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ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមស ៊ីវិលជាតិអន្តរ
ជាតិសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកនងុការពិន្តិ្យ
ទ ើងវិញនន្ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩--២០២៣  

ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

       
ជំងឺរារាតតតបបាាតត  កកូូវវីីដ--១១៩៩  បាបាននក្ក្លលបបយយជាជាកកត្តបផ្ផ្លលបបសស់់ប្ប្តតូរូរ  
ចចំំពព  ោះោះ  ក្ក្ររអអននុុវវតតតតផផែែននក្ក្ររយយុុទ្ទ្ធធសាសាស្តស្តសសតតអអភភិិវវឌឌបបឍឍនន៍៍ជាជាតតិិ  
(ែ.យ.អ.ជ.) ២២០០១១៩៩  --  ២២០០២២៣៣។។  ផផែែននក្ក្ររ  
យយុុទ្ទ្ធធសាសាស្តស្តសសតតពពននោះោះបាបាននសសថថិតិតកកននុងុង  គគននលលងងធធម្ម្មមត្ត្ររប្ប្សស់់ខ្ខ្លលួួនន  
កកននុងុងឆឆ្្បបំ ំ ២២០០១១៩៩  ពព  ើើយយបាបាននកកំំពពុុងងប្ប្ប្ប្ឈឈម្ម្ននឹឹងងក្ក្ររដដកក  
ម្មួួ្យយផផែែននកកននននក្ក្ររអអននុុពពប្ប្ររោះោះ    ណណិិជជចចកកម្ម្មមននិិងងជជម្ម្ងងឹឹរារាតត  
តតបបាាតតជាជាសាសាកកលលចាចាប្ប់់្ត្តំំ្ងងពពីីពពដដើើម្ម្ឆឆ្្បបំ ំ ២២០០២២០០  ម្ម្កក។។  
រាជររដ្ដ្ឋឋបបភភិិបាបាលល ពពធធវវើើក្ក្ររពពិិននិិតតបបយយពព  ើើងងវវិិញញពពលលើើផផែែននក្រ
យយុុទ្ទ្ធធសាសាស្តស្តសសតតចាចាប្ប់់្ពពីីផផខ្ខ្ សសីីហាហា  ដដលល់់ផផខ្ខ្ វវិិចចឆឆិកិ្ក្  ឆឆ្្បបំ ំ 
២២០០២២១១  ពពដដើើម្ម្បបបបីបី្ប្ពពងងកកើើតតក្ក្ររពព្្លលើើយយតតប្ប្ប្ប្ននបបសសំំនងឹងក្ក្ររផ្ផ្លលបបសស់់ 
ប្ប្តតូរូរទទំំងងពពននោះោះ។។    ធាធាតតុុចចូូលលររប្ប្សស់់អអងងគគក្ក្ររសសងងគគម្ម្សសីីុុវវិលិលគគឺឺ
សសំំខាខានន់់  ពពដដើើម្ម្បបបបីធីាធានានាក្ក្ររចចូូលលររួមួ្ម្ពពពពញញពពលលញញររប្ប្សស់់តតួួ
អអងងគគររដដឋឋនានានានាកកននុងុងក្ក្ររអអននុុវវតតតត  ផផែែននក្ក្ររយយុុទ្ទ្ធធសាសាស្តស្តសសតត
ពពននោះោះ។។ 

  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី2 

សេចក្តី ថ្លែងអំណរគុណ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ម្រតូវបានទសនើ សុាំ ទៅកន ុង្ការទរៀបចាំយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-

២០២៣ ទ ើយតួនាទ៊ី ននការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានខសែ ង្រកទដាយរាជរដាា ភិបាលឱ្យចូលរួមកន ុង្

ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននយុទធសាស្រសា ទនេះ។ ការវិភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះទ ើរតួជាកាល ាំង្ចលករជា

មូលដាា នសម្រាប់ការម្របមូលផា ុាំធាតុចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល។ វាទាញយកជាចមបង្ទលើ ព័ត៌ានខ លម្របមូល 

បានទដាយអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលន៊ីមួយៗតាមរយៈការពិទម្ររេះទោបល់ ជាមួយសាជិកម្រកុមការងាររបស់ពួកទគ។ 

ការវិភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះម្រតូវបានសម្រមបសម្រមួលទម្រកាមការម្រតួតពិនិតយទូទៅរបស់គណៈកាា ធិការ

ម្រគប់ម្រគង្ននទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ីកមព ុជា (NGOF) និង្ គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុ

ជា (CCC) រួមាន៖ ទោក អ ុក វណ្តា រា៉ា  នាយកម្របតិបតាិ រង្នន NGOF ទោក ា៉ា រ សុផល ម្របធានកមា វិធ៊ីនន NGOF  កញ្ញា  

វា៉ា ន់ឌ្៊ី សូរ៊ីដា មស្រនា៊ីជំនួយការកមា វិធ៊ី ននអង្គការ NGOF ទោកម្រស៊ី  សុ៊ី ន ពុទាា រ៊ី នាយិកាម្របតិបតាិ ននអង្គការ CCC ទោកម្រស៊ី  

លុយ ធារ៊ី ម្របធានកមា វិធ៊ីននអង្គការCCC ទោក រ៊ី សុវណ្តា  ម្របធានខផនកតស ូ មតិទលើ ទរលនទោបាយ និង្ចាប់ននអង្គ

ការ CCC កញ្ញា  ជុន សុធារ៊ី អនកឯកទទសខផនកចាប់ននអង្គការ CCC ។ របាយការណ៍ទនេះទរៀបចាំទដាយម្រកុមម្រតួតពិនិតយ

ឯករាជយព៊ីម្រកុម  ុន KFP Trading Co.,LTD រួមាន៖ ទោក សុែ សុមិតា  (ម្របធានម្រកុម) និង្សាជិកម្រកុមបួននាក់ទផេង្

ទទៀត គឺទោក គុយ សុផល ទោក ខកវ សុធន អនកម្រស៊ី  តុង្ ច័នទទធៀង្ និង្ទោក ញិប ធ៊ី  ខ លមិនានទាំនាក់ទាំនង្ជា

មួយការងាររបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ព៊ីមុនទនាេះទ ើយ។ 

ម្របភពចមបង្ននព័ត៌ានទាាំង្ទនេះគឺទទួលបានព៊ីតាំណ្តង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្សាជិកននម្រកុមការងារតាម 

វិស័យ ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល និង្រាំម្រទព៊ីអង្គការ NGOF និង្ CCC ។ ការងាររបស់ពួកទគបាននិង្កាំពុង្ម្រគប ណា ប់

ទូទាាំង្ម្របទទសទដាយានភាពជាតាំណ្តង្ោ៉ា ង្លអ ខ លខផអកតាមតម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ាកមព ុជារួមាន៖ 

ជនជាតិទ ើមភាគតិច ជនានពិការភាព ម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះខ លសង្គមមិនសូវយកចិតា ទុកដាក់ និង្ានទស ាកិចច ទុន

ទាប ម្រកុមអនកមិនសូវទទួលបានសិទធិ  ម្រកុមយុវជន និង្ម្រកុមទផេង្ៗទទៀត។ 

ម្រកុមការងារពិនិតយទ ើង្វិញទលើការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ សូម

ខលលង្អាំណរគុណោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅ ល់ទោក ទោកម្រស៊ី  នាង្កញ្ញា  ខ លានទ ា្ េះ ូចទរៀបរាប់ខាង្ទលើ ខ លជា

បុគគលិករបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ខ លបានចាំណ្តយទពលទវោទ ើមប៊ីរួមចាំខណកទដាយមិនទចេះទនឿយ ត់កន ុង្

ការពិនិតយទ ើង្វិញកន ុង្អាំ ុង្ទពល ៏លាំបាកននការរាតតាតនូវជំងឺ្កូវី -១៩ទនេះ។ ជាពិទសសសូមខលលង្អាំណរគុណ

ោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅចាំទពាេះថ្នន ក់ ឹកនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្សាជិកននម្រកុមការងារម្រគប់វិស័យ ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្សាា

ប័នរាជរដាា ភិបាល ខ លបានចាំណ្តយទពលចូលរួមោ៉ា ង្ច្រើនតាមរយៈការខចករាំខលកឯកសារ និង្ការចូលរួមកន ុង្

កិចចសាា សន៍តាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺខណត កិចច ម្របជំុនិង្ការសនទនាផ្ទទ ល់ខ លទធែើ ទ ើង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលពិនិតយទ ើង្វិញទនេះ។ 

 
បណ្ឌិ ត តឹក វណ្ណា រ៉ា  
នាយកប្បតិបតតិ អង្គការវវទិកានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋា ភិបាលស្តពីីកមពុជា 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី2 

សេចក្តី ថ្លែងអំណរគុណ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ម្រតូវបានទសនើ សុាំ ទៅកន ុង្ការទរៀបចាំយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-

២០២៣ ទ ើយតួនាទ៊ី ននការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានខសែ ង្រកទដាយរាជរដាា ភិបាលឱ្យចូលរួមកន ុង្

ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននយុទធសាស្រសា ទនេះ។ ការវិភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះទ ើរតួជាកាល ាំង្ចលករជា

មូលដាា នសម្រាប់ការម្របមូលផា ុាំធាតុចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល។ វាទាញយកជាចមបង្ទលើ ព័ត៌ានខ លម្របមូល 

បានទដាយអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលន៊ីមួយៗតាមរយៈការពិទម្ររេះទោបល់ ជាមួយសាជិកម្រកុមការងាររបស់ពួកទគ។ 

ការវិភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះម្រតូវបានសម្រមបសម្រមួលទម្រកាមការម្រតួតពិនិតយទូទៅរបស់គណៈកាា ធិការ

ម្រគប់ម្រគង្ននទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ីកមព ុជា (NGOF) និង្ គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុ

ជា (CCC) រួមាន៖ ទោក អ ុក វណ្តា រា៉ា  នាយកម្របតិបតាិ រង្នន NGOF ទោក ា៉ា រ សុផល ម្របធានកមា វិធ៊ីនន NGOF  កញ្ញា  

វា៉ា ន់ឌ្៊ី សូរ៊ីដា មស្រនា៊ីជំនួយការកមា វិធ៊ី ននអង្គការ NGOF ទោកម្រស៊ី  សុ៊ី ន ពុទាា រ៊ី នាយិកាម្របតិបតាិ ននអង្គការ CCC ទោកម្រស៊ី  

លុយ ធារ៊ី ម្របធានកមា វិធ៊ីននអង្គការCCC ទោក រ៊ី សុវណ្តា  ម្របធានខផនកតស ូ មតិទលើ ទរលនទោបាយ និង្ចាប់ននអង្គ

ការ CCC កញ្ញា  ជុន សុធារ៊ី អនកឯកទទសខផនកចាប់ននអង្គការ CCC ។ របាយការណ៍ទនេះទរៀបចាំទដាយម្រកុមម្រតួតពិនិតយ

ឯករាជយព៊ីម្រកុម  ុន KFP Trading Co.,LTD រួមាន៖ ទោក សុែ សុមិតា  (ម្របធានម្រកុម) និង្សាជិកម្រកុមបួននាក់ទផេង្

ទទៀត គឺទោក គុយ សុផល ទោក ខកវ សុធន អនកម្រស៊ី  តុង្ ច័នទទធៀង្ និង្ទោក ញិប ធ៊ី  ខ លមិនានទាំនាក់ទាំនង្ជា

មួយការងាររបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ព៊ីមុនទនាេះទ ើយ។ 

ម្របភពចមបង្ននព័ត៌ានទាាំង្ទនេះគឺទទួលបានព៊ីតាំណ្តង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្សាជិកននម្រកុមការងារតាម 

វិស័យ ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល និង្រាំម្រទព៊ីអង្គការ NGOF និង្ CCC ។ ការងាររបស់ពួកទគបាននិង្កាំពុង្ម្រគប ណា ប់

ទូទាាំង្ម្របទទសទដាយានភាពជាតាំណ្តង្ោ៉ា ង្លអ ខ លខផអកតាមតម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ាកមព ុជារួមាន៖ 

ជនជាតិទ ើមភាគតិច ជនានពិការភាព ម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះខ លសង្គមមិនសូវយកចិតា ទុកដាក់ និង្ានទស ាកិចច ទុន

ទាប ម្រកុមអនកមិនសូវទទួលបានសិទធិ  ម្រកុមយុវជន និង្ម្រកុមទផេង្ៗទទៀត។ 

ម្រកុមការងារពិនិតយទ ើង្វិញទលើការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ សូម

ខលលង្អាំណរគុណោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅ ល់ទោក ទោកម្រស៊ី  នាង្កញ្ញា  ខ លានទ ា្ េះ ូចទរៀបរាប់ខាង្ទលើ ខ លជា

បុគគលិករបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ខ លបានចាំណ្តយទពលទវោទ ើមប៊ីរួមចាំខណកទដាយមិនទចេះទនឿយ ត់កន ុង្

ការពិនិតយទ ើង្វិញកន ុង្អាំ ុង្ទពល ៏លាំបាកននការរាតតាតនូវជំងឺ្កូវី -១៩ទនេះ។ ជាពិទសសសូមខលលង្អាំណរគុណ

ោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅចាំទពាេះថ្នន ក់ ឹកនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្សាជិកននម្រកុមការងារម្រគប់វិស័យ ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្សាា

ប័នរាជរដាា ភិបាល ខ លបានចាំណ្តយទពលចូលរួមោ៉ា ង្ច្រើនតាមរយៈការខចករាំខលកឯកសារ និង្ការចូលរួមកន ុង្

កិចចសាា សន៍តាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺខណត កិចច ម្របជំុនិង្ការសនទនាផ្ទទ ល់ខ លទធែើ ទ ើង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលពិនិតយទ ើង្វិញទនេះ។ 

 
បណ្ឌិ ត តឹក វណ្ណា រ៉ា  
នាយកប្បតិបតតិ អង្គការវវទិកានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋា ភិបាលស្តពីីកមពុជា 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី3 

សេចក្តីេសងេប 

កាលព៊ីចុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា (RGC) បានអទញ្ជើញអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលឱ្យផាល់ធាតុចូល ល់ការ

ច ៀបរំខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ទ ើយទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិនាឆ្ន ាំ

២០២១ ទនេះ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលក៏ម្រតូវបានខសែ ង្រកទ ើមប៊ីឲ្យចូលរួមផង្ខ រ។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលចូលរួមោ៉ា ង្

សកមាកន ុង្ការទធែើការជាមួយអនកទធែើ ទរលនទោបាយឱ្យទទួលែុសម្រតូវទលើការទបាជាា ចិតា  ម្របកបទដាយតាល ភាព និង្

ានលកខណៈម្របកបទដាយបរិោប័ននកន ុង្ ំទណើ រការម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមល។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានបងាា ញព៊ី

បាំណង្ម្របាថ្នន ននការចូលរួមោ៉ា ង្សកមាទៅកន ុង្ ំទណើ រការ ននការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទាាំង្មូល។ 

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្សម្រាប់ការអនុវតា នូវយុទធសាស្រសាចតុ

ទកាណ ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួលរបស់ម្រកសួង្ខផនការ (MoP) និង្កិចចស ការព៊ីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាាំង្អស់។ 

ទៅកន ុង្ ំទណើ រការទាាំង្មូលននការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ទនេះានអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលជាង្ ១០០ 

(អង្គការជាតិ និង្អនារជាតិ) ខ លបាននិង្កាំពុង្ទធែើការទៅទូទាាំង្ម្របទទសកមព ុជាបានចូលរួមោ៉ា ង្សកមាទាាំង្តាមម្របព័នធ

អនឡាញ និង្ទដាយផ្ទទ ល់កន ុង្ការផាល់នូវធាតុចូលតាមរយៈកិចចសនទនាជាបនាបនាទ ប់ខ លទរៀបចាំនិង្សម្រមបសម្រមួល

ទដាយអង្គការ NGOF និង្ CCC ។ ម្រកុមទ៊ី ម្របឹកាឯករាជយម្រតូវបានដាក់ពម្រងាយទ ើមប៊ីជួយសម្រមួល ល់កិចចសនទនាទនេះ។ 

ធាតុចូលម្រតូវបានទសនើ សុាំ ទដាយអនុទោមតាមគាំរូខ លបទង្កើតទ ើង្ទដាយម្រកសួង្ខផនការ និង្តាមវិស័យអាទិភាព

ខ លានខចង្ទៅកន ុង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ ការពិនិតយឯកសារទោង្ខ លពាក់ព័នធ

ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ោ៉ា ង្យកចិតា ទុកដាក់ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវការពិត និង្ម្រសបតាមលកខែណឌ ខ លអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល

បានបទញ្ចញ ទ ើយវាបានបាំទពញបខនាមទលើ ខផនកណ្តខ លទៅានភាពមិនចាស់ោស់។ ករណ៊ី សិកាម្រតូវបាន

បងាា ញទ ើមប៊ីគូសបញ្ញជ ក់នូវភសា ុតាង្ជាក់ខសា ង្កន ុង្កម្រមិតខ លអាចទធែើ ទៅបាន។ របាយការណ៍ខ លបានម្រពាង្ជា

ចមបង្ននធាតុចូលក៏ម្រតូវបានផាល់សុពលភាពជាមួយថ្នន ក់ ឹកនាាំននអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលផង្ខ រមុនទពលវាម្រតូវបានទគ

បងាា ញ ល់ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា។ ធាតុចូលសាំខាន់ៗទាាំង្ទនាេះរួមាន ូចខាង្ទម្រកាម៖ 

 

េមិទ្ធផលេំខាន់ៗ 

ការពសនែឿនកែទ្ម្មង់អភិបាលកិ្ចច  

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានទបាជាា ចិតា  និង្បងាា ញព៊ីវឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗទលើ វិមជឈការ។ អាជាា ធរ ធនធាន និង្ការកសាង្

សមតាភាពម្រតូវបានទគបខង្ែរទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ ឧទា រណ៍ ការបទង្កើនលវិកាម្របចាំឆ្ន ាំសម្រាប់ឃុាំ  សងាក ត់ ការទផទរមុែ

ងារសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល និង្អប់រាំ បទង្កើនការផេពែផាយទសវាសាធារណៈ ល់ម្របជាពលរ ា  យនាការនានាម្រតូវ

បានបទង្កើតទ ើង្ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់ការចូលរួមជាសាធារណៈ និង្បទង្កើនការទដាេះម្រសាយវិវាទទម្រៅម្របព័នធតុោការ និង្

ការទកើនទ ើង្បនាិចមាង្ៗននស្រសា៊ី ខ លបានកាន់តួនាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំកន ុង្កិចចការសាធារណៈទៅម្រគប់កម្រមិត។ 

• កិចចស ការជាវិជជានជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍កន ុង្កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កសាង្សមតាភាព ល់រ ាបាលថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី4 

• វាចាស់ណ្តស់ខ លថ្នម្របព័នធបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលល និង្ទ ដាា រចនាសមព័នធម្រតូវបានបាំពាក់គួរឱ្យកត់សាគ ល់ ម្រពមទាាំង្

ការទម្របើ ម្របាស់ោ៉ា ង្ទូលាំទូោយនូវព័ត៌ានឌ្៊ីជីលលទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្ការអភិវឌ្ឍោ៉ា ង្ឆ្ប់រ ័សននឧសា កមា

សកល៤.០ ។ 

• ការខកលមអផល ូវសាធារណៈ និង្ការែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ឥតឈប់ឈរខ លម្រតូវបានដាក់ជាទិសទៅអាទិភាព ទ ើមប៊ីទាក់

ទាញវិនិទោគិន។ 

 

បរសិ្ថា នម្គបដណត ប់េម្ាប់ការអនុវត្តយុទ្ធស្ថស្តេត  

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានបងាា ញនូវការទបាជាា ចិតាកន ុង្ការទលើកកមពស់កិចចសនទនាព ុភាគ៊ីទៅម្រគប់កម្រមិតទាាំង្អស់។

រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានសម្រមបសម្រមួលកិចចស ម្របតិបតាិការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទៅ

ម្រគប់ក្រិតទាាំង្អស់ ខ លកិចចការទនេះបងាា ញនូវចាំណុចវិជជាន ខ លចាំបាច់ម្រតូវខតទធែើ ទ ើមប៊ីជំរុញការចូលរួមជា សា

ធារណៈ។ តាមរយៈយុទធសាស្រសាភាពជាន គូ និង្កិចចស ការអភិវឌ្ឍន៍ រាជរដាា ភិបាលបានដាក់ទចញនូវយនាការគន្លឹះ

ទ ើមប៊ីជំរុញឲ្យានភាពជាន គូទាាំង្ទៅថ្នន ក់ជាតិនិង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ ជាក់ខសា ង្ានការទរៀបចាំឲ្យានភាពជាន គូលាី

ចាំនួនប៊ី រួមាន៖ កិចចសនាទ ព ុភាគ៊ីតាមវិស័យ កិចច ម្របជំុពិទម្ររេះទោបល់អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលនិង្រាជរដាា ភិបាល 

និង្កិចចសនទនាភាពជាន គូទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

• ានភាពម្របទសើ រទ ើង្គួរឱ្យកត់សាគ ល់ទៅកន ុង្ពនលឺននសនាិសុែនទោបាយខ លានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ទពាលគឺរា ន

ភាពវឹកវរ និង្អាំទពើ ិង្ា។ ការកាន់អាំណ្តចទដាយគណបកេនទោបាយខតមួយានម្របទោជន៍ចាំទពាេះទពលទវោ

ខ លសម្រាប់ការអនុម័តចាប់។ 

• ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ានគណបកេនទោបាយលាីចាំនួនម្របាាំបានចុេះទ ា្ េះជាមួយម្រកសួង្មោនផទ  ទ ើមប៊ីចូលរួមកន ុង្ការ

ទបាេះទឆ្ន តនាទពលខាង្មុែ។ ការចុេះទ ា្ េះអនកទបាេះទឆ្ន តទាំនង្ជាទកើនទ ើង្ទដាយសារខតពលករចាំណ្តកម្រសុកបានម្រត

 ប់មកវិញកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ 

•ម្របទទសទនេះានវឌ្ឍនភាពជាក់ោក់ទលើ ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិទៅចទនាល េះឆ្ន ាំ១៩៩៣  ល់ឆ្ន ាំ២០១៧។ ទទាេះជា

ោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ លាីៗទនេះ បាននាាំឱ្យានការម្រពួយបារមាោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទដាយសារខតវាបានផ្ទល ស់បា ូរទៅជាានការរិតតបិត 

និង្ម្រគប់ម្រគង្ទលើ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ការរឹតបនាឹង្ទលើព ុបកេនទោបាយ ។ 

 

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស 

• ម្របទទសកមព ុជាសទម្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាព ៏អស្ចា  យកន ុង្ការអប់រាំជាមូលដាា ន ទដាយទទួលបានការអប់រាំកម្រមិត

បឋមសិកាទសទើ រខតជាសកល (ការចុេះទ ា្ េះចូលទរៀនកន ុង្ឆ្ន ាំសិកា ២០១៩-២០២០ ានម្របាណ ៩៨%)។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី4 

• វាចាស់ណ្តស់ខ លថ្នម្របព័នធបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលល និង្ទ ដាា រចនាសមព័នធម្រតូវបានបាំពាក់គួរឱ្យកត់សាគ ល់ ម្រពមទាាំង្

ការទម្របើ ម្របាស់ោ៉ា ង្ទូលាំទូោយនូវព័ត៌ានឌ្៊ីជីលលទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្ការអភិវឌ្ឍោ៉ា ង្ឆ្ប់រ ័សននឧសា កមា

សកល៤.០ ។ 

• ការខកលមអផល ូវសាធារណៈ និង្ការែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ឥតឈប់ឈរខ លម្រតូវបានដាក់ជាទិសទៅអាទិភាព ទ ើមប៊ីទាក់

ទាញវិនិទោគិន។ 

 

បរសិ្ថា នម្គបដណត ប់េម្ាប់ការអនុវត្តយុទ្ធស្ថស្តេត  

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានបងាា ញនូវការទបាជាា ចិតាកន ុង្ការទលើកកមពស់កិចចសនទនាព ុភាគ៊ីទៅម្រគប់កម្រមិតទាាំង្អស់។

រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានសម្រមបសម្រមួលកិចចស ម្របតិបតាិការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទៅ

ម្រគប់ក្រិតទាាំង្អស់ ខ លកិចចការទនេះបងាា ញនូវចាំណុចវិជជាន ខ លចាំបាច់ម្រតូវខតទធែើ ទ ើមប៊ីជំរុញការចូលរួមជា សា

ធារណៈ។ តាមរយៈយុទធសាស្រសាភាពជាន គូ និង្កិចចស ការអភិវឌ្ឍន៍ រាជរដាា ភិបាលបានដាក់ទចញនូវយនាការគន្លឹះ

ទ ើមប៊ីជំរុញឲ្យានភាពជាន គូទាាំង្ទៅថ្នន ក់ជាតិនិង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ ជាក់ខសា ង្ានការទរៀបចាំឲ្យានភាពជាន គូលាី

ចាំនួនប៊ី រួមាន៖ កិចចសនាទ ព ុភាគ៊ីតាមវិស័យ កិចច ម្របជំុពិទម្ររេះទោបល់អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលនិង្រាជរដាា ភិបាល 

និង្កិចចសនទនាភាពជាន គូទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

• ានភាពម្របទសើ រទ ើង្គួរឱ្យកត់សាគ ល់ទៅកន ុង្ពនលឺននសនាិសុែនទោបាយខ លានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ទពាលគឺរា ន

ភាពវឹកវរ និង្អាំទពើ ិង្ា។ ការកាន់អាំណ្តចទដាយគណបកេនទោបាយខតមួយានម្របទោជន៍ចាំទពាេះទពលទវោ

ខ លសម្រាប់ការអនុម័តចាប់។ 

• ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ានគណបកេនទោបាយលាីចាំនួនម្របាាំបានចុេះទ ា្ េះជាមួយម្រកសួង្មោនផទ  ទ ើមប៊ីចូលរួមកន ុង្ការ

ទបាេះទឆ្ន តនាទពលខាង្មុែ។ ការចុេះទ ា្ េះអនកទបាេះទឆ្ន តទាំនង្ជាទកើនទ ើង្ទដាយសារខតពលករចាំណ្តកម្រសុកបានម្រត

 ប់មកវិញកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ 

•ម្របទទសទនេះានវឌ្ឍនភាពជាក់ោក់ទលើ ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិទៅចទនាល េះឆ្ន ាំ១៩៩៣  ល់ឆ្ន ាំ២០១៧។ ទទាេះជា

ោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ លាីៗទនេះ បាននាាំឱ្យានការម្រពួយបារមាោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទដាយសារខតវាបានផ្ទល ស់បា ូរទៅជាានការរិតតបិត 

និង្ម្រគប់ម្រគង្ទលើ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ការរឹតបនាឹង្ទលើព ុបកេនទោបាយ ។ 

 

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស 

• ម្របទទសកមព ុជាសទម្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាព ៏អស្ចា  យកន ុង្ការអប់រាំជាមូលដាា ន ទដាយទទួលបានការអប់រាំកម្រមិត

បឋមសិកាទសទើ រខតជាសកល (ការចុេះទ ា្ េះចូលទរៀនកន ុង្ឆ្ន ាំសិកា ២០១៩-២០២០ ានម្របាណ ៩៨%)។ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី5 

• ម្រកុមការងារបទចចកទទសមួយចាំនួនមិនទាន់ាន ំទណើ រការម្រតឹមម្រតូវ ឬអសកមា  ខ លទធែើឲ្យការចូលរួមរបស់តួអង្គ

អភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទង្នឹង្ការផ្ទល ស់បា ូរព័ត៌ាន និង្ការរួមបញ្ចលូកន ុង្ ំទណើ រការសទម្រមចចិតា មិនសូវសកមា  និង្ទពញទល

ញ។ 

• ជំងឺ្កូវី -១៩ បានបង្ខកុំារកមព ុជាចកទចញព៊ីសាោទរៀនទូទាាំង្ម្របទទស។ ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា បានស 

ការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ទ ើមប៊ីបនាផាល់ការបទម្រង្ៀនព៊ីចាា យកន ុង្អាំ ុង្ទពលននជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ កន ុង្ន័យទនេះ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា បានបទង្កើតនូវទរលការណ៍ខណនាាំមួយ ខ លបងាា ញព៊ីតួនាទ៊ី  និង្ការទទួលែុសម្រតូវ

របស់ម្រគូបទម្រង្ៀន ទៅកន ុង្បរិបទទនេះ ចប់តាាំង្ព៊ី ំណ្តក់កាល ំបូង្ននជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្

ក៊ីឡា បានបទង្កើតយុទធសាស្រសា  ទ ើមប៊ីធានាបាននូវវិធានការសុវតាិភាពែពស់បាំផុត ទ ើយម្រតូវបានដាក់ឱ្យ ំទណើ រការទៅ

កន ុង្សាោទរៀនទៅកមព ុជា ទ ើមប៊ីទបើក ំទណើ រការទដាយម្របុង្ម្របយ័តន។ 

• អង្គការអនារជាតិខាង្ការងារ (ILO) បានទទួលការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ ទ ើមប៊ីជំរុញឱ្យានការផ្ទល ស់បា ូរសាំខាន់ៗ

ទៅកន ុង្គនលង្លាី ននការរាំពារសង្គមទៅកមព ុជា។អង្គការ ILO បាននិង្កាំពុង្ផាល់ការរាំម្រទខផនកបទចចកទទស រួមទាាំង្ការ

វាយតនមលទាក់ទង្នឹង្អភិបាលកិចច  និង្ទរលនទោបាយវិនិទោគ ម្រពមទាាំង្ការផាល់ការរាំម្រទម្រគប់កម្រមិត។ ការ

រាំពារសង្គមម្រតូវបានម្រគប ណា ប់ោ៉ា ង្លអ ទៅកន ុង្វិស័យផល ូវការ។ សាខាធានារា៉ា ប់រង្សុែភាព ាតុភាព និង្ជំងឺ្របស់

ទបឡាសនាិសុែសង្គម (បសស) ខ លបានចប់ទផាើមម្របតិបតាិការរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៦ បានពម្រងី្កការធានារា៉ា ប់រង្

 ល់កមាករម្របាណ ២.១ ោននាក់ទៅកន ុង្វិស័យឯកជនផល ូវការកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០។ 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានអនុវតាកមា វិធ៊ី ទផទរសាច់ម្របាក់ខ លជួយឲ្យម្រកុមម្រគួសារម្រក៊ីម្រកកម្រមិត១ និង្កម្រមិត២ ទទួល

បានអតា ម្របទោជន៍កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ 

• បញ្ញា នានារបស់ជនានពិការភាពកាំពុង្ម្រតូវបានយកចិតា ទុកដាក់ទដាយរាជរដាា ភិបាលកមព ុជានិង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ 

ទទៀតទៅកន ុង្ទែតារាជធាន៊ីទាាំង្២៥។ 

  

ការសធវើពិពិធក្មមសេដឋកិ្ចច  

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានបទង្កើនលវិកា (៤៤.៤%) សម្រាប់ការវិនិទោគសាធារណៈ ខ លជាភាពវិជជានកន ុង្ការជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍខផអកទលើ ទស ាកិចចជាមូលដាា ន។ 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានសទម្រមចចិតាពនារទពលការសាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទលើទទនលទមគង្គរ ូត ល់ឆ្ន ាំ

២០៣០ ខ លជាជំោនវិជជានមួយសម្រាប់ជីវិតសតែ  ធនធានររឆជាតិ ធនធានធមាជាតិននទទនលទមគង្គ និង្ម្របជាជន

រាប់ោននាក់ខ លជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកទគពឹង្ខផអកទលើវា។ 

• គណៈកាា ធិការទទនលទមគង្គជាតិកមព ុជា បានសាែ គមន៍អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលឲ្យចូលរួមកន ុង្ ំទណើ រការពិទម្ររេះ

ទោបល់សា៊ី ព៊ីការអភិវឌ្ឍទលើអាង្ទទនលទមគង្គ។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី6 

• សូមអបអរសាទរចាំទពាេះរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាសម្រាប់អាទិភាពទផ្ទា តសាំខាន់ទលើការបទង្កើនការផលិតនូវថ្នមពល

សាអ ត និង្កទកើតទ ើង្វិញ ទ ើមប៊ីបាំទពញតម្រមវូការកន ុង្ម្រសុកខ លកាំពុង្ទកើនទ ើង្។ 

 

ការអភិវឌ្ឍម្បក្បសោយចីរភាព និង បរយិាប័នន 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានសាង្សង់្ម្របព័នធធារាសាស្រសាខាន តធាំ និង្មធយម ទដាយទម្របើ ម្របាស់ម្របាក់កមច៊ី  និង្ជំនួយឥត

សាំណង្ព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ ទ ើមប៊ីផាល់លទធភាព ល់កសិករកន ុង្ការទទួលបានទឹកម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពដំណ្តាំ

របស់ពួកទគ។ 

• កសិករាននិនាន ការលអកន ុង្ការទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិកមាទាំទនើបទ ើមប៊ីបទង្កើនផលិតកមារបស់ពួកទគ។ ចាំនួន

កសិករខ លបានអនុវតាបទចចកទទសកសិកមា  និង្ការនចន ម្របឌិ្តកាំពុង្ទកើនទ ើង្។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ ការយល់ ឹង្របស់ពួក

ទគទលើការទម្របើ ម្របាស់ជីគ៊ីម៊ី  និង្ថ្នន ាំសាល ប់សតែលអិតទាំនង្ជាទកើនទ ើង្ផង្ខ រ។ រ៊ីឯចាំទណេះ ឹង្បទចចកទទសកាំពុង្ទកើន

ទ ើង្ោ៉ា ង្ពិតម្របាក កន ុង្ចាំទណ្តមស គមន៍កសិករ។ ពួកទគម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នានការប៉ាេះពាល់នឹង្រ៊ីកលូត

ោស់ននសាច់ម្របាក់ និង្ ំណ្តាំចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកទគ ខ លានភាពធន់នឹង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុកាន់ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទមើលទឃើញថ្ន ការនាាំទចញកសិផលទកើនទ ើង្គួរឱ្យកត់សាគ ល់ ម្រសបនឹង្របាយការណ៍

របស់ម្រកសួង្កសិកមា  រុកាខ ម្របាញ់ និង្ទនសាទ។ 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កាន់ខតខាល ាំង្កន ុង្ការបទង្កើត និង្ពម្រងី្កនម្រពស គមន៍/តាំបន់ការពារ ទ ើមប៊ី

កាត់បនាយការកាប់បាំផ្ទល ញនម្រពទឈើ។ន គូអភិវឌ្ឍន៍ានការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការបញ្ញជ ក់ព៊ីគាំនិតផា ួចទផាើមស គមន៍

សា៊ី ព៊ីការការពារធនធានធមាជាតិ។ 

• ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជននិង្ក៊ីឡាបានស ការជាមួយម្រកសួង្បរិសាា នកន ុង្ការបទង្កើតនិង្ពម្រងី្កសាោទរៀនទមម្រត៊ីបរិសាា ន 

ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីបរិសាា នកន ុង្ចាំទណ្តមសិសានុសិសេទៅតាមសាោទរៀន។ 

 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្១ 

ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីម្រម្របបពព័័ននធធ  ិិររញ្ញ្ាាវវតតាា ុសុាសាធាធាររណណៈៈម្រតូវបានអនុម័តតាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ ២០០៨ រ៊ីឯទទសសចចកកាា៊ី៊ី ម្រម្រពាពាង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសិិទទធធិិ ទទទទួួលលបាបានន

ពព័័តត៌៌ាាននបានផ្ទល ស់បា ូរទៅជាទសចកា៊ីម្រពាង្ចុង្ទម្រកាយរបស់ែលួន។ ប៉ាុ ខនាចាប់ទាាំង្ព៊ីរទនេះែែេះការម្រគប ណា ប់ម្រគប់ម្រជុង្

ទម្រជាយទ ើមប៊ីធានាបាននូវការចូលរួមជាសាធារណៈកន ុង្ការទរៀបចាំលវិកា និង្ការចាំណ្តយ។ យនាការទ ើមប៊ីផាល់ការ

ម្រតួតពិនិតយទលើការចាំណ្តយលវិកាានកាំណត់កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ ចាប់ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ប៉ាុ ខនាទៅានការែែេះការអនុវតា

ជាក់ខសា ង្។ កាការរចចូូលលររួួមមជាជាសាសាធាធាររណណៈៈទទៅៅកកនន ុងុ្ង្ដដំំទទណណើើ ររកាការរននននកាការរទទររៀៀបបចចាំាំលលវវិិកាកា  ឬឬកាការរចចាំាំណ្តណ្តយយកក៏៏ទទៅៅាាននកកម្រម្រមមិិតតផផង្ង្ខខ  

ររ។ ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលគឺទៅខតជាបញ្ញា ម្របឈមខាល ាំង្ទៅទ ើយ។ ការកសាង្ទាំនុកចិតា រវាង្អង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិលនិង្រ ាបាលថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិានសារៈសាំខាន់ណ្តស់ កន ុង្ការធានាឱ្យានតាល ភាព និង្គណទនយយ

ភាពននផលប៉ាេះពាល់លវិកា ទ ើយកិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទនេះ គួរខតម្រតូវបានទគយកមកពិចរណ្ត។ ជាទរឿយៗទគ

សទង្កតទឃើញថ្នមុែងារននយនាការគឺទៅានកម្រមិតទៅទ ើយ។ រ៊ីឯ លវិកា និង្ធនធានមនុសេទ ើមប៊ីអនុវតាយនាការ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី6 

• សូមអបអរសាទរចាំទពាេះរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាសម្រាប់អាទិភាពទផ្ទា តសាំខាន់ទលើការបទង្កើនការផលិតនូវថ្នមពល

សាអ ត និង្កទកើតទ ើង្វិញ ទ ើមប៊ីបាំទពញតម្រមវូការកន ុង្ម្រសុកខ លកាំពុង្ទកើនទ ើង្។ 

 

ការអភិវឌ្ឍម្បក្បសោយចីរភាព និង បរយិាប័នន 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានសាង្សង់្ម្របព័នធធារាសាស្រសាខាន តធាំ និង្មធយម ទដាយទម្របើ ម្របាស់ម្របាក់កមច៊ី  និង្ជំនួយឥត

សាំណង្ព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ ទ ើមប៊ីផាល់លទធភាព ល់កសិករកន ុង្ការទទួលបានទឹកម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពដំណ្តាំ

របស់ពួកទគ។ 

• កសិករាននិនាន ការលអកន ុង្ការទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិកមាទាំទនើបទ ើមប៊ីបទង្កើនផលិតកមារបស់ពួកទគ។ ចាំនួន

កសិករខ លបានអនុវតាបទចចកទទសកសិកមា  និង្ការនចន ម្របឌិ្តកាំពុង្ទកើនទ ើង្។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ ការយល់ ឹង្របស់ពួក

ទគទលើការទម្របើ ម្របាស់ជីគ៊ីម៊ី  និង្ថ្នន ាំសាល ប់សតែលអិតទាំនង្ជាទកើនទ ើង្ផង្ខ រ។ រ៊ីឯចាំទណេះ ឹង្បទចចកទទសកាំពុង្ទកើន

ទ ើង្ោ៉ា ង្ពិតម្របាក កន ុង្ចាំទណ្តមស គមន៍កសិករ។ ពួកទគម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នានការប៉ាេះពាល់នឹង្រ៊ីកលូត

ោស់ននសាច់ម្របាក់ និង្ ំណ្តាំចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកទគ ខ លានភាពធន់នឹង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុកាន់ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទមើលទឃើញថ្ន ការនាាំទចញកសិផលទកើនទ ើង្គួរឱ្យកត់សាគ ល់ ម្រសបនឹង្របាយការណ៍

របស់ម្រកសួង្កសិកមា  រុកាខ ម្របាញ់ និង្ទនសាទ។ 

• រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កាន់ខតខាល ាំង្កន ុង្ការបទង្កើត និង្ពម្រងី្កនម្រពស គមន៍/តាំបន់ការពារ ទ ើមប៊ី

កាត់បនាយការកាប់បាំផ្ទល ញនម្រពទឈើ។ន គូអភិវឌ្ឍន៍ានការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការបញ្ញជ ក់ព៊ីគាំនិតផា ួចទផាើមស គមន៍

សា៊ី ព៊ីការការពារធនធានធមាជាតិ។ 

• ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជននិង្ក៊ីឡាបានស ការជាមួយម្រកសួង្បរិសាា នកន ុង្ការបទង្កើតនិង្ពម្រងី្កសាោទរៀនទមម្រត៊ីបរិសាា ន 

ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីបរិសាា នកន ុង្ចាំទណ្តមសិសានុសិសេទៅតាមសាោទរៀន។ 

 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្១ 

ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីម្រម្របបពព័័ននធធ  ិិររញ្ញ្ាាវវតតាា ុសុាសាធាធាររណណៈៈម្រតូវបានអនុម័តតាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ ២០០៨ រ៊ីឯទទសសចចកកាា៊ី៊ី ម្រម្រពាពាង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសិិទទធធិិ ទទទទួួលលបាបានន

ពព័័តត៌៌ាាននបានផ្ទល ស់បា ូរទៅជាទសចកា៊ីម្រពាង្ចុង្ទម្រកាយរបស់ែលួន។ ប៉ាុ ខនាចាប់ទាាំង្ព៊ីរទនេះែែេះការម្រគប ណា ប់ម្រគប់ម្រជុង្

ទម្រជាយទ ើមប៊ីធានាបាននូវការចូលរួមជាសាធារណៈកន ុង្ការទរៀបចាំលវិកា និង្ការចាំណ្តយ។ យនាការទ ើមប៊ីផាល់ការ

ម្រតួតពិនិតយទលើការចាំណ្តយលវិកាានកាំណត់កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ ចាប់ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ប៉ាុ ខនាទៅានការែែេះការអនុវតា

ជាក់ខសា ង្។ កាការរចចូូលលររួួមមជាជាសាសាធាធាររណណៈៈទទៅៅកកនន ុងុ្ង្ដដំំទទណណើើ ររកាការរននននកាការរទទររៀៀបបចចាំាំលលវវិិកាកា  ឬឬកាការរចចាំាំណ្តណ្តយយកក៏៏ទទៅៅាាននកកម្រម្រមមិិតតផផង្ង្ខខ  

ររ។ ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលគឺទៅខតជាបញ្ញា ម្របឈមខាល ាំង្ទៅទ ើយ។ ការកសាង្ទាំនុកចិតា រវាង្អង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិលនិង្រ ាបាលថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិានសារៈសាំខាន់ណ្តស់ កន ុង្ការធានាឱ្យានតាល ភាព និង្គណទនយយ

ភាពននផលប៉ាេះពាល់លវិកា ទ ើយកិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទនេះ គួរខតម្រតូវបានទគយកមកពិចរណ្ត។ ជាទរឿយៗទគ

សទង្កតទឃើញថ្នមុែងារននយនាការគឺទៅានកម្រមិតទៅទ ើយ។ រ៊ីឯ លវិកា និង្ធនធានមនុសេទ ើមប៊ីអនុវតាយនាការ

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី7 

គឺទៅានកម្រមិតតិចតួចទៅទ ើយ។ ការិោធិបទតយយរ ាបាលខ លានកម្រមិតែពស់ ភាពមិនទទៀង្ទាត់ និង្អាំទពើពុក

រលួយទាំនង្ជាទៅខតជាឧបសគគ ល់ការខកលមអម្របសិទធភាព និង្សកកិសិទធភាពននការចាំណ្តយលវិកា។ 

  

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

 

កាការរដាដាកក់់បបញ្ញ្ចច ូលូលគគាំាំននិិតតផផាា ួចួចទទផផាាើើមមននននកាការរចចូូលលររួួមមជាជាសាសាធាធាររណណៈៈទទៅៅកកនន ុងុ្ង្ចចាាបប់់លលាាីីសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីម្រម្របបពព័័ននធធ  ិិររញ្ញ្ាាវវតតាា ុុសាសាធាធាររណណៈៈ  ននិិង្ង្ទទសសចចកកាា៊ី៊ី

ម្រម្រពាពាង្ង្ចចាាបប់់ចចុុង្ង្ទទម្រម្រកាកាយយសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសិិទទធធិិ ទទទទួួលលបាបាននពព័័តត៌៌ាាននគគួួររខខតតម្រម្រតតូូវវបាបាននផផាាលល់់កាការរយយកកចចិិតតាាទទុុកកដាដាកក់់ែែពពសស់់ននិិង្ង្ចចតត់់ទទុុកកជាជាម្រម្រចចកកចចូូលល

សសម្រម្រាាបប់់កកាំាំខខណណទទម្រម្រមមង្ង់់្អអភភិិបាបាលលកកិិចចចច។។  

 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្២ 

ចចាាបប់់ទទបាបាេះេះទទឆ្ឆ្នន តត  ននិិង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីគគណណបបកកេេននទទោោបាបាយយម្រតូវបានខកខម្របទដាយគណបកេកាន់អាំណ្តច។ ការវិវតតទាក់ទង្

នឹង្វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយ បានផាល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ធាតុផេាំនទោបាយមួយចាំនួន។ 

វវិិទទសាសាធធននកកមមាាចចាាបប់់សស  ជជីីពព  ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសាាគគមមអអង្ង្គគកាការរមមិិននខខមមននររដាដាាា ភភិិបាបាលល  ទទសសចចកកាា៊ី៊ី ម្រម្រពាពាង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសននាាិិសសុុែែតាតាមមអអុុ៊ី៊ីននធធឺឺ

ណណិិតត  ននិិង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីឧឧម្រម្រកកិិ  ាាកកមមាា   ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសិិទទធធិិ ទទទទួួលលបាបាននពព័័តត៌៌ាានន  ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីកាកា  ្្ររបប់់្្ររងងម្រម្របបទទទទសសជាជាតតិិស្ស្ថថិិ តតកកនន ុងុ្ង្ភាភាពពមាមានន

អាអាសសនននន  ននិិង្ង្សសណ្តណ្តាា បប់់ធាធានន បប់់សាសាធាធាររណណៈៈ ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយគណបកេកាន់អាំណ្តច ទៅខតសាិ តកន ុង្ភាពចម្រមូង្ចម្រាស

ទៅទ ើយ។ ទម្រកាយមកានការទចទម្របកាន់ជាបនាបនាទ ប់ទលើសកមាជនសង្គម និង្បរិសាា នទម្រកាមម្រកមម្រព ាទណឌ  

ខ លកាំណត់ទដាយការជាប់ពាក់ព័នធនទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ម្របឆ្ាំង្នឹង្រាជរដាា ភិបាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ ការ

ដាក់ឧបករណ៍ននចាប់ទផេង្ៗ ានសកាា នុពលបទង្កើនទិ ាភាពនន "ន៊ីតិរ ា " ។ កាការរអអននុុវវតតាាបបទទបបបបញ្ញ្ាាតតាាិិ ននននចចាាបប់់ម្រម្រពព  ាា

ទទណណឌឌ មមួួយយចចាំាំននួួនន    ូូចចជាជាាាម្រម្រតាតា២២៧៧  ននិិង្ង្៤៤៥៥១១  ននននម្រម្រកកមមម្រម្រពព  ាាទទណណឌឌ  បងាា ញព៊ីបរិោកាស និង្ការសខមាង្នូវអាំណ្តចជំុវិញ

ម្របព័នធតុោការ ែណៈខ លបទបបញ្ាតាិ ទផេង្ទទៀត  ូចជាអាំទពើកបត់ជាតិ និង្ការញុេះញង់្ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់ទម្រចើន ង្ 

ទ ើមប៊ីចប់ និង្កាត់ទទាសអនកម្របឆ្ាំង្អនកកាន់អាំណ្តច។  

 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

សសិិទទធធិិ មមននុុសសេេ  ននិិង្ង្លលទទធធិិ ម្រម្របបជាជាធធិិបបទទតតយយយយជាជាមមូូលលដាដាាា នន  ((ទទសសររ៊ី៊ីភាភាពពកកនន ុងុ្ង្កាការរបបទទញ្ញ្ចចញញមមតតិិ  កាការរជជួួបបម្រម្របបជជំំុុ  ននិិង្ង្សសាាគគមម))    ូូចចាានន

ខខចចង្ង្កកនន ុងុ្ង្ររ  ាាធធមមាាននុុញ្ញ្ាាននននម្រម្រពពេះេះរារាជាជាណ្តណ្តចចម្រម្រកកកកមមពព ុជុាជា  គគួួររ្្តតូូវវបាបាននយយកកចចិិតតាាទទុុកកដាដាកក់់តាតាមមររយយៈៈកាការរបបងាងាាា ញញអអាំាំពព៊ី៊ីកាការរចច  ៀៀបបររំំទទររលល

ននទទោោបាបាយយជាជាយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា   ននិិង្ង្ឧឧបបកកររណណ៍៍ចចាាបប់់ទទផផេេង្ង្ទទទទៀៀតត  ខខ  លលជាជាទទររលលកាការរណណ៍៍ខខណណនានាាំាំម្រម្របបតតិិបបតតាាិិ ។។  កកនន ុងុ្ង្នន័័យយទទននេះេះ  រារាជជររ

ដាដាាា ភភិិបាបាលលគគួួររធាធានានាននូូវវលលំំ  ររសសម្រម្រាាបប់់ម្រម្របបជាជាពពលលររ  ាា ម្រម្រគគបប់់ររូូបបបាបាននអអននុុវវតតាានន៍៍ននូូវវសសិិទទធធិិជាជាមមូូលលដាដាាា ននររបបសស់់ពពួួកកទទគគកកនន ុងុ្ង្កាការរសសខខមមាាង្ង្

មមតតិិ  ទទររររពពសសិិទទធធិិ ទទសសររ៊ី៊ីភាភាពពកកនន ុងុ្ង្កាការរបបទទង្ង្កកើើតតសសាាគគមម  ននិិង្ង្ទទបប់់សាសាកក តត់់កាការរម្រម្រតតួួតតពពិិននិិតតយយររបបសស់់អាអាជាជាាា ធធររម្រម្រគគបប់់លលាំាំដាដាបប់់ថ្នថ្ននន កក់់ទទលលើើកាការរ

ជជួួបបជជំំុុររបបសស់់ម្រម្របបជាជាពពលលររ  ាា។។  

  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី8 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្៣ 

▪ ការទទួលសាគ ល់ថ្ន ផលប៉ាេះពាល់នាទពលបចច ុបបនន និង្ទម្រកាយកកូូវវីី  --១១៩៩  អាអាចចបបននាាររាំាំខាខានន  លល់់កាការរសសិិកកាាជាជាម្រម្របបចចាំាំកកនន ុងុ្ង្ររ

យយៈៈទទពពលលយយូូររ ទ ើយជាលទធផលការខសែ ង្រកការអប់រាំតាមស គមន៍ខ លជាយនាការជំនួសសម្រាប់ការសិកា

ទនេះអាចបនាទៅកន ុង្បរិបទទម្រកាយកូវី -១៩ ទ ើមប៊ីរាំម្រទកុារឱ្យទទួលបាននូវការសាា រទ ើង្វិញនូវការអប់រាំ

របស់ពួកទគខ លបានបាត់បង់្ ម្រពមទាាំង្ផាល់នូវការរាំម្រទបខនាម ល់កុារខ លានសមតាភាពទាប និង្ផាល់

លទធភាពទទួលបានការអប់រាំ ល់កុារខ លានពិការភាពទ ើមប៊ីងាយម្រសួលចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវារាំម្រទទាាំង្

ទនាេះ។ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជា  បាបាននពពាាោោមមផផាាលល់់លលទទធធភាភាពពឱ្ឱ្យយកកុុាាររទាទាាំាំង្ង្អអសស់់បាបាននម្រម្រតត  បប់់ទទៅៅសាសាោោទទររៀៀននវវិិញញឲ្ឲ្យយបាបានន

ឆ្ឆ្បប់់តាតាមមខខ  លល  អាអាចចាាននសសុុវវតតាាិិភាភាពពកកនន ុងុ្ង្កាការរទទធធែែើើ  ូូទទចចនន េះេះជាជាពពិិទទសសសសសសម្រម្រាាបប់់សសិិសសាាននុុសសិិសសេេតាតាមមសាសាោោមមទទតតាាយយយយ  សសិិកកាា  

ននិិង្ង្សាសាោោបបឋឋមមសសិិកកាា។។  ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្បបររិិបបទទទទននេះេះ  រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជា  បាបាននបបទទង្ង្កកើើតតននូូវវទទររលលកាការរណណ៍៍ខខណណនានាាំាំសសម្រម្រាាបប់់

ម្រម្របបតតិិបបតតាាិិកាការរម្រម្របបកកបបទទដាដាយយសសុុវវតតាាិិភាភាពពននននសាសាោោទទររៀៀននកកនន ុងុ្ង្បបររិិបបទទននននកកូូវវីី  --១១៩៩  ទទៅៅចចុុង្ង្ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២០០។។  

▪ ែណៈទពលខ លរារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលល  ននិិង្ង្ឧឧសសាា  កកមមាាាាននបបាំាំណណង្ង្ទទលលើើកកកកមមពពសស់់ជជំំនានាញញបប  ិិវវតតាានន៍៍ឧឧសសាា  កកមមាាទទ៊ី៊ី ៤៤((44IIRR)) 

ការសទ ង់្មតិរបស់និទោជកទៅកន ុង្ឧសា កមាកាត់ទ រ និង្ទទសចរណ៍បងាា ញថ្ន ទ៊ី មួយនិទោជកានការ

យល់ ឹង្តិចតួចអាំព៊ីបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤(4IR)។ ទ៊ីព៊ីរ លុេះម្រតាខតានការវិនិទោគម្រគប់ម្ររន់ 

និង្ទាន់ទពលទវោកន ុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ទនាេះវារា នការធានាថ្ន កមាករខ លផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅនឹង្អាចផ្ទល ស់ទ៊ី

ោ៉ា ង្រលូនទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ីប៊ី  ការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារទាំនង្ជាប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសា៊ី

ខ លានចាំនួនម្របខ ល៨១% ននកាល ាំង្ពលកមាខផនកកាត់ទ ររបស់ម្របទទសកមព ុជា។ 

 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតធាធានានាថ្នថ្ន  កាការរទទររៀៀននពព៊ី៊ីចចាាាា យយម្រម្របបកកបបទទដាដាយយគគុុណណភាភាពព  បបររិិោោបប័័នននន  ននិិង្ង្ាាននតតននមមលលសសមមររមមយយ  

ម្រម្រតតូូវវបាបាននទទររៀៀបបចចាំាំទទ  ើើង្ង្សសម្រម្រាាបប់់កកុុាាររទាទាាំាំង្ង្អអសស់់អាអាចចទទទទួួលលបាបាននននូូវវទទសសវាវាទទននេះេះទាទាាំាំង្ង្អអសស់់ររនន   ទទដាដាយយទទផ្ទផ្ទាា តតទទលលើើកកុុាាររខខ  លល

ងាងាយយររង្ង្ទទម្រម្រររេះេះ  ននិិង្ង្ែែែែេះេះខាខាតតបបាំាំផផុុតត  ខខ  លលមមិិននអាអាចចចចូូលលទទម្រម្របបើើ ម្រម្របាបាសស់់ទទសសវាវាននននកាការរផផាា ួួចចទទផផាាើើមមឲ្ឲ្យយាាននកាការរសសិិកកាាតាតាមមអអុុ៊ី៊ីននធធឺឺណណិិ

តតទទននេះេះ។។  កកនន ុងុ្ង្នន័័យយទទននេះេះគគួួររខខតតររួួមមបបញ្ញ្ចច ូលូលននូូវវកាការរបបទទង្ង្កកើើតតកកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីអអបប់់ររាំាំតាតាមមទទូូររទទសសេេនន៍៍  តាតាមមវវិិទទយយុ ុ ននិិង្ង្កកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីអអបប់់ររាំាំខខផផអអកកទទលលើើ

ម្រម្រកកដាដាសស។។  

▪ វវិិធធ៊ី៊ីសាសាស្រស្រសសាា លលាាីី ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្កាការរដាដាកក់់បបញ្ញ្ចច ូលូល  ននិិង្ង្កាការរកាការរពាពាររសសង្ង្គគមមសសម្រម្រាាបប់់កកមមាាកកររននិិទទោោជជិិតតខខ  លលទទទទើើបបចចូូលលលលាាីី   អអននកក

ខខ  លលម្រម្របបឈឈមមននឹឹង្ង្ោោននិិភភ័័យយននននកាការរផ្ទផ្ទលល សស់់ទទ៊ី៊ីលលាំាំទទៅៅកាការរងាងាររ  ននិិង្ង្អអននកកខខ  លលម្រម្រតតូូវវកាការរជជំំនានាញញបបខខននាាមម។។  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍកកមមាាវវិិធធ៊ី៊ី

អអបប់់ររាំាំ  ននិិង្ង្បបណណាា ុេុះេះបបណ្តណ្តាា លលបបទទចចចចកកទទទទសស  ននិិង្ង្វវិិជាជាជជ ជជីីវវៈៈកកនន ុងុ្ង្វវិិសស័័យយកាកាតត់់ទទ  ររ  ននិិង្ង្ទទទទសសចចររណណ៍៍ជាជាមមួួយយននឹឹង្ង្លលិិែែិិតតសសាាគគ លល់់

ជជំំនានាញញបប  ិិវវតតាានន៍៍ឧឧសសាា  កកមមាាទទ៊ី៊ី ៤៤((44IIRR))ខខ  លលម្រម្រតតូូវវបាបាននឧឧទទទទិិសស  ននិិង្ង្កកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីវវិិញ្ញញ្ញាា បបននបប័័ម្រម្រតតជជំំនានាញញខខ  លលាាភាភាពពបបតត់់ខខបបនន  

ននិិង្ង្មម៉ា៉ាូូឌ្ឌុុ្លលខខ  លលទទទទួួលលសាសាគគ លល់់ននូូវវកាការរសសទទម្រម្រមមចចបាបាននជជំំនានាញញទទៅៅទទម្រម្រៅៅបបណ្តណ្តាា ញញអអបប់់ររាំាំខខបបបបម្រម្របបននពពណណ៊ី៊ី   គគួួររខខតតម្រម្រតតូូវវបាបាននផផាាលល់់

អាអាទទិិភាភាពពែែពពសស់់ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្  ខខផផននកាការរយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាាអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ជាជាតតិិ២២០០១១៩៩--២២០០២២៣៣ពាពាកក់់កកណ្តណ្តាា លលអាអាណណតតាាិិខាខាង្ង្មមុុែែទទននេះេះ។។  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី8 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្៣ 

▪ ការទទួលសាគ ល់ថ្ន ផលប៉ាេះពាល់នាទពលបចច ុបបនន និង្ទម្រកាយកកូូវវីី  --១១៩៩  អាអាចចបបននាាររាំាំខាខានន  លល់់កាការរសសិិកកាាជាជាម្រម្របបចចាំាំកកនន ុងុ្ង្ររ

យយៈៈទទពពលលយយូូររ ទ ើយជាលទធផលការខសែ ង្រកការអប់រាំតាមស គមន៍ខ លជាយនាការជំនួសសម្រាប់ការសិកា

ទនេះអាចបនាទៅកន ុង្បរិបទទម្រកាយកូវី -១៩ ទ ើមប៊ីរាំម្រទកុារឱ្យទទួលបាននូវការសាា រទ ើង្វិញនូវការអប់រាំ

របស់ពួកទគខ លបានបាត់បង់្ ម្រពមទាាំង្ផាល់នូវការរាំម្រទបខនាម ល់កុារខ លានសមតាភាពទាប និង្ផាល់

លទធភាពទទួលបានការអប់រាំ ល់កុារខ លានពិការភាពទ ើមប៊ីងាយម្រសួលចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវារាំម្រទទាាំង្

ទនាេះ។ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជា  បាបាននពពាាោោមមផផាាលល់់លលទទធធភាភាពពឱ្ឱ្យយកកុុាាររទាទាាំាំង្ង្អអសស់់បាបាននម្រម្រតត  បប់់ទទៅៅសាសាោោទទររៀៀននវវិិញញឲ្ឲ្យយបាបានន

ឆ្ឆ្បប់់តាតាមមខខ  លល  អាអាចចាាននសសុុវវតតាាិិភាភាពពកកនន ុងុ្ង្កាការរទទធធែែើើ  ូូទទចចនន េះេះជាជាពពិិទទសសសសសសម្រម្រាាបប់់សសិិសសាាននុុសសិិសសេេតាតាមមសាសាោោមមទទតតាាយយយយ  សសិិកកាា  

ននិិង្ង្សាសាោោបបឋឋមមសសិិកកាា។។  ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្បបររិិបបទទទទននេះេះ  រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជា  បាបាននបបទទង្ង្កកើើតតននូូវវទទររលលកាការរណណ៍៍ខខណណនានាាំាំសសម្រម្រាាបប់់

ម្រម្របបតតិិបបតតាាិិកាការរម្រម្របបកកបបទទដាដាយយសសុុវវតតាាិិភាភាពពននននសាសាោោទទររៀៀននកកនន ុងុ្ង្បបររិិបបទទននននកកូូវវីី  --១១៩៩  ទទៅៅចចុុង្ង្ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២០០។។  

▪ ែណៈទពលខ លរារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលល  ននិិង្ង្ឧឧសសាា  កកមមាាាាននបបាំាំណណង្ង្ទទលលើើកកកកមមពពសស់់ជជំំនានាញញបប  ិិវវតតាានន៍៍ឧឧសសាា  កកមមាាទទ៊ី៊ី ៤៤((44IIRR)) 

ការសទ ង់្មតិរបស់និទោជកទៅកន ុង្ឧសា កមាកាត់ទ រ និង្ទទសចរណ៍បងាា ញថ្ន ទ៊ី មួយនិទោជកានការ

យល់ ឹង្តិចតួចអាំព៊ីបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤(4IR)។ ទ៊ីព៊ីរ លុេះម្រតាខតានការវិនិទោគម្រគប់ម្ររន់ 

និង្ទាន់ទពលទវោកន ុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ទនាេះវារា នការធានាថ្ន កមាករខ លផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅនឹង្អាចផ្ទល ស់ទ៊ី

ោ៉ា ង្រលូនទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ីប៊ី  ការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារទាំនង្ជាប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសា៊ី

ខ លានចាំនួនម្របខ ល៨១% ននកាល ាំង្ពលកមាខផនកកាត់ទ ររបស់ម្របទទសកមព ុជា។ 

 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតធាធានានាថ្នថ្ន  កាការរទទររៀៀននពព៊ី៊ីចចាាាា យយម្រម្របបកកបបទទដាដាយយគគុុណណភាភាពព  បបររិិោោបប័័នននន  ននិិង្ង្ាាននតតននមមលលសសមមររមមយយ  

ម្រម្រតតូូវវបាបាននទទររៀៀបបចចាំាំទទ  ើើង្ង្សសម្រម្រាាបប់់កកុុាាររទាទាាំាំង្ង្អអសស់់អាអាចចទទទទួួលលបាបាននននូូវវទទសសវាវាទទននេះេះទាទាាំាំង្ង្អអសស់់ររនន   ទទដាដាយយទទផ្ទផ្ទាា តតទទលលើើកកុុាាររខខ  លល

ងាងាយយររង្ង្ទទម្រម្រររេះេះ  ននិិង្ង្ែែែែេះេះខាខាតតបបាំាំផផុុតត  ខខ  លលមមិិននអាអាចចចចូូលលទទម្រម្របបើើ ម្រម្របាបាសស់់ទទសសវាវាននននកាការរផផាា ួួចចទទផផាាើើមមឲ្ឲ្យយាាននកាការរសសិិកកាាតាតាមមអអុុ៊ី៊ីននធធឺឺណណិិ

តតទទននេះេះ។។  កកនន ុងុ្ង្នន័័យយទទននេះេះគគួួររខខតតររួួមមបបញ្ញ្ចច ូលូលននូូវវកាការរបបទទង្ង្កកើើតតកកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីអអបប់់ររាំាំតាតាមមទទូូររទទសសេេនន៍៍  តាតាមមវវិិទទយយុ ុ ននិិង្ង្កកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីអអបប់់ររាំាំខខផផអអកកទទលលើើ

ម្រម្រកកដាដាសស។។  

▪ វវិិធធ៊ី៊ីសាសាស្រស្រសសាា លលាាីី ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្កាការរដាដាកក់់បបញ្ញ្ចច ូលូល  ននិិង្ង្កាការរកាការរពាពាររសសង្ង្គគមមសសម្រម្រាាបប់់កកមមាាកកររននិិទទោោជជិិតតខខ  លលទទទទើើបបចចូូលលលលាាីី   អអននកក

ខខ  លលម្រម្របបឈឈមមននឹឹង្ង្ោោននិិភភ័័យយននននកាការរផ្ទផ្ទលល សស់់ទទ៊ី៊ីលលាំាំទទៅៅកាការរងាងាររ  ននិិង្ង្អអននកកខខ  លលម្រម្រតតូូវវកាការរជជំំនានាញញបបខខននាាមម។។  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍកកមមាាវវិិធធ៊ី៊ី

អអបប់់ររាំាំ  ននិិង្ង្បបណណាា ុេុះេះបបណ្តណ្តាា លលបបទទចចចចកកទទទទសស  ននិិង្ង្វវិិជាជាជជ ជជីីវវៈៈកកនន ុងុ្ង្វវិិសស័័យយកាកាតត់់ទទ  ររ  ននិិង្ង្ទទទទសសចចររណណ៍៍ជាជាមមួួយយននឹឹង្ង្លលិិែែិិតតសសាាគគ លល់់

ជជំំនានាញញបប  ិិវវតតាានន៍៍ឧឧសសាា  កកមមាាទទ៊ី៊ី ៤៤((44IIRR))ខខ  លលម្រម្រតតូូវវបាបាននឧឧទទទទិិសស  ននិិង្ង្កកមមាាវវិិធធ៊ី៊ីវវិិញ្ញញ្ញាា បបននបប័័ម្រម្រតតជជំំនានាញញខខ  លលាាភាភាពពបបតត់់ខខបបនន  

ននិិង្ង្មម៉ា៉ាូូឌ្ឌុុ្លលខខ  លលទទទទួួលលសាសាគគ លល់់ននូូវវកាការរសសទទម្រម្រមមចចបាបាននជជំំនានាញញទទៅៅទទម្រម្រៅៅបបណ្តណ្តាា ញញអអបប់់ររាំាំខខបបបបម្រម្របបននពពណណ៊ី៊ី   គគួួររខខតតម្រម្រតតូូវវបាបាននផផាាលល់់

អាអាទទិិភាភាពពែែពពសស់់ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្  ខខផផននកាការរយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាាអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ជាជាតតិិ២២០០១១៩៩--២២០០២២៣៣ពាពាកក់់កកណ្តណ្តាា លលអាអាណណតតាាិិខាខាង្ង្មមុុែែទទននេះេះ។។  

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី9 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្៤ 

▪ កាលា៉ា សុ៊ី នននការរ៊ីកចទម្រមើននូវទស ាកិចច របស់ម្របទទសគឺពឹង្ខផអកជាចមបង្ទលើ វវិិសស័័យយកាកាតត់់ទទ  ររ  សសាំាំណណង្ង់់្  

ទទទទសសចចររណណ៍៍  ននិិង្ង្កកសសិិកកមមាា។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ វិស័យទាាំង្ទនេះម្រតូវបានរាំខានទដាយជំងឺ្រាតតាតចប់តាាំង្

ព៊ីទ ើមឆ្ន ាំ២០២០។ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានបទង្កើតខផនការសាា រទស ាកិចចឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ខ លទផ្ទា តទលើ

ឧសា កមាតនមលែពស់ កសិកមា  ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម ពាណិជជកមាឌ្៊ីជីលល និង្ទទសចរ

ណ៍។ ចចាាបប់់លលវវិិកាកាសសម្រម្រាាបប់់ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២១១  បាបាននចចង្ង្អអុលុលបបងាងាាា ញញោោ៉ា៉ា ង្ង្ខាខាលល ាំាំង្ង្ទទលលើើកាការរខខបបង្ង្ខខចចកកធធននធាធាននសសម្រម្រាាបប់់កាការរម្រម្របបយយុុទទធធ

ម្រម្របបឆ្ឆ្ាំាំង្ង្ននឹឹង្ង្ជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតត  ននិិង្ង្កាការរររសស់់រារាននាាននជជីីវវិិតត  ននិិង្ង្កកាំាំទទណណើើ ននទទសស  ាាកកិិចចចច។ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  បានទបាជាា ចិតា

ោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការផាល់ម្របាក់កមច៊ី  និង្ជំនួយឥតសាំណង្ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច របស់ម្របទទស និង្

ការសាា រទ ើង្វិញព៊ីជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ 

▪ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានជំរុញោ៉ា ង្ខាល ាំង្កាល នូវថ្នមពលជំនួស ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្បញ្ញា ននការអភិវឌ្ឍទស ា

កិចចចម្រមុេះ ទពាលគឺ ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី និង្ទរាង្ចម្រកថ្នមពលពនលឺម្រពេះអាទិតយទៅទូទាាំង្ម្របទទស។ កកម្រម្រមមិិតតននននកាការរ

ចចូូលលររួួមមពព៊ី៊ីសស  គគមមនន៍៍  ននិិង្ង្អអង្ង្គគកាការរសសង្ង្គគមមសសុុ៊ី៊ី វវិិលលកកនន ុងុ្ង្គគទទម្រម្រាាង្ង្ទទាំាំននបប់់វាវាររ៊ី៊ីអអគគគគិិសសនន៊ី៊ីទទៅៅខខតតាាននកាការរររិិេះេះគគនន់់ទទៅៅទទ  ើើយយ។។ 

ទទាំាំននង្ង្ជាជាមមិិននាាននយយននាាកាការរននិិង្ង្ឧឧបបកកររណណ៍៍ជាជាកក់់ោោកក់់ណ្តណ្តមមួួយយ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីតាតាមមដាដាននផផលលបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់សសង្ង្គគមមននិិង្ង្បបររិិសាសាាា ននទទនានាេះេះទទទទ 

 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

▪ កាការរអអននុុវវតតាា   ននិិង្ង្កាការរអអននុុមម័័តតវវិិធាធាននកាការរបបខខននាាមមទទទទៀៀតត  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីជជំំររុុញញកាការរទទង្ង្ើើបបទទ  ើើង្ង្វវិិញញ  ននិិង្ង្កាការរររសស់់ទទ  ើើង្ង្វវិិញញននននទទសស  ាា

កកិិចចចច   គគួួររខខតតគគិិតតគគូូររពព៊ី៊ីតតម្រម្រមមូូវវកាការរននននភាភាពពងាងាយយររង្ង្ទទម្រម្រររេះេះ  ខខ  លលទទកកើើននទទ  ើើង្ង្ទទដាដាយយជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតត  ម្រម្របបឈឈមមមមុុែែននឹឹង្ង្ម្រម្រកកុុមម

ទទផផេេង្ង្ៗៗ  ររួួមមាាននស្រស្រសសាា៊ី៊ី   កកុុាាររខខ  លលាាននពពិិកាការរភាភាពព  ននិិង្ង្ម្រម្រកកុុមមជជននជាជាតតិិទទ  ើើមមភាភាគគតតិិចច  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទាទាញញយយកកឱ្ឱ្កាកាសស  ខខ  លល

កកាំាំពពុុង្ង្ាាននទទ  ើើមមបប៊ី៊ីបបាំាំទទពពញញបបខខននាាមមទទដាដាយយកាការរខខបបង្ង្ខខចចកកធធននធាធាននម្រម្របបកកបបទទដាដាយយសសមមធធមម៌៌សសម្រម្រាាបប់់កាការរទទទទួួលលបាបានន

ជជំំននួួយយណ្តណ្តមមួួយយចចាំាំទទពាពាេះេះជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតតកកូូវវីី  --១១៩៩  ននិិង្ង្ទទម្រម្រកាកាយយសសមម័័យយកកូូវវីី  --១១៩៩ទទននេះេះ។។  

▪ ម្រម្រកកសសួួង្ង្បបររិិសាសាាា នន  គគួួររខខតតធាធានានាឱ្ឱ្យយាាននកាការរចចូូលលររួួមមជាជាសាសាធាធាររណណៈៈទទពពញញទទលលញញ  កកនន ុងុ្ង្  ំំទទណណើើ ររកាការរវាវាយយតតននមមលលទទ  តតុុបប៉ា៉ា េះេះ

ពាពាលល់់បបររិិសាសាាា ននននននគគទទម្រម្រាាង្ង្អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ពព៊ី៊ីភាភាគគ៊ី៊ីពាពាកក់់ពព័័ននធធ  ររួួមមទាទាាំាំង្ង្អអង្ង្គគកាការរសសង្ង្គគមមសសុុ៊ី៊ី វវិិលល  ជាជាពពិិទទសសសសសស  គគមមនន៍៍មមូូលលដាដាាា នន  

ននិិង្ង្ពពទទននលលឿឿននននូូវវ  ំំទទណណើើ ររកាការរតាតាកក់់ខខតតង្ង្ទទសសចចកកាា៊ី៊ី ម្រម្រពាពាង្ង្ចចាាបប់់សសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីកាការរវាវាយយតតននមមលលទទ  តតុុបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់បបររិិសាសាាា នន  ((EEIIAA))  ។។  

 

បញ្ហា ម្បឈមជាគនែល ឹះទី្៥ 

▪ វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាាទទាំាំននង្ង្ជាជាររង្ង្ផផលលបប៉ា៉ា េះេះពាពាលល់់តតិិចចតតួួចចទទដាដាយយសាសាររជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតត  បប៉ា៉ាុុ ខខននាាផផទទ ុយុយទទៅៅវវិិញញវាវាាាននកាការរទទកកើើននទទ  ើើង្ង្ននូូវវ

ឱ្ឱ្កាកាសសកកនន ុងុ្ង្កាការរវវិិននិិទទោោគគបបខខននាាមមទទទទៀៀតត។។ ជនចាំណ្តកម្រសុកខ លវិលម្រត ប់មកវិញ កមាករខ លម្រតូវបានពយួរការ

ងារ ឬនិទោជិតខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ព៊ីការងារ បានទមើលទឃើញថ្ន ផលិតកមាកសិកមា  គឺជាជទម្រមើសរបស់ពួក

ទគកន ុង្ការម្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត បនាទ ប់ព៊ីម្របភពចាំណូលចាំបង្របស់ពួកទគម្រតូវបានរាាំង្សទ េះទដាយជំងឺ្រាតតា



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី10 

ត។ ម្រម្របបពព័័ននធធធាធារារាសាសាស្រស្រសសាា ម្រម្រតតូូវវបាបាននទទគគសាសាង្ង្សសង្ង់់្  បប៉ា៉ាុុ ខខននាាភាភាគគទទម្រម្រចចើើននមមិិននទាទានន់់បាបាននចចពពញញចចលលញញទទៅៅទទ  ើើយយ  ខខ  លលជាជាទទ  តតុុទទធធែែើើ

ឱ្ឱ្យយកកសសិិកកររែែែែេះេះលលទទធធភាភាពពទទទទួួលលបាបាននម្រម្របបភភពពទទឹឹកកសសាំាំខាខានន់់សសម្រម្រាាបប់់ទទម្រម្រសាសាចចម្រម្រសសពពកកសសិិដាដាាា ននររបបសស់់ពពួួកកទទគគ។។ 

 

▪ ធធននធាធាននធធមមាាជាជាតតិិ  ម្រម្រតតូូវវបាបាននររង្ង្ផផលលបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់ោោ៉ា៉ា ង្ង្ធធាានន់់ធធាាររ  ទទដាដាយយវវិិសាសាលលភាភាពពែែលលេះេះននននកកិិចចចចែែិិតតែែាំាំម្រម្របបឹឹង្ង្ខខម្រម្របបង្ង្ររបបសស់់រារាជជររដាដាាា ភភិិ

បាបាលលកកមមពព ុជុាជា  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច។។  រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាបាបាននែែិិតតែែាំាំម្រម្របបឹឹង្ង្ខខម្រម្របបង្ង្បបទទង្ង្កកើើតត  ននិិង្ង្ពពម្រម្រង្ងីី្កកននម្រម្រពពសស  

គគមមនន៍៍//តតាំាំបបនន់់កាការរពាពាររ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីកាកាតត់់បបននាាយយកាការរកាកាបប់់បបាំាំផ្ទផ្ទលល ញញននម្រម្រពពទទឈឈើើ។។ ទទាេះោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បញ្ញា ម្របឈមទៅខតាន 

ខ លការទនេះតម្រមូវឲ្យានការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការកាត់បនាយបខនាមទទៀត។ 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

▪ គគួួររវាវាយយតតននមមលលបបខខននាាមមទទលលើើសសកាកាាា ននុុពពលលផផលលិិតតកកមមាាកកសសិិកកមមាា   ននិិង្ង្កកិិចចចចសស  កាការរោោ៉ា៉ា ង្ង្ជជិិតតសសននិិ ទទធធ ររវាវាង្ង្ម្រម្រកកសសួួង្ង្ពាពាកក់់ពព័័ននធធចចាំាំ

បាបាចច់់ម្រម្រតតូូវវាាននជាជាម្រម្រកកបបែែ័័ណណឌឌ ចចាាបប់់  ននិិង្ង្វវិិធធ៊ី៊ីសាសាស្រស្រសសាាជាជាម្រម្របបពព័័ននធធបបខខននាាមមទទទទៀៀតត  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីឱ្ឱ្យយអាអាទទិិភាភាពពននននកាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធានន

ទទឹឹកកអាអាចចផផគគ ូរូរផផគគង្ង្តាតាមមតតម្រម្រមមូូវវកាការរននននកាការរផផគគតត់់ផផគគង្ង់់្ទទឹឹកក  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីសសទទម្រម្រមមចចបាបាននននូូវវសសកាកាាា ននុុពពលលកកសសិិកកមមាា។។  

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតជជំំររុុញញឱ្ឱ្យយាាននកាការរចចូូលលររួួមម  ននិិង្ង្កាការរររាំាំម្រម្រទទពព៊ី៊ីភាភាគគ៊ី៊ីពាពាកក់់ពព័័ននធធទាទាាំាំង្ង្អអសស់់  ែែណណៈៈទទពពលលខខ  លលពពិិ

ននិិតតយយទទមមើើលលចចាាបប់់  ននិិង្ង្បបទទបបបបញ្ញ្ាាតតាាិិទាទាកក់់ទទង្ង្ននឹឹង្ង្  ីីធធលល៊ី៊ី   ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទធធែែើើ វវិិទទសាសាធធននកកមមាាចចាាបប់់ខខ  លលាាននម្រម្រសាសាបប់់  ននិិង្ង្បបទទង្ង្កកើើតតចចាាបប់់  

ឬឬសសាា ង្ង់់្ដាដាររចចាាបប់់  ខខ  លលាាននកាការរចចូូលលររួួមមពព៊ី៊ីម្រម្រគគបប់់ភាភាគគ៊ី៊ីពាពាកក់់ពព័័ននធធ។។  កាការរអអននុុវវតតាាចចាាបប់់ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្តតាំាំបបនន់់ពពិិទទសសសសទទននេះេះ  គគួួររខខតត

ម្រម្រតតូូវវបាបាននខខកកលលមមអអបបខខននាាមមទទទទៀៀតត  តាតាមមររយយៈៈកាការរទទផផទទររមមុុែែងាងាររខខ  លលបាបាននកកាំាំណណតត់់ោោ៉ា៉ា ង្ង្ចចាាសស់់ទទៅៅថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ររួួមម

ទាទាាំាំង្ង្ឃឃុុាំាំ//សសងាងាកក តត់់។។  

▪ ម្រម្រកកសសួួង្ង្ទទររៀៀបបចចាំាំខខ  នន  ីី  ននគគររូូបបនន៊ី៊ីយយកកមមាា   ននិិង្ង្សសាំាំណណង្ង់់្  ម្រម្រកកសសួួង្ង្មមោោននផផទទ   ននិិង្ង្ររ  ាាបាបាលលថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ម្រម្រតតូូវវបបននាាពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្

យយននាាកាការរសសុុររិិទទោោ  ីី  ននននម្រម្រកកុុមមកាការរងាងាររទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយវវិិវាវាទទ  ីីធធលល៊ី៊ី   ឱ្ឱ្យយកាកានន់់ខខតតាាននម្រម្របបសសិិទទធធភាភាពព  តាតាមមររយយៈៈកាការរផផាាលល់់ធធននធាធានន

ម្រម្រគគបប់់ម្រម្រររនន់់  ននិិង្ង្ជជំំររុុញញឱ្ឱ្យយាាននកាការរទទសសុុើើ បបអអទទង្ង្កកតតននូូវវរារាលល់់កកររណណ៊ី៊ី ជជទទាាលល េះេះនន៊ី៊ីមមួួយយៗៗ។។  

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតពពិិចចររណ្តណ្តទទររៀៀបបចចាំាំទទររលលននទទោោបាបាយយជាជាតតិិសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសាំាំណណង្ង្សសមមររមមយយ  ននិិង្ង្លលាំាំទទៅៅឋាឋាននសសមម

ររមមយយ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយផផលលបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់ននននគគទទម្រម្រាាង្ង្អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ទាទាាំាំង្ង្ឯឯកកជជនន  ននិិង្ង្សាសាធាធាររណណៈៈ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីបបាំាំទទពពញញតតម្រម្រមមូូវវកាការរ

អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍទទសស  ាាកកិិចចចច ររបបសស់់ម្រម្របបទទទទសស  ទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយបបញ្ញញ្ញាា ខខ  លលកកាំាំពពុុង្ង្ទទកកើើតតាានន  ននិិង្ង្សសទទម្រម្រមមចចបាបាននននូូវវទទររលលទទៅៅអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍ

ម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ីររភាភាពពទទៅៅកកមមពព ុជុាជា។។ 

 

 

 

 

 

 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី10 

ត។ ម្រម្របបពព័័ននធធធាធារារាសាសាស្រស្រសសាា ម្រម្រតតូូវវបាបាននទទគគសាសាង្ង្សសង្ង់់្  បប៉ា៉ាុុ ខខននាាភាភាគគទទម្រម្រចចើើននមមិិននទាទានន់់បាបាននចចពពញញចចលលញញទទៅៅទទ  ើើយយ  ខខ  លលជាជាទទ  តតុុទទធធែែើើ

ឱ្ឱ្យយកកសសិិកកររែែែែេះេះលលទទធធភាភាពពទទទទួួលលបាបាននម្រម្របបភភពពទទឹឹកកសសាំាំខាខានន់់សសម្រម្រាាបប់់ទទម្រម្រសាសាចចម្រម្រសសពពកកសសិិដាដាាា ននររបបសស់់ពពួួកកទទគគ។។ 

 

▪ ធធននធាធាននធធមមាាជាជាតតិិ  ម្រម្រតតូូវវបាបាននររង្ង្ផផលលបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់ោោ៉ា៉ា ង្ង្ធធាានន់់ធធាាររ  ទទដាដាយយវវិិសាសាលលភាភាពពែែលលេះេះននននកកិិចចចចែែិិតតែែាំាំម្រម្របបឹឹង្ង្ខខម្រម្របបង្ង្ររបបសស់់រារាជជររដាដាាា ភភិិ

បាបាលលកកមមពព ុជុាជា  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច។។  រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាបាបាននែែិិតតែែាំាំម្រម្របបឹឹង្ង្ខខម្រម្របបង្ង្បបទទង្ង្កកើើតត  ននិិង្ង្ពពម្រម្រង្ងីី្កកននម្រម្រពពសស  

គគមមនន៍៍//តតាំាំបបនន់់កាការរពាពាររ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីកាកាតត់់បបននាាយយកាការរកាកាបប់់បបាំាំផ្ទផ្ទលល ញញននម្រម្រពពទទឈឈើើ។។ ទទាេះោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បញ្ញា ម្របឈមទៅខតាន 

ខ លការទនេះតម្រមូវឲ្យានការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការកាត់បនាយបខនាមទទៀត។ 

អនុស្ថេន៍ជាគនែល ឹះ 

▪ គគួួររវាវាយយតតននមមលលបបខខននាាមមទទលលើើសសកាកាាា ននុុពពលលផផលលិិតតកកមមាាកកសសិិកកមមាា   ននិិង្ង្កកិិចចចចសស  កាការរោោ៉ា៉ា ង្ង្ជជិិតតសសននិិ ទទធធ ររវាវាង្ង្ម្រម្រកកសសួួង្ង្ពាពាកក់់ពព័័ននធធចចាំាំ

បាបាចច់់ម្រម្រតតូូវវាាននជាជាម្រម្រកកបបែែ័័ណណឌឌ ចចាាបប់់  ននិិង្ង្វវិិធធ៊ី៊ីសាសាស្រស្រសសាាជាជាម្រម្របបពព័័ននធធបបខខននាាមមទទទទៀៀតត  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីឱ្ឱ្យយអាអាទទិិភាភាពពននននកាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធានន

ទទឹឹកកអាអាចចផផគគ ូរូរផផគគង្ង្តាតាមមតតម្រម្រមមូូវវកាការរននននកាការរផផគគតត់់ផផគគង្ង់់្ទទឹឹកក  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីសសទទម្រម្រមមចចបាបាននននូូវវសសកាកាាា ននុុពពលលកកសសិិកកមមាា។។  

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតជជំំររុុញញឱ្ឱ្យយាាននកាការរចចូូលលររួួមម  ននិិង្ង្កាការរររាំាំម្រម្រទទពព៊ី៊ីភាភាគគ៊ី៊ីពាពាកក់់ពព័័ននធធទាទាាំាំង្ង្អអសស់់  ែែណណៈៈទទពពលលខខ  លលពពិិ

ននិិតតយយទទមមើើលលចចាាបប់់  ននិិង្ង្បបទទបបបបញ្ញ្ាាតតាាិិទាទាកក់់ទទង្ង្ននឹឹង្ង្  ីីធធលល៊ី៊ី   ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទធធែែើើ វវិិទទសាសាធធននកកមមាាចចាាបប់់ខខ  លលាាននម្រម្រសាសាបប់់  ននិិង្ង្បបទទង្ង្កកើើតតចចាាបប់់  

ឬឬសសាា ង្ង់់្ដាដាររចចាាបប់់  ខខ  លលាាននកាការរចចូូលលររួួមមពព៊ី៊ីម្រម្រគគបប់់ភាភាគគ៊ី៊ីពាពាកក់់ពព័័ននធធ។។  កាការរអអននុុវវតតាាចចាាបប់់ទទៅៅកកនន ុងុ្ង្តតាំាំបបនន់់ពពិិទទសសសសទទននេះេះ  គគួួររខខតត

ម្រម្រតតូូវវបាបាននខខកកលលមមអអបបខខននាាមមទទទទៀៀតត  តាតាមមររយយៈៈកាការរទទផផទទររមមុុែែងាងាររខខ  លលបាបាននកកាំាំណណតត់់ោោ៉ា៉ា ង្ង្ចចាាសស់់ទទៅៅថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ររួួមម

ទាទាាំាំង្ង្ឃឃុុាំាំ//សសងាងាកក តត់់។។  

▪ ម្រម្រកកសសួួង្ង្ទទររៀៀបបចចាំាំខខ  នន  ីី  ននគគររូូបបនន៊ី៊ីយយកកមមាា   ននិិង្ង្សសាំាំណណង្ង់់្  ម្រម្រកកសសួួង្ង្មមោោននផផទទ   ននិិង្ង្ររ  ាាបាបាលលថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ម្រម្រតតូូវវបបននាាពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្

យយននាាកាការរសសុុររិិទទោោ  ីី  ននននម្រម្រកកុុមមកាការរងាងាររទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយវវិិវាវាទទ  ីីធធលល៊ី៊ី   ឱ្ឱ្យយកាកានន់់ខខតតាាននម្រម្របបសសិិទទធធភាភាពព  តាតាមមររយយៈៈកាការរផផាាលល់់ធធននធាធានន

ម្រម្រគគបប់់ម្រម្រររនន់់  ននិិង្ង្ជជំំររុុញញឱ្ឱ្យយាាននកាការរទទសសុុើើ បបអអទទង្ង្កកតតននូូវវរារាលល់់កកររណណ៊ី៊ី ជជទទាាលល េះេះនន៊ី៊ីមមួួយយៗៗ។។  

▪ រារាជជររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកមមពព ុជុាជាគគួួររខខតតពពិិចចររណ្តណ្តទទររៀៀបបចចាំាំទទររលលននទទោោបាបាយយជាជាតតិិសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីសសាំាំណណង្ង្សសមមររមមយយ  ននិិង្ង្លលាំាំទទៅៅឋាឋាននសសមម

ររមមយយ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយផផលលបប៉ា៉ាេះេះពាពាលល់់ននននគគទទម្រម្រាាង្ង្អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ទាទាាំាំង្ង្ឯឯកកជជនន  ននិិង្ង្សាសាធាធាររណណៈៈ  ទទ  ើើមមបប៊ី៊ីបបាំាំទទពពញញតតម្រម្រមមូូវវកាការរ

អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍទទសស  ាាកកិិចចចច ររបបសស់់ម្រម្របបទទទទសស  ទទដាដាេះេះម្រម្រសាសាយយបបញ្ញញ្ញាា ខខ  លលកកាំាំពពុុង្ង្ទទកកើើតតាានន  ននិិង្ង្សសទទម្រម្រមមចចបាបាននននូូវវទទររលលទទៅៅអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍ

ម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ីររភាភាពពទទៅៅកកមមពព ុជុាជា។។ 
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៣. សេចក្តីេននិោឋ ន និងអនុស្ថេន៍ 79 
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៣.២ អនសុាសន៍ 83 
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ពាក្យេសងេប និងអក្សរកាត់្  

 

AAWWGG  ម្រកុមការងារកសិកមានិង្ទឹក 

AASSDDPP  ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  

AADDBB  ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  

AAPPII  វិទាសាា នទរលនទោបាយ និង្តស ូ មតិ 

AASSEEAANN  សាគមម្របជាជាតិអាសុ៊ីអាទគនយ៍ 

BBWWGG  ម្រកុមការងារលវិកា 

CCCC  ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  

CCFF  ស គមន៍នម្រពទឈើ  

CCIIPP  ខផនការវិនិទោគឃុាំ  

CCPPAA  ស គមន៍តាំបន់ការពារ 

CCSSOOss  អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល 

CCSSDDGGss  ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា 

CCCCCC  គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុជា 

CCPPDDDD  សមព័នធភាពជាន គូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិបទតយយ 

CCHHRRAACC  អង្គការសមព័នធភាពការពារសិទធិ មនុសេកមព ុជា 

CCOOMMFFRREELL  គណៈកាា ធិការទ ើមប៊ីការទបាេះទឆ្ន តទដាយទសរ៊ីនិង្យុតាិធម៌ទៅកមព ុជា 

CCRRCC  អង្គការសមពនធសិទធិ កុារកមព ុជា 

CCTTPP  កមា វិធ៊ីទផទរសាច់ម្របាក់ 

DDPPss  ន គូអភិវឌ្ឍន៍ 

DDWWGG  ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  

EEUU  ស ភាពអឺុរ៉ាុប 

EEBBAA  អែ៊ី ៗម្រគប់ោ៉ា ង្ទលើកខលង្ខតអាវុធ 

FFDDII  ការវិនិទោគទដាយផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទស 

FFAAOO  អង្គការទសបៀង្អាោរនិង្កសិកមា  

GGDDPP  ផលិតផលកន ុង្ម្រសុកសរុប 

HHAACCCC  គណៈកាា ធិការសម្រមបសម្រមួលសកមាភាពសុែភាព 
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ពាក្យេសងេប និងអក្សរកាត់្  

 

AAWWGG  ម្រកុមការងារកសិកមានិង្ទឹក 

AASSDDPP  ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  

AADDBB  ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  

AAPPII  វិទាសាា នទរលនទោបាយ និង្តស ូ មតិ 

AASSEEAANN  សាគមម្របជាជាតិអាសុ៊ីអាទគនយ៍ 

BBWWGG  ម្រកុមការងារលវិកា 

CCCC  ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  

CCFF  ស គមន៍នម្រពទឈើ  

CCIIPP  ខផនការវិនិទោគឃុាំ  

CCPPAA  ស គមន៍តាំបន់ការពារ 

CCSSOOss  អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល 

CCSSDDGGss  ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា 

CCCCCC  គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុជា 

CCPPDDDD  សមព័នធភាពជាន គូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិបទតយយ 

CCHHRRAACC  អង្គការសមព័នធភាពការពារសិទធិ មនុសេកមព ុជា 

CCOOMMFFRREELL  គណៈកាា ធិការទ ើមប៊ីការទបាេះទឆ្ន តទដាយទសរ៊ីនិង្យុតាិធម៌ទៅកមព ុជា 

CCRRCC  អង្គការសមពនធសិទធិ កុារកមព ុជា 

CCTTPP  កមា វិធ៊ីទផទរសាច់ម្របាក់ 

DDPPss  ន គូអភិវឌ្ឍន៍ 

DDWWGG  ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  

EEUU  ស ភាពអឺុរ៉ាុប 

EEBBAA  អែ៊ី ៗម្រគប់ោ៉ា ង្ទលើកខលង្ខតអាវុធ 

FFDDII  ការវិនិទោគទដាយផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទស 

FFAAOO  អង្គការទសបៀង្អាោរនិង្កសិកមា  

GGDDPP  ផលិតផលកន ុង្ម្រសុកសរុប 

HHAACCCC  គណៈកាា ធិការសម្រមបសម្រមួលសកមាភាពសុែភាព 
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HHDDII  សនទសេន៍អភិវឌ្ឍន៍មនុសេ 

HHIICC  ម្របទទសខ លានចាំណូលកម្រមិតែពស់ 

IIPP  ជនជាតិទ ើមភាគតិច 

IILLOO  អង្គការអនារជាតិខាង្ការងារ 

IICCTT  ទាំនាក់ទាំនង្និង្ព័ត៌ានវិទា 

IIRR44  ប ិវតា ន៍ឧសា ៍កមា៤.០ 

LLAANNGGOO  WWGG  ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីចាប់សាគមអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល 

LLAAHHRRiiNN  បណ្តា ញសិទធិលាំទៅឋាននិង្ ីធល៊ី  

MMAAFFFF  ម្រកសួង្កសិកមា  រុកាខ ម្របាញ់និង្ទនសាទ 

MMIISSTTII  ម្រកសួង្ឧសា កមា  វិទាសាស្រសា  បទចចកវិទា និង្នវានុវតា ន៍ 

MMOOPP  ម្រកសួង្ខផនការ 

MMOOEEYYSS  ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា 

MMEEFF  ម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ 

MMOOII  ម្រកសួង្មោនផទ  

MMOOHH  ម្រកសួង្សុខាភិបាល 

MMOOWWAA  ម្រកសួង្កិចចការនារ៊ី 

MMOOMMEE  ម្រកសួង្ខរ៉ា និង្ថ្នមពល 

MMOOTT  ម្រកសួង្ទទសចរណ៍ 

MMOOPPTT  ម្រកសួង្នម្របសណ៊ី យ៍និង្ទូរគមនាគមន៍ 

MMOOSSVVYY  ម្រកសួង្សង្គមកិចច  និង្យុវន៊ីតិសមបទា 

MMOOLLVVTT  ម្រកសួង្ការងារ និង្បណា ុេះបណ្តា លវិជាជ ជីវៈ 

MMLLMMUUPPCC  ម្រកសួង្ទរៀបចាំខ ន ី នគរូបន៊ីយកមា  និង្សាំណង់្ 

MMOOCC  ម្រកសួង្ពាណិជជកមា  

MMOOEE  ម្រកសួង្បរិសាា ន 

MMOOPPWWTT  ម្រកសួង្សាធារណៈការ និង្ ឹកជញ្ជូន 

MMUUSSEEFFOO  សនាិសុែទសបៀង្ និង្អាោរូបតាមាព ុវិស័យ 

NNSSDDPP  ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

NNGGOO  អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល 
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NNGGOOFF  ទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី កមព ុជា 

NNEECCAA  សមព័នធអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលទ ើមប៊ីការខម្របម្របួលអាកាសធាតុនិង្បរិសាា ន 

NNSSLLAA  សាោជាតិសម្រាប់អាជាា ធម៍មូលដាា ន 

NNEEPP  អង្គការភាពជាន គូអប់រាំននអង្គការទម្រៅរដាា ភិបាល 

NNIIRRDDIIRR  វិទាសាា នជាតិសម្រាប់ទាំនាក់ទាំនង្អនារជាតិនិង្ការទូត 

NNIISS  វិទាសាា នជាតិសាិ តិ 

NNCCDDDD  គណៈកាា ធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិបទតយយទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ 

NNSSSSFF  ទបឡាជាតិសនាិសុែសង្គម 

OOEECCDD  អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិង្កិចចស ម្របតិបតាិការទស ាកិចច   

RRSS  IIVV  យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ 

RRAACC  រាជបណឌិ តយសភាកមព ុជា 

RRGGCC  រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា 

SSMMEEss  ស ម្ររសខាន តតូចនិង្មធយម 

SSEEDDPP  ខផនការអភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចចសង្គម 

SSWWGG  ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម 

SSDDGGss  ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព 

SSOOPPss  ន៊ីតិវិធ៊ី ម្របតិបតាិការតាមសា ង់្ដារ 

TTWWGG  ម្រកុមការងារបទចចកទទស 

TTIICC  អង្គការតាល ភាពអនារជាតិកមព ុជា 

TTWWGG--SSPPFFSSNN  ម្រកុមការងារបទចចកទទសសា៊ី ព៊ីកិចចរាំពារសង្គម សនាិសុែទសបៀង្ និង្អាោរូបតាមា  

UUNNEESSCCOO  អង្គការស ម្របជាជាតិសាំរាប់ការអប់រាំ វិទាសាស្រសា  និង្វបបធម៌ 

UUNNIICCEEFF  មូលនិធិអង្គការស ម្របជាជាតិទ ើមប៊ីកុារ 

UUMMIICC  ម្របទទសខ លានចាំណូលកម្រមិតមធយម 

WWGG  ម្រកុមការងារ 

WWHHOO  អង្គការសុែភាពពិភពទោក 

YYCCCC  ម្រកុមម្របឹកាយុវជនកមព ុជា 

YYRRDDPP  កមា វិធ៊ីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន 
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NNGGOOFF  ទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី កមព ុជា 

NNEECCAA  សមព័នធអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលទ ើមប៊ីការខម្របម្របួលអាកាសធាតុនិង្បរិសាា ន 

NNSSLLAA  សាោជាតិសម្រាប់អាជាា ធម៍មូលដាា ន 

NNEEPP  អង្គការភាពជាន គូអប់រាំននអង្គការទម្រៅរដាា ភិបាល 

NNIIRRDDIIRR  វិទាសាា នជាតិសម្រាប់ទាំនាក់ទាំនង្អនារជាតិនិង្ការទូត 

NNIISS  វិទាសាា នជាតិសាិ តិ 

NNCCDDDD  គណៈកាា ធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិបទតយយទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ 

NNSSSSFF  ទបឡាជាតិសនាិសុែសង្គម 

OOEECCDD  អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិង្កិចចស ម្របតិបតាិការទស ាកិចច   

RRSS  IIVV  យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ 

RRAACC  រាជបណឌិ តយសភាកមព ុជា 

RRGGCC  រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា 

SSMMEEss  ស ម្ររសខាន តតូចនិង្មធយម 

SSEEDDPP  ខផនការអភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចចសង្គម 

SSWWGG  ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម 

SSDDGGss  ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព 

SSOOPPss  ន៊ីតិវិធ៊ី ម្របតិបតាិការតាមសា ង់្ដារ 

TTWWGG  ម្រកុមការងារបទចចកទទស 

TTIICC  អង្គការតាល ភាពអនារជាតិកមព ុជា 

TTWWGG--SSPPFFSSNN  ម្រកុមការងារបទចចកទទសសា៊ី ព៊ីកិចចរាំពារសង្គម សនាិសុែទសបៀង្ និង្អាោរូបតាមា  

UUNNEESSCCOO  អង្គការស ម្របជាជាតិសាំរាប់ការអប់រាំ វិទាសាស្រសា  និង្វបបធម៌ 

UUNNIICCEEFF  មូលនិធិអង្គការស ម្របជាជាតិទ ើមប៊ីកុារ 

UUMMIICC  ម្របទទសខ លានចាំណូលកម្រមិតមធយម 

WWGG  ម្រកុមការងារ 

WWHHOO  អង្គការសុែភាពពិភពទោក 

YYCCCC  ម្រកុមម្របឹកាយុវជនកមព ុជា 

YYRRDDPP  កមា វិធ៊ីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន 
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១. សេចក្តី សផតើម 

ទសេនៈវិស័យននការអភិវឌ្ឍរបស់កមព ុជាសម្រាប់សង្គមរ៊ីកចទម្រមើន ម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព។ 

“មិនទុកនរណ្តាន ក់ទចល” គឺជាទរលការណ៍សាំខាន់មួយ ទ ើមប៊ីបទង្កើនសុែុាលភាពម្របជាជន និង្ពម្រងឹ្ង្សាមគគ៊ីភាព

ជាតិ។ សនាិភាព សាិ រភាព និង្កាំទណើ នម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្សមធម៌ គឺជាមូលដាា នម្រគឹេះកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិសម

ភាពទស ាកិចចសង្គម សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ និង្ឱ្កាសទស ាកិចច។ រដាា ភិបាលបានផា ួចទផាើមខផនការអភិវឌ្ឍន៍ម្របកប

ទដាយម ិចឆិតា ទ ើមប៊ីខម្របកាល យកមព ុជាទៅជាម្របទទសខ លានចាំណូលែពស់ទៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 

កមព ុជាានបលង់្ទមមួយ ទ ើមប៊ីខណនាាំសកមាភាពជំរុញការអភិវឌ្ឍសាំទៅកាល យជាម្របទទស ខ លានចាំណូល

មធយមកម្រមិតែពស់ទៅឆ្ន ាំ២០៣០។ យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤គឺជារទបៀបវារៈនទោបាយ ៏សាំខាន់របស់

រាជរដាា ភិបាលននន៊ីតិកាលទ៊ី៦ននរ ាសភា។ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩– ២០២៣ ម្រតូវ

បានទរៀបចាំទ ើង្សម្រាប់ការអនុវតា យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ទម្រកាមការ ឹកនាាំរបស់ម្រកសួង្ខផនការ(MoP) និង្កិចចស 

ការព៊ីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាាំង្អស់។ ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បានកាំណត់នូវអាទិភាព សូចនាករ និង្ទពលទវោ 

និង្ឧបករណ៍ម្រតួតពិនិតយ ទ ើមប៊ីធានាម្របសិទធភាព និង្សកាិសិទធភាពននសាា ប័នសាធារណៈនិង្ការម្រគប់ម្រគង្ធនធានខ ល

រួមចាំខណក ល់ការសទម្រមចបាននូវការអភិវឌ្ឍម្របកប ទដាយ ច៊ីរភាពទៅកមព ុជា។ 

ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ម្រតូវបានដាក់ឱ្យ ំទណើ រការ ទ ើមប៊ីតាមដាន និង្វាយតនមលការអនុវតា  

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ វាគឺជា ំទណើ រការននការពិនិតយ

ទ ើង្វិញនូវភាពទជាគជ័យ បញ្ញា ម្របឈម និង្ទមទរៀនខ លទទួលបានព៊ីការសទម្រមចបាននូវការអភិវឌ្ឍជាតិ ទ ើមប៊ីផា

ល់នូវព័ត៌ានខ លានម្របទោជន៍ និង្គុណភាពសម្រាប់ការសទម្រមចចិតា  និង្ទរលបាំណង្ននការទទួលែុសម្រតូវ។ 

ការម្តួ្ត្ពិនិត្យពាក់្ក្ណ្តត លអាណត្តិ ននថ្ផនការយុទ្ធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ 

ទៅឆ្ន ាំ២០២១ ទម្រកាមការ ឹកនាាំ និង្សម្រមបសម្រមួលរបស់ម្រកសួង្ខផនការ (MoP) រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាទធែើការ

ម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទដាយខផអកទលើផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺ្រាតតាតកូ

វី -១៩។ ទរលទៅចមបង្របស់ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទផ្ទា តទលើកាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព 

ទ ើមប៊ីកសាង្មូលដាា នម្រគឹេះទឆ្ព េះទៅរកការសទម្រមចបាននូវចកខ ុវិស័យកមព ុជាឆ្ន ាំ២០៥០។ ខផនការទនេះានទរលបាំណង្

ជំរុញ និង្ពិនិតយទមើលការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាមរយៈការ ឹកនាាំនទោបាយ ការខណនាាំ និង្អនុ

សាសន៍ទលើកមា វិធ៊ីសាំខាន់ៗខ លរួមចាំខណកទដាយផ្ទទ ល់ ល់ទិសទៅយុទធសាស្រសា របស់ ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ និង្វឌ្ឍនភាពទឆ្ព េះទៅរកចាំណុចទៅននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ការសទម្រមចបាននូវចាំណុចទៅនិង្

សូចនាករននទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា (CSDGs)។ 
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ភាពជាន គូព ុភាគ៊ី គឺជាវិធ៊ីសាស្រសា  ៏សាំខាន់ទ ើមប៊ីធានាបាននូវភាពទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននទៅកនងុ្

ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ វិធ៊ីសាស្រសា ទនេះជាធមាតាម្របមូលផា ុាំតួអង្គ

មកព៊ីរាជរដាា ភិបាល ន គូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និង្សង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការស ការរន កន ុង្ន័យសាា បនាទឆ្ព េះទៅ

សទម្រមចបាននូវខផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ រាជរដាា ភិបាលចត់វិធានការោ៉ា ង្មឺុង្ា៉ា ត់ រួមទាាំង្ការបទង្កើតសមតាភាព និង្

យនាការនានាទ ើមប៊ីទបើកលាំ ពលរ ា  និង្បរិោកាសខ លអាចឱ្យមនុសេម្រគប់រូបអាចចូលរួមកន ុង្ភាពជាន គូបាន។ 

េងគមេីុវិល និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យពាក់្ក្ណ្តត លអាណត្តិ ននថ្ផនការយុទ្ធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ឆ្ន ំ 

២០១៩- ២០២៣ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ចូលរួមោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការបញ្ចុេះបញ្ច ូលអនកទធែើ ទរលនទោបាយ ឱ្យទទួលែុសម្រតូវ

ចាំទពាេះការទបាជាា ចិតា ខ លពួកទគបានទធែើកន ុង្លកខណៈទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននកន ុង្ ំទណើ រការម្រតួតពិនិតយ និង្

វាយតនមល។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល បានបងាា ញព៊ីបាំណង្ម្របាថ្នន ចង់្ចូលរួមោ៉ា ង្សកមាទៅកន ុង្ ំទណើ រការទាាំង្មូលកន ុង្

សិកាខ សាោពិទម្ររេះទោបល់តាមអនឡាញ សា៊ី ព៊ីការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ  ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ២០១៩-២០២៣ ខ លទរៀបចាំរួមរន អង្គការCCC និង្NGOF។ អង្គការCCC និង្NGOF បានសម្រមបសម្រមួលអង្គការ

មិនខមនរដាា ភិបាល និង្បណ្តា ញខ លានសាជិកភាព ទ ើមប៊ីម្របមូលនិង្បញ្ជូនធាតុចូល និង្អនុសាសន៍ខ ល ល្ ុេះ

បញ្ញច ាំង្ព៊ីការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទៅម្រកសួង្ខផនការ ម្រកសួង្សាា ប័ន ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្ទ៊ីភាន ក់ងារ

អង្គការស ម្របជាជាតិទៅកមព ុជា។ 

 សង្គមសុ៊ី វិល ានលាំ ែលេះទ ើមប៊ីទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរាជរដាា ភិបាល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀត

ទាក់ទង្នឹង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា (គ.អ.ច

.ក) ជាពិទសសតាមរយៈយនាការម្រកុមការងារបទចចកទទស (TWGs)។ អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលខ លជាអង្គការ

សាជិកភាព សាំខាន់ៗចាំនួនព៊ីររួមាន៖ គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមពជុា(CCC) និង្ទវទិកាននអង្គការមិន

ខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ី កមព ុជា (NGOF) ខ លអង្គការទាាំង្ព៊ីរគឺជាអង្គការខ លានសាជិកម្រកុមការងារ (WG) តាមវិស័

យ។ ម្រកុមការងារនិង្ បណ្តា ញសាំខាន់ៗចាំនួន៨ខ លសម្រមបសម្រមួលទដាយអង្គការ NGOF រួមាន៖បណ្តា ញសិទធិ  ីធល៊ី  

និង្លាំទៅដាា ន (LAH-RiN) បណ្តា ញអភិបាលកិចចនម្រពទឈើ  (N4F) បណ្តា ញអភិបាលកិចច ទឹក (WATNET) បណ្តា ញ

កសិកមានិង្ទឹក (AWG) និង្ម្រកុមការងារចូលរួមវិស័យឯកជន (PWG) ម្រកុមការងារបរិសាា ននិង្ការខម្របម្របួលអាកាស

ធាតុ (NECA) ម្រកុមការងារលវិកាជាតិ (BWG) ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  (DWG) ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម 

(SWG) ម្រកុមការងារចាប់សាគមនិង្អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល(LANGOWG) ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការបង់្ពនធ(TWG) 

និង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀតខ លានតួនាទ៊ីសាំខាន់កន ុង្ការទរៀបចាំរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗសម្រាប់ម្របទទស រួម

ទាាំង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី16 

ភាពជាន គូព ុភាគ៊ី គឺជាវិធ៊ីសាស្រសា  ៏សាំខាន់ទ ើមប៊ីធានាបាននូវភាពទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននទៅកនងុ្

ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ វិធ៊ីសាស្រសា ទនេះជាធមាតាម្របមូលផា ុាំតួអង្គ

មកព៊ីរាជរដាា ភិបាល ន គូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និង្សង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការស ការរន កន ុង្ន័យសាា បនាទឆ្ព េះទៅ

សទម្រមចបាននូវខផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ រាជរដាា ភិបាលចត់វិធានការោ៉ា ង្មឺុង្ា៉ា ត់ រួមទាាំង្ការបទង្កើតសមតាភាព និង្

យនាការនានាទ ើមប៊ីទបើកលាំ ពលរ ា  និង្បរិោកាសខ លអាចឱ្យមនុសេម្រគប់រូបអាចចូលរួមកន ុង្ភាពជាន គូបាន។ 

េងគមេីុវិល និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យពាក់្ក្ណ្តត លអាណត្តិ ននថ្ផនការយុទ្ធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ឆ្ន ំ 

២០១៩- ២០២៣ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ចូលរួមោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការបញ្ចុេះបញ្ច ូលអនកទធែើ ទរលនទោបាយ ឱ្យទទួលែុសម្រតូវ

ចាំទពាេះការទបាជាា ចិតា ខ លពួកទគបានទធែើកន ុង្លកខណៈទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននកន ុង្ ំទណើ រការម្រតួតពិនិតយ និង្

វាយតនមល។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល បានបងាា ញព៊ីបាំណង្ម្របាថ្នន ចង់្ចូលរួមោ៉ា ង្សកមាទៅកន ុង្ ំទណើ រការទាាំង្មូលកន ុង្

សិកាខ សាោពិទម្ររេះទោបល់តាមអនឡាញ សា៊ី ព៊ីការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ  ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ២០១៩-២០២៣ ខ លទរៀបចាំរួមរន អង្គការCCC និង្NGOF។ អង្គការCCC និង្NGOF បានសម្រមបសម្រមួលអង្គការ

មិនខមនរដាា ភិបាល និង្បណ្តា ញខ លានសាជិកភាព ទ ើមប៊ីម្របមូលនិង្បញ្ជូនធាតុចូល និង្អនុសាសន៍ខ ល ល្ ុេះ

បញ្ញច ាំង្ព៊ីការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទៅម្រកសួង្ខផនការ ម្រកសួង្សាា ប័ន ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្ទ៊ីភាន ក់ងារ

អង្គការស ម្របជាជាតិទៅកមព ុជា។ 

 សង្គមសុ៊ី វិល ានលាំ ែលេះទ ើមប៊ីទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរាជរដាា ភិបាល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀត

ទាក់ទង្នឹង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា (គ.អ.ច

.ក) ជាពិទសសតាមរយៈយនាការម្រកុមការងារបទចចកទទស (TWGs)។ អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលខ លជាអង្គការ

សាជិកភាព សាំខាន់ៗចាំនួនព៊ីររួមាន៖ គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមពជុា(CCC) និង្ទវទិកាននអង្គការមិន

ខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ី កមព ុជា (NGOF) ខ លអង្គការទាាំង្ព៊ីរគឺជាអង្គការខ លានសាជិកម្រកុមការងារ (WG) តាមវិស័

យ។ ម្រកុមការងារនិង្ បណ្តា ញសាំខាន់ៗចាំនួន៨ខ លសម្រមបសម្រមួលទដាយអង្គការ NGOF រួមាន៖បណ្តា ញសិទធិ  ីធល៊ី  

និង្លាំទៅដាា ន (LAH-RiN) បណ្តា ញអភិបាលកិចចនម្រពទឈើ  (N4F) បណ្តា ញអភិបាលកិចច ទឹក (WATNET) បណ្តា ញ

កសិកមានិង្ទឹក (AWG) និង្ម្រកុមការងារចូលរួមវិស័យឯកជន (PWG) ម្រកុមការងារបរិសាា ននិង្ការខម្របម្របួលអាកាស

ធាតុ (NECA) ម្រកុមការងារលវិកាជាតិ (BWG) ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  (DWG) ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម 

(SWG) ម្រកុមការងារចាប់សាគមនិង្អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល(LANGOWG) ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការបង់្ពនធ(TWG) 

និង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀតខ លានតួនាទ៊ីសាំខាន់កន ុង្ការទរៀបចាំរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗសម្រាប់ម្របទទស រួម

ទាាំង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា។ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី17 

 ទពលខ លសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានទគរួមបញ្ចលូ ទនាេះអនករាល់រន ទទួលបានអតា ម្របទោជន៍ទាាំង្អស់រន ។ អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលទ ើរតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីវឌ្ឍនភាព និង្សមិទធផល ក៏ ូចជាបញ្ញា ម្របឈមននការអនុវតា

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិឆ្ន ាំ២០២១ ទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា។

សង្គមសុ៊ី វិលានតួនាទ៊ីសាំខាន់ខាល ាំង្ណ្តស់ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទ ើមប៊ី ធានាឱ្យានការចូលរួម និង្

ភាពជាន គូជាមួយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់លាំ ពលរ ា  និង្បរិសាា នជំរុញ ទដាយធានាបាននូវ

ភាពទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននទៅកន ុង្ ំទណើ រការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសា

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ កន ុង្សាា រត៊ី ននកិចច ម្រពមទម្រពៀង្រួមសា៊ី ព៊ី “មិនទុកនរណ្តាន ក់ទចល” អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលគួរខតចូលរួម

ោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធជាមួយរាជរដាា ភិបាល និង្អនកពាក់ព័នធ នទទទៀតកន ុង្ ំទណើ រការពិនិតយទ ើង្វិញ និង្យនាការផាល់មតិ។ 

កន ុង្ន័យទនេះទ ើមប៊ីនាាំមកនូវសាំទ ង្របស់សង្គមសុ៊ី វិលទៅកមព ុជា គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុជា 

(CCC) និង្ទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ីកមព ុជា (NGOF) បទង្កើតគាំនិតផា ួចទផាើមរួមរន មួយទ ើមប៊ីធានាឱ្យាន

ការចូលរួមព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លននការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកន ុង្

ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

១.១. សោលបំណង និងវិស្ថលភាព 

◊ ទ ើមប៊ីវាយតនមល  និង្កាំណត់សមិទធផលសាំខាន់ៗ និង្បញ្ញា ម្របឈមននវិស័យនានាទដាយខផអកទលើសូចនាករ និង្

ការវិភាគតនមល  និង្អតា ម្របទោជន៍ (ម្របសិទធភាព និង្ស័កាសិទធភាព)៖ តាល ភាព និង្គណទនយយភាពព៊ីអង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលទៅកមព ុជា កន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិសា៊ី ព៊ីការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិទៅកមព ុជា។ និង្ 

◊ ទ ើមប៊ីបញ្ចប់ការបូកបញ្ចូលនូវធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលតាមរយៈការសម្រមបសម្រមួលអង្គការសង្គម

សុ៊ី វិលខ លទធែើការតាមវិស័យ្នមុែទគទ ើមប៊ីខចករាំខលកការរកទឃើញរបស់ពួកទគទលើសូចនាករម្របធាន

បទ សកមាភាពទរលទៅ តាមវិស័យនានា និង្បញ្ញា ម្របឈមទាាំង្ឡាយ ទ ើមប៊ីអនុម័តអាទិភាពជាយុទធសាស្រសា

របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ការទ ល្ើយតបជាសមូ ភាពសម្រាប់ការអនុវតាបខនាមទទៀតននខផនការយុទធ

សាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទៅកមព ុជាទដាយខផអកទលើផលប៉ាេះពាល់ននការរ៊ីកតាតននជំងឺ្កូវី -១៩ជាមូលដាា ន។ 

ការពិនិតយទ ើង្វិញទនេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្វិសាលភាព ននម្រកបែ័ណឌ ខ លានម្រសាប់ននខផនការជាតិរបស់

ម្របទទសកមព ុជា រួមានខផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិតាមវិស័យ ម្រកបែ័ណឌ ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា

២០១៦-២០៣០ ទសេនៈវិស័យកមព ុជា២០៥០ ការទបាជាា ចិតា របស់កមព ុជាទ ើមប៊ីការអភិវឌ្ឍសកល សូចនាករខ លាន

ការម្រតួតពិនិតយរួមរន  (JMIs), ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ និង្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននខផន

ការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ការពិភាកាជាបនាបនាទ ប់របស់ថ្នន ក់ ឹកនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសា៊ី ព៊ីការទធែើបចច ុបបននភាព

ននការពិនិតយទ ើង្វិញពាក់កណ្តា លអាណតាិ នូវវឌ្ឍនភាពននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ធាតុចូលតាមវិស័

យ ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈមនានា ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ទនេះ។ សិកាខ សាោពិទម្ររេះ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី18 

ទោបល់ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្តាមរយៈអនឡាញនិង្ោ៉ា ង្ជាក់ខសា ង្ ទ ើមប៊ីបងាា ញតារាង្ា៉ា ម្រទ៊ីចសា៊ី ព៊ី

លទធផលននការពិនិតយទ ើង្វិញ និង្សម្រមបសម្រមួលសម្រាប់ការម្របមូលធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលទលើការ

ទផ្ទា តសាំខាន់នូវទិសទៅជាអាទិភាពសម្រាប់ពាក់កណ្តា លអាណតាិបនាទ ប់ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ

២០២១-២០២៣។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្តាំបន់ចាំនួនប៊ីម្រតូវបានខសែ ង្រកទ ើមប៊ីផាល់នូវធាតុចូលខផអកទលើភសា ុតាង្ទៅ

នឹង្សូចនាករសាំខាន់ៗទៅទម្រកាមធាតុផេាំន៊ីមួយៗននអាទិភាពទរលនទោបាយ រួមទាាំង្អភិបាលកិចចសន ូលននខផនការ

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ(RS)។ បណ្តា ទែតា ទៅកន ុង្តាំបន់ទាាំង្ប៊ីទនាេះរួមាន៖ 

i. ទែតា រតនៈគិរ៊ី មណឌ លគិរ៊ី តបូង្ឃា ុាំ  ម្រកទចេះ សទឹ ង្ខម្រតង្ 

ii. ទែតា ទសៀមរាប កាំពង់្ធាំ ម្រពេះវិោរ កាំពង់្ចម ឧតា រានជ័យ ទពាធិសាត់ បនាទ យានជ័យ បាត់ ំបង្ នប៉ាលិន 

កាំពង់្ឆ្ន ាំង្ កណ្តា ល នម្រពខវង្ សាែ យទរៀង្។ 

iii. ទែតា ម្រពេះស៊ី នុ កាំពត ទកាេះកុង្ ខកប តាខកវ និង្កាំពង់្សពឺ ។ 

 

១.២. វិធីស្ថស្តេត 

កាការរម្រម្របបមមូូលលទទិិនននននន័័យយម្រម្របបកកបបទទដាដាយយគគុុណណភាភាពពពព៊ី៊ីអអននកកផផាាលល់់ពព័័តត៌៌ាាននសសាំាំខាខានន់់ៗៗ៖ ការពិនិតយទ ើង្វិញបានបង្កប់នូវ

សាំណ្តកគាំរូខ លានទរលបាំណង្ទ ើមប៊ីទទួលបានព័ត៌ានព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលជាតិ និង្អនារជាតិចាំនួនជាង្

១០០ ខ លបាននិង្កាំពុង្ទ ើរតួោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការរួមចាំខណកកន ុង្ការអនុវតា  តាមដាន និង្វាយតនមល  ខផនការយុទធសា

ស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។ តួអង្គនានារួមានសាជិកម្រកុមការងារបទចចកទទសទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល

របស់ អង្គការNGOF និង្ CCC ។ជាលទធផល ធាតុចូលបឋមម្រតូវបានពិភាកាបខនាមជាមួយថ្នន ក់ ឹកនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី

វិល ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្ម្រកុមការងារអនារម្រកសួង្។ 

សាំណ្តកគាំរូខ លានទរលបាំណង្តម្រមូវឱ្យ 'ភាគ៊ីពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ' ខ លម្រតូវបាន កទចញព៊ីការយល់ទឃើញ

ខ លបានទសនើ ទ ើង្អាំព៊ីភាពពាក់ព័នធ ទ ើមប៊ីចូលរួមទដាយសា័ ម្រគចិតាកន ុង្ការផាល់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗ។ ទលើសព៊ីទនេះ ធាតុ

ចូលរបស់អនកផាល់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗម្រតូវបានម្របមូលទៅទលើ ម្របភពភសា ុតាង្ ទពាលគឺ របាយការណ៍ និង្ករណ៊ី សិកា 

និង្ព័ត៌ានតាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺណិត។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធឬតួអង្គនានាម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទដាយខផអកទលើការសនាត់ថ្នពួកទគ

ានចាំទណេះ ឹង្ និង្បទពិទសាធន៍កន ុង្ការចូលរួម ការទធែើ ខផនការ ការអនុវតា  ការម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលខផនការយុទធ

សាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ការទម្រជើសទរើសទនេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទៅតាមកម្រមិតននការចូលរួមរបស់ពួកទគជាមួយកម្រមិត

ការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឬកម្រមិតទរលនទោបាយ ទដាយធានាឱ្យានតាំណ្តង្ម្រគប់ម្ររន់នន

តាំបន់អាទិភាពននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ខ លសមម្រសបទដាយពួកទគទាាំង្ទនាេះ។ បញ្ជ៊ីរាយនាមអនកផាល់

ព័ត៌ានសាំខាន់ៗខាង្ទម្រកាមម្រតូវបានទសនើ ទ ើង្ទដាយអង្គការ NGOF និង្ CCC ទ ើមប៊ីផាល់ធាតុចូលតាមខផនកន៊ីមួយៗនន

អាទិភាពទរលនទោបាយ រួមទាាំង្ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  និង្បរិោកាសទូទៅសម្រាប់ការអនុវតា យុទធ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី18 

ទោបល់ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្តាមរយៈអនឡាញនិង្ោ៉ា ង្ជាក់ខសា ង្ ទ ើមប៊ីបងាា ញតារាង្ា៉ា ម្រទ៊ីចសា៊ី ព៊ី

លទធផលននការពិនិតយទ ើង្វិញ និង្សម្រមបសម្រមួលសម្រាប់ការម្របមូលធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលទលើការ

ទផ្ទា តសាំខាន់នូវទិសទៅជាអាទិភាពសម្រាប់ពាក់កណ្តា លអាណតាិបនាទ ប់ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ

២០២១-២០២៣។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្តាំបន់ចាំនួនប៊ីម្រតូវបានខសែ ង្រកទ ើមប៊ីផាល់នូវធាតុចូលខផអកទលើភសា ុតាង្ទៅ

នឹង្សូចនាករសាំខាន់ៗទៅទម្រកាមធាតុផេាំន៊ីមួយៗននអាទិភាពទរលនទោបាយ រួមទាាំង្អភិបាលកិចចសន ូលននខផនការ

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ(RS)។ បណ្តា ទែតា ទៅកន ុង្តាំបន់ទាាំង្ប៊ីទនាេះរួមាន៖ 

i. ទែតា រតនៈគិរ៊ី មណឌ លគិរ៊ី តបូង្ឃា ុាំ  ម្រកទចេះ សទឹ ង្ខម្រតង្ 

ii. ទែតា ទសៀមរាប កាំពង់្ធាំ ម្រពេះវិោរ កាំពង់្ចម ឧតា រានជ័យ ទពាធិសាត់ បនាទ យានជ័យ បាត់ ំបង្ នប៉ាលិន 

កាំពង់្ឆ្ន ាំង្ កណ្តា ល នម្រពខវង្ សាែ យទរៀង្។ 

iii. ទែតា ម្រពេះស៊ី នុ កាំពត ទកាេះកុង្ ខកប តាខកវ និង្កាំពង់្សពឺ ។ 

 

១.២. វិធីស្ថស្តេត 

កាការរម្រម្របបមមូូលលទទិិនននននន័័យយម្រម្របបកកបបទទដាដាយយគគុុណណភាភាពពពព៊ី៊ីអអននកកផផាាលល់់ពព័័តត៌៌ាាននសសាំាំខាខានន់់ៗៗ៖ ការពិនិតយទ ើង្វិញបានបង្កប់នូវ

សាំណ្តកគាំរូខ លានទរលបាំណង្ទ ើមប៊ីទទួលបានព័ត៌ានព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលជាតិ និង្អនារជាតិចាំនួនជាង្

១០០ ខ លបាននិង្កាំពុង្ទ ើរតួោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការរួមចាំខណកកន ុង្ការអនុវតា  តាមដាន និង្វាយតនមល  ខផនការយុទធសា

ស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។ តួអង្គនានារួមានសាជិកម្រកុមការងារបទចចកទទសទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល

របស់ អង្គការNGOF និង្ CCC ។ជាលទធផល ធាតុចូលបឋមម្រតូវបានពិភាកាបខនាមជាមួយថ្នន ក់ ឹកនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី

វិល ន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្ម្រកុមការងារអនារម្រកសួង្។ 

សាំណ្តកគាំរូខ លានទរលបាំណង្តម្រមូវឱ្យ 'ភាគ៊ីពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ' ខ លម្រតូវបាន កទចញព៊ីការយល់ទឃើញ

ខ លបានទសនើ ទ ើង្អាំព៊ីភាពពាក់ព័នធ ទ ើមប៊ីចូលរួមទដាយសា័ ម្រគចិតាកន ុង្ការផាល់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗ។ ទលើសព៊ីទនេះ ធាតុ

ចូលរបស់អនកផាល់ព័ត៌ានសាំខាន់ៗម្រតូវបានម្របមូលទៅទលើ ម្របភពភសា ុតាង្ ទពាលគឺ របាយការណ៍ និង្ករណ៊ី សិកា 

និង្ព័ត៌ានតាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺណិត។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធឬតួអង្គនានាម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទដាយខផអកទលើការសនាត់ថ្នពួកទគ

ានចាំទណេះ ឹង្ និង្បទពិទសាធន៍កន ុង្ការចូលរួម ការទធែើ ខផនការ ការអនុវតា  ការម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលខផនការយុទធ

សាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ការទម្រជើសទរើសទនេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទៅតាមកម្រមិតននការចូលរួមរបស់ពួកទគជាមួយកម្រមិត

ការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឬកម្រមិតទរលនទោបាយ ទដាយធានាឱ្យានតាំណ្តង្ម្រគប់ម្ររន់នន

តាំបន់អាទិភាពននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ខ លសមម្រសបទដាយពួកទគទាាំង្ទនាេះ។ បញ្ជ៊ីរាយនាមអនកផាល់

ព័ត៌ានសាំខាន់ៗខាង្ទម្រកាមម្រតូវបានទសនើ ទ ើង្ទដាយអង្គការ NGOF និង្ CCC ទ ើមប៊ីផាល់ធាតុចូលតាមខផនកន៊ីមួយៗនន

អាទិភាពទរលនទោបាយ រួមទាាំង្ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  និង្បរិោកាសទូទៅសម្រាប់ការអនុវតា យុទធ

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី19 

សាស្រសា ខ លជាខផនកសន ូលននយុទធសាស្រសា ។ ជាទូទៅ ានអាទិភាពទរលនទោបាយចាំនួនបួនសម្រាប់ខផនការយុទធសា

ស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ ខ លម្រតូវពិនិតយទ ើង្វិញទដាយអនុទោមតាមយុទធសាស្រសាចតុទកាណ។ 

 

តាតារារាង្ង្  ១១..២២..១១៖៖  បបញ្ញ្ជជ៊ី៊ីអអននកកផផាាលល់់ពព័័តត៌៌ាាននតាតាមមវវិិសស័័យយ  

វិេ័យ អងគការ 

ជំពូកទ៊ី៣៖ ម្រកបែ័ណឌ ា៉ា ម្រកូទស ា កិចចសម្រាប់ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-

២០២៣  
NGOF 

(ម្រកុមការងារ

លវិកា) 
៣.៣ ទរលនទោបាយ និង្ចាំណុចទៅសម្រាប់២០១៩-២០២៣ 

៣.៤ ទសេនៈវិស័យទស ាកិចច២០១៩-២០២៣  

ជំពូកទ៊ី  ៤៖ ទរលនទោបាយអាទិភាព និង្សកមាភាពសាំខាន់ៗ ២០១៩-២០២៣    

១. ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច ៖ សន ូលននយុទធសាស្រសាចតុទកាណ  

CCC, API, 

CPDD, 

CHRAC, 

COMFREL, 

TIC, SILAKA  

១.១. កាំខណទម្រមង់្សាា ប័ន និង្ការកសាង្សមតាភាព  

១.២. ការពម្រងឹ្ង្គណទនយយភាព និង្សុចរិតភាពកន ុង្រ ាបាលសាធារណៈ 

១.៣. ការពម្រងឹ្ង្ម្របសិទធភាពការងារ 

១.៤. ការពម្រងឹ្ង្អភិបាលកិចច វិស័យឯកជន 

២. បរិសាា នម្រគប ណា ប់សម្រាប់ការអនុវតា យុទធសាស្រសា   

២.១. សនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សង្គម 

២.២. បរិោកាសអាំទណ្តយផលសម្រាប់អាជីវកមា  ការវិនិទោគ និង្ការអភិវឌ្ឍ 

២.៣. ការពម្រងឹ្ង្ភាពជាាច ស់ និង្ភាពជាន គូកន ុង្ការអភិវឌ្ឍ និង្កិចចស ម្របតិបតាិការអនារ

ជាតិ 

២.៤. ការពម្រងឹ្ង្សមតាភាពរបស់កមព ុជា កន ុង្ការទលើកកមពស់បខនាមទទៀតនូវសា រណកមា

របស់ែលួនទៅកន ុង្ទស ាកិចចតាំបន់ និង្សកលទោក 

៣. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ    

៣.១. ការពម្រងឹ្ង្គុណភាពអប់រាំ វិទាសាស្រសា  និង្បទចចកវិទា 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី20 

វិេ័យ អងគការ 

៣.២. ការបណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស 

NEP, YRDP, 

NGOF (ម្រកុម

ការងារលវិកា) 

YCC  

៣.៣. ការទលើកកមពស់សុែភាពសាធារណៈ និង្អាោរូបតាមា  HACC  

៣.៤. ការខកលមអសមភាពទយនឌ័្រ និង្កិចចរាំពារសង្គម 

CRC, GADC, 

SILAKA, 

NGOF, 

Oxfam  

៤.ពិពិធកមាទស ាកិចច   
NGOF  

(ម្រកុមការងារ

លវិកាជាតិ និង្

អភិវឌ្ឍន៍

ម្របកបទដាយ

យុទធសាស្រសា )  

៤.១. ការខកលមអម្របព័នធភសា ុភារ និង្ការទលើកកមពស់ការ ឹកជញ្ជូន ថ្នមពល និង្ការតភាជ ប់ឌ្៊ី

ជីលល 

៤.២. ការអភិវឌ្ឍម្របភពសាំខាន់ៗ និង្លាី ននកាំទណើ នទស ាកិចច  

៤.៣ ការទរៀបចាំសម្រាប់ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី បួន 

៤.៤ ការទលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាររ និង្ ិរញ្ាវតា ុ 

៥. វិស័យឯកជន និង្ការអភិវឌ្ឍការងារ NGOF, YCC  

៥.១. ការអភិវឌ្ឍទ៊ីផារការងារ ស ជីព  

៥.២. ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម និង្ភាពជាស ម្រគិន   

៥.៣. ការទរៀបចាំ និង្ការអនុវតាភាពជាន គូឯកជនសាធារណៈ   

៥.៤. ការទលើកកមពស់ការម្របកួតម្របខជង្   

៦. ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព  NGOF និង្

ម្រកុមការងារ  ៦.១. ការទលើកកមពស់វិស័យកសិកមា1 និង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

                                                            
1 របាយការណ៍សិកាសា៊ី ព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីវឌ្ឍនភាព និង្បញ្ញា ម្របឈមននការអនុវតា ខផនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  (ASDP)២០១៩-២០២៣ បានទធែើ រួចទ ើយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី20 

វិេ័យ អងគការ 

៣.២. ការបណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស 

NEP, YRDP, 

NGOF (ម្រកុម

ការងារលវិកា) 

YCC  

៣.៣. ការទលើកកមពស់សុែភាពសាធារណៈ និង្អាោរូបតាមា  HACC  

៣.៤. ការខកលមអសមភាពទយនឌ័្រ និង្កិចចរាំពារសង្គម 

CRC, GADC, 

SILAKA, 

NGOF, 

Oxfam  

៤.ពិពិធកមាទស ាកិចច   
NGOF  

(ម្រកុមការងារ

លវិកាជាតិ និង្

អភិវឌ្ឍន៍

ម្របកបទដាយ

យុទធសាស្រសា )  

៤.១. ការខកលមអម្របព័នធភសា ុភារ និង្ការទលើកកមពស់ការ ឹកជញ្ជូន ថ្នមពល និង្ការតភាជ ប់ឌ្៊ី

ជីលល 

៤.២. ការអភិវឌ្ឍម្របភពសាំខាន់ៗ និង្លាី ននកាំទណើ នទស ាកិចច  

៤.៣ ការទរៀបចាំសម្រាប់ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី បួន 

៤.៤ ការទលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាររ និង្ ិរញ្ាវតា ុ 

៥. វិស័យឯកជន និង្ការអភិវឌ្ឍការងារ NGOF, YCC  

៥.១. ការអភិវឌ្ឍទ៊ីផារការងារ ស ជីព  

៥.២. ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម និង្ភាពជាស ម្រគិន   

៥.៣. ការទរៀបចាំ និង្ការអនុវតាភាពជាន គូឯកជនសាធារណៈ   

៥.៤. ការទលើកកមពស់ការម្របកួតម្របខជង្   

៦. ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព  NGOF និង្

ម្រកុមការងារ  ៦.១. ការទលើកកមពស់វិស័យកសិកមា1 និង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

                                                            
1 របាយការណ៍សិកាសា៊ី ព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីវឌ្ឍនភាព និង្បញ្ញា ម្របឈមននការអនុវតា ខផនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  (ASDP)២០១៩-២០២៣ បានទធែើ រួចទ ើយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី21 

វិេ័យ អងគការ 

៦.២. ការម្រគប់ម្រគង្ម្របកបទដាយនិរនារភាពននធនធានធមាជាតិ និង្វបបធម៌ 

៦.៣. ការពម្រងឹ្ង្ខផនការ និង្ការម្រគប់ម្រគង្ទ៊ី ម្រកុង្ 

៦.៤. ការធានានូវនិរនារភាពបរិសាា ន និង្ការទ ល្ើយតបជាមុនចាំទពាេះការខម្របម្របួលអាកាស

ធាតុ 

 

អអភភិិម្រម្រកកមមននននវវិិធធ៊ី៊ីសាសាស្រស្រសសាា ៖៖  

ការពិនិតយទ ើង្វិញម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្លកខណៈពិទម្ររេះទោបល់ ទដាយពឹង្ខផអកទលើភសា ុតាង្រឹង្ាាំនិង្ 

ឧទា រណ៍ព៊ីបទពិទសាធន៍កន ុង្វិស័យទនេះ។ ការពិនិតយទ ើង្វិញបានអនុវតាតាមម្រកមស៊ីលធម៌របស់អង្គការ NGOF 

និង្ CCC ។ ការពិនិតយទ ើង្វិញទនេះបានបទង្កើតការវាយតនមល  និង្ការសននិដាា នរបស់វាព៊ីម្របភពទផេង្ៗ។ វាបានទាក់

ទាញោ៉ា ង្ទូលាំទូោយតាមខ លអាចទធែើ ទៅបានទលើ ទិននន័យខ លានម្រសាប់ ការទម្របៀបទធៀប និង្ កខនលង្ខ ល

ចាំបាច់ទលើការម្រសាវម្រជាវបឋម។ ការពិនិតយទ ើង្វិញទនេះបានទម្របើ វិធ៊ីសាស្រសា ព ុកម្រមិត ខ លអនុញ្ញា តឱ្យាន

ម្របភពទិននន័យខបបប៊ីម្រជុង្ននម្រត៊ី ទកាណ ជាពិទសសវាម្រតូវបានទគបទង្កើតទ ើង្ ទៅទពលខ លរា ន មូលដាា ន

ទិននន័យម្រតឹមម្រតូវ។ វិធ៊ីសាស្រសាជាចមបង្បានទទួលយកទនាេះគឹវិធ៊ីសាស្រសា ម្របមូលទិនន័យខបបគុណភាព ប៉ាុ ខនាម្របភព

ននទិននន័យខបបបរិាណម្រតូវបានទគវាយតនមលោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធ ។ ឧបករណ៍ខ លទគទម្របើ ម្របាស់សម្រាប់ ម្របមូល

ទិននន័យរួមាន៖ 

▪▪ កាការរពពិិននិិតតយយទទមមើើលលឯឯកកសាសាររទទោោង្ង្៖៖ ការពិនិតយទ ើង្វិញឯកសារពាក់ព័នធទាាំង្អស់ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទ ើមប៊ីចប់យក

វឌ្ឍនភាព បញ្ញា ម្របឈមខ លផាល់ទដាយសាា នភាពបចច ុបបននននជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ និង្អនុសាសន៍ខ លអាច

អនុវតាបានសម្រាប់ការអនុវតា  នូវខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកន ុង្ពាក់កណ្តា លអាណតាិ ទម្រកាយ។ ការពិនិតយ

ទ ើង្វិញម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ជាចមបង្ទលើ របាយការណ៍ខ លានម្រសាប់ និង្ឯកសារទបាេះពុមពផាយពាក់ព័នធទផេង្

ទទៀតរបស់រាជរដាា ភិបាល។ ការពិនិតយទ ើង្វិញក៏ម្រតូវបានពម្រងី្កផង្ខ រ ទ ើមប៊ីម្របមូលធាតុចូលព៊ីអត៊ីតកាល និង្

បចច ុបបននកាលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការអភិវឌ្ឍខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ និង្ទ

សេនៈរបស់ពួកទគ អាំព៊ីទិសទៅអាទិភាពនាទពលអនាគតសម្រាប់ការទធែើឱ្យខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

អាចទ ល្ើយតបទៅនឹង្ផលប៉ាេះពាល់ ននកូវី -១៩នាទពលបចច ុបបនន។ ការពិនិតយទ ើង្វិញទនេះក៏នឹង្ជួយកន ុង្ការទាញ

យក នូវទិននន័យសម្រាប់ទរៀបចាំរបាយការណ៍ ំបូង្ផង្ខ រ។ 

▪▪ កាការរសសាាាា សសនន៍៍ខខបបបបសសុុ៊ី៊ី ជជទទម្រម្រៅៅ៖៖  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី22 

ការសាា សន៍បានចប់យកោ៉ា ង្ ា ត់ចត់នូវមតិខកលមអរបស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធឬតួអង្គន៊ីមួយៗខាង្ទលើ  តាមរយៈ 

បណ្តា ញ ឬម្រកុមការងារបទចចកទទសរបស់ពួកទគ ទដាយអនុទោមតាមទម្រមង់្គាំរូសម្រាប់ម្របមូលធាតុចូល ខ លភាជ ប់ 

មកជាមួយរបាយការណ៍ទនេះ។ ទម្រមង់្គាំរូខ លបទង្កើតទ ើង្ទដាយម្រកសួង្ខផនការ ម្រសបតាមទរលការណ៍ អាទិភាព 

សាំខាន់ៗនាទពលបចច ុបបនន រួមាន៖ (i)ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  (ii)បរិោកាសទូទៅសម្រាប់ការអនុវតា  

យុទធសាស្រសា  (iii)ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ (iv)ការទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច  (v)ការអភិវឌ្ឍការងារនិង្វិស័យឯកជន និង្

(vi)ការអភិវឌ្ឍបម្រកកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព។ ទម្រមង់្គាំរូក៏បានពាោមចប់យកនូវវឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗ បញ្ញា

ម្របឈម និង្អនុសាសន៍សកមាភាពនាទពលអនាគត ទធៀបនឹង្សូចនាករសាំខាន់ៗ ទៅទម្រកាមតាំបន់អាទិភាព ន៊ីមួយៗ។ 

▪▪    កាការរពពិិទទម្រម្រររេះេះទទោោបបលល់់៖៖ ការពិទម្ររេះទោបល់ជាបនាបនាទ ប់ម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្ជាមួយម្រកុមការងារ

បទចចកទទសខ លានម្រសាប់   

ទម្រកាមជំនួយរបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ។ ម្រកុមការងារបទចចកទទសទាាំង្ទនាេះរួមាន៖ 

ក. បណ្តា ញសិទធិ  ីធល៊ី  និង្លាំទៅឋាន(LAHRiN) រួមទាាំង្ (IP) 

ែ. បណ្តា ញអភិបាលកិចចនម្រពទឈើ(N4F) រួមទាាំង្ជនជាតិទ ើមភាគតិច 

គ. បណ្តា ញអភិបាលកិចច ទឹក (WATNET) រួមទាាំង្ម្រកុមការងារសមព័នធទទនលកមព ុជា(RCC) និង្ ម្រកុមការ 

ងារសមុម្រទ 

ឃ. ម្រកុមការងារកសិកមា  និង្ទឹក (AWG) 

ង្. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការចូលរួមជាមួយវិស័យឯកជន(PWG) 

ច. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ និង្កាំទណើ ននបតង្(NECA និង្GWG) 

្.  ម្រកុមការងារលវិកា (BWG) 

ជ. ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  (DWG) 

ឈ. ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម (SWG) 

ញ. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីចាប់សាគមនិង្អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល (LANGO WG) 

 . ម្រកុមការងារពនធដារ (TWG) និង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀត  ូចជាយនាការអនារម្រកសួង្ ខ លទ ើរ តួ

នាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការទរៀបចាំរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗសម្រាប់ម្របទទស រួមទាាំង្ ខផនការ យុទធ

សាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា។ ម្រកុមការងារបទចចក ទទស

ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួលរបស់អង្គការCCCម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទៅកន ុង្ការពិទម្ររេះទោបល់ទពញ

ទលញជាមួយអង្គការNGOF និង្CCCទៅ ំណ្តក់កាលចប់ទផាើម។ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលទ ើរតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីវឌ្ឍនភាព និង្សមិទធផលក៏ ូចជាបញ្ញា  

ម្របឈមននការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិឆ្ន ាំ ២០២១ ទៅ 

កមព ុជា។ សង្គមសុ៊ី វិលានតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់ ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលននជំងឺ្រាតតាត ទ ើមប៊ីធានាឱ្យានការចូលរួម 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី22 

ការសាា សន៍បានចប់យកោ៉ា ង្ ា ត់ចត់នូវមតិខកលមអរបស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធឬតួអង្គន៊ីមួយៗខាង្ទលើ  តាមរយៈ 

បណ្តា ញ ឬម្រកុមការងារបទចចកទទសរបស់ពួកទគ ទដាយអនុទោមតាមទម្រមង់្គាំរូសម្រាប់ម្របមូលធាតុចូល ខ លភាជ ប់ 

មកជាមួយរបាយការណ៍ទនេះ។ ទម្រមង់្គាំរូខ លបទង្កើតទ ើង្ទដាយម្រកសួង្ខផនការ ម្រសបតាមទរលការណ៍ អាទិភាព 

សាំខាន់ៗនាទពលបចច ុបបនន រួមាន៖ (i)ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  (ii)បរិោកាសទូទៅសម្រាប់ការអនុវតា  

យុទធសាស្រសា  (iii)ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ (iv)ការទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច  (v)ការអភិវឌ្ឍការងារនិង្វិស័យឯកជន និង្

(vi)ការអភិវឌ្ឍបម្រកកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព។ ទម្រមង់្គាំរូក៏បានពាោមចប់យកនូវវឌ្ឍនភាពសាំខាន់ៗ បញ្ញា

ម្របឈម និង្អនុសាសន៍សកមាភាពនាទពលអនាគត ទធៀបនឹង្សូចនាករសាំខាន់ៗ ទៅទម្រកាមតាំបន់អាទិភាព ន៊ីមួយៗ។ 

▪▪    កាការរពពិិទទម្រម្រររេះេះទទោោបបលល់់៖៖ ការពិទម្ររេះទោបល់ជាបនាបនាទ ប់ម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្ជាមួយម្រកុមការងារ

បទចចកទទសខ លានម្រសាប់   

ទម្រកាមជំនួយរបស់អង្គការ NGOF និង្ CCC ។ ម្រកុមការងារបទចចកទទសទាាំង្ទនាេះរួមាន៖ 

ក. បណ្តា ញសិទធិ  ីធល៊ី  និង្លាំទៅឋាន(LAHRiN) រួមទាាំង្ (IP) 

ែ. បណ្តា ញអភិបាលកិចចនម្រពទឈើ(N4F) រួមទាាំង្ជនជាតិទ ើមភាគតិច 

គ. បណ្តា ញអភិបាលកិចច ទឹក (WATNET) រួមទាាំង្ម្រកុមការងារសមព័នធទទនលកមព ុជា(RCC) និង្ ម្រកុមការ 

ងារសមុម្រទ 

ឃ. ម្រកុមការងារកសិកមា  និង្ទឹក (AWG) 

ង្. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការចូលរួមជាមួយវិស័យឯកជន(PWG) 

ច. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ និង្កាំទណើ ននបតង្(NECA និង្GWG) 

្.  ម្រកុមការងារលវិកា (BWG) 

ជ. ម្រកុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្រសា  (DWG) 

ឈ. ម្រកុមការងារកិចចរាំពារសង្គម (SWG) 

ញ. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ីចាប់សាគមនិង្អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល (LANGO WG) 

 . ម្រកុមការងារពនធដារ (TWG) និង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀត  ូចជាយនាការអនារម្រកសួង្ ខ លទ ើរ តួ

នាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការទរៀបចាំរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗសម្រាប់ម្របទទស រួមទាាំង្ ខផនការ យុទធ

សាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា។ ម្រកុមការងារបទចចក ទទស

ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួលរបស់អង្គការCCCម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទៅកន ុង្ការពិទម្ររេះទោបល់ទពញ

ទលញជាមួយអង្គការNGOF និង្CCCទៅ ំណ្តក់កាលចប់ទផាើម។ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលទ ើរតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីវឌ្ឍនភាព និង្សមិទធផលក៏ ូចជាបញ្ញា  

ម្របឈមននការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិឆ្ន ាំ ២០២១ ទៅ 

កមព ុជា។ សង្គមសុ៊ី វិលានតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់ ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលននជំងឺ្រាតតាត ទ ើមប៊ីធានាឱ្យានការចូលរួម 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី23 

និង្ភាពជាន គូជាមួយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់លាំ ពលរ ា  និង្បរិសាា នខ លអនុញ្ញា ត ទដាយ 

ធានាបាននូវភាពទបើកចាំ  តាល ភាព និង្បរិោប័ននទៅកន ុង្ ំទណើ រការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា ល អាណតាិ ននខផនការ 

យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ មតិខកលមអរនឹង្ធានាបាននូវតាល ភាព និង្គណទនយយភាពរបស់ពួកទគទៅកន ុង្ ំទណើ រការ 

ននការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ ទលើការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩២០២៣ខ លនឹង្ម្រតូវ

ទធែើ ទ ើង្ទដាយរាជរដាា ភិបាលកន ុង្ទពលម្រសបរន ។ ទដាយានការសម្រមបសម្រមួលព៊ីអង្គការNGOFនិង្CCC ម្រកុមការងារ 

ទ៊ី ម្របឹកាបានបងាា ញព៊ីធាតុចូលខ លម្របមូលបានព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល  ល់ម្រកុមការងារបទចចកទទសរបស់រដាា ភិបាល 

ទ ើមប៊ីអាចផាល់មតិទោបល់ ឬសាំណូមពរនានា មុននឹង្ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្លទធផល ននការពិនិតយទលើការអនុវតា ន៍

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។  ំទណើ រការទនេះនឹង្ចូលរួមចាំខណកធានាបាននូវការពិនិតយទ ើង្

វិញរបស់រដាា ភិបាល ខ លម្រតូវបានម្រគប ណា ប់ោ៉ា ង្លអ  ជាពិទសសធាតុចូលព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ខ លបានទធែើការ

ទដាយផ្ទទ ល់ជាមួយ ម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះទផេង្ៗ។ 

២. របក្គំស ើញ 

២.១ ក្រពរៀប្ចផំែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-២០២៣ 
រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានម្របកាន់ខាជ ប់នូវទរលការណ៍សាមគគ៊ីភាពជាតិ ទ ើមប៊ីម្របមូលផា ុាំម្របជាពលរ ាខែារ ម្រគប់

រូបទាាំង្កន ុង្ និង្ទម្រៅម្របទទស ព៊ីម្រគប់មជឈដាា ន និង្និនាន ការនទោបាយ ទម្រកាមបាវចនា «ជាតិ-សាសនា-ម្រពេះមោកេម្រត» 

កន ុង្ទរលបាំណង្កសាង្ និង្ការពារម្របទទសជាតិ និង្សមិទធផលសង្គម ទនទឹមនឹង្ការធានាឯករាជយភាព បូរណភាព 

អធិបទតយយភាព សនាិភាព លទធិ ម្របជាធិបទតយយ និង្វឌ្ឍនភាពរបស់ម្របទទស។ ទម្រៅព៊ីទនេះ កមពជុាកាំពុង្ទទួលបាននូវ

“ផលចាំទណញព៊ីសនាិភាព” តាមរយៈអម្រតាកាំទណើ នទស ាកិចចែពស់ និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក ខ លបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្

ទសវតេរ៍កនលង្មក ទ ើយបានរួមចាំខណកោ៉ា ង្សាំខាន់ ល់សា រណកមាទស ាកិចចកន ុង្តាំបន់ និង្ពិភពទោក។ សាិ រ

ភាពនទោបាយខ លទទួលបានជាទម្រចើនឆ្ន ាំកនលង្មកទនេះ បានទធែើឱ្យកមព ុជាអាចអនុវតា វិធានការ កាំខណទម្រមង់្របស់ែលួន

ទលើ ម្រគប់វិស័យ ទ ើមប៊ីកសាង្សមតាភាពសាា ប័ន ខកលមអទ ដាា រចនាសមព័នធទស ា កិចចសង្គម និង្ បទង្កើតបរិោកាស

អាំទណ្តយផលកន ុង្ការទាក់ទាញការវិនិទោគកន ុង្ម្រសុក និង្បរទទសកនងុ្ទរលបាំណង្ធានាឱ្យបាន នូវអម្រតាកាំទណើ ន

ទស ាកិចចែពស់ និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក។ 

កន ុង្អាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ កមព ុជាបាន ល្ង្កាត់ការវិវឌ្ឍោ៉ា ង្សាំខាន់ 

មិនម្រតឹមខតខផនកនទោបាយ និង្សនាិសុែប៉ាុ ទណ្តា េះទទ ប៉ាុ ខនាក៏ានខផនកទស ាកិចច  និង្សង្គមផង្ខ រ។ រូបភាពរបស់ 

ម្របទទសកមព ុជាានការផ្ទល ស់បា ូរគួរឱ្យកត់សាគ ល់កន ុង្កាំ ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៩៨-២០០៣ ខ លបទង្កើតជាយុគគសម័យម្របវតាិសា

ស្រសា   ៏សាំខាន់ននការផ្ទល ស់បា ូរខ លវាមិនម្រតឹមខតផ្ទល ស់បា ូរកន ុង្វិស័យទស ាកិចចសង្គមប៉ាុ ទណ្តា េះទទ ប៉ាុ ខនាខលមទាាំង្បាន 

ផ្ទល ស់បា ូរកន ុង្ទិ ាភាពនទោបាយផង្ខ រ។ 

រាជរដាា ភិបាលបានបទង្កើតខផនការអភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចច -សង្គមទលើកទ៊ី២ (SEDP II 2001-2005) ទ ើមប៊ី ឹកនាាំ 

កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្បនាកន ុង្ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចចសង្គម ក៏ ូចជាការអនុវតា ម្របកបទដាយទជាគជ័យនូវ "យុទធសាស្រសា  ម្រត៊ី



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី24 

ទកាណ" ខ លទផ្ទា តទលើ (១)ការកសាង្សនាិភាព សាា រសាិ រភាព និង្រកាសនាិសុែជូនជាតិ និង្ម្របជាជន។ (២)ការទធែើសា

 រណកមាម្របទទសកមព ុជាទៅកន ុង្តាំបន់ និង្ការទធែើឱ្យានទាំនាក់ទាំនង្ធមាតាជាមួយស គមន៍អនារជាតិ និង្(៣)ការ

ទលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច  និង្សង្គម។ ម្របការទនេះបានកាំណត់ ំណ្តក់កាលននការផ្ទល ស់បា ូរោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅ

របស់កមព ុជាព៊ីតាំបន់ននភាពមិនម្របាក ម្របជា សស្រងាគ ម ជទាល េះនផទកន ុង្ អសាិ រភាព និង្លយទម្រកាយទៅជាចាំណុចកណ្តា ល

ននសនាិភាព សនាិសុែ និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សង្គមម្របកបទដាយច៊ីរភាព ការទររពលទធិ ម្របជាធិបទតយយ សិទធិ មនុសេ និង្ទស

ចកា៊ីនលលលន ូរ កិចចស ម្របតិបតាិការ និង្ការអភិវឌ្ឍរួមរន ។ 

ម្របទទសកមព ុជាបាន ល្ង្កាត់ការវិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗព៊ីឆ្ន ាំ២០០៣ រ ូតមក ល់សពែនលា ទនេះ តាមរយៈការអនុវតា

ម្របកបទដាយទជាគជ័យនូវខផនការអភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចចសង្គមទលើកទ៊ី២ (SEDP II 2001-2005) និង្យុទធសាស្រសា ចតុ

ទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  I, II និង្ III សម្រាប់កាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព តាមរយៈ ខផនការយុទធសាស្រសា

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០០៦-២០១០ ២០០៩-២០១៣ និង្២០១៤-២០១៨។ ជាលទធផល កមព ុជាសទម្រមចបាននូវសាិ រភាពា៉ា ម្រកូ

ទស ាកិចច ម្របកបទដាយសាិ រភាព និង្វឌ្ឍនភាពទស ាកិចច គួរឱ្យកត់សាគ ល់ រួមទាាំង្កាំទណើ នទស ាកិចចជាមធយមម្របចាំឆ្ន ាំ

ជាមួយអម្រតា៨.៤% កន ុង្រយៈទពលព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៤-២០០៦ និង្ព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៩  ល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ទស ាកិចចានកាំទណើ នកន ុង្អម្រតា

ជាមធយមម្របចាំឆ្ន ាំ ៩% និង្ព៊ីឆ្ន ាំ២០០៦  ល់ទពលបចច ុបបនននូវអម្រតាកាំទណើ នម្របចាំឆ្ន ាំម្រតូវបានរកាកន ុង្រង្ែង់្៧%។ ជាការ

ពិតណ្តស់ សមិទធផលទាាំង្ទនេះមិនអាចទកើតទ ើង្បានទទ ម្របសិនទបើរា នការរួមចាំខណក ៏ានតនមលព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍

របស់កមព ុជា។ ទនេះក៏ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ឱ្យទឃើញថ្ន  ិរញ្ាបបទានកិចចស ម្របតិបតាិការម្រគប់ម្របទភទខ លកមព ុជាទទួលបានព៊ី

ន គូអភិវឌ្ឍន៍ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់កាន់ខតានម្របសិទធភាព និង្ស័កាសិទធភាព។ 

ខផនការជាតិ និង្យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍បានផាល់ខផនទ៊ីបងាា ញផល ូវសម្រាប់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាកន ុង្ការទឆ្ព េះ

ទៅរកការអភិវឌ្ឍទស ាកិចចសង្គម និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក។ ការអនុវតា យុទធសាស្រសាចតុទកាណ គឺជាការែិតែាំម្របឹង្

ខម្របង្បខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីម្រទម្រទង់្នូវសមិទធផលខ លរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាសទម្រមចបាននូវទរលទៅអភិវឌ្ឍស សេ

វតេរ៍ កន ុង្ទរលបាំណង្ទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្ និង្ទលើកកាំពស់សមតាភាពសាា ប័នសាធារណៈ ការទលើកកមពស់អភិបាល

កិចចលអ  និង្ការទធែើទាំទនើបកមាទ ដាា រចនាសមព័នធទស ាកិចច  ទ ើមប៊ីជំរុញកាំទណើ នទស ាកិចចបទង្កើតការងារជូនម្របជាពលរ ា

ទាាំង្អស់ ធានានូវសមធម៌សង្គម និង្បទង្កើនម្របសិទធភាពកន ុង្វិស័យសាធារណៈ ក៏ ូចជាការការពារធនធានធមាជាតិ និង្

វបបធម៌ ខ លានសារៈសាំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក។ កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ

ទរលគាំនិតទនេះ ានតម្រមូវការសម្រាប់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការខកសម្រមួលអាទិភាពទរលនទោបាយរបស់ែលួន និង្ខក

លមអយុទធសាស្រសាតាមវិស័យបខនាមទទៀត ទ ើមប៊ី ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីបរិបទជាក់ខសា ង្របស់កមព ុជា ទដាយខផអកទលើបទពិទសាធន៍

ខ លអាចអនុវតា ន៍ជាក់ខសា ង្កន ុង្ការអនុវតាយុទធសាស្រសាចតុទកាណកន ុង្ ំណ្តក់កាលមុនៗ។ 

ខផអកទលើ ទមទរៀន និង្លទធផលខ លទទួលបានកន ុង្រ ាសភា ន៊ីតិកាលទ៊ី៣ ទ៊ី៤ និង្ទ៊ី៥ ននរ ាសភា សម្រាប់ន៊ីតិ

កាលទ៊ី៦ទនេះ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានទទួលសាគ ល់ថ្ន យុទធសាស្រសាចតុទកាណសម្រាប់កាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្

ម្របសិទធភាព ទៅខតានសារៈសាំខាន់ និង្សកាិសមសម្រាប់កមព ុជាកន ុង្ការបនាអនុវតា  ទដាយរកានូវមុាំទាាំង្បួន ពម្រងី្កការ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី24 

ទកាណ" ខ លទផ្ទា តទលើ (១)ការកសាង្សនាិភាព សាា រសាិ រភាព និង្រកាសនាិសុែជូនជាតិ និង្ម្របជាជន។ (២)ការទធែើសា

 រណកមាម្របទទសកមព ុជាទៅកន ុង្តាំបន់ និង្ការទធែើឱ្យានទាំនាក់ទាំនង្ធមាតាជាមួយស គមន៍អនារជាតិ និង្(៣)ការ

ទលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច  និង្សង្គម។ ម្របការទនេះបានកាំណត់ ំណ្តក់កាលននការផ្ទល ស់បា ូរោ៉ា ង្ម្រជាលទម្រៅ

របស់កមព ុជាព៊ីតាំបន់ននភាពមិនម្របាក ម្របជា សស្រងាគ ម ជទាល េះនផទកន ុង្ អសាិ រភាព និង្លយទម្រកាយទៅជាចាំណុចកណ្តា ល

ននសនាិភាព សនាិសុែ និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សង្គមម្របកបទដាយច៊ីរភាព ការទររពលទធិ ម្របជាធិបទតយយ សិទធិ មនុសេ និង្ទស

ចកា៊ីនលលលន ូរ កិចចស ម្របតិបតាិការ និង្ការអភិវឌ្ឍរួមរន ។ 

ម្របទទសកមព ុជាបាន ល្ង្កាត់ការវិវឌ្ឍន៍សាំខាន់ៗព៊ីឆ្ន ាំ២០០៣ រ ូតមក ល់សពែនលា ទនេះ តាមរយៈការអនុវតា

ម្របកបទដាយទជាគជ័យនូវខផនការអភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចចសង្គមទលើកទ៊ី២ (SEDP II 2001-2005) និង្យុទធសាស្រសា ចតុ

ទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  I, II និង្ III សម្រាប់កាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព តាមរយៈ ខផនការយុទធសាស្រសា

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០០៦-២០១០ ២០០៩-២០១៣ និង្២០១៤-២០១៨។ ជាលទធផល កមព ុជាសទម្រមចបាននូវសាិ រភាពា៉ា ម្រកូ

ទស ាកិចច ម្របកបទដាយសាិ រភាព និង្វឌ្ឍនភាពទស ាកិចច គួរឱ្យកត់សាគ ល់ រួមទាាំង្កាំទណើ នទស ាកិចចជាមធយមម្របចាំឆ្ន ាំ

ជាមួយអម្រតា៨.៤% កន ុង្រយៈទពលព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៤-២០០៦ និង្ព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៩  ល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ទស ាកិចចានកាំទណើ នកន ុង្អម្រតា

ជាមធយមម្របចាំឆ្ន ាំ ៩% និង្ព៊ីឆ្ន ាំ២០០៦  ល់ទពលបចច ុបបនននូវអម្រតាកាំទណើ នម្របចាំឆ្ន ាំម្រតូវបានរកាកន ុង្រង្ែង់្៧%។ ជាការ

ពិតណ្តស់ សមិទធផលទាាំង្ទនេះមិនអាចទកើតទ ើង្បានទទ ម្របសិនទបើរា នការរួមចាំខណក ៏ានតនមលព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍

របស់កមព ុជា។ ទនេះក៏ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ឱ្យទឃើញថ្ន  ិរញ្ាបបទានកិចចស ម្របតិបតាិការម្រគប់ម្របទភទខ លកមព ុជាទទួលបានព៊ី

ន គូអភិវឌ្ឍន៍ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់កាន់ខតានម្របសិទធភាព និង្ស័កាសិទធភាព។ 

ខផនការជាតិ និង្យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍បានផាល់ខផនទ៊ីបងាា ញផល ូវសម្រាប់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាកន ុង្ការទឆ្ព េះ

ទៅរកការអភិវឌ្ឍទស ាកិចចសង្គម និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក។ ការអនុវតា យុទធសាស្រសាចតុទកាណ គឺជាការែិតែាំម្របឹង្

ខម្របង្បខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីម្រទម្រទង់្នូវសមិទធផលខ លរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាសទម្រមចបាននូវទរលទៅអភិវឌ្ឍស សេ

វតេរ៍ កន ុង្ទរលបាំណង្ទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្ និង្ទលើកកាំពស់សមតាភាពសាា ប័នសាធារណៈ ការទលើកកមពស់អភិបាល

កិចចលអ  និង្ការទធែើទាំទនើបកមាទ ដាា រចនាសមព័នធទស ាកិចច  ទ ើមប៊ីជំរុញកាំទណើ នទស ាកិចចបទង្កើតការងារជូនម្របជាពលរ ា

ទាាំង្អស់ ធានានូវសមធម៌សង្គម និង្បទង្កើនម្របសិទធភាពកន ុង្វិស័យសាធារណៈ ក៏ ូចជាការការពារធនធានធមាជាតិ និង្

វបបធម៌ ខ លានសារៈសាំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក។ កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ

ទរលគាំនិតទនេះ ានតម្រមូវការសម្រាប់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការខកសម្រមួលអាទិភាពទរលនទោបាយរបស់ែលួន និង្ខក

លមអយុទធសាស្រសាតាមវិស័យបខនាមទទៀត ទ ើមប៊ី ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីបរិបទជាក់ខសា ង្របស់កមព ុជា ទដាយខផអកទលើបទពិទសាធន៍

ខ លអាចអនុវតា ន៍ជាក់ខសា ង្កន ុង្ការអនុវតាយុទធសាស្រសាចតុទកាណកន ុង្ ំណ្តក់កាលមុនៗ។ 

ខផអកទលើ ទមទរៀន និង្លទធផលខ លទទួលបានកន ុង្រ ាសភា ន៊ីតិកាលទ៊ី៣ ទ៊ី៤ និង្ទ៊ី៥ ននរ ាសភា សម្រាប់ន៊ីតិ

កាលទ៊ី៦ទនេះ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានទទួលសាគ ល់ថ្ន យុទធសាស្រសាចតុទកាណសម្រាប់កាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្

ម្របសិទធភាព ទៅខតានសារៈសាំខាន់ និង្សកាិសមសម្រាប់កមព ុជាកន ុង្ការបនាអនុវតា  ទដាយរកានូវមុាំទាាំង្បួន ពម្រងី្កការ

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី25 

ម្រគប ណា ប់ និង្ផាល់អាទិភាព ល់ទរលនទោបាយ និង្យនាការឱ្យកាន់ខតជាក់ខសា ង្ ូចជាយុទធសាស្រសាចតុទកាណ

 ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ ខ លធានានូវនិរនារភាពននការអភិវឌ្ឍន៍ និង្ការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្ទសចកា៊ី

ម្របាថ្នន របស់ម្របជាជន និង្ទាាំង្ជាតិ និង្អនារជាតិ ម្រសបតាមបរិបទលាី។ 

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ ម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្សម្រាប់ការអនុវតា យុទធសាស្រសា ចតុ

ទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  IV ជាមួយនឹង្ការកាំណត់នូវទិសទៅអាទិភាព សូចនាករ និង្ទពលទវោសម្រាប់ការអនុវតា  និង្

ជាមួយការកាំណត់យនាការសម្រាប់ការម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមល នូវម្រកបែ័ណឌ លទធផល ជាពិទសសការកាំណត់នូវការ

ទទួលែុសម្រតូវរបស់ ម្រកសួង្ និង្សាា ប័ននានាកន ុង្មុាំន៊ីមួយៗ ទ ើមប៊ីទទួលបានអតា ម្របទោជន៍ែពស់ព៊ីសា រណកមា

ទស ាកិចចអាសា ន និង្ផ្ទល ស់បា ូរព៊ីម្របទទសខ លានចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប ទៅជាម្របទទសខ លានចាំណូលមធយម

កម្រមិតែពស់ទៅឆ្ន ាំ២០៣០ និង្រួមចាំខណក ល់ការសទម្រមចបាននូវទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជាឆ្ន ាំ 

២០១៦-២០៣០។ 

 ំទណើ រការននការអភិវឌ្ឍខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ ទនេះក៏ានការចូលរួមព៊ីអង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិល (CSOs) ខ លម្រតូវបានតាំណ្តង្ និង្សម្រមបសម្រមួលទដាយទវទិកាននអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ីកមព ុ

ជា (NGOF) និង្គណៈកាា ធិការស ម្របតិបតាិការទ ើមប៊ីកមព ុជា(CCC) កន ុង្អាំ ុង្ឆ្ន ាំ២០១៨។ ពួកទគបានពិទម្ររេះ

ទោបល់ជាមួយថ្នន ក់ ឹកនាាំ សាជិកអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលកន ុង្ម្រសុក និង្អនារជាតិ និង្អនក

តាំណ្តង្មកព៊ីម្រកុមយុវជន ស គមន៍ ជនជាតិទ ើមភាគតិច អនកសិកា និង្អនកម្រសាវម្រជាវ និង្វិស័យឯកជនទាាំង្ថ្នន ក់

ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ខ លានអនកចូលរួមសរុបចាំនួន ២៩០ នាក់ មកព៊ី២២ទែតា /ម្រកុង្ននម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមព ុ

ជា។ 

ការពិទម្ររេះទោបល់នាទពទនាេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទលើ ម្របធានបទចាំនួន២៤រួមាន៖ លទធិ ម្របជាធិបទតយយ និង្

ការទបាេះទឆ្ន ត ទរលនទោបាយពនធដារ និង្ ិរញ្ាវតាសុាធារណៈ រ ាបាលសាធារណៈ កាំខណទម្រមង់្វិស័យ ីធល៊ី  ការ

ម្របឆ្ាំង្អាំទពើពុករលួយ តុោការ និង្ម្របព័នធយុតាិធម៌ សិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន ការអប់រាំ ការអភិវឌ្ឍយុវជន និង្ទ៊ីផារការ

ងារ ការការពារសង្គម សុែភាព ការអភិរកេនិង្ទនសាទ នម្រពទឈើនិង្ការអភិរកេ បាំខរ៉ាបាំរួលអាកាសធាតុ ការម្រគប់ម្រគង្

ធនធានទឹក និង្ម្របព័នធធារាសាស្រសា  ផលិតភាព និង្ការទធែើ ពិពិធកមាកសិកមា  សមបទាន ីទស ាកិចច  ធនធានខរ៉ា ឧសា 

កមាទម្របង្ និង្និសារណកមា  ការវិនិទោគ និង្វិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍថ្នមពលនិង្វារ៊ីអគគិសន៊ី ការអភិវឌ្ឍនន

ឧសា កមានិង្ស ម្ររស សិទធិ កុារ ពិការភាព និង្ទយនឌ័្រ។ ធាតុចូលននការអភិវឌ្ឍខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ២០១៩-២០២៣ ម្រតូវបានទគទាញយកម្រសបតាមទរលការណ៍ខណនាាំ និង្ខផនការខ លបានកាំណត់ទដាយម្រកសួង្

ខផនការទៅចទនាល េះខែវិចឆិកា  ល់ខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី26 

២.២ អាទ្ិភាព និងប្កប្ខ្័ណឌលទ្ធែលននផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-២០២៣ 

ទរលទៅ ៏ទលើសលុបរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា គឺកសាង្សង្គមសនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ និង្សុវតាិ

ភាព ទដាយទ ើរទលើារ៌ននការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព និង្សមធម៌។ រាជរដាា ភិបាលនឹង្ែិតែាំទធែើឱ្យម្របជាពលរ ា

របស់ែលួនទទួលបានការអប់រាំ និង្សុែភាពលអ  រស់ទៅម្របកបទដាយភាពសុែ ុមទាាំង្កន ុង្ម្រគួសារ និង្សង្គម។ ទ ើមប៊ី

សទម្រមចបាននូវអែ៊ី ៗទាាំង្អស់ទនេះទៅកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ននរ ាសភា រាជរដាា ភិបាលបានដាក់ទចញនូវទរលបាំណង្សាំខាន់

ននការរកាសនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ សនាិសុែ និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សង្គម ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់ន៊ីតិរ ា  និង្ការពារសិទធិ

មនុសេ និង្ទសចកា៊ីនលលលន ូរ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយព ុបកេ កាំទណើ នទស ាកិចច ម្របកបទដាយសមធម៌រយៈទពលខវង្

ម្របកបទដាយនិរនារភាព និង្បទង្កើននូវការផេពែផាយ ម្របសិទធភាព គុណភាព និង្ភាពទជឿជាក់ននទសវាសាធារណៈ។ 

ខផអកទលើបទពិទសាធន៍ និង្លទធផលននន៊ីតិកាលទ៊ី៥ និង្ "ទវទិកានទោបាយ" ននន៊ីតិកាលទ៊ី៦ រាជរដាា ភិបាល

ានទសេនៈយល់ទឃើញថ្ន យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ជាពិទសសម្របធានបទសាំខាន់ននកាំទណើ ន ការងារ សមធម៌ និង្

ម្របសិទធភាព ទៅខតបនាានសារៈសាំខាន់ និង្ សមម្រសបសម្រាប់កមព ុជាកន ុង្ការបនាអនុវតា ន៍បនាទទៀតកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦នន

រ ាសភា(២០១៨-២០២៣)ទនេះ ទដាយរការចនាសមព័នធទ ើមរបស់ែលួន ផ្ទល ស់បា ូរលាំដាប់ននវិស័យអាទិភាព និង្ខផនកនន

យុទធសាស្រសា  ែណៈបខនាមអាទិភាពលាី មួយចាំនួន និង្វិធានការខកលមអ  និង្ទធែើឲ្យកាន់ខតចាស់ ទ ើមប៊ី(i)ទ ល្ើយតបទៅនឹង្

តម្រមូវការជាក់ោក់ និង្បរិបទខ លកាំពុង្រ៊ីកចទម្រមើនរបស់កមព ុជា  ូចខ លបានទរៀបរាប់ព៊ីមុន និង្ ូចានខចង្ទៅ

កន ុង្"ទវទិកានទោបាយននរាជរដាា ភិបាលននន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ" និង្ (ii)ជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការពម្រងឹ្ង្ទាំនាក់

ទាំនង្ និង្អនារកមារវាង្ម្របធានបទទាាំង្បួនននយុទធសាស្រសា  ទពាលគឺ កាំទណើ ន ការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព ខ លជា

ម្របព័នធសម៊ីការសម្រាប់ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីការទបាជាា ចិតា របស់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការទលើកកមពស់សុែុាលភាពរបស់ម្របជាជ

ន។ កន ុង្ន័យទនេះ ទវទិកានទោបាយននន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ និង្យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤(RSIV) បទង្កើតនូវ

ម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយទូលាំទូោយសម្រាប់ការបទង្កើតខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទដាយបានកាំណត់នូវ

សូចនាករ និង្ទពលទវោសម្រាប់ការអនុវតាចាស់ោស់ ខ លម្រសបនឹង្កតាា ទផេង្ៗទទៀតននទរលនទោបាយតាមវិ

ស័យរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា។ 

អាម្រស័យទ តុទនេះយុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤(RSIV) គឺជាបលង់្ទមចាស់ោស់មួយទ ើមប៊ីខណនាាំ

សកមាភាពរបស់អនកពាក់ព័នធទាាំង្អស់ ទ ើមប៊ីបនានិង្ពម្រងឹ្ង្ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយនិរនារភាពរយៈទពលខវង្ សាំទៅ

ទលើកកមពស់កាំទណើ នទស ាកិចច  បទង្កើតការងារ ខចកចយផលខផលននកាំទណើ នម្របកបទដាយសមធម៌ និង្ធានាបាននូវ

ម្របសិទធភាពននសាា ប័នសាធារណៈ និង្ការម្រគប់ម្រគង្ធនធាន។ កន ុង្បរិបទទនេះ យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤គឺ

ជារទបៀបវារៈទរលនទោបាយទស ាកិចច -សង្គមននទវទិកានទោបាយរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាននន៊ីតិកាលទ៊ី៦នន

រ ាសភា។ 

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ ានរូបរាង្ ូចរន ទៅនឹង្យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  ៣ 

ទដាយកាំណត់នូវ "ទរលទៅយុទធសាស្រសា បួន" និង្ "ទិសទៅអាទិភាពទាាំង្បួន" ខ លជាការទបាជាា បនាអនុវតា យុទធសាស្រសា



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី26 

២.២ អាទ្ិភាព និងប្កប្ខ្័ណឌលទ្ធែលននផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-២០២៣ 

ទរលទៅ ៏ទលើសលុបរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា គឺកសាង្សង្គមសនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ និង្សុវតាិ

ភាព ទដាយទ ើរទលើារ៌ននការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព និង្សមធម៌។ រាជរដាា ភិបាលនឹង្ែិតែាំទធែើឱ្យម្របជាពលរ ា

របស់ែលួនទទួលបានការអប់រាំ និង្សុែភាពលអ  រស់ទៅម្របកបទដាយភាពសុែ ុមទាាំង្កន ុង្ម្រគួសារ និង្សង្គម។ ទ ើមប៊ី

សទម្រមចបាននូវអែ៊ី ៗទាាំង្អស់ទនេះទៅកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ននរ ាសភា រាជរដាា ភិបាលបានដាក់ទចញនូវទរលបាំណង្សាំខាន់

ននការរកាសនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ សនាិសុែ និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សង្គម ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់ន៊ីតិរ ា  និង្ការពារសិទធិ

មនុសេ និង្ទសចកា៊ីនលលលន ូរ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយព ុបកេ កាំទណើ នទស ាកិចច ម្របកបទដាយសមធម៌រយៈទពលខវង្

ម្របកបទដាយនិរនារភាព និង្បទង្កើននូវការផេពែផាយ ម្របសិទធភាព គុណភាព និង្ភាពទជឿជាក់ននទសវាសាធារណៈ។ 

ខផអកទលើបទពិទសាធន៍ និង្លទធផលននន៊ីតិកាលទ៊ី៥ និង្ "ទវទិកានទោបាយ" ននន៊ីតិកាលទ៊ី៦ រាជរដាា ភិបាល

ានទសេនៈយល់ទឃើញថ្ន យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ជាពិទសសម្របធានបទសាំខាន់ននកាំទណើ ន ការងារ សមធម៌ និង្

ម្របសិទធភាព ទៅខតបនាានសារៈសាំខាន់ និង្ សមម្រសបសម្រាប់កមព ុជាកន ុង្ការបនាអនុវតា ន៍បនាទទៀតកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦នន

រ ាសភា(២០១៨-២០២៣)ទនេះ ទដាយរការចនាសមព័នធទ ើមរបស់ែលួន ផ្ទល ស់បា ូរលាំដាប់ននវិស័យអាទិភាព និង្ខផនកនន

យុទធសាស្រសា  ែណៈបខនាមអាទិភាពលាី មួយចាំនួន និង្វិធានការខកលមអ  និង្ទធែើឲ្យកាន់ខតចាស់ ទ ើមប៊ី(i)ទ ល្ើយតបទៅនឹង្

តម្រមូវការជាក់ោក់ និង្បរិបទខ លកាំពុង្រ៊ីកចទម្រមើនរបស់កមព ុជា  ូចខ លបានទរៀបរាប់ព៊ីមុន និង្ ូចានខចង្ទៅ

កន ុង្"ទវទិកានទោបាយននរាជរដាា ភិបាលននន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ" និង្ (ii)ជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការពម្រងឹ្ង្ទាំនាក់

ទាំនង្ និង្អនារកមារវាង្ម្របធានបទទាាំង្បួនននយុទធសាស្រសា  ទពាលគឺ កាំទណើ ន ការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព ខ លជា

ម្របព័នធសម៊ីការសម្រាប់ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីការទបាជាា ចិតា របស់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការទលើកកមពស់សុែុាលភាពរបស់ម្របជាជ

ន។ កន ុង្ន័យទនេះ ទវទិកានទោបាយននន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ និង្យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤(RSIV) បទង្កើតនូវ

ម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយទូលាំទូោយសម្រាប់ការបទង្កើតខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទដាយបានកាំណត់នូវ

សូចនាករ និង្ទពលទវោសម្រាប់ការអនុវតាចាស់ោស់ ខ លម្រសបនឹង្កតាា ទផេង្ៗទទៀតននទរលនទោបាយតាមវិ

ស័យរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា។ 

អាម្រស័យទ តុទនេះយុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤(RSIV) គឺជាបលង់្ទមចាស់ោស់មួយទ ើមប៊ីខណនាាំ

សកមាភាពរបស់អនកពាក់ព័នធទាាំង្អស់ ទ ើមប៊ីបនានិង្ពម្រងឹ្ង្ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយនិរនារភាពរយៈទពលខវង្ សាំទៅ

ទលើកកមពស់កាំទណើ នទស ាកិចច  បទង្កើតការងារ ខចកចយផលខផលននកាំទណើ នម្របកបទដាយសមធម៌ និង្ធានាបាននូវ

ម្របសិទធភាពននសាា ប័នសាធារណៈ និង្ការម្រគប់ម្រគង្ធនធាន។ កន ុង្បរិបទទនេះ យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤គឺ

ជារទបៀបវារៈទរលនទោបាយទស ាកិចច -សង្គមននទវទិកានទោបាយរបស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាននន៊ីតិកាលទ៊ី៦នន

រ ាសភា។ 

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ ានរូបរាង្ ូចរន ទៅនឹង្យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  ៣ 

ទដាយកាំណត់នូវ "ទរលទៅយុទធសាស្រសា បួន" និង្ "ទិសទៅអាទិភាពទាាំង្បួន" ខ លជាការទបាជាា បនាអនុវតា យុទធសាស្រសា

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី27 

ចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ទនេះ។ បញ្ញា ល្ង្កាត់សាំខាន់ៗទៅកន ុង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣រួម

ាន៖ទយនឌ័្រ បរិសាា ន ធនធានធមាជាតិ និង្កាំទណើ ននបតង្ ការម្រគប់ម្រគង្ទម្ររេះម នារាយ និង្កាំខណទម្រមង់្ការម្រគប់

ម្រគង្ ិរញ្ាវតាសុាធារណៈ។ 

ទរលបាំណង្ ំបូង្របស់ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ គឺទ ើមប៊ីខម្របកាល យទរលនទោបាយរបស់រាជរ

ដាា ភិបាលកមព ុជាខ លកាំណត់កន ុង្យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ទៅជាការអនុវតាជាក់ខសា ង្ខ លបាននិង្

កាំពុង្អនុវតា ន៍ទដាយម្រកសួង្ សាា ប័ន និង្អាជាា ធរថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ទ ើមប៊ីជូន ំណឹង្ទៅអាជាា ធរជាតិ ទ ើមប៊ីតាមដានលទធ

ផលននការអនុវតា ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ី កម្រមិតា៉ា ម្រកូ។ ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បញ្ញជ ក់ព៊ីតម្រមូវការសម្រាប់

ម្រគប់ម្រកសួង្ និង្សាា ប័ន ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ទាំនាក់ទាំនង្ជិតសនិ ទធ  និង្កិចចស ការខលមទទៀតសម្រាប់ការអនុវតា ទៅថ្នន ក់ជាតិ 

និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

ឋានានុម្រកមននសូចនាករម្រតូវបានទបាេះយុថ្នក ទៅនឹង្ទសេនៈវិស័យ២០៣០ និង្២០៥០របស់រាជរដាា ភិបាល

កមព ុជាទៅកម្រមិតផលប៉ាេះពាល់រយៈទពលខវង្និង្ភាជ ប់ជាមួយយុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី  ៤ ទៅកម្រមិតលទធ

ផល។ ម្រកបែ័ណឌ ននការម្រតួតពិនិតយនិង្វាយតនមលខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ជាពិទសសភាជ ប់លទធផលកម្រមិត

ែពស់ទាាំង្ទនេះទៅនឹង្លទធផលកម្រមិតទាប និង្លទធផលខ លអាចម្រតូវបានជេះឥទធិ ពលទដាយជទម្រមើសទរលនទោបាយ

និង្សកមាភាព។  ូទចន េះការផាល់នូវយនាការសម្រាប់តាមដាន និង្ខណនាាំការអនុវតា ទរលនទោបាយនានាទៅកម្រមិត

ខផនការវាានភាពចាំបាច់ណ្តស់។ តាមខែេសងាែ ក់លទធផល ធាតុចូល និង្  ំទណើ រការននសូចនាករម្រតូវបានផាល់ជូន

ជាបនាបនាទ ប់ទៅកន ុង្ខផនការអភិវឌ្ឍរបស់ម្រកសួង្(ទពាលគឺតាមវិស័យ) និង្ទដាយខផនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

 

 

 

 

 

 

តាតារារាង្ង្  ២២..២២..២២៖៖    ម្រម្រកកបបែែ័័ណណឌឌ លលទទធធផផលលសសម្រម្រាាបប់់កាការរម្រម្រតតួួតតពពិិននិិតតយយ  ននិិង្ង្វាវាយយតតននមមលលខខផផននកាការរយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាាអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ជាជាតតិិ  

 

ផលប ឹះពាល់រយៈសពល

ថ្វង៖ ចក្េ ុវិេ័យឆ្ន ំ 

២០៣០  និង ២០៥០  

ការេសម្មចបាននូវឋានៈជាម្បសទ្េចំណូលមធយមក្ម្មិត្ខ្ពេ់ និង ម្បសទ្េ

ចំណូលខ្ពេ់សៅឆ្ន ំ ២០៣០  និង ២០៥០  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី28 

លលទទធធផផលលកកម្រម្រមមិិតតែែពពសស់់៖៖  

ទទររលលបបាំាំណណង្ង្យយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា

ចចតតុុទទកាកាណណ  

កកាំាំទទណណើើ នន

ទទសស  ាាកកិិចចចច ៖៖  

ានភាព

សាែ ោប់ 

និង្ធន់ 

កាការរងាងាររ៖៖  កាការងារ

ទពញទលញ 

ជាមួយនឹង្ការងារ

ខ លានគុណ

ភាពលអ ម្របទសើ រ 

សសមមធធមម៌៌៖៖ ភាព

ម្រក៊ីម្រក និង្ភាព

ងាយរង្ទម្ររេះ

ានកម្រមិតទាប

ជាង្ 

ម្របសសិិទទធធភាភាពព៖៖ សាា ប័នខ លាន

សមតាភាពែពស់ជាង្ និង្

អភិបាលកិចចលអ  

គគុុណណភាភាពពននននបបររិិោោកាកាសសម្រម្របបតតិិបបតតាាិិកាការរ 

លលទទធធផផលល៖៖  សន ូលនិង្មុាំនន

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ  

សសនន ូលូល៖៖ ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច   

អាទិភាពទ៊ី១៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសេ  

អាទិភាពទ៊ី២៖ ការទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច   

អាទិភាពទ៊ី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និង្ការងារ   

អាទិភាពទ៊ី៤៖ ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព 

លលទទធធផផលលននននទទររលល

ននទទោោបាបាយយ  ននិិង្ង្សសកកមមាាភាភាពព  

  ូូចចខខ  លលបាបាននផផាាលល់់ជជូូននតាតាមមខខផផននកកនន៊ី៊ីមមួួយយៗៗទទៅៅកកនន ុងុ្ង្តាតារារាង្ង្ាា៉ា៉ា ម្រម្រទទិិចចសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីកាការរវាវាយយតតននមមលលននិិង្ង្ម្រម្រតតួួតត

ពពិិននិិតតយយតាតាមមដាដាននននននសសូូចចនានាកកររសសនន ូលូល  

សសកកមមាាភាភាពព    ំំទទណណើើ ររកាការរ  ននិិង្ង្

ធាធាតតុុចចូូលល  

  ូូចចខខ  លលបាបាននផផាាលល់់ជជូូននទទដាដាយយម្រម្រកកសសួួង្ង្នានានានាឬឬររ  ាាបាបាលលមមូូលលដាដាាា នន((តាតាមមវវិិសស័័យយ))  ននិិង្ង្ខខផផននកាការរ

ថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ទទ  ើើយយម្រម្រតតូូវវបាបាននផផាាលល់់ជជូូននកកនន ុងុ្ង្បបញ្ញ្ជជ៊ី៊ីននននសសូូចចនានាកកររសសនន ូលូល  ននិិង្ង្សសូូចចនានាកកររបបខខននាា

មម។។  

 

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ បានសទង្ខបនូវអាទិភាពជាយុទធសាស្រសា  រួមទាាំង្បញ្ជ៊ី

សកមាភាព កមា វិធ៊ី  និង្គទម្រាង្ខ លម្រកសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធទាាំង្អស់ម្រតូវអនុវតា ទៅកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ ននរ ាសភា។ 

ទរលនទោបាយយុទធសាស្រសា ខ លជាអាទិភាពសាំខាន់របស់ម្រកសួង្សាា ប័នពាក់ព័នធម្រតូវបានទរៀបចាំតាមទម្រមង់្ននយុទធ

សាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤។ យុទធសាស្រសាអាទិភាពទាាំង្ទនាេះរួមាន៖ 

តាតារារាង្ង្  ២២..២២..៣៣៖៖  អាអាទទិិភាភាពពទទររលលននទទោោបាបាយយ  ននិិង្ង្សសកកមមាាភាភាពពសសាំាំខាខានន់់ៗៗ  

 

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធាននមមននុុសសេេ 

ក. ការពម្រងឹ្ង្គុណភាពអប់រាំ វិទាសាស្រសា  និង្បទចចក

វិទា 

ែ. ការបណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស 

គ. ការទលើកកមពស់សុែភាពសាធារណៈ និង្អាោរូប

តាមា  

កាការរទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច   

ក. ការខកលមអម្របព័នធភសា ុភារ និង្ការទលើក

កមពស់ការ ឹកជញ្ជូន ថ្នមពល និង្ការតភាជ ប់ឌ្៊ីជី

លល 

ែ. ការអភិវឌ្ឍម្របភពសាំខាន់ៗ និង្លាី ននកាំទណើ ន 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី28 

លលទទធធផផលលកកម្រម្រមមិិតតែែពពសស់់៖៖  

ទទររលលបបាំាំណណង្ង្យយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា

ចចតតុុទទកាកាណណ  

កកាំាំទទណណើើ នន

ទទសស  ាាកកិិចចចច ៖៖  

ានភាព

សាែ ោប់ 

និង្ធន់ 

កាការរងាងាររ៖៖  កាការងារ

ទពញទលញ 

ជាមួយនឹង្ការងារ

ខ លានគុណ

ភាពលអ ម្របទសើ រ 

សសមមធធមម៌៌៖៖ ភាព

ម្រក៊ីម្រក និង្ភាព

ងាយរង្ទម្ររេះ

ានកម្រមិតទាប

ជាង្ 

ម្របសសិិទទធធភាភាពព៖៖ សាា ប័នខ លាន

សមតាភាពែពស់ជាង្ និង្

អភិបាលកិចចលអ  

គគុុណណភាភាពពននននបបររិិោោកាកាសសម្រម្របបតតិិបបតតាាិិកាការរ 

លលទទធធផផលល៖៖  សន ូលនិង្មុាំនន

យុទធសាស្រសាចតុទកាណ  

សសនន ូលូល៖៖ ការពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច   

អាទិភាពទ៊ី១៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសេ  

អាទិភាពទ៊ី២៖ ការទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច   

អាទិភាពទ៊ី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និង្ការងារ   

អាទិភាពទ៊ី៤៖ ការអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយបរិោប័នន និង្ច៊ីរភាព 

លលទទធធផផលលននននទទររលល

ននទទោោបាបាយយ  ននិិង្ង្សសកកមមាាភាភាពព  

  ូូចចខខ  លលបាបាននផផាាលល់់ជជូូននតាតាមមខខផផននកកនន៊ី៊ីមមួួយយៗៗទទៅៅកកនន ុងុ្ង្តាតារារាង្ង្ាា៉ា៉ា ម្រម្រទទិិចចសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីកាការរវាវាយយតតននមមលលននិិង្ង្ម្រម្រតតួួតត

ពពិិននិិតតយយតាតាមមដាដាននននននសសូូចចនានាកកររសសនន ូលូល  

សសកកមមាាភាភាពព    ំំទទណណើើ ររកាការរ  ននិិង្ង្

ធាធាតតុុចចូូលល  

  ូូចចខខ  លលបាបាននផផាាលល់់ជជូូននទទដាដាយយម្រម្រកកសសួួង្ង្នានានានាឬឬររ  ាាបាបាលលមមូូលលដាដាាា នន((តាតាមមវវិិសស័័យយ))  ននិិង្ង្ខខផផននកាការរ

ថ្នថ្ននន កក់់ទទម្រម្រកាកាមមជាជាតតិិ  ទទ  ើើយយម្រម្រតតូូវវបាបាននផផាាលល់់ជជូូននកកនន ុងុ្ង្បបញ្ញ្ជជ៊ី៊ីននននសសូូចចនានាកកររសសនន ូលូល  ននិិង្ង្សសូូចចនានាកកររបបខខននាា

មម។។  

 

ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ បានសទង្ខបនូវអាទិភាពជាយុទធសាស្រសា  រួមទាាំង្បញ្ជ៊ី

សកមាភាព កមា វិធ៊ី  និង្គទម្រាង្ខ លម្រកសួង្ សាា ប័នពាក់ព័នធទាាំង្អស់ម្រតូវអនុវតា ទៅកន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ ននរ ាសភា។ 

ទរលនទោបាយយុទធសាស្រសា ខ លជាអាទិភាពសាំខាន់របស់ម្រកសួង្សាា ប័នពាក់ព័នធម្រតូវបានទរៀបចាំតាមទម្រមង់្ននយុទធ

សាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤។ យុទធសាស្រសាអាទិភាពទាាំង្ទនាេះរួមាន៖ 

តាតារារាង្ង្  ២២..២២..៣៣៖៖  អាអាទទិិភាភាពពទទររលលននទទោោបាបាយយ  ននិិង្ង្សសកកមមាាភាភាពពសសាំាំខាខានន់់ៗៗ  

 

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធាននមមននុុសសេេ 

ក. ការពម្រងឹ្ង្គុណភាពអប់រាំ វិទាសាស្រសា  និង្បទចចក

វិទា 

ែ. ការបណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស 

គ. ការទលើកកមពស់សុែភាពសាធារណៈ និង្អាោរូប

តាមា  

កាការរទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច   

ក. ការខកលមអម្របព័នធភសា ុភារ និង្ការទលើក

កមពស់ការ ឹកជញ្ជូន ថ្នមពល និង្ការតភាជ ប់ឌ្៊ីជី

លល 

ែ. ការអភិវឌ្ឍម្របភពសាំខាន់ៗ និង្លាី ននកាំទណើ ន 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី29 

ឃ. ការខកលមអសមភាពទយនឌ័្រ និង្កិចចរាំពារ

សង្គម  

គ. ការទរៀបចាំសម្រាប់ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្

ប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី បួន 

ឃ. ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាររ និង្ ិរញ្ា

វតា  ុ 

វវិិសស័័យយឯឯកកជជនន  ននិិង្ង្កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍកាការរងាងាររ  

ក. ការអភិវឌ្ឍទ៊ីផារការងារ 

ែ.ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមនិង្

ភាពជាស ម្រគិន 

គ. ការទរៀបចាំ និង្ការអនុវតាភាពជាន គូឯកជនសា

ធារណៈ 

ឃ. ការទលើកកមពស់ការម្របកួតម្របខជង្  

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ី ររភាភាពព  ននិិង្ង្បបររិិោោបប័័នននន 

ក. ការទលើកកមពស់វិស័យកសិកមា  និង្អភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ  

ែ. ការម្រគប់ម្រគង្ម្របកបទដាយច៊ីរភាពននធនធាន

ធមាជាតិ និង្វបបធម៌  

គ. ការពម្រងឹ្ង្ខផនការ និង្ការម្រគប់ម្រគង្ទ៊ី ម្រកុង្  

ឃ. ការធានានូវច៊ីរភាពបរិសាា ន និង្ការទ ល្ើយ

តបជាមុនចាំទពាេះការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ 

កាការរបបទទង្ង្កកើើននទទលលបបឿឿននននននកកាំាំខខណណទទម្រម្រមមង្ង់់្អអភភិិបាបាលលកកិិចចចច ៖៖  សសនន ូលូល

ននននយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា ចចតតុុទទកាកាណណ  

ក. កាំខណទម្រមង់្សាា ប័ន និង្ការកសាង្សមតាភាព 

ែ. ការពម្រងឹ្ង្គណទនយយភាព និង្សុចរិតភាពកន ុង្រ ា

បាលសាធារណៈ 

គ. ការពម្រងឹ្ង្ម្របសិទធភាពការងារ 

ឃ. ការពម្រងឹ្ង្អភិបាលកិចច វិស័យឯកជន  

បបររិិសាសាាា ននម្រម្រគគបប  ណណាា បប់់សសម្រម្រាាបប់់កាការរអអននុុវវតតាាយយុុទទធធសាសា

ស្រស្រសសាា  

ក. សនាិភាព សាិ រភាពនទោបាយ និង្សណ្តា ប់

ធាន ប់សង្គម  

ែ. បរិោកាសអាំទណ្តយផលសម្រាប់អាជីវកមា  

ការវិនិទោគ និង្ការអភិវឌ្ឍ  

គ. ការពម្រងឹ្ង្ភាពជាាច ស់ និង្ភាពជាន គូកន ុង្ការ

អភិវឌ្ឍន៍ និង្កិចចស ម្របតិបតាិការអនារជាតិ  

ឃ. ការពម្រងឹ្ង្សមតាភាពរបស់កមព ុជា កន ុង្ការ

ទលើកកមពស់បខនាមទទៀតនូវសា រណកមា

របស់ែលួនទៅកន ុង្ទស ាកិចចថ្នន ក់តាំបន់ និង្សកល

ទោក 

 

យុទធសាស្រសាទាាំង្ព៊ីរគឺយុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ និង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-

២០២៣ មិនបានបញ្ញជ ក់អាំព៊ីោនិភ័យ និង្វិធានការកាត់បនាយទរៀង្ៗែលនួ ទ ើមប៊ីទប់ទល់នឹង្ម្រពឹតាិការណ៍ខ លមិនធាល ប់

ានព៊ីមុនមកទនាេះទទ  ូចជាការ កខផនកននចាំណូលចិតាពាណិជជកមា  និង្ជំងឺ្រាតតាតសកល។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏

ទដាយ យុទធសាស្រសាជាតិទាាំង្ព៊ីរបានសនាត់ោ៉ា ង្ជាក់ោក់ថ្ន សាសធាតុសន ូលននកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  និង្



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី30 

បរិោកាសអាំទណ្តយផលសម្រាប់ការអនុវតា យុទធសាស្រសា នឹង្ពទនលឿនការចុេះសម្រមុង្រន ននការសទម្រមចបាននូវអាទិភាព

ទរលនទោបាយន៊ីមួយៗ។ បចច ុបបននជំងឺ្រាតតាតកូវី ១៩បានកាល យជាទ គមផ្ទល ស់បា ូរកន ុង្ការអនុវតា ខផនការយុទធសា

ស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ តាាំង្ព៊ីទ ើមឆ្ន ាំ២០២០ ទ ើយបានបង្កផលប៉ាេះពាល់ ល់សង្គម សុែភាព និង្ទស ាកិចច

ខបបកាំបល ុកកាំខបលង្។ ជាមួយរន ទនេះ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ជាពិទសសអង្គការម្របព័នធផេពែផាយ អនករាយការណ៍ អនកសារ

ព័ត៌ាន និង្ម្រកុមសិទធិ មនុសេជាទ ើម បានសខមាង្ការម្រពួយបារមាោ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំទពាេះការរឹតតបិតបរិសាា ន និង្ការបិទសិទធិ

ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាពលរ ាកមព ុជា កន ុង្ទពលកាំពុង្ម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្វិបតាិ ទនេះ។    

 អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល (CSOs) គឺជាតួអង្គសាំខាន់កន ុង្ការម្រតួតពិនិតយ និង្អនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលានវិបតាិ ទនេះ។ ទលើសព៊ីទនេះ អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលបានសខមាង្ការម្រពួយបារមាចាំទពាេះបញ្ញា ទយនឌ័្រខ លអាចទកើតានកាន់ខតធាន់ធារកន ុង្អាំ ុង្ទពល និង្

ទម្រកាយការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្កូវី -១៩  ូចជាអាំទពើ ិង្ាខផអកទលើ ទយនឌ័្រ និង្ការទរើសទអើង្ទលើ ស្រសា៊ី  និង្កុារ៊ី។ 

សម្រាប់ការទបើកទិ ាភាពបរិសាា ន អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលានសកមាភាពកន ុង្ការកាន់អនកបទង្កើតទរលនទោបាយឱ្យ

ទទួលែុសម្រតូវចាំទពាេះការទបាជាា ចិតា ខ លពួកទគបានទធែើចាំទពាេះការចូលរួមម្របកបទដាយអតា ន័យ គណទនយយភាព ការ

មិនទរើសទអើង្ ការផាល់សិទធិអាំណ្តច និង្ភាជ ប់ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពទ៊ី១៦ទៅនឹង្សា ង់្ដារឬយនាការ

សិទធិ មនុសេ។ ទសរ៊ីភាពជាមូលដាា ន ជាពិទសសទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិ គឺជាទរលការណ៍សាំខាន់មួយ ទ ើមប៊ីទលើក

កមពស់តួនាទ៊ីសាំខាន់ៗរបស់ម្របជាពលរ ា  និង្ ំទណើ រការននសង្គមម្របជាធិបទតយយ។ កន ុង្ន័យទនេះ មនុសេម្រគប់រូបាន

សិទធិ បទញ្ចញមតិទោបល់របស់ពួកទគទដាយទសរ៊ី ទដាយមិនានការទម្រជៀតខម្រជកព៊ីរាជរដាា ភិបាល ខ លវាជាទរឿង្

សមទ តុផលសម្រាប់ទាាំង្អស់រន ទ ើមប៊ីរួមស ការរន កន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិបតាិ ខ លកាំពុង្ទកើតទ ើង្ទនេះ

ម្របកបទដាយការសាា បនា។  

 

២.៣ ទ្ិដឋភាពទ្ូពៅពលើក្រអនុវតតផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-២០២៣ 
  ូចខ លបានបញ្ញជ ក់ទ ើង្វិញថ្នខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបានកាល យជាឧបករណ៍ទរលនទោ

បាយមួយទ ើមប៊ីអនុវតា យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ខ លបនាផាល់នូវការសង្កត់ធា ន់ទលើកាំទណើ នទស ាកិច  ការ

ងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព។ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទលើគនលង្ធមាតា

របស់ែលួនកន ុង្កាំ ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ មុនទពលការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគជាសាកល ទ ើយបានសទម្រមចបានសមិទធផលសាំ

ខាន់ៗទៅទម្រកាមអាទិភាពទរលនទោបាយន៊ីមួយៗ។ ព័ត៌ានលមអិតននសមិទធផលទនេះម្រតូវបានពិពណ៌នាទៅកន ុង្

របាយការណ៍ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩ ខ លម្រតូវបានទរៀបចាំទដាយម្រកសួង្ខផនការ។ ចប់តាាំង្ព៊ី

ឆ្ន ាំ២០២០មក ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច របស់កមព ុជា និង្កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ននកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចចខ ល ឹកនាាំ

ទដាយខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបាននឹង្កាំពុង្តស ូជាមួយម្របទទស នទទទៀតខ លជំងឺ្រាតតាតននកូវី ១៩

នាាំឱ្យានការវិលម្រតលប់ននវឌ្ឍនភាពទស ាកិចចោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទៅទូទាាំង្អាសុ៊ីអាទគនយ៍។ ែណៈទពលខ លថ្នន ក់តាំបន់បាន



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី30 

បរិោកាសអាំទណ្តយផលសម្រាប់ការអនុវតា យុទធសាស្រសា នឹង្ពទនលឿនការចុេះសម្រមុង្រន ននការសទម្រមចបាននូវអាទិភាព

ទរលនទោបាយន៊ីមួយៗ។ បចច ុបបននជំងឺ្រាតតាតកូវី ១៩បានកាល យជាទ គមផ្ទល ស់បា ូរកន ុង្ការអនុវតា ខផនការយុទធសា

ស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ តាាំង្ព៊ីទ ើមឆ្ន ាំ២០២០ ទ ើយបានបង្កផលប៉ាេះពាល់ ល់សង្គម សុែភាព និង្ទស ាកិចច

ខបបកាំបល ុកកាំខបលង្។ ជាមួយរន ទនេះ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ជាពិទសសអង្គការម្របព័នធផេពែផាយ អនករាយការណ៍ អនកសារ

ព័ត៌ាន និង្ម្រកុមសិទធិ មនុសេជាទ ើម បានសខមាង្ការម្រពួយបារមាោ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំទពាេះការរឹតតបិតបរិសាា ន និង្ការបិទសិទធិ

ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាពលរ ាកមព ុជា កន ុង្ទពលកាំពុង្ម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្វិបតាិ ទនេះ។    

 អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល (CSOs) គឺជាតួអង្គសាំខាន់កន ុង្ការម្រតួតពិនិតយ និង្អនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ និង្ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា ជាពិទសសកន ុង្អាំ ុង្ទពលានវិបតាិ ទនេះ។ ទលើសព៊ីទនេះ អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលបានសខមាង្ការម្រពួយបារមាចាំទពាេះបញ្ញា ទយនឌ័្រខ លអាចទកើតានកាន់ខតធាន់ធារកន ុង្អាំ ុង្ទពល និង្

ទម្រកាយការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្កូវី -១៩  ូចជាអាំទពើ ិង្ាខផអកទលើ ទយនឌ័្រ និង្ការទរើសទអើង្ទលើ ស្រសា៊ី  និង្កុារ៊ី។ 

សម្រាប់ការទបើកទិ ាភាពបរិសាា ន អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលានសកមាភាពកន ុង្ការកាន់អនកបទង្កើតទរលនទោបាយឱ្យ

ទទួលែុសម្រតូវចាំទពាេះការទបាជាា ចិតា ខ លពួកទគបានទធែើចាំទពាេះការចូលរួមម្របកបទដាយអតា ន័យ គណទនយយភាព ការ

មិនទរើសទអើង្ ការផាល់សិទធិអាំណ្តច និង្ភាជ ប់ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពទ៊ី១៦ទៅនឹង្សា ង់្ដារឬយនាការ

សិទធិ មនុសេ។ ទសរ៊ីភាពជាមូលដាា ន ជាពិទសសទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិ គឺជាទរលការណ៍សាំខាន់មួយ ទ ើមប៊ីទលើក

កមពស់តួនាទ៊ីសាំខាន់ៗរបស់ម្របជាពលរ ា  និង្ ំទណើ រការននសង្គមម្របជាធិបទតយយ។ កន ុង្ន័យទនេះ មនុសេម្រគប់រូបាន

សិទធិ បទញ្ចញមតិទោបល់របស់ពួកទគទដាយទសរ៊ី ទដាយមិនានការទម្រជៀតខម្រជកព៊ីរាជរដាា ភិបាល ខ លវាជាទរឿង្

សមទ តុផលសម្រាប់ទាាំង្អស់រន ទ ើមប៊ីរួមស ការរន កន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិបតាិ ខ លកាំពុង្ទកើតទ ើង្ទនេះ

ម្របកបទដាយការសាា បនា។  

 

២.៣ ទ្ិដឋភាពទ្ូពៅពលើក្រអនុវតតផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-២០២៣ 
  ូចខ លបានបញ្ញជ ក់ទ ើង្វិញថ្នខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបានកាល យជាឧបករណ៍ទរលនទោ

បាយមួយទ ើមប៊ីអនុវតា យុទធសាស្រសាចតុទកាណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ខ លបនាផាល់នូវការសង្កត់ធា ន់ទលើកាំទណើ នទស ាកិច  ការ

ងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព។ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទលើគនលង្ធមាតា

របស់ែលួនកន ុង្កាំ ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ មុនទពលការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគជាសាកល ទ ើយបានសទម្រមចបានសមិទធផលសាំ

ខាន់ៗទៅទម្រកាមអាទិភាពទរលនទោបាយន៊ីមួយៗ។ ព័ត៌ានលមអិតននសមិទធផលទនេះម្រតូវបានពិពណ៌នាទៅកន ុង្

របាយការណ៍ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩ ខ លម្រតូវបានទរៀបចាំទដាយម្រកសួង្ខផនការ។ ចប់តាាំង្ព៊ី

ឆ្ន ាំ២០២០មក ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច របស់កមព ុជា និង្កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ននកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចចខ ល ឹកនាាំ

ទដាយខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបាននឹង្កាំពុង្តស ូជាមួយម្របទទស នទទទៀតខ លជំងឺ្រាតតាតននកូវី ១៩

នាាំឱ្យានការវិលម្រតលប់ននវឌ្ឍនភាពទស ាកិចចោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទៅទូទាាំង្អាសុ៊ីអាទគនយ៍។ ែណៈទពលខ លថ្នន ក់តាំបន់បាន

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី31 

ម្រគប់ម្រគង្ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគទនេះបានលអជាង្តាំបន់ នទទទៀត ខ លផលប៉ាេះពាល់ទស ាកិចច ទលើតាំបន់ទនេះម្រតវូ

បានបាំផលិចបាំផ្ទល ញ។ អាសុ៊ីអាទគនយ៍ម្រតូវបានរួមបញ្ចូលទៅកន ុង្ទស ាកិចច ពិភពទោក ទាាំង្ពាណិជជកមា  និង្ការទធែើ  ំទណើ រ

អនារជាតិ។ ចប់តាាំង្ព៊ីការទធែើ  ំទណើ រអនារជាតិម្រតូវបានបញ្ឈប់ទសទើ រខតទាាំង្ម្រសុង្ទៅកន ុង្ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ទនាេះ វិស័យ

ទទសចរណ៍ និង្ការទធែើ  ំទណើ រអាជីវកមាបានជួបម្របទេះនឹង្ការធាល ក់ចុេះខ លមិនធាល ប់ានព៊ីមុនមក។ អាជីវកមាខាន តតូច

ជាទម្រចើនបានបិទជាអចិនស្រនាយ៍ ទដាយសារពួកទគមិនអាចរស់រានបានព៊ីការខាតបង់្ទស ាកិចច ខ លបណ្តា លមកព៊ីការ

បិទែទប់ និង្ការរឹតបនាឹង្ការទធែើ  ំទណើ រទដាយទ តុផលកូវី ១៩។ ជាទរៀង្រាល់ខែ កមាកររាប់សិបោននាក់បខនាម

ទទៀត ម្របឈមនឹង្ោនិភ័យននការធាល ក់ចូលទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រក រួមទាាំង្មនុសេជាទម្រចើនទៅកន ុង្វណា ៈកណ្តា លផង្ខ រ។ 

ទៅទពលខ លជំងឺ្រាតតាតកាន់ខតអូសបនាល យ ការខាតបង់្ការងារបទណ្តា េះអាសននបានកាល យជាអចិនស្រនាយ៍ ទ ើយ

ម្របាក់ចាំណូលម្រគួសារបានធាល ក់ចុេះ។ 

 កន ុង្រយៈទពលព៊ីរទសេវតេចុង្ទម្រកាយទនេះរាជរដាា ភិបាលបាន ឹកនាាំម្របទទសតាមខផនការយុទធសាស្រសាអភិវ

ឌ្ឍន៍ជាតិខ លជាផល ូវអភិវឌ្ឍន៍។ គិតម្រតឹមឆ្ន ាំ២០១៩ ទស ាកិចចកន ុង្ន័យពិតម្របាក ានទាំ ាំែុសរន ប៊ី ង្ននឆ្ន ាំ១៩៩០ 

ខ លមូលដាា នននទស ាកិចចបានផ្ទល ស់បា ូរព៊ីកសិកមាទៅជាឧសា កមា  និង្ទសវាកមា  ទ ើយភាពម្រក៊ីម្រក(១៣.៥%ទៅកន ុង្

ឆ្ន ាំ២០១៤)គឺម្របខ លមួយភាគបួនននអែ៊ី ខ លវាានកន ុង្ឆ្ន ាំ១៩៩៤។ម្របទទសកមព ុជាសទម្រមចបាននូវទរលទៅភាគ

ទម្រចើនខ លបានបញ្ញជ ក់ទដាយទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍ស សេវតេរ៍ (MDGs) ខ លទរលទៅមួយចាំនួនបានបញ្ចប់មុន

ទពលទវោ និង្អម្រតាននការទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្ននសនទសេន៍អភិវឌ្ឍន៍មនុសេ (HDI) របស់ែលួនបានទធែើឱ្យកមព ុជាសាិ ត

កន ុង្លាំដាប់កាំពូលទាាំង្១០ ទៅទលើ ពិភពទោក។ . ម្របទទសកមព ុជាបាន ល្ង្កាត់ការផ្ទល ស់បា ូរ ៏សាំខាន់មួយ ទដាយ្ន

 ល់សាា នភាពចាំណូលមធយមកម្រមិតទាបកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៥និង្ម្របាថ្នន ចង់្ទទួលបានឋានៈចាំណូលមធយមកម្រមិតែពស់ទៅឆ្ន ាំ

២០៣០។ ជាមួយការជំរុញទដាយការនាាំទចញសទមល ៀកបាំពាក់ និង្ទទសចរណ៍ ទស ាកិចច របស់កមព ុជាបានរកាបាននូវ

អម្រតាកាំទណើ នជាមធយម៨% កន ុង្ចទនាល េះឆ្ន ាំ១៩៩៨ និង្២០១៨បានទធែើឱ្យកមព ុជាកាល យជាម្របទទសមួយខ លានទស ាកិចច

លូតោស់ទលឿនបាំផុតទៅទលើ ពិភពទោក។ ែណៈទពលខ លបនធ ូរបនាយបនាិច កាំទណើ នទៅខតរឹង្ាាំទ ើមប៊ី្ន ល់

៧.១% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩បនាទ ប់ព៊ីអម្រតាកាំទណើ នលអ ម្របទសើ រជាង្ការរាំពឹង្ទុកកន ុង្អម្រតា៧.៥%ទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 

 កំណ ើនណេដ្ឋកិច្ជ៖ កូវីដ្-១៩ នំមកនូវផលវិបាកដ្ល់ណេដ្ឋកិច្ចកមពុជា  
 ភាពតក់សល ុតជាសាកលខ លបង្កទ ើង្ទដាយជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ បានជេះឥទធិ ពលោ៉ា ង្ខាល ាំង្ ល់ទស ា

កិចចកមព ុជាកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រសបទពលខ លកមព ុជាក៏បានម្របឈមមុែនឹង្ការពយួរខផនកែលេះននការទទួលបានអនុទម្ររេះ ល់ទ៊ី

ផារស ភាពអឺរ៉ាុប (EEUU))  ទម្រកាមគាំនិតផា ួចទផាើម “អែ៊ី ម្រគប់ោ៉ា ង្ទលើកខលង្ខតអាវុធ” (EEBBAA))។ ការផទ ុេះទ ើង្បានបណ្តា ល

ឱ្យានការលយចុេះោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទៅកន ុង្កាលា៉ា សុ៊ី នសាំខាន់ៗភាគទម្រចើនននកាំទណើ នទស ាកិចច របស់ម្របទទសកមព ុជាទៅកន ុង្

ម្រត៊ីាសទ៊ី មួយននឆ្ន ាំ២០២០រួមទាាំង្សកមាភាពទទសចរណ៍ និង្សាំណង់្ចុេះទែេោយ។ ែណៈទពលខ លវិស័យមួយចាំនួន

បានទមើលទឃើញព៊ីការទកើនទ ើង្ននទស ាកិចច  ប៉ាុ ខនាខផនកែលេះទទៀតទៅខតម្រតូវបានរារាាំង្ទដាយជំងឺ្រាតតាតខ លកាំពុង្ប



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី32 

នា។ វិស័យកសិកមាានភាពធន់បនាិច ទដាយសារតម្រមូវការខាល ាំង្ខ លម្រតូវបានជំរុញទដាយខផនកននកិចច ម្រពមទម្រពៀង្

ពាណិជជកមាទសរ៊ីកមព ុជា-ចិនខ លបានចុេះ តា ទលខានាទពលលាីៗទនេះ។ វិស័យផលិតកមាបានទង្ើបទ ើង្វិញជាបទណាើ រៗ

ទដាយការសម្រមបែលួនទៅនឹង្ការផ្ទល ស់បា ូរលកខែណឌ ខាង្ទម្រៅ ទ ើយអាជីវកមាលក់ ំុ និង្រាយក៏បានជួបម្របទេះនឹង្ការ

សទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិញយឺតៗ ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយការរស់ទ ើង្វិញបនាិចមាង្ៗទៅកនងុ្សកមាភាពទស ាកិចចកន ុង្ម្រសុក។ 

ម៉ាាង្វិញទទៀត ខផនកននវិស័យទសវាកមា   ូចជាកខនលង្សាន ក់ទៅ ទភាជន៊ីយដាា ន និង្ការ ឹកជញ្ជូន ទៅខតបនាទទួលរង្

ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ធាន់ធារទដាយការធាល ក់ចុេះននវិស័យទទសចរណ៍កន ុង្ម្រសុក និង្អនារជាតិ។ លាំ ូរននការវិនិទោគផ្ទទ ល់

ព៊ីបរទទសទៅខតានភាពធន់ និង្កាំពុង្ជួយម្រទម្រទង់្វិស័យខាង្ទម្រៅ។ 

 ទស ាកិចចកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០បានចុេះបញ្ជ៊ីកាំទណើ នអវិជជានកន ុង្អម្រតា -៣.១  ភាគរយ។ ការរាតតាតននជំងឺ្កូវី -

១៩ និង្ការសាា រទ ើង្វិញយឺតកន ុង្សកមាភាពទស ាកិចច ពិភពទោក រួមជាមួយនឹង្ភាពចោចលទ៊ីផារ ិរញ្ាវតា ុយូរ

អខង្ែង្ បង្កោនិភ័យ ល់ចកខ ុវិស័យកាំទណើ នរបស់កមព ុជា។ ទសេនវិស័យកាំទណើ នរបស់កមព ុជាទៅខតមិនម្របាក ម្របជា

ែពស់ ទដាយរូបរាង្ និង្ទលបឿនននការទង្ើបទ ើង្វិញភាគទម្រចើនពឹង្ខផអកទលើ  ំទណើ រននទមទរាគ និង្ទលបឿនខ លអាច

ចក់វា៉ា ក់សាាំង្បាន។របាយការណ៍2របស់ធនាររពិភពទោកក៏ផាល់នូវទសណ្តរ៊ីយ៉ាូធាល ក់ចុេះផង្ខ រខ លោនិភ័យនន

កមា វិធ៊ីចក់វា៉ា ក់សាាំង្យឺតម្រតូវបានអមទដាយការបិទទាែ រញឹកញាប់ អូសបនាល យ និង្ការបិទទូទាាំង្ម្របទទស។ ទៅទម្រកាម

ទសណ្តរ៊ីយ៉ាូ ទនេះ ទស ាកិចច ម្រតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹង្ទកើនទ ើង្ម្រតឹមខត ១.៩ ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១3។  

  

 ផលវិបាកណលើការអភិវឌ្ឍវិេ័យឯកជន និងការងារ  
 កូវី -១៩បង្កការគាំរាមកាំខ ង្ខផនកទស ាកិចចចាំទពាេះទិ ាភាពទផេង្ៗននការអភិវឌ្ឍរបស់ម្របទទស កមព ុជា 

ទដាយវិស័យទទសចរណ៍ ផលិតកមាសម្រាប់ការនាាំទចញ និង្សាំណង់្ម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នជាវិស័យខ លរង្

ផលប៉ាេះពាល់ខាល ាំង្ជាង្ទគ។ វិស័យកាត់ទ រ ( ូចជា វាយនភណឌ  សាំទលៀកបាំពាក់ ខសបកទជើង្ ទាំនិញនិង្ការទធែើ  ំទណើ រ) 

ខ លជាវិស័យទស ាកិចចផល ូវការ និង្បានបង់្ម្របាក់ធាំបាំផុតខ លបានចូលរួមចាំខណកម្របខ ល១១ភាគរយ ល់ផលិត

ផលសរុបកន ុង្ម្រសុក(GGDDPP)កនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៩។ ទោង្តាមទិននន័យផល ូវការព៊ី MMIISSTTII  ((ម្រកសួង្ឧសា កមា  វិទាសាស្រសា  បទចចក

វិទា និង្នវានុវតា ន៍) វិស័យកាត់ទ រទៅកមព ុជាានទរាង្ចម្រកសរុបចាំនួន១០៨៧(រួមទាាំង្ទរាង្ចម្រកលាំដាប់ទ៊ីព៊ីរ) និង្

បទង្កើតការងារបានចាំនួន៩៤១០០០ទសាើ នឹង្១០.៧ ភាគរយននការងារសរុប ឬ ១៧.០ភាគរយននការងារខ លានម្របាក់

ខែ។ ជារួមវិស័យទាាំង្ទនេះបានរួមចាំខណកជាង្៧០% ននកាំទណើ នទស ាកិចច របស់កមព ុជា និង្ម្របខ ល៣៩.៥% នន

ការងារសរុបកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការទ ល្ើយតបជាសកលកន ុង្ការទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគទនេះ បទង្កើតឱ្យាន

ការធាល ក់ចុេះននទសវាកមាទទសចរណ៍ និង្ប ិសណ្តា រកិចច។ ទៅឆ្ន ាំ២០២០កមព ុជាខតមួយម្រតូវបានបា៉ា ន់ម្របាណថ្ននឹង្

បាត់បង់្ចាំណូលកន ុង្វិស័យទទសចរណ៍ម្របាណ៣ពាន់ោន ុោល រ ទនេះទបើទោង្តាមរ ាមស្រនា៊ីម្រកសួង្ទទសចរណ៍។ 

                                                            
2 ផល ូវទឆ្ព េះទៅរកការទង្ើបទ ើង្វិញ ខ លជាបចច ុបបននភាពទស ាកិចច ចុង្ទម្រកាយរបស់ធនាររពិភពទោកសម្រាប់កមពជុា។ 

3 www.adb.org/countries/cambodia/economy. www.facebook.com/230469505587227/posts/246789490621895/ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី32 

នា។ វិស័យកសិកមាានភាពធន់បនាិច ទដាយសារតម្រមូវការខាល ាំង្ខ លម្រតូវបានជំរុញទដាយខផនកននកិចច ម្រពមទម្រពៀង្

ពាណិជជកមាទសរ៊ីកមព ុជា-ចិនខ លបានចុេះ តា ទលខានាទពលលាីៗទនេះ។ វិស័យផលិតកមាបានទង្ើបទ ើង្វិញជាបទណាើ រៗ

ទដាយការសម្រមបែលួនទៅនឹង្ការផ្ទល ស់បា ូរលកខែណឌ ខាង្ទម្រៅ ទ ើយអាជីវកមាលក់ ំុ និង្រាយក៏បានជួបម្របទេះនឹង្ការ

សទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិញយឺតៗ ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយការរស់ទ ើង្វិញបនាិចមាង្ៗទៅកនងុ្សកមាភាពទស ាកិចចកន ុង្ម្រសុក។ 

ម៉ាាង្វិញទទៀត ខផនកននវិស័យទសវាកមា   ូចជាកខនលង្សាន ក់ទៅ ទភាជន៊ីយដាា ន និង្ការ ឹកជញ្ជូន ទៅខតបនាទទួលរង្

ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ធាន់ធារទដាយការធាល ក់ចុេះននវិស័យទទសចរណ៍កន ុង្ម្រសុក និង្អនារជាតិ។ លាំ ូរននការវិនិទោគផ្ទទ ល់

ព៊ីបរទទសទៅខតានភាពធន់ និង្កាំពុង្ជួយម្រទម្រទង់្វិស័យខាង្ទម្រៅ។ 

 ទស ាកិចចកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០បានចុេះបញ្ជ៊ីកាំទណើ នអវិជជានកន ុង្អម្រតា -៣.១  ភាគរយ។ ការរាតតាតននជំងឺ្កូវី -

១៩ និង្ការសាា រទ ើង្វិញយឺតកន ុង្សកមាភាពទស ាកិចច ពិភពទោក រួមជាមួយនឹង្ភាពចោចលទ៊ីផារ ិរញ្ាវតា ុយូរ

អខង្ែង្ បង្កោនិភ័យ ល់ចកខ ុវិស័យកាំទណើ នរបស់កមព ុជា។ ទសេនវិស័យកាំទណើ នរបស់កមព ុជាទៅខតមិនម្របាក ម្របជា

ែពស់ ទដាយរូបរាង្ និង្ទលបឿនននការទង្ើបទ ើង្វិញភាគទម្រចើនពឹង្ខផអកទលើ  ំទណើ រននទមទរាគ និង្ទលបឿនខ លអាច

ចក់វា៉ា ក់សាាំង្បាន។របាយការណ៍2របស់ធនាររពិភពទោកក៏ផាល់នូវទសណ្តរ៊ីយ៉ាូធាល ក់ចុេះផង្ខ រខ លោនិភ័យនន

កមា វិធ៊ីចក់វា៉ា ក់សាាំង្យឺតម្រតូវបានអមទដាយការបិទទាែ រញឹកញាប់ អូសបនាល យ និង្ការបិទទូទាាំង្ម្របទទស។ ទៅទម្រកាម

ទសណ្តរ៊ីយ៉ាូ ទនេះ ទស ាកិចច ម្រតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹង្ទកើនទ ើង្ម្រតឹមខត ១.៩ ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១3។  

  

 ផលវិបាកណលើការអភិវឌ្ឍវិេ័យឯកជន និងការងារ  
 កូវី -១៩បង្កការគាំរាមកាំខ ង្ខផនកទស ាកិចចចាំទពាេះទិ ាភាពទផេង្ៗននការអភិវឌ្ឍរបស់ម្របទទស កមព ុជា 

ទដាយវិស័យទទសចរណ៍ ផលិតកមាសម្រាប់ការនាាំទចញ និង្សាំណង់្ម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នជាវិស័យខ លរង្

ផលប៉ាេះពាល់ខាល ាំង្ជាង្ទគ។ វិស័យកាត់ទ រ ( ូចជា វាយនភណឌ  សាំទលៀកបាំពាក់ ខសបកទជើង្ ទាំនិញនិង្ការទធែើ  ំទណើ រ) 

ខ លជាវិស័យទស ាកិចចផល ូវការ និង្បានបង់្ម្របាក់ធាំបាំផុតខ លបានចូលរួមចាំខណកម្របខ ល១១ភាគរយ ល់ផលិត

ផលសរុបកន ុង្ម្រសុក(GGDDPP)កនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៩។ ទោង្តាមទិននន័យផល ូវការព៊ី MMIISSTTII  ((ម្រកសួង្ឧសា កមា  វិទាសាស្រសា  បទចចក

វិទា និង្នវានុវតា ន៍) វិស័យកាត់ទ រទៅកមព ុជាានទរាង្ចម្រកសរុបចាំនួន១០៨៧(រួមទាាំង្ទរាង្ចម្រកលាំដាប់ទ៊ីព៊ីរ) និង្

បទង្កើតការងារបានចាំនួន៩៤១០០០ទសាើ នឹង្១០.៧ ភាគរយននការងារសរុប ឬ ១៧.០ភាគរយននការងារខ លានម្របាក់

ខែ។ ជារួមវិស័យទាាំង្ទនេះបានរួមចាំខណកជាង្៧០% ននកាំទណើ នទស ាកិចច របស់កមព ុជា និង្ម្របខ ល៣៩.៥% នន

ការងារសរុបកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការទ ល្ើយតបជាសកលកន ុង្ការទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគទនេះ បទង្កើតឱ្យាន

ការធាល ក់ចុេះននទសវាកមាទទសចរណ៍ និង្ប ិសណ្តា រកិចច។ ទៅឆ្ន ាំ២០២០កមព ុជាខតមួយម្រតូវបានបា៉ា ន់ម្របាណថ្ននឹង្

បាត់បង់្ចាំណូលកន ុង្វិស័យទទសចរណ៍ម្របាណ៣ពាន់ោន ុោល រ ទនេះទបើទោង្តាមរ ាមស្រនា៊ីម្រកសួង្ទទសចរណ៍។ 

                                                            
2 ផល ូវទឆ្ព េះទៅរកការទង្ើបទ ើង្វិញ ខ លជាបចច ុបបននភាពទស ាកិចច ចុង្ទម្រកាយរបស់ធនាររពិភពទោកសម្រាប់កមពជុា។ 

3 www.adb.org/countries/cambodia/economy. www.facebook.com/230469505587227/posts/246789490621895/ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី33 

អាជីវកមាទាក់ទង្នឹង្ទទសចរណ៍ម្របខ ល២៩៥៦ម្រតូវបានបិទខ លបណ្តា លឱ្យអនកអត់ការងារទធែើចាំនួន ៤៥៤០៥នាក់ 

ែណៈខ លការបា៉ា ន់ម្របាណព៊ីធនាររពិភពទោកបងាា ញថ្ន ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ការងារ១.៧៦ ោនកាំពុង្ម្របឈមនឹង្

ោនិភ័យ។ ទោង្តាមម្រកសួង្ការងារ និង្បណា ុេះបណ្តា លវិជាជ ជីវៈ បានឱ្យ ឹង្ថ្ន ទរាង្ចម្រក និង្អាជីវកមាពាក់ព័នធទទស

ចរណ៍សរុបចាំនួន៤៣៣ទៅទូទាាំង្ម្របទទសបានបិទជាបទណ្តា េះអាសនន។ ការពយួរការងារទាាំង្ទនេះបានទធែើឱ្យកមាករកាត់

ទ រម្របខ ល១៣៥០០០ នាក់ និង្កមាករទទសចរណ៍១៧០០០នាក់រា នការងារទធែើ។  

 លាំ ូរចូលននការវិនិទោគផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទស (FDI) ខ លម្របមូលផា ុាំភាគទម្រចើនទៅកន ុង្វិស័យសាំណង់្ាន

ចាំនួនជាង្៥០%ននការវិនិទោគផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទសសរុបទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាខ លភាគទម្រចើនមកព៊ីម្របទទសចិន (រួមទាាំង្

 ុង្កុង្ SAR) និង្នតវា៉ា ន់កន ុង្ប៉ាុនាា នឆ្ន ាំលាី ៗទនេះ។ ទទាេះប៊ីជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បនាទ ប់ព៊ីការផទ ុេះទ ើង្ននកូវី -១៩ ទៅកនងុ្

ម្របទទសចិន តនមលននការវិនិទោគផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទសខ លម្រតូវបានអនុម័តទនាេះបានធាល ក់ចុេះោ៉ា ង្ខាល ាំង្។ កាំទណើ នននការវិនិ

ទោគានម្របខ ល១១ពាន់ោន ុោល រកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ជិតទទែ ង្ទធៀបនឹង្៥.៥ពាន់ោន ុោល រកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៨។ ទោង្

តាមរបាយការណ៍លាី របស់ម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា បុានឱ្យ ឹង្ថ្ន កូវី -១៩ បាននាាំឱ្យកាំទណើ នអម្រតាអវិជជាន

៥.៣% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០ ទដាយសារការលយចុេះននការវិនិទោគផ្ទទ ល់ព៊ីបរទទសព៊ីម្របទទសចិន។ 

 ទោង្តាមអង្គការស ម្របតិបតាិការ និង្អភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចច  (OECD) វិបតាិ ទស ាកិចច នឹង្ានផលប៉ាេះពាល់រ

យៈទពលមធយមបខនាមទទៀតទលើភាពម្រក៊ីម្រក និង្សុែុាលភាព ជាពិទសសកន ុង្ចាំទណ្តមអនកខ លងាយរង្ទម្ររេះកន ុង្

សង្គម និង្អនកខ លទធែើការកន ុង្ទស ាកិចច ទម្រៅម្របព័នធ។ គូសបញ្ញជ ក់ទៅកន ុង្ទសចកា៊ីសទង្ខបទរលនទោបាយ អង្គការ

ទសបៀង្អាោរ និង្កសិកមា  (FAO) បានបងាា ញថ្ន ជំងឺ្រាតតាតនឹង្ទធែើឱ្យកាន់ខតធាន់ធារទ ើង្នូវភាពងាយរង្ទម្ររេះនន

ម្រកុមកមាករជាក់ោក់ រួមានស្រសា៊ី  កុារ ជនជាតិទ ើមភាគតិច និង្កមាករចាំណ្តកម្រសុក ទដាយសារភាពអត់ការងារទធែើ  

និង្កមាករទម្រៅម្របព័នធ។ ទោង្តាមអង្គការអនារជាតិខាង្ការងារ (ILO) កមាករទស ាកិចច ទម្រៅផល ូវការជិត១.៦ពាន់ោន

នាក់ទៅទលើ ពិភពទោកបានទទួលរង្ការែូចខាត ល់សមតាភាពរកម្របាក់ចាំណូលរបស់ពួកទគ។ ទនេះគឺទដាយសារខត

ការបិទម្របទទស និង្វិធានការបងាក រ និង្/ឬទដាយសារខតពួកទគទធែើការកន ុង្វិស័យខ លរង្ទម្ររេះខាល ាំង្បាំផុត។ ការទផទរ

ម្របាក់ទៅកមព ុជាក៏ានការលយចុេះផង្ខ រ។ ទោង្តាមការម្របឹកាទ៊ីផារខ លកាំពុង្រ៊ីកចទម្រមើន (EMC) កមព ុជាអាចខាត

បង់្ម្របខ ល៩០ោន ុោល រសម្រាប់រយៈទពលម្របាាំមួយខែននការទផាើ ម្របាក់ព៊ីម្របទទសនល។ ទិននន័យព៊ីធនាររ ទអសុ៊ីល៊ី

ដា ភ៊ី អិលសុ៊ី  សម្រាប់ម្រត៊ីាសទ៊ី១ ឆ្ន ាំ ២០២០ បងាា ញថ្ន ការទផាើ ម្របាក់ព៊ីពលករកមព ុជាទៅសាធារណរ ាកូទរ៉ា (កូទរ៉ាខាង្

តបូង្) ានចាំនួន ៣,៥ ោន ុោល រអាទមរិក ជាមួយនឹង្ម្របតិបតាិការចាំនួន ១៣៧៣ ធាល ក់ចុេះជិតពាក់កណ្តា លព៊ី ៦,២ ោន

 ុោល រ ខ លានម្របតិបតាិការចាំនួន ២២៧០ កន ុង្រយៈទពល ូចរន កាលព៊ីឆ្ន ាំមុន។ 

 

 

 េមធម៌៖ ភាពក្កីក្កបានណកើនណ ើងណោយសារ កូវីដ្-១៩ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី34 

 ទោង្តាមការបា៉ា ន់ម្របាណជាផល ូវការ អម្រតាននភាពម្រក៊ីម្រកកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ានចាំនួន១៣.៥ភាគរយ ទធៀបនឹង្ 

៤៧.៨ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៧ទ ើយម្របខ ល៩០ភាគរយននអនកម្រក៊ីម្រករស់ទៅកន ុង្ទ៊ីជនបទ។ ែណៈទពលខ លម្របទទស

កមព ុជាសទម្រមចបាននូវទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍ស សេវតេរ៍(MDG)កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៩ននការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រកបានពាក់ក

ណ្តា ល កន ុង្ែណៈខ លម្រគួសារភាគទម្រចើនបានរួចផុតព៊ីភាពម្រក៊ីម្រកកន ុង្កម្រមិតតិចតួច។ ម្របជាជនម្របខ ល៤.៥ោននាក់

ទៅខតសាិ តកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រក និង្ងាយរង្ទម្ររេះកន ុង្ការធាល ក់ចូលទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រកទៅទពលខ លម្របឈមនឹង្ការប៉ាេះទង្គិច

ខផនកទស ាកិចច  និង្កតាា ខាង្ទម្រៅទផេង្ទទៀត។ ភាពម្រក៊ីម្រកបានទកើនទ ើង្ទដាយសារជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ ម្រគួសារ

ជាង្៧១០០០០(មនុសេ២.៨ោននាក់) បានទទួលការទផទរសាច់ម្របាក់កន ុង្អាំ ុង្ទពលកូវី -១៩ កន ុង្ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ែ

ណៈខ លានខត៥៦០០០០ម្រគួសារ (២.៣ ោននាក់) ខ លជាអនកានសិទធិ ម្រតូវទទួលបានទៅទ ើមខែមិលុនា ឆ្ន ាំ

២០២០។ ទនេះានន័យថ្នោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ាន១៥០០០០ម្រគួសារ (០.៥ោននាក់) ខ លម្រតូវបានកាំណត់ថ្នជាអនកម្រក៊ីម្រក

លាី ទៅចទនាល េះខែមិលុនា ឆ្ន ាំ ២០២០  ល់ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

 ទ ើមប៊ីតាមដានផលប៉ាេះពាល់កម្រមិតម្រគួសារននកូវី -១៩ទៅកមព ុជា ធនាររពិភពទោក និង្វិទាសាា នជាតិសាិ

តិបានបទង្កើត និង្កាំពុង្ទធែើការសទ ង់្មតិតាមទូរសពទជាមួយម្រគួសារខ លានទម្របកង់្ែពស់។ ការសទ ង់្មតិជំុទ៊ី ៤ បានបញ្ចប់

កន ុង្ខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង្ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១បានបងាា ញថ្ន៧២ភាគរយននអនកទ ល្ើយសាំណួរម្រតូវបានជួល ទដាយ្ន

 ល់កម្រមិតម្រសទ ៀង្រន  ូចទៅកន ុង្ខែឧសភា និង្ខែស៊ីោ ឆ្ន ាំ២០២០ ប៉ាុ ខនាទៅសល់ទាបជាង្កម្រមិតមុនការរាតតាត

របស់វា ទៅទពលខ លអនកទ ល្ើយតប៨២ភាគរយកាំពុង្ទធែើការ។ ការសទ ង់្មតិទៅខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០២០ក៏បានបងាា ញផង្ខ រ

ថ្ន៥០ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ព៊ីការធាល ក់ចុេះននម្របាក់ចាំណូលម្រគួសារទាក់ទង្ទៅនឹង្ជំុមុន។ គិតម្រតឹមខែធនឆូ្ន ាំ

២០២០ ផលប៉ាេះពាល់អវិជជានននជំងឺ្រាតតាតទលើ ម្របាក់ចាំណូលរបស់កសិដាា នម្រគួសារានទម្រចើន ទ ើយចប់តាាំង្ព៊ី

ទពលទនាេះមក តម្រមូវការអនកទម្របើ ម្របាស់ានកម្រមិតទាបបានបនាកាត់បនាយចាំណូលព៊ីកសិដាា នម្រគួសារ។ 

 

 េមធម៌៖ កូវីដ្-១៩ នំមកនូវផលវិបាកដ្ល់េុខភាព នងិការអប់រំេក្ាប់ក្បជា 
 ពលរដ្ឋកមពជុា  
 សុែភាព និង្ការអប់រាំ ជាពិទសសគុណភាព និង្លទធភាពទទួលបានសមធម៌ ទៅខតជាបញ្ញា ម្របឈម ៏

សាំខាន់ និង្ជាអាទិភាពននការអភិវឌ្ឍ។ ម្របទទសកមព ុជាបានទបាេះជំោនោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការទលើកកមពស់សុែភាពាតា 

និង្ទារក ការអភិវឌ្ឍកុារតូច និង្ការអប់រាំបឋមទៅតាមជនបទ។ សាាម្រតមរណភាពាតាកន ុង្ ១០០០០០កាំទណើ ត

រស់បានលយចុេះព៊ី ៤៧២  កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥   ល់១៧០  កន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៤  អម្រតាមរណៈអាយុទម្រកាមម្របាាំឆ្ន ាំបានលយចុេះព៊ី៨៣នាក់

កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥   ល់៣៥នាក់កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៤។ ទ ើយអម្រតាមរណៈរបស់

ទារកបានលយចុេះព៊ី ៦៦នាក់កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥  មក២៨  នាក់កន ុង្១០០០  កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៤។ 

ទទាេះប៊ីជាានការវិវឌ្ឍទលើលទធផលសុែភាព និង្ការអប់រាំក៏ទដាយ សូចនាករមូលធនមនុសេទៅយឺតជាង្ម្របទទស

ខ លានចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប។ កុារខ លទកើតកន ុង្ម្របទទសកមព ុជានាទពលបចច ុបបននទនេះ នឹង្ានផលិតភាព



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី34 

 ទោង្តាមការបា៉ា ន់ម្របាណជាផល ូវការ អម្រតាននភាពម្រក៊ីម្រកកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ានចាំនួន១៣.៥ភាគរយ ទធៀបនឹង្ 

៤៧.៨ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៧ទ ើយម្របខ ល៩០ភាគរយននអនកម្រក៊ីម្រករស់ទៅកន ុង្ទ៊ីជនបទ។ ែណៈទពលខ លម្របទទស

កមព ុជាសទម្រមចបាននូវទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍ស សេវតេរ៍(MDG)កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៩ននការកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រកបានពាក់ក

ណ្តា ល កន ុង្ែណៈខ លម្រគួសារភាគទម្រចើនបានរួចផុតព៊ីភាពម្រក៊ីម្រកកន ុង្កម្រមិតតិចតួច។ ម្របជាជនម្របខ ល៤.៥ោននាក់

ទៅខតសាិ តកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រក និង្ងាយរង្ទម្ររេះកន ុង្ការធាល ក់ចូលទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រកទៅទពលខ លម្របឈមនឹង្ការប៉ាេះទង្គិច

ខផនកទស ាកិចច  និង្កតាា ខាង្ទម្រៅទផេង្ទទៀត។ ភាពម្រក៊ីម្រកបានទកើនទ ើង្ទដាយសារជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ ម្រគួសារ

ជាង្៧១០០០០(មនុសេ២.៨ោននាក់) បានទទួលការទផទរសាច់ម្របាក់កន ុង្អាំ ុង្ទពលកូវី -១៩ កន ុង្ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ែ

ណៈខ លានខត៥៦០០០០ម្រគួសារ (២.៣ ោននាក់) ខ លជាអនកានសិទធិ ម្រតូវទទួលបានទៅទ ើមខែមិលុនា ឆ្ន ាំ

២០២០។ ទនេះានន័យថ្នោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ាន១៥០០០០ម្រគួសារ (០.៥ោននាក់) ខ លម្រតូវបានកាំណត់ថ្នជាអនកម្រក៊ីម្រក

លាី ទៅចទនាល េះខែមិលុនា ឆ្ន ាំ ២០២០  ល់ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

 ទ ើមប៊ីតាមដានផលប៉ាេះពាល់កម្រមិតម្រគួសារននកូវី -១៩ទៅកមព ុជា ធនាររពិភពទោក និង្វិទាសាា នជាតិសាិ

តិបានបទង្កើត និង្កាំពុង្ទធែើការសទ ង់្មតិតាមទូរសពទជាមួយម្រគួសារខ លានទម្របកង់្ែពស់។ ការសទ ង់្មតិជំុទ៊ី ៤ បានបញ្ចប់

កន ុង្ខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង្ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១បានបងាា ញថ្ន៧២ភាគរយននអនកទ ល្ើយសាំណួរម្រតូវបានជួល ទដាយ្ន

 ល់កម្រមិតម្រសទ ៀង្រន  ូចទៅកន ុង្ខែឧសភា និង្ខែស៊ីោ ឆ្ន ាំ២០២០ ប៉ាុ ខនាទៅសល់ទាបជាង្កម្រមិតមុនការរាតតាត

របស់វា ទៅទពលខ លអនកទ ល្ើយតប៨២ភាគរយកាំពុង្ទធែើការ។ ការសទ ង់្មតិទៅខែធន ូ ឆ្ន ាំ២០២០ក៏បានបងាា ញផង្ខ រ

ថ្ន៥០ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ព៊ីការធាល ក់ចុេះននម្របាក់ចាំណូលម្រគួសារទាក់ទង្ទៅនឹង្ជំុមុន។ គិតម្រតឹមខែធនឆូ្ន ាំ

២០២០ ផលប៉ាេះពាល់អវិជជានននជំងឺ្រាតតាតទលើ ម្របាក់ចាំណូលរបស់កសិដាា នម្រគួសារានទម្រចើន ទ ើយចប់តាាំង្ព៊ី

ទពលទនាេះមក តម្រមូវការអនកទម្របើ ម្របាស់ានកម្រមិតទាបបានបនាកាត់បនាយចាំណូលព៊ីកសិដាា នម្រគួសារ។ 

 

 េមធម៌៖ កូវីដ្-១៩ នំមកនូវផលវិបាកដ្ល់េុខភាព នងិការអប់រំេក្ាប់ក្បជា 
 ពលរដ្ឋកមពជុា  
 សុែភាព និង្ការអប់រាំ ជាពិទសសគុណភាព និង្លទធភាពទទួលបានសមធម៌ ទៅខតជាបញ្ញា ម្របឈម ៏

សាំខាន់ និង្ជាអាទិភាពននការអភិវឌ្ឍ។ ម្របទទសកមព ុជាបានទបាេះជំោនោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្ការទលើកកមពស់សុែភាពាតា 

និង្ទារក ការអភិវឌ្ឍកុារតូច និង្ការអប់រាំបឋមទៅតាមជនបទ។ សាាម្រតមរណភាពាតាកន ុង្ ១០០០០០កាំទណើ ត

រស់បានលយចុេះព៊ី ៤៧២  កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥   ល់១៧០  កន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៤  អម្រតាមរណៈអាយុទម្រកាមម្របាាំឆ្ន ាំបានលយចុេះព៊ី៨៣នាក់

កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥   ល់៣៥នាក់កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៤។ ទ ើយអម្រតាមរណៈរបស់

ទារកបានលយចុេះព៊ី ៦៦នាក់កន ុង្១០០០កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ២០០៥  មក២៨  នាក់កន ុង្១០០០  កាំទណើ តរស់កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៤។ 

ទទាេះប៊ីជាានការវិវឌ្ឍទលើលទធផលសុែភាព និង្ការអប់រាំក៏ទដាយ សូចនាករមូលធនមនុសេទៅយឺតជាង្ម្របទទស

ខ លានចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប។ កុារខ លទកើតកន ុង្ម្របទទសកមព ុជានាទពលបចច ុបបននទនេះ នឹង្ានផលិតភាព

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី35 

ម្រតឹមខត៤៩ភាគរយប៉ាុ ទណ្តា េះទៅទពលធាំទពញវ័យ ម្របសិនទបើនាង្ទទួលបានការអប់រាំម្របកបទដាយគុណភាព សុែភាព

លអ  និង្អាោររូបតាមា ម្រតឹមម្រតវូកន ុង្វ័យកុារភាព។ តាមការបា៉ា ន់ម្របាណ កុារ១កន ុង្ចាំទណ្តម៣  នាក់ខ លានអាយុ

ទម្រកាម៥ឆ្ន ាំទទួលរង្ព៊ីការម្រកិន ទ ើយានខត៣៦  ភាគរយននកុារខ លានអាយុព៊ី៣ទៅ៥ឆ្ន ាំប៉ាុ ទណ្តា េះខ លម្រតូវបាន

ចុេះទ ា្ េះចូលទរៀន ំបូង្។ ែណៈទពលខ លការចុេះទ ា្ េះចូលទរៀនសុទធកន ុង្ការអប់រាំបឋមសិកាបានទកើនទ ើង្ព៊ី ៨២  

ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៩៧   ល់៩៧  ភាគរយកនងុ្ឆ្ន ាំ២០២០  អម្រតាបញ្ចប់មធយមសិកាទាបគឺទៅ ៤៥  ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩  

ខ លទាបជាង្មធយមភាគសម្រាប់ម្របទទសខ លានចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប។ គិតម្រតឹមឆ្ន ាំ ២០១៧  ម្របជាជនចាំនួន

២១  ភាគរយននម្របទទសកមព ុជា (៣.៤ោននាក់) មិនានលទធភាពទម្របើ ម្របាស់ទឹកខ លបានខកលមអ  ទ ើយ៣៤ភាគរយ 

(៥.៤ោននាក់) មិនានលទធភាពទទួលបានអនាម័យម្របទសើ រទ ើង្។ 

 ទៅទូទាាំង្ពិភពទោក កុារជាង្១.៥ពាន់ោននាក់ម្រតូវបានទគបិទមិនឲ្យចូលសាោទរៀនរបស់ពួកទគ

ទដាយសារខតកូវី -១៩ ចប់តាាំង្ព៊ីទ ើមឆ្ន ាំ២០២១។ វាជាទលើក ំបូង្កន ុង្ម្របវតាិសាស្រសា  ខ លកុារមួយជំនាន់ទាាំង្មូល

ម្រតូវបានរាំខាន ល់ការអប់រាំរបស់ពួកទគទដាយសារកូវី ១៩។ ទៅកមព ុជា កុារជាង្៣ោននាក់បានឈប់ទរៀនទម្រចើន

ជាង្ឆ្ន ាំមុន ទដាយានរលកធាំៗចាំនួនព៊ីរននការបិទសាោទរៀនចប់តាាំង្ព៊ីខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០២០ទដាយសារជំងឺ្រាតតាតកូវី

 -១៩។ ការបាត់បង់្ជាមធយម ជិត ១០% ននកុារខ លរាំពឹង្ថ្នការចូលទរៀនទពញមួយជីវិតនឹង្មិនម្រតឹមខតបណ្តា លឱ្យ

ានការខាតបង់្ការសិកាគួរឱ្យកត់សាគ ល់ប៉ាុ ទណ្តា េះទទ ប៉ាុ ខនាបានទធែើឱ្យកុារជាទម្រចើនម្របឈមនឹង្ោនិភ័យននការ

ទបាេះបង់្ការសិកាទាាំង្ម្រសុង្4។ 

 កូវី -១៩ នាាំមកនូវផលវិបាកោ៉ា ង្សាំខាន់ ជាពិទសសកន ុង្វិស័យអប់រាំ និង្ទលើជនជាតិទ ើមភាគតិច។ ទ ើមប៊ី

ទទួលបានការចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវាអប់រាំតាមអុ៊ីនធឺណិត សិសេម្រតូវចូលទម្របើការតភាជ ប់អុ៊ីនធឺណិតខ លានទសា រភាព 

និង្ឧបករណ៍បទចចកវិទា។ តម្រមូវការទាាំង្ទនេះបានពម្រងី្កគាល តវិសមភាពកន ុង្ចាំទណ្តមសិសេទៅតាមជនបទ និង្ទ៊ី ម្រកុ

ង្។ វាទាំនង្ជាថ្នអនកខ លរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្នឹង្ទទួលបានទសវាទនេះ និង្ទទួលបានការអប់រាំតាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺទណត

ម្របទសើ រជាង្អនកទៅតាមជនបទ។ សាោឯកជនោក់ប៊ី  ូចជាានកមា វិធ៊ី  និង្សាា រៈអប់រាំតាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺទណតលអ

ជាង្ ទបើទម្របៀបទធៀបទៅនឹង្សាោសាធារណៈខ លមិនានបង់្នលលសិកា។ ទោង្តាមម្រកសួង្អប់រាំកន ុង្ឆ្ន ាំសិកា

២០១៨-២០១៩ ានសិសេ២១០០០០នាក់បានសិកាទៅកន ុង្សាោឯកជនចាំនួន ១២២២ ទបើទធៀបនឹង្សិសេសាធារណៈ

ចាំនួន៣.២ ោននាក់។ ភាគទម្រចើនននសាោឯកជនចាំនួន១២២២ម្រតូវបានម្របមូលផា ុាំទៅកន ុង្តាំបន់ទ៊ី ម្រកុង្ ានសិសេខត

៣៥៥១១នាក់ប៉ាុ ទណ្តា េះខ លរស់ទៅកន ុង្តាំបន់ជនបទសិកាទៅសាោឯកជន។ ពាក់កណ្តា លននសិសេខ លអាចចូល

ទរៀនតាមទអ ិចម្រតូនិក ឬទរៀនទដាយែលួនឯង្ទៅផទេះចាំណ្តយទពលតិចជាង្១០ទា៉ា ង្កន ុង្មួយសបាា  ៍ទ ើមប៊ីសិកា ខ ល

ទសាើ នឹង្ម្របខ លពាក់កណ្តា លននទា៉ា ង្ធមាតារបស់ពួកទគខ លកាំពុង្សិកាទៅកន ុង្ថ្នន ក់ទរៀន។ ទៅតាំបន់មួយចាំនួន

ខ លអុ៊ីនធឺខណតមិនអាចចូលបាន ការអប់រាំទម្រៅម្របព័នធម្រតូវបានបនាកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោទរៀនទដាយសារជំងឺ្រាត

                                                            
4 កមព ុជា៖ របាយការណ៍សទង្ខបែល៊ីសា៊ី ព៊ីសុវតាិភាពជាតិ ម្រត ប់ទៅសាោទរៀន  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី36 

តាត។ ជំងឺ្រាតតាតទនេះក៏បានជេះឥទធិ ពល ល់សិសានុសិសេខ លានពិការភាពកន ុង្ការទទួលបានការអប់រាំទសាើ ៗរន  

ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ី ជំនួយ និង្សាា រៈបរិកាខ រទផេង្ៗទៅផទេះ។ 

 ម្រគូបទម្រង្ៀនក៏អាចែែេះសមតាភាពកន ុង្ការជួយ ល់កុារខ លទរៀនព៊ីចាា យផង្ខ រ ខ លជាទរឿយៗទដាយ 

សារខតពួកទគែែេះខាតខាង្បទចចកវិទា។ ការវាយតនមលតម្រមូវការអប់រាំបានរកទឃើញថ្ន ម្រគូបទម្រង្ៀនម្រតឹមខត ៣៩% បាន

រាយការណ៍ថ្នានការទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត និង្៣៤% ទម្របើ កុាំពយូទ័រ/ទលទបលត។ ការរាំម្រទម្រគូបទម្រង្ៀនានសារៈសាំខាន់

ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នកុារទាាំង្អស់អាចបនាទទួលបានការសិកាម្របកបទដាយគុណភាពលអកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោ

ទរៀន និង្គទម្រាង្ ូចជាការផាល់បទចចកវិទា ការចូលទម្របើបណ្តា ញ លវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍ និង្ខចករាំខលកសាា រេះទម្របើ

ម្របាស់ម្រកដាស លវិកាសម្រាប់ការទធែើ  ំទណើ រជំុវិញតាំបន់ដាច់ម្រសោល និង្ ការបណា ុេះបណ្តា លគួរខតម្រតូវបានអនុវតា។ 

 កុារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និង្ែែេះខាតទម្រចើនបាំផុត រួមទាាំង្កុារមកព៊ីម្រគួសារម្រក៊ីម្រក ស គមន៍ដាច់ម្រសោល 

និង្កុារខ លានពិការភាព គឺានោនិភ័យទម្រចើនជាង្ទគបាំផុតននការបាត់បង់្ការសិកាកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោ

ទរៀន ទ ើយពួកទគមិនអាចម្រត ប់ទៅថ្នន ក់ទរៀនវិញទទបនាទ ប់ព៊ីសាោទរៀនពួកទគម្រតូវបានទបើកទ ើង្វិញ។ ទយើ ង្ ឹង្ព៊ី

វិបតាិ ព៊ីមុនមកថ្ន ទៅទពលខ លកុារមិនបានទរៀនយូរជាង្ទនេះ ោនិភ័យកាន់ខតទម្រចើនខ លពួកទគមិនបានទៅ

សាោទរៀន ទ ើយថ្នពួកទគនឹង្បាត់បង់្ការសិកា ៏សាំខាន់ទនេះ។ ភាពអាសននទនេះទកើតទ ើង្ទលើ វិបតាិ សិកាខ លាន

ម្រសាប់។ ទៅទូទាាំង្ពិភពទោក ការពាករណ៍ចុង្ទម្រកាយបាំផុតរបស់អង្គការយូទណសក ូសម្រាប់ទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍

ម្របកបទដាយច៊ីរភាពទ៊ី៤(SDG4) - ការអប់រាំម្របកបទដាយគុណភាព និង្ឥតគិតនលលសម្រាប់កុារម្រគប់រូបគឺសាិ តកន ុង្ភាព

ធាន់ធារណ្តស់៖ ពួកទគពាករណ៍ទសទើ រខតរា នការរ៊ីកចទម្រមើនទលើការកាត់បនាយចាំនួនកុារខ លឈប់ទរៀនទៅឆ្ន ាំ

២០៣០។ បញ្ញា ទាាំង្អស់ទនេះទកើតទ ើង្ទៅទពលខ លលវិកាអប់រាំសាិ តទៅទម្រកាមសាព ធ ទដាយសាររាជរដាា ភិបាលបាន

ផ្ទល ស់បា ូរការចាំណ្តយទឆ្ព េះទៅរកការទ ល្ើយតបខផនកសុែភាព និង្ទស ាកិចចចាំទពាេះជំងឺ្រាតតាត។ 

 ជនជាតិទ ើមភាគតិច ខ លជាម្រកុមមួយកន ុង្ចាំទណ្តមម្រកុមសង្គមខ លងាយរង្ទម្ររេះបាំផុត ក៏ម្របឈមមុែ

នឹង្ការម្របឈមខាល ាំង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ ជាម្របនពណ៊ី  ជនជាតិទ ើមភាគតិចបានម្របឈមមុែនឹង្ការ

ខែែង្គាំនិតកន ុង្សង្គម រួមទាាំង្ការចូលរួមខផនកនទោបាយ ជីវភាពទស ាកិចច  និង្ការអប់រាំ។ ទៅទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះ 

ជនជាតិទ ើមភាគតិចជំុវិញពិភពទោក រួមទាាំង្ជនជាតិទ ើមភាគតិចទាាំង្ ២៤ ម្រកុមទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា ានោនិ

ភ័យែពស់កន ុង្ការ ល្ង្ជំងឺ្ទនេះ ភាគទម្រចើនទដាយសារខតអវតាានននការខលទាាំសុែភាព និង្ទសវាកមាម្របកបទដាយគុណ

ភាព និង្ការទទួលបានព័ត៌ាន។ 

 

 េិទ្ធមិនុេ្ស និងលំហពលរដ្ឋ 
 អនកជំនាញសិទធិមនុសេរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិបានសខមាង្ការម្រពួយបារមាកាលព៊ីនលាទ៊ី  ១៦ ខែវិចឆិកា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ អាំព៊ីការរឹតបនាឹង្ទលើសង្គមសុ៊ី វិលទៅកមព ុជា ទ ើយបានអាំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់នូវការឃុាំែលួនជាម្របព័នធ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី36 

តាត។ ជំងឺ្រាតតាតទនេះក៏បានជេះឥទធិ ពល ល់សិសានុសិសេខ លានពិការភាពកន ុង្ការទទួលបានការអប់រាំទសាើ ៗរន  

ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ី ជំនួយ និង្សាា រៈបរិកាខ រទផេង្ៗទៅផទេះ។ 

 ម្រគូបទម្រង្ៀនក៏អាចែែេះសមតាភាពកន ុង្ការជួយ ល់កុារខ លទរៀនព៊ីចាា យផង្ខ រ ខ លជាទរឿយៗទដាយ 

សារខតពួកទគែែេះខាតខាង្បទចចកវិទា។ ការវាយតនមលតម្រមូវការអប់រាំបានរកទឃើញថ្ន ម្រគូបទម្រង្ៀនម្រតឹមខត ៣៩% បាន

រាយការណ៍ថ្នានការទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត និង្៣៤% ទម្របើ កុាំពយូទ័រ/ទលទបលត។ ការរាំម្រទម្រគូបទម្រង្ៀនានសារៈសាំខាន់

ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នកុារទាាំង្អស់អាចបនាទទួលបានការសិកាម្របកបទដាយគុណភាពលអកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោ

ទរៀន និង្គទម្រាង្ ូចជាការផាល់បទចចកវិទា ការចូលទម្របើបណ្តា ញ លវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍ និង្ខចករាំខលកសាា រេះទម្របើ

ម្របាស់ម្រកដាស លវិកាសម្រាប់ការទធែើ  ំទណើ រជំុវិញតាំបន់ដាច់ម្រសោល និង្ ការបណា ុេះបណ្តា លគួរខតម្រតូវបានអនុវតា។ 

 កុារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និង្ែែេះខាតទម្រចើនបាំផុត រួមទាាំង្កុារមកព៊ីម្រគួសារម្រក៊ីម្រក ស គមន៍ដាច់ម្រសោល 

និង្កុារខ លានពិការភាព គឺានោនិភ័យទម្រចើនជាង្ទគបាំផុតននការបាត់បង់្ការសិកាកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោ

ទរៀន ទ ើយពួកទគមិនអាចម្រត ប់ទៅថ្នន ក់ទរៀនវិញទទបនាទ ប់ព៊ីសាោទរៀនពួកទគម្រតូវបានទបើកទ ើង្វិញ។ ទយើ ង្ ឹង្ព៊ី

វិបតាិ ព៊ីមុនមកថ្ន ទៅទពលខ លកុារមិនបានទរៀនយូរជាង្ទនេះ ោនិភ័យកាន់ខតទម្រចើនខ លពួកទគមិនបានទៅ

សាោទរៀន ទ ើយថ្នពួកទគនឹង្បាត់បង់្ការសិកា ៏សាំខាន់ទនេះ។ ភាពអាសននទនេះទកើតទ ើង្ទលើ វិបតាិ សិកាខ លាន

ម្រសាប់។ ទៅទូទាាំង្ពិភពទោក ការពាករណ៍ចុង្ទម្រកាយបាំផុតរបស់អង្គការយូទណសក ូសម្រាប់ទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍

ម្របកបទដាយច៊ីរភាពទ៊ី៤(SDG4) - ការអប់រាំម្របកបទដាយគុណភាព និង្ឥតគិតនលលសម្រាប់កុារម្រគប់រូបគឺសាិ តកន ុង្ភាព

ធាន់ធារណ្តស់៖ ពួកទគពាករណ៍ទសទើ រខតរា នការរ៊ីកចទម្រមើនទលើការកាត់បនាយចាំនួនកុារខ លឈប់ទរៀនទៅឆ្ន ាំ

២០៣០។ បញ្ញា ទាាំង្អស់ទនេះទកើតទ ើង្ទៅទពលខ លលវិកាអប់រាំសាិ តទៅទម្រកាមសាព ធ ទដាយសាររាជរដាា ភិបាលបាន

ផ្ទល ស់បា ូរការចាំណ្តយទឆ្ព េះទៅរកការទ ល្ើយតបខផនកសុែភាព និង្ទស ាកិចចចាំទពាេះជំងឺ្រាតតាត។ 

 ជនជាតិទ ើមភាគតិច ខ លជាម្រកុមមួយកន ុង្ចាំទណ្តមម្រកុមសង្គមខ លងាយរង្ទម្ររេះបាំផុត ក៏ម្របឈមមុែ

នឹង្ការម្របឈមខាល ាំង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ ជាម្របនពណ៊ី  ជនជាតិទ ើមភាគតិចបានម្របឈមមុែនឹង្ការ

ខែែង្គាំនិតកន ុង្សង្គម រួមទាាំង្ការចូលរួមខផនកនទោបាយ ជីវភាពទស ាកិចច  និង្ការអប់រាំ។ ទៅទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះ 

ជនជាតិទ ើមភាគតិចជំុវិញពិភពទោក រួមទាាំង្ជនជាតិទ ើមភាគតិចទាាំង្ ២៤ ម្រកុមទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា ានោនិ

ភ័យែពស់កន ុង្ការ ល្ង្ជំងឺ្ទនេះ ភាគទម្រចើនទដាយសារខតអវតាានននការខលទាាំសុែភាព និង្ទសវាកមាម្របកបទដាយគុណ

ភាព និង្ការទទួលបានព័ត៌ាន។ 

 

 េិទ្ធមិនុេ្ស និងលំហពលរដ្ឋ 
 អនកជំនាញសិទធិមនុសេរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិបានសខមាង្ការម្រពួយបារមាកាលព៊ីនលាទ៊ី  ១៦ ខែវិចឆិកា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ អាំព៊ីការរឹតបនាឹង្ទលើសង្គមសុ៊ី វិលទៅកមព ុជា ទ ើយបានអាំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់នូវការឃុាំែលួនជាម្របព័នធ  

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី37 

និង្ឧម្រកិ ាកមាទលើអនកការពារសិទធិ មនុសេ ក៏ ូចជាការទម្របើកាល ាំង្ទម្រចើន ួសទ តុម្របឆ្ាំង្នឹង្ពួកទគ។ កាល ាំង្ ៏ទម្រចើន

 ួសទ តុម្រតូវបានកាល ាំង្សនាិសុែទម្របើទ ើមប៊ីោមឃាត់អនកការពារសិទធិ មនុសេខ លភាគទម្រចើនជាស្រសា៊ី មិនឱ្យទម្របើសិទធិ

កន ុង្ការជួបជំុទដាយសនាិវិធ៊ី។ ការទលើកកមពស់ និង្ការការពារសិទធិ មនុសេ តាមរយៈមទធាបាយសនាិវិធ៊ី  ម្រតូវបានទគ

ទមើលទឃើញថ្ន មិនខមនជាឧម្រកិ ាកមាទនាេះទទ។ កា៊ីបារមាក៏ទកើតានផង្ខ រ អាំព៊ីការឃុាំែលួនអនកការពារបរិសាា ន ការទម្របើ

អាំទពើ ិង្ាទលើ ម្រគួសារសកមាជនខ លម្រតូវបានឃុាំែលួន និង្ករណ៊ី ម្រពេះសង្ឃខ លម្រតូវបានផេឹកទដាយសារសកមាភាព

សិទធិ មនុសេ។ 

 កាលព៊ីនលាទ៊ី  ៥ ខែតុោ ឆ្ន ាំ ២០២០ របាយការណ៍របស់អគគទលខាធិការអង្គការស ម្របជាជាតិសា៊ី ព៊ីសិទធិ

មនុសេទៅកមព ុជា ម្រតូវបានបងាា ញជូនម្រកុមម្របឹកាសិទធិ មនុសេទៅទ៊ី ម្រកុង្ េឺខណវ ជាមួយនឹង្បចច ុបបននភាពសា៊ី ព៊ីសាា ន

ភាពសិទធិ មនុសេទៅកមព ុជា។ របាយការណ៍ទនេះទផ្ទា តទលើការងាររបស់ការិោល័យឧតាមសន ង្ការអង្គការស ម្របជា

ជាតិទទួលបនទ ុកសិទធិ មនុសេ (OHCHR) និង្សាា នភាពសិទធិ មនុសេចប់ព៊ីនលាទ៊ី  ១ ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ល់នលាទ៊ី  ៣១ ខែ

ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២០។ ការបនាភាពតានតឹង្ខផនកនទោបាយ ែណៈទពលខ លបងាា ញព៊ីតួនាទ៊ី របស់ OHCHR កន ុង្ការផាល់

កិចចស ម្របតិបតាិការបទចចកទទស ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ការម្រគប់ម្រគង្យុតាិធម៌ ការការពារទសរ៊ីភាពជាមូលដាា ន និង្សិទធិ ទស ា

កិចច  សង្គម និង្វបបធម៌ រួមទាាំង្កន ុង្បរិបទននការរាតតាតននជំងឺ្កូវី -១៩។ គណៈកាា ធិការសិទធិ មនុសេកមព ុជា 

(CHRC) បានបញ្ញជ ក់ថ្ន លាំ ពលរ ាទៅកមព ុជាមិនធាល ក់ចុេះទទ។ ផទ ុយទៅវិញ វាទបើកចាំ ោ៉ា ង្ទូលាំទូោយ ប៉ាុ ខនាអនក

ខ លចូលចិតាលាំ ពលរ ាម្រតូវខតទររពរ ាធមា នុញ្ា និង្ចាប់។ សម្រាប់ម្របទទសកមព ុជា លាំ ពលរ ាានន័យថ្ន

អនុញ្ញា តឱ្យអនករាល់រន បទញ្ចញមតិនទោបាយទដាយទសរ៊ីម្រសបតាមរ ាធមា នុញ្ា និង្ចាប់។ រាល់សកមាភាពខ ល

បាំពានរ ាធមា នុញ្ា និង្ចាប់ ទ ើយម្របឈមមុែនឹង្វិធានការផល ូវចាប់ជាបនាបនាទ ប់ទនាេះមិនខមនជាការបងាា ញព៊ីការ

បម្រង្ួមនូវលេះរពលរ ាទនាេះទទ។ ប៉ាុ ខនាការអនុវតាចាប់គឺទ ើមប៊ីទលើកកមពស់លាំ ពលរ ា  សិទធិ  និង្ទសរ៊ីភាព។ 

 របាយការណ៍ទនេះបងាា ញព៊ីការបស្រងាក បនទោបាយខ លទកើនទ ើង្កន ុង្ម្របទទសទដាយានមនុសេោ៉ា ង្

ទោចណ្តស់ ១៤០ នាក់ខ លជាប់ពាក់ព័នធនឹង្អត៊ីតគណបកេសទស្រងាគ េះជាតិម្រតូវបានចប់ែលួន។ អគគទលខាធិការក៏បាន

គូសបញ្ញជ ក់ព៊ីការបាំភិតបាំភ័យម្របឆ្ាំង្នឹង្សង្គមសុ៊ី វិល និង្អង្គការសិទធិ មនុសេ ខ លរារាាំង្សមតាភាពរបស់ពួកទគកន ុង្

ការម្រតួតពិនិតយ និង្រាយការណ៍។ របាយការណ៍របស់រត់ទរៀបរាប់អាំព៊ីករណ៊ី ចាំនួន៤៦ ខ លសកមាភាពរបស់អង្គការ

សិទធិ មនុសេ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានទទួលរង្នូវការទម្រជៀតខម្រជក ការបាំភិតបាំភ័យ ឬការោយ៊ីព៊ីសាំណ្តក់

អាជាា ធរ។ របាយការណ៍ទនេះក៏បងាា ញព៊ីការរឹតតបិត ួសទ តុននសិទធិ កន ុង្ការបទញ្ចញមតិ និង្ការជួបម្របជំុទដាយសនាិ

វិធ៊ី  រួមទាាំង្ការចប់ែលួនបុគគលសម្រាប់ការបទញ្ចញមតិសាធារណៈទាក់ទង្នឹង្កូវី -១៩ និង្ការបទងាា េះតាមម្របព័នធផេពែ

ផាយសង្គម។ កន ុង្ន័យទនេះ ឯកឧតាម អគគទលខាធិការ អាំពាវនាវ ល់រាជរដាា ភិបាល ធានាថ្ន វិធានការវិសាមញ្ាណ្ត

មួយខ លបានដាក់ទចញ ទ ើមប៊ីការពារសុែភាព និង្សុែុាលភាពរបស់ម្របជាពលរ ាកន ុង្អាំ ុង្ទពលននការរាតតាត

ននជំងឺ្កូវី -១៩ ានលកខណៈបទណ្តា េះអាសនន សាាម្រត និង្ចាំបាច់ោ៉ា ង្តឹង្រឹុង្ សម្រាប់ការទប់សាក ត់ការរ៊ីករាល

ដាល និង្ការពាបាលជំងឺ្ ការមិនទរើសទអើង្ និង្ម្រសបតាមកាតពែកិចចសិទធិ មនុសេអនារជាតិរបស់កមព ុជា។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី38 

 

របាយការណ៍ទនេះសាំទៅទលើការអនុម័តចាប់សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសជាតិសាិ តកន ុង្ភាពអាសនន  ខ លចូលជាធរាន

កាលព៊ីខែទមសា ឆ្ន ាំ២០២០។ អគគទលខាធិការបញ្ញជ ក់ថ្ន ចាប់ទនេះអនុញ្ញា តឱ្យានការរឹតតបិតទសរ៊ីភាពននចលនា និង្

ការជួបម្របជំុ សិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន និង្សិទធិ ឯកជនភាព និង្បងាា ញព៊ីកង្ែល់ទាក់ទង្នឹង្ការអនុម័តទលឿនរបស់ែលួន បទ

បបញ្ាតិមិនចាស់ោស់ទាក់ទង្នឹង្ការបង្ខូចទករា ិ៍ទ ា្ េះ និង្ការម្រតួតពិនិតយ តាមដានខ លមិនានលកខណៈម្រគប់ម្ររន់។ 

រ៊ីឯសិទធិសា៊ី ព៊ីការទទួលបានការកាត់កា៊ីទដាយយុតាិធម៌ អគគទលខាធិការរាយការណ៍ព៊ីការងារខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយ 

OHCHR កន ុង្ការសទង្កតទមើលការកាត់កា៊ីទម្រចើនជាង្៣៥ករណ៊ី កន ុង្អាំ ុង្ទពលននរបាយការណ៍។ របាយការណ៍ទនេះកត់

សាគ ល់ការអនុវតា មិនសុ៊ីសងាែ ក់រន  ខ លមិនម្រសបតាមចាប់សិទធិ មនុសេជាតិ និង្អនារជាតិ ជាពិទសសសិទធិ ទទួលបាន

ការជូន ំណឹង្ភាល មៗអាំព៊ីការទចទម្របកាន់ សិទធិ កន ុង្ការទទួលបាននូវភាពជាតាំណ្តង្តាមផល ូវចាប់ និង្ការសនាតថ្នរា ន

ទទាស។ ទបើ និោយព៊ីសាា នភាពពនធនាររវិញ របាយការណ៍ទនេះទលើកទ ើង្ព៊ីកា៊ីបារមាចាំទពាេះចាំនួនអនកទទាសទៅកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជា ខ លទៅខតបនាទកើនទ ើង្។ ការទម្របើ ម្របាស់ជទម្រមើសជំនួសពនធនាររ រួមទាាំង្ការផាល់ម្របាក់ធានារឲ្យទៅ

ទម្រៅឃុាំ  ការទដាេះខលង្ទម្រកាមការម្រតួតពិនិតយ និង្ការដាក់ទទាសពយួរទៅានកម្រមិតទៅទ ើយ។ 

 អគគទលខាធិការកត់សាគ ល់ថ្នបញ្ញា ម្របឈមទៅកន ុង្ខផនកននសិទធិ  ីធល៊ី  និង្លាំទៅដាា ន ជាពិទសសទាក់ទង្នឹង្

ការបទណា ញទចញទដាយបង្ខ ំកង្ែេះសា ង់្ដារម្រតឹមម្រតូវសា៊ី ព៊ីការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី  និង្ ំទណើ រការផាល់ប័ណា កមាសិទធិ  ីធល៊ី  ៏ខវង្

ឆ្ា យ សា ុគសាា ញ ម្រសអាប់ និង្ានតនមលនលល។ របាយការណ៍ទនេះបានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ការខបង្ខចក ការលក់ និង្ការទម្របើ

ម្របាស់ ីទៅខតបនា ំទណើ រការទលើ ម្របព័នធឧបតាមាធន ខ លម្រទម្រទង់្នូវវិសមភាពរចនាសមព័នធ ខ លជេះឥទធិ ពលមិនសា

ាម្រត  ល់ម្របជាជនខ លរស់ទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រក និង្កន ុង្សាា នភាពននភាពែែេះខាត។ 

 ទនទឹមនឹង្ការទទួលសាគ ល់សកមាភាពវិជជានរបស់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការទដាេះម្រសាយការរាតតាតននជំងឺ្កូ

វី -១៩ទនេះ អគគទលខាធិការកត់សាគ ល់ការែែេះខាតព័ត៌ានខ លអាចរកបានអាំព៊ីការទ ល្ើយតបនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩ របស់

រាជរដាា ភិបាល រួមទាាំង្សាា រៈបរិកាខ រទពទយ ពិធ៊ីការដាក់ឱ្យទៅដាច់ព៊ីទគ បុគគលិកទពទយជំនាញ និង្ឧបករណ៍ចាំបាច់។ 

ការទធែើ ទតសា រកទមទរាគកូវី -១៩ ម្រតូវបានកាំណត់ និង្រឹតបនាឹង្ោ៉ា ង្តឹង្រឹុង្ ទ ើយទាំ ាំខ លម្របជាជនទៅជនបទ ងាយ

រង្ទម្ររេះ និង្ជនម្រក៊ីម្រកានលទធភាពទទួលបានទៅខតមិនចាស់ោស់។ 

 សិទធិ ទសរ៊ីភាពកន ុង្ការបទញ្ចញមតិ ការជួបជំុ និង្ការបទង្កើតសាគមមិនម្រតឹមខតជាសិទធិ នទោបាយប៉ាុទណ្តា េះ

ទទ ប៉ាុ ខនាក៏ជាសិទធិ ម្របជាធិបទតយយផង្ខ រ។ ែណៈខ លវាជាការពិតខ លថ្នម្របទទសកមព ុជាានម្របព័នធផេពែផាយ ៏

ទម្រចើនទនាេះ វាមិនម្រតឹមខតជាបរិាណប៉ាុទណ្តា េះទទ។ សាា នភាពននភាពមិនចាស់ោស់កន ុង្ម្របទទសទនេះ ម្រតូវបានទគទមើល

ទឃើញតាមរយៈភាពមិនម្របម្រកត៊ីជាទម្រចើន ខ លដាក់កម្រមិតទលើការទទួលបានសិទធិ ខបបទនេះ និង្ការសម្រមបសម្រមួល ល់

ទសចកា៊ីម្របាថ្នន លទធិ ម្របជាធិបទតយយ។ ជាឧទា រណ៍ មតិទោបល់ និង្ការរិេះគន់ទផេង្ៗននការទ ល្ើយតបរបស់អាជាា ធរ

ចាំទពាេះ កូវី -១៩ ម្រតូវបានម្របឆ្ាំង្ទដាយការទ ល្ើយតបមិនអត់ឱ្ន  ូចជាការចប់ែលួន និង្ការឃុាំែលួនជាទ ើម។ ជាង្ទនេះ

ទៅទទៀត ការដាក់តាំបន់ម្រក មបានរារាាំង្ម្របព័នធផេពែផាយទដាយមិនចាំបាច់បិទបាាំង្ម្របតិបតាិការទៅកន ុង្តាំបន់ខបប



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី38 

 

របាយការណ៍ទនេះសាំទៅទលើការអនុម័តចាប់សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសជាតិសាិ តកន ុង្ភាពអាសនន  ខ លចូលជាធរាន

កាលព៊ីខែទមសា ឆ្ន ាំ២០២០។ អគគទលខាធិការបញ្ញជ ក់ថ្ន ចាប់ទនេះអនុញ្ញា តឱ្យានការរឹតតបិតទសរ៊ីភាពននចលនា និង្

ការជួបម្របជំុ សិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន និង្សិទធិ ឯកជនភាព និង្បងាា ញព៊ីកង្ែល់ទាក់ទង្នឹង្ការអនុម័តទលឿនរបស់ែលួន បទ

បបញ្ាតិមិនចាស់ោស់ទាក់ទង្នឹង្ការបង្ខូចទករា ិ៍ទ ា្ េះ និង្ការម្រតួតពិនិតយ តាមដានខ លមិនានលកខណៈម្រគប់ម្ររន់។ 

រ៊ីឯសិទធិសា៊ី ព៊ីការទទួលបានការកាត់កា៊ីទដាយយុតាិធម៌ អគគទលខាធិការរាយការណ៍ព៊ីការងារខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយ 

OHCHR កន ុង្ការសទង្កតទមើលការកាត់កា៊ីទម្រចើនជាង្៣៥ករណ៊ី កន ុង្អាំ ុង្ទពលននរបាយការណ៍។ របាយការណ៍ទនេះកត់

សាគ ល់ការអនុវតា មិនសុ៊ីសងាែ ក់រន  ខ លមិនម្រសបតាមចាប់សិទធិ មនុសេជាតិ និង្អនារជាតិ ជាពិទសសសិទធិ ទទួលបាន

ការជូន ំណឹង្ភាល មៗអាំព៊ីការទចទម្របកាន់ សិទធិ កន ុង្ការទទួលបាននូវភាពជាតាំណ្តង្តាមផល ូវចាប់ និង្ការសនាតថ្នរា ន

ទទាស។ ទបើ និោយព៊ីសាា នភាពពនធនាររវិញ របាយការណ៍ទនេះទលើកទ ើង្ព៊ីកា៊ីបារមាចាំទពាេះចាំនួនអនកទទាសទៅកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជា ខ លទៅខតបនាទកើនទ ើង្។ ការទម្របើ ម្របាស់ជទម្រមើសជំនួសពនធនាររ រួមទាាំង្ការផាល់ម្របាក់ធានារឲ្យទៅ

ទម្រៅឃុាំ  ការទដាេះខលង្ទម្រកាមការម្រតួតពិនិតយ និង្ការដាក់ទទាសពយួរទៅានកម្រមិតទៅទ ើយ។ 

 អគគទលខាធិការកត់សាគ ល់ថ្នបញ្ញា ម្របឈមទៅកន ុង្ខផនកននសិទធិ  ីធល៊ី  និង្លាំទៅដាា ន ជាពិទសសទាក់ទង្នឹង្

ការបទណា ញទចញទដាយបង្ខ ំកង្ែេះសា ង់្ដារម្រតឹមម្រតូវសា៊ី ព៊ីការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី  និង្ ំទណើ រការផាល់ប័ណា កមាសិទធិ  ីធល៊ី  ៏ខវង្

ឆ្ា យ សា ុគសាា ញ ម្រសអាប់ និង្ានតនមលនលល។ របាយការណ៍ទនេះបានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ការខបង្ខចក ការលក់ និង្ការទម្របើ

ម្របាស់ ីទៅខតបនា ំទណើ រការទលើ ម្របព័នធឧបតាមាធន ខ លម្រទម្រទង់្នូវវិសមភាពរចនាសមព័នធ ខ លជេះឥទធិ ពលមិនសា

ាម្រត  ល់ម្របជាជនខ លរស់ទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ីម្រក និង្កន ុង្សាា នភាពននភាពែែេះខាត។ 

 ទនទឹមនឹង្ការទទួលសាគ ល់សកមាភាពវិជជានរបស់រាជរដាា ភិបាលកន ុង្ការទដាេះម្រសាយការរាតតាតននជំងឺ្កូ

វី -១៩ទនេះ អគគទលខាធិការកត់សាគ ល់ការែែេះខាតព័ត៌ានខ លអាចរកបានអាំព៊ីការទ ល្ើយតបនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩ របស់

រាជរដាា ភិបាល រួមទាាំង្សាា រៈបរិកាខ រទពទយ ពិធ៊ីការដាក់ឱ្យទៅដាច់ព៊ីទគ បុគគលិកទពទយជំនាញ និង្ឧបករណ៍ចាំបាច់។ 

ការទធែើ ទតសា រកទមទរាគកូវី -១៩ ម្រតូវបានកាំណត់ និង្រឹតបនាឹង្ោ៉ា ង្តឹង្រឹុង្ ទ ើយទាំ ាំខ លម្របជាជនទៅជនបទ ងាយ

រង្ទម្ររេះ និង្ជនម្រក៊ីម្រកានលទធភាពទទួលបានទៅខតមិនចាស់ោស់។ 

 សិទធិ ទសរ៊ីភាពកន ុង្ការបទញ្ចញមតិ ការជួបជំុ និង្ការបទង្កើតសាគមមិនម្រតឹមខតជាសិទធិ នទោបាយប៉ាុទណ្តា េះ

ទទ ប៉ាុ ខនាក៏ជាសិទធិ ម្របជាធិបទតយយផង្ខ រ។ ែណៈខ លវាជាការពិតខ លថ្នម្របទទសកមព ុជាានម្របព័នធផេពែផាយ ៏

ទម្រចើនទនាេះ វាមិនម្រតឹមខតជាបរិាណប៉ាុទណ្តា េះទទ។ សាា នភាពននភាពមិនចាស់ោស់កន ុង្ម្របទទសទនេះ ម្រតូវបានទគទមើល

ទឃើញតាមរយៈភាពមិនម្របម្រកត៊ីជាទម្រចើន ខ លដាក់កម្រមិតទលើការទទួលបានសិទធិ ខបបទនេះ និង្ការសម្រមបសម្រមួល ល់

ទសចកា៊ីម្របាថ្នន លទធិ ម្របជាធិបទតយយ។ ជាឧទា រណ៍ មតិទោបល់ និង្ការរិេះគន់ទផេង្ៗននការទ ល្ើយតបរបស់អាជាា ធរ

ចាំទពាេះ កូវី -១៩ ម្រតូវបានម្របឆ្ាំង្ទដាយការទ ល្ើយតបមិនអត់ឱ្ន  ូចជាការចប់ែលួន និង្ការឃុាំែលួនជាទ ើម។ ជាង្ទនេះ

ទៅទទៀត ការដាក់តាំបន់ម្រក មបានរារាាំង្ម្របព័នធផេពែផាយទដាយមិនចាំបាច់បិទបាាំង្ម្របតិបតាិការទៅកន ុង្តាំបន់ខបប

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី39 

ទនេះ។ ម្របព័នធផេពែផាយ ជាពិទសសម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ទាំនង្ជាម្រតូវបានបងាខ ាំង្កាន់ខតទម្រចើនទៅកន ុង្ការផាយ

របស់ពួកទគ ម្របសិនទបើចាប់លាី ខ លបានទសនើ ទ ើង្ខ លនឹង្ដាក់ម្រចកផល ូវអុ៊ីនធឺណិតជាតិ (ទដាយានការសទម្រមចចិតា

ទម្រចើនកន ុង្ការចប់ពិរុទធ  និង្រារាាំង្សាា រៈខ លអាជាា ធរចត់ទុកថ្នមិនអាចទម្របើ ម្របាស់បាន) ម្រតូវបានអនុម័តទៅទពលអ

នាគត។ អនករាយការណ៍ពិទសសមុនទនេះ រួមជាមួយអនករាយការណ៍ពិទសសព៊ីររូបទផេង្ទទៀត បានទសនើ ឱ្យអាជាា ធរ

ពនយល់ព៊ីផលប៉ាេះពាល់ននអនុម្រកឹតយបទង្កើតម្រចកទាែ រអុ៊ីនធឺណិតជាតិ ទ ើមប៊ីបា ូរទិសចរាចរណ៍អុ៊ីនធឺខណតទាាំង្អស់តាមរ

យៈសាា ប័ននិយតកមា  មុនទពលខ លអនកទម្របើ ម្របាស់អាចចូលទម្របើ ម្របាស់បាន។ របាយការណ៍ទនេះគឺជួនទពលននការវាយ

ម្របោរទលើអនកសារព័ត៌ានជាទម្រចើននិង្ផលប៉ាេះពាល់ននការដាក់ទណឌ កមាជាផល ូវការម្របឆ្ាំង្នឹង្ម្របព័នធផេពែផាយឯក

រាជយនានាកន ុង្ប៉ាុនាា នឆ្ន ាំលាី ៗទនេះ។ ទៅខផនកខាង្មុែមួយទទៀត ការសង្កត់ធា ន់កាន់ខតខាល ាំង្ទលើឌ្៊ីជីលលន៊ីយកមា  ខ លជា

ខផនកននការបទញ្ចញមតិកន ុង្សម័យកូវី -១៩ អទញ្ជើញវិធ៊ីសាស្រសា ខផអកទលើសិទធិ មនុសេ ទ ើមប៊ីជំរុញអភិបាលកិចចតាម

ខបបម្របជាធិបទតយយ៖ បទចចកវិទាអាចជួយពម្រងី្កកខនលង្សម្រាប់សិទធិ មនុសេ។ ទាក់ទង្ទៅនឹង្ទសរ៊ីភាពននការបទង្កើត

សាគម និង្សិទធិ ទៅកខនលង្ទធែើការ ទទាេះប៊ីជាចាប់ស ជីពរបស់ម្របទទសទនេះម្រតូវបានទធែើ វិទសាធនកមាទៅឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក៏ទដាយ ក៏កខនលង្សម្រាប់ការបទញ្ចញមតិ ការជួបម្របជំុ និង្សាគមម្រតូវបានរឹតតបិតទដាយបរិោកាសនទោបាយ

ទូទៅននការម្រគប់ម្រគង្ និង្ការោមឃាត់ោ៉ា ង្តឹង្រឹុង្។ ជាង្ទនេះទៅទទៀត ការរួបរួមមិនខមនជាទរឿង្សាមញ្ាទនាេះទទ៖ 

ស ជីពក៏រង្ផលប៉ាេះពាល់ទពញមួយឆ្ន ាំទដាយការសាល ប់ និង្ការចប់ែលួនស ជីព។ 

 ទៅខផនកាខ ង្ទទៀត ទាក់ទង្នឹង្ចាប់ខ លអាចទកើតានសា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន គួរខតធានាឱ្យ

សាធារណជនទទួលបានព័ត៌ានទៅកន ុង្ន របស់មស្រនា៊ីសាធារណៈោ៉ា ង្ទូលាំទូោយ និង្ទដាយរា នការិោធិបទតយយ។ 

ករណ៊ី ទលើកខលង្ខ លកាំណត់ការចូលទម្របើ ម្រតូវខតទររពតាមសា ង់្ដារអនារជាតិ  ូចជាភាពចាំបាច់ និង្សាាម្រត 

ទ ើយគួរខតានបណ្តា ញទ ើមប៊ីទទួលពាកយបណាឹ ង្ និង្ផាល់ ំទណ្តេះម្រសាយទៅទពលខ លការចូល ំទណើ រការម្រតូវ

បានរារាាំង្។ ការអនុម័តចាប់ទនេះានការរ៊ីកចទម្រមើនតិចតួចកន ុង្រយៈទពលប៉ាុនាា នឆ្ន ាំចុង្ទម្រកាយទនេះ។ 

 

 ក្បេិទ្ធភាព៖ េកមមភាពរបេរ់ាជរោាភិបាលកនុងការទ្ប់ទ្ល់នឹងជំងឺរាតត្ាត 
កាការរទទ្្លលើើយយតតបបទទសស  ាាកកិិចចចច ៖៖  ម្របទទសទនេះកាំពុង្ម្របឈមមុែនឹង្ការធាល ក់ចុេះទស ាកិចចោ៉ា ង្ខាល ាំង្ និង្ការផ្ទល ស់បា ូរសង្គមោ៉ា ង្

ធាន់ធារព៊ីជំងឺ្រាតតាត និង្ការ កខផនកែលេះននអតា ម្របទោជន៍ម្រគប់ោ៉ា ង្ទលើកខលង្ខតអាវុធ (EBA) ។ ទៅចុង្ខែកុមា ៈ ឆ្ន ាំ 

២០២០រាជរដាា ភិបាលបានចត់វិធានការបនាទ ន់ជាបនាបនាទ ប់ជំុវិញអាជីវកមាខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ខាល ាំង្បាំផុត  ូចជា

ឧសា កមាកាត់ទ រ និង្វិស័យទទសចរណ៍ ខ លបទង្កើតម្របាក់ចាំណូលរាប់ពាន់ោន ុោល រ ល់កមាករកមព ុជា ខ ល

ភាគទម្រចើនជាស្រសា៊ី ។ ទោង្តាមលិែិតរបស់ម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ ទលែ ១៣១៣ អនម្រក. សា៊ី ព៊ីអនកជាប់ពនធខ ល

បានចុេះបញ្ជ៊ីកន ុង្ទែតា ទសៀមរាប ខ លទបើកអាជីវកមាទាក់ទង្នឹង្សណ្តា ររ និង្ផទេះសាំណ្តក់ នឹង្ម្រតូវបានទលើកខលង្ព៊ី

ការបង់្ពនធម្របចាំខែទាាំង្អស់សម្រាប់រយៈទពល៤ខែ ចប់ព៊ីខែកុមា ៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ល់ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ែណៈទពល

ខ លទៅកន ុង្វិស័យកាត់ទ រ ខសបកទជើង្ និង្កាបូប ការទលើកខលង្ពនធសម្រាប់រយៈទពលព៊ី៦ ខែទៅ ១ ឆ្ន ាំនឹង្ម្រតូវបាន



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី40 

ផាល់ជូនសម្រាប់ទរាង្ចម្រកខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទដាយកង្ែេះវតា ធុាតុទ ើមទដាយសារបញ្ញា ខែេសងាែ ក់ផគ ត់ផគ ង់្

ខ លបណ្តា លមកព៊ីជំងឺ្កូវី -១៩ និង្ / ឬការពយួរ EBA ។ ជាមួយនឹង្ការបិទទរាង្ចម្រកមួយចាំនួន រាជរដាា ភិបាលនឹង្ផា

ល់៤០ ុោល រសម្រាប់កមាករនិទោជិតខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ព៊ីការងារ ទ ើយាច ស់ទរាង្ចម្រកនឹង្ផាល់បខនាម៣០ ុោល រ

ទទៀត សរុបចាំនួន ៧០ ុោល រកន ុង្មួយខែ។ 

 រាជរដាា ភិបាលបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ែលួនបាន កម្របាក់ចាំនួន១ពាន់ោន ុោល រព៊ីទុនបម្រមុង្របស់ែលួន ទ ើមប៊ីរាំម្រទការ

ចាំណ្តយម្របឆ្ាំង្នឹង្កូវី -១៩ និង្ទ ើមប៊ីម្រទម្រទង់្ ជំរុញ និង្សាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញ។ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា និង្ធនាររ

ជាតិននកមព ុជា បានម្របកាសវិធានការបនធ ូរបនាយបនទ ុករបស់ធនាររ ម្រគឹេះសាា នម៊ីម្រកូ ិរញ្ាវតា ុ និង្អនកែច៊ីខ លរង្ផលប៉ាេះ

ពាល់ ទដាយផាល់កមច៊ីអម្រតាការម្របាក់ទាប ល់ធនាររ និង្ម្រគឹេះសាា នម៊ីម្រកូ ិរញ្ាវតា ុ ទ ើមប៊ីផាល់លទធភាពឱ្យពួកទគផាល់កមច៊ី

ការម្របាក់ទាប។ ពនារទពលការទូទាត់តាមកាលកាំណត់ និង្ទជៀសវាង្ព៊ីការរឹបអូសម្រទពយសមបតាិ របស់អនកែច៊ី។ ធនាររ

ជាតិននកមព ុជា (NBC) បានផាល់សាច់ម្របាក់ងាយម្រសួលបខនាមទទៀត ល់ធនាររ និង្ម្រគឹេះសាា ន ិរញ្ាវតា ុកមព ុជា ទ ើមប៊ី

ជួយកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ននទមទរាគកូវី -១៩មកទលើ ទស ាកិចចកមព ុជា។ ចប់តាាំង្ព៊ីទ ើមខែម៊ីនាឆ្ន ាំ២០២០ រាជរដាា ភិ

បាលបានទរៀបចាំម្របាក់កមច៊ី ពិទសសចាំនួន៥០ោន ុោល រសម្រាប់វិស័យកសិកមាតាមរយៈធនាររអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កសិកមា (ARDB) ទ ើយខលមទាាំង្បានបញ្ចូលទឹកម្របាក់ចាំនួន៥០ោន ុោល រទៅកន ុង្គទម្រាង្ស  ិរញ្ាបបទានរបស់

ធនាររ SME Bank រួមជាមួយនឹង្៥០ោន ុោល រទផេង្ទទៀតព៊ី៣៣សាា ប័ន ិរញ្ាវតា ុខ លានការចូលរួម (PFIs) ។ 

 រាជរដាា ភិបាលក៏បានបម្រមុង្ទុក៥០០ោន ុោល រទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់វិស័យស ម្ររសធុនតូច និង្

មធយម ទដាយផាល់២០០ោន ុោល រជាគទម្រាង្ការធានាឥណទាន (CGSs) និង្៣០០ោន ុោល រទទៀត ទ ើមប៊ីជួយបខនាម

 ល់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមនូវកមច៊ី  និង្កមច៊ី ពិទសសរបស់រាជរដាា ភិបាល ល់ ARDB ។ ទៅនលាទ៊ី២៦ ខែឧសភា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ រាជរដាា ភិបាលបានបនាដាក់ទចញនូវវិធានការណ៍ជំុទ៊ី ៤ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺ្កូវី -១៩ខ ល

អាជីវកមា ម្របឈមមុែ ខ លរួមានការពនារសុពលភាពននវិធានការខ លបានកាំណត់ព៊ីមុនទដាយរាជរដាា ភិបាល និង្

កាំណត់វិធានការលាី។ ទលើសព៊ីវិធានការខ លានម្រសាប់ រាជរដាា ភិបាលបានសទម្រមចដាក់ទចញនូវវិធានការទលើកទ៊ី៥ 

ខ លតាំណ្តង្ឱ្យការរួមផេាំននវិធានការលាី  និង្ខ លានម្រសាប់ ខ លនឹង្រាំម្រទបខនាមទទៀត៖ 

• វិស័យកាត់ទ រ វាយនភ័ណឌ  ខសបកទជើង្ ផលិតផលទធែើ  ំទណើ រ និង្កាបូប 

• សណ្តា ររ ផទេះសាំណ្តក់ ទភាជន៊ីយដាា ន និង្ភាន ក់ងារទទសចរណ៍ 

• វិស័យទទសចរណ៍ និង្អាកាសចរណ៍ 

• កមា វិធ៊ី ជំនួយ ិរញ្ាវតា ុសម្រាប់ម្រគួសារម្រក៊ីម្រក និង្ងាយរង្ទម្ររេះ។ 

 រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានផាល់លវិកាចាំនួន ២០០ ោន ុោល រ ទ ើមប៊ីបទង្កើនភាពងាយម្រសួលននលទធភាព

ទទួលបានឥណទានសម្រាប់ម្រកុម  ុន និង្ម្រកុម  ុនខ លកាំពុង្ជួបការលាំបាក ែណៈខ លឥទធិ ពលទស ាកិចច ននជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ ទៅខតាន។ ទម្ររង្ការណ៍លាី ខ លានទ ា្ េះថ្ន "ទម្ររង្ការណ៍ធានា ការទង្ើបទ ើង្វិញ ននអាជីវកមា " 

នឹង្ផាល់ឱ្យម្រកុម  ុនម្រគប់ទាំ ាំអាចទទួលបានម្របាក់កមច៊ី ទដាយផាល់ការធានាឥណទាន ល់សាា ប័នផាល់ម្របាក់កមច៊ី។ ម្របាក់



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី40 

ផាល់ជូនសម្រាប់ទរាង្ចម្រកខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទដាយកង្ែេះវតា ធុាតុទ ើមទដាយសារបញ្ញា ខែេសងាែ ក់ផគ ត់ផគ ង់្

ខ លបណ្តា លមកព៊ីជំងឺ្កូវី -១៩ និង្ / ឬការពយួរ EBA ។ ជាមួយនឹង្ការបិទទរាង្ចម្រកមួយចាំនួន រាជរដាា ភិបាលនឹង្ផា

ល់៤០ ុោល រសម្រាប់កមាករនិទោជិតខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ព៊ីការងារ ទ ើយាច ស់ទរាង្ចម្រកនឹង្ផាល់បខនាម៣០ ុោល រ

ទទៀត សរុបចាំនួន ៧០ ុោល រកន ុង្មួយខែ។ 

 រាជរដាា ភិបាលបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ែលួនបាន កម្របាក់ចាំនួន១ពាន់ោន ុោល រព៊ីទុនបម្រមុង្របស់ែលួន ទ ើមប៊ីរាំម្រទការ

ចាំណ្តយម្របឆ្ាំង្នឹង្កូវី -១៩ និង្ទ ើមប៊ីម្រទម្រទង់្ ជំរុញ និង្សាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញ។ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា និង្ធនាររ

ជាតិននកមព ុជា បានម្របកាសវិធានការបនធ ូរបនាយបនទ ុករបស់ធនាររ ម្រគឹេះសាា នម៊ីម្រកូ ិរញ្ាវតា ុ និង្អនកែច៊ីខ លរង្ផលប៉ាេះ

ពាល់ ទដាយផាល់កមច៊ីអម្រតាការម្របាក់ទាប ល់ធនាររ និង្ម្រគឹេះសាា នម៊ីម្រកូ ិរញ្ាវតា ុ ទ ើមប៊ីផាល់លទធភាពឱ្យពួកទគផាល់កមច៊ី

ការម្របាក់ទាប។ ពនារទពលការទូទាត់តាមកាលកាំណត់ និង្ទជៀសវាង្ព៊ីការរឹបអូសម្រទពយសមបតាិ របស់អនកែច៊ី។ ធនាររ

ជាតិននកមព ុជា (NBC) បានផាល់សាច់ម្របាក់ងាយម្រសួលបខនាមទទៀត ល់ធនាររ និង្ម្រគឹេះសាា ន ិរញ្ាវតា ុកមព ុជា ទ ើមប៊ី

ជួយកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ននទមទរាគកូវី -១៩មកទលើ ទស ាកិចចកមព ុជា។ ចប់តាាំង្ព៊ីទ ើមខែម៊ីនាឆ្ន ាំ២០២០ រាជរដាា ភិ

បាលបានទរៀបចាំម្របាក់កមច៊ី ពិទសសចាំនួន៥០ោន ុោល រសម្រាប់វិស័យកសិកមាតាមរយៈធនាររអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កសិកមា (ARDB) ទ ើយខលមទាាំង្បានបញ្ចូលទឹកម្របាក់ចាំនួន៥០ោន ុោល រទៅកន ុង្គទម្រាង្ស  ិរញ្ាបបទានរបស់

ធនាររ SME Bank រួមជាមួយនឹង្៥០ោន ុោល រទផេង្ទទៀតព៊ី៣៣សាា ប័ន ិរញ្ាវតា ុខ លានការចូលរួម (PFIs) ។ 

 រាជរដាា ភិបាលក៏បានបម្រមុង្ទុក៥០០ោន ុោល រទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់វិស័យស ម្ររសធុនតូច និង្

មធយម ទដាយផាល់២០០ោន ុោល រជាគទម្រាង្ការធានាឥណទាន (CGSs) និង្៣០០ោន ុោល រទទៀត ទ ើមប៊ីជួយបខនាម

 ល់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមនូវកមច៊ី  និង្កមច៊ី ពិទសសរបស់រាជរដាា ភិបាល ល់ ARDB ។ ទៅនលាទ៊ី២៦ ខែឧសភា 

ឆ្ន ាំ ២០២០ រាជរដាា ភិបាលបានបនាដាក់ទចញនូវវិធានការណ៍ជំុទ៊ី ៤ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺ្កូវី -១៩ខ ល

អាជីវកមា ម្របឈមមុែ ខ លរួមានការពនារសុពលភាពននវិធានការខ លបានកាំណត់ព៊ីមុនទដាយរាជរដាា ភិបាល និង្

កាំណត់វិធានការលាី។ ទលើសព៊ីវិធានការខ លានម្រសាប់ រាជរដាា ភិបាលបានសទម្រមចដាក់ទចញនូវវិធានការទលើកទ៊ី៥ 

ខ លតាំណ្តង្ឱ្យការរួមផេាំននវិធានការលាី  និង្ខ លានម្រសាប់ ខ លនឹង្រាំម្រទបខនាមទទៀត៖ 

• វិស័យកាត់ទ រ វាយនភ័ណឌ  ខសបកទជើង្ ផលិតផលទធែើ  ំទណើ រ និង្កាបូប 

• សណ្តា ររ ផទេះសាំណ្តក់ ទភាជន៊ីយដាា ន និង្ភាន ក់ងារទទសចរណ៍ 

• វិស័យទទសចរណ៍ និង្អាកាសចរណ៍ 

• កមា វិធ៊ី ជំនួយ ិរញ្ាវតា ុសម្រាប់ម្រគួសារម្រក៊ីម្រក និង្ងាយរង្ទម្ររេះ។ 

 រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាបានផាល់លវិកាចាំនួន ២០០ ោន ុោល រ ទ ើមប៊ីបទង្កើនភាពងាយម្រសួលននលទធភាព

ទទួលបានឥណទានសម្រាប់ម្រកុម  ុន និង្ម្រកុម  ុនខ លកាំពុង្ជួបការលាំបាក ែណៈខ លឥទធិ ពលទស ាកិចច ននជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ ទៅខតាន។ ទម្ររង្ការណ៍លាី ខ លានទ ា្ េះថ្ន "ទម្ររង្ការណ៍ធានា ការទង្ើបទ ើង្វិញ ននអាជីវកមា " 

នឹង្ផាល់ឱ្យម្រកុម  ុនម្រគប់ទាំ ាំអាចទទួលបានម្របាក់កមច៊ី ទដាយផាល់ការធានាឥណទាន ល់សាា ប័នផាល់ម្របាក់កមច៊ី។ ម្របាក់

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី41 

កមច៊ី ទនេះនឹង្ម្រតវូបានធានាទដាយសាជីវកមាធានាឥណទានរបស់ម្រកសួង្ទស ាកិចចកមព ុជា ទ ើយនឹង្រួមបញ្ចូលធនាររ

ពាណិជជចាំនួនម្របាាំបួនទៅកន ុង្ ំណ្តក់កាល ំបូង្។ ទោង្តាមម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា  ុ ស ម្ររសធុនតូច និង្

មធយមភាគទម្រចើនបានអស់ជទម្រមើសវតា ុបញ្ញច ាំរបស់ពួកទគ ទ ើយកាំពុង្ពិបាកកន ុង្ការធានាម្របាក់កមច៊ីកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រា

តតាត។ រាជរដាា ភិបាលកាំពុង្ផាល់ការធានា ល់ពួកទគកន ុង្ការទទួលបានម្របាក់កមច៊ីព៊ីធនាររ ទទាេះប៊ីជាពួកទគមិនាន

វតា ុបញ្ញច ាំម្រគប់ម្ររន់ក៏ទដាយ។ ទនេះគឺទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្តម្រមូវការរបស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម កន ុង្អាំ ុង្

ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ ទ ើយយុទធសាស្រសា ទនេះនឹង្រកាអាជីវកមាឱ្យទៅ ខ ល។ ទម្ររង្ការណ៍ទនេះនឹង្ទផ្ទា តោ៉ា ង្

ខាល ាំង្ទលើស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម ទ ើយនឹង្ពម្រងី្កការរាំម្រទ ល់ អ្ឹង្ែនង្ទស ាកិចច របស់ម្របទទស និង្អនកបទង្កើត

ការងារ។ ទោង្តាមរាជរដាា ភិបាលបានឱ្យ ឹង្ថ្ន គទម្រាង្ទនេះខ លចប់ទផាើមព៊ីខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០២១ រ ូត ល់ខែធន ូ ឆ្ន ាំ

២០២២បានខបង្ខចក១៥០ោន ុោល រសម្រាប់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម និង្៥០ោន ុោល រទផេង្ទទៀតសម្រាប់

ម្រកុម  ុនធាំៗ។ ទោង្តាមម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា  ុរាជរដាា ភិបាលនឹង្ទម្រតៀមលវិកាជាង្៨០០ោន ុោល រ ទ ើមប៊ី

ម្រទម្រទង់្ទស ាកិចច ទៅឆ្ន ាំ២០២១ ទ ើយជាង្១.១៤ពាន់ោន ុោល រ ខ លបានបម្រមុង្ទុកសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ភាគទម្រចើនម្រតូវ

បានទម្របើ ម្របាស់អស់ទ ើយ។ 

  

កាការរទទ្្លលើើយយតតបបជជីីវវភាភាពព៖៖  កមា វិធ៊ី ជំនួយសាច់ម្របាក់៖ កាលព៊ីនលាទ៊ី  ២៤ ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ កមព ុជាបានចប់ទផាើមកមា វិធ៊ីផាល់

ជំនួយជាសាច់ម្របាក់ ល់ម្រគួសារម្រក៊ីម្រក និង្ងាយរង្ទម្ររេះចាំនួន ៥៦២.៦៨៦ម្រគួសារ ខ លានម្របជាជនជិត២,៣ោននាក់ 

ទដាយរាជរដាា ភិបាលចាំណ្តយម្របខ ល២៥ ោន ុោល រកន ុង្មួយខែ។ ជាមួយនឹង្វិធានការបនធ ូរបនាយរបស់កមព ុជា 

សម្រាប់ការបនាជាលាី ទៅខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២១ វាបានបងាា ញថ្នការចាំណ្តយជំនួយទាក់ទង្នឹង្ជំងឺ្កូវី របស់រដាា ភិបាល

បានទកើនទ ើង្ ល់៣៣៥ោន ុោល រចប់តាាំង្ព៊ីការដាក់ឱ្យទម្របើ ម្របាស់ការទូទាត់ទៅឱ្យជនងាយរង្ទម្ររេះខផនក ិរញ្ាវតា ុ

កាលព៊ីខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២០។ កមា វិធ៊ីទផទរសាច់ម្របាក់កូវី -១៩ ( CTP) មិនម្រតឹមខតបានជួយផាល់ជំនួយសទស្រងាគ េះខ លម្រតូវ

ការទម្រចើន ល់អនកខ លងាយរង្ទម្ររេះខផនក ិរញ្ាវតា ុប៉ាុ ទណ្តា េះទទ ប៉ាុ ខនាខលមទាាំង្ធានាថ្នា៉ា សុ៊ី នទស ាកិចច របស់ម្រពេះរាជា

ណ្តចម្រកទៅខត ំទណើ រការ “ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ក៏កន ុង្កម្រមិតអបបបរិាខ រ”មុនទពលសកមាភាពម្រត ប់ទៅរកបទ

ដាា នមុនជំងឺ្រាតតាតវិញ។ កមា វិធ៊ីទផទរសាច់ម្របាក់បានទធែើ ទ ើង្សម្រាប់ការបនាទៅនលាទ៊ី២៥ ខែមិលុនាខ លម្រតូវបានទគ

ពិនិតយទ ើង្វិញទរៀង្រាល់ប៊ីខែមាង្សម្រាប់វិសាលភាពនិង្រយៈទពល។ ចប់តាាំង្ព៊ីការខណនាាំរបស់ែលួន ជំនួយសទស្រងាគ េះ

 ំបូង្របស់ែលួនចាំនួន៥៦២៦៨៦ម្រគួសារបានពម្រងី្ក ល់ជាង្៧០០០០០ខ លម្រគប ណដ ប់ទលើមនុសេជាង្ ២.៧ោននាក់ 

ម្របខ ល១៤ ភាគរយននចាំនួនម្របជាជន។ ទៅទពលខ លកមា វិធ៊ី ម្រតូវបានទរៀបចាំទ ើង្ រាជរដាា ភិបាលបានពិនិតយទមើល

គាំរូព៊ីរ គឺកញ្ចប់សម្រាប់ខតសាច់ម្របាក់ ឬម្របព័នធកូនកាត់ ខ លនឹង្រួមបញ្ចូលម្របាក់ជាមួយនឹង្ទាំនិញទផេង្ទទៀត ូចជា

អង្ករជាទ ើម។ 

 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី42 

 រាជរដាា ភិបាលបានទម្រជើសទរើសម្របព័នធសម្រាប់ខតសាច់ម្របាក់ប៉ាុ ទណ្តា េះ ទដាយសារខតភសា ុភារពាក់ព័នធនឹង្

ទាំនិញ ប៉ាុ ខនាក៏ទដាយសារខតការជំរុញឥទធិ ពលខ លទ៊ីបាំផុតអាចជួយបទង្កើតសកមាភាពទស ាកិចចកម្រមិតស គមន៍។ 

ជាមួយនឹង្ការចាំណ្តយ៣៣៥ោន ុោល ររ ូតមក ល់ទពលទនេះ វាគឺជាសារទពើពនធ ៏ធា ន់ខ លជាមូលទ តុខ លរាជ 

រដាា ភិបាលម្រតូវសទម្រមចចិតាថ្ន ទតើវាលអបាំផុតកន ុង្ការខបង្ខចកធនធានទៅវិស័យទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីឱ្យការរាំម្រទខផនក

ទស ាកិចចានភាពចម្រមុេះ។ ម្របព័នធទនេះម្រតវូបានចត់ទុកថ្នជាវិធានការទរលនទោបាយសទស្រងាគ េះ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយការ

លាំបាកកន ុង្អាំ ុង្ទពលរាតតាត និង្មិនខមនជំនួសម្របាក់ចាំណូលទាាំង្ម្រសុង្ទនាេះទទ។ ម្របជាជនខ លពឹង្ខផអកទលើ វិស័

យកសិកមាានភាពលអ ម្របទសើ របនាិចកន ុង្អាំ ុង្ទពលកូវី -១៩ ទដាយ សារខតឧសា កមាទនេះរង្ផលប៉ាេះពាល់តិចជាង្

អនក នទ។ ម្របជាជនទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ពឹង្ខផអកកាន់ខតទម្រចើនទលើអាជីវកមាខាន តតូចខ លម្រតូវបានរង្ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្

ធាន់ធារទដាយការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គម និង្វិធានការការពារកូវី -១៩ទផេង្ទទៀត។ 

 ម្រគួសារខ លងាយរង្ទម្ររេះបានទទួលម្របាក់ោ៉ា ង្តិចបាំផុតព៊ី៣០ ុោល រទៅ៤០ ុោល រកន ុង្មួយខែទម្រកាមកមា

វិធ៊ីចប់តាាំង្ព៊ីចាំនួនម្រគួសារខ លានសាជិកម្រគួសារខតមួយគឺ "តិចតួចណ្តស់" ។ ម្រកុមខ លទទួលបានអបបបរាគឺ

មក ល់ទពលទនេះជាម្រកុមម្របជាសាស្រសា តូចជាង្ទគ។ កមា វិធ៊ីទនេះបានវិនិចឆ័យសិទធិ  និង្ការទូទាត់ទដាយកតាា ទមា ន់ចាំនួន

បួនគឺ៖កម្រមិតននភាពម្រក៊ីម្រក ទ៊ីតាាំង្ ទាំ ាំម្រគួសារ និង្លកខណៈវិនិចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះ។ បុគគលខ លរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី

ម្រកុង្ទទួលបានទម្រចើនជាង្អនកទៅជនបទ ទដាយសារតនមលរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ែពស់ជាង្។ ម្រគួសារខ លានមនុសេទម្រចើន

បានទទួលការសទស្រងាគ េះបខនាម។ លកខណៈវិនិចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះបានពិចរណ្តទលើចាំនួនកុារទម្រកាមអាយុម្របាាំឆ្ន ាំ 

មនុសេចស់ខ លានអាយុទលើសព៊ី៦០ឆ្ន ាំ មនុសេានលទធភាពែុសរន  និង្សាជិកម្រគួសារខ លានទមទរាគភាពសុាាំ

របស់មនុសេ។ 

 ជាលទធផលសរុបចាំនួន៦៩ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ថ្នបានជួបម្របទេះការលយចុេះននម្របាក់

ចាំណូលកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះទបើទោង្តាមតួទលែរបស់ម្រកសួង្ទស ាកិចច ខ លបានទិញតាមរយៈកិចច

ស ម្របតិបតាិការអនារជាតិអាលលឺម៉ា ង់្។ ជាលទធផល ការចាំណ្តយម្របចាំខែជាមធយមបានធាល ក់ចុេះ៣១ភាគរយមកម្រតឹម

១៦៦ ុោល រកន ុង្មួយខែ។ កមា វិធ៊ីទនេះបានជួយបទង្កើនម្របាក់ចាំណូល២០ភាគរយ ល់២០៧ ុោល រខ លទៅខតានម្រតឹម

ខត៨៧ភាគរយននម្របាក់ចាំណូលសរុបខ លរកបានមុនទពលជំងឺ្រាតតាត។ម្រគួសារខ លបានទទួលអតា ម្របទោជន៍

បានចាំណ្តយលវិកាភាគទម្រចើនទលើអាោរខ លទសាើ នឹង្ពាក់កណ្តា លននការចាំណ្តយម្រគួសារ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ 

ការចាំណ្តយទលើមា ូបអាោរម្រគួសារជាមធយមបានធាល ក់ចុេះ២២ភាគរយមកម្រតឹម៨៩ ុោល រកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតា

ត។ ទោង្តាមទិននន័យបានឱ្យ ឹង្ថ្ន ម្រគួសារសរុបចាំនួន៥១ភាគរយបានជួបម្របទេះនឹង្ការែែេះខាតទសបៀង្អាោរមុន 

និង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាត។ 

 ការផាល់ជំនួយសទស្រងាគ េះបនាទ ន់បាននិង្កាំពុង្ានបញ្ញា ជាពិទសសសម្រាប់ពលករចាំណ្តកម្រសុកខ លរស់ទៅ

កន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្។ ទដាយសារចាំនួនករណ៊ី បនាទកើនទ ើង្ តាំបន់ខ លានទរាង្ចម្រកកាត់ទ រ និង្កមាករកាត់ទ របានកាល យជា

ចាំណុចទៅា ននកូវី -១៩។ កមាការិន៊ីកាត់ទ រភាគទម្រចើនជាស្រសា៊ី ចាំណ្តកម្រសុកមកព៊ីទែតា ខ លរស់ទៅបនទប់ជួល (ព៊ីប៊ីទៅ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី42 

 រាជរដាា ភិបាលបានទម្រជើសទរើសម្របព័នធសម្រាប់ខតសាច់ម្របាក់ប៉ាុ ទណ្តា េះ ទដាយសារខតភសា ុភារពាក់ព័នធនឹង្

ទាំនិញ ប៉ាុ ខនាក៏ទដាយសារខតការជំរុញឥទធិ ពលខ លទ៊ីបាំផុតអាចជួយបទង្កើតសកមាភាពទស ាកិចចកម្រមិតស គមន៍។ 

ជាមួយនឹង្ការចាំណ្តយ៣៣៥ោន ុោល ររ ូតមក ល់ទពលទនេះ វាគឺជាសារទពើពនធ ៏ធា ន់ខ លជាមូលទ តុខ លរាជ 

រដាា ភិបាលម្រតូវសទម្រមចចិតាថ្ន ទតើវាលអបាំផុតកន ុង្ការខបង្ខចកធនធានទៅវិស័យទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីឱ្យការរាំម្រទខផនក

ទស ាកិចចានភាពចម្រមុេះ។ ម្របព័នធទនេះម្រតវូបានចត់ទុកថ្នជាវិធានការទរលនទោបាយសទស្រងាគ េះ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយការ

លាំបាកកន ុង្អាំ ុង្ទពលរាតតាត និង្មិនខមនជំនួសម្របាក់ចាំណូលទាាំង្ម្រសុង្ទនាេះទទ។ ម្របជាជនខ លពឹង្ខផអកទលើ វិស័

យកសិកមាានភាពលអ ម្របទសើ របនាិចកន ុង្អាំ ុង្ទពលកូវី -១៩ ទដាយ សារខតឧសា កមាទនេះរង្ផលប៉ាេះពាល់តិចជាង្

អនក នទ។ ម្របជាជនទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ពឹង្ខផអកកាន់ខតទម្រចើនទលើអាជីវកមាខាន តតូចខ លម្រតូវបានរង្ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្

ធាន់ធារទដាយការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គម និង្វិធានការការពារកូវី -១៩ទផេង្ទទៀត។ 

 ម្រគួសារខ លងាយរង្ទម្ររេះបានទទួលម្របាក់ោ៉ា ង្តិចបាំផុតព៊ី៣០ ុោល រទៅ៤០ ុោល រកន ុង្មួយខែទម្រកាមកមា

វិធ៊ីចប់តាាំង្ព៊ីចាំនួនម្រគួសារខ លានសាជិកម្រគួសារខតមួយគឺ "តិចតួចណ្តស់" ។ ម្រកុមខ លទទួលបានអបបបរាគឺ

មក ល់ទពលទនេះជាម្រកុមម្របជាសាស្រសា តូចជាង្ទគ។ កមា វិធ៊ីទនេះបានវិនិចឆ័យសិទធិ  និង្ការទូទាត់ទដាយកតាា ទមា ន់ចាំនួន

បួនគឺ៖កម្រមិតននភាពម្រក៊ីម្រក ទ៊ីតាាំង្ ទាំ ាំម្រគួសារ និង្លកខណៈវិនិចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះ។ បុគគលខ លរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី

ម្រកុង្ទទួលបានទម្រចើនជាង្អនកទៅជនបទ ទដាយសារតនមលរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ែពស់ជាង្។ ម្រគួសារខ លានមនុសេទម្រចើន

បានទទួលការសទស្រងាគ េះបខនាម។ លកខណៈវិនិចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះបានពិចរណ្តទលើចាំនួនកុារទម្រកាមអាយុម្របាាំឆ្ន ាំ 

មនុសេចស់ខ លានអាយុទលើសព៊ី៦០ឆ្ន ាំ មនុសេានលទធភាពែុសរន  និង្សាជិកម្រគួសារខ លានទមទរាគភាពសុាាំ

របស់មនុសេ។ 

 ជាលទធផលសរុបចាំនួន៦៩ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ថ្នបានជួបម្របទេះការលយចុេះននម្របាក់

ចាំណូលកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតទនេះទបើទោង្តាមតួទលែរបស់ម្រកសួង្ទស ាកិចច ខ លបានទិញតាមរយៈកិចច

ស ម្របតិបតាិការអនារជាតិអាលលឺម៉ា ង់្។ ជាលទធផល ការចាំណ្តយម្របចាំខែជាមធយមបានធាល ក់ចុេះ៣១ភាគរយមកម្រតឹម

១៦៦ ុោល រកន ុង្មួយខែ។ កមា វិធ៊ីទនេះបានជួយបទង្កើនម្របាក់ចាំណូល២០ភាគរយ ល់២០៧ ុោល រខ លទៅខតានម្រតឹម

ខត៨៧ភាគរយននម្របាក់ចាំណូលសរុបខ លរកបានមុនទពលជំងឺ្រាតតាត។ម្រគួសារខ លបានទទួលអតា ម្របទោជន៍

បានចាំណ្តយលវិកាភាគទម្រចើនទលើអាោរខ លទសាើ នឹង្ពាក់កណ្តា លននការចាំណ្តយម្រគួសារ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ 

ការចាំណ្តយទលើមា ូបអាោរម្រគួសារជាមធយមបានធាល ក់ចុេះ២២ភាគរយមកម្រតឹម៨៩ ុោល រកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតា

ត។ ទោង្តាមទិននន័យបានឱ្យ ឹង្ថ្ន ម្រគួសារសរុបចាំនួន៥១ភាគរយបានជួបម្របទេះនឹង្ការែែេះខាតទសបៀង្អាោរមុន 

និង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាត។ 

 ការផាល់ជំនួយសទស្រងាគ េះបនាទ ន់បាននិង្កាំពុង្ានបញ្ញា ជាពិទសសសម្រាប់ពលករចាំណ្តកម្រសុកខ លរស់ទៅ

កន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្។ ទដាយសារចាំនួនករណ៊ី បនាទកើនទ ើង្ តាំបន់ខ លានទរាង្ចម្រកកាត់ទ រ និង្កមាករកាត់ទ របានកាល យជា

ចាំណុចទៅា ននកូវី -១៩។ កមាការិន៊ីកាត់ទ រភាគទម្រចើនជាស្រសា៊ី ចាំណ្តកម្រសុកមកព៊ីទែតា ខ លរស់ទៅបនទប់ជួល (ព៊ីប៊ីទៅ

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី43 

បួននាក់កន ុង្មួយបនទប់)។ កនងុ្អាំ ុង្ទពលននការចក់ទសារ (ខែទមសា ២០២១) មនុសេរាប់មឺុននាក់ម្រតូវបានទគរាយ

ការណ៍ថ្នកាំពុង្ជួបម្របទេះនឹង្ការែែេះខាតទសបៀង្អាោរ5 

 

កាការរទទ្្លលើើយយតតបបសសង្ង្គគមម  ននិិង្ង្សសុុែែភាភាពពសាសាធាធាររណណៈៈ៖៖  រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានចត់វិធានការភាល មៗ ទ ើមប៊ីដាក់ទចញនូវយុទធ

សាស្រសា  និង្ទរលនទោបាយ ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគទនេះ តាាំង្ព៊ីទ ើម ំបូង្មក។ រដាា ភិបាលក៏ដាក់

ទចញនូវចាប់ ៏មឺុង្ា៉ា ត់មួយ ទពាលគឺទសចកា៊ីសទម្រមចទលែ២៩សា៊ី ព៊ីការបទង្កើតគណៈកាា ធិការជាតិម្របយុទធ នឹង្ជំងឺ្កូវី

 -១៩ និង្បានជំរុញឱ្យម្រកសួង្ពាក់ព័នធរបស់រដាា ភិបាលកាំណត់ និង្អនុវតា យុទធសាស្រសា ទ ើមប៊ីម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាត

តាត និង្ វាយតនមល  ផលប៉ាេះពាល់នទោបាយ ទស ាកិចច  និង្សង្គម។ ទសចកា៊ីសទម្រមចទលែ ០២៤ បានបទង្កើតម្រកុមការ

ងារមួយ ទ ើមប៊ីតាមដានការផគត់ផគ ង់្ទ៊ីផារ និង្តម្រមូវការទាំនិញយុទធសាស្រសាកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាត ទ ើមប៊ីទជៀស

វាង្ការទ ើង្នលលភាល មៗ និង្ទសចកា៊ីសទម្រមចទលែ០២៧ សា៊ី ព៊ីការទរៀបចាំខផនការទរលនទោបាយលវិកា សា៊ី ព៊ី ិរញ្ា

បបទាន និង្ជំនួយសង្គម ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរាតតាតកូវី -១៩ រាំម្រទជីវភាពរស់ទៅរបស់ជនម្រក៊ីម្រក និង្ជនងាយរង្

ទម្ររេះ ម្រពមទាង្សាា រ និង្ទធែើឱ្យអាជីវកមាានទសា រភាពទ ើង្វិញ តាមរយៈបណ្តា ញននការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 ទៅនលាទ៊ី២២ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ ការ ល្ង្ចាំនួន១១៧៥០០នាក់ និង្ការសាល ប់ខ លទាក់ទង្នឹង្ទមទរាគ២៧១៥

នាក់បានទកើតទ ើង្ ជាមួយនឹង្អនកបានជាសេះទសបើយចាំនួន១១២៣៨៣នាក់។ គិតម្រតឹមនលាទ៊ី២២ ខែតុោ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានរាយការណ៍ព៊ីការ ល្ង្លាីចាំនួន២១១ ករណ៊ី កន ុង្មួយនលា។ រ ូតមក ល់ទពលទនេះ រាជរដាា ភិបា

លកមព ុជាបានចក់វា៉ា ក់សាាំង្ការពារជំងឺ្កូវី ២៦.៩ោន ូស និង្បានចក់វា៉ា ក់សាាំង្ោ៉ា ង្ទពញទលញ ល់ម្របជាពលរ ា

ចាំនួន១២.៨ោននាក់ ទសាើ នឹង្៧៦.៥%ននចាំនួនម្របជាជនទូរទាាំង្ម្របទទសកន ុង្ែណៈខ លចាំនួន ូស និង្អនកចក់វា៉ា ក់សាាំង្

ទនេះ បនាទកើនទ ើង្ជាទរៀង្រាល់នលា។ 

 រាជរដាា ភិបាលបានអនុវតាតាមអនុសាសន៍របស់អនកជំនាញ និង្បានទ ល្ើយតបទាន់ទពលទវោចាំទពាេះបញ្ញា

នានា។ ការខណនាាំ និង្ការខណនាាំជាទម្រចើនអាំព៊ីកូវី -១៩ រួមទាាំង្វិធានការបងាក រ ការអនុវតាអនាម័យ ការដាក់ឱ្យទៅដាច់

ព៊ីទគ និង្វិធានការទធែើ  ំទណើ រទៅទម្រៅម្របទទសទផេង្ទទៀត ម្រតូវបានទចញទដាយគណៈកាា ធិការអនារម្រកសួង្សម្រាប់

ការម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩ និង្ផេពែផាយ ល់សាធារណជន។ ការយល់ ឹង្អាំព៊ីជំងឺ្រាតតាតកាំពុង្ម្រតូវបាន

ទលើកទ ើង្ទៅទូទាាំង្ម្របទទសតាមរយៈការផាយតាមម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ទូរទសេន៍ វិទយុ និង្បដាតាម ង្ផល ូវ។ 

ានសាា រៈផេពែផាយទផេង្ៗរន  រួមទាាំង្វីទ អូបទម្រង្ៀនែល៊ីៗផង្ខ រ។ គទម្រាង្ទាាំង្ទនាេះជាធមាតាានភាពជាន គូជា

មួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ ូចជា អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល (NGOs) និង្ទ៊ីភាន ក់ងាររបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ ម្រពមទាាំង្អង្គ

ការសុែភាពពិភពទោកផង្ខ រ។ 

 ទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ រាជរដាា ភិបាលបានអនុម័តម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយរាំពារសង្គម ទ ើយវាទម្របើ ម្របាស់

ឧបករណ៍កាំណត់អតាសញ្ញា ណភាពម្រក៊ីម្រករបស់ធនាររពិភពទោក ខ លជាឧបករណ៍ចមបង្សម្រាប់កាំណត់ និង្ចុេះ

                                                            
5 ម្របភព៖ សូមទមើលផង្ខ រទៅកន ុង្ទលែទោង្ទលែ ៧ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី44 

ទ ា្ េះម្រគួសារម្រក៊ីម្រកសម្រាប់ជំនួយព៊ីរដាា ភិបាលកន ុង្អាំ ុង្ទពលរាតតាតរាតតាត។ រាជរដាា ភិបាលបានអនុវតាកមា វិធ៊ី

រាំពារសង្គមទផេង្ៗ ទ ើយកាំពុង្ទរៀបចាំខផនការពម្រងី្កកមា វិធ៊ីទាាំង្ទនេះ។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បញ្ញា ម្របឈមជា

ទម្រចើនគាំរាមកាំខ ង្ ល់ការផាល់អតា ម្របទោជន៍សង្គម រួមទាាំង្ការម្រគប ណា ប់ានកម្រមិត ការកាំណត់ទរលទៅទែេោយ

របស់អនកទទួលផល និង្ការម្រគប់ម្រគង្កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមខ លរា នម្របសិទធភាព។ បញ្ញា ម្របឈមសន ូលមួយទទៀត គឺក

ង្ែេះវិធានការានម្របសិទធភាព ទ ើមប៊ីជួយម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះ ទប់ទល់នឹង្ការប៉ាេះទង្គិចខាង្ទម្រៅ  ូចជាជំងឺ្រាតតាតកូវី -

១៩ និង្ទម្ររេះម នារាយធមាជាតិ ខ លអាចកាត់បនាយការរួមបញ្ចូលននទសវាសង្គម និង្សាធារណៈ។ 

 ទ ើមប៊ីឱ្យទរលទៅអនកទទួលផលកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រកុមម្របឹកាជាតិរាំពារសង្គម (NSPC) ទម្ររង្នឹង្

បទង្កើតម្របព័នធផាល់ទសវាខផអកទលើបទចចកវិទាព័ត៌ានរួមបញ្ចូលរន  (ICT) ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមទផេង្ៗ។ 

ការទធែើឌ្៊ីជីលលន៊ីយកមាក៏អាចទធែើឲ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវម្របសិទធភាពកន ុង្ការម្រគប់ម្រគង្កមា វិធ៊ី  រួមទាាំង្ការកាត់បនាយនលល

ទ ើមម្របតិបតាិការ និង្ផាល់តាល ភាពកាន់ខតទម្រចើនកន ុង្ការកាំណត់អតាសញ្ញា ណ និង្ម្រគប់ម្រគង្អនកទទួលផល។ ជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ បានបងាា ញព៊ីតម្រមូវការបនាទ ន់កន ុង្ការអភិវឌ្ឍម្របព័នធការពារសង្គមខ លានម្របសិទធភាពជាង្មុន។ ទៅ

កន ុង្ភាពអាសនន ូចជាជំងឺ្រាតតាត ការទផទ ៀង្ផ្ទទ ត់អនកទទួលផលឱ្យបានឆ្ប់រ ័សគឺចាំបាច់សម្រាប់ការទ ល្ើយតបការ

ការពារសង្គមម្របកបទដាយម្របសិទធភាព និង្ទាន់ទពលទវោ។ ការបទង្កើតទវទិកាឌ្៊ីជីលលជាមួយនឹង្មូលដាា នទិននន័យ

អនកទទួលផលសង្គមរួមបញ្ចលូរន ខ លភាជ ប់ទៅនឹង្ការកាំណត់អតាសញ្ញា ណរបស់បុគគលាន ក់ៗនឹង្ានសារៈសាំខាន់

សម្រាប់ការកាំណត់ទរលទៅននការរាំម្រទនាទពលអនាគត និង្កាត់បនាយការទលចធាល យជំនួយសទស្រងាគ េះបនាទ ន់ និង្កមា

វិធ៊ីតាមដាន6។ 

  

កាការរទទ្្លលើើយយតតបបននននកាការរអអបប់់ររាំាំ៖៖  រដាា ភិបាលបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ពម្រងី្កការអនុវតាការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គម ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការ

ល្ង្។ ជាឧទា រណ៍ អាជាា ធរបានបញ្ញជ ឱ្យសាោទរៀនទូទាាំង្ម្របទទសានវិសេមកាលរ ូវទៅា តូច មុននឹង្សទម្រមច

ពនារទពលការម្រប ង្ថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់ទ៊ី៩ និង្ទ៊ី១២ ឆ្ន ាំសិកា២០១៩-២០២០ និង្ផ្ទអ កម្រគឹេះសាា នសិកាទាាំង្អស់មិនឱ្យ

 ំទណើ រការចប់ព៊ីនលាទ៊ី ១៦ ខែម៊ីនា តទៅ។ កិចចការទនេះបានប៉ាេះពាល់ ល់សាោទរៀនម្របខ ល១៣៣០០ ។ ទលើសព៊ីទនេះ 

កខនលង្កមានា ូចជា កាសុ៊ី ណូ ទរាង្កុន និង្កខនលង្ោត់ម្របាណសាធារណៈក៏ម្រតូវបានបញ្ញជ ឱ្យបិទជាបទណ្តា េះអាសននផង្

ខ រ។ រាជរដាា ភិបាលក៏បានពនារទពលពិធ៊ី បុណយចូលឆ្ន ាំលាី ម្របនពណ៊ី ជាតិខែារឆ្ន ាំ២០២០(តាមម្របនពណ៊ី ទៅពាក់កណ្តា ល

ខែទមសា) ទ ើមប៊ីការពារទាំនាក់ទាំនង្សង្គម និង្កាត់បនាយោនិភ័យននការ ល្ង្ជំងឺ្កូវី -១៩។ ទទាេះជាានការរិេះគន់ជា

សាធារណៈក៏ទដាយ ក៏រដាា ភិបាលបានតាក់ខតង្ និង្អនុម័តចាប់សា៊ី ព៊ីភាពអាសនន កន ុង្ករណ៊ី ខ លជំងឺ្កូវី -១៩ ផុតព៊ី

ការម្រគប់ម្រគង្។ ទលើសព៊ីទនេះ ការរឹតបនាឹង្ការទធែើ  ំទណើ រព៊ីម្របទទសខ លានោនិភ័យែពស់ទផេង្ៗម្រតូវបានដាក់ទចញ 

ទ ើមប៊ីបញ្ឈប់ការ ល្ង្ជំងឺ្កូវី -១៩ខ លអាចទកើតានទៅកន ុង្ម្របទទស។ 

                                                            
6 ម្របភព៖ ពិនិតយទមើលទ ើង្វិញការសទ ង់្មតិរ ័សននជំងឺ្រាតតាតទលើផលប៉ាេះពាល់ននកូវី ១៩ កន ុង្វិស័យទទសចរណ៍ និង្ម្រគសួារកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា/មូលនិធិអាសុ៊ី  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី44 

ទ ា្ េះម្រគួសារម្រក៊ីម្រកសម្រាប់ជំនួយព៊ីរដាា ភិបាលកន ុង្អាំ ុង្ទពលរាតតាតរាតតាត។ រាជរដាា ភិបាលបានអនុវតាកមា វិធ៊ី

រាំពារសង្គមទផេង្ៗ ទ ើយកាំពុង្ទរៀបចាំខផនការពម្រងី្កកមា វិធ៊ីទាាំង្ទនេះ។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បញ្ញា ម្របឈមជា

ទម្រចើនគាំរាមកាំខ ង្ ល់ការផាល់អតា ម្របទោជន៍សង្គម រួមទាាំង្ការម្រគប ណា ប់ានកម្រមិត ការកាំណត់ទរលទៅទែេោយ

របស់អនកទទួលផល និង្ការម្រគប់ម្រគង្កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមខ លរា នម្របសិទធភាព។ បញ្ញា ម្របឈមសន ូលមួយទទៀត គឺក

ង្ែេះវិធានការានម្របសិទធភាព ទ ើមប៊ីជួយម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះ ទប់ទល់នឹង្ការប៉ាេះទង្គិចខាង្ទម្រៅ  ូចជាជំងឺ្រាតតាតកូវី -

១៩ និង្ទម្ររេះម នារាយធមាជាតិ ខ លអាចកាត់បនាយការរួមបញ្ចូលននទសវាសង្គម និង្សាធារណៈ។ 

 ទ ើមប៊ីឱ្យទរលទៅអនកទទួលផលកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រកុមម្របឹកាជាតិរាំពារសង្គម (NSPC) ទម្ររង្នឹង្

បទង្កើតម្របព័នធផាល់ទសវាខផអកទលើបទចចកវិទាព័ត៌ានរួមបញ្ចូលរន  (ICT) ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមទផេង្ៗ។ 

ការទធែើឌ្៊ីជីលលន៊ីយកមាក៏អាចទធែើឲ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវម្របសិទធភាពកន ុង្ការម្រគប់ម្រគង្កមា វិធ៊ី  រួមទាាំង្ការកាត់បនាយនលល

ទ ើមម្របតិបតាិការ និង្ផាល់តាល ភាពកាន់ខតទម្រចើនកន ុង្ការកាំណត់អតាសញ្ញា ណ និង្ម្រគប់ម្រគង្អនកទទួលផល។ ជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ បានបងាា ញព៊ីតម្រមូវការបនាទ ន់កន ុង្ការអភិវឌ្ឍម្របព័នធការពារសង្គមខ លានម្របសិទធភាពជាង្មុន។ ទៅ

កន ុង្ភាពអាសនន ូចជាជំងឺ្រាតតាត ការទផទ ៀង្ផ្ទទ ត់អនកទទួលផលឱ្យបានឆ្ប់រ ័សគឺចាំបាច់សម្រាប់ការទ ល្ើយតបការ

ការពារសង្គមម្របកបទដាយម្របសិទធភាព និង្ទាន់ទពលទវោ។ ការបទង្កើតទវទិកាឌ្៊ីជីលលជាមួយនឹង្មូលដាា នទិននន័យ

អនកទទួលផលសង្គមរួមបញ្ចលូរន ខ លភាជ ប់ទៅនឹង្ការកាំណត់អតាសញ្ញា ណរបស់បុគគលាន ក់ៗនឹង្ានសារៈសាំខាន់

សម្រាប់ការកាំណត់ទរលទៅននការរាំម្រទនាទពលអនាគត និង្កាត់បនាយការទលចធាល យជំនួយសទស្រងាគ េះបនាទ ន់ និង្កមា

វិធ៊ីតាមដាន6។ 

  

កាការរទទ្្លលើើយយតតបបននននកាការរអអបប់់ររាំាំ៖៖  រដាា ភិបាលបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ពម្រងី្កការអនុវតាការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គម ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការ

ល្ង្។ ជាឧទា រណ៍ អាជាា ធរបានបញ្ញជ ឱ្យសាោទរៀនទូទាាំង្ម្របទទសានវិសេមកាលរ ូវទៅា តូច មុននឹង្សទម្រមច

ពនារទពលការម្រប ង្ថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់ទ៊ី៩ និង្ទ៊ី១២ ឆ្ន ាំសិកា២០១៩-២០២០ និង្ផ្ទអ កម្រគឹេះសាា នសិកាទាាំង្អស់មិនឱ្យ

 ំទណើ រការចប់ព៊ីនលាទ៊ី ១៦ ខែម៊ីនា តទៅ។ កិចចការទនេះបានប៉ាេះពាល់ ល់សាោទរៀនម្របខ ល១៣៣០០ ។ ទលើសព៊ីទនេះ 

កខនលង្កមានា ូចជា កាសុ៊ី ណូ ទរាង្កុន និង្កខនលង្ោត់ម្របាណសាធារណៈក៏ម្រតូវបានបញ្ញជ ឱ្យបិទជាបទណ្តា េះអាសននផង្

ខ រ។ រាជរដាា ភិបាលក៏បានពនារទពលពិធ៊ី បុណយចូលឆ្ន ាំលាី ម្របនពណ៊ី ជាតិខែារឆ្ន ាំ២០២០(តាមម្របនពណ៊ី ទៅពាក់កណ្តា ល

ខែទមសា) ទ ើមប៊ីការពារទាំនាក់ទាំនង្សង្គម និង្កាត់បនាយោនិភ័យននការ ល្ង្ជំងឺ្កូវី -១៩។ ទទាេះជាានការរិេះគន់ជា

សាធារណៈក៏ទដាយ ក៏រដាា ភិបាលបានតាក់ខតង្ និង្អនុម័តចាប់សា៊ី ព៊ីភាពអាសនន កន ុង្ករណ៊ី ខ លជំងឺ្កូវី -១៩ ផុតព៊ី

ការម្រគប់ម្រគង្។ ទលើសព៊ីទនេះ ការរឹតបនាឹង្ការទធែើ  ំទណើ រព៊ីម្របទទសខ លានោនិភ័យែពស់ទផេង្ៗម្រតូវបានដាក់ទចញ 

ទ ើមប៊ីបញ្ឈប់ការ ល្ង្ជំងឺ្កូវី -១៩ខ លអាចទកើតានទៅកន ុង្ម្របទទស។ 

                                                            
6 ម្របភព៖ ពិនិតយទមើលទ ើង្វិញការសទ ង់្មតិរ ័សននជំងឺ្រាតតាតទលើផលប៉ាេះពាល់ននកូវី ១៩ កន ុង្វិស័យទទសចរណ៍ និង្ម្រគសួារកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា/មូលនិធិអាសុ៊ី  

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី45 

 ការអនុវតាការឃាល តឆ្ា យព៊ីរន កន ុង្សង្គម ទ ើមប៊ីកាត់បនាយោនិភ័យននការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្កូវី -១៩ 

បានបង្កជាផលវិបាកអវិជជាន ល់វិស័យអប់រាំ ទដាយសារសិសេមិនអាចទរៀនទៅសាោបាន។ ម្រកសួង្អប់រាំបាន

ទទួលសាគ ល់បញ្ញា ទនេះ ទ ើយបានទ ល្ើយតបជាមួយនឹង្កមា វិធ៊ីអប់រាំតាមអុ៊ីនធឺណិតទផេង្ៗ។ ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្

ក៊ីឡា ស ការជាមួយម្រកសួង្ព័ត៌ាន បានផា ួចទផាើមកមា វិធ៊ីសិកាព៊ីចាា យ និង្ការសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិក 

ទ ើមប៊ីផាល់ការអប់រាំជាមូលដាា ន ល់សិសានុសិសេម្រគប់កម្រមិតទាាំង្អស់កន ុង្ម្របទទសកមព ុជា ជាពិទសសសិសេទៅតាម

ជនបទ ខ លពួករត់មិនអាចភាជ ប់អុ៊ីនធឺណិតបាន។ រដាា ភិបាលក៏បានស ការជាមួយសង្គមសុ៊ី វិល និង្អង្គការមិន

ខមនរដាា ភិបាល  ូចជាមូលនិធិអាសុ៊ី  និង្អង្គការយូទណសក ូ ទ ើមប៊ីអនុវតាកមា វិធ៊ីសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិក និង្

បទង្កើតគាំនិតផាចួទផាើមទ ើមប៊ីជួយសម្រមួល ល់ការសិការបស់សិសេទៅផទេះ។ 

 

២.៤ ធាតុចូលរប្ស់អងគក្រសងគម្សីុវិលពៅ ក់កណ្តបលអាណតតិផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាត២ិ០១៩-
២០២៣ 

ធាតុចូលព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល បានមកព៊ីការពិទម្ររេះទោបល់ជាបនាបនាទ ប់ ទដាយទម្របើ ម្របាស់ការម្របជំុនិមាិត 

និង្រូបវនាជាមួយអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលជាង្ ១០០ ខ លបានអនុវតាអនារាគមន៍បទចចកទទសទរៀង្ៗែលួនទៅទូទាាំង្

ម្របទទស។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ ការងាររបស់ពួកទគនឹង្មិនម្រគប ណា ប់ម្រគប់សូចនាករសាំខាន់ៗ និង្ ូចខ លាន

ខចង្កន ុង្សូចនាករម្រតួតពិនិតយរួមននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ទនាេះទទ។  ូទចន េះការពិនិតយ 

ទមើលនូវឯកសារទោង្ ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទ ើមប៊ីបាំទពញបខនាមទិននន័យទលើ ខផនក ខ លម្រតូវបានកាំណត់ព៊ីការរួមចាំខណក 

និង្ទដាយានការយល់ម្រពមព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ខ លទិននន័យបាំទពញបខនាមម្រតូវបាន ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ោ៉ា ង្លអ នូវទសេនៈ

របស់ពួកទគ។ ជាឧទា រណ៍ ម្រកុមការងារទ៊ី ម្របឹកាបានទម្របើ ម្របាស់លទធផលននការពិនិតយឯកសារទោង្ ជាពិទសស

សម្រាប់ "ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និង្ការងារ" និង្ "ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសេ" ទ ើមប៊ីទាញយកអនុសាសន៍។ ការរួម

ចាំខណករបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានបទង្កើតទ ើង្ និង្ចត់ទុកថ្នជាការបាំទពញបខនាមទលើសមិទធផលវិជជាននន

ការអនុវតា ខផនការយុទធសាស្រសាជាតិ២០១៩-២០២៣ កន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ សមិទធផលសាំខាន់ៗម្រតូវបាន កទចញព៊ីរបាយ

ការណ៍របស់រដាា ភិបាលកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ក៏ម្រតូវបានភាជ ប់ជាមួយរបាយការណ៍ទនេះផង្ខ រ។ 

  

  

  

  

  

  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី46 

២.៤.១ ការពន្លឿ្កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ច 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

កកាំាំខខណណទទម្រម្រមមង្ង់់្សាសាាា បប័័នន  ននិិង្ង្កាការរកកសាសាង្ង្សសមមតតាាភាភាពព    

រាជរដាា ភិបាល បងាា ញព៊ីការទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំ

របស់ែលួនកន ុង្ការទធែើកាំខណទម្រមង់្លវិកា ទពាលគឺ 

ម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ (MMEEFF)  ទម្ររង្នឹង្

ទរៀបចាំទវទិកាលវិកាម្របចាំឆ្ន ាំទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។

គាំនិតផា ួចទផាើមកាំខណទម្រមង់្លវិកាគឺទធែើ ទ ើង្ទៅថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ ខ លធានានូវមុែងារម្រតឹមម្រតូវននវិម

ជឈការលវិកា ទពាលគឺការម្របមូលពនធ ការពម្រងឹ្ង្

សមតាភាពមូលដាា ន ទ ើមប៊ីផាល់ទសវាសាធារណៈឱ្យ

កាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ទៅថ្នន ក់ជាតិ MMEEFF  កាំពុង្

ទ ើរតួនាទ៊ីកាន់ខតធាំជាអនកពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្។ 

ម្រកសួង្មោនផទបានអនុវតា  “ការទផទរមុែងារ ទពាល

គឺវិស័យអប់រាំ និង្សុខាភិបាល” ម្រកបែ័ណឌ

គណទនយយភាពសង្គមខ លម្រតូវរួមបញ្ចូលរន  លវិកា

កមា វិធ៊ី  និង្គាំនិតផា ួចទផាើមរួមរន ជាមួយអង្គការយូន៊ី

ទស ែ  ទ ើមប៊ីបទង្កើតគាំរូរបាយការណ៍លវិការួម

សម្រាប់ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  ទ ើមប៊ីខចករាំខលកព័ត៌ាន

លវិការបស់ពួកទគ។ ការខបង្ខចកលវិកា ល់ម្រកុម

ម្របឹកាឃុាំបនាទកើនទ ើង្ជាទរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ទពាលគឺ 

៧០០០០  ុោល រកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០ ១០០០០០ ុោល រទៅឆ្ន ាំ 

២០២១ និង្ ១១០០០០ ុោល រទៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ខ ល

បទម្រមើឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្  ល់តម្រមូវការរបស់

ម្របជាពលរ ា។  ការខណនាាំអាំព៊ីម្របព័នធផេពែផាយ

សង្គម ឬកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលល ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់តាល ភាព 

និង្គណទនយយភាពននការម្រគប់ម្រគង្លវិកាទៅរ ាបា

លថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ បងាា ញព៊ីវឌ្ឍនភាពខ លជា

ជំោន ៏លអ មួយ។  

វឌ្ឍនភាពសាំខាន់ទលើ វិមជឈការ – បទង្កើនការទផទរមុែ

ងារ និង្ការខបង្ខចកធនធានទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

អាជាា ធរកាំពុង្ម្រតូវបានទផទរសិទធិ ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ

កន ុង្ការសទម្រមចចិតា ទម្រជើសទរើសបុគគលិក ការអនុវតា

ទរលនទោបាយ និង្ការទដាេះម្រសាយតម្រមូវការ និង្

កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា។ ជាឧទា រណ៍ ការទដាេះ

ម្រសាយវិវាទទម្រៅតុោការបានទកើនទ ើង្  ូចជា

វិវាទ ីធល៊ី  អាំទពើ ិង្ាកន ុង្ម្រគួសារ វិវាទ ីធល៊ី  និង្វិវាទ

ទផេង្ៗទទៀតខ លទកើតទ ើង្ទៅថ្នន ក់មូលដាា នតាម

រយៈការសម្រមុេះសម្រមួលព៊ីភូមិឃុាំនិង្អាជាា ធរម្រសុក។ 

ការិោល័យទសវាម្រចកទចញចូលខតមួយ បាន

កាំណត់ោ៉ា ង្ចាស់នូវនលលទសវាសាធារណៈ និង្

ម្របកាសសម្រាប់អនកកាន់សិទធិ  ខ លបានមកទទួល

ទសវា។ ការកសាង្សមតាភាពកាំពុង្ម្រតូវបាននាាំយក

ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ តាមរយៈយនាការខ លបាន

បទង្កើតទ ើង្ ទពាលគឺសាោជាតិននអាជាា ធរមូល

ដាា ន (NNSSLLAA))  និង្កមា វិធ៊ី ទទែភាគ៊ីទផេង្ទទៀត។ 

ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (AADDBB)  បានផាល់ម្របាក់កមច៊ី

 ល់កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ខបបទនេះ តាមរយៈ NNSSLLAA

ទ ើមប៊ីកសាង្សមតាភាពម្រកុមម្របឹកាឃុាំ។ វាចាស់

ណ្តស់កន ុង្ការទមើលទឃើញ ការទកើនទ ើង្ននការ

ទទួលយកកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលលទៅតាមសាា ប័នរាជរដាា ភិ

បាល វិស័យឯកជន និង្ម្របជាពលរ ាាន ក់ៗ។ ការ

សម្រមបែលួនទនេះបានជំរុញឱ្យានលទធភាពទទួលបាន



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី46 

២.៤.១ ការពន្លឿ្កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ច 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

កកាំាំខខណណទទម្រម្រមមង្ង់់្សាសាាា បប័័នន  ននិិង្ង្កាការរកកសាសាង្ង្សសមមតតាាភាភាពព    

រាជរដាា ភិបាល បងាា ញព៊ីការទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំ

របស់ែលួនកន ុង្ការទធែើកាំខណទម្រមង់្លវិកា ទពាលគឺ 

ម្រកសួង្ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ (MMEEFF)  ទម្ររង្នឹង្

ទរៀបចាំទវទិកាលវិកាម្របចាំឆ្ន ាំទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។

គាំនិតផា ួចទផាើមកាំខណទម្រមង់្លវិកាគឺទធែើ ទ ើង្ទៅថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ ខ លធានានូវមុែងារម្រតឹមម្រតូវននវិម

ជឈការលវិកា ទពាលគឺការម្របមូលពនធ ការពម្រងឹ្ង្

សមតាភាពមូលដាា ន ទ ើមប៊ីផាល់ទសវាសាធារណៈឱ្យ

កាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ទៅថ្នន ក់ជាតិ MMEEFF  កាំពុង្

ទ ើរតួនាទ៊ីកាន់ខតធាំជាអនកពទនលឿនកាំខណទម្រមង់្។ 

ម្រកសួង្មោនផទបានអនុវតា  “ការទផទរមុែងារ ទពាល

គឺវិស័យអប់រាំ និង្សុខាភិបាល” ម្រកបែ័ណឌ

គណទនយយភាពសង្គមខ លម្រតូវរួមបញ្ចូលរន  លវិកា

កមា វិធ៊ី  និង្គាំនិតផា ួចទផាើមរួមរន ជាមួយអង្គការយូន៊ី

ទស ែ  ទ ើមប៊ីបទង្កើតគាំរូរបាយការណ៍លវិការួម

សម្រាប់ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  ទ ើមប៊ីខចករាំខលកព័ត៌ាន

លវិការបស់ពួកទគ។ ការខបង្ខចកលវិកា ល់ម្រកុម

ម្របឹកាឃុាំបនាទកើនទ ើង្ជាទរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ទពាលគឺ 

៧០០០០  ុោល រកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០ ១០០០០០ ុោល រទៅឆ្ន ាំ 

២០២១ និង្ ១១០០០០ ុោល រទៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ខ ល

បទម្រមើឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្  ល់តម្រមូវការរបស់

ម្របជាពលរ ា។  ការខណនាាំអាំព៊ីម្របព័នធផេពែផាយ

សង្គម ឬកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលល ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់តាល ភាព 

និង្គណទនយយភាពននការម្រគប់ម្រគង្លវិកាទៅរ ាបា

លថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ បងាា ញព៊ីវឌ្ឍនភាពខ លជា

ជំោន ៏លអ មួយ។  

វឌ្ឍនភាពសាំខាន់ទលើ វិមជឈការ – បទង្កើនការទផទរមុែ

ងារ និង្ការខបង្ខចកធនធានទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ 

អាជាា ធរកាំពុង្ម្រតូវបានទផទរសិទធិ ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ

កន ុង្ការសទម្រមចចិតា ទម្រជើសទរើសបុគគលិក ការអនុវតា

ទរលនទោបាយ និង្ការទដាេះម្រសាយតម្រមូវការ និង្

កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា។ ជាឧទា រណ៍ ការទដាេះ

ម្រសាយវិវាទទម្រៅតុោការបានទកើនទ ើង្  ូចជា

វិវាទ ីធល៊ី  អាំទពើ ិង្ាកន ុង្ម្រគួសារ វិវាទ ីធល៊ី  និង្វិវាទ

ទផេង្ៗទទៀតខ លទកើតទ ើង្ទៅថ្នន ក់មូលដាា នតាម

រយៈការសម្រមុេះសម្រមួលព៊ីភូមិឃុាំនិង្អាជាា ធរម្រសុក។ 

ការិោល័យទសវាម្រចកទចញចូលខតមួយ បាន

កាំណត់ោ៉ា ង្ចាស់នូវនលលទសវាសាធារណៈ និង្

ម្របកាសសម្រាប់អនកកាន់សិទធិ  ខ លបានមកទទួល

ទសវា។ ការកសាង្សមតាភាពកាំពុង្ម្រតូវបាននាាំយក

ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ តាមរយៈយនាការខ លបាន

បទង្កើតទ ើង្ ទពាលគឺសាោជាតិននអាជាា ធរមូល

ដាា ន (NNSSLLAA))  និង្កមា វិធ៊ី ទទែភាគ៊ីទផេង្ទទៀត។ 

ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (AADDBB)  បានផាល់ម្របាក់កមច៊ី

 ល់កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ខបបទនេះ តាមរយៈ NNSSLLAA

ទ ើមប៊ីកសាង្សមតាភាពម្រកុមម្របឹកាឃុាំ។ វាចាស់

ណ្តស់កន ុង្ការទមើលទឃើញ ការទកើនទ ើង្ននការ

ទទួលយកកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលលទៅតាមសាា ប័នរាជរដាា ភិ

បាល វិស័យឯកជន និង្ម្របជាពលរ ាាន ក់ៗ។ ការ

សម្រមបែលួនទនេះបានជំរុញឱ្យានលទធភាពទទួលបាន

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី47 

ព័ត៌ានកាន់ខតទម្រចើន ការបទញ្ចញមតិ និង្ម្របសិទធ

ភាពកន ុង្ការផាល់ទសវាសាធារណៈ។ រាជរដាា ភិបាល

កមព ុជា តាមរយៈម្រកសួង្ធនធានទឹក និង្ឧតុា និយម

បានអនុវតាកមា វិធ៊ី ននការអនុវតា ម្រកបែ័ណឌ

គណទនយយភាពសង្គម(IISSAAFF)ទដាយទផ្ទា តទលើការ

អប់រាំ សុែភាព និង្ទសវាសាធារណៈទៅឃុាំ/សងាក ត់) 

ទ ើមប៊ីផាល់សុវតាិភាព ល់ម្របជាពលរ ាកន ុង្ការ

ទទួលបានព័ត៌ានសាធារណៈតាមរយៈឃុាំ/សងាក ត់

របស់ពួកទគ កសាង្សមតាភាពអនកសា័ ម្រគចិតាតាមឃុាំ  

និង្ទលើកកមពស់កិចចស ម្របតិបតាិការ និង្ភាពជាន 

គូរវាង្រដាា ភិបាលជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ និង្អង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិល។ការរ៊ីកចទម្រមើនននបទចចកវិទា

ព័ត៌ាន ជាពិទសសម្របព័នធផេពែផាយសង្គម (ssoocciiaall  

mmeeddiiaa//ffaaccee  bbooookk))  បានទ ើរតួនាទ៊ីោ៉ា ង្សាំខាន់កន ុង្

ការតភាជ ប់មនុសេ មស្រនា៊ីរាជការ អាជាា ធរ ខ លបង្ក

ភាពងាយម្រសួល ល់ម្របជាពលរ ាកន ុង្ការម្របាម្រស័យ

ទាក់ទង្រន ទាាំង្កន ុង្សង្គម និង្កន ុង្អាជីវកមា  ម្រពមទាាំង្

ការសខមាង្/បទញ្ចញមតិ។ មតិសាធារណៈ រួមទាាំង្

មតិទោបល់/ទសេនៈ មតិ ពាកយបណាឹ ង្ ការតវា៉ា

ទដាយផ្ទទ ល់ និង្សាំទណើ ទផេង្ទទៀតរបស់ម្របជា

ពលរ ាជាទ ើម។ ជាទរឿយៗានការទ ល្ើយ ល្ង្រវាង្

នាយករ ាមស្រនា៊ី រ ាមស្រនា៊ី និង្អាជាា ធរជាមួយម្របជា

ពលរ ាទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបនឹង្បញ្ញា មួយចាំនួនជូនម្របជា

ពលរ ា។ វារួមចាំខណក ល់យនាការព័ត៌ានទលឿន 

និង្ានម្របសិទធភាពនិង្ជួយម្រតួតពិនិតយឥរិោបល

របស់អនកផាល់ទសវា ខ លនាាំឱ្យានភាពម្របទសើ រ

ទ ើង្មួយចាំនួនកន ុង្ការអនុវតា ទសវាសាធារណៈកន ុង្

ប៉ាុនាា នឆ្ន ាំលាី ៗទនេះ។  

កាការរពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្ម្រម្របបសសិិទទធធភាភាពពកាការរងាងាររ៖៖ រាជរដាា ភិបាលយក

ចិតា ទុកដាក់បខនាមទទៀតចាំទពាេះការទដាេះម្រសាយ

បញ្ញា ខ លទកើតទ ើង្ទៅកន ុង្ស គមន៍តាមសាំទណើ

របស់ម្របជាពលរ ាភាគទម្រចើន។ ការិោល័យម្របជា

ពលរ ាបានផាល់សិទធិ ទូលាំទូោយ ល់ម្របជាពលរ ា

កន ុង្ការបទញ្ចញមតិទដាេះម្រសាយវិវាទ និង្ទសនើ សុាំ

ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទៅមូលដាា ន (ឧទា រណ៍ទៅទែតា

កាំពត និង្ទែតា ទពាធិ៍សាត់)។ ម្របជាពលរ ាស គម

ន៍ម្រតូវបានផាល់សិទធិអាំណ្តចកន ុង្ការបទញ្ចញមតិ

ទដាយផ្ទទ ល់ និង្តាមទ ែសប ុក ទ ើមប៊ីសុាំ ជំនួយកន ុង្

ការទដាេះម្រសាយបញ្ញា ខ លទកើតទ ើង្ទៅមូលដាា ន។ 

ទសវាទៅថ្នន ក់ឃុាំ  ានភាពលអ ម្របទសើ រទៅឆ្ន ាំ២០២១ 

 ូចជាសាំបុម្រតកាំទណើ ត ទសៀវទៅម្រគួសារ សាំបុម្រត

អាពា ៍ពិពា ៍ អម្រតានុកូលដាា ន និង្ការងារទផេង្ៗ

ទទៀត។ ប៉ាុសា ិ៍រ ាបាលកន ុង្ឃុាំន៊ីមួយៗកាន់ខតសកមា

កន ុង្ការធានាសុវតាិភាពជូនម្របជាពលរ ា។រដាា ភិបា

លបងាា ញការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការផាល់ទសវារាំ

ម្រទម្រក៊ីម្រក ទពាលគឺទសវាសមាពទៅមណឌ លដាច់

ទដាយខ ក និង្មនទ៊ីរទពទយកូវី -១៩ក៏ ូចជាការផា

ល់ជំនួយខផនក ិរញ្ាវតា ុ ល់ម្រគួសារម្រក៊ីម្រកអាំ ុង្

ទពលានការរាតតាត។វាជាទរឿង្វិជជានខ ល

ទឃើញានកិចចស ម្របតិបតាិការលអកន ុង្ចាំទណ្តម

អាជាា ធរមូលដាា ន រួមទាាំង្កាកបាទម្រក មកមព ុជា 

កន ុង្ការទលើកកមពស់ការការពារ និង្ពាបាលអនក ល្ង្

ជំងឺ្កូវី -១៩។  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី48 

ទទយយននឌ្ឌ័័្ររ៖៖ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ីទាក់ទាញការ

ចូលរួមរបស់ស្រសា៊ី  និង្តួនាទ៊ីកន ុង្ការសទម្រមចចិតា ទៅ

កន ុង្ការិោល័យរដាា ភិបាលានទៅម្រគប់កម្រមិតទាាំង្

អស់។ការទកើនទ ើង្បនាិចមាង្ៗននស្រសា៊ី ខ លកាន់តួ

នាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំបងាា ញព៊ីការទបាជាា ចិតាជាវិជជាន

របស់រដាា ភិបាល។ 

កាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្វវិិសស័័យយឯឯកកជជនន៖៖ ទ ដាា រចនាសមព័នធ

ទាក់ទង្នឹង្ម្របព័នធបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលលរួមទាាំង្ការ

ពម្រងឹ្ង្សមតាភាពរបស់សាា ប័នធនធានមនុសេ 

ម្របព័នធម្រគប់ម្រគង្ព័ត៌ានឌ្៊ីជីលល ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅ

នឹង្ការអភិវឌ្ឍោ៉ា ង្ឆ្ប់រ ័សននឧសា កមាទ៊ី

បួនជាសាកល (44IIDD))  ឧ. អនុម្រកិតននម្រចកទាែ រអុ៊ីនធឺ

ណិតជាតិ និង្ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ម្រកបែ័ណឌ

ទរលនទោបាយសង្គមកមព ុជា (២០២១-២០៣៥) 

កាំណត់ចកខ ុវិស័យរយៈទពលខវង្សម្រាប់ការកសាង្

ទស ាកិចច  និង្សង្គមឌ្៊ីជីលល ៏រស់រទវើក ទដាយដាក់

មូលដាា នម្រគឹេះសម្រាប់ការទលើកកមពស់ការទទួល

យកនិង្ការផ្ទល ស់បា ូរឌ្៊ីជីលលទៅកន ុង្ម្រគប់វិស័យនន

សង្គម រ ា  ម្របជាពលរ ា  និង្អាជីវកមាទ ើមប៊ីពទនលឿន 

កាំទណើ នទស ាកិចចលាី។  

រាជរដាា ភិបាលបានទបើកចាំ  និង្ជួយសម្រមួល ល់

ម្រកុម  ុនឯកជនកន ុង្ការវិនិទោគទៅកមព ុជា។ កន ុង្

អាំ ុង្ទពលរាតតាត ការផាល់ការបនធ ូរបនាយពនធ

ទ ើមប៊ីកាត់បនាយបនទ ុក ិរញ្ាវតា ុ និង្រកាអាំណ្តច

ទិញរបស់ម្របជាជន។កមាករនិទោជិតខ លម្រតូវ

បានពយួរ ឬបញ្ឈប់ព៊ីការងារ បានទទួលអតា

ម្របទោជន៍ព៊ីកមា វិធ៊ី ទផទរម្របាក់។ រាជរដាា ភិបាលក៏

បានជួយសម្រមួល ល់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម 

កន ុង្ការទាញយកម្របាក់កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ទាប 

និង្ជំនួយឥតសាំណង្ខាន តតូចទផេង្ទទៀតព៊ីអង្គភាព

អនុវតា ខ លបានបទង្កើតទ ើង្របស់ែលួនគឺស ម្រគិន

ខែារ។ ូចរន ទនេះខ រ ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ឹកជញ្ជូន

តាមផល ូវសាធារណៈានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ពម្រងី្កផល ូវ

លនល់ បទង្កើតទ៊ី ម្រកុង្រណប ខែេម្រកវាត់ទ៊ី ម្រកុង្ទាាំង្ទ៊ី

ម្រកុង្ និង្ជនបទ ខ លសម្រមួល ល់ការ ឹកជញ្ជូនក

សិផល និង្ទាំនិញទផេង្ៗបានឆ្ប់រ ័ស និង្ាន

ម្របសិទធភាពទ ើយការចាំណ្តយទាបនាាំឱ្យកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ ល់ ភាពម្របកួតម្របខជង្។  

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

ការរ៊ីករាលដាលនន កូវី -១៩ គឺជាម្រពឹតាិការណ៍ ៏ម នារាយមួយទៅកន ុង្ពិភពទោក។ ទយើ ង្បានទរៀនសូម្រតព៊ី

កិចច ទនេះោ៉ា ង្ទម្រចើនអាំព៊ីទជាគជ័យ និង្បរាជ័យននការទធែសម្របខ ស ខ លនាាំឱ្យបាត់បង់្ធនធានមនុសេ និង្

 ិរញ្ាវតា ុ។ ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈម និង្សាា រទ ើង្វិញនូវផលប៉ាេះពាល់ននការផទ ុេះទ ើង្សម្រាប់ឆ្ន ាំ

២០២១ ល់ឆ្ន ាំ២០២៣ រដាា ភិបាលបានពិនិតយទ ើង្វិញនូវអាទិភាព និង្សកមាភាពបនាទ ន់បាំផុតទៅខាង្មុែ និង្

កាំណត់សកមាភាពសមម្រសបកន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈមសម្រាប់ការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិខាង្

មុែននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០២១-២០២៣ ។ បញ្ញា ម្របឈមបចច ុបបននរួមាន: 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី48 

ទទយយននឌ្ឌ័័្ររ៖៖ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ីទាក់ទាញការ

ចូលរួមរបស់ស្រសា៊ី  និង្តួនាទ៊ីកន ុង្ការសទម្រមចចិតា ទៅ

កន ុង្ការិោល័យរដាា ភិបាលានទៅម្រគប់កម្រមិតទាាំង្

អស់។ការទកើនទ ើង្បនាិចមាង្ៗននស្រសា៊ី ខ លកាន់តួ

នាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំបងាា ញព៊ីការទបាជាា ចិតាជាវិជជាន

របស់រដាា ភិបាល។ 

កាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្វវិិសស័័យយឯឯកកជជនន៖៖ ទ ដាា រចនាសមព័នធ

ទាក់ទង្នឹង្ម្របព័នធបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលលរួមទាាំង្ការ

ពម្រងឹ្ង្សមតាភាពរបស់សាា ប័នធនធានមនុសេ 

ម្របព័នធម្រគប់ម្រគង្ព័ត៌ានឌ្៊ីជីលល ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅ

នឹង្ការអភិវឌ្ឍោ៉ា ង្ឆ្ប់រ ័សននឧសា កមាទ៊ី

បួនជាសាកល (44IIDD))  ឧ. អនុម្រកិតននម្រចកទាែ រអុ៊ីនធឺ

ណិតជាតិ និង្ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ម្រកបែ័ណឌ

ទរលនទោបាយសង្គមកមព ុជា (២០២១-២០៣៥) 

កាំណត់ចកខ ុវិស័យរយៈទពលខវង្សម្រាប់ការកសាង្

ទស ាកិចច  និង្សង្គមឌ្៊ីជីលល ៏រស់រទវើក ទដាយដាក់

មូលដាា នម្រគឹេះសម្រាប់ការទលើកកមពស់ការទទួល

យកនិង្ការផ្ទល ស់បា ូរឌ្៊ីជីលលទៅកន ុង្ម្រគប់វិស័យនន

សង្គម រ ា  ម្របជាពលរ ា  និង្អាជីវកមាទ ើមប៊ីពទនលឿន 

កាំទណើ នទស ាកិចចលាី។  

រាជរដាា ភិបាលបានទបើកចាំ  និង្ជួយសម្រមួល ល់

ម្រកុម  ុនឯកជនកន ុង្ការវិនិទោគទៅកមព ុជា។ កន ុង្

អាំ ុង្ទពលរាតតាត ការផាល់ការបនធ ូរបនាយពនធ

ទ ើមប៊ីកាត់បនាយបនទ ុក ិរញ្ាវតា ុ និង្រកាអាំណ្តច

ទិញរបស់ម្របជាជន។កមាករនិទោជិតខ លម្រតូវ

បានពយួរ ឬបញ្ឈប់ព៊ីការងារ បានទទួលអតា

ម្របទោជន៍ព៊ីកមា វិធ៊ី ទផទរម្របាក់។ រាជរដាា ភិបាលក៏

បានជួយសម្រមួល ល់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម 

កន ុង្ការទាញយកម្របាក់កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ទាប 

និង្ជំនួយឥតសាំណង្ខាន តតូចទផេង្ទទៀតព៊ីអង្គភាព

អនុវតា ខ លបានបទង្កើតទ ើង្របស់ែលួនគឺស ម្រគិន

ខែារ។ ូចរន ទនេះខ រ ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ឹកជញ្ជូន

តាមផល ូវសាធារណៈានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ពម្រងី្កផល ូវ

លនល់ បទង្កើតទ៊ី ម្រកុង្រណប ខែេម្រកវាត់ទ៊ី ម្រកុង្ទាាំង្ទ៊ី

ម្រកុង្ និង្ជនបទ ខ លសម្រមួល ល់ការ ឹកជញ្ជូនក

សិផល និង្ទាំនិញទផេង្ៗបានឆ្ប់រ ័ស និង្ាន

ម្របសិទធភាពទ ើយការចាំណ្តយទាបនាាំឱ្យកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ ល់ ភាពម្របកួតម្របខជង្។  

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

ការរ៊ីករាលដាលនន កូវី -១៩ គឺជាម្រពឹតាិការណ៍ ៏ម នារាយមួយទៅកន ុង្ពិភពទោក។ ទយើ ង្បានទរៀនសូម្រតព៊ី

កិចច ទនេះោ៉ា ង្ទម្រចើនអាំព៊ីទជាគជ័យ និង្បរាជ័យននការទធែសម្របខ ស ខ លនាាំឱ្យបាត់បង់្ធនធានមនុសេ និង្

 ិរញ្ាវតា ុ។ ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈម និង្សាា រទ ើង្វិញនូវផលប៉ាេះពាល់ននការផទ ុេះទ ើង្សម្រាប់ឆ្ន ាំ

២០២១ ល់ឆ្ន ាំ២០២៣ រដាា ភិបាលបានពិនិតយទ ើង្វិញនូវអាទិភាព និង្សកមាភាពបនាទ ន់បាំផុតទៅខាង្មុែ និង្

កាំណត់សកមាភាពសមម្រសបកន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្របឈមសម្រាប់ការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិខាង្

មុែននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០២១-២០២៣ ។ បញ្ញា ម្របឈមបចច ុបបននរួមាន: 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី49 

ចាប់ម្របព័នធ ិរញ្ាវតា ុសាធារណៈម្រតូវបានអនុម័តតាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ

២០០៨ទ ើយចាប់សា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ានបានផ្ទល ស់បា ូរ

ទៅជាទសចកា៊ីម្រពាង្ចុង្ទម្រកាយរបស់ែលួនទ ើយ។ ប៉ាុ ខនាចាប់

ទាាំង្ព៊ីរទនេះែែេះការម្រគប ណា ប់ម្រគប់ម្រជុង្ទម្រជាយទ ើមប៊ីធានា

ការចូលរួមជាសាធារណៈកន ុង្ការទរៀបចាំលវិកានិង្ការចាំណ្ត

យ។យនាការទ ើមប៊ីផាល់ការម្រតួតពិនិតយទលើការចាំណ្តយ

លវិកាានទៅនឹង្កខនលង្ប៉ាុ ខនាែែេះការអនុវតាឲ្យបានសមម្រស

ប។ការចូលរួមជាសាធារណៈទៅកន ុង្ការកសាង្ខផនការ

លវិកាឬការចាំណ្តយក៏ានកម្រមិតផង្ខ រ។ការចូលរួមរបស់

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលគឺសាិ តទៅទលើបញ្ញា ម្របឈមខាល ាំង្។ការក

សាង្ទាំនុកចិតា រវាង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្រដាា ភិបាលថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ ានសារៈសាំខាន់ណ្តស់កន ុង្ការធានាឱ្យានតាល

ភាព និង្គណទនយយភាពននផលប៉ាេះពាល់លវិកា ទ ើយកិចច ែិត

ែាំម្របឹង្ខម្របង្ទនេះទៅខតម្រតូវយកមកពិចរណ្ត។ ជាទរឿយៗ

មុែងារននយនាការទៅខតានកម្រមិតទៅទ ើយ។ លវិកា និង្

ធនធានមនុសេទ ើមប៊ីអនុវតាយនាការគឺទៅានកម្រមិតទៅទ ើ

យ។ ការិោធិបទតយយរ ាបាលែពស់ ភាពមិនទទៀង្ទាត់និង្

អាំទពើពុករលួយទាំនង្ជាទៅខតជាឧបសគគ ល់ការខកលមអ

ម្របសិទធភាពនិង្ម្របសិទធភាពននការចាំណ្តយលវិកា។  

ភាពយឺតោ៉ា វននការទផទរមុែងារ និង្ធនធានព៊ី

សាា ប័នជាតិនិង្ម្រកសួង្ពាក់ព័នធទៅរ ាបា

លថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិក៏ ូចជាមិនទាន់បាន

បាំទពញនូវការទធែើ ម្របតិភូកមាមុែងារ ឲ្យបាន

ទពញទលញទៅទ ើយ ទដាយសារលិែិត

បទដាា នពាក់ព័នធមិនទាន់ម្រតូវបានទចញទៅទ ើ

យ។ ទៅថ្នន ក់ម្រសុក ម្រកសួង្មោនផទបានរួម

បញ្ចូលមុែងារបទចចកទទសទម្រកាមយុតាា ធិការ

របស់ការិោល័យម្រសុក ប៉ាុ ខនាភាពចាស់

ោស់ននការទផទរមុែងារ និង្ការខបង្ខចកធន

ធានទៅខតានចមាល់ ទពាលគឺតួនាទ៊ី របស់រ ា

បាលនម្រពទឈើ  និង្ជលផល ទាំនង្ជាមិនាន

ភាពចាស់ោស់ទនាេះទទ។ ការទរៀបចាំម្របព័នធ

ម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលរបស់រ ាបាលម្រកុង្ 

ម្រសុក ែណឌ  មិនានភាពចាស់ោស់ ខ ល

មិនម្រតូវនឹង្ម្របព័នធលាី ទនាេះទទ។ ទសវាឯកទទស

មួយចាំនួនខ លម្រតូវបានទផទរទៅឱ្យរ ាបា

លម្រកុង្ ម្រសុក ែណឌ  ានវិសាលភាពតូចជាង្ 

ខ លមិនទ ល្ើយតបទៅនឹង្តម្រមូវការជាក់ខសា

ង្ ែណៈខ លទសវាមួយចាំនួនខ លជាតម្រមូវ

ការជាក់ខសា ង្របស់ម្របជាពលរ ាមិនម្រតូវបាន

ទផទរសិទធិ ។ទម្រកាយមកការទដាេះម្រសាយវិវាទ

ទៅថ្នន ក់មូលដាា នមួយចាំនួន មិនទាន់ទ ល្ើយតប

នឹង្តម្រមូវការ និង្ការចង់្បានរបស់ម្របជា

ពលរ ា   ូចជាការរាំទោភ ីធល៊ី   ីនម្រពស គម

ន៍ជាទ ើម។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី50 

សមតាភាពសាា ប័ន និង្ធនធានមនុសេរបស់រ ាបាលថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ មិនទាន់បានទ ល្ើយតបទាាំង្ម្រសុង្ទៅនឹង្តម្រមូវការ

របស់  

ម្របជាពលរ ាទៅថ្នន ក់មូលដាា នទៅទ ើយ។សាោជាតិរ ាបា

លមូលដាា ន ខ លជាសាា ប័នសម្រាប់ផាល់ការអភិវឌ្ឍសមតា

ភាពមូលដាា ន មិនទាន់អាច ំទណើ រការបានទពញទលញ និង្

រលូនទៅទ ើយ ទដាយសារមិនានអររម្រតឹមម្រតូវសម្រាប់

បទម្រមើការងារ និង្បណា ុេះបណ្តា ល។ ជំងឺ្រាតតាតជំរុញឱ្យ

ានការទទួលយកកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលលទដាយរដាា ភិបាល (ថ្នន ក់

ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ) វិស័យឯកជន និង្អនកផាល់ទសវា

ទផេង្ទទៀតប៉ាុ ខនាម្របជាជនទៅតាំបន់ដាច់ម្រសោល និង្អនក

ខ លែែេះខាតខផនកសង្គម និង្ទស ាកិចចបានជួបការលាំបាកកន ុង្

ការទទួលបានព័ត៌ានតាមរយៈទវទិកាខ លបានខណនាាំ។ 

 ូចរន ទនេះខ រ សមតាភាពរបស់ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  សងាក ត់កន ុង្

ការទចេះទម្របើ ម្របាស់ម្របព័នធឌ្៊ីជីលលានកម្រមិត ទ ើយពួកទគ

ពឹង្ខផអកទាាំង្ម្រសុង្ទលើ ទសា ៀនឃុាំ។ 

ែណៈខ លអាជាា ធរមូលដាា នបានទផ្ទា តការ

យកចិតា ទុកដាក់បខនាមទទៀតទលើការកាត់

បនាយោនិភ័យ និង្ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ ានការជូន ំណឹង្ ៏ានតនមល

អាំព៊ីភាពមិនម្របម្រកត៊ី ននន៊ីតិវិធ៊ីលទធកមាខ ល

ម្រកុម  ុនទ ញនលលអាចានការឃុបឃិតរន

ទ ើមប៊ីឈនេះកិចចសនាសម្រាប់ការសាង្សង់្ទ 

ដាា រចនាសមព័នធខាន តតូចទដាយទម្របើមូលនិធិឃុាំ  

សងាក ត់។ សាគមយុវជនទម្រកាមបកេកាន់

អាំណ្តចទាំនង្ជាទទួលបានសិទធិសាធារណៈ

ទម្រចើនជាង្ទលើ មុែងាររបស់អាជាា ធរមូលដាា

ន។ ទវទិកាឃុាំសងាក ត់ម្រតូវបានផ្ទអ កកន ុង្អាំ ុង្

ទពលជំងឺ្រាតតាត ទ ើយការផ្ទអ កទាំនង្ជា

ាន ំទណើ រការម្រសបរន នឹង្កាលវិភាគទបាេះ

ទឆ្ន ត។ ទវទិកាឃុាំសងាក ត់ ជំរុញឱ្យម្របជា

ពលរ ាអនុវតា សិទធិ របស់ពួកទគ ទ ើមប៊ីទាមទារ

ការផាល់ទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្ ទពាលគឺកន ុង្ខផនការវិនិទោគឃុាំ  

សងាក ត់ ការបទញ្ចញនូវតម្រមូវការ និង្កង្ែល់

របស់ពួកទគ។ល។ 

ទោង្តាមការសទ ង់្មតិកម្រមិតអាំទពើពុករលួយសកលខ ល

បានទធែើ ទ ើង្កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០២០ ទៅទពលខ លម្របជាជនកមព ុជា

ចាំនួន ១៦០០ នាក់ម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទដាយនច នយទ ើមប៊ី

ចូលរួមទនាេះ បានបងាា ញថ្នអាំទពើពុករលួយតិចតួចសម្រាប់

ទសវាសាធារណៈទៅកមព ុជាកាំពុង្ម្រតូវបានកាត់បនាយ។ 

ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ អាំទពើពុករលួយ ៏ធាំទៅខតបនាទកើត

ាន និង្ម្រតូវបានទទួលសាគ ល់ោ៉ា ង្ទូលាំទូោយថ្នបាំផ្ទល ញ

ទទាេះប៊ីជាចាំនួនស្រសា៊ី ខ លកាន់តួនាទ៊ីជាអនក

 ឹកនាាំានការទកើនទ ើង្ក៏ទដាយ ប៉ាុ ខនាគុណ

ភាពននការចូលរួមរបស់ពួកទគទៅខតជា

បញ្ញា ម្របឈម។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី50 

សមតាភាពសាា ប័ន និង្ធនធានមនុសេរបស់រ ាបាលថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ មិនទាន់បានទ ល្ើយតបទាាំង្ម្រសុង្ទៅនឹង្តម្រមូវការ

របស់  

ម្របជាពលរ ាទៅថ្នន ក់មូលដាា នទៅទ ើយ។សាោជាតិរ ាបា

លមូលដាា ន ខ លជាសាា ប័នសម្រាប់ផាល់ការអភិវឌ្ឍសមតា

ភាពមូលដាា ន មិនទាន់អាច ំទណើ រការបានទពញទលញ និង្

រលូនទៅទ ើយ ទដាយសារមិនានអររម្រតឹមម្រតូវសម្រាប់

បទម្រមើការងារ និង្បណា ុេះបណ្តា ល។ ជំងឺ្រាតតាតជំរុញឱ្យ

ានការទទួលយកកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលលទដាយរដាា ភិបាល (ថ្នន ក់

ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ) វិស័យឯកជន និង្អនកផាល់ទសវា

ទផេង្ទទៀតប៉ាុ ខនាម្របជាជនទៅតាំបន់ដាច់ម្រសោល និង្អនក

ខ លែែេះខាតខផនកសង្គម និង្ទស ាកិចចបានជួបការលាំបាកកន ុង្

ការទទួលបានព័ត៌ានតាមរយៈទវទិកាខ លបានខណនាាំ។ 

 ូចរន ទនេះខ រ សមតាភាពរបស់ម្រកុមម្របឹកាឃុាំ  សងាក ត់កន ុង្

ការទចេះទម្របើ ម្របាស់ម្របព័នធឌ្៊ីជីលលានកម្រមិត ទ ើយពួកទគ

ពឹង្ខផអកទាាំង្ម្រសុង្ទលើ ទសា ៀនឃុាំ។ 

ែណៈខ លអាជាា ធរមូលដាា នបានទផ្ទា តការ

យកចិតា ទុកដាក់បខនាមទទៀតទលើការកាត់

បនាយោនិភ័យ និង្ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ជំងឺ្រាត

តាតកូវី -១៩ ានការជូន ំណឹង្ ៏ានតនមល

អាំព៊ីភាពមិនម្របម្រកត៊ី ននន៊ីតិវិធ៊ីលទធកមាខ ល

ម្រកុម  ុនទ ញនលលអាចានការឃុបឃិតរន

ទ ើមប៊ីឈនេះកិចចសនាសម្រាប់ការសាង្សង់្ទ 

ដាា រចនាសមព័នធខាន តតូចទដាយទម្របើមូលនិធិឃុាំ  

សងាក ត់។ សាគមយុវជនទម្រកាមបកេកាន់

អាំណ្តចទាំនង្ជាទទួលបានសិទធិសាធារណៈ

ទម្រចើនជាង្ទលើ មុែងាររបស់អាជាា ធរមូលដាា

ន។ ទវទិកាឃុាំសងាក ត់ម្រតូវបានផ្ទអ កកន ុង្អាំ ុង្

ទពលជំងឺ្រាតតាត ទ ើយការផ្ទអ កទាំនង្ជា

ាន ំទណើ រការម្រសបរន នឹង្កាលវិភាគទបាេះ

ទឆ្ន ត។ ទវទិកាឃុាំសងាក ត់ ជំរុញឱ្យម្របជា

ពលរ ាអនុវតា សិទធិ របស់ពួកទគ ទ ើមប៊ីទាមទារ

ការផាល់ទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្ ទពាលគឺកន ុង្ខផនការវិនិទោគឃុាំ  

សងាក ត់ ការបទញ្ចញនូវតម្រមូវការ និង្កង្ែល់

របស់ពួកទគ។ល។ 

ទោង្តាមការសទ ង់្មតិកម្រមិតអាំទពើពុករលួយសកលខ ល

បានទធែើ ទ ើង្កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០២០ ទៅទពលខ លម្របជាជនកមព ុជា

ចាំនួន ១៦០០ នាក់ម្រតូវបានទម្រជើសទរើសទដាយនច នយទ ើមប៊ី

ចូលរួមទនាេះ បានបងាា ញថ្នអាំទពើពុករលួយតិចតួចសម្រាប់

ទសវាសាធារណៈទៅកមព ុជាកាំពុង្ម្រតូវបានកាត់បនាយ។ 

ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ អាំទពើពុករលួយ ៏ធាំទៅខតបនាទកើត

ាន និង្ម្រតូវបានទទួលសាគ ល់ោ៉ា ង្ទូលាំទូោយថ្នបាំផ្ទល ញ

ទទាេះប៊ីជាចាំនួនស្រសា៊ី ខ លកាន់តួនាទ៊ីជាអនក

 ឹកនាាំានការទកើនទ ើង្ក៏ទដាយ ប៉ាុ ខនាគុណ

ភាពននការចូលរួមរបស់ពួកទគទៅខតជា

បញ្ញា ម្របឈម។ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី51 

កាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  និង្កាំទណើ នទស ាកិចច

ម្របកបទដាយច៊ីរភាពសម្រាប់ម្របទទសទនេះ។ 

 

២.៤.២ បរសិ្ថា ្ម្របដែត ប់សម្ាប់ការអ្ុវត្តយុទធស្ថស្តសត 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

សសននាាិិភាភាពព  សសាាិិ ររភាភាពពននទទោោបាបាយយ  សសណ្តណ្តាា បប់់ធាធានន បប់់សាសាធាធាររ

ណណៈៈ៖៖ ានសមិទធផលសាំខាន់ៗទាក់ទង្នឹង្សនាិសុែ

នទោបាយខ លម្របទសើ រទ ើង្ រា នភាពចោចល 

និង្អាំទពើ ិង្ា។  ំទណើ រការននការអភិវឌ្ឍ ឬ

វិទសាធនកមាចាប់ទាំនង្ជាទលឿនជាង្មុន ទដាយ

សារសាជិកសភា និង្ម្រពឹទធសាជិកទាាំង្អស់មកព៊ី

គណបកេនទោបាយខតមួយ។ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់

ានគណបកេទបាេះទឆ្ន តលាីចាំនួន៥បានចុេះទ ា្ េះ

ជាមួយម្រកសួង្មោនផទ  ទ ើមប៊ីចូលរួមកន ុង្ការទបាេះ

ទឆ្ន តនាទពលខាង្មុែ។ ការចុេះទ ា្ េះអនកទបាេះទឆ្ន ត

ទាំនង្ជាទកើនទ ើង្ទដាយសារខតជនចាំណ្តកម្រសុក

ម្រត ប់មកវិញកន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -

១៩។ លទធភាពននការទបាេះទឆ្ន តោក់ ូចជាាន

គុណភាពននបញ្ជ៊ីទ ា្ េះអនកទបាេះទឆ្ន តកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ចប់តាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ២០១៦។ ចាំនួនឃុាំ/

សងាក ត់ទកើនទ ើង្ព៊ី១៦៤៦ ល់១៦៥២បានបងាា ញ

ថ្នការិោល័យរ ាបាលសាធារណៈគឺជាម្របជា

ពលរ ាទៅខកបរទនាេះ ខ លពួកទគអាចទដាេះម្រសាយ

តម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់អនកកាន់សិទធិបានកាន់ខត

ម្របទសើ រ។  

ទោង្តាមការសិកាមួយបានបងាា ញថ្ន ទសរ៊ីភាព

ននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាជនកមព ុជាគឺម្របទសើ រ

ជាង្ទបើទធៀបនឹង្ម្របទទសមួយចាំនួនទៅកន ុង្តាំបន់អា

សា ន។ម្របជាពលរ ាម្រតូវបានទគទលើកទឹកចិតាឲ្យ

បទញ្ចញមតិទលើការតវា៉ា តាមម្របព័នធផេពែផាយ

សង្គមនានាខ លរដាា ភិបាលយកចិតា ទុកដាក់ពម្រងឹ្ង្

ម្រកមស៊ីលធម៌វិជាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌ាន ទដាយទរៀប

ចាំវគគបណា ុេះបណ្តា លពម្រងឹ្ង្សមតាភាពអនកសារ

ព័ត៌ាន ជួបជាមួយរ ាមស្រនា៊ីម្រកសួង្ព័ត៌ាន និង្អនក

សារព័ត៌ាន ខ លជំរុញ និង្ពម្រងឹ្ង្វិជាជ ជីវៈ ម្របព័នធ

សារព័ត៌ាន ទ ើមប៊ីផលម្របទោជន៍ម្របជាពលរ ា។ 

កាការរពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្ភាភាពពជាជាាាចច សស់់  ននិិង្ង្ភាភាពពជាជានន  គគូូកកនន ុងុ្ង្កាការរ

អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍ  ននិិង្ង្កកិិចចចចសស  ម្រម្របបតតិិបបតតាាិិកាការរអអននាាររជាជាតតិិ៖៖ រាជរដាា

ភិបាលសម្រមបសម្រមួលកិចចស ម្របតិបតាិការ

ជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រគប់

លាំដាប់ថ្នន ក់។ ជាឧទា រណ៍ មុននឹង្ានការផទ ុេះ

ទ ើង្ននទមទរាគកូវី -១៩ ទៅកន ុង្ស គមន៍ ាន

ការម្របជំុពិទម្ររេះទោបល់រវាង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល 

និង្រដាា ភិបាល ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយវិវាទទផេង្ៗរបស់

ម្របជាពលរ ា។ វិធ៊ីសាស្រសា ននភាពជាន គូកន ុង្វិស័យ

ឯកជនសាធារណៈម្រតូវបានខណនាាំទៅកន ុង្កមា វិធ៊ី



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី52 

ទទែភាគ៊ីកាន់ខតទម្រចើន ទ ើយការរាំពឹង្ទុករបស់វា

កាន់ខតានភាពម្របទសើ រទ ើង្។ 

 

កកររណណ៊ី៊ី សសិិកកាា  

ភាភាពពជាជានន  គគូូររបបសស់់អអង្ង្គគកាការរសសង្ង្គគមមសសុុ៊ី៊ី វវិិលលសសម្រម្រាាបប់់កាការរអអននុុទទោោមមតាតាមមកាកាតតពពែែកកិិចចចចគគណណទទននយយយយ  ននិិង្ង្សសវវននកកមមាាឲ្ឲ្យយកាកានន់់ខខតត

ម្រម្របបទទសសើើ ររទទ  ើើង្ង្  

សង្គមសុ៊ី វិលពិបាកកន ុង្ការអនុវតាចាប់។ រដាា ភិបាលបានម្របកាសឱ្យទម្របើចាប់សា៊ី ព៊ីគណទនយយនិង្សវនកមា

កាលព៊ីឆ្ន ាំ២០១៦ ប៉ាុ ខនាការអនុវតា ម្រតូវបានពនារទពលរ ូតមក ល់ទពលទនេះ ។ និយតករគណទនយយ និង្

សវនកមា  (AAR) ម្រតូវបានទគសាគ ល់ជាផល ូវការថ្ន ម្រកុមម្របឹកាគណទនយយជាតិ (NAC) គឺជានិយតករជាតិ

ម្រគប់ម្រគង្វិជាជ ជីវៈគណទនយយ និង្សវនកមា  រួមទាាំង្វិស័យសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាផង្ខ រ។ ការទធែើ

បចច ុបបននភាពលាី  និង្ផល ូវការបាំផុតថ្ន និយតករគណទនយយ និង្សវនកមាបានដាស់ទតឿនសង្គមសុ៊ី វិលឱ្យទម្រតៀម

ែលួនអនុវតាចាប់ និង្បទបបញ្ាតាិពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតទៅទ ើមឆ្ន ាំទម្រកាយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២២។ 

អង្គការ CCC បានទរៀបចាំកិចច ពិភាកាកម្រមិតែពស់ជាមួយ ឯកឧតាម ប ូ  ថ្នរិន អគគទលខាធិការដាា ន និយតករ

គណទនយយ និង្សវនកមា  ទ ើមប៊ីខសែ ង្រក ំទណ្តេះម្រសាយរួមឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រសបតាមកាតពែកិចច

គណទនយយ និង្សវនកមា។ និយតករគណទនយយ និង្សវនកមា  បានទទួលយកការពិតថ្ន អង្គការសង្គមសុ៊ី

វិលានលទធភាពតិចជាង្កន ុង្ការអនុវតាតាមកាតពែកិចច ខ លានខចង្កន ុង្ចាប់សា៊ី ព៊ីគណទនយយ និង្សវនកមា

។ អង្គការ CCC បានសម្រមបសម្រមួលការអនុទោមតាមចាប់ឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយ 

និង្ចង្ម្រកង្ឯកសារទលើបញ្ញា ផល ូវចាប់ទាក់ទង្នឹង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល រួមទាាំង្កាតពែកិចចគណទនយយ និង្សវន

កមា  ពនធ ចាប់ការងារ និង្ចាប់ពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតជាមួយសាជិក និង្បណ្តា ញអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលទែ

តា។ ទយើ ង្បានម្របមូលធាតុចូល និង្ផាល់ព័ត៌ានលាីៗទៅថ្នន ក់ជាតិ ទ ើមប៊ីតាមដាន និង្ចង្ម្រកង្ឯកសារបញ្ញា

ម្របឈម និង្វឌ្ឍនភាព និង្ទរៀបចាំសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ការអនុទោមភាពកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។  ូទចន េះទ ើយ 

អង្គការ CCC បានបទង្កើនការយល់ ឹង្ជាសាធារណៈ និង្ទធែើបចច ុបបននភាពព័ត៌ាន ល់សាជិករបស់ែលួនក៏ ូច

ជាអនកមិនខមនជាសាជិក និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតកន ុង្អាំ ុង្ទពលកិចច ម្របជំុបណ្តា ញ NGOs ម្របចាំទែតា  

ខ លទធែើ ទ ើង្ទរៀង្រាល់ព៊ីរខែមាង្។ 

និយតករគណទនយយ និង្សវនកមាបានទទួលយកធាតុចូលព៊ីសង្គមសុ៊ី វិល ូចខាង្ទម្រកាម៖ ១). ទ ើមប៊ីពម្រងី្ក

ការអនុវតា  CSRF – Tier 1 និង្អនុម្រកឹតយសា៊ី ព៊ីការដាក់ទណឌ កមាបទណ្តា េះអាសននសម្រាប់អង្គភាពមិនខសែ ង្រក

ម្របាក់ចាំទណញខ លមិនអាចអនុវតាតាមកាតពែកិចចគណទនយយ និង្សវនកមា។ 2) ទ ើមប៊ីទធែើឱ្យសាមញ្ា និង្បរិប



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី52 

ទទែភាគ៊ីកាន់ខតទម្រចើន ទ ើយការរាំពឹង្ទុករបស់វា

កាន់ខតានភាពម្របទសើ រទ ើង្។ 

 

កកររណណ៊ី៊ី សសិិកកាា  

ភាភាពពជាជានន  គគូូររបបសស់់អអង្ង្គគកាការរសសង្ង្គគមមសសុុ៊ី៊ី វវិិលលសសម្រម្រាាបប់់កាការរអអននុុទទោោមមតាតាមមកាកាតតពពែែកកិិចចចចគគណណទទននយយយយ  ននិិង្ង្សសវវននកកមមាាឲ្ឲ្យយកាកានន់់ខខតត

ម្រម្របបទទសសើើ ររទទ  ើើង្ង្  

សង្គមសុ៊ី វិលពិបាកកន ុង្ការអនុវតាចាប់។ រដាា ភិបាលបានម្របកាសឱ្យទម្របើចាប់សា៊ី ព៊ីគណទនយយនិង្សវនកមា

កាលព៊ីឆ្ន ាំ២០១៦ ប៉ាុ ខនាការអនុវតា ម្រតូវបានពនារទពលរ ូតមក ល់ទពលទនេះ ។ និយតករគណទនយយ និង្

សវនកមា  (AAR) ម្រតូវបានទគសាគ ល់ជាផល ូវការថ្ន ម្រកុមម្របឹកាគណទនយយជាតិ (NAC) គឺជានិយតករជាតិ

ម្រគប់ម្រគង្វិជាជ ជីវៈគណទនយយ និង្សវនកមា  រួមទាាំង្វិស័យសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាផង្ខ រ។ ការទធែើ

បចច ុបបននភាពលាី  និង្ផល ូវការបាំផុតថ្ន និយតករគណទនយយ និង្សវនកមាបានដាស់ទតឿនសង្គមសុ៊ី វិលឱ្យទម្រតៀម

ែលួនអនុវតាចាប់ និង្បទបបញ្ាតាិពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតទៅទ ើមឆ្ន ាំទម្រកាយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២២។ 

អង្គការ CCC បានទរៀបចាំកិចច ពិភាកាកម្រមិតែពស់ជាមួយ ឯកឧតាម ប ូ  ថ្នរិន អគគទលខាធិការដាា ន និយតករ

គណទនយយ និង្សវនកមា  ទ ើមប៊ីខសែ ង្រក ំទណ្តេះម្រសាយរួមឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រសបតាមកាតពែកិចច

គណទនយយ និង្សវនកមា។ និយតករគណទនយយ និង្សវនកមា  បានទទួលយកការពិតថ្ន អង្គការសង្គមសុ៊ី

វិលានលទធភាពតិចជាង្កន ុង្ការអនុវតាតាមកាតពែកិចច ខ លានខចង្កន ុង្ចាប់សា៊ី ព៊ីគណទនយយ និង្សវនកមា

។ អង្គការ CCC បានសម្រមបសម្រមួលការអនុទោមតាមចាប់ឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ តាមរយៈការម្រតួតពិនិតយ 

និង្ចង្ម្រកង្ឯកសារទលើបញ្ញា ផល ូវចាប់ទាក់ទង្នឹង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល រួមទាាំង្កាតពែកិចចគណទនយយ និង្សវន

កមា  ពនធ ចាប់ការងារ និង្ចាប់ពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតជាមួយសាជិក និង្បណ្តា ញអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលទែ

តា។ ទយើ ង្បានម្របមូលធាតុចូល និង្ផាល់ព័ត៌ានលាីៗទៅថ្នន ក់ជាតិ ទ ើមប៊ីតាមដាន និង្ចង្ម្រកង្ឯកសារបញ្ញា

ម្របឈម និង្វឌ្ឍនភាព និង្ទរៀបចាំសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ការអនុទោមភាពកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។  ូទចន េះទ ើយ 

អង្គការ CCC បានបទង្កើនការយល់ ឹង្ជាសាធារណៈ និង្ទធែើបចច ុបបននភាពព័ត៌ាន ល់សាជិករបស់ែលួនក៏ ូច

ជាអនកមិនខមនជាសាជិក និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតកន ុង្អាំ ុង្ទពលកិចច ម្របជំុបណ្តា ញ NGOs ម្របចាំទែតា  

ខ លទធែើ ទ ើង្ទរៀង្រាល់ព៊ីរខែមាង្។ 

និយតករគណទនយយ និង្សវនកមាបានទទួលយកធាតុចូលព៊ីសង្គមសុ៊ី វិល ូចខាង្ទម្រកាម៖ ១). ទ ើមប៊ីពម្រងី្ក

ការអនុវតា  CSRF – Tier 1 និង្អនុម្រកឹតយសា៊ី ព៊ីការដាក់ទណឌ កមាបទណ្តា េះអាសននសម្រាប់អង្គភាពមិនខសែ ង្រក

ម្របាក់ចាំទណញខ លមិនអាចអនុវតាតាមកាតពែកិចចគណទនយយ និង្សវនកមា។ 2) ទ ើមប៊ីទធែើឱ្យសាមញ្ា និង្បរិប

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី53 

ទវាកយសពទមួយចាំនួនខ លទម្របើកន ុង្ CSRF (Tier 1 & 2) ម្រសបតាមចាប់ទផេង្ទទៀតទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា។ 

៣). ទ ើមប៊ីបនាទទួលយកធាតុចូល និង្អនុសាសន៍ ៏ទូលាំទូោយព៊ីអង្គការសង្គមសុ៊ី វិលជាម្រទង់្ម្រទាយធាំ (មិន

ម្ររន់ខតតាមរយៈទវទិការបស់ CCC) ទ ើមប៊ីខកលមអ  CSRF – Tier 2 ឱ្យកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ៤). ទ ើមប៊ីផាល់

ភាពបត់ខបន ល់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការសទម្រមចចិតា របស់ពួកទគកន ុង្ការអនុវតា  CSRF Tier 1 ឬ Tier 2; 

៥). ចូលរួមោ៉ា ង្សកមាកន ុង្វគគអប់រាំ និង្ការអនុទោមតាមអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទ ើមប៊ីទលើកកមពស់ការយល់

 ឹង្ជាសាធារណៈ និង្ទលើកកមពស់សមតាភាពរបស់អង្គការសម្រាប់ការអនុវតា។ និង្ ៦). ជាមួយនឹង្កាយវិការ

វិជជាន ទ ើមប៊ីនាាំយកការផាល់ទោបល់ទលើការផាល់ និង្ការចុេះទែេោយទៅកន ុង្ CSRF-Tier 2 សម្រាប់ការ

ពិភាកាភាពជាអនក ឹកនាាំ។ 

ការម្របាម្រស័យទាក់ទង្តាមទតទ ម្រកាមានម្របសិទធភាពខាល ាំង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ តាមរយៈ

បណ្តា ញទាំនាក់ទាំនង្ និង្កិចចស ម្របតិបតាិការរបស់ទយើ ង្ទៅកន ុង្ម្រកុមការងារបទចចកទទសទតទ ម្រកាមននអង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិលអង្គការ CCC បានទទួលធាតុចូល និង្អនុសាសន៍ខ ល ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីបញ្ញា ម្របឈម និង្វឌ្ឍន

ភាពកន ុង្វិស័យជំនាញរបស់ពួកទគ។ ទលើសព៊ីទនេះអង្គការCCC បានទធែើការទដាយកិចចស ការ ៏លអព៊ីអនកជំនាញ 

រួមទាាំង្វិស័យឯកជន និង្ម្រកុម  ុនគណទនយយ និង្សវនកមា  ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ធាតុចូល និង្អនុសាសន៍សម្រាប់ការ

តស ូ មតិបខនាមទទៀត រួមទាាំង្ការដាក់បញ្ចូលធាតុចូលទាាំង្ទនេះទៅកាន់និយតករគណទនយយ និង្សវនកមា។ 

 

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

ចាប់ទបាេះទឆ្ន ត និង្គណៈបកេនទោបាយម្រតូវបាន

ខកខម្របទដាយគណបកេកាន់អាំណ្តច។ អនក

នទោបាយជាង្១០០នាក់មកព៊ីគណបកេម្របឆ្ាំង្

កនលង្មកម្រតូវបានទគចប់ែលួន។  ូទចន េះទសរ៊ីភាពជា

មូលដាា ន(ការបទញ្ចញមតិ ការម្របជំុ និង្សាគម) 

សម្រាប់ការចូលរួមនទោបាយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានទគ

របសង្កត់។ ជាឧទា រណ៍ ទែតា មួយចាំនួន ូចជា

ទសៀមរាប ម្រពេះវិោរ មិនបានអនុញ្ញា តឱ្យអង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលទធែើ កិចច ពិទម្ររេះទោបល់នទោបាយ

ជាមួយភាគ៊ីពាក់ព័នធ ទ ើមប៊ីទរៀបចាំការទបាេះទឆ្ន តនា

ទពលខាង្មុែទនាេះទទ។ 

ម្របព័នធផេពែផាយជាតិ និង្ឯកជនភាគទម្រចើនទៅកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជាទាំនង្ជាមិនឯករាជយទៅទម្រកាមម្រកសួង្

ពាក់ព័នធ (ម្រកសួង្ព័ត៌ាន) ទ ើយជាទូទៅការផាយ

ព័ត៌ានម្រសបតាមបទបបញ្ាតាិ របស់រដាា ភិបាល ខ ល

ជួនកាលមិន ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ព៊ីការពិតននសង្គម។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី54 

ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាពលរ ា  និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានធាល ក់ចុេះចប់តាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ ២០១៧ 

បនាទ ប់ព៊ីការរាំោយគណបកេម្របឆ្ាំង្ទដាយសារខតការភ័យខាល ចការទចទម្របកាន់ម្របឆ្ាំង្នឹង្ការោបពណ៌ និង្

ការចប់ែលួនោ៉ា ង្រាលដាលននសកមាជនគណបកេនទោបាយ សកមាជនសិទធិ មនុសេ និង្បរិសាា ន។ ចាំខណក

បញ្ាវនាខ លបទញ្ចញទសេនៈទលើនទោបាយជាតិ ខតង្រង្ការគាំរាមកាំខ ង្ និង្ចប់ែលួន។ ការបស្រងាក បទាំនង្ជា

ទលចទ ើង្តាមរយៈវិធានការ និង្សាា នភាព ូចខាង្ទម្រកាម៖ 

•  វិទសាធនកមាចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ី

សនាិសុែអុ៊ីនធឺណិត និង្ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមា  ចាប់សា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន(A2I) ចាប់សា៊ី ព៊ីម្ររអាសនន 

និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈទដាយភាគ៊ីខតមួយទៅខតានភាពចម្រមូង្ចម្រាស។ ទម្រកាយមក ការទចទ

ម្របកាន់ជាបនាបនាទ ប់ទលើសកមាជនសង្គម និង្បរិសាា នទម្រកាមម្រកមម្រព ាទណឌ  ខ លកាំណត់ទដាយការជាប់

ពាក់ព័នធនទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ម្របឆ្ាំង្នឹង្រដាា ភិបាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ អង្គការឃាល ាំទមើលសិទិធ

មនុសេបានជូន ំណឹង្អាំព៊ីភាពធាន់ធារននការរាំទោភសិទធិមនុសេ ប៉ាុ ខនារដាា ភិបាលទាំនង្ជាបានប ិទសធ

មិនចត់វិធានការខកតម្រមូវ។ រដាា ភិបាលទាំនង្ជាមិនសូវស ការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍(DPs) អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតទលើ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ជាពិទសសសម្រាប់ការទលើកកមពស់សិទធិ

មនុសេ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយសម្រាប់ម្របទទស។ លាំ ពលរ ាសម្រាប់ការអនុវតាសិទធិ មនុសេ និង្លទធិ

ម្របជាធិបទតយយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានកាត់បនាយ។   

• អនុម្រកិតសា៊ី ព៊ីម្រចកអុ៊ីនធឺណិតជាតិ ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមាតាមអុ៊ីនធឺណិត អនុញ្ញា តឱ្យរដាា ភិបាលម្រគប់ម្រគង្

ការតភាជ ប់អុ៊ីនធឺណិត ខ លអនកការពារសិទធិ មនុសេបាននិោយថ្ន វាអាចប៉ាេះពាល់ ល់សិទធិ ទសរ៊ីភាព

របស់ម្របជាពលរ ាកន ុង្ការបទញ្ចញមតិតាមអុ៊ីនធឺណិត ឬអុ៊ីនធឺណិត ទ ើយពួកទគអាចម្របឈមមុែនឹង្

ការចប់ែលួន / ការផានាទ ទទាសម្រព ាទណឌ ។ វាអាចានទម្ររេះថ្នន ក់ និង្ពិការខាល ាំង្ណ្តស់ ជាពិទសសចាំទពាេះ

អនកនទោបាយបកេម្របឆ្ាំង្ ឬបុគគលខ លរដាា ភិបាលគិត ឬបកម្រសាយថ្នការបទញ្ចញមតិអាចនាាំឱ្យាន

អសនាិសុែសង្គម។ ឧ. ការលួចសាា ប់ការសនទនាតាមទូរស័ពទ ការម្របជំុតាមអុ៊ីនធឺណិត ការលួចចូលសារជា

សាំទ ង្ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គមជាទ ើម ានន័យថ្នការការពារទិននន័យផ្ទទ ល់ែលួន/ឯកជនភាពមិនានការ

ការពារខាល ាំង្ទទ ែណៈខ លសាា នភាពននចាប់ការពារអនកទម្របើ ម្របាស់មិនទាន់ ឹង្ទៅទ ើយ។ ទលើសព៊ីទនេះ 

ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមាតាមអុ៊ីនធឺណិតបានគាំរាមកាំខ ង្អនកទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត សិទធិ ឯកជន

ភាព និង្ការនិោយទដាយទសរ៊ីទលើ អុ៊ីនធឺណិត និង្សិទធិ មនុសេ។ 

• ានការម្រតួតពិនិតយទលើ ម្របព័នធផេពែផាយ (ការឃាល ាំទមើលម្របព័នធផេពែផាយ) ឧ. ម្របកាសអនារម្រកសួង្ទលែ 

១៧០ សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ការផាយពាណិជជកមាតាមអុ៊ីនធឺណិត និង្ម្របព័នធផេពែផាយសង្គមកន ុង្ម្រពេះរាជាណ្ត



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី54 

ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាពលរ ា  និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានធាល ក់ចុេះចប់តាាំង្ព៊ីឆ្ន ាំ ២០១៧ 

បនាទ ប់ព៊ីការរាំោយគណបកេម្របឆ្ាំង្ទដាយសារខតការភ័យខាល ចការទចទម្របកាន់ម្របឆ្ាំង្នឹង្ការោបពណ៌ និង្

ការចប់ែលួនោ៉ា ង្រាលដាលននសកមាជនគណបកេនទោបាយ សកមាជនសិទធិ មនុសេ និង្បរិសាា ន។ ចាំខណក

បញ្ាវនាខ លបទញ្ចញទសេនៈទលើនទោបាយជាតិ ខតង្រង្ការគាំរាមកាំខ ង្ និង្ចប់ែលួន។ ការបស្រងាក បទាំនង្ជា

ទលចទ ើង្តាមរយៈវិធានការ និង្សាា នភាព ូចខាង្ទម្រកាម៖ 

•  វិទសាធនកមាចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ី

សនាិសុែអុ៊ីនធឺណិត និង្ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមា  ចាប់សា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន(A2I) ចាប់សា៊ី ព៊ីម្ររអាសនន 

និង្សណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈទដាយភាគ៊ីខតមួយទៅខតានភាពចម្រមូង្ចម្រាស។ ទម្រកាយមក ការទចទ

ម្របកាន់ជាបនាបនាទ ប់ទលើសកមាជនសង្គម និង្បរិសាា នទម្រកាមម្រកមម្រព ាទណឌ  ខ លកាំណត់ទដាយការជាប់

ពាក់ព័នធនទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ម្របឆ្ាំង្នឹង្រដាា ភិបាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ អង្គការឃាល ាំទមើលសិទិធ

មនុសេបានជូន ំណឹង្អាំព៊ីភាពធាន់ធារននការរាំទោភសិទធិមនុសេ ប៉ាុ ខនារដាា ភិបាលទាំនង្ជាបានប ិទសធ

មិនចត់វិធានការខកតម្រមូវ។ រដាា ភិបាលទាំនង្ជាមិនសូវស ការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍(DPs) អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតទលើ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ជាពិទសសសម្រាប់ការទលើកកមពស់សិទធិ

មនុសេ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយសម្រាប់ម្របទទស។ លាំ ពលរ ាសម្រាប់ការអនុវតាសិទធិ មនុសេ និង្លទធិ

ម្របជាធិបទតយយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានកាត់បនាយ។   

• អនុម្រកិតសា៊ី ព៊ីម្រចកអុ៊ីនធឺណិតជាតិ ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមាតាមអុ៊ីនធឺណិត អនុញ្ញា តឱ្យរដាា ភិបាលម្រគប់ម្រគង្

ការតភាជ ប់អុ៊ីនធឺណិត ខ លអនកការពារសិទធិ មនុសេបាននិោយថ្ន វាអាចប៉ាេះពាល់ ល់សិទធិ ទសរ៊ីភាព

របស់ម្របជាពលរ ាកន ុង្ការបទញ្ចញមតិតាមអុ៊ីនធឺណិត ឬអុ៊ីនធឺណិត ទ ើយពួកទគអាចម្របឈមមុែនឹង្

ការចប់ែលួន / ការផានាទ ទទាសម្រព ាទណឌ ។ វាអាចានទម្ររេះថ្នន ក់ និង្ពិការខាល ាំង្ណ្តស់ ជាពិទសសចាំទពាេះ

អនកនទោបាយបកេម្របឆ្ាំង្ ឬបុគគលខ លរដាា ភិបាលគិត ឬបកម្រសាយថ្នការបទញ្ចញមតិអាចនាាំឱ្យាន

អសនាិសុែសង្គម។ ឧ. ការលួចសាា ប់ការសនទនាតាមទូរស័ពទ ការម្របជំុតាមអុ៊ីនធឺណិត ការលួចចូលសារជា

សាំទ ង្ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គមជាទ ើម ានន័យថ្នការការពារទិននន័យផ្ទទ ល់ែលួន/ឯកជនភាពមិនានការ

ការពារខាល ាំង្ទទ ែណៈខ លសាា នភាពននចាប់ការពារអនកទម្របើ ម្របាស់មិនទាន់ ឹង្ទៅទ ើយ។ ទលើសព៊ីទនេះ 

ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ីឧម្រកិ ាកមាតាមអុ៊ីនធឺណិតបានគាំរាមកាំខ ង្អនកទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត សិទធិ ឯកជន

ភាព និង្ការនិោយទដាយទសរ៊ីទលើ អុ៊ីនធឺណិត និង្សិទធិ មនុសេ។ 

• ានការម្រតួតពិនិតយទលើ ម្របព័នធផេពែផាយ (ការឃាល ាំទមើលម្របព័នធផេពែផាយ) ឧ. ម្របកាសអនារម្រកសួង្ទលែ 

១៧០ សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ការផាយពាណិជជកមាតាមអុ៊ីនធឺណិត និង្ម្របព័នធផេពែផាយសង្គមកន ុង្ម្រពេះរាជាណ្ត

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី55 

ចម្រកកមព ុជា ខ លរឹតតបិតទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិរបស់ម្របជាពលរ ា  ទដាយសារការចប់ែលួន ការ

ម្រពាន ការគាំរាមកាំខ ង្ ល់ម្របជាពលរ ា  អនករិេះគន់ោ៉ា ង្ចស់ន  អនកផេពែផាយ (សកមាជនសិទធិ មនុសេ 

បរិសាា ន សកមាជន កសិករ កមាករ ពាណិជជករ ម្រគូបទម្រង្ៀន មស្រនា៊ីសុខាភិបាល) ខ លម្រតូវបានយល់ទឃើញ 

និង្ចត់ទុកថ្នប៉ាេះពាល់ ល់ម្របជាម្របិយភាពរបស់ទម ឹកនាាំកន ុង្រដាា ភិបាល។ ានករណ៊ី ជាទម្រចើនខ ល

មនុសេបងាា ញការម្រពួយបារមារបស់ែលួន ឧ. ពាក់ព័នធនឹង្ទ៊ីផារកសិផលខ លលក់មិនដាច់ក៏រា ន ំទណ្តេះ

ម្រសាយខ រ ប៉ាុ ខនាការចប់ែលួនឬការម្រពានឬការសុាំទទាសជាសាធារណៈម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្។ 

• ានករណ៊ី បិទ ឬផ្ទល ស់បា ូរមទធាបាយផាយរបស់ម្របព័នធផេពែផាយកន ុង្ម្រសុក និង្អនារជាតិ (ឧ. សាំទ ង្

ម្របជាធិបទតយយ-VOD, Cambodia Daily News, Radio Free Asia, Websites…) និង្ការម្រគប់ម្រគង្ោ៉ា ង្

តឹង្រឹុង្ទលើ ម្របព័នធផេពែផាយជាទម្រចើនខ លផាយព័ត៌ាន។ កន ុង្លកខណៈរទសើប ខ លនាាំឱ្យកាត់បនាយការ

ទទួលបានព័ត៌ានសង្គម ៏ទូលាំទូោយព៊ីម្រគប់មជឈដាា នសម្រាប់ម្របជាពលរ ាកន ុង្ម្របទទស។ ឧ. រដាា ភិបាល

បានបង្ខអំនកផាល់ទសវាអុ៊ីនធឺណិត (ISP) ឱ្យទប់សាក ត់ និង្រឹតបនាឹង្ាតិកាអនឡាញខ លផេពែផាយ

ព័ត៌ានរទសើប។ 

• ចាប់ ឬទរលនទោបាយខ លការពារទសរ៊ីភាពសារព័ត៌ានានភាពផុយម្រសួយ ខ លអាជាា ធរអាច

ចប់អនកសារព័ត៌ានបានោ៉ា ង្ងាយម្រសួល និង្ ក ូត/ ក ូតអាជាា ប័ណា ទដាយម្រកសួង្ព័ត៌ានោ៉ា ង្

ងាយម្រសួល។ 

• បនាទ ប់ព៊ីការផទ ុេះទ ើង្ននកូវី -១៩ ទៅទ ើមឆ្ន ាំ២០២០ បទដាា នគតិយុតា  និង្យនាការលាីៗម្រតូវបានបទង្កើត

ទ ើង្ ខ លទធែើឲ្យប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ ល់សិទធិជាមូលដាា នរបស់ម្របជាពលរ ា  និង្ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញ

មតិ ខ លោក់ ូចជាបានងាកទចញព៊ីារ៌ម្របជាធិបទតយយទៅកមព ុជាបនាិចមាង្ៗ។ ទសរ៊ីភាពសុ៊ី វិលោក់

 ូចជាម្រតូវបានទគដាក់ទុកកន ុង្ម្របអប់។ 

• ការផាល់ព័ត៌ានអាំព៊ីសាា នភាពជំងឺ្កូវី -១៩ ទៅកមព ុជាទៅានកម្រមិត និង្ែែេះតាល ភាព ទដាយសារការ

អនុញ្ញា តព៊ីរដាា ភិបាលកន ុង្ការទម្របើ ម្របាស់ព័ត៌ានខតមួយម្របភពគឺព៊ីម្រកសួង្ពាក់ព័នធ  (សុែភាព) ខ លមិន

អាចទផទ ៀង្ផ្ទទ ត់ជាមួយម្របភពទផេង្ទទៀតបាន ទ ើយវាបណ្តា លឱ្យរា នតាល ភាពជាសាធារណៈ។ ាន

ករណ៊ី បាំភិតបាំភ័យអនកផាល់ព័ត៌ានព៊ីខាង្ទម្រៅ ការរិេះគន់ម្របសិទធភាពននទសវាខលទាាំអនកជំងឺ្ជាទ ើម។ 

ឧទា រណ៍ បនាទ ប់ព៊ីការអនុម័តចាប់សា៊ី ព៊ីវិធានការទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននកូវី -១៩ និង្ជំងឺ្ ល្ង្ធា ន់

ធារ និង្ទម្ររេះថ្នន ក់ទផេង្ទទៀត ានករណ៊ី ននការចប់ែលួនពលរ ាសម្រាប់ការនិោយតាមអុ៊ីនធឺណិតរបស់

ពួកទគទាក់ទង្នឹង្បញ្ញា កូវី -១៩។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី56 

• ការបស្រងាក បព័ត៌ានអនឡាញ៖ ទៅនលាទ៊ី  ១១ ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ ម្រកសួង្ព័ត៌ានបានទចញទសចកា៊ីសទម្រមច

សា៊ី ព៊ីការបទង្កើតគណៈកាា ធិការម្រតួតពិនិតយព័ត៌ានខកលង្កាល យចាំទពលានការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្កូវី 

១៩។ ភារកិចចរបស់គណៈកាា ធិការគឺទ ើមប៊ីតាមដានការផេពែផាយព័ត៌ានខកលង្កាល យ និង្ព័ត៌ានមិន

ពិតទៅទលើ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅកាន់សាធារណជនឱ្យបានទាន់ទពលទវោ ក៏ ូចជា

ការបិទទគ ទាំព័រ គណន៊ី ឬទាំព័រខ លផេពែផាយព័ត៌ានមិនពិតខ លអាចបង្កឱ្យានភាពចោចលកន ុង្

សង្គម។ ម្រកសួង្ដាក់បញ្ជ៊ីទមា ទគ ទាំព័រអនឡាញជិត ៥០ ជំុវិញព័ត៌ានខកលង្កាល យ។ 

(https://www.khmertimeskh.com/703277/ministry-blacklists-nearly-50-online-sites-over-

fake-news/)  

ម្របជាជនកមព ុជាភាគទម្រចើនម្រគប់ជំនាន់ានចាំទណេះ ឹង្

តិចតួចអាំព៊ីចាប់ទាក់ទង្នឹង្សិទធិជាមូលដាា នកន ុង្

ជីវភាពរស់ទៅម្របចាំនលារបស់ពួកទគ ខ លទធែើឲ្យពួក

ទគែែេះទាំនុកចិតាកន ុង្ការនិោយ ានការភ័យខាល ចកន ុង្

ការបទញ្ចញមតិ ឬមតិរបស់ពួកទគ ឬងាយនឹង្អាក់

អន់ចិតា  ឬជាជនរង្ទម្ររេះននអាំទពើែុស គ្ង្ ឬការខកលង្

បនល ាំទដាយជនពុករលួយ អនកទ ល្ ៀតឱ្កាស អនកជិេះជាន់ 

និង្អនកបាំពានទផេង្ៗទទៀត។ 

ម្របជាជនកមព ុជា រួមទាាំង្យុវជន មិនសូវែែល់ខាែ យ និង្

ចូលរួមទៅកន ុង្ ំទណើ រការននការតាក់ខតង្ចាប់ និង្

ទរលនទោបាយរបស់រដាា ភិបាល ខ លអាចប៉ាេះ

ពាល់ ល់ទសរ៊ីភាពនិង្ជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកទគនា

ទពលអនាគត។ 

   

កកររណណ៊ី៊ី សសិិកកាា  

អអននកកកាកាខខសសតត២២១១  នានាកក់់ម្រម្រតតូូវវបាបាននោោយយ៊ី៊ីកកនន ុងុ្ង្ររយយៈៈទទពពលលបប៊ី៊ីខខែែចចុុង្ង្ទទម្រម្រកាកាយយទទននេះេះ  រារាយយកាការរណណ៍៍ទទដាដាយយសសាាគគមមសសមមពព័័ននធធអអននកក

សាសាររពព័័តត៌៌ាាននកកមមពព ុុជាជាទទៅៅកាកាតត់់ថ្នថ្នទទែែមមបបូូចច77    

ែណៈខ លសង្គមទផេង្ទទៀតបានធូរម្រសាលព៊ីការរឹតតបិតជំងឺ្រាតតាត អនកសារព័ត៌ានកមព ុជាជាទម្រចើនកាំពុង្

ម្របឈមមុែនឹង្ទិ ាភាពសារព័ត៌ាន ៏តឹង្ខតង្។ ទនេះគឺជាការរកទឃើញននរបាយការណ៍ម្របចាំម្រត៊ីាសចុង្

ទម្រកាយរបស់សាគមសមព័នធអនកសារព័ត៌ានកមព ុជា(CamboJA)ខ លបានរកទឃើញ ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ចាំនួន

ម្របាាំបួនករណ៊ី ននការរាំទោភទលើការបទញ្ចញមតិទដាយទសរ៊ីទដាយសាា ប័នតុោការ និង្មស្រនា៊ីមូលដាា នកន ុង្រយៈ

ទពលប៉ាុនាា នខែកនលង្មកទនេះ។ ការរកទឃើញទាាំង្ទនេះម្រតូវបានទរៀបរាប់លមអិតទៅកន ុង្របាយការណ៍តាមដាន

                                                            
7 7https://cambojanews.com/21-journalists-harassed-in-past-three-months-reports-camboja/ issued by 20 October 2021 6:24 PM 

 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី56 

• ការបស្រងាក បព័ត៌ានអនឡាញ៖ ទៅនលាទ៊ី  ១១ ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ ម្រកសួង្ព័ត៌ានបានទចញទសចកា៊ីសទម្រមច

សា៊ី ព៊ីការបទង្កើតគណៈកាា ធិការម្រតួតពិនិតយព័ត៌ានខកលង្កាល យចាំទពលានការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្កូវី 

១៩។ ភារកិចចរបស់គណៈកាា ធិការគឺទ ើមប៊ីតាមដានការផេពែផាយព័ត៌ានខកលង្កាល យ និង្ព័ត៌ានមិន

ពិតទៅទលើ ម្របព័នធផេពែផាយសង្គម ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅកាន់សាធារណជនឱ្យបានទាន់ទពលទវោ ក៏ ូចជា

ការបិទទគ ទាំព័រ គណន៊ី ឬទាំព័រខ លផេពែផាយព័ត៌ានមិនពិតខ លអាចបង្កឱ្យានភាពចោចលកន ុង្

សង្គម។ ម្រកសួង្ដាក់បញ្ជ៊ីទមា ទគ ទាំព័រអនឡាញជិត ៥០ ជំុវិញព័ត៌ានខកលង្កាល យ។ 

(https://www.khmertimeskh.com/703277/ministry-blacklists-nearly-50-online-sites-over-

fake-news/)  

ម្របជាជនកមព ុជាភាគទម្រចើនម្រគប់ជំនាន់ានចាំទណេះ ឹង្

តិចតួចអាំព៊ីចាប់ទាក់ទង្នឹង្សិទធិជាមូលដាា នកន ុង្

ជីវភាពរស់ទៅម្របចាំនលារបស់ពួកទគ ខ លទធែើឲ្យពួក

ទគែែេះទាំនុកចិតាកន ុង្ការនិោយ ានការភ័យខាល ចកន ុង្

ការបទញ្ចញមតិ ឬមតិរបស់ពួកទគ ឬងាយនឹង្អាក់

អន់ចិតា  ឬជាជនរង្ទម្ររេះននអាំទពើែុស គ្ង្ ឬការខកលង្

បនល ាំទដាយជនពុករលួយ អនកទ ល្ ៀតឱ្កាស អនកជិេះជាន់ 

និង្អនកបាំពានទផេង្ៗទទៀត។ 

ម្របជាជនកមព ុជា រួមទាាំង្យុវជន មិនសូវែែល់ខាែ យ និង្

ចូលរួមទៅកន ុង្ ំទណើ រការននការតាក់ខតង្ចាប់ និង្

ទរលនទោបាយរបស់រដាា ភិបាល ខ លអាចប៉ាេះ

ពាល់ ល់ទសរ៊ីភាពនិង្ជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកទគនា

ទពលអនាគត។ 

   

កកររណណ៊ី៊ី សសិិកកាា  

អអននកកកាកាខខសសតត២២១១  នានាកក់់ម្រម្រតតូូវវបាបាននោោយយ៊ី៊ីកកនន ុងុ្ង្ររយយៈៈទទពពលលបប៊ី៊ីខខែែចចុុង្ង្ទទម្រម្រកាកាយយទទននេះេះ  រារាយយកាការរណណ៍៍ទទដាដាយយសសាាគគមមសសមមពព័័ននធធអអននកក

សាសាររពព័័តត៌៌ាាននកកមមពព ុុជាជាទទៅៅកាកាតត់់ថ្នថ្នទទែែមមបបូូចច77    

ែណៈខ លសង្គមទផេង្ទទៀតបានធូរម្រសាលព៊ីការរឹតតបិតជំងឺ្រាតតាត អនកសារព័ត៌ានកមព ុជាជាទម្រចើនកាំពុង្

ម្របឈមមុែនឹង្ទិ ាភាពសារព័ត៌ាន ៏តឹង្ខតង្។ ទនេះគឺជាការរកទឃើញននរបាយការណ៍ម្របចាំម្រត៊ីាសចុង្

ទម្រកាយរបស់សាគមសមព័នធអនកសារព័ត៌ានកមព ុជា(CamboJA)ខ លបានរកទឃើញ ោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ចាំនួន

ម្របាាំបួនករណ៊ី ននការរាំទោភទលើការបទញ្ចញមតិទដាយទសរ៊ីទដាយសាា ប័នតុោការ និង្មស្រនា៊ីមូលដាា នកន ុង្រយៈ

ទពលប៉ាុនាា នខែកនលង្មកទនេះ។ ការរកទឃើញទាាំង្ទនេះម្រតូវបានទរៀបរាប់លមអិតទៅកន ុង្របាយការណ៍តាមដាន

                                                            
7 7https://cambojanews.com/21-journalists-harassed-in-past-three-months-reports-camboja/ issued by 20 October 2021 6:24 PM 

 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី57 

របស់ែលួនខ លបានទចញផាយកាលព៊ីនលាអងាគ រ និង្ម្រគប ណា ប់រយៈទពលចប់ព៊ីខែកកកដា ល់ខែកញ្ញា  ទៅ

ទពលខ ល CamboJA បានសទង្កតទឃើញឧបបតាិ ទ តុប៉ាេះពាល់ ល់អនកសារព័ត៌ានសរុបចាំនួន ២១នាក់។ 

របាយការណ៍ក៏បានកត់សាគ ល់ផង្ខ រថ្នទសរ៊ីភាពសារព័ត៌ានឌ្៊ីជីលលម្រតូវបានកាត់បនាយចាំទពលានការ

រាតតាតននជំងឺ្រាតតាត  ូចខ លបានបងាា ញទដាយការទកើនទ ើង្ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ននចាំនួនននការទចទម្របកាន់ 

'ព័ត៌ានខកលង្កាល យ' ការ ក ូតអាជាា ប័ណា ម្របព័នធផេពែផាយ ការគាំរាមកាំខ ង្ និង្ការចប់ែលួនខ លបានទកើត

ទ ើង្ទៅឆ្ន ាំទនេះទាក់ទង្នឹង្កូវី -១៩។ ទម្រៅព៊ីកតាា ខ លទកើតទចញព៊ីជំងឺ្រាតតាតទនេះ ការរាំទោភបាំពានជា

ទម្រចើនទទៀតម្របឆ្ាំង្នឹង្អនកកាខសតបានទកើតទ ើង្កន ុង្បរិបទជទាល េះ ីធល៊ី។ ទាាំង្ទនាេះរួមានការផដនាទ ទទាសកាល

ព៊ីចុង្ខែមុនព៊ីបទញុេះញង់្ឲ្យម្របម្រពឹតាបទឧម្រកិ ាចាំទពាេះអនកផាយព័ត៌ានអនឡាញ យន់ ឈ៊ីវ ខ លម្រតូវបានកាត់

ទទាសឲ្យជាប់ពនធនាររមួយឆ្ន ាំព៊ីបទផាយព័ត៌ានមិនពិតពាក់ព័នធនឹង្បញ្ញា  ីធល៊ី ទៅឧទានជាតិបទុមសាគរ។

របាយការណ៍ចុង្ទម្រកាយរបស់ CamboJA ក៏ទរៀបរាប់លមអិតអាំព៊ីមទធាបាយខ លម្រកសួង្ព័ត៌ានបាន

អនុញ្ញា តឲ្យអាជាា ធរបស្រងាក បអនកសារព័ត៌ានខ លរា នម្រកមស៊ីលធម៌។ ទទាេះប៊ីជាអនកជំនាញខផនកសារព័ត៌ាន

ក៏ទថ្នក លទទាសអនកសារព័ត៌ានខ លរា នម្រកមស៊ីលធម៌ និង្ទលើកកមពស់ការអនុវតាលអបាំផុតក៏ទដាយ ក៏ការ

អនុវតាផល ូវការននការទម្របើ ម្របាស់ម្របព័នធយុតាិ ធម៌ម្រព ាទណឌ ម្របឆ្ាំង្នឹង្អនកសារព័ត៌ានខ លមិនម្របម្រពឹតាិ

ម្របកបទដាយម្រកមស៊ីលធម៌កន ុង្ការកម្រមិតទសរ៊ីភាពសារព័ត៌ានទាាំង្មូលខ រ។ 

 

២.៤.៣ ការអភិវឌ្ឍ្៍ធ្ធា្រ្ុសស 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

កាការរពពម្រម្រង្ងឹឹ្ង្ង្គគុុណណភាភាពពអអបប់់ររាំាំ  វវិិទទាាសាសាស្រស្រសសាា   ននិិង្ង្បបទទចចចចកកវវិិទទាា

៖៖ កមព ុជាសទម្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពមិនគួរឱ្យទជឿកន ុង្

ការអប់រាំជាមូលដាា ន ទដាយទទួលបានការអប់រាំ

កម្រមិតបឋមសិកាទសទើ រខតជាសកល (ការចុេះ

ទ ា្ េះចូលទរៀនកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០១៩ ាន ៩៨%)

។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ វឌ្ឍនភាពបខនាមទទៀត

ម្រតូវបានគាំរាមកាំខ ង្ទដាយការទរៀនខ លាន

គុណភាពទាប និង្ការចូលទម្របើ ម្របាស់មិនសុ៊ីសងាែ ក់

រន សម្រាប់ម្រកុមម្របជាជនជាក់ោក់។ ទនេះកាំណត់

ោ៉ា ង្សាំខាន់ ល់ការសទម្រមចបានទពញទលញនន

សិទធិ កុារ ក៏ ូចជាការប៉ាេះពាល់ ល់កាល ាំង្ពលកមា

ជំនាញនាទពលអនាគត និង្ធនធានមនុសេ ខ ល

កមព ុជាម្រតូវការទ ើមប៊ីសទម្រមចបាននូវទរលទៅ

ទស ាកិចច  និង្ការអភិវឌ្ឍទៅឆ្ន ាំ២០៣០។ ែណៈ

ខ លការចុេះទ ា្ េះចូលទរៀនសុទធកន ុង្ការអប់រាំបឋម

សិកាបានទកើនទ ើង្ព៊ី៨២ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ 

 ល់៩៧ភាគរយទៅឆ្ន ាំ២០២០។ អម្រតាបញ្ចប់មធយម

សិកាទាបគឺទៅ៤៥ភាគរយកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ខ ល



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី58 

ទាបជាង្មធយមភាគសម្រាប់ម្របទទសខ លាន

ចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប។   

ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ បានបង្ខកុំារ៨១០ ោន

នាក់ទចញព៊ីសាោទរៀនទៅទូទាាំង្ពិភពទោក។ 

កុារកមព ុជាកាំពុង្ម្របឈមមុែនឹង្ការពិត ូចរន ។ 

សាោទរៀនទាាំង្អស់កន ុង្ម្របទទសកមព ុជាចាំនួន

១៣៣០០ម្រតូវបានបិទចប់តាាំង្ព៊ីនលាទ៊ី ១៦ ខែម៊ីនា 

ខ លនាាំឱ្យកុារនិង្ម្រកុមម្រគួសារជាទម្រចើនខសែ ង្រក

ឱ្កាសសិកាព៊ីចាា យទ ើមប៊ីបនាការសិការបស់ពួក

ទគ។ យូន៊ីទស ែ  កាំពុង្ទធែើការោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធជាមួយ

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា (MoEYS) ទ ើមប៊ី

បទង្កើតសកមាភាពសិកាជាបនាបនាទ ប់ព៊ីកុារភាព

រ ូត ល់កម្រមិតបឋមសិកា មធយមសិកាទុតិយ

ភូមិ និង្មធយមសិកាទុតិយភូមិ។ ម្រទពយសកមានន

ការសិកាព៊ីចាា យ រួមទាាំង្វីទ អូ និង្ទមទរៀនទអ

 ិចម្រតូនិក កាំពុង្ម្រតូវបានចក់ផាយតាមរយៈម្របព័នធ

ផេពែផាយសង្គមទផេង្ៗ ទូរទសេន៍ និង្វិទយុ កន ុង្

ទរលបាំណង្ផេពែផាយទៅ ល់ម្រគប់ម្រគួសារកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជា។ អង្គការយូន៊ីទស ែ  ស ការ

ជាមួយអង្គការ CARE បានរាំម្រទ ល់ម្រកសួង្អប់រាំ 

យុវជន និង្ក៊ីឡា កន ុង្ការផលិតកមា វិធ៊ី វិទយុអប់រាំព ុ

ភាសា ខ លានប៊ីភាសា គឺ ទាំពួន ម្រគឹង្ និង្ ពូនង្ 

សម្រាប់កុារថ្នន ក់មទតាយយសិកា និង្បឋមសិកា 

(ថ្នន ក់ទ៊ី  ១-៣)។ 

កមា វិធ៊ី វិទយុអប់រាំព ុភាសា មិនម្រតឹមខតជួយទដាេះ

ម្រសាយតម្រមូវការសិការបស់កុារខ លងាយរង្

ទម្ររេះបាំផុតមួយចាំនួនកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាប៉ាុ ទណ្តា េះទទ 

ប៉ាុ ខនាកាំពុង្បាំទពញបខនាមទសវាសិកាព៊ីចាា យ ៏

សមបូរខបបទផេង្ទទៀត ខ លផាល់ទដាយម្រកសួង្

អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា ទដាយានការរាំម្រទព៊ីអង្គ

ការយូន៊ីទស ែ  តាមរយៈការទម្របើ ម្របាស់ ទវទិកាអន

ឡាញ និង្ទូរទសេន៍។ ជាលទធផល កុារជាទម្រចើន

ពាន់នាក់អាចបនាការសិកាបាន។ 

សម្រាប់កុារខ លានវ័យចាំណ្តស់ អង្គការយូន៊ី

ទស ែ  កាំពុង្ជួយ ល់ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា 

កន ុង្ការផលិតសាា រៈសិកាជាបនាបនាទ ប់ជាទម្រចើន 

រួមទាាំង្វីទ អូទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកចាំនួន៧០

សម្រាប់សិសេបឋមសិកា និង្វីទ អូសិកាចាំនួន

៦៣៣សម្រាប់សិសេអនុវិទាល័យ កន ុង្មុែវិជាជ សន ូល

ចាំនួនម្របាាំមួយ។ ទ ើមប៊ីធានាថ្នទមទរៀនតាមអុ៊ីនធឺណិ

តម្រតូវបានរួមបញ្ចូល វិទាសាា នជាតិសម្រាប់ការ

អប់រាំពិទសស (NISE) របស់កមព ុជាបានរួមបញ្ចូល

ភាសាសញ្ញា ទៅកន ុង្ទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកជាទម្រចើន 

ទដាយចប់ទផាើមព៊ីថ្នន ក់ទ៊ី៩ និង្ទ៊ី១២ ទ ើយពម្រងី្ក

 ល់ថ្នន ក់ទ៊ី៤-៦ ។ 

វាជាទរឿង្វិជជានខ លម្រកសួង្អប់រាំ បានបទង្កើត

សាំណុាំ ននទរលការណ៍ខណនាាំខ លបងាា ញព៊ីតួនាទ៊ី  

និង្ការទទួលែុសម្រតូវរបស់ម្រគូបទម្រង្ៀនទៅកន ុង្

តាំបន់ទនេះទៅ ំណ្តក់កាល ំបូង្ននជំងឺ្កូវី -១៩។ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា បានទ ល្ើយតបភាល មៗ 

តាមរយៈការទបើក ំទណើ រការកមា វិធ៊ីសិកាជាបនា

បនាទ ប់ និង្ការចូលរួមព៊ីម្រគូបទម្រង្ៀន។ ការសិកាព៊ី

ចាា យគឺជាកមា វិធ៊ីសិកា ៏សាំខាន់មួយកន ុង្ការទ ល្ើយ

តប។ តាមរយៈការខណនាាំសា៊ី ព៊ីការទរៀនព៊ីចាា យ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី58 

ទាបជាង្មធយមភាគសម្រាប់ម្របទទសខ លាន

ចាំណូលមធយមកម្រមិតទាប។   

ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ បានបង្ខកុំារ៨១០ ោន

នាក់ទចញព៊ីសាោទរៀនទៅទូទាាំង្ពិភពទោក។ 

កុារកមព ុជាកាំពុង្ម្របឈមមុែនឹង្ការពិត ូចរន ។ 

សាោទរៀនទាាំង្អស់កន ុង្ម្របទទសកមព ុជាចាំនួន

១៣៣០០ម្រតូវបានបិទចប់តាាំង្ព៊ីនលាទ៊ី ១៦ ខែម៊ីនា 

ខ លនាាំឱ្យកុារនិង្ម្រកុមម្រគួសារជាទម្រចើនខសែ ង្រក

ឱ្កាសសិកាព៊ីចាា យទ ើមប៊ីបនាការសិការបស់ពួក

ទគ។ យូន៊ីទស ែ  កាំពុង្ទធែើការោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធជាមួយ

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា (MoEYS) ទ ើមប៊ី

បទង្កើតសកមាភាពសិកាជាបនាបនាទ ប់ព៊ីកុារភាព

រ ូត ល់កម្រមិតបឋមសិកា មធយមសិកាទុតិយ

ភូមិ និង្មធយមសិកាទុតិយភូមិ។ ម្រទពយសកមានន

ការសិកាព៊ីចាា យ រួមទាាំង្វីទ អូ និង្ទមទរៀនទអ

 ិចម្រតូនិក កាំពុង្ម្រតូវបានចក់ផាយតាមរយៈម្របព័នធ

ផេពែផាយសង្គមទផេង្ៗ ទូរទសេន៍ និង្វិទយុ កន ុង្

ទរលបាំណង្ផេពែផាយទៅ ល់ម្រគប់ម្រគួសារកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជា។ អង្គការយូន៊ីទស ែ  ស ការ

ជាមួយអង្គការ CARE បានរាំម្រទ ល់ម្រកសួង្អប់រាំ 

យុវជន និង្ក៊ីឡា កន ុង្ការផលិតកមា វិធ៊ី វិទយុអប់រាំព ុ

ភាសា ខ លានប៊ីភាសា គឺ ទាំពួន ម្រគឹង្ និង្ ពូនង្ 

សម្រាប់កុារថ្នន ក់មទតាយយសិកា និង្បឋមសិកា 

(ថ្នន ក់ទ៊ី  ១-៣)។ 

កមា វិធ៊ី វិទយុអប់រាំព ុភាសា មិនម្រតឹមខតជួយទដាេះ

ម្រសាយតម្រមូវការសិការបស់កុារខ លងាយរង្

ទម្ររេះបាំផុតមួយចាំនួនកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាប៉ាុ ទណ្តា េះទទ 

ប៉ាុ ខនាកាំពុង្បាំទពញបខនាមទសវាសិកាព៊ីចាា យ ៏

សមបូរខបបទផេង្ទទៀត ខ លផាល់ទដាយម្រកសួង្

អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា ទដាយានការរាំម្រទព៊ីអង្គ

ការយូន៊ីទស ែ  តាមរយៈការទម្របើ ម្របាស់ ទវទិកាអន

ឡាញ និង្ទូរទសេន៍។ ជាលទធផល កុារជាទម្រចើន

ពាន់នាក់អាចបនាការសិកាបាន។ 

សម្រាប់កុារខ លានវ័យចាំណ្តស់ អង្គការយូន៊ី

ទស ែ  កាំពុង្ជួយ ល់ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា 

កន ុង្ការផលិតសាា រៈសិកាជាបនាបនាទ ប់ជាទម្រចើន 

រួមទាាំង្វីទ អូទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកចាំនួន៧០

សម្រាប់សិសេបឋមសិកា និង្វីទ អូសិកាចាំនួន

៦៣៣សម្រាប់សិសេអនុវិទាល័យ កន ុង្មុែវិជាជ សន ូល

ចាំនួនម្របាាំមួយ។ ទ ើមប៊ីធានាថ្នទមទរៀនតាមអុ៊ីនធឺណិ

តម្រតូវបានរួមបញ្ចូល វិទាសាា នជាតិសម្រាប់ការ

អប់រាំពិទសស (NISE) របស់កមព ុជាបានរួមបញ្ចូល

ភាសាសញ្ញា ទៅកន ុង្ទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកជាទម្រចើន 

ទដាយចប់ទផាើមព៊ីថ្នន ក់ទ៊ី៩ និង្ទ៊ី១២ ទ ើយពម្រងី្ក

 ល់ថ្នន ក់ទ៊ី៤-៦ ។ 

វាជាទរឿង្វិជជានខ លម្រកសួង្អប់រាំ បានបទង្កើត

សាំណុាំ ននទរលការណ៍ខណនាាំខ លបងាា ញព៊ីតួនាទ៊ី  

និង្ការទទួលែុសម្រតូវរបស់ម្រគូបទម្រង្ៀនទៅកន ុង្

តាំបន់ទនេះទៅ ំណ្តក់កាល ំបូង្ននជំងឺ្កូវី -១៩។ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា បានទ ល្ើយតបភាល មៗ 

តាមរយៈការទបើក ំទណើ រការកមា វិធ៊ីសិកាជាបនា

បនាទ ប់ និង្ការចូលរួមព៊ីម្រគូបទម្រង្ៀន។ ការសិកាព៊ី

ចាា យគឺជាកមា វិធ៊ីសិកា ៏សាំខាន់មួយកន ុង្ការទ ល្ើយ

តប។ តាមរយៈការខណនាាំសា៊ី ព៊ីការទរៀនព៊ីចាា យ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី59 

បញ្ជ៊ីទពញទលញននទវទិកា (ទាាំង្តាមអុ៊ីនធឺណិត និង្

ទូរទសេន៍) ការផាយ។  ំទណើ រការននកមា វិធ៊ី គឺ

បទង្កើតម្រកុមសិកាតាមអុ៊ីនធឺណិតជាមួយសិសេ និង្

ឪពុកាា យ ឬអនកខលទាាំ។ ការខណនាាំក៏ម្រតូវបានរួម

បញ្ចូលផង្ខ រនូវការផាល់នូវព័ត៌ានអាំព៊ីរទបៀប

ចូលទម្របើកមា វិធ៊ីសិកាបនា និង្ធានាថ្នសិសេអាច

ចូលទម្របើសាា រៈសិកា និង្ទសៀវទៅសិកាបខនាម

ទលើ ម្រកដាស។ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវវឌ្ឍនភាពននការ

សិកា និង្ការបទម្រង្ៀនម្របកបទដាយរលូន ជាមួយ

នឹង្លទធផលសិកាលអ  កមា វិធ៊ីសិកាជាបនា ទរល

ការណ៍ខណនាាំននការសិកាព៊ីចាា យម្រតូវបានបទង្កើត

ទ ើង្ ទ ើមប៊ីទធែើការចុេះសួរសុែទុកខ ល់ផទ េះ ទ ើមប៊ី

ជួយសម្រមួល និង្តាមដានសកមាភាពសិកាព៊ី

ចាា យ ខ លបញ្ញជ ក់បខនាមនូវតួនាទ៊ី របស់ម្រគូប

ទម្រង្ៀននិង្អនកជំនាញខផនកអប់រាំទផេង្ទទៀតកន ុង្ការ

រាំម្រទ ល់ការទរៀនព៊ីចាា យ។  

ម្រកុមការងារបទចចកទទសរួម(JTWG) សម្រាប់ការ

អប់រាំបានកាំណត់ និង្ឯកភាពទលើ ទរលបាំណង្ 

សកមាភាព និង្សូចនាករចាំនួនបួនសម្រាប់ខផនការ

ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩របស់ការអប់រាំទ ើមប៊ី

ទដាេះម្រសាយផលវិបាកចមបង្ននកូវី -១៩ទលើ ម្របព័នធ

សាោទរៀនកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោទរៀន និង្

បនាទ ប់ព៊ីការទបើកសាោទ ើង្វិញ។ ទរលបាំណង្

ទាាំង្ទនាេះរួមាន៖ 

(i)  ការបទម្រង្ៀន និង្ទរៀនព៊ីចាា យម្រតូវបាន ំទណើ រ

ការោ៉ា ង្លអ  និង្ានសុវតាិភាពសម្រាប់បុគគលិក

អប់រាំ និង្សិសេ។ 

(ii)  បុគគលិកអប់រាំ និង្សិសេអាចម្រត ប់មកសាា ប័

នអប់រាំវិញទដាយសុវតាិភាព 

(iii) ការបទម្រង្ៀន និង្ការទរៀនទៅកន ុង្បរិោកាស

សិកាខ លអាចសម្រមបែលួនបានម្រតូវបានផាល់

ជូនសម្រាប់បុគគលិក និង្សិសេ និង្ 

(iv) ម្របព័នធ MoEYS ទៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាម

ជាតិកាន់ខតរឹង្ាាំ និង្ទជាគជ័យ។ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា បានបទង្កើតយុទធសា

ស្រសា  ទដាយខផអកទលើ វិធ៊ីសាស្រសាចាំនួនព៊ីរ ទ ើមប៊ីធានា

បាននូវវិធានការសុវតាិភាពែពស់បាំផុត សាិ តទៅកន ុង្

សាោទរៀនរបស់ម្របទទសកមព ុជា ទ ើមប៊ីទបើក ំទណើ រ

ការទ ើង្វិញោ៉ា ង្ម្របុង្ម្របយ័តន។ ទាាំង្ទនេះរួមបញ្ចូល

ទាាំង្ការទបើកទ ើង្វិញខ លកាំពុង្ម្រតូវបានអនុវតាជា

ប៊ី ំណ្តក់កាលសម្រាប់សាា ប័នអប់រាំខ លបាំទពញ

តាមសា ង់្ដារសុវតាិភាពសុែភាព ៏តឹង្រឹង្បាំផុត។ 

ទលើសព៊ីទនេះ វិធ៊ីសាស្រសា សិកាចម្រមុេះបនាទដាយការ

រួមបញ្ចូលរន ននការសិកាកន ុង្ថ្នន ក់ និង្ព៊ីចាា យតាម

រយៈទវទិកាទអ ិចម្រតូនិក និង្ការសិកាទដាយែលួន

ឯង្ខ លរាំម្រទទដាយសនលឹកកិចចការបខនាម និង្

ទសៀវទៅសិកាសន ូលតាមការចាំបាច់។ ទ ើមប៊ីរាំម្រទ

 ល់កមា វិធ៊ីសិកាទាាំង្ព៊ីរទនេះ ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន 

និង្ក៊ីឡា ទៅនលាទ៊ី ៤ ខែស៊ីោ បានទចញផាយនូវ

ន៊ីតិវិធ៊ី ម្របតិបតាិតាមសា ង់្ដា(SOPs)។ សម្រាប់ការ

ទបើកសាោទរៀនទ ើង្វិញកន ុង្បរិបទននកូវី -១៩ 

ការខណនាាំ ចាប់ និង្បទបបញ្ាតាិ ។ ន៊ីតិវិធ៊ី ម្របតិបតាិ

តាមសា ង់្ដា ខណនាាំខផនកសាំខាន់ៗចាំនួនបួន - ការ

អភិវឌ្ឍម្រកបែ័ណឌ ចាប់និង្យនាការ ការទលើកកមពស់



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី60 

ទ ដាា រចនាសមព័នធសិកានិង្បរិសាា ន;ការចូលរួម

របស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធ និង្ទវទិការាយការណ៍។ ទាាំង្ទនេះ

រួមបញ្ចូលវិធានការសុែភាពខ លសាា ប័នអប់រាំទាាំង្

អស់ម្រតូវអនុវតាតាមសម្រាប់ម្របតិបតាិការសកមាភាព

បទម្រង្ៀន និង្ទរៀនរបស់ពួកទគ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវសា

ង់្ដារសុវតាិភាពម្របកបទដាយនិរនារភាពសម្រាប់

សិសេ ាតាបិតា ម្រគូបទម្រង្ៀន និង្បុគគលិកអប់រាំទាាំង្

អស់ទៅកន ុង្បរិបទននក៊ីវី -១៩ទនេះ។ 

កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់កកិិចចចចររាំាំពាពាររសសង្ង្គគមម៖៖ កិចចរាំពារសង្គម

ម្រតូវបានម្រគប ណា ប់ោ៉ា ង្លអ ទលើ វិស័យផល ូវការ 

ទពាលគឺកមាករទរាង្ចម្រក ស ម្ររសខ លបានចុេះ

បញ្ជ៊ី។ រដាា ភិបាលបានអនុវតាកមា វិធ៊ី ទផទរម្របាក់ខ ល

ម្រកុមម្រគួសារម្រក៊ីម្រកកម្រមិតទ៊ី១និង្ទ៊ី២ទទួលបានអតា

ម្របទោជន៍កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩

ទនេះ។ បញ្ញា ជនខ លានពិការភាពកាំពុង្ម្រតូវបានរ

ដាា ភិបាល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតសាា ប់ឮ។ 

តម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ជនខ លានពិការភាព

កាំពុង្្ន ល់២៥រាជធាន៊ីទែតា។ ទ ដាា រចនាស

មព័នធមូលដាា នធន់សម្រាប់ជនខ លានពិការភាព

ម្រតូវបានសាង្សង់្កាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ជាគាំនិតផា ួច

ទផាើមសាកលបង្ទៅកន ុង្ទែតាោ៉ា ង្ទោចណ្តស់

ចាំនួនបួនគឺទែតា ទសៀមរាប បាត់ ំបង្ ម្រកទចេះ និង្

កាំពង់្សពឺ ។ ទលខាធិការដាា នរាំពារសង្គមបាន

ទកៀរគរន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្តួអង្គទផេង្ទទៀតទ ើមប៊ី

ទធែើការទលើគទម្រាង្រាំពារសង្គមទៅកមព ុជា។ 

កមា វិធ៊ី  ILO Flagship Program បាននិង្កាំពុង្ជួយ

 ល់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាកន ុង្ ំណ្តក់កាលទ៊ី មួយ 

ជាមួយនឹង្សមិទធផលជាក់ខសា ង្ជាមូលដាា នទលើ

ម្រកបែ័ណឌ ចាប់ និង្សមតាភាពម្របតិបតាិការ។ ILO ក៏

ទទួលបានការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ (ទ៊ីភាន ក់ងារ UN, 

EU-SPS, AFD, ILO-Korea funding support, 

UNICEF, GIZ, Auchan Foundation “Weave Our 

Future”) ទ ើមប៊ីជំរុញឱ្យានការផ្ទល ស់បា ូរ ៏សាំខាន់

ខបបទនេះទៅកនងុ្គនលង្លាី ននការរាំពារសង្គមទៅកន ុង្ 

កមព ុជា។ អនុម្រកឹតយសា៊ី ព៊ីការបទង្កើតរបបធានារា៉ា ប់រង្

សុែភាពសង្គមរបស់ទបឡាជាតិរបបសនាិសុែ

សង្គម (ប.ស.ស) ម្រតូវបានអនុម័តទដាយនាយករ ា

មស្រនា៊ីកាលព៊ីខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ និង្ដាក់ឱ្យទម្របើ ម្របាស់

ជាផល ូវការទៅនលាទ៊ី ១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ទដាយបាន

ពិភាកាជាមួយតាំណ្តង្កមាករ និង្និទោជក។ 

បខនាមព៊ីទលើការធានារា៉ា ប់រង្សុែភាពអតា ម្របទោជន៍

ននការឈប់សម្រាកលាំខ ាតុភាព និង្ការឈឺក៏

ម្រតូវបានខណនាាំផង្ខ រ។ ម្រកបែ័ណឌ ជាតិរាំពារ

សង្គមឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២៥ ម្រតូវបានអនុម័តទដាយទ៊ី

សា៊ីការគណៈរ ាមស្រនា៊ីកាលព៊ីនលាទ៊ី២៤ ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ

២០១៧ និង្ដាក់ឱ្យ ំទណើ រការទដាយនាយករ ាមស្រនា៊ី

កន ុង្ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៧។  

អង្គការពលកមអនារជាតិ (ILO) បាននិង្កាំពុង្ផាល់

ការរាំម្រទខផនកបទចចកទទស រួមទាាំង្ការវាយតនមល

ទាក់ទង្នឹង្អភិបាលកិចច  និង្ទរលនទោបាយវិនិ

ទោគម្រពមទាាំង្ការផាល់ជំនួយខផនកចាប់ផង្ខ រ។ 

អង្គការ ILO បានទធែើការសទ ង់្មតិទូទាាំង្ម្របទទសទលើ

កមាកររួមទាាំង្ឧសា កមាខ លានអម្រតាទម្របវា៉ា

 ង់្មិនផល ូវការែពស់ ទ ើមប៊ីវាស់សទ ង់្ការយល់ ឹង្ និង្



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី60 

ទ ដាា រចនាសមព័នធសិកានិង្បរិសាា ន;ការចូលរួម

របស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធ និង្ទវទិការាយការណ៍។ ទាាំង្ទនេះ

រួមបញ្ចូលវិធានការសុែភាពខ លសាា ប័នអប់រាំទាាំង្

អស់ម្រតូវអនុវតាតាមសម្រាប់ម្របតិបតាិការសកមាភាព

បទម្រង្ៀន និង្ទរៀនរបស់ពួកទគ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវសា

ង់្ដារសុវតាិភាពម្របកបទដាយនិរនារភាពសម្រាប់

សិសេ ាតាបិតា ម្រគូបទម្រង្ៀន និង្បុគគលិកអប់រាំទាាំង្

អស់ទៅកន ុង្បរិបទននក៊ីវី -១៩ទនេះ។ 

កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់កកិិចចចចររាំាំពាពាររសសង្ង្គគមម៖៖ កិចចរាំពារសង្គម

ម្រតូវបានម្រគប ណា ប់ោ៉ា ង្លអ ទលើ វិស័យផល ូវការ 

ទពាលគឺកមាករទរាង្ចម្រក ស ម្ររសខ លបានចុេះ

បញ្ជ៊ី។ រដាា ភិបាលបានអនុវតាកមា វិធ៊ី ទផទរម្របាក់ខ ល

ម្រកុមម្រគួសារម្រក៊ីម្រកកម្រមិតទ៊ី១និង្ទ៊ី២ទទួលបានអតា

ម្របទោជន៍កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩

ទនេះ។ បញ្ញា ជនខ លានពិការភាពកាំពុង្ម្រតូវបានរ

ដាា ភិបាល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតសាា ប់ឮ។ 

តម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ជនខ លានពិការភាព

កាំពុង្្ន ល់២៥រាជធាន៊ីទែតា។ ទ ដាា រចនាស

មព័នធមូលដាា នធន់សម្រាប់ជនខ លានពិការភាព

ម្រតូវបានសាង្សង់្កាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្ជាគាំនិតផា ួច

ទផាើមសាកលបង្ទៅកន ុង្ទែតាោ៉ា ង្ទោចណ្តស់

ចាំនួនបួនគឺទែតា ទសៀមរាប បាត់ ំបង្ ម្រកទចេះ និង្

កាំពង់្សពឺ ។ ទលខាធិការដាា នរាំពារសង្គមបាន

ទកៀរគរន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង្តួអង្គទផេង្ទទៀតទ ើមប៊ី

ទធែើការទលើគទម្រាង្រាំពារសង្គមទៅកមព ុជា។ 

កមា វិធ៊ី  ILO Flagship Program បាននិង្កាំពុង្ជួយ

 ល់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាកន ុង្ ំណ្តក់កាលទ៊ី មួយ 

ជាមួយនឹង្សមិទធផលជាក់ខសា ង្ជាមូលដាា នទលើ

ម្រកបែ័ណឌ ចាប់ និង្សមតាភាពម្របតិបតាិការ។ ILO ក៏

ទទួលបានការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ (ទ៊ីភាន ក់ងារ UN, 

EU-SPS, AFD, ILO-Korea funding support, 

UNICEF, GIZ, Auchan Foundation “Weave Our 

Future”) ទ ើមប៊ីជំរុញឱ្យានការផ្ទល ស់បា ូរ ៏សាំខាន់

ខបបទនេះទៅកនងុ្គនលង្លាី ននការរាំពារសង្គមទៅកន ុង្ 

កមព ុជា។ អនុម្រកឹតយសា៊ី ព៊ីការបទង្កើតរបបធានារា៉ា ប់រង្

សុែភាពសង្គមរបស់ទបឡាជាតិរបបសនាិសុែ

សង្គម (ប.ស.ស) ម្រតូវបានអនុម័តទដាយនាយករ ា

មស្រនា៊ីកាលព៊ីខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ និង្ដាក់ឱ្យទម្របើ ម្របាស់

ជាផល ូវការទៅនលាទ៊ី ១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ទដាយបាន

ពិភាកាជាមួយតាំណ្តង្កមាករ និង្និទោជក។ 

បខនាមព៊ីទលើការធានារា៉ា ប់រង្សុែភាពអតា ម្របទោជន៍

ននការឈប់សម្រាកលាំខ ាតុភាព និង្ការឈឺក៏

ម្រតូវបានខណនាាំផង្ខ រ។ ម្រកបែ័ណឌ ជាតិរាំពារ

សង្គមឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២៥ ម្រតូវបានអនុម័តទដាយទ៊ី

សា៊ីការគណៈរ ាមស្រនា៊ីកាលព៊ីនលាទ៊ី២៤ ខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ

២០១៧ និង្ដាក់ឱ្យ ំទណើ រការទដាយនាយករ ាមស្រនា៊ី

កន ុង្ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៧។  

អង្គការពលកមអនារជាតិ (ILO) បាននិង្កាំពុង្ផាល់

ការរាំម្រទខផនកបទចចកទទស រួមទាាំង្ការវាយតនមល

ទាក់ទង្នឹង្អភិបាលកិចច  និង្ទរលនទោបាយវិនិ

ទោគម្រពមទាាំង្ការផាល់ជំនួយខផនកចាប់ផង្ខ រ។ 

អង្គការ ILO បានទធែើការសទ ង់្មតិទូទាាំង្ម្របទទសទលើ

កមាកររួមទាាំង្ឧសា កមាខ លានអម្រតាទម្របវា៉ា

 ង់្មិនផល ូវការែពស់ ទ ើមប៊ីវាស់សទ ង់្ការយល់ ឹង្ និង្

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី61 

អាកបបកិរិោទឆ្ព េះទៅរកការរាំពារសង្គម។ ខផអក

ទលើ ភ័សា ុតាង្ទនេះ រដាា ភិបាលបាននិង្កាំពុង្បទង្កើត

 ំទណ្តេះម្រសាយតាមតម្រមូវការ ទ ើមប៊ីពម្រងី្កជាបទណាើ

រៗនូវអតា ម្របទោជន៍ ប.ស.ស.ជ. ជំនួយរបស់អង្គ

ការ ILO បានចូលរួមចាំខណកកន ុង្ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់

សា៊ី ព៊ីរបបសនាិសុែសង្គម ខ លម្រតូវបានអនុម័

តទដាយម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមព ុជា ទៅនលាទ៊ី  5 ខែវិចឆិ

កា ឆ្ន ាំ 2019 ។ ចាប់លាី ទនេះម្រគប ណដ ប់ទលើ បុគគលិក

ខផនកសាធារណៈបុគគលខ លកាំណត់ទដាយបទ

បបញ្ាតាិ ននចាប់ការងារ រួមទាាំង្បុគគលិកបទម្រមើការ

ទលើអាកាស និង្ខ នសមុម្រទ។ ការ ឹកជញ្ជូននិង្អនក

បាំទរើកន ុង្ផទេះ; និង្ការងារទដាយែលួនឯង្ (មូលដាា ន

សា័ ម្រគចិតា ) ។ ជាង្ទនេះទៅទទៀត ILO បានផាល់ការប

ណា ុេះបណ្តា ល ល់រដាា ភិបាលសា៊ី ព៊ីការតាមដាន និង្

វាយតនមលសម្រាប់ការរាំពារសង្គមម្រសបតាមទរល

ទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពទ៊ី១៣(SDG 13) 

និង្កន ុង្ការផលិតឧបករណ៍ទាំនាក់ទាំនង្ ទ ើមប៊ីរាំម្រទ

 ល់យុទធនាការអប់រាំ និង្ការយល់ ឹង្សា៊ី ព៊ីការរាំពារ

សង្គម និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជាបនាបនាទ ប់ននខផនការ

ទាំទនើបកមារ ាបាលសម្រាប់ទបឡាជាតិរបបសនាិ

សុែសង្គម។សាខាធានារា៉ា ប់រង្សុែភាព ាតុភាព 

និង្ជំងឺ្របស់ទបឡាជាតិរបបសនាិសុែសង្គម ខ ល

បានចប់ទផាើមម្របតិបតាិការរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

បានពម្រងី្កការធានារា៉ា ប់រង្ ល់កមាករនិទោជិត

ចាំនួន ២,១ ោននាក់ទៅកន ុង្វិស័យឯកជនផល ូវការ

កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០២០។ការធានារា៉ា ប់រង្សម្រាប់វិស័យសា

ធារណៈម្រតូវបានដាក់ឱ្យ ំទណើ រការកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

និង្្ន ល់កមាករចាំនួន ៤២៨ ៥៨២ នាក់កន ុង្ឆ្ន ាំ 

២០២០។ 

  

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

ទៅកមព ុជា កុារជាង្៣ោននាក់បានឈប់ទរៀនទម្រចើន

ជាង្ឆ្ន ាំមុន ទដាយានរលកធាំៗចាំនួនព៊ីរននការបិទ

សាោទរៀនចប់តាាំង្ព៊ីខែម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ទដាយសារ

ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ ការបាត់បង់្ជាមធយម ជិត

១០% ននកុារខ លរាំពឹង្ថ្ន ការសិកាទពញមួយជីវិត

នឹង្មិនម្រតឹមខតបណ្តា លឱ្យបាត់បង់្ការសិកាគួរ

ឱ្យកត់សាគ ល់ប៉ាុ ទណ្តា េះទទ ប៉ាុ ខនាបានទធែើឱ្យកុារជា

ទម្រចើនម្របឈមនឹង្ោនិភ័យននការទបាេះបង់្ការសិកា

ទាាំង្ម្រសុង្8។ 

ទោង្តាមម្រកសួង្អប់រាំកន ុង្ឆ្ន ាំសិកា២០១៨-២០១៩ 

សិសេ២១០០០០នាក់បានសិកាទៅកន ុង្សាោឯកជន

ចាំនួន១២២២ ទបើទម្របៀបទធៀបទៅនឹង្សិសេសាធារ

ណៈចាំនួន៣.២ោននាក់។ ភាគទម្រចើនននសាោឯក

ជនចាំនួន១២២២ម្រតូវបានម្របមូលផា ុាំទៅកន ុង្តាំបន់ទ៊ី

ម្រកុង្ ានខតសិសេ៣៥៥១១នាក់ប៉ាុ ទណ្តា េះខ លរស់

ទៅកន ុង្តាំបន់ជនបទសិកាទៅសាោឯកជន។ ពាក់ក

ណ្តា លននសិសេខ លអាចចូលទរៀនតាមទអ ិចម្រតូ

និក ឬទរៀនទដាយែលួនឯង្ទៅផទេះចាំណ្តយទពលតិច

                                                            
8 កមព ុជា៖សទង្ខបែល៊ីៗ សា៊ី ព៊ីសុវតាិភាពជាតិ ម្រត ប់ទៅសាោទរៀន  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី62 

ជាង្១០ទា៉ា ង្កន ុង្មួយសបាា  ៍ទ ើមប៊ីសិកា ខ លទសាើ

នឹង្ម្របខ លពាក់កណ្តា លននទា៉ា ង្ធមាតារបស់ពួក

ទគខ លកាំពុង្សិកាទៅកន ុង្ថ្នន ក់ទរៀន។   

ជំងឺ្រាតតាតទនេះក៏បានជេះឥទធិ ពល ល់

សិសានុសិសេខ លានពិការភាពកន ុង្ការទទួលបាន

ការអប់រាំទសាើ ៗរន  ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ី ជំនួយ និង្ស

ាា រៈបរិកាខ រទផេង្ៗទៅផទេះ។ 

ការវាយតនមលតម្រមូវការអប់រាំបានរកទឃើញថ្ន ម្រគូ

បទម្រង្ៀនម្រតឹមខត៣៩% បានរាយការណ៍ថ្នានការ

ទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត និង្ ៣៤% ទម្របើ កុាំពយទ័ូរ/ទលទបល

ត។ 

កុារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និង្ែែេះខាតទម្រចើនបាំផុត រួម

ទាាំង្កុារមកព៊ីម្រគួសារម្រក៊ីម្រក ស គមន៍ដាច់

ម្រសោល និង្  

កុារពិការ គឺានោនិភ័យបាំផុតននការបាត់បង់្ការ

សិកាកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោទរៀន ទ ើយមិនម្រត

 ប់ទៅថ្នន ក់ទរៀនវិញបនាទ ប់ព៊ីពួកទគទបើកទ ើង្វិញ។ 

វឌ្ឍនភាព ៏សាំខាន់ទលើ ទរលនទោបាយរាំម្រទអនកម្រក 

ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ការរាំពារសង្គមគឺសាិ តទៅទលើ

ទលបឿនយឺត ូចែយង្។  

 

២.២.៤ ពិពិធករមនសដឋកិច្ច 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ

កាការរខខកកលលមមអអ ម្រម្របបពព័័ននធធភភសសាា ុភុាភាររ  ននិិង្ង្កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់កាការរ

  ឹឹកកជជញ្ញ្ជជ ូនូន  ននិិង្ង្ថ្នថ្នមមពពលល៖៖ បទង្កើនលវិកា (ម្របខ ល 

៤៤.៤%) សម្រាប់ការវិនិទោគសាធារណៈ ខ លជា

ភាពវិជជានកន ុង្ការជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដាា នទស ា

កិចច។ កមច៊ី ក៏ម្រតូវបានទគវិនិទោគកន ុង្ការទលើក

កមពស់ការអភិវឌ្ឍទ ដាា រចនាសមព័នធសាធារណៈ 

 ូចជាការផគត់ផគ ង់្ទឹក បណ្តា ញអគគិសន៊ី ផល ូវលនល់ 

សាព ន ម្របព័នធធារាសាស្រសា  និង្ទផេង្ៗទទៀត។ 

រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានសទម្រមចពនារទពល

សាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទៅតាម ង្ទទនលទមគង្គ 

រ ូត ល់ឆ្ន ាំ២០៣០ ខ លជាជំោនវិជជានសម្រាប់

ជីវិតសតែ  ធនធានមចឆជាតិ ធនធានធមាជាតិននទទនល

ទមគង្គ និង្ម្របជាជនរាប់ោននាក់ខ លពឹង្ខផអកទលើ

វា . ស គមន៍ខ លពឹង្ខផអកទលើទទនលទមគង្គ

សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកទគ នឹង្បនាម្របកបរបរ

ចិញ្ចឹមជីវិតបានយូរ ជាជាង្ផ្ទល ស់ទៅរស់ទៅតាំបន់លាី  

និង្ផ្ទល ស់បា ូរជីវភាពរបស់ពួកទគ  ូចខ លពួកទគ

បានទឃើញនាទពលកនលង្មក ជាមួយនឹង្បទ

ពិទសាធន៍ននការសាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី។ រ ាបា

លទែតាសទឹ ង្ខម្រតង្បានទទួលយកសាំទណើ របស់ស 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី62 

ជាង្១០ទា៉ា ង្កន ុង្មួយសបាា  ៍ទ ើមប៊ីសិកា ខ លទសាើ

នឹង្ម្របខ លពាក់កណ្តា លននទា៉ា ង្ធមាតារបស់ពួក

ទគខ លកាំពុង្សិកាទៅកន ុង្ថ្នន ក់ទរៀន។   

ជំងឺ្រាតតាតទនេះក៏បានជេះឥទធិ ពល ល់

សិសានុសិសេខ លានពិការភាពកន ុង្ការទទួលបាន

ការអប់រាំទសាើ ៗរន  ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ី ជំនួយ និង្ស

ាា រៈបរិកាខ រទផេង្ៗទៅផទេះ។ 

ការវាយតនមលតម្រមូវការអប់រាំបានរកទឃើញថ្ន ម្រគូ

បទម្រង្ៀនម្រតឹមខត៣៩% បានរាយការណ៍ថ្នានការ

ទម្របើ ម្របាស់អុ៊ីនធឺណិត និង្ ៣៤% ទម្របើ កុាំពយទ័ូរ/ទលទបល

ត។ 

កុារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និង្ែែេះខាតទម្រចើនបាំផុត រួម

ទាាំង្កុារមកព៊ីម្រគួសារម្រក៊ីម្រក ស គមន៍ដាច់

ម្រសោល និង្  

កុារពិការ គឺានោនិភ័យបាំផុតននការបាត់បង់្ការ

សិកាកន ុង្អាំ ុង្ទពលបិទសាោទរៀន ទ ើយមិនម្រត

 ប់ទៅថ្នន ក់ទរៀនវិញបនាទ ប់ព៊ីពួកទគទបើកទ ើង្វិញ។ 

វឌ្ឍនភាព ៏សាំខាន់ទលើ ទរលនទោបាយរាំម្រទអនកម្រក 

ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ការរាំពារសង្គមគឺសាិ តទៅទលើ

ទលបឿនយឺត ូចែយង្។  

 

២.២.៤ ពិពិធករមនសដឋកិច្ច 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ

កាការរខខកកលលមមអអ ម្រម្របបពព័័ននធធភភសសាា ុភុាភាររ  ននិិង្ង្កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់កាការរ

  ឹឹកកជជញ្ញ្ជជ ូនូន  ននិិង្ង្ថ្នថ្នមមពពលល៖៖ បទង្កើនលវិកា (ម្របខ ល 

៤៤.៤%) សម្រាប់ការវិនិទោគសាធារណៈ ខ លជា

ភាពវិជជានកន ុង្ការជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដាា នទស ា

កិចច។ កមច៊ី ក៏ម្រតូវបានទគវិនិទោគកន ុង្ការទលើក

កមពស់ការអភិវឌ្ឍទ ដាា រចនាសមព័នធសាធារណៈ 

 ូចជាការផគត់ផគ ង់្ទឹក បណ្តា ញអគគិសន៊ី ផល ូវលនល់ 

សាព ន ម្របព័នធធារាសាស្រសា  និង្ទផេង្ៗទទៀត។ 

រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា បានសទម្រមចពនារទពល

សាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទៅតាម ង្ទទនលទមគង្គ 

រ ូត ល់ឆ្ន ាំ២០៣០ ខ លជាជំោនវិជជានសម្រាប់

ជីវិតសតែ  ធនធានមចឆជាតិ ធនធានធមាជាតិននទទនល

ទមគង្គ និង្ម្របជាជនរាប់ោននាក់ខ លពឹង្ខផអកទលើ

វា . ស គមន៍ខ លពឹង្ខផអកទលើទទនលទមគង្គ

សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកទគ នឹង្បនាម្របកបរបរ

ចិញ្ចឹមជីវិតបានយូរ ជាជាង្ផ្ទល ស់ទៅរស់ទៅតាំបន់លាី  

និង្ផ្ទល ស់បា ូរជីវភាពរបស់ពួកទគ  ូចខ លពួកទគ

បានទឃើញនាទពលកនលង្មក ជាមួយនឹង្បទ

ពិទសាធន៍ននការសាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី។ រ ាបា

លទែតាសទឹ ង្ខម្រតង្បានទទួលយកសាំទណើ របស់ស 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី63 

គមន៍ខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ទដាយទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី

ទសសានទម្រកាម២ ទ ើមប៊ីបទង្កើតភូមិរ ាបាលខកបរ

ភូមិលិចទឹក (ភូមិកាលរាសចស់) ទ ើយបាន

ទ ល្ើយតបទដាយផាល់ទ ដាា រចនាសមព័នធរូបវនា ល់

ស គមន៍មូលដាា ន។ 

សូមអបអរសាទរ ល់គណៈកាា ធិការជាតិទទនលទម

គង្គកមព ុជា (CNMC) ខ លបានទបើកកខនលង្បខនាម

ទទៀតទ ើមប៊ីឱ្យអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍

មូលដាា នចូលរួមកន ុង្ ំទណើ រការពិទម្ររេះទោបល់

ទលើការអភិវឌ្ឍន៍អាង្ទទនលទមគង្គ ជាពិទសសទលើ

សាំទណើ គទម្រាង្។ ការសាង្សង់្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី

ទៅម្របទទសឡាវ និង្ការពិទម្ររេះទោបល់ជាមួយ

សង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍មូលដាា នរួមបញ្ចូលទៅ

កន ុង្របាយការណ៍របស់ CNMC ទៅកាន់សមភាគ៊ី

ឡាវកន ុង្ម្រកបែ័ណឌ ននគណៈកមាការទទនលទមគង្គ។ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលានទសចកា៊ីទសាមនសេរ៊ីក

រាយកន ុង្ការទបើកចាំ រកន ុង្ការចូលរួមកន ុង្ការ

ពិទម្ររេះទោបល់ទាាំង្អស់ទនេះកន ុង្ម្រកបែ័ណឌ ននការ

អភិវឌ្ឍន៍ម្របកបទដាយនិរនារភាពននអាង្ទទនលទមគ

ង្គ។ 

សូមអបអរសាទរចាំទពាេះរាជរដាា ភិបាលកមព ុជា 

ខ លទផ្ទា តជាអាទិភាពទលើការបទង្កើនការផលិត

ថ្នមពលសាអ ត និង្កទកើតទ ើង្វិញ (ថ្នមពលពនលឺ

ម្រពេះអាទិតយ) ទ ើមប៊ីផគ ត់ផគ ង់្តម្រមូវការកន ុង្ម្រសុក។ កន ុង្

រយៈទពលប៉ាុនាា នឆ្ន ាំចុង្ទម្រកាយទនេះ ទយើ ង្ទឃើញថ្នរ

ដាា ភិបាលបានអនុម័តគទម្រាង្ថ្នមពលពនលឺម្រពេះ

អាទិតយមួយចាំនួន ខ លគទម្រាង្ែលេះម្រតូវបានដាក់ឱ្យ

 ំទណើ រការរួចទ ើយ ជាខផនកមួយននកិចច ែិតែាំម្របឹង្

ខម្របង្ទ ើមប៊ីបទង្កើនផលិតកមាថ្នមពលព៊ីម្របភពទនេះ

ឱ្យទលើសព៊ី ៤០០ទមោគ វា៉ា ត់កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២៣។ 

កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ ននការធានានិរនារភាពបរិសាា ន និង្ការ

ទម្រតៀមលកខណៈបខម្រមបម្រមួលអាកាសធាតុ ទរល

នទោបាយសាំខាន់ៗសម្រាប់ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ គឺបនា

ទលើកទឹកចិតា  និង្បទង្កើនការវិនិទោគទលើថ្នមពល

សាអ ត និង្អាចទកើតទ ើង្វិញ ជាពិទសសថ្នមពល

ពនលឺម្រពេះអាទិតយខ លនឹង្កាត់បនាយការផលិត

ថ្នមពលព៊ីម្របភពមិនសាអ ត ទ ើមប៊ីធានាសនាិសុែ

ថ្នមពលរយៈទពលខវង្។ ទ ើមប៊ីសទម្រមចបាននូវ

ទរលនទោបាយទនេះ ម្រកសួង្បរិសាា ន និង្ម្រកុម

ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍ទដាយច៊ីរភាព បានដាក់ទចញនូវ

សកមាភាពអនុវតា   ូចជាការពម្រងឹ្ង្ និង្ខកលមអ

ទរលនទោបាយ និង្បទបបញ្ាតាិ  ទ ើមប៊ីបទង្កើនការ

រួមចាំខណកននថ្នមពលកទកើតទ ើង្វិញចាំទពាេះ

ថ្នមពលរួមបញ្ចូលរន  និង្ម្របសិទធភាពថ្នមពល

របស់កមព ុជា។ 

 

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ  

តាមរយៈបទពិទសាធន៍កន ុង្ការចូលរួមកន ុង្ ំទណើ រការ

ពិទម្ររេះទោបល់ទលើសាំទណើ គទម្រាង្វារ៊ីអគគិសន៊ីទៅ

ការបងាា ញព័ត៌ានសា៊ី ព៊ីការអភិវឌ្ឍន៍អាង្ទទនលទមគង្គ

ទៅានកម្រមិតទៅទ ើយ ឧ. ព័ត៌ានផលប៉ាេះពាល់ទលើ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី64 

ម្របទទសឡាវ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានរកទឃើញថ្ន

ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា ន ល្ង្ខ នទដាយ

ាច ស់គទម្រាង្ានព័ត៌ានមិនទពញទលញ មិនម្រតឹម

ម្រតូវ និង្មិនម្រគប់ម្ររន់ខ លអាចឱ្យអនកចូលរួមផាល់

គាំនិតជាក់ោក់ទដាយការចូលរួមម្របកបទដាយអតា

ន័យទៅកន ុង្ ំទណើ រការពិទម្ររេះទោបល់។ 

មចឆជាតិ តាំបន់ទទនលទមគង្គលិចទឹកកន ុង្រ ូវវសា  ី

លាប់ ជាពិទសសរបាយការណ៍ម្រតួតពិនិតយរួមសា៊ី ព៊ី

ផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នទម្រកាយម្របតិបតាិការរបស់ ទាំនប់

វារ៊ីអគគិសន៊ី។ល។ 

 

ទាំនង្ជាមិនានការទបើកចាំ រសម្រាប់ការចូលរួមព៊ី

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍មូលដាា នកន ុង្ការ

ម្រតួតពិនិតយផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នទទបនាទ ប់ព៊ីការ

អភិវឌ្ឍទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី ឧ. ការចូលរួមកនងុ្ការម្រតួត

ពិនិតយផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នននទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី ន

សា ុង្។ 

ម្រកសួង្បរិសាា ន ទាំនង្ជាមិនានយនាការ និង្

ឧបករណ៍ជាក់ោក់ ទ ើមប៊ីតាមដានផលប៉ាេះពាល់

សង្គម និង្បរិសាា នននទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទនាេះទទ។ 

 

២.៤.៥ ការអភិវឌ្ឍម្បកបនោយច្ីរភាព ្ិងបរិយាប័្ន 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា   ននិិង្ង្អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ជជននបបទទ

៖៖ការអនុវតា របស់កសិករទលើបទចចក ទទសកសិកមា  

និង្ការនចន ម្របឌិ្ត (ការទម្របើ ម្របាស់ជីទដាយខផអកទលើ

ា៉ា សុ៊ី ន)ទសទើ រខត(៩៣.៦%) បានបាំទពញតាមទរល

ទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩(ឬបានទម្ររង្ទុក៥% ទធៀបនឹង្ 

៤.៤% ទធៀបនឹង្សូចនាករទរលទៅខផនការ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  ។ កន ុង្្ាសទ៊ី មួយននឆ្ន ាំ

២០២០ ានកសិករម្របាណជា៦៣%បានអនុវតា

បទចចកទទសកសិកមា  និង្ការនចន ម្របឌិ្តខ លទលើស

ព៊ីសូចនាករទរលទៅននខផនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័

យកសិកមា (៥៧%) ។ កសិករាននិនាន ការលអកន ុង្ការ

ទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិកមាទាំទនើបទ ើមប៊ីបទង្កើន

ផលិតកមារបស់ពួកទគ។ ការយល់ ឹង្របស់កសិករ

ទលើការទម្របើ ម្របាស់ជី និង្ថ្នន ាំសាល ប់សតែលអិតាន

និនាន ការទកើនទ ើង្។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ ចាំទណេះ ឹង្

បទចចកទទសទាំនង្ជាទកើនទ ើង្កន ុង្ចាំទណ្តមស 

គមន៍កសិករ។ កសិករម្រតូវបានប៉ាេះពាល់នឹង្ការដាាំ

 ុេះ ំណ្តាំរបស់ពួកទគខ លធន់នឹង្ការខម្របម្របួល

អាកាសធាតុ។ 

រាជរដាា ភិបាលបានសាង្សង់្ម្របព័នធធារាសាស្រសាខាន ត

ធាំ និង្មធយម ជាមួយនឹង្កមច៊ី  និង្ជំនួយឥតសាំណង្ព៊ី



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី64 

ម្របទទសឡាវ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានរកទឃើញថ្ន

ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា ន ល្ង្ខ នទដាយ

ាច ស់គទម្រាង្ានព័ត៌ានមិនទពញទលញ មិនម្រតឹម

ម្រតូវ និង្មិនម្រគប់ម្ររន់ខ លអាចឱ្យអនកចូលរួមផាល់

គាំនិតជាក់ោក់ទដាយការចូលរួមម្របកបទដាយអតា

ន័យទៅកន ុង្ ំទណើ រការពិទម្ររេះទោបល់។ 

មចឆជាតិ តាំបន់ទទនលទមគង្គលិចទឹកកន ុង្រ ូវវសា  ី

លាប់ ជាពិទសសរបាយការណ៍ម្រតួតពិនិតយរួមសា៊ី ព៊ី

ផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នទម្រកាយម្របតិបតាិការរបស់ ទាំនប់

វារ៊ីអគគិសន៊ី។ល។ 

 

ទាំនង្ជាមិនានការទបើកចាំ រសម្រាប់ការចូលរួមព៊ី

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍មូលដាា នកន ុង្ការ

ម្រតួតពិនិតយផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នទទបនាទ ប់ព៊ីការ

អភិវឌ្ឍទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី ឧ. ការចូលរួមកនងុ្ការម្រតួត

ពិនិតយផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នននទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី ន

សា ុង្។ 

ម្រកសួង្បរិសាា ន ទាំនង្ជាមិនានយនាការ និង្

ឧបករណ៍ជាក់ោក់ ទ ើមប៊ីតាមដានផលប៉ាេះពាល់

សង្គម និង្បរិសាា នននទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទនាេះទទ។ 

 

២.៤.៥ ការអភិវឌ្ឍម្បកបនោយច្ីរភាព ្ិងបរិយាប័្ន 

 

សសមមិិទទធធផផលលសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

កាការរទទលលើើកកកកមមពពសស់់វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា   ននិិង្ង្អអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍ជជននបបទទ

៖៖ការអនុវតា របស់កសិករទលើបទចចក ទទសកសិកមា  

និង្ការនចន ម្របឌិ្ត (ការទម្របើ ម្របាស់ជីទដាយខផអកទលើ

ា៉ា សុ៊ី ន)ទសទើ រខត(៩៣.៦%) បានបាំទពញតាមទរល

ទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ២០១៩(ឬបានទម្ររង្ទុក៥% ទធៀបនឹង្ 

៤.៤% ទធៀបនឹង្សូចនាករទរលទៅខផនការ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមា  ។ កន ុង្្ាសទ៊ី មួយននឆ្ន ាំ

២០២០ ានកសិករម្របាណជា៦៣%បានអនុវតា

បទចចកទទសកសិកមា  និង្ការនចន ម្របឌិ្តខ លទលើស

ព៊ីសូចនាករទរលទៅននខផនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័

យកសិកមា (៥៧%) ។ កសិករាននិនាន ការលអកន ុង្ការ

ទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិកមាទាំទនើបទ ើមប៊ីបទង្កើន

ផលិតកមារបស់ពួកទគ។ ការយល់ ឹង្របស់កសិករ

ទលើការទម្របើ ម្របាស់ជី និង្ថ្នន ាំសាល ប់សតែលអិតាន

និនាន ការទកើនទ ើង្។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ ចាំទណេះ ឹង្

បទចចកទទសទាំនង្ជាទកើនទ ើង្កន ុង្ចាំទណ្តមស 

គមន៍កសិករ។ កសិករម្រតូវបានប៉ាេះពាល់នឹង្ការដាាំ

 ុេះ ំណ្តាំរបស់ពួកទគខ លធន់នឹង្ការខម្របម្របួល

អាកាសធាតុ។ 

រាជរដាា ភិបាលបានសាង្សង់្ម្របព័នធធារាសាស្រសាខាន ត

ធាំ និង្មធយម ជាមួយនឹង្កមច៊ី  និង្ជំនួយឥតសាំណង្ព៊ី

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី65 

ន គូអភិវឌ្ឍន៍។ ក៏ានម្របព័នធធារាសាស្រសា ខ លម្រតូវ

បានសាង្សង់្ទ ើង្ទដាយានការជួយទម្រជាមខម្រជង្ 

និង្ស ការព៊ីម្រកុម  ុនចិនផង្ខ រ។ ចាំណុចវិជជាន

មួយគឺថ្ន ទរលនទោបាយរបស់រដាា ភិបាលបាន

ចូលជាធរាន ទ ើយន គូអភិវឌ្ឍន៍បានទបាជាា ចិតា

កន ុង្ការទលើកកមពស់ការ 

អភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាព ជាពិទសសកន ុង្ការ

ម្រគប់ម្រគង្ម្របព័នធធារាសាស្រសា។ានគទម្រាង្ជាទម្រចើន

ខ លវិនិទោគទលើ វិស័យកសិកមា។ ផលិតកមា

កសិកមាានការទកើនទ ើង្ ជាពិទសសផលិតផល

សរ៊ីរាង្គ។អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលក៏ទមើលទឃើញថ្នាន

ការទកើនទ ើង្គួរឱ្យកត់សាគ ល់ននការនាាំទចញកសិ

ផលម្រសបជាមួយនឹង្រយការណ៍របស់ MAFF ខ ល

បងាា ញថ្នម្របទទសទនេះបាននាាំទចញកសិផលទផេង្ៗ

រន ទៅកាន់ម្របទទសចាំនួន៥៦ជាពិទសសម្រសូវអង្ករ 

(របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៩ របស់ MAFF)។ 

បរិាណផលិតផលកសិកមាខ លបាននាាំទចញាន

 ល់ទៅ៦.៩ោនទតាន ទលើសព៊ីទរលទៅរបស់សូ

ចនាករ ៥,៨៧ ោនទតានកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៩ (១.០៣ 

ោនទតាន ឬទសាើ នឹង្ ១៨%)។ ទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ម្របទទសទនេះផលិតបាន ៣២.៦៩ ោនទតាននន

ផលិតផលកសិកមាទផេង្ៗរន  ឬទសាើ នឹង្ 

១០៣,៨៤% ននទរលទៅកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០២០ (៣១,៤៨ 

ោនទតាន)។  ូទចន េះានម្របខ ល១.២១ោនទតាន

ទម្រចើនជាង្សូចនាករទរលទៅ។ 

កាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្ម្រម្របបកកបបទទដាដាយយននិិររននាាររភាភាពពននននធធននធាធាននធធមមាា

ជាជាតតិិ  ននិិង្ង្វវបបបបធធមម៌៌៖៖ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា ពទនលឿនកិចច

ម្រពមទម្រពៀង្រ ា -ស គមន៍ ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្នម្រពទឈើ

ស គមន៍/តាំបន់ការពារស គមន៍ (អាណតាិ១៥

ឆ្ន ាំ)។រាជរដាា ភិបាលបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្បទង្កើត និង្

ពម្រងី្កនម្រពស គមន៍/តាំបន់ការពារ ទ ើមប៊ីកាត់

បនាយការកាប់បាំផ្ទល ញនម្រពទឈើ។ ស គមន៍ចូលរួម

ការពារ (ទ ើរលាតជាម្របចាំ) ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការ

កាប់បាំផ្ទល ញនម្រពទឈើ។ជំទនឿខ លបានកាំណត់ោ៉ា ង្

ចាស់នននម្រពទឈើស គមន៍នឹង្នាាំទៅរកការអភិ

រកេនម្រពទឈើ ៏លអ  ទ ើយវាចាស់ណ្តស់កន ុង្ការ

ទមើលទឃើញព៊ីវឌ្ឍនភាពទលើវាទៅកន ុង្កម្រមិតស 

គមន៍។ ទគទមើលទឃើញថ្ន កិចចស ម្របតិបតាិការ

រវាង្អាជាា ធរ មស្រនា៊ីជំនាញ និង្ស គមន៍បានទធែើ

សកមាភាពលាតនម្រពទឈើ  និង្អនារាគមន៍បទទលាើស

នម្រពទឈើទៅតាំបន់មួយចាំនួន។ អាជាា ធរទធែើសា រ

ណកមាខផនការសកមាភាពស គមន៍ទដាយម្របុង្

ម្របយ័តន ទៅកន ុង្ខផនការវិនិទោគឃុាំសងាក ត់ (CIP) 

ទ ើយបានអទញ្ជើញតាំណ្តង្ស គមន៍មកកិចច ម្របជំុ

ម្របចាំខែរបស់ម្រកុមម្របឹកាឃុាំសងាក ត់ (CC) ទ ើមប៊ី

ទដាេះម្រសាយបញ្ញា  និង្តម្រមូវការរបស់ពួកទគ។ ការ

ទផទរសិទធិ  និង្ទាំនួលែុសម្រតូវម្រគប់ម្រគង្ព៊ីថ្នន ក់ជាតិមក

ម្រកុមម្របឹកាឃុាំសងាក ត់ ទ ើមប៊ីអភិវឌ្ឍន៍មូលដាា ន 

ខ លជាឱ្កាស ៏លអសម្រាប់ការខបង្ខចកលវិកា

ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ធនធានធមាជាតិ។ 

វាជាការកត់សាគ ល់ ៏ានតនមលខ លន គូអភិវឌ្ឍន៍

ានការយកចិតា ទុកដាក់កន ុង្ការរាំម្រទគាំនិតផា ួចទផាើ

មស គមន៍សា៊ី ព៊ីការការពារធនធានធមាជាតិ។ វិស័

យឯកជនផាល់ធនធាន ល់ស គមន៍សម្រាប់ការ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី66 

ការពារនម្រពទឈើ  និង្បទង្កើតទ៊ីផារសម្រាប់

ផលិតផលនម្រពទឈើមិនខមនទឈើ។ នម្រពស គមន៍

មួយចាំនួន (CF)/តាំបន់ការពារស គមន៍ (CPA) 

ានម្របាក់ចាំណូលព៊ីតាំបន់ទទសចរណ៍ធមាជាតិ

សម្រាប់ខផនការការពារនម្រពទឈើ។ CF/CPAs អាច

នរអងាគ សម្របាក់តាមរយៈការនរអងាគ សម្របាក់ ម្រកុម

សនេាំ និង្ម្របាក់ចាំណូលទផេង្ទទៀត (ចាំការរួមរន ។

ល។)។ ស គមន៍បទង្កើនចាំទណេះ ឹង្ និង្សមតាភាព

កន ុង្ការ ឹកនាាំ និង្សរទសរសាំទណើ គទម្រាង្ ទ ើមប៊ីនរ

អងាគ សលវិកាព៊ីម្របភពទផេង្ៗ ទ ើមប៊ីរាំម្រទសកមាភាព

ការងារ។ ការចូលរួមរបស់ស្រសា៊ី កន ុង្ការការពារនម្រព

ទឈើ  (ស្រសា៊ី ទៅកន ុង្គណៈកាា ធិការស គមន៍ និង្

ម្រកុមតូច/ការសនេាំផលិតកមា ) កាំពុង្ទកើនទ ើង្។ 

កាការរធាធានានាននូូវវននិិររននាាររភាភាពពបបររិិសាសាាា នន  ននិិង្ង្កាការរទទ្្លលើើយយតតបបជាជា

មមុុននចចាំាំទទពាពាេះេះកាការរខខម្រម្របបម្រម្របបួួលលអាអាកាកាសសធាធាតតុុ៖៖ ម្រកសួង្បរិសាា

នពម្រងី្កតាំបន់ការពារបរិសាា ន ខ លានតាំបន់នម្រព

សម្រាប់លក់កាបូន។ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ី

ផេពែផាយោ៉ា ង្ទូលាំទូោយអាំព៊ីបញ្ញា ការម្រគប់ម្រគង្

កាកសាំណល់តាមកខនលង្ខ លានជាក់ខសា ង្ ។ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា និង្ម្រកសួង្បរិសាា ន 

បានរួមរន បទង្កើត និង្ពម្រងី្កសាោទរៀនខ លមិនប៉ាេះ

ពាល់ ល់បរិសាា ន ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីប

រិសាា នកន ុង្ចាំទណ្តមកុារទៅសាោ។ ានការរ៊ីកចាំ

ទរើនគួរឱ្យកត់សាគ ល់ទលើការបណា ុេះកូនទឈើទៅកន ុង្

ថ្នន លបណា ុេះកូនទឈើ  និង្ផទេះទ ើមប៊ីផាល់ការខចក

ចយពាណិជជកមាទៅកន ុង្ស គមន៍។ 

ចាំនួនម្រគួសារខ លបានទម្របើ ម្របាស់ថ្នមពលពនលឺម្រពេះ

អាទិតយាននិនាន ការទកើនទ ើង្ ែណៈខ លទ៊ីផារ

ថ្នមពលពនលឺម្រពេះអាទិតយក៏ម្រតូវបានទលើកទឹកចិតា

ទដាយរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាផង្ខ រ។ យនាការកាត់

បនាយទម្ររេះម នារាយ និង្ខចករាំខលកព័ត៌ានអាំព៊ី

ការទម្រតៀមទរៀបចាំទម្ររេះម នារាយ ម្រតូវបានដាក់ឱ្យ

 ំទណើ រការទាាំង្ថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។  

 

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា៖៖   

• គទម្រាង្ម្របព័នធធារាសាស្រសាភាគទម្រចើនខ លសាង្សង់្ទម្រកាមជំនួយ ឬកមច៊ី មិនទាន់បានបញ្ចប់ទទ។ 

ទិ ាភាពននការម្រគប់ម្រគង្ននភាពធន់នឹង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុមិនម្រតូវបានម្របកាសជាម្របព័នធទទ។ 

ានការែែេះខាតការកាំណត់អាទិភាពចាស់ោស់ននការអភិវឌ្ឍន៍ម្របភពទឹក ទ ើមប៊ីទធែើការទ ល្ើយតប

ម្របកបទដាយម្របសិទធភាពចាំទពាេះអាទិភាពកសិកមា។ តួនាទ៊ីសម្រមបសម្រមួលទៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិក៏ម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នមិនសូវានម្របសិទធភាពកន ុង្ការបទង្កើនការទម្របើ ម្របាស់ទឹក

សម្រាប់ផលិតកមាកសិកមា។  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី66 

ការពារនម្រពទឈើ  និង្បទង្កើតទ៊ីផារសម្រាប់

ផលិតផលនម្រពទឈើមិនខមនទឈើ។ នម្រពស គមន៍

មួយចាំនួន (CF)/តាំបន់ការពារស គមន៍ (CPA) 

ានម្របាក់ចាំណូលព៊ីតាំបន់ទទសចរណ៍ធមាជាតិ

សម្រាប់ខផនការការពារនម្រពទឈើ។ CF/CPAs អាច

នរអងាគ សម្របាក់តាមរយៈការនរអងាគ សម្របាក់ ម្រកុម

សនេាំ និង្ម្របាក់ចាំណូលទផេង្ទទៀត (ចាំការរួមរន ។

ល។)។ ស គមន៍បទង្កើនចាំទណេះ ឹង្ និង្សមតាភាព

កន ុង្ការ ឹកនាាំ និង្សរទសរសាំទណើ គទម្រាង្ ទ ើមប៊ីនរ

អងាគ សលវិកាព៊ីម្របភពទផេង្ៗ ទ ើមប៊ីរាំម្រទសកមាភាព

ការងារ។ ការចូលរួមរបស់ស្រសា៊ី កន ុង្ការការពារនម្រព

ទឈើ  (ស្រសា៊ី ទៅកន ុង្គណៈកាា ធិការស គមន៍ និង្

ម្រកុមតូច/ការសនេាំផលិតកមា ) កាំពុង្ទកើនទ ើង្។ 

កាការរធាធានានាននូូវវននិិររននាាររភាភាពពបបររិិសាសាាា នន  ននិិង្ង្កាការរទទ្្លលើើយយតតបបជាជា

មមុុននចចាំាំទទពាពាេះេះកាការរខខម្រម្របបម្រម្របបួួលលអាអាកាកាសសធាធាតតុុ៖៖ ម្រកសួង្បរិសាា

នពម្រងី្កតាំបន់ការពារបរិសាា ន ខ លានតាំបន់នម្រព

សម្រាប់លក់កាបូន។ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ី

ផេពែផាយោ៉ា ង្ទូលាំទូោយអាំព៊ីបញ្ញា ការម្រគប់ម្រគង្

កាកសាំណល់តាមកខនលង្ខ លានជាក់ខសា ង្ ។ 

ម្រកសួង្អប់រាំ យុវជន និង្ក៊ីឡា និង្ម្រកសួង្បរិសាា ន 

បានរួមរន បទង្កើត និង្ពម្រងី្កសាោទរៀនខ លមិនប៉ាេះ

ពាល់ ល់បរិសាា ន ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការយល់ ឹង្អាំព៊ីប

រិសាា នកន ុង្ចាំទណ្តមកុារទៅសាោ។ ានការរ៊ីកចាំ

ទរើនគួរឱ្យកត់សាគ ល់ទលើការបណា ុេះកូនទឈើទៅកន ុង្

ថ្នន លបណា ុេះកូនទឈើ  និង្ផទេះទ ើមប៊ីផាល់ការខចក

ចយពាណិជជកមាទៅកន ុង្ស គមន៍។ 

ចាំនួនម្រគួសារខ លបានទម្របើ ម្របាស់ថ្នមពលពនលឺម្រពេះ

អាទិតយាននិនាន ការទកើនទ ើង្ ែណៈខ លទ៊ីផារ

ថ្នមពលពនលឺម្រពេះអាទិតយក៏ម្រតូវបានទលើកទឹកចិតា

ទដាយរាជរដាា ភិបាលកមព ុជាផង្ខ រ។ យនាការកាត់

បនាយទម្ររេះម នារាយ និង្ខចករាំខលកព័ត៌ានអាំព៊ី

ការទម្រតៀមទរៀបចាំទម្ររេះម នារាយ ម្រតូវបានដាក់ឱ្យ

 ំទណើ រការទាាំង្ថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។  

 

បបញ្ញញ្ញាា ម្រម្របបឈឈមមសសាំាំខាខានន់់ៗៗ 

វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា៖៖   

• គទម្រាង្ម្របព័នធធារាសាស្រសាភាគទម្រចើនខ លសាង្សង់្ទម្រកាមជំនួយ ឬកមច៊ី មិនទាន់បានបញ្ចប់ទទ។ 

ទិ ាភាពននការម្រគប់ម្រគង្ននភាពធន់នឹង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុមិនម្រតូវបានម្របកាសជាម្របព័នធទទ។ 

ានការែែេះខាតការកាំណត់អាទិភាពចាស់ោស់ននការអភិវឌ្ឍន៍ម្របភពទឹក ទ ើមប៊ីទធែើការទ ល្ើយតប

ម្របកបទដាយម្របសិទធភាពចាំទពាេះអាទិភាពកសិកមា។ តួនាទ៊ីសម្រមបសម្រមួលទៅថ្នន ក់ជាតិ និង្ថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិក៏ម្រតូវបានទគទមើលទឃើញថ្នមិនសូវានម្របសិទធភាពកន ុង្ការបទង្កើនការទម្របើ ម្របាស់ទឹក

សម្រាប់ផលិតកមាកសិកមា។  

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី67 

• ផលិតភាពកន ុង្កសិកមា  និង្ការចិញ្ចឹមសតែ  ការម្រសាវម្រជាវទលើបទចចកវិទា និង្បទចចកទទសកសិកមា  

និង្ការសម្រមបែលួនរបស់កសិករទៅនឹង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុានកម្រមិត។ ម្របព័នធធារាសាស្រសា

កសិកមា  (ម្របឡាយទឹកសែ័យម្របវតាិ ) មិនទាន់ម្រគប ណា ប់ទលើ នផទ  ីដាាំ ុេះធាំទូោយទៅទ ើយ។ កសិករ

ខតង្ម្របឈមនឹង្ការធាល ក់ចុេះតនមលបនាទ ប់ព៊ីម្របមូលផលកសិផលរបស់ែលួន។ ការនាាំចូលនិង្នាាំទចញ

សតែ ែុសចាប់ទៅខតទកើតាន។ 

កាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្  ីី៖៖  

ទទាេះប៊ីជារដាា ភិបាលបានផាល់ការចុេះបញ្ជ៊ី ីសមូ ភាពស គមន៍ជនជាតិទ ើមភាគតិចចាំនួន៣៣ស គមន៍ ក៏

ទដាយ ប៉ាុ ខនាការអនុវតាការម្រគប់ម្រគង្ ីសមូ ភាពរបស់ស គមន៍ោក់ ូចជាមិនានលទធផលលអ  និង្ាន

ម្របសិទធភាពទនាេះទទ។ មូលទ តុចមបង្ៗរួមាន: 

• ការទស្រនាទ ន និង្ការទស្រនាទ នយក ីស គមន៍ទដាយអនកខាង្ទម្រៅ និង្សាជិកស គមន៍មួយចាំនួនតូច។ 

•  សមតាភាពរបស់សាជិកគណៈកាា ធិការម្រគប់ម្រគង្ និង្សាជិកស គមន៍។ 

• សាជិកននគណៈកាា ធិការម្រគប់ម្រគង្ផ្ទល ស់បា ូរជាញឹកញាប់ ទ ើយពួកទគមិនយល់ព៊ីលកខនាិកៈនផទកន ុង្

របស់ស គមន៍ សិទធិ  និង្ចាប់ពាក់ព័នធ។ 

• ែែេះការរាំម្រទព៊ីម្រកុមម្របឹកាឃុាំ/សងាក ត់ និង្អនកពាក់ព័នធកន ុង្ការទរៀបចាំ និង្លវិកាសម្រាប់ការអនុវតា ខផនការ

អភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍។ 

 

អនកខាង្ទម្រៅពាោមបញ្ចុេះបញ្ច ូលសាជិកស គមន៍ជនជាតិទ ើម

ភាគតិចឱ្យទទួលយកការចុេះបញ្ជ៊ី ីឯកជនព៊ីអាជាា ធរមូលដាា នមួយ

ចាំនួននឹង្រារាាំង្  

 ំទណើ រការចុេះបញ្ជ៊ី ីសមូ ភាពស គមន៍ជនជាតិទ ើមភាគតិច 

(CLT).   

ម្រកសួង្បរិសាា នបានទចញអនុម្រកឹតយ

ទលែ ០៧ ខ លប៉ាេះពាល់ ល់ ីសមូ

 ភាពខ លបានទទួលប័ណា កមាសិទធិ

រួចទ ើយ ទ ើយស គមន៍ជនជាតិ

ទ ើមភាគតិចកាំពុង្ម្របឈមនឹង្ការ

គាំរាមកាំខ ង្ព៊ីមស្រនា៊ីបរិសាា ន។ 

កិចចស ម្របតិបតាិការកន ុង្ភាពជាន គូរវាង្រាជរដាា ភិបាល អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិល និង្សាា ប័នពាក់ព័នធទផេង្ទទៀត ទាំនង្ជាមិនានម្របសិទធ

ភាពទនាេះទទ។ 

ការអនុវតាចាប់មិនានម្របសិទធភាពទទ 

ទ ើយបញ្ញា ទនេះអនុញ្ញា តឲ្យអនកាន

អាំណ្តច ឃុបឃិតរន យកលុយបាំផ្ទល ញ

នម្រពទឈើនិង្ទស្រនាទ នយក ីនម្រព។ ស 

គមន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលទទួល



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី68 

ការគាំរាមកាំខ ង្ព៊ីអនកកាន់អាំណ្តច 

ទពាលគឺម្រកុមនម្រព ង់្ខ លអាជាា

ធរោមឃាត់មិនឱ្យការពារនម្រព ង់្។ 

ទៅខតានការកាប់ទឈើែុសចាប់ និង្

ការទស្រនាទ នយក ីនម្រពស គមន៍ទធែើ

ឱ្យបាត់បង់្ ីនម្រពស គមន៍ និង្រាាំង្សទ េះ

 ល់ ំទណើ រការចុេះបញ្ជ៊ី ីនម្រពស គម

ន៍។ 

បបញ្ញញ្ញាា បាបាតត់់បបង្ង់់្ននម្រម្រពពទទកាកាង្ង្កាកាង្ង្តាតាមមទទ្្នន ររ៖៖   

ការបាត់បង់្នម្រពទកាង្កាង្ទដាយសារសកមាភាពសាំខាន់ៗចាំនួន ៤រួមាន៖ 

• ការទស្រនាទ នយក ីែុសចាប់ 

• សាំណង់្អនាធិបទតយយ 

• សមបទាន ីខ លផាល់ទៅឱ្យម្រកុម  ុនអភិវឌ្ឍន៍ទ ន្ រ 

•  ការកាប់ទ ើមទកាង្កាង្សម្រាប់ទម្របើ ម្របាស់កន ុង្ផទេះ ការសាង្សង់្ ឬ ុតធយូង្។ សកមាភាពទាាំង្ទនេះបានប៉ាេះ

ពាល់ ល់សង្គម និង្បរិសាា ន  ូចជាការបាត់បង់្ទ៊ីជម្រមកម្រត៊ី  កាា ម និង្ជីវចម្រមុេះទផេង្ៗទទៀត ការបាត់បង់្

ម្របព័នធទអកូ ូសុ៊ី  និង្តុលយភាពសមុម្រទ បណ្តា លឱ្យានការបាក់ ី បាត់បង់្របាាំង្ែយល់ ខ លអាចនាាំឱ្យាន

ទម្ររេះម នារាយធមាជាតិ និង្ប៉ាេះពាល់ ល់ជីវភាពរស់ទៅ និង្បទង្កើតម្របាក់ចាំណូលរបស់ម្របជាពលរ ា

ខ លម្របកបរបរទនសាទ និង្ទទសចរណ៍ធមាជាតិ។ 

 

បបញ្ញញ្ញាា   ីីធធលល៊ី៊ី ៖៖ 

ការចក់ ីទធែើ ទ ើង្វិញអាចទកើតានទៅទលើ  ីសាធារណៈរបស់រ ា  និង្ទលើ  ី

ទនសាទស គមន៍។ មូលទ តុចមបង្ព៊ីរខ លនាាំឲ្យានទឹកជំនន់ គឺការយក ីមក

វិញទដាយបុគគលឯកជនទ ើមប៊ីកាន់កាប់ ី  

 និង្ការចក់ ីម្រកុម  ុនទ ើមប៊ីអភិវឌ្ឍតាំបន់ទស ាកិចច ពិទសស។ការរអិលបាក់ ីទនេះ 

បានបង្កឱ្យានការបាំពុលទឹក ការបាត់បង់្ជីវចម្រមុេះកន ុង្សមុម្រទ ការរាំញ័រ   

ឬសាំទ ង្រាំខាន និង្ប៉ាេះពាល់ ល់ការរស់ទៅរបស់  

ម្របជាពលរ ាម្រក៊ីម្រក ខ លម្របកបរបរទនសាទទឹករាក់។ 

បញ្ញា ម្របឈម និង្សនាិ

សុែ ីធល៊ី ៖ 

 •  ទ៊ី១ ការចុេះទ ា្ េះ៖ 

(i) ការចុេះបញ្ជ៊ី ីសាធារ

ណៈរបស់រ ា  (ii) ការ

ចុេះបញ្ជ៊ី ីសមូ ភាព 

និង្ (iii) ការចុេះបញ្ជ៊ី ី



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី68 

ការគាំរាមកាំខ ង្ព៊ីអនកកាន់អាំណ្តច 

ទពាលគឺម្រកុមនម្រព ង់្ខ លអាជាា

ធរោមឃាត់មិនឱ្យការពារនម្រព ង់្។ 

ទៅខតានការកាប់ទឈើែុសចាប់ និង្

ការទស្រនាទ នយក ីនម្រពស គមន៍ទធែើ

ឱ្យបាត់បង់្ ីនម្រពស គមន៍ និង្រាាំង្សទ េះ

 ល់ ំទណើ រការចុេះបញ្ជ៊ី ីនម្រពស គម

ន៍។ 

បបញ្ញញ្ញាា បាបាតត់់បបង្ង់់្ននម្រម្រពពទទកាកាង្ង្កាកាង្ង្តាតាមមទទ្្នន ររ៖៖   

ការបាត់បង់្នម្រពទកាង្កាង្ទដាយសារសកមាភាពសាំខាន់ៗចាំនួន ៤រួមាន៖ 

• ការទស្រនាទ នយក ីែុសចាប់ 

• សាំណង់្អនាធិបទតយយ 

• សមបទាន ីខ លផាល់ទៅឱ្យម្រកុម  ុនអភិវឌ្ឍន៍ទ ន្ រ 

•  ការកាប់ទ ើមទកាង្កាង្សម្រាប់ទម្របើ ម្របាស់កន ុង្ផទេះ ការសាង្សង់្ ឬ ុតធយូង្។ សកមាភាពទាាំង្ទនេះបានប៉ាេះ

ពាល់ ល់សង្គម និង្បរិសាា ន  ូចជាការបាត់បង់្ទ៊ីជម្រមកម្រត៊ី  កាា ម និង្ជីវចម្រមុេះទផេង្ៗទទៀត ការបាត់បង់្

ម្របព័នធទអកូ ូសុ៊ី  និង្តុលយភាពសមុម្រទ បណ្តា លឱ្យានការបាក់ ី បាត់បង់្របាាំង្ែយល់ ខ លអាចនាាំឱ្យាន

ទម្ររេះម នារាយធមាជាតិ និង្ប៉ាេះពាល់ ល់ជីវភាពរស់ទៅ និង្បទង្កើតម្របាក់ចាំណូលរបស់ម្របជាពលរ ា

ខ លម្របកបរបរទនសាទ និង្ទទសចរណ៍ធមាជាតិ។ 

 

បបញ្ញញ្ញាា   ីីធធលល៊ី៊ី ៖៖ 

ការចក់ ីទធែើ ទ ើង្វិញអាចទកើតានទៅទលើ  ីសាធារណៈរបស់រ ា  និង្ទលើ  ី

ទនសាទស គមន៍។ មូលទ តុចមបង្ព៊ីរខ លនាាំឲ្យានទឹកជំនន់ គឺការយក ីមក

វិញទដាយបុគគលឯកជនទ ើមប៊ីកាន់កាប់ ី  

 និង្ការចក់ ីម្រកុម  ុនទ ើមប៊ីអភិវឌ្ឍតាំបន់ទស ាកិចច ពិទសស។ការរអិលបាក់ ីទនេះ 

បានបង្កឱ្យានការបាំពុលទឹក ការបាត់បង់្ជីវចម្រមុេះកន ុង្សមុម្រទ ការរាំញ័រ   

ឬសាំទ ង្រាំខាន និង្ប៉ាេះពាល់ ល់ការរស់ទៅរបស់  

ម្របជាពលរ ាម្រក៊ីម្រក ខ លម្របកបរបរទនសាទទឹករាក់។ 

បញ្ញា ម្របឈម និង្សនាិ

សុែ ីធល៊ី ៖ 

 •  ទ៊ី១ ការចុេះទ ា្ េះ៖ 

(i) ការចុេះបញ្ជ៊ី ីសាធារ

ណៈរបស់រ ា  (ii) ការ

ចុេះបញ្ជ៊ី ីសមូ ភាព 

និង្ (iii) ការចុេះបញ្ជ៊ី ី

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី69 

លាំទៅដាា ន  ីខម្រសចាំកា

រ។  

••  ទ៊ីព៊ីរ ការកត់ម្រតាសិទធិ

ម្រសបចាប់ (ជនជាតិ

ទ ើមភាគតិច) និង្

សាំណង់្មិនម្របម្រកត៊ី។ 

បញ្ញា ម្របឈមសុវតាិ

ភាពលាំទៅដាា ន ការ

ពនារទពលកនងុ្ការផា

ល់ ំទណ្តេះម្រសាយ

សាំណង់្បទណ្តា េះ

អាសនន និង្ការចុេះបញ្ជ៊ី

 ីធល៊ី ទៅកន ុង្ម្រកុង្។  

ទទាំាំននួួលលែែុុសសម្រម្រតតូូវវសសង្ង្គគមមសាសាជជីីវវកកមមាា ៖៖   

ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នទពញទលញម្រសបតាមសា ង់្ដារបទចចកទទស និង្ចាប់ និង្ការពិទម្ររេះ

ទោបល់ទពញទលញជាមួយស គមន៍មូលដាា ន និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតខ លមិនទាន់ម្រតូវបានទរៀបចាំ និង្

ទដាេះម្រសាយផលប៉ាេះពាល់ជាមុនបានម្រតឹមម្រតូវ មុនទពលម្រកុម  ុនអនុវតាគទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍របស់ែលួន។ 

ឧទា រណ៍៖  ីសមបទានតាំបន់ទស ាកិចច ពិទសស គទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ទរាង្ចម្រកថ្នមពលធយូង្លាតាមទ ន្ រសមុម្រទ 

សមបទាន ីទស ាកិចចកន ុង្តាំបន់ការពារធនធានធមាជាតិ ឬតាំបន់នម្រពស គមន៍ បានប៉ាេះពាល់ ល់វិវាទ ីធល៊ី  ប៉ាេះ

ពាល់ធនធានធមាជាតិ ជីវចម្រមុេះ និង្បាំពុលបរិសាា ន ទដាយសារម្រកុម  ុនែែេះការទទួលែុសម្រតូវ។ កន ុង្ការទរៀបចាំ

ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា ន និង្សង្គម ម្រសបតាមចាប់ និង្បទបបញ្ាតាិ  ទ ើមប៊ីធានាគុណភាព និង្អាច

ទរៀបចាំខផនការយុទធសាស្រសាកាត់បនាយ ឬវិធានការកាត់បនាយកន ុង្ ំទណើ រការអនុវតាគទម្រាង្របស់ពួកទគ។ 

ផលប៉ាេះពាល់ ល់បរិសាា ន និង្សង្គម ទដាយសារការទម្របើ ម្របាស់សារធាតុគ៊ីម៊ី  ការបាំពុលទឹក ការអភិវឌ្ឍន៍មិនលអ

ននកាកសាំណល់របស់អនកអភិវឌ្ឍន៍ បណ្តា លឱ្យប៉ាេះពាល់ ល់សុែភាពមនុសេ សតែ  និង្ែូចខាត ល់ទិននផល

ម្រសូវ និង្ ំណ្តាំបខនល។ ជាមួយរន ទនេះ ម្រកុម  ុនមួយចាំនួនបានទម្របើយុទធសាស្រសា បិទទាំនាក់ទាំនង្រវាង្មនុសេ និង្

មនុសេទម្រៅផទេះ ខ លប៉ាេះពាល់ ល់អាជីវកមាម្របចាំនលា  និង្ទាំនាក់ទាំនង្សង្គម ែណៈម្រកុម  ុនែលេះទម្របើទម្រគឿង្ចម្រក

ឈូសឆ្យរុេះទរើផទ េះ រុេះទរើផទ េះ និង្បទណា ញម្របជាពលរ ាទចញ។ 
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គមន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល។ បញ្ញា សាំណង្ផលប៉ាេះពាល់គទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ និង្

ការអភិវឌ្ឍតាំបន់តាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី មិនានភាពម្របទសើ រទ ើង្ទទ។ 

ការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅរបស់

ស គមន៍ម្រក៊ីម្រកទៅ

តាំបន់ខ លមិនានស

ណ្តា ប់ធាន ប់៖ ស គមន៍

ម្រក៊ីម្រកភាគទម្រចើនខ ល

តាាំង្លាំទៅកន ុង្តាំបន់

រា នសណ្តា ប់ធាន ប់

ម្របឈមនឹង្សុវតាិភាព

 ីធល៊ី  និង្លាំទៅដាា ន 

សនាិសុែ សុែភាព អនា

ម័យ(បរិសាា នកែែក់ 

ទឹកជំនន់) ែែេះការអប់រាំ 

ែែេះទ ដាា រចនាសមព័នធ

ផល ូវលនល់កន ុង្ស គមន៍

ែែេះជំនាញវិជាជ ជីវៈ និង្ជី

វភាពរស់ទៅការ

ចាំណ្តយែពស់អគគិសន៊ី - 

ទឹកសាអ តទដាយសារ

ការតភាជ ប់ព៊ីបុគគលឯក

ជនែណៈខ លស 

គមន៍ម្រក៊ីម្រកមួយចាំនួន

មិនទាន់បានទធែើ

បចច ុបបននភាព ទ ើមប៊ី

សិកាលមអិតអាំព៊ីម្របជា

សាស្រសា  ទ៊ីតាាំង្

ភូមិសាស្រសា  និង្តម្រមូវ

ការរបស់ពួកទគ ទ ើមប៊ី
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គមន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល។ បញ្ញា សាំណង្ផលប៉ាេះពាល់គទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ និង្

ការអភិវឌ្ឍតាំបន់តាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី មិនានភាពម្របទសើ រទ ើង្ទទ។ 

ការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅរបស់

ស គមន៍ម្រក៊ីម្រកទៅ

តាំបន់ខ លមិនានស

ណ្តា ប់ធាន ប់៖ ស គមន៍

ម្រក៊ីម្រកភាគទម្រចើនខ ល

តាាំង្លាំទៅកន ុង្តាំបន់

រា នសណ្តា ប់ធាន ប់

ម្របឈមនឹង្សុវតាិភាព

 ីធល៊ី  និង្លាំទៅដាា ន 

សនាិសុែ សុែភាព អនា

ម័យ(បរិសាា នកែែក់ 

ទឹកជំនន់) ែែេះការអប់រាំ 

ែែេះទ ដាា រចនាសមព័នធ

ផល ូវលនល់កន ុង្ស គមន៍

ែែេះជំនាញវិជាជ ជីវៈ និង្ជី

វភាពរស់ទៅការ

ចាំណ្តយែពស់អគគិសន៊ី - 

ទឹកសាអ តទដាយសារ

ការតភាជ ប់ព៊ីបុគគលឯក

ជនែណៈខ លស 

គមន៍ម្រក៊ីម្រកមួយចាំនួន

មិនទាន់បានទធែើ

បចច ុបបននភាព ទ ើមប៊ី

សិកាលមអិតអាំព៊ីម្របជា

សាស្រសា  ទ៊ីតាាំង្

ភូមិសាស្រសា  និង្តម្រមូវ

ការរបស់ពួកទគ ទ ើមប៊ី
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ទរៀបចាំខផនការទដាេះ

ម្រសាយម្របកបទដាយ

ម្របសិទធភាព។ 

 

កកររណណ៊ី៊ី សសិិកកាាសសាា៊ី៊ី ពព៊ី៊ីកាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្  ីីធធលល៊ី៊ី   

 

ការយក ីមកវិញអាចទកើតានទៅទលើ  ីសាធារណៈរបស់រ ា  និង្ទលើ  ីស គមន៍ទនសាទ។ មូលទ តុ

ចមបង្ព៊ីរខ លនាាំឲ្យានទឹកជំនន់ គឺការយក ីមកវិញទដាយបុគគលឯកជនទ ើមប៊ីកាន់កាប់ ី; និង្ការចក់ ី

ម្រកុម  ុនទ ើមប៊ីអភិវឌ្ឍតាំបន់ទស ាកិចច ពិទសស។ ការរអិលបាក់ ីបានបង្កផលប៉ាេះពាល់ ូចជាការបាំពុលទឹក 

ការបាត់បង់្ជីវចម្រមុេះកន ុង្សមុម្រទ ការរាំញ័រ ឬការបាំពុលទដាយសាំទ ង្ និង្ប៉ាេះពាល់ ល់ការរស់ទៅរបស់ម្របជា

ពលរ ាម្រក៊ីម្រកខ លម្របកបរបរទនសាទទឹករាក់។ 

ម្រកុម  ុន GB កាន់កាប់ ីអភិវឌ្ឍន៍២០០ ិកតា។ ម្រកុម  ុនបានចក់ ីចូលកន ុង្ទឹកខ លជាខ ន ីស គមន៍

ទនសាទខកបលាី  ភូមិខកបលាី  ឃុាំបឹង្ទូក ម្រសុកទឹកឈូ ទែតាកាំពត ែណៈម្រកុម  ុនបា៉ា បា៉ា ផ្ទតចក់ ីរាល់នលា ចូលទឹក

 ីស គមន៍ទនសាទ ឆ្ង្ ន ភូមិទបាន ឃុាំខម្រពកទតាន ត ម្រសុកទឹកឈូ ទែតាកាំពត។ ទលើសព៊ីទនេះ ម្រកុម  ុន 

Ginger Co., Ltd ាននផទ ីអភិវឌ្ឍន៍សរុប ៦៣២  ិកតា (១៩២  ិកតា ទៅភូមិខម្រពកទតាន ត និង្ ៤៤០  ិកតា 

ទៅភូមិម្រតពាាំង្រទៅ) ឃុាំខម្រពកទតាន ត ម្រសុកទឹកឈូ ទែតាកាំពត។  

ទដាយខ កម្រកុម  ុន Umny Development Public Co., Ltd. ាននផទ ីទាំ ាំ៣៩១០ ិកតា ប៉ាេះពាល់ ីស 

គមន៍ទនសាទ៤០០ ិកតា កន ុង្ភូមិកាំពង់្ខក ភូមិម្រតពាាំង្សខង្ក ឃុាំម្រតពាាំង្សខង្ក និង្ស គមន៍កាំពង់្សាមគគ៊ី  ភូមិ

កាំពង់្ទតាន ត ឃុាំកូនសតែ  ម្រសុកទឹកឈូ ទែតាកាំពត និង្ស គមន៍ទនសាទ-អូរម្រកសារ កន ុង្ភូមិអូរម្រកសារ សងាក ត់

អូរម្រកសារ ម្រកុង្ខកប ទែតា ខកប ស គមន៍ទនសាទកាំពង់្ម្រតឡាច-ស គមន៍ទនសាទភូមិលាី  សងាក ត់នម្រពធាំ ម្រកុង្

ខកប ទែតា ខកប។ ែណៈនាយឧតាមទសន៊ីយ៍   ូ  ោប់ បានចក់ ីចូលស គមន៍ទនសាទតាំបន់ទ ន្ រទម្រជាយ

សាែ យ ម្របាណ ៣ ិកតា សាិ តកន ុង្ភូមិទម្រជាយសាែ យលិច ឃុាំទម្រជាយសាែ យ ម្រសុកខម្រសអាំបិល ទែតា ទកាេះកុង្។ 

ចុង្ទម្រកាយករណ៊ី ភូមិ២ ឃុាំទាំនប់រលក ម្រសុកសទឹ ង្ោវ ទែតា ម្រពេះស៊ី នុ និង្ទៅទ ន្រខម្រពកខម្រតង្ ភូមិ៤ ឃុាំអូរ

ទម្រតេះ ម្រសុកសទឹ ង្ោវ ទែតា ម្រពេះស៊ី នុ។ 
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២.៥ ទ្សបសនវិសយ័សប្ាប្់ផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍនជ៍ាត២ិ១៩-២០២៣នា ក់កណ្តបល
អាណតតបិ្នាទបប្ ់

  

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍  ននិិង្ង្ទទសសេេននវវិិសស័័យយកកនន ុងុ្ង្តតាំាំបបនន់់៖៖  រយៈទពលមួយឆ្ន ាំននការចូលទៅកន ុង្ការរាតតាតននទមទរាគ ល្ង្(កូវី -

១៩) ទយើ ង្សទង្កតទឃើញថ្នការម្រប ង្ម្របណ្តាំង្រវាង្វា៉ា ក់សាាំង្ និង្វីរុសបាន្នចូល ំណ្តក់កាលលាី មួយទៅ

មជឈិមបូពា៌ និង្អាសុ៊ី កណ្តា ល ទ ើយផល ូវទឆ្ព េះទៅរកការសាា រទ ើង្វិញទៅឆ្ន ាំ២០២១ ម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្នជាកមា

សិទធិ  និង្ានភាពែុសខបលកគ្។ ទសេនវិស័យនឹង្ានភាពែុសខបលករន ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទៅទូទាាំង្ម្របទទស អាម្រស័យទលើ

ផល ូវននជំងឺ្រាតតាត ការចក់វា៉ា ក់សាាំង្ ភាពផុយម្រសួយននមូលដាា ន ការប៉ាេះពាល់នឹង្វិស័យទទសចរណ៍ និង្ខផនក

ខ លពឹង្ខផអកខាល ាំង្ទលើទាំនាក់ទាំនង្ និង្លំ រននទរលនទោបាយ និង្សកមាភាព។ ឆ្ន ាំ២០២១នឹង្កាល យជាឆ្ន ាំនន

ទរលនទោបាយខ លបនាជួយសទស្រងាគ េះជីវិត និង្ជីវភាពរស់ទៅ និង្ទលើកកមពស់ការសាា រទ ើង្វិញ ែណៈទពល

ខ លានតុលយភាពតម្រមូវការសម្រាប់និរនារភាពបាំណុល និង្ភាពធន់ខផនក ិរញ្ាវតា ុ។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ អនកបទង្កើត

ទរលនទោបាយមិនម្រតូវបាត់បង់្ការទមើលទឃើញព៊ីបញ្ញា ម្របឈមននការផ្ទល ស់បា ូរទ ើមប៊ីកសាង្ទៅមុែឱ្យកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ និង្ពទនលឿនការបទង្កើតនូវទស ាកិចច រួមបញ្ចលូ ភាពធន់ និរនារភាព និង្ទស ាកិចច នបតង្ទនាេះទទ។ កិចច

ស ម្របតិបតាិការកន ុង្តាំបន់ និង្អនារជាតិនឹង្កាល យជាការបាំទពញបខនាម ៏សាំខាន់ចាំទពាេះទរលនទោបាយ9កន ុង្

ម្រសុក ៏រឹង្ាាំ។ 

ទទសសេេននវវិិសស័័យយទទសស  ាាកកិិចចចចកកមមពព ុជុាជា៖៖ ទោង្តាមទសេនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  (ADO) ២០២១ បងាា ញឲ្យទឃើញថ្ន

ផលិតកមាឧសា កមាម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទកើនទ ើង្៧.១% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្៧.០% ទៅឆ្ន ាំ២០២២ ទដាយសារ

ខតការសទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិញននវិស័យមួយចាំនួន ូចជាកាត់ទ រ ខសបកទជើង្ ម្រពមទាាំង្ទាំនិញនិង្ការទធែើ  ំទណើ រ ក៏ ូច

ជាកាំទណើ នកន ុង្ពនលឺទផេង្ទទៀតននការផលិត ូចជា ទអ ិចម្រតូនិច និង្កង់្។ វិស័យកសិកមាម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្

ទកើនទ ើង្១.៣% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្១.២% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២២ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយផលិតកមា ំណ្តាំែពស់បនាទ ប់ព៊ី

ការែូចខាតទដាយទឹកជំនន់កាលព៊ីឆ្ន ាំមុន កាំទណើ នបនាននវារ៊ីវបបកមា  និង្ការទកើនទ ើង្ការនាាំទចញផលិតផល

កសិកមាទៅកាន់សាធារណៈរ ា ម្របជាានិតចិន។ ទសវាកមានឹង្ទង្ើបទ ើង្វិញយឺតជាង្មុន ទដាយពម្រងី្ក៣.៣% 

ទៅឆ្ន ាំ២០២១ និង្៦.២% ទៅឆ្ន ាំ២០២២។ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលកន ុង្តាំបន់នន កូវី -

១៩ ខ លបានចប់ទផាើមទៅកន ុង្ខែកុមា ៈ ឆ្ន ាំ២០២១ កាំពុង្ទធែើឱ្យសកមាភាពកន ុង្វិស័យទសវាកមាានការលយចុេះ។

ការរឹតបនាឹង្ការទធែើ  ំទណើ រម្រតវូបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទៅខតានសម្រាប់ភាគទម្រចើនននឆ្ន ាំ២០២១ខ លានន័យថ្ន

ទទសចរណ៍មិនម្រតូវបានរាំពឹង្ថ្ននឹង្ជំរុញទសវាកមាទៅឆ្ន ាំទនេះទទ។ អចលនម្រទពយម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទង្ើបទ ើង្

                                                            
9 ម្របភព៖ IMF - ទសេនវិស័យទស ាកិចចកន ុង្តាំបន់/មជឈិមបូពា៌ និង្អាសុ៊ីកណ្តា ល/ទកើតទចញព៊ីជំងឺ្រាតតាត៖ ការកសាង្ទឆ្ព េះទៅមុែកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្/ខែទមសា ឆ្ន ាំ២០២១ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី72 

២.៥ ទ្សបសនវិសយ័សប្ាប្់ផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍនជ៍ាត២ិ១៩-២០២៣នា ក់កណ្តបល
អាណតតបិ្នាទបប្ ់

  

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍនន៍៍  ននិិង្ង្ទទសសេេននវវិិសស័័យយកកនន ុងុ្ង្តតាំាំបបនន់់៖៖  រយៈទពលមួយឆ្ន ាំននការចូលទៅកន ុង្ការរាតតាតននទមទរាគ ល្ង្(កូវី -

១៩) ទយើ ង្សទង្កតទឃើញថ្នការម្រប ង្ម្របណ្តាំង្រវាង្វា៉ា ក់សាាំង្ និង្វីរុសបាន្នចូល ំណ្តក់កាលលាី មួយទៅ

មជឈិមបូពា៌ និង្អាសុ៊ី កណ្តា ល ទ ើយផល ូវទឆ្ព េះទៅរកការសាា រទ ើង្វិញទៅឆ្ន ាំ២០២១ ម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្នជាកមា

សិទធិ  និង្ានភាពែុសខបលកគ្។ ទសេនវិស័យនឹង្ានភាពែុសខបលករន ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ទៅទូទាាំង្ម្របទទស អាម្រស័យទលើ

ផល ូវននជំងឺ្រាតតាត ការចក់វា៉ា ក់សាាំង្ ភាពផុយម្រសួយននមូលដាា ន ការប៉ាេះពាល់នឹង្វិស័យទទសចរណ៍ និង្ខផនក

ខ លពឹង្ខផអកខាល ាំង្ទលើទាំនាក់ទាំនង្ និង្លំ រននទរលនទោបាយ និង្សកមាភាព។ ឆ្ន ាំ២០២១នឹង្កាល យជាឆ្ន ាំនន

ទរលនទោបាយខ លបនាជួយសទស្រងាគ េះជីវិត និង្ជីវភាពរស់ទៅ និង្ទលើកកមពស់ការសាា រទ ើង្វិញ ែណៈទពល

ខ លានតុលយភាពតម្រមូវការសម្រាប់និរនារភាពបាំណុល និង្ភាពធន់ខផនក ិរញ្ាវតា ុ។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ អនកបទង្កើត

ទរលនទោបាយមិនម្រតូវបាត់បង់្ការទមើលទឃើញព៊ីបញ្ញា ម្របឈមននការផ្ទល ស់បា ូរទ ើមប៊ីកសាង្ទៅមុែឱ្យកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ និង្ពទនលឿនការបទង្កើតនូវទស ាកិចច រួមបញ្ចលូ ភាពធន់ និរនារភាព និង្ទស ាកិចច នបតង្ទនាេះទទ។ កិចច

ស ម្របតិបតាិការកន ុង្តាំបន់ និង្អនារជាតិនឹង្កាល យជាការបាំទពញបខនាម ៏សាំខាន់ចាំទពាេះទរលនទោបាយ9កន ុង្

ម្រសុក ៏រឹង្ាាំ។ 

ទទសសេេននវវិិសស័័យយទទសស  ាាកកិិចចចចកកមមពព ុជុាជា៖៖ ទោង្តាមទសេនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  (ADO) ២០២១ បងាា ញឲ្យទឃើញថ្ន

ផលិតកមាឧសា កមាម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទកើនទ ើង្៧.១% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្៧.០% ទៅឆ្ន ាំ២០២២ ទដាយសារ

ខតការសទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិញននវិស័យមួយចាំនួន ូចជាកាត់ទ រ ខសបកទជើង្ ម្រពមទាាំង្ទាំនិញនិង្ការទធែើ  ំទណើ រ ក៏ ូច

ជាកាំទណើ នកន ុង្ពនលឺទផេង្ទទៀតននការផលិត ូចជា ទអ ិចម្រតូនិច និង្កង់្។ វិស័យកសិកមាម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្

ទកើនទ ើង្១.៣% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្១.២% កន ុង្ឆ្ន ាំ២០២២ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយផលិតកមា ំណ្តាំែពស់បនាទ ប់ព៊ី

ការែូចខាតទដាយទឹកជំនន់កាលព៊ីឆ្ន ាំមុន កាំទណើ នបនាននវារ៊ីវបបកមា  និង្ការទកើនទ ើង្ការនាាំទចញផលិតផល

កសិកមាទៅកាន់សាធារណៈរ ា ម្របជាានិតចិន។ ទសវាកមានឹង្ទង្ើបទ ើង្វិញយឺតជាង្មុន ទដាយពម្រងី្ក៣.៣% 

ទៅឆ្ន ាំ២០២១ និង្៦.២% ទៅឆ្ន ាំ២០២២។ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលកន ុង្តាំបន់នន កូវី -

១៩ ខ លបានចប់ទផាើមទៅកន ុង្ខែកុមា ៈ ឆ្ន ាំ២០២១ កាំពុង្ទធែើឱ្យសកមាភាពកន ុង្វិស័យទសវាកមាានការលយចុេះ។

ការរឹតបនាឹង្ការទធែើ  ំទណើ រម្រតវូបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទៅខតានសម្រាប់ភាគទម្រចើនននឆ្ន ាំ២០២១ខ លានន័យថ្ន

ទទសចរណ៍មិនម្រតូវបានរាំពឹង្ថ្ននឹង្ជំរុញទសវាកមាទៅឆ្ន ាំទនេះទទ។ អចលនម្រទពយម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹង្ទង្ើបទ ើង្

                                                            
9 ម្របភព៖ IMF - ទសេនវិស័យទស ាកិចចកន ុង្តាំបន់/មជឈិមបូពា៌ និង្អាសុ៊ីកណ្តា ល/ទកើតទចញព៊ីជំងឺ្រាតតាត៖ ការកសាង្ទឆ្ព េះទៅមុែកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្/ខែទមសា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី73 

វិញព៊ីការធាល ក់ចុេះកាលព៊ីឆ្ន ាំមុន ម្រសបតាមនិនាន ការម្រសទ ៀង្រន សម្រាប់ឧសា កមាសាំណង់្។ ទលបឿនមិនទសាើរន នន

ការសទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិញទៅទូទាាំង្វិស័យនឹង្បនាដាក់សាព ធទលើ ម្រគួសារ និង្ម្រកុម  ុនមួយចាំនួនទៅឆ្ន ាំទនេះ ខ លនឹង្

ទធែើឱ្យការទង្ើបទ ើង្វិញទាាំង្មូលលយចុេះ។ ោនិភ័យសាំខាន់ៗចាំទពាេះទសេនវិស័យរួមានការរ៊ីករាលដាលស 

គមន៍ននទមទរាគកូវី -១៩ កាំទណើ នយឺតជាង្ការរាំពឹង្ទុកសម្រាប់ន គូពាណិជជកមាសាំខាន់ៗរបស់កមព ុជា  ូចជាស

 រ ាអាទមរិក និង្ស ភាពអឺរ៉ាុប ការបនាភាពទន់ទែេោយននតម្រមូវការកនងុ្ម្រសុក និង្ភាពតានតឹង្ទលើ ទសវាកមា

 ិរញ្ាវតា ុ និង្ធនាររ។ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  បានទសនើថ្ន រដាា ភិបាលចាំបាច់ម្រតូវរកាជំ រទរលនទោបាយ

សារទពើពនធខ លសមម្រសបទៅឆ្ន ាំទនេះ និង្បនាទ ប់ ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់កាំទណើ នទស ាកិចច។ 

បចច ុបបននធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (ADB)កាំពុង្អនុវតាគទម្រាង្វិនិទោគចាំនួន២,១ពាន់ោន ុោល រទៅកមព ុ

ជា។ ទៅឆ្ន ាំ ២០២០ ADB បានសនាផាល់ម្របាក់កមច៊ី  និង្ជំនួយឥតសាំណង្ចាំនួន ៤៧៧ ោន ុោល រ ទ ើយបានជំរុញ

បខនាមចាំនួន ២៨១.៣ ោន ុោល រ តាមរយៈស  ិរញ្ាបបទានសម្រាប់កមព ុជា។ ការផាល់ម្របាក់កមច៊ី របស់ ADB 

សម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ រួមានការផាល់ម្របាក់កមច៊ីសមបទានចាំនួន១.៣៥ពាន់ោន ុោល រ និង្ជំនួយចាំនួន 

៣២.៤ោន ុោល រ ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់ការអភិវឌ្ឍទស ា កិចច របស់ម្របទទស និង្ការសាា រទ ើង្វិញព៊ីជំងឺ្រាតតាតកូវី -

១៩។ ចប់តាាំង្ព៊ីចុង្ឆ្ន ាំ២០២០មក រាជរដាា ភិបាលបានចប់ទផាើមបទង្កើតខផនការសាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញសម្រាប់

ឆ្ន ាំ២០២១  ល់ឆ្ន ាំ ២០២៣។ ខផនការទនេះទផ្ទា តទលើ វិស័យសាំខាន់ៗចាំនួនម្របាាំ៖ (i) ឧសា កមាខ លានតនមលែពស់ 

(ii) កសិកមា  (iii) ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមកន ុង្ម្រសុក (iv) ឌ្៊ីជីលល ពាណិជជកមា  និង្ (v) 

ទទសចរណ៍។ ទដាយសារជំងឺ្រាតតាតននកូវី -១៩បាននិង្កាំពុង្ពទនលឿនការផ្ទល ស់បា ូរឌ្៊ីជីលល ការសិការបស់ 

ADB បានរកទឃើញថ្នម្រកុម  ុនខ លដាក់ពម្រងាយបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី៤(4IR)ទាំនង្ជានឹង្អាចទង្ើប

ទ ើង្វិញទលឿនជាង្មុនព៊ីការរាំខានខ លបណ្តា លមកព៊ីជំងឺ្រាតតាត និង្ានភាពធន់បខនាមទទៀតនាទពលអនាគ

ត។ 

 

វវិិធាធាននកាការរ  ននិិង្ង្ទទររលលននទទោោបាបាយយទទ្្លលើើយយតតបបររបបសស់់ររដាដាាា ភភិិបាបាលលម្រម្របបឆ្ឆ្ាំាំង្ង្ននឹឹង្ង្ជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតតកកូូវវីី  --១១៩៩៖៖  

ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩ បាននាាំមកនូវសាព ធោ៉ា ង្សាំខាន់ទលើ រដាា ភិបាលជាទម្រចើន ទដាយតម្រមូវឱ្យពួកទគ

អនុវតាបទបបញ្ាតាិ  និង្ទរលនទោបាយលាី  ទ ើមប៊ីកាត់បនាយការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគ។ ទៅកមព ុជា បញ្ញា

ម្របឈមទស ាកិចចសង្គមខ លបង្កទ ើង្ទដាយជំងឺ្រាតតាតទនេះភាគទម្រចើនទកើតទចញព៊ីការលយចុេះននម្របតិបតាិការ

ពាណិជជកមាកន ុង្កម្រមិតជាតិ និង្អនារជាតិ ជាពិទសសការធាល ក់ចុេះោ៉ា ង្ខាល ាំង្ននវិស័យទទសចរណ៍អនារជាតិ។ រាជរ

ដាា ភិបាលកមព ុជា បានដាក់ទចញបទបបញ្ាតាិ ម្ររអាសនន ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគ ក៏ ូចជាទ ើមប៊ី

ទប់ទល់នឹង្ការរ៊ីករាលដាលអវិជជានខ លប៉ាេះពាល់ ល់សកមាភាពទស ាកិចច របស់ម្របទទស។ ចាប់សា៊ី ព៊ីការ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី74 

ម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសសាិ តកន ុង្ម្ររានអាសននម្រតូវបានអនុម័តជាវិធានការមួយខ លអាចម្រតូវបានអនុវតា ម្របសិនទបើ

ចាំបាច់ ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគ ល្ង្ និង្ធានាសុវតាិភាពរបស់ម្របជាជនកមព ុជា។ ចាប់ទនេះផាល់

ឱ្យរដាា ភិបាលនូវអាំណ្តចវិសាមញ្ា  ូចជាការឃាល ាំទមើលទូរគមនាគមន៍ ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសកន ុង្ម្ររានអាសនន 

 ូចជាជំងឺ្រាតតាតជាទ ើម។ ការអនុម័តចាប់ដាក់ម្របទទសកន ុង្ម្ររអាសននបានទាក់ទាញការចប់អារមាណ៍ោ៉ា ង្

ខាល ាំង្ទដាយសារខតវាប៉ាេះពាល់ ល់សិទធិ មនុសេ និង្ទសរ៊ីភាពកន ុង្ទពលខ លម្របទទសកមព ុជាបានម្របឈមមុែនឹង្ការ

រិេះគន់រួចទ ើយជំុវិញការចុេះទែេោយននសិទធិ មនុសេ។ តាល ភាព និង្ការពិទម្ររេះទោបល់ខ លានកម្រមិតទនាេះគឺជា

ភាពែែេះខាតមួយចាំនួនននការអនុវតាចាប់សា៊ី ព៊ីម្របទទសសាិ តកន ុង្សាា នភាពអាសននទៅកមព ុជា។ 

រដាា ភិបាលបានផាល់ការទ ល្ើយតបោ៉ា ង្រ ័ស និង្ានម្របសិទធភាព ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ការរ៊ីករាលដាលនន 

ទមទរាគតាមរយៈរ ាននចាប់ម្ររអាសនន ការបិទសាោទរៀន និង្ម្រគឹេះសាា នអប់រាំ និង្ម្រគឹេះសាា នអាជីវកមាទផេង្ទទៀត 

ការរឹតបនាឹង្ចលនា និង្រយៈទពលដាក់ឱ្យទៅដាច់ទដាយខ ក។ រាជរដាា ភិបាលបាននិង្កាំពុង្អនុវតា ទរល

នទោបាយទស ាកិចច  និង្វិធានការរ ាបាលទផេង្ៗខ លបានទរៀបរាប់ខាង្ទលើ  ទ ើមប៊ីកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់អ

វិជជានននទមទរាគ ល្ង្មកទលើ ទស ាកិចច របស់ែលួន។ អនារាគមន៍ទរលនទោបាយមួយខបបទនាេះ គឺការផាល់ការ

បនធ ូរបនាយពនធ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយបនទ ុក ិរញ្ាវតា ុ និង្រកាអាំណ្តចទិញរបស់ម្របជាពលរ ា។ រដាា ភិបាលក៏កាំពុង្ផាល់

ជំនួយ ិរញ្ាវតា ុ ល់កមាករខ លបាត់បង់្ម្របភពចាំណូល ទ ើមប៊ីសម្រមួល ល់ផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺ្កូវី -១៩ កន ុង្ទ៊ី

ផារការងារ។ ម្របាក់កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ទាបខ លផាល់ទដាយរដាា ភិបាលក៏ផាល់អតា ម្របទោជន៍ ល់អាជីវកមា

ខាន តតូច និង្មធយម  ូទចន េះវាបទង្កើតឱ្កាសសម្រាប់ការទង្ើបទ ើង្វិញននទស ាកិចច។ ជាចុង្ទម្រកាយ ការទធែើឌ្៊ីជីលល

ននវិស័យពាណិជជកមា  និង្វិស័យអប់រាំ ពាោមកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់អវិជជានខ លបណ្តា លមកព៊ីចាា យ

សង្គម និង្វិធានការរឹតបនាឹង្ចលនា។ ម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ីសង្គមឌ្៊ីជីលល និង្ទស ាកិចចកមព ុជា

សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១–២០៣៥ម្រតូវបានបទង្កើតទ ើង្ចាំទពលានការរាតតាតននជំងឺ្រាតតាតទ ើមប៊ីរកាម្របជា

ពលរ ាឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកទគតាមរយៈទសវាកមាឌ្៊ីជីលលកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ទរល

នទោបាយរបស់រដាា ភិបាលឌ្៊ីជីលលម្រតូវបានអនុម័តទ ើមប៊ីជំរុញការទធែើទាំទនើបកមាននសាា ប័នរ ា  ការខកលមអ

អភិបាលកិចចលអ  ការពម្រងឹ្ង្គុណភាពននទសវាសាធារណៈសម្រាប់ម្របជាពលរ ាតាមរយៈការបនាាំននបទចចកវិទាឌ្៊ី

ជីលលម្រសបតាមទិសទៅកាំខណទម្រមង់្របស់រដាា ភិបាលន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយខ លទផ្ទា តទលើ  កាំទណើ នការងារ សម

ធម៌ និង្ម្របសិទធភាព ម្រពមទាាំង្ការទរៀបចាំែលនួសម្រាប់ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ការទ ល្ើយតបទៅនឹង្ប ិវតា ន៍ឧសា 

កមា៤.០10  

                                                            
10 ម្របភព៖ ម្រកបែណឌ ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ីសង្គមឌ្៊ីជីលល និង្ទស ាកិចចកមព ុជា សម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣៤/១៦០ទាំព័រ/កាំខណជាភាសាខែារ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី74 

ម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសសាិ តកន ុង្ម្ររានអាសននម្រតូវបានអនុម័តជាវិធានការមួយខ លអាចម្រតូវបានអនុវតា ម្របសិនទបើ

ចាំបាច់ ទ ើមប៊ីទប់សាក ត់ការរ៊ីករាលដាលននទមទរាគ ល្ង្ និង្ធានាសុវតាិភាពរបស់ម្របជាជនកមព ុជា។ ចាប់ទនេះផាល់

ឱ្យរដាា ភិបាលនូវអាំណ្តចវិសាមញ្ា  ូចជាការឃាល ាំទមើលទូរគមនាគមន៍ ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ម្របទទសកន ុង្ម្ររានអាសនន 

 ូចជាជំងឺ្រាតតាតជាទ ើម។ ការអនុម័តចាប់ដាក់ម្របទទសកន ុង្ម្ររអាសននបានទាក់ទាញការចប់អារមាណ៍ោ៉ា ង្

ខាល ាំង្ទដាយសារខតវាប៉ាេះពាល់ ល់សិទធិ មនុសេ និង្ទសរ៊ីភាពកន ុង្ទពលខ លម្របទទសកមព ុជាបានម្របឈមមុែនឹង្ការ

រិេះគន់រួចទ ើយជំុវិញការចុេះទែេោយននសិទធិ មនុសេ។ តាល ភាព និង្ការពិទម្ររេះទោបល់ខ លានកម្រមិតទនាេះគឺជា

ភាពែែេះខាតមួយចាំនួនននការអនុវតាចាប់សា៊ី ព៊ីម្របទទសសាិ តកន ុង្សាា នភាពអាសននទៅកមព ុជា។ 

រដាា ភិបាលបានផាល់ការទ ល្ើយតបោ៉ា ង្រ ័ស និង្ានម្របសិទធភាព ទ ើមប៊ីម្រគប់ម្រគង្ការរ៊ីករាលដាលនន 

ទមទរាគតាមរយៈរ ាននចាប់ម្ររអាសនន ការបិទសាោទរៀន និង្ម្រគឹេះសាា នអប់រាំ និង្ម្រគឹេះសាា នអាជីវកមាទផេង្ទទៀត 

ការរឹតបនាឹង្ចលនា និង្រយៈទពលដាក់ឱ្យទៅដាច់ទដាយខ ក។ រាជរដាា ភិបាលបាននិង្កាំពុង្អនុវតា ទរល

នទោបាយទស ាកិចច  និង្វិធានការរ ាបាលទផេង្ៗខ លបានទរៀបរាប់ខាង្ទលើ  ទ ើមប៊ីកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់អ

វិជជានននទមទរាគ ល្ង្មកទលើ ទស ាកិចច របស់ែលួន។ អនារាគមន៍ទរលនទោបាយមួយខបបទនាេះ គឺការផាល់ការ

បនធ ូរបនាយពនធ ទ ើមប៊ីកាត់បនាយបនទ ុក ិរញ្ាវតា ុ និង្រកាអាំណ្តចទិញរបស់ម្របជាពលរ ា។ រដាា ភិបាលក៏កាំពុង្ផាល់

ជំនួយ ិរញ្ាវតា ុ ល់កមាករខ លបាត់បង់្ម្របភពចាំណូល ទ ើមប៊ីសម្រមួល ល់ផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺ្កូវី -១៩ កន ុង្ទ៊ី

ផារការងារ។ ម្របាក់កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ទាបខ លផាល់ទដាយរដាា ភិបាលក៏ផាល់អតា ម្របទោជន៍ ល់អាជីវកមា

ខាន តតូច និង្មធយម  ូទចន េះវាបទង្កើតឱ្កាសសម្រាប់ការទង្ើបទ ើង្វិញននទស ាកិចច។ ជាចុង្ទម្រកាយ ការទធែើឌ្៊ីជីលល

ននវិស័យពាណិជជកមា  និង្វិស័យអប់រាំ ពាោមកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់អវិជជានខ លបណ្តា លមកព៊ីចាា យ

សង្គម និង្វិធានការរឹតបនាឹង្ចលនា។ ម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ីសង្គមឌ្៊ីជីលល និង្ទស ាកិចចកមព ុជា

សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១–២០៣៥ម្រតូវបានបទង្កើតទ ើង្ចាំទពលានការរាតតាតននជំងឺ្រាតតាតទ ើមប៊ីរកាម្របជា

ពលរ ាឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវជីវភាពរស់ទៅរបស់ពួកទគតាមរយៈទសវាកមាឌ្៊ីជីលលកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ទរល

នទោបាយរបស់រដាា ភិបាលឌ្៊ីជីលលម្រតូវបានអនុម័តទ ើមប៊ីជំរុញការទធែើទាំទនើបកមាននសាា ប័នរ ា  ការខកលមអ

អភិបាលកិចចលអ  ការពម្រងឹ្ង្គុណភាពននទសវាសាធារណៈសម្រាប់ម្របជាពលរ ាតាមរយៈការបនាាំននបទចចកវិទាឌ្៊ី

ជីលលម្រសបតាមទិសទៅកាំខណទម្រមង់្របស់រដាា ភិបាលន៊ីតិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយខ លទផ្ទា តទលើ  កាំទណើ នការងារ សម

ធម៌ និង្ម្របសិទធភាព ម្រពមទាាំង្ការទរៀបចាំែលនួសម្រាប់ទស ាកិចចឌ្៊ីជីលល និង្ការទ ល្ើយតបទៅនឹង្ប ិវតា ន៍ឧសា 

កមា៤.០10  

                                                            
10 ម្របភព៖ ម្រកបែណឌ ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ីសង្គមឌ្៊ីជីលល និង្ទស ាកិចចកមព ុជា សម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣៤/១៦០ទាំព័រ/កាំខណជាភាសាខែារ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី75 

វិធានការរបស់រដាា ភិបាលកន ុង្ការរាំម្រទវិស័យឯកជន - ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម និង្កាល ាំង្ពលកមា

គឺម្រសទ ៀង្រន ទៅនឹង្ការទ ល្ើយតបទរលនទោបាយស ម្ររសខ លម្រតូវបានអនុម័តទដាយម្របទទសទផេង្

ទទៀតទៅកន ុង្តាំបន់អាសា ន។ វិធានការទាាំង្ទនេះម្រតូវបានខបង្ខចកទៅជាវិធានការរយៈទពលែល៊ី និង្រយៈទពលខវង្ 

 ូចខ លបានបងាា ញកន ុង្តារាង្ខាង្ទម្រកាម។ ខផអកទលើការម្រតួតពិនិតយឯកសារសម្រាប់ការសិកាទនេះ កមព ុជាចាំបាច់

ម្រតូវបខង្ែរទិសទៅ និង្យុទធសាស្រសា ទូលាំទូោយរបស់ែលួនទៅជាខផនការអនុវតាជាក់ខសា ង្ ទដាយានការរាំម្រទ

ខផនកលវិកាចាស់ោស់ ការម្រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមល  និង្ម្របព័នធតាមដាន ទ ើមប៊ីបាននូវធានាម្របសិទធភាព និង្

គណទនយយភាព។ 

តាតារារាង្ង្  ២២..៥៥..៤៤៖៖  វវិិធាធាននកាការរជជំំររុុញញររបបសស់់ររដាដាាា ភភិិបាបាលលអាអាសាសា  ននកកនន ុងុ្ង្ររយយៈៈទទពពលលែែលល៊ី៊ី  ននិិង្ង្ររយយៈៈទទពពលលខខវវង្ង្  

កាការរទទ្្លលើើយយតតបប បបររិិោោយយ 

វវិិធាធាននកាការរជជំំររុុញញររយយៈៈទទពពលលែែលល៊ី៊ី  

វិធានការពនារ

ទពល 

ការពនា ទពលបង់្ពនធ នលលអាជាា បណា  និង្ការទូទាត់របបសនាិសុែសង្គម ាន

ទរលបាំណង្ទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវម្របាក់ចាំណូលរបស់អាជីវកមា  និង្រារាាំង្ការ

បញ្ឈប់បុគគលិក។ ការពនា ទពលអនុវតាចាំទពាេះវិស័យជាក់ោក់ ( ូចជាទទសចរ

ណ៍ និង្ផលិតកមា ) និង្ានរយៈទពលព៊ី៣ទៅ១២ ខែ។ 

ជំនួយ

 ិរញ្ាវតា ុ

ទដាយផ្ទទ ល់ 

ទ ើមប៊ីជួយអាជីវកមាទដាេះម្រសាយតម្រមូវការទ ើមទុនទធែើការ បណ្តា ម្របទទសអាសា ន

ទាាំង្អស់បានផាល់ម្របាក់កមច៊ី  និង្គទម្រាង្ធានាម្របាក់កមច៊ី។ ទទាេះប៊ីោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ 

ទៅកមព ុជា គទម្រាង្ខបបទនេះម្រតូវបានផាល់ជូនខតអាជីវកមាកន ុង្វិស័យកសិកមា

ប៉ាុ ទណ្តា េះ។ 

ព័ត៌ាន និង្

ការខណនាាំ 

វិធានការ ៏ានម្របទោជន៍បាំផុតមួយកន ុង្ចាំទណ្តមវិធានការនានា ខ លរដាា ភិបាល

អាចផាល់កន ុង្អាំ ុង្ទពលននភាពមិនម្របាក ម្របជាននទស ាកិចច  គឺព័ត៌ាន និង្ការ

ខណនាាំ។ បណ្តា ម្របទទសអាសា នមួយចាំនួន  ូចជាសិង្ាបុរ៊ី និង្ឥណឌ ទូនសុ៊ី  បានដាក់

ទចញនូវទសវាកមា ូចជា មគគ ុទទទសក៍អាជីវកមា  និង្ "បណ្តា ញទូរស័ពទបនាទ ន់" ខ ល

ផាល់ ំបូនាា ន ល់អាជីវកមាអាំព៊ីរទបៀបខកតម្រមូវម្របតិបតាិការរបស់ពួកទគកន ុង្អាំ ុង្

ទពលានវិបតាិ  និង្ទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្អាំព៊ីគទម្រាង្ជំនួយខ លអាចរកបាន។ 

ការរាំម្រទម្របាក់

ឈន ួលនិង្វិធាន

ការខលង្ម្រតូវ

កា៊ីបារមា  ៏ធាំបាំផុតមួយខ លបណ្តា លមកព៊ីវិបតាិ កូវី -១៩ គឺថ្នវានឹង្នាាំទៅរកការ

បញ្ឈប់ការងារោ៉ា ង្ទម្រចើន ខ លកាត់បនាយម្របាក់ចាំណូលរបស់មនុសេមួយចាំនួនធាំ 

និង្រួមចាំខណក ល់ការទកើនទ ើង្ននវិសមភាពកន ុង្សង្គម។ សាា នភាពទៅកន ុង្តាំបន់



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី76 

ការជាបទណ្តា េះ

អាសនន 

អាសុ៊ីអាទគនយ៍ានភាពលអ ក់កករជាពិទសសទដាយសារទគផាល់ជូននូវកម្រមិតែពស់នន

ភាពមិនផល ូវការ សាំណ្តញ់សនាិសុែសង្គមតិចតួច និង្ការពឹង្ខផអកទលើ វិស័យខ ល

ពឹង្ខផអកទលើកាល ាំង្ពលកមាមួយចាំនួន ូចជា ផលិតកមាកាត់ទ រ និង្ទទសចរណ៍។ 

វវិិធាធាននកាការរររចចនានាសសមមពព័័ននធធររយយៈៈទទពពលលខខវវង្ង្  

ការបទង្កើតជាផល វូ

ការ 

ម្របទទសអាសា នមួយចាំនួនកាំពុង្ទម្របើ វិធានការរាំម្រទរបស់ែលួនទ ើមប៊ីជំរុញការទធែើ

អាជីវកមាជាផល ូវការ។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទសា៉ា ទ សុ៊ី  គាំនិតផា ួចទផាើមម្រតូវបាន

អនុវតា ទ ើមប៊ីរាំម្រទខផនក ិរញ្ាវតា ុ ល់ស ម្ររសខាន តតូច ទ ើយខលមទាាំង្ទលើកទឹក

ចិតាឱ្យពួកទគចុេះទ ា្ េះជាផល ូវការផង្ខ រ។ ទម្ររង្ការណ៍សម្រាប់អនកទធែើការទដាយ

ែលួនឯង្ទៅម្របទទសសិង្ាបុរ៊ីម្រតូវបានរចនាតាមរទបៀបម្រសទ ៀង្រន ។ 

ការបណា ុេះបណ្តា ល

កាល ាំង្ពលកមា  

វិបតាិ កូវី -១៩ បានពទនលឿនការទទួលយកវិធ៊ីលាី ននការទធែើការងារ និង្តម្រមូវការសម្រាប់

ជំនាញលាីៗ។ម្របទទសអាសា នជាទម្រចើនបាន ំទណើ រការកមា វិធ៊ីបណដ ុេះបណ្តដ លខ លទផ្ទា

តទលើការបទង្កើនជំនាញ និង្បទង្កើនសមតាភាពកមាករខ លផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅបទណ្តដ េះអាស

នន។ រដាា ភិបាលមួយចាំនួនក៏បានផាល់ម្របាក់ឧបតាមា  និង្អាោរូបករណ៍ ល់សិកាខ កាម

ផង្ខ រ។ 

ការទធែើឌ្៊ីជីលលូន៊ី

យកមា  

វិបតាិ កូវី -១៩ កាំពុង្ពទនលឿនការទទួលយកបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលលទៅកន ុង្ស ម្ររសជា

ទម្រចើន និង្ការសម្រមបែលួនននគាំរូអាជីវកមាទ ើមប៊ីទធែើឱ្យវាអាចទៅរួច។ កតាា ននការជំរុញ

សម្រាប់កិចចការទនេះានព៊ីរោ៉ា ង្៖ ទ៊ី មួយវិធានការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គមបានតម្រមូវឱ្យ

ស ម្ររសជាទម្រចើនពិចរណ្តអាំព៊ីសែ័យម្របវតាិកមា  និង្ឧបករណ៍ឌ្៊ីជីលលទផេង្ទទៀត 

និង្ទ៊ីព៊ីរ ការបិទទ៊ីផារ និង្ផារទាំទនើបបានទលើកទឹកចិតាស ម្ររសជាទម្រចើនឱ្យផ្ទល ស់

ទ៊ីតាមអុ៊ីនធឺណិតឬផារអនឡាញ។ 

  

ការចូលទ៊ីផារលាី  

វិបតាិ កូវី -១៩ បានគូសបញ្ញជ ក់អាំព៊ីទម្ររេះថ្នន ក់ននការពឹង្ខផអកខាល ាំង្ទពកទៅទលើ ន គូណ្ត

មួយទ ើមប៊ីទុកជាម្របភពផគត់ផគ ង់្ទាំនិញ និង្ទសវាកមាទនាេះ។ ទនេះជាករណ៊ី ពិទសស

សម្រាប់ម្រកុម  ុនខ លភាជ ប់ទៅនឹង្ខែេសងាែ ក់ផគ ត់ផគ ង់្សកល ទ ើយសូមប៊ីខតករណ៊ី ជា

ទម្រចើនទទៀតសម្រាប់ម្រកុម  ុនខ លផលិតទាំនិញ និង្ទសវាកមាខ លានកម្រមិតតិចតួ

ច។  ូទចន េះទ ើយម្របទទសជាទម្រចើនកាំពុង្ខសែ ង្យល់ព៊ីរទបៀបខ លពួកទគអាចជួយម្រកុម

  ុនកន ុង្ម្រសុករបស់ពួកទគឱ្យទទួលបានទ៊ីផារលាី។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទស ែ៊ីល៊ីព៊ីន 

ម្រកុម  ុននានាកាំពុង្ម្រតូវបានជួយកន ុង្ការកាំណត់ម្របភពផគត់ផគ ង់្លាី  និង្ទ៊ីផារសម្រាប់



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី76 

ការជាបទណ្តា េះ

អាសនន 

អាសុ៊ីអាទគនយ៍ានភាពលអ ក់កករជាពិទសសទដាយសារទគផាល់ជូននូវកម្រមិតែពស់នន

ភាពមិនផល ូវការ សាំណ្តញ់សនាិសុែសង្គមតិចតួច និង្ការពឹង្ខផអកទលើ វិស័យខ ល

ពឹង្ខផអកទលើកាល ាំង្ពលកមាមួយចាំនួន ូចជា ផលិតកមាកាត់ទ រ និង្ទទសចរណ៍។ 

វវិិធាធាននកាការរររចចនានាសសមមពព័័ននធធររយយៈៈទទពពលលខខវវង្ង្  

ការបទង្កើតជាផល វូ

ការ 

ម្របទទសអាសា នមួយចាំនួនកាំពុង្ទម្របើ វិធានការរាំម្រទរបស់ែលួនទ ើមប៊ីជំរុញការទធែើ

អាជីវកមាជាផល ូវការ។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទសា៉ា ទ សុ៊ី  គាំនិតផា ួចទផាើមម្រតូវបាន

អនុវតា ទ ើមប៊ីរាំម្រទខផនក ិរញ្ាវតា ុ ល់ស ម្ររសខាន តតូច ទ ើយខលមទាាំង្ទលើកទឹក

ចិតាឱ្យពួកទគចុេះទ ា្ េះជាផល ូវការផង្ខ រ។ ទម្ររង្ការណ៍សម្រាប់អនកទធែើការទដាយ

ែលួនឯង្ទៅម្របទទសសិង្ាបុរ៊ីម្រតូវបានរចនាតាមរទបៀបម្រសទ ៀង្រន ។ 

ការបណា ុេះបណ្តា ល

កាល ាំង្ពលកមា  

វិបតាិ កូវី -១៩ បានពទនលឿនការទទួលយកវិធ៊ីលាី ននការទធែើការងារ និង្តម្រមូវការសម្រាប់

ជំនាញលាីៗ។ម្របទទសអាសា នជាទម្រចើនបាន ំទណើ រការកមា វិធ៊ីបណដ ុេះបណ្តដ លខ លទផ្ទា

តទលើការបទង្កើនជំនាញ និង្បទង្កើនសមតាភាពកមាករខ លផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅបទណ្តដ េះអាស

នន។ រដាា ភិបាលមួយចាំនួនក៏បានផាល់ម្របាក់ឧបតាមា  និង្អាោរូបករណ៍ ល់សិកាខ កាម

ផង្ខ រ។ 

ការទធែើឌ្៊ីជីលលូន៊ី

យកមា  

វិបតាិ កូវី -១៩ កាំពុង្ពទនលឿនការទទួលយកបទចចកវិទាឌ្៊ីជីលលទៅកន ុង្ស ម្ររសជា

ទម្រចើន និង្ការសម្រមបែលួនននគាំរូអាជីវកមាទ ើមប៊ីទធែើឱ្យវាអាចទៅរួច។ កតាា ននការជំរុញ

សម្រាប់កិចចការទនេះានព៊ីរោ៉ា ង្៖ ទ៊ី មួយវិធានការឃាល តឆ្ា យព៊ីសង្គមបានតម្រមូវឱ្យ

ស ម្ររសជាទម្រចើនពិចរណ្តអាំព៊ីសែ័យម្របវតាិកមា  និង្ឧបករណ៍ឌ្៊ីជីលលទផេង្ទទៀត 

និង្ទ៊ីព៊ីរ ការបិទទ៊ីផារ និង្ផារទាំទនើបបានទលើកទឹកចិតាស ម្ររសជាទម្រចើនឱ្យផ្ទល ស់

ទ៊ីតាមអុ៊ីនធឺណិតឬផារអនឡាញ។ 

  

ការចូលទ៊ីផារលាី  

វិបតាិ កូវី -១៩ បានគូសបញ្ញជ ក់អាំព៊ីទម្ររេះថ្នន ក់ននការពឹង្ខផអកខាល ាំង្ទពកទៅទលើ ន គូណ្ត

មួយទ ើមប៊ីទុកជាម្របភពផគត់ផគ ង់្ទាំនិញ និង្ទសវាកមាទនាេះ។ ទនេះជាករណ៊ី ពិទសស

សម្រាប់ម្រកុម  ុនខ លភាជ ប់ទៅនឹង្ខែេសងាែ ក់ផគ ត់ផគ ង់្សកល ទ ើយសូមប៊ីខតករណ៊ី ជា

ទម្រចើនទទៀតសម្រាប់ម្រកុម  ុនខ លផលិតទាំនិញ និង្ទសវាកមាខ លានកម្រមិតតិចតួ

ច។  ូទចន េះទ ើយម្របទទសជាទម្រចើនកាំពុង្ខសែ ង្យល់ព៊ីរទបៀបខ លពួកទគអាចជួយម្រកុម

  ុនកន ុង្ម្រសុករបស់ពួកទគឱ្យទទួលបានទ៊ីផារលាី។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទស ែ៊ីល៊ីព៊ីន 

ម្រកុម  ុននានាកាំពុង្ម្រតូវបានជួយកន ុង្ការកាំណត់ម្របភពផគត់ផគ ង់្លាី  និង្ទ៊ីផារសម្រាប់

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី77 

ទាំនិញរបស់ពួកទគ។ ទៅកន ុង្ម្របទទសមួយចាំនួន កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កាំពុង្ម្រតូវបានទធែើ

ទ ើង្ទ ើមប៊ីពម្រងី្កលទធភាពទទួលបានរបស់ ស ម្ររសធន់តូច និង្មធយមទៅនឹង្កិចច

សនាលទធកមាសាធារណៈ។ 

ម្របភព៖ OECD និង្ ASEAN (អង្គការសម្រាប់កិចចស ម្របតិបតាិការ និង្អភិវឌ្ឍន៍ទស ាកិចច  និង្សាគមម្របជាជាតិអាសុ៊ីអាទគន

យ៍) ឆ្ន ាំ២០២១ "ទរលនទោបាយស ម្ររស៖ ការទ ល្ើយតបទៅនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩ កន ុង្តាំបន់អាសា ន៖ វិធានការជំរុញភាពធន់

របស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម។" 

 

កាការរទទបបាាជាជាាា ចចិិតតាា ររបបសស់់ររដាដាាា ភភិិបាបាលលកកនន ុងុ្ង្កាការរផផាាលល់់លលវវិិកាកាឆ្ឆ្នន ាំាំ  ២២០០២២១១៖៖ ទស ាកិចច របស់កមព ុជាម្រតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹង្ទកើន

ទ ើង្ ៣,៥% ឬ ២៩០១៣ ោន ុោល រសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ ទទាេះប៊ីជាគទម្រាង្ទនេះែពស់ជាង្ការពាករណ៍ទដាយ ADB 

(១,៩%) ក៏ទដាយ។ លវិការបស់រដាា ភិបាលសម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១ ម្រតូវបានទបាេះយុថ្នក ទម្រកាមការអនុវតា យុទធសាស្រសា

ចាំនួនម្របាាំរួមាន៖ (i) ការការពារជំងឺ្រាតតាត និង្កាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ននវិបតាិ កូវី -១៩ (ii) ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្

ទ ើមប៊ីសទម្រមចបាននូវកាំទណើ នទស ាកិចចកន ុង្កម្រមិត ៣,៥% (iii) ធានាសាិ រភាពា៉ា ម្រកូទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ (iv) 

រកាសាិ រភាពជីវភាពរស់ទៅរបស់ម្របជាជន និង្សាិ រភាពសង្គម និង្ (v) បនាទធែើកាំខណទម្រមង់្សាំខាន់ៗរបស់រដាា ភិបា

ល ជាពិទសសជំរុញឱ្យានការអនុវតាជាបនាទ ន់នូវកាំខណទម្រមង់្រចនាសមព័នធទៅកខនលង្ទធែើការចាំបាច់។ 

  

កាការរទទបបាាជាជាាា ចចិិតតាា ររបបសស់់អអង្ង្គគកាការរសសង្ង្គគមមសសុុ៊ី៊ី វវិិលលកកនន ុងុ្ង្អអាំាំ  ុុង្ង្ទទពពលល  ននិិង្ង្ទទម្រម្រកាកាយយជជំំង្ងឺឺ្រារាតតតតាាតត៖៖  អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានទទួល

សាគ ល់កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្មិនទចេះទនឿយ ត់របស់រដាា ភិបាលកន ុង្ការទប់សាក ត់ជំងឺ្រាតតាត និង្ដាក់ការយកចិតា

ទុកដាក់របស់ែលួនទ ើមប៊ីរកាអម្រតាកាំទណើ នទស ាកិចចជាវិជជាន។ ទទាេះប៊ីជាសមិទធផលនានាម្រតូវបានរាំខានោ៉ា ង្ជាក់

ខសា ង្ទដាយជំងឺ្រាតតាត និង្ការ កការអនុទម្ររេះពាណិជជកមារបស់ស ភាពអឺរ៉ាុបកន ុង្អាំ ុង្្ាសទ៊ី មួយក៏

ទដាយ កមព ុជាបានទម្រតៀមែលួនរួចជាទម្រសចជាមួយនឹង្ការអភិវឌ្ឍន៍ទរលនទោបាយ និង្វិធានការកាត់បនាយ

ទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីសាដ រទ ើង្វិញនូវវិសាលគមអភិវឌ្ឍន៍របស់ែលួនសម្រាប់ពាក់កណ្តា លអាណតាិទ៊ី ព៊ីរននខផនការ

យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានសាទរោ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំទពាេះការទម្រតៀមលកខណៈខបបទនេះ ទ ើមប៊ី

រកាកាំទណើ នទស ាកិចច របស់ម្របទទសកមព ុជាឱ្យានភាពធន់នឹង្ការផ្ទល ស់បា ូរបរិបទ។ ម្របទទសកមព ុជាទៅឆ្ា យព៊ី

ការចក់វា៉ា ក់សាាំង្ ល់ពលរ ារបស់ែលួន ទបើទធៀបនឹង្ម្របទទសអាសា ន និង្តាំបន់ទផេង្ទទៀតកន ុង្ពិភពទោក។ កមព ុ

ជាអាចនឹង្ានការប៉ាុនប៉ាង្ទបើកម្របទទសសម្រាប់ទភា ៀវទទសចរអនារជាតិ និង្លាំ ូរទស ាកិចច ទដាយទសរ៊ី ទៅ

ទពលខ លម្របទទសទនេះបាន្ន ល់ទរលទៅចក់វា៉ា ក់សាាំង្។ ទទាេះប៊ីជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ វិធានការណ៍ខ ល

ានផទ ុកជំងឺ្រាតតាតកន ុង្តាំបន់ និង្សកលទោក ទាំនង្ជាានភាពមិនចាស់ោស់ ទ ើយម្របសិទធភាពននវា៉ា ក់សាាំង្



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី78 

នឹង្កាំណត់នូវភាពទជាគជ័យននការែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្រួមរន របស់រដាា ភិបាល។ កិចចការទាាំង្ទនេះទៅខតម្រតូវបានទគ

ទមើលទឃើញនិង្អាចនាាំមកនូវបញ្ញា ម្របឈមបខនាមទទៀត ល់ការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិបនាទ ប់នន ខផនការ

យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរដាា ភិបាល និង្ទ ើរ

តួនាទ៊ី របស់ពួកទគទ ើមប៊ីបាំទពញចទនាល េះខ លានម្រសាប់ និង្សកាា នុពល ពម្រងឹ្ង្ចាប់ និង្ទរលនទោបាយ និង្អនុ

សញ្ញា អនារជាតិទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបានផាល់សចច ប័ន។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍ាច ស់ជំនួយ

របស់ពួកទគបានចូលរួមោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាតតាតទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ជាពិទសស្ន

 ល់ម្របជាជនស គមន៍។ ទោង្តាមលទធផលននការសទ ង់្មតិរបស់អង្គការ HACC សា៊ី ព៊ី "តួនាទ៊ី របស់អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលទលើការទ ល្ើយតបនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩" បានបងាា ញទៅនលាទ៊ី  ២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២១ ថ្ន ៩០% ននអនក

ទ ល្ើយតបរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល បានទធែើឱ្យសកមាភាពរបស់ពួកទគទ ល្ើយតបោ៉ា ង្សាំខាន់ទៅនឹង្ជំងឺ្រាតតា

ត។ សកមាភាពរួមានការពម្រងឹ្ង្យនាការស គមន៍ទលើការទ ល្ើយតបកូវី -១៩(៤០%) ការខចកចយសាា រៈ

ការពារជំងឺ្កូវី -១៩ (៨០%) ការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្អាំព៊ីវិធានការបងាក រជំងឺ្កូវី -១៩ (១០០%) ការផាល់ការ

រាំម្រទ និង្តាមដានទលើការតាមដានទាំនាក់ទាំនង្(១០%) ផេពែផាយ និង្រាំម្រទម្របជាជនឱ្យចក់វា៉ា ក់សាាំង្(៤០%) និង្

ការផាល់អាោរ និង្ជំនួយសាា រៈ ល់ម្របជាជនស គមន៍ខ លងាយរង្ទម្ររេះ (៦០%)។ ការទ ល្ើយតបរបស់អង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិលបាននិង្កាំពុង្្ន ល់១៣២៨៧៤២នាក់ខ លរស់ទៅកន ុង្ស គមន៍ទៅទូទាាំង្ម្របទទសជាមួយ

នឹង្ទឹកម្របាក់សរុបចាំនួន២៣៧៦២៩៩ ុោល ស រ ាអាទមរិកគិតម្រតឹមកាលបរិទចឆទរាយការណ៍។ 

ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍រួមមួយចាំនួនខ លបានទធែើ ទ ើង្ទៅកាន់រដាា ភិបាលម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្នាទពលកនលង្

មករួមាន៖ ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីវិស័យកសិកមា  (២១ តុោ ២០២០) ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីទសចកា៊ីម្រពាង្

ចាប់លវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ (២០ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២០) និង្ការ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ទលើការសទម្រមចបាននូវទរលទៅ

អភិវឌ្ឍន៍ម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា(CSDGs) ២០១៦-២០២៣ និង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ

.) ២០១៩-២០២៣ (នលាទ៊ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០) ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីសននិស៊ី ទថ្នន ក់តាំបន់ និង្ថ្នន ក់ជាតិទលើកទ៊ី

១៣ សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ធនធានធមាជាតិ និង្ ីធល៊ី  (ឆ្ន ាំ២០២០) និង្ធាតុចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការពិនិ

តយទ ើង្វិញពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ (ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១)។ 

ការពាោមម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការចូលរួមោ៉ា ង្សកមារបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការអនុវតា

យុទធសាស្រសាជាតិ បងាា ញព៊ីតម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ាស គមន៍ព៊ីសាា នភាពទស ាកិចចសង្គមទផេង្ៗរន

 ល់រដាា ភិបាលទ ើមប៊ីឱ្យពួកទគទ ល្ើយតប និង្បាំទពញបានកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ តួនាទ៊ីទាាំង្ទនេះនឹង្ម្រតូវបានពម្រងឹ្ង្

បខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីបញ្ញជ ក់ព៊ីការទបាជាា ចិតា របស់រដាា ភិបាលចាំទពាេះការអនុវតាចាប់ អនុសញ្ញា ខ លបានផាល់សចច



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី78 

នឹង្កាំណត់នូវភាពទជាគជ័យននការែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្រួមរន របស់រដាា ភិបាល។ កិចចការទាាំង្ទនេះទៅខតម្រតូវបានទគ

ទមើលទឃើញនិង្អាចនាាំមកនូវបញ្ញា ម្របឈមបខនាមទទៀត ល់ការអនុវតាពាក់កណ្តា លអាណតាិបនាទ ប់នន ខផនការ

យុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។ 

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរដាា ភិបាល និង្ទ ើរ

តួនាទ៊ី របស់ពួកទគទ ើមប៊ីបាំទពញចទនាល េះខ លានម្រសាប់ និង្សកាា នុពល ពម្រងឹ្ង្ចាប់ និង្ទរលនទោបាយ និង្អនុ

សញ្ញា អនារជាតិទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបានផាល់សចច ប័ន។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល និង្ស គមន៍ាច ស់ជំនួយ

របស់ពួកទគបានចូលរួមោ៉ា ង្សកមាកន ុង្ការម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាតតាតទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ជាពិទសស្ន

 ល់ម្របជាជនស គមន៍។ ទោង្តាមលទធផលននការសទ ង់្មតិរបស់អង្គការ HACC សា៊ី ព៊ី "តួនាទ៊ី របស់អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិលទលើការទ ល្ើយតបនឹង្ជំងឺ្កូវី -១៩" បានបងាា ញទៅនលាទ៊ី  ២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២១ ថ្ន ៩០% ននអនក

ទ ល្ើយតបរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល បានទធែើឱ្យសកមាភាពរបស់ពួកទគទ ល្ើយតបោ៉ា ង្សាំខាន់ទៅនឹង្ជំងឺ្រាតតា

ត។ សកមាភាពរួមានការពម្រងឹ្ង្យនាការស គមន៍ទលើការទ ល្ើយតបកូវី -១៩(៤០%) ការខចកចយសាា រៈ

ការពារជំងឺ្កូវី -១៩ (៨០%) ការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្អាំព៊ីវិធានការបងាក រជំងឺ្កូវី -១៩ (១០០%) ការផាល់ការ

រាំម្រទ និង្តាមដានទលើការតាមដានទាំនាក់ទាំនង្(១០%) ផេពែផាយ និង្រាំម្រទម្របជាជនឱ្យចក់វា៉ា ក់សាាំង្(៤០%) និង្

ការផាល់អាោរ និង្ជំនួយសាា រៈ ល់ម្របជាជនស គមន៍ខ លងាយរង្ទម្ររេះ (៦០%)។ ការទ ល្ើយតបរបស់អង្គ

ការសង្គមសុ៊ី វិលបាននិង្កាំពុង្្ន ល់១៣២៨៧៤២នាក់ខ លរស់ទៅកន ុង្ស គមន៍ទៅទូទាាំង្ម្របទទសជាមួយ

នឹង្ទឹកម្របាក់សរុបចាំនួន២៣៧៦២៩៩ ុោល ស រ ាអាទមរិកគិតម្រតឹមកាលបរិទចឆទរាយការណ៍។ 

ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍រួមមួយចាំនួនខ លបានទធែើ ទ ើង្ទៅកាន់រដាា ភិបាលម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្នាទពលកនលង្

មករួមាន៖ ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីវិស័យកសិកមា  (២១ តុោ ២០២០) ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីទសចកា៊ីម្រពាង្

ចាប់លវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១ (២០ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២០) និង្ការ ល្ ុេះបញ្ញច ាំង្ទលើការសទម្រមចបាននូវទរលទៅ

អភិវឌ្ឍន៍ម្របកបទដាយច៊ីរភាពកមព ុជា(CSDGs) ២០១៦-២០២៣ និង្ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ

.) ២០១៩-២០២៣ (នលាទ៊ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០) ទសចកា៊ីខលលង្ការណ៍សា៊ី ព៊ីសននិស៊ី ទថ្នន ក់តាំបន់ និង្ថ្នន ក់ជាតិទលើកទ៊ី

១៣ សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ធនធានធមាជាតិ និង្ ីធល៊ី  (ឆ្ន ាំ២០២០) និង្ធាតុចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការពិនិ

តយទ ើង្វិញពាក់កណ្តា លអាណតាិ ននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ (ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១)។ 

ការពាោមម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ ទ ើមប៊ីបងាា ញព៊ីការចូលរួមោ៉ា ង្សកមារបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការអនុវតា

យុទធសាស្រសាជាតិ បងាា ញព៊ីតម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ាស គមន៍ព៊ីសាា នភាពទស ាកិចចសង្គមទផេង្ៗរន

 ល់រដាា ភិបាលទ ើមប៊ីឱ្យពួកទគទ ល្ើយតប និង្បាំទពញបានកាន់ខតម្របទសើ រទ ើង្។ តួនាទ៊ីទាាំង្ទនេះនឹង្ម្រតូវបានពម្រងឹ្ង្

បខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីបញ្ញជ ក់ព៊ីការទបាជាា ចិតា របស់រដាា ភិបាលចាំទពាេះការអនុវតាចាប់ អនុសញ្ញា ខ លបានផាល់សចច

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី79 

ប័ន និង្ការអនុវតា ទរលនទោបាយ និង្យុទធសាស្រសា ទឆ្ព េះទៅសទម្រមចបាននូវទរលទៅមធយមឆ្ន ាំ ២០៣០ និង្

ទរលទៅរយៈទពលខវង្ឆ្ន ាំ២០៥០។ 

 

៣. សេចក្តីេននិោឋ ន និងអនុស្ថេន៍ 

៣.១ ពសចកតសីននិដ្ឋបន 
ខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ ម្រតូវបានទគអនុវតា ទលើគនលង្ទ ើមរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្ន ាំ

 ំបូង្ (២០១៩) ទ ើយានការរាំខានចប់តាាំង្ព៊ីទ ើមឆ្ន ាំ២០២០ ទដាយសារជំងឺ្រាតតាតសកលកូវី -១៩។ ជំងឺ្រាត

តាតបានរារាាំង្ោ៉ា ង្ខាល ាំង្ ល់កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កាំខណទម្រមង់្របស់រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា (RGC) ម្រសបទពលជា

មួយនឹង្ការពយួរខផនកែលេះននការចូលទៅកន ុង្ ំទណើ រននការអនុទម្ររេះ ល់ទ៊ីផារស ភាពអឺុរ៉ាុប (EU) ទម្រកាមគាំនិត

ផា ួចទផាើមននអែ៊ី ម្រគប់ោ៉ា ង្ទលើកខលង្ខតអាវុធ(EBA)ែណៈទពលខ លទស ាកិចច របស់ម្របទទសទនេះកាំពុង្រាំកិលទៅ

រកវឌ្ឍនភាពម្រត ប់មកវិញោ៉ា ង្ខាល ាំង្។ ទស ាកិចចកន ុង្ឆ្ន ាំ២០២០ បានចុេះបញ្ជ៊ីកាំទណើ នអវិជជានកន ុង្អម្រតា -៣.១ ភាគ

រយ។ ផលវិបាកបានជេះឥទធិ ពលបខនាមទទៀត ល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និង្ការងារ ភាពម្រក៊ីម្រក សុែភាព និង្

ការអប់រាំ សិទធិ មនុសេ និង្លាំ ពលរ ា។  ូចខ លបានបញ្ញជ ក់សារជាលាី  ទរាង្ចម្រក និង្អាជីវកមាពាក់ព័នធ

ទទសចរណ៍សរុបចាំនួន ៤៣៣ ទៅទូទាាំង្ម្របទទសបានបិទជាបទណ្តា េះអាសនន ទនេះទបើទោង្តាមម្រកសួង្ការងារ និង្

បណា ុេះបណ្តា លវិជាជ ជីវៈ។ ការពយួរការងារទាាំង្ទនេះបានទធែើឱ្យកមាករកាត់ទ រម្របខ ល១៣៥០០០នាក់ និង្កមាករ

កន ុង្វិស័យទទសចរណ៍១៧០០០នាក់រា នការងារទធែើ។ ភាពម្រក៊ីម្រក និង្វិសមភាពកាំពុង្ទកើនទ ើង្មាង្ទទៀត 

ទដាយសារជំងឺ្រាតតាត។ ទោង្តាមធនាររពិភពទោក ម្រគួសារជាង្៧១០០០០(២.៨ោននាក់) បានទទួលការ

ទផទរសាច់ម្របាក់កន ុង្ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ែណៈខ លានខត៥៦០០០០ម្រគួសារ(២.៣ោននាក់)ប៉ាុ ទណ្តា េះខ លាន

សិទធិ ទទួលបានទៅទ ើមខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២០។ ទបើទោង្តាមធនាររទនេះ ានន័យថ្នោ៉ា ង្ទោចណ្តស់ 

១៥០០០០ម្រគួសារ(០.៥ោននាក់) ម្រតូវបានទគកាំណត់ថ្នជាអនកម្រក៊ីម្រកលាី ទៅចទនាល េះខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២០  ល់ខែមករា 

ឆ្ន ាំ២០២១។ 

ផលចាំទណញរ ូតមកទល់នឹង្បចច ុបបនន ម្រតូវបានបម្រង្ួបបម្រង្ួមទដាយខផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទផេង្ៗ។ 

ខផនការបចច ុបបននគឺខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ខ លម្រសបរន ទដាយយុទធសាស្រសាចតុទកា

ណ ំណ្តក់កាលទ៊ី៤ ទដាយគូសបញ្ញជ ក់អាំព៊ីកាំទណើ នការងារ សមធម៌ និង្ម្របសិទធភាព។ ម្របទទសទនេះបានអនុម័ត

ទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពជាមួយនឹង្ចាំនុចទៅសម្រាប់តាមដានទម្រកាមទរលទៅន៊ីមួយៗទៅកមព ុជា 

ានម្រកបែ័ណឌ ទរលនទោបាយជាតិរាំពារសង្គមឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២៥ ជាពិទសសជួយ ល់ជនម្រក៊ីម្រក ខ លភាគ

ទម្រចើនទៅជនបទ ទ ើយចង្ចាំព៊ីគាល តខ លកាំពុង្ទកើនទ ើង្រវាង្ម្របជាជនទៅតាមជនបទ និង្ទ៊ី ម្រកុង្។ ម្រកុម



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី80 

ម្រគួសារម្រក៊ីម្រកខ លសាិ តកន ុង្កម្រមិត១និង្២ ( ID Poor I និង្ ID Poor II) បានទទួលអតា ម្របទោជន៍ព៊ីកមា វិធ៊ី ទផទរសាច់

ម្របាក់របស់រដាា ភិបាល(៣៣៥ោន ុោល ស រ ាអាទមរិក) រ ូត ល់ចុង្ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២១ ជាមួយនឹង្ការផេ

ពែផាយ ៏សាំខាន់ ល់ម្រគួសារជាង្៧០០០០០ម្រគួសារ ឬ២.៧ោននាក់ ម្របខ ល១៤ភាគរយននចាំនួនម្របជាជនទូទាាំង្

ម្របទទស។រាជរដាា ភិបាលបានអនុម័តខផនការសាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ទដាយផាល់អាទិភាព

ែពស់ទលើឧសា កមាតនមលែពស់ កសិកមា  ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមកន ុង្ម្រសុក ពាណិជជកមាឌ្៊ីជី

លល និង្ទទសចរណ៍។ ទឹកម្របាក់ម្របខ ល៥០០ោន ុោល រម្រតូវបានបម្រមុង្ទុកសម្រាប់រាំម្រទ ល់វិស័យស 

ម្ររសធុនតូច និង្មធយម(MSE)  រ៊ីឯទឹកម្របាក់ម្របាណ២០០ោន ុោល រទទៀតម្រតូវផាល់ជាគទម្រាង្ការធានាឥណ

ទាននិង្ទឹកម្របាក់ម្របាណ៣០០ោន ុោល រទទៀតម្រតូវបានបម្រមុង្ទុកទ ើមប៊ីជួយ ល់ស ម្ររសធុនតូចនិង្មធយម

បខនាមទទៀតជាមួយនឹង្ម្របាក់កមច៊ី។ ទនទឹមនឹង្ទនាេះ សុែភាពសាធារណៈម្រតូវបានទគយកចិតា ទុកដាក់ែពស់ ជា

ពិទសសកន ុង្ការម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ គិតម្រតឹមនលាទ៊ី២២ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ រាជរដាា ភិបាល

បានម្រគប់ម្រគង្វា៉ា ក់សាាំង្ការពារជំងឺ្កូវី ម្របាណ២៦.៩ោន ូស និង្បានចក់វា៉ា ក់សាាំង្ោ៉ា ង្ទពញទលញ ល់

មនុសេម្របាណ១២.៨ ោននាក់ ឬ ៧៦.៥% ននចាំនួនម្របជាជនរបស់ម្របទទស។ ការខណនាាំអាំព៊ីកមា វិធ៊ីសិកាព៊ី

ចាា យ និង្ការសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិកបានរ៊ីករាលដាល ទ ើមប៊ីអនុញ្ញា តឱ្យសិសេភាគទម្រចើន [ម្របសិនទបើ

មិនខមនទាាំង្អស់] បនាការសិកាជាមូលដាា នរបស់ពួកទគទៅម្រគប់កម្រមិត។ កន ុង្ករណ៊ី ចាំបាច់ ភាពជាន គូជាមួយ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានអនុម័ត ទ ើមប៊ីអនុវតាកមា វិធ៊ីសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិក និង្បទង្កើតគាំនិតផា ួចទផាើ

មឲ្យានម្របព័នធទុាំនាក់ទុាំនង្ព័ត៌ានវិទា (ICT) ទ ើមប៊ីជួយសម្រមួល ល់ការសិការបស់សិសេទៅតាមផទេះ។ 

រាជរដាា ភិបាលបាននឹង្កាំពុង្តស ូ កន ុង្ការទធែើកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  រួមទាាំង្ការទផទរមុែងារទៅថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ ទបើទទាេះប៊ីជាយនាការភាគទម្រចើនសម្រាប់ការពទនលឿនការចូលរួមជាសាធារណៈ ទាំនង្ជា ំទណើ រការែុស

ម្របម្រកត៊ីកន ុង្អាំ ុង្ទពលននជំងឺ្រាតតាតក៏ទដាយ។ ការកសាង្សមតាភាព ល់មស្រនា៊ីរដាា ភិបាលកន ុង្តាំបន់ គឺជា

រទបៀបវារៈ្នមុែទគ ទដាយានការរាំម្រទព៊ីធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (ADB) ប៉ាុ ខនាវឌ្ឍនភាពគឺសាិ តទៅកន ុង្សាា ន

ភាពយឺតោ៉ា វ។ គាំនិតផា ួចទផាើមទផេង្ទទៀតសា៊ី ព៊ីកិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទធែើ ពិពិធកមា ទស ាកិចច  ការម្រគប់ម្រគង្ ីធល៊ី  ការ

ម្រគប់ម្រគង្ធនធានធមាជាតិ ការទលើកកមពស់ផលិតកមាកសិកមា  និង្ការនាាំទចញទៅខតម្រតូវការជំរុញោ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំ

ទពលានការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ ានបញ្ញា ម្របឈមខ លម្រតូវបានបាំផ្ទល ញទដាយទលបឿនននកាំខណ

ទម្រមង់្ និង្ការចុេះទែេោយននការអភិវឌ្ឍទស ាកិចចសង្គមជាមូលដាា ន និង្ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិ ការជួបជំុ និង្

សាគម។ អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលខ លទធែើការទលើការតស ូ មតិ សិទធិ មនុសេ និង្បញ្ញា បរិសាា នានទាំទនារ

សាិ តកន ុង្សាា នភាពលាំបាកមួយកន ុង្ការទធែើការជាមួយនឹង្អាជាា ធរ ទដាយសារានការម្រតួតពិនិតយ និង្សាព ធោ៉ា ង្

ទូលាំទូោយព៊ីខផនកខាង្ទម្រកាយ ក៏ ូចជាការបម្រង្ួមតូច (ឬបម្រង្ួម) នូវលាំ នទោបាយខ លបានទលើកទ ើង្រួច



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី80 

ម្រគួសារម្រក៊ីម្រកខ លសាិ តកន ុង្កម្រមិត១និង្២ ( ID Poor I និង្ ID Poor II) បានទទួលអតា ម្របទោជន៍ព៊ីកមា វិធ៊ី ទផទរសាច់

ម្របាក់របស់រដាា ភិបាល(៣៣៥ោន ុោល ស រ ាអាទមរិក) រ ូត ល់ចុង្ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ២០២១ ជាមួយនឹង្ការផេ

ពែផាយ ៏សាំខាន់ ល់ម្រគួសារជាង្៧០០០០០ម្រគួសារ ឬ២.៧ោននាក់ ម្របខ ល១៤ភាគរយននចាំនួនម្របជាជនទូទាាំង្

ម្របទទស។រាជរដាា ភិបាលបានអនុម័តខផនការសាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ទដាយផាល់អាទិភាព

ែពស់ទលើឧសា កមាតនមលែពស់ កសិកមា  ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយមកន ុង្ម្រសុក ពាណិជជកមាឌ្៊ីជី

លល និង្ទទសចរណ៍។ ទឹកម្របាក់ម្របខ ល៥០០ោន ុោល រម្រតូវបានបម្រមុង្ទុកសម្រាប់រាំម្រទ ល់វិស័យស 

ម្ររសធុនតូច និង្មធយម(MSE)  រ៊ីឯទឹកម្របាក់ម្របាណ២០០ោន ុោល រទទៀតម្រតូវផាល់ជាគទម្រាង្ការធានាឥណ

ទាននិង្ទឹកម្របាក់ម្របាណ៣០០ោន ុោល រទទៀតម្រតូវបានបម្រមុង្ទុកទ ើមប៊ីជួយ ល់ស ម្ររសធុនតូចនិង្មធយម

បខនាមទទៀតជាមួយនឹង្ម្របាក់កមច៊ី។ ទនទឹមនឹង្ទនាេះ សុែភាពសាធារណៈម្រតូវបានទគយកចិតា ទុកដាក់ែពស់ ជា

ពិទសសកន ុង្ការម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាតតាតកូវី -១៩។ គិតម្រតឹមនលាទ៊ី២២ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ រាជរដាា ភិបាល

បានម្រគប់ម្រគង្វា៉ា ក់សាាំង្ការពារជំងឺ្កូវី ម្របាណ២៦.៩ោន ូស និង្បានចក់វា៉ា ក់សាាំង្ោ៉ា ង្ទពញទលញ ល់

មនុសេម្របាណ១២.៨ ោននាក់ ឬ ៧៦.៥% ននចាំនួនម្របជាជនរបស់ម្របទទស។ ការខណនាាំអាំព៊ីកមា វិធ៊ីសិកាព៊ី

ចាា យ និង្ការសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិកបានរ៊ីករាលដាល ទ ើមប៊ីអនុញ្ញា តឱ្យសិសេភាគទម្រចើន [ម្របសិនទបើ

មិនខមនទាាំង្អស់] បនាការសិកាជាមូលដាា នរបស់ពួកទគទៅម្រគប់កម្រមិត។ កន ុង្ករណ៊ី ចាំបាច់ ភាពជាន គូជាមួយ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលម្រតូវបានអនុម័ត ទ ើមប៊ីអនុវតាកមា វិធ៊ីសិកាតាមម្របព័នធទអ ិចម្រតូនិក និង្បទង្កើតគាំនិតផា ួចទផាើ

មឲ្យានម្របព័នធទុាំនាក់ទុាំនង្ព័ត៌ានវិទា (ICT) ទ ើមប៊ីជួយសម្រមួល ល់ការសិការបស់សិសេទៅតាមផទេះ។ 

រាជរដាា ភិបាលបាននឹង្កាំពុង្តស ូ កន ុង្ការទធែើកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  រួមទាាំង្ការទផទរមុែងារទៅថ្នន ក់

ទម្រកាមជាតិ ទបើទទាេះប៊ីជាយនាការភាគទម្រចើនសម្រាប់ការពទនលឿនការចូលរួមជាសាធារណៈ ទាំនង្ជា ំទណើ រការែុស

ម្របម្រកត៊ីកន ុង្អាំ ុង្ទពលននជំងឺ្រាតតាតក៏ទដាយ។ ការកសាង្សមតាភាព ល់មស្រនា៊ីរដាា ភិបាលកន ុង្តាំបន់ គឺជា

រទបៀបវារៈ្នមុែទគ ទដាយានការរាំម្រទព៊ីធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (ADB) ប៉ាុ ខនាវឌ្ឍនភាពគឺសាិ តទៅកន ុង្សាា ន

ភាពយឺតោ៉ា វ។ គាំនិតផា ួចទផាើមទផេង្ទទៀតសា៊ី ព៊ីកិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ទធែើ ពិពិធកមា ទស ាកិចច  ការម្រគប់ម្រគង្ ីធល៊ី  ការ

ម្រគប់ម្រគង្ធនធានធមាជាតិ ការទលើកកមពស់ផលិតកមាកសិកមា  និង្ការនាាំទចញទៅខតម្រតូវការជំរុញោ៉ា ង្ខាល ាំង្ចាំ

ទពលានការរ៊ីករាលដាលននជំងឺ្រាតតាតទនេះ។ ានបញ្ញា ម្របឈមខ លម្រតូវបានបាំផ្ទល ញទដាយទលបឿនននកាំខណ

ទម្រមង់្ និង្ការចុេះទែេោយននការអភិវឌ្ឍទស ាកិចចសង្គមជាមូលដាា ន និង្ទសរ៊ីភាពននការបទញ្ចញមតិ ការជួបជំុ និង្

សាគម។ អង្គការមិនខមនរដាា ភិបាលខ លទធែើការទលើការតស ូ មតិ សិទធិ មនុសេ និង្បញ្ញា បរិសាា នានទាំទនារ

សាិ តកន ុង្សាា នភាពលាំបាកមួយកន ុង្ការទធែើការជាមួយនឹង្អាជាា ធរ ទដាយសារានការម្រតួតពិនិតយ និង្សាព ធោ៉ា ង្

ទូលាំទូោយព៊ីខផនកខាង្ទម្រកាយ ក៏ ូចជាការបម្រង្ួមតូច (ឬបម្រង្ួម) នូវលាំ នទោបាយខ លបានទលើកទ ើង្រួច

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី81 

ទ ើយ។ យុវជនជំនាន់ទម្រកាយនឹកម្រសនមចង់្ទឃើញការអនុវតាជាក់ខសា ង្សម្រាប់ម្របទទសរបស់ពួកទគ ថ្នជាការ

រួមចាំខណកកន ុង្ការសទម្រមចបាននូវចកខ ុវិស័យម្របទទសកមព ុជាឆ្ន ាំ២០៣០។ ការខម្របម្របលួអាកាសធាតុក៏ជាបញ្ញា

ម្របឈម ៏ធាំមួយសម្រាប់ម្របទទសទាក់ទង្នឹង្ការទម្របើ ម្របាស់ និង្ការអភិរកេបរិសាា ន។ ទៅកន ុង្របាយការណ៍

អភិវឌ្ឍន៍មនុសេឆ្ន ាំ២០២០ ខ លទចញទដាយកមា វិធ៊ីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការស ម្របជាជាតិបានបងាា ញថ្នកមព ុជា

សាិ តទៅលាំដាប់ទលែទរៀង្ទ៊ី១៤៤ កន ុង្ចាំទណ្តម១៩០ម្របទទសខ លជាប់ចាំណ្តត់ថ្នន ក់ ទៅកន ុង្សនទសេន៍អភិវឌ្ឍន៍

មនុសេខ លម្រតូវបានខកតម្រមូវទដាយសាព ធភពខផន ី ម្រតូវបានទគអាំពាវនាវឱ្យានសកមាភាពបខនាមទទៀតទ ើមប៊ី

ការពារការបាំភាយឧសា័ នកាបូនិចនិង្ចាំណ្តប់អារមាណ៍នានាខ លបណ្តា លឱ្យានការទ ើង្កាំទៅខផន ី និង្ការ

ទម្របើ ម្របាស់ជទម្រមើសលាី ជំនួសឥនធនៈ ែ ូសុ៊ីល និង្ការទលើកទឹកចិតា ននការសម្រមបែលួនបខនាមទទៀតទៅនឹង្ម្របភព

ថ្នមពលទផេង្ទទៀត។  

ែណៈទពលខ លកាំពុង្ពាោមទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច របស់ម្របទទស វាទាំនង្ជាានការម្របកួតម្របខជង្

កន ុង្ចាំទណ្តមអនកតាំណ្តង្ននតម្រមូវការ និង្ការផគត់ផគ ង់្ទលើ  ីធល៊ី  និង្ធនធានជាតិ ទ ើយទនេះបានកាល យជាចាំណុចនន

ជទាល េះខ លអាចទមើលទឃើញទម្រចើនបាំផុតរ ូតមក ល់ទពលទនេះ ទ ើយបានបង្កបញ្ញា ម្របឈមោ៉ា ង្ធាន់ធារ ល់

ការអភិរកេនម្រពទឈើ  និង្ធនធានធមាជាតិទផេង្ទទៀត។ ជាក់ខសា ង្ វាភាជ ប់ជាមួយនឹង្ការបទណា ញទចញ និង្ការ

ផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅរបស់ស គមន៍ រួមទាាំង្ការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី ខ លានម្របាក់ចាំណូលទាប និង្ម្រកុមជនជាតិទ ើមភាគ

តិច។ 

 

អាអាជាជាាា ធធររែែណណឌឌ ឬឬសសេេ៊ី៊ីខខកកវវ  បាបាននបបទទណណាា ញញម្រម្របបជាជាពពលលររ  ាាចចាំាំននួួនន  ២២០០ម្រម្រគគួួសាសាររ  ទទចចញញពព៊ី៊ីសស  គគមមនន៍៍បបឹឹង្ង្ឈឈូូកក  ខខ  លលាាននទទ៊ី៊ី

តាតាាំាំង្ង្ទទៅៅតាតាមមបបទទណ្តណ្តាា យយផផលល ូូវវទទលលែែ  ៥៥៩៩៨៨  កកនន ុងុ្ង្ម្រម្រកកុុមមទទ៊ី៊ី៣៣  ភភូូមមិិបបឹឹង្ង្ឈឈូូកក  សសងាងាកក តត់់គគ៊ី៊ី  ូូខខមម៉ា៉ា ម្រម្រតតទទលលែែ៦៦  ែែណណឌឌ ឫឫសសេេ៊ី៊ីខខកកវវ  រារាជជ

ធាធានន៊ី៊ីភភនន ាំាំទទពពញញ  ទទដាដាយយទាទាមមទាទាររយយកក  ីីទទនានាេះេះទទធធែែើើជាជា  ីីសាសាធាធាររណណៈៈ។។  គគិិតតម្រម្រតតឹឹមមននលលាាទទ៊ី៊ី ៤៤  ខខែែសស៊ី៊ីោោ  ឆ្ឆ្នន ាំាំ២២០០២២១១  ផផទទេះេះ១១១១ែែននង្ង្កកនន ុងុ្ង្

ចចាំាំទទណ្តណ្តមម២២០០ែែននង្ង្  ម្រម្រតតូូវវបាបាននររុុេះេះទទររើើទទដាដាយយមមិិននាាននសសាំាំណណង្ង្  ែែណណៈៈអាអាជាជាាា ធធររមមូូលលដាដាាា ននបាបាននសសននាាថ្នថ្នននឹឹង្ង្ផផាាលល់់ជជូូននមមួួយយ

ម្រម្រគគួួសាសាររចចាំាំននួួនន៥៥០០មមឺឺុុននទទររៀៀលល  ((ម្រម្របបខខ  លល១១២២៥៥  ុុោោលល ររ))  ខខ  លលពពួួកកររតត់់មមិិននទាទានន់់ទទទទួួលលបាបាននទទៅៅទទ  ើើយយ។។  

 

របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាសិទធិ មនុសេ ចុេះនលាទ៊ី ១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ - ១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០២១ បាន

បនទរថ្ន ទៅតាមទ៊ី ម្រកុង្ ម្របជាជនម្រក៊ីម្រកកាំពុង្ម្រតូវបានរុញម្រចនឱ្យទៅាខ ង្ ទដាយសារការមក ល់ននពាណិជជកមា  

និង្អនកមក ល់លាី   ូចជាជនចាំណ្តកម្រសុកទៅតាមជនបទ ម្រតូវបានទគដាក់ទៅកខនលង្តូចៗ ទដាយនាាំយកមក

ជាមួយនូវសាំណួរអាំព៊ីសិទធិ ទទួលបានលាំទៅដាា ន និង្ទ៊ី ជំរកមកចូលទៅកន ុង្ទិ ាភាពទាាំង្ទនាេះ។ អែ៊ី ខ លទៅថ្ន

កាំទណើ នទស ាកិចច ទនាេះក៏បានដាក់សាព ធទលើតាំបន់នបតង្ខ លទៅទសសសល់ខ រ។ ទដាយភាជ ប់ជាមួយតាំបន់



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី82 

ជនបទខ ល ានបញ្ញា លាំបាកទាក់ទង្នឹង្ ីម្របនពណ៊ី  និង្ការម្រតតួសុ៊ីរន ជាមួយនឹង្ការខណនាាំទាំទនើបជាង្មុន

ទដាយដាក់ជាតាំបន់ការពាររបស់រ ា។ 

សកមាភាពពាណិជជកមាទៅទលើ  ីខ លផា ួចទផាើមទដាយវិស័យធុរកិចច  ទ ើរតួជាកតាា ជំរុញ កាត់បនាយ

ជីវភាពរស់ទៅរបស់ស គមន៍ម្រក៊ីម្រក ក៏ ូចជាអតាិភាពរបស់ពួកទគ លុេះម្រតាខតានវិធានការណ៍ម្របុង្ម្របយ័តន ម្រតូវ

បានអនុម័ត  ូចជាការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់ទាក់ទង្នឹង្ការម្របុង្ម្របយ័តន  និង្វិធានការកាត់បនាយទម្ររេះថ្នន ក់។ 

ការសាង្សង់្ និង្ទាំទនើបកមាខ លពាក់ព័នធក៏អាចបង្កផលប៉ាេះពាល់ ល់បរិសាា ន លុេះម្រតាខតានការម្រតួតពិនិតយ និង្

តុលយភាពទៅកន ុង្ ំទណើ រការអភិវឌ្ឍន៍។ ទរលការណ៍ខណនាាំសា៊ី ព៊ីធុរកិចច  និង្សិទធិ មនុសេ៖ ការអនុវតា ម្រកបែ័ណឌ  

“ការការពារ ការទររព និង្ ំទណ្តេះម្រសាយ” របស់អង្គការស ម្របជាជាតិ កាំណត់ទិសទៅខ លទពញចិតាសម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍន៍។ ក៏ានតម្រមូវការកន ុង្ការបញ្ចូលសិទធិ មនុសេទៅកន ុង្ ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នខ លម្រតូវ

អនុវតា មុនការអនុវតាគទម្រាង្ជាខផនកមួយននម្រកមន៊ីតិវិធ៊ី ខ លម្រតូវអនុវតា ន៍។ 

ការទរៀបចាំឧបករណ៍ននចាប់ខ លអាចអនុវតាបាន ូចជា ចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា

ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់តាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺណិត និង្ម្រកមម្រព ាទណឌ  ចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេ

នទោបាយ ចាប់សា៊ី ព៊ីជំងឺ្កូវី -១៩ ចាប់សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ជាតិកន ុង្សាា នភាពអាសនន (ម្រតូវបានទគសាគ ល់ផង្ខ រ

ថ្នជា ចាប់សា៊ី ព៊ីសាា នភាពអាសនន) ចាប់ម្របព័នធ ិរញ្ាវតា ុសាធារណៈ និង្ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់ចុង្ទម្រកាយសា៊ី ព៊ីសិទធិ

ទទួលបានព័ត៌ានទាំនង្ជាានផលប៉ាេះពាល់អវិជជាន ល់សនាិសុែ ខ លទបើកទាែ រឱ្យានការវាយតនមល ម្របកប

ទដាយសកាា នុពលននម្របទភទនទោបាយ។ តាមពិតទៅ វានឹង្ពម្រងី្កម្របព័នធតាមដាន និង្ម្រតួតពិនិតយរបស់រ ា  ខ ល

អាចបាំពានទលើសា ង់្ដារអនារជាតិ ខ លានខចង្កន ុង្កតិកាសញ្ញា អនារជាតិសា៊ី ព៊ីសិទធិ ពលរ ា  និង្សិទធិ នទោបាយ។ 

ទៅព៊ីទម្រកាយចាប់ទាាំង្ទនេះ ានបញ្ញា ឯករាជយភាពរបស់តុោការ។ វាចាំបាច់ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នទៅម្រកម និង្

ម្រពេះរាជអាជាា ម្រតូវសាិ តទៅឃាល តឆ្ា យព៊ីទាំនាក់ទាំនង្នទោបាយ។ 

 

ភាពសុ៊ីសងាែ ក់រន កាំពុង្ទកើតាន ទ ើយរាជរដាា ភិបាលក៏ានទសេនវិស័យលអកន ុង្ការទធែើឱ្យទស ាកិចច

របស់ម្របទទសទនេះានភាពរស់រទវើកទ ើង្វិញ និង្រកាវាឱ្យរ៊ីកចទម្រមើន ទដាយានការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ 

ទពាលគឺ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  និង្ធនាររពិភពទោក។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការ

ទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរាជរដាា ភិបាល ទ ើយទៅខតទ ើរតួនាទ៊ី ទ ើមប៊ីបាំទពញចទនាល េះខ លានម្រសាប់ និង្

សកាា នុពល ជួយជំរុញការពម្រងឹ្ង្ចាប់ និង្ទរលនទោបាយ និង្អនុសញ្ញា អនារជាតិទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបាន

ផាល់សចច ប័ន។ភាពសុ៊ីសងាែ ក់រន ទនេះទកើតទចញព៊ីកិចចស ម្របតិបតាិការរបស់អនកពាក់ព័នធនានានឹង្អេះអាង្ព៊ីការទបា



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី82 

ជនបទខ ល ានបញ្ញា លាំបាកទាក់ទង្នឹង្ ីម្របនពណ៊ី  និង្ការម្រតតួសុ៊ីរន ជាមួយនឹង្ការខណនាាំទាំទនើបជាង្មុន

ទដាយដាក់ជាតាំបន់ការពាររបស់រ ា។ 

សកមាភាពពាណិជជកមាទៅទលើ  ីខ លផា ួចទផាើមទដាយវិស័យធុរកិចច  ទ ើរតួជាកតាា ជំរុញ កាត់បនាយ

ជីវភាពរស់ទៅរបស់ស គមន៍ម្រក៊ីម្រក ក៏ ូចជាអតាិភាពរបស់ពួកទគ លុេះម្រតាខតានវិធានការណ៍ម្របុង្ម្របយ័តន ម្រតូវ

បានអនុម័ត  ូចជាការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់ទាក់ទង្នឹង្ការម្របុង្ម្របយ័តន  និង្វិធានការកាត់បនាយទម្ររេះថ្នន ក់។ 

ការសាង្សង់្ និង្ទាំទនើបកមាខ លពាក់ព័នធក៏អាចបង្កផលប៉ាេះពាល់ ល់បរិសាា ន លុេះម្រតាខតានការម្រតួតពិនិតយ និង្

តុលយភាពទៅកន ុង្ ំទណើ រការអភិវឌ្ឍន៍។ ទរលការណ៍ខណនាាំសា៊ី ព៊ីធុរកិចច  និង្សិទធិ មនុសេ៖ ការអនុវតា ម្រកបែ័ណឌ  

“ការការពារ ការទររព និង្ ំទណ្តេះម្រសាយ” របស់អង្គការស ម្របជាជាតិ កាំណត់ទិសទៅខ លទពញចិតាសម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍន៍។ ក៏ានតម្រមូវការកន ុង្ការបញ្ចូលសិទធិ មនុសេទៅកន ុង្ ការវាយតនមលផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នខ លម្រតូវ

អនុវតា មុនការអនុវតាគទម្រាង្ជាខផនកមួយននម្រកមន៊ីតិវិធ៊ី ខ លម្រតូវអនុវតា ន៍។ 

ការទរៀបចាំឧបករណ៍ននចាប់ខ លអាចអនុវតាបាន ូចជា ចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា

ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់តាមម្របព័នធអុ៊ី នធឺណិត និង្ម្រកមម្រព ាទណឌ  ចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេ

នទោបាយ ចាប់សា៊ី ព៊ីជំងឺ្កូវី -១៩ ចាប់សា៊ី ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ជាតិកន ុង្សាា នភាពអាសនន (ម្រតូវបានទគសាគ ល់ផង្ខ រ

ថ្នជា ចាប់សា៊ី ព៊ីសាា នភាពអាសនន) ចាប់ម្របព័នធ ិរញ្ាវតា ុសាធារណៈ និង្ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់ចុង្ទម្រកាយសា៊ី ព៊ីសិទធិ

ទទួលបានព័ត៌ានទាំនង្ជាានផលប៉ាេះពាល់អវិជជាន ល់សនាិសុែ ខ លទបើកទាែ រឱ្យានការវាយតនមល ម្របកប

ទដាយសកាា នុពលននម្របទភទនទោបាយ។ តាមពិតទៅ វានឹង្ពម្រងី្កម្របព័នធតាមដាន និង្ម្រតួតពិនិតយរបស់រ ា  ខ ល

អាចបាំពានទលើសា ង់្ដារអនារជាតិ ខ លានខចង្កន ុង្កតិកាសញ្ញា អនារជាតិសា៊ី ព៊ីសិទធិ ពលរ ា  និង្សិទធិ នទោបាយ។ 

ទៅព៊ីទម្រកាយចាប់ទាាំង្ទនេះ ានបញ្ញា ឯករាជយភាពរបស់តុោការ។ វាចាំបាច់ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នទៅម្រកម និង្

ម្រពេះរាជអាជាា ម្រតូវសាិ តទៅឃាល តឆ្ា យព៊ីទាំនាក់ទាំនង្នទោបាយ។ 

 

ភាពសុ៊ីសងាែ ក់រន កាំពុង្ទកើតាន ទ ើយរាជរដាា ភិបាលក៏ានទសេនវិស័យលអកន ុង្ការទធែើឱ្យទស ាកិចច

របស់ម្របទទសទនេះានភាពរស់រទវើកទ ើង្វិញ និង្រកាវាឱ្យរ៊ីកចទម្រមើន ទដាយានការរាំម្រទព៊ីន គូអភិវឌ្ឍន៍ 

ទពាលគឺ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  និង្ធនាររពិភពទោក។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលបានទបាជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការ

ទធែើការកន ុង្ភាពជាន គូជាមួយរាជរដាា ភិបាល ទ ើយទៅខតទ ើរតួនាទ៊ី ទ ើមប៊ីបាំទពញចទនាល េះខ លានម្រសាប់ និង្

សកាា នុពល ជួយជំរុញការពម្រងឹ្ង្ចាប់ និង្ទរលនទោបាយ និង្អនុសញ្ញា អនារជាតិទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបាន

ផាល់សចច ប័ន។ភាពសុ៊ីសងាែ ក់រន ទនេះទកើតទចញព៊ីកិចចស ម្របតិបតាិការរបស់អនកពាក់ព័នធនានានឹង្អេះអាង្ព៊ីការទបា

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី83 

ជាា ចិតា របស់រដាា ភិបាលកន ុង្ការសទម្រមចបាននូវទរលទៅមធយមឆ្ន ាំ២០៣០ និង្ទរលទៅរយៈទពលខវង្ឆ្ន ាំ 

២០៥០។ 

 

៣.២ អនសុាសន ៍
អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី ១១៖៖  កកាំាំខខណណទទម្រម្រមមង្ង់់្អអភភិិបាបាលលកកិិចចចច   

ជំងឺ្រាតតាតជាកតាា សាំខាន់មួយចាំទពាេះគាំនិតផា ួចទផាើមកាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច  ទពាលគឺការផ្ទអ កទវទិកា

ឃុាំ -សងាក ត់ ពនយឺតការទផទរមុែងារសាធារណៈ - តួនាទ៊ី  និង្ការទទួលែុសម្រតូវគួរម្រតូវបានទគកាំណត់ឱ្យកាន់ខត

ម្របទសើ រទ ើង្ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិសម្រាប់រ ាបាលមួយចាំនួន (រ ាបាលនម្រពទឈើ  និង្ជលផល) និង្ការទ ល្ើយតប

ទៅនឹង្បរិបទខ លានការផ្ទល ស់បា ូរ (កមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលលសម្រាប់ការផាល់ទសវាសាធារណៈ)។ ទទាេះប៊ីជាចាំនួនស្រសា៊ី

ខ លកាន់តួនាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំានការទកើនទ ើង្ក៏ទដាយ គុណភាពននការចូលរួមរបស់ពួកទគទៅខតជាបញ្ញា ម្រប

ឈម។ រដាា ភិបាលបានខបង្ខចកលវិកាោ៉ា ង្ម៉ាត់ចត់សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១ ទ ើមប៊ីឱ្យសមម្រសបទៅនឹង្អាទិភាពកាន់

ខតម្របទសើ រទ ើង្កន ុង្អាំ ុង្ទពលជំងឺ្រាតតាត និង្ទៅទពលខ លទស ាកិចចជាតិកាំពុង្តស ូ ទ ើមប៊ីរស់រានានជីវិត

ទ ើង្វិញ។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ទនេះកា៊ី  លវិកាម្រតូវបានរាំម្រទជាមួយនឹង្ការរាំពឹង្ទុកជាវិជជានននកាំទណើ នសម្រាប់ឆ្ន ាំទនេះ។ 

ានខ នកាំណត់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈតាមលទធភាពខ លអាចទធែើ ទៅបាន ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្តាល ភាពលវិកា 

ខ លជារទបៀបវារៈសាំខាន់សម្រាប់កាំខណទម្រមង់្ការម្រគប់ម្រគង្ ិរញ្ាវតាសុាធារណៈ។ 

▪ ការដាក់បញ្ចូលគាំនិតផា ួចទផាើមការចូលរួមជាសាធារណៈទៅកន ុង្ចាប់ម្របព័នធ ិរញ្ាវតាសុាធារណៈ និង្

ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់ចុង្ទម្រកាយសា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន គួរខតម្រតវូបានផាល់ការយកចិតា ទុកដាក់ែពស់

ជាចាំណុចចូលសម្រាប់កាំខណទម្រមង់្អភិបាលកិចច។ ជាពិទសស រាជរដាា ភិបាលគួរខតពិនិតយទមើល៖  

o ទសចកា៊ីខណនាាំននកមា វិធ៊ីឌ្៊ីជីលល ទ ើមប៊ីធានាបាននូវភាពទបើកចាំ ននលវិកា និង្ការម្រតួតពិនិតយ

ទលើការចាំណ្តយ គួរខតម្រតូវបានបនា និង្ពម្រងី្កសម្រាប់ខផនកខ លចាំបាច់ ទពាលគឺ ការម្រតួតពិនិតយ

លវិកាជាតិ និង្ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ។ ការកសាង្សមតាភាពទលើអកខរកមាឌ្៊ីជីលលជាមូលដាា នសម្រាប់

មស្រនា៊ីរាជការ និង្ម្របជាពលរ ា ពិតជាានសារៈសាំខាន់ណ្តស់ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវលទធភាពទទួល

បានទសវាសាធារណៈម្របកបទដាយសមធម៌។ 

o វិមជឈការានម្របសិទធភាពទៅទពលខ លការខបង្ខចកធនធានម្រតឹមម្រតូវ តួនាទ៊ី  និង្ការទទួលែុស

ម្រតូវរបស់អាជាា ធរខ លបានកាំណត់ោ៉ា ង្ចាស់ោស់ទៅកន ុង្បរិបទជាក់ោក់ និង្ការកសាង្

សមតាភាពបនា ល់អនកខ លពាក់ព័នធទៅនឹង្កខនលង្។ វាជាការចាំបាច់ណ្តស់កន ុង្ការពម្រងឹ្ង្សមតា



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី84 

ភាពរបស់ស្រសា៊ី ខ លានតួនាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំបចច ុបបននទ ើមប៊ីបទង្កើនគុណភាពននការចូលរួមរបស់

ពួកទគកន ុង្ការសទម្រមចចិតា  និង្ភាពជាតាំណ្តង្។ 

o ការខបង្ខចកធនធានទ ើមប៊ីរកាយនាការម្រតួតពិនិតយលវិកា (ឧ. ទវទិកាសាធារណៈសា៊ី ព៊ីការទរៀបចាំ

លវិកាទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ) ឲ្យាន ំទណើ រការទនាេះពិតជាានសារៈសាំខាន់ណ្តស់។ កន ុង្ករណ៊ី

ចាំបាច់ ការបទង្កើតយនាការបខនាមគួរខតម្រតូវបានចត់ទុកថ្នានាម្រតដាា នជាគម្រមូ។ ការចូលរួម

របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយលវិកាគឺពាក់ព័នធនឹង្ការជំរុញនូវសុចរិតភាពននលវិ

កា។ យុទធសាស្រសា ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្រដាា ភិបាលនិង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលអាចានម្របទោជន៍កន ុង្ការ

បទង្កើតទ ើមប៊ីទម្របើ ម្របាស់ធនធានកន ុង្ការអនុវតាការម្រតួតពិនិតយលវិកាឥយានភាពម្របទសើ រទ ើង្។ 

o ពម្រងី្កការវិនិទោគសាធារណៈបខនាមទទៀតខ លផាល់ការជំរុញឲ្យទកើនទ ើង្ ល់ការវិនិទោគ 

(វិនិទោគិនជាយុទធសាស្រសា  និង្សម្រាប់រយៈទពលខវង្) ។ ការអភិវឌ្ឍទរលនទោបាយរាំម្រទអនក

ម្រកគឺជាកតាា សាំខាន់កន ុង្ការម្រទម្រទង់្ជីវភាពរបស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម។ 

 

អអននុុសាសាសសនន៍៍២២៖៖  បបទទង្ង្កកើើតតបបររិិោោកាកាសសសសម្រម្រាាបប់់កាការរអអននុុវវតតាាយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា   

ចាប់ទបាេះទឆ្ន ត និង្ចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយម្រតូវបានខកខម្របទដាយគណបកេកាន់អាំណ្តច។ ការ 

វិវតតទាក់ទង្នឹង្វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយ បានផាល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ធាតុផេាំនទោបាយ

មួយចាំនួន។ វិទសាធនកមាមួយទៅទ ើមឆ្ន ាំ២០១៧ បានោមម្របាមគណបកេនទោបាយព៊ីការទសពគប់ជាមួយ

នរណ្តាន ក់ខ លម្រតូវបានផានាទ ទទាសព៊ីបទឧម្រកិ ា។ ការទនាេះវារារាាំង្ ល់ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្អនកនទោបាយម្របឆ្ាំង្

ខ លម្រតូវបានទគកាត់ទទាស និង្គណបកេនទោបាយរបស់ពួកទគ។ អនកនទោបាយជាង្១០០នាក់មកព៊ីគណ

បកេម្របឆ្ាំង្កនលង្មកម្រតូវបានទគចប់ែលួន។ វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយឆ្ន ាំ២០១៨មួយទទៀតបាន

ទបើកទាែ រអនុញ្ញា តិឱ្យអនកនទោបាយខ លម្រតូវបានោមម្របាមឱ្យវិលចូលនទោបាយវិញ ជាមួយនឹង្ការសាា រសិទធិ

នទោបាយទ ើង្វិញ។ ទៅកន ុង្ ំទណើ រការទនេះ វាបានម្របគល់អាំណ្តចជាទម្រចើន ល់ថ្នន ក់កាំពូលននសាា ប័នម្របតិបតាិ  

ទ ើមប៊ីជេះឥទធិ ពល ល់ទជាគវាសនារបស់អនកនទោបាយខ លម្រតូវបានោមឃាត់។  ូទចន េះ ទសរ៊ីភាពជាមូលដាា ន 

(ការបទញ្ចញមតិ ការម្របជំុ និង្សាគម) សម្រាប់ការចូលរួមនទោបាយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានទគរបសង្កត់។ ជា

ឧទា រណ៍ ទែតា មួយចាំនួន  ូចជា ទសៀមរាប ម្រពេះវិោរ មិនអនុញ្ញា តឱ្យអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទធែើការពិទម្ររេះ

ទោបល់នទោបាយជាមួយភាគ៊ីពាក់ព័នធ ទ ើមប៊ីទរៀបចាំការទបាេះទឆ្ន តនាទពលខាង្មុែទនាេះទទ។ 

វិទសាធនកមាចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ី

សនាិសុែតាមអុ៊ីនធឺណិត និង្ចាប់ម្រព ាទណឌ  ចាប់សា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន(A21) ចាប់សា៊ី ព៊ីម្ររអាសនន និង្ស



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី84 

ភាពរបស់ស្រសា៊ី ខ លានតួនាទ៊ីជាអនក ឹកនាាំបចច ុបបននទ ើមប៊ីបទង្កើនគុណភាពននការចូលរួមរបស់

ពួកទគកន ុង្ការសទម្រមចចិតា  និង្ភាពជាតាំណ្តង្។ 

o ការខបង្ខចកធនធានទ ើមប៊ីរកាយនាការម្រតួតពិនិតយលវិកា (ឧ. ទវទិកាសាធារណៈសា៊ី ព៊ីការទរៀបចាំ

លវិកាទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ) ឲ្យាន ំទណើ រការទនាេះពិតជាានសារៈសាំខាន់ណ្តស់។ កន ុង្ករណ៊ី

ចាំបាច់ ការបទង្កើតយនាការបខនាមគួរខតម្រតូវបានចត់ទុកថ្នានាម្រតដាា នជាគម្រមូ។ ការចូលរួម

របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយលវិកាគឺពាក់ព័នធនឹង្ការជំរុញនូវសុចរិតភាពននលវិ

កា។ យុទធសាស្រសា ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្រដាា ភិបាលនិង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលអាចានម្របទោជន៍កន ុង្ការ

បទង្កើតទ ើមប៊ីទម្របើ ម្របាស់ធនធានកន ុង្ការអនុវតាការម្រតួតពិនិតយលវិកាឥយានភាពម្របទសើ រទ ើង្។ 

o ពម្រងី្កការវិនិទោគសាធារណៈបខនាមទទៀតខ លផាល់ការជំរុញឲ្យទកើនទ ើង្ ល់ការវិនិទោគ 

(វិនិទោគិនជាយុទធសាស្រសា  និង្សម្រាប់រយៈទពលខវង្) ។ ការអភិវឌ្ឍទរលនទោបាយរាំម្រទអនក

ម្រកគឺជាកតាា សាំខាន់កន ុង្ការម្រទម្រទង់្ជីវភាពរបស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម។ 

 

អអននុុសាសាសសនន៍៍២២៖៖  បបទទង្ង្កកើើតតបបររិិោោកាកាសសសសម្រម្រាាបប់់កាការរអអននុុវវតតាាយយុុទទធធសាសាស្រស្រសសាា   

ចាប់ទបាេះទឆ្ន ត និង្ចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយម្រតូវបានខកខម្របទដាយគណបកេកាន់អាំណ្តច។ ការ 

វិវតតទាក់ទង្នឹង្វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយ បានផាល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ធាតុផេាំនទោបាយ

មួយចាំនួន។ វិទសាធនកមាមួយទៅទ ើមឆ្ន ាំ២០១៧ បានោមម្របាមគណបកេនទោបាយព៊ីការទសពគប់ជាមួយ

នរណ្តាន ក់ខ លម្រតូវបានផានាទ ទទាសព៊ីបទឧម្រកិ ា។ ការទនាេះវារារាាំង្ ល់ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្អនកនទោបាយម្របឆ្ាំង្

ខ លម្រតូវបានទគកាត់ទទាស និង្គណបកេនទោបាយរបស់ពួកទគ។ អនកនទោបាយជាង្១០០នាក់មកព៊ីគណ

បកេម្របឆ្ាំង្កនលង្មកម្រតូវបានទគចប់ែលួន។ វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី ព៊ីគណបកេនទោបាយឆ្ន ាំ២០១៨មួយទទៀតបាន

ទបើកទាែ រអនុញ្ញា តិឱ្យអនកនទោបាយខ លម្រតូវបានោមម្របាមឱ្យវិលចូលនទោបាយវិញ ជាមួយនឹង្ការសាា រសិទធិ

នទោបាយទ ើង្វិញ។ ទៅកន ុង្ ំទណើ រការទនេះ វាបានម្របគល់អាំណ្តចជាទម្រចើន ល់ថ្នន ក់កាំពូលននសាា ប័នម្របតិបតាិ  

ទ ើមប៊ីជេះឥទធិ ពល ល់ទជាគវាសនារបស់អនកនទោបាយខ លម្រតូវបានោមឃាត់។  ូទចន េះ ទសរ៊ីភាពជាមូលដាា ន 

(ការបទញ្ចញមតិ ការម្របជំុ និង្សាគម) សម្រាប់ការចូលរួមនទោបាយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានទគរបសង្កត់។ ជា

ឧទា រណ៍ ទែតា មួយចាំនួន  ូចជា ទសៀមរាប ម្រពេះវិោរ មិនអនុញ្ញា តឱ្យអង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទធែើការពិទម្ររេះ

ទោបល់នទោបាយជាមួយភាគ៊ីពាក់ព័នធ ទ ើមប៊ីទរៀបចាំការទបាេះទឆ្ន តនាទពលខាង្មុែទនាេះទទ។ 

វិទសាធនកមាចាប់ស ជីព ចាប់សា៊ី ព៊ីអង្គការមិនខមនរដាា ភិបាល និង្សាគម ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់សា៊ី ព៊ី

សនាិសុែតាមអុ៊ីនធឺណិត និង្ចាប់ម្រព ាទណឌ  ចាប់សា៊ី ព៊ីសិទធិ ទទួលបានព័ត៌ាន(A21) ចាប់សា៊ី ព៊ីម្ររអាសនន និង្ស

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី85 

ណ្តា ប់ធាន ប់សាធារណៈ ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយគណៈបកេកាន់អាំណ្តច ទៅខតានភាពចម្រមូង្ចម្រាសទៅទ ើយ។ 

ទម្រកាយមក ការទចទម្របកាន់ជាបនាបនាទ ប់ទលើសកមាជនសង្គម និង្បរិសាា នទម្រកាមម្រកមម្រព ាទណឌ ខ លកាំណត់

ទដាយទាំនាក់ទាំនង្នទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ម្របឆ្ាំង្នឹង្រដាា ភិបាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ ការដាក់ឧបករណ៍នន

ចាប់ទផេង្ៗានសកាា នុពលបទង្កើនទិ ាភាពនន "ការម្រគប់ម្រគង្ទដាយចាប់" ។ ការអនុវតាបទបបញ្ាតាិ ននចាប់ម្រព ា

ទណឌ មួយចាំនួន  ូចជាាម្រតា២៧ និង្៤៥១ ននម្រកមម្រព ាទណឌ  បងាា ញព៊ីបរិោកាស និង្ការទម្របើ ម្របាស់អាំណ្តចជំុ

វិញម្របព័នធតុោការ ែណៈខ លបទបបញ្ាតាិ ទផេង្ទទៀត  ូចជាអាំទពើកបត់ជាតិ និង្ការញុេះញង់្ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់

ទម្រចើន ង្ទ ើមប៊ីចប់ និង្ កាត់ទទាសអនកម្របឆ្ាំង្អនកកាន់អាំណ្តច។ គាំរូននឧបករណ៍ចាប់ខ លសមនឹង្ទទួលបាន

ការម្របុង្ម្របយ័តន  រួមានាម្រតាខាង្ទម្រកាមននម្រកមម្រព ាទណឌ ៖ 

(ក) ាម្រតា ៣០៥ និង្ ៣០៩ សា៊ី ព៊ីការបរិោរទករា ិ៍ជាសាធារណៈ និង្ន៊ីតិវិធ៊ីពាក់ព័នធ។ 

(ែ) ាម្រតា ៣០៧ សា៊ី ព៊ីការម្របាល និង្ម្របាលជាសាធារណៈ។ 

(គ) ាម្រតា ៤២៥ សា៊ី ព៊ីការខកលង្បនល ាំព័ត៌ាន។ 

(ឃ) ាម្រតា ៤៥៣ សា៊ី ព៊ីការឃុបឃិតជាមួយរដាា ភិបាល និង្សមគាំនិតកបត់ជាតិ។ 

(ង្) ាម្រតា ៤៩៤ និង្ ៤៩៥ សា៊ី ព៊ីការញុេះញង់្ឱ្យម្របម្រពឹតាអាំទពើខ លអាចនាាំមកនូវភាពចោចល ល់ 

ម្របទទស។ 

 

ជាពិទសស ខផនកញុេះញង់្ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់ម្របឆ្ាំង្នឹង្អែ៊ី ខ លទគទៅថ្ន "ព័ត៌ានខកលង្កាល យ" និង្ព័ត៌ានមិន

ពិត។ ក៏ានចាប់ទផេង្ទទៀត ូចជាបទបបញ្ាតាិឆ្ន ាំ២០១៨ (ម្របកាស) ទៅទលើ អុ៊ីនធឺណិតខ លផាល់អាំណ្តចោ៉ា ង្

ទូលាំទូោយ ល់អាជាា ធរកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយាតិកាអនឡាញ និង្ទប់សាក ត់ព័ត៌ានខ លចត់ទុកថ្នបទង្កើតភាព

ចោចលសម្រាប់សនាិសុែជាតិ និង្ទ តុផលពាក់ព័នធ។ 

អង្គការឃាល ាំទមើលសិទធិ មនុសេបានជូន ំណឹង្អាំព៊ីភាពធាន់ធារ ននការរាំទោភសិទធិមនុសេ ប៉ាុ ខនារដាា ភិបាលខតង្

ខតប ិទសធមិនចត់វិធានការខកតម្រមូវ។ រដាា ភិបាលទាំនង្ជាមិនសូវស ការជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិល និង្អនកពាក់ព័នធទផេង្ទទៀតទលើ កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្ ពិទសសមួយសម្រាប់ការទលើកកមពស់សិទធិ

មនុសេ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយសម្រាប់ម្របទទស។ លាំ ពលរ ាសម្រាប់ការអនុវតាសិទធិ មនុសេ និង្លទធិ ម្របជាធិ

បទតយយ ទាំនង្ជាម្រតូវបានកាត់បនាយ។  

▪ សិទធិ មនុសេ និង្លទធិ ម្របជាធិបទតយយជាមូលដាា ន (ទសរ៊ីភាពកន ុង្ការបទញ្ចញមតិ ការជួបម្របជំុ និង្

សាគម)  ូចានខចង្កន ុង្រ ាធមា នុញ្ាកមពជុា គួរម្រតូវបានយកចិតា ទុកដាក់តាមរយៈការបងាា ញអាំព៊ីការ

ទរៀបចាំទរលនទោបាយជាយុទធសាស្រសា  និង្ឧបករណ៍ចាប់ទផេង្ៗទទៀត ូចជា ទរលការណ៍ខណនាាំ



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី86 

ម្របតិបតាិការ (ឧ. ម្របកាស អនុម្រកឹតយ ។ល។ .) កន ុង្ន័យទនេះ ម្របជាពលរ ា គួរខតម្រតូវបានផាល់ការយល់ ឹង្

អាំព៊ីចាប់ជាធរាន សិទធិជាមូលដាា ន និង្បទដាា នគតិយុតា ទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីធានាបាននូវគុណភាពននការ

ចូលរួមរបស់ពួកទគទៅកន ុង្នទោបាយ និង្កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្អភិវឌ្ឍន៍ទផេង្ទទៀតខ លកាំពុង្ម្រតូវបាន

 ឹកនាាំទដាយរដាា ភិបាល។ ជាពិទសស រាជរដាា ភិបាលគួរខត ៖ 

o បទង្កើត និង្អនុវតាយនាការទដាេះម្រសាយវិវាទជូនម្របជាពលរ ា  (ឧ. បណាឹ ង្ ីធល៊ី  វិវាទ។ល។) 

ម្របកបទដាយលកខណៈជាម្របព័នធ ទដាយានវិធានការរួម មិនខមនកិចច ម្របជំុមួយទល់មួយ ទដាេះ

ម្រសាយករណ៊ី បុគគលទ ើមប៊ីធានាយនាការទ ល្ើយតបម្របកបទដាយម្របសិទធភាពជូនម្របជាពលរ ា  ទូ

ទាាំង្ម្របទទស។ 

o រួមបញ្ចូលសទមលង្ជនជាតិភាគតិច ជាពិទសសស្រសា៊ី  កុារ និង្ជនខ លានពិការភាពទៅកន ុង្ការ

អភិវឌ្ឍ និង្ការអនុវតា ទរលនទោបាយណ្តមួយ។ 

o ែណៈទពលខ លការផាល់នូវការទលើកទឹកចិតា ទ ើមប៊ីទាក់ទាញអនកវិនិទោគ ការអនុទោមតាម

ចាប់របស់ម្រកុម  ុន/ស ម្ររសខ លបានចុេះបញ្ជ៊ីគួរខតានភាពទសាើរន  និង្ពម្រងឹ្ង្បខនាម

ទទៀតសម្រាប់ការការពារផលម្របទោជន៍របស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់។  

o ពម្រងី្កលាំ ពលរ ាសម្រាប់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទ ើមប៊ីចូលរួមកិចច ពិភាកាោ៉ា ង្ទូលាំទូោយ 

ទ ើមប៊ីជាម្របទោជន៍ ល់ម្របជាពលរ ា  ជាពិទសសអនកខ លសាិ តកន ុង្ម្រកុមអនកតូចតាច ឬម្រកុម ម្រក៊ី

ម្រក និង្សង្គមទាាំង្មូល។  

o រដាា ភិបាលគួរខតអនុវតាតាមកាតពែកិចច របស់ែលួនទម្រកាមចាប់សិទធិ មនុសេអនារជាតិ និង្អនុវតា  

តាមការខណនាាំរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ ទលើ វិធ៊ីសាស្រសា ខផអកទលើ សិទធិ មនុសេ ទ ើមប៊ីទដាេះ 

ម្រសាយជាមួយជំងឺ្កូវី -១៩ ទៅកន ុង្វិធានការសុែភាពសាធារណៈរបស់ែលួន និង្ទ ើមប៊ីធានា ថ្ន 

ការរឹតបនាឹង្  ូចជាការបិទម្របទទសជាទ ើម ានតុលយភាពម្រសបតាមសិទធិ សុ៊ី វិល នទោបាយ 

ទស ាកិចច  សង្គម និង្វបបធម៌។  

  

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី៣៣៖៖  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធាននមមននុុសសេេ 

កាការរអអបប់់ររាំាំទទូូទទៅៅ1111  

ទដាយទទួលសាគ ល់ថ្នផលប៉ាេះពាល់បចច ុបបនន និង្ទម្រកាយកូវី -១៩ អាចបនារាំខាន ល់ការសិកាជាម្របចាំ សម្រាប់ រ

យៈទពល ៏យូរ ទ ើយជាលទធផលការខសែ ង្រកការអប់រាំតាមស គមន៍ខ លជាយនាការជំនួសសម្រាប់ ការ 

                                                            
11 ម្របភព៖ អនុសាសន៍លមអិតបខនាមអាចរកបានទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា៖ សទង្ខបព័ត៌ានអាំព៊ីសុវតាិភាពជាតិម្រត ប់ទៅសាោទរៀនវិញ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី86 

ម្របតិបតាិការ (ឧ. ម្របកាស អនុម្រកឹតយ ។ល។ .) កន ុង្ន័យទនេះ ម្របជាពលរ ា គួរខតម្រតូវបានផាល់ការយល់ ឹង្

អាំព៊ីចាប់ជាធរាន សិទធិជាមូលដាា ន និង្បទដាា នគតិយុតា ទផេង្ទទៀត ទ ើមប៊ីធានាបាននូវគុណភាពននការ

ចូលរួមរបស់ពួកទគទៅកន ុង្នទោបាយ និង្កិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្អភិវឌ្ឍន៍ទផេង្ទទៀតខ លកាំពុង្ម្រតូវបាន

 ឹកនាាំទដាយរដាា ភិបាល។ ជាពិទសស រាជរដាា ភិបាលគួរខត ៖ 

o បទង្កើត និង្អនុវតាយនាការទដាេះម្រសាយវិវាទជូនម្របជាពលរ ា  (ឧ. បណាឹ ង្ ីធល៊ី  វិវាទ។ល។) 

ម្របកបទដាយលកខណៈជាម្របព័នធ ទដាយានវិធានការរួម មិនខមនកិចច ម្របជំុមួយទល់មួយ ទដាេះ

ម្រសាយករណ៊ី បុគគលទ ើមប៊ីធានាយនាការទ ល្ើយតបម្របកបទដាយម្របសិទធភាពជូនម្របជាពលរ ា  ទូ

ទាាំង្ម្របទទស។ 

o រួមបញ្ចូលសទមលង្ជនជាតិភាគតិច ជាពិទសសស្រសា៊ី  កុារ និង្ជនខ លានពិការភាពទៅកន ុង្ការ

អភិវឌ្ឍ និង្ការអនុវតា ទរលនទោបាយណ្តមួយ។ 

o ែណៈទពលខ លការផាល់នូវការទលើកទឹកចិតា ទ ើមប៊ីទាក់ទាញអនកវិនិទោគ ការអនុទោមតាម

ចាប់របស់ម្រកុម  ុន/ស ម្ររសខ លបានចុេះបញ្ជ៊ីគួរខតានភាពទសាើរន  និង្ពម្រងឹ្ង្បខនាម

ទទៀតសម្រាប់ការការពារផលម្របទោជន៍របស់ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់។  

o ពម្រងី្កលាំ ពលរ ាសម្រាប់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ទ ើមប៊ីចូលរួមកិចច ពិភាកាោ៉ា ង្ទូលាំទូោយ 

ទ ើមប៊ីជាម្របទោជន៍ ល់ម្របជាពលរ ា  ជាពិទសសអនកខ លសាិ តកន ុង្ម្រកុមអនកតូចតាច ឬម្រកុម ម្រក៊ី

ម្រក និង្សង្គមទាាំង្មូល។  

o រដាា ភិបាលគួរខតអនុវតាតាមកាតពែកិចច របស់ែលួនទម្រកាមចាប់សិទធិ មនុសេអនារជាតិ និង្អនុវតា  

តាមការខណនាាំរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ ទលើ វិធ៊ីសាស្រសា ខផអកទលើ សិទធិ មនុសេ ទ ើមប៊ីទដាេះ 

ម្រសាយជាមួយជំងឺ្កូវី -១៩ ទៅកន ុង្វិធានការសុែភាពសាធារណៈរបស់ែលួន និង្ទ ើមប៊ីធានា ថ្ន 

ការរឹតបនាឹង្  ូចជាការបិទម្របទទសជាទ ើម ានតុលយភាពម្រសបតាមសិទធិ សុ៊ី វិល នទោបាយ 

ទស ាកិចច  សង្គម និង្វបបធម៌។  

  

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី៣៣៖៖  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍធធននធាធាននមមននុុសសេេ 

កាការរអអបប់់ររាំាំទទូូទទៅៅ1111  

ទដាយទទួលសាគ ល់ថ្នផលប៉ាេះពាល់បចច ុបបនន និង្ទម្រកាយកូវី -១៩ អាចបនារាំខាន ល់ការសិកាជាម្របចាំ សម្រាប់ រ

យៈទពល ៏យូរ ទ ើយជាលទធផលការខសែ ង្រកការអប់រាំតាមស គមន៍ខ លជាយនាការជំនួសសម្រាប់ ការ 

                                                            
11 ម្របភព៖ អនុសាសន៍លមអិតបខនាមអាចរកបានទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា៖ សទង្ខបព័ត៌ានអាំព៊ីសុវតាិភាពជាតិម្រត ប់ទៅសាោទរៀនវិញ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី87 

សិកា។ កិចចការទនេះអាចបនាទៅកន ុង្បរិបទទម្រកាយកូវី -១៩ ទ ើមប៊ីរាំម្រទកុារខ លបាត់បង់្ការសិកា របស់ពួក

ទគឱ្យទទួលបានការអប់រាំទ ើង្វិញ ផាល់ការរាំម្រទបខនាម ល់កុារខ លានសមតាភាពទាប និង្ផាល់លទធភាព

ទទួលបានការអប់រាំ ល់កុារខ លានពិការភាពអាចានទធភាពងាយម្រសួលកន ុង្ការចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវាទនេះបា

ន។រាជរដាា ភិបាលបានពាោមផាល់លទធភាពឱ្យកុារទាាំង្អស់ម្រត ប់ទៅសាោទរៀនវិញឲ្យបានឆ្ប់ តាមខ ល

វាានសុវតាិភាពកន ុង្ការទធែើ  ូទចន េះ ជាពិទសសសម្រាប់សាោមទតាយយសិកា និង្សាោបឋមសិកា។ ទៅកន ុង្បរិប

ទទនេះរាជរដាា ភិបាលបានបទង្កើតទរលការណ៍ខណនាាំសម្រាប់ម្របតិបតាិការម្របកបទដាយសុវតាិភាពននសាោទរៀន

កន ុង្បរិបទនន កូវី -១៩ ទៅចុង្ឆ្ន ាំ២០២០។ 

▪ រាជរដាា ភិបាលគួរខតធានាថ្ន ការទរៀនព៊ីចាា យម្របកបទដាយគុណភាព បរិោប័នន និង្តនមល  សមរមយ 

ានសម្រាប់កុារទាាំង្អស់អាចចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវាទនេះបាន ទដាយទផ្ទា តទលើ កុារ ខ លងាយរង្

ទម្ររេះ និង្ែែេះខាតបាំផុត ខ លពួកទគទាាំង្ទនេះមិនអាចចូលទម្របើ ម្របាស់ទសវានន គាំនិតផា ួចទផាើម សិកាតាម

អុ៊ីនធឺណិតទនេះបាន។ កិចចការទនេះគួរខតរួមបញ្ចូលការបទង្កើតនូវកមា  វិធ៊ីអប់រាំតាមទូរទសេន៍ អប់រាំតាម

វិទយុ និង្កមា វិធ៊ីខផអកទលើ ម្រកដាស។ 

o  ទៅឯកិចច ម្របជំុកាំពូលននភាពជាន គូសកលសម្រាប់ការបាំទពញបខនាមទលើការអប់រាំឆ្ន ាំ២០២១ រាជរដាា ភិ  

បាលគួរខតទបាជាា កន ុង្ការខបង្ខចកលវិកាកន ុង្អម្រតាភាគរយែពស់ននការចាំណ្តយសាធារណៈ សរុបចាំទពាេះ  

ការអប់រាំ ម្រសបតាមការទបាជាា ចិតា របស់រដាា ភិបាលឆ្ន ាំ២០១៨ខ លានអម្រតា ២៣% ។  

oo  រាជរដាា ភិបាលគួរខតពម្រងឹ្ង្សមតាភាពរបស់ម្រគូបទម្រង្ៀនទ ើមប៊ីរាំម្រទការទរៀនព៊ីចាា យ រួមទាាំង្តាមរយៈ 

ការបណា ុេះបណ្តា លសមម្រសប និង្ជំនួយកន ុង្ការទទួលបានបទចចកវិទា។  

oo  ទដាយទទួលសាគ ល់ថ្នការសិកាព៊ីចាា យានខ នកាំណត់ជាពិទសសសម្រាប់កុារខ លែែេះ ខាតទម្រចើន 

បាំផុត រាជរដាា ភិបាលគួរខតរាំម្រទការអនុវតា  ំទណ្តេះម្រសាយជំនួស  ូចជាការទរៀបចាំម្រកុម សិកា និង្ការ 

ខចកចយសាា រ ូចជា ទសៀវទៅសិកា កិចចការខ លខផអកទលើ ម្រកដាស។  

 

កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍជជំំនានាញញកកនន ុងុ្ង្វវិិសស័័យយផផលលិិតតកកមមាា   ននិិង្ង្ទទទទសសចចររណណ៍៍  

ទោង្តាមការសិកាឆ្ន ាំ២០២១ របស់ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  (ADB) ការទទួលបានអតា ម្របទោជន៍ នន 

ឧសា កមា៤.០តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជំនាញកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា12។ ប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី បួន៖ ការទកើនទ ើង្ 

ននសែ័យម្របវតាិកមា  និង្ការអនុវតាបទចចកវិទាឆ្ល តនវ  នឹង្លុបបាំបាត់ការងារទៅកន ុង្ឧសា កមាកាត់ទ រ និង្ 

ទទសចរណ៍។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ ការបាត់បង់្ការងារទាាំង្ទនេះនឹង្ម្រតូវបានទូទាត់ទដាយតម្រមូវការ កាន់ខត 

                                                            
12 ម្របភព៖ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  ២០២១ក. “ការទាញយកអតា ម្របទោជន៍ននឧសា កមា៤.០ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទៅកមព ុជា” 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី88 

ទម្រចើនខ លទកើតទ ើង្ព៊ីផលិតភាពែពស់ ខ លានសកាា នុពលនឹង្បទង្កើតឱ្យានការទកើនទ ើង្ននការងារសុទធ  ទៅ 

កន ុង្វិស័យទាាំង្ព៊ីរ(កន ុង្អម្រតា៣៩% និង្២%ទរៀង្ៗែលួន)។ ែណៈទពលខ លរដាា ភិបាល និង្ឧសា កមាានបាំណង្ 

ទលើកកមពស់ជំនាញបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤។ ការសទ ង់្មតិរបស់និទោជកទៅកន ុង្ ឧសា កមា  កាត់

ទ រ និង្ទទសចរណ៍បងាា ញថ្ន និទោជកានការយល់ ឹង្តិចតួចអាំព៊ីបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤។ ទ៊ីព៊ីរ 

លុេះម្រតាខតានការវិនិទោគម្រគប់ម្ររន់ និង្ទាន់ទពលទវោកន ុង្ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ទនាេះវារា នការធានា ថ្ន កមាករ

ខ លម្រតូវផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារនឹង្អាចផ្ទល ស់ទ៊ីោ៉ា ង្រលូនទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ីប៊ី  ការ

ផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារ ទាំនង្ជាប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសា៊ី ខ លានចាំនួនម្របខ ល ៨១% ននកាល ាំង្ពលកមាខផនកកាត់ទ រ 

របស់កមព ុជា។ 

 

▪ វិធ៊ីសាស្រសាលាី ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ការដាក់បញ្ចូល និង្ការការពារសង្គមសម្រាប់កមាករ និទោជិតខ លទទើបចូល

បាំទរើការងារលាី  អនកខ លម្របឈមនឹង្ោនិភ័យននការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅ និង្អនកខ លម្រតូវការជំនាញលាី។ ការ

អភិវឌ្ឍកមា វិធ៊ីអប់រាំ និង្បណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស និង្វិជាជ ជីវៈកន ុង្វិស័យកាត់ទ រនិង្ទទសចរណ៍ជា

មួយនឹង្លិែិតទទួលសាគ ល់អនកខ លែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កន ុង្ការចប់យកនូវបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា 

កមាទ៊ី៤និង្កមា វិធ៊ី វិញ្ញា បនប័ម្រតជំនាញខ លអាចបត់ខបនបាននិង្ម៉ាូ ឌុ្លខ លទទួលសាគ ល់ការសទម្រមច

បាននូវជំនាញទៅខាង្ទម្រៅបណ្តា ញអប់រាំខបបម្របនពណ៊ី គួរខតម្រតូវបានផាល់អាទិភាពែពស់ទៅកន ុង្ពាក់ក

ណ្តា លអាណតាិ ទម្រកាយននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩- ២០២៣។ 

o បនាអនុវតាគទម្រាង្ ខ លផាល់ការទលើកទឹកចិតា ល់ម្រកុម  ុន កន ុង្ការបណា ុេះបណ្តា លបុគគលិករបស់

ពួកទគទៅកន ុង្បរិបទបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤ ខ លអាច ឹកនាាំទដាយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍

ជំនាញកមព ុជា។ ទាក់ទង្នឹង្វិស័យទទសចរណ៍ អនកបទង្កើតទរលនទោបាយម្រតូវបានជំរុញឱ្យបទង្កើន

ចាំនួនអនកបទង្កើតកមា វិធ៊ី ទូរស័ពទឆ្ល តនវទៅកមព ុជា ទ ើមប៊ីបទង្កើតការទម្រតៀមែលួនទទួលយកនូវបទចចក

វិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤ ទ ើមប៊ីធានាការបណា ុេះបណ្តា លជំនាញទាំនាក់ទាំនង្ និង្សង្គម និង្ជំរុញ

ការសម្រមបសម្រមួលកាន់ខតខាល ាំង្រវាង្សាា ប័នបណា ុេះបណ្តា ល និង្និទោជក។ 

o  ពទនលឿន ំទណើ រការមួយទ ើមប៊ីពម្រងី្កការម្រគប ណា ប់ទលើការរាំពារសង្គម ទ ើមប៊ីម្រគប ណា ប់ទលើ វិស័

យទម្រៅផល ូវការ និង្ម្រកុមខ លងាយរង្ទម្ររេះ/រង្ការែែេះខាតបាំផុត។ 

  

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី ៤៤៖៖  កាការរទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច  



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី88 

ទម្រចើនខ លទកើតទ ើង្ព៊ីផលិតភាពែពស់ ខ លានសកាា នុពលនឹង្បទង្កើតឱ្យានការទកើនទ ើង្ននការងារសុទធ  ទៅ 

កន ុង្វិស័យទាាំង្ព៊ីរ(កន ុង្អម្រតា៣៩% និង្២%ទរៀង្ៗែលួន)។ ែណៈទពលខ លរដាា ភិបាល និង្ឧសា កមាានបាំណង្ 

ទលើកកមពស់ជំនាញបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤។ ការសទ ង់្មតិរបស់និទោជកទៅកន ុង្ ឧសា កមា  កាត់

ទ រ និង្ទទសចរណ៍បងាា ញថ្ន និទោជកានការយល់ ឹង្តិចតួចអាំព៊ីបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤។ ទ៊ីព៊ីរ 

លុេះម្រតាខតានការវិនិទោគម្រគប់ម្ររន់ និង្ទាន់ទពលទវោកន ុង្ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ទនាេះវារា នការធានា ថ្ន កមាករ

ខ លម្រតូវផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារនឹង្អាចផ្ទល ស់ទ៊ីោ៉ា ង្រលូនទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ីប៊ី  ការ

ផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅការងារ ទាំនង្ជាប៉ាេះពាល់ ល់ស្រសា៊ី ខ លានចាំនួនម្របខ ល ៨១% ននកាល ាំង្ពលកមាខផនកកាត់ទ រ 

របស់កមព ុជា។ 

 

▪ វិធ៊ីសាស្រសាលាី ទ ើមប៊ីពម្រងឹ្ង្ការដាក់បញ្ចូល និង្ការការពារសង្គមសម្រាប់កមាករ និទោជិតខ លទទើបចូល

បាំទរើការងារលាី  អនកខ លម្របឈមនឹង្ោនិភ័យននការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំទៅ និង្អនកខ លម្រតូវការជំនាញលាី។ ការ

អភិវឌ្ឍកមា វិធ៊ីអប់រាំ និង្បណា ុេះបណ្តា លបទចចកទទស និង្វិជាជ ជីវៈកន ុង្វិស័យកាត់ទ រនិង្ទទសចរណ៍ជា

មួយនឹង្លិែិតទទួលសាគ ល់អនកខ លែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្កន ុង្ការចប់យកនូវបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា 

កមាទ៊ី៤និង្កមា វិធ៊ី វិញ្ញា បនប័ម្រតជំនាញខ លអាចបត់ខបនបាននិង្ម៉ាូ ឌុ្លខ លទទួលសាគ ល់ការសទម្រមច

បាននូវជំនាញទៅខាង្ទម្រៅបណ្តា ញអប់រាំខបបម្របនពណ៊ី គួរខតម្រតូវបានផាល់អាទិភាពែពស់ទៅកន ុង្ពាក់ក

ណ្តា លអាណតាិ ទម្រកាយននខផនការយុទធសាស្រសាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩- ២០២៣។ 

o បនាអនុវតាគទម្រាង្ ខ លផាល់ការទលើកទឹកចិតា ល់ម្រកុម  ុន កន ុង្ការបណា ុេះបណ្តា លបុគគលិករបស់

ពួកទគទៅកន ុង្បរិបទបទចចកវិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤ ខ លអាច ឹកនាាំទដាយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍

ជំនាញកមព ុជា។ ទាក់ទង្នឹង្វិស័យទទសចរណ៍ អនកបទង្កើតទរលនទោបាយម្រតូវបានជំរុញឱ្យបទង្កើន

ចាំនួនអនកបទង្កើតកមា វិធ៊ី ទូរស័ពទឆ្ល តនវទៅកមព ុជា ទ ើមប៊ីបទង្កើតការទម្រតៀមែលួនទទួលយកនូវបទចចក

វិទាប ិវតា ន៍ឧសា កមាទ៊ី ៤ ទ ើមប៊ីធានាការបណា ុេះបណ្តា លជំនាញទាំនាក់ទាំនង្ និង្សង្គម និង្ជំរុញ

ការសម្រមបសម្រមួលកាន់ខតខាល ាំង្រវាង្សាា ប័នបណា ុេះបណ្តា ល និង្និទោជក។ 

o  ពទនលឿន ំទណើ រការមួយទ ើមប៊ីពម្រងី្កការម្រគប ណា ប់ទលើការរាំពារសង្គម ទ ើមប៊ីម្រគប ណា ប់ទលើ វិស័

យទម្រៅផល ូវការ និង្ម្រកុមខ លងាយរង្ទម្ររេះ/រង្ការែែេះខាតបាំផុត។ 

  

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី ៤៤៖៖  កាការរទទធធែែើើពពិិពពិិធធកកមមាាទទសស  ាាកកិិចចចច  

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី89 

កាលា៉ា សុ៊ី នននកាំទណើ នទស ាកិចច របស់ម្របទទសគឺពឹង្ខផអកជាចមបង្ទលើ វិស័យកាត់ទ រ សាំណង់្ 

ទទសចរណ៍ និង្កសិកមា។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ វិស័យទាាំង្ទនេះម្រតូវបានរាំខានទដាយជំងឺ្រាតតាតចប់តាាំង្ព៊ី

ទ ើមឆ្ន ាំ២០២០។ រាជរដាា ភិបាលបានបទង្កើតខផនការសាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ខ លទផ្ទា តទលើ

ឧសា កមាខ លានតនមលែពស់ កសិកមា  ការទលើកកមពស់ស ម្ររសធុនតូច និង្មធយម ពាណិជជកមាឌ្៊ីជីលល និង្

ទទសចរណ៍។ ចាប់លវិកាសម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១ បានចង្អលុបងាា ញោ៉ា ង្មុតាាំអាំព៊ីការខបង្ខចកធនធានសម្រាប់ការ

ម្របយុទធ ម្របឆ្ាំង្នឹង្ជំងឺ្រាតតាត និង្ការរស់រានានជីវិត និង្កាំទណើ នទស ាកិចច។ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ីបានទបា

ជាា ចិតាោ៉ា ង្មុតាាំកន ុង្ការផាល់ម្របាក់កមច៊ី  និង្ជំនួយឥតសាំណង្ទ ើមប៊ីរាំម្រទ ល់ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច របស់

ម្របទទស និង្ការសាា រទ ើង្វិញព៊ីជំងឺ្រាតតាត។ 

រាជរដាា ភិបាលបានជំរុញោ៉ា ង្ខាល ាំង្កាល នូវថ្នមពលជំនួស ទ ើមប៊ីទ ល្ើយតបទៅនឹង្បញ្ញា ននការអភិវឌ្ឍ

ទស ាកិចចចម្រមុេះ ទពាលគឺ ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ី និង្ទរាង្ចម្រកថ្នមពលពនលឺម្រពេះអាទិតយទៅទូទាាំង្ម្របទទស។ កម្រមិតនន

ការចូលរួមព៊ីស គមន៍ និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលកន ុង្គទម្រាង្ទាំនប់វារ៊ីអគគិសន៊ីទៅខតរង្ការរិេះគន់។ វាទាំនង្ជា

មិនានយនាការ និង្ឧបករណ៍ជាក់ោក់ទ ើមប៊ីតាមដានផលប៉ាេះពាល់សង្គម និង្បរិសាា នទនាេះទទ។ 

▪ ការអនុវតា  និង្ការអនុម័តវិនូវធានការបខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីជំរុញការសាា រទស ាកិចច ទ ើង្វិញ និង្ការរស់

ទ ើង្វិញ គួរខតគិតគូរព៊ីតម្រមូវការននភាពងាយរង្ទម្ររេះ ខ លទកើនទ ើង្ទដាយជំងឺ្រាតតាត ខ លម្រកុម

ទផេង្ៗកាំពុង្ជួបបញ្ញា ម្របឈម រួមានស្រសា៊ី  កុារខ លានពិការភាព និង្ម្រកុមជនជាតិទ ើមភាគតិច 

ទ ើមប៊ីទាញយកឱ្កាសខ លានម្រសាប់ និង្បាំទពញបខនាមទដាយការខបង្ខចកធនធានម្របកបទដាយសម

ធម៌សម្រាប់លទធភាពទទួលបានជំនួយណ្តមួយកន ុង្អាំ ុង្កូវី -១៩ និង្ទម្រកាយសម័យកូវី -១៩។ 

o ម្រកសួង្បរិសាា ន គួរខតធានាឱ្យានការចូលរួមជាសាធារណៈទពញទលញកន ុង្ ំទណើ រការវាយតនមល

ផលប៉ាេះពាល់បរិសាា នននគទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ព៊ីភាគ៊ីពាក់ព័នធ  រួមទាាំង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិល ជាពិទសស

ស គមន៍មូលដាា ន និង្ពទនលឿននូវ ំទណើ រការតាក់ខតង្ទសចកា៊ីម្រពាង្ចាប់ សា៊ី ព៊ីការវាយតនមលទ តុ

ប៉ាេះពាល់បរិសាា ន (EIA) ។ 

o ទសនើ សុាំគណៈកាា ធិការជាតិទទនលទមគង្គកមពជុា (CNMC) ដាក់សាំទណើ ទៅគណៈកមាការទទនលទមគង្គ

សម្រាប់ការសិកាអាំព៊ីផលប៉ាេះពាល់បរិសាា ន ល្ង្ខ នជាក់ោក់ និង្ទូលាំទូោយ មុននឹង្ពិភាកាទលើ

សាំទណើ សាង្សង់្ទាំនប់ណ្តមួយទៅទលើ ង្ទទនលទមគង្គ។ ការទលើកកមពស់ការទបើកចាំ  និង្ការខចក

រាំខលកព័ត៌ានឱ្យបានទូលាំទូោយ ជាពិទសសផលប៉ាេះពាល់ខ លបណ្តា លមកព៊ីការអភិវឌ្ឍន៍ទាំនប់ 

និង្កម្រមិតទឹកទាបននទទនលទមគង្គ គឺការចាំបាច់ខ លម្រតូវខតទធែើ។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី90 

o ជំរុញឱ្យម្រកសួង្បរិសាា ន និង្ម្រកុមម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបទដាយច៊ីរភាព បនាអនុវតាសកមាភាពខ ល

បានកាំណត់កន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ សា៊ី ព៊ីការពម្រងឹ្ង្ និង្ខកលមអទរលនទោបាយ និង្បទបបញ្ាតាិ  ទ ើមប៊ី

បទង្កើនការរួមចាំខណកននថ្នមពលកទកើតទ ើង្វិញចាំទពាេះថ្នមពលរួមបញ្ចូលរន និង្ម្របសិទធភាព

ថ្នមពលទៅកមព ុជា។ 

 

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី ៥៥៖៖  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ីររភាភាពព  ននិិង្ង្បបររិិោោបប័័នននន  

វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា   

វិស័យកសិកមាទាំនង្ជារង្ផលប៉ាេះពាល់តិចតួចទដាយសារជំងឺ្រាតតាត ប៉ាុ ខនាផទ ុយទៅវិញការទកើនទ ើង្នូវ

ឱ្កាសកន ុង្ការវិនិទោគបខនាមទទៀត។ ជនចាំណ្តកម្រសុកខ លម្រតលប់មកវិញ កមាករខ លម្រតូវបានពយួរការងារ ឬ

និទោជិតខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ព៊ីការងារបានទមើលទឃើញថ្នផលិតកមាកសិកមាជាជទម្រមើសរបស់ពួកទគកន ុង្ការ

ម្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត បនាទ ប់ព៊ីម្របភពចាំណូលចាំបង្របស់ពួកទគម្រតូវបានបាត់បង់្ទដាយជំងឺ្រាតតាត។ ាន

ម្របព័នធធារាសាស្រសា ម្រតូវបានសាង្សង់្ ប៉ាុ ខនាភាគទម្រចើនមិនទាន់បានទពញទលញទៅទ ើយ ខ លទធែើឱ្យកសិករែែេះ

លទធភាពទទួលបានម្របភពទឹកសាំខាន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពទលើកសិដាា នរបស់ពួកទគ។ 

▪ ទលើសព៊ីទនេះ ការវាយតនមលសកាា នុពលផលិតកមាកសិកមា  និង្កិចចស ការោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធ រវាង្ម្រកសួង្

ពាក់ព័នធចាំបាច់ម្រតូវានជាម្រកបែ័ណឌ ចាប់ និង្វិធ៊ីសាស្រសាជាម្របព័នធបខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីឱ្យអាទិភាពននការ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកអាចផគ ូផគង្តម្រមូវការផគត់ផគ ង់្ទឹក ទ ើមប៊ីខសែ ង្យល់ព៊ីសកាា នុពលកសិកមា។  

o ការវិនិទោគបខនាមទលើការសាង្សង់្ម្របឡាយខ លជាបណ្តា ញតភាជ ប់ទ៊ីព៊ីរ និង្ទ៊ីប៊ី  ខ លតភាជ ប់

ទៅម្របព័នធធារាសាស្រសា ទមនឹង្ានសារៈសាំខាន់ណ្តស់កន ុង្ការផាល់ឱ្យកសិករនូវលទធភាពទទួល

បានការផគត់ផគ ង់្ទឹកម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពកសិដាា នរបស់ពួកទគ។ 

o ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ានតួនាទ៊ីកន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្រគប់ម្រគង្ទឹក។ មិនថ្នទយើ ង្ានម្របព័នធ

ធារាសាស្រសា ម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ផគត់ផគ ង់្ទឹក ឬអត់ទនាេះទទ តម្រមូវការទឹកកាំពុង្ទកើនទ ើង្ជាទរៀង្

រាល់ឆ្ន ាំ។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ម្រតូវដាក់ធនធាន និង្ជំនាញបទចចកទទសសម្រាប់ទដាេះម្រសាយ

បញ្ញា  និង្ធានាការខចកចយទឹកម្របកបទដាយសមធម៌កន ុង្ចាំទណ្តមកសិករ និង្អនកទម្របើម្របាស់ទឹ

ក។ 

o ការខកលមអផលិតភាពកសិកមាទៅខតចាំបាច់ រួមជាមួយនឹង្ការទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវលទធភាព

ទទួលបានទ ើមទុននិង្ទ៊ីផារសមរមយសម្រាប់ស គមន៍កសិកមានឹង្ជំរុញផលិតកមាទ ើមប៊ី



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី90 

o ជំរុញឱ្យម្រកសួង្បរិសាា ន និង្ម្រកុមម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបទដាយច៊ីរភាព បនាអនុវតាសកមាភាពខ ល

បានកាំណត់កន ុង្ន៊ីតិកាលទ៊ី៦ សា៊ី ព៊ីការពម្រងឹ្ង្ និង្ខកលមអទរលនទោបាយ និង្បទបបញ្ាតាិ  ទ ើមប៊ី

បទង្កើនការរួមចាំខណកននថ្នមពលកទកើតទ ើង្វិញចាំទពាេះថ្នមពលរួមបញ្ចូលរន និង្ម្របសិទធភាព

ថ្នមពលទៅកមព ុជា។ 

 

អអននុុសាសាសសនន៍៍ទទ៊ី៊ី ៥៥៖៖  កាការរអអភភិិវវឌ្ឌ្ឍឍម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ីររភាភាពព  ននិិង្ង្បបររិិោោបប័័នននន  

វវិិសស័័យយកកសសិិកកមមាា   

វិស័យកសិកមាទាំនង្ជារង្ផលប៉ាេះពាល់តិចតួចទដាយសារជំងឺ្រាតតាត ប៉ាុ ខនាផទ ុយទៅវិញការទកើនទ ើង្នូវ

ឱ្កាសកន ុង្ការវិនិទោគបខនាមទទៀត។ ជនចាំណ្តកម្រសុកខ លម្រតលប់មកវិញ កមាករខ លម្រតូវបានពយួរការងារ ឬ

និទោជិតខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ព៊ីការងារបានទមើលទឃើញថ្នផលិតកមាកសិកមាជាជទម្រមើសរបស់ពួកទគកន ុង្ការ

ម្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត បនាទ ប់ព៊ីម្របភពចាំណូលចាំបង្របស់ពួកទគម្រតូវបានបាត់បង់្ទដាយជំងឺ្រាតតាត។ ាន

ម្របព័នធធារាសាស្រសា ម្រតូវបានសាង្សង់្ ប៉ាុ ខនាភាគទម្រចើនមិនទាន់បានទពញទលញទៅទ ើយ ខ លទធែើឱ្យកសិករែែេះ

លទធភាពទទួលបានម្របភពទឹកសាំខាន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពទលើកសិដាា នរបស់ពួកទគ។ 

▪ ទលើសព៊ីទនេះ ការវាយតនមលសកាា នុពលផលិតកមាកសិកមា  និង្កិចចស ការោ៉ា ង្ជិតសនិ ទធ រវាង្ម្រកសួង្

ពាក់ព័នធចាំបាច់ម្រតូវានជាម្រកបែ័ណឌ ចាប់ និង្វិធ៊ីសាស្រសាជាម្របព័នធបខនាមទទៀត ទ ើមប៊ីឱ្យអាទិភាពននការ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកអាចផគ ូផគង្តម្រមូវការផគត់ផគ ង់្ទឹក ទ ើមប៊ីខសែ ង្យល់ព៊ីសកាា នុពលកសិកមា។  

o ការវិនិទោគបខនាមទលើការសាង្សង់្ម្របឡាយខ លជាបណ្តា ញតភាជ ប់ទ៊ីព៊ីរ និង្ទ៊ីប៊ី  ខ លតភាជ ប់

ទៅម្របព័នធធារាសាស្រសា ទមនឹង្ានសារៈសាំខាន់ណ្តស់កន ុង្ការផាល់ឱ្យកសិករនូវលទធភាពទទួល

បានការផគត់ផគ ង់្ទឹកម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ទម្រសាចម្រសពកសិដាា នរបស់ពួកទគ។ 

o ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ានតួនាទ៊ីកន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញា ម្រគប់ម្រគង្ទឹក។ មិនថ្នទយើ ង្ានម្របព័នធ

ធារាសាស្រសា ម្រគប់ម្ររន់សម្រាប់ផគត់ផគ ង់្ទឹក ឬអត់ទនាេះទទ តម្រមូវការទឹកកាំពុង្ទកើនទ ើង្ជាទរៀង្

រាល់ឆ្ន ាំ។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ម្រតូវដាក់ធនធាន និង្ជំនាញបទចចកទទសសម្រាប់ទដាេះម្រសាយ

បញ្ញា  និង្ធានាការខចកចយទឹកម្របកបទដាយសមធម៌កន ុង្ចាំទណ្តមកសិករ និង្អនកទម្របើម្របាស់ទឹ

ក។ 

o ការខកលមអផលិតភាពកសិកមាទៅខតចាំបាច់ រួមជាមួយនឹង្ការទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវលទធភាព

ទទួលបានទ ើមទុននិង្ទ៊ីផារសមរមយសម្រាប់ស គមន៍កសិកមានឹង្ជំរុញផលិតកមាទ ើមប៊ី

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី91 

ទ ល្ើយតបទៅនឹង្ទ៊ីផារកន ុង្ម្រសុក និង្នាាំទចញ។ ទនទឹមនឹង្ទនេះ ការកាត់បនាយនលលទ ើមននធាតុ

ចូលកសិកមាគឺការម្របទសើ របាំផុត។ 

  

កាការរម្រម្រគគបប់់ម្រម្រគគង្ង្ធធននធាធាននធធមមាាជាជាតតិិ  ននិិង្ង្វវបបបបធធមម៌៌ម្រម្របបកកបបទទដាដាយយចច៊ី៊ី ររភាភាពព  

ធនធានធមាជាតិម្រតូវបានរង្ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ា ង្ធាន់ធារទដាយវិសាលភាពែលេះននកិចច ែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្របស់ RGC 

ទ ើមប៊ីទធែើ ពិពិធកមាទស ាកិចច។ រាជរដាា ភិបាលបានែិតែាំម្របឹង្ខម្របង្បទង្កើត និង្ពម្រងី្កនម្រពស គមន៍/តាំបន់ការពារ 

ទ ើមប៊ីកាត់បនាយការកាប់បាំផ្ទល ញនម្រពទឈើ។ ទទាេះជាោ៉ា ង្ណ្តក៏ទដាយ បញ្ញា ម្របឈមទៅខតានខ លតម្រមូវឲ្យាន

ការយកចិតា ទុកដាក់ែពស់ទ ើមប៊ី កាត់បនាយនូវរាល់បញ្ញា ទាាំង្ទនាេះបខនាមទទៀត។ 

▪ រាជរដាា ភិបាលគួរខតទលើកកមពស់ការចូលរួម និង្ការរាំម្រទព៊ីភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់         ែណៈទពលខ ល

ពិនិតយទមើលចាប់ និង្បទបបញ្ាតាិទាក់ទង្នឹង្ ីធល៊ី  ការទធែើ វិទសាធនកមាចាប់ខ លានម្រសាប់ និង្ការ

បទង្កើតចាប់ ឬសា ង់្ដារចាប់ខ លានការចូលរួមព៊ីម្រគប់ភាគ៊ីពាក់ព័នធ។ ការអនុវតាចាប់ទៅកន ុង្វិស័យ

ពិទសសទនេះ គួរខតម្រតូវបានខកលមអបខនាមទទៀតតាមរយៈការទផទរមុែងារខ លបានកាំណត់ោ៉ា ង្ចាស់

ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ រួមទាាំង្ឃុាំ/សងាក ត់។ 

o ពម្រងឹ្ង្សមតាភាពស គមន៍ជនជាតិទ ើមភាគតិចកន ុង្ការចូលរួមោ៉ា ង្ទពញទលញ និង្ទម្របើ ម្របាស់

ការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច  សង្គម និង្វបបធម៌ទៅថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ និង្ថ្នន ក់ជាតិ។ សមតាភាពរបស់មស្រនា៊ី

ថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិទលើការម្រគប់ម្រគង្ ីធល៊ី  គឺម្រតូវការជាចាំបាច់ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយឱ្យបានកាន់ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្នូវតម្រមូវការ និង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ាស គមន៍។ 

o បទង្កើនការយកចិតា ទុកដាក់ ទលើការបទង្កើតស គមន៍ទអកូទទសចរណ៍ ទៅកន ុង្ស គមន៍នម្រពទឈើ  

(CF) / តាំបន់ការពារស គមន៍ (CPAs)។ 

o ពម្រងឹ្ង្ការម្របមូលពនធ ីខ លមិនទម្របើ ម្របាស់ចប់តាាំង្ព៊ីថ្នន ក់មូលដាា ន ល់ថ្នន ក់ជាតិ។ ការម្របមូលពនធ ី

មិនបានទម្របើ ម្របាស់ម្រតូវអនុវតា ទដាយពម្រងឹ្ង្យនាការខ លបានបទង្កើតទ ើង្ និង្វិទសាធនកមាចាប់សា៊ី

ព៊ីការម្រគប់ម្រគង្ឃុាំសងាក ត់។  ីខម្រសចាំការខ លានចប់ព៊ី ១០  ិចតា ឬទលើសព៊ីទនេះ គួរខតម្រតូវបាន

បង់្ពនធ។ 

 

▪ ម្រកសួង្ទរៀបចាំខ ន ី នគរូបន៊ីយកមា  និង្សាំណង់្ ម្រកសួង្មោនផទ  និង្រ ាបាលថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិ ម្រតូវបនា

ពម្រងឹ្ង្យនាការសុរិទោ ីរបស់ម្រកុមការងារទដាេះម្រសាយវិវាទ ីធល៊ីឱ្យកាន់ខតានម្របសិទធភាព ទដាយផាល់

ជំនួយធនធានម្រគប់ម្ររន់ និង្ទលើកទឹកចិតា ល់ពួកទគឲ្យទសុើ បអទង្កតជទាល េះន៊ីមួយៗ។ ខសែ ង្យល់ឱ្យបាន



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី92 

ចាស់ោស់នូវព័ត៌ានពិតទាក់ទង្នឹង្ម្របវតាិ  ីធល៊ី  សកមាភាពននវិវាទ ចាំណុចវិវាទ មូលទ តុននជទាល េះ តួ

អង្គពាក់ព័នធកន ុង្ជទាល េះ បទដាា នគតិយុតា  និង្ខផនការទដាេះម្រសាយ។ ការសម្រមុេះសម្រមួលគួរខតខផអកទលើ

ទរលការណ៍សាំខាន់ៗចាំនួនបួន រួមាន៖ 

o ជួយសម្រមួល ល់ការទដាេះម្រសាយអនកពាក់ព័នធទាាំង្អស់ ព៊ីករណ៊ី សិកា ឬការទសុើ បអទង្កតវិវាទ 

មកកាន់ទវទិកា ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយសាំណុាំ ទរឿង្ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវព័ត៌ានទពញទលញ និង្ម្រតឹម

ម្រតូវ។ ការដាក់បញ្ចូលភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ទៅកន ុង្ ំទណើ រការទដាេះម្រសាយវិវាទានសារៈ 

សាំខាន់ណ្តស់សម្រាប់ភាគ៊ីទាាំង្អស់កន ុង្ការយល់ ឹង្ព៊ីការងាររបស់រន ទៅវិញទៅមកនិង្អនុ

វតា  ទាំនួលែុសម្រតូវទរៀង្ៗែលួន ទ ើមប៊ីបាំទពញរន ទៅវិញទៅមកកន ុង្ ំទណើ រការទនេះ ទ ើមប៊ីសទម្រមច

បាននូវទរលទៅរួម និង្ទជៀសវាង្ការយល់ម្រច ាំ ឬការទម្របើ ម្របាស់ព័ត៌ានែុសខ លអាច

បទង្កើតឧបសគគ ល់លទធផល ំទណ្តេះម្រសាយជទាល េះ។ 

o អាជាា ធរានសមតា កិចច គួរខតទបាជាា ចិតាបខនាមទទៀតកន ុង្ការសាា ប់ និង្ពិចរណ្តរាល់ទសចកា៊ី

ខលលង្ការណ៍ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយភាគ៊ីពាក់ព័នធ ជាពិទសសម្របជាពលរ ាខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ 

 ូចជាបញ្ញា ម្របឈម កង្ែល់ តម្រមូវការ សាំណូមពរ និង្អនុសាសន៍នានា ទ ើមប៊ីទផទ ៀង្ផ្ទទ ត់ជាមួយ

នឹង្របាយការណ៍ជាក់ខសា ង្ សា ង់្ដារចាប់ ែណៈខ លានកតាា សាំខាន់ៗមួយចាំនួនទផេង្ទទៀត

សម្រាប់ការទ ល្ើយតប និង្ការសទម្រមចចិតា ទដាយទ តុផលម្រតឹមម្រតូវ អាចម្រតូវបានទទួលយក

ទដាយកា៊ីរ៊ីករាយទៅចុង្បញ្ចប់ននករណ៊ី ទនេះ។ រាល់ ំទណ្តេះម្រសាយណ្តក៏ទដាយ ខ លទម្របើ

អាំណ្តចោក់បាាំង្ព័ត៌ានទ ើមប៊ីការពារផលម្របទោជន៍បុគគល ឬភាគ៊ីទធែើឱ្យែូច ល់ភាគ៊ីាខ ង្

ទទៀត គឺជាមូលទ តុននការបរាជ័យកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិវាទ និង្ជាទមទរៀនកនងុ្ការទដាេះម្រសាយ

មិនទចេះចប់ ទពាលគឺការកត់ម្រតារបស់អាជាា ធរបានសរទសរថ្នការទដាេះម្រសាយចប់ទ ើយ ប៉ាុ ខនា

ម្របជាពលរ ាទៅខតបនាតវា៉ា ។ 

o ការបទង្កើតជទម្រមើសកាន់ខតទម្រចើន គឺជាគនលឹេះកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិវាទ ីធល៊ី។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធ ជា

ពិទសសភាគ៊ីជទាល េះ ម្រតូវសម្រមុេះសម្រមួលបទង្កើតជទម្រមើសបខនាមទទៀត ទដាយទធែើសមបទាន ទ ើមប៊ី

ផលម្របទោជន៍របស់ភាគ៊ីជទាល េះ ទដាយម្របកាន់ខាជ ប់នូវទរលការណ៍ ឈនេះ ឈនេះ កន ុង្ករណ៊ី ខ ល

អាជាា ធរានសមតា កិចច រកទឃើញថ្ន ភាគ៊ីណ្តមួយមិនទម្របើ ម្របាស់ អាំណ្តចបាំពានចាប់ទដាយ

ានទចតនាទស្រនាទ នយកម្រទពយសមបតាិ របស់ភាគ៊ីាខ ង្ទទៀត។ កន ុង្ករណ៊ី ែលេះ រាជរដាា ភិបាលក៏អាច

ទធែើសមបទានបខនាម ឬជំនួស ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយគាល តណ្តមួយទៅកន ុង្ចាប់ ឬការអនុវតា។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី92 

ចាស់ោស់នូវព័ត៌ានពិតទាក់ទង្នឹង្ម្របវតាិ  ីធល៊ី  សកមាភាពននវិវាទ ចាំណុចវិវាទ មូលទ តុននជទាល េះ តួ

អង្គពាក់ព័នធកន ុង្ជទាល េះ បទដាា នគតិយុតា  និង្ខផនការទដាេះម្រសាយ។ ការសម្រមុេះសម្រមួលគួរខតខផអកទលើ

ទរលការណ៍សាំខាន់ៗចាំនួនបួន រួមាន៖ 

o ជួយសម្រមួល ល់ការទដាេះម្រសាយអនកពាក់ព័នធទាាំង្អស់ ព៊ីករណ៊ី សិកា ឬការទសុើ បអទង្កតវិវាទ 

មកកាន់ទវទិកា ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយសាំណុាំ ទរឿង្ ទ ើមប៊ីធានាបាននូវព័ត៌ានទពញទលញ និង្ម្រតឹម

ម្រតូវ។ ការដាក់បញ្ចូលភាគ៊ីពាក់ព័នធទាាំង្អស់ទៅកន ុង្ ំទណើ រការទដាេះម្រសាយវិវាទានសារៈ 

សាំខាន់ណ្តស់សម្រាប់ភាគ៊ីទាាំង្អស់កន ុង្ការយល់ ឹង្ព៊ីការងាររបស់រន ទៅវិញទៅមកនិង្អនុ

វតា  ទាំនួលែុសម្រតូវទរៀង្ៗែលួន ទ ើមប៊ីបាំទពញរន ទៅវិញទៅមកកន ុង្ ំទណើ រការទនេះ ទ ើមប៊ីសទម្រមច

បាននូវទរលទៅរួម និង្ទជៀសវាង្ការយល់ម្រច ាំ ឬការទម្របើ ម្របាស់ព័ត៌ានែុសខ លអាច

បទង្កើតឧបសគគ ល់លទធផល ំទណ្តេះម្រសាយជទាល េះ។ 

o អាជាា ធរានសមតា កិចច គួរខតទបាជាា ចិតាបខនាមទទៀតកន ុង្ការសាា ប់ និង្ពិចរណ្តរាល់ទសចកា៊ី

ខលលង្ការណ៍ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយភាគ៊ីពាក់ព័នធ ជាពិទសសម្របជាពលរ ាខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ 

 ូចជាបញ្ញា ម្របឈម កង្ែល់ តម្រមូវការ សាំណូមពរ និង្អនុសាសន៍នានា ទ ើមប៊ីទផទ ៀង្ផ្ទទ ត់ជាមួយ

នឹង្របាយការណ៍ជាក់ខសា ង្ សា ង់្ដារចាប់ ែណៈខ លានកតាា សាំខាន់ៗមួយចាំនួនទផេង្ទទៀត

សម្រាប់ការទ ល្ើយតប និង្ការសទម្រមចចិតា ទដាយទ តុផលម្រតឹមម្រតូវ អាចម្រតូវបានទទួលយក

ទដាយកា៊ីរ៊ីករាយទៅចុង្បញ្ចប់ននករណ៊ី ទនេះ។ រាល់ ំទណ្តេះម្រសាយណ្តក៏ទដាយ ខ លទម្របើ

អាំណ្តចោក់បាាំង្ព័ត៌ានទ ើមប៊ីការពារផលម្របទោជន៍បុគគល ឬភាគ៊ីទធែើឱ្យែូច ល់ភាគ៊ីាខ ង្

ទទៀត គឺជាមូលទ តុននការបរាជ័យកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិវាទ និង្ជាទមទរៀនកនងុ្ការទដាេះម្រសាយ

មិនទចេះចប់ ទពាលគឺការកត់ម្រតារបស់អាជាា ធរបានសរទសរថ្នការទដាេះម្រសាយចប់ទ ើយ ប៉ាុ ខនា

ម្របជាពលរ ាទៅខតបនាតវា៉ា ។ 

o ការបទង្កើតជទម្រមើសកាន់ខតទម្រចើន គឺជាគនលឹេះកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិវាទ ីធល៊ី។ ភាគ៊ីពាក់ព័នធ ជា

ពិទសសភាគ៊ីជទាល េះ ម្រតូវសម្រមុេះសម្រមួលបទង្កើតជទម្រមើសបខនាមទទៀត ទដាយទធែើសមបទាន ទ ើមប៊ី

ផលម្របទោជន៍របស់ភាគ៊ីជទាល េះ ទដាយម្របកាន់ខាជ ប់នូវទរលការណ៍ ឈនេះ ឈនេះ កន ុង្ករណ៊ី ខ ល

អាជាា ធរានសមតា កិចច រកទឃើញថ្ន ភាគ៊ីណ្តមួយមិនទម្របើ ម្របាស់ អាំណ្តចបាំពានចាប់ទដាយ

ានទចតនាទស្រនាទ នយកម្រទពយសមបតាិ របស់ភាគ៊ីាខ ង្ទទៀត។ កន ុង្ករណ៊ី ែលេះ រាជរដាា ភិបាលក៏អាច

ទធែើសមបទានបខនាម ឬជំនួស ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយគាល តណ្តមួយទៅកន ុង្ចាប់ ឬការអនុវតា។ 

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី93 

o ការផេពែផាយជាសាធារណៈអាំព៊ី ំទណ្តេះម្រសាយម្របកបទដាយទជាគជ័យ និង្ការបនាន៊ីតិវិធ៊ី ចុេះ

បញ្ជ៊ី ីធល៊ី  ការផាល់ប័ណា កមាសិទធិ  ីធល៊ី ល់ភាគ៊ីសម្រាប់វិធានការការពារនាទពលអនាគត។ 

▪ រាជរដាា ភិបាលកមព ុជាគួរខតពិចរណ្តទរៀបចាំទរលនទោបាយជាតិសា៊ី ព៊ីសាំណង្សមរមយ និង្លាំទៅឋាន

សមរមយ ទ ើមប៊ីទដាេះម្រសាយផលប៉ាេះពាល់ននគទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ទាាំង្ឯកជន និង្សាធារណៈ ទ ើមប៊ីបាំទពញ

តម្រមូវការននការអភិវឌ្ឍទស ាកិចច របស់ម្របទទស ទដាេះម្រសាយបញ្ញា ខ លកាំពុង្ទកើតាន និង្សទម្រមចបាន

នូវទរលទៅអភិវឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ីរភាពទៅកមព ុជា(គ.អ.ច.ក.)។ ជាពិទសស វាទ ល្ើយតបទៅនឹង្តម្រមូវ

ការននចាប់អទនាា ម្របទវសន៍ ខ លទាមទារឱ្យានការអភិវឌ្ឍន៍នូវសា ង់្ដារចាប់បខនាមទៅទម្រកាមចាប់ 

ទ ើមប៊ីអនុវតាការបាំទពញបខនាម។ 

o  ូទចន េះ រាជរដាា ភិបាលគួរខតសិកាព៊ីបទពិទសាធន៍លអៗកន ុង្ការអនុវតាគទម្រាង្កនលង្មក  ូច

ជា ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី  (ADB) ធនាររពិភពទោក (WB) និង្គទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍ JICA 

និង្ចាំណុចែែេះខាតមួយចាំនួនទទៀតននគទម្រាង្អភិវឌ្ឍន៍របស់ម្រកុម  ុនឯកជនទាាំង្ម្រកុម  ុន

ជាតិ និង្អនារជាតិ។ ម្រកុម  ុនខ លមិនានទរលនទោបាយការពារសុវតាិភាពកន ុង្ការ

អភិវឌ្ឍ ខ លជាម្របភពននជទាល េះ និង្មិនអាចទដាេះម្រសាយផលប៉ាេះពាល់ ទទួលបានយុតាិធម៌ 

និង្ការពារបរិសាា ន ែណៈខ លម្របជាពលរ ា  និង្ភាគ៊ីពាក់ព័នធខ លកាំពុង្អនុវតាគទម្រាង្

អភិវឌ្ឍន៍មិនទាន់ានសិទធិ ទពញទលញកន ុង្ការចូលរួមកន ុង្  ំទណើ រការអភិវឌ្ឍគទម្រាង្

របស់ម្រកុម  ុនឯកជន ឬសាធារណៈព៊ី ំណ្តក់កាលវាយតនមលទ តុប៉ាេះពាល់បរិសាា ន និង្

សង្គម ទៅទ ើយ។ 

o រាជរដាា ភិបាលកមព ុជា ជាពិទសសម្រកសួង្ទរៀបចាំខ ន ី នគរូបន៊ីយកមា  និង្សាំណង់្ ម្រកសួង្

ទស ាកិចច  និង្ ិរញ្ាវតា ុ និង្អាជាា ធរថ្នន ក់ទម្រកាមជាតិពាក់ព័នធ ម្រតូវបនាពម្រងឹ្ង្ម្របសិទធភាពននការ

សិកា និង្ទធែើបចច ុបបននភាពស គមន៍ម្រក៊ីម្រកខ លរស់ទៅតាំបន់រា នសណ្តា ប់ធាន ប់ ទ ើមប៊ីទរៀបចាំ

ខផនការទមសម្រាប់ពួកទគ ទដាយការផាល់ ីសុវតាិភាព លាំទៅឋានសមរមយ ទ ដាា រចនាសមព័នធ 

សនាិសុែ សុវតាិភាព និង្អនាម័យលអ  តាមទរលការណ៍ជាមូលដាា នចាំនួនព៊ីរ៖ 

(i) ការអភិវឌ្ឍទៅនឹង្កខនលង្ និង្ 

(ii) ការតាាំង្ទ៊ីលាំទៅលាី ខ លានទ៊ីតាាំង្ទៅមិនឆ្ា យព៊ីទ៊ីតាាំង្ចស់ ធានាថ្នវាមិនបាត់

បង់្ទាាំង្ម្រសុង្សម្រាប់អែ៊ី ម្រគប់ោ៉ា ង្ខ លពួកទគធាល ប់រ៊ីករាយ និង្សង្គម។ ជា

ពិទសស ការទធែើឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូវការអប់រាំរបស់កូនៗពួកទគទាាំង្ខផនកជំនាញ 

និង្ចាំទណេះ ឹង្ទូទៅគឺជាគនលឹេះមួយសម្រាប់យុទធសាស្រសាកាត់បនាយភាពម្រក៊ីម្រក



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី94 

ម្របកបទដាយម្របសិទធភាព និង្និរនារភាព។ ការផាល់នូវជទម្រមើសននការអភិវឌ្ឍទៅ

នឹង្កខនលង្ សាង្សង់្អររជូនជនម្រក៊ីម្រក ឬខបង្ខចក ី ូត៍  ូចជាអាជាា ធររាជធាន៊ី

ភន ាំទពញបានផាល់ជូន ល់ម្របជាពលរ ាស គមន៍ខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ទៅ

ម្របឡាយសទឹ ង្ានជ័យ ខ លជាគាំរូ ៏លអសម្រាប់ការរាំម្រទ និង្ទកាតសរទសើ រព៊ី

ម្របជាពលរ ា  និង្ភាគ៊ីពាក់ព័នធម្រគប់មជឈដាា នទាាំង្អស់។ 



ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិលសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិនិតយពាក់កណ្តា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ទាំព័រទ៊ី94 

ម្របកបទដាយម្របសិទធភាព និង្និរនារភាព។ ការផាល់នូវជទម្រមើសននការអភិវឌ្ឍទៅ

នឹង្កខនលង្ សាង្សង់្អររជូនជនម្រក៊ីម្រក ឬខបង្ខចក ី ូត៍  ូចជាអាជាា ធររាជធាន៊ី

ភន ាំទពញបានផាល់ជូន ល់ម្របជាពលរ ាស គមន៍ខ លរង្ផលប៉ាេះពាល់ទៅ

ម្របឡាយសទឹ ង្ានជ័យ ខ លជាគាំរូ ៏លអសម្រាប់ការរាំម្រទ និង្ទកាតសរទសើ រព៊ី

ម្របជាពលរ ា  និង្ភាគ៊ីពាក់ព័នធម្រគប់មជឈដាា នទាាំង្អស់។ 

Tel: (855-23) 214 429 
Fax: (855-23) 994 063 
E-mail: info@ngoforum.org.kh 
https://www.facebook.com/ngoforumoncambodia
https://twitter.com/thengoforum
https://www.youtube.com/user/ngofoncambodia
Website: http://www.ngoforum.org.kh

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលាខ ៩-១១ ផ្លូវលាខ ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង១ 
ខណ្ឌចំការមន បាអប់សំបុតាលាខ ២២៩៥ ភ្នំេពញ បាទាសកម្ពុជា


