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I. ខ្លឹ សារស្មខេប 

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខនីតិកាលទ៦ី ននរែាសភាង្នុះ រតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខង្ចញពីលទធ្ លង្បាុះង្ឆ្ា ត
ង្រជើសតខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ ២០១៨ ។ រែាសភាបានង្រៀបចំែំង្ណើ រការង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំរបធាន អន 
របធានរែាសភា នខិរបធាន អន របធាន និខសមាជកិ្គណៈក្មមការនានាននរែាសភា នខិង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តី
ទ ក្ចិតតង្លើសមាសភាពរាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី ៦ ង្នុះ ង្ដ្ឋយង្របើរបាស់នីតិវធិីង្បាុះង្ឆ្ា តជាក្ញ្ចប ់កាលពី
នថ្ៃទ០ី៦ ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៨ ។ 

ខ្ សពីនីតិកាលទី ៥ ង្ដ្ឋយសារគណបក្សរបជាជនក្មព ជា បានឈាុះង្ឆ្ា ត និខទទលួបានអសនៈរែា
សភាចំនួន ១២៥ ទខំរសុខ រែាសភានីតិកាលទ៦ី ង្នុះ មានថ្នា ក្ែ់ឹក្នារំែាសភា និខថ្នា ក្ែ់ឹក្នានំនគណៈក្មម
ការជំនាញរែាសភា មានសមាសភាពមក្ពគីណបក្សរបជាជនក្មព ជាដតមយួគត។់ 

នីតិវធិីននការបង្ខកើតរដ្ឋា ភបិាលង្នុះរតូវបានអន វតតតមសាម រតីមារត ០៤ ននចាបរ់ែាធមមន ញ្ញបដនាម។ 
ប  ដនត ង្ែើមបបីង្ខកើតរាជរែាភបិាល ង្ោខតមបទបញ្ញតតិដែលមានដចខក្ា ខរែាធមមន ញ្ញជាធរមាន ជាែំបខូ ង្គរតូវ
បង្ខកើតថ្នា ក្ែ់កឹ្នារំែាសភា តមមារត ៨២ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញជាម នសិន រចួង្ទើបអន វតតមារត ១១៩ ថ្មនីនរែា            
ធមមន ញ្ញ។ ង្ោខង្លើមារត ៨២ ថ្ម ីង្គរតូវការសំង្ឡខភាគង្រចើនដ្ឋចខ់ាតននសមាជកិ្រែាសភាទខំមូល ង្ពាល
គឺ ៦២ សង្មលខដតប  ង្ណាណ ុះ ង្ែើមបងី្បាុះង្ឆ្ា តបង្ខកើតថ្នា ក្ែ់កឹ្នារំែាសភា ខ្ណៈដែលកូ្រ   មសរមាបស់មយ័របជ ំ
ង្លើក្ទ ី១ ង្នាុះមានចំននួែល់ង្ៅ ១២៥របូ ដែលសមាសភាពទខំអស់ង្នាុះមក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មព ជា។ 
ែូង្ចាុះ ពតិរបាក្ែណាស់ ង្យើខអាចសនាិដ្ឋា នបានថ្ន មារត ៨២ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ រតូវសង្រមចង្ៅបាន ង្ដ្ឋយ
មនិចបំាចង់្របើរបាស់មារត 0៤ ននចាបធ់មមន ញ្ញបដនាម  ដែលនាឲំ្យ្ទ យពីសាម រតីមារត ៨២ថ្មី និខមារត 
១១៩ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ  និខមារត 0៣ ននចាបរ់ែាធមមន ញ្ញបដនាម។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី ៦ មានរក្សួខចំននួ ២៨ និខមានង្លខាធិការដ្ឋា នចំនួន ១ សរមាបអ់ន វតត
ង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន។ ង្ដ្ឋយសារដតការង្ធវើវងិ្សាធនក្មមមារត ១១៨ ននរែាធមមន ញ្ញ  នខិមារត ០៤ នន 
ចាបស់តីពីការង្រៀបចំ និខរបរពឹតតិង្ៅននគណៈរែាមស្តនតី ង្ដ្ឋយដក្ដរបសមាសភាពសមាជិក្រដ្ឋា ភបិាលមានែូចជា
៖ នាយក្រែាមស្តនត ីឧបនាយក្រែាមស្តនតី  ង្ទសរែាមស្តនត ី និខរែាមស្តនតី រាជរដ្ឋា ភបិាលង្នុះ មានសមាជិក្រតឹមដតចនំួន
៤៦របូ ននតួនាទចីំនួន៥៧ (នាយក្រែាមស្តនតី ឧបនាយក្រែាមស្តនតី ១០ ង្ទសរែាមស្តនតី ១៧ រែាមស្តនតី ២៩) ង្ៅង្ពល
ចបង់្្តើមអាណតតិរបស់ខ្លួន ។ ប  ដនត រាជរដ្ឋា ភបិាលមានមស្តនតីជានខ់្ពស់ោ ខង្ហាចណាស់ចំនួន ៨៥៨ របូជារែា
ង្លខាធិការ ២៤១ របូ អន រែាង្លខាធិការ ៣៩១ របូ រែាមស្តនតីរបតិភូអមនាយក្រែាមស្តនត ី១៩ របូ និខទីរបកឹ្ារដ្ឋា
ភបិាល ២០៧ របូ។ ង្ដ្ឋយសារដតោម នបទបញ្ញតតិក្ណំតព់ចីំនួនរែាង្លខាធិការ និខអន រែាង្លខាធិការនន         
បណាត រក្សួខនានា ចំនួនង្នុះបានង្ក្ើនង្ឡើខង្ៅនីតិកាលទី៦ ។ ការបនតង្ក្ើនង្ឡើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់នន
រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ ក្ជ៏ាមូលង្ហត មយួននការបដនាមបនទ ក្ចំណាយថ្វកិាជាតិរបចឆំ្ា ំ្ ខដែរ។ គួរឲ្យ
ក្តស់មាគ ល់្ខដែរថ្ន ង្រកាយពីរាជរដ្ឋា ភបិាលនតីិកាលទី៦ រតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខង្ៅច ខឆ្ា  ំ ២០១៨ ចំនួន
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ថ្វកិាចំណាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល បានង្ក្ើនង្ឡើខែល់ជាខ ៦,៧ ពានោ់នែ ោល រសរមាបឆ់្ា ២ំ០១៩1 និខ 
៨,២ ពានោ់នែ ោល រសរមាបឆ់្ា ២ំ០២០ ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួឆ្ា  ំ២០១៨ ថ្វកិាមានចំនួនរបមាណរតឹមដត 
៦ ពានោ់នែ ោល រ2។ 

រដ្ឋា ភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខអ់ភបិាលក្ិចចលាក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ការង្ក្ើន
ង្ឡើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ គឺមនិអាចបងាា ញអំពីរបសិទធភាពននក្ំដណទរមខប់ានង្ឡើយ។ ង្គមានជំង្នឿ
ថ្ន ការក្ំដណទរមខណ់ាមយួដែលង្ធវើង្ឡើខង្ដ្ឋយោម នការវាយតនមលឯក្រាជយជាម នសិនង្នាុះង្ទ  ពតិជានឹខមនិ
មានរបសិទធិភាពខ្ពស់ង្ឡើយ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ បានបង្ខកើតឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់។ ការបង្ខកើត          
សាា បន័ថ្មីង្នុះមានង្ោលបណំខង្លើក្សទួយរបបនង្ោបាយង្សរពីហ បក្សង្ៅក្មព ជា។ គណបក្សនង្ោបាយ
ចំនួន ១៦ រមួទខំគណបក្សរបជាជនក្មព ជា ក្ា ខចំង្ណាមគណបក្សនង្ោបាយចំនួន ២០ បានចូលរមួ និខ
កាល យជារបតិភូគណបក្សក្ា ខឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ដែលមានសមាជិក្សរ ប ៣០ របូ។ 
របតិភូដែលបានចូលរមួក្ា ខឧតតមរក្ុមរបឹក្ាង្នុះរតូវបាន្តល់ឋានៈង្សមើង្ទសរែាមស្តនតី និខរែាមស្តនតី ង្ហើយមាន
ភារក្ិចចចំបខៗ ែូចជា ការ្តួចង្្តើមគំនតិ ឬ្តល់ង្ោបល់ង្លើការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ ឬង្សចក្តីរពាខចាប ់
ឬលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយ តតរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល និខការតមដ្ឋនការអន វតតចាប ់និខង្ោលនង្ោបាយរបស់រដ្ឋា
ភបិាលទខំង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ នខិថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ។3 យនតការថ្មីង្នុះរតូវបានង្គវាយតនមលថ្ន ជាយនតការង្រៅសភា
ដែលទទួលធាត ចូលបដនាមពគីណបក្សនង្ោបាយ ង្ៅង្ពលសភាមានតំណាខរាស្តសតមក្ពីគណបក្សដតមួ
យ។ សាា បន័ថ្មីង្នុះមនិមានស័វយភាពថ្វកិា និខមានង្លខាធិការដ្ឋា នង្រកាមការរគបរ់គខរបស់របម ខ្សាា បន័
នីតិរបតិបតតិ ដែលនាឲំ្យមនិ្តល់ឯក្រាជយភាពង្ពញង្លញែល់របតិភូគណបក្សក្ា ខការបំង្ពញភារក្ិចចរបស់ខ្លួន
ង្ទ។ មា ខង្ទៀត ការបង្ខកើតយនតការថ្មីង្នុះ ដែលជនំួសយនតការសភា ង្ែើមបទីទួលយក្ធាត ចូលពគីណបក្ស
នង្ោបាយមនិមានអាសនៈក្ា ខសភា មនិទទួលបាននីតាន កូ្លភាពជាតំណាខពីរបជាពលរែាង្ឡើយ ង្រពាុះ
របតិភូននគណបក្សនង្ោបាយទខំង្នាុះមនិទនប់ានទទលួង្សចក្តីទ ក្ចតិតពីរបជាពលរែាតមរយៈការង្បាុះ
ង្ឆ្ា តកាលពីឆ្ា ២ំ០១៨ង្នាុះង្ឡើយ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានង្រោខចណំាយថ្វកិាថ្នា ក្ជ់ាតិឆ្ា ២ំ០១៩ របមាណ ៦.៤៤១ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្ 
ង្ែើមបអីន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខក្ិចចការងារជាអាទិភាពរបស់ខ្លួនង្ៅក្ា ខឆ្ា ទំី ១ នននីតិកាលទ៦ី ។ ង្បើ
ង្របៀបង្ធៀបនឹខខ្ណៈង្ពលែូចោា នឹខនតីិកាលទី ៥ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្តល់អាទភិាពចំណាយខ្ពស់ង្លើ            
វស័ិយង្សែាក្ិចច ចបត់ខំពីង្ែើមនីតិកាលទី៦ ។ ង្ៅឆ្ា  ំ២០១៩ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានង្រោខនឹខខ្ចីរបាក្ព់ីនែ
                                                           
1 Khmer Times: National Budget 2020 Approved, By Chea Vannak, November 27th , 2019; 

https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/ 

 

 
3 មាត្រា១០ នៃត្ររះរាជត្ររមស្តីរីការររៀបចំ ៃិងការត្របត្ររឹត្តរៅនៃឧត្តមត្ររុមត្របឹរារិរត្ររះ ៃិងផ្តល់រោបល់ ០៦ រញ្គា  ២០១៨ 

https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/
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គូអភវិឌ្ឍនប៍រង្ទស ក្ា ខក្រមតិ ១.៤០០ោន SDR ឬ ង្សមើនឹខរបមាណជិត ២ ពានោ់នែ ោល របដនាមង្ទៀត 
ង្ោខតមង្សចក្តីរពាខចាបស់តីពីហិរញ្ញ វតា  សរមាបក់ាររគបរ់គខឆ្ា  ំ២០១៩ ។  

រាជរដ្ឋា ភបិាលននរែាសភានីតកិាលទី៦ ដ្ឋក្ជូ់នរែាសភាជាតិនូវក្មមវធិីនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ដែល
គូសបញ្ហា ក្អ់ំពីការធានាការពារនូវសនតិភាព សាិរភាព សនតិស ខ្ នខិស វតាិភាពភមូ/ិឃ ំ ការការពារឯក្រាជយ
អធិបង្តយយ និខបូរណភាពទឹក្ែី  ការធានាបនតជំរ ញអភវិឌ្ឍនង៍្សែាក្ិចច-សខគមក្ា ខរគបវ់ស័ិយ ការធានាបនត
ជំរ ញង្លើក្ក្មពស់ជីវភាពរបស់របជាជន និខការធានាស វតាិភាពសខគម និខលំនខឹក្ា ខការរស់ង្ៅរបស់របជាជន
ទខំក្ា ខង្ពលបចច បបនា ក្ែូ៏ចជាង្ៅអនាគត។ 

ង្ោលនង្ោបាយ និខក្ចិចការងារជាអាទិភាពដែលបានដចខ ឬសនា តមរយៈយ ទធសាស្តសតចត 
ង្កាណែំណាក្ក់ាលទ៤ី រតវូបានក្ំណតថ់្ន មាន៦ ដ្ាក្ធំៗរមួមាន សាូលននយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណ ដែល
សំង្ៅែល់ការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច, បរសិាា នរគបែ់ណត បស់រមាបក់ារអន វតតយ ទធសាស្តសតទខំ
មូល, ការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស, ការង្ធវើពិពធិក្មមង្សែាក្ចិច, ការអភវិឌ្ឍវស័ិយឯក្ជន និខការងារ, នខិការ
អភវិឌ្ឍរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព និខបរោិបន័ា។ 

ង្ោលនង្ោបាយដែលបានដបខដចក្ជា ៦ ដ្ាក្ធំៗ នខិចំណ ចការងារអាទិភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាល
រសបោា ទខំរសុខង្ៅង្ៅនឹខដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ (២០១៩-២០២៣) ។ អវីដែលគួរឲ្យក្ត់
សមាគ ល់ង្ៅក្ា ខយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទ៤ី រដ្ឋា ភបិាលបានសនាការអន វតតង្ោលនង្ោបាយ
ទខំង្នាុះ ង្ដ្ឋយមនិបានក្ណំតសូ់ចនាក្រចាស់ោស់ង្នាុះង្ទ។ ក្ា ខរយៈង្ពលជាខមយួឆ្ា ែំំបខូននកាន់
អំណាចង្នុះ  រដ្ឋា ភបិាលបានអន វតតដ្ាក្ខ្លុះននង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន។ ការខ្តិខ្ំរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការ
អន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន បានជបួបញ្ហា របឈមធំៗទខំដ្ាក្ង្សែាក្ិចច សខគមក្ិចច និខនង្ោបាយ។ 

II. មស្ចក្តីមផតើ  

គណៈក្មាម ធិការង្ែើមបកីារង្បាុះង្ឆ្ា តង្ដ្ឋយង្សរ ី និខយ តិតធមង៌្ៅក្មព ជា (ខ្ មដស្តហវល) បានអន វតត
គង្រមាខឃ្ល ងំ្មើលការអន វតតការសនារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល តខំពីនតីិកាលទី ៣ ននរែាសភា និខនតីិកាលបនត
បនាទ ប ់រហូតែល់នីតិកាលទ៦ី ននរែាសភា។ របាយការណ៍ឃ្ល ងំ្មើលការអន វតតនក៍ារសនារបស់រាជរដ្ឋា ភ ិ    បា
ល រតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខជាង្រៀខរាល់ឆ្ា  ំ ង្ែើមបវីាយតនមលចំង្ពាុះការអន វតតនក៍ារសនា ដ្ាក្តមង្ោលនង្ោ
បាយរបស់ខ្លួនដែលបានដ្ឋក្ង់្ចញង្ៅង្ែើមនីតិកាលនីមយួៗ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ ង្នុះ រតូវបានរែា
សភាដែលមានតំណាខរាស្តសតមក្ពីគណបក្សដតមយួ គគឺណបក្សរបជាជនក្មព ជា ង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តី
ទ ក្ចិតតនថ្ៃទី៦ ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៨4 ។  

ក្ា ខនីតិកាលទី៦ ទខំរដ្ឋា ភបិាល និខរែាសភា សាិតង្ៅង្រកាមការែឹក្នារំបស់គណបក្សរបជាជនក្មព 
                                                           
4 Also see: Xinhua: Cambodian PM Changes date of forming new gov’t after winning election, August 8th 2018;  
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137375680.htm 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137375680.htm
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ជាដតមយួគត ់ ខ្ សពីអាណតតិម នៗដែលរដ្ឋា ភបិាលែឹក្នាងំ្ដ្ឋយគណបក្សកានអ់ណំាច ចំដណក្ឯគណបក្ស
របឆ្ខំមានតំណាខរាស្តសតង្ៅក្ា ខរែាសភា។ 

ង្រកាយពីចូលកានត់ំដណខ នាយក្រែាមស្តនតីបានរបកាសដ្ឋក្ង់្ចញជា្លូវការ ក្ា ខក្ចិចរបជ ំគណៈរែាមស្តនតី
ង្លើក្ទ១ី នូវការដ្ឋក្ង់្ចញការអន វតតយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទ ី ៤ ដែលមានមូលដ្ឋា នពកី្មមវធិី
នង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៦ី និខជាមូលដ្ឋា នក្ា ខការង្រៀបចំ និខបង្ខកើតដ្នយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍ
នជ៍ាតិឆ្ា  ំ២០១៩-២០២៣។ យ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទី ៤ គឺង្ែើមបកី្ំង្ណើ ន ការងារ សមធម ៌និខ
របសិទធភាព៖ ក្សាខមូលដ្ឋា នង្ឆ្ព ុះង្ៅចក្េ វស័ិយក្មព ជា ឆ្ា  ំ២០៥០។ 

ង្ែើមបបីង្ខកើនតមាល ភាព និខជំរ ញឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលមានការទទួលខ្ សរតូវ នូវអវីដែលបានសនា អខគការ 
ខ្ មដស្តហវល បានសង្ខកត ង្លើការអន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ ក្ា ខឆ្ា ទំី ១ នននីតិកាលទ៦ី ខ្ 
មដស្តហវល បានសិក្ារបាយការណ៍ ពត័ម៌ាន នខិទិនានយ័ដែលពាក្ព់ន័ធ និខង្ោលនង្ោបាយ ង្ែើមបវីាយតនមល 
និខចខរក្ខជាបាយការណ៍ង្នុះ ។ 

III. វិធីសាស្តស្ត ៃិខដែៃក្ាំណត្់នៃរបាយការណ៍ 

របាយការណ៍ង្នុះង្ក្ើតង្ចញពកីារវភិាគង្លើទិនានយ័ នខិពត័ម៌ានដែលមានរសាបម់ក្ពីរបពន័ធ្ សពវ
្ាយរបាយការណ៍បឋមរបស់អខគការជាតិ និខអនតរជាតិ សារពត័ម៌ានជាតិ និខអនតរជាតិ រពមទខំសាា បន័ជាតិ 
និខអនតរជាតិង្្សខៗដែលពាក្ព់ន័ធនខឹង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលអាណតតិទ៦ី ។ 

ក្ា ខការចខរក្ខរបាយការណ៍សតីពីការឃ្ល ងំ្មើលែំង្ណើ រការ និខការអន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់រាជរ
ដ្ឋា ភបិាល ង្យើខក្ម៏ានបញ្ហា របឈមមយួចំនួន្ខដែរែូចជា ការខ្វុះខាតពត័ម៌ានសរមាបក់ារវភិាគ ដែលប
ណាត លមក្ពកីារមនិអាចទទលួបានជាសាធារណៈនូវទិនានយ័ ពត័ម៌ាន ឯក្សារ និខរបាយការណ៍មយួចំននួពី
សាា បន័របស់រែា។ សិទធិទទួលបានពត័ម៌ានរបក្បង្ដ្ឋយតមាល ភាពពីសាា បន័រែា ង្ៅដតជាឧបសគគសរមាបក់ារង្ធវើ
របាយការណ៍ង្នុះ។ 

IV. ការបមខកើត្រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីត្ិកាលទ្ី៦ 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខនីតិកាលទ៦ី ននរែាសភាង្នុះ បានបង្ខកើតង្ឡើខពីលទធ្លននការង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើស
តខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ២០១៨ ក្នលខមក្ ដែលមានភាពសរមូខចរមាស់ និខរតូវបានមតិជាតិ និខអនតរជាតិ រុិះ
គនថ់្ន មនិមានការរបក្តួរបដជខដ្ាក្នង្ោបាយនឹខគណបក្សកានអ់ណំាច ង្រពាុះគណបក្សរបឆ្ខំដែលមាន
សំង្ឡខោរំទង្រចើនរតូវបានផាតង់្ចញពីការង្បាុះង្ឆ្ា តង្នាុះ។ ទខំអខគការសហរបជាជាតិ និខបណាត របង្ទស
ង្ោក្ខាខលិចបានពិពណ៌នា អំពីការង្បាុះង្ឆ្ា តង្នុះថ្ន មានលក្េណៈមនិរតឹមរតូវ បនាទ បព់ីត ោការក្ំពូល
បានរោំយ គណបក្សសង្ស្តងាគ ុះជាតិ ដែលជាគណបក្សរបឆ្ខំធំមយួ ជ ំវញិការង្ចទរបកានថ់្ន បានង្រៀបចំ
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ដ្នការ្តួលរលំំរដ្ឋា ភបិាល។5   

ង្រកាយគណៈក្មាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្បាុះង្ឆ្ា ត (គ.ជ.ប) បានរបកាសលទធ្លជា្លូវការននការ
ង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំតំណាខរាស្តសត ដែលមានង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ា តចំនួន ១២៥ របូ មក្ពីគណបក្សកានអ់ំណាច
ង្ពាលគឺ គណបក្សរបជាជនក្មព ជា រែាសភាជាត ិបានង្បើក្ក្ិចចរបជ ែំំបូខ ង្ៅនថ្ៃទី ៥ ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ ២០១៨ 
ង្រកាមអធិបតីភាពរបស់រពុះមហាក្សរតននរពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា រពុះបាទ នង្រាតតម សីហម ន ី។ ង្ៅក្ា ខក្ចិច
របជ ងំ្នាុះ ង្បក្េជនជាបង់្ឆ្ា តចំនួន ១២៥ មក្ពី គណបក្សរបជាជនក្មព ជា រតូវបាន្តល់ស ពលភាពជាតំណាខ
រាស្តសត។ 

រែាសភាជាតិបានង្រៀបចំែំង្ណើ រការង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំរបធាន អន របធានរែាសភា និខរបធាន អន 
របធាន និខសមាជិក្គណៈក្មមការជំនាញនានាននរែាសភា និខង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តទី ក្ចិតតង្លើសមាសភាព
រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ ង្នុះ ង្ដ្ឋយង្របើរបាស់នីតិវធិីង្បាុះង្ឆ្ា តជាក្ញ្ចបក់ាលពនីថ្ៃទី៦ ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា ំ
២០១៨ ។ 

ខ្ សពីនីតិកាលទី ៥ ង្ដ្ឋយសារគណបក្សរបជាជនក្មព ជាបានឈាុះង្ឆ្ា ត នខិទទួលបានអសនៈរែា
សភាទរំសុខចំនួន ១២៥ រែាសភានីតិកាលទ៦ី ង្នុះ មានថ្នា ក្ែ់ឹក្នារំែាសភា និខថ្នា ក្ែ់ឹក្នានំនគណៈក្មមការ
ជំនាញរែាសភាដែលសមាសភាពមក្ពគីណបក្សរបជាជនក្មព ជាដតមយួគត។់ 

ប  ដនត ង្បើពិនតិយង្មើលង្ៅង្លើចាបធ់មមន ញ្ញបដនាមននចាបង់្នុះ រតខម់ារត ៣ បានដចខោ ខចាស់ថ្ន 
ក្ា ខក្រណីដែលង្ឃើញថ្ន នីតវិធិីននមារត ៨២ ថ្មី នខិ ១១៩ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ 6 មនិអាចសង្រមចបាន រែាសភា
តមសំង្ណើ របស់គណបក្សដែលមានអាសនៈង្រចើនជាខង្គង្ៅក្ា ខរែាសភា អាចែំង្ណើ រការង្បាុះង្ឆ្ា តជា
ក្ញ្ចប ់ ង្ែើមបងី្រជើសតខំរបធាន អន របធាន ក្ែូ៏ចជារបធាន និខអន របធានគណៈក្មមការក្ា ខង្ពលជាមយួោា  
និខការ្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតចំង្ពាុះសមាជិក្រដ្ឋា ភបិាល។ ចដំណក្មារត ៨២ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ  វាក្យខ្ណឌ ទី ២
បានដចខថ្ន ម នចបង់្្តើមការងាររបស់ខ្លួន រែាសភារតូវរបកាសស ពលភាពននអាណតតិរបស់សមាជិក្នមីយួៗ 
រតូវង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសង្រ ើសដ្ឋចង់្ដ្ឋយដឡក្ពីោា នូវរបធាន អន របធានរែាសភា និខសមាជកិ្ទខំអស់ននគណៈ
ក្មមការនានារបស់រែាសភា ង្ដ្ឋយមតិភាគង្រចើនដ្ឋចខ់ាតននចំនួនសមាជកិ្រែាសភាទខំមូល។ ង្ដ្ឋយដឡក្ 
វាក្យខ្ណឌ ទ ី១ មារត ១១៩ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញបានដចខថ្ន តមង្សចក្តីង្សាើពីរបធាន ង្ដ្ឋយមានមតិឯក្ភាពពី
អន របធានទខំពីរននរែាសភា រពុះមហាក្សរតរទខច់តត់ខំវរជនមយួរបូ ក្ា ខចំង្ណាមតំណាខរាស្តសតននគណ
បក្សដែលង្បាុះង្ឆ្ា តឲ្យបង្ខកើតរាជរដ្ឋា ភបិាល។ វរជនដែលរតូវបានចតត់ខំង្នាុះ នាសំហការដីែលជាតំណាខ

                                                           
5 Reuters World News: Cambodia's parliament holds first session since July vote, by Prak Chanthul, 5th 

September 2018; https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodias-parliament-
holds-first-session-since-july-vote-idUSKCN1LL0GM 
6 The Constitution of the Kingdom of Cambodia, Unofficial Translation Version supervised by the  
Constitutional Council of Cambodia, March 2010 
 

https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodias-parliament-holds-first-session-since-july-vote-idUSKCN1LL0GM
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodias-parliament-holds-first-session-since-july-vote-idUSKCN1LL0GM
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រាស្តសត ឬសមាជកិ្គណបក្សតណំាខង្ៅក្ា ខរែាសភាដែល្គូរ្គខឲ្យកានត់ំដណខង្្សខៗក្ា ខរាជរដ្ឋា ភបិាល ង្ៅ
ស ំង្សចក្តីទ ក្េចតិតពីរែាសភា។ ដ្ាក្ង្លើនីតិវធិីដែលបានង្រៀបរាប ់ ង្ែើមបបីង្ខកើតរាជរែាភបិាល ង្ោខតមបទ
បញ្ញតតិដែលមានដចខក្ា ខរែាធមមន ញ្ញជាធរមាន ែបំូខង្គរតូវបង្ខកើតថ្នា ក្ែ់កឹ្នារំែាសភា តមមារត ៨២ថ្មីននរែា
ធមមន ញ្ញជាម នសិន រចួង្ទើបអន វតតមារត ១១៩ ថ្មីរែាធមមន ញ្ញ។ 

ង្ោខង្លើមារត ៨២ ថ្មី ង្គរតូវការសំង្ឡខភាគង្រចើនដ្ឋចខ់ាតននសមាជិក្រែាសភាទខំមូល ង្ពាលគឺ
៦២ សំង្ឡខដតប  ង្ណាណ ុះ ង្ែើមបងី្បាុះង្ឆ្ា តបង្ខកើតថ្នា ក្ែ់ឹក្នារំែាសភា ខ្ណៈដែលកូ្រ   មសរមាបស់មយ័របជ ំង្លើក្
ទី ១ ង្នាុះមានចនំួនែល់ង្ៅ ១២៥ ដែលសមាសភាពទខំអស់ង្នាុះមក្ពីគណបក្សរបជាជនក្មព ជា ។ ែូង្ចាុះ 
ពិតរបាក្ែណាស់ ង្យើខអាចសនាិដ្ឋា នថ្ន មារត ៨២ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ រតូវសង្រមចបាន ង្ដ្ឋយមនិចបំាចង់្របើ
របាស់មារត ៣7 និខមារត ៤ ននចាបធ់មមន ញ្ញបដនាម ដែលនាឲំ្យ្ទ យពីសាម រតីននមារត ៨២ ថ្មី និខមារត 
១១៩ ថ្មីននរែាធមមន ញ្ញ។ 

V. ស្មាជិក្រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃិខការបមខកើត្សាា ប័ៃមរកា ចាំណុុះថ្មី 

1. ស្មាជកិ្រាជរដ្ឋា ភបិាល 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី ៦ ែឹក្នាងំ្ដ្ឋយ គណបក្សរបជាជនក្មព ជាមានរក្សួខចនំួន ២៨8 និខមាន
ង្លខាធិការដ្ឋា នចំនួន ១ ង្ៅង្ពលចបង់្្តើមនីតិកាល។ ង្ហើយង្ៅង្ពលចបង់្្តើមអាណតតិរបស់ខ្លួន រាជរដ្ឋា ភិ
បាលង្នុះមានសមាជិក្ចំនួន ៤៦ របូ ននតួនាទចីំនួន ៥៧ (នាយក្រែាមស្តនតី ឧបនាយក្រែាមស្តនតី ១០ ង្ទសរែាម
ស្តនតី ១៧ រែាមស្តនតី ២៩)។ ង្ហើយរាជរដ្ឋា ភបិាលមានមស្តនតីជានខ់្ពស់ោ ខង្ហាចណាស់ចំននួ ៨៥៨ របូ ដែលជា
រែាង្លខាធិការ ២៤១ របូ អន រែាង្លខាធិការ ៣៩១ របូ រែាមស្តនតីរបតិភូអមនាយក្រែាមស្តនត ី១៩ របូ និខទីរបឹក្ា
រដ្ឋា ភបិាល ២០៧ របូ។ 

របង្ភទ នតីកិាលទ ី៤ (ចនំនួតនួាទ)ី  នតីកិាលទ ី៥ (ចនំនួតនួាទ)ី នតីកិាលទ៦ី (ចនំនួតនួាទ)ី 
 នាយរែាមស្តនតី 01 (រសី 0នាក្)់ 01 (រសី ០ នាក្)់ 01 (រសី 0នាក្)់ 
 ឧបនាយក្រែាមស្តនតី 09 (រសី 01នាក្)់ 09 (រសី 01 នាក្)់ 10 (រសី 01 នាក្)់ 
 ង្ទសរែាមស្តនតី  16 (រសី 0នាក្)់ 15 (រសី 0 នាក្)់ 17 (រសី 0នាក្)់ 
 រែាមស្តនតី 26 (រសី 02នាក្)់ 28 (រសី 03 នាក្)់ 29 (រសី 03នាក្)់ 
 រែាមស្តនតីអមនាយក្រែាមស្តនតី 08 (រសី 0នាក្ ់) 14 (រសី 0 នាក្)់ 19 (រសី 0នាក្)់ 
 រែាង្លខាធិការ 206 (រសី 15នាក្)់ 187 (រសី 38 នាក្)់ 241 (រសី 37នាក្)់ 
 អន រែាង្លខាធិការ   391 (រសី 58នាក្)់ 
 ទីរបឹក្ារាជរដ្ឋា ភបិាល   207 (រសី17នាក្)់ 

                                                           
7 រនុងររណីដែលរ ើញថាៃីត្ិវិធីនៃមាត្រា៨២ ៃិង១១៩ថ្មី នៃរែឋធមមៃុញ្ញមិៃអាចស្រត្រមចបាៃ រែឋស្ភាាមសំ្រណើររបស់្គណបរសដែលមាៃអាស្ៃៈរត្រចើៃជាងរគរៅរនុងរែឋស្ភាអាចែំរណើរការរបាះរនន ត្ជារញ្ចប់រែើមបីរត្រជើស្ាំងត្របធាៃ អៃុ
ត្របធាៃរែឋស្ភា រ៍ែូចជាត្របធាៃ ៃិងអៃុត្របធាៃគណៈរមមការរនុងររលជាមួយរន  ៃិងការផ្តល់រស្ចរតីទុរចិត្តចំរ ះរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
8 ត្ររះរាជត្ររឹត្យរលខ០៩១៨/៩២៥, ៃររាត្តម សី្ហមុៃី, ០៦ រញ្គញ  ២០១៨ 
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ង្បើង្របៀបង្ធៀបជាមយួរយៈង្ពលង្ែើមនីតិកាលទ ី ៥ ចំនួនសមាជិក្រដ្ឋា ភបិាលដែលជាគណៈរែាមស្តនតី
មានចំនួនថ្យច ុះោ ខខាល ខំព ី ២៤៤ របូ មក្រតមឹ ៤៦ របូ។  ការធាល ក្ច់ ុះចំនួនសមាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាល                
បណាត លមក្ពីការង្ធវើវងិ្សាធនក្មម មារត ១១៨9 ននរែាធមមន ញ្ញ  និខ មារត ៨10 ននចាបស់តីពីការង្រៀបចំ និខ
ការរបរពឹតតិង្ៅននគណៈរែាមស្តនតី ង្ដ្ឋយដក្ដរបសមាសភាពសមាជិក្រដ្ឋា ភបិាលមានែូចជា នាយក្រែាមស្តនត ី
ឧបនាយក្រែាមស្តនត ី  ង្ទសរែាមស្តនត ី  និខរែាមស្តនតី។ ង្ដ្ឋយដឡក្ អន រែាង្លខាធិការមនិរតូវបានក្ំណតជ់ាសមា
ភាពរដ្ឋា ភបិាលង្ឡើយ។ ការែក្ង្ចញនូវតួនាទីរែាង្លខាធិការពីសមាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹខនាឲំ្យចំនួន
សមាជិក្រដ្ឋា ភបិាល នខិចំននួជាតូនាទីសមាជកិ្គណៈរែាមស្តនតីធាល ក្ច់ ុះ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខចំននួក្ា ខនីតិកាល
ក្នលខមក្ ប  ដនត ង្ៅដតមនិទនធ់ានាបាននូវការធាល ក្ច់ ុះចំននួមស្តនតីជានខ់្ពស់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលង្នាុះង្ទ រសប
ង្ពលដែលរតវូបានង្គរុិះគន់្ ខដែរថ្ន ង្ៅក្មព ជា ក្ំព ខមានក្ំង្ណើ នង្ក្ើនង្ឡើខោ ខង្រចើនរហូតែល់ង្ធវើឲ្យមាន
នូវអតិ្រណាតួនាទីឯក្ឧតតម11 ង្ៅង្ពលដែលមស្តនតីរដ្ឋា ភបិាលកានដ់តង្រចើនទទួលបានការតំង្ឡើខឋានៈជាឯក្
ឧតតម ឬង្ោក្ជំទវ។ 

ការង្ធវើវងិ្សាធក្មមង្នុះ បណាត លឲ្យមានការដក្ដរបនីតិវធិីននការដតខតខំរែាង្លខាធកិារននរក្សួខនិខ
សាា បន័រដ្ឋា ភបិាល ង្ដ្ឋយអន ញ្ហញ តឲ្យតួនាទីរែាង្លខាធកិារតូវបានដតខតខំតមសំង្ណើ ររបស់នាយក្រែាមស្តនតី
ង្ៅរពុះមហាក្សរត និខមនិតរមូវឲ្យង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតពីរែាសភាង្នាុះង្ទ។ ែូចង្នុះ រែាង្លខាធិការ
នឹខមនិមានកាតវក្ចិចទទួលខ្ សរតូវ ចំង្ពាុះរែាសភាដែលសាា បន័នីតិបញ្ញតតិង្ក្ើតង្ចញពីការង្បាុះង្ឆ្ា តង្ដ្ឋយ
របជាពលរែា។ អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ ង្ៅង្ពលដែលនតីិវធិីដតខតខំរែាង្លខាធិការ មនិរតូវឲ្យមានការង្បាុះ
ង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតពីរែាសភា ចំននួរែាង្លខាធិកាអាចនឹខង្ក្ើនង្ឡើខ ង្រកាមង្ហត ្លែូចោា នឹខការ
ដតខតខំតួនាទអីន រែាង្លខាធិការ ង្ដ្ឋយសារដតោម នបទបញ្ញតតិក្ណំតព់ីចំននួរដ្ឋា ង្លខាធិការ ចំនួនអន រែា
ង្លខាធិការននបណាត រក្សួខនានា។ ជាក្ដ់សតខង្ៅង្ែើមនតីិកាលទី ៥ រែាង្លខាធិការមានចំនួន ១៨៧ របូ 
ង្ហើយចំនួនង្នុះបានង្ក្ើនង្ឡើខែល់ ២៤១ របូង្ៅនីតិកាលទី៦ ។ ចនំួនអន រែាង្លខាធិការបានង្ក្ើនង្ឡើខពី 
២៣៨ របូ ែល់៣៩១ របូ និខចំនួនរែាមស្តនតអីបរបតភិូនាយក្រែាមស្តនតីង្ក្ើតង្ឡើខព ី១៤ របូ ែល់ ១៩ របូ ង្បើង្របៀប
ង្ធៀបក្ា ខខ្ណៈង្ពលង្ែើមនតីកិាលែូចោា 12។ 

                                                           
99 Cambodia Constitution, Article 118 states: The Council of Ministers is the Royal Government of Cambodia. 
The Council of Ministers shall be led by one Prime Minister assisted by Deputy Prime Ministers, and by State 
Ministers, Ministers as members. 
10 ស្មាស្ភារនៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាលមាៃ នាយររែឋមន្តៃតី ឧបនាយររែឋមន្តៃតី រទស្រែឋមន្តៃតី រែឋមន្តៃតី។ 
11 Khmer Times: Leading reforms in Cambodia’s government, January 17th, 2020, 

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/ 

 
12 ទំរ័រទី៩៨, របាយការណ៍ឃ្ល ំរមើល ៃិងការផ្តល់រិៃទុលទធផ្លនៃការបំររញ/អៃុវត្តៃ៍ររលៃរោបាយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីត្ិកាលទី៥, រដ្ឋយ ខុមដន្តហែល, រុមភៈ ២០១៩  

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/
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ង្យើខអាចសនាិដ្ឋា នបានថ្ន ង្បើង្ទុះបីជាចំននួសមាជិក្ននរាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ បានថ្យោ ខ
ង្រចើន ចនំួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលង្ៅដតបនតង្ក្ើនង្ឡើខែដែល។ ការបនតង្ក្ើនង្ឡើខននចំនួនមស្តនតីជាន់
ខ្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលនតីិកាលទី៦ ក្ជ៏ាមូលង្ហត មយួននការបដនាមបនទ ក្ចំណាយថ្វកិាជាតិរបចឆំ្ា ំ្ ខដែរ
។ តមចាបថ់្វកិាជាតិសរមាបក់ាររគបរ់គខ រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រោខថ្វកិាចំនួន ២,១ ពានោ់នែ ោល រអាង្មរកិ្
សរមាបរ់បាក្ង់្បៀរវតសស៍មស្តនតីរាជការ ក្ា ខឆ្ា  ំ២០២០។13 រាជរែាភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខ់
អភបិាលក្ិចចលាក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ការង្ក្ើនង្ឡើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ គឺមនិអាចបងាា ញអំពីរបសិទធភាព
ននក្ំដណទរមខប់ានង្ឡើយ រសបង្ពលដែលមានមតិរុិះគនង់្លើក្ង្ឡើខថ្ន “ង្មែឹក្នាជំំនានថ់្មីននវស័ិយសាធារណៈ
ង្ៅក្មព ជា ោ ខង្ហាចណាស់ រតូវមាន្ាតគ់នំិតដបបក្ំដណទរមខ ់ ង្លើក្សទួយការបង្ខកើតថ្មី និខទទួលយក្នូវ
ការផាល ស់បតូរ។ រង្បៀបែឹក្នាកំ្នលខមក្ដែលពឹខដ្ាក្ប គគលនិយម និខទកឹ្របាក្ន់ឹខមនិអាចអន វតតបានង្ទៀត
ង្ឡើយ”14។ 

អវីគួរក្តស់មាគ ល់ង្នាុះ គឺចនំនួស្តសតីក្ា ខសមាសភាពគណរែាមស្តនតី នខិមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាល
បានង្ក្ើនង្ឡើខក្ា ខអំឡ ខង្ពលននពីរនីតិកាលច ខង្រកាយង្នុះ។ រែាមស្តនតីរក្សួខក្ិចចការនារ ីបានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន «
រែាមស្តនតីជាស្តសតីបានង្ក្ើនង្ឡើខពី សូនយ ែល់ចំនួន០៣ រែាង្លខាធិការជាស្តសតីង្ក្ើនែល់ចំនួន៥៣ ង្ៅរតឹមឆ្ា ំ
២០១៩ ចំដណក្អន រែាង្លខាធិការជាស្តសតីបានង្ក្ើនលង្ឡើខពីចំនួន០២របូ ែល់៧០របូក្ា ខរយៈង្ពលែូច
ោា ។15 
2. ការបមខកើត្សាា បៃ័មរកា ចាំណុុះថ្ម ី

លទធ្លង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ ២០១៨ បានង្ធវើឲ្យក្មព ជាមានរែាសភាឯក្បក្ស 
ង្ដ្ឋយសារតំណាខរាស្តសតទខំ ១២៥ របូមក្ពគីណបក្សរបជាជនក្មព ជាដតមយួគត។់ ែំង្ណើ រការរែាដែល
អំណាចនតីិបញ្ញតទិខំមូលលរតូវ្តល់ឲ្យគណបក្សកានអ់ំណាច ដែលក្ពំ ខែកឹ្នាអំំណាចនតីិរបតិបតតិរតូវ
ទទួលបានការរុិះគនព់សីហគមនអ៍នតរជាតិ និខនាឲំ្យបាតប់ខត់ លយភាពអណំាចរវាខសាា បន័នីតបិញ្ញត ិនខិសាា បន័ 
នីតិរបតិបតតិ។ ង្នុះនឹខបង្ខកើតឲ្យមានការសខសយ័អំពីតមាល ភាព និខគណង្នយយភាពក្ា ខការង្របើរបាស់អំណាច
សាធារណៈ។ 

                                                           
13  Khmer Times: National Budget 2020 Approved, By Chea Vannak, November 27th , 2019; 

https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/ 

 
14Khmer Times: Leading reforms in Cambodia’s government, January 17th, 2020; 

https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/ 

15 Phnom Penh Post: Calls for more women in leadership positions, by Niem Chheng, 12 Mach 2020; ; 

https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions? 

 

https://www.khmertimeskh.com/664298/national-budget-for-2020-approved/
https://www.khmertimeskh.com/680458/leading-reforms-in-government/
https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions?
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ង្ៅនថ្ៃទី៦ ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៨ តមរយៈការង្សាើរបស់ង្ោក្នាយរែាមស្តនតីននរាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាល
ទី៦ រពុះមហាក្សរតក្មព ជា បានង្ចញរពុះរាជរក្តឹយសតីពកីារង្រៀបចំ និខការរបរពឹតតិង្ៅ ននឧតតមរក្ុមរបឹក្ា
ពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់។ ការបង្ខកើតសាា បន័ថ្មីង្នុះមានង្ោលបំណខង្លើក្សទួយរបបនង្ោបាយង្សរពីហ 
បក្សង្ៅក្មពជា ង្ោខតមមារត ១ ននរពុះរាជរក្តឹយ។ គណបក្សនង្ោបាយចនំួន ២០ ដែលបានចូលរមួ
ង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំតំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ ២០១៨ រតូវបានង្បើក្ឲ្យមានឱ្កាសកាល យជារបតិភូក្ា ខឧតតមរក្មុ
របឹក្ាង្នុះ។ គណបក្សនង្ោបាយចំននួ ១៦ រមួទខំគណបក្សរបជាជនក្មព ជា ក្ា ខចំង្ណាមគណបក្ស
នង្ោបាយចំននួ ២០ ដែលបានចូលរមួរបក្ួតរបដជខក្ា ខការង្បាុះង្ឆ្ា តឆ្ា  ំ២០១៨ បានចូលរមួ នខិកាល យជា
របតិភូគណបក្សក្ា ខឧតតមរក្មុរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ង្នុះ16។ របតិភូដែលបានចូលរមួក្ា ខឧតតមរក្មុ
របឹក្ាង្នុះរតូវបាន្តល់ឋានៈង្សមើង្ទសរែាមស្តនតី និខរែាមស្តនតី ង្ហើយមានភារក្ិចចចំបខ ែូចជា ការ្តួចង្្តើម គំនតិ ឬ
្តល់ង្ោបល់ង្លើការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ ឬង្សចក្តីរពាខចាប ់ ឬលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយ តតរបស់រាជរដ្ឋា ភ ិ
បាល និខការតមដ្ឋនការអន វតតចាប ់ នខិង្ោលនង្ោបាយរបស់រដ្ឋា ភបិាលទខំង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ នខិថ្នា ក្់
ង្រកាមជាតិ។ យនតការថ្មីង្នុះរតូវបានង្គវាយតនមលថ្ន ជាយនតការង្រៅសភាដែលទទួលធាត ចូលបដនាមពីគណ
បក្សនង្ោបាយ ង្ៅង្ពលសភាមានតំណាខរាស្តសតមក្ពគីណបក្សដតមយួ។ 

ថ្វកិាចំណាយរបស់ឧតតមរក្មុរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ជាថ្វកិារបស់ជាតិដែលសាិតង្ៅ
ង្រកាមខ្ទខច់ំណាយរបស់ទីសតីការគណរែាមស្តនត។ី មា ខង្ទៀត ឧតតមរក្មុរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ មាន
ង្លខាធិការដ្ឋា នង្ៅង្រកាមការរគបរ់គខរបស់នាយក្រែាមស្តនតី ង្ហើយរបធានង្លខាធិការដ្ឋា នង្នាុះរតូវចតត់ខំ
ង្ដ្ឋយនាយក្រែាមស្តនតី្ខដែរ។ ការបង្ខកើតយនតការថ្មីដែលមនិមានស័វយភាពថ្វកិា និខមានង្លខាធិការដ្ឋា ន
ង្រកាមការរគបរ់គខរបស់របម ខ្សាា បន័នីតិរបតិបតតិ នខិមនិ្តល់ឯក្រាជយភាពង្ពញង្លញែល់របតិភូគណបក្ស
ក្ា ខការបំង្ពញភារក្ិចចរបស់ខ្លួនង្ទ។ 

មា ខង្ទៀតការបង្ខកើតយនតការថ្មីង្នុះ ជំនួសយនតការសភា ង្ែើមបទីទួលយក្ធាត ចូលពគីណបក្សនង្ោ
បាយមនិមានអាសនៈក្ា ខសភា មនិទទួលបាននីតាន កូ្លភាពជាតំណាខពីរបជាពលរែាង្ឡើយ ង្រពាុះរបតិភូ
ននគណបក្សនង្ោបាយទខំង្នាុះមនិទនទ់ទួលបានង្សចក្តីទ ក្ចតិត ពីរបជាពលរែាតមរយៈការង្បាុះង្ឆ្ា ត
ង្ឡើយ។ 

ង្ទុះបីោ ខណា សាា បន័ដែលបានង្សាើង្ដ្ឋយនាយក្រែាមស្តនតី បង្ខកើតង្ឡើខង្ដ្ឋយរពុះរាជរក្ឹតយ ង្រកាយ
ការង្បាុះង្ឆ្ា តដែលទទួលបានការរុិះគនថ់្ន ខ្វុះការរបក្ួតរបដជខ មនិមាននិរនតភាពក្ា ខែំង្ណើ រការរបស់ខ្លួន
ង្ឡើយ ង្រពាុះវាបានពឹខដ្ាក្ង្លើការសង្រមចចិតតរបស់នាយរែាមស្តនតី។ ង្ោក្នាយរែាមស្តនត ីហ  ន ដសន ដថ្លខង្ៅ
ក្ា ខក្ិចចរបជ គំណៈរែាមស្តនតីង្ៅនថ្ៃទី ៧ ដខ្មថិ្ នា ឆ្ា  ំ ២០១៩ ថ្ន «នខឹមនិមានង្ទៀតង្ឡើយ ឧតតមរក្ុមរបឹក្ា

                                                           
16 Cambodia Daily: Cambodia Forms Supreme Council for Consultation and Recommendations, by Xinhua Net, 

September 7th, 2018; https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-
consultations-recommendations-140114/ 

 

https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-consultations-recommendations-140114/
https://english.cambodiadaily.com/news/cambodia-forms-supreme-council-for-consultations-recommendations-140114/
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ពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ ង្ៅអាណតតិង្រកាយ។ ង្ោក្ ន្ ស ីផាន អាក្នាពំាក្យរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានពនយល់
បដនាមថ្ន មូលង្ហត ចំបខមយួដែលជំរ ញឲ្យរបម ខ្រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាសង្រមចចិតតដបបង្នុះគឺង្ដ្ឋយសារដតក្នលខ
មក្ សមាជកិ្ឧតតមរក្មុរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់មយួចំនួន ហាក្ប់ានង្ែើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួន។17   

ការបង្ខកើតសាា បន័ឧតតមរក្ុមរបឹក្ាពិង្រោុះ និខ្តល់ង្ោបល់ មនិសាិតង្ៅង្រកាមបទបបញ្ញតិរែាធមមន ញ្ញ  
ែូចចការជាការបង្ខកើតសាា បន័សភាជាតិង្ឡើយ។  មា ខវញិង្ទៀត ង្បើង្ទុះបីជាង្ោលបំណខក្ា ខការបង្ខកើតសាា ប័
នង្នុះង្ែើមបងី្លើក្សទួយ និខបង្ខកើនរបសិទធិភាពរបបនង្ោបាយង្សរពីហ បក្សក្ា ខែំង្ណើ រការរែា តួនាទី និខការ
ទទួលខ្ សរតូវរបស់ឧតតមរក្មុរបឹក្ា និខសមាជកិ្របស់ខ្លួនមនិអាចទទួលបានឧតតមភាពែូចរែាសភា និខ
សមាជិក្រែាសភាង្ឡើយដែលង្ក្ើតង្ចញពីការង្បាុះង្ឆ្ា តង្ដ្ឋយរបជាពលរែា។ 

VI. ថ្វិកាថ្នន ក្់ជាត្ិមរោខចាំណាយឆ្ន ាំ ២០១៩   

រាជរដ្ឋា ភបិាល ននរែាសភានតីិកាលទ៦ី 
ង្ែើមបអីន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ក្ា ខឆ្ា ១ំ 
បានង្រោខចំណាយថ្វកិាថ្នា ក្ជ់ាតិ របមាណ 
៦.៤៤១ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្។ ថ្វកិាចំណាយ
ថ្នា ក្ជ់ាតិរតូវចំណាយជាអាទភិាពខ្ពស់ង្លើវស័ិយ
សខគមក្ិចច (២៨%) និខង្សែាក្ិចច(២៥%) ។ 

ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខខ្ណៈង្ពលែូចោា
នឹខនីតិកាលទ ី ៥ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្តល់អាទិ
ភាពចំណាយខ្ពស់ ង្លើវស័ិយង្សែាក្ិចចចបត់ខំពី
ង្ែើមនតីិកាលទ៦ី ។ វស័ិយង្សែាក្ិចចទទួលបានថ្វកិាចណំាយរបមាណដត ៩% ក្ា ខឆ្ា ទំី ១ នននតីិកាលទ ី៥ 
ប  ដនតទទួលបានរហូតែល់ ២៥% ក្ា ខឆ្ា ទំ១ី នននីតិកាលទី៦ ង្នុះ ង្ហើយដែលង្ក្ើនង្ឡើខ ១% បដនាមង្ទៀត ង្បើ
ង្ធៀបនខឹឆ្ា  ំ២០១៨ ។ ង្ដ្ឋយដឡក្ខ្ទខច់ំណាយមនិទនដ់បខដចក្បានធាល ក្ច់ ុះព ី៤៥% ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៤ ែល់
១៩% ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ដតតួរង្លខ្គឺបានង្ក្ើនង្ឡើខ ១% ្ខដែរ ង្បើង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ។ 

                                                           
17 http://www.rfi.fr/km/cambodia/hun-sen-with-new-law-in-gov-07-06-2019 
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ការដបងដចរថ្វិកាថាន រ់ជាត្ិ

រែឋបាលទូរៅ ការ រជាត្ិ ស្ៃតិសុ្ខ 
ៃិងស្ណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ

ស្ងាមរិចច រស្ែឋរិចច ចំណ្តយមិៃទាៃ់ដបងដចរ

វ ស័ិយថវកិាចំ ណាយ

2014 2015 2016 2017 ######## ######## ប្រែ រែួ ល 2014 #### 2016 2017 #### 2019 ប្រែ រែួ ល
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

រដ្ឋបាលទូទៅ 280.31 420.27 427.6 539.16     613.25 615.89    8.2 11 9.79 10.7 10 9.56 139.96 7.33 111.56 74.09 2.63

ការពារជាតិ សន្តិសុខ 
និ្ងសណាត ែ់ធ្នា ែស់ាធ្នរណៈ

468.17 610.27 711.05 860.38 ######## ######## 13.8 16 16.3 17.1 17 #####

142.1 100.78 149.33 141.04 104.87

សងគមកិចច 791.47 ######## ######## 1,439.02 ######## ######## 23.3 28 27.7 28.5 30 ##### 254.19 164 229.36 314.50 58.83

ទសដ្ឋកិចច 302.90 ######## ######## 1,349.16 ######## ######## 8.9 29 29.5 26.7 24 ##### 770.88 215.19 60.19 67.36 238.59

ចំណាយមិន្ទាន្ប់្ែងប្ចក ####### 608.82 728.35 858.9 ######## ######## 45.8 16 16.7 17 18 ##### -947.2 119.53 130.55 213.46 179.26

ចំណាយសរុែរមួ ####### ######## ######## 5,046.61 ######## ######## 100 100 100 100 100 100 359.91 606.81 680.99 810.46 584.18

 % នន្ ថវកិាសរាែ់ ឆ្ា ំនី្មួយៗ និ្ងការ ប្រែ រែួ ល កំទណើ ន្ថវកិារែ ចំឆ្ា ំ ជាលាន្ ដុ្លាា (USD)ជាលាន្ ដុ្លាា  (USD)  និ្ងការ ប្រែ រែួ ល

http://www.rfi.fr/km/cambodia/hun-sen-with-new-law-in-gov-07-06-2019
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ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្រោខនឹខខ្ចីរបាក្ព់ីនែគូអភវិឌ្ឍនប៍រង្ទស ក្ា ខក្រមតិ ១.៤០០ 
ោន SDR ឬ ង្សមើនឹខរបមាណជិត ២ពានោ់នែ ោល ររបដនាមង្ទៀត ង្ោខតមង្សចក្តរីពាខចាបស់តីពីហិរញ្ញ
វតា  សរមាបក់ាររគបរ់គខឆ្ា  ំ២០១៩ ។ គិតរតឹមដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៨ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានជំពាក្ប់ណំ ល
សាធារណៈពបីរង្ទស មានទកឹ្របាក្ស់រ បរបមាណ ៦.៨ ពានោ់នែ ោល រ រមួមាន ៤៨,៣ ភាគរយ បំណ ល
ចិន ២៩ ភាគរយជាបំណ លង្ទវភាគីង្្សខង្ទៀត ៩,១ ភាគរយ ជាបំណ លចស់ដែលក្ំព ខចរចង្ដ្ឋុះរសាយ 
៥,២ ភាគរយ ជំពាក្កូ់្ង្រ  ខាខតបូខ ៤,៤ភាគរយ ជំពាក្ជ់ប  ន និខ ៤ ភាគរយ ជាបំណ លង្ទវភាគី។18 

VII. មោលៃមោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលៃីត្ិកាលទ្ី៦ 

ង្ៅក្ា ខសមយ័របជ ំង្លើក្ទ ី ១ ននរែាសភានតីិកាលទ៦ី រាជរដ្ឋា ភបិាលដែលរតូវបានរែាសភាង្បាុះ
ង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតត បានដ្ឋក្ង់្ចញ ដ្ឋក្ជូ់នរែាសភានូវ ក្មមវធិីនង្ោបាយរបស់ខ្លួន ដែលគូសបញ្ហា ក្អ់ពំី
ការធានា ៤ ោ ខរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល សរមាបក់្មព ជាង្ៅក្ា ខនីតិកាលទី៦ ង្នុះ៖ 

ទ១ី៖ ការធានាការពារនូវសនតភិាព សាិរភាព សនតសិ ខ្ នខិស វតាភិាពភមូ/ិឃ  ំការការពារឯក្រាជយ
អធបិង្តយយ នខិបរូណភាពទកឹ្ែ។ី 

ទ២ី៖ ការធានាបនតជរំ ញអភវិឌ្ឍង្សែាក្ចិច-សខគមក្ា ខរគបវ់ស័ិយ ង្ដ្ឋយង្ផាត តអាទិភាពង្ៅង្លើការដក្
ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច ការពរខខឹបរសិាា នមា រក្ូង្សែាក្ិចច ការបនតង្ផាត តអាទិភាពខ្ពស់ង្ៅង្លើការវនិិង្ោគង្លើមូល
ធនមន សស ការង្លើក្ក្មពស់ និខការបង្ខកើនការវនិិង្ោគ ទខំការវនិិង្ោគសាធារណៈ ទខំការវនិិង្ោគឯក្
ជន និខការពរខកី្បរោិបនាហិ័រញ្ញ វតា ។ 

ទ៣ី៖ ការធានាបនតជរំ ញង្លើក្ក្មពស់ នខិដក្លមាជវីភាពរបស់របជាជន តមរយៈការ្តល់ែល់រសទប់
យ វជននូវការអបរ់ ំនិខការបណត ុះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈ ការជួយ ក្សិក្រក្ា ខការពរខីក្្លិតក្មម និខការរក្ទី
្ារលក្ក់្សិ្លង្ដ្ឋយនថ្លសមរមយ ការបនតែំង្ឡើខរបាក្ឈ់ាួល និខរបាក្អ់តារបង្ោជនង៍្្សខង្ទៀត រពម
ជាមយួនឹខការដក្លមាលក្េខ្ណឌ ការងារ និខការការពារអាជីពជូនក្មមក្រនិង្ោជិត ការបនតែំង្ឡើខង្បៀវតសរ ៍និខ
របាក្ង់្សាធននិវតតជូនមស្តនតសីាធារណៈរគបរ់បង្ភទ រពមទខំនិវតតជន និខអតីតយ ទធជន ការពរខីក្បណាត ញ
្គត់្ គខ ់និខការបញ្ច ុះនថ្លអគគសិនី ក្ែូ៏ចជាការខ្តិខ្ំបញ្ច ុះនថ្លទឹក្សាា ត ពិង្សសង្ៅតំបនជ់នបទ ។ល។ 

ទ៤ី៖ ការធានានូវស វតាភិាពសខគម នខិលំនខឹក្ា ខការរស់ង្ៅរបស់របជាជនទខំក្ា ខង្ពលបចច បបនា ក្ែូ៏ច
ជាង្ៅអនាគត តមរយៈការអភវិឌ្ឍ និខការពរខឹខរបពន័ធោពំារសខគម និខរបបសនតិស ខ្សខគមរបក្បង្ដ្ឋយរប
សិទធភាព និខចីរភាព ង្ដ្ឋយជួយ ោពំាររបជាជនរគបរ់បូ ពិង្សសអាក្រក្ីរក្ និខរក្ុមជនងាយរខង្រោុះ ពហីានិ
ភយ័នានា ង្ដ្ឋយមនិទ ក្របជាជនណាមាា ក្ ់ ទទួលការរខង្រោុះង្ដ្ឋយមនិមានការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ង់្នាុះង្ឡើ
យ។ 

                                                           
18 http://www.rfi.fr/km/cambodia/debt-khmer-gov-26-10-2018 
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ង្ៅក្ា ខក្ិចចរបជ គំណៈរែាមស្តនតងី្លើក្ទី ១ នននតិិកាលទ៦ី កាលពីនថ្ៃទី៦ ក្ញ្ហញ  ២០១៨ ង្ោក្នាយក្
រែាមស្តនត ីហ  ន ដសន បានដ្ឋក្ង់្ចញនូវការអន វតតយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទ ី៤ ដែលមានមូលដ្ឋា ន
ពីក្មមវធិីនង្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៦ី នខិជាមូលដ្ឋា នក្ា ខការង្រៀបចំ និខបង្ខកើតដ្នយ ទធ
សាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ា  ំ ២០១៩-២០២៣។ យ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទ ី ៤ គងឺ្ែើមបកី្ងំ្ណើ ន 
ការងារ សមធម ៌នខិរបសិទធភាព៖ ក្សាខមលូដ្ឋា នង្ឆ្ព ុះង្ៅចក្េ វស័ិយក្មព ជាឆ្ា  ំ២០៥០19។ 

ង្ោលនង្ោបាយ នខិក្ិចចការងារជាអាទិភាពដែលរដ្ឋា ភបិាលបានដចខ ឬសនាតមរយៈយ ទធ
សាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទី ៤ រតូវបានក្ំណតថ់្នមាន ៦ ដ្ាក្ធំៗរមួមាន៖ 
 

 សាូលននយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណ គឺការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ិចច 
 បរសិាា នរគបែណត បស់រមាបក់ារអន វតតយ ទធសាស្តសតទខំមលូ 
 ការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស 
 ការង្ធវើពិពិធក្មមង្សែាក្ិចច 
 ការអភវិឌ្ឍវស័ិយឯក្ជន នខិការងារ 
 ការអភវិឌ្ឍរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព និខបរោិបន័ា 

ដែលង្ៅក្ា ខង្នាុះ រដ្ឋា ភបិាលបានក្ំណតក់ារងារអាទិភាពរបស់ខ្លួន ដែលរតូវយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្អ់ន វតត
ក្ា ខនីតិកាលទី៦ ននរែាសភាង្នុះ។ ង្ោលនង្ោបាយដែលបានដបខដចក្ជា ៦ ដ្ាក្ធំៗ និខចណំ ចការងារ
អាទិភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាល រសបោា ទខំរសុខង្ៅង្ៅនឹខដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ (២០១៩-
២០២៣) ដែលសភានតីិកាលទី៦ បានអន មត័ កាលពីនថ្ៃទី១ ដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា  ំ២០១៩។ 

អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ ង្ៅក្ា ខយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទី ៤ រដ្ឋា ភបិាលបានសនាការ
អន វតតង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាុះ ង្ដ្ឋយមនិបានក្ណំតសូ់ចនាក្រចាស់ោស់ង្នុះង្ទ ង្ពាលគឺរដ្ឋា ភបិាល
បានសនាង្ដ្ឋយសរង្សរថ្ន «បនតអន វតត......» «ពរខខឹ......» «យក្ចតិតទ ក្ដ្ឋក្ង់្លើ.......» ជាង្ែើម។  

ចំដណក្ង្ៅក្ា ខដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត ិ (២០១៩-២០២៣) រដ្ឋា ភបិាល បានសង្សរអំពី                 
សូចនាក្រននការអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការងារអាទភិាពមយួចំននួ្ខដែរ ប  ដនតសូចនាក្រទខំង្នាុះមនិ
ទនម់ានភាពជាក្ោ់ក្ង់្ៅង្ឡើយ ង្ដ្ឋយមនិមានង្ោលង្ៅ ង្ពលង្វោ ឬមានចនំួនក្ំណតច់ាស់ោស់ ឬ
ង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខអរតណាមយួចាស់ោស់ង្នាុះង្ទ។  

ភាពមនិចាស់ោស់ននែំង្ណើ រននរាជរដ្ឋា ភបិាល ដែលង្ក្ើតង្ចញពីវបិតតនិង្ោបាយបនាទ បព់ីការ

                                                           
19 See details in the government 4th rectangular Strategy at: Royal Government of Cambodia: : “Rectangular 
Strategy”, for Growth, Employment, Equity and Efficiency: Building the Foundation Towards Realizing the 
Cambodia  vision 2050; Phase IV, of the Royal government of Cambodia of the 6th Legislature of the National 

Assembly, Phnom Penh, September 2018. http://iric.gov.kh/rectangular-strategy-phase-iv-in-khmer/ 
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រោំយគណបក្សឆ្ខំង្ៅក្មព ជាសង្ស្តងាគ ុះជាតិ និខការចបខ់្លួនរបធានគណបក្សង្នុះ ដែលង្ធវើឲ្យមានការរុិះគន់
ពីអនតរជាតិអាចរតូវបានង្គយល់ថ្ន ជាភាពសាទ ក្ង់្សទើររបស់រដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខការក្ណំតសូ់ចនាក្រចាស់ោស់
ក្ា ខការបំង្ពញង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន។ ្លប ុះពាល់ដ្ាក្ង្សែាក្ិចចដែលង្ក្ើតង្ចញពីង្សចក្តីសង្រមចចិតត
របស់សហភាពអឺរ   ប គឺជាក្តត ចមបខមយួ ដែលដ្ឋក្ដ់ែនក្ំណតែ់ល់្នទៈង្មាុះម តរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការ
តក្ដ់តខង្ោលនង្ោបាយដែលមានសូចនាការចាស់ោស់។ រសបង្ពលជាមយួោា ង្នុះដែរ ការអន វតតមយួ
ជំហានមតខៗ ដែលរតូវបានង្គង្ៅថ្ន «ជំហានគីខគក្»់ រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលបនតង្របើរបាស់ជារង្បៀបង្ែើមបកីារ
អភវិឌ្ឍក្ា ខអំឡ ខង្ពលមនិជាក្ោ់ក្ង់្នុះ។ ែូចង្នុះ ការង្របើរបាស់ «បនតពរខីក្ នខិពរខឹខបដនាម» នខិ « បនត
ង្លើក្សទួយ» ង្ៅក្ា ខការតក្ដ់តខង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួនរតូវបានង្របើរបាស់ ង្ែើមបបីញ្ហា ក្ប់ងាា ញអំពីការ
លទធ្លននអន វតត/បំង្ពញរបស់រដ្ឋា ភបិាល ដែលមនិអាចបានក្ំណតប់ានរបក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាព។ 

VIII. ការអៃុវត្តមោលៃមោបាយ៖ លទ្ធផល ៃិខបញ្ហា របឈ  

ខាខង្រកាមង្នុះជាការ្ល ុះបញ្ហច ំខង្ៅង្លើលទធ្ល ននការអន វតតជាក្ដ់សតខសរមាបង់្ោលនង្ោបាយ
នីមយួៗ ង្ដ្ឋយដ្ាក្ង្ៅង្លើសូចនាក្រ ឬលទធ្លនានាដែលបានរពំឹខទ ក្ង្ៅក្ា ខយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណ
ែំណាក្ក់ាលទ ី៤ ននអាណតតិទី៦ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ សូមបញ្ហា ក្់្ ខដែរថ្ន ង្ៅក្ា ខែំង្ណើ រការននការចខ
រក្ខរបាយកាណ៍ង្នុះង្យើខមានការរបឈម និខការខ្វុះនូវពត័ម៌ានមយួចនំួនដែលមនិមានក្ាខឯក្សារង្ោខ។ 
បញ្ហា ង្នុះនឹខអាចនាឲំ្យមានភាពខ្វុះខាត មយួចំននួទក្ទ់ិនង្ៅនឹខការបងាា ញនូវលទធ្ល ដែលបានង្ក្ើត
ង្ឡើខង្ដ្ឋយដ្ាក្ង្ៅតមសូចនាក្រនីមយួៗ ដែលបានក្ណំតង់្ៅក្ា ខដ្នការយ ទធសាស្តសត។ ការអធិបាយខាខ
ង្រកាមង្នុះរតូវបានដចក្ង្ចញង្ៅតមទរមខ ់ននយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទ ី៤ ដែលបានង្លើក្យក្
មក្ពិភាក្ាង្ៅក្ា ខរបាយការណ៍ង្នុះ ដែលមានជាអាទិ៍៖ 1) ការបង្ខកើនង្លបឿនដក្ទរមខអ់ភបិាលក្ចិច  2) បរ ិ
ោសាា នអន វតតយ ទធសាស្តសតទខំមូល  3) ការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស 4) ការង្ធវើពិពធិក្មមង្សែាក្ចិច  5) ការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយឯក្ជន និខការងារ  6)  ការអភវិឌ្ឍរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព និខបរោិបន័ា។ 

1. ការបមខកើៃមលបឿៃដក្ទ្រ ខ់អភិបាលក្ិចច 
ង្ៅក្ា ខការក្ំដណទរមខអ់ភបិាលក្ិចចង្នុះដ្នការយ ទធសាស្តសតរាជរដ្ឋា ភបិាលបានដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្

សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 
 ការដក្ទរមខ ់និខការង្លើក្ក្មពស់សមតាភាពសាា បន័ 
 ការពរខឹខភាពសាា តសាំង្ៅក្ា ខរែាបាលសាធារណៈ 
 ការពរខឹខរបសិទធភាពអន វតតការងារ 
 ការពរខឹខអភបិាលក្ចិចលាក្ា ខវស័ិយឯក្ជន 
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1.1. ការដក្ទរមខ ់នខិង្លើក្ក្មពស់សមតាភាពសាា បន័ 

រក្សួខ និខសាា បន័នានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល រតូវបានពរខឹខង្ៅង្លើភាពជាមាច ស់ ការទទួលខ្ សរតូវ 
និខគណង្នយយភាព សាមគគភីាព និខរតូវបានង្លើក្មពស់នូវសមតាភាព និខគ ណវ ឌ្ឍរិបស់មស្តនតីរាជការ្ខដែរ។ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ ចាប ់នខិលិខ្ិតបទដ្ឋា ន ង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ការងារ រក្មខ្ណឌ អភវិឌ្ឍមូលធន
មន សស នខិបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន ង្ែើមបងី្លើក្មពស់ការរគបរ់គខពត័ម៌ាន នខិទិនានយ័មស្តនតីរាជការសាធារណៈ។ 
ង្រកាយការង្បាុះង្ឆ្ា តជាតិឆ្ា  ំ២០១៨ រដ្ឋា ភបិាលបនតជំរ ញក្ំដណទរមខវ់មិជឈការ និខវសិហមជឈការង្ែើមបី្ តល់
អំណាចកានដ់តង្រចើនែល់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។ ជាលទធ្ ល គិតរតឹមដខ្ធាូ ឆ្ា  ំ ២០១៩ គណៈក្មាម ធិការជាតិ
សរមាបក់ារអភវិឌ្ឍតមដបបរបជាធិបង្តយយង្ៅថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) បានរបកាសថ្ន រដ្ឋា ភបិាល បាន
ង្រតៀមថ្វកិាជាខ ៣,៥ ពានព់ានោ់នង្រៀល (ជិត ៩០០ ោនែ ោល រ) សរមាបរ់ែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ ង្ៅទូ
ទខំរពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា ង្ែើមបអីភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នរបស់ខ្លួនសរមាបឆ់្ា ងំ្រកាយ។20 

សរមាបក់្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធ រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រោខរតូវបានបនតដក្ទរមខង់្លើចំណ ចមយួចំនួនែូច
ជា ការែឹក្នា ំនិខការរគបរ់គខ ការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស និខបង្ខកើនសមតាភាពរមួទខំដ្ាក្បង្ចចក្វទិា ការ
ង្លើក្ទឹក្ចិតតែល់រគសួារក្ខទព័ឲ្យរស់ង្ៅតមបង្ណាត យរពំដែនង្ែើមបដីថ្រក្ាបាននូវសនតិភាព និខស វតាិភាព 
ការបនតចូលរមួសក្មមភាពរបស់អខគការសហរបជាជាត ិ និខការចូលរមួសក្មមភាពោរំទការអភវិឌ្ឍ នខិ
អនតរាគមនក៍្ា ខង្ពលមានង្រោុះធមមជាតិ ង្្សខៗ ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ វស័ិយក្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធក្មព ជា មាន
ថ្វកិាសរ ប ៦០៤ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្។ សមយ ទធង្ោធាននរបតិបតតិការសង្ស្តងាគ ុះបនាទ ន ់ការក្សាខសនតិភាព 
និខការរបយ ទធរបឆ្ខំអំង្ពើង្ភរវក្មម រតូវបានង្ធវើង្ឡើខ ង្ែើមបធីានាថ្នក្ខទព័បានង្រតៀមខ្លួនង្ែើមបបីំង្ពញភារក្ិចច
របស់ពួក្ង្គង្ៅង្ពលចបំាច។់ សមយ ទធក្ខទព័ទខំង្នុះ ង្ទុះោ ខណាក្រ៏តូវទទួលរខការរុិះគនព់ីសមពន័ធមតិត
ង្ោក្ខាខលិចថ្ន ក្មព ជាក្ពំ ខរអិលចូលង្ៅជារណបរបស់របង្ទសចិនង្ៅក្ា ខតបំន។់ ការង្ចទរបកានង់្នុះ
បានង្ក្ើតង្ឡើខ បនាទ បព់ីមានការសង្រមចចិតតរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ក្ា ខការផាា ក្សមយ ទធង្ោធារមួោា ជាមយួ
សហរែាអាង្មរកិ្ និខការផាា ក្ជំនួយមន សសធមែ៌នទង្ទៀត ដែលង្ធវើង្ឡើខង្ដ្ឋយក្ខទព័សហរែាអាង្មរកិ្ង្ៅក្មព 
ជា។ ង្ដ្ឋយសារភាពតនតឹខនង្ោបាយន្ទក្ា ខ នខិការបង្ញ្ចញមតិរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការខ្ិតង្ៅជិត
របង្ទសចិនក្ា ខរយៈង្ពលប  នាម នឆ្ា កំ្នលខមក្ង្នុះ របង្ទសក្មព ជាបានសាិតង្ៅង្រកាមបញ្ហា ភមូសិាស្តសតនង្ោបា
យ។ ចិនបានក្សាខក្ពំខដ់្សម រទ និខទីតខំច ុះចតោនតអាកាសង្ៅង្ខ្តតង្កាុះក្ ខ ដែលរតូវបានអាក្

                                                           

20 Phnom Penh Post: Local administrations allocated $900M, By Mech Dara, date: 8th December 2019; 

https://www.phnompenhpost.com/national/local-administrations-allocated-900m?_ 

https://www.phnompenhpost.com/national/local-administrations-allocated-900m?_
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ជំនាញង្ោធាមយួចនំួនអុះអាខថ្ន បង្រមើែល់ង្ោលបណំខង្ោធាចិនជាជាខសរមាបស់ក្មមភាពពាណិជាក្មម 
និខសក្មមភាពស ីវលិ។21  

ក្ា ខរក្បខ្ណឌ ននក្ំដណទរមខវ់មិជឈការ និខវសិហមជឈការ គ.ជ.អ.ប ង្ផាត តជាសំខានង់្ៅង្លើក្ិចចការ
សាូលជាអាទិភាពចំននួ ៣ រមួមាន ទ១ី. ការបង្ខកើនមូលនធិឃិ ំ សងាក ត ់ទ២ី. ការង្្ទរម ខ្ងារ និខធនធានង្ៅឱ្យ
រែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ និខទី៣. ការដក្សរមួលរចនាសមពន័ធរគបរ់គខរបស់រែាបាលថ្នា ក្រ់ក្ុខ-រសុក្។ វឌ្ឍន
ភាពននការងារក្ដំណទរមខវ់មិជឈការ នខិវសិហមជឈការ ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ មានសមទិធ្ លសំខានរ់មួមាន ការដក្
សរមួលម ខ្ងារ នខិរចនាសមពន័ធរែាបាលរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  ការរបគល់ម ខ្ងាររគបរ់គខ និខ្តល់ង្សវាស ខាភបិា
លង្ៅឱ្យរែាបាលរាជធានីង្ខ្តត និខការបង្ខកើនថ្វកិា សរមាបដ់្ាក្អភវិឌ្ឍនែ៍ល់រែាបាលឃ ំ-សងាក ត។់ 

ទនទឹមនឹខង្នុះ ក្មមវធិីវមិជឈការរតូវបានរារាខំង្ដ្ឋយសារការ្តល់ង្សវាមនិសូវបានង្្លើយតបឲ្យរតូវង្ៅ
តមតរមូវការ របស់របជាពលរែា ខ្វុះការសរមបសរមួលសមរសបក្ា ខការ្តល់ង្សវាក្មម និខសមតាភាពរបស់ម
ស្តនតងី្ៅមានក្រមតិ។ វាគួរដតង្ផាត តង្លើការដក្ទរមខម់ស្តនតី្តល់ង្សវាបដនាមង្លើអវីដែលមានរសាបង់្ែើមបងី្ធវើក្ំដណ
ទរមខវ់ស័ិយសាធារណៈ។22   

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញអន រក្ឹតយ ច ុះនថ្ៃទី២១ ដខ្សីហា ឆ្ា  ំ២០១៩ សតីពីការង្្ទរធនធានបដនាម
ពីថ្វកិារែាជូនរែាបាលឃ ំ សងាក តស់រមាបច់ំណាយង្លើការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នចបព់ីឆ្ា  ំ២០២០ តង្ៅ។ ក្ា ខង្នាុះ 
រែាបាលឃ ំ សងាក តន់ីមយួៗនឹខទទួលបានថ្វកិាសរ បជាមធយមចំននួរបមាណ ១២២.០០០ ែ ោល រអាង្មរកិ្ 
ដែលក្ា ខង្នាុះថ្វកិាដ្ាក្អភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នមានចំនួនជាមធយមរបមាណជាខ ៧០.០០០ ែ ោល រអាង្មរកិ្ក្ា ខឆ្ា  ំ
២០២០ (ង្ក្ើនង្ឡើខង្ទវែខង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ ២០១៩) ង្ហើយថ្វកិាង្នុះនឹខង្ក្ើនង្ឡើខជាបនតបនាទ បង់្រៀខរាល់ឆ្ា ។ំ 
តមការបា នរ់បមាណរហូតែល់ឆ្ា  ំ ២០២៣ រែាបាលឃ ំ សងាក តន់ីមយួៗនឹខទទួលបានថ្វកិាសរ បជាមធយម
ចំនួនរបមាណ ១៩៣.០០០ ែ ោល រអាង្មរកិ្ ដែលក្ា ខង្នាុះថ្វកិាដ្ាក្អភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋា នមានចំននួជាមធយម
របមាណជាខ ១៣២.០០០ ែ ោល រអាង្មរកិ្។ 

ង្ទុះបីោ ខង្នុះក្ត ី រហូតមក្ែល់ែំណាក្ក់ាលង្នុះ ការដបខដចក្ថ្វកិាង្នុះង្ៅដតមនិទនច់ាស់អពំី
រង្បៀប ង្របើរបាស់ថ្វកិាទខំង្នាុះង្ៅថ្នា ក្ម់ូលដ្ឋា ន។ ទនទមឹនឹខង្នុះការបង្ខកើនថ្វកិាែល់ឃ ំ/សងាក ត ់ បានង្ធវើឱ្យ
មានការរពួយបារមភបដនាមង្ទៀតអំពីសមតាភាពរបស់ឃ /ំសងាក តង់្ៅមូលដ្ឋា នក្ា ខការរគបរ់គខថ្វកិា របក្ប 
ង្ដ្ឋយតមាល ភាពនិខមានគណនីភាពរគបរ់ោន។់ ង្គង្ៅដតមានការរពួយបារមភអំពីការពរខឹខការោរំទដ្ាក្ប
ង្ចចក្ង្ទស និខសមតាភាពែល់រែាបាលឃ ំ សងាក ត ់ ង្ែើមបធីានាឱ្យបានថ្ន រែាបាលឃ ំ សងាក តន់ីមយួៗអាច

                                                           
21 Kyodo News: Chinese Project in Cambodia raises alarms of Military build up, August 12th 2019; 

https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-
raises-alarms-of-military-build-up.html 
22 World Bank Report: Cambodia’s Cross –Cutting Reforms: Public Financial Management, Decentralization, 
and Public Administration Reform: Achievements, Coordination, Challenges and Next Steps, 2018, 
International Bank for Reconstruction and Development,  

https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-raises-alarms-of-military-build-up.html
https://english.kyodonews.net/news/2019/08/2a1e00ec3d97-focus-chinese-project-in-cambodia-raises-alarms-of-military-build-up.html
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រគបរ់គខ ចតដ់ចខ និខង្របើរបាស់ថ្វកិារបស់ខ្លួនរសបតមង្ោលការណ៍ និខនតីិវធិជីាធរមានរបក្បង្ដ្ឋយ
របសិទធភាព គណង្នយយភាព ង្្លើយតបង្ៅនឹខតរមូវការអភវិឌ្ឍនជ៍ាក្ដ់សតខង្ៅតមមលូដ្ឋា ននីមយួៗ និខ
ង្ដ្ឋយមានការចូលរមួតមដ្ឋនរតួតពិនតិយពីរបជាពលរែាង្ដ្ឋយផាទ ល់្ខដែរ។23 អវតតមានននរក្ុមរបឹក្ាឃ ំ
សងាក តព់ី គណបក្សរបឆ្ខំដែលរតូវបានង្គរោំយ ជាការបាតប់ខនូ់វយនតការ ែម៍ានសកាត ន ពលមយួ ង្ែើមបងី្ធវើ
ការរតួតពិនិតយអំពីរង្បៀបដែលថ្វកិារតូវបានចំណាយង្អាយបានរតឹមរតូវ។ បញ្ហា ង្នុះអាចនឹខមានកានដ់តធៃន់
ធៃរង្ៅង្ទៀត ង្ដ្ឋយសារដតរក្ុមរបឹក្ាឃ ំមូលដ្ឋា នខ្លុះបានយក្តួនាទីខ្លួនង្ៅបំង្រ ើសក្មមភាព និខ្លរបង្ោជន ៍
គណបក្សជាជាខ្លរបង្ោជនជ៍ាត។ិ 

ដ្ាក្ង្លើឧបសគគខាខង្លើ រែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិង្ៅដតព ំទនម់ានតួនាទី សិទធិអំណាច និខការទទួល
ខ្ សរតូវចាស់ោស់ ក្ា ខការ្តល់ង្សវាចបំាចជ់ាមូលដ្ឋា ននានាជូនរបជាពលរែាក្ា ខដែនសមតាក្ិចចរបស់ខ្លួន
រសបតមង្ោលការណ៍វមិជឈការ និខវសិហមជឈការរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលង្ៅង្ឡើយ។ ង្បើង្ទុះបីជា គ.ជ.អ.ប. 
តមរយៈង្លខាធិការដ្ឋា ន បានខ្ិតខ្ំសរមបសរមួល និខ្តល់ការោរំទទខំដ្ាក្បង្ចចក្ង្ទស និខហិរញ្ញ វតា ក្ា ខរ
យៈង្ពលជាង្រចើនឆ្ា កំ្នលខមក្ង្នុះែល់ រក្សួខ សាា បន័ពាក្ព់ន័ធនានា ង្ែើមបជីំរ ញែល់ការង្្ទរម ខ្ងារសមរសប
នានាង្ៅឱ្យរែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិក្ង៏្ដ្ឋយ ក្ក៏្ិចចការង្នុះង្ៅដតមានភាពយឺតោ វ និខសង្រមចបាននូវសមទិធ
្លតិចតចួង្ៅង្ឡើយ។ ង្នុះង្បើតមការង្លើក្ង្ឡើខរបស់រែាមស្តនតីរក្សួខមហាន្ទ ង្ោក្ ស ង្ខ្ខ ង្ៅក្ា ខក្ចិច
របជ ំង្លើក្ទ១ី៧ របស់ គ.ជ.អ.ប កាលពីរពឹក្នថ្ៃព ធ ទី២០ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា  ំ ២០១៩។24 ទនទឹមនខឹង្នុះដែរ ង្បើ
ង្ទុះបរីដ្ឋា ភបិាលបានដណនាមំតខង្ហើយមតខង្ទៀត ែល់អាជាា ធរថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិឱ្យង្ធវើការង្ដ្ឋយឯក្រាជយពី
នង្ោបាយ ង្គង្ៅដតសង្ខកតង្ឃើញថ្នរក្ុមរបឹក្ាឃ /ំសងាក តង់្ៅមូលដ្ឋា នខ្លុះ ង្ៅដតបនតង្ធវើសក្មមភាពង្ដ្ឋយ
សាត បដ់តការដណនាពំីថ្នា ក្ង់្លើង្ៅក្ា ខរចនាសមពន័ធនង្ោបាយរបស់ពួក្ង្គ ជាជាខង្ធវើសក្មមភាពជាក្ដ់សតខក្ា ខ
នាមជា  រដ្ឋា ភបិាលង្ៅមូលដ្ឋា ន។ 

ង្លើសពីង្នុះ ក្មមវធិីវមិជឈការរបស់រដ្ឋា ភបិាលតមរយៈអភបិាលក្ិចចដបបរបជាធបិង្តយយ បានរខ្ល
ប ុះពាល់ោ ខធៃនធ់ៃរ ពីការបាតប់ខរក្ុមរបកឹ្ាឃ /ំសងាក តង់្ៅមូលដ្ឋា នដែលជាបង់្ឆ្ា តង្ចញពី គណបក្សសស្តខគ
ជាត ិ ង្ហើយជំនួសមក្វញិង្ដ្ឋយរក្ុមរបឹក្ាឃ /ំសងាក តម់ក្ពីគណបក្សនង្ោបាយដែលមនិបានជាបង់្ឆ្ា ត។ 
ការែឹក្នារំបស់គណបក្សនង្ោបាយដតមយួ មនិមានត លយភាពរតួតពិនិតយង្ទ ង្ហើយរបពន័ធវមិជឈការទខំមូល
រតូវបានរគបរ់គខង្ដ្ឋយគណបក្សកានអ់ណំាច។ ង្ែើមបឱី្យការង្្ទរម ខ្ងារង្ៅឱ្យរែាបាលថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិកាន់
ដតទទួលមានរបសិទធភាព អន រក្ឹតយចំនួន ៤ រតូវបានសង្រមចដ្ឋក្ង់្ចញ ង្ហើយឲ្យអន វតតចបព់ីឆ្ា  ំ ២០២០ 
ង្នុះតង្ៅ។ 

                                                           
23 គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធបិតតយ្យតៅថ្នាក់តម្រកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) តបើកកិច្ចម្របជ ុំត ើកទី១៧, តោយ្៖ នាយ្កោានពត័៌ម្មនវិទា, 
November 20, 2019, https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262 
24 គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបម្របជាធបិតតយ្យតៅថ្នាក់តម្រកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) តបើកកិច្ចម្របជ ុំត ើកទី១៧ តោយ្ នាយ្កោានព័តម៌្មនវិទា 
November 20, 2019, https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262 

https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262
https://www.interior.gov.kh/news/detail/1262
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ដ្ាក្មយួននការក្សាខសមតាភាពននការរគបរ់គខថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ គឺបង្ខកើតឲ្យមានការោិល័យរចក្
ង្ចញចូលដតមយួ និខការោិល័យរបជាពលរែាង្ៅថ្នា ក្រ់ក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  នខិបានង្ធវើរបតិភូក្មមម ខ្ងារ្ដល់ង្ស
វារែាបាលចំនួន ២១១ របង្ភទ ង្សវាង្លើវស័ិយជំនាញចំនួន ១០ គតិមក្ែល់បំណាចឆ់្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ។ មក្
ែល់ង្ពលបចច បបនា ការោិល័យរចក្ង្ចញចូលដតមយួ ថ្នា ក្រ់ែាបាលរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ មានចនំួន១១៥ ក្ា ខ
ចំង្ណាមរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  ចនំួន ២០៣ ននរាជធានី ង្ខ្តតទខំ ២៥ ដែលក្ា ខង្នាុះរមួមានរែាបាលរក្ុខ ចំននួ
២៧ រែាបាលរសុក្ចំនួន ៧៤ និខរែាបាលខ្ណឌ  ចំននួ ១៤ ង្សមើនឹខ ៥៧% ននចំននួរែាបាលរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  
ទូទខំរបង្ទស25។ 

1.2. ការពរខខឹភាពសាា តសាំង្ៅក្ា ខរែាបាលសាធារណៈ  

ក្ា ខនីតិកាលទី៦ននរែាសភា រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតអន វតតដ្នការយ ទធសាស្តសតជាតិ «មនិហា ន មនិអាច 
និខមនិចខ»់ របរពឹតតអំង្ពើព ក្រលួយ តមរយៈសក្មមភាពអបរ់ ំបងាក រ ទបស់ាក ត ់នខិបស្តងាក ប។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនត
ពរខឹខ នខិពរខីក្ការ្សពវ្ាយជាសាធារណៈនូវពត័ម៌ានអំពីង្សវាសាធារណៈ លិខ្តិបទដ្ឋា នគតិយ តត ិ និខ
ឯក្សារង្ោលនង្ោបាយជាតិ និខយនតការអធិការក្ចិច និខសវនក្មម នខិជំរ ញការអន វតតយនតការទទួល
ពត័ម៌ានរតលបន់នការ្តក្ង់្សវាក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ។  បដនាមង្លើសពីង្នុះង្ទៀត រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹខជំរ ញឲ្យ
មានការចូលរមួពីរបជាជនក្ា ខែំង្ណើ រការននការអភឌិ្ឍនានា និខការអន វតតរក្មសីលធមក៌ារងារ និខង្ោល
ការណ៍វសិមតិភាពម ខ្ងារ នខិទំនាស់្លរបង្ោជនក៍្ា ខម ខ្ងារសាធារណៈ។ 

ក្ា ខង្ោលបំណខបងាា ញពកី្ចិចខ្ំរបឹខដរបខរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ ង្ៅង្ែើមឆ្ា ំ
២០១៩ ង្មបញ្ហា ការក្ខរាជអាវ ធហតាង្ខ្តត រតនគិរ ីនិខសាខការរខង្ខ្តត ក្ណាត ល រតវូបានសាធារណជនដ្ឋក្់
ការសខសយ័ ថ្នអាចជាបព់ាក្ព់ន័ធនឹខអំង្ពើព ក្រលួយ ង្រកាយង្ពលបង្ងាា ុះវងី្ែអូង្លើបណាត ញសខគម បងាា ញអំពី
ង្របើរបាស់រទពយសមបតតែិង៏្រចើនសនធឹក្សនាធ បរ់បស់ខ្លួន។ អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ (ACU) បានង្បើក្ការ
ង្ស ើបអង្ខកតង្លើក្រណីទខំពីរខាខង្លើ។ លទធ្ លននការង្ស ើបអង្ខកតរបស់អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ បាន
ឲ្យែឹខថ្ន ក្រណីខាខង្លើមនិដមនជាក្រណីបទង្លមើសព ក្រលួយង្ទ គឺការសំដញខរទពយសមបតតិរបស់ខ្លួន ប  ដនតង្ម
បញ្ហា ការក្ខរាជអាវ ធហតាង្ខ្តត រតនគិរ ី រតូវបានរពុះមហាក្សរត ង្ចញរពុះរាជរក្តឹយល បង្ ម្ ុះង្ចញពីរក្ប
ខ្ណឌ ក្ខង្ោធពលង្ខ្មរភូមនិទ្ខដែរ។26 

សនទសសនន៍នការយល់ង្ឃើញពីអំង្ពើព ក្រលួយរបស់អខគការតមាល ភាពអនតរជាតិ គឺជាសូចនាក្រក្រមតិ
សក្ល្នម ខ្ ទក្ទ់ខនឹខអំង្ពើព ក្រលួយង្ៅក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ ង្ដ្ឋយបងាា ញពីក្រមតិននអំង្ពើព ក្

                                                           
25 រដ្ឋបាលខេត្តកំពត្ ខរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលក្ារងារឆ្ាំ  ២០១៩ និងខលើកទិ្សខ ាក្ារងារឆ្ាំ ២០២០ ននក្ារអនុវត្តក្ារងារច្ចកខចញ
ចូលតត្មួយ និងក្ារិយាលយ័ច្បជាពលរដ្ឋ រដ្ឋបា តេតតកុំពត https://www.interior.gov.kh/report/detail/4379 ,  February 24, 2020 

26 ង្មPMង្ខ្តតរតនៈគិររីតូវបានរពុះមហាក្សរតង្ចញរពុះរាជរក្តឹយល បង្ ម្ ុះង្ចញពីរក្បខ្ណឌ ក្ខង្ខ្មរភូមនិទនថ្ៃង្ៅរ ៍ទី9 ដខ្ក្ មភៈ ឆ្ា  ំ2019  
https://postnews.com.kh/local/412593 

https://www.interior.gov.kh/report/detail/4379
https://postnews.com.kh/local/412593
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រលួយរបចឆំ្ា រំបស់របង្ទសជាង្រចើនជ ំវញិពិភពង្ោក្។ ង្ោខតមលទធ្ លសនទសសនក៍្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ បាន
បងាា ញថ្ន របង្ទសក្មព ជាទទលួបាន ២០ពនិទ  ង្លើពិនទ អតិបរមា ១០០ គឺជាពិនទ ែដែលង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ។ 
ក្មព ជាឈរង្ៅចំណាតថ់្នា ក្ទ់ ី ១៦២ ក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទស និខដែនែីសរ បចនំួន ១៨០ ដែលរតូវបានដ្ឋក្់
បញ្ចូ លក្ា ខការវាយតនមល។ ង្ៅក្រមតិតំបន ់ របង្ទសក្មព ជាបនតសាិតក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គទី
៣ ង្ៅតំបនអ់ាស ីបា ស ីហវិច ង្ៅង្លើដតរបង្ទសអាហវហាគ នីសាា ន នខិកូ្ង្រ  ខាខង្ជើខដតប  ង្ណាណ ុះ ង្ហើយក្ជ៏ា
របង្ទសមានពិនទ ទបជាខង្គបំ  ្តក្ា ខតំបនអ់ាសា ន្ខដែរ27។ 

លទធ្លង្នុះបានបញ្ហា ក្ប់ដនាមថ្ន ក្មព ជាសង្រមចបាននូវលទធ្លជាក្ោ់ក្ម់យួចំនួនង្ហើយ ែូចជា 
ភាពរបង្សើរង្ឡើខននការង្ក្ៀរគរធនធាន និខក្ំដណលមាការ្តល់ង្សវាសាធារណៈ។ ង្បើង្ទុះបីមានការរបង្សើរ
ង្ឡើខ រដ្ឋា ភបិាលង្ៅដតមនិទនទ់ទួលបានង្ជាគជយ័ក្ា ខការផាល ស់បដូរទសសនៈយល់ង្ឃើញជារមួរបស់អាក្
ជំនាញនិខធ រជនង្នាុះង្ៅង្ឡើយ ជាពិង្សសជ ំវញិបញ្ហា អំង្ពើព ក្រលួយរទខរ់ទយធំ នខិអំង្ពើព ក្រលួយដ្ាក្ន
ង្ោបាយ។ បដនាមពីង្នុះង្ទៀតនាង្ពលថ្មីៗង្នុះ បញ្ហា បទង្លមើសរបូីយបណណ  (ោខល យ) ក្ំព ខង្ក្ើតមានង្ៅក្មព 
ជា ង្ហើយរតូវបានង្គវាតនមលថ្នមានទំនាក្ទ់នំខនខឹអំង្ពើព ក្រលួយ្ខដែរ។ របង្ទសក្មព ជាង្ៅដតទទួលបាន
ពិនទ ទបខាល ខំ ក្ា ខសនទសសនស៍ដីពីនីតិរែារបស់គង្រមាខយ តតធិមព៌ិភពង្ោក្ (WJP) នខិគង្រមាខននភាពង្្សខោា
ននរបជាធិបង្តយយ (VDEM) ដែលវាស់ដវខពីក្ិចចខ្ិតខ្ំរបខឹដរបខរបស់របង្ទសនីមយួៗក្ា ខការដក្លមានីតិរែា 
និខការអភវិឌ្ឍលទធិរបជាធបិង្តយយ។ 

ចំដណក្ឯអាក្ឃ្ល ងំ្មើល និខតមដ្ឋនបញ្ហា សខគមបានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន បញ្ហា របយ ទធរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្
រលួយង្ៅក្មព ជា គឺបានអន វតតមនិបានទូលំទូោយ និខង្ពញង្លញង្ៅង្ឡើយ ង្ពាលពឹខដ្ាក្ង្លើពាក្យបណតឹ ខ 
និខអន វតតបានដតង្លើមស្តនតីថ្នា ក្ង់្រកាមរសបង្ពល ដែលទំហំរទពយសមបតតិរបស់មស្តនតីនង្ោបាយធំៗដតខដតរតូវ
បានទទួលរខការរុិះគនព់ីសាធារណជនមនិរតូវបានង្គយក្មក្ង្ធវើការង្ស ើបអង្ខកត។ ង្បើង្ទុះបីជាមានសក្មម
ភាពរបឆ្ខំ និខបស្តងាក បបទង្លមើសព ក្រលួយរបស់អខគភាពរបឆ្ខំអំង្ពើព ក្រលួយ(ACU) នាង្ពលក្នលខមក្ង្នុះ 
សក្មមភាពទខំង្នាុះង្ៅមនិទនង់្្លើយតបង្ៅនឹខទំហនំនអំង្ពើព ក្រលួយ ដែលរបរពឹតតង្ឡើខង្ដ្ឋយមស្តនតីរាជការ
ទខំស ីវលិ និខង្ោធាង្ៅង្ឡើយង្ទ28។ 

្ទ យពីការង្លើក្ង្ឡើខខាខង្លើ អាក្នាពំាក្យរាជរដ្ឋា ភបិាលយល់ថ្ន សាា នភាពននការរបយ ទធរបឆ្ខំ
អំង្ពើព ក្រលួយង្ៅក្មព ជាកានដ់តមានភាពលារបង្សើរង្ឡើខ ប  ដនតង្ោក្ក្ទ៏ទួលសាគ ល់្ខដែរថ្ន វាមនិទនអ់ស់
ង្ៅង្ឡើយង្ទ។ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានង្បតជាា ចតិតក្ា ខការង្បាសសមាា តអំង្ពើព ក្រលួយង្នុះង្ដ្ឋយមានទខំការ

                                                           
27 សនទសសនន៍នការយល់ង្ឃើញពីអងំ្ពើព ក្រលួយ២០១៩, 23 JAN 2020 https://www.ticambodia.org/cpi2019/ 

 
28 Also see in: The Diplomat: The Truth About Cambodia’s So-Called Corruption Crackdown, by David Hutt, 

August 28th 2019;  https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-
corruption-crackdown/ 

https://www.ticambodia.org/2020/01/23/
https://www.ticambodia.org/cpi2019/
https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-corruption-crackdown/
https://thediplomat.com/2019/08/the-truth-about-cambodias-so-called-corruption-crackdown/
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បស្តងាក ប និខការបណត ុះនូវវបបធមស៌ ចរតិ និខតមាល ភាព។ ការខ្វុះខាតននការពរខឹខអន វតតចាប ់ និខភាពទន់
ង្ខ្ាយង្ៅក្ា ខរបពន័ធយ តតិធម ៌ បក្សពកួ្និយម ក្ែូ៏ចជាក្ខវុះខាតននគណង្នយយភាពង្ៅក្ា ខរបពន័ធនង្ោបាយ 
គឺជាបញ្ហា សំខាន ់ ដែលរមួចំដណក្ែល់ការអសមតាភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការល បបំបាតអ់ំង្ពើព ក្រលួយ
ង្នុះ។ 

1.3. ការពរខខឹរបសិទធភាពអន វតតការងារ 

ការបនតែំង្ឡើខង្បៀវតស និខរបាក្ង់្សាធនិវតត ជូនមស្តនតរីាជការស ីវលិ និខក្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធរតូវបាន
រាជរដ្ឋា ភបិាលចតទ់ ក្ថ្នជាដ្ាក្មយួននង្ោលនង្ោបាយពរខឹខរបសិទធភាពអន វតតការងារ្ខដែរ។ ង្ហើយ
ការង្ធវើរបតិភូក្មមតមរយៈយនតការវមិជឍការ និខសហវជិឍការចំង្ពាុះសាា បន័របស់ជាតិរគបក់្រមតិង្ៅង្លើ
អំណាចម ខ្ងារ ធនធាន ង្ែើមបទីទួលបានសវ័យភាពសមរសបក្រ៏តូវបានង្គង្ធវើង្ឡើខដែរ។ រដ្ឋា ភបិាលនឹខដ្ឋក្់
អន វតតនូវរបពន័ធតមដ្ឋន និខវាយតនមលដែលមានសូចនាក្រចាស់ោស់ក្ាខការងាររគបរគខសាា បន័សាធារ
ណៈ។ ង្ទុះោ ខណា ការប  នប ខខាខង្លើរតូវបានង្គអុះអាខថ្ន មានចំណ ចង្ខ្ាយង្រចើនង្ៅង្ឡើយ ង្ហើយ 
មនិទនម់ានរបសិទធភាពរគបរ់ោនង់្ៅង្ឡើយង្ទ។ ង្ពាលគឺរតូវង្គសង្ខកតង្ឃើញថ្នរបពន័ធរដ្ឋា ភបិាលបចច បបនា
ង្ៅដតរតូវបានបនតរតួតរតង្ដ្ឋយអាក្នង្ោបាយ ង្ហើយរបពន័ធរបស់រែាក្រ៏តូវបានង្គង្របើង្ធវើជាឧបក្រណ៍នង្ោ
បាយោ ខខាល ខំកាល ្ខដែរ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលង្លើក្ក្មពស់ង្សវាយ តតិធម ៌ ង្ដ្ឋយបង្ខកើនរបសិទធិភាពការងាររបស់មស្តនតីអន វតតចាប ់
ពរខឹខជំង្នឿទ ក្ចិតតពសីាធារណជន នខិរបយ ទធរបឆ្ខំនខិអំង្ពើរអយ តតិធមង៌្ៅក្ា ខសខគម តមរយៈការពរខឹខ
ការអន វតតចាបឲ់្យបានរតមឹរតូវ ការពរខឹខនូវភាពសាា តសាំ និខរក្មសីលធមវ៌ជិាា ជីវៈរបស់មស្តនតីក្ា ខការអន វតត
ចាប ់ ការពរខឹខយនតការវនិយ័ការងារ ការង្ធវើទំង្នើបក្មមរែាបាលយ តតិធម ៌ ការង្លើក្ក្មពស់ការ្តល់ង្សវាចាប ់
និខការពរខឹខ នខិដក្លមាយនតការង្ដ្ឋុះរសាយវវិាទជាង្ែើម។  

ង្ែើមបងី្ធវើឱ្យរបង្សើរង្ឡើខនូវរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្ា ខរបង្ទស រក្ុមង្មធាវរីបស់រដ្ឋា ភបិាលរតូវបានបង្ខកើត
ង្ឡើខ និខសាិតង្ៅង្រកាមការដណនាផំាទ ល់របស់នាយក្រែាមស្តនតីង្ែើមបី្ តល់ការោរំទដ្ាក្ចាបែ់ល់ជនរក្ីរក្។ 
ក្ិចចខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខង្នុះរតូវបានង្គរុិះគន ់ថ្នជាការង្រជៀតដរជក្ចូលរបស់អាក្នង្ោបាយង្ៅក្ា ខរបពន័ធយ តតធិម៌
បចច បបនាពីង្រពាុះង្មធាវទីខំង្នុះអាចង្របើរបាស់ទំនាក្ទ់ំនខរបស់ពួក្ង្គជាមយួនាយក្រែាមស្តនតីង្ែើមបងី្អាយមាន
អំណាចនខិឥទធពិលង្លើង្សចក្តីសង្រមចរបស់ត ោការ។ 

ង្លើសពីង្នុះង្ទៀត ែំង្ណើ រការននរបពន័ធយ តតិធមក៌្មព ជានាង្ពលបចច បបនា ង្ៅដតបខកក្តីក្ខវល់ែធ៏ំង្ធខង្ៅ
ង្ឡើយ។ ក្ខវុះឯក្រាជយភាពរបស់ត ោការង្ដ្ឋយសារដតឥទធិពល ននរបពន័ធនង្ោបាយ រតូវបានង្គអុះអាខថ្ន
ជាបញ្ហា គនលឹុះដែលង្ធវើឱ្យអនតរាយែល់របពន័ធយ តតធិមង៌្ៅក្មព ជា។ អំង្ពើព ក្រលួយ នខិក្ខវុះការទ ក្ចតិតពីរបជា
ជនក្រ៏តូវចក្ឬ់សក្ា ខរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្មព ជា្ខដែរ។ ង្ោក្ ណាន ់ ង្សររីត័ា អាក្សរង្សរបល ក្នង្ោបាយ 
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និខអាក្សក្មមក្ា ខការជដជក្បញ្ហា នង្ោបាយបានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន «របជាពលរែាមនិង្ជឿជាក្ង់្លើការអន វតតចាប ់
និខរបពន័ធយ តតិធមង៌្ៅក្មព ជាង្ទ»។29  

1.4. ការពរខខឹអភបិាលក្ចិចលាវស័ិយឯក្ជន 

ទក្ទ់ខនខិវស័ិយឯក្ជន រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខសិក្ា នខិង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ ង្ោលនង្ោបាយង្លើក្
ក្មពស់អភបិាល និខការទទួលខ្ សរតូវដ្ាក្សខគម និខបរសិាា ន(Corporate’s social and 
environmental responsibility) ង្ែើមបចូីលរមួង្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា សខគម បរសិាា ន និខតនមលវបបធម។៌ ង្ែើមបី
ការពារសិទធិ និខស វតាិភាពអតិថ្ិជន រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញង្រៀបចំ និខអន មត័ចាបស់តីពីការការពារអតិថ្ិជន 
(Consumer Protection Law)។ ង្ៅក្ា ខវស័ិយឯក្ជនក្ា ខរបពន័ធជា្លូវការ ែូចជាង្ៅក្ា ខង្រាខចរក្កាតង់្ែរ
សង្មលៀក្បំពាក្ ់និខដសបក្ង្ជើខ ការខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខក្ា ខការដក្លមាមយួចំននួរតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខ ង្ហើយចំណ ច
ដក្លមាមយួចំននួរតូវបានដ្ឋក្ចូ់លង្ៅក្ា ខចាបស់តីពីការងារ ង្ែើមបធីានាថ្នសិទធិការងាររតូវបានង្ោរព និខក្មម
ក្រមានសិទធិចូលរមួវភិាគទនក្ា ខមូលនធិិសនតិស ខ្សខគម ដែលពួក្ង្គអាក្ទទួលបានរតលបម់ក្វញិ នូវការ
ធានារា បរ់ខដ្ាក្ស ខ្ភាពរបស់ពួក្ង្គ។ 

ង្ទុះោ ខណា សិទធកិ្មមក្រង្ៅក្ា ខវស័ិយកាតង់្ែរសង្មលៀក្បំពាក្ ់នខិដសបក្ង្ជើខបានរបឈមនខឹបញ្ហា
សំខាន់ៗ មយួចនំួនែូចជា៖ របាក្ដ់ខ្ក្មមក្រង្ៅដតទប ការង្ធវើការង្លើសង្មា ខង្ដ្ឋយោម នរបាក្ឈ់ាួល ដែលរតូវ
បានង្គសង្ខកតង្ឃើញង្ក្ើតមានង្ឡើខបនាទ បព់ីការង្បាុះង្ឆ្ា តឆ្ា  ំ ២០១៨ ។ បញ្ហា ង្នុះបនតង្ក្ើតង្ឡើខកានដ់ត
ធៃនធ់ៃរដថ្មង្ទៀត ង្ដ្ឋយសាររដ្ឋា ភបិាលប  នប ខង្ធវើឱ្យតួនាទីរបស់សហជីពច ុះង្ខ្ាយតមរយៈការដបខដចក្ 
និខរគបរ់គខរវាខសហជីពក្មមក្រឯក្រាជយ និខសហជីពដែលោរំទង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល។30 បណតឹ ខង្ៅត ោការ
ដែលង្ចទរបកានង់្មែឹក្នាសំហជីពង្ៅដតបនតង្ក្ើតមាន ជាពិង្សសបណតឹ ខរបឆ្ខំង្មែឹក្នាសំហជពីឯក្រាជយ
សំខាន់ៗ មយួចនំួន។  

សរមាបរ់បាក្ឈ់ាួលអបបបរមាឲ្យក្មមក្រ ឆ្ា  ំ២០១៩  រក្សួខការងារក្ំណត ់១៨២ ែ ោល រ នខិរតូវ
ង្បើក្ជា ពីរែខក្ា ខមយួដខ្ ដែលង្ក្ើនង្ឡើខចំនួន ១២ ែ ោល រ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ដែលមានរតមឹដត 
១៧០ ែ ោល រក្ា ខមយួដខ្។ ង្ទុះមានការង្ក្ើនង្ឡើខជាខឆ្ា  ំ២០១៨ ក្តី ចំននួរបាក្ឈ់ាួលអបបបរមាង្នុះមនិរតូវ
បានទទួលការសាទរពីរគបស់ហជីព និខសខគមស ីវលិឃ្ល ងំ្មើលសិទធិការងារង្ៅក្មព ជាង្នាុះង្ៅង្ឡើយង្ទ 
ង្ដ្ឋយសារពួក្ង្គបានវាយតនមលថ្នរបាក្ឈ់ាួល ១៨២ ែ ោល រអាង្មរកិ្ ក្ា ខមយួដខ្ មនិទនង់្្លើយតបនឹខតរមូវ

                                                           
29 Quoted by Asia Times: The injustice of Cambodian justice, by David Hutt, May 17th , 2019;  

https://asiatimes.com/2019/05/the-injustice-of-cambodian-justice/ 
30 Some Independent worker unions are placed in the government back list, as part of the Color revolution, to 
over thrown the government.  

https://asiatimes.com/2019/05/the-injustice-of-cambodian-justice/
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ការជីវភាពរស់ង្ៅពិតរបាក្ែរបស់ក្មមក្រង្ទ។31 មារត១០៤ ននចាបស់ដីពីការងារដចខថ្ន របាក្ឈ់ាួលក្មមក្រ 
ោ ខង្ហាចណាស់ រតូវរា បរ់ខក្មមក្រនិង្ោជិក្ រគបរ់បូឲ្យមានក្មពស់ជីវភាពសមរមយង្ៅតមង្សចក្ដីនថ្លថ្ាូរ
របស់មន សស។ 

គិតរតឹមឆ្ា  ំ ២០១៩ ង្បឡាជាតិរបបសនតិស ខ្សខគមននរបង្ទសក្មព ជាទទួលបានពានរងាវ នច់ំនួន ៤
ង្លើក្រចួមក្ង្ហើយ ពីសមាគមសនតិស ខ្សខគមអាសា ន (ASSA)  ង្លើក្ទី(១) ពានរងាវ នអ់ខគភាពង្្ាើម ក្ា ខការ
អន វតត របបសនតិស ខ្សខគមដ្ាក្ហានិភយ័ការងារ របក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាពខ្ពស់ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៥ ង្លើក្ទី(២) 
ពានរងាវ នង់្្ាើមសតីពីការរគបែណត បដ់្ាក្ការធានារា បរ់ខរបបសនតិស ខ្សខគមរបក្បង្ដ្ឋយរបសិទធភាពខ្ពស់ង្ៅ
ឆ្ា  ំ ២០១៦ ង្លើក្ទ(ី៣) ទទួលបានពានរងាវ ន ់ សតីពកីារ្តល់ង្សវាលាសរមាប ់ របបដថ្ទសំ ខ្ភាពង្ៅឆ្ា ំ
២០១៨ ង្ៅរបង្ទសង្វៀតណាម នខិង្លើក្ទី(៤) ពានរងាវ នស់តីពីការ្តល់ង្សវាធានារា បរ់ខ ស ខ្ភាពសរមាបម់
ស្តនតីរាជការ អតីតមស្តនតីរាជការ និខអតតីយ ទធជនង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ (Health Care Scheme for Public 
Employees, Former Civil Servants, and Veterans)របង្ទសរពុយង្ន ។32 

ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ ង្នុះចាបស់តីពីរបបសនតិស ខ្សខគមថ្មីរតូវបានរបកាសឱ្យង្របើរបាស់ ដែលរគបែ
ណត បង់្ៅង្លើការោពំារចំនួន ៤ដ្ាក្ រមួមាន (១)ដ្ាក្របាក្ង់្សាធន (២)ដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាព (៣)ដ្ាក្ហានភិយ័
ការងារ និខ (៤)ដ្ាក្នកិ្មមភាពការងារ សរមាបប់ គគលដែលសាិតក្ា ខវស័ិយសាធារណៈ ប គគលដែលសាិតង្រកាម
ចាបស់តីពីការងារ រមួទខំប គគលិក្្លូវអាកាស នាវាសម រទ និខអាក្បង្រមើតម្ទុះ រពមទខំប គគលសវ័យនិង្ោជ
ន៍្ ខដែរ។33 ប  ដនតចាបង់្នុះរតូវបានទទួលរខការរុិះគនថ់្ន មនិបាន្លខកាតក់ារពិង្រោុះង្ោបល់ឲ្យបានទូលំ
ទូោយពភីាគីពាក្ព់ន័ធជាពិង្សសអខគការសខគមស ីវលិ និខសហជីពដែលង្ធវើក្ំព ខង្ធវើការតមដ្ឋន និខឃ្ល ំ
ង្មើលសិទធិង្សរភីាព និខការពារអតារបយង្ោជនរ៍បស់ក្មមក្រ។ ង្បឡាជាតិរបបសនតសិ ខ្សខគម (ប.ស.ស) 
ក្នលខមក្បាន និខក្ំព ខអន វតតនូវរបបសនតិស ខ្សខគមចនំនួ ២ គឺដ្ាក្ហានិភយ័ការងារ និខដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាព 
ដែលចបត់ខំ ពីឆ្ា  ំ២០១៩ មក្របបសនតិស ខ្សខគមទខំពីរង្នុះ បានរគបែណត បទ់ខំក្មមក្រនិង្ោជិត នខិ
មស្តនតីសាធារណៈ។  

                                                           
31 របាក្ឈ់ាួលអបបបរមាក្ា ខឧសាហក្មមកាតង់្ែរនខឹរតវូបានែំង្ឡើខែល់១៨២ែ ោល រអាង្មរកិ្ង្ៅឆ្ា ២ំ០១៩, ហ  ល រសមី, 05 ត ោ 2018, 
https://khmer.voanews.com/a/cambodia-set-a-new-minimum-wage-for-garment-workers-in-2019/4601462.html 

 
32 របតិភូ ននង្បឡាជាតិរបបសនតិស ខ្សខគមក្មព ជា ចូលរមួក្ចិចរបជ សំមាគមសនតសិ ខ្សខគមអាសា នង្លើក្ទី៣៦ ង្ៅរបង្ទសរប ុយង្ណ 

ង្ដ្ឋយ៖ Roeun Setharun, ង្ចញ្ាយ៖ នថ្ៃ អងាគ រ ទី ១៧ ដខ្ ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៩, https://bit.ly/2KZar4H 

33 ឯក្ឧតតមបណឌិ ត អ ិិត សំង្ហខ រែាមស្តនតរីក្សួខការងារ នខិបណត ុះបណាត លវជិាា ជវី: បានង្កាតសរង្សើរ នខិវាយតនមលខ្ពស់ចងំ្ពាុះ លទធ្លការងារ
ដែល ប.ស.ស សង្រមចបានក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ ក្នលខមក្ង្នុះ ង្ដ្ឋយ៖ Roeun Setharun, ង្ចញ្ាយ៖ នថ្ៃ ស រក្ ទ ី១៧ ដខ្ មក្រា ឆ្ា  ំ២០២០, 
https://bit.ly/35w8sP3 

 

file:///D:/SEAN%20BUNRITH/COMFREL%20Documents/COMFREL_Programe/SEAN%20BUNRITH/COMFREL%20Documents/COMFREL_Programe/Government%20Watch/2019/Content%20for%20Report/Finalized%20version/ហ៊ុល%20រស្មី
http://www.nssf.gov.kh/default/author/tharun_nssf/
http://www.nssf.gov.kh/default/author/tharun_nssf/
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ង្ដ្ឋយដឡក្ ទក្ទ់ខបញ្ហា ស ខ្ភាព និខស វតតិភាពការង្ធវើែំង្ណើ ររបស់ក្មមក្រ ង្បើង្ោខតមរបាយ
ការណ៍របចឆំ្ា  ំ ២០១៩ មានក្មមក្រនិង្ោជិត សនលបម់ានចំនួន ១១ ង្រាខចរក្ និខក្មមក្រនិង្ោជិតសនលប់
ចំនួន ៨៣១ នាក្ ់ក្ា ខង្នាុះរសី ៨២២ នាក្ ់ដែលមានការថ្យច ុះចំននួ ៦ ង្រាខចរក្ ង្សមើនឹខ ៣៥% និខក្មម
ក្រនិង្ោជិតសនលបថ់្យច ុះចនំួន ១,២៧៨ នាក្ ់ ង្សមើនឹខ ៦១% ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ ២០១៨ ។  របាយ
ការណ៍សង្ខកត និខសិក្ារសាវរជាបានបដនាមថ្ន មូលង្ហត ចមបខៗដែលបណាត លឱ្យមានក្រណីសនលបង់្ក្ើត
មានង្ឡើខ រមួមានែូចជា បញ្ហា ចិតតសាស្តសតសខគម ៣៩% បញ្ហា គមី ី១៨% បញ្ហា របូសាស្តសត ១៨% បញ្ហា ង្មកា
និច ៧% បញ្ហា ជីវសាស្តសត ៧% បញ្ហា វទិាសាស្តសតង្រៀបចំការងារ ៧% និខបញ្ហា ការងារបដនាមង្មា ខ ៤% ។34 

ចំដណក្ក្រណីង្រោុះថ្នា ក្ច់រាចរណ៍្លូវង្ោក្ចំង្ពាុះក្មមក្រនងិ្ោជិតក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ក្នលខង្ៅង្នុះ បាន
ង្ក្ើតង្ឡើខចំនួន ១,៥៥៤ ក្រណី (ង្រោុះថ្នា ក្ង់្ដ្ឋយរថ្យនតចំនួន ៤៣ ក្រណី ង្ដ្ឋយសារម ូតូចំនួន ១, ៤៣៧ 
ក្រណី រ មឺ ក្ចំននួ ៩ ក្រណី, ក្ខច់ំននួ ១២ ក្រណី, និខអាក្ង្ថ្មើរង្ជើខចំនួន ៥៣ ក្រណី) ដែលមានជនរខង្រោុះ
ចំនួន ២,០០៦នាក្ ់ បណាដ លឱ្យសាល បច់នំួន ៥០ នាក្ ់ របសួធៃនច់ំននួ ៣៤១ នាក្ ់ និខរបសួរសាលចនំនួ 
១,៦១៥ នាក្។់ ង្បើង្របៀបង្ធៀបរយៈង្ពលែូចោា ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៨ ង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៩ ជាលទធ្ លក្ា ខឆ្ា  ំ
២០១៩ ក្រណីង្រោុះថ្នា ក្ច់រាចរណ៍មានការថ្យច ុះចំននួ ១៥៦ ក្រណី ង្សមើនឹខ ១០% ចំដណក្ជនរខង្រោុះ 
មានការង្ក្ើនង្ឡើខចំនួន ១៤៣ នាក្ ់ង្សមើនឹខ ៧% ។ ក្រណីដែលបខកឱ្យក្រណីង្រោុះថ្នា ក្ច់រាចរណ៍ង្ក្ើតង្ឡើខ
ង្នុះ គឺបណាត លមក្ពីមូលង្ហត ចមបខៗ មយួចនំួនែូចជា ង្បើក្បរង្លើសង្លបឿនក្ំណត ់៣៧% , នខិក្តត មនិ
ង្ោរពសិទធអាទិភាព ២៣% , ដជខក្ា ខសាា នភាពង្រោុះថ្នា ក្ ់ ១៨% , បតខ់្វុះការរបុខរបយត័ា ៩.២% , មនិ
របកានស់ាដ ំ ៨% , លក្េណៈបង្ចចក្ង្ទសោនយនត ៤% , នខិក្តត ្លូវ ០.៨%។35 

2. មោលៃមោបាយ ៃិខការងារអាទ្ិភាព នៃបរោិសាា ៃអៃុវត្តយទុ្ធសាស្តស្ត
ទ ាំខ ូល 

ង្ែើមបបីង្ខកើតង្អាយមានបរសិាា នសំរាបអ់ន វតតយ ទធសាស្តសតទខំមូលង្នុះបានង្ជាគជយ័ ដ្នការយ ទធ
សាស្តសតរាជរដ្ឋា ភបិាលបានដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 

 សនតិភាព សាិរភាពនង្ោបាយ និខសណាត បធ់ាា បស់ាធារណៈ 
 បរោិកាសអំង្ណាយ្លសរមាបធ់ រៈក្ិចច ការវនិិង្ោគ នខិការអភវិឌ្ឍ 
 ការពរខឹខភាពជាមាច ស់ ភាពជានែគូក្ា ខការអភវិឌ្ឍ នខិសហរបតិបតតិការអនតរជាត ិ

                                                           
34 ទខំក្រណីសនលប ់នខិក្រណីង្រោុះថ្នា ក្ច់រាចរណ៍របស់បខបាូនក្មមក្រនិង្ោជិតមានការថ្យច ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ា ២ំ០១៨ ជាមយួនខឹឆ្ា ំ
២០១៩,  ង្ដ្ឋយ៖ Roeun Setharun នថ្ៃ ស រក្ ទ ី១៤ ដខ្ ក្ មភៈ ឆ្ា  ំ២០២០, https://bit.ly/2L8ZVYY 
35 ទខំក្រណីសនលប ់នខិក្រណីង្រោុះថ្នា ក្ច់រាចរណ៍របស់បខបាូនក្មមក្រនិង្ោជិតមានការថ្យច ុះង្បើង្ធៀបជាមយួឆ្ា ២ំ០១៨ ជាមយួនខឹឆ្ា ំ
២០១៩,  ង្ដ្ឋយ៖ Roeun Setharun នថ្ៃ ស រក្ ទ ី១៤ ដខ្ ក្ មភៈ ឆ្ា  ំ២០២០, https://bit.ly/2L8ZVYY 

 

http://www.nssf.gov.kh/default/author/tharun_nssf/
http://www.nssf.gov.kh/default/author/tharun_nssf/
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 ការពរខឹខសមតាភាពក្មព ជា ង្ែើមបបីនតជំរ ញសមាហរណក្មមរបស់ខ្លូនចូលក្ា ខង្សែាក្ចិចតំបន ់នខិ
ពិភពង្ោក្ 

2.1. សនតភិាព សាិរភាពនង្ោបាយ នខិសណាត បធ់ាា បស់ាធារណៈ 

សក្មមភាពបែិវតតនព៍ណ៌រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលក្ណំតថ់្ន ជាការប  នប ខ្តួលរលំរដ្ឋា ភបិាល ដែល
អាចនឹខ្តល់្លអារក្ក្ែ់ល់សាិរភាពនង្ោបាយ  សណាត បធ់ាា បស់ារធារណៈ របរក្តីភាពននសាា បន័សាធារ
ណៈ នខិសនតិភាពង្ៅក្ា ខរបង្ទស ជាពិង្សសង្រកាយពី គណបក្សសង្ស្តងាគ ុះជាតិ រតូវ បានង្គរោំយ។ រាជរដ្ឋា
ភបិាលបានចតវ់ធិានការោ ខម ខឺមា តច់ំង្ពាុះសក្មមភាពបែិវតតន ៍ និខបនតឲ្យមានែំង្ណើ រការរបជាធិបង្តយយ
តមរយៈការង្បាុះង្ឆ្ា តដែលបានក្ំណតង់្ដ្ឋយចាប។់ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ន៍ខឹបនតង្ផាត តការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ខ់្ពស់ ចំង្ពាុះការការពារអធិបង្តយយជាតិ និខបូរណ
ភាពទឹក្ែី ង្ដ្ឋយបនតពរខឹខនតីិរែា លទធិរបជាធិបង្តយយ វបបធមស៌នតិភាព សីលធមស៌ខគម ការង្ោរពសិទធិ និខ
ង្សចក្តីនថ្លថ្ាូររបស់មន សស រពមជាមយួនឹខការបនតជំរ ញអន វតតង្ោលនង្ោបាយភូម/ិឃ មំានស វតាិភាព និខបនត
ពរខឹខស វតតិភាពចរាចរណ៍ សណាត បធ់ាា បស់ារធារណៈង្ដ្ឋយល បបំបាតស់ក្មមភាព និខការង្របើរបាស់ោន
យនតខ្ សចាប ់និខបង្ចចក្ង្ទសតមែខ្លូវ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតង្ដ្ឋុះរសាយ និខអន វតតក្ិចចសហរបតិបតតិការជាមយួរបង្ទសអនតរជាតិ រមួទខំ
របង្ទសជិតខាខក្មព ជា នូវក្ចិចការបង្ទស ែូចជា ការង្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា រពំដែន ការទបស់ាក តប់ទង្លមើស្លខដែន 
សក្មមភាពង្ភរវក្មម ការជួញែូរង្រគឿនង្ញៀន និខមន សស និខអាជីវក្មម្ លូវង្ភទ។ រយៈប  នាម នទសវតសរក៍្នលខមក្
ង្នុះ ចំនួនអាក្ង្របើរបាស់ង្រគឿខង្ញៀនបានង្ក្ើនង្ឡើខោ ខឆ្បរ់ហ័ស ង្ហើយបានក្ំព ខរកី្រាលដ្ឋលែល់តំបន់
ជនបទ្ខដែរ។  

រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខសមតាភាព ង្ែើមបទីបស់ាក តប់ទង្លមើសតមរបពន័ធបង្ចចក្វទិា នខិពរខឹខសក្មម 
ភាពអន វតតចាបស់ញ្ហា តិ នខិចាបអ់ង្នាត របង្វសន៍្ ខដែរ។ 

ង្ទុះបីជាោ ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ របាយការណ៍របស់រក្ុមអខគការសខគមស ីវលិង្ៅក្មព ជា ដែលង្ចញ្ាយ
ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ សតីពសីាា នភាពង្សរភីាពមូលដ្ឋា នង្ៅក្មព ជា បានវាយតនមលថ្ន លំហរក្ា ខការអន វតតង្សរភីាព
មូលដ្ឋា នង្ៅក្មព ជាង្ៅដតបនតរខការរតឹតបតិង្ៅង្ឡើយ។ ការរតឹតបតិង្សរភីាពង្នុះរតូវបានង្ធវើង្ឡើខតមរយៈ
មង្ធាបាយចមបខៗមយួចនំនួ ែូចជា ការង្ធវើវងិ្សាធនក្មមមារតចាប ់ និខការអន វតតចាបម់និរតមឹរតូវ និខង្សមើ
ភាពោា  ែូចជា ការតមដ្ឋន ឃ្ល ងំ្មើល និខង្រជៀក្ដរជក្សក្មមភាពរបស់អខគការសខគមស ីវលិ ជាមយួរបជា
ពលរែា ដែលង្ធវើឲ្យធាល ក្ច់ ុះនូវលទធភាពរបស់សាធារណជនក្ា ខការអន វតតង្សរភីាពរបស់ខ្លួន។ របាយការណ៍
បានសខកតធ់ៃនថ់្ន ការរតឹតបតិពីអាជាា ធរជាខាល ខំក្ា ខអំឡ ខដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា  ំ២០១៨ ម នការង្បាុះង្ឆ្ា តជាតិ។ ង្សរ ី
ភាពមូលដ្ឋា នដែលរតូវបានរខការរតឹតបតិ រមួមាន ង្សរភីាពការបង្ខកើតសមាគម ង្សរភីាពការបង្ញ្ចញមតិ នខិ
ង្សរភីាពការជួបជ ំ។ 
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ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ ង្គក្តស់មាគ ល់ង្ឃើញថ្ន មនិសូវមានចលនាទមទរពីសំណាក្រ់បជាពលរែា
ង្ក្ើតមានក្ា ខរាជធានភីាងំ្ពញង្ទ ង្បើង្របៀបង្ធៀបង្ៅនឹខរយៈង្ពលម ន។ ង្ទុះបចីលនាទមទរង្នុះបានធាល ក្ច់ ុះ 
អាជាា ធរង្ៅដតមានការរតឹបណតឹ ខការជួបជ ំសដមតខមតិជាសាធារណៈែដែល។ ង្ៅង្ែើមឆ្ា  ំ ២០១៩ អាជាា ធរ
រាជធានីភាងំ្ពញបានរារាខំ នខិហាមឃ្តស់ក្មមភាពរបស់អខគការសខគមស ីវលិ ក្ា ខឱ្កាសទិវានារអីនតរជាតិ ៨ 
មនីា ខ្ួបទី ១០៨។ អាជាា ធរមនិអន ញ្ហញ តឲ្យរបជាពលរែាង្ែើរដហក្បួនសដមតខមតិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈ     
ង្ឡើយ។ ជាការក្តស់មាគ ល់ ជួបជ ំដហរក្បួនង្្សខៗរបស់មហាជនដតខរតូវអាជាា ធរហាមឃ្តង់្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ
២០១៩ ក្នលខង្ៅង្នុះ។ 

ពាក្ព់ន័ធនខឹង្សរភីាពបង្ញ្ចញមតិតមរបពន័ធអ ីនធរ័ណិត អខគការ Freedom House បានង្ចញរបាយ
ការណ៍ថ្មីមយួរបស់ខ្លួនឆ្ា  ំ ២០១៩ ង្ដ្ឋយបងាា ញឲ្យង្ឃើញថ្ន ង្សរភីាពក្ា ខការបង្ញ្ចញមតិតមរបពន័ធអ ីនធរ័
ណិតង្ៅក្មព ជាបានបនតធាល ក្ច់ ុះ ជាពិង្សសម ន និខង្រកាយការង្បាុះង្ឆ្ា តថ្នា ក្ជ់ាតិឆ្ា  ំ ២០១៨ ។ ពនិទ ននង្សរ ី
ភាពក្ា ខការបង្ញ្ចញមតិតមរបពន័ធអ នីធរ័ណិតង្ៅក្មព ជាធាល ក្ច់ ុះ ២ ពិនទ  ពី ៤៥ ង្លើ១០០ សរមាបឆ់្ា  ំ២០១៨ 
មក្រតឹម ៤៣ ង្លើ ១០០ សរមាបឆ់្ា  ំ ២០១៩។ ង្នុះង្បើង្ោខតមរបាយការណ៍ដែលមានចណំខង្ជើខ
ថ្ន Freedom on the Net: The Crisis of Social Meida របស់អខគការអនតរជាតិ Freedom House ដែល
រតូវបានង្ចញ្ាយជាសាធារណៈ កាលពីនថ្ៃទី ១២ ដខ្វចិឆិកា។36 អខគការ Freedom House ក្ណំតថ់្ន ពិនទ 
ពី ៧០ ែល់ ១០០ មាននយ័ថ្ន មានង្សរភីាពង្ពញង្លញពី ៤០ ែល់ ៦៩ មានង្សរភីាពខ្លុះ នខិពី ០ ែល់ 
៣៩ មនិមានង្សរភីាពទល់ដតង្សាុះ។ របាយការណ៍បានបដនាមថ្ន ចបព់ីដខ្មថិ្ នា ឆ្ា ២ំ០១៨ ែល់ដខ្ឧស
ភា ឆ្ា  ំ២០១៩ ង្ៅក្មព ជា មានក្រណីោបសខកតម់យួចនំួនង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្លើង្សរភីាពរបស់ប គគល 
និខសាា បន័ឯក្រាជយ ក្ា ខការបង្ញ្ចញមតិរបស់ខ្លួនពាក្ព់ន័ធនឹខបញ្ហា នង្ោបាយ នខិសខគម តមរបពន័ធអ ីនធរ័
ណិត ែូចជា បណាត ញសខគម និខការ្សពវ្ ាយពត័ម៌ានតមង្គហទំពរ័ជាង្ែើម។ ការោបសខកតង់្លើង្សរភីាព
បង្ញ្ចញមតិតមរយៈរបពន័ធអ នីធរ័ណិតង្នុះ រតូវបានង្គវាយតនមលថ្ន ជាការអន វតតមារតចាបប់រហិារង្ក្រ តិ៍ និខ
ចាបរ់បមាថ្រពុះមហាក្សរត និខជាង្ចតនារបស់រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាក្ា ខការរគបរ់គខការដចក្រដំលក្ពត័ម៌ានតម
របពន័ធអ ីនធរ័ណិត និខបណាត ញសខគម។ 

 

                                                           
36 របាយការណ៍៖ ង្សរភីាពក្ា ខការបង្ញ្ចញមតតិមរបពន័ធអ នីធរ័ណិតបនតធាល ក្ច់ ុះង្ៅក្មព ជា, ដទន ស ខ្រសីនតិ, 28 វចិឆិកា 2019,
https://khmer.voanews.com/a/Cambodia-freedom-on-the-net-has-further-declined-report-found/5183609.html 

https://www.freedomonthenet.org/explore-the-map?country=KHM
https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
https://khmer.voanews.com/author/%E1%9E%91%E1%9F%82%E1%9E%93-%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%81%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%8F/oi$m_
https://khmer.voanews.com/a/Cambodia-freedom-on-the-net-has-further-declined-report-found/5183609.html
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រូបដ្នទីបងាា ញពីសាា នភាពននង្សរភីាពក្ា ខការបង្ញ្ចញមតិតមរបពន័ធអ ីនធរ័ណិតង្ៅជ ំវញិពិភពង្ោក្
ង្ដ្ឋយអខគការអនតរជាតិ Freedom House សរមាប់ឆ្ា  ំ២០១៩។ 

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៨ ក្ា ខដខ្វចិឆកិា រក្សួខមហាន្ទបានង្ចញង្សចក្តីជូនែណឹំខ អពំីការល បង្ចលការ 
ជូនែណឹំខរបស់អខគការសខគមស ីវលិ ែល់អាជាា ធរម ននខឹអន វតតសក្មមភាពរបស់ខ្លួនង្ៅមូលដ្ឋា ន។ ង្ោខង្លើ
ខ្លឹមសារក្ា ខង្សចក្តីជូនែណឹំខនាដខ្វចិឆិកា ឆ្ា  ំ២០១៨ ង្នុះ ង្សចក្តីជូនែំណឹខដែលបានង្ចញកាលពីដខ្ត ោ
ឆ្ា  ំ ២០១៧ ដែលតរមូវឲ្យអខគការស ីវលិជូនែំណឹខែល់អាជាា ធររយៈង្ពលចំនួន ០៣ នថ្ៃម នង្ពលង្ធវើ
សក្មមភាពរបស់ខ្លួនរតូវបាននិរាក្រ ង្ដ្ឋយង្សចក្តីជូនែណឹំខខាខង្លើ។  ង្បើង្ទុះបីមានង្សចក្តីជូនែំណឹខរបស់
រក្សួខមហាន្ទ ដែលមនិតរមូវឲ្យមានការជូនែំណឹខែល់អាជាា ធរក្តី ក្អ៏ខគការសខគមស ីវលិរតូវបានសង្ខកត
ង្ឃើញថ្ន បនតជួបការលំបាក្ក្ា ខការង្ធវើការសក្មមភាពង្ៅមូលដ្ឋា នែដែល។ អាជាា ធរមលូដ្ឋា នរតូវបានង្គរាយ
ការណ៍ថ្ន មនិបានអន វតតតមង្សចក្តីជូនែំណឹខរបស់រក្សួខមហាន្ទ ្ទ យមក្វញិអន វតតតមបញ្ហា របស់                     
មស្តនតីថ្នា ក្ង់្លើរបស់ខ្លួន។ មា ខវញិង្ទៀត ង្សចក្តីជូនែណឹំខង្នុះមនិរតូវបាន្សពវ្ ាយទូលំទូោយង្នុះង្ទ។ 

ការខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខរបស់រក្សួខមហាន្ទ ក្ែូ៍ចជារាជរដ្ឋា ភបិាលរតូវបានង្គរុិះគនថ់្ន មនិមានរបសិទធ
ភាពរគបរ់ោនក់្ា ខការង្ដ្ឋុះរសាយ ឬដក្ដរបការការអន វតតបចច បបនារបស់អាជាា ធរ ដែលង្ក្ើតង្ចញពីក្ង្មាយនន
ការអន វតតចាប ់និខការមានអំង្ពើព ក្រលួយ។ 

ង្ៅក្ា ខវធិានការបស្តងាក បទខំង្នុះ ពាក្យបែិវតតពណ៌រតូវបានង្លើក្ង្ឡើខជាមូលដ្ឋា ន សរមាបរ់ារាខំ 
របជាពលរែារុិះគនរ់ដ្ឋា ភបិាល ឬង្រៀបចំបាត ក្មមង្ដ្ឋយសនតិវធិី។ អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលជាខ ៤០ និខប គគល
មយួចំនួនរតូវបានដ្ឋក្ក់្ា ខបញ្ា ីង្មម របស់រដ្ឋា ភបិាល ង្ដ្ឋយចតទ់ ក្ពកួ្ង្គថ្ន បានោរំទចលនាបែិវតតពណ៌
ង្ែើមបី្ តួលរលំំរដ្ឋា ភបិាល។ ង្ទុះជាោ ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ ការង្ចទរបកានង់្នុះរតូវបានសហគមនជ៍ាត ិ និខអនតរ
ជាតិរុិះគនថ់្ន ជាឧបក្រណ៍ដែលរដ្ឋា ភបិាលង្របើ ង្ែើមបរីក្ាង្សារភាពអំណាចរបស់គណបក្សកានអ់ំណាច ដត
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ប  ង្ណាណ ុះ បនាទ បព់ីគណបក្សង្នុះបានបាតប់ខក់ារោរំទោ ខង្រចើន ក្ា ខការង្បាុះង្ឆ្ា តង្ៅឆ្ា  ំ២០១២ ២០១៣ 
និខ ២០១៧ ។ 

គួរក្តស់មាគ ល់ថ្ន ការង្បាុះង្ឆ្ា តង្ៅឆ្ា  ំ២០១៨ រតូវបានង្គរុិះគនថ់្ន មនិមានង្សរ ីនិខយ តតិធមង៌្ទ។ 
ទរមខន់នការបំភតិបំភយ័ និខការគំរាមក្ំដហខជាង្រចើនរតូវបានង្គសង្ខកតង្ឃើញបានង្ក្ើតមានង្ឡើខម នការ
ង្បាុះង្ឆ្ា ត37 ង្ហើយការង្បាុះង្ឆ្ា តរតូវបានង្ធវើង្ឡើខ ង្ដ្ឋយមនិមានការចូលរមួរបស់គណបក្សរបឆ្ខំចមបខ
ណាមយួង្ទ។  

2.2. បរោិកាសអងំ្ណាយ្លសរមាបធ់ រៈក្ចិច ការវនិងិ្ោគ នខិការអភវិឌ្ឍ 
រាជរដ្ឋា ភបិាល ង្ែើមបរីក្ាក្ំង្ណើ នង្សែាក្ចិច និខអតិ្រណាទប នឹខបនតអន វតតង្ោលនង្ោបាយមា រក្ូ

ង្សែាក្ិចច ង្ោលនង្ោបាយហិរញវតា សាធារណៈ ង្ោលនង្ោបាយរបូិយវតា  នខិការដក្ទរមខរ់ចនាសមពន័ធ។ 
ជាមយួោា ង្នុះដែរ រដ្ឋា ភបិាលនឹខង្រៀបចំយនតការរគបរ់គខវបិតតិ នខិហានិភយ័ដ្ាក្ង្សែាក្ិចចក្ា ខវស័ិយហិរញវតា 
អចលនរទពយ នខិវស័ិយែន៏ទង្ទៀត។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនខឹង្ធវើវងិ្សាធនក្មមចាបស់តីពកីារវនិិង្ោគ និខអន វតត
ចាបង់្នុះ និខចាបស់តីពីតំបនង់្សែាក្ិចចពិង្សសឲ្យមានរបសិទធភាព្ខដែរ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបង្ខកើនរបសិទធភាពរបមូលចណូំលថ្វកិាជាតិ តមរយៈក្ំដណទរមខរ់បពន័ធពនធដ្ឋរ 
រពមទខំមានគង្រមាខង្រៀបចចំាបស់តីពសីារង្ពើពនធថ្មី ង្ែើមបទីទួលបានបរោិកាសរបក្ួតរបដជខង្ដ្ឋយតមាល ភាព 
គណង្នយយភាព ង្សមើភាព នខិយ តតិធម ៌ ង្លើក្ទឹក្ចតិតែល់សក្មមភាពង្សែាក្ចិច ធ រៈក្ិចច និខការវនិិង្ោគ រពម
ទខំធានាបាននូវសមធមស៌ខគម។ 

ង្ែើមបងី្លើក្ក្មពស់បរោិកាសវនិិង្ោគ រាជរដ្ឋា ភបិាលនខិដក្សរមួលនីតិវធិ ី និខសាវាសាធារណៈ
ដែលពាក្ព់ន័ធនខឹការវនិិង្ោគ រមួមានការកាតប់នាយរយៈង្ពលននការច ុះបញ្ា ី  នខិការង្សាើស ំអាជាា បណ័ណ ។ 

សរមាបរ់យៈង្ពល១២ដខ្ ឆ្ា  ំ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភបិាល ង្រកាមការអន វតតផាទ ល់របស់អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធ
ដ្ឋរ បានរបមូលចំណូលពនធ-អាក្រ បានចំនួន របមាណ ២ ៨១៩,៣៣ ោនែ ោល រ អារង្មរកិ្ ដែលបានង្លើស
ដ្នការរបមាណ ២៣,២០% រតូវជារបមាណ ៥៣០,៩២ ោនែ ោល រ អាង្មរកិ្។  ង្ហើយង្របៀបង្ធៀបនឹខរយៈ
ង្ពលែូចោា ននឆ្ា ២ំ០១៨ ចណូំលពនធ-អាក្រង្ក្ើនង្ឡើខចនំួនរបមាណជា ៦២១,៤៨ ោនែ ោល រ ង្សមើនខឹ 
២៨,២៨%។  

ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ បានដ្ឋក្ឱ់្យអន វតតនូវរបពន័ធអនឡាញសរមាបក់ារង្សាើស ំការ
បខវិលសខ និខការង្របើរបាស់ឥណទនអាក្រង្លើតនមលបដនាម តមរបពន័ធអនឡាញសរមាបរ់គបរ់គខអាក្រង្លើ
តនមលបដនាមរបស់អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (E-VAT Refund) បានបង្ខកើនរបសិទធភាពននការរគបរ់គខរបមលូ 
អាក្រង្លើតនមលបដនាម នខិទបស់ាក តក់ារង្គចង្វុះង្ក្ខបនលំរបាក្ព់នធ ដែលជាលទធ្លក្ា ខរយៈង្ពល ១២ ដខ្ ឆ្ា ំ

                                                           
37 Also see in the Diplomat: The Dark Year Since Cambodia’s 2018 Election, by Mu Sochua, July 29th , 2019; 

https://thediplomat.com/2019/07/the-dark-year-since-cambodias-2018-election/ 

https://thediplomat.com/2019/07/the-dark-year-since-cambodias-2018-election/
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២០១៩ ចណូំលអាក្រង្លើតនមលបដនាមង្ក្ើនង្ឡើខ ៣១,០៥% ង្របៀបង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែូចោា  ឆ្ា  ំ ២០១៨ 
ង្ហើយតមរយៈវធិានការ E-VAT រមួជាមយួ វធិានការពនធដ្ឋរសំខាន់ៗ ង្្សខៗង្ទៀតបានជំរ ញក្ំង្ណើ នពនធង្លើ
របាក្ច់ំណូលរបមាណ ២៨,៤៧% អាក្រពិង្សស ៣០,៧២% ពនធរបថ្នបរ់ត ៤៣,៧៣% ពនធង្លើរបាក្ង់្បៀរ
វតសន ៍១៨,២១% និខពនធង្លើឈាួលែី និខ្ទុះ ៦៨,២០%  ង្របៀបង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែូចោា ក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៨។38 

ង្ដ្ឋយដឡក្រាជរដ្ឋា ភបិាលបានរបមូលថ្វកិាជាតិពចីំណូលពនធគយឆ្ា  ំ ២០១៩ មានចនំួនរបមាណ 
៣,២១៥ ោនែ ោល រ ដែលចំនួនង្នុះង្លើសដ្នការជតិ ១ ពានោ់នែ ោល រ។ ង្ៅឆ្ា  ំ២០១៩ របង្ភទពនធសំ
ខាន់ៗ  ដែលជំរ ញក្ំង្ណើ នចណូំលគយរមួមាន ពនធនាចូំល ឬពនធគយមាន ៥៩៣ ោនែ ោល រង្ក្ើនង្ឡើខ 
៣០.៧ ភាគរយង្បើង្ធៀបនខឹឆ្ា  ំ២០១៨ អាក្រពិង្សសមានរបមាណ ១.៣២០ ោនែ ោល រ ង្ក្ើនង្ឡើខ៣៣ 
ភាគរយ អាក្រង្លើតនមលបដនាមរបមូលបាន ១.១៥៣ ោនែ ោល រ ង្ក្ើតង្ឡើខជតិ ២៩ភាគរយ។39 

ង្ទុះបីជាមានក្ិចចខ្ិតខ្ំរបខឹដរបខោ ខង្នុះង្ហើយក្តី ក្វ៏ស័ិយឯក្ជនង្ៅដតរបឈមនខឹបញ្ហា សំខាន់ៗ
មយួចំនួនែូចជា៖ ង្ោលនង្ោបាយពនធមនិទនច់ាស់ោស់រគបរ់ោនស់រមាបអ់ន វតត និខសាា បន័ឯក្ជនជា
ង្រចើនជួបរបទុះការលំបាក្ក្ា ខការដសវខយល់អំពីរបពន័ធពនធ និខនីតិវធិបីខព់នធ។ រក្ុមហ  នឯក្ជនមយួចនំួន
បានតាូញដតារថ្ន ពួក្ង្គរតូវចណំាយង្ពលង្រចើនជាមយួការងារង្រៀបចំឯក្សារ ង្ហើយមា ខវញិង្ទៀត ពួក្ង្គរតូវ
រខច់ែំំង្ណើ រការននការទទួលបានង្សវាជាង្រចើនែំណាក្ ់ម នង្ពលពួក្ង្គ្នែល់ការបខព់នធ។ តួនាទីរបស់
សាា បន័ឯក្ជន រមួទខំសហរោសធ នតូច និខមធយម ង្ៅដតមានភាពទនង់្ខ្ាយង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខរបង្ទស
ជិតខាខ។ រដ្ឋា ភបិាលមនិមានទខំធនធាន និខជំនួយបង្ចចក្ង្ទសង្ែើមបោីរំទែល់វស័ិយង្នុះង្ទ។ 

ង្ៅដខ្ក្ មភៈ ង្ែើមឆ្ា  ំ២០២០ រក្ុមរបឹក្ាអភវិឌ្ឍនក៍្មព ជា (CDC)  ដ្ឋក្ឲ់្យង្របើរបាស់របពន័ធបង្ចចក្វទិា
ពត័ម៌ាន សរមាបង់្សាើស ំនាចូំលទំនិញ បង្រមើឱ្យគង្រមាខវនិងិ្ោគ ង្ែើមបកីាតប់នាយង្ពលង្វោឲ្យបានរហ័ស។ 
របពន័ធបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ានង្នុះរតូវបានង្គង្ៅថ្ន របពន័ធបញ្ា រដតមយួជាតិ (National Single Window)។40 
ការង្រៀបចំដ្ឋក្ឱ់្យែំង្ណើ រការនូវ របពន័ធបញ្ា រដតមយួជាត ិ រតូវបានរក្ុមរបឹក្ាអភវិឌ្ឍនក៍្មព ជា ចតទ់ ក្ថ្នជា
កាតពវក្ិចចរបស់ក្មព ជាក្ា ខនាមជាសមាជិក្អាសា ន នខិជាវធិានការក្ំដណទរមខម់ តរសួចរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល
សំង្ៅដក្លមាបរោិកាសធ រៈក្ិចចនិខវនិិង្ោគ នខិបង្ខកើនភាពរបក្ួតរបដជខរបស់ក្មព ជា។ គួររលឹំក្្ខដែរថ្ន 

                                                           
38 ទំពរ័ ២ នីខ៣, ង្សចក្តីរបកាសពត័ម៌ានសតីពីក្ចិចរបជ ំបូក្សរ បលទធ្លរបមូលចណូំលពនធរបចដំខ្ធាូ និខរបចឆំ្ា ២ំ០១៩ រពមទខំទិសង្ៅ 
សរមាបអ់ន វតតបនត របស់អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ នថ្ៃទ ី២១ ដខ្មក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ 

39 ង្ោក្ គណ ញឹម៖ ជំខ ឺCovid-19 អាចរារាខំែល់ដ្នការរក្ចណូំលរបស់គយក្ា ខឆ្ា ២ំ០២០ ខ្ណៈចណូំលឆ្ា ២ំ០១៩រក្បាន៣,២១៥ោន
ែ ោល រង្លើសដ្នការ https://bit.ly/2L9rMrL 

40 CDC ដ្ឋក្ឲ់្យង្របើរបាស់របពន័ធបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន សរមាបង់្សាើស ំនាចូំលទនំិញ បង្រមើឱ្យគង្រមាខវនិងិ្ោគ ង្ែើមបកីាតប់នាយង្ពលង្វោឲ្យបានរហ័ស, 
https://bit.ly/3bcQYZc 
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ក្មព ជា បានចូលជាសហគមនង៍្សែាក្ិចចអាសា នដែលរបង្ទសជាសមាជិក្អាសា នទខំអស់បានង្បើក្ទូោយ
ឱ្យមានរហូំរង្ដ្ឋយង្សរនូីវទំនិញ ក្មាល ខំពលក្មម នខិមូលធន។  

ង្ៅែំណាក្ក់ាលទី ១ បានដ្ឋក្ឱ់្យមានការតភាា បោ់ា រវាខរបពន័ធ ASYCUDA របស់អគគនាយក្ដ្ឋា ន
គយ និខរដ្ឋា ក្រក្មព ជា នខិរបពន័ធង្ចញវញិ្ហញ បនបរតបញ្ហា ក្រ់បភពង្ែើមននទំនិញ របស់រក្សួខពាណិជាក្មម។ 
ែំណាក្ក់ាលទ ី ២ ដែលមានរក្សួខ-សាា បន័ចំននួ ៦ ចូលរមួអន វតតគឺ រក្មុរបឹក្ាអភវិឌ្ឍនក៍្មព ជា រក្សួខ
ក្សិក្មម រ កាេ របមាញ់ និខង្នសាទ រក្សួខឧសាហក្មម នខិសិបបក្មម រក្សួខស ខាភបិាល រក្សួខពាណិជាក្មម 
និខអគគនាយក្ដ្ឋា នគយ នខិរដ្ឋា ក្រក្មព ជា។ គតិមក្ែល់ង្ពលង្នុះ វាមានរយៈង្ពលខ្លីង្ពក្ក្ា ខការវាយតនមលអំពី
ក្រមតិរបសិទធិភាពននការអន វតតរបពន័ធថ្មីង្នុះ។ 

2.3. ការពរខខឹភាពជាមាច ស់ ភាពជានែគូក្ា ខការអភវិឌ្ឍ នខិសហរបតបិតតកិារអនតរជាត ិ 
រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខង្ោលបណំខសង្រមចបាននូវង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនរ៍បក្បង្ដ្ឋយចីរភាពឆ្ា  ំ២០៣០ 

នឹខបនតពរខឹខភាពជានែគូរបក្បង្ដ្ឋយបរោិបន័ា ជាមយួនែគូអភវិឌ្ឍន ៍ង្ែើមបទីទួលការឧបតាមភដ្ាក្ហិរញវតា ។ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវង្ោលនង្ោបាយ ង្ែើមបឲី្យក្មព ជាចក្ង្ចញពីរក្ុមរបង្ទសមានការអភវិឌ្ឍ
តិចតួច។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខឹខភាពជានែគូជាមយួអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល តមរយៈការអន វតតចាបស់តី
ពីសមាគម នខិអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល ង្ែើមបងី្លើក្ក្មពស់របសិទធភាព តមាល ភាព និខគណង្នយយភាពននក្ចិច
សហរបតិបតតិការង្នុះ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខទក្ទ់ញការវនិិង្ោគដថ្មង្ទៀត ទខំពីវស័ិយឯក្ជន និខសាា បន័អភវិឌ្ឍ្លូវការ 
និខអភវិឌ្ឍវស័ិយពាណិជាក្មម ជំរ ញការង្ធវើពិពិធភាវបូនយីក្មមឧសាហក្មម និខក្សិក្មម តមរយៈការបនត
ពរខឹខក្ិចចសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ និខការបង្ខកើតបដនាមនូវយនតការថ្មីៗ។ 

ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ រក្សួខមហាន្ទ បានង្រៀបចំឲ្យមានែំង្ណើ រការវងិ្សាធនក្មមចាបស់តីពីសមាគម និខ
អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល ង្រកាយពីរក្សួខបានង្ចញង្សចក្តីជូនែណឹំខពីការល បង្ចលនីតិវធិីជូនែំណឹខ
ែល់អាជាា ធរអំពីការអន វតតសក្មមភាពរបស់អខគការសខគមស ីវលិ។ រក្សួខមហាន្ទ បានអន ញ្ហញ តឲ្យមានធាត 
ចូលពីរក្ុមអខគការស ីវលិ នខិមានការជដជក្ពិភាក្ារវាខរក្ុមការងាររបស់រក្សួខមហាន្ទ នខិអខគការសខគម
ស ីវលិ្ខដែរ។ តំណាខសខគមស ីវលិបាន្តល់ធាត ចូលជាង្សចក្តីង្សាើវងិ្សាធនក្មមចាបង់្នុះចំនួន ១៤ មារត
សំខាន់ៗ  ដែលបានប ុះពាល់ែល់សិទធិង្សរភីាពជាមូលដ្ឋា នក្ា ខការង្ធវើសក្មមភាពរបស់ខ្លួន និខលទធិរបជាធិប
ង្តយយង្ៅក្មព ជា។ សខគមស ីវលិយល់ថ្ន ចាបង់្នុះជាការដ្ឋក្ក់ាតពវក្ចិច និខរងំ្ោភសិទធិសវ័យភាពប គគល ែូច
ជា ការដ្ឋក្រ់បាយការណ៍ជូន រក្សួខមហាន្ទ រក្សួខង្សែាក្ិចច និខហិរញ្ញ វតា  រក្សួខការបរង្ទស និខសហ
របតិបតតិការអនតរជាត ិនតីិវធិបីខព់នធែស៏ម គសាម ញ និខពាក្យង្ពចនដ៍ែលអន ញ្ហញ តឱ្យមស្តនតរីែាមយួចំនួនង្ធវើការបក្
រសាយតមកាលៈង្ទសៈ នខិតមសាា នភាពនង្ោបាយ រមួទខំការអន វតតនដ៍ែលមនិ្ល ុះបញ្ហច ំខពខី្លឹមសារនន
ចាបជ់ាង្ែើម។ 
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ែំង្ណើ រការង្រៀបចំវងិ្សាធនក្មមចាបង់្នុះបានង្របើរបាស់រយៈង្ពលយូរ ង្បើង្របៀបង្ធៀបនឹខលទធ្លនន
ក្ិចចរបជ ំពិភាក្ារវាខសខគមស ីវលិ និខរក្សួខមហាន្ទ ក្នលខមក្។ មា ខវញិង្ទៀត រក្សួខមហាន្ទ មនិបាន
ដ្ឋក្ង់្ចញនូវដ្នការបងាា ញ្លូវសរមាបង់្ធវើវងិ្សាធនក្មមង្នុះង្ឡើយ។ ការណ៍ង្នុះបង្ខកើតឲ្យមានសខសយ័អំព ី                
្នទៈរបស់រក្សួខ ឬរាជរដ្ឋា ភបិាលអំពីការង្ធវើឲ្យសង្រមចបាននូវវងិ្សាធនក្មមង្នុះ។  

ង្ដ្ឋយវាយតនមលអំពីការក្ខវុះ្នទៈក្ា ខង្ធវើវងិ្សាធនក្មមចាបង់្នុះ ង្ៅង្ែើមឆ្ា  ំ ២០២០ ង្នុះ សហគមន៍
និខអខគការសខគមស ីវលិ ទទូចឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្ធវើការនិរាក្រណ៍ចាបស់ដីពីសមាគម និខអខគការមនិ
ដមនរដ្ឋា ភបិាល។ រក្មុសខគមស ីវលិបានតមដ្ឋន នខិវាយតនមលថ្ន ក្ិចចរបជ ំរវាខ រក្សួខមហាន្ទ និខអខគការ
មនិដមនរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខរសុក្មយួចំនួន មនិបាន្តល់់លទធ្ លជាវជិាមាន ចំង្ពាុះការង្ធវើវងិ្សាធនក្មមចាបង់្នុះ              
ឱ្យមានភាពលារបង្សើរង្នាុះង្ទ។ ចាបរ់ោនដ់តជាឧបក្រណ៍ង្ែើមបរីតឹតបតិង្សរភីាព ក្ា ខការជួបជ ំការបង្ខកើតអខគ
ការ និខការសដមដខមតិង្្សខៗរបស់សមាជិក្សខគមស ីវលិក្មព ជាដតប  ង្ណាណ ុះ។ ជាការង្្លើយតប រក្សួខមហាន្ទ
បានរចនង្ចលការង្ចទរបកានង់្នុះ ង្ដ្ឋយរក្សួខបានអុះអាខថ្ន ពួក្ង្គក្ំព ខែំង្ណើ រការវងិ្សាធនក្មមចាប់
ង្នុះង្ហើយ។ ក្ា ខឆ្ា ទំី ១ នតីិកាលទី៦ ង្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រកាមការអន វតតផាទ ល់របស់រក្សួខមហាន្ទបាន
ង្រៀបចំឲ្យមានង្វទិកាជួបដជក្ពិភាក្ាថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ នខិថ្នា ក្ជ់ាតិរវាខអាជាា ធរ និខអខគការសខគមស ីវលិ ក្ា ខ
ង្ោលបំណខសរមបសរមួល និខបង្ខកើនក្ិចចសហរបតបិតតកិារ។ 

ភាល មៗបនាទ បព់ីការង្បាុះង្ឆ្ា តជាតិឆ្ា  ំ ២០១៨ អខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខរសុក្ទខំអស់រតូវបាន
ង្សាើស ំឱ្យច ុះបញ្ា ីសារជាថ្មីង្ៅរក្សួខមហាន្ទ។ ែូចអវីដែលធាល បទ់ទួលបានពីបទពិង្សាធពអីខគការង្រៅរដ្ឋា              
ភបិាលជាង្រចើន នីតិវធិីននែំង្ណើ រការច ុះបញ្ា ីង្នុះយឺតោ វ ង្ហើយក្ា ខក្រណីខ្លុះអខគការង្រៅរដ្ឋា ភបិាលដែលក្ំព ខ 
ង្ធវើការពាក្ព់ន័ធនឹខលទធិរបជាធិបង្តយយ សិទធិមន សស រតូវបានពនាង្ពលោ ខក្ា ខការទទួលបានការច ុះបញ្ា ី។ 

បញ្ហា ចមបខមយួចនំួនក្រ៏តូវបានង្លើក្ង្ឡើខង្ដ្ឋយអខគការអនតរជាតិ្ខដែរ។ ពួក្ង្គមានការលំបាក្
ោ ខខាល ខំក្ា ខការច ុះ MOU ជាមយួរដ្ឋា ភបិាល ជាពិង្សស សរមាបអ់ខគការដែលក្ំព ខង្ធវើការ ង្ែើមបោីរំទបណាត
ញមូលដ្ឋា នសរមាបក់ារតស ូមតិ និខសិទធិមន សស។ រដ្ឋា ភបិាលក្ទ៏មទរ្ខដែរនូវ របាយការណ៍ោ ខលមាតិ 
ទខំដ្ាក្ហិរញ្ញ វតា  និខដ្ាក្សក្មមភាព ពអីខគការង្រៅរដ្ឋា ភបិាល (ទខំជាតិ និខបរង្ទស)។ ការទមទរដបប
ង្នុះរតូវបានង្គែឹខថ្ន សរមាបង់្របើរបាស់ង្ដ្ឋយង្ចតនានង្ោបាយក្ា ខរគបរ់គខ ជាជាខក្ា ខតរមូវការការងាររែា
បាល។ 

2.4. ការពរខខឹសមតាភាពក្មព ជា ង្ែើមបបីនតជរំ ញសមាហរណក្មមខ្លូនចូលក្ា ខង្សែាក្ចិចតបំន ់នខិ
ពភិពង្ោក្ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខឹខសក្មមភាពតភាា បដ់្ាក្ធ រៈក្ិចច ការ្តល់ង្សវា និខភាពរបក្តួរបដជខ នខិ
សក្មមភាពចូលរមួក្ា ខក្ចិចសហរបតិបតតិការ និខគនំិត្តួចង្្តើមននសមារណក្មមង្សែាក្ចិចអនតរជាត ិ តំបន ់ នខិ
ង្ទវភាគី រពមទខំក្សាខសមតាភាពតមដ្ឋននិនាា ការពាណិជាក្មម។ 
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រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជានឹខបនតបំង្ពញកាតពវក្ចិចរបស់ខ្លួនជាមយួអខគការពាណិជាក្មមពិភពង្ោក្ និខ
សហគមនង៍្សែាក្ចិចអាសា ន និខរក្មខ្ណឌ ង្ទវភាគីក្ា ខការតភាា បង់្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរបូវនត នខិអរបូវនត ការដក្
លមារក្បខ្ណឌ គតិយ តត ការក្សាខសមតាភាពសាា បន័ នខិមន សសជាង្ែើម។ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ជ៏ំរ ញការបង្ខកើត
តំបនព់ាណិជាក្មមង្សរងី្ទវភាគីជាមយួតំបនសំ់ខាន់ៗ ែូចជា អឺរាស ី សហគមនអ៍ឺរ   ប រពមទខំក្ចិចរពមង្រពៀខ
ភាពនែគូង្សែាក្ិចចរគបរ់ជុខង្រជាយ (RCEP)  នខិក្ិចចរពមង្រពៀខពាណិជាក្មមង្សរងី្្សខង្ទៀត។ 

ង្ៅឆ្ា  ំ២០១៩ ក្មព ជាក្ទ៏ទលួរខ្លប ុះពាល់ពែីំង្ណើ រការននការបាតប់ខរ់បពន័ធអន ង្រោុះពនធ «អវីៗ
រគបោ់ ខង្លើដលខដតអាវ ធ» (EBA) ដែល្តល់ង្ដ្ឋយរក្ុមរបឹក្ា សហភាពអឺរ   ប តខំពឆី្ា  ំ២០០១ នខិរបពន័ធ
ដ្នការអន ង្រោុះពនធរបស់សហរែាអាង្មរកិ្ (GSP) ។ EBA គឺជាគំនតិ្តួចង្្តើម របស់សហភាពអឺរ   ប ដែល
អន ញ្ហញ តឱ្យ ការនាចូំលទំនញិទខំអស់ ង្លើក្ដលខដតសពាវ វ ធ ង្ៅសហភាពអឺរ   បពីរបង្ទសអភវិឌ្ឍនត៍ិចតួច
ទទួលនូវការអន ង្រោុះង្ដ្ឋយមនិជាបព់នធនាចូំលនខិកូ្ត។ ការធាល ក្ច់ ុះនូវសាា នភាពការង្ោរពសិទធិមន សស និខ
លទធិរបជាធិបង្តយយង្ៅក្មព ជា ង្រកាយពីមានការវវិតតសាា នការណ៍នង្ោបាយច ខង្រកាយង្នុះ ង្ធវើឲ្យរក្ុមរបឹក្ា
សហភាពអឺរ   បពិចរណាពីការែក្របពន័ធអន ង្រោុះពនធង្នុះពីក្មព ជា។ ក្ា ខង្ហត ែូចោា ង្នុះដែរ សហរែាអាង្មរកិ្
ក្ប៏ាន និខក្ំព ខែំង្ណើ រការនតីិវធិីែក្របពន័ធអន ង្រោុះពនធ GSP្ខដែរ។ 

ក្ា ខង្ោលបំណខរក្ានូវរបពន័ធអន ង្រោុះពនធង្នុះសរមាបក់្មព ជា រក្ុមរបឹក្ាសហភាពអឺរ   បបាន្តល់
អន សាសនែ៍ល់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខការដក្លមាសាា នភាពសិទធិមន សស សិទធិការងារ និខលទធិរបជាធិបង្តយយ្ខ
ដែរ។ អខគរការសខគមស ីវលិ សមពន័ធសហជីពវស័ិយការងារ និខវស័ិយឯក្ជនដែលែកឹ្នាងំ្ដ្ឋយសភាពាណិជា
ក្មម បានសំដែខការរពួយបារមភអំពី្លប ុះពាល់ពីការបាតប់ខរ់បពន័ធអន ង្រោុះពនធ EBA ។ របជាពលរែា ជា
ពិង្សសក្មមក្រក្ា ខវស័ិយកាតង់្ែរសំង្លៀក្បំពាក្ ់ នឹខទទលួរខង្រោុះក្ា ខជីវភាពរបស់ខ្លួន។ មា ខការបាតប់ខ់
ង្នុះនឹខប ុះពាល់ក្ំង្ណើ នង្សែាក្ិចចរបស់ក្មពជា។ ជាង្រឿយៗសាា បន័ទខំង្នាុះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា
បនតក្ិចចសនទនាអំពបីញ្ហា ដែលជាក្ខវល់របស់សហភាពអឺរ   ប។ 

ចំង្ពាុះរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្បើង្ទុះបីជាមានការរពួយបារមភរបស់ភាគីពាក្ព់ន័ធជាង្រចើនអំពីការបាត ់
បខរ់បពន័ធអន ង្រោុះពនធង្នុះ បានចតទ់ ក្ថ្ន ការអន វតតតមអន សាសនរ៍បស់រក្ុមរបកឹ្ាសហភាពអឺរ   បង្ែើមបី
ដថ្រក្ារបពន័ធអន ង្រោុះពន័ធង្នុះគឺជាការបាតប់ខអ់ធិបង្តយយរបស់ក្មព ជា។ រាជរដ្ឋា ភបិាលយល់ថ្ន លក្េខ្ណឌ
របស់រក្ុមរបឹក្ាសហភាពអឺរ   ប គឺការង្លើក្សទួយលទធិរបជាធិបង្តយយ និខសិទធមិន សសតមសតខដ់្ឋរង្ទវរ និខមនិ
សមរសប ង្ែើមបងី្រជៀតដរជក្ចូលក្ិចចការន្ទក្ា ខរបង្ទសែនទតមរយៈការង្របើរបាស់ឧបក្រណ៍នង្ោបាយ និខ
ង្សែាក្ិចច ដែលនឹខបនតដ្ឋក្ស់មាព ធធៃនធ់ៃរង្លើរបង្ទសទនង់្ខ្ាយរាបទ់ខំក្មព ជា្ខ។ 

ង្ៅនថ្ៃទី១២ ដខ្ក្ មភៈ ឆ្ា  ំ ២០២០ រក្មុរបឹក្ាសហភាពអឺរ   ប បានង្ចញង្សចក្ដីសង្រមចអំពីរបពន័ធ
អន ង្រោុះពនធ EBA សរមាបក់្មព ជា។ តមរយៈង្សចក្តសីង្រមចង្នាុះ គណៈក្មមការអឺរ   ប សង្រមចែក្ការ
អន ង្រោុះពនធ «ជាបង្ណាដ ុះអាសនា» ពីក្មព ជា ង្លើទំនិញចនំួន៤០របង្ភទ ដែលភាគង្រចើនជាសង្មលៀក្បំពាក្។់ 
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្លិត្លទខំអស់ង្នុះ នាងំ្ចញពីក្មព ជាង្ៅអឺរ   បក្ា ខតនមលសរ បរបមាណ ១ ពានោ់នអឺរ   ូ (២០%) ជាង្រៀខ
រាល់ឆ្ា ។ំ41 

ទនទឹមនខឹការបាតប់ខរ់បពន័ធអន ង្រោុះពនធទខំពីរខាខង្លើ រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានរបកាសង្ៅក្ា ខដខ្វចិឆិ
កាថ្ន របង្ទសក្មព ជា និខចនិបាន និខក្ពំ ខពិចរណានិខសនទនាង្ែើមបី្ នង្ៅបង្ខកើតក្ិចចរពមង្រពៀខពាណិជា
ក្មមង្សរងី្ទវភាគី (FTA) ។ ទហំំពាណិជាក្មមង្ទវភាគីក្មព ជាចិន មានទំហ ំ៧ ពានោ់នែ ោល រ កាលពីឆ្ា  ំ២០១៨ 
ង្នុះង្បើង្ោខតមរក្សួខពាណិជាក្មម។ ង្ៅក្ា ខង្នាុះ ក្មព ជាមានឱ្នភាពង្ដ្ឋយសារដតការនាចូំលពីរបង្ទស
ចិនមានទំហរំបមាណ ៦ ពានោ់នែ ោល រង្ៅង្ហើយ។ របង្ទសទខំពរីង្រោខបង្ខកើនទំហំពាណិជាក្មមង្ទវភាគី
ែល់ ១០ ពានោ់នែ ោល ររតមឹឆ្ា  ំ២០២៣ ។ 

ោ ខណាក្ដីែណឹំខអពំីការង្រៀបចំក្សាខក្ចិចរពមង្រពៀខពាណិជាក្មមង្សរ ី (FTA) ង្ទវភាគីរវាខក្មព ជា
និខចិនង្នុះ បាននាឱំ្យមានរបតិក្មមចរមុុះពអីាក្ពាក្ព់ន័ធ និខអាក្តមដ្ឋន។ រក្សួខពាណិជាក្មមក្មព ជា បាន
ង្លើក្ង្ឡើខថ្ន ក្មព ជាមានក្ដសីខឃមឹរពំឹខថ្ននឹខទញបាន្លចំង្ណញពីការង្ធវើពាណិជាក្មមង្សរជីាមយួរបង្ទស
ចិន។ ក្ចិចរពមង្រពៀខពាណិជាក្មមង្សរជីាមយួចិន រតូវបានរពំឹខទ ក្ថ្ន នាងំ្ៅបង្ខកើនការនាងំ្ចញទំនិញក្សិក្មម
ជាង្រចើនម ខ្ពីក្មព ជា។ 

ង្ោក្បណឌិ ត Bradley Jansen Murg អាក្ជំនាញង្សែាក្ិចចនង្ោបាយ ង្ៅសាក្លវទិាល័យ 
Seattle Pacific (SPU) បានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន ខ្ណៈដែលខាខក្មព ជាក្ពំ ខសំឡឹខង្មើលនិខរពំឹខបង្ខកើនការនាំ
ង្ចញ្លិត្លក្សិក្មម តមរយៈកិ្ចចរពមង្រពៀខពាណិជាក្មមង្សរងី្នុះ ភាគីចិនក្ម៏និង្ឃើញអវីខាតបខ់ង្នាុះ
ដែរ។ អាក្ជំនាញរូបង្នុះក្ប៏ានបដនាមដែរថ្ន «និោយក្ា ខនយ័នង្ោបាយ សរមាប់របង្ទសចិន ង្នុះជាជយ័
ជមាុះមយួរបស់ង្គ ខ្ណៈដែលការណ៍ង្នុះនឹខនាកំ្មព ជាង្ៅកានដ់តង្ក្ៀក្ក្ា ខគនលខង្ោចររបស់ចិន ដែលចិន
ង្មើលង្ៅមនិរតូវបខត់នមលអវីជាែ កំ្ំភនួទល់ដតង្សាុះ។ ខ្ណៈដែលចិនក្ំព ខដតសវុះដសវខរក្ការបង្ខកើនឥទធពិល
របស់ខ្លួនង្ៅក្មព ជា»។ 

ប  ដនតរាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទី៦ ង្នុះ ក្៏រតូវបានរខការសខស័យអំពីឥទធិពលភូមិសាស្តសតនង្ោបាយ
និខង្សែាក្ិចចរបស់ចិន  ពីសំណាក្់បណាដ រដ្ឋា ភិបាលបសចិមង្ោក្ រមួមានសហរែាអាង្មរកិ្ជាង្ែើម។ ក្នលខ
មក្មានការសខស័យថ្នចិនមានលទធភាពង្របើរបាស់ឥទធិពលខ្លួន ង្ែើមបដី្ឋក្់ពរងាយវតតមានង្ោធាចនិង្ៅ

                                                           
41 សំណ ំ ង្រឿខEBA៖ សហភាពអរឺ   បែក្ការអន ង្រោុះពនធខ្លុះពីក្មព ជា គតិជាតនមលរបមាណ១ពានោ់នអឺរ  ូ, 12/02/2020, 
https://bit.ly/3dmstdj 
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ក្មព ជា ង្ហើយក្មព ជាអាចនឹខបាតប់ខអ់ធិបង្តយយភាព។ ទខំចិន ទខំក្មព ជា ស ទធដតបានបែិង្សធការសខសយ័
ខាខង្លើ។42 

3. មោលៃមោបាយ ៃិខការងារអាទ្ិភាព នៃការអភិវឌ្ឍធៃធាៃ ៃុស្ស 
ង្ៅក្ា ខង្ោលនង្ោបាយសំរាបក់ារការអភវិឌ្ឍធនធានមន សសង្នុះ ដ្នការយ ទធសាស្តសតរាជរដ្ឋា ភបិា

លបានដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 

 ការពរខឹខគ ណភាពវស័ិយអបរ់ ំវទិាសាស្តសត នខិបង្ចចក្វទិា 
 ការបណត ុះបណាត លជំនាញបង្ចចក្ង្ទស 
 ការង្លើក្ក្មពស់ង្សវាស ខ្ភាពសាធារណៈ និខអាហារបូតាមភ 
 ការពរខឹខសមភាពង្យនឌ្រ័ និខការោពំារសខគម 

3.1. ការពរខខឹគ ណភាពវស័ិយអបរ់ ំវទិាសាស្តសត នខិបង្ចចក្វទិា 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ ននរែាសភា នឹខបនតែំង្ឡើខរបាក្ង់្បៀវតស និខរបាក្ង់្លើក្ទកឹ្ចិតតចំង្ពាុះរគូ
បង្រខៀន និខប គគលិក្អបរ់ ំង្លើក្ក្មពស់សមតាភាពក្ា ខការងាររគបរ់គខ ការងារបង្រខៀន និខការរសាវរជាវ។ រាជ
រដ្ឋា ភបិាលនឹខវនិិង្ោគង្លើការក្សាខសាោបឋមសិក្ាឲ្យបានែល់រគបភ់មូ ិ នខិអន វទិាល័យឲ្យបានែល់
រគបឃ់ ំ បង្ខកើនការវនិិង្ោគអភវិឌ្ឍក្ មារតូច និខថ្នា ក្ម់ង្តយយសិក្ា និខបនត្តល់នូវអាហារបូក្រណ៍សិក្ាែល់
សិសសរក្ីរក្ និខជួបការលំបាក្។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនខឹពរខឹខការង្ធវើអធិការក្ិចចរគបរ់ជុខង្រជាយង្លើការរគបរ់គខ
សាោ និខគ ណភាពអបរ់ងំ្ៅរគឹុះសាា នសិក្ាចំង្ណុះទូង្ៅ ង្ដ្ឋយមានការចូលរមួពីអាក្ពាក្ព់ន័ធ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹខយក្ចតិតទ ក្ដ្ឋក្ក់ារអន វតតង្ោលនង្ោបាយអបរ់បំង្ចចក្ង្ទសង្ៅមធយមសិក្ា
ទ តិយភូមងិ្ែើមបតីំរខទ់ិសសិក្ារបស់សិសសង្ៅរក្អាជីព ង្រៀបចំក្មមវធិីបង្ខកើនគំនិតសហរគិនភាព និខភាសា
បរង្ទស ពរខឹខការអបរ់ដំ្ាក្ STEM តមរយៈបង្ខកើតឲ្យមានមជឍមណឌ លអបរ់ ំនិខវទិាសាស្តសត និខក្មមវធិីបណិំ
នជីវតិ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ ក្មមវធិីសិក្ារគបរ់ជុខតមរយៈ បដនាមម ខ្វជិាា  STEM  និខគ ណ
ភាព ការទទួលសាគ ល់ង្ៅថ្នា ក្ឧ់តតមសិក្ា មូលនិធិអាហាររបូក្រណ៍ និខឥទនសរមាបន់ិសិតសថ្នា ក្ឧ់តតមសិ
ក្ា។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនិខបនតអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធក្ីឡាសំខាន់ៗ  របង្ភទក្ឡីាអាទិភាព ទខំរគូបខវកិ្ 
និខក្ឡីាក្រ ង្ែើមបងី្លើក្សទួយវស័ិយក្ីឡា និខង្រតៀមរបក្តួស ីង្ហគម (SEA Games) ឆ្ា  ំ២០២៣ ។ រដ្ឋា ភបិា
លនឹខជំរ ញចលនា «យ វជនមាា ក្ង់្ចុះក្ឡីាមយួរបង្ភទោ ខតិចរបចជំីវតិ»។ 

                                                           
42 ក្ិចចសនទនាពាណិជាក្មមង្សរកី្មព ជា-ចិននានូំវក្ដីសខឃមឹនិខក្ដីបារមភ, អូន ង្្ខប រ, 28 វចិ្ឆិកា 2019, https://bit.ly/2yzlWxh 

 

https://khmer.voanews.com/author/%E1%9E%A2%E1%9E%BC%E1%9E%93-%E1%9E%86%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%9A/uri_t
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រយៈពីរបីឆ្ា កំ្នលខមក្ង្នុះ វស័ិយអបរ់កំ្ា ខរបង្ទសក្មព ជាមានភាពរបង្សើរង្ឡើខគួរង្អាយក្តស់មាគ ល់។ 
រក្សួខអបរ់យំ វជន និខក្ឡីា កានដ់ត្នខ្ិតជតិែល់ការសង្រមចបាននូវការ្តល់ង្សវាសក្លននការអបរ់ ំ
ថ្នា ក្ប់ឋមសិក្ា តមរយៈការទទួលបាននូវអារតសិសសច ុះង្ ម្ ុះចូលង្រៀនចំនួន ៩៧.៧% ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៦ ។ 
របង្ទសក្មព ជាក្ប៏ានពរខឹខសមភាពដ្ាក្ង្យនឌ្រ័ក្ា ខវស័ិយអបរ់ ំ្ ខដែរ ង្ដ្ឋយក្ា ខង្នាុះមានក្ មារចីនំនួ 
៤៨.២% បានច ុះង្ ម្ ុះង្ៅថ្នា ក្ប់ឋមសិក្ា។ របង្ទសក្មព ជាបានក្សាខនូវសាោង្រៀនថ្មីចំននួជិត ១០០០
ខ្ាខក្ា ខក្ំឡ ខង្ពលែបឆ់្ា កំ្នលខមក្ង្នុះ ង្ហើយបានវនិិង្ោគធនធានែម៏ានសារៈសំខានជ់ាង្រចើន ង្ែើមបពីរខីក្
ការទទួលបាននូវង្សវាអបរ់រំបក្បង្ដ្ឋយគ ណភាពមយួ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបាន នខិក្ំព ខអន វតតនូវក្ំដណទរមខវ់ស័ិយអបរ់ងំ្ដ្ឋយង្ផាត តង្លើសសរសតមភចំនួន
របាគំឺ ទ១ី៖ ការអន វតតដ្នការសក្មមភាពននង្ោលនង្ោបាយរគូបង្រខៀន ទ២ី៖ ការពិនិតយង្ឡើខវញិនូវក្មមវធិី
សិក្ា និខង្សៀវង្ៅសិក្ា រពមទខំការង្ធវើង្អាយរបង្សើរង្ឡើខនូវបរសិាា នសាោង្រៀន ទី៣៖ ការង្ធវើអធិការក្ិចច 
ទី៤៖ ការពរខឹខការវាយតនមលការសិក្ា និខទ៥ី៖ ការង្ធវើក្ដំណទរមខក់ារសិក្ាថ្នា ក្ឧ់តតមសិក្ា។ ង្បើង្ទុះបី
ជាទទួលបាននូវសមទិធិ្លទខំង្នុះក្ង៏្ដ្ឋយ របង្ទសក្មព ជាមានអរតសិសសក្ា ខថ្នា ក្ង់្រៀនង្រចើនជាខង្គក្ា ខ
តំបន ់ង្ហើយមានដត ៣២% ននសិសសរសីប  ង្ណាណ ុះ (៣៨%ននសិសសរបុស) ដែលអាចអាន និខសរង្សរភាសា
ដខ្មរបាន។ 

ការអបរ់ងំ្ៅឧតតមសិក្ា មានការរកី្ចង្រមើន  ែូចជាការចូលង្រៀនរបស់និសិសតង្ក្ើនង្ឡើខ រពមទខំការ
ង្ក្ើនង្ឡើខននចំនួនរគុឹះសាា នឧតតមសិក្ា ដែលសង្រមចបានតមបទដ្ឋា នននការទទួលសាគ ល់។ អគគនាយក្ដ្ឋា ន
ឧតតមសិក្ានិខរគុឹះសាា នឧតតមសិក្ាបានអភវិឌ្ឍសមតាភាពរបស់ខ្លួន ក្ា ខការងារក្សាខដ្នការនខិពិនតិយ
តមដ្ឋន ការរគបរ់គខមូលនិធិរសាវរជាវ និខអាហារបូក្រណ៍ និខមានលទធភាពទញយក្មូលធិនិកានដ់ត
ង្រចើនង្ែើមបងី្ធវើការពរខីក្ក្មមវធិី។ សក្មមភាពង្ោលនង្ោបាយសំខាន់ៗ មយួចនំួនដែលរតូវបានអន វតតែូចជា 
ការអន មត័ដ្នការង្ោលសតីពីការរសាវរជាវ រពុះរាជរក្ឹតយសតីពីចំណាតថ់្នា ក្ស់ាស្តសាត ចរយ និខការង្រៀបចំទសស
នៈវស័ិយឆ្ា  ំ២០៣០ ។ ការបង្ខកើតរក្ុមការងារបង្ចចក្ង្ទស ឧតដមសិក្ា ជាែណំាក្ក់ាលសំខានម់យួ ក្ា ខការ
បង្ខកើតង្វទិកាមយួសរមាបក់ារជដជក្ និខពិភាក្ាអំពីបញ្ហា ង្ៅក្រមតិឧតតមសិក្ា ។  

ង្ទុះបីជាោ ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ បញ្ហា របឈមចមបខង្ៅក្ា ខការអបរ់ងំ្ៅឧតតមសិក្ា គឺការង្ដ្ឋុះរសាយពី
ភាពខ្ សោា រវាខតរមូវការទី្ារការងារ ជាពិង្សសជំនាញ សមតាភាពក្ា ខការគតិពចិរណា ចំង្ណុះែខឹ 
ជាមយួនិខទី្ ារការងារនាង្ពលបចច បបនា។ ការខ្វុះខាតសមតាភាពក្ា ខការសិក្ារសាវរជាវ រតូវបានចត់
ទ ក្ជាចណំ ចង្ខ្ាយចំបខក្ា ខក្មមវធិីសិក្ាង្ៅមហាវទិាល័យ ង្ែើមបី្ លិតបាននូវធនធានមន សសដែលសម
រសបង្ៅតមតរមូវការទី្ារការងារ។  

ក្តត ង្នុះទមទរឱ្យមានការយល់ែឹខកានដ់តរបង្សើរង្ឡើខអំពីទី្ារការងារ ការសរមបសរមួលលា
របង្សើរជាខម ន និខមានតណំភាា បជ់ាមយួនឹខវស័ិយឧសាហក្មម នខិពត័ម៌ានកានដ់តរបង្សើរង្ឡើខសរមាប់
និសសតិ ែូង្ចាុះពួក្ង្គអាចង្រជើសង្រ ើសវគគសិក្ាដែលសមរសប។ ង្ែើមបរីក្ាបាននូវក្មមវធិីដែលមានគ ណភាព
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ខ្ពស់ដែលអាចទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិ ការក្ំណតត់នមលមយួដែលមានក្រមតិសមរមយ ក្ជ៏ាបញ្ហា របឈមមយួ
្ខដែរ។ ការបង្ខកើនក្ិចចខ្ិតខ្ំរបឹខដរបខនិខការ្តល់ធនធានបដនាមជាក្តត ចបំាច ់ ង្ែើមបធីានាថ្ន សិសសដែល
មានង្ទពង្កាសលយ និខមក្ពរីក្ុមជួបការលំបាក្នខឹអាចចូលសិក្ាង្ៅឧតតមសិក្ា តមរយៈក្មមវធិីអាហារបូ
ក្រណ៍ ឬ គង្រមាខរបាក្ក់្មចសិីក្ា។ ការង្រជើសង្រ ើសសិសសទទួលបានអាហាររបូបក្រណ៍ ក្ា ខក្រណីខ្លុះរតូវបាន
ង្គ្តល់ង្អាយង្ដ្ឋយដ្ាក្ង្លើភាពទំនាក្ទ់នំខ ដែលមានជាមយួគណបក្សនង្ោបាយជាពិង្សសគណបក្ស
កានអ់ំណាច ង្រចើនជាខការខ្វុះខាតដ្ាក្ជីវភាព និខសមតាភាពរបស់សិសសង្នាុះផាទ ល់។ 

សរមាបក់ារអបរ់ចំំង្ណុះទូង្ៅ សក្មមភាពង្ោលនង្ោបាយមយួចំនួនរតូវបានង្រៀបចំែូចជា ដ្នការ
ង្ោលសតីពកីារអភវិឌ្ឍមធយមសិក្ា និខង្សៀវង្ៅរបតិបតតិសរមាបែ់ំង្ណើ រការមជឈមណឌ លធនធានសរមាប់
មធយម សិក្ា ង្ោលនង្ោបាយសតីពីសាោក្ មារង្មរតីង្ៅមធយមសិក្ា ដែលរតូវបានបង្ខកើតក្ា ខឆ្ា  ំ២០០៧
ង្ដ្ឋយរក្សួខអបរ់ ំយ វជន នខិក្ីឡា43  និខការដក្លមាក្មមវធិីសិក្ា។ របពន័ធវរិក្ឹតការរគូបង្រខៀន ង្លើម ខ្វជិាា
គណិតវទិានិខវទិាសាស្តសតរតូវបានង្រៀបចំ។ ក្មមវធិីបណិំនជីវតិបង្ចចក្វទិា ពត័ម៌ាន និខង្ទសចរណ៍រតូវបាន
អន មត័ និខសតខដ់្ឋរបណាណ ល័យង្ៅមធយមសិក្ាក្ពំ ខង្រៀបចំជាង្សចក្តីរពាខ។ 

ង្ោខង្លើរបាយការណ៍របស់រក្សួខអបរ់ ំ ការចូលង្រៀន និខគ ណភាពង្ៅក្រមតិអបរ់ចំំង្ណុះទូង្ៅ 
មានការដរបរបួលតិចតួច ង្បើង្ទុះបីជាសក្មមភាពង្ោលនង្ោបាយមយួចនំួនរតូវបានង្រៀបចំង្ែើមបអីភវិឌ្ឍវស័ិ
យង្នុះក្ង៏្ដ្ឋយ។ អរតរតួតថ្នា ក្ប់ានថ្យច ុះ តិចតចួ ប  ដនតអរតង្បាុះបខក់ារសិក្ាមនិមានដរបរបួលង្ទ។ 
សិសសភាគង្រចើនបានង្រជើសង្រ ើសយក្ម ខ្វជិាា  វទិាសាស្តសតពតិ។ ការរបឡខថ្នា ក្ជ់ាតិង្ៅថ្នា ក្ទ់ី ៩ និខទី ១២ 
រតូវបានអន វតតជាង្ទៀខទត។់ 

ចំនួនអន វទិាល័យ និខវទិាល័យបានង្ក្ើនង្ឡើខ។ សាោមធយមសិក្ាបឋមភមូ ិបានអភវិឌ្ឍង្ៅជា
សាោមធយមសិក្ាទ តិយភមូ។ិ មជឈមណឌ លធនធានង្ៅមធយមសិក្ារតូវបានក្ស៏ាខង្ៅរគបរ់ាជធាន ី ង្ខ្តត
។ សាោមធយមសិក្ាបឋមភូមចិំននួ ១៤១ ក្ា ខង្ខ្តត ៨ មានបនទបក់្ ំពយូទរ័។ ង្ោលនង្ោបាយសាោក្ មារ
ង្មរតីរតូវបានអន វតតោ ខង្ហាចណាស់ង្ៅសាោចំនួន ៨២៣ (៥០,៧៤ ភាគរយននសាោមធយមសិក្ា
បឋមភមូ)ិ។ 

ការអបរ់ចំំង្ណុះែខឹទូង្ៅ ង្ៅដតមានបញ្ហា របឈម្ខដែរ។ ការបង្ខកើនសមធមក៌្ា ខការចូលង្រៀនង្ៅ
មធយមសិក្ា តមរយៈបង្ខកើនចំនួនសាោមធយមសិក្ាបឋមភូមឱិ្យបានរគបឃ់ ំ សងាក តន់ិខវទិាល័យង្ៅរគប់
រសុក្ ខ្ណឌ ។ គ ណភាពរបស់សិសសបញ្ចបថ់្នា ក្ទ់ ី ១២ រតូវង្លើក្ក្មពស់ នខិ្តល់នូវចំង្ណុះែខឹពាក្ព់ន័ធែនទ
ង្ទៀត សរមាបក់ារអបរ់បំង្ចចក្ង្ទស វជិាា ជីវៈ និខឧតតមសិក្ា។ សាោមធយមសិក្ាភាគង្រចើន ជាពិង្សសង្ៅ
តំបនជ់នបទខ្វុះខាតធាត ចូលដែលមានគ ណភាពែូចជា រគូបង្រខៀនតមម ខ្វជិាា  សមាភ រៈបង្រខៀននិខង្រគឿខ
បរកិាេ រ ង្សៀវង្ៅសិក្ាង្ោល បនទបព់ិង្សាធវទិាសាស្តសត បនទបក់្ ំពយូទរ័នខិភាសា និខបរកិាេ របណាណ ល័យ។ 

                                                           
43 Ministry of Education: Child Friendly Policy, December  2007;  
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ជំនាញង្របើរបាស់ក្ ំពយួទរ័រតូវការជាចបំាច ់ រសបង្ពលដែលសិសសសាោវទិាល័យបានឲ្យែឹខថ្ន ពួក្ង្គមនិ
ទនស់ាទ តជ់ំនាញនឹខការង្របើរបាស់ក្ ំពយួទរ័ង្ឡើយ។  

វធិីសាស្តសតក្ា ខការបង្រខៀនក្ា ខង្ពលបចច បបនាអន វតតតមរង្បៀប ជាង្មង្រៀន ចមលខតម ែក្រសខ ់និខការ
ចខច។ំ វធិីសាស្តសតទខំង្នុះគួររតូវបញ្ចូ លនូវការគិត និខជំនាញវភិាគ។ សតខដ់្ឋររគូបង្រខៀនគួររតូវពិនិតយតម
ដ្ឋន វាយតនមល និខអភវិឌ្ឍជារបច ំខ្ណៈង្ពលរបាក្ង់្បៀវតសរគូបង្រខៀនង្ក្ើនង្ឡើខ ង្គសង្ខកតង្ឃើញមានបញ្ហា
របឈមមយួចំនួនបានង្ក្ើតង្ឡើខទក្ទ់ខសមតាភាពរបស់រក្សួខអបរ់កំ្ា ខការង្ធវើការង្ធវើអធិការក្ិចចអពំីគ ណ
ភាពននការបង្រខៀន្ខដែរ។ 

រក្សួខអបរ់ ំ យ វជន នខិក្ឡីា បានឲ្យែឹខថ្ន សរមាបក់ាររបលខមធយមសិក្ាទ តយិភូមកិ្ា ខឆ្ា ំ
២០១៩ ង្បក្េជនរបឡខជាបម់ានចំនួន ៧៩,០៥២ នាក្ ់ង្សាើនឹខ ៦៨.៦២ ភាគរយ ង្ធៀបនឹខឆ្ា  ំ២០១៨ ដែល
អាក្ជាបម់ានរបមាណ ៦៧.០៧ ភាគរយ។ ង្បក្េជន ដែលទទួលបាននិង្ទទស A មានចំនួន ៤៤៣ នាក្ ់ង្ធៀប
នឹខឆ្ា  ំ២០១៨ មានដត ៤០៨ នាក្ ់ និង្ទទស B មានចនំួន ២.៤៣០នាក្ ់ ង្ធៀបនខឹឆ្ា  ំ២០១៨ មានចំនួន
២.២២២ នាក្ ់និង្ទទស C មានចំនួន ៥.៨៤៧ នាក្ ់និង្ទទស D មានចំនួន ១៤.១០០ នាក្ ់និខនិង្ទទស E មាន
ចំនួន ៥៦.២៣២ នាក្។់ ង្ៅក្ា ខឆ្ា កំ្នលខង្ៅសិសសនិង្ទទស A រតូវទទួលបានការង្លើក្ទឹក្ចតិតទខំដ្ាក្សាម រតី 
និខសំភារៈរមួទខំថ្វកិាផាទ ល់របស់មស្តនតីរដ្ឋា ភបិាលនិខរគឹុះសាា នសិក្ានានា្ខដែរ។ 

ង្ដ្ឋយដឡក្សរមាបប់ឋមសិក្ា ក្ មារបានចូលង្រៀនង្ៅបឋមសិក្ាកានដ់តង្រចើន នខិមនិរតូវបាន
វាយតនមលថ្ន មានគមាល តង្យនឌ្រ័ង្នាុះង្ទ។ អរតរតួតថ្នា ក្ ់ និខសិសសង្បាុះបខក់ារសិក្ាបានថ្យច ុះ។ ង្ោល
នង្ោបាយសាោក្ មារង្មរតី រតូវបានអន វតតង្ៅតមសាោង្រៀនភាគង្រចើន ង្ហើយជាលទធ្លការសិក្ារបស់
សិសសបានលារបង្សើរ ជាពិង្សសម ខ្វជិាា ភាសាដខ្មរង្ៅក្រមតិថ្នា ក្ែ់បំូខ រសបង្ពលដែលរគូបង្រខៀនជាង្រចើន
នាក្រ់តូវបានបំប នអំពី របសិទធភាពននការង្រៀននិខបង្រខៀន។ 

ង្ទុះោ ខណា គមាល តភមូសិាស្តសត និខសាោបឋមសិក្ាមនិរគបក់្រមតិង្ៅដតជាឧបសគគសរមាប ់
ការចូលង្រៀនរបស់ក្ មារ ជាពិង្សសការចូលង្រៀនរតឹមរតូវតមអាយ ក្ំណត។់ លទធ្លសិក្ារបស់សិសសង្លើស
អាយ ទបជាខសិសសង្រៀនរតឹមរតូវតមអាយ ។ នែគូអភវិឌ្ឍជាង្រចើនបានបនត្តល់ការោរំទជាហិរញ្ញ វតា  និខ
បង្ចចក្ង្ទសសរមាបក់ារអបរ់ងំ្ៅបឋមសិក្ា  ដែលបាន្តល់លទធភាពក្ា ខការអភវិឌ្ឍសមតាភាពង្ៅរគបក់្រមតិ 
ង្ហើយនែគូអភវិឌ្ឍ និខអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល បានអន វតតនូវក្មមវធិី្តួចង្្តើមមយួចនំនួ ដែលនឹខ្តល់ជាធាត 
ចូលសរមាបក់ារពិភាក្ាក្រមតិង្ោលនង្ោបាយ និខការពរខីក្វសិាលភាព្ខដែរ។ 

សរមាបក់ារអបរ់កំ្ មារតូច ង្គសង្ខកតង្ឃើញមានវឌ្ឍនភាពង្ក្ើតង្ឡើខង្រចើនង្ដ្ឋយសារការពរខីក្ចំនួន
សាោមង្តតយយសិក្ាសហគមន ៍ថ្នា ក្ម់ង្តតយយក្ា ខ បឋមសិក្ា មង្តតយយឯក្ជន និខក្មមវធិីអបរ់កំ្ មារតូចតម
្ទុះ តមខ្ាខ្ទុះ។ ង្ទុះជាោ ខណា វសិាលភាពននការពរខីក្ង្នុះង្ៅមានក្រមតិង្ៅង្ឡើយង្ដ្ឋយសារក្ខវុះ 
ធនធានរបូវន័តនខិហិរញ្ញ វតា  រពមទខំសមតាភាព។ តរមូវការនិខគ ណភាពននង្សវាអបរ់ងំ្ៅក្រមតិង្នុះ ង្ៅមាន
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ក្រមតិ នខិមានគមាល តរវាខទតីខំភូមសិាស្តសតមយួង្ៅភូមសិាស្តសតមយួង្ទៀត ជាពិង្សសង្ៅតំបនដ់ែលមានការ
ចូលង្រៀនង្ៅបឋមសិក្ាមានក្រមតិទប និខង្បាុះបខក់ារសិក្ាខ្ពស់។ អន វស័ិយង្នុះបាន ង្ផាត តការយក្ចតិតទ ក្
ដ្ឋក្ត់ិចតចួង្លើបញ្ហា  អាហារ-របូតាមភ ការោពំារ វធិីសាស្តសតអបរ់កំ្ មារពីសំណាក្ម់ាតបីត និខស ខ្ភាពរបស់
ក្ មារតូច។ 

3.2. ការបណត ុះបណាត លជនំាញបង្ចចក្ង្ទស 

តមរយៈង្ោលង្ៅជាយ ទធសាស្តសតគឺសំង្ៅថ្ន «យ វជនមាា ក្ម់ានជំនាញមយួោ ខតចិរបចជំីវតិ» រាជ
រដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញការអន វតតង្ោលនង្ោបាយជាតិសតីពកីារអបរ់បំណត ុះបណាត លបង្ចចក្ង្ទស និខវជិាា ជីវៈឆ្ា ំ
២០១៧-២០២៥ តមរយៈក្ិចចសហការរវាខសាោ និខសហរោស។  រដ្ឋា ភបិាលនឹខបនតង្រៀបចំមជឍមណឌ ល
បណត ុះបណាត លជំនាញ ង្ែើមបចូីលរមួោរំទការអភវិឌ្ឍវស័ិយឧសាហក្មម នខិបនតអន វតតសក្មមភាពតរមខទ់ិស
វជិាា ជីវៈង្ៅរគឹុះសាា នអបរ់ចំំង្ណុះទូង្ៅ។ 

ង្ៅដខ្មថិ្ នាឆ្ា  ំ ២០១៧ រដ្ឋា ភបិាលបានអន មត័ង្លើង្ោលនង្ោបាយអបរ់ ំ នខិបណត ុះបណាត ល
បង្ចចក្ង្ទសនិខវជិាា ជីវៈ (TVET) ឆ្ា  ំ ២០១៧-២០២៥ របស់ក្មព ជាដែលអាចរតូវបានង្របើជាមគគ ង្ទសក្៍
សរមាបក់ារបង្ខកើត និខអន វតតយ ទធសាស្តសតសរមាបក់ារអភវិឌ្ឍជំនាញង្ៅក្ា ខរបង្ទស។44 តមរយៈការអន តតន៍
ង្ោលនង្ោបាយង្នុះ វារតវូបានង្គរពំឹខទ ក្ថ្ន សិសសដែលបញ្ចបក់ារសិក្ាង្ៅសាោទខំង្នុះ  អាចរក្
ការងារបាន។ 

ង្ោលនង្ោបាយង្នុះរតូវបានង្របើជាការង្រៀបចំ និខអន វតតយ ទធសាស្តសតសរមាបក់ារអភវិឌ្ឍជំនាញ 
និខជួយ សរមួល ឲ្យមានទនំក្ទ់ំនខកានដ់តរបង្សើរង្ឡើខ ចំង្ពាុះអខគពាក្ព់ន័ធនខឹការអភវិឌ្ឍជំនាញង្ៅក្មព ជា។ 
ង្ោលនង្ោបាយង្នុះរតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខតមរយៈែំង្ណើ រការពិង្រោុះង្ោបល់ ង្ដ្ឋយមានជំនួយបង្ចចក្ង្ទស
ពីធនាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី (ADB) ង្ដ្ឋយមានង្ោលង្ៅននការផាល ស់បតូរ និខង្ធវើទំង្នើបក្មមចំង្ពាុះរបពន័ធអភវិឌ្ឍន៍
ជំនាញង្ៅក្មព ជា ង្ែើមបយីក្ង្ៅង្របើរបាស់ឲ្យកានរ់បង្សើរង្ឡើខចំង្ពាុះក្មាល ខំពលក្មមថ្មី នខិក្មមក្រង្ពល
បចច បបនា នខិការអភវិឌ្ឍនាង្ពលអនាគតរបស់របង្ទសក្មព ជា។45 ការបណត ុះបណាត លជនំាញវជិាា ជីវៈ រតូវបាន
ដ្ឋក្ឱ់្យសាិតង្ៅង្រកាមការទទួលខ្ សរតូវរបស់រក្សួខការងារ និខបណត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ រឯីរក្សួខង្្សខៗ
ង្ទៀតែូចជា រក្សួខអបរ់ ំយ វជន និខក្ិឡា រក្សួខក្ិចចការនារ ីនិខរក្សួខក្សិក្មម រ កាេ របមាញ់ និខង្នសាទក្៏
មានការបណត ុះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈរបស់រក្សួខផាទ ល់ដែលរតូវបានបង្ខកើតង្ឡើខ ង្ដ្ឋយដ្ាក្ង្លើតរមូវការ
ជាក្ោ់ក្។់ 

                                                           
44 ASEAN Development Bank: Cambodia’s New Technical and Vocational Training Policy; February 2018; 

https://www.adb.org/publications/cambodia-new-tvet-policy 
45 ASEAN Development Bank: Cambodia’s New Technical and Vocational Training Policy; February 2018; 

https://www.adb.org/publications/cambodia-new-tvet-policy 

https://www.adb.org/publications/cambodia-new-tvet-policy
https://www.adb.org/publications/cambodia-new-tvet-policy
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រក្សួខបានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន “ ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៩ រក្សួខនឹខង្រៀបចំដ្នការង្មង្ែើមបងី្រៀបចំង្ហដ្ឋា រចនា
សមពន័ធ មជឍមណឌ លអបរ់ ំ នខិបណត ុះបណាត លបង្ចចក្ង្ទសនិខវជិាា ជីវៈ (TVET) ង្ៅទូទខំរបង្ទស។ ង្ទុះជា
ោ ខណាក្ង៏្ដ្ឋយ ក្មមវធិអីបរ់បំង្ចចក្ង្ទសដែលក្ំព ខអន វតតនាង្ពលបចច បបនា មនិទនរ់តូវបានង្គវាយតនមលថ្ន
ធានាបាននូវគ ណភាពរគបរ់ោនង់្ៅង្ឡើយ ង្ហើយការទំនាក្ទ់ំនខរវាខរបពន័ធអបរ់បំណត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ និខ
ទី្ារការងារង្ៅមានក្រមតិ។ ក្ខវុះខាតធនធានមន សសដែលទទួលបានការបណត ុះបណាត ល  តមរយៈក្មមវធិ ី
TVET និខការខ្វុះខាតការវភិាគដបបទិនានយ័សរមាបត់រមូវការទី្ារការងារ រតូវបានចតទ់ ក្ជាបញ្ហា របឈម
ក្ា ខក្មមវធិ ីTVET46. 

ក្មមវធិី TVET ក្រ៏តូវបានរារាខំង្ដ្ឋយសារក្ខវុះសិសសដែលចបអ់ារមមណ៍ចំង្ពាុះការបណត ុះបណាត ល
ដ្ាក្ជំនាញ។ សិសសភាគង្រចើនបានបនតការសិក្ាថ្នា ក្ស់ាក្លវទិាល័យ ឬក្ប៏ានដសវខរក្ការងារង្ធវើ ជាជាខ
ការចូលង្រៀនង្ៅក្ា ខសាោ ឬរគឺុះសាា នបណត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ បនាទ បព់ីពកួ្ង្គបានបញ្ចប ់ ឬង្បាុះបខក់ារ
សិក្ាចំង្ណុះែឹខទូង្ៅ។ 

3.3. ការង្លើក្ក្មពស់ង្សវាស ខ្ភាពសាធារណៈ នខិអាហារបូតាមភ 

រដ្ឋា ភបិាលនឹខង្លើក្ក្មពស់គ ណភាព របសិទធភាព និខសមធមន៌នង្សវាស ខ្ភាពតមរយៈការអន វតត
ដ្នការយ ទធសាស្តសតស ខាភបិាល ២០១៦-២០២០ ។ រដ្ឋា ភបិាលនឹខបង្ខកើនវសិាលភាពរគបែ់ណត បន់នមូលនិធិ
សមធមស៌ ខាភបិាល បនតអន វតតរបបសនតិស ខ្សខគមដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាព ង្ដ្ឋយបញ្ចូលប គគលសវ័យនិង្ោជន៍
ក្ា ខរបបង្នុះ្ខ។ រដ្ឋា ភបិាលនឹខដ្ឋក្ឲ់្យែំង្ណើ រការក្មមវធិីឧបតាមភស្តសតីមានន្ទ និខក្ មារអាយ ង្រកាម ២ ឆ្ា កំ្ា ខ
រគួសាររក្ីរក្។ 

រដ្ឋា ភបិាលនឹខបង្ខកើនការវនិិង្ោគង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធស ខាភបិាល នខិបង្ចចក្ង្ទសវជិាសាស្តសត នខិ
ពរខឹខសមតាភាពការងារអធកិារក្ិចច នខិង្លើក្ក្មពស់ សមតាភាព និខការរសាវរជាវស ខាភបិាល។ រដ្ឋា ភបិាល
នឹខពរខខឹការអន វតតចាប ់នខិបទបញ្ញតតិពាក្ព់ន័ធនឹខការរគបរ់គខ និខរតួតពិនិតយគ ណភាព  នខិការង្របើរបាស់ឱ្
សថ្ សារធាត គមី ី ង្រគឿខរសវខឹ និខថ្នា ជំក្។់ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញអន វតកវធិានការទបស់ាក ត ់បងាក  និខកាត់
បនាយជមៃ ឺតមរយៈការអបរ់ ំ្ សពវ្ាយ។ 

ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះរាជរដ្ឋា ភបិាលបានង្រៀបចំ និខដ្ឋក្ឱ់្យែំង្ណើ រការក្មមវធិីឧបតាមភរបាក្ែ់ល់ស្តសតីរក្ី
រក្មានន្ទង្ពាុះ និខក្ មារអាយ ង្រកាម ២ ង្ែើមបងី្លើក្ក្មពស់អាហារបូតាមភ នខិជំរ ញែល់ការលូតោស់កាយស
មបទ និខបញ្ហញ សាម រតែីល់រគួសាររក្ីរក្។ ក្មមវធិីឧបតាមភង្នុះ្តល់របាក្ឧ់បតាមភង្នុះែល់ស្តសតីមានន្ទង្ពាុះនន
រគួសាររក្ីរក្ដែលមានបណ័ណ សមធម ៌និខមានបណ័ណ  Post-ID របស់រក្សួខស ខាភបិាល ង្ទុះបីជាស្តសតីង្នាុះជា
ក្មមក្រនិង្ោជិតក្ង៏្ដ្ឋយ។ ស្តសតីមានន្ទង្ពាុះរក្ីរក្នឹខទទលួបានរបាក្ ់ក្ា ខែំណាក្ក់ាលទី១ ចំននួ ៤០.០០០ 
ង្រៀល ក្ា ខមយួែខ ង្ៅង្ពលមក្ពិនិតយន្ទង្ពាុះ ៤ ែខ ម នង្ពលសរមាលកូ្ន។ ែំណាក្ក់ាលទី ២ គឺទទួល

                                                           
46 Ibid… 
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បាន ២០០.០០០ ង្រៀល ក្ា ខ ១ ែខគតង់្ៅង្ពលសរមាលកូ្ន នខិែំណាក្ក់ាលទី៣ ទទួលបាន ៤០.០០០ 
ង្រៀល ក្ា ខ ១ ែខ ង្ៅង្ពលមក្ពិនិតយស ខ្ភាពង្រកាយង្ពលសរមាលកូ្ន ៤ ែខ និខ ៦ ែខ ច ខង្រកាយង្ៅ
ង្ពលនាកូំ្នមក្ចក្ថ់្នា បំងាក រក្ា ខ ១ ង្លើក្ៗរហូតែល់កូ្នអាយ  ២ ឆ្ា ។ំ47 ង្ៅឆ្ា  ំ២០១៩ មូលនិធិសរមាប់
រទរទខស់្តសតីមានន្ទង្ពាុះ រតូវបានង្្ទរពីមណឌ លស ខ្ភាពង្ៅរក្ុមរបឹក្ាឃ /ំសងាក ត ់ ដែលទទួលបនទ ក្ការងារ
ស្តសតី និខក្ មារ ជាអាក្រគបរ់គខ និខអន វតត។ ជាលទធ្ ល ក្ា ខរយៈង្ពលឆ្ា ចំ ខង្រកាយង្នុះ ែំង្ណើ រការទទួល
បាននូវថ្វកិារង្នុះរតូវបានង្គរុិះគនថ់្នមានភាពយឺតោ វ នខិចំណាយង្ពលយូរ។ 

ពាក្ព់ន័ធនខឹបញ្ហា ខាខង្លើ សខគមស ីវលិដែលង្លើក្សទូយសិទធិស្តសតីយល់ថ្ន ង្បើក្មមវធិីង្នុះែំង្ណើ រការ
ង្នាុះង្តើស្តសតីទខំង្នាុះនឹខង្របើរបាស់ថ្វកិាបានរតឹមរតូវក្ា ខរបបចណីំអាហារង្នាុះង្ទ ក្ា ខក្រណីរគសួារង្នាុះ
មានអំង្ពើហិខា ្លប ុះពាល់ពីង្រគឿខរសវខឹ និខជាបប់ណំ ល។ ង្ែើមបនីាធាបាននូវរបសិទធភាពខ្ពស់ រដ្ឋា ភបិា
លគួរ ពរខឹខង្សវាស ខ្ភាពង្ៅតមមណឌ លស ខ្ភាព ង្ដ្ឋយសារមណឌ លស ខ្ភាពមនិទនប់ាន្តល់ឱ្យង្ៅ
តមអវីដែលរបជាពលរែាចខប់ានង្ទ។ 

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានង្រោខចណំាយថ្វកិាសរ បចំនួន ៨៣ ោនែ ោល រ 
ង្ែើមបងី្ធវើទំង្នើបក្មមមនទីរង្ពទយកាល់ដម តង្ៅរាជធានីភាងំ្ពញឲ្យកាល យង្ៅជាមនទីរង្ពទយបដខាក្របស់ជាតិ។ ថ្វកិា
ង្នុះជួយ ែល់មនទីរង្ពទយក្ា ខការបនតការសាខសខអ់ោរក្មពស់ ១២ ជានដ់ែលមនទីរង្ពទយង្នុះក្ំព ខែំង្ណើ រការ
សាខសខប់ាន ១៧ ភាគរយង្លើគង្រមាខដែលមានរសាប ់៣៩ ោន ៧ ដសនែ ោល រ។48 អវីដែលជាការក្ត់
សមាគ ល់ង្នាុះ ថ្វកិារបមាណ ៥៣ ោនែ ោល រននថ្វកិាសរ ប គឺបានក្មពីការចូលរមួរបស់សបប រសជន 
ង្រកាយមានការអំពាវនាវរបស់ង្ោក្នាយក្រែាមស្តនតីដែលបានវាយតនមលថ្ន មនទីរង្ពទយក្ែូ៏ចជារក្សួខស ខាភិ
បាលខ្វុះលទធភាពខាខថ្វកិាសរមាបក់ារសាខសខអ់ោរថ្ម ី និខទិញសមាភ រសរមាបប់ពំាក្ទ់ខំអោរថ្មី និខ
អោរដែលមានរចួមក្ង្ហើយ។ 

ង្ទុះបីមានការខ្ិតខ្ំទខំង្នុះក្តី របពន័ធោពំារស ខ្ភាពង្ៅក្មព ជា ង្ៅដតមនិអាចទទួលបានការង្ជឿ
ទ ក្ចិតតពីរបជាពលរែា។ របជាពលរែាមានជីវភាពធូរធារ និខមធយម បានបងាា ញនូវការង្ជឿទ ក្ចិតតខ្ពស់ចំង្ពាុះ
ង្សវាដ្ាក្ដថ្ទសំ ខ្ភាពពីរបង្ទសជិតខាខែូចជា របង្ទសនថ្ និខរបង្ទសង្វៀតណាម។ ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៦ 
របជាពលរែាក្មព ជារបមាណពី ២៤% ង្ៅ ៣០%  ននចនំួន ១,២ ង្ៅ ១,៤ ោននាក្ ់បានង្ៅរបង្ទសនថ្ 
និខរបង្ទសង្វៀតណាមក្ា ខង្ោលបំណខទទួលបានង្សវាពិនិតយស ខ្ភាព និខពាបាលស ខ្ភាព។ តមរយៈ
ការែក្រសខស់មតរីបស់ង្ោក្ Jiaranai Boonprasatsuk របធានដ្ាក្ទី្ារ ននមជឈមណឌ លង្បុះែូខ ង្ៅ

                                                           
47 ស្តសតីមានន ទ្ង្ពាុះ និខក្ មាររក្ីរក្នឹខទទួលបានថ្វកិាពីរដ្ឋា ភិបាលង្ៅដខ្មិថ្ នាខាខម ខ្, ដក្វ ស ខា, នថ្ៃស រក្ ទី២៦ ដខ្ង្មសា ឆ្ា ២ំ០១៩, 
https://bit.ly/2L68fsj 

48 ង្ោក្ ហ  ន ដសន ដ្ល់ថ្វកិា ៨៣ ែ ោល រោន បដនាមង្លើការសាខសខ ់នខិង្ធវើទំង្នើបក្មមមនទីរង្ពទយកាល់ដម ត, ស ទធ គមឹង្សឿន,26 November 
2019, https://bit.ly/2yxOd7i 

https://www.wmc.org.kh/author/keosokha/
https://www.postkhmer.com/author/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92-%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%9F%E1%9E%BF%E1%9E%93/80147
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មនទីរង្ពទយ Phyathai 2 ក្ា ខទរីក្ុខបាខក្ក្ “ របជាពលរែាក្មព ជាជាបច់ណំាតង់្លខ្ ១ ក្ា ខចំននួង្រចើនជាខង្គ
ននអាក្ជមៃបឺរង្ទសដែលទទលួការពាបាលង្ៅមនទីង្ពទយង្នុះ ក្ា ខរយៈង្ពលប  នាម នឆ្ា ចំ ខង្រកាយង្នុះ”49 ។ 

ង្លើសពីង្នុះង្ទៀត រក្ុមរគសួារអាក្មានរទពយសត ក្សតមភ និខរក្ុមរគសួារននមស្តនតីរដ្ឋា បាលមានឋានៈ
ខ្ពស់ ដតខដតង្ៅទទួលយក្ការរតួតពិនិតយ និខការពាបាលស ខ្ភាពរបស់ពួក្ង្គង្ៅក្ា ខរបង្ទសសិខាប រ ីឬប
ណាត របង្ទសង្ោក្ខាខលិច។ អស់រយៈង្ពលជាង្រចើនឆ្ា មំក្ង្ហើយ ង្មែឹក្នាកំ្មព ជារមួទខំរពុះមហាក្សរត
នង្រាតតមសីហម ន ី បានង្ធវើែំង្ណើ រង្ៅកានទ់ីរក្ុខង្ប កាខំង្ែើមបពីិនិតយស ខ្ភាព ង្ដ្ឋយដឡក្ង្ោក្នាយក្រែា
មស្តនត ី ហ  ន ដសន ង្ធវើែំង្ណើ រង្ៅ របង្ទសសិខាប រងី្ែើមបពីិនតិយស ខ្ភាព ជាង្ទៀខទត។់50 ការអន វតតដបបង្នុះ 
បងាា ញថ្នការខ្វុះទំន ក្ចិតតចំង្ពាុះរបពន័ធដថ្ទសំ ខ្ភាពង្ៅក្មព ជាមនិរតមឹដតង្ក្ើតមានក្ា ខចំង្ណាមរបជាជន
ទូង្ៅប  ង្ណាណ ុះង្ទ ប  ដនតវាក្រ៏តូវបានបងាា ញង្ដ្ឋយថ្នា ក្ែ់ឹក្នារំដ្ឋា ភបិាល ្ខដែរ។ 

 
3.4. ការពរខខឹសមភាពង្យនឌ្រ័ នខិការោពំារសខគម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលមានង្ោលង្ៅយ ទធសាស្តសតមយួគឺការពរខខឹសមាសភាពង្យនឌ្រ័ និខការោពំារសខគម
ង្ែើមបងី្លើក្សទួយសាា នភាពសខគម-ង្សែាក្ិចច និខពរខឹខតួនាទីស្តសតីដែលជា្ាឹខខ្ាខននង្សែាក្ិចច និខសខគមជាត។ិ 
ក្ា ខនីតិកាលទី៦ ង្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបនតង្លើក្ក្ំពស់តួនាទីស្តសតីតមរយៈការបង្ខកើនសមាមារត និខពរខឹខ
សមតាភាពស្តសតីក្ា ខជួរថ្នា ក្ែ់ឹក្នា ំ ង្ៅថ្នា ក្ជ់ាតិ និខថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិ រមួទខំក្រមតិនង្ោបាយ នខិក្រមតិជំនា
ញ។ អវីគួរក្តស់មាគ ល់ង្នាុះ គឺចំនួនស្តសតីក្ា ខសមាសភាពគណរែាមស្តនតី នខិមស្តនតីជានខ់្ពស់ននរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន
ង្ក្ើនង្ឡើខក្ា ខអំឡ ខង្ពល ២ នីតិកាលច ខង្រកាយង្នុះ។ រែាមស្តនតីរក្សួខក្ិចចការនារបីានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន «រែាមស្តនតី
ជាស្តសតីបានង្ក្ើនង្ឡើខពីសូនយ ែល់ចំនួន ៣ រែាង្លខាធកិារជាស្តសតីង្ក្ើនែល់ចំនួន ៥៣ ង្ៅរតឹមឆ្ា ២ំ០១៩ 
ចំដណក្អន រែាង្លខាធិការជាស្តសតីបានង្ក្ើនលង្ឡើខពីចំននួ ២ របូ ែល់ ៧០ របូក្ា ខរយៈង្ពលែូចោា ។ បដនាម
ង្លើសពីង្នុះង្ទៀត មក្ែល់ង្ពលបចច បបនា មានអភបិាលង្ខ្តតជាស្តសតីមយួរបូ និខអភបិាលរខង្ខ្តត/រាជធានីជាស្តសតី
ចំនួន ២៦ របូ ង្ហើយមានអភបិាលរក្ុខ/រសុក្ជាស្តសតីចំននួ ៦ របូ នខិអភបិាលរខរក្ខុ/រសុក្ជាស្តសតីចំនួន ១៩៤ 
របូ។51 

ង្ដ្ឋយង្ធវើបចច បបនាភាព នខិអន វតត«ដ្នការយ ទធសាសស្តសតនាររីតនៈ» រាជរដ្ឋា ភបិាលជំរ ញការប
                                                           
49 Cambodia’s Medical System is Due for a Check Up; Phnom Penh Post, Wednesday, 10 July 2019; 
50 50 PM’s Medical Trip Raises Doubts Over Cambodia Health Care, By Lauren Crothers, 23.01.2016, Phnom 

Penh, Cambodia. https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/pm-s-medical-trip-raises-
doubts-over-cambodia-health-care/509415 
51 Phnom Penh Post: Calls for more women in leadership positions, by Niem Chheng, 12 Mach 2020; ; 

https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions? 

 

https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/pm-s-medical-trip-raises-doubts-over-cambodia-health-care/509415
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/pm-s-medical-trip-raises-doubts-over-cambodia-health-care/509415
https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions?
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ស្តញ្ហច សង្យនឌ្រ័ក្ា ខង្ោលនង្ោបាយ នខិដ្នការអភវិឌ្ឍនរ៍គបដ់្ាក្ រគបវ់ស័ិយ និខរគបក់្រមតិ ង្លើក្ក្មពស់
សហរគិនភាពស្តសតី និខង្លើក្ក្មពស់សីលធមស៌ខគមតនមលស្តសតី សំង្ៅទបស់ាក តក់ារជួញែូរ និខអំង្ពើហឹខាង្លើស្តសតី 
និខក្ មារ។ 

ក្ា ខក្ិចចការពារសខគម រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញការអន វតត«រក្បខ្ណឌ ង្ោលនង្ោបាយជាតិោពំារ
សខគម ២០១៦-២០២៥ » ង្ដ្ឋយដ្ឋក្ឲ់្យែំង្ណើ រការរបបហានិភយ័ការងារមស្តនតសីាធារណៈ នខិរបបង្សាធន
សរមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតង្រកាមចាបក់ារងារ រពមទខំការអន វតតង្ោលនង្ោបាយជាតិរបជាជន ២០១៦-
២០៣០ និខង្ោលនង្ោបាយជាតិសតីពីមន សសចស់ ២០១៧-២០៣០ ។ 

4. មោលៃមោបាយ ៃិខការងារអាទ្ិភាព នៃការមធវើពិពិធក្ មមស្ែាក្ិចច 
ង្ៅក្ា ខង្ោលនង្ោបាយសំរាបក់ារការង្ធវើពិពិធក្មមង្សែាក្ិចច ដ្នការយ ទធសាស្តសតរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន

ដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 

 ការដក្លដមារបពន័ធឡូជីសទីក្ ការង្លើក្ក្មពស់ការតភាា បដ់្ាក្ែឹក្ជញ្ាូ ន ថ្នមពល និខឌ្ជីីថ្ល 
 ការអភវិឌ្ឍរបភពក្ំង្ណើ នង្សែាក្ិចចគនលឹុះ និខថ្មីៗ  
 ការង្រៀបចំខ្លួនសរមាបង់្សែាក្ិចចឌ្ីជីថ្ល និខង្្លើយតបនឹខបែិវតតឧសាហក្មមទី ៤ 
 ការជំរ ញការអភវិឌ្ឍវស័ីយហិរញ្ញ វតា  និខធនាោរ 

4.1. ដក្លមារបពន័ធឡូជសីទីក្ ការង្លើក្ក្មពស់ការតភាា បដ់្ាក្ែកឹ្ជញ្ាូ ន ថ្នមពល នខិឌ្ជីថី្ល 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានរបឹខដរបខដក្លមាង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ តមរយៈការតភាា បដ់្ាក្ែឹក្ជញ្ាូ នង្ដ្ឋយង្ធវើ
សមាហរណក្មមន្ទក្ា ខរបង្ទស ការពរខីក្វសិាលភាពននការតភាា បដ់្ាក្ថ្នមពល និខការតភាា បដ់្ាក្ឌ្ីជថី្ល។ 
ក្ា ខនីតិកាលទី៦ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខអន មត័ និខអន វតតដ្នការង្មសរមាបែ់ឹក្ជញ្ាូ នពហ មង្ធាបាយ និខឡូជី
សទីក្ង្ែើមបបីង្ខកើនង្លបឿនសមាហរណក្មម ការតភាា បប់ ូលង្សែាក្ិចចសំខាន់ៗ  នខិអភវិឌ្ឍរង្បៀខង្សែាក្ិចចគនលឹុះ 
ង្ៅក្ា ខតំបន ់នខិពិភពង្ោក្។ រាជរដ្ឋា ភបិាល នឹខសាត រក្សាខ និខអភវិឌ្ឍនង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរបូវនត ទខំ្លូវ
ង្ោក្ សាា ន ្លូវដែក្ ្លូវទឹក្ និខ្លូវអាកាសរពមទខំ្លូវង្លបឿនង្លឿន តមរយៈបនតបង្ខកើនថ្វកិាវនិិង្ោគ និខ
ង្ក្ៀរគរហិរញ្ញបបទន។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបនតបញ្ច ុះនថ្លអគគិសន ីពរខឹខបណាត ញរគបែណត ប ់នខិបង្ខកើនសាិរភាពអគគិសនីង្ដ្ឋយ
សាខសខអន សាា នីយប៍ដនាម ឲ្យែល់តំបនប់ ូលង្សែាក្ិចច និខតបំនស់កាត ន ពលង្សែាក្ិចចខ្ពស់ និខបនតអភវិឌ្ឍ
ការតភាា បដ់្ាក្ឌ្ីជថី្ល តមរយៈការពរខឹខ និខពរខកី្ង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធដខ្សកាបលិ៍អ បទកិ្ជាបណាត ញដចក្ចយ 
ង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធដខ្សកាបលិ៍អ បទិក្្ាខឹខ្ាខ និខដខ្សកាបលិ៍អ បទិក្បាតសម រទ រពមទខំង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធទូរស័ពទ
ចល័ត។ 
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សរមាបឆ់្ា ទំី ១ នននីតិកាលទី៦ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានបនតក្សាខ និខសាត រង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ្លូវថ្ាល់។ តម
រយៈរបាយការណ៍របស់រក្សួខសាធារណៈការ និខែឹក្ជញ្ាូ ន ក្ា ខរយៈង្ពលពីដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៨ ែល់ ដខ្
សីហា ឆ្ា  ំ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានជួសជ ល នខិក្សាខ្លូវថ្ាល់ចំនួន ៨០៩,៨៩ គ.ម ដែលក្ា ខង្នាុះ្លូវ
ង្បត ខមានរបដវខ ៣០,៧៩ គ.ម ្លូវរបង្ភទ AC មានរបដវខ ៨,៩៦ គ.ម ្លូវរបង្ភទ DBST មានរបដវខ 
៤០៤,៥៥ គ.ម នខិ្លូវង្រោុះរក្ហម មានរបដវខ ៣៦៥,៥៩ គ.ម។ ចំដណក្ការងារក្សាខ នខិជួសជ លសាព ន 
លូវញិ ក្ា ខរយៈង្ពលែូចោា  រាជរដ្ឋា ភបិាលសង្រមចបាន ៣២.១៩៩,៧៩ ដម រត ដែលក្ា ខង្នាុះសាព នង្បត ខ
មានរបដវខ១.៣៦០ ម របឡាយមានរបដវខ ១៤.៤៧៤ ម លូមូលមានរបដវខ១៥៧១០ម នខិលូរជុខមាន
របដវខ ៦៥៥,៧៩ ម។  

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៨ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានរបកាសពីការបញ្ច ុះតនមលអគគិសនីសរមាបឆ់្ា  ំ២០១៩ និខ ២០២០ 
ង្ែើមបសីរមួលែល់ជីវភាពរបស់របជាពលរែាមយួក្រមតិង្ទៀត ដែលរសបតមចក្េ វស័ិយរបស់រដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខ
ង្ោលនង្ោបាយកាតប់នាយភាពរក្ីរក្របស់របជាពលរែា។52 តនមលង្របើរបាស់អគគិសនីង្ៅក្ា ខ រតូវបានបញ្ច ុះ
នថ្លង្ៅតមរបង្ភទននការង្របើរបាស់នីមយួ។ ការបញ្ច ុះនថ្លអគគិសនីង្នុះមាន ៦ របង្ភទែូចខាខង្រកាម៖ 

                                                           

52 រាជរដ្ឋា ភបិាលនខឹបញ្ច ុះតនមលអគគិសនី ជាបនតបនាទ បង់្ៅឆ្ា ខំាខម ខ្ ជាមយួដ្នការឲ្យរគបភូ់មរិបស់របជាពលរែា មានអគគិសនងី្របើរបាស់ោ ខយូរឆ្ា ំ
២០២០!, https://bit.ly/35E4Gmx 
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ង្ៅច ខឆ្ា ២ំ០១៨ដែរ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ឲ់្យង្របើរបាស់ជា្លូវការវារអីគគិសនីង្សសានង្រកាម២ ង្ៅ
ង្ខ្តតសទឹខដរតខ ដែលមានថ្នមពលអន ភាព ៤០០ ង្មហាគ វា ត។់ វារអីគគិសនី ជាការវនិិង្ោគរមួោា រវាខរក្មុហ  ន 
ចំនួនបី រមួមានរក្មុហ  ន Hydrolancang International Energy របស់ចិន ៥១ ភាគរយ រក្ុមហ  ន Royal 
Group របស់ដខ្មរ ៣៩ ភាគរយ និខរក្ុមហ  ន EVNI របស់ង្វៀតណាម ១០ ភាគរយននទ នវនិិង្ោគសរ បជតិ 
៨០០ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្។ ការវនិិង្ោគង្នុះតមរបូភាពសាខសខ-់ែំង្ណើ រការ-ង្្ទរ (BOT) មានរយៈង្ពល
សមបទន៤៥ឆ្ា  ំដែលក្ា ខង្នាុះរយៈង្ពល៥ឆ្ា សំរមាបែ់ំង្ណើ រការសាខសខ ់និខ៤០ឆ្ា  ំសរមាបង់្ធវើអាជីវក្មម។53 

ទក្ទ់ខនខឹតរមូវការង្របើរបាស់អគគីសនី ង្ៅដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៩  រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានសង្រមច
រពមង្រពៀខទិញថ្នមពលអគគសិនីសរ ប ២៩០០ ង្មហាគ វា ត ់ ពីរបង្ទសឡាវ ង្ែើមបបីំង្ពញក្ខវុះខាតអគគិសនីនា
ង្ពលបចច បបនា និខង្ែើមបបីញ្ច ុះនថ្លអគគិសនីនាង្ពលអនាគត។ ការទិញថ្នមពលអគគិសនីសរ ប ២៩០០ ង្មហាគ វា 
ត ់ ដែលង្របើរបាស់ទំហំទ នសរ បចំនួន ៤៩៧០ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្ និខមានអាណតតិននក្ិចចរពមង្រពៀខទិញ
លក្អ់គគិសនីរយៈង្ពល៣០ឆ្ា  ំរមួមាន ៖ ការនាចូំលអគគសិនីអន ភាព ៥០០ ង្មហាគ វា ត ់ពីវារអីគគិសនីអាតត់ង្ពើ 
ការទិញពរីក្ុមហ  ន TSBP SEKONG POWER AND MINERAL COMPANY LIMITED អន ភាព៦០០
ង្មហាគ វា ត ់ និខការទិញពីរក្ុមហ  ន XEKONG THERMAL POWER PLANT COMPANY LIMITED 
អន ភាព១៨០០ ង្មហាក វា ត។់54 

គង្រមាខទិញអគគិសនីង្នុះ រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលឲ្យែឹខថ្ន នឹខ្តល់អតារបង្ោជនច៍ំង្ពាុះរបង្ទសក្មព 
ជាង្ដ្ឋយទទួលបាននថ្លអគគិសនីតរតឹមដត ៧,៧ ង្សនែ ោល រអាង្មរកិ្/គីឡូវា តង់្មា ខប  ង្ណាណ ុះ ដែលង្នុះជាតនមល
ទបង្ធៀបនឹខបណាត ង្រាខចរក្្លិតអគគិសនីែ តធយូខថ្មង្្សខង្ទៀតង្ៅក្មព ជា។ ង្ហើយគង្រមាខង្នុះនឹខ ជួយ 
កាតប់នាយការទិញថ្នមពលអគគិសនីតនមលខ្ពស់ពីរបង្ទសង្វៀតណាម នខិរបង្ទសនថ្នាង្ពលបចច បបនា ក្ែូ៏ចជា
នឹខជួយ ធានាបានការ្គត់្ គខថ់្នមពលបដនាមែល់របពន័ធរអគគិសនីជាតិឲ្យមានសាិរភាព ជាពិង្សសង្ៅែូវរបាំ
ខ។ ជាមយួោា ង្នុះដែរ គង្រមាខង្នុះ នខឹ្តល់លទធភាពឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាវនិិង្ោគង្លើការសាខសខដ់ខ្ស
បញ្ាូ នតខស់យ ខខ្ពស់ ៥០០ គីឡូវ   លថ្មីបដនាមង្ទៀត ដែលង្នុះនឹខអន ញ្ហញ តឲ្យរបង្ទសក្មព ជាអាចទិញថ្នមពល
ដែលមានតនមលទបសមរមយព ីបណត ំ សាា នីយវារអីគគិសនីង្្សខៗង្ទៀត ង្ៅភាគខាខតបូខននរបង្ទសឡាវ។ 

ង្ៅដខ្ង្មសា ឆ្ា  ំ២០១៩ អឡំ ខែំង្ណើ រទសសនក្ិចចរបស់ង្ោក្នាយក្រែាមស្តនតី ហ  ន ដសន ង្ៅកានទ់ី
រក្ុខង្ប កាខំ  រដ្ឋា ភបិាលក្មព ជាបានច ុះអន សារណៈននការង្ោគយល់មយួជាមយួរក្ុមហ  ន Huawei ង្ែើមប ី
ង្បើក្្លូវឱ្យសាជីវក្មមខាា តធំរបស់ចិនមយួង្នុះជួយ ក្សាខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធននបង្ចចក្វទិាទូរគមនា គមន5៍G
ង្នុះង្ៅក្មព ជា55 ខ្ណៈដែលការរបក្ួតរបដជខជាសាក្លង្លើបង្ចចក្វទិាទូរគមនាគមន ៍5G ង្នុះក្ពំ ខមានការ

                                                           
53 សង្មដចង្តង្ជា ហ  ន ដសន អង្ញ្ា ើញសង្មាព ធវារអីគគិសនីង្សសានង្រកាម២ង្ៅង្ខ្តតសទឹខដរតខ, 17 ធាូ, 2018, 
https://pressocm.gov.kh/archives/40741 
54 ក្មព ជាសង្រមចអន មត័ទញិថ្នមពលអគគសិន ី២៩០០ ង្មហាគ វា ត ់ពឡីាវ, ១២ ក្ញ្ហញ  ២០១, https://bit.ly/3bd138e 
55 ក្មព ជា-Huawei ច ុះក្ិចចរពមង្រពៀខង្លើការង្របើរបាស់ 5G ម នង្គក្ា ខតំបនអ់ាសា ន, ចន័ទ, 29 ង្មសា 2019 09:44, 
https://kleykley.sabay.com.kh/article/1137337 

https://khmer.voanews.com/a/chinese-prime-minister-li-keqiang-li-pledged-to-help-cambodia-if-the-eu-withdraws-the-market-access/4896560.html
https://pressocm.gov.kh/archives/40741
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ង្ក្ើនង្ឡើខ។ តមរយៈក្ិចចរពមង្រពៀខង្នុះ ក្មព ជារតូវបានរពំឹខទ ក្ថ្ននឹខកាល យជារបង្ទសែំបូខង្គក្ា ខតំបនអ់ា
សា ន ដែលង្របើរបាស់របពន័ធអ ីនធរ័ណិត 5G ង្នុះ។ 

ពាក្ព់ន័ធនខឹការរកី្ចំង្រ ើនដ្ាក្បង្ចចក្វទិារបស់ចនិតមរយៈរក្ុមហ  ន Huawei សហរែាអាង្មរកិ្ និខ
បណាដ របង្ទសជាសមពន័ធមតិតរបស់ខ្លួន បានដ្ឋស់ង្តឿនបណាដ របង្ទសក្ា ខសក្លង្ោក្ឱ្យរបយត័ារបដយខក្ា ខ
ការចបន់ែគូក្សាខបណាដ ញអ ីនធរ័ណិតជំនានថ់្មីង្លឿនរហ័សង្នុះ ជាមយួនខឹរក្ុមហ  ន Huawei ដែលរតូវ
បានសខសយ័ថ្នមានទំនាក្ទ់នំខោ ខជិតសាិទធ នឹខរដ្ឋា ភបិាលចិនក្ មម យនីសដ និខសាា បន័ង្ោធានិខចរក្មម
របង្ទសចិន។ 

គួរបញ្ហា ក្់្ ខដែរថ្នតមរយុះកាដសត Daily Telegraph របស់អខង់្គលសបានង្ចញ្ាយទិនានយ័ឯក្
សារធនធានមន សសរបស់ រក្មុហ  ន Huawei ង្ហើយរក្ង្ឃើញថ្ន បណាដ ប គគលិក្មយួចំនួនដែលបង្រមើការឱ្យ
រក្ុមហ  នង្នុះ មានការងារង្ៅក្ា ខជួរក្ខទព័រងំ្ដ្ឋុះរបជាជនចិន រក្សួខសនតិស ខ្រែា ដែលជាមនទីរចរក្មមធំបំ្  ត
របស់ចិន នខិខ្លុះង្ទៀតធាល បជ់ាបព់ាក្ព់ន័ធនឹខអខគភាពដែលមានរបវតតិធាល បវ់ាយរបហារតមអ ីនធរ័ណិតង្លើសហ
រែាអាង្មរកិ្ដថ្មង្ទៀត្ខ។56 

ពាក្ព់ន័ធនខឹបញ្ហា ខាខង្លើ ង្ៅដខ្ក្ក្កដ្ឋ រក្ុមហ  នទូរស័ពទចល័តនាមំ ខ្មយួង្ៅក្មព ជា គឺរក្ុមហ  នសាម ត 
(Smart) បានបងាា ញការសាក្លបខរបពន័ធបណាដ ញបង្ចចក្វទិាទូរគមនាគមនជ៍ំនានទ់៥ី ឬ 5G របស់ខ្លួនជា
សាធារណៈង្ដ្ឋយចបន់ែគូជាមយួរក្ុមហ  ន Huawei ដែលជារក្ុមហ  ន្លិតទូរស័ពទមក្ពីរបង្ទសចិន។ 
ង្ោក្ Thomas Hundt នាយក្របតិបតតិរក្មុហ  ន Smart Axiata បានង្លើក្ង្ឡើខថ្នការសាក្លបខនូវរបពន័ធ
អ ីនធរ័ណិត 5G ង្នុះបានបងាា ញពីការវវិតតង្ជឿនង្លឿនដ្ាក្ឧសាហក្មម នខិង្សែាក្ិចច ង្ហើយង្ោក្ថ្ន រក្មុ
ហ  នង្ោក្ង្រោខនឹខង្បាុះទ នវនិិង្ោគរបាក្រ់ាបរ់យោនែ ោល រ ង្លើបណាដ ញបង្ចចក្វទិាទូរគមនាគមនជ៍ំនាន់
ទី៥ ង្នុះ។ 

4.2. ការអភវិឌ្ឍរបភពក្ងំ្ណើ នង្សែាក្ចិចគនលុឹះ នខិថ្មីៗ  

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខការបនតជំរ ញការអន វតត «ង្ោលនង្ោបាយអភវិឌ្ឍវស័ិយឧសាហក្មមក្មព ជាឆ្ា ំ
២០១៥-២០២៥» ពិង្សសជំរ ញការអភវិឌ្ឍង្ខ្តតរពុះសីហន ឲ្យកាល យង្ៅជាតំបនង់្សែាក្ិចចពិង្សសគំរពូហ 
បំណខ ទនទមឹនឹខការវាយតនមលពាក្ក់្ណាត លអាណតត។ិ រាជរដ្ឋា ភបិាលការង្រៀបចំ និខអន វតតយ ទធសាស្តសតការ
អភវិឌ្ឍវស័ិយកាតង់្ែរ និខ្លិតដសបក្ង្ជើខ ង្ែើមបបីង្ខកើនភាពរបក្ួតរបដជខ បង្ខកើតតនមលបដនាម បង្ខកើតឧសាហ
ក្មមោរំទ នខិអភវិឌ្ឃដខ្សរចវាក្ត់នមល។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតជំរ ញក្ិចចែំង្ណើ រការ នខិទក្ទ់ញការវនិិង្ោគង្ៅ

                                                           
56 ឯក្សារជាង្រចើនបងាា ញថ្នប គគលិក្របស់Huaweiង្ធវើការជាមយួអាក្រសាវរជាវរបស់ក្ខទព័ជាតចិិន, ច ុះ្ាយង្ៅនថ្ៃ: 27/06/2019 ដក្
ដរបនថ្ៃទី: 27/11/2019 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/05/huawei-staff-cvs-reveal-alleged-links-chinese-intelligence-agencies/
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តមតំបនង់្សែាក្ិចចពិង្សស ង្ែើមបកី្សាខមូលដ្ឋា នឧសាហក្មម រមួទខំការដក្នចាក្សិ្ល ការ្គ ំ និខែំង្ឡើខ 
ការ្លិង្រគឿខសងាា រមឹ សមាភ រៈង្របើរបាស់ក្ា ខលំង្ៅដ្ឋា ន ការ្លិតវតា អន សារយីប៍ង្រមើវស័ិយង្ទសចរណ៍ ជា
ង្ែើម។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខង្រៀបចំដ្នការង្មអភវិឌ្ឍវស័ិយង្ទសចរណ៍ ង្ដ្ឋយង្ផាត តង្លើការង្ធវើពិពិធក្មម្លិត 
្ល នខិង្ោលង្ៅង្ទសចរណ៍ ការទក្ទ់ញង្ភាៀវចណំាយខ្ពស់ និខការង្លើក្ទកឹ្ចិតតឧសាហក្មមោរំទវស័ិ
យង្ទសចរណ៍ នខិជំរ ញការអភវិឌ្ឍវស័ិយង្សវាដ្ាក្ក្ំសានត អក្សរសិលប ៍ សិលបៈ គនូំរជីវចល និខភាពយនត 
រពមទខំការង្លើក្ក្ំពស់ការ្លិត និខការង្របើរបាស់្លិត្លក្ា ខរសុក្ ពិង្សស្លិត្លមានលក្េណៈ
របនពណីដខ្មរ និខ្លិត្លសមាគ ល់ភូមសិាស្តសត។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខជំរ ញការអភវិឌ្ឍវស័ិយង្របខកាត និខឧសម័ន ជាពិង្សសការដ្ឋក្ឲ់្យែងំ្ណើ រការអណតូ ខ
ង្របខកាតឲ្យបានឆ្ប ់ ទនទមឹោា នឹខការពរខឹខការរគបរ់គខចំណូលដែលបានមក្ពីធនធានទខំង្នុះ របក្ប 
ង្ដ្ឋយរបសិទធិភាព តមាល ភាព និខគណង្នយយភាព។ 

វស័ិយង្ទសចរណ៍ក្មព ជា ង្រៅពីតំបនង់្សៀមរាបអខគរ ដែលជាតំបនង់្បតកិ្ភណឌ វបបធម ៌ ក្មព ជា ក្ម៏ាន
តំបនង់្្ារម រទ  នខិតំបនង់្អកូ្ង្ទសចរណ៍ជាង្រចើនក្ដនលខង្ទៀតង្ៅទូទខំរបង្ទស។ ក្មព ជា ក្ំព ខដក្នចាតំបន់
ង្ទសចរណ៍ចរមុុះបដនាមង្ទៀត ង្ែើមបទីក្ទ់ញង្ភាៀវង្ទសចរជាតិ និខអនតរជាតិ ឲ្យមក្ក្មានតបានកានដ់តង្រចើ
ន។ តមការឲ្យែឹខពី រក្សួខង្ទសចរណ៍ ង្ៅឆ្ា  ំ២០១៨ ក្មព ជា ទទួលបានង្ភាៀវង្ទសចរអនតរជាតិជាខ ៦,២ 
ោននាក្ ់ ង្ក្ើនង្ឡើខ ១០% និខនាមំក្នូវរបាក្ច់ណូំលរបមាណ ៤,៣ ពានោ់នែ ោល រអាង្មរកិ្ ដែលរមួ
ចំដណក្ក្ា ខ្លិត្លក្ា ខរសុក្សរ ប (GDP) របមាណ ១២ភាគរយ ង្ហើយក្មាល ខំពលក្មមបង្រមើឲ្យវស័ិយង្នុះ 
មានជាខ ៦២ ម នឺនាក្ ់ ង្ហើយង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ ក្មព ជារពំខឹទទួលង្ភាៀវង្ទសចរអនតរជាតិរបមាណ ៦,៦ោន
នាក្ ់ ង្ហើយង្ៅឆ្ា  ំ ២០៣០ របមាណ ១៥ ោននាក្ ់ ង្ដ្ឋយរពំឹខរក្ចំណូលបានរបមាណ ១០ ពានោ់ន
ែ ោល រអាង្មរកិ្  នខិបង្ខកើតឱ្កាសការងាររបមាណ ២ ោនក្ដនលខ។57 

ចំនួនង្ភាៀវង្ទសចរបរង្ទស ដែលចូលមក្ក្មានតង្ៅក្ា ខរបង្ទសក្មព ជា មានង្ក្ើនង្ឡើខជាបនដបនាទ ប ់
ង្ហើយង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ក្មព ជា រពំឹខនឹខទទួលបានង្ភាៀវង្ទសចរណ៍របមាណ ៦,៦ ោននាក្។់ ប  ដនតង្បើង្យើខ
ង្មើលពី ចណូំលបានមក្ព ីការលក្សំ់ប រតចូលទសសនារមណីយដ្ឋា នអខគរ គតិរតឹមរយៈង្ពល ១១ដខ្ ង្ែើមឆ្ា  ំ
២០១៩ ង្នុះ គឺមានការធាល ក្ច់ ុះរបមាណ ១៤ ភាគរយ ង្ពាលគឺ ធាល ក្ម់ក្ង្ៅ ៨៩ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្ ក្ា ខ
ង្នាុះ ង្ភាៀវង្ទសចរបរង្ទសជាខ ១,៩ ោននាក្ ់បានទិញសំប រតចូលទសសនា ដែលតួង្លខ្ង្នុះ មានការធាល ក្់
ច ុះរបមាណ ១៤ ភាគរយ ង្បើង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែូចោា  កាលពីឆ្ា  ំ ២០១៨។ ង្នុះង្បើង្ោខតមង្សចក្តី
របកាសពត័ម៌ានរបស់ រគុឹះសាា នអខគរ។ 

                                                           
57 វស័ិយង្ទសចរណ៍ក្មព ជាក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ ទទួលរខង្រោុះអវីខ្លុះ? ង្ដ្ឋយ សន ព ទធិ https://cambonomist.com/news/cambodia-tourism-2019-/ 

https://cambonomist.com/news/cambodia-tourism-2019-/
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ង្ដ្ឋយដឡក្ ង្បើង្ោខតមរបាយការណ៍របស់រក្សួខង្ទសចរណ៍ បានបងាា ញឲ្យែឹខថ្ន វស័ិ
យង្ទសចរណ៍ង្ៅក្មព ជា ង្ៅដតរក្ាបាននូវភាពទក្ទ់ញ សរមាបង់្ភាៀវង្ទសចរបរង្ទស គិតរតឹមរយៈង្ពល 
១០ដខ្ ង្ែើមឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ របង្ទសក្មព ជា ទទួលបានង្ភាៀវង្ទសចរអនតរជាតិជាខ ៥,២ ោននាក្ ់ដែលមាន
ក្ំង្ណើ ន ៩ភាគរយ ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែូចោា  កាលពីឆ្ា  ំ២០១៨ ង្ហើយង្ៅក្ា ខង្នាុះ ចំនួនង្ភាៀវង្ទសចរចនិ 
បនតង្ក្ើនង្ឡើខែល់ជាខ ២ ោននាក្ ់ដែលមានក្ំង្ណើ ន ២៤ ភាគរយ ឈរង្លើក្ំពូលតរាខដតមតខ។ 

អវីដែលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់គឺ ង្ភាៀវង្ទសចរអនតរជាតិ ដែលង្ធវើែំង្ណើ រតម្លូវអាកាសមក្កាន ់តំបនម់ាត់
សម រទក្មព ជា មានជាខ ១ ោននាក្ ់ង្ក្ើនង្ឡើខជាខ ៤២ ភាគរយ ខ្ណៈដែលការង្ធវើែំង្ណើ រង្ៅកាន ់ង្ខ្តត
ង្សៀមរាប មានជាខ ១,៨ ោននាក្ ់ ធាល ក្ច់ ុះរបមាណ ១៣ ភាគរយ ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែូចោា  ក្ា ខឆ្ា  ំ
២០១៨។ 

ង្ោខតមទនិានយ័របស់រក្ុមរបឹក្ាអភវិឌ្ឍនក៍្មព ជា ការវនិិង្ោគពី ឆ្ា  ំ ២០១៦ ែល់ដខ្សីហា ឆ្ា  ំ 
២០១៩ មាន ៨១៣ គង្រមាខ មានទ នវនិិង្ោគសរ បរបមាណជាខ ២២ ពានោ់នែ ោល រអាង្មរកិ្ ក្ា ខង្នាុះ
គង្រមាខង្ទសចរណ៍ និខដ្ាក្ពាក្ព់ន័ធ មានចនំួន ៣៨ គង្រមាខ ដែលមានទ នវនិិង្ោគរបមាណជាខ ៩ ពាន់
ោនែ ោល រអាង្មរកិ្។ 

ង្បើតមរបាយការណ៍ពី រក្ុមរបឹក្ាអភវិឌ្ឍនក៍្មព ជា ង្ៅកាតថ់្ន CDC បានបងាា ញថ្ន ក្ា ខរយៈង្ពល 
១០ដខ្ ង្ែើមឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ គង្រមាខវនិិង្ោគដែលរតូវបានអន មត័ មានចនំួន ២៦៨ គង្រមាខដែលមានទ ន
វនិិង្ោគសរ បជាខ ៦,៨ ពានោ់នែ ោល រអាង្មរកិ្ ក្ា ខង្នាុះ វស័ិយង្ទសចរណ៍ គឺមានដត ១៨ គង្រមាខ
ប  ង្ណាណ ុះ ដតមានទ នវនិិង្ោគសរ បជាខ ៤,៨ ពានោ់នែ ោល រអាង្មរកិ្ ដែលង្ធវើឲ្យតួង្លខ្ង្នុះ វា ដ្ឋចវ់ស័ិយ
ង្្សខៗដតមតខ ង្ហើយការង្ក្ើនង្ឡើខែង៏្លើសល បនន ទ នក្ា ខវស័ិយង្ទសចរណ៍ង្នុះគឺង្ដ្ឋយសារដតមាន គង្រមាខ
វនិិង្ោគធំៗជាង្រចើន ង្ៅតមតំបនង់្្ារសម រទ ង្ហើយវានខឹរតូវការង្ពលង្វោង្រចើន សរមាបក់ារអភវិឌ្ឍ្ខដែ
រ។58 

ទនទឹមនខឹការអភវិឌ្ឍន ៍បញ្ហា របឈមមយួចំននួក្ង៏្ក្ើតមានង្ឡើខ្ខដែរ។ ការអភវិឌ្ឍនង៍្លឿនង្ពក្ក្ា ខ
ឆ្ា កំ្នលខ ង្ៅង្ោលង្ៅង្ទសចរណ៍តំបនង់្្ារ ង្ធវើឱ្យអាជាា ធរសមតាក្ិចចនិខសាា បន័ពាក្ព់ន័ធពិបាក្រគបរ់គខដ្ាក្
សំណល់ និខបរសិាា ន។ ខ្វុះខាតការ្គត់្ គខត់រមូវការង្ទសចរណ៍ ែូចជា បញ្ហា ទឹក្សាា ត្តល់ឱ្យតមសណាា ោរ
្ទុះសំណាក្ ់នខិតមង្សវាក្មមង្ទសចរណ៍នានាមនិរគបត់មតរមូវការ និខមានភាពយឺតោ វជាទីបំ្  ត។ ការ
សាខសខស់ាា ននីយង៍្របខ សខដ់្ និខសខរ់សីតនង៍្ៅជាបន់ឹខង្្ារង្ដ្ឋយោម នអាខចង្រមាុះទឹក្សាា ត។ 59 ក្តត

                                                           
58 វស័ិយង្ទសចរណ៍ក្មព ជាក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ ទទួលរខង្រោុះអវីខ្លុះ?,ង្ដ្ឋយ សន ព ទធកិា 4 ដខ្ម ន, https://cambonomist.com/news/cambodia-
tourism-2019-/ 
59 បញ្ហា របឈមក្ា ខវស័ិយង្ទសចរណ៍រតវូបានោតរតដ្ឋខង្ែើមបងី្ដ្ឋុះរសាយ,ង្ដ្ឋយ៖មូលសមបតតិApril 4, 2019, 12:50 PM, 
https://bit.ly/2WFEWCu 
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ដែលនាឲំ្យង្ភាៀវង្ទសចរបរង្ទសធាល ក្ច់ ុះង្ៅង្ខ្តតង្សៀមរាប គឺង្សវាក្មមង្ទសចរណ៍របស់ក្មព ជាមនិទនម់ាន
ភាពសមបូរដបប ង្បើង្ធៀបនខឹរបង្ទសជិតខាខ ែូចជាទកី្ដនលខក្មានត និខមជឈមណឌ លទំនិញ និខខ្វុះការ
្សពវ្ាយឲ្យបានទូលំទូោយអំពីង្ោលង្ៅង្ទសចរណ៍។ ការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ខ់្ពស់ចំង្ពាុះង្ទសចរជនជាតិ
ចិន ជាខង្ទសចរននរបង្ទសង្ោក្ខាខលិចក្ប៏ានបខកឲ្យង្ក្ើតមានបញ្ហា រពួយបារមភក្ា ខវស័ិយង្ទសចរណ៍្ខ
ដែរ។ 

4.3. ការង្រៀបចខំ្លួនសរមាបង់្សែាក្ចិចឌ្ជីថី្ល នខិង្្លើយតបនខឹបែវិតតនឧ៍សាហក្មមទ៤ី 

រាជរដ្ឋា ភបិាលង្រៀបចំ និខអន វតតរក្បខ្ណឌ យ ទធសាស្តសតង្សែាក្ិចចឌ្ជីីថ្លរយៈង្ពលដវខ និខដ្ឋក្វ់ស័ិយ
ឌ្ីជីថ្លជាអន វស័ិយក្ា ខរបពន័ធគណនីជាត។ិ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតង្ធវើបចច បបនាភាព និខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ
អភវិឌ្ឍវស័ិយទូរគមនាគមន ៍ និខបង្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ នខិពត័ម៌ាន ដ្នការង្មបង្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និខ
ពត័ម៌ាន រពមទខំចាបស់តីពទូីរគមនាគមន ៍នខិបទបបញ្ញតតិពាក្ព់ន័ធនានា ការង្រៀបចំ នខិអន វតតរក្បខ្ណឌ យ ទធ
សាស្តសតរយៈង្ពលដវខសរមាបវ់ស័ិយបង្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍និខពត័ម៌ាន។ 

ទក្ទ់ខនខឹឧសាហក្មមទ៤ី រាជរដ្ឋា ភបិាលតមរយៈរក្សួខសាធារណការ នខិែឹក្ជញ្ាូ ន បានអន 
វតតសក្មមភាពមយួចំនួនក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះរមួមាន៖ ការង្របើរបាស់របពន័ធសវ័យរបវតតិក្មមបង្ចចក្វទីាចំង្ពាុះការ
្តល់ង្សវាសាធារណៈង្លើការងារែឹក្ជញ្ាូ ន្លូវង្ោក្ ការបង្ខកើតក្មមវធិីង្ៅង្លើទូរសពទទំង្នើបសរមាបម់ស្តនតី
ជំនាញយល់ែឹខពីរទឹសតីននការង្បើក្បរ និខចាបច់រាចរ្លូវង្ោក្ និខរតូតពិនិតយពត័ម៌ានោនយនត និខបណ័ណ
ង្បើក្បរ ការអន ញ្ហញ តឲ្យង្របើរបាស់ង្សវាែឹក្ជញ្ាូ នដចក្រដំលក្ (Ride Sharing) តមរយៈរក្ុមហ  នឯក្ជនែូច
ជា Pass App និខ Grab ការង្រៀបចំដ្ឋក្ឲ់្យង្របើរបាស់របពន័ធផាល ស់បតូរទនិានយ័ក្ពំខដ់្ (Port EDI System) 
ការដ្ឋក្ឲ់្យង្រៀបចំង្របើរបាស់ក្មមវធិីង្ៅង្លើទូរស័ពទទំង្នើបសរមាបដ់ថ្ទំ្ លូវថ្ាល់ (Road Care App) និខការ
សិក្ាក្មមវធិីង្ៅង្លើទូរស័ពទទងំ្នើបសរមាបែ់ីចណីំ្លូវ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខឹខ នខិពរខីខការអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធោរំទចបំាចរ់មួមាន៖ ង្ហដ្ឋា រចនា
សមពន័ធបង្ចចក្វទិាគមនាគមន ៍ និខពត័ម៌ាន ង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធនរបសណីយ ៍ និខែឹក្ជញ្ាូ នបង្ញ្ញ ើររហ័សក្ា ខ
រសុក្ រពមទខំឡូជីសទីក្ និខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធទូទតក់ារសខរបាក្ង់្អឡិចរតូនិច រពមទខំពិនិតយលទធភាពក្
សាខង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរចក្ង្ចញ ចូលរបពន័ធអ នីធរ័ណិតថ្នា ក្ជ់ាតិ (National Internet Gateway)។ រាជរដ្ឋា
ភបិាលជំរ ញ និខបង្ខកើតមូលដ្ឋា នគតិយ តតិោរំទែល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយឌ្ីជីថ្ល ង្ដ្ឋយរមួទខំការជំរ ញការអន 
វតតយ ទធសាស្តសតរដ្ឋាភបិាលឌ្ជីថី្ល នខិសនតសិ ខ្ពត័ម៌ាន ចាបស់តពីពីាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតនូកិ្ ចាប់
សតីពីបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន រពមទខំវងិ្សាធក្មមចាប ់និខបទបបញ្ញតតិពាក្ព់ន័ធ ដែលោរំទ និខជំរ ញការរកី្ចង្រមើន 
និខការពារហានិភយ័ក្ា ខវស័ិយង្នុះ។ 

ក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ ង្រកាមជំនួយឧបតាមភពីធនាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី (ADB) និខធនាោរពិភពង្ោក្ (Wold 
Bank) រាជរដ្ឋា ភបិាលបានបង្ខកើត ចាបស់តីពីពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតនូិក្ដែលរតូវរពំឹខថ្ននឹខ្តល់លទធ
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ភាពោ ខង្រចើនែល់សហរោសធ នតូច នខិមធយមង្ៅក្មព ជាក្ា ខការភាា បខ់្លួនង្ៅដខ្សចងាវ ក្់្ លិតក្មមទី្ារក្ា ខ
រសុក្ និខអនតរជាតិ នខឹចូលរមួចំដណក្ោ ខសក្មមក្ា ខការអភវិឌ្ឍង្សែាក្ិចចឌ្ីជថី្លង្ៅក្មព ជាក្ា ខការង្រតៀម
ទទួលយក្បែិវតតនឧ៍សាហក្មមទ៤ី ង្បើង្ោខតមង្សចក្តដីថ្លខង្ហត របស់រដ្ឋា ភបិាល។ 

ង្បើង្ទុះបីជាចាបប់ង្ខកើតង្ឡើខក្ា ខង្ោលបំណខរគបរ់គខពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្ង្ៅក្មព 
ជាង្នុះមនិទនប់ានអន វតតក្ង៏្ដ្ឋយ ង្គរពំឹខទ ក្ថ្នចាបង់្នុះនឹខ្តល់នូវលទធភាពឲ្យសហរោសធ នតូច នខិ
មធយម (SME) ង្ៅក្មព ជាអាចភាា បខ់្លួនង្ៅនខឹដខ្សចងាវ ក្់្ លិតក្មម និខទី្ារក្ា ខរសុក្ និខអនតរជាតិក្ែូ៏ចជា
ជំរ ញឲ្យមានការនចារបឌ្ិត នខិការបង្ខកើតទំនិញ និខង្សវាថ្មីៗបដនាមង្ទៀត។60 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអុះអាខថ្ន 
ចាបស់ដីពី «ពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតនូិច» ង្នុះ្តល់សារៈរបង្ោជនសំ៍ខាន់ៗ ចនំនួ ៥ រមួមាន៖ 

 ១៖ សរមួល នខិជំរ ញការង្ធវើពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្ ទខំក្ា ខរបង្ទស និខអនតរជាតិ
តមរយៈការបង្ខកើតភាពរបាក្ែរបជា ដ្ាក្គតិយ តត និខការទទួលសាគ ល់យថ្នភតូភាព ស រក្ឹតភាព នខិភាព
អាចង្ជឿទ ក្ចិតតបាន ននទរមខង់្អឡិចរតូនិក្ នខិទំនាក្ទ់នំខង្អឡិចរតូនកិ្សរមាបក់ារង្ធវើពាណិជាក្មមក្មព ជា 
និខជាមយួអនតរជាត,ិ ការល បបំបាតរ់បាខំ នខិលក្េខ្ណឌ តរមូវមនិចបំាចទ់ខំឡាយ ដែលជាឧបសគគែល់ការ
ង្ធវើពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្, ការបង្ខកើនទំន ក្ចតិតែល់អនតរការ ីប គគល្ដល់ង្សវា ពាណិជាក្រ និខអាក្
ង្របើរបាស់ ក្ា ខការង្ធវើរបតិបតតិការពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្របក្បង្ដ្ឋយស វតាិភាព នខិអាចង្ជឿ
ទ ក្ចិតតបាន។ 

២៖ បង្ខកើនរបសិទធភាពក្ា ខការ្ដល់ង្សវាសាធារណៈជូនរបជាពលរែា ពីសំណាក្រ់ក្សួខ-សាា បន័រែា
តមរបពន័ធង្អឡិចរតនូិក្ និខសរមួលែល់របជាពលរែាក្ា ខការច ុះបញ្ា ី ការបង្ខកើត ឬការរក្ាទ ក្ក្ា ខទរមខង់្អ
ឡិចរតូនិក្ជាមយួរក្សួខ សាា បន័រែា តមរយៈការទទលួសាគ ល់សក្មមភាព និខរបង្អឡិចរតូនិក្។ 

៣៖ ង្លើក្ក្ំពស់ទំន ក្ចិតតែល់សាធារណជនក្ា ខការង្របើរបាស់ទំនាក្ទ់ំនខង្អឡិចរតូនកិ្ក្ា ខ
សក្មមភាព និខរបតិបតតិការនានា តមរយៈការទទួលសាគ ល់ស ពលភាព អាន ភាពគតយិ តត និខភាពអាចអន វតត
បានននទរមខង់្អឡិចរតនូិក្ ក្ំណតរ់តង្អឡិចរតនូិក្ ភសត តខង្អឡិចរតូនិក្ ហតាង្លខាង្អឡិចរតូនិក្ និខ
ធានាែល់ការទូទតត់មរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្បានឆ្បរ់ហ័ស និខមានស វតាិភាព។ 

៤៖ ង្លើក្ក្ំពស់ក្ចិចការពារអាក្ង្របើរបាស់ង្ៅក្ា ខពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្ តមរយៈការ
ការពារពត័ម៌ានឯក្ជនែល់អាក្ង្របើរបាស់ និខការទទួលបានពត័ម៌ានចាស់ោស់ នខិរគបរ់ោនអ់ំពទីំនិញ ឬ
ង្សវាដ្ឋក្ល់ក្ត់មរបពន័ធង្អឡិចរតូនិក្។ 
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៥៖ រារាខំការរបរពឹតតអំង្ពើទខំឡាយ ដែលបខកឱ្យមានការប ុះពាល់ែល់ការង្ធវើពាណិជាក្មមតមរបពន័ធ
ង្អឡិចរតូនិក្ របក្បង្ដ្ឋយស វតាិភាព និខទនំ ក្ចតិត។61 

ក្ា ខឆ្ា ២ំ០១៩ង្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានង្រៀបចំង្សចក្តីរពាខចាបប់ទង្លមើសបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន។ ង្បើ
តមរដ្ឋា ភបិាល ង្សចក្តីរពាខចាបង់្នុះបង្ខកើតង្ឡើខក្ា ខង្ោលបំណខធានាស ចចរតិភាពននការង្របើរបាស់ ការ
រគបរ់គខរបពន័ធក្ ំពយូទរ័ ទិនានយ័ក្ ំពយូទរ័ និខការពារសនតិស ខ្ សណាត បធ់ាា បស់ាធារណៈ រពមទខំការការពារ
សិទធិង្សរភីាពប គគល ង្ែើមបបីងាក រ ទបស់ាក ត ់ និខបស្តងាក បការរបរពឹតតបទង្លមើសតមរបពន័ធបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន
វទិា។ ចាបង់្នុះមានវសិាលភាពអន វតតចំង្ពាុះបទង្លមើសបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន ដែលរបរពតឹតង្ៅក្ា ខ ឬង្រៅរពុះ
រាជាណាចរក្ក្មព ជា ង្ហើយដែលអំង្ពើរង្នាុះង្ធវើឱ្យប ុះពាល់ែល់របូវនតប គគល នតីិប គគល សនតិស ខ្ សណាត បធ់ាា ប ់
រង្បៀបង្រៀបរយសាធារណៈ ឬ្លរបង្ោជនរ៍បស់រពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា។ ង្សចក្តីរពាខចាបស់តីពីបទ
ង្លមើសបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ានង្នុះមាន ៧ ជំពូក្ ៤៨ មារត ដែលក្ំព ខទទួលយក្ធាត ចូលង្្សខៗដែលពាក្ព់ន័ធ 
ង្ែើមបដី្ឋក្ចូ់លង្ៅក្ា ខង្សចក្តរីពាខចាប។់62 ដតង្ទុះបីជាោ ខណាក្តីចាបង់្នុះរតូវបានទទួលរខការរុិះគនថ់្ន
អាចនឹខរតូវរដ្ឋា ភបិាលយក្មក្ង្របើសំរាបរ់គបរ់គខង្សរភីាពក្ា ខការបង្ញ្ចញមតិ ង្ៅក្ា ខបណាត ញសខគម្ខដែ
រ។ សូមបញ្ហា ក្់្ ខដែរថ្នង្ៅង្ពលក្នលខមក្មានការចបខ់្លួនពលរែាមយួចនំួនដែលបានរុិះគនរ់ដ្ឋា ភបិាលតម
របពន័ធបណាត ញង្ហវសប ក្្ខដែរ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលអភវិឌ្ឍជំនាញ និខការអបរ់ ំការបណត ុះណាត ល ង្ដ្ឋយង្ផាត តង្លើង្លើការង្របើរបាស់បង្ចចក្
វទិាឌ្ីជីថ្លឲ្យបានទូោយ និខបញ្ចូ លការង្របើរបាស់ និខការយល់ែឹខបង្ចចក្វទិាឌ្ីជីថ្លក្ា ខក្មមវធិីសិក្ា 
រសបតមតរមូវការទី្ារការងារ  រមួទខំការបង្ខកើតយនតការភាពជានែគូរវាខធ រៈក្ិចច និខរគឹុះសាា នអបរ់ ំ និខ
រគឹុះសាា នបណត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលអភវិឌ្ឍសហរគិនភាព នខិរបពន័ធង្អកូ្ឡូស ីឌ្ីជីថ្ល ដែលជា
បរសិាា នអំង្ណាយ្លែល់ការបង្ខកើតធ រៈក្ិចចថ្មីៗ  ការជំរ ញការង្របើរបាស់របពន័ធឌ្ីជីថ្លក្ា ខធ រៈក្ិចច នខិការ
បង្ខកើតយនតការសហរបតិបតតកិារសហរគិនភាព ក្ា ខរក្បខ្ណឌ រាជរដ្ឋា ភបិាល ឬភាពជានែគូជាមយួវស័ិយឯក្ជ
ន។ 

4.4. ការជរំ ញការអភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វតា  នខិធនាោរ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតអន វតត «យ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍវស័ិយហិរញ្ញ វតា ឆ្ា  ំ ២០១៦-២០២៥» បនតអភវិឌ្ឍង្ហ
ដ្ឋា រចនាសមពន័ធននរចក្ង្ចញ-ចូលទូទត ់ និខជំរ ញការអភវិឌ្ឍរបពន័ធទូទតង់្ដ្ឋយង្របើបង្ចចក្វទិាហិរញ្ញ វតា  និខ
ធនាោរ ឲ្យរសបតមការរកី្ចំង្រ ើនននង្សែាក្ិចចក្មព ជា ក្ែូ៏ចជាង្្លើយតបង្ៅនឹខង្សចក្តីរតូវការននសមាហរណ

                                                           
61 គណៈរែាមស្តនតីអន មត័ទខំរសខុង្ហើយ ង្លើង្សចក្ដរីពាខចាបស់ដីពី «ពាណិជាក្មមតមរបពន័ធង្អឡិចរតូនចិ», https://bit.ly/2Wxjgs8 
62 រក្សួខមហាន ទ្ ង្បើក្ក្ិចចរបជ ពំភិាក្ាង្លើង្សចក្តរីពាខចាបស់តីពីបទង្លមើសបង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន, ង្ដ្ឋយ ង្សាភា, ចន័ទ, 9 ធាូ 2019 13:15, 
https://kleykley.sabay.com.kh/article/1178694 
 

https://kleykley.sabay.com.kh/article/1178694
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ក្មមរបពន័ធហិរញ្ញ វតា ក្មព ជា ង្ៅក្ា ខតំបន ់ និខអនតរជាត។ិ រាជរដ្ឋា ភបិាល បនតធានាសាិរភាពហិរញ្ញ វតា  ពិង្សស
តមរយៈការពរខឹខយនតការរគបរ់គខ នខិរតួតពនិិតយវស័ិយហិរញ្ញ វតា  និខធនាោរ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខឹខវស័ិយធនាោរង្ែើមបងី្ក្ៀរគរធនធានហិរញ្ញ វតា ង្ៅក្ា ខរសុក្  និខសិក្ា នខិ
ង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ និខយនតការង្ែើមបពីរខីក្វសិាលភាពង្សវាហិរញ្ញ វតា  រពមទខំពរខីក្ង្ោលការណ៍
ោពំារអាក្ង្របើរបាស់ង្សវាហិរញ្ញ វតា ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតអភវិឌ្ឍទី្ាមូលបរតង្ដ្ឋយជំរ ញ និខង្លើក្ទឹក្ចិតត
ែល់សហរោស និខរក្ុមហ  នឲ្យង្បាុះ្ាយមូលបរតជាសាធារណៈ ការង្លើក្ក្មពស់យនតការជួញែូរង្ដ្ឋយ
បង្ខកើតឲ្យមានវនិិង្ោគនិសាា បន័ នខិបង្ខកើតរបតិបតតកិ្រទី្ារមូលបរតអនាគត រពមទខំការសិក្ា នខិបង្ខកើត
យនតការរគបរ់គខការជួញែូររទពយឌ្ីជីថ្ល។ បដនាមង្លើសពីង្នុះរាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខសិក្ា និខង្រៀបចំឲ្យមានទី
្ារសញ្ហញ បណណ រែា ង្ែើមបជីាមូលដ្ឋា នសរមាបក់្ណំតអ់រតការរបាក្ង់្ោល ការង្ក្ៀរគរធនធានហិរញ្ញ វតា 
សរមាបវ់និិង្ោគសាធារណៈ និខការជួយ ពរខឹខង្ោលនង្ោបាយរបូិយវតា ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលជំរ ញ និខង្លើក្
ទកឹ្ចតិតែល់ការអភវិឌ្ឍ នខិង្របើរបាស់បង្ចចក្វទិាហិរញ្ញវតា  (FinTech) ក្ា ខវស័ិយធនាោរ នខិហិរញ្ញវតា ង្ែើមបី
ង្លើក្ក្មពស់របតិបតតិការធនាោរឲ្យកានដ់តទំង្នើប មានរបសិទធភាព ស វតាិភាព និខមានតនមលសមរមយ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខង្លើក្មពស់ និខបង្ខកើតសមតាភាពវភិាគ តមដ្ឋន និខរតតួពិនតិយក្ិចចការរបឆ្ខំការ
សមាា តរបាក្ ់ និខហិរញ្ញបបទនង្ភរវក្មម និខបនតង្លើក្ក្មពស់ការង្របើរបាស់របាក្ង់្រៀលឲ្យកានដ់តទូលំទូោយ
តមរយៈការបង្ខកើតង្ោលនង្ោបាយថ្នា ក្ជ់ាត។ិ រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខខឹ និខពរខីក្្លិត្លធានារា បរ់ខ
ថ្មីៗ ពិង្សសង្សវាធានារា បរ់ខអាយ ជីវតិ និខធានារា បរ់ខខាា តតូច។ 

គិតរតឹមច ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្ៅក្មព ជាមាន រគុឹះសាា នធនាោរ និខហិរញ្ញ វតា រមួមានធនាោរពាណិជាចនំួន 
៤៦ ធនាោរឯក្ង្ទស ១៥  រគឹុះសាា នមរីក្ូហិរញ្ញ វតា ទទលួរបាក្ប់ង្ញ្ា ើរពីសារធារណជន ៧  រគុឹះសាា នមរីក្ូ
ហិរញ្ញ វតា មនិទទួលរបាក្ប់ង្ញ្ា ើរពីសារធារណជន ៧៥ រគឹុះសាា នឥទនជនបទ ២៤៨ រក្ុមហ  នភតិសនា
ហិរញ្ញ វតា  ១៥ និខរគឹុះសាា ន្តល់ង្សវាទួទត ់២០។   តមរបាយការណ៍របស់ធនាោរជាតិឆ្ា ២ំ០១៩ ធនាោរ
កានដ់តមានទំហំវសិាលភាពធំក្ា ខង្សែាក្ចិចង្ដ្ឋយរទពយសក្មមរបស់រគឹុះសាា នធនាោរ និខហិរញ្ញ វតា បានង្ក្ើន
ង្ឡើខ ២៤,៥% ។ ជាមយួោា ង្នុះ បណាត ញរបតិបតតិការង្ៅរាជធានីង្ខ្តតរបស់រគុឹះសាា នធនាោរ និខហិរញ្ញ វតា 
បានបនតង្ក្ើនង្ឡើខ និខរមួចំដណក្ជំរ ញបរោិបនាហិរញ្ញ វតា ។ ទីសាា ក្ក់ាររបស់រគឹុះសាា នធនាោរ និខហិរញ្ញ វតា 
បានង្ក្ើនង្ឡើខែល់ ២.៤៥០ សាខា មា ស ីនែក្ នខិដ្ឋក្រ់បាក្ស់វ័យរបវតា  (ATM) ែល់ ២.៥២០ មា ស ីន និខ
បាន្តល់ង្សវារបាក្ប់ង្ញ្ញ ើ ៧.៥៨៧.០៤៨ គណន ីនិខង្សវាឥទន ៣.០៦៦.៨៨០ គណន។ី ង្លើសពីង្នុះ
រគឺុះសាា នធនាោរ នខិហិរញ្ញ វតា បានង្ធវើពិពធិក្មមង្សវាហិរញ្ញ វតា កានដ់តសក្មម ង្ែើមបសីរមួលែល់ែល់អតិថ្ិជន
ជាមយួនឹខការង្របើរបាស់បណ័ណ ជំនួសសាចរ់បាក្ ់ការ្តល់ង្សវាង្្ទររបាក្ ់និខការទូរទតស់ខរបាក្ង់្អឡិចរតូនិ
ក្។ 

ពាក្ព់ន័ធនខឹវស័ិយធនាោរ ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ ធនាោរពាណិជាក្ា ខរសុក្ដែលមានសក្កដ្ឋន ពលគឺ
ធនាោរង្អស ីលីដ្ឋបានង្រោខង្បាុះ្ាយលក្ភ់ាគហ  ន បនាទ បព់ីង្ទើបទទួលបានការយល់រពមពីធនាោរជា
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តិ។ ធនាោរង្នុះនឹខកាល យជាធនាោរ ពាណិជាទី១ ង្ៅក្មព ជា ដែលនឹខបញ្ច ុះបញ្ា ីលក្ភ់ាគហ  ន ក្ា ខរក្ុមហ  ន
្ារមូលបរតក្មព ជា។ ការង្បាុះ្ាយលក្ម់ូលបរតក្មមសិទធិជាសាធារណៈង្លើក្ែំបខូរបស់ធនាោរ ង្អស ីលី
ដ្ឋ ភអីិលស ី រតូវបានចតទ់ ក្ជា “ការង្បាុះ្ាយលក្ម់ូលបរតក្មមសិទធិង្លើក្ែំបខូជាសាធារណៈជូនរបជា
ពលរែា”63 ដែលង្លើក្ទឹក្ចិតតែល់វនិិង្ោគិនរបូវន័តប គគល នខិសាធារណជនក្ា ខការទិញភាគហ  នង្ៅតមលទធ
ភាពរបស់ខ្លួន។ គិតរតមឹែណំាច ់ដខ្ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ២០១៩ ធនាោរ ង្អស ីលីដ្ឋ ភអីិលស ី គឺជាធនាោរធំជាខង្គ
បំ  ្តង្ៅក្មព ជា ដែលមានសំង្ពៀតឥណទនសរ ប ៣,៦១ ប ោីនែ ោល រអាង្មរកិ្ នខិមូលធនសរ ប 
៨៩៨,៥៦ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្ រទពយសក្មមសរ ប ៦,០៩ ប ោីនែ ោល រអាង្មរកិ្ និខរបាក្ប់ង្ញ្ញ ើសរ ប ៤,២៤ 
ប ោីនែ ោល រអាង្មរកិ្។ 

ង្ដ្ឋយដឡក្ ធនាោរ វឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត ់ដែលង្គនាោំា ង្ៅថ្ន ធនាោរ ABA  និខ ធានាោរ LOLC 
ក្ទ៏ទួលបានការសង្រមច្តល់ការអន ញ្ហញ តង្លើលទធភាពច ុះបញ្ា ីលក្ស់ញ្ហញ បណណ សាជីវក្មម (មូលបរតបណំ ល) 
ង្ៅង្លើ្ារមូលបរតក្មព ជា្ខដែរ។ តមការរពំឹខទ ក្ ABA អាចនឹខង្បើក្ការជួញែូរង្ៅពាក្ក់្ណាត លដខ្
សីហា ឆ្ា  ំ២០១៩ ដែលទហំំទឹក្របាក្ ់១០០ ពានោ់នង្រៀល ដែលង្សមើនឹខរបមាណ ២៥ ោនែ ោល រអាង្មរ ិ
ក្។64 

រសបង្ពលដែលវស័ិយធនាោរ និខហិរញ្ញ វតា មានការរកី្ចង្រមើនង្នាុះ ការសិក្ារសាវរជាវមយួបានរក្
ង្ឃើញថ្នរបជាពក្លរែាក្មព ជាបាន និខក្ំព ខរខង្រោុះង្ដ្ឋយសារបំណ លពីរគឹុះសាា នហិរញ្ញ វតា ង្ៅក្មព ជា។ អខគ
ការសមពន័ធដខ្មរជំង្រឿន និខការពារសិទិធមន សស លីកាែូ និខសមាគមធាខង្តា ត ង្ធវើការសិក្ារសាវរជាវង្លើការ
រងំ្ោភបំពានសិទធមិន សសក្ា ខវស័ិយមរីក្ូហិរញ្ញ វតា ង្ៅក្មព ជា។ បចច បបនាង្នុះ របជាពលរែាក្មព ជាជាខ ២ ោន
នាក្ប់ានខ្ចីរបាក្ព់ីរគុឹះសាា នមរីក្ូហិរញ្ញ វតា ។ ង្ដ្ឋយង្ោខតមរបាយការណ៍រមួរបស់អខគការ លីកាែូ និខ
សមាគមធាខង្តា ត បានរក្ង្ឃើញថ្ន ប  នាម នឆ្ា ចំ ខង្រកាយង្នុះ ក្រមតិននបំណ លរបស់របជាពលរែាបានង្ក្ើន
ង្ឡើខកានដ់តខាល ខំង្ឡើខៗ ដែលង្នុះបណាត លឱ្យអាចង្ក្ើតមានការរងំ្ោភបំពានសិទធមិន សសជាង្រចើន រមួមាន
ការបខេំឱ្យលក្ែ់ ី ការង្ក្ខរបវញ័្ច ក្ំោំខពលក្មមក្ មារ ការង្ធវើចំណាក្រសុក្ង្ដ្ឋយសារបំណ ល និខការបញ្ហច ំ
ខ្លួនង្ែើមបងី្ដ្ឋុះបណំ ល។65 រគឹុះសាា នមរីក្ូហិរញ្ញ វតា ង្ៅក្មព ជា ង្ធវើរបតិបតតិការក្មចងី្ដ្ឋយអរតការរបាក្ខ់្ពស់ 
ដែលតរមូវឱ្យដ្ឋក្ប់ញ្ហច បំលខែ់ជីារទពយបញ្ហច ំ ង្ហើយសាា បន័ង្នុះដ្ឋក្ង់្ោលង្ៅង្លើអតិថ្ិជនរក្ីរក្ដែលងាយរខ
ង្រោុះក្ា ខការបាតប់ខែ់ធីល ី រហូត្តល់្លប ុះពាល់អវជិាមានែល់ស វតាិភាពននសិទិធកានក់ាបែ់ធីលីរបស់របជា
ពលរែាក្មព ជា ជាពិង្សសសហគមនដ៍ែលងាយរខង្រោុះ។ ការក្ណំតព់ិដ្ឋនអរតការរបាក្រ់បចឆំ្ា  ំ រតឹម

                                                           
63 ធនាោរ ង្អស ីលីដ្ឋ ភអីិលស ី ង្រោខនខឹង្បាុះ្ាយលក្មូ់លបរតក្មមសិទធិង្លើក្ែំបូខជាសាធារណៈ  ចន័ទ, 2 ធាូ 2019 09:05, 
https://bit.ly/2W9dSfM 
64 ABA ទទលួបានការអន ញ្ហញ តឲ្យច ុះបញ្ា ីលក្មូ់លបរតបណំ ល ង្ៅង្លើ្ារមូលបរតក្មព ជា, https://bit.ly/3dpAxdm 
65 ង្សចក្តដីថ្លខការណ៍ “ការង្ធវើឱ្យខូ្ចខាតរទពយដ្ឋក្ប់ញ្ហច ំ៖ ការបាតប់ខែ់ីធលី និខការរងំ្ោភបពំានក្ា ខវស័ិយមរីក្ូហិរញ្ញ វតា ង្ៅក្មព ជា”, នថ្ៃទី ៧ ដខ្សីហា 
ឆ្ា ២ំ០១៩, https://opendevelopmentcambodia.net/km/announcements/statement-on-collateral-damage-land-loss-and-abuses-in-
cambodias-microfinance-sector/ 

https://opendevelopmentcambodia.net/km/announcements/statement-on-collateral-damage-land-loss-and-abuses-in-cambodias-microfinance-sector/
https://opendevelopmentcambodia.net/km/announcements/statement-on-collateral-damage-land-loss-and-abuses-in-cambodias-microfinance-sector/
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១៨% សរមាបក់្មចថី្មី ដែលបានក្ំណតង់្ឡើខង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកាលពីដខ្មនីា ឆ្ា  ំ ២០១៧ មនិបានកាត់
បនាយការង្ក្ើនង្ឡើខននទំហកំាររបាក្ ់ឬជួយ ង្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របជាពលរែាបានង្ឡើយ។ 

ង្ៅង្ែើមឆ្ា  ំ២០២០ តមរយៈធនាោរជាតិក្មព ជា រពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា និខនថ្ បានដ្ឋក្ក់្មមវធិឱី្យ
ែំង្ណើ រការគង្រមាខទូទត់្ លខដែនតមរយៈ QR Code។ ការដ្ឋក្ឱ់្យែំង្ណើ រការគង្រមាខង្នុះ មានអតា
របង្ោជនណ៍ាស់សរមាបង់្លើក្ក្មពស់ការទូទតរ់បូិយវតា ជាតិ ង្ហើយបានរមួចំដណក្ោ ខសំខានក់្ា ខការជំរ ញ
បរោិបនាហិរញ្ញ វតា  សរមួលការង្ធវើពាណិជាក្មម្ លខដែន នខិក្ំង្ណើ នង្ភាៀវង្ទសចរង្ទៀត្ខ។66 

5. មោលៃមោបាយ ៃិខការងារអាទ្ិភាព នៃការអភិវឌ្ឍវិស្យ័ឯក្ជៃ 
ៃិខការងារ 
ង្ៅក្ា ខង្ោលនង្ោបាយសំរាបក់ារអភវិឌ្ឍវស័ិយឯក្ជន និខការងារ  ដ្នការយ ទធសាស្តសតរាជរដ្ឋា ភិ

បាលបានដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 

 ការអភវិឌ្ឍទី្ារការងារ 
 ការង្លើក្សទួយសហរោសធ នតូច នខិមធយម និខសហរគនិភាព 
 ការង្រៀបចំ និខអន វតតភាពជានែគូវស័ិយសាធារណៈ និខវស័ិយឯក្ជន 
 ការពរខឹខការរបក្ួតរបដជខ 

5.1. ការអភវិឌ្ឍទី្ារការងារ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបនតពរខខឹង្វទិកាយនតការ «ង្វទិកាការងារ» ការ្តល់ការបណត ុះបណាត លតរមខទ់ិស
ម នចូលង្ធវើការ និខការពរខីក្ការ្តល់ង្សវារក្ការងារ និខការ្សពវ្ាយ រពមទខំការបស្តញ្ហច បពត័ម៌ានទី្ ារ
ការងារទខំក្ា ខ និខង្រៅរបង្ទស។ រាជរដ្ឋា ភបិាល បនតអន វតតចាបស់តីពីរបាក្ឈ់មួលអបបបរមាដែលសាិតង្រកាម
បទបបញ្ញតតិននចាបស់តីពីការងារឲ្យមានរបសិទធិភាព តមរយៈង្ោលការណ៍ដែលបាន និខក្ំព ខអន វតតសរមាប់
ចរចរតំង្ឡើខរបាក្ឈ់មួលែល់ក្មមក្រ និង្ោជតិជាង្រៀខរាល់ឆ្ា រំសបតមសាា នភាពសខគម ង្សែាក្ិចច នខិ         
្លិតភាព  និខង្រៀបចំង្បើក្របាក្ឈ់មួលរបចដំខ្ក្ា ខរយៈពរីសបាត ហ៍មតខ និខការទូរទតរ់បាក្អ់តីតភាពការងារ
របចឆំ្ា ឲំ្យបានង្ទៀខទតែ់ល់ក្មមក្រ និង្ោជិត។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខ និខពរខីក្ការអន វតតក្មមវធិីហវឹក្ហវឺនកូ្នជាខ/ក្មមសិក្ាង្ដ្ឋយង្ធវើវងិ្សាធក្មម
ចាបស់តីពីការងារ នខិង្ធវើសាា បន័ីយក្មមរបពន័ធហវឹក្ហវនឺកូ្នជាខ/ក្មមសិក្ា ង្ដ្ឋយភាា បជ់ាមយួរបពន័ធង្លើក្ទកឹ្
ចិតតែល់សហរោស និខរគុឹះសាា នដែលអន វតតរបពន័ធង្នុះ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខគ ណភាព និខរបសិទធភាព
អធិការក្ិចចការងារតមរយៈការអន វតតឲ្យបានង្ពញង្លញនូវចាបស់តីពីការងារ ចាបស់តីពីសហជីព ចាបស់តីពី
របបសនតិស ខ្សខគម នខិបទដ្ឋា នការងារអនតរជាតិ ង្ែើមបធីានាសិទធិង្សរភីាពអខគការវជិាា ជីវៈ លក្េខ្ណឌ ការងារ 
                                                           
66 ក្មមវធិដី្ឋក្ឱ់្យែំង្ណើ រការគង្រមាខទូទត់្ លខដែនតមរយៈ QR Code រវាខរពុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា នខិនថ្ ង្ៅទីរក្ុខបាខក្ក្ រពុះរាជាណាចរក្នថ្ 
១៨ ក្ មភៈ ២០២០, https://bit.ly/2Wxm6NO 



55 
 

ស ខ្ភាព នខិស វតាិភាពការងារង្ៅក្ដនលខង្ធវើការ ក្ែូ៏ចជាស វតាិភាពែឹក្ជញ្ាូ នក្មមក្រ នងិ្ោជិត រពមទខំអតា
របង្ោជនក៍្មមក្រនិង្ោជិត និខពរខខឹរបពន័ធរគបរ់គខទិនានយ័ក្មមក្រនិង្ោជិក្ង្ែើមបរីគបរ់គខការ្តល់បណណ  
ការងារ និខការង្បើក្របាក្រ់ងាវ នអ់តីតភាពការងារ និខរបាក្ង់្សាធននិវតតន។៍ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខភាពស ខ្ែ មរមនាង្ៅក្ា ខទំនាក្ទ់នំខវជិាា ជីវៈ តមរយៈការពរខឹខយនតការង្ដ្ឋុះ
រសាយវវិាទការងារ ការអន វតតចាបស់តីពីសហជីព នខិការបក្រសាយលិខ្ិតបទដ្ឋា នគតិយ តតិនានាដែលពាក្់
ពន័ធចាបស់តីពីការងារ ចាបស់តីពីសហជីព ចាបស់តីពីរបរសនតិស ខ្សខគម និខអន សញ្ហញ អនតជាតិសតីពីការងារ។ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខឹខអភបិាលក្ិចចង្ទសនតររបង្វសនក៍ារងារ និខពរខឹខក្ចិចសហរបតិបតតិការពហ ភាគ ី និខ
ង្ទវភាគី ង្ែើមបងី្បើក្ទូោយទី្ ារការងាររសបចាបង់្ៅង្រៅរបង្ទស ទបស់ាត តង់្ទសនតររបង្វសនក៍ារងារង្ដ្ឋយ
ខ្ សចាប ់ ង្លើក្ក្មពស់ការោពំារសិទធិ ្លរបង្ោជន ៍ស ខ្ភាព និខស វតាិភាពការងារ ក្ិតតិយស និខង្សចក្តី
នថ្លថ្ាូររបស់ពលក្រ ការ្តល់ការសរមបសរមួលក្ា ខការទនំាក្ទ់ំនខជាមយួរគួសារ នខិការង្រៀបចំង្ធវើសមាហរ
ណក្មមពលក្រង្ទសសនតររបង្វសនដ៍ែលង្ធវើមាត ភូមនិិវតតត៍មរយៈការទទួលសាគ ល់ជំនាញ ការង្្ទររបបសនតិ
ស ខ្សខគមក្ា ខរបង្ទស ការ្តល់ការរបឹក្ាការងារង្ធវើ និខការបង្ខកើតម ខ្របរង្ដ្ឋយខ្លួនឯខ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតពរខីក្ការតភាា បប់ណាត ញអគគិសនី នខិទឹក្សាា តង្ដ្ឋយតនមលទបសមរមយជូនក្មមក្រ 
និង្ោជិត  សិសស និសិសតង្ៅតម្ទុះជួល ការជំរ ញការង្រៀបចំក្ដនលខសាា ក្ង់្ៅ នខិមង្ធាបាយង្ធវើែំង្ណើ រ
សរមាបក់្មមក្រ និង្ោជិតង្ដ្ឋយស វតាិភាព ការអន ញ្ហញ តឈបលំ់ដហរមាត ភាពរយៈង្ពល ៣ ដខ្ង្ដ្ឋយទទួល
បានរបាក្ឈ់ាួលពលក្មម ១២០% ការ្តល់ង្សវាដថ្ទសំ ខ្ភាព និខការពិនតិយន្ទង្ពាុះែល់ក្មមការនិីង្ដ្ឋយឥត
គិតនថ្លង្ៅតមមនទីរង្ពទយ ឬមណឌ លស ខ្ភាពរែា ការ្តល់ការឧបតាមភែល់ក្មមការនីីដែលមានន្ទង្ពាុះ និខ
សរមាលកូ្នរចួ និខការបនតដក្សរមួលរបាក្ឈ់ាួលអបបរមាដែលរតូវជាបព់នធ និខការអន ង្រោុះពនធចំង្ពាុះរបាក្់
អតារបង្ោជនប៍ដនាម។ 

ទក្ទ់ខនខឹវស័ិយការងារ ក្មព ជារតូវបានង្គង្មើលង្ឃើញថ្នមានការង្ក្ើតង្ឡើខនូវក្ខវុះ និខគមាល ត
ជំនាញ ង្ដ្ឋយសារយនតការោរំទង្ដ្ឋយលំហូរពត័ម៌ានរវាខភាគីពាក្ព់ន័ធ ជាពិង្សសអាក្ដសវខរក្ការងារ 
និង្ោជក្ អាក្្តល់ការអបរ់បំណត ុះបណាត លមនិទនរ់តូវបានអភវិឌ្ឍនល៍ាង្ពញង្លញ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអន 
វតតង្ោលនង្ោបាយទី្ារការងារសក្មម ង្ដ្ឋយបង្ខកើតឱ្យមានង្ឡើខនូវរបពន័ធពត័ម៌ានទី្ារការងារជាតិមយួ 
គឺទីភាា ក្ង់ារជាតិម ខ្របរ និខការងារ (NEA) ដែលង្ែើរតួនាទីក្ា ខការរបមូលវាយតនមល និខ្តល់ពត័ម៌ានទី្ ារ
ទូលំទូោយ សំង្ៅង្ធវើឱ្យមានតមាល ភាពទូទខំរបង្ទស ពាក្ព់ន័ធនខឹការ្គត់្ គខ ់ និខតរមូវការង្ៅង្លើទី្ារ
ការងារ ្តល់ភាពងាយរសួលឆ្បរ់ហ័សែល់អាក្ដសវខរក្ការងារ និខនិង្ោជក្ក្ា ខការទទួលបានពត័ម៌ាន នខិ
ការ្គូ្គខរវាខឱ្កាសការងារ និខែំណឹខង្រជើសង្រ ើសក្មាល ខំពលក្មម រពមទខំ្តល់ការោរំទង្្សខង្ទៀត ង្ែើមបី
ជួយ ឱ្យទី្ារការងារមានែំង្ណើ រការកានដ់តរបង្សើរ ។ 

របាយការណ៍របស់រក្សួខការងារ និខបណត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ បានឲ្យែឹខថ្ន ២០១៨ ង្នុះ វស័ិយ
ការងារបនដអភវិឌ្ឍរកី្ចង្រមើន អរតមានការងារង្ធវើ ៩៩,៣ ភាគរយននក្មាល ខំពលក្មមសរ បរបមាណជតិ ១០ 
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ោននាក្ ់ទូទខំរបង្ទស។67 របាយការណ៍បានបនតថ្ន ការបនដរកី្លូតោស់ដ្ាក្ង្សែាក្ចិចក្ប៏ានបនដលទធភាព
ឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលអាចអភវិឌ្ឍ និខពរខីក្ជាបនដបនាទ បនូ់វរបពន័ធោពំារសខគម សរមាបក់្មមក្រនិង្ោជិតសំង្ៅ
ធានាឲ្យកានដ់តបាននូវសាិរភាព សនដិស ខ្ និរនដរភាពការងារ របាក្ច់ំណូល ភាពក្ក្ង់្ៅដ ក្ា ខចិតដសរមាបក់្មមក្រ
និង្ោជិត និខរគសួារង្ដ្ឋយបានដ្ឋក្ឲ់្យអន វតដនូវរបបសនដិស ខ្សខគមដ្ាក្ហានិភយ័ការងារ។ សហរោស
រគឹុះសាា នង្សែាក្ិចចក្ា ខរបពន័ធដែលបានច ុះបញ្ា ីក្ា ខរក្សួខការងារ និខបណដ ុះបណាដ លវជិាា ជីវៈមានចំនួនសរ ប 
១,២ ម នឺ រគុឹះសាា ន នខិមានក្មមក្រនិង្ោជិតចនំួន ១,៥ ោននាក្។់ សហរោស រគឹុះសាា នននង្សែាក្ចិចង្រៅ
របពន័ធមានរបមាណ ៦ ដសនរគឹុះសាា ន មានក្មមក្រនិង្ោជតិរបមាណ ២,៤ ោននាក្។់ វស័ិយក្សិក្មមមាន
ក្មមក្រនិង្ោជិតជាខ ៤ ោននាក្ ់ពលក្រង្ធវើការង្ៅង្រៅរបង្ទសមាន ១,២ ោននាក្ ់នខិមស្តនដសីាធារណៈ
របមាណ ៥ ដសននាក្។់ 

ង្ទុះបីោ ខណា អាក្ឃ្ល ងំ្មើលចតទ់ ក្ការង្លើក្ង្ឡើខង្នុះគឺជាទិនានយ័ដែលមនិបានសិក្ារសាវរជាវ
ចាស់ោស់ និខគតិសរ បទខំអាក្មានការងារតិចតួច។ ង្ោក្ អាត ់ ធន ់ របធានសមពន័ធសហជីពរបជាធិប     
ង្តយយក្មមក្រកាតង់្ែរក្មព ជាដថ្លខថ្នរបង្ទសក្មព ជាបចច បបនាអាក្ោម នការងារង្ធវើង្រចើន ទខំអាក្មានជំនាញ ទខំ
សិសសនិសសតិ ក្ពំ ខសិក្ាង្ៅសាក្លវទិាល័យ ង្ហើយការងារដែលង្ធវើង្នាុះក្ោ៏ម នគ ណភាពដថ្មង្ទៀត។ 
ង្ោខង្លើទិនានយ័របស់អខគការ ILO បានបងាា ញថ្ន ១ រគួសារមានរបជាពលរែាជាមធយម ៥,៣ នាក្ក់្ា ខង្នាុះ
អរតអាក្មានការងារង្ធវើជាខ ២,៥០ ែូចង្នុះមាននយ័ថ្ន ១ នាក្ក់្នលុះ។ តមទិនានយ័ង្នុះក្ា ខមន សសមាា ក្រ់តូវ
ចិញ្ច ឹមមន សសមាា ក្ង់្ៅង្ហើយ។ ង្បើយក្របាយការណ៍ង្នាុះមក្ង្របៀបង្ធៀបអរតអតក់ារងារង្ធវើ ០,៧ គឺមនិរតូវ
ង្ទ។68 

ង្បើង្ទុះបីរបជាពលរែាក្មព ជារបមាណជាខ ៩០ ភាគរយមានការងារង្ធវើពិតដមនង្ទុះ ង្ោក្ ទ ន 
ង្សាភណ័ អាក្សរមបសរមលួថ្នា ក្ជ់ាតិរបចអំខគការពលក្រអនតរជាតិ (ILO) យល់ថ្នបញ្ហា ននគ ណភាពការងារ
ទខំង្នាុះង្ៅដតរតូវការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ ់ ង្ដ្ឋយសារង្ៅមានរបជាជនរខង្រោុះង្រកាមបនាទ តរ់ក្ីរក្ង្រចើន ង្បើ
ង្ទុះបីពួក្ង្គ  ង្ធវើការងារង្ហើយ។ ង្ហើយបញ្ាមយួង្ទៀតង្នាុះក្មព ជាង្ៅមានអាក្ង្ធវើការងារង្ៅក្ា ខង្សែាក្ិចចង្រៅ
របពន័ធង្រចើន ដែលគួររតូវបានទទួលបានង្សវាការពារដ្ាក្ចាប ់ ទទួលបានរបាក្ឈ់ាួលក្ំណតរ់តមឹរតូវ នខិ
ទទួលបានង្សវាោពំារសខគម្ខដែរ។69 

ទីភាា ក្ង់ារជាតិម ខ្របរ និខការងារ (NEA) ង្ធវើការវភិាគពាក្រណ៍ និខបងាា ញអំពីការវវិតតរបស់ទី្ារ
ការងារង្ៅក្មព ជា ង្ដ្ឋយង្ផាត តសំខានង់្ៅង្លើឱ្កាសការងារតមរបង្ភទននម ខ្របរ។ របាយការណ៍បានបងាា ញ
ដែរថ្ន របង្ភទការងារដែលអាចឲ្យអាក្ដសវខរក្ការងារងាយនឹខទទួលបានង្នាុះមានែូចជាវសិវក្រឧសាហក្មម 
និខ្លិតក្មម, វសិវក្រទូរគមនាគមន,៍ អាក្ឯក្ង្ទសដ្ាក្វទិាសាស្តសត នខិថ្តការំសមីអ ចិ, អាក្បក្ដរបអតាបទ និខ
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អាក្បក្ដរបផាទ ល់មាត,់ អាក្បង្ចចក្ង្ទសដ្ាក្ង្សវាោរំទពត័ម៌ានវទិា, វសិវក្រគីម,ី អាក្បញ្ហា មា ស ីនចំហ យទឹក្, 
ជាខង្ធវើក្ញ្ចក្,់ ជាខែំង្ឡើខបពំខទ់ ង្ោ និខបពំខប់ខាូរ និខអាក្ែំង្ឡើខមា ស ីនោនយនត។70 

5.2. ការង្លើក្សទួយសហរោសធ នតូច និខមធយម និខសហរគិនភាព 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបញ្ចបក់ារង្រៀបចំ និខជំរ ញការអន វតត«ង្ោលនង្ោបាយោរំទសហរោសធ នតូច 
និខមធយម» ឲ្យមានរបសិទធភាព។ ជាមយួោា ង្នុះដែរ រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខការអន វតតយនតការោរំទ ង្ែើមបជីួយ 
សរមួលែល់ការច ុះបញ្ា ី ការ្តល់ង្សវាសរមបសរមួល ការ្សពវ្ាយពត័ម៌ានទី្ ារឲ្យបានទូលំទូោយ និខ
ទនង់្ពលង្វោ ការ្សពវ្ាយ និខបស្តញ្ហច បបង្ចចក្វទិាថ្មី និខការបនតខ្តិខ្ំដសវក្រ និខង្រជៀតចូលទី្ារនាងំ្ចញ
សរមាប់្ លិត្លក្មព ជា។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខបង្ខកើតធនាោរសហរោសធ នតូច និខមធយម ង្ែើមបី្ តល់ហិរញ្ញ
បបទន រពមទខំជំរ ញការង្រៀបចំ នខិអន វតតនូវជង្រមើសហិរញ្ញបបទននានា រមួទខំយនតការរគបរ់គខអាជីវក្មម
គង្រមាខវនិិង្ោគរមួ (Collective Investment Scheme) ្ខ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបង្ខកើតមូលនិធិជាតិសហរគិ
នភាព និខមជឍមណឌ លអភវិឌ្ឍសហរគិនភាពង្ដ្ឋយសហការជាមយួវស័ិយឯក្ជន សំង្ៅង្លើក្ក្មពស់សហរគិ
នភាព និខរបសិទធភាពធ រៈក្ចិច។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលពរខឹខ នខិពរខីក្បដនាមការវនិិង្ោគង្លើង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធោរំទែូចជាមនទីរពីង្សាធន៍
ថ្នា ក្ជ់ាតិ ការបនតដក្លមាក្ិចចសរមួលពាណិជាក្មម ការដក្លមារបពន័ធឡូជីសទីក្ រពមទខំការបនតង្លើក្ទឹក្ចិតត នខិ
ការទក្ទ់ញវនិិង្ោគក្ា ខការបង្ខកើតចង្ងាក មសហរោសធ នតូច និខមធយម (SME Cluster)។ រាជរដ្ឋា ភបិាល
រពមទខំជំរ ញការង្លើក្ក្មពស់គ ណភាព្លិត្លននសហរោសធ នតូច នខិមធយមតមរយៈការពរខីក្អន  
ង្ោមភាពលក្េខ្ណឌ អនាមយ័ និខភតូោមអនាមយ័ នខិសតខដ់្ឋរ រពមទខំការង្លើក្ទឹក្ចិតតនវាន វតតន ៍តមរ
យៈការការពារក្មមសិទធបញ្ហញ  និខការ្តល់របកាសនីយបរតតក្តក្មម (Patents). 

វស័ិយសហរោសធ នតូច នខិមធយមបានផាល ស់បតូរចលនាង្សែាក្ិចចោ ខឆ្បរ់ហ័ស និខជាគនលឹុះោ ខ
សំខានក់្ា ខការង្រសាចរសខក់ារធាល ក្ច់ ុះននង្សែាក្ិចចង្ៅង្ពលមានវបិតតិង្សែាក្ិចចមតខៗ រពមទខំបានរសូបយក្
វតា ធាត ង្ែើមក្ា ខរសុក្មយួចំដណក្ធំឲ្យកាល យជា្លិត្លសរមាបង់្របើរបាស់្លិតក្មមក្ា ខរសុក្។ វស័ិយង្នុះ
ក្ប៏ានង្ែើរតួក្ា ខការអភវិឌ្ឍ នខិពរខឹខក្ចិចសហរបតិបតតិការក្ា ខតំបន ់នខិសាក្ល្ខដែរ ង្ដ្ឋយការផាល ស់បតូរប
ង្ចចក្វទិាថ្មីៗ នខិចំង្ណុះែឹខែស៏មបូរដបប។ ចបត់ខំពីឆ្ា  ំ ១៩៩៣ មក្ ្លិត្លសរ បក្ា ខរសុក្បានង្ក្ើន
ង្ឡើខជាបនតបនាទ ប ់ ចបព់ី ១២,៦% រហូតែល់ ២៦,២% ង្ៅឆ្ា  ំ ២០០៦ ។ ចបព់ីង្ពលង្នាុះមក្ វស័ិយ
ឧសាហក្មមបានចបង់្្តើមថ្មថ្យ និខសាិតក្ា ខសភាពរទខឹក្ា ខរខវខ ់ ២២% ។ ង្ដ្ឋយសារការដរបរបួលរបប
ពាណិជាក្មមអនតរជាតិ នខិវបិតតិង្សែាក្ិចចសាក្លង្ោក្ ។ ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៣ វភិាគទនននវស័ិយឧសាហក្មម
ចំង្ពាុះ ្.ស.ស. ចបង់្្តើមង្រ ើបង្ឡើខវញិ ដែលបា នស់ាម នសាិតក្ា ខរខវខ ់២៤% ។ ង្បើគតិក្ំង្ណើ នវញិ ក្ា ខរយៈ

                                                           
70 មស្តនតថី្ន អរតមានការងារង្ធវើឆ្ា ងំ្នុះ ៩៩,៣% ដតអាក្ឃ្ំល ង្មើលមនិយល់រសប, វ  ន ដ្ឋរា  | Publication date 29 October 2018 | 08:33 ICT, 
https://bit.ly/2Wchy0f 

https://www.postkhmer.com/author/%E1%9E%9C%E1%9F%89%E1%9E%93-%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%B6/75253
https://bit.ly/2Wchy0f


58 
 

ង្ពល ១៥ ឆ្ា ចំ ខង្រកាយ (១៩៩៨-២០១៣) វស័ិយឧសាហក្មមមានក្ំង្ណើ នជាមធយម ១២,៤% ក្ា ខមយួឆ្ា  ំ
ង្ធៀបនឹខ ៤,៧% សរមាបវ់ស័ិយក្សិក្មម និខ ៨,៥% សរមាបវ់ស័ិយង្សវាក្មម ង្ពាលគឺមានក្ំង្ណើ នខ្ពស់              
បំ  ្ត។ 

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៨ រក្សួខឧសាហក្មម និខសិបបក្មម បានឲ្យែឹខថ្នហរោសខាា តតូច នខិមធយម បាន
រគបែណត ប ់ ៩៩% ននចំននួសហរោសទខំអស់ង្ៅក្មព ជា ង្ហើយវស័ិយង្នុះក្ំព ខង្ែើរតួោ ខសំខានក់្ា ខការ
ជំរ ញឲ្យមានក្ំង្ណើ នង្សែាក្ចិចជាតិ និខកាតប់នាយភាពរក្ីរក្របស់របជាពលរែា ។ សហរោសធ នតូច នខិ
មធយមបានចខរក្ខជារក្ុម និខក្សាខបណាត ញជាមយួអតិថ្ិជនរបស់ខ្លួនជាមយួរក្មុែនទង្ទៀត ដែលជាអាក្
្គត់្ គខវ់តា ធាត ង្ែើម ង្រគឿខចរក្ ង្រគឿខមា ស ីន អាក្្តល់បង្ចចក្វទិាថ្មីៗ បានសាគ ល់នែគូរបក្ួតរបដជខរបស់ខ្លួន 
និខវនិិង្ោគនានា សំង្ៅង្ធវើឲ្យក្មព ជាកាល យង្ៅជាទីក្ដនលខសរមាបប់ង្ខកើតធ រៈក្ចិចង្្សខៗែល់វនិិង្ោគនិក្ា ខ 
និខង្រៅរបង្ទស។ 

រក្សួខបានឲ្យែឹខដែរថ្ន ក្ា ខចំង្ណាមសហរោសរបមាណ ៥១ ម នឺ សហរោសក្មមនតសាលមានដត
របមាណ ៧ ម នឺសហរោស ឬង្សមើនឹខ ១៤% ដែលក្ា ខង្នាុះ ៤៥% ដក្នចាចំណីអាហារ និខង្ភសជាៈ ង្ហើយ
៣៤% ខាខតមាញ និខកាតង់្ែរសង្មលៀក្បំពាក្។់71 ក្ា ខចំង្ណាមសហរោសខាា តធំៗក្ា ខវស័ិយឧសាហក្មម
របមាណ ៨០% សាិតក្ា ខវស័ិយវាយនភណ័ឌ កាតង់្ែរសង្មលៀក្បំពាក្ ់នខិ្លិតដសបក្ង្ជើខ ។ រចនាសមពន័ធដ្ាក្
ក្មមនតសាលដបបង្នុះ សាិតក្ា ខក្រមតិអភវិឌ្ឍនទ៍បង្ៅង្ឡើយ ង្ដ្ឋយសារ្លិតក្មមចណីំអាហារ និខសង្មលៀក្      
បំពាក្ជ់ាទូង្ៅមានតនមលបដនាមទប និខមនិសូវសម គសាម ញ។ 

រក្សួខក្ប៏ានង្លើក្ង្ឡើខពបីញ្ហា របឈម ននសាា នភាពឧសាហក្មមក្មព ជាថ្នមានសភាពទនង់្ខ្ាយ
ង្ៅង្ឡើយ ដែល្ល ុះបញ្ហច ំខពីរចនាសមពន័ធ្លិតក្មមសាមញ្ញ  និខតូចចង្ខាៀត រពមទខំរបមលូ្ត ំជ ំវញិ្លិត្ល
សង្មលៀក្បំពាក្ ់ និខការដក្នចាអាហារ មូលដ្ឋា ន្លិតក្មម ដែលភាគង្រចើនមានលក្េណៈរគួសារ ក្ខវុះសហរគិ
នភាព និខការង្របើរបាស់បង្ចចក្វទិាង្ៅមានក្រមតិង្ៅង្ឡើយសរមាបរ់បក្ួតរបដជខង្លើទី្ារអនតរជាត។ិ 

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៨ ង្នុះ្ខដែរ បានមានវធិានរាជរដ្ឋា ភបិាលជំរ ញការង្លើក្ក្មពស់វស័ិយសហរោស
ធ នតូចនិខមធយម។តមរយៈរក្សួខង្សែាក្ិចចនិខហិរញ្ញ វតា  រាជរដ្ឋា ភបិាលបានចបង់្្តើមបានង្រៀបចំបង្ខកើតមូល
និធិអភវិឌ្ឍនជ៍ំនាញ, ធនាោរសហរោសធ នតូច និខមធយម, មូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ហរគិនភាព និខ មជឈ- 
មណឌ លង្លើក្ក្មពស់សហរគនិភាព ង្ែើមបជីួយ ង្ៅែល់វស័ិយការង្លើក្ក្មពស់វស័ិយសហរោសធ នតូចនខិ
មធយមឲ្យមានរបសិទធភាព ង្ោខតមង្សចក្តីរបកាសពត័ម៌ានរបស់រក្សួខង្សែាក្ិចចនខិហិរញ្ញ វតា បានឲ្យែឹខ
ថ្ន សហរោសធ នតូច និខមធយម អាចទទួលបាននូវការង្លើក្ទឹក្ចតិតែូចជា៖ 

                                                           

71 សហរោសធ នតូច នខិមធយមមានតនួាទជីរំ ញក្ងំ្ណើ នង្សែាក្ចិចជាត,ិ bopha bopha, នថ្ៃទី ២៦ ដខ្ វចិឆកិា ឆ្ា  ំ២០១៥, 
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/134287.html 

https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/author/bopha
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59 
 

១ ង្លើក្ដលខពនធង្លើរបាក្ច់ណូំលចំននួ ៣ ឆ្ា  ំង្ដ្ឋយគិតចបព់ីនថ្ៃដែលច ុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរសរមាបស់ហ
រោស ច ុះបញ្ា ីថ្មី ឬចបព់ីនថ្ៃដែលសហរោសមក្ង្ធវើបចច បបនាក្មមសរមាបស់ហរោសដែលបានច ុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរ
រចួង្ហើយ ចបព់ីង្ពលអន រក្តឹយង្នុះចូលជាធរមាន។ 

២ ង្លើក្ដលខពនធង្លើរបាក្ច់ណូំលរយៈង្ពល ៥ ឆ្ា  ំង្ដ្ឋយគិតចបព់ីនថ្ៃដែលច ុះបញ្ា ីពនធដ្ឋរសរមាប ់
សហរោសច ុះបញ្ា ីថ្មី ឬ ចបព់ីនថ្ៃដែលសហរោសមក្ង្ធវើបចច បបនាក្មមសរមាបស់ហរោសដែលបានច ុះបញ្ា ី
ពនធដ្ឋររចួង្ហើយ ចបព់ីង្ពលអន រក្ឹតយង្នុះចូលជាធរមាន ដែលបំង្ពញលក្េខ្ណឌ ណាមយួ ែូចខាខង្រកាម៖ 
ង្របើវតា ធាត ង្ែើមក្ា ខរសុក្ ចបព់ី ៦០%ង្ឡើខង្ៅ ឬបង្ខកើនចំនួននិង្ោជិតបដនាមោ ខតចិ ២០% ឬមានទីតខំ
ក្ា ខតំបនរ់បមូល្ត ំសហរោសធ នតូច និខមធយម (SME Cluster)។ 

៣ ង្លើក្ដលខការបខរ់បាក្រ់ងំ្ដ្ឋុះពនធង្លើរបាក្ច់ណូំល នខិពនធអបបរមា ក្ា ខរយៈង្ពលង្លើក្ដលខពនធ
ង្លើរបាក្ច់ំណូល ។ 

៤ ង្លើក្ទឹក្ចតិតចំណាយដែលអាចកាតក់្ខបាន ែូចខាខង្រកាម៖ ក្ អន ញ្ហញ តកាតក់្ខចណំាយ 
២០០% ចំង្ពាុះចណំាយង្លើការង្របើរបាស់បញ្ា ីគណង្នយយតមរបពន័ធបង្ចចក្-វទិាពត័ម៌ាន, ខ្ អន ញ្ហញ តកាត់
ក្ខចំណាយ ២០០% ចំង្ពាុះចំណាយង្លើការបណត ុះបណាត លការកានប់ញ្ា ីគណង្នយយ ឬ ការបណត ុះបណាត ល
ជំនាញបង្ចចក្ង្ទសែល់និង្ោជិត, និខគ អន ញ្ហញ តកាតក់្ខចណំាយ ១៥០% ចំង្ពាុះចំណាយវនិិង្ោគង្លើ
មា ស ីន ឬឧបក្រណ៍បង្ចចក្វទិា ដែលមានលក្េណៈនវាន វតតន ៍ សរមាបប់ង្រមើនិខង្លើក្ក្មពស់្លិតភាព
្លិតក្មម ។ 

វស័ិយអាទិភាពសរមាប់្ តល់ការង្លើក្ទឹក្ចិតតដ្ាក្ពនធដ្ឋរខាខង្លើរមួមាន៖ ទ(ី១) ្លិត្លក្សិក្មម 
ឬក្សិ-ឧសាហក្មម, ទី(២) ្លិត នខិដក្នចាមាូបអាហារ, ទី(៣) ក្មមនតសាលដែល្លិតទំនិញង្របើរបាស់ក្ា ខ
រសុក្ដក្នចាកាក្សំណល់, និខ្លិតទំនិញសរមាបវ់ស័ិយង្ទសចរណ៍, ទី(៤) ក្មមនតសាលដែល្លិតនូវ
្លិត្លសង្រមច ឬដ្ាក្ ឬង្រគឿខបខគ ំ ង្ែើមបី្ គត់្ គខឱ់្យ ក្មមនតសាលែនទង្ទៀត, ទ(ី៥) រសាវរជាវ និខ អភវិឌ្ឍ
បង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន រមួទខំការ្គត់្ គខង់្សវារគបរ់គខតមរបពន័ធបង្ចចក្-វទិាពត័ម៌ាន ដែលមានលក្េណៈនវាន 
វតតន ៍និខ (៦) សហរោសដែលសាិតក្ា ខតបំនរ់បមូល្ត ំសហរោសធ នតូច នខិមធយម, និខ សហរោសដែល
អភវិឌ្ឍតំបនង់្នុះ។72 

5.3. ការង្រៀបចំ និខអន វតតភាពជានែគូវស័ិយសាធារណៈ និខវស័ិយឯក្ជន 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបនតអន វតត ង្ោលនង្ោបាយសតីពីការអភវិឌ្ឍយនតការភាពជានែគូរវាខរែា នខិឯក្ជន
សរមាបក់ាររគបរ់គខវនិិង្ោគសាធារណៈ ២០១៦ ែល់ ២០២០ និខការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយអន វតត

                                                           
72 រស្ចរតីត្របកាស្រ័ត្៌មាៃរបស់្ត្ររស្ួងរស្ែឋរិចច https://www.mef.gov.kh/documents/news/press-release-sme-workshop-

20190103.pdf 
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គង្រមាខវនិិង្ោគសាធារណៈង្រកាមយនតការភាពជានែគូរវាខរែា នខិឯក្ជន សរមាបរ់យៈង្ពលដវខ។ រាជរដ្ឋា ភិ
បាលបនតអន វតតការងារអាទភិាពមយួចំននួង្ទៀតែូចខាខង្រកាម៖ 

ការបនតង្រៀបចំរក្បខ្ណឌ គតយិ តត និខបទបបញ្ញតតិពាក្ព់ន័ធ ការដ្ឋក្ឲ់្យអន វតតនីតិវធិិរគបរគខរបតិបតតិ
ការរមួ រពមទខំការពិនិតយលទធភាពង្រៀបចំបង្ខកើតយនតការោរំទហិរញ្ញ វតា នានា តមការចបំាច ់និខរសបតមប
រកិារណ៍អភវិឌ្ឍង្សែាក្ិចចក្មព ជា។ 

ការបនតអភវិឌ្ឍសមតាភាពសាា បន័ នខិធនធានមន សសតមរក្សួខសាា បន័ពាក្ព់ន័ធង្លើការរគបរ់គខ 
និខអន វតតគង្រមាខតមរបូភាពយនតការភាពជានែគូរវាខរែា និខឯក្ជន។ 

ការបនតអភវិឌ្ឍគង្រមាខវនិិង្ោគសាធារណៈតមរយៈយនតការភាពជានែគូរវាខរែា នខិឯក្ជន ង្ែើមបី
ឲ្យហិរញ្ញបបទនវស័ិយឯក្ជនអាចចូលរមួបង្ខកើន នខិពង្នលឿនការអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ នខិការ្តល់ង្សវា
សាធារណៈរបក្បង្ដ្ឋយគ ណភាព សំង្ៅោរំទែល់ក្ំង្នើនង្សែាក្ិចចរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព ក្ែូ៍ចជាោរំទែល់
ការបនធូរបនទ ក្ថ្វកិាជាតិ និខបំណ លសាធារណៈ។ 

ង្ៅង្ែើមឆ្ា  ំ ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភបិាល តមរយៈរក្សួខង្សែាក្ិចច និខហិរញ្ញ វតា  ង្រៀបចំបង្ខកើតង្សចក្តី
រពាខចាបស់តីព ីយនតការភាពជានែគូរវាខរែា និខឯក្ជន  សរមាបគ់ង្រមាខវនិិង្ោគ សាធារណៈ តមយនតការ
ភាពជានែគូរវាខរែា និខឯក្ជន ង្ៅកាតជ់ាភាសាអខង់្គលសថ្ន PPP។ ង្សចក្តីរពាខចាបស់តីពី យនតការភាពជា
នែគូរវាខរែា នខិឯក្ជន គឺជាឧបក្រណ៍ែសំ៏ខានស់រមាបរ់គបរ់គខការដបខដចខ និខការង្របើរបាស់ធនធនជាត ិ
ទខំធនធានហិរញ្ញ វតា ទខំធនធានមន សស និខធនធានបញ្ហញ ឲ្យកានដ់តមានរបសិទធភាព ក្ា ខបរកិារណ៍មយួ
ដែលក្មព ជា មានការវវិតតន៍្ នង្ឡើខកានដ់តខ្ពស់ ដែលង្ធវើឱ្យមានតរមូវការង្របើរបាស់ធនធាន ង្លើការវនិិង្ោ
គសាធារណៈកានដ់តធំ ជាពងិ្សស ង្លើវស័ិយង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ក្ា ខខ្ណៈដែលធនធានរបស់រែាង្ៅមាន
ក្រមតិង្ៅង្ឡើយ។ 

ការង្រៀបចំង្សចក្តីរពាខចាបង់្នុះ គឺង្្លើយតបនខឹង្ោលនង្ោបាយ សដីពីការអភវិឌ្ឍយនតការភាព ជា
នែគូរវាខរែា និខឯក្ជនសរមាបរ់គបរ់គខគង្រមាខវនិិង្ោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០ ដែលរតូវបាន
របកាសដ្ឋក្ឱ់្យអន វតតកាលពចី ខឆ្ា  ំ២០១៦ ក្នលខង្ៅសំង្ៅ៖ (១).ការង្រៀបចំសាា បន័ និខការទទួលខ្ សរតូវ
ង្ែើមបធីានាការង្របើរបាស់គង្រមាខវនិិង្ោគសាធារណៈតមយនតការ PPP ឱ្យបានរតឹមរតូវ និខជារបង្ោជន ៍
ជូនសាធារណៈ; (២).ការបង្ខកើតរក្បខ្ណ័ឌ សរមាបក់ារ ង្រៀបចំការអន វតត និខការរតួតពនិិតយគង្រមាខវនិិង្ោគ
សាធារណៈតមយនតការ PPP; (៣).ការបង្ខកើតនីតិវធិីលទធក្មម សរមាបគ់ង្រមាខវនិិង្ោគសាធារណៈតមយនត
ការ PPP; និខ (៤).ក្ណំតយ់នតការោរំទនានាពីភាគីរែា ការង្លើក្ទឹក្ចិតតង្លើការវនិិង្ោគ និខកាតពវក្ិចចែនទ
ដែលមានដចខក្ា ខក្ិចចសនា។ 

ក្ា ខែំង្ណើ រការវបង្ខកើតចាបង់្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលរបមូលធាត ចូលសំខាន់ៗ  បដនាមង្ទៀតពីតំណាខ
រក្សួខសាា បន័ពាក្ព់ន័ធ ននរាជរដ្ឋា ភបិាល, នែគូអភវិឌ្ឍន,៍ អាក្វនិិង្ោគ ពីវស័ិយពាក្ព់ន័ធ រពមទខំសភា
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ពាណិជាក្មមជាតិ និខអនតរជាតិ ង្ែើមបឲី្យង្សចក្តីរពាខចាបរ់គបរ់ជុខង្រជាយ, សខគតិភាព និខអាចអន វតតបាន
របក្ប ង្ដ្ឋយរបសិទធភាពខ្ពស់។ 

រក្សួខបានឲ្យែឹខថ្ន ក្មព ជាង្ែើមបកីាល យង្ៅជារបង្ទសចំណូលមធយមខ្ពស់ង្ៅឆ្ា  ំ២០៣០ រតូវបង្ខកើន 
ការវនិិង្ោគសាធារណៈក្ា ខរខវខរ់បមាណ ៤០% នន្សស ក្ា ខមយួឆ្ា  ំែូចបណាត របង្ទស ក្ា ខតំបន ់ក្ប៏  ដនត
ទំហំននការវនិិង្ោគសារធារណៈសរ បរបស់ក្មព ជា (ទខំរែា និខឯក្ជន) បចច បបនាមានរតឹមដតរបមាណពី 
២៨% ង្ៅ ២៩ % ប  ង្ណាណ ុះ ក្ា ខង្នាុះ ការវនិិង្ោគសាធារណៈ របស់មានរតឹមដត ៨% នន ្សស។73 ក្ា ខ
នយ័ង្នុះ ក្មព ជាោម នជង្រមើសអវីង្្សខង្រៅពីការទក្ទ់ញទ នបដនាមពឯីក្ជន ទខំទ នដែលមានង្ៅក្ា ខរបង្ទស
រសាប ់និខទ នមក្ពីង្រៅរបង្ទស សរមាបយ់ក្ង្ៅង្ធវើការវនិិង្ោគសាធារណៈ ង្ែើមបបីង្ខកើនទំហំននការវនិិង្ោ
គ តមរយៈយនតការភាពជានែគូរវាខរែា នខិឯក្ជន។ ង្រៅពីអាចធានាបាននូវយ តតធិមស៌ខគមកានដ់តរបង្សើរ 
តមយនតការង្នុះ, រាជរដ្ឋា ភបិាលមានជំង្នឿថ្ន វស័ិយឯក្ជនក្អ៏ាចនឹខនា ំ មក្នូវរបសិទធភាព, នវាន វតតន,៍ 
ចំង្ណុះែខឹ និខចំង្ណុះង្ធវើ ដែលនឹខង្ធវើឱ្យង្សែាក្ិចចកានដ់តមានរបសិទធភាព នខិមានតនមលបដនាមកានដ់តខ្ពស់
ដថ្មង្ទៀត។ 

រក្សួខបានទទួលសាគ ល់ថ្ន យនតការភាពជានែគូរវាខរែា និខឯក្ជន មានចណំ ចខាល ខំ និខចណំ ច
ង្ខ្ាយ ប  ដនតជានិនាា ការរបង្ទសង្សទើរដតទខំអស់ង្ៅង្លើពិភពង្ោក្ ក្ពំ ខដតក្ពំ ខង្ពញនិយមង្ពញង្របើរបាស់
នូវយនតការង្នុះ រមួទខំនែគូក្ក៏្ំព ខជំរ ញក្ចិចការង្នុះ្ខដែរ។ ែូចង្នុះ ការង្រៀបចំង្សចក្តីរពាខចាបង់្នុះ គឺជា
ជំហានមយួង្ឆ្ព ុះ ង្ៅរក្ការក្សាខរក្បខ្ណ័ឌ មយួ របក្បង្ដ្ឋយតមាល ភាព នខិយ តតិធម ៌សរមាបរ់គបរ់គខ នខិ
ដចក្រដំលក្ហានិភយ័ និខ្លចំង្ណញ ង្ែើមបទីក្ទ់ញការវនិិង្ោគបដនាមពឯីក្ជន។ 

ង្ដ្ឋយដឡក្ ង្ៅក្ា ខង្វទិការាជរដ្ឋា ភបិាល និខវស័ិយឯក្ជនង្លើក្ទី ១៨ ង្ៅង្ែើមដខ្ង្មសា ២០១៩ 
ក្ា ខសាម រតីននការធានាចីរភាព ននក្ំង្ណើ នង្សែាក្ិចចរបក្បង្ដ្ឋយបរោិបន័ា តមរយៈការបនតពរខឹខ និខពរខកី្
ភាពរបក្ួតរបដជខ ក្ែូ៏ចជាជំរ ញការង្ធវើពិពិធក្មមង្សែាក្ចិចជាតិ ង្ៅក្ា ខង្លបឿន និខជវភាពមយួកានដ់តខ្ពស់
ដថ្មង្ទៀត រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញនូវក្ញ្ចបជ់ាវធិានការង្ដ្ឋុះរសាយនូវបញ្ហា ជារចនាសមពន័ធធំៗ ក្ែូ៏ចជា
បញ្ហា របឈមជាក្ដ់សដខសំខាន់ៗ ង្្សខង្ទៀត ដែលបណាដ វនិិង្ោគិន នខិធ រជន បាន និខក្ំព ខជួបរបទុះង្ៅ
ក្ា ខក្ិចចការអាជីវក្មមរបស់ខ្លួន ង្ៅក្មព ជា។ វធិានការជាក្ោ់ក្ដ់ែលបានដ្ឋក្ង់្ចញទខំង្នាុះមានែូចជា៖ 

១. ការរកំ្ិលកាកំ្ ខរតូលង្ចញពីរចក្ទវ ររពំដែន និខការល បង្ចលកាសំាប។ វធិានការង្នុះគឺជាការ
ដក្ទរមខជ់ារចនាសមពន័ធែម៏ តរសួចមយួ ដែលរាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញក្ា ខបំណខកាតប់នាយបនទ ក្
ចំណាយ និខបនទ ក្រតក់ារឯក្សារ ជួយ ឲ្យចំង្ណញង្ពលង្វោ និខការសរមួលឲ្យបានជាអតិបរមាក្ា ខការង្ធវើ
ពាណិជាក្មម។ 
                                                           

73 រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ំព ខង្រៀបចំង្សចក្តីរពាខចាបស់តីព ី«យនតការ ភាពជានែគូរវាខរែា និខឯក្ជន» 
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/111680-2019-01-28-09-49-58.html 

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/111680-2019-01-28-09-49-58.html


62 
 

២. ការល បង្ចលនូវការង្ចញ CO សរមាបរ់បង្ទសមមនិមានតរមូវការ នខិក្នរមង្្សខ ២ ង្ទៀត ្លូវ
ការ និខមនិ្លូវការ ែូចជាការកាតស់ត ក្ និខការបខន់ថ្ល Reference CO ជាង្ែើម។ 

៣. ការកាតប់នាយនថ្លឡូជីសទីក្, នថ្លង្សវាង្លើក្ដ្ឋក្ ់និខ នថ្លង្សវាង្ៅដ្ទខំពីរ គឺក្ពំខដ់្សវយត័រក្ុខ
រពុះសីហន  នខិក្ំព ខដ្សវយត័ភាងំ្ពញ។នថ្លង្លើក្ដ្ឋក្ង់្ៅចំណត (Terminal Handling charge-THC)រតូវ
បានបញ្ច ុះពី ៥ ែ ោល រ/TEU ង្លើង្សវាង្លើក្ដ្ឋក្ក់្ ខតឺនរ័ង្លើចណំតតមរយៈការចរចររបស់រក្សួខ
សាធារណការ។ 

៤. ការកាតប់នាយនថ្លអគគិសនចីបព់ីឆ្ា  ំ២០១៩ ចំននួ ២ ង្សនែ ោល រក្ា ខ ១ គីឡូវា តង់្មា ខ សរមាប់
អាក្ង្របើរបាស់របង្ភទឧសាហក្មម ដែលទិញតមដខ្សបញ្ាូ នរខ និខដខ្សតខស់យ ខមធយមង្ៅតំបនដ់ចក្ចយ្
ខ។ 

៥. ការអភវិឌ្ឍសហរោសធ នតូច នខិមធយម តមរយៈដ្ឋក្ង់្ចញនូវង្ោលនង្ោបាយជាក្ញ្ចបង់្ែើមប
ង្លើក្ក្មពស់ការអភវិឌ្ឍ ពរខឹខភាពរបក្តួរបដជខ និខបង្ខកើនសមតាភាព្លិតក្មម។ ង្ោលនង្ោបាយជា
ក្ញ្ចប ់ដែលរាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញរមួមានែូចខាខង្រកាម74៖ 

១- ការង្លើក្ទកឹ្ចិតតដ្ាក្ពនធដ្ឋរ សរមាប ់សហរោសធ នតូច និខមធយម។  
២- ការង្លើក្ទឹក្ចិតតដ្ាក្គយសរមាបស់ហរោសធ នតូច និខមធយម  
៣- ការដក្សរមួលអរតពនធគយ អរតអាក្រពិង្សស និខអរតអាក្រនាងំ្ចញ  
៤- ការង្រៀបចំដ្ឋក្ង់្អាយែំង្ណើ រការង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ នូវធនាោរសហរោសធ នតូច និខមធយម 
(SME Bank) ដែលមានក្ញ្ចបទ់ឹក្របាក្ែ់បំូខ របមាណ ១០០ ោនែ ោល រ 
៥-ការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយជាក្ញ្ចបស់រមាបង់្លើក្សទួយវស័ិយសហរោសធ នតូច និខមធយម 
(SMEs) 
៦- ការបង្ខកើតមូលនធិិសហរគិនភាព ដែលមានថ្វកិា ៥ ោនែ ោល រ ក្ា ខមយួឆ្ា  ំ

៦- ការសរមួលពាណិជាក្មម សាិតង្រកាមដែនសមតាក្ចិចគយ 
៧. ការសរមួលែល់ធ រៈក្ចិចង្ៅង្រកាមសមតាក្ិចចអគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 
៨. ការកាតប់នាយនថ្ៃឈបស់រមាក្ប ណយ និខទិវា 
៩. ការពនិិតយ និខង្រៀបចំជាបញ្ា ីសាា បន័ និខង្ពលង្វោច ុះរតួតពិនតិយតមង្រាខចរក្ 
១០. ការក្ណំតអ់រតភាគទន ននរបបង្សាធន 
១១. ការក្ណំតនូ់វង្ពលង្វោ និខចំនួននថ្ៃង្បើក្របាក្ប់ណំាចអ់តតីភាពការងារ 
១២. ការពិនិតយលទធភាពដក្សរមួលចាបក់ារងារ ង្ែើមបឲី្យរសបង្ៅនឹខបរបិទថ្មី ននង្សែាក្ិចច 
១៣. ការក្ណំតរ់បាក្ឈ់ាូលអបបបរមាង្ៅក្ា ខវស័ិយកាតង់្ែរ 

                                                           
74 ស នទរក្ថ្នគនលឹុះ និខមតិបូក្សរ ប ដថ្លខក្ា ខង្វទកិារាជរដ្ឋា ភបិាល វស័ិយឯក្ជន ង្លើក្ទ ី១៨
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80
%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-
%E1%9F%A1%E1%9F%A8/ 

http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
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១៤. ការអភវិឌ្ឍវស័ិយក្សិក្មម តមរយៈការអន ង្រោុះពនធអាក្រ និខពនធដ្ឋរ 
១៥. ការដរបកាល យធនាោរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ង្ៅជាធនាោរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ និខក្សិក្មម 
១៦. ការែឹក្ជញ្ាូ នតម្លូវដែក្ 
វធិានការចខាខង្លើ រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលដ្ឋក្ង់្ចញ និខក្ំព ខរតូវបានចតដ់ចខជំរ ញអន វតដ។ ង្រៅ

ពីវធិានការខាខង្លើ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអុះអាខថ្នបាន និខក្ំព ខង្រៀបចំវធិានការង្្សខៗសរមាបង់្ពលអនាគត
្ខដែរ។ 

5.4. ការពរខឹខការរបក្តួរបដជខ 

រាជរដ្ឋា ភបិាល និខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការងារអាទិភាពែូចខាខង្រកាម៖  
ការជំរ ញង្រៀបចំ និខអន មត័ចាបស់តីពីការរបក្ួតរបដជខ(Anti-trust/ competition law) ដែលជារក្ប

ខ្ណឌ សរមាបជ់ំរ ញការរបក្ួតរបដជខ ពរខឹខរចនាសមពន័ធឧសាហក្មម ង្រៀបចំយនតការសរមាបអ់ន វតតចាប ់នខិ
ង្លើក្ក្មពស់វបបធមរ៌បក្តួរបដជខ។ 

ការពិនិតយង្ឡើខវញិ និខង្ធវើវសិធនក្មមចាបស់តីពីក្សយ័ធនដែក្ជំរ ញការទទួក្យក្ហានភិយ័ និខការ
ការពារសហរគិនភាព។ 

ការជំរ ញអន វតតយនតការមជឍតតការដ្ាក្ពាណិជាក្មម (Commercial Arbitration) ដែលមានសមតា
ភាព អាចង្ជឿទ ក្ចតិតបាន នខិង្ដ្ឋុះរសាយជង្មាល ុះធ រៈក្ិចចដែលអាចទទួលយក្បាន។ 

ការបនតជំរ ញការង្រៀបចំ និខអន វតតសតខដ់្ឋរទំនិញ ង្សវា នខិការរគបរ់គខ ង្ហើយង្លើក្ក្មពស់សតខដ់្ឋរ
ទខំង្នាុះជារបច ំង្ែើមបជីំរ ញការចបយ់ក្បង្ចចក្វទិាថ្មី នខិការង្លើក្ក្មពស់គ ណភាព។ 

ការជំរ ញង្រៀបចំ និខអន មត័ចាបស់តីពីការការពារអាក្ង្របើរបាស់ (Consumer Protection Law) និខ
ង្រៀបចំយនតការអន វតត ង្ែើមបកីារពារសិទធិ និខស វតកិភាពអាក្ង្របើរបាស់ ង្លើក្ក្មពស់ស ខ្ភាព ពរខឹខសតខដ់្ឋរ
ទំនិញ និខង្សវា រពមទខំង្លើក្ក្ំពស់ការរបក្ួតរបដជខ។ 

ការពរខឹខយនតការជំរ ញការរបក្ួតរបដជខង្ដ្ឋយង្សមើភាព ជាពិង្សសក្ា ខការបំង្ពញកាតពវក្ិចចពនធ
អាក្រ និខការអន វតតលទធក្មមសាធារណៈ របក្បង្ដ្ឋយតមាល ភាព និខភាពរតមឹរតូវ។ 

6.  មោលៃមោបាយ ៃិខការងារអាទ្ិភាព នៃការអភិវឌ្ឍរបក្បមដ្ឋយ     
ចីរភាព ៃិខបរោិប័ៃន 
ង្ៅក្ា ខង្ោលនង្ោបាយសំរាបក់ារអភវិឌ្ឍ របក្បង្ដ្ឋយចីរភាព និខបរោិបន័ា  ដ្នការយ ទធសាស្តសត

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដចក្ង្ចញជា ៤ ដ្ាក្សំខាន់ៗ ែូចខាខង្រកាម៖ 

 ការង្លើក្សទួយវស័ិយក្សិក្មម និខអភវិឌ្ឍជនបទ 
 ការរគបរ់គខធនធានធមមជាត ិនិខវបបធមរ៌បក្បង្ដ្ឋយចីរភាព 
 ការពរខឹខការរគបរ់គខនគររបូនីយក្មម 
 ការធានាចីរភាពបរសិាា ន នខិការង្រៀបចំខ្លួនង្្លើយតបនឹខការដរបរបួលអាកាសធាត  
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6.1. ការង្លើក្សទួយវស័ិយក្សិក្មម នខិអភវិឌ្ឍជនបទ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួនែូចជា៖ ការជំរ ញការង្រៀបចំ 
និខដ្ឋក្ឲ់្យអន វតតដ្នការង្មសរមាបអ់ភវិឌ្ឍវស័ិយក្សិក្មមង្ឆ្ព ុះង្ៅឆ្ា  ំ ២០៣០ និខដ្នការយ ទធសាស្តសត
អភវិឌ្ឍវស័ិយក្សិក្មមឆ្ា  ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

ការបនតជំរ ញការង្រៀបចំអន មតិ និខអន វតត ចាបស់តីពីការការពាររ ក្េជាតិ និខភូតោមអនាមយ័ នខិ
ចាបស់តីពី្ លិក្មមក្សិក្មមតមក្ិចចសនា។ 

ការបង្ខកើត្លិតភាព គ ណភាព និខពិពិធក្មម តមរយៈការបង្ខកើនថ្វកិាវនិិង្ោគង្លើការរសាវរជាវ 
និខអភវិឌ្ឍពូចែំណា ំ ពូជសតវ នខការចិញ្ច ឹមរតី ដែល្តល់តនមលបដនាមខ្ពស់ ការជំរ ញអភវិឌ្ឍក្សិដ្ឋា នគំរ ូ
(Model Farm) ការជំរ ញការ្តល់ង្សវាបង្ចចក្ង្ទសក្សិក្មម ការពរខីក្ការរគបរ់គខសហគមនក៍្សិក្រ ការ
ង្រៀបចំយនតការ្លិតក្មមក្សិក្មមតមក្ចិចសនា ការបនតកាតប់នាយនថ្ល និខពរខខឹគ ណភាពននធាត ចូល
ក្សិក្មម ការសិក្ាង្រៀបចំឲ្យមានង្សវាធានារា បរ់ខ្លិតក្មមក្សិក្មម ការង្រៀបចំឲ្យមាន្លិត្លហិរញ្ញ វតា 
សរមាប់្ លិតក្មមក្សិក្មម នខិការជំរ ញឲ្យង្របើរបាស់បង្ចចក្វទិានវឆ្ល ត និខឌ្ជីីថ្ល។ 

ការង្លើក្ក្មពស់ឧសាហក្មមដក្នចាតមរយៈការជំរ ញឲ្យមានការវនិិង្ោគឯក្ចនង្លើក្សិ្លដែល
មានសកាក ន ពលែូចជារសូវ ែំឡូខម ីសាវ យ សាវ យចនា ីង្ចក្ ង្ៅស ូ បដនល ជាង្ែើមតមរយៈការង្រៀបចំយ ទធសា
ស្តសតតមម ខ្ែំណានំីមយួៗ។ 

ការបនតជំរ ញដ្ឋបំដនលរគបរ់បង្ភទជំនួសឲ្យការនាចូំល និខការង្រៀចំបង្ខកើតទី្ារង្បាុះែ  ំ និខដចក្ចយ
បដនលដែលមានសតខដ្ឋរ និខអនាមយ័ខ្ពស់។ 

ការជំរ ញពាណិជាបនីយក្មមក្សិក្មមតមរយៈការបនតពរខខឹរបពន័ធអនាមយ័ នខិភូតោមអនាមយ័ 
(SPS) ការសរមួលពាណិជាក្មម ការវនិិង្ោគបដនាមង្លើមនទីរពិង្សាធនគ៍ ណភាពសរមាបក់ារនាងំ្ចញ រពមទខំ
ការជំរ ញ្លិត្លក្សិក្មមក្ា ខរសុក្។ 

ការជំរ ញការចិញ្ច ឹមសតវ និខវារវិបបក្មមតមរយៈការបនតអន វតតចាបស់តីពីស ខ្ភាពសតវ និខ្លិតក្មម
សតវ រក្មខ្ណឌ ដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍវស័ិយបស សតវឆ្ា  ំ ២០១៦-២០២៥ នខិដ្នការយ ទធសាស្តសតជាតិ
អភវិឌ្ឍវារវីបបក្មមឆ្ា  ំ២០១៦-២០៣០។ 

ការពរខឹខការរគបរ់គខែីសមបទនង្សែាក្ិចច ការបនតជំរ ញការង្បាសសំអាតមនី និខយ ទធភណឌ មនិទន់
្ទ ុះ នខិការ្តល់ែីសមបទនសខគមក្ិចចពិង្សសែល់រគួសាររក្ីរក្សរមាបង់្ធវើក្សិក្មមជាលក្េណៈរគសួារ។ 

ការង្ធវើវចិរណក្មមក្ា ខការវនិិង្ោគង្លើរបពន័ធធារាសាស្តសត  ង្ដ្ឋយយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ង់្លើការបង្ខកើនការត
ភាា បង់្ៅនឹខ្លិតក្មមក្សិក្មម ការដថ្ទជំារបពន័ធ នខិការពរខឹខការរគបរ់គខ។ 

ការបនតវជំរ ញការអភវិឌ្ឍជនបទឲ្យរស់រង្វ ើក្ ង្ដ្ឋយបនតវនិិង្ោគង្លើ្លូវជនបទ របពន័ធធារាសាស្តសតខាា ត
តូច ការពរខកី្ការរគបែ់ណត បក់ារង្របើរបាស់អគគិសនី ការពរខីក្ការទទួលបានទឹក្សាា ត ការង្លើក្ក្មពស់អនា     
មយ័ ការង្រៀបចំភូម ិ នខិលំង្ៅដ្ឋា ន រពមទខំការង្លើក្ក្មពស់ជីវភាពរបជាជនតមរយៈការបនតអន វតត «ចលនា
ភូមមិយួ ្លិត្លមយួ» នខិ«ចលនាភមូថិ្ម»ី។ 
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វស័ិយក្សិក្មម ក្ា ខរយៈង្ពលប  នាម នឆ្ា ចំ ខង្រកាយង្នុះ មានក្ំង្ណើ នទប ង្ហើយតនមល្លិត្ល
ក្សិក្មមក្ម៏ានការដរបរបួលមនិចាស់ោស់ ង្ទុះបីជាក្មព ជាអាច្លិតបាននូវ្លិត្លក្សិក្មមបានង្រចើនក្៏
ង្ដ្ឋយ។ ថ្មីៗង្នុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក្ង់្ចញជាវធិានការពនធដ្ឋរជាង្រចើន ង្ែើមបជីួយ ែល់វស័ិយង្នុះ រមួមានជា
អាទិ៍៖ (១)- បានចតទ់ ក្ជាបនទ ក្របស់រែានូវអាក្រង្លើតនមលបដនាមង្លើការនាចូំល និខ្គត់្ គខទ់ំនិញមយួចំននួែូច
ជា ជីរគបរ់បង្ភទ ពូជែណំារំគបរ់បង្ភទ បស ឱ្សថ្ ចំណីសតវ និខចំណីបដនាម ពូជសតវរគបរ់បង្ភទ រពមទខំ
ង្រគឿខយនត និខឧបក្រណ៍ក្សិក្មម (២)- បានដ្ឋក្ង់្ចញនូវយនតការអន ង្រោុះអាក្រង្លើតនមលបដនាមចំង្ពាុះអាក្ច ុះ
ក្ិចចសនា ដែលង្ធវើការ្គត់្ គខអ់ខករសរមាបប់ង្រមើការនាងំ្ចញអខករ ង្ដ្ឋយក្ា ខង្នាុះរមួមាន ការចតទ់ ក្ជាបនទ ក្
របស់រែានូវអាក្រង្លើតនមលបដនាមក្ង្លើការនាចូំលនូវធាត ចូល្លិតក្មម នខិសំភារៈបរកិាេ ្លិតក្មម សរមាប់្ លិ
តអខករបង្រមើឲ្យការនាងំ្ចញអខករ និខការក្ណំតអ់រតសូនយភាគរយននអាក្រង្លើតនមលបដនាម សរមាបក់ារ្គត់្ គខ់
ង្ដ្ឋយផាទ ល់នូវអខករ ឬង្សវា្លិតអខករសរមាបប់ង្រមើឲ្យការនាងំ្ចញអខករ និខ (៣)- បានដ្ឋក្ង់្ចញ ក្ា ខង្ពលថ្មីៗ
ក្នលខង្ៅង្នុះ នូវការអន ង្រោុះពយួរទ ក្ជាបង្ណាត ុះអាសនានូវការបខរ់បាក្រ់ងំ្ដ្ឋុះពនធង្លើរបាក្ច់ំណូលរយៈង្ពល 
៥ ឆ្ា  ំគិតចបព់ីដខ្ មក្រា ឆ្ា  ំ២០១៩ ង្លើ្លិត្លក្សិក្មមរសូវ-អខករ ង្ពាត សដណត ក្ ង្រមច រោបស់ាវ យចនទ ី
ែំឡូខម ីនខិង្ៅស ូ។ 

ង្ែើមបងី្្លើយតបនឹខសំណូមពរពីវស័ិយឯក្ជន ពាក្ព់ន័ធនខឹការបខអ់ាក្រង្លើតនមលបដនាម ពនធកាតទ់ ក្ង្លើ
ង្សវាែឹក្ជញ្ាូ ន និខពនធអបបបរមា រាជរដ្ឋា ភបិាលបានសង្រមចឲ្យរក្សួខង្សែាក្ិចច និខហិរញ្ញ វតា  ដ្ឋក្ង់្ចញនូវ
វធិានការបដនាមមយួចំននួ ែូចខាខង្រកាម៖75 

ទី ១- ដ្ឋក្អ់ាក្រង្លើតនមលបដនាមង្លើការ្គត់្ គខទ់នំិញ ឬង្សវាែល់សហរោស្លិត្គត់្ គខក់្ា ខរសុក្ ឬ
នាងំ្ចញ នូវរសូវ អខករ ង្ពាត សដណត ក្ ង្រមច ែំឡ ខម ី រោបស់ាវ យចនទី នខិជរ័ង្ៅស ូ ជាបនទ ក្រែា រហូតែល់
ែំណាចឆ់្ា  ំ២០២៣។] 

ទី ២- អន ង្រោុះែល់សហរោស្លិត្គត់្ គខក់្ា ខរសុក្ ឬនាងំ្ចញ នូវរសូវ អខករ ង្ពាត សដណត ក្ ង្រមច 
ែំឡូខម ីរោបស់ាវ យចនទី និខជរ័ង្ៅស ូ ឲ្យរចួ  ្តពីកាតពវក្ចិចកាតទ់ ក្របាក្ព់នធង្លើការទូទត ់ចំង្ពាុះការ្គត់្ តខ់
ង្សវាង្ដ្ឋយប គគលមនិសាិតក្ា ខរបបសវ័យរបកាស រហូតែល់ែំណាចឆ់្ា  ំ២០២៣ ។ 

ទី ៣- អគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរង្ចញវញិ្ហញ បនបរតអាក្រង្លើតនមលបដនាមជាបនទ ក្រែា ែល់សហរោស្លិ
ត្គត់្ គខក់្ា ខរសុក្ ឬនាងំ្ចញ នូវរសូវ អខករ ង្ពាត សដណត ក្ ង្រមច ែំឡ ខម ីរោបស់ាវ យចនទី និខជរ័ង្ៅស ូ ដែល
មានស ពលភាព ១ ឆ្ា មំតខ ក្ា ខក្រណីដែលសហរោសង្នាុះកានប់ញ្ា ីការគណង្នយយ រសមតមចាប ់និខបទ
បបញ្ញតត ិជាធរមាន។ 

                                                           
75 ស នទរក្ថ្នគនលឹុះ នខិមតិបូក្សរ ប ដថ្លខក្ា ខង្វទកិារាជរដ្ឋា ភបិាល វស័ិយឯក្ជន ង្លើក្ទ ី១៨
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80
%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-
%E1%9F%A1%E1%9F%A8/ 

http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
http://km.cnv.org.kh/2019/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%93-%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8-%E1%9F%A1%E1%9F%A8/
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រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ប៍ានដរបកាល យធនាោរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ង្ៅជាធនាោរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ និខក្សិក្មម។
ង្ពលក្នលខមក្ ធនាោរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទសង្រមចបាននូវលទធ្លជាមយួនខឹង្ែើមទ នមានក្រមតិទប ង្បើង្ធៀប
ង្ៅនឹខការជាក្ដ់សតខ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលមានលទធភាព្តល់ហិរញ្ញបបទន និខង្សវាក្មម ង្ពញង្លញ របក្បង្ដ្ឋយ
របសិទធិភាព និខចីរភាព ែល់ការអភវិឌ្ឍក្សិក្មម នខិង្សែាក្ិចចជនបទ។ 

ទក្ទ់ខនខឹវស័ិយអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ តមរយៈរបាយការណ៍សនាិបាតបូក្សរ បការងាររបស់រក្សួខ ក្ា ខ
ឆ្ា  ំ ២០១៩ ង្នុះរក្សួខបានដ្ឋក្ង់្ចញដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍នបទឆ្ា  ំ ២០១៩-២០២៣ ដែលមាន
ទិសង្ៅចមបខគឺជំរ ញឲ្យមានការផាល ស់បតូរគ ណភាពននការរស់ង្ៅរបស់របជាជនជនបទ ទខំខាខសមាភ រនិខសាម
រតី។ ង្លើមូលដ្ឋា នង្នុះ រក្សួខអភវិឌ្ឍនជ៍នបទបានក្ណំតយ់ក្ដ្នការយ ទធសាស្តសតចនំួន ៤ ដែលដរបកាល យង្ៅ
ជាក្មមវធិីននការងាររបស់រក្សួខសរមាបរ់យៈង្ពល៥ឆ្ា ខំាខម ខ្។ រក្សួខបានក្ណំតក់្មមវធិីអាទិភាពចំននួ ៤ 
រមួមាន ក្មមវធិីទ ី១.ការអភវិឌ្ឍសមតាភាពនខិធនធានមន សស, ក្មមវធិីទី ២. ការអភវិឌ្ឍនង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរបូ
វនតនិខគមនាគមន,៍ ទី៣.ការដក្លមាលក្េខ្ណឌ ននការរស់ង្ៅរបស់សហគមនជ៍នបទ និខទី ៤.ពិពិធក្មម
សក្មមភាពង្សែាក្ចិចជនបទ។ រក្សួខបានគូសបញ្ហា ក្ភ់ាពរកី្ចង្រមើនននវស័ិយអភវិឌ្ឍជនបទ ក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៩ 
រមួមានែូចជា៖ 

១.ការងារពរខឹខសាា បន័ ការក្សាខសមតាភាព នខិការអភវិឌ្ឍធនធានមន សស ជាយ ទធសាស្តសតចមបខទ១ី 
សរមាបោ់រំទែល់ែំង្ណើ រការរបស់រក្សួខទខំមូល ជាពិង្សសការអន វតតក្មមវធិីក្ំដណ ទរមខន់ានារបស់រាជរ
ដ្ឋា ភបិាល ែូចជាក្ំដណទរមខរ់ែាបាលសាធារណៈ ការរគបរ់គខហិរញ្ញ វតា សាធារណៈ និខក្ំដណទរមខវ់មិ
ជឈការ និខសហវមិជឈការជាង្ែើម,  

២.យ ទធសាស្តសតចមបខទី ២ បានង្ផាត តង្លើវស័ិយអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរបូវន័ត និខគមនាគមន ៍ ដែល
បចច បបនាក្ពំ ខង្ែើរតួនាទោី ខសំខានក់្ា ខការជំរ ញក្ំង្ណើ នង្សែាក្ិចច នខិការកាតប់នាយនូវភាពរក្ីរក្ ង្ដ្ឋយ
មានការចូលរមួពីនែគូរអភវិឌ្ឍនជ៍ាពហ ភាគី និខង្ទវរភាគ,ី   

៣.យ ទធសាស្តសតចមបខទី៣ រក្សួខបានក្ណំតង់្លើការងារដក្លមាលក្េខ្ណឌ ននការរស់ង្ៅរបស់សហគមន៍
ជនបទ ក្ា ខង្ោលបណំខផាល ស់បតូរទមាល បរ់ស់ង្ៅរបស់របជាពលរែាង្ៅតមតំបនជ់នបទដែលធាល បព់ឹខដ្ាក្ង្សទើរ
ទខំរសុខង្ៅង្លើធមមជាតិ ព មំានអនាមយ័ង្ធវើជាមង្ធាបាយក្ា ខការរស់ង្ៅ មក្ជាការរស់ង្ៅ តមដបបវទិា
សាស្តសត។ ក្រណីង្នុះ រក្សួខបានក្ំណតច់ក្េ វស័ិយឆ្ា  ំ២០២៥ របជាពលរែារគបរ់បូរស់ង្ៅ សហគមនជ៍នបទ 
រតូវទទួលបានង្សវា្គត់្ គខទ់កឹ្សាា ត និខអនាមយ័រគបរ់ោន ់ រពមទខំរស់ង្ៅក្ា ខបរសិាា នដែលមានអនាមយ័
របក្បង្ដ្ឋយនិរនតរភាព និខ  

៤.យ ទធសាស្តសតចមបខច ខង្រកាយ រក្សួខបានង្ផាត ង្លើការងារពិពិធក្មមសក្មមភាពង្សែាក្ិចចជនបទ ង្ែើមបី
ង្លើក្ក្មពស់ក្រមតិជីវភាពរស់ង្ៅរបចនំថ្ៃរបស់របជាពលរែាជនបទ និខជនជាតិង្ែើមភាគតិច ង្ែើមបរីមួចំដណក្
កាតប់នាយភាពរក្ីរក្ឲ្យបានជាខ ១% ក្ា ខមយួឆ្ា  ំតមរយៈការង្ធវើពិពិតក្មមការងារ នខិម ខ្របរ ង្ែើមបបីង្ខកើន
របាក្ច់ំណូល។ 
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ង្បើង្ទុះបីការអភវិឌ្ឍវស័ិយក្សិក្មមរតូវបាន្តល់អាទិភាព និខមានង្ោលនង្ោបាយលាៗ សរមាបវ់ ិ
ស័យង្នុះ ក្វ៍ស័ិយង្នុះង្ៅដតមានបញ្ហា របឈមង្ដ្ឋយសារក្ខវុះខាតធនធាន និខការោរំទបង្ចចក្ង្ទសពីរដ្ឋា ភិ
បាល។ ក្ខវុះខាតទី្ារសរមាប់្ លិត្លក្ា ខរសុក្រតូវបានចតទ់ ក្ថ្នជាបញ្ហា ចំបខ ង្ហើយបញ្ហា ង្នុះមនិបាន
ង្លើក្ទឹក្ចិតតក្សិក្រក្ា ខការបខកបង្ខកើត្លិត្លក្សិក្មមរបស់ខ្លួនង្ឡើយ  ង្ដ្ឋយជំនួសមក្វញិពួក្ង្គបានដសវខ
រក្ការងារង្ធវើង្ៅឆ្ៃ យពីទីលំង្ៅរបស់ពួក្ង្គ ែូចជាង្ធវើការជាក្មមក្រង្រាខចរក្ និខពលក្រចំណាក្រសុក្។ 

6.2. ការរគបរ់គខធនធានធមមជាត ិនខិវបបធមរ៌បក្បង្ដ្ឋយចរីភាព 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ នខិការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួនែូចជា៖ ការជំរ ញអន វតត
ង្ោលនង្ោបាយជាតិសតីពីធនធានដរ  ឆ្ា  ំ ២០១៨-២០២៨ ង្ដ្ឋយពរខឹខអភបិាលក្ចិច និខការរគបរ់គខ
ធនធាន និខអាជីវក្មមដរ   ទនទមឹនឹខការចូលរមួពីសហគមនង៍្ែើមបកីាតប់នាយ្លប ុះពាល់បរសិាា ន សខគម និខ
ពរខឹខការរបមូលចណូំលថ្វកិាជាតិ។ 

ការពរខឹខយនតការរគបរ់គខធនធាន និខអាជីវក្មមខ្ាចង់្ដ្ឋយកាតប់នាយជាអតិបរមិានូវ្លប ុះពាល់
ដ្ាក្សខគម នខិបរសិាា ន។ 

ការបនតការរគបរ់គខធនធាននរពង្ឈើ នខិសតវនរពង្ដ្ឋយដថ្រក្ាគរមបនរពង្ឈើឲ្យង្លើស៦០%ននន្ទ
របង្ទស ការង្លើក្ក្មពស់អភវិក្សនរពង្ឈើ និខសតវនរព ការទបស់ាក តក់ារទស្តនាទ នកានក់ាប ់នីខឈួសឆ្យែីនរព
ង្ធវើជាក្មមសិទធិ ការង្លើសក្មពស់ការចូលរមួរបស់សហគមនក៍្ា ខការការពារ និខសាត រនរពង្ឈើង្ឡើវញិ រពមទខំ
ការបស្តងាក បបទង្លមើសនរពង្ឈើ និខការជួញែូរសតវនរព។ 

ការបនតជំរ ញការអភរិក្ស និខរគបរ់គខធនធានជល្លតមរយៈការបស្តងាក បបទបង្លមើសជល្ល ការ
ង្ធើឲ្យរបង្សើរង្ឡើខនូវសហគមនង៍្នសាទ និខការបង្ខកើនវារវីបបក្មម។ 

ការង្លើក្ក្មពស់ការដថ្រក្ារបពន័ធង្អកូ្ឡូស ី នខិការការពារតំបនធ់មមជាតិង្ដ្ឋយង្ផាត តង្លើការការពារជី
វចរមុុះ តំបនែ់ីង្សើម នខិតំបនង់្្ារង្ែើមបធីានាគ ណភាពែី នីខចីរភាពរបភពទឹក្។ 

ការបនតអភរិក្ស នខិអភវិឌ្ឍង្បតិក្ភណឌ វបបធមង៌្ដ្ឋយជំរ ញការច ុះបញ្ា ី ពរខឹខការរគបរ់គខ ការសិក្ា
រសាវរជាវ និខចខរក្ខ រពមទខំបង្ខកើតតនមលង្បតិក្ភណឌ វបបធម។៌ 

ង្សចក្តីរពាខចាបស់តីពីការរគបរ់គខង្របខកាត នខិ្លិត្លង្របខកាតរតូវបានង្រៀបចំបង្ខកើតង្ឡើខ
ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ។ ង្ហើយរាជរដ្ឋា ភបិាលរពំឹខថ្ន ែណំក្ង់្របខែបំូខអាចទញយក្មក្ង្របើរបាស់ក្ា ខង្ពល
ឆ្ប់ៗ ខាខម ខ្ង្នុះ។ រក្សួខដរ   បានង្លើក្ង្ឡើខថ្ន ក្មព ជាមានបល ក្ង្របខកាតចំនួន ២៥ ក្ដនលខង្ៅក្ា ខដែនស
ម រទ និខដែនង្ោក្ ក្ា ខង្នាុះដែនសម រទ ៦បល ក្ ដែនង្ោក្ ១៩ បល ក្ និខ៤តំបនង់្ៅដែនសម រទទមទរ រតួត
ោា រវាខក្មព ជា-នថ្។ រក្សួខរលឹំក្ថ្ន ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ១៩៩១ មានការង្ែញនថ្លបល ក្ង្របខកាតង្ៅដែនសម រទក្មព ជា
ង្លើក្ែំបូខ ង្ដ្ឋយក្មព ជាបាន្តល់សិទធិរ ក្រក្ង្ៅដែនសម រទឱ្យរក្ុមហ  នចំននួ៣។ ជាមយួោា ង្នុះ ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ
១៩៩៦ រាជរដ្ឋា ភបិាល បានអន ញ្ហញ ត និខ្តល់សិទធិឱ្យសាជីវក្មមង្របខកាតជប  ន ង្ធវើការវាស់សទខត់មអាកាស 
ង្ែើមបវីាយតនមលសាា នភាពភគូពភសាស្តសតជ ំវញិតំបនទ់ង្នលសាប នខិ តំបន ់ ទង្នល ង្មគខគ។ បនាទ បម់ក្ង្ៅក្ា ខឆ្ា ំ
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១៩៩៧ រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ប៏ានច ុះក្ចិចរពមង្រពៀខង្របខកាត ឱ្យរក្ុមហ  នង្របខកាតអនតរជាតិមយួចនំួន ង្ៅ
តំបនទ់មទរដែនសម រទរតតួោា ក្មព ជា-នថ្។ សក្មមភាពសិក្ារ ក្រក្ង្របខកាតង្ៅក្មព ជាកានដ់តែំង្ណើ រការ 
ង្រចើនង្ឡើខវញិទខំង្ៅក្ា ខដែនសម រទ នខិដែនង្ោក្។ ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ ២០០២ រាជរដ្ឋា ភ ិបាលបានច ុះក្ិចចរពម
ង្រពៀខង្របខកាតង្ៅបល ក្ «A» ជាមយួរក្ុមហ  ន Chevron ង្ែើមបងី្ធវើការដសវខ រ ក្រក្ង្របខកាតង្ៅដែនសម រទ
ក្មព ជា និខក្ា ខឆ្ា  ំ ២០០៦ រាជរដ្ឋា ភបិាល បានអន ញ្ហញ ត នខិ្តល់សិទធឱិ្យរក្ុមហ  ន Petroleum Geo-
Services ង្ធវើការវាស់សទខ ់2D Seismic ទខំដែនង្ោក្ នខិដែនសម រទ និខបានច ុះក្ិចចរពមង្រពៀខ ង្របខកាត
ជាមយួរក្ុមហ  នមក្ពីរបង្ទសនថ្ ចិន ជប  ន ង្វៀតណាម និខឥណឌូ ង្ណស ី ង្ែើមបងី្ធវើការដសវខរ ក្រក្ ដែលរក្ុម
ហ  នទខំង្នាុះ ស ទធដតជារក្មុហ  នជំនាញ និខមានបទពិង្សាធន ៍ នខិសមតាភាពហិរញ្ញ វតា ក្ា ខសក្មមភាព 
សិក្ាដសវខរ ក្រក្ង្របខកាតង្ៅក្មព ជា។ 

រក្សួខបានឲ្យែឹខថ្ន ក្មព ជាអាច្លិតង្របខបានក្ា ខង្ពលែឆ៏្បខ់ាខម ខ្ង្នុះ ង្រកាមក្ិចចសហការ
រវាខរក្សួខ ជាមយួរក្ុមហ  ន KrisEnergy របស់សិខាប រ ី ដែលទទួលបានសិទធិវនិិង្ោគពីរាជរដ្ឋា ភបិាលឲ្យ
បូមង្របខង្ៅអណតូ ខអបសរាក្ា ខបល ក្ A។ រសបង្ពលែំណក្ង់្របខកាតែំបូខរបស់ក្មព ជា ង្រាខចរក្ចរមាញ់ង្របខ
កាតែំបូខង្គរបស់ក្មព ជា ដែលវនិិង្ោគង្ដ្ឋយរក្ុមហ  នចិនសហការជាមយួក្មព ជាក្ន៏ឹខែំង្ណើ រការជំហាន
ែំបូខរបស់ខ្លួន្ខដែរ។ ង្រាខចរក្ង្នុះអាចចរមាញ់ង្របខបានរបមាណ ២ ោនង្តនក្ា ខមយួឆ្ា  ំ ខ្ណៈ
ជំហានទ ី ២ នឹខមានសមតាភាពចរមាញ់ង្របខ នឹខង្ក្ើនង្ឡើខែល់ ៥ ោនង្តនក្ា ខមយួឆ្ា ។ំ ង្រាខចរក្
ចរមាញ់ង្របខកាតែំបូខង្គរបស់ក្មព ជា រតូវបានង្បើការដ្ឋា នសាខសខក់ាលពីដខ្ឧសភា ឆ្ា  ំ២០១៧ វនិិង្ោគ
ង្ដ្ឋយរក្ុមហ  ន Cambodian Petrochemical Co.,Ltd និខរក្ុមហ  ន នែគូរបស់របង្ទសចិន មានទំហំទឹក្
របាក្ជ់ាខ ៦០០ ោនែ ោល រ។ 

ង្ៅច ខឆ្ា  ំ២០១៨ រក្សួខបរសិាា នបានែឹក្នាកំ្ចិចរបជ ំអនតររក្សួខ ង្ែើមបពីិនតិយ និខ្តល់ង្ោបល់ង្លើ
របាយការណ៍វាយតនមលង្ហត ប ុះពាល់បរសិាា ន និខសខគមែំបូខ សរមាបគ់ង្រមាខអាជីវក្មមខ្ាចសំ់ណខ ់ និខែី
លាយខ្ាច ់ង្ៅង្លើន្ទែីទហំំ ២០ ហិក្ត ដែលមាន ទតីខំសាិតង្ៅតមែខទង្នលង្មគខគ ក្ា ខភមូងិ្កាុះដប ន ឃ ំ
ង្កាុះមតិត រសុក្ក្ពំខង់្សៀម ង្ខ្តតក្ំពខច់ម របស់សហរោស ក្ខ មា ដរ  ន ដែលបានសិក្ាវាយតនមលង្ដ្ឋយរក្ុម
ហ  នទីរបឹក្ា ស ី អ ី ង្អស ខូ្ អិលធីឌ្។ី76 ក្ិចចរបជ ំង្នុះ បានសង្រមចលទធ្លសំខាន់ៗ រមួមាន (១). អខគរបជ ំោំ
រទគង្រមាខអាជីវក្មមខ្ាចសំ់ណខ ់ និខែីលាយខ្ាចង់្នុះ (២). រតូវក្ំណតប់រមិាណននការង្ធវើអាជីវក្មមបមូ
ខ្ាចក់្ា ខ ០១ឆ្ា  ំឱ្យបានលមាតិ (៣). រតូវផាា ក្ ឬកាតប់នាយសក្មមភាពអាជីវក្មមង្ៅក្ា ខរែូវរតីពខកូ្ន (៤). រតូវ
ដ្ឋងំ្ែើមង្ឈើង្ៅ ទីតខំការដ្ឋា នសត ក្ខ្ាច ់ និខការែកឹ្ជញ្ាូ នខ្ាចរ់តូវរគបបា តខឱ់្យបានរតឹមរតូវ ង្ែើមបកីាត់
បនាយការហ យធូលី រពមទខំង្ោរពចាបស់តីពចីរាចរណ៍្លូវង្ោក្ និខចាបស់តីពី្លូវថ្ាល់ (៥). រតូវបំពាក្រ់បពន័ធ 
GPS ង្ៅង្ពលបូមខ្ាច ់ នខិសាល ក្ង្លខ្ទូក្បមូខ្ាច ់ ង្ែើមបងីាយរសួលតមដ្ឋនសក្មមភាពបមូរបស់សហ

                                                           

76 ក្ិចចរបជ អំនតររក្សួខ ង្ែើមបពីនិិតយ នខិ ត្ល់ង្ោបល់ង្លើគង្រមាខអាជីវក្មមខ្ាចសំ់ណខ ់និខែីលាយខ្ាចង់្ៅង្ខ្តតក្ំពខច់ម នថ្ៃ ព ធ 19 ធាូ 2018, 
https://www.moe.gov.kh/index/7569 

https://www.moe.gov.kh/index/7569
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រោស និខ (៦) រតូវសហការជាមយួរក្ុមហ  នទីរបកឹ្ាង្ធវើការដក្សរមួលនូវចំណ ចខ្វុះខាតង្ៅក្ា ខរបាយការណ៍
វាយតនមលង្ហត ប ុះពាល់បរសិាា ននិខសខគមែំបខូសរមាបគ់ង្រមាខង្នុះ ដែលសមាជិក្អខគរបជ ំបាន្តល់ង្ោប
ល់។ 

ង្ៅក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះ ក្មព ជាង្ៅដតមានបញ្ហា ជាមយួអាជីវក្មមខ្ាច។់ ខ្ាច ់គឺជាធនធានែសំ៏ខាន់
មយួសរមាបវ់ស័ិយសំណខ ់ឧសាហក្មម និខែំណាកំ្សិក្មមង្្សខៗ ជាពិង្សសខ្ាចល់ាយភក្។់ ក្មព ជាង្ធវើ
សក្មមភាពបមូខ្ាចត់មតបំនទ់ង្នលង្មគខគ នខិតមតបំនម់ាតស់ម រទ ជាពិង្សសង្ៅង្ខ្តតង្កាុះក្ ខ ង្ែើមបបីំង្ពញ
តរមូវការក្ា ខរសុក្ និខការនាងំ្ចញង្ៅង្រៅរបង្ទស ែូចជាង្ៅកានរ់បង្ទសសិខាប រ ីនតវា ន ់និខឥណាឌ ជាង្ែើម។
ង្ោខតួង្លខ្សតីពីការនាងំ្ចញខ្ាចក់្ា ខពិភពង្ោក្សរមាបឆ់្ា  ំ ២០១៨ ដែលបានង្ចញ្ាយកាលពីដខ្មថិ្ 
នាឆ្ា  ំ២០១៩  ង្ដ្ឋយង្គហទំពរ័ World's Top Exports ឬង្ៅកាតថ់្ន (WTEx) ដែលរសាវរជាវអំពីការនាំ
ង្ចញរបស់របង្ទសង្ៅជ ំវញិពិភពង្ោក្ ង្ៅក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសចំនួន ១៥ ដែលនាងំ្ចញខ្ាចង់្រចើនជាខង្គ
បខាស់ក្ា ខពិភពង្ោក្ របង្ទសក្មព ជាបានជាបច់ំណាតថ់្នា ក្ទ់ី៧ នាមំ ខ្របង្ទសមយួចំននួមក្ពតីំបនអ់ឺរ   ប នខិ
អាស្តហវិក្។ក្មព ជា ដែលជារបង្ទសែតូ៏ចបំ  ្តមក្ពតីំបនអ់ាស ីអាង្គាយក៍្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសទខំ ១៥ ង្នុះ បាន
នាងំ្ចញខ្ាចដ់ែលមានទឹក្របាក្ស់រ បចំនួន ៣៤ ោន ៦ដសនែ ោល រអាង្មរកិ្ បនាទ បព់ីរបង្ទសបារាខំដែល
ជាបលំ់ដ្ឋបថ់្នា ក្ទ់៦ី ង្ដ្ឋយនាងំ្ចញខ្ាចក់្ា ខទឹក្របាក្ច់នំួន ៥៤ ោន ៧ ដសនែ ោល រ។ ង្បើង្របៀបង្ធៀបពីឆ្ា  ំ
២០១៤ ការនាខំ្ាចក់្មព ជាង្ក្ើនង្ឡើខចំននួជាខ ៤៦០០ ភាគរយ ដែលសាិតក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសដែលនាំ
ង្ចញខ្ាចែ់រ៏ហ័សបំ្  ត។ ក្ា ខចំង្ណាមរបង្ទសទខំ១៥ង្នុះ សហរែាអាង្មរកិ្ជាបលំ់ដ្ឋបថ់្នា ក្ង់្លខ្១ ង្ដ្ឋយ
នាងំ្ចញខ្ាចជ់ាទកឹ្របាក្ស់រ ប ៥៣៤ ោន ១ដសនែ ោល រ។ 

រក្ុមអាក្ការពារបរសិាា នង្ៅក្មព ជាបានង្លើក្ង្ឡើខជាបនតបនាទ បថ់្នសក្មមភាពបូមខ្ាចដ់ែលមនិមាន
ការរតួតពិនិតយរតឹមរតូវពីសមតាក្ិចចង្ដ្ឋយរក្ុមហ  នឯក្ជន និខដែលង្ក្ើតង្ឡើខង្ដ្ឋយសារអំង្ពើព ក្រលួយ និខ
បក្េពួក្និយម បានបខកជាក្តកី្ខវល់ធៃនធ់ៃរខាខបរសិាា ន នខិការរបឈមខាខជីវភាពរស់ង្ៅរបស់របជាពលរែា
តមមូលដ្ឋា ន។  ពកួ្ង្គយល់ថ្ន អាជីវក្មមបូមខ្ាចង់្ៅក្មព ជា្តល់្លរបង្ោជនែ៍ល់ដតរក្ុមអាក្វនិិង្ោគទ ន
ដតប  ង្ណាណ ុះ ង្ហើយអាក្ដែលរខ្លប ុះពាល់ពីសក្មមភាពរ ក្រក្ធមមជាតមិយួង្នុះ គឺរបជាពលរែាតមមូលដ្ឋា ន។ 
្លប ុះពាល់ដែលបខកង្ឡើខង្ដ្ឋយការបូមខ្ាច ់ រមួមានការបំផាល ញរបពន័ធជីវៈចរមុុះែស៏មបូរដបបរបស់ក្មព ជា 
ការបាតប់ខ់្ ទុះសដមបខង្ដ្ឋយសារដតការបាក្រ់ចខំែី ជាពិង្សសសហគមនដ៍ែលរស់ង្ៅតមែខទង្នលង្មគខគ 
និខការបាតប់ខម់ង្ធាបាយរបក្បម ខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិ តមរយៈការង្នសាទរតីសាប និខសម រទជាង្ែើម។ 

ការបូមខ្ាចស់រមាបក់ារនាងំ្ចញង្រៅរបង្ទសង្នុះគឺជាអាជីវក្មមមយួដែលទទួលបានរបាក្ច់ំង្ណញ
រាបរ់យោនែ ោល រ។ គួររលឹំក្្ខដែរថ្ន កាលពីឆ្ា  ំ២០១៧ របាយការណ៍មយួរបស់អខគការចលនាមាតធមម
ជាតបិានរក្ង្ឃើញថ្ន ក្មព ជាបាននាងំ្ចញខ្ាចស់ ីលីកាង្ៅកានដ់ែនង្កាុះនតវា ន ់ ដែលមានតនមលជាទឹក្របាក្់
របមាណ ៣១ ោនែ ោល រអាង្មរកិ្ក្ា ខចង្នាល ុះឆ្ា  ំ២០១២ ែល់ ឆ្ា ២ំ០១៦ ប  ដនតរបាយការណ៍ង្នុះរតូវបានរដ្ឋា
ភបិាលក្មព ជារចនង្ចល។ 
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ង្ៅដខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា  ំ ២០១៧ ង្ដ្ឋយទទួលបានសមាព ធជាបនតបនាទ បជ់ ំវញិសក្មមភាពបមូខ្ាចដ់បបមនិ
របរក្តី រក្សួខដរ  និខថ្នមពលបានង្ចញង្សចក្តីរបកាសមយួ ង្ដ្ឋយបានបញ្ឈបក់ារនាងំ្ចញខ្ាចសំ់ណខរ់គប់
របង្ភទ រមួទខំខ្ាចល់ាយភក្ ់ ង្ៅង្ខ្តតង្កាុះក្ ខ ង្ចញង្ៅង្រៅរបង្ទស។ ក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៩ ង្នុះដែរ រក្សួខ
បានល បង្ចល អាជាា បណ័ណ ង្ធវើសិបបក្មមបមូខ្ាចច់ំននួ ៨ ក្ា ខភមូសិាស្តសតរសុក្ដរសអំបលិនិខរសុក្ង្កាុះក្ ខ។ 
ង្ទុះបីជារក្សួខដរ   និខថ្នមពលសង្រមចល បង្ចលអាជាា ធរអាជីវក្មមដរ  ក្ា ខង្ខ្តតង្កាុះក្ ខជាង្រចើនែខមក្ង្ហើយ
ក្តី របជាពលរែាសង្ខកតង្ឃើញមានរក្ុមហ  នមយួចំនួនពិង្សសង្ ម្ ុះង្ឡខជិនក្ពំ ខបនតការបូមខ្ាច ់ង្ដ្ឋយអត់
ចាបែ់ដែលង្ៅតមែខដរពក្ដរសអំបិល និខង្បើក្ទីតខំលក្ោ់ ខអនាធិបបង្តយយ។ 

ង្រកាយរបបដខ្មររក្ហម នរពង្ឈើក្មព ជា រតូវបានង្គែឹខថ្នមានរបមាណ ៧៣ ភាគរយននន្ទែីសរ ប
របស់របង្ទសក្មព ជា។ មក្ែល់បចច បបនាង្នុះ មានទិនានយ័អំពីនរពង្ឈើជាង្រចើនខ្ សៗោា  ដែលទទួលបានពីការ
ក្ំណតន់ិយមនយ័ និខការវធិសីាស្តសតសិក្ាខ្ សៗោា ។ ការបា នស់ាម នង្រៅ្លូវការថ្ន នរពង្ឈើង្ៅក្មព ជា អាច
ង្ៅសល់របដហលជា ៣០ ភាគរយននន្ទែីរបង្ទស។នរពង្ឈើង្សសសល់ ដែលង្គសាគ ល់ង្រចើនង្នាុះ មានែូច
ជា នរពឡខ ់(ជាបង់្ខ្តត ៤ ៖ ង្ខ្តតរក្ង្ចុះ សទឹខដរតខ ក្ពំខធ់ំ និខរពុះវហិារ) នរពង្ឈើង្ៅតំបនអ់ាដរ  ខង្ខ្តតង្កាុះក្ ខ 
និខនរពង្ឈើជួរភារំក្វាញជាង្ែើម។ 

ការបាតប់ខន់រពង្ឈើ បានបខក្លប ុះពាល់ជាង្រចើនចំង្ពាុះពលរែា ជាពិង្សស ជនជាតិង្ែើមភាគតចិ 
ដែលរតូវរខការបង្ណត ញង្ចញពី្ទុះសដមបខ ែីចមាក រ និខនរពសហគមនរ៍បស់ពកួ្ង្គ។ របាយការណ៍អខគការលី
កាែូរក្នលខមក្ បានរក្ង្ឃើញថ្ន មានរបជាជនក្មព ជារបមាណ ៧០ ម នឺនាក្ ់ រខប ុះពាល់ពីជង្មាល ុះែីធលីង្ៅក្មព 
ជា។ ទនទឹមនខឹជង្មាល ុះែធីលី ការកាបប់ំផាល ញនរពង្ឈើ បានង្ធវើឲ្យប ុះពាល់ម ខ្របរពលរែា ែូចជា ែខជរ័ទឹក្ ង្បាចវ
លលិ៍ ែីចមាក រក្សិក្មម និខអន ្លនរពង្ឈើង្្សខង្ទៀត។ មយួវញិង្ទៀត ការបាតប់ខន់រពង្ឈើ ក្ប៏ណាត លឲ្យ
បាតប់ខស់តវនរព្ខដែរ។ ង្រៅពីង្នុះ ការបាតប់ខន់រពង្ឈើរតូវបានង្គសតីបង្នាទ សថ្ន បានបខកឲ្យមានង្រោុះធមម
ជាតជិាង្រចើនបានង្ក្ើតង្ឡើខ ែូចជា ង្រោុះទឹក្ជំនន ់រាខំសៃួត ខ្យល់ពយ ុះ ខ្យល់ក្ស្តនាទ ក្ ់។ល។ 

មានមូលង្ហត មយួចនំួន ដែលបណាត លឲ្យនរពង្ឈើរតូវបានកាបប់ំផាល ញ។ មូលង្ហត មយួ គឺអាចប
ណាត លមក្ពី ការ្តល់ែីសមបទនង្សែាក្ិចចរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា ង្ែើមបពីរខីក្ន្ទែដី្ឋែំ ុះ ពរខឹខវស័ិយក្
សិឧសាក្មម ែូចជា ែំង្ៅង្ៅស ូ ង្រមច សាវ យ ែឡូំក្ ែូខង្របខ… ង្ែើមបនីាងំ្ចញង្ៅង្រៅរបង្ទស សរមាប់
បង្ខកើនចណូំលង្សែាក្ិចចជាត។ិ ង្្លៀតង្ហត ្លខាខង្លើង្នុះ រក្ុមហ  នែីសមបទនខ្លុះ បានយក្របូភាពអភវិឌ្ឍ
នង៍្នុះ ង្ែើមបកីាបង់្ឈើយក្ង្ៅលក្។់ រក្មុហ  នខ្លុះ មនិរតឹមដតកាបង់្ឈើក្ា ខរខវខែ់ីសមបទនប  ង្ណាណ ុះង្ទ ដតពួក្
ង្គបានកាបង់្ឈើង្ៅង្រៅែីសមបទន ង្ហើយនាចូំលក្ា ខែសីមបទន បនាទ បម់ក្នាងំ្ចញជាង្ឈើរសបចាប។់ 
មូលង្ហត ទីពីរ គឺអាចបណាត លមក្ពីអំង្ពើព ក្រលួយរបស់មស្តនតីពាក្ព់ន័ធមយួចំននួ រតូវរ  វូោា ជាមយួឈមួញរក្ស ី
នរពង្ឈើ និខ មូលង្ហត ទីប ីគបឺណាត លមក្ជីវភាពពលរែារក្ីរក្ និខក្ខវុះការយល់ែខឹ ង្ទើបជំរ ញពួក្ង្គឲ្យចូល
នរពកាបង់្ឈើ ង្ែើមបលីក្ឲ់្យឈមួញ ខ្ណៈដែលយនតការទបស់ាក តប់ទង្លមើសនរពង្ឈើរបស់រដ្ឋា ភបិាល រតូវបានង្គ
ង្មើលង្ឃើញថ្ន មានភាពទនង់្ខ្ាយ។សូមបញ្ហា ក្ថ់្ន កាលពីនថ្ៃទី ២២ សីហា ឆ្ា  ំ២០១៦ សង្មតចនាយក្រែាម
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ស្តនតី ហ  ន ដសន បានបង្ខកើតង្វទិកាសតីពី៖«ការការពារ និខ អភរិក្សធនធានធមមជាតិ» បានរបកាសទទួលសាគ ល់
ក្ំហ សចំង្ពាុះភាពខ្វុះចង្នាល ុះរបស់រដ្ឋា ភបិាល ក្ា ខការការពារនរពង្ឈើ និខធនធានជល្លក្នលខមក្។ 

ក្នលខមក្មានការអំពាវនាវរបស់រក្សួខបរសិាា ន និខរាជរដ្ឋា ភបិាល  ង្អាយពលរែាចូលរមួដ្ឋងំ្ែើម
ង្ឈើង្ឡើខវញិ  ង្ៅតមទសីាធារណៈ ែូចជា វតតអារាម  សាោង្រៀន ជាង្ែើម។ ដតសក្មាម ភាពអំពាវនាវមនិ
បានង្្លើយនឹខមូលង្ហត ននការបាតន់រពង្ឈើង្ឡើយ។ ការង្លើក្ទឹក្ចិតតចំង្ពាុះការបំ្  តង្អាយពលរែាចូលរមួ
ចំដណក្ដ្ឋងំ្ែើមង្ឈើង្ឡើខវញិ  ក្ែូ៏ចជាការបណដ ុះសាម រតីង្អាយពលរែាង្ចុះរសោញ់បរសិាា នជាសក្មមភាព
របង្សើរ ប  ដនតមនិទនរ់គបរ់ោនង់្ឡើយ។  រក្សួខបរសិាា នរតូវបស្តងាក ប និខទបស់ាដ តរ់ាល់បទង្លមើសកាបប់ំផាល ញ
នរពង្ឈើ  ពីសំណាក្រ់ក្មុឈមួញរក្ស ី  ដែលមានងារជាឧក្ញ   ង្អាយមានរបសិទធភាព។ រាជរដ្ឋា ភបិាល  ក្៏
ែូចជារក្សួខសាា បន័ជំនាញ  រតូវដតមានយនតការ ឬវធិានការចាបង់្អាយបានម ខឺមា តប់ំ  ្ត ចំង្ពាុះរក្ុមឧរក្ែិា
ជន ដែលកាបប់ំផាល ញនរពង្ឈើ ែម៏ានតនមលរបស់ក្មព ជា  ។ មក្ទល់នឹខង្ពលង្នុះ  ការច ុះបស្តងាក បបតង្លមើសនរព
ង្ឈើ ពីសំណាក្រ់ក្សួខសាា បន័  ជាពិង្សសគណៈក្មមការជាតិង្ែើមបទីបស់ាក ត ់ នខិបស្តងាក បបទង្លមើសធនធាន
ធមមជាត ិ  ហាក្ម់ានភាពសៃបស់ាៃ តង់្ៅវញិ   ខ្ណៈការច ុះបស្តងាក បបទង្លមើសនរពង្ឈើ  កាលពីក្នលខង្ៅ   គឺជា
ការបស្តងាក បង្ៅក្ា ខរែូវវសា  ដែលរក្ុមឧរក្ិែាជនរក្ស ីង្ឈើ  ភាគង្រចើន មានការផាា ក្សក្មមភាពរបស់ខ្លួន។ 
ង្នុះង្បើតមការង្លើក្ង្ឡើខរបស់សក្មមមជនបរសិាា ន។ 

របាយការណ៍របស់រក្សួខបរសិាា នបានឲ្យែខឹ ថ្នរយៈង្ពល ៩ ដខ្ ង្ពាលចបព់ីដខ្មក្រា ែល់ដខ្ក្ញ្ហញ  
ឆ្ា  ំ២០១៩ ចណូំលពីនថ្លសូយសារនរពង្ឈើ បានសរ បចនំួន ២២ ពានោ់នង្រៀល (របមាណ៥.៥ោនែ ោល រ) 
និខរបាក្ែ់ ោល រសរ បចំនួន១២ម នឺែ ោល រអាង្មរកិ្។  របាយការណ៍បានឲ្យែឹខង្ទៀតថ្ន សរមាបរ់យៈង្ពល ៩ 
ដខ្ ឆ្ា  ំ ២០១៩ សំណ ំ ង្រឿខបទង្លមើសនរពង្ឈើ សតវនរព និខកាបរ់ានែីនរពសរ បចំននួ ៦៩១ ក្រណី ង្ដ្ឋយ
ពិនយ័អនតរការណ៍ចំនួន ៣៦២ ក្រណី នខិបញ្ាូ នង្ៅត ោការចំនួន ៣២៩ ក្រណី ។ ចំង្ពាុះវតា តខននបទ
ង្លមើសនរពង្ឈើ ដែលបានចបឃ់្ត ់ និខែក្ហូតរមួមាន៖  ង្ឈើរោក្រ់ក្ញូខចំនួន ២ ដម រតគូបនខិ ២៣១ 
គីឡូរកាម  ង្ឈើមូល-រជខសរ បចំនួន ៣៤២ ដម រតគូប ង្ឈើអារសរ បចំនួន ១,៦៧៩ ដម រតគូប ន្ទែីនរពដែល
បានកាបរ់ានទំហំ ១,៥២២ ហិក្ត (ចនំួន ៤៣ ក្រណី) និខអន ្លនរពង្ឈើរពមទខំសមាភ រង្្សខៗង្ទៀត។ 
គួរក្តស់មាគ ល់្ខដែរថ្ន វស័ិយដរ   និខថ្នមពលរតូវបានង្គរុិះគនថ់្នខ្វុះតមាល ភាពដែលបណាត លឲ្យជាបព់ាក្ព់ន័ធ
ោ ខង្រៅង្ៅនឹខអំង្ពើព ក្រលួយ និខខ្វុះយនតការរតួតពនីិតយឲ្យបានរតឹមរតូវ។ ការចូលង្ៅកានត់ំបនអ់ាជីវក្មម
ដរ  រតូវបានមានឃ្តោ់ ខតឹខរខឹ និខការពារង្ដ្ឋយក្ខក្មាល ខំរបដ្ឋបអ់ាវ ធ។ 

6.3. ការពរខខឹការរគបរ់គខនគររបូនយីក្មម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួនែូចជា៖ ការបនតជំរ ញ
ែំង្ណើ រការដក្ទរមខែ់ីធលី និខបង្ខកើនង្លបឿនននការក្សាខដ្នការង្ម និខបលខង់្ោលននការង្រៀបចំដែនែី នគរបូនី
យក៍្មម និខសំណខ ់ទខំថ្នា ក្ជ់ាតិ និខថ្នា ក្ង់្រកាមជាត ិក្ា ខង្ោលង្ៅរគបរ់គខ និខអភវិឌ្ឍវស័ិយែីធលីឲ្យកានដ់ត
មានរបសិទធភាព។ 
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ការពរខឹខសមតាភាពអន វតតការងារនគរបូនីយក្មម ការងារបលខង់្ោលង្របើរបាស់ែីរាជធានី ការក្សាខ
បលខង់្ោលង្របើរបាស់ែិរក្ុខ រសុក្ ខ្ណឌ  ឃ ំ/សងាក តង់្ៅទូទខំរាជធានីង្ខ្តត ការង្រៀបចយំ ទធសាស្តសតតំរខទ់ិសក្ា ខ
ការក្ំណតដ់បខដចក្តំបនង់្របើរបាស់ និខការរគបរ់គខលំង្ៅដ្ឋា នង្ដ្ឋយង្របើរបាស់បង្ចចក្វទិាពត័ម៌ាន។ 

ការង្រៀបចំដ្នការង្មអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធទីរក្ុខ និខទីរបជ ំជនសំខាន់ៗ សរមាបោ់រំទការ
អភវិឌ្ឍ្លូវថ្ាល់ ្លូវដែក្ និខ្លូវទឹក្ ក្ែូ៍ចជារបពន័ធ្គត់្ គខអ់គគិសនី និខទឹក្សាា ត និខជាពងិ្សសរបពន័ធលូ និខ
របពន័ធរបរពឹតតក្មមទឹក្ក្ខវក្។់ 

ការជំរ ញការអភវិឌ្ឃវស័ិយសំណខ ់និខការង្រៀបចំទីរក្ុខ ទរីបជ ំជន ពិង្សសរក្ុខង្បា យដប ត និខរក្ុខ
បាវតិង្ដ្ឋយជំរ ញការអភវិឌ្ឃ និខអរខឹខការអន វតតចាប ់ បទដ្ឋា នគតិយ តតិ បង្ចចក្ង្ទស និខសតខដ់្ឋរសំណខ់
ដែលធានាគ ណភាព ស វតាភិាព ង្សាភណ័ភាព របសិទធភាពខ្ពស់ និខង្ោលការណ៍ទីរក្ុខឆ្ល តនវ រពមទខំ
ជំរ ញអន វតតក្មមវធីអិភវិឌ្ឍលំង្ៅដ្ឋា នតនមលសមរមយ។ 

ការបនតពរខឹខង្សាភណឌ ភាព និខង្សវាទីរក្ខុទីរបជ ជំនសំខាន់ៗ តមរយៈការរគបរ់គខការរបមូល
សំរាម និខអនាមយ័ ការង្រៀបចំ្លូវង្ថ្មើរង្ជើខ ទីធាល ចំណត ការង្រៀបចំសួនចារសាធារណៈ ការក្សាខ និខការពារ
រចខំទង្នល និខទនប ់ការង្រៀបចំសណាត បធ់ាា ប ់និខង្ភលើខបំភលងឺ្ៅក្ា ខរក្ុខ ការអភរិក្សសំណខដ់ែលមានតនមលរបវតត
សាស្តសត រពមទខំបនតការង្រៀបចំពរខីក្ នខិពរខឹខគ ណភាពក្ែូ៍ចជាជំរ ញការង្របើរបាស់ង្សវាែឹក្ជញ្ាូ នសាធារ
ណៈក្ា ខរក្ខុ។ 

សរមាបវ់ស័ិយសំណខវ់ញិ តមរបាយការណ៍របស់រក្សួខ ក្ា ខ្មាសទ ី១ ឆ្ា  ំ២០១៩ ទំហំននការវ ិ
និង្ោគង្លើវស័ិយសំណខម់ានការង្ក្ើនង្ឡើខ ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលែដែលក្ា ខឆ្ា  ំ ២០១៨ ក្នលខង្ៅ ង្ហើយក្៏
រពំឹខថ្ននឹខបនតង្ក្ើនង្ឡើខរហូតបំណាចឆ់្ា ។ំ ការអភវិឌ្ឍនគរបូនីយក្មម អចលនរទពយ និខសំណខក់្ំព ខមាន
ក្ំង្ណើ នក្ា ខសនទ ុះែង៏្លឿន បានកាល យជាសសរសតមភសាូលននការជំរ ញក្ំង្ណើ នង្សែាក្ិចចជាតិ ជាក្ដ់សតខទ នវនិិ
ង្ោគក្ា ខវស័ិយសំណខក់្ា ខរយៈង្ពល៥ឆ្ា ចំ ខង្រកាយ មានទំហំវនិិង្ោគ ២៨ ពានោ់នែ ោល រ។ ការវនិិង្ោ
គង្លើអោរពាណិជាក្មមចរមុុះក្ក៏្ំព ខមានការរកី្ចង្រមើន ខ្ណៈលំង្ៅដ្ឋា នតនមលសមរមយក្ំព ខទទួលបានការ
យក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក្ព់ីរក្សួខង្រៀបចំដែនែនីគររបូនីយក្មម នខិសំណខង់្ែើមបី្ តល់លទធភាពែល់អាក្ទិញដែលមាន
ចំណូលទប និខចណូំលមធយម។ 

រក្សួខង្រៀបចំដែនែី នគរបូនយីក្មម និខសំណខ ់ក្ំព ខង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយជាតិសតីពីនគរបូនីយ
ក្មមក្មព ជា និខចាបស់តីពីការង្រៀបចំដែនែី និខនគររបូនីយក្មមដែលង្រោខង្សាើស ំអន មត័នូវឆ្ា  ំ ២០២០ ង្ែើមបី
ង្្លើយតបង្ៅនឹខក្ំង្ណើ នង្លឿនរហ័សននការអភឌិ្ឍនគ៍របូនយីក្មម អចលនរទពយ និខសំណខ។់ ក្ា ខែំង្ណើ រ
ង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ និខចាបង់្នុះរក្សួខបានទទួលធាត ចូលែូចជា ចំង្ណុះែខឹ បទពិង្សាធន ៍និខគំរអូន 
វតតលាៗ ង្លើការរគបរ់គខ និខការអភវិឌ្ឍទីរក្ុខរបក្បង្ដ្ឋយភាពឆ្ល តនវ ចីរភាព និខបរោិបន័ាពីរក្ុមអាក្ជំនាញ
បរង្ទសដ្ាក្នគររបូនីយក្មម។ 
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រសបង្ពលដែលវស័ិយសំណខង់្ៅក្មពជាក្ំព ខដតរកី្ចំង្រ ើន ក្ម៍ានបញ្ហា របឈមមយួចនំនួង្ក្ើតង្ចញពី
វស័ិយង្នុះ្ខដែរ។ ង្គង្ៅចបំានថ្នង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៩ ង្ែើមឆ្ា  ំ ២០២០ ង្ៅក្មព ជាបានង្ក្ើតមានរពឹតតិការណ៍
ង្រោុះថ្នា ក្ង់្ដ្ឋយសារការរលំបាក្អ់ោរ ននគង្រមាខវនិិង្ោគសណាា នោរង្ៅង្ខ្តតរពុះសីហន  នខិង្ខ្តតដក្ប។ 
ង្រោុះថ្នា ក្ង់្នុះបានបណាត លឲ្យបាតប់ខជ់ីវតិរបជាពលរែាជាក្មមក្រសំណខជ់ាង្រចើននាក្់្ ខដែរ។ រាជរដ្ឋា ភបិា
ល និខរក្សួខពាក្ព់ន័ធបានវាយតនមលថ្ង្រោុះថ្នា ក្ង់្នុះង្ក្ើតង្ឡើខង្ដ្ឋយសារសំណខក់្ហំ សបង្ចចក្ង្ទសននការ
សាខសខ។ 

រក្សួខដែនែីនគរបូនីក្មម នខិសំណខប់ានឲ្យែឹខថ្ន មាច ស់សំណខត់រមូវឱ្យមានរក្មុហ  នង្មើលការ
សំណខង់្ៅការដ្ឋា ន ង្ែើមបឱី្យរក្ុមហ  នង្នុះទទួលខ្ សរតូវរាល់ង្ពលមានហានិភយ័ណាមយួង្ក្ើតង្ឡើខ ង្ែើមបី
ឱ្យរក្ុមហ  នង្មើលការសំណខង់្នាុះង្មើលការខ្ សរតូវពីសតខក់ាស វតាិភាព និខគ ណភាពសំណខ។់ រក្សួខដថ្ម
ទខំពរខឹខបដនាមនូវការអន វតតអំពីការ្សពវ្ ាយ របជាពលរែាដែលមានគង្រមាខសាខសខ ់និខរក្ុមហ  នសាខ
សខប់ានែឹខ និខច ុះបញ្ា ីឱ្យបានរតឹមរតូវចាស់ោស់ ងាយរសួលក្ា ខការរគបរ់គខ។ 

ចំង្ពាុះបញ្ហា ច ុះបញ្ា ីែីធលនីិខការង្ចញបណណ ក្មមសិទធ រក្សួខបានជំរ ញការងារង្នុះជូនរបជាពលរែាឱ្យ
បានឆ្បរ់ហ័ស ក្ ំមានការដធវសរបដហស ឫយឺតោ វក្ា ខការពង្នលឿនការងារង្នុះឱ្យបានចបស់ពវរគបត់ម
ដ្នការដែលបានក្ំណត។់ របាយការណ៍សរ បលទធ្លការងាររបស់រក្សួខបានឲ្យែឹខ គិតរតមឹដខ្ធាូឆ្ា  ំ
២០១៩ រក្សួខបានង្ចញបណណ ក្មមសិទធិែីធលីបានចំននួ ៦២៥.៦៨៦ បណណ  ង្សមើនឹខ ៨០,៣៧% ននក្ាលីែី
បា នស់ាម ន ៧ ោនក្ាលែ ី ក្ា ខង្នាុះការច ុះបញ្ា ីមានលក្េណៈជារបពន័ធសង្រមចបាន ៥.០០៨.១០៥ បណណ  
និខបានដចក្ជូនរបជាពលរែាចំនួន ៤.៦៦៣.០៥៦ បណណ  និខច ុះបញ្ា ីែីមានលក្េណៈដ្ឋចង់្ដ្ឋយែ ំបាន  
៦១៧.៥៨១ បណណ ។ 

ង្ទុះបីោ ខង្នុះក្ត ីអំឡ ខង្ពលការច ុះបញ្ា ីែីធលកី្ំព ខែំង្ណើ រការ ជង្មាល ុះ និខអំង្ពើព ក្រលួយរតូវបានង្គ
ចតទ់ ក្ថ្នជាបញ្ហា ចបំខក្ា ខដ្នការរគបរ់គខែធីលីរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ ការបខព់នធង្លើការលក្ែូ់រែីធលីរតូវទទួល
រខការរុិះគនជ់ាង្រឿយៗថ្នខ្វុះខាតង្ោលនង្ោបាយជាក្ោ់ក្។់ ក្ា ខក្រណីដែលង្ក្ើតមានជាង្រឿយៗ តនមលនន
ការបខព់នធង្នុះខ្ សដបលក្ពីោា  ង្ដ្ឋយអារស័យង្លើការសង្រមចរបស់មស្តនតីដែល្តល់ង្សវាង្នុះ។ 

6.4.  ការធានាចរីភាពបរសិាា ន នខិការង្រៀបចខំ្លួនង្្លើយតបនខឹការដរបរបលួអាកាសធាត  

រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹខអន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួនែូចជា៖ ការបនតអន វតត
ដ្នការយ ទធសាស្តសតជាតិសតីពកីារអភវិឌ្ឍនបតខ ២០១៣-២០៣០ ដ្នការយ ទធសាស្តសតង្្លើយតបនឹខការដរប
របួលអាកាសធាត ក្មព ជា ២០១៤-២០២៣ យ ទធសាស្តសត និខដ្នការសក្មមភាពបរសិាា នជាតិ ២០១៦-
២០២៣ ដ្នការយ ទធសាស្តសតង្រែបូក្ជាតិ និខការង្របើរបាស់មូលនិធិបរសិាា នសខគមឲ្យមានរបសិទធភាព ង្ែើមបី
ធានាការអភវិឌ្ឍង្សែាក្ិចចបភំាយកាបូនទប នខិធននឹខការដរបរបួលអាកាសធាត ។ 
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ការបនតពរខឹខការរគបរ់គខតបំនក់ារពារធមមជាតិ អភរិក្សជីវៈចរមុុះ អភរិក្សសមបតតធិមមជាតិ ពិង្សស
របពន័ធង្អកូ្ឡូស ីបខឹទង្នលសាប ទង្នលង្មគខគ និខតំបន់្ ារ។ 

ការពរខឹខការរគបរ់គខសំណល់រខឹ រាវ ឧសម័ន និខសារធាត ង្រោុះថ្នា ក្ត់មរយៈការអន វតតង្ោល
ការណ៍ការកាតប់នាយ ការង្របើរបាស់ង្ឡើខវញិ ការដក្នចាង្ឡើខវញិ និខការបែិង្សធ រពមទខំពរខខឹយនតការ
តមដ្ឋន និខរតតួពិនតិយការបំព ល។ 

ការង្លើក្ក្មពស់ការរស់ង្ៅង្ដ្ឋយមានរបសិទធភាព និខចីរភាពធនធានតមរយៈការអន វតតង្ោល
ការណ៍ននការង្របើរបាស់ និខ្លិតក្មមរបក្បង្ដ្ឋយចីរភា (Sustainable Consumption and Production)។ 

ការបង្ខកើនការង្របើរបាស់បង្ចចក្វទិាភាតរបសិាា ន និខភាតរអាកាធាត  (Environmental- Friendly 
and Climate- friendly Technologies) ក្ា ខការអភវិឌ្ឍង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ និខការអភវិឌ្ឍសខគម-ង្សែាក្ចិច។ 

ការជំរ ញអន វតតយនតការពាណិជាក្មមកាបូន និខរក្បខ្ណឌ គតិយ តតិពាក្ព់ន័ធ ការពរខឹខសមតាភាព
ង្រៀបចំ និខអន វតតវធិានការង្ែើមបបីនាំ នខិធនង្ៅនខឹការដរបរបួលអាកាសធាត  រពមទខំការពីនិតយលទធភាព
សិក្ាពីភាពធនដ្ាក្ហិរញ្ញ វតា ក្ា ខការង្្លើយតបង្ៅង្រោុះមហនតរាយបណាត លមក្ពីការដរបរបួលអាកាសធាត ។ 

ការបនតជំរ ញការអភវិឌ្ឍ និខអន វតតដ្នការរគបរ់គខទឹក្ចរំមុុះ (Integrated Water Resource 
Management) ង្ែើមបពីរខឹខការរគបរ់គខទឹក្ឲ្យបានរគបរ់ោនត់មតរមូវការ កាតប់នាយជាអតិបរមានួវហានិ
ភយ័បណាត មក្ពីង្រោុះទឹក្ជំនន ់និខង្រោុះរាខំសៃួត រពមទខំធនធានសនតិស ខ្ទកឹ្រយៈង្ពលដវខ។ 

ការបនតការង្លើក្ទឹក្ចិតត និខបង្ខកើនការវនិិង្ោគង្លើថ្នមពលសាា ត និខថ្នមពលង្ក្ើតង្ឡើខវញិ 
ពិង្សសថ្នមពលពនលឺរពុះអាទតិយ ទទទឹមនខឹការកាតប់នាយការ្លិតថ្នមពលពីរបភពមនិសាា ត ង្ែើមបធីានាសនតិ
ស ខ្ថ្នមពលរយៈង្ពលដវខ។ 

ការពរខឹខរក្បខ្ណឌ គតិយ តត រពមទខំការសិក្ារសាវរជាវ និខការអភវិឌ្ឍសមតាភាពជំនាញ និខ
ចំង្ណុះែខឹែល់មស្តនតីថ្នា ក្ជ់ាត ិ និខថ្នា ក្ង់្រកាមជាតិង្លើដ្ាក្បរសិាា ន ការអភវិឌ្ឍនបតខ ការដរបរបួលអាកាស
ធាត  ការរគបរ់គខធនធានទកឹ្ចរមុុះ និខការង្របើរបាស់ធនធានរបក្បង្ដ្ឋយចីរភាព។ 

ង្ៅក្មព ជា សក្មមភាពង្្លើយតបនឹខការដរបរបួលអាកាសធាត ហាក្ែូ់ចជាមនិទនប់ានអន វតតោ ខ
សក្មមង្នាុះង្ទ។ របាយការណ៍ង្ៅឆ្ា  ំ ២០១៨ បានឲ្យែឹខថ្ន នាយក្ដ្ឋា នដរបរបួលអាកាសធាត ននអគគ
ង្លខាធិការដ្ឋា នរក្មុរបឹក្ាជាតិអភវិឌ្ឍនង៍្ដ្ឋយចីរភាព គិតរតឹមច ខឆ្ា  ំ ២០១៨ បាននូវការដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លការ
ដរបរបួលអាកាសធាត ង្ៅក្ា ខឯក្សារង្ោលនង្ោបាយ និខយ ទធសាស្តសតធំៗរបស់ជាត ិ រមួមាន យ ទធសាស្តសត
ចត ង្កាណែណំាក្ក់ាលទី ៤ (ម ទំី ៤ ននសសរសតមភទី ៤ “ការធានានិរនតរភាពបរសិាា ន និខការង្្លើយតបនខឹការ
ដរបរបួលអាកាសធាត ”), ង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនង៍្ដ្ឋយចីរភាពក្មព ជា (ង្ោលង្ៅទី១៣ “សក្មមភាពង្្លើយតបនឹខ
ការដរបរបួលអាកាសធាត ”), និខង្សចក្តីរពាខដ្នការយ ទធសាស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ ដត
ប  ង្ណាណ ុះ។ សាា បន័ង្នុះបានរពំឹខទ ក្ថ្ន នឹខង្ផាត តង្ៅង្លើការងារធំៗដែល្តល់្លប ុះពាល់វជិាមានយូរអដខវខ
ែល់សហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ការសិក្ារសាវរជាវសរមាបជ់ាធាត ចូលែល់ការង្រៀបចំង្ោលនង្ោបាយ ង្ដ្ឋយ
ដ្ាក្ង្លើវទិាសាស្តសត។ 
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IX. មស្ចក្តីស្ៃនិដ្ឋា ៃ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ា ខនីតិកាលទ៦ី ននរែាសភាង្នុះ បានង្ក្ើតង្ចញពីលទធ្លង្បាុះង្ឆ្ា តង្រជើសតខំ
តំណាខរាស្តសតឆ្ា  ំ២០១៨ ។ ថ្នា ក្ែ់ឹក្នារំែាសភា បានង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតង្លើសមាសភាពរាជរដ្ឋា ភិ
បាលនីតិកាលទ៦ី ង្នុះ ង្ដ្ឋយង្របើរបាស់នីតិវធិីង្បាុះង្ឆ្ា តជាក្ញ្ចបត់មមារត ៣ ននចាបធ់មមន ញ្ញបដនាម       ខ្
ណៈង្ពលដែលការង្បាុះង្ឆ្ា ត្តល់ង្សចក្តីទ ក្ចិតតង្ដ្ឋយនីតវិធិីង្បាុះង្ឆ្ា តង្ដ្ឋយដឡក្ននមារត ៨២ និខ ១១៩
ថ្មី ននរែាធមមន ញ្ញអាចអន វតតង្ៅបាន។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទី៦ មានសមាជិក្រតឹមដតចំនួន ៤៦ របូ ប  ដនតមានមស្តនតីជានខ់្ពស់ោ ខង្ហាច
ណាស់ចំនួន ៨៥៨ របូ ដែលជារែាង្លខាធិការ ២៤១ របូ អន រែាង្លខាធិការ៣ ៩១ របូ រែាមស្តនតីរបតិភូអម
នាយក្រែាមស្តនតី ១៩ របូ និខទរីបឹក្ារដ្ឋា ភបិាល ២០៧ របូ។ រដ្ឋា ភបិាលមានង្ោលនង្ោបាយង្ធវើក្ំដណទរមខ់
អភបិាលក្ិចចលាក្ា ខសាា បន័សាធារណៈ ការង្ក្ើនង្ឡើខននចំនួនមស្តនតីជានខ់្ពស់ គឺមនិអាចបងាា ញអំពីរបសិទធភាព
ននក្ំដណទរមខប់ានង្ឡើយ។ ឧតតមរក្ុមរបកឹ្ាពិង្រោុះ នខិ្តល់ង្ោបល់ ដែលបានបង្ខកើតថ្មី ង្ដ្ឋយមនិទទួល
បាននីតាន កូ្លភាពជាតណំាខពីរបជាពលរែា រតូវបានចតទ់ ក្ថ្នជាយនតការង្រៅសភាដែលទទួលធាត ចូល
បដនាមពីគណបក្សនង្ោបាយ ង្ៅង្ពលសភាមានតណំាខរាស្តសតមក្ពីគណបក្សដតមយួ ប  ដនតមនិមានស័វយ
ភាពថ្វកិា និខមនិរតូវបាន្តល់ឯក្រាជយភាពង្ពញង្លញក្ា ខការបំង្ពញភារក្ិចច។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលននរែាសភានីតកិាលទី៦ អន វតតង្ោលនង្ោបាយ និខក្ចិចការងារជាអាទិភាពដែល
បានដចខ ឬសនា តមរយៈយ ទធសាស្តសតចត ង្កាណែំណាក្ក់ាលទី ៤ ប  ដនតង្ោលនង្ោបាយទខំង្នាុះ មនិ
បានក្ំណតនូ់វសូចនាក្រចាស់ោស់ង្ែើមបវីាស់ដវខពីសមទិធ្លង្នាុះង្ទ។ ក្ា ខរយៈង្ពលជាខ ១ ឆ្ា កំ្នលខង្ៅ
ង្នុះ រដ្ឋា ភបិាលបានអន វតតដ្ាក្ខ្លុះនូវង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន។ 

ង្ទុះោ ខណា ក្ា ខរយៈង្ពលជាខមយួឆ្ា ែំំបខូននការកានអ់ំណាចង្នុះ ការខ្តិខ្ំរបស់រដ្ឋា ភបិាលក្ា ខ
ការអន វតតង្ោលនង្ោបាយរបស់ខ្លួន រតូវបានជួបបញ្ហា របឈមធំៗ ទខំដ្ាក្ង្សែាក្ិចច សខគមក្ិចច និខនង្ោ
បាយ។ ទក្ទ់ខនខឹដ្ាក្ង្សែាក្ិចច ការក្ណំតល់ក្េខ្ណឌ ង្ដ្ឋយសហគមនអ៍ ឺរ   បទក្ទ់ខនខឹការពយួររបពន័ធ
អន ង្រោុះពនធ EBA ង្ៅដតបនតចតទ់ ក្ថ្នជារង្បៀបវារៈនង្ោបាយរវាខក្មព ជា និខអឺរ   ប។ ចំដណក្ឯពាក្ព់ន័ធ
ដ្ាក្នង្ោបាយវញិ រដ្ឋា ភបិាលបចច បបនាបានែំង្ណើ រការង្ៅ ង្ដ្ឋយោម នគណបក្សរបឆ្ខំចំបខង្ៅក្ា ខរបង្ទស  
ង្ហើយទំនាក្ទ់ំនខជិតសាិទធរវាខក្មព ជាជាមយួចិន បានបខកជាឧបសគគែល់ទំនាក្ទ់ំនខរវាខក្មព ជា ជាមយួ
របង្ទសង្ោក្ខាខលិច។ ង្ដ្ឋយដឡក្ពាក្ព់ន័ធដ្ាក្សខគមក្ិចចវញិ រដ្ឋា ភបិាលចបំាចរ់តូវក្ំណតយ់ក្វធិីសាស្តសត 
ង្ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា ជង្មាល ុះនង្ោបាយរវាខគណបក្សចមបខទខំពីរ។ ទនទមឹនឹខង្នុះដែរ របសិទធភាពននការអន វតត
នច៏ាបន់ិខ ឯក្រាជយភាពននរបពន័ធត ោការង្ៅដតជាបញ្ហា ចំបខដែលរាជរដ្ឋា ភបិាលង្ៅមនិទនអ់ាចង្ធវើឲ្យ
ពលរែាអាចង្ជឿរទ ក្ចិតតបានង្ៅង្ឡើយ។ 
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