍សោ�នសោរាយេំខាន់ៗ

លធ្រើឲ្យលសដ្ឋកិច្ចជន្រេមនភាពខាលាំងកាលា

បន្�ិនិពយ្រពលើការកសាងពហដ្ឋារចនាសម្័ន្ធជន- 
បេ។ ល្រំពឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋបកីបកនឹងបានេេួល្លពី
ការកសាងលហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ្រខន្ថមលេៀត ខដលក្ពុងលនាទះ 
រួមមន ការខកលម្្្លតូវលំជន្រេ ការពបងីកប្រព័ន្ធលបសាច- 
បសព ការ្្ល់នូវអ្្គិសនីលប្រើបបាស់ េឹកសាអាត និង ្រង្គន់ 
អនាម័យ។

បពងកេើនពសវបពច្ចកពេសកសិកម្មផដលជំរ៊ញេិននែ្ល 
ឲ្រានត្បពសើរ។ ការដ្ំដំណាំបសូវចាំបាច់បតូវលធ្រើឲ្យបាន 
ពីរ ដងក្ពុងមួយឆ្នាំ លៅរាមតំ្រន់ណាខដល្រច្ចពុ្របែន្លនទះដ្ំ
ខតមួយដង្រ៉ុលណាណាទះក្ពុងមួយឆ្នាំ។ ការលធ្រើប្រពលវ្របែកម្ម 
ដំណាំបសូវលនទះតបមូវឲ្យកសិករ្រ្ តូរេមលា្រ់ពីការលធ្រ ើខបស 
លដើមបែីខត្រហង្គ្រ់ការហូ្រចុកផាទាល់ែ្ល លួនលៅជាការលធ្រ ើខបស 
លដើមបែី្រំលរើការងារពាណិជ្ជកម្ម។ សកម្មភាពនានារួមមន 
ការ្្ល់ពូជបសូវល្ និងការជំរុញការលធ្រើពិពិធកម្មដំណាំ 
ជាពិលសស លៅរាមភូមិសាបស្មួយចំនួនខដលសមបស្រ 
ដំណាំកសិកម្មលបរៅពីបសូវ។ ប្រសិនល្រើលធ្រ ើខ្រ្រលនទះបាន  
នឹង្្ល់អត្ថប្រលោជន៍ពីរេន្ ឹមគានា លពាល្ឺ េីមួយ 
្រលងកេើន្លិតភាពកសិកម្ម និងេីពីរ ធានាឲ្យមនដំណំាលបចើន 

សបម្រ់ហូ្រចុក។

ព្រត្តូ�គាំត្េសកម្មភា�ោំងឡាយណាផដលបពងកេ ើត 
តនមលៃបផន្ថមដល់កសិ្ល។ តថម្ល្រខន្ថមអាចលធ្រើបានចា្រ់ពី
្លិត្លលដើមរហូតដល់ការលវចែ្ច្រ់មុនលពលយកលៅលក់
លៅរាមហាង ឬ្សារនានា។ សកម្មភាពទាំងឡាយណា 
ខដលជំរុញខែ្សសងាវាក់្លិតកម្មពីកសិដ្ឋាននឹងជួយរកសា 
តថម្ល្រខន្ថម ថន្លិត្លទាំងលនាទះ លៅក្ពុងបសុក ជាជាងឲ្យ 
ប្រលេសជិតខាងចា្រ់យកតថម្ល្រខន្ថមទាំងលនាទះ។ ការ្រលងកេើត 
តថម្ល្រខន្ថមរួមមន ការលធ្រើេី្សារការខកថច្ (ដូចជាម៉ាសុីន 
កិនបសូវជាលដើម) ការលវចែ្ច្រ់ និងការលធ្រើពាណិជ្ជកម្ម។ 
និោយរួម លធ្រើោ៉ាងណាចា្រ់យកតថម្ល្រខន្ថមឲ្យបានលបចើន 
ចា្រ់ពីកសិដ្ឋានដល់ថដអ្កលប្រើបបាស់។ លដើមបែីសលបមច 
លគាលលៅលនទះ ល្បតូវចំាបាច់ពបងឹងេំនាក់េំនងរវាងកសិដ្ឋាន 
ន ិងកសិករជាម ួយខែ្សសងាវាក ់្ល ិតកម្មទា ំងអស់ 
លដ្យលប្រើបបាស់មលធយាបាយមួយចំនួន មនដូចជា៖ 
ជំរ ុញកសិករឲ្យលរៀ្រចំជាសហករណ៍ ពបងឹងការខចក 
រ ំខលកព៌តមនល្្សងៗ ្្ល់ឥណទានសមបស្រដល់ 
សហបគាសធុនតូច និងមធ្យម និងការខចករំខលកនូវ 
លជា្ជ័យល្្សងៗពីកខន្លងមួយលៅកខន្លងមួយលេៀត។

រដ្ឋាភិរាល្រួរផតពជៀសវងពត្បើពគាលនពយរាយ 
ត្តួតត្រាតនមលៃកសិ្ល ឬដ្ក់អត្រា�ន្ធផដលមិនសមត្សប 
ពលើកសិ្ល �ីពត្ព្ះការពធវើផបបពនះនឹងពធវើឲ្ខូចតនមលៃ 
េី្សារ។ កម្ពពុជាមនលក្ខណៈែុសខ្រ្លកពី្រណាតាប្រលេស 
ជាលបចើនលៅក្ពុងតំ្រន់ លហើយេី្សារកសិកម្មរ្រស់កម្ពពុជា 
ភា្លបចើនមិនមនអន្រា្មន៍ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលលេ 
លហើយប្រការលនទះ្្ល់អត្ថប្រលោជន៍ចំនួនពីរ។ អត្ថប្រ-
លោជន៍េីមួយ្ឺនឹងជួយឲ្យកសិករេេួលបានប្រលោជន៍ 
ទាំងបសុងពីការលឡើងថ្្លកសិ្ល។លដ្យសារខតប្រជាពល
រដ្ឋបកីបកភា្លបចើនប្រក្រមុែរ្ររកសិកម្មអត្ថប្រលោជន៍ថន 
ការលឡើងថ្្លកសិ្លបានដល់ថដប្រជាពលរដ្ឋទាំងលនាទះ។ 
អត្ថប្រលោជន៍េីពីរ ្ឺនឹងមិន្រលងកេើតឲ្យមនឧ្រស្្គដល់ 
ការដ្ំដុទះ ឬសកម្មភាពជាក់ោក់ណាមួយខត្រងកេលក្ខណៈ 
ងាយបសួលដល់កសិករ និងបកុមប្ួសាររ្រស់ពួកល្អាច 
ប្រក្ររ្ររចិញ្ច ឹមជីវ ិត រាមរយៈការលប្រើកមលាំងពលកម្ម 
ោ៉ាងមនប្រសិេ្ធភាព។ ដូលច្ទះលហើយ ការ្រន្អនុវត្ 
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លគាលនលោបាយទាំងលនទះនាលពលអនា្តមិនបគាន់ខត 
អនុញ្ញាតឲ្យធនធានទាំងឡាយហូរលចញ និងហូរចូល 
ក្ពុងវិស័យកសិកម្មខត្រ៉ុលណាណាទះលេ ្រ៉ុខន្ក៏ជួយប្រជាពលរដ្ឋ 
លៅជន្រេឲ្យលប្រ ើបបាស់បេព្យធនខដលគាត់មនបាន 
ប្រលសើរជាងមុនខដរ។

្វីពបើ� ិស័យកសិកម្មអាចជួយដល់ត្បជា�លរដ្ឋភា្រ  
ពត្ចើនឲ្ចាកពចញ�ីភា�ត្កីត្កកយ៉ាងណាក្ី ក៏�ិស័យ 
ផតមួយម៊ខពនះត្បផហលជាមិនអាចរកសាពល្បឿនននការ 
កាត់បន្ថយភា�ត្កីត្កកនលៃងមករានពេ។ ក្ពុងរយៈលពល 
មធ្យមលៅរយៈលពលខវង សកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ចខដលមិនខមន
កសិកម្មនឹងលដើរតួនាេីោ៉ាងសំខាន់ លដើមបែីឲ្យកំលណើន 
លសដ្ឋកិច្ចកម្ពពុជាប្រក្រលដ្យចីរភាព លហើយជីវភាពរ្រស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ខតមនភាពធូរធារលឡើង។ កម្ពពុជាបតូវខត 
សំឡឹងលមើល និងលបតៀមជាលបសចលដើមបែី្រលងកេើនកិច្ចែិតែំ 
រ្រស់ែ្លលួនក្ពុងការជំរុញវិស័យឧសសាហកម្មនិងលសវាកម្មលៅ 
រាមេីប្រជុំជននិងរាមេីជន្រេនានា។

្រន្វិនិលោ្លលើការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស

ជាចាំរាច់ ត្តូ�ពធវើយ៉ាងណាឲ្ក៊មរពៅរាមេីជនបេ 
ចូលពរៀនរានឆ្ប់។ លលើសពីលនទះលេៀត កុមរក្ពុងប្ួសារ 
បកីបក និងប្ួសារជនជាតិភា្តិចខដលមិនបានចូល 
សាោលរៀនបតូវខតនាំពួកល្ឲ្យមកចូលក្ពុងប្រព័ន្ធអ្រ់រំ។ 
លៅរាមេីជន្រេ លគាលនលោបាយវិស័យអ្រ់រំ្ួរខតលផាតាត
លៅលលើកបមិត្រឋមសិកសា ជាពិលសស ការកាត់្រន្ថយការ 
ចុទះល្មាទះចូលលរៀនយឺត និងជំរុញឲ្យកុមរក្ពុងប្ួសារបកីបក 
និងប្ួសារជនជាតិភា្តិច ខដលមិនទាន់បានចូលសាោ 
លរៀនឲ្យមកចុទះល្មាទះចូលលរៀន។លដើមបែីលដ្ទះបសាយ្រញ្ហាលនទះ 
ល្រកល�ើញថា ការ្្ល់អាហារូ្រករណ៍ និងចំណីអាហារ  
្រំ្រ៉នលៅក្ពុងសាោលរៀនជាវិធីដ៏មនប្រសិេ្ធិភាព ខដលល្ 
បានអនុវត្ន៍លៅកម្ពពុជា និងលៅេូទាំងពិភពលោក។ លដើមបែី 
លដ្ទះបសាយមធ្យមសិកសាសបម្រ់កុមរលៅរាមេីជន្រេ 
ល្បតូវ្រលងកេើតសាោមធ្យមសិកសាឲ្យកាន់ខតែិតជិតប្រជា- 
ពលរដ្ឋ លដ្យសារខតល្ល�ើញមនតបមូវការរ្រស់កុមរ 
ជាលបចើនចូលលរៀនមធ្យមសិកសា។

ពៅេីត្បជ៊ ំជន អត្រាពរាះបង់ការសិកសាពៅមធ្ម 
សិកសាអាចកាត់បន្ថយរាន ត្បសិនពបើព្រមនកម្ម� ិធី 
អាហារូបករណ៍ និងជំរ៊ញឲ្ក៊មរចូលពរៀនបឋមសិកសា 
រានពលឿន។ សបម្រ់ប្រជាពលរដ្ឋបកីបក និងប្រជាពលរដ្ឋ 
ខដលងាយរងលបគាទះ លៅរាមេីប្រជុំជន ជំនាញកាន់ខតែ្ពស់ 
នឹងជួយឲ្យពួកល្្រំលពញការងារមន្លិតភាពែ្ពស់
លហើយ េេួលបានបបាក់ល្រៀវត្សរ៍លបចើន។  អនុសាសន៍សំខាន់ 
រ្រស់របាយការណ៍លនទះ ្ឺការ្រន្លលើកកម្ពស់ការអ្រ់រំដល់
កុមរ្រច្ចពុ្របែនល្នទះលដើមបីែឲ្យពួកល្្រលងកេើន្លិតភាពលពល្ន 
ចូលេី្សារពលកម្មលៅថ្ងៃខាងមុែ។ ការលរៀ្រចំ្រលងកេើតឲ្យមន 
កម្មវិធីល្្រសាច់បបាក់ និងកម្មវិធីល្្សងៗលេៀតអាចសមបស្រ 
លដើមបែីលលើកកម្ពស់ការអ្រ់រំកបមិតមធ្យមសិកសាលៅកម្ពពុជា។

ចាំរាច់ត្តូ�ផតបពងកេើនការ្្ល់ និងការពត្បើត្រាស់ប័ណ្ណ 
សមធម៌ជូនដល់ត្បជា�លរដ្ឋត្កីត្ក និងត្បជា�លរដ្ឋ 
ងាយរងពត្គាះ។ តថម្លលសវាលៅរាមមន្ីលពេ្យ និងមណ្ឌល
សុែភាពសាធារណៈក៏បតូវខតរកសាឲ្យលៅតថម្លទា្រ។ ចំលពាទះ 
ប្រជាពលរដ្ឋមួយភា្ធំខដលមន្រ័ណ្ណសមធម៌ ពួកគាត់ 
មិនបានលប្រើបបាស់្រ័ណ្ណទាំងលនាទះលេ។ អាបស័យលហតុលនទះ 
លហើយ អ្រីខដលបតូវលធ្រើ្រន្ ្ឺការពបងឹងយន្ការរាមដ្ន 
បតួតពិនិត្យ លដើមបែីធានាថា ប្រជាពលរដ្ឋខដលមន្រ័ណ្ណ 
សមធម៌ដឹងអំពី្លប្រលោជន៍ រ្រស់្រ័ណ្ណ លហើយយកលៅ 
លប្រើបបាស់ប្រក្រលដ្យប្រសិេ្ធភាព។ លដើមបែីវាយតថម្ល 
ប្រសិេ្ធភាពថន្រ័ណ្ណសមធម៌ ល្បតូវលរៀ្រចំឲ្យមនការសិកសា 
មួយចបាស់ោស់។

រដ្ឋាភិរាលត្តូ�រ ឹតបន្ ឹងពសវ�យារាលរាម្រលៃ ីន ិក 
ឯកជន (ការ្្ល់ថ្នាំព�េ្ និងពសវ�ិពត្គាះឯកជន)។ 
ការពបងឹងការបតួតពិនិត្យ និងការប្្រ់ប្ងលលើ្្លីនិកឯកជន 
ជា្រញ្ហាចាំបាច់ខដលបតូវលធ្រើ។ ដូចគានាលនទះខដរ ល្បតូវលរៀ្រចំ  
វិធានការលដើមបែីប្រយុេ្ធនឹងថានាំខក្លងកាលាយ។ សបម្រ់លពល 
អនា្ត លយើងសូម្្ល់អនុសាសន៍ឲ្យមនការវាយតថម្ល 
ោ៉ាងល្ិតល្ន់លលើការ្រណតាតទះ្រណាតាលក្ពុងវិស័យសុខា-
ភិបាល លហើយការវាយតថម្លលនទះ ្ួរខត្រងាហាញឲ្យដឹងថា លតើ 
ជ ំនាញអ្រ ីែ្លទះខដលពួកល្បតូវការ្រំ្រ ៉ន្រខន្ថមនាលពល 
អនា្ត។



XXVII

ពដើម្បីពដ្ះត្សាយបញ្ហាកងវះអាហារូបត្ថម្ភរបស់មរា 
និងក៊មរ ព្រចំារាច់ត្តូ�ពរៀបចំឲ្មន�ិធានការ�ហ៊�ិស័យ។ 
ល្ចាំបាច់បតូវគាំបេនូវកម្មវ ិធីនានាលៅរាមសហ្មន៍ 
លហើយកិច្ចការលនទះ ទាមទារឲ្យមនការលុ្រ្រ ំបាត់ 
ការ្រលនាទា្រង ់ពាសវាលពាសកាល ការ្រ ំ្រ ៉នច ំណី 
អាហារដល់កុមរឲ្យបានប្រលសើរជាងមុន និង្្ល់បគា្រ់ថានាំ
ជីវជាតិដល់កុមរបកីបក។ ្រច្ចពុ្របែនល្នទះ កុមរកម្ពពុជាមួយភា្ 
ធំមិនទាន់បានេេួលអាហាររូ្រត្ថម្ភប្្រ់បគាន់លៅលឡើយ 
លេ។ ដូចលនទះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបតូវខតពបងឹង និងបតួត  
ពិនិត្យការលូតោស់រ្រស់កុមរលៅរាមមណ្ឌលសុែភាព 
នានា (លធ្រើឲ្យដូចការរាមដ្នជំងឺល្្សងៗលេៀត)។ បកសួង 
សុខាភិបាលបតូវមនវិធានការលឆ្លើយត្រសមរម្យសបម្រ់ 
កុមរែ្រទះជីវជាតិ។ ការលឆ្លើយត្រទាំងលនាទះរួមមនដូចជា៖  
ការ្្ល់ចំលណទះដឹងអំពីម្តូ្រអាហារខដល្្ល់ជីវជាតិ ការ 
្្ល់អាហារ្រំ្រ៉ន្រខន្ថម និងការប្រឹកសាអំពីរល្រៀ្រ្្ល់ចំណី 
អាហារដល់ទារក និងកុមរ។ 

ពបងឹងការអនុវត្ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម

ចាំរាច់ត្តូ�ផត្្ល់ការគាំត្េដល់សាថាប័ន ផដលអន៊�ត្ន៍
យ៊េ្ធសាត្ស្ជាតិស្ី�ីការគាំព្រសង្ម។ ល្ចាំបាច់បតូវខត 
្្ល់្វិកាឲ្យបានសមបស្រដល់សាថា្រ័ននានា លដើមបែីជំរុញ
លលបែឿនអនុវត្យុេ្ធសាបស្ជាតិស្ីពីការគាំពារសង្គម។ ល្
ចាំបាច់បតូវខត្្ល់តួនាេីឲ្យសំខាន់ជាងលនទះដល់សាថា្រ័ន 
ថានាក់កណាតាលខដលេេួលែុសបតូវសបម្រសបមួលការងារ
ជាមួយ្រណាតាបកសួងសាថា្រ័នពាក់ព័ន្ធដថេលេៀត ្រ៉ុខន្ការ 
េេួលែុសបតូវលនទះបតូវខតភាជា្រ់ជាមួយនូវធនធាន និង 
មលធយាបាយល្្សងៗ លដើមបែីឲ្យសាថា្រ័នលនទះ អាចអនុវត្្ំនិត 
្្លួចល្្ើម្្មីៗមួយចំនួន ខដលមនខចងលៅក្ពុងយុេ្ធសាបស្
ជាតិស្ីពីការគាំពារសង្គម។ ការលធ្រើខ្រ្រលនទះអាចជួយឲ្យ 
សាថា្រ័នថានាក់កណាតាលទាក់ទាញធនធានល្្សងៗលេៀតពីថដ្ូ 
ពាក់ព័ន្ធនានា។

កម្ម�ិធីគាំព្រសង្មនានាមិនត្តូ�ព្តាតផតពលើត្បជា- 
�លរដ្ឋត្កីត្កប៉ា៊ពណាណះពេ ប៉ា៊ផន្ក៏ត្តូ�ព្តាតពលើត្បជា�លរដ្ឋ   
ងាយរងពត្គាះ្ងផដរ។ អបរាភាពបកីបក ខដលបានធាលាក់ចុទះ
ោ៉ាងលបចើនពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ មិនមនន័យថា 

កម្មវិធីគំាពារសង្គម ្ួរកាត់្រន្ថយចំនួនអក្ខដលអាចេេួល 
បាន្លប្រលោជន៍ពីកម្មវ ិធ ីលនាទះលេ។ ្ ្ ពុយលៅវិញ ្រ្
រជាពលរដ្ឋខដលពីមុនជាប្រជាពលរដ្ឋបកីបក លហើយឥឡតូវ
ខលងជាប្រជាពលរដ្ឋបកីបកពុំទាន់មនជីវភាពធូរធារធំដុំលៅ
លឡើយលេ ពួកល្លៅខតងាយរងលបគាទះ លហើយអាចធាលាក់មក 
ភាពបកីបកវិញបានោ៉ាងងាយ។ ដូចលនទះរាល់ការលធ្រើខ្នការ
លដើមបែីអនុវត្កម្មវិធីគាំពារសង្គមនានាបតូវរា្រ់្រញ្ចតូល ប្រជា- 
ពលរដ្ឋខដលងាយរងលបគាទះ្ងខដរ។

ព្រ្រួរផតជំរ ៊ញឲ្មនការអន៊�ត្ន៍បេដ្ឋានការងារ  
ផដលអន៊�ត្ន៍រានយ៉ាងពជា្រជ័យកនែនុង�ិស័យកាត់ពដរពៅ 
កនែនុង�ិស័យដនេៗពេៀត។ ក្ពុងកិច្ចការលនទះ ល្្ួរជំរុញឲ្យមន
ការអនុវត្ន៍ចបា្រ់ការងារឲ្យមនប្រសិេ្ធភាពកាន់ខតែ្ពស់ 
លហើយជំរុញកម្មករ និលោជិកឲ្យចូលរួមក្ពុងប្រព័ន្ធរ្រ្រ 
សន្ិសុែសង្គម លដ្យសារប្រព័ន្ធលនទះអាចជួយកាត់្រន្ថយ 
ភាពងាយរងលបគាទះរ្រស់កម្មករ និង្រលងកេើនកបមិតជីវភាព 
រ្រស់ពួកល្។ ក្ពុងកិច្ចការលនទះ រដ្ឋាភិបាលមនជលបមើស 
នានា លដើមបែីពបងីកការអនុវត្ន៍្រេដ្ឋានការងារលៅលលើ 
វិស័យដថេៗលេៀត លដើមបែីការពារកម្មករទាំងអស់ លហើយ 
្រេពិលសាធន៍អាចដកបសង់ពីវ ិស័យកាត់លដរខដលបាន 
អនុវត្ន៍លៅកម្ពពុជាកន្លងមក។

ចំណាំតជើង�ំពព័រ

1.  របាយការណ៍លនទះ លប្រើតួលលែ និងលេ្ធ្លល្្សងៗ 
ពីវិធីសាបស្្ណនា រ្រស់ធនាគារពិភពលោក។ ការ 
លប្រៀ្រលធៀ្រលេ្ធ្លពីវិធីសាបស្ទាំងពីរ មន្រងាហាញ 
លៅឧ្រសម្ពន្ធ័េី២។

2. មតិ លោក លប្រដ បាឡាដ មហនី្ភានាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍    
ប្រលេសអូបសាតាលីក្ពុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឯកសារលនទះ។ 

3. អបរាកាត់្រន្ថយភា្បកីបកសរុ្រ្ឺ ៣២,៧ 
ភា្រយ។
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ចាប់ពី ឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០១១ សេដ្ឋកិច្ចរបេ់ 
កម្ពុជាមានកំស�ើនគួរឲ្យភ្ញាក់ស្អើល។ ្លិត្លក្ពុងសេរុក 
ក្ពុងមានាក់ៗ (្.េ.េ) បានសកើនស�ើង ៥០,៩ ភ្គរយ ស�ើយ 
ការចំណាយសបចាំថៃ្ងរបេ់សបជាពលរដ្ឋមានាក់ៗគិតជាមធ្យម 
បានសកើនស�ើង ៣៨ ភ្គរយ។ ទន្ទឹមគ្នាសនះដដរ ចាប់ពី  
ឆ្នា ំ២០០៧ មក វិេមភ្ពបានចាប់ស្ដើមធ្លាក់ចរុះជាបន្តបន្ទាប់ 
ស�ើយសនះជាមូលស�តរុបដនថែម ដដលឆ្ពុះបញ្ចាំងថា ចំ�ូល 
សបជាពលរដ្ឋសកីសកសកើនស�ើង។ ភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា សតូវបាន 
កាត់បនថែយសលឿនជាងការរំពទឹងទរុក ស�ើយកម្ពុជាេសសមច 
បានសគ្លសៅេ�េ្សវត្សរ៍អំពីកសមិតភ្ពសកីសករួចសៅ 
ស�ើយ។ កំស�ើនសេដ្ឋកិច្ចបានជួយឲ្យសបជាពលរដ្ឋជាសសចើន 
ចាកសចញពីភ្ពសកីសក ប៉រុដន្ត េសមាប់សបជាពលរដ្ឋទាំងសន្ះ 
ការចាកសចញពីភ្ពសកីសកកសមិតបច្ចពុប្បន្មិនមានន័យថា 
ជីវភ្ពរបេ់ពួកសគបាន ធូរធ្រណាេ់ណាសន្ះសទ។ ជីវភ្ព 
របេ់សបជាពលរដ្ឋ ភ្គសសចើនកំពរុងេថែតិសៅសលើបន្ទាត់ភ្ពសកីសក 
បន្តចិបន្តតួចប៉រុសណាណះ ស�ើយពួកសគអាចធ្លាក់ចូលភ្ពសកីសកវិញ 
សបេិនមានសពទឹត្តិការ�៍ណាមួយសកើតស�ើង។ 

ជំពូកសនះនទឹងបរិយាយអំពីចំ�ុចខ្លាំង និងចំ�ុច 
ស្សោយរបេ់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ទន្ទឹមគ្នាសនះដដរ ជំពូកសនះ 
នទឹងបង្ហាញស្ថានភ្ពសកីសក និងចរិតលក្ខ�ៈរបេ់សគួស្រ

ពលរដ្ឋសកីសក។ ជំពូកសនះមានបំ�ងេំខ្ន់កំ�ត់កត្តា 
េំខ្ន់ៗ ដដលបានចូលរួមកាត់បនថែយភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា 
កន្ងមក ស�ើយត្មរយៈកត្តាទាំងសនះ គឺអាចជួយសយើង 
ក្ពុងការសរៀបចំសគ្លនសយាបាយ សដើម្ីបកាត់បនថែយភ្ពសកីសក 
បដនថែមសទៀត ន្សពលអន្គត។

លក្ខខណ្ឌម៉ាកករូសេដ្ឋកិច្ច

អំ�ពុងទេវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៩០ និង សដើមេ�េ្សវត្សរ៍ៃ្ី 
សគេសងកេតស�ើញថា ្លិត្លជាតិេររុប (្.ជ.េ)
(Gross National Income, GNI) ក្ពុងមានាក់ៗ របេ់ 
កម្ពុជា មិនមានកំស�ើនខ្លាងំកាលាសន្ះសទ។ ក៏ប៉រុដន្ត ចាប់តំ្ងពី 
ឆ្នាំ២០០៤ មក ្.ជ.េ ក្ពុងមានាក់ៗបានសកើនស�ើងក្ពុង 
សល្បឿនគួរភ្ញាក់ស្អើល ក្ពុងអសត្ ១៤,៥ ភ្គរយ ក្ពុង 
រយៈ សពល ៧ ឆ្នាំ ដដលសធវើឲ្យ ្ .ជ.េ ក្ពុងមានាក់ៗ ស�ើងដល់ 
៨៣០ ដរុល្លារ សកើនស�ើងសទវដង សធៀបនទឹង ្.ជ.េ ឆ្នាំ 
២០០៤ (ក្រាហ្វិ្ ១)។ សទាះជាយា៉ាងសនះក្តី សល្បឿនកំស�ើន
សេដ្ឋកិច្ចសនះមិនទាន់ជួយឲ្យសបសទេកម្ពុជាចាក្រុតពីសករុម
សបសទេមានចំ�ូលទាបសៅស�ើយសទ សោយស្រកសមិត 
ថន្.ជ.េក្ ពុងមា នាក ់ៗ របេ ់កម្ ពុជាមានក ំ ស� ើនព ី 
កសមិតទាប ៤០០ ដរុល្លារ ក្ពុងមានាក់ៗ កាលពីសដើមស�ើយ 

ត�ើមរានត�ឿងអ្វីត្ើ�ត�ើងចំត�ោះក្រជរា�ល�ដ្ឋក្វីក្ ? ជំពូក ១
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សមាសធាតុនៃសសដ្ឋកិច្ចកម្ ពុជាមាៃការប្រែ្រែរួល 
យ៉ាងខ្លាងំចារ់ែតំាងពីឆ្នា១ំ៩៩៥ មក។ សេសសងកេតស�ើញថា 
ការចូលររួមររែស់វិស័យកសិកម្ម ក្ ពុងសសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
កាៃ់បតតូចសៅៗ  រីឯការចូលររួមររែស់វិស័យឧសសាហកម្ម 
វិញកាៃ់បតធំសៅៗ។ ការចូលរួមរបេ់វិេ័យកេិកម្ជាតិ 
ក្ពុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានធ្លាក់ចរុះពី ៤៥ ភ្គរយ សៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩៥ មកសតទឹម  ២៦ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ២០១១ ស�ើយ  
ច ំ�ូលភ្គសសច ើនសត ូ វបានចូលរ ួមច ំ ដ�កពីវ ិេ ័យ 
ឧេសោ�កម្។ បដសមបសមួលេមាេធ្តរុថនសេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា សកើតស�ើងសៅ ចរុងទេវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៩០ និងសដើម 
េ�េ្សវត្សរ៍សនះ។ ចាប់តំ្ងពី ឆ្នា ំ២០០៤ ដល់ឆ្នា ំ២០១១ 
សគេសងកេតថា ចំដ�ករបេ់វិេ័យកេិកម្ ឧេសោ�កម្ 
និងសេវាកម ្ក្ពុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដសបសបួលតិចតួចប៉រុសណាណះ។  
(ក្រាហ្វិ្  ២)

សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមាៃកំស�ើៃយ៉ាងខ្លាងំកាលា ក្ពុងក្មិត១០ 
ភាេរយ ក្ពុងមរួយឆ្នាំៗ  ចារ់ែពីឆ្នា១ំ៩៩៨ ដល់ឆ្នា ំ២០០៨។ 
កំស�ើនដ៏ខ្លាំងកាលាសនះន្ំមរុ្សោយស្រវិេ័យ  ៤ គឺ 
វិេ័យកាត់សដរ សទេចរ�៍ េំ�ង់ និងកេិកម។្ កំស�ើន 
ដ៏ខ្លាងំកាលាសនះអាចសធវើសៅបាន អាសេ័យសោយកត្តា រួម្្ំស ៤៖ 
(១) កម្ពុជាទទួលបានេន្តិភ្ព និងេថែិរភ្ពសពញសលញ 
ដដលអនរុញ្ញាតឲ្យសបសទេកម្ពុជាទទួលបាននូវការវិនិសយាគ
ពីខ្ងសសរៅ និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីបរសទេ, (២) អំ�ពុងសពល 
សន្ះ បរិយាកាេេកលនិងតំបន់ មានអំសណាយ្ល 
ស�ើយកម្ពុជាបានចាប់យកឱកាេទាំងសន្ះ ត្មរយៈ 
សគ្លនសយាបាយសបើកទូល្យពា�ិជ្ជកម ្និងការវិនិសយាគ, 
(៣) សគ្លនសយាបាយមា៉ាសកូសេដ្ឋកិច្ច សតូវបានអនរុវត្ត 
បានលអ ដដលនំ្ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានេថែរិភ្ពមា៉ាសកូសេដ្ឋកិច្ច 
សបើសទាះបីជារោឋាភិបាលអាចសសបើសបាេ់ដតសគ្លនសយាបាយ 
ស្រសពើពន្ធក៏សោយ។ សគ្លនសយាបាយ រូបិយវតថែពុមិនេូវមាន 
សបេិទ្ធភ្ពសទ សសពាះកម្ពុជាសសបើសបាេ់សបាក់ដរុល្លារអាសមរិច 
សសចើនសពក, (៤) កំស�ើនថនវិេ័យកាត់សដរអាចសធវើបាន  
សោយស្រដតកិច្ចសពមសសពៀងសទវភ្គីជាមួយេ�រដ្ឋអាសមរិក 
និងកិច្ចសពមសសពៀងជាមួយេ�គមន៍អឺរ ៉ រុប ត្មរយៈ 
កិច្ចសពមសសពៀងន្ំសចញ «អវីៗក៏បាន សលើកដលងដតសសគឿង 
េពាវវរុធ (Every Thing But  Arms)»។ កិច្ចសពមសសពៀម 
ទាំងពីរសនះ ជួយឲ្យ្លិត្លកម្ពុជាង្យសេួលចូល 
ទី្សោរេ�រដ្ឋអាសមរិក និង េ�គមន៍អឺរ៉រុប។ 

ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ ស�ើយមកដល់ ឆ្នាំ២០១១ ្.ជ.េ ក្ពុង 
មានាក់ៗសៅទាបជាង ១.០២៦ ដរុល្លារ សៅស�ើយ។ ប៉រុដន្ត 
សទាះជាយា៉ាងសនះក្តី កម្ពុជានទឹងសសបើរយៈសពលមិនយូរសទ   
សដើម្ប ីចាកសចញពីសករុមសបសទេមានចំ�ូលទាបសនះ។ 
សបេិនកម្ពុជាអាចរកសោសល្បើនកំស�ើនសេដ្ឋកិច្ច ដូចប៉រុន្មាន 
ឆ្នាំមរុនសនះ សន្ះកម្ពុជានទឹងកាលាយជាសបសទេដដលមានសបាក់
ចំ�ូលមធ្យមសៅឆ្នាំ២០១៤ ឬ ឆ្នាំ២០១៥។ េូមគូេ 
បញ្ជាក់ថា តថមស្ល្ គិតជា្លិត្លសេរុកេររុប (្.េ.េ) 
(Gross Domestic Product, GDP) ក្ពុងមានាក់ៗ គ�ន្ 
សោយរាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា មានតថម្សេសដៀងតថម្សល្ 
្.ជ.េ របេ់ធន្គ្រពិភពសល្ក សៅសគប់សគ្ទាំងអេ់។

$ 1,026 សបសទេសបាក់
ចំ�ូលមធ្យមឆ្នាំ  2011 ្.ជ.េ. ក្ពុងមានាក់ៗ

ន្
លៃដុល្

លាររែ
ច្ចពុរែ

្បៃ
្

សម្រាល់៖ លក្ខោឋានេសមាប់វាេ់ដវងកសមិតចំ�ូលមធ្យម របេ់ធន្គ្រពិភពសល្ក សតូវបាន
សធវើបច្ចពុប្បន្កម្ជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ សដើម្បីចាប់យកនូវឥទ្ធិពលថនបដសមបសមួលអតិ្រណា។ ដ្្សសកាង
ោច់ៗតំណាងឲ្យលទ្ធ្លពយាករ�៍ ដដលទទួលបានត្មរយៈការសសបើសបាេ់អសត្កំស�ើនសៃរ 
សោយគ�ន្សចញពីការរកមធ្យមភ្គអំ�ពុង ៤ ឆ្នាំ ចរុងសសកាយ។

ក្រភ�៖ តួសល្ ្.ជ.េ សតូវបានដកសេង់សចញព«ីេូចន្ករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពសល្ក (World 
Development Indicators)»របេ់ធន្គ្រពិភពសល្ក។ ចំដ�កឯតួសល្ ្.េ.េ វិញ  
សតូវបានដកសេង់សចញពីរបាយការ�៍មា៉ាសកូសេដ្ឋកិច្ចរបេ់រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា។

ក្រាហ្វិ្ ១៖  ផលិតផលជាតិេរុប(ផ.ជ.េ)  ក្នុងម្ាក់ៗ អំឡនុងឆ្ាំ១៩៩៥-២០២០

%
 នៃ
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.ស
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រុរែ

កសិកម្ម

សសវាកម្ម

ឧសសាហកម្ម

ពៃ្ធ

ក្រាហ្វិ្ ២៖  េមេធាតុ ផ.េ.េ បបងបចកតាមវិេ័យ (១៩៩៥-២០១១)

ក្រភ�៖ គ�នីជាតិ (វ.ជ.េ)។
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៧,១ ភ្គរយ ក្ពុងការពយាករ�៍កាលពីសគ្មរុន សោយស្រ 
កំស�ើនវិេ័យកេិកម្ និងសទេចរ�៍អាចសកើនស�ើង 
សលើេពីការរំពទឹងទរុក។ ឱនភ្ពជញ្ជីងពា�ិជ្ជកម្ សៅ 
ឆ្នាំ២០១១ មានសបមា� ២ ពាន់ល្នដរុល្លារ សេ្ើនទឹង  
៨ ភ្គរយ ថន ្.េ.េ។ ឱនភ្ពជញ្ជីងពា�ិជ្ជកម្សនះ 
បណាតាលមកពីការន្ំចូលសសបងឥន្ធនៈ និងសសគឿងេំ�ង់ 
េសមាប់ស្ងេង់វារីអគ្ិេនី សសកាមកិច្ចសពមសសពៀង 
«ស្ងេង់ សបតិបត្តិការ និងស្្រ (Build Operate and 
Transfer, BOT)»។ ទំ�ំទរុនវិនិសយាគពីបរសទេមក 
កម្ពុជាវិញមានចំនួន ១,៥ ពាន់ល្នដរុល្លារ សៅឆ្នា២ំ០១២។ 
កត្តាសនះបានជួយឲ្យជញ្ជីងទូទាត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ ពុជាបាន 
លអសបសេើរ ស�ើយឱនភ្ពជញ្ជីងពា�ិជ្ជកម្ មានសបមា� 
១២ ភ្គរយ ថន ្ .េ.េ។ ការវិភ្គលទ្ធភ្ពេងបំ�ុល 
របេ់កម្ ពុជាបានឲ្យដទឹងថា កម្ ពុជាមិនមានបញ្ហាធំក្ ពុង 
ការេងបំ�ុលសៅស�ើយសទ ក៏ប៉រុដន្ត ស្ថានភ្ពបំ�ុល 
របេ់កម្ ពុជាអាចនទឹងមានបញ្ហា សបេិនមានហានិភ័យ 
ណាមួយ សកើតស�ើងសលើកិច្ចេនយា (BOT)ស្ងេង់អគ្េិនី។ 
សោយស�តរុសនះស�ើយ កម្ពុជាសតូវដតបន្តកំដ�ទសមង់ន្ន្ 
បដនថែម សដើម្បីរឹតត្បិតការចំណាយពសងីកការសបមូលចំ�ូល
និងដកលមអបំ�ុលស្ធ្រ�ៈ។ (ក្រាហ្វ្ិ   ៣-្ នវិង ៣-ខ)

ស្ថាៃភាពមា៉ា្កូសសដ្ឋកិច្ចទាំងមូល មាៃលក្ខ�ៈ 
វិជ្ជមាៃ។ សគពយាករសេដ្ឋកិច្ចសៅឆ្នាំ២០១៣ថា មានកសមិត 
៧ ភ្គរយ ស�ើយកំស�ើនសនះ សោយស្រកំស�ើនខ្លាំងកាលា 
របេ់វិេ័យសទេចរ�៍ កេិកម្ និង វិេ័យកាត់សដរ។    
វិេ័យេំ�ង់ក៏សតូវបានសគពយាករថា មានកំស�ើនដដរ ដត 
តិចជាងមរុន។ េសមាប់ឆ្នា ំ២០១៣សនះ អតិ្រណា 

 រែ៉ុបៃតែកំស�ើៃសសដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ស់សៃះ ្តូវបាៃរែង្អាក់សៅ  
ឆ្នាំ២០០៧-២០០៩ សោយស្រកតាតាខ្ងក្ពុង ៃិងកតាតា 
ខ្ងស្រៅ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សៅឆ្នាំ ២០០៧ និង ឆ្នាំ 
២០០៨ មានេន្ពុះខ្លាំងកាលាសពក ដដលសធវើឲ្យសបាក់កម្ចីដល់ 
វិេ័យឯកជន មានការសកើនស�ើងយា៉ាងខ្លាំង ស�ើយតថម្ 
អចលនសទព្យ ក៏សកើនស�ើងយា៉ាងេសម្បើមដដរ។ សោយស្រ 
កត្តាទាំងពីរសនះរួម្្សំនទឹងកត្តាខ្ងសសរៅដូចជា កត្តាតថម្ 
ម្ហូបអាហារ និងសសបងឥន្ធនៈ្្េ់ អតិ្រណាសៅកម្ពុជាបាន 
�ក់ស�ើងដល់ ៣៥,៨ ភ្គរយ សៅដ្ឧេភ្ ឆ្នាំ២០០៨ 
ស�ើយបន្ទាប់មក សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរងនូវឥទ្ធិពលថនវិបត្តិ
�ិរញ្ញវតថែពុេកល។ វិបត្តិសនះបានសធវើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិន
មានកំស�ើនសទសៅ ឆ្នាំ២០០៩។ ជាការសឆ្ើយតបនទឹងវិបត្តិ 
�ិរញ្ញវតថែពុេកល រាជរោឋាភិបាលបានចាត់វិធ្នការ សោយ 
បសងកេើនអសត្ទរុនបសមរុងរបេ់ធន្គ្រពា�ិជ្ជ និងបសងកេើន 
ចំណាយន្ន្ សដើម្បីរកសោកំស�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ 

សោយស្រវិធាៃការស្លៃើយតរែសម្សរែ ៃិងរែរិយកាស 
សសដ្ឋកិច្ចពិភពសល្កអំសោយផល រែញ្ហាសសដ្ឋកិច្ចសៅកម្ពុជា 
បាៃធូរ្ស្លវិញចារែ់ពី ឆ្នាំ២០១០ មក។ កម្ពុជាេសសមច 
បានកំស�ើនសេដ្ឋកិច្ច ៦ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ ២០១០ និង 
៧,១ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ២០១១។ កំស�ើន សនះេសសមចបាន 
សោយស្រដតវិេ័យកេិកម្មានកំស�ើនខ្លាំងកាលា ស�ើយ 
វ ិេ័យឧេសោ�កម្ ន ិងេំ�ង់មានកំស�ើនលអវ ិញ 
្�ៈដដលវិេ័យសទេចរ�៍ក៏មានកំស�ើនដដរ។ សៅ 
ឆ្នា២ំ០១២ សនះ ការពយាករ�៍ចរុងសសកាយរបេ់រាជរោឋាភិបាល 
កម្ពុជាបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំស�ើនដល់សៅ 
៧,៣ ភ្គរយ។ ការពយាករ�៍សនះសតូវបានតសម្ើងពីកសមិត 

ក្រាហ្វិ្ ៣-្.៖ តុលាយភាពជញ្ជីងពាណិជ្កម្ម 
       (គិតជាលានដុលា្ារ)

ក្រាហ្វិ្ ៣-ខ.៖ គណនជីចរន្ត និងការវិនិាោគផ្ាល់ពជីបរាេេ  
       (គិតជាលានដុលា្ារ)

ក្រភ�៖ ជញ្ជីងទូទាត់ (ធន្គ្រជាតិថនកម្ពុជា) ក្រភ�៖ ជញ្ជីងទូទាត់ (ធន្គ្រជាតិថនកម្ពុជា)

ទំនិញស្្សងសទៀត (សឆវង)
េំសលៀកបំពាក់ (សឆវង)
ឱនភ្ពជញ្ជីងពា�ិជ្ជកម្ (ស្តាំ)

វិនិសយាគផ្ទាល់ពីបរសទេ
គ�នីចរន្ត, មិនរាប់បញ្ចហូលការស្្រទូទាត់្្ហូវការរបេ់រដ្ឋ
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ន្ំចូលសេើ្បាន ៤,៥ ដ្។ 

ការសបមូលចំ�ូលៃវិការដ្ឋ សៅឆ្នាំ ២០១១ មិនបាន 
សកើនស�ើងសទ គឺបានសបមា� ១៣,២ ភ្គរយ ថន ្.េ.េ 
ស�ើយចំនួនសនះសបហាក់សបដ�លការសបមូលពន្ធរបេ់រដ្ឋ 
សៅឆ្នាំ ២០១០។ ចំដ�កឯ ការចំណាយរបេ់រោឋាភិបាល 
សៅឆ្នាំ ២០១២ មានសបមា�ជា ២២,២ ភ្គរយ ថន 
្.េ.េ។ ដូសចានាះ ឱនភ្ពថនការចំណាយរបេ់រាជរោឋា- 
ភិបាលមានកសមិត្្េ់ម្តងសទៀត សៅឆ្នាំ ២០១១ មាន 
សបដ�ល ៩ ភ្គរយថន ្.េ.េ (សៅឆ្នាំ ២០១០ 
ឱនភ្ពសនះមានដត ៧,៥ ភ្គរយថន្លិត្លក្ពុងសេរុក 
េររុបប៉រុសណាណះ ដដលកាលសន្ះរាជរោឋាភិបាលបានចាត់ 
វិធ្នការកាត់ចំណាយចរន្តដដលមិនចាំបាច់ជាសសចើន)។ 

ស្មារែ់ ឆ្នាំ២០១៣ ៃិងឆ្នាំ ២០១៤ សេរំពឹងថា 
តុល្យភាពស្រសពើពៃ្ធររែស់រោឋាភិបាលៃឹង្រែសសើរស�ើង។ 
សនះ សោយស្រ សគេសងកេតស�ើញថា ការសបមូលចំ�ូលបាន 
សកើនស�ើង ២៩ ភ្គរយ សបើគិតសតទឹម ៦ដ្ សដើមឆ្នាំ២០១២ 
សធៀបនទឹងរយៈសពលដូចគ្នាកាលពី ឆ្នាំ២០១១។  កំស�ើន 
ចំ�ូលសនះសោយស្រដតកំស�ើនការសបមូលពន្ធសបសយាល 
និងពន្ធផ្ទាល់។ ប៉រុដន្ត សទាះជាការសគប់សគងស្រសពើពន្ធមាន 
លក្ខ�ៈលអសបសេើរក្តី កម្ពុជាអាចមានបញ្ហាចំសណាទដដល 
ទាក់ទងនទឹង�ិរញ្ញប្បទានពីបរសទេ និងកំស�ើនចំណាយ 
ស្្សងៗសទៀតរបេ់រដ្ឋដដលពិបាកពយាករ។ 

សសដ្ឋកិច្ចកម្ ពុជាអាច្រែឈមហាៃិភ័យមរួយចំៃរួៃ 
បដលរែោតាលមកពីសសដ្ឋកិច្ចពិភពសល្ក ៃិងកតាតាខ្ង 
ក្ពុងដូចជា កំស�ើៃយ៉ាងសលឿៃនៃការផតែល់្បាក់កម្ចីដល់ 
វិស័យឯកជៃ រែំ�ុលស្ធារ�ៈររែស់រដ្ឋ ៃិងការប្រែ 
្រែរួលអាកាសធាតុ។ សបេិនសបើវិបត្តិសៅេ�គមន៍អឺរ៉ រុប   
និងវិបត្តិ�ិរញ្ញវតថែពុេកលធ្ងន់ធ្ងរ វិបត្តិទាំងសន្ះនទឹងបះពាល់
ដល់ការន្ំសចញេសម្ៀកបំពាក់ និងវិេ័យ�ិរញ្ញវតថែពុសៅ 
កម្ពុជា។ ចំដ�កឯសបាក់កម្ចី ដដល្្តល់ដល់វិេ័យឯកជន 
វិញសន្ះ សគកំពរុងដតមានការសពួយបារម្ភណាេ់ ពីសសពាះ 
េមតថែភ្ពរបេ់ធន្គ្រជាតិ ក្ពុងការសតួតពិនិត្យសមើល 
ធន្គ្រពា�ិជ្ជ សៅមានលក្ខ�ៈទន់ស្សោយសៅស�ើយ 

សបដ�លជាមិន្្េ់សទ។ សគពយាករថា អតិ្រណានទឹងមាន 
សបដ�ល ៣ ភ្គរយ។ អសត្ប្តហូរសបាក់ក៏មានេថែិរភ្ពដដរ។ 
សគសម ើលស�ើញថា ការសគប ់ សគងការច ំណាយ ន ិង 
សគ្លនសយាបាយស្រសពើពន្ធសៅមានលក្ខ�ៈេមសេប
សៅស�ើយសទ។ ចំដ�កឯបញ្ហាបំ�ុល ក៏សមើលសៅមិនមាន 
បញ្ហាធំដដរ។ សនះសោយស្រ សគ្លនសយាបាយរបេ់ 
រាជរោឋាភិបាលសជៀេវាងយកនូវសបាក់កម្ចីណា ដដលមិន 
មានលក្ខ�ៈេម្បទាន្្េ់ ស�ើយការសសបើសបាេ់កម្ចីសទៀត 
សស្ត គឺសតូវបានយកសៅវិនិសយាគសលើវិេ័យេំខ្ន់ៗ។ 
ទាំងសនះជាការអនរុវត្តន៍ដ៏លអ សដើម្បីសគប់សគងបំ�ុលឲ្យ 
មានេថែិរភ្ព។ 

បំ�ុលរបេ់រដ្ឋសតូវបានសគបា៉ាន់ស្មានថា មានចំនួន 
៣០ ភ្គរយ ថន ្.េ.េ សៅឆ្នាំ២០១២។ ស្ថានភ្ព 
ស្រសពើពន្ធរបេ់កម្ ពុជាអាចមានបញ្ហា សោយស្រដត 
រោឋាភ ិបាលបានសពមសសពៀងទិញថាមពលពីសរាងចសក 
វារីអគ្ិេនី ក្ពុងប៉រុន្មានឆ្នាំៃ្ីៗសនះ ដដលចំណាយសន្ះ េររុប 
មានតថម ្សបមា�ជា ១៥ ភ្គរយថន ្.េ.េ។ ចំដ�កឯ 
វិេ័យ�ិរញ្ញវតថែពុវិញ ក៏មានលក្ខ�ៈលអសបសេើរ សបើសទាះបីជា  
សបាក់កម្ច ីសតូវបាន្្តល់សៅដល់វិេ័យឯកជនមានចំនួន 
សសចើនយា៉ាងណាក៏សោយ។ សនះសោយស្រដតសបាក់កម្ច ី
ទាំងសនះ មិនដមន្្តល់ឲ្យសៅវិេ័យដតមួយប៉រុសណាណះសទ ប៉រុដន្ត 
សគបាន្្តល់សៅព�រុវិេ័យ។ 

សេរំពឹងទុកថា លម្ហូរទុៃវិៃិសយេពីរែរសទសមាៃ 
្រែមា� ៩,៣ ភាេរយ នៃ ផ.ស.ស ឆ្នាំ២០១២។ គិត 
សតទឹម ៦ ដ្សដើមឆ្នា ំ២០១២ សនះ រាជរោឋាភិបាលបានអនរុម័ត 
យល់សពមសលើគសសមាងវិនិសយាគចំនួន៧២គសសមាង។ សបើសសបៀប 
សធៀបក្ពុងរយៈសពលដូចគ្នាក្ពុង ឆ្នាំ២០១១ គឺមានដត ៥៧ 
គសសមាងប៉រុសណាណះ។ ក្ពុងចំសណាមអ្កវិនិសយាគទាំងសនះ 
វិនិសយាគគិនមកពីសបសទេកូសរ៉ ចិន និងជប៉រុន ជាអ្កន្ ំ
មរុ្សគ។ ក្ពុងរយៈសពល ៦ ដ្ សដើមឆ្នាំ ២០១២ សនះដដរ  
ចំនួនសករុម�៊រុនដដលមកចរុះបញ្ជីមានដត ១.៥៦៣សករុម�៊រុន 
ប៉រុសណាណះ។ ទរុនបសមរុងរបេ់កម្ពុជាបានបន្តសកើនស�ើងដៃម 
សទៀត េសសមចបាន ៣,២ ពាន់ល្នដរុល្លារ គិតសតទឹម 
ដំណាច់ឆ្នា ំ ២០១២។ បរិមា�សនះអាចយកសៅទូទាត់ការ 
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ថានាក់ទី ៨៦។ ឧទា�រ�៍៖ សបើសគចង់ចាប់ស្្តើមអាជីវកម្ 
សៅកម្ពុជា សគសតូវបំសពញេំ�ំុដបបបទ ស�ើយសតូវសសបើសពល 
រ�ូតដល់ ៨៥ ថៃ្ង។ ចំដ�កឯថៃ្ចំណាយវិញសេ្ើនទឹង 
១០,៥ ភ្គរយថនចំ�ូលមធ្យមរបេ់សបជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។  
ក្ពុងដ្្កសនះ កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថានាក់ទី ១៧៥។ ចំសពាះ 
ដ្្កស្្សងៗសទៀត កម្ពុជាក៏មិនជាប់ចំណាត់ថានាក់លអប៉រុន្មាន
សទ សពាលគឺកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថានាក់ទី ១៥២ ទាក់ទងនទឹង 
ការសោះសស្យការក្ស័យធនរបេ់សករុម�៊រុន, ចំណាត់ថានាក់ 
ទី ១៤៩ ទាក់ទងសៅនទឹងការេរុំេិទិ្ធស្ងេង់, ចំណាត់ 
ថានាក់ទី ១៤២ ទាក់ទងនទឹងកាតពវកិច្ចេនយា, ចំណាត់ថានាក់ 
ទី ១៣២ ទាក់ទងនទឹងថាមពលអគ្ិេនី, ស�ើយចំណាត់ 
ថានាក់ទី ១១៨ ទាក់ទងនទឹងការសធវើពា�ិជ្ជកម្ឆ្ងដដន។  
ការអសងកេតមួយសៅឆ្នាំ២០១២េ្តីអំពីបរិយាកាេកម្ពុជា 
បានបង្ហាញថា ឧបេគ្ធំៗចំនួនបីដដលបងកេការលំបាក 
ដល់ការសធវើអាជីវកម ្ រួមមានថៃអ្គ្េិនី្េ់្ អំសពើពរុករលួយ  
និងបញ្ហាខ្ងការដទឹកជញ្ជហូន។ ការចំណាយ្្េ់ក្ពុងការសធវើ  
អាជីវកមស្នះស�ើយដដលបានសធវើឲ្យបះពាល់ដល់េ�សគ្េ 
តូចៗជាសសចើន ដដលេ�សគ្េសបសភទសនះមានសបមា� 
៩៩,៦ ភ្គរយថនេ�សគ្េេររុបសៅកម្ពុជា។

ភាពកកជីកក និងេុខុមលភាព

្លិត្លក្ពុងសេរុកក្ពុងមានាក់ៗជាមធ្យមបានសកើនស�ើង 
ចំនួន ៦,១ ភ្គរយ ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ 
(៥០,៩ ភ្គរយ សបើគិតអំ�ពុងសពលសនះទាំងមូល)។  
មូលស�តរុដដលសយើងសសបើ្លិត្លក្ពុងសេរុកក្ពុងមានាក់ៗ 
គិតត្មថៃ្សគ្ល ក៏សសពាះដតវិធីសនះអាចវាេ់ដវងកសមិត 
ជីវភ្ពសបជាពលរដ្ឋបានសបសេើរជាង្លិត្លក្ពុងសេរុក 
គិតត្មតំថលបច្ចពុប្បន្។ សនះសោយស�តរុថា កាលណា 
មានអតិ្រណាសកើតស�ើង សន្ះនទឹងប៉ះពាល់ដល់បរិមា�
ទំនិញនិងសេវា ដដលពលរដ្ឋអាចទិញបាន។ កំស�ើន  
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានេន្ពុះយឺតសៅឆ្នា២ំ០០៨ ស�ើយមិនមាន 
កំស�ើនសន្ះសទសៅឆ្នាំ២០០៩ បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចសនះបាន
សកើនស�ើងដល់ជិត ១០ ភ្គរយ ក្ពុងរយៈសពល ៣ ឆ្នាំ 
ជាប់ៗគ្នា។ សៅឆ្នាំ២០១១ សេដ្ឋកិច្ចបានសងើបស�ើងវិញ 
ស�ើយេសសមចបានកំស�ើន ៥,៥ ភ្គរយ។ វិេ័យនីមួយៗ 
មានអសត្កំស�ើនមិនដូចគ្នាសទ។ េសមាប់វិេ័យឧេសោ�កម្  

សបើសទាះបីសគេសងកេតស�ើញថា អសត្សបាក់កម្ចីសៅឯកជន 
បានធ្លាក់ចរុះពី ២៩,២ ភ្គរយ សៅដ្មករា ឆ្នាំ២០១៣ 
សធៀបនទឹង ៣៤,៦ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ២០១២ ក៏សោយ។ 
គសសមាងេ�ការគ្នារវាងរដ្ឋ និងឯកជន ក្ពុងវិេ័យអគ្ិេនី 
ក៏អាចបងកេហានិភ័យដល់រាជរោឋាភិបាល្ងដដរ សបេិនសបើ 
ដំស�ើរការសនះ មិនបានដូចនទឹងការសសគ្ងទរុកសន្ះ ពីសសពាះ 
កិច្ចេនយា ក្ពុងវិេ័យអគី្េនីសនះ នទឹងជះឥទ្ធិពលដល់ 
កម្ពុជា។ កម្ពុជាសៅដតង្យរងសសគ្ះសោយស្រការដសបសបួល 
អាកាេធ្តរុ។ ឧទា�រ�៍៖ ទទឹកជំនន់ទសន្សមគង្ កាលព ី
សពលៃ្ីសនះៗ បានបងកេឲ្យ្ូចខ្តដល់កេិកម្ និងសទព្យ 
េម្បត្តិសបជាពលរដ្ឋ។ 

្រែសិៃសរែើ ហាៃិភ័យទាំងសៃះពិតជាសកើតស�ើងបមៃ 
សោះ សោលៃសយបាយររែស់រោឋាភិបាលសដើម្បីរែស្្ចៀស 
ផលរែះពាល់អវិជ្ជមាៃោោៃឹងសៅមាៃក្មិត។ សោយស្រ 
ដតកម្ពុជាបានសសបើសបាេ់ដរុល្លារអាសមរិក កម្ពុជាមានលទ្ធភ្ព  
តិចតួចណាេ់ក្ពុងការសសបើសគ្លនសយាបាយ�ិរញ្ញវតថែពុសដើម្ប ី
បសញ្ចៀេ្លអវិជ្ជមានពីហានិភ័យទាំងសន្ះ។ សបការសនះ 
មានន័យថា រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជាអាចពទឹងដ្អកសៅសលើ 
សគ្លនសយាបាយស្រសពើពន្ធដតមួយប៉រុសណាណះ សដើម្បីសគប ់
សគងេថែរិភ្ពមា៉ាសកូសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉រុដន្តសបាក់បសមរុងរបេ់រាជរោឋា- 
ភិបាលសៅមានកសមិតទាបណាេ់ដដលបញ្ហាសនះមានន័យ
ថា សគ្លនសយាបាយស្រសពើពន្ធរបេ់រដ្ឋដដលអាចសសបើសដើម្ីប 
បសញ្ចៀេបញ្ហាន្ន្ ដដលបងកេស�ើងសោយហានិភ័យស្្សងៗ 
ក៏សៅមានកសមិតដដរ។ អាសេ័យស�តរុសនះស�ើយ កម្ពុជាសតូវ 
ដតសធវើកំដ�ទសមង់បដនថែមសទៀត សដើម្ីបអាចទប់ទល់ស�តរុការ�៍  
ដដលសកើតស�ើងជាយថាស�តរុស្្សងៗ។ កំដ�ទសមង់រួមមាន៖ 
ត្បិតសត្បៀតសលើចំណាយ បសងកេើនការសបមូលចំ�ូល និងការ 
សគប់សគងបំ�ុលឲ្យបានសបសេើរជាងមរុន។ 

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជៃសៅកម្ពុជាមាៃភាព្រែឈម 
សោយស្របតរែរិយកាសសធវើអាជីវកម្មមិៃសូវមាៃអំសោយ 
ផល។ ត្មការេិកសោមួយេ្តីអំពីភ្ពង្យសេួលក្ពុងការ 
សធវើអាជីវកម្បានបង្ហាញថា កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថានាក់សល្ 
១៣៣ ក្ពុងចំសណាម ១៨៥ សបសទេ ស�ើយចំណាត ់
ថានាក់សនះ ទាបជាងមធ្យមភ្គថនបណាតាសបសទេសៅអាេរុី  
និងអាេរុីបា៉ាេរុី�វិកទាំងមូល ដដលតំបន់សនះបានចំណាត ់
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ភ្គរយថនភូមិទាំងអេ់ទូទាំងសបសទេ)។ ការអសងកេតសន្ះ 
មិនបានសធវ ើស�ើងសៅតំបន់ទាំងឡាយណា ដដលមាន 
សបជាពលរដ្ឋរេ់សៅតិចតួច ឬក៏តំបន់ទាំងឡាយណាដដល 
មិនអាចចូលសៅដល់ ឬតំបន់ដដលមានបញ្ហាអេន្តិេរុ្។ 
ចំដ�កឯកសមងេំ�ួរវិញ សគស�ើញមានេំ�ួរមួយចំនួន  
មានលក្ខ�ៈេ្តង់ោរ ដូចជា ការអសងកេតវាេ់ដវងជីវភ្ព 
រេ់សៅលក្ខ�ៈេកលដដរ។ អាសេ័យស�តរុសនះ សគអាច 
សសបើសបាេ់ព័ត៌មានពីអសងកេត សដើម្បីគ�ន្ការចំណាយសលើ 
ការសសបើសបាេ់របេ់ពលរដ្ឋមានាក់ៗ និងគ�ន្បន្ទាត់ភ្ព 
សកីសកបាន។ 

សៅចុងទសវត្សរ៍ ទី ៩០ សេសសងកេតស�ើញមាៃការចុះ 
អសងកេត្សសដៀងសៃះ ចំៃរួៃរែីដងសទៀត ក៏រែ៉ុបៃតែការចុះអសងកេត 
ទាំងសោះ មាៃចសោលាះ្រែសហាងស្ចើៃសពក។ ការអសងកេតសៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩៦ សគ្ន់ដតបញ្ចហូលេំ�ួរ ដដលទាក់ទងនទឹងការ 
ចំណាយមិនសគប់ដតប៉រុសណាណះ។ ការអសងកេតសៅឆ្នាំ ១៩៩៧ 
មានការសបមូលទិន្ន័យដតពីរដ្ប៉រុសណាណះ ស�ើយចំសពល  
ដដលកម្ពុជាមានវិបត្តិនសយាបាយយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការអសងកេត 
សៅឆ្នា ំ១៩៩៩ ក៏មានបញ្ហាដដរពាក់ព័ន្ធនទឹងការប�តាតះបណាតាល 

កំស�ើន្្េ់បំ្រុតមានសៅឆ្នាំ២០១១ គឺ១៧,៣ ភ្គរយ  
ស�ើយកំស�ើនដដលទាបបំ រ្ុតមានសៅឆ្នា ំ ២០០៩ (១០,៩ 
ភ្គរយ)។ េសមាប់វិេ័យកេិកម្វិញ កំស�ើនហាក់សៅ 
សៃរក្ពុងរយៈសពល ៧ ឆ្នា ំ ចរុងសសកាយសនះ។ សៅ ឆ្នា ំ២០០៩  
កំស�ើនវិេ័យកេិកមមិ្នមានការធ្លាក់ចរុះសទ។ (ក្រាហ្វ្ិ  ៤)

អសងកេតសេដ្ឋកិច្ចេងម្កម្ពុជា (អ.េ.េ.ក)

សៅកម្ពុជា ការវាស់បវងភាព្កី្កបាៃសធវើស�ើងដំរូែងរំែផុត 
សៅឆ្នា១ំ៩៩៧ សោយស្រែើ្ បាស់ទិៃៃ័្យពីការអសងកេតសសដ្ឋកិច្ច
សង្គម (អ.ស.ស.ក) ឆ្នា ំ ១៩៩៣/៩៤។ ការអសងកេតសន្ះ 
បានសសបើេំណាកដដលសរៀបចំស�ើងសោយអាជាញាធរបសណាតាះ 
អាេន្អង្ការេ�សបជាជាតិ ដដលសៅកាត់ថា អ៊រុនត្ក់ 
(UNTAC)។ ការអសងកេតសន្ះបានេមាភាេន៍សបជាពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៥.៥៧៨ សគួស្រ ស�ើយអនរុវត្តសោយវិទយាស្ថានជាតិ 
េថែិតិ (វ.ជ.េ) សោយមានការគ្ំសទពីធន្គ្រអភិវឌ្ឍន ៍
អាេរុី (A.D.B) និងកម្វិធីអភិវឌ្ឍន៍េ�សបជាជាតិ 
(UNDP)។ ការអសងកេតសធវើសៅស្ត្ត សករុង ចំនួន ១៥ ក្ពុង 
ចំសណាមស្ត្ត សករុងចំនួន ២១ ទូទាំងសបសទេ (សេ្ើ ៥៩  

ក្រាហ្វិ្ ៤៖  កំសណើនផលិតផលក្នុងកេុកក្នុងម្ាក់ៗតាមវិេ័យឆ្ាំ២០០៤-២០១១

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយដ្អកត្មគ�នីជាតិ។

កសិកម្ម ផ.ស.ស សរុរែ

សសវាកម្ម

ឧសសាហកម្ម

កំស
�

ើន្
ល

ិត្
ល

ក្ពុង
សេ

រុកក
្ពុងមា

នាក់ៗ
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គ�ន្សោយយកកសមិតចំណាយសលើម្ហូបអាហារ ដដល 
ពលរដ្ឋសកីសកបរិសភ្គសៅឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៤។ បន្ទាត់  
ភ្ពសកីសកេររុបបានមកពីបន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារបូក 
នទឹងបន្ទាត់ភ្ពសកីសកមិនដមនម្ហូបអាហារ។ សគសសបើទិន្ន័យ   
រំឭកសដើម្បីគ�ន្ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់។ ចំសពាះដ្្ក
ណាដដលទិនន័្យរំឮកពរុមំាន  សគសសបើទិនន័្យកំ�ត់ស�តរុ។ 

សសកាយមក សគដកេសមួលេំ�ួរមួយចំនួន ក៏ប៉រុដន្តការ 
ដកេសមួលសន្ះ មិនសតូវបានយកមកសសបើក្ពុងការគ�ន្ 
ភ្ពសកីសកក្ពុងអំ�ពុងសពលសន្ះសទ សោយស្រសគមិនចង់ 
ផ្លាេ់ប្តហូររសបៀបគ�ន្ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់។ ការសធវើ 
ដបបសនះគឺ សដើម្បីធ្ន្ថា ការគ�ន្ភ្ពសកីសក ពីមួយឆ្នាំ 
សៅមួយឆ្នាំ អាចសសបៀបសធៀបគ្នាបាន។ សទាះបីជាយា៉ាងសនះ 
ក្តី ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមាន 
ការដសបសបួល ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៤ មកសម្ះ ដដល 
បញ្ហាសនះតសមូវឲ្យសគផ្លាេ់ប្ត ហូរវ ិធីស្សេ្តក្ ពុងការគ�ន្ 
ភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា។ 

ចាប់ត្ំងពីការគ�ន្ភ្ពសកីសកសលើកដំបូងរ�ូតដល់ 
ឆ្នាំ២០១០ ធន្គ្រពិភពសល្កជាស្ថាប័នន្ំមរុ្ដទឹកន្ំ 
កិច្ចការសនះ សោយមានកិច្ចេ�សបតិបត្តកិារពីរាជរោឋាភិបាល 
កម្ពុជា។ ធន្គ្រពិភពសល្កបាន្្តល់វគ្ប�តាតះបណាដាល 
ជូនដល់មសនី្តរាជរោឋាភិបាល សដើម្បីសធវើយា៉ាងណាឲ្យពួកសគ 
មានលទ្ធភ្ពគ�ន្អសត្ភ្ពសកីសកបាន ស�ើយអាច 
បកសស្យ និងវិភ្គលទ្ធ្លពីការគ�ន្សនះឲ្យបាន 
សបសេើរជាងមរុន។ សៅឆ្នាំ ២០១១ រាជោឋាភិបាលកម្ពុជា  
បានចាត់ត្ំងអ្កបសច្ចកសទេមួយសករុម សដើម្បីវាេ់ដវងភ្ព 
សកីសកស�ើងវិញ។ ចំដ�កឯធន្គ្រពិភពសល្កវិញ ក៏មាន 
អ្កជំន្ញមួយសករុមសធវើកិច្ចការសនះដដរ។ សករុមការង្រទាំង 
ពីរសនះបានផ្លាេ់ប្តហូរមតិសយាបល់គ្នាសៅវិញសៅមក។ សករុម 
ការង្រធន្គ្រពិភពសល្កបានទទួលសយាបល់លអៗពី 
េំណាក់សករុមការង្ររបេ់រាជរោឋាភិបាល ស�ើយសយាបល់ 
ទាំងសនះ សតូវបាន ោក់បញ្ចហូល ក្ពុងការ គ�ន្ភ្ពសកីសកៃ្ី។ 
សករុមការង្រ របេ់រាជរោឋាភិបាល ក៏ទទួលបានមតិមួយចំនួន 
ជាពិសេេទាក់ទងនទឹងសគ្លការ�៍គ�ន្ភ្ពសកីសក ដដល 
សតូវបានសគអនរុវត្តជាលក្ខ�ៈអន្តរជាតិព ីសក រុមការង្រ 

ដល់អ្កេមាភាេន៍សធវើមិនបានសគប់សគ្ន់ ដដលជាមូលស�តរុ
ន្ ំឲ ្យការកត ់ សត្ព ័ត ៌មានព ី សបជាពលរដ្ឋម ិនបាន  
សតទឹមសតូវ។ 

សទើបដតដល់ឆ្នាំ ២០០៤ ប៉រុសណាណះសទដដលវិធីស្សេ្តថន 
ការអសងកេតសេដ្ឋកិច្ចេង្មកម្ពុជា សតូវបានសគសរៀបចំឲ្យមាន
លក្ខ�ៈេ្តង់ោរមួយ ស�ើយចាប់ពី ឆ្នាំ ២០០៧ មក 
ការអសងកេតសនះ សតូវបានសគសធវើស�ើងជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ រ�ូតដល់ 
ឆ្នាំ២០១៣ សនះ។ េំណាកេសមាប់ការអសងកេតឆ្នាំ២០០៤ 
ដល់ឆ្នា ំ ២០០៩ មានចំនួន ១២.០០០ សគួស្រ។ េសមាប់ 
ឆ្នាំដថទសទៀត េំណាកមានដត ៣.៦០០ សគួស្រប៉រុសណាណះ។ 
ក្ពុងការអសងកេតសនះ សគសបមូលព័ត៌មានសពញមួយឆ្នាំដតម្តង 
ស�ើយលទ្ធ្លពីការវិភ្គអាចសសបើសបាេ់តំណាងឲ្យតំបន់ 
ភ្ំសពញ តំបន់ទីសបជរុំជនដថទសទៀត តំបន់ជនបទ សពមទាំង 
សបសទេកម្ពុជាទាំងមូល។ 

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៤ មកកសមងេំ�ួរមានការដសបសបួល 
មួយចំនួន េំ�ួរមួយចំនួនសតូវបានបដនថែម េំ�ួរមួយ 
ចំនួនសតូវបានសគដកេសមួល ឬលរុបសចាល។ ក៏ប៉រុដន្តេំ�ួរ 
ភ្គសសចើន ដដលទាក់ទងនទឹងការវាេ់ដវងភ្ពសកីសកសតូវបាន
រកសោទរុកសៅដដដល ជាពិសេេ ចាប់ត្ំងពីការអសងកេតសៅ 
ឆ្នាំ ២០០៧ មកសម្៉ះ។ ការអសងកេតសនះទទួលបានជំនួយ 
បសច្ចកសទេ និង�ិរញ្ញវតថែពុពីភ្នាក់ង្រអភិវឌ្ឍន៍េ�សបជាជាតិ  
សបសទេេ៊រុយដអ៊តដដលសៅកាត់ថា េរុីោ (SIDA)។  
ចាប់ត្ំងពីឆ្នាំ ២០០៤មក សករុមបសច្ចកសទេរបេ់េរុីោ 
បានសរៀបចំកសមងេំ�ួរឲ្យមានលក្ខ�ៈេ្តង់ោរដតមួយ
ស�ើយកាត់បនថែយការដកដសបេំ�ួរបានយា៉ាងសសចើន។ 

ការវាេ់ដវងភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា

ការវាស់បវងភាព្កី្កសៅកម្ពុជាបាៃសធវើស�ើងជាសលើក 
ដំរែូងរែង្អស់ សោយស្រែើព័ត៌មាៃពី អ.ស.ស.ក ឆ្នាំ 
១៩៩៣-១៩៩៤។ េូចន្ករដដលសគយកមកសសបើសបាេ់ 
សដើម្បីវាេ់ដវងភ្ពសកីសក និងកសមិតជីវភ្ពរេ់សៅរបេ់ 
សបជាពលរដ្ឋ គឺការចំណាយសបចាំថៃ្ងសលើការសសបើសបាេ់ 
របេ់មនរុេ្សមានាក់ៗ។ បន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារសតូវបាន 
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អនរុវត្តសៅកម្ពុជាកន្ងមក។ អវីដដល្រុេដប្កគ្នាមានដូច 
ជា៖ (ទី១) សសបើព័ត៌មានដដលមានទាំងអេ់ ចាប់ត្ំងពី  
ឆ្នាំ ២០០៤, (ទី២) សសបើកសមិតថាមពលចំ�ីអាហារៃី្, 
(ទីបី) សសបើមរុ្ទំនិញ ដដលសបជាពលរដ្ឋបានសសបើសបាេ់ 
សៅឆ្នា ំ ២០០៩, (ទី៤) បន្ទាត់ភ្ពសកីសកមិនដមនម្ហូបអាហារ 
គ�ន្សចញពីសករុមសបជាពលរដ្ឋសកីសក សៅឆ្នាំ ២០០៩, 
និង (ទី៥) សសបើេន្េ្សន៍ថៃ្ទំនិញដដលសគបដ�តាប់ទូទាំង 

ធន្គ្រពិភពសល្ក ដដរ (ក្រអ្រ់ ១)

ព័ត៌មាៃសតែ ីព ីការអសងកេតសសដ្ឋកិច្ចសង្គមសៅកម្ ពុជា 
(អ.ស.ស.ក) ឆ្នាំ ២០០៩ ្តូវបាៃយកមកស្រែើសដើម្បីបក
លម្អវិធីស្្សតែេ�ោភាព្កី្កសៅកម្ពុជា។ ការដកលមអ 
សន្ះ អនរុវត្តត្មសគ្លការ�៍េំខ្ន់ៗមួយចំនួនថនការ 
វាេ់ដវងភ្ពសកីសក និងកសមិតជីវភ្ពរេ់សៅដដលបាន 

េំ�ួររំឭកអំពីចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ក្ពុងការអសងកេត 
សេដ្ឋកិច្ចេង្មឆ្នាំ ២០០៩ សតូវបានយកមកសសបើ សដើម្បីគ�ន្ 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់មនរុេ្សមានាក់ៗ។ េំ�ួរទាំង
សន្ះរួមមានម្ហូបអាហារដដលបរិសភ្គសៅ្្ះ (ត្មរយៈការទិញ 
ការសធវើ្្តួនឯង ឬអំសណាយពីអ្កដថទក៏សោយ), ថៃ្្្ះេដម្បង  
(ការជួលសគ ឬមាន្្ះ្្តួនឯងក៏សោយ), ស្ថានភ្ព្្ះេដម្បង,  
អរុេ, សភ្ើង, ហាគាេ, ទទឹក ជាសដើម, គមន្គមន៍និងទំន្ក់ទំនង, 
ការទិញរបេ់របរេសមាប់សសបើសបាេ់ក្ពុង្្ះ, ការទិញរបេ់របរ 
ផ្ទាល់្្តួន, ចំណាយសលើការលំដ�និងកមសោន្ត, ចំណាយសលើការ 
េិកសោអប់រំ និងដៃទាំេរុ្ភ្ព ។ល។ ការចំណាយសលើការសសបើ 
សបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋ សតូវបានគ�ន្សបចាំដ្ េសមាប់ 
សគួស្រនីមួយៗ។ បន្ទាប់មក សដើម្បីឲ្យង្យសេួលយល់ ចំនួន 
សនះសតូវបានគ�ន្ជាសបចាំថៃ្ងេសមាប់មនរុេ្សមានាក់ៗ។ ក្ពុងការ 
គ�ន្ចំណាយេររុបរបេ់សគួស្រនីមួយៗ សយើងជំនួេព័ត៌មាន 
ដដលអត់មាន ឬក៏ព័ត៌មានដដលសបមូលមក្រុេសោយព័ត៌មាន 
សតទឹមសតូវត្មរយៈសគួស្រដដលមានស្ថានភ្ពសេសដៀងគ្នា។ ប៉រុដន្ត 
ករ�ីសនះសកើតមានដតសគួស្រចំនួន ៣,៣ ភ្គរយប៉រុសណាណះ 
េសមាប់សគួស្រភ្គសសចើនដថទសទៀត សយើងមិនស�ើញមានបញ្ហា  
ទាំងសនះសទ។ ការគ�ន្បង្ហាញថា ការចំណាយសលើការ 
សសបើសបាេ់ជាមធ្យមសបចំាថៃ្ង មាន ១៥.៧០៩ សរៀលេសមាប់ពលរដ្ឋ 
រេ់សៅទីសករុងភ្ំសពញ ១០.១៨៤ សរៀល េសមាប់ពលរដ្ឋដដល 
រេ់សៅទីសបជរុំជនដថទសទៀត និង ៦.០១៣ សរៀល េសមាប់ 
ពលរដ្ឋសៅត្មជនបទ សោយគិតជាការចំណាយសលើការសសបើ 
សបាេ់េសមាប់មនរុេ្សមានាក់ៗសបចាំថៃ្ងសោយសសបើថៃ្បច្ចពុប្បន្។ 

បន្ទាត់ភ្ពសកីសកេររុបបានមកពីបន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារ 
បូកនទឹងចំណាយសលើមរ្ុ ទំនិញ និងសេវាដដលមិនដមនម្ហូបអាហារ 

ស្្សងៗ (្្ះេដម្បង,េសម្ៀកបំពាក់, របេ់របរផ្ទាល់្្តួន, និង 
ការលំដ�ស្្សងៗ)។ ការគ�ន្ម្ហូបអាហារសសបើព័ត៌មានពីកសមង 
េំ�ួរកំ�ត់សត្ ស�ើយសករុមពលរដ្ឋដដលសយើងយកមកគ�ន្ 
បន្ទាត់ភ្ពសកីសក គឺសករុមពលរដ្ឋេត្តភ្គ ទី៥ ដល់េត្តភ្គទី២៥។  
បន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារគ�ន្សោយសយាងសលើបរមា� 
ម្ហូបអាហារេររុប ដដល្្តល់ថាមពល ២.២០០ គី�ហូកា�ហូរីក្ពុង 
មនរុេ្សមានាក់ក្ពុងមួយថៃ្ង។ បន្ទាប់មកសយើងគ�ន្ថា សដើម្បី 
បានថាមពល ២.២០០ គី�ហូកា�ហូរីក្ពុងមនរុេ្សមានាក់ក្ពុងមួយថៃ្ង  
សគសតូវចំណាយសបាក់អេ់ប៉រុន្មានសរៀល? សយើងគ�ន្ត្មវិធីសនះ 
ោច់សោយដ�កពីគ្នា សដើម្ីបបានបន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារេសមាប់ 
សបជាពលរដ្ឋសៅភ្ំសពញ, បន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារេសមាប ់
សបជាពលរដ្ឋសៅត្មទីសបជរុំជន, និងបន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារ 
េសមាប់សបជាពលរដ្ឋសៅត្មទីជនបទ។ ចំដ�កឯការគ�ន្ 
បន្ទាត់ភ្ពសកីសកមិនដមនម្ហូបអាហារវិញ សយើងយកសេ្ើនទឹងអសត្ 
ចំណាយសលើទំនិញ និងសេវាមិនដមនម្ហូបអាហាររបេ់សករុមពល- 
រដ្ឋណាដដលបានចំណាយេរុរបសលើការសសបើសបាេ់សេ្ើនទឹងបន្ទាត់ 

ក្រអ្រ់ ១៖ វាេ់បវងភាពកកជីកកសៅកម្នុជា៖ វិធជីសាសេ្តរបេ់ធនាគារពិភពសលាកឆ្ាំ២០០៩

ការចំណាយសលើការសសបើសបាេ់េររុបសៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩
•	 ម្ហូបអាហារដដលបរិសភ្គសៅក្ពុង្្ះនិងសសរៅ្្ះ(២០)
•	 តថម្ជួល្្ះសបចាំថៃ្ង(២)
•	 ថៃ្ទទឹក និងថៃ្សភ្ើង(១០)
•	 គមន្គមន៍និងទំន្ក់ទំនង(២)
•	 ទិញវតថែពុសសបើសបាេ់ក្ពុង្្ះ(១៦)
•	 ចំណាយសលើការលំដ�រនិងកមសោន្ត(៣)
•	 ចំណាយសលើការេិកសោអប់រំ(៧)xចំនួនេមាជិកសគួស្រ
•	 ចំណាយសលើការដៃទាំេរុ្ភ្ព(២x២xចំនួនេមាជិកសគួស្រ)
•	 ចំណាយស្្សងៗរាប់ទាំងរបេ់របរដដលសគឲ្យ(៤)
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សោយស្រដត សៅឆ្នា ំ ២០០៨ ថៃទំ្និញមានការដសបសបួល 
សលឿន។ ឧបេម្ន្ធ័ទី២មានបរិយាយយា៉ាងលមអិតពីអសត្ 
ភ្ពសកីសក ដដលគ�ន្សោយសករុមការង្រធន្គ្រ 
ពិភពសល្ក និងសករុមការង្ររាជរោឋាភិបាល។ សសរៅពី 
សគ្លបំ�ងគ�ន្អសត្ថនភ្ពសកីសក ធន្គ្រពិភព
សល្កនទឹងសសបើលទ្ធ្លពីការវិភ្គភ្ពសកីសកេសមាប់សគ្ល
បំ�ងជាសសចើនសទៀត ស�តរុដូសច្ះស�ើយសទើបសករុមការង្រ 
ទំាងពីរបានេសសមចថា ធន្គ្រពិភពសល្ក និងរាជរោឋាភិបាល
កម្ពុជាអាចសសបើសបាេ់វិធីស្សេ្តគ�ន្សរៀងៗ្្តួនបាន។ 
ក្ពុងរបាយការ�៍សនះ សយើងសសបើលទ្្ធ លគ�ន្ពីវិធីស្សេ្ត 
របេ់ធន្គ្រពិភពសល្ក។ 

កសមិត និងនិន្នាការថនភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា

ក្ពុងរយៈសពល៧ឆ្នាំ កម្ពុជាបាៃកាត់រែៃ្ថយភាព្កី្ក 
បាៃជាងពាក់កោតាល។ សរែើេិត្តឹម ឆ្នាំ ២០១១ អ្តា 
ភាព្កី្កសៅកម្ពុជាសស្មើ ២០,៥ ភាេរយ។ ការកាត់បនថែយ 
ភ្ពសកីសកមានសល្បឿនល្មពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៧ 
ប៉រុដន្តបន្ទាប់ពីសពលសន្ះមក ភ្ពសកីសកសតូវបានកាត់បនថែយ 
យា៉ាងសលឿនពីកសមិត ៥០,១ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ ២០០៧  

សបសទេកម្ពុជា។ ឧបេម្ន្ធ័ទីមួយមានពន្យល់លមអិតអំពី 
រសបៀបគ�ន្ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋ  
និងការកំ�ត់បន្ទាត់ភ្ពសកីសកសៅកម្ពុជា។ 

សៅបខ វិច្ិកា ឆ្នាំ ២០១២  រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា ៃិង 
ធោោរពិភពសល្កបាៃស្រែៀរែសធៀរែលទ្ធផលេ�ោ 
ទទរួលបាៃពី្កុមការង្រទាំងពីរ សហើយបាៃឯកភាពោនាថា 
អ្តាភាព្កី្កមាៃតរួសលខ្រែហាក់្រែបហលោនាសទ។ 
បន្ទាប់ពីគ�ន្អសត្ភ្ពសកីសកសៅឆ្នាំ ២០០៩ មក សករុម 
ការង្រទាំងពីរសនះក៏បានគ�ន្អសត្ភ្ពសកីសកេសមាប ់
ឆ្នាំ ២០០៤, ២០០៧, ២០០៨, ២០១០ និង ឆ្នាំ 
២០១១។ ជាទូសៅសគេសងកេតស�ើញថា លទ្ធ្លគ�ន្
បានពីសករុមការង្រទាំងពីរសនះសេ្ើរដតដូចគ្នាទាំងសេរុង្រុេ 
គ្នាសបដ�ល ១ ភ្គរយ ឬតិចជាង ១ ភ្គរយ ប៉រុសណាណះ 
សលើកដលងដតសៅឆ្នាំ ២០០៧ និង ឆ្នាំ ២០០៨ ដដល 
លទ្ធ្ល្រុេគ្នាសបដ�លជា ២,៣ ភ្គរយ ស�ើយ 
មូលស�តរុគឺសោយស្រដតសករុមការង្រធន្គ្រពិភពសល្ក 
បានសសបើសបាេ់េន្េ្សន៍ថៃ្ទំនិញ្រុេពីេន្េ្សន៍ថៃ ្
ទំនិញដដលសករុមការង្ររាជរោឋាភិបាលបានសសបើសបាេ់។  
សករុមការង្រពិភពសល្កសសបើេន្េ្សន៍មួយស្្សងសទៀត 

ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារ។ សៅឆ្នាំ ២០០៩ សគេសងកេតស�ើញថា 
មានសបជាពលរដ្ឋចំនួន ៤៤៨ សគួស្រ មានការចំណាយសលើ 
ការសសបើសបាេ់េររុបរបេ់ពួកគ្ត់េថែិតក្ពុងរងវង់ ១០ ភ្គរយថន 
បន្ទាត់ភ្ពសកីសកម្ហូបអាហារ។ េសមាប់សករុមសបជាពលរដ្ឋទាំង 
សន្ះ ការចំណាយសលើម្ហូបអាហារមាន ៦៦ ភ្គរយថនការ 
ចំណាយេររុបរបេ់ពួកគ្ត់ ស�ើយការចំណាយសលើទំនិញ និង 
សេវាមិនដមនម្ ហូបអាហារមាន ៣៦ ភ្គរយ េសមាប ់
សបជាពលរដ្ឋសៅភ្សំពញ និង ៣៤ ភ្គរយ េសមាប់សបជាពលរដ្ឋ 
សៅតំបន់ស្្សងសទៀត។ បន្ទាប់ពីបានអសត្សនះស�ើយ សយើងយក 
វាសៅគរុ�ជាមួយបន្ទាត់ភ្ពសកីសកេររុបដដលមានតថម៥្.៣២៦ 
សរៀល េសមាប់សបជាពលរដ្ឋសៅភ្សំពញ ៤.២៧៣ សរៀល េសមាប់ 
សបជាពលរដ្ឋ ទីសបជរុំជនដថទសទៀតនិង ៣.៩១៤ សរៀល េសមាប់ 
សបជាពលរដ្ឋសៅទីជនបទ (សោយគិតក្ពុងមានាក់ៗ ក្ពុងមួយថៃ្ង និង 
ត្មតថម្បច្ចពុប្បន្)។ 

សបជាពលរដ្ឋណាដដលបានចំណាយសបចាំថៃ្ងសសកាមបន្ទាត់
ភ្ពសកីសកសតូវបានចាត់ជាសបជាពលរដ្ឋសកីសក ស�ើយសបជាពលរដ្ឋ 
ណាដដលបានចំណាយសលើបន្ទាត់ភ្ពសកីសកមិនសតូវបានចាត់ជា 
សបជាពលរដ្ឋសកីសកសទ។ បន្ទាប់ពីសសបៀបសធៀបកសមិតចំណាយនទឹង 
បន្ទាត់ភ្ពសកីសក ការគ�ន្បានបង្ហាញថា អសត្ភ្ពសកីសក 
ទូទាំងសបសទេកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៩ មានកសមិត ២៣,៩ ភ្គរយ។ 
ចំដ�កឯសៅភ្ំសពញមានកសមិត ៩,៣ ភ្គរយ សៅត្ម 
ទីជនបទ មានកសមិត ២៧,៥ ភ្គរយ ស�ើយសៅត្មទីសបជរុំជន 
ស្្សងៗសទៀតមានកសមិត ១២,៧ ភ្គរយ។ សបើសសបៀបសធៀបសៅ 
នទឹងការគ�ន្ត្មវិធីស្សេ្តមរុន អសត្ភ្ពសកីសកទូទំាងសបសទេ 
កម្ពុជាសៅឆ្នាំ ២០០៩ មាន ២០,៧ ភ្គរយ។ ការសសបៀបសធៀប 
លមអិតរវាងវិធីស្សេ្តៃ្ី និងវិធីស្សេ្តពីមរុនមានបង្ហាញជូនសៅ 
ឧបេម្ន្ធ័ទី១។ 
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េរុសកិតភ្ព ប៉រុដន្តជាទូសៅ សករុមអ្កវិភ្គបានយល់សេប 
គ្នាថា បញ្ហាសនះមិនដមនសកើតស�ើងសៅឆ្នាំ ២០០៧ និង 
ឆ្នាំ ២០០៩ សទ។ 

ភាព្កី្ក្តូវបាៃកាត់រែៃ្ថយ្េរែ់តំរែៃ់ទាំងអស់ សៅ 
ទូទាំង្រែសទស រែ៉ុបៃតែបាៃសកើតស�ើង ក្ពុងសពលខុសៗោនា។ 
សោយស្រសបជាពលរដ្ឋសបមា� ៨០ ភ្គរយ រេ់សៅ 
ត្មទីជនបទ វាមិនដមនជាការចដម្កសទ ដដលអសត្ភ្ព 
សកីសកសៅទូទាំងកម្ពុជាមានទំសន្រ ដូចនទឹងអសត្ភ្ពសកីសក
សៅត្មទីជនបទ។ សៅភំ្សពញ ការកាត់បនថែយភ្ពសកីសក 
សេ្ើរដតទាំងអេ់បានសកើតស�ើងពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ 
២០០៧ ស�ើយអសត្ភ្ពសកីសកបានសកើនស�ើង សៅឆ្នាំ 
២០១០។ ចំដ�កឯសៅទីសបជរុំជនដថទសទៀត អសត្ភ្ព 
សកីសកបានធ្លាក់ចរុះពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១០ ស�ើយ 
បានសកើនស�ើងសៅឆ្នាំ ២០១១។ (ក្រាហ្វិ្  ៦)

សរែើសិៃជាសេសរៀរែចំកម្មវិធី សដើម្បីជរួយកាត់រែៃ្ថយភាព  
្កី្ក កម្មវិធីទាំងសោះ្តូវបតស្តាតសៅសលើ្រែជាពលរដ្ឋសៅ
តាមទីជៃរែទ សហើយសកម្មភាពររែស់កម្មវិធី្តូវបតសលើក 
កម្ស់មូលធៃមៃុស្ស ៃិង្បាក់ចំ�ូល សៅតាមតំរែៃ់ 
ជៃរែទ បដលក្ពុងសោះររួមមាៃសុខភាព អរែ់រំ កសិកម្ម 
ជលផល ៃិងការង្រពាក់ព័ៃ្ធមរួយចំៃរួៃសទៀត។ គិតមក 
សតទឹមឆ្នាំ២០១១ អសត្ថនភ្ពសកីសកសៅទីជនបទមានអសត្
្្េ់ជាងតំបន់ដថទសទៀត។ សៅជនបទ អសត្ភ្ពសកីសក 
មានកសមិត ២៣,៧ភ្គរយ សៅភ្ំសពញ ១,៥ ភ្គរយនិង 
សៅទីសបជរុំជនដថទសទៀត ១៦,១ ភ្គរយ។ សទាះបីជាអសត្
ភ្ពសកីសកសៅជនបទសធៀបនទឹងទីសក រុងបានធ្លាក់ច រុះក្ត ី  
(ពី ២៧,៦ ភ្គរយ ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ មក ១៤,៩ ភ្គរយ 
ក្ពុងឆ្នាំ ២០១១) ចំនួនពលរដ្ឋសកីសកសៅជនបទសៅដតមាន
ចំនួនសសចើនសៅស�ើយ។ ក្ពុងចំសណាមសបជាពលរដ្ឋសកីសក 
ទូទាំងសបសទេ ១០ ន្ក់ មាន ៩ ន្ក់រេ់សៅទីជនបទ។ 
សនះសោយស្រ សបជាពលរដ្ឋរេ់សៅទីសករុង មានដត ២១,២  
ភ្គរយថនសបជាពលរដ្ឋេររុបប៉ រុ សណាណះ។ ចំដ�កឯ 
ទីជនបទ មានសបជាពលរដ្ឋរ�ូតដល់ ៧៨,៨ ភ្គរយ 
ឯសណាះ។ (តមើល�រា�រាង ១)

មកសតទឹម ២៣,៩ ភ្គរយ សៅឆ្នាំ ២០០៩។ សគេសងកេត 
ស�ើញថា មានដតសបសទេមួយចំនួនតូចប៉រុសណាណះ ដដល 
អាចកាត់បនថែយអសត្ភ្ពសកីសកបានសលឿន ដូចកម្ពុជាក្ពុងឆ្នា ំ
២០០៩។ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ មក សល្បឿនថនការកាត់  
បនថែយភ្ពសកីសកមានកសមិតល្មវិញ។ (ក្រាហ្វិ្  ៥) 

ោមាៃៃរោមានាក់េិតថា កម្ពុជាអាចកាត់រែៃ្ថយភាព្កី្ក
បាៃយ៉ាងសលឿៃដូសចានាះសទ។ សោយស�តរុសនះស�ើយ បន្ទាប់ 
ពីលទ្ធ្លថនការគ�ន្បានសចញមក មានអ្កវិភ្គ 
ជាសសចើនបានសតួតពិនិត្យសលើការគ�ន្សនះ ក្ពុងសន្ះរួមមាន 
ទាំងអ្កជំន្ញទាំងសៅខ្ងក្ពុង និងខ្ងសសរៅធន្គ្រ 
ពិភពសល្ក។ ស�ើយលទ្ធ្លពីការគ�ន្សនះសតូវបាន 
យកសៅសសបៀបសធៀបជាមួយនទឹងេូចន្ករដថទៗសទៀត។ 
ការគ�ន្អតិ្រណាឆ្នា ំ  ២០០៨ អាចមិនមាន 

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្ម អ.េ.េ.ក 

ក្រាហ្វិ្ ៥៖ អកតាភាពកកជីកកសៅេូទាំងកម្នុជា និងកកមិតលសមអៀងេ្ិតិពជីការគណនា 

ក្រាហ្វិ្ ៦៖ អកតាភាពកកជីកកតាមតំបន់េំខាន់ៗឆ្ាំ ២០០៤ ដល់ឆ្ាំ ២០១១

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្ម អ.េ.េ.ក ។ 

អ្
តា

ភា
ព្

កី្
ក

អ្
តា

ភា
ព្

កី្
ក

ភ្ំសពញ

ទីសបជរុំជនដថទសទៀត
ជនបទ
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ពលរដ្ឋមាៃជីវភាពដុៃោរែផង។ េន្េ្សន៍គមាលាតថនភ្ព 
សកីសកដដលជាេន្េ្សន៍េសមាប់វាេ់ដវងថា សតើសបជាពល- 
រដ្ឋសកីសកមានកសមិតភ្ពសកីសកដល់កសមិតណាសន្ះ បានធ្លាក់ចរុះ 
គួរឲ្យកត់េមាគាល់ពីអសត្ ១៦,២ ភ្គរយសៅឆ្នាំ ២០០៤ 
មកសតទឹម ៤,២ភ្គរយសៅឆ្នាំ២០១១។ េូម្បីដតេន្េ្សន៍
ជសសរៅថនភ្ពសកីសក ដដលជាវិធីស្សេ្តេសមាប់វាេ់ដវង 
 ស្ថានភ្ពរបេ់សបជាពលរដ្ឋសកីសកបំ្រុតក្ពុងចំសណាមសបជា- 
ពលរដ្ឋសកីសកទាំងអេ់ក៏បានៃយចរុះសៅក្ពុងអំ�ពុងសពល 
ដូចគ្នាសនះ សោយបានៃយចរុះពី ៦,៦ ភ្គរយមកសតទឹម ១,៣  
ភ្គរយ។ សោយេន្េ្សន៍ទាំងពីរសនះមានទំសន្រធ្លាក់ចរុះ 
ទាំងសៅតំបន់ជនបទ និងសៅតំបន់ទីសបជរុំជន។ 

ចំោយសលើការស្រែើ្បាស់ររែស់្រែជាពលរដ្ឋមានាក់ៗ 
បាៃសកើៃស�ើង ៣៧,៨ ភាេរយ ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ 
២០១១ (៤,៧ ភាេរយក្ពុង ១ឆ្នាំ)។ ចំប�កឯកំស�ើៃ
នៃផលិតផលក្ពុង្សុកក្ពុងមានាក់ៗ ក្ពុងអំ�ពុងសពលដូចោនា 
មាៃ ៥០,៩ ភាេរយ ។ សោយស្រដតបន្ទាត់ភ្ពសកីសក 
សតូវបានកំ�ត់ត្មថៃ្សៃរពីមួយឆ្នាំសៅមួយឆ្នាំ អសត្ភ្ព 
សកីសកអាសេ័យសៅនទឹងការដសបសបួលថនចំណាយ និង  
របាយថនកសមិតចំណាយរបេ់ពលរដ្ឋទូទាំងសបសទេ។   
សដើម្បីឲ្យសគអាចដេវងយល់អំពីស្ថានភ្ពថនការកាត់បនថែយ
ភ្ពសកីសក សគសតូវសសបៀបសធៀបកំស�ើនថនចំណាយសលើការ 
សសបើសបាេ់របេ់ពលរដ្ឋមានាក់ៗ សៅនទឹងកំស�ើន្លិត្ល 
ក្ពុងសេរុកក្ពុងមានាក់ៗ។ ការសសបៀបសធៀបបានបង្ហាញថា ពីឆ្នាំ 
២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ កំស�ើនេររុបថនចំណាយសលើការ 
សសបើសបាេ់របេ់មនរុេ្សមានាក់ៗមាន ៣៧,៨ ភ្គរយ 
ចំដ�កឯ កំស�ើន្លិត្លក្ពុងសេរុកក្ពុងមានាក់ៗ មាន 
៥០,៩ ភ្គរយ។

េូចន្ករវាេ់ដវងកសមិតជីវភ្ពពលរដ្ឋស្្សងៗ 
សទៀត

របាយការ�៍សៃះ បាៃេ�ោសៃ្ទស្សៃ៍្ទព្យសម្បតតែិ 
សោយរារែ់រែ្្ចហូលៃូវររែស់ររែរស្រែើ្បាស់ចំៃរួៃ ៤៤ មុខៃិង 
ស្ថាៃភាពលំសៅោឋាៃ ៣៤ សូចោករ សោយស្រែើព័ត៌មាៃ
បដលបាៃមកពីការអសងកេតសសដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា។ 

ស្មារែ់្កុម្េរួស្របដលមាៃ្សតែីជាសម្េរួស្រ សេមិៃ 
ស�ើញថា ភាព្កី្កមាៃក្មិតខ្ស់ជាង្េរួស្របដលមាៃ 
រែុរសជាសម្េរួស្រស�ើយ។ ត្មទំសន្រពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ 
ឆ្នាំ ២០១១ ក្ពុងឆ្នាំ្្ះ សគួស្រដដលមានសេ្តីជាសមសគួស្រ
មានអសត្ភ្ពសកីសក្្េ់ជាងសគួស្រ ដដលមានបរុរេជា 
សមសគួស្រ ប៉រុដន្តសៅឆ្នាំ្ ះ្ សគួស្រដដលមានសេ្តជីាសមសគួស្រ 
មានអសត្ភ្ពសកីសកទាបជាងសគួស្រ ដដលមានបរុរេជា 
សមសគួស្រ ដូសច្ះស�ើយ គមាលាតសនះមានតិចតួចប៉រុសណាណះ 
(�រា�រាងទវី១) ។ សបជាពលរដ្ឋដដលពរុំដមនជាពលរដ្ឋដ្្រមាន 
សបមា� ២,៩ ភ្គរយ ថនសបជាពលរដ្ឋេររុប ស�ើយព័ត៌-
មានដដលបានមកពីការអសងកេត េសមាប់ពួកសគអាចសជឿជាក់ 
បានដតឆ្នាំ ដដលេំណាកគំរូធំប៉រុសណាណះ។ ពីឆ្នាំ ២០០៤  
ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ សគួស្រដដលមានសមសគួស្រមិនដមនជា 
ជនជាតិដ្្រមានអសត្ភ្ពសកីសក ៦,៥ ភ្គរយ ្្េ់ជាង  
សគួស្រដដលមានសមសគួស្រជាជនជាតិដ្្រ។ 

សៅកម្ពុជា អ្តាភាព្កី្ក ក្ពុងចំសោមកុមារសៅបត
មាៃក្មិតខ្ស់យ៉ាងខ្លាំង ។ អ្តាភាព្កី្កក្ពុងចំសោម 
្រែជាពលរដ្ឋសពញវ័យ មាៃក្មិតទារែជាង។ អសត្ភ្ព 
សកីសក ក្ពុងចំសណាមករុមារ ដដលមានអាយរុ ៦ ឆ្នាំឬទាបជាង 
សនះមានកសមិត ២៧,២ ភ្គរយ កសមិតសនះសលើេអសត្  
ភ្ពសកីសកក្ពុងចំសណាមមនរុេ្សសពញវ័យ ១០ ភ្គ រយ។  
អសត្ភ្ពសកីសកកាន់ដតមានកសមិតទាប េសមាប់សករុមសបជា- 
ពលរដ្ឋអាយរុកាន់ដត្្េ់ស�ើងៗ ស�ើយេសមាប់សករុមសបជា-
ពលរដ្ឋមនរុេ្សចាេ់អសត្សនះ មានកសមិតទាបបំ្រុត។ ក្ពុង 
ចំសណាមសបជាពលរដ្ឋដដលមានអាយរុ ៦០ ឆ្នាំស�ើងសៅ 
អសត្ភ្ពសកីសកមានដត ១៥,៤ ភ្គរយ ប៉រុសណាណះ។ សបការ 
សនះបានឆ្ពុះបញ្ចាំងពី សបថព�ី របេ់សបជាពលរដ្ឋកម្ពុជា  
ដដលសៅដតទំនរុកបសមរុង មនរុេ្សចាេ់។ ការទំនរុកបសមរុង 
មនរុេ្សចាេ់ ក៏មានភ្ពង្យសេួលជាងមរុនដដរ សោយស្រ 
ដតក្ពុងសគួស្រនីមួយៗ មានមនរុេ្សសពញវ័យសធវើការ ចំនួន 
សសចើនជាងមរុន។ 

ភាព្កី្កសៅកម្ពុជាមិៃ្តឹមបត្យចុះរែ៉ុសោណះសទ រែ៉ុបៃតែ 
្រែជាពលរដ្ឋ្កី្ករែច្ចពុរែ្បៃ្ មាៃស្ថាៃភាពល្អ្រែសសើរជាង 
្រែជាពលរដ្ឋ្កី្កពីអតីតកាល ក្ពុងសោះរារែ់ទាំង្រែជា- 
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 ឆ្នាំ
 ២០០៤ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១
អ្តាភាព្កី្ក
សរុរែ ៥៣,២% ៥០,១% ៣៨,៨% ២៣,៩% ២២,១% ២០,៥%
  សមសគួស្រជាបរុរេ ៥៣,៦% ៥១,១% ៣៨,៧% ២៤,២% ២២,៦% ២០,១%

  សមសគួស្រជាសេ្តី ៥១,៣% ៤៥,៥% ៣៩,០% ២២,៤% ១៩,៣% ២២,៥%

   សមសគួស្រជាជនជាតិដ្្រ ៥៣,០% េំណាកតូច េំណាកតូច ២៣,៦% េំណាកតូច េំណាកតូច

   សមសគួស្រមិនដមនជាជនជាតិដ្្រ 
    (ជនជាតិភ្គតិច) ៥៩,២% េំណាកតូច េំណាកតូច ៣០,៣% េំណាកតូច េំណាកតូច

   ០-៦ ឆ្នាំ ៦២,៥% ៥៧,៦% ៤៧,៧% ៣០,៤% ៣០,៦% ២៧,២%
   ៧-២០ ឆ្នាំ ៥៧,៣% ៥៤,៧% ៤៣,៥% ២៧,0% ២៥,៤% ២៣,៩%
   ២១-៥៩ ឆ្នាំ ៤៨,២% ៤៥,៦% ៣៤,២% ២០,៩% ១៨,៦% ១៧,៣%

   ៦០ ឆ្នាំ ៤២,៩% ៤១,២% ៣០,១% ១៧,០% ១៣,០% ១៥,៤%

សៃ្ទស្សៃ៍េមាលាតភាព្កី្ក
សរុរែ ១៦,២% ១៥,៦% ១០,៤% ៥,៣% ៤,៧% ៤,២%
   ភ្ំសពញ ៤,០% ០,៤% ០,៦% ០,៩% ០,៨% ០,២%
   ទីសបជរុំជនស្្សងសទៀត ១១,៦% ១០,៤% ៦,៥% ២,៥% ២,៤% ៣,៥%

   ជនបទ ១៨,១% ១៨,២% ១២,១% ៦,១% ៥,៤% ៤,៨%

ជស្រៅភាព្កី្ក(សៃ្ទស្សៃ៍ជស្រៅភាព្កី្ក)
សរុរែ ៦,៦% ៦,៥% ៣,៩% ១,៧% ១,៥% ១,៣%
ការររួមចំប�កររែស់កតាតាទាំងសៃះ
សរុរែ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០%
   ភ្ំសពញ ២,៥% ០,៥% ០,៦% ១,៧% ២,០% ០,៨%
   ទីសបជរុំជនស្្សងសទៀត ៨,១% ៧,២% ៧,១% ៥,១% ៥,៩% ៨,២%

   ជនបទ ៨៩,៤% ៩២,៣% ៩២,៣% ៩៣,២% ៩២,១% ៩១,០%

ចំោយសលើការស្រែើ្បាស់ជាមធ្យមររែស់ពលរដ្ឋមានាក់ៗក្ពុងមរួយន្ងៃ េិតតាមន្លៃស្រឆ្នាំ២០០៩, ភ្ំសពញ
(រែោទាត់ភាព្កី្ក = ៥.៣២៦,៣៦)
ទូទាំងកម្ពុជា ៦.៣៩៩ ៧.១៧៦ ៧.៥៨0 ៩.៣២៥ ៩.១0៥ ៨.៨១៥
កំស�ើនក្ពុងមួយឆ្នាំៗចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ៣,៩% ៤,៣% ៧,៨% ៦,១% ៤,៧%
កំស�ើនេររុបចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤  ១២,១% ១៨,៥% ៤៥,៧% ៤២,៣% ៣៧,៨%

�រា�រាង ១៖ អកតាភាពកកជីកក, គម្ាតភាពកកជីកក, ជសករៅភាពកកជីកក,និងការរួមចំបណករបេ់កតា្ាទាំងសនះក្នុងការកាត់បន្យភាពកកជីកក

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយដ្អកត្មគ�នីជាតិ។
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ររែស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតជាបាៃរីកចស្មើៃេរួរឲ្យកត់សមាគាល់ 
បមៃ។ សៅឆ្នាំ ២០១០ ការេិកសោមួយបានសធវើស�ើងសោយ 
ស�អូ (Leo) និង បាមីដញ៉ (Barmeier) េ្តីពីវឌ្ឍនភ្ព 
សគ្លសៅេ�េ្សវត្សន៍របេ់សបសទេសបដ�លចំនួន៧៦ 
ដដលជាសបសទេសកីសកបំ្រុត ចាត់ថានាក់សោយេមាគមអភិ- 
វឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថនធន្គ្រពិភពសល្ក (IDA)។ ការេិកសោ 
សនះបានសសបៀបសធៀបភ្ពរីកចសសមើនរបេ់សបសទេនីមួយៗ 
សៅនទឹងចំ�ុចសៅេំខ្ន់ៗរបេ់សគ្លសៅេ�េ្សវត្សន៍ 
មានជាអាទិ៍ភ្ពសកីសកភ្ពអត់ឃ្លាន វិេមភ្ព សយនឌ័រ 
វិេ័យអប់រំ អសត្មរ�ៈករុមារ វិេ័យេរុ្ភ្ព និង 
វិេ័យទទឹកស្អាត។ សបេិនសបើេូចន្ករនីមួយៗ ដដលមាន 
ភ្ពរីកចសសមើនអាចេសសមចបានចំ�ុចសៅ ឬក៏េសសមច  
សលើេចំ�ុចសៅសន្ះ សគឲ្យពិន្ពុមួយ។ ចំសពាះេូចន្ករ 
ទាំងឡាយណាដដលមានភ្ពរីកចសសមើនដត ៥០ ភ្គរយ 
សគឲ្យពិន្ពុវា ចំនួនកន្ះពិន្ពុ។ ចំសពាះេូចន្ករស្្សងៗសទៀត
ដដលមានការរីកចសសមើនទាបជាង សគឲ្យពិន្ពុេូន្យ។ កម្ពុជា 
បានទទួលពិន្ពុ ៥,៥ ស�ើយពិន្ពុសនះបានសធវើឲ្យកម្ពុជាជាប់ 
ថានាក់លអបំ្រុតទី៥ សេ្ើនទឹងសបសទេសនបា៉ាល់ ស�ើយទាបជាង  
សបសទេឡាវ និងសបសទេសវៀតណាមដតបន្តិចប៉រុសណាណះ។ 

ចំោត់ថានាក់ររែស់កម្ពុជាពាក់ព័ៃ្ធសៅៃឹងការអភិវឌ្ឍ  
មៃុស្សសៅបតមាៃក្មិតទារែ ក៏រែ៉ុបៃតែការប្រែ្រែរួលចំោត់
ថានាក់សៃះ ក្ពុងរយៈសពល ១០ ឆ្នាំ ចុងស្កាយ ល្អជាងសេ 
រែំផុត ក្ពុងចំសោម្រែសទសោោក្ពុងតំរែៃ់។ការអភិវឌ្ឍន៍ 
មនរុេ្សសៅសលើពិភពសល្កសតូវបានត្មោនវាយតថម្  
សោយភ្នាក់ង្រអភិវឌ្ឍន៍អង្ការេ�សបជាជាតិ (UNDP) 
សោយសសបើេន្េ្សន៍អភិវឌ្ឍមនរុេ្ស។ េន្េ្សន៍អភិវឌ្ឍ 
មនរុេ្សសតូវបានគ�ន្ សោយសសបើេូចន្ករេំខ្ន់ៗ 

(េន្េ្សន៍សទព្យេម្បត្តិជាការវាេ់ដវងរបេ់របរសសបើ 
សបាេ់សៅក្ពុង្ះ្និងស្ថានភ្ពលំសៅោឋាន ស�ើយវិធីស្សេ្ត 
សនះ សតូវបានសគយកមកសសបើសបាេ់ សដើម្បីវាេ់ដវងជីវភ្ព 
របេ់សបជាពលរដ្ឋេសមាប់រយៈសពលដវង ជំនួេេូចន្ករ 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់ពលរដ្ឋមានាក់់ៗ)។ សយើងសសបើ
េូចន្ករេនេ្្សន៍សទព្យេម្បត្តពីិរយា៉ាង។ ទី១ សសបៀបសធៀប 
ការដសបសបួលេនេ្្សន៍សទព្យេម្បត្តនិទឹងការដសបសបួលចំណាយ 
សលើការសសបើសបាេ់របេ់ពលរដ្ឋមានាក់់ៗ។ ទី២ សយើង 
សសបៀបសធៀបអសត្ភ្ពសកីសក ដដលបានមកពីការគ�ន្ 
េន្េ្សន៍សទព្យេម្បត្តិ សៅនទឹងភ្ពសកីសកជាក់ដេ្តងដដល 
បានការគ�ន្ការចំណាយរបេ់ពលរដ្ឋពីឆ្នាំ ២០០៤ 
ដល់ ឆ្នាំ ២០១១។ (�រា�រាង ២)

លទ្ធផលបាៃរែង្ហាញថា ទំសោរនៃសៃ្ទស្សៃ៍្ទព្យ- 
សម្បតតែិមាៃលក្ខ�ៈ្សសដៀងសៅៃឹងទំសោរចំោយសលើ 
ការស្រែើ្បាស់ សហើយអ្តាភាព្កី្កេ�ោពីវិធីស្្សតែ
ទាំងពីរសៃះ ក៏មាៃទំសោរ្សសដៀងោនាបដរ។ កំស�ើន 
េន្េ្សន៍សទព្យេម្បត្តិបានសកើនស�ើង ៤៥,៦ ភ្គរយ 
ក្ពុងរយៈសពល ៧ឆ្នាំ ទាបជាងកំស�ើនជាមធ្យមថនចំណាយ 
សលើការសសបើសបាេ់ជាមធ្យមរបេ់ពលរដ្ឋមានាក់ៗ ដដលបាន 
សកើនស�ើង ៥៦,៥ ភ្គរយ។ សលើេពីសនះសទៀត ពីឆ្នាំ 
២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០១១ អសត្ភ្ពសកីសកបានពីការ 
គ�ន្ត្មេន្េ្សន៍សទព្យេម្បត្តិបានធ្លាក់ចរុះសបមា� 
៦៣,៣ភ្គរយ ចំដ�កឯអសត្ភ្ពសកីសកពិតគ�ន្ត្ម 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់បានធ្លាក់ចរុះសបមា� ៦១,៤ 
ភ្គរយ។ 

ការសិកសាឯករាជ្យសផ្សងៗក៏បាៃរែង្ហាញថា ជីវភាព  

វិធីស្្សតែវាស់បវង
តនមលៃ អ្តាភាព្កី្ក

២០០៤ ២០១១ បដសមបសមួល ២០០៤ ២០១១ បដសមបសមួល

សៃ្ទស្សៃ៍្ទព្យសម្បតតែិ ១,៦ ២,៣ ៤៥,៦% ៤១,៦% ១៥,៣% -៦៣,៣%

ចំោយសលើការស្រែើ្បាស់ ២.៦៩៣ ៤.២១៤ ៥៦,៥% ៥៣,២% ២០,៥% -៦១,៤%

�រា�រាង ២៖ េន្ទេាសន៍កេពាយេមាបត្តិនិងចំណាយសលើការសកបើករាេ់សៅកម្នុជា
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មកសតទឹមមួយភ្គបួន, ចំនួនសគួស្រដដលមានបង្ន់ 
អន្ម័យបានសកើនស�ើងសទវរដង, ចំនួនសគួស្រដដលមាន 
ទទឹកស្អាតសសបើសបាេ់បានសកើនស�ើងជិត ១០ភ្គរយ។ ប៉រុដន្ត 
អវដីដលជាបញ្ហាសន្ះ សគេសងកេតស�ើញថា ការសសបើសបាេ់អរុេ 
េសមាប់ចមអិនម្ហូបអាហារមានការធ្លាក់ចរុះតិចតួចសៅទូទាំង
សបសទេ ស�ើយសបើសៅត្មទីជនបទវិញសេ្ើរដតមិនមានការ
ធ្លាក់ចរុះបន្តចិសស្ះ។ េសមាប់េូចន្ករទំាងសនះ សគេសងកេត 
ស�ើញថា សករុមសបជាពលរដ្ឋសកីសកបំ រ្ុតសៅឆ្នា២ំ០១១ មាន
ស្ថានភ្ពសបសេើរជាងសករុមសបជាពលរដ្ឋជីវភ្ពមធ្យមកាល
ពីឆ្នាំ២០០៤។ ឧទា�រ�៍សបជាពលរដ្ឋសកីសកបំ្រុតសៅឆ្នាំ 
២០១១ មានលទ្ធភ្ពសសបើសបាេ់សភ្ើងអគ្ិេនី ទទឹកស្អាត 
បង្ន់អន្ម័យ និងមានដំបូល្្ះ សគ្ន់សបើជាងសបជាពលរដ្ឋ 
ជីវភ្ពមធ្យមកាលពីឆ្នាំ ២០០៤។ (�រា�រាង ៣)

ពីឆ្នា២ំ០០៤ ដល់ ឆ្នា២ំ០១១ សគេសងកេតស�ើញរបេ់របរ 
សសបើសបាេ់សៅក្ពុង្្ះរបេ់សបជាពលរដ្ឋមានការសកើនស�ើង 
គួរឲ្យកត់េមាគាល់។ �រា�រាងទវី ៤បានបង្ហាញថា អសត្ 
សគួស្រសបជាពលរដ្ឋ ដដលមានរបេ់របរសសបើសបាេ់ក្ពុង្្ះ 
សៅ ឆ្នាំ២០១១ មានសសចើនជាង ៧ឆ្នាំមរុនសបដ�លពីរដង។ 
សបជាពលរដ្ឋសកីសកបំ្រុតសៅឆ្នា ំ២០១១មានរបេ់របរ 
សសបើសបាេ់ក្ពុង្្ះ សសចើនជាងសបជាពលរដ្ឋ មានជីវភ្ពមធ្យម 
កាលពីឆ្នា២ំ០០៤។ �រា�រាងទវី ៤បានបង្ហាញថា សបជាពលរដ្ឋ 
បញ្ចភ្គទាបបំ្រុតសៅឆ្នាំ២០១១មានរបេ់របរសសបើសបាេ់ 
ក្ពុង្្ះសសចើនជាង សបជាពលរដ្ឋក្ពុងបញ្ចភ្គកណាដាលកាល 
ពីឆ្នាំ ២០០៤ សេ្ើរដតសគប់មរុ្ទាំងអេ់ សលើកដលងដត 
ទូរទេ្សន៍មួយសចញ។ (�រា�រាង ៤)

ពាក់ព័ន្ធនទឹងបញ្ហាេរុ្ភ្ព បញ្ហាអប់រំ និងកសមិតជីវភ្ព 
រេ់សៅរបេ់ពលរដ្ឋ។ លទ្ធ្លថនេន្េ្សន៍សនះបាន 
បង្ហាញថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១០ សបសទេ 
កម្ពុជា មានការដកលមអសសចើនជាងសគបំ្រុត សបើសធៀបនទឹង 
សបសទេន្ន្ ក្ពុងតំបន់ក្ពុងអសត្ ១៨ ភ្គរយដដលអសត្ 
សនះ្្េ់ជាងសបសទេចិន និងសបសទេឡាវ (១៦ ភ្គរយ) 
សពមទាំងសបសទេសវៀតណាម (១២ ភ្គរយ)។ សទាះបីជា 
យា៉ាងសនះក្តី សបើសសបៀបសធៀបបណាតាសបសទេន្ន្ ក្ពុងតំបន់ 
សៅឆ្នាំ ២០១១ កម្ពុជាសៅដតមានចំណាត់ថានាក់អន់ជាងសគ
បំ រ្ុត និងចំណាត់ថានាក់ទី ១៣៩ សលើពិភពសល្ក សោយស្រ 
េន្េ្សន៍អភិវឌ្ឍមនរុេ្សសៅកម្ពុជាសេ្ើនទឹង ០,៥២៣។ 
(ក្រាហ្វិ្ ៧)

ស្ថានភ្ព្ះ្េដម្បង និងរបេ់របរសសបើសបាេ់ក្ពុង្ះ្

សេសសងកេតស�ើញថាស្ថាៃភាពផ្ទះសបម្បងររែស់ពលរដ្ឋ
មាៃការបកលម្អ្េរែ់បផ្កទាំងអស់ ររួមមាៃការបកលម្អ 
ដំរែូល ជញ្ជាំង ៃិងក្មាលឥដ្ឋការ៉ូ មាៃទឹកស្អាត អេ្គិសៃី 
ៃិងមាៃរែង្គៃ់អោម័យស្រែើ្បាស់។ ជាអាទិ៍ក្ពុងរយៈសពល 
សបាំពីរឆ្នាំ គឺពី ឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០១១ សគេសងកេត 
ស�ើញថា លំសៅោឋានរបេ់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការដកលមអគួរ
ឲ្យកត់េមាគាល់។ ចំនួនសគួស្រ ដដលមានដំបូល្្ះរឹងមាំ 
បានសកើនស�ើងពីមួយភ្គបី សៅមួយភ្គពីរ, ចំនួនសគួស្រ
ដដលមានសភ្ើងសសបើសបាេ់បានសកើនស�ើង៣ដង មានចំនួន 
៣៧,៥ភ្គរយសៅ ឆ្នាំ ២០១១, ចំនួនសគួស្រដដលមាន 
ចសងកេៀងសសបងកាតេសមាប់បំភ្ឺបានៃយចរុះពីមួយភ្គពីរ 

ក្រាហ្វិ្ ៧៖  បបកមបកមរួលេូចនាករអភិវឌាឍន៍មនុេាសរបេ់បណា្ាកបសេេមួយចំនួនពជីឆ្ាំ២០០០ ដល់ឆ្ាំ២០១០

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្កសោយសយាងត្មរបាយការ�៍សបចាំឆ្នាំរបេ់ភ្នាក់ង្រអភិវឌ្ឍន៍អង្ការេ�សបជាជាតិ  

ទូទាំងពិភពសល្ក សវៀតោម អាសុីខ្ងសកើត ចិៃ ឡាវ កម្ពុជា
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េរុវតថែ ិភ្ពសៅត្មេ�គមន៍បានសកើនស�ើងសបដ�ល 
មួយភ្គបី។ សបជាពលរដ្ឋជិត ៨០ ភ្គរយបាននិយាយ 
ថាេ�គមន៍របេ់គ្ត់មានេរុវតថែិភ្ពជាងមរុន ចំដ�កឯ 
អំសពើឆក់ប្ន់បានធ្លាក់ចរុះពី ៤ ភ្គរយសៅឆ្នាំ ២០០៤ 
មកសតទឹម ២,៦ ភ្គរយសៅឆ្នាំ ២០១១។ (�រា�រាង ៥)

វិេមភ្ពថនការចំណាយរបេ់សបជាពលរដ្ឋមានាក់ៗ  
និងកំស�ើនថនការចំណាយ

ចារែ់ពីឆ្នាំ២០០៧មក សេសសងកេតស�ើញថា វិសមភាព 
បាៃធាលាក់ចុះ ៤ ឆ្នាំជារែ់ៗោនា។ មរុនសនះបន្តិច កាលពីឆ្នាំ 
២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០០៧ សគេសងកេតស�ើញថា វិេមភ្ព  

រយៈសពលខវះខ្តសស្បៀងររែស់្រែជាពលរដ្ឋបដល  
ជរួរែ្រែទះការខវះខ្តសស្បៀងមាៃរយៈសពលខលៃីជាងមុៃ។ 
តាមសហេមៃ៍ ្រែជាពលរដ្ឋមាៃសុវត្ថភិាពជាងមុៃ សហើយ 
ឧ្កិដ្ឋកម្មក៏មាៃតិចជាងមុៃបដរ។ វិធីស្សេ្តមួយសទៀត 
សដើម្បីវាេ់ដវងជីវភ្ពរេ់សៅរបេ់សបជាពលរដ្ឋគឺការស្ក
េួរសបជាពលរដ្ឋសោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភ្ពរេ់សៅសបចា ំ
ថៃ្ងរបេ់ពួកសគ ស�ើយបន្ទាប់មកសតូវយកចសម្ើយសន្ះយក 
មកសសបៀបសធៀបគ្នា ពីសពលមួយសៅសពលមួយ។ កាលពីឆ្នាំ 
២០០៤ សបជាពលរដ្ឋសកីសកដដលជួបសបទះការ្វះខ្ត 
សេ្បៀងមានរយៈសពលសបដ�លពីរេបា្ត�៍ ប៉ រុដន្តសៅ 
ឆ្នាំ ២០១១ រយៈសពលជួបសបទះការ្វះខ្តសេ្បៀងមាន 
សបដ�លកន្ះេបា្ត�៍ប៉រុសណាណះ។ សលើេពីសនះសៅសទៀត  

�រា�រាង  ៣៖  សា្ានភាពលំសៅដ្ានេំខាន់ៗ (%ននកគរួសារ) តាមឆ្ាំ និងតាមបពា្ចភាគសៅកម្នុជាឆ្ាំ២០០៤-២០១១

េូចន្ករដដលមានព�៌សលឿងមានន័យថាជីវភ្ពពលរដ្ឋមានភ្ពវិជ្ជមាន។ Q3 សៅឆ្នាំ២០០៤គឺជាបពា្ចភ្គកណាតាល។ Q1 សៅឆ្នាំ២០១១គឺជាបពា្ចភ្គសសកាមសគបំ្រុត។ 
សបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរបេ់ធន្គ្រពិភពសល្ក សោយដ្អកត្មអសងកេតខ្ងេង្ម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (អ.េ.េ.ក)

ឆ្នាំ

២០០៤ ២០១១

ដំបូល សល្�ៈ ៣៤,៥% ៤,១%

សបភពសភ្ើង
េសមាប់
អគ្ិេនី

ភ្ជាប់សៅនទឹងបណាតាញ 
អគ្ិេនី

១២,៧% ៣៧,៥%

អាគរុយ ២៤,៤% ៣៥០%

ចសងកេៀងសសបងកាត ៥៥,០% ២៣,៤%

ទទឹកស្អាតសសបើសបាេ់
សៅរដូវសបាំង

ទរុសយារ,អ�តាតូងមានគសមប,
ទទឹកេ្ទឹង,ទទឹកសភ្ៀង

៣៧,៦% ៤៦,២%

៣៥,៧% ៣៥,៩%

បង្ន់អន្ម័យ

បង្ន់អន្ម័យមាន
គសមបសតទឹមសតូវ

២០,៨% ៤២,១%

បង្ន់អន្ម័យពរុំមាន
គសមបសតទឹមសតូវ

៧៤,២% ៥៤,០%

សបភពថាមពល
េសមាប់ចមអិនអាហារ

ហាគាេ ៥,៩% ១២,២%

អរុេ ៨៤,៦% ៧៩,៨%

ដំបូលរឹងមាំ អគ្ីេនី ទទឹកស្អាត បង្ន់អន្ម័យ
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សសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋសកីសក សៅនទឹងការចំណាយសលើ
ការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋអ្កមាន សគស�ើញថាសករុម  
សបជាពលរដ្ឋអ្កមានចំណាយសលើេសករុមសបជាពលរដ្ឋអ្ក  
សកីសក ៥ ដងកាលពី ឆ្នាំ២០០៤ បន្ទាប់មកសកើនស�ើងជាង  
៦ ដង កាលពីឆ្នាំ២០០៧ ប៉រុដន្តវាបានធ្លាក់ចរុះរ�ូតន្ឆ្នាំ 
បន្តបន្ទាប់មកសទៀត ធ្លាក់ចរុះដល់ ៤ ដងសៅឆ្នាំ២០១១។ 
(ក្រាហ្វិ្  ៨) 

វិសមភាពក្ពុងតំរែៃ់ៃីមរួយៗររែស់កម្ពុជាបាៃធាលាក់ចុះ 
ចំប�កឯវិសមភាពរវាងតំរែៃ់ៃីមរួយៗសស្ទើរបតមិៃមាៃ 
ការប្រែ្រែរួលសទ។ សដើម្បីវិភ្គបញ្ហាវិេមភ្គ សគគ�ន្ 
េន្េ្សន៍សៃល ដដលជាេន្េ្សន៍មួយសទៀតសសបើសដើម្បីរក 

បានសកើន ដដលបញ្ហាសនះជាឧបេគ្ចម្បងរារាំងការកាត ់
បនថែយភ្ពសកីសករបេ់កម្ពុជា សបើសទាះបីជាសបសទេសនះមាន
កំស�ើនសេដ្ឋកិច្្ច េ់្ក៏សោយ។ ប៉រុដន្តចាប់ពីឆ្នា ំ២០០៧ មក 
លទ្ធភ្ពបសងកេើនការចំណាយ មិនសគ្ន់ដតសកើតមានក្ពុងចំ
សណាមសបជាពលរដ្ឋសកីសកប៉រុសណាណះសទ ប៉រុដន្តកំស�ើនសនះក ៏
បានសកើតមានក្ ពុងចំសណាមសបជាពលរដ្ឋសកីសកបំ្រុត្ង 
ដដរ។ សមគរុ�ជីនីបានសកើនស�ើងពី ០,៣២៦ ក្ពុងឆ្នាំ 
២០០៤ មក ០,៣៧៤ ក្ពុងឆ្នាំ២០០៧។ ប៉រុដន្តចាប់ពីឆ្នាំ 
២០០៧ មក របាយថនការចាយវាយរបេ់សបជាពលរដ្ឋ 
សៅកម្ពុជាមានភ្ពសេ្ើគ្នាសសចើនជាងមរុន សោយគិតសតទឹមឆ្នាំ 
២០១១ សមគរុ�ជីនីសេ្ើនទឹង ០,២៨២។ សបើសគសសបើសបាេ់ 
វិធីវិភ្គមយា៉ាងសទៀត សោយសសបៀបសធៀបការចំណាយសលើការ

 ២០០៤ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

ចំដ�កបពាចាភ្គសបជាពលរដ្ឋសកី សកបំ្រុត ២0% ៨,៤% ៧,៥% ៨,៤% ៨,៥% ៩,០% ៩,៦%

ចំដ�កបពា្ចភ្គសបជាពលរដ្ឋ មានបំ្រុត ២0% ៤២% ៤៦% ៤១% ៤១% ៤០% ៣៨%

ចំដ�កបពា្ចភ្គមានបំ្រុត/សកបំ្រុត ៤,៩ ៦,១ ៤,៩ ៤,៨ ៤,៤ ៤,០

សមគរុ�ជីនី x១០០ ៣២,៦ ៣៧,៤ ៣២,៣ ៣១,៩ ៣០,២ ២៨,២

េន្េ្សន៍សៃល x១០០ ១៨,៦ ២៧,០ ១៨,២ ១៧,៩ ១៦,០ ១៣,៧

�រា�រាង ៥៖  ចំបណកននចំណាយសលើការសកបើករាេ់របេ់កកុមកបជាពលរដ្ឋ តាមបពា្ចភាគនិងតនមលៃននសមគុណជជីនជីសៅកម្នុជា

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

២០០៤ ២០១១
ទូរទេ្សន៍ ៤៦,១% ៦៣,០%
កង្ហារ ១២,៤% ២៨,៦%
ចង្ង្រានោំបាយ ២៩% ២៤,៦%
ដគសពូក ៣០៤% ៤៤,៣%
តរុអាហារ ៦,៨% ១៣,២%
មា៉ាេរុីនបូមទទឹក ៨,៣% ១៤,០%
ម៉ូតូ ២៨៦% ៥៦,៥%
ទូរេ័ព្ថដ ១២,៧% ៦៣,០%

�រា�រាង ៤៖  េូចនាកររបេ់របរសកបើករាេ់ក្នុងផ្ទះ(%ននកគរួសារ)តាមឆ្ាំ និងបពា្ចភាគសៅកម្នុជាពជីឆ្ាំ២០០៤ដល់២០១១

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។
Q៣ សៅឆ្នាំ២០០៤គឺជាបពា្ចភ្គកណាតាល។ Q១ សៅឆ្នាំ២០១១គឺជាបពា្ចភ្គសសកាមសគបំ្រុត។

ទូរទេ្សន៍ កង្ហារ ចង្ង្រានោំបាយ ដសគពូក ម៉ូតូ ទូរេ៍ព្ថដ
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របេ់ពួក្្ តួនសទ សោយស្រទទួលរង្លប៉ះពាល់ពី 
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចេកល។ សៅឆ្នាំ២០១០និងឆ្នាំ២០១១មាន
ដតសបជាពលរដ្ឋបញ្ចភ្គទាបបំ្រុតទាំងពីរប៉រុសណាណះ ដដល 
មានលទ្ធភ្ពបសងកេើនចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់្្តួន  
ចំដ�កឯសករុមសបជាពលរដ្ឋបញ្ចភ្គ្្េ់បំ្រុតទាំងពីរ  
បានបនថែយសលើការសសបើសបាេ់របេ់្្តួន។ ស�តរុសនះស�ើយ 
សទើបសគេសងកេតស�ើញថា អសត្ថនភ្ពសកីសកបានធ្លាក់ចរុះ 
តិចតួច។ (ក្រាហ្វិ្ ៩)

កត្តាទំាងពីរដដលបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើ (របាយចំណាយ 
សលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋ និងកំស�ើនចំណាយ 
សលើការសសបើសបាេ់) បានសដើរតួន្ទីសធវើឲ្យភ្ពសកីសកមានការ 
ដសបសបួល។ សដើម្បីពន្យល់ថាសតើកត្តាទាំងពីរសនះមានឥទ្ធិពល
សលើភ្ពសកីសកយា៉ាងដូចសម្តច? សយើងបានសធវើការវ ិភ្គមួយ 
ស�ើយលទ្្ធ លថនការវិភ្គសនះគឺគួរឲ្យចាប់អារម�៍្ណាេ់ 
សពាលគឺសៅឆ្នាំ្្ះ កំស�ើនចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ជា 
កត្តានំ្មរ្ុ ក្ពុងការកាត់បនថែយភ្ពសកីសក ប៉រុដន្តសៅឆ្នាំ្ ះ្សទៀត 
របាយថនការចំណាយរបេ់សករុមសបជាពលរដ្ឋជាកត្តាន្ំមរុ្
ក្ពុងការកាត់បនថែយភ្ពសកីសក។ ចំសពាះឆ្នាំ្្ះសទៀតកត្តា 
ទាំងពីរសនះបានជួយកាត់បនថែយភ្ពសកីសកសពមគ្នា ស�ើយ 
ឆ្នាំ្្ះសទៀត កត្តាទាំងពីរសនះមិនបានជួយកាត់បនថែយភ្ព 

មូលស�តរុដដលន្ំឲ្យមានវិេមភ្ព។ េន្េ្សន៍សនះអាច 
វិភ្គវិេមភ្ពក្ពុងតំបន់នីមួយៗ និងវិេមភ្ពរវាងតំបន់ 
នីមួយៗ ស�ើយវាអាចជួយសយើងឲ្យដេវងយល់ពីបញ្ហា 
វិេមភ្ព និងទំសន្រវិេមភ្ព។ លទ្ធ្លបង្ហាញថា 
េន្េ្សន៍សៃល មានទំសន្រដូចេន្េ្សន៍ជីនីដដរ គឺថាសកើន 
ស�ើងកាលពីឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់មកមានការៃយចរុះន្ឆ្នាំ
បន្តសទៀត។ សគេសងកេតស�ើញថាវិេមភ្ពក្ពុងតំបន់នីមួយៗ
សេ្ើរដតសៅដដដល ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១។ 
កាលពីឆ្នាំ២០០៤ សេ្ើ ០,០៣០ ស�ើយឆ្នាំ ២០១១ សេ្ើ 
០,០៣២។ 

កំស�ើៃចំោយសលើការស្រែើ្បាស់ជាមធ្យមអា្ស័យ
សៅៃឹងកំស�ើៃសលើការស្រែើ្បាស់ររែស់្កុម្រែជាពលរដ្ឋ 
ៃីមរួយៗ។ កាលពី ឆ្នាំ២០០៧ សគស�ើញចំណាយសលើការ 
សសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមធ្យមបានសកើនស�ើង 
ក៏ប៉រុដន្ត េសមាប់សបជាពលរដ្ឋសកីសកមិនមានស�ើញសកើនស�ើង
សទ (សនះជាមូលស�តរុ ដដលវិេមភ្ពបានសកើនស�ើងសៅឆ្នាំ 
សន្ះ)។ ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៨ និងឆ្នាំ ២០០៩ ការចំណាយសលើ 
ការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋកម្ពុជាេររុបបានសកើនស�ើង  
សលើកដលងដតចំសពាះសបជាពលរដ្ឋ ដដលជាអ្កមានបំ្រុត 
ប៉រុសណាណះ ដដលមិនបានបសងកេើនចំណាយសលើការសសបើសបាេ ់

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

ក្រាហ្វិ្ ៨៖  េន្ទេាសន៍សេល និងបបកមបកមរួលននេន្ទេាសន៍សេលសៅកម្នុជាឆ្ាំ២០០៤ដល់ឆ្ាំ២០១១

រវាងតំបន់ន្ន្ ជនបទ

ទីសបជរុំជន ភ្ំសពញ

ស
ៃ្ទស

្សៃ
៍ស្

ល
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មួយបានសកើតស�ើង ដដលសគមិនបានរំពទឹងទរុក ស�តរុការ�៍
សន្ះនទឹងសធវើឲ្យសបជាពលរដ្ឋជាសសចើនធ្លាក់ចូលក្ពុងភ្ពសកីសក 
វិញជាមិនខ្ន។ ក្ពុងការវិភ្គពីភ្ពសកីសក សគសសបើបន្ទាត ់
ភ្ពសកីសក សដើម្បីដបងដចកឲ្យដទឹងថា សបជាពលរដ្ឋណាមានាក់  
ចាត់ជាសបជាពលរដ្ឋសកីសក ឬមិនដមនជាសបជាពលរដ្ឋសកីសក 
ប៉រុដន្តអវីដដលេំខ្ន់ដដរសន្ះ សគសតូវដទឹងថា ជីវភ្ពសបជា- 
ពលរដ្ឋទំាងសន្ះ សៅចមាងាយពីបន្ទាត់ភ្ពសកីសកកសមិតណា។  
សយើងបានសសបើទេ្សនទានសនះ សដើម្បីដេវងយល់អំពីភ្ព 
សកីសក និងភ្ពង្យរងសសគ្ះសៅកម្ពុជា ស�ើយសធវើការពន្យល់ 
សៅកថា្�្ឌខ្ងសសកាម។ 

មូលសហតុបដលអ្តាភាព្កី្កធាលាក់ចុះយ៉ាងស្ចើៃ 
សោះសោយស្របត្រែជាពលរដ្ឋមរួយភាេធំមាៃជីវភាព 
ស្កាមរែោទាត់ភាព្កី្កបតរែៃតែិចរែៃតែតួចរែ៉ុសោណះ។ កំស�ើន 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់បានជួយឲ្យសបជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
មួយភ្គធំចាកសចញពីភ្ពសកីសក។ សបើសយើងសមើលរបាយថន 
ការចំណាយរបេ់សបជាពលរដ្ឋសៅ ក្រាហ្វ្ិ ទវី ១០ បានបង្ហាញ 
ថា កាលពីឆ្នាំ២០០៤ សបជាពលរដ្ឋមួយភ្គធំ្្តពុំគ្នាសៅ 
ខ្ងសឆវងបន្ទាត់ភ្ពសកីសកបន្តិច ប៉រុដន្តសៅឆ្នាំ២០១១វិញ  
ចំនួនសបជាពលរដ្ឋមួយភ្គធំ្្តពុ ំគ្នាសៅខ្ងស្តាំថនបន្ទាត់ 
ភ្ពសកីសកបន្តចិ (បន្ទាត់ភ្ពសកីសកមានតថម ្ ៥.២៣៦សរៀល 

សកីសកសៅវិញសៅមកសទ។ ឧទា�រ�៍ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល ់
ឆ្នាំ ២០០៧ កំស�ើនសលើការសសបើសបាេ់ជាកត្តាចម្បងក្ពុង 
ការកាត់បនថែយអសត្ភ្ពសកីសកទាំងមូលចំដ�កឯវិេម- 
ភ្ពវិញ បានសធវ ើឲ្យអសត្ភ្ពសកីសកសកើនស�ើង។ ពីឆ្នា ំ
២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៨ កត្តាទាំងពីរសនះបានជួយកាត ់
បនថែយភ្ពសកីសកសពមគ្នា។ ប៉រុដន្តពីឆ្នា២ំ០០៨ដល់ឆ្នា២ំ០០៩  
កំស�ើនចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ជាកត្តាេំខ្ន់ម្តងសទៀត
ក្ពុងការកាត់បនថែយភ្ពសកីសក ្�ៈដដលវិេមភ្ពមិនមាន 
តួន្ទីអវសីទ។ ក្ពុងរយៈសពល ២ ឆ្នាចំរុងសសកាយ ពីឆ្នា២ំ០០៩ 
ដល់ឆ្នាំ២០១១ វិេមភ្ពជាកត្តាចម្បងដដលបានកាត ់
បនថែយភ្ពសកីសក ចំដ�កឯកំស�ើនសលើការសសបើសបាេ់ធវឲ្យ 
ភ្ពសកីសកសកើនស�ើង សោយស្រដតវាមិនមានកំស�ើនសទ។  
(�រា�រាង ៦)

ភ្ពង្យរងសសគ្ះ

ការកាត់បនថែយភ្ពសកីសកដ៏ខ្លាំងកាលារបេ់កម្ពុជា ពីឆ្នាំ 
២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១១ បង្ហាញឲ្យស�ើញថាជីវភ្ពរបេ់ 
សបជាពលរដ្ឋជាសសចើន បានដសបសបួលមរ្ុ មាត់ ប៉រុដន្តការដសបសបួល 
មរុ្មាត់សនះមិនទាន់សធវើឲ្យសបជាពលរដ្ឋមានជីវភ្ពធូរធ្រ 
េសម្បើមសៅស�ើយសទ សបេិនសបើមានស�តរុការ�៍ថចដន្យណា 

ក្រាហ្វិ្ ៩៖  ចំណាយសលើការសកបើករាេ់របេ់កបជាពលរដ្ឋម្ាក់ៗ (គិតជាមធាយមតាមបពា្ចភាគ, កម្នុជា, ឆ្ាំ២០០៤-២០១១)

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

បន្ទាត់ភ្ពសកីសក

ចំោ
យ

សល
ើកា

រស្
រែើ្

បា
ស

់ររែ
ស

់្រែ
ជា

ពល
រដ

្ឋ មា
នាក់/

ន្
ងៃ េ

ិតតា
មន

្លៃឆ្
នាំ២

០០
៩ 

(ពា
ៃ់ស

រៀល
)
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សបាេ់របេ់្្តួន ១.២០២ សរៀល សលើបន្ទាត់ភ្ពសកីសក។ 
(ក្រាហ្វិ្ ១០)

សេសសងកេតស�ើញថា ភាពង្យរងស្ោះសៅកម្ពុជាបាៃ 
សកើៃស�ើងេរួរឲ្យកត់សមាគាល់។  សោយស្រដត ពលរដ្ឋមួយ
ភ្គធំមានជីវភ្ពសៅសលើបន្ទាត់ភ្ពសកីសក ដូចសនះសបេិន
សបើការចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ពលរដ្ឋង្យរងសសគ្ះធ្លាក់
ចរុះបន្តិចសន្ះ ពលរដ្ឋទាំងសន្ះនទឹងធ្លាក់ចរុះភ្ពសកីសកវិញ។ 
ឧទា�រ�៍៖ សបើសគកាត់បនថែយចំ�ូល ១,១៩២ សរៀល 
េសមាប់មនរុេ្សមានាក់ក្ពុងមួយថៃ្ងអសត្ភ្ពសកីសករបេ់កម្ពុជា
នទឹងសកើនស�ើងសទវដង សៅឆ្នាំ ២០១១។ សនះមានន័យថា 
បដសមបសមួល(elasticity) ថនចំណាយសធៀបសៅនទឹងបន្ទាត់
ភ្ពសកីសកសៅ ឆ្នាំ២០១១ មានសបមា� ៣,៥ ស�ើយសបើ 
សសបៀបសធៀបសៅនទឹង ឆ្នាំ២០០៤ កាលសណាះមានដត ១,១ 
ភ្គរយប៉រុសណាណះ។ 

សេរំពឹងថា ការវិវតតែ្រែជាស្្សតែសៅកម្ពុជាៃឹងរែៃតែ 
ឥទ្ធិពលវិជ្ជមាៃសលើសសដ្ឋកិច្ច ក៏រែ៉ុបៃតែ កតាតាសៃះក៏រែងកេការ  
េំរាមកំបហងដល់្រែព័ៃ្ធោំពារសង្គមតាមបរែរែ្រែនព�ី 
ផងបដរ។ អសត្កំស�ើតទាបជួយកាត់បនថែយចំនួនអ្កសៅ 
ក្ពុងបន្ពុកក្ពុងបីទេ្សវត្សរ៍សទៀត ដដលកត្តាសនះនទឹងជួយជំររុញ

ក្ពុងមនរុេ្សមានាក់ៗ ក្ពុងមួយថៃ្ង)។ សនះ េបញ្ជាក់ឲ្យស�ើញថា 
អសត្ភ្ពសកីសកង្យនទឹងដសបសបួលណាេ់សបេិនសបើចំណាយ 
សលើការសសបើសបាេ់របេ់ពលរដ្ឋមានភ្ពដសបសបួលសន្ះ។ 

ការកាត់រែៃ្ថយភាព្កី្កបាៃយ៉ាងសលឿៃសៃះអាច 
សកើតស�ើងបាៃ សោយស្របតរបាយចំោយររែស់្រែជា- 
ពលរដ្ឋពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០០៩។ សដើម្បីពន្យល់ 
ចំ�ុចសនះ សយើងបានគ�ន្ ការចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ 
របេ់សករុមសបជាពលរដ្ឋ ដដលមានជីវភ្ពចមាងាយ ២០,៥ 
ភ្គរយ ពីបន្ទាត់ភ្ពសកីសកសៅ ឆ្នាំ២០១១ និង ចមាងាយ 
៥៣,២ ភ្គរយ ពីបន្ទាត់ភ្ពសកីសក សៅឆ្នាំ ២០០៤។ 
េសមាប់សករុមសបជាពលរដ្ឋសនះ ពួកគ្ត់ជាអ្កសកីសកកាលពី 
ឆ្នាំ២០០៤ ក៏ប៉រុដន្ត គ្មាននរណាមានាក់ជាអ្កសកីសកសទសៅឆ្នា ំ
២០១១។ ចមាងាយជាមធ្យមេសមាប់សករុមសបជាពលរដ្ឋសៅ 
បន្ទាត់ភ្ពសកីសកសៅ ឆ្នាំ ២០០៤ គឺ ១.០៧២ សរៀល ក្ពុង 
មានាក់ក្ ពុងមួយថៃ្ង។ និយាយមយា៉ាងសទៀត ក្ពុងឆ្នាំ២០០៤ 
សបជាពលរដ្ឋមានាក់ៗ សតូវបានបសងកេើនចំ�ូលជាង ១.០០០ 
សរៀលប៉រុសណាណះសដើម្បីឲ្យ្្តួនចាកសចញពីភ្ពសកីសកបាន។ សៅ 
ឆ្នា ំ២០១១ សបជាពលរដ្ឋដដលេថែតិក្ពុងេត្តភ្គទី ២០,៥  
ដល់េត្តភ្គទី ៥៣,២ ដលងជាសបជាពលរដ្ឋសកីសកសទៀត 
ស�ើយ សោយស្រពួកគ្ត់បានបសងកេើនចំណាយសលើការសសបើ 

អំ�ពុងសពល

០៤-០៧ ០៧-០៨ ០៨-០៩ ០៩-១០ ១០-១១

ការកាត់បនថែយភ្ពសកីសក -៣,២% -១១,៣% -១៤,៨% -១,៩% -១,៥%

កំស�ើនសលើការសសបើសបាេ់ -៨,៨% -៤,០% -១៣,៧% ១,៩% ២,២%

របាយសលើការសសបើសបាេ់ ៤,៨% -៦,៣% -០,២% -៣,២% -៣,៩%

អន្តរេកម្ភ្ពរវាងកំស�ើន 
និងរបាយសលើការសសបើសបាេ់

-០,៩% ០,៩% ០,៩% ០,៥% -០,២%

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

កំស�ើន=កំស�ើនចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ជាមធ្យមសៅឆ្នាំទីមួយសធៀបសៅនិងកំស�ើនថនការសសបើសបាេ់សៅឆ្នាំទីពីរ
របាយ=របាយសលើការសសបើសបាេ់សៅឆ្នាំទីមួយនិងរបាយសលើការសសបើសបាេ់សៅឆ្នាំទីពីរ

�រា�រាង ៦៖  ការរួមចំបណករបេ់កំសណើនសលើការសកបើករាេ់ និងររាយសលើការសកបើករាេ់ ចំសពាះការកាត់បន្យ   
 ភាពកកជីកក (គិតជា%, កម្នុជា, ឆ្ាំ២០០៤-២០១១)
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វ័យចំណាេ់វិញសៅឆ្នាំ២០១០ មនរុេ្សសពញវ័យ ១៧ន្ក់ 
សទសទង់មនរុេ្សវ័យចំណាេ់មានាក់ ប៉រុដន្ត សៅឆ្នាំ ២០៥៥ 
មនរុេ្សសពញវ័យ ៤ន្ក់សទសទង់មនរុេ្សចាេ់មានាក់។

ចរិតលក្ខ�ៈសគួស្រសបជាពលរដ្ឋសកីសក

ជាទូសៅសគេសងកេតស�ើញថា សគួស្រសបជាពលរដ្ឋសកីសក 
រេ់សៅទីជនបទជាមធ្យមមានេមាជិក ៥,៧ ន្ក់ បាន 
ចំណាយសបាក់ជិត ២ ភ្គ ៣ សលើម្ហូបអាហារ, មានដំបូល 
្្ះរឹងមាំ, មិនមានអគ្ិេនីសសបើសបាេ់សទ, មានដីដសេទំ�ំ 
ជិតមួយ�ិកត្, មានកង់, មានសមសគួស្រជាបរុរេអាយរុ 
សលើេពី ៤៥ឆ្នាំ មានភរិយា និងមានមនរុេ្សសពញវ័យមាន
កសមិតវប្បធម៌ជាមធ្យមសតទឹមថានាក់ទីបី។ ក្ពុងចំសណាមសបជា- 
ពលរដ្ឋសកីសក មានមានាក់ក្ពុងចំសណាម៥ន្ក់េថែិតក្ពុងសគួស្រ 
ដដលមានសេ្តីជាសមសគួស្រ ស�ើយ ៤១ ភ្គរយ ថនសគួស្រ 
ទាំងសន្ះបានទទួលសបាក់ឧបតថែម្ភពីេមាជិកសគួស្រដដល 
សបកបរបរ។

ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០១១ សេសសងកេតស�ើញថា 
ស្ថាៃភាពផ្ទះសបម្បង ៃិងររែស់ររែរស្រែើ្បាស់ររែស់្រែជា- 

ឲ្យមានកំស�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ ក៏ប៉រុដន្តសបើសធៀបនទឹង ១៥ ឆ្នាំមរុន 
កំស�ើនពលរដ្ឋនទឹងតិចជាងមរុន។ សបើសទាះបីជាអសត្ 
កំស�ើតមានទាបក៏សោយ សបេិនសបើពលរដ្ឋកម្ពុជាមាន 
អាយរុកាន់ដតដវងសន្ះ ចំនួនអ្កសៅក្ពុងបន្ពុកក្ពុងសគួស្រ 
នីមួយៗនទឹងសកើនស�ើង ស�ើយអាចបណាតាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ 
សបព័ន្ធគ្ំពារត្មដបបសបថព�ីដដលមានកន្ងមក។ សដើម្ប ី
សោះសស្យបញ្ហាសនះ សគសតូវសធវើយា៉ាងណាបសងកេើន្លិតភ្ព 
របេ់សបជាពលរដ្ឋមានាក់ៗ សដើម្បីឲ្យកបាលមា៉ាេរុីនកំស�ើន
សៅដតដំស�ើការ។ ទន្ទឹមនទឹងសនះដដរ សគសតូវសរៀបចំឲ្យមាន 
ការេន្សំសបាក់សស្ធននិវត្តន៍េសមាប់និសយាជិតទាំងអេ់។

ក្ពុងរយៈសពលបវង ការប្ទាំកុមារកាៃ់បតមាៃភាព 
ង្យ្សរួលជាងមុៃ ចំប�កឯការប្ទាំមៃុស្សចាស់មាៃ
ភាពលំបាកកាៃ់បតស្ចើៃ។ ចំនួនមនរុេ្សសៅក្ពុងបន្ពុកសតូវ 
បានសគបា៉ាន់ស្មានថា នទឹងធ្លាក់ចរុះរ�ូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ 
ដដលក្ពុងសន្ះចំនួនមនរុេ្សវ័យចំណាេ់នទឹងមានចំនួនសសចើន 
ជាងមនរុេ្សវ័យសក្ង (ក្រាហ្វិ្ទវី ១១)។ សៅឆ្នាំ២០១០ 
មនរុេ្សសពញវ័យចំនួន ២ ន្ក់ ជួយសទសទង់ករុមារដតមានាក់ 
ប៉រុដន្ត សបើសៅឆ្នាំ ២០៥៥ មនរុេ្សសពញវ័យជិត៤ន្ក់ជួយ 
សទសទង់ករុមារដតមានាក់ប៉រុសណាណះ។ ចំសពាះការសទសទង់មនរុេ្ស 

ក្រាហ្វិ្ ១០៖  ររាយននការចំណាយរបេ់កកុមកបជាពលរដ្ឋ កម្នុជាឆ្ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ាំ២០១១

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

្រែ
ជា

ពល
រដ

្ឋ %

បន្ទាត់ភ្ពសកីសក

ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ឆ្នាំ២០០៩  សរៀល/ថៃ្ង (000)
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ពលរដ្ឋ្កី្កមាៃភាព្រែសសើរស�ើង រែ៉ុបៃតែរយៈសពលនៃការ 
សិកសាអរែ់រំ, លទ្ធភាពទទរួលបាៃទឹកស្អាតស្រែើ្បាស់ ៃិង 
ទំហំ្េរួស្រសស្ទើរបតមិៃមាៃការប្រែ្រែរួលសទ។ ការសសបើសបាេ់ 
បង្ន់អន្ម័យរបេ់សបជាពលរដ្ឋសកីសកបានសកើនស�ើងពី 
៦,២ ភ្គរយ សៅ ១៣,២ ភ្គរយ។ អសត្សបជាពលរដ្ឋ
ដដលមានអគ្ិេនីសសបើសបាេ់បានសកើនស�ើងពី ៥,៤ភ្គរយ 
សៅ ៨,៥ ភ្គរយ។ របេ់របរសសបើសបាេ់ដូចជា ទូរេ័ព្ថដ 
បានសកើនស�ើងពី១,៤ ភ្គរយ សៅ ៣៩,១ ភ្គរយ, ម៉ូតូ 
បានសកើនស�ើងពី ១២,៩ ភ្គរយ សៅ ២៩,៧ ភ្គរយ 
ស�ើយដសគបានសកើនស�ើងពី ១៧,៥ ភ្គរយ សៅ ២៦,១ 
ភ្គរយ។ កសមិតវប្បធម៌សបជាពលរដ្ឋសកីសកសពញវ័យសធវើការ 
ដសបសបួលតិចតួចពី ៣,១ ឆ្នាំដល់ ៣,៣ឆ្នាំ, មានទទឹកស្អាត 

សសបើសបាេ់សោយសសបើទទឹកអ�តាតូងទាំងរដូវសបាំង និងរដូវវេសោ 
សកើនស�ើងពី ៤២,៧ ភ្គរយ សៅ ៤៣,៥ ភ្គរយ ស�ើយ 
ទំ�ំសគួស្រមានេមាជិកពី ៥,៥៩ ន្ក់ សៅ ៥,៦៧ 
ន្ក់។ (�រា�រាង ៧)

្រែជាពលរដ្ឋ្កី្ក ៃិង្រែជាពលរដ្ឋមាៃជីវភាពមធ្យម 
មាៃស្ថាៃភាព្សសដៀងោនាផង ៃិងស្ថាៃភាពខុសោនាផង។ 
គឺថា សមសគួស្រថនសគួស្រសកីសក និងសគួស្រជីវភ្ពមធ្យម 
មានលក្ខ�ៈសេសដៀងគ្នា ពាក់ព័ន្ធនទឹងអាយរុ សភទ និង 
ស្ថានភ្ពអាពា�៍ពិពា�៍, មានទំ�ំដីកេិកម្សបដ�ល 
គ្នា, មានទទឹកអ�តាតូងសសបើសបាេ់ទាំងរដូវសបាំង និងរដូវវេសោ, 
មានសបាក់ឧបតថែម្ភ និងមានកង់សសបើសបាេ់។ អវដីដល រ្ុេគ្នា 

ក្រាហ្វិ្ ១១៖  ផលសធៀបអ្កសៅក្នុងបន្ទនុក សៅកម្នុជា ឆ្ាំ១៩៩៥ ដល់ឆ្ាំ២០៥៥

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។
្លសធៀបអ្កសៅក្ពុងបន្ពុក = (ចំនួនករុមារេររុបបូកនិងចំនួនមនរុេ្សចាេ់េររុប) / មនរុេ្សសពញវ័យសធវើការ។ សសបើជាមធ្យមភ្គថនបីឆ្នាំ។

អ្
តា

្រែ
ជា

ពល
រដ

្ឋ
ចំៃ

រួៃក
ម្មក

រ

អាយរុអាចសធវើការបាន: 
15-64 ឆ្នាំ 

មនរុេ្សសពញកំល្ំងសធវើការ សធៀបនទឹងមនរុេ្សចាេ់

មនរុេ្សសពញកំល្ំងសធវើការ សធៀបនទឹងករុមារ

អសត្អ្កសៅក្ពុងបន្ពុក

ករុមារ: 0-14  ឆ្នាំ 

មនរុេ្សចាេ់: 65+  ឆ្នាំ
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រវាងសគួស្រសកីសក និងសគួស្រមានជីវភ្ពមធ្យមមានដូច 
តសៅ៖ សគួស្រមានជីវភ្ពមធ្យមមានេមាជិកសគួស្រតិច
ជាងសគួស្រសកីសកមានាក់, ស�ើយមានអាយរុពី ០-២០ឆ្នា,ំ សគួស្រ 
សបជាពលរដ្ឋដដលមានជីវភ្ពមធ្យមចំណាយសបាក់សលើម្ហូប
អាហារ ៥៦,៥ ភ្គរយ ថនសបាក់ចំណាយេររុប, ចំដ�ក
ឯសគួស្រសកីសកចំណាយសលើថៃ្ម្ហូបអាហារ ៦៣,៨ភ្គរយ 
ថនចំណាយេររុប។ ៤២ភ្គរយថនសគួស្រសបជាពលរដ្ឋដដល 
មានជីវភ្ពមធ្យម មានបង្ន់អន្ម័យសសបើសបាេ់ចំដ�ក 
ឯសគួស្រសបជាពលរដ្ឋសកីសកមានជាង ១០ ភ្គរយប៉រុសណាណះ 
ដដលមានបង្ន់អន្ម័យសសបើសបាេ់។ ៣៧,៧ ភ្គរយថន 
សគួស្រសបជាពលរដ្ឋ ដដលមានជីវភ្ពមធ្យមមានអេ្គិសៃ ី
សសបើសបាេ់ ចំដ�កឯសគួស្រសកីសកមានអគ្ិេនីសសបើសបាេ ់
ដតជាង ១០ ភ្គរយប៉រុសណាណះ។ កសមិតវប្បធម៌របេ់ 
េមាជិកក្ពុងសគួស្រ ដដលមានជីវភ្ពមធ្យម ្្េ់ជាង  
កសមិតវប្បធម៌របេ់េមាជិកក្ពុងសគួស្រសកីសកចំនួន ២ឆ្នាំ។ 
ក្ពុងចំសណាមសបជាពលរដ្ឋមានជីវភ្ពមធ្យម ៦៣ភ្គរយ 
មានទូរេ័ព្សសបើសបាេ់ស�ើយ ៥៦,៥ភ្គរយ មានម៉ូត ូ
សសបើសបាេ់។ ចំ�ូលដដលបានមកពីការឧបតថែម្ភរបេ ់
សបជាពលរដ្ឋមានជីវភ្ពមធ្យមមានចំនួនពីរដងសលើេចំ-
�ូលពីការឧបតថែម្ភរបេ់សបជាពលរដ្ឋសកីសក (�រា�រាងទវី ៧)។

សដើម្បីរកឲ្យស�ើញថាស្ថានភ្ពរេ់សៅរបេ់សបជាពលរដ្ឋ
មានឥទ្ធិពលយា៉ាងណាសៅសលើភ្ពសកីសក សគបានគ�ន្ 
រីសង្�េ្រុនី រវាងចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋ 
មានាក់ៗ និងេូចន្ករមួយចំនួនរបេ់សគួស្រនីមួយៗ 
ដដលមានដូចជា ទំ�ំសគួស្រ កសមិតអប់រំរបេ់សមសគួស្រ 
ទំ�ំដីធ្ីមានកម្េិទ្ធ ដំណាំសេូវអងកេរ ចំនួនសមា៉ាងសធវើការ 
និងរបេ់របរសសបើសបាេ់ក្ពុង្្ះ។ សោយស្រសគសសបើអញ្ញត្តិ 
ទាំងអេ់ក្ពុងសពលដំណាលគ្នា សគអាចដទឹងថា េូចន្ករ 
ទាំងអេ់មានឥទ្ធិពលយា៉ាងណាសៅសលើភ្ពសកីសក ស�ើយ 
េូចន្ករណាមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬតិចជាងសគ។ ប៉រុដន្ត 
ការគ�ន្រីសង្�្េិនសនះមិនអាចពន្យល់អំពីឥទ្ធ ិពល 
កំស�ើនសេដ្ឋកិច្ចសៅសលើភ្ពសកីសកបានសទ សសពាះេូចន្ករ 
ដដលសគសសបើេរុទ្ធដតជាេូចន្ករបង្ហាញពីស្ថានភ្ពរេ់សៅ
របេ់សគួស្រសបជាពលរដ្ឋនីមួយៗ។ មយា៉ាងសទៀតសោយស្រ 
ដតេូចន្ករនីមួយៗ មានទំន្ក់ទំនងសៅនទឹងការដសបសបួល 
ភ្ពសកីសកកសមិតសគួស្រ លទ្្ធ លដដលបានមកពីការគ�ន្ 

រីសង្�្េិនសនះ សគ្ន់ដតបង្ហាញឲ្យស�ើញពីទំន្ក់ទំនងរវាង 
េូចន្ករ និងជីវភ្ពរេ់សៅរបេ់សបជាពលរដ្ឋប៉រុសណាណះ 
ប៉រុដន្តវាមិនអាចបង្ហាញឲ្យស�ើញថា កត្តាណាមួយជាមូលស�តរុ 
ចម្បង សធវើឲ្យចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋ 
សកើនស�ើងសទ ស�ើយសគក៏មិនអាចដទឹងបានថា សតើកំស�ើន 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់សបជាពលរដ្ឋជាមូលស�តរុ
នំ្ឲ្យេូចន្ករណាមួយសកើនស�ើងដដរ។ ឧទា�រ�៍៖ មាន 
ដីធ្ីសសចើនអាចបសងកេើនចំ�ូលរបេ់សបជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉រុដន្តសបើ 
សបជាពលរដ្ឋសន្ះមានចំ�ូលសសចើន គ្ត់ក៏អាចបសងកេើនថ្ដី្ 
របេ់គ្ត់ដដរ។ 

កតាតាសំខ្ៃ់រែំផុតបដលកំ�ត់ភាព្កី្កសៅកម្ពុជាេឺ 
កតាតាភូមិស្្សតែ។ លទ្ធភ្ពចំណាយសលើការសសបើសបាេ់របេ់ 
សបជាពលរដ្ឋរេ់សៅទីជនបទទាបជាងលទ្ធភ្ពចំណាយ 
របេ់សបជាពលរដ្ឋដដលរេ់សៅតំបន់ដថទៗសទៀត ស�ើយ 
សបជាពលរដ្ឋ ដដលរេ់សៅតំបន់្្ង់រាប និងតំបន់ភ្ំមានអត្
រាភ្ពសកីសក្្េ់ជាងសបជាពលរដ្ឋដដលរេ់សៅតំបន់ដថទៗ 
សទៀត។ 

្កុម្េរួស្របដលមាៃសម្េរួស្រជា្សតែីមិៃបមៃមាៃៃ័យ
ថាសុទ្ធបតជា្រែជាពលរដ្ឋ្កី្កសោះសទ។ ការបា៉ាន់ស្មានពី 
ចំណាយសលើការសសបើសបាេ់បានបង្ហាញថា សករុមសគួស្រដដល 
មានសមសគួស្រជាសេ្តីបានចំណាយសបហាក់សបដ�លនទឹង 
សករុមសគួស្រដដលមានសមសគួស្រជាបរុរេ (សគេសងកេតស�ើញ 
លទ្្ធ លសនះមានសៅសគប់ឆ្នាទំំាងអេ់មានដូចជាឆ្នា២ំ០០៤   
២០០៩ និង ២០១១)។ ក៏ប៉រុដន្ត សករុមសគួស្រដដលមាន 
សមសគួស្រមិនដមនជាជនជាតិដ្្រអាចមានអសត្ភ្ពសកីសក 
្្េ់។ ចំសពាះសករុមសគួស្រដដលមានសមសគួស្រអាចនិយាយ 
បានសសចើនភ្ស្ឬក៏សមសគួស្រមានអាយរុសសចើន សគួស្រសន្ះ
មិនដមនជាសគួស្រសកីសកសទ។ 

កាលោទំហំ្េរួស្រកាៃ់បតធំ សេសសងកេតស�ើញថា 
ការចំោយការស្រែើ្បាស់ក្ពុងមៃុស្សមានាក់ៗ មាៃការ្យ 
ចុះសលើកបលងបត្េរួស្រមាៃសមាជិកវ័យចំោស់ភាេ 
ស្ចើៃបតរែ៉ុសោណះ។ សបេិនសបើសគួស្រមួយមានេមាជិក 
អាយរុ ៦ឆ្នាំ ឬសក្ងជាងសនះសកើនស�ើងមានាក់ក្ពុងបន្ពុកសគួស្រ
សន្ះនទឹងមានការចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ក្ពុងមនរុេ្សមានាក់ៗ 



23

សូចោករ
្េរួស្រ្កី្ក ្េរួស្រមាៃជីវភាពមធ្យម

២០០៤ ២០១១ ២០០៤ ២០១១

សគួស្រសៅទីជនបទ ៨៩,៨% ៩២,២% ៨១,៤% ៧៩,៣%

ទំ�ំសគួស្រ ៥,៥៩ ៥,៦៧ ៤,៩៨ ៤,៥៣

# ០-៦ ឆ្នាំ ០,៩៣ ១,០៥ ០,៧០ ០,៦៣

# ៧-២០ ឆ្នាំ ២,១៩ ១,៩៨ ១,៨២ ១,៣៦

# ២១-៥៩ ឆ្នាំ ២,១៩ ២,៣១ ២,១៥ ២,១៩

# ៦០ ឆ្នាំ ០,២៨ ០,៣៣ ០,៣១ ០,៣៥

អាយរុរបេ់សមសគួស្រ ៤៣,៧ ៤៥,៥ ៤៤,៩ ៤៦,៦

សមសគួស្រជាសេ្តី ២០,១% ២២,០% ២១,៦% ២២,៧%

សមសគួស្រមានប្តីឬសបពន្ធ ៨០,៩% ៧៨,៨% ៧៩,៤% ៧៧,៩%

ចំណាយសលើម្ហូបអាហារ/ចំណាយេររុប ៦៣,៣% ៦៣,៨% ៥៩,៥% ៥៦,១%

ចំណាយថៃ្្្ះ,ទទឹក,សភ្ើង/ចំណាយេររុប ២១,១% ១៦,៦% ១៩,៥% ១៨,៧%

ចំណាយការសធវើដំស�ើរនិងទំន្ក់ទំនង/ចំណាយេររុប ១,៣% ៤,០% ៣,០% ៦,៤%

ដំបូល្្ះរឹងមាំ,សក្បឿង,�វីសបូ,េ័ងកេេី ៥៩,១% ៧៣,១% ៧១,០% ៨៨,៥%

ទទឹកស្អាតសសបើសបាេ់ទាំងរដូវសបាំងនិងរដូវវេសោ ៤២,៧% ៤៣,៥% ៤៦,៩% ៤៥,៩%

បង្ន់អន្ម័យ ៦,២% ១៣,២% ២០,៨% ៤២,១%

អគ្ិេនី ៥,៤% ៨,៥% ១៩,៧% ៣៧,៤%

កសមិតការេិកសោជាមធ្យមរបេ់េមាជិកសគួស្រអាយរុ
ពី២០-៦០ឆ្នាំ

៣,១ ៣,៣ ៣,៩ ៥,១

ទំ�ំដីដសេចមារារ៖គិតជា�ិកត្ ១,០៤ ,៩៦ ,៩៨ ,៩៧

ចំនួនសគួស្រដដលសធវើដសេ ៧៥% ៦៩% ៦៥% ៥៩%

ការទទួលបានសបាក់ឧបតថែម្ភ ៤០,៦% ៤៣,៤%

សបាក់ឧបតថែម្ភជាមធ្យមេសមាប់សគួស្រមានាក់ៗ ១១៨ ៣២១

ទូទទឹកកក ០,០% ០,០% ១,៩% ៤,៧%

ទូេសម្ៀកបំពាក់ ៥,៣% ១៤,២% ១៨,២% ៤៤,១%

ទូរេ័ព្ ១,៤% ៣៩,១% ១២,៧% ៦៣,០%

ដសគពូក ១៧,៥% ២៦,១% ៣0,៤% ៤៤,៣%

ម៉ូតូ ១២,៩% ២៩,៧% ២៨,៦% ៥៦,៥%

កង់ ៦៤,១% ៦៧,៤% ៦៤,០% ៦៨,០%

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។

* តថម្សនះសតូវបានគ�ន្ជាមធ្យមថនសគួស្រនីមួយៗ
សម្រាល់៖ មធ្យមភ្គគិតជាមធ្យមភ្គថនចំនួនសគួស្រ មិនដមនគិតជាមធ្យមភ្គថនចំនួនសបជាពលរដ្ឋមានាក់ៗសទ។ 

�រា�រាង ៧៖   េូចនាកររបេ់កគរួសារកកជីកក និងមធាយម សៅកម្នុជាឆ្ាំ ២០០៤ និងឆ្ាំ ២០១១
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ទាបសសចើន សបើសធៀបសៅនទឹងសគួស្រដដលមានេមាជិកវ័យ 
ជំទង់ និងមិនមានមនរុេ្សចាេ់សៅក្ពុងបន្ពុក។

ចំសពាះ្េរួស្រ បដលមាៃសមាជិកររែស់ខលៃតួៃ្រែករែមុខ 
ររែរស្ចើៃ ្េរួស្រសោះៃឹងមាៃចំោយក្ពុងមៃុស្សមានាក់ៗ
កាៃ់បតខ្ស់។ េសមាប់សគួស្រណាក៏សោយ សបើមធ្យមភ្គ
ថនកសមិតការអប់រំកាន់ដត្្េ់ សគេសងកេតស�ើញថា មធ្យម 
ភ្គថនការចំណាយសលើការសសបើសបាេ់ក្ពុងមនរុេ្សមានាក់ៗក៏
កាន់ដត្្េ់ដដរ។ 

្េរួស្របដលមាៃដីកសិកម្មតូចក៏អាចកាត់រែៃ្ថយភាព 
្កី្កបាៃបដរ។ កាលពីឆ្នាំ២០០៤ សគេសងកេតស�ើញថា
លរុះសត្ដតសគួស្រសន្ះមានទំ�ំដីចាប់ពី ២ �ិកត្ សទើប 
សគស�ើញសគួស្រសន្ះ មានលទ្ធភ្ពចំណាយ សលើការសសបើសបាេ់ 

្្េ់។ ប៉រុដន្តសៅឆ្នាំ២០១១ សគួស្រដដលមានដីសតទឹមដត 
កនះ្�ិកត្ ក៏អាចមានលទ្ធភ្ពចំណាយ សលើការសសបើសបាេ់ 
្េ់្ដដរ សនះសោយស្រដតតថមស្េូវអងកេរបានសកើនស�ើងខ្លាងំ។ 
ចំសពាះសគួស្រណាដដលមានមូ៉តូ និងមានរបេ់របរសសបើសបាេ់ 
េំខ្ន់ៗដថទសទៀតទំនងជាសគួស្រមិនដមនសកីសកសទ។ 

្េរួស្របដលសម្េរួស្រមាៃមុខររែរជាកសកិរចំោយ  
សលើការស្រែើ្ បាស់តិចជាង្េរួស្រ បដលមាៃសម្េរួស្រមាៃ 
មុខររែរសផ្សងៗសទៀត។ ដីកេិកម្កាន់ដតធំនទឹងជួយឲ្យ 
សបជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភ្ពចំណាយកាន់ដតធំ។ ក៏ប៉រុដន្ត ការ 
វិភ្គសនះមិនបានរកស�ើញកសមិតចំណាយ្រុេរវាងសគួស្រ 
ដដលសបកបមរុ្របរសធវើដសេ និងសគួស្រដដលសបកបមរុ្របរ 
ោំដំណាំស្្សងៗសទ។ (�រា�រាង ៨)
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២00៤ ២00៩ ២0១១

អញ្ញត្តិ ៨,៨ ** ៨,៩ ** ៩.២ **

ភូមិស្សេ្ត (សលើកដលងភ្ំសពញ)

តំបន់ជនបទសៅ្្ង់រាប/ភ្ំ -0,៣៣ ** -0,២៦ ** -0.៣៤ **

តំបន់ជនបទមិនដមនសៅ្្ង់រាប/ភ្ំ -0,១៧ ** -0,២១ ** -0.៣0 **

តំបន់ទីសបជរុំជនស្្សងៗសទៀតសៅ្្ង់រាប/ភ្ំ -0,២0 ** -0,១៦  * -0.២៩ **

តំបន់ទីសបជរុំជនស្្សងៗមិនដមនសៅ្្ង់រាប/ភ្ំ -0,0៧  * -0,0៤ ns -0.១៩ **

សមសគួស្រ 

សមសគួស្រជាសេ្តី -0,0២ ns 0,0៣ ns 0.0២ ns

សមសគួស្រមិនដមនជាជនជាតិដ្្រ -0,0៥  * 0,0៥ ns -0.១៤ **

សមសគួស្រនិយាយបានសសចើនជាងមួយភ្ស្រ 0,១៦ ** 0,១៦ ** 0.១0   *

សមសគួស្រមានប្តីឬសបពន្ធ 0,0៦ ** 0,0៧ ** 0.0៣ ns

អាយរុសមសគួស្រ 0,0១ ** 0,0១ ** 0.0១ **

សមសគួស្រសទវរគរុ� (គរុ� ១០០) -0,0១ ** -0,0១ ** -0.0១ **

ទំ�ំសគួស្រ (ចំនួនេមាជិក)

0 ដល់ ៦ ឆ្នាំ -0,១៧ ** -0,១៤ ** -0.១៧ **

៧ ដល់ ២0 ឆ្នាំ -0,១0 ** -0,១0 ** -0.១១ **

២១ ដល់ ៥៩ ឆ្នាំ -0,0៦ ** -0,0៧ ** -0.0៨ **

៦0 ឆ្នាំ និងចាេ់ជាងសនះ -0,0៤ ** -0,0៦ ** -0.0៧ **

កសមិតអប់រំគិតជាមធ្យមរបេ់េមាជិកសគួស្រអាយរុ ២០-៦០ ឆ្នាំ 0.0៥ ** 0,0៥ ** 0,0៥ **

សធវើដសេចមារារ -0.១៤ ** -0,១៤ ** -0,១៣ **

ទំ�ំដីកេិកម្គិតជា�ិកត្

> ៥0 ម២ ដល់ 0,៥ �.ត -0,00២ ns 0,0១ ns 0.0៤ ns

> 0,៥ �.ត ដល់ ១ �.ត -0,0១ ns 0,0៤  * 0.0៧ **

> ១ �.ត ដល់ ២ �.ត 0,0២ ns 0,0៤ ns 0.0៩ **

> ២ �.ត ដល់ ៤ �.ត 0,0៦ ** 0,0៦ ** 0.១២ **

> ៤ �.ត 0,២0 ** 0,១៨ ** 0.២២ **

ចំនួនសមា៉ាងសធវើការសោយបានទទួលសបាក់កថសម 0.00៣ ** 0,00២ ** 0,00១ ns

មានម៉ូតូ ឬក៏អត់កាលពីឆ្នាំមរុន 0.២៩ ** 0,១៨ ** 0,១៩ **

R២ 0,៤៦ 0,៤0 0,៥0៧

ក្រភ�៖ េូចន្ករបា៉ាន់ស្មានរបេ់បរុគ្លិកធន្គ្រពិភពសល្ក សោយសយាងត្មអ.េ.េ.ក។
** សជឿជាក់(significant)សៅកសមិត p ≤ 0,0៥;  * សជឿជាក់(significant)សៅកសមិត p ≤ 0,១៥

�រា�រាង ៨៖ េូចនាករេំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងភាពកកជីកកសៅកម្នុជាឆ្ាំ២០០៤, ២០០៩ និង ២០១១
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ជំពូកមុនបង្ហាញថា ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់របស់   
្បជាព�រដ្ឋមានការលកើនល�ើងយ៉ាងខ្លាំង វិសមភាព្្ូវ  
រានកា្់បន្ថយ ល�ើយអ្រាភាព្ករី្ករានធ្លាក់ចុះយ៉ាង 
ល�ឿន។ លេនឹងមានចម្ង�់ថា ល ើ្មានករាតាអ្រីខះ្ ដដ�រាន   
ជំរ ុញឲ្យភាព្ករី្ករានធូរ្រា�ល្ចើនយ៉ាងលនះ? ក្ នុង  
ជំពូកលនះ លយើងមានលោ�បំណងកំណ្់្បភពចំណូ�  
សំខ្ន់ៗរបស់ព�រដ្ឋ និង បង្ហាញឲ្យល�ើញថា ករាតាអ្រីខ្ះ 
រានចូ�រួមល�ើកកម្ពស់ជរីវភាពរបស់្បជាព�រដ្ឋ។ ជំពូក  
លនះនឹងពិនិ្្យលមើ�អំពរីការវ ិវ្្តទរីផ្សារការង្រលៅរាម 
ទរី្បជុំជន (ដដ�រួមមាន វិស័យលសដ្ឋកិច្ចសំខ្ន់ៗ ដដ�  
្បជាព�រដ្ឋរាន្បកបការង្រ ភាពខុសោនារវាងកមាលាំង  
ការង្រជាបុរស និងកមាលាំងការង្រជា្ស្តរី ្រាក់លបៀវ្្សរ៍  
លធៀបនឹងក្មិ្អប់រំរបស់និលយជិ្ជាលដើម)។ ជំពូកលនះ  
នឹងវិភាេបញ្ហានានា ដដ�អាចជំរុញឲ្យភាព្ករី្ករាន 
ធូរ្រា�ល្ចើនបដន្ថមលទៀ្។ ទរីពរីរ ជំពូកលនះនឹងបង្ហាញអំពរី 
ការវិវ្្តន៍របស់ទរីជនបទនានា លោយចាប់លផ្្តើមពិនិ្្យលមើ�  
អំពរីការដ្ប្បួ�ននការចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់របស់ 
្បជាព�រដ្ឋ និងការដ្ប្បួ�នន្បភពចំណូ�របស់ពួកលេ  
(ដដ�ក្នុងលនាះរួមមាន ចំណូ�ពរីកសិផ្� ចំណូ�ពរី 
ការ�ក់កមាលាំងព�កម្ម និង ចំណូ�ពរីការ្បកបរបរជំនួញ  
ជាលដើម។ បនាទាប់មកលយើងនឹងបង្ហាញអំពរីបញ្ហាសំខ្ន់ៗ  

ដដ�្្ូវលោះ្រាយបន្តលទៀ្។ លៅចុងបពា្ចប់ននជំពូកលនះ  
លយើងនឹងល្បើ្រាស់ព័្៌មានអំពរី្បភពចំណូ�លផ្្សងៗរបស់ 
្បជាព�រដ្ឋពរីឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០១១ លដើម្រីកំណ្់ 
ឲ្យល�ើញថាករាតាណាខះ្ ជាករាតានំាមុខជំរុញឲ្យ្បជាព�រដ្ឋ 
កម្ពនុជាមានជរីវភាពធូធ្រ។ ការវិភាេលនះរានល្បើទិន្ន័យ  
ពរីការសលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពនុជា និងទិន្ន័យលផ្្សងលទៀ្ 
ពរីរាជរោឋាភិរា�កម្ពនុជា។ លោ�បំណងសំខ្ន់ននការវិភាេ 
លនះលធ្ើយ៉ាងណារកឲ្យល�ើញពរីករាតានាំមុខនានា ដដ�លធ្ើឲ្យ 
ភាព្ករី្កលៅកម្ពនុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងល�ឿន។

ការវិវត្តការងារនៅតាមទីប្រជុំជន

ទំលនារទរីផ្សារការង្រនិង្ួនាទរីរបស់វាក្ នុងការ 
កា្់បន្ថយភាព្ករី្ក

ទោះបីជាបម្រែប្រែរួលនៃអ្រាភាព្្ី្្ទ្ើតមាៃ  
ោំងទៅរារែទីជៃបទ ៃិង ទៅរារែទី្បជុំជៃ្៏ទោយ ទេ 
សទងកេតទ�ើញថាបម្រែប្រែរួលទៃះ បាៃទ្ើតទ�ើង្្នុងទពល 
ទេលាខុសៗគ្នា។ ការេណនារានបង្ហាញថា អ្រាភាព  
្ករី្ករានធ្លាក់ចុះពរី ៥៣,៣ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០០៤ មក  
្្ឹម ២០,៥ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០១១ ល�ើយក្នុងលនាះការ 

ប្រភពចំណូលផ្សេងៗរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជំពូក ២
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លធៀបលៅនឹង្បលភទមុខរបរដនទៗលទៀ្រានលកើនល�ើងពរី 
២០,៦ ភាេរយលៅឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ៣០,៣ ភាេរយ 
លៅឆ្នាំ២០១១។ ចំដណកឯលៅរាមទរី្បជុំជនលផ្្សងៗលទៀ្ 
ចំនួនអក្លធ្ើការទទួ�្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ មាន្បមាណ 
៥០,៥ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០១១។ 

ភាពខុសគ្នានៃ អំ�នុងទពលនៃ ការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្  
ឆ្ នុះបញ្ចាំងឲ្យទ�ើញថា ទីជៃបទរបស់្រែ្ នុជាខុសពី 
ទី្បជុំជៃ។ ចំនួនអ្កលធ្ើការមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ 
ភាេល្ចើនមានដ្លៅរាមទរី្បជុំជនប៉ុលណាណះ ចំដណកឯលៅ  
រាមទរីជនបទវិញ កម្មករភាេល្ចើនលធ្ើការ លោយមិនទទួ� 
រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទ ការង្រដដ�ពួកលេលធ្ើភាេល្ចើនេឺការ  
ជួយដ�់្កុម្េួរារ ឬក៏្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង។ ពរី 
ឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០០៨ ចំនួនកម្មករដដ�មាន្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់លៅរាមទរី្បជុំជនរានលកើនល�ើង ៩,៨ 
ភាេរយ ប៉ុដន្តលៅរាមទរីជនបទវិញ ចំនួនកម្មករដដ�មាន 
្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់លសទើរដ្មិនមានភាពដ្ប្បួ�លទ 
លកើនល�ើងដ្ ០,៩ ភាេរយ ប៉ុលណាណះ។ ស្មាប់ឆ្នាំ ២០០៨ 
ដ�់ឆ្នា ំ ២០១១ វិញ ចំនួនកម្មករដដ�មាន្រាក់  
លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់លៅរាមទរី្បជុំជនលកើនល�ើងមិនល្ចើនលទ  
(លកើនល�ើង ៤,១ ភាេរយ)។ ចំដណកឯកម្មករដដ�្បកប  
មុខរបរលោយខ្លួនឯង លសទើរដ្មិនមានការដ្ប្បួ� ពរីឆ្នាំ 
២០០៨ ដ�់ ឆ្នាំ ២០១១ (លកើនដ្ ០,៣ ភាេរយ  

កា្់បន្ថយភាព្ករី្កភាេល្ចើនលកើ្មានលៅរាមទរីជនបទ 
ពរីឆ្នាំ ២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៩ (្បដ�� ៨៦ភាេរយនន  
ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កសរុប)។ ចំដណកឯការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កលៅទរី្កុងភ្ំលពញវិញ លកើ្ល�ើងមុនអំ�នុងលព�  
លនះពរីឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០០៧ (្បដ�� ៩២ភាេរយ  
ននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កសរុបក្នុងអំ�នុងលព�លនាះ)។  
ចំដណកឯលៅរាមទរី្បជុំជនលផ្្សងៗលទៀ្ ល្រៅពរីទរី្កុង 
ភ្ំលពញ លេសលងកេ្ល�ើញថា ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កមាន 
�ក្ខណៈ្សលដៀងទរី្កុងភ្ំលពញផ្ង និង្សលដៀងលៅនឹង  
ទរីជនបទផ្ង ប៉ុដន្តមាន�ក្ខណៈ្សលដៀងនឹងទរីជនបទជាង  
(ប្ាហ្វិ្ ១២ នវិងតារាង ៩)។

រារែទី្បជុំជៃនានាទៅ្រែ្នុជា ចំៃរួៃ្បជាពលរដ្ឋ 
មដលទ្វើការមាៃ្បា្់ទបៀេត្សរ៍មាៃ្បមាណរែរួយភាេបីនៃ 
្មាលាំងពល្រែ្មសរុបរបស់្បទទសោំងរែូល។ រាមបណាតា 
្បលទសនានា ឱកាសការង្រជាករាតាសំខ្ន់បំផ្ុ្ ដដ� 
ជួយឲ្យ្បជាព�រដ្ឋអាចចាកលចញពរីភាព្ករ្ី ករាន ពរីល្ពាះ 
អ្រីដដ�្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កមានសំខ្ន់បំផ្ុ្លនាះេឺ កមាលាំង 
ព�កម្ម និងដរីធ្រី។ លៅកម្ពនុជាលេក៏សលងកេ្ល�ើញករាតា 
ទាំងលនះជាករាតាសំខ្ន់ដដរ។ ចាប់ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ� ់
ឆ្នាំ ២០១១ ទរីផ្សារការង្រ លៅកម្ពនុជាមានបដ្មប្មួ�យ៉ាង 
ខ្លាំង។ ចំនួនអ្កលធ្ើការទទួ�្រាក់លបៀវ្្សរ៍ជា្បចាំដដ� 
ជា្បភពផ្្ត�់ស្ថិរភាព្រាក់ចំណូ�ដ�់្កុម្េួរារ លបើ

បដ្មប្មួ�អ្រាភាព្ករី្ក = ១០០%

អំ�នុងលព� ភ្ំលពញ ទរី្បជុំជន ជនបទ

អ្រាកា្់បន្ថយ
ភាព្ករី្ក

១៤,៣% ២៣,៦% ៣៥,៣%

២០០៤-២០១១ ១០០% ១០០% ១០០%

២០០៤-២០០៧ ៩២% ២០% ៣%

២០០៧-២០០៩ -១១% ៩៥% ៨៦%

២០០៩-២០១១ ១៩% -១៥% ១១%

អ្
រា

ភា
ព្

ករី្
ក

ប្ាហ្វិ្ ១២៖  អបតាភាពបកីបកតាមតំ្រន់ (ឆ្នាំ ២០០៤=១០០%), 

       កម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១១ តារាង ៩៖  ្រមបម្របមរួលអបតាភាពបកីបក

ភ្ំលពញ
ទរី្បជុំជន
ជនបទ

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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ការេណនាននការចំណាយលនះ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ  
២០១១ រានបង្ហាញថា ការចំណាយរបស់សមាជិកមានាក់ៗ 
ក្នុង្កុម្េួរារ ដដ�មានលម្េួរារដដ�្បកបមុខរបរមាន 
្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់មានក្មិ្ខ្ពស់ជាងការចំណាយ 
របស់សមាជិក្េួរារដដ�មានលម្េួរារ្បកបមុខរបរ 
លោយខ្លួនឯង។ ជាឧទា�រណ៍លៅ ឆ្នាំ២០០៤ ជាមធ្យម
សមាជិកក្នុង្េួរារដដ�មានលម្េួរារ្បកបមុខរបរមាន
្រាក់លបៀវ្្សរ ៍លទៀងទា្់រានចំណាយល�ើសសមាជិក 
្េួរារដដ�មានលម្េួរារ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង 

ប៉ុលណាណះ) ប៉ុដន្តលៅរាមទរីជនបទវិញ ចំនួនកម្មករដដ�  
្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯងរានលកើនល�ើង ៧,៤ ភាេរយ  
ក្នុងអំ�នុងលព�ដូចោនាលនះ។ លនះសបញ្ជាក់ឲ្យល�ើញថា ការ  
្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯងលៅរាមទរីជនបទរានលធ្ើឲ្យ   
ចំណូ�របស់ពួកលេមានការដ្ប្បួ�យ៉ាងខ្លាំង។ ប៉ុដន្ត 
លទាះជាយ៉ាងលនះក្តរី ក្នុងរយៈលព�៧ឆ្នាំលនះ ពរីឆ្នាំ២០០៤ 
ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ លេសលងកេ្ល�ើញថា ចំនួនកម្មករដដ� 
្បកបមុខរបរលោយខ្ លួនឯងរានថយចុះយ៉ាងល្ច ើន 
(ប្ាហ្វិ្ ១៣)។ 

្រាតារែរួយ្្នុងចំទោរែ្រាតាសំខាៃ់ៗមដលជំរុញឲ្យមាៃ 
ការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្យ៉ាងទលឿៃេឺការទ្ើៃទ�ើង  
ចំៃរួៃ្រែ្្ម រមដលមាៃ្បា្់ទបៀេត្សរ៍្បចំាមខ។ ករាតាលនះ្្ូវ 
រានឆ្នុះបញ្ចាំងរាមរយៈការចំណាយរបស់្េួរារ នរីមួយៗ 
រាម្បលភទមុខរបររបស់លម្េួរារ។ ក្នុងររាយការណ៍លនះ 
លយើងរានេណនាចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់ជាមធ្យម 
របស់្បជាព�រដ្ឋមា្ក់ៗ លៅរាមមុខរបររបស់លម្េួរារ។ 
ផ្�លធៀបននការចំណាយរបស់្បជាព�រដ្ឋមានាក់ៗក្ នុង 
្េួរារ ដដ�មានលម្េួរារ្បកបមុខរបរមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
លទៀងទា្់ លធៀបលៅនឹង្េួរារដដ�មានលម្េួរារ្បកប 
មុខរបរលោយខ្លួនឯង្្ូវរានេណនា លដើម្រីវាស់ដវងអំពរី 
ក្មិ្ខុសោនាននការចំណាយរបស់ពួកលេ (ប្ាហ្វិ្ ១៤)។ 

ប្ាហ្វិ្ ១៣៖  ប្រនេទមុខរ្ររនីមួយៗនៅតាមទីប្រជុំជននិងជន្រទ

កម្ពនុជាទរី្បជុំជន

ការង្រជួយ្េួរារមិនមាន្រាក់ឈ្លួ� ការង្រលោយខ្លួនឯង និលយជិ្

ជនបទ

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

សម្ាល់៖ ប្តរីឬ្បពន្ធដដ�រានចា្់ថានាក់ជាកម្មករលធ្ើការលោយមិនមាន្រាក់កន្ម្្ូវរានចា្់ថានាក់ល�ើងវិញថាជាកម្មករដដ�្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង។  
កម្មករដដ�ជានិលយជកមាន្ិចជាងពរីរភាេរយននកមាលាំងព�កម្មសរុបល�ើយ្្ូវរានចា្់ថានាក់ជាកម្មករដដ�ទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់។  
កម្មករលផ្្សងៗលទៀ្ដដ�មានចំដណក្ិចជាង ០,៥ ភាេរយ ននកមាលាំងព�កម្មសរុប្្ូវរានចា្់ថានាក់ជាកម្មករលធ្ើការឲ្យ្េួរារល�ើយមិនទទួ�រាន 
្រាក់លបៀវ្្សរ៍។ 

ប្ាហ្វិ្ ១៤៖  ចំណាយនលើការនប្រើបរាស់រ្រស់កម្មករ   
           មដលទទួលរានបរាក់ន្រៀវតនាសរ៍នទៀងទាត់   
           កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក 
          លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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លៅរាមបណាតា្បលទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ លដើម្រីវាស់ដវងអំពរី
រាថានភាពទរីផ្សារព�កម្ម ពរីល្ពាះសូចនាករលនះមានភាព 
្បលសើរជាងសូចនាករននភាពអ្់ការង្រលធ្ើ ដដ�ជាទូលៅ 
លេសលងក្េ ល�ើញថា មានក្មិ្ទាប ល�ើយវាមិនឆ្នុះបញ្ចាងំ 
ពរីទរីផ្សារព�កម្មពិ្លៅរាមបណាតា្បលទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 
លនាះលទ។ លបើេិ្រាមអាយុ្បជាព�រដ្ឋកម្ពនុជា ដដ�មាន 
អាយុពរី ២៥ ឆ្នាំ លៅ ៤៤ ឆ្នាំ រានចូ�រួមក្នុងទរីផ្សារ 
ព�កម្មខ្ពស់ជាង្បជាព�រដ្ឋអាយុដនទៗលទៀ្។ លបើេិ្ 
រាមលភទ បុរសដដ�មានអាយុពរី ២៥ ឆ្នាដំ�់ ៤៤ ឆ្នា ំរាន
ចូ�រួមក្នុងទរីផ្សារការង្រល្ចើនជាង្ស្តរី។ ចំលពាះក្មិ្នន 
ការសិកសាអប់រំវិញ េឺភាេល្ចើន អ្កដដ�ចូ�ទរីផ្សារ 
ព�កម្ម មានក្មិ្សិកសាទាបលពក ឬក៏មានក្មិ្សិកសា 
ខ្ពស់លពក។ អ្រីដដ�លេ្ពួយរារម្ភជាងលេក្នុងទរីផ្សារកម្ពនុជា 
សព្នថ្ង េឺចំនួនការង្រមិន្េប់្ោន់ ដូចលនះរោឋាភិរា�  
្្ូវបលងកេើនកិច្ចខិ្ខំ្បឹងដ្បរបស់ខ្លួនដថមលទៀ្ លដើម រ្ីបលងកេើ្  
ការង្រឲ្យ្បជាព�រដ្ឋឲ្យរានល្ចើន។

ទបើទោះបីជាបុរសទៅ្រែ្នុជាបាៃចូល្្នុងទីផ្សារពល្រែ្ម 
ទ្ចើៃជាង្ស្ី្៏ទោយ ្៏្ស្ីទៅ្រែ្នុជាបាៃចូលររួរែ្្ នុង 
ទីផ្សារពល្រែ្មបាៃទ្ចើៃជាង្ស្ីទៅរារែបោតា្បទទស 
ទផ្្សងៗទទៀត មដលមាៃ្្រែិតអភិេឌ្ឍៃ៍ ្បហា្់្បមែល 
ៃឹង្រែ្នុជា (ប្ាហ្វិ្ ១៥)។ ក្នុងការវិភាេលដើម្រីបង្ហាញពរី  
ទំនាក់ទំនងក្មិ្ននការអភិវឌ្ឍរបស់្បលទសមួយលៅនឹង
ការចូ�រួមរបស់្ស្តរីលៅទរីផ្សារព�កម្ម លេល្ចើនល្បើការវិភាេ 
មួយលៅថា ការវិភាេរាងអក្សរអ៊ុយ (U)។ ក្នុង្បលទស 
ណាក៏លោយ លៅលព�ដដ�លសដ្ឋកិច្ចចាប់លផ្្តើមរីក�ូ្ោស់  

្បមាណ ១៦ ភាេរយ។ ល�ើយក្នុងរយៈលព�៧ឆ្នា ំ ក្មិ្ 
ខុសោនាលនះលកើនល�ើងរ�ូ្លៅដ�់ ១០ ភាេរយ (ល�ើក 
ដ�ងដ្ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ មួយលចញ ដដ�វារានធ្លាក់មក 
្្ឹម ៤ភាេរយ)។ លៅឆ្នាំ២០១១ ជាមធ្យមចំណាយ 
របស់សមាជិកក្នុង្កុម្េួរារដដ�មានលម្េួរារមាន 
្រាក់លបៀវ្្សរ៍ មានក្មិ្ល�ើសសមាជិកដដ�មានលម 
្េួរារ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង ចំនួន ១០ ភាេរយ។ 

មុននឹងលយើងពិនិ្្យលមើ�ទរីផ្សារការង្រ និងការផ្្គ្់ផ្្គង់ 
កមាលាំងព�កម្ម លយើងសលងកេ្ល�ើញថាកម្ពនុជាកំពុង្បឈម 
នឹងបញ្ហាសំខ្ន់មួយ េឺការបលងកេើ្ការង្រឲ្យ្បជាព�រដ្ឋ  
្េប់អាយុចូ�លធ្ ើការនាលព�អនាេ្។កម្ព នុជាសម្បូរ 
្បជាព�រដ្ឋ្េប់អាយុចូ�លធ្ ើការណាស់ លបើេិ្្្ឹម 
ឆ្នាំ២០១០ មាន្បជាព�រដ្ឋកម្ពនុជាពរីរភាេបរីលកើ្ល្កាយ 
ឆ្នាំ១៩៩៣។ 

សមាសភាពននការង្រ៖ ្ួនាទរីលយនឌ័រ ការសិកសា 
អប់រំ និងការង្រ្បលសើរជាងមុន

្ស្ ីៃិងទ្្មងៗេ័យជំទង់ចូលររួរែ្្នុងទីផ្សារពល្រែ្មផ្្លូេការ 
មាៃ្្រែិតោប ប៉ុមៃ្្មាលាំងពល្រែ្ម្រែ្នុជាមាៃ្្រែិត 
សិ្សាអប់រំខ្ស់ជាងរែុៃ។ ផ្�លធៀបកមាលាំងការង្រលៅនឹង 
្បជាព�រដ្ឋសរុប្្ូវរានេណនា លោយដបងដចកលៅ 
រាមលយនឌ័រ រាមអាយុ និងរាមក្មិ្ននការសិកសាអប់រំ 
(តារាង  ១០)។ ផ្�លធៀបកមាលាងំព�កម្មលៅនឹង្បជាព�រដ្ឋ 
សរុបជាសូចនាករ ដដ�្្ូវរានលេយកមកល្បើជាទូលៅ

ក្មិ្អប់រំ ២០០៤ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ អាយុ ២០០៤ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

ពុំមាន ៧៣% ៩៥% ៩២% ៨៣% ៨៩% ៨៩%    ១៥-២៤ ៧៦% ៧៨% ៧៦% ៧៦% ៧៨% ៧៨%

បឋមសិកសា ៨២% ៨៦% ៨៥% ៨៦% ៨៧% ៨៧%    ២៥-៣៤ ៨៧% ៩០% ៩០% ៩០% ៩១% ៩៤%

អនុវិទយា�័យ ៧៦% ៧៧% ៧៥% ៧៥% ៨២% ៨២%    ៣៥-៤៤ ៨៨% ៩២% ៩១% ៩២% ៩៤% ៩៤%

វិទយា�័យ ៧០% ៨៧% ៨២% ៧៩% ៦៨% ៦៨%    ៤៥-៥៤ ៨៥% ៨៩% ៨៩% ៩0% ៩២% ៩0%

បុរស ៨៥% ៩0% ៨៩% ៨៧% ៨៨% ៨៩%    ៥៥-៦៤ ៧២% ៨0% ៧៨% ៧៨% ៨១% ៨៣%

្ស្តរី ៧៤% ៧៧% ៧៥% ៧៧% ៨0% ៨១%    ៦៥+ ៤៣% ៤៥% ៤២% ៤៣% ៤៦% ៥០%

តារាង ១០៖  ផលន�ៀ្រចំនួនអ្នកមានការងារន�វើនៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ 

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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នាលព�បច្ចនុប្ន្លនះ ការចូ�រួមរបស់្ស្តរីលៅក្នុងទរីផ្សារ 
ព�កម្មមានក្មិ្ខ្ពស់ជាងបណាតា្បលទសនានា ដដ� 
មានក្មិ្លសដ្ឋកិច្ច្បហាក់្បដ��កម្ពនុជា (តារាង ១៥)។

ទៅរារែទី្បជុំជៃនានា ការទ្ើៃទ�ើងនៃចំៃរួៃ្រែ្ម្រ 
មដល្ប្បរែុខរបរមាៃ្បា្់ទបៀេត្សរ៍ទទៀងោត់ទ្ើតមាៃ 
ោំង្រែ្ម្រជា្ស្ី ៃិង ្រែ្ម្រជាបុរស។ ជាឧទា�រណ៍ 
ចំនួន្ស្តរី និងបុរសដដ�លធ្ើការពំុមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ 
រានធ្លាក់ចុះពរី ២៥ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០០៤ មកជិ្ ១១ 
ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០១១។ ស្មាប់កម្មករ្ស្តរីដដ� 
្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង មិនមានការដ្ប្បួ�ល្ចើនលទ 
េឺ ០,៧ ភាេរយ។ ចំដណកបុរសដដ�្បកបមុខរបរលោយ 
ខ្ លួនឯង ក៏មិនមានភាពដ្ប្បួ�ល្ចើនដដរ (ដ្ប្បួ� 
១,១ ភាេរយ ដ្បុ៉លណាណះ)។ ការថយចុះ ននចំនួន្បជាព�រដ្ឋ 
ដដ�លធ្ើការពំុមាន្រាក់ចំណូ� លោយរារដ្្បជាព�រដ្ឋ 
ភាេល្ចើន រាប់ទាំង្ស្តរី និង បុរសរានលៅ្បកបការង្រ 
ទទួ�្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ លៅរាមបណាតាទរី្បជុំជន 
នានា។ ចំលពាះ្ស្តរី លេសលងកេ្ល�ើញថា ្ស្តរីដដ�្បកប  

ចំនួន្បជាព�រដ្ឋ ដដ�លធ្ើការលៅដផ្្កកសិកម្មរានចាក 
លចញពរីវិស័យលនះលៅរកវិស័យកម្មន្តរា� និងលសវាកម្ម  
ល�ើយជាទូលៅ លេសលងក្េ ល�ើញថា លៅលព�មានល�្ុការណ៍ 
លនះលកើ្ល�ើង កមាលាំងព�កម្មជាបុរសទទួ�រាន្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍ខ្ពស់ជាងកមាលាំងព�កម្មជា្ស្តរី។ ល�ើសពរីលនះលទៀ្  
ការផ្លាស់ប្តបូរលសដ្ឋកិច្ចលៅរាម្បលទសនានា ដ្ងដ្នាំឲ្យ 
មានការផ្លាស់ប្តបូរខ្ងដផ្្កសង្គម ជាពិលសសទាក់ទងនឹង 
ការចូ�រួមក្នុងទរីផ្សារព�កម្មរបស់្ស្តរី។ លេសលងកេ្ល�ើញ 
ដដរថា ចំណូ�របស់្េួរារមួយលកើនល�ើងរាន �ុះ្រាដ្ 
្ស្តរីដដ�ពរីមុនលធ្ើការង្រដដ�មិនទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ ៍
ដូចជាការចិញ្ចឹមបរីរាច់កូន កិច្ចការង្រផ្ទះ រានង្កមក 
ចូ�រួមក្នុងទរីផ្សារព�កម្មផ្្បូវការវិញ ដដ�ការចូ�រួមលនះ  
លធ្ើឲ្យ្ស្តរីទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់។ ជាទូលៅ ្ស្តរី 
ដដ�ចូ�រួមក្នុងទរីផ្សារព�កម្មលនះលធ្ើការង្រក្នុងវិស័យ 
ឧសសា�កម្ម។ អ្រីដដ�ជំរុញឲ្យទរីផ្សារព�កម្មមានដំលណើរ 
ការ�្អលនាះ េឺថាកា�ណា្ស្តរីភាេល្ចើនរានចូ�រួមក្នុង 
ទរីផ្សារព�កម្មផ្្បូវការ ពួកលេនឹងវិនិលយេល�ើការអប់រំ និង 
ការដថទាំសុខភាពលដើម្រីល�ើកកម្ពស់មូ�ធនរបស់លេ។ 

ប្រភព៖ ធនាោរពិភពលោក, ររាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក។

ប្ាហ្វិ្ ១៥៖  ការរួមចំមែករ្រស់កម្មករជាសស្តី និងផលិតផលក្នពុងបសុកសរុ្រ តួនលខឆ្នាំចុងនបកាយមដលមាន

កម្ពនុជា

លវៀ្ណាម នថ

LN (ផ្.ស.ស ក្នុងមានាក់ៗ)

កា
រច

ូ�
រួម

ទរីផ្
សារ

ព�
កម

្មរប
ស

់កម
្មករ

ជា
្ស

្តរី
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កម្មករដដ�មានក្មិ្ការសិកសាទាប (តារាង ១១)។ 
កមាលាំងព�កម្មលៅកម្ពនុជាភាេល្ចើនលៅវ័យលក្មង ល�ើយ  
ទរីផ្សារព�កម្មមិនអាច្សូបយកកមាលាំងព�កម្មទាំងអស់
លនាះមកលធ្ើការក្នុងវិស័យនានា ដដ�មាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
លទៀងទា្់លនាះលទ។  

លបើលធៀបលៅនឹង ឆ្នាំ២០០៤ ក្មិ្ ននការសិកសាអប់រំ 
របស់កម្មករ ដដ�លធ្ើការលៅទរី្បជុំជន្្ូវរានល�ើកកម្ពស់ 
ប៉ ុដន្តកម្មករលៅទរីជនបទវិញក្មិ្ការសិកសាអប់រំរបស់ 
ពួកលេមានការល�ើកកម្ពស់្ិច្ួចណាស់។ ចាប់ពរីឆ្នា២ំ០០៤ 
ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ អ្រា្បជាព�រដ្ឋដដ�្បកបមុខរបរ 
លោយខ្លួនឯង ដដ�មានការសិកសាថានាក់មធ្យមសិកសាបឋមភូមិ 
រានលកើនល�ើងពរី ២០ ភាេរយលៅ ២៤,៣ ភាេរយ 
ដ្ប៉ុលណាណះ។ ចំដណកឯចំនួន្បជាព�រដ្ឋ្បកបមុខរបរ 
លោយខ្លួនឯង លៅទរីជនបទ ដដ�រានបពា្ចប់ការសិកសា 
ទុ្ិយភូមិរានលកើនល�ើងពរី ៣ ភាេរយ លៅ ៧,៧ភាេរយ 
ក្នុងអំ�នុងលព�ដូចោនាលនះ។ លៅរាមទរី្បជុំជនវិញ អ្រា 
្បជាព�រដ្ឋ ដដ�្បកបមុខរបរមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀង 
ទា្់ដដ�រានបពា្ចប់ក្មិ្ទុ្ិយភូមិ រានលកើនល�ើងរ�ូ្ 
ដ�់ ១៦,៤ ភាេរយប៉ុលណាណះ (លស្មើនឹងអ្រា្បជាព�រដ្ឋ

ការង្រទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់រានលកើនល�ើងពរី 
២៨,៩ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០០៤ ល�ើយ ៣៨,៣ ភាេរយ 
លៅឆ្នាំ២០០៨ ល�ើយរានលកើនល�ើងដ�់ ៤៣,៥ ភាេរយ 
លៅឆ្នាំ២០១១។  អ្រា្ស្តរីដដ�្បកបមុខរបរទទួ�រាន 
្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ រានលកើនល�ើង េួរឲ្យក្់សមាគា�់ 
រានលកើនល�ើងពរី ៤៤,១ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មក 
៥៣,២ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០០៨ និងលកើនល�ើងដ�់ 
៥៤,៧ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០១១ (ប្ាហ្វិ្ ១៦)។

លេសលងកេ្ល�ើញថា កម្មករ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង 
ភាេល្ចើន មានក្មិ្ការសិកសាអប់រំទាប (ក្មិ្បឋម 
សិកសា ឬ មិនមានការសិកសាអប់រំលទ) ល�ើយជាពិលសសលៅ 
រាមទរី្បជុំជននានា។ លទាះបរីជា កម្មករដដ�មានការសិកសា 
អប់រំទាបមានពរីរភាេបរីននចំនួនកម្មករសរុប ដដ�្បកប 
មុខរបរលោយខ្លួនឯងលៅរាមទរី្បជុំជនក៏លោយ ក៏ចំនួន 
លនះរានធ្លាក់ចុះមក្្ឹម ៤៤,១ ភាេរយ។ លៅរាម 
ទរីជនបទរបស់កម្ពនុជាវិញ ក្នុងចំលណាមកម្មករ្បកបមុខរបរ
លោយខ្លួនឯងមាន ៨៤,៤ ភាេរយ ជាកម្មករដដ�មាន 
ក្មិ្ការសិកសាទាប។ ក្នុងចំលណាមកម្មករ្បកបមុខរបរ 
ទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់វិញ ៧៥,៩ ភាេរយ ជា

ប្ាហ្វិ្ ១៦៖  កម្មករជាសស្តី និង្រុរសនៅតាមទីប្រជុំជនម្រងមចកតាមប្រនេទការងារ

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

សម្ាល់៖ ប្តរីឬ្បពន្ធ្្ូវរានចា្់ថានាក់ល�ើងវិញពរីកម្មករដដ�លធ្ើការក្នុង្េួរារលៅជាកម្មករដដ�លធ្ើការលោយខ្លួនឯង។ និលយជិ្្្ូវរានចា្់ថានាក់ថាជា 
អ្កលធ្ើការដដ�មាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់កម្មករលផ្្សងលទៀ្្្ូវរានចា្់ថានាក់ជាកម្មករលធ្ើការក្នុង្េួរារលោយមិនមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍

ការង្រជួយ្េួរារមិនមាន្រាក់ឈ្លួ� ការង្រលោយខ្លួនឯង និលយជិ្

បុរស្ស្តរី
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វិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងលៅដ�់កំលណើនលសដ្ឋកិច្ច និងការកា្ ់
បន្ថយភាព្ករី្ក។ 

ទដើរែ្ីេណនា្បា្់ចំណូលរបស់្បជាពលរដ្ឋមដល 
ទទរួលបាៃ្បា្់ទបៀេត្សរ៍ទទៀងោត់អាយុពី ១៥ ឆ្នាំ ទៅ 
 ៦៥ ឆ្នាំ ទៅរារែ្្រែិតសិ្សារបស់ពរួ្ទេ ទយើងបាៃទ្វើ 
 រ ីទ្រែគេសិៃចំៃរួៃពីរ។ សមរីការរបស់លរ េល្ក�កេស្យនុងមាន 
ចំនួន្រាក់លបៀវ្្សរ៍្បចាំដខ េិ្ជា្រាក់លរៀ� ជាអញ្ញា្ 
សមរីការ ល�ើយករាតាស្មាប់ពន្យ�់អញ្ញា្លនាះ េឺ 
ក្មិ្អប់រំ របស់្បជាព�រដ្ឋ។ ស្មាប់លរេល្ក�កេស្យនុងទរីមួយ 
ករាតាអប់រំ េឺល្បើ្រាស់ចំនួនឆ្នាំ ដដ�ចំណាយលៅល�ើការ 
សិកសា។ ស្មាប់លរេល្ក�កេស្យនុងទរីពរីរ លេល្បើ្រាស់ក្មិ្អប់រំ
បពា្ចប់បឋមសិកសា បពា្ចប់អនុវិទយា�័យ បពា្ចប់វិទយា�័យ 
និង បពា្ចប់ថានាក់មហាវិទយា�័យ ជាករាតាស្មាប់ពន្យ�់  
(្បសិនលបើ្បជាព�រដ្ឋណាមានាក់ដដ�លរៀនរានក្មិ្ 
ខ្ពស់ជាងលេលនាះ លេនឹងោក់ពិនទនុមួយឲ្យ ល�ើយ្បជាព�រដ្ឋ 
ណាក៏លោយដដ�មានក្មិ្អប់រំលផ្្សងពរីលនះ លេោក់ពិនទនុ 
សូន្យឲ្យ)។ ក្នុងការលធ្ើលរេល្ក�កេស្យនុងលនាះដដរលេក៏រានបញ្ចបូ� 
អញ្ញា្មួយចំនួនលទៀ្ លដើម្រីធ្នាថា ករាតាអប់រំមិនមាន 
ឥទ្ធិព�លៅវិញលៅមកជាមួយនឹង�ក្ខខណ្ឌ្េួរារលទ។ 

ដដ�្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯងពរីរដង។ ក្នុងចំលណាម  
្បជាព�រដ្ឋដដ�្បកបមុខរបរទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
លទៀងទា្់លៅរាម្ំបន់ទរី្បជុំជនមាន ២៥ ភាេរយ លរៀន 
បពា្ចប់មហាវិទយា�័យ លបើលធៀបលៅនឹង្បជាព�រដ្ឋដដ� 
្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯងមានដ្ ១,៧ ភាេរយប៉ុលណាណះ 
ដដ�លរៀនបពា្ចប់មហាវិទយា�័យ (តារាងទី ១១)។

ទោយសារមត្រែ្នុជាមាៃ្មាលាំងពល្រែ្មទ្្មងៗទ្ចើៃ 
្រែ្នុជា្ំពុងជរួប្បទះភាព្បឈរែ្្នុងការបទងកេើតរែុខរបរ 
មដលផ្្ល់្បា្់ទបៀេត្សរ៍ទទៀងោត់ដល់្មាលាំងពល្រែ្មោំង 
ទនាះ។ ដូលចះ្ ក្នុងរយៈលព�មធ្យម ការ្បកបមុខរបរលោយ 
ខ្លួនឯង និង ជួយលធ្ើការក្នុង្េួរារលៅដ្ជា្បភពការង្រ 
ដ ៏សំខ្ន់។ ការសិកសាលៅ្បលទសដនទលទៀ្ក៏រាន 
បង្ហាញឲ្យល�ើញថា ស�្ោសដបប្េួរារជាកដន្ងដ៏  
ស ំខ្ន ់ ដដ�ផ្្ត� ់ការង្រដ�់្បជាព�រដ្ឋ លក្មងៗ។ 
ឧទា�រណ៍ �្នុកស៍ និងលផ្វ រានលធ្ើការសិកសា លៅ 
ឆ្នាំ ២០១២ ល�ើយរកល�ើញថា ស្មាប់្បលទសលៅដប៉ក 
អា្ក�្ិក ស�្ោសដបប្េួរាររានបលងកេើ្ការង្រយ៉ាង 
ល្ចើនដ�់លក្មងៗ្េប់អាយុលធ្ើការ។ ល�ើយអ្កនិពន្ធទាំងពរីរ 
រានសន្ ិោឋានថា ស�្ោសដបប្េួរារទាំងលនះជា 
្បភពកំលណើនលសដ្ឋកិច្ច ដដ�អាចផ្្ត�់ដផ្ផ្្កាដ�់្បជាព�រដ្ឋ 
ភាេល្ច ើន ព រីល្ពាះលទាះបរីជាលសដ្ឋក ិច្ចមានកំលណើន 
ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏លោយ លសដ្ឋកិច្ចលនាះមិនអាចមាន�ទ្ធភាព 
្សូបយកលក្មងៗ ដដ�្េប់អាយុលធ្ើការឲ្យចូ�លធ្ើការទាំង 
អស់លនាះលទ ល�ើយក៏មិនអាច្សូបយកកមាលាំងព�កម្ម  
ដដ�លធ្ើការលៅដ្សចមាការទាំងអស់ដដរ។ ចំលពាះកម្មករទាំង 
លនាះ ពួកលេមិនមានក្មិ្សិកសាអប់រំ្េប់្ោន់ លដើម្រីលៅ 
្បកួ្្បដជងការង្រលធ្ើលៅក្នុងស�្ោសផ្្បូវការរានលទ 
មានដ្ស�្ោសរាមដបប្េួរារលនះល�ើយ ដដ�រាន 
ផ្្ត�់ឱកាសការង្រដ�់ពួកលេ។ អ្កនិពន្ធទាំងពរីរក៏រានរក 
ល�ើញថា ្បសិនលបើ្ េួរារណាមួយមានសមាជិករបស់ខ្លួន 
លធ្ើការក្នុងស�្ោសដបប្េួរារ ជរីវភាពរបស់្េួរារលនាះ 
ហាក់ដូចជាមានភាពធូរធ្រល្ចើន។ ជាសលង្ខប អ្កនិពន្ធ  
ទាំងពរីររានសន្ិោឋានថា លបើជាមធ្យម មាន្េួរារចំនួនពរី 
៤០ ភាេរយ លៅ ៥០ ភាេរយ លធ្ើការលៅក្នុងស�្ោស
មិនដមនកសិកម្ម ការវិនិលយេណាមួយរបស់រោឋាភិរា� 
ដដ�ជួយលៅដ�់ស�្ោសរាមដបប្េួរារទាំងលនាះ
សូម្រីដ្្្ឹមពាក់កណាដា�ក៏លោយ នឹងមានឥទ្ធិព�ជា 

  ្រាក់លបៀវ្្សរ៍ មុខរបរលោយខ្លួនឯង

  ២០០៤ ២០១១ ២០០៤ ២០១១

ទរី្
បជ

ុំជន

ពុំមាន ០,១% ០,០% ០,៥% ០,០%
បឋមសិកសា ៤៧,៩% ៤១,៥% ៧៦,០% ៦៦,៣%
អនុវិទយា�័យ ២៨,២% ២៤,២% ២០,០% ២៤,៣%
វិទយា�័យ ១៣,៩% ១៦,៤% ៣,០% ៧,៧%
មហាវិទយា�័យ ៩,៩% ១៧,៩% ០,៥% ១,៧%
សរុប ១០០% ១០០% ១០០% ១០០%

ទរីជ
នប

ទ

ពុំមាន ០,៣% ០,០% ០,៥% ០,៤%
បឋមសិកសា ៧៥,៦% ៧៥,៩% ៨៧,៨% ៨៤,៤%
អនុវិទយា�័យ ១៨,៤% ១៦,៩% ១១,០% ១២,១%
វិទយា�័យ ៤,៧% ៥,៩% ០,៧% ៣,០%
មហាវិទយា�័យ ១,១% ១,៣% ០,១% ០,១%
សរុប ១០០% ១០០% ១០០% ១០០%

តារាង ១១៖  ប្រនេទការងារតាមកបមិតអ្រ់រំ ទីលំនៅ និងបរាក់ឈ្ននួល   
                  (កម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៤-២០១១)

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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រានមកវិញរបស់អ្កលរៀនចប់មហាវិទយា�័យក៏រានធ្លាក់
ចុះដដរ ប៉ុដន្តមានការធ្លាក់្ិច្ួច។ 

ការេិៃិទយេទលើការអប់រំៃឹងែុចផ្ល ទៅទពលចូល 
ទីផ្សារពល្រែ្ម ប៉ុមៃ្ទេសទងកេតទ�ើញថាការសិ្សាជំនាញ
បច្នុប្ៃ្ទៃះ រែិៃ្តូេជារែរួយត្រែូេការទីផ្សារពល្រែ្មទទ។ 
ផ្�្្�ប់មកវិញពរីការបលងកេ ើនក្មិ្អប់រំរានថយចុះ  
ល�ើយការសិកសាមួយលផ្្សងលទៀ្របស់ធនាោរពិភពលោក 
រានរកល�ើញថា ទរីផ្សារកមាលាំងព�កម្ម និង ការសិកសា  
ជំនាញរបស់កមាលាំងព�កម្មមិនសុរីសង្វាក់ោនាលទ (World 
Bank, ២០១២)។ លបើលទាះបរីជាការអប់រំនឹងផ្្ត�់ផ្�មក 
វិញល្ចើនក៏លោយ ក៏កម្មករភាេល្ចើនលរៀនចប់្្ឹមក្មិ្ 
បឋមសិកសាប៉ុលណាណះ។ 

ចំនួន្កុម�៊ុនដដ�រានរាយការណ៍ថា កម្មករកម្ពនុជា
ខ្ះជំនាញជាករាតារារាំងការរីកចល្មើនខ្លាំងរបស់្កុម�៊ុន 
លៅឆ្នាំ២០០៧ មាន្បមាណ ១៥,៥ ភាេរយ។ ្កុម�៊ុន
បរលទសដដ�្ប្ិប្្តិការលៅកម្ពនុជាក៏រានរាយការណ៍ដដរ 
ថា កង្ះជំនាញរបស់កម្មករកម្ព នុជាជា"ឧបសេ្គធំ ឬ 
ឧបសេ្គធំណាស់" ដដ�រារាំងការរីកចល្មើន�ូ្ោស់ 
ល�ឿនរបស់អាជរីវកម្មពួកលេ (World Bank, ២០១២)។ 
ឧទា�រណ៍មួយដដ�បង្ហាញពរីភាពមិនសុរីសង្វាក់ោនារវាង
ការផ្្្គ ផ់្្គង់ជំនាញ និង ្្មូវការទរីផ្សារព�កម្មក្នុងឧសសា�កម្ម 
កា្់លដរ។ អ្កបលច្ចកលទស និង្បធ្នដផ្្កភាេល្ចើនលៅ 

្រែ្ម្រមដលមាៃ្្រែិតអប់រំកាៃ់មតខ្ស់ ទទរួលបាៃ 
្បា្់ទបៀេត្សរ៍កាៃ់មតទ្ចើៃ ទែើយ្រែ្ម្រមដលទរៀៃចប់ 
រែហាេិទយាល័យបាៃទទរួល្បា្់ទបៀេត្សរ៍ខ្ស់ជាងទេ។ 
លៅ ឆ្នាំ ២០១១ ក្មិ្អប់រំល�ើងរានមួយឆ្នាំនាំឲ្យ្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍លកើនល�ើង ៥,៦ ភាេរយ។ លបើលេល្បៀបលធៀប្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍កម្មករលៅរាមក្មិ្ននការសិកសារបស់កម្មករ លេ 
ល�ើញថា អ្កដដ�លរៀនចប់្្ឹមមធ្យមសិកសាបឋមភូមិរាន
្រាក់លបៀវ្្សរ៍ខ្ពស់ជាងអ្កដដ�លរៀនចប់្្ឹមបឋមសិកសា 
១៦,១ ភាេរយ ល�ើយអក្ដដ�លរៀនចប់មធ្យមសិកសាទុ្ិយភូមិ 
រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ខ្ពស់ជាងអក្លរៀនចប់មធ្យមសិកសាបឋមភូមិ 
៨,៤ ភាេរយ។ ចំលពាះអ្កលរៀនចប់មហាវិទយា�័យ ពួកលេ 
រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ខ្ពស់ជាងអ្កលរៀនចប់បឋមភូមិចំនួន 
៨៤,៥ ភាេរយ (តារាង ១២)។

ផ្លមដលបាៃរែ្េិញពីការេិៃិទយេទលើការអប់រំទៅ 
្រែ្នុជាបាៃធ្ល្ា ចុ់ះចាប់ពីឆ្នា២ំ០០៨។ �ទ្ធផ្�ដដ�រាន 
មកពរីការលធ្ើ លរេល្ក�កេស្យនុង រានបង្ហាញទំលនារមួយយ៉ាងចបាស់  
ទាក់ទងនឹងផ្�ដដ�រានមកវិញពរីការអប់រ ំចាប់ពរីឆ្នា ំ
២០០៨ មក។ ផ្�ដដ�រានមកវិញពរីការបលងកេើនការ 
អប់រំមួយឆ្នាំរានធ្លាក់ចុះ ១,៨ ភាេរយ ពរី ៧,៤ ភាេរយ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ មក ៥,៦ ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០១១។ 
ផ្�ដដ�រានមកវិញរបស់អ្កលរៀនចប់មធ្យមសិកសាលធៀប 
នឹងអក្លរៀនចប់បឋមសិកសាធ្លាក់ចុះពរីមួយភាេបរី មកជិ្មួយ 
ភាេពរីរ ពរីឆ្នាំ ២០០៩ ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ ល�ើយផ្�ដដ� 

២០០៤ ២០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

រីល្ក�្គសិនទរីមួយ៖ ផ្�ដដ�រានមកវិញលៅរាមចំនួនឆ្នាំននការអប់រំដដ�រានបពា្ចប់

ឆ្នាំននការអប់រំ ០,០៦៩ ០,០៧០ ០,០៧៤ ០,០៦២ ០,០៥៣ ០,០៥៦

រីល្ក�្គសិនទរីពរីរ៖ ផ្�ដដ�រានមកវិញលៅរាមក្មិ្អប់រំដដ�រានបពា្ចប់ (មិនរាប់បញ្ចបូ�បឋមសិកសា)

ពុំមាន ០,៤៥១ -0,៥៩១ -០,៦៨៩ -០,៣១៦ * *

អនុវិទយា�័យ ០,២៨២ ០,១៩២ ០,២២០ ០,២៣៩ ០,១៣២ ០,១៦១

វិទយា�័យ ០,៥៩៨ ០,៤៣៨ ០,៤០២ ០,៤៤៧ ០,២២៦ ០,២៤៥

មហាវិទយា�័យ ០,៩៩២ ០,៩៥៨ ១,១៤៧ ០,៨៧៧ ០,៨៦៧ ០,៨៤៦

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ លេពុំល�ើញមាន្បជាព�រដ្ឋ ណាមានាក់ដដ�ពុំមានក្មិ្សិកសាអប់រំលទ

តារាង ១២៖  ផលមដលរានមកវិញពីការអ្រ់រំតាមឆ្នាំ និងតាមកបមិតអ្រ់រំ កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ឆ្នាំ២០១១
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និលយជិ្។ 

ក្នុងចំលណាមអ្កដដ�្បកបមុខរបរមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍
លទៀងទា្់ លេល�ើញមានេមាលា្្រាក់លបៀវ្្សរ៍រវាងកម្មករ 
ជាបុរស និងកម្មករជា្ស្តរី ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ ្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
ជាមធ្យមរបស់កម្មករជាបុរសខ្ពស់ជាង្រាក់លបៀវ្្សរ៍ជា 
មធ្យមរបស់កម្មករជា្ស្តរី ៣០ភាេរយ។ ក្នុងររាយការណ៍ 
លនះ លយើងល្បើ្រាស់វិធរីរា្ស្តវិភាេលៅថា អុករាកា 
(Oaxaca Decomposition) លដើម្រីដស្ងយ�់ពរីភាព 
ខុសោនានន្រាក់ឈ្លួ�លោ�លោយល្បើករាតាពរីរ៖ ករាតាទរីមួយ 
ភាពខុសោនាននទាយទាន (ឩ. េមាលា្ននក្មិ្អប់រំ) និង 
ករាតាទរីពរីរេឺភាពខុសោនាននផ្�ដដ�រានមកវិញពរីទាយទាន  
(ឧទា�រណ៍ ភាពខុសោនាននក្មិ្រានមកវិញពរីទាយ 
ទាន)។ �ទ្ធផ្�ននការវិភាេលនះរានបង្ហាញថា ភាព 
ខុសោនាននលយនឌ័រពាក់ព័ន្ធនឹងផ្�ដដ�រានមកវិញពរី 
ទាយទានជាករាតាសំខ្ន់បំផុ្្ ដដ�លធ្ើឲ្យមានេមាល្ា ្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍រវាងបុរសនិង្ស្តរី (តារាង ១៣)។ ជាពិលសស្រាក់ 
លបៀវ្្សរ៍របស់កម្មករជា្ស្តរីមានក្មិ្ទាប ្បសិនលបើោ្ ់
លរៀបអាពា�៍ពិពា�៍ ល�ើយរស់លៅរាមទរី្បជុំជន។ មយា៉ាង 
វិញលទៀ្ ករាតាលផ្្សងលទៀ្ដដ�លធ្ើឲ្យមានេមាលា្លនះលោយ
រារ្ស្តរីរានលរៀនសូ្្្ិចជាងបុរស (លនះលបើលយើងពិនិ្្យ
លមើ�ភាពខុសោនាននទាយទានរវាងបុរស និង្ស្តរី ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងលោ�នលយរាយរបស់រោឋាភិរា�ចំលពាះ្ស្តរី និងបុរស)។

វិស័យវាយនេ័ែ្ឌ

េិស័យវាយៃភ័ណ្ឌទៅ្រែ្នុជា បាៃផ្្ល់អ្រាការងារ 
ដល់្ស្ីភាេទ្ចើៃ ទបើទ្ៀបទៅៃឹងេិស័យដនទទទៀត។ 
លោយរារដ្កម្មករជា្ស្តរីមាន្បដ�� ៨០ ភាេរយ នន
កម្មករទាំងអស់ក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌ។ វិស័យលនះអាចជា
ការពិលរាធន៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្្ត�់ឱកាសដផ្ក្លសដ្ឋកិច្ច 
ដ�់្ស្តរី (តារាង ១៤)។ លបើលេោក់លចញលោ�នលយរាយ
នានាដដ�ជួយផ្្ត�់អ្្ថ្បលយជន៍បដន្ថម និងល�ើកកម្ពស់
�ក្ខខណ្ឌការង្រដ�់ឧសសា�កម្មនានា ដដ�មាន្ស្តរីចូ�រួម 
ភាេល្ចើន លេទំនងជាអាចជួយល�ើកកម្ពស់សុខមា�ភាព 
របស់្បជាព�រដ្ឋរានល្ចើន ដូចជា៖ អាចជួយដ�់បុ្្ធរីរា 
របស់ពួកលេក្នុងការសិកសាអប់រំ។ ឆ្នាំ២០១១ វិស័យលផ្្សងៗ 

ក្នុងលរាងច្កកា្់លដរលៅកម្ពនុជាជាជនជា្ិចិនដដ�រាន 
បញ្ចបូនមកលោយ្កុម�៊ុន្េប់្េងបុេ្គ�ិកមានមូ�ោឋាន 
លៅ្បលទសចិន (Natusuda, Toto, និង Thobun, 
២០០៩)។ សូម រ្ីដ្និសិ្ស្ដដ�បពា្ចប់ថានាក់មហាវិទយា�័យ 
ក៏លោយ ក៏ជំនាញភាេល្ចើនដដ�ពួកលេលរៀនមិនសូវ្្ូវ 
នឹងទរីផ្សារការង្រដដរ។ មូ�ល�្ុលនះល�ើយ ដដ�លេ 
សលងកេ្ល�ើញថា និស្សិ្បពា្ចប់មហាវិទយា�័យពិរាករក 
ការង្រលធ្ើលៅរាមជំនាញដដ�ខ្លួនលរៀន។ និស្សិ្បពា្ចប ់
ថានាក់បរិញ្ញាប័្្ដផ្្កជំនួញ និង នរី្ិរា្ស្តមានល្ចើនលពក  
រ ីឯនិស្សិ្ថានាក់បរិញ្ញាប័្្ដផ្្កវិស្ករមាន្ិច្ួចលពក 
(World Bank, ២០១២)។ 

កម្ពនុជាកំពុងខ្ះខ្្កមាលាំងព�កម្មជាថានាក់ដឹកនាំជាន់ 
ខ្ពស់ដដ�មានជំនាញវិជាជាជរីវៈ្េប់្ោន់។ បញ្ហាលនះ្្មូវ 
ឲ្យនិលយជិ្ទំាងអស់ខិ្ខំព្ងឹងសម្្ថភាពខ្លួនដថមលទៀ្។  
លយងរាមការសិកសាមួយរបស់ធនាោរពិភពលោកលៅ 
ឆ្នាំ២០១២ ស្តរីពរីជំនាញរបស់កម្មករលៅកម្ពនុជា លោយល្បើ 
ព័្៌មានពរីការអលងកេ្លៅឆ្នាំ២០១១ លោយ្កុម�៊ុន លអច.
អា.អ៊ីន. (HRINC) រានបង្ហាញថា ្កុម�៊ុនជាង ៧០ 
ភាេរយរានរាយការណ៍ថា បុេ្គ�ិករបស់ពួកលេខះ្ជំនាញ 
្េប់្េង, ៣៦ ភាេរយ រានរាយការណ៍ថា បុេ្គ�ិក 
របស់ព ួកលេខ្ះជ ំនាញ្េប់្េងថានាក ់កណាតា� និង 
្បធ្នដផ្្ក ល�ើយ៣៤ភាេរយរាយការណ៍ថា បុេ្គ�ិក 
ជាទូលៅខ្ះជំនាញវិជាជាជរីវៈ។ ល្រៅពរីជំនាញការង្រជំនាញ 
ទន់ដដ�ខ្ះធំបំផ្ុ្េឺ ៥២ ភាេរយលឆ្ ើយថា មាន 
អាកប្កិរិយមិនសូវ�្អក្នុងលព�បំលពញការង្រ, ៤២ភាេរយ 
លឆ្ ើយថា ខ្ះជំនាញក្នុងការលធ្ ើការសល្មចចិ្្តលព�លធ្ើ 
ការង្រ ល�ើយ៦៤ ភាេរយលឆ្ើយថា ខ្ះជំនាញវិភាេ។ 
ល�ើសពរីលនះលទៀ្ ្កុម�ុ៊នទំាងលនាះ រានល�ើកល�ើងថា  
ពួកលេមានការ�ំរាកក្នុងការដស្ងរកកម្មករជំនាញសូម្រី 
រក្្ឹមដ្កម្មករជំនាញ ដដ�្្មូវ្្ឹមឲ្យលចះអាន និង 
េណនារានចបាស់ោស់ កុំថាល�ើយដ�់្្មូវឲ្យលចះ 
ជំនាញការង្រដ្ម្តង។ ររាយការណ៍របស់ធនាោរពិភព
លោកលនះក៏រានរកល�ើញថាកម្ពនុជាកំពុងខះ្កម្មករបលច្ចកលទស 
លទាះបរីជានិស្សិ្ដដ�បពា្ចប់ការសិកសាពរីមហាវិទយា�័យ 
មានល្ចើនក៏លោយ ក៏្កុម�៊ុនមានការ�ំរាកក្នុងការ 
ដស្ងរករាោ លដើម្រីបណតាតះបណាតា�ជំនាញបដន្ថមដ�់ 
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របស់្ស្តរីទាបជាង្រាក់លបៀវ្្សរ៍របស់បុរស ២០ ភាេរយ 
ល�ើយលៅ ឆ្នាំ២០១១ េមាលា្លនះលកើនល�ើងដ�់ក្មិ្ជិ្ 
៣០ ភាេរយ។ ការសិកសាលផ្្សងលទៀ្ ដដ�លធ្ើលៅកម្ពនុជាក៏ 
រានរកល�ើញេមាលា្នន្រាក់លបៀវ្្សរ៍រវាង្ស្តរី និងបុរសដដរ 
(Savchenko et al. ២០១១)។ 

េ ិស័យកាត់ទដរបាៃផ្្ល់ផ្ល្បទយជៃ៍ទ្ចើៃដល់ 
្ស្ី។ ការេិភាេទោយទ្បើេិ្ីសា្ស្ ទរេទ្រែកេស្យនុង បាៃ 
បងាហាញថា ្ស្ីមដលទ្វើការទៅ្្នុងេិស័យកាត់ទដរបាៃ 
ទទរួល្បា្់រងាវាៃ់ទផ្្សងៗទទៀតខ្ស់ ទ្រៅពី្បា្់មខទគ្ល 
(ប្ាហ្វិ្ទី ១៧) ទបើទ្ៀបទៅៃឹង្ស្ីមដលទ្វើការទៅេិស័យ 
ទផ្្សងៗទទៀត។ បនាទាប់ពរី ឆ្នាំ២០០៩មក លេសលងកេ្ល�ើញ 
ថា ្រាក់លបៀវ្្សរ៍របស់កម្មករជា្ស្តរីលៅក្នុងវិស័យកា្់លដរ 

លទៀ្ដដ�មានកម្មករជា្ស្តរីចូ�រួមភាេល្ចើនក្នុងមុខរបរ 
�ក់ដូរ និងជំនួញ្ូចរាច (៦៨,៨ ភាេរយ) និង 
រុកាខា្បមាញ់ (៦៦,៦ ភាេរយ)។ ចំដណកឯចំនួន្ស្តរីដដ�
លធ្ើការលៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងលសវាកម្មលផ្្សងៗ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១១ មាន្បមាណ ៥០ ភាេរយ។ 

្ស្មីដលទ្វើការទៅ្្នុងឧសសាែ្រែ្មកាត់ទដរ មាៃជីេភាព  
្បទសើរជាង្ស្ីមដលទ្វ ើការទៅ្្ នុងឧសសាែ្រែ្មទផ្្សង
ទទៀត។ េមាលា្្រាក់លបៀវ្្សរ៍រវាងបុរសនិង្ស្តរីលៅលថរ ល�ើក 
ដ�ងដ្ក្នុង ឆ្នាំ២០០៩ ដដ�ហាក់ដូចជាមានការលកើន 
ល�ើងបន្តិច។ លបើសិនជាលយើងលធ្ើការវិភាេលោយមិនខ្�់ពរី 
ភាពខុសោនាននក្មិ្អប់រំ និង ករាតា្បជារា្ស្តលផ្្សងៗ 
លទៀ្លេរកល�ើញថា ជាមធ្យមក្នុងឆ្នា២ំ០០៩ ្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 

ទាយទាន (វិសមភាពននឱកាស) ផ្�ដដ�ទទួ�រានមកវិញននទាយទាន

រារាំងនឹង្ស្តរី

មហាវិទយា�័យ /0,0២៥***
លរៀបការ /0,0៦៤***

អនុវិទយា�័យ /0,0១៣***

វិទយា�័យ /0,00៧*** ទរី្បជុំជន/0,0៥២***

អពយា្កិ្

ទរី្បជុំជន /0,00១ អនុវិទយា�័យ /0,00១

អាយុ /0,000 វិទយា�័យ /0,00១

មហាវិទយា�័យ /-0,00១ 

កុងស្តង់/ 0,0៨៨

ជួយដ�់្ស្តរី វិស័យ (ទាំងមូ�) /-0,0៩១
វិស័យ (ទាំងមូ�) /-0,0៦៧

អាយុ /-0,0១៩

ឥទ្ធិព�សរុប ជួយ្ិច្ួច / -0,0៤0 រារាំង្ិច្ួច/ 0,១២0

តារាង ១៣៖  ការវិភាគនប្រើវិ�ីសាសស្ត អុកសាកា(Oaxaca) អំពីភាពខុសគ្នាននបរាក់ឈ្ននួលតាមនយនឌ័រ កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៩

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

កសិកម្ម ន្ពលឈើ
លសវាម្បូប

អាហារ
វាយនភ័ណ្ឌ ល្េឿងលឈើ

ឧសសា�កម្ម

លផ្្សងលទៀ្
សំណង់ ការ�ក់ដូរ

ការដឹក

ជញ្ចបូន

រដ្ឋរា�

រាធ្រណៈ

លសវាសង្គម

លផ្្សងលទៀ្
លសវាលផ្្សងៗ

២00៤ ៥0,0% ៤៨,៦% ៤៥,៨% ៨១,៣% ៦១,៨% ២៨,៩% ១២,៤% ៦៨,១% ៧,១% ១៣,៣% ៣៦,៩% ៤៤,0%

២0១១ ៥0,៨% ៦៦,៦% ៤៥,១% ៨៤,២% ២៥,៨% ៣៣,៤% ៨,៨% ៦៨,៨% ៤,៤% ១១,៨% ៤៤,៦% ៥0,១%

តារាង ១៤៖  ការចូលរួមចំមែករ្រស់សស្តីតាមវិស័យនសដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១១

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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ការង្រមានរាថានភាពដ្ប្បួ�យ៉ាងណា។ ការសិកសាទាំង 
លនាះរានពិនិ្្យលមើ�ករាតាលផ្្សងៗដដ�មានឥទ្ធិព�ល�ើ 
ការសល្មចចិ្្តរបស់លរាងច្កថា ល្ើ្្ូវព្ងរីក�ក្ខខណ្ឌ 
ការង្រ និងពិនិ្្យលមើ��ក្ខខណ្ឌការង្រលៅរាមលរាងច្ក
លនាះ មុននឹងចូ�រួមក្នុងកម្មវិធរីលនះ។ ការសិកសាទាំងលនាះ 
រានពិនិ្្យលមើ�ទំនាក់ទំនងរវាង�ក្ខខណ្ឌការង្រ និងការ 
បិទទាវារលរាងច្ក លដើម្រីកំណ្់ឲ្យល�ើញមូ�ល�្ុដដ�លធ្ើ 
ឲ្យលរាងច្កបិទទាវារ ល ើ្ករាតាលនាះមានពាក់ព័ន្ធនឹង�ក្ខខណ្ឌ 
ការង្រដដរឬលទ។ ការសិកសាទំាងលនាះរានសន្ោិឋានថា ការ 
ល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រ និងបំលពញ�ក្ខខណ្ឌការង្រ  
រាមផ្្បូវចបាប់មិនរានលធ្ើឲ្យសម្្ថភាព្បកួ្្បដជងរបស ់
ឧសសា�កម្មកា្់លដរកម្ពនុជារានធ្លាក់ចុះលទ ផ្ទនុយលៅវិញ 
ការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្ររានជួយឲ្យលរាងច្កនានា 
លៅកម្ពនុជារកសា្ំដណងរបស់ខ្ លួនលៅល�ើឆ្កអន្តរជា្ិ។ 
លយើងសូមសលង្ខបរបកេំល�ើញសំខ្ន់ៗននការសិកសាលនះ 
ដូចខ្ងល្កាម៖

. ការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រមិនរានជំរ ុញឲ្យ 
លរាងច្កបិទទាវារលទ ប៉ុដន្តផ្ទនុយមកវិញ មានល្ចើនករណរី 
បង្ហាញថា ការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រជួយលរាងច្ក 
មិនឲ្យបិទទាវារលៅវិញ។

. លករ្តិ៍ល្មាះលរាងច្កមានភាពរលសើបណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការបលញ្ចញព័្៌មានពរី�ក្ខខណ្ឌការង្រ។ ដូចលនះ 

រានលកើនល�ើងជា�ំោប់។ លនះ្បដ��មកពរីបរិយកាស
លសដ្ឋកិច្ចមានអំលណាយផ្� មានកម្មវិធរីេល្មាងលរាងច្ក 
កាន់ដ្្បលសើរលៅកម្ពនុជា (Better Work Program)   
ដដ�រានជួយឲ្យ�ក្ខខណ្ឌការង្រមានភាព្បលសើរល�ើង។ 
មយា៉ាងលទៀ្លោ�នលយរាយរបស់រោឋាភិរា�ដដ�កំណ្់
្រាកល់បៀវ្្សរ៍អប្បរមាក្នុងវិស័យលនះអាចជាករាតាជួយមួយ 
ដផ្្កលទៀ្ ក្នុងការជំរុញឲ្យ�ក្ខខណ្ឌនានាកាន់ដ្្បលសើរ។ 

បនាទាប់ពី្ិច្្ ពរែទ្ពៀងវាយៃភណ្ឌពិភពទលា្ (MFA)  
បពា្ប់ទៅឆ្នាំ ២០០៤រែ្ ឧសសាែ្រែ្មទៅ្រែ្នុជាមាៃ 
ភាពម្ប្បរួលយ៉ាងខាលាំង។ សមិទ្ធិផ្�មួយយ៉ាងសំខ្ន់  
ដដ�រាជរោឋាភិរា�កម្ពនុជារានសល្មច េឺលោ�នលយរាយ 
ោំ្ទឲ្យបន្តកម្មវិធរី "េល្មាងលរាងច្កកាន់ដ្្បលសើរលៅ 
កម្ព នុជា" ដដ�ជាកិច្ច្ពមល្ពៀងមួយរវាងកម្ព នុជា និង 
ស�រដ្ឋអាលមរិកលៅកម្ពនុជាល្កាមកិច្្ច ពមល្ពៀងវាយនភណ្ឌ 
ពិភពលោក ដដ�បពា្ចប់លៅឆ្នា ំ២០០៤។ ល្ កាមកិច្្ច ពមល្ ពៀង 
លនះ ស�រដ្ឋអាលមរិកអនុញ្ញា្ឲ្យកម្ពនុជានាំសលម្ៀកបំពាក់ 
លៅកាន់ទរីផ្សារស�រដ្ឋអាលមរិកលោយមិនយកពន្ធ ប៉ុដន្ត 
កម្ពនុជា្្ូវលធ្ើយ៉ាងណាឲ្យ�ក្ខខណ្ឌការង្រលៅរាមលរាងច្ក 
កា្់លដរមានភាព្បលសើរល�ើងរាមរយៈកម្មវិធរី "េល្មាង 
លរាងច្កកាន់ដ្្បលសើរ"។ កម្មវិធរីលនះរានលរៀបចំឲ្យមាន 
រចនាសម្ព័ន្ធ្េប់្េង និងកិច្ចស�្ប្ិប្្តិការរានយ៉ាង 
�្អរវាងរាជរោឋាភិរា�កម្ពនុជា, សមាេមលរាងច្ក, ្កុម�ុ៊ន 
នានានិងស�ជរីព។ បច្ចនុប្នល្នះ េល្មាងលរាងច្កកាន់ដ្ 
្បលសើរ្្ូវរានចា្់ដចងនិង្្ួ្ពិនិ្្យលោយអង្គការ 
ព�កម្មអន្តរជា្ិ (ILO) និងោំ្ទលោយរាជរោឋាភិរា� 
កម្ពនុជា, សមាេមលរាងច្កកា្់លដរកម្ពនុជា (GMAC) និង 
ស�ជរីពនានា។  

្រែ្មេិ្ីទៃះបាៃទ្វើ្ិច្សែ្បតិបត្ិការយ៉ាងជិតស្ិទ្ធ 
ជារែរួយភាេីពា្់ព័ៃ្ធោំងអស់ រាប់ោំងអ្្បញ្ជាទិញ  
អៃរ្ជាតិ។ កម្មវិធរីលនះមិន្ោន់ដ្ជួយរាមោន្្ួ្ពិនិ្្យ  
និងវាយ្នម�្ក្ខខណ្ឌការង្រលៅរាមលរាងច្កឲ្យសម្សប 
រាមនិយម �ក្ខខណ្ឌជា្ិ និងអន្តរជា្ិប៉ុលណាណះលទ ប៉ុដន្ត 
វាក៏រានជួយលរាងច្កឲ្យបលងកេើនផ្�ិ្ភាពផ្ងដដរ។ លេ 
រានលធ្ើការសិកសាជាល្ចើន លដើម រ្ីវាយ្នម្្ បសិទ្ធភាពកម្មវិធរី 
លនះល�ើលរាងច្កនានា លោយពិនិ្្យលមើ�ថា ល្ើ�ក្ខខណ្ឌ 

្ស្ី (េិស័យកាត់ទដរ)

្ស្ី (េិស័យទផ្្សងទទៀត)

ប្ាហ្វិ្ ១៧៖  នមគុែននបរាក់ឈ្ននួល

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
្េប់លមេុណទាំងអស់ ទទួ�រានការលជឿជាក់ (significant)ខ្ងស្ថិ្ិ ក្នុងក្មិ្កំ�ុស ១%។ 
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ទិដ្ឋភាពទំាងឡាយដដ�កម្ពនុជាមានពិនទនុទាបលនាះ េឺពាក់ព័ន្ធ 
លៅនឹងបញ្ហានរី្ិរដ្ឋ (ការអនុវ្្តចបាប់លផ្្សងៗ) ដដ�ក្នុង
លនាះរួមមានការបិទបញ្ចរីលៅលព�្កុម�ុ៊នក្័សយធន, ការសំុ 
សិទ្ធិរាងសង់សំណង់, ការអនុវ្្តកា្ព្កិច្ចសនយា និង 
ពាណិជ្ជកម្មឆ្ងដដន។ ពាក់ព័ន្ធនឹងល�ោឋារចនាសម្ពន័្ធវិញ 
នថអ្េ្គសិនរី និងដឹកជញ្ជបូនជាឧបសេ្គដ៏ចម្ងពរីក្នុងចំលណាម 
ឧបសេ្គចម្ង ៤ ដដ�្កុម�៊ុនរាយការណ៍លៅក្នុងការ 
អលងកេ្ស្តរីពរីបរិយកាសវិនិលយេ (ICA survey)។

អនុរាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងលោ�នលយរាយនានា

ការងារមដលផ្្ល់្បា្់ទបៀេត្សរ៍ទទៀងោត់បាៃជរួយឲ្យ 
្មាលាងំពល្រែ្មភាេទ្ចើៃបទងកេើៃផ្លិតភាពរបស់ពរ្ួ ទេ ៃិង 
ទ្វើឲ្យ្្ុរែ្េរួសាររបស់ពរ្ួ ទេមាៃស្ថរិភាពចំណូល។ លដើម រ្ី 
ឲ្យកម្ពនុជាអាចបលងកេើនការង្រដដ�មាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ 
រានល្ចើន ររាយការណ៍លនះសូមល�ើកយកអនុរាសន ៍
ចំនួនបួនដដ�លេចាំរាច់្្ូវយកមកអនុវ្្តលដើម្រីបលងកេើន 
ការង្របលងកេើនផ្�ិ្ភាព និងជំរុញការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌ 
ការង្រ។ 

្ំទណើៃទសដ្ឋ្ិច្នាទពលអនាេតរែិៃ្តឹរែមតបាៃរែ្ 
ពីេិស័យ្សិ្រែ្មមតរែរួយរុែខទទ។ លទាះបរីជាកម្ពនុជាលៅដ្្េប 
ដណតាប់លោយ្ំបន់ជនបទក៏លោយ លដើម្រីឲ្យ្បជាព�រដ្ឋ 
កម្ពនុជាមានចំណូ�លកើនល�ើងជានិរន្ត ៍លេ្្ូវព្ងរីកសកម្មភាព 
លសដ្ឋកិច្ចមិនដមនកសិកម្ម។ ស្មាប់្បជាព�រដ្ឋណា 
ដដ�មិនមាន�ទ្ធភាព្បកបអាជរីវកម្មលោយខ្លួនឯង ជល្មើស 
ដ៏្បលសើរបំផ្ុ្របស់ពួកលេេឺលធ្ើការឲ្យលេ។ ដូលច្ះរាជរោឋាភិ- 
រា�្្ូវល្្ៀមឲ្យរានរួចរា�់ លដើម្រីបលងកេើនកិច្ចខិ្ខំ្បឹង 
ដ្បងរបស់ខ្លួនក្នុងការល�ើកកម្ពស់វិស័យឧសសា�កម្ម និង
លសវាកម្មលផ្្សងៗដដ�អនុញ្ញា្ឲ្យកម្មករកម្ពនុជាមានការង្រ
លធ្ើ ល�ើយទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់។ ររាយការណ៍ 
លនះ មិនរានលរៀបចំក្នុងបំណងផ្្ត�់អនុរាសន៍លោ�នលយ- 
រាយវិស័យឧសសា�កម្មប៉ុលណាណះលទ ប៉ុដន្តររាយការណ៍ 
លនះ រានរកល�ើញថា ការង្រដដ�រានផ្្ដ�់្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
លទៀងទា្់ជាករាតាសំខ្ន់ក្នុងការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក និង 
ភាពង្យរងល្ោះ។ 

ល�ើយ លទើបលេសលងក្េ ល�ើញថា ការដ�ង្្មូវឲ្យេល្មាង 
លរាងច្កកាន់ដ្្បលសើរដ�ងបលញ្ចញររាយការណ៍ 
វាយ្នម្ រានលធ្ើឲ្យអ្រាអនុវ្្តន៍លោ�ការណ៍ល�ើក 
កម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្ររានថយចុះ។ 

. ដរាបណាលរាងច្កចូ�រួមល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ 
�ក្ខខណ្ឌការង្ររបស់កម្មករឲ្យរានកាន់ដ្្បលសើរ 
ពួកលេក្មឈប់ចូ�រួមក្នុងកម្មវិធរីលនះណាស់។ លេ 
សលងក្េ ល�ើញថា រាថានភាពលនះមាន�ក្ខណៈ្សលដៀងលៅ 
នឹងការអនុវ្្តន៍បលច្ចកវិទយាថ្មរៗី ។ ការចូ�រួមរបស់លរាង- 
ច្កលៅក្នុងេល្មាងលរាងច្កកាន់ដ្្បលសើររានបង្ហាញ 
ថាវាមិនលធ្ើឲ្យប៉ះពា�់ និងការ្េប់្េងផ្�ិ្ភាព 
របស់លរាងច្កលនាះលទ។ 

ម្ិដដ�ជំទាស់លៅនឹងការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រ 
លៅក្នុងលរាងច្កលោយរារពួកលេរារម្ភថា នឹងលធ្ើឲ្យនថល្ដើម 
លក ើនល�ើង ល�ើយរា្់បង់សម្្ថភាពក្ នុងការ្បកួ្ 
្បដជង។ ប៉ុដន្តការសិកសាលនាះរកមិនល�ើញភស្តនុរាងនានា
ោំ្ទម្ិលនាះលទ។ ផ្ទនុយលៅវិញ�ទ្ធផ្�ននការសិកសាលនះ
រានបង្ហាញថា ការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រអាចលធ្ើ  
ឲ្យសម្្ថភាព្បកួ្្បដជងរបស់លរាងច្កកាន់ដ្្បលសើរ 
រាប់ទាំង្រាក់ចំលណញផ្ង។ បច្ចនុប្ន្លនះ លេកំពុងលធ្ើការ 
្រាវ្ជាវបដន្ថមលទៀ្ លដើម្រីវាយ្នម្ល�ើការល�ើកកម្ពស់ 
�ក្ខខណ្ឌការង្រ និងផ្�ិ្ភាពលៅរាមលរាងច្កនានា 
លៅកម្ពនុជា។ 

ស្មាប់្្ុរែែ៊ុៃ ៃិងសែ្គ្សតូចៗ ទេសទងកេត 
ទ�ើញថា បរិយកាសអាជីេ្រែ្មរែិៃអំទោយផ្លទទ។ 
លទាះបរីជាកមាលាំងព�កម្មភាេល្ចើនរានលធ្ ើការលៅរាម 
លរាងច្កធំៗក៏លោយ ក៏្បជាព�រដ្ឋកម្ពនុជា្បដ��មួយ 
ភាេបរី្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង ជាពិលសសមុខរបរ្ូច 
រាច។ ជំលរឿនស�្ោសលៅកម្ពនុជាឆ្នាំ ២០១១ រានរក 
ល�ើញថា ស�្ោសខ្នា្្ូចមាន្បដ�� ៩៩,៦ ភាេ 
រយននស�្ោសសរុបទាំងអស់ដដ�មានលៅកម្ពនុជា។  
បុ៉ដន្តកម្ពនុជាជាប់ចំណា្់ថានាក់ទរី ១៣៣ ក្នុងចំលណាម្បលទស 
១៨៥ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពង្យ្សួ�ក្នុងការលធ្ើអាជរីវកម្ម 
ដដ�សិកសាលោយធនាោរពិភពលោកជាលរៀងរា�់ឆ្នាំ។  
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អាជរីវកម្មរាន្បលសើរល�ើង។ ការ្បកបមុខជំនួញលោយ 
ខ្លួនឯងជា្បភពចំណូ�ដ៏សំខ្ន់ ស្មាប់្ទ្ទង់្េួរារ 
និង្បភពបលងកេើ្ ការង្រដ៏សំខ្ន់ស្មាប់្បជាព�រដ្ឋលផ្្សងៗ 
លទៀ្ ល�ើយវាក៏ជាមលធយារាយដដ�អនុញ្ញា្ឲ្យកម្មករ  
មួយចំនួនរានរាក�្ងលធ្ើការង្រផ្ងដដរ។ ការ្រាវ្ជាវ 
មួយនាលព�ថ្មរៗី លនះ ស្តរីអំពរីការ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង 
រានរកល�ើញថា ការ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯងមិនដមន 
ជាវិធរីរា្ស្តលោះទ័�លនាះលទ ប៉ុដន្តវាជាវិធរីរា្ស្តកំលណើន 
មួយ (FoxandPave Sohnesen, ២០១១)។ ការលរៀប 
ចំឲ្យមានចបាប់ និងបទោឋាននានា លដើម្រីជួយដ�់ស�- 
្ោស្ូចៗជាអ្រីដដ�លេ្្ូវលធ្ើ។ ល្រៅពរីលនាះលទៀ្ លធ្ើ 
យ៉ាងណាឲ្យ្នមអ្េ្គសិនរី និងការចំណាយល�ើការដឹកជញ្ជបូន  
រានថយចុះ។ បញ្ហាទាំងលនះ ជាបញ្ហាអាទិភាពលដើម្រីដក 
�ម្អបរិយកាសវិនិលយេលៅកម្ពនុជា។

តួនាទីនននសដ្ឋកិច្ចជន្រទ

្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទ

្រែ្ នុជាទៅមតជា្បទទសមដល្េបដណតាប់ទោយ 
តំបៃ់ជៃបទទៅទ�ើយ។ ក្នុងចំលណាម ១.៦២១�ុំ ដដ� 
កម្ពនុជាមាន ៩០ ភាេរយ ្្ូវរានចា្់ទុកជា�ុំលៅរាម 
ទរីជនបទ។ ចំដណកឯអ្រា្បជាព�រដ្ឋវិញជាង ៩០ភាេ 
រយកំពុងដ្រស់លៅរាមទរីជនបទ ល�ើយចំនួនលនាះមានការ 
ដ្ប្បួ�្ិច្ួចប៉ុលណាណះ។ លយងរាមការរា៉ាន់រាមានពរីការ 
អលងកេ្លសដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពនុជាពរី ឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១១ អ្រា្បជាព�រដ្ឋលៅទរីជនបទរានថយចុះដ្ ២ 
ភាេរយប៉ុលណាណះ ពរី ៨១ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ មក្្ឹម 
៧៩ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ (ប្ាហ្វិ្ ១៨)

លបើសិនជាលេពិនិ្្យលមើ�ប៉ុនាមានឆ្នាំមុនលនះលទៀ្ លោយ
ល្បើទិន្ន័យពរីជំលរឿន្បជារា្ស្តវិញ ចំនួន្បជាព�រដ្ឋ
លៅរាមទរីជនបទរានធ្លាក់ចុះ ១,២ ភាេរយ ប៉ុលណាណះ ក្នុង 
រយៈលព� ១០ ឆ្នាំ (ពរី ៨១,៧ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ 
មក្្ឹម ៨០,៥ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨)។ លបើេិ្្្ឹម 
ឆ្នាំ២០១១ ្បជាជនកម្ពនុជា្បមាណជា ២០ភាេរយ 
(្បមាណ ៣ោននាក់) កំពុងរស់រាមទរ្ី បជំុជននានា ល�ើយ 

ភាពរែិៃសុីសងាវា្់គ្នារវាងការផ្គេត់ផ្គេង់ ៃិងត្រែូេការ្្នុង
ទីផ្សារការងារ្រែ្នុជា ្តូេមតកាត់បៃ្ថយទដើរែ្ីឲ្យផ្លិតភាព 
បាៃទ្ើៃទ�ើង។ លេចាំរាច់្្ូវលធ្ើការដក�ម្អ្បព័ន្ធអប់រំ 
លៅកម្ពនុជា ប៉ុដន្តលោ�នលយរាយនានា្្ូវលផ្តា្លៅល�ើ៖ 
ទរីមួយការលរៀបចំឲ្យមានការបណតាតះបណាតា�បលច្ចកលទស 
និងវិជាជាជរីវៈ្បកបលោយេុណភាព លៅរាមរាោបលច្ចកលទស 
និងបណតាតះបណាតា�វិជាជាជរីវៈនានា។ ទរីពរីរ ល�ើកកម្ពស់រាោ 
បណតាតះបណាតា�វិជាជាជរីវៈដដ�មាន្រាប់ រាប់ទាំងរាោ 
បណតាតះបណាតា�វិជាជាជរីវៈឯកជន លោយមានកិច្ចស�្ប្ិ- 
ប្្តិការជាមួយស�្ោសក្នុង្សុក។ ទរីបរី ល�ើកទឹកចិ្្ត 
ឲ្យនិលយជកវិនិលយេល�ើការបណតាតះបណាតា�ដ�់កម្មករ។ 
ដស្ងរក�ិរញ្ញប្ទានលផ្្សងៗ លដើម្រីឲ្យរាោបលច្ចកលទស  
និងមហាវិទយា�័យនានាផ្្ត�់វេ្គបណតាតះបណាតា�្បកបលោយ 
េុណភាព (ធនាោរពិភពលោក, ២០១២, Matching 
Aspirations)។ 

ការទលើ្្រែ្ស់ល្្ខខណ្ឌការងារ មដលបាៃអៃុេត្ទៅ 
ទពល្ៃ្ងរែ្ េរួរមត្តូេបាៃផ្្សពវផ្សាយ ៃិងទលើ្្រែ្ស់ 
បមៃ្ថរែទទៀត ទដើរែ្ីម្លរែ្អស្ថិរភាព ៃិងបរិយកាសការងារ 
របស់ៃិទយជិត។ ការអនុវ្្តន៍�ក្ខខណ្ឌការង្រលនះជាេំរូ 
ដ៏�្អមួយស្មាប់បងកេឲ្យបរិយកាសលធ្ើការមាន�ក្ខណៈ 
កាន់ដ្្បលសើរល�ើង ល�ើយរាជរោឋាភិរា�អាចលធ្ើកិច្ចការ 
ពរីរ។ ទរីមួយ បងកេ�ក្ខណៈនានាលដើម្រីឲ្យមានការដចករំដ�ក
ពរីលរាងច្កកា្់លដរលៅ្កុម�៊ុនស�្ោសលផ្្សងៗ លដើម្រី 
ឲ្យមានការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រលៅកម្ពនុជា ល�ើយ 
្កុម�៊ុននរីមួយៗអាចបលងកេើ្យុទ្ធរា្ស្តរបស់ពួកលេក្នុង 
ការល�ើកកម្ពស់�ក្ខខណ្ឌការង្រ។ ទរីពរីរព្ងរីកការអនុវ្្តន៍
ចបាប់ស្តរីពរី�ក្ខខណ្ឌការង្រលៅវិស័យដនទលទៀ្ ដូចជា 
ឧស្ស�កម្មចំណរីអាហារ ការកំរាន្ត និង ឧសសា�កម្ម 
នានាដដ�ទាក់ទងនឹងវិស័យលទសចរណ៍។ លេអាចល្បើ 
លោ�ការ្រាក់លបៀវ្្សរ៍អប្បរមា និងផ្�្បលយជន៍លផ្្សងៗ  
ដដ�រានលធ្ើក្នុងវិស័យកា្់លដរជាេំរូស្មាប់វិស័យទាំង 
លនះ។ 

រាជរោឋាភិបាលេរួរមតពិចារោជរួយដល់សែ្គ្ស 
រារែ្េរួសារ ៃិង សែ្គ្សតូចៗទផ្្សងទទៀត។ ការលធ្ើ  
ដបបលនះអាចជួយឲ្យស�្ោស្ូចៗរាម្េួរារព្ងរីក 
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យ៉ាងចបាស់លៅឆ្នាំ២០០៩ ្ោដដ�វិប្្តិ�ិរញ្ញវ្្ថនុសក�  
រានជះឥទ្ធ ិព�លៅល�ើវ ិស័យកា្់លដរសំល�ៀកបំពាក់ 
និងដស្កលជើង វិស័យសំណង់ និងវិស័យលសវាកម្មលផ្្សងៗ។ 
កម្មករភាេល្ចើនដដ�រា្់បង់ការង្ររាន្្�ប់លៅរស ់
លៅជាមួយឪពុកមាតាយ និង្កុម្េួរាររបស់ពួកលេវិញលៅ
រាមទរីជនបទ លដើម្រីរង់ចាំឱកាស្្�ប់មកវិញ លៅលព� 
ទរី្កុងមានការង្រលធ្ើវិញ។ មូ�ល�្ុលនះល�ើយរានជា 
អ្រា្បជាព�រដ្ឋលៅជនបទកា�ពរីឆ្នាំ ២០០៩ រានលកើន 
ល�ើងមួយ ភាេរយបដន្ថមលទៀ្ល�ើ ឆ្នាំ ២០១១។ 

ការវិវ្្តននភាព្ករី្កជនបទពរីឆ្នាំ២០០៤ដ�់ 
ឆ្នាំ២០១១

កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ អ្រាភាព្្ី្្ទៅមាៃ្្រែិត 
ខ្ស់ទៅទ�ើយ ប៉ុមៃ្ទៅ ឆ្នាំ២០០៩ ភាព្្ី្្ទៅតំបៃ់ 
ជៃបទបាៃធ្លា្់ចុះយ៉ាងេំែុេ រែុៃទពលមដលអ្រាទៃះ
បាៃធ្លា្់ចុះយឺតៗេិញទៅ ឆ្នាំ២០១១។ការេណនាអ្រា 
ភាព្ករី្ក លោយល្បើព័្៌មានពរីការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចកម្ពនុជា 
រានបង្ហាញឲ្យល�ើញថា អ្រា្បជាព�រដ្ឋដដ�រស់លៅ  
ល្កាមបនាទា្់ភាព្ករី្កលៅរាម្ំបន់ជនបទរានធ្លាក់្ិច 
្ួចប៉ុលណាណះពរី ៥៩ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០០៩ មក ៥៨ 
ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០០៧។ ក៏ប៉ុដន្តអ្រាលនះរានធ្លាក់ចុះ 
២៨ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០០៩ បនាទាប់មករានធ្លាក់ចុះ 
យឺ្ៗ មក ២៤ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០១១។ 

ទេសទងកេតទ�ើញថា ការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្ពីឆ្នាំ 
២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០០៦ មាៃទំទនារចបាស់លាស់បី។ 
ជាដំបូង ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ករានធ្លាក់ចុះ 
យឺ្ៗក្នុងល�្ឿន ០,៤ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ក្នុងអំ�នុង 
ឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ ក៏ប៉ុដន្តវាមានល�្ឿនយ៉ាងល�ឿនក្នុង
ក្មិ្ ១៥,២ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ 
២០០៧-២០០៩។ ទំលនារទរីបរី ល�្ឿនននភាព្ករី្ករាន 
ថមថយវិញក្នុងក្មិ្ ១,៩ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗអំ�នុង 
២០០៩-២០១១។ (ប្ាហ្វិ្ ១៩)

ក្នុងចំលណាមលនះមាន្បដ��ពាក់កណាតា�រស់លៅទរី្កុង 
ភ្ំលពញ ចំដណកឯពាក់កណាតា�លទៀ្ រស់លៅរាមបណាតា 
ទរី្បជុំជន២៥លទៀ្ រាមបណាតាលខ្្តនានាទូទាំង្បលទស។ 

ការទ្វើចំោ្្សុ្រែ្កាៃ់ទី្បជុំជៃទៅ្រែ្នុជាទៅ
មាៃ្្រែ ិតោបទៅទ�ើយទោយសារមាៃទែតុផ្ល 
ពីរយ៉ាង។ មូ�ល�្ុទរីមួយ ចំណាក្សុកភាេល្ចើនលធ្ើល�ើង 
ពរី្ំបន់ជនបទមួយលៅ្ំបន់មួយលផ្្សងលទៀ្។ លេសលងកេ្ 
ល�ើញរា្ុភូ្លនះ កា�ពរីលធ្ើជំលរឿន ្បជារា្ស្ត ឆ្នា ំ២០០៨។ 
ជំលរឿន្បជារា្ស្តឆ្នា២ំ០០៨ បង្ហាញថា មានចំណាក្សុក 
្បដ�� ៣,៥ ោននាក់ ល�ើយភាេល្ចើនននពួកជន  
ចំណាក្សុកពរ្ី បំន់ជនបទមួយលៅ្ំបន់ជនបទមួយលទៀ្ 
រានលធ្ើល�ើងលៅចុងទសវ្្សរ៍ ទរី៨០ និង លដើមទសវ្្សរ ៍
ទរី៩០។ អ្រា្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរ្ី បជំុជនរានលកើនល�ើង 
ពរី ១៨,៣ ភាេរយ លៅឆ្នាំ១៩៩៨ មក្្ឹមដ្ ១៩,៥ 
ភាេរយដ្ប៉ុលណាណះ(ប្ាហ្វិ្ទី ១៨)។ 

មូ�ល�្ុទរីពរីរ កម្មករចំណាក្សុកមកកាន់ទរី្បជុំជន 
លទាះបរីមករយៈលព�ខ្រី ឬរយៈលព�ដវងក្តរី ពួកលេលៅដ្មាន 
ភាពង្យ្សួ�លៅភូមិរាថានឯទរីជនបទវិញ ករណរីមាន 
វិប្្តិអ្រីមួយលកើ្ល�ើង។ លនះបង្ហាញឲ្យល�ើញថា ជនបទជា 
សំណាញ់សុវ្្ថភិាពមួយស្មាប់ជួយ្បជាព�រដ្ឋលៅលព� 
្បលទសជួបវិប្្តិ។ ល�្ុការណ៍្្ូវរានលេក្់សមាគា�់

ប្ាហ្វិ្ ១៨៖  អបតាប្រជាពលរដ្ឋនៅជន្រទ  និងទីប្រជុំជន

ប្រភព៖ វ.ជ.ស (២០០៩) និងសូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក   
          លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

ទរី្បជុំជន

អ.ស.ស.ក អ.ស.ស.ក អ.ស.ស.ក អ.ស.ស.ក
2004 2008 2009 2011

ជនបទ
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២០០៩-២០១១។ ការេណនារានបង្ហាញថា ល�្ឿន 
ននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កទាំងមូ� មាន ១,១ ភាេរយ 
អំ�នុងឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ មាន ១៣,១ ភាេរយ ក្នុង 
ចលនាលាះឆ្នា ំ ២០០៧-២០០៩ ល�ើយ ១,៧ ភាេរយ 
ក្ នុងអំ�នុងឆ្នា ំ ២០០៩-២០១១។ 

ចលនា្បជាពលរដ្ឋពីជៃបទទៅរារែទី្បជុំជៃទសទើរ 
មតរែិៃមាៃឥទ្ធិពលបៃ្ិចទសាះ ទៅទលើការកាត់បៃ្ថយ 
ភាព្្ី្្។ លនះលោយរារដ្ចំនួន្បជាព�រដ្ឋលៅរាម
ទរីជនបទលៅដ្មានចំនួនល្ចើនដដដ� េឺមាន្បមាណ 
៨០ ភាេរយ។ លយើងរានេណនា ឥទ្ធិព�ននចំណាក្សុក 
ននជនបទលៅទរី្បជុំជន ល�ើការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កលោយ 

លបើល្បៀបលៅនឹង្ំបន់លផ្្សងៗលទៀ្ ល�្ឿនកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កលៅរាមទរីជនបទមានក្មិ្្បហាក់្បដ�� 
ល�្ឿនការកា្់បន្ថយភាព្ក រី ្កលៅរាមទរី្បជ ុ ំជន 
លផ្្សងៗ។ ឧទា�ណ៍ ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក
លៅទរី្បជុំជនមានក្មិ្ ១,៥ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំអំ�នុង
ឆ្នាំ២០០៤-២០០៧ ល�ើយមានក្មិ្ ១១,២ ភាេរយ 
ក្នុងមួយឆ្នាំអំ�នុង ឆ្នាំ២០០៧-២០០៩ ល�ើយបនាទាប់មក 
មានក្មិ្ ១,៧ ភាេរយ ក្ នុងមួយឆ្នាំ អំ�នុង  
២០០៩-២០១១។ លបើល្បៀបលធៀបនឹង្ំបន់លៅភ្លំពញវិញ  
្ំបន់ជនបទកម្ព នុជាមានល�្ឿនននការបន្ថយភាព្ករី្ក 
៤,៤ភាេរយ ក្ នុងមួយឆ្នាំ អំ�នុងឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ 
បនាទាប់មកអន់ថយមក ០,៨ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំ អំ�នុង 
ឆ្នាំ២០០៧-២០០៩ និង ១,៤ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំ 
លៅអំ�នុងឆ្នាំ២០០៩-២០១១។ (ប្ាហ្វិ្ ២០)

លោយរារដ្្បជាព�រដ្ឋលៅទរី្ំបន់ជនបទមាន 
្បមាណ ៨០ ភាេរយននចំនួន្បជាព�រដ្ឋសរុបនិងមាន 
្បជាព�រដ្ឋ្ករី្ក្បមាណ ៩០ ភាេរយ នន្បជាព�រដ្ឋ 
្ករី្កសរុប។ ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កលៅរាមទរីជនបទ 
ជាករាតាកំណ្់ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ករបស់ 
្បលទសកម្ពនុជាទាំងមូ�។ ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយភាព 
្ករ្ី ករបស់្បលទសកម្ពនុជាទំាងមូ�មានទំលនារដូចនឹងល�្ឿន 
ននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ករបស់កម្ពនុជា៖ េឺធ្លាក់ចុះយឺ្ៗ 
អំ�នុងឆ្នា ំ ២០០៤-២០០៧ យ៉ាងល�ឿនអំ�នុងឆ្នា ំ
២០០៧–២០០៩ ល�ើយអន់ថយមកវិញ លៅអំ�នុងឆ្នាំ  

ប្ាហ្វិ្ ១៩៖  អបតាភាពបកីបកនៅជន្រទ

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

ទរី្បជុំជន

ទរី្បជុំជន

ជនបទ

ជនបទ

ភ្ំលពញ

ភ្ំលពញ

(a) ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កក្នុងមួយឆ្នាំ (b) បដ្មប្មួ�ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់ក្នុងមួយឆ្នាំ

េិ្
ជា

ភា
េរ

យ

េិ្
ជា

ភា
េរ

យ

ប្ាហ្វិ្ ២០៖  នលនាបឿនននការកាត់្រន្ថយភាពបកីបក និង្រមបម្របមរួលចំណាយនលើការនប្រើបរាស់ឆ្នាំ២០០៤–២០១១

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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េិតរែ្្តឹរែឆ្នា២ំ០០៩ ចំោយទលើការទ្បើ្ បាស់្បចំាន្ងៃ 
របស់្បជាពលរដ្ឋមានា្់ មដលរស់ទៅរារែទីជៃបទេិតជា
រែ្្យរែបាៃទ ើ្ៃទ�ើងយ៉ាងខាលាងំ េឺទ ើ្ៃដល់ ៨.១៨៣ ទរៀល។ 
ទបើេិតជាភាេរយេិញ ្ំទណើៃទៃះទស្មើៃឹង ៣៩ ភាេរយ 
្្នុងរយៈទពលពីរឆ្នាំ ឬ្៏ ១៩,៥ ភាេរយ ្្នុងរែរួយឆ្នាំៗ។ 
កំលណើនលនះមានភាពអរាចារ្យណាស់លបើលធៀបនឹងកំលណើន 
ននការចំណាយល�ើការល្បើ្ រាស់្បចំានថ្ងរបស់្បជាព�រដ្ឋ 
ដដ�រស់លៅទរ្ី កុងភ្លំពញ និងរស់លៅទរ្ី បជំុជនដនទលទៀ្។ 
ក្នុងអំ�នុងលព�ដូចោនាលនះ លៅភ្លំពញលេល�ើញមានកំលណើន 
ដ្មួយភាេរយប៉ុលណាណះ ក្នុងរយៈលព�ពរីរឆ្នាំ ចំដណកឯលៅ
ទរី្បជុំជនលផ្្សងលទៀ្ កំលណើនមានល្ចើនេឺ ២៥ ភាេរយ 
លៅរយៈលព�ពរីរឆ្នាំឬ ១២,៥ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ 

លបើេិ្្្ឹមឆ្នាំ ២០១១ ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់  
្បចាំនថ្ងរបស់្បជាព�រដ្ឋរស់លៅរាមទរីជនបទ េិ្ជា 
មធ្យមរានធ្លាក់ចុះមក្្ឹម ៨.៨១៥ លរៀ� េឺធ្លាក់្បមាណ 
៦ ភាេរយក្នុងរយៈលព�ពរីរឆ្នាំ ឬក៏បរីភាេរយក្នុងមួយ 
ឆ្នាំៗ។ លទាះបរីជាការចំណាយជាមធ្យមមានការធ្លាក់ចុះ 
យ៉ាងណាក៏លោយ ក៏អ្រាភាព្ករី្កលៅទរីជនបទអាចធ្លាក់
ចុះរានដដរ ពរីល្ពាះលេល�ើញ្បជាព�រដ្ឋ្ករី្ករានបលងកេើន
ចំណាយរបស់ខ្លួន។ (ប្ាហ្វិ្  ២១)

រាថានភាព�ំលៅោឋាន  និងរបស់របរលៅរាមទរីជនបទ

ការម្ប្បរួលជីេភាពទៅរារែទីជៃបទរែិៃ្តឹរែមតឆ្នុះ 
បងាហាញរារែរយៈ្ំទណើៃនៃការចំោយទលើការទ្បើ្បាស់

ល្បើវិធរីរា្ស្តមួយ ល្មាះថា រា៉វា៉ល�ៀន–�ុពរី  (Ravalion-
Huppi Decomposition) ល�ើយពិនិ្្យលមើ�ពរី  
ឆ្នាំ ២០០៤–២០១១។ �ទ្ធផ្�ននការវិភាេរានបង្ហាញ
ឲ្យល�ើញថា ច�នា្បជាព�រដ្ឋ មកទរី្កុងរានកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កដ្ ០,៥ ភាេរយ ប៉ុលណាណះ។ 

ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់ 

ទដើរែ្ីវាស់មេងការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្ ទេ្តូេវាស់មេង 
បម្រែប្រែរួលនៃចំោយ្្នុងការទ្បើ្ បាស់របស់្បជាពលរដ្ឋ 
មានា្់ៗ។ ការរា៉ាន់រាមានពរីការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
កម្ពនុជារានបង្ហាញឲ្យល�ើញថា ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់ 
្បចាំនថ្ងរបស់មនុស្សមានាក់ៗដដ�រស់លៅរាមទរីជនបទ 
ជាមធ្យមរានលកើនពរី ៥.៦៤១ លរៀ�ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មក 
៦.៨៧៥ លរៀ� លៅឆ្នាំ ២០០៧ រានលកើនល�ើង្បមាណ 
៤ ភាេរយ ក្នុងអំ�នុង ៥ ឆ្នាំ ឬ ១,៣ ភាេរយប៉ុលណាណះ 
ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ លបើល្បៀបលធៀបលៅនឹង្ំបន់ពរីរលផ្្សងលទៀ្ 
ការចំណាយរបស់ពួកលេ លៅ្ំបន់ជនបទមានក្មិ្ទាបជាង 
្បជាព�រដ្ឋដដ�រស់លៅទរី្កុងភ្ំលពញ និង្ំបន់ទរី្បជុំជន 
ដនទលទៀ្។ លៅភ្លំពញ ចំណាយល�ើការល្បើ្ រាស់្បចំានថ្ង 
របស់្បជាព�រដ្ឋមានាក់ៗ េិ្ជាមធ្យមរានលកើនល�ើងជាង 
៤០ ភាេរយ ពរីឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ ពរី ១១.៣៣០ 
លរៀ� លៅ ១៥.៨៨១ លរៀ�។ លៅរាមទរី្បជុំជនដនទលទៀ្
ការចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់្បចាំនថ្ងរបស់្បជាព�រដ្ឋ 
រានលកើនល�ើង ២៤ ភាេរយ ពរីឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ ពរី 
៨.១៨៣ លៅ ១០.១៦៣។ 

ប្ាហ្វិ្ ២១៖  ចំណាយនលើការនប្រើបរាស់ប្រចាំន្ងៃរ្រស់ពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ នៅតំ្រន់សំខាន់ៗ្រី ឆ្នាំ ២០០៤–២០១១

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។
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ជនបទ ភ្ំលពញ ទរី្បជុំជន
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ជាល្ចើនដដ�អាចឲ្យលយើងកំណ្់ថាល្ើ្បភពចំណូ�មួយ 
ណាដដ�ោ្់ល្បើ្ រាស់ស្មាប់ទប់ទ�់ការចំណាយរបស់ 
ពួកោ្់។ ជាទូលៅចំណូ�មិនមាន�ំអានដូចោនាលបះបិទ 
នឹងការចំណាយលទ។ ការរា៉ាន់រាមានចំណូ�លៅកម្ពនុជាលោយ 
ដ្ប្បួ�ព័្៌មានអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរានបង្ហាញឲ្យ
ល�ើញថា �ំអានចំណូ� និងចំណាយមាន�ក្ខណៈ 
្សលដៀងោនា។  ចំណូ�្បចាំនថ្ងស្មាប់្បជាព�រដ្ឋមានាក់ៗ 
ដដ�រស់លៅទរីជនបទដដ�េិ្ជាមធ្យមរានលកើនល�ើង 
៤.១០០ លរៀ� លៅឆ្នាំ២០០៤ លៅ ៥.៨៨៤ លរៀ� លៅឆ្នាំ 
២០០៩ េឺលកើនល�ើង ៨៤ ភាេរយ ក្នុងរយៈលព�្រាំឆ្នាំ ឬ 
៨,៧ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ លបើេិ្្្ឹមឆ្នាំ ២០១១ 
ចំណូ�្បចាំនថ្ងបន្តលកើនល�ើងដ�់ ៦.១៤៤ លរៀ� ល�ើយ
លបើេិ្ជាកំលណើនមានបួនភាេរយក្នុងរយៈលព�ពរីរឆ្នាំ។

ចំណូ�ដដ�មាន្បភពពរីកសិផ្�

ចំណូលមដលបាៃរែ្ពីផ្លិតផ្ល្សិ្រែ្ម ជា្បភព 
ដ៏សំខាៃ់រែរួយ មដលបាៃបទងកេើៃចំណូល្េរួសារ ទៅរារែ 
ទីជៃបទ។ លនះលោយរារដ្សកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ច និងមុខ 
របរច ិញ្ច ឹមជ រីវ ិ្របស់្បជាព�រដ្ឋភាេល្ច ើនលៅរាម 
្ំបន់ទរីជនបទ េឺពឹងដផ្្អកយ៉ាងខ្លាងំ លៅល�ើការង្រកសិកម្ម។ 
ការេណនា របស់លយើង លោយល្បើព័្៌មាន អលងកេ្លសដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកិច្ចកម្ពនុជារានបង្ហាញឲ្យល�ើញថា ចំណូ�្បចាំនថ្ង 
របស់្បជាព�រដ្ឋដដ�រស់លៅរាមទរីជនបទពរីកសិផ្� 
រានលកើនល�ើងលទ្ដង ក្នុងរយៈលព�្រាំឆ្នាំ េឺលកើនល�ើង 
៥០៧ លរៀ� លៅ ១.០១១ លរៀ� លៅឆ្នាំ ២០០៧។ 
លបើេិ្ជាភាេរយវិញ កំលណើនពរីឆ្នាំ ២០០៤–២០០៩ 
លនះេឺ ១,៧ ភាេរយ ក្នុងរយៈលព�្រាំឆ្នាំឬ២៣ ភាេរយ 
ក្នុងរយៈលព�មួយឆ្នាំៗ ចាប់លផ្្តើមពរីឆ្នាំ ២០០៩ មក  
ចំនួន្បចាំនថ្ងរបស់្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទ ដដ� 
មាន្បភពកសិផ្�លៅដ្បន្តល�ើង្បមាណ ១២ ភាេរយ 
េឺ ១.២៣២ លរៀ� លៅឆ្នាំ២០១១។ (ប្រអ្រ់ ២)

ការទ្ើៃទ�ើងនៃចំណូលពី្សិផ្លភាេទ្ចើៃបាៃពី   
្សូេអងកេរ។ កម្ពនុជាជា្បលទសដដ�នាំ្សូវអងកេរលចញ 
ល�ើយដំណាំ្សូវ្េបដណដាប់ ៨៤ ភាេរយ នននផ្ទដរីោំដុះ 
សរុបដដ�មាន្បមាណបរីោន�ិករា។ ក្នុងចំលណាម  

ប៉ុទោណះទទ ប៉ុមៃ្ទេ្៏ទ�ើញមាៃការម្លរែ្អសា្ថៃភាពលំ-
ទៅោឋាៃ ទែើយ្បជាពលរដ្ឋមាៃរបស់របរទ្បើ្ បាស់្្នុងផ្ទះ 
កាៃ់មតទ្ចើៃ។ ការរា៉ាន់រាមានពរីរាថានភាព�ំលៅោឋានលោយល្បើ   
ព័្៌មានពរីអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពនុជារានបង្ហាញថា 
អ្រា្េួរារ្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទដដ�ផ្ទះដំបូ� 
្បក់ស្ឹករានថយចុះពរី ២៤ ភាេរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤មក 
្្ឹម ១៤ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០១១។្បជាព�រដ្ឋលៅរាម 
ទរីជនបទភាេល្ចើន បច្ចនុប្ន្លនះមានផ្ទះ ដដ�មានដំបូ� 
រឹងមាំ្បក់ស័ងកេសរី ឬ �្រី្បូសុរីម៉ង់ ឬ ដំបូ�លប្ុង។ ចំនួន  
្េួរារដដ�មានផ្ទះ្បក់ដំបូ�ស័ងកេសរីរានលកើនល�ើងពរី  
៣១ ភាេរយក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ លៅ ១០ ភាេរយ លៅ 
ឆ្នាំ ២០១១។ 

ទេសទងកេតទ�ើញថា ្បជាពលរដ្ឋទៅជៃបទមាៃរបស់ 
របរទ្បើ្បាស់ដូចជាទូរទស្សៃ៍ ទូរស័ពទចល័ត ៃិងរែ៉ូតូទ្ើៃ 
ទ�ើងេរួរឲ្យ្ត់សមាគាល់។ លៅឆ្នាំ ២០១១ ៦១ភាេរយនន  
្េួរារលៅទរីជនបទរានរាយការណ៍ថា ពួកលេមាន  
ទូរទស្សន៍មួយល្េឿង ៨៥ភាេរយ រានរាយការណ៍ថាមាន 
ទូរស័ពទយ៉ាង្ិចមួយល្េឿង ៦៤ ភាេរយរាយការណ៍ថា 
ពួកលេមានម៉ូ្ូមួយល្េឿង។ លបើលធៀបនឹងឆ្នាំ ២០០៤ លេ  
ល�ើញថា ្េួរារដដ�មានទូរទស្សន៍ មានកំលណើន ១៦ 
ភាេរយ ្េួរារដដ�មានទូរស័ពទច�័្ មានចំនួន ៧៧ 
ភាេរយ ល�ើយ្េួរារដដ�មានម៉ូ្ូ មានកំលណើន ៣៧ 
ភាេរយ។ ្ួល�ខលនះបង្ហាញឲ្យល�ើញថា្បជាព�រដ្ឋលៅ
រាមទរីជនបទមានរបស់របរល្បើ្រាស់ក្ នុងផ្ទះលកើនល�ើង 
យ៉ាងសលម្ើម ល�ើយលនះបញ្ជាក់ឲ្យល�ើញថា ជរីវភាពរបស់ 
្បជាព�រដ្ឋកម្ពនុជាមានការដ្ប្បួ�យ៉ាងខ្លាំង។

ចំណូ�របស់្បជាព�រដ្ឋ 

លៅរាមទរីជនបទរបស់កម្ព នុជា មានការដ្ប្បួ� 
ជរីវភាព និងភាព្ករី្កអាចពន្យ�់រានលោយពិនិ្្យល�ើ 
ចំណូ�របស់្េួរារនរីមួយៗ និង្បភពចំណូ�របស់ 
ពួកោ្់។ វិធរីរា្ស្តមយា៉ាងលទៀ្លដើម្រីវាស់ដវងក្មិ្ 
ជរីវភាព្បជាព�រដ្ឋ លេ្្ូវពិនិ្្យល�ើចំណូ�សរុប និង    
្បភពចំណូ�លផ្្សងៗរបស់្េួរារនរីមួយៗ។ ជាធម្មរា  
្កុម្េួរារលៅរាមទរីជនបទ្បកបរបរចិញ្ចឹមជរីវិ្ពរី្បភព
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ស្មាប់ែូប្េប់្គ្ៃ់មតប៉ុទោណះ។ លដើម្រីឲ្យរាន្ួល�ខ 
លនះ លេេណនាបរិមាណទិន្ផ្�្សូវសរុប ដដ�្េួរារ 
នរីមួយៗរានផ្�ិ្ និង បរិមាណសរុបដដ�ោ្់រាន 
ល្បើ្រាស់។ ការេណនារានបង្ហាញថា ្បសិនលបើ្េួរារ 
មួយមានោនា្រាំនាក់ លដើម្រីឲ្យសមាជិក្េួរាររាន�ូប 
្េប់ លេ្្ូវការអងកេរ ្បដ�� ៧០៩ េរី�បូ្កាម ឬ លបើេិ្ 
ជា្សូវវិញ ១,៤ លរាន (ការេណនាលនះ្បភពព័្៌មានពរី 
ការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពនុជា ឆ្នាំ២០០៩)។ ដូចលនះ  
លដើម្រីឲ្យរានទិន្ផ្�ស្មាប់�ូប្េប់្េួរារដដ�មាន 
សមាជិក្រាំនាក់លនះ ្្ូវដ្មានដរីដ្សទំ�ំយ៉ាង្ិច០,៥  
�ិករា ល�ើយទិន្ផ្�វិញ្្ូវដ្រានយ៉ាង្ិច ២,៧ 
លរានក្ នុងមួយ�ិករា។ ប៉ ុដន្ត លដើម្ រីបំលពញ្្មូវការ 
សរុបទាំងអស់ ដដ�រួមមាន្្មូវការស្មាប់សមាជិក 
្េួរារ្្មូវការស្មាប់ចំណរីស្្្្មូវការស្មាប់ទុកលធ្ើ
ពូជ និងការរា្់បង់លផ្្សងៗ ្េួរារលនាះ្្ូវដ្មានដរីដ្ស
យ៉ាង្ិចចលនាលាះពរី ០,៥ លៅ ១ �ិករា។  

ការវ ិភាេលោយល្បើព័្ ៌មានពរីការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ច 

្បជាព�រដ្ឋទាំងអស់ដដ�រស់លៅទរីជនបទ្បមាណ ៨៥ 
ភាេរយជាកសិករ។ លោយរារដ្ដំណាំ្សូវ្េបដណតាប់ 
ល�ើស�ុបលនះល�ើយ លទើបលេរា៉ាន់រាមានថា បច្ចនុប្ន្កម្ពនុជា
មាន្សូវលៅស�់ពរីបរីលៅបួនោនលរានក្នុងមួយឆ្នាំៗ (លបើ 
េិ្ជាអងកេរវិញមាន្បមាណ ១,៥ ោនលរាន លៅ ២,៥ 
ោនលរាន)។ មុនឆ្នាំ ២០០៨ លេរា៉ាន់រាមានថា ទំ�ំ  
្សូវអងកេរលៅកម្ពនុជាមាន្បមាណពរីរោនលរានក្នុងមួយ 
ឆ្នាំៗ (្បដ�� ២ ោនលរាន លៅឆ្នាំ២០០៥, ២,៥ោន 
លរាន លៅឆ្នាំ ២០០៦ និង ២,៦ ោនលរាន លៅឆ្នាំ 
២០០៧)។ ្សូវ្នម្ជាមធ្យម ២៥០ ដុោលារអាលមរិក ក្នុង 
មួយលរានដូចលនះ្សូវដដ�កម្ពនុជាលៅស�់ លបើេិ្ជា  
្រាក់វិញ ្នម្្បមាណពរី ៧៥០ ោនដុោលារ លៅ  
១.០០០ ោនដុោលារ ស្មាប់លសដ្ឋកិច្ចជនបទ ចាប់ពរី  
ឆ្នាំ ២០០៨ មក។ (តារាង ១៥  នវិង ១៦)

្្នុងចំទោរែ្បជាពលរដ្ឋោំងអស់ទៅជៃបទ ៣៧  
ភាេរយ ជាអ្្មដលមាៃ្សូេទៅសល់១៧-៤១ភាេរយ 
ជាអ្្ខវះ្សូេអងកេរ ទែើយអ្្ទផ្្សងៗទទៀត មាៃ្សូេអងកេរ 

លៅរាមបណាតា ្បលទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ រាប់ទាំងកម្ពនុជាដដរ 
វាជាលរឿងធម្មរាលទ ដដ�រា�់ការអលងកេ្នានាបង្ហាញថា ក្មិ្  
ច ំណូ�របស់្បជាព�រដ្ឋទាបជាងក្មិ្ចំណាយរបស ់
ពួកោ្់។ បញ្ហាលនះ លោយរារដ្ល�្ុផ្�មួយចំនួនមានដូចជា

ល�្ុផ្�ទរីមួយមួយភាេធំល�ើការល្បើ្រាស់របស់្បជាព�រដ្ឋ
ពិលសសពាក់ព័ន្ធនឹងម្បូបអាហាររានពរីការផ្�ិ្ផ្ទា�់ខ្លួនរបស់
ពួកលេឬរានមកពរីលោះដូរឬ អំលណាយលផ្្សងៗ។ ល�្ុផ្�ទរីពរីរ 
្បជាព�រដ្ឋភាេល្ចើនលៅរាមទរីជនបទ្បកបរបរលោយខ្លួន 
ឯងលធ្ើដ្សចមាការឬរកសុរី្ូចរាចល�ើយពួកលេភាេល្ចើនមិនមាន
ចំណូ�លទៀងទា្់លទ ចំដណកឯបញ្ជរីរានាមទាក់ទងនឹងចំណូ� 
លនាះក៏ពុំមាន្េប់្ោន់ដដរ។ មូ�ល�្ុទរីបរី ្បជាព�រដ្ឋ 
មិន ហា៊ានរាយការណ៍ពិ្ ពរីចំណូ�របស់ខ្លួន លោយរាររារម្ភពរី 
សុវ្្ថិភាព។ ដូចលនះ លបើលយើងចង់ល្បៀបលធៀបចំណូ� និង 
ចំណាយ លយើង្្ូវ្បយ័្្្បដយងបំផ្ុ្។ ចំណូ�ជាទូលៅ 
ល�ើងចុះយ៉ាងខ្លាំង សូម្រីដ្ក្នុងរយៈលព�ខ្រីក៏លោយ ដូចលនះ  
លដើម្រីឲ្យការលរៀបចំឲ្យរាន្្ឹម្្ូវ លេ្្ូវល្បៀបោនាក្នុងរយៈ 
លព�ដវងមួយ។ ររាយការណ៍លនះល្បៀបលធៀបចំណូ� 
និងចំណាយស្មាប់អំ�នុងលព� ២០០៤-២០០៩ និង 
២០០៩-២០១១។

ប្រអ្រ់ ២៖ បរាក់ចំែូលរ្រស់បគរួសារ ន�ៀ្រនឹងការចំណាយរ្រស់បគរួសារ

ចំែូលនិងចំណាយប្រចាំន្ងៃសបមា្រ់មនុសនាសមា្នាក់ៗ ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

ប្រភព៖ CDRI (២០១៣) លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក និងសូចនាកររា៉ាន់រាមាន  
          របស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

ការចំណាយក្នុងមានាក់ៗ

ចំណូ�ក្នុងមានាក់ៗ

លរៀ
�

/នថ
្ង
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មិនមានដរីកសិកម្មទា�់ដ្លរាះ ល�ើយ២៤ ភាេរយលទៀ្  
មានដរីកសិកម្ម្ិចជាងកន្ះ�ិករា។ ដូលចានាះល�ើយ ការ 
លកើនល�ើងនន្នម្្ សូវអងកេររានផ្្ត�់ផ្�្បលយជន៍លៅដ�់ 
្បជាព�រដ្ឋ្បមាណជាង ១/៣ លៅរាមទរីជនបទ 
ល�ើយ្បជាព�រដ្ឋ្បមាណ ១/៣ លទៀ្ មិនរានរង 
ផ្�ប៉ះពា�់លទ។ ្បជាព�រដ្ឋដដ�រងផ្�ប៉ះពា�់ 
មាន្បមាណ ១/៣ ដដ�មិនមានដរីកសិកម្ម ឬក៏មានដរី 
្ិចជាង ០,៥ �ិករា។ 

សង្គមកិច្ចកម្ពនុជាឆ្នាំ២០០៩ រានរកល�ើញថា ្បជាព�រដ្ឋ 
្បមាណ ៣៧ ភាេរយ រានោំដុះល�ើនផ្ទដរីទំ�ំធំជាង 
មួយ�ិករា ដូចលនះពួកលេសុទ្ធដ្មាន្សូវអងកេរលៅស�់។ 
្បជាព�រដ្ឋ្បដ�� ២១ ភាេរយោំដុះល�ើនផ្ទដរីទំ�ំ  
ពរី ០,៥១–១ �ិករា។ នផ្ទដរីទំ�ំលនះផ្្ត�់ទិនផ្្�្សូវអងកេរ 
ស្មាប់ល្បើ្ រាស់រាន្េប់្ោន់បុ៉លណាណះ មិនមានលៅស�់ 
លទ។ ចំដណក្កុម្េួរារដដ�ជាអ្កទិញ្សូវអងកេរមាន 
ពរីមាន ១៧–៤១ ភាេរយ ដដ�ក្នុងលនាះ មាន ១៧ ភាេរយ 

               ចំណូ�(លរៀ�/នថ្ង)           % បដ្មប្មួ�

២០០៤ ២០០៩ ២០១១ ០៤-'០៩ ០៩-'១១

�ក់កមាលាំងព�កម្ម ៩១៨ ១.៣៥៥ ១.៨៣៥ ៤៨% ៣៥%

កសិផ្� ៥០៧ ១.១០១ ១.២៣២ ១១៧% ១២%

ចិញ្ចឹមស្្ ៣៧៧ ២៩៥ ៣១៧ -២២% ៨%

លនរាទ ២០១ ២១៩ ១៥១ ៩% -៣១%

រុក្ខនិង្បមាញ់ ២៨៦ ៣១៩ ៣២៤ ១២% ២%

ជំនួញបន្តិចបន្តលួច ៨៥៦ ១.៣៩៨ ១.២១១ ៦៣% -១៣%

ការឧប្្ថម្ភ ៩៥៧ ១.១៩៧ ១.0៧៣ ២៥% -១០%

សរុប ៤.១០០ ៥.៨៨៤ ៦.១៤៤ ៤៤% ៤%

តារាង ១៥៖  សមាសភាពនិង្រមបម្របមរួលចំែូល

ប្រភព៖ វិទយារាថាន CDRI (២០១៣) លយងរាមអ.ស.ស.ក។

�ិករា CDRI ២០០២
អ.ស.ស.ក (CSES)

២០០៤ ២០០៩ ២០១១

ពុំមាន ២០ ២១ ១៧ ១៦

០,០១-០,៥ ២៥ ២៥ ២៤ ២៦

០,៥១-១,០ ២០ ២១ ២១ ២២

> ១,០ ៣៥ ៣៣ ៣៧ ៣៦

១,០១- ១,៥ - ១១ ១១ ១១

១,៥១-២,០ - ៨ ៩ ៩

> ២,០ - ១៣ ១៧ ១៦

សរុប ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

តារាង ១៦៖  ទំហំដីកសិកម្ម ( ភាគរយននបគរួសារជន្រទ)

ប្រភព៖ ល�មម័រនិងអ្កនិពន្ធដនទលទៀ្(២០០៤)និ ងសូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។ 
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ផ្�ចំលណញពរីការលកើនល�ើងយ៉ាងខ្លាំងនន្នម្្សូវអងកេរ 
ចាប់រាំងពរីលដើមឆ្នាំ ២០០៨ ឯលណាះ ពរីល្ពាះដ្ពួកោ្់ 
្បមូ�ផ្�្សូវឆ្នាំ ២០០៧ លៅចុងឆ្នាំ ២០០៧ និងលដើម 
ឆ្នាំ ២០០៨។ ការលកើនល�ើងននទិន្ផ្�រានរួមចំដណក 
បលងកេើនចំណូ�របស់កសិករដដរ។ ស្មាប់្សូវរដូវវសសា 
លេល�ើញទិន្ផ្�ជាមធ្យមរានលកើនល�ើងពរី ១,៧ លរាន 
ក្នុងមួយ�ិករាលៅឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ២,៦ លរានក្នុង 
មួយ�ិករាឆ្នាំ ២០០៩ រានលកើនល�ើង្បមាណជា 
៥២ភាេរយ។ ស្មាប់្សូវរដូវ្រំាង ទិនផ្្�េិ្ជាមធ្យម 
រានលកើនល�ើងពរី ៣,៥ លរាន ក្នុងមួយ�ិករាលៅឆ្នាំ២០០៤ 
លៅ ៥ លរានក្នុងមួយ�ិករា លៅឆ្នាំ ២០០៩ េឺលកើនល�ើង 
៤៤ ភាេរយ។ (ប្រអ្រ់ ៣) 

ចំណូ�ដដ�មាន្បភពពរី ការ�ក់កមាលាងំព�កម្ម 

ការល្់្មាលាំងពល្រែ្មជា្បភពចំណូលសំខាៃ់ទីពីរ 
មដលបាៃបទងកេើៃចំណូលរបស់្េរួសារ។ កំលណើន្រាក់ 
ចំណូ�ពរីការ�ក់កមាលាំងព�កម្ម លោយរារដ្ក្នុង្េួរារ 
នរីមួយៗ ជាមធ្យមមានសមាជិកលពញកមាលាំងលធ្ើការល្ចើន 
ជាងមុន, លធ្ើការល្ចើនលមា៉ាងជាងមុន, ល�ើយ្រាក់ឈ្លួ�ក៏
រានល្ចើនជាងមុនដដរ។ ្រាក់ចំណូ�្បចាំនថ្ងពរីការ�ក់ 
កមាលាំងព�កម្មក្នុង្បជាព�រដ្ឋមានាក់រានលកើនល�ើង ៤៨  
ភាេរយ ក្នុងរយៈលព�៥ឆ្នាំ ចាប់ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ 
២០០៩ ឬក៏ ៩,៥ ភាេរយក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ ក្មិ្ចំណូ� 
លនះរានលកើនល�ើងពរី ៩១៨ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង លៅ 
១.៣៥៥ លរៀ�ក្នុងមួយនថ្ង ល�ើយបន្តលកើនល�ើងរ�ូ្ដ�់ 
១.៨៣៥ លរៀ�ក្នុងមួយនថ្ងលៅឆ្នាំ ២០១១។ ្បជាព�រដ្ឋ 
លៅរាមទរីជនបទឥ�បូវលនះលធ្ើការល្ចើនលមា៉ាងជាងលព�មុន 
ល�ើយ្បកបមុខរបរល្ចើនជាងមួយ។ ចំណូ�អំពរីការ�ក់ 
កមាលាំងព�កម្មរបស់្កុម្បជាព�រដ្ឋ ដដ�ស្ថិ្លៅក្នុង  
បញ្ចភាេ ២០ ភាេរយ ល្កាមលេ លកើនល�ើង ៦៩ ភាេរយ 
ដដ�ក្នុងលនាះ ៥៤ ភាេរយរានមកពរីកំលណើនសមាជិក 
លពញវ័យចូ�ទរីផ្សារការង្រ, ៩ ភាេរយរានមកពរីលធ្ើការ 
ល្ចើនលមា៉ាងជាងមុន, និង ៦ ភាេរយដដ�លៅស�់រាន 
មកពរីករាតាលផ្្សងៗដូចជា ទំ�ំ្េួរារ នថឈ្្លួ� និង អន្តរកម្ម 
រវាងករាតាទាំងអស់លនះ។ (ប្ាហ្វិ្ ២៣)

ចំណូលមដលបាៃពី្សូេអងកេរ បាៃរែ្ពីការទ�ើងន្្ 
នៃតនរែ្្សូេអងកេរ ៃិង ទិៃ្ផ្លខ្ស់ជាងរែុៃ។ លទាះបរី 
កម្ពនុជារានព្ងរីកនផ្ទដរីោំដុះពរី ២,៣ ោន�ិករា លៅឆ្នាំ 
២០០៤ ដ�់ ២,៦ោន�ិករា លៅឆ្នាំ២០០៧ និងដ�់ 
៣ ោន�ិករា លៅឆ្នាំ២០១១ ក៏លោយ ក៏លេសលងកេ្  
ល�ើញថា ទំ�ំដរីជាមធ្យមរបស់្បជាព�រដ្ឋលៅរាម្ំបន់ 
ជនបទក្នុងមួយ្េួរារមិនមានភាពដ្ប្បួ�ធំដុំលទ (នផ្ទដរី 
លនះេិ្ទាំងការោំដុះ្សូវ្រាំង និងវសសា។ នផ្ទដរីដដ�  
ព្ងរីករានមកពរីនផ្ទដរីន្ពរិចរឹ� និងនផ្ទដរីដដ�លោះមរីន 
ល�ើយ)។ មូ�ល�្ុមួយដផ្្កលោយរារចំនួន្េួរាររបស់
្បជាព�រដ្ឋមានការលកើនល�ើង (ឧទា�រណ៍៖ បនាទាប់ពរី 
លរៀបការរួច មានការកលកើ្្េួរារថ្មរីៗ) មួយដផ្្កលទៀ្  
លោយរារដ្កំលណើនកសិោឋានខ្នា្ធំៗរបស់្កុម�៊ុន។ 
ជាមធ្យម ្បជាព�រដ្ឋមានដរីទំ�ំ្បដ�� ១,២–១,៤ 
�ិករា។  (ប្ាហ្វិ្  ២២)

្៏ប៉ុមៃ្ ការទ្ើៃទ�ើងនៃតនរែ្្សូេអងកេរបាៃជរួយឲ្យ 
្សិ្រទ្ើៃចំណូលេរួរឲ្យ្ត់សមាគាល់។ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ 
ដ�់ឆ្នាំ ២០០៩ ្នម្អងកេរលៅល�ើទរីផ្សារអន្តរជា្ិរានលកើន
ល�ើង ១៣៤ ភាេរយ លៅទរីផ្សារនថ និង ៨៨ ភាេរយ លៅ 
ទរីផ្សារលវៀ្ណាម។ ចំដណកឯ្នម្អងកេរក្នុង្សុកលៅរាម 
ទរីផ្សារនាទរី្កុងភ្ំលពញវិញ រានលកើនល�ើង ១១៩ ភាេរយ 
អំ�នុងលព�ដូចោនាលនះ។ ការោំដុះ្សូវភាេល្ចើនលៅ 
កម្ពនុជាល្បើដ្កមាលាំងព�កម្ម ដូចលនះល�ើយ ការលកើនល�ើង 
នូវ្នម្ជរី និងល្បងឥន្ធនៈ្សបលព�មានការលកើនល�ើង  
្នម្អងកេររានផ្�ប៉ះពា�់្ិច្ួចណាស់ដ�់្រាក់ 
ចំលណញរបស់កសិករ។ កសិករកម្ពនុជាចាប់លផ្្តើមទទួ�រាន

រដូវវសសា រដូវ្រាំង

ប្ាហ្វិ្ ២២៖  ទិន្នផលបសូវជាម�នាយមក្នពុងមួយហិកតា

ប្រភព៖ ររាយការណ៍្បចាំឆ្នាំរបស់្កសួងកសិកម្ម រុកាខា្បមាញ់ និងលនរាទ។
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តនរែ្្សូេខ្ស់បាៃជរួយឲ្យទខត្បាត់ដំបងមាៃទ្មះទ�ើង 
េិញថា ជាជ្ងុ្្សូេរបស់្រែ្នុជា។ 

មុនឆ្នាំ ១៩៧០ លខ្្តរា្់ដំបង្្ូវរានលេទទួ�រាគា�់ថា 
ជាជ្ងុក្សូវរបស់កម្ពនុជា។ ក៏ប៉ុដន្ត បនាទាប់ពរីរបបដខ្មរ្ក�ម  
រានរ�ំរោយលៅឆ្នាំ១៩៧៩ ស្កង្គាមសុរីវិ�ក្នុងលខ្្តលនះរាន
បន្តលៅទសវ្្សរ៍ ទរី៨០ និង ៩០លទៀ្ ដដ�្បការលនះរាន 
រារាំងលខ្្តរា្់ដំបងមិនឲ្យដ្បកាលាយជាលខ្្តដដ�មាន្ួនាទរី 
សំខ្ន់ក្នុងលសដ្ឋកិច្ចកម្ពនុជា ល�ើយលខ្្តដដ�មកជំនួសលខ្្ត 
រា្់ដំបង េឺលខ្្តកំពង់ចាម។ លខ្្តកំពង់ចាមមាន្ួនាទរីសំខ្ន ់
ក្នុងសម័យលនាះ លោយរារដ្លខ្្តលនះជា្ចកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធ ំ
ជាមួយ្បលទសលវៀ្ណាម។ 

ក្នុងដំលណើរទស្សនកិច្ចលៅលខ្្តរា្់ដំបងពរីឆ្នា ំ ២០០៣ ដ�់  
២០០៥ លេសលងក្េ ល�ើញថា ្កុងលនះមានភាពស្ងប់រាង្ា ណ់ាស់  
មានសុទ្ធដ្អោរដដ�ស�់ពរីសម័យអាណានិេមន៍រារាំង។  
បុ៉ដន្តរាថានភាពរានដ្ប្បួ�បនាទាប់ពរ្ី នម្្ សូវអងកេរចាប់លផ្្តើមល�ើង 
នថ្ចាប់ពរីឆ្នាំ២០០៧មក បនាទាប់មកលទៀ្រានល�ើងនថ្លទ្ដង  
លៅឆ្នាំ ២០០៨។ សមាេមលរាងមា៉ាសុរីនកិន្សូវកម្ពនុជា និង  
ពាណិជ្ជករលវៀ្ណាមរាន្បកួ្្បដជងោនាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយ 
ពាណិជ្ជករ្សូវនថ លដើម្រី្បដជងោនាទិញ្សូវពរីកសិករលៅលខ្្ត 
រា្់ដំបង។ អា្ស័យល�្ុលនះ លទើបកសិករលៅលខ្្តរា្់ដំបង
ជាល្ចើនរានទទួ�ផ្�្បលយជន៍ពរីការ្បកួ្្បដជងលនះ 
ល�ើយឥ�បូវលនះ ពួកោ្់មានរាថានភាពធូរធ្រមួយក្មិ្ធំ។ 
ឥ�បូវលនះ កសិកររានប្តបូរទមាលាប់ពរីរបរកសិកម្មដ្មួយ្េប់ៗមក 
របរកសិកម្មលដើម្រី�ក់ដូរ។

ទៅទខត្្ោតាល តនរែ្្សូេអងកេរខ្ស់ ៃិង ទែោឋារចនាសរែ្័ៃ្ធ 
ល្អ បាៃជំរុញឲ្យ្បជាពលរដ្ឋេិៃិទយេទលើម្សរបស់ពរួ្ទេ។ 
លរឿងលនះលកើ្ មានល�ើងលៅ�ំុរការជាន់លឈ្ើង ក្នុងលខ្្តកណាតា�។  
មុនឆ្នាំ ២០១១ លដើម្រីឲ្យលៅដ�់�ុំលនះ លេចាំរាច់្្ូវជិះទូកដរ
ឆ្ងកា្់ទលន្លមេង្គ ល�ើយចំណាយលរា�៊ុយនថ្ណាស់។ 
ការឆ្ងមួយដងៗ អស់្រាក់ជាងមួយដុោលារអាលមរិក (ឬជិ្ 
៥.០០០ លរៀ�) ល�ើយ្្ូវចំណាយលព� អស់ជាង មួយលមា៉ាង។ 
លៅឆ្នាំ ២០១១ បនាទាប់ពរីរាជរោឋាភិរា�រាងសង់រាពានថ្មរីមួយ 
ស្មាប់ឆ្ងកា្់ទលន្លនះ ការលធ្ើដំលណើរមានភាពង្យ្សួ� 
ជាងមុនល្ចើន ល�ឿនជាងមុនយ៉ាងល្ចើន ល�ើយអស់លរា�៊ុយ 
្ិចជាងមុន យ៉ាងល្ចើនលទៀ្ផ្ង។ ល�ើសពរីលនះ លទៀ្ ្បព័ន្ធផ្្បូវ
ថ្�់្្ូវរានរាតារល�ើងវិញលៅក្នុង�ុំ និងល្រៅ�ុំដូចជា ការរាតារ 
ល�ើងវិញនូវផ្្បូវជា្ិល�ខ៨ និង ការករាងផ្្បូវថ្មរីៗ លៅក្នុង�ុំ  
រានជួយស្មួ�ដ�់ការលធ្ើដំលណើរយ៉ាងល្ចើន។

មុនលព�្នម្្សូវមិនទាន់ល�ើង្នម្លទ្ដង កសិករល្បើ 
បលច្ចកលទសបុរាណ ល�ើយមិនរានដស្ងរកលសវាកម្មដផ្្កបលច្ចក 
លទសថ្មរៗី អ្រីល�ើយ។ បុ៉ដន្ត លៅលព�ដដ�្នម្្ សូវកាន់ដ្ខ្ពស់លនាះ 
ពួកោ្់រានចាប់លផ្្តើម្បកួ្្បដជងោនា លដើម្រីបូមទឹក ដស្ងរក 
បលច្ចកលទសកសិកម្មលផ្្សងៗ និងខិ្ខំយ៉ាងខ្លាងំ លដើម រ្ីឲ្យទិនផ្្� 
របស់ពួកោ្់លកើនលទ្ដង ពួកោ្់ក៏រានល្បើពូជ្សូវដដ�លេ 
និយមលៅល�ើទរីផ្សារ។

ប្រអ្រ់ ៣៖ នរឿងរ៉នាវចំនួនពីរ មដលនកើតមានន�ើងនៅទីជន្រទនោយសារឥទិ្ធពលននតនមលៃបសូវខ្ស់

ប្រភព៖ ស្មង់ម្ិរបស់ឯកឧ្្តម �ង់ ជួនណារេុន ក្នុងកិច្ច្បជុំពិនិ្្យសល្មចររាយកាណ៍វាយ្នម្ភាព្ករី្កលៅកម្ពនុជាឆ្នាំ២០១៣កា�ពរីនថ្ងទរី២ ដខឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។
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លធ្ើការង្រសំណង់លកើនល�ើង ២៣ ភាេរយ េឺលកើនល�ើង 
ដ�់ ៨.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង។

លៅឆ្នាំ២០១២ អ្រា្រាក់ឈ្លួ�្បចាំនថ្ងរានបន្តលកើន
ល�ើងយ៉ាងេំ�ុកលទៀ្ លោយនថ្ចំណាយស្មាប់្ទ្ទង់ 
ជរីវភាពរានលកើនល�ើង ល�ើយអ្រា្រាក់ឈ្លួ�របស់្បលទស 
ជិ្ខ្ងក៏រានលកើនល�ើងដដរ។ ឧទា�រណ៍ ្រាក់ឈ្លួ� 
លៅរាមទរីជនបទស្មាប់ការង្រភ្ជលួររាស់ លកើនល�ើងដ�់ 
២០.០០០ លរៀ�–២៥.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង, សទបូង 
លកើនដ�់ ១២.០០០–១៥.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង និង 
សំណង់លកើនដ�់ ២០.០០០–២៥.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយ 
នថ្ង។ (ប្ាហ្វិ្ ២៤)

ចំណូ�្បភពពរីការ្បកបមុខរបរលោយខ្លួនឯង

្រាតាមដលចូលររួរែបទងកេើៃ្បា្់ចំណូលរបស់្េរួសារ 
្បជាពលរដ្ឋទៅជៃបទទីបី េឺចំណូលមដលមាៃ្បភព 
រែ្ពីការ្ប្បរបរទោយខ្លួៃឯង។ លៅឆ្នាំ២០០៩ ការ 
្បកបរបរលោយខ្លួនឯងជារបរចម្ង ឬ របរបនាទាប់បន្សំ  
របស់្េួរារព�រដ្ឋលៅរាមជនបទមាន្បដ��មួយ 
ភាេបរី។ ការវិភាេព័្៌មានពរីការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
កម្ពនុជារានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ចំណូ�្បចាំនថ្ងក្នុងមនុស្ស 
មានាក់ៗពរីការ្បកបរបរជំនួញ្ូចរាចលកើនល�ើង ៦៣ 
ភាេរយ ក្នុងរយៈលព�៥ឆ្នាំ ឬ ១២,៧ ភាេរយក្នុងមួយ 
ឆ្នាំៗ។ ចំណូ�ពរី្បភពលនះជាមធ្យមក្នុងមួយនថ្ងរានលកើន 
ល�ើងពរី ៥៨៦ លរៀ� នាឆ្នាំ២០០៤ លៅ ១.៣៩៨ លរៀ� 

អ្រាន្្ឈ្លួលពល្រែ្មទៅរារែជៃបទបាៃទ្ើៃទ�ើង 
ជាងពីរដង ពីឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ ២០១២។ ក្នុងលនាះពរី 
ឆ្នាំ ២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៨ អ្រានថ្ឈ្លួ�ព�កម្មរាន
លកើនល�ើងយ៉ាងេំ�ុក មានករណរីខ្ះ ការលកើនល�ើងខ្ពស់ 
ជាងអ្រាអ្ិផ្រណាលៅលទៀ្។ អ្រាអ្ិផ្រណាលៅរាម
ទរីជនបទលកើនល�ើង្បមាណ ៥៧ ភាេរយ ពរីឆ្នាំ២០០៧ 
ដ�់២០០៨។ ករាតាលនះរានជួយឲ្យ្បជាព�រដ្ឋជាល្ចើន
ជាពិលសស្បជាព�រដ្ឋដដ�ពុំមានដរីលធ្ើកសិកម្មអាចទប់ 
ទ�់នឹងការលកើនល�ើងនូវ្នម្ម្បូបអាហារ ដដ�រានលកើន 
ល�ើងយ៉ាងល�ឿនដដរ។ ការវិភាេលោយល្បើព័្៌មានពរីអលងកេ្ 
លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពនុជារានបង្ហាញថា អ្រានថ្ឈ្លួ�  
្បចាំនថ្ងស្មាប់ការង្រលផ្្សងៗលៅទរីជនបទរានលកើនល�ើង 
ភាលាមៗ ល�ើយការលកើនល�ើងលនះមានចំលពាះកម្មករជា្ស្តរី 
និងកម្មករជាបុរស។ ពរីឆ្នាំ ២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ២០០៨ អ្រា   
នថ្ឈ្លួ�របស់កម្មករជាបុរស ស្មាប់ការង្រភ្ជលួររាស់រាន 
លកើនល�ើង ៤៤ ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ ១៨.០០០លរៀ� 
ក្នុងមួយនថ្ង, ដកសទបូងលកើនល�ើង ៤៥ ភាេរយ េឺលកើនល�ើង 
ដ�់  ១០.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង, ្ចូ្កា្់លកើនល�ើង 
៤១ ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ ១០.០០០ លរៀ�ក្នុងមួយ 
នថ្ង, លធ្ើសំណង់លកើនល�ើង ៣៧ ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ 
១០.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង។ ចំដណកឯកម្មករជា្ស្តរីវិញ 
អ្រា្រាក់ឈ្លួ� ស្មាប់ការង្រភ្ជលួររាស់លកើនល�ើង ១២០ 
ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ ៦.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង, 
ដកសទបូងលកើនល�ើង ៤១ ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ 
១០.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង, ្ចូ្កា្់លកើនល�ើង ៤៤ 
ភាេរយ េឺលកើនល�ើងដ�់ ១០.០០០ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ង, 

ប្ាហ្វិ្ ២៣៖  ្រមបម្របមរួលន្លៃឈ្ននួលកមា្នាំងពលកម្មឆ្នាំ ២០០៧ និង២០០៨

ប្រភព៖ ណូ� (Knowles), ឆ្នាំ២០១០ លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

បុរសលរៀ�/នថ្ង លរៀ�/នថ្ង

ភ្ជលួរ
ភ្ជលួរ

ដកសទបូង
ដកសទបូង

្ចូ្កា្់
្ចូ្កា្់

សំណង់
សំណង់

្ស្តរី
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ព�កម្ម និង្បកបរបរជំនួញ្ូចរាច។ 

ទស្សនៈលផ្្សងៗរបស់្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទ

្បជាពលរដ្ឋទៅរារែទីជៃបទបាៃេិតថា ពរួ្ទេអាច 
រ្ចំណូលពីដី្្ី ៃិងការល្់្មាលាំងពល្រែ្មរបស់ពរួ្ទេ 
បាៃទ្ចើៃជាងទៃះទទៀត។ ការអលងកេ្លៅរាមទរីជនបទ 
លធ្ើល�ើងកា�ពរីដខ្ុោ ឆ្នាំ២០១២ លោយរានសមាភាសន៍ 
្បជាព�រដ្ឋ១.៥៦០ ្េួរារ ក្នុង ៧៨ ភូមិ លៅ១៤លខ្្ត 
ទូទាំង្បលទសកម្ពនុជារានបង្ហាញថា ជាទូលៅ្បជាព�រដ្ឋ 
មានសុទិដ្ឋិនិយមអំពរីការលកើនល�ើងបដន្ថមលទៀ្នូវចំណូ� 
ពរីដរីដ្សចមាការ និង ព�កម្មរបស់ពួកោ្់។ ក្នុងចំលណាម 
១.៥៣៥ ្េួរារ (លស្មើនឹង៩៨ភាេរយនន្បជាព�រដ្ឋ្្ូវ 
រានសមាភាសន៍ទាំងអស់) ដដ�្បកបរបរកសិកម្មជាចម្ង 
៣០ ភាេរយ រានេិ្ថា ចំណូ�ដដ�រានពរីកសិកម្មនឹង
លកើនល�ើងក្នុងរយៈលព�បរីឆ្នាំលៅមុខលទៀ្ ពរីល្ពាះពួកោ្់ 
េិ្ថា ទិន្ផ្� និង្នម្ផ្�ិ្ផ្�កសិកម្មនឹងបន្តលកើន 
ល�ើង។ ចំដណកឯ្េួរារ ៣៧ ភាេរយលទៀ្េិ្ថា 
ចំណូ�លនះនឹងលៅដដដ� ល�ើយ ៤១ ភាេរយ លទៀ្េិ្ 
ថា ចំណូ�ពរី្បភពលនះនឹងធ្លាក់ចុះ។ មូ�ល�្ុដដ�ពួក 
ោ្់េិ្ថា ចំណូ�នឹងធ្លាក់ចុះ លោយរារដ្រារម្ភអំពរី 
បញ្ហាអាកាសធ្្ុ និងជំងឺលផ្្សងៗដដ�អាចយយរីដំណំារបស់  
ពួកោ្់។ មយា៉ាងលទៀ្ ការល�ើងនថ្ននការចំណាយក្នុងការ 

លៅឆ្នាំ២០០៩។ ប៉ុដន្តលៅឆ្នាំ២០១១ ចំណូ�ដដ�មាន  
្បភពពរីដផ្្កលនះរានធ្លាក់ចុះមក្្ឹម ១.១២៤ លរៀ� ឬ 
លស្មើ ១៣ ភាេរយ។

ចំណូ�ដដ�មាន្បភពពរី្រាក់ឧប្្ថម្ភលផ្្សងៗ 

ចំណូលមដលមាៃ្បភពពី្បា្់ឧបត្ថរែ្ភទផ្្សងៗជា 
ចំណូលតិចជាងទេបង្អស់ មដលបាៃររួរែចំមណ្្្នុងការបទងកេើៃ 
ចំណូលសរុបរបស់្េរួសារ្បជាពលរដ្ឋពីឆ្នាំ ២០០៤ 
ដល់ឆ្នាំ ២០០៩។ បទពិលរាធន៍ពរីបណាតា្បលទសនានា 
រានបង្ហាញថា រា�់ការសមាភាសន៍ជាមួយ្បជាព�រដ្ឋលៅ 
រាមទរីជនបទ ពួកលេដ្ងដ្រាយការណ៍មិនពិ្អំពរី្រាក់ 
ឧប្្ថម្ភពរីរាច់ញា្ិ។ ល�ើសពរីលនះលទៀ្ ការឧប្្ថម្ភលផ្្សងៗ 
ពរីរដ្ឋមិនសូវមានល្ចើនលទ លោយរារកម្ពនុជាមិនទាន់មាន 
កម្មវ ិធ រី លផ្ទ ររាច់្រាក់ជ ួយដ�់ជន្ករី្កលៅល�ើយ។  
ការរា៉ាន់រាមានលោយល្បើព័្៌មានអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
កម្ពនុជារានបង្ហាញថា ចំណូ�្បចាំនថ្ងក្នុងព�រដ្ឋមានាក់ៗ 
ដដ�មាន្បភពពរី្រាក់ឧប្្ថម្ភលផ្្សងៗ រានលកើនល�ើង 
២៥ ភាេរយប៉ុលណាណះ ក្នុងរយៈលព� ៥ ឆ្នាំ ឬ្បដ��  
៥ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៩។ 
កំលណើនចំណូ�មាន្បភពពរីការឧប្្ថម្ភលផ្្សងៗលកើនល�ើង 
្ិច្ួចណាស់ លបើលធៀបលៅនឹងចំណូ�ពរី្បភពលផ្្សងៗ 
លទៀ្ដូចជា ចំណូ�ពរីផ្�ិ្ផ្�កសិកម្ម ការ�ក់កមាលាំង 

ប្ាហ្វិ្ ២៤៖  ការវិភាគពីកតា្នាសំខាន់ៗមដលជំរុញឲនាយចំែូលពីលក់កមា្នាំងពលកម្មនកើនន�ើង, កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៩

ប្រភព៖ ណូ� (Knowles), ឆ្នាំ២០១០ លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

ចំនួនសមាជិក្េួរារ លធ្ើការជានិលយជិ្

ចំនួនលមា៉ាងលធ្ើការ

្ករី្កបំផ្ុ្

ទំ�ំ្េួរារ

អ្រា្រាក់ឈ្លួ�

អន្តរសកម្មភាពរវាងករាតានានា

អ្
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លេលធ្ើដ្សយ៉ាង្ិចពរីរលៅបរីដង ក្នុងមួយឆ្នាំល�ើយទិន្ផ្� 
ក៏ខ្ពស់ជាងកម្ពនុជាដដរ។ 

សរែត្ថភាពទរាងមា៉ាសុីៃ្ិៃ្សូេទៅ្រែ្ នុជា្ំពុងមត  
មាៃការរី្ចទ្រែើៃ ប៉ុមៃ្សរែត្ថភាពទៃះទៅមតមាៃ្្រែិត 
ទៅទ�ើយ។ លោយមូ�ល�្ុលនះល�ើយ លទើប្សូវដដ�កម្ពនុជា 
ផ្�ិ្រានលៅដ្បន្ត�ូរលៅ្បលទសជិ្ខ្ង លដើម្រីដកនច្ 
បន្ត។ លបើលទាះបរីជារយៈលព�ប៉ុនាមានឆ្នាំចុងល្កាយលនះ លេ
ល�ើញមានទំលនើបកម្មខ្ងលរាងមា៉ាសុរីនកិន្សូវរាមរយៈការ
វិនិលយេពរីវិស័យឯកជនយ៉ាងណាក៏លោយ ក៏ឧសសា�កម្ម 
កិន្សូវរបស់កម្ពនុជាទាំងមូ�មិនទាន់មានសម្្ថភាព្េប់ 
្ោន់ លដើម រ្្ី បកួ្្បដជងជាមួយ្បលទសជិ្ខ្ងលៅល�ើយ 
លទ។ មូ�ល�្ុចម្ងៗ េឺកង្ះទុន កង្ះកដន្ង ស្តនុក្សូវ 
និងពុ ំទាន់មានសម្្ថភាពលឆ្ ើយ្បនឹងស្តង់ោរដដ� 
ពាណិជ្ជករអន្តរជា្ិ្្មូវ។ ពាណិជ្ជករកម្ពនុជាភាេល្ចើន 
នាំោនាទិញ្សូវពរីកសិករ ល�ើយ�ក់បន្តឲ្យពាណិជ្ជករនថ 
និងលវៀ្ណាមដដ�លៅទរីលនាះ លេរានដកនច្បដន្ថមលទៀ្ 
រួមមាន កិន លវចខ្ចប់ និងនាំលចញលដើម្រីយកលៅផ្្គ្់ផ្្គង់ 
ទរីផ្សារអន្តរជា្ិ។

លោ�នលយរាយរបស់រាជរោឋាភិរា�កម្ពនុជា

ការរី្ចទ្រែើៃទ្ចើៃ េរួរឲ្យ្ត់សមាគាល់ ទៅរារែទីជៃបទ 
្រែ្នុជាទ្ើតមាៃទ�ើងទៅបាៃ រែរួយមផ្្្ទោយសារមតតនរែ្
្សិផ្លបាៃទ ើ្ៃទ�ើងខស់្ជាពិទសសតនរែ្្ សូេ បុ៉មៃរ្ែរួយ 
មផ្្្ ទទៀតទោយសារទគ្លៃទយបាយរបស់រាជរោឋាភិបាល 
្រែ្ នុជា។ អំ�នុងលព�មានវិប្្ត ិលស្ៀងអាហារសក� 
កា�ពរីឆ្នាំ ២០០៨ រាជរោឋាភិរា�មិនរានលធ្ើអន្តរាេមន៍ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណ្់្នម្លទ រាជរោឋាភិរា�រាន្បកាន ់
យកលោ�នលយរាយលបើកទូោយពាក់ព័ន្ធលៅនឹង្នម្  
និង ការលធ្ើពាណិជ្ជកម្ម។ ការ្បកាន់យកយុទ្ធរា្ស្តដបប 
លនះរានលធ្ើឲ្យទរីផ្សារមានការ្បកួ្្បដជងោនាកាន់ដ្ខ្លាំង 
ល�ើងៗជាអាទិ៍ចាប់ពរីឆ្នាំ ២០០៨ មក លេល�ើញមានការ 
្បកួ្្បដជងកាន់ដ្ខ្លាងំរវាងពាណិជ្ជករក្នុង្សុក និងល្រៅ 
្សុកក្នុងការទិញ្សូវពរី្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទ។ 
កសិករជាល្ចើនមិនចាំរាច់ដឹកជញ្ជបូន្សូវរបស់ពួកលេលៅ 
ទរីផ្សារលទ អ្កទិញមកទិញដ�់វា�ដ្សដ្ម្តង ល�ើយ 

លធ្ើដ្សចមាការក៏ជាមូ�ល�្ុដដ�ពួកោ្់មានក្តរីរារម្ភដដរ។  
ចំនួន្េួរារដដ�យ�់ថា ចំណូ�កសិកម្មនឹងលកើនល�ើង 
លនះ ហាក់ដូចជា្សបោនាលៅនឹងចំនួន្េួរារ្បជាព�រដ្ឋ 
ដដ�មាន្សូវអងកេរលៅស�់និងចំនួន្េួរារ្បជាព�រដ្ឋ 
ដដ�ជាអ្កទិញអងកេរ េឺថា្កុម្េួរារ្បជាព�រដ្ឋ ៣៧  
ភាេរយមាន្សូវអងកេរលៅស�់ រីឯ១៧ ភាេរយ លៅ ៤១  
ភាេរយជាអ្កទិញអងកេរ។ 

ចំមណ្ឯទស្សៃៈពា្់ព័ៃ្ធៃឹង្បា្់ចំណូលពីការ 
ល្់្មាលា ំងពល្រែ្មមាៃទំទនារ្សទដៀងៃឹងទស្សៃៈ 
ពា្់ព័ៃ្ធៃឹងេិស័យ្សិ្រែ្មមដរ។ ក្នុងចំលណាមអ្កលឆ្ើយ 
ទំាងអស់ ១.១២៦ នាក់ (លស្មើ ៧២ ភាេរយនន្បជាព�រដ្ឋ 
្្ូវរានសមាភាសន៍ទាំងអស់) ដដ�ល្បើកមាលាំងព�កម្ម 
ជាចម្ង ស្មាប់្ទ្ទង់ជរីវភាព្បចាំនថ្ង ៤០ ភាេរយ 
រានលឆ្ើយថា ពួកោ្់េិ្ថា ចំណូ�រានពរី្បភពលនះ 
នឹងលកើនល�ើង, ៣៤ ភាេរយ េិ្ថា លៅដដដ�, ល�ើយ 
១៦ ភាេរយេិ្ថា  វានឹងធ្លាក់ចុះ។

រាថានភាពននវិស័យ្សូវអងកេរ 

្សិ្រ្រែ្នុជាភាេទ្ចើៃទ្វ ើម្សមតរែ្ងប៉ុទោណះ្្ នុង 
រែរួយឆ្នាំ។ កសិករកម្ពនុជាភាេល្ចើនោំ្សូវដ្ម្តងប៉ុលណាណះ 
ក្នុងមួយឆ្នាំ េឺលៅរដូវវសសាលនះ លោយរារដ្កង្ះ្បព័ន្ធ 
ល្រាច្សព លៅរដូវ្រាំង និង ការល្បើ្រាស់បលច្ចកលទស 
ដបប្បនពណរី។ ជា�ទ្ធផ្� ផ្�ិ្ភាពកសិកម្មរបស់ 
កម្ពនុជាមិនទាន់្េប់សកាតានុព� ដដ�ខ្លួនមានលៅល�ើយ 
លទ។ ឧទា�រណ៍ លៅ្បលទសជិ្ខ្ង នថ និងលវៀ្ណាម 

 កិន ប៉ូោ

ពាក់កណាតា�ឆ្នាំ២០០៩ ៩៦ ៧២

ពាក់កណាតា�ឆ្នាំ២០១០ ២៤៥ ២០១

ពាក់កណាតា�ឆ្នាំ២០១១ ៣២២ ៣០៥

តារាង ១៧៖  សមត្ថភាពកិនបសូវ (នតានក្នពុងមួយនមា៉នាង) កម្ពុជា 

ប្រភព៖ ថម លស្្ុន និងសុខ មុន្រីរដ្ឋ(២០១២)។
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ដដ�អាចល្រាច្សពរាន។ អ្រា្េួរារ្បជាព�រដ្ឋ 
ដដ�មានទឹករាអា្ល្បើ្រាស់រានលកើនល�ើងពរី ៤០ភាេរយ 
លៅឆ្នាំ ២០០០ លៅ ៥៨ភាេរយ លៅឆ្នាំ២០១០ ចំដណក 
ឯអ្រា្េួរារ្បជាព�រដ្ឋ ដដ�មានអេ្គិសនរីល្បើ្រាស់ 
រានលកើនល�ើងពរី ២ ភាេរយ លៅឆ្នាំ ២០០៤ លៅ ២៤ 
ភាេរយលៅឆ្នាំ ២០១១។ (ប្ាហ្វិ្ ២៥)

បញ្ហាដដ�លៅលសសស�់ 

ទបើទោះបីសាថាៃភាពរស់ទៅរបស់្បជាពលរដ្ឋរារែ 
ទីជៃបទ មាៃភាពម្ប្បរួលេរួរឲ្យ្ត់សមាគាល់្្ ី្៏ត្រូែេឲ្យ
ទេមាៃការយ្ចិត្ទុ្ោ្់បៃ្ទទៀត ទែើយ្ិច្ការទនាះ 
្បមែលជា្តូេទ្វ ើឲ្យបាៃខាលាំងកាលាជាងរែុៃទៅទទៀត។ 
ជរីវភាព្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទដ្ប្បួ�ពរីក្មិ្ 
ទាបមួយដដ�លនះមានន័យថា ភារកិច្ចក្នុងការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កមិនទាន់ចប់លៅល�ើយលទ ល�ើយ្បដ��ជា 
�ំរាកជាងមុន។ ក្នុងចំលណាម្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កទាំងអស់ 
៩០ ភាេរយ ជា្បជាព�រដ្ឋ្ករី្ករស់លៅរាមជនបទ 
ដដដ� ល�ើយមួយចំនួនរស់លៅ្ំបន់ជនបទោច់្សយ�។  
្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កលៅលព�បច្ចនុប្ន្លនះមាន�ក្ខណៈខុស
ោនាពរ្ី បជាព�រដ្្ឋ ករ្ី កកា�ពរីទសវ្្សរ៍ទរី៩០។ ពួកលេមិន 
្្ឹមដ្មានការរំពឹងទុកខ្ពស់ជាងមុនប៉ុលណាណះលទ ប៉ុដន្តដថម 
ទាំងមានម�ិច្ឆរានាលព�អនាេ្ធំជាងមុនលទៀ្ផ្ង។ 
កា�ពរី១០ឆ្នាំមុន អាទិភាពចម្ងរបស់ ្ បជាព�រដ្ឋ្ករី្ក 
េឺលធ្ើយ៉ាងណាឲ្យមានម្បូបអាហារ្េប់្ោន់ស្មាប់ចិញ្ចឹម 
សមាជិក្េួរារពួកលេ ប៉ុដន្តអាទិភាពនាលព�បច្ចនុប្ន្ 
ល្រៅពរីមានម្បូបអាហារ ្្ូវមានម៉ូ្ូ ទូរទស្សន៍ ទូរស័ពទនដ 
ការអប់រំ្បកបលោយេុណភាពស្មាប់កូនៗ និង្បសិទ្ធ- 
ភាពននលសវាសុខ្ភិរា�។ 

ទល្ឿៃយឺតនៃការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្ទៅឆ្នា ំ ២០១១ 
បាៃឆ្នុះបញ្ចាំងឲ្យទ�ើញយ៉ាងចបាស់ថា បញ្ហាភាព្្ី្្ 
រែិៃោៃ់បញ្ប់ទៅទ�ើយទទ។ ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កយ៉ាងល�ឿនលៅឆ្នាំ ២០០៩ ជា្ពឹ្្តិការណ៍ដដ� 
អាចលកើ្ល�ើងដ្ម្តងប៉ុលណាណះ លោយរារការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កនាលព�លនាះមានករាតាខ្ងល្រៅ្បកបលោយ 
�ក្ខណៈអំលណាយផ្�ល្ចើន។ ល�្ឿនននការកា្់បន្ថយ 

រាថានភាពលនះ រានជួយកសិករល្ចើនជាងប៉ះពា�់ដ� ់
កសិករ។ 

ទលើសពីទៃះទទៀត រាជរោឋាភិបាល្រែ្នុជាទៅមតផ្្ល់ 
អាទិភាពខ្ស់ទលើការសាតារ ៃិង ្សាងទែោឋារចនាសរែ្័ៃ្ធ 
រូបេ័ៃ្ ការទលើ្្រែ្ស់េិស័យ្សិ្រែ្ម ៃិងអភិេឌ្ឍៃ៍ជៃបទ 
មដលមាៃមចង្្នុងមផ្ៃការយុទ្ធសា្ស្អភិេឌ្ឍៃ៍ជាតិ។  
រាជរោឋាភិរា�រានបលងកេ ើនចំណាយមូ�ធនល�ើវ ិស័យ  
អាទិភាពទាំងលនះរាមរយៈ្កសួងពាក់ព័ន្ធដូចជា ្កសួង 
កសិកម្ម រុកាខា្បមាញ់ និងលនរាទ (MAFF) ្កសួង 
ធនធ្នទឹក និងឧ្្តនុនិយម (MOWRAM) និង ្កសួង 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD)។ ការចំណាយមូ�ធនទាំងលនាះ 
លផ្ត្ា លៅល�ើការល�ើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និងល�ោឋារចនា 
សម្ព័ន្ធជនបទ។ ការចំណាយមូ�ធនរបស់រាជរោឋាភិរា� 
រានលកើនល�ើងពរី ៨៨ ពាន់ោនលរៀ� លៅឆ្នាំ ២០០៤ លៅ 
២២៨ ពាន់ោនលរៀ� ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និង ៦១២ 
ពាន់ោនលរៀ� ក្នុងឆ្នាំ២០១០ មុននឹងថយចុះមក្្ឹម 
២១៦ ពាន់ោនលរៀ�លៅក្នុងឆ្នា២ំ០១១។ លបើេិ្ជាភាេ- 
រយលធៀបលៅនឹងការចំណាយសរុបរបស់រាជរោឋាភិរា� 
លកើនល�ើងពរី ៤,១ ភាេរយននការចំណាយសរុបលៅឆ្នាំ 
២០០៤ លៅ៤,៧ ភាេរយលៅឆ្នាំ ២០០៨ និង ៩,៥ 
ភាេរយលៅឆ្នាំ ២០១០ មុននឹងថយចុះមក្្ឹម ២,៨ 
ភាេរយលៅឆ្នាំ ២០១១។ 

ការេ ិៃ ិ ទយេរបស់រាជរោឋាភ ិបាលទៅទលើេ ិស័យ  
អាទិភាពោំងទៃះរែិៃ្តឹរែមតផ្្ល់លទ្ធផ្លប៉ុទោណះទទ  
ប៉ុមៃ្វា្៏បាៃជរួយទលើ្្រែ្ស់្្រែិតជីេភាព្បជាពលរដ្ឋ 
ជៃបទមដរ។ េិ្្្ឹមឆ្នាំ ២០១១ ផ្្បូវថ្�់ជនបទលៅ 
ទូទាំង្បលទស្បមាណ ៧៦ ភាេរយ ្្ូវរានជួសជុ� 
និងករាងល�ើងវិញ។ កា�ពរីឆ្នាំ ២០០៥ មានដ្ ៦៤ 
ភាេរយប៉ុលណាណះ ្្ូវរានជួសជុ� និងករាងល�ើងវិញ។ 
ការដក�ម្អផ្្ បូវថ្�់រានជួយឲ្យ្បជាព�រដ្ឋរាមជនបទ 
ង្យ្សួ�ល្បើ្រាស់លសវារាធ្រណៈលផ្្សងៗ និងដឹក 
ទំនិញរបស់ពួកោ្់លៅកាន់ទរីផ្សារ។ ្បព័ន្ធល្រាច្សព 
ក៏្្ូវរានរាតារល�ើងវិញផ្ងដដរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ នផ្ទដរី 
ោំដុះ្សូវ ៤២ ភាេរយ អាចល្រាច្សពរាន ល�ើយលបើ 
ល្បៀបលធៀបលៅឆ្នាំ ២០០៥ មានដ្ ២០ភាេរយប៉ុលណាណះ 



52

អទងកេតទសដ្ឋ្ិច្សងគេរែ្ិច្្រែ្នុជា (ជាការអទងកេតទដើរែ្ី
វាស់មេង្្រែិតជីេភាពរបស់្បជាពលរដ្ឋ)។ ការអលងកេ្លនះ 
មិនរានសមាភាសន៍្បជាព�រដ្ឋដដដ�ៗ ពរីមួយឆ្នាំលៅមួយ 
ឆ្នាំលទ។ លោយរារមូ�ល�្ុលនះល�ើយ លទើបលេមានការ 
�ំរាកសិកសាពរីទំនាក់ទំនងរវាងការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក 
និងករាតាចម្ងលផ្្សងៗ ដដ�រានចូ�រួមកា្់បន្ថយភាព 
្ករ្ី ក។ មយា៉ាងលទៀ្ព័្៌មានទាក់ទងនឹងចំណូ�របស់ព�រដ្ឋ 
ក៏មានក្មិ្ដដរ។ ព័្៌មានអាចល្បើ្រាស់ជាសញ្ញាណ 
ស្មាប់ពិនិ្្យលមើ�ការដ្ប្បួ�ជរីវភាពរបស់្បជាព�រដ្ឋ
ពរីលព�មួយលៅលព�មួយ បុ៉ដន្តលេ្្ូវមានភាព្បយ័្្្ បដយង 
ក្នុងការបក្រាយព័្៌មានទាំងលនាះ។ លដើម្រីកំណ្់ករាតា 
ចម្ងលផ្្សងៗក្នុងការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក លយើងរានលធ្ើ 
ការវិភាេមួយ លោយរានល្បើអញ្ញា្ិលផ្្សងៗពរីការអលងកេ្
លសដ្ឋកិច្ចកម្ពនុជា និង�ទ្ធផ្�ពរីការវិភាេអំពរ្ី បំន់ទរ្ី បជំុជន 
និងជនបទលៅជំពូកទរីពរីរ។ ការវិភាេលនះរានកំណ្់ករាតា 

ភាព្ករី្កលៅរាមទរីជនបទដូចរានបង្ហាញខ្ងល�ើ រាន 
ថមថយមកក្មិ្្ិចជាងពរីរភាេរយក្នុងមួយឆ្នាំ លបើល្បៀប 
លធៀបលៅនឹងល�្ឿន ១៥,២ ភាេរយ ក្នុងមួយឆ្នាំកា�ពរី 
អំ�នុងឆ្នាំ ២០០៧–២០០៩ ដដ�បញ្ជាក់ឲ្យល�ើញ 
ចបាស់ថា មានកិច្ចការជាល្ចើនលទៀ្ដដ�្្ូវលធ្ើ។ 

ករាតាសំខ្ន់ៗននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក 

លោយលយងល�ើ�ទ្ធផ្�ដដ�រានបង្ហាញលៅជំពូក 
ខ្ងល�ើលនះ លយើងនឹងល្បើព័្៌មានពរីអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចសង្គម
កិច្ចកម្ពនុជា និង ស្ថិ្ិផ្្បូវការលផ្្សងលទៀ្របស់រាជរោឋាភិរា�
លដើម្រីពិនិ្្យលមើ�ទំនាក់ទំនងរវាងការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក
ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ និងករាតាមួយចំនួនដូចជា 
កមាលាំងព�កម្ម ្នម្កសិផ្� និង ការ្បកបរបរជំនួញ 
្ូចរាច។

ប្ាហ្វិ្ ២៥៖  ការនលើកកម្ស់នហោ្នារចនាសម្័ន្ធនៅជន្រទសំខាន់ៗ

(a) % ននផលៃលូវលំជន្រទមដលរានសា្នារនិងកសាង

(c) %  ភាគរយបគរួសារមដលមានទឹកសា្នាតនប្រើបរាស់

(b) %  ននដំណាំបសូវមដលមានប្រព័ន្ធនបសាចបសព

(d) %  ភាគរយបគរួសារមដលមានអគ្ិសនីនប្រើបរាស់

ប្រភព៖ JMP របស់ WHO/UNICEF។ ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក   
           លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។

ប្រភព៖ រាជរោឋាភិរា�កម្ពនុជា (២០១២)។ ប្រភព៖ លវទិកាននអង្គការមិនដមនរោឋាភិរា�ស្តរីពរីកម្ពនុជា (២០១១)។
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ចម្ងលផ្្សងៗដដ�រានចូ�រួមកា្់បន្ថយភាព្ករី្កពរី 
ឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ឆ្នាំ ២០១១ និងរាម្ំបន់ធំៗរបស់ 
កម្ពនុជាមានដូចជា ទរ្ី កុងភ្លំពញ ្ំបន់ទរ្ី បជំុជនដនទលទៀ្។ 
ចំលពាះករាតាពិលសសដដ�មាន្ួនាទរីសំខ្ន់ស្មាប់អំ�នុង
លព� ឬក៏្ំបន់ណាមួយលនាះជាក់ោក់ លយើងរានកំណ្ ់
វាជាករាតាោច់លោយដ�ក។ 

ការេិភាេបាៃបងាហាញថា ការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្ទៅ 
្រែ្នុជាពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១១ ភាេទ្ចើៃបាៃទ្ើត 
ទ�ើងទៅតំបៃ់ជៃបទ ទែើយទ ើ្តទ�ើង្្នុងអំ�នុង ឆ្នា២ំ០០៧ 
ដល់ឆ្នាំ២០០៩។ការេណនារានបង្ហាញថាក្នុងចំលណាម 
ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កសរុបលៅកម្ព នុជាក្ នុងរយៈលព�  
៧ ឆ្នាំលនះ ៣,៧ ភាេរយ រានកា្់បន្ថយលៅទរី្កុង 
ភ្ំលពញ ៨,១ ភាេរយ រានកា្់បន្ថយលៅរាមទរី្បជុំជន 
នានាលទៀ្ ល�ើយ ៨៨,៣ ភាេរយ ្្ូវរានបន្ថយលៅ 
ទរីជនបទ(ប្ាហ្វិ្ទី ២៦A)។ មយា៉ាងវិញលទៀ្ការកា្់បន្ថយ
ភាព្ករី្កលៅកម្ពនុជា្បមាណ ៨០ ភាេរយ លកើ្ល�ើងក្នុង 
អំ�នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៩ ល�ើយមួយចំដណក 
លៅស�់លកើ្ល�ើង លៅឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៧ 
្បមាណ ៩,៧ ភាេរយ និងអំ�នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដ�់ 
ឆ្នាំ ២០១១ ្បមាណ ១០,៤ ភាេរយ (ប្ាហ្វិ្ទី ២៦B)។ 

ចរិ្�ក្ខណៈរបស់្បជាព�រដ្ឋរស់លៅរាមទរី្បជុំជន 
លផ្្សងៗ មាន�ក្ខណៈ្សលដៀងនឹង្បជាព�រដ្ឋរស់លៅ 
ទរី្កុងភ្ំលពញផ្ង និង ្បជាព�រដ្ឋរស់លៅរាមជនបទ 
ផ្ង។ ឧទា�រណ៍ ្បជាព�រដ្ឋរស់លៅរាមទរី្បជុំជន  
លផ្្សងៗលទៀ្មានដរីដ្សចមាការ និង្បកបរបរកសិកម្មល�ើ 
ដរីធ្រីរបស់ខ្លួន ដដ�លៅមិនឆ្ងាយប៉ុនាមានពរីទរី្បជុំជនលទ  
(ជាទូលៅ លេអលងកេ្ល�ើញថា មានចមាងាយមិនដ�់មួយ 
េ.ម ផ្ង)។ ចរិ្�ក្ខណៈរបស់ជាព�រដ្ឋ លៅរាមទរ្ី បជំុជន 
មាន�ក្ខណៈ្សលដៀង្បជាព�រដ្ឋរស់លៅទរី្កុងភ្ំលពញ 
មានដូចជា រាថានភាព�ំលៅោឋាន ក្មិ្ននការសិកសាអប់រំ 
និងក្មិ្ចំណាយល�ើការល្បើ្រាស់ជាលដើម។ លនះជា 
មូ�ល�្ុដដ�លយើងមានការ�ំរាកក្នុងការវិភាេករាតានំាមុខ
ននការកា្់បន្ថយ ភាព្ករី្កលៅរាម «្ំបន់ទរី្បជុំជនដនទ 
លទៀ្» ។ ដូលច្ះល�ើយ ក្នុងការវិភាេលនះ លយើងល្បើដ្ពរីរ 
្ំបន់លទ េឺ្ំបន់ទរី្បជុំជន និង ្ំបន់ជនបទលោយចា្ ់
្បជាព�រដ្ឋទរី្កុងភ្ំលពញថា ជា្បជាព�រដ្ឋក្នុង្ំបន ់
ទរី្បជុំជន រីឯ្បជាព�រដ្ឋក្នុង «្ំបន់ទរី្បជុំជនលផ្្សង 
លទៀ្» មួយចំនួនចា្់ចូ�ថា ជា្បជាព�រដ្ឋក្នុង្ំបន ់
ទរី្បជុំជន និង មួយចំនួនលទៀ្ចា្់ចូ�ក្នុង្ំបន់ជនបទ 
អា្ស័យល�ើរាថានភាពជាក់ដស្ដងរបស់្បជាព�រដ្ឋនរីមួយៗ។ 

(a) តាមតំ្រន់ (b) តាមអំ�ពុងនពល

ប្ាហ្វិ្ ២៦៖  ការកាត់្រន្ថយភាពបកីបកនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០១១

ប្រភព៖ សូចនាកររា៉ាន់រាមានរបស់បុេ្គ�ិកធនាោរពិភពលោក លោយលយងរាមអ.ស.ស.ក។ 
ការកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្សរុប = 32,7  ភាេរយ (ទលខទី១) = 100% (ទលខទី២)

ភ្ំលពញ

ទរី្បជុំជន
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្េួរារដដ�រស់លៅរាមទរី្បជុ ំជនក្ នុងអំ�នុង 
ឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៧ 

្្ុរែ្េរួសារពលរដ្ឋរស់ទៅរារែទី្បជុំជៃនានាទៅ 
្រែ្នុជា ភាេទ្ចើៃ្ប្បការងារ្្នុងេិស័យឧសសាែ្រែ្ម។ 
ផ្�ិ្ផ្�ក្ នុង្សុកក្ នុងមន ុស្សមានាក ់ៗរបស់វ ិស ័យ 
ឧសសា�កម្មរានលកើនល�ើង ៤០,៨ ភាេរយ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ 
ដ�់ ឆ្នាំ២០០៧។ ប៉ុដន្តលៅឆ្នាំ២០០៨ ដ�់ឆ្នាំ២០០៩ 
ផ្�ិ្ផ្�ក្នុង្សុកសរុបក្ នុងមនុស្សមានាក់របស់វ ិស័យ 
ឧសសា�កម្មមានការធ្លាក់ចុះ លទើបដ្លៅឆ្នាំ ២០១០ លទ 
ដដ�វារានលងើបល�ើងវិញ ល�ើយរានលកើនល�ើងលស្មើនឹងក្មិ្ 
របស់ឆ្នាំ២០០៧វិញ។ចំដណកឯផ្�ិ្ផ្�ក្នុង្សុកសរុប 
ក្នុងមនុស្សមានាក់ៗ របស់វិស័យកសិកម្មវិញ រានលកើនល�ើង  
៩,១ ភាេរយ ពរីឆ្នាំ ២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៨។ កា�ពរី 
ទសវ្្សរ៍កន្ងលៅ កំណរីនការង្រដដ�មាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍ 
លទៀងទា្់លៅរាមទរី្បជុំជនរានលធ្ើឲ្យភាព្ករី្កធ្លាក់ចុះ 
យ៉ាងល�ឿន ជាពិលសស ការធ្លាក់ចុះអ្រាភាព្ករី្កលៅ 
ទរី្កុងភ្ំលពញ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ២០០៧។ ក្នុងអំ�នុង 
លព�លនាះល�ើយដដ�លេសលងក្េ ល�ើញថា ចំនួនការង្រមាន  
្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់មានកំលណើន ១០ ភាេរយ ប៉ុដន្ត 
ក្នុងអំ�នុងលព�លនាះ អ្រាភាព្ករី្កលៅជនបទរានធ្លាក់ 
ចុះ្្ឹម ១,១ ភាេរយប៉ុលណាណះ លោយរារអំ�នុងលព�  
លនាះ ចំនួន្បជាព�រដ្ឋដដ�ទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លៅ 
ជនបទលកើនល�ើងមិនដ�់មួយភាេរយផ្ង។ 

ទពលទយើងពិៃិត្យ្្រែិតចំោយទលើការទ្បើ្បាស់
ទៅរារែ្បទភទរបស់រែុខរបរទរែ្េរួសារ ទយើងរ្ទ�ើញថា 
្ំទណើៃទរែ្េរួសារមដល្ប្បរបរមាៃ្បា្់ទបៀេត្សរ៍ទទៀង 
ោត់ជា្រាតាចរែ្ង មដលជរួយកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្ (មាន 
ពន្យ�់ក្នុងដផ្ក្ ស្តរីពរីព�កម្ម លៅទរ្ី បជំុជន ក្នុងររាយការណ៍ 
លនះ)។ ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក ក្នុងអំ�នុងឆ្នាំ ២០០៤  
ដ�់ឆ្នាំ ២០០៧ រានរួមចំដណកដ�់ការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្កទូទាំង្បលទសចំនួន ១,៤ ភាេរយ។ 

ចំណូ�របស់្កុម្េួរារព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទ 
ពរីឆ្នាំ២០០៤ លៅឆ្នាំ២០០៩ 

្រាតាចរែ្ងទី១ មដលទ្វើឲ្យការចំោយរបស់្បជាពលរដ្ឋ 
ទៅរារែទីជៃបទទ ើ្ៃទ�ើងពីឆ្នា ំ២០០៤ ដល់ឆ្នា ំ២០០៩ 
េឺន្្្សូេអងកេរទ�ើងខ្ស់។ ្េួរារព�រដ្ឋជាល្ចើនលៅរាម 
ទរីជនបទរានល�ើកកម្ពស់ជរីវភាពរបស់ខ្លួនលោយរារ្នម ្
អងកេររានលកើនល�ើងពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ២០០៩។ ល្រៅពរី 
ឥទ្ធិព�ផ្ទា�់ ្នម្្សូវអងកេរខ្ពស់មានឥទ្ធិព�្បលយ� 
ពរីរលៅល�ើ្ េួរារព�រដ្ឋ៖ ឥទ្ធពិ�្បលយ�ទរី១ បរិមាណ 
្សូវអងកេរដដ�្េួរារនរីមួយៗរានល្បើ្រាស់នឹងមាន្នម ្
ខ្ពស់ លព�េិ្ជា្រាក់។ ឥទ្ធិព�្បលយ�ទរី២ ការោំ 
ដុះ្្ូវរានព្ងរីក  ល�ើយទិន្ផ្�ក៏្្ូវរានបលងកេើនដដរ។ 

លដើម្រីរា៉ាន់រាមានផ្�ប៉ះពា�់ននការលកើនល�ើងនថ្្សូវ 
អងកេរលៅល�ើជរីវភាពរបស់្បជាព�រដ្ឋ លយើងរានលធ្ើការ 
និម្មិ្កម្មមួយ លោយល្បើព័្៌មានពរីការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ចកម្ពនុជា និងស្ថិ្ិផ្្បូវការលផ្្សងៗលទៀ្របស់រាជរោឋា- 
ភិរា� ល�ើយវិធរីរា្ស្តននការវិភាេ្្ូវរានពន្យ�់�ម្អិ្  
លៅឧបសម្ព័ន្ធទរីបរី។ ក្នុងការវិភាេលនះ លយើងពិនិ្្យលមើ� 
ល�ើ្េួរារមួយ្កុម ដដ�្្ូវរានចា្់ទុកជា្បជាព�- 
រដ្ឋ្ករី្កលៅឆ្នាំ ២០០៧ ប៉ុដន្តមិន្្ូវរានចា្់ទុកជា 
្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កលទលៅឆ្នាំ២០០៩ រាមបនាទា្់ភាព្ករី្ក 
ឆ្នាំនរីមួយៗ ល�ើយរាមរយៈ្កុមព�រដ្ឋលនះ លយើងពិនិ្្យ 
លមើ�ក្មិ្ចំណាយ្បចាំនថ្ងរបស់ពួកលេរានវិវ្្តន៍យ៉ាង 
ដូចលម្តច លព�្សូវអងកេរល�ើងនថ្ខ្ពស់។ �ទ្ធផ្�ននការ  
វិភាេរានបង្ហាញថា នថ្្សូវអងកេរមាន្នម្ខ្ពស់រានជួយ 
ឲ្យការចំណាយក្នុងមានាក់ៗក្នុង្េួរារទាំងលនាះ លកើនល�ើង 
ចំនួន ៦៨៣.៧២ លរៀ�ក្នុងមួយនថ្ង។ ចំដណកឯការលកើន 
ល�ើងននទិន្ផ្�្សូវ និងនផ្ទដរីោំដុះរានលធ្ើឲ្យការចំណាយ 
ក្នុងមានាក់ៗក្នុង្េួរារទាំងលនាះលកើនល�ើង ៦.៦១៤ លរៀ� 
ក្នុងមួយនថ្ង។

្រាតាចរែ្ងទីពីរ មដលជរួយឲ្យការចំោយរបស ់
្បជាពលរដ្ឋ មាៃការទ្ើៃទ�ើង េឺ្ំទណើៃពីការល្់្មាលាំង 
ពល្រែ្ម ៃិងអ្រាន្្ឈ្លួលពល្រែ្ម។ លោយរារដ្ 
ទិន្ន័យមានក្មិ្ លយើងមិនអាចកំណ្់ថា ល្ើការ�ក់ 
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កមាលាងំព�កម្មលៅរាមទរីជនបទ ភាេល្ចើនរានមកពរីការង្រ 
កសិកម្មមួយណាលទ ប៉ុដន្តលយើងអាចសន្ម្់ថាចំណូ�ពរីការ 
�ក់កមាលាំងព�កម្មភាេល្ចើនលៅរាមទរីជនបទពាក់ព័ន្ធ 
នឹង្សូវអងកេរ។ ឧទា�រណ៍៖ ៨០ ភាេរយ នននផ្ទដរីោំដុះ
លៅកម្ពនុជាោំដំណាំ្សូវ ល�ើយ្បជាព�រដ្ឋលៅជនបទ 
៨០ ភាេរយជាកសិករ។ ល�ើសពរីលនះលទៀ្្នម្អងកេររាន
លកើនល�ើងខ្ពស់ជាងលេលបើលធៀបនឹងមុខទំនិញអាហារលផ្្សងៗ 
ដដ�ផ្�ិ្ក្ នុង្សុក លនះលបើលយងរាមសនទស្សន៍នថ្ 
ទំនិញរបស់រាជរោឋាភិរា�។ ឧទា�រណ៍៖ នថ្អងកេរលកើន 
ល�ើង ៣៩ ភាេរយ ចំដណកឯនថ្ទំនិញលផ្្សងលទៀ្ដូចជា 
រាច់លោលកើនល�ើង ២៥ ភាេរយ, រាច់មាន់លកើនល�ើង 
២៤ ភាេរយ, ្ ្រី និងល្េឿងសមុ្ទលកើនល�ើង ២៤ភាេរយ, 
ស៊ុ្លកើនល�ើង ១៤ ភាេរយ, ដផ្្លឈើលកើនល�ើង ២៧ 
ភាេរយ, និងបដន្លកើនល�ើង ២២ ភាេរយ។ 

ពរីឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០០៩ ចំណូ�ដដ�រានមកពរី
ការ�ក់កមាលាងំព�កម្ម របស់្បជាព�រដ្ឋ លៅរាមទរីជនបទ 
រានលកើនល�ើង ៤៩ ភាេរយ េឺ្បមាណជា ៤៥០ លរៀ� 
ក្នុងមួយនថ្ងក្នុងមានាក់ៗ។ ប៉ុដន្តចាប់ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១១ ចំណូ�ដដ�រានមកពរីការ�ក់កមាលាំងព�កម្ម 
មិនរានលកើនល�ើងលទ (ប្ាហ្វិ្ទី ២៧)។ 

្រាតាចរែ្ងទីបី មដលជរួយឲ្យការចំោយរបស ់
្បជាពលរដ្ឋ មាៃការទ្ើៃទ�ើង េឺចំណូល មដលបាៃរែ្ពី 
អាជីេ្រែ្មតូចរាច។ ការអលងកេ្លសដ្ឋកិច្ចកម្ពនុជាពរីឆ្នាំ២០០៤ 
ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ រានសួរសំណួរអំពរីការ្បកបមុខរបរ 
ជំនួញលោយខ្លួនឯង។ លយើងរានល្បើព័្៌មានទាំងលនះលដើម្រី 
េណនាចំណូ�របស់្េួរារនរីមួយៗដដ�មាន្បភពពរី 
ការ្បកបជំនួញ្ូចរាចលនះ ល�ើយ�ទ្ធផ្�រានបង្ហាញ 
ថា ចំណូ�រានមកពរី្បភពលនះរានលកើនល�ើងចំនួន 
៥៤២ លរៀ� ក្នុងមួយនថ្ងក្នុងមានាក់ៗ ពរីឆ្នាំ ២០០៤ លៅ 
ឆ្នាំ ២០០៩ (ប៉ុដន្តពរីឆ្នាំ ២០០៩ ដ�់ ២០១១ មានការ 
ធ្លាក់ចុះ)។ ដផ្្កននររាយការណ៍លនះដដ�ពន្យ�់ពរី្ួនាទរី 
របស់ជនបទ រានបង្ហាញពរីបដ្មប្មួ�ចំណូ�ពរី 
ការ្បកបជំនួញ្ូចរាចពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០១១។ 
(ប្ាហ្វិ្ ២៧)

ករាតាចម្ងៗក្នុងការកា្់បន្ថយភាព្ករ្ី កលៅកម្ពនុជា  
ពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០១១

លដើម្រីរា៉ាន់រាមានឥទ្ធ ិព�ននករាតាចម្ងល�ើការកា្់ 
បន្ថយភាព្ករី្កលៅកម្ពនុជាពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ 
លយើងរានសន្ម្់ថា ការលកើនល�ើងនន្រាក់ចំណូ�របស់ 
្េួរារនានាលៅ ប្ាហ្ទី២៧ លស្មើល�្ឿនការកា្់បន្ថយ 
ភាព្ករី្ក។ 

ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កលៅភ្ ំលពញលកើ្មានពរីឆ្នា ំ 
២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៧ ល�ើយករាតាចម្ងលនះេឺចំនួន 
កម្មករដដ�្បកបការង្រ មាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់រាន 
លកើនល�ើង។ ចំដណកឯការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កលៅ្ំបន់ 
លផ្្សងលទៀ្ល្រៅពរីភ្ ំលពញ លោយរារករាតារួមផ្្សំោនារវាង 
ការង្រលៅរាមទរី្បជុំជន និងការង្រលៅរាមទរីជនបទ 
ល�ើយករាតាចម្ង លៗនាះ រានចំដណកលផ្្សងៗោនា។ ពាក់កណាតា� 
ននការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ករបស់្កុម្េួរារដដ�រស់លៅ
ទរី្បជុំជនលផ្្សងៗ ល្រៅពរីទរី្កុងភ្ំលពញ លោយរារដ្ 
កំលណើនននការង្រលធ្ើការទទួ�រាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់
ល�ើយពាក់កណាតា�លទៀ្ លោយរារដ្ករាតាចម្ងដដ� 
លកើ្មានដូចលៅរាមទរីជនបទដដរ។ 

ការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ករបស់កម្ព នុជាទាំងមូ�មាន 
ករាតាមួយចំនួនដូចជា ៖ នថ្្សូវអងកេរខ្ពស់ (៧,៨ភាេរយ) 

ប្ាហ្វិ្ ២៧៖  ្រមបម្របមរួលចំែូលននបកុមនផទៀងផ្នាត់ ឆ្នាំ២០០៤-២០០៩

ករាតាមិនអាចកំណ្់រាន

អ្រា្រាក់ឈ្លួ�លៅជនបទ

របរជំនួញ្ូចរាច

ផ្�ិ្កម្ម្សូវ

្នម្្សូវ
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កំលណើនផ្�ិ្្សូវ (៧,៦ភាេរយ) កំលណើនចំណូ�រាន
មកពរីការ�ក់កមាលាំងព�កម្ម (៥,២ភាេរយ) និងកំលណើន 
ចំណូ�ពរីរបរជំនួញ្ូចរាច (៦,២ភាេរយ) ចំដណកឯ 
អ្រាភាព្ករី្ក ៤,៤ភាេរយ លទៀ្លោយរារករាតាលផ្្សងៗ 
លទៀ្ (ប្ាហ្ទី២៨)។ 

េិស័យ្សិ្រែ្មមដល្្នុងទៃះមាៃតនរែ្្សូេអងកេរខ្ស់ 
ៃិង ្ំទណើៃទិៃ្ផ្ល្សូេបាៃទ្វើឲ្យការកាត់បៃ្ថយភាព 
្្ី្្ធ្លា្់ចុះជិតពា្់្ោតាល។ អ្រាកមាលាំងព�កម្ម 
ជាពិលសសទាក់ទងនឹងការលធ្ ើដ្សរានចូ�រួមក្ នុងការ 
កា្់បន្ថយភាព្ករី្ក ១៦ ភាេរយ។ ទនទឹមនឹងលនះដដរ 
កំលណើនចំណូ�ពរីការ្បកបជំនួញ្ូចរាចរានជួយកា្់ 
បន្ថយភាព្ករី្ក្បដ��ជាមួយភាេ្រាំ ល�ើយកំលណើន
ការង្រមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់លៅរាមទរី្បជុំជនរាន
ចូ�រួមឲ្យការកា្់បន្ថយភាព្ករី្កចំនួន ៤ ភាេរយ។ 
ចំដណកឯការកា្់បន្ថយភាព្ករី្ក ១៤ ភាេរយលទៀ្ 
លោយរារ ករាតាមួយចំនួន លកើ្ល�ើងអំ�នុង ឆ្នាំ ២០០៩-
២០១១។ (ប្ាហ្វិ្ ២៨)

អនុរាសន៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងលោ�នលយរាយ

ទេ្តូេរ្សាទគ្លៃទយបាយរបស់រដ្ឋ មដលរែិៃចូល 
អៃ្រាេរែៃ៍្តរួត្រាតនរែ្្សិផ្ល។ មូ�ល�្ុមួយក្នុង 

ចំលណាមមូ�ល�្ុសំខ្ន់ៗដដ�កសិករកម្ពនុជាទទួ�អ្្ថ- 
្បលយជន៍យ៉ាងល្ចើនពរីការលកើនល�ើងនននថ្្សូវអងកេរលោយ
រារដ្លៅកម្ពនុជាពុំមានលោ�នលយរាយ្្ួ្្រា្នម ្
ដដ�អាចលធ្ើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់ការល�ើងចុះនន្នម្ទរីផ្សារ។ 
ល�ើសពរីលនះលទៀ្ ្បការដដ�រោឋាភិរា�មិនរានយក 
ពន្ធល�ើការោំដុះដំណាំ្សូវ រានជួយឲ្យកសិករជាល្ចើន 
រានទទួ�ផ្�ចំលណញ។ លៅអនាេ្ រដ្ឋេួរដ្រកសា 
លោ�នលយរាយលនះ លដើម្រីឲ្យធនធ្ននានារានលោះដូរ
លោយលសរី ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឬ វិស័យល្រៅពរីកសិកម្ម។ 
លោ�នលយរាយលនះដដរនឹងឲ្យកសិករដបងដចក្ទព្យ និង
មលធយារាយរបស់ពួកោ្់្បកបលោយ្បសិទ្ធិភាព។ 

បៃ្្សាងទែោឋារចនាសរែ្័ៃ្ធជៃបទ ទោយទ្បើអ្រា
ភាព្្ី្្ស្មាប់្ំណត់អទិភាពេទ្មាងនានា។ ការរាតារ 
ល�ោឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ផ្្បូវទូរេមនាេមន៍ និងអេ្គិសនរី 
រានជួយ្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កជាល្ចើនឲ្យទាញយកផ្�នានា
ពរីកំលណើនលសដ្ឋកិច្ចពរីឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ ២០១១។ ដូលច្ះ 
ល�ើយ លយើងសូមផ្្ដ�់អនុរាសន៍ឲ្យបន្តព្ងរីកការរាដារ 
ល�ោឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទទាំងលនាះ ល�ើយអាទិភាពនានា 
េួរលធ្ើលៅរាម្ំបន់ខ្ពង់រាប និង ្ំបន់ភ្ំដដ�្ំបន់ទាំង 
លនាះលៅមានអ្រាភាព្ករី្កខ្ពស់លៅល�ើយ។ ចំលពាះការ 
អនុរ្្តន៍េល្មាងមួយចំនួនលទៀ្ លេេួរល្ជើសលរើសេល្មាង 
ណាដដ�មានផ្�ប៉ះពា�់ជាវិជ្ជមានដ�់្បជាព�រដ្ឋ 

ប្ាហ្វិ្ ២៨៖  កតា្នាសំខាន់ៗមដលចូលរួមកាត់្រន្ថយភាពបកីបកនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

សម្ាល់៖ ល�ខទរី១ ជាអ្រាភាព្ករី្ក ដដ�្្ូវរានកា្់បន្ថយ (សរុប ៣២,៧ ភាេរយ), ល�ខទរី២ ជា អ្រាភាព្ករី្កសរុប (សរុប=១០០ ភាេរយ)។

ចំណូ�ពរីការ្បកប
ជំនួញ្ូចរាច, 

6.2, 19%អ្រាកមាលាំងព�កម្ម, 
5.2, 16%

ការង្រមាន្រាក់លបៀវ្្សរ៍លទៀងទា្់ 
លៅទរី្បជុំជន, 1.4, 4%

ករាតាលផ្្សងៗលទៀ្, 
4.4, 14%

នថ្្សូវអងកេរខ្ពស់,
7.8, 24%

កំលណើនផ្�ិ្ផ្�្សូវ,
7.6, 23%
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្ករី្ក។ 

ទិៃ្ផ្លកាៃ់មត្បទសើរ្្នុងការផ្លិត្សូេ ៃិងជំរុញ 
ឲ្យ្សិ្របាៃ្បា្់ចំទណញទទៀត។ លោយរារដ្ 
្បជាព�រដ្ឋ ្ក រី ្ក ន ិង្បជាព�រដ្ឋង្យរងល្ោះ 
មួយភាេធំជាអ្កផ្�ិ្្សូវលនាះ លោ�នលយរាយទាំង
ឡាយណាដដ�ជំរុញទិនផ្្�្សូវឲ្យរានខ្ពស់ នឹងជួយដ�់ 
្បជាព�រដ្ឋទាំងលនាះ។ លេមិនដមនលផ្តា្ល�ើការបលងកេើន 
ផ្�ិ្កម្មដ្ឯងលនាះលទ ប៉ុដន្ត ្្ូវបលងកេើន្រាក់ចំលណញ 
របស់កសិករលោយមិនចាំរាច់បងកេហានិភ័យបដន្ថម។ 
លេអាចលធ្ើរានដូចជា៖ ទរី១ ជំរុញឲ្យល្បើ្រាស់ពូជ្សូវ 
ដដ�មានេុណភាព្បលសើរជាងមុន។ ទរី២ បន្តវិនិលយេ 
ល�ើ្បព័ន្ធល្រាច្សព លដើម្រីជំរុញឲ្យការោំដុះ លធ្ើឲ្យរាន 
ល្ចើនជាងមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំ និងកា្់បន្ថយហានិភ័យ 
នានា ដដ�បណាតា�មកពរីទឹកជំនន់ ឬល្ោះរាំងស្ងលួ្។ 
ទរី៣ លរៀបចំបលងកេើ្លសវាបលច្ចកលទស និង លសវា្រាវ្ជាវ លដើ
ម្រីល�ើកកម្ពស់ផ្�ិ្កម្មដំណាំ្សូវស្មាប់កសិករណា 
ដដ�មាននផ្ទដរី្ិចជាង ២ �ិករា ្ពមទាំងជំរុញឲ្យមាន 
ការផ្្ដ�់្រាក់កម្ចរីដ�់កសិករឲ្យរានល្ចើនជាងមុន។ 

ជំរុញឲ្យមាៃពិពិ្្រែ្ម េិស័យ្សិ្រែ្មទៅ្រែ្នុជា។ លបើ 
លទាះបរីជាការផ្�ិ្្សូវជាករាតាចម្ងមួយដដ�ជួយកា្់ 
បន្ថយភាព្ករី្ករបស់្បជាព�រដ្ឋលៅរាមជនបទក៏លោយ  
ក៏្បជាព�រដ្ឋទាំងលនាះ ជាពិលសស្បជាព�រដ្ឋ្ករី្កនឹង 
ទទួ�រានផ្�បដន្ថមលទៀ្ ្បសិនការង្រកសិកម្មរបស ់
ពួកោ្់អាចព្ងរីកលៅោំដំណាំកសិកម្មលផ្្សងលទៀ្។ ប៉ុដន្ត 
លដើម្រីលធ្ើការព្ងរីកលធ្ើការោំដុះលនះ លេចាំរាច់្្ូវសិកសាថា
ល្ើរាថានភាពនផ្ទដរី្បលភទណា សម្សបលៅនឹងដំណាំអ្រី 
ខ្ះ? ល្ើ្្ូវោំដំណាំលផ្្សងៗ ឬក៏ចិញ្ចឹមស្្? ឧទា�រណ៍
ដរីលៅ្ំបន់ខ្ពង់រាបភាេល្ចើនសម្សបស្មាប់ដំណាំលពា្ 
សដណដាក។ ការព្ងរីកការោំដំណាំដដ�រួមមានបដន្លផ្្សងៗ  
នឹងជំរុញឲ្យមានម្បូបអាហារ្េប់្បលភទស្មាប់បំលពញ 
ជរីវជា្ិ និងសុខភាព។ ពិពិធកម្មកសិកម្មនឹងជួយឲ្យកសិករ 
មិនសូវង្យរងល្ោះ ្បសិនលបើដំណំាណាមួយរបស់ពួកោ្់ 
ជួបហានិភ័យ។ 

ទេ្តូេបទងកេើៃតនរែ្បមៃ្ថរែ ទលើ្សិផ្លោំងឡាយោ
មដល្រែ្នុជាផ្លិតបាៃ។ ការ�ក់កមាលាំងព�កម្ម ជាករាតា 
ចម្ងទរីពរីរដដ�រានជួយកា្់បន្ថយភាព្ករី្កលៅកម្ពនុជា។ 
្បជាព�រដ្ឋលៅរាមទរីជនបទមានសកាតានុព�លដើម្រីបលងកេើន
្នម្បដន្ថមលៅល�ើកសិផ្�ទាំងលនាះ ក្នុងសង្វាក់លផ្្សងៗ។ 
្នម្បដន្ថមទាំងលនាះមានដូចជា ការដកនច្ ការលវចខ្ចប់ ការ 
ដចកចាយ និង ការលធ្ើទរីផ្សារ។ ការបលងកេើនសម្្ថភាពរបស់  
លរាងមា៉ាសុរីនកិន្សូវរបស់កម្ពនុជាជាឧទា�រណ៍មួយដដ�  
បញ្ជាក់ថា្នម្បដន្ថមលផ្្សងៗ ្្ូវរានលេលធ្ើល�ើងលៅក្នុង 
្បលទស ប៉ុដន្តលេេួរដ្លធ្ើលៅក្នុងផ្�ិ្ផ្�លផ្្សងៗលទៀ្។ 
ឧទា�រណ៍មួយលទៀ្ល្មចលៅលខ្្តកំព្ដដ�្្ូវរាន 
ោំដុះ ដកនច្ វិចខ្ចប់ និងលធ្ើពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុង្សុកនិង 
ល្រៅ្សុក ល�ើយវា្្ូវរានលេទទួ�រាគា�់មា៉ាកជាអន្តរជា្ិថា  
«ល្មចកំព្» ។ ្េប់ដំណាក់កា�ទាំងអស់ននដខ្សសង្វាក់
ផ្�ិ្កម្មសុទ្ធដ្បលងកេើ្ការង្រ និងឱកាសវិនិលយេដ�់ 
្បជាព�រដ្ឋកម្ពនុជា និង្បជាព�រដ្ឋដនទ។ 

េិស័យ្សិ្រែ្មបាៃជរួយឲ្យ្បជាពលរដ្ឋរារែជៃបទ 
ជាទ្ចើៃបាៃចា្ទចញពីភាព្្ី្្ ប៉ុមៃ្ទេរែិៃអាចពឹង 
មផ្្អ្ទលើេិស័យទៃះោំង្សុងទដើរែ្ីកាត់បៃ្ថយភាព្្ី្្នា
អនាេតទនាះឲ្យទលឿៃដូចប៉ុនាមៃឆ្នាំរែុៃទៃះទទ។ ស្មាប់ 
រយៈលព�មធ្យមលៅរយៈលព�ដវង សកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ច   
ដដ�មិនមានកសិកម្មនឹងលដើរ្ួនាទរីយ៉ាងសំខ្ន់លដើម្រីរកសា
កំលណើនលសដ្ឋកិច្ច និង ល�ើកកម្ពស់ជរីវភាព្បជាព�រដ្ឋ 
កម្ពនុជា។ លេេួរលរៀបចំឲ្យមានកិច្ចខិ្ខំ្បឹងដ្បងឲ្យវិស័យ 
ឧសសា�កម្មលៅរាមទរី្បជុ ំជន និងការង្រមិនដមន 
កសិកម្មលៅរាមទរីជនបទ កាន់ដ្មានសនទនុះល�ឿនដថមលទៀ្។ 
លដើម្ រីឲ្យសល្មចរានលោ�លៅលសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម  
លោ�នលយរាយនានាលៅជនបទ លេ្្ូវព្ងរីកវិស័យ 
កសិកម្ម ក្នុងរយៈលព�ខ្រី និងមធ្យម ល�ើយបនាទាប់មកព្ងរីក 
វិស័យឧស្ស�កម្ម និងលសវាកម្មក្នុងរយៈលព�មធ្យម និង 
រយៈលព�ដវង។ 
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ប្រទេសកម្ពុជាបានទបាះជំហានដ៏សំខាន់ ទាំងក្ពុងការ 
វិនិទោគទ�ើវិស័យអ្រ់រំកបមិត្រឋមសិកសា និង�េ្ធភាពនន 
ការេេួ�បានការអ្រ់រំទៅកបមិតទនះ។ ការអ្រ់រំកបមិត 
្រឋមសិកសាក្ពុងទព�្រច្ពុ្រ្បន្ គឺមានទសទើរបគ្រ់េីកននលែង 
ទទាះ្រីទៅតាមតំ្រន់ជន្រេដាច់បសោ�ក៏ទដាយ។ ្រ៉ុននតែ  
ក៏មាន្រញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងនដរ។ ្រញ្ហាទាំងទនះ  
មានដូចជា ការចុះទ្មះចូ�ទរៀនយឺតទព�ការទបាះ្រង់ 
ទោ�ការសិកសា (ជាពិទសសទៅកបមិតមធ្យមសិកសា) និង 
គុណភាពននការអ្រ់រំទៅមានកបមិតទៅទ�ើយ នដ�ទាំង
ទនះជា្រញ្ហាថ្ីៗរ្រស់រាជរដាឋាភិបា�។ ការផ្ដ�់ទសវាអ្រ់រំ  
កបមិតមធ្យមសិកសា និងទសវាសុខាភិបា�ទៅមិនទាន ់
មានវិសា�ភាពធំ ដូចទសវាអ្់ររំកបមិត្រឋមសិកសាទៅទ�ើយ 
ទេ។ វិសា�ភាពតូចទនះ រួមផ្ំនឹងកង្ះ�េ្ធភាពទដាយ 
អទនលែើផងទោះ បានកាត់្រន្ថយការេេួ�បាននូវទសវាទាំង 
ពីរទនះ នដ�ការណ៍ទនះជាសូចោករ្រង្ហាញអំពី�េ្ធផ� 
មិនទាន់�្អប្រទសើរ។ ្រ៉ុននតែការរីកចទបមើនក៏បតូវបានទមើ� 
ទ�ើញបគ្រ់នផ្កផងនដរ ទ�ើកន�ងនតករណីកង្ះអាហា- 
រូ្រត្ថម្ភនដ�មិនបាន្រង្ហាញវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សមាគា� ់
ទសាះ ក្ពុងរយៈទព�បបាំឆ្នាំចុងទបកាយទនះ។ 

កិចគំ្ាពារសង្គមនដ�ជាេស្នទានថ្មួីយទៅប្រទេស 

កម្ពុជា រឹតនតមិនសូវមានការរីកចទបមើនទៅទ�ើយ។ ទគទ�ើញ 
ថា រដាឋាភិបា�បានចូ�រួមចំនណក ឬ បគ្រ់បគង ឬមួយ 
ផតែ�់ហិរញ្ញ្រ្បទាននតចំទពាះកម្វិធីសង្គមបេង់បទាយតូចៗ 
មួយចំនួនដូចជា ជំនួយនផ្កអាហារ និង ជំនួយខាង 
េឹកជំនន់ ្រ៉ុទ្ណះ។ ទពា�គឺ ពុំបានទធ្ើសកម្ភាពពាក់- 
ព័ន្ធទៅនឹងកម្វិធីអាហាររូ្រករណ៍ នដ�ទ្តោតទ�ើបសតែី និង 
កម្វិធីឧ្រត្ថម្ភធនខាងនថទាំសុខភាពសបមា្រ់ជនបកីបកទៅ 
ទ�ើយទេ(ប្រអ្រ់ ៥)។ ទដើម្បី្រំទពញតបមូវការថ្ីៗ និង 
ទដាះបសាយ្រញ្ហាប្រឈម រដាឋាភិបា�បតូវ្រនតែវិនិទោគក្ពុង 
វិស័យទគា�ក្ពុងសង្គមចំនួន្រីគឺ៖ វិស័យសុខាភិបា� 
វិស័យអ្រ់រំ និងវិស័យគាំពារសង្គម។ 

វិស័យអប់រំ

សាវតារននវិស័យអ្រ់រំ

ប្រព ័ន្ធអ្រ ់រ ំ ទៅប្រទេសកម្ ពុជាភាគទបច ើនជាទសវា 
សាធារណៈនដ�បគ្រ់បគងទដាយសាថា្រ័នរដ្ឋចំនួន ៦។  េី១  
គឺបកសួងអ្រ់រំ យុវជន និងកីឡានដ�ជាសាថា្រ័នជាតិ  
េេួ�្រនទពុកខាងវិស័យអ្រ់រំទាំងមូ�។ សាថា្រ័នទនះផតែ�់  

ផ្តោតការយកចិតតទុកដាក់្រន្ថែម ចំផ�ោះ
ជ្បករីបក ្ិងជ្ងាយរងផបរោះ ជំពូក ៣



60

ថានាក់្រឋមសិកសាសបមា្រ់កុមារអាយុពី ៦ ឆ្នាំ ទៅ ១១ ឆ្នាំ 
(៤) ការអ្រ់រំថានាក់មធ្យមសិកសា នដ�បតូវបានន្រងនចកជា 
ពីរនផ្ក គឺមធ្យមសិកសា្រឋមភូមិ និងមធ្យមសិកសាេុតិយ- 
ភូមិសបមា្រ់សិស្អាយុោ្រ់ពី ១២ ឆ្នាំទៅ ១៧ ឆ្នាំនិង 
(៥) ការអ្រ់រំថានាក់ឧតតែមសិកសាទាំង ៣ កបមិត សបមា្រ់ 
និស្ិតោ្រ់ពីអាយុ ១៧ ឆ្នាំទ�ើងទៅ។ បស្រទៅនឹងរ្រត់ 
េូទៅទនះ សិស្អាចទបជើសទរើសវគ្គ្រណតោតះ្រ្តោ�្រទច្ក- 
ទេសវិជាជាជីវៈទៅកបមិតមធ្យមសិកសាេុតិយភូមិបាន។ វគ្គ 
្រណតោតះ្រ្តោ�ទនះ គឺអាចទបជើសទរើសបានចំទពាះសិស្ 
ោ្រ់ពីអាយុ ១៥ ឆ្នាំទៅ ១៧ ឆ្នាំ និស្ិតថានាក់ឧតតែមសិកសា 
និងសិស្ទាំងអស់នដ�មានអាយុោ្រ់ពី ១៧ ឆ្នាំ ទ�ើង 
ទៅ(តារាង ១៨)។ បកសួងអ្រ់រំ យុវជន និងកីឡាមិនបតឹមនត 
េេួ�ខុសបតូវទ�ើការអ្រ់រំទបរៅប្រព័ន្ធ (កម្វិធីអ្រ់រំនដ�  
មានតនមលែប្រហាក់ប្រនហ�នឹងការអ្រ់រំផលែលូវការកម្វិធីអ្រ់រំ 
អក្ខរកម្ ន ិងមជ្ឈមណ្ឌ�្រទបងៀនតាមសហគមន៍) 
្ុ៉រទ ណ្ះទេ នតនថមទំាងេេួ�ខុសបតូវទ�ើការ្រណតោតះ្រ ត្ោ� 
បគូ្រទបងៀនផងនដរ។ 

គោលនគោបាយអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាល

ោ្រ់តាំងពីពាក់ក្តោ�េសវត្រ៍ឆ្នាំ១៩៩០ មក 
ទគា�នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទៅកម្ពុជាបតូវបានយកតាម  
នផនការ ៥ ឆ្នាំនដ�មានទ្មះទដើមថា «នផនការអភិវឌ្ឍន៍ 
ទសដ្ឋកិច្ (Economic Development Plans)»  
ទហើយទបកាយមកបតូវបានទគទៅថា«នផនការយុេ្ធសាបសតែ 
អភិវឌ្ឍន៍ជាត(ិNaitonal Strategic Development 
Plans)»។ ទៅឆ្នាំ២០០១ ទដើម្បីទ្លែើយត្រទៅនឹងនផនការ
ជាតិទាំងទនះ បកសួងអ្រ់រំយុវជន និងកីឡាបានតាក់នតង 

ទសវាអ្រ់រំឃ្លាំទមើ�គុណភាព និង�េ្ធភាពននការេេួ� 
បានការអ្់ររំបគ្់រកបមិតទំាងអស់ និងធាោឲ្យបានថា រា�់ 
�ក្ខខណ្ឌជាមូ�ដាឋានននការអ្រ់រំទាំងអស់ គឺបតូវបាន  
្រំទពញ។ េី២ គឺវិេយាសាថានអ្រ់រំថានាក់ឧតតែមសិកសារ្រស់រដ្ឋ 
នដ�ស្ថិតទៅទបកាមយុតាតោធិការរ្រស់បកសួង និងអង្គភាព 
ទាំង ១៤។4  សាថា្័រនទនះផ្ដ�់នូវទសវាអ្រ់រំថានាក់ឧត្ដមសិកសា 
មានដូចជា ថានាក់្ររិញ្ញា្របត ថានាក់អនុ្រណ្ឌិត និងថានាក ់
្រណ្ឌិត។ េី៣ គឺសាថា្រ័នឯកជនោោ នដ�មិនេេួ�បាន 
នូវការឧ្រត្ថម្ភធនពីសំ្ក់រដាឋាភិបា�។ េី៤ គឺ បកសួង 
ការង្រ និង្រណតោតះ្រ្តោ�វិជាជាជីវៈ នដ�មានោេីផតែ� ់
ទសវា្រណតោតះ្រ្តោ�វិជាជាជីវៈ ទៅបគ្រ់កបមិតមធ្យមសិកសា 
និងឧតតែមសិកសា។ េី៥ គឺគណៈកមាមធិការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ 
ថានាក់ជាតិ នដ�ទដើរោេីក្ពុងការសបម្រសបមួ�វិស័យអ្រ់រ ំ
សបមា្រ់កុមារតូចៗ នដ�មានមូ�ដាឋានទៅតាមេីសាធា- 
រណៈ និងទៅតាមសហគមន៍ទបកាមកិច្សហការជាមួយ៖ 
បកសួងអ្រ់រំ យុវជន និងកីឡា, បកសួងមហានផទ, បកសួង 
សុខាភិបា�, និងបកសួងកិច្ការោរី។ េី៦ គឺ គណៈកមាម- 
ធិការេេួ�សាគា�់គុណភាពអ្រ់រំទៅក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា  
នដ�ទធ្ើប្រតិ្រតតែកិារទៅទបកាមេីសតែកីារគណៈរដ្ឋមននតែ ី ទហើយ 
បតូវបានបតួតពិនិត្យទដាយ ទ្ា�់ពីខុេទកា�័យរ្រស់ោយក- 
រដ្ឋមននតែ។ី សាថា្័រនទនះេេួ�ខុសបតូវចំទពាះការេេួ�សាគា�់ 
គុណភាពននការអ្រ់រំទាំងទៅបគឹះសាថានឧតតែមសិកសារដ្ឋ និង 
ឯកជន។ 

កបមិតទផ្ងៗគានាននការអ្រ់រំទៅកម្ពុជាបតូវបានទរៀ្រចំ
ទៅជាដំ្ក់កា�ដូចតទៅ៖ (១) ការនថទាំកុមារអាយុ  
ទបកាម ៦ ឆ្នាំទៅតាមផទះ (២) ការអ្រ់រំកុមារកបមិតមុន 
ចូ�សាលាទរៀនោ្រ់ពីអាយុ ៣ឆ្នាំទៅ ៥ឆ្នាំ (៣) ការអ្រ់រំ

អាយុកុមារ ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០+

កបមិតននការអ្រ់រំ
មុនចូ�

សាលាទរៀន
្រឋមសិកសា

មធ្យមសិកសា៖ 

្រឋមភូមិ

មធ្យមសិកសា៖ 

េុតិយភូមិ 

និង្រណតោតះ្រ្តោ�

ឧតតែមសិកសា 

ឬកម្វិធីអ្រ់រំឧតតែម 

សិកសាជាន់ខ្ស់

ថានាក់ននការអ្រ់រំ ការនថទាំកុមារ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ១ ២ ៣+

តារាង ១៨៖  អាយុ កម្ិត និងថ្នាក់ននការអប់រំជាផ្លូវការនៅក្នុងមបនេសក្្នុជា
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ទបកាយនននផនការយុេ្ធសាបសតែអ្រ់រំ ឆ្នាំ២០០៩ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១៣ គឺទៅដនដ� ្រ៉ុននតែនផនការទនះទ្តោតសំខាន់ទៅ
ទ�ើការពបងីក ជាពិទសសទ�ើវិស័យអ្់ររំសបមា្់រកុមារតូចៗ  
ការអ្រ់រំថានាក់មធ្យមសិកសា និងការ្រណតោតះ្រ្តោ�វិជាជាជីវៈ 
និង្រទច្កទេសទបរៅប្រព័ន្ធ។ 

វិស័យអ្រ់រំឯកជនទៅកម្ពុជា

វិស័យឯកជនកំពុង្រទងកើនតួោេីរ្រស់ខលែលួន ទៅក្ពុងការ
អ្រ់រំកុមារក្ពុងវ័យមុនចូ�សាលា ខណៈនដ�វិស័យទនះក៏
កំពុងបគ្រដណតោ្រ់ោ៉ាងខាលាំងក្ពុងវិស័យឧតតែមសិកសាផងនដរ។ 
កនលែងមក វិស័យអ្រ់រំរ្រស់រដ្ឋ្នមុខទគទៅក្ពុងប្រព័ន្ធ 
អ្រ់រំទៅកម្ពុជា។ ្រ៉ុននតែ វិស័យអ្រ់រំឯកជនក៏កំពុងរីកចទបមើន 
និងទដើរតួោ៉ាងសំខាន់ ជាពិទសសក្ពុងនផ្កមទតតែយ្យសិកសា 
(តួទ�ខបានទកើនទេ្រដង ទបចើនជាងមុន ទពា�គឺពី៧,៧% 
ក្ពុងឆ្នាំ២០០៤ ទៅ ១៩,១% ក្ពុងឆ្នាំ២០១១)។ មកេ�់ 
នឹង្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ វិស័យអ្រ់រំថានាក់ឧតតែមសិកសារ្រស់ឯកជន 
បានបគ្រដណតោ្រ់ទ�ើស�ុ្រ គឺេេួ�បានសិស្រហូតដ�់ 
៧១,៩% ក្ ពុងចំទ្មសិស្សរុ្រទៅឆ្នាំ ២០១១ 
(បកាហ្ិក ២៩)។ ជាងមួយេសវត្រ៍កនលែងទៅទនះ ចំនួន  
និស្ិតនដ�ចុះទ្មះចូ�ទរៀនទៅថានាក់ឧតតែមសិកសាបាន 
ទកើនទ�ើង ១០ ដង ទពា�គឺពីចំនួន ៨.៤១៩ោក់ អំ�ពុង 
ឆ្នាំ២០០១ ដ�់ឆ្នាំ២០០២ ទៅដ�់ចំនួន ១៤៦.៨៣៤ 
ោក់ទៅអំ�ពុងឆ្នាំ ២០១១ ដ�់ឆ្នាំ ២០១២។ ការអ្រ់រំ 
ថានាក់្រឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា (នដ�បគ្រដណតោ្រ់ជាង 
៩២% ននចំនួនសិស្ទាំងអស់ទៅ ឆ្នាំ២០១១) គឺសុេ្ធ- 
សឹងជាការអ្រ់រំតាមបគឹះសាថានរដ្ឋទាំងអស់ រីឯការចុះទ្មះ 
ចូ�ទរៀនទៅតាមបគឹះសាថានឯកជនបានទកើនតិចតួច។ 
(បកាហ្ិក ២៩)

�េ្ធផ�ននការអ្រ់រំ

អក្ខរកម្

អក្ខរកម្មរបស់បបជាជនកម្ពុជាបានគកើនគ�ើងមិនថា 
គិតតាម អាយុ គភទ ទីតាំង ឬទីកននលែងស្នាក់គៅគោះ 
គ�ើយ។ អបតាននអ្កនដ�អាចអាន និងសទសរបានទកើន 

«នផនការយុេ្ធសាបសតែអ្រ់រ ំ (Education Strategic 
Plan)» រយៈទព� ៥ ឆ្នាំជាទ�ើកដំ្រូងរ្រស់ខលែលួន។ រហូត 
មកដ�់្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ នផនការទនះបតូវបាននកសបមួ�២ដង 
(ESP ២០០៦-២០១០ និង ESP ២០០៩-២០១៣)។5 

ដំទណើការននការអភិវឌ្ឍទគា�នទោបាយទនះបតូវបាន  
ោ្រ់ទផតែើមទៅ ឆ្នាំ២០០១ ទដាយមានការអនុម័តទចញនូវ 
នផនការយុេ្ធសាបសតែអ្រ់រំ ឆ្នាំ ២០០១ ដ�់ឆ្នាំ ២០១៥  
កម្វិធីផ្គត់ផ្គង់វិស័យអ្រ់រំ ឆ្នាំ ២០០១ ដ�់ឆ្នាំ២០១៥ និង 
ការអភិវឌ្ឍនផនការសកម្ភាពនដ�មានទ្មះថា «ការ 
អ្រ់រំថានាក់ជាតិ ទដើម្បីទាំងអស់គានា» ទៅឆ្នាំ២០០៣។ កម្វិធ ី
ទាំង្រីទនះបានកំណត់ទគា�ទៅននការអ្រ់រ ំមួយចំនួន  
សបមា្រ់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់ ឲ្យសទបមចបានបតឹមឆ្នា ំ
២០១៥។ នផនការអ្រ់រំជាយុេ្ធសាបសតែដំ្រូង(ESP)បាន  
កំណត់ទគា�ទៅរ្រស់រដាឋាភិបា� និងចក្ខ ពុវ ិស័យពាក់  
ក្តោ�សបមា្រ់ឆ្នាំ២០០១ ដ�់ឆ្នាំ ២០០៥ ដូចតទៅ  
«…ទដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យបាននូវទសវាកម្នដ�មានគុណភាព 
ខ្ស់ និងង្យបសួ�េេួ�យកបានសបមា្រ់ទាំងអស់គានា 
ទដាយមិនទរើសទអើងបេព្យសម្បតតែិ ទភេ ពូជសាសន៍ រូ្ររាង 
និងអតតែចរិតទ�ើយ» (េំព័រេី៧, បកសួងអ្រ់រំ យុវជន និង 
កីឡា ឆ្នាំ២០០១)។ ជាងទនះទេៀត នផនការសកម្ភាព  
ជាក់នសតែងបតូវបានតាក់នតងទ�ើងទដើម្បី្រង្ហាញនផ្កជាក់- 
លាក់មួយចំនួននដ�បតូវអនុវតតែ្រនតែ។ 

ចក្ខពុវិស័យេី២ (នផនការយុេ្ធសាបសតែអ្រ់រំ ឆ្នាំ២០០៦ 
ដ�់ឆ្នាំ២០១០) បតូវបាន្រទងកើតទ�ើង ទដើម្បីសទបមចបាន 
ទគា�ទៅនដ�បានកំណត់តាមរយៈការអនុវតតែទគា�-  
នទោបាយជាតិចំនួន ៣ គឺ៖ (១) ការេេួ�បានទសវា 
អ្រ់រំប្រក្រទដាយសមធម៌ (២) ការទធ្ើឲ្យប្រទសើរទ�ើងនូវ 
គុណភាព និងប្រសិេ្ធភាពននការអ្រ់រំ និង (៣) ការពបងឹង
សមត្ថភាពសាថា្រ័ននដ�ផតែ�់ទសវាអ្រ់រំ។ ្រោទា្រ់មក ចក្ខពុ- 
វិស័យេី៣ (នផនការយុេ្ធសាបសតែអ្រ់រំ ឆ្នាំ២០០៩ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១៣) មាន្ំរណងពទនលែឿនកិចខិ្តខំប្ឹរងនប្រងក្ពុងវិស័យ 
ទនះ ទដើម្បីសទបមចឲ្យបាននូវទគា�ទៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្វ
ត្រ៍កម្ពុជា (CMDG) និងនផនការជាតិននការអ្រ់រំសបមា្រ់
ទាំងអស់គានា ឆ្នាំ២០០៣ ដ�់ ឆ្នាំ២០១៥។ នផ្កជា 
អាេិភាពទាំង្រីរ្រស់នផនការអ្រ់រំេីពីរ នដ�ទៅនផ្កចុង 
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ននទយនឌ័រទនះដ�់ទៅតិចជាង ១% ទេៀតផង ទ្រើទធៀ្រ 
នឹងគមាលាតទដើមនដ�មានដ�់ទៅ ៧,៤%។គមាលាតអក្ខរកម្ 
សបមា្រ់យុវវ័យ (បកុមនដ�បាន្លែពុះ្រញ្ចាំងពីទគា�នទោ-
បាយននការអ្រ់រំថ្ីៗជាទបចើន) ក៏បានកាត់្រន្ថយផងនដរ 
ទាំងទៅេីបកុង និងជន្រេ និងទាំងអ្កមាន្រំផុតនិងអ្ក 
បកីបក្រំផុត (តារាង ១៩)។ 

ការសទបមចបាននូវការអ្រ់រំ

ថ្ីគបើការសគបមចបាននូវការអប់រំរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា 
នដលមានអាយុពី ២៥ ឆ្នាំគ�ើងគៅបានបបគសើរគ�ើងក្ី 
បញ្ហាទាក់ទងនឹងគមាលាតអប់រំគៅនតបន្តគកើតមាន។ ការ  
សទបមចបាននូវការអ្់ររំរ្រស់មនុស្ទពញវ័យទនះ ជាសមិេ្ធ-ិ 
ផ�នដ�ទកើតទចញពីកតាតោពីរោ៉ាងគឺ ការអនុវតតែទគា�- 
នទោបាយកនលែងមក និងការនក�ម្អជា្រនតែ្រោទា្់រ។ ទគបតូវ 
ការរយៈទព�យូរទេើ្រអាចទមើ�ទ�ើញអំពីសមិេ្ធិផ�ន្រ្រ 
ទនះ។ ទដាយទហតុទនះ ទៅទព�វាយតនមលែសកាដានុព� 
ធនធានមនុស្កម្ពុជា ទគដឹងថា ផ�ិតភាពការង្រគ ឺ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ិធិ (សតែពុក) ធនធានមនុស្្រច្ពុ្រ្បន្។ 
ដូទច្ះ ជាការសំខាន់្ស់នដ�បតូវកត់សមាគា�់ចំទពាះ 
ការេេួ�បានការអ្រ់រំទា្ររ្រស់បកុមបសតែី អ្ករស់ទៅតាម 
ជន្រេ និងជនបកីបក (បកាហ្ិក ៣០)។ ក្ពុងចំទ្មបគួសារ 
ទៅជន្រេ និងអ្កបកីបក គមាលាតននការអ្រ់រំមានការទកើន 

ទ�ើងោ្រ់ពី ៦៤,២% ក្ពុងឆ្នាំ២០០៤ ទៅ ៧០,៦% ក្ពុង 
ឆ្នាំ២០១១។ អបតាននអ្កទចះអាននិងសរទសរចំទពាះបគ្រ់ 
បកុមអាយុទំាងអស់មិនថា ទៅេីប្រជំុជនឬជន្រេបានទកើន 
ទ�ើងចំនួនពី ១០% ទៅ ១២%។ ការទកើនទ�ើងទនះរួម 
្រញ្លូ�ទាំង្រុរស និងបសតែី បពមទាំងអ្កទៅបកុម្រញ្ភាគ 
អ្កមាន្រំផុត និងអ្កបកីបក្រំផុត(តារាង ១៩)។ ការទកើន 
ទ�ើងដ៏ធំ្រំផុតននអាបតាអ្កទចះអាននិងសរទសរ គឺស្ថិតទៅ 
ក្ពុងចំទ្មមនុស្ទៅក្ពុងបកុម្រញ្ភាគមនុស្ោស់ទៅ
េីបកុង និងអ្កមាន្រំផុត(នដ�ក្ពុងទោះ មានភាគរយទរៀង 
គានាគឺ ២៥,៦% និង ១៧,១%)។ ចំនណកឯបកុមមនុស្   
វ័យទក្ងវិញការទកើនទ�ើងខាលាំងជាងទគ្រំផុត គឺក្ពុងចំទ្ម 
បសតែី និងនិងអ្កនដ�ស្ថិតទៅក្ពុងបកុម្រញ្ភាគបកីបក្រំផុត 
(ប្រមាណជា ១៥%)។ ការ្រទងកើនកបមិតននការអ្រ់រំ  (រួម 
្រញ្លូ�ទាំងអក្ខរកម្) គឺមានេំោក់េំនងខាលាំងទៅនឹងការ 
កាត់្រន្ថយកបមិតននភាពបកីបក (ធោគារពិភពទលាកឆ្នា ំ
២០០៧)។ 

គិតមកដល់ឆ្នាំ២០១១ គគគ�ើញថា ពុំមានគមាលាត 
អក្ខរកម្មរវាងបបគភទគយនឌ័រននបកុមមនុស្សអាយុចាប់ពី 
១៥ ដល់ ២៤ ឆ្នាំគោះគ�ើយ។ ជាការពិត្ស់ អបតា 
បសតែីនដ�អាចអាននិងសទសរបាន មិនបតឹមនតបានប្រទសើរ 
ទ�ើងពី ៧៦,៨% ទៅក្ពុង ឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ ៩១,៣% 
ក្ពុងឆ្នាំ២០១១ ទោះទេ នតនថមទាំងបានកាត់្រន្ថយគមាលាត

មទតតែយ្យ

៧,៧% ១៩,១% ១,៣% ១,៨% ១,១% ១,៣% ៧៥,៨% ៧១,៩%

្រឋមសិកសា មធ្យមសិកសា

ឯកជន
រដ្ឋ

ទបកាយមធ្យមសិកសា

បកាហ្ិក ២៩៖  បំណែងណែកននការែុះន្មនាះែូលនរៀនតា្សាលារដ្ឋ និងឯកជននៅក្្នុជា ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

ប្រភ�៖ អ.ស.ស.ក ឆ្នាំ២០០៤ និង២០១១។
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នឹងគាមនភាពខុសគានាទេៀតទ�ើយនូវកបមិតននការអ្រ់រំរវាង 
្រុរស និងបសតែីចទោលាះពីអាយុ ១៥ ឆ្នាំទៅ ២០ ឆ្នាំ(បកាហ្ិក 

៣១)។ 

ការសគបមចបាននូវការអប់រំសបមាប់មនុស្សវ័យជំទង់  
បតូវបានគ្្ើឱ្យបបគសើរគ�ើងសបមាប់បកុមទាំងអស់ និង 
វិសមភាពបតូវបានកាត់បន្ថយ។ មនុស្វ័យជំេង់នដ� 
មានអាយុចទោលាះពី ១៥ ឆ្នាំទៅ ២០ ឆ្នាំបតូវបាន្រង្ហាញថា 
មានភាពប្រទសើរទ�ើងគួរឲ្យកត់សមាគា�់ទៅក្ ពុងវ ិស័យ 
អ្រ់រំ។ ជាឧេហរណ៍ ៩៦ ភាគរយបាន្រញ្្រ់ថានាក់ដំ្រូង 
(៧៦ ភាគរយ សបមា្រ់បកុមទក្ងជំេង់នដ�មានវ័យ 
ចំ្ស់ជាង) និង ៧៥ ភាគរយបាន្រញ្្រ់ថានាក់េី៦ 
(៣៨ ភាគរយសបមា្់របកុមទកង្ជំេង់នដ�មានវ័យចំ្ស់ 
ជាង) និង ៣៦ ភាគរយបាន្រញ្្រ់មធ្យមសិកសា្រឋមភូមិ 
(១៧ ភាគរយសបមា្់របកុមទកង្ជំេង់នដ�មានវ័យចំ្ស់ 

ទ�ើងសបមា្រ់ ថានាក់េី៣ ទ�ើងទៅ។ ជាឧទាហរណ៍ សាថាន- 
ភាពព�រដ្ឋទៅតាមជន្រេអាចទរៀនដ�់ថានាក់េី៦ គឺមាន 
ចំនួនតិចជាងពាក់ក្តោ� ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រនឹងអ្កទៅ 
េីបកុង ទហើយក្ពុងចំទ្មបកុម្រញ្ភាគបកីបកការនដ� 
ព�រដ្ឋទរៀន្រញ្្រ់ដ�់ថានាក់េី ៦ ទោះ គឺមានចំនួនតិច 
ជាងមួយភាគ្រី ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រនិងអ្កមាន។6  

គោលនគោបាយរបសរ់ដ្ឋាភិបាលក្ពុងការគលើកកមស្់ 
កបមិតសិកសារបស់កុមារីបានសគបមចនូវសមភាពគដ្យ 
គជាគជ័យ គបើគបបៀបគ្ៀបជាមួយនឹងកបមិតសិកសារបស ់
កុមារា។ កមវិ្ធីអាហារូ្រករណ៍ និងកមវិ្ធីអ្់ររំទផ្ងៗទេៀត  
នដ�ទ្ដាតសំខាន់ទៅទ�ើបកុមទគា�ទៅនដ�ជាកុមារី 
អំ�ពុង្រ៉ុោមនឆ្នាំកនលែងមកទនះ បានទធ្ើឲ្យការចុះទ្មះចូ� 
ទរៀនរ្រស់កុមារីមាន�ក្ខណៈ�្អប្រទសើរជាងមុន និងបាន 
្រំទពញតាមទគា�ទៅនដ�ទ�ើកទ�ើងថា មុនឆ្នាំ ២០១១ 

បកុម

យុវជន 
(១៥ ដ�់ ២៤ ឆ្នាំ)

មនុស្ទពញវ័យ 
(១៥ ឆ្នាំ ទ�ើងទៅ)

មនុស្វ័យចំ្ស់
(៦៥ ឆ្នាំ ទ�ើងទៅ)

២០០៤ ២០១១
្រនបម

្របមួ�
២០០៤ ២០១១

្រនបម
្របមួ�

២០០៤ ២០១១
្រនបម

្របមួ�

េីបកុង ៨៩,៧% ៩៦,៩% ៧,២% ៨១,៧% ៩២,៣% ១០,៦% ៤៥,៥% ៧១,០% ២៥,៦%

ជន្រេ ៧៨,៥% ៩០,២% ១១,៦% ៦៦,៥% ៧៥,៧% ៩,២% ៣១,៧% ៤១,៨% ១០,០%

គមាលាត ១១,២% ៦,៨% -៤,៤% ១៥,២% ១៦,៥% ១,៤% ១៣,៧% ២៩,២% ១៥,៥%

្រុរស ៨៤,២% ៩១,៩% ៧,៧% ៨០,២% ៨៧,៦% ៧,៤% ៦៣,៧% ៧៥,៨% ១២,១%

បសតែី ៧៦,៨% ៩១,៣% ១៤,៥% ៥៩,៤% ៧២,១% ១២,៧% ១៣,១% ២៦,០% ១២,៩%

គមាលាត ៧,៤% ០,៦% -៦,៨% ២០,៩% ១៥,៥% -៥,៣% ៥០,៦% ៤៩,៨% -០,៨%

អ្កមាន្រំផុត ៩៣,៨% ៩៧,៥% ៣,៧% ៨៤,៥% ៩០,៣% ៥,៨% ៤៤,៤% ៦១,៥% ១៧,១%

អ្កបក្រំផុត ៦៥,៥% ៨០,៦% ១៥,២% ៥៣,៦% ៦៤,៦% ១១,០% ២២,៤% ៣២,២% ៩,៨%

គមាលាត ២៨,៣% ១៦,៩% -១១,៤% ៣០,៨% ២៥,៧% -៥,១% ២២,០% ២៩,៣% ៧,៣%

សរុប ៨០,៥% ៩១,៦% ១១,១% ៦៩,០% ៧៩,៣% ១០,៣% ៣៣,៨% ៤៥,៩% ១២,១%

តារាង ១៩៖  អមតាអក្ខរក្្មតា្មកុ្អាយុ េីមកុង-ជនបេ នយនឌ័រ និងសា្នានភាពមកីមកនៅក្្នុជា ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក ទដាយនផ្អកតាម អ.ស.ស.កឆ្នាំ២០០៤ និងឆ្នាំ២០១១។
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កុមារវ័យគក្មងនដលមកពីបកុមជនជាតិភាគតិច តាម  
មូលដ្ឋានបានទទួលការអប់រំទាបគៅបគប់កបមិត គិតចាប់  
ពីថានាក់ទី១ ដល់ថានាក់ទី១២។ ភាពមិនអំទ្យផ� 
ជាក់លាក់មួយចំនួនបានដាក់្រនទពុកចំទពាះកុមារជនជាតិ 
ភាគតិចក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាពមិនអំទ្យផ�ទនះ 
បតូវបានកត់សមាគា�់ថា ោ្រ់ទផតែើមមានតាំងពីថានាក់េី ១  
ទដាយកបមិតននការអ្់ររំសទបមចបានបតឹមនត ៧៥,៥ភាគរយ 
នត្រ៉ុទ្ណះ នដ�ទនះជាកបមិតទា្រខាលាំង គឺទា្រជាងសូម្ប ី
នតកុមារនដ�មកពីបគួសារបកីបក្រំផុតទៅទេៀត (នដ�ត ួ
ទ�ខមានដ�់ទៅ ៩០,៨ ភាគរយ)។ ្រញ្ហាទនះបាន 
្រនតែទៅទ�ើបគ្រ់កបមិតទាំងអស់ននការអ្រ់រំទៅថានាក់្រឋម 
សិកសាសបមា្រ់កុមារជនជាតិភាគតិច។ ពួកទគេេួ�បាន 
ការអ្រ់រំទា្រជាងកុមារនដ�បកីបក្រំផុតទៅបគ្រ់កបមិតទាំង 

ជាង)។ ឥេ្ធិព�នដ�្រ្ដា�មកពីភាពខុសគានាននេីតាំង 
សានាក់ទៅរ្រស់ព�រដ្ឋ (នដ�ទបចើនទកើតមានចំទពាះតំ្រន ់
េីប្រជុំជននិងជន្រេ) បានថមថយ ជាមធ្យមចំនួន ១៧ 
ពិនទពុភាគរយ ចំទពាះការអ្រ់រំក្ពុងរយៈទព� ៧ ឆ្នាំដំ្រូង 
្រ៉ុននតែពុំនប្រប្រួ�ទេ ចំទពាះថានាក់ទបកាយៗទេៀត។ គមាលាតនន
ការអ្រ់រំរវាងអ្កបកីបក្រំផុត និងអ្កមាន្រំផុតក៏បតូវបាន 
កាត់្រន្ថយផងនដរ គឺបាន១៧ពិនទពុភាគរយ ្រ៉ុននតែបាននត 
សបមា្រ់រយៈទព� ៥ ឆ្នាំដំ្រូងននការអ្រ់រំ្រ៉ុទ្ណះ។ សិស្ 
នដ�មានជីវភាពធូធារ្រំផុតបានេេួ�ការអ្រ់រំទបចើនជាង 
សិស្បកីបកោ្រ់ពីថានាក់េី ៦ដ�់ថានាក់េី ១២។ ជាការពិត 
គមាលាតទនះបានទកើនទ�ើងជាមធ្យម ១៤ ពិនទពុភាគរយ 
(បកាហ្ិក ៣១)។  

បកាហ្ិក ៣០៖  ការសនម្ែបាននូវការអប់រំ នោយមកុ្អ្កណដលមានអាយុចាប់ពី២៥ ឆ្នាំន�ើងនៅ

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក នផ្អកតាម អ.ស.ស.ក ឆ្នាំ២០០៤ និង២០១១។

េីប្រជុំជន

្រុរស ្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋបកីបក្រំផុត

a. តាមឆ្នាំ

c. តាមទភេ ឆ្នាំ២០១១

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

b. តាមតំ្រន់រស់ទៅ ឆ្នាំ២០១១

d. តាម្រញ្ភាគបេព្យសម្បតតែិ ឆ្នាំ២០១១

ជន្រេ

បសតែី ្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋអ្កមាន្រំផុត
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នចកនឹងចំនួនអ្កនដ�គួរនតចូ�ទរៀន ទដាយទោងទៅ 
តាមអាយុ។ អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ គឺបតូវបាន 
កំណត់ទដាយយកចំនួនសិស្ នដ�មានអាយុសម�្ម 
ក្ពុងការចូ�ទរៀន (មិននមនសិស្ទាំងអស់ទោះទេ) នចក  
នឹងចំនួនអ្កនដ�គួរនតចូ�ទរៀនទដាយទោងទៅតាម 
អាយុ។ អបតាចុះទ ម្ះចូ�ទរៀនដុ�អាចបតូវបាន្រកបសាយ  
ថា ជាចំនួនសរុ្ររ្រស់អ្កនដ�ចូ�ទរៀន។ រីឯអបតាចុះ 
ទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ គឺជាចំនួនសិស្នដ�ចូ�ទរៀនទៅ 
កបមិតថានាក់នដ�សាកសមនឹងអាយុរ្រស់ពួកទគ។7 ទ�ើស 
ពីទនះទៅទេៀត មានវិធីសាបសតែពីរោ៉ាងនដ�អាចទធ្ើបាន 
ទដើម្បីឲ្យនិយមន័យទៅទ�ើអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ 
សបមា្់រកបមិត្រឋមសិកសា ឬមធ្យមសិកសាទំាងមូ�។ សបមា្់រ 
ការសិកសាទនះ និយមន័យជាក់លាក់មួយននអបតាចុះទ្មះ
ចូ�ទរៀនសុេ្ធ (ប្រអ្រ់ ៤) បតូវបានទបជើសទរើសទដាយសារ 
នតវាអាចរងឥេ្ិព�ពីការចូ�ទរៀនយឺត និងការទរៀនបតួត- 

អស់រហូតដ�់ថានាក់េី ៦ (គឺទា្រជាងអបតាេេួ�បាន 
ការអ្រ់រំរ្រស់កុមារនដ�បកីបក្រំផុតទៅកម្ពុជា ក្ពុងចំនួនជា 
មធ្យម១៤,២ពិនទពុភាគរយ)។ សាថានភាពេេួ�បានការ 
អ្រ់រំថានាក់្រឋមសិកសារ្រស់កុមារមកពីបកុមជនជាតិភាគតិ
ចទផ្ងៗទេៀត ជាមធ្យមពុំសូវមានភាពខុសគានាជាងកុមារ 
កម្ពុជាទ�ើយ ្រ៉ុននតែសាថានភាពននការេេួ�បាននូវការអ្រ់រ ំ
ថានាក់មធ្យមសិកសារ្រស់ពួកទគ  គឺមានចំនួនទា្រជាងទបចើន។ 

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀន

វិធីសាបសតែននការគណោអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនជា 
ធមត្ាមានពីរទ្រៀ្រ គឺតាមរយៈការគណោទ�ើការចុះទ ម្ះ 
ចូ�ទរៀនដុ� និងអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ។ អបតាចុះ 
ទ្មះចូ�ទរៀនដុ�គឺបតូវបានកំណត់ទដាយយកចំនួន 
សិស្នដ�ចូ�ទរៀនទាំងអស់ (ទដាយមិនគិតពីអាយុ) 

បកាហ្ិក ៣១៖  ការសនម្ែបានការអប់រំ នោយមកុ្អ្កណដលមានអាយុចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំន�ើងនៅ នៅក្្នុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១ 

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក។

េីប្រជុំជន

្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋបកីបក្រំផុត

a. តាមតំ្រន់រស់ទៅ ឆ្នាំ២០១១

c. តាម្រញ្ភាគបេព្យសម្បតតែិ ឆ្នាំ២០១១

ជន្រេ

្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋអ្កមាន្រំផុត

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

្រុរស

នខ្រ

ជនជាតិភាគតិចក្ពុងបសុក

ជនជាតិដនេទេៀត

b. តាមទភេ ឆ្នាំ២០១១

d. តាមជនជាតិ ឆ្នាំ២០១១

បសតែី

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់

ឆ្នាំសិកសានដ�បតូវបាន្រញ្្រ់



66

នដ�ោ្រ់ទផតែើមចូ�ទរៀនថានាក់ដំ្រូងទៅអាយុសមរម្យ្ 
មួយ ក៏អាច្រន្ថយចំនួនននការចុះទ ម្ះចូ�ទរៀនដុ�សបមា្់រ 
ថានាក់ដំ្រូងផងនដរ។ 

គដ្យស្រនតអបតាចុះគ្មះចូលគរៀនគៅមានកបមិត
ទាបគៅគ�ើយក្ពុងគពលកនលែងមក ដូចគនះគ�ើយស្ថាន 
ភាពនដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើថា បានបបគសើរគ�ើងគោះ 
គឺគៅមិនបគប់បោន់គោះគទ គ�ើយអបតាចុះគ្មះចូល 
គរៀនសុទ្ធក៏គៅទាបផងនដរ។ ប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុង 
ទធ្ើឲ្យអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធបានប្រទសើរទ�ើងោ៉ាង 
ឆ្្រ់រហ័ស ទៅក្ពុងការអ្រ់រំទាំងថានាក់្រឋមសិកសានិងមធ្យម 
សិកសា ក្ពុងរយៈទព�ជាង ៧ ឆ្នាំចុងទបកាយទនះ (ចំទពាះ 
ថានាក់្រឋម ជាមធ្យម មានការទកើនទ�ើង ២,៧ ភាគរយ 
ជាទរៀងរា�់ឆ្នាំ និងថានាក់មធ្យមសិកសាមានការទកើនទ�ើង 
១,៧ ភាគរយជាទរៀងរា�់ឆ្នាំ)។ ទទាះជាោ៉ាង្ក៏ទដាយ  
អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធទៅនតមានកបមិតទា្រ ទៅ 
ក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា ក្ពុងឆ្នាំ ២០១១ ទដាយអាបតាទនះ 
ឋិតទបកាម ៤០ ភាគរយ  ្រោទា្រ់ពីថានាក់េី៣ និងទបកាម ២៥ 
ភាគរយ ្រោទា្រ់ពីថានាក់េី ៦ (បកាហ្ិក ៣២)។ 

កុមារនដលបគប់អាយុជាង ៣០ ភាគរយមិនបាន 
ចូលគរៀនថានាក់ទី ១ គោះគទ  គលើសពីគនះគទៀត អបតាអ្ក 

ថានាក់នដ�ជា្រញ្ហាប្រឈមពីរទៅក្ពុងវិស័យអ្់ររំទៅកម្ពុជា។ 

អបតាចុះគ្មះចូលគរៀនសុទ្ធគៅក្ពុងបបគទសកម្ពុជា 
(គដ្យគបបើនិយមន័យជាក់លាក់ខាងគលើ) មានកបមិត 
បបគសើរគ�ើងខាលាំងគៅបគប់កបមិតសិកសាទាំងអស់។ ោ្រ់ពី 
ឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ឆ្នាំ២០១១ អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ 
សបមា្់រសិស្្រឋមសិកសាបានទកើនទ�ើងជាងពាក់ក ត្ោ�  
(ទពា�គឺពី ៣០,៦ ភាគរយទៅ ៤៨,៨ ភាគរយ) អបតា
ចុះទ្មះចូ�ទរៀនថានាក់មធ្យមសិកសាក៏មានការទកើនទ�ើង
ទ�ើសពីពីរដង (ទពា�គឺពី ៨,១ ភាគរយ ទៅ២០  
ភាគរយ) ផងនដរ។ ខណៈទព�សាថានភាពអបតាទនះមាន 
�ក្ខណៈ�្អប្រទសើរទ�ើងបគ្រ់កបមិតន្រ្រទនះ ការទបាះ្រង់ 
ទោ�សាលាពីថានាក់េី ៤ ទៅថានាក់េី៥ និងេី៦ ក៏ទសទើរ 
នតគាមនផងនដរ។ បសទដៀងគានាទៅនឹង្រ្តោប្រទេសទាំង 
អស់ទ�ើសក�ទលាកនដ�បានពបងីកការបគ្រដណតោ្រ់នន 
វិស័យអ្រ់រំរ្រស់ពួកទគ អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនដុ�ទៅ 
ក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា គឺមានការ�ំបាកក្ពុងការ្រកបសាយ 
ឬឲ្យនិយមន័យ។ ជាឧទាហរណ៍ ចំនួនកុមារនដ�ទៅ  
មានវតតែមានក្ ពុងសាលាទរៀនជាកតាតោនដ�ទធ្ ើឲ្យអបតាចុះ 
ទ្មះចូ�ទរៀនទកើនទ�ើង ្រ៉ុននតែចំនួនអ្កនដ�បតួតថានាក់ 
និងអក្នដ�ចុះទ ម្ះចូ�ទរៀនយឺត ក៏ទធ្ើឲ្យអបតាចុះទ ម្ះ 
ចូ�ទរៀនដុ�មានការទកើនទ�ើងផងនដរ។ ្រ៉ុននតែចំនួនកុមារ 

1 12 23 34 45 56 6

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនដុ� ឆ្នាំ២០០៤

្រឋមសិកសា មធ្យមសិកសា

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនដុ� ឆ្នាំ២០១១

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ ឆ្នាំ២០០៤

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ ឆ្នាំ២០១១

បកាហ្ិក ៣២៖  អមតាែុះន្មនាះែូលនរៀនសុេ្ធ និងអមតាែុះន្មនាះែូលនរៀនដុល នៅក្នុងមបនេសក្្នុជាឆ្នាំ ២០០៤ និងឆ្នាំ២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាកនផ្អកទ�ើអ.ស.ស.ក។
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អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ (Net Enrollment Rate ឬ NER) អាចមានការនប្រប្រួ�ោ៉ាងខាលាំង ទៅតាមនិយមន័យនដ�យក 
មកទប្រើ។ និយមន័យចទង្អៀតននអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធគឺ៖ ចំនួនសិស្ចូ�ទរៀនតាមកបមិតថានាក់ នដ�សមបស្រនឹងអាយុចូ�ទរៀន 
រ្រស់សិស្។ក 

NERេី១ =                                                         × ១០០

មធ្យមេម្ងន់តាមថានាក់ ពីេី ១ ដ�់េី ៦ បតូវបានគណោ ទដើម្បីបា៉ាន់សាមនអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធទៅកបមិត្រឋម។ខ

អបតាចុះគ្មះចូលគរៀនសុទ្ធគៅកបមិតបឋម (ជាក់លាក់) = ម្្យម(NERទី១, NERទី២, NERទី៣, NERទី៤, NERទី៥, NERទី៦)

ទគក៏ទប្រើបបាស់និយមន័យន្រ្រធូរ�ុងជាងទនះ (ទដាយទប្រើបបាស់កបមិតអ្រ់រំ (្រឋមឬេុតិយភូមិ) សបមា្រ់ជាឯកតាវាស់សទង់) 
ផងនដរទៅទព�ខលែះ៖

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធទៅកបមិត្រឋម (ង្យ) =         × ១០០

អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ "ជាក់លាក"់ ទប្រើកបមិត
ថានាក់ជាខានាតក្ពុងការវាស់ការទរៀនបតួតថានាក់ និងការចុះទ្មះ 
ចូ�ទរៀនយឺត គឺមានភាពបតឹមបតូវជាង។ អបតាចុះទ្មះ  
ចូ�ទរៀនសុេ្ធ ទដាយទប្រើកបមិត្រឋមសិកសា ឬមធ្យមសិកសា 
នដ�ជាខានាត ក្ពុងការវាស់មិនបានោ្រ់យកអបតាទរៀនបតួត
ថានាក់រហូតទា�់នតសិស្មានអាយុ ១២ ឆ្នាំ (សំរា្រ់្រឋម 
សិកសា)។ ទ�ើសពីទនះទៅទេៀត មទធយាបាយទនះមិនអាច  
កំណត់អតតែសញ្ញាណសិស្ នដ�ចុះទ្មះចូ�ទរៀនយឺត 
បានទេ។ 

រដាឋាភិបា�ទប្រើនិយមន័យ "ង្យ" ទដើម្បីរាយការណ៍ 
អំពីអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ។ អបតារាយការណ៍ទដាយ
សាថា្រ័នអនតែរជាតិទស្ើឱ្យទប្រើបបាស់ការអ្រ់រំកបមិតជាជាង 
ថានាក់ជាឯកតា ននការវាស់នវង។ វិធានគណោទាំងពីរទនះ  
បតូវបានទគរាយការណ៍សបមា្រ់ទធ្ើការទប្រៀ្រទធៀ្រ និងទធ្ើ  
ឲ្យមានេំោក់េំនងនឹងស្ថិតិជាផលែលូវការរ្រស់រដាឋាភិបា�។   
រា�់អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធទាំងអស់ នដ�មានក្ពុង 
របាយការណ៍ទនះ គឺបតូវបានទប្រើទដាយនិយមន័យ "ជាក់- 
លាក់" ។ 

ក   អាយុោ្រ់ទផតែើមននឆ្នាំសិកសា នដ�បានកំណត់ទដាយបកសួងអ្រ់រំ  
យុវជន និងកីឡា     

ខ  នចកនឹងចំនួនននកុមារ។

ប្រអ្រ់ ៤៖ ការគែនាអមតាែុះន្មនាះែូលនរៀនសុេ្ធ

ចំនួនសិស្អាយុ ៦ ឆ្នាំ នដ�ទរៀនថានាក់េី១

ចំនួនកុមារអាយុ ៦ ឆ្នាំ នដ�ចុះទ្មះកា�ពីទដើមឆ្នាំ

ចំនួនសិស្អាយុ ៦ ដ�់ ១១ ឆ្នាំ នដ�ទរៀនថានាក់េី១

ចំនួនកុមារអាយុ ៦ ដ�់ ១១ ឆ្នាំ នដ�ចុះទ្មះកា�ពីទដើមឆ្នាំ

អមតាែុះន្មនាះែូលនរៀនសុេ្ធនៅបឋ្សិកនាសានិង្ធនាយ្សិកនាសានោយនមបើ  

និយ្ន័យ "ជាក់លាក់" និង "ងាយ" ក្្នុជា ឆ្នាំ២០០៤-២០១១

និយមន័យចទង្អៀត

្រឋមសិកសា មធ្យមសិកសា

និយមន័យង្យ



68

បគ្រ់បគងព័ត៌មានននវិស័យអ្រ់រ ំ(EMIS) ទ�ើយ។8   

អបតាចុះគ្មះចូលគរៀនសបមាប់ថានាក់បឋមសិកសា និង
ម្្យមសិកសាបគប់កបមិតទាំងអស់មានលក្ខណៈល្អបបគសើរ 
ជាងមុន ទដាយមិនគិតពីេីកននលែងសានាក់ទៅ ទយនឌ័រ ឬ 
សាថានភាពបេព្យសម្បតតែិទ�ើយ។ ទហើយអបតាចុះទ្មះចូ�  
ទរៀនសុេ្ធរ្រស់កុមារី គឺមានកបមិតខ្ស់ជាងកុមារា្រនតែិច   
ោ្រ់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧ ទាំងទៅក្ពុងកបមិតអ្រ់រំថានាក់្រឋម  
សិកសានិងមធ្យមសិកសា។ 

កុមារនដលមកពីបគួស្របកីបកបំផុតកំពុងបតូវបានគគ  
មិនរវីរវល់ ក្ពុងការឲ្យចុះគ្មះចូលគរៀនគៅថានាក់ដំបូង។ 
កតាតោបេព្យសម្បតតែិ និងការអ្រ់រំទៅក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា បតូវ 
បានទគទមើ�ទ�ើញថា មានេំោក់េំនងគានាោ៉ាងចបាស់  
ទហើយភាពខុសគានាដ៏ធំ្រំផុតននអបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនទៅ
ថានាក់្រឋមសិកសា គឺទកើតមានក្ពុងចំទ្មកុមារនដ�បកីបក
្រំផុត។ ជាមួយនឹងអបតានត ៣៤,៤ ភាគរយននអបតាចុះ 
ទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ កុមារបកីបក្រំផុតគឺជាបកុមនតមួយគត់ 
នដ�ស្ថិតទៅខាងទបកាមកបមិតមធ្យមថានាក់ជាតិ។ សូម្បីនត
កុមារទៅក្ពុងបកុមនដ�មានបេព្យសម្បតតែិ្រោទា្រ់ ក៏អបតាចុះ 
ទ្មះចូ�ទរៀនថានាក់្រឋមសិកសាសុេ្ធរ្រស់ពួកទគទ�ើសពី 
កបមិតមធ្យមថានាក់ជាតិផងនដរ (សូមផមើលតារាងទរី ២០)។ 

គលើកនលងស្ថានភាពគយនឌ័រគចញ អបតាចុះគ្មះ  
ចូលគរៀនសុទ្ធគៅកបមិតម្្យមសិកសាបានបង្ហាញពីគមាលាត 

គ�ើងថានាក់ក៏មានកបមិតទាបគៅគ�ើយ សបមាប់កបមិត 
បឋមសិកសានដលកតាតាទាំងពីរគនះគ្្ើឲ្យអបតាចុះគ្មះ 
ចូលគរៀនសុទ្ធសបមាប់ថានាក់ទី ៦ គៅមានកបមិតទាប 
(៣៧,៤ ភាគរយ ) (បកាហ្ិក ៣២)។  ការទ�ើងថានាក់ពី 
ថានាក់េី ៦ ទៅថានាក់េី ៧ ្រទងកើតឲ្យមាន្រញ្ហាប្រឈមមុខពីរ
សបមា្រ់សិស្ ៖ េីមួយ គឺតបមូវការននការប្រ�ងថានាក់ជាតិ
ឲ្យជា្រ់ទៅចុង្រញ្្រ់ននថានាក់េី៦ទោះ េីពីរគឺថា សមាភារៈ   
្ររិកាខារននការអ្រ់រំសបមា្រ់ថានាក់មធ្យមសិកសា គឺមានតិចជាង  
ទៅកបមិត្រឋមសិកសា។  ដូទច្ះការធាលាក់ចុះននការចុះទ្មះ
ចូ�ទរៀនរវាងថានាក់េី ៦ និងថានាក់េី ៧ (មានាក់ក្ពុងចំទ្ម 
សិស្្ីរោក់) គឺជា�េ្ធផ�ននកតាតោផ្គត់ផ្គង់ និងតបមូវការ។ 
្រ៉ុននតែ ្រញ្ហាទនះមិនទកើតមានសបមា្រ់ការអ្រ់រំកបមិត្រឋម 
សិកសាទោះទេទបពាះថា ៖ មិនមានតបមូវការជាក់លាក់្ 
មួយទដើម្បីទ�ើងពីថានាក់េីមួយទៅថានាក់្រោទា្រ់ទោះទ�ើយ  
ទហើយជាធម្តា �េ្ធភាពននការចូ�ទរៀនបគ្រ់កបមិតទាំង 
អស់ននកបមិត្រឋមសិកសា គឺដូចៗគានាទាំងអស់។ ទទាះជា 
ោ៉ាង្ក៏ទដាយ ទៅក្ពុងឆ្នាំ២០១១ មានសិស្ចំនួន ៤ 
ោក់ក្ពុងចំទ្មសិស្ចំនួន១០ោក់ ទរៀនទៅថានាក់េីមួយ 
មិនបានចូ�ទរៀនទៅថានាក់េី ៤ ទេ។  កតាតោនដ�រួមចំនណក 
ដ�់ស្ថិតិទនះ រួមមាន ការបតួតថានាក់ និងការទបាះ្រង់ទោ� 
សាលា ្រោទា្រ់ពីសិស្អាចអាន និងសរទសរទៅកបមិត 
មូ�ដាឋានបានទហើយទោះ។ ទទាះជាោ៉ាងទនះកតែី ពុំមាន  
ទហតុផ�្មួយចបាស់លាស់សបមា្រ់ពន្យ�់អំពីអបតា
ធាលាក់ចុះទនះទ�ើយ។ អបតាទបាះ្រង់ទោ�សាលា និង  
និោនាការទរៀនបតួតថានាក់មិនបតូវបាន្រញ្លូ�ទៅក្ពុងប្រព័ន្ធ  

េីកននលែងសានាក់អាបស័យ ទយនឌ័រ សាថានភាពបេព្យសម្បតតែិទៅតាមបកុម្រញ្ភាគ
ជាតិ

ភ្ំទពញ េីបកុង ជន្រេ ប្រុស បសី
អ្កបក

្រំផុត

បកុម្រញ្

ភាគេី២

បកុម្រញ្

ភាគេី៣

បកុម្រញ្

ភាគេី៤

អ្កមាន

្រំផុត

្រឋមសិកសា ៦៧,៣% ៥៨,០% ៤៨,៨% ៤៧,៣% ៥០,៤% ៣៤,៤% ៤៩,៦% ៥០,៤% ៥៨,៣% ៦២,៩% ៤៨,៨% 

មធ្យមសិកសា

(បគ្រ់កបមិត)
៥០,២% ២៨,៣% ១៥,៤% ១៨,៨% ២១,២% ៥,៦% ១៣,៧% ១៤,៨% ២៧,៧% ៤៥,៤% ២០,០% 

ថានាក់េី៩ ៦០,០% ៣០,៦ % ១៧,៤ % ១៧,៧ % ២៥,៥% ៤,២% ១៥,៧ % ២០,១% ២៦,៧ % ៥១,៥% ២១,៥% 

ថានាក់េី១២ ៤៣,៦ % ១៦,៦ % ៩,១% ១៣,៩% ១៤,០% ៥,៣% ៥,៧ % ៩,៤ % ១១,១% ៣៥,៥ % ១៤,០ % 

តារាង ២០៖  អមតាែុះន្មនាះែូលនរៀនសុេ្ធសមមាប់កម្ិតបឋ្សិកនាសា និង្ធនាយ្សិកនាសាក្នុងមបនេសក្្នុជាឆ្នាំ២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាកនផ្អកទ�ើអ.ស.ស.ក។
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ស្ថានភាពបបគសើរគ�ើងននការមានវត្តមានចូលគរៀនគឺ  
គ�ើញមានភាគគបចើន ក្ពុងចំគោមសិស្ស នដលជាកុមារ 
វ័យ។ អបតាវតតែមានជារួមមានការប្រទសើរទ�ើងសបមា្រ់ 
កុមារអាយុពី ៦ ឆ្នាំ ទៅ៧ ឆ្នាំ គឺប្រហាក់ប្រនហ�ជា ១៣ 
ភាគរយ និងសបមា្រ់កុមារអាយុ ៨ ឆ្នាំទៅ ១០ ឆ្នាំមាន 
ការប្រទសើទ�ើងជាមធ្យម គឺ ៤ ភាគរយ ។ ្រ៉ុនន្ដ សបមា្រ់ 
សិស្អាយុោ្រ់ពី ១១ ឆ្នាំទៅ ១៥ ឆ្នាំវិញ គឺសាថានភាព  
វតតែមានមិនមានភាពប្រទសើរទ�ើងឲ្យពិតបបាក្មួយទេ។ 

ការទបាះ្រង់ទោ�សាលា និងកុមារនដ�ពុ ំ
ធាលា្រ់ចូ�សាលាទរៀនទសាះ

អបតាននកុមារនដលមិននដលបានគៅស្លាគរៀនមាន 
សភាពបបគសើរជាងមុនគៅក្ពុងបបគទសកម្ពុជា។ អបតាកុមារ 
អាយុោ្រ់ពី ១១ ឆ្នាំទៅ ១៨ ឆ្នាំនដ�មិនបានចូ�ទរៀន 
មានការថយចុះពី ៨,៥ ភាគរយទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ ដ�់ 
៣,៦ ភាគរយ ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១១ ទហើយសាថានភាពទនះ  
គឺទសទើរនតគាមនទសាះក្ពុងរាជធានីភ្ំទពញ (០,៨ ភាគរយ) 
ឬតំ្រន់ជាយេីបកុងទផ្ងៗ (១,៧ ភាគរយ )។ ទទាះ្រីជា 
ោ៉ាង្ក៏ទដាយ ក៏អាបតាកុមារនដ�មកពីបគួសារបកីបក 
្រំផុតមិននដ�បានចូ�ទរៀនទសាះ គឺមានចំនួន ៩,៧ 
ភាគរយនដ�ចំនួនទនះ គឺប្រហាក់ប្រនហ�នឹងចំនួនជា 
មធ្យមថានាក់ជាតិ កា�ពី ៧ ឆ្នាំកនលែងទៅ (សូមផមើលតារាងទរី 

២១)។9 ការពិោរ្អំពីទសដ្ឋកិច្ (តបមូវការក្ពុងការទធ្ើ 
ការង្រ ឬនថលែចំ្យក្ពុងការអ្រ់រំ) បានកាលាយជាមូ�ទហតុ 
ចម្បងសបមា្រ់កុមារនដ�មិននដ�បានចុះទ្មះចូ�ទរៀន 
ទសាះ។ មូ�ទហតុទនះ បតូវបានទ�ើកទ�ើងជាងពាក ់
ក្តោ�ននករណីទាំងអស់ (ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រនឹងឆ្នាំ២០០៤  

ដ៏គួរឲ្យកត់សមាគាល់។ អបតាទរៀនធាលាក់ និងទរៀនបតួតថានាក់ 
គឺទកើតទ�ើងទបចើន ក្ពុងចំទ្មអក្នដ�រស់ទៅតាមជន្រេ  
អ្កបកីបក និងអ្កមានជីវភាពមធ្យម។ ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១១ 
អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ ទៅថានាក់មធ្យមសិកសា ក្ពុង 
រាជធានីភ្ំទពញ គឺមានចំនួន្រីដងខ្ស់ជាងអ្កនដ�ទៅ 
ជន្រេ (ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រទៅនឹងកបមិត្រឋមសិកសា នដ� 
មាននតមួយភាគ្រីនត្រ៉ុទ្ណះ)។ ទ�ើសពីទនះទេៀត កុមារ 
ទៅបកុម្រញ្ភាគមានជាងទគ្រំផុត មានអបតាចុះទ្មះ 
ចូ�ទរៀនទៅកបមិតមធ្យមសិកសាទ�ើសពី ៨ ដងននអ្ក 
នដ�ស្ថិតទៅបកុម្រញ្ភាគបកីបក្រំផុត (្រ៉ុននតែ តិចជាង 
២ដងក្ពុងកបមិត្រឋមសិកសា) និងជាង ៣ ដងននអ្កនដ�
ស្ថិតទៅបកុម្រញ្ភាគក្តោ� (្រ៉ុននតែមាននតមួយភាគ្រួន 
ទៅក្ពុងកបមិត្រឋមសិកសា)។  

�ក្ខណៈននការអ្រ់រំ

ការចុះទ្មះចូ�ទរៀនតាមអាយុ

ការចុះគ្មះចូលគរៀន និងបទព្យសម្បត្តិគឺមានទំោក់- 
ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងោនា នដលគនះអាចគមើលគ�ើញថា ចាប ់
គផ្តើមសបមាប់សិស្សមានអាយុ១១ ឆ្នាំគ�ើងគៅ។ ទ្រើទទាះ 
្រីជាគមាលាតននការចុះទ្មះចូ�ទរៀនរវាងកុមារបកីបក្រំផុត 
និងកុមារមាន្រំផុតោ្រ់ពីអាយុ ៧ ឆ្នាំ ទៅ អាយុ ១១ឆ្នាំ 
មានអបតាតិចជាង ១០ ភាគរយក៏ទដាយ ក៏សបមា្រ់កុមារ 
ទៅអាយុ១២ឆ្នាំ គមាលាតបតូវបានទគទមើ�ទ�ើញថា បាន 
ទកើនទ�ើងដ�់ទៅ ១៨  ភាគរយ។ ទៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំ 
គមាលាតបានទកើនទ�ើងដ�់ទៅ ៥៧ ភាគរយ (បកាហ្ិក 

៣៣d)។ (និោនាការបសទដៀងគានាទនះនដរ ក៏បតូវបានរកទ�ើញ 
ទៅបគ្រ់បកុម្រញ្ភាគអ្កមានបេព្យសម្បតតែិទាំងអស់ផង
នដរ)។ សាថានភាពអបតាវតតែមានក្ពុងចំទ្មសិស្ប្រុស 
និងសិស្បសី គឺមិនមានសភាពខុសគានាទោះទេ។ភាពខុស 
គានារវាងបគួសារទៅេីបកុង និងបគួសារទៅជន្រេ គឺមាន 
តិចតួច ទ្រើគិតោ្រ់ពីសិស្ចូ�ទរៀនដ�់អាយុ ១៣ ឆ្នាំ 
(តិចជាង ៨ ភាគរយ)។ ភាពខុសគានាទកើនទ�ើងោ៉ាងខាលាំង 
សបមា្រ់សិស្អាយុ ១៥ ឆ្នាំ គឺអបតាទ�ើងដ�់ទៅជិត  
២០ ភាគរយ ជាមួយនឹងការ្លាស់្រតែលូរតិចតួចសបមា្រ់សិស្ 
 នដ�មានអាយុទ�ើសពីទនះ (បកាហ្ិក ៣៣b ្ិង ៣៣c)។ 

មូ�ទហតុ ២០០៤ ២០១១

ចំ្យ/ការង្រ ៣១,៦% ៥៧,១%

កិច្ការផទះ ៣៥,៤% ១៣,៥%

ការទ�ើកេឹកចិតតែ/
កបមិតថានាក់

២៦,១% ២២,២%

ដនេទផ្ងទេៀត ៦,៨% ៧,២%

្ូលនេតុណដល្ិនែូលសាលានរៀន
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េនទឹមនឹងទោះនដរ សិស្ថានាក់មធ្យមសិកសា គឺមានអាយ ុ
បគ្រ់បគាន់នឹងអាចរកបបាក់ចំណូ�បាន។ ដូទច្ះ ទនះមិន 
គួរឱ្យភាញាក់ទផ្អើ�ទេ នដ�ថាទហតុផ�ទសដ្ឋកិច្បតូវបាន 
ទ�ើកទ�ើងជាញឹកញា្់រសបមា្់រពន្យ�់ពីការទបាះ្រង់ទោ�  
ការសិកសាទៅថានាក់មធ្យមសិកសា (៦១,១ ភាគរយ)ជាង 
ទៅថានាក់្រឋមសិកសា (៥៣,៣ ភាគរយ)។ 

ការង្រផ្ះ នលងជាមូលគ�តុចម្បងសបមាប់ការគបាះ-
បង់គចាលការសិកសាគៅថានាក់បឋមសិកសា ឬម្្យមសិកសា 
គទៀតគ�ើយ។ មូ�ទហតុននការឈ្រ់ទរៀនទដាយសារនត  
ការង្រផទះសនម្បង បតូវបានកាត់្រន្ថយពីជាង ៣០ភាគរយ  
ក្ពុងឆ្នាំ២០០៤ ដ�់ប្រនហ�ជា ១៣ ភាគរយ  ទៅក្ពុងឆ្នាំ 
២០១១។ កង្ះចំ្្រ់អារម្ណ៍ក្ពុងការសិកសា និងការ 
បានពិនទពុទា្របតូវបានទ�ើកទ�ើង ទដើម្បីពន្យ�់ពីមូ�ទហតុ
ននការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសាទៅថានាក ់្រឋមសិកសា 

នដ�មានតិចជាងមួយភាគ្រី)។ ការង្រទៅផទះន�ងជា 
មូ�ទហតុចម្បងសបមា្រ់ការនដ�កុមារមិនបានចូ�ទរៀន
ទេៀត ទហើយ ទដាយភាគរយននមូ�ទហតុទនះបានធាលាក ់
ចុះោ៉ាងខាលាំងពី ៣៥,៤ ភាគរយ ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ 
មកទៅបតឹមនត ១៣,៥ ភាគរយទៅក្ពុងឆ្នាំ២០១១។

មូលគ�តុននការគបាះបង់គចាលការសិកសា គឺបសគដៀង 
ោនាគៅនឹងមូលគ�តុននការមិនបានចូលស្លានដរ។ ទនះ 
គឺជាការពិតសបមា្រ់ការអ្រ់រំទាំងក្ពុងកបមិត្រឋមសិកសានិង
មធ្យមសិកសា។ ក្ពុងចំទ្មសិស្្រឋមសិកសា និងមធ្យម 
សិកសាទំាងអស់ ទហតុផ�ទសដ្ឋកិចប្ានទកើនទ�ើងពីប្រនហ� 
មួយភាគ្រីទៅជាងពាក់ក្តោ�ននអបតាអ្កនដ�ទបាះ 
្រង់ទោ�ការសិកសាទាំងអស់។ ការអ្រ់រំថានាក់មធ្យមសិកសា  
តបមូវឱ្យមានការចំ្យទបចើន ជា្រនទពុកសបមា្រ់បគួសារ 
ដ ូចជាមទធយាបាយទធ្ ើដ ំ ទណើរ សមាភារៈ សិកសា ។�។ 

េីប្រជុំជន

្រុរស

្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋបកីបក្រំផុត

អាយុគិតជាឆ្នាំ

អាយុគិតជាឆ្នាំ

អាយុគិតជាឆ្នាំ

អាយុគិតជាឆ្នាំ

ជន្រេ

បសតែី ្រញ្ភាគបកុមព�រដ្ឋអ្កមាន្រំផុត

a. តាមឆ្នាំ

c. តាមទភេ ឆ្នាំ២០១១

b. តាមតំ្រន់រស់ទៅ ឆ្នាំ២០១១

d. តាម្រញ្ភាគបេព្យសម្បតតែិ ឆ្នាំ២០១១

បកាហ្ិក ៣៣៖  អមតាវត្តមាននៅសាលា (្ិនគិតពីថ្នាក់) តា្អាយុ នៅក្នុងមបនេសក្្នុជា

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាកនផ្អកទ�ើអ.ស.ស.ក។
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ភាគរយថាជាមូ�ទហតុននការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសា 
សបមា្រ់ទាំងសិស្ប្រុស និងសិស្បសី។  ទដាយសារនត 
ការង្រផទះសនម្បងមិនបតូវបានទគទមើ�្រំ្ំន្រ្រប្រនពណី 
ថា ជាកិច្ការង្រប្រុស ឬបសីទោះ សិស្ប្រុស និងសិស្ 
បសីបតូវបានទគទ�ើកទ�ើងថា បានទធ្ើការង្រផទះក្ពុងអបតា 
ដូចគានា។ កតាតោចម្បងនដ�្រ៉ះពា�់ដ�់ការទបាះ្រង់ទោ� 
ការសិកសាោទព�្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ ទដាយមិនគិតអំពីេីតាំង 

(២៨,១ ភាគរយ) ជាងថានាក់មធ្យមសិកសា (១៨,០  
ភាគរយ) ក្ពុងឆ្នាំ២០១១ (តារាង ២២)។ 

ចំគោះគ�តុផលនដលថាការង្រផ្ះសនម្បងមានស្រៈ
សំខាន់នដល្នដល់ការគបាះបង់គចាលការសិកសា គឺ 
មានលក្ខណៈបសគដៀងោនាសបមាប់សិស្សបបុស និងសិស្ស 
បសី។ ការង្រផទះសនម្បងបតូវបានទគទ�ើកទ�ើងទសទើរនត ១៤  

េីសានាក់អាបស័យ ទយនឌ័រ សាថានភាពបេព្យសម្បតតែិ តាមបកុម្រញ្ភាគ ជាតិ

ឆ្នាំ ភ្ំទពញ េីបកុង ជន្រេ ប្រុស បសី
អ្កបក
្រំផុត

បកុម្រញ្ 
ភាគេី២

បកុម្រញ្ 
ភាគេី៣

បកុម្រញ្ 
ភាគេី៤

អ្កមាន 
្រំផុត

២០០៤ ១,៨% ៦,១% ៨,៣% ៧,២% ៧,៩% ១៤,៩% ៨,៦% ៦,៨% ៤,១% ២,០% ៧,៥% 

២០១១ ០,៤% ១,៣% ៣,៦% ៣,៧% ២,៤% ៧,៧% ១,៧% ៣,១% ១,២% ០,៤% ៣,១% 

តារាង ២១៖  ភាគរយននកុមារអាយុ  ១២ ដល់១៧ ឆ្នាំណដលពុំធ្នាប់ែុះន្មនាះែូលនរៀន នៅមបនេសក្្នុជា ឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាកនផ្អកទ�ើអ.ស.ស.ក។

ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១១10

 មូ�ទហតុ ២00៤ ២0១១ ជន្រេ ប្រុស បសី Q១ និង Q២

្រឋ
មស

ិកសា

ចំ្យ/ការង្រ ៣0.២% ៥៣.៣% ៥២.៨% ៤៨.៨% ៥៨.0% ៦0.៤% 

កិច្ការផទះ ៣៤.៥% ១២.៥% ១២.២% ១១.៤% ១៣.៥% ១៣.២% 

ការទ�ើកេឹកចិតតែ/
កបមិតថានាក់

២៧.៧% ២៨.១% ២៩.0% ៣៣.៦% ២២.៤% ២២.៥% 

ដនេទផ្ងទេៀត ៧.៧ % ៦.១ % ៦.0% ៦.២% ៦.១% ៣.៨% 

មធ
្យម

ស
ិក្

ចំ្យ/ការង្រ ៣៤.៨% ៦១.១% ៦១.៣% ៤៨.៧% ៦៨.៨% ៦៤.៩% 

កិច្ការផទះ ៣៩.៥% ១៣.២% ១៣.១% ១៧.៤% ១0.៦% ១២.៦% 

ការទ�ើកេឹកចិតតែ/
កបមិតថានាក់

២២.៧% ១៨.0% ១៦.៩% ២៣.៤% ១៤.៧% ១៣.៩% 

ដនេទផ្ងទេៀត ៣.១% ៧.៧% ៨.៧% ១0.៥% ៥.៩% ៨.៦% 

ស
រុ្រ

ចំ្យ/ការង្រ ៣១.៤% ៥៦.៤% ៥៦.២% ៤៩.២% ៦២.៤% ៦១.១% 

កិច្ការផទះ ៣៥.៦% ១៣.៧% ១៣.៤% ១៣.៨% ១៣.៦% ១៤.១% 

ការទ�ើកេឹកចិតតែ/
កបមិតថានាក់

២៦.0% ២៣.0% ២៣.១% ២៩.១% ១៧.៩% ១៩.៥% 

ដនេទផ្ងទេៀត ៦.៩% ៦.៩% ៧.៣% ៧.៩% ៦.១% ៥.២% 

តារាង ២២៖  ការនបាះបង់នចាលការសិកនាសារបស់នក្មងអាយុចាប់ពី ១២ នៅ ១៧ ឆ្នាំតា្មកុ្ឆ្នាំ និងមកុ្, នៅមបនេសក្្នុជាឆ្នាំ២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក ទដាយនផ្អកតាមអ.ស.ស.ក។
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គឺមានអាបតា ០,៨ ឆ្នាំសបមា្រ់សិស្ថានាក់េី ៣ និង ១,១ 
ឆ្នាំសបមា្រ់សិស្ថានាក់េី ៦ (ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រទៅនឹង ២,២ 
ឆ្នាំទៅក្ពុងឆ្នាំ២០០៤)។ ការកាត់្រន្ថយជាមធ្យមសបមា្រ់ 
ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុសបមា្រ់កបមិតទាំង ៦ ថានាក់ 
ទៅកបមិត្រឋមសិកសា គឺ ១ ឆ្នាំទពញ។ ្រ៉ុនន្ដ ការចូ�ទរៀន 
យឺតជាងអាយុទៅក្ពុងប្រទេសកម្ពុជាមានការខុសន្រលែកគានា
ខាលាំង ៖ សិស្មួយភាគធំបតូវបានទគបានរាយការណ៍នូវ  
តួទ�ខននការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុក្ពុងកបមិតខ្ស់ខាលាំង។ 
ក្ពុងចំទ្ម ៤០ ភាគរយននសិស្នដ�ចូ�ទរៀនយឺត 
ជាងអាយុខាលាំង គឺមានអ្កនដ�ចូ�ទរៀនយឺតទៅក្ពុងឆ្នា ំ
២០១១ រយៈទព� ២ឆ្នាំទពញ ទហើយសបមា្រ់សិស្ 
ថានាក់េី៣វិញ មានកបមិតចូ�ទរៀនយឺត ២,៧ ឆ្នាំ និង 
៣,១ឆ្នាំសបមា្រ់សិស្ថានាក់េី៦(សូមផមើលបកាហ្ិក ៣៤)។11 

ការចូលគរៀនយឺតជាងអាយុមានទំោក់ទំនងគដ្យ  
ផ្ទាល់គៅនឹងអបតាគបាះបង់គចាលការសិកសារបស់សិស្ស 
គៅក្ពុងបបគទសកម្ពុជា ជាពិគសសគៅក្ពុងថានាក់បោទាប់ៗ 
គទៀត។ ឧទាហរណ៍ សិស្ ៤ ោក់ក្ពុងចំទ្មសិស្ 
១០ ោក់អាចទរៀនដ�់្រញ្្រ់ថានាក់េី ៦ រ្រស់ពួកទគទៅ 
ទព�ពួកទគមានអាយុ ១៥ ឆ្នាំទៅទហើយ នដ�ក្ពុងករណី
ទនះពួកទគគួនតបាន្រញ្្រ់ថានាក់ទោះទៅអាយុ ១២ ឆ្នាំ  
នដ�ទនះជាកតាតោជំរុញឲ្យពួកទគទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសា 
ទដើម្បីអាចទៅទធ្ើការខាងទបរៅ ឬជួយការង្រក្ពុងបគួសារ។  
្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ សិស្ចំនួន ៣៩,៥ ភាគរយ  គឺមិនបតូវបាន
េេួ�បានការអ្រ់រំជាផលែលូវការ រហូតដ�់ពួកទគមានអាយុ 
៨ឆ្នាំ (ជំនួសឲ្យការចូ�ទរៀនទៅអាយុ ៦ ឆ្នាំ)។ 

គោលនគោបាយវ ិស ័យអប ់ រ ំជាផលែ លូ វការគៅក្ ពុង 
បបគទសកម្ពុជា គោលគឺនផនការអប់រំជាយុទ្ធស្បស្ត ហាក់ 
ដូចជាមិនសូវមានបបសិទ្ធភាពក្ពុងការគ្លែ ើយតបចំគោះ 
បញ្ហាការចូលគរៀនយឺតជាងអាយុគោះគទ គបើគទាះបីជា  
បបគទសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបបឈមមុខនឹងអបតាមានអ្ក 
ចូលគរៀនយឺតគបចើន្្ងន់្្ងរោ៉ាងោក៏គដ្យ នដលោ៉ាង 
គហាចោស់ គឺឋិតក្ពុងអាបតា ៤០ ភាគរយចំគោះសិស្ស 
ចាប់ពីថានាក់ទី ១ ដល់ថានាក់ទី ៦។ ទ្រើទទាះ្រីជាមូ�ទហតុនន 
ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុ គឺ្រ្តោ�មកពីការចុះទ្មះ 
ចូ�ទរៀនយឺត ឬ្រ្តោ�មកពីការទរៀនបតួតថានាក់ក៏ទដាយ 

�ំទៅដាឋាន ទយនឌ័រ ឬសាថានភាពបេព្យសម្បតតែ ិទោះគឺ 
ទហតុផ�ទសដ្ឋកិច។្ ទហតុផ�្រនតែ្រោទា្់រទេៀតមានដូចជា 
កង្ះការទ�ើកេឹកចិតតែ ការបានពិនទពុទា្រ និងការង្រផទះ 
សនម្បង។ ទហតុផ�ទផ្ងៗទេៀត រា្រ់្រញ្លូ�ទាំងការ 
ផ្គត់ផ្គង់នផក្សិកសាផងនដរទោះ គឺនតងនតជាកតាតោ្រោទា្់រ្រន្ំ 
ជំរុញឲ្យមានការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសា។ 

ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុ

ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុបតូវបានទគឲ្យនិយមន័យ 
ថា ជាការចូ�ទរៀនទៅកបមិតអ្រ់រំទា្រជាងអាយុ នដ�បតូវ 
ចូ�ទរៀនទដាយមិនគិតអំពីការទរៀនបតួតថានាក់។ ការចុះទ ម្ះ 
ចូ�ទរៀនយឺត និងការទរៀនបតួតថានាក់ជាកតាតោដ៏សំខាន់ពីរ 
នដ�រួមចំនណកដ�់ការទរៀនយឺតជាងអាយុទៅក្ពុងសាលា 
ទរៀន។ ផ�្រ៉ះពា�់ពីរោ៉ាងនដ�្រងកមកពីការចុះទ្មះ 
ចូ�ទរៀនយឺតគឺ៖ ដំ្រូងោ្រ់ទផតែើមពីការមិនបានទរៀនពីទក្ង
នដ�ទធ្ើឲ្យរយៈទព�ដ៏សំខាន់ទៅក្ពុងការអភិវឌ្ឍន៍ខួរកបា� 
រ្រស់កុមារបតូវកនលែងផុតទៅ និងទធ្ើឱ្យមានការ�ំបាកក្ពុង 
ការទរៀនទៅទព�អោគត។ េីពីរ គឺជាការចូ�ទរៀនយឺត 
ក្ពុងថានាក់ដំ្រូង ក៏ដូចជាការទរៀនបតួតថានាក់។ ប្រការទនះនឹង 
្រទងកើនអាយុរ្រស់កុមារទៅក្ពុងថានាក់ទបកាយៗទេៀតនដ� 
អាចជាសំពាធឱ្យពួកទគឈ្រ់ទរៀន ទដើម្បីទៅទធ្ើការនដ� 
អាចជាការង្រផទះ ឬការង្រខាងទបរៅទដើម្ីបរកបបាក់ចំនូ�។  
ទ្រើទទាះ្ីរជាមិនសំអាងទ�ើទហតុផ�ទនះ ការចូ�ទរៀនយឺត 
នឹង្រងកឲ្យមានការចុះថយននសមត្ថភាពក្ពុងការសិកសា និង
ទធ្ ើឲ្យអបតាទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសាមានកបមិតខ្ស់ទៅ 
ក្ពុងការអ្រ់រំកបមិតមធ្យមសិកសា។ 

ជាម្្យម ការចូលគរៀនយឺត (ការចូលគរៀនយឺតជាង 
អាយុគៅថានាក់ដំបូង) ហាក់ដូចជាមិននមនជាបញ្ហាគចាទ 
ខាលាំងក្ពុងឆ្នាំ២០១១ ដូចធ្លាប់មានកាលពី ៧ ឆ្នាំមុន 
គោះគទ។ តាមការបា៉ាន់សាមន អាបតាការចូ�ទរៀនថានាក់ដំ្រូង 
យឺតបានថយចុះោ៉ាងខាលាំង ពីការយឺតក្ពុងរយៈទព� ១,៣ 
ឆ្នាំទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ មកទៅបតឹម ០,៤ ឆ្នាំ ក្ពុងឆ្នាំ 
២០១១។  ្រ៉ុននតែ ជាការោំបាច់បតូវយ�់ថា អបតាអ្កចូ� 
ទរៀនយឺតជាងអាយុសរុ្រ អាចទកើនទ�ើងទដាយសារការទរៀន 
បតួតថានាក់។ ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១១ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុ 
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�េ្ធផ�ននការសិកសារ្រស់សិស្ នដ�ជាសូចោករគនលែឹះ 
មួយសបមា្រ់គុណភាពននការអ្រ់រំ។ ជាក់នសតែង ការវាយ 
តនមលែ្រេដាឋានថានាក់ជាតិ គឺជាទគា�នទោបាយដ៏មាន 
ប្រសិេ្ធិភាពនិងជាឧ្រករណ៍ក្ពុងការអនុវតតែជាក់នសតែង ទដើម្ប ី
ប្រមូ�ព័ត៌មាន និងវាយតនមលែទ�ើការសិកសារ្រស់សិស្ និង 
ការអភិវឌ្ឍន៍ននចំទណះដឹងរ្រស់ពួកទគ។ ជាការោំបាច ់
ផងនដរក្ពុងការសទបមចចិតតែអំពីជំហាន្រោទា្រ់ក្ពុងដំទណើរការ  
ននការអ្រ់រំ (ខាលាក (Clarke) ឆ្នាំ២០១២)។

ទសទើរនត ៩០ ភាគរយននថវិការ្រស់បកសួងអ្រ់រំ យុវជន  
និងកីឡា បតូវបាន្របមុងេុកសបមា្រ់វិស័យអ្រ់រំកបមិត 
្រឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា ទៅទព�នដ� ១០ ភាគរយ 
នដ�ទៅស�់ បតូវទប្រើបបាស់សបមា្់រនផក្ទផ្ងៗមានដូចជា 

ទគា�នទោបាយននការអ្រ់រំជាយុេ្ធសាបសតែទនះបានទ្តោត 
ការយកចិតតែេុកដាក់ទសទើរនតទាំងបសុងទៅទ�ើនតការទរៀន 
បតួតថានាក់ និងការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសានត្រ៉ុទ្ណះ។  
ការវិភាគទៅទ�ើការសិកសាទនះបាន្រង្ហាញថា ការចុះទ ម្ះ  
ចូ�ទរៀនទៅអាយុសមរម្យមានផ�្រ៉ះពា�់ពិតបបាកដ 
ដ�់វតតែមានននការចូ�ទរៀនោទព�អោគត និងការវិវតតែ  
ននការសិកសាទៅថានាក់្រោទា្រ់ៗទេៀត។ 

គុណភាពនិងថវិកាននការអ្រ់រំ

ទដើម្បីនស្ងយ�់ឲ្យបានចបាស់នូវប្រព័ន្ធអ្រ់រំសាធា- 
រណៈរ្រស់ប្រទេសកម្ពុជា ទហើយនិងនស្ងយ�់ពី�េ្ធភាព
ននប្រព័ន្ធទនះក្ពុងការផ្ដ�់ឲ្យប្រជាព�រដ្ឋនូវជំោញ នដ� 
ពួកទគបតូវការ ទដើម្បីធាោឲ្យបាននូវការង្រនដ�មាន 
�ក្ខណៈអាជីព និងទដើម្បីទាក់ទាញវិនិទោគេុន្ររទេស។ 
ពិតជាោំបាច់្ស់នដ�ទយើងបតូវទមើ�ឲ្យឆ្ងាយទ�ើសពី 
ការនដ�បគាន់នតឲ្យទក្ងៗចូ�ក្ពុងថានាក់ទរៀន ទហើយរកសា  
ពួកទគឲ្យទៅេីទោះ។ គុណភាពននការ្រទបងៀនបតូវនតបាន 
ទដាះបសាយផងនដរ។   ្រ៉ុននតែ្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ សូចោករទដើម្បី  
វាស់សទង់ការរីកចទបមើនទ�ើការសិកសារ្រស់សិស្ គឺទៅមិន 
ទាន់មានទៅទ�ើយទេ។ 

ការសិកសាបស្វបជាវមុនៗបានបញ្ជាក់ថា សមិទ្ធិផល 
ននការសិកសាគរៀនសូបត គឺជាកតាតាោ៉ាងសំខាន់គដើម្បីវាស់-
ស្ង់គុណភាពននការអប់រំ។ ការសិកសាោទព�ថ្ីៗទនះ 
បាន្រង្ហាញថា ្រ ត្ោប្រទេសជាទបចើននដ�មានសិស្មាន 
សមត្ថភាពក្ពុងការប្រ�ងវិញ្ញាសារថានាក់អន្ដរជាតិ ទបចើននត 
ជាប្រទេសនដ�មានអបតាកំទណើនទសដ្ឋកិច្ខ្ស់ផងនដរ 
(អ៊ី ហានុនសក វូសាមន E. Hanushek Woessmann 
ឆ្នាំ២០០៩, ប្រ៊ីចិបត និងវា៉ោនរែនទហាគា Pritchett & 
Viarengo ឆ្នាំ២០០៩)។ ការសិកសាទផ្ងៗទេៀត ក៍បាន 
្រង្ហាញ្រនន្ថមផងនដរថា ប្រទេសនដ�មានសិស្និស្ិត
នដ�មានការយ�់ដឹងខ្ស់ភាគទបចើនគឺជាប្រទេសនដ� 
មាន�េ្ធិប្រជាធិ្រទតយ្យរឹងមាំ (បារែូ Barro ឆ្នាំ ១៩៩៩,  
ទខមទភន និង ឃ្លាស់នស៊ Campante & Glaeser 
ឆ្នា២ំ០០៩) ។ �េ្ធផ�ននការសិកសាមុនៗទនះបាន្រង្ហាញ 
ោ៉ាងចបាស់ពីសារៈសំខាន់ននការយកចិតតែេុកដាក់ដ� ់

បកាហ្ិក ៣៤៖  ការែូលនរៀនយឺតជាងអាយុ តា្ថ្នាក់នី្ួយៗនៅមបនេសក្្នុជា  
      ឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ២០១១

ប្រភ�៖ ធោគារពិភពទលាក, របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិភពទលាក។

a. មធ្យមភាគ ចំទពាះបគ្រ់សិស្ទាំងអស់

b. មធ្យមភាគ ចំទពាះសិស្តាមទមដយានននឆ្នាំនិងថានាក់(៣៩,៥%)

ថានាក់េី ៦, ១.១

ថានាក់េី ៦, ៣.១

ថានាក់េី ៣, ០.៨

ថានាក់េី ៣, ២.៧

ថានាក់េី ១, ០.៤

ថានាក់េី ១, ២.០

ចំន
ួនឆ្

នាំចុះ
ទ្

មះយ
ឺត

ចំន
ួនឆ្

នាំចុះ
ទ្

មះយ
ឺត



74

ក្ពុងឆ្នាំ ២០១២។ ទទាះ្រីជាោ៉ាង្ក៏ទដាយ ភាគទបចើន 
ននការទកើនទ�ើងទៅក្ពុងការចំ្យសបមា្រ់សិស្មានាក់ៗ 
គឺជា�េ្ធផ�ននការទកើនទ�ើងននបបាក់នខបគូ្រទបងៀន 
នដ�បតូវ្រទងកើនទ�ើងប្រមាណ ១០ ភាគរយជាទរៀងរា�់ 
ឆ្នាំ។ ផទពុយទៅវិញ អបតាកំទណើនននថវិកាកម្វិធីសបមា្រ ់
សិស្មានាក់ៗ គឺតិចជាងមុន (តារាង ២៣)។

ការតាក់នតងគគបមាងថវិកា និងការបបតិបត្តិចំោយ 
ថវិកា គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយនដលជះឥទ្ិពលគលើសកម្ម- 
ភាពគផ្សងៗក្ពុងវិស័យអប់រំ។ អ្ីនដ�គួរឲ្យបពួយបារម្ភខាលាំង
ទោះគឺការទប្រើបបាស់ថវិកាមិនបគ្រ់បគាន់ក្ពុង្រ៉ុោមនឆ្នាំកនលែង 
មកទនះ។ ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១០ ថវិកាបតូវបានទប្រើបបាស់មិន 
បគ្រ់ គឺជាង ៣០ លានដុលាលារសហរដ្ឋអាទមរិកនដ�ជា  
ចំនួនតួទ�ខដ៍ធំទស្ើនឹងថវិកាសរុ្រសបមា្រ់កម្វិធីក្ពុងឆ្នាំ 
ទោះ។ ទ្រើទទាះ្រីជា បបាក់ទ្រៀវត្រ៍រ្រស់បគូ្រទបងៀនទៅមាន 
កបមិតទា្រជា្រញ្ហាដនដ�ៗក៏ទដាយ ក៏នផ្កនដ�ខទង់ 
ច ំ្យមានតិចជាងទគ្រំផុតទោះគឺបបាក់ភាគលាភ 
(ប្រទភេននថវិកាទបកាមជំពូកេី៦៤)។  ទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១០ 
ថវិកាបតូវបានចំ្យទបកាម ២០ លានដុលាលារសហរដ្ឋ 
អាទមរិក ទហើយទនះគឺបគាន់នតសបមា្់រប្រទភេននការចំ្យ 
នដ�ស្ថិតទៅទបកាមជំពូកេី ៦៤ នត្រ៉ុទ្ណះ។ ទនះ 
្រង្ហាញថា ទទាះ្រីជាចំនួនេឹកបបាក់សបមា្រ់ការអ្រ់រំបាន 
ទកើនទ�ើងក៏ទដាយការទកើនទ�ើងទាំងទនះគឺមិនបតូវបានទគ 

ការអ្រ់រំកុមារថានាក់ដំ្រូង (ECE) ការអ្រ់រំថានាក់ឧត្ដមសិកសា  
និងការអ្រ់រំទបរៅប្រព័ន្ធ (NFE) (បកាហ្ិក ៣៥)។

និោនាការននថវិកាក្ពុងវិស័យអ្រ់រំបតូវបានទកើនទ�ើងដ�់ 
កបមិតកំពូ� គឺ ១៩,២ភាគរយននថវិកាសរុ្ររ្រស់បកសួង 
អ្រ់រំ យុវជន និងកីឡា ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៧ ។ ្រ៉ុននតែក្ពុងទព� 
ថ្ីៗទនះ មានការធាលាក់ចុះជា�ំដា្រ់ ោ្រ់តាំងអំពីការទ�ើង 
ខ្ស់្រំផុតទៅឆ្នាំ ២០០៧ មក(បកាហ្ិក ៣៦)។ ទ្រើទទាះ្រី 
ជាភាគរយននការនចករំន�កថវិកាចរនតែទនះ្រង្ហាញពីនិោនា- 
ការថយចុះនមន ្រ៉ុននតែចំនួនេឹកបបាក់ជាក់នសតែងនដ�េេួ�
បានមានការទកើនទ�ើង។ ជាការពិត្ស់នដ�ថា ឯកតា 
ននការចំ្យសបមា្់រវិស័យអ្់ររំបានទកើនទ�ើងពី៤៦,១០  
ដុលាលារសហរដ្ឋអាទមរិកសបមា្រ់សិស្មានាក់ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៨ 
ទៅ ៧២,៤៣ ដុលាលារសហរដ្ឋអាទមរិកសបមា្រ់សិស្មានាក់ 

ឆ្នាំ
ថវិកា

សបមា្រ់
កម្វិធី

ថវិកា
មិននមន

សបមា្រ់កម្វិធី
សរុ្រ

២០០៨ $     ៧,0៧ $   ៣៩,០៣ $    ៤៦,១0 

២០០៩  $     ៨,៥៩  $    ៤៦,០៦ $    ៥៤,៦៥ 

២០១០  $     ៨,៩៣  $    ៤៧,៤១ $   ៥៦,៣៤ 

២០១១  $     ៩,៨៩  $    ៥២,៩៤ $   ៦២,៨៣ 

២០១២  $     ៩,៨២  $    ៦២,៦១ $  ៧២,៤៣ 

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាកនផ្អកទ�ើ  
          េិន្ន័យ EMIS រ្រស់បកសួងអ្រ់រំ យុវជន និងកីឡា។

តារាង ២៣៖  ការែំណាយមបចាំឆ្នាំរបស់មកសួងអប់រំ  
     ក្នុងសមមាប់សិសនាសមា្នាក់ៗ

បកាហ្ិក ៣៥៖  ថវិកាអប់រំសរុប និងថវិកាក្្មវិធី តា្ភូ្ិសិកនាសាឆ្នាំ២០១០

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក។ 
តួទ�ខថវិកាទបរៅកម្វិធី គឺយកនផ្អកតាមចំ្យសបមា្រ់បគូ/្រុគ្គ�ិកសិកសារដ្ឋ និងតាមកបមិត 
ខុសៗគានាននបបាក់នខទៅតាមភូមិសិកសានីមួយៗ។ រីឯថវិកាកម្វិធី គឺយកតាមេឹកបបាក់ជាក់នសតែង  
នតមិនរា្រ់្រញ្លូ�េឹកបបាក់សបមា្រ់យុវជននិងកីឡា។ 

មទតតែយ្យ ្រឋមសិកសា មធ្យមសិកសា ទបកាយមធ្យមសិកសា

ថវិកាសរុ្រ
ថវិកាកម្វិធី

ទបរៅប្រព័ន្ធ

បកាហ្ិក ៣៦៖  ែំណាយែរន្តណដលនមរោងេុកនិងជាក់ណស្តងនៅមបនេសក្្នុជា

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកននធោគារពិភពទលាក នផ្អកទ�ើតួទ�ខ

ចបា្រ់ថវិកា ជាក់នសតែង

ភា
គរ

យ
ចំ្

យ
ចរ

នតែ 
ទធ

ៀ្រ
នឹង

ថវិ
កា

ស
រុ្រ
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នដ�អាចកាត់្រន្ថយអត្ថប្រទោជន៍ននការអ្រ់រំ និងអាច 
្រទងក ើននូវឱកាសននការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសាទៅឆ្នា ំ
ទបកាយៗទេៀត។ 

ជគបមើសដ៏មានស្រៈសំខាន់បំផុតទីពីរគដើម្បីគ្្ ើឱ្យ  
លទ្ធផលននការអប់រំថានាក់បឋមសិកសាបានបបគសើរគ�ើង  
គឺបតូវកាត់បន្ថយអបតាអ្កគរៀនបតួតថានាក់។ ការទរៀនបតួត 
ថានាក់ពីថានាក់េី ១ ដ�់ថានាក់េី ៦ អាចទធ្ើឲ្យអបតាននការចូ� 
ទរៀនយឺតជាងអាយុទកើនទ�ើង ០,៧ ឆ្នាំទៅថានាក់េី ៦។  
បសទដៀងគានាទៅនឹងការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុ ការបតួត 
ថានាក់បាន្រនន្ថម ១,១ ឆ្នាំននការទរៀនយឺត ដ�់សិស្ ទៅ 
ក្ពុងថានាក់េី ៦ (៤ ោក់ក្ពុងចំទ្ម ១០ោក់)។ ទៅទព� 
នដ�្រញ្លូ�គានាជាមួយការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុទោះ 
វាបាន្រនន្ថមចំនួនសរុ្រ ៣,១ ឆ្នាំននអបតាចូ�ទរៀនយឺត 
ជាងអាយុទៅថានាក់េី ៦។ 

កិច្ចខិតខំបបឹងនបបងគដើម្បីគដ្ះបស្យបញ្ហាទាំងពីរគនះ  
បតូវគផ្តាតគៅគលើបញ្ហាពីរ ៖  ការកំណត់អត្តសញ្ញាណបកុម 
កុមារនដលចូលគរៀនថានាក់ដំបូងយឺត ឬគរៀនធ្លាក់ និងផ្តល់ 
នូវការគលើកទឹកចិត្តគដ្យបតឹមបតូវ គដើម្បីផ្លាស់ប្តលូរឥរិោ- 
បទនិងការអនុវត្តការសិកសារបស់ពួកគគ។ ការផតែ�់អាហា- 
រូ្រករណ៍ និងកម្វិធីអ្រ់រំ្រនន្ថមពីទ�ើការសិកសាទៅសាលា  
បតូវបានទគរកទ�ើញថា ជាមទធយាបាយដ៏មានប្រសិេ្ធិភាព 
ទដើម្បីទដាះបសាយ្រញ្ហាទនះ មិនបតឹមនតសបមា្រ់ទៅក្ពុង 
ប្រទេសកម្ពុជាទោះទេ ្រ៉ុននតែគឺសបមា្រ់េូទាំងពិភពទលាក 
ផងនដរ។ កម្វិធីអ្រ់រំទាំងទនះ គួរនតបតូវបានពបងីក្រនន្ថម។ 

កម្មវិ្ីដូចជាការចំោយបបាក់គៅគលើគោលគៅោ 
មួយ និងកម្មវិ្ីគផ្សងគទៀតនដលមានគោលគៅគផ្សងៗ  
គឺស្កសមក្ពុងការគលើកកម្ស់វិស័យអប់រំកបមិតម្្យម 
សិកសាគៅក្ពុងបបគទសកម្ពុជា។ ការនក�ម្អ�េ្ធផ�ទៅ 
កបមិតមធ្យមសិកសា នឹងទធ្ើឲ្យមានភាពប្រទសើរទ�ើងនូវ 
អបតាការទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសាទៅថានាក់្រឋមសិកសា។  
មូ�ទហតុដ៏សំខាន់្រំផុតនដ�ោំឲ្យមានកំទណើនអបតា
ទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសា គឺ្រញ្ហាទសដ្ឋកិច្ ដូទច្ះកម្វិធ ី
ទផ្ងៗនដ�មានទគា�ទៅរកសាចំនួនសិស្្រនន្ថមទេៀតឲ្យ
ទៅ្រនតែការសិកសាក្ពុងកបមិតមធ្យមសិកសា បតូវនតយក្រញ្ហា 

យកមកចំ្យឲ្យមានប្រសិេ្ធិភាពទៅទ�ើយ នដ�ជា 
�េ្ធផ�ទធ្ើឲ្យសមាមាបតថវិកាសបមា្រ់ការអ្រ់រំមានកបមិត 
តិចតួច ទប្រៀ្រទធៀ្រនឹងថវិកាជាតិសរុ្រសបមា្រ់ឆ្នាំសារទពើ
ពន្ធទបកាយៗទេៀត។ 

អនុសាសន៍ទគា�នទោបាយ

ការពបងីកវិស័យអប់រំគបរៅបបព័ន្ធបនន្ថមគទៀត (យុទ្ធោ 
ការអប់រំលំដ្ប់អក្សរពី ក ដល់ អ) នដលគផ្ដោតសំខាន់ 
គៅគលើមនុស្សគពញវ័យនដលបកីបក គឺមានភាពចាំបាច់ 
គដើម្បីបគបដណតាប់ចំនួននដលគៅសល់ ៨,៤ ភាគរយនន 
យុវជននដលមិនគចះអក្សរ និង ២០,៧ ភាគរយនន 
មនុស្សគពញវ័យនដលមិនគចះអក្សរ។ ការទធ្ើឱ្យប្រទសើរ  
ទ�ើងនូវការបគ្រដណតោ្រ់ការអ្រ់រំកបមិត្រឋមសិកសា និងការ 
ទ�ើកកម្ស់វិស័យអ្រ់រំទបរៅប្រព័ន្ធបានកាត់្រន្ថយអបតា 
អនក្ខរភាពក្ពុងប្រទេសកម្ពុជា។ ្រ៉ុនន្ដអបតាអនក្ខរភាពទៅ
នតមានកបមិតខ្ស់ ក្ពុងចំទ្មប្រជាព�រដ្ឋកម្ពុជានដ� 
បកីបក្រំផុត (១៩,៤ ភាគរយ) និងសបមា្រ់មនុស្ទពញ- 
វ័យោ្រ់ពីអាយុ ១៥ឆ្នាំ ទៅ អាយុ ៦៤ឆ្នាំ (២០,៧ ភាគ- 
រយ)។  យុេ្ធោការអ្រ់រំតាម�ំដា្រ់អក្រពី ក ទៅ អ អាច 
ជាជទបមើសសបមា្រ់ពួកទគ។ កម្វិធីន្រ្រទនះគួរនតទ្តោតកិច្
ខិតខំប្រឹងនប្រងទៅក្ពុងតំ្រន់ជន្រេក្ពុងបគួសារបកីបក្រំផុត 
និងទ្តោតទៅទ�ើយុវតីនដ�ទពញវ័យ។ 

អនុស្សន៍ដ៏មានស្រៈសំខាន់បំផុត គដើម្បីគ្្ ើឲ្យ 
បបគសើរគ�ើងនូវលទ្ធផលននការអប់រំថានាក់បឋមសិកសា គឺ  
បតូវជំរុញឲ្យមានការចុះគ ម្ះចូលគរៀនគៅថានាក់ដំបូងសបមាប់ 
កុមារទាំងអស់នដលមានអាយុចាប់ពី ៥ ឆ្នាំគ�ើងគៅ 
ជាពិគសសក្ពុងចំគោមជនបកីបកគៅតាមតំបន់ជនបទ។ 
ខណៈទព�នដ�ការចូ�ទរៀនយឺតជាងអាយុ ជាមធ្យម 
សបមា្រ់សិស្ថានាក់េី ១ (ការចុះទ្មះចូ�ទរៀនយឺតជាង 
អាយុ) ឈរទៅកបមិតមួយនដ�អាចេេួ�យកបាន ទពា� 
គឺ ០,៤ ឆ្នាំទៅក្ពុងឆ្នាំ២០១១ សិស្ចំនួន ៣៨ ភាគ- 
រយជាមធ្យម គឺមានកបមិតអាបតាននការចូ�ទរៀនយឺតជាង
អាយុរយៈទព� ២ ឆ្នាំ។ ការខាត្រង់ទព�ទវលាដ៏មាន 
សារៈសំខាន់ទៅក្ពុងការអភិវឌ្ឍន៍ការយ�់ដឹងរ្រស់កុមារ 
គឺជាឧ្រសគ្គសបមា្់រការសិកសារ្រស់ពួកទគោទព�អោគត  
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ទដាយការ្រទងកើនថវិកាទៅក្ពុងវិស័យអ្រ់រំទាំងមូ� ជាជាង 
ទដាយការកាត់្រន្ថយថវិកាទៅក្ពុងអនុវិស័យទផ្ងៗ។ ទសទើរ 
នត ៩០ ភាគរយននថវិការ្រស់បកសួងអ្រ់រំ យុវជន និង 
កីឡា គឺបតូវបាន្របមុងេុកសបមា្រ់កបមិត្រឋមសិកសា និង 
កបមិតមធ្យមសិកសា ទហើយថវិកានដ�ទៅស�់ ១០ ភាគ 
រយ គឺបតូវបានន្រងនចកទៅអនុវិស័យដូចជា៖ ការអ្់ររំកុមារ 
ថានាក់ដំ្រូង (ECE) ថានាក់ឧត្ដមសិកសា និងការអ្រ់រំទបរៅប្រព័ន្ធ 
(NFE) (បកាហ្ិក ៣៥)។

សុខភាព

ប្រទេសកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមាគា�់ក្ពុងការ
សាថា្រោទ�ើងវិញនូវប្រព័ន្ធសុខាភិបា�ក្ពុង្រ៉ុោមនេសវត្រ៍  
្រោទា្រ់ពីរ្រ្រប្រ�័យពូជសាសន៍ និងជទមាលាះនផទក្ពុងមក។ 
ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់្រង់នូវ្រុគ្គ�ិកជំោញខាងវិស័យ 
សុខាភិបា�រ្រស់ខលែលួនប្រមាណជា ៩០ ភាគរយក្ពុងអំ�ពុង 
រ្រ្រនខរ្បកហម។ ជាងទនះទេៀត ជទមាលាះនផទក្ពុងនដ�បាន្រនតែ 
រហូតដ�់ឆ្នា១ំ៩៩៨បាន្រងកផ��ំបាកក្ពុងការផតែ�់ទសវា 
សុខាភិបា�។ ្រោទា្រ់មក ប្រទេសកម្ពុជាបានសាថា្រោ 
ទ�ើងវិញនូវប្រព័ន្ធសុខាភិបា�រ្រស់ខលែលួន។ ប្រព័ន្ធសុខាភិ- 
បា�សាធារណៈោទព�្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ គឺមានសមាសភាព 
រ្រស់បកសួងសុខាភិបា� មនទីរសុខាភិបា�ប្រោំទខតតែ 
ចំនួន ២៦ និង�ុំប្រតិ្រតតែិការសុខាភិបា�ចំនួន ៧៧ 
នដ�ជាេូទៅក្ពុងមួយ�ុំមានមួយ ឬមនទីរទពេ្យទខតតែ បពម 
ទាំងមជ្ឈមណ្ឌ�សុខភាពចំនួន ១០ ទៅ ១៥។  ោទព� 
្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ មានមនទីរទពេ្យរដ្ឋចំនួន ៦ ទពេ្យ្រនង្អក ចំនួន 
៨៣ និងមជ្ឈមណ្ឌ�សុខភាព ចំនួន ១.០២៤ បពម 
ទាំង្រ៉ុសតែិ៍សុខភាពចំនួន ១២១  ្រុសតែិ៍ទៅេូទាំងប្រទេស។  
បកសួងសុខាភិបា�មាន្រុគ្គ�ិកចំនួន ១៩.៧០០ ោក់  
រា្រ់្រញ្លូ�ទាំងទវជ្ជ្រណ្ឌិតចំនួន៣.២០០ ោក់ គិលានុ្រ- 
ដាឋាកចំនួន ៩.០០០ ោក់ និង ្្្រចំនួន ៤.៦០០ ោក់។ 
កម្ពុជាបានសទបមចនូវវត្ថពុ្រំណងរ្រស់ខលែលួនក្ពុងការធាោឲ្យ 
បានោ៉ាងទហាច្ស់ ក្ពុងមជ្ឈមណ្ឌ�សុខភាពនីមួយៗ  
មាន្្្រ្រទង្គា�មួយ ទហើយោទព�្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ កម្ពុជា 
កំពុងពយាោម្រទងកើននូវចំនួន្្្រជំនួយឲ្យបានទបចើននថម 
ទេៀត។ 

ទនះមកពិោរ្ផងនដរ។ ទហតុផ�ទសដ្ឋកិច្សបមា្រ់ 
អ្កទរៀនបតួតថានាក់ និងអ្កទបាះ្រង់ទោ�ការសិកសាបតូវបាន 
ទ�ើកទ�ើងទដាយសិស្ជាោរី និងសិស្បកីបក្រំផុតចំនួន 
៤០ ភាគរយ។ ការវាយតនមលែោ៉ាងម៉ត់ចត់ននកម្វិធីអាហា- 
រូ្រករណ៍រ្រស់គទបមាងគំាបេវិស័យអ្់ររំទៅកម្ពុជា (CESSP)  
បាន្រង្ហាញថា កមវិ្ធីទនះបាន្រទងកើននូវអបតាចុះទ ម្ះចូ� 
ទរៀនក្ពុងចំទ្មកុមារពីបគួសារបកីបក ជាពិទសសកុមារី  
(ហ្ិមទមើ Filmer និង សាកាឌី Schady   ឆ្នាំ២០០៩)។  
កម្វិធីន្រ្រទនះ គួរនតបតូវបានពបងីក្រនន្ថម។ ្រេពិទសាធន ៍
ពីអន្ដរជាតិបាន្រញ្ជាក់ោ៉ាងចបាស់ថា ការវាយតនមលែនដ� 
មានស្ដង់ដាថានាក់ជាតិ គឺជាឧ្រករណ៍ដ៏មានប្រសិេ្ធិភាព  
ទដើម្ីបទធ្ើឱ្យមានការសទបមចចិតតែមួយចបាស់លាស់អំពីដំទណើរ 
ការននការអ្រ់រំ។ ោយកដាឋានធាោគុណភាពននការអ្រ់រំ  
រ្រស់បកសួងបាននិងកំពុងទធ្ ើការសាក�្បង្រទងក ើតការ 
វាយតនមលែជាផលែលូវការថានាក់ជាតិមួយសបមា្រ់ថានាក់េី ៣ ទ�ើក 
ដំ្រូងនដ�ជានិោនាការវិជ្ជមានមួយ។ ្រ៉ុននតែ ទដើម្បីអាចទធ្ើឲ្យ
ឱ្យប្រទសើរទ�ើងនូវគុណភាព �ុះបតានតការង្រទនះបតូវបាន 
ទធ្ើឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធ និងជាេមាលា្រ់។ 

ជាចំនណកមួយននថវិកាសរុបគៅប៉ុោមនឆ្នាំចុងគបកាយ
គនះ ការចំោយគលើការអប់រំបានធ្លាក់ចុះ គ�ើយការ 
ចំោយក្ពុងវិស័យគនះ គឺមិនបគប់បោន់គទក្ពុងរយៈគពល 
ជាគបចើនឆ្នាំមកគនះ។ ថវិកាសបមា្រ់វិស័យអ្រ់រំទនះមាន 
និោនាការទកើនទ�ើងទៅេសវត្រ៍កនលែងទៅ នដ�ទកើនដ�់ 
១៩,២ ភាគរយទៅក្ពុងឆ្នាំ២០០៧ ។ ្រ៉ុននតែ ខទង់ថវិកា 
ទនះបានធាលាក់ចុះភាលាមៗ ោ្រ់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧ មក គឺធាលាក់ 
ដ�់ ១៥,៩ ភាគរយទៅក្ពុងឆ្នាំ ២០១២។ ទទាះជាោ៉ាង 
្ក៏ទដាយ កតែីបារម្ភកាន់នតខាលាំងទោះគឺថា ការចំ្យ  
ថវិកាគឺមិនបគ្រ់បគាន់អស់រយៈទព�ជាទបចើនឆ្នាំមកទហើយ។ 
ដូទច្ះ ការតាក់នតងថវិកានិងការប្រតិ្រតតែិចំ្យថវិកាទនះ 
បតូវោត់ជា្រញ្ហា្រោទាន់មួយ នដ�ោំបាច់សបមា្រ់ការនក 
�ម្អការផតែ�់ហិរញ្ញ្រ្បទានជារួម និងការ្រទងកើនសមត្ថភាព
ទៅបគ្រ់សកម្ភាពននវិស័យអ្រ់រំទាំងអស់។ 

្នធ្នបនន្ថមគទៀតគួរនតបតូវបានបបមុងទុកសបមាប់ 
ការអប់រំកុមារថានាក់គបកាម គដើម្បីបំគពញតាមតបមូវការនដល
គកើនគ�ើង។ ទទាះជាោ៉ាង្ក៏ទដាយ ការទកើនទ�ើងនន 
ថវិកាសបមា្រ់ការអ្រ់រំកុមារថានាក់ដំ្រូង គួរបតូវបានសទបមច 
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សមិេ្ធិផ�ថ្ីៗរ្រស់ប្រទេសកម្ពុជាក្ពុងការកាត់្រន្ថយភាព 
បកីបក គឺមានការរីកចទបមើនគួរឱ្យកត់សមាគា�់។ទទាះជាោ៉ាង្ 
ក៏ទដាយមនុស្មានាក់ក្ពុងចំទ្មមនុស្ ៥ ោក់ទៅនតជាជន 
បកីបក ទហើយមនុស្មានាក់ក្ពុងចំទ្មមនុស្ ៥ ោក់ដនដ� គឺ 
ប្រឈមនឹងហានិភ័យក្ពុងការធាលាក់ចូ�ទៅក្ពុងភាពបកីបកក្ពុង 
រយៈទព�ដ៏ខលែ្ំីរផុត។ ដូទចះ្ទ�្បឿនោ៉ាងទ�ឿនននការកាត់្រន្ថយ 
ភាពបកីបកកនលែងមក ប្រនហ�ជាមិនអាច្រនតែទៅក្ពុងទព�អោ- 
គតបានទេ ទដាយសារនតប្រជាព�រដ្ឋនដ�រស់ទៅទបកាម្រោទាត់ 
ននភាពបកីបកមានការ�ំបាកខាលាងំ ក្ពុងការទងើ្រឲ្យផុតពីភាពបកីបក 
ទនះ ទហើយកំទណើនទសដ្ឋកិច្អាចថយចុះ ខណៈទព�នដ�ការ 
អភិវឌ្ឍបានទកើនទ�ើង។ 

សបមា្រ់ភាពបកីបកនិងភាពង្យរងទបគាះ គឺទាមទារឲ្យមាន 
ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយ នដ�ជួយឱ្យបគួសារទាំងអស់អាចោក
ទចញពីភាពបកីបក និងវិ្រត្ដិទផ្ងៗ ទហើយនិងចូ�រួមវិនិទោគ
ទៅក្ពុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្។ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងនគរ- 
រូ្រនីយកម្បានោំឲ្យមានការបាត់្រង់ជា្រទណតោើរៗនូវប្រព័ន្ធ 
សំ្ញ់សុវត្ថិភាពរ្រស់បគួសារតាមន្រ្រប្រនពណី នដ�តាម 
ប្រវតតែិសាបសតែអាចជួយឲ្យប្រជាព�រដ្ឋ អាចទដាះបសាយជាមួយ 
នឹងការខ្ះខាត និងហានិភ័យបាន។12  ការបាត់្រង់្រនតែិចមតែងៗ 
ននសំ្ញ់សុវត្ថភិាពទនះទធ្ើឲ្យបគួសារទំាងអស់ង្យនឹងេេួ� 
រងទបគាះ។ ទ�ើសពីទនះទេៀត ្រញ្ហាទនះទធ្ើឱ្យពួកគាត់ពិបាកក្ពុង
ការោកទចញពីភាពបកីបក។ ទៅក្ពុង អ.ស.ស.ក ឆ្នាំ ២០១១ 
ចំនួន ៩៨ ភាគរយននចំនួនប្រជាព�រដ្ឋនដ�បានសទង់មិតិ 
បានរាយការណ៍ថា មិនបានេេួ�បបាក់ទសាធននិវតតែ ឬអាហា- 
រូ្រករណ៍្មួយពីរដាឋាភិបា�ទោះទេ។ ទ�ើសពីទនះទៅទេៀត 
៨០ ភាគរយននជនបកីបកមិនមាន�េ្ធភាពេេួ�បានការពយា- 
បា�សុខភាពទដាយឥតគិតនថលែ ឬទដាយការជួយឧ្រតតែម្ភពីរដាឋា- 
ភិបា�ទេ សូម្បីនតទៅក្ពុងកបមិតថានាក់្រឋមសិកសាកតែី។ ទោះមាន 
ន័យថា ពួកទគបតូវការខ្ីបបាក់ពីទគ (២៨ភាគរយ) ឬ�ក់បេព្យ 
សម្បតតែិ (៩ ភាគរយ) ទដើម្បីចំ្យសបមា្រ់ការនថទាំសុខ- 
ភាព។ កបមិតខ្ស់ននកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភរ្រស់កុមារក្ពុងចំទ្ម 
ជនបកីបកក៏ជាកង្�់ដ៏ខាលាំងផងនដរ ទដាយសារនតកង្ះអាហា- 
រ ូ្រត្ថម្ភទនះទធ្ ើឲ្យ្រ៉ះពា�់ជាអវិជ្ជមានដ�់ការអភិវឌ្ឍន៍នន 

ចំទណះ ក៏ដូចជាការចំ្យដ៏ធំទ�ើវិស័យធនធានមនុស្ និង 
ទសដ្ឋកិច្ ទាំងទៅកបមិត្រុគ្គ� និងកបមិតជាតិ។ 

ថ្ីៗទនះ រាជរដាឋាភិបា�ននប្រទេសកម្ពុជាបានេេួ�សាគា�់ពី 
ភាពោំបាច់ ក្ពុងការ្រទងកើតទ�ើងនូវប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរួមមួយ។  
រាជរដាឋាភិបា�បាន្រទងក ើតនូវយុេ្ធសាបសតែជាតិគាំពារសង្គម  
(NSPS) សបមា្រ់ឆ្នាំ២០១១ ដ�់ឆ្នាំ២០១៥ នដ�បតូវបានចុះ  
ហត្ថទ�ខា ទដាយទលាកោយករដ្ឋមននតែី ទៅឆ្នាំ២០១១។ យុេ្ធ- 
សាបសតែទនះមានទគា�្រំណងសទបមចបានទគា�ទៅមួយ 
ចំនួនដូចជា (ក) ការពារជនបកីបក្រំផុត និងអ្កជួ្រការ�ំបាក 
ខាលាំង្រំផុតនដ�មិនអាចជួយខលែលួនឯង (ខ) កាត់្រន្ថយហានិភ័យ 
នដ�អាចោំឱ្យមានផ��ំបាកជាអវិជ្ជមាន និង្រងកឲ្យមាន 
ភាពបកីបក្រនន្ថមទេៀត និង (គ) ការទ�ើកកម្ស់ដ�់ជនបកីបក  
ឲ្យរួចផុតពីភាពបកីបក ទដាយកសាងធនធានមនុស្ និង្រទងកើន 
ឱកាសឲ្យបានទបចើនសបមា្រ់ពួកទគ។ ោ្រ់ពីឆ្នាំ២០១២ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១៣ រដាឋាភិបា�បានទធ្ើការជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ទ�ើការ
ទរៀ្រចំននការសាក�្បងកមវិ្ធីចំនួន្ីរ ទដើម្ីបដកយក្រេពិទសាធន៍  
ពីការទរៀ្រចំកមវិ្ធី និងយនតែការសបមា្់រការផតែ�់សំ្ញ់សុវត្ថ-ិ 
ភាព។ ការអនុវតតែន៍ននការសាក�្បងទាំងទនះបតូវបានោ្រ់ទផតែើម 
ទៅឆ្នាំ២០១៣។ 

គួរឱ្យកត់សមាគា�់ោ្រ់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ មក រដាឋាភិបា� 
បានទរៀ្រចំ្រទងកើត និងបានអនុវតតែ (ទដាយមានការគាំបេនផ្ក 
ហិរញ្ញវត្ថពុ និង្រទច្កទេសពីអង្គការ GIZ និងAusAID) ប្រព័ន្ធ 
កំណត់ទគា�ទៅននភាពបកីបកជាផលែលូវការនដ�ទៅថា អតតែសញ្ញាណ 
ជាអ្កបកីបក (IDPoor) នដ�អាចអនុវតតែបានបគ្រ់កម្វិធីទាំង 
អស់។ យន្ដការទនះទ្ដាតសំខាន់ទ�ើការវាយតនមលែតាមបគួសារ 
តាមរយៈការសួរតាមកបមងសំណួរសទង់មតិមួយនដ�បានរួម 
្រញ្លូ�ជាមួយនឹងការពិភាកសាទៅថានាក់ភូមិ។ បគួសារនដ�បតូវ 
បានកំណត់ថា ជាបគួសារបកីបក្រំផុត ឬបកីបក បតូវបានោត់ថានាក ់
ថាជា IDPoor ១ និង ២ ទរៀងគានា និងការេេួ�បានកាតអតតែ- 
សញ្ញាណជាអ្កបកីបក (IDPoor) មួយ។ ទៅឆ្នាំ២០១២ 
កម្វិធីអតតែសញ្ញាណជាអ្កបកីបក IDPoor បានបគ្រដណតោ្រ់ទសទើរ 
នតបគ្់រតំ្រន់ជន្រេទំាងអស់ នដ�មានការសទង់មតិោ៉ាងទហាច 

ប្រអ្រ់ ៥៖ មបព័ន្ធរោំពារសង្គ្ នៅក្នុងមបនេសក្្នុជា
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្ស់មួយដង។ ការសទង់មតិបតូវបានទធ្ើទ�ើងមតែងទេៀត ទៅ 
ក្ពុងទខតតែនីមួយៗ ជាទរៀងរា�់ ៣ ឆ្នាំមតែង។  ការអភិវឌ្ឍននប្រព័ន្ធ 
កំណត់ទគា�ទៅននភាពបកីបកទៅតាមជាយបកុងបតូវបានទគទបគាង 
ទធ្ើទ�ើងទៅឆ្នាំ២០១៣។ ជាអកុស� ប្រព័ន្ធអតតែសញ្ញាណ 
ជាអ្កបកីបក (IDPoor) ទនះ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការ្រញ្ជាក់ 
អត្ដសញ្ញាណទ�ើងវិញបាន ដូចទនះ តបមូវឱ្យមានកម្វិធីទដើម្ប ី
្រទងកើតយន្ដការទដាះបសាយ ក្ពុងការកំណត់ទគា�ទៅ (នដ�គួរ 
កត់សមាគា�់ជាងទគទោះ គឺមូ�និធិសមធម៌ សបមា្រ់សុខភាព)។ 

ទ្រើទទាះ្រីជាមានការទ្រតែជាញាចិតតែពីសំ្ក់រដាឋាភិបា� និង  
ការអាចរកបាននូវយនតែការកំណត់ទគា�ទៅជនបកីបកក៏ទដាយ 
ក៏ការបគ្រដណតោ្រ់ននសំ្ញ់សុវត្ថិភាព គឺមាននត ២ ភាគរយ 
ននបកុម្រញភ្ាគភាពបកីបក្ំរផុតននចំនួនប្រជាជន ទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រ  
ទៅនឹងមធ្យមភាគ ៥៣ ភាគរយ ទៅក្ពុងតំ្រន់អាសុី្រូពា៌ា និង 
៤៩,៣ ភាគរយក្ពុងចំទ្មប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទផ្ងទេៀត។  
រហូតមកដ�់ឆ្នាំ២០១៣ រដាឋាភិបា�បានផតែ�់មូ�និធិទៅឲ្យ 
កម្វិធីសំ្ញ់សុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់ចំនួន ៣ ៖ ការជួយេូទាត ់
នថលែសុខុមា�ភាពសបមា្រ់បកុមជនង្យរងទបគាះមួយចំនួន 
(មនុស្ោស់, កុមារកំបពា, អតីតយុេ្ធជន) តាមរយៈបកសួង 
កិចក្ារសង្គម, អាហារូ្រករណ៍សបមា្់រកុមារបកីបកទៅតាមសាលា 
មធ្យមសិកសា្រឋមភូមិ តាមរយៈបកសួងអ្់ររំ និងមូ�និធិសមធម៌ 
សុខាភិបា� (HEFs) តាមរយៈបកសួងសុខាភិបា� នដ� 
ថវិកាទាំងអស់ទនះក៏ជាហិរញ្ញ្រ្បទានពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ោោផង 
នដរ។ ជាអកុស� គាមនព័ត៌មាន្នដ�អាចរកបានទាក់េង 
ទៅនឹងអ្កនដ�បានេេួ�ផ�ពីតំ្រន់ទសវាកម្ ឬចំនួននន 
ថវិកានដ�បានេូទាត់នថលែសុខុមា�ភាព នដ�ទធ្ើទ�ើងទដាយ 
បកសួងសង្គមកិច្ ដូទច្ះការវិភាគវិសា�ភាពននអត្ថប្រទោជន៍ 
នដ�អាចេេួ�បាន គឺមិនអាចបតូវបានទធ្ើរួចទ�ើយ (អង្គការ 
ព�កម្អនតែរជាតិ ILO ឆ្នាំ២០១២)។ ការវាយ តនមលែផ�្រ៉ះពា�់ 
ទដាយធោគារពិភពទលាកបានរកទ�ើញថា កម្វិធីអាហារូ្រ- 
ករណ៍បាន្រទងកើនការចុះទ្មះចូ�ទរៀនគួរឲ្យោ្រ់អារម្ណ៍ ទៅ 
ក្ពុងចំទ្មអ្កនដ�បានេេួ�ផ� ទទាះ្រីជាមិនមានព័ត៌- 
មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពប្រព័ន្ធនដ�ទ្ដាតសំខាន់ទៅទ�ើជន 
បកីបកនដ�បតូវបានទប្រើសំរា្រ់កម្វិធីអាហារូ្រករណ៍ទាំងទោះ 
ក៏ទដាយ (ហ្ីមទមើ Filmer និង សាកាឌី Schady, ឆ្នាំ២០០៩)។  
នផ្កសុខភាពទៅក្ពុងជំពូកទនះបានរកទ�ើញថា ភាពបតឹមបតូវ 

ននការកំណត់ទគា�ទៅជនបកីបកសបមា្រ់មូ�និធិសមធម៌ក្ពុង 
ការេេួ�បានការពយាបា�ទដាយឥតគិតនថលែ គឺមិនសូវមានទេ 
ទដាយសារនតប្រនហ� ៨០ ភាគរយននជនបកីបក គឺពុំបាន 
េេួ�នូវមូ�និធិសមធម៌ ឬកាតអតតែសញ្ញាណ្័រណ្ណជាអក្បកីបក  
(IDPoor) ទេ។ កម្វិធីសំ្ញ់សុវត្ថិភាពទផ្ងៗទេៀតនដ� 
មានបសា្រ់ គឺបតូវបានេេួ�ការឧ្រត្ថម្ភថវិកា និងអនុវតតែទដាយ 

ទ្ា�់ពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការមិននមនរដាឋាភិបា�ទហើយតំ្រន់ 
ទសវាកម្រ្រស់ពួកទគ គឺមានកំណត់ (អង្គការព�កម្អនតែរជាត ិ
ILO ឆ្នាំ២០១២ និងរាជរដាឋាភិបា� ឆ្នាំ២០១០)។ អន្ដរាគមន ៍
គួរឱ្យកត់សមាគា�់ភាគទបចើនក្ពុងចំទ្មកម្វិធីទាំងទនះ គឺកម្- 
វិធីការង្រសាធារណៈនដ�ទប្រើកមាលាំងព�កម្ នដ�បានអនុវតតែ 
ទៅក្ពុងទខតតែមួយចំនួន នដ�ស្ថិតទៅទបកាមកម្វិធីដាច់ទដាយ 
ន�កពីគានាទដាយបកសួងទសដ្ឋកិច្ និងហិរញ្ញវត្ថពុ និងបកសួង 
មហានផទ ទទាះ្ីរជាកមវិ្ធីទោះេេួ�បានហិរញ្ញ្រ្បទានពីធោគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងកម្វិធីទស្បៀងអាហារពិភពទលាក ឬ ជំនួយ 
រ្រស់ប្រទេសអូបសាតោ�ីក៏ទដាយ។ ទ�ើកន�ងមូ�និធិសមធម ៌
សុខុមា�ភាពទចញ យន្ដការធាោរា៉្រ់រងសង្គមមិនបានបគ្រ 
ដណតោ្រ់ទៅទ�ើជនបកីបកទេ ទដាយសារនតយនតែការទាំងទោះ បតូវ 
បានកំណត់ទៅឱ្យមននតែីរាជការសុីវិ� អតីតយុេ្ធជន និងនិទោ- 
ជិតផលែលូវការ តាមរយៈមូ�និធិសន្ដិសុខសង្គមថានាក់ជាតិសបមា្រ ់
មននតែីរាជការ សុីវិ� (NSSFC) មូ�និធិជាតិសបមា្រ់អតីត 
យុេ្ធជន (NFV ) និងមូ�និធិសន្ដិសុខសង្គមថានាក់ជាតិសបមា្រ់ 
និទោជិតវិស័យឯកជន (មូ�និធិសនតែិសុខសង្គម) តាម�ំដា្រ់ 
(អង្គការព�កម្ពិភពទលាក ILO, ឆ្នាំ២០១២)។ 

បស្រទព�ននការោ្រ់ទផតែ ើមននវិស័យគាំពារសង្គមទៅក្ពុង 
ប្រទេសកម្ពុជាថ្ីៗ នដ�មានតំ្រន់ទសវាកម្ទា្រខាងទបកាមទនះ 
គឺជាអនុសាសន៍គនលែឹះដ៏សំខាន់ក្ ពុងការកាត់្រន្ថយភាពបកីបក 
និងភាពង្យរងទបគាះ និងទដើម្បីជំរុញការវិនិទោគទៅក្ពុងការ 
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ក្ពុងចំទ្មជនបកីបក៖

១).  ្រទងកើន្ររិមាណធនធានរ្រស់រដាឋាភិបា� ទដើម្ីបទបតៀម្របមុង 
េុកសបមា្រ់ការការពារសង្គម។ ប្រការទនះនឹងធាោបាននូ
វនិរនតែរភាពរ្រស់សា្ថ្រ័ន និងហិរញ្ញវត្ថពុ និងសបមា្រ់កម្វិធ ី
ទាំងទនះ។ ខណៈទព�នដ�ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីក 
ចទបមើនទឆ្ពះទៅរកសាថានភាពប្រទេសនដ�មានចំណូ� 
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មធ្យម ការផតែ�់មូ�និធិពីមាចាស់ជំនួយនឹងថយចុះ។ ដូទច្ះ  
ធនធានរ្រស់រដាឋាភិបា� គឺមានភាពោំបាច់ខាលាំងក្ពុងការ 
្រទងកើតប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម។ 

២).  ពបងឹងយនតែការកំណត់ទគា�ទៅអតតែសញ្ញាណ្រ័ណតោជាអ្ក
បកីបក (IDPoor) ឲ្យបានខាលាំង។ ប្រការទនះអាចបតូវបាន 
សទបមចទដាយទធ្ើឱ្យប្រទសើរទ�ើងនូវភាពបតឹមបតូវ និងការ 
អនុញ្ញាតឱ្យមានការវាយតនមលែ និងកំណត់អតតែសញ្ញាណ 
ទ�ើងវិញបាន ្រោទា្រ់ពីផតែ�់ជំនួយ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៏ 
វិធីសាបសតែ ទដើម្បីកំណត់អតតែសញ្ញាណប្រជាព�រដ្ឋមាន 
ហានិភ័យខ្ស់ ក្ពុងការធាលាក់ចូ�ទៅក្ពុងភាពបកីបក (ការ 
ទ្ដាតសំខាន់ទៅទ�ើភាពង្យរងទបគាះ)។ 

៣).  ពបងីកតំ្រន់ទសវាកម្ និងការទធ្ើឲ្យប្រទសើរទ�ើងនូវការ 
កំណត់ទគា�ទៅននតបមូវការ។ ប្រការទនះនឹងជំរុញឲ្យមាន 
ការទប្រើនូវទសវាកម្សំខាន់ៗសបមា្រ់ជនបកីបក។ ទនះរួម 
្រញ្លូ�ទំាងការ្រទងកើននូវ កមវិ្ធីអាហារូ្រករណ៍សបមា្់រកុមារ 

មកពីបគួសារបកីបក និងការនក�ម្អការកំណត់អតតែសញ្ញាណ  
បពមទំាងការជំរុញឲ្យមានការទប្រើបបាស់នូវមូ�និធិសមធម៌ 
សុខាភិបា� (HEFs) សបមា្រ់ជនបកីបក ក៏ដូចជាការ 
ទធ្ើទតសតែ អន្ដរាគមន៍ថ្ ីមួយទដើម្ីប បគ្រដណតោ្់រចំណុចខះ្ខាត 
ទៅក្ពុងការផតែ�់ទសវាសំខាន់ៗ (ដូចជា ទៅក្ពុងទសវា 
អាហាររូ្រត្ថម្ភ និងអោម័យ)។ 

ទ�ើកកមស់្កមវិ្ធីទ្រើកចំហរចំទពាះជននដ�ង្យរងទបគាះ។  
កមវិ្ធីទំាងឡាយមិនអាចបតូវបានទ្រើកចំហរសបមា្រន់តជនបកីបក 
មួយគត់្រ៉ុទ្ណះទេ ៖ ភាពង្យរងទបគាះក៏បតូវនតកាត់្រន្ថយ 
ផងនដរសបមា្រ់ប្រជាព�រដ្ឋទាំងអស់។ កម្វិធីន្រ្រទនះមាន 
ដូចជាកម្វិធីផតែ�់ការង្រឲ្យសាធារណៈជនទធ្ើការទដើម្បីេេួ� 
បានបបាក់ចំណូ� ទៅទព�នដ�ពួកគាត់គាមនការង្រទធ្ើ ក៏ 
ដូចជាកម្វិធីធាោរា៉្រ់រងសុខភាពសង្គមទៅតាមសហគមន ៍
ោោនដ�ក្ពុងទោះ  អក្នដ�ង្យរងទបគាះអាចចូ�រួមផងនដរ។

ភាពប្រទសើរទ�ើង តាមរយៈការ្រទងកើតយុេ្ធសាបសតែចំនួន៥ 
ក្ពុងការទធ្ើឲ្យសទបមចបាននូវទគា�្រំណងទនះ៖ (១) ការ 
ផតែ�់ទសវានថទាំសុខភាព (២) ការផតែ�់ហរិញ្ញទានដ�់ការ 
នថទាំសុខភាព (៣) ធនធានមនុស្សបមា្រ់វិស័យសុខា 
ភិបា� (៤) ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខភាព និង  (៥) អភិបា�- 
កិច្ ប្រព័ន្ធសុខាភិបា�។ យុេ្ធសាបសតែ និង ទគា�ការណ៍ 
ផតែ�់ហិរញ្ញ្រ្បទានដ�់ការនថទាំសុខភាពថានាក់ជាតិបតូវ 
បាន្រញ្ជាក់្រនន្ថមក្ ពុងធម្នុញ្ញជាតិសតែ ីពីហិរញ្ញ្រ្បទាន 
សុខាភិបា� (ឆ្នាំ១៩៩៦) និងន្រ្រនផនយុេ្ធសាបសតែ 
សបមា្រ់ហិរញ្ញទានសុខាភិបា� (២០០៨-២០១៥)។ 

បបគទសកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមាគាល់ ក្ពុងការ  
គឆ្ពះគៅរកការសគបមចឲ្យបានគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ស�-  

សុខាភិបា�ជាវិស័យអាេិភាពរ្រស់រដាឋាភិបា�។  
យុេ្ធសាបសតែចតុទកាណរ្រស់រដាឋាភិបា� គឺផតែ�់អាេិភាព 
ដ�់ការកសាងទពបេ្រនង្អក និងមជ្ឈមណ្ឌ�សុខភាពការ
ផតែ�់ទសវានថទាំសុខភាពទដាយមិនគិតនថលែដ�់ព�រដ្ឋបកីបក 
និងកម្វិធី្រនតែេ្រ់សាកាត់ និងពយាបា�ជំងឺ្លែង។ អនតែរាគមន៍ 
ទផ្ងៗទេៀតទោះ រា្រ់្រញ្លូ�ទាំងការទ�ើកកម្ស់សុខភាព 
មាតានិងទារក និងការអនុម័ត បពមទាំងការអនុវតតែន៍និង 
ពបងឹងដ�់ការទគារពចបា្រ់ និង្រេ្រញ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខា-
ភិបា�ជាទដើម។ ទសចកតែីនថលែងការណ៍ទគា�នទោបាយ  
ននយុេ្ធសាបសតែទនះបតូវបាន្រញ្ជាក់្រនន្ថមទៅក្ពុងនផនការ 
យុេ្ធសាបសតែសុខាភិបា�ទ�ើកេីពីរសបមា្រ់ឆ្នាំ២០០៨ 
ដ�់ឆ្នាំ ២០១៥។ នផនការទនះទ្តោតទ�ើការអភិវឌ្ឍន៍ 
ប្រព័ន្ធសុខាភិបា� ទដើម្បីឲ្យ�េ្ធផ�ននវិស័យទនះមាន 
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 នដ�បានប្រឈមវិសមភាព ក៏្រ្តោ�ឲ្យខ្ះប្រសិេ្ធិភាព 
និងយឺតោ៉ាវដ�់ការអភិវឌ្ឍន៍ផងនដរ។ ថ្ីទ្រើអាបតាមរណ 
កុមារបានធាលាក់ចុះគួរឲ្យកត់សមាគា�់ (កុមារអាយុទបកាម ៥ 
ឆ្នាំ) ោ្រ់ពីឆ្នាំ២០០៥ មក ការធាលាក់ចុះនន អាបតាមរណកុមារ 
ទៅតំ្រន់េីបកុងមានសភាពខ្ស់ជាងតំ្រន់ជន្រេពីរដង  
និងសបមា្់របកុមមញភ្ាគអក្មានគឺខស់្ជាងបកុម្រញភ្ាគ 
បកីបក។ អបតាមរណកុមារទៅនតមិន្លាស់្រតែលូរទបចើនទោះទេ 
ទដាយទៅនតខ្ស់ជាង ៣.៣ ដង សបមា្រ់បកុម្រញ្ភាគអ្
កបកីបកទធៀ្រនឹងបកុម្រញ្ភាគអ្កមាន ោ្រ់ពីឆ្នាំ២០០៥ 
មក (បកាហ្ិក ៣៨) ទហើយខ្ស់ជាង ៣ ដង សបមា្រ់ 
កុមារេីបកុង ទធៀ្រនឹងកុមារជន្រេ។ ការអ្រ់រំដ�់មាតា 
ក៏ជាកតាតោកំណត់ដ�់មរណកុមារអាយុទបកាម ៥ ឆ្នាំផង 
នដរ។ កុមារនដ�ោ្រ់កំទណើតពីមាតានដ�មិនបានេេួ�
ការអ្រ់រំអាចប្រឈមមុខនឹងការសាលា្រ់ ក្ពុងអាបតាពីរដងខ្ស ់
ជាងកុមារនដ�ោ្រ់កំទណើតពីមាតានដ�េេួ�បានការ 
អ្រ់រំបតឹមមធ្យមសិកសា ឬខ្ស់ជាង ទនះ។ ទទាះជាោ៉ាងទនះ 
កតែី សាថានភាពនដ�កុមារីមកពីបគួសារបកីបកមិនបានចូ� 
ទរៀនទៅថានាក់្រឋមសិកសា និងថានាក់មធ្យមសិកសាអាចទកើត 
មានទ�ើងទបចើនជាង ក្ពុងអាបតាទរៀង គានាចំនួន ២ដង និង 
៥ដង ទធៀ្រនឹងករណីននកុមារីមកពីបគួសារអ្កមាន។ 

វិសមភាពបានទធ្ើឲ្យមរណកុមារោ្រ់ពីអាយុ ១ នខដ�់  
១ ឆ្នាំ និងទារកនដ�ទេើ្រោ្រ់កំទណើតមានការវិវតតែន៍តិច 

ស្សវត្សរ៍ខាងវិស័យសុខាភិបាល។ បស្រទព�នដ�ទសដ្ឋ-
កិច្កំពុងទកើនទ�ើងសូចោករសុខាភិបា�សំខាន់ៗក៏មាន 
�ក្ខណៈប្រទសើរផងនដរ។  ោ្រ់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ ដ�់ឆ្នាំ 
២០១០ អាបតាមរណមាតា13 បានធាលាក់ចុះពី ៤៣៧ ោក់ 
មកទៅបតឹម ២៨៨ ោក់ (ក្ពុង ១០០.០០០ ករណីនន 
កំទណើតរស់) និងអាបតាមរណកុមារ អាយុទបកាម ៥ឆ្នាំ14  

បានធាលាក់ចុះពី ១២៤ ោក់មកទៅបតឹម ៥៤ ោក់ (ក្ពុង 
ចំទ្ម ១០.០០០ ករណីននកំទណើតរស់) (បកាហ្ិក 

៣៧)។  ជាេូទៅ អាបតាមរណកុមារអាយុទបកាម ៥ឆ្នាំបាន 
ធាលាក់ចុះ ទ្រើទធៀ្រនឹងឆ្នាំ ២០០០ នដ�មានទក្ង ១ ោក់ 
ក្ពុង ចំទ្ម ៨ោក់ បានទកើតមកទហើយសាលា្រ់ទបកាមអាយុ 
៥ ឆ្នាំ។ មកដ�់ឆ្នាំ ២០១០ អាបតាទនះមាន�ក្ខណៈ 
ប្រទសើរជាងមុន ទដាយមានទក្ង ១ោក់ក្ពុងចំទ្ម ១៩  
ោក់វិញ។ ោទព�្រច្ពុ្រ្បន្ទនះ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងនត 
សំទៅទឆ្ពះទដើម្បីសទបមចឲ្យបាននូវទគា�ទៅអភិវឌ្ឍន ៍
សហស្វត្រ៍ទាំងពីរទនះ។ 

មរណកុមារ

មរណកុមារមានេំោក់េំនងោ៉ាងខាលាំងនឹងធនធាន 
បេព្យសម្បតតែិ ជាពិទសសសបមា្រ់កុមារអាយុោ្រ់ពី ១ ទៅ 
១២ នខ។ វិសមភាពជា្រញ្ហាសំខាន់រ្រស់ប្រទេសកំពុង 
អភិវឌ្ឍ ទហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូទោនាះនដរ។ ទបរៅពីទេ្ទបគាះ 

បគួសារ្រញ្ភាគបកីបក្រំផុត
បគួសារសរុ្រ
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បកាហ្ិក ៣៧៖  មបនេសក្្នុជា កំពុងសំនៅេិសនដើ្នាបីសនម្ែបាននូវអាមតា្រែមាតា និងកុមារអាយុនមកា្ ៥ ឆ្នាំ   
      តា្ណផនការអភិវឌនាឍន៍សេសនាសវតនាសរ៍
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មកទៅបតឹម ២៧ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០១០៖ មរណទារកជា  
ប្រភពស្លូ�ននមរណកុមារសបមា្រ់ទាំងកុមារមកពីបគួសារ 
បកីបក និងកុមារមកពីបគួសារអ្កមាន (បកាហ្ិក ៣៨)។  
ខណៈនដ�សាថានភាពមរណទារកបានធាលាក់ចុះសបមា្រ់ 
តំ្រន់េីបកុង ក្ពុងអំ�ពុងឆ្នាំ២០០៥ ដ�់ ២០១០ ក៏ទដាយ 
សាថានភាពទនះមិនមានអ្ីប្រទសើរសបមា្រ់ទារកោ្រ់កំទណើត 
ទៅេីជន្រេ ឬក្ពុងបគួសារបកីបកទោះទេ (បកាហ្ិក ៤២)។ 

ការធ្លាក់ចុះននអាបតាមរណកុមារ្លែ ពុះបញ្ជាំងពីភាព 
បបគសើរគ�ើងននគសវាបង្កា និងស្ថានភាពគសដ្ឋកិច្ចសង្គម 
គដ្យស្រថា គុណភាពគសវានថទាំមានឥទ្ធិពលខាលាំងគៅ 
គលើការស្លាប់របស់ទារក។ការធាលាក់ចុះខាលាំងននអាបតាមរណ- 
កុមារេំនង្លែ ពុះ្រញ្ជាំងពីភាពប្រទសើរទ�ើងននសាថានភាព  
ទសដ្ឋកិច្សង្គមេូទៅ និងការបគ្រដណតោ្រ់ននយនតែការេ្រ ់
សាកាត់ ដូចជាការោក់វា៉ក់សាំងការពារជំងឺជាទដើម។ សាថាន- 
ភាពខុសគានានដ�នឹង្រនតែរីកដុះដា�ចំទពាះអាបតាមរណ- 
កុមារអាយុ្រោទា្រ់ពីទារក អាច្រង្ហាញពីកតាតោជាទបចើននដ� 
រា្់រ្រញ្លូ�ទំាងសាថានភាពខុសគានាដាច់ននសាថានភាពទសដ្ឋកិច្ 
សង្គម ការអ្រ់រំរ្រស់មាតា សុខភាព្ររិសាថាន និងអោម័យ 
អាហារូ្រត្ថម្ភ និងការខ្ះ�េ្ធភាពេេួ�បានទសវាេ្រ ់
សាកាត់ និងពយាបា�សុខភាពប្រក្រទដាយគុណភាព។ 
គុណភាពននការនថទាំមាតា និងទារករា្រ់្រញ្លូ�ទាំងទព� 
េង្ងន់ ទព�សបមា� និង្រោទា្់រពីសបមា� គឺមានឥេ្ធពិ� 

តួច ជាពិទសសសបមា្់រព�រដ្ឋបកីបកនិងទៅជន្រេ។ មរណ- 
កុមារអាយុទបកាម ៥ ឆ្នាំ អាចនចកទបចើនប្រទភេ៖ ការសាលា្រ ់
រ្រស់ទារក (ការសាលា្រ់រ្រស់ទារកោ្រ់ពីកំទណើតរហូតដ� ់
អាយុ ១នខ) មរណ្រោទា្រ់ពីអាយុទារក (មរណទារកអាយ ុ
ោ្រ់ពី ១ នខ ដ�់ ១២ នខ) និងមរណកុមារ (មរណ 
កុមារោ្រ់ពីអាយុ ១ ឆ្នាំ ដ�់ ៥ ឆ្នាំ)។ ការបតួត-  
ពិនិត្យទ�ើប្រទភេននមរណកុមារអាច្លែពុះ្រញ្ជាំងឲ្យទ�ើញ 
រ្រត់ជាទបចើន៖ េីមួយ មរណកុមារអាយុពី ១ ឆ្នាំ ដ�់ ៥ 
ឆ្នាំបានធាលាក់ចុះោ៉ាងខាលាំងទៅបគ្រ់្រ្តោសហគមន៍ ទហើយ 
សាថានភាពទនះបានធាលាក់ចុះទសទើរនតពាក់ក្តោ�សបមា្រ់  
បកុម្រញ្ភាគបកីបកោ្រ់ពីឆ្នាំ២០០៥ ដ�់ឆ្នាំ២០១០ ថ្ីទ្រើ
សាថានភាពកុមារមកពីបកុម្រញ្ភាគបកីបកឋិតក្ ពុងអាយុ 
ទាំងទនះ េំនងនឹងសាលា្រ់ក្ពុងអាបតាខ្ស់ជាង៣ដងទធៀ្រនឹង 
សាថានភាពកុមារមកពីបកុម្រញភ្ាគអក្មានក៏ទដាយ។ េីពីរ  
មរណ្រោទា្រ់ពីអាយុទារក គឺមានកបមិតវិសមភាពខ្ស់ជាង 
ទគ្រង្អស់។ ខណៈនដ�សាថានភាពមរណ្រោទា្រ់ពីអាយ ុ
ទារកសបមា្រ់កុមារបកីបកបានធាលាក់ចុះពាក់ក្តោ�ក្ពុង 
អំ�ពុងចុងេសវត្រ៍ទនះអាបតាមរណសបមា្រ់កុមារបកីបក 
មានកបមិតខ្ស់ជាង ៦ ដង ទ្រើទធៀ្រនឹងសាថានភាពកុមារ 
មកពីបគួសារអ្កមាន។ េី្រី មរណទារកបានធាលាក់ចុះតិច 
តួច្រំផុត ក្ពុង្រ្តោបកុម្រញ្ភាគទំាងអស់ ទពា�គឺធាលាក់ 
ចុះពី ៣៧ ក្ពុងចំទ្ម ១.០០០ ករណីកំទណើតរស់ក្ពុង 
ឆ្នាំ២០០០ មកទៅបតឹម ២៨ សបមា្រ់ឆ្នាំ២០០៥ ទហើយ 

បកាហ្ិក ៣៨៖  អមតា្រែកុមារអាយុចាប់ពី ០ ដល់ ៥ ឆ្នាំ តា្មបនភេឆ្នាំ នៅមបនេសក្្នុជា
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កុមារអាយុ (១២-៦០នខ) ្រោទា្រ់ពីសំរា� (១-១២នខ) ទព�សំរា� (០-១នខ)
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ជំងឺ្លែងដូចជាជំងឺបគុនោញ់បានធាលាក់ចុះគួរឲ្យកត់ 
សមាគា�់ ទហើយទនះមិនបតឹមនតទដាយសារការទកើនទ�ើង 
នូវការទប្រើបបាស់មុងបជ�ក់េឹកថានាំទោះទេនតក៏ទដាយសារ
ការទ�ើកកម្ស់នូវ�េ្ធភាព នដ�អាចេេួ�បានការនថទាំ
ពយាបា�ផងនដរ។ ោទព�្រច្ពុ្រ្បន្ ប្រទេសទនះកំពុង 
្នទៅរកដំ្ក់កា�មុនកា��ុ្រ្រំបាត់ទាំងបសុង 
ថ្ីទ្រើការគំរាមកំនហងននភាពផ្ពុុាំនឹងថានាំអាចជា្រញ្ហាបារម្ភ 
ក៏ទដាយ។ 

សូចោករបានបង្ហាញនូវគបោះថានាក់កាន់នតគបចើនដល់ 
ជីវិត គៅគពលនដលសបមាលទារកគដ្យបុគ្គលិក្្មបមិន 
មានជំោញ។ ទតើអ្ីនដ�អាចពន្យ�់ដ�់ការវិតតែន៍ដ៏យឺត- 
ោ៉ាវចំទពាះមរណទារក? អង្គទហតុនដ�ថា អាបតាទរៀងគានា 
២៣ ភាគរយ និង១៧ ភាគរយននអាបតាមរណកុមារ 
ទបកាមអាយុ ៥ ឆ្នា ំ (បកាហ្ិក ៣៩) ្រ្តោ�មកពីការ 
សបមា�មុនកំណត់ និងដំទៅទព�ទេើ្រសបមា� ឬសទះ 
ដទងហើមទព�សបមា�រួច ជាសូចោករ្រង្ហាញពី្ររាជ័យនន 
ប្រព័ន្ធសុខាភិបា� និងទសវានថទាំសុខភាពបសតែីមាននផទ-
ទពាះ (ការនថទាំ ទព�េម្ងន់, សបមា�, និង្រោទា្រ់ពី 
សបមា�)។ អាបតាមរណទារកបានធាលាក់ចុះតិចតួចសបមា្់រ 

ខាលាំងដ�់សាថានភាពការសាលា្រ់រ្រស់ទារក។ 

ការបគបបណតាប់មិនបគប់បោន់ និងវិសមភាពននការទប់
ស្កាត់ការោរសុខភាពបឋមជាកតាតាប៉ះោល់ដល់មរណ- 
កុមារគៅបបគទសកម្ពុជា។  ទៅឆ្នាំ២០១០ កតាតោ១០ោ៉ាង
នដ�្រ្តោ�ឲ្យមានមរណកុមារទបកាមអាយុ ៥ ឆ្នាំក្ពុង 
ទោះ គឺផ��ំបាកក្ពុងទព�សបមា� (ការសទះដទងហើម ការ 
សបមា�មុនកំណត់ និងដំទៅ), ជំងឺនដ�អាចេ្រ់សាកាត់ 
បានតាមរយៈការោក់វា៉ក់សាំងការពារ (ទរាគរលាកសួត 
និងជំងឺកបញ្ជិ�), ឬ្រ្តោ�មកពីកង្ះ�េ្ធភាពេេួ� 
បានេឹកសាអាត និងអោម័យ�្អ (រាករូស) (បកាហ្ិក ៣៩)។ 
ការបគ្រដណតោ្រ់មិនបគ្រ់បគាន់ និងវិសមភាពក្ពុងការេេួ� 
បានការនថទាំសុខភាពដ៏�្អទៅនតទកើតមាន (ឧទាហរណ៍ 
ការនថទាំសុខភាពមុនទព�សបមា� និងគុណភាពននការ 
សបមា�្ុរបត និងការនថទំា្រោទា្់រពីសបមា�្ុរបតរួច), ជាង 
ទនះទៅទេៀត ការមិនបានោក់វា៉ក់សំាងបគ្រ់បគាន់ និងកង្ះ 
�េ្ធភាពក្ពុងការេេួ�បានេឹកសាអាតសបមា្រ់្ររិទភាគ និង 
អោម័យសាអាត�្អទៅនតជាកតាតោ្រ្តោ�ឲ្យសាថានភាព 
មរណកុមារទបកាមអាយុ ៥ ឆ្នាំ ្រនតែទកើតមាន។

បកាហ្ិក ៣៩៖  ្ូលនេតុភាគនមែើនណដលបណា្នាលឲនាយមាន្រែកុមារអាយុនមកា្ ៥ ឆ្នាំនៅមបនេសក្្នុជា ឆ្នាំ២០១០

ប្រភ�៖ បកុមទោងជំងឺទសើនស្បកសុខភាពកុមារ (CHERG) ឆ្នាំ២០១២។
សម្ាល់៖ ជំងឺបគុនោញ់ ទរាគទអដស៏ហុីវ និងកបញ្ជិ� នីមួយៗ គឺមានអាបតា ≤ ២ ភាគរយ។ 

ជំងឺរលាកសួត

ជំងឺរទផ្ងទេៀត

ការសំរា�មុនកំណត់

ដំទៅ

ភាពមិនប្របកតីផលែលូវទភេ
ទព�សំរា�

ជំងឺរាករូស

ការសទះដទងហើមទព�ទកើត

រ្រួស
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ទហើយទដាយសារនត�ក្ខខណ្ឌសុខភាព សាថានការណ៍ទនះ  
រឹតនតទធ្ើឲ្យព�រដ្ឋរឹតនតប្រឈមភាពប្រថុយប្រថានបកីបក 
នថមទេៀត ទដាយសារនតបតូវចំ្យទ�ើសុខភាព។ ការ 
ទ្តោតទ�ើវ ិធានការ្រង្កា និងពយាបា� តាមរយៈទសវា 
បតឹមបតូវ និងរកសាកញ្្រ់ហិរញ្ញ្រ្បទានសបមា្រ់ករណីជំងឺ 
ធ្ងន់ធ្ងរជាទដើម គឺជាការោំបាច់ក្ពុងការកាត់្រន្ថយ្រនទពុក 
នដ�្រ្តោ�ពីជំងឺោោ និងកាត់្រន្ថយការចំ្យ  
នដ�ទនះមិនបតឹមនតសបមា្រ់ព�រដ្ឋទោះទេ នតចំទពាះ 
ប្រព័ន្ធសុខាភិបា�ផងនដរ។  (បកាហ្ិក ៤០)

សមភាពក្ពុងការផតែ�់និងការទប្រើបបាស់ទសវាកម្  
សុខភាព 

គទាះបីជាចំនួនបគបដណដោប់ននអន្តរាគមន៍ គដើម្បីបង្ការ 
និងអាកប្បកិរិោនផ្កសុខភាពអាចទទួលគជាគជ័យក្ពុង 
កបមិតសមភាពបានល្អបបគសើរគ�ើយគោះ ចំនួនបគបដណដោប់ 
នផ្កគផ្សងគៅមានលក្ខណៈវិសមភាពខាលា ំងគៅគ�ើយ 
(រូ្រភា� ៤១)។  ជាេូទៅ សមភាពគឺមាន�ក្ខណៈ�្អប្រទសើ
រចំទពាះទសវាកម្ នដ�តបមូវឲ្យមានការជួ្រនតមួយដងជា 
ជាងទសវាកម្ទាំងឡាយនដ�តបមូវឲ្យមានការពយាបា� 
ទព�ទបកាយទេៀត និងទសវាកម្្រនតែ្រោទា្រ់។ ឧទាហរណ៍ 

តំ្រន់ជន្រេ នដ�មានចំនួនប្រជាព�រដ្ឋទបចើន្រំផុត 
បពមទាំងសបមា្រ់សហគមន៍បកីបក (បកាហ្ិក ៤០)។ ការវិភាគ 
តាមទរែទនហកស្យពុងទ�ើេិន្ន័យននការអទងកតប្រជាសាបសតែ និង 
សុខភាពបានគាំបេដ�់រ្រកគំទហើញខាងទ�ើ នដ�ទនះ្លែពុះ 
្រញ្ចាងំថា សាថានភាពប្រថុយប្រថានដ�់ជីវិតនឹងទកើនទ�ើង 
ចំទពាះករណីនដ�ទារកបតូវបានជួយសបមា�ពីសំ្ក ់
ធ្្រ្រុរាណ គិលានុ្រដាឋាការ និង ធ្្រ ទ្រើទធៀ្រនឹងការជួយ 
សបមា�្រុបតទដាយទវជ្ជ្រណ្ឌិតជំោញ។ បសទដៀងគានាទោះ 
នដរ ការវិភាគតាមនរែទនហកស្យពុងទដាយរកសាអញ្ញាតិទផ្ងៗ 
ទេៀតទៅទថរទោះ បាន្រង្ហាញនូវឱកាសនដ�អាចសាលា្រ ់
កាន់នតធំ ប្រសិនទ្រើការសបមា�្រុបតបតូវបានទធ្ើទ�ើងតាម 
មនទីរទពបេរដ្ឋ ទ្រើទធៀ្រនឹងការសបមា�្រុបតទៅតាមផទះ  
ទហើយភាពប្រថុយប្រថានក៏នឹងអាចកាត់្រន្ថយក្ពុងករណី
នដ�ការសបមា�្រុបតបតូវបានទធ្ើទ�ើងទៅតាមមនទីរទពបេ 
ឯកជន។ �េ្ធផ�ទាំងទនះមិនអាចោត់េុកថា បតឹមបតូវ 
តាមសតែង់ដាស្ថិតិទោះទ�ើយទដាយសារថា េំហំននេិន្ន័យ 
វិភាគគឺមានចំនួនតិចតួចទពក។ 

ភាពប្រថុយប្រថានខ្ស់ទកើតទ�ើងទៅតាម្រ្តោមនទីរ 
ទពបេរដ្ឋ ភាគខលែះអាច្រ្តោ�ឲ្យការសបមា�្រុបតមាន  
ភាពប្រថុយប្រថានខ្ស់នដរ ្រ៉ុននតែកង្ះគុណភាពននទសវានថ 
ទាំក៏អាចជាកតាតោផងនដរ។  

បន្ពុកខាងជំងឺមិន្លែងនដលកំពុងរីកដុះដ្លក៏អាច 
ប៉ះោលខាលាំងដល់អ្កបកីបក បពមទាំងអ្កនដល្ូរធ្រផង 
នដរ។ ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹង្រនទពុកទេ្រដងននជំងឺ្លែង 
និងជំងឺមិន្លែង។ សាថានភាព្រនទពុកជំងឺមិន្លែងមានទ�ើស 
�ុ្រទ�ើជំងឺ្លែង។ ទោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពទលាក 
ទៅឆ្នាំ២០០៤ ចំនួនអ្កសាលា្រ់ ៨៣២ ោក់ ក្ពុងចំទ្ម 
១០០.០០០ោក់គឺ្រ្តោ�មកពីជំងឺមិន្លែង ខណៈនដ� 
ចំនួនអ្កសាលា្រ់ ៦៦០ ោក់ គឺ្រ្តោ�មកពីជំងឺ្លែង។ 
ខណៈនដ�ប្រទេសទនះកំពុងទធ្ើការអភិវឌ្ឍន៍ និង្រទងកើន  
នូវការរំពឹងេុកននអាយុរស់រានមានជីវិតឲ្យបាននវងជាងមុន  
ទគក៏បានរំពឹងថា ជំងឺមិន្លែងនឹងរា�ដា�ខាលាំង នដ�ទនះ 
នឹងកាលាយជា្រនទពុករួមននជំងឺសបមា្រ់ឆ្នា ំ្រោទា្រ់ៗទេៀត។ 
ជំងឺរាុំនរែ និងសាថានភាពជំងឺដូចជា សំពាធ្មទ�ើងខ្ស់ 
េឹកទោមនផ្អម និងមហារីកនឹង្រ៉ះពា�់ខាលាំងដ�់អ្កបកីបក 

អប
តា

មរ
ណ

មា
តា

ក្ពុង
 ១

.០
០០

កំទ
ណ

ើតរ
ស

 ់

្រញ្ភាគ១ 
(បកីបក្រំផុត)

ជន្រេ

ជារួម

្រញ្ភាគ៥
 (អ្កមាន្រំផុត)

បកាហ្ិក ៤០៖  អមតាការសា្នាប់ទារក តា្មបនភេេីសា្នាក់អាមស័យ និងសា្នានភាព  
      មេពនាយស្នាបត្តិ នៅមបនេសក្្នុជា ឆ្នាំ ២០០០ និង ២០១០ 

ប្រភ�៖ CDHS ឆ្នាំ ២០០០, ឆ្នាំ២០០៥ និង ឆ្នាំ២០១០។
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តាមរយៈសកម្ភាពចុះមូ�ដាឋាន (ដូចជាការនចកោយ 
វីតាមីន) អាចទធ្ើឲ្យមានចំនួនបគ្រដណដា្រ់មានសមភាព 
បានខលែះ នតចំណុចទនះគួរនតបតូវអភិវឌ្ឍន៍្រនន្ថមទេៀត។

គទាះបីជាមានការបបគសើរគ�ើងគួរឲ្យកត់សមាគាល់ក្ពុង 
នផក្ការចាក់ថានាបំង្ការ អក្បកីបកបំផុតគៅនតរងគបោះពីអបតា 
ននចំនួនបគបដណដោប់ដ៏ទាបដនដល។ ចំនួនបគ្រដណដា្រ់នន 
ការោក់វា៉ក់សាំងការពារជំងឺជាទបចើនបានទកើនទ�ើងោ៉ាង 
ឆ្្រ់រហ័សក្ពុងរយៈទព� ២ ឆ្នាំ ោ្រ់ពី ៤០ ភាគរយនន 
ចំនួនកុមារនដ�េេួ�បានការោក់វា៉ក់សាំង្រង្ការជំង ឺ
កបញ្ជិ� ខាន់សាលាក់ ក្អកមាន់ និង ទតតាណុស (DTP) និង 
Bacillus Calmette–Guerin (BCG) ក្ពុងឆ្នាំ១៩៩០ 
ទៅ ៩០ ភាគរយ ក្ពុង ឆ្នាំ២០១០។ អបតាដ៏ខ្ស់ននការ 
បគ្រដណដា្់រទនះ បានរួមចំនណកកាត់្រន្ថយជំងឺ និងការសាលា្់រ 
រ្រស់កុមារ។ ្រ៉ុននតែ មានបតឹមនត ៦៥ភាគរយននចំនួនជន 
បកីបកសរុ្រ្រ៉ុទ្ណះ នដ�េេួ�បានការោក់ថានាំ្រង្ការបាន 
ទពញទ�ញទ្រើទធៀ្រទៅនឹង ៨៨ ភាគរយ ននចំនួនបកុម 
្រញ្ភាគអ្កមាន្រំផុត។ ការធាោនូវចំនួនបគ្រដណដា្រ់នន 
ការោក់ថានាំ្រង្ការទមទរាគសបមា្រ់ជនបកីបក និងសហគមន ៍
ដាច់បសោ�ឲ្យបានខ្ស់នឹងអាចជួយកាត់្រន្ថយការឈឺ

ខណៈទព�នដ� ៨៩ ភាគរយ ននចំនួនបសតែីបកីបក្រំផុត  
អាចទៅពិនិត្យនផទទពាះមុនសបមា�កូនោ៉ាងទហាច្ស់ 
ម្ដង ក្ពុងឆ្នាំ ២០១០ មានបសតែីបកីបកជាមាដាយ នត ៤០  
ភាគរយបានេេួ�ការបតួតពិនិត្យមុនទព�មាននផទទពាះ 
ចំនួន ៤ ដង នដ�ជាចំនួននណោំ ប្រសិនទ្រើទប្រៀ្រទធៀ្រ 
នឹង ៨០ ភាគរយ ក្ពុងចំទ្មអ្កមាន្រំផុត។ ចំណុច 
ទនះ្រ្ដា�ឲ្យមាន�េ្ធភាពេេួ�បានការគាំបេនផ្ក 
អាហារ្រំ្រ៉នតិចតួច (ឧទាហរណ៍ អាសុីដហ្លូ�៊ិក និង 
ការ្រនន្ថមជាតិនដក) ទហើយ�េ្ធភាពនដ�អាចឲ្យការ 
សបមា�កូនមានគុណភាពក៏តិចតួចផងនដរ។ ដូទច្ះោំឲ្យ
មានទកើតមានភាពប្រឈមកបមិតខ្ស់ននមរណភាពទារក 
និងមាតា។ ការចូ�រួមក្ពុងការសបមា�កូនទដាយអ្កមាន 
ជំោញបានទកើនទ�ើងជាខាលាំងក្ពុងេសវត្រ៍ចុងទបកាយ ្រ៉ុននតែ 
ទៅនត្រង្ហាញចទោលាះធំរវាងអ្កមាន្រំផុត និងអ្កបក្រំផុត។ 
បសតែីទៅក្ពុងតំ្រន់ជន្រេមានេំទោរ្រទងកើតកូនទៅផទះទបចើន 
ជាងបសតែីទៅក្ពុងេីប្រជុំជន ៣ ដង (CDHS ឆ្នាំ២០១០)។ 
អ្កបកីបកេំនងជារស់ទៅឆ្ងាយពីមណ្ឌ�សុខភាពសាធា- 
រណៈ និងប្រឈមនឹងការចំ្យបបាក់ និងឱកាសខ្ស់ 
ជាងទដើម្បីអាចមកបតួតពិនិត្យជា្រនតែ្រោទា្រ់ ឬសបមា្រ់ោន 
ជំនិះទព�សបមា�កូន។  ផទពុយមកវិញទសវាកម្នដ�ផ្ដ�់

បកាហ្ិក ៤១៖  លេ្ធភាពេេួលបានការអន្តរាគ្ន៍ណផ្កសុខភាពសំខាន់ៗ  Q1 និងែននា្នាះជា្ួយ Q5 មបនេសក្្នុជា ២០១០

កំណត់សម្ាល់៖ ORT + ការ្រំទៅសូមទមើ�ការពយាបា�ជំងឺរាគ
ប្រភ�៖ ធោគារពិភពទលាក, របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិភពទលាក។

គំលាត Q1-Q5

នផន
ការបគ

ួសា
រ
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 កា
រស
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ទដា
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ជំោ
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ះឆ្
្រ់
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ណ
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 (>
 6.

..
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 + កា

រចិញ
្ឹម

ការពយា
បា�ជំង

ឺរលា
កស

ួត

Q1 (បកីបក្រំផុត)

មុនទព�ទកើត ទបកាយទព�ទកើតទព�ទកើត
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នដ�ទប្រើបបាស់មនទីរទពេ្យថានាក់ជាតិញឹកញា្រ់្រំផុត (៥  
ភាគរយននទព�ទវលាសរុ្រ) ្ុ៉រននតែប្រនហ�ជា ៧០ ភាគរយ 
ននប្រជាព�រដ្ឋរស់ទៅក្ពុងេីបកុងភ្ំទពញ េិញថានាំទដាយ 

ទ្ា�់ពីឱសថសាថានឯកជន ទព�នដ�ពួកទគឈឺ។ ភាគរយ 
ននប្រជាព�រដ្ឋបកីបកនស្ងរកទសវានថទាំសុខភាពតាម 
រយៈការពយាបា�ដ�់ផទះ ឬ្ុរគ្គ�ិកនផក្សុខាភិបា�េេួ� 
បានការ្រណដាតះ្រ្ដា� គឺមានចំនួនដូចគានានឹងការទៅម
ណ្ឌ�សុខភាព (៩ ភាគរយ) នដ�ទនះ្រញ្ជាក់ពីការរា� 
ដា�ននការអនុវតតែពីរន្រ្រក្ពុងតំ្រន់ជន្រេជា្រនតែ្រោទា្រ់។ 

អាកប្បកិរិោនសង្រកការពយាបាលសុខភាពរងឥទ្ធពិល 
ពីនថលែចំោយគ្ៀបនឹងបទព្យសម្បត្ត ិនដលមានទស្សនៈ 
ចំគោះគុណភាព ភាពអាចរកបាន និងការយល់គ�ើញពី
ភាព្្ងន់្្ងរននជំងឺ។ អ្ីនដ�សំខាន់គឺបតូវន្រងនចករវាងការ 
នស្ងរកទសវានថទាំសុខភាពសបមា្រ់ការនថទាំកបមិតចម្បង
និងកបមិត្រោទា្រ់្រន្ំ។ អ្កបកីបកមានចំណូ�ចិតតែទៅរក 
អ្ក�ក់ឱសថ និងអ្កផ្ដ�់ទសវាឯកជននដ�មានជំោញ
ពយាបា�ក្ពុងកបមិត្រឋម ទហើយមានតនមលែទសវាទា្រ៖ ចំណុច 
ទនះ្រង្ហាញឲ្យទ�ើញថា ទដាយសារនតភាពង្យបសួ� 
(ឧទាហរណ៍ ភាពញឹកញា្រ់ រយៈទព�ននការរង់ោំ និង 
ទផ្ងៗ)។ ោ្រ់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដ�់ ២០១១ ការចំ្យ 
ជាមធ្យមរ្រស់អ្កបកីបកទៅហាង�ក់ឱសថគឺប្រនហ�ជា 
២ ដុលាលារ ចំនណកឱសថសាថានឯកជនមានតនមលែទ�ើស 
នត្រនតែិច គឺជាមធ្យម ៥ដុលាលារ (តារាង ២៤)។ ្រ៉ុននតែ ហាង 
�ក់ឱសថនិងឱសថសាថានហាក់ដូចជាទៅជិតជាង និង 
រយៈទព�ននការរង់ោំតិចជាង។ ទទាះ្ីរជាោ៉ាង្ក៏ទដាយ 
ក៏សបមា្់រការពយាបា�្រោទា្់រ្រន្ំ (ទគងទពេ្យ) នថលែចំ្យ 
មានកបមិតខ្ស់ជាងអ្កបកីបក ក៏ដូចជាប្រជាព�រដ្ឋជា 
មធ្យមចូ�ចិតតែនផ្កសាធារណៈ និងគទបមាងសង្គមក្ពុង 
ទគា�្ំរណងកាត់្រន្ថយចំ្យ ដូចជាមូ�និធិសមភាព  
សុខភាព (HEF) នដ�បាន្រទងកើនតបមូវការទសវានថទាំ 
សុខភាពក្ពុងចំទ្មអ្កបកីបក។ 

សមភាពននការចំ្យទ�ើសុខភាព 

ការចំោយគលើសុខភាព (ភាគរយននបបាក់ចំណូល) 
និងការចំោយគលើសុខភាពដ៏�ួសគ�តុបានធ្លាក់ចុះ  

ថាកាត់ និងអបតាមរណភាពពីជំងឺដូចជា ទរាគរលាកសួត 
និងកបញ្ជិ� នដ�ស្ថិតក្ពុងចំ្ត់ថានាក់េី្រី និងេី១០  
ទដាយន�កពីគានាននមូ�ទហតុចម្បងៗ្រំផុត ្រ្ដា�ឲ្យ 
មានមរណភាពសបមា្រ់កុមារទបកាមបបាំឆ្នាំ។ ផ�វិបាកចុង 
ទបកាយននចំនួនបគ្រដណដា្រ់ខុសៗគានាក្ពុងវិធានការការពារ 
ជំងឺ និងេមាលា្រ់ការនថរកសាសុខភាព គឺមានភាពមិនបស្រ 
សុីគានាជាមួយនឹងអបតាមរណភាពននបកុមមនុស្បបាំោក់ 
នដ�ជាអ្កមាន។ 

អ្កបកីបកគបចើនជាង ៩០ ភាគរយគៅរកគសវាកម្ម  
នថរកសាសុខភាពគពលមានជំងឺ ប៉ុនន្តភាគគបចើនគៅរកគសវា 
កម្មពីឱសថដ្ឋាន និងទីផសារលក់ឱសថោមនអាជាញាប័ណ្ណ។  
ភាគរយននជនបកីបកទៅរកទសវាកម្នថរកសាសុខភាពទៅ 
ទព�មានជំងឺ ទកើនទ�ើងពី ៦២ ភាគរយ ក្ពុងឆ្នាំ២០០៤ 
ទៅ ៩២ ភាគរយ ក្ពុងឆ្នាំ២០១១។ ទនះជានិោនាការគួរឲ្យ 
ទ�ើកសរទសើរ។ ភាគរយននជនបកីបកនស្ងរកការនថទាំ 
សុខភាពក្ពុងវិស័យសាធារណៈ ទកើនទ�ើងក្ពុងកបមិតទថរ 
ោ្រ់ពីឆ្នាំ២០០៤ ទៅ ឆ្នាំ២០០៩ ្រ៉ុននតែ ទបកាយមកបាន 
ធាលាក់ចុះពី ២៦ ភាគរយ ក្ពុងឆ្នាំ២០០៩ ទៅ ១៦ភាគរយ 
ក្ពុងឆ្នាំ២០១១ ទដាយ ៣៥ ភាគរយនស្ងរកការនថទាំ 
សុខភាពក្ពុងវិស័យឯកជន និង ៤៨ ភាគរយនស្ងរក 
ការនថទាំសុខភាព តាមរយៈហាង�ក់ឱសថ និងទបរៅ 
វិស័យសុខាភិបា�។ ក្ពុងឆ្នាំ ២០១១ ប្រភពនដ�ជន 
បកីបកេេួ�ការពយាបា� គឺហាងនិងេីផសារ�ក់ឱសថ 
នដ�គាមនអាជាញា្រ័ណ្ណ (៤៧ ភាគរយ) មណ្ឌ�សុខភាព 
(១៣ ភាគរយ) 

ឱសថសាថានឯកជន (១៣ ភាគរយ) និងអ្កផ្ដ�់ 
ទសវានផ្កទវជ្ជសាបសតែឯកជនដនេទេៀត (៩ ភាគរយ)។ 
្រនន្ថមពីទ�ើទោះ ចំនួនការទប្រើបបាស់មនទីរទពេ្យថានាក់ទខតតែ  
និងថានាក់បសុករ្រស់អ្កបកីបកធាលាក់ចុះពាក់ក្ដា�ពីឆ្នាំ 
២០០៧ ដ�់ ឆ្នាំ២០១១ (ទៅបតឹមនត ១,៤ ភាគរយ និង 
០,៦ ភាគរយទដាយន�កពីគានា)។ អ្កមាន្រំផុតនស្ងរក 
ទសវាកម្ប្រនហ�ជា ៣ភាគ៤ដងពីវិស័យឯកជន ្រ៉ុននតែ 
ពួកទគមានេំទោរក្ពុងការទប្រើបបាស់មនទីរទពេ្យថានាក់ បសុក 
ថានាក់ទខតតែ ឬថានាក់ជាតិទបចើនជាងអ្កបកីបកចំនួនពីរដង 
(តារាង ២៤)។ ប្រជាព�រដ្ឋរស់ទៅេីបកុងភ្ំទពញគឺជាអ្ក
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៤២)។ ្រ៉ុននតែ ប្រជាព�រដ្ឋទៅជន្រេ្រច្ពុ្រ្បន្ចំ្យ 
២,៨ ភាគរយននបបាក់ចំណូ�រ្រស់ខលែលួនទ�ើសុខភាពទធៀ្រ 
ទៅនឹងចំនួន ១ ភាគរយ សបមា្រ់ព�រដ្ឋទៅភ្ំទពញ។ 
ការចំ្យទ�ើសុខភាពដ៏ហួសទហតុ (បតូវបានកំណត ់
និយមន័យថា ជាការចំ្យក្ពុងបគួសារទបចើនជាង ៤០  
ភាគរយននការចំ្យប្រោំឆ្នាំទ�ើវត្ថ ពុមិននមនជាចំណី 
អាហារទៅទ�ើសុខភាព) ជាមធ្យមទសទើរនត ៥ ភាគរយ 

ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០០៩ គដ្យស្រនតបបាក់ចំណូលគកើន 
និងការគកើនគ�ើងននការគបបើបបាស់គសវាកម្ម នដលមាន 
តនមលែទាប។ ការចំ្យទៅទ�ើសុខភាពអាចជាប្រភព 
ចម្បងននការទធ្ើឲ្យកាន់នតបកីបក។ ទ្រើគិតជាភាគរយននបបាក ់
ចំណូ�សរុ្រ ការចំ្យទៅទ�ើសុខភាពបានធាលាក់ចុះពី  
៣,៣ ភាគរយក្ពុងឆ្នាំ២០០៧ ទៅ ២,៥ភាគរយ ក្ពុង 
ឆ្នាំ ២០១១ សបមា្រ់ប្រជាព�រដ្ឋកម្ពុជា និង ោ្រ់ពី ២ 
ភាគរយ ទៅ ១,៥ ភាគរយ សបមា្រ់អ្កបកីបក (រូ្រភា� 

  % នស្ងរក 

ឆ្នាំ២០០៧

បកីបកបំផុត

% នស្ងរកការនថទាំសុខភាព ក្ពុងឆ្នាំ២០១១ ចំោយជាម្្យមឆ្នាំ ០៩ - ១១

បកីបកបំផុត មានបំផុត ជនបទ ភ្ំគពញ ទាំងអស់ បកីបកបំផុត

មន្ីរគពទ្យថានាក់ជាតិ ០,៧% ០,៩% ២,២% ១,៣% ៥,០% $៨៤ $៤ 

មន្ីរគពទ្យថានាក់គខត្ត ៣,៤% ១,៤% ២,៩% ១,៦% ០,៨% $៦៣ $៩ 

មន្ីរគពទ្យថានាក់បសុក ១,៩% ០,៦% ៣,៣% ២,៥% ០,០% $៣៤ $៨ 

មណ្ឌលសុខភាព /ប៉ុស្តិ៍សុខភាព ១៩,៦% ១៣,៤% ៣,៥% ៨,៨% ០,៥% $៧១ $១១ 

សរុបស្ធ្រណៈ ២៥,៦% ១៦,៣% ១១,៩% ១៤,២% ៦,៣% $៣៩ $៦ 

មន្ីរគពទ្យឯកជន ១,៥% ០,៧% ២,៨% ១,៦% ១,៥% $៥១ $១៨ 

គលែីនិកឯកជន ៩,០% ៦,៩% ១៩,៤% ១៣,៣% ១១,១% $៤៣ $១០

បុគ្គលិកនផ្កសុខភាពនដលបាន

បណដោដះបោដោលគៅបគប់ទីកននលែង 

១៩,៩% ៥,៨% ៨,៤% ៩,១% ៤,៣% $១៨ $១៧ 

ឱសថស្ថានឯកជន ៦,៩% ១២,៧% ៣៩,២% ១៦,២% ៦៨,២% $៨ $៥ 

សរុបនផ្កគវជ្ជស្បស្តឯកជន ៣៧,៣% ២៦,១% ៦៩,៨% ៤០,២% ៨៥,១% $២០ $៧ 

ហាង/ទីផសារលក់ឱសថ ៣៧,៤% ៤៦,៩% ១៤,១% ៣៥,៩% ៧,៦% $៤ $២ 

ឯកជនដនទគទៀត ២,៦% ៩,៣% ៣,០% ៧,៩% ០,០% $១៦ $៥ 

បគូនខ្មរ/គលាកសង្ឃ ០,៤% ០,៩% ០,៨% ១,០% ០,៦% $២៦ $២៤ 

សរុបនផ្កមិននមនគវជ្ជស្បស្តឯកជន ៤០,៤% ៥៧,១% ១៧,៩% ៤៤,៨% ៨,២% $៧ $៣ 

សរុ្ររួម ១០០ % ៩៩% ១០០% ៩៩% ៩៩% $១៨ $៥ 

តារាង ២៤៖  អ្កផ្ដល់នសវាសុខាភិបាលណដលមតរូវបាននមបើមបាស់ និងតន្្ជា្ធនាយ្ មបនេសក្្នុជា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ២០១១

ប្រភ�៖ ការបា៉ាន់សាមនរ្រស់្រុគ្គ�ិកធោគារពិភពទលាក នផ្អកទ�ើអ.ស.ស.ក ឆ្នាំ ២០០៧ ឆ្នាំ២០០៩ ឆ្នាំ២០១០ ឆ្នាំ២០១១។ 

* កំណត់សម្ាល់៖ តនមលែទ្លែើយត្រសបមា្រ់នតអ្កនដ�នស្ងរកការនថទាំសុខភាពក្ពុងប្រទភេអ្កផ្ដ�់ទសវាកម្នីមួយៗ។ ចំនួនសរុ្របតូវបានវិនិច្័យតាមរយៈ ការទប្រើបបាស់ជា 
ញឹកញា្រ់។ តារាងរាយការណ៍ពីេីកននលែងដំ្រូងនដ�ប្រជាព�រដ្ឋទៅនស្ងរកទសវានថទាំសុខភាព ក្ពុងចំទ្មចំនួនមនុស្នដ�មកេេួ�ទសវានថទាំសុខភាព។ នថលែចំ្យ 
ជាមធ្យមក្ពុងរយៈទព� ៣០ឆ្នាំកនលែងមកទនះ ប្រនហ�ជារួម្រញ្លូ�ការទៅកាន់កននលែងផ្ដ�់ទសវាដនេទេៀត និងបាន្រង្ហាញជាបបាក់ដុលាលារនដ�មានតនមលែទថរក្ពុងេីបកុងភ្ំទពញ 
(១ ដុលាលារអាទមរិក = ៤,០៤៤ ទរៀ�) 
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ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤ ឆ្នាំ ២០០៧ និងឆ្នាំ ២០០៩។ 
ការចំ្យទនះបានធាលាក់ចុះពី ៣,៦ ភាគរយ ក្ពុងឆ្នាំ 
២០១០ និងធាលាក់ម្ដងទេៀតទៅ ២,៨ ក្ពុងឆ្នាំ ២០១១។  
ការធាលាក់ចុះជាេូទៅននការចំ្យទ�ើសុខភាពជាភាគ- 
រយននបបាក់ចំណូ� និងការចំ្យហួសទហតុប្រនហ� 
ទដាយសារនតការ្រញ្ លូ�គានារវាងការទក ើនទ�ើងបបាក់ 
ចំណូ� និងការ្លាស់្រ្ដលូរទៅទប្រើទសវាកម្នដ�ចំ្យ 
តិច តាមរយៈឱសថសាថានឯកជន និងហាង�ក់ឱសថ។ 
ទៅកម្ពុជា ដូចជា្រ្ដាប្រទេសដនេ ការចំ្យទ�ើ  
សុខភាពហាក់ទកើនទ�ើងមិនសមាមាបតនឹងបបាក់ចំណូ� 
្លែពុះ្រញ្ចាំងពីការទប្រើបបាស់បបាក់ចំណូ�ោ៉ាងទបចើន និង 
�េ្ធភាពេេួ�បានទសវាសន្ំ។

…ប៉ុនន្ត ការចំោយគលើសុខភាពគៅនតជាបបភពដ៏ 
សំខាន់ននការបគងកើតឲ្យមានបំណុលរបស់អ្កបកីបក និង 
អ្កជិតបក និងអ្កជំងឺរាុំនរៃ។ ទទាះ្រីជាមានភាពប្រទសើរ 
ទ�ើង ចំនួនប្រជាព�រដ្ឋកម្ពុជានដ�បានបា៉ាន់សាមនចំនួន 
២ ភាគរយ ធាលាក់ទៅក្ពុងភាពបកីបកក្ពុង ឆ្នាំ២០១១ ទដាយ 
សារនតការចំ្យទ�ើសុខភាព នដ�ជាការធាលាក់ចុះ្រនតែិច 
ពី ៣ ភាគរយ ក្ពុងឆ្នាំ ២០០៤។ ការចំ្យទ�ើសុខភាព 
ទៅនតជា្រនទពុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសបមា្រ់អ្កបកីបក ទដាយមាន ១៨ 
ភាគរយននអ្កបកីបក្រទងក ើត្រំណុ� ទដាយសារនតការ 
ចំ្យទ�ើសុខភាព។ ការចំ្យទ�ើសុខភាពក៏ជា 
្រនទពុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសបមា្រ់បកុមបគួសាររ្រស់ប្រជាព�រដ្ឋកម្ពុជា  

ចំនួន ៩,៤ ភាគរយ នដ�បានរាយការណ៍ថា ោ៉ាងទហាច 
្ស់មានសមាជិកក្ពុងបគួសារមានាក់ធាលាក់ខលែ លួនឈីក្ពុងឆ្នា ំ
២០១១ (ទដាយសារជំងឺរាុំនរែ ឬរ្រួស)។ បកុម 
បគួសារបកីបកចំ្យ ២៥ ភាគរយននបបាក់ចំណូ�ប្រោំ 
នខក្ពុងមានាក់សបមា្រ់ជំងឺនដ�មានរយៈទព�យូរអនង្ង។ 
្ុ៉រននតែទៅជន្រេ ការចំ្យទ�ើសុខភាពជាមធ្យមសបមា្់រ 
ជំងឺរាុំនរែ គឺ ១២៥ ភាគរយននបបាក់ចំណូ�ក្ពុងមានាក់ នដ�
ោំឲ្យកាលាយជា្រនទពុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និង្រទងកើតឲ្យមាន្រំណុ� 
សបមា្រ់បគួសារទាំងមូ�។ 

មូលនិ្ិសមភាពសុខភាព (HEFs) និងគគបមាង 
ឧបត្ថម្ភដនទគទៀតបានកាត់បន្ថយចំោយ និងបំណុល 
របស់អ្កបកីបក គ�ើយបសបគពលជាមួយោនាបគងកើនការគបបើ 
បបាស់គសវាកម្មស្ធ្រណៈ។ មូ�និធិសមភាពសុខភាព 
(HEFs) បតូវបាន្រទងកើតទ�ើងដំ្រូង ទដាយអង្គការមិននមន 
រដាឋាភិបា� ក្ពុងចុងេសវត្រ៍េី ៩០ ទដើម្បី្រង់បបាក់នថលែទគង
ទពេ្យឲ្យអ្កបកីបក។ ទបកាយមកមូ�និធិទនះបតូវបានពបងីក 
ទៅដ�់បសុកប្រតិ្រតតែិ ចំនួន ៤៤ ក្ពុងចំទ្មបសុក 
ប្រតិ្រតតែិសរុ្រ៧៧ រ្រស់កម្ពុជាក្ពុងឆ្នាំ២០១៣។ ប្រនហ�
ជាពីរភាគ្រីននចំនួនអ្កបកីបកបតូវបានបគ្រដណដា្រ់ ទ្រើគិត 
តាមភូមិសាបសតែ ទហើយរដាឋាភិបា�ទ្រតែជាញាទដើម្បីសទបមចបាន
នូវចំនួនបគ្រដណដា្រ់ថានាក់ជាតិ ក្ពុងឆ្នាំ ២០១៥។ ការបគ្រ 
ដណដា្រ់ក៏បតូវបានពបងីកពីការនថរកសាសបមា្រ់អ្កទគងទពេ្យ 
ទៅទសវាកម្អ្កជំងឺធម្តានដ�មានមណ្ឌ�សុខភាព 

រូ្រភា� ៤២៖  ការែំណាយនលើសុខភាព គិតជាភាគរយននមបាក់ែំែូលសរុប

ប្រភ�៖ ធោគារពិភពទលាក, របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិភពទលាក។

ការោយវាយដ៏ខាលាំងកាលា បតូវបានកំណត់ថា ជាការោយវាយក្ពុងចំនួនទបចើនជាង ៤០ ភាគរយននការចំ្យទបរៅពីចំណីអាហារ ទៅទ�ើសុខភាព។ 

ការចំ្យទ�ើសុខភាពទាំងអស់ ការចំ្យទ�ើសុខភាពោ៉ាងខាលាំងកាលា
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បតឹមនត ១០ ភាគរយននជនបកីបកនដ�បតូវរាយការណ៍ថា 
បានទប្រើបបាស់មូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) ឬកាត 
ទផ្ងៗទដើម្ប ីេេួ�បានការពយាបា�ទដាយឥតគិតនថលែ 
ឬទដាយមានឧ្រត្ថម្ភធនប្រនហ� ១០ ភាគរយទេៀតបតូវ 
រាយការណ៍ថា បានទប្រើបបាស់អតតែសញ្ញាណ្រ័ណ្ណជនបកីបក 
រ្រស់ខលែលួន ្រ៉ុននតែមាន ៤ ភាគរយ នដ�មានកាត មូ�និធិ 
្រ៉ុននតែមិនបានទប្រើ។ ដូទច្ះ ប្រនហ�ជា ៨០ ភាគរយនន 
ជនបកីបកមិនមាន�េ្ធភាពេេួ�បានការពយាបា�ទដាយ 
ឥតគិតនថលែ ឬទដាយមានឧ្រត្ថម្ភធន។ ប្រនហ�ជា ៥ 
ភាគរយននបកុមបគួសារកបមិតេី ៣ និង េី ៤ ក្ពុងចំទ្ម 
បកុមមនុស្បបាំោក់ នដ�មាន្រំផុត បតូវបានរាយការណ៍ថា 
បានទប្រើអតតែសញ្ញា្រ័ណ្ណជនបកីបករ្រស់ខលែលួន ឬកាតឧ្រត្ថម្ភ 
ធនដនេទេៀត ទដើម្បីេេួ�ការពយាបា� នដ�ទនះទដាយ 
សារនតកំហុសក្ពុងប្រព័ន្ធអតតែសញ្ញា្រ័ណ្ណជនបកីបក (រូ្រភា� 

៤៣)។

ការសទង់មតិពីសុខភាព និងភូមិសាបសតែរ្រស់ប្រទេស 
កម្ពុជា (CDHS) ក្ពុងឆ្នាំ២០១០ ក៏បានរកទ�ើញអបតាការ 
ទប្រើបបាស់ទា្រមិននមនមាននតចំទពាះមូ�និធិសមភាព 
សុខភាពទោះទេ ្រ៉ុននតែក៏មានការទប្រើបបាស់ចំទពាះការធាោ 
រា៉្រ់រងសុខភាពក្ពុងថានាក់មូ�ដាឋានរ្រស់អ្កបកីបកផងនដរ៖ 
បតឹមនត ៤ ភាគរយ ននបកុមមនុស្បបំាោក់នដ�បកីបក្ំរផុត 
បតូវរាយការណ៍ថា មូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) 
ជាអ្កចំ្យទ�ើទសវាកម្សុខភាព (និង១ ភាគរយ  
តាមរយៈការធាោរ៉ា្់ររងសុខភាពក្ពុងថានាក់មូ�ដាឋាន)។ មិន 
បតឹមនត្រ៉ុទ្ណះ ១៨ ភាគរយននអ្កបកីបកខ្ី�ុយទដាយ 
មានការបបាក់ ១០ ភាគរយខ្ី�ុយទដាយគាមនការបបាក់ 
និង ៩ ភាគរយ�ក់បេព្យសម្បតតែិទដើម្បីចំ្យទ�ើទសវា 
នថទាំសុខភាព (រូ្រភា� ៤៤)។ ផទពុយមកវិញ បកុមមនុស្ 
បបាំោក់នដ�មាន្រំផុតកបមខ្ីឬ�ក់បេព្យសម្បតតែិទដើម្ប ី
ចំ្យទ�ើទសវាកម្សុខភាព្ស់។ មួយវិញទេៀត 
ការសិកសាថ្ីៗ (GIZ ឆ្នាំ ២០១១ និង Ir ឆ្នាំ ២០០៨)  
បាន្រង្ហាញថា រវាង ៣០ និង ៥០ ភាគរយននបកុម 
បគួសារអ្កបកីបក ឬបកីបក្រំផុត្រនតែប្រឈមមុខនឹងរោំង 
ហិរញ្ញវត្ថពុក្ពុងការេេួ�បានការពយាបា�ជំងឺ។ 

ការចំោយគលើគសវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាល 

ចំនួន ៣០០ ក្ពុងចំទ្ម ១,១០០ ទៅកម្ពុជាមាន  
�ក្ខណៈបគ្រ់បគាន់ក្ ពុងការេេួ�បានមូ�និធិសមភាព 
សុខភាព (HEFs) ទនះ។ មូ�និធិទាំងទនះបានកាលាយទៅ
ជាប្រភពសំខាន់ននបបាក់ចំណូ� នដ�អាច្រត់ន្រនបាន 
សបមា្រ់ទសវាកម្សាធារណៈ ទដាយ ៦០ ភាគរយនន  
បបាក់ចំណូ�បតូវបានទប្រើបបាស់សបមា្រ់ចំ្យទៅទ�ើ 
្រុគ្គ�ិក និងបបាក់ចំណូ�នដ�ទៅស�់សបមា្រ់នថលែប្រតិ- 
្រតតែិការ។ ជនបកីបកបតូវកំណត់ទដាយប្រព័ន្ធអតតែសញ្ញាណ- 
្រ័ណ្ណជនបកីបកនដ�បគ្រ់បគងទដាយបកសួងនផនការ ទដាយ 
ការទចញកាតសបមា្រ់ទប្រើមូ�និធិ។ ្រ៉ុននតែ ប្រតិ្រតតែិករ 
មូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFOs ជាេូទៅគឺអង្គការ 
មិននមនរដាឋាភិបា�) ក៏បានទប្រើប្រព័ន្ធ "្រោទា្់រពីអតតែសញ្ញាណ- 
្័រណ្ណ" ទដើម្ីបផ្ដ�់ទសវាកមទ្ដាយឥតគិតនថលែទៅដ�់ជនបកីបក  
នដ�មិនមានកាតផងនដរ។ ប្រតិ្រតតែកិរមូ�និធិក៏បតូវេេួ� 
ខុសបតូវក្ ពុងការតាមដានគុណភាពននទសវាកម្នថរកសា 
សុខភាពសបមា្រ់ជនបកីបក និងធាោថាពួកទគនឹងមិនបតូវ 
្រង់បបាក់្រនន្ថម។ ការវាយតនមលែផ�្រ៉ះពា�់ោទព�ថ្ីៗ 
ទនះបានរកទ�ើញថា គទបមាងមូ�និធិសមភាពសុខភាព 
(HEFs) នដ�បគ្រ់បគងទដាយប្រតិ្រតតែិករ នដ�ជា្រុគ្គ� 
េី្រីបតូវបានកាត់្រន្ថយ ្រ៉ុននតែមិនទាន់បាន�ុ្រ្រំបាត់ការ 
ចំ្យទ�ើសុខភាពដ៏ទបចើនទ�ើស�្រ់រ្រស់អ្កបកីបក 
និងកាត់្រន្ថយភាពជា្រ់្រំណុ�ទោះទេ។ ការវាយតនមលែក ៏
បានរកទ�ើញពីការទធ្ ើការរួមគានាជាវិជ្ជមានរវាងមូ�និធិ 
សមភាពសុខភាព (HEFs) និងអនតែរាគមន៍ ខាងនផ្កផ្គត់- 
ផ្គង់ ដូចជាកិច្សនយាផ្ដ�់ទសវាសុខភាព (Flores, et.al, 
ឆ្នាំ ២០១១) ។ 

ប៉ុនន្ត ចំនួនបគបដណដោប់ និងការគបបើបបាស់មូលនិ្ិ 
សមភាពសុខភាពគៅនតមានកបមិតទាបគៅគ�ើយ គដ្យ 
ស្រនតចំនួនបគបដណដោប់ននបបព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជន 
បកីបកមានមិនទាន់គពញគលញ និងចគោលាះនដលអាចគកើត
មានក្ពុងការនចកចាយកាត ក៏ដូចជាការគបបើបបាស់គសវា 
ស្ធ្រណៈកបមិតទាប។ ទទាះ្រីជាចំនួនបគ្រដណដា្រ់ជា 
�ក្ខណៈបេឹសតែីរ្រស់មូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) 
មានកបមិតខ្ស់ និងគទបមាងសំ្រុបតធាោនដ�ជនបកីបក  
ភាគទបចើនមិនមានកាតមូ�និធិ និងអ្កនដ�មានកាត  
ទព�ខលែះមិនបានទប្រើ។ ក្ពុង អ.ស.ស.ក ឆ្នា២ំ០១១ ប្រនហ�  
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ជីវភាពធូរធារហាក់ដូចជាអាចេេួ�បានការឧ្រត្ថម្ភធន 
រ្រស់រដាឋាភិបា�ទៅរកមនទីរទពេ្យថានាក់ជាតិ ឬថានាក់ទខតតែ។ 
េីពីរ គុណភាព និងប្រសិេ្ធភាពននការន្រងនចកធនធានក្ពុង 
ចំទ្មថានាក់ទខតតែអាចនឹងបតូវបានទធ្ើទ�ើងទដាយមានតមាលា- 
ភាពជាងទនះ រួមទាំងការយកភាពបកីបកមកទធ្ើជាគុណ- 
សម្បតតែិននការន្រងនចកផងនដរ។ េី្រី ៧០ ភាគរយនន 
ធនធានទាំងអស់រ្រស់បកសួងសុខាភិបា�បតូវបានបគ្រ ់
បគងទដាយថានាក់ក្ដា� (រួមទាំងការេិញថានាំ និងឧ្រ- 
ករណ៍) នដ�ធនធាន្រនន្ថមទេៀតនឹងបតូវ្រញ្ជលូនទៅមណ្ឌ� 
សុខភាព និងមនទីរទពេ្យ។ ចុងទបកាយបកសួងសុខាភិបា� 
ោយវាយប្រនហ�ជាពាក់ក្ដា�ននថវិកាសរុ្ររ្រស់ខលែលួន 
ទៅទ�ើឱសថ (ការសន្ំោ៉ាងទបចើនសន្ធឹកសោធា្រ់អាចទកើត 
ទ�ើងតាមរយៈការេិញឱសថ និងសមាភារៈនដ�មានប្រសិេ្ធ- 
ភាពជាងមុន)។ ការសន្ំទាំង ទនះអាចបតូវបានទប្រើបបាស់ 
ទដើម្បី្រទងកើន និងទធ្ើឲ្យសុីជទបរៅចំទពាះចំនួនបគ្រដណដា្រ់នន
សមភាពនដ�ជាអាេិភាពក្ពុងការ្រទងកើនប្រសិេ្ធភាពនផ្ក 
អនតែរាគមន៍ រួមទាំងមូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) 
ផងនដរ។ 

ជាទូគៅជួយដល់ជនបកីបក ប៉ុនន្តសមភាព និងបបសិទ្ធភាព 
ននការចំោយស្ធ្រណៈអាចនឹងគកើនគ�ើង និងសង្ឃឹម 
ថានថលែចំោយដ៏គលើសលប់បតូវបានកាត់បន្ថយ។ ការចំ- 
្យដ៏ទ�ើស�្រ់គឺជាប្រភពសំខាន់្រំផ ុតសបមា្រ ់
ហិរញ្ញ្រ្បទានទ�ើទសវាសុខភាពទៅកម្ពុជា។ ការចំ្យ  
រ្រស់រដាឋាភិបា�ទៅទ�ើសុខភាពទកើនទ�ើងពីប្រនហ� 
០,៨ ភាគរយនន ផ.ស.ស (GDP) ក្ពុងឆ្នាំ ២០០០ ទៅ 
ប្រនហ� ១,៤  ភាគរយនន ផ.ស.ស ក្ពុងឆ្នាំ ២០១០ 
(ប្រនហ� ១១ ភាគរយននថវិកាជាតិ) ទស្ើនឹងមួយភាគ  
បបំាននចំនួនការោយវាយទ�ើសុខភាពទៅកម្ពុជា។ ការផ្ដ�់ 
ហិរញ្ញ្រ្បទានរ្រស់មាចាស់ជំនួយមកពីខាងទបរៅទស្ ើនឹង 
ប្រនហ� ០,៨  ភាគរយ នន ផ.ស.ស ្រ៉ុននតែបានផ្ដ�់ 
ការគាំបេជាទបចើនសបមា្រ់កម្វ ិធី និងអនតែរាគមន៍នផ្ក 
សុខភាពសំខាន់ៗសបមា្់រជនបកីបករួម្រញ្លូ�ទំាងមូ�និធិ 
សមភាពសុខភាព (HEFs) ផងនដរ។ ការពិនិត្យទមើ�ទ�ើង 
វិញទ�ើចំ្យសាធារណៈក្ពុងទព�ថ្ីៗបានគូស្រញ្ជាក់ 
ពីការរកទ�ើញនដ�ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន (ធោគារពិភព 
ទលាក ឆ្នាំ២០១១)។ េីមួយ ការចំ្យទ�ើការនថទាំ 
ចម្បង និងទសវាកម្្រង្ការគឺសបមា្រ់ជួយដ�់អ្កបកីបក 
ទដាយសារនតអក្បកីបកអាចេេួ�បានប្រទោជន៍មិនសមា- 
មាបតពីទសវាកម្ទាំងទនះ។ ផទពុយមកវិញ អ្កនដ�មាន 

ឧ្រត្ថម្ភធន-មានកាត

ការសន្ំ

ខ្ជីគាមនការបបាក់

មូ�និធិសមភាពសុខភាព សហគមន៍មានការធាោរា៉្រ់រង

�ក់បេព្យធន

ខ្ជីទដាយមានការបបាក់

បកីបក

បកីបក

មាន

មាន

ឧ្រត្ថម្ភធន-មានកាតជនបកីបក ឧ្រត្ថម្ភធន-ទហតុផ�ទផ្ង
មិនបតូវការ ្រ៉ុននតែមានកាត

%
 នន

បគ
ួសា

រ

%
 នន

បគ
ួសា

រ

រូ្រភា� ៤៣៖  ការនមបើមបាស់ការពនាយាបាលឧត្ថ្្ភធន ឆ្នាំ២០១១ រូ្រភា� ៤៤៖  មបភពេិរញ្ញវត្ថនុសមមាប់នសវាណថទាំសុខភាព ២០១១

ប្រភ�៖ អ.ស.ស.កឆ្នាំ២០១១។ ប្រភ�៖ អ.ស.ស.កឆ្នាំ២០១១។
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ជំងឺខ្ះបគា្រ់្មបកហមផងនដរ ទហើយមានការបា៉ាន់សាមន 
ថា ប្រនហ�ជាមួយភាគបបាំននអបតាមរណភាពរ្រស់បសតែី 
ជិតបគ្រ់នខ និងមួយភាគដ្រ់ននអបតាមរណភាពមាតាទៅ 
ជុំវិញពិភពទលាកមានមូ�ទហតុទដាយសារនតជំងឺខ្ះបគា្រ ់
្មបកហម ខ្ះជាតិនដក (Brabin ឆ្នាំ២០០១) ។ 
្រនន្ថមពីទ�ើទោះ ជំងឺខ្ះបគា្រ់្មបកហម្រ្ដា�ឲ្យ 
មានភាពប្រថុយប្រថានទកើនទ�ើងថា អាចនឹងសបមា�កូន 
មុនទព�កំណង់ និងេម្ងន់បសា�ទព�សបមា�កូន (រូ្រ 

ភា� ៤៥)។ ក្ពុងឆ្នាំ២០១០ មានបតឹមនត ៤៥ ភាគរយ នន 
ចំនួនបសតែីសរុ្រនដ�បតូវរាយការណ៍ថា បានេេួ�វីតា- 
មីនអា ជាតិនដក និងអាសុីដហ្លូ�ិក្រនន្ថមក្ពុងរយៈទព� 
៦នខ ្រោទា្រ់ពីការសបមា�កូនចុងទបកាយរ្រស់ពួកទគនដ�
ប្រនហ�ជា្លែពុះ្រញ្ចាំងការពិតនដ�ថា មានបតឹមនត ៦០ 
ភាគរយននចំនួនបសតែីសរុ្រេេួ�បានការនថរកសាសុខភាព 
មុនទព�សបមា�កូន និងទបកាយទព�សបមា�កូនោ៉ាង 
ដិតដ�់។ ដូទច្ះ ទេើ្រមានសកាដានុព�ភាពក្ពុងការកាត ់
្រន្ថយកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភរ្រស់មាតា (និងកុមារ) តាម 
រយៈការពបងឹងយន្ដការសបមា�កូន នដ�មានបសា្រ់ទាំង 
ទនះ និងទដើម្បី្រញ្លូ�នូវយុេ្ធសាបសតែ្រនន្ថមទេៀត។ ចំណុច
ទនះអាចរា្រ់្រញ្លូ�ទាំងការទផទរបបាក់ទៅអ្កបកីបក បសតែីមាន 
នផទទពាះ បតូវបានទ�ើកេឹកចិតតែឲ្យេេួ�ការនថរកសាសុខភាព
មុន និងទបកាយទព�សបមា� និងការទ�ើកកម្ស់នូវការ 
អ្រ់រំ និង�េ្ធភាពនស្ងរកអាហារមានជីវជាតិ។ 

អាហារ្រំ្រ៉នមាដាយ និងកុមារ 

បស្តីនដលខ្ះជីវជាតិបំប៉ន និងខ្ះបោប់្មបក�ម
គៅនតមានកបមិតខ្ស់។ ក្ពុងចំគោមបស្តីអាយុចគោលាះពី 
១៥ គៅ ៤៩ ឆ្នាំ ការបបឈមមួយនដលគៅដនដលគឺការ 
រាតតបាតកបមិតខ្ស់ននសន្ស្សន៍មា៉ាស់ខលែលួន (BMI) ទាប 
នដលគៅគថរ មិននបបបបួល ពីឆ្នាំ២០០០ គៅ ឆ្នាំ២០១០ 
គៅបបន�លជា ២០ ភាគរយ (រូ្រភា� ៤៥)។ ទនះជា 
ចំណុចគួរឲ្យបពួយបារម្ភ្រំផុត ទដាយសារនតវានឹង្រ្ដា�
ឲ្យមានផ�វិបាកអវិជ្ជមានសបមា្រ់កូនៗរ្រស់ពួកទគ 
ដូចជា េម្ងន់ទព�សបមា�កូនបសា�ជាងធមត្ា។ ចំនណក 
ចំណុចវិជ្ជមាន គឺមានការប្រទសើរទ�ើងគួរឲ្យោ្រ់អារម្ណ៍ 
នដ�បតូវបានរកទ�ើញក្ពុងនផ្កការរា�ដា�ននជំងឺខ្ះ 
បគា្រ់្មបកហមរ្រស់មាតា។ ្រ៉ុននតែ ជំងឺខ្ះបគា្រ់្ម 
បកហមទៅនតរាតតបាតខាលាំងក្ពុងចំទ្មបសតែីនដ�មានកូន 
ទបចើន (ទបចើនជាង្រួនោក់) មិនមានការអ្រ់រំ ឬការអ្រ់រំ 
មានកបមិត នដ�មាននផទទពាះ និងរស់ទៅក្ពុងបកុមបគួសារ 
បកីបកក្ពុងតំ្រន់ជន្រេ។ 

ការោំបទដល់មាតាឲ្យបានបគប់បោន់ តាមរយៈអាហារ 
បំប៉ន និងការអប់រំមានបបគោជន៍ោ៉ាងខាលាំងសបមាប់មាតា 
និងកូនរបស់គគ។ ឧទាហរណ៍ ការផ្ដ�់ថានាំបគា្រ់ជាតិនដក 
្រនន្ថមទៅដ�់បសតែីក្ពុងអំ�ពុងទព�មាននផទទពាះ មិននមន 
អាចការពារបានបតឹមនតមាដាយទោះទេ នតក៏ការពារទារកពី 

រូ្រភា� ៤៥៖  បញ្នាអាហារូបត្ថ្្ភរបស់មាតា និងកុមារ មបនេសក្្នុជា ឆ្នាំ២០០០ ២០០៥ និង ២០១០

ប្រភ�៖ CDHS ឆ្នាំ២០០០, ២០០៥, ២០១០។

បកិន េម្ងន់ទា្រ ស្គមសាគាំង

កុមារអាយុពី ០-៦០នខ បសតែីអាយុពី ១៥-៤៩ឆ្នាំ

ជំងឺខ្ះបគា្រ់្ម
បកហម

ជំងឺខ្ះបគា្រ់្ម
បកហម

កង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ អាហាររូ្រត្ថម្ភ
ទបចើនបជុ�
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្រទងកើតជាវដ្ដជីវិតដ៏កាចសាហាវ (Barker, ឆ្នាំ១៩៩៣)។

កង្ះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារោក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាព 
សង្គមគសដ្ឋកិច្ច ប៉ុនន្តកតាតាសំខាន់មួយគទៀត គឺកង្ះអាហា- 
រូបត្ថម្ភរបស់មាតាទមាលាប់បំគៅគដ្ះ និងការចិញ្ចឹមកូន និង 
លទ្ធភាពទទួលបានអោម័យ។ ការវិភាគបត�្រ់ទបកាយ 
ទដាយទប្រើេិន្ន័យ ការសទង់មតិសុខភាព និងភូមិសាបសតែ 
រ្រស់កម្ពុជា (CDHS) ្រង្ហាញថា កុមារេំនងជាគមខ្ង 
ឬខ្ះេម្ងន់ ប្រសិនទ្រើបកុមបគួសាររ្រស់ទគបកីបក ប្រសិនទ្រើ 
ការ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហជាេមាលា្រ់ធម្តា ក្ពុងសហគមន៍ 
រ្រស់ពួកទគ ប្រសិនទ្រើមាដាយរ្រស់ពួកទគមិនមានចំទណះ 
ដឹង ទហើយទ្រើពួកទគមិនបតូវបាន្រំទៅទដាះមាដាយ (រូ្រភា� 

៤៦)។ ការវិភាគទនះបាន្រង្ហាញ្រនន្ថមទេៀតថា បសតែីគមខ្ង 
េំនងជានឹងមានកូននដ�ខ្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ ្រោទា្រ់ពីបតូវបាន 
បគ្រ់បគង ទដាយសាថានភាពសង្គមទសដ្ឋកិច្ ការអ្រ់រំរ្រស ់
មាដាយ ការ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ និងេមាលា្រ់ការ្រំទៅទដាះ។ 
ចំណុចទនះ្រញ្ជាក់ថា កង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភមានផ�្រ៉ះពា�់
មកទ�ើជំោន់មួយទៅជំោន់មួយផងនដរ និងកំណត់ព ី
សារៈសំខាន់ននការដាក់េុននផ្កអាហារ្រំ្រ៉នសបមា្រ់កុមារ
ក្ពុងដំ្ក់កា�ដំ្រូង ជាពិទសសទក្ងបសី។ ការ្រំទៅ 
ទដាះ្រនន្ថមនឹង�្អប្រទសើរជាងមុន ្រោទា្រ់ពីអាយុបាន ៦  
នខ បានជួយកាត់្រន្ថយការរាតតបាតននចំនួនកុមារខ្ះ 
េម្ងន់។ ចំណុចទនះគូស្រញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ នដ�មិន 
បតឹមនតភាពចបមុះននចំណីអាហារ ្រ៉ុននតែនថមទាំងទព�ទវលា 

គទាះបីជាមានការគកើនគ�ើងពីឆ្នាំ២០០០ការអភិវឌ្ឍន៍ 
ននកងះ្អាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារគៅនឹងថកល់ គ�ើយការបាក់ 
កមាលាំងបានគកើនគ�ើងចាប់ពី ឆ្នាំ២០០៥ ជាមួយនឹងការ 
ជាប់ទាក់ទងដ៏សំខាន់ក្ ពុងការអភិវឌ្ឍន៍្នធ្នមនុស្ស  
និងសុខមាលភាព (រូ្រភា� ៤៥)។ ក្ពុងឆ្នាំ ២០១០ ការ  
រាតតបាតននជំងឺគមខ្ង កុមារខ្ះេម្ងន់ និងការបាក់កមាលាំង 
គឺ ប្រនហ� ៤០ ភាគរយ ២៨ ភាគរយ និង ១១ភាគរយ 
ទដាយន�កពីគានា និងជំងឺខ្ះបគា្រ់្មបកហមគឺស្ថិតទៅ 
ក្ពុងកបមិតរា�ដា�បតង់ ៥៥ ភាគរយននចំនួនកុមារ 
ទបកាមអាយុបបាំឆ្នាំ។ កង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភរ្រស់កុមារជាមូ�- 
ទហតុមួយ្រ្ដា�ឲ្យកុមារសាលា្រ់ប្រនហ� ៦.៤០០ ោក ់
ក្ពុងមួយឆ្នាំ។ ប្រទេសកម្ពុជាបតូវបានបា៉ាន់សាមនថា បាន 
បាត់្រង់ថវិកា ១៤៦ លានដុលាលារ (គិតជាេឹកបបាក់ 
ផ.ស.ស) ទដាយសារកង្ះជាតិវីតាមីន និងជាតិនរែជាទរៀង 
រា�់ឆ្នាំ។ ផ�វិបាករយៈទព�យូរននកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ 
រ្រស់កុមារ គឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ្រ្ដា�ឲ្យមានការ    
អភិវឌ្ឍនផ្កកបមិតយ�់ដឹងរ្រស់អ្កបកីបក នដ�្រ៉ះពា�់ 
ដ�់ការ្រទងកើតធនធានមនុស្ និងកំទណើនទសដ្ឋកិច្។ 
មនុស្ទពញវ័យនដ�ខ្ះអាហារូ្រត្ថម្ភតាំងពីកុមារភាព 
មិនបតឹមនតសាលា្រ់ទៅអាយុតិចទោះទេ នតនថមទាំងមាន 
អបតាមានជំងឺរាុំនរែខ្ស់ទេៀតផង។ ្រនន្ថមពីទ�ើទោះ ទក្ង  
បសីនដ�មិនេេួ�បានអាហារូ្រត្ថម្ភបគ្រ់បគាន់ក្ ពុងរយៈ 
ទព�ពីរឬ្រីឆ្នាំ ក្ពុងរយៈទព�ដំ្រូងៗននជីវិតរ្រស់ពួកទគ  
េំនងអាចមានកូននដ�អាចសាលា្រ់ក្ពុងវ័យទក្ង ដូទច្ះបាន

រូ្រភា� ៤៦៖  កុមារគ្ខ្ងនោយសារ កម្ិតមេពនាយស្នាបត្តិ ការអប់រំ និងការបំនៅនោះរបស់កុមារ និងការបននាទនារបង់ក្នុងេីែំេ

ប្រភ�៖ CDHS ឆ្នាំ២០០០, ២០០៥, ២០១០។

្រញ្ភាគបេព្យសម្បតតែិ ការអ្រ់រំរ្រស់មាតា ការ្រំទៅេឹកទដាះមាតោយ ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ

ឆ្នាំ ឆ្នាំ
គាមន

បគួសារ បគួសារ
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ចំនួនបា៉ាន់សាមនប្រនហ� ៨០,០០០ោក់េេួ�បានការ 
ពយាបា�ពិទសសទដាយ ចំណីអាហារសទនង្គាះ្រោទាន់  
(UNICEF)។ការអនតែរាគមន៍មួយចំនួន ទដើម្បីកាត់្រន្ថយ 
កង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភបតូវបានទធ្ើការសាក�្បងបានទជាគជ័យ 
ទៅបគ្រ់េីកននលែងទាំងអស់និងមានការេេួ�សាគា�់ថា ការ 
អនតែរាគមន៍ទាំងទោះមានដូចជា ការ្រទងកើនជីវជាតិក្ពុងចំណ ី
អាហារអាចទដាះបសាយនូវកង្ះអាហារ្រំ្រ៉ន្រោទា្រ់្រន្ំ 
បាន។ ការកំណត់រ្រស់សហគមន៍ចំទពាះកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ឬការទ�ើកកម្ស់ការចិញ្ឹម្រនន្ថម និងចបមុះតាម 
រយៈកម្វិធីពហុវិស័យរ្រស់មូ�ដាឋាន្រង្ហាញឲ្យទ�ើញពី 
យុេ្ធសាបសតែទប្រើបបាស់នថលែទដើមោ៉ាងមានប្រសិេ្ធភាព ក្ពុង 
ការកាត់្រន្ថយកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ។ ្រ៉ុននតែ ទៅកម្ពុជា អំ្រិ� 
អី៊យូ៉ត (នដ�្រច្ពុ្រ្បនទ្ៅដ�់ ៨៣ ភាគរយននបកុមបគួសារ 
ទាំងអស់) គឺជាអាហារ្រទងកើនជីវជាតិមួយមុខ នដ�បតូវ 
បានផ�ិតក្ពុងបេង់បទាយធំ (UNICEF) ។

ទសចក្ដីសន្ិដាឋាន និងអនុសាសន៍ទគា�នទោ- 
បាយ 

សមិទ្ធិផលខាងវិស័យសុខភាពបានគកើនគ�ើងគួរឲ្យ 
កត់សមាគាល់។ ក៏ប៉ុនន្ត គមាលាតរវាងអ្កបកនិងអ្ក្ូរធ្រជាង
មុន គៅនតមានទំ�ំ្ំក្ពុងវិស័យមួយគនះ។ គមាលាត្ំគនះ  
្លែ ពុះឲ្យគ�ើញនូវកង្ះខាតននវ ិស្លភាពរបស់កម្មវ ិ្ ី 
ឧបត្ថម្ភសគ្ង្គាះជីវិតោោ និងគមាលាតននគុណភាពគសវា 
នថទាំសុខភាព។ ឧបសគ្គចម្បងនដលរាំងខ្ប់ពលរដ្ឋង្យ 

ដ៏បតឹមបតូវក្ពុងការ្ដាច់ទដាះផងនដរ។15 (Caulfield ឆ្នាំ 
១៩៩៦) �េ្ធផ�ទនះមានភាពសុីសង្វាក់នឹងអនក្ខរកម ្
អនតែរជាត ិ (Bhutta ឆ្នាំ២០០៨) និងកំណត់សមាគា�់ពី 
សារៈសំខាន់ននការនថទាំសុខភាពមាដាយ និងកុមារក្ពុង 
�ក្ខណៈរួមគានា។

បបគទសកម្ ពុជាមានបទពិគស្្ន៍ននដំគណើរការដ៏ 
សំខាន់ ក្ពុងការគលើកកម្ស់ការបំគៅគដ្ះនតមួយមុខ និង 
កាត់បន្ថយការបគោទារបង់ក្ពុងទីចំ� ក្ពុងចំគោមការអភិ- 
វឌ្ឍន៍ដនទគទៀត បុ៉នន្តការយកចិត្តទុកដ្ក់បនន្ថមគឺចំាបាច់។  
ក្ពុងឆ្នាំ២០១០ ចំនួន ៧០ ភាគរយននសហគមន៍ទៅ 
នត្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ។ មាននត ៥០ ភាគរយននបកុម 
បគ ួសារទៅកម្ ពុជាមាន�េ្ធភាពទប្រើបបាស់េឹកសាអាត។ 
ក្ពុងឆ្នាដំនដ�មានទកង្បសីនត ១ ោក់ក្ពុងចំទ្ម ៤ោក់ 
បានចុះទ្មះចូ�ទរៀនសាលាមធ្យមសិកសា នដ�ជាកតាតោ 
ប្រថុយប្រថានសបមា្រ់ទក្ងជំោន់ថ្ ីនដ�ទកើតទចញពី 
ពួកទគទាំងទនះ នដ�ទធ្ើឲ្យ្រញ្ហាទកើតមានជា្រនតែ។ មាតា 
ចំនួន ៣០ ភាគរយ មិនបាន្រំទៅទដាះនតមួយមុខ មាន 
២០ ភាគរយ ខ្ះេម្ងន់ និង ៤៥ ភាគរយមានជំងឺខ្ះ 
បគា្រ់្មបកហម នដ�ទនះគូស្រញ្ជាក់ពីតបមូវការក្ពុង 
ការទធ្ើឲ្យសុខភាពមាតាមានការប្រទសើរទ�ើង និងកាត់ 
្រន្ថយេម្ងន់បសា�ក្ពុងទព�ទកើត (តារាង ២៥) ។ ្រនន្ថមព ី
ទ�ើទោះមាន ៧៦ ភាគរយននកុមារមិនបានេេួ�រ្រ្រ 
អាហារជាអ្រ្ប្ររិមា ទហើយចំទពាះនផ្កពយាបា�មានបតឹម 
នត ១ ភាគរយននកុមារនដ�ខ្ះខាតអាហារូ្រត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ 

កតាតានដលអាចបងកឲ្យខ្ះអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារ គមាលាត

ការ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ ៧០% ននប្រជាជនសរុ្រ ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ

គាមន�េ្ធភាពទប្រើបបាស់េឹកសាអាត ៥០% ននបគួសារទាំងអស់ គាមនេឹកសាអាតទប្រើបបាស់

ការអ្រ់រំរ្រស់មាតាមានកបមិតទា្រ ៣០% ននមាដាយ ពុំេេួ�បានការអ្រ់រំ

ពុំ្រំទៅេឹកទដាះមាតោយនតមួយមុខ អំ�ពុង ៦ នខដំ្រូង ៣០% ពុំ្រំទៅេឹកទដាះមាតោយនតមួយមុខ អំ�ពុង ៦ នខដំ្រូង

កបមិតទា្រននសនទស្ន៍មា៉ាសខលែលួន(BMI)រ្រស់មាតោយ ២០% ននមាតាយមានសន្ស្សន៍មា៉ាសខលែលួនទាប

មាដោយខ្ះ្មបក�ម ៤៥% ននមាតាយខ្ះ្មបក�ម

តារាង ២៥៖  អន្តរាគ្ន៍អាេិភាពណដលមានសកា្នានុពលក្នុងការកាត់បន្ថយកង្ះអាហារូបត្ថ្្ភបណន្ថ្នេៀត 

ប្រភ�៖ CHDS ឆ្នាំ២០១០។ 
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រកសាតនមលែគបបើបបាស់ដ៏ទាបក្ពុងវិស័យស្ធ្រណៈ គដើម្ប ី
គចៀសវាងបន្ពុក្្ងន់្្ងរខាលាំងដល់អ្កជិតបក។ ការគបបើបបាស់ 
មូលនិ្ិសមភាពសុខភាព (HEFs) ទាបនដលបាន 
រាយការណ៍ និងគគបមាងឧបត្ថម្ភ្នដនទគទៀតកំពុងនត 
មានការគួរឲ្យបពួយបារម្ភ គដ្យស្រនតមានកំ�ុសជាក់-
លាក់ក្ពុងការដកគចញ និងការបញ្ចលូលគ្មះក្ពុងបបព័ន្ធ 
អត្តសញ្ញាណរបស់អ្កបកីបក។

ការអនុវតតែ និងតាមដាន ប្រព័ន្ធអតតែសញ្ញាណរ្រស់អ្ក 
បកីបក និងមូ�និធិសមភាពសុខភាព ្រោទា្រ់ពីប្រព័ន្ធអតតែ- 
សញ្ញាណអ្កបកីបក គួរនតបតូវបានពបងឹង ទដើម្បីធាោថាជន 
បកីបកពិតបបាកដេេួ�បានជំនួយ។ ្រនន្ថមពីទ�ើទោះ អ្ក 
បកីបកនដ�បានកំណត់ េេួ�បានកាតមូ�និធិ និងបតូវនត
បានដឹងអំពីអត្ថប្រទោជន៍ននកាតទនះ។ មូ�និធិសមភាព 
សុខភាព (HEFs)ក៏បតូវតបមូវឲ្យមានការ្រទងកើនឲ្យដ�់ថានាក់
ជាតិទដាយពបងីកការបគ្រដណដា្រ់ទៅមណ្ឌ�សុខភាព   
ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) ផ្ដ�់ 
ថវិកាឧ្រត្ថម្ភដ�់អ្កជំងឺធម្តា ក៏ដូចជាទសវាកម្សបមា្រ់ 
អ្កជំងឺនដ�បតូវទគងទពេ្យ។ យនតែការបតួតពិនិត្យមូ�និធិ 
សមភាពសុខភាព (HEFs) ក៏បតូវនតពបងឹង ទដើម្បីធាោ 
គុណភាពរ្រស់ទសវាកម ្និងកាត់្រន្ថយការ្រង់បបាក់្រនន្ថម។ 

តនមលែទប្រើបបាស់ទា្របតូវនតរកសាេុកក្ពុងវិស័យសាធា- 
រណៈ ឲ្យបស្រគានាជាមួយនឹងការទ្រតែជាញាចិតតែរ្រស់រដាឋាភិបា� 
ក្ពុងការសទបមចបាននូវចំនួនបគ្រដណដា្រ់ទសវាសុខភាព 
ទពញពិភពទលាក ជាពិទសសក្ពុងកបមិតការនថទាំសុខភាព 
ចម្បងផងនដរ។ មិនបតឹមនត្រ៉ុទ្ណះ ការ្រទងកើតការបតួត- 
ពិនិត្យ និងការបគ្រ់បគងដ៏ខាលាំងកាលាទ�ើនថលែចំ្យរ្រស់អ្ក
ជំងឺនដ�មិនបតូវបានធាោទៅក្ពុងមនទីរទពេ្យសាធារណៈ  
ក៏បតូវទធ្ើទ�ើងទដើម្បីទចៀសវាងការចំ្យទ�ើស និងហួស- 
ទហតុ។ នថលែចំ្យ និងជទបមើសគួរនតបតូវបានពិោរ្ 
ទដើម្បីពបងីកការការពារសុខភាពសង្គមសបមា្រ់អ្កជិតបក 
និងវិស័យមិនផលែលូវការក្ពុងឆ្នាំ្រនតែ្រោទា្រ់ នដ�ោ៉ាងទហាច
្ស់ផ្ដ�់ការឧ្រត្ថម្ភធនមួយនផ្កពីរដាឋាភិបា�។ 

ការបង្ការ និងការគលើកកម្ស់សុខភាពននជំងឺរាុ ំនរ ៃ 
និងមិន្លែងក៏គួរនតបតូវបានពបងឹងផងនដរ គ�ើយយន្តការ 

រងគបោះបំផុតពីការទទួលបានផលបបគោជន៍ននកម្មវិ្ ី
ទំាងគនះគឺការទាត់គចាលរបស់សង្គម។ កតាតាចគោលាះបបគហាង 
ជាគបចើនក្ពុងបទង់បទាយជាបបព័ន្ធបានបងកលក្ខណៈឲ្យជន 
ង្យរងគបោះទាំងគោះ ពុំមានលទ្ធភាពទទួលបបគោជន៍ 
ពីបោតាកម្មវិ្ីឧបត្ថម្ភជាគបចើន។

រដាឋាភិបា�គួរនតផ្ដ�់អាេិភាពក្ពុងការ្រំបាត់ចទោលាះ 
សមភាព ក្ពុងសូចោករបគ្រដណដា្រ់ទដើម្បីជួយសទនង្គាះជីវិត 
នដ�រួមមានទាំងការនថរកសាសុខភាពមុន និងទបកាយទព� 
សបមា�កូន ការោក់ថានាំ្រង្ការ និងឧ្រករណ៍សបមា្រ់ 
សបមា�កូន។ ចំណុចទនះមានន័យថា ្រនង្រធនធានជា  
ទបចើនទៅរកនផក្ការនថរកសាសុខភាពចម្បង ធាោរកហិរញ្ញ- 
្រ្បទានឲ្យបានបគ្រ់បគាន់សបមា្រ់ចុះមូ�ដាឋានទៅកាន់ 
សហគមន៍ដាច់បសោ� និង្រទងកើនទសវាកម្បគ្រដណដា្រ់ 
ក្ពុងតំ្រន់ដាច់បសោ�។ ខាងអនតែរាគមន៍នផ្កតបមូវការ 
ដូចជា មូ�និធិសមភាពសុខភាព សំ្រុបតធាោ ឬការ 
ទផទរបបាក់អាចបតូវបានទប្រើបបាស់ ទដើម្បី្រទងកើន�េ្ធភាពទប្រើ 
បបាស់ការអនតែរាគមន៍សំខាន់ៗទាំងទនះ។ 

ការពិតនដ�អ្កបកីបកភាគទបចើនទៅទប្រើបបាស់ទសវា 
កម្ក្ពុងវិស័យឯកជនហាក់្រង្ហាញពីកបមិតគុណភាពទា្រ 
ននវិស័យសាធារណៈ។ គុណភាពននការនថរកសាសុខភាព  
ក្ពុងវិស័យសាធារណៈតបមូវឲ្យមានការវាយតនមលែនិង្រទងកើន 
ទ�ើងជា្រនតែ្រោទា្រ់ ទាំងគុណភាពនផ្កគលែីនិក និងការទ្លែើយ 
ត្រទៅនឹងអតិថិជននដ�បកីបក។ ចំណុចទនះនឹងតបមូវ 
ឲ្យមានការរួម្រញ្លូ�នូវ៖ ការវិនិទោគខាងការ្រណតោតះ 
្រ្ដា� និង្ររិកាខា, ការពបងឹងការតាមដាន និងពិនិត្យ  
ទមើ�គុណភាពនផ្កគលែីនិកទដាយបកសួងសុខាភិបា�, ការ 
ពបងឹងការពិនិត្យ និងការបគ្រ់បគងទ�ើអ្កផ្ដ�់ទសវាសុខ- 
ភាពឯកជន និងមិនផលែលូវការ, និងគណទនយ្យភាពសង្គមនដ� 
ប្រទសើរជាងទនះទៅដ�់ព�រដ្ឋនិងរដ្ឋអំ្ចមូ�ដាឋាន 
ក្ពុង្ររិ្រេននដំទណើរការវិសហមជ្ឈការ។ 

ការការោរនផ្ក�ិរញ្ញវត្ថពុសបមាប់អ្កបកីបក និងអ្ក 
ជិតបកបតូវគ្្ើឲ្យកាន់នតបបគសើរគ�ើង តាមរយៈការបគងកើន 
ចំនួនបគបដណដោប់ននអត្តសញ្ញាណរបស់អ្កបកីបក និង 
មូលនិ្ិសមភាពសុខភាព បសបគពលជាមួយគោះ បតូវ 
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រ្រស់កុមារក្ពុងមនទីរសុខភាពសាធារណៈ និងទធ្ើឲ្យប្រទសើរ 
ទ�ើងនូវការនចកោយអាហារ្រំ្រ៉នកបមិតតូច និងចំនួន 
បគ្រដណដា្រ់ទៅទ�ើបសតែីមាននផទទពាះ និងកុមារ។ 

កម្វិធីទៅក្ពុងមូ�ដាឋានគួរនត្រទងកើតទ�ើង មិននមនបតឹម 
នតជំរុញឲ្យមានរ្រ្រអាហារចបមុះ និងេមាលា្រ់�្អក្ពុងការ 
ចិញ្ឹមកូនទោះទេ ្រ៉ ុននតែក៏គួរនតទធ្ ើឲ្យប្រទសើរទ�ើងនផ្ក 
អោម័យ និងកាត់្រន្ថយការ្រទោទារ្រង់ក្ពុងេីចំហ។ ចំណុច 
ទនះបតូវការ្រំទពញ្រនន្ថម ទដាយការទធ្ើឲ្យមហលូ្រអាហារមាន 
ជីវជាតិជាងមុន និងយុេ្ធោការ្រនន្ថមអាហារ្រំ្រ៉នកបមិត 
តូច នដ�ទៅមុខសញ្ញាទៅកុមារ ក្ពុងដំ្ក់កា�ដំ្រូង 
ក្ពុងជីវិតរ្រស់ពួកទគ។ 

ចំណាំផជើងទំ�័រ

4.  បកសួងទាំង ១៤ ទនះ មាន បកសួងអ្រ់រំ, បកសួង 
សុខាភិបា�, បកសួងការង្រនិង្រណតោតះ្រ ត្ោ�វិជាជា- 
ជីវៈ, បកសួងកសិកម្ រុកាខាប្រមាញ់ និងទនសាេ, 
បកសួងការពារជាតិ, បកសួងធម្ការ និងសាសោ, 
បកសួងវ្រ្បធ៌មនិងវិចិបតសិ�្បៈ, បកសួងទសដ្ឋកិច ្និង 
ហិរញ្ញវត្ថពុ, បកសួងមហានផទ, បកសួងសាធារណៈការ 
និងដឹកជញ្ជលូន, បកសួងឧសសាហកម្ នរែ និងថាមព�, 
បកសួងសង្គមកិច,្ េីសតែីការគណៈរដ្ឋមននតែី និងធោគារ 
ជាតិននកម្ពុជា។

5. ESP បតូវបាននកសបមួ�ទៅឆ្នាំ២០០៤ ទហើយ ESP 
២០០៤-២០០៨ បតូវបាន្រទងកើតទ�ើង។ គាមនការនក 
នប្រធំដុំទ�ើយចំទពាះ ESP ២០០១ ដ�់២០០៥។

6. បេព្យសម្បតតែ ិបតូវបានកំណត់ទដាយបកុម្រញ្ភាគ 
ទ្រើទោងតាមការទប្រើបបាស់ ២០ ភាគរយ ននចំនួន 
ប្រជាព�រដ្ឋ ទៅក្ពុងបកុម្រញ្ភាគនីមួយៗ។

7.  ពីទបពាះថា អបតាចុះទ្មះចូ�ទរៀនដុ�ក៏នឹងរា្រ់ 
្រញ្លូ�នូវមនុស្ជំេង់ផងនដរ ដូចទនះ អបតាទនះ 
អាចមានតនមលែទ�ខទ�ើសពី ១០០ ភាគរយ។ ក៏្រ៉ុននតែ 
អាបតាចុះទ្មះសុេ្ធវិញ បតូវនតស្ថិតក្ពុងចទោលាះ ០ 
និង ១០០ ភាគរយ។ 

8. EMIS មិនទប្រើេិន្ន័យអាយុជាក់លាក់សបមា្រ់ការ

ការោរសង្គមសបមាប់ជំងឺរំុានរៃក៏គួរនតបតូវចាប់គផ្ើមអភិវឌ្ឍន៍។  
ជាមួយនឹងការទកើនទ�ើងននអាយុរស់ទៅជាមធ្យម និងការ 
បគ្រ់បគងជំងឺ្លែងនដ�ប្រទសើរជាងមុន ្រនទពុកននជំងឺនឹងង្ក
ទឆ្ពះទៅជំងឺមិន្លែងក្ពុងឆ្នាំ្រោទា្រ់ៗ។ ជំងឺរាុំនរែដូចជាជំង ឺ
្មរត់ខាលាំង និងការពយាបា�ជំងឺេឹកទោមនផ្អមនឹងកាលាយ
ទៅជា្រនទពុក្រនន្ថមសបមា្រ់អ្កបកីបក ក៏ដូចជាអ្កមានផង 
នដរ។ ជំងឺទ្រះដូងនិងសរនស្ម និងជំងឺមហារីកនឹង 
្រ្ដា�ឲ្យមានការសាលា្រ់កាន់នតទបចើន និងទធ្ើឲ្យមានការ
ោយវាយកាន់នតទបចើន។  

អាេិភាពដំ្រូងរ្រស់ការចំ្យរ្រស់រដាឋាភិបា� គ ឺ
កម្វិធី្រង្ការ និងទ�ើកកម្ស់ រួមទាំងយុេ្ធោការប្រឆ្ំង 
ការជក់បារី និងការយកពន្ធ និងកម្វិធីការរស់ទៅមាន 
សុខភាព�្អ រួមជាមួយនឹងការពបងឹងការនថទាំសុខភាពក្ពុង
កបមិតចម្បង ទដើម្បីបគ្រ់បគងទមើ�សាថានភាពននជំងឺរាុំនរែនត 
ចំ្យទា្រ។ 

្រញ្ញតតែិននទសវាកម្ជំងឺមិន្លែងគួរនតមានក្ពុងមណ្ឌ� 
សុខភាពសាធារណៈ និងមនទីរទពេ្យ ទដាយមានទគា�- 
នទោបាយ្រង់បបាក់ដ៏សមបស្រសបមា្រ់អ្កមាន (ការ 
បគ្រដណដា្រ់ននមូ�និធិសមភាពសុខភាព (HEFs) និងការ 
ធាោរា៉្រ់រងសុខភាពសង្គម គួរនតបតូវបានវាយតនមលែទដាយ 
នផ្អកទ�ើ�េ្ធភាពចំ្យ)។ 

វិធ្នការព�ុវិស័យបតូវនតអនុម័ត គដើម្បីកាត់បន្ថយ 
កង្ះខាតអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតានិងកុមារ គដ្យគផ្ដោត 
គលើការគៅមុខសញ្ញាគៅតំបន់នដលមានជនបកីបក និង 
តំបន់ជនបទ ។ មាដាយនដ�មានជំងឺគមខ្ង ខ្ះេម្ងន់ និង 
មានជំងឺខ្ះបគា្រ់្មបកហមេំនងជា្រទងក ើតកូននដ� 
មានសុខភាពទខសាយ ទហើយហាក់ដូចជាខ្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ 
និងប្រឈមខាលាំងនឹងការសាលា្រ់។ 

ក្ពុងវិស័យសុខភាព បតូវនតពបងឹងការតាមដានការរីក- 
�ូតលាស់រ្រស់កុមារក្ពុងមនទីរសុខភាពទធ្ើឲ្យប្រទសើរទ�ើង
ននការពិភាកសាទោ្រ�់នផ្កអាហារូ្រត្ថម្ភសបមា្រ់បសតែីមាន 
នផទទពាះ ទ�ើកកម្ស់េមាលា្រ់ននការ្រំទៅទដាះមាដាយ និង 
ចិញ្ឹមកូន ្រទងកើនការពយាបា�ចំទពាះកង្ះអាហារូ្រត្ថម្ភ  
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ចុះទ្មះចូ�ទរៀនទេ (អាយុ ៦-១១ ឆ្នាំ សបមា្រ់  
ការចុះទ្មះចូ�ទរៀនសុេ្ធ ថានាក់្រឋមជាការកំណត់ 
រ្រស់ពួកទគ)។

9. កុមារអាយុោ្រ់ពី ១២ ឆ្នាំ ដ�់ ១៧ ឆ្នាំ បតូវបានទគ 
ទបជើសទរើស ទបពាះពួកទគជាតំ្ង ឬនិោនាការវិស័យ 
អ្រ់រំដ៏�្អ។ ្រញ្ហាអវតតែមាន និងអបតាទបាះ្រង់ទោ�
ការសិកសាសបមា្រ់កុមារ គឺមានតិចតួចទពកក្ពុងឆ្នាំ 
២០១១ ក្ពុងការេេួ�បាន�េ្ធផ�ស្ថិតិ គួរឱ្យកត់ 
សមាគា�់។ ចំទពាះមនុស្ទពញវ័យ ការទបាះ្រង់ទោ� 
ការសិកសាគឺមិនបតូវបានសួរទេ ទៅមុនឆ្នាំ២០០៩។

10. បកុមទផ្ងទេៀតមិនមានការសទងកតបគ្រ់បគាន់ទដើម្បីទធ្ើ
ការសន្ិដាឋានទេ។

11. សិស្ក្ពុងចំទ្ម បកុម ៤០ ភាគរយ គឺបស្រគានា 
នឹងតួទ�ខននសិស្ នដ�ចូ�រទរៀនយឺតជាងអាយុ 
ក្ពុងអាបតាធំជាងមធ្យមភាគជាមធ្យម ទ្រើគិតទាំងឆ្នាំ 

សិកសា និងថានាក់។

12.  រាជរដាឋាភិបា�ននប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៩។

13.  បតូវបានទគគណោសបមា្រ់ ៦ ឆ្នាំ មុនទព�ការ 
សទង់មតិនីមួយៗ។

14. មរណកុមារ បតូវបានទគគណោសបមា្រ់ ១០ ឆ្នាំមតែង 
មុនទព�ការសទង់មតិនីមួយៗ (ឩ. ឆ្នាំ២០០៥ គឺ 
សបមា្រ់ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដ�់ឆ្នាំ២០០៥)។

15. ការវិភាគបត�្រ់ទបកាយ ្រង្ហាញពីេំោក់េំនងវិជ្ជមាន 
និងសំខាន់រវាងការកាត់្រន្ថយកុមារនដ�ខ្ះេម្ងន់  
និងទព�ទវលាក្ពុងមួយសបាដាហ៍នដ�កុមារេេួ� 
ទានសាច់ ្រ្ររ បតី ខ្ង ឬស៊ុត។ កបមិតទា្រននពិនទពុ 
ហ្ិត ( Z-score) ទកើនទ�ើងចំនួន ០,០៤ ក្ពុងទព� 
មួយដងក្ពុងមួយសបាដាហ៍ទៅទព�នដ�ចំណីអាហារ
មួយបតូវបានផ្ដ�់ឲ្យ។ 





97

អញ្ញាតថ្មីនៃចំណាយល�ើ 
ការល្រើ្រាស់សរុរ

អង្កេតងេដ្ឋកិច្ចេ្្គមកម្ពុជា (អ.េ.េ.ក)

ចាប់តាំ្ពីអំឡពុ្ឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤មក បបងេេកម្ពុជា 
បាននិ្កំពុ្ង្វើអង្កេតងេដ្ឋកិច្ចេ្្គមមួយចំនួន ងោយ 
បបមូលយកនូវព័ត៌មាននានា ទាំ្ពីេំណាក់ប្ួសារនិ្ 
ពីេមាជិកនីមួយៗននប្ួសារ។ វិសាលភាពប្បដណ្ដប់នន 
អង្កេតងនះបានងកើនងឡើ្ចំនួនពី ៥៩ ភា្រយ ននចំនួន 
ភូមិេរុប ក្ពុ្ឆ្នាំ ១៩៩៣/៩៤ រហូតដល់ ចំនួន ១០០ 
ភា្រយ ក្ពុ្ឆ្នាំ២០០៤។ ចាប់ង្ដើមតាំ្ពី ឆ្នាំ២០០៤មក 
ទាំ្ការងរៀបចំអង្កេតការង្វើកបម្េំណួរ ការចុះង្វើអង្កេត 
និ្វិ្ីសាបេ្របសាវបជាវរួមេបមាប់ការបបមូល និ្កកនច្ 
ព័ត៌មានបតូវបានរចនាងឡើ្ តាមបេោឋានកតមួយ និ្បតូវ 
បានយកជា្ំរូអនុវត្រន៍ងៅក្ពុ្បណា្ដអង្កេតពីឆ្នាំ២០០៧ 
ដល់ឆ្នាំ២០១១ រួមទាំ្អង្កេតងេដ្ឋកិច្ចេ្្គមកម្ ពុជា 
(អ.េ.េ.ក) ឆ្នាំ ២០១២ ្្កដរ។ 

កបមិតភាពបកីបកបតូវបានបា៉ាន់សាមានមុនង្ ងោយងបបើ- 
បបាេ់អ.េ.េ.កឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤។ ចំណាយងលើការងបបើ- 

បបាេ់របេ់មនុេ្សមានាក់ៗបតូវបានងបជើេងរើេជាេូចនាករ 
មួយ កដលតា្ឲ្យេុខុមាលភាពរបេ់ប្ួសារនីមួយៗ។ 
បណាតាបនាទាត់ភាពបកីបកកបមិតខ្លាំ្ (ម្ហូបអាហារ) បតូវបាន 
បា៉ាន់សាមាន ងោយក្អែកតាមចំណាយងលើម្ហូបអាហាររបេ់ 
ប្ួសារបកីបកទាំ្ឡាយ ងៅក្ពុ្អំឡពុ្ឆ្នាំ ១៩៩៣/៩៤។ 
ចំកណកឯបណា្ដបនាទាត់ភាពបកីបករួមបតូវបានបា៉ាន់សាមាន  
ងោយក្អែកតាមចំណាយងលើេំនិញនានាងបរៅអំពីម្ហូបអា-
ហាររបេ់បណា្ដប្ួសារបកីបក។ បបភពចម្ប្ននព័ត៌មាន 
្ឺេុេ្ធេឹ្ជាេិន្ន័យកដលបានមកពីការរំឮកងឡើ្វិញ 
ឬតាមការច្ចាំរបេ់អ្កតបចងមលើយ។ ករណីពុំមានេិន្- 
ន័យពីការរំឮកងឡើ្វិញឬតាមការច្ចាំកបបងនះ (ជាអាេិ៍ 
ពាក់ព័ន្ធនឹ្្មនា្មន៍ ការេំនាក់េំន្ការកែទាំេុខភាព 
ផ្ទាល់ខលលួន និ្ការសានាក់ងៅេណាឋាគារ16) ង្ងបបើបបាេ់នូវ 
ព័ត៌មានេេួលបានពីកំណត់បតានានា ជាជំនួេវិញ។17 

កនល្មកង្ង�ើញថា មានការកកលមអែនូវចំណុចមួយ 
ចំនួន ងៅក្ពុ្កបម្េំណួរ។ ក៏ប៉ុកន្រ ចំណុចកដលបតូវបាន 
កកលមអែទាំ្ងនាះ បតូវបានេងបមចថា ពុំោក់បញ្ចហូលក្ពុ្  
ការបា៉ាន់សាមានកបមិតភាពបកីបកងនាះងឡើយ។ ការេងបមច 
ង្វើកបបងនះ ្ឺច្់រកសាឲ្យបានថាចំណាយងលើការងបបើបបាេ់
បតូវបានបា៉ាន់សាមាន តាមរយៈវិ្ីសាបេ្រដកដល ក្ពុ្ងគាល- 

សូចនាករប៉ាន់ស្ានថ្មី ននភាពកកមីកក
ននៅកម្ពុជា ក្ពុងឆ្ាំ២០០៩ ឧរសម្ព័ៃ្ធ ១
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ការ្លិតអំងណាយ ឬបបភពង្្ស្ដនេងេៀត), ការសានាក់- 
ងៅ (ជួលឬកម្មេិេ្ធិ), ងេវាកម្មេបមាប់លំងៅោឋាន (ឧេ 
អ្្គីេនី ហាគាេ េឹក ជាងដើម។ ល។ ), ្មនា្មន៍និ្ 
េំនាក់េំន្, តនមលេិញនូវេំនិញអចិន្តន្រយ៍មួយចំនួន, 
េំនិញេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន, េកម្មភាពកមសាន្រ 
និ្លកម្, ការអប់រំនិ្េុខភាព, និ្េកម្មភាពដូចគានា 
ឯងេៀត (ងេចកដីបរិយាយលមអែិតននេមាេធាតុនីមួយៗ 
បតូវបានោក់បញ្ចហូលក្ពុ្ «ក្រអ្រ់ ១»)។ េន្ទេ្សន៍តនមល 
េបមាប់តំបន់ ៣ េំខ្ន់ៗ (ភ្ំងពញ េីបបជុំជនឯងេៀត 
និ្េីជនបេ) បតូវបានបង្កេើតងឡើ្ ងដើម្បីចាប់យកឲ្យបាន 
នូវរបាយតនមលកដលមានលក្ខណៈខុេៗគានា ងៅតាមតំបន់ 
នានាងៅក្ពុ្បបងេេ។ ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុប 
បបចាំកខបតូវបានបា៉ាន់សាមាន ងោយបូកេរុបនូវប្ប់ 
េមាេធាតុនីមួយៗទាំ្អេ់ងនះ ងហើយបតូវបានបំកបល្ 
ជាខ្នាតមួយេបមាប់វាេ់េ្ទ្ ់ ងលើេុខ ុមាលភាពក្ ពុ្ 
មានាក់ៗ (បុ្្គល) េបមាប់នែងៃនីមួយៗ ងោយងបបើបបាេ់ 
េំហំប្ួសារ។ (ក្រអ្រ់ ៦)

បំណ្ធានាឲ្យបាន មិនបតឹមកតេ្្គតិភាពក្ពុ្ការងបបៀប-
ង្ៀបតាមកាលនីមួយៗប៉ុងណាណះងេ កតកែមទាំ្ "ភាព 
បតឹមបតូវ" ននការងបបៀបង្ៀប្្កដរ។ ងទាះជាយា៉ា្ងនះកដី 
ចំណ្់ចំណូលចិត្រ និ្េមាលាប់របេ់មនុេ្សបានកបបបបួល 
ឬផ្លាេ់ប្រហូរងៅតាមងពលងវលា។ បកបមបបមួលងនះពិតងកើត 
មានងឡើ្ ងៅក្ពុ្បបងេេជាងបចើន ពិងេេដូចករណីនន 
បបងេេកម្ពុជា កដលបានឆល្កាត់បនាលាេ់បដហូរេំខ្ន់ៗ 
ជាងបចើន ចាប់តាំ្ពីការបា៉ាន់សាមានកបមិតភាពបកីបកងលើក 
ដំបូ្ បនាទាប់ពីឆល្កាត់រយៈកាលននការងកើតមានជងមាលាះ 
ជាងបចើនេេវត្សរ៍រួចមក។ ងោយងហតុងនះងហើយ ងដើម្បី 
េេួលបាននូវលេ្ធ្លេុបកឹត កដលឆលពុះបញ្ចាំ្តថាភាព 
កម្ ពុជានាងពលងនះ ជាការចាំបាច់ណាេ់កដលង្បតូវ 
ង្វ ើបច្ច ពុប្បន្កម្មននការបា៉ាន់សាមាន ដូចបានបរិយាយពី 
ខ្្ងដើម។18 

អ.េ.េ.ក ឆ្នាំ២០០៩ បតូវបានងបជើេងរើេេបមាប់ 
ង្វើបច្ចពុប្បន្កម្ម និ្កកលមអែនូវរងបៀបវាេ់េ្ទ្់កបមិតភាព 
បកីបកងៅកម្ពុជា ("ែ្ម"ី េំងៅដល់លេ្ធ្លកដលបានមកពី
ការវាេ់េ្ទ្់កបបងនះ)។19  ឯកសារមួយងនះរាប់បញ្ចហូលនូវ 
ងេចកដីបរិយាយអំពីវិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី និ្កវកកញកអំពីភាព 
ខុេគានា រវា្បណា្ដេូចនាករបា៉ាន់សាមានចាេ់ ("ចាេ់" 
េំងៅដល់វ ិ្ ីសាបេ្រ កដលបតូវបានងបបើបបាេ់កាល 
ពីមុន)។20  ជាការេំខ្ន់ណាេ់ កដលង្្ួរកត់េមាគាល់ 
ថា ទាំ្ងគាលការណ៍ និ្ងគាលបំណ្ននវិ្ីសាបេ្រ 
ទាំ្ពីរ (ទាំ្ចាេ់ និ្ ែ្មី) មានលក្ខណៈដូចគានា្ឺ៖ 
វាេ់េ្ទ្់េុខុមាលភាព ងោយងបបើបបាេ់ចំណាយងបបើ- 
បបាេ់របេ់ មនុេ្ស មានាក់ៗ។21  

េមាេធាតុននចំណាយងលើការ 
ងបបើបបាេ់េរុបតាមវិ្ីសាបេ្រែ្មី

ក្្ករំឮកងឡើ្វិញននអ.េ.េ.ក ឆ្នាំ២០០៩ រួមមាន 
េមាេធាតុទាំ្អេ់ កដលចាំបាច់េបមាប់្្គពុ ំងចញជា 
ចំណាយេរុប និ្ចំណាយក្ ពុ្មានាក់ៗេបមាប់ប្ប់ 
ប្ួសារ។ េមាេធាតុទាំ្អេ់ងនះរាប់បញ្ចហូលនូវបណា្ដ 
ចំណាយេបមាប់៖ ម្ហូបអាហារទាំ្អេ់កដលបរិងភា្ 
ងៅក្ពុ្្្ទះ ឬងៅងបរៅ្្ទះ (កដលបានមកងោយការេិញ 

ក្រអ្រ់ ៦៖ សមាសធាតុល្រើស្មារ់រល្កើតអញ្ញាតថ្មី នៃ                
               ចំណាយល�ើការល្រើ្រាស់សរុរលៅកម្ពុជា   
               ក្ពុ្ឆ្ញាំ២០០៩

ប្ប់ម្ហូបអាហារ កដលបរិងភា្ងៅក្ពុ្្្ទះឬងបរៅ្្ទះ 
(េេួលបានងោយសារការេិញ 
ការ្លិត ឬបបភពង្្ស្ឯងេៀត)

តនមលបបចាំកខរបេ់្្ទះ
ងេវាកម្មេបមាប់លំងៅោឋាន (អ្្គិេនី េឹក ហាគាេ។ល។)

្មនា្មន៍ និ្េំនាក់េំន្
តនមលេិញរបេ់េំនិញអចិន្តន្រយ៍មួយចំនួន

េំនិញេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន
ចំណាយងលើេកម្មភាពកមសាន្រ និ្លកម្

ចំណាយងលើការអប់រំ
ចំណាយងលើេុខភាព

ង្្ស្ដនេងេៀត (រាប់បញ្ចហូលទាំ្អំងណាយ)
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តនមលបបចាំកខរបេ់្្ទះ

តនមលបបចាំកខននការងបបើបបាេ់្្ទះ ្ឺជាក្្កមួយនន 
ចំណាយងបបើបបាេ់េរុបរបេ់ប្ួសារនីមួយៗ។ ងោយ 
ងហតុងនះងហើយ ង្បតូវរាប់បញ្ចហូលតនមលងនះងៅក្ពុ្ចំណាយ
ងបបើបបាេ់េរុប (consumption aggregate)។ 
ព័ត៌មានងនះបតូវបានោក់បញ្ចហូលងៅក្ពុ្ក្្ក ០៤ នន 
កបម្េំណួរ។ េបមាប់ករណីជួល្្ទះ តនមលឈ្លួល្្ទះបតូវ 
បានចាត់េុកថា ជាេូចនាករបា៉ាន់សាមានដ៏លអែមួយេបមាប់ 
វាេ់េ្ទ្់តនមលននការងបបើបបាេ់្្ទះ។ ចំងពាះបណាតាប្ួសារ 
ក្ពុ្ករណីជួល្្ទះងនះ ង្ងបបើបបាេ់េំហំចំណាយបបចាំកខ 
កដលបតូវបានរាយការណ៍ងៅក្ពុ្េំណួរងលខ Q០៤_ 
២៥A។ ចំកណកឯបណា្ដប្ួសារ កដលមានកម្មេិេ្ធិងលើ្្ទះ
ផ្ទាល់ខលលួន ឬក៏មិនប្់នែលឈ្លួល ង្ងបបើបបាេ់តនមលននការ 
ងបបើបបាេ់្្ទះបបចាំកខ កដលបតូវបានរាយការណ៍ងៅក្ពុ្ 
េំណួរងលខ Q០៤_២៥B។ 

េិន្ន័យរបេ់ប្ួសារចំនួន ២៥ ប្ួសារ (០,២១ 
ភា្រយននេំណាក) បានបាត់ប្់ ឬមានលក្ខណៈងបរៅ 
ចំងណាម។ ងោយងហតុថា តនមលននការងបបើបបាេ់្្ទះ្ឺជា 
ភា្ដ៏េំខ្ន់មួយននែវិការបេ់ប្ួសារ ង្បតូវយកចិត្រ 
េុកោក់ ងោយង្វើការជួេតួងលខេបមាប់ករណី២៥ 
ប្ួសារងនះ។ ការបា៉ាន់សាមានបតូវបានង្វើងឡើ្តាមរយៈការ 
ង្វ ើងរ េង្តហកេេ្យពុ្បបងភេពហុអញ្ញាត (multivariate 
regression)៖ ធាតុចូលេបមាប់ការ្ណនាបានមក 
តាមរយៈ ការងបបើបបាេ់ព័ត៌មាន អំពីប្ួសារកដលមានកម្ម-
េិេ្ធិងលើ្្ទះរបេ់ខលលួន។ ងពាល្ឺថា ង្បតូវភាជាប់េំនាក់េំន្ 
រវា្តនមលឈ្លួល្្ទះ (ងបបើឡហូការីត្ម្មជាតិ ឬ ឡហូការីត 
ងណកពរ) ងៅនឹ្បុ្្គលិកលក្ខណៈប្ួសារចំនួន ៧ 
បបងភេ៖ េំហំប្ួសារ, ប្ួសារងៅភ្ំងពញ, ប្ួសារងៅ 
េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត, ្ុណភាពដំបូល, បបភពេឹក, លេ្ធ- 
ភាពេេួលបានការងបបើបបាេ់ប្្គន់, និ្លេ្ធភាពេេួល 
បានអ្្គិេនីងបបើបបាេ់ (តារាង ២៦)។

តួងលខកដលបាត់ប្់ និ្តួងលខងបរៅចំងណាម (outlier)

បេងដៀ្គានានឹ្បណាតាអង្កេតប្ួសារដនេងេៀតកដរងនាះ 
្ឺថា េំណុំេិន្ន័យនន អ.េ.េ.ក ឆ្នាំ២០០៩មាន្្ទពុកនូវ 
បណាតាករណី កដលមានការបាត់ប្់ព័ត៌មាន ឬព័ត៌មាន  
កដលបតូវបាន្ដល់ឲ្យមានលក្ខណៈខុេកបលកពីង្ខ្លាំ្ងពក 
ឬងបរៅចំងណាម (outlier)។ ការង្វើចំណាត់ថានាក់ ចំងពាះ 
ករណីអង្កេតណាមួយថា ជាករណីងបរៅចំងណាម ពុំកមនជា
ដំងណើរការចបាេ់លាេ់ងនាះងឡើយ ងហើយតបមូវឲ្យមានការ
យកចិត្រេុកោក់ ងោយអនុវត្រតាមលក្ខខណ្ឌដូចៗគានា 
េបមាប់ប្ប់ករណីអង្កេត កដលរួមមាន៖ (ក)ការចាត់ថានាក់ 
ថាងបរៅចំងណាម ឬយា៉ា្ណាងនាះ បតូវង្វើងឡើ្ងៅកបមិត 
អញ្ញាតរាយនីមួយៗ ងពាល្ឺមុនងពលច្ជាបកុមេិន្ន័យ, 
(ខ) ងបើមានការេ្្ស័យងលើករណីអង្កេតណាមួយងនាះមិន 
បតូវង្វើការចាត់ថានាក់ថា ជាករណីងបរៅចំងណាមងនាះងឡើយ, 
(្) ងបបើបបាេ់ចំងណះដឹ្ផ្ទាល់ខលលួន បូករួមនឹ្ការងបបៀប- 
ង្ៀបជាមួយលក្ខណៈេ្ិត2ិ2 និ្បុ្្គលិកលក្ខណៈប្ួសារ 
ង្្ស្ដនេងេៀត ងដើម្បីង្វ ើចំណាត់ថានាក់ងលើករណីងបរៅ 
ចំងណាម, (�)បតូវរកសាេុកនូវកំណត់បតាននករណីនីមួយៗ 
ងៅប្ប់ដំណាក់កាល ងោយ្ដល់ព័ត៌មានជារួមេបមាប់ 
ករណីប្ួសារនីមួយៗ, និ្ (្) បតូវជួេតួងលខេបមាប់ 
ករណីងបរៅចំងណាមនិ្បាត់ប្់ព័ត៌មាន ងោយងបបើបបាេ់ 
ម្្យមភា្កដលបតូវបានរាយការណ៍ ងោយបណា្ដប្ួសារ
កដលមានបុ្្គលិកលក្ខណៈបេងដៀ្គានា។ 

ចំណាយងលើម្ហូបអាហារ

ចំណាយងលើម្ហូបអាហារបតូវបានបា៉ាន់សាមានងោយងបបើ- 
បបាេ់ក្្ក «០.១.B» ននកបម្េំណួរ។ អញ្ញាតទាំ្អេ់ 
រាប ់ទា ំ្ច ំណាយេរ ុបេបមាប់ម ុខេ ំន ិញន ីម ួយៗ 
(Q០១BC០៥) បតូវបានងបបើបបាេ់។ តនមលេរុបរបេ់ម្ហូប
អាហារកដលបានេេួលទាន បតូវបានរាយការណ៍អំឡពុ្ 
៧ នែងៃចុ្ងបកាយ មកេល់នឹ្នែងៃកដលអង្កេតបបបពឹត្រងឡើ្។ 
ងដើម្បីបា៉ាន់សាមានចំណាយងលើម្ហូបអាហារបបចាំកខ ង្បតូវ 
យកតនមលតួងលខកដលបតូវបានរាយការណ៍ កចកនឹ្ ៧ រួច 
្ុណនឹ្ ៣៦៥ និ្បនាទាប់មកកចកនឹ្ ១២។ 
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អំឡពុ្កខចុ្ងបកាយននអង្កេត។ ងហតុងនះ ពុំចាំបាច់ង្វើការ
បំកបល្េបម្់ននេិន្ន័យងនាះងឡើយ។ 

តនមលបបចាំកខននការងបបើបបាេ់េំនិញអចិន្តន្រយ៍

ព័ត៌មានអំពីេំនិញអចិន្តន្រយ៍បតូវបានោក់បញ្ច ហូល 
ងៅក្ពុ្ក្្ក ០៩ ននកបម្េំណួរ។ អាយុកាលពិតរបេ់ 
មុខេំនិញ កដលបានងបបើបបាេ់ងបចើនជា្ ១ ឆ្នាំពុំបតូវបាន 
សាកេួរងឡើយងហើយវិ្ីសាបេ្ររួម កដលបតូវបានងបបើបបាេ់ 
ងៅក្ពុ្ការេិកសាបសាវបជាវដនេងេៀត ពុ ំអាចយកមក 
អនុវត្របានងឡើយ។ ងដើមងឡើយ ងយើ្ច្់បា៉ាន់សាមានតនមល 
ងបបើបបាេ់ននប្ប់េំនិញអចិន្តន្រយ៍ទាំ្អេ់ ក៏ប៉ុកន្របតូវបាន 
លុបងចាលងៅវិញ បនាទាប់ពីបានពិភាកសាជាមួយម្តន្រីរោឋា- 
ភិបាលរួចមក។ តនមលេិញបតូវបានងបបើបបាេ់ជាជំនួេវិញ 
េបមាប់មុខេំនិញមួយចំនួន កដលបតូវបានជាវអំឡពុ្ ១២ 
កខចុ្ងបកាយ។ មុខេំនិញមួយចំនួនទាំ្ងនាះរួមមាន៖ 
វិេ្យពុ េូរេេ្សន៍ ក្់ មា៉ាេុីនងដរ មា៉ាេុីនចាក់វីងដអូ បាេ់ 
កង្ហារអ្្គិេនី ច្តង្រាន េមាភារៈ្្ទះបាយ េូរេ័ព្ទនដ 
ឆ្នាំ្អ៊ុតអ្្គិេនី កាបូប អា្ុយ េមាភារៈបន្ទប់ងដក េូ 
េងមលៀកបំពាក់ និ្េូ។ ងលើេពីងនះងេៀតងនាះ ងោយ 
ងហតុថាម៉ូតូបានកាលាយជារបេ់េំខ្ន់ (ទាំ្ងៅក្ពុ្ប្ួសារ 

ងេវាកម្មេបមាប់លំងៅោឋាន

ព័ត៌មានទាក់េ្នឹ្ងេវាកម្មេបមាប់លំងៅោឋានបតូវ 
បានោក់បញ្ចហូល ងៅក្ពុ្ក្្ក ០៤ ននកបម្េំណួរ។ ប្ប់ 
ព័ត៌មានទំា្អេ់បតូវបាន្ដល់ឲ្យជាបបចំាកខ។ ដូងចះ្ ពំុចំាបាច់ 
ង្វ ើការបំកបល្េបម្់ននេិន្ន័យងនាះងឡើយ។ េមាេ 
ធាតុទាំ្ងនាះរួមមាន៖ ចំណាយេឹក (Q០៤_១៦), 
េឹកេអែពុយ ឬេឹកេំណល់ (Q០៤_២០), ងេវាបបមូល 
េំរាម (Q០៤_២១), អ្្គិេនី (Q០៤_២៣A), ហាគាេ 
(េបមាប់ចមអែិនម្ហូប) (Q០៤_២៣B), ងបប្កាត (Q០៤ 
_២៣C), ឧេ (Q០៤_២៣D), ្្យហូ្ (Q០៤_២៣E), 
អា្ុយ (Q០៤_២៣F), និ្បបភពថាមពលង្្ស្ងេៀត 
(Q០៤_២៣G)។ 

្មនា្មន៍ និ្េំនាក់េំន្

ចំណាយេរុប ងលើ្មនា្មន៍និ្េំនាក់េំន្បតូវបាន 
រាយការណ៍ងៅក្ ពុ្ក្្ក ០១.C ននកបម្េំណួរ។ 
ចំណាយេរុបងលើ្មនា្មន៍ (Q០១CC០៦ & 
Q០១C០១ = ២) ន ិ្ច ំណាយងលើេ ំនាក់េ ំន្ 
(Q០១CC០៦ & Q០១C០១=៣) បតូវបានរាយការណ៍ 

អញ្ញាតក្នុងបន្នុក (Dependent Variable)៖
LN (តម្លៃឈ្នួលប៉ាន់ស្មាន)

β ប៉ាន់ស្មាន តម្លៃ t តម្លៃ p

កុ្េ្រ្់(Constant) ៩,៩៣៨ ៤៧៩,៩ ០,០០០

េំហំ្្ទះ (ងបបងភេ១៖ 0-២0 ម២; ២៖ ២១-៤០ ម២;  ៣៖ > ៤០ ម២) ០,៣៨៦ ៤៤,៦ ០,០០០

ភ្ំងពញ (តំបន់ = ១) ១,២៤៣ ៤៦,៦ ០,០០០

េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត (តំបន់ = ២) ០,៤៧១ ២១,២ ០,០០០

មានដំបូលលអែ (Q0៤_0៥ = ២, ៣, ៤, ៦ ឬ ៨) ០,៣៥៣ ១៨,៩ ០,០០០

មានបបព័ន្ធេឹកសាអាត (Q0៤_១២ = ១, ២, ៣, ៤ ឬ ៥) ០,០០៤ ០,៣ ០,៧៦១

មានប្្គន់បតឹមបតូវ (Q0៤_១៩a = ១, ២ ឬ ៣) ០,៣៩៩ ២៤,៣ ០,០០០

មានអ្្គិេនី (Q0៤_២២a = ៥) ០,៥៦៨ ៤,៥ ០,០០០

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមាន របេ់្នាគារពិភពងលាក ងោយក្អែកងលើអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េ។ 
Adjusted R២ = ០,៥១៧ និ្បបូបាប៊ីលីងត F (ANOVA) < ០,០០១។

តារាង ២៦៖  លរេល្ក្កសញាយពុ្�មីលេអអែរ នៃតនមលៃរា៉ញាៃ់ស្ញាៃ ល�ើការល្រើ្រាស់ផ្ទះជាកម្សិទ្ធិផ្ញា�់ខលៃលួៃ23



101

ភាពលកម្ងៅបរងេេ (Q០១C០១=៩), និ្ការងល្ 
កល្ប្ង្្ស្ៗ (Q០១C០១=១២)។ ប្ប់អ្កតបចងមលើយ 
ទាំ្អេ់បតូវបានសាកេួរអំពីចំណាយទាំ្អមបាលមា៉ាន
ងនះ បបបពឹត្រិងឡើ្អំឡពុ្ ១២ ចុ្ងបកាយ ងហើយតនមលងលខ 
ននចំណាយងនះ បតូវបានយកមកកចកនឹ្ ១២។ 

ចំណាយងលើការអប់រំ

ក្្ក ០២ ននកបម្េំណួរប្ួសារមាន្្ទពុកនូវប្ប់ 
ព័ត៌មានអំពីចំណាយងលើការអប់រំ។ ចំណាយងលើការអប់រំ 
េរុបរបេ់បុ្្គលមានាក់ រាប់ទាំ្ការអប់រំបបងភេ្លហូវការ 
ងបរៅបបព័ន្ធ សាធារណៈ និ្ឯកជន។ េំហំសាច់បបាក់ 
បា៉ាន់សាមានននចំណាយងលើការអប់រំ បតូវបានទាញយកងចញ 
ពីេំណួរចំនួន ៦៖ តនមលឈ្លួសាលា(Q០២C១៦a), តនមល 
ឈ្លួលប្ូ (Q០២C១៦b),ងេៀវងៅេិកសា(Q០២C១៦c), 
ចំណាយេិកសាង្្ស្ងេៀត(Q០២C១៦d), ្មនា្មន៍ 
(Q០២C១៦f)25, អំងណាយេបមាប់ប្ូបងប្ៀន, មូលនិ្ិ 
សា្េ្់សាលា, និ្ចំណាយឯងេៀតបបងភេដូចគានាងនះ 
(Q0២C១៦g)។ ប្ួសារចំនួន ៥ ពុំបាន្ដល់ព័ត៌មានអំពី
ចំណាយរបេ់ខលលួននីមួយៗងឡើយ។ ក្ពុ្ករណីងនះចំណាយ
េរុបបតូវបានយកមកងបបើបបាេ់(Q០២C១៦h)។ ប្ប់អ្ក 
តបចងមលើយទាំ្អេ់ បតូវបានសាកេួរ អំពីចំណាយេិកសា 
អំឡពុ្ ១ ឆ្នាំកនល្ងៅ។ តនមលងលខ កដលបានមក បតូវយក 
ងៅកចកនឹ្ ១២។ តនមលននចំណាយងលើការអប់រំេរុប 
របេ់ប្ួសារនីមួយៗ ្ឺងេ្មើនឹ្្លបូកននចំណាយងលើ  
ការអប់រំរបេ់េមាជិកនីមួយៗននប្ួសារ។ 

ចំណាយងលើេុខភាព

ព័ត៌មានអំពីចំណាយងលើេុខភាព បតូវបានរាយការណ៍ 
ងៅក្ពុ្ក្្ក ១៣ ននកបម្េំណួរ។ េមាជិកប្ួសារ 
នីមួយៗ បតូវបានសាកេួរក្ពុ្លក្ខណៈឯកជនោច់ៗពីគានា 
កដលការង្វើកបបងនះ ង្្ិតថា អាចេេួលបានេុបកឹតភាព 
លអែជា្ការសាកេួរេំណួរកតមួយេបមាប់ប្ួសារទាំ្- 
មូលកតមដ្។ េំណួរអំពីចំណាយងលើេុខភាពបានតបមូវ 
ឲ្យអ្កតបចងមលើយ្ដល់តួងលខទាក់េ្នឹ្េំហំសាច់បបាក់ 
កដលបតូវបានចំណាយងៅងលើការពយាបាលទាំ្អេ់ងោយ

បកីបក្្កដរ) ការចំណាយងលើម៉ូតូងនះបតូវបានងបបើបបាេ់។ 
តនមលេិញ ននបណា្ដមុខេំនិញទាំ្អមបាលមា៉ានងនះ ឬតនមល 
ជំនួេ (imputed value) របេ់មុខេំនិញទាំ្ងនាះ  
បតូវបានងបបើេបមាប់កតបណាតាមុខេំនិញកដលបតូវបានេិញ 
អំឡពុ្ ១២កខចុ្ងបកាយប៉ុងណាណះ (Q០៩_C០៧) ងហើយ 
បតូវបានយកងៅកចកនឹ្ ១២ ងដើម្បីរកតនមលបបចាំកខ 
របេ់វា។24

េំនិញេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន

ព័ត៌មានអំពីេំនិញេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួនបតូវបាន 
រាយការណ៍ ងៅក្ពុ្ក្្ក ០១.C ននកបម្េំណួរ។ តនមល 
េរុប (រាប់ទាំ្ចំណាយជាសាច់បបាក់ និ្ជាវត្ពុ) បតូវបាន 
ោក់បញ្ចហូលក្ពុ្េំណួរ Q០១CC០៦ និ្បតូវបានច្ជា 
បកុម ក្អែកតាមអញ្ញាត Q០១C០១។ េមាេធាតុននបកុម 
េិន្ន័យ កដលបានច្ងនះរួមមាន៖ ការកែរទាំេុខភាព 
(Q០១C០១=៤), េងមលៀកបំពាក់(Q0១C0១=៥), និ្ 
របេ់របរេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន(Q0១C0១=១១)។  
ការកែទាំេុខភាពបតូវបានរាយការណ៍អំឡពុ្កខចុ្ងបកាយ 
ននអង្កេត ងហើយតនមលងលខកដលបានរាយការណ៍មកងនះ 
បតូវបានងបបើបបាេ់កតម្រ្ ងោយគាមានង្វើការបំកបល្េិន្ន័យ
ងឡើយ ពីងបពាះជាេិន្ន័យបបចាំបសាប់។ រីឯេំណួរទាក់េ្
នឹ្ក្្កេងមលៀកបំពាក់បតូវបានរាយការណ៍អំឡពុ្ ៦ កខ 
ចុ្ងបកាយ ងហើយតនមលងលខបតូវបានយកងៅកចកនឹ្ ៦។ 
ចំកណកឯចំណាយងលើរបេ់របរេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ 
ខលលួនវិញ បតូវបានរាយការណ៍ អំឡពុ្ ១២ កខ ចុ្ងបកាយ 
ងហើយតនមលងលខបតូវបានយកងៅកចកនឹ្ ១២។ 

ចំណាយងលើេកម្មភាពកមសាន្រនិ្លកម្

ព័ត៌មានអំពីេកម្មភាពកមសាន្រនិ្លកម្ បតូវបានរាយ- 
ការណ៍ ងៅក្ពុ្ក្្ក ០១.C ននកបម្េំណួរ។ តនមលេរុប 
(រាប់ទាំ្ចំណាយជាសាច់បបាក់ និ្ជាវត្ពុ) បតូវបានបេ្់ 
យកងោយេំណួរ Q០១CC០៦ និ្បតូវបានច្ជាបកុម 
មួយចំនួន ក្អែកតាមអញ្ញាត Q០១C០១។ េមាេធាតុ
ននបកុមេិន្ន័យកដលបានច្ងនះរួមមាន៖ េកម្មភាព 
កមសាន្រងៅក្ពុ្បបងេេកម្ពុជា (Q០១C០១=៨), េកម្ម-
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េន្ទេ្សន៍តនមលបបចាំតំបន់បតូវបានបា៉ាន់សាមាន ងដើម្បី 
ងបបៀបង្ៀបសាថានភាពេុខុមាលភាពរបេ់ប្ួសារ កដល 
រេ់ងៅក្ពុ្តំបន់េីនេពីគានាននបបងេេ។ េន្ទេ្សន៍តនមល 
បបចាំតំបន់ងនះបតូវបាន្ណនា ងោយក្អែកងលើតួងលខនន 
បនាទាត់ភាពបកីបកនីមួយៗរបេ់តំបន់ ៣េំខ្ន់ៗ៖ ភ្ំងពញ 
េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត និ្េីជនបេ។26 ភ្ំងពញបតូវបាន 
ងបជើេងរ ើេង្វ ើជាងគាលេបមាប់្ណនាេន្ទេ្សន៍តនមល 
ងហើយបតូវបានតា្ងោយងលខ ១។ ចំងពាះបណា្ដប្ួសារ
ននតំបន់េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត ងបរៅពីភ្ំងពញ ងលខបា៉ាន់- 
សាមានននេន្ទេ្សន៍តនមល្ឺ ០,៨០២២។ រីឯប្ួសារេ្ិតងបរៅ 
ភ្ំងពញ ងលខបា៉ាន់សាមានននេន្ទេ្សន៍តនមល្ឺ ០,៧៣៤៨។ 

លេ្ធ្ល

តនមលងលខជំនួេ (imputed values)

ការជួេតនមលងលខកដលបាត់ និ្តនមលងលខងបរៅ 
ចំងណាម (outlier) កត្កតជួបនូវបញ្ហាេ្មពុ្សាមាញខ្លាំ្។ 
ងដើម្បីេេួលបានខ្នាតដ៏លអែមួយ េបមាប់វាេ់េ្ទ្់ឥេ្ធិពល
កដលងកើតងចញពីការជួេតនមលងលខងនះ ង្បតូវកត់បតា 
នូវរាល់តនមលងលខបា៉ាន់សាមាននីមួយៗ (តនមលងលខជំនួេ 
នីមួយៗ) ងហើយងបបៀបង្ៀបងៅនឹ្អញ្ញាតចំណាយងលើ 
ការងបបើបបាេ់េរុប។ ក្ពុ្ចំងណាមករណីអង្កេតននប្ួសារ 
ចំនួន ១១.៩៧០ ននេំណាក ង្ង�ើញថា ករណីចំនួន 
១១.៥៧២ ពុំបតូវការការជួេតនមលងលខេបមាប់អញ្ញាត 
ណាមួយងឡើយ។ ងពាល្ឺ មានករណីចំនួនកត ៣៩៨ 
ប្ួសារប៉ុងណាណះ (ងេ្មើនឹ្ ៣,៣ ភា្រយននេំណាក) 
កដលបតូវការតនមលងលខជំនួេ៖ វត្រមានននបបងភេងលខ 
ជំនួេមានចំនួន ៥ ភា្រយននអញ្ញាតចំណាយងលើការ 
ងបបើបបាេ់េរុប ឬភា្រយតិចជា្ងនះ េបមាប់ករណី 
ចំនួន ៣២៣ ប្ួសារ ងហើយវត្រមានងនះមានចងនាលាះពី 
៥,១ ភា្រយ ងៅ ១៤,៩ ភា្រយ េបមាប់ករណីចំនួន 
៦៧ ប្ួសារ ង្្ស្ងេៀតកដលងៅេល់។ មានករណីចំនួន 
កត ៨ ប្ួសារប៉ុងណាណះងេ កដលវត្រមានននបបងភេងលខ 
ជំនួេងនះងឡើ្ខ្េ់រហូតដល់ងៅ ១៥ ភា្រយននអញ្ញាត 
ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ ឬភា្រយងបចើនជា្ងនះ 
ងេៀតក៏មាន។ 

មិន្ិតអំពីបបងភេននសាថាប័ន្ដល់ងេវាេុខភាពងឡើយ 
(Q១៣BC១១)។ េមាជិកនីមួយៗននប្ួសារបតូវបាន 
ងេ្ើឲ្យ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំណាយកបបងនះ អំឡពុ្ ៣០ នែងៃ 
ចុ្ងបកាយ។ ចំណាយេរុបងលើេុខភាពអាច្ណនាបាន 
តាមរយៈ ្លបូកននចំណាយរបេ់ប្ប់េមាជិកទាំ្អេ់
ននប្ួសារ។ 

ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ង្្ស្ងេៀត

បកុមេិន្ន័យចុ្ងបកាយរាប់បញ្ចហូលនូវព័ត៌មានកដល 
បានមកពីក្្ក ០១.C ននកបម្េំណួរ។ ងៅក្ពុ្ក្្ក 
០១.C ងនះ េំណួរ Q០១CC០៦ បតូវបានងបបើបបាេ់  
េបមាប់ចាប់យកព័ត៌មានទាក់េ្នឹ្បបាក់កខក្ពុ្បេុក 
(Q០១CC០១=៧) និ្មុខចំណាយង្្ស្ងេៀត (Q០១ 
CC០១=១៣)។ រីឯងៅក្ពុ្ក្្ក ០៧ វិញ តនមលងលខ 
ជំនួេេរុប(total imputed values)កដល្ដល់ងោយ 
អ្កតបចងមលើយ្នលឹះ(key informant) បតូវបានងបបើបបាេ់ 
(Q០៧_C០៥) េបមាប់េំនិញ កដលេេួលបានពីក្ពុ្ 
បបងេេកម្ពុជា ឬបានជាអំងណាយ ឬរង្វាន់ពីងបរៅបបងេេ 
(Q០៧_C០១=១០) ឬក៏េេួលបានពីការង្វើពាណិជ្ជកម្ម
(Q០៧_C០១=១១)។ ប្ប់េំណួរទាំ្បួនងនះបតូវបាន 
សាកេួរ ងោយងផ្្ដតយក អំឡពុ្ ១២ កខ ចុ្ងបកាយ។ 
តនមលងលខទាំ្ងនះ បតូវបានយកងៅកចកនឹ្ ១២ ងដើម្បីឲ្យ
ងចញជាតនមលងលខបា៉ាន់សាមានបបចាំកខ។ 

តនមលងលខននអញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
េរុបនិ្ងលើការងបបើបបាេ់បបចាំនែងៃក្ពុ្មានាក់ៗ

អញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុបបតូវបានបា៉ាន់- 
សាមាន ងោយ្លបូកននប្ប់េមាេធាតុនីមួយៗទាំ្- 
អេ់របេ់ប្ួសារនីមួយៗ។ អញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើ- ប្
រាេ់ បបចាំ នែងៃក្ ពុ្មានាក ់ៗបត ូ វបាន្ណនាងោយយក  
អញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើបបាេ់របេ់ប្ួសារនីមួយៗ 
ងៅកចកនឹ្េំហំប្ួសារ រួចកចកនឹ្ ៣០,៤១៦៧។ 

្ណនាម្្យមេមងៃន់ននអញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
ក្ពុ្មានាក់ៗ ងោយងបបើេន្ទេ្សន៍តនមលបបចាំតំបន់
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កបមិតននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់្ិតជា 
លុយងរៀលតាមតនមលងគាលឆ្នាំ២០០៩

ងដើម្បីងបបៀបង្ៀបកបមិតននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
រវា្តំបន់ង្្ស្ៗគានា ង្្ួរកេវ្យល់អំពីភាពខុេគានានន 
តនមលងៅក្ពុ្តំបន់ទាំ្ងនាះ។ ង្ពិតជាបតូវង្វើកបបងនះ 
បបេិនងបើង្វើការវិភា្ទាក់េ្នឹ្េុខុមាលភាព (ងហើយ 
មិនចំងពាះថា ជាការងបបៀបង្ៀបបបងភេអវីង្្ស្ងេៀតងឡើយ) 
កដលតបមូវឲ្យមានការង្វើលំោប់ថានាក់ប្ួសារងៅតាមេកា្ដ- 
នុពល ក្ពុ្ការងបបើបបាេ់េំនិញ និ្ងេវាកម្ម។ ងោយងបបើ- 
បបាេ់េន្ទេ្សន៍តនមល កដលបង្កេើតងឡើ្ក្អែកងលើអ.េ.េ.ក 
ឆ្នាំ២០០៩ ង្ង�ើញថាម្្យមភា្ននចំណាយងលើការងបបើ-
បបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ ងៅបបងេេកម្ពុជា្ឺ ៩.៣២៥ ៛ ក្ពុ្ 
មួយនែងៃ (កបបបបួលក្ពុ្ចងនាលាះពីចំនួន ១៥.៧០៩ ៛ ងៅ 
ភ្ំងពញងៅចំនួន ៨.១៨៣ ៛ ងៅេីជនបេ) (តារាង ២៨)។ 
ងហតុងនះងហើយ ជាការពុំភាញាក់ង្អែើលងឡើយកដលថា តនមល- 
ងលខងគាល (តនមលងលខេបមួលជាមួយនឹ្នែល ឬ price 
adjusted values) ្ឺ្ំជា្តនមលងលខបច្ចពុប្បន្ ពីងបពាះ 
ថាតនមលម្្យមននេំនិញនិ្ងេវាកម្ម កដលេ្ិតងៅងបរៅ 
ភ្ំងពញមានលក្ខណៈងថាកជា្។ និយាយមួយកបបងេៀត 
្ឺថា ងោយងបបើបបាេ់េំហំសាច់បបាក់ដូចគានា មនុេ្សមានាក់ 
ឬប្ួសារមួយអាចេិញេំនិញឬងេវាកម្មងៅងបរៅភ្ំងពញ 
បានចំនួនងបចើនជា្ការេិញងៅក្ពុ្ភ្ំងពញ។ 

វិ្ីសាបេ្រមួយងេៀតងដើម្ប ីកេវ្យល់អំពីរបាយនន  
ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗងៅេូទាំ្បបងេេ 
កម្ ពុជា ្ ឺការ្ណនារកម្្យមបបចាំបក ុមបញ្ចភា្ 
(quantile)។29 ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ  
្ិតតាមតនមលងគាល ឆ្នាំ ២០០៩ មានចំនួនចងនាលាះ ពី 
៣.៩៥៣ ៛ ក្ពុ្មួយនែងៃ េបមាប់បកុមបបជាជនបកីបកបំ្ុត 
កដលតា្ឲ្យ ២០ ភា្រយននចំនួនបបជាពលរដ្ឋេរុប។ 
បនាទាប ់មក ច ំណាយងនះបានងក ើនងឡើ្បន្រ ិចដល់ 
១០.២៣៦ ៛ េបមាប់បកុមេីបួន។ រីឯបកុមបញ្ចភា្ចុ្ 
ងបកាយវិញ ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ បានងកើន 
ងឡើ្្ួរឲ្យកត់េមាគាល់ ដល់ងៅចំនួន ១៩.០០៩ ៛ ក្ពុ្ 
មួយនែងៃ (តារាង ២៩)។

ករណីអង្កេតននប្ួសារចំនួន ៨ ងនាះ (កដលវត្រមាននន 
បបងភេងលខជំនួេងកើនងឡើ្រហូតដល់ងៅ ១៥ ភា្រយ 
ននអញ្ញាតចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ ឬ ភា្រយងបចើនជា្ 
ងនះ) បតូវបានដកងចញពីេំណាក។ ព័ត៌មានកដលបតូវ 
បាន្ដល់ងោយប្ួសារចំនួន ៨ ងនាះ ពុំមានលក្ខណៈ  
ចបាេ់លាេ់ប្ប់បគាន់េបមាប់ងបបើក្ពុ្ការ្ណនាអញ្ញាត
ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់។ ងោយងហតុងនះ ការដក 
ករណី ៨ ងនាះងចញពីេំណាក ្ឺជាជងបមើេលអែបំ្ុត។  
ងដើម្បីផ្ត់ទាត់ឥេ្ធិពលននការលុបចំនួនករណីអង្កេតនន 
ប្ួសារទាំ្ងនាះងចញពីេំណាក ខ្នាតេមងៃន់េ្ិតិរបេ់ 
បណាតាករណីអង្កេតទាំ្ងនាះ បតូវបានកប្កចកឲ្យេមា- 
មាបតងៅនឹ្បណាតាករណីអង្កេតននប្ួសារង្្ស្ងេៀត កដល 
េ្ិតងៅក្ពុ្ «បំកណ្កចក េំណាកបឋម (Primary 
Sampling Unit)»27  ដូចគានា។ និយាយមួយកបបងេៀត 
្ឺថា ប្ួសារកដលមានបុ្្គលិកលក្ខណៈបេងដៀ្នឹ្ 
បណាតាប្ួសារកដលបតូវបានដកងចញពីេំណាក បតូវបាន  
ងបបើបបាេ់ជាតំណា្េបមាប់ជួេឲ្យងលខ កដលមាន 
លក្ខណៈមិនចបាេ់លាេ់ទាំ្អេ់ងនាះ។ វិ្ីសាបេ្រ 
"ចាេ់" ពុំបានពយាយាមកវករក និ្ជួេនូវបណា្ដតនមល 
ងលខងបរៅចំងណាមទាំ្ងនះងនាះងឡើយ។ 

ការងបបៀបង្ៀបអញ្ញាត "ែ្ម"ី និ្ "ចាេ់"  
ននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ

វ ិ្ ីសាបេ្រលអែក្ ពុ្ការវាេ់េ្ទ្ ់ឥេ្ធ ិពលននការង្វ ើ  
បច្ច ពុប្បន្កម្មងៅងលើការបា៉ាន់សាមានអញ្ញាតចំណាយងលើ 
ការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ ្ឺង្វើការងបបៀបង្ៀបតនមលម្្យម  
ននបំកណ្កចកតំបន់នីមួយៗ។ ងបើយកខ្នាតជាតនមល 
បច្ចពុប្បន្ននលុយងរៀល(៛)28  ង្ង�ើញថា តនមលងលខរបេ់ 
អញ្ញាត "ែ្ម"ី ននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗងៅ 
កម្ពុជា្ឺ ៧.៣២៥ ៛ ក្ពុ្មួយនែងៃ។ តនមលងលខងនះ ្ ឺខិតជិត 
នឹ្លេ្ធ្លេេួលបានពីការងបបើវ ិ្ ីសាបេ្រ "ចាេ់"  
កដលមានចំនួន ៧.២១២ ៛។ តារា្ ២៧ បង្ហាញថា 
ភាពខុេគានារវា្េូចនាករបា៉ាន់សាមានទាំ្ពីរងនះ មានេំហំ 
្ំជា្ងៅភ្ំងពញ (៣,២ ភា្រយ) និ្េំហំតូចជា្ ងៅ 
បណា្ដតំបន់ពីរងេៀត ្ ឺេីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត(០,៩ភា្រយ) 
និ្េីជនបេ(១,២ ភា្រយ)។ (តារាង ២៧)



104

សាមាន និ្បតូវបានបង្ហាញងៅក្ពុ្ តារាង ៣០។ ចំណាយ 
ងលើម្ ហូបអាហារតា្ឲ្យចំកណកដ៏្ំជា្ង្បំ្ុតននប្ប់ 
េមាេធាតុចំណាយទាំ្អេ់ងៅកម្ពុជា ្ឺមានចំនួន 
៥៣,២ ភា្រយននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុប។ 
បបងភេចំណាយកដលជាប់លំោប់ថានាក់ងលខ ២ ្ឺទាក់េ្ 
នឹ្ការសានាក់ងៅ និ្ងេវាកម្មទាក់េ្នឹ្លំងៅោឋាន 
(អ្្គិេនី េឹក ជាងដើម) កដលតា្ឲ្យ ១៩,២ ភា្រយនន 
ចំណូលម្្យមរបេ់បបជាជនកម្ពុជា។ បបងភេចំណាយ 
កដលជាប់លំោប់ថានាក់ងលខ ៣ ្ឺពាក់ព័ន្ធនឹ្្មនា្មន៍

ចំកណកននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
កប្កចកតាមេមាេធាតុ

ការងបបៀបង្ៀបសារៈេំខ្ន់ននេមាេធាតុនីមួយៗ 
ងៅនឹ្ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុប ្ឺជាវិ្ីសាបេ្រ  
មួយដ៏មានបបងយាជន៍។តនមលម្្យមននចំណាយងលើការងបបើ- 
បបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ ្ិតតាមនែលបច្ចពុប្បន្ បតូវបាន្ណនា 
ទាំ្េបមាប់តំបន់នីមួយៗ និ្េបមាប់េូទាំ្បបងេេ។ ចំ
កណកភា្រយននេមាេធាតុនីម ួយៗបតូវបានបា៉ាន់- 

៛/នែងៃ (តនមលបច្ចពុប្បន្) ភាពខុេគានា

ចាេ់ ែ្មី ៛/នែងៃ ភា្រយ

ភ្ំងពញ ១៥.២២៥ ១៥.៧០៩ ៤៨៤ ៣,២%

េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត ១០.០៩៦ ១០.១៨៤ ៨៨ ០,៩%

េីជនបេ ៥.៩៤០ ៦.០១៣ ៧៣ ១,២%

កម្ពុជា ៧.២១២ ៧.៣២៥ ១១៣ ១,៦%

តារាង ២៧៖  តនមលៃមធញាយមនៃចំណាយល�ើការល្រើ្រាស់ក្ពុ្មា្ញាក់ៗ  (កម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩)

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមាន របេ់្នាគារពិភពងលាក ងោយក្អែកងលើអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េ។ 

ភ្ំងពញ
េីបបជុំជន
ង្្ស្ងេៀត

េីជនបេ
ង្្ស្ងេៀត

កម្ពុជា

ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ ក្ពុ្មួយនែងៃ 
(ងរៀល, នែលងគាល)

១៥.៧០៩ ១២.៦៩៤ ៨.១៨៣ ៩.៣២៥

តារាង ២៨៖  ចំណាយល�ើការល្រើ្រាស់ក្ពុ្មា្ញាក់ៗ គិតជា�ុយលរៀ�តាមតនមលៃលោ�្រចាំភ្ំលេញឆ្ញាំ២០០៩ (កម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩)

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមាន របេ់្នាគារពិភពងលាក ងោយក្អែកងលើអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េ។ 

បកុមបញ្ចភា្
ម្្យមភា្

១ ២ ៣ ៤ ៥

្ិតជាងរៀល (តនមលងគាល) ៣.៩៥៣ ៥.៨១៨ ៧.៦១០ ១០.២៣៦ ១៩.០០៩ ៩.៣២៥

្ិតជាងរៀល (តនមលបច្ចពុប្បន្) ២.៩៣៧ ៤.៣៤២ ៥.៧៣៣ ៧.៩២១ ១៥.៦៩១ ៧.៣២៥

តារាង ២៩៖  ចំណាយល�ើការល្រើ្រាស់្រចាំនថងៃក្ពុ្មា្ញាក់ៗ អរ្អចកតាម្កុមរញ្ចភាគ (កម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩)
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ភា្រយប៉ុងណាណះ េបមាប់ប្ួសារងៅេីជនបេ។ ប្ួសារ 
ងៅភ្ ំងពញក៏បានចាត់កច្ចំកណកននែវិកាប្ួសារក្ ពុ្ 
េំហំ្ំជា្្្កដរ េបមាប់ចំណាយទាក់េ្នឹ្េកម្ម- 
ភាពកមសាន្រនិ្លកម្ ្មនា្មន៍និ្េំនាក់េំន្ និ្ 
ងេវាអប់រំ។ ក៏ប៉ុកន្រ ប្ួសារងៅភ្ំងពញចាត់កច្ចំកណក 
ននែវិកាប្ួសារ ក្ពុ្េំហំតូចជា្េបមាប់ចំណាយទាក់េ្ 
នឹ្ងេវាេុខភាព។ 

រន្ញាត់ភាេ្កមី្កថ្មី

េេ្សនទានននភាពបកីបក

េេ្សនទានននភាពបកីបកបតូវបានេេួលសាគាល់ថា ជា 
លក្ខខណ្ឌមួយកដលងកា្ដបយកនូវេិដ្ឋភាពងបចើនយា៉ា្។ 
ចំណុចេំខ្ន់ននេិដ្ឋភាពទាំ្ងនះ ្ឺថាភាពបកីបកបតូវបាន 

និ្េំនាក់េំន្ កដលតា្ឲ្យ ៦,៧ ភា្រយននចំណូល។  
បបងភេចំណាយកដលមានចំកណកភា្រយតូចៗង្្ស្ 
ងេៀត រួមមានងេវាេុខភាព (៣,៨ ភា្រយ) និ្ងេវា 
អប់រំ (២,៤ ភា្រយ)។ 

ងៅភ្ំងពញ ចំកណករបេ់ចំណាយងលើម្ ហូបអាហារ 
ង្ៀបនឹ្ចំណាយេរុបមានេំហំតូចជា្ (្ឺមានចំនួន 
៤០,២ ភា្រយ) ពីងបពាះេំហំចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
មានកបមិត្ំជា្ (ងបើងបបៀបង្ៀបនឹ្ប្ួសារងៅជនបេ 
កដលមានចំនួន ៥៨,១ ភា្រយ) (តារាង ៣០)។  មយា៉ា្ 
វិញងេៀត តនមលងបបើបបាេ់របេ់្្ទះ កបរជាមានលក្ខណៈ្្ទពុយ 
ងៅវិញងោយងហតុថាប្ួសារ្ូរធារចាយងបចើនជា្ប្ួសារ
បកីបកេបមាប់មុខចំណាយមួយងនះ។ ងៅក្ពុ្ឆ្នាំ២០០៩ 
ចំណាយងលើការសានាក់ងៅតា្ឲ្យ ២៤,១ភា្រយ ននែវិកា 
របេ់ប្ួសារ កដលេ្ិតងៅភ្ំងពញ ងហើយតា្ឲ្យកត ៩,៥ 

តារាង ៣០៖  ចំអេកនៃចំណាយល�ើការល្រើ្រាស់សរុរ អរ្អចកតាមសមាសធាតុៃិ្តាមតំរៃ់ លៅកម្ពុជាក្ពុ្ឆ្ញាំ២០០៩

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមាន របេ់្នាគារពិភពងលាក ងោយក្អែកងលើអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េ។ 

សម្ាល់៖ តនមលងលខទាំ្អេ់ បតូវបាន្ិតជា ភា្រយននម្្យមភា្របេ់តនមលបច្ចពុប្បន្ កដលបតូវបានរាយការណ៍ ងៅក្ពុ្ឆ្នាំ២០០៩។ 

សមាសធាតុមនអញ្ញាតចំណាយលលើការល្បើ្បស់ ភ្ំលេញ
ទី្បជុំជន

ល្សេងលទៀត
ទីជនបទ

ល្សេងលទៀត
ក្្នុជា

ម្ហូបអាហារទាំ្អេ់ កដលេេួលទានងៅក្ពុ្និ្ងបរៅ្្ទះ ៤០,២% ៤៨,៧% ៥៨,១% ៥៣,២%

តនមលងបបើបបាេ់បបចាំកខរបេ់្្ទះ ២៤,១% ១៦,៦% ៩,៥% ១៣,៤%

ងេវាកម្ម្្គត់្្គ្់លំងៅោឋាន (អ្្គិេនី េឹក ហាគាេ ។ ល។ ) ៦,៥% ៦,០% ៥,៥% ៥,៨%

្មនា្មន៍ និ្េំនាក់េំន្ ៩,០% ៧,៣% ៥,៩% ៦,៧%

តនមលងបបើបបាេ់បបចាំកខននេំនិញអចិន្តន្រយ៍ ១,៨% ២,០% ១,៩% ១,៩%

េំនិញេបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន ៤,១% ៤,៩% ៥,៦% ៥,២%

េកម្មភាពកមសាន្រ និ្លកម្ ២,២% ១,៨% ០,៩% ១,៣%

ការអប់រំ ៥,២% ៣,០% ១,៤% ២,៤%

ការកែទាំេុខភាព ១,៨% ២,៨% ៤,៥% ៣,៨%

ង្្ស្ងេៀត (រាប់ទាំ្េំនិញេេួលបានជារបេ់) ៥,១% ៧,០% ៦,៧% ៦,៤%

េរុប ១០០,០% ១០០,០% ១០០,០% ១០០,០%

ចំណាយលលើការល្បើ្បស់្បចាំម្ងៃក្នុងមានាក់ៗ 
(លរៀល, តម្លៃបច្នុប្បន្)

១៥.៧០៩ ១០.១៨៤ ៦.០១៣ ៧.៣២៥
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ពាក់ព័ន្ធនឹ្កិច្ចការង្រងនះ ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
កដលរាយការណ៍ងោយប្ួសារ បតូវបានងបបើបបាេ់េបមាប់
ជាខ្នាតវាេ់េ្ទ្់េុខុមាលភាព។ ងពាល្ឺថា ខ្នាតងនះ  
នឹ្បតូវបានងបបើេបមាប់ងបបៀបង្ៀបនូវចំនួនអប្បបរមា 
(បនាទាត់ភាពបកីបក) កដលអាចឲ្យង្ង្វើបំកណ្កចកប្ួសារ
ឬបុ្្គលថា ជាអ្កមានឬអ្កបកីបកបាន។ ប្ួសារណាមួយ 
នឹ្បតូវបានង្ចាត់ថានាក់ថាជាប្ួសារ "បកីបកខ្លាំ្" បបេិន 
ងបើចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ពុ្មានាក់ៗ េ្ិតងៅងបកាម 
"បនាទាត់ភាពបកីបកខ្្ងេ្បៀ្អាហារ"។ ប្ួសារមួយនឹ្ 
បតូវបានង្ចាត់ថានាក់ថា ជាប្ួសារ "បកីបក" បបេិនងបើ  
ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ក្ ពុ្មានាក់ៗ េ្ ិតងៅងបកាម 
"បនាទាត់ភាពបកីបករួម"។ អាបេ័យងហតុងនះ ប្ួសារ 
កដលបតូវបានង្ចាត់ថានាក់ថា ជាប្ួសារ "បកីបកខ្លាំ្" ក៏ជា 
ប្ួសារ "បកីបក" ្្កដរ  បបេិនងបើយកតាមនិយមន័យ។30 

ង្អាចបកន្មេិដ្ឋភាពង្្ស្ៗគានាជាងបចើនងេៀត កដល 
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ភាពបកីបក តាមរយៈការវាេ់េ្ទ្់តនមលចំណាយ 
ងលើការងបបើបបាេ់ ងោយតនមលរូបិយប័ណ្ណក្ពុ្បេុក ជាអាេិ៍ 
លុយងរៀល(៛)។ ងហតុដូងច្ះ េង្វើងនះបានងោះបសាយ 
បញ្ហាមួយចំនួន កដលពាក់ព័ន្ធនឹ្ "បញ្ហាឯកតា" ដូចបាន 
ងពាលមកក្ពុ្កថាខណ្ឌខ្្ងដើម (វិ្ីសាបេ្រកបបងនះបតូវ 
បានងបបើេបមាប់វាេ់េ្ទ្់ចំណាយងៅងលើម្ ហូបអាហារ 
ងេវាអប់រំ ងេវាេុខភាព េកម្មភាពកមសាន្រ ជាងដើម)។ 
ក៏ប៉ុកន្រ ការង្វើកបបងនះពុំបានរាប់បញ្ចហូល ឬពយាយាមរាប់- 
បញ្ចហូលនូវប្ប់េិដ្ឋភាពននភាពបកីបកងនាះងឡើយ។ ងដើម្បី   
រាប់បញ្ចហូលនូវេិដ្ឋភាពង្្ស្ឯងេៀតរបេ់ភាពបកីបក ង្្ួរ 
ង្វើការវិភា្បកន្ម ងោយងផ្្ដតការយកចិត្រេុកោក់ផ្ទាល់ 
ងៅងលើេិដ្ឋភាពជាក់លាក់ងនាះកតមដ្។ ជាឧទាហរណ៍ 
បបេិនងបើង្ងជឿជាក់ថា មនុេ្សចាេ់ង្យនឹ្រ្ងបគាះ 
ជា្បកុមមនុេ្សង្្ស្ដនេងេៀត ង្្ួរេិកសាអំពីសាថានភាព 
របេ់មនុេ្សកដលមានវ័យ ៦០ ឆ្នាំឬចាេ់ជា្ងនាះ ផ្ទាល់ 
កតមដ្។ ជាការចាំបាច់្្កដរ ្ឺថា ង្្ួរកេវ្យល់អំពី៖ 
បុ្្គលិកលក្ខណៈ, េំនាក់េំន្ ជាមួយនឹ្អញ្ញាតង្្ស្ 
ងេៀត (រាប់ទាំ្ភាពបកីបក្្កដរ), បបភពននបបាក់ចំណូល, 
ការឧបត្ម្ភ, និ្កតាតាង្្ស្ៗងេៀត។ 

ង្្ដល់និយមន័យថា ជាក្វះខ្តនូវអវីកដលជាតបមូវការ 
អប្បបរមានិ្េមរម្យេបមាប់ជីវភាពរេ់ងៅ។ ក្ពុ្ន័យ 
ងនះ មានកតាតាជាងបចើនកដលចូលរួមចំកណកបង្កេើតឲ្យមាន 
ភាពបកីបក (បបេិនងបើងយើ្កុំងបបើនិយមន័យននភាពបកីបក 
វិញងនាះ កតាតាទាំ្ងនះអាចង្វើឲ្យកបមិតជីវភាពរេ់ងៅ 
ធាលាក់ចុះយា៉ា្ខ្លាំ្)។ ឧទាហរណ៍ននកតាតាមួយចំនួន ក្ពុ្ 
ចំងណាមកតាតាទាំ្ងនះមានដូចជា៖ លេ្ធភាពទាបក្ពុ្ 
ការេេួលបានយុត្រិ្ម៌ ការងរើេងអើ្ងយនឌ័រ ការងរើេងអើ្ 
បកុមជនជាតិ ភាពង្យរ្ងបគាះ បញ្ហាអេន្រិេុខ និ្ 
េុវត្ិភាព បញ្ហាបំពុលបរិសាថាន ពលកម្មកុមារ ការរំងលាភ 
បំពានក្ពុ្ប្ួសារ ពិការភាពខ្្កាយេម្បទានិ្េតិ, 
ភាពអត់ឃ្លាននិ្ក្វះជីវជាតិ ក្វះកកនល្សានាក់ងៅប្ប់- 
បគាន់ លេ្ធភាពទាបក្ពុ្ការេេួលបានងេវាេុខភាពនិ្ 
អប់រំ និ្កតាតាង្្ស្ងេៀតក្ពុ្បបងភេដូចគានាងនះ។ េំណុំ  
េិដ្ឋភាពននភាពបកីបកមានលក្ខណៈកបបបបួលយា៉ា្ខ្លាំ្ងៅ 
តាមបបងេេនីមួយៗ។ ងលើេពីងនះងេៀតងនាះ េិដ្ឋភាព  
ទាំ្ងនះអាចមានលក្ខណៈខុេៗគានា ងៅក្ពុ្បបងេេកត 
មួយ្្កដរ មិនកមនងោយសារកតាតាតំបន់ខុេៗគានាងនាះ
ងេ ក៏ប៉ុកន្រ្ឺងោយសារកតាតាងពលងវលា។ 

ង្បានពយាយាមបង្កេ ើតខ្នាតេបមាប់វាេ់េ្ទ្់ភាព 
បកីបក ចំនួនប៉ុនាមានងលើកប៉ុនាមានដ្មកងហើយ ងោយបចបាច់ 
បញ្ចហូលគានានូវេិដ្ឋភាពមួយចំនួនបពមៗគានា។ ខ្នាតទាំ្ងនាះ 
ភា្ងបចើនជាេបម្់េន្ទេ្សន៍ ប៉ុកន្រពុំ្ដល់ភាពងជា្ជ័យ្ួរ
ឲ្យកត់េមាគាល់ងឡើយ។ ឫេ្ល់ននបញ្ហាងនះងកើតងចញពី 
ការោក់បញ្ចហូលគានានូវប្ប់េិដ្ឋភាពទាំ្អេ់ងៅក្ពុ្ខ្នាត 
វាេ់េ្ទ្់កតមួយ បំណ្ច្់ឲ្យមានភាពង្យបេួលក្ពុ្ 
ការងបបៀបង្ៀប (ងេដ្ឋវិេូងៅ បញ្ហាងនះថាជា "បញ្ហា 
ឯកតា")។ ជាឧទាហរណ៍ ង្ពុំអាចកញកឲ្យចបាេ់ថា 
េិដ្ឋភាពណាមួយមានសារៈេំខ្ន់ជា្ ក្ពុ្ការឆលពុះបញ្ចាំ្
អំពីភាពបកីបក៖ ងតើពិការភាពេំខ្ន់ជា្ ឬសាថានភាព  
កដលបតូវបានង្រំងលាភបំពានេំខ្ន់ជា្? ឧទាហរណ៍ 
មួយងេៀតងនាះ្ឺថា៖ ងតើការកដលងៅរេ់ងៅតំបន់ជិត  
េងនល កដលង្យរ្ងបគាះពីេឹកជំនន់ និ្រេ់ងៅតំបន់កដល
េ្ិតងៅកក្បរកកនល្ មានអបតាឧបកិដ្ឋកម្មខ្េ់មួយណា 
មានងបគាះថានាក់ជា្?
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តបមូវការកាឡហូរីអប្បបរមា

បរិមាណកាឡហូរីេរុបរបេ់បកុមម្ហូបអាហារ ្ឺអាបេ័យ
ងៅងលើតបមូវការកាឡហូរីអប្បបរមា កដលបតូវបានបា៉ាន់សាមាន 
េបមាប់បបងេេកម្ពុជា ងោយពិចារណាងៅងលើអាយុ និ្ 
ងយនឌ័រ។ ការបា៉ាន់សាមានកបបងនះ ្ឺង្វើតាមកបបបេកដល   
បតូវបានងេ្ើងឡើ្ងោយអ្្គការងេ្បៀ្អាហារនិ្កេិកម្ម 
(FAO) អ្្គការេុខភាពពិភពងលាក (WHO) និ្អ្្គការ 
េហបបជាជាតិ (អ.េ.ប) ងៅក្ពុ្ឆ្នាំ២០០៤31  (កដល  
បតូវបានេបមួលឲ្យេុ ីនឹ្សាថានភាពបបងេេកម្ ពុជា)។ 
ងោយងហតុថា បបងេេកម្ពុជា ្ ឺជាបបងេេកំពុ្អភិវឌ្ឍ 
កដលមានបបជាជនខលលួនបបមាណ ៨០ ភា្រយពាក់ព័ន្ធនឹ្ 
េកម្មភាពកេិកម្មងនាះ តបមូវការបតូវបានង្បា៉ាន់សាមានថា 
មានកបមិតពីម្្យមងៅម្្យមខ្េ់។ ចំងពាះបកុមអាយុនិ្
ងយនឌ័រនីមួយៗវិញ តបមូវការកាឡហូរីអប្បបរមាេបមាប់ 
មនុេ្សមានាក់ក្ ពុ្មួយនែងៃ ក៏បតូវបានបា៉ាន់សាមាន្្កដរ។ 
ងៅចុ្បញ្ចប់ ង្បតូវ្ិតអំពីតបមូវការបកន្មេបមាប់ករណី 
បេ្រីមាន្ភ៌។ តារាង ៣៥ រាប់បញ្ចហូលនូវតបមូវការងៅតាម 
អាយុនិ្ងយនឌ័រ និ្ងៅតាមបំកណ្កចកបបជាជន។ េី១ 
តបមូវការ្ីឡហូកាឡហូរី (Kcal) ម្្យមបតូវបានបា៉ាន់សាមាន 
(ងោយងបបើម្្យមេមងៃន់ជាមួយនឹ្ចំកណកភា្រយនន 
បំកណ្កចកបបជាជន) ក្ពុ្ចំនួន ២.១៩៤,៧៥ Kcal/
នែងៃ។ េី២ ងបើចំកណកកាឡហូរីបកន្មបតូវបានរាប់បញ្ចហូល 
េបមាប់ករណីបេ្រមីាន្ភ៌ (៥,២៥ Kcal/នែងៃ)ងនាះ តបមូវ-
ការកាឡហូរ ីអប្បបរមាេបមាប់មន ុេ្សមានាក ់មានចំន ួន 
២.២០០ Kcal/នែងៃ។ ងដើមងឡើយ េូចនាករបា៉ាន់សាមាន 
កដលមានកបមិតននេកម្មភាពខ្េ់ជា្ និ្កបមិតនន 
តបមូវការកាឡហូរីខ្េ់ជា្បតូវបានកកេបមួល ងដើម្បីឲ្យេុី   
នឹ្េំងណើរបេ់រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា។ 

េមាេធាតុននបកុមម្ហូបអាហារ

េិន្ន័យកដលេេួលបានពី េំងៅឯកសារឬកំណត់- 
បតា បតូវបានងបបើបបាេ់ ងដើម្បីេងបមចថាមុខេំនិញណាខលះ 
្ួរោក់បញ្ចហូលងៅក្ពុ្បកុមម្ហូបអាហារ និ្ក្ពុ្បរិមាណ 

ឯកសារមួយងនះងបបើបបាេ់វិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី ងដើម្បីវាេ់- 
េ្ទ្់ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ និ្បនាទាត់ភាពបកីបកងោយ
ពឹ្ក្អែកងៅងលើលក្ខខណ្ឌងៅក្ពុ្អង្កេតខ្្េ្្គម និ្ 
ងេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (អ.េ.េ.ក) ឆ្នាំ២០០៩។ លេ្ធ្ល  
េេួលបានពីវិ្ីសាបេ្រែ្មីងនះនឹ្បតូវបានយកមកង្វើការ 
ងបបៀបង្ៀប ជាមួយនឹ្វិ្ីសាបេ្រកដលបតូវបានង្ងបបើកាល 
ពីងលើកមុន ងៅក្ពុ្ អ.េ.េ.ក ឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤។ ងយើ្ 
ងៅវិ្ីសាបេ្រកដលបតូវបានង្ងបបើកាលពីងលើកមុនមក 
ងនាះ ថាជាវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់"។ 

បនាទាត់ភាពបកីបក

បនាទាត់ភាពបកីបកចំនួនពីរបតូវបានបា៉ាន់សាមាន។ បនាទាត់ 
ភាពបកីបកេី១ ទាក់េ្នឹ្ចំណាយងៅងលើបកុមអាហារ 
កដលរួមមាននូវបរិមាណកាឡហូរីអប្បបរមាេបមាប់បំងពញ 
តបមូវការខ្្មុខង្រជីវសាបេ្រក្ ពុ្ការបេបេ្់រា្កាយ 
មនុេ្ស។បនាទាត់ងនះបតូវបានឲ្យង្មាះថា"បនាទាត់ភាពបកីបក
ម្ហូបអាហារ (កបមិតខ្លាំ្)"។ ចំកណកឯ បនាទាត់ភាពបកីបក 
េី២ ្ឺជាការរួម្្សំបនាទាត់ភាពបកីបក េី១ ជាមួយនឹ្ការ  
ចាត់កច្ចំណាយអប្បបរមាេបមាប់េំនិញងបរៅអំពីម្ ហូប 
អាហារ និ្េបមាប់ងេវាកម្មនានាកដលក៏េុេ្ធេឹ្ជា 
តបមូវការមូលោឋានរបេ់មនុេ្ស។ បនាទាត់ភាពបកីបកនីមួយៗ 
បតូវបានបង្កេ ើតងឡើ្ងៅតាមបំកណ្កចកង្្ស្ៗគានានន 
េណាឋានបបជាជនក្ពុ្ងគាលបំណ្ង្យបេួលង្វើចំណាត់
ថានាក់លេ្ធ្ល។ 

បនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារ (កបមិតខ្លាំ្)

បនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារ្ឺជាចំណាយងៅងលើបកុម 
ម្ហូបអាហារ កដល្ដល់នូវបរិមាណកាឡហូរីជាក់លាក់មួយ។ 
មានេមាេធាតុចំនួន ៣ កដលចាំបាច់េបមាប់បា៉ាន់-
សាមានបនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារ៖ តបមូវការកាឡហូរីអប្ប- 
បរមារបេ់មនុេ្សមានាក់ បរិមាណឬេមាេធាតុននបកុមម្ហូប
អាហារ និ្តនមលកដលបតូវបានងបបើងដើម្បីបា៉ាន់សាមានចំណាយ
ងៅងលើបកុមម្ហូបអាហារងនាះ។ 



108

បរិមាណកាឡហូរីេរុប ងៅក្ពុ្បកុមម្ហូបអាហារមួយចំនួន 
បតូវបានបា៉ាន់សាមានថា មានចំនួន ១.៤៨៤ Kcal/នែងៃ។33 
បរិមាណម្ហូបអាហារកដលចាំបាច់េបមាប់បំងពញតបមូវការ
កាឡហូរីអប្បបរមាចំនួន ២.២០០ បតូវបាន្ណនាងោយង្វើ 
បបមាណវិ្ី្ុណរវា្បរិមាណនឹ្ចំនួន ១,៤៨២៤ 
(២.២០០/១.៤៨៤)។ បញ្ជីមុខម្ហូបអាហារ បរិមាណ 
ចាំបាច់ េបមាប់បំងពញតបមូវការកាឡហូរី កដលមានចំនួន 
២.២០០ Kcal/នែងៃ បពមទាំ្កបមិតកាឡហូរី របេ់មុខេំនិញ 
ទាំ្អេ់ងនះ បតូវបានងរៀបរាប់ងៅក្ពុ្ តារាង ៣៥។ 

តនមលចំណាយងលើបកុមម្ហូបអាហារ

តនមលចំណាយងលើបកុមម្ហូបអាហារបតូវបានបា៉ាន់សាមាន 
ងោយការង្វ ើបបមាណវិ្ី្ុណរវា្បរិមាណងៅនឹ្នែល 
ននមុខេំនិញ កដលេ្ិតងៅក្ពុ្តំបន់ទាំ្បីននបបងេេ។ 
ចំណាយបកន្មចំនួន ១០ ភា្រយននចំណាយេរុប  
ងដើមងឡើយបតូវបាននលលកេុកេបមាប់ផ្ត់ទាត់នឹ្ការ 
ខ្តប្់ ក៏ប៉ុកន្រងបកាយមក បតូវបានលុបងចាលងៅវិញ  
បនាទាប់ពីកិច្ចេន្ទនាជាមួយម្តន្រីរោឋាភិបាល។ បណាតានែល 
ចំណាយងលើមុខម្ហូបអាហារនីមួយៗ និ្ចំណាយេរុប 
ងៅងលើបកុមម្ហូបអាហារ បតូវបានោក់បញ្ចហូលងៅក្ពុ្ តារាង 

៣៧។ ចំណាយេរុបននបកុមម្ហូបអាហារ ងោយ្ិតជា 
លុយងរៀលក្ពុ្តនមលបច្ចពុប្បន្មានចំនួន៣.៤១១ ៛ េបមាប់  
ប្ួសារងៅភ្ំងពញ, ២.៧៩១ ៛ េបមាប់ប្ួសារងៅេីបប-  
ជុំជនង្្ស្ងេៀត, និ្ចំនួន ២.៥៧០ ៛ េបមាប់ប្ួសារ  
ងៅេីជនបេ (តារាង ៣១)។   

ប៉ុណាណងនាះ។ ព័ត៌មានេេួលបានពីកំណត់បតាងនះមាន 
លក្ខណៈលមអែិតប្ប់បគាន់ កដលអាចឲ្យង្កំណត់េមងៃន់ 
(េបមាប់្ណនាម្្យមេមងៃន់) តនមលឯកតា និ្េមាេ- 
ធាតុកាឡហូរី។ ងដើម្បីកំណត់បកុមម្ហូបអាហារឲ្យបានេម- 
បេបេបមាប់ប្ួសារបកីបក បណាតាប្ួសារននបកុមកដលមាន
ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ទាបចំនួនពី ៥ ភា្រយ ងៅ 
២៥ ភា្រយ បតូវបានងបជើេងរើេ។32 ម្ហូបអាហារ កដលបតូវ
បានងបបើបបាេ់េបមាប់្លិតកម្មេប្បពុរេ្ម៌ ឬការ 
េូទាត់កម្ចី (េ្) ពុំបតូវបានរាប់បញ្ចហូលងឡើយ ងពាល្ឺ  
មានកតបបងភេម្ ហូបអាហារងបបើេបមាប់្្គត ់្្គ្ ់ប្ ួសារ 
ប៉ ុងណាណះ កដលបតូវបានរាប់បញ្ចហូល។ េិន្ន័យបបងភេ 
េំងៅងនះបាន្ដល់នូវព័ត៌មានអំពីបបងភេម្ហូបអាហារ 
ខុេៗគានាចំនួន ១៩៣ មុខ។ 

បនាទាប់ពីលុបងចាលនូវមុខេំនិញ កដលគាមានព័ត៌មាន 
អំពីបរិមាណកាឡហូរីចបាេ់លាេ់ មុខេំនិញកដលបតូវបាន 
រាយការណ៍ងោយប្ួសារចំនួនតិចជា្ ៥ ភា្រយ នន 
ចំនួនប្ួសារេរុប ឬ មុខេំនិញ កដលបតូវបានរាយការណ៍
ងោយពុំមាន្ដល់នូវឯកតាចបាេ់លាេ់រួចមក ចំនួនមុខ  
េំនិញកដលបតូវបានរាប់បញ្ចហូលងៅក្ពុ្បកុមម្ ហូបអាហារ 
ងៅេល់បតឹមកត ១១១ មុខ ប៉ុងណាណះ។ ចំងពាះម្ហូបអាហារ 
ទាំ្ ១១១ មុខងនះ តួងលខចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
កដលេេួលបាន បតូវបានបំកបល្ឲ្យងៅជាេមងៃន់ (េបមាប់ 
ងបបើក្ពុ្ការ្ណនាម្្យមេមងៃន់) ងហើយតនមលងមដយានក៏បតូវ 
បាន្ណនា្្កដរងោយ្ិតជា្ីឡហូបកាម។ តនមលងមដយាន
ចំងពាះបណាតាមុខម្ហូបអាហារទាំ្ ១១១ មុខងនះក៏បតូវ 
បាន្ណនា ងៅតាមតំបន់េំខ្ន់ៗទាំ្បី ្្កដរ។ 

ភ្ំងពញ េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត េីជនបេ

តនមលចំណាយរបេ់បកុមម្ហូបអាហារដំបូ្ (្ិតជា ៛/នែងៃ, នែលបច្ចពុប្បន្) ៣.៤០៨,៨៧ ២.៨២០,០៨ ២.៥៨៣,១០

តនមលចំណាយរបេ់បកុមម្ហូបអាហារបប្ួម (្ិតជា ៛/នែងៃ, នែលបច្ចពុប្បន្) ៣.៤៤៨,០៥ ២.៨១៥,៧០ ២.៥៨៣,១០

្មាលាតចំណាយ្ិតជា៖ លុយងរៀលក្ពុ្មួយនែងៃ(៛/នែងៃ)/ ភា្រយ ៣៩,១៨/១,១% -៤,៣៨/-០,២% ០,០០/០,០%

តារាង ៣១៖  តនមលៃចំណាយររស់្កុមម្ហូរអាហារដំរូ្(១១១ មុខ) ៃិ្រ្្រួម(២៩ មុខ) (កម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩)

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមានរបេ់ «បកុមបសាវបជាវខ្្ភាពបកីបក» ងោយងបបើបបាេ់េិន្ន័យអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េននបបងេេកម្ពុជា។ 
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៩៦ ភា្រយ ននបរិមាណកាឡហូរីរបេ់បកុមម្ហូបអាហារដំបូ្
(កដលមានមុខម្ហូបអាហារចំនួន ១១១ មុខ)។ រីឯតនមល     
ចំណាយរបេ់បកុមម្ហូបអាហារបប្ួមងនះ មានតនមលងេ្មើនឹ្ 
៩១,៥ ភា្រយ ននតនមលចំណាយរបេ់បកុមម្ហូបអាហារ  
ដំបូ្។ 

ងដើម្ប ីរកសាតនមលចំណាយឲ្យបេងដៀ្តាមកដលអាច   
ង្វើបានងៅនឹ្ចំណាយរបេ់បកុមម្ហូបអាហារដំបូ្ង្បាន
បង្កេើនបរិមាណេរុបរបេ់ម្ហូបអាហារទាំ្ ២៩ មុខ។  
បនាទាប់ព ីង្វ ើការកកេបមួលជាចុ្ងបកាយរួចមក តនមល 
ច ំណាយរបេ់បក ុមម្ ហូបអាហារបប្ួមមានដូចតងៅ៖  
៣.៤០៨,៨៧៛េបមាប់ប្ួសារងៅភ្ងំពញ,២.៨២០,០៨៛ 
េបមាប់ប្ួសារងៅេីបបជំុជនង្្ស្ងេៀត, និ្ ២.៥៨៣,១០៛ 
េបមាប់ប្ួសារងៅេីជនបេ (សូមនមើល តារាង ៣១)។ 
្មាលាតននេំហំចំណាយរវា្បកុមម្ ហូបអាហារទាំ្ពីរងនះ 
មានចំនួន ១,១ ភា្រយ េបមាប់ ភ្ំងពញ និ្ងេ្ទើរកតេូន្យ 
េបមាប់តំបន់ពីរង្្ស្ងេៀត ្ឺេីបបជុ ំជនង្្ស្ងេៀត 
ងបរៅពីភ្ំងពញ និ្េីជនបេ។ ងោយង�ើញ សារៈបបងយាជន៍ 
អំពីភាពង្យបេួលក្ព្ុ ការតាមោននែលរបេ់មុខម្ហូបអាហារ 
ងៅក្ពុ្បកុមម្ហូបអាហារបប្ួម និ្អំពី្លប៉ះពាល់តិចតួច 
កដលងកើតងចញអំពីការបប្ួមចំនួនមុខម្ហូបអាហារងនះង្ក៏
្ដល់អនុសាេន៍ឲ្យងបបើបបាេ់បកុមម្ហូបអាហារបប្ួមងនះ។ 
មុខម្ ហូបអាហារទាំ្អេ់ងៅក្ ពុ្បកុមម្ ហូបអាហារបប្ួម 
បតូវបានបង្ហាញងៅក្ពុ្ តារាង ៣៧។ 

បនាទាត់ភាពបកីបករួម

បនាទាត់ភាពបកីបករួម្ឺជា្លបូកននបនាទាត់ភាពបកីបក 
(កបមិតខ្លាំ្) ខ្្ងេ្បៀ្អាហារជាមួយនឹ្ចំកណកនន 
ចំណាយអប្បបរមាងៅងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ និ្ 
ងេវាកម្មនានា (កកនល្សានាក់ងៅ េងមលៀកបំពាក់ េំនិញ 
េបមាប់ងបបើបបាេ់ផ្ទាល់ខលលួន ការកមសាន្រ ជាងដើម)។ ង្បាន 
កំណត់េំហំចំណាយអប្បបរមា ងោយលក្ខណៈបបងយាល 
ពីងបពាះថា ពុំមានការេេួលសាគាល់ជាេូងៅ ទាក់េ្នឹ្  
េំហំចំណាយអប្បបរមាេបមាប់េំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ 
និ្ងេវាកម្មនានាងៅងឡើយងេ។ 

 
តនមលចំណាយងលើបកុមម្ហូបអាហារបប្ួម

ងៅនែងៃអនា្ត ងដើម្បីបា៉ាន់សាមានតនមលចំណាយងៅងលើ 
បកុមម្ហូបអាហារ ង្នឹ្បតូវង្វើការ្ណនានែលរបេ់បកុមម្ហូប 
អាហារដកដលងនាះ ងោយងបបើបបាេ់នែលែ្មី។ បរិមាណនន 
បកុមម្ហូបអាហារពុំកបបបបួលងឡើយ ក៏ប៉ុកន្រនែលរបេ់មុខម្ហូប  
អាហារនីមួយៗមានការកបបបបួលងៅតាមងពលងវលា។ 
ងទាះបីជាយា៉ា្ងនះកដី ង្មិនង្យេេួលបាននែលរបេ់ម្ហូប 
អាហារ កដលមានកបមិតងជឿជាក់លអែងនាះងឡើយ ងោយសារ 
មូលងហតុមួយចំនួន។ មូលងហតុេី១៖ ង្ង�ើញថាមុខម្ហូប
អាហារងៅក្ពុ្បកុមម្ហូបអាហារមានចំនួនងបចើន ក្ពុ្ករណី
កដលបកុមម្ហូបអាហារមានចំនួន ១១១ មុខ។ មូលងហតុ 
េី២៖ អំឡពុ្ងពលននអបតាអតិ្រណាខ្េ់ នែលបបចាំកខ  
របេ់ម្ហូបអាហារមានការកបបបបួលខ្លាំ្ កដលទាមទារឲ្យ 
មានការយកព័ត៌មានលអែជា្មុន។ មូលងហតុេី៣៖ ក្្កខលះ 
របេ់បកុមម្ ហូបអាហារមានរាប់បញ្ចហូលនូវមុខម្ ហូបអាហារ 
មួយចំនួន កដលអាចប្កេការលំបាកដល់ការង្វើបច្ចពុប្បន្- 
កម្មងៅតាមងពលងវលា។ មូលងហតុេី៤៖ ការរឹតត្បិតែវិកា 
ងៅងពលអនា្តអាចប្កេរការលំបាកក្ពុ្ការបបមូលយក 
នូវប្ប់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំ្អេ់ ងដើម្បីង្វើការវាយតនមលឲ្យ
បានេុបកឹត។ 

ងោយង�ើញមានមូលងហតុទំា្អេ់ងនះ ង្បានបង្កេើត  
បកុមម្ហូបអាហារ េី២ កដលង្ងៅង្មាះថា "បកុមម្ហូប 
អាហារបប្ួម"។ ងគាលការណ៍បន្របនាទាប់ងនះបតូវបានងបបើ- 
បបាេ់ក្ ពុ្ការបង្កេ ើតបកុមេី២ងនះ៖ រកសាតនមលចំណាយ 
េរុបេបមាប់បកុមម្ហូបអាហារឲ្យខិតជិតងៅនឹ្េូចនាករ 
បា៉ាន់សាមានពីខ្្ងដើម តាមកដលអាចង្វើបាន, រកសាេុកនូវ 
មុខម្ហូបអាហារ កដលមាននិយមន័យនិ្ខ្នាតឯកតាចបាេ់-
លាេ់, និ្រកសាេុកបណាតាមុខម្ហូបអាហារកដល្ដល់នូវ 
កបមិតកាឡហូរីខ្េ់ និ្កដលបតូវបានប្ួសារងបបើបបាេ ់
ជាេូងៅឬនិយមងបបើបបាេ់។បនាទាប់ពីបបកាន់យកនូវងគាល- 
ការណ៍ទាំ្អេ់ងនះរួចមក ង្ង�ើញថា ចំនួនមុខម្ហូប 
អាហារងៅេល់បតឹមកត ២៩ មុខប៉ុងណាណះ (ងបបៀបង្ៀប 
នឹ្ ១១១ មុខកាលពីដំបូ្)។ េន្ទឹមនឹ្ងនះកដរ បកុមម្ហូប 
អាហារេី២ងនះរាប់បញ្ចហូលនូវបរិមាណកាឡហូរីចំនួនជា្ 
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សារៈេំខ្ន់ ដូចនឹ្ចំណាយងលើម្ហូបអាហារ្្មិនខ្ន 
កដលជាងហតុនាំឲ្យង្ងៅថាជាចំណាយ "មូលោឋាន"។ 
ងៅក្ពុ្អង្កេតខ្្េ្្គមនិ្ងេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា(អ.េ.េ.ក)
ឆ្នាំ២០០៩ បណាតាប្ួសារចំនួន ៤៩៨ ប្ួសារចាយវាយ  
ងលើការងបបើបបាេ់េរុប ក្ពុ្ចំនួនកត ១០ ភា្រយននតនមល 
បនាទាត់ភាពបកីបកខ្្ងេ្បៀ្អាហារប៉ុងណាណះ។35 េបមាប់ 
បកុមប្ួសារទាំ្ងនះ ការងបបើបបាេ់ម្ហូបអាហារមានចំនួន 
ងេ្មើនឹ្ ៦៤ ភា្រយ ននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុប 
េបមាប់ភ្ំងពញ និ្ចំនួន ៦៦ ភា្រយននចំណាយងលើ  
ការងបបើបបាេ់េរុបេបមាប់តំបន់ពីរង្្ស្ងេៀត។ មាន 
ន័យថា ចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារមានចំនួន 
៣៦ និ្ ៣៤ភា្រយននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េរុប 
ងរៀ្គានាេបមាប់ភ្ំងពញនិ្តំបន់ពីរង្្ស្ងេៀត។36 

បនាទាត់ភាពបកីបកខ្្ងេ្បៀ្អាហារ ្ួរកតតា្ឲ្យ៦៤ 
ឬ ៦៦ ភា្រយននបនាទាត់ភាពបកីបករួម។ ងហើយេំហំ 
ចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ ្ួរកតេ្ិតក្ពុ្រ្វ្់ 
៣៦ ឬ ៣៤ ភា្រយននបនាទាត់ភាពបកីបករួម។ ងបើងយា្  
តាមតនមលងលខរបេ់បនាទាត់ភាពបកីបកខ្្ងេ្បៀ្អាហារ 
កដលបតូវបានរាយការណ៍ងៅក្ពុ្ តារាង ១ ង្ង�ើញថា 
បណាតាបនាទាត់ភាពបកីបករ ួមមានតនមលងលខងរៀ្គានា ដូច 
តងៅ៖ ៥.៣២៦,៣៦៛ (ភ្ំងពញ), ៤.២៧២,៨៥៛ 
(េីបបជុំជន ង្្ស្ងេៀត), និ្ ៣.៩១៣,៧៩ ៛ (ជនបេ) 
(សូមនមើលតារាង ៣២)។ 

បងច្ចកងេេក្ពុ្ការបា៉ាន់សាមានេំហំចំណាយេបមាប់ 
េំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ បតូវបានង្វើងឡើ្ងោយក្អែកតាម 
េេ្សនទានកដលថា បនាទាត់ភាពបកីបក្ដល់នូវតបមូវការម្ហូប 
អាហារអប្បបរមា ងហើយចំណាយងលើការងបបើបបាេ់េបមាប់ 
េ ំន ិញកបបងនាះបត ូវបានចាត់េ ុកថា "េំខ្ន់" ឬ 
"ចាំបាច់"។ ចំកណកឯ េេ្សនទានេី២វិញ ្ឺជាងគាល- 
ការណ៍កដលថា ប្ួសារមួយអាចនឹ្ជំនួេចំណាយងលើ 
ម្ហូបអាហារ "មូលោឋាន" មួយចំនួនរបេ់ខលលួន ងោយចាយ- 
វាយងៅងលើងេវាកម្ម និ្េំនិញង្្ស្ដនេងេៀត ល្គឹកណា 
ងេវាកម្មនិ្េំនិញង្្ស្ដនេងេៀតទាំ្ងនាះមានសារៈ 
េំខ្ន់ដូចម្ហូបអាហារងនាះកដរ។ និយាយមួយកបបងេៀត 
្ឺថា ប្ួសារមួយអាចចំណាយែវិការបេ់ខល លួនងៅងលើ 
េំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារនិ្ងេវាកម្មនានា កតមិនចំណាយ 
ងៅងលើម្ហូបអាហារងេ ងបើងទាះបីជាខលលួនងបេកឃ្លានក៏ងោយ 
ពីងបពាះថាេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ និ្ងេវាកម្មនានាទាំ្ 
អេ់ងនាះ ពិតមានសារៈេំខ្ន់ដូចម្ហូបអាហារ្្កដរ។34 

បណាតាប្ួសារកដលមានកបមិតចំណាយងលើការងបបើ-  
បបាេ់េរុបេ្ិតងៅជុំវ ិញបនាទាត់ភាពបកីបកខ្្ងេ្បៀ្- 
អាហារ ពុំអាចបំងពញ ឬេឹ្កតពុំអាចបំងពញនូវតបមូវការ
ម្ហូបអាហារអប្បបរមាបាន្្ងេ។ ែវីងបើយា៉ា្ងនះកដី បណា្ដ 
ប្ួសារទាំ្ងនះ ងៅកតនលលកចំកណកខលះននែវិការបេ់  
ខល លួនេបមាប់ច ំណាយងលើេ ំន ិញងបរៅពីម្ ហូបអាហារ។  
ចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារងនះ ្ឺពិតជាមាន 

បន្ទាត់ភាេ្កី្ករួ្ ក ចំណាយលលើ្្ហូបអាហារ ខ
ចំណាយលលើទំនិញ
ល្រៅេី្្ហូបអាហារ គ

ភ្ំងពញ ៥.៣២៦,៣៦ ៣.៤០៨,៨៧ ១.៩១៧,៤៩

េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត ៤.២៧២,៨៥ ២.៨២០,០៨ ១.៤៥២,៧៧

េីជនបេ ៣.៩១៣,៧៩ ២.៥៨៣,១០ ១.៣៣០,៦៩

ក្្នុជា ៤.០៨០,៧៥ ២.៦៨៣,៣៣ ១.៣៩៧,៤២

តារាង ៣២៖  រន្ញាត់ភាេ្កមី្ក្រចាំតំរៃ់ៃមីមួយៗ លៅកម្ពុជា ក្ពុ្ឆ្ញាំ២០០៩ (គិតជា ៛/នថងៃ, នថលៃរច្ចពុរញាបៃ្)

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមានរបេ់ «បកុមបសាវបជាវខ្្ភាពបកីបក» ងោយងបបើេិន្ន័យអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩។ 

សម្ាល់៖ កបនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារ/០,៦៤ ឬ ០,៦៦; ខដូចគានានឹ្តនមលរបេ់បនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារកដរ; ្បនាទាត់ភាពបកីបករួម - ចំណាយ 
ងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ។ តនមលរួមេបមាប់បបងេេកម្ពុជា ្ឺយកតាមម្្យមភា្ននេំណាក្ំ។ 
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ដល់ងៅជា្ពីរដ្កនលះ ងបើងបបៀបង្ៀបនឹ្តនមលងលខកដល 
្ណនាតាមវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" (សូមនមើលតារាង ៣៣)។ 
េូចនាករបា៉ាន់សាមានទាំ្ពីរ បតូវបាន្ណនាងឡើ្ ងោយ 
ក្អែកតាមបរិមាណម្ហូបអាហារ និ្េំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ 
កដលបណា្ដប្ ួសារងៅក្ ពុ្េ ំណាកបានងបប ើ បបាេ់ 
(ងម្ុណងអនកជល ឬ Engels coefficient)។ ងហតុអវី 
បានជាងម្ុណនិម្ម ិតងនះកបបបបួលយា៉ា្្ំហុកពីចំនួន  
៨៤ ភា្រយ ងៅ ៦៤ ភា្រយ បនាទាប់ពីងបបើបបាេ់ 
វិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី?

មានមូលងហតុចំនួនពីរកដលបណា្ដលឲ្យចំណាយងលើ 
ម្ហូបអាហារ្ណនាងោយវិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី មានេំហំ្ំជា្ 
ចំណាយបា៉ាន់សាមានងោយវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" ្ឺ៖ ឆ្នាំងគាល 
និ្បកបមបបមួលនែល។ បញ្ហាទាក់េ្នឹ្ឆ្នាំងគាលងកើតងចញ 
អំពីឆ្នាំកដលង្ងបបើេបមាប់បង្កេើតវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់"។ ង្  
ងបបើបបាេ់ព័ត៌មានរបេ់អង្កេតប្ួសារឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤។ 
ងពលងនាះ ្ឺជាបគាកដលបបងេេកម្ពុជាមានកបមិតភាព 
បកីបកខ្េ់ជា្ ងហើយបណាតាប្ួសារនានានលលកចំកណក 
្ំជា្េបមាប់ចំណាយងលើម្ហូបអាហារ។37 ជាឧទាហរណ៍ 
ចំកណកននចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ ហូបអាហាររបេ់ 
ប្ួសារងៅេីជនបេមានចំនួន ២១,១ ភា្រយ ងៅក្ពុ្ 
ឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤ ងបបៀបង្ៀបនឹ្ ៣៤ ភា្រយ ងៅក្ពុ្ 
ឆ្នាំ២០០៩។38 ងោយសារកតងកើតមានបនាលាេ់បដហូរ្ួរឲ្យ 
កត់េមាគាល់ងៅក្ ពុ្េ្្គមកម្ ពុជា បកបមបបមួលននការ 
នលលកែវិកាពុំកមនជាការ្ួរឲ្យភាញាក់ង្អែើលងឡើយ។ អេ់ 
រយៈងពល ១៦ ឆ្នាំ កនល្មកងហើយតាំ្ពីឆ្នាំ១៩៩៣/៩៤ 
ងហើយកបមិតបបាក់ចំណូលបានងកើនងឡើ្ជា្ងេវដ្។ 

ការងបបៀបង្ៀបបនាទាត់បកីបក កដល្ណនាតាម 
វិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" និ្វិ្ីសាបេ្រ "ែ្មី"

តនមលងលខរបេ់បនាទាត់ភាពបកីបកម្ហូបអាហារ កដល 
្ណនាតាមវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" និ្វិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី ្ឺ 
បេងដៀ្គានា។  ងពាល្ឺថា េូចនាករបា៉ាន់សាមានរបេ់វិ្ី-
សាបេ្រ "ែ្ម"ី មានតនមលខ្េ់ជា្វិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" ក្ពុ្ 
ចំនួន ១៤ ៛ េបមាប់តំបន់ងៅភ្ំងពញ (+០,៤ ភា្រយ), 
មានតនមលទាបជា្ក្ពុ្ចំនួន ៨៧ ៛ េបមាប់តំបន់ងៅ 
េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត (-៣,០ ភា្រយ), និ្មានតនមលទាប 
ជា្ក្ពុ្ចំនួន ១៣៨ ៛ េបមាប់តំបន់ងៅេីជនបេ(-៥,១ 
ភា្រយ) (តារាង ៣៣)។ ភាពខុេគានារវា្បនាទាត់ភាពបកីបក 
ននវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" និ្វិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី ងកើតងឡើ្ងោយ 
សារកតាតាចំនួនពីរ។ កតាតាេី១៖ ការកំណត់ងឡើ្វិញនូវបកុម 
ម្ ហូបអាហារឆ្នា ំ២០០៩ជាកតាតាម ួយកដលអនុញ្ញាតឲ្យ 
ប្ួសារអាចង្កងៅងបបើបបាេ់្លិត្លម្ហូបអាហារ កដល 
មាននែលទាប។ កតាតាេី២៖ ងៅងពលេេួលបានចំណូល 
ងបចើនជា្មុន បណាតាប្ួសារបានបង្កេើនចំណាយងៅងលើ 
ម្ហូបអាហារ កដលមានកាឡហូរីនែលៗជា្មុន។ ងោយងហតុ 
ងនះ ឥេ្ធិពលេុេ្ធរបេ់វាភា្ងបចើនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន 
ពីងបពាះថា ការចំងណញខ្្បបេិេ្ធភាព (ក្ពុ្ការបំងពញ 
តបមូវការរា្កាយ) មានលក្ខណៈ្ំជា្បរិមាណកាឡហូរី 
នែលៗ កដលបតូវបានងបបើបបាេ់។ 

ងទាះជាយា៉ា្ងនះកដី វិ្ីសាបេ្រទាំ្ពីរ្ដល់នូវ្មាលាត 
ខុេគានាខ្លាំ្ ចំងពាះចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ។ 
តនមលងលខកដល្ដល់ងោយវិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី មានចំនួន្ំជា្ 

តំបន់
បន្ទាត់ភាេ្កី្ក្្ហូបអាហា រ(ក្្ិតខ្លាំង) ចំណាយលលើទំនិញល្រៅេី្្ហូបអាហារ

ចាេ់ ែ្មី ្មាលាត ចាេ់ ែ្មី ្មាលាត

ភ្ំលេញ ៣.៣៩៥ ៣.៤០៩ ១៤ ៧៩០ ១.៩១៧ ១.១២៧

ទី្បជុំជនល្សេងលទៀត ២.៩០៧ ២.៨២០ -៨៧ ៥៣១ ១.៤៥៣ ៩២២

ទីជនបទ ២.៧២១ ២.៥៨៣ -១៣៨ ៤៩២ ១.៣៣១ ៨៣៩

តារាង ៣៣៖  ការល្រៀរលធៀររន្ញាត់ភាេ្កមី្ក លៅកម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩ (គិតថា ៛/នថងៃ, នថលៃរច្ចពុរញាបៃ្)

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមានរបេ់ «បកុមបសាវបជាវខ្្ភាពបកីបក» ងោយងបបើបបាេ់េិន្ន័យអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េននបបងេេកម្ពុជា។ 
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ភាពបកីបកនិ្ចំងណះដឹ្េេួលបានពីការវ ិភា្ងនះ 
ភា្ងបចើន នឹ្មិនផ្លាេ់បដហូរងឡើយ។ 

�ទ្ធផ�នៃការវិភាគភាេ្កមី្កឆ្ញាំ២០០៩

ងោយងបបើបបាេ់វិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី ភាពបកីបកកបមិតខ្លាំ្ 
ងៅកម្ពុជាបតូវបានបា៉ាន់សាមានថា មានអបតា ៥,៣ ភា្រយ 
កដលអបតាងនះហាក់មានកបមិតទាបជា្បន្រិច ងៅក្ពុ្ 
តំបន់េីបបជុំជន (០,៦ ភា្រយេបមាប់ភ្ំងពញ និ្២,០ 
ភា្រយេបមាប់េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត) ប៉ុកន្រហាក់មាន 
កបមិតខ្េ់ជា្បន្រិច ងៅក្ពុ្តំបន់េីជនបេ ្ឺ ៦,៣ 
ភា្រយ។ េូចនាករបា៉ាន់សាមានតាមវិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" 
្ដល់នូវអបតាភាពបកីបក (កបមិតខ្លាំ្) ខ្្ងេ្បៀ្អាហារ 
ងោយមានតនមលងលខចំនួន ២,៤ ពិន្ទពុ ភា្រយេបមាប់ 
ប្ប់តំបន់ទាំ្អេ់ ឬតំបន់នីមួយៗ (តារាង ៣៤)។ 

អបតាភាពបកីបករួមកដល្ណនាតាមវិ្ីសាបេ្រ "ែ្មី" 
មានចំនួនខ្េ់ជា្ខ្លាំ្ ងោយសារកតចំណាយងលើេំនិញ 
ងបរៅពីម្ហូបអាហារមានេំហំ្ំជា្ខ្លាំ្។ អបតារួមងនះបតូវ 
បានបា៉ាន់សាមានថា មានចំនួន ២៣,៩ ភា្រយងោយ៤,៣ 
ភា្រយេបមាប់តំបន់ងៅភ្ំងពញ ១២,៧ភា្រយេបមាប់ 
តំបន់ងៅេីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត និ្ ២៧,៥ ភា្រយ 
េបមាប់តំបន់ងៅេីជនបេ (តារាង ៣៤)។ ងបើងបបើបបាេ់ 
វិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" វិញងនាះ អបតាភាពបកីបករួមងៅកម្ពុជា 
បតូវបានបា៉ាន់សាមានថា  មានចំនួន ១៤,៦ ភា្រយ។ 

មូលងហតុេី២ ្ឹបកបមបបមួលនែលអំឡពុ្ជា្ ១៦ ឆ្នាំ 
កនល្មកងនះ តាំ្ពីឆ្នាំ១៩៩៣ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០០៩ 
កដលប្កេការលំបាក ក្ពុ្ការវាេ់េ្ទ្់។ ឯកតាងៅក្ពុ្ 
កបម្េំណួរបបងភេជាេំងៅឯកសារ និ្នែលងៅក្ពុ្ 
កបម្េំណួរនែលេុេ្ធេឹ្បញ្ជាក់ថា អតិ្រណាទាក់េ្  
ន ឹ្នែលេ ំន ិញងបរៅពីម្ ហូបអាហារមានកបម ិតទាបជា្ 
អតិ្រណាទាក់េ្នឹ្នែលម្ហូបអាហារ ងៅប្ប់តំបន់ទាំ្បី 
និ្ងៅងពញមួយអំឡពុ្ងពលងនាះ។ ងៅក្ពុ្ឆ្នាំ ២០០៩ 
វិ្ីសាបេ្រ "ចាេ់" កែមទាំ្្ដល់នូវតនមលងលខ ននចំណាយ 
ងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអាហារ ក្ពុ្េំហំតូចជា្ឆ្នាំកនល្ងៅ។ 
ឧទាហរណ៍ ចំកណកននចំណាយងលើេំនិញងបរៅពីម្ហូបអា- 
ហាររបេ់ប្ួសារងៅេីជនបេមានចំនួន ១៥,៨ភា្រយ។ 

មូលងហតុកដលង្វ ើឲ្យមាន្មាលាតខុេគានាងនះមាន 
លក្ខណៈចបាេ់លាេ់ងហើយ ក៏ប៉ុកន្រ ងតើង្្ួរងបបើបបាេ់វិ្ី- 
សាបេ្រណាមួយ? ចងមលើយននេំណួរមួយងនះបតូវបានបក- 
បសាយដូចតងៅ។ ងបើឆ្នាំងៅក្ពុ្េំណួរកាន់កតខិតជិតឆ្នាំ 
១៩៩៣/៩៤ ងនាះ ការ្ណនាតាមវិ្ ីសាបេ្រចាេ់ 
កាន់កតេុបកឹត។ ងបើឆ្នាំងៅក្ពុ្េំណួរកាន់កតខិតជិតឆ្នាំ 
២០០៩ ងនាះ ការ្ណនាតាមវិ្ីសាបេ្រែ្ម ីកាន់កត 
េុបកឹត។ ងលើេពីងនះងេៀត តាមរយៈការងបបើបបាេ់ 
េូចនាករបា៉ាន់សាមានកដល្ណនាតាមវិ្ីសាបេ្រទាំ្ពីរ 
ក្ពុ្ចងនាលាះបគាណាមួយ ង្អាចងបបៀបង្ៀបនិនានាការ្នល្ 
និ្កតាតានានាទាក់េ្នឹ្ភាពបកីបក។ បបេិនងបើ្មាលាត 
ខុេគានា ្ឺបគាន់កតជាបញ្ហាននតនមលងលខងនាះ ការវិភា្អំពី 

តំបន់
បន្ទាត់ភាេ្កី្ក្្ហូបអាហារ (ក្្ិតខ្លាំង) អ្រាភាេ្កី្ករួ្

ចាេ់ ែ្មី ្មាលាត ចាេ់ ែ្មី ្មាលាត

ភ្ំលេញ ៣.៣៩៥ ៣.៤០៩ ១៤ ៧៩០ ១.៩១៧ ១.១២៧

ទី្បជុំជនល្សេងលទៀត ២.៩០៧ ២.៨២០ -៨៧ ៥៣១ ១.៤៥៣ ៩២២

ទីជនបទ ២.៧២១ ២.៥៨៣ -១៣៨ ៤៩២ ១.៣៣១ ៨៣៩

ក្្នុជា ៧,៤% ៥,៣% -២,១% ១៤,៦% ២៣,៩% ៩,៣%

តារាង ៣៤៖  អ្តាភាេ្កមី្កលៅកម្ពុជា ក្ពុ្ឆ្ញាំ២០០៩

ក្រភព៖ េូចនាករបា៉ាន់សាមានរបេ់ «បកុមបសាវបជាវខ្្ភាពបកីបក» ងោយងបបើបបាេ់េិន្ន័យអ.េ.េ.កឆ្នាំ២០០៩ របេ់វ.ជ.េននបបងេេកម្ពុជា។ 
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បបុេ បេី

អាយុ(ឆ្នាំ) កាឡហូរី/នែងៃ %បបជាជន កាឡហូរី*ភា្រយ អាយុ(ឆ្នាំ) កាឡហូរី/នែងៃ %បបជាជន កាឡហូរី*ភា្រយ

< ១ ៦៧១ ១,២% ៨,០ < ១ ៦១៥ ១,១% ៦,៥

១ - ១,៩ ៩៤២ ១,0% ៩,២ ១ - ១,៩ ៨៤៣ 0,៩% ៧,៩

២ - ២,៩ ១.១១៥ ១,0% ១០,៩ ២ - ២,៩ ១.០៤១ ១,0% ១០,០

៣ - ៣,៩ ១.២៣៩ ១,១% ១៣,១ ៣ - ៣,៩ ១.១៤០ 0,៩% ១០,៣

៤ - ៤,៩ ១.៣៣៨ ១,0% ១៣,០ ៤ - ៤,៩ ១.២៣៩ 0,៩% ១០,៩

៥ - ៥,៩ ១.៤៦២ ១,0% ១៥,៣ ៥ - ៥,៩ ១.៣១៣ ១,១% ១៤,២

៦ - ៦,៩ ១.៥៦១ ១,២% ១៨,៧ ៦ - ៦,៩ ១.៤១៣ ១,១% ១៥,២

៧ - ៧,៩ ១.៦៨៥ ១,១% ១៨,៨ ៧ - ៧,៩ ១.៥៣៦ ១,0% ១៥,៩

៨ - ៨,៩ ១.៨០៩ ១,១% ១៩,៣ ៨ - ៨,៩ ១.៦៨៥ ១,0% ១៧,៦

៩ - ៩,៩ ១.៩៥៨ ១,២% ២២,៥ ៩ - ៩,៩ ១.៨៣៤ ១,២% ២១,២

១0 - ១0,៩ ២.១៣១ ១,២% ២៥,១ ១0 - ១0,៩ ១.៩៨៣ ១,១% ២១,៩

១១ - ១១,៩ ២.៣២៩ ១,១% ២៤,៧ ១១ - ១១,៩ ២.១៣១ ១,១% ២២,៥

១២ - ១២,៩ ២.៥២៨ ១,១% ២៨,២ ១២ - ១២,៩ ២.២៥៥ ១,១% ២៤,៣

១៣ - ១៣,៩ ២.៧៥១ ១,៣% ៣៤,៥ ១៣ - ១៣,៩ ២.៣៥៤ ១,១% ២៦,៩

១៤ - ១៤,៩ ២.៩៧៤ ១,២% ៣៦,២ ១៤ - ១៤,៩ ២.៤២៩ ១,១% ២៦,៨

១៥ - ១៥,៩ ៣.១៤៧ ១,៤% ៤២,៧ ១៥ - ១៥,៩ ២.៤៧៨ ១,១% ២៧,៨

១៦ - ១៦,៩ ៣.២៩៦ ១,៣% ៤២,៤ ១៦ - ១៦,៩ ២.៤៧៨ ១,២% ២៩,១

១៧ - ១៧,៩ ៣.៣៧០ ១,២% ៤០,២ ១៧ - ១៧,៩ ២.៤៧៨ ១,១% ២៨,៣

១៨ - ១៨,៩ ២.៦៨១ ១,៣% ៣៣,៩ ១៨ - ១៨,៩ ២.០២០ ១,២% ២៤,៥

១៩ - ១៩,៩ ២.៦៦៤ ១,១% ២៨,៥ ១៩ - ១៩,៩ ២.០០៤ ១,១% ២២,១

២0 - ២៤,៩ ២.៧៣១ ៥,១% ១៣៨,៧ ២0 - ២៤,៩ ២.០៣៩ ៥,២% ១០៦,១

២៥ - ២៩,៩ ២.៧៣៣ ៤,៦% ១២៦,២ ២៥ - ២៩,៩ ២.០៤០ ៥,១% ១០៣,៥

៣0 - ៣៤,៩ ២.៧៣៧ ២,៦% ៧១,៥ ៣0 - ៣៤,៩ ២.២០៩ ២,៨% ៦២,៨

៣៥ - ៣៩,៩ ២.៧៤២ ២,៩% ៧៩,៩ ៣៥ - ៣៩,៩ ២.២១២ ៣,២% ៦៩,៨

៤0 - ៤៤,៩ ២.៧២៦ ២,៤% ៦៥,៤ ៤0 - ៤៤,៩ ២.២០២ ២,៨% ៦១,៤

៤៥ - ៤៩,៩ ២.៧១១ ២,៤% ៦៤,៨ ៤៥ - ៤៩,៩ ២.១៩៣ ២,៧% ៦០,១

៥0 - ៥៤,៩ ២.៧១៨ ១,៦% ៤៣,១ ៥0 - ៥៤,៩ ២.១៩៧ ២,៤% ៥២,០

៥៥ - ៥៩,៩ ២.៧៣០ ១,៣% ៣៥,៨ ៥៥ - ៥៩,៩ ២.២០៥ ១,៩% ៤២,២

៦0 - ៦៤,៩ ២.២៣៤ ១,១% ២៤,៤ ៦0 - ៦៤,៩ ១.៩៣៨ ១,៣% ២៦,១

៦៥ - ៦៩,៩ ២.២៤១ 0,៧% ១៥,៦ ៦៥ - ៦៩,៩ ១.៩៤២ 0,៩% ១៨,១

៧0+ ២.២៤១ ១,១% ២៥,៥ ៧0+ ១.៩៤២ ១,៧% ៣២,៦

៤៨,៦% ១.១៧៦,១៤ ៥១,៤% ១.០១៨,៦១

តារាង ៣៥៖  ត្មរូវការកាឡហូរី ៃិ្អ្តា្រជាជៃ អរ្អចកតាមអាយុៃិ្លយៃឌព័រ លៅកម្ពុជា ឆ្ញាំ២០០៩

ម្្យមេមងៃន់ = ្លបូក (កាឡហូរី/នែងៃ* %បបជាជន) = ១.១៧៦,១៤ + ១.០១៨,៦១ = ២.១៩៤,៧៥ បូកនឹ្ ចំណាយនលលកេបមាប់ងពលមានន្្ទងពាះ ៖ 
អបតាកំងណើតនន ០,០២៥ * តបមូវការកាឡហូរីបកន្មចំនួន ២១០ = ៥,២៥។ េរុប = ២.១៩៤,៧៥ + ៥,២៥ = ២.២០០,០០។
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ខ្ពុរ
េុំ
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ិន
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០០

៣
,៦

០០
១

១
.៣

៤
១

១
.៣

៤
១

៣
.៦

១

េ
លឹក្

ូឆ្
យ

៣
២

.១
៩%

១
.០

០.
៣

០
៥,

០០
០

៥,
០០

០
៤,

០០
០

៥.
២

០
៥.

២
០

៤.
១

៦

េ
លឹកន

េ
្ងកា

តាប
២

៥.
៣

១
៤%

៤.
៧

១
.០

០
២

,៥
៧

១
២

,០
០០

២
,០

០០
១

១
.៩

៧
៩.

៣
១

៩.
៣

១

បក
នលប

េ
េ

់
១

៤.
៩

២
៦%

២
៤.

០
២

.៦
០

៣
,០

០០
២

,០
០០
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០០
២

.២
៧

២
.០

៧
២

.០
៧

នង
នា

្ន
បត
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តាយ
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ម
្ហូរ

អា
ហា

រ 
ឆ

្ញាំ២
០

០
៩
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្ីឡ
ហូកា

ឡ
ហូរី 

ក្ពុ្
 

១
០០

បកា
ម

មិន
បត

ូវកា
រ

បកា
ម/

នែ
ងៃ

្ីឡ
ហូកា

ឡ
ហូរី/ន

ែងៃ
តន

មលក
្ពុ្ម

ួយ
្ីឡ

ហូបកា
ម

តន
មល្

ិតជា
បបា

ក់ង
រៀល

/នែ
ងៃ

ភ្ំង
ពញ

េីប
បជ

ុំជន
េីជ

នប
េ

ភ្ំង
ពញ

េីប
បជ

ុំជន
េីជ

នប
េ

ងម
ើមន

េ
្

៣
៩.

៦
២

១
%

១
.៦

០.
៥០

១
,៨

០០
១

,៥
០០

១
,៥

០០
២

.៩
១

២
.៤

២
២

.៤
២

កា
រេុត

៣
៥.

៤
១

៧
%

០.
៥

០.
១

០
៣

,០
០០

២
,៦

៦៧
៣

,០
០០

១
.៤

២
១

.២
៦

១
.៤

២

បក
នលប

បង
ភេ

ងម
ើមង

្្ស
្ៗ

៤២
.៤

៧
%

៤.
០

១
.៦

០
៤,

០០
០

២
,០

០០
២

,០
០០

១
៥.

៨១
៧

.៩
០

៧
.៩

០

ដំឡ
ហូ្ជា

វា
១

២
១

.៥
១

៣
%

១
.៤

១
.៥

០
១

,២
០០

១
,១

០០
១

,២
០០

១
.៦

៧
១

.៥
៣

១
.៦

៧

ដំឡ
ហូ្ម

ី
១

៤៦
.៤

២
៧

%
០.

៩
១

.០
០

១
,៥

០០
២

,០
០០

១
,៥

០០
១

.៣
៧

១
.៨

២
១

.៣
៧

បតា
វ

១
១

៦.
៩

១
៦%

០.
៧

០.
៧

០
២

,០
០០

២
,០

០០
១

,៦
០០

១
.៤

៥
១

.៤
៥

១
.១

៦

្្ស
ិត

៣
១

.០
៣

%
១

.២
០.

៤០
៨,

០០
០

៥,
០០

០
៤,

០០
០

៩.
៤៧

៥.
៩២

៤.
៧

៤

ងម
ើម 

និ្
្ល

ិត្
ល

ងម
ើមង

្្ស
្ៗ

 
៣

៤៧
.៣

០%
០.

៦
២

.២
០

១
,៥

០០
១

,០
០០

១
,៥

០០
០.

៩៤
០.

៦៣
០.

៩៤

េ
កណ

តាកបា
យ

៣
០០

.៩
០%

០.
៨

២
.៣

០
៤,

០០
០

៤,
០០

០
៤,

០០
០

៣
.០

៥
៣

.០
៥

៣
.០

៥

េ
កណ

តាកប
ណ

តាតះខ
លី

៤០
.៦

៧
%

០.
៩

០.
៣

០
២

,០
០០

២
,០

០០
២

,០
០០

១
.៧

៧
១

.៧
៧

១
.៧

៧

េ
កណ

តាក្
ួរកវ

្
៣

៤.
៨

០%
៣

.៩
១

.៤
០

២
,៥

០០
២

,០
០០

២
,០

០០
៩.

៧
៥

៧
.៨

០
៧

.៨
០

េ
កណ

តាកង
្្ស

្ៗ
៣

៤៥
.២

០%
០.

៧
២

.២
០

៤,
០០

០
៣

,០
០០

៤,
០០

០
២

.៦
០

១
.៩

៥
២

.៦
០

បជ
ក់ប

តេ
ក់

១
៧

.៨
០%

១
.៥

០.
៣

០
៤,

០០
០

៣
,០

០០
២

,៥
០០

៦.
០៧

៤.
៥៥

៣
.៧

៩

នេ
្បជ

ក់
៤១

.៥
០%

៥.
៤

២
.២

០
៣

,០
០០

២
,៥

០០
២

,៥
០០

១
៦.

១
០

១
៣

.៤
២

១
៣

.៤
២

បក
នលក

កន
ច្បា

នយ
ូរ

២
៦.

៦
០%

១
.៩

០.
៥០

៥,
០០

០
២

,៥
០០

២
,៥

០០
៩.

៦៨
៤.

៨៤
៤.

៨៤

អំប
ិល

ម៉ត
់ េ

៣
៩៧

.៦
០%

៤.
៦

១
៨.

៣
០

២
,៤

០០
២

,៤
០០

២
,៦

០០
១

១
.០

៤
១

១
.០

៤
១

១
.៩

៦

េ
កេរ

៣
៧

៤.
៤

០%
៣

.៤
១

២
.៦

០
៣

,០
០០

៣
,០

០០
៣

,០
០០

១
០.

១
១

១
០.

១
១

១
០.

១
១

្ល
ិត្

ល
ដំណា

ប់

៥៣
៤.

៧
០%

០.
១

០.
៤០

១
២

,៥
០០

១
៤,

២
៨៦

១
២

,០
០០

០.
៩២

១
.០

៥
០.

៨៨

្ល
ិត្

ល
េ

កេរ
២

៦៨
.០

០%
៣

.៤
៩.

១
០

៣
,៣

៣
៣

៣
,០

០០
៤,

០០
០

១
១

.៣
០

១
០.

១
៧

១
៣

.៥
៧

េឹក
កក

០.
០

០%
៨.

៨
០.

០០
៥០

០
៥០

០
៥០

០
៤.

៤២
៤.

៤២
៤.

៤២

កា
ងរេម

កី
១

៥៧
.១

០%
០.

៤
០.

៦០
៥,

០០
០

៦,
០០

០
៥,

០០
០

២
.០

៦
២

.៤
៧

២
.០

៦

េឹក
កក

ង្
្ស្

ៗ
៥១

.៩
០%

០.
៦

០.
៣

០
៣

,៣
៣

៣
២

,០
៤១

២
,០

៤១
២

.០
៣

១
.២

៤
១

.២
៤

េឹក
េ

ុីអីវ
រូប

ងគា
១

៧
៨.

៨
០%

០.
៩

១
.៦

០
២

,៨
២

៣
២

,៨
២

២
២

,៦
៤៦

២
.៤

៥
២

.៤
៥

២
.៣

០

តា
រាង

 ៣
៦៖

  រ
ញ

្មីម
្ហូរ

អា
ហា

រ 
មា

ត
ិកា

កា
ឡ

ហូរី 
ត

នម
លៃ ៃ

ិ្
នថ

លៃលដ
ើម

កា
ត

់រ
ៃ

្ថយ
ក

្ពុ្
ក

្កៃ
្តក

ម
្ហូរ

អា
ហា

រ 
ឆ

្ញាំ២
០

០
៩
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្ីឡ
ហូកា

ឡ
ហូរី 

ក្ពុ្
 

១
០០

បកា
ម

មិន
បត

ូវកា
រ

បកា
ម/

នែ
ងៃ

្ីឡ
ហូកា

ឡ
ហូរី/ន

ែងៃ
តន

មលក
្ពុ្ម

ួយ
្ីឡ

ហូបកា
ម

តន
មល្

ិតជា
បបា

ក់ង
រៀល

/នែ
ងៃ

ភ្ំង
ពញ

េីប
បជ

ុំជន
េីជ

នប
េ

ភ្ំង
ពញ

េីប
បជ

ុំជន
េីជ

នប
េ

េឹក
បត

ីងល
ខ១

 ក
ំពត

៤៧
.៩

០%
៦.

២
៣

.០
០

២
,៣

៥២
១

,៧
៦៤

១
,៧

៦៤
១

៤.
៦៧

១
១

.០
០

១
១

.០
០

េឹក
បជ

ល
ក់ង

្្ស
្ៗ

១
១

៥.
៦

០%
២

.២
២

.៥
០

៤,
០០

០
៣

,០
០០

៣
,០

០០
៨.

៦៧
៦.

៥០
៦.

៥០

អំប
ិល

០.
០

០%
៧

.៤
០.

០០
១

,៤
០០

១
,១

០០
១

,១
០០

១
០.

៣
០

៨.
០៩

៨.
០៩

ងបម
ច

៣
៦៤

.១
០%

០.
៤

១
.៦

០
១

២
,០

០០
១

០,
០០

០
១

០,
០០

០
៥.

១
១

៤.
២

៦
៤.

២
៦

ងប្
ឿ្

ងេ
េ

ងម
្ទេ

២
៧

៤.
៦

០%
០.

២
០.

៥០
១

០,
០០

០
១

០,
០០

០
៥,

០០
០

១
.៧

៤
១

.៧
៤

០.
៨៧

ប៊ីង
ច្

រូប
កវក

 នែ
០.

០
០%

៣
.៨

០.
០០

១
០,

០០
០

១
០,

០០
០

១
០,

០០
០

៣
៧

.៦
៦

៣
៧

.៦
៦

៣
៧

.៦
៦

ខ្ី
៣

១
៧

.៩
០%

១
.២

៣
.៨

០
៥,

០០
០

៥,
០០

០
៤,

០០
០

៥.
៩៣

៥.
៩៣

៤.
៧

៤

ងប្
ឿ្

ងេ
េ

 

និ្
ងប្

ឿ្
េ

បមា
ប់ោ

ក់ម
្ហូប

៩៥
.៨

២
៨%

៤.
៣

៣
.០

០
៤,

០០
០

៣
,០

០០
៣

,០
០០

១
៧

.៣
៨

១
៣

.០
៣

១
៣

.០
៣

េឹក
បក

ូចក
ំប៉ុ្

នែ
៣

៨.
៧

០%
០.

៩
០.

៣
០

៤,
៧

៣
៥

៣
,៥

១
៩

៣
,៤

៧
២

៤.
០៣

៣
.០

០
២

.៩
៦

េឹក
ក្

លងឈ
ើដប

៣
៨.

៧
០%

១
.៣

០.
៥០

២
,៦

០៤
២

,៦
០៤

២
,៦

០៤
៣

.២
៨

៣
.២

៨
៣

.២
៨

េឹក
ក្

លងឈ
ើ

៤៥
.៥

០%
២

.២
១

.០
០

២
,០

៤១
២

,០
២

០
២

,០
៤១

៤.
៣

៩
៤.

៣
៤

៤.
៣

៩

ងប្
ឿ្

បេ
វឹ្

្ល
ិតក

្ពុ្ប
េ

ុក

២
៤៥

.៤
០%

៦.
៩

១
៦.

៩០
២

,១
១

៦
២

,១
១

៦
២

,១
១

៦
១

៤.
៥៤

១
៤.

៥៤
១

៤.
៥៤

បសា
្ល

ិតក
្ពុ្ប

េ
ុក

១
៦២

.៧
០%

៣
.១

៥.
០០

២
,១

១
៦

២
,១

១
៦

២
,១

១
៦

៦.
៥១

៦.
៥១

៦.
៥១

ស
រុប

៩៧
៦.

៩៤
២

២
០០

៣
,៤

៤៨
២

,៨
១

៦
២

,៥
៨

៣
                                                      តា

រាង
 ៣

៦៖
  រ

ញ
្មីម

្ហូរ
អា

ហា
រ 

មា
ត

ិកា
កា

ឡ
ហូរី 

ត
នម

លៃ ៃ
ិ្

នថ
លៃលដ

ើម
កា

ត
់រ

ៃ
្ថយ

ក
្ពុ្

ក
្កៃ

្តក
ម

្ហូរ
អា

ហា
រ 

ឆ
្ញាំ២

០
០

៩
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្ីឡ
ហូកា

ឡ
ហូរី 

ក្ពុ្
 

១
០០

បកា
ម

បដ
ិងេ

្  
បរ

ិមា
ណ

/នែ
ងៃ

តន
មលក

្ពុ្ម
ួយ

្ីឡ
ហូបកា

ម
តន

មល្
ិតជា

បបា
ក់ង

រៀល
/នែ

ងៃ

តន
មល

ឯក
តា

តា
ភ្ំង

ពញ
េីប

បជ
ុំជន

េីជ
នប

េ
ភ្ំង

ពញ
េីប

បជ
ុំជន

េីជ
នប

េ

អ្
កេរងល

ខ 
១

៣
៥៣

.៥
០%

៦១
.៦

៥
បកា

ម
២

,០
០០

២
,០

០០
២

,០
០០

១
២

៣
.៣

១
១

២
៣

.៣
១

១
២

៣
.៣

១

អ្
កេរងល

ខ 
២

៣
៥៦

.៣
២

,០
០០

១
,៨

០០
១

,៥
០០

៩៦
៩.

៤៩
៨៧

២
.៥

៤
៧

២
៧

.១
១

សា
ច់ប

ជូក
េ

ុេ្ធ
៣

៧
៤.

៩
០%

៤៨
៤.

៧
៤

បកា
ម

១
៥,

០០
០

១
៤,

០០
០

១
៥,

០០
០

៩៣
.៩

០
៨៧

.៦
៤

៩៣
.៩

០

សា
ច់ប

ជូក
មា

នខ្
លាញ

់
៤៥

៦.
៨

១
៥,

០០
០

១
២

,០
០០

១
២

,០
០០

៣
២

៣
.៦

៤
២

៥៨
.៩

១
២

៥៨
.៩

១

ឆអែឹ្
បជ

ូក
០

១
៨%

៦.
២

៦
បកា

ម
១

៤,
០០

០
១

០,
០០

០
១

០,
០០

០
៧

២
.១

១
៥១

.៥
១

៥១
.៥

១

សា
ច់ង

គា
១

៣
២

.៤
២

០,
០០

០
១

៥,
០០

០
១

៥,
០០

០
៩៦

.៤
៥

៧
២

.៣
៤

៧
២

.៣
៤

សា
ច់មា

ន់
១

៥២
.៦

១
២

%
២

១
.៥

៨
បកា

ម
១

៦,
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ចំណាំនជើងទំព័រ

16. ចំណាយងលើការសានាក់ងៅេណាឋាគារបតូវបានបា៉ាន់- 
សាមានងៅងពលងបកាយ ងោយងបបើេិន្ន័យបានមកពី
ការរំឮកងឡើ្វិញឬតាមការច្ចាំ។ 

17. េិន្ន័យបានមកពីការរំឮកងឡើ្វិញ ឬតាមការច្ចាំ 
បតូវបានបបមូលយក តាមរយៈការសាកេួរបណា្ដ 
ប្ួសារជុំវិញបរិមាណេិញ េេួលបាន ឬងបបើបបាេ់ 
អំឡពុ្មុនងពលអង្កេត។ េិន្ន ័យេេួលបានពី 
កំណត់បតា ្ឺជាេំងៅឯកសារននរាល់ចំណាយ 
និ្ការងបបើបបាេ់នានា។ 

18. េេ្សនទានងនះបតូវបានេេួលសាគាល់ និ្ងបបើបបាេ់ 
ងៅក្ពុ្ការ្ណនាង្្ស្ងេៀត ដូចជា «េន្ទេ្សន៍នែល 
អ្កងបបើបបាេ់ (CPI)»។ ងៅងពលបដហូរបគាង្នឹ្ពិនិត្យ  
ងឡើ្វិញ ឬផ្លាេ់បដហូរនូវបញ្ជី្លិត្ល និ្េមងៃន់េ្ិតិ 
របេ់វា ងដើម្បីឆលពុះបញ្ចាំ្អំពីចំណ្់ចំណូលចិត្រ របេ់ 
ប្ួសារកម្ពុជា។ 

19. ឆ្នា២ំ០០៩ បតូវបានងបបើបបាេ់ងដើម្ីប "ង្វើបច្ចពុប្បនក្ម្ម" 
ងលើវ ិ្ីសាបេ្រ្ណនាពីងបពាះថា េំហំេំណាក 
បតូវបានបង្កេើនងៅជិតដល់ចំនួន ១២.០០០ប្ួសារ។ 

20. េបមាប់ការបរិយាយលមអែិត ចំងពាះវិ្ីសាបេ្រ"ចាេ់" 
េូមងមើល«Knowles, J. Poverty Estimates for 
Cambodia 2009.» កខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។ 

21. ង្េំងៅយកវិ្ីសាបេ្រ "ែ្ម"ី និ្លេ្ធ្លកដលបាន
ពីវិ្ីសាបេ្រមួយងនះ បបេិនងបើគាមានការបញ្ជាក់បកន្ម 
ថា "ចាេ់" ឬ "ែ្ម"ី ងនាះ។ 

22. តនមលងលខនន្មាលាតេដ្់ោរ (standard deviation) 

បតូវបានបា៉ាន់សាមានេបមាប់ប្ប់អញ្ញាតទាំ្អេ់។  
ក្ពុ្ករណីចាំបាច់សាកលរ្ បតូវបានងបបើបបាេ់ងដើម្ប ី
ពិចារណាងៅងលើភាពខុេគានារវា្តំបន់នីមួយៗ 
ងេវាកម្មេុខភាពសាធារណៈ និ្ឯកជន ឬកបមិត 
សាលា (េបមាប់ចំណាយអប់រំ) ជាងដើម។ 

23. េវ័យ្ុណ ននតនមលបា៉ាន់សាមាន របេ់េមីការ បតូវបាន 
ងបបើបបាេ់ េបមាប់ជួេតនមលឈ្លួល របេ់ប្ួសារចំនួន 
២៥ ប្ួ កដលគាមានព័ត៌មានចបាេ់លាេ់។

24. ពីងបពាះថា ង្ពុំេិញម៉ូតូញឹកញាប់ដូចេិញេំនិញ 
ង្្ស្ងេៀតងឡើយ។ តនមលេិញបតូវបានយកងៅកចកនឹ្៥។

25. ចំណាយងលើការង្វើដំងណើរងៅសាលា ្ួរបតូវបាន 
ចាត់ថានាក់ចូលក្ពុ្បកុមចំណាយទាក់េ្នឹ្ «្មនា- 
្មន៍និ្េំនាក់េំន្» ក៏បុ៉កន្របតូវបានេងបមចថា ោក់  
ក្ពុ្ចំណាយងលើការអប់រំវិញ ងដើម្បីអាចឲ្យង្ង្វើការ 
វាេ់េ្ទ្់បានេុបកឹត។

26. ងេចក្រីពន្យល់លមអែិតននការបា៉ាន់សាមានបនាទាត់ភាព  
បកីបកមានកច្ ក្ពុ្ឯកសារបេងដៀ្គានាងនះ។

27. «បំកណ្កចក េំណាក បឋម (Primary Sampling 
Units)» ្ឺជាបណ្ដតំននប្ួសារចំនួនពី ១០ ងៅ  
២០ ប្ួសារ កដលបតូវបានងបជើេងរើេ ង្វើជា េំណាក 
តាមរយៈការងបជើេយកងចញពីបកុម ដូចគានាននប្ួសារ 
កដលបតូវបានកំណត់យក អំឡពុ្ការង្រទាក់េ្នឹ្ 
ជំងរឿនបបជាសាបេ្រ។

28. លុយងរៀលក្ ពុ្នែលបច្ច ពុប្បន្ ្ឺជាតនមលលុយកដល 
ប្ួសារបានរាយការណ៍ មុននឹ្ង្វើការកកេបមួល  
ទាក់េ្ នឹ្្មាលាតនែលបបចាំតំបន់។ 

29. បកុមបញ្ចភា្នីមួយៗ រាប់បញ្ចហូលនូវ ២០ ភា្រយ 
បតឹមននចំនួនបបជាពលរដ្ឋ ងោយរាប់លំោប់ងលខពី 
ចំណាយទាបបំ្ុត ងៅខ្េ់បំ្ុត។

30. ចំងពាះេូចនាករបា៉ាន់សាមានននចំណាយងលើការងបបើបបាេ់ 
បបចាំនែងៃក្ពុ្មានាក់ៗ េូមងមើលឯកសាររបេ់្នាគារ 
ពិភពងលាក "Measuring Consumption Using 
the 2009 Cambodia Socio-Economic Survey 
(CSES2009)" កខ្្ហូ ឆ្នាំ២០១២។
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31. របាយការណ៍របេ់ FAO/WHO/UNU ឆ្នា២ំ០០៤។ 
តបមូវការថាមពលរបេ់មនុេ្ស។ របាយការណ៍នន 
ការបបឹកសាអក្ឯកងេេ FAO/WHO/UNU ។ េីបកុ្ រេមូ។

32. បកុមពលរដ្ឋបកីបកបំ្ុត ចំនួន ៥ ភា្រយននចំនួន  
បបជាជនេរុបបតូវបានដកងចញពីងបពាះេំហំែវិកា  
តូចខ្លាំ្បជុលងពកបានប៉ះពាល់ខ្លាំ្ដល់ការេងបមច 
ចិត្រក្ពុ្ការងបជើេងរើេចំណីអាហារ។ េបមាប់តំបន ់
ងៅភ្ំងពញ និ្េីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត ចំនួនករណី  
អង្កេតមានេំហំតូចងពក ដូងច្ះបកុមេតភា្ខ្្ 
ក្ពុ្បកុមចំនួន ៥ ងៅ ២៥ ននតំបន់នីមួយៗ ក្ពុ្  
ចំងណាមតំបន់ទាំ្ពីរបត ូវបានបា៉ាន់សាមាន និ្ 
ងបបើបបាេ់។

33. ចំណាយងលើការងបបើបបាេ់កាឡហូរី កដលបានអង្កេត  
ពុំបានរាប់បញ្ចហូលនូវប្ប់មុខេំនិញ កដលបានដក 
ងចញ ងោយសារ ការងបបើបបាេ់រឹតត្បិត ក្វះខ្តបរិ- 
មាណកាឡហូរីេមបេបបញ្ហាទាក់េ្នឹ្ការលំបាក  
ក្ ពុ្ការវាេ់េ្ទ្់ (ឩ. ្ិតជាចំនួនចានននបាយ) 
ឬមុខចំណីអាហារងៅខ្្ងបរៅ្្ទះ។

34. ្ ំន ិតងនះពាក់ព ័ន្ធន ឹ្េេ្សនទាននន"ច ំណ្ ់
ចំណូលចិត្រ កដលបានលាតបតោ្ (revealed 
preferences)" ងៅងពលកដលប្ួសារ "បង្ហាញ"  
នូវចំណូលចិត្ររបេ់ខលលួន។ងៅក្ពុ្ករណីងនះចំណាយ
ងលើការងបបើបបាេ់េំនិញ ងបរៅពីចំណីអាហាររបេ់ 

ប្ួសារបតូវបាន "លាតបតោ្" ងដើម្បីបញ្ជាក់ថា  
វាក៏មានសារៈេំខ្ន់ដូចចំណាយងលើចំណីអាហារ 
"មូលោឋាន" ្្កដរ។  

35. ងោយសារថា មានចំនួនប្ួសារតិចតួចកដលរេ់ងៅ
ក្ពុ្តំបន់េីជនបេ េំហំចងនាលាះបតូវបានតងមលើ្ងៅ 
ដល់ ៤០ ភា្រយេបមាប់តំបន់ភ្ំងពញ និ្ដល់ 
១៥ ភា្រយេបមាប់ប្ួសារងៅេីបបជុំជនង្្ស្ 
ងេៀត។ បកុមងយា្ (reference group) រាប់ 
បញ្ចហូលនូវប្ួសារចំនួន ២៣ មកពីភ្ំងពញ ៣៥ មក 
ពីេីបបជុំជនង្្ស្ងេៀត និ្ ៤៤០ មកពីេីជនបេ។ 

36. ចំកណកងនះ ក៏បតូវបានង្សាគាល់្្កដរថា ជាងម្ុណ 
 «ងអនកជល»។ 

37. ងៅងពលកបមិតភាពបកីបកែយចុះ ចំកណកននែវិកា  
កដលបតូវបាននលលកេបមាប់ចំណីអាហារក៏ែយ 
ចុះ្្កដរ (ចបាប់ងអនកជល)។ 

38. ងនះ្ឺជាចំកណកកដលបតូវបានបា៉ាន់សាមានេបមាប់ 
"ប្ួសារកដលមានចំណាយេរុប ងេ្មើនឹ្បនាទាត់ភាព 
បកីបកខ្្ងេ្បៀ្អាហារ" ក្អែកតាមឯកសារ្នាគារ
ពិភពងលាកឆ្នាំ១៩៩៧ បបងភេជាបពឹត្រិបបតពិភាកសា 
(discussion paper) «A Poverty Profile of 
Cambodia 1993/1994» ងលខ ៣៧៣  
េំព័រ ១៨។ 
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នៅឆ្នាំ២០១១ ក្រុមអ្ន្វិភាគមួយក្រុមម្ពីវិទ្យាស្ថាន 
ជាតិស្ិតិ នាយ្ដ្ឋានក្សួងផែនការ ក្រុមក្រឹ្សានសដ្ឋ្ិច្ច 
សង្គមនិងវ្្បធម៌ កពមជាមួយនរឹងធនាគារពិភពនោ្  
បាននធវើការបា៉ាន់ស្មានភាពក្ីក្នៅ្ម្ពុជា។សូចនា្របា៉ាន-់ 
ស្មានថ្ ីននភាពក្ីក្ននះកតូវបានចងក្ងន�ើងសករា្់ 
អ.ស.ស.្ ឆ្នាំ២០០៩។39 សូចនា្របា៉ាន់ស្មានថ្ីននះ   
មិនកតរឹមផតនធវើការពិនិត្យន�ើការផ្លាស់្្តូរនៅ្ម្ពុជាននាះនទ្ 
ផតផថមទាំងឆ្ពុះ្ញ្ចាំងពីស្ថានភាព្ច្ចពុ្្បន្ននៅ្្នពុងក្នទ្ស 
ននះែងផដរ។ នគា�ការណ៍កសនដៀងគានាកតូវបានយ្ម្ 
អនរុវត្សករា្់ចងក្ងទ្ិន្នន័យ ឆ្នាំ២០០៤ ឆ្នាំ២០០៧ 
ឆ្នាំ២០០៨ ឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ នដើម្បីនធវើការបា៉ាន់-
ស្មានន�ើការចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់្នាទាត់ភាពក្ីក្ 
និងអាករាភាពក្ីក្។ រាជរដ្ឋាភិបា�្ម្ពុជាបាននធវើការ 
សិ្សាកសនដៀងគានាននះផដរ នដ្យនក្ើកបាស់ការអនងកេត 
កគួស្រនន អ.ស.ស.្ ឆ្នាំ២០០៩។  

អាត្រាភាពត្្រីត្្រួម

អាករាភាពក្ីក្រួមបានធ្លា្់ចរុះយ៉ាងគំហរុ្ ចា្់រាំង 
ពីឆ្នាំ២០០៤។ អាករាភាពក្ីក្បានធ្លា្់ចរុះពី ៥៣,៣ 
ភាគរយនៅឆ្នាំ២០០៤ ម្នៅកតរឹម ២៣,៩ ភាគរយ 

នៅឆ្នាំ២០០៩ នហើយ២ឆ្នាំ្នាទា្់ម្នទ្ៀត អាករាននះបាន 
្ន្ធ្លា្់រហូតដ�់ ២០,៥ ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០១១។  
អាករាភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារបានធ្លា្់ចរុះយ៉ាងខាលាំង 
គឺចា្់ពី ១៦,០ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០០៤ ម្នៅកតរឹម 
៥,៣ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០០៩ នហើយនៅឆ្នាំ ២០១១ 
អាករាននះបានធ្លា្់នៅស�់ ៣,៨ភាគរយ(ក្រាហ្វិ្ ៤៧)។  
អាករាភាពក្ីក្នចញនដ្យរដ្ឋាភិបា�្ម្ ពុជាសករា្់ 
ឆ្នាំ២០០៩ ឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ គឺកសនដៀងគានានរឹង
ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ផដរ ផដ�្្នពុងននាះ
គឺខរុសគានា្្នពុងចំនួនតិចជាង១ពិន្ពុភាគរយ (percentage 
point) ្៉រុនណាណះ (ក្រាហ្វិ្ ៤៩)។ 

ភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារ និងភាពក្ីក្សររុ្ កតូវ 
បាននគបា៉ាន ់ស្មានសករា្់្ ីត ំ្ន ់្្ន ពុងក្នទ្សននះ៖ 
ទ្ីក្រុងភ្នំនពញ តំ្ន់ទ្ីក្រុង និងតំ្ន់ជន្ទ្។ មធ្យមភាគ
ននការបា៉ាន់ស្មាន្្នពុងតំ្ន់នីមួយៗ ្ង្ហាញឲ្យន�ើញនូវការ
ផ្លាស់្្ តូ រកសនដៀងគានានរឹងអាករាភាពក្ីក្ជាតិែងផដរ  
ផដ�រានការកាត់្ន្យគួរឲ្យ្ត់សរាគា�់ពីឆ្នាំ២០០៤ 
ម្ឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់្ន្យតិចតួចនៅឆ្នាំ២០១០ 
និងឆ្នាំ២០១១។40 

សូចនរា្រប៉ាន់ស្រានថ្មីននភរាពក្មីក្ ចចញច�ោយរ�្រាភវិបល 
នវិងធនរាគរារពវិភពចលោ្ សក្រាប់ឆ្រាំ២០០៤-២០១១

ឧបសម្ព័ន្ធ ២
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ភាគច្រើនននពលរដ្ឋ្្រី្្ចៅ្ម្ពុជារស់ចៅ្្ពុងតំបន់ 
ជនបទ៖ របត់ទូចៅចនះមិនមានអ្ រីផ្លាស់ប្ តូរចោះចទ។ 
ស្ថានភាពភាពក្ីក្គឺរាន្កមិតខ្ស់នៅតំ្ន់ជន្ទ្ 
ននក្នទ្ស្ម្ពុជា នហើយរាន្កមិតទា្នៅទ្ីក្រុងភ្នំនពញ 
(តរាររាង ៣៨)។ នៅឆ្នាំ ២០០៤ ព�រដ្ឋក្ីក្ក្រាណជា 
៨៩ ភាគរយរស់នៅ្្ន ពុងតំ្ន់ជន្ទ្។ ម្កតរឹមឆ្នា ំ 
២០១១ ព�រដ្ឋក្ីក្ក្រាណជាង ៩១ ភាគរយ រស់នៅ 
្្នពុងតំ្ន់ជន្ទ្។ នៅឆ្នាំ២០០៤ និងឆ្នាំ២០១១ ព�រដ្ឋ 
ក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារ ៩០ នា្់ ្្នពុងចំនណាម ១០០ 
នា្់រស់នៅ្្នពុងរាមតំ្ន់ជន្ទ្។ 

ការចំណាយល�ើការលត្បើត្រាស់ 
និងបន្ទាត់ភាពត្្រីត្្

ជាដំ្ូង នដើម្បីនធវើការវាស់ផវងភាពក្ីក្ តនម្រួមនន 
ទ្ំនិញ និងនសវានានា ផដ�កគួស្រនីមួយៗ បានចំណាយ 
កតូវបានដ្្់្ញ្ចតូ�។ ្នាទា្់ម្ ការចំណាយន�ើការ 
នក្ើកបាស់ក្ចាំនថងៃរ្ស់មនរុស្សរានា្់ៗកតូវបាននគនធវើការ 
បា៉ាន់ស្មាន រាមរយៈការនក្ើកបាស់ទ្ំហំកគួស្រ។ ទ្ីពីរ 
ការចំណាយនៅន�ើក្រុមម្តូ្អាហារ ផដ�ែ្ពុ្ស្រជាតិ 
២.២០០ កា�តូរី្្នពុងមួយនថងៃកតូវបានវាយ្ញ្ចតូ�ែងផដរ 
(ននះជា្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងអាហារ)។ ចរុងនកកាយ្នាទាត់ 

ភាពក្ីក្រួមកតូវបាននគបា៉ាន់ស្មាន នដ្យនធវើចា្់្ញ្ចតូ� 
្រិរាណននការចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់ទ្ំនិញ និងនសវា 
នានា  នហើយដ្ការចំណាយន�ើម្តូ្អាហារនចញ ននាះ 
នរឹងន�ើញនូវ ្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងអាហារ។  កគួស្រផដ� 
ការចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់ទ្ូនៅរានតនម្ទា្ជាង 
្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងអាហារននាះ នរឹងចាត់ចូ�ជា «អ្ន្ 
ក្ីក្ខាងអាហារ» នហើយកគួស្រផដ�ការចំណាយន�ើការ
នក្ើកបាស់ទ្ូនៅរានតនម្ទា្ជាង្នាទាត់ភាពក្ីក្ ននាះ 
នរឹងចាត់ចូ�ជា «អ្ន្ក្ីក្»។ (តរាររាង ៣៩)

ចៅឆ្នាំ២០១១ រំណាយចលើការច្បើ្រាស់្្ពុងមនុស្ស
មានា្់ៗ គឺរំនួន ១៧.៣៤០ ចរៀល ស្មាប់ចៅទរី្្ុង 
ភ្ំចពញ, ៩.៤៣០ ចរៀល ស្មាប់ចៅតាមតំបន់ទរី្្ុង និង 
៦.៣៩៨ ចរៀល ស្មាប់្គួសារចៅតាមជនបទ។  
អញ្ញាតចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់ និង្នាទាត់ភាពក្ីក្ 
សករា្់តំ្ន់នីមួយៗ នៅឆ្នាំ ២០០៤ និងចា្់ពីឆ្នាំ 
២០០៧ ដ�់ឆ្នាំ ២០១១ កតូវបានដ្្់្ង្ហាញ្្នពុង 
តរាររាង ៣៩ (ជា�រុយនរៀ�្្នពុងតនម្្ច្ចពុ្្បន្ន)។ 

ចោយគិតលុយចរៀល្្ពុងតនមលៃចោល ឆ្នាំ ២០០៩  
រំណាយចលើការច្បើ្រាស់្្ពុងមនុស្សមានា្់ជាមធ្យម រាន 
ច្ើនច�ើងពរីរំនួន ៦.៣៩៩ ចរៀល ចៅឆ្នាំ ២០០៤ ចៅ 

ក្រាហ្វិ្ ៤៧.៖ អាត្រាភាពត្្រីត្្ លៅ្ម្ពុជា ឆ្ទាំ២០០៤, ឆ្ទាំ២០០៧ ដ�់ឆ្ទាំ២០១១

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្ ននវ.ជ.ស។

ភាពក្ីក្សររុ្

ភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារ
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រំនួន៩.៣២៥ ចរៀលចៅឆ្នាំ២០០៩ ច�ើយរំណាយចលើ 
ការច្បើ្រាស់្្ ពុងមនុស្សមានា្់ជាមធ្យមរានធ្លា្់រ ុះ 
ម្ចៅ្តរឹម ៨.៨១៥ ចរៀលស្មាប់ឆ្នាំ ២០១១។  
ការចំណាយន�ើក្រុមម្តូ្មូ�ដ្ឋានបានន្ើនន�ើងពីចំនួន 
៣.១៥៣ នរៀ� នៅឆ្នាំ២០០៤ នៅ ៣.៥៤៣ នរៀ� នៅ 
ឆ្នាំ២០១១ នហើយ្នាទាត់ភាពក្ីក្ជាសររុ្បាននៅនថរ 
នោ�គឺ ចំន ួន៥.៣២៦ នរៀ�្្ន ពុងមួយនថងៃសករា្់ 
មនរុស្សរានា្់ (តរាររាង៤០)។

ចា្់រាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ្ំផណ្ថវិការ្ស់កគួស្រ  
ចំណាយន�ើម្តូ្អាហារបានធ្លា្់ចរុះនៅក្នទ្ស្ម្ពុជា។ 
្្នពុងឆ្នាំ១៩៩៣ កគួស្រជាមធ្យមនៅ្ម្ពុជាបានដ្្់ខ្ង់ 
ថវិការ្ស់ខ្លួនក្រាណជា ៦៨ ភាគរយ ននថវិកាសររុ្ 
នៅន�ើការចំណាយន�ើម្ តូ្អាហារ។ នដ្យស្ថានភាព 
កបា្់ចំណូ� និងស្ថានភាពនសដ្ឋ្ិច្ចសង្គមរានភាព 
ក្នសើរជាងមរុន ្ំផណ្ននខ្ង់ថវិកាននះបានធ្លា្់ចរុះជា 
្ន្្នាទា្់រហូតដ�់ ៥៥ ភាគរយសករា្់ឆ្នាំ២០០៤ 

         

ឆ្នាំ
្កមិតភាពក្ីក្ខាងអាហារ ្កមិតភាពក្ីក្រួម

ភ្នំនពញ ជាយក្រុង ជន្ទ្ ភ្នំនពញ ជាយក្រុង ជន្ទ្

២០០៤ ៣,៨១% ១១,៤៣% ១៧,៨៩% ១៥,៨៣% ៣៩,៦៧% ៥៨,៩៧%

២០០៧ 0,0៦% ៨,៧0% ១៥,២៦% ២,៦៦% ៣៥,០៤% ៥៧,៨៦%

២០០៨ 0,៦២% ៤,៥៤% ៧,១៧% ២,៥៤% ២៦,៨៣% ៤៤,៦0%

២០០៩ 0,៥៦% ១,៩៨% ៦,២៨% ៤,២៧% ១២,៦៧% ២៧,៥៣%

២០១០ 0,៧៤% ២,៨៤% ៥,៨៦% ៤,៥៤% ១២,៦១% ២៥,៤២%

២០១១ 0,00% ៣,៧៥% ៤,៣៨% ១,៥៣% ១៦,១0% ២៣,៧២%

ការរួមចំផណ្ឆ្នាំ២០០៤ ២,0% ៧,៨% ៩0,២% ២,៥% ៨,១% ៨៩,៤%

ការរួមចំផណ្ឆ្នាំ២០១១ 0,0% ១០,១% ៨៩,៩% ០,៨% ៨,២% ៩១,0%

តរាររាង ៣៨៖ អត្រាភាពត្្រីត្្, គម្ទាតភាពត្្រីត្្, ជលត្រៅភាពត្្រីត្្,និងការរួមចំណែ្របស់្រា្ទាទាំងលនះ្្ពុងការកាត់បន្ថយភាពត្្រីត្្

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្។

         

ឆ្នាំ
ការចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់្្នពុងរានា្់ ្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងអាហារ ្នាទាត់ននភាពក្ីក្រួម

ភ្នំនពញ ជាយក្រុង ជន្ទ្ ភ្នំនពញ ជាយក្រុង ជន្ទ្ ភ្នំនពញ ជាយក្រុង ជន្ទ្

២០០៤ ៧.១៤៨ ៤.០៣០ ២.៥៤៩ ១.៩៨០ ១.៥៧៣ ១.៤២៣ ៣.៣៦១ ២.៦២៣ ២.៤០៧

២០០៧ ១៣.១០៤ ៦.៥៤៤ ៣.៤៨២ ២.៤៩៩ ១.៩០៧ ១.៧៦៥ ៤.៣៩៤ ៣.៤៣០ ៣.១៥៧

២០០៨ ១៦.៩០២ ៧.៧២៨ ៥.៥៧១ ៣.៦៥៤ ២.៧៤៤ ២.៥៤០ ៥.៩២៨ ៤.៥៩៤ ៤.៥៩៧

២០០៩ ១៥.៧០៩ ១០.១៨៤ ៦.០១៣ ៣.៤០៩ ២.៨២០ ២.៥៨៣ ៥.៣២៦ ៤.២៧៣ ៣.៩១៤

២០១០ ១៦.៨៨៨ ១០.៦១៤ ៦.០៤៥ ៣.៦០៦ ២.៩៨៤ ២.៧៣៣ ៥.៦០៩ ៤.៥០១ ៤.១២២

២០១១ ១៧.៣៤០ ៩.៤៣០ ៦.៣៩៨ ៣.៨៩៤ ៣.២២១ ២.៩៥១ ៦.០១៤ ៤.៨២៨ ៤.៤២២

តរាររាង ៣៩៖ ការចំណាយល�ើការលត្បើត្រាស់ត្បចាំថ្ងៃ និងបន្ទាត់ថនភាពត្្រីត្្ (្ម្ពុជា ឆ្ទាំ២០០៤, ឆ្ទាំ២០០៧-២០១១) 

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្។



សូចនរា្រប៉ាន់ស្រានថ្មីននភរាពក្មីក្ ចចញច�ោយរ�្រាភវិបល នវិងធនរាគរារពវិភពចលោ្ សក្រាប់ឆ្រាំ២០០៤-២០១១126

និងក្ផហ�ជា ៥១ ភាគរយសករា្់ ឆ្នាំ ២០១១ 
(ក្រាហ្វិ្ ៤៨)។   

នៅឆ្នាំ ២០១១ កគួស្រជាមធ្យមនៅក្នទ្ស្ម្ពុជា 
បានចំណាយ ៥១,១ ភាគរយននថវិកាសររុ្នៅន�ើម្តូ្ 
អាហារ ១៤,៨ ភាគរយនៅន�ើ�ំនៅដ្ឋាន ៦ ភាគរយ 
នៅន�ើទ្រឹ្និងអគ្គិសនី និង ៧,៦ ភាគរយសករា្់គមនា- 
គមន៍ និង ទ្ំនា្់ទ្ំនង។ ការចំណាយន�ើការនក្ើកបាស់ 

ផ្ទា�់ខ្លួន គឺក្ផហ�ជា ៥,៣ ភាគរយ នហើយការ 
ចំណាយនៅន�ើសរុខភាព និងការអ្់រំ (២,៧ ភាគរយ 
និង ២,៦ ភាគរយនរៀងគានា)។ ការចំណាយន�ើរ្ស់ 
អចិន្តន្យ៍ និងសករា្់�ផម្ គឺ ១,៧ ភាគរយ និង ១,២ 
ភាគរយននថវិកាសររុ្។ កគួស្រអ្ន្រានន��្ចំផណ្ 
ថវិកាតិចតួចនៅន�ើម្តូ្អាហារ នហើយចំផណ្ថវិការមួយ
ភាគធំនៅន�ើ�ំនៅដ្ឋាន ការទ្ំនា្់ទ្ំនង និងមនធយាបាយ 
នធវើដំនណើររ្ស់អចិន្តន្យ៍ ការ�ំផហកាយ ការអ្់រំ និង 
សរុខភាព។ 

រដ្ឋាភិបា�ក្នទ្ស្ម្ពុជាបានបា៉ាន់ស្មានភាពក្ីក្ 
នដ្យនក្ើកបាស់អ.ស.ស.្ឆ្នាំ២០០៩ នដ្យគណនាការ
ចំណាយ្្នពុងមនរុស្សរានា្់ និង្នាទាត់ភាពក្ីក្។ កគួស្រ  
ផដ�ការចំណាយរានតនម្នកកាម្នាទាត់ននភាពក្ីក្កតូវ 
បានចាត់ទ្រុ្ថាជាអ្ន្ក្។ នៅឆ្នាំ ២០០៤ ឆ្នាំ២០០៧ 
ឆ្នាំ២០០៨ ឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ ២០១១ ការចំណាយ្្នពុង 
មនរុស្សរានា្់កតូវបាននគបា៉ាន់ស្មាន នដ្យនក្ើកបាស់ការ 
អនងកេតន�ើកគួស្រនន អ.ស.ស.្។ ្នាទាត់ភាពក្ីក្កតូវ  
បាននគនធវើការបា៉ាន់ស្មានរាមការនក្ើកបាស់ទ្ិន្នន័យតនម្ 
បា៉ាន់ស្មានឆ្នាំ ២០០៩ ្ូ្ជាមួយនរឹង សន្ស្សន៍នថ្ទ្ំនិញ 
នក្ើកបាស់(CPI)។41 �ទ្្ធែ�ននអករាភាពក្ីក្គឺកសនដៀង 

ឆ្នាំ
ការចំណាយន�ើការ 
នក្ើកបាស់្្នពុងរានា្់

្នាទាត់ភាពក្ីក្
ខាងអាហារ

្នាទាត់ភាពក្ីក្រួម

២០០៤ ៦.៣៩៩ ៣.១៥៣ ៥.៣២៦

២០០៧ ៧.២៤៣ ២.៩៨១ ៥.៣២៦

២០០៨ ៧.៥៨០ ២.៩៩៧ ៥.៣២៦

២០០៩ ៩.៣២៥ ៣.៥០៥ ៥.៣២៦

២០១០ ៩.១០៥ ៣.៥២១ ៥.៣២៦

២០១១ ៨.៨១៥ ៣.៥៤៣ ៥.៣២៦

តរាររាង ៤០៖  ការចំណាយល�ើការលត្បើត្រាស់ត្បចាំថ្ងៃ និងបន្ទាត់ថនភាពត្្រីត្្ 
       (លរៀ�្្ពុងតថមលៃល្រលៅភ្ំលពញ ឆ្ទាំ២០០៩) ថនត្បលេស្ម្ពុជា

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្។

ក្រាហ្វិ្ ៤៨.៖ ភាគថនចំណាយខាងអាហារ លៅ្្ពុង្វិការបស់ត្គរួសារ (្ម្ពុជា, ឆ្ទាំ២០០៤ និងឆ្ទាំ២០០៧-២០១១)

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្។ 
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គានានរឹងការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ែងផដរ ជា 
ពិនសសសករា្់ឆ្នាំ២០០៩ ឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ 
(ក្រាហ្វិ្ ៤៩)។ 

ការលត្បៀបល�ៀបអត្រាភាពត្្រីត្្្្រី 
លចញលោយ រាជរោ្ទាភិរា� 
និង�នគារពិភពលោ្

្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារ

នៅឆ្នាំ ២០០៤ ឆ្នាំ ២០០៧ និងឆ្នាំ ២០០៩ តនម្ 
ឯ្រាផដ�រាយការណ៍ នដ្យកគួស្រនីមួយៗ កតូវបាននគ 
យ្ម្នក្ើកបាស់ នដើម្បីគណនាការចំណាយន�ើក្រុមម្តូ្ 
អាហារផដ�បានធ្លា្់ចរុះ។ ្្នពុងឆ្នាំ ២០០៨ តនម្ឆ្នាំ 
២០០៧ កតូវបាននគនធវើ្ច្ចពុ្្បន្នភាព ជាមួយនរឹងសន្ស្សន៍ 
ម្តូ្អាហារក្ចាំផខ ផដ�រូ្មន្ននះ្នងកេើតន�ើងនដ្យ 
នោ្ នចម ណូន�ស។ នៅឆ្នាំ ២០១០ និងឆ្នាំ ២០១១ 
្នាទាត់ភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារកតូវបាននគគណនា 
នដ្យនក្ើកបាស់តនម្ផដ�នគនធវើ្ច្ចពុ្្បន្នភាពកា�ពីឆ្នាំមរុន 
នរឹងសន្ស្សន៍ចំណាយន�ើម្តូ្អាហារ នដ្យនក្ើទ្ិន្នន័យ 
ទាំងនៅភ្នំនពញ និងរាម្ណាតានខត្ ននក្នទ្ស្ម្ពុជា។ 

ផែ្ន្មិនោ្់ព័ន្ធម្តូ្អាហារ នន្នាទាត់ភាពក្ីក្រួម

្្នពុងឆ្នាំ២០០៤ ឆ្នាំ២០០៧ ឆ្នាំ២០០៨ តនម្សករា្់ 
ឆ្នាំ ២០០៩ កតូវបាននគនធវើ្ច្ចពុ្្បន្នភាព ឬផ្តកមូវ នដ្យ 
នក្ើកបាស់សន្ស្សន៍ តនម្ការចំណាយមិនោ្់ព័ន្ធម្ តូ្ 
អាហារ រ្ស់នចមណូន�ស ( James Knowles’ non- 
food price index) វិញ។ នៅឆ្នាំ ២០០៩ ចំផណ្  
ថវិកាននះកតូវនគបា៉ាន់ស្មានរាមរយៈការអនងកេតន�ើមនរុស្ស 
្្នពុងការចំណាយនដ� នស្ើរផតជិត្នាទាត់ភាពក្ីក្។  នៅ 
ឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ តនម្ឆ្នាំ២០០៩ កតូវបាននគ 
នធវើ្ច្ចពុ្្បន្នភាព ជាមួយតនម្ការចំណាយមិនោ្់ព័ន្ធនរឹង 
ម្តូ្អាហារ នដ្យនក្ើទ្ិន្នន័យទាំងនៅភ្នំនពញ និងរាម 
្ណាតានខត្ននក្នទ្ស្ម្ពុជា។42 

ការបា៉ាន់ស្មានភាពក្ីក្ថ្ី និងចាស់ ្ង្ហាញឲ្យន�ើញ
នូវការវិវត្ន៍កសនដៀងគានា្្នពុងអំ�ពុងនព�ទាំងននះ៖

• ភាពក្ីក្ខាងអាហារ៖ ការបា៉ាន់ស្មានថ្ី គឺរាន 
្កមិតទា្ជាងការបា៉ាន់ស្មានចាស់។ 

• ភាពក្ីក្រួម៖ ការបា៉ាន់ស្មានថ្ីគឺរាន្កមិតខ្ស់ 
ជាងខាលាំង ន្ើនធៀ្នរឹងការបា៉ាន់ស្មានចាស់។ 

ក្រាហ្វិ្ ៤៩.៖ អាត្រាភាពត្្រីត្្ លៅ្ម្ពុជា ឆ្ទាំ២០០៤, ឆ្ទាំ២០០៧ ដ�់ឆ្ទាំ២០១១

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្ ននវ.ជ.ស។

ធនាគារពិភពនោ្

រាជរដ្ឋាភិបា�្ម្ពុជា



សូចនរា្រប៉ាន់ស្រានថ្មីននភរាពក្មីក្ ចចញច�ោយរ�្រាភវិបល នវិងធនរាគរារពវិភពចលោ្ សក្រាប់ឆ្រាំ២០០៤-២០១១128

ក្រាហ្វិ្ ៥០ ្ង្ហាញនូវការបា៉ាន់ស្មានទាំងអករាភាព 
ក្ីក្ខាងអាហារ (្) និងអករាភាពក្ីក្រួម (ខ) នហើយ 
ននះ្ង្ហាញឲ្យន�ើញផថមនទ្ៀតនូវភាពកសនដៀងគានា រវាង 
វិធីស្កស្ចាស់ និងថ្ី។ 

ចំណរាំច�ើងទំព័រ

 39. សូចនា្របា៉ាន់ស្មានចាស់ននភាពក្ីក្ កតូវបាននធវើ
ន�ើងនដ្យផែអែ្ន�ើការអនងកេតកគួស្រននអ.ស.ស.្ 
ឆ្នា ំ១៩៩៣-៩៤។ សូចនា្របា៉ាន់ស្មានននះឆ្ ពុះ 
្ញ្ចាំងពីស្ថានភាព្្នពុងអំ�ពុងនព�ជិត ២០ ឆ្នាំមរុន។

40.  ្រណីននះន�ើ្ផ�ងសករា្់ការអនងកេតកគួស្រនៅ 
«តំ្ន់ទ្ីក្ជរុំជនដនទ្នទ្ៀត» នៅឆ្នាំ២០១០ និង 
ឆ្នាំ២០១១ ផដ�អាករាភាពក្ីក្បានន្ើនន�ើង។ 

41. សន្ស្សន៍នថ្ទ្ំនិញនក្ើកបាស់ (CPI) រា្់្ញ្ចតូ�ទាំង 
នថ្នៅទ្ីក្រុងភ្នំនពញ និងរាមនខត្។

42. តនម្ននចំណីអាហារ និង្នាទាត់ននភាពក្ីក្រួមនៅឆ្នាំ
២០១០ និងឆ្នាំ២០១១ កតូវបាននគនធវើ្ច្ចពុ្្បន្នភាព 
រាមរយៈការនក្ើកបាស់មនធយាបាយកសនដៀងគានានរឹង 
មនធយាបាយរ្ស់រដ្ឋាភិបា�ននក្នទ្ស្ម្ពុជាផដរ។

ក្រាហ្វិ្ ៥០.៖ អត្រាភាពត្្រីត្្លៅ្ម្ពុជា គែនរាមវិ�រីសាសស្រចាស់ និង្្រី

កបភព៖ ការបា៉ាន់ស្មានរ្ស់ធនាគារពិភពនោ្ នដ្យផែអែ្រាមអ.ស.ស.្។ 

ខ. អករាភាពក្ីក្រួម

្. អករាភាពក្ីក្ខាងនស្បៀងអាហារ

ថ្ី ចាស់

ចាស់

ថ្ី
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ឆ្នាំ២០០៧-២០០៩

ដ�ើម្បីពន្យល់បកស្រាយអំពបីការធ្លាក់ចុះននភាពស្កបីស្ក 
ពបីឆ្នាំ ២០០៧ �ល់ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងចំដោមស្្រួរារ ដ�ល 
រស់ដៅទបីជនបទ ដ្ស្្រូវសិកសាដៅដលើការដកើនដ�ើងនន 
ចំោយដលើការដស្បើស្រាស់របស់បោតាស្កុមស្្រួរារជនបទ
ដ�លរានដ្ចផុ្ពបីភាពស្កបីស្កទាំងអស់ដោះ។43 បោតា 
«ស្កុមដោង» ដនះ មានរាប់បញ្ចូលនរូវស្ រ្ួរារដ�លស្ិ្ ក្នុង 
ស្កុមស្ភា្ទបី ២៧,៥ (ស្ិ្ក្ នុងភាពស្កបីស្កដៅឆ្នាំ 
២០០៩) និង ស្កុមស្ភា្ទបី៥៧,៩ (ស្ិ្ក្នុងភាពស្កបីស្ក 
ដៅឆ្នាំ ២០០៧)។ មធ្យមភា្ននចំោយដលើការដស្បើ-  
ស្រាស់ស្បចាំន្ងៃក្ នុងមានាក់ៗរបស់ «ស្កុមដោង» ដៅឆ្នាំ 
២០០៧ មានទំហំ ៤.៤១៥ ្ិ្ជា្នមលៃលុយដរៀលស្បចាំ 
ភ្ំដពញក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងមានទំហំ ៦.៤៦៥ ្ិ្ក្នុងឆ្នាំ 
២០០៩។ និោយមរួយដបបដទៀ្ មធ្យមភា្ននកំដ�ើន 
ក្នុងមានាក់ៗសស្មាប់ស្កុមដោងមានចំនរួន ២.០៥០ ក្នុង 
មរួយន្ងៃ។44 ចំនរួនដស្កាម ៤០ ភា្រយននកំដ�ើនដកើ្មាន 
ដៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ និងជាង ៦០ ភា្រយដកើ្ដ�ើងក្នុង 
ឆ្នាំ ២០០៩។ ដៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ផលិ្ផលស្សុកសរុប 
(ផ.ស.ស) ខាងកសិកម្ម ក្នុងមានាក់ៗ (ដ�លភា្ដស្ចើន 
ពាក់ព័ន្ធនឹងស្្រួរារជនបទ) រានដកើនដ�ើង ៣,៨ ភា្រយ 

ដៅកម្នុជា។ រីឯ ផ.ស.ស ខាងឧសសាហកម្ម (ដ�លភា្  
ដស្ចើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្្រួរារដៅទបីស្បជុ ំជន) រានធ្លាក់ចុះ 
១០,៩ ភា្រយ។ 

ដៅដពលដ�លស្រាក់ចំ�ូល និងស្រាក់សន្ំរបស់ 
ស្្រួរារដស្បស្បរួល ចំោយដលើការដស្បើស្រាស់របស់ស្្រួរារ 
ក៏អាចដកើនដ�ើងរានដ�រ។ ដោយរារថា ការសន្ំដបប 
ស្បនព�បីព ុ ំស រូ វមានដៅទបីជនបទកម្ នុជា ន ិម្ម ិ្កម្ម 
(simulation) ដនះ ដស្បើស្រាស់បដស្មបស្មរួល ស្រាក់ចំ�ូល 
របស់ស្្រួរារននស្កុមដោងសស្មាប់ដធវ ើជាស្បភពផ្ទាល់នន 
កំដ�ើនចំោយដលើការដស្បើស្រាស់។  

យោងតាមសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញយ្រើ្រាស់ (CPI) ថ្លៃ 
អង្កររានយ�ើនយ�ើង ៣៧,១ ភាគរយពីឆ្នាំ ២០០៧ 
ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ (សូមយមើលជួរ «ញ» �្នុងតារាង ៤១) រ៉ុននតែ 
រានធ្លា�់ចុះ ៦,១ ភាគរយ ពីឆ្នាំ ២០០៩-២០១១។45 
ការដកើនដ�ើងននន្លៃរានជះឥទ្ធ ិពល�ល់ចំ�ូលរបស់ 
ស្្រួរារ ក្នុងទស្មង់ចំនរួនបបីដផ្ងគ្នា៖ ទបី១ តាមរយៈការ 
បដងកើន្នមលៃជាក់ដសដែងរបស់កសិផល, ទបី២ តាមរយៈការ 
បដងកើននផទៃ�បីោំ�ុះ (ដោយដធវើដៅដលើ�បីទំដនរ ឬដៅដលើនផទៃ�បី 
ដ�លោំ�ំោំពុំសរូវមានផលចំដ�ញដស្ចើន), និងទបី៣ 

និម្ិតកម្ននកត្ាជំរុញដល់ការកាត់បន្ថយភាពកករីកក ឧបសម្ព័ន្ធ ៣
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តាមរយៈការអនុញ្ញា្ឲ្យស្្រួរារបដងកើនការដស្បើស្រាស់ធ្្ុ 
ចរូលកសិកម្ម និងជំរុញផលិ្ភាព (ជាពិដសស ការបដងកើន 
លទ្ធភាពក្ នុងការទទរួលរានឥ�ទានដស្កាមលក្ខខ�្ឌ 
ដ�លថា រានចំ�ូលដស្ចើនជាការរ ំព ឹងទុក និងការ 
ចំដ�ញដស្ចើនពបីការវិនិដោ្)។ 

ពបីឆ្នាំ ២០០៧ �ល់ឆ្នាំ ២០០៩ ការដស្បើស្រាស់�បី  
កសិកម្មសរ ុបដៅកម្ នុជារានដក ើនដ�ើងច ំន រួន ៧,៦ 
ភា្រយ។ បោតាស្្រួរារននស្កុមដោងរានផដែល់ព័្៌មាន 
ថា មានការដកើនដ�ើង្រួរឲ្យក្់សមាគាល់�ល់ដៅ ៤០,៤ 
ភា្រយ (សរូមដមើលជរួរ «�» ក្នុង តារាង ៤១)។ ស្កុម 
ស្្រួរារដផ្ងដទៀ្រានរាយការ�៍ថា មានការធ្លាក់ចុះ 
ចំនរួន ៣,៦ ភា្រយ។46  ពបីឆ្នាំ ២០០៩ �ល់ឆ្នាំ ២០១១ 
បោដាស្្រួរារននស្កុមដោង តាមពិ្ដៅ រានបង្ហាញឲ្យ 
ដ�ើញថា មានការដកើនដ�ើងនរូវផលិ្កម្មស្សរូវចំនរួន ៨,៥ 
ភា្រយ (នផទៃ�បីស្បមរូលផល)។  ដោយដស្បើស្រាស់ទិន្ន័យ 
របស់រោឋាភិរាល ផលិ្ភាពរានដកើនដ�ើងពបីឆ្នាំ ២០០៧ 
�ល់ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងអស្តា ១១,៨ ភា្រយសស្មាប់ស្សរូវ 
រ�រូវវសសា និង ២,៣ ភា្រយសស្មាប់ស្សរូវរ�រូវស្រាំង 
(សរូមដមើលជរួរ «ឋ» ក្នុងតារាង ៤១)។47  បោទាប់ពបីសិកសាដលើ 
ស្្ប់បដស្មបស្មរួល ដ�លបោដាមកពបីការដកើនដ�ើងននន្លៃស្សរូវ
ររួចមក ស្រាក់ចំដ�ញសុទ្ធសស្មាប់កសិករមា្ក់ក្នុងមរួយន្ងៃ 
មានចំនរួន ១.៣៩៣ ដរៀល ចំដពាះស្្ប់កសិករស្សរូវ 
ទាំងអស់ (តារាង ៤១)។ 

ដោយដហ្ុថា ពុំដមនស្្ប់ស្បជាពលរ�្ឋទាំងអស់សុទ្ធ 
ដ្ដធវើដស្សដទដោះ ដ្ស្្រូវដ្ដកសស្មរួលនរូវការដកើនដ�ើងនន 
ស្រាក់ចំ�ូលសរុប។ បោទាប់ពបីរានដកសស្មរួលដបបដនះ 
ដៅដលើស្្រួរារននស្កុមដោងចំនរួន ២០ ភា្រយដ�លពុំ 
ដធវ ើដស្សររួចមក ដ្ដ�ើញថា ការដកើនដ�ើងសុទ្ធចំនរួន៖  
៤២៩ ដរៀល រានមកពបីការដកើនដ�ើងននន្លៃកសិផល, 
៤៧១ ដរៀល រានមកពបីការដកើនដ�ើងននបរិមាផលិ្កម្ម 
(ដោយ្�ោតាមន្លៃដ�ើម) និង ២១១ រានមកពបីការ  
ដកើនដ�ើងន្លៃននកសិផលដ�លទទរួលរានបដន្ម (ករូដោន 
ចុងដស្កាយក្នុង តារាង ៤១)។ មធ្យមភា្ររួមសស្មាប់ស្កុម 
ដោងទាំងមរូល ្ឺដកើនដ�ើងចំនរួន ១.១១១ ក្នុងមានាក់ៗ 
ក្នុងមរួយន្ងៃ ្ិ្ជា្នមលៃលុយដរៀលដៅភ្ំដពញឆ្នាំ ២០០៩។

ឆ្នាំ២០០៤-២០០៧

ពបីឆ្នាំ ២០០៤ �ល់ឆ្នាំ ២០០៧ ន្លៃស្សរូវរានដកើនដ�ើង 
ក្នុងកស្មិ្មធ្យម។ ចំនរួនដតានននស្សរូវក្នុងមរួយឯកតានននផទៃ
ោំ�ុះឬនផទៃ�បីស្បមរូលផលរានដកើនដ�ើង្រួរឲ្យក្់សមាគាល់ 
ម្យ៉ាងក៏ដោយរារទិន្ផលទាបដៅឆ្នាំ ២០០៤។ ជាការ្រួរ 
ឲ្យដរាករាដាយ្ឺថា ដៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ អដងក្ខាង 
សង្គម និងដស�្ឋកិច្ (អ.ស.ស.ក) ពុំរានោក់បញ្ចូល 
នរូវសំ�ួរទាក់ទងនឹងនផទៃ�បីោំ�ុះ ឬនផទៃ�បីស្បមរូលរបស់ 
�ំោំកសិកម្មោោ ដហើយដ្ពុំអាចរា៉ាន់រាមាន ឥទ្ធិពលនន 
ស្សរូវពបីឆ្នាំ ២០០៤-២០០៧ ពបីមបីស្ករូទិន្ន័យរានដ�ើយ។ 
ម្យ៉ាងវិញដទៀ្ ដ្ពុំរំពឹងថា បដស្មបស្មរួល្ិច្រួចននន្លៃ 
អំ�នុងស្គ្ដោះ មានឥទ្ធិពលខាលាំងកាលាដៅដលើអកប្កិរិោ 
របស់កសិករដ�ើយ ដហើយ្នមលៃមធ្យមភា្ដ�ល្�ោ 
តាម្រួដលខរបស់រោឋាភិរាល ្ឺជាសរូចោករ�៏សមស្សប 
សស្មាប់បង្ហាញអំពបីអវ បីដ�លរានដកើ្ដ�ើងចំដពាះបោដា 
ស្្រួរារស្កបីស្ក និងស្្រួរារធរូរធ្រ។ 

ពបីឆ្នាំ ២០០៤ �ល់ឆ្នាំ ២០០៧ ន្លៃរបស់អងកររានដកើន 
ដ�ើង ្ិ្ជាលុយដរៀលក្នុង្នមលៃ ដគ្លចំនរួន ៤,៨ភា្រយ 
(សនទៃស្ន៍ ន្លៃទំនិញ ដស្បើស្រាស់ កម្នុជា)។ ដបើដោងតាម  
្រួដលខរបស់រោឋាភិរាលដៅក្នុងអំ�នុង៣ឆ្នាំ �រូចគ្នាដោះ 
ផលិ្កម្មស្សរូវសរ ុបដៅកម្ នុជារានដក ើនដ�ើងច ំន រួន  
៣០,០ ភា្រយ ដោយរារដ្ការដកើនដ�ើងនរូវទិន្ផល 
្រួរឲ្យក្់សមាគាល់ចំនរួន ១៨ ភា្រយ ររួមផ្ំជាមរួយនឹងការ
ដកើនដ�ើងនននផទៃ�បីស្បមរូលផល ចំនរួន ១២,២ ភា្រយ។48 
ការដកើនដ�ើង ននផលិ្កម្មអាចដកើ្ដ�ើង ពបីដស្ពាះការដកើន
ដ�ើងនរូវការដស្បើស្រាស់ធ្្ុចរូលកសិកម្ម ស្្រូវរានរា៉ាន់រាមាន 
ថា ដធវើឲ្យដកើនផលិ្កម្មចំនរួន ២០ ភា្រយ។ 

ដោយដស្បើស្រាស់ន្លៃរា៉ាន ់រាមានរបស់ស្សរូវសស្មាប់  
ឆ្នាំ២០០៧ ដ�លមានចំនរួន ៩៥៧ ដរៀល (សូមមមើល 

តារាង ៤១) ឥទ្ធ ិពលររួមននការដកើនដ�ើងន្លៃ អំ�នុងឆ្នា ំ 
២០០៤-២០០៧ មានចំនរួន ៤៤ ដរៀល ក្នុងមានាក់ៗ ក្នុង 
មរួយន្ងៃ ដហើយការដកើនដ�ើងននផលិ្កម្មរានផដែល់ដផ្ង 
ដទៀ្ នរូវចំនរួន ១៩១ ដរៀល ក្នុងមានាក់ៗក្នុងមរួយន្ងៃ។ 
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ឆ្នាំ២០០៤-២០០៩

ឥទ្ធិពលររួម្ឺជាផលបរូកននសរូចោកររា៉ានរាមានរបស់ 
ស្គ្ទាំងពបីរ។ សស្មាប់ឆ្នាំ ២០០៤-២០០៩ ឥទ្ធិពល 
ននការដកើនដ�ើងន្លៃស្សរូវ្ឺ៖ ៤២៩ ដរៀល + ២១១ ដរៀល 
+៤៤ ដរៀល=៦៨៣,៧២ដរៀល ដហើយឥទ្ធិពលននការដកើន 
ដ�ើងទិន្ផល ស្ពមជាមរួយនឹងនផទៃ�បីស្បមរូលផល ្ឺមាន 
ចំនរួន៖ ៤៧១ដរៀល + ១៩១ដរៀល = ៦៦១,៩៤ដរៀល។ 
ការដក ើនដ�ើងជារ រួមននស្រាក់ច ំ�ូល ្ ឺមានចំន រួន  
១.៣៤៥,៦៦ ដរៀល ក្នុងមានាក់ក្នុងមរួយន្ងៃ ្ិ្ជាលុយ 
ដរៀលដៅភ្ំដពញឆ្នាំ២០០៩។ 

ស្រាក់ឈ្នួលកសិកម្ម អំ�នុងឆ្នាំ២០០៤-២០០៩

យោយយ្រើ្រាស់ទិន្ន័យពី អ.ស.ស.� ឆ្នាំ ២០០៤ 
និងឆ្នាំ ២០០៩ ការយ�ើនយ�ើងនូវ្រា�់ចំណូលយោយសារ 
្រា�់ឈ្នួល�សិ�ម្មមានចំនួន ៤៩ ភាគរយ។ យោយ 
សារថា ចំណូលពី្រា�់ឈ្នួល�មាលាំងពល�ម្មមានចំនួន 
៩១៨ យរៀល (តារាង ១៥) ការយ�ើនយ�ើងថន្រា�់ 
ចំណូលទា�់ទងនឹង�តាតាយនះ មានចំនួន ៤៥០ យរៀល 
(គិតជា �្នុងមានា�់ៗ�្នុងមួយថ្ងៃ, តថមលៃលុយយរៀលយៅភ្ំយពញ
ឆ្នាំ២០០៩)។ 

្សូវរដូវវសសា ្សូវរដូវ្រាំង សរុរ គិតជាតថមលៃលុយយរៀលយៅ
ភ្ំយពញឆ្នាំ២០០៩

លក្ខខ�្ឌដ�ើមទបី ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ �សិ�រ ្�ុមយោង

ក ហិកតា ០,៩៧ ០,២២ ១,១៩

ខ ទិន្ផលក្នុងមរួយ្បី�ចូស្កាម ២,២០ ៤,៥០

គ=�*ខ ចំនួនយតាន្សូវ ២,១៣ ០,៩៨ ៣,១១

�=្*០,៥៥ កិន (៥៥ ភា្រយ ននស្សរូវ) ១,១៧ ០,៥៤ ១,៧១

ង=�*១.០០០ បរិមា�កិនរាន ្ិ្ជា្បី�ចូស្កាម ១.១៧២ ៥៣៧ ១.៧០៨

ច ្នមលៃកសិផល ្ិ្ជា ដរៀល/្បី�ចូស្កាម ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ៩១០ ៩១០ ៩១០

ឆ=ង*ច  ( ,000) គិតជាលុយយរៀល�្នុងតថមលៃរច្នុរ្បន្/ឆ្នាំ/្គួសារ(ពាន់) ១.០៦៦ ៤៨៨ ១.៥៥៤ ២.១២៦ ១.៦៩៦

ជ=ឆ/៣៦៥ ្នមលៃក្នុងមរួយន្ងៃ/ស្្រួរារ ២.៩២០ ១.៣៣៧ ៤.២៥៧ ៥.៨២៦ ៤.៦៤៧

ឈ=ជ/៤,៨៦ គិតជាលុយយរៀល�្នុងតថមលៃរច្នុរ្បន្/ថ្ងៃ/នា�់ ៦០១ ២៧៥ ៨៧៧ ១.២០០ ៩៥៧

បដស្មបស្មរួលរវាងឆ្នាំ២០០៧ និងឆ្នាំ២០០៩ ដៅក្នុង "ស្កុមដោង"

ញ ការដកើនន្លៃ ៣៧,១% ៣៧,១% ៣៧,១%

� ការដកើននផទៃ�បី ៤០,៤% ៤០,៤% ៤០,៤%

ឋ ការដកើនទិន្ផល ១១,៨% ២,៣%  

ឥទ្ធិពលននបដស្មបស្មរួល ននចំោយដលើការដស្បើស្រាស់ក្នុងមានាក់ៗក្នុងមរួយន្ងៃ ដបងដចកដៅតាមកតាតាដផ្ងៗគ្នា

ឌ=ឈ*(�+ឋ) ការដកើនផលិ្កម្ម * ន្លៃដៅឆ្នាំ២០០៧       ៣១៤      ១១៨        ៤៣២ ៥៩១ ៤៧១

ឍ=ឈ*ញ ការដកើនន្លៃ * ផលិ្កម្មចាស់       ២៦៩      ១២៣       ៣៩៣ ៥៣៨ ៤២៩

�=ឍ*ញ ការដកើនន្លៃ * ការដកើនផលិ្កម្ម       ១៤១        ៥៣        ១៩៣ ២៦៥ ២១១

ឌ+ឍ+ណ ការយ�ើនយ�ើងសរុរ       ៧២៤      ២៩៤ ១.០១៨ ១.៣៩៣ ១.១១១ 

តារាង ៤១៖  ការប៉នាន់ស្នានការក�ើនក�ើងននចំណូលពីសសរូវ កៅឆ្នាំ២០០៨ និង ២០០៩ កៅសបកេស�ម្ពុជា
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ចំណាំមជើងទំព័រ

 43. ដោយដហ្ុថា អ.ស.ស.ក ពុំដមនជាអដងក្ស្បដភទ 
រា៉ាដ�ល (panel survey) ដទដោះ ស្្រួរារទាំង
ដោះពុំដមនជាស្កុមស្្រួរារដ�លដ្ចផុ្ពបីភាពស្កបីស្ក
ដ�ើយ ក៏ប៉ុដនតែស្កុមស្្រួរារទាំងដោះ ្ំោងឲ្យបោតា
ស្កុមស្្រួរារដ�លពិ្ជារានដ្ចផុ្ពបីភាពស្កបីស្ក។ 

44. បរិមា�លុយដរៀលដ�លស្្រូវរានរាយការ�៍ដៅ 
ទបីដនះ ្ឺស្្រូវរាន្ិ្ជា្នមលៃលុយដរៀលដៅភ្ំដពញ 
ឆ្នាំ២០០៩ ដវៀរដលងដ្មានការបញ្ជាក់ដផ្ងដស្រៅ 
ពបីដនះ។ 

 45. ដ្ដស្បើស្រាស់ការដកើនដ�ើងននន្លៃដ្មរួយសស្មាប់ 
ទាំងស្សរូវរ�រូវស្រាំងនិងរ�រូវវសសា ពបីដស្ពាះថាពុំមាន 
ព័្៌មានទាក់ទងនឹងដពលដវលាដ�លកសិកររាន 
លក់កសិផលរបស់ខលៃនួន។ 

46.  បោដា ស្្រួរារដៅក្ នុងស្កុមដោងររួមមាន ចំនរួន  
៣០,៤ ភា្រយជាស្្រួរារដ�លរស់ដៅទបីជនបទនន 
ស្បដទសកម្នុជា ដហើយអប្កិរិោរបស់ស្្រួរារទាំង 
ដោះពុ ំ្ំោងឲ្យអប្កិរ ិោរបស់ស្្រួរារទរូរទាំង 
ស្បដទស ឬបោដាស្្រួរារដ�លរស់ដៅទបីជនបទ 
ដផ្ងដទៀ្ ដោះដ�ើយ។ 

 47. ដោយរារថាចំោយដលើការដស្បើស្រាស់ដៅក្នុងឆ្នាំ 
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