
* ផលិតផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ៈ

ភាពជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“កំណើនដែលមានការចូលរួម ពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងសហគមន៍នៅកម្ពុជា 
ជាពិសែសសមែប់យុវជន បែជាជនកែីកែ និងបែជាជនដែលងាយរងគែះ។”

       សម្ដែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សែន
       នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

វិទែយាសា្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង សែវជែវដើមែបីអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១២  លែខ ០២

កំណើនសមៃប់គៃប់គា្នានៅកម្ពុជា៖ ការយកទៃឹស្តីមកអនុវត្តជាក់ស្តៃង១

ទសៃសនទាននៃកំណើនសមៃប់គៃប់គា្នា
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ជាមូលដ្ឋានគែឹះ និងជាវិធានការចមែបងបំផុត 

នែការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច បែកប ដោយ ជោគជ័យ។ ហែតុនែះ 
អ្នក បង្កើតគោលនយោបាយបានបែឹងបែងជាយូរមកហើយ ដើមែបី បង្កើត 
លក្ខខណ្ឌមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចដែលជួយជំរុញឲែយមានកំណើនលឿន។

នាពែលបច្ចុបែបន្ន កាន់តែមានការទទួលសា្គាល់ចែើនឡើងថា បែសិនបើ
ចង់ឲែយមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈ ពែលមធែយម និងវែងនោះ តែូវមានកិច្ចខិត 
ខំបែឹងបែងរួមគ្នា ដើមែបីធានាថា  កំណើន នែះរីកដុះដលដល់គែប់វិស័យ 
បែជាជន និងតំបន់ភូមិសាសែ្ត។ កំណើនសមែប់គែប់គ្នានែះ វាតមែូវឲែយ 
មានការផែសារ ភ្ជាប ់គោលនយោបាយ មា៉ាកែូសែដ្ឋកចិ្ចបែយ័ត្នបែយែង ទៅនឹង  
គោលនយោបាយសង្គម និងមីកែូសែដ្ឋកិច្ច ដើមែបី ធានាឲែយកំណើន នៅតែ 
មានកមែិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែមាន និនា្នាការបែកបដោយសមធម៌។

កំណើនសមែប់គែប់គ្នា សំដៅដល់ការបង្កើតឱកាស និងការទទួល 
បានឱកាសគែប់គ្នា ជាពិសែស បែជាជនកែី កែ និងងាយរងគែះ។ វាមិន 
តមែូវឲែយមាន ការបែងចែកទែពែយសមែបត្តិឡើងវិញរាល់លើក នោះទែ ប៉ុន្តែ  
តមែូវឲែយមានការលើកកម្ពស់លទ្ធភពស្មើគ្នាក្នុងទូទាំងបែទែស ដើមែបី 
ទទួលបានឱកាស ល្អនែះ។

រដ្ឋាភិបាល មានតួនាទីកំណត់កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនិងសា្ថាប័ន  
ដើមែបីឲែយ បែជា ជនអាច ចូលរួម បានចែើន ក្នុងដំណើរលូតលាស់សែដ្ឋកិច្ច។ 
រូបភព ១ បងា្ហាញថា កំណើន ផសស ខ្ពស់ ដែលមាន បំពែញ បន្ថែម 
ដោយបែព័ន្ធសុវត្ថិភពសង្គម ការអប់រំបែកបដោយបែសិទ្ធភពនិង 

សមធម៌ និង ការថែទាំសុខភពនិងអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែបែសើរ នឹងជួយ 
បង្កើតឱកាសល្អផង ហើយបែជាជនក៏មាន សា្ថានភពល្អដើ មែបីចាប់យក 
ឱ កាសទាំងនោះ  និងជួយជំរុញសែដ្ឋកិច្ចទៅមុខ។

ការបង្កើនសមត្ថភពសា្ថាប័ន ដើមែបីអនុវត្តបែកបដោយតមា្លាភព 
ពងែឹង និង  ពិនិតែយ តាមដនកែបខ័ណ្ឌ គោល នយោបាយសមែប់ជួយ ដល់ 
គែប់គ្នានែះ គឺជាកតា្តាដ៏សំខាន់បំផុតសមែប់ធានាឲែយមាន កំណើនខ្ពស់ 
មានចីរភព និងសមែប់ គែប់គ្នានៅកម្ពុជា។

តើកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ហុចផលសមៃប់គៃប់គា្នា 
ឬទៃ?

តាមគែប់សញ្ញាដែលអាចមើលឃើញ កម្ពុជាបានជឿនលឿនគួរឲែយ
កត់សមា្គាល់ក្នុងការកាត់បន្ថយភព កែីកែ  ក្នុងពីរទសវតែសរ៍ចុងកែយនែះ 
ដោយមានកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ សមែប់គែប់គ្នា និង មាន ចីរភព។

ទិន្នន័យអង្កែតសែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពុជា (CSES) បងា្ហាញថា  
អនបុាតនែភពកែីកែនៅកមែិតខែសែបនា្ទាត ់ភពកែីកែជាត ិបានធា្លាកច់ុះដល ់
៣០,១% នៅឆ្នាំ២០០៧ ធៀបនឹង ៤៧% នៅឆ្នាំ១៩៩៤។ ការវិភគ 
 នាពែលថ្មីៗផ្អែកលើទិន្នន័យបានពីអង្កែតជាបន្តបនា្ទាប់របស់ CDRI បាន 
រក ឃើញថា ភពកែីកែធា្លាក់ចុះ ១០ឯកតាភគរយ ក្នុងចនោ្លាះឆ្នាំ២០០១ 
និង ២០១១។

និនា្នាការរួម បានបងា្ហាញចែបាស់ពីការធា្លាក់ចុះភពកែីកែក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ  
កែពីនែះទិន្នន័យហាក់ កាន់តែ  សែពែច សែពិលឡើង។ អ្នកសែវជែវក៏ 
ចាប់ផ្តើមចោទសួរពីភពតែឹមតែូវ និងសុពលភព នែឧបកណ៍ បច្ចុបែបន្ន 
ដែលសមែប់ វាស់វែងកំណើនសមែប់គែប់គ្នាដែរ។  ដោយឡែក ការវិភគ 
ជាបន្តបនា្ទាប់នៅ CDRI បានចោទសួរថា តើទិន្នន័យ CSES គែប់គែន់ 
ឬទែ  សមែប់ការគណនាពីបមែបមែួលភព កែីកែ និងវិសមភព ពីមួយ 
ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

សំណុំទិន្នន័យ CSES ជាគំរូតាងបែើបែស់ញឹកញាប់ជាង គែ ដើមែបី 
គណនា និងពិពណ៌នាពីទិដ្ឋ ភព ផែសែងៗ នែការអភិវឌែឍនៅកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ  

១ អត្ថបទនែះ សង្ខែបចែញពីបទបងា្ហាញក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែស 
កម្ពុជាឆ្នាំ២០១២ បកសែយដោយ បណ្ឌិត តុង គឹមស៊ុន សែដ្ឋវិទូ 
ជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកសមែបសមែួលកម្មវិធីសែដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង 
សហបែតិបត្តិការក្នុងតំបន់ នែវិទែយាសា្ថាន CDRI ឯក ឧត្តម ហង់ ជួន ណារ៉ុន 
រដ្ឋលែខាធិការកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និងអនុបែធានអចិន្តែយ៍ នែ
ឧត្តមកែុមបែឹកែសាសែដ្ឋកិច្ចជាតិ។



កង្វះវិធីសាសែ្តវាស់វែងឲែយដូចៗគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បានចោទ បញ្ហា 
ដល់ការបែៀបធៀបតាមពែលវែលា  ពែះវាអាចផ្តល់ លទ្ធ ផល ខុសឆ្គង 
ឬក៏ ផ្តល់ព័ត៌មានមិនពែញ លែញដល់ អ្នកបង្កើត គោលនយោបាយ។

CDRI បានបែឹងបែងពុះពារបញ្ហាចោទខាងវិធីសាសែ្តទាំងនែះ។ 
ទិន្នន័យបានពីអង្កែតបន្តបនា្ទាប់ សមែប់ឆ្នាំ ២០០១ ២០០៤/៥ ២០០៨ 
និង ២០១១ មិនជួបបញ្ហា ភពមិនទៀងទាត់ ខាង វិធីសាសែ្តនែះទែ ដូច្នែះ 
វាមានបែយោជន៍ជាងសមែប់ការវិភគបែបបែៀបធៀប។ គុណវិបត្តិ មួយ 
គឺគំរូតាងអង្កែតតែឹមបែមាណ ៧៩០គែួសារនែះ វាតូចជាង គំរូតាង របស់ 
CSES។

សំណុំទិន្នន័យរបស់ CDRI និង CSES បងា្ហាញលទ្ធផលផ្ទុយគ្នាខា្លាំង 
ទាក់ទងនឹងទំហំនែ វិសមភព និងអតែបមែបមែួលវិសមភពតាមពែល
វែលា។ ទិន្នន័យ CSES បងា្ហាញថា វិសមភពបានកើនឡើងពី មែគុណ 
Gini ៣៨,២៨ ដល់ ៤៤,៣៧ នៅរវាងឆ្នាំ ១៩៩៤ និង ២០០៧២។  
ផ្ទុយទៅវិញ ទិន្នន័យ របស់ CDRI បងា្ហាញពីការធា្លាក់ចុះវិសមភព និងអតែ 
វិសមភពជាទូទៅ ចុះទាបចែើន គឺពីមែគុណ Gini ២៨,៦ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ 
ដល់ ២៦,២ ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ ដូច្នែះ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលតែូវធ្វើការ 
សែវជែវឲែយបានកាន់តែហ្មត់ចត់ ដើមែបីកែតមែូវភពខុសគ្នារវាងសំណុំ 
ទិន្នន័យផែសែងៗនែះចែញ។

កែពីបញ្ហាទិន្នន័យដូចខាងលើ មានកតា្តាជាចែើនទៀតបងា្ហាញថា 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា មិនទាន់បំពែញបានតាមគែប់លក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យ នែកំណើនសមែប់គែប់គ្នានោះទែ។

ទី១ អតែកាត់បន្ថយភពកែីកែ មិនបានដូចគ្នាទាំងអស់ នៅក្នុង 
បែជាជនទាំងមូលទែ។ ទិន្នន័យរបស់  CDRI  បងា្ហាញថា  យែនឌ័រន ែ 
មែគែួសារ ជាកតា្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជះឥទ្ធិពលលើ អតែកាត់បន្ថយ  ភព 
កែីកែ។ នៅចនោ្លាះឆ្នាំ ២០០១ និង ២០១១ ចំនួនគែួសារមានបុរសជា 
មែគែួ ដែលកែីកែ បាន ធា្លាក់ចុះ ១១,៨% រីឯ ចំនួនគែួសារមានសែ្តីជាមែគែួ 
ដែលកែីកែ បានធា្លាក់ចុះតែឹមតែ ៥,៥% ប៉ុណ្ណោះ។

ទិន្នន័យ CSES បងា្ហាញពីភពខុសគ្នារវាងបែជាជនរស់នៅ ទីកែុង 
និង ជនបទ៖ នៅចនោ្លាះឆ្នាំ ២០០៤ និង ២០០៧ ចំនួនគែួសារកែីកែ 
រស់នៅជនបទ បានធា្លាក់ចុះ ១១,១% ហើយចំនួនគែួសារកែីកែ រស់នៅ 
ទីកែុង បានធា្លាក់ចុះ ១៣,៣%។ បែសិនបើនិនា្នាការបច្ចុបែបន្នមិនបែបែួល 
ទែ វិសមភពរវាងតំបន់ជនបទ និងទីកែុង និង រវាងគែួសារមានសែ្តីជា 
មែគែួ និងមានបុរសជាមែគែួ នឹង កើនឡើងនៅ ពែលអនាគត។

ទី២ ទាក់ទិននឹងកំណើនសមែប់គែប់គ្នា កែពីការវាស់វែងតាមបែក់ 
ចំណូលនែះ បែទែសកម្ពុជា សមែចបានលទ្ធផលមិនល្អទែ។ តារាង ១ 
បងា្ហាញថា សន្ទសែសន៍ កំណើន សមែប់ គែប់គ្នារបស់កម្ពុជា មានកមែិត 
"ល្អបង្គួរ" ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាផ្អែកលើការកាត់បន្ថយភពកែីកែដែលជំរុញ 
ឡើងដោយអតែ "ល្អបែសើរ" នែកំណើន សែដ្ឋកិច្ច និងអតែសឹងតែ 
"ល្អបែសើរ" នែចំណាយបែើបែស់។ ប៉ុន្តែកតា្តាផែសែង ទៀតដែលរួមចំណែក 
បង្កើតបរិយាកាសអំណយផល ដូចជា កិច្ចការពារខាងសង្គមកិច្ច 
សមែប់ ជនកែីកែ និងងាយ រងគែះ ជាដើម នៅខ្វះខាតខា្លាំងណាស់។

សរុបមក ការវិភគតាមពែលវែលា ដោយបែើ ទិន្នន័យមិនសូវមាន 
បញ្ហាបានពីអង្កែតជាបន្តបនា្ទាប់តាម ពែលទៀងទាត់ របស់ CDRI វា 
បងា្ហាញពីការធា្លាក់ចុះវិសមភព និងការកាត់បន្ថយ ភពកែីកែបានចែើន 
គែប់គែន់ដែលអាចចាត់ទុកថា និនា្នាការទូទៅនែការអភិវឌែឍន៍នៅកម្ពុជាគឺ

រូបភព ១៖ កែបខ័ណ្ឌមួយនែកំណើនសមែប់គែប់គ្នា

កំ�ើនស��ប់��ប់គ្នា

កំ�ើនខ្ពស់ មាន
��សិទ្ធភាព និងមាន
ចីរភាព �ើម�្បីប�្កើត
ការងារ និងឱកាស
��ដ្ឋកិច្ច

ការរាប់ប�្ច�លក្ន�ងសង្គម �ើម�្បីធានាឲ�្យមានលទ្ធភាព
ទទួល�នឱកាស��ដ្ឋកិច្ច�្មើៗគ្នា

� វ�និ�គ�ើការអប់រ� សុខភាព និង ��វាកម្មសង្គម
��្ស�ង�ៀត �ើម�្បីព��ីកសមត្ថភាពមនុស�្ស

� លុបបំ�ត់ភាពបរាជ័យ�្ន�កស្ថាប័ននិងទីផ�្សារ និងការផាត់
 ��ញពីសង្គម �ើម�្បីឲ�្យការ��កួត ����ងមានលក្ខណៈ
�្មើភាព

��ព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គម 
�ើម�្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពល
��ការប៉ះទង្គិច��្ស�ងៗ
��ើជីវភាព នងិ
ទប់ស្កាត់ ភាព��ី��

ស្ថាប័ន និងអភិ�លកិច្ចល្អ 

បែភព៖ Zhuang (2010)  ដកសែង់ពីក្នុងបទបងា្ហាញរបស់បណ្ឌិត តុង គឹមស៊ុន ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ បែទែស កម្ពុជា នៅថ្ងែទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២

២ មែគុណ Gini ស្មើ ០ តំណាងឲែយសមភពពែញលែញ និង ១០០ តំណាង 
ឲែយវិសមភពពែញលែញ។



មានលក្ខណៈសមែប់ គែប់គ្នា។ ប៉ុន្តែ ការបំបែកនិនា្នាការនែះជាផ្នែកតូចៗ 
បងា្ហាញពី ផ្នែកមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលតែូវ ធ្វើសកម្មភព ដោះសែយ 
ដោយបែើគោលនយោបាយខាងសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

គោលនយោបាយម៉ាកៃូ និងមីកៃូសៃដ្ឋកិច្ច
ស្ថិរភពមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជា កំណើន ផសស ជាប់លាប់ គឺជា 

កតា្តាសំខាន់បំផុតដែលជំរុញ កំណើន សមែប់គែប់គ្នា តាមរយៈការបង្កើត 
 ការងារ។ ដូច្នែះ ជាការសំខាន់ណាស់ដែល រដ្ឋាភិបាលតែូវរកែសា ឲែយមាន 
ស្ថិរភពនៅពែលអនាគត ជាពិសែស អតែអតិផរណាអាចគែប់គែង បាន 
(នៅ កែម ៥% ជាការបែសើរ)។

បែហែល ៩០% នែគែួសារកែីកែ ពឹងផ្អែកលើការរកចិញ្ចឹមជីវិតនៅ 
ទីជនបទ ដូច្នែះ រដ្ឋាភិបាលតែូវ បែឹងបែងទ្វែឡើងទៀតក្នុងការរៀបច ំ
ថ្លឹងថ្លែងសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដើមែបីឲែយសមសែបតាមធាតុពិតនែះ ។ 
វិធីសាសែ្តទូទាំងវិស័យ (SWAp) សមែប់ពាណិជ្ជកម្ម ទទួលបាន 
លទ្ធផលចែើនគួរសមក្នុងការតមែឹម  និងបនែសុី ធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាល 
និងដែគូអភិវឌែឍន៍ ដើមែបីបំផុសឲែយឃើញ និងលុបបំបាត់ ឧបសគ្គ រារាំង 
កំណើនក្នុងវិស័យនាំចែញដែលមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក្នុងការកាត់  បន្ថយ ភព 
 កែីកែ។ លទ្ធផលនែះតែូវតែ ពងែឹង ឡើង តាមរយៈការពិនិតែយ តាមដនជា 
បន្ត និងការបង្កើន សមត្ថភពសា្ថាប័ន។

ការអភិវឌែឍសមែប់គែប់គ្នាបែកបដោយជោគជ័យ នឹងតភ្ជាប់គោល 
នយោបាយមា៉ាកែូ សែដ្ឋកិច្ច និង គោលនយោបាយមីកែូសែដ្ឋកិច្ច ឲែយនៅ 
ជាមួយគ្នា។ ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ជាកតា្តាចាំបាច់បំផុត បើសិន 
ចង់ឲែយ កំណើនជែបចូលទៅដល់តំបន់ភូមិសាស្តែដច់ សែយា៉ាល និង  
គែប់វិស័យ។ តំបន់ជាយៗជាកន្លែង បែមូលផ្តុំភពកែីកែ ដូច្នែះ ការ 
បើក ចំហ តំបន់ ទាំងនែះទៅកាន់ទីផែសារនានា តាមរយៈការអភិ វឌែឍ   
ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាកតា្តាសំខាន់បំផុត។

កម្មវិធីគែបដណ្ដប់រួម ADB-GMS បានដើរតួនាទីស្នូលក្នុងការកែ លំអ 
ហែដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នៅតាម ចែករបៀង សែដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ហើយវាបាន 
តភ្ជាប់តំបន់ជាយៗរបស់បែទែសកម្ពុជា ទៅនឹងទីផែសារ ជាតិ ទីផែសារក្នុង 
តំបន់ និងលើពិភពលោក។

ការផ្តល់សែវាកម្មជួយបំពែញបន្ថែម ក៏តែូវមានដែរ ដើមែបីបង្កើន 
ផលិតភព ជាពិ សែស ក្នុងចំណម បែជាជនភគចែើន ដែលរស់នៅ 
ជនបទ ដែលមានចែើននាក់កំពុងធ្វើកសិកម្មលើដីតូចៗ។ រដ្ឋាភិបាល 
និងដែគូ អភិវឌែឍន៍ បានអនុវត្តគមែងធារាសាសែ្តមួយចំនួនក្នុងទូទាំង  
បែទែស ដោយផ្តាតកាន់តែចែើន លើតំបន់ មានអតែភពកែីកែកមែិត 
ខ្ពស់ ជាអាទិ៍ គមែងធារាសាសែ្តភគឦសានទទួលមូលនិធិពី ធនាគរ 
ADB ដែលមាន ១២ អនុ គមែង សមែប់ផ្តល់បែព័ន្ធធារាសាសែ្តខា្នាតតូច  
និងមធែយម និងសំណង់គែប់គែងទឹក ដើមែបីផ្តល់ទឹកសែចសែពបន្ថែមនៅ
រដូវវសែសាដល់ដីសែ និងចមា្ការ បែមាណ ១១.០០០ហិកតា។

មធែយាបាយ ក៏ដូចជា គោលដៅកំពូលនែការអភិវឌែឍ តែូវតែដើមែបី 
កំណើន សមែប់ គែប់គ្នា។ តួយា៉ាង ការចូលរួមរបស់សហគមន៍កាន់តែ 
មានបញ្ចូលចែើនហើយ  នៅក្នុងគែប់ដំណាក់កាល នែ ការធ្វើ ផែនការ 
ការអនុវត្ត  និងពិនិតែយតាមដនគមែងធារាសាសែ្តកមែិតមូលដ្ឋាន ដើមែប ី
ធានាថា តមែូវការក្នុងមូលដ្ឋាន តែូវបានដោះសែយ និងហើយការផ្តល់ 
សែវាកម្មក៏បានបែកបដោយសមធម៌។ មែយា៉ាងទៀត មូលនិធិឃុំ/សងា្កាត់ 
បានជួយលើកកម្ពស់របៀបរបបអនុវត្តរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ 
គែប់គែង និងពិនិតែយតាមដន គមែងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើមែបី បង្កើន ភព 
ជាមា្ចាស់របស់ សហគមន៍។

កង្វះខាតបែព័ន្ធផ្តល់ឥណទានផ្លូវការ នៅតែជា ឧបសគ្គបន្ថែមមួយ 
ចំពោះកសិករ និងអាជីវករ សហគែស ខា្នាតតូចនិងមធែយម ទោះបីក្នុង 
វិស័យនែះមានការរីកចមែើនចែើនហើយក្តី។ វិស័យ មីកែូហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុង បែទែសកម្ពុជា បានដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការពងែីកសែវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការទៅដល់បែជាជន កែីកែនៅជនបទ។ ក្នុងបែំឆ្នាំចុងកែយ 
វិស័យនែះរីកលូតលាស់យា៉ាងលឿន ដោយមានអ្នកខ្ចីបែក់ ដល់ទៅ 
១,៣លាននាក់ និង អ្នកសនែសំបែក់ ១,១លាននាក់ ក្នុង ២៤ខែត្តកែុង។ 
បែក់ បញ្ញើ កើន ៣២%  ដល់១,២៦ពាន់លានដុលា្លារ នៅឆ្នាំ២០១១ 
ធៀបនឹង ៩៥២លានដុលា្លារ នៅឆ្នាំ២០១០។

តែូវមានគោលនយោបាយដោះសែយ បញ្ហាកែឹតែយកែមខាងសង្គម 
និងវបែបធម៌ដែលរារាំងស្តែីមិនឲែយ ទទួលបាន ឱកាសសែដ្ឋកិច្ច។ ចំណែក ដ ៏
សំខាន់មួយនែផែនការយុទ្ធសាស្តែនារីរតនៈ III គឺ ការកសាងគោល  
នយោបាយកមែិតជាតិដើមែបីលើកកម្ពស់សមធម៌យែនឌ័រ នៅក្នុង ឱកាស 
សែដ្ឋកិច្ច។ កម្មវិធីនែះសំដៅញាុំងឲែយមានការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងក្នុងគំរូ 
យែនឌ័របែបវបែបធម៌ ដែលជួយសមែួលឲែយ បុរសចូលរួមក្នុងសកម្មភព 
សែដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ដូចជាក្នុងការទិញ ឬបន្តមរតកជាដើម តាមការជំរុញ 
គោលនយោបាយដែលបំបាត់របាំងរារាំងស្តែី ក្នុងការចូលរួមក្នុងគែប់ 
វិស័យ សែដ្ឋកិច្ច។

រដ្ឋាភិបាលតែូវបង្កើតមធែយាបាយហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀត តាមការបង្កើន 
ការបែមូលបែក់ចំណូល បើសិនចង់ ឲែយមានការរីកចមែើនជានិរន្តរ៍ ក្នុង ការ 
 អភិវឌែឍគោលនយោបាយ សា្ថាប័ន និងហែដ្ឋាចរនាសម្ព័ន្ធ។ រដ្ឋាភិបាល  
តែូវប្តែជា្ញាចិត្តបង្កើនអតែបែមូលបែក់ចំណូលឲែយបាន ០.៥% ជារៀង 
រាល់ឆ្នាំ។ កែប ខ័ណ្ឌ គោល ន យោបាយសមសែប តែូវតែបង្កើតឡើងទៀត 
ដើមែបីឲែយទុននែះហុចផលបានចែើនជាអតិបរមា និងបានជាបែយោជន ៍
ដល់វិស័យទាំងឡាយដែលមានភពកែីកែកមែិតខ្ពស់នៅកម្ពុជា។

គោលនយោបាយសង្គមជួយឲៃយមនកំណើនសមៃប់ 
គៃប់គា្នា

កម្ពុជានៅយឺតយា៉ាវជាងបែទែសឯទៀតក្នុងតំបន់ចែើនណាស់ក្នុងការ
ថែទាំសុខភព អាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ និង បែព័ន្ធការពារខាងសង្គមកិច្ច។

សែដ្ឋវិទូផ្នែកអភិវឌែឍន៍ មានបញ្ជាក់កាន់តែចែើនគ្នាថា កង្វះបែព័ន្ធ
ការពារខាងសង្គមកិច្ច និងសែវាថែទំា សុខភព ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅ

តារាង១៖ សន្ទសែសន៍កំណើនសមែប់គែប់គ្នានៅបែទែសកម្ពុជា

ពិន្ទុ ទម្ងន់ សរុប

១. កំណើន 8 0.25 2.00 

២. ភពមានការងារធ្វើ 4 0.15 0.60 

៣. ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ច 4 0.10 0.40 

៤. ភពកែីកែ 6 0.10 0.60 

៥. វិសមភព 4 0.10 0.40 

៦. សមធម៌យែនឌ័រ 6 0.05 0.30 

៧. សុខភព និងអាហារូបត្ថម្ភ 3 0.05 0.15 

៨. ការអប់រំ 4 0.05 0.20 

៩. អនាម័យ និងទឹក 4 0.05 0.20 

១០. កិច្ចការពារខាងសង្គមកិច្ច 2 0.10 0.20 

សរុប 1.00 5.05 

សមា្គាល់៖ ១-៣=លទ្ធផលមិនល្អ   ៤-៧=លទ្ធផលល្អបង្គួរ ៨-១០= លទ្ធផលល្អបែសើរ

បែភព៖ Mckinleg (២០១០) ដកសែង់ពីក្នុងបទបងា្ហាញរបស់បណ្ឌិត តុង គឹមស៊ុន 

ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ បែទែស កម្ពុជា នៅថ្ងែទី១៦ កុម្ភៈ ២០១២



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរលែខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          បែអប់សំបុតែលែខ ៦២២ ភ្នំពែញ កម្ពុជា

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣  (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

លើអតែកំណើន និងរួមចំណែកឲែយមាននិនា្នាការកំណើនដែលមិន មែន  
សមែប់គែប់គ្នា។

កម្ពុជាមានពិន្ទុទាបក្នុងសូចនាករ ដូចជា ការការពារខាងសង្គមកិច្ច 
ការអប់រំ ការថែទាំសុខភព អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យនិងទឹកសា្អាត ជាដើម។ 
សូចនាករទាំងនែះ សំខាន់ជាខា្លាំងចំពោះកំណើនសមែប់ គែប់គ្នា  ពែះ 
សុខភពល្អ និងសន្តិសុខខាងហិរញ្ញវត្ថុ វាជួយគែួសារកែីកែឲែយចូលរួម
ក្នុងសែដ្ឋកិច្ចបាន កាន់តែចែើន។ បែសិនបើគែួសារកែីកែនៅតែតស៊ូឥត
ឈប់ឈរ ដើមែបី គែន់តែដោះសែយតមែូវការ ចាំបាច់ បែចាំថ្ងែរបស់ខ្លួន 
ពួកគែកមែមានផលិតភពណាស់ ពែះរវល់តែរកឲែយបានមួយរស់ៗ  
ហើយតែូវជាប់ផុងក្នុងភពកែីកែដដែល។

សង្គមសុីវិល បានចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការផ្តល់យន្តការគំទែខាង 
សង្គមកិច្ចដល់ជនងាយរងគែះ  ហើយដែគូអភិវឌែឍន៍នានាក៏បានជួយ 
គំទែយា៉ាងសកម្មដល់គមែងជាក់លាក់ជាចែើនដែរ។ ឧទាហរណ៍ 
មូលនិធិ អភិវឌែឍន៍ជួយជនកែីកែនៅទីកែុង (UFPD) មានផ្តល់ជំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ការថែទាំសុខ ភព  និងការលើកកម្ពស់អនាម័យនៅ
តំបន់ទីកែុង។ រដ្ឋាភិបាលបានគំទែដល់កិច្ចបែឹងបែងទាំង នែះ ហើយ 
សម្តែចនាយករដ្ឋមន្តែី បានទាំងផ្តល់វិភគទានផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲែយ UFPD 
ជារៀងរាល់ខែទៀតផង។

នៅកម្ពុជានាបច្ចុបែបន្ន មិនទាន់មានបែព័ន្ធការពារខាងសង្គមកិច្ច ដ៏ 
ធំទូលាយមួយដែលគែប់គែងដោយរដ្ឋ នោះទែ។ ការ ពឹងផ្អែក លើ ដែគូ 
អភិវឌែឍន៍ និងសង្គមសុីវិល ធ្វើឲែយការរីកចមែើនក្នុងវិស័យនែះពុំមាន 
ចីរភព ពែះភគចែើនតែូវដើរតាមរបៀបវារៈរបស់អង្គការខុសៗគ្នា 
ជាចែើន។

នាពែលថ្មីៗនែះ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធសាសែ្តជាតិការពារ 
សង្គម (NSPS) ឆ្នាំ  ២០១១-១៥ មួយដែលកាន់តែ គែប់ជែុង ជែយ 
ឡើង ដើមែបី ដោះសែយបញ្ហាខ្វះខាតបែព័ន្ធការពារខាង សង្គមកិច្ចនៅ  
កម្ពុជា។ កែបខ័ណ្ឌ NSPS បានកាត់តមែឹមកម្មវិធ ីខាងសង្គមកិច្ច ដែល 
មានសែប់ ទាំងឡាយ ដោយផ្អែកលើកែបខ័ណ្ឌមួយធំទូលាយ ជាងមុន 
ដែល នឹង ការពារជនកែីកែ និងជនងាយរងគែះ ពែមទាំងជួយសមែួល ឲែយ 
ពួកគែ បានចូលរួមក្នុង សកម្មភព សែដ្ឋកិច្ច មានផលិតភព។ កែបខ័ណ្ឌ  
នែះ រួមមាន បែព័ន្ធ សុវត្ថិភពសង្គម ដើមែបីកាត់បន្ថយភពកែីកែ និង 
អសន្តិសុខ សែបៀង និងបែព័ន្ធផែសែងៗទៀត សមែប់កែលំអអាហារូបត្ថម្ភ 
និងសុខភព មាតា និងកុមារ លើកកម្ពស់ការអប់រំ និងលុប បំបាត់ 
ពលកម្មកុមារ។

បញ្ហាបែឈមដ៏ចមែបងមួយ គឺការបង្កើនលទ្ធភពទទួលបានឱកាស
ការងារក្នុងសង្គម តាមការបងែៀន ជំនាញ សមសែបដល់កមា្លាំងពលកម្ម។ 
ដើមែបីសមែចគោលដៅនែះ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនជាបន្តបនា្ទាប់ ក្នុង 
មួយទសវតែសរ៍ចុងកែយនែះនូវចំណាយ លើ  ការអប់រំ  ថ្វីបើចាប់តាំង ពី ឆ្នា ំ
២០០៨ មក ចំណាយនែះ បានថយចុះបើគិតជាភគ រយនែកញ្ចប់ថិវកា 
ជាតិទាំងមូល ហើយបើសិនយកអតែនែះមកបែើ កម្ពុជា ជាប់ចំណាត ់
ថា្នាក់មិនល្អទែ ធៀបនឹងបែទែសជិតខាង។

អតែចុះឈ្មោះចូលរៀនសុទ្ធនៅបឋមសិកែសា បានកើនឡើង ប៉ុន្តែ 
អតែ តែួតថា្នាក់ និងបោះបង់ ការសិកែសា ក៏កើនឡើងដែរ ដោយវាជាប់ទាក់ 
ទងជាសំខាន់ជាមួយសា្ថានភពគែួសារ។ ចំណុចនែះបងា្ហាញពីចំណង 
ទាក់ទងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន រវាង ការការពារផ្នែកសង្គមកិច្ច និងការ 
រៀនសូតែ។ 

បញ្ហាកាន់តែបនា្ទាន់មួយទៀត គឺ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានជនវ័យក្មែងពី 
៣០០.០០០ ទៅ ៤០០.០០០នាក់ ចូលទៅក្នុងទីផែសារពលកម្ម។ ជន 
ទាំងនែះតែូវមានជំនាញ សមសែប បែសិន បើចង់ទទួលបាន ឱកាស 
ការងារផុសចែញពីកំណើនសែដ្ឋកិច្ច និងពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច។ បែព័ន្ធ អប់រំ    
និងបណ្ដុះបណា្ដាល ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ផែសែងៗ គួរតែបែមែបែមូល 
មកឲែយ បងែៀនជំនាញដល់កមា្លាំងពលកម្មចំណូលថ្មី ទាំងនែះ និងពងែីក 
ទៅដល់វិស័យកសិកម្ម និងតំបន់ជាយៗថែមទៀត។

ភាពមិនសុីគា្នារវាង គោលនយោបាយ-ស្ថាប័ន និងការ 
សមៃចឲៃយបាន កំណើនសមៃប់គៃប់គា្នា

រដ្ឋាភិបាល បានបង្កើត និងដក់អនុវត្តនូវកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ 
ផ្តួចផ្តើមថ្មីជាចែើន ដែលបាន ដំណើរការយា៉ាងល្អ ឈានទៅសមែចបាន 
គោលដៅនែកំណើនសមែប់គែប់គ្នា។ ទោះយា៉ាងនែះក្តី ទែឹស្តីលើ បញ្ហា 
នែះ បានបញ្ជាក់ថា មានតែសមត្ថភពសា្ថាប័នទែ ដែលជា កូនសោនែការ 
អភិវឌែឍសមែប់ គែប់គ្នា។ កែបខ័ណ្ឌគោលនយោ បាយ ដូចជា NSPS 
និង SWAp មានឥទ្ធិពលខា្លាំងហើយ ប៉ុន្តែបញ្ហាចោទ គឺការអនុវត្ត គោល 
នយោបាយ ទាំងនែះ។

ភពមិនសុីគ្នារវាងសា្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ អាចមានផល 
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌែឍ សមែប់គែប់គ្នា ហើយចំណុចនែះ 
អាចមើលឃើញចែបាស់បំផុតក្នុងបញ្ហាដីធ្លី។

ដីធ្លីសំខាន់ខា្លាំងណាស់សមែប់គែួសារកែីកែ ពែះ អាចគួបផែសំ ជាមួយ 
កមា្លាំងពលកម្ម (សមែបត្តិចមែបងរបស់ គែួសារកែីកែ) ដើមែបីបង្កើត  បែក ់
ចំណូល។ ដូច្នែះ សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបែកបដោយសុវត្ថិភព គឺជាលក្ខខណ្ឌ  
ដ៏ចាំបាច់នែកំណើនសមែប់គែប់គ្នា។ កែបខ័ណ្ឌ គោលនយោបាយ បាន 
ទទួលសា្គាល់ កម្មសិទ្ធិសែបចែបាប់លើដីធ្លីក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសា្ថាប័នសមែប់ 
ពងែឹងអនុវត្តចែបាប់ មិនបានរីកលូតលាស់លឿនដូច ចែបាប់ទែ។ ជាលទ្ធផល  
មានទំនាស់ដីធ្លីកើតឡើងចែើនណាស់ និងមានករណីរឿងក្តីនៅ ចែើន 
កកកុញ នៅឯគណៈកមា្មោធិការសុរិយោដី  ធ្វើឲែយបែជាជនបាត់បង់ទំនុក 
ចិត្ត លើសុវត្ថិភពកាន់កាប់ដីធ្លី ហើយការរួមចំណែកក្នុងសែដ្ឋកិច្ចតែូវ 
ជួប ឧបសគ្គ។  

ចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាធំមួយ គឺការគែប់គែងដីសមែបទានសែដ្ឋកិច្ច  
(ELDs)។ ក្នុងការងារនែះ ក៏មានគោលនយោបាយ និង កែបខ័ណ្ឌចែបាប់ 
សមែប់បែងចែក និងពិនិតែយតាមដន ELCs ដែរ ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះ  
កែបខ័ណ្ឌទាំងនែះគែមិនបានអនុវត្តតាមទែ ធ្វើឲែយការបែើបែស់ដី ពុំមាន 
បែសិទ្ធភព គែប់គែន់ ហើយបង្កឧបសគ្គដល់ការចូលរួម ក្នុង សកម្មភព 
បង្កើតមូលធនរបស់ គែួសារនៅ តាម មូលដ្ឋាន។

កំណែទមែង់សា្ថាប័នមូលដ្ឋាន ដែលដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងជីវភព 
បែចាំថ្ងែរបស់គែួសារនានា ក៏សំខាន់ ណាស់ដែរសមែប់ការចូលរួមឲែយបាន 
គែប់ៗគ្នាក្នុងសកម្មភពសែដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច។ កំណែទមែង់ វិមជែឈការ  
និងវិសហមជែឈ ការ របស់រដ្ឋាភិបាល បានធ្វើការកែទមែង់កែុមបែឹកែសាឃុំ 
ឲែយកាន់មានសមធម៌ បែសិទ្ធភព និងតមា្លាភព ក្នុងការផ្តល់សែវាកម្ម និង 
ការគែប់គែងសហគមន៍ មូលដ្ឋាន៕


