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អ�	  អក្ខ រកម្ម ក្ន ុង�	 ុម' យុ ១៥-២៤,.  ំ ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ
២០០៥ � ន ៨០%។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១២ � ន 
៩២,១០%។ ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ ៩៤,៥%។

� រ� យត�្ល 	៖ K ចនឹងសR�  ចA នចំណុច* ��	 រអប់រំក�� តិបឋម 
សិកX   និងអY�  អក្ខ រកម្ម  បុ៉Ê្ត � � ំA ច់� ម� រកិច្ច ខំu� ឹង��  ងបÊ្ថ �ម�ៀត 
សt�  ប់	 រអប់រំl�  យបឋមសិកX   Æើម្ប ីg z A ន	 រប8្ក ើតមូលធនមនុស្ស  
ឱ្យ A នm ប់រហ័ស។

�ោល�ៅទី៣ -ើកកម្ព ស់សមភាព0�នឌ័រនិងការផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណាចដល់8� ្ត ី

ផល2ៀបអ�	  ពិត�	� រសិក�  � បឋមសិក�   និងអ�	  រួម�	� រ
សិក�  � មធ្យ មសិក�  រ� ង សិស្ស 9	 ុសនិងសិស្ស :	 ី ៖ សR�  ចA ន 
និងរកX  A នសមិទ្ធ ផល��ះ។

ផល2ៀបអ�	  សរុប�	� រសិក�  � មធ្យ មសិក�  ទុតិយភូមិរ� ង
សិស្ស 9	 ុសនិងសិស្ស :	 ី ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�  mn  ំសិកX  ២០០៧/២០០៨ 
� ន ៦៩%។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំសិកX  ២០១២/២០១៣ � ន ៩៣%។ 
ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ ១០០%។

� រ� យត�្ល 	៖ K ចនឹងសR�  ចA នចំណុច* 2 Ë� ើន ¿ើយចំ·�ក 
ចំណុច* មួយចំនួន�ៀត� នវឌ្ឍ នC ពល្អ ។ រីឯ ចំណុច* §�ល¼ ក់ព័ន្ធ  
នឹងស� � Î� b� ្ត ី¥ នីតិប្ប ញ្ញ តិ ឬb� ី្ត 2 on  ក់ដឹកz ំ ក្ន ុងវិស័យ
7 g រណ: នឹងមិន� ន់សR�  ចA ន��សt�  ប់រយៈ��ល§�ល¥ ��ស
សល់។

�ោល�ៅទី៤ កាត់បន្ថ យមរណភាពកុមារ

អ�	  មរណ ពកុ? រ' យុ@	  ម១,.  ំ (ក្ន ុង១ ០០០កំCើតរស់)៖ 
ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ ២០០០ � នចំនួន ៩៥z ក់  ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  
mn  ំ២០១០ � នចំនួន៤៥z ក់។ ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ ៥០z ក់។

អ�	  មរណ ពកុ? រ' យុ@	  ម៥,.  ំ (ក្ន ុង ១ ០០០ កំCើតរស់)៖
ទិន្ន ន័យÆើមÇ�  mn  ំ២០០០ � នចំនួន ១២៤z ក់។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  
mn  ំ២០១០ � ន៥៤z ក់។ ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ៦៥z ក់។

� រ� យត�្ល 	៖ សR�  ចA នចំណុច* � ំង��ះមុន	 លបរិ�្ឆ �ទកំណត់។

�ោល�ៅទី៥ -ើកកម្ព ស់សុខភាពមាតា

អ�	  មរណ ព? E  (ក្ន ុង ១០០ ០០០ កំCើតរស់) ៖ ទិន្ន ន័យ 
ÆើមÇ�   mn  ំ២០០០ � នចំនួន ៤៣៧ z ក់។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១០ 
� នចំនួន ២០៦ z ក់។ ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ ២៥០ z ក់។

សមាមាត្រនៃការសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមាន
ជំO ញ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ២០០៨ � ន៥៨%��b� ី្ត � នគភ៌រំពឹងទុក។ 
ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន mn  ំ២០១២ � ន៧៥%។ ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ៨៧%។

� រ� យត�្ល 	៖ នឹងសR�  ចA នចំណុច* � ំង��ះ។

�ោល�ៅទី៦ ?� យុទ្ធ នឹងA�BោគD�ដស៍ F� ុនចាញ់ និងជំងឺJ្ស �ងៗLៀត

�	  �៉ ឡង់S	T គU	ដស៍ ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�  mn  ំ២០០៨ � ន០,៧%
��ចំនួនu� 2 ជនសរុប។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១០ � ន០,៧%។ 
ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ០,៤%។

W	 ុនX ញ់ ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ១៩៩៣ � ន១,៥% (ក្ន ុងចំÈ ម
u� 2 ជន ១០០ ០០០z ក់)។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១២� ន០,៣%។
 ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ០,៨%។



VII
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

� រ� យត�្ល 	៖ ចំណុច* � ងំ��ះសR�  ចA នមុន	 លបរិ�្ឆ �ទកំណត់។

�ោល�ៅទី៧ ធានាចីរភាពបរិស្ថ ាន

រគ�� ប��  �ើ៖ ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ២០០៨ u� � ណ2  ៥៦%។ 
ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១៣ (A៉ ន់7Ò  ន ៥៩%) ��Ó្ទ �ដីសរុប។ 
ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ គឺ ៦០%។

អ�	  �	9	 Y ពលរដ្ឋ ទទួល[ ន� រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក^	ល? ន� រ_	លម្អ ៖
ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ២០០៩ (៤២% ¥ ជនបទ និង ៧៨% ¥ 
ទីu� ជុំជន។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១១ (៤៣% ¥ ជនបទ និង ៨១% 
¥ ទីu� ជំុជន)។ ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ (៥០% ¥ ជនបទ និង ៨០% 
¥ ទីu� ជំុជន)។

អ�	  �	9	 Y ពលរដ្ឋ ទទួល[ ន� រផ្គ ត់ផ្គ ង់អO ម័យ 	̂ល? ន� រ_	លម្អ ៖ 
ទិន្ន ន័យÆើមÇ�   mn  ំ២០០៩ (២៣% ¥ ជនបទ និង ៨៥% ¥ ទី
u� ជុំជន)។ ទិន្ន ន័យបច្ច ុប្ប ន្ន  mn  ំ២០១១ (៣៣% ¥ ជនបទ និង ៨៨% 
¥ ទីu� ជំុជន)។ ចំណុច*  mn  ំ២០១៥ (៣៣% ¥ ជនបទ និង ៧៤% 
¥ ទីu� ជំុជន)។

� រ� យត�្ល 	៖ À ះបី2  ចំណុច* � ំងÔ យ¥ ទីu� ជំុជនសR�  ច 
A នរួច¿ើយក៏w យ ក៏¥ � ន C ព� ំA ច់មួយចំនួន សt�  ប់% ម� ន
វឌ្ឍ នC ព	 រប8្ក ើន	 រ� ំកូន�ើ និង	 រ7Õ  រ��  �ើvើងវិញ និង
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងអz ម័យ¥ % មទីជនបទ។

�ោល�ៅទី៨ បQ្ក ើតភាពជាS�គូជាសកលសU� ាប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ 

) ល* ��ះ មិន� នសូចz ករសt�  ប់ ស់Ö�ងពីវឌ្ឍ នC ព× ��។
 បុ៉Ê្ត � ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 ¥ Á�បន្ត ពØ� ឹងC ព2 ��គូ និងរកX  C ព2 ��
គូល្អ 2 មួយតួអង្គ អភិវឌ្ឍ � ំងអស់b� ប% ម) ល	 រណ៍សកលចម្ប ងៗ
��C ព2 §�គូ§�លA នឯកC ពក្ន ុងÙ�ទិ	 កំពូលz z Æើម្ប ី̀ ើកកម្ព ស់
u� សិទ្ធ C ពកិច្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍។ u� 	 រ��ះ ��គូអភិវឌ្ឍ  
អង្គ 	 រមិនÚ�នរ�©  ភិA ល និងវិស័យឯកជន ¥ Á�បន្ត ពØ� ឹងតួz ទីរបស់
ខ្ល ួនក្ន ុង	 រw ះÜ�  យកិច្ច អភិវឌ្ឍ  និងកង្វ ល់z z ¼ ក់ព័ន្ធ នឹងធុរកិច្ច ។ 

� រ� យត�្ល 	 ៖ 2 មួយនឹង	 រÝG  ស់ប្ត ូរយុគសម័យ��	 រអភិវឌ្ឍ  
� ំង��ដ្ឋ កិច្ច �ើកចំហរ � ំងC ព2 ��គូអភិវឌ្ឍ ន៍ ក៏នឹងទទួលរងនូវ	 រ
ÝG  ស់ប្ត ូរ��ះ§�រ។ ដូ��្ន ះ u� 	 រu� ឈម��ះ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងßÕ  ត	 រ
យកចិត្ត ទុក� ក់ក្ន ុង	 រ�� ប់�� ង និងពØ� ឹង	 រ~� ើ��  ស់លំហូរហិរញ្ញ ប្ប 
� នឥតសំណង u� កបw យu� សិទ្ធ C ព និងßÕ  ត2 សំy ន់ ើ̀	 រ
អភិវឌ្ឍ មូលធនមនុស្ស ។

�ោល�ៅទី៩ ការZ សសម្អ ាតមីន សំណល់ជាតិផ្ទ ុះពីស_្គ � ាម 
និងការសa្គ � ោះជនពិការ�ោយសារមីន

) ល* ទី៩ មិន� នសូចz ករ ស់Ö�ងចំណុច* × ះ��។ បុ៉Ê្ត �
) ល* ��ះ គឺ2 	 រ�្ត �2á  ចិត្ត  និងâ ំã� រួមân   រ ង¬ ជរ�©  ភិA លនិង
បa្ខ  តួអង្គ ¼ ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងសកម្ម C ព[ សស��  តមីន។ ទន្ទ ឹម��ះ ជនរង
��  ះw យ7 រមីននិងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម¥ Á�បន្ត � ន À ះបី
2 Ó្ទ �ដី§�លគt�  មកំÃ�ងw យ7 រមីន2 Ë� ើនÎ� �វA ន[ សស��  ត
រួច¿ើយក៏w យ។ w យä�ក 	 រgG  ក់ចុះនូវជំនួយថវិ	  គឺប៉ះ¼ ល់ដល់
និរន្ត រC ពនិងu� សិទ្ធ C ព��សកម្ម C ព[ សស��  តមីន។ 

� រ� យត�្ល 	៖ សកម្ម C ព��ះ ពិA កនឹងសR�  ចA ន w យ7 របº³  
ធនg ន និងទំហំ��បº³  ។

ការLៀបចំN�នការសO� ាប់ការអភិវឌ្ឍ P� កបCោយចីរភាព

w យ7 រ) ល* នីមួយៗរបស់ គ.អ.ស.ក.� នទំz ក់ទំនងân  yG  ងំ 
ដូ��្ន ះរA យ	 រណ៍វឌ្ឍ នC ពu� � ំmn  ំស្ត ីពី	 រសR�  ចA នគ.អ.ស.ក.mn  ំ
២០១៣��ះ A ន¹ៀបចំd្ន �កមួយស្ត ពីី�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍
សហស្ស វត្ស រ៍ Æើម្ប ីសR�  ចA ន គ.អ.ស.ក. � ងំអស់ % មរយៈ	 រតC   ប់
ទំz ក់ទំនងស� សC គនីមួយៗរបស់គ.អ.ស.ក. 2 មួយនឹងយុទ្ធ 7 b� ្ត 
កំ|ើន% មវិស័យ� ងំអស់។ ដូ�្ន �ះ �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍
សហស្ស វត្ស រ៍��ះ å�ក2 ៧d្ន �កធំៗ ដូចy ងl�  ម ៖

១ កំ|ើនu� កបw យចីរC ព និងបរិ  ̧ ប័ន្ន សt�  ប់	 ត់បន្ថ យ
 C ព�� ី�� ។

២ ) លនj A យ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ។

៣ មូលធនមនុស្ស សt�  ប់	 រអភិវឌ្ឍ ធនg នមនុស្ស ។

៤ 	 រអភិរក្ស ធនg នធម្ម 2 តិ សt�  ប់	 រអភិវឌ្ឍ u� កបw យ
 ចីរC ព និងជីវC ពរស់¥ ។

៥ 	 រចូលរួម និង	 រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិអំa ច�្ម ើC ពân  ដល់b� ្ត ី។

៦ 	 រç�លម្អ កម្ម វិធីសុខC ព� %  � រក និងកុ� រ និង	 រ�� ប់
 �� ងជំងឺ។

៧ ជំរុញ	 រ~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត និង ើ̀កកម្ព ស់អz ម័យ 2 ពិ��ស
 ក្ន ុងតំបន់ជនបទ។

À ះបី2 �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍��ះ A ន
�� ប់ដណ្ណ ប់ ើ̀វិស័យ��ដ្ឋ កិច្ច �្ទ ើរÁ�� ំងb� ុង បុ៉Ê្ត �¥ � នd្ន �កវិស័យៗ
មួយចំនួន�ៀតសt�  ប់	 រកំណត់ចំណុច* 	 រវិនិj គ ើ̀វិស័យ រួម� ន 
កសិកម្ម yn  តតូច g ¬ 7 b� ្ត  សហÇ�  សមិនÚ�នកសិកម្ម  	 រអប់រំ¥ 
�� ប់ក�� ិត គុណC ពមូលធនមនុស្ស  K L រូបត្ថ ម្ភ  �� សុខC ព§�ល
� នត®្ល �� ប ទឹក7�  តនិងអz ម័យឱ្យ A នទូ� ំងu� ��ស u� ភពធនg ន
o មពល<្ស �ង�ៀត 	 រកំណត់é� ំដីនិង	 រផ្ត ល់ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ធ  	 រ[ ស
ស��  តÇ�  ប់មីននិងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម និង	 រពØ� ឹង	 រ% ម� ន
Î� �តពិនិត្យ និង យត®្ល �។ ចំë ះវិស័យ^�នឌ័រនិងបរិ7�  ន គឺ2 បº³  
អន្ត រវិស័យសt�  ប់�� ប់d្ន �ក� ំងអស់។ ដូ�្ន �ះ 	 រអនុវត្ត យុទ្ធ 7 b� ្ត � ំង
មូល� ម� រឱ្យ � នC ព2 ��គូ�� ប់ក�� ិត រ ង¬ ជរ�©  ភិA ល វិស័យ
ឯកជន សង្គ មសុីវិល និង��គូអភិវឌ្ឍ � ំងអស់។



កសិករកម្ព ុ2 កំពុងសំK តÇ�  ប់b� ូវបzì  ប់ពីu� មូលផល-í�ត្ត ��  Ö�ង
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

១. បរិបទR�ការអភិវឌ្ឍ 

u� ��សកម្ព ុ2 Î� �វA ន� ត់ចូល2 u� ��ស§�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ តិចតួច
w យអង្គ 	 រសហu� 2 2 តិ។ ក្ន ុង× ះ ចំណîលសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់ 
� នu� � ណ2  ១០០០ដុïG  រK ��រិក ក្ន ុងmn  ំ២០១៣។ ��ដ្ឋ កិច្ច របស់
u� ��សកម្ព ុ2  A នប្ត ូរពីរបប��ដ្ឋ កិច្ច d�ន	 រមក2 របប��ដ្ឋ កិច្ច �ើក
ចំហរ l�  យពីស¢£ �  ម¿ើយកម្ព ុ2 ក៏2 u� ��ស� នé� ះមL ក្ស Î� 
K b� ័យរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ � ប់% ំងពី¼ ក់កa្ខ  លទសវត្ស រ៍mn  ំ១៩៩០។

u� ��សកម្ព ុ2 � នd�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត អភិវឌ្ឍ ន៍2 តិ% មរយៈ	 រ
អភិវឌ្ឍ % មd�ន	 រក្ន ុង�� បខ័ណ¦ ទីផX  រ។ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A ន¹ៀប
ចំយុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណ§�លបp³  ញពី) លនj A យ K ទិC ពរបស់
¬ ជរ�©  ភិA ល� ប់% ំងពីmn  ំ២០០៤។យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណA នផ្ត ល់2 
�� បខ័ណ¦ អភិវឌ្ឍ ន៍§�លÎ� �វA នអនុវត្ត % មរយៈd�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត 
អភិវឌ្ឍ ន៍2 តិរយៈ��ល៥mn  ំ។ យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណគឺ2 ឯក7 រជវC ព
§�លA នបp³  ញពីបñ�  ប�� �លបីសំy ន់ៗក្ន ុងទសវត្ស រ៍ចុងl�  យ��ះ
Æើម្ប ីអភិវឌ្ឍ ឱ្យ A នb� ប% មសC ព	 រណ៍��  u� �ល��ដ្ឋ កិច្ច និងសង្គ ម។
 ស� សg តុសំy ន់ៗចំនួន៤គឺ៖

១. 	 រg z A ននូវកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច  ៧% u� � ំmn  ំ។ កំ|ើន��ះ
� ំA ច់2 កំ|ើនu� កបw យចីរC ពបរិ  ̧ ប័ន្ន សមធម៌និង
ធននឹងវិបត្ត ិz z % មរយៈ	 រe្វ ើពិពិធកម្ម មូល�©  ន��ដ្ឋ កិច្ច 
Æើម្ប ីសR�  ចA នរចz សម្ព ័ន្ធ ��ដ្ឋ កិច្ច មួយ§�ល� នលក្ខ ណៈ
u� កួតu� ò�ងនិង�� ប់ដណ្ណ ប់Ë� ើន2 ងមុនw យ� នអតិផរ
a � បនិងK ច�� ប់�� ងA នអY�  ប្ត ូរ��  ក់§�ល� នស្ថ ិរC ព
និងថវិ	 ប�� ុងអន្ត រ2 តិ� នកំ|ើនó�រ។

២. 	 រប8្ក ើត	 រË� ើន2 ងមុន2 ពិ��សសt�  ប់យុវជន% មរយៈ
	 រç�លម្អ បÊ្ថ �ម�ៀត`ើC ពu� កួតu� ò�ងរបស់កម្ព ុ2 Æើម្ប ី
� ក់� ញនិងជំរុញ	 រវិនិj គ� ំងក្ន ុងb� ុកនិងô�  b� ុក។

៣. 	 រសR�  ចA ន	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ១%ក្ន ុងមួយmn  ំរួម
� ំង	 រសR�  ចA នគ.អ.ស.ក.w យផ្ត ល់K ទិC ពខ្ព ស់ ើ̀
	 រអភិវឌ្ឍ ធនg នមនុស្ស  និង	 រ�� ប់�� ងធនg នធម្ម 2 តិ 
និងបរិ7�  នu� កបw យចីរC ព។

៤. 	 រពØ� ឹងសមត្ថ C ព7�  ប័ននិងអភិA លកិច្ច ¥ on  ក់2 តិ និង
on  ក់l�  ម2 តិនិង	 រg z A ន នូវu� សិទ្ធ ិC ពនិងu� សិទ្ធ ផល
��	 រផ្ត ល់�� 7 g រណៈឱ្យ 	 ន់Á�u� �ើរដល់u� 2 ជន។

 ស� សg តុC គË� ើនរបស់យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណដំa ក់	 ល
ទី៣ បº   ក់ពីក%Õ  រួមផ្ស ំបÊ្ថ �ម�ៀត §�លÎ� �វ	 រ2 � ំA ច់ 
សt�  ប់សR�  ចA នគ.អ.ស.ក.។

២. ទស្ស នទានម៉ាT� U��ដ្ឋ កិច្ច 

7�  នC ព�៉ �� ���ដ្ឋ កិច្ច របស់កម្ព ុ2 ¥ mn  ំ២០១៣ � នលក្ខ ណៈល្អ 
u� �ើរÀ ះបី2 � នផលប៉ះ¼ ល់ខ្ល ះពីC ពមិនចõ  ស់ï ស់����ដ្ឋ កិច្ច 
ពិភពö ក និងពីក%Õ  ធម្ម 2 តិ ើ̀វិស័យកសិកម្ម ក្ន ុងរដូវវសX  §�ល� ន
សC ពធ្ង ន់ធ្ង រ។ កំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ¥ mn  ២ំ០១៣Î� �វA នA៉ ន់u� � ណ�្ម ើ
នឹង៧,៥% % ម÷្ល �ó�រ ក្ន ងុ× ះd្ន �កកសិកម្ម � នកំ|ើន១,៧% d្ន �ក
ឧសX  ហកម្ម � នកំ|ើន ១១,០% និងd្ន �ក�� កម្ម � នកំ|ើន៨,៧%។
u� សិន�ើ~� ៀបeៀបនឹង៥mn  កំន្ល ងù វិស័យដំa �ំ នកំ|ើន� បបំផុត 
បុ៉Ê្ត �K ចរកX  A នកំ|ើនខ្ព ស់w យ7 រ	 ររីកចR� ើនខ្ព ស់d្ន �កឧសX  ហកម្ម 
និងក្ន ងុនិzn  	 រពិពិធកម្ម ផង§�រ។ ផ.ស.ស. សt�  ប់មនុស្ស �n  ក់A ន�ើន
vើង ើ̀សពី១ ០០០ដុïG  រK ��រិកឬ១ ០៣៦ដុïG  រK ��រិក (	 រA៉ ន់7Ò  ន)
ក្ន ងុmn  ២ំ០១៣សt�  ប់ត®្ល �បច្ច បុ្ប ន្ន ។

អតិផរa ¥ កម្ព 2ុ ស្ថ តិ¥ ក្ន ងុក�� តិមួយ� ប w យ7 រស្ថ រិC ព 
ត®្ល �ម្ហ បូK L រ À ះបី2 � ន	 រ��  u� �លពីត®្ល �~�  ងឥន្ធ នៈ¥ ើ̀ទីផX  រ 
អន្ត រ2 តិក៏w យ។ អY�  អតិផរa មធ្យ មu� � mំn  lំ�  យពីវិបត្ត ហិិរញ្ញ វត្ថ mុn  ំ
២០០៩ Î� �វA ន	 ត់បន្ថ យមកក�� ិត� ប2 បន្ត បzì  ប់ w យ¥ mn  ំ
២០១៣ កន្ល ងù � នចំនួនÎ� មឹÁ�៣,០%បុ៉Èû  ះ។ 	 រសR�  ចA ននូវ
ស្ថ រិC ពអតិផរa ��ះ គឺw យ7 រ� ន	 រ�� ប់�� ងu� ងុu� យ័ត្ន បំផុតù 

ើ̀) លនj A យរូបិយវត្ថ ុនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ7 g រណៈក្ន ុង	 រប8្ក ើនសកម្ម 

��ចក្ត ី�្ត ើម

ជំពូកទី
១

អ្ន ក��7 ទកំពុងជញ្ជ ូនÎ� ីតូចៗ§�ល��7 ទA នក្ន ុងបឹងទ�្ល �7 ប-í�ត្ត �ៀម¬ ប
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

	 រវិនិj គ ើ̀ដំa ំឧសX  ហកម្ម  2 ពិ��សដំa ំý សូ៊	 ន់Á�
� នសកម្ម C ពyG  ំង	G  vើងw យ7 រ	 ររឹតបន្ត ឹង	 រអនុវត្ត កិច្ច សន�  
សម្ប � នដី��ដ្ឋ កិច្ច  ¿ើយផលិតកម្ម ý សូ៊នឹងបន្ត �ើនvើងក្ន ុងក�� ិត
ខ្ព ស់w យ7 រÓ្ទ �ដីដំa ំý សូ៊ដល់��លu� មូលផល� នចំនួន	 ន់Á�
Ë� ើនខណៈ§�លý សូ៊¥ ើ̀ទីផX  រអន្ត រ2 តិ¥ Á�� នត®្ល �សមរម្យ ។ 
¬ ជរ�©  ភិA លនឹងប8្ក ើន	 រយកចិត្ត ទុក� ក់បÊ្ថ �ម�ៀត ើ̀ 	 រវិនិj គ
ក្ន ុងវិស័យបសុសត្វ  និង រីវប្ប កម្ម ។

% � ងទី១.១ ៖ ទិន្ន ន័យវិស័យកសិកម្ម 

,.  ំ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ទិន្ន ផលb� ូវ 

(� ន/ហិក% ) 
២,៧៥ ២,៨៤ ២,៩៧ ៣,១៧ ៣,១៧ ៣,៣

Ó្ទ �ដីដំa ំ�� ប់មុខ

រួម� ំង ដំa ំអចិ� ្ត �  យ៍ 
៣.៣១៩.៩៣៥៣.៦៩៣.៥២៣ ៣.៣១៩.៩៦១ ៤.២០៣.២៥០ ៤.៣៩៤.៥៣៤ ៤.៥០៥.២៦៧

Ó្ទ �ដីb� ូវ§�លA ន

u� មូលផល (ហិក% ) 
២.៦១៣.៣៦៣ ២.៦៧៤.៦០៣ ២.៧៧៧.៣២៣ ២.៧៦៦.៦១៧ ២.៩៨០.២៩៧ ២.៩៦៨.៩៦៣

% Ó្ទ �ដីកសិកម្ម  ទទួល

A ន	 រ��  ចb� ព្វ  
៤២,០ ៤១,៨ ៤១,៥ ៤៦,៨ ៤៧,៧

 u� ភព៖ �� សួងកសិកម្ម  រុ	 �  u� � ញ់ និង��7 ទ និង�� សួងធនg នទឹក និងឧតុនិយម 

៣.២. ឧស្ស ាហកម្ម 

ផលិតកម្ម  ៖ផលិតកម្ម  ៖ d្ន �កឧសX  ហកម្ម A នបp³  ញពីC ពរីកចR� ើន¸៉ ងm ប់
រហ័សនៅក្ន ុងទសវត្ស រ៍ចុងl�  យ��ះ។ បzì  ប់ពី	 រgG  ក់ចុះក្ន ុងmn  ំ២០០៩ 
w យ7 ររងផលប៉ះ¼ ល់ពីវិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុពិភពö កមក ផលិតកម្ម 
ស�្ល ៀកបំ¼ ក់A ន�ើនvើងវិញ¸៉ ងm ប់រហ័សរហូតដល់ចំណុចកំពូល។ 
ចំ·�កវិស័យសំណង់ក៏A ន� ប់<្ត ើម�ើនvើងវិញ¥ mn  ំ២០១១។

) លនj A យz �ំ�ញù សហគមន៍អឺរុ៉ប¥ បន្ត មិនយកពន្ធ l�  ម
កម្ម វិធី "ទំនិញ�� ប់មុខ ើ̀ក	�ងÁ�ស¼
  វុធ" និងស	Õ  នុពល§�លK ច
ពØ� កីផលិតកម្ម  និងទីផX  រ��វិស័យ��ះ é� ម� ងំ	 រជំរុញ	 រអនុវត្ត 
) លនj A យអភិវឌ្ឍ ន៍ឧសX  ហកម្ម  គឺ2 ក%Õ  ជំរុញ	 ររីកចR� ើនd្ន �ក
ឧសX  ហកម្ម ។ ម៉�  ងវិញ�ៀត) លនj A យស្ដ ីពី	 រជំរុញផលិតកម្ម 

C ព��ដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច  À ះបី2 អតិផរa ¥ ក្ន ងុតំបន់និងពិភពö ក
� នក�� តិខ្ព ស់ ¿ើយ��  ក់ដុïG  រâÒ  នស្ថ រិC ពក៏w យ។ 

អY�  ប្ត រូ��  ក់� នស្ថ រិC ពល្អ eៀប2 មួយ��  ក់ដុïG  រK ��រិក ក្ន ងុរយៈ
��លបុ៉zÒ  នmn  ចុំងl�  យ��ះ w យ� នត®្ល �2 មធ្យ ម៤.០២៥¹ៀលក្ន ងុ១
ដុïG  រK ��រិក ¥ mn  ២ំ០១៣។ ��  ក់¹ៀលរំពឹងo បន្ដ � ន�្ថ �រC ព w យ
7 រកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់របស់កម្ព 2ុ  2 ពិ��សកំ|ើនខ្ព ស់ក្ន ងុវិស័យ 
កសិកម្ម  និង	 រ�ឿទុកចិត្ត ពី7 g រណជននិង2 ពិ��ស	 របន្ដ អនុវត្ត 
) លនj A យ�� ប់�� ង7 ច់��  ក់ក្ន ងុវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ 7ុ g រណៈ និង 
) លនj A យរូបិយវត្ថ សុមb� ប។ 	 ររកX  ស្ថ រិC ពអY�  ប្ត រូ��  ក់2 កម្ម វត្ថ ុ
ចម្ប ង គឺÆើម្ប ីរកX  តុល្យ C ព��	 រ~� ើ��  ស់រូបិយប័ណ្ណ ក្ន ងុb� កុ	 រu� កួត
u� ò�ង2 មួយ��គូ¼ ណិជ្ជ កម្ម ̀ ើពិភពö កនិង	 រប8្ក ើនជំ�ឿù ើ̀
	 រ~� ើ��  ស់រូបិយប័ណ្ណ ក្ន ងុb� កុ។

¥ mn  ២ំ០១៣ ឱនC ពគណនីចរន្ត A ន�ើនvើងវិញដល់៩,៤៥% 
��ផ.ស.ស. ពីចំនួន ១០,២២% ��ផ.ស.ស. 	 លពីmn  ២ំ០១២ w យ7 រ
	 រ�ើនvើង	 រz ំចូលវត្ថ ុg តុÆើម និងឧបករណ៍បរិ	 �  រផលិតកម្ម ��
វិនិj គÝì  ល់ពីបរ��ស។ ឱនC ពគណនីចរន្ត នឹងបន្ត gG  ក់ចុះ¥ mn  ំy ង
មុខ§�លនិzn  	 រ��	 រgG  ក់ចុះ��ះw យ7 រសមត្ថ C ពz ំ��ញរបស់
កម្ព ុ2 � ន	 រ�ើនvើង2 លំ� ប់ ទន្ទ ឹមនឹងផលិតផល និងវត្ថ ុg តុÆើម
មួយចំនួន� ប់<្ត ើម� នមូល�©  នផលិត¥ ក្ន ុងb� ុកជំនួស	 រz ំចូល2 
ប|្ណ ើរៗ។ ទុនប�� ុងអន្ត រ2 តិ� នចំនួន៣.៥៦៤ï នដុïG  រK ��រិក 
ឬu� � ណ៤,១ ���	 រz ំចូលទំនិញ និង�� ~� ើ��  ស់ក្ន ុងb� ុក¥ mn  ំ
២០១៣។ ¥ mn  ំy ងមុខទុនប�� ុងÎ� �វA នកំណត់ទំហំu� � ណ2 ង
៤,៥� ��	 រz ំចូលទំនិញ និង�� ~� ើ��  ស់ក្ន ុងb� ុក។

៣. សមិទ្ធ ផលតាមវិស័យ

៣.១. វិស័យកសិកម្ម 

À ះបីកម្ព ុ2 A នជួបu� ទះ��  ះមហន្ត ¬ យធម្ម 2 តិខ្ល ះៗz ��ល
កន្ល ងមកក្ត ី វិស័យកសិកម្ម ក៏¥ Á�� ន	 រ�ើនvើង2 បន្ត បzì  ប់ w យ
7 រកំ|ើនទិន្ន ផលកសិផលដូច2  b� ូវ ë តដំឡូងមី ý សូ៊ និងអំ� 
2 Æើម សt�  ប់~� ើ��  ស់ក្ន ុងb� ុក និងផ្គ ត់ផ្គ ង់ត�� �វ	 រទីផX  រអន្ត រ2 តិ។

Ó្ទ �ដីដំa ំb� ូវ� នu� � ណ៧២%��Ó្ទ �ដី� ំដំa ំសរុបz mn  ំ២០១២។ 
% ¬ ង១.១ បp³  ញពីទិន្ន ន័យ§�ល� ក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម ។ À ះបី2 
ទិន្ន ផលb� ូវA ន�ើនvើង¸៉ ងm ប់រហ័សក៏w យក៏ផលិតកម្ម b� ូវ��ះ
មិន� ន់� នស	Õ  នុពល�� ប់Ç�  ន់¥ vើយ §�លK ចទទួលA នទិន្ន 
ផលពីច×G  ះពី៤ù ៥� នក្ន ុងមួយហិក%  §�លu� ��សចិន និងÙៀត
a មសR�  ចA ននូវទិន្ន ផល��ះរួច¿ើយ។ ¬ ជរ�©  ភិA លកំពុង ើ̀ក
កម្ព ស់u� ព័ន្ធ ��  ចb� ព 	 រ7 ងសង់ទំនប់u� ព័ន្ធ g ¬ 7 b� ្ត ធំៗ រួម
� ំងu� Ô យå�ក� យទឹក និងពØ� ឹងសហគមន៍កសិករ~� ើ��  ស់ទឹក
សt�  ប់	 រ~� ើ��  ស់ទឹកឱ្យ អស់លទ្ធ C ព។ ¥ ��លថ្ម ីៗ��ះ Ó្ទ �ដីដំa ំ
�� ប់u� ��ទA ន�ើនvើងu� � ណ ៥% ¹ៀង¬ ល់mn  ំ w យ7 រ	 រ�ើន
vើង��ផលិតកម្ម កសិកម្ម  និងចំណîលរបស់កសិករ។ ប៉ុÊ្ត �និzn  	 រ��ះ
¥ មិន� ន់K ចសR�  ចA នu� កបw យចីរC ព¥ vើយ�� w យ7 រ
ទំហំÓ្ទ �ដី� នកំណត់។ ដូច��ះ កំ|ើន¥ ��លអz គតនឹងÎ� �វទទួល
A នពីកំ|ើនទិន្ន ផល��ផលិតកម្ម ដំa ំb� ូវឬដំa ំ<្ស �ងៗ�ៀត។ 

ផ្ល ូវក7 ងថ្ម ីៗ	 ត់��  -í�ត្ត ð ះកុង



3
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៣.៣. e�វាកម្ម 

e	សចរណ៍ ៖ d្ន �ក�� � ន	 ររីកលូតï ស់ខ្ព ស់w យ7 រ	 រ�ើន 
vើងវិស័យ��សចរណ៍វិស័យដឹកជញ្ជ ូន វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងវិស័យ��  
បR� ើ��  ស់អចលនã� ព្យ ។ វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ §ុ�ល2 ស្ន លូã� ã� ង់សកម្ម C ព 
��ដ្ឋ កិច្ច ទូù នឹងបន្ត �ើនvើងក្ន ុង`្ប ឿន`ឿននិងស្ថ ិរC ព) លនj 
A យរូបិយវត្ថ ុ។ វិស័យអចលនã� ព្យ និងសំណង់នឹងបន្ត �ើនvើងw យ
7 រត�� �វ	 រ� ន	 រ�ើនvើង% មរយៈលំហូរទុនចូលពីវិនិj គបរ��ស 
និងកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់។

វិស័យ��សចរណ៍� ន	 រ� ក់� ញ w យចំនួន�្ញ ៀវ��សចរ� ន
	 រ�ើនvើងវិញ¸៉ ងm ប់រហ័សក្ន ុងmn  ំ២០១០ §�ល� ន�្ញ ៀវ��សចរ
u� � ណ២,៥១ï នz ក់ គឺA ន�ើនvើងu� � ណ១៦%eៀបនឹងmn  ំ
២០០៩។ ក្ន ុងmn  ំ២០១១ � ន�្ញ ៀវ��សចរណ៍u� � ណ២,៨៨ï នz ក់ 
mn  ំ២០១២ � ន�្ញ ៀវ��សចរណ៍u� Ã�ល៣,៥៨ï នz ក់ និងmn  ំ២០១៣ 
� ន�្ញ ៀវ��សចរu� Ã�ល៤,២២ï នz ក់ ក្ន ុង× ះ�្ញ ៀវ��សចរណ៍មក
ពីK សីុ� នចំនួនË� ើន2 ង��។ �្ញ ៀវ��សចរណ៍មកពីu� ��សអឺរុ៉ប និង
K ��រិក� នកំ|ើនu� � ណ១២%ù ១៣% ក្ន ុងmn  ំ២០១២ eៀបនឹង
mn  ំ២០១១ À ះបី��ដ្ឋ កិច្ច u� ��សö កy ងលិច¥ � នបº³  ក្ន ុងរយៈ
��ល× ះក៏w យ។ ¥ mn  ំ២០១២ វិស័យ��សចរណ៍A នz ំមកនូវចំណîល
u� � ណ២.២១០ï នដុïG  រK ��រិក និងu� � ណ២.៥៤៧ï នដុïG  រ
K ��រិក ក្ន ុងmn  ំ២០១៣។ វិស័យ��ះ ក៏A នផ្ត ល់	 ï នុវត្ត C ព	 រp រ
2 Ë� ើនដល់u� 2 ពលរដ្ឋ  និងផ្ត ល់��  ក់ចំណîល សt�  ប់ ើ̀កកម្ព ស់
ជីវC ពរស់¥  និង	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ។

b� វូ និង	 រz �ំ�ញអង្ក រ ក៏A នជំរុញឱ្យ � ន	 រ�ើនvើងខ្ព ស់y ងវិស័យ
ç��្ន �ម្ហ បូK L រ និងវិស័យ§�ល� ក់ទងមួយចំនួន�ៀត §�លA នប8្ក ើន
ត®្ល �បÊ្ថ �ម ើ̀ផលិតផល§�ល� នÜ�  ប់។ ើ̀សពី��ះ គ��  ងវិនិj គ
មួយចំនួនក្ន ងុវិស័យអគ្គ សិនី � ងំ រីអគ្គ សិនី និងអគ្គ សិនី~� ើ��  ស់ធ្យ ូងថ្ម 
A ន� ក់ឱ្យ ដំ|ើរ	 រ2 បន្ត បzì  ប់ និងឧសX  ហកម្ម ធុនÜ�  លដ¶��ៀតក៏
ប8្ក ើនសកម្ម C ព	 ន់Á�yG  ងំ	G  §�រ។

ថាមពលអគ្គ ិសនី

	 រ~� ើ��  ស់o មពលអគ្គ ិសនីសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់ A ន�ើនvើង
2 មធ្យ មu� � ណ១៤% ក្ន ុងមួយmn  ំ គឺ�ើនពី១៣៩kWh ¥ mn  ំ២០០៨ 
ដល់២៦៨kWh ¥ mn  ំ២០១៣។ u� ភពអគ្គ ិសនី§�លកម្ព ុ2 � ន¥ 
ដំa ច់mn  ំ២០១៣��ះ K ច�� បដណ្ណ ប់A ន�្ទ ើរ� ំងb� ុង ើ̀��ចក្ត ី
Î� �វ	 រ~� ើ��  ស់។ ចំនួន��បa្ខ  ញអគ្គ ិសនី�� ប់u� ��ទ§�លA ន� ក់
ឱ្យ ដំ|ើរ	 រ ក្ន ុងរយៈ��លពីmn  ំ២០០៨ ដល់mn  ំ ២០១៣ � ន	 រ�ើន
vើងyG  ំងគួរឱ្យ កត់ស�£  ល់ e្វ ើឱ្យ ភូមិចំនួន៥១% ¥ ទូ� ំងu� ��ស¥ 
mn  ំ២០១៣ A នទទួល	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ពីបa្ខ  ញអគ្គ ិសនី។ បº³  u� ឈម
សំy ន់ៗបន្ត �ៀត គឺ	 រពØ� ីកផលិតកម្ម អគ្គ ិសនីឱ្យ � ន់កំ|ើន����ចក្ត ី
Î� �វ	 រ និង	 រប8្ក ើនវិ7 លC ព��បa្ខ  ញផ្គ ត់ផ្គ ង់ឱ្យ �� បដណ្ណ ប់ ើ̀
ភូមិ§�ល¥ សល់ឱ្យ 	 ន់Á�m ប់រហ័ស និង	 រ¹ៀបចំ÷្ល �អគ្គ ិសនីឱ្យ 	 ន់
Á�A នសមរម្យ សt�  ប់អ្ន ក~� ើ��  ស់។

g�ដ្ឋ ារចនាសម្ព ័ន្ធ 

វិស័យ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ §�លâ ំã� d្ន �កឧសX  ហកម្ម  ក៏� ន	 ររីក
ចR� ើន§�រw យរហូតមកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ u� ��សកម្ព ុ2 � នផ្ល ូវ2 តិ
u� Ö�ង៥៦២៣គ.ម. ផ្ល ូវí�ត្ត � នu� Ö�ង៦៦៤១គ.ម.។ ប៉ុÊ្ត � u� Ö�ងផ្ល ូវ��ះ
¥ មិន� ន់បំ��ញA ននូវត�� �វ	 រ�� ប់Ç�  ន់ 2 ពិ��ស¥ ��លកម្ព ុ2 
មិន� ន់� នផ្ល ូវ§�ក�� ប់Ç�  ន់។ កំ|ើន	 រ7 ងសង់ផ្ល ូវថ្ន ល់និង7�  ន
A ន�ើនvើង¸៉ ងm ប់រហ័ស§�ល� នu� Ö�ងពី៦០០គ.ម. ù  ៧០០គ.ម. 
ក្ន ុងមួយmn  ំ សt�  ប់ផ្ល ូវថ្ន ល់សំy ន់ៗ។ កំពង់d�សមុã� ស្វ យ័តí�ត្ត 
é� ះសីហនុទទួលទំនិញអន្ត រ2 តិË� ើន2 ង� �។ កម្ព ុ2 � នកំពង់d�
សមãុ� 2 Ë� ើន§�ល� នទី% ំង¥ ក្ន ុងí�ត្ត ð ះកុងនិងកំពត។ ផ្ល ូវទឹក
របស់កម្ព ុ2 � នu� � ណ១.៧៥០គ.ម.។ ក្ន ុងរយៈ��ល៥mn  ំចុងl�  យ
��ះ ¬ ជរ�©  ភិA លA ន� ប់<្ត ើម	 រp រ7Õ  រនិងç�លម្អ ផ្ល ូវ§�កu� Ö�ង២៦
៥គ.ម. ពីសំ� ងù A ត់ដឹងក្ន ុងតំបន់C គy ងត្ប ូងu� ��ស និងផ្ល ូវ§�ក
u� � ណ2  ៧១គ.ម. ពី7 
  យសុីសុផុនù [៉ យ� ៉ �ត ¥ តំបន់
C គy ង� ើងu� ��ស។ 	 រសិកX  ពីបុ¹�លទ្ធ C ពÎ� �វA ន¹ៀបចំvើង
សt�  ប់តC   ប់ពីí�ត្ត A ត់ដំបង2 មួយនឹងÎ� ¼ ំង� �   និង[៉ យ� ៉ �ត
2 មួយí�ត្ត �ៀម¬ ប។ ¥ ��លផ្ល ូវ� ំង��ះ� ក់ឱ្យ ដំ|ើរ	 រកម្ព ុ2 នឹង
� នC ពp យb� ួលក្ន ុង	 រតC   ប់រ ងតំបន់z z ក្ន ុងu� ��ស� ំងមូល
និង2 មួយនឹងបa្ខ  u� ��សK 7� ន។

កសិករកំពុងu� មូលផលb� ូវសរី¬ ង្គ -í�ត្ត ��  Ö�ង
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

៤. AោលCៅអភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុជា-ខ្ល ឹមសារស�្ខ �ប

mn  ំ២០០៣ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នកំណត់យក) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍
សហស្ស វត្ស រ៍ (គ.អ.ស.) §�ល� នចំនួន៨) ល*  w យ� ន	 រç�
ស�� �ល% មលក្ខ ខណ¦ 7�  នC ព2 ក់�្ត �ង��u� ��សកម្ព ុ2 ។ 2 លទ្ធ ផល 
) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ2  (គ.អ.ស.ក.) Î� �វA ន¹ៀបចំ
vើងw យ � ន	 របÊ្ថ �មនូវ) ល* 	 រ[ សស��  តមីនយុទ្ធ ភ័ណ¦ 
មិន� ន់ផ្ទ ុះ និង	 រជួយស¤£ �  ះជនរង��  ះ2 ) ល* ទី៩��គ.អ.ស. 
មូល¿�តុw យ7 រÁ�ស¢£ �  ម	 លពី2 ងពីរទសវត្ស រ៍មុន A នបន្ស ល់
ទុកÓ្ទ �ដី2 Ë� ើន� នÇ�  ប់មីននិងយុទ្ធ ភ័ណ¦ មិន� ន់ផ្ទ ុះ។

% � ង១.២ / ល1 អភិវឌ្ឍ ន៍សហ្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ< 

) ល* ទី១ លុបបំA ត់C ព�� ី��  និងC ពអត់FG  នធ្ង ន់ធ្ង រ

) ល* ទី២ សR�  ចឱ្យ A នសកលកម្ម 	 រអប់រំបឋមសិកX  

) ល* ទី៣ `ើកកម្ព ស់សមC ព^�នឌ័រ និង	 រផ្ត ល់សិទ្ធ ិ 
អំa ចដល់b� ្ត ី 

) ល* ទី៤ 	 ត់បន្ថ យមរណC ពកុ� រ 

) ល* ទី៥ `ើកកម្ព ស់សុខC ព� %  

) ល* ទី៦ u� យុទ្ធ នឹង��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ 
�� ុន� ញ់ និងជំងឺ<្ស �ងៗ�ៀត 

) ល* ទី៧ g z ចីរC ពបរិ7�  ន

) ល* ទី៨ ប8្ក ើតC ព2 ��គូ2 សកលសt�  ប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ ន៍ 

) ល* ទី៩ 	 រ[ សស��  តមីន យុទ្ធ ភ័ណ¦ មិន� ន់ផ្ទ ុះ 
និង	 រជួយជនរង��  ះ

	 រអភិវឌ្ឍ វិស័យ��សចរណ៍សR�  ចA នw យពឹងd្អ �កមួយC គធំ ើ̀
	 រទស្ស z តំបន់អង្គ រ §�ល2 ) ល* ��សចរណ៍វប្ប ធម៌u� វត្ត ិ7 b� ្ត 
និងភ្ន ំ��ញ2 ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ។	 រe្វ ើពិពិធកម្ម ù 2 កÊ្ល �ង� ក់� ញ
<្ស �ង�ៀតដូច2 តំបន់�្ន �រសមុã� តំបន់��កូ��សចរណ៍យុទ្ធ 7 b្ត � 	 រ
អភិវឌ្ឍ ��សចរណ៍��តងកំពុងÎ� �វA នយកចិត្ត ទុក� ក់អនុវត្ត ̧ ៉ ងសកម្ម ។

៣.៤. កម្ល ាំងពលកម្ម 

ដំ|ើរ	 រ��កំ|ើន 2 ពិ��ស វិស័យu� ពលវប្ប កម្ម  ពលកម្ម A ន
e្វ ើឱ្យ � ន	 រ<្ទ �រពលករ ពីសកម្ម C ពកសិកម្ម � �  ចំ	 រù សកម្ម C ព
មិនÚ�នកសិកម្ម ។ក្ន ុងmn  ំ២០០៩u� � ណ2 ៦៦%��ពលករA នe្វ ើ	 រ
ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម � �  ចំ	 រ§�លl�  យមកA នថយចុះមកÎ� ឹម៦២% 
¥ ក្ន ុងmn  ំ២០១១។

៣.៥. អភិ លកិច្ច 

អY�  វិនិj គក្ន ុងmn  ំថ្ម ីៗ��ះ� នu� � ណ២៤%ù ២៥% ��ផលិត
ផលក្ន ុងb� ុកសរុប។ វិនិj គÝì  ល់ពីបរ��ស�ើនvើងក្ន ុងmn  ំ២០០៧
A នï ក់ចុះបន្ត ិចក្ន ុងmn  ំ២០០៨ និងA ន�ើនvើងខ្ព ស់បzì  ប់ពី
mn  ំ២០០៩។ 	 រ�ើនvើង��	 រវិនិj គ��ះបp³  ញពីជំ�ឿទុកចិត្ត 
របស់អ្ន កវិនិj គ¿ើយក៏A នឆ្ល ុះបº �  ំងពីអភិA លកិច្ច ក្ន ុងវិស័យ��ដ្ឋ កិច្ច 
Î� �វA ន ើ̀កកម្ព ស់។

¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2  e្វ ើ	 រ�្ត �2á  ចិត្ត ̧ ៉ ងមុត� ំ ក្ន ុង	 រe្វ ើកំ·�
ទ�� ង់ សំ* `ើកកម្ព ស់អភិA លកិច្ច ល្អ ។ ស� សg តុ� ំង ៤ ��
អភិA លកិច្ច ល្អ  រួម� ន៖

១. 	 រu� យុទ្ធ u� m ំងនឹងអំ�ើពុករលួយ

២. កំ·�ទ�� ង់ចõ  ប់ និងu� ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌

៣. កំ·�ទ�� ង់រដ្ឋ A ល7 g រណៈ

៤. កំ·�ទ�� ង់កងក�G  ំងu� � ប់K វុធ

កសិករកំពុង��7 ទÎ� ី% ម ល� �  z 2 យ�� ុងភ្ន ំ��ញ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

ដូចA នបº   ក់ពីy ងÆើម¬ ជរ�©  ភិA លA នកំណត់ចំណុច* និង
សូចz កររបស់គ.អ.ស.ក. ឱ្យ Î� �វ% ម7�  នC ពពិតរបស់u� ��ស។ 
ចំណុច* z z របស់គ.អ.ស.ក. មិនត�� �វឱ្យ សR�  ចA នដូចân  នឹង
) ល* ដូច� នក្ន ុងគ.អ.ស.vើយ ឧ� ហរណ៍	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� 
ឱ្យ A ន¼ ក់កa្ខ  ល ឬអY�  មរណC ពឱ្យ A ន១C គ៣2 Æើម។ ដូច��ះ
¬ ជរ�©  ភិA លA នç�ស�� �លចំណុច* សt�  ប់សូចz ករ�្ទ ើរÁ�� ំង
អស់§�លបន្ស ីុân  2 មួយចំណុច* ¥ ក្ន ុងd�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត អភិវឌ្ឍ ន៍
2 តិរយៈ��ល៥mn  ំ w យd្អ �ក ើ̀ចំណុច* ថ្ម ីៗ។ ក្ន ុងករណី��ះ ចំណុច
* % មវិស័យ¥ ក្ន ុងd�ន	 រÎ� �វA នç�ស�� �លឱ្យ សីុân  2 មួយគ.អ.ស.ក.
(§�លÎ� �វA នç�ស�� �លក្ន ុងmn  ំ២០០២-២០០៣)។ ស� សg តុ របស់
គ.អ.ស.ក. ¼ ក់ព័ន្ធ នឹងបa្ខ  �� សួង � ំងវិស័យសង្គ មកិច្ច � ំងវិស័យ
��ដ្ឋ កិច្ច ដូច��ះស� សg តុ� ំង× ះ គឺ2 d�្ន ករួមមួយ��ដំ|ើរ	 រ¹ៀប
ចំd�ន	 រ§�ល� នរយៈ��ល៥mn  ំ។

រ� យការណ៍វឌ្ឍ នភាពR�ការស��  ច� នគ.អ.ស.ក.

សt�  ប់រA យ	 រណ៍វឌ្ឍ នC ពu� � ំmn  ំ��	 រសR�  ចA នគ.អ.ស.ក.
mn  ំ២០១៣��ះកម្ព ុ2 A ន¹ៀបចំe្វ ើបច្ច ុប្ប ន្ន C ពu� � ំmn  ំស្ត ីពីវឌ្ឍ នC ព
ក្ន ុង	 រអនុវត្ត d�ន	 ររយៈ��ល៥mn  ំw យßÕ  ត ើ̀ គ.អ.ស.ក.។ រA យ
	 រណ៍mn  ំ២០១៣��ះ គឺ2 រA យ	 រណ៍ ើ̀កទី៤§�លA នបp³  ញនិង
ពិC កX  ពីបº³  � ំងអស់§�ល�ើត� ន2 ពិ��សßÕ  ត ើ̀on  ក់l�  ម
2 តិ។ រA យ	 រណ៍��ះ ក៏ßÕ  តផង§�រ ើ̀ក�� ិតវិសមC ព និងបp³  ញពី
�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍w យd្អ �ក`ើបa្ខ  
សមិទ្ធ ផល§�លសR�  ចA នz ��លកន្ល ងមក និង	 រពិC កX  លម្អ ិត
2 មួយម�្ត � ី¬ ជរ�©  ភិA លក�� ិតខ្ព ស់ និង7�  ប័ន��គូអភិវឌ្ឍ z z ។ 
រA យ	 រណ៍វឌ្ឍ នC ពu� � ំmn  ំ��	 រសR�  ចA ន គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១៣
��ះ គឺ2 	 រp រ ើ̀កដំបូង§�លA ន� ក់បញ្ច ូល�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន) ល
* អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

1

=� អប់ទី២.១ ��្ស ប?@  ត់A ព
� ី
� 

១.  �្ស បzì  ត់C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ Î� �វA នកំណត់និយមន័យ
o 2 ចំa យ ើ̀ម្ហ ូបK L រ�្ម ើនឹង២២០០គីឡូ	 ឡូរី¥ 
ក្ន ុងកញ្ច ប់ម្ហ ូបK L រ។លទ្ធ C ពចំa យ`ើម្ហ ូបK L រ
Î� �វA នe្វ ើ	 រ��ងå�កÆើម្ប ីឆ្ល ុះបº �  ំងពីលទ្ធ C ពចំa យ
`ើម្ហ ូបK L ររបស់u� 2 ជន�� ុមទី៥ ដល់�� ុមទី៣០។
ដូ�្ន �ះ គំរូK L រូបត្ថ ម្ភ  §�ល�្ម ើនឹង២ ២០០ គីឡូ	 ឡូរី
ត្រវូបានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគណនាខ្សែបន្ទាត់
C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ¥ ទូ� ំងu� ��សកម្ព ុ2 ។ 

២. ចំa យ ើ̀ទំនិញមិនÚ�នម្ហ ូបK L រ គឺ2 ត®្ល �មធ្យ ម��
ទំនិញមិនមែនម្ហូបអាហារដែលមានប្រមាណ២០% 
ù ៣០% ��ចំa យសរុបសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់ៗ§�ល
Î� �វA នគណz � ច់w យä�កសt�  ប់តំបន់ជនបទតំបន់
ទីu� ជុំជននិង¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ។ 

៣.  ចំa យ ើ̀ទឹក7�  តÎ� �វA ន¬ ប់បញ្ច ូល2 ើ̀កដំបូង¥ 
ក្ន ុងបa្ខ  u� ��សកំពុងអភិវឌ្ឍ ន៍។

ស?g  ល់៖ ¬ ល់	 រគណz � ំងអស់Î� �វA នe្វ ើvើងw យ~� ើ
ទិន្ន ន័យ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 §�ល¹ៀបចំvើងu� � ំmn  ំ
� ប់% ំងពីmn  ំ២០០៧មក។

១.១. ភាពT� ីT�  និងវិសមភាព

ទិន្ន z 	 រC ព�� ី��  ៖ទិន្ន z 	 រC ព�� ី��  ៖ រ ងទសវត្ស រ៍mn  ំ១៩៩០ និងmn  ំ២០១០
¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នកំណត់C ព�� ី�� w យ~� ើ្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� 
§�លÎ� �វA ន¹ៀបចំvើងw យធz â រពិភពö កក្ន ុងmn  ំ១៩៩៧
w យd្អ �ក`ើទិន្ន ន័យអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 mn  ំ១៩៩៣-១៩៩៤
2 ើ̀កដំបូង។ ក្ន ុងmn  ំ១៩៩៣-១៩៩៤អY�  C ព�� ី�� � នu� � ណ៣៩%
§�ល� នន័យo ) ល* របស់ គ.អ.ស.ក. នឹងÎ� �វ	 ត់បន្ថ យអY�  C ព
�� ី�� ឱ្យ មក¥ Î� ឹម១៩,៥% សt�  ប់mn  ំ២០១៥។ 

j ង% ម�្ស បzì  ត់C ព�� ី�� � ស់��ះ អY�  C ព�� ី�� � នក�� ិត
១៤,៦% ¥ mn  ំ២០០៩§�ល� នន័យo ចំណុច* ��ះសR�  ចA នរួច
¿ើយ។ ប៉ុÊ្ត �¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នកំណត់្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� 
vើងវិញក្ន ុងmn  ំ២០១១។ ចំណុច* សt�  ប់	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� 
នឹងបន្ត សR�  ចA នក្ន ុងអY�  ១៩,៥%¥ mn  ំ២០១៥À ះបី2 � ន	 រç�
ស�� �ល្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� ក៏w យ។

��ចក្ត ី�្ត ើម

ជំពូក��ះនឹងបp³  ញពីវឌ្ឍ នC ព��) ល* � ំង៩ របស់គ.អ.ស.ក. 
¥ on  ក់2 តិ និងon  ក់l�  ម2 តិ។ ទិន្ន ន័យÎ� �វA នបំ� �កù ដល់on  ក់
í�ត្ត ។ w យä�ករA យ	 រណ៍មួយចំនួនA នបp³  ញពី7�  នC ព¥ 
on  ក់l�  ម2 តិ w យ7 រd្អ �ក ើ̀ទិន្ន ន័យរបស់គ��  ងដូ��្ន ះ រA យ
	 រណ៍� ំង× ះមិនបp³  ញពីបa្ខ  ចំណុច*  និងសូចz កររបស់គ.អ.ស.ក. 
ឱ្យ A នសព្វ �� ប់vើយ។ ប៉ុÊ្ត �រA យ	 រណ៍វឌ្ឍ នC ពu� � ំmn  ំ��	 រ
សR�  ចA ន គ.អ.ស.ក mn  ំ២០១៣ គឺ2 រA យ	 រណ៍គ.អ.ស.។

^	នកំណត់់៖ À ះបី2 ទិន្ន ន័យមួយចំនួនមិនÎ� �វA នផលិតvើង2 
u� � ំmn  ំក៏w យ ក៏កិច្ច ខិតខំu� ឹង��  ងមួយÎ� �វA នe្វ ើvើង សំ* ¹ៀបចំ
ទិន្ន ន័យពីសមិទ្ធ ផលz z ឱ្យ � នបច្ច ុប្ប ន្ន C ព។ ទិន្ន ន័យÎ� �វA នផលិត
vើង2 $ �  ហ្វ ិក§�លe្វ ើ¥ ក្ន ុងកម្ម វិធី Excel ¿ើយទិន្ន ន័យA៉ ន់7Ò  នÎ� �វ
A នe្វ ើ¥ ក្ន ុងកម្ម វិធីSTATA។

រូបC ពស្ម ុគ7Ò  ញ ដូច2 d�នទី ឬ$ �  ហ្វ ិក3-D មិនÎ� �វA ន~� ើvើយ។

AោលCៅទី១ លុបបំ� ត់ភាពT� ីT�  និងភាពអត់ឃ្ល ានធ្ង ន់ធ្ង រ

ចំណុច* <្ស �ងៗក្ន ុង) ល* ��ះ � នដូចy ងl�  ម៖

១.  	 ត់បន្ថ យស� � Î� u� 2 ជន§�ល� ន��  ក់ចំណîល� ប2 ង
�្ស បzì  ត់C ព�� ី�� មក¥ តិច2 ងឬ�្ម ើ១៩,៥% និងស� � Î� 
u� 2 ជន§�លទទួលរងនូវC ពអត់FG  ន ឱ្យ A នតិច2 ងឬ
�្ម ើ១០% ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

២.  ប8្ក ើនចំ·�ក��លទ្ធ C ពចំa យរបស់u� 2 ជន�� ី�� បំផុត 
២០% ក្ន ុងចំÈ មu� 2 ជន� ំងអស់ ឱ្យ A នË� ើន2 ងឬ�្ម ើ
១០% ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

៣.  	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់��កុ� រខ្វ ះទម្ង ន់ (K យុl�  ម៥mn  ំ) មក
¥ តិច2 ងឬ�្ម ើ១៩%កុ� រ�� ិន(K យុl�  ម៥mn  ំ) មក¥ 
តិច2 ងឬ�្ម ើ២៥% កុ� រស្គ ម7£  ំង(l�  ម៥mn  ំ) មក¥ តិច
2 ងឬ�្ម ើ៦% ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

៤.  	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់កង្វ ះÇ�  ប់� មរបស់�្ម �ងK យុ៦-៩�មក
Î� ឹម៤២% និងb� ្ត ីK យុ១៥-៤៩mn  ំមក៤២%ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

៥.  ប8្ក ើនស� � Î� �� �7 រ~� ើ��  ស់អំបិលអីុយ៉ូដឱ្យ ដល់៩០% 
ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

៦.  	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់ពលកម្ម កុ� រ (ឱ្យ តិច2 ងឬ�្ម ើK យុ 
១៧mn  ំ) មក¥ តិច2 ងឬ�្ម ើ៨%ក្ន ុងចំÈ មកុ� រសរុប
¥ ក្ន ុង�� ុមK យុ��ះ z mn  ំ២០១៥។

ការស��  ច� ន គ.អ.ស.ក.

ជំពូកទី
២
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

និzn  	 រថ្ម ី��អY�  C ព�� ី�� w យd្អ �ក ើ̀�្ស បzì  ត់C ព�� ី�� ថ្ម ី� ន
បp³  ញក្ន ុងរូបC ពទី២.១។ ចំណុច* សt�  ប់	 ត់បន្ថ យនូវស� � Î� 
u� 2 ជន §�ល� ន��  ក់ចំណîល� ប2 ង�្ស បzì  ត់C ព�� ី�� on  ក់2 តិ
ឱ្យ A ន¼ ក់កa្ខ  លរ ងmn  ំ១៩៩០ និងmn  ំ២០១៥ (ឧ� ហរណ៍ 	 ត់
បន្ថ យC ព�� ី�� ឱ្យ មក¥ Î� ឹម១៩,៥%) ជិតសR�  ចA ន¿ើយÀ ះបី
2 � ន	 រç�ស�� �ល�្ស បzì  ត់C ព�� ី�� ក្ត ី។ ��ះគឺ2 សមិទ្ធ ផលដ៏សំy ន់
មួយ§�ល2 លទ្ធ ផល��កំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ពីរខ្ទ ង់��ផលិតផលក្ន ុងb� ុក
សរុប (ផ.ស.ស.) សt�  ប់រយៈ��ល៣ù ៤mn  ំនគរូបនីយកម្ម 	 រb� ូប
ក�G  ំងពលកម្ម ក្ន ុងវិស័យមិនÚ�នកសិកម្ម និង	 រ	 ត់បន្ថ យវិសមC ព។

	 រគណz w យd្អ �ក ើ្̀ស �បzì  ត់C ព�� ី�� ថ្ម ីA នបp³  ញo  អY�  
C ព�� ី�� ¥ % មតំបន់ជនបទA ន	 ត់បន្ថ យពីក�� ិត ៥៣% ក្ន ុងmn  ំ
២០០៧មកu� Ã�ល2 ២១% ក្ន ុងmn  ំ២០១១w យ� ន	 រgG  ក់ចុះyG  ំង
រ ងmn  ំ២០០៨ និងmn  ំ២០០៩។ 	 រgG  ក់ចុះ��ះ� នលក្ខ ណៈb� Æៀង
ân  ù នឹងនិzn  	 ររួម��	 រgG  ក់ចុះ��អY�  C ព�� ី�� ¥ ��ល§�លស� � Î� 
ចំនួនu� 2 ជនរស់¥ តំបន់ជនបទ� នជិត៨០%��u� 2 ជនសរុប។ ទន្ទ ឹម
��ះ អY�  C ព�� ី�� ក៏A នgG  ក់ចុះផង§�រ ¥ % មតំបន់ទីu� ជំុជន និង
¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ។ ចំណុច§�លគួរឱ្យ កត់ស�£  ល់× ះគឺ និzn  	 រ��	 រ
ថយចុះ��អY�  C ព�� ី��  គឺបa្ខ  លមកពី	 រgG  ក់ចុះគួរឱ្យ កត់ស�£  ល់
��អY�  C ព�� ី�� ¥ តំបន់ជនបទ §�លតំបន់� ំងអស់× ះ Î� �វA នe្វ ើ
	 រវិនិj គu� កបw យចីរC ពក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  និង¿��©  រចz 
សម្ព ័ន្ធ ជនបទ។
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អ]� ាភាពT� ីT� ̂ ៅថ្ន ាក់1� ោមជាតិ

អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព 2ុ គឺ2 u� ភពទិន្ន ន័យមួយ §�លu� មូល 
ទិន្ន ន័យស្ត ីពីលទ្ធ C ពចំa យ ើ̀	 រ~� ើ��  ស់ និងជីវC ពរស់¥ របស់
u� 2 ជន¥ កម្ព 2ុ  បុ៉Ê្ត �សំa កគំរូ និង	 រ¹ៀបចំមិនA នអនុº្ញ  តសt�  ប់ 
	 រវិC គù ដល់% មក�� តិí�ត្ត ��។ បុ៉Ê្ត �	 រ~� ើ��  ស់ទិន្ន ន័យឃំុ-សp្ក  ត់ 
K ចប8្ក ើតសូចz ករជំនួសC ព�� ី�� Æើម្ប ីA នសន្ទ ស្ស ន៍C ព�� ី��  និង 
អY�  C ព�� ី��  (សូម�ើលu� អប់ទី២.២)។

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  

រូបA ពទី២. ១៖ និ?�  � រអD�  A ព
� 
ី� E កម្ព <ុ  ពី��  ២ំ០០៧-២០១១ 

រូបA ព២.២ ៖ អD�  A ព
� ី
� % មH�ត្ត  ��  ំ២០១១ 

u� ភព៖ ទិន្ន ន័យឃុំ-សp្ក  ត់ និងអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

ទិន្ន ន័យ��អY�  C ព�� ី�� ជំនួសÎ� �វA នប8្ក ើតvើង¥ on  ក់¬ ជg នី 
í�ត្ត  ដូចក្ន ុង(រូបC ពទី២.២) y ង ើ̀។ í�ត្ត � ំងអស់¥ C គy ងត្ប ូង
និងí�ត្ត C គនិរតី � នu� 2 ជនË� ើននិងu� កបមុខរបរកសិកម្ម ��បu� '�
ណី� នអY�  C ព�� ី�� � ប2 ងu� 2 ជនក្ន ុងí�ត្ត C គy ង�ើងí�ត្ត C គ
ឦ7 ន និងបa្ខ  í�ត្ត ¥ C គy ងលិច ដូច2  í�ត្ត �ៀម¬ ប និងí�ត្ត 
A ត់ដំបង។បa្ខ  í�ត្ត C គឦ7 ន §�ល� នជន2 តិC គតិចរស់¥ 
Ë� ើន2 តំបន់ដ¶��ៀត គួរÎ� �វA នßÕ  ត	 រយកចិត្ត ទុក� ក់។ í�ត្ត � ំង
��ះC គË� ើន2 តំបន់ជនបទ និងមិន� ន់A នe្វ ើស� ហរណកម្ម ��ញ
`�ញ2 មួយu� ព័ន្ធ 2 តិ។ w យä�ក អY�  C ព�� ី�� � នក�� ិតខ្ព ស់

¥ í�ត្ត �ៀម¬ បនិងí�ត្ត A ត់ដំបងÀ ះបី2 í�ត្ត � ំងពីរ��ះ� នu� '�ណី
u� កបរបរកសិកម្ម ក៏w យ។ í�ត្ត �ៀម¬ បគឺ2 តំបន់��សចរណ៍របស់
កម្ព ុ2 ចំ·�កí�ត្ត A ត់ដំបងគឺ2 í�ត្ត ជØ� ុកb� ូវ។ បº³  � ំង��ះត�� �វ
ឱ្យ � ន	 រវិC គលម្អ ិតបÊ្ថ �មនិង	 រÜ�  វ) �  វចõ  ស់ï ស់ និង§�ល2 
រ�ៀប រៈសt�  ប់	 រសិកX  Ü�  វ) �  វz ��លអz គត។

និន្ន ាការភាពT� ីT� ម្ហ ូបអាហារ

និzn  	 C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ (C ពអត់FG  ន) � នបp³  ញ¥ ក្ន ុង
រូបC ពទី២.៣។

រូបA ពទី២.៣ ៖ និ?�  � រក្ន ុងA ព
� ី
� ម្ហ ូបM N រ��  ំ២០០៧-២០១១
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u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  

=� អប់ទី២.២ � រគណ? អD�  A ព
� ី
� ជំនួសE Q�  ក់� ជ� នី H�ត្ត 

សន្ទ ស្ស ន៍C ព�� ី�� Î� �វA នគណz w យ� នអº ្ញ  ត៥�� ុម៖

១.  ã� ព្យ សម្ប ត្ត ិ (មូ៉តូកង់ផ្ទ ះ¥ ក្ន ុងភូមិ) 

២.  បរិ	�  រ<្ស �ងៗ (អគ្គ ិសនីទឹក7�  តអz ម័យ¥ ក្ន ុងភូមិ) 

៣.  ធនg នមនុស្ស  (អក្ខ រC ព	 រចូល¹ៀន¥ ក្ន ុងភូមិ)  

៤.  	 រp រ/ផលិតC ព (	 រp រមិនÚ�នកសិកម្ម ផលិតកម្ម 
b� ូវកសិករ� នដីតិច2 ង១ហិក% ផលeៀបC ព¥ ក្ន ុង
បន្ទ ុក¥ ក្ន ុងភូមិ)  

៥.  ច�*  យផ្ល ូវ (ច�*  យរបស់ភូមិ� ំងអស់ពីតំបន់ទីu� ជំុជន) 

អY�  C ព�� ី�� % មí�ត្ត  ¬ ជg នីÎ� �វA នគណz  w យ� ន
បីដំa ក់	 លw យ~� ើវិធី7 b� ្ត សt�  ប់ប8្ក ើតសន្ទ ស្ស ន៍អភិវឌ្ឍ ន៍
មនុស្ស ។

ដំa ក់	 លទី១៖ គណz សន្ទ ស្ស ន៍អº ្ញ  តនីមួយៗ (EVI) 
(សt�  ប់ Xi) = [(Actual (Xi) - Min (Xi)]/[(Max (Xi)- Min_
(Xi)]

ដំa ក់	 លទី២៖ គណz ស� សg តុសន្ទ ស្ស ន៍C ព�� ី��  = 
SUM (EVI)/k (§�លk 2 ចំនួនអº ្ញ  ត§�ល� នអº ្ញ  ត្ត ចំនួន ១៣)

ដំa ក់	 លទី៣៖ គណz ស� សg តុសន្ទ ស្ស ន៍C ព�� ី�� 2 
មួយអY�  C ព�� ី�� 2 តិ និងទទួលA នអY�  C ព�� ី�� % ម¬ ជg នី 
í�ត្ត K b� ័យ ើ̀បñ�  ប�� �ល¥ ក្ន ុងស� សg តុសន្ទ ស្ស ន៍C ព�� ី�� 
� ំងអស់% ម¬ ជg នីí�ត្ត អº ្ញ  ត� ំងអស់Î� �វA ន ស់Ö�ង2 
ផលeៀបù នឹងចំនួនu� 2 ជនសរុបÆើម្ប ី�ៀស ងបº³  ��	 រ~� ៀប
eៀបí�ត្ត ¥ ��ល� នចំនួនu� 2 ជននិងដង់សីុ+�u� 2 ជនមិន�្ម ើ
¥ % មí�ត្ត ។

សុ< តិ  K យុ២៩mn  ំ កំពុងបង់សំa ញ់ក្ន ុងឃ ុំA ល័ង្គ -í�ត្ត �ៀម¬ ប
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

 
គម្ល ាតភាពT� ីT� និងភាពងាយរងb� ោះ

សន្ទ ស្ស ន៍ Foster-Greer-Thorbecke §�ល ស់Ö�ងគ�G  តC ព�� ី�� 
Î� �វA នគណz Æើម្ប ី យត®្ល �គ�G  តC ព�� ី��  §�លពិនិត្យ o +ើ�� ី�� 
ដូច�្ត �ច ¿ើយ� នបុ៉zÒ  ន។ រូបC ពទី២.៤បp³  ញo គ�G  តC ព�� ី�� � ន
ក�� ិត� ប (តិច2 ង៥%) ¿ើយA នgG  ក់ចុះ2 បន្ត បzì  ប់ ើ̀ក	�ងក្ន ុង
តំបន់ទីu� ជុំជនមួយចំនួន§�លគ�G  ត��ះA ន�ើនvើងបន្ត ិច (១%)¥ 
ក្ន ុងmn  ំ២០១១។ ដូច��ះu� 2 ជន§�លរស់¥ l�  ម្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� 
K ចនឹង� ក��ញផុតពីC ព�� ី�� ។ C ព�� ី�� នឹង	�ង2 បº³  ធំ�ៀត
¿ើយសt�  ប់កម្ព ុ2 ។

រូបC ពទី២.៥§�លបp³  ញពី	 រ� �ងå�កចំa យសរុបA នបp³  ញ
o ្ស �ð ងចំa យA នgG  ក់ចុះ¸៉ ងyG  ំង។ រូបC ព��ះបp³  ញo � ន
u� 2 ជន2 Ë� ើនA នរស់¥ ើ̀និងç្ប �រ្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� ។ À ះបី
C ព�� ី�� នឹង	�ង2 ក្ត ីA រម្ភ  បុ៉Ê្ត �u� 2 ពលរដ្ឋ §�លរស់¥ ើ̀ និងç្ប �រ
្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� p យនឹងរង��  ះក្ន ុងgG  ក់ចូលក្ន ុងC ព�� ី�� វិញ។ ដូច
នេះប្រសិនបើចំណូលធ្លាក់ចុះប្រជាជនជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននៅលើខ្សែ
បzì  ត់C ព�� ី�� K ចu� ឈមនឹង	 រgG  ក់ù l�  ម្ស �បzì  ត់C ព�� ី�� 
វិញ។ 2 	 រពិត បº³  ��ះK ចនឹង�ើត� ន¥ ��ល� ន��  ះធម្ម 2 តិ
ដូច2 ទឹកជំនន់ឬ��  ះ¬ ំងស្ង ួតវិបត្ត ិ��ដ្ឋ កិច្ច សកលö កលទ្ធ ផលពី
ស� ហរណកម្ម សកö ក2 Æើម។

À ះបី2 កម្ព ុ2 ទទួលA នសមិទ្ធ ផលល្អ u� �ើរ¥ ក្ន ុង��លថ្ម ីៗ��ះ
ក៏w យ ក៏C ព�� ី�� ¥ Á�2 ក្ត ីé� �យA រម្ភ ¥ vើយ។ កម្ម វិធីu� យុទ្ធ 
u� m ំងC ព�� ី�� K ចជួយដល់u� 2 ជន2 Ë� ើន2 ពិ��សu� 2 ជន�� ី�� 
បំផុត។

ទិន្ន ន័យ��ះបp³  ញo ¥ mn  ំ២០០៧ (ឬ¥ មុនmn  ំ២០០៧ §�លពំុ
� នទិន្ន ន័យបp³  ញ¥ ក្ន ុងឯក7 រ��ះ)C ពអត់FG  នA ន�ើត� ន¥ 
u� ��សកម្ព ុ2 � ំង¥ តំបន់ជនបទ � ំង¥ តំបន់ទីu� ជំុជន (រួម� ំងតំបន់
ទីu� ជុំជន§�ល¥ ô�  ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ)។l�  យមក C ពអត់FG  ន��ះ
Î� �វA នថយចុះ¸៉ ងË� ើន។ ¥ mn  ំ២០១១ C ពអត់FG  ន��ះA នgG  ក់
ចុះមក¥ តិច2 ង៤%¥ �� ប់តំបន់។ ¼ ក់ព័ន្ធ នឹងគ.អ.ស. ចំណុច* 
��ះសR�  ចA ន¥ Æើមmn  ំ២០០៨¿ើយ7�  នC ព��ះក៏Î� �វA នe្វ ើu� �ើរ
vើង� ប់% ំងពី��ល× ះមក។

C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រនឹងមិនÚ�ន2 វិបតិ្ត តù �ៀត��¥ កម្ព ុ2 ។
មូល¿�តុមួយក្ន ុងចំÈ មមូល¿�តុ� ំងអស់ គឺw យ7 រ� ន	 រពØ� ីក
Ó្ទ �ដី� ំដុះ§�លe្វ ើឱ្យ ផលeៀបÓ្ទ �ដី និងក�G  ំងពលកម្ម កសិកម្ម មិន��  
u� �លឬÎ� �វA នe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង��ម�ៀត À ះបី2 u� 2 ជន� ន	 រ
�ើនvើងក៏w យ។ ̀ ើសពី��ះ 	 រ�ើនvើង��ផលិតកម្ម �្ប ៀងK L រ
A នg z ដល់លទ្ធ C ព� នម្ហ ូបK L រ§�លនឹងz ំឱ្យ C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ
gG  ក់ចុះ។ បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះបº³  មិន� នដីកសិកម្ម មិនÚ�ន2 A៉ ¬៉ Ú៉�Î� សំy ន់
�ៀត��សt�  ប់	 រÎ� �តពិនិត្យ À ះបី មិន� ន់Î� ឹមÎ� �វ� ំងb� ុង¥ ក្ន ុង
�� បខ័ណ¦ d�ន	 រក៏w យ។

=� អប់២.៣ ពិពិធកម្ម � រT រ និង=� ភពចំណUលV្ស �ងៗ

b� ្ត វ័ីយ�្ម �ងA នÝG  ស់លំ¥ �©  នពីតំបន់ជនបទù e្វ ើ	 រ¥ ក្ន ងុ
ឧសX  ហកម្ម 	 ត់Æ�រw យទទួលA ន ចំណîលសរុបu� � ណពី៨០ 
ù ១២០ដុïG  រK ��រិក្ន ុង១ �។ ពួក� �K ច< ្ញ ើលុយ	 ក់ù b� ុក
កំ|ើតu� Ã�ល៣០ដុïG  រK ��រិកក្ន ងុ១�។ ��  ក់ប.្ញ ើរ��ះA ន
e្វ ើឱ្យ 7�  នC ព��ដ្ឋ កិច្ច របស់�� �7 រ¥ ក្ន ុងភូមិ� នស្ថ ិរC ព	�ង
� នC ពu� ឈមនឹងC ពមិនចõ  ស់ï ស់� ក់ទងនឹងប¬ ជ័យក្ន ងុ	 រ
e្វ ើb� ូវឬត®្ល �ផលិតផលកសិកម្ម gG  ក់ចុះ។ `ើសពី��ះ�ៀត�� �7 រ
� ងំ× ះK ចបង់រំö ះ��  ក់កម្ច រីបស់ខ្ល នួA ន�ៀតផងu� សិន�ើពួក
� �� នខ្ច ី��  ក់។ �� �7 រ2 Ë� ើនK ចទទួលA នចំណîលពីu� ភព
<្ស �ងៗ�ៀត¿ើយ	 រe្វ ើ��  	�ង2 u� ភពចំណîលសំy ន់Á�មួយ
�ៀត¿ើយ។

b� Æៀងân  ��ះ§�រu� 2 ជន§�លទទួលA នដី[ សស��  តមីន
រួច¥ ក្ន ុងតំបន់��ះទទួលA នចំណîល	 ន់Á�Ë� ើនÀ ះបីដី� ំង��ះ
មិនសូវ� នជី2 តិឬ� នទី% ំង¥ តំបន់� ច់b� ̧  ល§�លមិន� ន
�� វិបុលកម្ម កសិកម្ម ¥ ទី× ះ។ កសិករ2 Ë� ើនទទួលA នu� j ជន៍
ពី	 រ[ សស��  តមីនw យ7 រពួកâ ត់� នដីធ្ល សីt�  ប់e្វ ើកសិកម្ម  
À ះបី2 ដី§�លពួកâ ត់ស្ថ តិ¥ តំបន់� ច់b� ̧  លក៏w យ។ កសិករ
� ងំ× ះ សបõ  យចិត្ត w យទទួលA នចំណîលបÊ្ថ �ម�ៀត។

ចំa កb� កុឆ្ល ងé� §ំ�នù 	 ន់u� ��ស÷��ើត� នË� ើនÀ ះបី
2 � ន��  ះon  ក់ក៏w យ។ 	 រឆ្ល ង	 ត់é� §ំ�នខុសចõ  ប់� ន	 រ
លំA កនិងK ចu� ឈមនឹង	 រ� ប់ខ្ល នួ�� ប់��ល។ អ្ន កe្វ ើចំa ក
b� ុកC គË� ើនមិន� នK រម្ម ណ៍ទុកចិត្ត ក្ន ុង	 រ� ក��ញពី�� �7 រ
ù �្វ �ងអz គត§�លមិន� នC ពចõ  ស់ï ស់។ បុ៉Ê្ត �កង្វ ះy តក្ន ងុ
ជីវC ពរស់¥ A នបង្ខ ឱំ្យ ពួក��e្វ ើចំa កb� កុ។ ចំណîលA នពី	 រ
e្វ ើចំa កb� ុកù u� ��ស<្ស �ងគឺu� Ã�លពី៣០០ù ៤០០ដុïG  រ
K ��រិកក្ន ងុ១�សt�  ប់អ្ន កe្វ ើចំa កb� កុខុសចõ  ប់។

u� 2 ជន� ន	 រភ័យyG  ច¥ ��លពួក��ឈឺ។ ជំងឺe្វ ើឱ្យ ពួក��
u� ឈមនឹង	 រដក��ញពី	 រp រ¿ើយ 	 រព�  A លក៏� នត®្ល �ខ្ព ស់។

u� ភព៖ បទស�/  សន៍¥ A ត់ដំបង��  Ö�ងនិង�ៀម¬ ប
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

១.២. អាហារូបត្ថ ម្ភ 

ស្ថ ានភាពអាហារូបត្ថ ម្ភ  -- កុមារ និង8� ្ត ី 

ទិន្ន ន័យក្ន ុង% ¬ ងទី២.២ បp³  ញo កង្វ ះy តK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រ
¥ � នក�� ិតខ្ព ស់¥ vើយ។ C ព�� ិនរបស់កុ� រA នgG  ក់ចុះÁ� ៣%
ប៉ុÈû  ះ ë លគឺពី ៤៣% មក ៤០% រ ងmn  ំ២០០៥ និងmn  ំ២០១០ 
§�ល2 	 រgG  ក់ចុះតិចតួចបំផុតក្ន ុងរយៈ��ល៥mn  ំ។ u� សិន�ើនិzn  	 រ
��ះ¥ Á�បន្ត  × ះចំណុច* ២៥% ក្ន ុងmn  ំ២០១៥ នឹងមិនK ចសR�  ច
A នvើយ។ កុ� រខ្វ ះទម្ង ន់មិនA នបp³  ញពីវឌ្ឍ នC ពvើយ។ w យ
ä�កកុ� រស្គ ម7£  ំងA ន�ើនvើងរ ងmn  ំ២០០៥ និងmn  ំ២០១០។ 
~�  ៉ ឡង់b� ្ត ី និងកុ� រ§�លខ្វ ះÇ�  ប់� ម�� ហមមិន� ន	 រ��  u� �ល
��ក្ន ុងរ ងmn  ំ២០០៥និងmn  ំ២០១០។ សរុបមក � នÁ�សូចz ករ	 រ
~� ើ��  ស់អំបិលអីុយ៉ូដ��§�លស្ថ ិត% មគន្ល ង��	 រសR�  ច) ល* ។

% � ងទី២.២ ៖ សូច? ករM N រូបត្ថ ម្ភ 

២០០៥ ២០១០
២០១៥ 

(ចំណុចi )

កុ� រ�� ិនK យុពី ០ ù  ៥៩� ៤៣% ៤០% ២៥%

កុ� រស្គ ម7£  ំងK យុពី 
០ ù  ៥៩ �

៨% ១១% ៦%

កុ� រខ្វ ះទម្ង ន់K យុពី ០ ù  ៥៩ � ២៨% ២៨% ១៩%

~�  ៉ ឡង់កុ� រខ្វ ះÇ�  ប់� ម
�� ហម K យុពី ៦ ù  ៥៩�

៦២% ៥៥% ៤២%

~�  ៉ ឡង់b� ្ត ីខ្វ ះÇ�  ប់� ម�� ហម 
K យុពី ១៥ ù  ៥៩ mn  ំ 

៤៧% ៤៤% -

ស� � Î� u� 2 ជន§�ល
~� ើ��  ស់អំបិលអីុយ៉ូដ

៧៣% ៨៣% ៩០%

u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០១០ 

វិសមភាព

	 រ ស់Ö�ងវិសមC ព K ចe្វ ើvើង% មពីររ�ៀប គឺចំ·�ក��
លទ្ធ C ពចំa យរបស់�� ុមu� 2 ជន�� ី�� បំផុត២០% និង��គុណជីនី
(Gini) ��វិសមC ព។សt�  ប់វិធី7 b� ្ត ទី១ចំណុច*  គឺÎ� �វសR�  ចឱ្យ 
A ន១១%ចំ·�កវិធី7 b� ្ត ទី២មិន� នចំណុច* × ះ��។ លទ្ធ C ព 
ចំa យរបស់u� 2 ជន�� �ី� បំផុត A ននិងកំពុង�ើនvើងយឺតៗ បុ៉Ê្ត �d្អ �ក 
% ម	 រព�  ករលី|�0៊�បp³  ញo ចំណុច* ��ះនឹងសR�  ចA ន¥ mn  ំ
២០១៥ (% ¬ ងទី២.១)។

ត®្ល ���គុណជីនី(Gini)��វិសមC ព	 រ~� ើ��  ស់ក៏បp³  ញពី	 រgG  ក់
ចុះផង§�រ។ ��គុណជីនី (Gini) §�ល� នចំនួន ០,៣១ � នលក្ខ ណៈ
u� �ើរ2 ងu� ��ស2 Ë� ើនក្ន ុងK សីុK � ្ន �យ៍ឬតំបន់K សីុ� ំងមូល។

% � ងទី២.១ ៖ និ?�  � រZើវិសមA ព� រ\� ើ]�  ស់

,.  ំ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

��គុណ Gini ០,៤១១ ០,៣៨១ ០,៣៤៣ ០,៣៤១ ០,៣១៣

	 រ~� ើ��  ស់របស់ 
�� ុមu� 2 ជន 
�� ី��  ំផុត២០C គរយ  ៦,៨៥ ៧,៤៦ ៨,០០ ៨,៣៤ ៨,៩៨

u� ភព៖ អង្ក ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

	 រgG  ក់ចុះ¸៉ ងyG  ំងនូវអY�  C ព�� ី�� � ប់% ំងពីmn  ំ២០០៧មកដូច
A ន1 ើញពីy ងÆើម K ច2 d្ន �កមួយសt�  ប់ពន្យ ល់ ចំë ះ	 រថយចុះ
��វិសមC ពក្ន ុងសង្គ ម។ 

0.18
0.16

0.14
0.12

0.1
0.08

0.06

0.04
0.02

0

2007y

0.0308

0.1346

0.1596

2008y

0.0274

0.0818

0.0771

2009y

0.0278

0.0401

0.0538

2010y

0.0283

0.0363

0.0403

2011y

0.0152

0.0483

0.0483

�	
��
������
���������
����

�	
�� ������
��������� ����

រូបA ពទី២.៤ ៖ និ?�  � រក្ន ុងសន្ទ ស្ស ន៍ Foster-Greer-Thorbecke
��  ំ២០០៧-២០១១

រូបA ពទី២.៥ ៖ � រf�ងg�កចំi យសរុបរបស់=� < ជន% ម
� ុម
ចំi យj្ម ើl�   (n ន់�ៀល) 

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

<=
10

0R

10
0-

20
0R

20
0-

30
0R

30
0-

40
0R

40
0-

50
0R

50
0-

60
0R

60
0-

70
0R

70
0-

80
0R

80
0-

90
0R

90
0-

10
00

R

10
00

R+

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

 u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

កំពុងដកសំa បក្ន ុង� �  §�លA ន[ សសំK តមីននិងសំណល់មិន� ន់ផ្ទ ុះក្ន ុង 
b� ុកសឡូំត េខត្ត A ត់ដំបង
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

	 រសន្ន ិ�©  នa មួយw យd្អ �ក ើ̀តួរ`�ខy ង ើ̀��ះK ច2 	 រ
u� 2 ប់��កពី4�  ះo  7�  នC ព� ំងអស់��ះ� នលក្ខ ណៈស្ម ុគ7Ò  ញ
2 ងអ្វ §ី�លA នពិនិត្យ 1ើញ។ 	 រស8្ក �តមួយចំនួន� នដូចy ងl�  ម៖

១. អY�  C ព�� ី�� gG  ក់ចុះពីmn  ំ២០០៧-២០០៩ បុ៉Ê្ត �ចំណîល
� ន	 រÝG  ស់ប្ត ូរ¸៉ ងm ប់រហ័ស រីឯ 7�  នC ពសុខC ពរបស់
u� 2 ជនមិនÝG  ស់ប្ត ូរ`ឿនvើយ។ 2 ក់�្ត �ងបº³  សុខC ព
y ង ើ̀��ះមិន� នផលប៉ះ¼ ល់ដល់អY�  C ព�� ី�� vើយ។
ប៉ុÊ្ត �ក្ន ុងរយៈ��ល៣ù ៥mn  ំy ងមុខបº³  សុខC ព និងC ព
�� ី��  នឹង� ន	 រÝG  ស់ប្ត ូរ2 Ë� ើន។

២. កំ|ើនចំណîល� នក�� ិតតិចតួច (រូបC ពទី២.៥) ¿ើយ
មិន� នC ព� ំA ច់��o  u� 2 ជនគួរចំa យបÊ្ថ �ម�ៀត ើ̀
K L រូបត្ថ ម្ភ កុ� រ។ ��ះK b� ័យ ើ̀ចំ|�ះដឹងឥរិ  ̧ បទ និង
	 រអនុវត្ត របស់u� 2 ជន§�លមិន� ំA ច់ÝG  ស់ប្ត ូរក្ន ុងរយៈ��ល
ខ្ល ីvើយ2 ពិ��ស¥ ��ល§�លកំ|ើន��ចំណîល¥ � ន
ក�� ិត� ប¥ vើយ។

៣. K L រូបត្ថ ម្ភ  គឺ2 បº³  អន្ត រវិស័យ។ ឧ� ហរណ៍u� 2 ជន 
(កុ� រ) K ចទទួលA នK L របុ៉Ê្ត �មិនទទួលA នទឹក7�  ត 
និងអz ម័យ។ 2 លទ្ធ ផល�្ម �ងៗK ច� នជំងឺ¬ កនិងA៉ ¬៉ សីុត
ក្ន ុងu� ព័ន្ធ រំï យK L រ§�លe្វ ើឱ្យ 	 រb� ូបជីវ2 តិù ក្ន ុង¬ ង
	 យgG  ក់ចុះ។ ដូច��ះ	 រពØ� ីកកម្ម វិធីទឹក7�  តនិងអz ម័យ
K ចជួយw ះÜ�  យបº³  ��ះA នË� ើន¥ ��លអz គត។

u� ��សកម្ព ុ2  ក៏ដូច2 u� ��សដ¶��ៀត¥ ក្ន ុងទំបន់K សីុ§�ល 
សR�  ចA ន	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� �ី� A ន¸៉ ង`ឿន បុ៉Ê្ត �	 រ	 ត់បន្ថ យកង្វ ះ
K L រូបត្ថ ម្ភ សR�  ចA នមិនសូវ`ឿនvើយ។ À ះ2 ដូច��ះក្ត ីចំណុច
* ��ះK ចនឹងសR�  ចA នក្ន ុងរយៈ��ល២-៣mn  ំy ងមុខ។

ស្ថ ានភាពអាហារូបត្ថ ម្ភ តាមរាជធានីk�ត្ត 

7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រ¥ % មបa្ខ  ¬ ជg នី í�ត្ត � ន
លក្ខ ណៈផ្ទ ុយពី	 រ¹ៀប¬ ប់y ង ើ̀ (រូបC ពទី២.៦ កនិងខ)។ ទំz ក់
ទំនងរ ងអY�  �� ិននិងខ្វ ះទម្ង ន់¥ % ម ¬ ជg នី í�ត្ត  � នក�� ិត០,៨០
� នន័យo កុ� រ�� ិនក៏K ច2 កុ� រមិន�� ប់ទម្ង ន់ផង§�រ។ ដូច��ះកង្វ ះ
K L រូបត្ថ ម្ភ ប៉ះ¼ ល់ដល់	 ររស់¥ របស់u� 2 ជន�n  ក់ៗ។ w យä�ក 
ទំz ក់ទំនងរ ងអY�  C ព�� ី�� និងអY�  កុ� រ�� ិន¥ % មបa្ខ  ¬ ជg នី 
í�ត្ត � នក�� ិត០,៥៦¿ើយរ ងអY�  C ព�� ី�� និងអY�  កុ� រខ្វ ះទម្ង ន់
គឺ០,៥០។ í�ត្ត �� ី�� 2 ង� �� នស� � Î� កុ� រខ្វ ះK L រូបត្ថ ម្ភ Ë� ើន
2 ង��។

	 រ��ងå�ក% ម¬ ជg នី í�ត្ត  §�លí�ត្ត ¥ C គy ងត្ប ូងកa្ខ  ល
និងí�ត្ត C គនិរតីដូច2 ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញí�ត្ត កa្ខ  លí�ត្ត é� ះសីហនុí�ត្ត 
ç�បí�ត្ត កំពតនិងí�ត្ត 7
  យ¹ៀង� នលទ្ធ ផលល្អ u� �ើរ2 ងí�ត្ត ¥ 
C គy ង�ើង និងC គឦ7 នដូច2 í�ត្ត រតនគិរíី�ត្ត មណ¦ លគិរី í�ត្ត  
ស្ទ ឹង5 �  ង í�ត្ត �ៀម¬ ប¼ ក់ព័ន្ធ នឹង7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ កុ� រ (រូប- 
C ព ទី២.៧)។ បº³  ��ះបp³  ញពីទំz ក់ទំនងរ ងC ព�� ី�� 2 មួយនឹង
7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ ។
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បÊ្ថ �ម`ើ��ះ�ៀត¥ í�ត្ត មណ¦ លគិរីí�ត្ត រតនគិរីí�ត្ត ស្ទ ឹង5 �  ង
í�ត្ត é� ះវិL រនិងí�ត្ត �ៀម¬ បស� � Î� កុ� រ�� ិន ើ̀សពី៥០% និង
កុ� រខ្វ ះទម្ង ន់u� Ã�លពី៣៥% ù  ៤០%។ សកម្ម C ព§�លÎ� �វអនុវត្ត 
បzì  ន់ គឺក%Õ  2 ប់¼ ក់ព័ន្ធ 2 មួយនឹងទឹក7�  តនិងអz ម័យÎ� �វA នw ះ
Ü�  យក្ន ុងí�ត្ត � ំងÔ យបÊ្ថ �ម`ើសកម្ម C ពÝì  ល់មួយចំនួនដូច2 	 រ
`ើកម្ព ស់សកម្ម C ពប8្ក ើន��  ក់ចំណîល។ 

រូបA ពទី២.៦៖(កនិងខ) កុv រ
� ិន និងខ្វ ះទម្ង ន់% មH�ត្ត ��  ំ២០១០

u� ភព៖ អ8្ក �តសុខC ពu� 2 7 b� ្ត mn  ំ២០១០

រូបA ពទី២.៧ ៖ (កនិងខ) � រពz�  យ% មH�ត្ត {�កុv រ
� ិន និងកុv រ
មិន|� ប់ទម្ង ន់% មA ព
� ី
�  

Poverty: X-Axis; Stunting: Y-Axis; r= 0.56
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u� ភព៖ អ8្ក �តសុខC ពu� 2 7 b� ្ត mn  ំ២០១០ និងរូបC ពទី២.២y ង ើ̀
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

=� អប់ទី២.៤ � រពន្យ ល់ពី\�  ~៉ ឡង់ពលកម្ម កុv រ

2 ទូù 	 រជួយផ្គ ត់ផ្គ ង់បÊ្ថ �មដល់�� �7 រគឺ¿�តុផលដ៏សំy ន់
មួយ§�លកុ� រ��ញù រក	 រp រ¥ % ម កសិ�©  នរបស់�� �7 រ។
�� �7 រ§�ល� នធនg នÇ�  ប់Ç�  ន់A នបញ្ជ ូនកូនù 7 ï ¹ៀន។
ទិដ្ឋ C ពសំy ន់ចំនួនពីរគឺលទ្ធ C ពនិងចំa យ ើ̀	 រអប់រំ។ 	 រ 
ពន្យ ល់��ះK ចÎ� �វA នមួយd្ន �ក។ ដូច��ះអº្ញ  ត (តំបន់ជនបទ=០ 
និងតំបន់ទីu� ជំុជន=១)Î� �វA នបÊ្ថ �មù ក្ន ុងសមី	 រពី4�  ះតំបន់
ទីu� ជំុជន� ន7 ï ¹ៀនË� ើន2 ងតំបន់ជនបទ។បុ៉Ê្ត �អ8្ក �ត��ដ្ឋ 
កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 មិនA នផ្ត ល់ទិន្ន ន័យd្ន �កផ្គ ត់ផ្គ ង់��ពី4�  ះ2 
អ8្ក �ត% ម�� �7 រ។

សមី	 រ§�លA នA៉ ន់7Ò  ន��ញពីទិន្ន ន័យអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  
សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 mn  ំ២០១១w យ~� ើ��  ស់វិធី7 b� ្ត  Logistic Reg
ressionបp³  ញo ចំa យខ្ព ស់ ើ̀	 រសិកX  និង	 រមិន� ន7 ï 
រៀនគ្រប់គ្រាន់បានធ្វើឱ្យកុមារមិនចូលរៀននិងធ្វើឱ្យកុមារទា ំងនោះ
	G  យ2 ពលកម្ម កុ� រ។

CL = 5.91 - 0.56LnMPCE - 0.030ACE + 0.20RU

(0.11)      (0.001)        (0.005)

Nagelkerke R2 = 0.40;predicted correct = 85,2%;n = 3,986

ស្ថ ានភាពអាហារូបត្ថ ម្ភ តាមស្ថ ានភាពe�ដ្ឋ កិច្ច 

រូបC ពទី២.៨ §�លដកយកទិន្ន ន័យពី% ¬ ងទី២.២ % ម7�  នC ព
��ដ្ឋ កិច្ច �� �7 របp³  ញo 7�  នC ព��ដ្ឋ កិច្ច �� �7 រK ចe្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់ដល់
7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ ។

ប៉ុÊ្ត �រូបC ពទី២.៨ ក៏A នបp³  ញផង§�រo  � នកង្វ ះK L រូបត្ថ ម្ភ 
2 ពិ��សបº³  កង្វ ះÇ�  ប់� ម�� ហមរបស់b� ្ត ី និងកុ� រក៏A នពិនិត្យ 
1 ើញ� ន¥ ក្ន ុង�� �7 រ� នចំណîលខ្ព ស់មួយចំនួនផង§�រ។ 

រូបA ពទី២.៨៖ សូច? ករM N រូបត្ថ ម្ភ សំ� ន់ៗ% ម��  នA ពj�ដ្ឋ កិច្ច 
|� �� រ��  ំ២០១០ 
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u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត និងសុខC ពmn  ំ២០១០

បុព្វ ¿�តុ� ងំអស់��ះ គឺ2 សូចz ករ§�លបº   ក់o 7�  នC ព��ដ្ឋ កិច្ច  
�� �7 រe្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់ដល់7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ  បុ៉Ê្ត �ទិដ្ឋ C ព<្ស �ងៗ�ៀត
ដូច2 ទ�G  ប់បរិB គK L រទឹក7�  តនិងអz ម័យក៏បង្ក 2 ផលប៉ះ¼ ល់
ផង§�រ។ ) លនj A យ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� កំ|ើនបរិ  ̧ ប័ន្ន  និង 
កិច្ច ខំu� ឹង��  ង<្ស �ង�ៀតនឹងÎ� �វរូមân  2 មួយទឹក7�  ត និងអz ម័យនិង
	 រ��  u� �ល��ចំ|�ះដឹងឥរិ  ̧ បទនិង	 រអនុវត្ត របស់u� 2 ជន។

១.៣. ពលកម្ម កុមារ

ចõ  ប់របស់កម្ព ុ2 å�ងo ជនa � នK យុតិច2 ង ១៨mn  ំ មិនK ច 
ចូលរួមក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម A នvើយ។ 	 រផ្ទ ុយនឹងចõ  ប់��ះÎ� �វA ន
� ត់ទុកo 2 ពលកម្ម កុ� រ។ ក្ន ុងmn  ំ២០០៩អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច  
កម្ព 2ុ A នu� មូលទិន្ន ន័យស្ត ពីី	 រចូលរួម% ម7�  នរំលឹក (Usual Status 
Engagement) §�ល� ន7�  នC ពរយៈ��លÖ�ង ( ើ̀ស៦�) របស់
មនុស្ស �n  ក់§�ល� នK យុ¸៉ ងតិច៥mn  ំ។ ទិន្ន ន័យÎ� �វA នគណz vើង
វិញÆើម្ប ីរកអY�  	 រចូលរួមក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម របស់កុ� រ§�ល� នK យុ
តិច2 ង១៨mn  ំ (រូបC ពទី២.៩)។

ពលកម្ម កុមារ-សមាមា]� 

C ពស� � Î� ពលកម្ម កុ� រeៀបនឹងកុ� រសរុបA នgG  ក់ចុះ¸៉ ងË� ើន 
� ប់ពីmn  ២ំ០០៩ដល់mn  ២ំ០១១(១៤%)។ 	 របញ្ច លូân  ��	 រ	 ត់បន្ថ យ 
ស� � Î� ��C ព�� �ី�  និងកិច្ច u� ងឹ��  ងÆើម្ប ីឱ្យ កុ� រចូល¹ៀនឱ្យ ̀ ើសពី 
ក�� ិតបឋមសិកX   A នចូលរួមក្ន ុង	 រសR�  ចA ន	 រលុបបំA ត់ពលកម្ម  
កុ� រ។ បុ៉Ê្ត �តួ �̀ខ��ះ¥ ធំ2 ងចំណុច* ៨% ¥ mn  ២ំ០១៥ ¥ vើយ។
រូបA ពទី២.៩ ៖ ពលកម្ម កុv រ< សv v �� {�ចំនួនកុv រសរុបM យុពី 
៦-១៧��  ំ (%)
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u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

ពលកម្ម កុមារតាមស្ថ ានភាពe�ដ្ឋ កិច្ច និងទីតាំងភូមិសា8� ្ត 

រូបC ពទី២.១០ក បp³  ញo 7�  នC ព��ដ្ឋ កិច្ច ប៉ះ¼ ល់ដល់ពលកម្ម 
កុ� រ។ ក�� ិតជីវC ពរស់¥  និងទី% ំងភូមិ7 b� ្ត របស់�� �7 រក៏ជះឥទ្ធ ិពល
ដល់ពលកម្ម កុ� រ§�រ។ ~�  ៉ ឡង់ពលកម្ម កុ� រ¥ % មតំបន់ជនបទ� ន
ក�� ិតខ្ព ស់2 ងតំបន់ទីu� ជំុជនw យ7 រÁ�តំបន់ទីu� ជំុជន� នអY�  
C ព�� ី�� � ប និង� ន7 ï ¹ៀនË� ើន (រូបC ពទី២.១០ខ)។ 	 រវិC គ
� នបp³  ញក្ន ុងu� អប់ទី២.៣។

¥ ��ល§�ល~�  ៉ ឡង់ពលកម្ម កុ� រ� ន	 រgG  ក់ចុះ គឺក�� ិតជីវ
C ពរស់¥ � ន	 រ�ើនvើង× ះ 	 រចំa យ	 ន់Á�ខ្ព ស់ (រូបC ពទី
២.១០ក)។

មូល¿�តុមួយ§�លបa្ខ  លមកពី	 រមិន� ន7 ï ¹ៀន2 ពិ��ស
អនុវិទ�  ល័យ¥ % មតំបន់2 Ë� ើន បុ៉Ê្ត �បº³  ��ះត�� �វឱ្យ � ន	 រÎ� �ត
ពិនិត្យ vើងវិញÆើម្ប ីអនុវត្ត សកម្ម C ពឱ្យ 	 ន់Á�� នu� សិទ្ធ C ព។

រូបA ពទី២.១០៖ (កនិងខ) \�  ~៉ ឡង់ពលកម្ម កុv រ% ម
� ុមចំi យ 
ស��  ប់មនុស្ស v�  ក់=� � ំ��និងទី% ំង��  ំ២០១១ 
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

§�ល CL = ពលកម្ម កុ� រ; MPCE = ចំa យសt�  ប់មនុស្ស  
�n  ក់u� � ំ�; ACE = ចំa យÝì  ល់ខ្ល ួន ើ̀	 រអប់រំ2 ស� � Î� ��
	 រចំa យសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់u� � ំ�; និង RU = ទី% ំង។
`�ខក្ន ុងរង្វ ង់�� ចក គឺកំហុសស្ត ង់� រ(standard errors)។ សមី	 រ
��ះសមរម្យ សt�  ប់Logistic Regression ¿ើយ��គុណ��អº ្ញ  ត
នីមួយៗ �្ល ើយតបនឹងក�� ិតសំy ន់ក្ន ុងន័យសិ្ថ តិ។

=� អប់ទី២.៥ A ព
� ី
� កុv រនិងកម្ម ករកុv រ

កុ� រក៏� នC ព�� ី�� ផង§�រ។	 រគណz §�លe្វ ើvើងw យ
�� សួងd�ន	 រនិងមូលនិធិសហu� 2 2 តិÆើម្ប ីកុ� រA នបp³  ញo 
អY�  C ព�� ី�� កុ� រខ្ព ស់2 ងអY�  C ព�� ី�� រួម¥ on  ក់2 តិu� � ណ
៧% ù  ៨%។ រូបC ពទី២.១០បp³  ញo �� �7 រ�� ី�� � នអY�   
ពលកម្ម កុ� រខ្ព ស់2 ង�� �7 រ§�ល� នធនg នខ្ព ស់។ កុ� រ� ងំ��ះ 
Î� �វ��ញù រកចំណîលសt�  ប់�� �7 របុ៉Ê្ត �¥ ��ល× ះ§�រកុ� រ
� ំង× ះA ត់បង់ឱ	 សអភិវឌ្ឍ ខ្ល ួនឯងដូច2 	 រអប់រំ2 Æើម។ កុ� រ
§�លមិន��ះអក្ស រឬ��ះអក្ស រតិចតួច¥ ��លធំ��ញវ័យពួក� �មិន
A នចូលរួមចំ·�កក្ន ុងមូលធនមនុស្ស §�ល� ន	 រទទួល7£  ល់ក្ន ុង
��ដ្ឋ កិច្ច ពុទ្ធ ិសម័យទំ�ើបvើយ¿ើយក៏K ចបន្ត រស់¥ ក្ន ុងC ព�� ី
�� �ៀត។ ��ះគឺ2 វដ្ត ��	 រ��  u� �លC ព�� ី�� រ ងជំz ន់នីមួយៗ។ 
¬ ជរ�©  ភិA ល ទទួល7£  ល់o  បន្ទ ុក��	 រ��� ំកុ� រÎ� �វÁ�e្វ ើឱ្យ 
u� �ើរvើង% មរយៈវិg ន	 រណ៍ ដូច2  កម្ម វិធីâ ំ¼ រសង្គ ម§�ល
ßÕ  ត ើ̀កុ� រÆើម្ប ីg z o កុ� រ� ំង× ះមិនÎ� �វA ន[ ះបង់H ល។

2

) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នផ្ត ល់
K ទិC ពខ្ព ស់ ើ̀	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� និងz ំមកនូវសមC ពល្អ u� �ើរ
2 ងមុន w យA ន�្ត �2á  	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ̧ ៉ ងI ចa ស់ឱ្យ A ន
១%ក្ន ុងមួយmn  ំ។ ដូចA នពិC កX  ¥ ក្ន ុងជំពូកទី១ យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណ
A នßÕ  ត ើ̀	 រសR�  ចA នកំ|ើនu� កបw យបរិ  ̧ ប័ន្ន  និង	 រប8្ក ើត
	 រp រ §�ល2 មe�  A យដ៏សំy ន់សt�  ប់	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ។ 
w យ7 រពលកម្ម កុ� រ និង7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ កុ� រ� ន	 រ¼ ក់ព័ន្ធ 
2 មួយនឹងក�� ិតជីវC ពរស់¥  ដូច��ះ 	 រ�ើនvើងចំណîល និងសមC ព
	 ន់Á�ខ្ព ស់នឹងជួយ ើ̀កកម្ព ស់7�  នC ព� ំង��ះ។ ក្ន ុងន័យ��ះ§�រ 
យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណA នßÕ  ត	 រ`ើកកម្ព ស់K L រូបត្ថ ម្ភ ¥ ក្ន ុងd្ន �ក
"	 រក7 ងសមត្ថ C ពនិង	 រអភិវឌ្ឍ ធនg នមនុស្ស "។

AោលCៅទី២ ស��  ចឱ្យ � នសកលកម្ម អក្ខ រកម្ម  
និងការអប់រំបឋមសិក្ស ា

១. សR�  ចឱ្យ A នអY�  អក្ខ រC ពសt�  ប់u� 2 ជនK យុ១៥-
២៤mn  ំ ឱ្យ A ន៩៤,៥%¥ mn  ំ២០១៥។

២. ប8្ក ើនអY�  ពិត��	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX  ឱ្យ A ន
៩៩% ¥ mn  ំ២០១៥ និងអY�  រួម��	 រសិកX  ¥ មធ្យ មសិកX  
បឋមភូមិឱ្យ A ន៧៤%¥ mn  ំ២០១៥។

៣. សR�  ចឱ្យ A នអY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ បឋមសិកX  ឱ្យ A ន១០០%
និងអY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ មធ្យ មសិកX  បឋមភូមិឱ្យ A ន
៥៧% ¥ mn  ំ២០១៥។

៤. សR�  ចឱ្យ A នយុគC ព^�នឌ័រក្ន ុង	 រអប់រំ¥ បឋមសិកX  
និងមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ។

២.១. អ]� ាអក្ខ រភាព

ក្ន ុងរូបC ពទី២.១១A នបp³  ញo  អY�  អក្ខ រC ពរបស់u� 2 ជន¥ 
ក្ន ុង�� ុមK យុ១៥-២៤mn  ំÎ� �វA នe្វ ើឲ្រ u� �ើរvើង2 បន្ត បzì  ប់� ប់
% ំងពីmn  ំ២០០៤មក។ À ះ2 ដូច��ះក្ត ី � ប់ពីmn  ំ២០០៧ដល់mn  ំ២០១១
វឌ្ឍ នC ព��ះ� នC ពមិន�ៀង� ត់��។ 	 រ~� ៀបeៀបរ ងចំណុចមួយ
eៀបនឹងចំណុចមួយ mn  ំ២០០៤ mn  ំ២០០៧ និងmn  ំ២០០៨ និង	 រ
~� ៀបeៀបរ ងmn  ំ២០០៩ mn  ំ២០១០ និងmn  ំ២០១១ គឺ2 លទ្ធ ផល
ល្អ បំផុត។ ̀ ើសពី��ះ�ៀតទិន្ន ន័យសt�  ប់mn  ំ២០១២ និង២០១៣§�ល
ទទួលA នពីu� ភព<្ស �ង�ៀតមិនK ច~� ៀបeៀប��ញ �̀ញA ន2 មួយ
ទិន្ន ន័យអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 ��។ À ះ2 ដូច��ះក្ត ី អY�  
អក្ខ រC ពA ន�ើនvើងu� � ណ១,៦%ù ១,៨%។  % មរយៈអY�  
កំ|ើន��ះ អY�  អក្ខ រC ពកម្ព ុ2 នឹងK ច� នក�� ិត ៩៨% ¥ mn  ំ
២០១៥ §�ល% មរយៈ��ះ សង្គ មនីមួយៗÎ� �វA នពិ� រa ើ̀អក្ខ រC ព
��ញ`�ញ ។ 

 លទ្ធ ផលl�លស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យ
របស់រាជរដ្ឋ ាភិ ល 

អលទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖អលទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖ u� ��សកម្ព ុ2  A នសR�  ចA ននូវ
ចំណុច* ��	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី��  និងលុបបំA ត់C ពC ពអត់FG  ន
ធ្ង ន់ធ្ង រ។ កម្ព ុ2 ក៏ទទួលA នO គជ័យ2 បន្ត បzì  ប់ក្ន ុង	 រ	 ត់បន្ថ យ 
វិសមC ពចំa យ~� ើ��  ស់។ À ះបី2 ដូច��ះក្ត  ី¥ ��ល§�ល� នកុ� រ 
2 Ë� ើន� ន7�  នC ពល្អ eៀបនឹងចំណុច* §�លA នកំណត់ សូចz ករ
C ព�� ិន កង្វ ះទម្ង ន់ និងស្គ ម7£  ំងរបស់កុ� រ (កម្ព ស់ និង ទម្ង ន់)¥ ពំុ
� ន់� ន	 រ��  u� �លyG  ំងvើយសt�  ប់រយៈ��លខ្ល ី។  បុ៉Ê្ត �បa្ខ  សូចz ករ
� ំងអស់��ះ ស្ថ ិតទិស* វិជ្ជ � នQ�  ះù រកចំណុច* ។ 2 មួយân  ��ះ 
កម្ព ុ2 ក៏សR�  ចA នចំណុច* ���� �7 រ§�ល~� ើ��  ស់អំបិលអីុយ៉ូដ។

បº³  u� ឈម ៖បº³  u� ឈម ៖ À ះបី2 សR�  ចA ននូវសមិទ្ធ ផល2 Ë� ើន¼ ក់ព័ន្ធ 
នឹងK L រូបត្ថ ម្ភ ដូចA នបp³  ញy ង ើ̀ក៏w យក៏¬ ជរ�©  ភិA លA នទទួល
7£  ល់o 	 រp រ��សសល់មួយចំនួន¥ មិន� ន់A នបញ្ច ប់សព្វ �� ប់¥ 
vើយ។ បº³  កង្វ ះÇ�  ប់� មក្ន ងុចំÈ មb� ្ត និីងកុ� រ¥ Á�� នក�� តិ 
មួយខ្ព ស់eៀបនឹងចំណុច* mn  ំ២០១៥។ រីឯពលកម្ម កុ� រក៏¥ Á�� ន
ស� � Î� ខ្ព ស់2 ងចំណុច* §�លA នកំណត់។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបA ពទី២.១១ ៖ អD�  អក្ខ រA ពក្ន ុងចំ� ម=� < ជនក្ន ុង
� ុមM យុពី 
១៥-២៤��  ំ 

Literacy rate (15-24 years)
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u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 (mn  ំ២០០៤ ដល់ mn  ំ២០១១) និង�� សួង

អប់រំយុវជននិងកីÔ  (២០១២-២០១៣)

គ�G  ត^�នឌ័រកំពុង	 ត់បន្ថ យA ន¸៉ ង`ឿន។ ស� � Î� ��អក្ខ រ
ជន2 b� ្ត ីeៀបនឹងបុរសË� ើន2 ង៩៩% ក្ន ុងmn  ំ២០១១~� ៀបeៀបនឹង
៩១,៣% ក្ន ុងmn  ំ២០០៤¿ើយនិzn  	 ��ះកំពុងស្ថ ិតក្ន ុង ើ̀គន្ល ងQ�  ះ
ù សR�  ចចំណុច*  (រូបC ពទី២.១២)។ 

រូបA ពទី២.១២ ៖ ផល�ៀបអD�  អក្ខ រA ព�� ្ត ី�ៀបនឹងបុរសM យុពី 
១៥-២៤��  ំ 

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  

រូបA ពទី២.១៣ ៖ (កនិងខ)អD�  អក្ខ រA ពM យុពី ១៥-២៤��  ំ% ម
ចំi ត់Q�  ក់V្ស �ងៗ

Literacy Rate (%) by Expenditure
Groups, 2011
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u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

b� ប��ល§�លក្ន ុងចំÈ មu� 2 ជន§�ល� នជីវC ពធូរg រ២៥%
��u� 2 ជនសរុប§�លចំណុច* ទំនង2 K ចសR�  ចA ន¥ ក្ន ុងចំÈ ម
u� 2 ជន�� ី�� បំផុត ¥ � នគ�G  តធំ¥ vើយ (រូបC ពទី២.១៣ក)។ 
w យ7 រÁ�ចំណុច* % មតំបន់ ចំណុច* ¥ ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញសt�  ប់
អY�  អក្ខ រC ពK ចសR�  ចA ន បុ៉Ê្ត �¥ តំបន់ជនបទ) ល* ��ះ¥ 
m*  យ¥ vើយ (រូបC ពទី២.១៣ខ)។ រូបC ព� ំងពីរ��ះបp³  ញo 
u� 2 ជន�� ី�� §�លC គË� ើនរស់¥ តំបន់ជនបទក៏� នអក្ខ រC ព� ប§�រ។

¬ ជរ�©  ភិA លទទួល7£  ល់នូវ��ចក្ត ីÎ� �វ	 រ2 � ំA ច់ក្ន ុង	 រពØ� ឹង
អក្ខ រC ពឬ	 រអប់រំ¥ % មតំបន់ជនបទនិងតំបន់� ច់b� ̧  លé� ម� ំង
ពØ� ឹង¸៉ ងមឹុង�៉ ត់ក្ន ុង	 រអនុវត្ត ) លនj A យអប់រំសិកX  w យមិន
គិត��  ក់កV �   ¥ �� ឹះ7�  នអប់រំរបស់រដ្ឋ ។

២.២. អ]� ាR�ការសិក្ស ាអ]� ាបញ្ច ប់ការសិក្ស ា និងអ]� ាk ះបង់
ការសិក្ស ា

ពិត��	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX   � នវឌ្ឍ នC ពគួរឱ្យ កត់
ស�£  ល់¥ ក្ន ុងរយៈ��ល ៥mn  ំចុងl�  យ w យសR�  ចA នË� ើន2 ង 
៩០%(% ¬ ងទី២.៣)។ តុល្យ C ព^�នឌ័រក្ន ុង	 រទទួលA ន	 រសិកX  
អប់រំ� នC ពខុសân  ជិត១% ក្ន ុងmn  ំ២០១០¿ើយÎ� �វA នលុបបំA ត់¥ 
Ç�  បzì  ប់មក។ រីឯ�� ប់í�ត្ត � ំងអស់A នបp³  ញពីតួ �̀ខu� L ក់u� Ã�ល
ân  ��គុណអº ្ញ  ត��អY�  	 រសិកX  ទូ� ំងí�ត្ត � ំងអស់គឺ� នÁ�១,៧%
ប៉ុÈû  ះ។ ដូច��ះចំណុច* ��	 រសិកX   � ំង¥ on  ក់2 តិ� ំង¥ on  ក់
í�ត្ត នឹងK ចសR�  ចA ន។

អY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ បឋមសិកX  ក្ន ុងmn  ំសិកX  ២០១២-២០១៣
¥ � នក�� ិត� បក្ន ុងច×G  ះពី៨៧-៨៨%សt�  ប់សិស្ស u� ុស និងសិស្ស 
b� ី� នន័យo កុ� រ៩,៦% A ន[ ះបង់	 រសិកX  ឬ¹ៀនÎ� �តon  ក់ក្ន ុងmn  ំ
ដ§�ល។ អY�  [ ះបង់	 រសិកX  � នក�� ិត៥,៣%ចំ·�កអY�  ¹ៀន
Î� �តon  ក់� ន៣,៧%សរុបបញ្ច ូលân  គឺ៩%។ បុ៉Ê្ត �គ�G  ត��ះមិន� ន	 រ
��  u� �ល��ក្ន ុងរយៈ��ល៥mn  ំ ដូច� នបp³  ញក្ន ុងទិន្ន ន័យ��ះ។ បº³  
�ើត� នË� ើន¥ on  ក់ទី១§�ល� ន	 រ[ ះបង់	 រសិកX  u� � ណ2  ៩%
អY�  ¹ៀនÎ� �តon  ក់Ë� ើនបំផុត ក៏�ើត� ន¥ on  ក់ទី១��ះ§�រ។ C គË� ើន
��សិស្ស � ំងអស់× ះ2 សិស្ស �� ី�� និង/ឬរស់¥ តំបន់� ច់b� ̧  ល។
ដូច� នក្ន ុងចំណុច* គ.អ.ស.ក. 	 រ	 ត់បន្ថ យអY�  [ ះបង់	 រសិកX  
ឱ្យ មក¥ សូន្យ %គឺ2 	 រp រមួយដ៏លំA ក។

បº³  u� ឈមចម្ប ងៗ A ន�ើត� ន¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ។
	 រ[ ះបង់	 រសិកX  � នក�� ិតខ្ព ស់¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិក្ន ុង
mn  ំសិកX  ២០១២-២០១៣។ សិស្ស ចំនួនu� � ណ៨៧,៤%A នបញ្ច ប់
	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX  បុ៉Ê្ត �� នÁ�៥៣,៦% បុ៉Èû  ះ§�លA ន
បន្ត ចុះYÒ  ះចូល¹ៀន¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិដូច��ះសិស្ស ចំនួន
៣៤% �ៀតA នបញ្ច ប់	 រសិកX  របស់ខ្ល ួន។ អY�  សិកX  ¥ ក�� ិតមធ្យ ម
សិកX  � នបñ�  ប�� �លË� ើន 2 ពិ��ស¥ % មí�ត្ត z z w យ� ន��
គុណអº ្ញ  ត�ើ្ម នឹង២០,៦%។ í�ត្ត §�លA នបp³  ញ	 រសR�  ចA ន
� ប2 ង�� គឺí�ត្ត ស្ទ ឹង5 �  ង í�ត្ត រតនគិរី í�ត្ត មណ¦ លគិរី í�ត្ត �� ��ះí�ត្ត 
ឧត្ដ រ� នជ័យ និងí�ត្ត �៉�លិន។ í�ត្ត ចំនួន៤ក្ន ុងចំÈ មí�ត្ត � ំង��ះ
ស្ថ ិត¥ C គy ង�ើង និងC គឦ7 នចំ·�កឯí�ត្ត ២�ៀតស្ថ ិត¥ 
C គ¼ យព្យ ។ ដូចA ន¹ៀប¬ ប់មកy ង ើ̀��ះC ព�� ី�� និង	 រផ្ត ល់�� 
អប់រំមិន�� ប់Ç�  ន់ គឺ2 ក%Õ  §�លe្វ ើឱ្យ � នអY�  	 រ[ ះបង់	 រសិកX  ខ្ព ស់។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

u� ភព៖ គណz ��ញពីអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

% ¬ ងទី២.៣ បp³  ញo  អY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ (on  ក់ទី៩) % មបa្ខ  mn  ំខុសៗân  C គË� ើន¥ តំបន់ជនបទ� ន
ក�� ិត� ប2 ង	 រចុះYÒ  ះចូល¹ៀនu� � ណ ១០-១៤%។ ចំណុច* ��គ.អ.ស.ក. អY�  [ ះបង់	 រសិកX  ¥ m*  យពីចំណុច* §�លA នកំណត់
¥ vើយ។

% � ងទី២.៣ ៖ អD�  {�� រសិក�  និងអD�  បញ្ច ប់� រសិក�  

២០០៨/០៩ ២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣

អY�  ពិត��	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX  

សរុប C គរយ ៩៤,៤ ៩៤,៨ ៩៥,២ ៩៦,៤ ៩៧

u� ុស C គរយ ៩៤,៨ ៩៥ ៩៥,៨ ៩៦,៧ ៩៧

b� ី C គរយ ៩៤ ៩៤,៦ ៩៤,៦ ៩៦,១ ៩៧

អY�  សរុប��	 រសិកX  ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX   (on  ក់ទី៩) 

សរុប C គរយ ៦១,៦ ៥៨,១ ៥៨,៥ ៥៥ ៥៣,៦

u� ុស C គរយ ៥៩,២ ៥៩ ៥៩ ៥៥ ៥៣

b� ី C គរយ ៦៤ ៥៧,១ ៥៧,៨ ៥៥ ៥៤,២

អY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX   (on  ក់ទី៦) 

សរុប C គរយ ៨៥,៦ ៨៣,២ ៨៥,៣ ៨៩,៧ ៨៧,៤

u� ុស C គរយ ៨៥,៤ ៨២,៨ ៨៥,៦ ៨៩,៦ ៨៦,៩

b� ី C គរយ ៨៥,៧ ៨៣,៦ ៨៥ ៨៩,៩ ៨៧,៨

អY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ (on  ក់ទី៩)  

សរុប C គរយ ៤៩,១ ៤៨,៧ ៤៦,៨ ៤២,១ ៤០,៦

u� ុស C គរយ ៥២,១ ៥០ ៤៩,២ ៤២,៦ ៤២,២

b� ី C គរយ ៤៥,៩ ៤៧,៣ ៤៤,៣ ៤១,៦ ៤០,៤

u� ភព៖ �� សួងអប់រំ យុវជន និងកីÔ  

កុមារក្ន ុងវិស័យអប់រំ 

រូបC ព២.១៤កបp³  ញo ស� � Î� កុ� រ§�ល[ ះបង់	 រសិកX  A ន
gG  ក់ចុះ¸៉ ងË� ើនក្ន ុងរយៈ��លបុ៉zÒ  នmn  ំចុងl�  យ��ះបុ៉Ê្ត �១C គ៥��
ចំនួនកុ� រសរុប មិនA នចូលសិកX  ��។ ��ះK ចបa្ខ  លមកពីក%Õ  ផ្គ ត់
ផ្គ ង់§�លe្វ ើឱ្យ កុ� រមិនA នចូលសិកX  ¥ on  ក់បzì  ប់ៗ�ៀតw យ¥ ក្ន ុង
mn  ំសិកX  ២០១២-២០១៣¥ ទូ� ំងu� ��ស7 ï បឋមសិកX  � នចំនួន
៦៩១០ និង¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ� ន7 ï ¹ៀនចំនួន១ ២១៤។ 

ើ̀សពី��ះ�ៀតw យ7 រច�*  យមធ្យ មពីភូមិù 7 ï បឋមសិកX  � ន
u� Ö�ង១,២គ.ម.¿ើយសt�  ប់7 ï មធ្យ មសិកX  � នចp *  យ2 មធ្យ ម
u� Ö�ង៤,២គ.ម.e្វ ើឱ្យ � ន	 រលំA កដល់សិស្ស e្វ ើដំ|ើរù សិកX  ។

ដូចA នបp³  ញក្ន ុងរូបC ពទី២.១៤ខចំa យu� � ំ�សt�  ប់មនុស្ស 
�n  ក់ (សូចz ករជំនួសសt�  ប់ចំណîល) � នទំz ក់ទំនង¸៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ 
2 មួយនឹងកុ� រK យុពី៦-១៧mn  ំ§�លកំពុង¹ៀន¥ 7 ï ¹ៀន។ �� �7 រ
§�ល� នជីវC ពធូរg � នលទ្ធ C ពបញ្ជ ូនកូនឱ្យ ù ¹ៀនA នខ្ព ង់ខ្ព ស់
2 ង�� �7 រ�� ី�� ។ បុ៉Ê្ត �កន្ល ងមកថ្ម ីៗ��ះស� � Î� កុ� រ§�លចូល¹ៀន
Î� �វA នç�លម្អ Ë� ើន w យ7 រÁ�អY�  C ព�� ី�� Î� �វA ន	 ត់បន្ថ យ។

រូបA ពទី២.១៤ ៖ (កនិងខ) %{�កុv រសិក�  E � � M យុពី 
៦-១៧��  ំ២០០៩-២០១១និង% ម
� ុមចំi យ=� � ំ��
ស��  ប់មនុស្ស v�  ក់ (២០១១)
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

=� អប់ទី២.៦ � រអប់រំ��  នA ពទូ� និងប��  ? ? 

� ំងឪពុក�Õ  យនិងកុ� រ¥ ក្ន ុងភូមិ A ន� ប់<្ត ើមទទួល7£  ល់
o  	 រអប់រំ� ន7 រសំy ន់a ស់ សt�  ប់� ក��ញឱ្យ ផុតពីC ព
�� ី�� ។ ឪពុក�Õ  យ 2 ពិ��ស �Õ  យA នឱ្យ ដឹងo  ពួកâ ត់� ន
��ចក្ត ីរីក¬ យ§�លA ន1 ើញកូនៗរបស់ពួកâ ត់� នលទ្ធ C ពK ច
K ននិងសរ��រA ន។ ឪពុក�Õ  យA នផ្ត ល់7 រៈសំy ន់ដូចân  ក្ន ុង
អប់រំសt�  ប់កូន� ំងពីរ��ទ(	 រឱ្យ Á�កូនu� ុសចូល¹ៀនគឺ2 គំនិត
ហួសសម័យ)។ u� 2 ជន� នK រម្ម ណ៍	 ន់Á�សបõ  យចិត្ត និង� ន
សុវត្ថ ិC ពu� សិន�ើកូនb� ីរបស់ខ្ល ួនA ន¹ៀនË� ើនពី4�  ះឪពុក�Õ  យ
នឹងÎ� �វរស់¥ 2 មួយកូនb� ីមិនÚ�នកូនu� ុស��។

ក្ន ុងរយៈ��លពីបីmn  ំចុងl�  យ��ះកុ� រ§�ល� នK យុពី ៦-៧
mn  ំA នù ចុះYÒ  ះសិកX  ¥ 7 ï ¹ៀនបឋមសិកX  ។ លទ្ធ C ព 
u� �ើរ2 ងមុននិងC ពK ចù ដល់7 ï ¹ៀន (ច�*  យផ្ល វូថ្ន ល់) A ន
ចូលរួមចំ·�កដល់	 រp រ��ះ។ បុ៉Ê្ត �កុ� រមួយចំនួន§�លA នចូល
¹ៀន¥ K យុពី ៨-១០ mn  ំបច្ច ុប្ប ន្ន កំពុងu� ឈមនឹងបº³  2 Ë� ើន។
កុ� រ� ំង× ះ¥ ��ល¹ៀនon  ក់ទី៥ ឬ ទី៦ (K យុ១៣-១៦ mn  ំ) 
� នK រម្ម ណ៍o ខ្ល ួនវ័យចំa ស់§�លអង្គ ុយ¹ៀន2 មួយ2 សិស្ស 
�្ម �ង2 ងខ្ល ួន¥ ក្ន ុងon  ក់¹ៀន។ សិស្ស u� ��ទ��ះ C គË� ើនA ន
[ ះបង់H ល	 រសិកX  Æើម្ប ីចូលរួមក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម ។ 2 ទូù 
សិស្ស A នបញ្ច ប់	 រសិកX  មូល�©  នរយៈ��ល ៩mn  ំ។ បº³  សំy ន់
��លទ្ធ C ពសt�  ប់បន្ត 	 រសិកX  ¥ មធ្យ មសិកX  គឺច�*  យពី7 ï 
¹ៀនមធ្យ មសិកX  ù ភូមិ។ឪពុក�Õ  យ2 Ë� ើនបº   ក់o �� �7 រ�� ី�� 
§�លÝG  ស់ប្ត ូរលំ¥ �©  ន 2 ទូù Á�ងÁ�យកកូនរបស់ពួក��§�ល
� នK យុu� Ã�ល១០mn  ំù 2 មួយ§�ល2 ¿�តុz ំឱ្យ សិស្ស � ំង
× ះ[ ះបង់	 រសិកX  ។

ក្ត Aី រម្ភ ដ៏សំy ន់មួយគឺគុណC ព��	 រអប់រំ។ ô�  ពីបº³  ធម្ម % 
§�លA ន¹ៀប¬ ប់ក្ន ុងã� ឹស្ត ី ឪពុក�Õ  យA ន¬ យ	 រណ៍o វិធី7 b� ្ត 
ប\ � ៀនÎ� �វA នÝG  ស់ប្ត ូរក្ន ុង��លថ្ម ីៗ��ះ។ សិស្ស សិកX  C 7 ្ម �រ
មិនសូវA នល្អ ��ពី4�  ះ	 រប\ � ៀនឥឡូវ��ះប\ � ៀន2 ¼ ក្យ ៗ
បa្ខ  លឱ្យ សិស្ស មិន��ះផ្គ ុំព្យ º   នៈនិងb� ៈបញ្ច ូលân  ។ ឪពុក�Õ  យ
គិតo  ¬ ជរ�©  ភិA លគួរពិនិត្យ �ើល) ល	 រណ៍��ះÆើម្ប ីe្វ ើឱ្យ 
) ល	 រណ៍��ះ� នន័យu� �ើរ2 ង��ះ។ ឪពុក�Õ  យ2 Ë� ើនក៏
A នត្អ ូញÁ្អ �រពីអវត្ត � នË� ើនរបស់�� �ប\ � ៀន2 ពិ��ស�� �ប\ � ៀន
បុរស ¥ ក�� ិតបឋមសិកX  ។ �� �ប\ � ៀន� ំង× ះù ប\ � ៀនÁ�២
÷្ង �បុ៉Èû  ះក្ន ុង១សAÕ  ហ៍។

u� g ន	 រិ  ̧ ល័យអប់រំA នបº   ក់o � ន¿�តុផលបី§�លe្វ ើ
ឱ្យ � ន	 រ[ ះបង់	 រសិកX  របស់សិស្ស 2 ពិ��ស¥ ក�� ិតមធ្យ ម
សិកX  បឋមភូមិ គឺច�*  យù 7 ï មធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ¥ ក្ន ុង
តំបន់× ះ 	 រL មF ត់សិស្ស §�ល� នK យុË� ើន¹ៀន2 មួយ
សិស្ស �្ម �ងៗ2 ង និងឪពុក�Õ  យ�� ី�� ÝG  ស់ទីលំ¥ � ំង�� �7 រ។    
¼ ក់ព័ន្ធ នឹងឥរិ  ̧ បទរបស់�� �ប\ � ៀនK 2á  ធរA នបº   ក់o � នកង្វ ះ
y ត�� �ប\� ៀន¿ើយ	 របង្ខ ឱំ្យ អនុវត្ត វិន័យដល់�� �ប\� ៀនមួយចំនួន
នឹងe្វ ើឱ្យ ចំនួន�� �ប\ � ៀន	 ន់Á�តិច។

u� ភព៖ បទស�/  សន៍¥ ក្ន ុងí�ត្ត �� ��ះ និងí�ត្ត កំពង់ធំ  

កុមារក្ន ុងវិស័យអប់រំ-ការពន្យ ល់

d្ន �ក��ះ បp³  ញពី�� បខ័ណ¦ អº ្ញ  តច�� ុះមួយសt�  ប់ពន្យ ល់ពី
	 រសិកX  របស់កុ� រ¥ % ម7 ï  j ង% មã� សឹ្ត សី្ត ពីីមូលធនមនុស្ស ។ 
2 ទូù កុ� រÎ� �វA នបញ្ជ ូនù ¹ៀន¥ 7 ï ¥ ��ល§�ល�� �7 រA ន
យល1់ ើញពីផលu� j ជន៍ពី	 រចូល¹ៀន។ ឪពុក�Õ  យA នថ្ល ឹង�្ល �ងពី
ផលu� j ជន៍ រ ង	 រអប់រំ2 មួយនឹងចំa យ¥ ��លបច្វ ុប្ប ន្ន ក្ន ុង   
	 របញ្ជ ូនកូនៗù 7 ï ¹ៀនឬមិនបញ្ជ ូន។

សមី	 ររី^ �  សិន (Regression)ចំនួន២Î� �វA នe្វ ើ	 រA៉ ន់7Ò  ន។
សមី	 រទី១បp³  ញពី¿�តុផលក្ន ុង	 របញ្ជ ូនកូនៗù 7 ï ¹ៀន និង
សមី	 រទី២បp³  ញពីច� *  យផ្ល ូវពីផ្ទ ះù 7 ï ¹ៀន o + ើគួរឬមិនគួរ
បញ្ជ ូនកូនù 7 ï ¹ៀន។ ព័ត៌� នលម្អ ិតរបស់សមី	 ររី^ �  សិន � ន
បp³  ញក្ន ុងu� អប់ទី២.៧ និង	 រA៉ ន់7Ò  នក្ន ុងu� អប់ទី២.៨។

	 រA៉ ន់7Ò  ន§�លទទួលA នពីLogistic Regression (សមី	 រទី១.
u� អប់២.៨) បp³  ញo �� ុមK យុ និងចំa យក្ន ុងមួយ �សt�  ប់មនុស្ស 
�n  ក់ គឺ2 ក%Õ  សំy ន់§�ល� នឥទ្ធ ិពល ើ̀	 រអប់រំរបស់កុ� រ។ ត®្ល �
អវិជ្ជ � ន��អY�  ��	 រសិកX  % ម�� ុមK យុ គឺធំ2 ង១០០% é� ម� ំង
A នឆ្ល ុះបº �  ំងពីត�� �វ	 រ��	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់	 រអប់រំ¥ ��លកុ� រ	 ន់Á�
� នK យុË� ើន។ w យ7 រសមី	 រ��ះឆ្ល ុះបº �  ំងពី	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និង
ត�� �វ	 រទំហំ��C ពយឺតពិA កក្ន ុង	 របកÜ�  យ។ % មត®្ល �C ពយឺត
2 មួយនឹងចំa យសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់u� � ំ �	 រប8្ក ើនចំa យu� � ំ
�សt�  ប់មនុស្ស �n  ក់K ចប8្ក ើន	 រចូល¹ៀនA ន៨៩%។ 2 រួមសមី	 រ
��ះបp³  ញo  ក%Õ  ត�� �វ	 រ និង	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់� នឥទ្ធ ិពល ើ̀	 រចូល¹ៀន
របស់កុ� រ។ 	 រA៉ ន់7Ò  នរបស់សមី	 រទី២ក្ន ុងu� អប់ទី២.៨បp³  ញo 
ក%Õ  ចំណîល� នឥទ្ធ ិពលyG  ំង2 ង� ��ើ~� ៀបeៀបនឹងក%Õ  <្ស �ងៗ�ៀត
� នន័យo u� 2 ជនអប់រំកូន  ̀ របស់ខ្ល ួនÆើម្ប ីទទួលA នអz គតល្អ ។ 
លទ្ធ ផលរបស់សមី	 រ� ំង២� នលក្ខ ណៈb� Æៀងân  À ះបី~� ើ��  ស់
ទិន្ន ន័យពីរ<្ស �ងân  ក៏w យ។

ទី១សមី	 រ� ំងពីរបp³  ញo u� 2 ជនÎ� �វ� នក�� ិតជីវC ព¸៉ ង
I ចa ស់Î� ឹមក�� ិតជីវC ពរស់¥ អប្ប បរ� Æើម្ប ីg z ដល់	 របញ្ជ ូន
កូន  ̀ របស់ពួកâ ត់ù 7 ï ¹ៀន។ ដូច��ះ C ព�� ី�� � នឥទ្ធ ិពល
ដល់	 រអប់រំ§�លK ចe្វ ើឱ្យ អ្ន កជំz ន់l�  យ� នC ពទន់íX  យd�្ន ក
��ដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច §�លនឹងK ចe្វ ើឱ្យ បន្ត � នC ព�� ី�� ។

ទី២តំបន់� ច់b� ̧  ល មិនÎ� �វA ន¹ៀបចំu� ព័ន្ធ អប់រំA នល្អ u� �ើរ
��។ ក្ន ុងករណីកម្ព ុ2 u� 2 ជន� នu� � ណ១៤ï នz ក់កំពុងរស់¥ 
ក្ន ុងu� � ណ១៤០០០ភូមិដូច��ះ	 រ��ងå�កÆើម្ប ីឱ្យ u� 2 ជន�� ប់ភូមិ
� ំង× ះទទួលA នផលu� j ជន៍ គឺ¥ 2 បº³  u� ឈម។

ទី៣	 រអប់រំដល់u� 2 ជនK ចÎ� �វA នជំរុញបÊ្ថ �ម�ៀត % មរយៈ  
	 រផ្ត ល់ឱ្យ ទទួលA ន	 របញ្ច ប់	 រសិកX   និងផ្ត ល់	 រâ ំã� ដល់សិស្ស  
§�លÎ� �វ	 រជំនួយ2 មូល�©  ន �ំ ង	 រពØ� ឹងd្ន �កផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងពØ� ឹងd្ន �ក
ត�� �វ	 រ<្ស �ងៗ។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

=� អប់ទី២.៧ លក្ខ ណៈប�្ច �ក��សរបស់សមី� ររី��  សិន
(Regression)

សមី	 រទី១៖ Logistic Regression ពន្យ ល់ពី	 រចូល¹ៀន
ឬមិនចូល¹ៀនរបស់កុ� រ

អº ្ញ  ត§�លA នពន្យ ល់គឺ2 �្វ �C គី៖ À ះបី2 កុ� រស្ថ ិតក្ន ុង
�� ុមK យុពី ៦-១៧mn  ំ§�លA នចូល¹ៀន (ត®្ល �=១) ឬមិនចូល¹ៀន  
(ត®្ល �=០)

អº ្ញ  តសt�  ប់ពន្យ ល់

១. ចំa យ�� �7 រ (ជំនួសឱ្យ ចំណîល)៖ ជំរុញឱ្យ សិស្ស A ន 
ចូល¹ៀន។ 	 រ ស់Ö�ង ៖ ចំa យu� � ំ �សt�  ប់មនុស្ស  
�n  ក់

២. 	 រp ររបស់���� �7 រ ៖ ពិពិធកម្ម ខ្ព ស់មុខរបរ ក្ន ុង	 រp រ
ô�  ពីវិស័យកសិកម្ម � �  ចំ	 រប8្ក ើតឱ្យ � នត�� �វ	 រ
សt�  ប់	 រអប់រំ§�ល2 វិស័យមិនÚ�នកសិកម្ម � នផលិត
C ពខ្ព ស់ត�� �វ	 រជំz ញ	 ន់Á�Ë� ើន និងg z ដល់	 រ
មិន� ន	 រចូលរួមពលកម្ម កុ� រក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម � �  
ចំ	 រ។ 	 រ ស់Ö�ង៖ (កសិកម្ម =០វិស័យ<្ស �ង�ៀត=១)។

៣. o + ើ���� �7 រ� ន	 រអប់រំ§�រឬ��? ���� �7 រ§�ល2 
អក្ខ រជន/� ន	 រអប់រំនឹងបញ្ជ ូនកូនរបស់ពួក� �ù 7 ï 
¹ៀន។ 	 រ ស់Ö�ង ៖ (���� �7 រ2 អនក្ខ រជន=០���� �7 រ
� ន	 រអប់រំ=១)

៤. K យុ៖ ��ចក្ត Îី� �វ	 រu� ��ទ��	 រអប់រំ% មK យុw យ7 រ
មិន� ន7 ï ¹ៀនË� ើន¥ % មសហគមន៍ និងចំa យ
�ើនvើង។ 	 រ ស់Ö�ង ៖ K យុពិត��  កដ។

ទិន្ន ន័យ៖ ទិន្ន ន័យពីអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច  mn  ំ២០១១

អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 មិនA នផ្ត ល់ទិន្ន ន័យស្ត ីពី
អº ្ញ  តd�្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់��បុ៉Ê្ត �¸៉ ងI ចa ស់អº ្ញ  តចំនួន២ក្ន ុង
ចំÈ មអº ្ញ  ត§�លA ន¹ៀប¬ ប់y ង`ើបp³  ញពីផលប៉ះ¼ ល់d�្ន ក
ផ្គ ត់ផ្គ ង់។ ឧ� ហរណ៍���� �7 រe្វ ើ	 រក្ន ុងវិស័យឧសX  ហកម្ម  (% ម
រយៈទី% ំង§�លឆ្ល ុះបº �  ំងពី	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់-	 រp រមិនÚ�នកសិកម្ម 2 
ទូù ស្ថ ិតក្ន ុងតំបន់§�ល� នu� 2 នជនË� ើន§�ល� ន7 ï ¹ៀន
Ë� ើន) និងK យុ (កុ� រក្ន ុង�� ុមK យខុ្ព ស់ � ននិzn  	 រតិចតួចក្ន ុង
	 រចូល¹ៀន¥ 7 ï ¹ៀនមធ្យ មសិកX  )។

សមី	 រទី២៖ OLS Regression §�លពន្យ ល់ពី%��កុ� រក្ន ុង
7 ï ¹ៀន% មភូមិ

អº ្ញ  តសt�  ប់ពន្យ ល់គឺ2 %��K យុកុ� រក្ន ុង7 ï ¹ៀនeៀប
នឹងចំនួនកុ� រសរុបក្ន ុង�� ុមK យុ១២-១៧mn  ំ¥ % មភូមិ។ បº³  
សំy ន់× ះគឺទិន្ន ន័យ���� ុមK យុពី ៦-១១mn  ំមិន� នគុណC ព
ល្អ ��។

អº ្ញ  តសt�  ប់ពន្យ ល់

d្ន �កត�� �វ	 រ៖ មិន� នទិន្ន ន័យស្ត ីពីចំណîល% មភូមិ�� ដូច��ះ
សូចz ករជំនួសÎ� �វA ន~� ើ��  ស់ដូច2  ចំនួនមូ៉តូ¥ ក្ន ុងភូមិស� � Î� 
ù នឹង�� �7 រ� ំងអស់ចំនួនកង់¥ ក្ន ុងភូមិស� � Î� ù នឹង�� �7 រ
� ំងអស់ចំនួន�� �7 រ§�លរស់¥ ក្ន ុងផ្ទ ះស្ប ូវ2 ស� � Î� ù នឹង�� �7 រ
� ំងអស់ចំនួនបa្ខ  ញទឹកឯកជន2 ស� � Î� ù នឹង�� �7 រ� ំង
អស់ចំនួនបង្គ ន់អz ម័យស� � Î� ù នឹង�� �7 រ� ំងអស់ចំនួនកសិករ
§�លភ្ជ ួរដីតិច2 ង១ហិក% ស� � Î� ù នឹង�� �7 រ� ំងអស់ទិន្ន ផល
b� ូវវសX  និងទិន្ន ផលb� ូវ��  ំង។

d្ន �កផ្គ ត់ផ្គ ង់៖ Î� �វA ន ស់Ö�ងw យច�*  យពីអនុវិទ�  ល័យនិង
ច�*  យពីវិទ�  ល័យù ភូមិនិងច�*  យពីភូមិù ទីរួមí�ត្ត ។ 

ទិន្ន ន័យ៖ ទិន្ន ន័យក�� ិតភូមិពីទិន្ន ន័យឃំុ សp្ក  ត់mn  ំ២០១១ 

សិស្ស កំពុង7Õ  ប់�� �ពន្យ ល់ក្ន ុង7 ï ¹ៀនបឋមសិកX  វត្ត អន់នូ-í�ត្ត �� ��ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

=� អប់ទី២.៨ � រ£៉ ន់�¤  ន{�សមី� រ¥ ំងពីរក្ន ុង=� អប់ទី២.៧  

សមី� រទី១ Logistic Regression ប�¦  ក់ពី� រចូល�ៀនរបស់សិស្ស 

��គុណ ស្ត ង់§ {�កំហុស Quasi Elasticity at mean

ចំa យu� � ំ�សt�  ប់មនុស្ស �n  ក់ (¹ៀល)
ឧសX  ហកម្ម §�ល� ន���� �7 រe្វ ើ	 រ
K យុ (mn  ំ)���� �7 រទទួល	 រអប់រំឬអត់(ó�រ)

0.00005 .000002 0.892

.1595 .003 0.164

-.1693 .0004 -1.606

.2983 .003 0.192

2.0182 0.006

អº ្ញ  ត��  u� �ល៖o +ើកុ� រK យុ៦-១៧mn  ំចូល¹ៀនឬអត់

Nagelkerke R2 = 0.162; C ពÎ� ឹមÎ� �វA៉ ន់7Ò  ន = 81.3%; n = 3,986

ស�£  ល់៖ អº ្ញ  តដូច2 ��ទរបស់កុ� រ��ទរបស់���� �7 រនិងជន2 តិC គតិចរបស់អ្ន ក�្ល ើយÎ� �វA នu� ទះo  មិន� នC ព2 ក់ï ក់d្ន �កស្ថ ិតិ��។

សមី� រទី២ OLS Regression ប�¦  ក់ពី%កុv រក្ន ុង� � �ៀន% មភូមិ

ត¨្ល �{���គុណ t A ពយឺត{�មធ«  £ យ

(ó�រ) 63.8943 68.7636

ច�*  យរបស់អនុវិទ�  ល័យ(គ.ម.) -0.0028 -1.2274 -0.0002

ច�*  យរបស់វិទ�  ល័យ(គ.ម.) -0.0034 -1.6081 -0.0005

ទិន្ន ផលb� ូវវសX  1.4567 5.0639 0.0391

ច�*  យផ្ល ូវពីភូមិù ទីរួមí�ត្ត -0.0489 -7.1378 -0.0272

ចំនួនម៉ូតូeៀបនឹង�� �7 រ  (%) 0.0159 1.9869 0.0106

ចំនួនកង់eៀបនឹង�� �7 រ  (%) 0.0723 16.2546 0.0630

ចំននួ�� �7 ររស់¥ ក្ន ុងផ្ទ ះស្ប ូវeៀបនឹង�� �7 រសរុប(%) -0.1806 -16.2717 -0.0422

ចំនួន�� �7 រ§�ល� នÓ្ទ �ដីដំa ំតិច2 ង១ហិក% eៀបនឹង�� �7 រសរុប  (%) -0.0043 -2.6795 -0.0008

ចំនួនបង្គ ន់eៀបនឹងចំនួន�� �7 រសរុប (%) 0.1168 16.1083 0.0551

ចំនួន�� �7 រ§�ល� នបa្ខ  ញទឹក~� ើ��  ស់eៀបនឹងចំនួន�� �7 រសរុប   (%) 0.0540 11.9045 0.0331

ទិន្ន ផលb� ូវរដូវ��  ំង 0.3676 2.5133 0.0047

R2 = 0.150; F = 192.063; n = 11,882

២.៣. យុគភាពl�នឌ័រ

យុគ្គ C ព^�នឌ័រ�្ទ ើរÁ��ើត� ន ¥ ក្ន ុងអY�  ��	 រសិកX  ក្ន ុង� ំង
ក្ន ុងក�� ិតបឋមសិកX   និងមធ្យ មសិកX   (រូបC ពទី២.១៥)។ 

	 របំ��កទិន្ន ន័យ% មon  ក់í�ត្ត បp³  ញo ពំុ� ននិzn  	 រ��  u� �លË� ើន
��ព4ី�  ះ��គុណអº ្ញ  តមិន� នË� ើន2 ង៣%។ ដូច��ះ បº³  ��ះនឹង
មិនបន្ត �ើត� ន�ៀតvើយ។

ចំណុច* របស់គ.អ.ស.ក. §�ល¼ ក់ព័ន្ធ នឹងយុគ្គ C ព^�នឌ័រក្ន ុង
	 រអប់រំ¥ ក�� ិត � ំង��ះA នសR�  ចរួច¿ើយ។

រូបA ពទី២.១៥ ៖ សន្ទ ស្ស ន៍យុគA ព¬�នឌ័រក្ន ុង� រសិក�  
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Lower Secondary - Gross
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u� ភព៖ �� សួងអប់រំ យុវជន និងកីÔ  

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  និងទិន្ន ន័យឃុំ សp្ក  ត់  



19
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

លទ្ធ ផលm�លស��  ច� ន បញ្ហ ាP� ឈម និងAោលនlោ� យ
របស់រាជរដ្ឋ ាភិ� ល

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖ u� ��សកម្ព ុ2 សR�  ចA ននូវបa្ខ  
ចំណុច* z z  ដូច2 សកលកម្ម ��អY�  អក្ខ រC ពសt�  ប់u� 2 ជន
K យុ១៥-២៤mn   ំអY�  ពិត��	 រសិកX   និងអY�  បញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ បឋម
សិកX  កំពុងQ�  ះù រកចំណុច* §�លA នកំណត់ ¿ើយចំណុច* 
យុគ្គ C ព �̂នឌ័រក្ន ងុ	 រសិកX  ក៏A នសR�  ច និងរកX  A ន� ងំ¥ ក�� តិ
¥ បឋមសិកX   និងមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ។

បº³  u� ឈម៖បº³  u� ឈម៖ បº³  u� ឈមក្ន ងុ	 រសR�  ចA ននូវចំណុច* ��	 រ 
អប់រំ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ � ំង	 រសិកX  � ំង	 របញ្ច ប់	 រសិកX  
¥ Á�បន្ត � ន¥ vើយ។ មូល¿�តុពីរ¸៉ ងក្ន ងុចំÈ មមូល¿�តុ� ងំ
អស់ រួម� ន(១) ក%Õ  ផ្គ ត់ផ្គ ង់មិន�� ប់ចំនួន (ចំនួន7 ï បឋមសិកX  
� នចំនួនÁ� ៦.៩១០ និង7 ï មធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ� នÁ� ១.២១៤ 
បុ៉Èû  ះ ¥ mn  ២ំ០១២)។ (២) ថ្វ តី្ប ិតÁ�អY�  C ព�� �ី� Î� �វA ន	 ត់
បន្ថ យA នË� ើនក៏w យក៏ក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជន¥ មិន� ន់
A នល្អ u� �ើរដល់ក�� ិត§�ល�� �7 រK ច� នលទ្ធ C ពបញ្ជ ូនកូនù 
7 ï ¹ៀនu� កបw យu� សិទ្ធ C ព¥ vើយ។

) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖ ¬ ជរ�©  ភិA លទទួល7£  ល់o  
វិស័យអប់រំ គឺ2 ស្ន លូ��ពុទ្ធ �ិ�ដ្ឋ កិច្ច ។ 	 របញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ បឋមសិកX  
Ç�  ន់Á�2 ជំL នដំបូងÆើម្ប ីQ�  ះù រកd្ន �កមួយ��ពុទ្ធ ិ��ដ្ឋ កិច្ច ¿ើយ
u� ��ស2 តិត�� �វឱ្យ u� 2 ជនទទួលយក	 រអប់រំË� ើន2 ងក�� ិតបច្ច ុប្ប ន្ន 
៤-៥mn  បំÊ្ថ �ម�ៀត។ យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណA នកំណត់o  វិស័យអប់រំ និង
មូលធនមនុស្ស 2 ក%Õ  ដ៏សំy ន់សt�  ប់	 រអភិវឌ្ឍ  ដូច� នក្ន ងុចតុð ណ
ទី៤	 រក7 ងសមត្ថ C ព និង	 រអភិវឌ្ឍ ធនg នមនុស្ស ។ ចតុð ណទី៤
��ះ A ន� ក់��ញនូវកម្ម វិធីនj A យចំនួន១០ សំ*  (១) e្វ ើឱ្យ u� �ើរ
vើង	 រអប់រំ និង	 រ¹ៀបចំមូលធនមនុស្ស §�លរួម� ងំ	 រពØ� ងឹវិស័យ
អប់រំÆើម្ប ីប8្ក ើនមូលធនមនុស្ស សt�  ប់C ពu� កួតu� ò�ងË� ើន2 ងមុន (២) 
	 រ ើ̀កកម្ព ស់មូល�©  នចំ|�ះដឹង និង	 របណ្ណ ះុបa្ខ  លវិទ�  7 b� ្ត 
និងប�្ច �កវិទ�   (៣) 	 រប8្ក ើនC ពp យb� លួ��លទ្ធ C ពទទួលA ន
�� អប់រំ¥ �� ប់ក�� តិសិកX   (៤) 	 រក7 ងសមត្ថ C ព7�  ប័នក្ន ងុ
វិស័យអប់រំ និង	 រ��ងå�កជំz ញ (៥) e្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងគុណC ព
និងu� សិទ្ធ C ព��	 រអប់រំ និង (៦) 	 រពØ� ងឹ	 រអប់រំប�្ច �ក��ស និង
វិ2   ជីវៈ។ ¬ ជរ�©  ភិA លក៏A ន¹ៀបចំd�ន	 រ% មវិស័យ សំ* សR�  ច
A ននូវ) លបំណង� ងំអស់��ះ។

សិស្ស 7 ï បឋមសិកX  ទួលពØ�  កំពុង �̀ងក្ន ុង��លសំ¬ ក
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

Ratio F/M in Upper Sec School
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u� ភព៖ �� សួងអប់រំ យុវជន និងកីÔ  

រូបC ពទី២.១៦ បp³  ញពីផលeៀបសិស្ស b� ី និងសិស្ស u� ុស§�ល
ចូល¹ៀន¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  ទុតិយភូមិក្ន ុងmn  ំសិកX  ២០០៧-២០០៨
រហូតដល់mn  ំសិកX  ២០១២-២០១៣។ ផលeៀប��ះ� ន៦៩,៤% 
សt�  ប់mn  ំសិកX   ២០០៧-២០០៨¿ើយA ន�ើនដល់៨៧,៣%សt�  ប់
mn  ំសិកX  ២០១២-២០១៣។ j ង% មទិន្ន ន័យ��ះ ផលeៀបសិស្ស b� ី
និងសិស្ស u� ុស§�លចូល¹ៀន¥ ក�� ិតមធ្យ ម សិកX  ទុតិយភូមិឱ្យ A ន
១០០%u� Ã�លK ចនឹងសR�  ចA ន¥ mn  ំ២០១៥។ 

	 រ� �ងå�ក% មí�ត្ត  (រូបC ពទី២.១៧) បp³  ញពីលទ្ធ ផលខុសân  
របស់បa្ខ  í�ត្ត មួយចំនួន។ í�ត្ត �ៀម¬ ប A ត់ដំបង កំពង់� ម កំពង់ធំ 
ç�ប �� ��ះ និងí�ត្ត ë ធិ7 ត់K ចនឹងសR�  ចA នយុគC ព^�នឌ័រ
សt�  ប់	 រសិកX  ¥ មធ្យ មសិកX  ទុតិយភូមិ។ ចំ·�កí�ត្ត រតនគិរី ស្ទ ឹង5 �  ង 
កំពង់ស្ព ឺ និងí�ត្ត មណ¦ លគិរីសR�  ចA នលទ្ធ ផលតិចតួចÁ�បុ៉Èû  ះ។ 
��ះមិនÚ�ន� នន័យo í�ត្ត §�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ Ë� ើន� នតុល្យ C ព

�̂នឌ័រល្អ × ះ�� បុ៉Ê្ត �í�ត្ត §�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ តិចតួច� នគ�G  ត^�នឌ័រ
¸៉ ងyG  ំង។ ¥ ��លu� ��សមួយ§�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ �� ប់w� ុងy�  យ
¿ើយក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជន� នC ពu� �ើរvើង× ះមិន
� នន័យo  A៉ ¬៉ Ú៉�Î� អភិវឌ្ឍ ន៍<្ស �ងៗ�ៀតនឹងu� �ើរvើងដូចân  × ះ��។

រូបA ព២.១៧ ៖ ផល�ៀបសិស្ស �� ីនិងសិស្ស =� ុសចូល�ៀនE ក� ិត 
មធ្យ មសិក�  ទុតិយភូមិ % មH�ត្ត  ��  ំ២០០៧-២០១៣

u� ភព៖ �� សួងអប់រំ យុវជន និងកីÔ  

យុគC ព^�នឌ័រ¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX   (ផលeៀបសិស្ស b� ីនិង
សិស្ស u� ុសចូល¹ៀន¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX  ) សt�  ប់mn  ំ២០០៤រហូតដល់
mn  ំ២០០៩ (រូបC ពទី២.១៨) បp³  ញពីC ពu� �ើរvើងគួរឱ្យ កត់
ស�£  ល់ក្ន ុងរយៈ��ល២mn  ំកន្ល ងù ។ វឌ្ឍ នC ពរបស់ចំណុច* ��ះ
ស្ថ ិត¥ % មគន្ល ង¿ើយK ចនឹងសR�  ចA នក្ន ុងmn  ំ២០១៥2 មួយនឹង
កិច្ច ខំu� ឹង��  ងបÊ្ថ �ម�ៀត។

រូបA ព២.១៨ ៖ ផល�ៀបសិស្ស �� ី និងសិស្ស =� ុសចូល�ៀនE ក� ិត
ឧត្ត មសិក�   ��  ំ២០០៤ ��  ំ២០០៩ និង��  ំ២០១៥

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2  mn  ំ២០០៤ និង២០០៩  

3 AោលCៅទី៣ oើកកម្ព ស់សមភាពl�នឌ័រ 
និងការផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណាចដល់p� ្ត ី

^�នឌ័រផX  រC   ប់នឹង) ល* 2 Ë� ើន ដូច2 ក្ន ុងវិស័យអប់រំវិស័យ
សុy ភិA ល និងវិស័យ	 រp រw យ� នចំណុច* 2 តិចំនួន៤ដូចy ង
l�  ម៖

១. 	 ត់បន្ថ យឱ្យ A នË� ើននូវគ�G  ត^�នឌ័រក្ន ុង	 រអប់រំក�� ិតមធ្យ ម
សិកX  ទុតិយភូមិ និងឧត្ត មសិកX  ។

២. លុបបំA ត់គ�G  ត^�នឌ័រក្ន ុង	 រp រទទួល��  ក់កV �   ¥ ក្ន ុង
�� ប់វិស័យ។

៣. លុបបំA ត់គ�G  ត^�នឌ័រ¥ ក្ន ុង7�  ប័ន7 g រណៈ។

៤. 	 ត់បន្ថ យឱ្យ A នË� ើន¬ ល់ទ�� ង់អំ�ើហិងX  u� m ំងនឹងb� ្ត ី និង
កុ� រ។

៣.១. យុគភាពl�នឌ័រក្ន ុងវិស័យអប់រំ

¬ ជរ�©  ភិA លA ន�្ត �2á  ចិត្ត ក្ន ុង	 រសR�  ចឱ្យ A នយុគC ព^�នឌ័រ
ក្ន ុងវិស័យអប់រំក�� ិតខ្ព ស់ é� ម� ំង	 ររកX  A ននូវសមិទ្ធ ផលz z  §�ល
� ន¥ ក�� ិតបឋមសិកX  ។ À ះ2 ¸៉ ងa ក៏w យ ក៏គ�G  ត¥ បន្ត 
� ន¥ ក្ន ុង	 រអប់រំក�� ិតខ្ព ស់§�លគ�G  ត��ះ� ំA ច់Î� �វបØ� �មឱ្យ ¥ 
ក្ន ុងក�� ិតតូចបំផុត¿ើយÎ� �វបØ� �មដូច�្ត �ច ក្ន ុងក�� ិតa ? 

រូបA ព២.១៦៖ ផល�ៀបសិស្ស �� ី និងសិស្ស =� ុសចូល�ៀនE ក� ិត
មធ្យ មសិក�  ទុតិយភូមិ ��  ំ២០០៧-២០១៣ 
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបA ព២.១៩ ៖ ផល�ៀបសិស្ស �� ី និងសិស្ស =� ុសចូល�ៀនE ក� ិត 
ឧត្ត មសិក�   % មH�ត្ត  ��  ំ២០១១
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u� ភព៖ ទិន្ន ន័យឃុំ សp្ក  ត់

ឯក7 រ7�  នC ព¬ ជg នី í�ត្ត ស្ត ីពី	 រសិកX  ¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX  
§�លទទួលA នពីទិន្ន ន័យឃំុ-សp្ក  ត់ សt�  ប់mn  ំ២០១១បp³  ញពី7�  ន
C ពយុគC ព^�នឌ័រក្ន ុង	 រសិកX  ¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX  និងក�� ិត��	 រ
អភិវឌ្ឍ ឬC ព�� ី��  (រូបC ពទី២.១៩) §�លមិន� នទំz ក់ទំនងរ ងân  ។ 
ឧ� ហរណ៍í�ត្ត មួយចំនួនដូច2 í�ត្ត ឧត្ត រ� នជ័យí�ត្ត កំពង់ស្ព ឺនិងí�ត្ត 
រតនគិរី� នអនុA តយុគC ព^�នឌ័រក្ន ុងក�� ិត� បចំ·�កឯ¬ ជg នី
í�ត្ត <្ស �ងៗ�ៀតដូច2 ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញí�ត្ត é� ះវិL រ និងí�ត្ត �ៀម¬ ប
បp³  ញពីយុគC ព^�នឌ័រ�្ទ ើរ�្ម ើ១០០%ឬ`ើស១០០%។ ¬ ជរ�©  ភិA ល
A នទទួល7£  ល់ពីបº³  � ំង��ះ។

À ះបីមិន� ក់ទងù នឹងគ.អ.ស.ក. បុ៉Ê្ត �បº³  u� ឈមចម្ប ង គឺ
� នÁ�u� � ណ៣-៤% ��u� 2 ជនក្ន ុង�� ុមK យុ១៥-២៤mn  ំបុ៉Èû  ះ§�ល
ចូល¹ៀន¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX  ។ ̀ ើសពី��ះ�ៀតសិស្ស 2 Ë� ើនចូល¹ៀន
d្ន �កទùូ 2 2 ងក្ន ុងd្ន �កវិទ�  7 b� ្ត  និងវិស្វ កម្ម ។តួ �̀ខ� ច់y ត� ំងពីរ
��ះ � ំA ច់Î� �វÁ�ប8្ក ើនvើង¿ើយនិស្ស ិតគួរÁ�Î� �វA នz � ើស¹ីសបÊ្ថ �ម
សt�  ប់ជំz ញវិទ�  7 b� ្ត u� សិន�ើ	 រអប់រំ¥ ក�� ិតឧត្ត មសិកX  Æើម្ប ី
ប8្ក ើតមូលធនមនុស្ស ឱ្យ A នu� �ើរ2 ងមុន ¿ើយក៏2 បុ¹�ប្ប � ន
សt�  ប់ឧសX  ហូបនីយកម្ម ។

៣.២. ការoើកកម្ព ស់ភាពអង់អាចN្ន �ក��ដ្ឋ កិច្ច ដល់p� ្ត ី

រ¬ ជរ�©  ភិA លA នទទួល7£  ល់ពី7 រៈសំy ន់និងC ព� ំA ច់ពី	 រ
ចូលរួមរបស់b� ្ត ីក្ន ុង��ដ្ឋ កិច្ច ។ ក្ន ុងន័យ��ះ	 រប8្ក ើន	 រចូលរួមរបស់
កម្ម ករb� ្ត ីក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម 2 កម្ម ករទទួល��  ក់កV �  Î� �វA នជំរុញ
បÊ្ថ �ម�ៀតw យu� � �ទ��	 រp រ��ះÎ� �វA ន� ត់ទុកo  2 u� � �ទដ៏
u� �ើរeៀបនឹង	 រp រ§�លb� ្ត ី� នu� ' �ណីអនុវត្ត  ដូច2  	 រp រក្ន ុង
�� �7 រ§�លមិនទទួលA ន��  ក់កV �  2 Æើម។ ចំណុច* របស់គ.អ.ស.ក.
¥ mn  ំ២០១៥ គឺe្វ ើឱ្យ � នសមC ពរ ងb� ្ត ី និងបុរសក្ន ុង	 រទទួលA ន
��  ក់កV �  ។

ទិន្ន ន័យទទួលA នពីអ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 mn  ំ២០០៩
mn  ំ២០១០ និង mn  ំ២០១១ បp³  ញo ផលeៀប��ះ¥ ច×G  ះពី៤២% 
ù ៤៥%§�ល� ប2 ងចំណុច* ៥០%។ ចំណុច* ��ះសR�  ចA ន
ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  និងវិស័យឧសX  ហកម្ម  បុ៉Ê្ត �ស� � Î� ��ះ¥ � ន
ក�� ិត� ប2 ង¥ ក្ន ុងវិស័យ�� កម្ម ។ ម� ៉ ងវិញ�ៀត¥ ក្ន ុងទីផX  រ
ក�G  ំងពលកម្ម ពំុ� ន	 រ¹ីស�ើងvើយបុ៉Ê្ត �បº³  × ះគឺ2 រចz សម្ព ័ន្ធ 
របស់វិស័យ�� កម្ម បុ៉Èû  ះ សហÇ�  សC គË� ើន2 សហÇ�  សyn  ត
តូច§�ល�� ប់�� ងw យខ្ល ួនឯង¿ើយC គË� ើន2 b� ្ត ី។ ដូច��ះផល
eៀប��ះនឹងÎ� �វe្វ ើ	 របកÜ�  យw យC ពu� យ័ត្ន u� { �ងបំផុត។

អ្ន កb�  ី  ̄ ល សូវណ្ណ  កំពុងe្វ ើÝ្ក  សប្ប និម្ម តិ¥ ស� គមសប្ប កម្ម b្ត � ី្ម �រ-í�ត្ត % ç�វឆ វិច្ឆ �  កំពុងតõ  ញ�� � ¥ មណ¦ លអភិវឌ្ឍ ន៍b្ត � ី-í�ត្ត កំពង់ស្ព ឺ
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% � ងទី២.៤ ៖ %{��� ្ត ី�្វ ើ� រក្ន ុង� រT រទទួល£ ន]�  ក់ក³�  % មវិស័យ

� រចូលរួមរបស់:	 ្ត ីក្ន ុង� រm រទទួល[ ន�	  ក់កn	  E មវិស័យ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

ស� � Î� b� ្ត ីe្វ ើ	 រក្ន ុង	 រp រទទួលA ន��  ក់កV �  ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម ៥១,៨ ៥៣,១ ៥៣,៨

ស� � Î� b� ្ត ីe្វ ើ	 រក្ន ុង	 រp រទទួលA ន��  ក់កV �  ក្ន ុងវិស័យឧសX  ហកម្ម ៧១,២ ៧៣,៧ ៧០,៨

ស� � Î� b� ្ត ីe្វ ើ	 រក្ន ុង	 រp រទទួលA ន��  ក់កV �  ក្ន ុងវិស័យ�� កម្ម ២៩,៩ ២៧,៤ ២៨,៨

%b� ្ត ីe្វ ើ	 រក្ន ុង	 រp រទទួលA ន��  ក់កV �   ក្ន ុងវិស័យ� ំងអស់ ៤៥ ៤២,២ ៤៥,៨

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច កម្ព ុ2 

=� អប់ទី២.៩ �� ្ត ីក្ន ុង  ́ ងច
� � ត់µ�រស�្ល ៀកបំn ក់ 

b� ្ត ី§�លe្វ ើ	 រក្ន ុង� ងច�� 	 ត់Æ�រស�្ល ៀកបំ¼ ក់ទទួលA ន
ទំនុកចិត្ត ខ្ល នួឯងË� ើន។ b� ្ត �ី ងំ× ះទទួលA ន	 រ) រពË� ើន2 ង
មុន¸៉ ងI ចa ស់¥ % មភូមិរបស់ពួក� �w យ7 រ	 រចូលរួម
ចំ·�ករបស់ពួក� �¥ ក្ន ុងសកម្ម C ព§�លទទួលA ន��  ក់កV �  ។
2 ពិ��ស	 រp រក្ន ុង� ងច�� 	 ត់Æ�រស�្ល ៀកបំ¼ ក់Î� �វA ន� ត់ទុក
o  2 	 រចូលរួមដ៏u� �ើរមួយÀ ះបី2 ទទួលA ន��  ក់កV �  តិច
2 ង �ើeៀបនឹងកÊ្ល �ង�៉ សX  ឬក្ល ឹបកមX  ន្ត ក៏w យ។ 	 រ) រព��ះ
A នe្វ ើឱ្យ អំ�ើហឹងX  ក្ន ុង�� �7 រថយចុះ¿ើយ¥ % មភូមិ	 រ) រព
��ះA នជួយ`ើកកម្ព ស់7�  នC ពb� ្ត ី§�ល2 ជំL នវិជ្ជ � នមួយ
Q�  ះù រក	 រ ើ̀កកម្ព ស់7�  នC ព^�នឌ័រក្ន ុងសង្គ មកម្ព ុ2 ។

b� ្ត ី2 កម្ម ករ� ងចក ្រ 2 ទូù 7n  ក់¥ % មផ្ទ ះជួល§�ល� ន 
ទី% ងំ¥ ជិត� ងច�� §�លខ្ល នួe្វ ើ	 រ¿ើយពួក��K ចÆើរù e្វ ើ	 រ
A នw យមិន� ំA ច់ចំa យ និង��លÙ�ï Ë� ើនសt�  ប់
	 រe្វ ើដំ|ើរvើយ។ b� ្ត ី2 កម្ម ករ� ងច�� 2 ទូù A នជួលបន្ទ ប់
មួយ¥ 2 មួយân  u� � ណ៣-៤z ក់w យបន្ទ ប់ជួល� ំង× ះ� ន 
ទឹក និង�្ល ើងសt�  ប់~� ើ��  ស់។ បុ៉Ê្ត �ក្ន ុងរដូវវសX  បរិ7�  នមិនសូវ 
� នអz ម័យល្អ ��w យu� ព័ន្ធ លូÎ� �វស្ទ ះ¿ើយបន្ទ ប់ទឹក និងបង្គ ន់
ដំ|ើរ	 រមិនល្អ ។

b� ្ត ីC គË� ើន�្វ �ងរក	 រp រ§�ល� នបរិ7�  នសមរម្យ  គឺ� ង
ច�� §�ល) រព% មចõ  ប់	 រp រ¿ើយកម្ម ករ 2 ស� ជិករបស់
សហជីពកម្ម ករ។ ¥ ��ល� ន¿�តុ	 រមិនu� �� តីa មួយ�ើត
vើងពីអ្ន ក�� ប់�� ងពួកâ ត់K ចត៉ A ន% មរយៈសហជីព� ំង× ះ។
ប៉ុÊ្ត �សុខC ព¥ Á�2 បº³  w យ7 រ¥ ក្ន ុង� ងច�� មួយចំនួន
មិន� នខ្យ ល់បរិសុទ្ធ �� ប់Ç�  ន់§�លបa្ខ  លឱ្យ កម្ម ករ2 Ë� ើនសន្ល ប់
Î� �វឈរË� ើន| ៉ ង Î� �វទទួលកំ* ពី�៉ សីុនអុ៊តបa្ខ  លឱ្យ ��ក
} ើស និងពិA កដកដ8្ហ ើម¿ើយកម្ម ករមួយចំនួន�ៀតb� ូបយក
ក្ល ិន§�ល� ន2 តិពុល��ញពី2 តិគីមី¥ ក្ន ុងពណ៌�� a ត់។ À ះ
បីកម្ម ករ� ំងអស់� នg z ¬៉ ប់រងសុខC ពក៏w យបុ៉Ê្ត �បº³  សុខ
C ពរយៈ��លÖ�ងនឹង�ើត� នw យ7 រ	 រe្វ ើ	 រ¥ ក្ន ុងបរិ7�  ន
មិនល្អ ។

u� ភព៖ បទស�/  សន៍2 មួយកម្ម ករ¥ í�ត្ត ��  Ö�ង មកe្វ ើ	 រក្ន ុង� ងច�� ¥ ¬ ជ

g នីភ្ន ំ��ញ

តួz ទីរបស់b� ្ត ីក្ន ុងវិស័យ��ដ្ឋ កិច្ច Î� �វA ន ើ̀កកម្ព ស់ % មរយៈ    
	 រផ្ត ល់	 ï នុវត្ត C ពd�្ន ក��ដ្ឋ កិច្ច សt�  ប់b� ្ត wី យរួម� ន	 រប8្ក ើត
មជ្ឈ មណ¦ លអភិវឌ្ឍ ន៍b� ្ត ី§�លមកដល់��លបច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ A នប8្ក ើត¥ 
ក្ន ុងí�ត្ត ចំនួន១៣ រួច¿ើយ។ មជ្ឈ មណ¦ ល� ំង��ះÆើរតួz ទី¸៉ ងសំy ន់
ក្ន ុង	 រផ្ត ល់�� អភិវឌ្ឍ ន៍��ដ្ឋ កិច្ច ដល់b� ្ត ី។ b� ្ត ីចំនួន១៣.១០២z ក់
A នទទួល	 របណ្ណ ុះបa្ខ  លមុខជំz ញវិ2   ជីវៈ¥ មជ្ឈ មណ¦ ល� ំង��ះ។
ស� គមសហ�� ិនb� ្ត ីកម្ព ុ2 Î� �វA នប8្ក ើតvើងក្ន ុងmn  ំ២០១២� នស� ជិក
ចំនួន១៥០z ក់A ន ើ̀កកម្ព ស់b� ្ត ីក្ន ុង¼ ណិជ្ជ កម្ម  និងពØ� ឹងស�្ល �ងb� ្ត ី
ក្ន ុងវិស័យឯកជន។

�� សួងកិច្ច 	 រz រីA នប8្ក ើត�� បខ័ណ¦ ជំរុញមួយសt�  ប់ប8្ក ើន`្ប ឿន
ក្ន ុង	 រសR�  ចA នចំណុច* � ំងÔ យក្ន ុង) ល* ទី៣��គ.អ.ស.ក. 
	 រផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំa ច��ដ្ឋ កិច្ច របស់b� ្ត ី។ �� បខ័ណ¦ ��ះ� ន) លបំណង
�ៀរគរ7�  ប័ន7 g រណៈនិងវិស័យឯកជន§�ល2 ��គូអភិវឌ្ឍ Æើម្ប ី ៖

១. ពØ� ឹងមុខជំz ញវិ2   ជីវៈសt�  ប់b� ្ត ី% មត�� �វ	 រទីផX  រ។

២. អភិវឌ្ឍ មី�� �សហÇ�  សyn  តតូច និងមធ្យ ម។

៣. ើ̀កកម្ព ស់ក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់�� �7 រ¥ % មតំបន់ជន
បទ។

À ះបី2 កិច្ច ខំu� ឹង��  ង2 Ë� ើនÎ� �វA នe្វ ើvើងក៏w យក៏បº³  មួយ
ចំនួន§�លÎ� �វu� ឈមគឺ៖

១. កិច្ច សហ	 រ¥ � នក�� ិតរ ង�� សួង7�  ប័ន¼ ក់ព័ន្ធ � ំងអស់
ក្ន ុង	 រ¹ៀបចំវគ្គ បណ្ណ ុះបa្ខ  លវិ2   ជីវៈ និងកិច្ច អន្ត ¬ គមន៍
សt�  ប់ជំរុញb� ្ត ីឱ្យ ទទួលA ន	 ï នុវត្ត C ព	 រp រឬ ើ̀ក
កម្ព ស់សហ�� ិនC ពរបស់b� ្ត ី។

២. កិច្ច សហ	 រ និងទំz ក់ទំនង¥ � នក�� ិតរ ងវិស័យ7 g រណៈ
និងវិស័យឯកជនសt�  ប់ប8្ក ើន�� ¥ មជ្ឈ មណ¦ លអភិវឌ្ឍ ន៍
b� ្ត ី។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៣.៣. p� ្ត ីក្ន ុងការq្វ ើ��ចក្ត ីស��  ចក្ន ុងវិស័យសាធារណៈ និងនlោ� យ

8� ្ត ីក្ន ុងស្ថ ាប័ននីតិប្ប ញ្ញ តិ្ត 

ចំនួនK សន្ន ៈb� ្ត ីក្ន ុងរដ្ឋ សC A ន�ើនvើង2 លំ� ប់w យ¥ ក្ន ុង
mn  ំ១៩៩៣� នតំa ង¬ b� ្ត 2 b� ្ត ីចំនួន៥%��ចំនួនសរុប¿ើយA ន�ើន
vើងដល់១៩%ក្ន ុងmn  ំ២០០៣និង២០,៣%ក្ន ុងmn  ំ២០១៣។ស� � Î� 
b� ្ត ី¥ ក្ន ុងé� ឹទ្ធ សC ¥ ó�រ គឺ១៤,៧៥%ក្ន ុងmn  ំ១៩៩៩ និងmn  ំ២០១២។
ចំណុច* សt�  ប់mn  ំ២០១៥គឺ ៣០%សt�  ប់ករណីនីមួយៗ¥ មិន � ន់    
សR�  ច¥ vើយ��។

¬ ជរ�©  ភិA លកំពុង�្វ �ងរក	 រâ ំã� មតិពីគណបក្ស នj A យz z 
ក្ន ុង	 រប8្ក ើនតំa ង¬ b� ្ត 2 b� ្ត ីក្ន ុងរដ្ឋ សC ក្ន ុង	 រ[ ះQ n  ត ើ̀កl�  យ
�ៀត។ 	 រលំA ក× ះ គឺមិន� ន	 រកំណត់ចំនួនb� ្ត ី��ដូច��ះកិច្ច ខិត
ខំu� ឹង��  ងÎ� �វe្វ ើ% ម	 រ�្វ �ងរក	 រâ ំã� មតិÁ�ម� ៉ ងបុ៉Èû  ះ។

8� ្ត ីជាសមាជិករបស់រាជរដ្ឋ ាភិ ល 

ចំណុច* គ.អ.ស.ក. គឺÎ� �វ� នរដ្ឋ ម� ្ត � ី2 b� ្ត ី¸៉ ងI ចa ស់ឱ្យ 
A ន១៥% ��ចំនួនរដ្ឋ ម� ្ត � ីសរុបរដ្ឋ ̀ �y ធិ	 រ2 b� ្ត ី១៨% និងអនុរដ្ឋ 
`�y ធិ	 រ2 b� ្ត ី២០%។ ក្ន ុងÆើមmn  ំ២០១៣b� ្ត ី2 ឧបz យករដ្ឋ ម�្ត � ី
� ន០១រូបរដ្ឋ ម�្ត � ី០៣រូបរដ្ឋ ̀ �y ធិ	 រ៣៨រូប និងអនុរដ្ឋ ̀ �y រធិ	 រឬ
� នៈ�្ម ើ៤៨រូប។ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងប8្ក ើន	 រចូលរួមរបស់b� ្ត ីក្ន ុងតំ·�ង
��	 រសR�  ចចិត្ត ក្ន ុង¬ ជរ�©  ភិA លថ្ម ីក្ន ុងK ណត្ត ិl�  យៗ�ៀត។

8� ្ត ីក្ន ុងរដ្ឋ  លសាធារណៈ

ក្ន ុងmn  ំ២០០៧% មរយៈរដ្ឋ ̀ �y ធិ	 រ�©  នមុខp រ7 g រណៈ¬ ជ
រ�©  ភិA លA ន��ញ��ចក្ត ី·�z ំមួយដល់�� សួង7�  ប័ន� ំងអស់ឱ្យ 
ប8្ក ើនស� � Î� b� ្ត ីពី២០%-៥០%¥ ��ល� ន	 រz � ើស¹ីសម�្ត � ីថ្ម ី។
ដូច��ះចំនួនម�្ត � ី¬ ជ	 រ2 b� ្ត ីA ន�ើនvើងពី៣២%ក្ន ុងmn  ំ២០០៧ដល់
៣៧%ក្ន ុងmn  ំ២០១៣។ `ើសពី��ះ�ៀត¬ ជរ�©  ភិA លA នផ្ស ព្វ ផX  យ
អនុ�� ឹត្យ ស្ត ីពី	 រç�ស�� �ល	 រចូលនិវត្ត របស់ម�្ត � ី¬ ជ	 រ2 b� ្ត ីw យ
ប8្ក ើនK យុចូលនិវត្ត ន៍របស់b� ្ត ីដល់៦០mn  ំនិង% ម) ល	 រណ៍ស្ម ័�� ចិត្ត ។ 

p� ្ត ីក្ន ុងការស��  ចចិត្ត ̂ ៅថ្ន ាក់1� ោមជាតិ   

ចំណុច�ៅ 

១. តំa ងb� ្ត ីÎ� �វA នÁ�ង% ំង2 អភិA លរង¬ ជg នី í�ត្ត  និង
�� ុង b� ុកខណ¦ � ន១៥%។

២. ¥ ក�� ិតឃំុសp្ក  ត់b� ្ត ី§�ល2 ប់Q n  ត2 ស� ជិក�� ុមu� ឹកX   
�� ុង b� ុក ខណ¦  � នu� � ណ២៥% (2 ង៣០០រូប)។

b� ្ត ី¥ មិន� ន់� នតំa ង¥ ក�� ិតអភិA ល¬ ជg នីí�ត្ត ��។
ស� � Î� អភិA លរង2 b� ្ត ី¥ on  ក់í�ត្ត � ន២១%ក្ន ុងmn  ំ២០១៣`ើស
ចំណុច* ។ តំa ងb� ្ត ី2 អភិA ល�� ុង b� ុក ខណ¦  � នÁ�២រូប
ប៉ុÈû  ះ (២%គឺស្ថ ិត¥ l�  មចំណុច* ¸៉ ងm*  យ) ¿ើយb� ្ត ី2 
អភិA លរង �� ុង b� ុក ខណ¦  � នចំនួន១៨៦រូប (�្ម ើនឹង២៩% ើ̀ស
ចំណុច* §�លA នកំណត់)។ ក្ន ុង	 រ[ ះQ n  ត�� ុមu� ឹកX  ¬ ជg នីí�ត្ត 
mn  ំ២០០៩b� ្ត ីចំនួន៣៨រូប (១០%) Î� �វA នz � ើស¹ីស2 ស� ជិក�� ុម
u� ឹកX  ¬ ជg នីí�ត្ត  និងចំនួន៣៦៣រូប (១៣%) 2 ស� ជិក�� ុមu� ឹកX  
�� ុងb� ុកខណ¦ ទូ� ំងu� ��ស។ ស� � Î� b� ្ត ី2 ស� ជិក�� ុមu� ឹកX  ឃ ុំ
សp្ក  ត់A ន�ើនvើងពី ១៤,៦% ក្ន ុងmn  ំ២០០៧មក ១៧,៨% ក្ន ុងmn  ំ 
២០១២ បុ៉Ê្ត �¥ � ប2 ងចំណុច* ។

ក្ន ុងmn  ំ២០០៧b� ្ត ី2 ��ឃ ុំឬ  ̀ សp្ក  ត់� នចំនួន៦៧រូប (៤,១%) 
ជំទប់ទី១ចំនួន១៥១រូប (៩,៣%) និងជំទប់ទី២ចំនួន១៣រូប (៨%)។ 
ក្ន ុងmn  ំ២០១២b� ្ត ី2 ��ឃំុឬ  ̀ សp្ក  ត់� នចំនួន ៦៩រូប (៤,២%) 
ជំទប់ទី១ចំនួន១៨៩រូប (១១,៥៧%) និងជទំប់ទី២ចំនួន១៥១រូប 
(៩,២៤%) និង៣០%2 ��ភូមិ។

អំtើហិង្ស ា?� ឆាំងនឹង8� ្ត ីv�ទ

u� ��សកម្ព ុ2 � ត់ទុកអំ�ើហិងX  u� m ំងb� ្ត ី2 បទឧ�� ិដ្ឋ មួយ¿ើយ
A នអនុម័តចõ  ប់សt�  ប់	 រ¼ រb� ្ត ីu� m ំង នឹង	 ររំö ភបំ¼ ន<្ស �ងៗ
ដូច2 ៖ 

១.  ចõ  ប់ស្ត ីពី	 រទប់7្ក  ត់អំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រ និង	 រ	 រ¼ រ
ជនរង��  ះ។

២.  ចõ  ប់ស្ត ីពី	 រទប់7្ក  ត់	 រជួញដូរមនុស្ស  និង	 រំö ភបំ¼ ន
ផ្ល ូវ��ទ។

	 រអនុវត្ត ) លនj A យភូមិឃំុសុវត្ថ ិC ពA នចូលរួមចំ·�ក¸៉ ង
សំy ន់ក្ន ុង	 រ ើ̀កកម្ព ស់សីលធម៌សង្គ ម និងត®្ល �b� ្ត ី និង�� �7 រ2 
ពិ��សដូចA នកំណត់ក្ន ុង) ល* ទី៣��គ.អ.ស.ក.។ ) លនj A យ
`ើកvើងo  "មិន� នអំ�ើអA យមុខមិន� ន	 រជួញដូរb� ្ត ី និងកុ� រ
និងមិន� នអំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រ"។

j ង% មលទ្ធ ផល§�លទទួលA នពី	 រÎ� �តពិនិត្យ  ករណីអំ�ើហិង្ស ា
ក្ន ុង�� �7 រA នgG  ក់ចុះពី៤១.៤៧២ករណីក្ន ុងmn  ំ២០០៦មក៣៥.៤០៨
ករណីក្ន ុងmn  ំ២០០៩។ ចំនួន�� �7 រA ន�ើនពី ២.៥៩៦.៣២២ �� �7 រ 
មក២.៨៥២.៩៤៣ �� �7 រដូច��ះអំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រA នgG  ក់ចុះមក
u� � ណ២៣,៩%។

	 រ~� ៀបeៀបទិន្ន ន័យក្ន ុងmn  ំ២០០៥ និងmn  ំ២០០៩ បp³  ញo b� ្ត ី
	 ន់Á�Ë� ើនA នទទួល7£  ល់o អំ�ើហិងX  ̀ ើពួក�� គឺ2 សកម្ម C ព
ខុសចõ  ប់ (រូបC ពទី២.២០)។



24
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបA ពទី២.២០ ៖ %�� ្ត ី·�លយល់ដឹងQ អំ�ើហិង�  ក្ន ុង|� �� រ< 
បទឧ
� ិដ្ឋ 

u� ភព៖ �� សួងកិច្ច  	 រz រី 

� Y�  ទី២០��ចõ  ប់ស្ត ីពី	 រទប់7្ក  ត់អំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រ និង      
	 រ	 រ¼ រជនរង��  ះបº   ក់o តុï 	 រ នឹង��ញដី	 	 រ¼ រដល់ 
ជនរង��  ះ% ម	 រ�្ន ើសំុ។ ក្ន ងុmn  ២ំ០១២តុï 	 រA ន��ញដី	 រ	 រ¼ រ
ចំនួន១៤ចõ  ប់។ j ង% ម� Y�  ១៤��ចõ  ប់��ះK 2á  ធរមូល�©  នA ន
��ញ	 រសR�  ចd�្ន ករដ្ឋ A លចំនួន១៣០៥៣ចõ  ប់ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ និង
ចំនួន១១១៣៦ចõ  ប់ក្ន ុងmn  ំ២០១០j ង% មកំណត់Y�  ¥ on  ក់ឃុំសp្ក  ត់។

�� សួងកិច្ច 	 រz រីw យ� នកិច្ច សហ	 រ2 មួយមជ្ឈ មណ¦ លb� ្ត ី� ន
វិបត្ត ិ¥ កម្ព ុ2 A នផ្ត ល់	 រu� ឹកX  ដល់ជនរង��  ះw យអំ�ើហិងX  ក្ន ុង
�� �7 រចំនួន៧២០រូបក្ន ុងmn  ំ២០១២ និងmn  ំ២០១៣ក្ន ុងí�ត្ត �ៀម¬ ប
បzì  យ� នជ័យ និង¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ។

ក្ន ុងmn  ំ២០១៣ម�្ត � ី¬ ជ	 ររបស់�� សួងកិច្ច 	 រz រីចំនួន១៤១រូប¥ 
on  ក់2 តិ និងon  ក់l�  ម2 តិA នទទួល	 របណ្ណ ុះបa្ខ  ល2 Cn  ក់p រ
ប៉ូលីសយុត្ត ិធម៌ស្ត ីពី	 រ	 រ¼ រ និងជំនួយដល់ជនរង��  ះពីអំ�ើហិងX  
`ើb� ្ត ី។

Æើម្ប ីទប់7្ក  ត់	 រជួញដូរមនុស្ស �� សួងកិច្ច 	 រz រីA ន¹ៀបចំd�ន	 រ
សកម្ម C ព2 តិសt�  ប់mn  ២ំ០១២-២០១៤។  �� សួងA នe្វ ើវិ� ធនកម្ម 
អនុសX  រណៈj គយល់ân  រ ង¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2  និង¬ ជរ�©  ភិA ល÷�
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សt�  ប់កិច្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រ�្វ �C គីÆើម្ប ីលុបបំA ត់	 រជួញដូរb� ្ត ី និង
កុ� រ និងជួយស¤£ �  ះជនរង��  ះពី	 រជួញដូរ។ �� សួងកិច្ច 	 រz រីA ន
ចុះហត្ថ ̀ �y ើ̀	 រe្វ ើវិ� ធនកម្ម ̀ ើកិច្ច é� ម� � ៀងរ ង¬ ជរ�©  ភិA ល
កម្ព ុ2  និងរ�©  ភិA លÙៀតa ម សt�  ប់កិច្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រ�្វ �C គី
Æើម្ប ីលុបបំA ត់	 រជួញដូរb� ្ត ីនិងកុ� រ និងជួយស¤£ �  ះជនរង��  ះពី 
	 រជួញដូរ និងA ន¹ៀបចំ��ចក្ត �ី�  ងd�ន	 រសកម្ម C ពសt�  ប់mn  ំ 
២០១៣-២០១៤។

លទ្ធ ផលl�លស!�  ច នបញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យរបស់រាជរដ្ឋ ាភិ
 លន្ទ ាប់

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ u� ��សកម្ព ុ2 ស្ថ ិត¥ ើ̀វិថី§�លនឹង
សR�  ចA ននូវសមធម៌^�នឌ័រd្ន �ក	 រសិកX  អប់រំ� ំងក�� ិតមធ្យ មសិកX  
ទុតិយភូមិនិងក�� ិតឧត្ត មសិកX  ។ ទន្ទ ឹមនឹង��ះកម្ព ុ2 ក៏សR�  ចA ននូវ
សមC ព^�នឌ័រ¥ ក្ន ុង	 រp រ§�លទទួលA ន��  ក់កV �  ក្ន ុងវិស័យ
កសិកម្ម  និងវិស័យឧសX  ហកម្ម ។ À ះបី2 មិន� នសមC ព^�នឌ័រក្ន ុង
	 រp រ§�លទទួលA ន��  ក់កV �   ក្ន ុងវិស័យ�� កម្ម ក៏w យបុ៉Ê្ត �C គ
Ë� ើនb� ្ត ីu� កបK ជីវកម្ម w យខ្ល ួនឯងក្ន ុងវិស័យ�� កម្ម ។ b� ្ត ីក្ន ុងវិស័យ
រដ្ឋ A ល7 g រណៈកំពុងÁ�� នចំនួន�ើនvើង2 លំ� ប់។ % មរយៈ
និzn  	 រកំ|ើន��ះកម្ព ុ2 នឹងK ចសR�  ចA នចំណុច* ¥ mn  ំ២០១៥
À ះបី2 	 រ[ ះQ n  តឃុំសp្ក  ត់នឹងu� é� ឹត្ត ក្ន ុងmn  ំ២០១៧¿ើយ	 រ[ ះ
Q n  តz � ើស¹ីសតំa ង¬ b� ្ត នឹង¹ៀបចំe្វ ើ¥ mn  ំ២០១៨ក៏w យ។ w យ
ä�កចំណុច* ��	 រប8្ក ើនចំនួនb� ្ត ីឱ្យ � ន	 រយល់ដឹងពី) លនj A យ
អភិវឌ្ឍ ន៍របស់រ�©  ភិA ល2 ពិ��សចំ|�ះដឹង¼ ក់ព័ន្ធ នឹងអំ�ើហិងX  ̀ ើ
b� ្ត ីគឺ2 បទឧ�� ិដ្ឋ កម្ម Î� �វA នសR�  ចរួច¿ើយ។

C ពu� ឈម៖C ពu� ឈម៖ À ះបី2 វឌ្ឍ នC ព2 Ë� ើនÎ� �វA នe្វ ើឱ្យ �ើតvើងក្ត ី 
2 រួមអY�  ចូលរួមរបស់b� ្ត ី និងបុរសក្ន ុង	 រសិកX  អប់រំ¥ Á�� នចំនួន
ទាប ក្ន ុងបរិបថកិច្ច អភិវឌ្ឍ និងl�  យ គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១៥។ 
ទន្ទ ឹមនឹង��ះ គ�G  ត¥ % មí�ត្ត ¥ Á�បន្ត � ន។ 	 រមិន� នសំC រសិកX  
អប់រំ�� ប់Ç�  ន់¥ ក�� ិតl�  យក�� ិតបឋមសិកX   គឺ2 ¿�តុផលដ៏សំy ន់
§�លe្វ ើឱ្យ 	 របន្ត សិកX  � នក�� ិត� ប។ ក្ន ុងន័យ��ះ	 រមិន� នមូលធន
មនុស្ស �� ប់Ç�  ន់នឹង2 ¿�តុផលបង្ក ឱ្យ � នផលិតC ព� ប។ ស� � Î� 
��b� ្ត ី§�លe្វ ើ	 រក្ន ុង�� �7 រw យâÒ  ន��  ក់កV �  � នចំនួនË� ើន e្វ ើឱ្យ � ន
	 រប៉ះ¼ ល់ដល់កំ|ើនទីផX  រពលកម្ម 2 ពិ��សl�  យmn  ំ២០១៥។

) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល៖) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល៖ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 �្ត �2á  ចិត្ត 
¸៉ ងមុត� ំក្ន ុង	 រសR�  ចឱ្យ A នយុគC ព^�នឌ័រ ¥ ក្ន ុងដំ|ើរ	 រ
អភិវឌ្ឍ u� ��ស2 តិ។ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងបន្ត ផ្ត ល់C ពអង់K ចដល់b� ្ត ីu� កប
w យu� សិទ្ធ C ព ¥ ��ល§�ល��ដ្ឋ កិច្ច � នកំ|ើនu� កបw យចីរC ព
និងបរិ  ̧ ប័ន្ន ដូច� នå�ង¥ ក្ន ុងយុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណo ¬ ជរ�©  ភិA ល
បន្ត ផ្ត ល់K ទិC ពខ្ព ស់ដល់កំ|ើនu� កបw យបរិ  ̧ ប័ន្ន ។ 2 មួយân  ��ះ
រ�©  ភិA លA ន¹ៀបចំd�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត z រីរតនៈ§�ល� ន) លបំណង
ផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំa ចដល់b� ្ត ី % មរយៈ	 រពØ� ឹងជំz ញ 	 ï នុវត្ត C ព 
� ំង	 រp រ� នកV �   និងមិន� នកV �   និង	 រប8្ក ើនចំនួនb� ្ត ីក្ន ុង¬ ជ	 រ
សុីវិល និង	 រិ  ̧ ល័យ7 g រណៈ។ រ�©  ភិA ល ក៏A ន¹ៀបចំនិង� ក់ឱ្យ 
~� ើ��  ស់�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿនគ.អ.ស. សំ* ជំរុញ	 រp រ §�ល¥ ��ស
សល់មិន� ន់A នសR�  ច។ ¬ ជរ�©  ភិA លក៏A នអនុវត្ត ចõ  ប់ស្ត ីពី	 រទប់
7្ក  ត់អំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រ និងកិច្ច 	 រ¼ រជនរង��  ះ ចõ  ប់ស្ត ីពី
	 របØ� ្ក ាបអំ�ើជួញដូរមនុស្ស  និង	 រe្វ ើK ជីវកម្ម ផ្ល ូវ��ទé� ម� ំងd�ន	 រ
សកម្ម C ព2 តិ ើ̀កទី១ ស្ត ីពី	 រទប់7្ក  ត់អំ�ើហិងX  ̀ ើb� ី្ត ។និសិត្ស 7 កលវិទ�  ល័យកំពុងពិC កX  ក្ន ុង��លសិកX  ̂ �នឌ័រ-¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

4

AោលCៅទី៤ កាត់បន្ថ យអ]� ាមរណភាពកុមារ 

¥ ក្ន ុង) ល* ��ះ � នចំណុច* ចំនួន៤ គឺ ៖

១. 	 ត់បន្ថ យអY�  មរណC ពកុ� រK យុl�  ម១mn  ំឱ្យ A ន¼ ក់
កa្ខ  លរ ងmn  ១ំ៩៩៨ និងmn  ២ំ០១៥។ 

២. 	 ត់បន្ថ យអY�  មរណC ពរបស់កុ� រK យុl�  ម៥mn   ំ ឱ្យ A ន
¼ ក់កa្ខ  លរ ងmn  ១ំ៩៩៨ និងmn  ២ំ០១៥។  

៣. ប8្ក ើន	 រផ្ត ល់៉ ក់7 ងំដល់កុ� រឱ្យ A ន៩០%។ 

៤. ប8្ក ើន	 របំ� w ះ�Õ  យដល់កុ� ររហូតK យុ៦� ឱ្យ A ន៧០%។

៤.១ មរណភាពរបស់កុមារ និងកុមារអាយុ1� ោម៥ឆ្ន ាំ

u� ��សកម្ព ុ2 សR�  ចA ននូវវឌ្ឍ នC ពគួរឱ្យ កត់ស�£  ល់ក្ន ុង	 រ	 ត់
បន្ថ យអY�  មរណC ពកុ� រK យុl�  ម១mn   ំ និងកុ� រK យុl�  ម៥mn  ។ំ 
រូបC ពទី២.២១ បp³  ញពី	 រ	 ត់បន្ថ យអY�  មរណC ពរបស់កុ� រ ក្ន ងុ
រ ងmn  ២ំ០០០ និងmn  ២ំ០០៥។ ��ះ� នន័យo ចំណុច* ��គ.អ.ស.ក. 
Î� �វA នសR�  ចមុន	 លកំណត់§�ល2 សមិទ្ធ ផលមួយសt�  ប់��ដ្ឋ កិច្ច 
§�ល� នចំណîល� បនិងl�  យស¢£ �  ម។ ចំណុច* អY�  មរណC ព
របស់កុ� រ Î� �វA នប8្ក ើតvើងក្ន ងុmn  ១ំ៩៩៨w យ� នមូល�©  ន ើ̀ជំ¹ឿន
ទូù នូវu� 2 ¬ b� ្ត mn  ១ំ៩៩៨។ j ង% មជំ¹ឿន��ះអY�  មរណC ព
កុ� រK យុl�  ម១mn   ំ� ន១២៤z ក់¥ ក្ន ងុmn  ១ំ៩៩៨។ វិទ�  7�  ន2 តិ
ស្ថ តិិA នទទួល7£  ល់o  អ8្ក �តសុខC ពដូច2 អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និង
សុខC ពកម្ព 2ុ K ចផ្ត ល់លទ្ធ ផលល្អ u� �ើរ2 ងជំ¹ឿនu� 2 ជន។ បុ៉Ê្ត � 
ចំណុច* សt�  ប់អY�  មរណC ពកុ� រ¥ mn  ំ២០១៥¥ Á�មិន� ន	 រ
ÝG  ស់ប្ត ូរÀ ះបី2 អ8្ក �តសុខC ពនិងu� 2 7 b� ្ត កម្ព ុ2 បp³  ញពីតួ �̀ខ
<្ស �ងân  ក៏w យ។

រូបA ព២.២.១ ៖ និ?�  � ររបស់អD�  មរណA ពកុv រ និងកុv រM យុ 
¸�  ម៥��  ំ E ��  ំ២០០០ ��  ំ២០០៥ ��  ំ២០១០ និង��  ំ២០១៥
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u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០០០ mn  ំ២០០៥ និងmn  ំ២០១០ 

	 រ	 ត់បន្ថ យអY�  មរណC ពកុ� រK យុl�  ម៥mn  ំ e្វ ើឱ្យ កម្ព ុ2 
សR�  ចA នចំណុច* ��គ.អ.ស.ក. មុន	 លកំណត់៥mn  ំ (រូបC ព
ទី២.២២)។ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត និងសុខC ពកម្ព ុ2 mn  ំ២០១០បp³  ញពី
វឌ្ឍ នC ព2 Ë� ើនដូច2 	 រ��� ំមុន��លសt�  ល និងl�  យ��ល
សt�  ល§�ល2 មូល¿�តុe្វ ើឱ្យ gG  ក់ចុះអY�  មរណC ព� រក និងកុ� រ 
K យុl�  ម៥mn  ំ។ ឧ� ហរណ៍ស� � Î� � រក§�លសt�  លw យបុគ្គ លិក

សុខC ពជំz ញA ន�ើនពី៤៤% ក្ន ុងmn  ំ២០០៥ ù  ៧១% ក្ន ុងmn  ំ
២០១០។ ទិន្ន ន័យu� ព័ន្ធ ពត៌� នរបស់�� សួងសុy ភិA លបp³  ញo 
ស� � Î� ��ះA ន�ើនដល់៧៥% ¥ mn  ំ២០១២។ ស� � Î� � រក
§�លA នសt�  ល¥ មន្ទ ីរ��ទ្យ ឬមណ¦ លសុខC ពA ន�ើន2 ងពីរដង
ពី២២% ¥ mn  ំ២០០៥ù ៥៤% ¥ mn  ំ២០១០j ង% មអ8្ក �តu� 2 
7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2 ។ ស� � Î� ��ះA ន�ើនដល់៦៦% ¥ 
mn  ំ២០១២។ វឌ្ឍ នC ព��ះË� ើន�ើត� ន¥ តំបន់ទីu� ជំុជន§�ល� ន
� រកu� � ណ៨៦% A នសt�  ល¥ មណ¦ លសុខC ពw យä�ក¥ 
តំបន់ជនបទ� ន� រកតិច2 ង៥០% A នសt�  ល¥ មណ¦ លសុខC ព។ 
	 រអប់រំរបស់b� ្ត ីÆើរតួz ទីសំy ន់ក្ន ុង	 រ�្វ �ងរក	 រសt�  ល% ម��ប
Ù�ជ្ជ 7 b� ្ត ទំ�ើប។ ើ̀សពី��ះ�ៀតគំនិតផ្ត ួច<្ត ើមរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល
ក្ន ុង	 រផ្ត ល់	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត ដល់��ទ្យ ឆ្ម ប� ប់% ំងពីmn  ំ២០០៦មក និង
	 រផ្ស ព្វ ផX  យពី	 រសt�  ល¥ % មមណ¦ លសុខC ពA នជួយជំរុញដល់
	 រសR�  ចA នសមិទ្ធ ផល��ះ។ រូបC ពទី២.២២បp³  ញពីទិន្ន ន័យí�ត្ត 
ស្ត ីពីអY�  មរណC ព� រក និងកុ� រK យុl�  ម៥mn  ំ¥ �� ប់í�ត្ត � ំង
អស់។ í�ត្ត 2 Ë� ើន¥ មិន� ន់សR�  ចA ននូវចំណុច* គ.អ.ស.ក. 
ដូច2 í�ត្ត ¥ តំបន់C គy ង�ើង និងជុំវិញបឹងទ�្ល �7 ប2 Æើម ដូច
��ះ	 រp របzì  ប់ គឺ	 របំA ត់គ�G  តវិសមC ព¥ í�ត្ត � ំង× ះ។

b្ត � ីកំពុងថ្ល ឹងទម្ង ន់� រកz ��លÎ� �តពិនិត្យ សុខC ព-í�ត្ត �� ��ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 
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រូបA ពទី២.២២ ៖ អD�  មរណA ពកុv រ និងកុv រM យុ¸�  ម៥��  ំ
ទិន្ន ន័យ% ម� ជ� នីH�ត្ត 

u� ភព៖ អ8្ក �តសុខC ព និងu� 2 7 b� ្ត កម្ព ុ2  mn  ំ២០១០

អY�  មរណC ពរបស់កុ� រl�  ម១mn  ំ និងកុ� រK យុl�  ម៥mn  ំ� ន
ទំz ក់ទំនងân  ù វិញù មក និង� នទំz ក់ទំនង2 មួយអY�  C ព�� ី�� 
និងក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជន (រូបC ពទី២.២៣)។ ¥ ��ល
អY�  C ព�� ី�� A នgG  ក់ចុះ7�  នC ព��មរណC ពកុ� រនឹងA នu� �ើរ
vើងផង§�រ។ បº³  កង្វ ះK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រ និងC ព�� ី�� ក៏� ន
ទំz ក់ទំនងân  ផង§�រ។ ដូច��ះ 	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី��  ្រ គឺ2 	 រp រ
ស្ន ូលសt�  ប់សR�  ចA ន) ល* ទី១ ដល់ទី៤ �� គ.អ.ស.ក.។

�� សួងសុy ភិA លA នបº   ក់o  បº³  u� ឈមសំy ន់z ��ល
បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះគឺអY�  មរណC ព� រក�ើប�ើត (	 រ7G  ប់��ល�ើតA ន
២៨÷្ង �ដំបូង§�ល2 d្ន �កមួយសំy ន់ ��អY�  មរណC ពរបស់� រក)។ 
បº³  ��ះត�� �វឱ្យ � នអន្ត ¬ គមន៍Æើម្ប ីជួយទប់7្ក  ត់ជំងឺឆ្ល ង	 រសt�  ល
មិន�� ប់� និង	 រស្ទ ះដ8្ហ ើមរបស់� រក��លសt�  ល។ អន្ត ¬ គមន៍� ំង
× ះរួម� ន	 រ	 រ¼ រជំងឺ+�% ណុស 	 រផ្ស ព្វ ផX  យពី	 រសt�  ល 
¥ % មមណ¦ លសុខC ព	 រពØ� ឹងជំz ញរបស់បុគ្គ លិកសុខC ព និង 
	 រពØ� ឹងu� ព័ន្ធ ផ្ត ល់	 រu� ឹកX  ជំងឺ និង	 រពØ� ឹងគុណC ព��	 រ��� ំ 
សុខC ព។

រូបA ពទី២.២៣ ៖ ចំi ត់Q�  ក់អD�  មរណA ពកុv រ និងកុv រM យុ
¸�  ម៥��  ំ (% មH�ត្ត ) និងក� ិតជីវA ពរស់E របស់=� < ជនE 
កម្ព ុ< ��  ំ២០១០

u� ភព៖ អ8្ក �តសុខC ព និងu� 2 7 b� ្ត កម្ព ុ2  mn  ំ២០១០

៤.២ ការផ្ត ល់ថ្ន ាំបង្ក ារជំងឺសO� ាប់កុមារ

កុ� រ�n  ក់ទទួលA ន៉ ក់7 ំង��ញ �̀ញ u� សិន�ើទទួលA ន៉ ក់
7 ងំជំងឺរ��ង ៉ ក់7 ងំDTC¸៉ ងតិចបី ើ̀កសt�  ប់	 រ¼ រជំងឺy ន់7G  ក់ 
ជំង+ឺ�% ណុស និងជំងឺក្អ ក� ន់ ៉ ក់7 ំង�� ុនស្វ ិត���ើងឱ្យ A ន¸៉ ង 
តិចបី`ើក និង៉ ក់7 ំងជំងឺក� � ្ជ ិលមួយ ើ̀ក។ ៉ ក់7 ំង� ំង��ះ Î� �វ
ផ្ត ល់ជូនកុ� រ¥ ��លពួក��ស្ថ ិត¥ K យុមួយmn  ំ។ � ប់% ំងពីmn  ំ២០០៦
កម្ម វិធី2 តិផ្ត ល់on  ំបp្ក  រA នជំនួស៉ ក់7 ំងDTCw យ៉ ក់7 ំង+�Y�  ៉ ឡង់ 
§�លរួម� នDTC និង៉ ក់7 ំង	 រ¼ រ�� ុនÝÕ  7 យបក្ស ី u� � �ទB (Hib) 
និង៉ ក់7 ំងប៉ង់% ៉ ឡង់§�លរួម� នDTC, Hib, និងó្ល ើមu� ��ទ B(HepB)។

ស� � Î� កុ� រK យុពី១២-២៣� u� � ណ៧៩% ទទួលA ន
៉ ក់7 ំង�� ប់មុខ។ ��ះ2 លទ្ធ ផលល្អ u� �ើរ2 ងmn  ំ២០០៥ §�ល� ន
កុ� រu� � ណÁ�៦៧% ក្ន ុង�� ុមK យុដូចân   §�លទទួលA ន៉ ក់7 ំង
�� ប់មុខ។ កុ� រË� ើន2 ង៩០% A នទទួល៉ ក់7 ំង BCG ៉ ក់7 ំង
+�ត¬ ៉ ឡង់ឬប៉ង់% ៉ ឡង់ពីរ ើ̀ក និង៉ ក់7 ំង�� ុនស្វ ិត��� ើងពីរ`ើក 
(ចំណុច* គ.អ.ស.ក.  mn  ំ២០១៥ សt�  ប់ DPT3Î� �វA នចំនួន៩៥%)។ 
ស� � Î� កុ� រទទួលA ន៉ ក់7 ំង+�% ៉ ឡង់ និង៉ ក់7 ំង�� ុនស្វ ិត��
�ើង`ើកទីបី� នចំនួន៨៥%។ កុ� រË� ើន2 ង៩៣% A នទទួល
៉ ក់7 ំងHepatitis 0(ចំណុច* គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១០ គឺ៩៥%)¿ើយ
កុ� រ៩៣% ទទួលA ន៉ ក់សំុាងក� ្ជ � ិល (ចំណុច* ��គ.អ.ស.ក. 
គឺ៩៥%)។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

	 រទទួលA ន៉ ក់7 ំង�� ប់មុខ��  u� �ល% ម	 រអប់រំរបស់� % ។ 
� នÁ�u� � ណ៥៨% ក្ន ុងចំÈ មកុ� រ§�ល� ន� % មិន� ន	 រអប់រំ
ប៉ុÈû  ះ§�លទទួលA ន៉ ក់7 ំង Á�អY�  ��ះ� នក�� ិតខ្ព ស់បន្ទ ិច 
(៨០%) ចំë ះកុ� រ§�ល� ន� % ទទួលA ន	 រអប់រំក�� ិតបឋមសិកX   
និង៨៨% ចំë ះកុ� រ§�ល� ន� % � ន	 រអប់រំដល់ក�� ិតមធ្យ មសិកX  
ឬខ្ព ស់2 ង��ះ។ j ង% មអ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពmn  ំ២០១០
7�  នC ពជីវC ពរស់¥ របស់�� �7 រនីមួយៗ � នទំz ក់ទំនងជិតស្ន ិត2 
មួយនឹង	 រទទួលA ន៉ ក់7 ំង។ u� 2 ជនរស់¥ ទីu� ជំុជនទទួលA ន
៉ ក់7 ំងu� �ើរ2 ងu� 2 ជន¥ តំបន់ជនបទ។ 	 រទទួលA ន៉ ក់7 ំង
�� ប់មុខ� នu� � ណ៨៦% ក្ន ុងតំបន់ទីu� ជំុជន និង៧៧% សt�  ប់
តំបន់ជនបទ។ សរុបមក 	 រទទួលA ន៉ ក់7 ំង��ះ K b� ័យ ើ̀	 រ
អប់រំរបស់� % 7�  នC ព��ដ្ឋ កិច្ច របស់�� �7 រ និងទី% ំងរស់¥ ។ 7 រ
��ះបº   ក់o 	 រលុបបំA ត់C ព�� ី�� 	 រអប់រំរបស់b� ី្ត និងលទ្ធ C ពក្ន ុង
	 រទទួលA ន��  គឺ2 ចំណុចសំy ន់��សុខC ពកុ� រ និងសុខុ� លC ព
�� �7 រ។

សt�  ប់គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១៥សូចz ករ� ំង��ះA នសR�  ចរួច¿ើយ
ឬស្ថ ិត% ម) ល* §�លនឹងÎ� �វសR�  ចA ន។

	 របំ� w ះ�Õ  យ គឺ2 	 រp រ��ញនិយម¥ កម្ព ុ2 ។ ក្ន ុងឆ្ន ា ំ
២០១០ កុ� រl�  មK យុ៦� u� � ណ៧៤% §�លA នទទួល	 រ
បំ� w ះ�Õ  យ។ ��ះ2 	 រ�ើនvើងដ៏គួរឱ្យ កត់ស�£  ល់ eៀបនឹង 
mn  ំ២០០៥ ¥ ��ល§�លលទ្ធ ផលអ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2 
A នបp³  ញo � នÁ�u� � ណ៦០% បុ៉Èû  ះ។ � ន� រកK យុl�  ម
៦�u� � ណ៣% បុ៉Èû  ះ§�លមិនA នទទួល	 របំ� w ះពី�Õ  យក្ន ុង
mn  ំ២០១០។ កុ� រ�្ទ ើរ� ំងអស់ទទួលA ន	 របំ� w ះ¥ ��ល� ប់
កំ|ើតក្ន ុងmn  ំទី១ បុ៉Ê្ត � ¥ ��ល� នK យុពី៦-៩ � C គË� ើន��កុ� រ
� w ះទទួលA នK L របÊ្ថ �មô�  ពីទឹកw ះ�Õ  យ។ 	 របំ� ទឹក) 
មិន��ញនិយម��ក្ន ុងu� ��សកម្ព ុ2  បុ៉Ê្ត � A ន�ើនvើង¸៉ ងyG  ំង� ប់
% ំងពីmn  ំ២០០៥។ កុ� រ១៤% §�ល� នK យុតិច2 ង៦ �A ន� ទឹក
w ះ)  eៀបនឹង១១% ក្ន ុងmn  ំ២០០៥។ កុ� រ§�លgG  ប់ទទួលA ន	 រ
បំ� w ះ� នក្ន ុងច×G  ះពី៨៧% ក្ន ុងí�ត្ត មណ¦ លគិរី និងរតនគិរី
ù ដល់៩៩% ¥ í�ត្ត 7
  យ¹ៀង។ u� � ណ២/៣��កុ� រទទួលA ន
	 របំ� w ះ�Õ  យក្ន ុងរយៈ��ល ១| ៉ ងបzì  ប់ពី� ប់កំ|ើត¿ើយ� ន

u� � ណ៨៩% ទទួលA ន	 របំ� ក្ន ុងរយៈ��ល១÷្ង �បzì  ប់ពី	 រ� ប់
កំ|ើត។ 2 ទូù 	 រ� ប់<្ត ើមបំ� w ះឱ្យ A នm ប់ គឺ2 	 រ��ញ
និយមសt�  ប់កុ� រw យ�Õ  យរបស់ពួក��ទទួលA ន	 រ·�z ំពីបុគ្គ លិក
សុខC ព¥ ��លសt�  ល។

ពិនិត្យ 2 រួម ចំណុច* គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១៥A នសR�  ចរួច¿ើយ។

លទ្ធ ផលl�ល នស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យ
របស់រាជរដ្ឋ ាភិ ល

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖ u� ��សកម្ព 2ុ A នសR�  ចនូវសូចz ករ 
�្ទ ើរ� ំងអស់§�ល¼ ក់ព័ន្ធ នឹងសុខC ពកុ� រអY�  មរណC ពរបស់កុ� រ
អY�  មរណC ពកុ� រK យុl�  ម៥mn  ំ៉ ក់7 ំងបp្ក  រជំងឺនិង	 របំ� កូន
w យទឹកw ះ�Õ  យ។

C ពu� ឈម ៖C ពu� ឈម ៖ គ�G  ត¥ % មí�ត្ត � ក់ទងនឹងសូចz ករសុខC ព
កុ� រ គឺ	 រឆ្ល ុះបº �  ំងពីក�� ិតជីវC ពរស់¥ ã� ព្យ សម្ប ត្ត ិ និង	 រពØ� ីក
�� មិន�្ម ើân  §�លត�� �វឱ្យ � ន	 រលុបបំA ត់គ�G  ត��ះ។

) លនj A យ¬ ជរ�) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖A ល ៖ ថ្វ ីត្ប ិតÁ�វឌ្ឍ នC ព2 Ë� ើនÎ� �វ
A នe្វ ើឱ្យ �ើត� នក្ត ី កម្ព ុ2 ¥ Á�� នអY�  មរណC ព� រក និងកុ� រ
K យុl�  ម៥mn  ំខ្ព ស់eៀបនឹងបa្ខ  u� ��សដ¶��ៀត¥ ក្ន ុងតំបន់¿ើយ
	 រ�� បដណ្ណ ប់ និងគុណC ព�� សុy ភិA ល¥ មិន� ន់A ន�្ល ើយតប
�� ប់Ç�  ន់ù នឹងត�� �វ	 រ¥ vើយ។ យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណរបស់
¬ ជរ�©  ភិA លA ន� ក់��ញកម្ម វិធីសុy ភិA លចំនួន១០ចំណុច§�ល
¼ ក់ព័ន្ធ ù នឹងសុខC ព� រក និងកុ� រ។ កម្ម វិធី��ះបº   ក់o  សុខC ព
� រក និងកុ� រ រួម� ំង7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ នឹងÎ� �វA ន ើ̀កកម្ព ស់
% មរយៈ	 រពØ� ឹងគុណC ពនិងu� សិទ្ធ C ព 	 រ��� ំសុខC ពបន្ត ពូជ
	 រសt�  លកូន�� â ំ¼ រ� រក និងកុ� រw យßÕ  ត ើ̀	 រពØ� ីក
វិ7 លC ព�� បដណ្ណ ប់��	 រសt�  លកូនw យឆ្ម ប និង�� ���ទ្យ ជំz ញ
	 រពØ� ីក�� ស¤£ �  ះបzì  ន់d្ន �កសម្ភ ព និង�� ��� ំ� រក	 រពØ� ីក
�� ផ្ត ល់មe�  A យពន�  រកំ|ើត	 រប8្ក ើនអY�  �� បដណ្ណ ប់��	 រផ្ត ល់
៉ ក់7 ំងបp្ក  រជំងឺដល់កុ� រ2 ពិ��ស៉ ក់7 ំងជំងឺក� � ្ជ ឹល និងជំងឺ+�% 
ណîស	 រផ្ត ល់មី�� �7 រ2 តិ និងជីវ2 តិដល់� រកK យុ១០០០÷្ង �ដំបូង
និង�� ��� ំព�  A លជំងឺកង្វ ះK L រូបត្ថ ម្ភ ធ្ង ន់ធ្ង រ។

ម�្ត � ីសុy ភិA លកំពុងផ្ត ល់on  ំបp្ក  រដល់សិស្ស ¥ 7 ï ¹ៀន-í�ត្ត កំពង់� ម
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

AោលCៅទី៥ ការq្វ ើឱ្យ P� �ើរvើងសុខភាពមាតា

គ.អ.ស.ក. កំណត់��ញនូវសូចz ករ� ំង៦ សt�  ប់ ស់ស្ទ ង់សុខC ព
� %  ដូចy ងl�  ម៖

១. អY�  មរណC ព� % (១០០.០០០ក្ន ុងកំ|ើតរស់) ចំណុច
* mn  ំ២០១៥ គឺ ២៥០។

២. ស� � Î� b� ្ត ីសt�  លកូនw យបុគ្គ លិកសុy ភិA លជំz ញ 
(%) ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ ៨៧។

៣. អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប - ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ៣z ក់។

៤. ស� � Î� b� ្ត ី§�លA ន¹ៀប	 រ និងA ន~� ើ��  ស់វិធីពន�  រ
កំ|ើត(%)ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ៦០។

៥. ស� � Î� b� ្ត ី� នÓ្ទ �ë ះ§�លទទួលA ន	 រពិនិត្យ Ó្ទ �ë ះពីរ
ដងឬË� ើន2 ង w យបុគ្គ លិកសុy ភិA លជំz ញ (%)
ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ៩០។

៦. ស� � Î� b� ្ត ី� នÓ្ទ �ë ះ§�លសt�  លកូនw យe្វ ើ	 រវះ	 ត់ 
- ចំណុច* mn  ំ២០១៥ គឺ ៤។

៥.១ អ]� ាមរណភាពមាតានិងការសO� ាលកូនCោយបុគ្គ លិក
សុខាភិ� លជំនាញ

ចំណុច* ��អY�  មរណC ព ក៏ដូច2 ចំណុច* u� 2 7 b� ្ត /
សុខC ព2 Ë� ើនដ¶��ៀត§�រ Î� �វA នកំណត់ចំណុច* ឱ្យ មក¥ Î� ឹម
១៤០z ក់ក្ន ុង១០០.០០០កំ|ើតរស់w យd្អ �ក`ើជំ¹ឿនmn  ំ១៩៩៨ 
និង 	 រព�  ករណ៍w យd្អ �ក ើ̀	 រA៉ ន់7Ò  នu� 2 7 b� ្ត  e្វ ើvើង¥ 
ទសវត្ស រ៍mn  ំ១៩៩០។ w យ�ើល1 ើញពីលទ្ធ ផលអY�  មរណC ព� %  
� នចំនួនË� ើន¥ ក្ន ុង អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពmn  ំ២០០០ 
é� ម� ំង	 រពØ� ីកវិ7 លC ព�� សុy ភិA ល និង	 រ�្ល ើយតបd្ន �ក
សុy ភិA ល ¥ � នក�� ិត� ប ចំណុច* អY�  មរណC ព� %  មក២៥០ 
ក្ន ុង១០០.០០០កំ|ើតរស់។

រូបA ពទី២.២៤ ៖ និ?�  � ក្ន ងុអD�  មរណA ពv %  ��  ២ំ០០០-២០១០
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u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០០០ ២០០៥ និង២០១០

រូបC ពទី២.២៤ បp³  ញo  អY�  មរណC ព� % ¥ ក្ន ងុmn  ២ំ០០០ 
mn  ២ំ០០៥ និងmn  ២ំ០១០។% ម	 រA៉ ន់7Ò  នសt�  ប់mn  ២ំ០០០ និង
mn  ២ំ០០៥ បp³  ញo អY�  មរណC ព� % � នក�� តិខ្ព ស់2 ង៤០០
z ក់។ À ះ2 ដូច��ះក្ត  ីអY�  មរណC ព� % ថយចុះគួឱ្យ កត់ស�£  ល់ក្ន ងុ
mn  ២ំ០១០ ដល់២០៦§�ល) ល* ២៥០z ក់ ក្ន ងុmn  ២ំ០១៥នឹង
សR�  ចA ន៥mn  មុំនកំណត់។ 

¿�តុផលមួយចំនួន��	 រgG  ក់ចុះអY�  មរណC ព� %  រួម� ន៖

១. ស� � Î� b� ្ត ីសt�  លកូនw យបុគ្គ លិកសុy ភិA លជំz ញ 
និង 	 រសt�  ល¥ មូល�©  នសុy ភិA ល� នចំនួន�ើនvើង
¸៉ ងm ប់រហ័សរ ងmn  ំ២០០៥ និងmn  ំ២០១០។

២. 	 រç�លម្អ 	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឧបករណ៍ស¤£ �  ះបzì  ន់បឋម និង
	 រពិ��  ះមុន និងl�  យសt�  ល §�លÎ� �វA នគិតo  ចំណុច
� ំងអស់��ះរួមចំ·�កស¤£ �  ះជីវិត� % A នË� ើន។

៣. u� ព័ន្ធ ̀ ើកទឹកចិត្ត ឆ្ម បជំz ញសt�  ប់	 រសt�  ល¥ មូល�©  ន
សុy ភិA ល §�លÎ� �វA ន� ក់ឱ្យ អនុវត្ត ក្ន ុងmn  ំ២០០៦ w យ
�� សួងសុy ភិA ល។

៤. 	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង��7�  នC ពក�� ិតសិកX   និងចំ|�ះដឹង
របស់� % ។

w យä�ក 	 រវិC គលម្អ ិតបÊ្ថ �មអំពីអY�  មរណC ព� %  % ម
បa្ខ  mn  ំនីមួយៗ ក៏ដូច2 on  ក់í�ត្ត  ឬក៏	 រ��ងå�កã� ព្យ ù % ម�� ុម 
w យ~� ើ��  ស់នូវទិន្ន ន័យអ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2  គឺមិន
�� ប់Ç�  ន់× ះ��។ ដូ��្ន ះទិន្ន ន័យមូល�©  នឃំុ Î� �វA នយកមក~� ើ��  ស់ 
¿ើយលទ្ធ ផលA នបp³  ញo í�ត្ត � ច់b� ̧  ល និង� ន	 រអភិវឌ្ឍ 
តិចតួចមួយចំនួន ដូច2 í�ត្ត ស្ទ ឹង5 �  ង ð ះកុង រតនគិរី និងមណ¦ លគិរី 
� នអY�  មរណC ព� % ខ្ព ស់2 ង អY�  មធ្យ មC គ¥ on  ក់2 តិ។ C គ
រយb� ្ត ីសt�  លកូនw យបុគ្គ លិកសុy ភិA លទទួល	 របណ្ណ ុះបa្ខ  ល
� នចំនួន៥៨% ក្ន ុងmn  ំ២០០៨ និងA ន�ើនvើងដល់៧៥% ក្ន ុង
mn  ំ២០១២។ ដូ�្ន �ះ w យ�ើល1 ើញពី	 រ�ើនvើងó�រ��អY�  
មរណC ព� % × ះ កម្ព ុ2 នឹងសR�  ចA ននូវចំណុច* ៨៧% ក្ន ុង
mn  ំ២០១៥ y ងមុខ។

រូបA ពទី២.២៥ ៖ A គរយ�� ្ត ីស��  លកូន� យបុគ្គ លិកសុ� ភិ£ ល
ទទួល� របណ្ណ ុះបi្ខ  ល % មH�ត្ត  ��  ំ២០១២
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កំណត់ស�£  ល់៖ ទិន្ន ន័យon  ក់2 តិ��ះ មិនA នរួមបញ្ច ូលមន្ទ ី��ទ្យ 2 តិz z  ឬក៏ 

មណ¦ ល��� ំសុខC ពរបស់ឯកជន។  u� ភព៖  �� សួងសុy ភិA ល

b្ត � ី� នÓ្ទ �ë ះកំពុង7n  ក់¥ ឯបន្ទ ប់រង� ំមុន��លសt�  ល-í�ត្ត ស្ទ ឹង5 �  ង
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបC ពទី២.២៥ បp³  ញនូវគ�G  តខុសân  ��C គរយb� ្ត សីt�  លកូន
w យបុគ្គ លិកសុy ភិA លទទួល	 របណ្ណ ះុបa្ខ  ល¥ % មបa្ខ  ¬ ជg នី 
í�ត្ត  2 ពិ��សរ ង¬ ជg នី í�ត្ត §�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ ខ្ព ស់ និង� ប។ 
ក្ន ងុន័យ��ះ កិច្ច អន្ត ¬ គមន៍w យÝì  ល់ ù % មបa្ខ  í�ត្ត � ន	 រអភិវឌ្ឍ 
តិចតួច ដូច2 í�ត្ត ស្ទ ងឹ5�  ង ð ះកុង រតនគិរី និងមណ¦ លគិរី គឺK ចផ្ត ល់នូវ
លទ្ធ ផល§�ល� នu� សិទ្ធ C ពខ្ព ស់។

៥.២. អ]� ាផ្ត ល់កំ'ើតសរុប

អY�  ល់កំ|ើតសរុប គឺ2 ចំនួនកុ� រ §�លនឹង� ប់កំ|ើតក្ន ងុមួយ
ជីវិតរបស់b� ្ត �ីn  ក់ ឬ�Õ  យ�n  ក់ §�លផ្ត ល់កំ|ើត ឬ	 របន្ត ពូជក្ន ងុមួយជីវិត
របស់ពួកâ ត់ w យគិត� ប់ពីK យុ§�លK ចបង្ក កំ|ើតA ន បន្ត រហូតដល់
K យុចុងl�  យ��	 របង្ក កំ|ើត។ u� សិន�ើអY�  ��ះខ្ព ស់� នន័យo  
b� ្ត ី� ន	 រផ្ត ល់កំ|ើតឬចូលរួមក្ន ុងសកម្ម C ពបន្ត ពូជË� ើនក្ន ុងមួយជីវិត
របស់ពួកâ ត់ §�លសកម្ម C ព��ះ e្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់� ងំ	 រp រពលកម្ម ក្ន ងុ
វិស័យ��ដ្ឋ កិច្ច  � ងំ7�  នC ពសុខC ព é� ម� ងំm ប់ទទួលមរណC ព¥ 
វ័យ�្ម �ង។ ចំណុច* អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុបរបស់ គ.អ.ស.ក. សt�  ប់
mn  ២ំ០១៥ គឺសរុប៣z ក់ក្ន ងុមួយជីវិតរបស់b� ្ត �ីn  ក់។ 

រូបA ពទី២.២៦ ៖ អD�  ផ្ត ល់កំ½ើតសរុប
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u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០០០ ២០០៥ និង២០១០

រូបC ពទី២.២៦ បp³  ញពី	 រgG  ក់ចុះ��អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុបពីmn  ំ
២០០០ ដល់mn  ំ២០១០។ អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប¥ % មតំបន់ទីu� ជំុ
ជន A នgG  ក់ចុះយឺត2 ងអY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប¥ % មតំបន់ជនបទ
z z ។ 2 រួម À ះបី2 ចំណុច* អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុបរបស់ គ.អ.ស.ក. 
សR�  ចA នមុន	 លកំណត់ក៏w យ ក៏អY�  រ ងតំបន់ទីu� ជំុជន និង
តំបន់ជនបទ<្ស �ងៗ � នគ�G  តân  Ë� ើន §�ល� ម� រឱ្យ � ន	 រយកចិត្ត 
ទុក� ក់2 ពិ��ស។   

អY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប ក៏1 ើញ� នC ពខុសân  ¥ % មក�� ិតជីវC ព
រស់¥ របស់�� �7 រនីមួយៗ។ ក្ន ុងន័យ��ះ �� �7 រ§�ល� នជីវC ពខ្ស ត់
íX  យ� នអY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុបខ្ព ស់2 ង�� �7 រ§�ល� នជីវC ពធូរg រ 
(រូបC ពទី២.២៧)។
រូបA ពទី២.២៧៖ អD�  ផ្ត ល់កំ½ើតសរុប % មក� តិជីវA ព ��  ២ំ០១០

u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០១០

w យj ង% មវិធី7 b� ្ត ~� ៀបeៀបទំz ក់ទំនងរ ងអY�  ផ្ត ល់
កំ|ើតសរុប និងក�� ិតC ព�� ី�� % មបa្ខ  í�ត្ត នីមួយៗ [គ�G  តអY�  
ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប� នË� ើន (-) ០,៧៦]។ � នន័យo  í�ត្ត §�ល
� នអY�  �� ី�� ខ្ព ស់ í�ត្ត × ះ ក៏� នអY�  ផ្ត ល់កំ|ើតសរុបខ្ព ស់ផង§�រ
(រូបC ពទី២.២៨)។

រូបA ពទី២.២៨ ៖ អD�  ផ្ត ល់កំ½ើតសរុប% មបi្ខ  H�ត្ត  ��  ំ២០១០
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u� ភព៖ អ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០១០

b្ត � ីកំពុងបំ� w ះកូនរបស់â ត់¥ ផ្ទ ះ-í�ត្ត កa្ខ  ល
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៥.៣. ការy� ើz�  ស់វីធីសាp� ្ត ពន្យ ារកំណីតទំ ើ̂បនិងការពិb� ោះlោបល់
ពីការ|�ទាំមុន}�លសO� ាល

ក្ន ងុmn  ២ំ០០០ ក្ន ងុចំÈ មb� ្ត §ី�ល� នK យុ១៥-៤៩mn  §ំ�ល¹ៀប
	 ររួច � ន១៩% A ន និងកំពុង~� ើ��  ស់វិធី7 b� ្ត ពន�  រកំ|ើតទំ�ើប។ 
ស� � Î� ��ះA ន�ើនvើងដល់២៧,២% ក្ន ងុmn  ២ំ០០៥ និង៣៥% 
ក្ន ងុmn  ២ំ០១០។ ដូ�្ន �ះ កំ|ើនu� Ã�ល2 ១,៥%ù ២% សt�  ប់មួយ
mn  នឹំង¥ Á�2 	 រp រu� ឈមសt�  ប់កម្ព 2ុ Æើម្ប ីសR�  ចA ននូវ គ.អ.ស.ក. 
u� � ណ៦០% ក្ន ងុmn  ២ំ០១៥។

៥.៤. ការសO� ាលCោយវះកាត់

ស� � Î� b� ្ត ី� នÓ្ទ �ë ះù ទទួល	 រពិ��  ះÓ្ទ �ë ះពីរ ើ̀ក ឬ
Ë� ើន2 ង ពីបុគ្គ លិកសុy ភិA លទទួល	 របណ្ណ ះុបa្ខ  លA ន�ើនvើង
ពី៨៣% ដល់៨៧% សt�  ប់mn  ២ំ០០៩ និងmn  ២ំ០១២។ កំ|ើន��ះ គឺ
2 សº្ញ  មួយល្អ សt�  ប់	 រសR�  ចA ននូវចំណុច* របស់ គ.អ.ស.ក. 
៩០¥ mn  ២ំ០១៥។

ស� � Î� b� ្ត �ី នÓ្ទ �ë ះ ទទួលA ន	 រពិនិត្យ Ó្ទ �ë ះពីរដង ឬË� ើន 
2 ង��ះ w យបុគ្គ លិក សុy ភិA លជំz ញ A ន�ើនvើងពី ៨៣C គរយ 
ដល់ ៨៧C គរយ សt�  ប់mn  ំ២០០៩ និងmn  ំ២០១២។ កំ|ើន��ះ 
គឺ2 សº ្ញ  មួយល្អ  បុ៉Ê្ត �� ម� រនូវ	 រព�្ល ឿន សt�  ប់	 រសR�  ច A ននូវ 
ចំណុច* របស់ គ.អ.ស.ក. ¥ mn  ំ២០១៥ គឺ ៩០។

	 រ�ើនvើងក្ន ុង	 រសt�  លកូនw យe្វ ើ	 រវះ	 ត់ បp³  ញពីC ព 
ស្ម ុគ7Ò  ញz z  និង L និភ័យ ខ្ព ស់ចំë ះសុខC ព�Õ  យ និង� រក §�ល 
� ំA ច់� ម� រនូវសំC រៈ និងបរិ	�  រ�� ប់Ç�  ន់សt�  ប់ e្វ ើ	 រវះ	 ត់។ 
ស� � Î� ��	 រសt�  លកូនw យe្វ ើ	 រវះ	 ត់ A ន�ើនvើងពី០.៧៧
C គរយ ¥ mn  ំ២០០៨ ù ២.៨៣C គរយ ¥ mn  ំ២០១២ eៀបនឹង
ចំណុច* §�ល� ន ៤C គរយ ¥ mn  ំ ២០១៥។ ¥ ��ល§�ល	 រ
� នÓ្ទ �ë ះ និង	 រសt�  លកូន គឺ2 ដំ|ើរ	 រ ធម្ម 2 តិ × ះ	 រ បក
Ü�  យz z  Î� �វe្វ ើvើងw យu� ុងu� យ័ត្ន  2 ពិ��សក្ន ុងករណី§�ល 
អY�   សt�  លកូន ើ̀សពី ៥C គរយ ពី4�  ះo  វិធីវះ	 ត់ Î� �វA ន 
អនុវត្ត ក្ន ុងករណី §�ល� % ពិA ក ក្ន ុង 	 រសt�  ល w យធម្ម %  ឬ 
ធម្ម 2 តិ។

=� អប់ទី ២.១០៖ សំA រៈនិងបរិ�¾  រនិង� រ\� ើ]�  ស់j�~ ¿�¥ ំ 
សុខA ព

� ប់ពីmn  ំ២០០៧មក u� 2 ជនរស់¥ ¥ % មភូមិ2 Ë� ើន កត់ 
ស�£  ល់o  �� ��� ំសុខC ព� នC ពu� �ើរvើង។ មជ្ឈ មណ¦ ល 
សុខC ព2 Ë� ើន Î� �វA នក7 ងvើង w យ� នបុគ្គ លិកជំz ញ 
u� � ណ2  ៨-១០ z ក់ (ô�  |៉ ង  និង ��ញ |៉ ង) ក្ន ងុមជ្ឈ មណ¦ ល 
សុខC ពនីមួយៗ។ បុគ្គ លិក� ំងអស់× ះ A នជួយ��� ំសុខC ព 
� % §�ល�ើបÁ�ផ្ត ល់កំ|ើត និងកូនតូចៗ A ន¸៉ ងល្អ  w យ
ពួកâ ត់e្វ ើ	 ររហូតដល់| ៉ ងឈប់សt�  ក។ C ពu� �ើរvើង ក៏រួម 
បញ្ច ូលនូវចំ|�ះដឹង និង លទ្ធ C ព �្វ �ងរក�� ��� ំសុខC ព។ 
ដូ��្ន ះ បa្ខ  b� ី្ត � នÓ្ទ �ë ះ � នទំនុកចិត្ត Ë� ើនពីសុវត្ថ ិC ព ពី4�  ះ 
o ពួកâ ត់K ច ដឹងពី កÊ្ល �ងa  §�លពួកâ ត់K ច�្វ �ងរកជំនួញ 
� ន់��ល¥ ��ល§�ល� នបº³  ។ ក្ន ុងន័យ��ះ§�រ ភូមិនីមួយៗ 
� ន �� ុមâ ំã�  ��  សុខC ព ភូមិ ចំនួន ២z ក់ K ច2 b� ី្ត  ឬបុរស 
w យÎ� �វA ន[ ះQ n  ត2 ស� ជិក។ ពួកâ ត់� នC រកិច្ច សំy ន់ 
សt�  ប់ ផ្ត ល់ 	 រ u� កឹX  អំពីវិធី7 b� ្ត ពន�  កំ|ើតទំ�ើប គុណសម្ប ត្ត ិ 
��	 រe្វ ើ+�ស្ត 2 �ៀង� ត់ មុន� នÓ្ទ �ë ះ ក៏ដូច2  អត្ថ u� j ជន៍ 
��	 របំ� កូនw យទឹកw ះ�Õ  យ 	 របញ្ជ ូនអ្ន កជំងឺù មន្ទ ីរ��ទ្យ  
រួម� ំង	 រ	 រ¼ រជីវិតកុ� រតូច w យ	 រ ទទួលA នon  ំ៉ ក់7 ំង 
ឱ្យ A ន�� ប់មុខ។

�្ទ ើរÁ�b� ្ត ី��ញវ័យបន្ត ពូជ� ំងអស់ យល់ពី�� កម្ម សុខC ព 
បន្ត ពូជ §�លផ្ត ល់w យមជ្ឈ មណ¦ លសុខC ព។ �� កម្ម  w យ 
ឥតគិត÷្ល �� ំង× ះ រួម� ន៖ 	 រe្វ ើ+�ស្ត មុន� នÓ្ទ �ë ះ Ç�  ប់on  ំ 
ជីវ2 តិ §�ក និងហ្វ ូលិកK សីុដ ចំនួន ៩០Ç�  ប់ និង អត្ថ u� j ជន៍
��	 រផ្ត ល់កំ|ើតកូនw យបុគ្គ លិក��ទ្យ  � នជំz ញ។ សt�  ប់ 
រយៈ��ល ២ឬ៣ mn  ំកន្ល ងមក��ះ b� ី្ត មួយចំនួន §�លផ្ត ល់កំ|ើត
w យឆ្ម ប~� ើ��  ស់វិធី7 b� ្ត បុ¬ ណ Î� �វA នបញ្ជ ូនù  មន្ទ ីរ��ទ្យ  
ប�្អ �កon  ក់í�ត្ត  ក្ន ុងករណីស¤£ �  ះបzì  ន់។ ដូ��្ន ះ ករណី��ះ គឺ2   
��¹ៀនសt�  ប់b� ី្ត � នÓ្ទ �ë ះដ៏¶� Æើម្ប ីu� កឹX  2 មួយបុគ្គ លិក��ទ្យ  
ជំz ញ។ �� កម្ម  §�លផ្ត ល់w យ មណ¦ លសុខC ព ដូច2  
អត្ត ចរិកបុគ្គ លិក ��ទ្យ  និងត�G  C ព��ត®្ល � � នC ពu� �ើរvើង
2 ងបa្ខ  mn  ំមុនៗ។ ¬ ល់ត®្ល ��� 	 រ ចំa យz z  Î� �វA នផX  យ 
� ក់¥ ជº   ំង។ ឧ� ហរណ៍៖ u� 2 ជន�� ី�� 2 ពិ��សb� ី្ត  §�ល 
ទទួលA ន	 រ â ំ¼ រ ពីមូលនិធិ សមធម៌ មិនÎ� �វA នយក÷្ល ���  
ឬក៏Î� �វA នបង់÷្ល �ជួស w យ¬ ជរ�©  ភិA ល និងw យអង្គ 	 រមិន 
Ú�នរ�©  ភិA ល។ កិច្ច ខិតខំu� ងឹ��  ង � ងំអស់��ះ � នអត្ថ u� j ជន៍ 
2 yG  ំង សt�  ប់u� 2 ជន�� ី�� ។

`ើមូល�©  ន��ះ សុខC ពបន្ត ពូជ ប�្ច �កវិទ�  ទំ�ើប Î� �វA ន
~� ើ��  ស់ក្ន ុងករណីកំពុងផ្ត ល់កំ|ើត។ ô�  ពី��ះ b� ្ត ីl�  យ 
ពីឆ្ល ងទ�្ល �រួច K ចវិលù រកវិធី7 b� ្ត ��បបុ¬ ណ ដូច2  	 រពិ7  
Ü�  � ន2 តិon  ំបុ¬ ណ �្អ ើ� ្ល ើង 	 រ~� ើ��  ស់វត្ថ ុស័ក្ត សិទ្ធ ិ ចងC   ប់ ជំុ 
វិញ� �  ដំ|�ករបស់�Õ  យ សt�  ប់	 រ¼ រពី� �  យបី7 ច និង	 រ  
មិនអនុº្ញ  តឱ្យ 7n  ក់¥ Á��n  ក់ឯង 2 Æើម។ វិធី7 b� ្ត មួយចំនួន 
ដូច2  	 រពិ7 Ü�   និង�្អ ើ�្ល ើង មិនÎ� �វA ន ើ̀កទឹកចិត្ត ឱ្យ ~� ើ 
��  ស់w យវិជ្ជ បណ¦ ិត។ បុ៉Ê្ត � b� ី្ត  2  �Õ  យ � ំង× ះ ¥ Á�អនុវត្ត  
% មតំបូzÒ  នរបស់មនុស្ស � ស់ៗ w យyG  ចo  នឹងទទួល	 រស្ត ី 
ប×ì  ស¥  ��ល§�ល អ្វ ីមិន ល្អ �ើត vើង។

អ្ន កb� ី À�វ មិកឌីi  ��ទ្យ ឆ្ម ប��មន្ទ ីរ��ទ្យ ប�្អ �កí�ត្ត ស្ទ ឹង5 �  ងកំពុងពិនិត្យ  
សុខC ពb្ត � ី� នÓ្ទ �ë ះមុន��លសt�  ល



31
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

6

លទ្ធ ផលl�លស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យរបស់
រាជរដ្ឋ ាភិ ល

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ កម្ព ុ2 A នសR�  ចA នមុន	 លកំណត់ 
នូវចំណុច* z z �� គ.អ.ស.ក. ស្ត ីពីអY�  មរណC ព� %  និងអY�  
ផ្ត ល់កំ|ើតសរុប។ វឌ្ឍ នC ពសំy ន់ៗ ក៏Î� �វA នe្វ ើឱ្យ �ើត� ន¥ ក្ន ុង
	 រសt�  លកូនw យបុគ្គ លិកសុy ភិA លជំz ញនិង	 រពិ��  ះមុន និង
l�  យសt�  ល។ សរុបមកu� ��សកម្ព ុ2 កំពុងQ�  ះù រក	 រសR�  ច 
A ន) ល* ��គ.អ.ស.ក. ¥ mn  ំ២០១៥។

C ពu� ឈម៖C ពu� ឈម៖ 	 រ~� ើ��  ស់វិធី7 b� ្ត ពន�  រកំ|ើត នឹងមិនសR�  ច
A ន% ម	 លកំណត់K b� ័យ`ើផ្ន ត់គំនិតរបស់u� 2 ជន� ន	 រç���  យឺត។

u� � ណ2  ៩០C គរយ ��កុ� រតូច§�ល� នK យុពី ១២-២៤ 
� A នទទួលA ន៉ ក់7 ំង�� ប់u� ��ទ % មរយៈ	 រទទួល A ន នូវ 
�ៀវ� ៉ ក់7 ំងកុ� រ។ បុគ្គ លិកមណ¦ លសុខC ព ផ្ត ល់៉ ក់7 ំង 
ដល់កុ� រ¥ % មភូមិ និង�� ុមâ ំã� �� សុខC ពភូមិ ក៏A នចូល 
រួមចំ·�ក¸៉ ងសកម្ម  ក្ន ុង	 រz ំកុ� រមកទទួលA ន៉ ក់7 ំង។ 

រីឯកុ� រតូចចំនួន ១០C គរយ �ៀត§�លមិនA នទទួល៉ ក់7 ងំ 
�� ប់u� ��ទ គឺស្ថ ិត¥ ក្ន ុង�� �7 រ�� ី�� ។ �� ុម�� �7 រ�� ី��  � ំង��ះ 
ក៏� នចំនួនជន� ស់ជ¬ C គË� ើនរស់¥ ក្ន ុងបន្ទ ុក។ �� ុមb� ី្ត វ័យ 
ចំa ស់ K យុពី ៦០-៧០ mn  ំ C គË� ើន មិន�ឿ2 ក់ នូវតំបូzÒ  ន 
វិជ្ជ បណ¦ ិត ¿ើយក៏មិនយល់ពីអត្ថ u� j ជន៍��	 រទទួលA ន៉ ក់
7 ំងផង§�រ។ ក្ន ុងន័យ��ះ À ះបី2 បុគ្គ លិក មណ¦ លសុខC ព 
A នមកដល់ផ្ទ ះរបស់ពួកâ ត់ក៏w យ ក៏ពកួâ ត់បដិ��ធក្ន ុង	 រ 
ឱ្យ កូន  ̀ របស់ ពួកâ ត់ ទទួលA ន៉ ក់7 ំង។

u� ភព៖ កិច្ច ស�/  សន៍¥ % មភូមិក្ន ុងí�ត្ត �� ��ះ កំពង់ធំ និងA ត់ដំបង។

) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល៖) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល៖ ដូចA នបp³  ញពីy ង`ើ យុទ្ធ 
7 b� ្ត ចតុð ណA ន� ក់��ញនូវកម្ម វិធីចំនួន១០ សt�  ប់វិស័យសុy 
ភិA ល ¼ ក់ព័ន្ធ នឹង	 រâ ំ¼ រ��� ំសុខC ព� %  % មរយៈ	 រពØ� ឹង
គុណC ព និងu� សិទ្ធ C ពបន្ត ពូជ	 រសt�  លកូន�� â ំ¼ រ� រក និង
កុ� រw យßÕ  ត`ើ	 រពØ� ីកវិ7 លC ព�� បដណ្ណ ប់��	 រសt�  លកូន
w យឆ ្ម ប និង�� ���ទ្យ ជំz ញ	 រពØ� ីក�� ស¤£ �  ះបzì  ន់d្ន �កសម្ភ ព 
និង�� ��� ំ� រក	 រពØ� ីក�� ផ្ត ល់មe�  A យពន�  រកំ|ើត។

AោលCៅទី៦ ការP� យុទ្ធ P� ឆាំងនឹង~�Lោគ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ 
ជំងឺ�� ុនចាញ់ និងជំងឺ�្ស �ងៗ,ៀត

ជំងឺចម្ប ងចំនួនបី §�ល¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2  A នសR�  ច� ក់
បញ្ច ូលក្ន ុង គ.អ.ស.ក. � ន៖

១. 	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ មក¥ Î� ឹម 

០,៤% ក��ងចំេ�ម�ប�ជនសរុប។

២. 	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់ជំងឺ�� ុន� ញ់ និងជំងឺ�� ុន� ម មក¥  
០,៨%។

៣. 	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់ជំងឺរ��ងមក¥  ៦៥៣ ក្ន ុងចំÈ ម
u� 2 ជន ១០០០០០z ក់។

៦.១ ~�Lោគ��ដស៍ជំងឺ��ដស៍

ក្ន ុងmn  ំ១៩៩៨ ស� � Î� u� 2 ជន§�លA នផ្ទ ុក��� គ��ដស៍ � ន
u� � ណ2  ២% ��u� 2 ជនសរុប។ w យd្អ �ក ើ̀លទ្ធ ផល��ះ 
រA យ	 រណ៍អភិវឌ្ឍ មនុស្ស mn  ំ២០០២ របស់កម្ព ុ2 A នបp³  ញពី	 ររីក 
¬ ល� លរបស់��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍។ 

b្ត � ីកំពុងទទួលu� ឹកX  អំពីK L ររូបឋមក្ន ុង��លពិនិត្យ សុខC ព-í�ត្ត �� ��ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% � ងទី២.៥ ៖ ស្ថ ិតិស្ត ីពីវឌ្ឍ នA ពនិងចំណុច1 {���  ́ គÂ�ដស៍ជំងឺÂ�ដស៍ |� ុន� ញ់ និងរÃ�ង

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២
២០១៥

ចំណុចi 

~�  ៉ ឡង់��� គ��ដស៍/
ជំងឺ��ដស៍

C គរយ យុវវ័យ ១៥-៤៩ mn  ំ ០,៧ ២០០៩ ០,៧ - - ០,៤

អY�  7G  ប់w យជំងឺ�� ុន� ញ់ u� 2 ជន ១០០,០០០ z ក់ ១,៥ ០,៧ ០,៩៨ ០,៦៥ ០,២៩ ០,៨

~�  ៉ ឡង់ជំងឺរ��ង�� ប់u� ��ទ u� /ជន ១០០,០០០ z ក់
១២៣០ 

(២០០៥)
២ ៧៦៤ ៦៥៣

ចំa ំ៖ បzì  ត់ជួរÆ�កl�  ម��បង្អ ស់ មិន� ន់Î� �វA ន~� ើ��  ស់2 ផ្ល ូវ	 រ w យ7 រÁ�	 រមិនយល់b� ប ចõ  ស់ï ស់ អំពី C គ��ង។ 

u� ភព៖ �� សួងសុy ភិA ល

7�  នC ពu� ៉ ឡង់� ំងÔ យz ��លបច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ ស្ថ ិតក្ន ុងបរិបទមួយ
§�លK ច�� ប់�� ងA ន។ ~�  ៉ ឡង់��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ A នgG  ក់
ចុះ¸៉ ងË� ើនក្ន ុងទសវត្ស រ៍ចុងl�  យ��ះ មក¥ Î� ឹម០,៧%ក្ន ុងចំÈ ម
យុវវ័យK យុ១៥-៤៩mn  ំ (% ¬ ងទី២.៥)។ z ��លបច្ច ុប្ប ន្ន b� ុក
u� តិបត្ត ិចំនួន៥១ ¥ ក្ន ុង២១í�ត្ត  ផ្ត ល់	 រព�  A លសt�  ប់ជំងឺឆ្ល ង��ះ 
និងផ្ត ល់�� លកម្ម u� m ំងនឹង	 រចម្ល ង។ ក្ន ុង× ះ ៣២កÊ្ល �ងផ្ត ល់	 រ
��� ំព�  A លដល់កុ� រ។ ទន្ទ ឹម��ះ៩០% ��អ្ន កផ្ទ ុក��� គ��ដស៍/
ជំងឺ��ដស៍¥ mn  ំ២០១២A ន និងកំពុងទទួលA ន	 រព�  A ល w យ
បន្ត 	 ររស់¬ ន� នជីវិត¸៉ ងI ចa ស់A ន១២� បzì  ប់ពី	 រព�  A ល
eៀបនឹង៨៦% ក្ន ុងmn  ំ២០០៩។ ទិន្ន ន័យរបស់�� សួងសុy ភិA លA ន
បp³  ញo ចំនួនកÊ្ល �ងផ្ត ល់	 រu� ឹកX   និងe្វ ើ+�ស្ត � មw យស�*  ត់ និង
ស្ម ័�� ចិត្ត ក្ន ុងមន្ទ ីរ��ទ្យ ប�្អ �កនិងក្ន ុងមណ¦ លសុខC ព A ន�ើនvើង
ពី២១២ ក្ន ុងmn  ំ២០០៨ ដល់២៣៣ ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ និង �ើនដល់ ២៣៩ 
ក្ន ុងmn  ំ២០១០។

w យj ង% មលទ្ធ ផលសិកX  កន្ល ងមក ¬ ជរ�©  ភិA ល�ឿ2 ក់o  
~�  ៉ ឡង�់�� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍នឹង�ើនvើង ៤ដង u� សិន�ើមិន
� នសកម្ម C ពសt�  ប់ទប់7្ក  ត់	 ររីក¬ ល� ល����� គ��ះ។ �� ុម
ជន§�លp យឆ្ល ង��� គ��ះ គឺអ្ន ក§�លe្វ ើ	 រp រ% មកÊ្ល �ងកំ7 ន្ត <្ស �ងៗ 
ឬ�្វ �ងរក	 រកំ7 ន្ត អ្ន ក§�លអនុវត្ត MSMឬអ្ន ក~� ើ��  ស់� ក់on  ំ}ៀន។ 
Æើម្ប ីទប់7្ក  ត់នូវបº³  ��ះ d�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត 2 តិu� យុទ្ធ u� m ំងនឹង
ជំងឺ��ដស៍`ើកទី៣ (ផ.យ.ជ.) ២០១១-២០១៥ A ន និងកំពុង
អនុវត្ត នូវយុទ្ធ 7 b� ្ត មួយចំនួនដូចតù  (១) ពØ� ីកបÊ្ថ �មកÊ្ល �ងផ្ត ល់

	 រu� ឹកX   និងe្វ ើ+�ស្ត � ម w យស�*  ត់ និងស្ម ័�� ចិត្ត ឱ្យ A នទូលំទូï យ 
(២) ផ្ត ល់�� កម្ម សt�  ប់	 រâ ំ¼ រឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ព (៣) `ើក
កម្ព ស់	 រ��� ំនិងព�  A ល (៤) 	 ត់បន្ថ យផលប៉ះ¼ ល់ពីជំងឺ (៥) 
ប8្ក ើតបរិ7�  នអនុ��  ះមួយ (៦) ផ.យ.ជ. ើ̀កទី៣ រំពឹងo នឹង
ទប់7្ក  ត់	 រ¬ ល� ល����� គ��ដស៍ ក្ន ុងចំÈ មអ្ន ក§�លe្វ ើ	 រp រ
% មកÊ្ល �ងកំ7 ន្ត <្ស �ងៗ ឬ�្វ �ងរក	 រកំ7 ន្ត អ្ន ក§�លអនុវត្ត MSM 
ឬអ្ន ក~� ើ��  ស់� ក់on  ំ}ៀន។

	 រស�� ចA ននូវចំណុច* ~�  ៉ ឡង់��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ 
របស់ គ.អ.ស.ក. K b� ័យ ើ̀ទំហំ��C ពO គជ័យរបស់កម្ម វិធីu� យុទ្ធ 
u� m ំងនឹងជំងឺ��ដស៍� ំងÔ យ។ កិច្ច ខិតខំu� ឹង��  ង2 Ë� ើន�ៀត� ំ
A ច់Î� �វÁ�បន្ត  សំ* 	 រ¼ រ និងទប់7្ក  ត់ ពី4�  ះo កំ|ើនវិស័យ
��សចរណ៍ នឹង¥ Á�� នតួz ទីសំy ន់សt�  ប់ពØ� ឹង��ដ្ឋ កិច្ច 2 តិឱ្យ 
រំកិលù មុខ។ ទន្ទ ឹមនឹង��ះ 	 រហូរ��ញចូលនូវពលករក្ន ុងb� ុក និង
ô�  b� ុក ¥ ��ល§�លé� ះ¬ 2 a ច�� កម្ព ុ2  នឹងe្វ ើស� ហរណកម្ម 
ក្ន ុងសហមគមន៍��ដ្ឋ កិច្ច K 7 � ននឹង	G  យ2 ក្ត ីA រម្ភ ក្ន ុង	 រ¼ រ និង
ទប់7្ក  ត់ជំងឺ��ដស៍។

៦.២ ជំងឺ�� ុនចាញ់�� ុនឈាមនិងជំងឺ�្ស �ងៗ

ជំងឺ�� ុន� ញ់ និងជំងឺ�� ុន� ម §�លបង្ក w យមូស ស្ថ ិត¥ l�  ម
	 រទប់7្ក  ត់A នល្អ eៀបនឹងmn  ំមុនៗ។ Æើម្ប ីបន្ត 	 រទប់7្ក  ត់ជំងឺ�� ុន
� ញ់ និងជំងឺ§�លចម្ល ងw យមូស ¬ ជរ�©  ភិA លA នå�ក� យមុង
w� លក់on  ំចំនួន 2 ង ៣.៧០០.០០០ ក្ន ុងច×G  ះmn  ំ២០១១-២០១២។ 

�� �7 រកំពុងចងមុងz ��ល¬ Î� ី-í�ត្ត កa្ខ  ល
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

u� 2 ជន§�លរស់¥ ç្ប �រជ�� ក��  �ើ p យនឹងឆ្ល ងជំងឺ�� ុន� ញ់
និងជំងឺ�� ុន� ម2 ង��។ u� សិនa �ើu� 2 ជនក្ន ុងភូមិ� ំងអស់��ះ 
ប្ត ូរù រស់¥ តំបន់ទំz ប/b� ឡះ × ះ	 រÝG  ស់ប្ត ូរ��ះ នឹងបR� ើនូវ
) លបំណង៣¸៉ ង គឺ	 រ	 ត់បន្ថ យ~�  ៉ ឡង់ជំងឺ�� ុន� ញ់ និងជំងឺ
�� ុន� ម 	 រ ើ̀កកម្ព ស់ជីវC ពរស់¥ របស់ពួកâ ត់ និង	 រអភិរក្ស 
��  �ើ។ ចំណុច� ំងអស់��ះ¥ មិន� ន់Î� �វA ន¹ៀបចំ2 ) លនj A យ
¥ vើយ។

ជំងឺរ��ង គឺ2 ជំងឺមួយ§�ល¼ ក់ព័ន្ធ 2 មួយC ព�� ី��  និងកង្វ ះK L 
រូបត្ថ ម្ភ ¿ើយ~�  ៉ ឡង់��ជំងឺ��ះ មិន1 ើញ� ន	 រgG  ក់ចុះគួរឱ្យ កត់
ស�£  ល់vើយ។ ចំណុច* ើ̀កតំបូងសt�  ប់~�  ៉ ឡង់ជំងឺរ��ង គឺ 
៤៦៤z ក់ ក្ន ុងចំÈ មu� 2 ជន១០០.០០០z ក់ សt�  ប់mn  ំ២០១៥។ 
ចំណុច* ��ះនឹងÎ� �វA នç�ស�� �ល។ ទន្ទ ឹមនឹង��ះ ¬ ជរ�©  ភិA លA ន
ពØ� ឹង	 រ~� ើ��  ស់ DOTS សt�  ប់ព�  A លជំងឺរ��ង% មសហគមន៍។ 
មណ¦ លសុខC ពផ្ត ល់នូវ�� កម្ម  DOTS A ន�ើនvើង2 ¹ៀង¬ ល់mn  ំ 
� ប់ពី៥០៦ សt�  ប់mn  ំ២០០៨ មក៧៤៤ (mn  ំ២០០៩) ៨៣៩ 
សt�  ប់mn  ំបzì  ប់។ កម្ម វិធីC ព2 ��គូរ ងរ�©  ភិA ល និងឯកជនA ន
ផ្ត ល់	 រព�  A លជំងឺរ��ង ¥ % មb� ុកចំនួន៣៩ សt�  ប់ ១១í�ត្ត ។ 
ចំណុច* របស់ គ.អ.ស.ក. K ចសR�  ចA ន% ម) ល* ពី4�  ះក�� ិត
ជីវC ពរស់¥ និង7�  នC ពK L រូបត្ថ ម្ភ របស់u� 2 ជនឱ្យ 	 ន់Á�u� �ើរ
vើង។

មណ¦ លសុខC ពថ្ម ីចំនួន១២ Î� �វA ន7 ងសង់% មé� ំ§�នí�ត្ត 
é� ះវិL រ បzì  យ� នជ័យ និងឧត្ត រ� នជ័យ។ ចំនួនu� 2 ជន�� ី�� ទទួល
A ន	 រâ ំ¼ រw យមូលនិធិសមធម៌ និងទទួលA ន	 រឧបត្ថ ម្ភ ធន
សt�  ប់�� ��� ំសុខC ពA ន�ើនvើងពី៧៣% ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ ដល់ 
៧៧% ក្ន ុងmn  ំ ២០១០។ ទន្ទ ឹម��ះ 	 រអនុវត្ត ចõ  ប់u� m ំងនឹងឱសថ7�  ន
លក់on  ំមិនb� បចõ  ប់Î� �វA នពØ� ឹង។ ក្ន ុងន័យ��ះ ឱសថ7�  នលក់on  ំ
មិនb� បចõ  ប់ Î� �វA ន	 ត់បន្ថ យពី៣៨,៥% ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ មកÎ� ឹម 
៥,៤%។ ដូចân  ��ះ§�រ កÊ្ល �ងផ្ត ល់�� សុខC ពឯកជនខុសចõ  ប់A ន
gG  ក់ចុះពី ២៨% មកÎ� ឹម ៧% សt�  ប់រយៈ��លដូចân  ។ 

លទ្ធ ផលl�ល នស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យ
របស់រាជរដ្ឋ ាភិ ល

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ u� ��សកម្ព ុ2  សR�  ចA នចំណុច
* មួយចំនួន ដូច2  ជំងឺ�� ុន� ញ់ រ��ង និង��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍
% ម) ល* កំណត់។

C ពu� ឈម ៖C ពu� ឈម ៖ À ះបី2 មិន� នC ពu� ឈមក៏ពិតÚ�ន¬ ជរ�©  ភិ
A ល� ំA ច់Î� �វ	 រu� ព័ន្ធ % ម� នu� កបw យu� សិទ្ធ ផល និងធនg ន
�� ប់Ç�  ន់ Æើម្ប ីរកX  នូវវឌ្ឍ នC ពកន្ល ងមក។

) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល៖) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល៖ ដូចA នបp³  ញពីy ង ើ̀
យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណA ន� ក់��ញនូវកម្ម វិធីចំនួន១០ សt�  ប់វិស័យ
សុy ភិA ល¼ ក់ព័ន្ធ នឹង	 រâ ំ¼ រ��� ំសុខC ព w យßÕ  ត	 រយកចិត្ត 
ទុក� ក់ ើ̀	 រ	 ត់បន្ថ យបÊ្ថ �ម�ៀតនូវជំងឺ និងអY�  មរណៈC ព§�ល
មកពីជំងឆឺ្ល ងដូច2 ��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ រ��ង �� ុន� ញ់ �� ុន� ម
និងបa្ខ  ជំងឺ<្ស �ង�ៀត§�ល�ើត� ន% មរយៈCn  ក់p រចម្ល ង និងកិច្ច 
ខិតខំu� ឹង��  ង<្ស �ង�ៀត Æើម្ប ីលុបបំA ត់ជំងឺ�� ុន� ញ់ឱ្យ អស់Î� ឹមmn  ំ 
២០២៥។

7

AោលCៅទី៧ ការធានាចីរភាពបរិស្ថ ាន

 ចំណុច* ចម្ប ងចំនួន៤ §�ល¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2  A នកំណត់� ក់
ក្ន ុង គ.អ.ស.ក. រួម� ន៖

១. 7Õ  រធនg នបរិ7�  ន§�លA នA ត់បង់។

២. ប8្ក ើនស� � Î� u� 2 ជន� នលទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ទឹក7�  តឱ្យ 
A ន¼ ក់កa្ខ  ល ¥ mn  ំ២០១៥។

៣. 	 ត់បន្ថ យ	 រ~� ើ��  ស់អុស សt�  ប់ចម្អ ិនK L រ មកÎ� ឹម 
៥២% ���� �7 រសរុប។

៤. ប8្ក ើនស� � Î� u� 2 ជន ទទួលA នសុវត្ថ ិC ពដីធ្ល ី។

៧.១ គO� ប��  �ើ

ក្ន ុងទសវត្ស រ៍mn  ំ១៩៦០ é� ះ¬ 2 a ច�� កម្ព ុ2  � នគ�� ប��  �ើ
u� � ណ2  ៧០% ��Ó្ទ �ដីសរុប។ � ប់% ំងពីទសវត្ស រ៍mn  ំ១៩៩០មក 
��  �ើ គឺ2 ធនg នមួយក្ន ុងចំÈ មធនg នធម្ម 2 តិដ¶��ៀត Î� �វ
A ន~� ើ��  ស់ក្ន ុងវិស័យ¼ ណិជ្ជ កម្ម  និងកសិកម្ម  §�លe្វ ើឱ្យ 	 រ	 ប់
បំÝG  ញ��  �ើ w យខុសចõ  ប់� ន	 រ�ើនvើង។ ô�  ពីប៉ះ¼ ល់ដល់
u� ព័ន្ធ ��កឡូ ូសុី 	 រ	 ប់បំÝG  ញ��  ក៏e្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់ដល់ទឹកl�  មដី និង
ម��  2 តិផង§�រ ¿ើយបº³  ��ះក៏Î� �វA ននិងកំពុងព�  ̧  មw ះÜ�  យ
w យ¬ ជរ�©  ភិA ល។

Ù�ជ្ជ បណ¦ ិត និងគិï នុប�©  យិ	 កំពុងពិនិត្យ សុខC ពb្ត � ីបzì  ប់ពីសt�  លកូន 
¥ មន្ទ ីរ��ទ្យ ប�្អ �ក-í�ត្ត �� ��ះ



34
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបA ពទី២.២៩ ៖ គ� បÄ�  Åើ? ��លបច្ច ុប្ប ន្ន  និងចំណុច1 
��លអ? គត
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u� ភព៖ រA យ	 រណ៍¼ ក់កa្ខ  លK ណត្ត ិ mn  ំ២០១១ ��	 រអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. 

បច្ច ុប្ប ន្ន កម្ម  ២០០៩ -២០១៣

រ ងmn  ំ១៩៩០ និងmn  ំ២០១០ ¬ ជរ�©  ភិA លA នA៉ ន់7Ò  នo  កម្ព ុ2 
A នA ត់គ�� ប��  �ើu� Ã�ល២២% ឬក៏u� � ណ2 ង២៨៥០០០០
ហិក% ។ 	 រ យត®្ល �ពីគ�� ប��  �ើ2 តិមួយ Î� �វA នe្វ ើvើងក្ន ុង
mn  ំ២០០៦ A នរក1 ើញo  គ�� ប��  �ើA នថយចុះពី៦១,២% ក្ន ុង
mn  ំ២០០២ មក ៥៩,១%ក្ន ុងmn  ំ២០០៦ ឬ ៣៧៣៥១០ហិក%  §�ល
បa្ខ  លមកពី	 រពØ� ីកÓ្ទ �ដីកសិកម្ម  និង	 រ� ំដុះ� �ប¼ ណិជ្ជ កម្ម 
<្ស �ងៗ។ រដ្ឋ A ល��  �ើ A នA៉ ន់7Ò  នo  គ�� ប��  �ើ ក្ន ុងmn  ំ២០១០ 
� នu� � ណ ៥៧,៥៩% (រូបC ពទី២.២៩)។ 

��  �ើ� ន¥ ក្ន ុងí�ត្ត C គ¼ យព្យ  និងC គឦ7 ន §�ល	 រ	 ប់
w យខុសចõ  ប់��ះ �ើត� ន¥ ក្ន ុងតំបន់អភិរក្ស  ¿ើយÀ ះបី2 
ចំនួន��ះស្ថ ិតក្ន ុងã� ង់� �  យតូចក៏w យក៏បុ៉Ê្ត �	 រ	 ប់បំÝG  ញ��  �ើ
ក្ន ុងតំបន់� ំង��ះA ន�ើតvើងអស់រយៈ��លយូរmn  ំមក¿ើយ។   

បº³  បរិ7�  ន គឺ2 វិស័យK ទិC ពខ្ព ស់មួយរបស់¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 ។ 
ស�្ត �ចអគ្គ មL ��z បតី+ �O z យករដ្ឋ ម�្ត � ី A នបº   ក់ចõ  ស់ï ស់
o  	 រអភិវឌ្ឍ w យ� នចីរC ពបរិ7�  ន គឺ) ល* សំy ន់មួយរបស់
u� ��សកម្ព ុ2  និងu� ��ស<្ស �ងៗ�ៀតក្ន ុងតំបន់។ K 2á  ធរកម្ព ុ2 A ន
w ះÜ�  យបº³  � ំងÔ យÆើម្ប ីរកX  គ�� ប��  �ើឱ្យ A ន ៦០% ��
Ó្ទ �ដីសរុប។  ��ះក៏2 ) ល* មួយក្ន ុងចំÈ ម) ល* � ំង៩ របស់ 
គ.អ.ស.ក. mn  ំ២០១៥។ Æើម្ប ីសR�  ចA ន) ល* ��ះ ¬ ជរ�©  ភិA ល
A ន¹ៀបចំd�ន	 រz z  Æើម្ប ីពØ� ឹង	 រអភិរក្ស  និង	 រ�� ប់�� ង��  �ើ 
	 ត់បន្ថ យសំ¼ ធ ើ̀��  �ើw យពØ� ឹងប�្ច �ក��សកសិកម្ម  	 ត់បន្ថ យ
	 រ~� ើ��  ស់អុសសt�  ប់ចំអិនK L រ និងចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធី7Õ  រ និង� ំ
��  �ើvើងវិញរួម� ំង	 រ� ំ��  �ើសt�  ប់e្វ ើ¼ ណិជ្ជ កម្ម ផង§�រ។ 

៧.២ តំបន់អភិរក្ស ��  �ើ

¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព 2ុ A នកំណត់តំបន់អភិរក្ស  និងតំបន់��  សហគមន៍ 
§�ល2 d្ន �កមួយ��យុទ្ធ 7 b� ្ត អភិរក្ស បរិ7�  ន។ u� ព័ន្ធ អភិរក្ស បច្ច បុ្ប ន្ន រួម
� នតំបន់អភិរក្ស ចំនួន២៣តំបន់ �្ម ើនឹង ៣,១ï នហិក%  (% ¬ ង
ទី២.៦) ឬ ២៧% ��Ó្ទ �ដីសរុប (2 ចំនួនខ្ព ស់បំផុតមួយក្ន ងុពិភពö ក) 
ដូច� នក្ន ងុ% ¬ ងទី ២.៦។ តំបន់§�លស្ថ តិ¥ l�  មតំបន់អភិរក្ស � ងំ
២៣ នឹងÎ� �វរកX  ឱ្យ ó�រក្ន ងុ��លអz គត ¿ើយតំបន់អភិរក្ស សហគមន៍នឹង
� ន	 រ�ើនvើងបÊ្ថ �ម�ៀត។ 2 មួយនឹង	 រអភិវឌ្ឍ u� កបw យវិជ្ជ � ន 
¬ ជរ�©  ភិA ល� នសុទិដ្ឋ និិយមo  ) ល* mn  ២ំ០១៥ នឹងសR�  ចA ន
% ម	 លកំណត់។

អ្ន ក	 រ¼ រ��  �ើកំពុងដកផ្ស ិតសt�  ប់e្វ ើម្ហ ូបក្ន ុង��  សហគមន៍é� ះសង្ឃ -í�ត្ត ឧត្ត រ� នជ័យ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% � ងទី២.៦ ៖ សូច? ករចីរA ពបរិ��  ន

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣
២០១៥ 
[៉ ន់op  ន

Ó្ទ �ដីតំបន់អភិរក្ស � ំង២៣ ហ.ត. ៣១០០១៩៩ ៣១០០១៩៩ ៣១១១០៤១ ៣១១១០៤១ ៣១១១០៤១ ៣១១១០៤១ ៣១១១០៤១

តំបន់អភិរក្ស សហគមន៍  ចំនួន ៨២ ៨៤ ៩៨ ១១០ ១១៥ ១២០ ១៤០

u� ភព៖ �� សួងបរិ7�  ន

៧.៣ កិច្ច ខិតខំP� ឹង��  ងក្ន ុងដាំកូន�ើvើងវិញ 

�� សួងបរិ7�  ន និង�� សួងកសិកម្ម  រុ	�  u� � ញ់ និង��7 ទA នរួម
ân  ̀ ើកកម្ព ស់	 រ� ំកូន�ើក្ន ុងu� ��ស។ ក្ន ុងន័យ��ះ ¬ ជរ�©  ភិA ល
A នអនុម័តចõ  ប់សt�  ប់តំបន់អភិរក្ស  §�ល� ត់on  ក់��  �ើ2 ៤តំបន់ 
គឺតំបន់ស្ន ូល តំបន់អភិរក្ស 	 រ~� ើ��  ស់w យចីរC ព និងសហគមន៍
<្ស �ងៗ។ �� សួងបរិ7�  នកំពុង¹ៀបចំគូសd�នទី និងកំណត់é� ំu� ទល់
តំបន�់ ំង៤។

រូបA ពទី២.៣០ ៖ កិច្ច ខិតខំ=� ឹងÇ�  ងក្ន ុង� រ§ ំកូនÅើÈើងវិញ 
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u� ភព៖ �� សួងកសិកម្ម  រុ	 �  u� � ញ់ និង��7 ទ

¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នអនុº ្ញ  តឱ្យ � ន	 រç���  តំបន់	 ប់��  
�ើរួច¥ % មបa្ខ  ដីសម្ប � ន��ដ្ឋ កិច្ច  l�  មរូបC ព	 រអភិវឌ្ឍ 
u� កបw យចីរC ព (� កូំន�ើvើងវញិ) សំ* បR� ើ2 ្ស ��� ៉ ត់��តង
សt�  ប់	 រ¼ រតំបន់អភិរក្ស និងតំបន់ស្ន ូល និងជំរុញ ើ̀កទឹកចិត្ត 	 រ
អភិវឌ្ឍ ��ដ្ឋ កិច្ច  និងជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជនក្ន ុងតំបន់។

À ះ2 ដូច��ះក្ត ី បº³  u� ឈម× ះគឺ	 រកំណត់និយមន័យ��  �ើ
និង	 រពØ� ឹងចõ  ប់ឱ្យ A នចõ  ស់ï ស់។2 រមួ 	 រp រÎ� �វe្វ ើបន្ត �ៀត× ះ 
គឺកំណត់និយមន័យ��  �ើ កំណត់តំបន់é� ំu� ទល់ឱ្យ A នចõ  ស់ï ស់
សt�  ប់ពØ� ឹងនូវតំបន់	 រ¼ រ និង�� ប់�� ងតំបន់� ំងអស់× ះ។ 

សt�  ប់អត្ថ ន័យ��	 រ�� ប់�� ង កង្វ ះy តធនg ន ដូច2 ធនg ន
មនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ¥ Á�2 បº³  u� ឈម។ ឧ� ហរណ៍ À ះបី2 ចំនួន
ម�្ត � ីអភិរក្ស តំបន់	 រ¼ រ¥ ក្ន ុងmn  ំ២០១២ � នចំនួន ៩៦០z ក់ក៏w យ
ក៏ចំនួន��ះÎ� �វA ន	 ត់បន្ថ យពី៩១០z ក់ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ មក៤៨០z ក់
ក្ន ុងmn  ំ២០១០ w យ7 រÁ�កង្វ ះy តហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ទន្ទ ឹមនឹង��ះ ចំនួន
ម�្ត � ីអភិរក្ស 	 រ¼ រ��  �ើក៏A នថយចុះពី៥០០z ក់ មក¥ Î� ឹម៣១៥z ក់
ក្ន ុងmn  ំដ§�ល។ ដូ�្ន �ះ Æើម្ប ីទទួលA នO គជ័យ ើ̀បº³  ��ះ 	 រចូលរួម
ពីu� 2 ជនសហគមន៍មូល�©  ន ក្ន ុងតំបន់	 រ¼ រ��  �ើ សំ* �� ប់�� ង
ធនg ន§�ល� ន។ À ះបី2 សហគមន៍��  �ើខ្ល ះមិនÎ� �វA នទទួល
7£  ល់2 ផ្ល ូវ	 រក៏សហគមន៍� ំងអស់� នចំនួន៤៥៧សហគមន៍គិតមក

ដល់mn  ំ២០១៣ បន្ត ជួយអភិរក្ស តំបន់§�ល� នÓ្ទ �ដីសរុប2 ង៤០០.០០០
ហិក% ។ តំបន់	 រ¼ រសហគមន៍ចំនួន១២០ កំពុង�� បដណ្ណ ប់ ើ̀Ó្ទ �ដី
១៦៤.៤៨០ហិក% ។

បº³  u� ឈមដ¶��ៀត គឺប�្ច �កវិទ�   និងប�្ច �ក��សសt�  ប់	 រ� ំ
ដុះ��  �ើvើងវិញ¥ � នក�� ិត 	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត សt�  ប់ម� ្ត � ី¥ � ន
ក�� ិត� ប u� 2 ជនពឹងd្អ �ក ើ̀��  �ើសt�  ប់ជីវC ពរស់¥ ៗ� ន
ក�� ិតខ្ព ស់¥ vើយ 	 រ	 ប់�ើខុសចõ  ប់និង	 រកំណត់é� ំu� ទល់តំបន់
��  �ើមិន� ន់Î� �វA នអនុវត្ត ��ញ �̀ញ។ 

កម្ព ុ2 នឹងßÕ  ត	 រយកចិត្ត ទុក� ក់ ើ̀	 រអភិរក្ស ��  �ើ និង	 រ
�� ប់�� ងu� កបw យចីរC ពនូវu� ព័ន្ធ ��កូ��  �ើ Æើម្ប ី� ញយកអត្ថ 
u� j ជន៍Ë� ើន¸៉ ង ដូច2 វិស័យ��ដ្ឋ កិច្ច  បរិ7�  ន វប្ប ធម៌ និងសង្គ ម។ 
កម្ព ុ2 ក៏នឹងe្វ ើ	 រវិនិj គធំៗ ក្ន ុង	 រអភិវឌ្ឍ តំបន់ជនបទ ទឹកនិង
អz ម័យ ផ្ល ូវ និង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ ដ¶�បÊ្ថ �ម ើ̀	 រវិនិj គអប់រំ និង
សុខC ព។ កិច្ច 	 រ� ំងអស់��ះK ចជួយ	 ត់បន្ថ យសំ¼ ធ ើ̀��  �ើ។

វិធានការគាំw� នានា

¬ ជរ�©  ភិA លA ន¹ៀបចំវិg ន	 រមួយចំនួនក្ន ុងវិស័យបរិ7�  ន។ ក្ន ុង
ចំÈ មវិg ន	 រ� ំង× ះវិg ន	 រ§�លសំy ន់បំផុត× ះ គឺd�្ន កចõ  ប់ 
និង	 រក7 ងសមត្ថ C ព។ ចõ  ប់មួយចំនួនÎ� �វA នអនុម័តÆើម្ប ី	 រ¼ រ
បរិ7�  ន និង~� ើ��  ស់ធនg នធម្ម 2 តិu� កបw យចីរC ព 2 ពិ��ស
ធនg នទឹកl�  មដី។ ម�្ត � ី2 Ë� ើនÎ� �វA នបញ្ជ ូនឱ្យ ចូលរួមវគ្គ បណ្ណ ុះ
បa្ខ  ល និងកម្ម សិកX  <្ស �ងៗ។ 	 រ យត®្ល �ផលប៉ះ¼ ល់d្ន �កបរិ7�  ន
��គ��  ង¼ ណិជ្ជ កម្ម Î� �វA នe្វ ើvើង2 � ំA ច់ មុន��លe្វ ើ	 រផ្ត ល់
K 2á  ប័ណ្ណ ។ u� ព័ន្ធ % ម� នÎ� �តពិនិត្យ  និង យត®្ល �មួយសt�  ប់	 រ
% ម� នÎ� �តពិនិត្យ បរិ7�  នកំពុងÎ� �វA ន¹ៀបចំvើង ¿ើយu� ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ
ស្ត ីពីបរិ7�  ននឹង� នក្ន ុង��លm ប់ៗ��ះ។

អ្ន កភូមិរស់¥ ជំុវិញ��  សហគមន៍é� ះសង្ឃ í�ត្ត ឧត្ត រ� នជ័យu� មូលអនុផល��  
�ើសt�  ប់លក់
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៧.៤ វិស័យជលផល

វិស័យយ��7 ទ A នឆ្ល ង	 ត់	 រÝG  ស់ប្ត ូរ¸៉ ងសំy ន់ក្ន ុងu� ��ស
កម្ព ុ2  បzì  ប់ពី� នកំ·�ទ�� ង់2 Ë� ើនពីmn  ំ២០០០ដល់mn  ំ២០១៣។ 
� ំង��ះរួម� ន	 រប8្ក ើតសហគមន៍��7 ទ និង	 រលុបបំA ត់ឡូត៍
��7 ទពីu� តិបត្ត ិ	 រ��7 ទã� ង់� �  យធំ (§�លបច្ច ុប្ប ន្ន  Î� �វA នផ្ត ល់
ឱ្យ ដំ|ើរ	 រ��7 ទyn  តតូច % មរយៈ	 រÎ� �តពិនិត្យ របស់សហគមន៍)។
	 រç�ទ�� ង់សីុជ��  វិស័យជលផលដំa ក់	 លទី២របស់¬ ជរ�©  ភិA ល
A នសR�  ចលុបឡូត៍��7 ទ� ំងអស់ទុកសt�  ប់u� 2 ពលរដ្ឋ ទូ� ំង
u� ��សe្វ ើK ជីវកម្ម 2 លក្ខ ណៈ�� �7 រ និង2 កÊ្ល �ងអភិរក្ស ជលផល
បច្ច ុប្ប ន្ន កំពុងផ្ត ល់នូវផលចំ|�ញដល់u� 2 ពលរដ្ឋ ។

ចំនួនសហគមន៍��7 ទA ន�ើនvើងបន្ត ិចម្ត ងៗពីចំនួន២៤៦ ក្ន ុង
mn  ំ២០០២ ដល់ចំនួន ៤៦៩ ក្ន ុងmn  ំ២០១០និង៥១៦ក្ន ុងmn  ំ២០១៣ 
w យ� នÓ្ទ �ទឹក៦៨៣.៧៣៤ហិក% ។ បុ៉Ê្ត �� នÁ�សហគមន៍ចំនួន
៣៦០បុ៉Èû  ះ §�ល� នÓ្ទ �ទឹក៨០០០០០ហិក%  A នចុះបញ្ជ ីÎ� ឹមÎ� �វ
ក្ន ុងmn  ំដ§�ល។ 2 ង��ះù �ៀត ជ�� កÎ� ីសហគមន៍ចំនួន៣៩០ 
§�ល� នÓ្ទ �ទឹក១១៧០ហិក%  និង��  ជ�� កសុវត្ថ ិC ពរបស់ម��  ចំនួន
៣៣៥កÊ្ល �ង §�ល� នÓ្ទ �ទឹក៤៦.៦១៨ហិក%  Î� �វA នប8្ក ើតvើងនិង
� នb� ះជ�� កÎ� ីសហគមន៍ចំនួន៧៨៨កÊ្ល �ង។ 	 រប8្ក ើតជ�� ក��  
សុវត្ថ ិC ពរបស់ម��  កំពុងÆើរចំទិស* Q�  ះù សR�  ចA នចំណុច* 
ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

ពីmn  ំ២០១០ដល់mn  ំ២០១៣ រដ្ឋ A លជលផលA នសR�  ចw យ
O គជ័យ�� ប់អនុវិស័យ� ំងអស់ ដូច2 	 រ¹ៀបចំឧបករណ៍ចõ  ប់z z  
	 រពØ� ឹងសហគមន៍��7 ទ ប8្ក ើតb� ះជ�� កÎ� ីសហគមន៍ 	 រអភិវឌ្ឍ 
 រីវប្ប កម្ម 	 រ¹ៀបចំ	 រÜ�  វ) �  វ 	 រអភិរក្ស  	 រលុបបំA ត់សកម្ម C ព
��7 ទខុសចõ  ប់ និង	 រពØ� ីក	 រ��7 ទ។ é� ះ¬ ជ�� ឹត្យ  អនុ�� ឹត្យ  
u� 	 ស និងបទបº   ប��្ច ក��សÎ� �វA ន¹ៀបចំvើង ពិនិត្យ  ç�ស�� �ល 
នងិអនុម័ត Æើម្ប ីg z ពី	 រ�� ប់�� ងជលផលw យចីរC ព។

C ពu� ឈមសំy ន់× ះ គឺ	 រ�� ប់�� ង��កូឡូសុី¥ ទ�្ល �7 ប។ 	 រ
	 ប់បំÝG  ញ��  �ើ¥ % មដងទ�្ល �ក្ន ុងតំបន់��7 ទ e្វ ើឱ្យ បិទផ្ល ូវទឹក
w យ7 រA ក់ដី ទឹកជំនន់និង��  ះ¬ ំងស្ង ួត �ើតvើង ញឹក2 ប់។ ទឹក
� ន¼ ស��ញក្ន ុងÓ្ទ �u� ��សz រដូវវសX   បុ៉Ê្ត �ទឹក� ន	 រខ្វ ះy ត/¬ ំង
ស្ង ួត¥ រដូវវសX  ។ ម៉�  ងវិញ�ៀត បº³  u� ឈម¥ Á�� នសt�  ប់	 រ

Î� �តពិនិត្យ 	 រ��7 ទw យខុសចõ  ប់ និង	 រ~� ើ��  ស់វិធី7 b� ្ត មិនប៉ះ
¼ ល់��កូឡូសុី។ បº³  u� ឈមបន្ត �ៀត× ះ ¼ ក់ព័ន្ធ នឹង	 រ	 រ¼ រទុក
� ក់និងç��្ន � និងទីផX  រ¼ ណិជ្ជ កម្ម Æើម្ប ីផលិតផល��7 ទK ចទទួល
ត®្ល �បÊ្ថ �មខ្ព ស់ និងu� 2 ��7 ទទទួលA នចំណîលខ្ព ស់សt�  ប់	 ត់
បន្ថ យC ព�� ី�� ។

៧.៥ ទឹកស្អ ាត និងអនាម័យ

ទឹក7�  ត និងអz ម័យល្អ  គឺ2 ស្ន ូលក្ន ុង	 រសR�  ចA ន) ល* 
អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍¥ �� ប់u� ��ស� ំងអស់។ ដូច��ះ ¬ ជរ�©  ភិA ល
A ន� ត់ទុកទឹកនិងអz ម័យ2 វិស័យK ទិC ពមួយ។

ចំណុច*  គ.អ.ស.ក. សt�  ប់mn  ំ២០១៥ គឺ៥០% ��u� 2 ជន� ំង
អស់� នលទ្ធ C ពទទួលA ន	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក7�  តតំបន់ជនបទ។ ចំណុច
* ��ះ នឹងK ចសR�  ចA ន បុ៉Ê្ត �� ម� រនូវកិច្ច ខំu� ឹង��  ងបÊ្ថ �ម�ៀត 
(រូបC ពទី២.៣១)។ u� ��សកម្ព ុ2  ទំនង2 K ចសR�  ចA នចំណុច
* d្ន �កអz ម័យជនបទ ៣៣% ¥ mn  ំ២០១៥។ ចំណុច*  គ.អ.ស.ក. 
សt�  ប់mn  ំ២០១៥ � ក់ទងនឹងទឹក7�  ត គឺប8្ក ើនស� � Î� u� 2 ជនរស់
¥ តំបន់ទីu� ជំុជន� នទឹក7�  ត~� ើ��  ស់រហូតដល់៨០%។ 2 លទ្ធ ផល 
ស� � Î� u� 2 ជនរស់¥ តំបន់ទីu� ជំុជន� នទឹក7�  ត~� ើ��  ស់ � ន
u� � ណ៨១% ក្ន ុងmn  ំ២០១១ §�ល ើ̀សពីចំណុច* រួច¿ើយ។
រីឯចំណុច* អz ម័យក្ន ុងតំបន់ទីu� ជំុជនរបស់ គ.អ.ស.ក. បp³  ញo 
ស� � Î� u� 2 ជន� នអz ម័យរហូតដល់៧៤% ¥ mn  ំ២០១៥ ក៏
សR�  ចA នមុនកំណត់ផង§�រ។   

កសិករកំពុង� ប់Î� ីពីb� ះ-í�ត្ត �ៀម¬ ប សិស្ស 7 ï កំពុងយកទឹកបរិB គពីធុងទឹកក្ន ុងo n ក់¹ៀន-í�ត្ត កa្ខ  ល
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រូបA ពទី២.៣១ ៖ សv v �� =� < ជនE % មតំបន់ជនបទនិងតំបន់ទី
=� ជុំជនv នទឹក�É  តនិងបង្គ ន់អ? ម័យ 

u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច និងសង្គ មកិច្ច 

w យពិនិត្យ �ើលពីលទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត % មរយៈ	 រគណz 
ចំa យរបស់មនុស្ស �n  ក់ៗ ឬក៏ក�� ិតជីវC ព% ម�� ុមនីមួយៗបp³  ញo  
គ�G  តលទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត មិនខុសân  Ë� ើនរ ង�� ុមu� 2 ជន
§�ល� នក�� ិតជីវC ព�� ី�� បំផុត �� ី��  និងមធ្យ ម។ បុ៉Ê្ត �គ�G  ត� ន
C ពខុសân  Ë� ើនeៀបនឹង�� ុមu� 2 ជន� នក�� ិតជីវC ពខ្ព ស់។ ផ្ទ ុយù 
វិញលទ្ធ C ព~� ើ��  ស់បង្គ ន់អz ម័យ � នគ�G  តខុសân  Ë� ើនរ ងក�� ិត
ជីវC ព% ម�� ុមនីមួយៗ (រូបC ពទី២.៣២ ១និង២)។ ក្ន ុងន័យ��ះ 
លទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត និងបង្គ ន់អz ម័យ% មí�ត្ត នីមួយៗ ក៏¥ 
� នគ�G  តខុសân  Ë� ើន នឹងÎ� �វA នកំណត់K ទិC ព ចំë ះí�ត្ត §�ល
� នលទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត និងអz ម័យតិច2 ង� �។

រូបA ពទី ២.៣២-១ និង២.៣២-២៖ លទ្ធ A ព\� ើទឹក�É  តនិងបង្គ ន់ 
អ? ម័យ % ម
� ុមក� ិតជីវA ព និងH�ត្ត  ��  ំ២០១១
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u� ភព៖ អ8្ក �ត��ដ្ឋ កិច្ច និងសង្គ មកិច្ច 

អុស និងធ្យ ូង§�ល2 u� ភពចម្អ ិនK L រ កំពុងe្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់ដល់ 
បរិ7�  ន និងកំ|ើនកំ* d�ន ដី។ ច¢្ក �  នដី ក៏¥ Á��ៀសមិនផុតពី~� ើ 
អុស។ 2 ង��ះù �ៀត d្ស �ងK ចបង្ក 2 ផល ប៉ះ¼ ល់ ដល់�្ន �ក និង 
u� ព័ន្ធ ដ8្ហ ើមរបស់អ្ន កចម្អ ិន។ 	 រដុត�ើក្ន ុងឡ Æើម្ប ីA ន2 ធ្យ ូង A ន 
ដុត បំÝG  ញ បំÊ�ក	 បូន §�ល រួមចំ·�ក ដល់ឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក។់

j ង% មអ8្ក �តu� 2 7 b� ្ត  និងសុខC ពកម្ព ុ2  mn  ំ២០១០ បp³  ញ 
o  �� �7 រ2 ង ៨៤C គរយ ~� ើអូសដុត ចម្អ ិនK L រ ក្ន ុងmn  ំ២០០៥ 
§�លA នថយចុះពី ៧៩.៥C គរយ ក្ន ុងmn  ំ២០០០។ ជំ¹ឿនu� 2 ជនmn  ំ 
១៩៩៨ និង២០០៨ ក៏A នបp³  ញពីC គរយថយចុះ���� �7 រ~� ើ��  ស់ 
អូស ចម្អ ិនម្ហ ូបK L រ (ពី ៩០.៤C គរយ មក៨៣.៦C គរយ)។ ទន្ទ ឹម��ះ 
៨៥C គរយ ���� �7 រ ~� ើ��  ស់ អូសសt�  ប់ចម្អ ិនម្ហ ូបK L រ (ទិន្ន ន័យពី 
អ8្ក �ត ��ដ្ឋ កិច្ច និងសង្គ មកិច្ច  mn  ំ២០១១)។ u� សិន�ើ ធ្យ ូង  និងអុសÎ� �វ
A ន~� ើé� មân  សt�  ប់ចម្អ ិនK L រ × ះលទ្ធ ផលនឹង�ើនvើងដល់ ៩០ 
C គរយ។ j ង% មលទ្ធ ផល� ំងអស់��ះ 	 រ	 ត់បន្ថ យស� � Î�  
�� �7 រ~� ើ��  ស់ អូសចម្អ ិនម្ហ ូបK L រឱ្យ A ន ៥២C គរយ គឺមិនK ច 
សR�  ចA នក្ន ុងmn  ំ២០១៥ × ះ��។ 

យុទ្ធ 7 b� ្ត រយៈ��លខ្ល ី សt�  ប់	 ត់បន្ថ យស� � Î� �� �7 រ~� ើ 
��  ស់អូសចម្អ ិនម្ហ ូបK L រ គឺ 	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត ឱ្យ ~� ើ��  ស់ច¢្ក �  ន§�ល
សន្ស ំសំ�� និងតំ��សមរម្យ ។ � ្ល ើយតបនឹង យុទ្ធ 7 b� ្ត ��ះ ច¢្ក �  ន 
u� � ណ2  ១ï ន Î� �វA នç�លម្អ ¿ើយ��ងå�កក្ន ុងទីផX  រ � ប់% ំងពី 
mn  ំ ២០០៣ §�លK ចជួយទប់7្ក  ត់	 ប់��  �ើu� � ណ2  ៥,០០០ 
ហិក% ។ រយៈ��លÖ�ង ¬ ជរ�©  ភិA ល កំពុង អនុវត្ត  យុទ្ធ 7 b� ្ត  	 រC   ប់ 
បa្ខ  ញអគ្គ ីសនី¥ % មទីជនបទ % មរយៈ 	 រ~� ើ��  ស់o មពល�ើត 
vើងវិញ yn  តតូចៗ2 Ë� ើន ដូច2 	 រ~� ើ��  ស់ជីវឧស្ម ័ន។ រីឯ	 រ � ំÆើម
�ើធំៗ§�លm ប់លូតï ស់សt�  ប់ 2 អូសដុត ក៏2 ជR� ើសមួយ §�ល 
Î� �វ បន្ត អនុវត្ត  ផង§�រ។

កសិករí�ត្ត កំពង់mn  ំង~� ើ��  ស់អុសសt�  ប់ផលិតស្ក រ� n  ត។ គ��  ង UNDP 
កំពុងជ�� ុញ`ើកទឹកចិត្ត  កសិករ~� ើច¢្ក �  នថ្ម ី§�ល~� ើអុសតិច។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៧.៦ ការy� ើz�  ស់អុស

អុស និងធ្យ ូង§�ល2 u� ភពo មពលចម្អ ិនK L រ កំពុងe្វ ើឱ្យ � ន
ផលប៉ះ¼ ល់ដល់បរិ7�  ន និងកំ|ើនកំ* ដល់d�នដី។ 	 រ~� ើ��  ស់អុស
ប8្ក ើតd្ស �ងË� ើន2 ង~� ើធ្យ ូង។ 2 ង��ះù �ៀត d្ស �ងK ចបង្ក 2 ផល
ប៉ះ¼ ល់ដល់សុខC ពរបស់អ្ន កចម្អ ិន។ 	 រដុត�ើក្ន ុងឡÆើម្ប ីA ន2 ធ្យ ូង
A នដុតបំÝG  ញបំ·�ក	 បូន §�លរួមចំ·�កដល់ឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់។ 	 រ
~� ើ��  ស់ឡធ្យ ូងu� សិទ្ធ C ព§�ល7 ងសង់% មប�្ច �កវិទ�  ថ្ម ី A នជួយ
ប8្ក ើនគុណC ពធ្យ ូង និងជួយសន្ស ំសំ���ើu� � ណ ៣០% �ើeៀប
នឹង	 រ~� ើ��  ស់ឡបុ¬ ណ ។

�� �7 រ2 ង៨៤%A ន~� ើ��  ស់អុសដុតចម្អ ិនK L រក្ន ុងmn  ំ២០០៥ 
§�លA នថយចុះមកÎ� ឹម៧៩,៥% ក្ន ុងmn  ំ២០១០ និងu� � ណ៦២%
ក្ន ុងmn  ំ២០១៣។

យុទ្ធ 7 b� ្ត រយៈ��លខ្ល ី  សt�  ប់	 ត់បន្ថ យស� � Î� �� �7 រ~� ើ
��  ស់អុសចម្អ ិនម្ហ ូបK L រ គឺ	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត ឱ្យ ~� ើ��  ស់ចØ� ្ក ានu� សិទ្ធ 
C ព§�ល� នគុណC ពសន្ស ំសំ��ធ្យ ូងA នu� � ណ២០%eៀបនឹង
ច¢្ក �  នឡូវធម្ម %  និង� នត®្ល �សមរម្យ ។  �្ល ើយតបនឹងយុទ្ធ 7 b� ្ត ��ះ 
ចØ� ្ក ានu� សិទ្ធ C ពu� � ណ២,៥ï ន Î� �វA នលក់å�ក� យ¥ ើ̀
ទីផX  រ� ប់% ំងពីmn  ំ២០០៣ រហូតដល់mn  ំ២០១៣ §�លគួបផ្ស ំនឹង	 រ
~� ើ��  ស់ឡធ្យ ូងu� សិទ្ធ C ពA នជួយទប់7្ក  ត់ និង	 ត់បន្ថ យ	 រ	 ប់
��  �ើសt�  ប់e្វ ើអុស-ធ្យ ូងA ន¸៉ ងË� ើន ។

ក្ន ុងរយៈ��លÖ�ង ¬ ជរ�©  ភិA លកំពុងអនុវត្ត យុទ្ធ 7 b� ្ត តC   ប់
បa្ខ  ញបញ្ជ ូន និង	 រពØ� ីកបa្ខ  ញបញ្ជ ូនរងឱ្យ ដល់ទីជនបទ  ជំរុញ
អភិវឌ្ឍ o មពលក�ើតvើងវិញ និង~� ើ��  ស់ជីវឧស្ម ័ន។ 	 រ� ំÆើម�ើ
§�លm ប់លូតï ស់សt�  ប់e្វ ើ2 អុសដុត ក៏2 ជR� ើសមួយ§�លÎ� �វបន្ត 
អនុវត្ត ផង§�រ។

j ង% មលទ្ធ ផល� ំងអស់��ះ និង	 ររីកចR� ើនy ងo មពល
អគ្គ ិសនី	 រ~� ើ��  ស់ឧស្ម ័នធម្ម 2 តិនិងជីវឧស្ម ័ន 	 រ	 ត់បន្ថ យស� � Î� 
�� �7 រ~� ើ��  ស់អុសចម្អ ិនម្ហ ូបK L រឱ្យ A ន៥២% គឺK ចសR�  ចA ន
ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។

៧.៧ កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី

¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 % មរយៈ�� សួង§�នដី នគរូបនីយកម្ម  និង
សំណង់ A នផ្ត ល់ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ីចំនួន២.២៥៧.១៥១ប័ណ្ណ  ដល់
u� 2 ជនកម្ព ុ2  (	 រA៉ ន់7Ò  នដល់Æើមmn  ំ២០១៣) % មរយៈ	 រចុះ
បញ្ជ ី2 u� ព័ន្ធ ។ កម្ម សិទ្ធ ិធីធ្ល ីចំនួន៦០៣.៣៣២ប័ណ្ណ  Î� �វA នផ្ត ល់ជូន
% មរយៈ	 រចុះបញ្ជ ីដីធ្ល ី� ច់w យដំុៗ។ កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ីសរុប§�លA នផ្ត ល់
ជូនu� 2 ជន� នចំនួន ២ ៨៦០ ៤៥៣ប័ណ្ណ ។ អY�  	 រចុះបញ្ជ ីដីកសិកម្ម  
§�ល ស់Ö�ងw យគិត2 C គរយ��ប្ល ង់ដីសរុប §�លA នចុះបញ្ជ ីក្ន ុង
មួយmn  ំៗA ន�ើនvើងពី២២% ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ ù ២៤% ក្ន ុងmn  ំ២០១០ 
និង២៨% ក្ន ុងmn  ំ២០១១។ ) លបំណង គឺÆើម្ប ីសR�  ចឱ្យ A ន៤៣% 
¥ mn  ំ២០១៥ (w យç�ស�� �លបន្ថ យពីចំណុច* ៦៥%)។ Æើម្ប ី
សR�  ចA នចំណុច* ��ះ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងព�្ល ឿនវឌ្ឍ នC ព��ះបÊ្ថ �ម
�ៀត។   

	 រចុះបញ្ជ ីដីរបស់សហគមន៍ជន2 តិC គតិច A នបញ្ច ប់ក្ន ុងតំបន់
7 កល្ប ងចំនួនបីកÊ្ល �ង គឺទី១ ក្ន ុងភូមិអណ្ណ ូង�� Ô ំង b� ុកអូ¬ ំងឳ 
í�ត្ត មណ¦ លគិរី ទី២ និងទី៣ ក្ន ុងb� ុកអូឈុំ និងb� ុកកូនមុំ ក្ន ុង
í�ត្ត រតនគិរី។ Æើម្ប ីពØ� ឹងសមត្ថ C ពសt�  ប់អនុវត្ត � ំង	 រចុះបញ្ជ 2ី 
u� ព័ន្ធ  រួម� ំង	 រចុះបញ្ជ ីដីធ្ល ី� ច់w យដំុៗ�� សួង§�នដី នគរូបនីយកម្ម 
 និងសំណង់A ន¹ៀបចំវគ្គ បណ្ណ ុះបa្ខ  ល2 Ë� ើនដល់ម�្ត � ីរបស់ខ្ល ួន។

លទ្ធ ផលl�ល នស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យរបស់រាជ
រដ្ឋ ាភិ ល 

ធលទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ធលទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នសR�  ចឬ
កំពុងQ�  ះù រក	 រសR�  ចA ន គ.អ.ស.ក. ¥ mn  ំ២០១៥ ស្ត ីពី	 រe្វ ើ
ឱ្យ ដូចÆើមវិញនូវបរិ7�  ន§�លA នA ត់បង់ (§�លរួម� ន ��  �ើ និង
ជលផល) ក៏ដូច2 ទឹក7�  តនិងអz ម័យ។

បº³  u� ឈម៖បº³  u� ឈម៖ ទន្ទ ឹមនឹងC ពO គជ័យ§�លសR�  ចA ន 	 រg z 
A ននូវសមិទ្ធ ផលu� កបw យចីរC ព % មរយៈu� ព័ន្ធ % ម� ន និងÎ� �ត
ពិនិត្យ សt�  ប់សម្ប � ន��  �ើនិងសម្ប � ន��ដ្ឋ កិច្ច  	 រ ស់Ö�ងតំបន់
��  �ើឱ្យ A នm ប់រហ័ស 	 រ ើ̀កកម្ព ស់គុណC ពធនg នមនុស្ស 
សt�  ប់	 រអភិរក្ស  	 រជំរុញបÊ្ថ �មប�្ច �កវិទ�  ថ្ម ីៗសt�  ប់	 រp រអភិរក្ស  
	 រ	 រ¼ រសិទ្ធ ិu� 2 ជន§�លពឹងd្អ �ក ើ̀អនុផល��  �ើ គឺ2 	 រp រ
u� ឈមដ៏ចម្ប ង។ 	 រផ្ត ល់កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី � ម� រ� ំA ច់Î� �វÁ�ប8្ក ើន`្ប ឿន។ 
w យä�ក កម្ព ុ2 ទំនង2 មិនK ចសR�  ចA ន	 រ	 ត់បន្ថ យ	 រ~� ើ��  ស់
អុស និងធ្យ ូងសt�  ប់ចម្អ ិនK L រ% មចំណុច*  ក្ន ុងmn  ំ២០១៥ A ន��។

) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល៖  ដូចA ន ើ̀កvើងពីy ងÆើម 
យុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណA ន� ក់��ញនូវទិស* សt�  ប់ពØ� ឹងចõ  ប់ ¹ៀប
ចំ�� បខ័ណ¦ z z របស់7�  ប័ន និង	 រក7 ងសមត្ថ C ពធនធន និង
7�  ប័ន។ 	 រp រ§�លនឹងអនុវត្ត បន្ត  រួម� នដូច2 ៖

វិស័យ��  �ើ៖វិស័យ��  �ើ៖ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងជំរុញកម្ម វិធី��  �ើ2 តិ ២០១០-
២០២៩ §�លßÕ  ត`ើចំa ត់on  ក់ និង	 រចុះបញ្ជ ី§�ន��  �ើ 
	 រ�� ប់�� ង��  �ើរដ្ឋ  និងឯកជន 	 រចូលរួមពីសហគមន៍§�លK b� ័យ
`ើអនុផល��  �ើ 	 រ�� ប់�� ងវិg ន	 រអភិរក្ស  	 រ	 ត់បន្ថ យនូវ	 រ
A ត់បង់ និងរិចរិល��  �ើ និង	 រប8្ក ើន	 រ� ំ និង7Õ  រ��  �ើvើងវិញ។

 វិស័យជលផល៖វិស័យជលផល៖ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងជំរុញ�� បខ័ណ¦ d�ន	 រយុទ្ធ 
7 b� ្ត វិស័យជលផល ២០១០-២០១៩។ស� សC គសំy ន់គឺ សំ* 
ពØ� ឹង	 រÎ� �តពិនិត្យ ឧបករណ៍��7 ទ និងរដូវ��7 ទ 	 ត់បំA ត់	 រ
��7 ទហួសក�� ិត ពØ� ឹងសមត្ថ C ពសហគមន៍��7 ទក្ន ុង	 រ�� ប់�� ង
	 ត់បន្ថ យនូវ	 របំពុលបរិ7�  ន និងកំណត់é� ំu� ទល់��  លិចទឹក និង
តំបន់អភិរក្ស ជលផល។

វិស័យដីធ្ល ី៖ វិស័យដីធ្ល ី៖ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងបន្ត កម្ម វិធី� ំង៩ §�លរួម� ន 	 រ¹ៀប
ចំចõ  ប់ស្ត ីពី	 រ�� ប់�� ងដីធ្ល ី និងនគររូបនីយកម្ម  និងចõ  ប់ស្ត ីពីកសិកម្ម  
និង	 រព�្ល ឿន	 រចុះបញ្ជ ីដីធ្ល ី និង	 រផ្ត ល់កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី � ំងដីរដ្ឋ  ដីឯកជន 
និងដីសហគមន៍ជន2 តិC គតិច។

ទឹក7�  តនិងអz ម័យ៖ទឹក7�  តនិងអz ម័យ៖ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹងពØ� ីកវិ7 លC ព�� ប
ដណ្ណ ប់	 រផ្ត ត់ផ្គ ង់ទឹក7�  ត ù ដល់តំបន់ទីu� ជំុជននិងតំបន់ជនបទ% ម
រយៈ	 រអនុវត្ត យុទ្ធ 7 b� ្ត 2 តិស្ត ីពីវិស័យផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក7�  ត និងអz ម័យ
ជនបទ mn  ំ២០១១-២០២៥ w យរួម� ំង	 រ¹ៀបចំd�ន	 រសកម្ម C ព 
និង	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត ឱ្យ � ន	 រចូលរួមពីវិស័យឯកជន។



39
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

8

AោលCៅទី៨ ប�្ក ើតភាពជា��គូជាសកលសO� ាប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ 

គ.អ.ស.ក. មិន� នសូចz ករចõ  ស់ï ស់សt�  ប់ ស់Ö�ងពី	 រ
សR�  ចA ន) ល* ��ះvើយ ើ̀ក	�ងÁ�) លបំណងចំនួន៤ Î� �វ
A នកំណត់ដូចy ងl�  ម៖

១. ប8្ក ើនបរិ� ណ និង~� ើ��  ស់ធនg នហិរញ្ញ ប្ប � នô�  u� ��ស
ឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ព	 រស�� បស�� �ល និងសុខដុមនីយកម្ម 
ហិរញ្ញ ប្ប � ន។

២. រកX  នូវ	 រ�ើកចំហរ��ដ្ឋ កិច្ច ។

៣. បន្ត �្វ �ងរកC ព2 ��គូ។

៤. សហ	 រ2 មួយវស័ិយឯកជន Æើម្ប ីប8្ក ើតផលu� j ជន៍ប�្ច �ក
វិទ�  ថ្ម ីៗ 2 ពិ��សប�្ច �កវិទ�  ព័ត៌� នវិទ�  ។

៨.១ ការ�ៀរគរធនធាន ការសO� បសO� �ល និងសុខដុមនីយកម្ម  

¬ ជរ�©  ភិA លទទួលA នO គជ័យក្ន ុង	 រ�ៀរគរហិរញ្ញ ប្ប � នពី
ô�  u� ��សu� � ណ១ ០០០ ï នដុïG  រK ��រិកក្ន ុងមួយmn  ំ % មរយៈ
កិច្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍សំ* â ំã� ដល់	 រអភិវឌ្ឍ ��ដ្ឋ កិច្ច  
សង្គ មកិច្ច ។ ហិរញ្ញ ប្ប � នសហu� តិបត្ត 	ិ រអភិវឌ្ឍ ន៍មិនÇ�  ន់Á�រួមចំ·�ក 
ដល់កំ|ើនផលិតក្ន ុងb� ុកសរុបu� � ណ2  ៨-៩% z ��លថ្ម ីៗ
× ះ�� ��ម� ំងA នជួយu� ��សឱ្យ សR�  ចA នកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ 
	 ត់បន្ថ យC ព�� ី��  និងe្វ ើឱ្យ u� ��សកម្ព ុ2 Q�  ះù រក	 រសR�  ចA ន 
គ.អ.ស.ក.។ ហិរញ្ញ ប្ប � នសហu� តិបត្ត ិ	 រ A នប8្ក ើតនូវបរិ7�  នវិជ្ជ � ន
មួយសt�  ប់	 រវិនិj គឯកជនក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  ឧសX  ហកម្ម 	 ត់Æ�រ 
សំណង់ ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  និង��សចរណ៍។ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2  ស្ថ ិត
ក្ន ុងជំហរមួយដ៏ល្អ Æើម្ប ីជំរុញ និងe្វ ើឱ្យ � នស្ថ ិរC ពកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច  និង
ជំរុញកម្ព ុ2 ឱ្យ ទទួលA ននូវ� នៈ2 u� ��ស� នចំណîលមធ្យ ម រួម� ំង
	 រទទួលA នអត្ថ u� j ជន៍ពីគំនិតផ្ត ួច<្ត ើមស� ហរណកម្ម ក្ន ុងតំបន់ និង
ក្ន ុងសកលö កសt�  ប់អz គតដ៏ខ្ល ីy ងមុខ។

	 រ��ងå�កហិរញ្ញ ប្ប � នឥតសំណងA ន�ើនvើងពី៦៦-៧៥%
រ ងmn  ំ២០០៤ និងmn  ំ២០១០។ ទន្ទ ឹមនឹង��ះបរិ� ណឥណ� នកម្ច ី
A ន� ប់<្ត ើម�ើនvើង À ះបី2 ហិរញ្ញ ប្ប � នឥតសំណង¥ � នចំនួន
Ë� ើនក្ត ី។ 2 មួយនឹងកម្ច ី§�ល� ន	 រ�ើនvើង2 លំ� ប់ កម្ព ុ2 នឹង� ន
វិg ន	 រ� ំA ច់ក្ន ុង	 រ~� ើ��  ស់ថវិ	 ឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ពb� ប��លនឹង
	 រទូ� ត់បំណុលកម្ច ីពីz ��លមុនៗ (រូបC ពទី២.៣៣)។

រូបA ពទី ២.៣៣៖ និ?�  � ររបស់ជំនួយអភិវឌ្ឍ ន៍ផ្ល ូវ� រ កម្ច ី ជំនួយ 
ឥតសំណង និងសរុប (� ន ដុ�Ì  )

u� ភព៖ �� ុមu� ឹកX  អភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុ2 

ហិរញ្ញ ប្ប � នសហu� តិបត្ត ិ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍ផ្ល ូវ	 រ ßÕ  ត2 សំy ន់ ើ̀
វិស័យសុy ភិA ល អប់រំ ដឹកជញ្ជ ូន អភិA លកិច្ច  កសិកម្ម  និងអភិវឌ្ឍ ន៍
ជនបទ (រូបC ពទី២.៣៤)។ រីឯបa្ខ  សូចz ករ% ម� នសុខC ព និង
អY�  C ព�� ី��  A នបp³  ញពីលទ្ធ ផលល្អ ក្ន ុងmn  ំថ្ម ីៗ��ះ។ d្អ �ក ើ̀មូល
�©  ន��ះ 	 រវិនិj គ ើ̀វិស័យសង្គ ម A នចូលរួមចំ·�ក¸៉ ងË� ើនក្ន ុង
	 រe្វ ើឱ្យ � នកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ។

រូបA ពទី២.៣៤ ៖ � រ\� ើ]�  ស់ហិរញ្ញ ប្ប ¥ នសហ=� តិបត្ត ិ 
� រអភិវឌ្ឍ ន៍ផ្ល ូវ� រ% មវិស័យ (£៉ ន់�¤  ន��  ំ២០១៣) 

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(est)
2013
(proj)

- Grants - Loans

u� ភព៖ �� ុមu� ឹកX  អភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុ2 
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៨.២ ដំ'ើរការR�ភាពជា��គូការសO� បសO� �ល និងសុខដុមនីយកម្ម  

ទ�� ង់��C ព2 ��គូ រ ងu� ��សកម្ព ុ2 2 មួយនឹងតួអង្គ អភិវឌ្ឍ ន៍ 
� នចំនួន៣ គឺ៖

១. C ព2 ��គូ2 មួយនឹង��គូអភិវឌ្ឍ ។

២. C ព2 ��គូរបស់វិស័យឯកជន។

៣. C ព2 ��គូរ ងអង្គ 	 រមិនÚ�នរ�©  ភិA ល និងអង្គ 	 រសង្គ ម
សុីវិល។ 

u� ��សកម្ព ុ2 A នប8្ក ើតយន្ត 	 រ��C ព2 ��គូ ដូចy ងl�  ម៖ 

១. Ù�ទិ	 ��កិច្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុ2 ។

២. គណៈកម្ម 	 រស�� បស�� �លរ ងរ�©  ភិA ល2 មួយនឹង��គូ
អភិវឌ្ឍ ។

៣. បa្ខ  ញ�� ុម	 រp រប�្ច �ក��សច�� ុះ §�ល� ន�� ុម	 រp រ
ប�្ច �ក��សចំនួន១៩e្វ ើ	 រ% មវិស័យ និងវិស័យ§�ល¼ ក់ព័ន្ធ ។

៤. កិច្ច ពិ��  ះj បល់�្វ �C គីរ ង¬ ជរ�©  ភិA ល និង��គូអភិវឌ្ឍ ។

៥. កិច្ច u� ជុំពិ��  ះj បល់ រ ង¬ ជរ�©  ភិA ល2 មួយនឹងអង្គ 	 រ
មិនÚ�នរ�©  ភិA ល។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 
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រូបA ពទី ២.៣៥៖ � រកន្ស ីុជំនួយកិច្ច សហ=� តិបត្ត ិ� រអភិវឌ្ឍ ន៍< មួយ 
ផ.យ.អ.ជ ��  ំ២០០៦ និង២០១១

u� ភព៖ �� ុមu� ឹកX  អភិវឌ្ឍ ន៍កម្ព ុ2 

¬ ជរ�©  ភិA លA នប8្ក ើតវឌ្ឍ នC ពល្អ ៗ  % មរយៈ	 រពØ� ឹងu� សិទ្ធ ិ
C ពនិងC ពស័ក្ត សិទ្ធ ិ ក្ន ុង	 រ ~� ើ��  ស់ជំនួយធនg នកិច្ច សហu� តិបត្ត ិ
	 រអភិវឌ្ឍ ន៍។ ឈរ`ើន័យ��ះ u� ��សកម្ព ុ2  សR�  ចA ន ចំë ះ	 រ 
អនុវត្ត �្ត �2á  ចិត្ត ពØ� ឹងu� សិទ្ធ ិC ពជំនួយ §�លA នu� 	 ស2 សកល¥ 
ទី�� ុងA៉ រីស ក្ន ុងmn  ំ ២០០៥ និង	 រសR�  ចA ន	 រអនុវត្ត �្ត �2á  ចិត្ត ក្ន ុង
d�ន	 រសកម្ម C ពទី�� ុងK $ �   "The Accra Agenda for Action" 
ក្ន ុងmn  ំ២០០៨។ ត�G  C ពក្ន ុងលំហូរនិង	 រ~� ើ��  ស់ធនg នកិច្ច សហ
u� តិបត្ត ិ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍ Î� �វA ន ើ̀កកម្ព ស់ ក៏ដូច2 u� ព័ន្ធ ពត៌� ន2 តិ 
មូល�©  នទិន្ន ន័យ ODA Î� �វA នបំ��ញបÊ្ថ �ម 2 �ៀង� ត់។

សុខដុមនីយកម្ម ��	 រâំ ã� z z របស់��គួអភិវឌ្ឍ ន៍ Î� �វA នពØ� ឹង 
2 មួយនឹង	 រ·�z ំ និង 	 រ អនុវត្ត ឧបករណ៍ ដូច2  នីតិវិធីd�្អ ក ើ̀កម្ម វិធី 
(Program based approaches) d�ន	 រ u� តិបត្ត ិ u� � ំmn  ំ d�ន	 រ 
យុទ្ធ 7 b� ្ត ថវិ	  និងវឌ្ឍ នC ព កំពុងបន្ត � ន ក្ន ុងកម្ម វិធី កំ·�ទ�� ង់ 
�� ប់�� ង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 7 g រណៈ។ �� បខ័ណ¦ លទ្ធ ផល��	 រអភិវឌ្ឍ  Î� �វ 
A នe្វ ើស� ហរណកម្ម  ù ក្ន ុងផ.យ.អ.ជ. ¿ើយនឹងÎ� �វA នពØ� ឹងបÊ្ថ �ម 
សំ* បR� ើ2 �� បខ័ណ¦ % ម� ន2 តិ  w យ � ន លក្ខ ណៈ�� ប់w � ុង 
y�  យ សt�  ប់ លទ្ធ C ព��	 រអភិវឌ្ឍ ។ ទន្ទ ឹម��ះ À ះបី2 ដំ|ើរ ស្ត ីពី
	 របន្ស ីុជំនួយ2 មួយK ទិC ពរបស់ ¬ ជរ�©  ភិA ល កំពុងដំ|ើរ	 រមិន 
� ន់ A នរលូន ��  កដ Ú�ន (រូបC ពទី ២.៣៥) 2 ) ល	 រណ៍ ធនg ន 
អភិវឌ្ឍ ន៍Î� �វA នវិC ជ Æើម្ប ីâ ំã� វិស័យ K ទិC ព 2 តិ ដូចA នបº   ក់ក្ន ុង 
យុទ្ធ 7 b� ្ត  ចតុð ណ និងផ.យ.អ.ជ. (បp³  ញពី�� ប ខ័ណ¦  ) លនj 
A យសt�  ប់បន្ស ីុân  2 មួយd�ន	 រ2 តិ) ។

កសិករកំពុងបូមទឹកបញ្ច ូល� �  z រដូវ��  ំង-í�ត្ត 7
  យ¹ៀង

¥ ក្ន ុងបរិ	 រណ៍អភិវឌ្ឍ ន៍ក�� ិតសកល និងក�� ិត2 តិ � ំA ច់
Î� �វចង្អ ុលបp³  ញពី	 រសR�  ចA នលទ្ធ ផលពី	 រអភិវឌ្ឍ  និង	 រz � ើស
¹ីសនីតិវិធី~� ើ��  ស់ §�លâ ំã� ដល់	 រ¹ៀបចំd�ន	 រ 	 រប8្ក ើតC ព2 
��គូនិងu� ព័ន្ធ % ម� នÎ� �តពិនិត្យ ។ Æើម្ប ីe្វ ើឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ពនូវនីតិវិធី
អភិវឌ្ឍ ន៍u� កបw យអត្ថ ន័យ× ះសកម្ម C ពz z §�ល� នតួz ទីពØ� ឹង
C ព2 ��គូសR�  ចលទ្ធ ផល ក៏ដូច2 អភិវឌ្ឍ សមត្ថ C ពu� កបw យចីរ
C ព Î� �វA នបន្ស ីុ2 មួយd�ន	 រ2 តិ ថវិ	 2 តិ និង�� បខ័ណ¦ % ម� ន
Î� �តពិនិត្យ ។ កិច្ច ខិតខំu� ឹង��  ងâ ំã� w យជំនួយអភិវឌ្ឍ ន៍ផ្ល ូវ	 រ� ំA ច់
Î� �វe្វ ើស� ណហរណកម្ម ̧ ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ 2 មួយនឹងកម្ម វិធីកំ·�ទ�� ង់
របស់¬ ជរ�©  ភិA ល សំ* ក7 ង7�  ប័នឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ព។ ¬ ជ
រ�©  ភិA លកំពុងរិះរកវិធី7 b� ្ត Q�  ះù រក	 រប8្ក ើត�� បខ័ណ¦ លទ្ធ ផល 
សt�  ប់	 រ% ម� នÎ� �តពិនិត្យ ¥ ក�� ិត2 តិនិងវិស័យ Æើម្ប ីជំរុញនិង
·�z ំC ព2 ��គូអភិវឌ្ឍ ឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ព។

j ងù % មរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ mn  ំ១៩៩៣ u� ��សកម្ព ុ2 A នe្វ ើ
ស� ហរណកម្ម ចូលក្ន ុង��ដ្ឋ កិច្ច ពិភពö ក។ ក្ន ុង� នៈ2 ស� ជិក
��ញសិទ្ធ ិ��ស� គមK 7� ន កម្ព ុ2 A នបំ��ញតួz ទី¸៉ ងសកម្ម ¥ 
ក្ន ុង�� ុម	 រp រ2 តិ��ះ។ សកម្ម C ព��ះ ក៏រួម� ំង	 រe្វ ើ2 u� g ន
ស� គមK 7� ន¥ mn  ំ២០១២។ u� ��សកម្ព ុ2 A ន	G  យ2 ស� ជិក
អង្គ 	 រ¼ ណិជ្ជ កម្ម ពិភពö ក(WTO)ក្ន ុងmn  ំ២០០៤ §�លe្វ ើឱ្យ កម្ព ុ2 
	G  យu� ��ស§�លទទួលA ន	 រ ើ̀ក	�ងពន្ធ 2 Ë� ើន (MFN)
សt�  ប់	 រz ំ��ញ។ u� ��សកម្ព ុ2 ក៏A នទទួលu� j ជន៍ពី	 រ ើ̀ក
	�ងពន្ធ �� ប់u� � �ទ`ើក	�ងÁ�K វុធ "Everything But Arms (EBA) 
Initiative" របស់u� ព័ន្ធ ̀ ើក	�ងពន្ធ  (GSP) របស់សហC ពអឺរ ៉ុប។ 
កម្ព ុ2 A នចូលរួមក្ន ុងគំនិតផ្ត ួច<្ត ើមសហu� តិបត្ត ិ	 រក្ន ុងតំបន់ អនុតំបន់ 
និងសកលö ក ដូច2 សហu� តិបត្ត ិ	 រ2 មួយបa្ខ  u� ��សK 7 � ន 
កចិ្ច សហu� តិបត្ត ិ	 រ��បa្ខ  u� ��សអឺរ ៉ុប និងសហរដ្ឋ K ��រិក។ l�  ម
គំនិតផ្ត ួច<្ត ើម� ំង��ះ 	 រវិនិj គA ន�ើន¸៉ ងË� ើនពីបa្ខ  u� ��ស
2 ស� ជិកK 7� ន។

កំណត់ចំa ៖ំ � នក%Õ  2 Ë� ើន§�លកម្ព 2ុ មិនK ចe្វ ើ	 រ~� ៀបeៀប 
2 មួយបa្ខ  u� ��សដ¶��ៀត ក្ន ុង	 រe្វ ើស� ហរណកម្ម ��ដ្ឋ កិច្ច ។ 
ឧ� ហរណ៍ទីផX  រC គហុ៊ន §�ល�ើបÁ�� ប់ដំ|ើរ	 រពីរឬបីmn  ំកន្ល ង
មកបុ៉Èû  ះទីផX  រ��ះមិនK ចe្វ ើ¼ ណិជ្ជ កម្ម ¥ ើ̀ទីផX  រអន្ត រ2 តិA ន
�� លុះY�  Á��� ុមហ៊ុននិងទីផX  រក្ន ុងb� ុក� នC ព� ស់ទំុ។ ផ្ទ ុយù វិញ
7�  នC ពរូបិយវត្ថ ុក៏� នលក្ខ ណៈb� Æៀងân  ��ះ§�រ។

សិស្ស 7 ï ជិះកង់	 ន់��ân  % មផ្ល ូវពី7 ï មកផ្ទ ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៨.៣. ការ�ើកចំហរ��ដ្ឋ កិច្ច 

¥ ��លចុះសន្ធ ិសº ្ញ  ទី�� ុងA៉ រីសmn  ំ១៩៩១ u� ��សកម្ព ុ2 2 
u� ��សតូច ��ដ្ឋ កិច្ច Î� �វA នហ៊ុំព័ទ្ធ í្ទ �ចyì  ំw យស¢£ �  ម ¿ើយ��ដ្ឋ កិច្ច 
� នទំហំតូច w យ7�  ប័ន��	 រ�� ប់�� ង��ដ្ឋ កិច្ច  និងអភិA លកិច្ច  
Î� �វA នបំផ្ល ិចបំÝG  ញ។ អ្វ ី§�ល¥ សល់គឺu� ព័ន្ធ d�ន	 រu� មូលផ្ត ុំសt�  ប់
	 រ�� ប់�� ង��ដ្ឋ កិច្ច  ¿ើយយុទ្ធ 7 b� ្ត វិC ជន៍ធនg ន គឺe្វ ើvើង% ម
រយៈ	 រÎ� �តពិនិត្យ និងបº   ពីរ�©  ភិA លកa្ខ  ល។ បzì  ប់ពី	 រ[ ះ
Q n  តmn  ំ១៩៩៣ ��ដ្ឋ កិច្ច A ន�ើកចំហCG  មៗ រូបិយប័ណ្ណ A ន8ើបvើង 
របប¼ ណិជ្ជ កម្ម ��រីA នប8្ក ើតvើង (មិន� នចõ  ប់�� ប់Ç�  ន់) វិស័យ
ឯកជនÎ� �វA នអនុº ្ញ  តឱ្យ ដំ|ើរ	 រក្ន ុងបa្ខ  វិស័យz z  ¿ើយអ្ន ក
វិj គបរ��ស2 Ë� ើនA នចូលមកu� ��សកម្ព ុ2 ។ 

ពីរទសវត្ស រ៍l�  យមកu� ��សកម្ព ុ2 ¥ Á�តូច បុ៉Ê្ត �� ន��ដ្ឋ កិច្ច ទី
ផX  រz ំ��ញ និង�ើកចំហ2 មួយនឹងក�� ិតកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ក្ន ុង
ផ.ស.ស. ¿ើយអY�  ប្ត ូរ��  ក់អនុº ្ញ  តឱ្យ � ន	 រ��  u� �ល% មត®្ល �ទី
ផX  រ។ À ះបី��ដ្ឋ កិច្ច  ¥ Á��ើកចំហ បុ៉Ê្ត �ចõ  ប់2 Ë� ើនÎ� �វA នប8្ក ើត
និងពØ� ឹងបÊ្ថ �ម §�លរួម� ំងចõ  ប់ស្ត ីពីលំហូរចូល និងលំហូរ��ញ��
មូលធន ទំនិញ និង7 ច់��  ក់។

ដូ�្ន �ះ Æើម្ប ី ស់Ö�ងពីC ព�ើកចំហ��ដ្ឋ កិច្ច សt�  ប់កម្ព 2ុ  សូចz ករ
ចំនួន២ Î� �វA នប8្ក ើត៖ 

១.  7 រៈសំy ន់��¼ ណិជ្ជ កម្ម  -ស� � Î� 	 រz ំចូល និង	 រz ំ
��ញ (¼ ណិជ្ជ កម្ម ù វិញù មក) (¼ ណិជ្ជ  eៀបនឹងផ.ស.ស.។

២. ទំហំ��លំហូរចូលវិនិj គទុនពីបរ��ស - និzn  	 វិនិj គពី
 បរ��ស។

% � ងទី២.៧៖ សv v �� n ណិជ្ជ កម្ម  �ៀបនឹងផ.ស.ស. %{�ផ.ស.ស. 

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២
២០១៣

([៉ ន់op  ន)
២០១៤

(ពq  ករណ៍)

	 រz ំ��ញទំនិញ (%�� ផ.ស.ស.) ៣៣,៨ ២៨,៨ ៣៣,៤ ៣៦,៨ ៣៩,២ ៤១,៧ ៤៥,០

	 រz ំចូលទំនិញ (%�� ផ.ស.ស) ៤៩,១ ៤៣,២ ៤៧,០ ៤៧,៧ ៤៨,៣ ៥០,០ ៥២,៧

(	 រz ំ��ញ+	 រz ំចូល) * 100/GDP 
(¼ ណិជ្ជ កម្ម �្វ �ទិស) 

៨២,៩ ៧០,០ ៨០,៤ ៨៤,៥ ៨៧,៥ ៩១,៧ ៩៧,៧

u� ភព៖ �� សួងd�ន	 រ

បzì  ត់l�  ម��បង្អ ស់��% ¬ ងទី២.៧ បp³  ញo  	 រu� � ក់�� Ô 
អន្ត រ2 តិ����ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ2  §�លÎ� �វA ន ស់Ö�ងw យសូចz ករជំនួស
មួយ "¼ ណិជ្ជ កម្ម �្វ �ទិស" � នអY�  ̀ ើសពី៩០% �� ផ.ស.ស. ក្ន ុង
mn  ំ២០១៣។ វិបត្ត ិ��ដ្ឋ កិច្ច សកលö ក គឺ2 ក%Õ  ចម្ប ង§�លe្វ ើឱ្យ 	 រ
z ំចូល និង	 រz ំ��ញរបស់កម្ព ុ2 ក្ន ុងmn  ំ២០០៩ � ន	 រgG  ក់ចុះ។ 

រូបC ពទី២.៣៧ បp³  ញពី ស� � Î� ��វិនិj គÝì  ល់ពីô�  u� ��ស
eៀបនឹង ផ.ស.ស. A ន�ើនvើងរហូតដល់mn  ំ២០០៧ បzì  ប់មកA ន
gG  ក់ចុះ¸៉ ងyG  ំងក្ន ុងmn  ំ២០០៩ ប៉ុÊ្ត �A ន�ើនvើងម្ត ង�ៀតក្ន ុងmn  ំ
២០១០ mn  ំ២០១១។ ��ះគឺ2 វដ្ត ��	 រវិនិj គ ¥ ��ល§�លគ��  ង
សំណុំÎ� �វA នបញ្ច ប់ C ពអន់ថយមួយនឹង�ើត� ន¥ ��ល§�លសំណំុ
��គ��  ងមួយ�ៀតមិន� ន់Î� �វA នផ្ត ួច<្ត ើម។ 	 រgG  ក់ចុះ����ដ្ឋ កិច្ច 
សកលö ក និងC ពមិន��  កដu� 2 ��ទីផX  រអន្ត រ2 តិ គឺ2 មូល¿�តុ
បង្ក ឱ្យ � នផលប៉ះ¼ ល់ដល់លំហូរចូលមូលg ន។ 	 រgG  ក់ចុះ��ះ មិន
បa្ខ  លឱ្យ ��ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ2  រួមតូច× ះ��។

រូបA ពទី២.៣៦៖ វិនិÏ គÐ@  ល់ពីបរ��ស E កម្ព <ុ  (A គរយ{� ផ.ស.ស.)
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u� ភព៖ �� សួង��ដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ �� សួងd�ន	 រ និងធz â រ2 តិ��កម្ព ុ2  

៨.៤. អត្ថ P� lោជន៍R�ប�្ច �កវិទ្យ ាថ្ម ី ការភ្ជ ាប់ទំនាក់ទំនង

¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 � ន) លបំណងជំរុញ	 រe្វ ើទំ�ើបកម្ម  និង ើ̀
កម្ព ស់គុណC ពប�្ច �កវិទ�  ព័ត៌� ននិងគមz គមន៍។ Æើម្ប ីសR�  ច) ល
បំណង��ះ ¬ ជរ�©  ភិA លA នអនុវត្ត វិg ន	 រកំ·�ទ�� ង់មួយចំនួន§�ល
លទ្ធ ផលÎ� �វA នឆ្ល ុះបº �  ំង¥ ក្ន ុងសូចz ករមួយចំនួន៖

១. ចំនួន��ទូរស័ព្ទ ចល័ត§�លÎ� �វA នទិញ A ន�ើនvើងពី៣,៨
ï ន¡ � ឿង¥ ក្ន ុងmn  ំ២០០៨ ដល់ចំនួនu� Ã�ល១៩ï ន
¡ � ឿង¥ ក្ន ុងmn  ំ២០១២ សមមូលù ១៣០¡ � ឿងÎ� �វA នទិញ
ក្ន ុងមនុស្ស  ១០០z ក់និងÎ� �វA ន�� បដណ្ណ ប់u� � ណ2 ៩០% 
��តំបន់ទីជុំជន។

២. ចំនួន��អតិថិជន~� ើ��  ស់�� អិុនធឺណិតA ន�ើនvើង
ពី២០.០០០ ¥ ក្ន ុងmn  ំ២០០៨ ដល់ ២,៧ï នz ក់ ¥ 
mn  ំ២០១២។

៣. គុណC ព��បa្ខ  ញទូរគមz គមន៍ និង�� Î� �វA នពØ� ឹង
ឥតឈប់ឈររួម2 មួយនឹង	 រអភិវឌ្ឍ បន្ត ិចម្ត ង���� ទូរស័ព្ទ 
អចល័ត។

៤. បa្ខ  ញ និង	 រ�� បដណ្ណ ប់�� ្ស �	 បអុបទិច បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ 
A នតC   ប់¬ ជg នីភ្ន ំ��ញ 2 មួយនឹងបa្ខ  �� ុង b� ុក ខណ¦ 
និងឃំុសp្ក  ត់� ំងអស់¥ ទូ� ំងu� ��សក៏ដូច2 បa្ខ  u� ��ស
ជិតy ង¥ ក្ន ុងតំបន់។
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

C ព2 ��គូ2 មួយវិស័យឯកជនÎ� �វA នពØ� ឹងÆើម្ប ីពØ� ីក និង�� ប
ដណ្ណ ប់u� ព័ន្ធ ផ្ស ព្វ ផX  យឱ្យ សីុជ��   % មរយៈ	 របំ¼ ក់ប�្ច �កវិទ�   	 រ
ក7 ង7�  នីយផX  យបÊ្ថ �ម�ៀត¥ ក្ន ុងí�ត្ត §�ល¼ ក់ព័ន្ធ  e្វ ើឱ្យ � ន	 រ
¼ ក់ព័ន្ធ �� បខណ¦ អភិA លកិច្ច វិមជ្ឈ 	 រនិងវិសហមជ្ឈ 	 រ¥ ក្ន ុងប�្ច �ក
វិទ�  គមz គមន៍ព័ត៌� ន e្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងសមត្ថ C ពមនុស្ស  	 រប¢  �  ប
^�នឌ័រ	 រក7 ងសមត្ថ C ព7 ប័ន និង	 រ`ើកទឹកចិត្ត 2 មួយនឹង
ចõ  ប់ស្ត ីពីរបប7 រពត៌� ន។

លទ្ធ ផលl�លស!�  ច ន បញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យរបស់
រាជរដ្ឋ ាភិ ល

លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន ៖ % មរយៈ	 រ§�លកម្ព ុ2 A នទទួល
ហរិញប្បទានបរទេសជាទៀងទាត់មកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់រយៈ
��ល៥-៦mn  ំ កន្ល ងមក��ះ K ចបp³  ញo  យុទ្ធ 7 b� ្ត C ព2 ��គូរបស់
¬ ជរ�©  ភិA ល គឺ� នu� សិទ្ធ C ពខ្ព ស់។ កម្ព ុ2 A នប8្ក ើតvើង និង
ដំ|ើរ	 រនូវ7�  ប័ន Æើម្ប ីអនុវត្ត % មស្ត ីពី��ចក្ត ីu� 	 សទី�� ុងA ៉រីស 
និង��ចក្ត ីu� 	 សទី�� ុងK $ �  ស្ត ីពីu� សិទ្ធ C ពជំនួយ §�លA នបp³  ញ
� ស់ទំុពីមួយ÷្ង �ù មួយ÷្ង �។ កម្ព ុ2 គឺ2 u� ��សមួយ§�ល� ន��ដ្ឋ កិច្ច 
�ើកចំហ A ន	G  យ2 ស� ជិកមួយ��អង្គ 	 រ¼ ណិជ្ជ កម្ម ពិភពö ក
¥ ក្ន ុងmn  ំ២០០៤។ ក្ន ុងz ម2 ស� ជិកមួយ��អង្គ 	 រ¼ ណិជ្ជ កម្ម 
ពិភពö កត�� �វឱ្យ �ើកចំហនូវ7�  នC ព¥ ក្ន ុងu� ��សរបស់ខ្ល ួន§�ល
2 លក្ខ ខណ¦ មួយមិន� ន	 ររំö ភបំ¼ នរហូតមកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន ។ C ព
O គជ័យក្ន ុងd្ន �កទូរស័ព្ទ ចល័តA ន��  	G  យ2 រូបC ព	 រតC   ប់ân  �� ប់
កិច្ច 	 រ� ំងអស់។

បº³  u� ឈម ៖បº³  u� ឈម ៖ u� ��សកម្ព ុ2 នឹងu� ឈមមុខ2 មួយបº³  z z  
b� បân  នឹង	 រe្វ ើស� ហរណកម្ម ù ក្ន ុងសហគមន៍��ដ្ឋ កិច្ច K 7� ន¥ 
ក្ន ុងmn  ំ២០១៥។ បº³  មួយចំនួននឹងK ចប៉ះ¼ ល់ដល់វិស័យឧសX  ហកម្ម 
និង	 រp រ និង��  ក់ចំណîលថវិ	 មួយចំនួន។ ក្ន ុងន័យ��ះកម្ព ុ2 
� ក��ញពី� នៈ2 u� ��ស§�ល� នចំណîលតិច។ ដូ��្ន ះ សម្ប � ន
ហិរញ្ញ ប្ប � ននឹង� ន	 រgG  ក់ចុះ 2 មួយân  ��ះកម្ច ីនឹង� ន	 រ�ើនvើង
ខ្ព ស់2 ងមុន។ 

យុវជនកម្ព ុ2 ពិC កX  ក្ន ុងសិ	�  7 ï ពិ��  ះj បល់on  ក់2 តិz ¬ ជg នីភ្ន ំ��ញបុរស~� ើ��  ស់ទូរស័ព្ទ ចល័តÆើម្ប ីទំz ក់ទំនង��លe្វ ើដំ|ើរÎ� ឡប់ព�ី �  មកផ្ទ ះ

9

) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖) លនj A យ¬ ជរ�©  ភិA ល ៖ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 នឹងបន្ត ßÕ  ត ើ̀
	 រ� ក់� ញ	 រវិនិj គពីu� ភពក្ន ុងb� ុកនិងô�  b� ុក សt�  ប់	 រe្វ ើ
ពិពិធកម្ម មូល�©  នផលិតកម្ម  	 រជំរុញ	 រតC   ប់បa្ខ  ញគមz គមន៍
ដឹកជញ្ជ ូន និងu� ព័ន្ធ ឡ ូជីស្ទ ិក 	 រç�លម្អ �� បខ័ណ¦ គតិយុត្ត 	 រពØ� ឹង
យន្ត 	 រ7�  ប័ន និង	 រ ើ̀កកម្ព ស់សមត្ថ C ពÆើម្ប ីg z នូវបរិ7�  ន
អនុ��  ះសt�  ប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ កម្ព ុ2 ។ ¬ ជរ�©  ភិA លនឹង�្ត �2á  ចិត្ត បំ��ញ
តួz ទីរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងកិច្ច 	 រក្ន ុងតំបន់ និងអន្ត រ2 តិw យ� ក់��ញនូវ) ល
នj A យអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យឧសX  ហកម្ម  សំ* ជំរុញកម្ព ុ2 ឱ្យ � នvើង
មួយក�� ិត�ៀត ក្ន ុង្ស �ចp
  ក់ត®្ល �����ដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ និងក្ន ុងពិភពö ក 
ç�លម្អ បÊ្ថ �ម�ៀតនូវ�� បខ័ណ¦ គតិយុត្ត សំ* e្វ ើឱ្យ u� �ើរ	 រp រធុរកិច្ច  
¼ ណិជ្ជ កម្ម  និង	 រវិនិj គ � ត់វិg ន	 រណ៍Æើម្ប ីពØ� ីកទីផX  រz ំ��ញ
ទំនិញពីកម្ព ុ2  � ត់វិg ន	 រណ៍) លនj A យ� ំA ច់z z  Æើម្ប ីចូល
រួមក្ន ុងសហគមន៍��ដ្ឋ កិច្ច K 7� នmn  ំ២០១៥ ពិ��ស% មរយៈ	 រអនុវត្ត 
w យu� សិទ្ធ C ព នូវកិច្ច é� ម� � ៀង§�ល� ន	 រ¼ ក់ព័ន្ធ នឹងK 7� ន។

AោលCៅទី៩ ការk សសម្អ ាតមីន សំណល់ជាតិផ្ទ ុះពីស�្គ � ាម 
និងស�្គ � ោះជនរងb� ោះការវិភាគពីស្ថ ានភាពមីន^ៅកម្ព ុជា

កម្ព ុ2 គឺ2 u� ��សមួយ§�លផលប៉ះ¼ ល់w យ7 រÇ�  ប់មីន និង
សំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម។ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 A នអះK ងo 	 រ
ស��  តតំបន់� ំង��ះគឺ2 K ទិC ពមួយ និងA នរួមបញ្ច ូល2 មួយ) ល
* មួយ��គ.អ.ស.ក.() ល* ទី៩) ក្ន ុងបញ្ជ ី��គ.អ.ស.ក. ��ះ។ 
À ះ2 ដូច��ះក្ត ី ក្ន ុង) ល* ��ះ ពំុÎ� �វA នកំណត់ចំណុច*  ឬ
សូចz ករ2 ក់ï ក់¥ ក្ន ុងបញ្ជ ី��។ ¬ ជរ�©  ភិA លកម្ព ុ2 w យ� ន
	 រâ ំã� ពីសហគមន៍អន្ដ រ2 តិA នខិតខំu� ឹង��  ង¸៉ ងyG  ំងក្ន ុងរយៈ
��ល ២០mn  ំ ចុងl�  យ��ះ Æើម្ប ីលុបបំA ត់Ç�  ប់មីន/សំណល់2 តិ
ផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម។ ¥ ច×G  ះmn  ំ២០០៩ និងmn  ំ២០១២ K 2á  ធរកម្ព ុ2 �� ប់
�� ងសកម្ម C ពកំ� ត់មីន និងស¤£ �  ះជនពិ	 រw យ7 រមីន w យ� ន
	 រâ ំã� ពីC គី¼ ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម C ពមីនA នអនុវត្ត 	 រអ8្ក �តមូល�©  ន
មួយក្ន ុងb� ុក១២៤ §�ល� នÇ�  ប់មីន និងយុទ្ធ ភ័ណ¦ មិន� ន់ផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម។

ច×G  ះពីmn  ំ២០០៩ និងmn  ំ២០១២ u� តិបត្ត ិករ[ សស��  តÇ�  ប់
មីនA នw ះមីន និងស��  តដីA ន៤០.៥២៩ហិក% ��ដី� នÇ�  ប់មីន
សt�  ប់	 រ~� ើ��  ស់u� កបw យផលិតC ព 	 រអភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្ម 
	 រ% ំងទីលំ¥ ថ្ម ីនិង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  (7 ï ¹ៀន មណ¦ លសុខC ព។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

=� អប់ទី២.១២ Ñ�  ប់មីន និងសំណល់< តិផ្ទ ុះពីសÒÓ �  ម ប៉ះn ល់
Õ� ើន< ងជីវិតរស់E និង]�  ក់ចំណUល

�ើÀ ះបី2 ទំz ស់Ó្ទ �ក្ន ុងA បញ្ច ប់2 ងមួយទសវត្ស រ៍កន្ល ងù 
ក្ត  ីu� 2 ជន§�លរស់¥ ើ̀ ឬ¥ ក្ន ងុតំបន់ជំុវិញ��អតីតតំបន់Ç�  ប់
មីន§�លរងផលប៉ះ¼ ល់¥ Á�� នK រម្ម ណ៍o មិន� នសុវត្ថ ិC ព។
ផលប៉ះ¼ ល់��Ç�  ប់មីនគឺ មិនÚ�នÁ�ù ើ̀Á�រូបវន្ត បុ៉Èû  ះ�� 
Á�ក៏� ន	 រប៉ះ¼ ល់ដល់d្ន �កផ្ល វូចិត្ត ផង§�រ។ ឧ� ហរណ៍មនុស្ស 
§�ល� នទស្ស នៈទូï យគឺ រស់¥ Ç�  ន់Á�សt�  ប់÷្ង ���ះ ពួក��
មិន� នគ��  ង7 ងសង់ផ្ទ ះមួយឱ្យ A នÎ� មឹÎ� �វ និងមិនខ្វ ល់អំពី
ទឹកសុវត្ថ Cិ ព 	 រអប់រំសt�  ប់កូនរបស់ខ្ល នួ��។

	 ររស់¥ ក្ន ុងតំបន់ជំុវិញតំបន់� នÇ�  ប់មីនឬ ើ̀តំបន់§�ល
Î� �វA នជ�� ះ��មីន� ំង× ះ¥ Á�� ន	 រé� �យA រម្ភ o � នÇ�  ប់
មីនu� m ំងរថl�  ះ2 Ë� ើន§�លកប់¥ ើ̀ដីរបស់ពួក��។ 	 រភ័យ
yG  ចរបស់ពួក��គឺរកមិន1ើញ� ងំអស់�� គឺ2 g តុសt�  ប់¿�តុ
ផលក្ប ួនយុទ្ធ 7 b្ត � ដីមួយចំនួនមិនÎ� �វA នជ�� ះÇ�  ប់មីន�� ¥ 
ក្ន ុងដីឡូ ើ̀កដំបូងបុ៉Ê្ត �� នមនុស្ស ពំុ� នឆន្ទ ៈÆើម្ប ីរង់� ំសt�  ប់
	 រ[ សស��  ត�� ខណៈ��ល§�លពួក��Î� �វ	 ររកចំណîលÆើម្ប ី
	 ររស់¥ ។ ក្ន ងុmn  ២ំ០១០��  ះon  ក់មួយA ន�ើត� ន¥ ទី��ះ
§�លក្ន ងុ× ះ ១៣ z ក់A ន7G  ប់និង�n  ក់A នរងរបួសធ្ង ន់ធ្ង រ។

u� 2 ជនA ន� ប់<្ត ើម� ំដំa ំ ើ̀ដី� ំង��ះl�  យពីÎ� ឡប់
មកវិញ¥ ក្ន ងុmn  ១ំ៩៩៧ w យ~� ើវិធី7 b� ្ត e្វ ើកសិកម្ម % ម��ប
u� '�ណីដ៏7 មញ្ញ §�លមិនត�� �វឱ្យ � ន	 រជីកដី£�  ��4�  ះពួក
��ភ័យyG  ចo ពួក��នឹងប៉ះនឹងÇ�  ប់មីនឬសំណល់2 តិផ្ទ ះុ§�លមិន
� ន់ផ្ទ ះុកប់¥ y ងl�  ម។ វិធី7 b� ្ត ��	 រ� ដុំះ��ះមិនផ្ត ល់នូវ
ទិន្ន ផលË� ើន�� ¿ើយ��  ក់ចំណîលរបស់ពួក��� នក�� តិ� ប។

កម្ព ុ2  ក៏កំពុងចូលរួមក្ន ុង��សកកម្ម របស់អង្គ 	 រសហu� 2 2 តិស្ត ីពី
	 រ[ សស��  ត មីន A ន បញ្ជ ូន២៧៨ បុគ្គ លិក[ សស��  តមីនù  
u� ��សសូ៊ដង់ និងu� ��សលីបង់រ ងmn  ំ២០១០ និងmn  ំ ២០១២ w យ  
A នå�ករំ	�កបទព�ិ ធន៍របស់ខ្ល ួន ¥ ក្ន ុងសកម្ម C ពមីន2 មួយ
នឹង បa្ខ   u� ��ស <្ស �ង �ៀត §�ល រងផលប៉ះ¼ ល់w យÇ�  ប់មីន¥ 
ក្ន ុងដី និងយុទ្ធ ភ័ណ¦ មិន� ន់ផ្ទ ុះ ។

ផ្ល ូវថ្ន ល់ និងu� ព័ន្ធ g ¬ 7 b� ្ត )។ ��  ះon  ក់w យ7 រÇ�  ប់មីនA ន
ថយចុះ។ 	 រ[ សស��  តមីនពីដី � នC ព�ឿន`ឿនពីmn  ំ២០០៩ដល់
mn  ំ២០១១រួមបញ្ច ូល� ំងដីជ�� ះ¥ y ងô�  	 រអ8្ក �តe្វ ើ2 មូល�©  ន
) ល (BLS) ពហុð ណ។ 	 រ[ សស��  តមី¥ ក្ន ុងដី មិន¬ ប់
បញ្ច ូលក្ន ុងmn  ំ២០១២ ជ�� ះ¥ y ងô�  	 រអ8្ក �តe្វ ើ2 មូល�©  ន) ល
ពហðុ ណ។

កំពុងជួសជុលកង់ក្ន ុងL ងតូចរបស់â ត់។ â ត់2 � L នរហូតដល់mn  ំ១៩៨៧ 
A នA ត់បង�ើង��  ងw យ7 រ2 ន់មីន

កម្ព ុ2 ក៏កំពុងចូលរួមក្ន ុង��សកកម្ម របស់អង្គ 	 រសហu� 2 2 តិស្ត ីពី
	 រ[ សស��  តមីន w យA នបញ្ជ ូនបុគ្គ លិក[ សស��  តមីន២៧៨z ក់ 
ù u� ��សសូ៊ដង់ និងu� ��សលីបង់រ ងmn  ំ២០១០ និងmn  ំ២០១២
w យA នå�ករំ	�កបទពិ� ធន៍របស់ខ្ល ួន¥ ក្ន ុងសកម្ម C ពមីន2 មួយ
នឹងបa្ខ  u� ��ស<្ស �ង�ៀត§�លរងផលប៉ះ¼ ល់w យមីននិងសំណល់
2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% ¬ ងទី២.៨  ស់Ö�ងនូវសមិទ្ធ ផលz z ¥ ក្ន ុង7�  នC ព��	 រ	 ត់បន្ថ យ��  ះon  ក់ និង	 រ[ សស��  តÇ�  ប់មីនពីក្ន ុងដី ក្ន ុងរ ងmn  ំ២០០៩ 
និងmn  ំ២០១២។

% � ងទី២.៨ ៖ ��  នA ព{�� រÖ សសvÉ  តមីន និងសំណល់< តិផ្ទ ុះពីសÒÓ �  ម

សូចO ករ ឯកE 
s លi /
លទ្ធ ផល

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២

ចំនួន��ជនរង��  ះ§�លបង្ក vើងw យÇ�  ប់មីននិង 
សំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម (7G  ប់និងរងរបួស)

មនុស្ស 
ចំណុច* ២៤៤ ២៤០ ២២០ ២០០

លទ្ធ ផល ២៤៤ ២៨៦ ២១១ ១៨៦

Ó្ទ �ដី§�ល� នÎ� �វA នស��  តÇ�  ប់មីនិងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម 
(ចំណុច* u� � ំmn  ំ)  

ហ.ត
ចំណុច* ៥ ២៦៨ ៥ ៣៧៤ ៥ ៤៨១ ៥ ៥៩១

លទ្ធ ផល ៦ ១៣៦ ១១ ៩៥០ ១៤ ១៥០ ៨ ២៩៣

u� ភព៖ K 2á  ធរកម្ព ុ2 �� ប់�� ងសកម្ម C ពកំ� ត់មីន និងស¤£ �  ះជនពិ	 រw យ7 រមីន

កសិករកម្ព ុ2  ]�  ក់ ×� ិន កំពុង� ំស·្ណ �កA យ ើ̀ដីថ្ម ីរបស់â ត់§�ល�ើបÁ� 
សំK ត់មីនរួចក្ន ុងb� ុក សំឡូត í�ត្ត A ត់ដំបង

លទ្ធ ផលl�លស!�  ច នបញ្ហ ា?� ឈម និង�ោលន0ោ យរបស់រាជ
រដ្ឋ ាភិ ល

¥ លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖¥ លទ្ធ ផល§�លសR�  ចA ន៖ អ8្ក �តមូល�©  ន) លមួយÎ� �វA ន
បញ្ច ប់ ¥ ក្ន ុងí�ត្ត សំy ន់ៗ� ំងអស់��កម្ព ុ2  §�ល2 កÊ្ល �ង§�លទទួល
7£  ល់o � នÇ�  ប់មីន % មរយៈរA យ	 រណ៍mn  ំ២០១២។ គិតÎ� ឹម
ដំa ច់mn  ំ២០១២ Ó្ទ �ដីu� � ណ2  ១៩១,៤៨២ហិក%  Î� �វA នរក
1 ើញo  ¥ � នបន្ស ល់មីន និងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម§�លÎ� �វបន្ត 
[ សស��  ត។

បº³  u� ឈម ៖ បº³  u� ឈម ៖ Ó្ទ �ដី2 Ë� ើន<្ស �ង�ៀត §�លសង្ស ័យo � នបន្ស ល់
Ç�  ប់មីន និងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម §�ល� ំA ច់Î� �វe្វ ើ	 រÜ�  វ) �  វ
2 លក្ខ ណៈu� ព័ន្ធ ¥ ក្ន ុងmn  ំy ងមុខ។ u� 2 ជន§�លកំពុងរស់¥ ក្ន ុង
តំបន់[ សស��  តមីន រស់¥ w យC ពភ័យyG  ច។ ¿�តុ	 រណ៍ផ្ទ ុះ
w យ��ដន្យ A ន�ើត� ន2 ¹ឿយៗ §�លe្វ ើឱ្យ 	 រភ័យyG  ច	 ន់Á�yG  ំង
vើងៗ។ w យ¿�តុo  សកម្ម C ព[ សស��  តមីន¥ កម្ព ុ2  ពឹងd្អ �ក
� ំងb� ុង`ើ	 រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្ប � នâ ំã� ពី��គូអភិវឌ្ឍ  និងថវិ	 2 តិ 
រ�©  ភិA ល� ន	 រé� �យA រម្ភ ̧ ៉ ងyG  ំងចំë ះ	 រថយចុះនូវហិរញ្ញ ប្ប � ន
â ំã� ពី��គូអភិវឌ្ឍ � ប់ពីmn  ំ២០១១ មក។

) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល ៖) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល ៖ ¬ ជរ�©  ភិA ល� ន) ល
នj A យជំហរមួយ §�លA នកំណត់ក្ន ុងយុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណ ស្ត ីពី	 រ
បន្ត អនុវត្ត d�ន	 រយុទ្ធ 7 b� ្ត 2 តិសកម្ម C ពមីន ២០១០-២០១៩ 2 
ពិ��ស	 រ[ សស��  តមីន និងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម§�ល¥ សល់
សt�  ប់	 រពØ� ីកÓ្ទ �ដីកសិកម្ម  	 រe្វ ើឱ្យ � នសុវត្ថ ិC ព	 រអភិវឌ្ឍ ¿��©  
រចz សម្ព ័ន្ធ  និង	 រ	 ត់បន្ថ យ��  ះon  ក់w យ7 រមីន និងសំណល់
2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

ស�្ខ �បភាព�ឿនoឿនR� គ.អ.ស.ក.

គ.អ.ស.ក. � រ� យត�្ល 	

) ល* ទី១ 	 រលុបបំA ត់C ព�� ី��  និងC ពអត់FG  នធ្ង ន់ធ្ង រ សR�  ចA នសូចz ករសំy ន់ៗ

) ល* ទី២ សR�  ចឱ្យ A នសកលកម្ម អក្ខ រកម្ម និង	 រអប់រំបឋមសិកX  ទំនង2 នឹងសR�  ចA នសូចz ករសំy ន់ៗ

) ល* ទី៣ 	 រ ើ̀កកម្ព ស់សមC ព^�នឌ័រ និងសមC ព^�នឌ័រ និង	 រផ្ត ល់
                    សិទ្ធ ិអំa ចដល់b� ្ត ី

សR�  ចA នសូចz ករសំy ន់ៗ

) ល* ទី៤ 	 ត់បន្ថ មរណC ពកុ� រ សR�  ចA ន

) ល* ទី៥ ើ̀កកម្ព ស់សុខC ព� % សR�  ចA ន

) ល* ទី៦ u� យុទ្ធ នឹង��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ ជំងឺ�� ុន� ញ់ និងជំងឺឆ្ល ង<្ស �ងៗ�ៀត សR�  ចA ន

) ល* ទី៧ g z ចីរC ពបរិ7�  ន សR�  ចA នសូចz ករសំy ន់ៗ

) ល* ទី៨ ប8្ក ើតC ព2 ��គូ2 សកលសt�  ប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ សR�  ចA ន

) ល* ទី៩ 	 រ[ សស��  តមីន សំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម  និងស¤£ �  ះជនរង��  ះ បន្ត � នបº³  u� ឈម

អ្ន កw ះមីន��សកម្ម C ព[ សសំK តមីនកម្ព ុ2 កំពុងរុករកមីន និងសំណល់មិន� ន់ផ្ទ ុះក្ន ុងí�ត្ត បzì  យ� នជ័យ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

��ចក្ត ី�្ត ើម

u� ��សកម្ព ុ2  A នសR�  ចនូវកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ̧ ៉ ងm ប់រហ័សក្ន ុង
រយៈ��ល១០-១៥mn  ំកន្ល ង មក��ះ និងÎ� �វA នe្វ ើឱ្យ � ន	 ររីកចR� ើន
គួរឱ្យ កត់ស�£  ល់ក្ន ុងលុបបំA ត់C ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ។ អភិA លកិច្ច ក៏Î� �វ
A នe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង ទន្ទ ឹមនឹងរ�©  ភិA លក៏K ច�្ល ើយតបù នឹងវិបត្ត ិ
<្ស �ងៗ ដូច2 ��  ះមហន្ត ¬ យ��  ះធម្ម 2 តិ	 ន់Á�� នu� សិទ្ធ C ព។ 
À ះដូច��ះក្ត ីកម្ព ុ2 ក៏¥ � នចំណុចខ្វ ះy ត និងC ពp យរង��  ះមួយ
ចំនួន�ៀត §�ល� ម� រឱ្យ � ន	 រយកចិត្ត ទុក� ក់បÊ្ថ �ម¥ ក្ន ុងmn  ំ
បzì  ប់។ ក្ន ុងចំÈ ម	 រé� �យA រម្ភ §�ល �̀ច¤ G  2 ង� � គឺក�� ិតជីវC ព
រស់¥ របស់u� 2 ជនÀ ះបី2 u� 2 ជន2 Ë� ើនA នឆ្ល ង	 ត់្ស �បzì  ត់C ព
�� ី�� ក៏w យ ក៏¥ � នគ�G  តពីក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជន � ំង
y ងក្ន ុង/y ងô�  í�ត្ត  និងវិសមC ពក្ន ុងសa្ឋ  ន<្ស �ង�ៀត2 Ë� ើន។ 
¥ ក្ន ុងបរិ	 រណ៍��គ.អ.ស.ក. C រកិច្ច §�ល¥ សល់2 ចម្ប ង គឺ7�  ន
C ពK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រ 	 រអប់រំ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ 	 រ
% ម� នÎ� �តពិនិត្យ បរិ7�  ន និង	 រ[ សស��  តមីន។

w យ�ើល1 ើញពីទស្ស នវិស័យ��កិច្ច អភិវឌ្ឍ រយៈ��លÖ�ង 	 រp រ
C រកិច្ច §�លនឹងÎ� �វបន្ត អនុវត្ត  � នទំហំធំ2 ងមុន។ 	 រg z ឱ្យ � ន
កំ|ើនm ប់រហ័ស កំ|ើនu� កបw យនិរន្ត រC ព និងបរិ  ̧ ប័ន្ន  គឺ2 
ចំណុចស្ន ូល��ត�� �វ	 ររបស់u� 2 ជន (2 ពិ��សយុវជន) ក្ន ុង	 រទទួល
A ន	 រp រu� កបw យផលិតC ព និងសមរម្យ ។ � ំងអស់��ះ A ន
g z ដល់	 រå�ក� យw យd្ល �Ý្ក  ដល់u� 2 ជន) ល* A នË� ើន2 ង
មុន។ 	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងមូលធនមនុស្ស Æើម្ប ី� នចូលដល់ដំa ក់
	 រអភិវឌ្ឍ វិស័យឧសX  ហកម្ម  និង	 រu� កួតu� ò�ង¥ ក្ន ុងតំបន់K 7� ន 

� ន	 រ�ើនvើង។ ) លនj A យអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យឧសX  ហកម្ម  និង
) លនj A យកសិកម្ម  របស់¬ ជរ�©  ភិA ល� ំA ច់Î� �វអនុវត្ត ឱ្យ A ន
¸៉ ងm ប់រហ័ស Æើម្ប ីg z ទទួលA នត®្ល �បÊ្ថ �ុម2 អតិបរ� ¥ ក្ន ុង
u� ��ស។ បa្ខ  K ទិC ពក្ន ុងd្ន �កសង្គ មកិច្ច  (	 រអប់រំ សុខC ព 	 រ
â ំ¼ រសង្គ ម) និង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ត  (ផ្ល ូវ អគ្គ ិសនី និងវិស័យ
<្ស �ងៗ�ៀត) � ម� រឱ្យ � ន	 រអភិវឌ្ឍ 2 បន្ត �ៀត ¸៉ ងI ចa ស់
រហូតដល់� ប់ពី១៥ ù ២៥mn  ំ¸៉ ងតិច។

ជំពូក��ះបp³  ញពី	 រគិតគូររបស់¬ ជរ�©  ភិA លo  +ើចំណុច* z z  
��គ.អ.ស.ក. និង) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍ធំៗ<្ស �ង�ៀត នឹងÎ� �វអនុវត្ត w ះÜ�  យ 
បzì  ប់ពីmn  ២ំ០១៥។ 	 រp រ��ះ នឹងÎ� �វបន្ត អនុវត្ត ក្ន ងុC ព2 ��គូ2 មួយ 
កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍ ន៍សហu� 2 2 តិ ¿ើយw យ7 រÁ�¬ ជរ�©  ភិA ល¥   
មិន� ន់អនុម័ត	 រp រ��ះ2 ) លនj A យរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល ¥  
vើយ។ ជំពូក��ះ ក៏� ក់�្ន ើសិកX  ឱ្យ A នហ្ម ត់ចត់ពីជR� ើសវិg ន	 រណ៍ 
ពី4�  ះÁ�	 រគិតគូរ� ងំអស់��ះ គឺu� L ក់u� Ã�លân  នឹងចក្ខ វិុស័យរបស់ 
¬ ជរ�©  ភិA លz ��លបច្ច ុប្ប ន្ន ។ ជំពូក��ះ ក៏A នបp³  ញពី	 រសR�  ច 
A ន គ.អ.ស.ក. w យd្អ �ក ើ̀	 រពិC កX  ̧  ៉ងលម្អ តិË� ើន ើ̀កË� ើន7 រ។

១. ការរំពឹងទុកសO� ាប់}�លអនាគត

១.១. សំxើអនុវត្ត 

រ�ៀប រ ៖ §�លA ន�្ន ើvើងពីដំ|ើរ	 រw យឯក¬ ជ្យ សt�  ប់
��លអz គត � នចំនួន ៤។ អនុ7 សន៍មួយចំនួន ក៏Î� �វA នឆ្ល ង	 ត់
	 រពិ��  ះj បល់ បzì  ប់មកនឹងÎ� �វA នបញ្ច ូលក្ន ុង�� បខ័ណ¦  ព�្ល ឿន។ 
រ�ៀប រៈ� ំង ៤ ��ះ រួម� ន៖

�្ម �ងកំពុង¹ៀន¥ 7 ï បឋមសិកX  សហគមន៍-í�ត្ត �� ��ះ

ដំ'ើរ(្ព ោះ,ៅមុខ និង1� ោយឆ្ន ាំ២០១៥

ជំពូកទី
៣
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

សំ|ើក�� ិតសកល/on  ក់តំបន់៖ ��ចក្ត ី�្ន ើសំុ� ំងÔ យ� នកំ|ើត
ពី�� ុម	 រp រក�� ិតខ្ព ស់ §�លA នប8្ក ើតvើងw យអគ្គ ̀ �y ធិ	 រ
អង្គ 	 រសហu� 2 2 តិ។ ក្ន ុង��ចក្ត ី�្ន ើសំុ��ះ កិច្ច é� ម� � ៀង�្ទ ើរÁ�
��ញ �̀ញមួយ ពីរ�ៀប រៈ§�ល¥ ��សសល់មិន� ន់A នបញ្ច ប់¥ ក្ន ុង
	 រសR�  ចA ន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍× ះ � ំA ច់Î� �វ� នវិg ន
	 រណ៍អនុវត្ត 2 បន្ត បzì  ប់។ ដូ��្ន ះ��ចក្ត ីÎ� �វ	 រ� ំA ច់ គឺប8្ក ើតvើងនូវ
) ល* រួមមួយចំនួន§�លu� ��ស� ំងអស់K ចអនុវត្ត % មសt�  ប់	 រ
e្វ ើឱ្យ មនុស្ស 	 ន់Á�u� �ើរ ក្ន ុង× ះ អភិA លកិច្ច ល្អ  សន្ត ិC ព និងសន្ត ិ
សុខ។ C ព�� ី��  និងវិសមC ព¥ Á�បន្ត បង្ក ឱ្យ � ន	 រ¬ ំងស្ទ ះ¿ើយ
	 រu� យុទ្ធ u� m ំងនឹង	 រ¬ ំងស្ទ ះ� ំង× ះ គឺ2 K ទិC ពខ្ព ស់បំផុតក្ន ុង
�� បខណ¦ អភិវឌ្ឍ ន៍u� កបw យចីរC ព។ ើ̀សពី��ះ�ៀត	 រពØ� ឹង
សិទ្ធ ិអំa ចរបស់b្ត � ីក្ន ុងវិស័យ� ំងអស់��ជីវិត (7 g រណៈ និងឯកជន)
នឹងត�� �វឱ្យ Î� �វអនុវត្ដ បន្ដ ។ បñ�  ប�� �លK 	 សg តុ និងបរិ7�  ន គឺ2 
K ទិC ពសt�  ប់ស¤£ �  ះសម្ប ត្ត ិ��តិកភ័ណ¦ រួមរបស់^ើង។ សំ|ើ��ះ 
Î� �វA ន� ក់¥ ក្ន ុងសំណំុ��បបទ��) ល* ចំនួន §�ល� នបp³  ញ
ជូន¥ ក្ន ុង% ¬ ងទី៣.១។

ទស្ស នៈរបស់u� ��សកម្ព ុ2 ៖ 	 រិ  ̧ ល័យអ្ន កស�� បស�� �លរបស់
អង្គ 	 រសហu� 2 2 តិ¥ u� ��សកម្ព ុ2 A ន¹ៀបចំ	 រពិ��  ះj បល់
2 មួយសង្គ មសីុវិល យុវជន អ្ន កÆើរតួរក្ន ុង	 រÝG  ស់ប្ត ូរK 	 សg តុ វិស័យ
ឯកជន និងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ទីu� ជុំជន % មរយៈ	 រu� ជំុពិC កX  
2 �� ុមw យßÕ  ត2 សំy ន់ ើ̀កិច្ច u� ជំុតុមូល និងយុទ្ធ z 	 រពហុu� ព័ន្ធ 
ផ្ស ព្វ ផX  យ។ 7 រចម្ប ង§�លទទួលA នពី�� ុមu� 2 ជន2 ង២០០០០z ក់ 
និងបa្ខ  �� ុមK ទិC ពដ¶�គឺ	 រពØ� ឹង	 រអប់រំនិង	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង
នូវសុខC ព 	 រស¤£ �  ះបរិ7�  ន និង	 រប8្ក ើនកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ។ សំណំុ
��បបទស8្ខ �ប� ំង��ះ � នបp³  ញជូន¥ ក្ន ុង% ¬ ងទី៣.១។

) លនj A យរបស់រ�©  ភិA ល ៖ ) លនj A យចម្ប ងរបស់
¬ ជរ�©  ភិA ល � នកំណត់¥ ក្ន ុងយុទ្ធ 7 b� ្ត ចតុð ណ ដំa ក់	 ល
ទី៣។ À ះ2 ដូច��ះក្ត ី 	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់2 ) ល	 រណ៍និងបន្ត សR�  ចឱ្យ 
A ននូវ) ល* កំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច ៧% ក្ន ុងមួយmn  ំនិង	 ត់បន្ថ យC ព�� ី
�� ̧ ៉ ងI ចa ស់A ន១% ក្ន ុងមួយmn  ំ និងសR�  ចA ននូវ) ល* 
<្ស �ង�ៀតរបស់ គ.អ.ស.ក. 	 រប8្ក ើត	 រp រe្វ ើបÊ្ថ �មនិង	 រពØ� ឹង
សមត្ថ C ព7�  ប័ន។ � ំង��ះÎ� �វA ន� ក់¥ ក្ន ុង% ¬ ងទី៣.១ផង§�រ។  ̀ អធិ	 រ ប៊ុន � លូត និមន្ត ក្ន ុង��  សហគមន៍សង្ឃ ក្ន ុងí�ត្ត ឧត្ត រ� នជ័យ

ស� ជិកសហគមន៍�្ន �រកំពុង� ំÆើមð ង	 ងÆើម្ប ីអភិរក្ស ��  �្ន �រក្ន ុងí�ត្ត ð ះកុង

កិច្ច ពិ��  ះj បល់រួមân  រ ង�� សួងd�ន	 រ និងកម្ម វិធីអភិវឌ្ឍ ន៍
សហu� 2 2 តិ  ៖ �� សួងd�ន	 រ A ន¹ៀបចំកិច្ច u� ជំុចំនួនពីរ ើ̀ក � ំង
ក�� ិតប�្ច �ក��ស (រ ងរ�©  ភិA ល និង��គូ¼ ក់ព័ន្ធ ) � ំងក�� ិត
នj A យ Æើម្ប ីពិC កX  ̀ ើសំ|ើ� ំងបីy ង ើ̀។ 	 ររក1 ើញw យ 
លម្អ ិត នឹងបកÜ�  យក្ន ុង% ¬ ងទី៣.១។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% � ងទី២.៩ ៖ ប��  គន្ល ឺះនិងសំ½ើស��  ប់��លអ? គត M ច�ើលÙើញពីចំណុចចូលចំនួនបួន

s លi @	  យ,.  ំ២០១៥ (s លi សកលរបស់អង្គ � រសហ9	 Y Y តិ ៖ 
w	លអO គត^	លxើងចង់[ ន

� រិy ល័យអង្គ � រសហ9	 Y Y តិ� កម្ព ុY  ៖ � រ9	 ឹក�  {.  ក់Y តិ

) ល* ទី១ ៖ 	 របំA ត់C ព�� ី�� 
) ល* ទី២ ៖ ផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំa ចដល់កុ� រីនិងb្ត � ីនិងសR�  ចA ននូវសមC ព^�នឌ័រ
) ល* ទី៣ ៖ ផ្ត ល់	 រអប់រំ§�ល� នគុណC ពនិង	 រសិកX  ��ញមួយជីវិត
) ល* ទី៤ ៖ g z 	 ររស់¥ � នសុខC ពល្អ 
) ល* ទី៥ ៖ g z សន្ដ ិសុខ�្ប ៀងនិងK L រូបត្ថ ម្ភ ល្អ 
) ល* ទី៦ ៖ សR�  ចA ននូវសិទ្ធ ិទទួលA ន2 សកលចំë ះទឹក7�  តនិងអz ម័យ
) ល* ទី៧ ៖ g z នូវo មពលu� កបw យចីរC ព
) ល* ទី៨ ៖ ប8្ក ើត	 រp រ 	 រចិញ្ច ឹមជីវិតu� កបw យចីរC ព និងកំ|ើនu� កបw យ
                      សមធម៌
) ល* ទី៩ ៖ �� ប់�� ងសម្ប ត្ត ិធនg នធម្ម 2 តិu� កបw យចីរC ព
) ល* ទី១០ ៖ g z អភិA លកិច្ច ល្អ និង7�  ប័ន§�ល� នu� សិទ្ធ C ព
) ល* ទី១១ ៖ g z ស្ថ ិរC ពសង្គ មនិងសន្ត ិC ព
) ល* ទី១២ ៖ ប8្ក ើត	 រជំរុញបរិ7�  ន2 សកលនិងចលករហិរញ្ញ វត្ថ ុរយៈ��លÖ�ង

១. យុវជនចង់[ ន៖
	 រអប់រំ 	 រp រ ��ដ្ឋ កិច្ច  បរិ7�  ន សុខC ព អភិA លកិច្ច ល្អ  ស្ថ ិរC ពសង្គ មនិងសន្ត ិសុខ 
សមC ព^�នឌ័រ និង	 រចូលរួម សិទ្ធ ិទទួលA ន�� អិុនធឺណិត/	 រC   ប់

២. � រចង់[ នរបស់តួអង្គ �	� រ|}  ស់ប្ត ូរ' � ស� តុ៖
	 រទទួលA នចំ|�ះដឹង ពត៌� ន  អប់រំ មូលធន 	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក7�  ត និងo មពល

៣.� រចង់[ នរបស់វិស័យឯកជន� E មតំបន់ជនបទ និងតំបន់ទី9	 ជំុជន៖ 
លក្ខ ខណ¦ 	 រp រ មុខរបរនិង	 រp រ អភិA លកិច្ច ល្អ  សិទ្ធ ិទទួលA ន	 រអប់រំ ព័ត៌� ន 
ចំ|�ះដឹង ប�្ច �កវិទ�   ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់o មពល§�ល� នស្ថ ិរC ព អភិA លកិច្ច  
ល្អ  សមC ព^�នឌ័រ

៤. � រចង់[ នរបស់សង្គ មសីុវិល៖
	 រអភិវឌ្ឍ ��ដ្ឋ កិច្ច u� កបw យបរិ  ̧ ប័ន្ន អភិA លកិច្ច  និងC ព2 ��គូu� កបw យ
បរិ  ̧ ប័ន្ន  សកម្ម C ព ើ̀	 រÝG  ស់ប្ត ូរK 	 សg តុ និង	 ររិចរិលបរិ7�  ន សិទ្ធ ិមនុស្ស 
និង	 រអភិវឌ្ឍ  	 រអភិវឌ្ឍ មនុស្ស  និងសង្គ មu� កបw យបរិ  ̧ ប័ន្ន ឌីa មិចu� 2 ជន។

គន្ល ឹះសំy ន់៖ 	 រអប់រំ 	 រp រ សុខC ពបរិ7�  ន កំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច 

យុទ្ធ o :	 ្ត របស់� ជរ��  ភិ[ លកម្ព ុY អនុo សន៍O O  ផ.យ.អ.ជ / គ.អ.ស.ក ,.  ំ២០១៣

១.សR�  ចA ននូវកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច  ៧% ក្ន ុងមួយmn  ំ	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ̧ ៉ ងI ច
a ស់ឱ្យ A ន ១%ក្ន ុងមួយ mn  ំ និងសR�  ចឱ្យ A ននូវ គ.អ.ស.ក. <្ស �ង�ៀត 	 រប8្ក ើត
	 រp របÊ្ថ �ម�ៀត និង	 រពØ� ឹងសមត្ថ C ព7 � ប័ន។

២.	 រ ើ̀កកម្ព ស់ធនg នមនុស្ស % មរយៈ	 រអប់រំ និង	 របណ្ណ ុះបa្ខ  លប�្ច �កវិទ�  
និង	 រអភិវឌ្ឍ វិទ�  7 b� ្ត និងជំz ញបច្ច កវិទ�   g z 	 រu� កួតu� ò�ងសt�  ប់	 e្វ ើ
ស� ហរណកម្ម ចូលù ក្ន ុងទីផX  រ	 រp រក្ន ុងតំបន់

៣. 	 រវិនិj គ¥ ក្ន ុង	 រដឹកជញ្ជ ូននិង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ ដ¶��ៀត និង	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរ
vើងនូវ	 រស�� �ល¼ ណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុង) លបំណង¥ ក្ន ុងអភិវឌ្ឍ u� ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជ ូន 
Æើម្ប ីស�� �លដល់	 រតC   ប់ân   និងនគរូបនីយកម្ម u� �ើរ2 ងមុន។

៤.	 រ ើ̀កកម្ព ស់ត®្ល �បÊ្ថ �មក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  (b� ូវ ý សូ៊ និងដំa ំ<្ស �ង�ៀត) 
% មរយៈ	 រe្វ ើ ទំ�ើបកម្ម ដំa ំ/ ¼ ណិជ្ជ កម្ម និង	 រç��្ន �ផលដំa ំ 	 រ ើ̀កកម្ព ស់
ផលិតកម្ម បសុសត្វ  និង រីវប្ប កម្ម ។

៥. ពØ� ឹងសមត្ថ C ព7�  ប័ននិងអភិA លកិច្ច % មរយៈ	 របន្ត កំ·�ទ�� ង់ចõ  ប់ និងតុï 	 រ
និងបន្ត ̀ ើកកម្ព ស់វិមជ្ឈ 	 រនិងវិសហមជ្ឈ 	 រ បន្ត កំ·�ទ�� ង់	 រ�� ប់�� ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
7 g រណៈ និង	 រ� ក់� ញ	 រវិនិj គក្ន ុងb� ុក និងបរ��ស% មរយៈមe�  A យ
ខុសៗân  ។

១. C ព�� ី��  វិសមC ព K L រូបត្ថ ម្ភ កុ� រ និងសន្ដ ិសុខ�្ប ៀង
២. អº្ញ  តអន្ត រí�ត្ដ ̀ ើសូចz ករ� ំងអស់
៣. 	 រសិកX  ¥ ក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ និងខ្ព ស់2 ង
៤. មូលធនមនុស្ស 
៥. 	 រទិញយកប�្ច �កវិទ�   បណ្ណ ុះបa្ខ  ប�្ច �ក��ស
៦. ��  �ើ បរិ7�  ន និងធនg នធម្ម 2 តិ
៧. ទឹក7�  តនិងអz ម័យ
៨. 	 រ[ សស��  តមីន
៩. កំ|ើន¸៉ ងm ប់រហ័ស w យ� នបរិ  ̧ ប័ន្ន  និងពិពិធកម្ម 
១០. ជំរុញ �� ុមយុវជន   ៉ជួយខ្ល ួនឯង ៉ 2 មួយជំនួយអន្ដ រ2 តិសt�  ប់	 រផ្ត ួច<្ត ើមK ជីវកម្ម 
       ¥ ក្ន ុងវិស័យo មពល��តង	 រ¼ របរិ7�  នកសិកម្ម  សុខC ព និងវិស័យ<្ស �ង�ៀត
១១. u� ពលវប្ប កម្ម ពលកម្ម ឧសX  ហូបនីយកម្ម 
១២. នគរូបនីយកម្ម  និងចំa កb� ុក
១៣. ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ត 
១៤. 	 រស�� បស�� �លឱ្យ u� �ើរ2 ងមុន រ ង�� សួងz z និងon  ក់l�  ម2 តិ
១៥. % ម� ន និង យត®្ល �ឱ្យ 	 ន់Á�u� �ើរ និងប8្ក ើតទិន្ន ន័យ
១៦. ^�នឌ័រ និងជន2 តិÆើមC គតិច
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

១.២. វិធីសា8� ្ត សំខាន់ និងឧបសគ្គ 

) ល	 រណ៍រួម§�ល�ើតvើងពីក%Õ  � ំង��ះ គឺ� ំA ច់Î� �វសមb� ប
នឹង	 រសន្ន ិ�©  ន ើ̀) ល* របស់គ.អ.ស.ក. សម¿�តុផល ¿ើយ ើ̀ស
ពី× ះ � ំA ច់ ើ̀កកម្ព ស់កំ|ើនu� កបw យចីរC ព និងបរិ  ̧ ប័ន្ន ធនg ន
មនុស្ស  (រួម� ំងសុខC ព អប់រំ និងកិច្ច â ំ¼ រសង្គ ម) 	 រប8្ក ើត	 រp រ 
បរិ7�  ន និងធនg នធម្ម 2 តិ អភិA លកិច្ច  C ព�� ី��  វិសមC ព 
K L រូបត្ថ ម្ភ  សុខC ព ទឹក និងអz ម័យ និងC ព2 ��គូ2 សកល។ 
À ះ2 ដូច��ះក្ត ី បa្ខ  ដំÈ ះÜ�  យ និងបº³  ¬ ំងz z � នបp³  ញ
ក្ន ុង% ¬ ងទី៣.២។

% � ងទី៣.០ ៖ វិធី� �� ្ត {�� រÐÌ  ស់ប្ត ូរនិងឧបសគ្គ  ៖ ក%Ú  ជះឥទ្ធ ិពលZើគ.អ.ស.ក.

គ.អ.ស.ក.  កម្ម វិធីបº    / ក%Õ  §�ល� ក់ក�� ិតz z 

ក%Õ  រួមz z សន្ត ិC ពនិង�្ថ �រC ព កំ|ើន¸៉ ងm ប់រហ័សu� កបw យចីរC ព 	 រ��  u� �លK 	 សg តុមូលធនមនុស្ស  អភិA លកិច្ច  ទឹក7�  តនិងអz ម័យ 
និង^�នឌ័រ

) ល* ទី ១
g ¬ 7 b្ត �  ចំa យ ើ̀សុខC ព មូលធនមនុស្ស  និង	 របណ្ណ ុះបa្ខ  លវិ2   ជីវៈ ព័ត៌� ន 	 រដឹកជញ្ជ ូន ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ ទីផX  រ សិទ្ធ ិទទួលA នហិរញ្ញ 
វត្ថ ុ� ន	 រ��  ក់សមរម្យ  	 រវិនិj គ¥ ក្ន ុងសន្ដ ិសុខសង្គ ម 	 រផ្ត ល់�� /គណ��យ្យ C ព2 7 g រណៈ 	 រចុះបញ្ជ ីដីធ្ល ី មីន/សំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស¢£ �  ម 
និងបរិ7�  នy ងô�  

) ល* ទី២
) ល* ទី១ ) ល* ទី៣) ល* ទី៧ (ទឹកនិងអz ម័យ)៖
ចំនួន��7 ï ¹ៀន និង¡ � ឿងបរិ	�  រ គុណC ព��	 រប\ � ៀន ច� *  យ និង	 រដឹកជញ្ជ ូន សន្ត ិសុខ និងសុវត្ថ ិC ព 	 រចំa យô�  ផ្ល ូវ	 រ សុខC ពកុ� រ
និង	 រe្វ ើd�ន	 រ�� �7 រ និងសមត្ថ C ព�� �ប\ � ៀន។

) ល* ទី៣
) ល* ទី១ ) ល* ទី២) ល* ទី៥	 រអប់រំ	 ន់Á�ខ្ព ស់ ពុទ្ធ ិd្អ �ក ើ̀	 រអនុវត្ត បណ្ណ ុះបa្ខ  លវិ2   ជីវៈ ជីវិតជំz ញ សមត្ថ C ព អ�្ត � សិក�©  ន
¥ ក្ន ុង7 ï ¹ៀន បទប្ប ញ្ញ ត្ត ិចõ  ប់u� m ំងនឹងអំ�ើហិងX   	 រប�� ុង¥ �� ប់ក�� ិត� ំងអស់¥ ក្ន ុងនj A យ និង	 រ�� ប់�� ងសt�  ប់១៥mn  ំ 	 រ ើ̀ក
កម្ព ស់មជ្ឈ មណ¦ លអភិវឌ្ឍ ន៍សt�  ប់b្ត � ី (ម.អ.ស.) និងសហ�� ិនC ព។

) ល* ទី៤ និងទី៥
) ល* ទី១ ) ល* ទី៧ (ទឹកនិងអz ម័យ) ពុទ្ធ ិd្អ �ក ើ̀	 រអនុវត្ត 	 រអប់រំ និង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  	 រដឹកជញ្ជ ូន និងទំz ក់ទំនង 	 រផ្ត ល់�� សុខC ព
ត®្ល �សមរម្យ  សិទ្ធ ិទទួលA ន	 រ��� ំសុខC ពក�� ិតតទី២ និងទី៣ on  ំបp្ក  រ ANC/PNC d�ន	 រ�� �7 រ និងមណ¦ លសុខC ព។

) ល* ទី៦
) ល* ទី១ ) ល* ទី៤&៥ ) ល* ទី៧ (ទឹកនិងអz ម័យ) ពØ� ីកមូលនិធិសមធម៌ មុង	 រ¼ រមូស 	 រ ើ̀កកម្ព ស់សុខC ពបន្ត ពូជ	 រជួញដូរ
មនុស្ស  	 រទទួលA នព័ត៌� ននិង	 រអប់រំ % ម� នជំងឺរ��ងនិង�� ុន� ញ់ 	 រដឹកជញ្ជ ូននិង	 រ��  b� ័យ� ក់ទង ពុទ្ធ ិd្អ �ក ើ̀	 រអនុវត្ត និង	 រÎ� �ត
ពិនិត្យ ផលិតផលឱសថ។

) ល* ទី៧
) ល* ទី១ ប8្ក ើន	 រអប់រំ និង	 រយល់ដឹងo មពលក�ើតvើងវិញ��បទំ�ើប	 រវិនិj គរបស់រ�©  ភិA ល¥ ក្ន ុងទឹក និងអz ម័យរួម� ំង O&M 	 រ
	 ប់�ើខុសចõ  ប់ 	 រអនុវត្ត សុរិj ដីសម្ប � នដី��ដ្ឋ កិច្ច  និង	 រកំណត់ទី% ំងភូមិ។

) ល* ទី៨
u� សិទ្ធ ិC ពជំនួយផុសvើង��គូរអភិវឌ្ឍ ដូច2 u� ��សចិន និងកូ¹៉�2 Æើម� នត�G  C ព និង	 រចូលរួមរបស់អង្គ 	 រសង្គ មសីុវិលកំ·�ទ�� ង់យឺតK ទិC ព
របស់��គូអភិវឌ្ឍ  និង	 រgG  ក់ចុះ����ដ្ឋ កិច្ច សកល។

) ល* ទី៩ ជំz ញ និងប�្ច �កវិទ�   ធនg នK ទិC ពរបស់��គូអភិវឌ្ឍ  និង	 រអប់រំ និង	 រ ើ̀កកំពស់	 រយល់ដឹង។

កសិករកម្ព ុ2 កំពុង�ើកបរY�  កទ័រកសិកម្ម ក្ន ុងí�ត្ត A ត់ដំបង



50
រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

បa្ខ  ) ល* ��គ.អ.ស.ក. Î� �វA នបន្ស ីុân  ̧ ៉ ងល្អ  §�ល� ន
ទំz ក់ទំនងនឹងân  ពីd្អ �កពីមួយù មួយ<្ស �ង�ៀត។ ដូ�្ន �ះ�ើសិន2 
សំណំុa មួយ��សកម្ម C ពÎ� �វA នជំរុញចំណុចរួមân  <្ស �ងៗ�ៀតក៏Î� �វ
A នប8្ក ើតvើង Æើម្ប ីសR�  ចA នចំនុច* ដ៏¶��� គ.អ.ស.ក.។ ផ្ទ ុយ
ù វិញ �ើសិន2 សំណំុa មួយ��សកម្ម C ព� នឧបសគ្គ  × ះសំណំុ
<្ស �ងៗ�ៀត ក៏e្វ ើឱ្យ ប៉ះ¼ ល់ដល់	 រសR�  ចA ន គ.អ.ស.ក.។

២. T� បខ័ណ្ឌ m�ល� ន�្ន ើvើង សO� ាប់ព^្ល ឿន គ.អ.ស.ក.

�� បខ័ណ¦ §�លកំពុងÎ� �វA ន¹ៀបចំសំ* e្វ ើ2 �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន% ម
រយៈ	 រផ្ត ល់អនុ7 សន៍ù ក្ន ុងវិស័យK ទិC ពចំនួន៧ Æើម្ប ីព�្ល ឿន
វឌ្ឍ នC ព��គ.អ.ស.ក. និង) ល* 	 រអភិវឌ្ឍ មនុស្ស <្ស �ង�ៀត។ 
	 រe្វ ើដូច��ះ គឺw យ7 រÁ��� បខ័ណ¦  គ.អ.ស.ក. មិនÚ�ន2 ) ល* 
% មវិស័យ។ ដូ��្ន ះ អ្ន ក§�លប8្ក ើត និងអនុវត្ត កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍ ន៍ គឺ2 សមត្ថ កិច្ច 
របស់�� សួង/មន្ទ ីរ។  ក្ន ុងករណីមួយចំនួន�� សួងÁ�មួយអនុវត្ត ) ល* 
Ë� ើន2 ងមួយ ខណៈ��ល§�ល�� សួង<្ស �ង�ៀតអនុវត្ត ) ល* Á�មួយ 
Á�� ន	 រទទួលខុសÎ� �វរួមân  រ ងសមត្ថ កិច្ច របស់�� សួង/មន្ទ ីរ។ ឧ� ហរណ៍ 
សុខC ពបន្ដ ពូជ () ល* ទី៥) 	 រទប់7្ក  ត់ជំងឺ () ល* ទី៦) 
និងសុខC ពកុ� រ () ល* ទី៤) គឺ2 	 រទទួលខុសÎ� �វដ៏វិ7 លC ព
ធំមួយរបស់�� សួងសុy ភិA ល ខណៈ��ល§�ល) ល* ទី១ គឺÎ� �វ
A នអនុវត្ត រមួân  w យ�� សួងកសិកម្ម  រ	ុ�  u� � ញ់ និង��7 ទ�� សួងអប់រ ំ
យុវជន និងកីÔ  �� សួង§�នដីនគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់ និង�� សួង
សុy ភិA ល និង�� សួង<្ស �ង�ៀត។ ដូ��្ន ះ វិធី7 b� ្ត ដ៏ទូលំទូï យនិង
�� ប់w� ុងy�  យមួយ គឺ� ំA ច់� នបំណងw ះÜ�  យ¬ ល់បº³  u� ឈម
� ងំអស់។ �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿនស្វ ះ�្វ �ងរកវិធី7 b� ្ត ច�� ះុដូច2 	 រក7 ង
មូលធនមនុស្ស  	 រផ្ត ល់��  ក់� នលក្ខ ខណ¦  (conditional cash 
transfers) 	 រ� ក់ឱ្យ � នu� ព័ន្ធ 	 រp រថ្ម ីនិង	 រ ើ̀កកម្ព ស់C ព2 ��
គូ7 g រណៈ និងឯកជនសt�  ប់¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  និង	 រផ្ត ល់�� 
សង្គ ម និងទីផX  រ។ �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿនក៏A នßÕ  ត ើ̀	 រចូលរួមមួយចំនួន
��បុ¹�លក្ខ ខណ¦ សt�  ប់	 រអភិវឌ្ឍ ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ 2 មូល�©  ន រួម� ំង
ផ្ល វូថ្ន ល់និងអគ្គ ិសនី (ជនបទ) ឱ្យ ù ដល់ទី% ំង§�ល� ន	 រអភិវឌ្ឍ តិច
តួច។ �� បខ័ណ¦ ��ះក៏ßÕ  ត ើ̀ចីរC ពផង§�រ។ ¿ើយចុងបញ្ច ប់��ះ 
�� ប់វិធី7 b� ្ត §�លA ន�្ន ើvើងÎ� �វរកX  ទុកថវិ	  និងកំ·�ទ�� ង់	 រ
�� ប់�� ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ7 g រណៈ បÊ្ថ �មù ើ̀	 រចូលរួមរបស់u� 2 ជន និង
C ព2 ��  ស់។

អនុ7 សន៍� ំង��ះ គឺb� បân  នឹងកិច្ច ខិតខំu� ឹង��  ងរបស់¬ ជរ�©  ភិA ល
សំ* បន្ត Q�  ះù 	 រអនុវត្ត យុទ្ធ 7 b� ្ត % មវិស័យ និងអនុវត្ត កំ·�
ទ�� ង់% មលំ� ប់Æើម្ប ីបន្ធ ូរបន្ថ យឧបសគ្គ §�ល¬ ំងស្ទ ះដល់កំ|ើនu� កប
w យបរិ  ̧ ប័ន្ន  និងសមិទ្ធ ផលគ.អ.ស.ក.។

២.១.  ការអភិវឌ្ឍ មនុស្ស  ការអភិវឌ្ឍ វិស័យឧស្ស ាហកម្ម   កសិកម្ម  
និងg�ដ្ឋ ារចនាសម្ព ័ន្ធ  សU� ាប់ការស!�  ច ន គ.អ.ស.ក.

បន្ត ពីជំពូកទី២ 	 ររក1 ើញ<្ស �ងៗ�ៀត§�ល� ក់ទងនឹងC ព�� ី��  
និងកំ|ើនគឺ៖

ក) ��ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ2 A ន�ើនvើងពីរខ្ទ ង់ក្ន ុងអំឡ ុង��លmn  ំ ២០០៤
-២០០៧។ កំ|ើនA នបន្ត �ើន�្ប ើងវិញ¸៉ ងm ប់បzì  ប់ពី
� ន	 រgG  ក់ចុះ¿ើយកំ|ើន��ះA នចូលរួម¸៉ ងសំy ន់¥ 
ក្ន ុង	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ។

ខ) កំ|ើន��ះA នជួយដល់	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី��  % មរយៈ
	 រប8្ក ើត	 រp រ។ ឧ� ហរណ៍ វិស័យកសិកម្ម  វិស័យ	 ត់Æ�រ 
សំណង់ និងវិស័យ��សចរណ៍គឺ� ំងអស់ពឹងd្អ �ក ើ̀ក�G  ំង
ពលកម្ម ។ 	 រ<្ទ �រកម្ម ករ¸៉ ងm ប់រហ័ស% មអន្ត រវិស័យ¥ ក្ន ុង
ប៉ុzÒ  នmn  ំចុងl�  យ��ះជួយâ ំã� ដល់កំ|ើន និង	 ត់បន្ថ យ
C ព�� ី�� ��ះ។

គ) ក្ន ងុmn  ២ំ០០៨ ត®្ល ��្ប ៀងK L រA ន�ើនvើង¥ ទូ� ងំពិភព 
ö ក ¿ើយកសិករC គË� ើនគឺ2 អ្ន កលក់ម្ហ ូបK L រ ដូ��្ន ះ   
ពួកâ ត់A នទទួលផលចំ|�ញពី	 រ�ើនvើងត®្ល ���ះ។ � ន 
មនុស្ស តិចតួចបុ៉Èû  ះ2 អ្ន កទិញម្ហ ូបK L រសុទ្ធ ពីកសិករ ។ 
ផលចំ|�ញ��ះ A នe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងនូវ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  
បÊ្ថ �ម�ៀត។ សម្ប � នដីសង្គ មកិច្ច ក៏A នចូលរួមចំ·�កផង
§�រ។

ឃ) ជនចំa កb� ុកពីភូមិ A ន�ើនvើងក្ន ុងរយៈ��លបុ៉zÒ  នmn  ំ
ចុងl�  យ��ះ។ u� 2 ជនវ័យ�្ម �ង� នជR� ើសបំï ស់ទីពី
តំបន់§�ល� នផលិតC ព� បù តំបន់§�ល� នផលិតC ពខ្ព ស់
2 ង ¿ើយ	 រÝG  ស់ប្ត ូរទីលំ¥ /	 រp រ��ះ កំពុងជួយប8្ក ើន
��  ក់ឈ្ន ួល/ចំណîល និង	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� ។

ង) និzn  	 រgG  ក់ចុះ��វិសមC ពលទ្ធ C ពចំa យ គឺ2 ¿�តុផល
ដ៏សំy ន់មួយ ¥ ក្ន ុង	 រ	 ត់បន្ថ យអY�  C ព�� ី�� ។

ច) ផលចំ|�ញ� ំងពីរ � ំង¥ ក្ន ុងវិស័យអប់រំ និងសុខC ពជួយ
ពØ� ឹងចំណុច (ក) និង (ង) បÊ្ថ �ម`ើ	 រអភិវឌ្ឍ រចz សម្ព ័ន្ធ 
y ង ើ̀។

ដូ�្ន �ះ បa្ខ  ចំណុចy ងl�  ម��ះ K ច2 ក%Õ  គន្ល ឹះសt�  ប់	 រã� 
ã� ង់កំ|ើនក្ន ុង	 រប8្ក ើត	 រp រu� កបw យចីរC ព។

ក.  	 រអភិវឌ្ឍ យុទ្ធ 7 b� ្ត ជំរុញមូលធនមនុស្ស ។

ខ. 	 របញ្ច ប់ និង	 រអនុវត្ត ) លនj A យអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យ
ឧសX  ហកម្ម សt�  ប់	 រ ើ̀កកម្ព ស់	 រប8្ក ើត	 រp របÊ្ថ �ម�ៀត
ក្ន ុងសកម្ម C ពមិនÚ�ន2 កសិកម្ម ។

គ. 	 រប8្ក ើតលក្ខ ខណ¦ សt�  ប់	 រប8្ក ើនផលិតC ពកសិកម្ម /ជន
បទនិង��  ក់ចំណîល¥ % មតំបន់ជនបទ។

ឃ. 	 រប8្ក ើតសមត្ថ C ព Æើម្ប ីប8្ក ើតបa្ខ  ញo មពលឱ្យ � ន
ចីរC ព 	 រ7 ងសង់/	 រជួសជុល
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

% � ងទី៣.១ ៖ ��ន� រ/ លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត  និងឧបករណ៍បÛ្ក ើនZ្ប ឿន កំ½ើន=� កប� យចីរA ពនិងបរិÞ ប័ន្ន µើម្ប ី� រ� ត់បន្ថ យA ព

� ី
�  (
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី១)

� រសá�  ច/ ល1 ទី១ / ល1 ទី២ / ល1 ទី៣

ចំណុច* ប8្ក ើនចំនួន	 រp រ§�លA នប8្ក ើត
	 រអប់រំ�� ប់Ç�  ន់ និង� នជំz ញក្ន ុង	 រ
g z ឱ្យ � ន	 រp រe្វ ើរបស់u� 2 ជន

g z 	 រå�ករំ	�កនូវធនg ន និង	 រ
ទទួលA ននូវ�� គន្ល ឹះដ៏សំy ន់Q�  ះ
ù រកសមធម៌C គË� ើន

ឧបករណ៍
ប8្ក ើន`្ប ឿន

	 រវិនិj គ¥ ក្ន ុងវិស័យ
ពឹងd្អ �ក`ើក�G  ំងពលកម្ម  
(រួមបញ្ច ូល� ំង	 រ
e្វ ើ¼ ណិជ្ជ កម្ម )

	 រអភិវឌ្ឍ ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ រួម
� ំង¥ ក្ន ុងតំបន់ជនបទ� ច់
b� ̧  ល(ßÕ  ត ើ̀ផ្ល ូវ និង
o មពល)

កម្ម ករ§�ល��ះអក្ស រ � ន
ជំz ញ និង� នសុខC ពល្អ 

អភិA លកិច្ច ល្អ  និងK ច
ទស្ស ន៍� យA ន

	 រចល័តពលករ និង	 រធ្វ ើ
នគរូបនីយកម្ម 

) លនj A យ

	 រប8្ក ើនចំណîលថវិ	 រដ្ឋ  
និង	 រ��ងå�កù 2 
វិស័យK ទិC ព និង
	 រចំa យរបប

	 រប8្ក ើនមូលធនមនុស្ស 
និង	 រអភិវឌ្ឍ ជំz ញ

	 រវិនិj គ7 g រណៈក្ន ុង
	 រប8្ក ើន¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ 

) លនj A យâ ãំ� កំ|ើន
��ដ្ឋ កិច្ច  និង	 រប8្ក ើត
មជ្ឈ ណ¦ លកំ|ើន 
) លនj A យ
នគរូបនីយកម្ម ៖ វិមជ្ឈ 	 រនិង
	 រពØ� ងឹដំ|ើរ	 រវិមជ្ឈ 	 រ
និងវិសហមជ្ឈ 	 រ

	 រç�លម្អ u� ព័ន្ធ % ម� ន 
និង យត®្ល �on  ក់2 តិ 
និងon  ក់l�  ម2 តិ
§�ល� នÜ�  ប់

យុទ្ធ 7 b� ្ត 

ពØ� ីក7 ï ¹ៀនបឋម
ភូមិ	 រអប់រំឧត្ត មសិកX   
	 រអប់រំបណ្ណ ុះបa្ខ  ល
សt�  ប់មុខរបរនិង	 រp រ 
កម្ម វិធី�� ុម) ល*  
និងពØ� ីកទឹក/អz ម័យ

� នvើងមួយជំL ន�ៀត
`ើវិស័យ អគ្គ ិសនី 
	 រទំz ក់ទំនង
u� ព័ន្ធ g ¬ 7 b� ្ត  ផ្ល ូវជនបទ 
ឧសX  ហូបនីយកម្ម  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងពិពិធកម្ម វិស័យ¼ ណិជ្ជ កម្ម 
និង	 រu� កួតu� ò�ង

ប8្ក ើន`្ប ឿន	 រ� ត់% ំង
មុខp រ /្រ តិភូ��សិទ្ធ ិអំa ច
ដល់7�  ប័នរ�©  ភិA ល
on  ក់l�  ម2 តិ

	 រអភិវឌ្ឍ យុទ្ធ 7 b� ្ត រ�ើប
� ក់ទងC ពp យរង��  ះ /
C ព�� ី�� §�លÎ� �វe្វ ើ% ម
បរិ	 រណ៍ភូមិ7 b� ្ត  
និងទឹកដី2 ក់ï ក់

ពØ� ឹងមូល�©  នទិន្ន ន័យ
និង	 រu� មូល
ទិន្ន ន័យសង្គ ម
និង��ដ្ឋ កិច្ច  និង	 រ
បកÜ�  យ2 ពិ��ស
¥ �� ប់ក�� ិត% ម
��បវិមជ្ឈ 	 រ% មរយៈ
យន្ត 	 រវិមជ្ឈ 	 រ
និងវិសហមជ្ឈ 	 រ

កសិករកម្ព ុ2  លឹម � âឿន u� មូលផលb� ូវz ��ល§� �ត	 ត់-í�ត្ត % ç�វ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

២.២.   ការអនុវត្ត ?� កប�ោយចីរភាពសU� ាប់y្វ ើឱ្យ ?� eើរ{ើងសន្ដ ិសុខe្ប ៀង និងចីរភាពបរិស្ថ ាន

u� 2 ជន§�លp យរង��  ះu� � ណ១៩ -២០% កំពុងរស់¥ l�  មបzì  ត់C ព�� �ី� ។ 	 រ��ងå�ក��ចំa យសt�  ប់មនុស្ស �n  ក់ក្ន ងុមួយ�បp³  ញ 
o ¸៉ ងI ចa ស់u� 2 ជនu� Ã�ល2  ៣០% K ចu� ឈមមុខនឹងC ពp យរង��  ះw យ��  ះ¬ ំងស្ង ួត ទឹកជំនន់ ឬé� ឹត្ត ិ	 រណ៍ធម្ម 2 តិឬw យ 
ទ8្វ ើរបស់មនុស្ស ។ ដូ��្ន ះ យុទ្ធ 7 b� ្ត §�លßÕ  តÁ� ើ̀កំ|ើនK ចនឹងមិន�� ប់Ç�  ន់× ះ��។ 	 រសR�  ចA នវឌ្ឍ នC ពក៏រួមបញ្ច ូលនូវក�� ិតជីវC ពរស់
¥ /ã� ព្យ សម្ប ត្ត  ិអប់រំសុy ភិA ល ទឹកនិងអz ម័យ ឬក%Õ  <្ស �ង�ៀត។ វឌ្ឍ នC ពក៏� ន	 រ��  u� �លù % មí�ត្ត នីមួយៗ§�លគួរÁ�រិះរកវិធី7 b� ្ត កំណត់ 
ចំណុច* បÊ្ថ �ម�ៀត។ 2 ក់�្ត �ង í�ត្ត �ៀម¬ បនិងí�ត្ត A ត់ដំបង ក្ន ុងចំÈ មបa្ខ  í�ត្ត <្ស �ង�ៀត� នC ព�� ី�� ខ្ព ស់2 ង��។ ដូ�្ន �ះ ��ចក្ត ីÎ� �វ	 រ 
� Aំ ច់គឺឱ្យ ជន�� �ី� និងជនp យរង��  ះ	G  យ2 ��គូw យÝì  ល់ក្ន ងុ	 រអភិវឌ្ឍ ។ ទន្ទ មឹនឹង��ះ ពួកâ ត់នឹង	G  យ2 ��គូក្ន ងុ	 រå�ក� យនូវផលចំ|�ញ 
ផង§�រ 2 2 ងÇ�  ន់2 អ្ន កទទួលនូវកម្ម វិធីជំនួយ។ `ើសពី��ះ�ៀតកង្វ ះK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រនិងb� ្ត ី� នជំងឺ�្ល �ក7 ំង ¥ Á�2 បº³  ចម្ប ង។

g តុផ្ស ំ) លនj A យចំនួនពីរគឺផ្ត ល់សិទ្ធ អំិa ចដល់ជន�� �ី�  Æើម្ប ី	G  យ2 ��គូ�្ម ើC ពân  ក្ន ងុ	 រអភិវឌ្ឍ  និងÆើម្ប ីអនុវត្ត 	 រ<្ទ �រធនg នសt�  ប់ 
	 រ ើ̀កកម្ព ស់7�  នC ពសុខC ពរបស់កុ� រនិងb្ត � ី។ ) លនj A យដ៏ទូលំទូï យចំនួនបួន � ្ល ើយតបនឹង) លគំនិតy ង ើ̀ រួម� ន៖

១.  	 រផ្ត ល់ធនg នផលិតC ព Æើម្ប ីជន�� ី�� ¥ តំបន់ជនបទ% មរយៈ	 រå�ក� យដីសម្ប � នសង្គ មកិច្ច  2 ពិ��ស¥ % មបa្ខ  í�ត្ត  ) ល*  
	 រç�លម្អ  និង	 រe្វ ើពិពិធកម្ម 	 រអនុវត្ត កសិកម្ម 2 ពិ��សពិពិធកម្ម ដំa ំ (ខុសពីb� ូវ) ដំa ំ§�លធន់� �  ំនឹង��  ះ¬ ំងស្ង ួត ជលផល 
(� ំងតំបន់ð ះ និងសមុã� ) សត្វ ចិញ្ច ឹម 2 ថ្ម ីម្ត ង�ៀត2 មួយនឹង	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់ ើ̀បa្ខ  í�ត្ត ) ល*  	 រ ើ̀កកម្ព ស់វិធី7 b� ្ត មួយ2  'u� ព័ន្ធ  
� ំដុះ'។

២. 	 រជួយផ្ត ួច<្ត ើមu� 2 ជន% មជនបទ (មូល�©  នផ្ទ ះ) សកម្ម C ព§�លមិនÚ�ន2 កសិកម្ម ¥ ក្ន ុង	 រç�� ្ន �ម្ហ ូបK L រ/កសិផល។

៣. 	 រផ្ត ល់g តុចូលពីមី�� �7 រ2 តិ 2 ពិ��សដល់កុ� រនិងb� ្ត ីÆើម្ប ី	 ត់បន្ថ យC ព�� ិន និង កុ� រកង្វ ះទម្ង ន់ និង	 ត់បន្ថ យC ព�្ល �ក7G  ំងរបស់
           កុ� រ និងb� ្ត ី។

៤. 	 រពØ� ីកសុវត្ថ ិC ពទឹក និងអz ម័យដល់ជន�� ី�� និងជន §�ល¥ ក្ន ុងតំបន់� ច់b� ̧  ល។

% � ងទី៣.២ ៖ / លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត និងឧបករណ៍បÛ្ក ើនZ្ប ឿនកំ½ើន·�លv នលក្ខ ណៈបរិÞ ប័ន្ន  និង =� កប� យចីរA ព µើម្ប ី
/ លនÏ £ យ� ត់បន្ថ យA ព
� ី
�  នឹងl ំä� ដល់ជន
� ី
� < ក់� ក់ (
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី២)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ  s លi ទី១ និង s លi ទី៧

ចំណុច* 
ប8្ក ើនលទ្ធ C ពទទួលA ននិងC ព2 � �  ស់��ធនg នក្ន ុងb� ុកw យជន
�� ី��  និងអ្ន ក§�ល� ន��  ក់ចំណîល� ប e្វ ើដូ�្ន �ះ ជន�� ី�� 
K ចចូលរួមu� �ើរ2 ងមុន ក្ន ុងដំ|ើរ	 រអភិវឌ្ឍ ន៍

ជន�� ី�� ទទួលA ន	 រå�ករំ	�កw យយុត្ត ិធម៌¥ ក្ន ុង	 រå�ក� យ
��សមិទ្ធ ផល

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន

	 រ�ើនvើងដីសម្ប � នសង្គ មកិច្ច 
ធនg ន7 g រណៈបÊ្ថ �ម�ៀត §�ល
A នប�� ុងទុក សt�  ប់វិស័យâ ំã� 
ជន�� ី��  ទស្ស នវិស័យâ ំã� ជន
�� ី�� ¥ ក្ន ុង) លនj A យ

	 រផ្ត ល់�� វប្ប កម្ម កសិ�©  នÆើម្ប ី̀ ើក
កម្ព ស់អY�  ទិន្ន ផលជR� ើស¥ ក្ន ុង
	 រp រ មិនÚ�នកសិកម្ម /	 រp រ% ម
រដូវ ជR� ើស	 រe្វ ើចំa កb� ុក
u� កបw យចីរC ពនិង� នសុវត្ថ ិC ព
% មបa្ខ  í�ត្ត <្ស �ងៗ ឬu� ��ស
ពលកម្ម <្ស �ងៗ វិធី7 b� ្ត u� ព័ន្ធ 
កសិកម្ម សរី¬ ង្គ §�លA នអភិវឌ្ឍ 
សt�  ប់សកម្ម C ព��ញមួយmn  ំ

	 រអភិវឌ្ឍ ទឹកនិង
អz ម័យ សិទ្ធ ទិទួលA ន 
K L រូបត្ថ ម្ភ ទូលំទូï យ

ពត៌� នÎ� ឹមÎ� �វឈរ
មូល�©  ន ភូមិ7 b្ដ � 
��ធនg ន និងភូមិ7 b� ្ត  
មនុស្ស 7 b� ្ត 

) លនj A យ

� នមួយជំL ន�ៀត ើ̀	 រអនុវត្ត សុរិ
j ដី Æើម្ប ីកំណត់ពីត�� �វ	 រដី ើ̀ស
§�លK ចបង្ក ប8្ក ើនផល(និងធនg ន 
<្ស �ង�ៀត)§�ល� នÜ�  ប់� នបុ៉zÒ  ន

ជំរុញឱ្យ � ន	 រផ្ត ល់�� u� ពលវប្ប កម្ម  
Æើម្ប ី�្ល ើយតបù នឹងត�� �វ	 របច្ច ុប្ប ន្ន  
និង��លអz គត រួម� ំង 	 របណ្ណ ុះ 
បa្ខ  លពលករ ផ្ត ល់នូវធនg ន O&M ù 
មជ្ឈ មណ¦ លu� ពលវប្ប កម្ម � ំដុះz z 

សកម្ម C ពកំណត់ទី% ំង2 ក់ï ក់
¥ ក្ន ុងវិស័យô�  ពីកសិកម្ម 

`ើកទឹកចិត្ត ដល់	 រ
វិនិj គ¥ ក្ន ុង
ទឹកនិងអz ម័យ 
និង	 រចំa យ ើ̀
K L ររូបត្ថ ម្ភ 

យុទ្ធ 7 b� ្ត ១

g z A ននូវ	 រចុះ
បញ្ជ ីដីu� កបw យ
សុវត្ថ ិC ព 
	 រå�ក� យ
ចលនã� ព្យ ដីនិង
<្ស �ង�ៀតចំë ះ
�� ុម) ល* 

g z A ននូវ	 រផ្ត ល់�� 
u� ពលវប្ប កម្ម , ទស្ស z 	 រ
បp³  ញពីu� ��ទ T&Vវិធី
7 b� ្ត e្វ ើu� ព័ន្ធ កសិកម្ម 
§�ល� នទី% ំង2 ក់ï ក់ 
និង	 រå�ក� យ ឧបត្ត ម្ភ 
ធន��Ç�  ប់ពូជHYV 

g z A ននូវសិទ្ធ ិទទួល
A ននូវ��  ក់កម្ច ីដល់
កសិករសt�  ប់
2 g តុចូល
កសិក និងបរិ	�  រ
7 មញ្ញ  និង
អណ្ណ ូងឯកជន

ផ្ត ល់	 របណ្ណ ះុបa្ខ  ក
សិករ2 ជំz ញសt�  ប់
កសិ�©  ននិង	 រp រ
មិនÚ�នកសិកម្ម 

`ើកកម្ព ស់ជR� ើសម្ហ ូប
K L រ/ កសិផលិតផល 
អភិវឌ្ឍ គំរូK ជីវកម្ម  
សt�  ប់សហÇ�  ស
ធុនតូច និងផ្ត ួច<្ត ើម
គ��  ង7 កល្ប ង 
(កម្ម វិធី% ម§� ក% មរយៈ
យន្ត 	 រវិមជ្ឈ 	 រ និង
សហមជ្ឈ 	 រ)

វិនjិ គ ទឹកនិងអz ម័យ 
¥ ក្ន ុងតំបន់� ច់b� ̧  ល
និងផ្ត ល់នូវK L រូបត្ថ ម្ភ 
yn  តតូចបÊ្ថ �ម% មរយៈ
មជ្ឈ មណ¦ លសុខC ព
និង7 ï ¹ៀន

យុទ្ធ 7 b� ្ត  ២
	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់2 ពិ��សឱ្យ សមb� បនឹងទី% ំង2 ក់ï ក់ ឧ� ហរណ៍ ជន2 តិ
C គតិច u� ��ទ��ដំa ំ� ំដុះ� នលក្ខ ណៈ��បu� '�ណីនិងតំបន់� នមីន៘

	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់2 ពិ��ស៖ កំណត់) ល* ជន�� ី�� និងb� ្ត ី / b� ្ត ី���� �7 រ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

២.៣. មូលធនមនុស្ស សU� ាប់ការអភិវឌ្ឍ មនុស្ស ជាមួយសមធម៌0�នឌ័រ

កុ� រមួយចំនួនធំ បញ្ឈ ប់	 រសិកX  របស់ខ្ល ួន បzì  ប់ពី	 របញ្ច ប់	 រសិកX  ¥ ក�� ិតបឋមសិកX  ។ u� � ណ2 មួយC គ��  ំ��កុ� រស្ថ ិត¥ ក្ន ុង�� ុម
K យុពី ៦ ù  ១៧mn  ំA នឈប់¹ៀន។ ក្ន ុងចំÈ មមូល¿�តុz z §�លe្វ ើឱ្យ កុ� រ� ំង× ះ[ ះបង់H ល	 រសិកX  គឺ 	 រមិន� ន7 ï មធ្យ ម
សិកX  បឋមភូមិ 	 រចំa យ¼ ក់ព័ន្ធ នឹង	 រសិកX   ត�� �វ	 រពលកម្ម សt�  ប់កុ� រ (ជីវC ពរស់¥ � បÝì  ល់ខ្ល ួនរបស់កុ� រ) និង§�ល2 យល់1 ើញo 
ផលÎ� ឡប់មកវិញ� ប �ើសិកX  ̀ ើសពីក�� ិត7 ï បឋមសិកX  ។ ើ̀សពី��ះù �ៀត គុណC ព��	 រអប់រំ � ំA ច់Î� �វ ើ̀កកម្ព ស់¥ �� ប់ក�� ិត
សិកX  � ំងអស់។

u� ��សកម្ព ុ2 � ន) លបំណងQ�  ះù រក��ដ្ឋ កិច្ច ឧសX  ហកម្ម  §�លត�� �វ	 រដ៏សំy ន់មួយ× ះ គឺមូលធនមនុស្ស ។ ��ះ� នន័យo  មូលធន
មនុស្ស នឹងÎ� �វ	 រ ើ̀សពីក�� ិតបឋមសិកX   ឬក�� ិតមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ Q�  ះù 	 ន់	 រp រជំz ញប�្ច �ក��ស វិទ�  7 b� ្ត  វិស្វ កម្ម  7�  បត្យ កម្ម  
ភូគព7 b� ្ត  និង<្ស �ង�ៀត។

ក្ន ុងចំÈ ម) លនj A យ§�លរ�©  ភិA លK ចអនុវត្ត  រួម� ន៖

ក. ¥ ក្ន ុងក�� ិត) លនj A យមួយ	 រប8្ក ើនស� � Î� ចំa យរបស់រដ្ឋ ̀ ើវិស័យអប់រំឱ្យ A នហួសពីបច្ច ុប្ប ន្ន  គឺពីក�� ិតតិច2 ង ៣% ឱ្យ 
 A នដល់ក�� ិតមួយខ្ព ស់។ កំ|ើន��ះនឹងផ្ត ល់នូវK នុC ពÆើម្ប ីកំណត់K ទិC ពមួយចំនួន។ ¥ ក្ន ុងលក្ខ ខណ¦ ��K ទិC ពÆើម្ប ីពØ� ីកធនg ន 
 � ងំ��ះ គឺត�� �វឱ្យ � ន7 ï មធ្យ មសកិX  បឋមភូមិ (និង7 ï ¹ៀនក�� ិតខ្ព ស់2 ង) 2 Ë� ើន�ៀត។ `ើសពី��ះ�ៀត ត�� �វ	 រ� Aំ ច់មួយ  
 Æើម្ប ីពØ� ឹង	 រអប់រំw យឥតគិត÷្ល �ពិត��  កដមួយ គឺâÒ  ន÷្ល �ចំa យô�  ផ្ល ូវ	 រ។ 	 រកំណត់) ល* សt�  ប់បa្ខ  í�ត្ត z z  §�ល¥ 
 � ច់b� ̧  ល និង	 រផ្ត ល់ផង§�រនូវK L រូបករណ៍ដល់ជនp យរង��  ះ និងអ្ន កទី� ល់�� គឺ2 ជR� ើសK ទិC ព។ ̀ ើសពីក�� ិតបឋមសិកX  /
 អនុវិទ�  ល័យចំA ច់Î� �វពØ� ឹង	 រអប់រំd្ន �កប�្ច �ក��សនិងឧត្ត មសិកX   សt�  ប់	 រ ើ̀កកម្ព ស់គុណC ព��មូលធនមនុស្ស ។

ខ. 	 រç�លម្អ គុណC ពនិងu� សិទ្ធ C ព��	 រអប់រំ 	 រអប់រំ�� � 	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងនូវវិធី7 b� ្ត ប\ � ៀនមុខវិ2   គណិតវិទ�  និងវិC គ និងមុខ
 វិ2   <្ស �ង�ៀត។ ក្ន ុងចំÈ មជR� ើស� ំង��ះ 	 រផ្ត ួច<្ត ើមពិនិត្យ ទទួល7£  ល់គុណC ពអប់រំon  ក់2 តិ Æើម្ប ីពØ� ឹងគុណC ព គឺ2 	 រ� ំA ច់។

គ. g z លទ្ធ C ពទទួលA ន�្ម ើân  របស់កុ� រីនិងb្ត � ី�� ប់ក�� ិត� ំងអស់��	 រអប់រំ។

% � ងទី៣.៣ ៖ / លនÏ £ យយុទ្ធ � �� ្ត  និងឧបករណ៍បÛ្ក ើនZ្ប ឿន មូលធនមនុស្ស ស��  ប់� រអភិវឌ្ឍ មនុស្ស (
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី៣)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ s លi ទី១ s លi ទី២ និងs លi ទី៣

ចំណុច* 
u� 2 ជនកម្ព ុ2 C គË� ើន (¬ ប់� ំងb្ត � ី) Î� �វA នបណ្ណ ុះបa្ខ  លជំz ញប�្ច �ក
��សនិងÎ� �វA នរក1 ើញo 2 	 រp រ§�លផ្ដ ល់��  ក់កV �  ខ្ព ស់2 ង¥ �� ប់ 
ក�� ិត

ប�្ច �កវិទ�  ទទួលយកក�G  ំងពលកម្ម ¥ កម្ព ុ2  � ំងជន2 តិÆើមC គតិច 
� នសមត្ថ C ពក្ន ុង	 រយល់ដឹង និង~� ើ��  ស់ប�្ច �កវិទ�  � ំង× ះA ន

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន
	 រវិនិj គ7 g រណៈ	 ន់Á�Ë� ើន
vើង¥ ក្ន ុងធនg នមនុស្ស 

) លនj A យ ជំz ញមនុស្ស /អំa ច ចõ  ស់ï ស់មួយ
ក្ន ុងC ព2 ��គូ2 មួយ7 g រណៈនិងឯកជន

	 រប8្ក ើនត�� �វ	 រពី�� �7 រសt�  ប់វិស័យអប់រំ% ម 
រយៈ	 រអនុវត្ត �� បខណ¦ ប8្ក ើន`្ប ឿនទី១និងទី២និង 
	 រតសូ៊មតិw យÝì  ល់

) លនj A យ

) លនj A យ ជំz ញ/អំa ច
មនុស្ស ចõ  ស់ï ស់មួយw យd្អ �ក
`ើ	 រ យត®្ល � ើ̀ត�� �វ	 រ2 ក់
ï ក់មួយនិងÎ� �វ	 រ% មu� ��ទ
និង% មតំបន់

`ើកកំពស់គុណC ពអប់រំពØ� ីក
	 រសិកX  អប់រំប�្ច �ក��ស និង 
ប8្ក ើត	 រប� � ្ច ាបអប់រំ d្អ �ក% ម 
ត�� �វ	 រ(z ��លអz គត) 

¹ៀបចំÙ�ទិ	 ¹ៀបចំd�ន	 ររួមân  រ ង�� សួងមL Ó្ទ ��� សួងអ.យ.ក. 
�� សួងឧសX  ហកម្ម  «៉� និងo មពល  �� សួងកិច្ច 	 រz រី និង�� សួ្ងd�ន	 រ 
សt�  ប់	 រ¹ៀបចំd�ន	 រសំ¬ ប់	 រអភិវឌ្ឍ ធនg នមនុស្ស  និង�្វ �ងរក	 រ
ចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី១

 យត®្ល �ត�� �វ	 រមូលធនមនុស្ស % ម
u� ��ទនិងតំបន់w យd្អ �ក ើ̀u� 2 
7 b្ត � និងប8្ក ើតvើងនូវ7�  ប័ន
7 g រណៈ�ើនvើង ប8្ក ើតvើង
នូវ7�  ប័នបឋមភូមិ% មត�� �វ	 រ 
7 កល្ប ងច¬្ក  ម7 ï ¹ៀន 
7 ï ¹ៀនពហុon  ក់ កំណត់vើងនូវ
7�  ប័នប�្ច �ក��សបÊ្ថ �ម�ៀត¥ �� ប់
ក�� តិឧត្ត មសិកX   e្វ ើឱ្យ ��ញនិយម
��7�  នប័នមិនផ្ល វូ	 រ សt�  ប់
អក្ខ រកម្ម យុវជន និង ើ̀កកម្ព ស់
សង្គ មឱ្យ ¹ៀនវិទ�  7 b� ្ត 

កំពស់	 រចំa យ
O&Mរបស់7 ï 
សt�  ប់e្វ ើឱ្យ 7 ï 
¹ៀន '��ញ`�ញ' 
(រួម� ំងទឹកនិងបង្គ ន់) 
ដូ�្ន �ះកុ� រ ើ̀កâÒ  ន
	 រចំa យ�ើតvើង 
រហូតដល់on  ក់ទី៩

	 រចូលរួមរបស់និj ជកនិង 
��គូអភិវឌ្ឍ  សt�  ប់ក7 ង 
d�ន	 រវិទ�  7 b� ្ត  និង
ប�្ច �កវិទ�   និងអភិវឌ្ឍ ន៍ធនg ន
មនុស្ស ទូលំទូï យ ¹ៀបចំ
7 ï គំរូ មួយ(ល្អ 2 ង��) 
- ¥ ក្ន ុងí�ត្ដ នីមួយៗ ើ̀មូល
�©  ន7 កល្ប ង 7 កលវិទ�  ល័យ
ប�្ច �ក��សមួយ(w យ� ន
ជំនួយពីy ងô�  )និងពិនិត្យ 
	 រប8្ក ើតវិទ�  7�  នមួយសt�  ប់
	 រ¹ៀបចំd�ន	 រអប់រំ

K L រូបករណ៍សប្ប ុរស
សt�  ប់អ្ន ក§�លសមនឹង
ទទួល និងបR� ើចëំ ះ
អ្ន កÎ� �វ	 រ� ំA ច់ 
កម្ម វិធីផ្ត ល់K L រ
7 ï  ពិ��សßÕ  ត
2 សំy ន់¥ ើ̀b� ្ត ី

�� �វគ្គ បណ្ណ ុះបa្ខ  ល 
ជំz ញគណិតវិទ�   
ជំz ញក្ន ុងវិធី7 b� ្ត 
វិC គផ្ត ល់នូវ	 រ ើ̀ក
ទឹកចិត្ត ដល់�� �ç�លម្អ  
វគ្គ និង	 រ យត®្ល �

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី២
	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់ពិ��ស៖ ទី% ំងនីមួយៗe្វ ើ% មគុណសម្ប ត្ត ិ 
និង% មC ពï យឡំân  របស់ពួក��

	 រសង្ក ត់ធ្ង ន់ពិ��ស កំណត់ចំណុច*  សt�  ប់b្ត � ី ជន�� ី��  និងកុ� រp យរង��  ះ

២.៤. ការអភិរក្ស ធនធានធម្ម ជាតិសU� ាប់ការអភិវឌ្ឍ ?� កប�ោយចីរភាពនិងជីវភាពរស់�ៅ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

u� ��សកម្ព ុ2  A នជួបu� ទះនឹង	 រ	 ប់��  �ើw យខុសចõ  ប់e្វ ើឱ្យ � ន	 រខ្វ ះy តទឹក ជួបu� ទះនឹង��  ះទឹកជំនន់ និង��  ះ¬ ំងស្ង ួត។ 
¬ ជរ�©  ភិA លA ន� ប់<្ត ើមw ះÜ�  យបº³  � ំង��ះប៉ុÊ្ត � 	 រp រ��ះពុំ� នC ពp យb� ួល��។ ក្ន ុងចំÈ មបº³  � ំង��ះមូល�©  នទិន្ន ន័យស្ត ីពី
ធនg នធម្ម 2 តិមិន� ន��ញ`�ញ�� ¿ើយu� 2 ជនមួយចំនួនធំ � ំងអ្ន ក�� ី��  និងអ្ន កមិន��  A ននិងកំពុងរស់¥ ពឹងd្អ �ក`ើ��  �ើ។ 
	 រw ះÜ�  យបº³  � ំង��ះ� ំA ច់Î� �វ~� ើ��  ស់វិធី7 b្ដ � ច�� ុះ។

ជ!� ើសវិធីសា8� ្ត មួយចំនួន មានដូចខាង�� ោម ៖

ក.   	 រកំណត់d�នទីធនg ន�ើនិងធនg នទឹក¥ ក្ន ុង��លÙ�ï មូល�©  នមួយ ¥ ក្ន ុងក�� ិត� ច់w យä�ក (í�ត្ត  b� ុក ឃំុ និងភូមិ) 
	 រប8្ក ើន	 រ% ម� ន��  �ើw យហ្ម ត់ចត់ w យអភិវឌ្ឍ 2 u� ព័ន្ធ % ម� ន និង យត®្ល ���ញ �̀ញសt�  ប់	 រÎ� �តពិនិត្យ ��  �ើ §�ល
គួរÁ�រួមបញ្ច ូល រុក្ខ 2 តិ និងសត្វ  	 រអនុវត្ត 	 របង្ក កដីសម្ប � ន��ដ្ឋ កិច្ច  និងÎ� �តពិនិត្យ 2 �ៀង� ត់ពីសកម្ម C ព§�ល� នÜ�  ប់ និង% ម	 រ
`ើកកម្ព ស់ជីវច�� ុះ¥ ក្ន ុង��  �ើ។

ខ.  � ្វ �ងរកជR� ើសសt�  ប់e្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងនូវជំz ញ និងជីវC ពរស់¥ §�លពឹងd្អ �ក`ើ��  �ើ¥ ក្ន ុង	 រe្វ ើកសិកម្ម  ឬសកម្ម C ពមិនÚ�ន
កសិកម្ម ។

គ. 	 រ ើ̀កកម្ព ស់o មពលក�ើតvើងវិញ2 ពិ��សជីវឥន្ធ នៈ% មរយៈ	 រ� ំu� ��ទ�ើ§�លលូតï ស់m ប់ jatropha និង<្ស �ង�ៀត 	 រប8្ក ើត
� ងច��  រីអគ្គ ិសនីyn  តតូច (¥ ក្ន ុងតំបន់� ច់b� ̧  ល) ។

% � ងទី៣.៤ ៖ ��ន� រ / លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត  និងគំនិតផ្ត ួចV្ត ើម ក្ន ុង� រអភិរក្ស ធន� នធម្ម < តិស��  ប់� រអភិវឌ្ឍ =� កប� យចីរA ព
និង� រចិញ្ច ឹមជីវិត (
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី៤)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ  ៖ s លi ទី៧ និង s លi ទី១

ចំណុច* 
អ្ន ក¹ៀបចំ) លនj A យនិងu� 2 ជន�ើល1 ើញពីគុណសម្ប ត្ត ិ��	 រអភិរក្ស 
2 2 ង	 រ� ញយក«៉�/	 រ	 ប់�ើ §�ល� នចំនួន	 ន់Á�Ë� ើនvើង��
u� 2 ជនទទួលA ន��  ក់ចំណîលពីu� ភពមិនd្អ �ក`ើ��  �ើ/ដី

u� 2 ជនតិច2 ងមុនK b� ័យ ើ̀ធនg នធម្ម 2 តិ
និងË� ើន�ៀតA នប8្ក ើត®្ល �

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន
អ្ន ករស់¥ តំបន់��  �ើទទួលA ន
ជR� ើស��	 រចិញ្ច ឹមជីវិតជំនួស

ពុំ� ន	 រ	 ប់�ើ	 ន់Á�Ë� ើន��ម�ៀត គិតគូរល្អ ិតល្អ ន់
ពីសម្ប � ន��ដ្ឋ កិច្ច  និងលុបH លសម្ប � ន
��ដ្ឋ កិច្ច §�លមិនដំ|ើ	 រ

	 រ�្ត �2á  ចិត្ត ដ៏yG  ំង	G  របស់រ�©  ភិA ល§�ល
â ំã� w យធនg ន

) លនj A យ

¹ៀបចំd�នទី��  �ើ
និងធនg នទឹកនិង
អភិវឌ្ឍ u� ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ
Æើម្ប ីe្វ ើឱ្យ � ន់សម័យ

អភិវឌ្ឍ Ù�ទិ	 ដ៏រឹង� ំÆើម្ប ីពិC កX  ពី
	 រe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងជីវC ពអ្ន ករស់¥ 
តំបន់��  �ើ និងអ្ន ក<្ស �ង�ៀត� ន
ជR� ើសផលិតC ពu� កបw យ
និរន្ត រC ព និង	 ន់Á�ខ្ព ស់2 ងមុន

ç�ត�� �វvើងវិញនូវ) លនj A យ 
	 រ~� ើ��  ស់ដី និងe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង
នូវ	 រអនុវត្ត សុរិj ដី

�្វ �ងរកu� ភពជR� ើស
ឥន្ធ នៈ<្ស �ង�ៀត

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី១

បញ្ច ូលù ក្ន ុងកិច្ច សន�  មិនលំ�ៀង
និងឯក¬ ជ្យ រយៈ��លÖ�ង2 មួយ�� ុម
ហ៊ុនឯកជន Æើម្ប ី¹ៀបចំd�នទី
��  �ើ និងធនg នធម្ម 2 តិ 
(¬ ប់បញ្ជ ូល ទឹក រុក្ខ 2 តិ និងសត្វ ) 
(�� បខ័ណ¦  PPP) 	 រអភិវឌ្ឍ 
សមត្ថ C ពÆើម្ប ីe្វ ើដូច¥ ក្ន ុង
រ�©  ភិA ល

អភិវឌ្ឍ u� ព័ន្ធ M&Eដ៏រឹង� ំ 
សt�  ប់% ម� នពីវឌ្ឍ នC ព
¥ ក្ន ុងវិស័យ��  �ើ និង
% ម� នÎ� �តពិនិត្យ សម្ប � ន
��ដ្ឋ កិច្ច §�ល� នÜ�  ប់

កំណត់អត្ត សº ្ញ  ណ
តំបន់និងជR� ើសសt�  ប់
u� 2 ជនរស់¥ /e្វ ើ	 រ
ក្ន ុងផលិតC ព /
��  ក់ចំណîលខ្ព ស់2 ង 
w យបញ្ជ ូន	 របណ្ណ ុះ
បa្ខ  លនិងធនg ន 
និងe្វ ើ M&Ew យä�ក 
សt�  ប់	 រp រ��ះ

z ំមកនូវចõ  ប់Æើម្ប ី
� ត់å�ងសម្ប � ន
��ដ្ឋ កិច្ច  Æើម្ប ីទទួល
A នអត្ថ u� j ជន៍
2 អតិបរ�  w យឱ្យ 
� ន	 រ�ៀបសង្ក ត់¥ 
`ើ	 រ	 ប់�ើ

ប8្ក ើនo មពលក�ើត
vើងវិញ w យ� ំដំa ំ 
jatropha ពិនិត្យ �ើល 
ជR� ើស រីអគ្គ សនីyn  តតូច  
និង�្វ �ងរកជR� ើស§�ល
មិន~� ើu� ព័ន្ធ ្ស �	 ប
<្ស �ង�ៀត

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី២ 	 រßÕ  ត	 រយកចិត្ត ទុក� ក់ពិ��ស៖ ទី% ំងនីមួយៗ e្វ ើ% មគុណសម្ប ត្ត ិ និង% មC ពï យឡំân  
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

២.៥. ការចូលរួមe្ម ើភាពគ្ន ា និងភាពមានសិទ្ធ ិអំណាចរបស់8្ត � ី

� នសមធម៌^�នឌ័រ� ន	 ន់Á�ខ្ព ស់vើង¥ ក្ន ុងu� ��សកម្ព ុ2  eៀបនឹងបa្ខ  u� ��សដ¶��ៀតបុ៉Ê្ត �គ�G  ត¥ Á�បន្ត � ន។ គ�G  ត��ះK ចនឹងÎ� �វ
A នបØ� �មw យមិន� ច់ចំa យធនg នË� ើន ឬក៏ត�� �វឱ្យ � ន	 រÝG  ស់ប្ត ូរ7�  ប័ន។ ជR� ើសមួយចំនួន រួ� ន� ន៖

ក.   	 រ ើ̀កកម្ព ស់/	 ររកX  សមធម៌¥ ក្ន ុងវិស័យអប់រំ¥ �� ប់ក�� ិតសិកX  � ំងអស់ 2 ពិ��សមធ្យ មសិកX  បឋមភូមិ និងក�� ិតខ្ព ស់2 ង។ 

ខ. 	 រជំរុញ/រកX  A ននូវសមC ព^�នឌ័រក្ន ុង	 រp រ 2 ពិ��ស	 រp រ§�ល� ន��  ក់ឈ្ន ួល និង	 ត់បន្ថ យb� ី្ត 2 'កម្ម ករ§�លe្វ ើ	 រp រផ្ទ ះ
 w យâÒ  ន��  ក់កV �  '។ 	 រp រ��ះK ចសR�  ចA ន% មរយៈ	 រ ើ̀កកម្ព ស់	 រយល់ដឹងរបស់7 g រណជន និង	 រក7 ងសមត្ថ C ព។

គ. 	 របញ្ច ូលb្ត � ី	 ន់Á�Ë� ើន�ៀត¥ ក្ន ុង	 រp រÝì  ល់ខ្ល ួន§�ល� នគុណC ពខ្ព ស់។

ឃ. 	 រg z ឱ្យ � នតំa ង2 b� ្ត ីក្ន ុងចំនួនមួយសមរម្យ ¥ ក្ន ុងស� ជិក¬ ជរ�©  ភិA ល និងក្ន ុង	 រិ  ̧ ល័យរដ្ឋ A ល7 g រណៈ §�ល	 រp រ
 ��ះK ចសR�  ចA ន% មរយៈសកម្ម C ពរដ្ឋ A ល។

ង. 	 រ	 ត់បន្ថ យ/	 របំA ត់អំ�ើហិងX  ក្ន ុង�� �7 រ។

% � ងទី៣.៥ ៖ ��ន� រ / លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត  និងគំនិតផ្ត ួចV្ត ើម ·�ល< � រចូលរួមj្ម ើA ពl�   និង� រពæ� ឹងសិទ្ធ ិអំi ចរបស់�្ត � ី
(
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី៥)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ  ៖ s លi ទី៣ s លi ទី២s លi ទី១ s លi ទី៥

ចំណុច* ចõ  ប់និងឥរិ  ̧ បទរបស់មនុស្ស §�លជំរុញសមធម៌^�នឌ័រ b្ត � ីបÊ្ថ �ម�ៀត¥ ក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម � ន	 រp រសមរម្យ 

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន អប់រំ 	 រp រ 	 រï នុវត្ត C ព

) លនj A យ

g z នូវ	 រចូលរួម	 ន់Á�Ë� ើន
របស់កុ� រីនិងb្ត � ី¥ ក្ន ុងវិស័យ
អប់រំ `ើសពីក�� ិតបឋមសិកX   
និង	 រអប់រំប�្ច �ក��ស

) លនj A យ^�នឌ័រគឺ2 	 រp រ
§�ល� នC ពរ�ើប ¿ើយ	 រ ើ̀ក
កម្ព ស់	 រចូលរួមu� កបw យគុណC ព
របស់b� ្ត ី¥ ក្ន ុងក�G  ំងពលកម្ម  w យ
	 រç�លម្អ គុណC ព��	 រp រÝì  ល់ខ្ល ួន
សt�  ប់b្ត � ី

) លនj A យÆើម្ប ីខិតខំ��ម�ៀត 
Æើម្ប ីឱ្យ � ន	 រចូលរួមរបស់b្ត � ី
¥ ក្ន ុងជីវិត2 7 g រណៈ

អំ�ើហិងX  ̀ ើ^�នឌ័រÎ� �វ
A នគិតo 2 អំ�ើខុសចõ  ប់
¥ ក្ន ុង	 រអនុវត្ត 2 ក់�្ត �ង
និងÎ� �វA នបØ� �ម2 អប្ប បរ� 

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី១

7 ងសង់បង្គ ន់អz ម័យ� ច់
w យä�កសt�  ប់�្ម �ងb� ីក្ន ុង
7 ï  ួយផ្ត ល់u� ឹកX  j បល់
w យä�ក  ជួល�� �ប\ � ៀន
2 b្ត � ី	 ន់Á�Ë� ើន 
និង7 កល្ប ងវិធី7 b� ្ត 
អនុº្ញ  ត<្ស �ង�ៀត

e្វ ើឱ្យ b្ត � ីទទួលA ន	 របណ្ណ ុះបa្ខ  ល
ប�្ច �ក��សសt�  ប់	 រp រe្វ ើចõ  ប់¥ 
កÊ្ល �ង 	 រp រ "ស�� �លដល់b្ត � ី"`ើស
ពី��ះ�ៀត`ើកកម្ព ស់មជ្ឈ មណ¦ ល
អភិវឌ្ឍ ន៍b� ្ត ី

ពិ� ធន៍w យ~� ើ��  ស់u� ព័ន្ធ 
កូ% សt�  ប់b្ត � ីក្ន ុងតួz ទី2 ក់ï ក់
� ំង¥ ក្ន ុងនj A យ និងរដ្ឋ A ល

e្វ ើចõ  ប់¸៉ ងតឹងរុឹងË� ើន��ម�ៀត
និង� ន	 រអនុö ម% មចõ  ប់ល្អ 
u� �ើរ2 ងមុន `ើកកម្ព ស់	 រ
យល់ដឹងស្ត ីពCីEDAWw យអនុវត្ត 
M&EA ន�ៀង� ត់ ��ម�ៀត

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី២
	 រßÕ  ត2 ពិ��ស៖ ទី% ំងនីមួយៗ e្វ ើ% មគុណសម្ប ត្ត ិ 
និង% មC ពï យឡំân  របស់ពួក��

	 រßÕ  ត2 ពិ��ស៖ ចំណុច* �្ម �ងb� ី�� ី��  b្ត � ី�� ី��  និងកុ� រp យរង��  ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

២.៦.  ការ��លម្អ e�វាសុខាភិ លឱ្យ ខិតជិត?� ជាជន និងការបQ្ក ើនគុណភាពសុខភាពមាតា និងកុមារនិង�� �តពិនិត្យ ជំងឺ

វិC គ¥ ក្ន ុងជំពូកទី២បp³  ញo សូចz ករសុខC ព2 Ë� ើនÎ� �វA នC   ប់ù នឹងក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់u� 2 ជន។ u� សិន�ើវឌ្ឍ នC ពu� កប
w យu� សិទ្ធ C ព គឺÎ� �វA នe្វ ើvើងw យO គជ័យ ើ̀�� បខណ¦ ព�្ល ឿនទី១ និងទី២ × ះក%Õ  � ក់ទងនឹងសុខC ពK ចÎ� �វA នw ះÜ�  យ។ 2 មួយ
នឹង�� សុy ភិA លកំពុងÎ� �វ	 រ� ំងជំz ញខ្ព ស់និង	 រចំa យ÷្ល � ដូ��្ន ះកិច្ច អន្ដ គមន៍របស់រដ្ឋ គឺ2 	 រ� ំA ច់។ 	 រចំa យចរន្ត របស់រដ្ឋ ̀ ើវិស័យ
សុy ភិA លz ��លបច្ច ុប្ប ន្ន � នក�� ិត� ប2 ង២% ��ផ.ស.ស.ទន្្ទ ឹមនឹង	 រចំa យ "w យបុគ្គ លÝì  ល់"� នចំនួនខ្ព ស់2 ងË� ើន។ ក្ន ុងករណី��ះ 
គួរប8្ក ើនស� � Î� ��ធនg នរបស់រដ្ឋ សt�  ប់វិស័យសុy ភិA លឱ្យ A នខ្ព ស់2 ងមុន។ ក្ន ុង��ល2 មួយân  ��ះ 	 រពØ� ីក�� សុy ភិA លក្ន ុងតំបន់ 
ក៏គួរÎ� �វA នជួយឱ្យ �ើត� ន§�រ។ សំ|ើមួយចំនួន§�លA ន ើ̀កvើងÆើម្ប ីw ះÜ�  យ រួម� ន៖

ក.   	 រç�លម្អ និង	 រe្វ ើឱ្យ K ចទទួលA នË� ើន2 ង��ះ នូវ�� សុខC ពរបស់រដ្ឋ /â ំã� w យរដ្ឋ  ក្ន ុងត®្ល �មួយតិចតួច (ឬw យឥតគិត÷្ល �)។

ខ. 	 រz ំយក�� កម្ម MNCHឱ្យ 	 ន់Á�ខិតជិតu� 2 ជន¥ ក្ន ុងតំបន់� ច់b� ̧  ល2 Ë� ើន (និង�� ុមជន§�លp យរង��  ះ)។

គ. 	 រប8្ក ើតកម្ម វិធីបញ្ច ូលមី�� �7 រ2 តិសt�  ប់b្ត � ី និងកុ� រ។

ឃ. Î� �តពិនិត្យ ឱ្យ � នu� សិទ្ធ C ព¸៉ ងI ចa ស់នូវជំងឺចំនួនបីu� ��ទ គឺ��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ ជំងឺ�� ុន� ញ់ និងជំងឺរ��ង។

% � ងទី៣.៦ ៖ ��ន� រ / លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត  និងគំនិតផ្ត ចួV្ត ើម � រ�្វ ើឱ្យ =� jើរÈើង MNCH និង� រ�� �តពិនិត្យ ជំងឺ(
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី៦)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ ៖ s លi ទី៤ s លi ទី៥ s លi ទី៦ s លi ទី១

ចំណុច* 
	 រចំa យរបស់រដ្ឋ សt�  ប់សុខC ព ើ̀សពី ២% 
�� ផ.ស.ស.

ចំ|�ះដឹងរបស់មនុស្ស  ឥរិ  ̧ បទនិង
	 រអនុវត្ត 	 រÝG  ស់ប្ត ូរQ�  ះù រកK រម្ម ណ៍
គិតអំពីវិទ�  7 b� ្ត 

u� 2 ជន	 ន់Á�Ë� ើនvើង~� ើ��  ស់/K ច~� ើ��  ស់
�� សុខC ព% ម7 � ប័ន¥ ��ល§�លÎ� �វ	 រ

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន
�� សុខC ព§�ល� ន÷្ល �� បឱ្យ � ន¥ ក្ន ុងb� ុក 
ឱ្យ A នË� ើន2  អតិបរ� 

លទ្ធ C ព~� ើ��  ស់ផ្ល ូវ 
	 រដឹកជញ្ជ ូននិង	 រទំz ក់ទំនង 
ជីវC ពរស់¥  Î� �វA នe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង

	 រអប់រំសុខC ព 	 រអប់រំទូù  
��  ក់ចំណîលÎ� �វA ន ើ̀កកំពស់

) លនj A យ

ផ្ត ល់� យជ្ជ � នមណ¦ លសុខC ព2 
មួយនឹងស�/  របរិ	�  រ	 ន់Á�Ë� ើន និង
បុគ្គ លិក§�លA នបណ្ណ ុះបa ្ខ លu� �ើរ
2 ងមុន ពØ� ីក�� សុខC ពក�� ិត
២ និង៣ និងផ្ត ល់មូលនិធិបÊ្ថ �ម�ៀត
សt�  ប់មូលនិធិសមធម៌សុy ភិA ល

	 រ ើ̀កទឹកចិត្ត yG  ំងvើងសt�  ប់
MNCH និង	 រក7 ងd�ន	 រ�� �7 រ
ç�លម្អ u� ព័ន្ធ ចõ  ប់សt�  ប់ផលិតផល
ឱសថនិង	 រផ្ត ល់�� សុខC ព
ឯកជននិង`ើកកម្ព ស់សុខC ព
ផ្ល ូវ��ទនិងសុខC ពបន្ត ពូជ

បណ្ណ ុះបa្ខ  លមនុស្ស Æើម្ប ី	G  យ2  
បុគ្គ លិកសុខC ពនិងផ្ត ល់	 រ 
បណ្ណ ុះបa្ខ  ល¼ ក់កa្ខ  លK ជីព 
សិកX  ពីចំ|�ះដឹង ឥរិ  ̧ បថ និង	 រ 
អនុវត្ត  (KAP) (¥ ក្ន ុងd្ន �កសុខC ព)

e្វ ើឱ្យ សីុân  កម្ម វិធីសុខC ព 
2 មួយកម្ម វិធីដ¶�¥ ក្ន ុង
វិស័យអប់រំ ពØ� ឹងកម្ម វិធី
អត្ត សº ្ញ  ណកម្ម ជន�� ី�� និង
	 របណ្ណ ុះបa្ខ  លវិ2   ជីវៈ

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី១

ç�លម្អ សំវgិ នធន¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ សុខC ព 
 w យç�លម្អ  / ពØ� ីក	 រ�� ប់�� ងរួមបញ្ច ូលân  ��
ជំងឺកុ� រ ç�លម្អ 	 រផ្ត ល់�� ផ្ស ព្វ ផX  យសt�  ប់
	 រផ្ត ល់��  MNCHប8្ក ើនលទ្ធ C ពរបស់ឆ្ម ប ើ̀ក
ទីពីរ  ç�លម្អ 	 រ�� បដណ្ណ ប់និងស្ថ ិរC ព��� រក
និង	 របំ� កូន u� ឹកX  j បល់2 មួយ� % 
សt�  ប់សុខC ពនិង	 រផ្ត ល់រូបវន្ត ��7 រg តុ
ចិញ្ច ឹម និងប8្ក ើន	 រÎ� �តពិនិត្យ និង	 រព�  A ល
សt�  ប់��� គ��ដស៍ �� ុន� ញ់ និងរ��ង

ពØ� ីក	 រអប់រំÙ�ជ្ជ 7 b្ដ �  ç�លម្អ ជំz ញ
របស់បុគ្គ លិកសុy ភិA ល¥  % មភូមិ 
អនុវត្ត យុទ្ធ z 	 រផ្ស ព្វ ផX  យព័ត៌� នស្ត ីពី
K L រល្អ សt�  ប់សុខC ព u� m ំងនឹងon  ំជក់ 
និង`ើកកម្ព ស់	 រ~� ើ��  ស់ទឹក7�  ត

ç�លម្អ FG  ំងផ្ទ ុកម្ហ ូបK L រទឹកនិងអz ម័យ ពØ� ីក
វិ7 លC ព��	 រå�ក� យ មី�� �7 រ2 តិនិងu� �+�អុីន
បÊ្ថ �ម ពØ� ីកu� ��ទ��  	 រg z ¬៉ ប់រងសុខC ព
§�លâ ំã� អ្ន ក�� ី�� និង7 លC ព��មូលនិធិសមធម៌ 
ផ្ត ល់	 រ<្ទ �រ7 ច់��  ក់និង	 រឧបត្ថ ម្ភ �្ប ៀងK L រ% ម
លក្ខ ខណ¦ w យC   ប់ù នឹង MNCH

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី២
	 រßÕ  ត2 ពិ��ស៖ ទី% ំងនីមួយៗ e្វ ើ% មគុណសម្ប ត្ត ិ 
និង% មC ពï យឡំân  របស់ពួក��

	 រßÕ  ត2 ពិ��ស៖ ចំណុច* �្ម �ងb� ី�� ី��  b្ត � ី�� ី��  
និងកុ� រp យរង��  ះ
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

២.៧. ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកមានសុវត្ថ ិភាព និងy្វ ើឱ្យ ?� eើរ{ើងនូវអនាម័យសU� ាប់តំបន់ជនបទ

ទឹក§�ល� នសុវត្ថ ិC ពនិងអz ម័យ (ទឹកនិងអz ម័យ) K ចជួយw ះÜ�  យបº³  ¥ ក្ន ុង	 រចិញ្ច ឹមជីវិតក្ន ុងវិស័យសុខC ព អប់រំ និង
វិស័យ <្ស �ង�ៀត។ ជំពូកទី២ បp³  ញ2 រួមo  ស� � Î� ��ចំនួនu� 2 ជនទទួលA នទឹកនិងអz ម័យ§�ល� ន	 រç�លម្អ ¥ � នក�� ិត� ប។ ចំនួន
u� 2 ជនទទួលA នទឹកនិងអz ម័យK ច�ើនដល់Ë� ើន2 ង៨០% ¥ ក្ន ុងតំបន់ទីu� ជំុជន បុ៉Ê្ដ �¥ ក្ន ុងតំបន់ជនបទគឺ� នស� � Î�  តិច2 ង៥០%។ 
� នទំz ក់ទំនងân  ̧ ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ  រ ងសិទ្ធ ិទទួលA នទឹកនិងអz ម័យ§�ល� នសុវត្ថ ិC ព និងក�� ិតជីវC ពរស់¥  (ក៏ដូច2 ក្ន ុងb� ុក)។ 

កិច្ច អន្ត ¬ គមន៍ដ៏ធំមួយK ចg z នូវC ពO គជ័យA ន។ ក�� ិតខុសân  រ ងí�ត្ត នីមួយៗ � ំA ច់Î� �វបØ� �ម។ សំ|ើមួយចំនួន§�លA ន ើ̀កvើង 
រួម� ន៖

ក. ប8្ក ើន	 រវិនិj គ ើ̀¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ត សt�  ប់ទឹក7�  តនិងអz ម័យ

ខ.  ̀ ើកកម្ព ស់	 រស��  តទឹកនិងអz ម័យ¥ ក្ន ុង�� �7 រ2 ពិ��សz � ើស¹ីសយកត®្ល �  ̄ ក 	 រជំរុញ	 រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក7�  ត¥ % មសហគមន៍និង
	 រផ្ត ួច<្ត ើមអz ម័យ¥ % មតំបន់ជនបទ 	 រ ើ̀កកម្ព ស់សហគមន៍z ំមុខw យអz ម័យទូù  (CLTS) និង	 រផ្ត ល់	 របណ្ណ ុះបa្ខ  លនិង
យុទ្ធ z 	 រ ើ̀កកម្ព ស់ប8្ក ើន	 រយល់ដឹងពីអz ម័យនិងទឹកនិងអz ម័យ�� ប់d្ន �ក��សង្គ ម។

% � ងទី៣.៧ ៖ ��ន� រ / លនÏ £ យ យុទ្ធ � �� ្ត  និងគំនិតផ្ត ចួV្ត ើម អំពីទឹកសុវត្ថ Aិ ពនិង� រ�្វ ើឱ្យ =� jើរÈើងអ? ម័យ < ពិj�ស 
E ក្ន ងុតំបន់ជនបទ (
� បខ័ណß ពà្ល ឿនទី៧)

s លi ^	លប�	 ើឱ្យ ៖ s លi ទី៧ s លi ទី១ s លi ទី៤ s លi ទី៥ និងs លi ទី៦

ចំណុច* 
ធនg នទំហំធំ A នវិC ជន៍ Q�  ះù រកទឹកនិង 
អz ម័យ

u� 2 ជនA នអប់រំនិងទទួលពត៌� នល្អ u� �ើរ
2 ងមុន ស្ត ីពីទឹក7�  តនិងអz ម័យ

� នលទ្ធ C ពទទួលA នទឹកនិងអz ម័យធំe�ង2 ងមុន

ឧបករណ៍ប8្ក ើន ̀ ្ប ឿន
អគ្គ ិសនី ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ ជីវC ព§�លA ន
ç�លម្អ 

d�នទីលក្ខ ណៈភូមិ7 b្ដ � កំណត់
អត្ត សº ្ញ  ណw� លងដងអូនិងទិស
របស់  និង	 រe្វ ើអ8្ក �តទឹកl�  មដី

	 រអនុវត្ត K កប្ប កិរិ  ̧ Ü�  វ) �  វចំ|�ះដឹងរបស់មនុស្ស 
Î� �វA នd្អ �ក ើ̀) ល	 រណ៍វិទ�  7 b� ្ត 

) លនj A យ

¹ៀបចំ	 រ·�z ំon  ក់2 តិមួយ
សt�  ប់ទឹកនិងអz ម័យ w យ
កំណត÷់្ល �Æើមនិងប�្ច �កវិទ�  
% មទី% ំង 

	 រអប់រំមនុស្ស ក្ន ុងភូមិ¥ 
សហគមន៍Æើម្ប ីជួសជុល
ស�/  របរិ	�  រ ទឹកនិងអz ម័យ 

�្វ �ងរកជR� ើសសt�  ប់តំបន់
� ច់  ̧ ល និងលក្ខ ណៈ
ភូមិ7 b្ដ � ដីទួល

e្វ ើឱ្យ សីុân   ទឹកនិងអz ម័យ 2 មួយកម្ម វិធី 
�� បខណ¦ ប8្ក ើន`្ប ឿនទី១ ទី២ និងទី៦ 

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី១

ប8្ក ើន	 រពØ� ីកទឹក7�  តបរិB គ% មu� ព័ន្ធ 
សុវត្ថ ិC ព សង់� ងច�� ស��  តសំណល់¬ វ
7 មញ្ញ 2 ពិ��សសt�  ប់�� ុមភូមិនិងភូមិធំៗ 
ផ្ត ល់នូវ¡� ឿងបរិ	�  រអz ម័យe្វ ើឱ្យ u� �ើរvើង
បរិ	�  រអz ម័យ ¥ ក្ន ងុបរិ7�  ន តំបន់ ~� ើ��  ស់ 
វិធី7 b� ្ត Æ�ល� នតំ��  ̄ កនិងp យb� ួល
បន្ស ុទ្ធ ទឹក  ឧ� ហរណ៍ SODIS ផ្ត ួច<្ដ ើមប�្ច �ក
វិទ�  សt�  ប់e្វ ើឱ្យ u� �ើរvើងអz ម័យ ¥ ក្ន ុង
តំបន់ជនបទរួម� ំងបង្គ ន់អz ម័យA នរចz 
vើងក្ន ុងមូល�©  ន

អភិវឌ្ឍ �� បខ័ណ¦ % ម� នÎ� �តពិនិត្យ និង យ
ត®្ល � Æើម្ប ីជូនដំណឹងស្ត ីពីសកម្ម C ពរបស់
Cn  ក់p ររ�©  ភិA ល សំវិg នធន��គូនិង
ឯកជន �្វ �ងរកC ព2 ��គូPPPសt�  ប់
�� ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកនិងអz ម័យ 

�ើកដំ|ើរ	 រគ��  ង7 កល្ប ង ើ̀កកម្ព ស់	 រផ្ត ួច<្ត ើម 
ទឹកនិងអz ម័យ ¥ % មសហគមន៍; `ើកកម្ព ស់អz ម័យ
	 រអប់រំ¥ ក្ន ុង7 ï ¹ៀន; ទីផX  រ	 រចល័តអប់រំនិងសង្គ ម
សt�  ប់ CLTS; ប8្ក ើន	 រយល់ដឹងស្ត ីពីC   ប់ân  រ ងអz ម័យ
និងសុខC ព; បណ្ណ ុះបa្ខ  ល�� �7 រស្ត ីពី	 រស្ត ុកនិង	 រ
ស��  តទឹក; 	 រ[ ះបង់H ល	 កសំណល់

យុទ្ធ 7 b� ្ត ទី២ 	 រßÕ  ត2 ពិ��ស៖ ទី% ំងនីមួយៗ e្វ ើ% មគុណសម្ប ត្ត ិ និង% មC ពï យឡំân  របស់ 
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

៣.  តO� Uវការសកម្ម ភាព^ៅកO� តិមូលដ្ឋ ាននិងធានា
ការសO� បសO� �ល

	 រe្វ ើឱ្យ � នវឌ្ឍ នC ពដ៏ទូលំទូï យក្ន ងុK ទិC ព� ងំ��  ពីំរ � Aំ ច់ 
Î� �វអំ¼ វz វឱ្យ � ន	 រពឹងd្អ �កyG  ងំ ើ̀កិច្ច ខិតខំu� ងឹ��  ងមួយÆើម្ប ីâ ãំ� 
សកម្ម C ព� ំង¥ on  ក់2 តិ និងon  ក់l�  ម2 តិ í�ត្ត b� ុក ឃ ុ ំ និងភូមិ។ 
បទពិ� ធន៍A នពីគំនិតផ្ត ួច<្ត ើមមុនៗ (¥ ក្ន ុង¹ៀបចំd�ន	 រ និង	 រ 
អនុវត្ត d�ន	 រ Æើម្ប ីសR�  ចគ.អ.ស.ក. និងចំណុច* % មវិស័យ) ¥ 
on  ក់មូល�©  នក្ន ងុកម្ម វិធីវិមជ្ឈ 	 រ និងវិសហមជ្ឈ 	 រ K ចនឹងÎ� �វA នសិកX   
¸៉ ងu� ុងu� យ័ត្ន បÊ្ថ �ម�ៀត សt�  ប់	 រ7£  ល់នូវ	 រប8្ក ើនvើងគំនិត 
ផ្ត ួច<្ត ើម§�លទទួលA នO គជ័យ។ ក្ន ុងន័យ��ះ	 រក7 ងសមត្ថ C ព
¥ on  ក់មូល�©  ន (2 ពិ��ស¥ ក�� ិតí�ត្ត ក៏ដូច2 ក�� ិត� ប2 ង��ះ 
À ះបីមិនពិត��  កដ¥ ក្ន ុងរយៈ��លខ្ល ី/មធ្យ មក៏w យ ក៏	 រp រ��ះគឺ
2 ចំណុចស្ន ូលÆើម្ប ីទទួលA នC ពO គជ័យ។ តំបន់� ច់b� ̧  លគួរ
Á�K ចទទួលA នអត្ថ u� j ជន៍ផង§�រពី	 រ�្ន �u� ឌិត 	 រផ្ត ួច<្ត ើម	 រវិនិ
j គ§�ល� នត®្ល �� ប¥ ក្ន ុងវិស័យសុខC ព ផលិតផលម្ហ ូបK L រ 
	 រអប់រំ លទ្ធ C ពទទួលA នទឹក7�  តនិង¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ §�លសំy ន់ 
និង	 ររួច� កផុត��ញពីC ព�� ី�� ។

	 រអនុវត្ដ �� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿនK ចÎ� �វA នស�� បស�� �លនិងÎ� �តពិនិត្យ  
% មរយៈរចz សម្ព ័ន្ធ ស�� បស�� �ល§�លប8្ក ើតvើងÜ�  ប់ w យក�� ិត 
2 តិ អភិA លí�ត្ដ  និងអភិA លb� ុក2 មួយនឹងកិច្ច 	 រ<្ស �ងៗ §�លA ន
e្វ ើរួមân  w យ�� សួងមL Ó្ទ � និង�� សួងd�ន	 រ។ u� ព័ន្ធ Î� �តពិនិត្យ  
និង យត®្ល �ក្ន ុង ផ.យ.អ.ជ. K ចផ្ត ល់នូវg តុចូល§�ល� ំA ច់2 មួយនឹង
) លបំណងå�ករំ	�កដល់	 រសR�  ចA ននូវ�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន	 រកំណត់ 
ចំណុចខ្វ ះy តd្ន �កហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិង	 រ� ត់å�ង 	 រទទួលខុសÎ� �វ2 ក់ï ក់។

u� ព័ន្ធ Î� �តពិនិត្យ  និង យត®្ល �បច្ច ុប្ប ន្ន របស់ផ.យ.អ.ជ. នឹងÎ� �វA ន
� ម� រឱ្យ � ន	 រç���  រចz សម្ព ័ន្ធ ̧ ៉ ងទូï យ% មរយៈ	 រ·�z ំនូវ
u� ព័ន្ធ Î� �តពិនិត្យ  និង យត®្ល � §�ល� នដំ|ើរ	 រ ត�� ង់ទឹស បÊ្ថ �មនឹង 
u� ព័ន្ធ §�ល� នលក្ខ ណៈ2 លទ្ធ ផល។ �� សួងd�ន	 រ � នគ��  ង 
អភិវឌ្ឍ ន៍u� ព័ន្ធ Î� �តពិនិត្យ  និង យត®្ល � ¥ ក្ន ុងC ព2 ��គូយុទ្ធ 7 b� ្ត 
2 មួយ�� សួង¼ ក់ព័ន្ធ  និងកម្ម វិធីវិមជ្ឈ 	 រ និងវិសហមជ្ឈ 	 រ។

៤. ការផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្ប ទាននិងការ�ៀរគរធនធាន

ដំ|ើរQ�  ះù 	 រសR�  ចA ននូវគ.អ.ស.ក. និង) ល* ដ¶��ៀត 
¥ ក្ន ុង	 រអភិវឌ្ឍ មនុស្ស Î� ឹមmn  ំ២០១៥ និងl�  យពីគ.អ.ស.ក. mn  ំ 
២០១៥នឹងត�� �វឱ្យ � ន	 រខិតខំu� ឹង��  ងពិ��សÆើម្ប ី�ៀរគរមូលនិធិ
§�ល2 ��  ស់ជំនួយ2 Ë� ើនu� Ã�ល2  'បិទ' ¥ ើ̀) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍ 
សហស្ស វត្ស រ៍Î� �វA ន� នដល់mn  ំ២០១៥��ះ។ 	 រអនុវត្ត ¹ៀបចំថវិ	  
សt�  ប់គ.អ.ស.ក. មិន� ន់Î� �វA នអនុវត្ត ¥ vើយ��¥ ក្ន ុងu� ��ស
កម្ព ុ2 ។ À ះ2 ¸៉ ងa ក្ត ី�� សូងd�ន	 រ និងបa្ខ  �� សួង<្ស �ង�ៀត 
ក៏� ន2 គំនិតA៉ ន់7Ò  នទំហំថវិ	 ចំa យបុ៉zÒ  ននឹងÎ� �វ	 រ។ កម្ម វិធី 

u� 2 ពលរដ្ឋ [ ះQ n  តz � ើស¹ីសគ��  ងអភិវឌ្ឍ ន៍ក្ន ុងសហគមន៍របស់��-
í�ត្ត ð ះកុង

វិនិj គ7 g រណៈផ្ដ ល់នូវទិន្ន ន័យ គ��  ង2 ក់ï ក់រួច¿ើយ¥ ើ̀អ្វ ី
§�លនឹងទទួលA ន Æើម្ប ីឱ្យ Î� �វនឹង	 រចំa យ� ំង��ះ។ u� សិន�ើ 
បរិ	 សធនg ន� ន	 រលំA ក × ះ	 រកំណត់K ទិC ព� ំA ច់Î� �វA ន
e្វ ើvើងw យឱ្យ ទម្ង ន់ù ើ̀កិច្ច អន្ត ¬ គមន៍a §�លចំa យ� ប ¿ើយ 
ផ្ត ល់លទ្ធ ផលខ្ព ស់។

៥. ��ចក្ត ីស�្ខ �ប

� នបº³  u� ឈម និងជR� ើស2 Ë� ើនសt�  ប់រយៈ��លl�  យពីmn  ំ
២០១៥។ À ះ2 ដូច��ះក្ត ី C រកិច្ច ដំបូង��ះគឺÆើម្ប ីបំ��ញចំណុច* 
mn  ំ២០១៥ §�លមិន��ញ �̀ញ� ំងអស់ ¥ ក្ន ុង��លÙ�ï កំណត់។ 
2 មួយân  ��ះ % មភស្ដ ុ% ងពី	 រé� �យA រម្ភ ¥ ក�� ិត2 តិនិងអន្ត រ2 តិ
§�លA នពិC កX  ¥ ក្ន ុងអត្ថ បទ��ះគឺ� ម� រនូវ	 រប8្ក ើតសំណំុចំណុច
* ថ្ម ី។

បº³  បzì  ន់បំផុតគឺÎ� �វw ះÜ�  យC ព�� ី��  និងវិសមC ព។ 
ចំë ះបº³  � ំង��ះ វិg ន	 រដ៏សំy ន់មួយចំនួន គឺÎ� �វពØ� ឹង	 រអភិវឌ្ឍ 
មនុស្ស  (ë លគឺ	 រអប់រំ សុខC ព និងâ ំ¼ រសង្គ ម) និងមូលធនមនុស្ស  
(ជំz ញ) 	 រប8្ក ើនអភិA លកិច្ច ល្អ  និងនីតិរដ្ឋ  	 រ¹ៀបចំ¿��©  រចz 
សម្ព ័ន្ធ §�លសមរម្យ  ក្ន ុង	 រ ើ̀កកម្ព ស់ត®្ល �បÊ្ថ �មសt�  ប់កសិកម្ម  និង 
	 រប8្ក ើតលក្ខ ខណ¦ សt�  ប់វិស័យឯកជន Æើម្ប ីប8្ក ើតអត្ថ u� j ជន៍ù 
វិញù មក� ំងអស់¥ ក្ន ុងសង្គ ម ë លគឺកំ|ើនu� កបw យបរិ  ̧ ប័ន្ន ។
`ើសពី��ះ�ៀត K ទិC ពចំនួនបី<្ស �ង�ៀតគឺu� យុទ្ធ u� m ំងនឹងបñ�  
ប�� �លK 	 សg តុ�� ប់�� ងធនg នរូម (ឧ� ហរណ៍ ធនg នធម្ម 2 តិ 
និងទឹក) និងe្វ ើឱ្យ � នសមC ព^�នឌ័របÊ្ថ �ម�ៀត។

¬ ជរ�©  ភិA ល � ន) លបំណងw ះÜ�  យ¬ ល់បa្ខ  បº³  §�ល
� ន ក្ន ុង	 រអនុវត្ត d�ន	 រ រយៈ��ល ៥mn  ំ កន្ល ងមក §�លរួម� ន��ចក្ដ ី
លម្អ ិតក្ន ុងកម្ម វិធី ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងក្ន ុងរចz សម្ព ័ន្ធ Î� �តពិនិត្យ និង យត®្ល �។ 
¬ ជរ�©  ភិA លនឹងខិតខំu� ឹង��  ង សំ* ពØ� ឹងមូល�©  នទិន្ន ន័យរបស់
សង្គ ម និង��ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ2 ។ 
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

ប៊ុន �� ី�� K យុ៣mn  ំកំពុងK ន�ៀវ�  ស� ជិកស� គម បឹង 	 រ� �ង កំពុងលõ  ត�ើលកÊ្ល �ងសត្វ ��  ¼ ម�� � ប 
Æើម្ប ី	 រ¼ រ	 រ	 ប់��  ð ង	 ងខុសចõ  ប់

��ចក្ត ីសន្ន ិដ្ឋ ាន

ជំពូកទី
៤

រA យ	 រណ៍ស្ត ីពី	 រសR�  ចA ន គ.អ.ស.ក mn  ំ២០១៣��ះ 2 
រA យ	 រណ៍គ.អ.ស.ក.u� � ំmn  ំ ើ̀កទីបួន§�លបp³  ញw យស8្ខ �បពី
	 រពិនិត្យ vើងវិញនូវវឌ្ឍ នC ពកន្ល ងមក ើ̀សូចz ករ�៉ �� ���ដ្ឋ កិច្ច  
z z  និងe្វ ើ	 រ យត®្ល �ពីវឌ្ឍ នC ពរបស់u� ��សកម្ព 2ុ ក្ន ងុ	 រសR�  ច
A ន គ.អ.ស.ក.។ រA យ	 រណ៍��ះបp³  ញពីលទ្ធ ផល¥ �� ប់ក�� តិ� ងំ
on  ក់2 តិនិងon  ក់l�  ម2 តិ ¿ើយក៏ពិនិត្យ �ើលផល§�រ ពីផលប៉ះ¼ ល់
��ទំហំវិសមC ព មក ើ̀	 រសR�  ចA ន) ល* អភិវឌ្ឍ ន៍មនុស្ស ។ 
រA យ	 រណ៍��ះ ក៏បp³  ញពីលទ្ធ ផល��	 រអនុវត្ត របស់ "�� ុម	 រp រ" 
§�លពឹងd្ន �ក`ើមូល�©  ន�� ឹះសt�  ប់�� បខ័ណ¦ ព�្ល ឿន គ.អ.ស.ក. Q�  ះ
ù មុខ។

¥ ក�� តិ�៉ �� ���ដ្ឋ កិច្ច  À ះបី2  កម្ព 2ុ សR�  ចA នកំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច  
ខ្ព ស់`ើស ៧% ��ផ.ស.ស. ¥ ក្ន ុងរយៈ��លមួយទសវត្ស រ៍ចុងl�  យ
��ះឬË� ើន2 ងក៏w យក៏សកម្ម C ព��ដ្ឋ កិច្ច ¥ � នលក្ខ ណៈតូចច8្អ ៀត
វិស័យ	 ត់Æ�រ សំណង់ ��សចរណ៍ និងកសិកម្ម ។ ¥ 2 មួយân  ��ះ 
ក�� ិតសកម្ម C ព� ំង× ះ� នលក្ខ ណៈ "មិនសុីជ��  " §�ល� នត®្ល �
បÊ្ថ �មតិចតួច។ C គË� ើន��កំ|ើន��ះA នផុស��ញពី	 រពØ� ីក
សកម្ម C ព¥ ��លl�  យ។ ¥ ក្ន ុងmn  ំy ងមុខ��ះ ��ល§�លកម្ព ុ2    
e្វ ើស� រណកម្ម ù ក្ន ងុសហគមន៍��ដ្ឋ កិច្ច K 7� ន× ះមូលធនមនុស្ស  
ឧសX  ហូបនីយកម្ម  ¿��©  រចz សម្ព ័ន្ធ  	 រវិនិj គរបស់វិស័យឯកជន 
§�លបº³  � ំងអស់��ះ នឹងÎ� �វA នសន្ម តo  	 ន់Á�� ន7 រៈសំy ន់
vើង។ ចំណុច* C គË� ើន�� គ.អ.ស.ក. ត�� �វឱ្យ រ�©  ភិA ល
ពØ� ីកធនg នបÊ្ថ �ម�ៀត % ម�� សួង និងវិស័យ¼ ក់ព័ន្ធ នឹង	 រអភិវឌ្ឍ 
មនុស្ស  កំ|ើន��ដ្ឋ កិច្ច  និង	 រ�� ប់�� ងហិរញ្ញ វត្ថ 7ុ g រណៈu� កបw យ
u� សិទ្ធ ផល និង	 រប8្ក ើនធនg ន7 g រណៈឱ្យ A ន`ឿន គឺ2 ស្ន ូល
��	 រទទួលA នC ពO គជ័យ។
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ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

រ� យការណ៍ស្ត ីពី គ.អ.ស.ក.  ]� Uវ� នស�្ខ �បក្ន ុងតារាងដូចខាង1� ោម ៖

) ល* ទី១៖ 	 រលប់បំA ត់C ព�� ី�� និងC ពអត់FG  នធ្ង ន់ធ្ង រ
 វឌ្ឍ នC ពគួរឱ្យ កត់ស�£  ល់Î� �វសR�  ចA ន¥ ក្ន ុង	 រ	 ត់បន្ថ យC ព�� ី�� % មលទ្ធ C ពចំa យនិងC ព�� ី�� ម្ហ ូបK L រ។ À ះ2 ¸៉ ងa 
គ�G  ត¥ % មតំបន់ ¥ បន្ត � នË� ើន។ 	 រ`ើកកម្ព ស់ម្ហ ូបK L រូបត្ថ ម្ភ របស់កុ� រ � នវឌ្ឍ នC ពយឺត  ̧ វ។ រីឯពលកម្ម កុ� រគឺ2 ¥ Á�ខ្ព ស់
2 ងចំណុច* ។

) ល* ទី២៖ សR�  ចឱ្យ A នសកលកម្ម អក្ខ រកម្ម និង	 រអប់រំបឋមសិកX  
� នវឌ្ឍ នC ពល្អ ¥ ក្ន ុង7 ï ¹ៀនបឋមសិកX   និងទំនងសR�  ចA នចំណុច* ។ ប៉ុÊ្ត �បº³  u� ឈមគឺក�� ិតl�  យបឋមសិកX  ។ 

) ល* ទី៣៖ `ើកកម្ព ស់សមC ព^�នឌ័រនិង	 រផ្ដ ល់អំa ចដល់b្ត � ី
ទន្ទ ឹមនឹងសR�  ចA នចំណុច* 2 Ë� ើនស� � Î� រ ងបុរសនិងb� ្ត ីក្ន ុង7�  ប័ន7 g រណៈ ¥ បន្ត � នគ�G  តខ្ព ស់។

) ល* ទី៤៖ 	 ត់បន្ថ យមរណC ពកុ� រ
អY�  មរណC ពរបស់� រកនិងអY�  អY�  មរណC ពរបស់កុ� រK យុl�  ម៥mn  ំA ន	 ត់បន្ថ យ¸៉ ងyG  ំង។ សR�  ចA នចំនុច* � ំងអស់��ះ។ 
ប៉ុÊ្ត �គ�G  ត¥ បន្ត � ន% មí�ត្ត  និងក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់�� �7 រ។ 

) ល* ទី៥៖ `ើកកម្ព ស់សុខC ព� % 
អY�  មរណៈC ពរបស់� %  Î� �វA ន	 ត់បន្ថ យ¸៉ ងyG  ំង និងសR�  ចA នមុន��លកំណត់។ �� ��� ំសុខC ពមុន��លផ្ត ល់កំ|ើតកូន 
Î� �វA នផ្ត ល់¸៉ ងទូលំទូï យ ¿ើយចំណុច* ��ះ សR�  ចA នមុន	 លកំណត់។ ¸៉ ងa មិញ សូចz ករមួយចំនួន ¥ មិន� ន់សR�  ចA ន 
2 ពិ��ស¥ % មí�ត្ត  និង% មក�� ិតជីវC ពរស់¥ របស់�� �7 រ។

) ល* ទី៦៖ u� យុទ្ធ នឹង��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ �� ុន� ញ់ និងជំងឺ<្ស �ងៗ�ៀត
	 រកំណត់សº ្ញ  ណជំងឺឆ ្ល ង និង��� គ��ដស៍/ជំងឺ��ដស៍ គឺទំនងនឹងសR�  ចA ន% ម	 លកំណត់។

) ល* ទី៧៖ g z ចីរC ពបរិ7�  ន
នឹងសR�  ចA នបa្ខ  ចំនុច* ��កិច្ច 	 រ¼ របរិ7�  ន % ម	 លកំណត់¥ mn  ំ២០១៥។ ប៉ុÊ្ត � � ន��ចក្ត ីÎ� �វ	 រ� ំA ច់ សំ* បន្ត ចីរC ព
វឌ្ឍ នC ព§�ល� នកន្ល ងមក % មរយៈu� ព័ន្ធ % ម� ន និង យត®្ល � ដ៏មុត� ំមួយ នឹងK ចg z ជួយដល់ចីរC ពបរិ7�  ន ។

) ល* ទី៨៖ ប8្ក ើតC ព2 ��គូ2 សកលសt�  ប់កិច្ច អភិវឌ្ឍ ន៍
រ�©  ភិA លA នបន្ត រកX  នូវC ព2 ��គូA ន¸៉ ងល្អ u� �ើរ។ សន្ទ ុះ��ះÎ� �វÁ�Î� �វA នរកX  ទុក w យ7 រÁ� លំហូរសម្ប � នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នឹង� នចំនួនតិច2 ងមុន ¿ើយ��  ក់កម្ច ី នឹង�ើនខ្ព ស់2 ងមុនz ��លអz គតដ៏ខ្ល ី។ C ពមិន��  កដu� 2 ��វិបត្ត ិសកលö ក 
និងបñ�  ប�� �លK 	 សg តុ ក៏2 បº³  u� ឈម។

) ល* ទី៩៖ 	 រ[ សស��  តមីន យុទ្ធ ភ័ណ¦ មិន� ន់ផ្ទ ុះ និង	 រជួយជនរង��  ះ
តំបន់មីន និងសំណល់2 តិផ្ទ ុះពីស° �  ម មួយចំនួនធំÎ� �វA នស��  តប៉ុÊ្ត �¥ Á�� នជនរង��  ះ w យ7 រÁ�	 រផ្ទ ុះមីន។ កង្វ ះធនg ន
គឺ2 ឧបសគ្គ ចម្ប ង។

បº³  u� ឈម2 Ë� ើននឹង� នl�  យmn  ំ២០១៥។ ដូ�្ន �ះC រកិច្ច ដំបូង
គឺបំ��ញ¬ ល់ចំណុច* mn  ំ២០១៥ §�លមិនA ន��ញ �̀ញ� ំងអស់ 
¥ ក្ន ងុ��ល§�ល¥ ��សល់។ 2 មួយân  §�រ ឆ្ល ង% មភស្ដ %ុ ងពី	 រកង្វ ល់ 
¥ ក�� ិត2 តិនិងអន្ត រ2 តិ ដូចA នពិC កX  ¥ ក្ន ុងរA យ	 រណ៍��ះ  
× ះចក្ខ ុវស័ិយសt�  ប់អz គតមួយ� ំA ច់Î� �វ¹ៀបចំvើង។ 	 រÝG  ស់ប្ត ូរ
§�លA នផ្ដ ល់តុល្យ C ព��ដ្ឋ កិច្ច ពិភពö ក��រQ�  ះ មករកតំបន់K សីុ
��ះនឹងត�� �វឱ្យ u� ��សកម្ព 2ុ ត�� មឹvើងវិញនូវd្ន �កy ងô�  របស់ខ្ល នួÆើម្ប ី 
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រ� យ� រណ៍វឌ្ឍ ន� ព�� � ំ��  ំ ២០១៣

ស្ត ីពី� រស��  ច� ន� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស រ៍កម្ព ុ, 

 ទំពរ័ មច ស់រូបភព

 VIII UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 1 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 2 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 3 NDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 4 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 8 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 10 UNDP Cambodia/Alejandro Boza

 15 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 17 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 19 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 21 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 21 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 24 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 25 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 27 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 28 UNFPA Cambodia

 29 UNFPA Cambodia

 30 UNFPA Cambodia

 31 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 32 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 33 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 34 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 35 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 36 UNDP Cambodia/Alejandro Boza

 36 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 37 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 40 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 40 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 42 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 42 UNRC 

 43 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 44 UNDP Cambodia/Alejandro Boza

 45 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 46 UNDP Cambodia/Nicolas Axelrod

 47 UNDP Cambodia/Thomas Cristofoletti

 47 UNDP Cambodia/ៃឡ ចនទសុខ

 49 UNDP Cambodia/Alejandro Boza

 51 កសិករកមពុជ លឹម សេវឿន របមូលផលរសូវនេពលរចូតកត់-េខតតតែកវ

 58 UNDP Cambodia/ឈុ ំសុវណណ

 59 បុ៊ន រសីេព អយុ៣ឆន កំំពុងអនេសៀវេភ 

 59 សមជិកសមគម បឹង ករេឆង កពុំងលបតេមីលកែនលងសតវៃរពពមរកេសបេដីមបកីរពរករកប់ៃរពេកងកងខុសចបប់

ឧបសម្ព ័ន្ធ ទី ២
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