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របយករណ៏សេងខប 
ករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនុវត្តន៍កមមវិធីនេយបយ 

 ែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស់ ជរ ្ឋ ភិបល  
និងម្រនី្តជប់េឆន តនីតិកលទី៤ៃនរដ្ឋសភ 

I. េសចក្តីេផ្តើម 

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុតិ្តធមេ៌នកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល)បនអនុវត្ត
គេ្រមងឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនក៍រសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ងំពនីីតកិលទី៣ៃនរដ្ឋសភ េហើយកប៏ន្ត
ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនក៍រសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ណត្តទិី៤េនះេទៀត។ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤េនះ ្រតូវបនបេងកើតេទបើងេនៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ េ យរលូនេ្រកមករេបះេឆន តជ
កញចប ់ ែដលេ្រជើសេរ ើសសមជិកគណៈរដ្ឋម្រន្តី រមួទងំនយករដ្ឋម្រន្តី ្របធន និងអនុ្របធនរដ្ឋសភ 
និង្របធន និងអនុ្របធនគណៈកមមកររដ្ឋសភទងំ៩ េ យសំេលងគ្ំរទចំនួន៩៤/៩៤ មកពគីណ
បក ្របជជនកមពុជ គណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ នងិគណបក នេ ត្តម រណឫទធិ។ រឯីគណបក សមរង ុ ីនិង
គណបក សិទ្ឋិមនុស មនិបនចូលរូមកនុងសមយ័្របជុំេនះេឡើយ។ 

េបើេទះបីជ ជរ ្ឋ ភបិល ណតិ្តទី៤ េនបន្តេកើតេចញពចីំរុះគណបក នេយបយ (គណ
បក ្របជជនកមពុជ និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ)កេ៏ យ កប៏៉ុែន្តជកែ់ស្តងគណបក ្របជជនកមពុជេន
ែត្រតួត្រ  និងដឹកនទំងំ្រសុង បនទ បព់គីណបក េនះទទួលបន សនៈេនរដ្ឋសភដេ៏្រចើនេលើស
លប ់ ្របមណ៧៣% ឬេសមើនឹង៩០ សនៈរដ្ឋសភសរុប។ ជរ ្ឋ ភបិល ណត្តទិី៤េនះ មនចំនួន 
ម្រនី្តនេយបយ (សមជិកគណៈរដ្ឋម្រនី្ត)េ្រចើនជង ណតិ្តមុនៗ គឺមនជសរុបចំនួន២៤៩រូប(1)។    

េនេពលចូលកនត់ែំណង នយករដ្ឋម្រន្តីបន្របកស កេ់ចញជផ្លូវករនូវកមមវធិីនេយបយ
របស់ខ្លួនចនំួន៤៨(2)ចំណុច ែដលមនករសនយជេ្រចើនេទៀត េនកនុងចំណុចនីមយួៗៃនកមមវធិីនេយ
បយ រមួទងំករអនុវត្តនក៍ំែណទ្រមងវ់ស័ិយធំៗ ឱយសីុជេ្រមេទៀតផង។ េដើមបអីនុវត្តេគលនេយបយ
េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកប៏នបន្តអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណជំ នទី២ េដើមបកីំេណើ នករងរ សមធម ៌
និង្របសិទធភិពេនកមពុជ។ េដើមបបីេងកើនតម្ល ភព និងជំរុញឱយ ជរ ្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវនូវអ្វី
ែដលខ្លួនបនសនយ ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករអេងកត និងេលើកទកឹចតិ្តឱយមច ស់េឆន ត យតៃម្លេលើករអនុវត្តន ៍

                                                            

(1)ទិនននយ័េនះបនកមពីករគណនចំនួនសមសភព ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជផ ព្វផ យេនកនុងេវប៉ យ របស់ទីស្តី
ករគណៈរដ្ឋម្រន្តី៖ http://www.pressocm.gov.kh/khmer/govhierachy.php ឬសូមេមើល៖
http://www.cambodiamirror.org/2008/09/27/friday-2692008-the-fourth-term-government-has-250-members-without-calculating-
the-number-of-under-secretaries-of-state/ 
(2) សូមេមើល កមមវធីិនេយបយនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃននីតិកលទី៤ៃនរដ្ឋសភ (ភនេំពញ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨) 
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កមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ ករសនយ កដូ៏ចជកមមវធិីនេយបយភគេ្រចើនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល
មនលកខណៈទូលំទូ យ និងជពេិសសមនិមនសូចនករចបស់ ស់ ែដលជេហតុនឱំយពបិកកនុង
ករ ម ន ថេតើករសនយេនះសំេរចបនកំរតិ ។ ខុមែ្រហ្វលនឹងេរៀបចំទ្រមង់ យតៃម្ល កព់និទុ
េ យែឡកេទេលើចំណុចៃនកមមវធិីនេយបយែដលគម នសនទស នេ៍ យមច ស់េឆន ត។ 

ករអេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលេផ្ត តេទេលើែតកមមវធិីនេយបយ ែដលមនសូចនករ ឬលកខណៈ 
សនទស នច៍បស់ ស់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ករអេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលេទេលើកមមវធិីនេយបយមនេនកនុង
ែផនកទី៣។ 

II. ទំហំរបយករណ ៏និង ធី ្រស្តៃនករអេងកត 

វធីិ ្រស្ត គឺនិយយបនេទដល់ករអេងកត និងករ យតៃំលេទេលើកមមវធិីនេយបយែដល
មន ឬបនកំណតសូ់ចនករចបស់ ស់ ឬលកខខណ្ឌ សនទស នែ៍ដល ច ស់ែវងបនែដលមនេន
កនុងកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតកិលទ៤ីប៉ុេ ្ណ ះ។  

ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ ្រតូវបនកំណតថ់ ជករសនយមយួែដលមនលទ្ឋ
ផលជកែ់ស្តង ច ស់ែវងបន ដូចជករអនុមត័ករបេងកើត ថ បន័ ឬជសកមមភពករអនុវត្តអ្វីមយួ
ចបស់ ស់េ យមនេគលេ េពលេវ  ឬមនចំនួនកណំតច់បស់ ស់ ឬមយួេ្រប បេធៀបេទនឹង 
អ្រ មយួចបស់ ស់។ 

កនុងនយ័េនះ ខុមែ្រហ្វលបនសិក  និងបនរកេឃើញករសនយេនកនុងកមមវធិីនេយបយ៤៨
ចំណុចែដលមនសូចនករចបស់ ស់បន្រតមឹែតចំនួន១០ចណុំចដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេ្រកម។ 

 ករសនយែដលនឹងេលើកយកមកបក្រ យកនុងរបយករណ៍េនះ គឺសំេ េទដល់ករសនយ
ែដលមនសូចនករចបស់ ស់។ ករកំណតសូ់ចនករេនះេទៀតេ ត គឺនយិយទកទ់ងេទនងឹករ
សនយ «បេងកើត ឬផ្តល់ ឬបេងកើនអ្វមីយួ» េ យបនបង្ហ ញចំនួន ឬេ្រប បេធៀបអ្វីមយួជក់ ក។់ 

 ករអេងកតវភិគេនះ គឺសិក ែតេលើករសនយ ែដលមនសូចនករចបស់ ស់ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
េ យែឡក ករ្របមូលពត័ម៌នែដលទកទ់ងេទនឹងករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់េនះ គឺ
ខុមែ្រហ្វលពឹងេលើទិនននយ័ែដលមន្រ ប ់ ដូចជ្របពន័ធផ ព្វផ យ របយករណ៍របស់្រកសូង និង ថ
បន័នន និងរបស់អងគករ ឬ ថ បន័អន្តរជតនិន។ 

ករសេងខបករសនយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់មូមន៖ 
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១.  ជរ ្ឋ ភបិល…ខតិខសំំេរចនូវកំេណើ នេសដ្ឋកិចចពឆីន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១៣ ឱយបនជមធយម
៧%កនុងមយួឆន ។ំ  

២. ជរ ្ឋ ភបិលនឹងខតិខំបេងកើនផលិតផលសរុបស្រមបម់នុស មន ក ់ ឲយេកើនេឡើងដល់ចំនួន
្របមណ៨៧០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន ២ំ០១៣។ 

៣.   ជរ ្ឋ ភបិល… កតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជជនឲយបនជមធយមេលើសព១ី%កនុងមយួឆន ។ំ 

៤.  ជរ ្ឋ ភបិល…បេងកើន្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធឲយបនយ៉ងតចិ
២០% កនុងមយួឆន េំលើ្របកេ់បៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន។ 

៥.  បេងកើនៃផទដីេ ះមនីឲយដល់៤៥,000 ហិក េនឆន ២ំ០១០។ 

៦.  ជរ ្ឋ ភបិលបន្តអភវិឌ នស៍មតថភពផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត… េ យខតិខសំេ្រមចទសិេ ផគតផ់គងទ់ឹក
្អ តដល់្របជជនេនជនបទឲយបនពី៤០ េទ៤៥% េនឆន ២ំ០១២។ 

៧.  ជរ ្ឋ ភបិល…ខតិខរំក កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ២០%ជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

៨.  ជរ ្ឋ ភបិល…ជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបក់រសិក ថន កប់ឋមសិក េនឆន ២ំ០១០…។ 

៩.  ជរ ្ឋ ភបិល…ជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបក់រសិក ក្រមតិមូល ្ឋ ន៩ឆន  ំេនឆន ២ំ០១៥…។ 

១០. ជរ ្ឋ ភបិលនឹងេរៀបចំបេងកើត្របពន័ធសន្តិសុខសងគម ស្រមបម់្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
កមមករ និងនិេយជតិ និង្រសទប្់របជជនេផ ងៗ…។ 

III.លទធផលករអេងកតករអនុវត្តន៍កមមវិធីនេយបយ ែដលមនសចូនករចបស ់
ស ់

១. « ជរ ្ឋ ភបិល…ខតិខសំំេរចនូវកំេណើ នេសដ្ឋកចិច ពឆីន ២ំ០០៨ ដល់២០១៣  ឱយបនជមធយម៧%
កនុងមយួឆន »ំ។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកទី២(3)(វស័ិយេសដ្ឋកិចច) ៃនចំណុចទី១៦ ៃនកមមវធិីេគល
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៤។ 

សំ បក់ំេណើ នេសដ្ឋកិចចែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនសនយ េ យខតិខសំំេរចនូវកំេណើ នេសដ្ឋកចិចពី
ឆន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១៣ ឲយបនជមធយម៧%កនុងមយួឆន  ំ ្រតូវបនសេងកតេឃើញថ ជរ ្ឋ ភបិល
មនិបនសេ្រមចទងំ្រសុងនូវករសនយេនះេទសំ បឆ់ន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១២។ 
                                                            

(3) កមមវធីិនេយបយនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃននីតិកលទី៤ៃនរដ្ឋសភ (ភនេំពញ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨) ទំពរ័៦ 
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្របសិនេបើសេងកតេមើលេលើកំេណើ នេសដ្ឋកិចចឆន ២ំ០១១ ្របេទសកមពុជមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច
៦,៨% េនះ េបើេយង មរបយករណ៍ររបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេនៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១
(4)។ េយង មរបយករណ៍្រកសួងែផនករវញិបនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច
៦,៩% កនុងឆន ២ំ០១១ និង៦,៥%កនុងឆន ២ំ០១២(5)។ ដូចគន ែដរ េបើេយង មធនគរពិភពេ កកនុង
ឆន ២ំ០១១ កមពុជមនកេំណើ នេសដ្ឋកិចច្របែហល៧%(៦,៩%)(6)។ េបើេទះបីជ ជរ ្ឋ ភបិលមនិទន់
បនសេ្រមចទងំ្រសុងដូចករសនយកេ៏ យ ក៏ ជកំេណើ នមូយគួរឱយកតស់មគ ល់ ខណៈែដលឆន ំ
២០១១ ្របេទសកមពុជកំពុងែតជួបបញ្ហ េ្រគះទឹកជំនន។់ 

មរបយករណ៍របស់ធនគរពភិពេ កដែដលបនឱយដឹងថ កំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របចឆំន ំ
២០១២ គឺមនែត្របមណ៦,៦%(7)ប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រប ក្់របែហលគន េនះែដរ េបើេយង មទិនននយ័
របស់មូលនិធិរូបយិវតថុអន្តរជត ិ (IMF) បនបង្ហ ញថ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចមនែត្របមណ៦,៥%(8)េន
ឆន ២ំ០១២េនះ។ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចេនះ ប ្ត លមកពកីរេកើនេឡើងៃនករនេំចញសេម្ល កបំពក ់
កំេណើ ននេំចញវស័ិយកសិកមម កំេណើ នេភញ វេទសចរ ករសទុះេឡើងវស័ិយអចលន្រទពយ និងករេកើន
េឡើងៃនករនអំងករេចញេទេ្រក្របេទស។ េបើ មសថិតរិបស់វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ ស្រមបឆ់ន ំ
២០១២ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចកមពុជមន្របមណជ៦,២%(9)។  

មនលកខណៈខុសគន ចំេពះសថិតប៉ិន្់របមណរបស់្រកសូងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ(10) បនបង្ហ ញ
ថ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចកមពុជសេ្រមចបន ៧,១%េនឆន ២ំ០១១ េហើយនឹង ចសេ្រមចបនកនុងរង្វង ់  
្របមណជ៧%េនឆន ២ំ០១២េនះ។ មករអះ ងរបស់្រកសូងេសដ្ឋកិចច ហិរញញ វតថុ កំេណើ នេសដ្ឋកិចច
បនមកពីក ្ត សំខន់ៗ ដូចជ៖ កេំណើ នៃនវស័ិយកសិកមមភគេ្រចើន េ យ រករបន្តេកើនេឡើងៃន
ដំ ំ្រសូវ េកសូ៊ និងប ្ដ ដំ ំែដលកំពុងមនសក្ត នុពលេនេលើទីផ រដៃទេទៀត ដូចជេពត 
                                                            

(4) ADB Lifts Cambodia's 2011 Growth, But Global Market Concerns Remain for 2012: 

http://www.adb.org/news/cambodia/adb-lifts-cambodias-2011-growth-global-market-concerns-remain-2012  

(5) ្រកសួងែផនករ៖ របយករណ៍វឌ នភព ស្តីពីករអនុវត្តនផ៍.យ.អ.ជ.បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ េ យពិនិតយេមើលពីវឌ នភព
ែផនកសងគម រមួទងំករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. ឆន ២ំ០១២ (ភនេំពញ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២) 
(6) WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE 2012, VOLUME 1: Capturing New    
Sources of Growth (May 2012).P.44 
(7) រពត័ម៌ន ឌឹេខមបូ េដលី៖ World Bank Foresees 6.7% Growth in 2013។ ផ យេចញៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១៣ 
(8) IMF Country Report No.12/46: CAMBODIA: STAFF REPORT FOR THE 2011 ARTICLE IV CONSULTATION 
(January 18, 2012).  P.3 
(9) វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ៖ វ.ស.ក រក ករពយករណ៍កំេណើ នេសដ្ឋកិចចដែដល្រតឹមអ្រ ៦,២%ស្រមមឆ់ន ២ំ០១២: 
http://www.eicambodia.org/events/upfile/CEW15EIC-ETM-press-release-120718-KH-38.pdf 
(10) ្រកសូងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ សូចនករម៉្រកូេសដ្ឋកិចច។ http://www.mef.gov.kh/ 
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សែណ្ដ ក និងដំឡូងមជីេដើម។    វស័ិយឧស ហកមមមនកររកីលូត ស់េ យករបន្តេកើនេឡើងៃន
ែផនក យនភណ័្ឌ  ករែកៃចន សំណង ់នងិអគគិសនី និងកំេណើ នៃនវស័ិយេស កមម គឺភគេ្រចើនបនមកពី
ករបន្តមនកំេណើ នៃនវស័ិយេទសចរណ៍ ហិរញញ វតថុ និងធនគរ អចលនវតថុ ពណិជជកមម ្រពមទងំករ
ដឹកជញជូ ន នងិទូរគមនគមន។៍ ចំេពះ្រកសួងែផនករវញិ ្របេទសកមពុជមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច៦,៥%
កនុងឆន ២ំ០១២(11)។ 

គួររឭំកថ សំ បឆ់ន ២ំ០០៩ និងឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភបិលកម៏និបនសំេរចទងំ្រសុងចេំពះ
កំេណើ នេសដ្ឋកិចចែដលបនសនយឲយដល់៧%កនុងមយួឆន ែំដរ។ 

េបើេយង មពត័ម៌នពី ថ បន័សីុ យ េអ (CIA)(12) របស់សហរដ្ឋ េមរកិ កេំណើ នេសដ្ឋកិចច
របស់្របេទសកមពុជេនឆន ២ំ០១១បនមកពី៖ ៣៤,៦%មកវស័ិយកសិកមម ២៤,១%បនមកពីវស័ិយ
ឧស ហកមម និង៤១,៣%បនមកពវីស័ិយេស កមម។ កនុងនយ័ដូចគន  ្របសិនេបើ្រកេឡកេមើល្របភព 
ៃនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ មរយៈហិរញញ វតថុសកលេនឆន ២ំ០១១(13) បនឲយដឹងថ
៣០,៩%ៃនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចបនមកពវីស័ិយកសិកមម ២២%បនមកពីវស័ិយឧស ហកមម និង៤០%
បនមកពីវស័ិយេស កមម។  

ជសរុប េយង មតេួលខកំេណើ នេសដ្ឋកិចចខងេលើរបស់ ថ បន័នន ែដលេធ្វើករប៉ន្់របមណ 
ជរ ្ឋ ភបិលពុទំនប់នសេ្រមចករសនយទងំ្រសុង កនុងករជំរុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចចដូចអ្វែីដលបន

សនយេនកនុងនីតកិលទី៤េនេឡើយេទ។ កប៏៉ុែន្ត ថ្វីេបើមនកេំណើ នេសដ្ឋកិចច្រប ក្់របែហល៧%កព៏តិ
ែមន ែតមនអនកវភិគបញ្ហ សងគម និងេសដ្ឋកចិចបនរះិគនថ់ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចេនះមនិបនឆ្លុះបញច ំងពី
ជីវភពរស់េនបចចុបបននរបស់្របជជនភគេ្រចើន ែដលរងេ្រគះពបីញ្ហ អតក់រងរេធ្វើ ទំនិញេទបើងៃថ្ល និង
ចំ ក្រសុកេនះេទ េហើយកំេណើ នេសដ្ឋកិចចេនះបនមកពែីត្រកុមមនុស មយួចំនួនតូច ែដលមន
ក្រមតិជីវភពធូរធរខពស់ ចឆ់ង យព្ីរបជជនភគេ្រចើនទូេទ(14)។ 

២. « ជរ ្ឋ ភបិលនងឹខតិខបំេងកើនផលិតផលសរុបសំ បម់នុស មន ក ់ ឱយេកើនេទបើងដល់ចនំនួ្របមណ
៨៧០ដុ ្ល រកនុងឆន ២ំ០១៣»។  

                                                            

(11) ្រកសួងែផនករដ.ឯ.ម ទំពរ័៨ 
(12) េវប៉ យសីុ យ េអ៖ CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html) 
(13)  Global Finance GDP composition by sector: http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/306-cambodia-gdp-
country-report.html#axzz2JQo80c00   
(14) េវប៉ យវទិយុែខមរប៉ុស្តិ៍ផ យេនែថងទី២៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៣ 
http://www.thekhmerpost.com/Podcast/?p=episode&name=2013-01-26_kpr_news_2013_01_26.mp3  



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 

	

 

6 | P a g e  
 

ករសនយេនះ សថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចណុំចទី១៦ៃនកមមវធិីេគលនេយបយរបស់ ជ    
រ ្ឋ ភបិលនីតកិលទី៤។ 

មទិនននយ័របស់ ៊ ន កនុងឆន ២ំ០០៨ កមពុជទទលួបនផលិតផលកនុង្រសុកស្រមបម់នុស
មន ក ់ ្របមណ៨២៦ដុ ្ល រ េមរកិ ប៉ុែន្តចំននួេនះបនធ្ល កចុ់ះមក្រតឹម្របមណ៧៣៥ដុ ្ល រ េមរកិ
កនុងឆន ២ំ០០៩ និង្របមណ៧៨៥ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន ២ំ០១០។ េ យែឡកកនុងឆន ២ំ០១១ កមពុជ 
សេ្រមចបនកំេណើ នេឡើងវញិ គឺផលិតផលកនុង្រសុកសរុបស្រមបម់នុស មន ក ់ េកើនេឡើងដល់្របមណ
៨៧៩ដុ ្ល ររ េមរកិ(15)។  

េយង មរបយករណ៍វឌ នភពរបស់្រកសួងែផនករបនបង្ហ ញថ េនឆន ២ំ០១២ ្របជជន
កមពុជទទូលបនផលទុនសរុបស្រមបម់នុស មន ក៩់៣១ដុ ្ល េមរកិ(16)។ ផលិតផលសរុបសំ ប់
មនុស មន កម់ន៨៥៣ដុ ្ល រ េមរកិ(17) ស្រមបឆ់ន ២ំ០១១េនះ និងឆន ២ំ០១២េឡើងដល់៩៣៤ដុ ្ល រ
េមរកិ(18) េបើេយង មរបយករណ៍េសដ្ឋកិចចរបស់ World Data Atlas។   

 ចំេពះករប៉ន្់របមណទុករបស់វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ(19) ផលិតផលសរុបស្រមបម់នុស
មន ក ់ ឆន ២ំ០១២នឹងមនករេកើនេទបើងរហូតេទដល់៩៤៥ដុ ្ល រ េហើយេនឆន ២ំ០១៣នឹងេកើនរហូត
ដល់១០២៤ដុ ្ល រ    សំ ប្់របជពលរដ្ឋកមពុជមន ក់ៗ ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនរក អតផិរ ជ
មធយម៥%កនុងមយួឆន ។ំ ប៉ុែន្តអតផិរ បនេកើនេឡើងខ្ល ងំេនឆន ២ំ០០៨ រហូតដល់១៩,៧% េហើយ
ធ្ល កចុ់ះមកវញិេនឆន ២ំ០០៩(20)។  

ករប៉ន្់របមណទុករបស់វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជេនះ ខពស់បន្តិចជងករេលើកេទបើងរបស់
េ កនយករដ្ឋម្រន្តីថ មរយៈកំេណើ នេសដ្ឋកិចច ្របជជនកមពុជមន ក់ៗ នងឹទទួលបនផលិតផល
សរុប្របមណ១០០០ដុ ្ល រ(21) កនុងឆន ២ំ០១៣។ ដូចេនះករសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលថ នឹងខិតខំ
បេងកើនផលិតផលសរុប   សំ បម់នុស ឱយេកើនេទបើងដល់ចនំួន្របមណ៨៧០ដុ ្ល រកនុងឆន ២ំ០១៣ នឹង
ចសេ្រមចបន មេគលេ ពិត្របកដែមន។ ជរ ្ឋ ភបិលមនទុនបរុំងជតិ៦១០០ ន កនុងឆន ំ

                                                            

(15) See: http://www.asean.org/news/item/macroeconomic‐indicators 
(16) ្រកសួងែផនករដ.ឯ.ម ទំពរ័៩ 
(17) World Data Atlas: http://knoema.com/atlas/ranks/GDP‐per‐capita 
(18) http://knoema.com/atlas/Cambodia/GDP‐per‐capita 
(19) ករប៉ន្់របមណទុករបស់វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ http://www.eicambodia.org/ 
20See: http://www.asean.org/news/item/macroeconomic‐indicators 

(21)ករប៉ន្់របមណរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី៖
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/english/business/2012‐01/24/c_131375737.htm 
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២០០៨ េហើយេកើនេឡើងដល់១០,៦៥១ នកនុងឆន ២ំ០១១(22)។ 

ជសរុបកនុងឆន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១២េនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចទងំ្រសុងមុនែផនករ
កំណត ់ ចំេពះករសនយថនឹងសំេរចឲយបនផលិតផលសរុបស្រមបម់នុស មន កឲ់យេឡើងដល់ចំននួ
្របមណ៨៧០ដុ ្ល រ កនុងឆន ២ំ០១៣។  

៣.« ជរ ្ឋ ភបិល…កតប់នថយភព្រក្ីរករបស់្របជជនឲយបនជមធយមេលើសពី១% កនុងមយួឆន »ំ។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកៃនចំណុចទី១៦ៃនកមមវធីិេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បលនីតកិលទី៤។  

េយង មករបូកសរុបករងររបស់្រកសួងពត័ម៌ន េនេដើមឆន ២ំ០១៣បនឱយដឹងថ អ្រ
ភព្រកី្រកបនធ្ល កចុ់ះព២ី២,៩%កនុងឆន ២ំ០០៩ ធ្ល កម់កេនរង្វង២់០%េនឆន ២ំ០១២ េហើយរពំឹងថ
នឹងចុះមក្រតមឹ១៩%េនឆន ២ំ០១៣(23)។ តួេលខេនះមនលកខណៈផទុយគន េទនឹងតេួលខែដលបន
េលើកេឡើងរបស់សុនទរកថរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េនកនុងេវទកិសនទនៃនប ្ត ញទំនកទ់ំនង
សីុឆន ២ំ០១០ ស្តីពី «កមពុជ   ៊ ន អូ្រ ្ត លី េ្រកម្របធនបទេធ្វើកររមួគន េដើមបសីន្តិភព សន្តិ

សុខ និងវបុិលភពកនុងតបំន ់និងសុខុមលភព្របជជនេយើង» េ យបនេលើកេឡើងថ អ្រ ភព្រកី
្រកធ្ល កម់ក្រតមឹ២៧,៤% េនឆន ២ំ០០៩។  

ប៉ុែន្តយ៉ង មុញិ មរបយករណ៍្រកសួងែផនករេនឆន ២ំ០១១ អ្រ ភព្រក្ីរកមន
២៤,៥% េហើយបនធ្ល កចុ់ះមក្រតមឹ២២.៧%េនឆន ២ំ០១២(24)។ ប៉ុែន្ត មករចុះផ យរបស់
កែសត សិុន ហរួ ចុះៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៣ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជមន្រប សនថ៍ អ្រ
ៃនភព្រកី្រករបស់កមពុជធ្ល កចុ់ះមក្រតមឹ២០% កនុងឆន ២ំ០១២ និង១៩%កនុងឆន ២ំ០១៣(25)។ 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលសេ្រមចបនទងំ្រសុង កនុងករកតប់នថយភព្រកី្រកជូន្របជពលរដ្ឋឲយ
បនជមធយមេលើសពី១%កនុងមយួឆន ។ំ 

៤. «ករបេងើកន្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ នងិកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធឱយបនយ៉ងតចិ២០%កនុងមយួឆន ំ
េលើ្របកេ់បៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន»។ 

                                                            

(22) http://www.asean.org/news/item/macroeconomic-indicators 
(23) ្រ ភព្រកី្រក កមពុជ នឹងធ្ល កចុ់ះមក្រតឹម ១៩% េនឆន ២ំ០១៣៖ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-
55/58485-2013-02-27-04-19-53.html#sthash.GtfH3ojK.k9N2PLjJ.dpuf 
(24)របយករណ៏្រកសួងែផនករណ៍ែខកកក ២០១២៖
http://www.un.org.kh/undp/media/files/Poverty%20Scorecards%20Update%202012_Eng.pdf  
(25) http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/english/business/2013-02/20/c_132180432.htm 
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ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកៃនចំណុចទី១៧ ៃនកមមវធីិេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បលនីតកិលទី៤។ កនុងឆន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១២េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនសេ្រមចទងំ្រសុង 
េពលគឺ បនបេងកើន្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធចំនួន២០% កនុងរយៈេពល
មយួឆន េំលើ្របកេ់បៀរត រមូ៍ល ្ឋ ន។  

េយង មអនុ្រកិតយេលខ ២១អន្រកបក ចុះៃថងទី១៩មក ២០០៩ បនបង្ហ ញពកីរែកែ្របតៃំល
ឯក ៃនសនទស ន្៍របកេ់បៀវត រមូ៍ល ្ឋ នម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធពីចំនួន៦០០េរៀល 
េទ៧២០េរៀល។ សនទស នគ៍ឺមននយ័ថ មនករេកើនេទបើន២០%ៃនក ្ត សនទស ន។៍ សូមបញជ កថ់ 
េបៀវត រម៍្រន្តី ជករ គឺគិត មសនទស នេ៍ យយកសនទស នែ៍ដលម្រន្តី ជករទទលួ គុណនឹងតៃំល  
ឯក សនទស ន។៍ េហើយករតេម្លើងេនះចូលជធរមនចបព់ីែខមក ២០០៩។  

េបើេយង ម្រពតឹ្តបិ្័រតពត័ម៌នឆន ២ំ០១១ របស់សមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយ ្របកេ់បៀវត រ ៍
ស្រមប្់រគូបេ្រង នបឋមសិក ជមធយម គ្ឺរបមណ៦០ដុ ្ល រកនុងមយួែខ ្រគូអនុវទិយល័យ ឬ្រគូមធយម
សិក បឋមភូម៩ិ០ដុ ្ល រកនុងមយួែខ េហើយ១២០ដុ ្ល រកនុងមយួែខស្រមប្់រគូវទិយល័យកនុងឆន ២ំ០១១ 
រឯីឆន ២ំ០១២វញិ ្របកេ់បៀវត រ្៍រគូបេ្រង នបឋមសិក ជមធយម គឺ្របមណ៧២ដុ ្ល រកនុងមយួែខ ្រគូ
អនុវទិយល័យ ឬ្រគូមធយមសិក បឋមភូម១ិ០៨ដុ ្ល រកនុងមយួែខ េហើយ១៤៤ដុ ្ល រកនុងមយួែខស្រមប់
្រគូវទិយល័យ(26)។ ចំនួន្របកេ់បៀវត រេ៍នះ្រតូវបនបែនថម២០% េទេលើ្របកេ់បៀវត រេ៍គលរូចេទ    
េហើយ។ េ ករ ៉ុង ឈុន ែដលជ្របធនសមគម្រគូបេ្រង នឯក ជយធ្ល បប់នេលើកេទបើងថ ករតេំទបើង 
្របកេ់បៀវត រ២៍០%េនះ គឺេសមើជមធយម្របមណ៥ដុ ្ល រ(27)។ េនះ ជ្របកេ់បៀវត រដ៍ត៏ចិតចួ មនិ
្រគប្់រគនស់្រមបក់ររស់េនសមរមយ េបើេ្រប បេទនឹងតៃំលទនំិញេនេលើទីផ រ នងិបញ្ហ អតិផរណ
ែដលបនេកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន ។ំ ជកែ់ស្តងចំេពះឆន ២ំ០១១កន្លងេទេនះ ្របេទសកមពុជមនអ្រ
កំេណើ នអតិផរ ចំនួន៥,៥% េនឆន ២ំ០១១(28) េហើយធ្ល កចុ់ះមក្រតមឹចនំួន្របមណតចិជង៣% 
េនឆន ២ំ០១២(29)េនះ។ កនុងនយ័េនះ ករតេម្លើង២០%ៃន្របកេ់បៀវត រេ៍គលរបស់ម្រនី្ត ជករ ក់
បីដូចជ មនិ្រតូវបនធ្ល កដ់ល់ៃដពកួគតេ់នះេទ េ្រពះ កតក់ងេទនឹងអ្រ កំេណើ នអតផិរ ែដល
ែតងែតេកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន ។ំ ករតេម្លើង២០%េនះ សមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយបនេធ្វើករ

                                                            

(26) សូមេមើល៖ ្រពឹត្តិប្័រតពត័ម៌នសមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយ ឆន ទីំ៥ េលខ៣៤ េចញផ យែខកកក /សី  ឆន ២ំ០១១ ទំពរ័៦ ឬ
មរយៈ http://www.templenews.org/wp‐content/uploads/2011/11/CITA‐No‐34‐July‐and‐August‐2011.pdf 

(27) Civil Servant Salary Could Increase 20 Percent: http://sideth.com/civil‐servant‐salary‐could‐increase‐20‐percent/  
(28) Cambodia's inflation rate holds 5.5 pct in 2011: http://news.xinhuanet.com/english/business/2012‐

02/02/c_131388223.htm  
(29) Cambodia's inflation rate fell to 3 per cent in 2012: http://www.phnompenhpost.com/2013020761219/Business/cambodia‐

s‐inflation‐rate‐fell‐to‐3‐per‐cent‐in‐2012.html 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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សិក េទេឃើញថ មនករតេម្លើងតិចតចួបំផុត ដូចបញជ កក់នុង ងទី១ ដូចខងេ្រកម៖   

ងទ១ី៖ ករតេម្លើង្របកេ់បៀវត រ្៍រគូវបេ្រង នរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលចំននួ២០%ចបព់ឆីន ២ំ០១២ ដល់ឆន ំ
២០១៥ 

 ឆន ២ំ០១០ ឆន ២ំ០១១ ឆន ២ំ០១២ ឆន ២ំ០១៣ ឆន ២ំ០១៤ ឆន ២ំ០១៥ 

បឋមសិក  
២០% 

៥០ដុ ្ល រ ៦០ដុ ្ល រ ៧២ដុ ្ល រ ៨៦.៤០ដុ ្ល រ ១០៣.៦៨ដុ ្ល រ ១២៤.៤៦ដុ ្ល រ 

មធយមសិក បឋម
ភូម ិ២០% 

៧៥ដុ ្ល រ ៩០ដុ ្ល រ ១០៨ដុ ្ល រ ១២៩.៦០ដុ ្ល រ ១៥៥.៥២ដុ ្ល រ ១៨៦.៦២ដុ ្ល រ 

មធយមសិក  

ទុតិយភូម ិ២០% 

១០០ដុ ្ល រ ១២០ដុ ្ល រ ១៤៤ដុ ្ល រ ១៧២.៨០ដុ ្ល រ ២០៧.៣៦ដុ ្ល រ ២៤៨.៨៣ដុ ្ល រ 

  េទះបីជមនកររះិគន ់និងផ្តល់េយបល់ជេ្រចើនពីអងគករសងគមសីុវលិ និងគណបក ្របឆងំកនុង
ករតេម្លើង្របកេ់បៀវត រដ៍ល់ម្រន្តី ជករកេ៏ យ ក្៏របមុខ ជរ ្ឋ ភបិលបន្របកសជ ធរណៈកនុង
ពធិីេបើកករ ្ឋ ន ងសងផ់្លូវជតេិលខ៥ េនែខតុ  ឆន ២ំ០១២េនះថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនឹងមនិ
ចតេម្លើង្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ ដូចអ្វែីដលបនេសនើេនះេទ េ្រពះ ជរ ្ឋ ភបិល្រតូវចំ យ

ថវកិជតជិេ្រចើនេលើករក ងផ្លូវ ព ន ្របពន័ធធ ្រស្តជូន្របជពលរដ្ឋ(30)។   

ជរមួ េទះបីជមនកររះិគនជ់េ្រចើនពបីញ្ហ ្របកេ់បៀវត រត៍ចិតចួ មនិសមរមយេទនឹងទំនិញេលើទី
ផ រកេ៏ យ ែតអ្វីែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនសនយេ យតេំឡើង២០%កនុងមយួឆន  ំ េលើ្របកេ់បៀវត រ ៍
េគលគឺបនសេ្រមចទងំ្រសុងកនុងឆន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១២េនះ។ 

៥. «បេងកើនៃផទដីេ ះមនីឱយបនដល់៤៥០០០ហិក  េនឆន ២ំ០១០ »។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកៃនចំណុចទី២៦ ៃនកមមវធីិេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បលនីតកិលទី៤។  

េយង មរបយករណ៍របស់ ជញ ធរមនី គិតពីឆន ១ំ៩៩២ មកដល់ែខសី ឆន ២ំ០១០ ៃផទដី
ចំនួន៦០៤គីឡូែម្៉រត្រក  ែដលេសមើនងឹ៦០,៤០០ហិក  ្រតូវបនេបសសម្អ ត។ ្រគនែ់ត CMAC 
ែតមយួបនេបសសម្អ តមនីេនេលើៃផទដី្របមណ៣០,៨១២ហិក  គិតចបព់ឆីន ១ំ៩៩២ ដល់ឆន  ំ

                                                            
(30) Hun Sen Says Pay Rise for Civil Servants Impossible: http://www.cambodiadaily.com/news/hun‐sen‐says‐pay‐rise‐for‐civil‐
servants‐impossible‐3696/ 
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២០១០(31)។ ចប់ ងំពីករកេកើតមកដល់្រតមឹឆន ២ំ០១១ CMAC បនសម្អ ត និងបនរេំ ះៃផទដី 
សរុប៣៣៩គីឡូែម្៉រត្រក  ែដលេសមើនឹង៣៣៩០០ហិក  មរយៈករសម្អ តទងំ្រសុង នងិករ
ទ បសទងប់េចចកេទស ែដលកនុងេនះៃផទដី២៥៧៨០ហិក  ្រតូវបនសម្អ តែតកនុងរយៈេពលដបឆ់ន ំ

(២០០១-២០១០) ប៉ុេ ្ណ ះ(32)។ មកដល់្រតមឹឆន ២ំ០១១ ៃផទដីជង៦៤៣គីឡូែម្៉រត្រក ្រតូវបន
សម្អ តេ យ្របតបិត្តកិរ(33) ទងំអស់កនុង្របេទសកមពុជ(34)។ 

 អងគករេបសសម្អ តមនី រមួមនមជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចតម់នីកមពុជ (CMAC), អងគករែមក៉ 
(MAG(35)), អងគករ ឡូ្រ ស (HALO Trust(36)) កប៏នរកេឃើញ និងបំផ្ល ញមនី្របឆងំមនុស
មនចំនួនជង៨០៩០០០្រគប ់ មនី្របឆងំរថេ្រកះចំនួន២០,៦៧២្រគប ់ និងសំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មមនជង២១០០០០០(37)។  អឡុំងេពលេពញពឆីន ១ំ៩៩២ ដល់ឆន ២ំ០១០ អងគករCMAC 
បនរកេឃើញ និងបនបំផ្ល ញ្រគបម់នីេ្រកមដី និង្រគបម់នីមនិទនផ់ទុះចំនួន២,០៨៩,៤៣៧្រគប ់ 
ែដលកនុងេនះរមួមន មនី្របឆងំមនុស ៤៤២,៤៦០្រគបម់នី្របឆងំរថេ្រកះ៨,៦០៦្រគប ់ និង្រគប់
មនិទនផ់ទុះ្រគប្់របេភទទងំអស់១,៦៣៨,៣៧១ រមួទងំ្រគបែ់បកចេងក មផងែដរ(38)។ 

េ យែឡកចប់ ងំពឆីន ១ំ៩៧៩ មកដល់ែខកកក ឆន ២ំ០១០ មនអនករងេ្រគះេ យ រមនី
្របមណ៦៣,៧០៤នក ់ ទងំេយធ និងសីុវលិ ែដលេនកនុងេនះមនអនករងេ្រគះេ យ រមនី  
្របមណ២៤៣នកេ់នកនុងឆន ២ំ០០៩(39) េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៨ មន្របមណ២៧១នក(់40)។ ចំែណក
ឯេនឆន ២ំ០១០ មនអនករងេ្រគះេ យ រមនីចំនួន២៦០នក(់41)។  

េយង មរបយករណ៍ចុងឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករេបសសម្អ ត្រគបម់នី និងយុទធភណ្ឌ មនិទនផ់ទុះ
របស់អងគករសីុម៉កក់មពុជ គិតចប់ ងំពឆីន ១ំ៩៩២ ដល់ឆន ២ំ០១១ អងគករសីុម៉កប់នេធ្វើករេបស

                                                            
(31) CMAC: 20 years CMAC’s Achievements in Mine Action 1992‐2011, p.7 

(32) Ibid., p.5 
(33) All operators includes Royal Cambodian Armed Force(RCAF), CMAC, MAG, and HALO TRUST  

(34) CMAC, Saving Lives and Supporting Development for Cambodia: Integrated Workplan 2012, p.12 

(35) Mine Advisory Group (additional information visit http://www.maginternational.org/) 

(36) Hazardous Area Life‐Support Organization (additional information visit http://www.hallotrust.org/)  

(37) េគហរទំពរ័វទិយុ សីុេសរ៖ី អនករងេ្រគះេ យ រមនីេកើនេឡើងេនរយៈ៩ែខឆន  ំ២០១០ ចុះផ យៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន  ំ២០១០ 
(38) CMAC, op.cit., P.5 
(39) រពត័ម៌នឌឹេខមបូ េដលី៖ Mine Clearance Work Remains Unfinished ចុះផ យៃថងទី ១៨ ែខកុមភះ ឆន  ំ២០១០ 
(40) រពត័ម៌នឌឹេខមបូ េដលី៖ Mine Awareness Day Brought to Cambodia’s Far corners ចុះផ យៃថងទី២៥ ែខកុមភះ ឆន  ំ
២០១០ 
(41) រពត័ម៌នឌឹេខមបូ េដលី៖ ចំននួអនក ្ល ប ់និងរបសួេ យយុទ្ឋភណ្ឌ មនិទនផ់ទុះេនឆន ២ំ០១០ េកើនេលើសកលពីឆន មុំនចុះផ យ
ៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន  ំ២០១០ 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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សម្អ តៃផទដី ែដលមន្រគបម់នីមនិទនផ់ទុះបនចំនួន្របមណ១៨៣.១៩៦ហិក  េហើយបនរុករក
េឃើញ និងបនកេមទចេចល្រគបម់នី និងយុទធភណ្ឌ មនិទនផ់ទុះជង២,២ ន្រគប។់ ករសេ្រមចេនះ
បនេធ្វើេឡើងេ្រកមករអន្ដ គមនច៍ំននួ៦១.២៥៥ករណី។ ជញ ធរមនី និង្របតិបត្ដកិរទងំអស់បនេធ្វើ
ករ យតៃម្លឲយដឹងថ កមពុជេនមនៃផទដីែដលមនមនីេនសល់្របមណជង៦៧០គីឡូែម្៉រត្រក  
និងៃផទដីែដលសង យ័ថ មនមនី្របមណ១០៨៥គីឡូែម្៉រត្រក េទៀត ែដលចបំច្់រតូវេធ្វើករេបស
សម្អ ត។ កនុងអឡុំងេពល៧ឆន  ំេពលគឺចបព់ឆីន ២ំ០០០ ដល់ឆន ២ំ០០៧ ្របេទសកមពុជមនអនកេ្រគះ
ថន កេ់ យ រ្រគបម់នី្របមណ៨០០នកក់នុងមយួឆន ំៗ  េហើយ៣ឆន ចុំងេ្រកយេនះ េពលគឺចបព់ឆីន ំ
២០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១១ ្របជជនកមពុជ្របមណ៣០០នក ់បនរងេ្រគះេ យ រ្រគបម់នី(42)។  

ងទ២ី៖ វឌ នភពកនុងករេបសសម្អ តមនី 

វឌ នភពកនុងករេបសសម្អ តមនី 

សូចនករ ឯក  ឆន ២ំ០០៨ ឆន ២ំ០០៩ 
ឆន ំ

២០១០ 
ឆន ២ំ០១១ ២០១៣

(ចំណុចេ ) 

២០១៥ 

(ចំណុចេ ) 

កមមវធីិេបសសម្អ តមនី        

ជនរងេ្រគះេ យ រ្រគប់
មនីនិងសំណល់ជតិផទុះពីស
្រងគ មែដលមនិទនផ់ទុះ( ្ល ប/់
របសួ) 

ចំនួន ២៧១ ២៤៤ ២៨៦ ២១១ ២០០* ១៥០* 

ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ ត 

្រគបម់នី និងសំណុល 

ជតិផទុះពីស្រងគ ម 

ហិក  ៤៧,៦៥០ ៥៣,៧៨៧ ៦៤,៩៦២ ៧៨,៤៣៧ ៧៨,៤៨០* ៩១,៦៩៣* 

សូចនករបែនថម 

សមម្រតៃផទដីែដលបនេបស
សម្អ ត្រគបម់នី និងសំណុល 

ជតិផទុះពីស្រងគ មរចួ 
 ៤០ ៤៥ ៥៥ ៦៦ ៦៦* ៧៧* 

                                                            

(42) របយករណ៍៦ែខ (មក -មថុិន ២០១១) របស់មជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចតម់នីកមពុជ៖ 
http://www.cmac.gov.kh/userfiles/file/6months-report.pdf 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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្របភព៖ ជញ ធរជតិកមពុជ្រគប្់រគងសកមមភពកំចតម់នីនិងសេ្រងគ ះជនពិករេ យ រមនីសមគ ល់: (*) ប៉ន់ ម ន 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនសេ្រមចបនេជគជយ័ទងំ្រសុង កនុងករបេងកើនៃផទដីេ ះមនី 
ែដលបនសនយេនកនុងកមមវធិីនេយបយឲយេកើនេឡើងដល់៤៥០០០ហិក ្រតមឹឆន ២ំ០១០េនះ។ 

៦. « ជរ ្ឋ ភបិលបន្តអភវិឌ នស៍មតថភពផ្តតផ់គងទ់កឹ ្អ ត….េ យខតិខសំេ្រមចទសិេ ផគតផ់គងទ់កឹ
្អ តដល់្របជជនេនជនបទឱយបនពី៤០េទ៤៥%េនឆន ២ំ០១២»។  

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចំណុចទី៣១ ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភ ិ
បលនីតកិលទី៤។ 

េយង មពត័ម៌នរបស់ធនគរពភិពេ កបនឱយដឹងថ៩០%ៃន្របជជនរស់េនទី្រកុងភនេំពញ
បនទទួលទឹក ្អ ត និងមនសុវតថិភពកនុងរយៈេពល២៤េម៉ងកនុងមយួៃថង េហើយ៧ៃថងកនុងមយួសប្ដ ហ៍
(43)។ 

ម្រប សនរ៍បស់េ ក សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រនី្ត្រកសួងឧស ហកមមែរ ៉នងិថមពល ផ យេនចុង
ែខធនូ ឆន ២ំ០១០បនឱយដងឹថ ពលរដ្ឋែខមរេនទូទងំ្របេទសមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់្របមណ៥៨% គិត
មកដល់ចុងឆន ២ំ០១០(44)។ 

មករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកចិចកមពុជកនុងឆន ២ំ០១០ ្របជជនកមពុជេនជនបទ្របមណ
៤០,៥%ទទួលបនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ និង្របជជនេនទី្រកុង្របមណ៨០,៥%ទទួលបនទឹក ្អ ត
េ្របើ្របស់។ ជមយួគន េនះផងែដរ ពលរដ្ឋេនជនបទ៤២,៧% បនទទួលទឹក ្អ តេ្របើ្របស់កនុងឆន ំ
២០១១ េបើេធៀបជមយួពលរដ្ឋទី្របជុំជនមនរហូតដល់៨១,១%។ េ យែឡកពលរដ្ឋ្របមណ
២៨,៧% ទទួលបនអនមយ័្រតមឹ្រតូវេនកនុងឆន ២ំ០១០េនះ េហើយេកើនេឡើងដល់៣៣,៤% កនុងឆន ំ
២០១១។ 

ងទី៣៖ សមម្រត្របជជនែដលមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស ់ និងអនម័យេនតំបន់ជនបទ និងទី
្របជុំជន ពីឆន ២ំ០០៩-២០១១ 

សមម្រត្របជជនែដលមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ និងអនមយ័ េនតំបនជ់នបទ និងទ្ីរបជំុជន ពីឆន ២ំ០០៩-២០១១ 

ឆន  ំ ឯក  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១៥ (ចំណុចេ ) 

                                                            

(43) របយករណ៍របស់ធនគពិភពេ ក៖ 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,contentM
DK:22689454~menuPK:50003484~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:293856,00.html 
(44)  ពលរដ្ឋែខមរ ៥៨ ភគរយេនទូទងំ្របេទស មនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់៖ http://www.cen.com.kh/home/search_results 
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ទឹក ្អ តទី្របជំុជន % ៧៨,៥ ៨០,៥ ៨១,១ ៨០ 

ទឹក ្អ តជនបទ % ៤២,០ ៤០,៥ ៤២,៧ ៥០ 

អនមយ័ទី្របជំុជន % ៨៥ ៨៦,៦ ៨៧,៨ ៧៤ 

អនមយ័ជនបទ % ២២,៩ ២៨,៧ ៣៣,៤ ៣៣ 

្របភព៖ អេងកតេសដ្ឋកចិច សងគមកចិចកមពុជ 

ប៉ុែន្តេបើ មរបយករណ៍របស់្រកសួងែផនករ ពលរដ្ឋជនបទ៤៣,៥១% កនុងឆន ២ំ០១០ ទទួល
បនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ នងិ២៥% ទទួលបនអនមយ័ ្អ ត។ ចំែណកឯឆន ២ំ០១១វញិ ពលរដ្ឋជនបទ
៤៤,៨៩% ទទួលបនទកឹ ្អ តេ្របើ្របស់ និង២៦,៥%ទទួលបនអនមយ័ ្អ ត(45)។ េទះបីជយ៉ង
េនះកេ៍ យ ្របេទសកមពុជ៥០%ៃនពលរដ្ឋរស់េនជនបទមនិមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់េនះេទ េហើយ
ពលរដ្ឋជង៨ ននក ់ ែដល្របែហល៦៦%មនិទទួលបនអនមយ័ ្អ ត។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះកុមរកមពុជ 
្របមណ២៨% េន មជនបទ មនិ្រគបទ់មងន ់នងិ្រកិន េ យ រជំងឺឆ្លង ខ្វះអនមយ័ទឹក ្អ ត និង
ខ្វះបងគនអ់នមយ័(46)។ 

េយង មពត័ម៌នទងំអស់ខងេលើេនះ េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ ជរ ្ឋ ភបិលបនសំេរច
មករសនយេលើករអភវិឌ នស៍មតថភពផ្តតផ់គងទ់ឹក ្អ ត េ យបនខិតខសំេ្រមចទិសេ ផគតផ់គងទ់កឹ
្អ តដល់្របជជនេនជនបទឱយបនពី៤០ េទ៤៥%េនឆន ២ំ០១២។   

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមច មករសនយកនុងករផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តដល់្របជពលរដ្ឋជន 
បទ។ 

៧. « ជរ ្ឋ ភបិល….ខតិខរំក កំេណើ នេភង វេទសចរបរេទស្របមណ២០%ជេរៀង ល់ឆន »ំ។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចំណុចទី៣៥ ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភ ិ
បលនីតកិលទ៤ី។ កនុងឆន ២ំ០១១ ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនសំេរច មករសនយែដលថ នឹងខិតខំរក
កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ២០%ជេរៀង ល់ឆន េំនះេទ។ ប៉ុែន្តេនឆន ២ំ០១២ ជរ ្ឋ ភបិល 
បនសំេរចចំេពះករសនយទងំ្រសុង។ 
                                                            

(45) ្រកសួងែផនករ ដ.ឯ.ម. ទំពរ័ ៣៥ 
(46) POOR WATER AND SANITATION CONTRIBUTE TO HIGH CHILD MALNUTRITION RATES IN CAMBODIA: 
http://cambopedia.com/2013/03/21/poor-water-and-sanitation-contribute-to-high-child-malnutrition-rates-in-cambodia/ 
(accessed on April 30,2013) 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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េ យែឡកេនឆន ២ំ០១២ ជរ ្ឋ ភបិលបនសំេរចចំេពះករសនយចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលបន
ទកទ់ញេភញ វេទចរណ៍ចំនួន៣,៥៨ ននក ់ េ យមនករេកើនេឡើង្របមណ២៤,៤%  ្របសិន
េធៀបេទនងឹឆន ២ំ០១១(47)។ េនកនុងឆន ២ំ០១១កន្លងេទេនះ ្របេទសកមពុជបនទកទ់ញេភញ វេទស
ចរចំនួន២,៨៨ ននក ់ េពលគឺមនករេកើនេឡើង្របមណជ១៤,៩% េបើេធៀបនឹងឆន ២ំ០១០(48)។ 
កនុងេនះ េភញ វេទសចរកនុងតបំន់ ៊ នមន្របមណ១,១០១ ននក ់ េ យែឡកេភញ វេទសចរេ្រក
តបំន់ ៊ នមន្របមណ១,៧៨០នក ់ ែដលផ្តល់ចំណូល្របមណ១,៩១២ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 
កនុងនយ័េនះ េនកនុងឆន ២ំ០១១      ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនសំេរច មករសនយែដលថ នឹងខិតខំរក
កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ២០%ជេរៀង ល់ឆន េំនះេទ។ 

គរួបញជ កែ់ដរថ ទងំកនុងឆន ២ំ០១១ នងិឆន ២ំ០១២ េភញ វេទសចរបរេទសែដលបនមកទស ន
េ្រចើនជងេគេរៀប មលំ ប ់ គឺមនជនជតេិវៀត ម កូរេរ ៉ចិន ៃថ ជប៉ុន េមរកិ ប ងំ អូ្រ លី 
និងម៉េឡសីុ។ កេំណើ នៃនេភញ វេទសចរអន្តរជតិេនះមកពីក ្ត មយួចំនួនដូចជ ករ្របេសើរេឡើងៃន
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ មនកំេណើ ន្របកច់ំណូលរបស់្របជជនេនតំបន់ ៊ ន មនមេធយបយេធ្វើ
ដំេណើ រេ្រចើន្របេភទមកកន្់របេទសកមពុជ នងិប ្ត ្របេទសជិតខង និងមនទំនកទ់នំងនេយបយ
ល្អជមយួ្របេទសជៃដគូអភវិឌ ន(៍49)។ េ្រកពេីនះកម៏នក ្ត សំខន់ៗ  ដូចជករផ្តល់ទិដ្ឋករេន
េពលមកដល់េភញ វអន្តរជតិ និងមនករផ ព្វផ យពត័ម៌នទកទ់ញដល់េភញ វអន្តរជត ិ មរយៈ
ទូរទស នអ៍ន្តរជតលិបីៗ  ដូចជសីុអនិអនិ (CNN) ជេដើម។ 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនសំេរច មករសនយែដលថ នឹងខតិខំរក កំេនើនេភញ វេទសចរ
បរេទស្របមណ២០% ជេរៀង ល់ឆន េំនះេទ។  

៨. « ជរ ្ឋ ភបិល….ជុរុំញឱយកុមរទូេទបញចបប់ឋមសិក េនឆន េំន២០១០»។  

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចណុំចទី៣៦ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភ ិ 
បលនីតកិលទី៤។ 

េបើេយង មរបយករណ៍ ងំពីឆន ២ំ០១០មក ជរ ្ឋ ភបិលកម៏និទនស់េ្រមចបនកនុងករ
ជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបប់ឋមសិក េនេឡើយេទ ។ មរបយករណ៍ឆន ២ំ០១២េនះ ្របេទសកមពុជ

                                                            

(47) Ministry of Tourism, Tourism Statistics Annual Report 2012: 
http://www.tourismcambodia.org/images/mot/statistic_reports/tourism_statistics_annual_report_2012.pdf 
(48) ដូចេយងេលខ ៤៧  
(49) Tourism surges in Cambodia, Phnom Penh Post February 2013: 
http://www.phnompenhpost.com/2013022661600/Business/tourism-surges-in-cambodia.html    
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មន្របជជនជិត១៥ ននក ់េនកនុងេនះ្របជជនេ្រកម យុ១៤ឆន  ំមន្របមណ៣២,២%  យុ
ព១ី៥ េទ៦៤ឆន មំន្របមណ៦៤,១% និង យុ៦៥ឆន េំឡើង មន្របមណ៣,៨%។      អ្រ អនកេចះ
ន និងសរេសរអក រមន្របមណ៧៣,៦%ៃនចំនួន្របជជន េហើយកនុងេនះអ្រ អនកេចះ ន និង

សរេសរអក រជមនុស ្របុសមនចំននួ៨៤,៧%(50)។   

េដើមបេីធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹងេគលនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តកនុងែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំ
្រកសួងអបរ់កំមពុជបនកណំតេ់គលនេយបយសំខន់ៗ ចំនួន៖ 

 ធនលទធភពទទួលបនេស អបរ់្ំរបកបេ យសមធម ៌ 

 េលើកកមពស់គុណភព និង្របសិទធភិពេស អបរ់ ំ

 ករអភវិឌ ន៍ ថ បន័ និងក ងសមតថភពម្រន្តអីបរ់សំ្រមបេ់ធ្វើវមិជឈករ 

េយង មសូចនករ នងិចំណុចេ របស់្រកសួងអបរ់(ំ51)៖ 

 អ្រ ពិតចូលេរៀនថមីេកើនព៩ី១,៩% េនឆន សិំក ២០០៨-២០០៩េទ១០០% េនឆន សិំក
២០១៣-២០១៤។ 

 អ្រ ពិតៃនករសិក េនបឋមសិក  េកើនព៩ី៤,៤%េនឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ ដល់ 
៩៨.០% េនឆន ២ំ០១៣-២០១៤។ 

 អ្រ បញចបក់រសិក េកើនព៨ី៥,៥% េនឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ ដល់១០០% េនឆន សិំក
២០១៣-២០១៤។ 

 អ្រ ្រតួតថន កថ់យចុះព៨ី,៩% េនឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ មក្រតមឹ៥% េនឆន សិំក  
២០១៣-២០១៤។ 

 អ្រ េបះបងក់រសិក ថយចុះព៨ី,៣% េនឆន សិំក ២០០៨-២០០៩ មក្រតមឹ៥% េនឆន ំ
សិក  ២០១៣-២០១៤។ 

 យ៉ងេ ច ស់ ៧៥% ៃន បឋមសិក ទងំអស់នឹងជ កុមរេម្រតីេនឆន សិំក
២០១៣-២០១៤។ 

                                                            

(50) ពត័ម៌នរបស់េគហទំពរ័ Theodora ចុះផ យឆន ២ំ០១២៖ 
http://www.theodora.com/wfbcurrent/cambodia/cambodia_people.html 
(51) ករព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអបរ់េំនបឋមសិក របស់្រកសួងអបរ់៖ំhttp://www.moeys.gov.kh/km/primary-
education.html 
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េយង មសថិតរិបស់្រកសួងអបរ់ ំ េនឆន ២ំ០១១-២០១២(52) មន បឋមសិក ចំនួន
៦៨៤៩ខនង េនកនុងេនះមនថន កេ់រៀនសរុបចនំួន៥៨៥៩៤បនទប ់និងមន១៤០បនទបេ់នកនុងវត្ត ម។ 
ចំនួនសិស េនបឋមសិក ពថីន កទ់ី១ ដល់ទី៦ គឺមនចំននួ២១៤២៤៦៤នក ់កនុងេនះមនសិស ្រសី
ចំនួន១០២១៥៩១ នកេ់ហើយេនកនុងចំេ មសិស ទងំអស់េនះ មនសិស ចំនួន១២៧០៦៨នក់
េរៀន្រតួតថន ក។់ ចំនួន្រគូបេ្រង នេនបឋមសិក មនចំនួន៤៥២៩៦នក ់  និងមនបុគគលិកបំេរ ើករ
ចំនួន១១០៤៨នក ់ែដលមនិែមនជ្រគូបេ្រង ន។ 

អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនបឋមសិក បង្ហ ញថ សិស ចុះេឈម ះចូលេរៀនសរុប៩៤,៤% កនុងឆន  ំ
២០១០ ែដលកនុងេនះសិស ្របុសមនចំនួន៩៤,៨% និងសិស ្រសីមនចំនួន៩៤,០% េហើយេកើន
េឡើងដល់៩៦% កនុងឆន ២ំ០១១។ េ យែឡកអ្រ បញចបក់រសិក ថន កទ់ី៦ កនុងឆន ២ំ០១១មន
៨៥,៣% កនុងេនះសិស ្របុស៨៥,៦% សិស ្រសី៨៥,០% េហើយេកើនេឡើងដល់៨៩,៧% កនុងឆន ំ
២០១១ ែដលកនុងេនះសិស ្របុស៨៩,៦% សិស ្រសី៨៩,៩% បនបញចបក់រសិក េ យេជគ      
ជយ័។ េទះបីជយ៉ងេនះកេ៍ យ កអ៍្រ កំេណើ នេនះមនិបនេឆ្លើយតបេទនឹងករសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល ែដលថនឹងជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបប់ឋមសិក េនឆន ២ំ០១០ េនះេឡើយ។ 

ងទី៤៖ ងករអប់រអំ្រ បញចប់ករសកិ បឋមសកិ  

ងករអប់រ(ំ53) 

សូចនករ ឯក  ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ 
២០១២ 

ប៉ន់ ម ន 

អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀន(បឋម
សិក ) 

 

មនុស  % ៩៤,៤ ៩៤,៦ ៩៥,២ ៩៦,០ ៩៧,០ 

្របុស % ៩៤,៨ ៩៥,០ ៩៥,៨ ៩៦,០ ៩៧,០ 

្រសី % ៩៤,០ ៩៤,៦ ៩៤,៦ ៩៦,០ ៩៧,០ 

                                                            

(52) សិថតិនិងសូចនររអបរ់រំបស់្រកសួងអបរ់ ំ២០១១-២០១២៖  
http://www.moeys.gov.kh/km/primary-education/259-emis-2011-2012.html 
53សូមេមីល៖ របយករណ៍វឌ នភពរបស់្រកសងួែផនករស្តីពីផ.យ.អ.ជ. បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ េ យពិនិតយេមីលពី
វឌ នភព ែផនកសងគម េសដ្ឋកិចចកមពុជ រមួទងំករសេ្រនចបន គ.អ.ស.ក. ឆន ២ំ០១២ (ភនំេពញ ឆន ២ំ០១២) ទំព័រ២៦-២៧ 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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អ្រ បញចបក់រសិក ថន កទ់ី៦  

មនុស  % ៨៥,៦ ៨៣,២ ៨៥,៣ ៨៩,៧ ១០០ 

្របុស % ៨៥,៤ ៨២,៨ ៨៥,៦ ៨៩,៦ ១០០ 

្រសី % ៨៥,៧ ៨៣,៧ ៨៥,០ ៨៩,៩ ១០០ 

អ្រ បញចបប់ញចបក់រសិក ថន ក់
ទី៩ 

 

មនុស  % ៤៩,១ ៤៨,៧ ៤៦,២ ៤២,១  

្របុស % ៥២,១ ៥០,០ ៤៩,២ ៤២,៦  

្រសី % ៤៥,៩ ៤៧,៣ ៤៤,៣ ៤១,៦  

្របភព៖្រកសួងអបរ់យុំវជន នងិកី  

 ជរមួ េទះបីជ ជរ ្ឋ ភបិលបនខិតខបំំេពញជេ្រចើនចំេពះករសនយេនះកេ៏ យ ែត ជរ ្ឋ
ភបិលមនិសេ្រមចទងំ្រសុងេនះេទ។ ករសនយេនះ ចសំេរចបនទងំ្រសុងបន លុះ្រ ែតមនករ
ធនឲយកុមរែដលមន យុ៦ឆន ទំងំអស់បនចូលសិក ្រគប់ៗ គន  េហើយបនទ បម់ក្រតូវមនករធន
មនិឲយមនអ្រ េបះបងក់រសិក  េហើយធនឱយកុមរទងំអស់បញចបក់រសិក េនថន កទី់៦។ 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនសេ្រមច មករសនយ កនុងករជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបប់ឋម
សិក េនឆន ២ំ០១០ េនេឡើយេទ។ 

៩. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៩ី៖ « ជរ ្ឋ ភបិល….ជរុំញឱយកុមរបញចបក់្រមតិមូល
្ឋ ន៩ឆន េំនឆន ១ំ០១៥»។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចំណុចទី៣៦ ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភ ិ
បល ស្តីពកីរអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ។  

េយង មសចូនករនិងចំណុចេ របស្់រកសងួអប់រ(ំ54)៖ 

 អ្រ ពិតៃនករសិក េនថន កទ់៧ី-៩ េកើនព៣ី២% េនឆន សិំក ២០០៩-២០១០ ដល់ 
                                                            

(54) ករព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធិភពៃនករអបរ់េំនមធយមសិក របស់្រកសួងអបរ់៖ំ  http://www.moeys.gov.kh/km/general-
secondary-education-.html 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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៥១%  េនឆន សិំក ឆន ២ំ០១៣-២០១៤ ។ 
 អ្រ ឆ្លងភូមសិិក េនថន កទ់៩ី-១០ េកើនព៧ី៣% េនឆន សិំក ២០០៩-២០១០ ដល់៨៥% 

េនឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤ ។ 
 សិស សេ្រមចបនស្តង់ រកមមវធិសិីក  មុខវជិជ ភ ែខមរថន កទ់៩ី េកើនព៦ី២% េនឆន សិំក  

២០០៩-២០១០ ដល់៨០% េនឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤។ 
 សិស សេ្រមចបនស្តង់ រកមមវធិសិីក មុខវជិជ គណិតវទិយថន កទ់៩ី េកើនព៣ី២% េនឆន សិំក  

២០០៩-២០១០ ដល់ ៧០% ឆន សិំក ២០១៣-២០១៤។ 
េយង មសថិតរិបស់្រកសួងអបរ់េំនឆន ២ំ០១១-២០១២(55) ្របេទសកមពុជមន េរៀនអនុ

វទិយល័យ(ថន កទ់ី៧ដល់៩) ចំនួន១១៩៦ខនង េ យមនថន កេ់រៀនចំនួនមន៧១២៩បនទប ់ និង៣៩
បនទបេ់ទៀតេនវត្ត ម។ សិស សិក េនអនុវទិយល័យមនចំននួ៣០៤៤៨៤នក ់ េនកនុងេនះមន
សិស ្រសីចំនួន១៤៩៥៨៨នក។់ ្រគូបេ្រង នេនថន កអ់នុវទិយល័យមនចំនួន១៤៣៤៨នក ់ នងិមន
២៧១៧នកជ់បុគគលិកបេំរ ើករេនកំរតិអនុវទិយល័យ។ កនុងឆន ២ំ០០៨ អ្រ សិស ឆ្លងភូមសិិក  ឬ
សិស បនបញចបក់រសិក ថន កទ់ី៩ មន៤៩,១% ែដលកនុងេនះមនសិស ្របុស្របមណ៥២% និង
សិស ្រសី៤៥,៩%ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្តអ្រ សិស បនបញចបក់រសិក ថន កទ់ី៩េនះ បនធ្ល កចុ់ះជេរៀង
ល់ឆន គំួរឲយ្រពួយបរមភ។ ជពេិសសអ្រ សិស បនបញចបក់រសិក ថន កទ់ី៩ បនធ្ល កចុ់ះពី៥០%កនុង

ឆន ២ំ០០៩ រហូតដល់៤២,១% កនុងឆន ២ំ០១១។ បែនថមពេីលើេនះេទេទៀត កនុងឆន សិំក ២០១២-
២០១៣ អ្រ សិស ឆ្លងភូមសិិក  ឬសិស បនបញចបក់រសិក ថន កទ់៩ីបនធ្ល កចុ់ះ គឺមន្រតមឹែត 
៤០,៦២% ែដលកនុងេនះមន សិស ្រសី៤០,៣៥%ែតប៉ុេ ្ណ ះ(56)។ 

ងទី៥៖ ងអបរ់អំ្រ បញចប់ករសកិ ថន ក់ទី៩ 

ង ករអបរ់ ំ

ចំណុចេ /សូចនករ ឯក  ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ 

អ្រ បញចបប់ញចបក់រសិក ថន កទី់៩  

                                                            

(55) សិថតិ និងសូចនររអបរ់រំបស់្រកសួងអបរ់ ំ២០១១-២០១២៖ http://www.moeys.gov.kh/km/primary-education/259-emis-
2011-2012.html 
(56) សននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ អបរ់ ំយុវជន និងកី ឆន សិំក ២០១១-២០១២ និងេលើកទិសេ ឆន សិំក ២០១២0២០១៣ ែខ
មនី ឆន ២ំ០១៣ ទំពរ័ទី៤ 



របយករណ៏សេងខបករអេងកត និង យតៃំលេលើករអនវុត្តនក៍មមវធិនីេយបយែដលមនសចូនករចបស់ សរ់បស ់
ជរ ្ឋ ភបិលនិងម្រនី្តជបេ់ឆន តនីតកិលទ៤ីៃនរដ្ឋសភ 
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មនុស  % ៤៩.១ ៤៨.៧ ៤៦.២ ៤២.១ 

្របុស % ៥២.១ ៥០.០ ៤៩.២ ៤២.៦ 

្រសី % ៤៥.៩ ៤៧.៣ ៤៤.៣ ៤១.៦ 

្របភព៖ ្រកសួងអបរ់យុំវជននិងកី  

េទះបីជ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនខតិខ្ំរបឹងែ្របងយ៉ង កេ៏ យ ក៍ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជមនិ
ទនប់នសេ្រមចដល់េគលេ  ែដលបនសនយជំរុញឱយកុមរបញចបក់្រមតិមូល ្ឋ ន៩ឆន  ំ េនឆន ំ
២០១៥ ទងំ្រសុងេនះេទ។ 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនសេ្រមច មករសនយកនុងករជរំុញឲយកុមរបញចបក់្រមតិមូល ្ឋ ន
៩ឆន  ំេនឆន ២ំ០១៥េនះេទ។ 

១០. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ១ី០៖ « ជរ ្ឋ ភបិលនងឹេរៀបចំបេងកើត ្របពន័្ឋសន្តសុិខ
សងគម ស្រមបម់្រន្តី ជករ កងកំ ំង្រប ប់ វុធ កមមករ នងិ នេិយជតិ នងិ ្រសទប្់របជជនេផ ងៗ »។ 

ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមយួៃនចណុំចទី៣៨ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភ ិ 
បលនីតកិលទ៤ី។ 

ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចបនេ្រចើន កនុងករបេងកើតជ ថ បន័ទកទ់ងនឹង្របពន័ធសន្តិសុខសងគម 
កប៏៉ុែន្តដំេណើ រករេនះេនមនភពសមុ្រគ ម ញ និងករផ្តល់េស េនមនភពមនិចបស់ ស់។ ករ
បេងកើត្របពន័ធសន្តិសុខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករ និងកងកំ ំង្រប ប់ វុធ គឺពុំទនេ់ឃើញមនចបប់
ចបស់ ស់េនេឡើយ េបើេទះបីជមនយន្តករអនុវត្តនេ៍ យែឡក ម្រកសួងនីមយួៗ។ 

េដើមបអីនុវត្តចបបស់្តីព ី របបសន្តិសុខសងគមស្រមបជ់នទងំ យ ែដលសថិតេនេ្រកមបទបញញត្តិ
ៃនចបបស់្តីពីករងរ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ២ំ០០២។ អនុ្រកិតយ ស្តីពីេប ជតរិបបសន្តិសុខសងគម
េលខ១៦អន្រក-បក ចុះៃថងទី០២ ែខមនី ឆន ២ំ០០៧ ករងរធន ៉ បរ់ង និភយ័ករងរក្៏រតូវបន    
បេងកើត។ 

្របកស្រកសួងករងរ ស្តីពី វកលិក និភយ័ករងរក្៏រតូវបនបេងកើតេឡើងផងែដរ េនឆន ំ
២០០៨ ែដលកំណតព់ីសិទធិទទួលបន និងែបបបទ និងករំតិៃនករទទួលបន វកលិក និភយ័
ករងរសំ ប្់រគឹះ ថ នែដលចុះបញជ ីកនុងេប ជតរិបបសន្តិសុខសងគម។ 

ជបន្តបនទ ប ់ េប ជតរិបបសន្តិសុខសងគម េ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងករងរកប៏ន
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េចញលិខតិ កក់ំហិតដល់ ថ បន័សហ្រគស ្រកុមហុ៊ន និងេ ងច្រកនន ចបប់ងខំឱយចុះបញជ ី និងបង់
វភិគទនជមយួេប ជតរិបបសន្តិសុខសងគម។  

 ជកែ់ស្តងថមីៗ េនចុងឆន ២ំ០១២(57)េនះ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីែតងែតបន
ជូនដំណឹង ស្តីពីករចុះបញជ ីករសហ្រគស ្រគឹះ ថ ន នងិកមមករនិេយជិតកនុងេប ជតិរបបសន្តិសុខ
សងគមេនទីរមួេខត្តមយួចំនួន ដូចជរតនគិរ ីមណ្ឌ លគរិ ី្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជយ័ជេដើម េហើយបន ក់
កំរតិឱយ្របជពលរដ្ឋេនទីេនះចូលរមួអនុវត្តេ យ ម រតទីទួលខុស្រតូវខពស់។ 

មូលនិធិសន្តសុិខសងគមជតិ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងែខមនី ឆន ២ំ០០៨ េដើមប្ីរគប្់រគងេទ
េលើសន្តិសុខសងគមរបស់កមមករវស័ិយឯកជន ែដលចបេ់ផ្តើមអនុវត្តជមយួប ្ត ្រកុមហុ៊ន ែដលមនកមម
ករ្របបំីអនកេឡើងេទ។ មូលនធិិសន្តិសុខសងគមជត ិ បនមកពកីររមួវភិគទនថវកិរបស់និេយជិត 
និងថវកិរដ្ឋ។ កនុងឆន ២ំ០១០ កមមករចំននួ៤៩០០០០នកទ់ទួលបនផល្របេយជនពី៍េស េនះ ែដល
្រតូវជ៧០%ៃនកមមករទងំអស់ ែដលេធ្វើករេនកនុងសហ្រគស ែដលមនកមមករេលើសព្ីរបបំីនក ់ឬក៍
តចិជង១០% ៃនកម្ល ងំពលកមមសរុប(58)។ មូលនិធិសន្តិសុខសងគមជតសិ្រមបម់្រន្តី ជករ (NSSF-
C) ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងឆន ២ំ០០៨ និងបន្របតិបត្តិករេពញេលញកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ 
ម្រន្តី ជករសីុវលិ បន្រគបដណ្ត បម់្រន្តី ជករសីុវលិែដលសកមម ែដលមនចំនួន្របែហល១៨០០០០
នក។់ េ យែឡកបុគគលិករបស់ប៉ូលីស និងកងកំ ំង្រប ប់ វុធមនិ្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យមូល
និធិសន្តិសុខសងគមជតសិ្រមបម់្រន្តី ជករ(NSSF-C) ប៉ុែន្តេ យមូលនិធិជតសិ្រមបអ់តីតយុទធជន
(59)។ ម្រន្តី ជករសីុវលិទទួលបន្របកេ់ ធន ែដលរមួមនរបសួករងរ, ជំនួយបុណយសព និងករ
សំ កលំែហមតុភព និងអនកជំងទឺទលួបនកៃ្រមហរិញញបបទនពីថវកិរបស់រ ្ឋ ភបិល។ 

ជសរុប ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចបនេ្រចើន កនុងករបេងកើតជ ថ បន័ទកទ់ងនឹង្របពន័ធសន្តិ
សុខសងគម ប៉ុែន្តដំេណើ រករេនះេនមនភពសមុ្រគ ម ញ និងករផ្តល់េស េនមនភពមនិចបស់ ស់។ 

IV. សននិ ្ឋ ន 
ជរ ្ឋ ភបិលដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ បនអនុវត្ត និងបំេពញនូវកមមវធិីនេយ

បយរបស់ខ្លួន ែដលជករសនយមនសូចនករចបស់ ស់សំខន់ៗ ចំននួ្រប ំ កនុងចំេ ម១០សូច
នករចបស់ ស់ដូចជ៖  

                                                            

(57) េយង មេគហទំព័រេប ជតិរបបសនិ្តសុខសងគមចុះផ យេដើមឆន ំ២០១៣៖ http://www.nssf.gov.kh/ 
(58) http://www.social‐protection.org/gimi/gess/ShowProjectSpeWiki.do?wid=895 
(59) http://www.social‐protection.org/gimi/gess/ShowProjectSpeWiki.do?wid=895 
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-  ជរ ្ឋ ភបិលនឹងខតិខំបេងកើនផលិតផលសរុបស្រមបម់នុស មន ក ់ ឲយេកើនេឡើងដល់ចំនួន្របម
ណ៨៧០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន ២ំ០១៣។ 

-   ជរ ្ឋ ភបិល… កតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជជន ឲយបនជមធយមេលើសព១ី%កនុងមយួឆន ។ំ 

- ជរដ្ឋភបិល…បេងកើន្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធឲយបនយ៉ងតិច
២០% កនុងមយួឆន េំលើ្របកេ់បៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន។ 

-   ជរដ្ឋភបិល…បេងកើនៃផទដេី ះមនីឲយដល់៤៥ 000 ហិក េនឆន ២ំ០១០ 

-  ជរ ្ឋ ភបិលបន្តអភវិឌ នស៍មតថភពផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត… េ យខតិខសំេ្រមចទសិេ ផគតផ់គងទ់ឹក
្អ ត ដល់្របជជនេនជនបទឲយបនព៤ី០ េទ៤៥% េនឆន ២ំ០១២។  

េ យែឡក ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ចំនួន្របេំទៀត ជរ ្ឋ ភបិលែដលដឹកនំ
េ យគណបក ្របជជនកមពុជ ពុទំនស់េ្រមចបនេពញេលញ(សេ្រមចបនខ្លះៗ) ដូចករ
សនយេនេឡើយេនះេទមនដូចជ៖  

- ជរ ្ឋ ភបិល…ខតិខសំំេរចនូវកំេណើ នេសដ្ឋកិចចពឆីន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១៣ ឱយបនជមធយម 
៧%កនុងមយួឆន ។ំ 

- ជរ ្ឋ ភបិល…ខតិខរំក កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ២០%ជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

-    ជរ ្ឋ ភបិល…ជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបក់រសិក ថន កប់ឋមសិក េនឆន  ំ២០១០…។ 

-    ជរ ្ឋ ភបិល…ជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបក់រសិក ក្រមតិមូល ្ឋ ន៩ឆន  ំេនឆន ២ំ០១៥…។ 

-  ជរ ្ឋ ភបិលនឹងេរៀបចំបេងកើត្របពន័ធសន្តិសុខសងគម ស្រមបម់្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ   
កមមករ និងនិេយជិត និង្រសទប្់របជជនេផ ងៗ…។ 
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