
* ផ្អ កលើសន្ន ិសីទចក្ខ ុវិស័យ  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ២០១០ៈ
ភា ពជា ដគូរវា ងវិទ  សា  ន CDRI និង ធនា គា រ ANZ Royal

“ទសចរណ៍ ជា វិស័យអា ទិភា ពមួយជួយរួមចំណកដល់ កា រអភិវឌ្ឍសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មកិច្ច  កា របង្ក ើតកា រងា រ និងកា របង្ក ើត
  ក់ចំណូល ។ បុ៉ន្ត វិស័យនះ ងា យរងកា រប៉ះទង្គ ិចពីហា និភ័យ ទា ំងខា ងក្ន ុង  ទស និងខា ងក   ទស... ហា និភ័យ

ទា ំង  ះ អា ចប៉ះពា ល់ធ្ង ន់ធ្ង រដល់ វិស័យទសចរណ៍ ហើយជះឥទ្ធ ិពលភា  មៗ និងយូរអង្វ ង  លើសដ្ឋ កិច្ច  ។”

 ក ហ៊យ ភីរក្ស អនុ  ធា ននា យកដា  នសហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ និងអា ស៊ា ន នក សួងទសចរណ៍

១ សង្ខ បចក្ខ ុវិស័យលខ ៥ បូកសរុបបទបងា  ញ និងកា រ 
ពិភា ក  ផ្សងៗ  វគ្គ ទី ៣ខ (ii) នសន្ន ិសីទចក្ខ ុវិស័យ  ទស
កម្ព ុជា ឆា  ំ២០១០ ។ វា គ្ម ិនក្ន ុងវគ្គ នះ រួមមា ន  ក ហ៊យ ភីរក្ស
អនុ  ធា ននា យកដា  ន សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ និងអា ស៊ា ន
នក សួងទសចរណ៍ និង  ក លូ ម៉ង  ធា នសមា គម 
សណា្ឋ  គា រកម្ព ុជា  ។

វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 

សង្ខ បចក្ខ វិុស័យ  ទសកម្ព ជុា *
ឆា  ំ២០១០  លខ ០៥

កា រព  ឹងវិស័យសំខា ន់ៗដើម្ីបស   ចបា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ឡើងវិញ
 កា រអភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

  កម្ព ុជា ៖ វិស័យទសចរណ៍១

ទសចរណ៍៖ ភា ពធន់   ំនឹងវិបត្ត ិ
ទសចរណ៍ ជា វិស័យជំរុញកំណើនមួយរបស់កម្ព ុជា  ដលបា ន
ជួយលើកកំពស់កំរិតជីវភា ព និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ។ វា ជា 

 ភពចំណូលមួយដ៏សំខា ន់ សំរា ប់ជំរុញកំណើនសដ្ឋ កិច្ច 
និងជួយ   ង់ជញ្ជ ីងពា ណិជ្ជ កម្ម  ។ វិស័យទសចរណ៍
លើកកំពស់កិត  នុភា ពជា តិ និងព  ឹង ចំណងម  ីភា ព 
សា មគ្គ ីភា ព សហ  តិបត្ត ិកា រ  មទា ំងសមា ហរណកម្ម  
អន្ត រជា តិ និងក្ន ុងតំបន់ ។ បើសិនមា នកា រ  ប់  ង  កប

 យទំនួលខុស  ូវខ្ព ស់ វិស័យនះក៏អា ចរួមចំណកជួយថ
រក  ធនធា នវប្បធម៌ និងធម្ម ជា តិផងដរ ។ បុ៉ន្ត ទសចរណ៍
ងា យរងកា រប៉ះពា ល់ពីហា និភ័យ ទា ំងខា ងក្ន ុង  ទស និងខា ង
ក   ទស ដូចជា  ភា ពមិនទៀងទា ត់នសដ្ឋ កិច្ច  និង 
ន  បា យ និង   ះធម្ម ជា តិជា ដើម ។ ហា និភ័យទា ំងនះ  
អា ចបង្ក កា រខូចខា តធ្ង ន់ធ្ង រដល់ទសចរណ៍ ដលអា ចជះ

“  ះមា ន ឬគា  នវិបត្ត ិ ប    តមា ន  ទ”

 ក លូ ម៉ង  ធា នសមា គមសណា្ឋ  គា រកម្ព ុជា 

ឥទ្ធ ិពលធ្ង ន់ធ្ង រ  លើចំណូល  ួសា រ កា រវិនិ  គ និង 
សដ្ឋ កិច្ច  ។

ភា ពងា យរង   ះនវិស័យទសចរណ៍  យសា រ
អស្ថ ិរភា ពខា ងក   ទស អា ចមើល ឃើញច  ស់ក្ន ុងពល 
មា នវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុសា កល ដលបច្ច ុប្បន្ន  ទស 
នា នា ក្ន ុងពិភព  ក ទើបតរីបឡើងវិញខ្ល ះៗបុ៉   ះ ។
កា ររួមចុះសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងបណា្ខ   ទសអភិវឌ្ឍន៍ និង  ទស
ផ្សងទៀត ធ្វ ើឲ្យចំណូលធា  ក់ចុះ ហើយអ    គា  នកា រងា រធ្វ ើ
កើនឡើង ។ ចំណា យលើកា រ ធ្វ ើដំណើរអន្ត រជា តិ និង
ទសចរណ៍បា នធា  ក់ចុះ  យសា រមនុស្សជា  ើនកា ន់ត
តឹងតង ជីវភា ព ។

 វិស័យទសចរណ៍កម្ព ុជា  បា នរងកា រប៉ះពា ល់ពីវិបត្ត ិ 
សដ្ឋ កិច្ច សា កល ហើយក្ន ុងពល ជា មួយគា   ក៏  ូវប៉ះទង្គ ិច

 យសា រវិបត្ត ិន  បា យ   ទសថ កា រ  ឈមមុខគា   
  ំដនកម្ព ុជា -ថ និងកា រឆ្ល ងរា លដា លជំងឺផា  សសា យ 

H1N1 ។  ចុងឆា  ំ២០០៨ ចំនួនភ្ញ ៀវអន្ត រជា តិ មកដល់ 
បា នធា  ក់ចុះអស់ ៩% ធៀបនឹងកា លពីមួយឆា  ំមុន
(ក  ហ្វ ិក ១) ។ សូម្បី  រដូវ មមា ញឹកបំផុត អ   សា  ក់  
សណា្ឋ  គា រមា ន  ឹម ១០-២០% បុ៉   ះ ។ សណា្ឋ  គា រដល
បិទទា  រឈប់ដំណើរកា រមា នតិចទ បុ៉ន្ត មា នអា ជីវកម្ម ជា  ើន 



 ូវបញ្ឈប់ដំណើរកា រនផ្ន កខ្ល ះ របស់ខ្ល ួន ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី
វិស័យទសចរណ៍ក៏  តធន់   ំបា នខ្ល ះដរ   ះថា ក្ន ុងឆា  ំ 
២០០៨ វា កើនបា ន ៥,៥% ធៀបនឹងឆា  ំ២០០៧  យមា ន 
ភ្ញ ៀវទសចរណ៍អន្ត រជា តិមកដល់សរុបជា ង ២,១លា ននា ក់ ។
សកម្ម ភា ពទសចរណ៍មកពីទីផ  រខ្ល ះបា នធា  ក់ចុះ (ភ្ញ ៀវ 
ទសចរមកពីកូរ៉ ខា ងត្ូបង ធា  ក់ចុះ ១៩%) បុ៉ន្ត សកម្ម ភា ព 
ទសចរណ៍មកពីទីផ  រខ្ល ះទៀតកើនឡើង (ភ្ញ ៀវទសចរ មក
ពីវៀតណា ម  កើន ៦៧%) ។  យសា រថវិកា មា នកំរិត 
រដា  ភិបា លតឯង ពិបា កទប់ទល់នឹង ឥទ្ធ ិពលនវិបត្ត ិសា កល
និងកតា  ផ្សងទៀត ដលប៉ះពា ល់ដល់វិស័យទសចរណ៍ 
ណា ស់ បុ៉ន្ត ក៏  តអា ចដា ក់អនុវត្ត វិធា នកា រមួយចំនួន ដើម្បី
ជួយសំរា លកា រលំបា កក្ន ុងវិស័យទសចរណ៍ដរ ។ វិធា នកា រ
ទា ំងនះមា នជា អា ទិ៍  កា របង្ក ើតក ុមហុ៊នអា កា សចរណ៍ជា តិ

  ះ ខមបូឌា អង្គ រអ៊រ និងសកម្ម ភា ព  សនា ផ្សព្វ ផ  យ
ផ្សងៗរបស់ក សួងទសចរណ៍ ដើម្បីបង្ក ើនលំហូរចូល ភ្ញ ៀវ
ទសចរ ។  យមា នជំនួយពីវិស័យឯកជន និងសហគមន៍ 
អ្ន កផ្ត ល់ជំនួយក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ វិស័យទសចរណ៍  តអា ច 
សំរចបា នកំណើន ១,៧% ។ ស ្ញ  រីបឡើងវិញ អា ចពិនិត្យ
ឃើញជា លើកដំបូង  ដើមឆមា សទី២ ឆា  ំមុន  ពលដល
ភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ ចា ប់មា នអ   កំណើនពីមួយឆា  ំ  
មួយឆា  ំជា វិជ្ជ មា នដល់ ៨%  ខមិថុនា  (ក  ហ្វ ិក ១) ។
ធនា គា រនា នា  ក៏ចា ប់ដំណើរកា រឲ្យខ្ច ី   ក់ឡើងវិញ ហើយ 
វទិកា ទសចរណ៍អា សា៊ ន ក៏បា នព  ករណ៍សុទិដ្ឋ ិនិយមដរ ។
ភ្ញ ៀវទសចរ មកកម្ព ុជា  រំពឹងថា នឹងកើនពី ៣-៧% ក្ន ុងឆា  ំ 
២០១០ ធៀបនឹងឆា  ំ២០០៩ ។  ឹមខមករា  ២០១០ 
ភ្ញ ៀវទសចរមកដល់កម្ព ុជា  មា នអ   កំណើនពីមួយឆា  ំ   
មួយឆា  ំ ដល់   ៥% ។

ទសចរណ៍៖  ះមា ន ឬគា  នវិបត្ត ិក្ត ី
 ះមា ន ឬគា  នវិបត្ត ិក្ត ី វិស័យទសចរណ៍កម្ព ុជា  ត  ូវ 
 ឈមមុខនឹងប   ធំៗ  ដលគំរា មកំហងដល់ចីរភា ពន

កំណើនរបស់វា  ហើយប   ចំបងគ គឺកង្វ ះពិពិធកម្ម ក្ន ុងកា រ
ផ្ត ល់សវា កម្ម  និងកា រទា ក់ទា ញ ភ្ញ ៀវទសចរ ។ ភា ព  កួត 

 ជងនវិស័យទសចរណ៍ ក៏  ូវរា ំងស្ទ ះ  យប    ទ 
ក្ន ុងកា រស  បស  ួលកា រធ្វ ើដំណើរ ថ្ល ដ៏ខ្ព ស់នសំបុ   
យន្ត  ះមកកម្ព ុជា  កា រ  សនា ផ្សព្វ ផ  យមិន  ប់   ន់
និងចំណា យខ្ព ស់ ក្ន ុងដំណើរស្វ ងយល់ពី  ទសកម្ព ុជា 
ដលឆ្ល ុះប   ំងមួយចំណក ពីបន្ទ ុកចំណា យដ៏ខ្ព ស់របស់ 

 តិបត្ត ិករទសចរណ៍ ។ សរុបមក វិស័យ ទសចរណ៍កម្ព ុជា  
មា នកមា  ំង  កួត  ជងខ  យជា ង  ទសជិតខា ងគឺ ថ
និង វៀតណា ម ។  ឆា  ំ២០០៩ សន្ទ ស្សន៍ភា ព  កួត  ជង 
ខា ងវិស័យទសចរណ៍ និងកា រធ្វ ើដំណើរ បា នធ្វ ើ ចំណា ត់ថា  ក់ 

 ទសកម្ព ុជា ឲ្យជា ប់លខ ១១៨ ក្ន ុងចំ  ម ១៣៣ 
 ទស  បពលដល ថ ជា ប់លខ ៣៩ និង វៀតណា ម 

ជា ប់លខ ៨៩ ។
ប    ឈមសំខា ន់មួយ គឺកា រធ្វ ើឲ្យកម្ព ុជា កា  យជា 

 ទស  ល  តម្ត ង និងមិនមន ជា ដំណើរបន្ត ពី  ទស
ផ្សង  ះទ ។ កា រ   តទា ំងលើបរិមា ណ និងគុណភា ពន 
ទសចរណ៍ នឹងព  ឹងសមត្ថ ភា ពវិស័យនះ ដើម្បី   ំ  នឹង
កា រប៉ះទង្គ ិច  ថ្ង អនា គត ។ មា នសំណួរពិបា កឆ្ល ើយមួយ 
ចំនួន កំពុង  ទឡើងលើវិស័យទសចរណ៍ ។ តើភា ពល្អ 
បរិសុទ្ធ នតំបន់វប្បធម៌អា ច ថរក  បា នតា មវិធីណា ? តើចំនួន
ថ្ង សា  ក់  ជា មធ្យមរបស់ភ្ញ ៀវទសចរ អា ចនឹងបង្ក ើនឡើង 
តា ម វិធីណា ? តើធ្វ ើយា៉ ងណា ឲ្យភ្ញ ៀវចូលមកទស្សនា  ទស
កម្ព ុជា ម្ត ងហើយម្ត ងទៀត? តើធ្វ ើ យា៉ ងណា អា ចទា ក់ទា ញ 
ភ្ញ ៀវអ្ន កចា យ   ក់  ើន ឲ្យមកទស្សនា កម្ព ុជា កា ន់ត  ើន
នា ក់? តើធ្វ ើ យា៉ ងណា អា ចទា ក់ទា ញកា រ  ជំុដំណើរកំសា ន្ត 
លើកទឹកចិត្ត  សន្ន ិសីទ និងកា រតា ំងពិពណ៌ (MICE) ឲ្យមក
រៀបចំ  កម្ព ុជា កា ន់ត  ើនឡើង?

ដើម្បី  ះ   យប    ឈម និងសំណួរទា ំងនះ 
 ូវអនុវត្ត យា៉ ងសកម្ម នូវយុទ្ធ សា ្ត   ធំៗ ៥ (ដល  ូវមា ន

វិធា នកា រជា ក់លា ក់សំរា ប់គា ំ  មួយចំនួនទៀត) ដូចត  ៖
(១) កលំអកា រស  ួលដល់កា រធ្វ ើដំណើរ និងកា រដឹកជញ្ជ ូន
ឆ្ល ងកា ត់  ំដន (២) កា ត់បន្ថ យចំណា យធ្វ ើដំណើរ និង
ទស្សនកិច្ច  (៣) ធ្វ ើពិពិធកម្ម សកម្ម ភា ពទា ក់ទា ញទសចរ និង
បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល និងសវា ទសចរណ៍ (៤) ព  ីក
ទីផ  រទសចរណ៍ និង (៥) បង្ក ើនសកម្ម ភា ពម៉ា ឃីតទីង ។

យុទ្ធ សា ្ត  ដំបូង គឺកា រស  ួលកា រធ្វ ើដំណើរ និង 
កា រដឹកជញ្ជ ូនឆ្ល ងកា ត់  ំដន ដលអា ចអនុវត្ត បា ន  គជ័យ
លុះ   តមា នសហ  តិបត្ត ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង ។
ជា ពិសសកា រងា រនះ  ូវមា ន៖ កា រអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពី
ទសចរណ៍ឆ្ល ងកា ត់  ំដន កា របង្ក ើនចំនួន យា នយន្ត ដឹក 
ទសចរឆ្ល ងកា ត់  ំដន កា រយល់  មឲ្យ  ើលិខិតអនុ ្ញ  ត

ក  ហ្វ ិក ១៖ កំណើនពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  ំនភ្ញ ៀវទសចរអន្ត រជា តិ
មកកម្ព ុជា  (%)
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 ភព៖ ក សួងទសចរណ៍ 



ឆ្ល ងកា ត់  ំដន ឬឯកសា រសា មញ្ញ ៗ ផ្សងទៀតសំរា ប់ភ្ញ ៀវ
ទសចរឆ្ល ងកា ត់  ំដន កា របញ្ច ុះថ្ល ទិដា  កា រយា៉ ងតិច ៥០%
សំរា ប់ភ្ញ ៀវមកតា មផ្ល ូវ  ក និងផ្ល ូវទឹក ដើម្បីជំរុញ ទសចរណ៍
ក្ន ុងតំបន់ កា រសា កល្បង មិនយកថ្ល ទិដា  កា រសំរា ប់ទសចរ 
មកពី ជបុ៉ន ចិន និងកូរ៉ខា ងត្ូបង កា រកា ត់បន្ថ យចំណា យ
លើ សវា ធ្វ ើដំណើរមួយចំនួន ឬកា របូកបញ្ច ូលចំណា យនះ
ក្ន ុងសំបុ  យន្ត  ះ កា រព  ីក  ល ន  បា យបើកចំហ
ជើងមឃ  អនុវត្ត លើផ្ល ូវ  ះហើរខត្ត សៀមរា ប-ក ុង
បា ងកក កា របង្ក ើន ជើង  ះហើរ  ង់  កា ន់ខត្ត សៀមរា ប
ភ្ន ំពញ និងខត្ត  ះសីហនុ និងកា រ  ះហើរ  ង់ពីខត្ត 
សៀមរា ប  ខត្ត  ះសីហនុ កា រកលំអសវា ក ុមហុ៊ន 
អា កា សចរណ៍ ជា តិ កា រព  ឹងគុណភា ព សវា ដឹកជញ្ជ ូនភ្ញ ៀវ 
ទសចរពី  ំដន កា រកលំអកា រ  ប់  ងនិង កា របង្ក ើត
សមា គមក ុមហុ៊នដឹកជញ្ជ ូន កា រកលំអសវា ព័ត៌មា ននិង
បដិសណា្ឋ  រកិច្ច   ក  ំដន និងកា រផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា ន
ទសចរណ៍ ដល់  ជា ជន  មូលដា  ន ដើម្បីឲ្យពួកគអា ច
ជួយជំរុញ វិស័យទសចរណ៍ ។

ថ្ល ធ្វ ើដំណើរកំរិតខ្ព ស់ ទា ំងជា ផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រ ជា 
ឧបសគ្គ ចំបងក្ន ុងកា រទា ក់ទា ញ ទសចរ ជា ពិសសភ្ញ ៀវចញ
ចូលញឹកញា ប់ និងភ្ញ ៀវសា  ក់  រយៈពលវង ។ យុទ្ធ សា ្ត  
ទីពីរ គឺកា របញ្ច ុះចំណា យទា ំងនះ ដល  ូវមា នកា រ
កា ត់បន្ថ យ៖ ថ្ល កញ្ច ប់ទស្សនកិច្ច  ថ្ល ទិដា  កា រ (ដូចបា ន 
លើកឡើងហើយ) ថ្ល សំបុ  ចូលទស្សនា  និងថ្ល ផ្សងៗ
ទៀត  តា មរមណីយដា  ន ទសចរណ៍ និងថ្ល សា  ក់  
ម្ហ ូបអា ហា រ និងមធ  បា យធ្វ ើដំណើរ ។

ទសចរណ៍វប្បធម៌ និង   សា ទអង្គ រវត្ត  ជា សសរ  ូង
នវិស័យទសចរណ៍កម្ព ុជា  ។ កា រជំរុញទសចរណ៍  ភទនះ
ជា កា រល្អ  បុ៉ន្ត មិនទា ន់  ប់   ន់ទសំរា ប់រក  ចីរភា ពក្ន ុង
វិស័យទសចរណ៍ ។ យុទ្ធ សា ្ត  ទីបី គឺពិពិធកម្ម សកម្ម ភា ព
ទា ក់ទា ញទសចរ និងកា របង្ក ើនគុណភា ព ផលិតផល និង
សវា ទសចរណ៍ ដល  ូវមា ន៖ កា រជំរុញអកូទសចរណ៍
ជា ពិសស  តំបន់ឆ្ន រ កា រថរក  ធនធា នវប្បធម៌ និង

ធម្ម ជា តិ កា រក    ល  ទសចរណ៍ពីទសចរណ៍ 
មហា ជន  ជា ទសចរណ៍  ណិត កា រលើកកំពស់កា រ
អភិវឌ្ឍទីក ុង និងកា រ  ប់  ងទឹកនិងកា កសំណល់  
តំបន់ទសចរណ៍ កា រព  ឹងសន្ត ិសុខនិងវិន័យនគរបា ល 
ទសចរណ៍ និងអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ  ដទទៀត ដើម្បីធា នា 
សុវត្ថ ិភា ពភ្ញ ៀវ និងទំនុកចិត្ត របស់ពួកគលើសន្ត ិសុខ  
កម្ព ុជា  កា របង្ក ើត សា លា ប  ៀនវិជា  ចំអិនអា ហា រថា  ក់លខ
មួយ កា រ  ប់  ងសណា្ឋ  គា រនិង  ជនីយដា  ន និង 
វិជា  ជីវៈពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លបន្ថ មផ្ន ក
បដិសណា្ឋ  រកិច្ច  កា រណនា ំ និងដា ក់ អនុវត្ត ស្ត ង់ដា រទសចរណ៍

 បតា មច  ប់ទសចរណ៍ និងកា រលើកកំពស់អនា ម័យ  
 បតា ម ពា ក្យ   ក "ទីក ុងសា  ត រមណីយដា  នសា  ត 

សវា ល្អ " ។
 ះជា ទសចរណ៍មកពីទីផ  រអា សីុជា  ពណី មា ន

កា រធា  ក់ចុះ បុ៉ន្ត ទសចរណ៍មកពី ទីផ  រអា សីុថ្ម ីៗទៀត និង 
មកពីតំបន់អឺរ៉ុប  តខា  ំងកា   ។ ដូច្ន ះ យុទ្ធ សា ្ត  ទីបួន គឺកា រ
ស្វ ងរក  ភពទសចរឲ្យបា ន  ើន  ទសថមទៀត  យ

 ូវធ្វ ើកា រ  សនា ផ្សព្វ ផ  យ ឲ្យ  ទស កម្ព ុជា កា  យជា 
 ល  នដំណើរកំសា ន្ត   ក្ន ុងទីផ  រន  ទសជា  

សមា ជិកអា សា៊ ន តំបន់អឺរ៉ុប  ទសរុស្ីស និងទីផ  រថ្ម ីៗ
ទៀត ។ គួរកំណត់អនិកជនខ្ម រ  បរទស ជា ទីផ  រ
ទសចរណ៍ មួយដរ  មទា ំង  ឹងជំរុញទសចរណ៍ក្ន ុង  ុក
ថមទៀត ។

យុទ្ធ សា ្ត  ទី   ំ កា របង្ក ើនសកម្ម ភា ពម៉ា ឃីតទីង 
ទា មទា រនូវ៖ កា រធ្វ ើទស្សនកិច្ច ណនា ំ (FAM trips) ឲ្យបា ន 
កា ន់ត  ើន កា រ  សនា ផ្សព្វ ផ  យក្ន ុងទីផ  រ  ល  
ជា ក់លា ក់ក្ន ុងតំបន់ កា ររៀបចំសកម្ម ភា ពទសចរណ៍ផ្សងៗ 

 តា ម  ំដន កា រជំរុញផ្សព្វ ផ  យសហ   សនា នា  ដល
អា ចទទួលបា នពា នរងា  ន់ខា ងវិស័យទសចរណ៍ ឬកា រទទួល 
សា្គ  ល់ជា អន្ត រជា តិ កា របញ្ជ ូន តំណា ងវិស័យទសចរណ៍

  ទសឯទៀតៗដើម្បីផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា ន កា រផ  យ
ពា ណិជ្ជ កម្ម តា មរយៈ  ព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ  យ  ប់  ភទ មា នទា ំង 
វបសា យផង និងយុទ្ធ នា កា រទា ក់ទា ញ  យ  ើពា ក្យ

  ក "កម្ព ុជា ៖  ះរា ជា ណា ចក អច្ឆ រិយៈ" កា របង្ក ើតក ុម 
 ឹក  ខា ងផ្សព្វ ផ  យ និងម៉ា ឃីតទីង  យមា នថវិកា 

លចកពីរដា  ភិបា លសំរា ប់ជំរុញកា រផ្សព្វ ផ  យ និងកា ររួម
សហកា រ ជា មួយទីភា  ក់ងា រផ្សព្វ ផ  យអា ជីព  ក្ន ុង  ទស 

 ល   ។
អា រម្ម ណ៍សុទិដ្ឋ ិនិយមពីអនា គតនវិស័យទសចរណ៍

កម្ព ុជា   តមា នដដល  ះជា មា ន ប    ឈម  ើន 
យា ៉ងណា ក្ត ី ។ ស  ស់ល្អ វិសសទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវរបស់  ទស
កម្ព ុជា  ពិតជា នឹងជួយព  ឹងវិស័យទសចរណ៍ ។

ក  ហ្វ ិក ២៖ យុទ្ធ សា ្ត  ទសចរណ៍

យុទ្ធសា$្ត�&�សចរណ៍ ៥ មុខ,�.ញ

ការកាត់បន្ថយចំណាយ 

ការព6�ឹងគុណភាព
និងពិពិធកម្ម&�សចរណ៍

ការព6�ីកទីផ�្សារ
&�សចរណ៍ 

ការប?្កើន
ម៉ាឃីតទីង

ការសC�.លដល់
ការD្វើដំFើរ



វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  (វបសអ/CDRI) 

 អគា រលខ ៥៦ ផ្ល ូវ ៣១៥ ទួល  ក ភ្ន ំពញ កម្ព ុជា            អប់សំបុ  លខ ៦២២ ភ្ន ំពញ្ញ  កម្ព ុជា 
℡ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨    (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

e-mail: cdri@wicam.com.kh, website: htt p://www.cdri.org.kh

សង្ខ បរបា យកា រណ៍អភិវឌ្ឍន៍  ចា ំឆា  ំ (ADR) 
២០០៩-១០

ឯកសា រ  ះពុម្ព ផ  យរបស់វិទ  សា  ន CDRI 

ខ្ល ឹមសា រសំខា ន់ៗនសង្ខ បរបា យកា រណ៍អភិវឌ្ឍន៍  ចា ំឆា  ំ 
លើកទី៥ នះ មា នដូចត  ៖

សចក្ត ីផ្ត ើម• 

កម្ព ុជា  ក  មឥទ្ធ ិពលនវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  និង• 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុសា កល
សន្ត ិសុខស្បៀង  កម្ព ុជា ក្ន ុងពលមា នវិបត្ត ិស្បៀង • 

និងវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច 
តើក ុម  ួសា រ  ជនបទកម្ព ុជា  ទប់ទល់យា៉ ងណា  • 

ចំ  ះកា រឡើងថ្ល ម្ហ ូបអា ហា រ និង   ងឥន្ធ នៈ?
កា រអនុវត្ត  ព័ន្ធ សុវត្ថ ិភា ពសង្គ ម និងកា រ  ប់  ង • 

មិនផ្ល ូវកា រលើហា និភ័យ ក្ន ុងអំឡុងពលវិបត្ត ិ 
សដ្ឋ កិច្ច  កម្ព ុជា 
របៀបចា ត់ចងកា រងា ររបស់អ្ន ក  ប់  ងក្ន ុងវិស័យ • 

សុខា ភិបា ល
ស្វ ងរក  កដ៏ល្អ  សំរា ប់បង្ក ើនទំនា ក់ទំនងរវា ងសង្គ ម • 

សីុវិល និងសមា ជិកសភា  កម្ព ុជា 
វិនិ  គទុនចិន  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា • 

សរីភា វូបនីយកម្ម ពា ណិជ្ជ កម្ម សវា កម្ម  និងកំណើន• 

 ក្ន ុង  ទស៖ ករណីសិក  ក្ន ុងវិស័យទូរគមនា គមន៍ 
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
កា រស្វ ងយល់ពីសដ្ឋ កិច្ច ន  បា យនសមា ហរណកម្ម • 

ក្ន ុងមហា អនុតំបន់មគង្គ 
កា រចូលរួមរបស់កសិករអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក និង  គជ័យ • 

ន  ព័ន្ធ  ប់  ងធា រា សា ្ត   យ កសិករ៖ ករណី
សិក   សហគមន៍កសិករអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក អូរ   ង 
ខត្ត កំពង់ស្ព ឺ

ឯកសា រ ADR ២០០៩-១០ នះ ក៏ដូចជា  ADR ដទទៀតដរ 
មា នចុះព័ត៌មា នសំខា ន់ៗ ទា ក់ទងនឹង ប   ដលកម្ព ុជា កំពុង

 ឈមមុខក្ន ុងពលថ្ម ីៗនះ ។ ឯកសា រ ADR នះ មា ន 
 ះពុម្ព ផ  យ អត្ថ បទពញលញជា ភា សា អង់គ្ល ស និង 

អត្ថ បទសង្ខ បជា ភា សា ខ្ម រ ។

ADR05 ជា ភា សា ខ្ម រ
លក់  បរទស៖ $៩,៥០ ក្ន ុង  ុក៖ ៨.០០០៛

ADR05 ជា ភា សា អង់គ្ល ស
លក់  បរទស៖ $៣៧,០០ ក្ន ុង  ុក៖ $២០,០០

ិ ិ ដើ
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•
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វិនិ គទនចិន កង ទសកមជា
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