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េសចក្ដសីេងខប 
 
១. ករសិក េនះមនេគលបំណងពចិរ ពីបរបិទៃន រៈសំខន់ នូវករេធ្វែីផនករសំ ប់ 

បេងកីតករងរែដលមនផលិតភពែដលជបញ្ហ គន្លឹះកនុងករកត់បនថយភព្រក្ីរក្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
ខណៈេពល ែដលកេំណីនេសដ្ឋកចិចជលកខខណ្ឌ ដ៏ចបំច់មយួ មនិ ចទប់ ក ត់ភព្រកី្រកបនេ យ 
លទធផលគួរេ យេពញចតិ្ដេនះេទ ពីេ្រពះថទំនក់ទំនងរ ងវ ិ លភពកេំណីនេសដ្ឋកចិច និងភព្រកី្រក 
មិនែតងែតសុសីង្វ ក់គន េទ។ េមេរៀនសខំន់មួយែដលជេរឿយៗដក្រសង់ពីបទពិេ ធន៍្របវត្ដិ ្រស្ដ និង
ភស្ដុ ងជក់ែស្ដងពកីរអភិវឌ សហសម័យ គឺថកំេណីនេសដ្ឋកចិចែដលបេងកីតករងរែដលមនផលិត 
ភព ចកត់បនថយភព្រក្ីរកបន្របេសីរជងកេំណីនេសដ្ឋកចិចែតគម នករងរ។ េដីមបបីន្ដយុទធ ្រស្ដ 
កំេណីនេសដ្ឋកចិចែដលបេងកនីករងរ គឺត្រមូវេ យមនករបញចូ ល យុទធ ្រស្ដជតិស្តីពីមុខរបរ េទកនុង 
្រកបខណ្ឌ អភិវឌ ន៍្របេទស។ 
 

២. ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្របេទសកមពុជកនុងករសំេរចបន េគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រ ៌ 
ធនថខ្លួនអនុវត្ដន៍យុទធ ្រស្ដមយួេឆព ះេទកន់ករសេំរចបននូវ ១ខ  ែដលជេគលេ ៃនករងរមន 
ផលិតភព េពញេលញ និង ករងរសមរមយ។ ទងំេនះផ្ដល់នូវេហតុផលសមរមយមួយសំ ប់ ករបេងកីត 
និងេរៀបចំនូវយុទធ ្រស្ដជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ។ 
 

៣. េលីសពេីនះេទេទៀត ខណៈេពលែដលយុទធ ្រស្តជតិស្តពីីមុខរបរនិងករងរ ជេគលេ
រយៈេពលមធយមមួយ នឹងទមទរេ យមនករបែនថមនូវយុទធ ្រស្ដមួយៃនករព្រងីកកចិចគពំរសងគម 
និង សំ ញ់សុវតថិភពសងគម(ឧទហរណ៍ ្រកបខណ្ឌ អបបមបរមរបស់ILOស្តីពីកចិចគពំរសងគមជមូល
្ឋ ន) េដីមបគី្ំរទករទទួលបនចំនូល និងករងររបស់ជន្រក្ីរក និងជនងយរងេ្រគះ។ ករេធ្វែីផនករ 
អភិវឌ េនេពលមុនេពលមនវបិត្ដិនងឹទមទរេ យផ្ល ស់ប្ដូរវធិនករេគលនេយបយេដីមបេី ះ្រ យ 
េគលេ ទងំពីរ កនុងករេលីកកមពស់ករងរែដលមនផលតិភព និងបេងកីនកិចចគពំរសងគម។  ករសិក
េនះេផ្ដ តសខំន់េលភីពជប់ពក់ព័នធគន  និងករបញចូ លនូវយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរេទកនុង ែផនករ
អភិវឌ ន៍កមពុជ។ 
 

៤. ្របេទសកមពុជេប្ដជញ ចតិ្ដយ៉ងរងឹមេំដីមបសំីេរចបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌ (យុទធ 
្រស្ដចតុេកណ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមមឆន  ំ២០០៩-២០១៣) ជពិេសសេដីមបី

កត់បនថយភព្រក្ីរក។ កំេណីនេសដ្ឋកចិចយ៉ងេលឿនរបស់្របេទសកមពុជចប់ ងំពីទសវត ទី ៩០ រហូត 
ដល់្របែហលឆន  ំ ២០០៧ គឺមនទំនក់ទំនងជមយួនឹងករកត់បនថយភព្រកី្រកយ៉ងជក់ែស្ដង មិនថ
បនកំណត់េ យែខ បនទ ត់្រក្ីរកជត ិ រ ឺ េ យស្ដង់ សកលែដលមនកំរតិ ១.២៥ដុ ្ល រ កនុងមួយៃថង
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េនះេទ។ ចំេពះេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រដ៌ៃទេទៀត េហយីនងិសូចនករៃនករសំេរចបន
េគលេ ទងំេនះ គឺលទធផលបង្ហ ញនូវរបូភព យលំគន ។ សូចនករខ្លះ ដូចជសមម្រតៃនករចុះ
េឈម ះចូលេរៀនរបស់កុម  កុមរ ី េនថន ក់បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ្រតូវមនករេកនីេឡងី ខណៈ
េពលែដលសូចនករដៃទេទៀតដូចជ សមម្រតមរណៈកុមរគផឺទុយពីេនះ។ ករអន្ដ គមន៍ជ ធរណៈ 
គឺចបំច់េដីមបធីនេ យសំេរចបននូវេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រ ៌ទងំេនះេនឆន ២ំ០១៥។ េទះប ី
ជយ៉ង ក៏េ យ ករេផ្ដ តសំខនៃ់នករសិក េនះ គឺេទេលីេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រក៌នុងករ 
កត់បនថយភព្រក្ីរក និងករសំេរចបននូវមុខរបរ្របកបេ យផលិតភពេពញេលញ និងករងរ
សមរមយ។ 
 

៥. ភពេជគជ័យថមីៗេនះរបស់្របេទសកមពុជ កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក គឺគួរេ យចប់ 
រមមណ៍ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ទមទរេ យមនករកត់សំគល់ផងែដរថវ ិ លភព ៃន 

ភព្រកី្រកេនែតមនកំរតិខពស់ ជពិេសសេនទីជនបទៃនតំបន់មយួចំនួន និងកនុងចេំ ម្រកុម្របជជន 
ជក់ ក់មួយចំនួន ដូចជកសិករែដលមនកសិ ្ឋ នផទ ល់ខ្លួន និងអនកេធ្វកីចិចករ មផទះ។ េលីសពីេនះ 
េទេទៀត  គម្ល តៃនភព្រកី្រក បង្ហ ញថ្របជជនងយរងេ្រគះមនអ្រ យ៉ងខពស់េនកនុង្របេទសកមពុជ 
ជពិេសសចំេពះអនកែដលសថិតេនជិតែខ បនទ ត់្រក្ីរក។ បែនថមេលីេនះេទៀត េនេពលថមីៗេនះ េសដ្ឋកចិច 
បនជួប្របទះករេកីនេឡងីនូវអសមភពៃន្របក់ចំណូល ែដល ចេធ្វីេ យដំេណីរករកត់បនថយភព 
្រកី្រកមនភពយតឺយ៉វ ្របសិនេបីអ្រ កំេណីនេសដ្ឋកចិចខពស់មនិបេងកីន្របក់ចំណូលសំ ប់្រកុមងយរង 
េ្រគះេនះេទ។ 
 

៦. មករសេងកតជទូេទ េសដ្ឋកិចចបន្ដនូវយុទធ ្រស្ដកត់បនថយភព្រក្ីរកែដលប ្ដ លមកព ី
កំេណីនេសដ្ឋកចិច។ េនទីេនះ ករសិក បង្ហ ញពីត្រមវូករសំ ប់ករវភិគដ៏មុឺងម៉ត់ មវធិីមួយ ែដល 
មរយៈវធិេីនះ កំេណីនបងកេ យមនលទធផលភព្រក្ីរកជវជិចមន។ េលីសពីេនះេទេទៀត កំេណីន្រតូវ

បនប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរេ យវបិត្ដិសកលេ កកលពីេពលថមីៗេនះ េហយីវ ិ លភពៃនភព្រកី្រក នងិ
ភពងយរងេ្រគះ បនេកនីេឡងី េហយីភពមនទលិសង យ័គឺេទេលីថេតី និងេពល  ែដលេសដ្ឋកចិច
ចវលិ្រតឡប់មកមនកំេណីនខពស់ដូចកលពីេពលមុន។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ

បចចុបបនន្កមមឆន ២ំ០០៩-២០១៣ បនបញច ប់នូវភពមនទលិទងំេនះ ែដលបញជ ក់ថអ្រ កំេណីនធ្ល ក់ 
ចុះយ៉ងេលឿន មក្រតឹមជមធយម ៥-៦% ពីកំេណីនពីរខទង់ែដលសំេរចបនកលពេីពលមុន។ េនះ ចេធ្វី
ឱយករបេងកតីករងរ និងករកត់បនថយភព្រកី្រកមនភពយតឺយ៉វផងែដរ។ 
 

៧.សំខន់ជងេនះេទេទៀត វបិត្ដិេធ្វីេ យអនកេធ្វែីផនករេគលនេយបយផ្អ កកនុងករឆ្លុះបញច ងំ 
យុទធ ្រស្ដកំេណីនរបស់្របេទសកមពុជ។ ដូចេនះកមពុជគរួែតយកតំ ប់ ម្របេទស ៊ ន ជិតខង 
និង សីុភគខងេកតី េ យយកយុទធ ្រស្ដកេំណីនពឹងែផ្អកេលីកំ ងំពលកមម និងករនេំចញ។ 
ខណៈេពលែដលករងរេនះ ផ្ដល់លទធផលេជគជ័យជដំបូងខ្លះ ជឧទហរណ៍កំេណីនឆប់រហ័សកនុង 
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ករនេំចញសំេលៀកបំពក់ (ែដលនេំ យមនករងរ និងសហ្រគស)។ អនកវភិគេជឿជកេ់ទេលី
កលៈេទសៈមួយចំនួន (ទីផ រែដលមនករធន ជពិេសស សហរដ្ឋ េមរកិ និងកំេណីនសកលេ ក 
២០០២-២០០៧) និងមនករផ្ដល់ករេលីកទឹកចិត្ដ េគលនេយបយ នងិ ធនធនយ៉ងេលីសលប់
េដីមបទីក់ទញវនិិេយគទុន។ េយងីសេងកតេឃញីថ ករវនិេិយគផទ ល់ ជក លីករវនិេិយគសំខន់កនុង
វស័ិយកត់េដរ។ ករសិក ចង្អុលបង្ហ ញថ កំេណីនេ យពឹងែផ្អកេលីករនេំចញេន សុី េគនយ ៍គឺមិន
ែមន្រគន់ែតពឹងែផ្អកេលីកំ ងំពលកមមេនះេទ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីជមួយទំនក់ទំនងេពលមុន នងិ
េ្រកយ ជមួយនឹងេគលនេយបយែដលេកីតេឡងីេពល្រសបគន  េដីមបបីងករេ យមនក ្ដ េ្របី្របស់
សមរមយ វនិិេយគទុនកនុង្រសុក សហ្រគស និងជំនញេដីមបទីញយកទីផ រ។ េសដ្ឋកចិចទងំេនះបន្ដនូវ
យុទធ ្រស្ដកេំណីនទូលំទូ យែដលបេងកីតករងរ េហយី្រតូវបនគ្ំរទេ យយុទធ ្រស្ដឧស ហូបនីយ
កមមែដលពងឹែផ្អកេលីករនេំចញ។ វស័ិយនេំចញេនកនុង្របេទសកមពុជ ជមួយនឹងវត្ដមនតិចតួចៃន
វនិិេយគទុនកនុង្រសុក និងកមមករជំនញ គឺមិន ចបេងកីនសក្ដ នុពលឧស ហូបនីយកមមេនះបនេទ។ 
 

៨. ជករពតិ ស់ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម្ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ 
ផ្ដល់នូវ ករទទលួ គ ល់ដ៏ជក់ ក់មួយ 
ៃនត្រមូវករៃនករឈនេឆព ះេទកន់យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ទូលំទូ យ េ យមនិ
េបះបង់េគលេ ៃនេសថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងភពេបីកចំហរៃនេសដ្ឋកិចច។ ដូចេនះករេផ្ដ តសខំន់
ជងេនះ កពុំង្រតវូបនអនុវត្ដេទេលកីរអភិវឌ ន៍ជនបទ ែដលេនះជករផ្ល ស់ប្ដូរមួយពីករកត់បនថយ
ភព្រកី្រកែដល្រគន់ែតជមុខងរមួយៃនកំេណីន េទជទរំង់មយួៃនកំេណីន។ េយងីេនែតសេងកតេឃញី
រេបៀបែដលយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ទូលំទូ យវវិត្ដន៍េនកនុង្របេទសកមពុជ និងរេបៀបែដលេគលបំណង 
និងេគលេ កំណត់ទុកែផនករថម ី ្រតវូអនុវត្ដន៍ េដីមបនីមំកនូវករផ្ល ស់ប្តូរេផ ងៗគន េទ មត្រមវូករ
ចបំច់ និងលំ ប់លំេ យ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ សថិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ទស នៈអភិវឌ ន៍ថម ី ែដល
យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ ចរមួបញចូ ល និងេធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវករបេងកនីករងរ។ 
បនទ ប់ពីេនះ នងឹមនកេំណីនករងរែដលែផ្អកេលី្របក់កំៃរ និងករចល័តកំ ងំពលកមមេទរកករងរ
ែដលមនផលិតភពខពស់ជងមុន ែដល ចចង្អុលបង្ហ ញនូវដេំណីរករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ៃនេសដ្ឋកិចច។ 
 

៩. េដីមបេីរៀបចំ និងបេងកីតយុទធ ្រស្តជតិស្តីពមុីខរបរនងិករងរមួយ ្រតូវករជចបំច់កនុងករ
យល់ និង យតំៃលនូវភពពិត្របកដៃន ថ នភពករងរ និងទីផ រករងរ។ ករសិក បន្របេមីលេលី
ករ្របឈមែផនកមុខរបរកនុងេសដ្ឋកិចច និងេទេលីសក្ដ នុពលទផី រករងរ។ េនអំឡុងទសវត  ១៩៩៨-
២០០៨ មនកំេណីនករងរគួរេ យកត់សំគល់ ជមួយនឹងករេកីនេឡងីនូវ្របក់េបៀវត េនកនុងវស័ិយ
ជក់ ក់មួយចំនួនផងែដរ។ ករសិក បនជំទស់ថ េ យ រអ្រ អត់ករងរនេពលបចចុបបននេន 
មនកំរតិទប្រតឹម ១.៦%េនះ ករកត់បនថយអ្រ អត់ករងរ មិនែមនជេគលេ េគលនេយបយ
មួយែដលសំខន់េនះេទ។ ចំណុចមយួគួរកត់ចំ ផំងែដរថ មនវត្ដមនទងំអ្រ អត់ករងរទប ជ 
មួយនឹងវ ិ លភពខពស់ៃនភព្រកី្រក និងផលិតភពមនកំរតិទប។ េនះបងកប់ន័យថករងរភគេ្រចីន 
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ែដលបនបេងកីតកនុងអំឡុងទសវត េនះ មិនបនទទួលកំៃរ្រគប់្រគន់ និងមនផលិតភពេនះេទ។ េគល
នេយបយសំខន់ៗ មួយចំនួន ចនឹងជំនសួករ ម នដេំណីរករសូចនករទងំបួនៃន េគល េ
អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌ ១ខ (ដូចជវ ិ លភពករងរ្រកី្រក សមម្រត្របជជនែដលមនមុខរបរ 
សមម្រតៃន្របជជនងយរងេ្រគះ និងផលិតភពករងរ) និង/ឬ សំរបសំរលួ និង ម នកំេណីន
ករងរ វស័ិយផ្លូវករែដលទទលួបនកំៃរេនកនុងវស័ិយឯកជន និង ធរណៈ។ ករសិក េនះរលំឹកថ
េយងី្រតូវ្របុង្របយត័នចេំពះបញ្ហ ៃនសូចនករ  េគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត   ជពិេសសទក់ទងនឹង
្របជជន ងយរងេ្រគះ និងត្រមូវករបេងកីតសូចនករៃនេគលេ  និងដេំណីរករ ។ េនកនុងករណីបនទ ប់ 
ឧទហរណ៍ កំេណីនករងរវស័ិយផ្លូវករ នឹងពឹងែផ្អកេលទីំរង់កំេណីនេសដ្ឋកិចច េហយីនិងករផ្ល ស់ប្ដូរ 
មលំ ប់។ បចចុបបននទីផ រករងរកមពុជ កនុងវស័ិយផ្លូវករេនមនកំរតិ ែតករងរភគេ្រចីនមនេនកនុង

េសដ្ឋកចិ្ឋមិនផ្លូវករ។ យុវជនអត់ករងរេធ្វសីរុបមនអ្រ ខពស់ កនុងេនះសមម្រតករងររបស់្រស្ដីមន
ករេកីនេឡងី បុ៉ែន្ដមនគម្ល តគួរេ យកត់សំគល់ៃនលទធភពទទួលបនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ករអប់រ ំ
និងករងរែដលមនកំៃរខពស់។ 

 
១០. ករបេងកតីករងរជបតុភូតសមុគ ម ញមួយ េហយីទទួលឥទិធពលេគលនេយបយសងគម 

និងេសដ្ឋកចិចទងំមូល ដូចេនះករេរៀបចំ និងបេងកតីយុទធ ្រស្ដជតិស្តីពមុីខរបរ ទមទរនូវវធិី ្រស្ដ
សមហរកមមមួយ ែដល ច មរយៈទ្រមង់ជអន្ដរ្រកសួង។ េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច េគល
នេយបយសងគម និង មវសិ័យកមមវធិីអភិវឌ ន៍ជនំញ េគលនេយបយកចិចគពំរសងគម និងករងរ 
្រពមទងំកំែណទ្រមង់ ថ ប័ន និង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ដិ ទមទរេ យមនករ្រតតួពិនិតយយ៉ងដិតដល់េដីមបី
េធ្វីកំែណទ្រមង់ចបំច់េឆព ះេទកន់យុទធ ្រស្ដករងរ និងែផនករសកមមភពមួយ។ 
 

១១.េនកនុងបរបិទខងេលី ករសិក បនពិនិតយេមលីេគលនេយបយទងំេនះមួយចំននួ េហយី 
ជំហរេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រពមេ្រពៀងគន េន 
្រកុង ៉សីនេ ន Washington Consensus េហយីេផ្ដ តសំខន់េលីេគលេ ៃនេសថរភពម៉្រកូ 
េសដ្ឋកចិច។ េគលេ ដៃទេទៀតជករបេងកីតករងរ និង/ឬ កិចចគពំរសងគម មិនេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ម៉្រកូ 
េសដ្ឋកចិចេនះេទ។ េទះបីជេលីេគលេ េសថរភពេ យេយងេទ មលកខណៈដុ ្ល រូបនីយកមមៃន 
េសដ្ឋកចិច ករេ្របី្របស់នូវឧបករណ៍ មទំ ប់្រតូវបន មឃត់។ ករកំណត់ទសិេ ចេំពះអតិ 
ផរ  មិនទន់បនអនុវត្ដន៍ មរយៈវធិីេផ ងៗគន េនកនុងេគលនេយបយេនេឡយី ចំែនកឯករ 
អន្ដ គមន៍ពធីនគរជតេិនមនកំរតិេនេឡយី េលីកែលងែត មរយៈ ករទិញ/លក់្របក់ដុ ្ល  េដីមប ី
្រគប់្រគងករផគង់ផគង់្របក់។ ជេរឿយៗជញជ ីង រេពីពនធ្្រតូវបនេ្រប្ីរបស់េដមីប្ីរគប់្រគងវនិេិយគទុន 
និង េ្រប្ីរបស់សំ ប់េធ្វេី យមនេសថរភពនូវតៃម្ល។ ពីេ្រពះែតេសថរភព
េនះមិនបនបេងកីនវនិិេយគកនុង្រសុក េនេឡយី ករសិក អពំវនវេ យមនករេ្របី្របស់េ យ្របុង
្របយត័ន ចំេពះេគលនេយបយថវកិ សំ ប់ព្រងីកេហ ្ឋ រចនសមព័នធសងគម និងបុគគល េហយីនងិេគល
នេយបយថវកិ/ឥណទនដ៏សមរមយ មួយសំ ប់ជ្រមុញករវនិេិយគ និងបេងកីតករងរ។ 



10 

 
១២. ខណៈេពលែដល្របេទសកមពុជបនបង្ហ ញកំេណីនមុខរបរយ៉ងឆប់រហ័ស ភគេ្រចនីៃន 

កំេណីនេនះេកីតមនេឡងីេនកនុងសកមមភពែដលមន្របក់កៃំរ និងផលតិភពទប។ សូចនករៃន 
កំេណីនេនះគឺថករងរេនកនុងវស័ិយឧស ហកមមទេំនីបេនមនកំរតិទប េនះមនន័យថេទះបីជមន 
កំេណីនឆប់រហ័ស ក៏េសដ្ឋកចិចមិនបនែស្ដងេចញករផ្ល ស់ប្ដូរែដលមនលំ ប់េនះេទ។ ករសិក ពិនិតយ 
េទេលសីក្ដ នុពលៃនវស័ិយែដលបនេ្រជសីេរសី (កសិកមម ឧស ហកមម និងពណិជជកមម ករ ងសង់ 
និងេស កមម) េឆព ះេទកន់ករបេងកតីករងរ។ យុទធ ្រស្ដ មវស័ិយទមទរេ យមនករ្រតួតពិនតិយ
រៈសំខន់សមរមយៃនេសដ្ឋកិចចដូចជ មរយៈករេ្របី្របស់សមតថភព បេងកីនផលតិភព និង្របក់ 

ចំណូលកនុងផលិតកមមែដលពងឹែផ្អកេលីដធី្លី និងករនេំចញ។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបនន 
កមម េនកនុងបរបិទេនះ បនទទួលកញច ប់ថវកិសំ ប់អភវឌិ ន៍ជនបទែដល ចបេងកនី្របក់ចំណូល និង
ករងរចំេពះជន្រកី្រកេនជនបទ។ ករសិក េនះបញជ ក់ថ ខណៈេពលែដលកំេណីនកសិកមមបនកំពុង
ែតេកីនេឡងីកនុងេពលថមីៗ េនះ ្របសទិធភពៃនកេំណីនេនះេនែតមនករំតិទប េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង
ប ្ត ្របេទសេន សុី េគនយ។៍ ្របេទសកមពុជ ចបេងកីនផលិតភព នងិករ្រសូបយកកម្ល ងំករងរ
េនកនុងវស័ិយទងំពីរ គឺ មរយៈករអភិវឌ កសិកមមខន តតូច និងកសកិមមផលិតកមមខន តធំ រមួមនករ
អភិវឌ ៃ្រពេឈ ី និងដំ  ំ ែដលេនះទមទរេ យមនដំេ ះ្រ យចំេពះឧបសគគមួយចំនួនដូចជ 
ចប់យក្របពលវបបកមម េ្រប្ីរបស់ពូជែដលមនទិននផលខពស់ េគលនេយបយ ធរណៈែដលអនុ 
េ្រគះ និងចំ យេលីករព្រងីក្របព័នធធ ្រស្ដ លទធភពកនុងករទទលួបន្របក់កមច ីធតុចូល និងវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល។ 
 

១៣.វស័ិយឧស ហកមមកនុង្របេទសកមពុជកំពុងែតរកីចំេរនី ជពិេសសេ យ រកេំណីនយ៉ង 
ឆប់រហ័សេនកនុងវស័ិយកត់េដរ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករេកនីេឡងីនូវករងរេនែតមនកំរតិ
ទបែដរគឺ (៨%) េដមីបរីមួចំែនកករផ្ល ស់ប្ដូរែដលមនលំ ប់ មួយ  ជឧទហរណ៍ករផ្ល ស់ប្ដូរព ី 
ករងរែដលមនផលិតភពទប េទជវស័ិយែដលមនផលិតភពខពស់។ វស័ិយឧស ហកមមនឹងទមទរ 
េ យមនពពិិត្ដកមម(diversification) ែដលជករចបំច់សំ ប់ករនេំចញេ យសមបូរែបប ែដលេនះ 
ទមទរេ យមនករយកចិត្ដទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំខ្ល  កនុងករេលីកទឹកចិត្ដវនិេិយគិនកនុង្រសុក ជពិេសស 
គឺសហ្រគសខន តតូច នងិមធយម។ សមម្រតពលករបរេទសមនកំរតិខពស់នេពលបចចុបបននេនកនុងវស័ិយ
ករងរបេចចកេទស និងកនុងឧស ហកមមនេំចញ ែដលេនះទមទរេ យមនថយចុះ មរយៈកមមវធិសីម
្រសបមួយៃនកមពុជរូបនីយកមម េទេលីជំនញែដលជេគលេ ។ ករសិក េនះបង្ហ ញថសមតថភព
្របកួត្របែជងនេំចញរបស់្របេទសកមពុជ មិនែមនពឹងែផ្អកេលីកម្ល ងំពលកមមេថកេនះេទ ែតេទេលីករ
មនផលិតភពនិងជំនញ។ គួរែតមនករជ្រមញុកមចពីី ថ ប័នមី្រកូហរិញញវតថុ សំ ប់សហ្រគសេ្រកផ្លូវករ 
និងខន តតូច េហយីឧបសគគមួយចនំួន(របស់បញច )ំ្រតវូលុបបំបត់ គួរែតមនលទធភពទទួលបន
ឥណទន និងមនបេចចកវទិយ្រពមទងំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល។ េគលនេយបយជនំញទមទរេ យមន
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ភពបត់ែបនមួយ េដីមបកីត់បនថយភពមិនសីុសង្វ ក់េទនឹងទផី រករងរ េហយីគ្ំរទយុវជន និង្រស្ដី
េដីមបទីទួលបនករងរែដលមន្របក់ចំណូលល្អ្របេសីរ។ 

១៤.ករសិក េនះបនបញជ ក់ថ្របេទសកមពុជ្រតូវែតែកសំរលួ និង េធ្វេី យ្របេសរីេឡងីនូវ 
េគលនេយបយករងរែដលមន្រ ប់ កនុងេគលបណំងេលកីកមពស ់ យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនងិ
ករងរ។ គួរែតមនករព្រងងឹ និងព្រងកី្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ដទីផ រករងរែដលមនចបប់ស្តីពីករងរ ឆន ំ
១៩៩៧ ជមគ៌ និងទមទរេ យមន ថ ប័នអនុវត្ដបទបបញញត្ដ ិ រមួទងំករព្រងឹងអងគករនិេយជក 
និងនិេយជិតផងែដរ។ ចំេពះេគលនេយបយទីផ រករងរសកមម(Active Labour Market Policies-
ALMPs) មនសមសធតុជេ្រចនី ដូចជករអន្ដ គមន៍ករងរ (ករងរសំណង់ ធរណៈ) ករ
បេងកីតេ យមនករបណ្ដុ ះប ្ដ លជផ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករ និងេស កមមមុខរបរ ធរណៈថមី។ ករ
កំណត់ និងស្រមបស្រមូលៃនALMPs (ដូចជ េគលនេយបយមុខរបរសកមមកនុង្របេទសចិន) ្រតូវបន
ធន។  
 

១៥. ្របេទសមនបទពិេ ធន៍េនអុឺរ ៉ុបបនបង្ហ ញថ េគលនេយបយចេំពះករងរេពញ
េលញ និងកិចចគពំរសងគម្រតូវែត្រសបគន កនុងករអភិវឌ ន៍ និងបេងកីតរបបសន្ដសុិខសងគម។ េនកនុង
្របេទសកមពុជ មនសមម្រតទបកនុងករបេងកីតករងរកនុងវសិ័យផ្លូវករ និងមនបព្ហ ្របឈមធងន់ធងរ
ចំេពះថវកិ ែដលេធ្វេី យមនករលំបកកនុងករបញចូ លេគលនេយបយទងំេនះេទកនុង្រកបខណ្ឌ ែផន
ករ។ កិចចគពំរសងគម េនកនុងន័យ្របៃពណី គឺជជំ នដំបូងែដលទមទរេ យករពយយមខ្ល ងំក្ល  
មនធនធនេនថន ក់ ថ ប័ន និងករក ងសមតថភពផងែដរ។ យុទធ ្រស្ដជតគិពំរសងគម ្រតូវបន
េរៀបេរៀងេឡងីេពលថមីៗេនះ បុ៉ែន្ដមិនទន់មន ថ ប័ន និងយន្ដករហរិញញវតថុសំ ប់អនុវត្ដេនេឡយី។ ករ
សិក សេងកតថធតុបនទ ប់បន រំបស់យុទធ ្រស្ដជតគិពំរសងគម ច្រតវូបនបញចូ លគន មរយៈករ
បេងកីតទំនក់ទំនងេទវញិេទមករ ងកមមវធិីករងរ និងកមមវធិីកិចចគពំរសងគម។ មរយៈេគលករណ៍ 
មគគភីព និងែបងែចក នឹងទមទរេ យបេងកីនធនធន និងបេងកីតយន្ដករអនុវត្ដ េដីមបី ចបន្ដ
ណត្ដិកនុងករព្រងកីកិចចគពំរសងគមដល់ពលរដ្ឋ្រកី្រកនិងជនងយរងេ្រគះ។ ករសិក េនះ បង្ហ ញ

េទៀតថ នងឹល្អ្របេសីរកនុងបរបិទេសដ្ឋកិចច សំ ប់រ ្ឋ ភិបលេដីមបសីេំរចបនភពចេន្ល ះៃន រេពពីនធ 
និងព្រងីកចំ យ ធរណៈកនុងេគលបណំងបេងកីនករងរ និងកិចចគពំរសងគម។ 
 

១៦.ជសននិ ្ឋ ន ករសិក េនះបញជ ក់ពី រៈសំខន់ៃនយុទធ ្រស្ដែដល ចបេងកីតមុខរបរនិង 
ករងរ គឺមនិ្រតឹមែតសំ ប់កត់បនថយភព្រកី្រក្របកបេ យនិរន្តរភពេនះេទ បុ៉ែន្ដ ចេ យមនករ 
ផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់េនកនុងេសដ្ឋកិចច។ េនះទមទរេ យមនកំែណទ្រមង់េគលនេយបយ និងករ
ផ្ល ស់ប្ដូរេគលនេយបយេឆព ះេទកន់យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ទូលំទូ យ ែដលរមួបញចូ លករងររបស់
ពលរដ្ឋ្រកី្រកកនុងវធិី ្រស្ដ ែដលមនផលិតភព និងមនចំណូលេ្រចនី។ យុទធ ្រស្ដេនះទមទរេ យ
មនកិចចគពំរសងគម និងវធិនសំ ញ់សុវតថិភពសងគម េដីមបគី្ំរទជនងយរងេ្រគះ ធននូវកំេណីន 
ករងរ និង្របក់ចំណូល និងេឆព ះេទកន់សងគមែដល្របកបេ យករងរ។ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ 
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ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមមឆន ២ំ០០៩-២០១៣ បនទទួល គ ល់ត្រមវូករនូវ្រកប 
ខណ្ឌ ថមីៃនកំេណីន និងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ ករសិក បញជ ក់ថយុទធ ្រស្ដបេងកតីករងរ ្រតវូរមួ 
បញចូ លកនុង្រកបខណ្ឌឈនេទករសេំរចនូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត  ែដលរ ្ឋ ភិបលបន
េប្ដជញ យ៉ងេពញទំហងឹ។ 

 
១.ករសកិ ៖ េសចក្ដីេផ្ដើម 
 

អនកេរៀបចំេគលនេយបយេនកនុង្របេទសអភវិឌ ន៍ មទំ ប់េជឿេទេលីកេំណីនេសដ្ឋកចិច 
េដីមបសំីេរចបននូវករកត់បនថយភព្រកី្រក។ ធនគរពិភពេ ក មរយៈករេ្រប្ីរបស់នូវវធិីឆ្លង 
្របេទស េដមីបបីេងកីតទំនក់ទំនងរ ង្របេទសទងំពរី បនរកេឃញីថ “កំេណីនគឺល្អ្របេសីរ សំ ប់ភព 
្រកី្រក”។1 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ លទធផលអន្ដរវស័ិយមិនមន រៈសំខន់សំ ប់្របេទសមួយេនះេទ 
ពីេ្រពះេ យ រគម នទំនក់ទំនងចបស់ ស់ និងសុីសង្វ ក់គន រ ងកំេណីន និងករកត់បនថយភព 
្រកី្រក។2 ជករពតិ ស់ កំេណីនជលកខខណ្ឌ មួយចបំច់ បុ៉ែន្ដថេតីកេំណីនេនះ ចេ ះ្រ យភព
្រកី្រកបនករំតិ គឺពឹងែផ្អកេទេលីទ្រមង់ៃនកំេណីន និងយុទធ ្រស្ដែបងែចកគន  េលីវ ិ លភពៃន 
សំ ញ់សុវតថិភពសងគម និងករឧបតថមភសងគម (ឧទហរណ៍ ទ្រមង់ៃនចំ យ ធរណៈ) េលី
ថ ប័ន នងិទស នៈ។ ជឧទហរណ៍ដូចែដលបនបញជ ក់េ យសថិត ិ គឺកំេណីន ចផ្ដល់ផលល្អចំេពះ

ពលរដ្ឋ្រកី្រក បុ៉ែន្ដ ផ្ដល់នូវភព្របេសីរជងចំេពះ្រកុមែដលមន្របក់ចំណូលខពស់ ដូចេនះ វសិមភពេន 
ែតមន។ េទះបីជេនកនុង្របេទសឥ ្ឌ  និង្របេទសចនិ ែដលមនកំេណីនខពស់ ក៏េនែតមនករជែជក 
ែវកែញក និងមនទលិថេតកីំេណីនេនះ ចជួយេ ះ្រ យភព្រក្ីរកបនកំរតិ  េនកនុងេសដ្ឋកចិច 
្របេទសទងំពីរ។ អនកវភិគសននិ ្ឋ នថវសិមភពមនករេកីនេឡងី  ខណៈេពលែដលករកត់បនថយភព 
្រកី្រកមិនទទលួបនលទធផលល្អដូចអ្រ ខពស់ៃនកំេណីនេទ។3 
 

បទពិេ ធន៍អន្ដរជតបិញជ ក់យ៉ងចបស់ថ គម នទំនក់ទំនងែដលមនិផ្ល ស់ប្ដូររ ងកំេណីន និង
ភព្រក្ីរកេនះេទ។ ្របសនិេបី្របេទសមួយពឹងែផ្អកេទេលីករកត់បនថយភព្រកី្រកេ យពងឹេលី កំេណីន 
េត្ីរបេទស្រតូវរងចយូំរយ៉ង េដមីបទីទួលបននូវេគលេ កត់បនថយភព្រក្ីរក? ដូចេនះ ្របេទស
េនះ្រតូវែត្រតតួពិនិតយមិន្រតឹមែតទ្រមង់ៃនកំេណីនេនះេទ បុ៉ែន្ដេទេលវីធិែីដលផ រភជ ប់រ ងកំេណីន និង
ភព្រកី្រក និងអ្វីជដំេណីរករេគលនេយបយ និង ែផនករអន្ដ គមន៍របស់រ ្ឋ ភិបលែដលេចញជ
លទធផលកនុងករផ្ល ស់ប្ដូរភព្រកី្រក មរយៈកំេណីន។ 

                                                            
1 Dollar និង Kray (2002) បនេលីកេឡងីពីបញ្ហ ខងេលីេ យែផ្អកេលីករសិក ឆ្លងវស័ិយកនុង្របេទសចំននួ ៩២ ។ 
2 េមីល ករសិក ពី្របេទសេផ ងៗេនកនុង R. Islam ed. (2006) 
3 េមីល J. Ghose (2010) ស្រមប់ករសិក េ្របៀបេធៀបថមីៗស្តីអំពីភព្រកី្រក និងវសិមភព េន្របេទសឥ ្ឌ  និងចិន។ 
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្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ទងំអស់្រតូវែតបង្ហ ញថ ខ្លួនមិន្រតឹមែតជំរុញ និងព្រងងឹយន្ដករៃន 
កំេណីនេទ បុ៉ែន្ដ្រតូវធនករពរពលរដ្ឋ្រក្ីរក និងងយរងេ្រគះពីករផ្ល ស់ប្ដូរៃនកេំណីន។   ្របេទសភគ  
េ្រចនីែតងែតជួប្របទះបញ្ហ កនុង្របេទស (ទិននផល្រតូវបនបផំ្ល ញ និងបតុភូតធមមជតិ) និង/ឬ បញ្ហ   
ដូចជវបិត្ដេិសដ្ឋកចិចសកលេ ក ែដលេនះ ចទញកម្ល ងំករងរមួយចំនួនធេំ យសថិតេនេ្រកម 
បនទ ត់្រក្ីរក4 េហយី្របេទសែដលមនចេន្ល ះ រេពីពនធតិច ច្របឈមមុខនងឹករងរដ៏ធងន់ធងរេដីមបី
្រតលប់េទវ ិ លភពស្ដង់ ៃនភព្រកី្រកវញិ។ 

កនុងេពលថមីៗេនះ កំេណីនលំេអៀងេទរកភព្រក្ីរក (Pro-Poor Grown) អនកេរៀបចំេគល 
នេយបយ បនចប់េផ្ដីមឆ្លុះបញច ងំកំេណីនែដលគ្ំរទជន្រកី្រក។ េតេីហតុអ្វីចបំច់មនយុទធ ្រស្ដ 
PPG ្របសិនេប ី កំេណីនគឺល្អសំ ប់ជន្រក្ីរក? ជករពិតភន ក់ងរផ្ដល់ជំនយួមួយចំនួន រមួមនធនគរ 
ពិភពេ ក បនេរៀបចំករណីសិក យ៉ងម៉ត់ចត់េទេលី្របេទសចនំួន១៤ កនុងេគលបណំងយល់ពីទ្រមង់ 
ៃនកំេណីន ែដល ចកត់បនថយភព្រកី្រកបនល្អ្របេសីរ។5 ករសិក ទងំេនះបង្ហ ញឱយេឃញីទំនក់ 
ទំនងរ ង PPG និងក ្ដ មួយចំនួន ពទី្រមង់ម៉្រកេូសដ្ឋកិចច េទេគលនេយបយ និងករអន្ដ គមន៌េឆព ះ 
េទកន់កសកិមម សកមមភពជនបទែដលមនិែមនជកសិកមម េគលនេយបយ និងករឧបតថមភ 
ធរណៈ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនករជែជកែវកែញកេល ី PPG ចំេពះបញ្ហ ពីរយ៉ង ែដល

ទីមួយ ទក់ទងេទនឹងថេតី ្រតូវបន ស់ែវងេ យវធិី  (្រប ក់្របែហល ឬ ច់ខត) និងមយង៉
េទៀតេតីយុទធ ្រស្ដអ្វីែដលេសដ្ឋកចិចគួរែតេ្រជសីយកេដីមបសីំេរចបននូវស្ដង់ រេនះ។6 េយងី ចនិយយ
បនមយង៉េទៀតថ ករសិក េនែតមិនចបស់ថ អ្វីែដលជក ្ដ ក ្ដ លែដល ចកត់បនថយ ភព្រក្ីរក
េនេពលមនកេំណីន។ 
 

េនកនុងបរបិទេនះ សមសធតុ មញញជក់ែស្ដងមួយ ែដលេយងីអេងកតេឃញីទងំកនុងបរបិទ 
េសដ្ឋកចិចរកីចំេរនីអំឡុងមុនស្រងគ ម និងេពលបចចុបបននេនកនុង្របេទស សុីខងេកតី និង សុី េគនយ ៍
គឺមនទំនក់ទំនងជិតគន  រ ងកំេណីនៃនករងរែដលមនផលិតភព និងករកត់បនថយភព្រកី្រកបន 
េ យេជគជ័យ។ េសដ្ឋកិចចរកីចេំរនីអឡុំងទសវត  ១៩៥០ និង១៩៦០ បន្ដនូវេគលបណំងករងរេពញ
េលញែដលជេគលបំណងសំខន់ៃនេគលនេយបយម៉្រកេូសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ 
េនកនុងេសដ្ឋកចិច សុីខងេកីត និង សុី េគនយ ៍ ទ្រមង់េសមភីពៃនកំេណីន (េយងេទ មកមមវធិី
ៃនកំែណទ្រមង់ដីធ្លីេនកនុងករណីមួយចនំួន) ែដលគ្ំរទេ យឧស ហូបនីយកមមែដលពឹងែផ្អកេលីករ ន ំ
េចញ និងកម្ល ងំករងរធន់ធងន់ ្រតូវបនចតទុ់កថជចលករសខំន់ ឈនេឆព ះេទកន់ ករងរេសទីរែត
េពញេលញ និងករកត់បនថយភព្រក្ីរក។ ្របេទសមួយចំននួ ជពិេសស្របេទសកនុងទ្វីបអឺរ ៉ុប ក៏បន្ដករ
អភិវឌ ថ ប័នសងគម និង្របព័នធគពំរសងគម (េទះបីជមនភពលំអតិេផ ងគន ក៏េ យ) ែដលថសងគម 

                                                            
4 ជឧទហរណ៍ េមីល CDRI (2010) ករណីផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេលី្របេទសកមពុជ 
5 ករសិក េធ្វីេឡងី មរយៈភពជៃដគូរ ងធនគរពិភពេ ក, GTZ, AFD និង DFID 
6 េមីល Ravallion (2004) 
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ែដលមន មគគីភព ចទទលួខុស្រតូវចំេពះអនកអត់ករងរេធ្វ ី េពលែដលេសដ្ឋកិចចធ្ល ក់កនុងកំរតិែដល
គម នករងរេពញេលញ។ 
 

ែផនករេគលនេយបយេនកនុង្របេទសកពុំងអភវិឌ ន៍េពលបចចុបបននេនះ ែដល្របឈមនឹងភព 
្រកី្រកខពស់ និងករផ្ល ស់ប្ដូរឆប់រហ័សៃនកំេនីន និងភពងយរងេ្រគះកនុងចំេ មជន្រកី្រក មនទំេនរ
េឆព ះេទវតថុបណំងពរី គឺករបេងកីនមុខរបរនិងករងរ និងបេងកីនកិចចគពំរសងគម។ េយងីសេងកតេឃញីមន
ករចូលរមួយ៉ងខ្ល ងំខ្ល េទេលីករេធ្វីែផនករេឆព ះេទយុទធ ្រស្ដPPGេដីមបសីំេរចបនវតថុបំណងទងំពីរ។ 
យុទធ ្រស្ដPPG េនះ្រតូវបនគ្ំរទ េដមីបផី្ដល់ឥទិធពលដល់ករេប្ដជញ ចតិ្ដរបស់ពកួេគេដីមបសីេំរចបន 
េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រជ៌ពិេសសេគលេ ែដលបនកំណត់ៃនករកត់បនថយភព្រក្ីរក្រតឹមពក់ 
ក ្ដ លេនឆន ២ំ០១៥ និងដំេណីរករែដលមិនបនកំណត់េឆព ះេទេគលបំណងៃនករងរេពញេលញ 
និង មនផលិតភព និងករងរសមរមយ (េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌ 1b )។ ខណៈេពលែដលករ
បេងកីតករងរ្របកបេ យផលិតភព ្រតូវបនទទលួ គ ល់កន់ែតខ្ល ងំេឡងីថ ជដំេណីរករដ៏សំខន់
មួយសំ ប់ករកត់បនថយភព្រក្ីរក្របកបេ យនរិន្តរភព ្របេទសភគេ្រចីនចត់ទុកថ ករងរជ
សំណល់ៃនកំេណីន។ េមេរៀនពី្របេទសមនបទពិេ ធន៍ៃនករអនុវត្ដករងរ្របកបេ យភពេជគជ័យ
ទមទរេ យមនករេរៀបចំ និងបញចូ លយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ េទកនុង្រកបខណ្ឌ
អភិវឌ ន៍្របេទស។ 
 

ខណៈេពលែដល យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរ ្រតូវែតជេគលករណ៍េនកនុងយុទធ ្រស្ដរយៈ 
េពលមធយមមួយ េហយីេដីមបគី្ំរទ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនែដលសថិតកនុងភពងយរងេ្រគះ គឺទមទរ 
េ យបញចូ លវធិនករដៃទមួយចំនួន េដីមបរីមួបញចូ ល កនុងចំេ មយុទធ ្រស្ដៃនករព្រងីកកិចចគពំរ 
សងគម  និង ្របព័នធសំ ញ់សន្ដសុិខសងគម។ េពលបចចុបបនន មនកមមវធិីេសដ្ឋកិចច្របេភទេនះជេ្រចីន 
ៃនករអន្ដ គមករងរ និងទីផ រករងរ និងកមមវធិៃីនករឧបតថមភសងគមមិនមនភគទន។ ែដលេនះភគ 
េ្រចនីផ្ដល់្របសិទធភពភ្ល មៗ និងបេ ្ដ ះ សនន និង មនឧបសគគសំ ប់ករព្រងកីកមមវធិីមួយសំ ប់ករ 
បេងកីនកម្ល ងំពលកមម េ យ រែតថវកិតិច។ 
 

ែផនករអភវិឌ ន៍ សថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិិតយដ៏តឹងែតង ជពិេសសបនទ ប់ពីវបិត្ដេិសដ្ឋកចិច 
សកលេ ក កលពីេពលថមីៗេនះ។ ែដលេនះទមទរេ យមនករេកីនេឡងីនូវករយល់្រសបមយួ 
ែដលបញជ ក់ថ មន និភ័យខពស់សំ ប់ែផនករអភិវឌ ន៍េពលអនគត ែដលមនិបញចូ លយុទធ ្រស្ដ 
កំេណីនែដលបេងកីតករងរ និង ទ្រមង់កិចចគពំរសងគមអបបរមមយួ។ េគលបំណងទងំពីរេនះមនិ ច់ 
េចញពីគន េនះេទ បុ៉ែន្ដមនទំនក់ទំនងេទវញិេទមក និងទមទរេ យមនករជំរុញេនកនុងវធិី ្រស្ដ 
សមហរណកមមមួយ។ ករអនុវត្ដេគលនេយបយេពលថមីៗេនះ េនកនុង្របេទស ឥ ្ឌ  េ្របសុីល ចិន 
និង្របេទស ្រហ្វកិខងតបូង េលីករសំេរចបនេគលបណំងេភ្ល ះេនះ គផឺ្តល់ចេំណះដឹង។ 
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ករសិក េនះមនបំណងេដីមបបីេងកីតត្រមូវករសំ ប់ និង្របេយជន៍ ៃន យុទធ ្រស្ដករងរជតិ
េនកនុង្របេទសកមពុជ ជពិេសសទក់ទងនឹងករេប្ដជញ ចិត្ដរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករសំេរចបននូវេគលេ  
េ្រកម េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវតស្ ែដលរមួមនករកត់បនថយភព្រក្ីរក និងករទទួលបននូវ 
ករងរ្របកបេ យផលិតភពេពញេលញ និងករងរសមរមយ។ ករសិក ឆ្លុះបញច ងំនូវវធិីែដលភជ ប់ េទ 
នឹងយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិ និងវធិី ្រស្ដរមួកនុងករេធ្វេីគលនេយបយមនភពចបំច់ សំ ប់ ក ង 
គំនិត្រសបមយួ និងបេងកីតនូវយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ។ ករសិក េនះមិនែមនជ 
យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរេនះេទ បុ៉ែន្ដ ផ្ដល់នូវធតុផ  ំ និង្រទង់្រទយៃនយុទធ ្រស្តជតិ
ស្តីពីមុខរបរនងិករងរ។ កររកេឃញីមួយចំនួនៃនរបយករណ៍ និងបញ្ហ េគលនេយបយែដលបន
េលីកេឡងីទមទរមនករបញជ ក់េ យបនពិ ្ដ រ។ ដូចេនះករសិក េនះ េផ្ដ តសំខន់េលីវ ិ លភព 
យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ ៃន្រកបខណ្ឌ ែដលបនបញជ ក់ខងេលី េទះបីជករឆ្លុះបញជ ងំេលី
កររមួបញចូ លជសំខនរ់ ងករងរ និងកិចចគពំរសងគមក៏េ យ។ 
 

ករសិក េនះបនេរៀបចំដូចខងេ្រកមែដលែផនកទី២ ផ្ដល់នូវករ យតៃម្លមួយៃនករេប្ដជញ ចិត្ដ
របស់្របេទសកមពុជ េដីមបបីន្ដនូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត  ជពិេសសករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
ផ្ដល់នូវមូល ្ឋ នមួយនូវត្រមូវករៃនកររមួបញចូ ល យុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ជតែិដលពឹងែផ្អកេលីករងរសំ ប់
ករកត់បនថយភព្រកី្រក្របកបេ យនិរន្តរភព និងេដីមបសីំេរចបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌ៃន 
ករសេំរចបនករងរែដលមនផលិតភពេពញេលញ និងករងរសមរមយ។ ែផនកទ៣ី និងសេងកតេទេលី
ករ្របឈមរបស់ករងរ និងទីផ រករងរេនកនុងេសដ្ឋកិចច ជពិេសសេពលែដលេគលបំណងេគល
នេយបយកត់បនថយភពអត់ករងរេធ្វី និង/ឬ ករបេងកីនសមម្រតករងរដល់ពលរដ្ឋ មិនមន្របសិទធ ិ
ភព។ ចរតិលកខណៈទផី រមួយចំននួក៏្រតវូបនអេងកតផងែដរ ពីេ្រពះយុទធ ្រស្ដជតិស្តីពីមុខរបរនិង
ករងរពក់ព័នធទងំ្រសុងេទេគលនេយបយេសដ្ឋកិចច និងទផី រករងរ។ ែផនកទ៤ី នឹងបង្ហ ញជហំរ
េគលនេយបយម៉្រកេូសដ្ឋកិចចៃន្របេទសកមពុជ និងចំនុចែដលទមទរ សំ ប់ករបញចូ លេគលបំណង
ករងរេទកនុង្រកបខណ្ឌ ម៉្រកូេសដ្ឋកចិច េហយីក៏េលីកេឡងីនូវបំ មមួយចនំួន ែដលទក់ទងេទនឹង 
ឧបករណ៍ៃនែផនករម៉្រកូេសដ្ឋកចិច។ ែផនកទ៥ី នឹងពនិិតយេទេលីេគលនេយបយ និងករងរ មវស័ិយ 
ែដល ចផ្ដល់នូវលទធភពបេងកតីករងរ ជឧទហរណ៍ េនកនុងកសិកមម ពណិជជកមម និងឧស ហូប
នីយកមម េស កមម និងសណំង់។ ែផនកទី៦ ពិភក េលីែផនកផគត់ផគង់ទីផ រករងរ ជពិេសស ទិភពខពស់
ៃនករអភិវឌ ជំនញ និងភពមនករងរេធ្វី េនក្រគប់វសិ័យៃនេសដ្ឋកិចច េហយីនងឹ្រតួតពិនិតយេទេលី 
េគលនេយបយទីផ រករងរ េដីមបេីលីកទកឹចតិ្ដ្រកុមអសមតថភព និងករបេងកីតេ យមនេគលនេយ
បយទីផ រករងរសកមម(ALMP)។ េនកនុងែផនកទ៧ី នឹងមនករ្រតួតពិនិតយេទេលី រៈសំខន់ៃនករ
ផ រភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងេគលនេយបយកិចចគពំរសងគម និងេគលនេយបយមុខរបរនិងករងរ ក៏
ដូចជត្រមូវករអភិវឌ យុទធ ្រស្ដមួយសំ ប់េរៀបចំកររមួបញចូ លេគលនេយបយទងំពីរ។ 
េសចក្ដសីននិ ្ឋ ន នឹងមនបញជ ក់េនកនុងែផនកទ ី៨។ 
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២.បរបិទៃនយទុធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ែដលបេងកើតករងរ 
ស្រមប់្របេទសកមពុជ 
េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌និងយុទធ ្រស្ដចតុេកណ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់នូវករេប្ដជញ ចិត្ដរបស់ខ្លួនេដីមបកីត់បនថយភព្រក្ីរក 
េនកនុងេសដ្ឋកចិច និងេដីមបសីេំរចបនេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៌ ែដលបនកំណត់្រតឹមឆន ២ំ០១៥។ 
ករ ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលគ្ំរទែផនករយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍
ជតឆិន ២ំ០០៦-២០១០ បនសំែដងនូវករេប្ដជញ ចិត្ដេនះ និងឥរយិបថែដលយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ ច្រតូវ
បនកំណត់េដីមបសំីេរចបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ។៌7 ដូចែដលអស់េ ក េ ក្រសីជអនក
នបន្រជបនូវេសដ្ឋកិចច និងែផនកររបស់កមពុជ  ្រជុងនេយបយសំខន់ៃនយុទធ ្រស្ដចតុេកណគឺ 

១.ករសំេរចបននូវវស័ិយកសិកមម ២.េហ ្ឋ រចនសមព័នធ្្របេទស ៣.ករក ងសមតថភព និងករ
អភិវឌ ធនធនមនុស  និង ៤.ករអភវិឌ វសិ័យឯកជន និងករងរ។ ែផនករសខំន់គឺ កររមួបញចូ ល និង
ករគ្ំរទ មរយៈអភិបលកិចចល្អជ និងកំែណទ្រមង់េផ ងៗែដលនងឹមនបញជ ក់េនេពលេ្រកយ8 (សូម
ពិនិតយេមលីរូបខងេ្រកម)។ 

រូបភាពទី ២.១ 
ដយ្រកមយុទធ ្រស្តចតុេកណ 

 
                                                            
7 ជករពិត យុទធ ្រស្តចតុេកណបន្តរមួបញចូ លេនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍យុទធ ្រស្តជតិបចចុបបននកមម ឆន  ំ2009-2013  ែដលបនេធ្វី
បចចុបបននភពថមីៗេនះ។ ចំណងេជីងឯក ររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនះគឺ “េដីមបកំីេណីន ករផ្តល់ករងរ សមភព និង្របសិទធភព ្រតូវសេ្រមច
ឲយបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត ” 
8 Cf. ែផនករអភិវឌ ន៍យុទធ ្រស្តជតិ ឆន  ំ2006-2010 
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ចមនករេលីកេឡងីថ ជមួយនងឹេជគជ័យែផនកេសដ្ឋកចិចេពលថមីៗេនះរបស់្របេទស ដំេណីរករ
សងគមៃនរ ្ឋ ភិបលកមពុជេដីមបបីន្ដ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្ដចតុេកណ ច្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេ យដំេណីរ
កររបស់្របេទសេឆព ះេទកន់ េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត កមពុជ។ តួេលខសេងខប ៃនករសំេរចបន 
និង ករមិនទន់សំេរចបនទក់ទងនងឹេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត កមពុជ មនបង្ហ ញេនកនុង ងទី 
២.១។ 

តារាងទ ី២.១ 
េគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត  និង ថ នភពវវិត្ត 

sUcnakr   sßaBPaBdMenIrkar qñaMdMbUgbMput qñaMBak ;kNþal qñaMcugeRkaybMput
eKaledA1   
 PaBRkIRk ¬° ticCag 1>25dløar¼éf¶¦ mandMeNIrkaryWt 48.6 (1994) 40.2 (2004) 25.8 (2007) 

 kargargayrgeRKaH¬°énkargarsrub¦ >>>> 86.8 (1998) .. 79.0 (2008) 

 PaBRkIRkkargar ¬°¦ >>>>  38.4 (2003)  

 smamaRtBlrdæmankargar¬°¦ >>>>>> 73.0 (1998) .. 77.0 (2008) 

eKaledA 2 karcuHeQ μaHcUleronbzmsikSa¬°¦ mandMeNIrkaryWt 72.2 (1991) 87.3 (2000) 88.6 (2008) 

 kumarbBa©b;fñak;bzmsikSa¬°¦ mandMeNIrkaryWt 47.9 (1998) 55.0 (2002) 54.4 (2007) 

eKaledA 3 smamaRtkumara nig kumarIcuHeQμaHcUleron 
bzmsikSa¬°¦ 

mandMeNIrkar 81.1 (1991) 87.2 (2000) 93.6 (2008) 

 smamaRtkumara nig kumarIcuHeQμaHcUleron 
GnuviTüal½y¬°¦ 

mandMeNIrkar 43.0 (1991) 54.7 (2000) 81.6 (2007) 

 smamaRtkumara nig kumarIcuHeQμaHcUleron 
mhaviTüal½y¬°¦ 

mandMeNIrkaryWt 33.5 (2000) 46.2 (2004) 53.6 (2008) 

 cMnYnsmaCiksPaCaRsþI >> 6.0 (1997) 7.0 (2003) 16.3 (2009) 

eKaledA 4 GRtamrN³énkumarGayueRkam 5 qñaM  
¬kñúgcMenam  1000 nak;¦ 

mandMeNIrkaryWt 116.7 (1990) 106.4 (2000) 89.5 (2008) 

 GRtamrN³énTark ¬kñúgcMenam 1000 nak;¦ mandMeNIrkaryWt 85.3 (1990) 79.6 (2000) 69.3 (2008) 

 karqøgCMgWkRBa¢ilcMeBaHkumarGayu1 qñaM¬°¦ >> 34.0 (1990) 65.0 (2000) 89.0 (2008) 

eKaledA 5 smamaRtmrN³mata ¬kñúgcMenam 1000 
00nak;¦ 

>> .. .. 540 (2005) 

 karsMralkUnedayRKUeBTüCMnaj¬°¦ mandMeNIrkaryWt 34.0 (1998) 31.8 (2000) 43.8 (2005) 

 karpþl;kMenItedayedaymankarEfTaMevC¢saRsþ 
y:agticmþg¬°énkarpþl;kMenIt¦ 

>>   69.0 (2005) 

eKaledA 6 karqøgCMgWeGds_¬°énBlrdæ 15-49¦ mandMeNIrkar 0.7 (1990) 1.6 (2000) 0.8 (2007) 

 karTTYl)ankarBüa)al ¬°énBlrdæEdlpÞúk  
emeraKeGds_dMNak;kalF¶n;F¶r¦ 

>>  54.0 (2006) 67.0 (2007) 

 visalPaBénCMgWrebg¬kñúgcMeNamRbCaCn ` 
100 000¦ 

mandMeNIrkar 585 (1990) 530 (2000) 490 (2008) 

eKaledA 7 tMbn;éRBeQI¬°énépÞdI¦ mandMeNIrkaryWt 73.3 (1990) 65.4 (2000) 56.7 (2007) 

 FnFanTwkEdll¥¬°énBlrdæEdlmanlT§PaB¦ mandMeNIrkar 19.0 (1995) 38.0 (2000) 65.0 (2006) 

 esvaGnam½yEdll¥¬°énBlrdæEdlmanlT§PaB mandMeNIrkaryWt 8.0 (1995) 16.0 (2000) 28.0 (2006) 
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្របភព៖ WDI េលីកែលងករងរងយរងេ្រគះនិងសមម្រត្របជជនមនករងេរេធ្វី ែដលយកេចញពីNIS (2010)ែផ្អកេទេលីជំេរឿន្របជជននិងទិននន័យ 
LFS សំ ប់្របជជន យុ១៥ឆន េំឡងី។ ដំេណីរករដក្រសងពី់ករ យតំៃលេ យ UNESCAP, ADB, UNDP (2010) ករសំេរចបនMDG   
កនុងយុគគសម័យមិនជក់ កៃ់នសកលេ ក៖ របយករណ៍តំបន់ Asia Pacific  2009/10 ង១-3។ ដំេណីរករ=សងឃមឹសំេរចបនេគលេ កនុងឆន  ំ
២០១៥ ដំេណីរករយតឺ= សងឃមឹសំេរចបនេគលេ េ្រកយឆន  ំ២០១៥ គម នដំេណីរករ=េនដែដល ឬ ថយេ្រកយ។ 
 

ងបង្ហ ញថខណៈេពលែដល្របេទសកំពុងែតមនដំេណីរករល្អ្របេសីរជទូេទ លទធផលមន 
ភព យឡគំន  ទក់ទងេទ នឹងសូចនករចបស់ ស់។ េសដ្ឋកចិចកំពុងមនដំេណីរករទក់ទងេទនងឹ 
េគលបំណងកត់បនថយវ ិ លភពៃនភព្រកី្រក្រតមឹពក់ក ្ដ លេនឆន  ំ ២០១៥ ក៏ដូចជ េគលេ  
អភិវឌ ន៍សហសវត ទ៣ី េលីករសេំរចបនសមម្រតចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុម  និងកុមរ ី េនកនុង 
បឋមសិក  និងអនុវទិយល័យ។ េ្រកពេីគលេ ទងំេនះ េគលេ ដៃទេទៀតមនដំេណីរករយតឺ 
ជពិេសសទហំៃំនជនងយរងេ្រគះ និងជន្រកី្រកែដលកពុំង្របកបករងរ (ចង្អុលបង្ហ ញេនកនុងចំនុច 
១.ខ របស់េគលេ ) េទះបីជមនករធ្ល ក់ចុះ ក៏េនែតមនកំរតិខពស់ែដលមិន ចទទួលយកបនែដរ។ 
េនកនុងករណីដៃទេទៀត ជឧទហរណ៍េគលេ អ្រ មរណៈកុមរ ដំេណីរ្រតូវបនផ្អ ក និង/ឬ 
្រតលប់េ្រកយ។ មនរយៈេពល្រតមឹែត ៥ឆន េំទៀត េដីមបអីនុវត្ដេ យកន់ែត្របេសីរេឡងីជមួយនឹង 
ករព្រងងឹកមមវធិីអន្ដ គមន៍ ក៏ដូចជព្រងីកចំ យ ធរណៈ េដីមបបីន្ដសកមមភពជមួយេគលេ
ដៃទេទៀត។ េពលជមួយគន ផងែដរ ក ្ដ ថ ប័ន នងិវបបធម៍សងគមក៏ទមទរេ យមនដំេ ះ្រ យ
ផងែដរេដមីបរីកំិលខិតជិតេគលេ ដៃទេទៀតដូចជ េ ះ្រ យករេបះបង់ករសិក ។ 
 

េទះបីជឱនភព េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត  មនលទធផលមិនល្អ្របេសីរ ជករសំខន់ 
ស់កនុងករសួរសនំួរថេតីលទធផលសំេរចបនកន្លងមកៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត កមពុជ ផ្ដល់ 

នូវតួេលខពិត្របកដៃនដំេណីរករេសដ្ឋកិចច និងសងគមចបស់ ស់សំ ប់េសដ្ឋកិចចកមពុជ និងថេតកីរ
លទធផលែដលសំេរចបនេនះមននិរន្ដរភព និងេកីនេឡងីបនកំរតិ ? បុ៉ែន្ដេយងី្រតូវទទលួ គ ល់
ករពិតថែផនករអភិវឌ ន៍េនកនុង្របេទសកមពុជេទបីែតចប់េផ្ដមី និង ច់េ យែឡកពីេសដ្ឋកិចចកនុង
េពលស្រងគ ម និងភពវកឹវរ េសដ្ឋកិចចេទបីចប់េផ្ដមីរកដំេ ះ្រ យេដមីបរីកំិលេឆព ះេទកន់ករផ្ល ស់ប្ដូរ
ទងំ្រសងុជេសដ្ឋកចិចទីផ រ។9 ថ ប័ន និងករក ងសមតថភព ចបប់ និង្រកបខណ្ឌ ៃនអភិបលកិចច
េដីមបគី្ំរទែផនករអភវិឌ ន៍ គឹសថិតេនកនុងជំ នពេិ ធន៍េនេឡយី។ 

 
កំេណើ ន និងភព្រកី្រក 

ដូចែដលបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកមុន សូចនករសខំន់ទូេទៃនដេំណីករេសដ្ឋកចិច និងសងគម 
គឹករេកីនេឡងីនូវ ផលតិផលកនុង្រសុកសរបុ និងករកត់បនថយភព្រកី្រក  (សូមពនិិតយេមីលរូបភពទី 
២.២)។ 

រូបភាពទី ២.២ 

                                                            
9 ចំេពះករទទលួយកលម្អិតៃន្របវត្តិេសដ្ឋកិចចទំេនីបរបស់កមពុជ េមីល 
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អ្រ កេំណីនេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រព៌តិ្របកដ នងិភព្រក្ីរក (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របភព៖ អ្រ កំេណីនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុពិត្របកដ ដក្រសងព់ ីែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិបចចុបបននកមមឆន  ំ
២០០៩-២០១៣, ងទ ី៨ នងិ ៩។ អ្រ ភព្រកី្រក ដក្រសងពី់ NIS (២០១០)។ 

 
កំេណីន ផលិតផលកនុង្រសកុសរុប ពិត្របកដេនកនុង្របេទសកមពុជអំឡុងទសវត  ១៩៩៨-

២០០៧ ជមធយមខពស់ជង ៩% ែដលជកំេណីនខពស់បំផុតទ៦ី េលីពិភពេ ក។10 កនុងអំឡុងជំ ន
្ដ រេឡងីវញិ (១៩៩៩-២០០៣) ្របេទសកមពុជកត់សំគល់ កំេណីនជិត ៨.៨%េនកនុងផលិតផល

កនុង្រសុកសរបុ ែដលបនេកីនេឡងី េទដល់ ១០.៣%កនុងអំឡុង “ជំ នវវិត្ដន៍” (២០០៤-២០០៨)។ 
អនកវភិគែតងែតេ យតៃម្លេលកីំេណីនែដលគួរេ យចប់ រមមណ៍ែបបេនះ ែដលចប់េផ្ដីមពមូីល ្ឋ ន
ែដលទប។11 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កំេណីនខ្ល ងំក្ល េនកនុងេសដ្ឋកិចចជក ្ដ មួយកនុងករធ្ល ក់ចុះនូវ
វ ិ លភព្រក្ីរក ពី៤៨% កនុងឆន ១ំ៩៩៤ (១.២៥ដុ ្ល រ កនុងមួយៃថង) មក្របែហល២៦% កនុងឆន  ំ
២០០៧ (សូមេមលី ងទី ២.២ ខងេ្រកម)។ 

 
 
 
 
 
 

                                                            
10 Cf. ធនគរពិភពេ កមនដក្រសង់េយងេនកនុង ជួន រុន (2010) 
11 Jahilian និង Reyes (2010) 
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តារាងទ ី២.២៖ អ្រ ្រក្ីរក៖ ១.២៥ $ កនុងមយួៃថង  ២$ កនុងមយួៃថង និងែខ បនទ ត់្រក្ីរកថន ក់ជត ិ
 

ExSbnÞat;RkIRk 1994 2004 2007 

smamaRttamcMnYnCak;Esþg¬°énRbCaCn¦    

1>25 duløar (PPP)kñúg1éf¶¬°¦ 48.6 40.2 25.8 

2 duløar (PPP)kñúg1éf¶¬°¦ 77.9 68.2 57.8 

ExSbnÞat ;RkIRkCati¬°¦ 39.0 34.7 30.1 

KmøatRkIRk¬°¦    

1>25 duløar (PPP)kñúg1éf¶¬°¦ 13.5 11.3 6.1 

2 duløar (PPP)kñúg1éf¶¬°¦ 33.3 28.0 20.1 

    

្របភព៖ធនគរពិភពេ ក WDI ១.២៥ ដុ ្ល រ និង២ ដុ ្ល រ (PPP) កនុងមយួៃថង។ ងភព្រកី្រកជតដិក់្រសងពី់ NIS 
(2010) 

េ យ រមិនមនេពលេវ ប៉ន់ ម នភព្រកី្រក ជករលំបក ស់កនុងករអះ ងពីអ្រ  
ថយចុះៃនភព្រក្ីរក ដូចជករបត់ែបនភព្រក្ីរកៃនកេំណីន។ េទះបីជមនទិននន័យេនមនកំរតិ 
ក៏េយងី្រតូវសេងកតេលីចំនុចខងេ្រកមែដរ៖ 
 ខណៈេពលែដលមិនមនករប៉ន់្របមណភព្រកី្រកេ យបន្រតឹម្រតវូ កំេណីនខពស់ ចមន
ទំនក់ទំនងខ្ល ងំជមួយនឹងករកត់បនថយភព្រកី្រក ដូចជកនុងអំឡុងឆន  ំ ១៩៩៨-២០០៧ ជ
ពិេសសភព្រកី្រកខ្ល ងំបនធ្ល ក់ចុះ។ 

 ដូចែដល ង ២.១ បង្ហ ញថគម នទំនក់ទំនងដូចគន រ ងកំេណីន និងករកត់បនថយភព 
្រក្ីរកេនះេទ និងមិនមនករពនយល់បក្រ យ មួយ ពីទំនក់ទំនងចបស់ ស់រ ងកំេណីន 
និងភព្រកី្រកេនះែដរ ជឧហរណ៍ថេតីកំេណីន ចកត់បនថយភព្រកី្រកបនកំរតិ ។ ដូច
េនះកំេណីនខពស់មនិែតងែត ចកត់បនថយភព្រកី្រក េទ មអ្រ ែដលបនបង្ហ ញេនះេទ។ 

 វធិនគម្ល តភព្រកី្រក បង្ហ ញថមនភគរយជេ្រចីនៃនពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ េនកនុង្របេទស
កមពុជ(សូមពិនិតយេមលី ង២.១ខងេលី)។ ្របសិនេបីករំតិភព្រក្ីរកមនអ្រ  ២ដុ ្ល រកនុង
មយួៃថង េនះវ ិ លភពៃនភព្រកី្រកេកនីេឡងីដល់៥៨% េហយីភព្រកី្រកនិងភពងយរងេ្រគះ
គឺេនែតខពស់។ 

 វបិត្ដេិសដ្ឋកិចចសកលេ កកលពីេពលថមីៗេនះបនប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់អ្រ កំេណីនែដល
េពលបចចុបបននេនះកំពុងែតថយចុះ និងមូល ្ឋ ន្រគឹះជំរុញ កំេណីនក៏្រតវូបនគិតគូរផងែដរ។12 ដូច
េនះ ង ២.២ បង្ហ ញ អ្រ កំេណីនរបស់្របេទសធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ែដលេនះ ចបេងកនី
វ ិ លភពៃនភព្រកី្រក ្របសិនេបីេយងីពឹងែផ្អកែតេទេលីកេំណីនែតមួយមុខគត់។ 

                                                            
12 េមីល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (2010) 
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លទធផលរបស់ករអេងកតេនះគឺថទនំក់ទំនងរ ងកំេណីន និងភព្រកី្រកមិនែតងែតសីុសង្វ ក់គន  
េនះេទ ែដលកំេណីនជភពចបំច់ បុ៉ែន្ដមិនែតងែតជលកខខណ្ឌ ដ៏មន្របសិទធភពសំ ប់ករកត់បនថយ 
ភព្រកី្រកេនះេទ។ េលីសពេីនះេទេទៀត ពីេ្រពះគំេ ងកេំណីនបនធ្ល ក់ចុះ ដូចេនះេយងី្រតូវរងច ំ
សេងកតេមលីថេតីេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត  េលីភព្រកី្រកែដលកំពុងែតមនដំេណីរករ ចសំេរច
បនែដរឬេទ។ ដូចេនះ ជករសំខន់ ស់េដីមបែីស្វងយល់ និងេធ្វីយ៉ង ឱយកេំណីនផ្ដល់ ផល
្របេយជន៍ដល់ជន្រក្ីរក។ ្របសិនេបយីន្ដករែបងែចកផល្របេយជន៍មនបញ្ហ  គួរែតមនករ កំណត់ 
និង យតៃម្លេលីដេំណីរករចបស់ ស់ៃនករែបងែចក្រទពយសមបត្ដិ និង្របក់ចណូំល ករឧបតថមភសងគម 
និង ករចំ យ ធរណៈ។ ទស នៈែដលថ្របសិនេប ី រចនសមព័នធែបងែចកេនដែដល (ឧទហរណ៍ 
េមគុណ Gini) ដូចេនះកំេណីនខពស់ ចឈនេទដល់ករកត់បនថយភព្រក្ីរកមន ្របសទិធជង េបីមនិ
ដូចេនះេទ មិន ច្រទ្រទង់កមពុជបនេនះេទ។ 
 
តារាងទ ី២.៣៖ វធិនករវសិមភព៖ េមគុណ Gini 
 
តំបន់ 1993/94 1997 2004 2007 

ភនំេពញ 0.39 0.46 0.37 0.34 

តំបន់ទី្រកុង 0.44 0.44 0.44 0.47 

តំបន់ជនបទ 0.27 0.33 0.34 0.36 

្របេទសកមពុជ 0.38 0.42 0.30 0.43 

 

្របភព៖ NIS (2010) ង៣.៥ 
ដូចែដល ង ២.៣ បង្ហ ញថ វសិមភពែដលបនបង្ហ ញេ យ Gini បនេកីនេឡងីជនរិន្ដរន៍ 

កនុងអំឡុងេពលថមីៗេនះ។ កំេណីនខពស់េនកនុង ថ នភពមួយែដលវសិមភពេកីនេឡងី ចកត់បនថយ 
ភព្រកី្រក្របសិនេបី្របក់ចំណូលរបស់្រគួ រ្រក្ីរកេកីនេឡងី។ ជករ្របថុយ្របថនកនុងករសននិ ្ឋ នថ
ចំណូល្រគួ រ្រកី្រកេកនីេឡងីេ យ រឥទិធពលៃនកំេណីន ដូចេនះគួរែតមនភន ក់ងរែដលគរួេ យទុក
ចិត្ដមួយែដល ចែ្របក្ល យកំេណីនេទជករកត់បនថយភព្រក្ីរក្របកបេ យនិរន្តរភព េហយីភន ក់ងរ
ដ៏សំខន់េនះដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុងេសចក្ដេីផ្ដីម គឺគរួែតករបេងកតីនូវករងរែដលមនផលិតភព។ 
ជដែដលៗ មនភស្ដុ ងចបស់ ស់ែដលថ្របេទសកមពុជកពុំងមនដេំណីរករ េលីេគលេ អភិវឌ ន៍
សហសវត  ែដលដេំណីរករេនះយតឺជង្របេទសដៃទេទៀត។ េហយីអ្វែីដល្របេទសកមពុជ ចអនុវត្ដន៍
បនល្អ្របេសរីគ ឺដំេណីរេល ីផលតិផលកនុង្រសកុសរបុមួយ េគលេ ទ១ី េទេលីករកត់បនថយភព្រកី្រក
ពក់ក ្ដ លេនកនុងេសដ្ឋកិចច្រតមឹឆន  ំ ២០១៥។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ដូចែដលករពិភក ខង
េលីបនបង្ហ ញ ករបង្ហ ញថភព្រកី្រកបនថយចុះេ យ្រគន់ែតពងឹែផ្អកេលអី្រ កំេណីន ែដលេពល
ថមីៗេនះទទួលផលប៉ះពល់េ យវបិត្ដសិកលេ ក គឺ្របែហលជករ្របថុយ្របថន។ េនកនុងបរបិទេនះ 
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មនភពចបំច់ដូចគន េដមីបែីស្វងយល់ ពីភពេផ ងគន េនកនុងវ ិ លភព្រក្ីរក កនុងចំេ ម្រកុមេផ ង
គន ៃន្របជពលរដ្ឋ និងតំបន់េផ ងៗគន ។13 

ជពិេសសរូបភពែដលមិនសរបុមួយបង្ហ ញថភព្រកី្រកកនុង្របេទសកមពុជ ជបតុភូតជនបទ 
និងមនភពខុសគន យ៉ងខ្ល ងំក្ល រ ងវ ិ លភពៃនភព្រកី្រកកនុងចំេ មតបំន់ជនបទ និងទី្រកងុ (សូម
ពិនិតយេមលី របូភព ២.៣) និងកនុងចេំ ម្រកុមមុខរបរេផ ងៗគន  (សូមពិនតិយរបូភព ២.៤)។ 
រូបភាពទី ២.៣៖ ភគរយ្របជជនជនបទ-កនុង្រកុង ទបជងែខ បនទ ត់្រក្ីរកថន ក់ជត ិ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

្របភព៖ NIS (2010) 
រូបភាពទី ២.៣៖ ភព្រកី្រកែបងែចក មសកមមភពេសដ្ឋកចិច នងិមុខរបររបស់េម្រគួ រ ឆន  ំ២០០៤ 

 
 
 
 
 
 
 

្របភព៖ ដូចមនេយងេនកនុងរបូភពទ ី៨.៤ កនុង E. Morris (2007) 
 
 
 
 

                                                            
13 ចំេពះករតសូ៊មតិ េមីល NIS-ILO (2010) 
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ដូចេនះខណៈេពលែដលវ ិ លភពៃនភព្រកី្រកសរបុបនធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ២៦% មនិែមន
មនន័យថសំ ប់្រគប់តំបន់ និង្រគប់កំរតិ្របក់ចណូំលេនះេទ ជពិេសសកសិករែដលមនកសិ ្ឋ ន 
ផទ ល់ខ្លួន និងអនកេធ្វកីិចចករផទះ។ វធិនអន្ដ គមន៍ជក់ ក់ មនភពចបំច់ ស់េដីមបេី ះ្រ យភព
្រកី្រកេនតំបន់ទី្រកងុ ជយ្រកុង និងតំបន់ជនបទ ក៏ដូចជគ្ំរទ្រកុមែដលមនមុខរបរដូចជ កសិករតូច 
ច អនកមន ជីវកមមផទ ល់ខ្លួន អនកេធ្វីកិចចករផទះ និង្រកមុងយរងេ្រគះដៃទេទៀត េនកនុងវស័ិយករងរ 

មិនផ្លូវករ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមនេគលនេយបយសងគមចបស់ ស់និងសមធម៍មយួ គឺករផ្ដល់ជូន
ធរណៈ និងកមមវធិីពេិសសែដលផ្ដល់្របក់ចំណូល និងករងរេទដល់ពលរដ្ឋ្រក្ីរក និងជនងយរង

េ្រគះ ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យទងំេនះមនិមនករស្រមបស្រមូល្រតមឹ្រតវូ បេ ្ដ ះ សនន និងមន
និរន្ដរន៍ភព ្រស័យេលីអនកផ្ដល់ជំនយួ។14 
 

េយងី ចរលំកឹេឡងីវញិ ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុងេសចក្ដេីផ្ដីមេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត  
ៃនករកត់បនថយភព្រក្ីរក គឺមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងេគលេ សំេរចបននូវ ករងរែដលមនផលិត
ភពេពញេលញ និងករងរសមរមយ (េគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រ១៌ខ)។ េដីមបេី យេសដ្ឋកចិចឈន
េឆព ះេទកន់រដ្ឋមយួែដលមនករងរេពញេលញ ទមទរេ យមនករបេងកីត និងេធ្វីេ យមននរិន្តរ
ភពកំេណីន ែដលមននមំកវញិនូវករងរែដលមនផលិតភព។ កមមវធិសីំណង់ ធរណៈេដីមបផី្ដល់
ករងរ និង្របក់ចំណូលេទដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង/ឬ អនកែដលអត់ករងរេធ្វី ដូចែដលបនេរៀប ប់
ខងេលី ចនមំកនូវភពធូរេសបយីជបេ ្ដ ះ សនន។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េដីមបសីំេរច បននូវ
េគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រខ៌ងេល ីគឺ្រតវូ មរយៈយុទធ ្រស្ដករអភិវឌ ន៍ែដលបេងកីតករងរ។ 

 

មខុរបរនងិយទុធ ្រស្ដអភវិឌ នរ៍បស់្របេទសកមពជុ 
េគលនេយបយ ្រកេលកេមើល្របេទសខងេកើត? 

 
កំេណីនេសដ្ឋកិចចខ្ល ងំក្ល របស់្របេទសកមពុជកនុងអឡុំងឆន  ំ ១៩៩៩-២០០៧ មនទំនក់ទនំងជ

មួយនឹងកំែណទ្រមង់ម៉្រកូេសដ្ឋកិចចជនំន់ទីមួយ ឆ្លុះបញជ ងំពីកិចច្រពមេ្រពៀង ទី្រកុង ៉ សុីនេ ន 
(Washington Consensus) និងេគលនេយបយេសរេីផ ងៗ  េឆព ះេទកន់សមហរណកមមយ៉ង 
ខ្ល ងំក្ល ជមួយនឹងេសដ្ឋកចិចសកលេ ក។15 មនករេលចេឡងីនូវេគលគំនិតេសដ្ឋកចិច ែដលឈនេឆព ះ
េទករេបីកចំហរេសដ្ឋកចិចទងំមូល និងេផ្ដ តេទេលីដេំណីរករកំេណីនែដលពឹងែផ្អកេលកីរនេំចញ។ 
មិនែមនជករលំបកេដីមបឈីនេទដល់កែំណទ្រមង់េគលនេយបយេផ ងៗ រចនសមព័នធេលីកទកឹចិត្ដ 
(រមួមនករបនធូរពនធ និងករេផញីរ្របក់ចំេនញេទ្របេទសកំេណីតវញិ) ្រកបខណ្ឌ បទបបញញត្ដិ និងធនធន
េដីមបេីឆព ះេទកន់យុទធ ្រស្ដ ទីផ រេសដ្ឋកិចចេសរមីយួ។ េសដ្ឋកចិចរបស់្របេទស សុីខងេកីត និង សុី
េគនយភ៍គេ្រចីន កនុងអឡុំង ជំ នដំបូងរបស់ពកួេគៃនកេំណីន គឺអនុវត្ដនូវយុទធ ្រស្ដកេំណីនែដល

                                                            
14 CDRI (2010); េមីលកររមួចំែណកេផ ងៗេនកនុងករ្រតួតពិនិតយករអភិវឌ ្របចឆំន េំឡងីវញិ 
15 េមីល CDRI (ឆន 2ំ010 , op.cil) 
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ពឹងែផ្អកកម្ល ងំពលកមមធន់ធងន់ និងករនេំចញ្របកបេ យភពេជគជ័យ េហយី ចទញផល
្របេយជន៍បនពីកររកីចំេរនីពណិជជ្ កមមកនុងអឡុំងេពលេនះ។ ្របេទសកមពុជក៏អនុវត្ដដំេណីរករ
្រសេដៀងគន  េហយីទទួលបននូវលទធផល ្រសេដៀងគន េនះផងែដរ ែដលជករពិត ស់ែដលកររកីចំេរនី
េសដ្ឋកចិចសកលេ ក រមួនឹងតៃម្លពលកមមទបេនកនុងេសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជ ជកររមួចំែនកកនុងករ
ទទួលបនភគផលកំេណីនយ៉ងសំខន់។ ករបេងកតីករងរ ជពិេសសេនកនុងមុខរបរផ្លូវករទទលួបន
ភពេជគជ័យេនកនុងវសិ័យជក់ ក់មួយចំនួនដូចជ កត់េដរ ស ្ឋ គរ នងិេទសចរណ៍ និងសំណង់។ 
កនុងនមជយុទធ ្រស្ដករងរ ែដលកេំណីនពងឹែផ្អកេលីករេលីកទឹកចិត្ដករងរ និងករនេំចញ
្របសិនេបីលកខខណ្ឌ ខងេ្រកមន អេំ យផល េនះ ចនមំកនូវករបេងកីតករងរ្របកបេ យ
និរន្តរភព។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េពលែដលលកខខណ្ឌ ខងេ្រកផទុយ េនះេសដ្ឋកចិចែដលពឹងែផ្អក
េលីករនេំចញ្រតូវ្របឈមមុខនឹងករ ធ្ល ក់ចុះដូចែដលេយងីសេងកតេឃញីកនុងអំឡុងវបិត្ដេិសដ្ឋកចិចសកល
េ កឆន ២ំ០០៨-២០០៩។ ករងរេនកនុងកលៈេទសៈេនះ មនករលំបកកនុងករផ្ល ស់ប្ដូរៃថ្លផលតិ
ែដលពក់ព័នធ ជពិេសសកនុងចំេ ម ្របេទសែដលនេំចញ និងផលិត ផលតិផល្រសេដៀងគន ។ កមមករ 
និងលកខខណ្ឌ ករងរ្រតវូបនប៉ះ ពល់េនេពល ែដលមនករ ក់ករំតិេទេលី្របក់ែខ និងសកមមភព
សហជពី។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ករងរ និង្របក់ែខរបស់កមមករ ទទួលរងនូវផលប៉ះពល់កនុងអំឡុង
េពលមនវបិត្ដិ និងធងន់ធងរជងេនះេទ េទៀត េ យ រែតករ្រគប់្រគងអ្រ ប្ដូរ្របក់េនមនកំរតិ 
េបីមិនដូចេនះេទ្របែហលជ ចមន លទធភព្របកតួ្របែជងខពស់កនុងករនេំចញសំេលៀកបំពក់។16 
 

ភពខុសគន សំខន់គឺ្របែហលជរ ង យុទធ ្រស្ដកេំណីនែដលពឹងែផ្អកេលីករនេំចញ របស់
្របេទសកមពុជ និង្របេទសេន សុី េគនយ ៍ នងិ សុីភគខងេកីតែដលេគបនបញចូ លយុទធ ្រស្ដេនះ 
េទកនុងយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ជទូេទមយួ ជមួយនឹងករផ រភជ ប់ចបស់ ស់រ ងរចនសមព័នធកនុង្រសកុៃន
ករផលតិ នងិទីផ រករងរ។ េគលនេយបយ និងតៃម្ល្រតវូបនកំណត់រចួជេ្រសចសំ ប់សហ្រគស
កនុង្រសុក និង រចនសមព័នធធនធនែដលរមួមនជំនញកនុងករេឆ្លយីតបេទនឹងឱកសនេំចញ សំ ប់
ទំនិញែដលទមទរកម្ល ងំពលកមមធន់ធងរ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ វស័ិយនេំចញសំខន់ គសឺេំលៀកបំពក់
មនទំនក់ទនំងចុះេឡងីេនកនុងករំតិមយួជមួយនឹងេសដ្ឋកិចចកនុង្រសុក។ េលីសពេីនះេទេទៀត មិនដូច
្របេទស ៊ នជិតខង វស័ិយេនះពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំក្ល េលីវនិេិយគទុនផទ ល ់ ែដលេនះមនករធ្ល ក់
ចុះយ៉ងខ្ល ងំេនកនុងអំឡុងវបិត្ដិ។ 
 

មិនែមនជេរឿងមិនល្អេនះេទែដលេយងីបញជ ក់ថករទក់ទញវនិិេយគទុនផទ ល់ជែផនកមយួៃន
យុទធ ្រស្ដវនិេិយគទូេទរបស់េសដ្ឋកចិច។ ផទុយមកវញិ ្របេទស សុីភគខងេកតី និង សុី េគនយេ៍ន 
េពលអតីតកល និង្របេទស េវៀត ម និងចនិេពលថមីៗេនះែដលព្រងីកវនិិេយគទុនផទ ល់បនេ យ 
េជគជ័យេលកីរអនុវត្ដករនេំចញ និងឧស ហកមមដ៏គួរេ យចប់ រមមណ៍របស់ខ្លួន។ េទះបីជយ៉ង
                                                            
16 ចំេពះករណីសេងខបៃនផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលេ ក ឆន  ំ2008-2009 េលី្របក់ឈនួល និងករងរេនកមពុជ                 
េមីល ចន់ ៉ រត័ន (2009) 
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ក៏េ យ ករពឹងែផ្អកេ យចំហេល ី វនិិេយគទុនផទ ល់ែដលផ្ដល់ករបែនថមតៃម្ល និងទំនក់ទំនង
ចុះេឡងីែដលមនករំតិ េទេលីករេលីកទកឹចិត្ដករងរ និងវនិិេយគកនុង្រសុក ចបង្ហ ញនូវករធ្ល ក់ចុះ 
និងភពងយរងេ្រគះរបស់េសដ្ឋកិចច។ បទពិេសធន៍ពី េគលនេយបយ ្រកេលកេមលីេ កខងេកីត 
ទមទរេ យេឃញីនូវ្រកបខណ្ឌ ទូ យជងករណីដូចកនុងែផនករអភិវឌ ន៍របស់កមពុជ។  
 

េលីសពេីនះេទៀត កនុងេសដ្ឋកិចច សុី េគនយ ៍ ចរក និរន្ដភពនូវតរំូវករករងរ ករផ្ល ស់ប្ដូរករ 
ងរ ពមីនផលិតភពទប និងករងរគម នជំនញេទករងរែដលមនផលិតភពខពស់ ែដលេនះ ចនំ
មកនូវករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់កនុងេសដ្ឋកិចច។17 េនះ្រតវូបនឆ្លុះបញច ងំយ៉ងទូ យេនកនុងចំែណក ែដល
ប្ដូរេនកនុងវស័ិយេផ ងៗកនុងករងរសរុបជមួយនឹងករធ្ល ក់ចុះនូវចែំណកកនុងវសិ័យកសិកមម និងករេកីន
េឡងីនូវចំែនកកនុងវស័ិយផលិតទេំនីប និងេស កមម។ េសដ្ឋកចិចរកីចេំរនីេនេ កខងលចិ ក៏ដូចជេនកនុង
េសដ្ឋកចិច សុី េគនយម៍នបទពេិ ធន៍ែដលេ ថករែ្រប្របលួ Lewisian េពលែដល វស័ិយទំេនីបេដីរ
តួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកីតករងរែដលមនផលិតភព។ េសដ្ឋកចិច្របេភទេនះ ភគេ្រចនីដូចជ កូេរ ៉
ខងតបូង ៃត ៉ ន់ និងសិង្ហបូរ ី វស័ិយផលតិទេំនីបរមួចែំនកជង២៥% ៃនកម្ល ងំពលកមមសរុប។ 
េ្របៀបេធៀបបញ្ហ េនះ ្របេទសកមពុជ្រតវូខិតខំបែនថមេទៀត មុននឹងករផ្ល ស់ប្ដូរ ម លំ ប់េនះ ចេលច
េចញជរូប ង (សូមេមលីរបូ ២.៥)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17 និយយជរមួ ករផ្ល ស់ប្តូររបស ់Lewisian បនេកីតមនេឡងី េនេពលែដលពលកមមហួស្របមណេនកនុងវសិ័យកសិកមមផទុះេឡងី 
និងទញយកេ យវសិ័យ (កមមន្ត ល) ទំេនីបែដលកំពុងែតរកីលូត ស់។ 
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រូបភាពទី ២.៥៖ សមសភពវស័ិយៃនតៃម្លបែនថម នងិមុខរបរពតិ (គតិជភគរយ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ NIS (២០១០); េសៀវេភសថតិិ្របចឆំន រំបស់ NIS ឆន  ំ២០០៥; ទិននន័យគណនីថន ក់ជតិរបស់ NIS ឆន  ំ២០០៨ មនបេង្ហ ះេន

េលទំីព័រ http://www.nis.gov.kh/index.php/statistics/national-accounts 
 

រូបភពខងេលីបង្ហ ញថខណៈេពលែដលចែំណក មវសិ័យៃន ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ មន 
ករផ្ល ស់ប្ដូរែដលេលចេចញជរូបេរៀង (ឧទហរណ៍ ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ករផលិតេកីនព ី ១៧ 
េទដល់ ២៧.៥% កនុងអំឡុង ឆន ១ំ៩៩៨-២០០៨) ករែបងែចកករងរៃនវស័ិយមិនឆ្លុះបញជ ងំ
ពីករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់េនះេទ។ ជពិេសស ករែបងែចកៃនកសិកមមកនុងករងរ េនែតដែដលកនុង
អំឡុងេពលទសវត េនះ។ ខណៈេពលែដលករែបងែចកកនុងវស័ិយផលិតកនុងករងរ េកីនេឡងីពីរដងកនុង
អំឡុងេពលេនះ េនែតមនកំរតិទប(៨.៦%) េដីមប្ីរសបូយកកម្ល ងំពលកមមពីវស័ិយែដលមនផលតិ 
ភពទប។ ដូចេនះ ធតុេភ្ល ះៃនែផនករេសដ្ឋកិចចកមពុជ ដូចជកំែណទ្រមង់ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ្របៃពណី 
េដីមបធីនេសថរភពម៉្រកេូសដ្ឋកិចច និងករេបីកចហំរេលឿនេឆព ះេទករអនុវត្ដ សមហរណកមមខ្ល ងំក្ល  
េឡងី និងកំេណីនែដលពងឹែផ្អកេលកីរនេំចញ ដូចែដលឥឡូវេនះេយងី ចសេងកតេឃញីជមួយនឹង 
ផល្របេយជន៍ៃន្រពឹត្ដករណ៍េនះ មិនទន់ផ្ដល់លទធផលករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់បនជដុកំំភួនេនះេទ។ 
េយងី្រតវូសគំល់េសដ្ឋកចិចកមពុជអំឡុងចុងទសវត ១៩៩០ េពលែដលែផនករអភិវឌ ន៍និងកំែណទ្រមង់
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ចប់េផ្ដីមចក់ឬស គឺមិន្រតឹមែតពយយម ្ដ រពីករខូចខតេ យស្រងគ មរយៈេពលែវងេនះេទ បុ៉ែន្ដេន
កនុងអន្ដរកលែដលឈនេទកន់េសដ្ឋកិចចពងឹែផ្អកេលីទីផ រ។  

ដូចែដលបទពិេ ធន៍អន្ដរជតិៃនអន្ដរកលែបបេនះ និងកំែណទ្រមង់េសរបីនចង្អុលបង្ហ ញ 
ឧទហរណ៍ដូចជកនុង្របេទសចិន និងេវៀត មេពលថមីៗេនះ អឺុរ ៉ុបខងេកីត និងអឺុរ ៉ុបក ្ដ លអំឡុង
ទសវត ១៩៩០ ែដលេនះទមទរេ យមនលំ ប់លេំ យ ករ្រគប់គរ្ង និងករ ម ន ្របុង្របយត័ន 
ៃនកមមវធិីកំែណទ្រមង់។ ខណៈេពលែដលវស័ិយឯកជនេលចេឡងី ជ្របភពៃនកំេណីនករងរ កំែណ
ទ្រមង់េគលនេយបយ និង ថ ប័ន សំ ប់ទីផ រករងរមន រៈសំខន់ដូចកំែណទ្រមង់កនុងវនិិេយគ
វស័ិយឯកជនផងែដរ។ ដូចេនះ ជករចបំច់ ស់កនុងករេរៀបចបំេងកីតេគលនេយបយ ្រកបខណ្ឌ
បទបបញញត្ដ ិ ករេលីកទឹកចិត្ដ និង ថ ប័នេដមីបធីនករ ្ដ រេសដ្ឋកចិចជបេណ្ដី រៗ និងករផ្ល ស់ប្ដូរ ម
លំ បេ់នកនុងេសដ្ឋកិចច េហយីេនេពលជមយួគន េនះផងែដរ ធននូវមុខងរដ៏រលូនៃនទីផ រករងរ 
និងកំេណីនករងរកនុងកំរតិខពស់។ 
 

ករពិចរ េឡើងវិញនូវយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ កនងុអំឡុងេពលេ្រកយវិបត្ដ ិ
 
វបិត្ដេិសដ្ឋកចិចពិភពេ ក ែដលមនិ្រតមឹែត ងំេសដ្ឋកចិចកមពុជេនះេទ បុ៉ែន្ដប៉ះពល់ដល់ ជរ ្ឋ

ភិបលកនុងករផ្ដួចេផ្ដីមវធិនករពិេសសេដីមបទីប់ ក ត់ផលប៉ះពល់េទេលីកំេណីន និង្របជជនងយរង
េ្រគះ។18 ្របែហលជផលប៉ះពល់វជិជមនែដលវបិត្ដិបននមំកគឺករផ្ល ស់ប្ដូរជដុំ កំភួនកនុងវធិី ្រស្ដ ជ
រ ្ឋ ភបិល និងយុទធ ្រស្ដេឆព ះេទកន់ករអភវិឌ ន៍។ េនះ្រតូវឆ្លុះបញជ ងំេនកនុង ែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ ែដលេទះបីជេយងី្រតវូសេងកតេគលេ  ែដលប៉ងទុក នងិ
េគលេ ៃនែផនករថមែីដល្រតូវបនអនុវត្ដក៏េ យ។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ បចចុបបននេនកនុង
វបិត្ដិ និងលទធភពរបស់ កនុងកររក ភពវកឹវរខងេ្រក បនែកសំរលួេឡងីវញិនូវអ្រ  កំេណីនែដល
ថយចុះ និងេធ្វីែផនករេដមីបេីឆព ះេទកន់យុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ទូលទូំ យ ែដលផ្ល ស់ប្ដូរ ពីយុទធ ្រស្ដ
កំេណីនែដលពងឹែផ្អកេលីករនេំចញែតមួយមុខគត់។ េនបចចុបបននភពែដលបនែកសរំលួ យុទធ ្រស្ដ
ចតុេកណ (ជំ នទ២ី) នឹង្រតវូបនអនុវត្ដបន្ដ េហយី ទិភពខពស់បផុំត គឺករបន្ដកត់បនថយភព
្រកី្រក។ េ យមនិេបះេចលនូវេគលេ ៃនេសថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងភពេបកីចំហរៃនេសដ្ឋកិចច ែផន
ករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម មនករផ្ល ស់ប្ដូរេនកនុងគំរូអភិវឌ ន៍ៈ 
 ករកត់បនថយភព្រកី្រក មិនែមន្រតឹមែតេដរីតនួទីៃនកេំណីនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ដជទ្រមង់ៃន
កំេណីនជពិេសស មរយៈករេផ្ដ តសំខន់េលី ករអភិវឌ ជនបទ 

 ឧបសគគេលីកេំណីនទូលទូំ យ មិន្រតូវបនបំបត់ មរយៈេសថរភព និងេសរភីពេនះេទ គឺ
ទមទរេ យមនករខតិខំ្របងឹែ្របងេឆព ះេទកន់ករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ ករអភិវឌ ជំនញ 
និងករបេងកីតករងរ។ 

                                                            
18 Cf. CDRI (2010); ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមមឆន  ំ2009-2013 
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ដូចេនះករចំ យម្ដងេហយីម្ដងេទៀតេលីកសិកមមែដលមនគេំ ងបេងកីតពី ៧៨ ពន់ នេរៀល 

កនុងឆន  ំ២០០៩ ដល់ ១២៨ ពន់ នេរៀលកនុងឆន ២ំ០១៣ ្រសេដៀងគន េនះែដរករែបងែចកករអភិវឌ ន៍ 
ជនបទ នឹងេកីនេឡងីព ី ៥៤.៥ ពន់ នេរៀល េទដល់ ១២១.៧ ពន់ នេរៀលកនុងអំឡុងេពលដូច 
គន េនះ។្របសិនជបនបញចូ ល នឹងអនុវត្ដបនសមរមយ សំេណីែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបនន 
នឹងផ្ល ស់ករេផ្ដ តករយកចិត្ដទុក ក់ពកីរពឹងែផ្អកខ្ល ងំក្ល េលីកេំណីនែដលពងឹែផ្អកេលីករនេំចញេទ 
ជំហរខ្ល ងំមួយេលីករអនុវត្ដជនបទ។ ពីេ្រពះភព្រក្ីរកកនុង្របេទសកមពុជគឺបតុភូតជនបទ េយងី ច 
កត់បនថយភព្រក្ីរកបនេលឿន។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ េគលនេយបយេផ្ដ តេលីកសិកមម សមទិធផល 
កសិកមម ក៏ដូចជកសិឧស ហកមម ្រតូវបនេគសងឈមឹថ នឹងផ្ដល់នូវកេំណីនជដុកំំភួន ចេលីសពីត្រមូវ 
ករ និងបេងកីតករងរេនកនុងេសដ្ឋកចិច។ កំេណីនែដលពឹងែផ្អកេលីដីធ្ល ី ្របសិន្រតូវបនគ្ំរទេ យ 
ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ជំនញ និងបេចចកវទិយសមរមយ ចទក់ទញវនិិេយគ និងគ្ំរទករនេំចញ 
កសឧិស ហកមម។ 
 

ករផ្ល ស់ប្ដូរ្រសេដៀងគន េនះេនកនុង ទិភពេគលនេយបយ ក៏ឆ្លុះបញច ងំយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍
ទូលទូំ យ ដូចែដលមនភ័ស្ដុ ងបញជ ក់េនកនុងករណីៃន្របេទស សុីខងេកីតកនុងជំ នដំបូងៃនករ
អភិវឌ របស់ពកួេគ។ ករវនិេិយគកសិកមម កំែណទ្រមង់ដីធ្ល ី  និងករអភិវឌ ន៍ជំនញេនកនុង្របេទស
ទងំេនះធននូវ្របសិទធភព និងចណូំលខពស់េនកនុងវសិ័យ និង ចេលសីពីតរំូវករែដល ចឈនដល់
កំេណីនឧស ហកមម។19 ្របេទសកមពុជមនគុណសមបត្ដិកនុងកំេណីនែដលពងឹែផ្អកខ្ល ងំេលីដីធ្លី និងករនំ
េចញ ែដល ចនមំកនូវករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់វធិីជេ្រចនី។ យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ទូលំទូ យមយួជ
មួយគន នឹងករអភវិឌ ន៍េ យមន្របសិទធភពៃនេគលនេយបយវសិហមជឈករ ចបេងកតីករងរេ្រចនី
ជងកនុងអំឡុងេពលថមីៗេនះ។ ជមួយនឹង្រកបខណ្ឌ  ៃនទស នៈអភិវឌ ន៍ថម ី យុទធ ្រស្ដជតិស្តីពមុីខរបរ 
ចបញចូ ល និងសេំរចបននូវបេងកីនករងរៃនកំេណីន។ 

 
យុទធ ្រស្ដកេំណីនែដលបេងកីតករងរផ្ដល់ រៈសំខន់ដល់េសដ្ឋកចិច្របេទសកមពុជមួយចំនួន 

ដូចជៈ 
 ករបេងកតីករងរែដលមន្របក់ចំណូលខពស់ និងមនផលិតភព ភគេ្រចនី មរយៈវនិិេយគ
ឯកជន មិន្រតឹមែតគ្ំរទករកត់បនថយភព្រកី្រកេ យនិរន្តរភពេនះេទ បុ៉ែន្ដរ ចកត់បនថយ
ឧបសគគ រេពីពនធៃនរ ្ឋ ភិបលេដមីបគី្ំរទកមមវធិសំី ប់ជន្រកី្រក អនកអត់ករងរេធ្វ ីនិងជនងយ
រងេ្រគះ។ 

                                                            
19 ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម op. cil, ងទី ១៤ ទំព័រទី ៩៨ 
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 ករបេងកតីករងរេ យមនផលិតភពេដីមប្ីរសបូយកអនកគម នករងរេធ្វ ី ឬមនករងរមិនជប់
ប់ ចបេងកីនផលិតភពករងរ ្របក់ចំនូលខពស់ និងភពចល័តៃនករងរ និង នេំ យមន

ករផ្ល ស់ប្ដូររចនសមព័នធ។ 
 ករបេងកតីករងរវស័ិយផ្លូវករ េទះបីជកនុងសហ្រគសឯកជន និង ធរណៈក៏េ យក៏ ច
ធននូវកិចចសនយករងរដល់កមមករែដល ចផ្ដល់មូល ្ឋ នមួយេដមីបបីន្ដេទករងរសមរមយ។ 
 
េលីសពេីនះេទៀត ត្រមវូករេ យមន យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបនិងករងរ និងករបញចូ លែផន

ករ េគលនេយបយបេងកីតករងរេទកនុងយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ជត ិ គឺអ្វីៗែដលបនបង្ហ ញេ យករ
េប្ដជញ ចិត្ដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលចំេពះេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រក៌មពុជ ែដលេពលេនះដូចែដលបន
បង្ហ ញខងេលី ្រតវូបន កចូ់លកនុងករសំេរចបននូវករងរមនផលិតភពេពញេលញ និងករងរ
សមរមយ ែដល្រតលប់មកវញិ ចេធ្វេី យមនករកត់បនថយភព្រកី្រក្របកបេ យចីរកល (េគលេ
អភិវឌ ន៍សហសវត ទ ី 1)។ យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមុខរបរ មួយក៏ជឧបករណ៍សំខន់េដីមបី ម ន និង
យករណ៍ េលីករងររបស់្របេទស នងិករអនុវត្ដទីផ រករងរ ែដលបនធនេ យករេប្ដជញ ចតិ្ដ
ចំេពះអនុសញញ របស់ILO េលខ១២២ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្ដលស់ចច ប័ន។ 
 

្រកបខណ្ឌ មលូ ្ឋ នរបស ់យទុធ ្រស្តជតសិ្តពីីមខុរបរនិងករងរ 
 

វតថុបំណងសំខន់របស់ យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ គឺផ្ដល់នូវករគ្ំរទដល់អនកេរៀបចំ
េគលនេយបយ ៃដគូសងគម និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀតកនុងករបេងកតីនូវ្រកបខណ្ឌ រមួគន ៃនេគលនេយ
បយ និងកមមវធិឈីនេទដល់ដំ កក់លៃនករងរេពញេលញ ែដលមនករេគរពសិទធនិេយជក នងិ 
និេយជតិេពញេលញ។ ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ថន ក់ជតិមយួ ចជួយដល់ ជរ ្ឋ ភបិល េដីមប ី
ក់ករងរេនចំនុចក ្ដ លៃនករេធ្វីេគលនេយបយសងគម និងេសដ្ឋកិចចរបស់ពកួេគ និងផ្ដល់ រ

ធតុដល់ករេប្ដជញ ចិត្ដរបស់ពួកេគកនុងករេលីកកមពស់េគលបំណងៃនករងរេពញេលញ និងសមភព ៃន
ករងរ មរយៈជំេរសីសម្រសបមួយៃនេគលនេយបយសងគម និងេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជ មរយៈករ 
បេងកីត ថ ប័នមន្របសិទធភព និង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ដចបំច់។ 
 

ករគូស ស នូវករ្របឈមរបស់ករងរ កនុងន័យបរមិណ និងគុណភព មរយៈស្ដង់ រ និង 
ករ្របេមេីមលី (េ្រកមករសននិ ្ឋ នេផ ងៃនកេំណីនសរុប និង មវស័ិយ និង កំេណីនករងរ) ចផ្ដល់ 
មូល ្ឋ នបឋមៃន ១. យតៃម្លថេត ីេគលនេយបយេពលបចចុបបនន មវស័ិយនិងថន ក់ជតិ ចសេំរច 
បនេគលេ ែដលបនកំណត់កនុង ករ្របេមីេមលីបនកំរតិ  និង ២. េរៀបច្ំរកបខណ្ឌ េគលនេយ
បយបេងកីតករងរេដមីបសីំេរចបននូវសក្ដ នុពលបេងកីតករងរៃនកំេណីន។ ករ្របេមីេមីល េលី្រជងុៃន 
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តំរូវករ ចទមទរេ យមនករេឆ្លយីតបនឺងករគិតគូរពី្រជងុៃនករផគត់ផគង់ ដូចជភពមនករងរ 
េធ្វីៃនកម្ល ងំពលកមម េនកនុងែផនករករងរែដលបនបេងកីត។ 
 

យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ ្រតូវបនគ្ំរទជឯក រេគលនេយបយសំលឹងេទ
ខងមុខ ្រសបគន នឹងែផនករអភិវឌ ន៍ជត ិ ែដល ក់េចញកនុងឥរយិបថ្រគប់្រជុងេ្រជយ និងពិ ្ដ រ នងិ
េគលបំណងទក់ទងនឹងករងរសំ ប់រយៈេពលមធយម(និយយចំេពះអំឡុងែផនករ ៥ឆន )ំ។ េនះគួរែត
្រតូវបនបែនថមេ យែផនករ/កមមវធិៃីនសកមមភព េដីមបទីទលួបនេគលបំណងែដលបនកំណត់ ជ
សននិ ្ឋ ន យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនងិករងរ ចផ្ដល់៖ 
 ករ យតៃម្លៃនករ្របឈមសំខន់ៗរបស់ករងរ និងអត្ដសញញ ណៃន ទភិព 
 កំណត់េ យពិ ្ដ រ ជមួយនឹង្រកបខណ្ឌ ចបស់ ស់មួយៃនករផ្ដួចេផ្ដមីេគលនេយបយ និង
វធិនករ្រគឹះែដល ចទទលួយក(បែនថមេល ី ឬជំនួសេ យវធិនែដលមន្រ ប់) េដីមបេី ះ
្រ យករ្របឈមជ ទិភព 

 គំនិតែដល ចៃនបញ្ហ ខងេលេីដមីបផី្ដល់ជថវកិ និងយន្ដករហរិញញវតថុ (ជមួយនឹងករយល់ៃន 
លំ ប់ ទិភពេ យតៃម្លរបស់ពួកេគ និង (សងគម) ្របេយជន៍ពីករវនិេិយគ។20 
 
ករេរៀបច ំនិងករបេងកីតៃន យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរ ទមទរេ យេឃញីមននូវវធិី ្រស្ដរូម 

និង្រសបជមយួ និង បញចូ លេទកនុង ្រកបខណ្ឌ ែផនករជតិ។ េ យមនិចបំច់បញជ ក់ ករបេងកតីករងរ
ច្រតូវបនជះឥទិធពលេ យេគលបណំង មរយៈេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ក៏ដូចជេគល

នេយបយវមិជឈករ និងតំបន់។ គុណភពៃនករងរ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជេរឿយៗ មរយៈ ្រកបខណ្ឌ
បទបបញញត្ដ ិនិងេគលនេយបយ ថ ប័នែដលសមរមយ និងេគលនេយបយសងគម។ ដូចេនះ យុទធ ្រស្ត
ជតិស្តីពីមុខរបរនិងករងរ ែដល្រគប់្រជុងេ្រជយ និងែផនករសកមមភពចបំងទមទរេ យមនករ
សិក ពិ ្ដ រេដីមបបីញជ ក់លទធផលករងរៃនេគលនេយបយេផ ងៗគន  និងករពិេ្រគះេយបល់ កនុង
ចំេ ម្រកសួង និងភន ក់ងរេផ ងគន  និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀត21 េលីេគលនេយបយចមបង 
និងកំែណទ្រមង់កមមវធីិ។ 
 

កនុងែផនកខងេ្រកម ករសិក ផ្ដល់ចនុំចទូលំទូ យៃនធតុសំខន់ៃន យុទធ ្រស្តជតសិ្តីព ី
មុខរបរ សំ ប់កមពុជ ដូចជវធិី ្រស្ដេដីមបពី្រងកីេគលនេយបយ បញ្ហ ្របឈមករងរ និងេគល 
នេយបយេផ ងេទៀតែដល ចទទួលបននូវគុណភព និងបរមិណៃនករងរ។ 
 
៣. ភព្របឈមករងរ និងសក្ដ នុពលទីផ រករងរ 

                                                            
20 Cf. Hausmann, Rodrik និង Velasco, <ករទទួលបនសិទធិេ គវនិិចឆ័យ>។ ហរិញញវតថុ និងករអភិវឌ , ែខមីន ឆន  ំ២០០៦ 
21 េវទិកអន្តរ្រកសួង្រតូវបនបេងកីតេឡងី េនកនុង្របេទសជេ្រចីនែដលមនបេងកីតយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមុខរបរ 
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ករផ្ដល់នូវចនុំចសំខន់ៃនេគលនេយបយបេងកីតករងរ និង ទីផ រករងរ េនកនុងយុទធ ្រស្ដ

កំេណីនែដលគ្ំរទអនក្រកី្រក ជករចបំច់ ស់េដីមបែីស្វងយល់ និង យតៃម្លករ្របឈមករងរ និង 
ទីផ រករងរៃនេសដ្ឋកិចច។ កន់ែតមន រៈសំខន់េទៀតកនុងេសដ្ឋកចិចដូចជ្របេទសកមពុជ ែដលកពុំង 
ឈនេឆព ះេទកន់តួនទីែដលពឹងែផ្អកេលទីីផ រករងរ។ េគលនេយបយករងរ និងេគល 
នេយបយទីផ រករងរ ែដលមន្របសិទធភព ច្រតវូបនបរយិយ ្របសនិេបីមូល ្ឋ នែដលែផ្អកេលី
បទពិេ ធន៍ និងករប៉ន់្របមណ ករ្របឈមករងរ ្រតូវបនបេងកីតេ យសមរមយ។ េនះធន
នូវករបេងកតី្របព័នធទិននន័យ និងករក ងចំេនះដឹងែដលមន រៈសំខន់សំ ប់ករសំេរចចិត្ដេលីករេធ្វី
េគលនេយបយ និងករ ម នសូចនករករងរ និងទីផ រករងរ ក៏ដូចជទមទរេ យមនករ
សទង់មតិនិងករវភិគទនិនន័យដូចែដលបនេធ្វីេនកនុង្របេទសភគេ្រចីនសំ ប់អនុវត្ដេន្របេទសកមពុជ។22 
 

ភព្របឈមែផនកមុខរបរ 
 េតីករ្របឈមករងរគរួ្រតូវេ ះ្រ យេ យវធិី កនុងេសដ្ឋកចិច្របេទសកមពុជ? េតី ្រតូវបន
កំណត់បរមិណេ យវធិី ? អវត្ដមនៃនទិននន័យជ្របព័នធេលីទីផ រករងរ និងករងរ គឺ មនករ
លំបក ែដលទមទរេ យមនករទញេសចក្ដសីននិ ្ឋ ន និងករពឹងែផ្អកេលីស្ដង់ ចស់។ ្រតវូែតមន
ករទទលួ គ ល់ថករបេងកតីករងរ មិនែមនជេរឿងងយ្រសួលេនះេទ និង្រតូវបង្ហ ញ មរយៈមុខងរ
ៃនសក្ដ នុពលទីផ រករងរ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ មុខងរៃនសក្ដ នុពលទីផ រករងរមនភពសមុគ
ម ញេ យ រករែចកជែផនកៃនទីផ រករងរ ែដលមនករបត់បង់ទីផ រ និងវស័ិយមនិផ្លូវករមន 

ចំនួនេ្រចីន។23 
 

េនកនុងេសដ្ឋកិចចរកីចេំរនី ទីផ រករងរ មនកររកីចេំរនីខ្ល ងំ និងមុខងរទផី រករងរមនភព 
រលូន ករពិចរ ដំបូងេលីេគលនេយបយេនកនុងេសដ្ឋកចិចទងំេនះគឺ ករកត់បនថយនូវភពអត់ករ 
ងរេធ្វ ី េនេពល ែដលអ្រ អត់ករងរេធ្វេីកនីេឡងីដល់ចំនុចែដលមិន ចទទួលយកបន។24 ជ 
ចំេនះដឹង និង សំ ប់ែដនកំណត់ៃនករប៉ន់្របមណភពអត់ករងរេធ្វភីពអត់ករងរេធ្វីកនុង្របេទស 
កំពុងអភិវឌ ន៍ភគេ្រចីនមនកំរតិទប។ េនកនុង្របេទសកមពុជផងែដរ អ្រ ៃនភពអត់ករងរេធ្វីមន 
កំរតិទបយ៉ងខ្ល ងំ សូមបែីតទបជងែដលមិន ចទទួលយកបន កនុងន័យៃនអ្រ អត់ករងរេធ្វ ី (សូម 
ពិនតិយេមលីរូបភពទ ី៣.១ ខងេ្រកម)។ 

 
 

                                                            
22 បចចុបបននេនះ NIS ្រតូវបនចប់អនុវត្តេនកនុងករអភិវឌ ទិននន័យជ្របព័នធ ជពិេសស មរយៈករែណនេំឡងីវញិនូវករ្រសង់មតិ LF 
23 Cf. Godfrey et al (2001) ចំេពះករឆ្លុះបញច ងំមន្របេយជន៍ស្តីពីករកំណត់ចរកិលកខណៈ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនទីផ រករងរេន
កមពុជ 
24 េនអឺរ ៉ុប េផ្ត តេទេលីករបេងកីនសមម្រត្របជជនេទនឹងមុខរបរ; េនកនុងសនធសិញញ  Lisbon 



32 

 
 
 
រូបភាពទី ៣.១៖ អ្រ អត់ករងរេធ្វ ី(គតិជភគរយ) កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨  
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ NIS (២០១០) 
 
 
 

 
ដូចេនះ េយងីកត់សំគល់ថអ្រ អត់ករងរេធ្វែីដលបនកត់្រ េនឆន  ំ២០០៨ គ ឺ១.៦% ែដល

ថយចុះព ី ៥.៣%កនុងឆន  ំ ១៩៩៨។ េនកនុងបរបិទេនះ ករកត់បនថយភពអត់ករងរេធ្វី េ យចំហរ
ជេគលេ  េគលនេយបយ/ករអភិវឌ ន៍មួយែដលខុសឆគង។ អនកវភិគភគេ្រចីនបង្ហ ញថេសដ្ឋកចិច្
មនចំណូលទបែតងែតមនបញ្ហ ជមួយកម្ល ងំពលកមមេលីសត្រមវូករ ែដលជេរឿយ្រតវូបនចត់ទុកថ 
មិនមនករងរ្រគប់្រគន់។ េនកនុងអវត្ដមនៃន ភពអត់ករងរេធ្វី និងធន ៉ ប់រងសងគម នេំ យមន
ករែបងែចកករងរឆ្លុះបញច ងំនូវករងរែដលមនផលិតភពទប និងភពអត់ករងរេធ្វខីពស់ ែដលេនះជ
ពិេសសេនកនុងវស័ិយកសកិមម (និងជនបទជទូេទ) និងេនកនុងេសដ្ឋកិចចមិនផ្លូវករភគេ្រចីន។ រូបភព
ខងេលីពនយល់ពីភពខុសគន នូវភពអត់ករងរេធ្វែីដលបនកត់្រ ជផ្លូវករ(១.៦%)និងវ ិ លភពៃន
ភព្រក្ីរក(៣០%) េនកនុងេសដ្ឋកចិច។ សូមកត់សំគល់ថ ភពមិនទក់ទងនឹងករប៉ន់ ម នកំរតិអត់
ករងរេធ្វ ី ែតងែតមនករធ្ល ក់ចុះែដល ចកត់សំគល់បន េនកនុងកំរតិែដលបន ម ន ជពិេសសភព
អត់ករងររបស់យុវវយ័។ េយងី្រតូវសេងកតផងែដរថ េទះបីជមនករធ្ល ក់ចុះយ៉ងេលឿននូវភពអត់
ករងរេធ្វី ក៏អ្រ អត់ករងរេធ្វរីបស់យុវជនេនែតចត់ទុកថមនសមម្រតយ៉ងខពស់ េធៀបនងឹកម្ល ងំ
ពលកមមែដលអត់មនករងរសរុប។25 
 

្របសិនេបីរ ្ឋ ភិបលេនែតេផ្ដ តេលីករសំេរចបននូវេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត រទី៌ ១.ខ 
ៃនករងរេពញេលញ និងករងរសមរមយ ករ្របឈមករងរ ច្រតូវបនេកតីេឡងីខុសៗគន ។ េនកនុង
                                                            
25 េមីល NIS (2010) 
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អវត្ដមនៃនសូចនករមយួ សូចនករចរំុះ ច្រតូវបនេ្រប្ីរបស់េដីមបី ម នករអនុវត្ដករងរ។ េនកនុង
បរបិទេនះ ដំេណីរករេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត ទ១ី.ខ ច្រតវូបន ម នេនកនុងសូចនករ
ទងំបួនែដលបនេសនីរេឡងីេ យUN។ េយងី្រតូវកត់ចំនថំ គម នចំនុចកំណត់ែដលបនយល់្រសប
មួយៃនេគលេ  ែដល្រតវូែតទទលួបនេនះេទ ែតមនដំេណីរករជក់ែស្ដងកនុងេគលេ នីមួយៗ។ ដូច
េនះសូម្រកេលកេមលី ថ នភពបចចុបបននរបស់្របេទសកមពុជេលីសូចនករទងំេនះ។ 
 
១.សមម្រត្របជជនេទនងឹករងរ (EPR)៖ ជវធិនែដលេ្របីេដីមបចីង្អុលបង្ហ ញ សមម្រតៃន
្របជជនកនុង យុេធ្វីករ េហយីមនករងរេធ្វ។ី សំ ប់ករណី្របេទសកមពុជ រូបភពទ៣ី.២ ផ្ដល់
សមម្រត មិនបូកសរុបនូវេភទ កនុងអំឡុងឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨។26 

 
រូបភាពទី ៣.២៖ សមម្រត្របជជនេទនឹងករងរ មពលករែដលមន យុចប់ពី ១៥ េឡងីេទ 

(គតិជភគរយ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ដូចែដលរូប ៣.២ បង្ហ ញ EPR ទងំមូលេកនីេឡងីពី ៧៣% េទ ៧៧% កនុងអំឡុងេពល
ែដលបនកណំត់។ ខណៈេពលែដលគម្ល តេយនឌ័រ បនធ្ល ក់ចុះEPR របស់្រស្ដីេនែតទបជងបុរស។ 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ តៃម្ល EPR បង្ហ ញកំរតិខពស់លមមៃនករអនុវត្ដករងរ ជមួយនឹងអ្រ កំេណីន
ករងរជិត ៣.៦% កនុងទសវត  ែដលខពស់ជង កំេណីនកម្ល ងំពលកមមែដលមន ៣.៣%។ និនន ករ
េនះចង្អុលបង្ហ ញនូវករធ្ល ក់ចុះនូវភពអត់ករងរេធ្វីដូចែដលេយងីសេងកតខងេលី។ ឧបសគគចំបងៃន
សូចនករេនះ គឺថខណៈេពលែដលករងរបនេកនីេឡងី េយងីមិនចបស់ថេតី មនផលតិភព និង
មន្របក់ចណូំលខពស់កំរតិ  និងេតី ទក់ទងដល់ករកត់បនថយភព្រក្ីរក និង/ឬភពងយរងេ្រគះ
ៃនកម្ល ងំពលកមមេ យវធីិ ។ 
 

                                                            
26 េមីល NIS (2010) ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតបែនថម 
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២.្របជជនងយរងេ្រគះ៖ ILO េ យនយិមន័យ្របជជនងយរងេ្រគះថអនកែដលេធ្វីករកនុង្រគួ រ
ែដលមិនទទលួបន្របក់កំៃរ និងពលករែដលពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯង។ សំ ប់្របេទសកមពុជ ជនងយរង
េ្រគះមនដល់េទ ៨២.៥% ែដលធ្ល ក់ចុះពី ៨៦.៨% េនកនុងឆន  ំ១៩៩៨(សូមេមលីរូបភពទី ៣.៣)។ 
 
រូបភាពទី ៣.៣៖ ថ នភពមុខរបរ (គិតជភគរយ ម យុ) កនុងអំឡុងឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ NIS (2010), ងទ ី១៨។ មុខរបរងយរងេ្រគះ = “កមមករែដលពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯង” + “កមមករជយួករងរ្រគួ រ
ែដលមិនបនទទួលកៃ្រម” 
 

ករធ្ល ក់ចុះេនះគេឺ យ រករធ្ល ក់ចុះ នូវកមមករែដលពងឹែផ្អកេលីខ្លួនឯង ខណៈេពលែដល 
កររមួចែំនករបស់កមមករជួយ្រគួ រេ យមនិទទលួ្របក់កំៃរ បនេកីនេឡងី២% ែតចំននួ្រស្ដីកនុងករងរ
្របេភទេនះធ្ល ក់ចុះេទះបីជកនុងកំរតិទប។ 
 

ដូចេនះ ខណៈេពលែដល្របជជនងយរងេ្រគះមនតួេលខចបស់ ស់ េយងី ចសេងកតេឃញី 
ថ មនចនំនួេ្រចនីេទះបីជមន EPR ខពស់ក៏េ យ។ ភពងយរងេ្រគះ ចមនទ្រមង់េផ ងគន ៈ 
្របក់ចំណូលតិច ឱកសករងរទប លទធភពកនុងករទទលួបន្របក់កមច ី ក៏ដូចជអសន្ដសុិខខពស់ 
និងកង្វះនូវកិចចគពំរសងគមជ្របព័នធ ឬសំ ញ់សុវតថិភពសងគម។ សូចនករែដលសក្តសិមបំផុតគកឺរ
ែស្វងរកចណូំល និងនិនន កររបស់ពកួេគ ែដលរូបភព្រតវូបនបង្ហ ញកនុងរូបភពទី ៣.៤។ 
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 រូបភាពទី ៣.៤៖ ករទទលួបនចណូំល្របចៃំថងជមធយមពិត្របកដរបស់កមមករងយរងេ្រគះ  
(ែខវចិឆកិ ឆន  ំ២០០០ = ១០០) កនុងអឡុំងឆន  ំ២០០៤-២០១០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ទិននន័យចបព់ីែខសី  ឆន  ំ២០០៩ បនពី CDR វ ៉ុល ១៤, េចញេលីកទី ២ ស្រមប់ែខេម  ដល់ ែខមិថុន ឆន  ំ
២០១០; ទិននន័យមុនរយៈេពលេនះបនពី CDR វ ៉ុល ១៣ េចញេលីកទ ី៤ ស្រមប់ែខតុ  ដល់ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ២០០៩ 

 
ដូចែដលបនបង្ហ ញកនុងរូបភពខងេល ី ទិននន័យករសទង់មតិបង្ហ ញថ្របក់ចំណូលមធយមពិត 

្របកដ ៃន្រកុមកមមករងយរងេ្រគះ(េលីកែលងេនកនុងករងរ ងសង់) ធ្ល ក់ចុះជ្របចចំប់ ងំពីឆន  ំ
២០០៨ បនទ ប់ពីមនករេកីនេឡងីព ី ឆន  ំ ២០០៤ ដល់ ២០០៧។ ្របក់ចំណូលពតិ្របកដបនធ្ល ក់ 
ចុះជលំ ប់ ែដលនេំ យមនករេកនីេឡងីកនុង CPI។ 
 
៣.ជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ៖ មនបញ្ហ លំបកកនុងទនិនន័យ កនុងករប៉ន់្របមណជន្រកី្រកែដល
្របកបករងរ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ គឺជសមម្រតដ៏សំខន់ៃន្របជជន
ែដលបំេរកីរងរ េហយីេធ្វីេម៉ងករងរធមម (ឬេលីសេម៉ងករងរធមម ) កនុងមួយៃថង បុ៉ែន្ដមិន ចរក
្របក់ចំណូល្រគប់្រគន់េដមីបឆី្លងផុតពី ែខ បនទ ត់្រកី្រក។ ទមទរេ យមន កម្ល ងំពលកមមសមរមយ 
និងករសទង់មតិ្របក់ចំណូល្រគួ រ និងករចំ យ្រគួ រ េដីមបដីងឹពីចនំនួជន្រកី្រកែដល្របកបករ
ងរ។27 ែផ្អកេទេលីទនិនន័យសទង់មតិ28ែដលមន្រ ប់មួយចំនួន សូចនករមយួចនំនួ ច្រតូវបន្របមូល
អំពជីន្រកី្រកែដល្របកបករងរ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ (សូមពិនិតយេមីលរូបភពទ ី៣.៥)។ 
 

                                                            
27 េមីល N. Majid (2001) ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមពីនីតិវធីិ និងករប៉ន់្របមណឆ្លង្របេទសអំពីជន្រកី្រកែដល្របកបករងរ 
28 េមីល SES 2004 ឆន  ំ២០០៩ 
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រូបភាពទី ៣.៥៖ ជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ (1.25$ កនុងមយួៃថង) ម ថ នភពករអប់រ ំនងិមុខរបរ ឆន  ំ
២០០៤ (គតិជភគរយ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របភព៖ EMP/TRENDS (ទនិនន័យែដលមិនបនផ ព្វផ យ) 
 

រូបភពបង្ហ ញករប៉ន់្របមណមួយចំនួនៃនជន្រកី្រកែដល្របកបករងរ ( ១.២៥ ដុ ្ល រកនុង ១ 
ៃថង) ែដល ច់េ យែឡកពី ថ នភពករអប់រ ំនិងមុខរបរ។ េនកនុងន័យ ថ នភពករអប់រ ំជភសភុ ង
អនកែដលមនចេំនះដឹងទបជងបឋមសិក  មនអ្រ ខពស់(៤១%)។ កនុងចេំ ម្របេភទករងរ
េផ ងៗគន  ពលករពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯង (៣៦%) និងអនកជយួកិចចករ្រគួ រែដលមិនបនទទួល្របក់កំៃរ 
(៤១.៤%) ែដលជចំននួេ្រចីនបផុំតៃនជន្រកី្រកែដល្របកបករងរ។ ្របេភទពលករែដលទទួលបន 
្របក់កំៃរក៏បង្ហ ញនូវសមម្រតខពស់ៃន ជន្រក្ីរកមនករងរផងែដរ (៣៤%)។ ដូចេនះខណៈេពល 
ែដលនយិមន័យទូេទ (ILO) ៃន្របជជនងយរងេ្រគះ មនចំននួ ៨២% ែដលេ្រចីនជងពក់ក ្ដ ល 
ៃន្របជជនទងំអស់ ច្រតូវបនចត់ទុកថជជន្រកី្រកែដល្របកបករងរ។ េ យ រកង្វះៃនទិននន័យ 
និង្របេភទចបស់ ស់ គឺ ចមនភពខុសគន បន្ដចិបន្ដួចកនុងករប៉ន់្របមណភព្រកី្រក ជន្រកី្រកែដល
្របកបករងរ និង្របជជនងយរងេ្រគះ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គម នភពមនទិល មួយែដលថ 
ករងរមិនេទៀតទត់ និង/ឬ ខ្វះផលិតភព និងមន្របក់ចំណូលទប េនមនកំរតិខពស់េនកនុងេសដ្ឋកិចច 
កមពុជ។ 
 
៤.ផលិតភពករងរ៖ ករេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមមមនិបនេពញេលញ និងករងរែដលមន្របក់
ចំណូលទបនេំ យមនផលិតភពទបេនកនុងេសដ្ឋកចិច។ េនកនុងករណីកមពុជ កនុងអំឡុងេពលថមីៗព ី
១៩៩៨-២០០៨ បនបង្ហ ញនូវអ្រ កំេណីនគួរេ យចប់ រមមណ៍ េនកនុងវស័ិយភគេ្រចនីៃន
េសដ្ឋកចិច។ ផលិតភពករងរ (គិតជដុ ្ល រ) បនេកីនេឡងី្របែហល ៥%ជសរុប (កំនត់ចំ ៖ំ 
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ករងរបនេកីនេឡងី ៣.៦% កនុងអំឡុងេពលដូចគន េនះ)។29 ផលិតភពករងរមិនមនភពេសមីគន
េន មវសិ័យេនះេទ។ (សូមពនិិតយេមីល ងទី ៣.១)។ 
 

តារាងទ ី៣.១៖ អ្រ កេំណីន្របចឆំន ជំមធយមៃនតៃម្លបែនថមពតិកនុងពលករមយួនក់ (គតិជេរៀល) 
កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៤-២០០៨ 

 
 1994-1997 1998-2004 2005-2008 

Period average 

1994-2008 

សរបុ 1.8 1.6 6.9 2.9 

កសិកមម -2.2 -0.9 3.9 0.6 

ករផលិត 16.1 -8.0 11.3 2.8 

ែរ ៉ 0.0 6.5 10.5 7.2 

េផ ងៗ 8.9 -3.4 5.2 0.9 

     

្របភព៖ គណនេ យធនគរពភិពេ ក  ទិននន័យេសដ្ឋកិចចកមពុជ 
 

ផលិតភពរយៈេពលែវងកនុងកសិកមម (១៩៩៤-២០០៨) មន្រតឹមែត ០.៦ េទះបីជមនករ 
េកីនេឡងី ៣.៩ េនកនុងឆន  ំ ២០០៥-០៨ ក៏េ យ។ វស័ិយេនះែដល្រសូបយកេ្រចីនជង ២/៣ 
ៃនកម្ល ងំករងរ ទមទរេ យមនកររក ផលិតភពករងរខពស់ េដីមបេីលីកកពំស់ចំណូល និងជីវភព
រស់េន និងកត់បនថយជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ។ េនះកន់ែតមន រៈសំខន់េដីមបធីនករផ្ល ស់ប្ដូរ
មលំ បេ់នកនុងេសដ្ឋកចិច មរយៈករេកីនេឡងី នូវផលេលសីត្រមូវករេនកនុងវស័ិយកសិកមម។ េយងី

េឃញីមនករេកនីេឡងីជបេណ្ដី រៗនូវ្របក់កំៃរករងរ ករេកនីេឡងី្របក់កំៃរកនុងវស័ិយកសិកមម នងិ
ផ្ល ស់ប្ដូរកម្ល ងំពលកមមពវីស័ិយផលតិភពទប េទផលិតភពខពស់។30 ទ្រមង់កំេណីនេនៃថងអនគត ជ
ពិេសស បនទ ប់ពីវបិត្ដ ិនឹងទមទរេ យអនុវត្ដករអភិវឌ ន៍ទងំេនះ មរយៈកំេណីនែដលបេងកីន 
ករងរ និងសំេរចបនផលិតភពេនកនុងេសដ្ឋកិចច។ 
 

ភព្របឈមករងរេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូចេនកនុង្របេទសកពុំងអភវិឌ ន៍ជេ្រចនី នឹងមន 
ភពមិនចបស់ ស់េនកនុងេពលអនគត ជពិេសស េពលកត់បនថយភពអត់ករងរេធ្វី (ែដលមន 
អ្រ ទប១.៦%) ឬក៏បេងកនីសមម្រត្របជជនែដលមនករងរេធ្វ ី (មនអ្រ ខពស់្របែហលជ 
៨០%) ែដលនេំ យមនភព្របឈមេគលនេយបយ។ 

ទក់ទងនងឹសូចនករទងំ៤ ៃនេគលេ អភវិឌ ន៍សហសវត  (េគលេ ទ ី១.ខ) ៃនករសំេរច
បននូវ “ករងរមនផលតិភពេពញេលញ នងិករងរសមរមយ” គគឺម នេគលេ កំណត់កនុងករសំេរច
                                                            
29 េមីល NIS (2010) ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតបែនថម, op.cit. 
30 េមីល Godfrey et al. (2001) 
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បនេនះេទ ែដលេយងី ច ម នដំេណីរករៃនសូចនករនីមួយៗ។ េលីសពេីនះេទេទៀត ជំ នេទ
កន់ករងរែដលមនផលិតភពេពញេលញ គឺមនទំនក់ទំនងេទនឹងកំេណីនៃនករងរែដល មន្របក់
កំៃរ និង/ឬ ករងរវសិ័យផ្លូវករេនកនុងេសដ្ឋកិចច មិនថករងរែដលទទួល្របក់កំៃរកនុងវសិ័យ កសិកមម 
និងវស័ិយជនបទ វស័ិយឧស ហកមមទេំនីប ឬវសិ័យ ធរណៈេនះេទ។ ដូចបទពេិ ធន៍ជ ្របវត្ដិ
្រស្ដ បនបង្ហ ញថកេំណីនករងរវស័ិយផ្លូវករ គឺជភព្របឈមែដលទក់ទងេទ នឹងករផ្ល ស់ប្ដូរ
មលំ ប់េនកនុងេសដ្ឋកចិច និងករផ្ល ស់ប្ដូរករងរពីវស័ិយមនផលិតភពទបេទវស័ិយែដលមនផលតិ

ភពខពស់។ ករផ្ល ស់ប្ដូរផលិតភពករងរេនះធននូវករ ម នកំេណីនករងរ េហយីមនភពបត់
ែបនករងរកនុងវស័ិយេផ ងៗ េ យបនពិ ្ដ រដូចែដល ចេធ្វីេទបន ែដលេនះទមទរេ យមនករ
បេងកីតនូវករសទង់មតកិម្ល ងំករងរជេទៀតទត់ និង្របព័នធទិននន័យែដលពក់ព័នធ។  
 

អវត្ដមនៃន្របព័នធទិននន័យ្រតឹម្រតូវមួយ និង្រកបខណ្ឌ ម នករងរ ករ្របឈមេនកនុង 
្របេទសកមពុជគឺករបេងកតីករងរបែនថមសំ ប់កម្ល ងំពលកមមែដលអត់ករងរ (១.៦%) និងកំេណីន 
កម្ល ងំករងរបែនថម (៣.៣%)។ កំេណីនករងរ ៣.៧% កនុងអំឡុងឆន  ំ ១៩៩៨-២០០៨ ( NIS 
២០១០) ច្រគប់្រគន់េដីមបេី ះ្រ យជមួយកំេនីនកម្ល ងំករងរ។ េយងី្រតវូកត់ចំ ថំេនះ ចេធ្វ ី
េទបនេពលែដលកំេណីន ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុជិត ៩%។ េពលបចចុបបននេនះ ផលិតផលកនុង្រសុក 
សរុបេកនីេឡងីកនុងកំរតិ ៦%កនុងអំឡុងេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ (រមួបញចូ លអ្រ ភពបត់ែបនៃន 
ករងរ និងកម្ល ងំពលកមម) ែដលកេំណីនករងរ្របែហលជ ២.២% ែដលទបជងអ្រ កំេណីនកម្ល ងំ 
ពលកមម។ េលីសពេីនះេទៀត ដូចែដលេយងីបនដឹង ករងរភគេ្រចនី គឺមិនមនផលិតភពសមរមយ 
និង្របក់កំៃរទប ែដលនេំ យមនសមម្រតខពស់ៃន អនក្រកី្រកែដលកំពុង្របកបករងរ (ពិនិតយេមលី
ខងេលី)។ ភព្របឈមករងរ ទមទរេ យមនករបញចូ ល ករបេងកតីករងរែដលមនផលិតភព
សំ ប់កម្ល ងំពលកមម្របេភទេនះ។ 

 
សក្ដ នុពលទផី រករងរ 
 

ករ្របឈមករងរមិន ចេឃញី មរយៈ ចំនួនសរបុ និងេគលេ បនទ ប់បន េំនះេទ។ ករ 
បេងកីតករងរ(យុទធ ្រស្ដករងរ) ច្រតវូបនរកេឃញីអំពីករែស្វងយល់នូវសក្ដ នុពលទផី រករងរ។ 
និនន ករ និងករផ្ល ស់ប្ដូរ កនុងករអនុវត្ដករងរ ចេលចេចញ មវធិី ្រស្ដជេ្រចីន ជពិេសស ច
េយងេទេលី ថ នភពៃន្រកុមមុខរបរ ច់េ យែឡកេផ ងៗ បរមិណ និងគុណភព ៃនករងរែដល
្រកុមទងំេនះមន។ ករណ៌េនះ ច្រតូវបនឆ្លុះបញជ ងំ មរយៈ ្របក់ឈនួល និងចំណូលេផ ងៗ 
កំរតិជំនញ និងករអប់រ ំ ភពចល័ត(ជលកខណះបុគគល និងវសិ័យ) ធមមជតិៃនករេរសីេអីង 
សុវតថិភព្របក់ចំណូល/ករងរ នងិ កង្វះករងរសមរមយេផ ងៗែដល្រកុមនីមួយៗ ចជួប្របទះ។ 
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េនកនុង្របេទសកមពុជ មនរបយករណ៍ និងករសិក ជេ្រចនី ែដលផ្ដល់ករឆ្លុះបញច ងំេលី 
ទស នៈជេ្រចីនៃនសក្ដ នុពលទផី រករងរ។31 អវត្ដមនៃនទនិនន័យសទង់មតជិ្របច ំ ដូចជករសទង់ 
មតិកម្ល ងំពលកមម មនករលំបកចំេពះករសេងកត និងនិនន ករចបស់ ស់។32 សក្ដ នុពលទផី រ 
ករងរវជិជមន ចសេងកតេឃញីកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករផ្ល ស់ប្ដូរវជិជមនែដលេកីតមនកនុងទីផ រករងរ។ 
សូចនករខ្លះេនកនុងជំ នដំបូងៃនករអភិវឌ ន៍្របេទស ជឧទហរណ៍ គឺករព្រងីកកេំណីនករងរ 
កនុងវស័ិយផ្លូវករ ករែបងែចក្របក់កៃំរកនុងវសិ័យកសិកមម ផលតិភពពលកមមកនុងវស័ិយេផ ងៗជពិេសស 
កនុងចំេ មអនកមនមុខរបរខ្លួនឯងកនុងវសិ័យកសិកមម និងវសិ័យមនិផ្លូវករ ករផ្ល ស់ប្ដូរ្របក់កំៃរ និងក 
ររក្របក់ចណូំល និងឥទិធពលកនុងករចល័តៃនករងរ មវស័ិយ ករអភវឌិ ជំនញ ករផ្ល ស់ប្ដូរជវជិជមន 
កនុងលកខខណ្ឌ ករងរ។ េយងី្រតូវកត់សំគល់ថសក្ដ នុពលៃនទីផ រករងរទងំេនះ ទក់ទងេទនងឹ 
ទ្រមង់ៃនកំេណីន និងករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់កនុងេសដ្ឋកចិច។ 
 

ដូចបនបង្ហ ញខងេលី ករយល់ដឹងសម្រសបមយួនូវសក្ដ នុពលទីផ រករងរ គមឺន រៈ 
សំខន់សំ ប់ករបេងកតីយុទធ ្រស្ដ និងេគលនេយបយទីផ រករងរ។ ករសិក មួយចំនួនផ្ដល់ករ 
យល់ដងឹខ្លះៃនសក្ដ នុពលទីផ រករងរេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

 
ជឧទហរណ៍ករេផ្ដ តករយកចិត្ដទុក ក់ និងករពិនិតយបែនថម៖ 

 
 កំេណីនករងរកនុងវស័ិយផ្លូវករគគឺួរេ យចប់ រមមណ៍កនុងអំឡុង ១៩៩៨-២០០៧ បុ៉ែន្ដេយងី
្រតូវកត់ចំនថំកំេណីនេនះ្រតូវបនកត់្រ ចប់ព ី មូល ្ឋ នតូចបផុំត និងមួយភគកនុងវសិ័យកត់
េដរ សំណង ់ស ្ឋ គរ និងវសិ័យេទសចរណ៍។ ករងរកនុងវសិ័យទងំេនះបនទទួលរងផលប៉ះ
ពល់យ៉ងធងន់ធងរេ យវបិត្ដេិសដ្ឋកិចចពភិពេ ក េហយីវស័ិយ ធរណៈ មិនផ្ដល់ក្ដសីង មឹេ្រចនី
សំ ប់ករងរកនុងអនគតភ្ល មៗេនះេទ។ កំេណីនករងរកនុងវសិ័យផ្លូវករ ែដលមន រៈសំខន់
ចំេពះករផ្ល ស់ប្ដូរទីផ រករងរ ទមទរេ យមនករេបីកទូ យែថមេទៀត។ 

 ្របក់កំៃរករងរកនុងវស័ិយកសិកមមនូវែតមនកំរតិទប។ កំេណីនៃនផលិតភពកសិកមម ែដលសម
េហតុផល(៣.៩%) កនុងឆន ២ំ០០៥-០៨ ទមទរេ យនិរន្ដន៍ភព/ករេកនីេឡងី និង 
សកមមភពពណិជជកមមខ្ល ងំក្ល េឡងី និងឧស ហូបនីយកមមជនបទពក់ព័នធនងឹកសឧិស ហកមម 
គឺមន រៈសំខន់ ស់កនុងករបេងកីន្របក់កៃំរករងរកនុងវសិ័យកសិកមមជពិេសស និងតំបន់
ជនបទជទូេទ 

 ករផ្ល ស់ប្ដូរជវជិជមនកនុងករទទួលបន្របក់កៃំរ និង ្របក់ចំណូលពតិ្របកដ ជេរឿយៗបង្ហ ញ
ករេកីនេឡងីៃនតំរូវករកម្ល ងំពលកមម និងជរំុញេ យមនភពចល័តៃនករងរ េទះបីជេ យ
មនករលុបបំបត់នូវកង្វះជំនញក៏េ យ។ េនះឆ្លុះបញជ ងំសញញ មួយៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់

                                                            
31 េមីល Morris (2005); NIS (2010); Godfrey et al (2001); EIC (2007) ស្រមប់ទស នវសិ័យេផ ងៗេទេលីសក្ត នុពលករងរ។ 
32 ដូចជ្របក់ឈនួល និងចលភពៃនករងរ; Cf. Godfrey et al (2001) 
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កនុងទីផ រករងរ និងេសដ្ឋកិចច។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ខណៈេពលែដលករផ្ល ស់ប្ដូរជវជិជមន
ខ្លះ ចេជឿជក់បន ( Godfrey២០០១) ឆប់រហ័សេពកកនុងករសននិ ្ឋ នថករផ្ល ស់ប្ដូរ ម
លំ ប់េនះ កំពុងមនដំេណីរករ ជពិេសសករផ្ល ស់ប្ដូរករងរេចញពីវស័ិយមនផលិតភព
ទប។ ដូចែដលេយងីបនសំគល់ពីមុខមក ្របក់កំៃរ និង្របក់ែខ (េលីកែលងចំេពះកមមករ
សំណង់) េកីនេឡងីរហូតដល់ឆន  ំ២០០៨ េហយីបនទ ប់មកធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំ។ 

 ករចល័តរបស់បុគគលកនុងករងរជេរឿយៗ េ យ រក ្ដ ជរុំញ ែដលខុសគន ពីករចល័តេ យ
ក ្ដ ទក់ទញ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ មនចំ ក្រសុកកនុង្របេទសេ្រចនី ជមួយនឹងករផ្ល ស់
ប្ដូរករងរេទកន់តំបន់រងុេរឿងជង និងេទតំបន់ទី្របជុំជន េដមីបរីកករងរ និង្របក់ចំណូល
្របេសីរជង។33 កនុងករណីជេ្រចីន ពួកេគធ្ល ក់ខ្លួនកនុងេសដ្ឋកចិចមិនផ្លូវករ ឬក៏បែនថមេទេលទី្រមង់
មិនផ្លូវករ ៃនករេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម។ ចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទសបនេកីនេឡងី ក៏ដូចជ
្របក់បេញញីរពីពលករេទសន្ត្របេវសន៍(សូមពនិិតយេមលីរបូភពទី ៣.៦)។ េទះបីជយ៉ង ក៏
េ យ ចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស េនមនកំរតិទបេបេី្របៀបេធៀបេទ្របេទសជិតខងែដល
នេំចញកម្ល ងំពលកមម េនកនុងតំបន់។34 

 
រូបភាពទី ៣.៦៖ ្របកប់េញញីរបស់ពលករេទសន្ត្របេវសន៍ កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ WDI 

 
 មន្រកុមជក់ ក់មួយចំនួន កនុងទីផ រករងរែដលែតងែតជបួ្របទះជមួយនឹងឧបសគគេ្រចនីេន
កនុងករងរ ឧទហរណ៍ ្រស្ដី និងយុវជន។ ខណៈេពលែដល EPR របស់្រស្ដ ី ដូចែដលបនេធ្វីករ 

                                                            
33 េមីល CDRI (2007) ជពិេសសពក់ព័នធនឹងគំរូ និងផលវបិកៃនេទសន្ត្របេវសន៍យុវជនខងកនុង្របេទស។ 
34 េមីល ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ/អងគករពលកមមពិភពេ ក (2010) 
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អេងកតពីមុន ពួកគត់្រគបដណ្ដ ប់ករងរែដលមន្របក់កំៃរទបេនកនុងសង្វ ក់ករងរ។35 ភព
អត់ករងរេធ្វរីបស់យុវជន គឺេនមនកំរតិខពស់ េហយីចែំនក យុវជនែដលអត់មនករងរេធ្វ ីេទះ
បីជកំពុងធ្ល ក់ចុះ ក៏េនែតមនជង ៥០ % េនកនុងឆន  ំ២០០៨ ែដរ(សូមពិនិតយេមីល ងទ ី
៣.២) 

 
តារាងទ ី៣.២៖ ចែំណកយុវជនែដលគម នករងរេធ្វេីនកនុងភពគម នករងរសរបុ (គតិជភគរយ) 
 

យុពី 15-24  1998 2000 2001 2004 2008 

ទំងពីរេភទ 58.3 60.8 59.6 58.6 52.3 

បុរស 62.4 69.5 73.1 66.7 57.8 

្រស្តី 55.2 54.6 51.0 50.8 47.9 

      

្របភព៖ NIS (២០១០) 
 

 ករអភិវឌ ន៍ទីផ រករងរជវជិជមន ចមនទំនក់ទំនងជមួយ មិន្រតមឹែតជកររក្របក់
ចំណូលេ យបនេ្រចនីបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ដជលកខខណ្ឌ ករងរល្អ្របេសរី និងករងរ្របកបេ យ
គុណភពផងែដរ។ កំេណីនករងរកនុងវស័ិយផ្លូវករ ជពិេសស កររតឹបន្ដឹងទផី រករងរ ច
េដីរតួនទីជបុេរលកខខណ្ឌ េដមបីេលីកកពំស់ និងតនួទីកនុងករចរចររបស់កមមករនិេយជតិ ជ
ពិេសស ទក់ទងស្ដង់ រករងរសនូល និងសន្ដិសុខករងរ/្របក់ចំណូល។ នេពលកន្លងមក 
ករផ្តល់េស គពំរសងគមេន្របេទសកមពុជ េនមនកំរតិេនេឡយី េទះបីជេនកនុងវស័ិយ 
ឯកជនផ្លូវករក៏េ យ ករផ្តល់េ យមនែតេនកនុងវស័ិយខ្លះកនុងករងរវស័ិយ ធរណៈ និង
ឯកជនមួយចនំួនបុ៉េ ្ណ ះ។35 

 
៤. េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងមុខរបរ 
 

េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច មនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករជែជកែវកែញក ជពិេសស 
កនុងអំឡុងទសវត ន៌ឆន  ំ១៩៨០ និង ១៩៩០ េពលែដល្របេទសកំពុងអភវិឌ ន៍ភគេ្រចីន ែដលេនេ្រកម 
លកខខណ្ឌ កមចីៃនវទិយ ថ នេ្របតតុនវូត (Bretton Woods) ្រតូវបនជំរុញឲយអនុវត្ដវធិនចបស់ ស់
េដីមបេី យមនេសថរភព និងេសរភីព ែដលជចនុំចក ្ដ លកនុងករបេងកីត្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
ម៉្រកូេសដ្ឋកចិច។36 េគលគនំិតៃនេគលនេយបយែដល្រតូវបនបេងកីតមន តួនទីយ៉ងសំខន់មួយគត់

                                                            
34 NIS/ILO (2001) 
35 ករណីេគលករណ៍េនពីេ្រកយកំែណទ្រមង់ទងំេនះ សូមេមីល របយករណ៍អភិវឌ ន៍ពិភពេ ក ឆន  ំ១៩៩១ និងេមីល Williamson 
(1997) 
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ៃនេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច គឺកររក េសថរភពតៃម្ល ( កយស័ពទថមេី ថ “ករេផ្ដ តសំខន់េលី
អតិផរ ”) និងជឧបករណ៍សំខន់ កនុងករសំេរចបននូវេគលបំណងេនះគ ឺ េគលនេយបយ
អ្រ ករ្របក់។37 េដីមបេី យតៃម្លមនភព្រតឹម្រតវូ ្របេទសកពុំងអភិវឌ ន៍មួយចំនួនែដលសថិតេ្រកម
ឥទិធពលៃន Washington Consensus ្រតូវបនជំរុញេ យរក វធិន រេពីពន្ឋ និងគណនីចរន្តេ យ
បនតឹងែតង។ េលីសពេីនះ េដីមបរីក និរន្ដន៍ភពេសថរភពម៉្រកេូសដ្ឋកចិច សមម្រត បំណុលផលិតផល
កនុង្រសុកសរបុរបស់្របេទស ្រតូវបនកនំត់ជេសថរភពបែនថម(ជទូេទតិចជង៥០%)។38  
 

កមមវធិកីំែណទ្រមង់ម៉្រកូេសដ្ឋកចិចេនកនុង្របេទសកមពុជ បនចប់េផ្ដីមយ៉ងមុឹងម៉ត់កនុងអំឡុងឆន  ំ
១៩៩៩-២០០៣ ដូចេនកនុង្របេទសកពុំងអភវិឌ ន៍ជេ្រចនី ែដលជេគលគំនិតម៉្រកូេសដ្ឋកិចចៃន 
វទិយ ថ ន Bretton Woods។39 កំែណទ្រមង់ដំបូង្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនេពលបញចប់ករហុ៊មព័ទ្ឋែផនក 
េសដ្ឋកចិចេនឆន  ំ ១៩៩៣។ មុនេពលេនះ កមពុជបនេធ្វីហរិញញ្របទនថវកិចំេពះឱនភពចំ យរបស់
ខ្លួន ែដលេធ្វីេ យមនអតិផរ យ៉ងខពស់ (១២១% កនុង ១៩៩១)។40  

ជៃចដនយ េនកនុងអំឡុងេពល េនះក៏េយងីសេងកតេឃញី ដុ ្ល ររូបនីយកមមៃនេសដ្ឋកចិចបនេកីន
េឡងីជមួយនឹងករបត់បង់នូវទនុំកចតិ្តជ ធរណៈ និងអន្ដរជតិ េលីរូបិយប័ណ្ណកនុង្រសកុ។ េសដ្ឋកចិច
កមពុជេនែតពងឹែផ្អកេលី្របក់ដុ ្ល រ ទងំេលីករប្ដូរ្របក់ និងកររក តៃម្លែដលជង៩៧%ៃន្រទពយសកមម
របស់ធនគរ្រតូវបនគិតជដុ ្ល រ ខណៈេពលែដលករអនុវត្ដេសដ្ឋកចិចកមពុជជេរឿយៗ ្រតូវបនវនិចិឆ័យ
កនុងេគលបណំងែដលបនបង្ហ ញ (េពលគ ឺ េសថរភពម៉្រកេូសដ្ឋកិចច) ករ យតៃម្លមួយេផ ងេទៀតៃន
េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជមេធយបយទប់ ក ត់ ជពិេសសេ្រកមឧបសគគៃនេសដ្ឋកិចចែដល
្រគប់្រគងេ យ្របក់ដុ ្ល រ។ 
 

សចូនករែដលបន្រពមេ្រព ង 
 

េសថរភពម៉្រកូហរិញញវតថុៃន្របេទសកមពុជមនេសថរភពល្អមុនេពលែដលករេកីនេឡងីនូវតៃម្ល
រ និងេ្របង េនឆន  ំ២០០៧ និង ២០០៨ (សូមពិនិតយរូបភពទ ី៤.១)។  

 
 
 
 

                                                            
37 ចំេពះករទទលួ គ ល់របស់ IMF ពីតំែណងេនះ សូមេមីល Blanchard (2010) 
38 កំែណទ្រមង់េគលនេយយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ែដល្រតូវបនែណនំ មរយៈកមមវធីិករេធ្វីឲយមនេសថរភពែដលមនផលប៉ះពល់យ៉ង
សេមបមីេទេលេីសដ្ឋកិចចកំពុងអភិវឌ ន៍ មិន្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឲយអនុវត្តេទ។ េមីល Easterly (2002); Muqtada (2010) 
39 េមីល ជួន រុន(2010) 
40 េមីល ជួន រុន(2010) ទំព័រទី ៥៣ 
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រូបភាពទី ៤.១៖ អតផិរ  ឱនភពថវកិ និងតុលយភពគណនីចរន្ត (គតិជភគរយ)  
កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៣-២០០៨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ គណនេ យ IMF ឆន  ំ២០១០ ចំេពះអ្រ អតិផរ ជមធយម ទិនននយ័េសដ្ឋកិចចកមពុជរបស ់ADB  
ចំេពះតុលយភពគណនីចរន្ត និងករេលីសៃន/ឱនភពថវកិទងំមូល 

 
កររកិំលៃនអ្រ អតិផរ មធយមកនុងអំឡុងេពល៣ឆន  ំចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៩៩ គឺមនចនូំនមួយ

ខទង់ (រ ង ០ ដល់ ៦ %)។ អ្រ េនះបនេកីនេឡងីជខ្ល ងំេនឆន  ំ ២០០៧ និងបន្ដេកីនេឡងី 
(ដល់្របែហលជ១៩% កនុងឆន ២ំ០០៩)41 េពលែដលវបិត្ដិេសដ្ឋកចិចសកលេ កជះឥទិធពលដល់្របេទស
កមពុជ និងជេពលែដល មនវបិត្ដិចណីំ រ និងេ្របង។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ឱនភព រេពីពនធ្រតូវ
បនទប់ ក ត់កនុងអំឡុងឆន  ំ ១៩៩៩-២០០៧ មរយៈករ្រគប់្រគងករចំ យ ធរណៈ មទំ ប់ 
េហយីបនទ ប់ពេីនះឱនភព ថវកិចប់េផ្ដីមេកីនេឡងី។ េនកនុងឆន  ំ២០០៩ ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្ដេិសដ្ឋកចិច
ពិភពេ កទមទរេ យមនករចំ យេ្រចនី ែដលនេំ យមនឱនភពថវកិយ៉ងធងន់ធងរ។ ឱនភព
គណនីចរន្តែដលមនកំរតិទប (ជករពិត េលីសពីត្រមូវករេនឆន  ំ២០០៦) ក៏មនករេកនីេឡងី ដល់ 
១២%ៃន កនុងឆន  ំ២០០៩ ែដលករនចូំលេ្រចនីជងករនេំចញែដលបនធ្ល ក់ចុះ)។ 
 

ជតុលយភព េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិចែដលេផ្ដ តេលីេសថរភព មទំ ប់  ចរក  
េសថរភពតៃម្លេ យសមេហតុផលជពិេសសកនុងអឡុំងឆន ១ំ៩៩៩-២០០៧ និងឱនភពចំ យ្រតូវបន 
ទប់ ក ត់ មរយៈករកំរតិសម្រសបេលីករចំ យ ធរណៈ េហយីេសដ្ឋកិចចមនតុលយភពគណនី 
ចរន្ត េ យ រករេកនីេឡងីនូវករនេំចញផលតិផលសំេលៀកបំពក់។ ្រសបេពលេនះ ដូចែដល
េយងីបនេធ្វកីរអេងកតមុនេនះបន្ដិច េយងីេឃញីថ កនុងអំឡុងេពលែដលផលិតផលកនុង្រសុកសរុបេកនី
េឡងីកនុងអ្រ ែដលគរួេ យចប់ រមមណ៍ វ ិ លភពៃនភព្រកី្រកបនធ្ល ក់ចុះ។ ជករពិត ស់ 
្របសិនេយងី្រកេលកេមីលភ្ល មៗ កំែណទ្រមង់េសថរភពបនជួយកមពុជកនុងករសំេរចបននូវ ថ នភព
ម៉្រកេូសដ្ឋកចិចែដលនមំកនូវវនិិេយគ កំេណីន និងករកត់បនថយភព្រក្ីរក។ េទះបីជយ៉ង ក៏
                                                            
41  ជរ ្ឋ ភិបល (2010), op.cit. ងទី ៩ ទំព័រទី ៩៣ 
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េ យ មនគំនិតែដលថ ខណៈេពលែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនចត់វធិនករេដីមបធីននរិន្ដភពនូវ
េសថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច កំេណីនបនបង្អ ក់េ យ រេហតុករៃចដនយេផ ងៗ។42 ជសំខន់ េ យ រ
វបិត្ដិហរិញញវតថុ ឧបករណ៍ម៉្រកេូសដ្ឋកិចច ែដលបនេ្រប្ីរបស់េដមីបរីក េសថរភព គឺសថិតេនេ្រកមសពំធ។ 
ករេបកីចំហរ និងេសរភីពៃនេសដ្ឋកិចច មិន្រតវូបនកំនត់េ យកររតឹបន្ដឹងហរិញញវតថុ ឬេ យ ថ ប័ន 
និងបទបបញញត្ដិែដល ចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ៃនវបិត្ដិបន្របេសីរជងេទ។43 ដុ ្ល ររូបនីយកមមៃន
េសដ្ឋកចិច ចេធ្វីេ យបត់ផល្របេយជន៍ និងសមតថភពរបស់ធនគរជតិ កនុងករេដីរតួនទីជអនក
េ យខចចុីងេ្រកយ និង “ករបត់បង់នូវេគលនេយបយរូបិយវតថុឯក ជយ ែដលទងំអស់េនះ កំរតិនូវ
សមតថភពកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងវបិត្ដខិងេ្រក”។44 
 

េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច កេំណើ ន នងិមខុរបរ 
 

វធិី ្រស្ដែតមួយគត់ៃនេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច (រក េសថរភពតៃម្ល) ដូចែដលអនុវត្ដ
ជមួយកមមវធិេីធ្វីេ យមនេសថរភព េនែតជ នភ័ិយមួយៃនករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកចិចកមពុជ។ ដូច
េនះ ទមទរេ យមនករគិតគូរេឡងីវញិ េទេលេីគលេ េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច ជពិេសស 
ករេប្ដជញ ចតិ្ដរបស់្របេទសកមពុជកនុងករសំេរចបន នូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត  េគលេ ករងរ
េពញេលញ និងករងរសមរមយ ែដលទមទរេ យមន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 
រមួបញចូ លគន ជមួយេគលេ ចំរុះ េ យពងឹែផ្អកេលី ថ នភពជក់ ក់របស់កមពុជ។ ្របេទស សុភីគ
ខងេកីត កនុងអំឡុងទសវត រ ៍ ១៩៧០ និង១៩៨០ បនបង្ហ ញថទស នៈចំរុះ ែដលមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន
ម៉្រកេូសដ្ឋកចិច ្រតូវបនសំេរចជរមួជមួយនឹងករគ្ំរទេគលនេយបយេទេល ី ករសន  ំ វនិិេយគ 
កំេណីន និងករបេងកីតករងរ។45 មនករេកនីេឡងីនូវករតស៊ូមត ិ ពីសំ ក់្រកុមេផ ងៗ េដីមបកុីំ
េ យចនុំចក ្ដ លៃនករងរ សថិតេនកនុងទ្រមង់ៃនេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច ដូចែដលករ
អនុវត្ដន៍មុនេពលចប់េផ្ដីមៃន Washington Consensus46។ 
 

េគលបំណងករងរកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច ្រតូវសម្រសបជមួយនិរន្ដន៍ 
ភព និងករសំេរចបនតរំូវករសរុប។ ធតុសំខន់មយួៃនតំរូវករសរបុ គឺ សមម្រត I/ផលិតផលកនុង
្រសកុសរុបែដលមនចេន្ល ះពី ២០% ដល់ ២៤% កនុងអំឡុង ឆន  ំ២០០៣-២០០៩47 និងជំរញុេ យមន

                                                            
42 េមីល Jalilian និង Reyes (2010) ែដលត ៉ េ យបញចុ ះបញចូ លថកំេណីនេនកមពុជគឺេ យ រែតកលៈេទសៈអំេ យផល 
(ដូចជទីផ រធនៃនវសិ័យកត់េដរេ្រកម MFA និង GSP) ែដលជេគលនេយបយេធ្វីឲយមនេសថរភព។ 
43 េមីល IMF (2009) ផងែដរ 
44 Cf. Jalilian និង Reyes (2010) ទំព័រទី ៣៨ 
45 េមីល Khan & Muqtada (1997) ; Muqtada (2003) 
46 Bruton (១៩៩៧) អះ ងថករបន្ត “ត្រមូវករករងរជចីរភព” ្រតូវែតសថិតេនេលីចំណុចសំខន់ៃនេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 
47  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (2010) ទំព័រទី ២២ និងទំព័រទី ៩៣ 
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កំេណីនផលិតផលកនុង្រសកុសរុប ្របែហលជ៩%។ ជំ នៃនកំេណីនរបស់្របេទសកមពុជែបបេនះ ច
នឹងលំបកកនុងកររក និរន្ដន៍ភពេនេពលអនគត (ពីេ្រពះ ICORs នេពលបចចុបបនន  ចនឹងេកនី
េឡងី្របែហលជ២.៣) ្របសិនេប ី I/ផលិតផលកនុង្រសកុសរុប មិនេកីនេឡងី ពី ២៨-៣០% េទេនះ។ 
អ្វីែដលជបញ្ហ សំខន់គថឺ សមម្រតសន ជំតិ ក៏ដូចជសមម្រត I/ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ 
ែដល្រតវូគ្ំរទេ យ្របភពបរេទស េនះករសន បំរេទស គឺ ១២%ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប កនុងឆន  ំ
២០០៨ ខណៈេពលែដលវនិិេយគទុនបរេទសជិត ៤៧%ៃនវនិេិយគទុនសរបុៃនេសដ្ឋកចិច។ ករពឹងែផ្អក
ដ៏េលីសលប់ៃន I/ផលិតផលកនុង្រសកុសរុប េលី FDIs ែដលធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំកនុងអំឡុងឆន  ំ២០០៩មក 
ចប៉ះពល់ដល់វនិេិយគទុនឯកជនកនុង្រសុក។ ដូចេនះ្របសិនេប ី េនកនុងបរយិកសបចចុបបននេននឹង

ថកល់ ឬក៏ថយចុះ េនេពលខ្លីៗខងមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជគរួ ក់េចញនូវ I/ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ 
ែដលនងឹថកល់កនុងអំឡុងឆន  ំ២០០៩-២០១៣47 (សូមេមលីរូបភពទី ៤.២)។ 
 

រូបភាពទី ៤.២៖ ករវនិេិយគ ធរណៈ នងិឯកជន (គតិជភគរយ GDP)  
កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៤-២០១៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ដូចមនេយងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិបចចុបបននឆន  ំ២០០៩-២០១៣ ងទី ៨ និងទី ៩ ចប់ ងំពិ
ឆន ២ំ០០៩ រហូតមក ជករប៉ន់្របមណ និងគេ្រមង។ 

 
គួរេ យកត់សំគល់ផងែដរថ ករមិនេកីនេឡងីនូវវនិិេយគទុន ធរណៈ គឺមន រៈ 

សំខន់សំ ប់េងកនីវនិេិយគទងំកនុង្រសុក និងFDI។ ករពឹងែផ្អករបស់េសដ្ឋកិចចេលីធនធនខងេ្រក ក៏ដូច
ជក ្ដ ដុ ្ល រូបនីយកមមែដលបនបេងកីតឧបសគគបែនថមេទេលីតួនទីទូេទរបស់ឧបករណ៍ម៉្រកូេសដ្ឋកចិច។ 
ដូចេនះ ជំហរ រេពីពនធមនិអនុញញ តហរិញញបបទនរូបយិវតថុ សំ ប់ឱនភពថវកិេនះេទ ឬ ក៏កង្វះនូវករ
្រគប់្រគងសម្រសបរបស់ធនគរជតិេទេលី អ្រ េគលនេយបយ ចបេងកីតភពមនិចបស់ ស់េន
កនុងបរយិកសវនិិេយគ។ េគលនេយបយហរិញញវតថុ និងេគលេ អតិផរ េ យគម នករ្រគប់្រគង
ភ្ល មៗេទេលីអ្រ ករ្របក់ ចមនភពផុយ្រសយួ ជពិេសសេពលែដលមនេគលនេយបយម៉្រកូ
េសដ្ឋកចិច េដមីបគី្ំរទត្រមូវករសរុប និងករងរ ែដលទមទរេ យមនករំតិៃនករព្រងកីករចំ យ
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មួយ និងេគលនេយបយហរិញញវតថុ។ ករកំណត់េគលេ េលីអតិផរ  និងឱនភពថវកិមន រៈ
សំខន់ ស់ បុ៉ែន្ដេដមីបរីមួចំែនកេទនងឹយុទធ ្រស្ដអភវិឌ ន៍ទងំមូល កំេណីន និង ករងរសំ ប់
េសថរភពទងំេនះ ចជួបនូវ នភ័ិយ។48 វធិន រេពីពនធមិនត្រមវូេ យរមួបញចូ លជមួយេគលនេយ
បយ រេពីពនធ និងតួនទី្របតសិកមមេនះេទ ែដលវធិនេនះ ចេដរីតួនទីទងំកនុងដំេណីរករេសថរភព 
និងកំេណីន។49 

 
េដីមបជីំរុញករបេងកីតករងរ គឺទមទរេ យមន រេពីពនធេដីមបគី្ំរទចំ យ ធរណៈ 

េលីេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ក៏ដូចជកមមវធិសីំ ញ់សុវត្តិភពសងគមផងែដរ។ ជករពតិមន្របភពេផ ងៗគន  
ែដល មរយៈេនះ ចេន្ល ះ្របេ ងៃន រេពីពនធ ច្រតូវបនបេងកីត។ េនកនុង្របេទសកមពុជេពល 
បចចុបបនន ្របភពដ៏េលចេធ្ល គឺ ODAs ពីេ្រពះជំេរសីដ៏ៃទេទៀតដូចជ កមចី ធរណៈ ករបេងកនីចំណូល 
និង/ឬ ករេធ្វី ទិភពចំ យ ធរណៈ រេឡងីវញិ ចផ្ដល់ឱកសែដលមនកំរតិយ៉ងេ ច 

ស់កនុងរយៈេពលខ្លី។ េដីមបបីេងកីតនូវករពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯងេ យកន់ែតខ្ល ងំក្ល ជងេនះ េដមីបេីឆ្លីយ 
តបនឹងករ្របឈមៃនឱនភពចំ យ និងេដីមបសីេំរចបនកំរតិចំ យ គឺទមទរេ យមនករវវិត្ដន៍ 
កនុងករ្រគប់្រគងម៉្រកេូសដ្ឋកចិចៃនេសដ្ឋកចិច (សូមពនិិតយេមីលែផនកទ ី៧)។ 
 

ភពអត់ដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកិចចគទឺក់ទងនឹង៖ ១. តួនទែីដលមនកំរតិរបស់
ធនគរជតទិក់ទងេទនងឹេគលនេយបយហរិញញវតថុ ជពិេសសគឺកង្វះករ្រគប់្រគងអ្រ េគលនេយ 
បយ ២. េគលបំណង ទប់ ក ត់អតិផរ េ យេនទបជងកំរតិ ៥% កំពុងែតអនុវត្ដ មិនែមន 
មរយៈ ករ្រគប់្រគងអ្រ ករ្របក់េនះេទ បុ៉ែន្ដ មរយៈករ្រគប់្រគងករផគត់ផគង្របក់េ យករទិញ 

លក់្របក់ដុ ្ល រ ៣. ដុ ្ល ររូបនីយកមមៃនករចំ យ ធរណៈេសដ្ឋកចិច្រតវូបន ក់កំរតិ និង ឱនភព
រេពពីនធ្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈករគ្ំរទពីភន ក់ងរផ្ដល់ជនំយួ ៤. ជមួយនឹងភពទន់េខ យ 

របស់្របក់ដុ ្ល រេពលថមីៗេនះ ជពិេសសបនទ ប់ពីភពអសកមមេនកនុង សហរដ្ឋ េមរចិ គណនីបចចុបបនន 
សថិតេនកនុង ថ នភពធងន់ធងន់ ខណៈែដលមនករេកីនេឡងីនូវៃថ្លៃនករនចូំល។ ដូចេនះ ជឥទិធពល 
វបិត្ដិមនិ្រតឹមែតបនបង្ហ ញភពងយរងេ្រគះរបស់េសដ្ឋកិចច និងសក្ដ នុពលកេំណីនរបស់ េទ ែតែថម 
ទងំភពងយរងេ្រគះរបស់ករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកិចចរបស់េសដ្ឋកិចចែថមេទៀត។ ្រកបខណ្ឌ េគល
នេយបយម៉្រកេូសដ្ឋកចិច ទមទរេ យមនករ្រតតួពិនតិយបែនថមេទៀត ទងំេគលេ ក៏ដូចជ
ឧបករណ៍េគលនេយបយ សំ ប់វធិី ្រស្ដខ្ល ងំក្ល េឆព ះេទកន់ កំេណីនរយៈេពលែវង នងិករផ្ល ស់
ប្ដូរែដលមនលំ ប់។ 
 
 

                                                            
48 I. Islam (2010) 
49 ចំេពះកិចចពិភក លម្អិតបែនថម 
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៥. េគលនេយបយ មវិសយ័ និងករផ្ល សប់្ដរូ មលំ ប់ 
 
កំេណីនឆប់រហ័សៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ងំពីចុងទសវត រ១៍៩៩០ ែដលេកនីេឡងីកនុងអឡុំងកេំណីន

សកលេ កកនុងអំឡុងឆន ២ំ០០២–២០០៧ នមំកនូវករផ្ល ស់ប្ដូរជក់ែស្ដងដល់ករែបងែចក មវស័ិយ 
េនកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។ ជពិេសស វស័ិយឧស ហកមមេកនីេឡងីកនុងកំរតិេលឿនេ យ រ
កំេណីនករនេំចញRMG ែដលនេំ យករែបងែចក មវស័ិយេកីនេឡងី ្របែហលពី១២.៦% ៃន 
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុបេនកនុងឆន ១ំ៩៩៣ ដល់្របែហលជ ២៥% កនុងឆន ២ំ០០៧។ ករែបងែចកៃន
វស័ិយេស កមមេនែតមនកំរតិខពស់្របែហលជ ៣៩% កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៤-២០០៨។ ដូចែដលេយងី
សង មឹកនុងអឡុំងករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ៃនេសដ្ឋកិចច វស័ិយកសកិមមបនធ្ល ក់ចុះ ពី្របែហល៤៣% ៃន
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប កនុងឆន ១ំ៩៩៨ មក្រតមឹ្របែហល ២៧% កនុងឆន  ំ ២០០៨ (សូមពិនិតយេមលី
រូបភពទី ២.៥)។ 
 

បទពិេ ធន៍េសដ្ឋកិចចអភិវឌ ន៍ និងភពេលចេធ្ល ៃន សុីខងេកតី និង សុី េគនយ ៍ ខុសគន ពី
មួយេទមួយ ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យករអនុេ ម មគំរូអភិវឌ ន៍ មេពលេវ បនគូសបង្ហ ញ
នូវភពចបំច់កនុងករនមំកនូវករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ េដីមបសំីេរចបនលកខខណ្ឌ ជីវភពរបស់ ្របជ
ជន។ ដូចែដលេយងីបនដឹង ករផ្ល ស់ប្ដូរជគន្លឹះ មលំ ប់ គឺមនករេកនីេឡងី នូវវស័ិយទេំនបី 
ែដលកនុងេនះឧស ហកមមជវស័ិយឈនមុខេគ។ 
 

គំរូអភវិឌ ន៍ Lewisian គ្ំរទយុទធ ្រស្ដេនះ ដូចែដលេយងីសេងកតេឃញីេនកនុងដំ ក់កល
ដំបូងៃន្របេទស ៊ នែដលទទលួបនេជគជ័យ ចំែនកឧស ហកមម(ជពិេសសករផលិត) េកនីេឡងី
ពី ១០-១៥% េទដល់ជតិ ៣០% ឬេ្រចីនជងេនះៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ។  អ្វីែដលសំខន់ដូចគន
េទេលីករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ គឺករផ្ល ស់ប្ដូរករងរ ពីកសកិមមែដលមនផលិតភពទប េទជវសិ័យ
ផលិតែដលមនផលិតភពខពស់។ េយងី ចនិយយបនមយង៉េទៀតថ ចំែណក មវស័ិយេនកនុងករ
ផ្ល ស់ប្ដូរករងរសរុប គឺអនុេ្រគះចំេពះវស័ិយផលិតែដលមនផលិតភពខពស់។ ចំែណកករងរសរុប 
មវស័ិយេនកនុងេសដ្ឋកចិច សុីខងេកីត េកីនេឡងីជិត២៥-៣០% និងេ្រចនីជងេនះេនកនុងករណីខ្លះ។ 

ករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់េនះ្រតូវបនកណំត់ដូចក ្ដ ខងេ្រកម៖ 
 

 ផលិតភពករងរេនកនុងវស័ិយឧស ហកមមេកីនេឡងីកនុងកំេណីនខពស់ជងកនុងវស័ិយកសិកមម 
 ផលិតភពកសិកមមក៏មនករេកីនេឡងីែដរ េហយីេដីរតួយ៉ងសខំន់ កនុងករសំេរចបនលទធផល
េលីសត្រមូវករ ករងរ និង ករនេំចញ ចំែនកតៃម្លបែនថមចំេពះពលករមន ក់ េនកនុងវស័ិយ
កសិកមមេកីនខពស់ជងអ្រ កេំណីនកម្ល ងំពលកមម 
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 ភពបត់ែបនករងរកនុងករផលិត មនកំរតិខពស់ ែដល ច្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមកនុងអ្រ ខពស់
េនកនុងវស័ិយទំេនីប។50 

េនកនុង្របេទសកមពុជ រូបភពពីរខងេ្រកមបង្ហ ញអ្រ កំេណីន វស័ិយទូេទៃនេសដ្ឋកិចច និងតៃម្ល
បែនថមសំ ប់ពលករមន ក់ (តំ ងផលិតភពពលកមម)។ 
 
រូបភាពទី ៥.១៖ គរំកំូេណីន មវស័ិយ (គតិជភគរយ) កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៨-២០០៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ គណនេ យ NIS (2010); េសៀវេភសថតិិ្របចឆំន រំបស ់NIS ឆន  ំ២០០៥ ទនិនន័យគណនីជតិ របស់ NIS ឆន  ំ
២០០៨ មនបេង្ហ ះេនេគហទំព័រ http://www.nis.gov.kh/index.php/statistics/national-accounts 
 
រូបភាពទី ៥.២៖ តៃម្លបែនថមកនុងពលករមន ក់ កនុងអឡុំងឆន  ំ១៩៩៣-២០០៨ (គតិជេរៀល) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ គណនេ យ ADB ទិនននយ័េសដ្ឋកិចចកមពុជ 

                                                            
50 ជករពិត ជិត ៣ ភគ ៤ ៃនកម្ល ងំពលកមមបែនថមេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍ពីជនបទមកកន់ទី្រកុង គឺបេ្រមីេនកនុងវសិ័យកមមន្ត ល Cf. Bai 
និង Kim (1985) 
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េយងីសេងកតេឃញីពីរូបភពទងំពីរេនះថ វស័ិយទងំបីមនអ្រ កំេណីនខពស់ កនុងអំឡុង

ទសវត រ១៍៩៩៨-២០០៨។ ករបេងកតីករងរ ក៏មនលទធផលជក់ែស្ដងជមួយនឹងករេកនីេឡងីនូវ
ករងរវស័ិយឧស ហកមមែដលេលឿនជងវស័ិយដៃទេទៀត។ េនកនុងវធិនករខ្លះ មនករចង្អុលបង្ហ ញ
នូវដំេណីរករៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កំេណីនផលតិភពករងរេនកនុងវស័ិយទងំបី
គឺមិនេសមីគន  េហយីបនធ្ល ក់ចុះេនេ្រកយស្រងគ ម។ សំខនជ់ងេនះេទេទៀត កំេណីនយ៉ងេលឿនៃន
វស័ិយេចញពីមូល ្ឋ នទបមួយ ទមទរេ យមនកររក អ្រ កំេណីនខពស់ េដីមបផី្ដល់ឥទិធពលដល់ករ
ផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់ជក់ែស្ដង។ ករផ្ល ស់ប្ដូរយតឺេនកនុងចំែណកវស័ិយករងរសរុប បង្ហ ញភពមន
កំរតិៃនករផ្ល ស់ប្ដូរមនលំ ប់កនុងេសដ្ឋកចិចកមពុជ។ ករពិចរ បែនថមេលីបញ្ហ េនះគឺថ េទះបីជ
ករងរមនកររកីចេំរនីេន្រគប់វស័ិយ មនករលំបកកនុងករអះ ងថ ករងរេនះផ្ដល់្របក់កំៃរខពស់
បុ៉ ្ណ ។ េយងី ចនិយយបនថ ករបេងកតីករងរភគេ្រចីន គឺេនកនុងេសដ្ឋកចិចេ្រកផ្លូវករ ែដលមន
ផលិតភពទប និងវសិ័យបនទ ប់បន ែំដលមន្របក់ចំណូលទប។ ផទុយមកវញិ សូចនករតំ ង
ករងរែដលមនផលិតភព/្របក់ចំណូល គឺជកំេណីនេនកនុងវសិ័យករងរផ្លូវករ ដូចជេនកនុងករងរ
វស័ិយ ធរណៈ និងកនុងវស័ិយឯកជនទំេនបី។ េនទីេនះ េយងី្រតូវែញកេ យ ច់គន រ ង កមមករ
និេយជតិបែណ្ត ត កលបង និង/ឬ េម៉ករ នងឹកមមករនេិយជតិេពញសិទធិែដេលេធ្វីករេពញេម៉ង។ 
 

ជសននិ ្ឋ ន មរយៈកេំណីនយ៉ងឆប់រហ័ស េសដ្ឋកចិចកមពុជបនេលចេចញករផ្ល ស់ប្ដូរជរូប
េរៀង មវសិ័យនីមួយៗ េនកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កនុងលកខខណ្ឌ
ចំែនក មវស័ិយេនកនុងករងរ ករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់េនមនកំរតិេនេឡយី។ ភគេ្រចីនៃនកម្ល ងំ
ពលកមម គឺេនកនុងវស័ិយកសិកមមនិងជនបទ េនះមិនែមនជករភញ ក់េផ្អលីេនះេទ ែដលមនជន្រកីករ្ភគ
េ្រចនីេនកនុងេសដ្ឋកិចច។ 

ករអភិវឌ កសកិមម នងិ ជនបទ 
 

ភគេ្រចនីៃនកម្ល ងំពលកមម េនកនុង្របេទសកមពុជេនែតពឹងែផ្អកេលីវស័ិយកសិកមម ែដល្រតូវបន 
កំណត់ េ យករេធ្វីកសកិមមេលីៃផទដីតូច និងកររស់េនពឹងែផ្អកេលីដមីយួចែំណកតូច។ ផលិតផលេលច
េធ្ល គឺ ំ ្ំរសូវ េទះបីជចំែណករបស់ េនកនុងវសិ័យែដលតៃម្លបែនថម មនករធ្ល ក់ចុះក៏េ យ។51  
ករេន ទ និងករចិញច ឹមសត្វបនរមួចែំណកយ៉ងសំខន់ េនកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប របស់ 
្របេទស។52 េយងី្រតូវកត់សំគល់ថជមួយនឹងកសកិមមសំ ប់ផគត់ផគង់្រគួ រ ក៏មនេលចេចញនូវកសិកមម
ជលកខណៈពណិជជកមម្ និងករកប់េឈជីលកខណៈពណិជជកមម ែដលមនិ្រតមឹែតរមួចំែណកេទកនុង 
វស័ិយេនះេទ បុ៉ែន្ដជ្របភពដ៏សំខន់មយួៃនករនេំចញ និងកររក្របក់ចណូំលពបីរេទសផងែដរ។ 

                                                            
51 Cf. ជនួ រុន(2010), op cit 
52 Cf. ជនួ រុន(2010), op cit, ទំព័រទី ៦០ 
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វស័ិយេសដ្ឋកចិច រមួចែំនកជិត ២៧% េទកនុងផលិតផលកនុង្រសកុសរុបរបស់្របេទស និងជង 

៧២%ៃនករងរសរបុ។ កសិកមម(រមួទងំរុកខ ្របមញ់) រមួចែំនកយ៉ងសំខន់នូវចំណូលកនុងករនេំចញ។ 
េនកនុងឆន ២ំ០០៧ ្របេទសកមពុជផលិត្រសវូបនជិត ៦ នេ ន េនះមិន្រតឹមែតអនុញញ តេ យ
្របេទសកមពុជ ចផគត់ផគង់ទីផ រកនុង្រសុកេទ ែថមទងំបននេំចញកនុងករំតិគួរេ យកត់សំគល់ផងែដរ 
(ជិត២ នេ ន)។53 េទះបីជវស័ិយកសិកមមបនេកីនេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលថមេីនះ ផលិតភពក៏ 
េនមនកំរតិទបេបីេ្របៀបេធៀប េទនឹង្របេទស សុដីៃទេទៀត (សូមពនិិតយេមលីរបូភពទី ៥.៣)។ 
 
រូបភាពទី ៥.៣៖ តៃម្លផលតិផលដំ កំនុងមយួហកិ  េនកមពុជ នងិប ្ត ្របេទស សុ ី
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ UNDP (2010) 

បទពិេ ធន៍ពីដំ ក់កលដបូំង ៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់េនកនុង្របេទស សីុខងេកីត54 
បនបង្ហ ញេយងីថ កំេណីន និងផលិតភពេនកនុងវស័ិយកសិកមម បនជួយ្របេទសទងំេនះ សំេរចបន
នូវភពេលីសត្រមូវករែដលគរួេ យកត់សគំល់ ផ្ដល់ឱកសករងរកន់ែតេ្រចីន និងបញឈប់នូវឧបសគគ
ចំបងៃនទំនញិនិង្របក់ឈនូល ែដល ចេកីតេចញពីករេកនីេឡងីៃន្របក់ចំណូល និង្របក់កំៃរ។ េន
កនុង្របេទសទងំេនះមនករេកីនេឡងីនូវករេ្របី្របស់កម្ល ងំករងរកនុងដីមួយហកិ  ្រសបជមួយនឹង
ករេកីនេឡងីនូវលទធផល និងផលិតភពករងរ។ អនកវភិគចត់ទុកេជគជ័យទទួលបនេ យ ររចន
សមព័នធកសិកមម និង្រកបខណ្ឌ ថ ប័ន្រតូវបនបេងកីត។ ករេផ្ដ តសំខន់ពរីយ៉ងគ ឺ េលីរចនសមព័នធេសមីគន
ៃនផលិតផល ( មរយៈកំែណទ្រមង់ដីធ្ល)ី និងករេ្រប្ីរបស់នូវបេចចកវទិយែដលពឹងែផ្អកេលីកម្ល ងំ
ពលកមម (ឧទហរណ៍ ្របព័នធេ្រ ច្រសពសហគមន៍ និងករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ) េធ្វីេ យមន
ករេកីនេឡងីកនុងករ្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមកនុងវសិ័យកសិកមម។ 

                                                            
53 Cf. ជនួ រុន(2010), op cit, ទំព័រទី ៦០ 
54 Ishikawa (1981) ចំេពះករេសុបីអេងកតេ យមនសំ ង 
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អតថ្របេយជន៍ពិត្របកដរបស់្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបនន កនុងដំ ក់កលមនករផ្ល ស់ប្ដូរ
មលំ បេ់នះ ្របែហលជេនកនុងផលិតផលែដលពឹងែផ្អកេលីដីធ្ល ី ករងរ និងករនេំចញ។ េនកនុង 

កសិកមម កមពុជមនសក្ដ នុពលសំ ប់បេងកនីផលតិភព និង្រសូបយកកម្ល ងំពលកមម (ដូចជ ករ
េ្រប្ីរបស់េពញេលញនូវពលកមម និងសមតថភព)។ មរយៈករអភិវឌ ន៍កសិកមមខន តតូច និង កសិកមម
ពណិជជកមមខន តធំ (រមួទងំរុកខ ្របមញ់ និងដំ )ំ កសកិមមកមពុជ ចេធ្វេី យមន្របសិទធភពនូវ
ផលិតភព និងករចល័តធនធនសំ ប់កំេណីនហរិញញវតថុ។ មនឧបសគគ និងបញ្ហ មួយចំននួ ែដលទម
ទរេ យមនដំេ ះ្រ យ េដីមបទីទួលបនសក្ដ នុពលទងំេនះ។ េនកនុង ថ នភពបចចុបបនន ករ
្របមូលផលទិននផលមួយមុខ ឧទហរណ៍្រសូវ គឺេនែតមនភពេលចេធ្ល ។ ទិននផលដំ ចំំរុះ ្របេភទ
េផ ងៗគន ៃនដំ  ំ និងពិពិត្ដកមមេឆព ះេទកន់ដំ ែំដលមនតៃម្លបែនថម ចសំេរចបននូវផលិតភព 
ក៏ដូចជករេ្របី្របស់នូវកម្ល ងំពលកមម។ េនះ ចទមទរេ យមនេគលនេយបយ និង ករចំ យ
ធរណៈេលីករព្រងីក្របព័នធធ ្រស្ដ និងករសំរបសំរលួៃនលទធភពេដីមបទីទលួបន ធតុចូល 

បេចចកវទិយ និងធនធន។ គួរែតមនករធននូវសុវតថិភព ករងរ និងលទធភពទទលួបនកមចី ក៏ដូចជ
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករព្រងកីេស កមម។ 
 

មរយៈករេកីនេឡងីនូវផលិតភព និងករេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម កំេណីនកសកិមម ច្រតូវ
បនសេងកតេឃញី មនករេកីនេឡងីតៃម្លដ ី និងករងរជអតបិរម។ េនះ ចនេំ យមនកំេណីន 
្របក់កំៃរ នងិករងរែដលមន្របក់កៃំរផងែដរ ែដល្របេទស សីុភគេ្រចីនចត់ទុកថជដំ ក់កល
ដបូំងៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ មលំ ប់។ កំេណីនកសកិមម បនបេងកីតេ យមនត្រមវូករេនកនុងវសិ័យដៃទ 
ជពិេសស ទំនិញកសិកមម សហ្រគសជនបទ ែដលជយួេ យមនករេកីនេឡងី្របក់កំៃរ 
និង្របក់ចំណូលកនុងចេំ ម្របជជនជនបទ និងេដីមបកីត់បនថយភព្រកី្រក។ 

ែផនកខ្លះៃនកសិកមមកមពុជ មនលកខណៈពណិជជកមមរចួេទេហយី ែដល ចេធ្វេី យមនករេកនី
េឡងីនូវតៃម្លទំនិញ េគលជំហរកសិកមមកនុងករនេំចញ និងសក្ដ នុពលពណិជជកមម។ ទងំេនះទមទរ
េ យមនរចនសមព័នធ និងយន្ដករេលីកទកឹចិត្ដសមរមយមួយ ដូចជជំរញុេ យមនវនិិេយគទុនកនុង
្រសកុ វនិិេយគទុនផទ ល់ ែដល ចេធ្វបីនកនុងទ្រមង់កសិកមមខន តធ ំដំ  ំនិងេឈ។ី 
 

ករផ្ដល់ និងសំេរចបននូវជំនញ ករជំរុញេ យមនបេចចកវទិយ ករអភិវឌ ន៍ករដឹកជញចូ ន និង
េហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត មន រៈសំខន់ ស់កនុងពណិជជកមមៃនកសកិមម។ ជករពតិ វធិនករ 
ធរណៈសមរមយទមទរេ យធនថ កមពុជមិនក្ល យជ្របេទសែដលមនអសន្ដសុិខេសប ងេនកនុង 

ដំេណីរករៃនពណិជជកមម។ កមមវធិីគ្ំរទតៃម្ល្រសវូ អងករ នេពលបចចុបបនន េដីមបេីធ្វេី យមនេសថរភពតៃម្ល 
ជជំ នដ៏សំខន់េឆព ះេទកន់ករធនបននូវេសថរភពកនុងចំណូលកសិកមម។ 
 

កនុងអំឡុងេពលមុនវបិត្ដ ិ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេផ្ដ តសំខន់េផ ងគន េលី កសិកមម និងករ
អភិវឌ ន៍ជនបទ។ េនះ្រតូវបនសេងកតេឃញីេនកនុង ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម 
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២០០៩-២០១៣ ែដលបនកំណត់ករកត់បនថយភព្រកី្រកេនជនបទជ ទិភពខពស់បផុំត។ េគល
នេយបយ និងធនធនេផ ងៗ្រតូវបនចត់ែចងផទ ល់េដមីបបីេងកីនផលិតភពករងរ នងិជីវភពរបស់
្របជពលរដ្ឋេនជនបទ និងកនុងករកត់បនថយគម្ល តជីវភពរស់េន មជនបទ។ ករ កលបងដ៏សំខន់
នឹងមនេនកនុងករអនុវត្ដនូវេគលនេយបយែផនករ កមមវធិីទងំេនះ នងិកនុងករធន្រកបខណ្ឌ ថ ប័ន
ែដលចបំច់សំ ប់េជគជ័យៃនយុទធ ្រស្ដេនះ។ 

ឧស ហបូនយីកមម នងិេគលនេយបយពណិជជកមម៖ ករព្រងងឹសក្ត នពុលបេងកើតករងរ 
កនុងេពលេរៀបចំែផនករអភវិឌ ន៍ឆន  ំ ២០០៤-២០០៨ ស្រមប់បន្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ អនក 

េរៀបចំេគលនេយបយរបស់កមពុជ បនឲយេឈម ះែផនករេនះថជ “ជំ នវវិត្តន៍េសដ្ឋកចិច”។55 ម
្រទសឹ្តេីសដ្ឋកិចច និងបទពេិ ធន៍ ជធមម ជំ នវវិត្តន៍របស់្របេទសនីមួយៗ ពក់ព័នធនឹងដំេណីរចក់
ឬសៃនឧស ហូបនីយកមម និងកររមួចំែណកចេំពះផលិតផលកនុង្រសកុសរុប និងករេកីនេឡងីមុខរបរ
្របកបេ យនិរន្តរភព។ ដំេណីរករេនះ្រតូវបនកត់ទុកជបទពិេ ធន៍េសដ្ឋកចិចរបស់្របេទសេនតំបន់
សីុខងេកីត និង សុី េគនយន៍ទសវត រទ៍ ី៧០ និង ៨០។56 ផទុយេទវញិ កនុងេពលដែដលេនះក៏មន

ករណីជេ្រចនីែដលករវវិឌ ន៍ ែផនកឧស ហូបនីយកមមដ៏ខ្ល ងំមួយ្រតូវបនបញច ប់ “មនិដូចករគតិទុក” 
ចំែណកែផនកកមមន្ត ល ែដលធ្ល ប់រពំងឹថនងឹបេងកីតករងរជក់ ក់ ែបរជមិន ចរមួចំែណកេនកនុង
ដំេណីរករបេងកីតករងរេទ មត្រមវូករេទវញិ ដូចជ្របេទសប៉គី ថ ននទសវត រទ៍៧ី០ ជ
ឧទហរណ៍្រ ប់។57 

បទពិេ ធន៍េជគជ័យៃនឧស ហូបនីយកមមេផ ងគន  និងករវវិឌ ន៍មនិដូចករគតិទុក្រតូវបន
យកមកពិភក យ៉ងទូលំទូ យ េហយី្រតូវបនភជ ប់េទនឹងករតរំង់ករនេំចញៃនឧស ហូបនីយកមម។ 
ជរមួ េជគជ័យបនពីឧស ហូបនីយកមមែដលពងឹែផ្អកេលីករនេំចញ និងពលកមមរបស់ សុខីងេកីត 
ែដលករវវិត្តមិនដូចករគតិទុកេនកនុង្របេទសប៉គី ថ នក៏្រតូវបនតភជ ប់ជេរឿយៗេទនឹងយុទធ ្រស្ត
ជំនួសនចូំលែដលមនកំហុស។ ករែបងែចកជពីរេនះ មិនែមនជករធមម ទងំអស់េនះេទ និងមន
ករពិចរ ពីេគលនេយបយជេ្រចីនេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងបទពេិ ធន៍្របេទសនីមួយៗ។ 

“ជំ នវវិត្តន៍េសដ្ឋកចិច ” (ដូចជេនឆន  ំ ២០០៤-២០០៨) កមពុជទំនងជ ចេដីរ មយុទធ ្រស្ត
្របេទស សុខីងេកីតៃនឧស ហូបនីយកមមែដលែផ្អកេលីករនេំចញ និងពលកមមខងេ្រកម។ ជករពិត 
ករែកទ្រមង់េសរភីវូបនីយកមមែដលចប់េផ្តីមេនចុងទសវត រទ៍ ី៩០ និងរចនសមព័នធេលីកទកឹចិត្តជេ្រចីន
                                                            
55 Cf. ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននឆន  ំ២០០៦-២០១១  និង ជនួ រុន (2010), op cit 
56 េមីល Edgren និង Muqtada (2010), op cit 
57 េមីល ILO/ARTEP (១៩៨៣) 
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េបីកចំហរនូវទស នីយភពៃនយុទធ ្រស្តេនះ។ ជករពតិចប់ ងំពីេពលេនះមក កំេណីនឧស ហកមម
មនកររកីចំេរនីយ៉ងខ្ល ងំ និងេកនីេឡងីជិតដល់១៤% នេពលថមីៗេនះ េហយីចែំណកកំេណីនេនកនុង
ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុេកីនេឡងីពតីចិជង១២% េនឆន ១ំ៩៩៣ រហូតដល់២៥% េនឆន  ំ២០០៧។58 
អនកចូលរមួចបំងេនកនុងកំេណីនឧស ហកមមេនះ គឺវស័ិយកត់េដរ និង យន្តភណ្ឌ ។ ផលិតកមមកត់េដរ
េកីនេឡងីេនដំ ក់កលមួយដ៏អ ច រយ សហ្រគសេនកនុងែផនកេនះេកីនេឡងីពីចំនួន៥៣ រហូតដល់ 
៣៩៨ េហយីករនេំចញេកនីេឡងីដល់2.8 េកដិដុ ្ល រ េមរកិ កនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៩៥ ដល់ឆន  ំ២០០៧។ 
ទងំករងរគម នជំនញ និងពក់ក ្ត លជំនញជេ្រចនីក៏េកនីេឡងីជតិ៣៥ មឺុននក់ ែដលភគេ្រចនី
ជ្រស្តី59 (េមីល រូបភពទី ៥.៤)។ 

រូបភាពទី ៥.៤៖  កំេណើនមុខរបរ ការវិនិេយាគ និងសហ្រគាសេនៅក្នុងវិស័យឧសសោហកម្មវាយន្តភណ 
ក្នុងអំឡុងឆំា ១៩៩៥-២០០៣ 

 

 

 

 

 

 

 

្របភព៖ ហង់ ជនួ រុន“េសដ្ឋកិចចកមពុជ៖ ករេធ្វែីផនករណ៍ស្រមប់អនគត្របេសីរជងេនះ” ឆន  ំ២០០៩ 

កំេណីនវស័ិយកត់េដរយ៉ងឆប់រហ័សេនកមពុជ ជលទធផលៃនរចនសមពន័ធេលីកទឹកចតិ្តល្អ ករ
ែកទ្រមង់េសរភីវូបនីយកមម ្រពមទងំករមនទនំក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធេទនងឹ្របេទសទទលួបនករអនុ
េ្រគះពនធ និង ថ នភពផលិតផលរដ្ឋសរុប ែដលផ្តល់េទឲយ្របេទសេនះេ យសហរដ្ឋ េមរកិកនុងអំឡុង
ទសវត ទ ី៩០។ យុទធ ្រស្តកំេណីនឧស ហកមមបនសថិតេនេ្រកមករពិនតិយពច័ិយយ៉ងម៉ត់ចត់ បនទ ប់
ពីវបិត្តិេសដ្ឋកចិចសកលប៉ះពល់ដល់វស័ិយកត់េដរយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ េហយីក៏ធ្ល ប់មនករេផ្ត តហួសេហតុ
េទេលីកញច ប់នេំចញផលតិផល និងេនកនុងទីផ រនេំចញ។ េលីសពីេនះ កលៈេទសៈអំេ យផល 

                                                            
58 េមីល ជួន រុន(២០១០), op cit 
59 NI 
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ដូចជ្របេទសទទួលបនករអនុេ្រគះពនធ និង ថ នភពផលិតផលទុនសរបុែលងមនេទៀតេហយី។  
ដូេចនះអនកវភិគជេ្រចនីបនចង្អុលបង្ហ ញ្របប់កមពុជថ េដីមបេី្រកកេឡងីវញិ និងគ្ំរទឧស ហកមម
កត់េដរ មិន្រតូវែផ្អកេលីករផ្តល់ឲយនងិករចូលចិត្តេនះេទ បុ៉ែន្ត្រតវូពិនិតយេឡងីវញិនូវក ្ត ជេ្រចនីែដល
ចព្រងឹងផលិតភព និងករ្របកួត្របែជង។60 ករសិក របស់ធនគរពិភពេ ក ឬអងគករអន្តរជតិ

ខងករងរ បនេផ្ត តេទេលីបញ្ហ មួយចំនួន និងបនសននិ ្ឋ នថ សហ្រគសមួយចំននួេនកនុង
ឧស ហកមមសំេលៀកបំពក់កមពុជផលតិបនតិចតចួ េហយីករ្របកួត្របែជងេនមនក្រមិត េបេីធៀបនឹង
ស្តង់ រអន្តរជតិ េហយីមូលេហតុចំបងេនះគឺប ្ត លមកពីកង្វះករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ្របកតួ
្របែជងខងករ្រគប្់រគងែដលសម្រសប។61 េនេពលែដលមនករេ្រកកេឡងីវញិ ករព្រងីកវស័ិយកត់
េដរ និងករបេងកីនករងរមនវ ិ លភពធំ អនកវភិគជេ្រចនីបនេលីកជសំេណីថ ករព្រងកីវស័ិយ
ឧស ហកមមេនកនុងេសដ្ឋកចិចកមពុជ និងករេ្រកកេឡងីវញិែដលមនចីរភព ច្រតូវករករពិនិតយេឡងី
វញិេ្រចីនជងមុនេទេលឧីស ហូបនីយកមម និងេគលនេយបយទងំមូល។ ឧស ហកមមសំេលៀកបំពក់
ែដលេកនីេឡងី មរយៈករេ្របីេគលនេយបយ្រជុល និងករផ្ល ស់ប្តូរធនធនេនកនុងវស័ិយេនះ ច
ផ្តល់នូវេមេរៀនសម្រសប និងមូល ្ឋ នពណិជជកមមជថមី និងេគលនេយបយឧស ហូបនីយកមម។ 

េយងី្រតវូទទលួ គ ល់ថកេំណីនយ៉ងេលឿនៃនឧស ហកមមកត់េដរបនផ្តល់នូវលទធផលវជិជមន
ជេ្រចីនស្រមប់េសដ្ឋកិចច ជពិេសសស្រមប់បេងកតីនូវឱកសករងរផ្លូវករមួយចនំួនធ ំ ្រពមទងំចំណូល
រូបិយប័ណ្ណបរេទស។ េនកនុងដំេណីរវវិត្តន៍េនះក៏មនចំណុចេខ យខ្លះែដរ ែដល ចេឃញី មរយៈ
ឥទធិពលៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលេ ក។ េហយីករក្រមិតមួយចំនួន្រតូវបនចង្អុលបង្ហ ញេ យអនកវភិគ
ជេ្រចនី។62 េយងី្រតូវេរៀបចំឧស ហូបនីយកមមែដលេមលីេឆព ះេទមុខ និងេគលនេយបយពណិជជកមម
ែដលមិន្រតឹមែតេ ះ្រ យចំណុចទន់េខ យទងំេនះេទ បុ៉ែន្ត្រតវូគ្ំរទយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ទងំមូល
ដូចែដលមន្របកសេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម។ េនកនុងបរបិទេនះ ករ
ពិចរ េទេលេីគលនេយបយខងេ្រកម ចជករយកចិត្តទុក ក់សម្រសប៖ 

១. េនកនុងក្រមិតេគលនេយបយមនលកខណះទូ យ កមពុជ្រតូវគិតេឡងីវញិពីយុទធ ្រស្ត
ឧស ហូបនីយកមមរបស់ខ្លួនកនុងលកខខណ្ឌ ែដលបង្ហ ញឲយេឃញីយ៉ងពិត្របកដ នូវអតថ្របេយជន៍កនុងករ
្របកួត្របែជង ្រពមទងំតៃម្ល និងករបេងកតីក ្ត ពក់ព័នធ។ កនុងបរបិទេនះករងរែផ្អកេលីបេចចកវទិយ 
និងឧស ហូបនីយកមមែដល ្រស័យេលីករនេំចញ ចសនមតបនថ្រតូវបន្តកណំត់ពអីតថ្របេយជន៍

                                                            
60 េមីល ជឧទហរណ៍ Jalilian and Reyes (2010); ឈួន រុន (2010); WB/ILO (2010, mimeo); 
61 ស្រមប់ករពិនិតយលម្អិតេឡងីវញិ សូមេមីល WB/ILO (mimeo) op cit និងេមីល USAID (2005) 
62 Cf. Jalilian and Reyes (2010); UNDP (2010); USAID (2005) 
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្របកួត្របែជងរបស់កមពុជ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ មិន្រតូវបក្រ យថកមមន្ត លែដលមនពលកមម
ខពស់ជករក្រមតិកំេណីនឧស ហកមមេទជទបជងមុន ដូចជវស័ិយកត់េដរែដលជយូរមកេហយី្រតូវ
បនកំណត់េ យផលិតភព និង្របសិទធភពទប។63 េនេពលែដល្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយនេពល
អនគត្រតូវករ ករបញជ ក់ពវីធិនករេលីកទកឹចិត្ត ្របពលភពករងរគួរមនេ្រចីនជងមុនេនកនុងផលតិ
កមមឧស ហកកមម ដូចជករ្រសបូករងរ ្រតូវមនករពិចរ ថវស័ិយេនះ្រតូវព្រងងឹផលតិភព និង
ករ្របកតួ្របែជងខងជំនញេ្រចនីជងមុនដូចេម្តចខ្លះ។ 

២. ក ្ត ចំបងែដលេធ្វីេ យផលិតភពទប គឺកង្វះករបណ្តុ ះប ្ត លសមរមយ ករដឹកនំ
េ យភពជសហ្រគនិ និងជំនញ្រគប់្រគងេនកនុងវស័ិយកត់េដរ។ េ យែឡក កមមករជំនញេនមន
ក្រមិតេនេឡយី េហយីជនំញ្រគប់្រគងក្រមតិក ្ត លេនកនុងកែន្លងេធ្វីករ បនមកពជីំនញជនបរេទស
នចូំលមក។ ទងំេនះបេងកីតជសំណួរអពំីេគលគំនតិេ្របៀបេធៀបអតថ្របេយជន៍ និងថេតីករេ្របី្របស់
េនះបនយូរបុ៉ន  ជពិេសសកនុងលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចទូ យមួយ ែដលសហ្រគសមនចំណូល និង
ជំនញតិច។ េលីសពេីនះ ចលនករងរគម នជំនញ េនកនុងសកមមភពកសិកមម ឬសកមមភពែដលគម ន
ទ្រមង់មិនែមនកសកិមមេនជនបទ ករងរែដលមនផលិតភពតចិ និងគម នជនំញកនុងវស័ិយកមមន្ត ល 
នឹងមិន ចជយួអ្វីបនេ្រចនី កនុងករ្រតួស្រ យករផ្ល ស់ប្តូរជរចនសមព័នធេនកនុងេសដ្ឋកចិចេឡយី។ ករ
យកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់កនុងករេធ្វីឲយ្របេសីរ និងករេ្របី្របស់ជំនញខពស់ជង ចជួយស្រមួលដល់
ករព្រងងឹអតថ្របេយជន៍្របកតួ្របែជងរបស់កមពុជ។ 

៣. ឧស ហកមមកត់េដរមយួចំនួន បេងកតីេឡងី មរយៈធនធន និងករវនិិេយគទុនបរេទស។64 
កនុងខណះេពលែដលករវនិិេយគេនះជក លីករ ជំរុញកេំណីនកនុងវស័ិយេនះ ករវនិេិយគកនុង្រសុក 
និងភពជសហ្រគិន ក់ដូចជេដីរយតឺ មពីេ្រកយ។ ដូចគន េនះែដរ ្របេទសែដលមនវស័ិយកត់េដរ
នមុំខដូចជេនបង់ក្ល េដស មនកំេណីនវនិិេយគឯកជនកនុង្រសុក និងករេ្របជីំនញយ៉ងេ្រចនីកនុង
វស័ិយេនះ។ េដមីបកីត់បនថយករពឹងែផ្អកហួសេហតុេលីវនិេិយគនិបរេទស និងអ្រ ខពស់ៃនភពងយ
រងេ្រគះ ជករចបំច់្រតវូក ងរចនសមព័នធេលកីទកឹចិត្តេដីមបគី្ំរទវនិិេយគទុនកនុង្រសកុ ទងំវស័ិយ
កត់េដរ និង្រគប់អនុវស័ិយែដលមនសក្ត នុពលេផ ងេទៀតនេពលអនគត។ ដូចេចនះគួរែតមនករ
អភិវឌ ន៍បរយិកសជ្របព័នធ និងវបបធម៌ៃនភពជសហ្រគិនេនកនុង្របេទស។ បែនថមពីេនះ រចនសមព័នធ
េលីកទកឹចតិ្តស្រមប់វនិេិយគិនបរេទស និងកនុង្រសុក ្រតវូករពិនិតយេឡងីវញិកនុង្រកបខណ្ឌ មួយដ៏សម
្រសប។ 

                                                            
63 េមីល ក ្ត ពនយល់លម្អិតេនកនុង Jalilian and Reyes (2010); UNDP (2010); WB/ILO (mimeo, 2010) 
64 សូមេមើលយុទ្ឋ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ 
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៤. គួរមនករយកចិត្តទុក ក់ជពេិសសេដមីបបីេងកីនផលិតភព និងសក្ត នុពលករងរស្រមប់
សហ្រគសខន តតូច និងមធយម។ ថមីៗេនះ សហ្រគសខន តតូច និងមធយមបនរមួចំែណក ៦៥% ៃនផលតិ
ផលកនុង្រសកុសរុបកមពុជ និង ៨៥%ៃនករងរកនុងវសិ័យឧស ហកមម្។ សហ្រគសខន តតូច នងិមធយម
ជេ្រចនីែដលចប់េកីនេឡងីនបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ស្រមប់គ្ំរទកំេណីនឧស ហកមមេនកនុងវស័ិយ
យនភណ្ឌ  សំណង់ និងេស កមម ្រតូវបនទទួលរងេ្រគះេ យ រវបិត្តិេសដ្ឋកិចចនេពលថមីៗេនះ។ 
េដីមបកីត់បនថយផលវបិក ជរ ្ឋ ភិបលចបំច់្រតូវេរៀបចំេគលនេយបយ និងករវនិិេយគ ធរណៈ
ជក់ ក់ ដូចជ បេងកីនភពងយ្រសួលកនុងករទទលួបន្របក់កំចី បេងកនីវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញភព
ជសហ្រគិន និងព្រងឹងគុណភពផលិតផល។ 

៥. យុទធ ្រស្តឧស ហូបនីយកមមចបំច់្រតូវែតមនមូល ្ឋ នទូ យ េទះបីជ្រតូវែផ្អកេលី
កម្ល ងំពលកមម និងករនេំចញក៏េ យ។ េនះ ចេកីតេឡងីបន េទះបី្របេទស្រតូវអនុវត្ត មអភិ្រកម 
“វស័ិយនមុំខ” មួយក៏េ យ។ េនះមនន័យថករអភិវឌ ឧស ហកមម្រតវូែតខុសែប្លកគន  ជពិេសសេដមីបី
េជៀស ងករពងឹែផ្អកេលីឧស ហកមមមួយ ឬពីរ ដូចែដលមន្រ ប់ថមីៗេនះ េដមីបទីទលួបនចំណូល
បនពីករនេំចញចំបងៗ។ ជធមម ករនេំចញកមមន្ត លមិន ចខុសគន បនេទ េលីកែលងែតករ
ផលតិែបបឧស ហកមម្រតវូបនេធ្វឲីយខុសគន ។ េលីសពេីនះ ជ្របវត្តិ ្រស្ត ករនេំចញសំេលៀកបំពក់
របស់កមពុជមនទីផ រេលីសលុបេទកន់ទិសេ ែតពីរ ឬបីបុ៉េ ្ណ ះ គឺទផី រសហរដ្ឋ េមរកិ និងអឺរ ៉បុ។ 
ទងំេនះ ចជករ្របផុយ្របថន ដូចែដលបនេឃញី្រ ប់េនកនុងអំឡុងវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពភិពេ កថមីៗ
េនះ េហតុេនះ កមពុជ្រតូវករករ្រ វ្រជវស្រមប់ពពិិដកមមទផី រ។ 

ងទី ៥.១ ៖ ទផី រសេំលៀកបពំក់កមពុជ 

 

៦. កមពុជ្រតវូែត្របុងេ្របៀប និង/ឬព្រងឹង ថ ប័ន និង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិពក់ព័នធឲយអនុេ ម ម
អន្ត គមន៍េគលនេយបយ និងកមមវធិី។ ទងំេនះរមួមនត្រមូវករកែំណទ្រមង់ហរិញញវតថុ កំែណទ្រមង់
ពនធ និងយន្តករពក់ព័នធនឹងឧស ហកមម េដមីបសី្រមួលករអនុវត្តឲយបនរលូនជងមុនេនកនុងវស័ិយ
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ឧស ហកមម និងេដីមបធីនពីសិទធិចបំងៗេនកែន្លងេធ្វីករ។ ្រតូវកត់ចំ ថំ ករវនិិេយគទុនបរេទស 
ឬកនុង្រសុកេកនីេឡងី និងសថិតេសថរ មិន្រតឹមែតេលីសិទធចិំបងធំៗេទ បុ៉ែន្តក៏េទេលីវធិីអនុវត្តសន្ត ិ   
ឧស ហកមម។ 

ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេល ី អនកេរៀបចំេគលនេយបយកមពុជកំពុងែតបង្ហ ញករេកីនេឡងីៃន
ករដឹងឮពីត្រមូវករស្រមប់ពិនិតយេឡងីវញិនូវយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍របស់ខ្លួន ែដលបង្ហ ញនូវភពងយ
រងេ្រគះៃនេសដ្ឋកិចចែដលបនអេងកត និងករពឹងែផ្អកេលីពភិពខងេ្រកស្រមប់ទផី រ និងករវនិិេយគ
ែដលនឲំយមនដំេណីរឧស ហូបនីយកមមបចចុបបនន។ត្រមូវករភជ ប់ ទិភពខពស់េទនឹងករកត់បនថយភព
្រកី្រក ត្រមវូករបេងកីតករ្របកួត្របែជងជំនញេសដ្ឋកិចច និងែស្វងរកករភជ ប់េ្រចីនជងេនះ រ ងវស័ិយ
កសិកមម ឧស ហកមម និងនេំចញ ្រតវូបនេឃញីយ៉ងជក់ចបស់ជបេណ្តី រៗ។ សកមមភពេសនីេឡងី 
និង/ឬ ចប់េផ្តីមខងេ្រកម បក្រ យអំពីករែ្រប្របលួគំរូអភិឌ ន៍ឧស ហកមមេនកមពុជ។65  

 ករយកចិត្តទុកេ្រចីនជងេនះបន្រតូវកពុំងែតេរៀបចសំ្រមប់អភិឌ ន៍សហ្រគសខន តតូច និង
មធយម េហយីករ្រតួតពនិិតយេឡងីវញិកពុំងែតអនុវត្ត េដីមបកីត់បនថយផលស្រមប់ករអភិវឌ
សហ្រគសខន តតូច និងមធយម ជពិេសសេឆព ះេទរកផលទុន និងហរិញញវតថុ ្រពមទងំករ
អភិវឌ ន៍សហ្រគិន ជំនញ និងបេងកីនគុណភពផលិតផល មរយៈបេចចក វទិយសម្រសប66  

 កនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់េដមីបទីក់ទញករវនិិេយគបរេទស ដូចជេលីែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ  
វធិនករ្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ស្រមប់ជំរុញធុរកិចចធំៗ និងគ្ំរទសកមមភពពក់ព័នធ
របស់សហ្រគសខន តតូច និងមធយម 

 ជែផនកៃនដំេណីរវមិជឈករ ស្វ័យភពថន ក់េខត្តេ្រចនីជងមុន្រតូវបនេគ្របេមេីមីលជមុនថ
ជំរុញវនិិេយគមូល ្ឋ ន និងេធ្វេីយធូបនីយកមមធនធន 

 ជំ នជេ្រចនី្រតវូបនបេងកីតេឡងីេដីមបេី ះ្រ យ ថ នភពែដលមនិសមេហតុផល 
កនុងេនះ ធនគរជេ្រចនីមន្របក់ដកំល់េលសីចនំួន ខណះេពលែដលសហ្រគសខន តតូច 
និងមធយម នងិមី្រកហូរិញញវតថុមនផលលំបកេ យកង្វះ្រទពយសកមម។ យុទធ ្រស្ត “គម ន ក់
្រទពយធន” ស្រមប់បំណុលតូចៗ និងរបស់ MFI ្រតូវបន្របេមេីមលីទុកជមុន។ 

                                                            
65 េមីល ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននឆន កំមម 2009-2013 
66 េនកនុងេវទិកសននិ ្ឋ នថមីៗមួយអំពីមី្រកូហរិញញវតថុ សហ្រគសខន តតូច និងមធយម និងករបេងកីតករងរ ែដលមនសហ្រគសខន តតូច និង 
មធយម ្របែហល ៤០០ និងធនគរមយួចំនួនចូលរមួ េដីមបកីត់សមគ លពី់ផលលំបកចំបងៗៃនករអភិវឌ សហ្រគសខន តតូច និងមធយម 
និងេដីមបរីកវធីិេ ះ្រ យ។ 
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ដូចករណីខងេលីេនះ វធិនករេគលនេយបយមី្រកូហរិញញវតថុត ចនងឹជំរុញសហ្រគសខន ត
តូច និងមធយម និង្រជមួែ្រជងវនិិេយគទុន និងករអភិវឌ ន៍របស់សហ្រគិនកនុង្រសុក។ ទងំេនះ ច
ជួយបេងកីតនករងរ និងចំណូល ទងំេនទី្រកុង និង មប ្ត េខត្តផងែដរ។ 

មខុរបរេនកនងុវិសយ័េផ ងៗ៖ សណំង ់នងិេស កមម 
ជរ ្ឋ ភិបលបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់េលវីស័ិយសំណង់ ជពិេសសកនុងដំ

ក់កល ្ត រនីតិសមបទនិងក ងេសដ្ឋកិចច្របេសីរេឡងីវញិ េដីមបគី្ំរទកេំណីនេសដ្ឋកិចច និងបេងកនី
ករងរ។ជ្របវត្តិ ្រស្ត វស័ិយសណំង់្រតូវបនេឃញីថជវសិ័យនមុំខេនដំ ក់កលេសដ្ឋកចិចដំបូង 
ស្រមប់ទប់ទល់នឹងភពអត់ករងរេធ្វយ៉ីងេ្រចីននេពលេនះ។ សក្ត នុពលៃនវស័ិយេនះេកតីេឡងីពី
លទធភពកនុងករ្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមយ៉ងេ្រចនី និង្រតវូករវតថុធតុេដីមនចូំលតចិតួច ក៏ដូចជមន
ទំនក់ទំនងគន យ៉ងខ្ល ងំកលពីមុន និងេពលអនគតៃនវស័ិយេនះ។67 េនកនុងបរបិទេនះ វស័ិយ
ឧស ហកមមភគេ្រចនី ដូចជវស័ិយសំណង់្រតូវបនកណំត់េ យ “ទ្វិកនិយម” ជមួយនឹងបេចចកវទិយ 
ទំេនីប និងែបបបុ ណ (នងិករេ្រប្ីរបស់កម្ល ងំពលកមមមនជំនញ) ស្រមប់កំណត់ពីទ្វិកនិយម។ ជទូ
េទ វស័ិយសំណង់ ្រតូវបន គ ល់ថជវស័ិយមនសក្ត នុពល្រសបូកម្ល ងំពលកមមេ្រចនីជងវស័ិយ
ឧស ហកមមបនទ ប់បន ដំៃទេទៀត។ 

េនកមពុជ វស័ិយសំណង់េកីនេឡងីយ៉ងេលឿន ជមធយម្របែហល១៣% ចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៤-
២០០៧ េហយីេឡងីរហូតដល់២០% កនុងេពលរកីចេ្រមនីឆប់រហ័សចេន្ល ះឆន ២ំ០០២-២០០៧ ទងំ
កំេណីនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករ ងសង់លេំន ្ឋ ន ជពិេសសជុវំញិទី្រកុងភនេំពញ និងេខត្ត
េសៀម ប។68 

បុ៉ែន្តករេកនីេឡងីៃនវសិ័យេនះថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់ ងំពីឆន ២ំ០០៨េ យ រែតវបិត្តិ
េសដ្ឋកចិចសកល។ េ យអេងកតជ្របវតិ្ត ្រស្តេឃញីថ កររកីចេ្រមីនយ៉ងរហ័សៃនវសិ័យសំណង់ទនំង
ជបញច ប់ និងថយចុះយ៉ងរហ័ស េ យបន ល់នូវផលវបិកមិនអេំ យផលេលីក្រមិតករងរ។ 

រហូតមកដល់ករធ្ល ក់ចុះេសដ្ឋកិចចនឆន  ំ ២០០៨ វស័ិយសំណង់េដរីតយ៉ួងសំខន់កនុងកំេណីន 
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប របស់កមពុជ។ ផលិតភពករងរេកីនេឡងីេ្រចនីជង៣% នទសវត រចុ៍ង
េ្រកយ។69្របក់ឈនួលេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ ទងំកមមករមនជំនញ និងគម នជនំញ(េមលី ងទី៥.២) 

                                                            
67 Cf. Edgren and Muqtada (1990) 
68 េមីល ជួន រុន (2010) ទំព័រទី ៦១ 
69 NIS (2010), op cit 
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ែដលបង្ហ ញពីករេកនីេឡងី ច់ខតៃនកមមករសំណង់ ម្រកុម យុ។ េយងី ចកត់ចំ បំនថេទះបី
ជកមមករ្រសី្តមនចំននួេសទរីែតេទ្វដងកនុងរយៈេពល១០ឆន េំនះ ែតមន្រស្តី្រតមឹែត១៣% េនកនុងវស័ិយ
េនះ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករងរជសរុបេនកនុងវសិ័យេនះេកីនេឡងីគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

ងទី ៥.២៖ ករងរេនកនុងវស័ិយសណំង់ (១៩៩៨-២០០៨) ែបងែចក ម្រកុម យុ 

្រកុម យុ 1998 2008 

15+ 44,946 140,104 

15 - 24 11,579 50,438 

24+ 33,367 89,666 

្របភព៖ ករងរ NIS និងនិនន ករសងគម ឆន  ំ2010 (ឧបសមពន័ធ) 

ភពមិនខជ ប់ខជួនរយៈេពលខ្លីៃនកេំណីន និងករងរ កនុងវសិ័យសំណង់មនទំនក់ទំនងយ៉ងជិត 
សនិទធជមួយនឹងដំេណីរករេសដ្ឋកចិច ដូចជកររកីចេ្រមីន និងករធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋកចិច និងវសិ័យេផ ងៗ 
េទៀត។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ វស័ិយទងំេនះបនផ្តល់នូវសក្ត នុពលបេងកីតករងរ ែដលេនះជបញ្ហ
សំខន់កនុងករែស្វងរក ករព្រងឹង ករ្រសូបកម្ល ងំពលកមម មរយៈវធិនករននែដល ចទទួលបននូវ
េសថរភពសថិតេសថរខ្លះកនុងវស័ិយេនះ។ េដមីបទីទួលបនករអនុញញ តកិចចអន្ត គមន៍ពីវស័ិយ ធរណៈ
្របែហលជ ចជួយែណនពំីកមមវធិេីហ ្ឋ រចនសមព័នធ ជពិេសសេន មទជីនបទែដលកម្ល ងំករងរ
មនករលំបក េ យ រភពមនិរកីចេ្រមីនេទមុខ និងទទលួបនចំណូលតិចតួច។ 

ដូចគន េនះែដរ ករេលីកទកឹចិត្ត ចជករជំរុញវនិេិយទុនឯកជន មរយៈករពិនតិយេឡងីវញិនូវ
ករនចូំល និងទិននផលែដលមនតៃម្លៃថ្ល េ យេហតុថតៃម្លទិននផលេនកនុងវស័ិយេនះេកនីេឡងីគរួឲយកត់
សមគ ល់។ កនុងលកខខណ្ឌ ធមម  ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវែតពនិិតយេឡងីវញិនូវកំេណីន និងសក្ត នុពលករងរកនុង
វស័ិយេនះ និងបេងកនីសមតថភពមូល ្ឋ នស្រមប់ផលិតកមមវតថុធតុេដីម និងទនិនផល។70 បែនថមពីេនះ ដូច
ែដលបនអេងកតេនកនុង្របេទស សុីមួយចំនួន េគលនេយបយកនុង្រសកុចំ យតចិរយៈេពលែវង 
ច្រតូវបនបេងកីតេឡងី ែដលមនឥទធពិល “េសថរ” ភជ ប់មក្រ ប់េលវីស័ិយេនះកនុងករេធ្វឲីយករងរមន

និរន្តភពកនុងេសដ្ឋកចិច។ 

 

                                                            
70 Cf. UNDP (2009) 
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មខុរបរកនងុវិសយ័េស កមម 
វស័ិយេស កមមេនកមពុជមន្របែហល២/៥ ៃនផលតិផលកនុង្រសុកសរុប និង្របែហល២០% ៃនពលកមម
ករងរសរុប។ ដូចេនះមិនមនករទក់ទងគន រ ងចំែណកវស័ិយេនះេនកនុងផលតិផលកនុង្រសុកសរបុ 
និងចំែណកេនកនុងករងរ ែដលសំេ េលផីលិតភពទបជសរុបេនកនុងវស័ិយេនះេទ។ កំេណីនករងរ
មនសភពយតឺជងកំេណីនតៃម្លបែនថមៃនវស័ិយេនះ។ ជរមួ វស័ិយេនះេកីនេឡងីជតិ ៨.៦% ចេន្ល ះឆន  ំ
១៩៩៤-២០០៧ កំេណីនភគេ្រចីនបនមកពីកររកីចេ្រមីនៃនស ្ឋ គរ និងេទសចរណ៍ ករដឹកជញជូ ន 
និងករទំនក់ទំនង ធនគរ េស កមមហរិញញវតថុ និងអចលនវតថុ។71 

ជធមម ទំហកំរងរៃនវស័ិយេស កមមេនកនុង្របេទសភគេ្រចីន មនចំនួនេ្រចីន េពលខ្លះេ្រចីន
ជងពីរដងេបេី្របៀបេទនឹង្របេទសកមពុជ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនកនុង្របេទសកពុំងអភវិឌ ន៍ ករងរកនុងវស័ិយេនះ
ភគេ្រចនី្រតូវបនកំណត់េ យករងរខ្លួនឯង ដូចជេនកនុងពណិជជកមមមិនផ្លូវករ និងេស កមមលក់
យ។ កររកី យៃនករងរមិនផ្លូវករទងំេនះេនកនុងវស័ិយទីប ី ជធមម ្រតូវបនបក្រ យថជករ
ឆ្លុះបញច ងំពកីង្វះឱកសករងរេនកនុងវស័ិយកមមន្ត ល និងវស័ិយេស កមមទេំនីប។72 េនកនុងវស័ិយទី 
៣ របស់កមពុជសថិតេនកនុងករណីបេងកីតករងរសមរមយេនកនុងវសិ័យស ្ឋ គរ និងេទសចរណ៍។ 
កំេណីនេទសចរណ៍េកីតេឡងីយ៉ងពិេសសចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៣។ (េមលីរបូភពទី ៥.៥) 

របូភពទី ៥.៥៖ ករវនិេិយគេលសី ្ឋ គរ នងិេភជនយី ្ឋ ន (គិតជ នលុយដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ) 

 

 

 

 

 

 

 

្របភព៖ ហង ់ជនួ រុន “េសដ្ឋកិចចកមពុជ៖ ករេធ្វែីផនករណ៍ស្រមបអ់នគត្របេសីរជងេនះ” 2009 

                                                            
71 េមីល ជួន រុន (2010); Morris (2005) 
72 Edgren and Muqtada (1990), op cit 
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ឧស ហកមមេទសចរណ៍ និងស ្ឋ គររងេ្រគះយ៉ងធងន់ធងរកនុងេពលវបិត្តិថមីៗេនះ និងធ្ល ក់ចុះគួរ
ឲយកត់សមគ ល់កនុង្រតីមសទី៣ចុងេ្រកយកនុងឆន  ំ២០០៨។73 ដូចេនះ អនុវស័ិយទបីីេនះ បង្ហ ញពីករបត់
បង់ករងរ និងេធ្វឲីយដុន បលកខខណ្ឌ ករងរ ដូចជ្របក់ឈនួល និងទនំក់ទំនងេនកែន្លងេធ្វីករមន
ករថយចុះ។ 

នេពលអនគត សក្ត នុពលបេងកីតករងរេនកនុងវស័ិយេស កមមនឹងពងឹែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេលី
កំេណីនទងំ្រសងុេនកនុងវស័ិយេផ ងេទៀត ក៏ដូចជេគលនេយបយ និងករគំ្ំរទ ធរណៈេលីករ
អភិវឌ ន៍ និងពិពិដកមមវស័ិយ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ស ្ឋ គរ និងេទសចរណ៍នងឹេនែតជអនកចូលរមួ
ឈនមុខដល់ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ និងមុខរបរ បុ៉ែន្តពួកេគ្រតវូករករជំរុញ ករេលីកទកឹចិត្ត នងិ
ធនធនជេ្រចីនេទៀតេដីមបេីលីកកមពស់ករអនុវត្តឲយរចួផុតពីភពងយរងេ្រគះ និងករគ្រមមកំែហងព ី
វបិត្តិ និងពីបរបិទខងេ្រក។ 

ពក់ព័នធនឹងវស័ិយេស កមមមិនផ្លូវករ ទំហកំរងរេនមនចំនួនតិចតចួ េហយីសក្ត នុពលករងរ 
មនផលិតភព សថិតេនកនុងពណិជជកមម ករដឹកជញជូ ន ជួសជុល និង ជីវកមមលក់ យ។ ទងំេនះជ 
សកមមភពសខំន់ស្រមប់កំេណីនេសដ្ឋកិចច និង ចនឲំយផលិតកមម និងចំណូលមនទិននផលភគទុនកនុង
មនុស េធ្វីករមន ក់ៗេកីនេឡងី។ េដីមបពី្រងឹងផលតិភពេនកនុងវសិ័យេនះ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ករទទលួ
បនឥណទន និងបេចចកវទិយសម្រសប េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករគ្ំរទ និងដំបូនម នបេចចកេទស 
គួរ្រតូវយកមកពិចរ ។ 

៦. េគលនេយបយទីផ រករងរ៖ បញ្ហ មួយចំនួន 
វស័ិយពរីខងេលីបនសិក ពីបញ្ហ េគលនេយបយជេ្រចីនពក់ព័នធនឹងករបេងកីនត្រមវូករ ករ

ងរេនកនុងេសដ្ឋកចិច។ ក៏បុ៉ែន្ត ករអនុវត្តករងរពឹងែផ្អកមនិ្រតមឹែតេទេលីករបេងកីនត្រមូវករករងរទងំ
េនះេទ ែតក៏ពឹងែផ្អកថេតីករងរ និងជំនញ ចផគត់ផគង់បនករំតិ  ្រពមទងំករផ្ល ស់ប្តូត្រមវូករ
ផគត់ផគង់ ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបនបុ៉ ្ណ េ យគម នករប៉ះទងគិចគន ។ បញ្ហ ភគេ្រចីន្រតូវបនេ ះ
្រ យ មរយៈេគលនេយបយទីផ រករងរែដលបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ចត់ថន ក់ពីជនំញ្រកបខណ្ឌ
ចបប់ករងរ ករអភិវឌ ន៍ និងភពមនករងរ រហូតដល់អន្ត គមន៍ ធរណៈជក់ ក់េដីមបេីលីក
កមពស់ករងរ។ 

                                                            
73 CDRI (2010) 
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ភពមនករងរ និងករអភិវឌ ជំនញ 
ដូច្របេទសកពុំងអភវិឌ ដៃទេទៀតែដរ កមពុជជួប្របទះនូវផលលំបកមយួចំនួនកនុងករក ង

េហ ្ឋ រចនសមព័នធសងគមែដលសម្រសបមួយ េហយីផលលំបកែដលសំខន់ជងេគេនះគឺជំនញៃន
កម្ល ងំពលកមម។ េ យពុទំន់មនែផនករជំនញលំអតិ និងទិននន័យសម្រសប ជករលបំកកនុងករេធ្វី
េសចក្តវីនិិចឆ័យេគលនេយបយេទេលីវ ិ លភព នងិទិសេ អភិវឌ ន៍ជនំញ ែដល្រតូវករស្រមប់
ធនភពមនករងរេធ្វ។ី  

មនករសិក មួយចំនួនពក់ព័នធជមយួនឹងទិដ្ឋភពជំនញជេ្រចនី បុ៉ែន្តជទូេទពក់ព័នធនឹង 
ទិដ្ឋភពៃនជនំញ74 ែដលចំណុចខ្លះពក់ព័នធែតនឹង្រកុមមួយចំនួនជក់ ក់ (ដូចជយុវជន ្រស្តី)75 
ខ្លះឆ្លុះ បញច ងំពីករេ្របីជំនញនិងត្រមូវករ មវស័ិយ។76 មរយៈកមមវធិ ី STVET77 ្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កំពុងពយយម យតៃម្លពតី្រមូវករវគគបណ្តុ ះប ្ត លមិនផ្លូវករេន មេខត្ត
យ៉ងតិចចំននួ៧ និងស្រមប់ពណិជជកមមែដលបនេ្រជសីេរសីេនកនុងវស័ិយផ្លូវករ (ជពិេសសវស័ិយ
សំណង់ េ្រគឿងយន្ត/អនកបេចចកេទស ព័ត៌មនវទិយ និងេទសចរណ៍)។ 

េទះបីជែផនករជំនញ ក់មិនដូចជជិតបនលំអិត ែតមនភស្តុ ង្រគប់្រគន់បញជ ក់ថករ
ងរ មួយចំននួេនកនុង្របេទស មិនទន់មនជំនញចបស់ ស់េទ ដូចជករចុះេឈម ះចូលេរៀន និងករ
្រតលប់ចូល វញិេនមនកំរតិទប ជំនញែដលបនផគត់ផគង់ ក់មិនទន់សុសីង្វ ក់នឹងត្រមូវករ 
កនុងវស័ិយេផ ងៗគន  ថ នភពតំរវូករជំនញមនលកខណះេ យែឡកកនុងចេំ មយុវជន និង្រស្ត។ី 
ករសិក របស់ធនគរពិភពេ កសនមតថជិត “៦៣%ៃនយុវជនែខមរបនេបះបង់េចលករសិក  មុន
េពលបញច ប់ករសិក  កនុងេនះ១២% មិនែដលបនចូលេរៀនេទ”។78  

ែតេទះជយ៉ង ក្ត ី គួរឲយកត់សមគ ល់ែដលថេ្រកពីចំណុចេខ យខងេលី ករអភវិឌ ន៍ធន 
ធនមនុស  េនមនករវវិត្តជបេណ្តី រៗជពេិសសេនកនុងករអប់រ ំ (ចំ ៖ំ ករចុះេឈម ះចូលេរៀនថន ក់
បឋមសិក )ក៏ដូចជកំេណីនៃនអនកផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជផ្លូវករ និងមិនផ្លូវករ។ ចំននួសសិ បញច ប់
ករសិក េកនីេឡងីកនុងអឡុំង ១៥ឆន ចុំងេ្រកយេនះ េហយីសសិ ែដលបញច ប់ករសិក ក៏្របឈមនឹងភព
គម នករងរេ្រចីនផងែដរ ភគេ្រចនីគកឺរមនិសុីគន រ ងជនំញរបស់សិស បញច ប់ករសកិ  និងត្រមូវករ
                                                            
74 េមីល ធនគរពិភពេ ក, ជឧទហរណ៍៖ កមពុជ- ករផ្តល់ជំនញេដីមបសីមភព និងកំេណីន, 2010 
75 Cf, ILO (2007), ករសេងខបពីេគលនេយបយស្តពីីករ យតៃម្លពីជំនញេនកនុងវសិ័យកត់េដរ និងេសដ្ឋកិចចផ្លូវករេផ ងេទៀត 
76 AFD បនបេងកីតករសិក មូល ្ឋ នអំពីករ យតៃម្លពីជំនញេនកនុងវសិ័យកត់េដរ និងវសិយ័ផ្លូវករដៃទេទៀត 
77 េនះជកមមវធីិចំបងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ គ្ំរទេ យ ADB 
78 WB (2010), op cit  
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ខងជំនញរបស់នេិយជក។ ករ្រសង់មតិ មវស័ិយបនបង្ហ ញនូវក្តីបរមភរបស់នេិយជក ដូចេនកនុង
រូបភពខងេ្រកមេ យែផ្អកេលី។ 

របូភពទី ៦.១៖ ភគរយ្រកុមហុ៊នែដលកត់សមគ ល់េឃញីថ ជនំញមនិសុនឹីងត្រមូវកររបស់នេិយជក 
នងិសេំណីរបស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ 

 

 

 

 

 

 

 

្របភព៖ ធនគរពិភពេ ក 

េដីមបពី្រងឹងជនំញ និងបែង្វរកម្ល ងំពលកមមែដលគម នជំនញភគេ្រចនី ឲយេទជ្រទពយដ៏មន
្របេយជន៍ែដល ច្របកួត្របែជងខងជំនញកនុងទីផ រអន្តរជតបិន កមពុជ្រតូវខតិខយំកចិត្តទុក ក់
បំផុតចំេពះករអភិវឌ ធនធនមនុស ។ េ យធនធនេនមនក្រមិត េនះ ចនឹងមនភព្រចបូក 
្រចបល់ នងិកិចចពិភក ពីវធីិេលីកកំពស់ធនធនមនុស  និង្របេយជន៍ខងតៃម្ល ពក់ព័នធៃនកមមវធិី 
េផ ងៗ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ្រតវូមនករពិនិតយេឡងីវញិយ៉ង្របងុ្របយត័នពធីនធនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
និងេគលនេយបយ ្រពមទងំករេលកីទឹកចិត្តែដលសងកត់ធងន់េលីត្រមូវករទផី រករងរ និងកររពំឹងទុក
របស់យុវជនអំពីអនគតទីផ រករងរ។ កររពឹំងទុកេនះនឹងែផ្អកេលីករផគត់ផគង់ជំនញ និងពិពិដកមមែដល
្រតូវករេ្រចីនស្រមប់េសដ្ឋកិចច។ ម៉យងវញិេទៀត ករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករស្រមប់វ ិ លភពទូ យ
ៃនករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធែដលទំនង ចជចំណូល និងរចនសមព័នធេលីកទកឹចតិ្តែដលពក់ព័នធនឹងករ 
គំ្ំរទេយធូបនីយកមមករងរ។79 

កនុង ថ នភពផគត់ផគង់ និងត្រមវូករជំនញបចចុបបនន បង្ហ ញឲយេឃញីថអ្រ យុវជនអត់ករងរេធ្វី
មនកំរតិខពស់កនុងចំេ មសិស បញច ប់ករសិក  នងិនិសិ តបញច ប់ម វទិយល័យ (នឹងតំរង់ទិសសិលបៈ

                                                            
79 េមីល Godfrey et al. (2010), op cit 
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េសរ)ី ខណះេពលែដលករផគត់ផគង់ជនំញែបបបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈមិនទន់្រគប់្រគន់។ ដូចគន នឹង
ថ នភពេនះែដរ មរយៈ្រកសួងករងរ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេផ្ត តេលីកមមវធិីរមួគន មយួេដីមបពី្រងងឹ

ជំនញបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈទងំេនះ មែផនកជេ្រចីន ទងំេនទ្ីរកុង និងេនជនបទ។ ជករពតិ 
ស់ ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះ្រតូវបនព្រងីក មមូល ្ឋ ន ២ យ៉ងគឺ៖ ស្រមប់វស័ិយផ្លូវករ 

និងេ្រកផ្លូវករ។ េន មជនបទ គឺបនេផ្ត តេទេលីត្រមូវករជនំញករងរកសិកមម (េធ្វីែ្រស) និងមិន
ែមនកសិកមម (ជួសជុល) េ យសងកត់ធងន់េទេលីករេកនីេឡងីផលិតភព មរយៈករេ្របី្របស់បេចចក
វទិយថមីៗ និងេទេលីករេធ្វចីំករជលកខណៈពណិជជកមមេផ ងៗ។ ករចូលរមួរបស់្រស្ត្ីរតវូបនេលីកកមពស់ 
េទះបីជសកមមភពរមួគន ត្រមូវឲយឃ្ល តេចញពវីបបធម៌ និងរបងំេផ ងេទៀត េដីមបទីញពួកេគេចញពី
ករងរកនុងផទះែដលមិនទទួកបន្របក់កំៃរ។ 

េនេពលែដលវធិននន្រតូវបន ក់េចញេដីមបេី ះ្រ យភពមិនសុីគន ៃនជនំញ មរយៈករ
ផគត់ផគង់ (ធនធន កមមវធីិ និងករេលីកទឹកចិត្ត) និងត្រមវូករ (ករែកែ្របរចនសមព័នធេសដ្ឋកិចចេឡងីវញិ) 
ត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក ក់រមួេលកីមពុជនីយកមមៃនជំនញកនុងទីផ រករងរៃនវស័ិយផ្លូវករ ែដល
មន្រ ប់។ ថមីៗេនះ កមមករែដលមនជំនញក្រមិតមធយម និងជំនញ្រគប់្រគង្រតវូបនបេ្រមកីរងរ
កនុងឧស ហកមមែផនកផ្លូវករ ដូចជកត់េដរ សំណង់ ស ្ឋ គរ និងេទសចរណ៍។ ករអភិវឌ ជំនញ
ទងំេនះ្រតូវករ ករយកចិត្តទុក ក់ជបនទ ន់។ ករអភិវឌ សហ្រគិននិងករេកនីេឡងីនូវលទធភព្រគប់
្រគងករំតិខពស់របស់សហ្រគនិតូចៗ (បុរស និង្រស្ត)ី េហយីករេកនីេឡងីៃនភន ក់ងរបណ្តុ ះប ្ត ល
របស់រដ្ឋ និងឯកជន ចចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករព្រងីកសក្ត នុពលករងរៃនសហ្រគស
ខន តតូច និងមធយម។ 

េទសន្ត្របេវសនក៍រងរ 
េទសន្ត្របេវសន៍ករងរអន្តរជតិែដលជវធិីេលីកកមពស់ករងរ មិនទន់ជឧបករណ៍ចំបងកនុង

្រកបខណ្ឌ េរៀបចែំផនករអភិវឌ ន៍របស់កមពុជេនេឡយីេទ។ កមពុជក៏ជ្របេទសែដលបញចូ នពលករេទ
េ្រក្របេទស្រពមទងំទទលួពលករចូលកនុង្រសកុផងែដរ (ឧទហរណ៍ដូចជព្ីរបេទសេវៀត ម)។ មិន 

ដូច្របេទសេន សីុមយួចំននួ ែដលនេំចញករងរេផ ង (ដូចជហ្វលីីពនី ប៉គី ថ ន) កមពុជេទបីែត
បេងកីតេសចក្តែីណនេំគលនេយបយថន ក់ជតិអំពីេទសន្ត្របេវសន៍េទបរេទស។80 ព័ត៌មន និងសថតិិអំពី
ពលករេចញេទេ្រក្របេទសេនមិនទន់មនចបស់ និងេទបីែតចប់េផ្តីមចង្រកងជបេណ្តី រៗ។ យន្តករ

                                                            
80 េមីល្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ/ILO, េគលនេយយបស្តីពីអេន្ត ្របេវសន៍ករងរស្រមប់កមពុជ 2010 
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ស្រមប់ ថ ប័នអភិបលកចិចេទសន្ត្របេវសន៍ែដលមន្រ ប់េនកនុង្របេទសែដលនេំចញករងរេន
សីុជេ្រចីន មនករពក់ព័នធ ្របសិនេបីកមពុជបន្តកមមវធិីបញជូ នពលករេទេ្រក្របេទស។ 

ចំនួនពលករេទសន្ត្របេវសន៍េនែតមិនចបស់ ស់ េ យ រែតករេធ្វីអេន្ត ្របេវសន៍របស់កមពុជ
ជេ្រចនីគេឺទ្របេទសៃថ។ មរយៈអនុ រណៈេយគយល់គន រ ង្របេទសៃថ និងកមពុជ ពលករ
្របែហលជ ១១មុឺននក់ទទួលបនករងរេធ្វ ីេទះបីជចំនួនជផ្លូវករែដលចុះបញជ ីពលករេទសន្ត
្របេវសន៍េន្របេទសៃថបនបង្ហ ញថមនចំននួ្រតមឹែត ៨២៣១នក់ក៏េ យ។81 ក់ដូចជចលន
មនុស មនជរូប ងចំនួនេ្រចនី ជពិេសសយុវជន ប់ចប់ពជីន្រកី្រក និង្រគួ រ និងតំបន់ែដលងយ
រងេ្រគះ82 ែដលមនបណំងឆ្លងែដនេដីមបេីគចេចញពីភព្រក្ីរក។ ថមីៗេនះ ក៏មនទំេនរេកីនេឡងី
ស្រមប់្របជជនែខមរេទេធ្វកីរេន្របេទសម៉េឡសុី និងកូេរខ៉ងតបូងផងែដរ។ េទះបីជចំនួនពិត្របកដ
ៃនពលករពិបកនឹងកំណត់បន បុ៉ែន្តសថិតែិដលគួរទុកចិត្តជេ្រចនីបនមកពីចនំួន្របក់បេញញី ែដលមន
ករេកនីេឡងីដល់ ៣២៥ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ឬ ៣.៥% ៃនផលិតផលកនុង្រសកុសរបុ។ េលីសពី
េនះករេកីនេឡងីៃន្រស្ត ីបនបេងកីតឲយមនសមម្រតជក់ែស្តង (ជិត ៤៧%) ៃនេទសន្ត្របេវសន៍េទ
្របេទសៃថ បុ៉ែន្តទិននន័យេនះមនិ្រតូវបនចង្រកងជឯក រេពញេលញេនេឡយីេទ 

េ យ រែតេទសន្ត្របេវសន៍ជ្រស្តីេនមនករលួច ក់េនេឡយី។ មនករ យករណ៍មកថ ពលករ
ជ្រស្តីមនករងរេធ្វីេនកនុងផទះ ងលក់ទំនិញ និងវស័ិយេស កំ ន្តជេដីម។ 

ថមីៗេនះ ្រកសួងករងរបនបេងកីត្រកុមករងរមួយ ស្រមប់្រតួតពិនតិយករ្រគប់្រគងេទសន្ត
្របេវសន៍អន្តរជតិ េ យផ្តល់នូវ រៈ្របេយជន៍ និងករចូលរមួចែំណកដល់េសដ្ឋកចិច។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ជំ នដំបូងគ្ឺរតូវេរៀបចេំគលនេយបយថន ក់ជតិស្តីពីេទសន្ត្របេវសន៍ យន្តករៃន
ថ ប័នេដមីបេីលីកកមពស់េទសន្ត្របេវសន ៍និងករពរពលករេទសន្ត្របេវសន៍ ផ្តល់នូវជំនញ និងវគគបណ្តុ ះ

ប ្ត លសំខន់ៗ េដមីបី ចែ្រប្របលួេទ មត្រមូវករជំនញែដលផ្ល ស់ប្តូរៃន្របេទសែដលទទលួយក
ករងរ និងផ្តល់នូវករយកចិត្តទុក ក់្រគប់្រគន់ស្រមប់បញជូ នពលករមកវញិ។ 

េគលនេយបយមខុរបរនងិករងរ 
កររមួបញចូ លេគលនេយបយករងរ គឺជធតុបូករមួៃនករបេងកីតករងរ និងយុទធ ្រស្ត

ករពរកំ ងំពលកមម។ ជធមម  មនឧបករណ៍េលីកកមពស់ នងិផ្លូវចបប់ជេ្រចីន ែដល ១.ជួយស្រមលួ

                                                            
81 េមីល្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ/ILO, េគលនេយយបស្តីពីអេន្ត ្របេវសន៍ករងរស្រមប់កមពុជ 2010, ទំព័រទី ១៣ 
82 ចំេពះករណីែផ្អកេលីករ្រសង់មតិដ៏គរួឲយចប់ រមភៃនេទសន្ត្របេវសន៍កនុង្របេទសរបស់យុវជនេនកមពុជ សូមេមីល CDRI “េទសន្ត
្របេវសន៍យុវវយ័ និងនគរូបនីយកមមេនកមពុជ” 
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ករ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន ៃនទីផ រករងរេ យេផ្ត តេលីមុខរបរនិងករងរ និងករអភវិឌ ជំនញៃន
កម្ល ងំពលកមមដូចជជំនញ្របកួត្របែជង និងជំនញមនផលិតភព និង ២.ករពរសទិធជិមូល ្ឋ នេន
កែន្លងេធ្វីករ។ ទងំពីរេនះសំេ េលកីកមពស់ឲយមនករងរ្រគប់្រគន់។ បែនថមពីេនះ ចំណុចទ ី១ ្រតូវករ
ករបេងកតីេសចក្តែីណនពំី ថ ប័ន នងិកមមវធិីស្រមប់េលីកកមពស់េគលនេយបយមួយចំនួន រមួទងំ
េគលនេយបយទីផ រករងរសកមម និងអសកមម។ ចំណុចទី ២ ជធមម ែផ្អកេលីចបប់ស្តីពីករងរ
ែដលបន្រពមេ្រពៀងគន  ែដលផ្តល់នូវេសចក្តែីណនែំផនកចបប់ស្រមប់ករពរសិទធិកមមករ និេយជកជមូល
្ឋ ន ស្រមប់ករចរច និងកិចចសនទនសងគម។ េគលនេយបយករងរែដលបនេរៀបចំយ៉ងល្អ ជករ
ចបំច់បែនថមេនេពលែដលេសដ្ឋកិចចសថិតេនេលីផ្លូវអន្តរកល ពក់ព័នធនឹងេគលករណ៍េឆព ះេទែផ្អកេលី
ទីផ រ េហយីវសិ័យឯកជន្រតវូបនជរំុញឲយេ្រកកេឡងីកនុងនមជ្របភពនមុំខៃនករបេងកតីមុខរបរនងិ 
ករងរ។83  

េន្របេទសកមពុជ ចបប់ស្តីពីករងរែដលអនុម័តេនឆន ១ំ៩៩៧ ជមូល ្ឋ ន ផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ
គតិយុត្តសិ្រមប់ករងរ ែដលមនករបំេពញបែនថមេ យ្របកសជេ្រចីនេទៀត។ ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ
ផ្តល់នូវេសចក្តែីណនខំងផ្លូវចបប់ស្រមប់ករពរសិទធិកមមករនិេយជិត និងនិេយជកេនកែន្លងេធ្វកីរ 
េ យែឡក េសចក្តែីណនទំងំេនះពក់ព័នធនឹងេសចក្តីែណនអំពំីសិទធិកមមករនេិយជតិ កនុងករបេងកតី
ជសហភពពណិជជកមម សិទធិករងរ (ដូចជសិទធេិធ្វកូីដកមម) ករត ៉ជរមួ លកខខណ្ឌ ករងរ 
និងបញញត្តិអពំកីរេ ះ្រ យវ ិ ទ។ ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេដីម ្របេទសកមពុជសថិតេនកនុងសម័យ
អន្តរកលេទកន់េសដ្ឋកិចចទផី រ និងករក ង ថ ប័នរហូតដល់ករបញច ប់កំពុងបន្ត។ ករអនុវត្ត អនុ
សញញ ចរចររមួ(CBAs) និងករេ ះ្រ យវ ិ ទ ្រតូវករេពលេវ និងករព្រងឹងសមតថភពេដីមបឲីយមន
ដំេណីរករយ៉ងេពញេលញ។ ក៏បុ៉ែន្ត េនះជករេលីកកមពស់កនុងករកត់សមគ ល់ថ CBAs កំពុងែតមនករ
េកីនេឡងី ចប់ព៤ី៥ កនុងចេន្ល ះឆន ២ំ០០៣-២០០៦ រហូតដល់១៣១ េនឆន  ំ២០០៩។84 ដូចគន េនះែដរ 
េដីមបពី្រងឹងករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ នយក ្ឋ នវ ិ ទករងរៃន្រកសួងករងរ និង្រកុម្របឹក ជញ
ក ្ត លកពុំងែត ក់ែតងវធិនេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ ។85  

្រកបខណ្ឌ គតយុិត្តិករងរដ៏មន្របសិទធភិពក៏្រតវូករ ករព្រងឹង និងក ងសមតថភពអងគករ
និេយជតិ និងនិេយជក ករបេងកតីវគគបណ្តុ ះប ្ត លជ្របច ំ េ យ ក់កមមវតថុេទនឹងបញ្ហ សំខន់ៗ

                                                            
83 បទពិេ ធន៍អន្តរជតិៃនអន្តរកលអំពីេសរភីវូបនីយកមម ដូចជេន្របេទសចិន និងអឺរ ៉ុបខងេកីត និងក ្ត លកនុងទសវត ឆន  ំ៩០ គូស
បង្ហ ញអំពី រៈ្របេយជន៍ ម នករជួលពលករ និងលទធផលេទសន្ត្របេវសន៍ករងរ មរយៈេគលនេយបយេទសន្ត្របេវសន៍ករងរ
ែដលបញជ ក់យ៉ងចបស់។ 
84 NIS/ILO, ទំេនរករងរ និងសងគម, 2010, ងទី ៣.២១ 
85 NIS/ILO, ទំេនរករងរ និងសងគម, 2010, ងទី ៣.២១ 
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ៃនេសដ្ឋកិចចជទូេទ នងិបញ្ហ ទីផ រករងរ។ មរយៈមេធយបយជេ្រចនី ដំេណីរ្រប្រពឹត្តេទៃនករ
្របមូលផ្តុ ំ្រកុមកមមករ្របែហលជ្រតូវបន ងំ េនះ្របែហលជមិនែមនេ យ រកង្វះករចង្រកងជ
សហជពីេទ បុ៉ែន្តេ យ រមនករចងសមព័ន្ឋេ្រចនីេពក។ សហជីពែដលបនចុះបញជ ីករមន្របែហល
១៧២៥ សហព័នធសហជពីចំនួន ៤២ និងសមព័នធសហជពីចនំនួ ៥។86 ដូចេនះ ក់ដូចជមនគំនតិ 
និងទមងន់ខុសគន អំពី ទិភពថន ក់ជតិ និង្របេយជន៍កមមករនិេយជិត។ ម៉យងេទៀត និេយជកបេញចញ
សេម្លងរបស់ពួកេគ មរយៈសហព័នធនិេយជក និងសមគមពណិជជកមមកមពុជ(CAMFEBA) េ យ
មនវត្តមននមុំខេ យសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ (GMAC)។ 

ជករពតិ មនគំនិតខុសគន ជេ្រចីនរ ង្រកុមទងំពីរ ពីបញ្ហ ជេ្រចីនពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តសិទធ ិ
េនកែន្លងេធ្វកីរ។ ឧទហរណ៍ដូចជ CAMFEBA ្របែហលជ  មិនសូវេពញចិត្តនឹងករតេម្លីងៃថ្លឈនួល
អបបបរម និងវ ិ លភពៃនបទបញញត្តិរបបសន្តិសុខសងគម េ យ រែតបញ្ហ ទងំអស់េនះ ចប ្ត ល
ឲយកមពុជបត់បង់ភព្របកតួ្របែជងជលកខណៈអន្តរជតិរបស់ខ្លួន។87 ម៉យងវញិេទៀត ្រកុមកមមករ ចមន
បំណងេសនីសុំ្របក់ឈនួលខពស់ជងេនះេទ មផលិតភព និងលកខខណ្ឌ ករងរ្របេសីរជងមុន។ គួរឲយ
កត់សមគ ល់ែដរថ េនកមពុជជពិេសសវស័ិយកត់េដរ បនទទួលករអះ ងថមនស្តង់ រករងរខពស់
ជលកខណៈអន្តរជតិ។88 ទងំេនះជ្របេយជន៍ស្រមប់ករនេំចញរបស់កមពុជ រហូតដល់េពលថមីៗេនះ 
វបិត្តិេសដ្ឋកចិចសកលេ កមិនទន់ប៉ះពល់ដល់ករនេំចញសំេលៀកបំពក់េនេឡយីេទ បុ៉ែន្តវស័ិយេនះ 
ក៏មនចំនុចេខ យជេ្រចីនផងែដរ ជពិេសសផលិតភព ្របសិទធភិព និងករ្របកួត្របែជងខង 
ជំនញ។89 ទងំ្រកុមកមមករនិេយជតិ និងនិេយជកយល់្រពមពីករគ្ំរទ និងព្រងងឹសក្ត នុពលនេំចញ
សំេលៀកបំពក់ និងវសិ័យដៃទេទៀត។ េនះជករេផ្ត តេទេល្ីរកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ មរយៈករ យតៃម្ល
កមមវតថុ និងករបណ្តុ ះប ្ត លកមមករនិេយជតិ និងនិេយជក េដីរតួយ៉ងសំខន់កនុងករព្រងងឹផលិតភព
សហ្រគស និងសន្តិសុខករងររបស់កមមករ។ 

ចបប់ស្តីពីករងរ និងវធិនករករពរករងរជេ្រចនី និងករអនុវត្តវធិនទងំេនះ្រតូវករករ
ពិនិតយេឡងីវញិ េ យ រែតេសដ្ឋកិចចមនករេកីនេឡងី និងខុសែប្លកគន ។ េយងីគរួែតសេងកតេឃញីថ
្រកបខណ្ឌ គតយុិត្តិសព្វៃថង កណំត់្រតមឹែតចេំពះករងរកនុងវស័ិយផ្លូវករនិង ធរណៈែដលជភគតិច
ៃនកម្ល ងំពលកមមសរុបបុ៉េ ្ណ ះ។ ដ ប  ករអនុវត្តចបប់ស្តពីីករងរបន្រតឹម្រតូវ ចរមួចែំណក

                                                            
86 NIS/ILO, ទំេនរករងរ និងសងគម, 2010, ងទី ៣.២១, ទំព័រទី ៣៦ 
87
 េនះជភស្តុ ងេនេពលែដលអនកនិពនធបនជបួ និងពិភក ជមយួអនកតំ ង្រកុមពលករចំននួ ៥ េផ ងៗគន  (ែខវចិឆិក ២០១០) 

88  ទងំេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យករអនុវត្តកមមវធីិករងរ្របេសីរជងមុន ស្រមបស្រមួលេ យ ILO។ Cf. IILS/ 
ករងរ្របេសរីជងមុន (2009) 
89 CDRI (2010) 
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ចំេពះករែបងែចកទីផ រករងរ និងកត់បនថយសមតថភព្រសូបករងរៃនវស័ិយផ្លូវករ។ ករេរៀបចេំនះ 
ចមនទំេនរេកីនេឡងីកនុងករផ្តល់ឲយអនកេម៉ករបន្ត េធ្វីករែផនកផលិតកមម មរយះវស័ិយមិនផ្លូវករ 

ឬករងរម្តងមក ល ែដលេនះ ចកត់បនថយក្រមិតមធយមៃន្របក់ឈនួល និងករករពរេនកនុងទផី រ
ករងរ ករែបងែចក្របក់ឈនួល និងសន្តសុិខករងរកន់ែតមនិេសមីគន ។ ក៏្រតវូករករ្រតតួពនិិតយេឡងី
វញិេ យ្របុង្របយត័នថកមមករនេិយជតិ កនុងវស័ិយមិនផ្លូវករ ចមនករករពរ និងលកខខណ្ឌ ករងរ
្របេសីរជងនេពលបចចុបបននផងែដរ ។ 

្រកបខណ្ឌ គតយុិត្តិកនុងវស័ិយករងរ ក៏្រតវូករធនថ គម នករេរសីេអីង ឬកររេំ ភបពំន
ករងរេនកនុងទីផ រករងរ។ ជករពតិ កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលអីនុសញញ ករងរសនូលទងំអស់
របស់ILO។ មនិ ្រតឹមែត្រតវូព្រងឹង្រកបខណ្ឌ គតយុិត្តិបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំេរៀបច ំ និងអនុវត្តកមមវធិអីពំី
ករមិនេរសីេអីង និងករករពរ ជពិេសសកត់បនថយេ្រគះថន ក់ករងរៃនករេ្របី្របស់ពលកមមកុមរ និង
បេងកីនជំនញ ភពមនករងររបស់្រស្តកីនុងទីផ រែដលមនផលតិភពខពស់ និងទីផ រករងរែដលមន
ផលិតភព។ ជឧទហរណ៍ ករេ្រប្ីរបស់ពលកមមកុមរបនេកីនេឡងីកនុងចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៨-២០០៨។ 
កុមរេធ្វីករែដលមន យុពី៥ ដល់១៧ឆន បំនេកីនេឡងីព៨ី% ដល់១០%ៃនកំ ងំពលកមម។90 ទងំ
េនះ្រតូវករ ករសិក ្រ វ្រជវ និងវធិនករសម្រសបេដីមបកីត់បនថយពលកមមកុមរ។ ថមីៗេនះ ជ
រ ្ឋ ភិបលបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ ដល់ករលុបបំបត់ទ្រមង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ និងបញឈប់ករ
ជួញដូរកុមរ។ 

េ្រកពី្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ េគលនេយបយករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គួរ្រតវូមនអភិ្រកមព្រងឹង
ករអភិវឌ ជនំញៃនកំ ងំពលកមម និងេជៀស ងករេរសីេអីងេនកនុងទីផ រករងរ។ កនុងករណីមនករ
េកីតេឡងីដែដលៗ ្រតូវបនេគអេងកតយ៉ងទូ យថកម្ល ងំពលកមមេនមនិទន់មនជំនញ មិនបន
អប់រ្ំរតឹម្រតវូ ដូចេនះនឲំយមនគុណភពអន់ថយ េបីេធៀបនឹង្របេទសជតិខងេន សុី ។91 េយងីក៏បន
អេងកតេឃញីថ ្របសិនេបីកមពុជអនុវត្តយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៏ែផ្អកេលកីំ ងំពលកមម និងករនេំចញ 
នឹងផ្តល់អតថ្របេយជន៍េ្របៀបេធៀបរបស់ខ្លួន ែផ្អកេលីករព្រងីកភព្របកួត្របែជងៃនជំនញ ពិពិដកមម នងិ
មិនែផ្អកែតេទេលីតៃម្លករងរទបេនះេទ។ បចចុបបននេនះ វស័ិយនេំចញនមុំខ ដូចជវស័ិយកត់េដរ 
មនវត្តមនមិនេសមីគន ៃនកំ ងំពលកមម ែដលគម នជនំញខងផលិតកមម និងមនតិចតចួកនុងចំេ ម
អនក្រគប់្រគង និងអនកចត់ករផលិតកមម។92 ក៏្រតូវកត់សមគ ល់ផងែដរថ ពលករគម នជនំញបេងកីតជ

                                                            
90 េមីល NIS-ILO (2010) 
91 Cf. UNDP (2010), op cit 
92 េមីល EIC (2008) 
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ចំនួនភគេ្រចីនៃនកម្ល ងំពលកមមកនុងវស័ិយកសិកមម ក៏ដូចជកនុងចេំ មពលករេទសន្ត្របេវសន៍ផងែដរ។ 
ដូេចនះ ករខតិខំ្របងឹែ្របងផ្តល់កមមវធិអីប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លជនំញ គួរែត្រតូវបនផ្តល់ ទិភពខពស់េន
កនុងករសិក  ពីេគលនេយបយករងរេនកមពុជ។ 

េ្រកពីករអន្ត គមន៍ែផនកជនំញ េគលនេយបយករងរ្រតូវបញជ ក់ចបស់ពីេគលនេយបយ 
ទីផ រករងរសកមម(ALMPs) េទះបីជធតុផ េំផ ងៗរបស់ េធ្វីខុសពវី ិ លភពក៏េ យ។ េស
កមមករងរ ធរណៈែដលជមូល ្ឋ នសំខន់ៃន ALMPs កំពុងចប់េផ្តីមបង្ហ ញឲយេឃញី និងព្រងីក
េ្រកមទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ (NEA)។ មុខងរសំខន់២យ៉ងែដលNEA ្រតវូករ ករគ្ំរទខងែផនកថវកិ 
និងករក ងសមតថភព គឺករព្រងកីេស កមមករងរ ( មរយៈអុិនធឺេណត និងមជឈមណ្ឌ លករងរ) 
និងបេងកីត្របព័ន្ឋពត៌មនទផី រករងរ(LMIS) ែដលចបំច់ស្រមប់ករងរ ម ន និងករអនុវត្ត
ទីផ រករងរស្រមបវ់ស័ិយេសដ្ឋកចិច។ NEA ក៏នឹង្រតូវករភជ ប់ជមួយនឹងគំេ ងករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ទងំឯកជន និង ធរណៈ និងព្រងីកបែនថមេលីសពមីជឈមណ្ឌ លកនុង្រកុងជបេណ្តី រៗ។ កមពុជក៏
មនចំនួនគេ្រមងអន្ត គមន៍ករងរជេ្រចនី ដូចជកមមវធិីករងររដ្ឋជេដីម ែដល្រតូវមនករសហករ
កនុងគេ្រមងេពញេលញៃនALMPs។ ្រតូវមនករយកចិត្តទុក ក់ពិេសស ចំេពះ្រកមុែដលគម នផល
្របេយជន៍ជងេគ ដូចជ្រស្តី យុវជន នងិជនពិករជេដីម។ 

៧. កចិចគពំរសងគម នងិមុខរបរ 
េគលនេយបយគពំរសងគម និងេគលនេយបយេឆព ះេទកន់េគលេ ករងរេពញេលញ

្រតូវែតបនេឃញីថ ជេគលនេយបយសំខន់ពក់ព័នធនឹងវស័ិយជេ្រចីន្របឆងំនឹងភព្រក្ីរក។ បែនថម
ពីេនះ ថ ប័នពក់ព័ន្ឋ្រតូវករ ករពរលទធផលៃនេគលនេយបយទងំេនះ េហយី្រតូវព្រងងឹជបន្ត
បនទ ប់េដីមបឲីយ្រសបនងឹករវវិត្តៃនេសដ្ឋកចិច។ ្របេទសែដលមនេសដ្ឋកិចចឈនមុខ ជពេិសស្របេទស
េនអឺរ ៉ុប បនផ្តល់ជឧទហរណ៍ថេត ី េគលនេយបយគពំរសងគម និងេគលនេយបយករងរ
េពញេលញ ច្រតូវបនរមួបញចូ ល មវធិី  េដីមបី ចបេងកីតបន ថ ប័នសុខមលភពសងគមបន
ល្អ្របេសីរ បុ៉ែន្តឧទហរណ៍ទងំេនះមិនទន់ ចយកេទអនុវត្តកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ភគេ្រចីនេន
េឡយីេទ។ េទះបីជេសដ្ឋកចិចកនុង្របេទស សុីខងេកតី និង សុី េគនយម៍នករលូត ស់យ៉ងឆប់
មរយៈកំេណីនពឹងែផ្អកេលីពលកមម ែដលឈនេទដល់ករងរជិតេពញេលញក្ត ី មនករសងកត់ធងន់ 

េលីវធិនករគពំរសងគមតិចតួចេនេឡយី។ ករយកចិត្តទុក ក់មិនទន់្រគប់្រគន់េទេលីវធិនករ ទងំ
េនះ បង្ហ ញឲយេឃញីនេពលវបិត្តហិរិញញវតថុ សុីនឆន ១ំ៩៩៧ ខណៈែដលេសដ្ឋកចិច្របេទសទងំេនះ 
ជពិេសស្របេទសៃថ កូេរខ៉ងតបូង ឥណ្ឌូ េនសីុ ជបួ្របទះនូវករធ្ល ក់ចុះកំេណីនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ 
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យ៉ងខ្ល ងំ េ យមនផលវបិកេផ ងៗអំពីករងរ និងចំណូលៃនកម្ល ងំពលកមម។93 បនទ ប់ពីវបិត្ត ិ
្របេទសទងំេនះ េទបីែតបនចប់េផ្តីមព្រងឹងេគលនេយបយ និងបេងកីត ថ ប័នគពំរសងគម។ 

េសដ្ឋកចិច សីុភគេ្រចីនេផ ងេទៀត្រតូវទទួលបនទុកេលីភព្រកី្រកខពស់ កង្វះករងរ និង ករគពំរ
សងគមមនវ ិ លភពតូច។94 វបិត្តិហរិញញវតថុសកល ឆន ២ំ០០៨ បនប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ជន្រកី្រក 
និងជនងយរងេ្រគះ េហយីបនបង្ហ ញឲយេឃញីពីកិចចជបនទ ន់ ស្រមប់អនកេរៀបចំេគលនេយបយ
ថន ក់ជតិ កនុងករបេងកីតយន្តករសំ ញ់សុវតថភិពសងគម េដីមបជីួយជន្រកី្រកពីវបិត្តិខងកនុង និងខង
េ្រក។95 រហូតដល់បចចុបបននេនះ ្របេទសភគេ្រចនីមិនសូវបនយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ងំេលីត្រមវូករស្រមប់
បេងកីនករងរ និងយកចិត្តទុក ក់កន់ែតតិច េលីត្រមូវករអភិវឌ ន៍យន្តករគពំរសងគម។ ភព្របឈម
គឺមនភពធំេធង និងមិន ចដូរចុះេឡងីេនះេទ កនុងករអនុវត្តករយកចិត្តទុក ក់េលីេគលនេយបយ
ទងំពីរេនះ។ បុ៉ែន្តភព្របឈម្រតូវែតេ ះ្រ យ េ្រពះថ្របសិនេបីភព្រកី្រក្រតូវបនទប់ ក ត់ ផល
វបិកដល់សងគមេផ ងេទៀត នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ។ 

េនកមពុជ ក្រមិត និងវ ិ លភពៃនករគពំរសងគមេនកនុងវស័ិយករងរ េនមនក្រមតិទបេន
េឡយី។ េនះជករេលីកេឡងីេ យែឡក េទះបីជក្រមិតភព្រក្ីរកមនករធ្ល ក់ចុះ បុ៉ែន្តក៏េនែត
មនក្រមតិខពស់េនេឡយី(៣០%) និងថ្របជជនែដលងយរងេ្រគះមន្របែហល ៨២% (កនុងឆន  ំ
២០០៨)។96 

ជេគលករណ៍ ជរ ្ឋ ភិបលអនុវត្តយ៉ងេពលេលញកនុងករផ្តល់នូវករគពំរសងគមេទដល់
្របជជនែខមរទងំអស់ ជពិេសសជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។ ទងំេនះមនែចងយ៉ងចបស់េនកនុង 

រដ្ឋធមមនុញញឆន  ំ១៩៩៣ ថ៖ 

 “្របជពលរដ្ឋែខមរទងំអស់មនសិទធិទទលួបនរបបសន្តសុិខសងគម និងអតថ្របេយជន៍សងគមដៃទ 
េទៀតដូចមនកំណត់េ យចបប់”។ 

ដូចេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនពយយមផ្តល់ ទិភពដល់ករគពំរសងគម មរយៈយុទធ ្រស្តចតុ
េកណ និងកមមវធិីែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបននកមម។ េ យផ្តល់នូវករក្រមិតអំពីចេន្ល ះ 

                                                            
93 ចំេពះព័ត៌មនបែនថមអំពីផលប៉ះពល់ដល់សងគមៃនហរិញញវតថុ សុី, េមីល E. Lee (1998) 
94 េមីលរបយករណ៍ ILO ស្តីពីរបបសន្តិសុខសងគមពិភពេ ក 2010-2011 
95 ឧទហរណ៍ដូចជ េគលគំនិតៃនជន់ករពរសងគម ែដលបន ក់េ យ ILO និងអនុម័តេ យ្របព័នធ UN ថជែផនកៃនករេឆ្លីយត
បេទនឹងវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក 
96 NIS/ILO (2010), ibid, ផ្តល់នូវករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេ យសេងខបអំពីកមមវធីិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមន្រ ប់។ 
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្របេ ងែផនក រេពីពនធ និងវ ិ លភពកំណត់ៃនកំេណីនករងរវសិ័យផ្លូវករេនកនុងវស័ិយឯកជន និង 
ធរណៈ េតី ជរ ្ឋ ភិបលដឹងថ ចផ្តល់ឥទិធពលដល់ករអនុវត្តខងេលីយ៉ងដូចេម្តច? 

 ថ នភពបចចុបបននៃនករគពំរសងគមេនកនុង្របេទស ចេឃញីថ៖ 

១. ជរមួ អភិ្រកមជ្របព័នធ និងស្រមបស្រមលួដល់របបសន្តសុិខសងគមេនមិនទន់វវិត្តេន  
េឡយី។ មូលេហតុជបថមគឺថ ចេន្ល ះ្របេ ងែផនក រេពពីនធ គួរែតព្រងីកេដមីបយីកមកេ្រប្ីរបស់ 
កនុងរបបសន្តសុិខសងគមជ កល និងរបបេ ធននិវត្តន៍(កនុងឆន ២ំ០១២)។  ភព្របឈមយ៉ងខ្ល ងំ
កនុងករព្រងីកកិចចគពំរសងគមស្រមប់កមមករកនុងវសិ័យមិនផ្លូវករ ែដលទនំងជ ចបេងកីត “ទ្វិកនិយម” 
េនកនុង្របព័នធគពំរសងគម។ 

២. ចំេពះវស័ិយ “ផ្លូវករ” ករអនុម័តចបប់ស្តីពរីបបសន្តសុិខសងគម ្រតវូបន្របគល់សិទធដិល់ករ
បេងកីតេប ជតរិបបសនិ្តសុខសងគម(NSSF) កនុងេគលបំណងធន ៉ ប់រងេ្រគះថន ក់ករងរ(ចប់េផ្តមី
េនឆន ២ំ០០៧) និងគេ្រមងធន ៉ ប់រងសុខភព (កំពុងេរៀបចដំំេណីរករ)។ ចប់ ងំពីកិចចចប់េផ្តមី
េនឆន ២ំ០០៧ របបធន ៉ ប់រងេ្រគះថន ក់ករងរ បន្រគបដណ្ត ប់កមមករនេិយជិត ជតិ៤ែសននក់ 
ភគេ្រចនីជ្រស្ត ី េនកនុងវស័ិយកត់េដរ ែសបកេជងី សំណង់ ស ្ឋ គរ និងធនគរ។ េប ជតិរបប
សនិ្តសុខសងគម ្រគបដណ្ត ប់ចំេពះសហ្រគសែដលមនកមមករនិេយជតិ ចនំួន៨នក់ ឬេ្រចីនជងេនះ 
កនុងដំ ក់កលដំបូង និង ក់ឆង យពីករ្រគបដណ្ត ប់សកល។ មូលនធិ្ិរសេដៀងគន ស្រមប់ម្រន្តី ជករ
សុីវលិ (េប សន្តសុិខសងគមសំ ប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ NSSF-C) ្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមេឡងីេនឆន  ំ២០០៨ 
ែដលសំេ ្រគបដណ្ត ប់របបេ ធនិវត្តន៍ េ្រគះថន ក់ករងរ ជនបត់បង់សមថភពករងរ និងលំែហរ
មតុភព។ របបេនះ្រគបដណ្ត ប់ម្រន្តី ជករ្របែហល១៨មុឺននក់ ែដលបចចុបបននផ្តល់ហរិញញបបទនេ យ
ជរ ្ឋ ភិបល និងមនគេ្រមងប្តូរេទជ្របតិបត្តកិរែផ្អកេលីករចូលរមួភគទនេ យសម័្រគចិត្តវញិ។ 
ចំនុចមួយគួរឲយកត់សមគ ល់គឺថ ករបេងកតី្របព័នធគពំរសងគម ្រតវូករករក ងសមតថភព និង        
ធនធន។ 

៣. ចំេពះវសិ័យមិនផ្លូវករ មនកមមវធិីជេ្រចនី ខុសែប្លកគន ទងំទហំ ំ នងិវ ិ លភព ទងំេន
កនុង្រកបខណ្ឌ ថវកិរដ្ឋ និងករឧបតថមភរបស់មច ស់ជំនយួ។ មនកមមវធិីធន ៉ ប់រងសុខភពស្រមប់ជន
្រកី្រកបំផុត(ដូចជមូលនធិិសមធម៌ HEF) និងជនជិត្រក (ដូចជ កមមវធីិធន ៉ ប់រងសុខភពសហគមន៍ 
CBHI)ែដលេធ្វី្របតបិត្តិករេ យមនបុព្វ ភតិចតួចពអីនកទទួលផល។េនកនុងករប៉ន់្របមណថមីៗេនះ
មូលនធិិសមធម៌្រតវូបនរពឹំងថផ្តល់នូវវ ិ លភពធន ៉ ប់រងសុខភពដល់ជន្រក្ីរក្របែហល៦៨%។ 
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៤. េ្រកពបីញញត្តធិន ៉ ប់រងសុខភពស្រមប់្របជជនមិនផ្លូវករ កមមវធិីសំ ញ់សុវតថភិព
សងគមមួយចនំួនធំសំេ េលីចំណូល និងករទទលួបនករងររបស់ជន្រក្ីរក។ មនគេ្រមងមិនបង់វភិគ
ទនជេ្រចនីែដលផ្តល់ហរិញញបបទនេ យមូលនិធរិ ្ឋ ភិបល និង/ឬ ករឧបតថមភពមីច ស់ជនំួយ។ 
ឧទហរណ៍ដូចជ97 

 កមមវធិេីផទរ ច់្របក់ និង/ឬមិនែមនជ ច់្របក់ េទឲយជន្រក្ីរកេគលេ  ជមួយ
នឹងលកខខណ្ឌ ចំបងគឺករអប់រ ំនិងសុខភព 

 កមមវធិសីំណង់ ធរណៈែដលផ្តល់្របក់ឈនួល 

 កមមវធិផី្តល់ែតមប្តូរ រ  របបេសប ង ផ្តល់ រេន ម េរៀន កមមវធិីបែនថម
រូបត្តមស្រមប់ម្ត យ និងទរក 

 កមមវធិឧីបតថមកធនេលីៃថ្ល រ ឬថមពល 

 កមមវធិេីលីកែលងករបង់ៃថ្លេស សំខន់ៗ ដូចជេស សុខភព ករេ្រប្ីរបស់ 
ឬករដឹកជញជូ នជេដីម 

េនេពលមនពហុតរភពៃនករគ្ំរទចណូំល/ករងរ គំេ ង កលបងបនបេងកីតេឡងី ស្រមប់
្រកុមេគលេ ពិេសស ែដលជទូេទលទ្ឋផលមនករផ្ល ស់ប្តូរ និងឆ្លុះបញច ងំ ពី្រកមុេគលេ ែដល
កំណត់េ យខុសៗគន ។ 

ដូចេនះ េយងីកត់សមគ ល់ថទងំកម្ល ងំពលកមម្កនុងវស័ិយផ្លូវករ និងមិនផ្លូវករ បនចប់េផ្តមីន
េពលថមីៗ េនះ បុ៉ែន្តវ ិ លភពៃនរបបសន្តិសុខសងគមេនមនក្រមិត។ កមមវធិជីេ្រចីន្រតវូបនដឹកនេំ យ
មច ស់ជនំយួ។ េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ដំេណីរករ ក់ែតងេគលនេយបយ និងក ង ថ ប័ន្រតូវបន
ចប់េផ្តីម េហយីក ្ត េផ ងៗដូចជករេប្តជញ េធ្វីករបន្ត ករ្របមូលធនធន ករអនុវត្ត និងករក ង 
សមតថភព ្រតូវបេំពញតនួទេីរៀងៗខ្លួន េដីមបទីទលួបនយុទធ ្រស្តគពំរសងគម្របកបេជគជ័យមួយ។ 
បញ្ហ ្របឈមធំជងេគបំផុតេនកនុងករ្រគបដណ្ត ប់ជសកល ក៏េ យ ភគេ្រចនីទទួលបនមកពី
កមមករនិេយជិតកនុងវស័ិយេ្រកផ្លូវករ ដូចជវស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម េស កមម េន មជនបទ ឬ ម
ទី្រកុង។ 

                                                            
97 េមីល សុវ ្ណ រទិធ,ិ S (2010) 
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ថមីៗេនះ កមមករនេិយជិតភគេ្រចនីពឹងែផ្អកេលីយន្តករមិនផ្លូវករៃនករ្រគប់្រគង និភ័យ ដូចជ 
វធិនរស់េនែដលែផ្អកេលីសហគមន៍ ឬ្រគួ រ។98 ប ្ត ញសងគមែបប្របៃពណីទងំេនះមន ងំពីយូរ

ស់មកេហយីេនកមពុជ ស្រមប់ជួយ និងគ្ំរទគន េទវញិេទមក ែដល ប់ចប់ពីករជួយផ្តល់ រ 
ករជួលដ ី និង/ឬជួលសត្វ និងកមចីបន្តចិបន្តួចស្រមប់បេងកនីជវីភពជេដីម។ េ យ រអ្រ ្របជជន
ភគេ្រចនី ជជនែដលងយទទួលរង និភ័យ ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តខិងេ្រក និងខងកនុង្របេទស 
កន់ែតេធ្វីឲយពួកេគងយរងេ្រគះ បែនថមទងំេ្រគះធមមជត ិ ករេឡងីៃថ្ល ឬផលប៉ះពល់ពីវបិត្តសិកល
េ ក។ វបិត្តិ រេឡងីៃថ្ល វបិត្តិេ្របងេឡងីៃថ្លេនឆន ២ំ០០៨ និងផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តហិរិញញវតថុសកល
េ ក មរយៈករបង្អង់េលប នកេំណីនចំនូល េ យទទួលបន មកវញិនូវភពងយរងេ្រគះបែនថមដល់
្របជជន។ មនករសិក មួយចំនួនេនកមពុជចង្រកងជឯក រ អំពីផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច
សកលេ កេលជីន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។99 មនករចង្អុល បង្ហ ញទងំអស់េ យសំណូមពរថ
ចំណូល និង ថ នភពករងរកន់ែត ្រកក់េទៗ េហយីភព្រកី្រក កន់ែតេកនីេឡងី។ េនះជករពតិ
ស្រមប់្របេទសកមពុជក៏ដូចជេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ជេ្រចនីេផ ងេទៀតែដរ ែដលមនករអំពវនវ
ឲយមនបេងកីត្របព័នធគពំរសងគមែដលមនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ និង េរៀបចយ៉ំងល្អេនថន ក់ជតិ។100  

្រតឡប់េទរកសំនរួែដលបនេលីកេឡងីខងេលី ថេតី ជរ ្ឋ ភិបល ចេធ្វីអ្វីបនេដមីបឲីយករ
អនុវត្តរបស់ខ្លួនមន្របសិទធភពកនុងករក ងយុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម ែដលភពបនទ ន់បនេ
បញជ ក់េ យផលប៉ះពល់ធងន់ធងរៃនវបិត្តថិមីៗ េនះេលីជន្រក្ីរក នងិជនងយរងេ្រគះ។ ្រកុម្របឹក ្ត រ
អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ (CARD) មនសិទធ ិ “កណំត់វ ិ លភព នងិកំណត់ែផនទ ីនិងករ
វភិគពីចេន្ល ះេលីសំ ញ់សុវតថិភពសងគម ែដលមន្រ ប់ និងស្រមបស្រមួលករអភិវឌ ន៍្របព័នធ
សុវតថិភពសងគមែដលរមួបញចូ លគន េ្រចីន”។101 CARD បនបេងកីតយុទធ ្រស្តមយួគឺ យុទធ ្រស្តជតិ
គពំរសងគម (យ.ជ.គ.ស)។ យ.ជ.គ.ស ្រតូវបនកណំត់ដូចទ្រមង់ខងេ្រកម៖ 

យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម ែដលេទបីបនអនុម័តនេពលថមីៗេនះ ្រតូវបនេមលីេឃញីថជ  លំ
ត់កំណត់ពីវ ិ លភព។ ដូចកនុងរបូភពបង្ហ ញខងេលី ជករកំណត់ែផនទទូីេទ ៃនសំ ញ់

សុវតថិភពសងគម ែដលពងឹែផ្អកេលីធតុផ បំនទ ប់បន  ំ ឬយុទធ ្រស្តមួយចនំួន។ យុទធ ្រស្តជតិគពំរ
សងគម  ែដលសេំ ក ងកិចចគពំរសងគមជមូល ្ឋ ន េនមិនទន់បង្ហ ញឲយបនចបស់េនកនុងយន្តករ

                                                            
98 ចំេពះចំ ប់ រមភកន់ែតសុីជេ្រមដល់ទ្រមង់ែបប្របៃពណីៃនករធន ៉ ប់រងសងគម សូមេមីល សុវ ្ណ រទិិធ (2010), op cit; CDRI 
99
 េមីលអតថបទេផ ងៗេនកនុង CDRI ស្តីពីករ្រតូតពិនិតយេឡងីវញិនូវករអភិវឌ ្របចឆំន  ំ2009-2010 ជពិេសស Jalilian et al (2010) 
និង ចន់ ៉ រត័ន et al (2010) ចំេពះព័ត៌មនែផ្អកេលីករ្រសង់មតិ អំពីផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេលីកមមករសំេលៀកបំពក់។ 
100 ជឧទហរណ៍ យុទធនកររបស់ ILO កនុងករជំរុញករគពំរសងគម។ 
101 Cf. CARD (2010) 
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បញចូ លគន មយួេនេឡយី េហយីករគិតបែនថមត្រមូវឲយមន ថេតីធតុផ េំផ ងៗដូចបនបង្ហ ញេនកនុង
រូបភព ្រតវូបនរមួបញចូ លនិងសហករគន បេងកតីជអភិ្រកមសន្តនយិម(Holistic Approach) ែដលមនិ
ជន់គន ។ ករផ្តល់ហរិញញបបទនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម េនមិនទន់ចបស់េពញេលញ
េនេឡយី ថេតី្រកសួងពក់ព័ន្ឋេផ ងៗ នឹងេដរីតកួនុងករអនុវត្តធតុផ បំនទ ប់បន  ំដូចជកមមវធិឧីបតថមភមិន
រមួភគទន ករងរសំណង់ ធរណៈ ជេដីម។ បចចុបបនន យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម ឆ្លុះបញច ងំអំពី
ភពបនទ ន់ៃនករសិក ពីរបបសន្តិសុខសងគម អះ ងថករវនិិេយគេលីធនធនមនុស ជបញ្ហ ចំបង
ចំេពះជន្រក្ីរក និងជនងយរងេ្រគះ។ 

របូភពទី ៧.១៖ យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគមសំ ប់ជន្រកី្រក និងងយរងេ្រគះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងបរបិទៃនករអនុវត្ត យ.ជ.គ.ស មនករ មអេងកតចំនួនពីរ មលំ ប់។ ទីមួយ ចកត់សមគ ល់ថ 

 

កនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម េយងីសេងកតេឃញីមនក ្ត ពីរយ៉ង។ ទី១
ែផនកខ្លះយុទធ ្រស្តមួយចំនួនមិន ចអនុវត្តបនេ យរដ្ឋ។ ឧទហរណ៍ រដ្ឋ ច្របកសអំពី “្រកបខណ្ឌ
គតិយុត្តិេ យេគរព ម “ករធន ៉ ប់រងសងគម” បុ៉ែន្តករអនុវត្ត្រតូវែផ្អកេល ី ថេតីករងរកនុងវស័ិយ
ផ្លូវករេកីនេឡងីយ៉ងដូចេម្តច? ករចរចរ និងកិចចសនទនសងគមរ ងៃដគូរពក់ព័នធគន យ៉ងដូចេម្តច? 
ដូចគន េនះែដរ ចំេពះករចំ យេលសីំ ញ់សុវតថិភពសងគមែដលមនិរមួភគទន  យ៉ងេ ច

 

ករគំពរសងគម

ធន ៉ប់រងសងគម
(មនភគទន) 

េគលនេយបយ
ទីផ រករងរ  

សំ ញ់សុវតថិភពសងគម
(មិនមនភគទន) 

េស សុខមលភព
សងគមបែនថម 

 
ករធន ៉ប់

រងសុខភពេន
សហគមន៍ 

 
ករធន ៉ប់
រងេផ ងេទៀត 

 

ករឧបតថមភធន
េដើមបសំីរលួករ 
ទទួលបននូវ
មេធយបយ 

ធរណៈ     
សខុភព  

ករអប់រ ំនិង 
ផទះសំែបង 

 
ករឧបតថមផ ច់្របក់

ឬសមភ រះ (មន 
ឫគម នលកខខ័ណ្ឌ ) 

 
កមមវធីិសំណង់
ធរណះ(េសប ង 

ឫ្របក់ពលកមម) 
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ស់ក៏េលីសថវកិរដ្ឋស្រមប់េរៀបចំកញច ប់សកលមួយ។ ដូចេនះ យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម ្រតូវែត
ក ងេ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ “ មគគីភព” និង“ែដល ចែចកចយេឡងីវញិបន” េដីមប ីអំពវនវ 
ឲយមនករចូលរមួពីរដឋ្ និងសងគមកនុងករឧបតថមភជន្រក្ីរក និងជនងយរងេ្រគះ។ ទីពីរ បែនថមពេីលីធតុ
ផ ធំមម ៃនករឧបតថមភសងគមែដលមិនរមួភគទន (រមួមន ករឲយករងរេធ្វី មរយៈកមមវធិី សំណង់
ធរណៈ) យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម រមួបញចូ លនូវ “េគលនេយបយទីផ រករងរ” កនុងនមជ

ធតុផ រំងៃនយុទធ ្រស្ត។ ចំណុចែដលមិនចបស់ទងំេនះ សំេ េទេលីេគលនេយបយទីផ រករងរ 
សកមមែដលមនលកខណៈែបប្របៃពណី (ឬេគលនេយបយករងរសកមម េ េន្របេទសចិន) ឬ្រតូវ 
រមួបញចូ លផងែដរ នូវេគលនេយបយពលកមមេផ ងែដលកណំត់េ យចបប់ករងរ។ ជករមន 
្របេយជន៍ និងៃចន្របឌតិថមី ្របសិនេបយុីទធ ្រស្តជតិគពំរសងគម រមួបញចូ លនូវធតុផ  ំ ALMPs និង
េរៀបចកំមមវធិេីដីមបទីញយកចំណុចរមួរ ងរបបសន្តសុិខសងគម និង ALMPs។102 

េទះជយ៉ង ក្តី ជករសំខន់្រតូវដងឹថ េទះបីកមពុជមន ថ ប័នសថិតេនេ្រកមបនទ ត់ៃនករ
អភិវឌ ន៍ែដលមន្រ ប់ និងថវកិមិន្រគប់្រគន់ បុ៉ែន្តបនផ្តួចេផ្តមីបេងកតី្រកបខណ្ឌ យ៉ងចបស់មួយ
េឆព ះេទរករបបសន្តសុិខសងគមស្រមប់្របជជនទងំអស់។ េទះបីជករផ្តល់ភរកិចចមនភពផ្ល ស់ប្តូរ 
េហយី្រកុមេគលេ ជធតុផ បំនទ ប់បន  ំ យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម  នឹងមន និរភ័យកនុងករ ច
ក្ល យេទជកមមវធី្ីរចបូក្រចបល់ែដលគម នករស្រមបស្រមួល។ យុទធ ្រស្ត ចបញចូ លគន កនុងករណីែដល
ធតុផ ទំងំេនះមនអន្តរសកមម េហយីចំណុចរមួ រ ងធតុផ ្ំរតវូបនចប់យកយ៉ង្រតមឹ្រតូវ។ កនុងបរបិទ
េនះ ជករសំខន់បំផុតែដលយុទធ ្រស្តជតិគពំរសងគម និងយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមុខរបរនិងករងរ
មួយ្រតូវបនអនុវត្តកនុងលកខខណ្ឌ ពលសមបទេសមីគន  េ យមូលេហតុដូចខងេ្រកម៖ 

េ យសហករេនកនុងវស័ិយខងេដីម យុទធ ្រស្តកេំណីនករងរ ចចបំច់េនកនុងករអនុវត្ត
របស់កមពុជកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក្របកបេ យនរិន្តរភព។ េ យែឡកកំេណីនករងរវស័ិយផ្លូវករ
ែដលមនផលិតភព មនអតថ្របេយជន៍ និងមិនេរសីេអីង ចចូលរមួកនុងករព្រងីក (កររមួភគទន) 
ករធន ៉ ប់រងសងគម ជេហតុ ចកត់បនថយទមងន់េលីថវកិរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ករឧបតថមភសងគម ជ
េដីម។ ករងរវស័ិយផ្លូវករ ែដលពក់ព័នធនឹងកិចចសនយករងរ ទំនងជេបីកចំហរផ្លូវស្រមប់កិចចចរចរ 
និងកិចចសនទនសងគម ជពិេសសេលីបញ្ហ ្របក់ឈនួល ចំណូល និងផលិតភព។ “ករវវិត្តជលំ ប់ៃន
កិចចគពំរសងគមជទូេទ មចកខុវស័ិយរយៈេពលែវងរបស់ យុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគម”103 ចបន្តឲយ 
មនទ្វិកនិយម ដ ប កិចចខំ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វេីឡងីេដីមបពី្រងងឹ និងបេងកីនករងរកនុងវស័ិយផ្លូវករ 

                                                            
102 យ.ជ.គ.ស បនេផ្ត តេទេលី្រកបខណ្ឌ កមមវធីិេដីមបរីមួបញចូ ល ALMPs ទងំេនះជករងរ ធរណៈ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
103 េមីល រូបភព្រកហ្វកិេនកនុង CARD (2010) រូបភពទី ៣ ទំព័រទី ១៥ 
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េនកនុងេសដ្ឋកិចច។ េបីមិនដូេចន ះេទ ករងរវស័ិយមនិផ្លូវករ នឹងេនែតបន្តេកីនេឡងី េ យមនផលវបិក
ែដលនងឹមនករព្រងកី មែខ ទទឹងៃនករឧបតថមភសងគមែដលមិនរមួភគទន។ 

នេយបយបេងកីនករងរ ចជួយបេងកនី និងព្រងងឹយុទធ ្រស្តជតិគពំរសងគម េហយីេគល
នេយបយគពំរសងគម ចជួយគ្ំរទករងរនិងភពមនករងរេធ្វីដូចគន ។ ករឧបតថមភ ច់្របក់ និង
សមភ រៈេ យមនលកខខណ្ឌ  ្រតវូបនផ រភជ ប់រចួេ្រសចេដីមបគី្ំរទករអប់រ ំ និងសុខភពរបស់្រគួ រ ជន
ទទួលផលែដល្រកី្រក។ ចមនករព្រងីកបែនថមេដីមបភីជ ប់ជមយួALMPs104 ែដលអនកទទលួផល ច
្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងកែន្លងេធ្វីករ និង ចផ្តល់ឱកសទទលួបនករ
ងរេធ្វី។ ម៉យងេទៀត កមមវធិបីញញតិ្តសងគមមិនរមួភគទនេផ ងៗ ច្រតូវបនេរៀបចសំ្រមប់េលីកសទួយ 
ALMPs ភពមនករងរេធ្វី និងកែន្លងេធ្វីករ។ 

ដូចគន េនះែដរ ករឧបតថមភសងគមស្រមប់ករផ្តល់ករងរ ច្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់េសមីគន
េដីមបបីេងកីតយុទធ ្រស្តគពំរសងគម និងបេងកីតករងរ។ ចបប់បេងកីតករងរេនជនបទថន ក់ជតិរបស់
្របេទសឥ ្ឌ (NREG) ផ្តល់ឧទហរណ៍ថមីៗអំពីបទបញញត្ត ិ ពីរេបៀបែដលករងរ ចេដរីតួជវធិនករ
គពំរសងគម។ ចបប់ផ្តល់ ណត្តិដល់រដ្ឋ និង ថ ប័នវមិជឈករេដមីបផី្តល់រយៈេពល ១០០ៃថងករងរដល់
ពលរដ្ឋ្រកី្រកគម នជំនញខងកសិកមម/េនជនបទ ែដលត្រមូវឲយ ជញ ធរបង់្របក់ឈនួលសមមូលដល់
កមមករនិេយជតិចំេពះករងរែដលមនិ ចផ្តល់ឲយពកួេគកនុងអំឡុងេពលេនះ។ េនះជកមមវធិទូីទងំ
្របេទសែដលករឧបតថមភសងគមបែង្វរភជ ប់េទនឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងកមមវធិី មែផនកេផ ងៗ (ដូចជ
កសិកមម ជនំញ និងករអប់រ ំបរ ិ ថ នជេដីម)។ េទះបីជកមពុជ ចបញជ ក់ចបស់អំពកីរឧបតថមភសងគម
ខ្លះៗ េហយីក ងមូ៉ែដលទូទងំ្របេទសអំពីករផ រភជ ប់កិចចគពំរសងគម និងករងរ្រតវូែផ្អកករយល់
្រសបពីអនកនេយបយ ធនធន និងសមតថភពរបស់ ថ ប័ន។105 កមមវធីិៃចន្របឌតិេផ ងៗក៏សថតិេនកនុង
បរបិទេនះែដរ ដូចជេនេ្របសុីល និង ្រហ្វកិខងតបូងមនេគលនេយបយករងរ នងិគពំរសងគម 
េហយីកមមវធិីេនះ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងលកខខណ្ឌ មញញៃនសុខមលភពសងគមស្រមប់អនក្រក្ីរក។ 
យ.ជ.គ.ស ចសំេ េលីបទពិេ ធន៍្របេទសជេ្រចីនេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ែដលកំពុងពយយម
បន្ត េដីមបសីំេរចបននូវកមមវតថុទងំពីរៃនរបបសន្តសុិខសងគម និងករងរ មរយះយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍
រមួគន ។ 

                                                            
104 េមីល V. Schmidt (2010), mimeo 
105 ចំេពះ យ.ជ.គ.ស ករសិក  និងសំេណីជេ្រចីន្រតូវបនកំពុងេធ្វីេឡងីេទេលីកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរសងគមមិនរមួវភិគទន។ េមីលឧទហរណ៍ 
G. Edmonds (2010) កមមវធីិករងរ ធរណៈជែផនកៃនយុទធ ្រស្តករពរសងគម (mimeo) ែដលផ្តល់សំេណីស្រមប់គេ្រមងទូទងំ
្របេទសៃនករងរ ធរណៈ និងចំណី រស្រមប់កមមវធីិករងរ។ សូមេមីល Vaidya (2010) 
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ករពិចរ ជសំខន់េនកនុងករចង្រកង និង្របមូលបទបញញត្តិៃនអភិ្រកមស្រមបស្រមួលកនុង
ករបេងកនីករងរ និងរបបសន្តសុិខសងគម ជវ ិ លភពៃនភពមនធនធន។ េនេពលែដលអភិ្រកម
ៃចន្របឌិតថមនីងឹ្រតូវបនរកេឃញីស្រមប់ករភជ ប់យ៉ងមនអតថន័យរបស់រដ្ឋ និងសងគម ដូចជអំពវនវឲយ
មនេគលករណ៍ “ មគគីភព” និង “ែចកចយេឡងីវញិ” ជំ នទ១ី និងកិចចចប់េផ្តមី្របែហលជ្រតូវ
បនមកពសីកមមភព ធរណៈ ជពិេសសចំ យ ធរណៈ។ េនះជបញ្ហ ពីរេបៀបែដល ជរ ្ឋ
ភិបល្រតូវពយយមព្រងឹង “ចេន្ល ះ្របេ ងែផនក រេពពីនធ” (េមលីែផនកទ ី៤) និងែបងែចកេទជកមមវធិី
ពក់ព័នធេទវញិេទមកៃនកិចចអន្ត គមន៍ករងរ និងករឧបតថមភសងគមេផ ងេទៀត (េមលីរបូភពទី ១ កនុង
ឧបសមព័នធ)។ រូបភពសេងខបអពំ ី ១. ្របភពសក្ត នុពលៃនករេកីនេឡងីចេន្ល ះ្របេ ងែផនក រេពីពនធ 
(ករេកនីេឡងីធនធន្របក់ចំេណញ  ជំនយួអភិវឌ ន៍ផ្លូវករេ្រចីនជង ករេកនីេឡងីែដល ចមនេន
កនុងករខចីជ ធរណៈ និងករផ្តល់ ទិភពម្តងេទៀតៃនចំ យ ធរណៈ106 និង ២. ធតុៃនករ
ឧបតថមភសងគម និងអន្ត គមន៍ករងរែដល្រតលប់មកវញិ ចេលីកកមពស់កិចចគពំរសងគម នងិករព្រងីក
ករងរេ យផទ ល់ ក៏ដូចជ មរយៈករេកីនេឡងីៃនត្រមូវករ្របមូលផ្តុ ំ។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
ករសិក េនះបនអះ ងកនុងករកំណត់បរបិទ និងចំណុចសំខន់ៃនយុទធ ្រស្តជតិស្តពីីមុខរបរ 

និងករងររបស់កមពុជ។ េលីសពីេនះ ករសិក េនះផ្តល់នូវរូប ង និងអភ្ិរកមែដល ចមន ធតុផ ំ
េគលនេយបយ ែដល្រតូវែតសហករគន  ស្រមប់បេងកីតយុទធ ្រស្តករងរមួយ។ ករសិក អះ ងថ
យុទធ ្រស្តជតិស្តពីីមុខរបរនិងករងរពិតជមន រៈសំខន់ ស់ ជពិេសសេ យ រែតកមពុជ
ងំចិត្តយ៉ងេពញេលញកនុងករសេ្រមចឲយបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៍ ែដលរមួមនេគលេ

កត់បនថយភព្រក្ីរក(េនពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១៥) និងេគលេ សេ្រមចឲយបន“ករងរេពញេលញ 
អំេ យផល និងករងរ្រតឹម្រតវូ” (េគលេ  ១ខ)។ ករសិក បនេលីកេឡងីបែនថមថ ចមន
ែផនករ្របថុយ្របថនកនុងករពឹងែផ្អកែតេលីកំេណីនបញជូ នលទធផលខងេលី េ យគម នករយល់ដងឹពី
រេបៀបែដលកេំណីន ចនឲំយមនករកត់បនថយភព្រកី្រក។ “ភន ក់ងរ” ពិេសសមួយ ដូចែដលបន
អេងកត មរយៈបទពិេ ធន៍អន្តរជត ិ ករយល់ដងឹពរីេបៀបែដលកេំណីន ចេកីនេឡងីពក់ព័នធនឹងករ
កត់បនថយភព្រក្ីរកជនរិន្ត គឺជករបេងកតីករងរែដលមនផលិតភព។ ករសិក ក៏ផ្តល់នូវចកខុវស័ិយ
ខ្លះអំពីភព្របឈមនឹងករងរបចចុបបននេនកនុងេសដ្ឋកចិចកមពុជ និងឆ្លងកត់បញ្ហ េគលនេយបយមួយ
ចំនួនែដលសម្រសបេទនងឹករេរៀបច ំ និងបេងកីតយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីមុខរបរនងិករងរ។ កនុងចំេ ម

                                                            
106 េមីល ធនគរពិភពេ ក ចំេពះករសហករគន  
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េនះ រមួមនករគិតេឡងីវញិៃន្រកបខណ្ឌ ករងរេគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិច ករអភិវឌ ន៍ជ
ទិភពដល់េគលនេយបយ មវស័ិយ ករេធ្វសីមហរណកមមេគលនេយបយទីផ រករងរ និង

េគលនេយបយគពំរសងគម។ ករសេងខបកររកេឃញីេនះ បញជ ក់ពីករសននិ ្ឋ នៃនកិចចពិភក  ែដល
មនេនកនុងខ្លមឹ រសេងខប។ សូមបញជ ក់ថ េនះជកររកេឃញីដំបូង េហយីទមទរឲយមនករសិក
យ៉ងល្អិតល្អន់បែនថមេទៀតេលីវស័ិយេគលនេយបយេផ ងៗែដលបនកណំត់ េដីមបបីេងកតីជយុទធ ្រស្ត
ជតិស្តីពីមុខរបរនិងករងរដ៏ទូលទូំ យ និងេរៀបចែំផនករសកមមភពែដល ចអនុវត្តបន។ 

គួរ្រតូវករគិតគូរែដរថ ករបេងកីតករងរជបញ្ហ សមុ្រគ ម ញ និងករពិបកេ យ រ ពក់ព័នធ
នងឹវសិ័យេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជេ្រចីន។ ដូចែដលករសិក បនអះ ង េនេពល
ែដលយុទធ ្រស្តជតមុិខរបរនិងករងរ េគរព មអភិ្រកមបញចូ លគន មួយ យុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវែតបញចូ ល
េទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ។ ម៉យងវញិេទៀត យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតេិនះ គួរ្រតូវបន
បញចូ លជមួយយុទ្ឋ ្រស្តេផ ងៗែដលមនទេំនរេទេលីកសទួយវស័ិយករងរនិងមុខរបរ និង/ឬ  បងកភព
ងយ្រសលួកនុងករផ រភជ ប់េទនឹងករបេងកីតករងរែដលមនផលិតភព។  

ភពសំខន់កនុងករេធ្វសីមហរណកមមនងឹករបេងកីតករងរែដលមនផលិតភព ផ្តល់្របេយជន៍
េនកនុងេរៀបែផនកររបស់កមពុជ ្រតូវបនគូសបញជ ក់េ យករអេងកត មញញៗ មួយចំនួន។ អ្រ កំេណីន
យ៉ងរហ័សនទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ បនជួយបេងកីនករងរេនកនុងេសដ្ឋកិចច (ដូចមនចង្អុលបង្ហ ញ
ចំនួនកម្ល ងំពលកមមែដលមនករងរ) បញ្ហ “ជនងយរងេ្រគះ” និង“ជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ” េន
ែតសថិតកនុងក្រមិតខពស់មិន ចទទួលយកបន។ េលីសពេីនះ េទះបីជភព្រក្ីរកធ្ល ក់ចុះជទូេទក៏េ យ 
ក៏ករេកតីេឡងីេនះេនែតមនក្រមិតខពស់េនតបំន់ទជីនបទ និងេនកនុងកម្ល ងំពលកមមមយួចំនួន ជ
ពិេសសកមមករេន មកសិ ្ឋ នតូចៗ។ កំេណីនេនះ ចនឹងពិបក “ធ្ល ក់ចុះ” េដីមបេីលីកកមពស់ចំណូល
កនុងតំបន់ទងំេនះ ឬ្របេភទ្រកុមកំ ងំពលកមមទងំេនះ។ េគលនេយបយែដលមនេចតន និង
អន្ត គមន៍ ្រតវូករករេរៀបចេំដមីបផី្តល់នូវឱកសទទួលបន្របក់ចំេណញ្របកបេ យេចរភព។ ករ
សិក េនះអះ ងថ ឱកស្រតូវបនបេងកីតេឡងីយ៉ងទូ យ មរយៈករេធ្វកីរងរ្របកបេ យផលតិ
ភព និងមន្របក់ចំណូល។ 

អ្រ កំេណីនជិតដល់ពីរខទង់របស់្របេទសកមពុជ ែដល្រតវូបនេកតសរេសីរេ យសហគមន៍ 
អន្តរជតិ ្រតវូបនប៉ះទងគចិយ៉ងខ្ល ងំេ យវបិត្តេិសដ្ឋកិចចសកលនេពលថមីៗេនះ។ មករពយករ អ្រ
កំេណីន្រតវូបនេដីរថយេ្រកយវញិ។ សំខន់ជងេនះ មនកង្វល់ជេ្រចីនថេតេីសដ្ឋកិចច ច្រតឡប់
េទរកអ្រ កេំណីនដូចកលពីេពលមុនឬអត់។ េនះជេពលេវ ស្រមប់អត្តពិេ្រគះអំពីមូល ្ឋ ន្រគឹះ 
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និង “អនកនផំ្លូវ” ៃនកំេណីនេ យេហតុថ មជឈធតុនិយមេកីតមនេទេលីយុទធ ្រស្តកំេណីនែដលឈន
េទរកករអនុវត្ត ចថិតេថរបនយូរបុ៉ន  េ យែឡកេសដ្ឋកចិចេបីកចហំរ ពឹងែផ្អកេលីកលៈេទសៈ
ខងេ្រក និងេទេលីវនិិេយគទុនេ្រក្របេទស រហូតេសទីរែតេធ្វស្របែហសដល់ករវនិេិយគកនុង្រសកុ។ 
អត្តពេិ្រគះេនះកំពុងឆ្លុះបញច ងំជបេណ្តី រៗ ដូចេនកនុង ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបននកមមឆន  ំ
២០០៩-២០១៣ បុ៉ែន្ត្រតវូករករគតិេឡងីវញិពី្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយទងំ្រសងុ ្របសិនេបីកមពុជ 
មនបំណងចង់េធ្វីឲយករអនុវត្តេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត ររ៍បស់ខ្លួន មន្របសិទធភិព។ 
ឧទហរណ៍ដូចជ ករសិក បនេលីកេឡងីថ េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចចបចចុបបននេផ្ត ត
យ៉ងខ្ល ងំេលីសូចនករ“េសថរភព”។ បុ៉ែន្តទនទឹមនឹងេពលែដលេសថរភព្រតូវបនរក យ៉ងទូ យេសដ្ឋកចិច
មនកំេណីនវនិិេយគកនុង្រសុកតចិជងករចង់បន និងមនករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធតិចតួច។ ករផ្ល ស់ប្តូរ
រចនសមព័នធេនះ្រតូវបនអេងកតេឃញី មរយៈចំែណកតូចៃនេសដ្ឋកចិចទំេនីបកនុងករងរសរុប សេំ េលី
ចលនមិន្រគប់្រគន់ៃនករងរពីវសិ័យផលិតភពទបេទផលិតភពខពស់។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ ច្រតូវបន
ព្រងឹង មរយៈករតំរង់េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកចិចេឡងីវញិ (ដូចជ មរយៈករេ្របី្របស់េ យ
្របយត័ន្របែយងៃន រេពីពនធ និងេគលនេយបយរបូិយវតថុទក់ទងនឹងកំេណីនវនិិេយគករងរ) ក៏ដូច
ជ មរយៈករេ្រជសី ទិភពេលីមតកិរករងរៃនកំេណីន មវស័ិយ។ 

្របសិនេបីយុទធ ្រស្តេនះអនុវត្តបន្រតមឹ្រតវូ គួរ្រតវូផ ព្វផ យឲយបនេលីសពក់ក ្ត ល េហយី
ជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ និងជនងយរងេ្រគះ ចេនែតបន្ត្រតវូករចណូំល និងករគ្ំរទពកីរងរ។ 
េនកមពុជ ករគ្ំរទេនះកពុំង្រតូវបនព្រងីក មរយៈករឧបតថមភសងគមមនិមនភគទន និងគេ្រមង
អន្ត គមន៍ភពមនករងរពិេសសមួយចំនួនធ ំ (ដូចជករងរសណំង់ ធរណៈ)។ ទងំេនះជធមម
មនលកខណៈបេ ្ត ះ សនន និងជកមមវធិីហរិញញបបទនភគេ្រចនីេ យមច ស់ជំនួយ។ ករសិក េនះទម
ទរឲយមនករពិនិតយេឡងីវញិនូវកមមវធិ ី “គពំរសងគម” និងកមមវធិីអន្ត គមន៍ករងរ េដមីបែីស្វងរកចំណុច
រមួ និងេដមីបបីេងកីតកមមវធិីែដល ចជប់ ប់ជ្របព័នធ និងទូទងំ្របេទស ដូចជេន្របេទសឥ ្ឌ  
និង្របេទសដៃទេទៀត។ កនុងករេរៀបចំែផនករដូចជ ្រកបខណ្ឌ ករងរ េគលនេយបយ និង ថ ប័ន 
ក៏ដូចជបញ្ហ ៃនចេន្ល ះ្របេ ងែផនក រេពីពនធ ក៏្រតូវករករគិតគូរផងែដរ។ ដូចែដលករសិក បន
រក ទុក ភព្របឈមភពមនករងរពិតេនកមពុជ មិនចបំច់ែផ្អកេលីករកត់បនថយអ្រ គម នករងរ
េធ្វ(ី១.៦%)បុ៉ែន្ត្រតូវផ្តល់នូវករងរែដលមនផលិតភព េហយីជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរទទួល
បន្របក់ចំណូលសមរមយ មរយៈករបេងកីនករងរ ក៏ដូចជ មរយៈអន្ត គមន៍ មេគលេ ។ 

ភព្របឈមៃនយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ក់ដូចជេកីតេឡងីកនុងករអភវិឌ ្រកបខណ្ឌ ករងរម៉្រកូ
េសដ្ឋកចិច យុទធ ្រស្ត មវស័ិយែដលសម្រសប នងិឆ្លុះបញច ងំពីករេ្រប្ីរបស់មន្របសិទធភព ជពិេសស
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ដីធ្ល ីនិងករងរ។ កមមវធីិ និង ថ ប័នអភិវឌ ន៍េផ ងៗ ក៏្រតវូមនករចូលរមួគ្ំរទករងរ និង្របក់ចំណូល
របស់្របជជន្រក្ីរកែដល្របកបករងរ។ ករពិភក អំពីយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិេលីបញ្ហ ទងំេនះ គឺ
ហួសពីវ ិ លភពៃនករសិក េនះ ក៏បុ៉ែន្ត បន្រតួតពិនិតយេឡងីវញិនូវេគលនេយបយជេ្រចីនែដល
ពក់ព័នធនឹងករបេងកតីយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ។ ករេសនីឲយមនកំែណទ្រមង់ខ្លះ ចនឹង
្រតូវេធ្វ ី េដីមបបីញចូ លេគលនេយបយទងំេនះកនុងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជត។ិ េនះជករសំខនស់្រមប់
ករកំណត់េគលនេយបយ គឺស្រមបស្រមលួភពក ្ត លៃនភពមនករងរេធ្វ ី និងេដីមបទីទួល
គ ល់ករេធ្វសីមហរណកមមៃនយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនងិករងរ។ 

ករេរៀបច ំនិងករបេងកីត យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរែដលេពញេលញមួយ ្រតវូករ
ករេសុីបអេងកតយ៉ងល្អិតល្អន់ ចូលេទដល់បញ្ហ េផ ងៗែដលមនបង្ហ ញេនកនុងករសិក ។ 
ឧទហរណ៍ដូចជ ករសិក ្រ វ្រជវ្រតូវេធ្វេីឡងីេលបីញ្ហ មួយចំនួន ែដលមនរមួបញចូ លនូវ៖ 

 ករវភិគលម្អតិចរកិលកខណៈៃនភព្របឈម ភពមនករងរ និងទីផ រករងរេនកមពុជ។ 
េ្រកពកីរក្រមិតទិននន័យែដលមន្រ ប់ ជចបំច់្រតូវកត់សមគ ល់អំពសូីចនករស្តង់ រ
េសចក្តេីយងកនុងករ្រតួតពនិិតយករផ្តល់ករងរ ករអនុវត្តទីផ រករងរ កនុងលកខខណ្ឌ
គុណភព និងបរមិណ។ ទិននន័យ្រតូវមន្រគប់្រគន់ស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងពក់ព័នធនឹងករ
បេងកីតករផ្តល់ករងរ មវសិ័យ ចលនកនុងភពទន់ភ្លន់ៃនករផ្តល់ករងរ ភពមិនសុគីន
ខងជំនញ និងករ យតៃម្លពីត្រមវូករជនំញ និនន ករ្របក់ឈនួល និងចលភពករងរ
ជេដីម។ 

 ជករមន្របេយជន៍កនុងករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិ នូវអតថ្របេយជន៍េ្របៀបេធៀបពិតរបស់
កមពុជ។ ករសងកត់ធងន់េទេលីកំេណីនែផ្អកនេំចញ និងករងរ ែដល្រតូវបនកំណត់
យ៉ងេ្រចីនចំេពះឧស ហកមមកត់េដរ។ េនះអនុញញ តឲយមនករអភិវឌ ន ៍ និងឧស ហូប
នីយកមម និងេគលនេយបយពណិជជកមមែដល ចបង្ហ ញពីេមេរៀនបនពីបទពេិ ធន៍
ឧស ហកមមសំេលៀកបំពក់។ ករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស្រតវូមនចំេពះករ្របកួត្របែជង
ខងជំនញ ពិពិដកមមឧស ហកមម និងនេំចញ ករអភិវឌ ន៍រចនសមព័នធេលកីទឹកចិត្តស្រមប់
ជំរុញករវនិិេយគកនុង្រសកុ ជពិេសស មរយៈសហ្រគសខន តតូច និងមធយម។ 

 ភព្រកី្រកជបតុភូតយ៉ងធេំនជនបទ ករែបងែចកធនធនគួរ្រតូវ យកចិត្តទុក ក់ស្រមប់
វស័ិយជនបទ។ ជឧទហរណ៍ ករសិក អេងកតអំពី រះសំខន់ៃនវស័ិយកសិកមម និងករ
អភិវឌ ជនបទ កនុងករេធ្វឲីយរងឹមុនូំវផលិតភពជនបទ និងករបេងកីតករងរ។ េ យែឡក 
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ករេ្របៀបេធៀបអតថ្របេយជន៍របស់កមពុជេនកនុងផលិតកមមដ ី និងនេំចញ គួរ្រតវូបនពនិតិយ
ពិច័យយ៉ងេពញេលញ និងថអ្វីជេគលនេយបយជក់ ក់ និងអន្ត គមន៍កមមវធិ្ីរតូវករ
កនុងករ្របមូលផលដូចជ េ្របៀបេធៀបអតថ្របេយជន៍ជេដីម។ 

 េគលនេយបយករងរមន រៈសំខន់េលីសលុប ស្រមប់ករ្រប្រពឹត្តេទៃនទីផ រករងរ 
និងជគន្លឹះស្រមប់យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ។ ចបប់ស្តីពីករងររបស់កមពុជ ជ
្របភពេដីមដ៏សំខន់ ែតករអនុវត្តេនមនិទន់បនខជ ប់ខជួនេនេឡយី។ ្រសបមកវញិ្រកបខណ្ឌ
េគលនេយបយទផី រករងរសកមម ្រតូវករករអភិវឌ ន៍បែនថម រមួទងំករស្រមបស្រមលួ
ខង ថ ប័នែដលគ្ំរទករអនុវត្តធតុផ េំផ ងៗ ៃនេគលនេយបយទីផ រករងរសកមម ផង
ែដរ។ 

ជចុងបញច ប់ ករេរៀបច ំ និងករបេងកីតយុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនិងករងរ ្រតូវករ ករយល់
្រសបថន ក់ជតិែបបទូ យពីៃដគូពក់ព័នធនន ជពិេសសៃដគូសងគម េ យេហតុថ េគលនេយបយ
ជេ្រចីន ចមនករផ្ល ស់ប្តូរ និង ច្រតូវែកត្រមូវ ដូចជករែកត្រមវូេលី្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ។ េ យ រ
ែត្រកសួង និងភន ក់ងរមយួចនំួនមនចំ ប់ រមភ និងមនទំនួលខុស្រតូវេលីករបេងកីនករផ្តល់ករងរ 
ករេរៀបចយុំទធ ្រស្តជតសិ្តីពីមុខរបរនងិករងរ គួរ្រតូវេធ្វីេឡងី មរយៈករបេងកីតេវទិកអន្តរ្រកសួង។ 
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