ធាតុុចូូលរបស់់អង្គគការសង្គគមស៊ីី�វិិលសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តតន៍៍
ពាក់់កណ្តា
ា លអាណត្តិិ�ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជាតិិ
ឆ្នាំំ � ២០១៩ -២០២៣

រៀ�ៀបចំំដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាឯករាជ្្យ
ខែ� វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�� ២០២១

ជំងឺរាតតបាត កវូ ីដ-១៩ បា
បាន
នក្
ក្លយ
លប ជា
ជាក
កត្តផ្ល
ផ្
ប ស
លប ប្
ប្ត
់ រតូ

ចពំ ោះ ក្
ក្ររអនវុ តផត ែនក្
ក្ររយទ្
ទ្ធ
ុ សា
សាស្ត
ធ ស្តសអ
ត ភវិ ឌឍប នជា
ជាត
៍ តិ

(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩ - ២០២៣។ ផែនក្
ក្ររ
យទ្
ទ្ធ
ុ សា
សាស្ត
ធ ស្តសពត នោះោះបា
បាន
នសត
ថិ កង
នុ

គនង
ល ធម្
ម្មត្
ត្រ
ម រប្
ប្ស
សខ្
ខ្ល
់ លួន

ម្ួយ
ម្
ួ ផែក
ន ននក្
ក្ររអនុពប្ប្រ
រោះ

ណជ
ិ ក
ច ម្
ម្មន
ម ិងជម្
ម្ងងឹរា
រាត
ត

កង
នុ ឆ្បំ ២០១៩ ព យ
ើ បា
បាន
នកព
ំ ង
ុ ប្ប្ប្
ប្ឈ
ឈម្
ម្ន
នង
ឹ ក្
ក្ររដក
តា
ប តជា
ជាសា
សាក
កលចា
ចាប្
ប្់ត្
ត្ំ
់ ង
ំ ពពី ដម្
ម្ឆ
ើ ឆ្បំ ២០២០ ម្
ម្ក
ក។

រាជរដ្
ដ្ឋភ
ឋប បា
បាល
ិ ល

ពធវើក្
ក្ររពន
ិ ត
ិ យប ព ង
ើ វញ
ិ ពលផើ ែនក្រ

យទ្
ទ្ធ
ុ សា
សាស្ត
ធ ស្តសចា
ចាប្
ត ប្់ព
់ ីផខ្ សហា
ី
ដលផ់ ខ្ វច
ិ ក្
ឆិ
ឆ្បំ
២០២១ ពដម្
ម្ប
ើ បប ប្
ប្ព
ី ពងត
កើ ក្
ក្ររព្យ
លើ តប្
ប្ប្
ប្ន
នស
ប ំនង
ឹ ក្
ក្ររផ្
ផ្លស
លប ់
ប្តរតូ ទង
ប្
ំ ពនោះោះ។
។

ធាតុចូលរបស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិលជាតិអន្តរ
ជាតិសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅកនង
ុ ការពិន្ត
ិ ្យ
ទ

ើងវិញនន្ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

ធាត
ធា
តុចល
ូ រប្
ប្ស
សអ
់ ងក្
ក្រ
គ រសងម្
គ សវុី ល
ិ គឺ

សខា
ខាន
ំ ន់ ពដម្
ម្ប
ើ បប ធា
ធានា
ី នាក្
ក្ររចល
ូ រម្
ម្ព
ួ ពពញពលញរប្
ប្ស
សត
់ ួ
អងរគ ដនា
នានា
ឋ នាក
កង
នុ ក្
ក្ររអនវុ តត
ពនោះោះ។
។

ផែនក្
ក្ររយទ្
ទ្ធ
ុ សា
សាស្ត
ធ ស្តសត

សេចក្តី ថ្លែងអំ ណរគុ ណ
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល
២០២៣

ម្រតូវបានទសនើ សុ ាំ ទៅកន ុង្ការទរៀបចាំ យុទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

២០១៩-

ទ ើ យតួ នាទ៊ី ននការចូ លរួ មរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លម្រតូវបានខសែ ង្រកទដាយរាជរដាាភិ បាលឱ្យចូ លរួ មកន ុង្

ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននយុ ទធ សាស្រសា ទនេះ។ ការវិ ភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះទ ើ រតួ ជាកាលាំង្ចលករជា
មូ លដាានសម្រាប់ ការម្របមូ លផា ាំ ធា
ុ តុ ចូ លរួ មរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល។ វាទាញយកជាចមបង្ទលើ ព័ ត៌ានខ លម្របមូ ល
បានទដាយអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លន៊ី មួយៗតាមរយៈការពិ ទម្ររេះទោបល់ ជាមួ យសាជិ កម្រកុមការងាររបស់ពួ កទគ។
ការវិ ភាគទៅកន ុង្របាយការណ៍ទនេះម្រតូវបានសម្រមបសម្រមួលទម្រកាមការម្រតួតពិ និតយទូ ទៅរបស់គណៈកាាធិ ការ
ម្រគប់ ម្រគង្ននទវទិ កាននអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលសា៊ី ព៊ី កមព ុជា (NGOF) និ ង្ គណៈកាាធិ ការស ម្របតិ បតាិ ការទ ើ មប៊ីកមព ុ
ជា (CCC) រួ មាន៖ ទោក អុ ក វណ្ត
ា រា៉ា នាយកម្របតិ បតាិ រង្នន NGOF ទោក ា៉ារ សុ ផល ម្របធានកមា វិ ធ៊ីនន NGOF កញ្ញា
វា៉ាន់ ឌ្៊ី សូ រ៊ី ដា មស្រនា៊ី ជំនួយការកមា វិធ៊ីននអង្គការ NGOF ទោកម្រស៊ី សុ៊ី ន ពុ ទាារ៊ី នាយិ កាម្របតិ បតាិ ននអង្គការ CCC ទោកម្រស៊ី
លុ យ ធារ៊ី ម្របធានកមា វិធ៊ីននអង្គការCCC ទោក រ៊ី សុ វណ្ត
ា ម្របធានខផន កតសូ មតិ ទលើ ទរលនទោបាយ និ ង្ចាប់ ននអង្គ
ការ CCC កញ្ញា ជុ ន សុ ធារ៊ី អន កឯកទទសខផន កចាប់ ននអង្គការ CCC ។ របាយការណ៍ទនេះទរៀបចាំ ទដាយម្រកុមម្រតួតពិ និតយ
ឯករាជយព៊ី ម្រកុម ុ ន KFP Trading Co.,LTD រួ មាន៖ ទោក សុ ែ សុ មិ តា (ម្របធានម្រកុម) និ ង្សាជិ កម្រកុមបួ ននាក់ ទផេង្
ទទៀត គឺ ទោក គុ យ សុ ផល ទោក ខកវ សុ ធន អន កម្រស៊ី តុ ង្ ច័ នទ ទធៀង្ និ ង្ទោក ញិប ធ៊ី ខ លមិ នានទាំ នាក់ ទាំ នង្ជា
មួ យការងាររបស់អង្គការ NGOF និ ង្ CCC ព៊ី មុនទនាេះទ យ
ើ ។
ម្របភពចមបង្ននព័ ត៌ានទាាំង្ទនេះគឺ ទទួ លបានព៊ី តាំណ្តង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្សាជិ កននម្រកុមការងារតាម
វិ ស័យ ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល និ ង្រាំម្រទព៊ី អង្គការ NGOF និ ង្ CCC ។ ការងាររបស់ពួ កទគបាននិ ង្កាំពុង្ម្រគប ណាប់
ទូ ទាាំង្ម្របទទសទដាយានភាពជាតាំ ណ្តង្ោ៉ាង្លអ ខ លខផអ កតាមតម្រមូវការ និ ង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា កមព ុជារួ មាន៖
ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច ជនានពិ ការភាព ម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះខ លសង្គមមិ នសូ វយកចិ តា ទុ កដាក់ និ ង្ានទស ា កិចចទុ ន
ទាប ម្រកុមអន កមិ នសូ វទទួ លបានសិ ទធិ ម្រកុមយុ វជន និ ង្ម្រកុមទផេង្ៗទទៀត។
ម្រកុមការងារពិ និតយទ ើង្វិ ញទលើ ការអនុ វតា ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ
ខលល ង្អាំ ណរគុ ណោ៉ាង្ម្រជាលទម្រៅ ល់ ទោក

ទោកម្រស៊ី

នាង្កញ្ញា

សូ ម

ខ លានទ្ាេះ ូ ចទរៀបរាប់ ខាង្ទលើ ខ លជា

បុ គគលិ ករបស់អង្គការ NGOF និ ង្ CCC ខ លបានចាំ ណ្តយទពលទវោទ ើ មប៊ីរួមចាំ ខណកទដាយមិ នទចេះទនឿយ ត់ កន ុង្
ការពិ និតយទ ង្
ើ វិ ញកន ុង្អាំ

ុង្ទពល ៏ លាំបាកននការរាតតាតនូ វជំង្ឺកូវី -១៩ទនេះ។

ជាពិ ទសសសូ មខលល ង្អាំ ណរគុ ណ

ោ៉ាង្ម្រជាលទម្រៅចាំ ទពាេះថ្ននក់ ឹ កនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្សាជិ កននម្រកុមការងារម្រគប់ វិ ស័យ ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្សាា
ប័ នរាជរដាាភិ បាល ខ លបានចាំ ណ្តយទពលចូ លរួ មោ៉ាង្ច្រើ នតាមរយៈការខចករាំខលកឯកសារ និ ង្ការចូ លរួ មកន ុង្
កិ ចចសាាសន៍ តាមម្របព័ នធអុ៊ីនធឺ ខណត កិ ចចម្របជុ ំនិង្ការសនទ នាផ្ទទល់ ខ លទធែើ ទ ើង្កន ុង្អាំ

ុង្ទពលពិ និតយទ ើង្វិ ញទនេះ។

បណ្ឌិត តឹក វណ្ណ
ា រ៉ា

នាយកប្បតិបតតិ អង្គការវវទិកានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋាភិបាលស្តព
ី ីកមពុជា
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 2

សេចក្តី េសងេ ប
កាលព៊ី ចុង្ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា (RGC) បានអទញ្ជើ ញអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លឱ្យផា ល់ធាតុ ចូ ល ល់ ការ
ច ៀបរំ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ទ ើ យទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នាឆ្នាំ
២០២១ ទនេះ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លក៏ ម្រតូវបានខសែ ង្រកទ ើ មប៊ីឲ្យចូ លរួ មផង្ខ រ។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លចូ លរួ មោ៉ាង្
សកមា កនុង្ការទធែើ ការជាមួ យអន កទធែើ ទរលនទោបាយឱ្យទទួ លែុសម្រតូវទលើ ការទបា ជាាចិ តា ម្របកបទដាយតាលភាព និ ង្
ានលកខ ណៈម្របកបទដាយបរិ ោប័ ននកនុង្ ំ ទណើរការម្រតួតពិ និតយ

និ ង្វាយតនមល ។

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានបងាាញព៊ី

បាំ ណង្ម្របាថ្ននននការចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា ទៅកន ុង្ ំ ទណើរការ ននការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទាាំង្មូ ល។
ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ

២០១៩-២០២៣

ម្រតូវបានទរៀបចាំ ទ ើង្សម្រាប់ ការអនុ វតា នូ វយុ ទធ សាស្រសា ចតុ

ទកាណ ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួលរបស់ម្រកសួ ង្ខផនការ (MoP) និ ង្កិ ចចស ការព៊ី តួអង្គអភិ វឌ្ឍន៍ ទាាំង្អស់។
ទៅកន ុង្ ំ ទណើរការទាាំង្មូ លននការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ទនេះានអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លជាង្

១០០

(អង្គការជាតិ និ ង្អនា រជាតិ ) ខ លបាននិ ង្កាំពុង្ទធែើ ការទៅទូ ទាាំង្ម្របទទសកមព ុជាបានចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា ទាាំង្តាមម្របព័ នធ
អនឡាញ

និ ង្ទដាយផ្ទទល់ កន ុង្ការផា ល់នូ វធាតុ ចូ លតាមរយៈកិ ចចសនទ នាជាបនា បនាទប់ ខ លទរៀបចាំ និង្សម្រមបសម្រមួល

ទដាយអង្គការ NGOF និ ង្ CCC ។ ម្រកុមទ៊ី ម្របឹ កាឯករាជយម្រតូវបានដាក់ ពម្រងាយទ ើ មប៊ីជួយសម្រមួល ល់ កិ ចចសនទ នាទនេះ។
ធាតុ ចូ លម្រតូវបានទសនើ សុ ាំ ទដាយអនុ ទោមតាមគាំ រូខ លបទង្កើតទ ើង្ទដាយម្រកសួ ង្ខផនការ
ខ លានខចង្ទៅកន ុង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣។

និ ង្តាមវិ ស័យអាទិ ភាព

ការពិ និតយឯកសារទោង្ខ លពាក់ ព័ នធ

ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ោ៉ាង្យកចិ តា ទុ កដាក់ ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វការពិ ត និ ង្ម្រសបតាមលកខ ែណឌខ លអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល
បានបទញ្ច ញ

ទ ើ យវាបានបាំ ទពញបខនា មទលើ ខផន កណ្តខ លទៅានភាពមិ នចាស់ោស់។

បងាាញទ ើ មប៊ីគូសបញ្ញជក់ នូ វភសា ុតាង្ជាក់ ខសា ង្កន ុង្កម្រមិ តខ លអាចទធែើ ទៅបាន។

ករណ៊ីសិ កាម្រតូវបាន

របាយការណ៍ខ លបានម្រពាង្ជា

ចមបង្ននធាតុ ចូ លក៏ ម្រតូវបានផា ល់សុ ពលភាពជាមួ យថ្ននក់ ឹ កនាាំននអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លផង្ខ រមុ នទពលវាម្រតូវបានទគ
បងាាញ ល់ ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា។ ធាតុ ចូ លសាំ ខាន់ ៗទាាំង្ទនាេះរួ មាន ូ ចខាង្ទម្រកាម៖
េមិ ទ្ធផលេំ ខាន់ ៗ
ការពសនែឿនកែទ្ម្មង់ អភិ បាលក្ិ ចច
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានទបា ជាាចិ តា និ ង្បងាាញព៊ី វឌ្ឍនភាពសាំ ខាន់ ៗទលើ វិ មជឈការ។ អាជាាធរ ធនធាន និ ង្ការកសាង្
សមតា ភាពម្រតូវបានទគបខង្ែរទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។ ឧទា រណ៍ ការបទង្កើនលវិ កាម្របចាំឆ្នាំសម្រាប់ ឃុ ាំ សងាកត់ ការទផទ រមុ ែ
ងារសម្រាប់ វិ ស័យសុ ខាភិ បាល និ ង្អប់ រាំ បទង្កើនការផេពែ ផាយទសវាសាធារណៈ ល់ ម្របជាពលរ ា យនា ការនានាម្រតូវ
បានបទង្កើតទ ង្
ើ ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់ការចូ លរួ មជាសាធារណៈ និ ង្បទង្កើនការទដាេះម្រសាយវិ វាទទម្រៅម្របព័ នធតុោការ និ ង្
ការទកើ នទ ើង្បនាិ ចមា ង្ៗននស្រសា៊ី ខ លបានកាន់ តួ នាទ៊ី ជាអន ក ឹ កនាាំកនុង្កិ ចចការសាធារណៈទៅម្រគប់ កម្រមិ ត។
• កិ ចចស ការជាវិ ជជានជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ កនុង្កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្កសាង្សមតា ភាព ល់ រ ា បាលថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 3

• វាចាស់ណ្តស់ខ លថ្នម្របព័ នធបទចច កវិ ទាឌ្៊ី ជីលល និ ង្ទ ដាារចនាសមព័ នធម្រតូវបានបាំ ពាក់ គួ រឱ្យកត់ សាគល់ ម្រពមទាាំង្
ការទម្របើ ម្របាស់ោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយនូ វព័ ត៌ានឌ្៊ី ជីលលទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ការអភិ វឌ្ឍោ៉ាង្ឆ្ប់ រ ័ សននឧសា កមា
សកល៤.០ ។
• ការខកលមអ ផលូវសាធារណៈ និ ង្ការែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ឥតឈប់ ឈរខ លម្រតូវបានដាក់ ជាទិ សទៅអាទិ ភាព ទ ើ មប៊ីទាក់
ទាញវិ និទោគិ ន។
បរិស្ថានម្គបដណតប់ េម្ាប់ ការអនុវត្ត យុទ្ធស្ថស្តេត
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានបងាាញនូ វការទបា ជាាចិ តា កន ុង្ការទលើ កកមព ស់កិ ចចសនទ នាព ុ ភាគ៊ី ទៅម្រគប់ កម្រមិ តទាាំង្អស់។
រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា បានសម្រមបសម្រមួលកិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ទៅ
ម្រគប់ ក្រិ តទាាំង្អស់ ខ លកិ ចចការទនេះបងាាញនូ វចាំ ណុចវិ ជជាន ខ លចាំបាច់ ម្រតូវខតទធែើ ទ ើ មប៊ីជំរុញការចូ លរួ មជា សា
ធារណៈ។ តាមរយៈយុ ទធ សាស្រសា ភាពជាន គូ និ ង្កិ ចចស ការអភិ វឌ្ឍន៍ រាជរដាាភិ បាលបានដាក់ ទចញនូ វយនា ការគន្ល ឹះ
ទ ើ មប៊ីជំរុញឲ្យានភាពជាន គូ ទាាំង្ទៅថ្ននក់ ជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។

ជាក់ ខសា ង្ានការទរៀបចាំ ឲ្យានភាពជាន គូ លាី

ចាំ នួនប៊ី រួមាន៖ កិ ចចសនាទព ុ ភាគ៊ី តាមវិ ស័យ កិ ចចម្របជុ ំពិទម្ររេះទោបល់ អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលនិ ង្រាជរដាាភិ បាល
និ ង្កិ ចចសនទ នាភាពជាន គូ ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។
• ានភាពម្របទសើ រទ ើង្គួ រឱ្យកត់ សាគល់ ទៅកន ុង្ពនលឺ ននសនាិ សុែនទោបាយខ លានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ទពាលគឺ រាន
ភាពវឹ កវរ

និ ង្អាំ ទពើ ិ ង្ា។

ការកាន់ អាំ ណ្តចទដាយគណបកេនទោបាយខតមួ យានម្របទោជន៍ ចាំទពាេះទពលទវោ

ខ លសម្រាប់ ការអនុ ម័តចាប់ ។
• ោ៉ាង្ទោចណ្តស់ានគណបកេនទោបាយលាី ចាំ នួនម្របាាំបានចុ េះទ្ាេះជាមួ យម្រកសួ ង្មោនផទ ទ ើ មប៊ីចូលរួ មកន ុង្ការ
ទបាេះទឆ្នតនាទពលខាង្មុ ែ។ ការចុ េះទ្ាេះអន កទបាេះទឆ្នតទាំ នង្ជាទកើ នទ ើង្ទដាយសារខតពលករចាំ ណ្តកម្រសុកបានម្រត
ប់ មកវិ ញកន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតទនេះ។

•ម្របទទសទនេះានវឌ្ឍនភាពជាក់ ោក់ ទលើ ទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ ទៅចទនាលេះឆ្នាំ១៩៩៣

ល់ ឆ្នាំ២០១៧។ ទទាេះជា

ោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ លាី ៗទនេះ បាននាាំឱ្យានការម្រពួយបារមា ោ៉ាង្ខាលាំង្ទដាយសារខតវាបានផ្ទលស់បា ូរទៅជាានការរិ តតបិត
និ ង្ម្រគប់ ម្រគង្ទលើ ម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គម ការរឹ តបនាឹ ង្ទលើ ព ុ បកេនទោបាយ ។
ការអភិ វឌ្ឍធនធានមនុេស
•

ម្របទទសកមព ុជាសទម្រមចបាននូ វវឌ្ឍនភាព ៏ អស្ចា យកន ុង្ការអប់ រាំជាមូ លដាាន

ទដាយទទួ លបានការអប់ រាំកម្រមិ ត

បឋមសិ កាទសទើ រខតជាសកល (ការចុ េះទ្ាេះចូ លទរៀនកន ុង្ឆ្នាំសិកា ២០១៩-២០២០ ានម្របាណ ៩៨%)។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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• ម្រកុមការងារបទចច កទទសមួ យចាំ នួនមិ នទាន់ ាន ំ ទណើរការម្រតឹ មម្រតូវ ឬអសកមា ខ លទធែើ ឲ្យការចូ លរួ មរបស់តួ អង្គ
អភិ វឌ្ឍន៍ ទាក់ ទង្នឹ ង្ការផ្ទលស់បា ូរព័ ត៌ាន និ ង្ការរួ មបញ្ច ល
ូ កន ុង្ ំ ទណើរការសទម្រមចចិ តា មិ នសូ វសកមា និ ង្ទពញទល
ញ។
• ជំង្ឺកូវី -១៩ បានបង្ខក
ំ ុ ារកមព ុជាចកទចញព៊ី សាោទរៀនទូ ទាាំង្ម្របទទស។ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា បានស
ការជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ទ ើ មប៊ីបនា ផាល់ការបទម្រង្ៀនព៊ី ចាាយកន ុង្អាំ

ុង្ទពលននជំង្ឺរាតតាតទនេះ។

កន ុង្ន័ យទនេះ

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា បានបទង្កើតនូ វទរលការណ៍ខណនាាំមួយ ខ លបងាាញព៊ី តួនាទ៊ី និ ង្ការទទួ លែុស ម្រតូវ
របស់ម្រគូបទម្រង្ៀន ទៅកន ុង្បរិ បទទនេះ ចប់ តាាំង្ព៊ី ំ ណ្តក់ កាល ំ បូង្ននជំង្ឺរាតតាតទនេះ។ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្
ក៊ី ឡា បានបទង្កើតយុ ទធ សាស្រសា ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វវិ ធានការសុ វតាិ ភាពែពស់បាំ ផុត ទ ើ យម្រតូវបានដាក់ ឱ្យ ំ ទណើរការទៅ
កន ុង្សាោទរៀនទៅកមព ុជា ទ ើ មប៊ីទបើ ក ំ ទណើរការទដាយម្របុង្ម្របយ័ តន ។
• អង្គការអនា រជាតិ ខាង្ការងារ (ILO) បានទទួ លការរាំម្រទព៊ី ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ទ ើ មប៊ីជំរុញឱ្យានការផ្ទលស់បា ូរសាំ ខាន់ ៗ
ទៅកន ុង្គនល ង្លាី ននការរាំពារសង្គមទៅកមព ុជា។អង្គការ ILO បាននិ ង្កាំពុង្ផា ល់ការរាំម្រទខផន កបទចច កទទស រួ មទាាំង្ការ
វាយតនមល ទាក់ ទង្នឹ ង្អភិ បាលកិ ចច និ ង្ទរលនទោបាយវិ និទោគ ម្រពមទាាំង្ការផា ល់ការរាំម្រទម្រគប់ កម្រមិ ត។ ការ
រាំពារសង្គមម្រតូវបានម្រគប ណាប់ ោ៉ាង្លអ ទៅកន ុង្វិ ស័យផល ូវការ។ សាខាធានារា៉ាប់ រង្សុ ែភាព ាតុ ភាព និ ង្ជំង្ឺរបស់
ទបឡាសនាិ សុែសង្គម (បសស) ខ លបានចប់ ទផាើ មម្របតិ បតាិ ការរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្នាំ២០១៦ បានពម្រង្ីកការធានារា៉ាប់ រង្
ល់ កមា ករម្របាណ ២.១ ោននាក់ ទៅកន ុង្វិ ស័យឯកជនផល ូវការកន ុង្ឆ្នាំ២០២០។
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានអនុ វតា កមា វិធ៊ីទផទ រសាច់ ម្របាក់ ខ លជួ យឲ្យម្រកុមម្រគួសារម្រក៊ី ម្រកកម្រមិ ត១ និ ង្កម្រមិ ត២ ទទួ ល
បានអតា ម្របទោជន៍ កនុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតទនេះ។

• បញ្ញានានារបស់ជនានពិ ការភាពកាំពុង្ម្រតូវបានយកចិ តា ទុ កដាក់ ទដាយរាជរដាាភិ បាលកមព ុជានិ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្
ទទៀតទៅកន ុង្ទែតា រាជធាន៊ី ទាាំង្២៥។
ការសធវើពិពិធក្មម សេដឋ ក្ិចច
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានបទង្កើនលវិ កា (៤៤.៤%) សម្រាប់ ការវិ និទោគសាធារណៈ ខ លជាភាពវិ ជជានកន ុង្ការជំរុញ
ការអភិ វឌ្ឍខផអ កទលើ ទស ា កិចចជាមូ លដាាន។
•

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានសទម្រមចចិ តា ពនារទពលការសាង្សង្់ទាំនប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ទលើ ទទនល ទមគង្គរ ូ ត ល់ ឆ្នាំ

២០៣០ ខ លជាជំោនវិ ជជានមួ យសម្រាប់ ជី វិតសតែ ធនធានររឆ ជាតិ ធនធានធមា ជាតិ ននទទនល ទមគង្គ និ ង្ម្របជាជន
រាប់ ោននាក់ ខ លជី វភាពរស់ទៅរបស់ពួ កទគពឹ ង្ខផអ កទលើ វា។
•

គណៈកាាធិ ការទទនល ទមគង្គជាតិ កមព ុជា

បានសាែគមន៍ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លឲ្យចូ លរួ មកន ុង្ ំ ទណើរការពិ ទម្ររេះ

ទោបល់ សា៊ី ព៊ី ការអភិ វឌ្ឍទលើ អាង្ទទនល ទមគង្គ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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•

សូ មអបអរសាទរចាំ ទពាេះរាជរដាាភិ បាលកមព ុជាសម្រាប់ អាទិ ភាពទផ្ទាតសាំ ខាន់ ទលើ ការបទង្កើនការផលិ តនូ វថ្នមពល

សាអត និ ង្កទកើ តទ ើង្វិ ញ ទ ើ មប៊ីបាំទពញតម្រមូវការកន ុង្ម្រសុកខ លកាំពុង្ទកើ នទ ើង្។
ការអភិ វឌ្ឍម្បក្បសោយចី រភាព និ ង បរិយាប័ នន
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានសាង្សង្់ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ខានតធាំ និ ង្មធយម ទដាយទម្របើ ម្របាស់ម្របាក់ កមច៊ី និ ង្ជំនួយឥត
សាំ ណង្ព៊ី ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

ទ ើ មប៊ីផាល់លទធ ភាព ល់ កសិ ករកន ុង្ការទទួ លបានទឹ កម្រគប់ ម្ររន់ សម្រាប់ ទម្រសាចម្រសពដំ ណ្តាំ

របស់ពួ កទគ។
•

កសិ ករាននិ នានការលអ កន ុង្ការទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិ កមា ទាំទនើ បទ ើ មប៊ីបទង្កើនផលិ តកមា របស់ពួ កទគ។

ចាំ នួន

កសិ ករខ លបានអនុ វតា បទចច កទទសកសិ កមា និ ង្ការនចន ម្របឌ្ិ តកាំពុង្ទកើ នទ ើង្។ ទនទឹ មនឹ ង្ទនេះ ការយល់ ឹ ង្របស់ពួ ក
ទគទលើ ការទម្របើ ម្របាស់ជី គ៊ីម៊ី និ ង្ថ្ននាំសាលប់ សតែ លអិ តទាំ នង្ជាទកើ នទ ើង្ផង្ខ រ។ រ៊ី ឯចាំ ទណេះ ឹ ង្បទចច កទទសកាំពុង្ទកើ ន
ទ ើង្ោ៉ាង្ពិ តម្របាក កន ុង្ចាំ ទណ្តមស គមន៍ កសិ ករ។ ពួ កទគម្រតូវបានទគទមើ លទឃើ ញថ្នានការប៉ា េះពាល់ នឹ ង្រ៊ី កលូ ត
ោស់ននសាច់ ម្របាក់ និ ង្ ំ ណ្តាំចិញ្ចឹ មជី វិតរបស់ពួ កទគ ខ លានភាពធន់ នឹ ង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ កាន់ ខតម្របទសើ រ
ទ ើង្។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ទមើ លទឃើ ញថ្ន ការនាាំទចញកសិ ផលទកើ នទ ើង្គួ រឱ្យកត់ សាគល់ ម្រសបនឹ ង្របាយការណ៍
របស់ម្រកសួ ង្កសិ កមា រុ កាខម្របាញ់ និ ង្ទនសាទ។
• រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្កាន់ ខតខាលាំង្កន ុង្ការបទង្កើត និ ង្ពម្រង្ីកនម្រពស គមន៍ /តាំ បន់ ការពារ ទ ើ មប៊ី
កាត់ បនា យការកាប់ បាំ ផ្ទលញនម្រពទឈើ ។ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ានការយកចិ តា ទុ កដាក់ កន ុង្ការបញ្ញជក់ ព៊ី គាំនិតផា ួចទផាើ មស គមន៍
សា៊ី ព៊ី ការការពារធនធានធមា ជាតិ ។
• ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជននិ ង្ក៊ី ឡាបានស ការជាមួ យម្រកសួ ង្បរិ សាានកន ុង្ការបទង្កើតនិ ង្ពម្រង្ីកសាោទរៀនទមម្រត៊ី បរិ សាាន
ទ ើ មប៊ីបងាាញព៊ី ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីបរិ សាានកន ុង្ចាំ ទណ្តមសិ សានុ សិសេទៅតាមសាោទរៀន។
បញ្ហ
ា ម្បឈមជាគនែលឹះទ្ី ១
ចាប់ សា៊ី ព៊ី ម្រម្រប
បព័ នធ ិ រញ្
ញ្ាា វតា សា
សាធា
ុ ធាររណៈម្រតូវបានអនុ ម័តតាាំង្ព៊ី ឆ្នាំ

២០០៨

ព័ ត៌ ានបានផ្ទលស់បា ូរទៅជាទសចកា៊ី ម្រពាង្ចុ ង្ទម្រកាយរបស់ែលួន។

រ៊ី ឯទសចកា៊ី ម្រម្រពា
ពាង្
ង្ច
ចាប់ សា៊ី ព៊ី សិ ទធិ ទទួ លបា
បាន
ន

ប៉ាុ ខនា ចាប់ ទាាំង្ព៊ី រទនេះែែេះការម្រគប ណាប់ ម្រគប់ ម្រជុង្

ទម្រជាយទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វការចូ លរួ មជាសាធារណៈកន ុង្ការទរៀបចាំ លវិ កា និ ង្ការចាំ ណ្តយ។ យនា ការទ ើ មប៊ីផាល់ការ
ម្រតួតពិ និតយទលើ ការចាំ ណ្តយលវិ កាានកាំណត់ កន ុង្ម្រកបែ័ណឌចាប់ ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ប៉ាុ ខនា ទៅានការែែេះការអនុ វតា
ជាសា
សាធា
ធាររណៈទៅកន ង្
ង្ដ
ុ ដំទណើ រកា
ការរននកា
ការរទរៀបចាំ លវិ កា ឬកា
ការរចាំ ណ្ត
ណ្តយ
យក៏ ទៅានកម្រម្រម
មិតផង្
ង្ខខ
ជាក់ ខសា ង្។ ការ
ការចូ លរួ មជា
រ។ ការចូ លរួ មរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លគឺ ទៅខតជាបញ្ញាម្របឈមខាលាំង្ទៅទ ើយ។ ការកសាង្ទាំ នុកចិ តា រវាង្អង្គ
ការសង្គមសុ៊ី វិ លនិ ង្រ ា បាលថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ានសារៈសាំ ខាន់ ណ្តស់ កន ុង្ការធានាឱ្យានតាលភាព និ ង្គណទនយយ
ភាពននផលប៉ា េះពាល់ លវិ កា

ទ ើ យកិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទនេះ

គួ រខតម្រតូវបានទគយកមកពិ ចរណ្ត។

ជាទរឿយៗទគ

សទង្កតទឃើ ញថ្នមុ ែងារននយនា ការគឺ ទៅានកម្រមិ តទៅទ ើយ។ រ៊ី ឯ លវិ កា និ ង្ធនធានមនុ សេទ ើ មប៊ីអនុ វតា យនា ការ
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 6

គឺ ទៅានកម្រមិ តតិ ចតួ ចទៅទ ើយ។ ការិ ោធិ បទតយយរ ា បាលខ លានកម្រមិ តែពស់ ភាពមិ នទទៀង្ទាត់ និ ង្អាំ ទពើ ពុក
រលួ យទាំ នង្ជាទៅខតជាឧបសគគ ល់ ការខកលមអ ម្របសិ ទធ ភាព និ ង្សកកិ សិទធ ភាពននការចាំ ណ្តយលវិ កា។
អនុស្ថេន៍ ជាគនែលឹះ
ការរដា
ដាក
ក់បញ្
ញ្ចច ល
ូ គាំ និ តផា ច
ួ ទផើា មននកា
ការរចូ លរួ មជា
ជាសា
សាធា
ធាររណៈទៅកន ង្
ង្ច
ុ ចាប់ លាី សា៊ី ព៊ី ម្រម្រប
បព័ នធ ិ រញ្
ញ្ាា វតា ុសា
សាធា
ធាររណៈ និ ង្
ង្ទទសចកា៊ី
កា
ម្រម្រពា
ពាង្
ង្ច
ចាប់ ចុ ង្
ង្ទទម្រម្រកា
កាយ
យសា៊ី ព៊ី សិ ទធិ ទទួ លបា
បាន
នព័ត៌ ានគួ រខតម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នផា ល់ កា
ការរយកចិ តា ទុ កដា
ដាក
ក់ែពស់ និ ង្
ង្ច
ចត់ ទុ កជា
ជាម្រម្រច
ចកចូ ល
សម្រម្រា
ាប់ កាំខណទម្រម្រម
មង្
ង្់់អភិ បា
បាល
លកិ ចច ។
បញ្ហ
ា ម្បឈមជាគនែលឹះទ្ី ២
ចាប់ ទបា
បាេះេះទទឆ្ន ត និ ង្
ង្ច
ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេនទោបា
បាយ
យម្រតូវបានខកខម្របទដាយគណបកេកាន់ អាំ ណ្តច។ ការវិ វតត ទាក់ ទង្
នឹ ង្វិ ទសាធនកមា ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេនទោបាយ

បានផា ល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ ធាតុ ផេាំនទោបាយមួ យចាំ នួន។

វិទសា
សាធ
ធនកមា ចាប់ ស ជី ព ចាប់ សា៊ី ព៊ី សាគមអង្
ង្គគកា
ការរមិ នខមនរដាា ភិ បា
បាល
ល ទសចកា៊ី ម្រម្រពា
ពាង្
ង្ច
ចាប់ សា៊ី ព៊ី សនាិ សុ ែតា
តាម
មអុ៊ី នធឺ
ណិ ត និ ង្
ង្ច
ចាប់ សា៊ី ព៊ី ឧម្រម្រក
កិ ា កមា ចាប់ សា៊ី ព៊ី សិ ទធិ ទទួ លបា
បាន
នព័ ត៌ ាន ចាប់ សា៊ី ព៊ី កា ្រប់ ្រងម្រម្រប
បទទសជា
ជាត
តិស្
ស្ថថិ តកន ង្
ង្ភា
ុ ភាព
ពមា
មាន
ន
អាស
អា
សនន និ ង្
ង្ស
សណ្ត
ា ប់ ធាន ប់ សា
សាធា
ធាររណៈ ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយគណបកេកាន់ អាំ ណ្តច ទៅខតសាិ តកន ុង្ភាពចម្រមូង្ចម្រាស
ទៅទ ើយ។ ទម្រកាយមកានការទចទម្របកាន់ ជាបនា បនាទប់ ទលើ សកមា ជនសង្គម និ ង្បរិ សាានទម្រកាមម្រកមម្រព ា ទណឌ
ខ លកាំណត់ ទដាយការជាប់ ពាក់ ព័ នធនទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្រាជរដាាភិ បាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ ការ
ដាក់ ឧបករណ៍ននចាប់ ទផេង្ៗ ានសកាានុ ពលបទង្កើនទិ ា ភាពនន "ន៊ី តិរ ា " ។ ការ
ការអនុ វតា បទបបញ្
ញ្ាា តាិ ននចាប់ ម្រម្រព
ព ា
ទណឌ មួ យចាំ នួ ន ូ ចជា
ជាា
ាម្រម្រតា
តា២
២៧ និ ង្
ង្៤
៤៥១ ននម្រម្រក
កមម្រម្រព
ព ា ទណឌ បងាាញព៊ី បរិ ោកាស និ ង្ការសខមា ង្នូ វអាំ ណ្តចជុ ំវិញ
ម្របព័ នធតុោការ ែណៈខ លបទបបញ្ា តាិទផេង្ទទៀត ូ ចជាអាំ ទពើ កបត់ ជាតិ និ ង្ការញុេះញង្់ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់ទម្រចើ ន ង្
ទ ើ មប៊ីចប់ និ ង្កាត់ ទទាសអន កម្របឆ្ាំង្អន កកាន់ អាំ ណ្តច។
អនុស្ថេន៍ ជាគនែលឹះ
ង្ល
លទធិ ម្រម្រប
បជា
ជាធ
ធិបទតយយជា
ជាម
មូលដាា ន (ទសរ៊ីភា
ភាព
ពកន ង្
ង្កា
ុ ការរបទញ្
ញ្ចច ញមតិ កា
ការរជួ បម្រម្រប
បជុ ំ និ ង្
ង្ស
សាគម)
សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្

ូ ចាន

ខចង្
ង្ក
កនង្
ង្រ
ុ រ ា ធមា នុ ញ្
ញ្ាា ននម្រម្រព
ពេះេះរា
រាជា
ជាណ្ត
ណ្តច
ចម្រម្រក
កកមព ជា
ុ
គួ រ្តវូ បា
បាន
នយកចិ តា ទុ កដា
ដាក
ក់តា
តាម
មរយៈកា
ការរបងាា ញអាំ ព៊ី កា
ការរច ៀបរំ ទរល
នទោបា
បាយ
យជា
ជាយ
យុទធ សា
សាស្រស្រស
សា និ ង្
ង្ឧ
ឧបករណ៍ ចាប់ ទផេង្
ង្ទទទៀត ខ លជា
ជាទទរលកា
ការរណ៍ ខណនា
នាាំម្រម្រប
ាំ បតិ បតាិ ។ កន ង្
ង្ន
ុ ន័យទនេះ រា
រាជ
ជរ
ដាា ភិ បា
បាល
លគួ រធា
ធានា
នាន
នូវលំ រសម្រម្រា
ាប់ ម្រម្រប
បជា
ជាព
ពលរ ា ម្រម្រគ
គប់ រូ បបា
បាន
នអនុ វតា ន៍ នូ វសិ ទធិ ជា
ជាម
មូលដាា នរបស់ ពួ កទគកន ង្
ង្កា
ុ ការរសខមា ង្
មតិ ទររពសិ ទធិ ទសរ៊ី ភា
ភាព
ពកន ង្
ង្កា
ុ ការរបទង្
ង្កកើតសាគម និ ង្
ង្ទ
ទប់ សាក ត់ កា
ការរម្រម្រត
តួតពិ និ តយរបស់ អា
អាជា
ជាាធរម្រម្រគ
គប់ លាំ ដា
ដាប
ប់ថ្នន ក់ ទលើ កា
ការរ
ជួ បជុ រំ បស់ ម្រម្រប
បជា
ជាព
ពលរ ា ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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បញ្ហ
ា ម្បឈមជាគនែលឹះទ្ី ៣
▪

ការទទួ លសាគល់ ថ្ន ផលប៉ា េះពាល់ នាទពលបចច ុបបនន និ ង្ទម្រកាយក
កូវី -១៩ អា
អាច
ចបនា រខា
ខាន
ាំ ន ល់ កា
ការរសិ កាជា
ជាម្រម្រប
បចាំកន ង្
ង្រ
ុ រ
យៈទពលយូ រ ទ ើ យជាលទធ ផលការខសែ ង្រកការអប់ រាំតាមស គមន៍ ខ លជាយនា ការជំនួសសម្រាប់ ការសិ កា
ទនេះអាចបនា ទៅកន ុង្បរិ បទទម្រកាយកូ វី -១៩

ទ ើ មប៊ីរាំម្រទកុ ារឱ្យទទួ លបាននូ វការសាារទ ើង្វិ ញនូ វការអប់ រាំ

របស់ពួ កទគខ លបានបាត់ បង្់ ម្រពមទាាំង្ផា ល់នូ វការរាំម្រទបខនា ម ល់ កុ ារខ លានសមតា ភាពទាប និ ង្ផា ល់
លទធ ភាពទទួ លបានការអប់ រាំ ល់ កុ ារខ លានពិ ការភាពទ ើ មប៊ីងាយម្រសួលចូ លទម្របើ ម្របាស់ទសវារាំម្រទទាាំង្
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ុ
បាន
បា
នពាោមផា ល់ លទធ ភា
ភាព
ពឱ្
ឱ្យយកុ ារទា
ទាាំង្
ង្អ
ាំ អស់ បា
បាន
នម្រម្រត
ត ប់ ទៅសា
សាោ
ោទរៀនវិ ញឲ្
ឲ្យយបា
បាន
ន
ទនាេះ។ រា
ឆ្ប
ឆ្
ប់តា
តាម
មខ ល អា
អាច
ចានសុ វតាិ ភា
ភាព
ពកន ង្
ង្កា
ុ ការរទធើែ ូ ទចន េះេះជា
ជាព
ពិទសសសម្រម្រា
ាប់ សិ សានុ សិ សេតា
តាម
មសា
សាោ
ោមទតា យយ សិ កា
និ ង្
ង្សា
សាោ
ោបឋមសិ កា។ ទៅកន ង្
ង្ប
ុ បរិ បទទនេះ រា
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ុ
បាន
បា
នបទង្
ង្កកើតនូ វទរលកា
ការរណ៍ ខណនា
នាាំស
ាំ ម្រម្រា
ាប់
ម្រម្រប
បតិ បតាិ កា
ការរម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យសុ វតាិ ភា
ភាព
ពននសា
សាោ
ោទរៀនកន ង្
ង្ប
ុ បរិបទននកូ វី -១៩ ទៅចុ ង្
ង្ឆ្
ឆ្ន២
ាំ ០២០។
▪

ែណៈទពលខ លរា
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
ល

និ ង្
ង្ឧ
ឧសា កមា ានបាំណង្
ង្ទទលើ កកមព ស់ ជនា
នាញ
ំ ញប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី ៤(4IR)

ការសទ ង្់មតិ របស់និ ទោជកទៅកន ុង្ឧសា កមា កាត់ ទ រ និ ង្ទទសចរណ៍បងាាញថ្ន ទ៊ី មួ យនិ ទោជកានការ
យល់ ឹ ង្តិ ចតួ ចអាំ ព៊ីបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤(4IR)។ ទ៊ី ព៊ី រ លុ េះម្រតាខតានការវិ និទោគម្រគប់ ម្ររន់
និ ង្ទាន់ ទពលទវោកន ុង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ ជំនាញ ទនាេះវារានការធានាថ្ន កមា ករខ លផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅនឹ ង្អាចផ្ទលស់ទ៊ី
ោ៉ាង្រលូ នទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ី ប៊ី ការផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅការងារទាំ នង្ជាប៉ា េះពាល់ ល់ ស្រសា៊ី
ខ លានចាំ នួនម្របខ ល៨១% ននកាលាំង្ពលកមា ខផន កកាត់ ទ ររបស់ម្របទទសកមព ុជា។
អនុស្ថេន៍ ជាគនែលឹះ
▪

រាជ
រា
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ជាគ
ុ គួរខតធា
ធានា
នាថ្ន
ថ្ន កា
ការរទរៀនព៊ី ចាា យម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យគុ ណភា
ភាព
ព បរិ ោប័ នន និ ង្
ង្ា
ានតនមល សមរមយ
ម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នទរៀបចាំ ទ ង្
ង្ស
ើ សម្រម្រា
ាប់ កុ ារទា
ទាាំង្
ង្អ
ាំ អស់ អា
អាច
ចទទួ លបា
បាន
ននូ វទសវា
វាទទនេះេះទា
ទាាំង្
ង្អ
ាំ អស់ រន ទដា
ដាយ
យទផ្ទា តទលើ កុ ារខ ល
ងាយ
ងា
យរង្
ង្ទទម្រម្ររ
រេះ និ ង្
ង្ែ
ែែេះេះខា
ខាត
តបាំ ផុ ត ខ លមិ នអា
អាច
ចចូ លទម្រម្រប
បើម្រម្របា
បាស
ស់ទសវា
វានននកា
ការរផា ួចទផើា មឲ្
ឲ្យយានកា
ការរសិ កាតា
តាម
មអុ៊ី នធឺ ណិ
តទនេះេះ។
។ កន ង្
ង្ន
ុ ន័យទនេះេះគ
គួរខតរួ មបញ្
ញ្ចច ល
ូ នូ វកា
ការរបទង្
ង្កកើតកមា វិ ធ៊ី អប់ រតា
តាម
ាំ មទូ រទសេន៍ តា
តាម
មវិ ទយុ និ ង្
ង្ក
កមា វិ ធ៊ី អប់ រខាំ ផអ កទលើ
ម្រម្រក
កដា
ដាស
ស។

▪

វិ ធ៊ី សា
សាស្រស្រស
សាលាី ទ ើ មបព
៊ី ម្រម្រង្
ង្ឹឹង្
ង្កា
ការរដា
ដាក
ក់បញ្
ញ្ចច ល
ូ

និ ង្
ង្កា
ការរកា
ការរពា
ពាររសង្
ង្គគមសម្រម្រា
ាប់ កមា ករនិ ទោជិ តខ លទទើ បចូ លលាី

អន ក

ខ លម្រម្រប
បឈមនឹ ង្
ង្ោ
ោនិ ភ័ យននកា
ការរផ្ទល ស់ ទ៊ី លាំ ទៅកា
ការរងា
ងាររ និ ង្
ង្អ
អនកខ លម្រម្រត
តវូ កា
ការរជនា
នាញ
ំ ញបខនា ម។ កា
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍកមា វិ ធ៊ី
អប់ រាំ និ ង្
ង្ប
បណា េះេះប
ុ បណ្ត
ា លបទចច កទទស និ ង្
ង្វវិជាជ ជី វៈកន ង្
ង្វ
ុ វិស័ យកា
កាត
ត់ទ រ និ ង្
ង្ទទទសចរណ៍ ជា
ជាម
មួយនឹ ង្
ង្ល
លិែិតសាគ ល់
ជំនា
នាញ
ញប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី ៤(4IR)ខ លម្រម្រត
តូវបា
បាន
នឧទទិ ស

និ ង្
ង្ក
កមា វិ ធ៊ី វិ ញ្ញា បនប័ ម្រម្រត
តជនា
នាញ
ំ ញខ លាភា
ភាព
ពបត់ ខបន

និ ង្
ង្ម
ម៉ាូ ឌ្
ឌ្ុុ លខ លទទួ លសាគ ល់ នូ វកា
ការរសទម្រម្រម
មចបា
បាន
នជនា
នាញ
ំ ញទៅទម្រម្រៅ
ៅបណ្ត
ា ញអប់ រខាំ បបម្រម្រប
បនពណ៊ី គួ រខតម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នផា ល់
អាទ
អា
ទិភា
ភាព
ពែពស់ ទៅកន ង្
ុ ខផនកា
ការរយុ ទធ សា
សាស្រស្រស
សាអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ ជា
ជាត
តិ២០១៩-២០២៣ពា
ពាក
ក់កណ្ត
ា លអា
អាណ
ណតាិ ខា
ខាង្
ង្ម
មុែទនេះេះ។
។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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បញ្ហ
ា ម្បឈមជាគនែលឹះទ្ី ៤
▪

កាលា៉ាសុ៊ី នននការរ៊ី កចទម្រមើ ននូ វទស ា កិចចរបស់ម្របទទសគឺ ពឹ ង្ខផអ កជាចមបង្ទលើ វិ ស័ យកា
កាត
ត់ទ រ

សាំ ណង្
ង្់់

ទទសចរណ៍ និ ង្
ង្ក
កសិ កមា ។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ វិ ស័យទាាំង្ទនេះម្រតូវបានរាំខានទដាយជំង្ឺរាតតាតចប់ តាាំង្
ព៊ី ទ ើ មឆ្នាំ២០២០។ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានបទង្កើតខផនការសាារទស ា កិ ចចឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ខ លទផ្ទាតទលើ
ឧសា កមា តនមល ែពស់ កសិ កមា ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម ពាណិជជ កមា ឌ្៊ីជីលល និ ង្ទទសចរ
ណ៍។

ចាប់ លវិ កា
កាស
សម្រម្រា
ាប់ ឆ្ន ២
ាំ ០២១

បាន
បា
នចង្
ង្អអល
ុ បងាា ញោ៉ា ង្
ង្ខា
ខាលង្
ង្ទ
ាំ ទលើ កា
ការរខបង្
ង្ខខចកធនធា
ធាន
នសម្រម្រា
ាប់ កា
ការរម្រម្រប
បយុ ទធ

ម្រម្រប
បឆ្
ឆ្ាំង្
ង្ន
ាំ នឹង្
ង្ជ
ជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាត និ ង្
ង្កា
ការររស់ រា
រាន
នានជី វិ ត និ ង្
ង្ក
កាំទណើ នទស ា កិ ចច ។ ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី បានទបា ជាាចិ តា
ោ៉ាង្មុ តាាំកនុង្ការផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី និ ង្ជំនួយឥតសាំ ណង្ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចរបស់ម្របទទស និ ង្
ការសាារទ ើង្វិ ញព៊ី ជំង្ឺរាតតាតទនេះ។
▪

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានជំរុញោ៉ាង្ខាលាំង្កាលនូ វថ្នមពលជំនួស ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅនឹ ង្បញ្ញាននការអភិ វឌ្ឍទស ា
កិ ចចចម្រមុេះ ទពាលគឺ ទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី និ ង្ទរាង្ចម្រកថ្នមពលពនលឺ ម្រពេះអាទិ តយទៅទូ ទាាំង្ម្របទទស។ កម្រម្រម
មិតននកា
ការរ
ចូ លរួ មព៊ី ស គមន៍

និ ង្
ង្អ
អង្
ង្គគកា
ការរសង្
ង្គគមសុ៊ី វិ លកន ង្
ង្គ
ុ គទម្រម្រា
ាង្
ង្ទ
ទាំនប់ វា
វាររ៊ីអគគិ សន៊ី ទៅខតានកា
ការររិ េះេះគ
គន់ ទៅទ យ
ើ ។

ទាំនង្
ង្ជា
ជាម
មិនានយនា កា
ការរនិ ង្
ង្ឧ
ឧបករណ៍ ជា
ជាក
ក់ោក់ ណ្ត
ណ្តម
មួយ ទ ើ មបតា
តាម
៊ី មដា
ដាន
នផលប៉ា េះេះពា
ពាល
ល់សង្
ង្គគមនិ ង្
ង្ប
បរិ សាា នទនា
នាេះេះទទទ
អនុស្ថេន៍ ជាគនែលឹះ
▪

កា
ការរអនុ វតា និ ង្
ង្កា
ការរអនុ ម័ តវិ ធា
ធាន
នកា
ការរបខនា មទទៀត ទ ើ មបជ
៊ី រំ ុ ញកា
ការរទង្
ង្ើើបទ ង្
ង្វ
ើ វិញ និ ង្
ង្កា
ការររស់ ទ ង្
ង្វ
ើ វិញននទស ា
កិ ចច គួ រខតគិ តគូ រព៊ី តម្រម្រម
មូវកា
ការរននភា
ភាព
ពងា
ងាយ
យរង្
ង្ទទម្រម្ររ
រេះ ខ លទកើ នទ ង្
ង្ទ
ើ ទដា
ដាយ
យជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាត ម្រម្រប
បឈមមុ ែនឹ ង្
ង្ម្រម្រក
កម
ុ
ទផេង្
ង្ៗ
ៗ រួ មានស្រស្រស
សា៊ី កុ ារខ លានពិ កា
ការរភា
ភាព
ព និ ង្
ង្ម្រម្រក
កម
ុ ជនជា
ជាត
តិទ ើ មភា
ភាគ
គតិ ច ទ ើ មបទា
ទាញ
៊ី ញយកឱ្
ឱ្កា
កាស
ស ខ ល
កាំពុ ង្
ង្ា
ានទ ើ មបប
៊ី ាំ ទពញបខនា មទដា
ដាយ
យកា
ការរខបង្
ង្ខខចកធនធា
ធាន
នម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យសមធម៌ សម្រម្រា
ាប់ កា
ការរទទួ លបា
បាន
ន
ជន
ំ ួ យណ្ត
ណ្តម
មួយចាំ ទពា
ពាេះេះជ
ជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាតកូ វី -១៩ និ ង្
ង្ទទម្រម្រកា
កាយ
យសម័ យកូ វី -១៩ទនេះេះ។
។

▪

ម្រម្រក
កសួ ង្
ង្ប
បរិ សាា ន គួ រខតធា
ធានា
នាឱ្
ឱ្យយានកា
ការរចូ លរួ មជា
ជាសា
សាធា
ធាររណៈទពញទលញ កន ង្
ុ ំ ទណើ រកា
ការរវា
វាយ
យតនមល ទ តុ ប៉ា េះ
ពាល
ពា
ល់បរិ សាា នននគទម្រម្រា
ាង្
ង្អ
អភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ ព៊ី ភា
ភាគ
គ៊ីពា
ពាក
ក់ព័ នធ រួ មទា
ទាាំង្
ង្អ
ាំ អង្
ង្គគកា
ការរសង្
ង្គគមសុ៊ី វិ ល ជា
ជាព
ពិទសសស គមន៍ មូ លដាា ន
និ ង្
ង្ព
ពទនល ឿននូ វ ំ ទណើ រកា
ការរតា
តាក
ក់ខតង្
ង្ទទសចកា៊ី ម្រម្រពា
ពាង្
ង្ច
ចាប់ សា៊ី ព៊ី កា
ការរវា
វាយ
យតនមល ទ តុ ប៉ា េះេះពា
ពាល
ល់បរិ សាា ន (EIA) ។

បញ្ហ
ា ម្បឈមជាគនែលឹះទ្ី ៥
▪

វិ ស័ យកសិ កមា ទាំ នង្
ង្ជា
ជាររង្
ង្ផ
ផលប៉ា េះេះពា
ពាល
ល់តិ ចតួ ចទដា
ដាយ
យសា
សាររជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាត ប៉ាុ ខនា ផទ យ
ុ ទៅវិ ញវា
វាា
ានកា
ការរទកើ នទ ង្
ង្ន
ើ នូវ
ឱ្កា
ឱ្
កាស
សកន ង្
ង្កា
ុ ការរវិ និ ទោគបខនា មទទៀត។ ជនចាំ ណ្តកម្រសុកខ លវិ លម្រត ប់ មកវិ ញ កមា ករខ លម្រតូវបានពយួរការ
ងារ ឬនិ ទោជិ តខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ ព៊ី ការងារ បានទមើ លទឃើ ញថ្ន ផលិ តកមា កសិ កមា គឺ ជាជទម្រមើ សរបស់ពួ ក
ទគកន ុង្ការម្របកបរបរចិ ញ្ចឹ មជី វិត

បនាទប់ ព៊ី ម្របភពចាំ ណូលចាំ បង្របស់ពួ កទគម្រតូវបានរាាំង្សទ េះទដាយជំង្ឺរាតតា

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ត។ ម្រម្រប
បព័ នធ ធា
ធារា
រាសា
សាស្រស្រស
សាម្រម្រត
តូវបា
បាន
នទគសា
សាង្
ង្ស
សង្
ង្់់ ប៉ាុ ខនា ភា
ភាគ
គទម្រម្រច
ចើនមិ នទា
ទាន
ន់បា
បាន
នចពញចលញទៅទ យ
ើ ខ លជា
ជាទទ តុ ទធើែ
ឱ្យយកសិ ករែែេះេះល
ឱ្
លទធ ភា
ភាព
ពទទួ លបា
បាន
នម្រម្រប
បភពទឹ កសាំ ខា
ខាន
ន់សម្រម្រា
ាប់ ទម្រម្រសា
សាច
ចម្រម្រស
សពកសិ ដាា នរបស់ ពួ កទគ។

▪

ធនធា
ធាន
នធមា ជា
ជាត
តិ ម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នរង្
ង្ផ
ផលប៉ា េះេះពា
ពាល
ល់ោ៉ា ង្
ង្ធ
ធាន់ ធា រ ទដា
ដាយ
យវិ សា
សាល
លភា
ភាព
ពែលេះេះនននកិ ចច ែិតែម្រម្រប
ាំ បឹង្
ង្ខខម្រម្រប
បង្
ង្ររបស់ រា
រាជ
ជរដាា ភិ
បាល
បា
លកមព ជា
ុ
ទ ើ មបទ៊ី ធើែ ពិ ពិ ធកមា ទស ា កិ ចច ។ រា
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ជាបា
ុ បាន
នែិតែម្រម្រប
ាំ បឹង្
ង្ខខម្រម្រប
បង្
ង្ប
បទង្
ង្កកើត និ ង្
ង្ព
ពម្រម្រង្
ង្ីីកនម្រម្រព
ពស
គមន៍ /តាំ បន់ កា
ការរពា
ពាររ ទ ើ មបកា
កាត
៊ី ត់បនា យកា
ការរកា
កាប
ប់បាំ ផ្ទល ញនម្រម្រព
ពទឈើ ។ ទទាេះោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ បញ្ញាម្របឈមទៅខតាន
ខ លការទនេះតម្រមូវឲ្យានការយកចិ តា ទុ កដាក់ កន ុង្ការកាត់ បនា យបខនា មទទៀត។

អនុស្ថេន៍ ជាគនែលឹះ
▪

គួរវា
វាយ
យតនមល បខនា មទលើ សកាា នុ ពលផលិ តកមា កសិ កមា និ ង្
ង្ក
កិចច ស កា
ការរោ៉ា ង្
ង្ជ
ជិតសនិ ទធ រវា
វាង្
ង្ម្រម្រក
កសួ ង្
ង្ពា
ពាក
ក់ព័ នធ ចាំ
បាច
បា
ច់ម្រម្រត
តវូ ានជា
ជាម្រម្រក
កបែ័ណឌ ចាប់ និ ង្
ង្វវិធ៊ី សា
សាស្រស្រស
សាជា
ជាម្រម្រប
បព័ នធ បខនា មទទៀត ទ ើ មបឱ្
ឱ្យ
៊ី យអា
អាទ
ទិភា
ភាព
ពននកា
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍធនធា
ធាន
ន
ទឹ កអា
អាច
ចផគ រូ ផគ ង្
ង្តា
តាម
មតម្រម្រម
មវូ កា
ការរននកា
ការរផគ ត់ ផគ ង្
ង្់់ទឹ ក ទ ើ មប៊ីសទម្រម្រម
មចបា
បាន
ននូ វសកាា នុ ពលកសិ កមា ។

▪

រា
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ជាគ
ុ គួរខតជរំ ុ ញឱ្
ឱ្យយានកា
ការរចូ លរួ ម និ ង្
ង្កា
ការររម្រម្រទ
ាំ ទព៊ី ភា
ភាគ
គ៊ីពា
ពាក
ក់ព័ នធ ទា
ទាាំង្
ង្អ
ាំ អស់ ែណៈទពលខ លពិ
និ តយទមើ លចាប់ និ ង្
ង្ប
បទបបញ្
ញ្ាា តាិ ទា
ទាក
ក់ទង្
ង្ន
នឹង្ ី ធ៊ីល ទ ើ មប៊ីទធើែ វិ ទសា
សាធ
ធនកមា ចាប់ ខ លានម្រម្រសា
សាប
ប់ និ ង្
ង្ប
បទង្
ង្កកើតចាប់
ឬសា ង្
ង្់់ដា
ដាររចាប់ ខ លានកា
ការរចូ លរួ មព៊ី ម្រម្រគ
គប់ ភា
ភាគ
គ៊ីពា
ពាក
ក់ព័នធ ។ កា
ការរអនុ វតា ចាប់ ទៅកន ង្
ង្ត
ុ តាំបន់ ពិ ទសសទនេះ គួ រខត
ម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នខកលមអ បខនា មទទៀត តា
តាម
មរយៈកា
ការរទផទ រមុ ែងា
ងាររខ លបា
បាន
នកាំណត់ ោ៉ា ង្
ង្ច
ចាស់ ទៅថ្នន ក់ ទម្រម្រកា
កាម
មជា
ជាត
តិ រួ ម
ទាាំង្
ទា
ង្ឃ
ាំ ឃុាំ /សងាក ត់ ។

▪

ម្រម្រក
កសួ ង្
ង្ទទរៀបចាំ ខ ន ី នគរូ បន៊ី យកមា និ ង្
ង្ស
សាំណង្
ង្់់ ម្រម្រក
កសួ ង្
ង្ម
មោនផទ និ ង្
ង្ររ ា បា
បាល
លថ្នន ក់ ទម្រម្រកា
កាម
មជា
ជាត
តិ ម្រម្រត
តវូ បនា ពម្រម្រង្
ង្ឹឹង្
យនា កា
ការរសុ រិ ទោ ី ននម្រម្រក
កម
ុ កា
ការរងា
ងាររទដា
ដាេះេះម្រម្រសា
សាយ
យវិ វា
វាទ
ទ ី ធ៊ីល ឱ្
ឱ្យយកា
កាន
ន់ខតានម្រម្រប
បសិ ទធ ភា
ភាព
ព តា
តាម
មរយៈកា
ការរផា ល់ ធនធា
ធាន
ន
ម្រម្រគ
គប់ ម្រម្ររ
រន់ និ ង្
ង្ជ
ជំរុ ញឱ្
ឱ្យយានកា
ការរទសុើ បអទង្
ង្កកតនូ វរា
រាល
ល់ករណ៊ី ជទាល េះេះន
ន៊ីមួ យៗ។

▪

រា
រាជ
ជរដាា ភិ បា
បាល
លកមព ជា
ជាគ
ុ គួរខតពិ ចរណ្ត
ណ្តទទរៀបចាំ ទរលនទោបា
បាយ
យជា
ជាត
តិសា៊ី ព៊ី សាំ ណង្
ង្ស
សមរមយ និ ង្
ង្ល
លាំទៅឋា
ឋាន
នសម
រមយ ទ ើ មប៊ីទដា
ដាេះេះម្រម្រសា
សាយ
យផលប៉ា េះេះពា
ពាល
ល់ននគទម្រម្រា
ាង្
ង្អ
អភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ ទា
ទាាំង្
ង្ឯ
ាំ ឯកជន និ ង្
ង្សា
សាធា
ធាររណៈ ទ ើ មបប
៊ី ាំ ទពញតម្រម្រម
មវូ កា
ការរ
អភិ វឌ្
ឌ្ឍឍទស ា កិ ចច របស់ ម្រម្រប
បទទស ទដា
ដាេះេះម្រម្រសា
សាយ
យបញ្ញា ខ លកាំពុ ង្
ង្ទទកើ តាន និ ង្
ង្ស
សទម្រម្រម
មចបា
បាន
ននូ វទរលទៅអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍ
ម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យច៊ី រភា
ភាព
ពទៅកមព ជា
ជា។
ុ ។
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ពាក្យេសងេ ប និ ងអក្សរកាត្់
AWG

ម្រកុមការងារកសិ កមា និង្ទឹ ក

ASDP

ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ វិស័យកសិ កមា

ADB

ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី

API

វិ ទាសាានទរលនទោបាយ និ ង្តសូ មតិ

ASEAN

សាគមម្របជាជាតិ អាសុ៊ី អាទគន យ៍

BWG

ម្រកុមការងារលវិ កា

CC

ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ

CF

ស គមន៍ នម្រពទឈើ

CIP

ខផនការវិ និទោគឃុ ាំ

CPA

ស គមន៍ តាំបន់ ការពារ

CSOs

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

CSDGs

ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា

CCC

គណៈកាាធិ ការស ម្របតិ បតាិ ការទ ើ មប៊ីកមព ុជា

CPDD

សមព័ នធភាពជាន គូ សម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិ បទតយយ

CHRAC

អង្គការសមព័ នធភាពការពារសិ ទធិ មនុ សេកមព ុជា

COMFREL

គណៈកាាធិ ការទ ើ មប៊ីការទបាេះទឆ្នតទដាយទសរ៊ី និង្យុ តាិ ធម៌ ទៅកមព ុជា

CRC

អង្គការសមព នធសិទធិ កុ ារកមព ុជា

CTP

កមា វិធ៊ីទផទ រសាច់ ម្របាក់

DPs

ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

DWG

ម្រកុមការងារអភិ វឌ្ឍន៍ ជាយុ ទធ សាស្រសា

EU

ស ភាពអុឺ រ៉ាុ ប

EBA

អែ៊ី ៗម្រគប់ ោ៉ាង្ទលើ កខលង្ខតអាវុ ធ

FDI

ការវិ និទោគទដាយផ្ទទល់ ព៊ី បរទទស

FAO

អង្គការទសបៀង្អាោរនិ ង្កសិ កមា

GDP

ផលិ តផលកន ុង្ម្រសុកសរុ ប

HACC

គណៈកាាធិ ការសម្រមបសម្រមួលសកមា ភាពសុ ែភាព
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HDI

សនទ សេន៍ អភិ វឌ្ឍន៍ មនុ សេ

HIC

ម្របទទសខ លានចាំ ណូលកម្រមិ តែពស់

IP

ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច

ILO

អង្គការអនា រជាតិ ខាង្ការងារ

ICT

ទាំ នាក់ ទាំ នង្និ ង្ព័ ត៌ានវិ ទា

IR4

ប ិ វតា ន៍ ឧសា ៍ កមា ៤.០

LANGO WG

ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ី ចាប់ សាគមអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល

LAHRiN

បណ្ត
ា ញសិ ទធិ លាំ ទៅឋាននិ ង្ ី ធ៊ីល

MAFF

ម្រកសួ ង្កសិ កមា រុ កាខម្របាញ់និង្ទនសាទ

MISTI

ម្រកសួ ង្ឧសា កមា វិ ទាសាស្រសា បទចច កវិ ទា និ ង្នវានុ វតា ន៍

MOP

ម្រកសួ ង្ខផនការ

MOEYS

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា

MEF

ម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ

MOI

ម្រកសួ ង្មោនផទ

MOH

ម្រកសួ ង្សុ ខាភិ បាល

MOWA

ម្រកសួ ង្កិ ចចការនារ៊ី

MOME

ម្រកសួ ង្ខរ៉ា និ ង្ថ្នមពល

MOT

ម្រកសួ ង្ទទសចរណ៍

MOPT

ម្រកសួ ង្នម្របសណ៊ីយ៍ និ ង្ទូ រគមនាគមន៍

MOSVY

ម្រកសួ ង្សង្គមកិ ចច និ ង្យុ វន៊ី តិសមបទា

MOLVT

ម្រកសួ ង្ការងារ និ ង្បណាុេះបណ្ត
ា លវិ ជាជជី វៈ

MLMUPC

ម្រកសួ ង្ទរៀបចាំ ខ ន ី នគរូ បន៊ី យកមា និ ង្សាំ ណង្់

MOC

ម្រកសួ ង្ពាណិជជ កមា

MOE

ម្រកសួ ង្បរិ សាាន

MOPWT

ម្រកសួ ង្សាធារណៈការ និ ង្ ឹ កជញ្ជ ូន

MUSEFO

សនាិ សុែទសបៀង្ និ ង្អាោរូ បតា មា ព ុ វិ ស័យ

NSDP

ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

NGO

អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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NGOF

ទវទិ កាននអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលសា៊ី កមព ុជា

NECA

សមព័ នធអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលទ ើ មប៊ីការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ និ ង្បរិ សាាន

NSLA

សាោជាតិ សម្រាប់ អាជាាធម៍ មូ លដាាន

NEP

អង្គការភាពជាន គូ អប់ រាំននអង្គការទម្រៅរដាាភិ បាល

NIRDIR

វិ ទាសាានជាតិ សម្រាប់ ទាំ នាក់ ទាំ នង្អនា រជាតិ និ ង្ការទូ ត

NIS

វិ ទាសាានជាតិ សាិ តិ

NCDD

គណៈកាាធិ ការជាតិ សម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍតាមខបបម្របជាធិ បទតយយទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ

NSSF

ទបឡាជាតិ សនាិ សុែសង្គម

OECD

អង្គការសម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍនិ ង្កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការទស ា កិចច

RS IV

យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤

RAC

រាជបណឌិតយសភាកមព ុជា

RGC

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា

SMEs

ស ម្ររសខានតតូ ចនិ ង្មធយម

SEDP

ខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ទស ា កិចចសង្គម

SWG

ម្រកុមការងារកិ ចចរាំពារសង្គម

SDGs

ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាព

SOPs

ន៊ី តិវិ ធ៊ីម្របតិ បតាិ ការតាមសា ង្់ដារ

TWG

ម្រកុមការងារបទចច កទទស

TIC

អង្គការតាលភាពអនា រជាតិ កមព ុជា

TWG-SPFSN

ម្រកុមការងារបទចច កទទសសា៊ី ព៊ី កិចចរាំពារសង្គម សនាិ សុែទសបៀង្ និ ង្អាោរូ បតា មា

UNESCO

អង្គការស ម្របជាជាតិ សាំ រាប់ ការអប់ រាំ វិ ទាសាស្រសា និ ង្វបបធម៌

UNICEF

មូ លនិ ធិអង្គការស ម្របជាជាតិ ទ ើ មប៊ីកុារ

UMIC

ម្របទទសខ លានចាំ ណូលកម្រមិ តមធយម

WG

ម្រកុមការងារ

WHO

អង្គការសុ ែភាពពិ ភពទោក

YCC

ម្រកុមម្របឹ កាយុ វជនកមព ុជា

YRDP

កមា វិធ៊ីអភិ វឌ្ឍន៍ ធនធានយុ វជន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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១.

សេចក្តី សផតើ ម
ទសេនៈវិ ស័យននការអភិ វឌ្ឍរបស់កមព ុជាសម្រាប់ សង្គមរ៊ី កចទម្រមើ ន

ម្របកបទដាយបរិ ោប័ នន

និ ង្ច៊ី រភាព។

“មិ នទុ កនរណ្តានក់ ទចល” គឺ ជាទរលការណ៍សាំ ខាន់ មួ យ ទ ើ មប៊ីបទង្កើនសុ ែុាលភាពម្របជាជន និ ង្ពម្រង្ឹង្សាមគគ៊ី ភាព
ជាតិ ។ សនាិ ភាព សាិ រភាព និ ង្កាំទណើនម្របកបទដាយបរិ ោប័ នន និ ង្សមធម៌ គឺ ជាមូ លដាានម្រគឹ េះកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ សម
ភាពទស ា កិចចសង្គម សម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍជាតិ និ ង្ឱ្កាសទស ា កិចច។ រដាាភិ បាលបានផា ួចទផាើ មខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកប
ទដាយម ិ ចឆិតា ទ ើ មប៊ីខម្របកាលយកមព ុជាទៅជាម្របទទសខ លានចាំ ណូលែពស់ទៅឆ្នាំ២០៥០។
កមព ុជាានបល ង្់ទមមួ យ ទ ើ មប៊ីខណនាាំសកមា ភាពជំរុញការអភិ វឌ្ឍសាំ ទៅកាលយជាម្របទទស ខ លានចាំ ណូល
មធយមកម្រមិ តែពស់ទៅឆ្នាំ២០៣០។

យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤គឺ ជារទបៀបវារៈនទោបាយ ៏ សាំខាន់ របស់

រាជរដាាភិ បាលននន៊ី តិកាលទ៊ី ៦ននរ ា សភា។ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩– ២០២៣ ម្រតូវ
បានទរៀបចាំ ទ ើង្សម្រាប់ ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ទម្រកាមការ ឹ កនាាំរបស់ម្រកសួ ង្ខផនការ(MoP) និ ង្កិ ចចស
ការព៊ី តួអង្គអភិ វឌ្ឍន៍ ទាាំង្អស់។ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ បានកាំណត់ នូ វអាទិ ភាព សូ ចនាករ និ ង្ទពលទវោ
និ ង្ឧបករណ៍ម្រតួតពិ និតយ ទ ើ មប៊ីធានាម្របសិ ទធ ភាព និ ង្សកាិ សិទធ ភាពននសាាប័ នសាធារណៈនិ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្ធនធានខ ល
រួ មចាំ ខណក ល់ ការសទម្រមចបាននូ វការអភិ វឌ្ឍម្របកប ទដាយ ច៊ី រភាពទៅកមព ុជា។
ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ម្រតូវបានដាក់ ឱ្យ ំ ទណើរការ
ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ជាពិ ទសសកន ុង្អាំ

ទ ើ មប៊ីតាមដាន

និ ង្វាយតនមល ការអនុ វតា

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ វាគឺ ជា ំ ទណើរការននការពិ និតយ

ទ ើង្វិ ញនូ វភាពទជាគជ័ យ បញ្ញាម្របឈម និ ង្ទមទរៀនខ លទទួ លបានព៊ី ការសទម្រមចបាននូ វការអភិ វឌ្ឍជាតិ ទ ើ មប៊ីផា
ល់ នូ វព័ ត៌ានខ លានម្របទោជន៍ និ ង្គុ ណភាពសម្រាប់ ការសទម្រមចចិ តា និ ង្ទរលបាំ ណង្ននការទទួ លែុសម្រតូវ។

ការម្ត្ួត្ពិ និត្យពាក្់ ក្ណ្ត
ត លអាណត្តិ ននថ្ផនការយុ ទ្ធស្ថស្តេត អភិ វឌ្ឍន៍ ជាត្ិ ២០១៩-២០២៣
ទៅឆ្នាំ២០២១ ទម្រកាមការ ឹ កនាាំ និ ង្សម្រមបសម្រមួលរបស់ម្រកសួ ង្ខផនការ (MoP) រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាទធែើ ការ
ម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទដាយខផអ កទលើ ផលប៉ា េះពាល់ ននជំង្ឺរាតតាតកូ
វី -១៩។ ទរលទៅចមបង្របស់ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទផ្ទាតទលើ កាំទណើនការងារ សមធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព
ទ ើ មប៊ីកសាង្មូ លដាានម្រគឹ េះទឆ្ពេះទៅរកការសទម្រមចបាននូ វចកខ ុវិស័យកមព ុជាឆ្នាំ២០៥០។ ខផនការទនេះានទរលបាំ ណង្
ជំរុញ និ ង្ពិ និតយទមើ លការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ តាមរយៈការ ឹ កនាាំនទោបាយ ការខណនាាំ និ ង្អនុ
សាសន៍ ទលើ កមា វិធ៊ីសាំ ខាន់ ៗខ លរួ មចាំ ខណកទដាយផ្ទទល់ ល់ ទិ សទៅយុ ទធ សាស្រសា របស់ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍
ជាតិ និ ង្វឌ្ឍនភាពទឆ្ពេះទៅរកចាំ ណុចទៅននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ និ ង្ការសទម្រមចបាននូ វចាំ ណុចទៅនិ ង្
សូ ចនាករននទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា (CSDGs)។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ភាពជាន គូ ព ុ ភាគ៊ី គឺ ជាវិ ធ៊ីសាស្រសា ៏ សាំ ខាន់ ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វភាពទបើ កចាំ
ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
មកព៊ី រាជរដាាភិ បាល

ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

វិ ស័យឯកជន

តាលភាព និ ង្បរិ ោប័ ននទៅកន ង្
ុ

វិ ធ៊ីសាស្រសា ទនេះជាធមា តាម្របមូ ល ផា ាំ ត
ុ ួ អង្គ

និ ង្សង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការស ការរនកន ុង្ន័ យសាាបនាទឆ្ពេះទៅ

សទម្រមចបាននូ វខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ រាជរដាាភិ បាលចត់ វិ ធានការោ៉ាង្មុឺ ង្ា៉ាត់ រួ មទាាំង្ការបទង្កើតសមតា ភាព និ ង្
យនា ការនានាទ ើ មប៊ីទបើ កលាំ

េងគ មេុី វិ ល
២០១៩- ២០២៣

ពលរ ា និ ង្បរិ ោកាសខ លអាចឱ្យមនុ សេម្រគប់ រូ បអាចចូ លរួ មកន ុង្ភាពជាន គូ បាន។

និ ងការម្ត្ួត្ពិ និត្យពាក្់ ក្ណ្ត
ត លអាណត្តិ ននថ្ផនការយុ ទ្ធស្ថស្តេត អភិ វឌ្ឍន៍ ជាត្ិ ឆ្នំ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

ចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា កនុង្ការបញ្ច ុេះបញ្ច ូលអន កទធែើ ទរលនទោបាយ

ចាំ ទពាេះការទបា ជាាចិ តា ខ លពួ កទគបានទធែើ កន ុង្លកខ ណៈទបើ កចាំ

ឱ្យទទួ លែុសម្រតូវ

តាលភាព និ ង្បរិ ោប័ ននកនុង្ ំ ទណើរការម្រតួតពិ និតយ និ ង្

វាយតនមល ។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល បានបងាាញព៊ី បាំណង្ម្របាថ្ននចង្់ចូលរួ មោ៉ាង្សកមា ទៅកន ុង្ ំ ទណើរការទាាំង្មូ លកន ុង្
សិ កាខសាោពិ ទម្ររេះទោបល់ តាមអនឡាញ សា៊ី ព៊ី ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍
ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ខ លទរៀបចាំ រួមរនអង្គការCCC និ ង្NGOF។ អង្គការCCC និ ង្NGOF បានសម្រមបសម្រមួលអង្គការ
មិ នខមនរដាាភិ បាល និ ង្បណ្ត
ា ញខ លានសាជិ កភាព ទ ើ មប៊ីម្របមូ លនិ ង្បញ្ជ ូនធាតុ ចូ ល និ ង្អនុ សាសន៍ ខ ល្ល ុេះ
បញ្ញចាំង្ព៊ី ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទៅម្រកសួ ង្ខផនការ ម្រកសួ ង្សាាប័ ន ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្ទ៊ី ភានក់ ងារ
អង្គការស ម្របជាជាតិ ទៅកមព ុជា។
សង្គមសុ៊ី វិ ល

ានលាំ

ែលេះទ ើ មប៊ីទធែើ ការកន ុង្ភាពជាន គូ ជាមួ យរាជរដាាភិ បាល

និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀត

ទាក់ ទង្នឹ ង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) និ ង្ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា (គ.អ.ច
.ក) ជាពិ ទសសតាមរយៈយនា ការម្រកុមការងារបទចច កទទស (TWGs)។ អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលខ លជាអង្គការ
សាជិ កភាព សាំ ខាន់ ៗចាំ នួនព៊ី ររួ មាន៖ គណៈកាាធិ ការស ម្របតិ បតាិ ការទ ើ មប៊ីកមព ជា
ុ (CCC) និ ង្ទវទិ កាននអង្គការមិ ន
ខមនរដាាភិ បាលសា៊ី ព៊ី កមព ុជា (NGOF) ខ លអង្គការទាាំង្ព៊ី រគឺ ជាអង្គការខ លានសាជិ កម្រកុមការងារ (WG) តាមវិ ស័
យ។ ម្រកុមការងារនិ ង្ បណ្ត
ា ញសាំ ខាន់ ៗចាំ នួន៨ខ លសម្រមបសម្រមួលទដាយអង្គការ NGOF រួ មាន៖បណ្ត
ា ញសិ ទធិ ី ធល៊ី
និ ង្លាំ ទៅដាាន (LAH-RiN) បណ្ត
ា ញអភិ បាលកិ ចចនម្រពទឈើ (N4F) បណ្ត
ា ញអភិ បាលកិ ចចទឹ ក (WATNET) បណ្ត
ា ញ
កសិ កមា និង្ទឹ ក (AWG) និ ង្ម្រកុមការងារចូ លរួ មវិ ស័យឯកជន (PWG) ម្រកុមការងារបរិ សាាននិ ង្ការខម្របម្របួលអាកាស
ធាតុ (NECA) ម្រកុមការងារលវិ កាជាតិ (BWG) ម្រកុមការងារអភិ វឌ្ឍន៍ ជាយុ ទធ សាស្រសា (DWG) ម្រកុមការងារកិ ចចរាំពារសង្គម
(SWG) ម្រកុមការងារចាប់ សាគមនិ ង្អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល(LANGOWG) ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ី ការបង្់ពនធ (TWG)
និ ង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀតខ លានតួ នាទ៊ី សាំ ខាន់ កន ុង្ការទរៀបចាំ រទបៀបវារៈអភិ វឌ្ឍន៍ សាំខាន់ ៗសម្រាប់ ម្របទទស រួ ម
ទាាំង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ និ ង្ ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទពលខ លសង្គមសុ៊ី វិ លម្រតូវបានទគរួ មបញ្ច ល
ូ ទនាេះអន ករាល់ រនទទួ លបានអតា ម្របទោជន៍ ទាាំង្អស់រន។ អង្គការ
សង្គមសុ៊ី វិ លទ ើ រតួ នាទ៊ី ោ៉ាង្សាំ ខាន់ កន ុង្ការ្ល ុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី វឌ្ឍនភាព និ ង្សមិ ទធផល ក៏ ូ ចជាបញ្ញាម្របឈមននការអនុ វតា
ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ តាមរយៈការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ឆ្នាំ២០២១ ទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា។
សង្គមសុ៊ី វិ លានតួ នាទ៊ី សាំ ខាន់ ខាលាំង្ណ្តស់ជាពិ ទសសកន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតទ ើ មប៊ី ធានាឱ្យានការចូ លរួ ម និ ង្

ភាពជាន គូ ជាមួ យតួ អង្គអភិ វឌ្ឍន៍ ទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់លាំ
ភាពទបើ កចាំ

តាលភាព

ពលរ ា និ ង្បរិ សាានជំរុញ ទដាយធានាបាននូ វ

និ ង្បរិ ោប័ ននទៅកន ុង្ ំ ទណើរការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា

អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ កន ុង្សាារត៊ី ននកិ ចចម្រពមទម្រពៀង្រួ មសា៊ី ព៊ី “មិ នទុ កនរណ្តានក់ ទចល” អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លគួ រខតចូ លរួ ម
ោ៉ាង្ជិ តសនិ ទធ ជាមួ យរាជរដាាភិ បាល និ ង្អន កពាក់ ព័ នធ នទទទៀតកន ុង្ ំ ទណើរការពិ និតយទ ើង្វិ ញ និ ង្យនា ការផា ល់មតិ ។
កន ុង្ន័ យទនេះទ ើ មប៊ីនាាំមកនូ វសាំ ទ ង្របស់សង្គមសុ៊ី វិ លទៅកមព ុជា

គណៈកាាធិ ការស ម្របតិ បតាិ ការទ ើ មប៊ីកមព ុជា

(CCC) និ ង្ទវទិ កាននអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលសា៊ី ព៊ី កមព ុជា (NGOF) បទង្កើតគាំ និតផា ួចទផាើ មរួ មរនមួ យទ ើ មប៊ីធានាឱ្យាន
ការចូ លរួ មព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លននការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ កន ុង្
ឆ្នាំ២០២១ ។

១.១. សោលបំណង និ ងវិ ស្ថលភាព
◊

ទ ើ មប៊ីវាយតនមល និ ង្កាំណត់ សមិ ទធផលសាំ ខាន់ ៗ និ ង្បញ្ញាម្របឈមននវិ ស័យនានាទដាយខផអ កទលើ សូ ចនាករ និ ង្
ការវិ ភាគតនមល និ ង្អតា ម្របទោជន៍ (ម្របសិ ទធ ភាព និ ង្ស័ កា សិទធ ភាព)៖ តាលភាព និ ង្គណទនយយភាពព៊ី អង្គការ
សង្គមសុ៊ី វិ លទៅកមព ុជា កន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ សា៊ី ព៊ី ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍
ជាតិ ទៅកមព ុជា។ និ ង្

◊

ទ ើ មប៊ីបញ្ច ប់ការបូ កបញ្ច ូលនូ វធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លតាមរយៈការសម្រមបសម្រមួលអង្គការសង្គម
សុ៊ី វិ លខ លទធែើ ការតាមវិ ស័យ្នមុ ែទគទ ើ មប៊ីខចករាំខលកការរកទឃើ ញរបស់ពួ កទគទលើ សូ ចនាករម្របធាន
បទ សកមា ភាពទរលទៅ តាមវិ ស័យនានា និ ង្បញ្ញាម្របឈមទាាំង្ឡាយ ទ ើ មប៊ីអនុ ម័តអាទិ ភាពជាយុ ទធ សាស្រសា
របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

និ ង្ការទ្លើ យតបជាសមូ

ភាពសម្រាប់ ការអនុ វតា បខនា មទទៀតននខផនការយុ ទធ

សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទៅកមព ុជាទដាយខផអ កទលើ ផលប៉ា េះពាល់ ននការរ៊ី កតាតននជំង្ឺកូវី -១៩ជាមូ លដាាន។
ការពិ និតយទ ង្
ើ វិ ញទនេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្វិ សាលភាព
ម្របទទសកមព ុជា

រួ មានខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ តាមវិ ស័យ

ននម្រកបែ័ណឌខ លានម្រសាប់ ននខផនការជាតិ របស់
ម្រកបែ័ណឌទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា

២០១៦-២០៣០ ទសេនៈវិ ស័យកមព ុជា២០៥០ ការទបា ជាាចិ តា របស់កមព ុជាទ ើ មប៊ីការអភិ វឌ្ឍសកល សូ ចនាករខ លាន
ការម្រតួតពិ និតយរួ មរន (JMIs), ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និ ង្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននខផន
ការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ ការពិ ភាកាជាបនា បនាទប់ របស់ថ្ននក់ ឹ កនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសា៊ី ព៊ី ការទធែើ បចច ុបបនន ភាព
ននការពិ និតយទ ើង្វិ ញពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នូ វវឌ្ឍនភាពននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ
យ ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយបញ្ញាម្របឈមនានា ជាពិ ទសសកន ុង្អាំ

និ ង្ធាតុ ចូ លតាមវិ ស័

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩ទនេះ។ សិ កាខសាោពិ ទម្ររេះ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 17

ទោបល់ ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ម្រតូវបានទរៀបចាំ ទ ង្
ើ តាមរយៈអនឡាញនិ ង្ោ៉ាង្ជាក់ ខសា ង្
លទធ ផលននការពិ និតយទ ើង្វិ ញ

ទ ើ មប៊ីបងាាញតារាង្ា៉ាម្រទ៊ី ចសា៊ី ព៊ី

និ ង្សម្រមបសម្រមួលសម្រាប់ ការម្របមូ លធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លទលើ ការ

ទផ្ទាតសាំ ខាន់ នូ វទិ សទៅជាអាទិ ភាពសម្រាប់ ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ បនាទប់

ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ

២០២១-២០២៣។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្តាំ បន់ ចាំ នួនប៊ី ម្រតូវបានខសែ ង្រកទ ើ មប៊ីផាល់នូ វធាតុ ចូ លខផអ កទលើ ភសា ុតាង្ទៅ
នឹ ង្សូ ចនាករសាំ ខាន់ ៗទៅទម្រកាមធាតុ ផេាំន៊ីមួយៗននអាទិ ភាពទរលនទោបាយ រួ មទាាំង្អភិ បាលកិ ចចសន ូលននខផនការ
យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ(RS)។ បណ្ត
ា ទែតា ទៅកន ុង្តាំ បន់ ទាាំង្ប៊ី ទនាេះរួ មាន៖
i. ទែតា រតនៈគិ រ៊ី មណឌលគិ រ៊ី តបូង្ឃា ាំ ុ ម្រកទចេះ សទឹ ង្ខម្រតង្
ii. ទែតា ទសៀមរាប កាំពង្់ធាំ ម្រពេះវិ ោរ កាំពង្់ចម ឧតា រានជ័ យ ទពាធិ សាត់ បនាទយានជ័ យ បាត់ ំ បង្ នប៉ា លិន
កាំពង្់ឆ្នាំង្ កណ្ត
ា ល នម្រពខវង្ សាែយទរៀង្។
iii. ទែតា ម្រពេះស៊ី

នុ កាំពត ទកាេះកុ ង្ ខកប តាខកវ និ ង្កាំពង្់សពឺ។

១.២. វិ ធីស្ថស្តេត
ការរម្រម្រប
កា
បមូ លទិ នន ន័ យម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យគុ ណភា
ភាព
ពព៊ីអន កផា ល់ ព័ ត៌ ានសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ៖

ការពិ និតយទ ើង្វិ ញបានបង្កប់នូ វ

សាំ ណ្តកគាំ រូខ លានទរលបាំ ណង្ទ ើ មប៊ីទទួ លបានព័ ត៌ានព៊ី អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលជាតិ និ ង្អនា រជាតិ ចាំ នួនជាង្
១០០ ខ លបាននិ ង្កាំពុង្ទ ើ រតួ ោ៉ាង្សកមា កនុង្ការរួ មចាំ ខណកកន ុង្ការអនុ វតា តាមដាន និ ង្វាយតនមល ខផនការយុ ទធ សា
ស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

តួ អង្គនានារួ មានសាជិ កម្រកុមការងារបទចច កទទសទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួល

របស់ អង្គការNGOF និ ង្ CCC ។ជាលទធ ផល ធាតុ ចូ លបឋមម្រតូវបានពិ ភាកាបខនា មជាមួ យថ្ននក់ ឹ កនាាំអង្គការសង្គមសុ៊ី
វិ ល ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្ម្រកុមការងារអនា រម្រកសួ ង្។
សាំ ណ្តកគាំ រូខ លានទរលបាំ ណង្តម្រមូវឱ្យ 'ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធសាំខាន់ ៗ' ខ លម្រតូវបាន កទចញព៊ី ការយល់ ទឃើ ញ
ខ លបានទសនើ ទ ើង្អាំ ព៊ីភាពពាក់ ព័ នធ ទ ើ មប៊ីចូលរួ មទដាយសា័ ម្រគចិ តា កន ុង្ការផា ល់ព័ ត៌ានសាំ ខាន់ ៗ។ ទលើ សព៊ី ទនេះ ធាតុ
ចូ លរបស់អន កផា ល់ព័ ត៌ានសាំ ខាន់ ៗម្រតូវបានម្របមូ លទៅទលើ ម្របភពភសា ុតាង្ ទពាលគឺ របាយការណ៍ និ ង្ករណ៊ីសិ កា
និ ង្ព័ ត៌ានតាមម្របព័ នធអុ៊ីនធឺ ណិត។ ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធឬតួ អង្គនានាម្រតូវបានទម្រជើ សទរើ សទដាយខផអ កទលើ ការសនា ត់ថ្នពួ កទគ
ានចាំ ទណេះ ឹ ង្ និ ង្បទពិ ទសាធន៍ កនុង្ការចូ លរួ ម ការទធែើ ខផនការ ការអនុ វតា ការម្រតួតពិ និតយ និ ង្វាយតនមល ខផនការយុ ទធ
សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ ការទម្រជើ សទរើ សទនេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទៅតាមកម្រមិ តននការចូ លរួ មរបស់ពួ កទគជាមួ យកម្រមិ ត
ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

ឬកម្រមិ តទរលនទោបាយ

ទដាយធានាឱ្យានតាំ ណ្តង្ម្រគប់ ម្ររន់ នន

តាំ បន់ អាទិ ភាពននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ខ លសមម្រសបទដាយពួ កទគទាាំង្ទនាេះ។ បញ្ជ៊ី រាយនាមអន កផា ល់
ព័ ត៌ានសាំ ខាន់ ៗខាង្ទម្រកាមម្រតូវបានទសនើ ទ ើង្ទដាយអង្គការ NGOF និ ង្ CCC ទ ើ មប៊ីផាល់ធាតុ ចូ លតាមខផន កន៊ី មួយៗនន
អាទិ ភាពទរលនទោបាយ រួ មទាាំង្ការពទនល ឿនកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច និ ង្បរិ ោកាសទូ ទៅសម្រាប់ ការអនុ វតា យុ ទធ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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សាស្រសា ខ លជាខផន កសន ូលននយុ ទធ សាស្រសា ។ ជាទូ ទៅ ានអាទិ ភាពទរលនទោបាយចាំ នួនបួ នសម្រាប់ ខផនការយុ ទធ សា
ស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ខ លម្រតូវពិ និតយទ ើង្វិ ញទដាយអនុ ទោមតាមយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ។
តារា
រាង្
ង្ ១.២.១៖ បញ្
ញ្ជជ៊ី អន កផា ល់ ព័ ត៌ ានតា
តាម
មវិ ស័ យ
តា
វិ េ័យ
ជំពូកទ៊ី ៣៖

ម្រកបែ័ណឌា៉ាម្រកូទស ា កិ ចចសម្រាប់ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-

២០២៣
៣.៣ ទរលនទោបាយ និ ង្ចាំ ណុចទៅសម្រាប់ ២០១៩-២០២៣
៣.៤ ទសេនៈវិ ស័យទស ា កិ ចច២០១៩-២០២៣

អងគ ការ

NGOF
(ម្រកុមការងារ
លវិ កា)

ជំពូកទ៊ី ៤៖ ទរលនទោបាយអាទិ ភាព និ ង្សកមា ភាពសាំ ខាន់ ៗ ២០១៩-២០២៣
១. ការពទនល ឿនកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច៖ សន ូលននយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ
១.១. កាំខណទម្រមង្់សាាប័ ន និ ង្ការកសាង្សមតា ភាព
១.២. ការពម្រង្ឹង្គណទនយយភាព និ ង្សុ ចរិ តភាពកន ុង្រ ា បាលសាធារណៈ
១.៣. ការពម្រង្ឹង្ម្របសិ ទធ ភាពការងារ
១.៤. ការពម្រង្ឹង្អភិ បាលកិ ចចវិ ស័យឯកជន
២. បរិ សាានម្រគប ណាប់ សម្រាប់ ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា
២.១. សនាិ ភាព សាិ រភាពនទោបាយ និ ង្សណ្ត
ា ប់ ធានប់ សង្គម
២.២. បរិ ោកាសអាំ ទណ្តយផលសម្រាប់ អាជី វកមា ការវិ និទោគ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍ

CCC,

API,

CPDD,
CHRAC,
COMFREL,
TIC, SILAKA

២.៣. ការពម្រង្ឹង្ភាពជាាចស់ និ ង្ភាពជាន គូ កន ុង្ការអភិ វឌ្ឍ និ ង្កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការអនា រ
ជាតិ
២.៤. ការពម្រង្ឹង្សមតា ភាពរបស់កមព ុជា កន ុង្ការទលើ កកមព ស់បខនា មទទៀតនូ វសា រណកមា
របស់ែលួនទៅកន ុង្ទស ា កិចចតាំ បន់ និ ង្សកលទោក
៣. ការអភិ វឌ្ឍធនធានមនុ សេ
៣.១. ការពម្រង្ឹង្គុ ណភាពអប់ រាំ វិ ទាសាស្រសា និ ង្បទចច កវិ ទា
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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វិ េ័យ

អងគ ការ
NEP, YRDP,

៣.២. ការបណាុេះបណ្ត
ា លបទចច កទទស

NGOF

(ម្រកុម

ការងារលវិ កា)
YCC

៣.៣. ការទលើ កកមព ស់សុ ែភាពសាធារណៈ និ ង្អាោរូ បតា មា

HACC
CRC, GADC,

៣.៤. ការខកលមអ សមភាពទយនឌ្័ រ និ ង្កិ ចចរាំពារសង្គម

SILAKA,
NGOF,
Oxfam

៤.ពិ ពិធកមា ទស ា កិចច
៤.១. ការខកលមអ ម្របព័ នធភសា ុភារ និ ង្ការទលើ កកមព ស់ការ ឹ កជញ្ជ ូន ថ្នមពល និ ង្ការតភាជប់ ឌ្៊ី
ជី លល
៤.២. ការអភិ វឌ្ឍម្របភពសាំ ខាន់ ៗ និ ង្លាី ននកាំទណើនទស ា កិចច
៤.៣ ការទរៀបចាំ សម្រាប់ ទស ា កិចចឌ្៊ី ជីលល និ ង្ប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ីបួ ន
៤.៤ ការទលើ កកមព ស់ការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យធនាររ និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ

NGOF
(ម្រកុមការងារ
លវិ កាជាតិ និ ង្
អភិ វឌ្ឍន៍
ម្របកបទដាយ
យុ ទធ សាស្រសា )

៥. វិ ស័យឯកជន និ ង្ការអភិ វឌ្ឍការងារ

NGOF, YCC

៥.១. ការអភិ វឌ្ឍទ៊ី ផារការងារ

ស ជី ព

៥.២. ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម និ ង្ភាពជាស ម្រគិ ន
៥.៣. ការទរៀបចាំ និ ង្ការអនុ វតា ភាពជាន គូ ឯកជនសាធារណៈ
៥.៤. ការទលើ កកមព ស់ការម្របកួ តម្របខជង្

1

៦. ការអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយបរិ ោប័ នន និ ង្ច៊ី រភាព

NGOF

៦.១. ការទលើ កកមព ស់វិ ស័យកសិ កមា 1 និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ

ម្រកុមការងារ

និ ង្

របាយការណ៍សិ កាសា៊ី ព៊ី ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីវឌ្ឍនភាព និ ង្បញ្ញាម្របឈមននការអនុ វតា ខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ វិស័យកសិ កមា (ASDP)២០១៩-២០២៣ បានទធែើ រួ ចទ ើ យកន ុង្ឆ្នាំ២០២០។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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វិ េ័យ

អងគ ការ

៦.២. ការម្រគប់ ម្រគង្ម្របកបទដាយនិ រនា រភាពននធនធានធមា ជាតិ និ ង្វបបធម៌
៦.៣. ការពម្រង្ឹង្ខផនការ និ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្ទ៊ី ម្រកុង្
៦.៤.

ការធានានូ វនិ រនា រភាពបរិ សាាន

និ ង្ការទ្លើ យតបជាមុ នចាំ ទពាេះការខម្របម្របួលអាកាស

ធាតុ

អភិ ម្រម្រក
កមននវិ ធ៊ី សា
សាស្រស្រស
សា៖
ការពិ និតយទ ង្
ើ វិ ញម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្លកខ ណៈពិ ទម្ររេះទោបល់

ទដាយពឹ ង្ខផអ កទលើ ភសា ុតាង្រឹ ង្ាាំនិង្

ឧទា រណ៍ព៊ី បទពិ ទសាធន៍ កនុង្វិ ស័យទនេះ។ ការពិ និតយទ ង្
ើ វិ ញបានអនុ វតា តាមម្រកមស៊ី លធម៌ របស់អង្គការ NGOF
និ ង្ CCC ។ ការពិ និតយទ ើង្វិ ញទនេះបានបទង្កើតការវាយតនមល និ ង្ការសននិ ដាានរបស់វាព៊ី ម្របភពទផេង្ៗ។ វាបានទាក់
ទាញោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយតាមខ លអាចទធែើ ទៅបានទលើ ទិ នន ន័យខ លានម្រសាប់ ការទម្របៀបទធៀប និ ង្ កខនល ង្ខ ល
ចាំបាច់ ទលើ ការម្រសាវម្រជាវបឋម។

ការពិ និតយទ ើង្វិ ញទនេះបានទម្របើ វិធ៊ីសាស្រសា ព ុ កម្រមិ ត

ម្របភពទិ នន ន័យខបបប៊ី ម្រជុង្ននម្រត៊ី ទកាណ

ជាពិ ទសសវាម្រតូវបានទគបទង្កើតទ ើង្

ខ លអនុ ញ្ញាតឱ្យាន

ទៅទពលខ លរាន

មូ លដាាន

ទិ នន ន័យម្រតឹ មម្រតូវ។ វិ ធ៊ីសាស្រសា ជាចមបង្បានទទួ លយកទនាេះគឹ វិ ធ៊ីសាស្រសា ម្របមូ លទិ នន័ យខបបគុ ណភាព ប៉ាុ ខនា ម្របភព
ននទិ នន ន័យខបបបរិ ាណម្រតូវបានទគវាយតនមល ោ៉ាង្ជិ តសនិ ទធ ។

ឧបករណ៍ខ លទគទម្របើ ម្របាស់សម្រាប់

ម្របមូ ល

ទិ នន ន័យរួ មាន៖
▪

កា
ការរពិ និ តយទមើ លឯកសា
សាររទោង្
ង្៖៖

ការពិ និតយទ ើង្វិ ញឯកសារពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទ ើ មប៊ីចប់ យក

វឌ្ឍនភាព បញ្ញាម្របឈមខ លផា ល់ទដាយសាានភាពបចច ុបបនន ននជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩ និ ង្អនុ សាសន៍ ខ លអាច
អនុ វតា បានសម្រាប់ ការអនុ វតា នូ វខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ កន ុង្ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ទម្រកាយ។ ការពិ និតយ
ទ ើង្វិ ញម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ជាចមបង្ទលើ របាយការណ៍ខ លានម្រសាប់

និ ង្ឯកសារទបាេះពុ មពផាយពាក់ ព័ នធទផេង្

ទទៀតរបស់រាជរដាាភិ បាល។ ការពិ និតយទ ើង្វិ ញក៏ ម្រតូវបានពម្រង្ីកផង្ខ រ ទ ើ មប៊ីម្របមូ លធាតុ ចូ លព៊ី អត៊ី តកាល និ ង្
បចច ុបបនន កាលរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការអភិ វឌ្ឍខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និ ង្ទ
សេនៈរបស់ពួ កទគ

អាំ ព៊ីទិសទៅអាទិ ភាពនាទពលអនាគតសម្រាប់ ការទធែើ ឱ្យខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

អាចទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ផលប៉ា េះពាល់ ននកូ វី -១៩នាទពលបចច ុបបនន ។ ការពិ និតយទ ើង្វិ ញទនេះក៏ នឹ ង្ជួ យកន ុង្ការទាញ
យក នូ វទិ នន ន័យសម្រាប់ ទរៀបចាំ របាយការណ៍ ំ បូង្ផង្ខ រ។
▪

កា
ការរសាា សន៍ ខបបសុ៊ី ជទម្រម្រៅ
ៅ៖

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ការសាាសន៍ បានចប់ យកោ៉ាង្ ា ត់ ចត់ នូ វមតិ ខកលមអ របស់ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធឬតួ អង្គន៊ីមួយៗខាង្ទលើ

តាមរយៈ

បណ្ត
ា ញ ឬម្រកុមការងារបទចច កទទសរបស់ពួ កទគ ទដាយអនុ ទោមតាមទម្រមង្់គាំរូសម្រាប់ ម្របមូ លធាតុ ចូ ល ខ លភាជប់
មកជាមួ យរបាយការណ៍ទនេះ។ ទម្រមង្់គាំរូខ លបទង្កើតទ ើង្ទដាយម្រកសួ ង្ខផនការ ម្រសបតាមទរលការណ៍ អាទិ ភាព
សាំ ខាន់ ៗនាទពលបចច ុបបនន រួ មាន៖ (i)ការពទនល ឿនកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច (ii)បរិ ោកាសទូ ទៅសម្រាប់ ការអនុ វតា
យុ ទធ សាស្រសា (iii)ការអភិ វឌ្ឍធនធានមនុ សេ (iv)ការទធែើ ពិ ពិធកមា ទស ា កិចច (v)ការអភិ វឌ្ឍការងារនិ ង្វិ ស័យឯកជន និ ង្
(vi)ការអភិ វឌ្ឍបម្រកកបទដាយបរិ ោប័ នន និ ង្ច៊ី រភាព។ ទម្រមង្់គាំរូក៏បានពាោមចប់ យកនូ វវឌ្ឍនភាពសាំ ខាន់ ៗ បញ្ញា
ម្របឈម និ ង្អនុ សាសន៍ សកមា ភាពនាទពលអនាគត ទធៀបនឹ ង្សូ ចនាករសាំ ខាន់ ៗ ទៅទម្រកាមតាំ បន់ អាទិ ភាព ន៊ី មួយៗ។
▪

ការរពិ ទម្រម្ររ
កា
រេះេះទទោបល់ ៖

ការពិ ទម្ររេះទោបល់ ជាបនា បនាទប់ ម្រតូវបានទរៀបចាំ ទ ើង្ជាមួ យម្រកុមការងារ

បទចច កទទសខ លានម្រសាប់
ទម្រកាមជំនួយរបស់អង្គការ NGOF និ ង្ CCC ។ ម្រកុមការងារបទចច កទទសទាាំង្ទនាេះរួ មាន៖
ក. បណ្ត
ា ញសិ ទធិ ី ធ៊ីល និ ង្លាំ ទៅឋាន(LAHRiN) រួ មទាាំង្ (IP)
ែ. បណ្ត
ា ញអភិ បាលកិ ចចនម្រពទឈើ (N4F) រួ មទាាំង្ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច
គ. បណ្ត
ា ញអភិ បាលកិ ចចទឹ ក (WATNET) រួ មទាាំង្ម្រកុមការងារសមព័ នធ ទទនល កមព ុជា(RCC) និ ង្ ម្រកុមការ
ងារសមុ ម្រទ
ឃ. ម្រកុមការងារកសិ កមា និ ង្ទឹ ក (AWG)
ង្. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ី ការចូ លរួ មជាមួ យវិ ស័យឯកជន(PWG)
ច. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ី ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ និ ង្កាំទណើននបតង្(NECA និ ង្GWG)
្. ម្រកុមការងារលវិ កា (BWG)
ជ. ម្រកុមការងារអភិ វឌ្ឍន៍ ជាយុ ទធ សាស្រសា (DWG)
ឈ. ម្រកុមការងារកិ ចចរាំពារសង្គម (SWG)
ញ. ម្រកុមការងារសា៊ី ព៊ី ចាប់ សាគមនិ ង្អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល (LANGO WG)
. ម្រកុមការងារពនធ ដារ (TWG) និ ង្ម្រកុមការងារទផេង្ៗទទៀត ូ ចជាយនា ការអនា រម្រកសួ ង្ ខ លទ ើ រ តួ
នាទ៊ី ោ៉ាង្សាំ ខាន់ កន ុង្ការទរៀបចាំ រទបៀបវារៈអភិ វឌ្ឍន៍ សាំខាន់ ៗសម្រាប់ ម្របទទស រួ មទាាំង្ ខផនការ យុ ទធ
សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ និ ង្ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា។ ម្រកុមការងារបទចច ក ទទស
ទម្រកាមការសម្រមបសម្រមួលរបស់អង្គការCCCម្រតូវបានទម្រជើ សទរើ សទៅកន ុង្ការពិ ទម្ររេះទោបល់ ទពញ
ទលញជាមួ យអង្គការNGOF និ ង្CCCទៅ ំ ណ្តក់ កាលចប់ ទផាើ ម។
អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លទ ើ រតួ នាទ៊ី ោ៉ាង្សាំ ខាន់ កន ុង្ការ្ល ុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី វឌ្ឍនភាព

និ ង្សមិ ទធផលក៏ ូ ចជាបញ្ញា

ម្របឈមននការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ តាមរយៈការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ឆ្នាំ ២០២១ ទៅ
កមព ុជា។ សង្គមសុ៊ី វិ លានតួ នាទ៊ី ោ៉ាង្សាំ ខាន់ ជាពិ ទសសកន ុង្អាំ

ុង្ទពលននជំង្ឺរាតតាត ទ ើ មប៊ីធានាឱ្យានការចូ លរួ ម

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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និ ង្ភាពជាន គូ ជាមួ យតួ អង្គអភិ វឌ្ឍន៍ ទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់លាំ
ធានាបាននូ វភាពទបើ កចាំ

ពលរ ា និ ង្បរិ សាានខ លអនុ ញ្ញាត ទដាយ

តាលភាព និ ង្បរិ ោប័ ននទៅកន ុង្ ំ ទណើរការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា ល អាណតាិ ននខផនការ

យុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ មតិ ខកលមអ រនឹ ង្ធានាបាននូ វតាលភាព និ ង្គណទនយយភាពរបស់ពួ កទគទៅកន ុង្ ំ ទណើរការ
ននការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ទលើ ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩២០២៣ខ លនឹ ង្ម្រតូវ
ទធែើ ទ ើង្ទដាយរាជរដាាភិ បាលកន ុង្ទពលម្រសបរន។ ទដាយានការសម្រមបសម្រមួលព៊ី អង្គការNGOFនិ ង្CCC ម្រកុមការងារ
ទ៊ី ម្របឹ កាបានបងាាញព៊ី ធាតុ ចូ លខ លម្របមូ លបានព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ល់ ម្រកុមការងារបទចច កទទសរបស់រដាាភិ បាល
ទ ើ មប៊ីអាចផា ល់មតិ ទោបល់ ឬសាំ ណូមពរនានា មុ ននឹ ង្ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្លទធ ផល ននការពិ និតយទលើ ការអនុ វតា ន៍
ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

ំ ទណើរការទនេះនឹ ង្ចូ លរួ មចាំ ខណកធានាបាននូ វការពិ និតយទ ើង្

វិ ញរបស់រដាាភិ បាល ខ លម្រតូវបានម្រគប ណាប់ ោ៉ាង្លអ ជាពិ ទសសធាតុ ចូ លព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ខ លបានទធែើ ការ
ទដាយផ្ទទល់ ជាមួ យ ម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះទផេង្ៗ។

២. របក្គំ ស ើ ញ
២.១ ក្រពរៀប្ចំផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា បានម្របកាន់ ខាជប់ នូ វទរលការណ៍សាមគគ៊ី ភាពជាតិ ទ ើ មប៊ីម្របមូ លផា ាំ ម្រុ បជាពលរ ា ខែារ ម្រគប់

រូ បទាាំង្កន ុង្ និ ង្ទម្រៅម្របទទស ព៊ី ម្រគប់ មជឈដាាន និ ង្និ នានការនទោបាយ ទម្រកាមបាវចនា «ជាតិ -សាសនា-ម្រពេះមោកេម្រត»
កន ុង្ទរលបាំ ណង្កសាង្ និ ង្ការពារម្របទទសជាតិ និ ង្សមិ ទធផលសង្គម ទនទឹ មនឹ ង្ការធានាឯករាជយភាព បូ រណភាព
អធិ បទតយយភាព សនាិ ភាព លទធិ ម្របជាធិ បទតយយ និ ង្វឌ្ឍនភាពរបស់ម្របទទស។ ទម្រៅព៊ី ទនេះ កមព ជា
ុ កាំពុង្ទទួ លបាននូ វ
“ផលចាំ ទណញព៊ី សនាិ ភាព” តាមរយៈអម្រតាកាំទណើនទស ា កិចចែពស់ និ ង្ការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក ខ លបានទធែើ ទ ើង្កន ុង្
ទសវតេរ៍ កនល ង្មក ទ ើ យបានរួ មចាំ ខណកោ៉ាង្សាំ ខាន់ ល់ សា រណកមា ទស ា កិចចកន ុង្តាំ បន់ និ ង្ពិ ភពទោក។ សាិ រ
ភាពនទោបាយខ លទទួ លបានជាទម្រចើ នឆ្នាំកនល ង្មកទនេះ បានទធែើ ឱ្យកមព ុជាអាចអនុ វតា វិ ធានការ កាំខណទម្រមង្់របស់ែលួន
ទលើ ម្រគប់ វិ ស័យ ទ ើ មប៊ីកសាង្សមតា ភាពសាាប័ ន ខកលមអ ទ ដាារចនាសមព័ នធទស ា កិ ចចសង្គម និ ង្ បទង្កើតបរិ ោកាស
អាំ ទណ្តយផលកន ុង្ការទាក់ ទាញការវិ និទោគកន ុង្ម្រសុក

និ ង្បរទទសកន ង្
ុ ទរលបាំ ណង្ធានាឱ្យបាន

នូ វអម្រតាកាំទណើន

ទស ា កិចចែពស់ និ ង្ការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក។
កន ុង្អាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

២០១៤-២០១៨ កមព ុជាបាន្ល ង្កាត់ ការវិ វឌ្ឍោ៉ាង្សាំ ខាន់

មិ នម្រតឹ មខតខផន កនទោបាយ និ ង្សនាិ សុែប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ ប៉ាុ ខនា ក៏ានខផន កទស ា កិចច និ ង្សង្គមផង្ខ រ។ រូ បភាពរបស់
ម្របទទសកមព ុជាានការផ្ទលស់បា ូរគួ រឱ្យកត់ សាគល់ កន ុង្កាំ ុង្ឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០៣ ខ លបទង្កើតជាយុ គគ សម័ យម្របវតាិ សា
ស្រសា

៏ សាំខាន់ ននការផ្ទលស់បា ូរខ លវាមិ នម្រតឹ មខតផ្ទលស់បា ូរកន ុង្វិ ស័យទស ា កិចចសង្គមប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ

ប៉ាុ ខនា ខលមទាាំង្បាន

ផ្ទលស់បា ូរកន ុង្ទិ ា ភាពនទោបាយផង្ខ រ។
រាជរដាាភិ បាលបានបទង្កើតខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ទស ា កិចច-សង្គមទលើ កទ៊ី ២ (SEDP II 2001-2005) ទ ើ មប៊ី ឹ កនាាំ
កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្បនា កនុង្ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចសង្គម ក៏ ូ ចជាការអនុ វតា ម្របកបទដាយទជាគជ័ យនូ វ "យុ ទធ សាស្រសា ម្រត៊ី
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 23

ទកាណ" ខ លទផ្ទាតទលើ (១)ការកសាង្សនាិ ភាព សាារសាិ រភាព និ ង្រកាសនាិ សុែជូ នជាតិ និ ង្ម្របជាជន។ (២)ការទធែើ សា
រណកមា ម្របទទសកមព ុជាទៅកន ុង្តាំ បន់
ទលើ កកមព ស់ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចច

និ ង្ការទធែើ ឱ្យានទាំ នាក់ ទាំ នង្ធមា តាជាមួ យស គមន៍ អនា រជាតិ

និ ង្សង្គម។

និ ង្(៣)ការ

ម្របការទនេះបានកាំណត់ ំ ណ្តក់ កាលននការផ្ទលស់បា ូរោ៉ាង្ម្រជាលទម្រៅ

របស់កមព ុជាព៊ី តាំបន់ ននភាពមិ នម្របាក ម្របជា សស្រងាគម ជទាលេះនផទ កនុង្ អសាិ រភាព និ ង្លយទម្រកាយទៅជាចាំ ណុចកណ្ត
ា ល
ននសនាិ ភាព សនាិ សុែ និ ង្សណ្ត
ា ប់ ធានប់ សង្គមម្របកបទដាយច៊ី រភាព ការទររពលទធិ ម្របជាធិ បទតយយ សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្ ទស
ចកា៊ី នលល លន ូរ កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍរួ មរន។
ម្របទទសកមព ុជាបាន្ល ង្កាត់ ការវិ វឌ្ឍន៍ សាំខាន់ ៗព៊ី ឆ្នាំ២០០៣ រ ូ តមក ល់ សពែ នលា ទនេះ តាមរយៈការអនុ វតា
ម្របកបទដាយទជាគជ័ យនូ វខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ទស ា កិចចសង្គមទលើ កទ៊ី ២ (SEDP II 2001-2005) និ ង្យុ ទធ សាស្រសា ចតុ
ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី I, II និ ង្ III សម្រាប់ កាំទណើនការងារ សមធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព តាមរយៈ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា
អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ២០០៦-២០១០ ២០០៩-២០១៣ និ ង្២០១៤-២០១៨។ ជាលទធ ផល កមព ុជាសទម្រមចបាននូ វសាិ រភាពា៉ាម្រកូ
ទស ា កិចចម្របកបទដាយសាិ រភាព និ ង្វឌ្ឍនភាពទស ា កិចចគួ រឱ្យកត់ សាគល់ រួ មទាាំង្កាំទណើនទស ា កិចច ជាមធយមម្របចាំឆ្នាំ
ជាមួ យអម្រតា៨.៤% កន ុង្រយៈទពលព៊ី ឆ្នាំ១៩៩៤-២០០៦ និ ង្ព៊ី ឆ្នាំ១៩៩៩ ល់ ឆ្នាំ២០០៦ ទស ា កិចចានកាំទណើនកន ុង្អម្រតា
ជាមធយមម្របចាំឆ្នាំ ៩% និ ង្ព៊ី ឆ្នាំ២០០៦

ល់ ទពលបចច ុបបនន នូវអម្រតាកាំទណើនម្របចាំឆ្នាំម្រតូវបានរកាកន ុង្រង្ែង្់៧%។ ជាការ

ពិ តណ្តស់ សមិ ទធផលទាាំង្ទនេះមិ នអាចទកើ តទ ើង្បានទទ ម្របសិ នទបើ រានការរួ មចាំ ខណក ៏ ានតនមល ព៊ីន គូ អភិ វឌ្ឍន៍
របស់កមព ុជា។ ទនេះក៏ ្ល ុេះបញ្ញចាំង្ឱ្យទឃើ ញថ្ន

ិ រញ្ា បបទានកិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការម្រគប់ ម្របទភទខ លកមព ុជាទទួ លបានព៊ី

ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់កាន់ ខតានម្របសិ ទធ ភាព និ ង្ស័ កា សិទធ ភាព។
ខផនការជាតិ

និ ង្យុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ បានផា ល់ខផនទ៊ី បងាាញផល ូវសម្រាប់ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាកន ុង្ការទឆ្ពេះ

ទៅរកការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចសង្គម និ ង្ការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក។ ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ គឺ ជាការែិតែាំម្របឹ ង្
ខម្របង្បខនា មទទៀត ទ ើ មប៊ីម្រទម្រទង្់នូវសមិ ទធផលខ លរាជរដាាភិ បាលកមព ុជាសទម្រមចបាននូ វទរលទៅអភិ វឌ្ឍស សេ
វតេរ៍ កន ុង្ទរលបាំ ណង្ទធែើ ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្ និ ង្ទលើ កកាំពស់សមតា ភាពសាាប័ នសាធារណៈ ការទលើ កកមព ស់អភិ បាល
កិ ចចលអ និ ង្ការទធែើ ទាំ ទនើ បកមា ទ ដាារចនាសមព័ នធទស ា កិចច ទ ើ មប៊ីជំរុញកាំទណើនទស ា កិចចបទង្កើតការងារជូ នម្របជាពលរ ា
ទាាំង្អស់ ធានានូ វសមធម៌ សង្គម និ ង្បទង្កើនម្របសិ ទធ ភាពកន ុង្វិ ស័យសាធារណៈ ក៏ ូ ចជាការការពារធនធានធមា ជាតិ និ ង្
វបបធម៌ ខ លានសារៈសាំ ខាន់ សម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាព និ ង្ការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក។ កន ុង្ម្រកបែ័ណឌ
ទរលគាំ និតទនេះ ានតម្រមូវការសម្រាប់ រាជរដាាភិ បាលកន ុង្ការខកសម្រមួលអាទិ ភាពទរលនទោបាយរបស់ែលួន និ ង្ខក
លមអ យុទធ សាស្រសា តាមវិ ស័យបខនា មទទៀត ទ ើ មប៊ី្លុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី បរិ បទជាក់ ខសា ង្របស់កមព ុជា ទដាយខផអ កទលើ បទពិ ទសាធន៍
ខ លអាចអនុ វតា ន៍ ជាក់ ខសា ង្កន ុង្ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណកន ុង្ ំ ណ្តក់ កាលមុ នៗ។
ខផអ កទលើ ទមទរៀន និ ង្លទធ ផលខ លទទួ លបានកន ុង្រ ា សភា ន៊ី តិកាលទ៊ី ៣ ទ៊ី ៤ និ ង្ទ៊ី ៥ ននរ ា សភា សម្រាប់ ន៊ី តិ
កាលទ៊ី ៦ទនេះ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានទទួ លសាគល់ ថ្ន យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណសម្រាប់ កាំទណើនការងារ សមធម៌ និ ង្
ម្របសិ ទធ ភាព ទៅខតានសារៈសាំ ខាន់ និ ង្សកាិ សមសម្រាប់ កមព ុជាកន ុង្ការបនា អនុ វតា ទដាយរកានូ វមុ ាំ ទាាំង្បួ ន ពម្រង្ីកការ
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ម្រគប ណាប់

និ ង្ផា ល់អាទិ ភាព ល់ ទរលនទោបាយ និ ង្យនា ការឱ្យកាន់ ខតជាក់ ខសា ង្ ូ ចជាយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ

ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ ខ លធានានូ វនិ រនា រភាពននការអភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្ការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ទសចកា៊ី
ម្របាថ្ននរបស់ម្របជាជន និ ង្ទាាំង្ជាតិ និ ង្អនា រជាតិ ម្រសបតាមបរិ បទលាី ។
ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ម្រតូវបានទរៀបចាំ ទ ង្
ើ សម្រាប់ ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ចតុ

ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី IV ជាមួ យនឹ ង្ការកាំណត់ នូ វទិ សទៅអាទិ ភាព សូ ចនាករ និ ង្ទពលទវោសម្រាប់ ការអនុ វតា និ ង្
ជាមួ យការកាំណត់ យនា ការសម្រាប់ ការម្រតួតពិ និតយ និ ង្វាយតនមល នូវម្រកបែ័ណឌលទធ ផល ជាពិ ទសសការកាំណត់ នូ វការ
ទទួ លែុសម្រតូវរបស់ ម្រកសួ ង្ និ ង្សាាប័ ននានាកន ុង្មុ ាំ ន៊ីមួយៗ ទ ើ មប៊ីទទួ លបានអតា ម្របទោជន៍ ែពស់ព៊ី សា រណកមា
ទស ា កិចចអាសាន និ ង្ផ្ទលស់បា ូរព៊ី ម្របទទសខ លានចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តទាប ទៅជាម្របទទសខ លានចាំ ណូលមធយម
កម្រមិ តែពស់ទៅឆ្នាំ២០៣០

និ ង្រួ មចាំ ខណក ល់ ការសទម្រមចបាននូ វទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជាឆ្នាំ

២០១៦-២០៣០។
ំ ទណើរការននការអភិ វឌ្ឍខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ទនេះក៏ ានការចូ លរួ មព៊ី អង្គការ
សង្គមសុ៊ី វិ ល (CSOs) ខ លម្រតូវបានតាំ ណ្តង្ និ ង្សម្រមបសម្រមួលទដាយទវទិ កាននអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលសា៊ី ព៊ី កមព ុ
ជា (NGOF) និ ង្គណៈកាាធិ ការស ម្របតិ បតាិ ការទ ើ មប៊ីកមព ុជា(CCC) កន ុង្អាំ

ុង្ឆ្នាំ២០១៨។ ពួ កទគបានពិ ទម្ររេះ

ទោបល់ ជាមួ យថ្ននក់ ឹ កនាាំ សាជិ កអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលកន ុង្ម្រសុក និ ង្អនា រជាតិ និ ង្អន ក
តាំ ណ្តង្មកព៊ី ម្រកុមយុ វជន ស គមន៍ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច អន កសិ កា និ ង្អន កម្រសាវម្រជាវ និ ង្វិ ស័យឯកជនទាាំង្ថ្ននក់
ជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ខ លានអន កចូ លរួ មសរុ បចាំ នួន ២៩០ នាក់ មកព៊ី ២២ទែតា /ម្រកុង្ននម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមព ុ
ជា។
ការពិ ទម្ររេះទោបល់ នាទពទនាេះម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទលើ ម្របធានបទចាំ នួន២៤រួ មាន៖ លទធិ ម្របជាធិ បទតយយ និ ង្
ការទបាេះទឆ្នត ទរលនទោបាយពនធ ដារ និ ង្ ិ រញ្ា វតា សា
ុ ធារណៈ រ ា បាលសាធារណៈ កាំខណទម្រមង្់វិស័យ ី ធ៊ីល ការ
ម្របឆ្ាំង្អាំ ទពើ ពុករលួ យ តុ ោការ និ ង្ម្របព័ នធយុតាិ ធម៌ សិ ទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន ការអប់ រាំ ការអភិ វឌ្ឍយុ វជន និ ង្ទ៊ី ផារការ
ងារ ការការពារសង្គម សុ ែភាព ការអភិ រកេនិ ង្ទនសាទ នម្រពទឈើ និង្ការអភិ រកេ បាំ ខរ៉ា បាំរួលអាកាសធាតុ ការម្រគប់ ម្រគង្
ធនធានទឹ ក និ ង្ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ផលិ តភាព និ ង្ការទធែើ ពិ ពិធកមា កសិ កមា សមបទាន ី ទស ា កិចច ធនធានខរ៉ា ឧសា
កមា ទម្របង្ និ ង្និ សារណកមា ការវិ និទោគ និ ង្វិ ស័យឯកជន ការអភិ វឌ្ឍថ្នមពលនិ ង្វារ៊ី អគគិ សន៊ី ការអភិ វឌ្ឍនន
ឧសា កមា និង្ស ម្ររស សិ ទធិ កុ ារ ពិ ការភាព និ ង្ទយនឌ្័ រ។ ធាតុ ចូ លននការអភិ វឌ្ឍខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍
ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ម្រតូវបានទគទាញយកម្រសបតាមទរលការណ៍ខណនាាំ និ ង្ខផនការខ លបានកាំណត់ ទដាយម្រកសួ ង្
ខផនការទៅចទនាលេះខែវិ ចឆិកា ល់ ខែធន ូ ឆ្នាំ២០១៨។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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២.២ អាទ្ិភាព និងប្កប្ខ្័ណឌលទ្ធែលននផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣

ទរលទៅ ៏ ទលើ សលុ បរបស់រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា គឺ កសាង្សង្គមសនាិ ភាព សាិ រភាពនទោបាយ និ ង្សុ វតាិ

ភាព ទដាយទ ើ រទលើ ារ៌ននការអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាព និ ង្សមធម៌ ។ រាជរដាាភិ បាលនឹ ង្ែិតែាំទធែើ ឱ្យម្របជាពលរ ា
របស់ែលួនទទួ លបានការអប់ រាំ និ ង្សុ ែភាពលអ រស់ទៅម្របកបទដាយភាពសុ ែ ុ មទាាំង្កន ុង្ម្រគួសារ និ ង្សង្គម។ ទ ើ មប៊ី
សទម្រមចបាននូ វអែ៊ី ៗទាាំង្អស់ទនេះទៅកន ុង្ន៊ី តិកាលទ៊ី ៦ននរ ា សភា រាជរដាាភិ បាលបានដាក់ ទចញនូ វទរលបាំ ណង្សាំ ខាន់
ននការរកាសនាិ ភាព សាិ រភាពនទោបាយ សនាិ សុែ និ ង្សណ្ត
ា ប់ ធានប់ សង្គម ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់ន៊ី តិរ ា និ ង្ការពារសិ ទធិ
មនុ សេ និ ង្ទសចកា៊ី នលល លន ូរ និ ង្លទធិ ម្របជាធិ បទតយយព ុ បកេ កាំទណើនទស ា កិចចម្របកបទដាយសមធម៌ រយៈទពលខវង្
ម្របកបទដាយនិ រនា រភាព និ ង្បទង្កើននូ វការផេពែ ផាយ ម្របសិ ទធ ភាព គុ ណភាព និ ង្ភាពទជឿជាក់ ននទសវាសាធារណៈ។
ខផអ កទលើ បទពិ ទសាធន៍ និ ង្លទធ ផលននន៊ី តិកាលទ៊ី ៥ និ ង្ "ទវទិ កានទោបាយ" ននន៊ី តិកាលទ៊ី ៦ រាជរដាាភិ បាល
ានទសេនៈយល់ ទឃើ ញថ្ន យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ជាពិ ទសសម្របធានបទសាំ ខាន់ ននកាំទណើន ការងារ សមធម៌ និ ង្
ម្របសិ ទធ ភាព ទៅខតបនា ានសារៈសាំ ខាន់ និ ង្ សមម្រសបសម្រាប់ កមព ុជាកន ុង្ការបនា អនុ វតា ន៍ បនា ទទៀតកន ុង្ន៊ី តិកាលទ៊ី ៦នន
រ ា សភា(២០១៨-២០២៣)ទនេះ ទដាយរការចនាសមព័ នធទ ើ មរបស់ែលួន ផ្ទលស់បា ូរលាំ ដាប់ ននវិ ស័យអាទិ ភាព និ ង្ខផន កនន
យុ ទធ សាស្រសា ែណៈបខនា មអាទិ ភាពលាី មួ យចាំ នួន និ ង្វិ ធានការខកលមអ និ ង្ទធែើ ឲ្យកាន់ ខតចាស់ ទ ើ មប៊ី(i)ទ្លើ យតបទៅនឹ ង្
តម្រមូវការជាក់ ោក់ និ ង្បរិ បទខ លកាំពុង្រ៊ី កចទម្រមើ នរបស់កមព ុជា

ូ ចខ លបានទរៀបរាប់ ព៊ី មុន និ ង្ ូ ចានខចង្ទៅ

កន ុង្"ទវទិ កានទោបាយននរាជរដាាភិ បាលននន៊ី តិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ" និ ង្ (ii)ជំរុញការអភិ វឌ្ឍតាមរយៈការពម្រង្ឹង្ទាំ នាក់
ទាំ នង្ និ ង្អនា រកមា រវាង្ម្របធានបទទាាំង្បួ នននយុ ទធ សាស្រសា ទពាលគឺ កាំទណើន ការងារ សមធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព ខ លជា
ម្របព័ នធសម៊ី ការសម្រាប់ ្ល ុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី ការទបា ជាាចិ តា របស់រាជរដាាភិ បាលកន ុង្ការទលើ កកមព ស់សុ ែុាលភាពរបស់ម្របជាជ
ន។ កន ុង្ន័ យទនេះ ទវទិ កានទោបាយននន៊ី តិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយ និ ង្យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤(RSIV) បទង្កើតនូ វ
ម្រកបែ័ណឌទរលនទោបាយទូ លាំ ទូោយសម្រាប់ ការបទង្កើតខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

ទដាយបានកាំណត់ នូ វ

សូ ចនាករ និ ង្ទពលទវោសម្រាប់ ការអនុ វតា ចាស់ោស់ ខ លម្រសបនឹ ង្កតាាទផេង្ៗទទៀតននទរលនទោបាយតាមវិ
ស័ យរបស់រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា។
អាម្រស័ យទ តុ ទនេះយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤(RSIV) គឺ ជាបល ង្់ទមចាស់ោស់មួ យទ ើ មប៊ីខណនាាំ
សកមា ភាពរបស់អន កពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ ទ ើ មប៊ីបនា និង្ពម្រង្ឹង្ការអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយនិ រនា រភាពរយៈទពលខវង្ សាំ ទៅ
ទលើ កកមព ស់កាំទណើនទស ា កិចច បទង្កើតការងារ ខចកចយផលខផល ននកាំទណើនម្របកបទដាយសមធម៌ និ ង្ធានាបាននូ វ
ម្របសិ ទធ ភាពននសាាប័ នសាធារណៈ និ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្ធនធាន។ កន ុង្បរិ បទទនេះ យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤គឺ
ជារទបៀបវារៈទរលនទោបាយទស ា កិចច-សង្គមននទវទិ កានទោបាយរបស់រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាននន៊ី តិកាលទ៊ី ៦នន
រ ា សភា។
យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ ានរូ បរាង្ ូ ចរនទៅនឹ ង្យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី

៣

ទដាយកាំណត់ នូ វ "ទរលទៅយុ ទធ សាស្រសា បួ ន" និ ង្ "ទិ សទៅអាទិ ភាពទាាំង្បួ ន" ខ លជាការទបា ជាាបនា អនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 26

ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ទនេះ។ បញ្ញា្ល ង្កាត់ សាំ ខាន់ ៗទៅកន ុង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣រួ ម
ាន៖ទយនឌ្័ រ បរិ សាាន ធនធានធមា ជាតិ និ ង្កាំទណើននបតង្ ការម្រគប់ ម្រគង្ទម្ររេះម នា រាយ និ ង្កាំខណទម្រមង្់ការម្រគប់
ម្រគង្ ិ រញ្ា វតា សា
ុ ធារណៈ។
ទរលបាំ ណង្ ំ បូង្របស់ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ

គឺ ទ ើ មប៊ីខម្របកាលយទរលនទោបាយរបស់រាជរ

ដាាភិ បាលកមព ុជាខ លកាំណត់ កន ុង្យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ទៅជាការអនុ វតា ជាក់ ខសា ង្ខ លបាននិ ង្
កាំពុង្អនុ វតា ន៍ ទដាយម្រកសួ ង្ សាាប័ ន និ ង្អាជាាធរថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ទ ើ មប៊ីជូន ំ ណឹង្ទៅអាជាាធរជាតិ ទ ើ មប៊ីតាមដានលទធ
ផលននការអនុ វតា ទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ី កម្រមិ តា៉ាម្រកូ។ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ បញ្ញជក់ ព៊ី តម្រមូវការសម្រាប់
ម្រគប់ ម្រកសួ ង្ និ ង្សាាប័ ន ទ ើ មប៊ីពម្រង្ឹង្ទាំ នាក់ ទាំ នង្ជិ តសនិ ទធ និ ង្កិ ចចស ការខលមទទៀតសម្រាប់ ការអនុ វតា ទៅថ្ននក់ ជាតិ
និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។
ឋានានុ ម្រកមននសូ ចនាករម្រតូវបានទបាេះយុ ថ្នកទៅនឹ ង្ទសេនៈវិ ស័យ២០៣០

និ ង្២០៥០របស់រាជរដាាភិ បាល

កមព ុជាទៅកម្រមិ តផលប៉ា េះពាល់ រយៈទពលខវង្និ ង្ភាជប់ ជាមួ យយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ ទៅកម្រមិ តលទធ
ផល។ ម្រកបែ័ណឌននការម្រតួតពិ និតយនិ ង្វាយតនមល ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ជាពិ ទសសភាជប់ លទធ ផលកម្រមិ ត
ែពស់ទាាំង្ទនេះទៅនឹ ង្លទធ ផលកម្រមិ តទាប និ ង្លទធ ផលខ លអាចម្រតូវបានជេះឥទធិ ពលទដាយជទម្រមើ សទរលនទោបាយ
និ ង្សកមា ភាព។

ូ ទចន េះការផា ល់នូ វយនា ការសម្រាប់ តាមដាន និ ង្ខណនាាំការអនុ វតា ទរលនទោបាយនានាទៅកម្រមិ ត

ខផនការវាានភាពចាំបាច់ ណ្តស់។ តាមខែេសងាែក់ លទធ ផល ធាតុ ចូ ល និ ង្ ំ ទណើរការននសូ ចនាករម្រតូវបានផា ល់ជូ ន
ជាបនា បនាទប់ ទៅកន ុង្ខផនការអភិ វឌ្ឍរបស់ម្រកសួ ង្(ទពាលគឺ តាមវិ ស័យ) និ ង្ទដាយខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។

តារា
ង្ ២.២.២៖ ម្រម្រក
កបែ័ណឌ លទធ ផលសម្រម្រា
ាប់ កា
ការរម្រម្រត
តត
ួ ពិ និ តយ និ ង្
ង្វា
វាយ
យតនមល ខផនកា
ការរយុ ទធ សា
សាស្រស្រស
សាអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ ជា
ជាត
តិ
តារាង្
ផលបឹះពាល់ រយៈសពល

ការេសម្មចបាននូវឋានៈជាម្បសទ្េចំ ណូលមធយមក្ម្មិ ត្ខ្ពេ់ និ ង ម្បសទ្េ

ថ្វង៖ ចក្េ ុវិេ័ យឆ្នំ

ចំ ណូលខ្ពេ់សៅឆ្នំ ២០៣០ និ ង ២០៥០

២០៣០ និ ង ២០៥០

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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លទធ ផលកម្រម្រម
មិតែពស់ ៖

កាំទណើ ន

ការរងា
កា
ងាររ៖ កា
ការងារ

សមធម៌ ៖ ភាព

ម្របស
សិទធ ភា
ភាព
ព៖ សាាប័ នខ លាន

ទរលបាំ ណង្
ង្យ
យុទធ សា
សាស្រស្រស
សា

ទស ា កិ ចច ៖

ទពញទលញ

ម្រក៊ី ម្រក និ ង្ភាព

សមតា ភាពែពស់ជាង្ និ ង្

ចតុ ទកា
កាណ
ណ

ានភាព

ជាមួ យនឹ ង្ការងារ ងាយរង្ទម្ររេះ

សាែោប់

ខ លានគុ ណ

ានកម្រមិ តទាប

និ ង្ធន់

ភាពលអ ម្របទសើ រ

ជាង្

អភិ បាលកិ ចចលអ

គុ ណភា
ភាព
ពននបរិ ោកា
កាស
សម្រម្រប
បតិ បតាិ កា
ការរ
លទធ ផល៖

សន ូលនិ ង្មុ ាំ នន សន ល
ូ ៖ ការពទនល ឿនកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច

យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ

អាទិ ភាពទ៊ី ១៖ ការអភិ វឌ្ឍន៍ ធនធានមនុ សេ
អាទិ ភាពទ៊ី ២៖ ការទធែើ ពិ ពិធកមា ទស ា កិចច
អាទិ ភាពទ៊ី ៣៖ ការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យឯកជន និ ង្ការងារ
អាទិ ភាពទ៊ី ៤៖ ការអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយបរិ ោប័ នន និ ង្ច៊ី រភាព

លទធ ផលននទរល
នទោបា
បាយ
យ និ ង្
ង្ស
សកមា ភា
ភាព
ព
សកមា ភា
ភាព
ព ំ ទណើ រកា
ការរ និ ង្
ធាត
ធា
តុចូ ល

ូ ចខ លបា
បាន
នផា ល់ ជូ នតា
តាម
មខផន កន៊ី មួ យៗទៅកន ង្
ង្តា
ុ តារា
រាង្
ង្ា
ា៉ាម្រម្រទ
ទិចសា៊ី ព៊ី កា
ការរវា
វាយ
យតនមល និ ង្
ង្ម្រម្រត
តត
ួ
ពិ និ តយតា
តាម
មដា
ដាន
នននសូ ចនា
នាក
ករសន ល
ូ
ូ ចខ លបា
បាន
នផា ល់ ជូ នទដា
ដាយ
យម្រម្រក
កសួ ង្
ង្នា
នានា
នាឬ
ឬរ ា បា
បាល
លមូ លដាា ន(តា
តាម
មវិ ស័ យ)

និ ង្
ង្ខខផនកា
ការរ

ថ្នន ក់ ទម្រម្រកា
កាម
មជា
ជាត
តិ ទ ើ យម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នផា ល់ ជូ នកន ង្
ង្ប
ុ បញ្
ញ្ជជ៊ី ននសូ ចនា
នាក
ករសន ល
ូ
និ ង្
ង្ស
សូចនា
នាក
ករបខនា
ម។

ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣

បានសទង្ខបនូ វអាទិ ភាពជាយុ ទធ សាស្រសា

រួ មទាាំង្បញ្ជ៊ី

សកមា ភាព កមា វិធ៊ី និ ង្គទម្រាង្ខ លម្រកសួ ង្ សាាប័ នពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ម្រតូវអនុ វតា ទៅកន ុង្ន៊ី តិកាលទ៊ី ៦ ននរ ា សភា។
ទរលនទោបាយយុ ទធ សាស្រសា ខ លជាអាទិ ភាពសាំ ខាន់ របស់ម្រកសួ ង្សាាប័ នពាក់ ព័ នធម្រតូវបានទរៀបចាំ តាមទម្រមង្់ននយុ ទធ
សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤។ យុ ទធ សាស្រសា អាទិ ភាពទាាំង្ទនាេះរួ មាន៖
តារា
រាង្
ង្ ២.២.៣៖ អា
អាទ
ទិភា
ភាព
ពទរលនទោបា
បាយ
យ និ ង្
ង្ស
សកមា ភា
ភាព
ពសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
តា
ការរអភិ វឌ្
កា
ឌ្ឍឍធនធា
ធាន
នមនុ សេ

ការរទធើែ ពិ ពិ ធកមា ទស ា កិ ចច
កា

ក. ការពម្រង្ឹង្គុ ណភាពអប់ រាំ វិ ទាសាស្រសា និ ង្បទចច ក

ក.

ការខកលមអ ម្របព័ នធភសា ុភារ

និ ង្ការទលើ ក

វិ ទា

កមព ស់ការ ឹ កជញ្ជ ូន ថ្នមពល និ ង្ការតភាជប់ ឌ្៊ី ជី

ែ. ការបណាុេះបណ្ត
ា លបទចច កទទស

លល

គ. ការទលើ កកមព ស់សុ ែភាពសាធារណៈ និ ង្អាោរូ ប

ែ. ការអភិ វឌ្ឍម្របភពសាំ ខាន់ ៗ និ ង្លាី ននកាំទណើន

តា មា
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ឃ.

ការខកលមអ សមភាពទយនឌ្័ រ

និ ង្កិ ចចរាំពារ

គ.

សង្គម

ការទរៀបចាំ សម្រាប់ ទស ា កិចចឌ្៊ី ជីលល

និ ង្

ប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី បួ ន
ឃ. ជំរុញការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យធនាររ និ ង្ ិ រញ្ា
វតា ុ

វិ ស័ យឯកជន និ ង្
ង្កា
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍកា
ការរងា
ងាររ

ការរអភិ វឌ្
កា
ឌ្ឍឍម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យច៊ី រភា
ភាព
ព និ ង្
ង្ប
បរិ ោប័ នន

ក. ការអភិ វឌ្ឍទ៊ី ផារការងារ

ក. ការទលើ កកមព ស់វិ ស័យកសិ កមា និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍

ែ.ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយមនិ ង្

ជនបទ

ភាពជាស ម្រគិ ន

ែ. ការម្រគប់ ម្រគង្ម្របកបទដាយច៊ី រភាពននធនធាន

គ. ការទរៀបចាំ និ ង្ការអនុ វតា ភាពជាន គូ ឯកជនសា

ធមា ជាតិ និ ង្វបបធម៌

ធារណៈ

គ. ការពម្រង្ឹង្ខផនការ និ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្ទ៊ី ម្រកុង្

ឃ. ការទលើ កកមព ស់ការម្របកួ តម្របខជង្

ឃ. ការធានានូ វច៊ី រភាពបរិ សាាន និ ង្ការទ្លើ យ
តបជាមុ នចាំ ទពាេះការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ

ការរបទង្
កា
ង្កកើនទលបឿនននកាំខណទម្រម្រម
មង្
ង្់់អភិ បា
បាល
លកិ ចច ៖ សន ល
ូ

បរិ សាា នម្រម្រគ
គប ណា ប់ សម្រម្រា
ាប់ កា
ការរអនុ វតា យុ ទធ សា

ននយុ ទធ សា
សាស្រស្រស
សាចតុ ទកា
កាណ
ណ

ស្រស្រស
សា

ក. កាំខណទម្រមង្់សាាប័ ន និ ង្ការកសាង្សមតា ភាព

ក. សនាិ ភាព សាិ រភាពនទោបាយ និ ង្សណ្ត
ា ប់

ែ. ការពម្រង្ឹង្គណទនយយភាព និ ង្សុ ចរិ តភាពកន ុង្រ ា

ធានប់ សង្គម

បាលសាធារណៈ

ែ. បរិ ោកាសអាំ ទណ្តយផលសម្រាប់ អាជី វកមា

គ. ការពម្រង្ឹង្ម្របសិ ទធ ភាពការងារ

ការវិ និទោគ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍ

ឃ. ការពម្រង្ឹង្អភិ បាលកិ ចចវិ ស័យឯកជន

គ. ការពម្រង្ឹង្ភាពជាាចស់ និ ង្ភាពជាន គូ កន ុង្ការ
អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការអនា រជាតិ
ឃ. ការពម្រង្ឹង្សមតា ភាពរបស់កមព ុជា កន ុង្ការ
ទលើ កកមព ស់បខនា មទទៀតនូ វសា រណកមា
របស់ែលួនទៅកន ុង្ទស ា កិចចថ្ននក់ តាំ បន់ និ ង្សកល
ទោក

យុ ទធ សាស្រសា ទាាំង្ព៊ី រគឺ យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤

និ ង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-

២០២៣ មិ នបានបញ្ញជក់ អាំ ព៊ីោនិ ភ័យ និ ង្វិ ធានការកាត់ បនា យទរៀង្ៗែលន
ួ ទ ើ មប៊ីទប់ ទល់ នឹ ង្ម្រពឹ តាិការណ៍ខ លមិ នធាលប់
ានព៊ី មុនមកទនាេះទទ
ទដាយ

ូ ចជាការ កខផន កននចាំ ណូលចិ តា ពាណិជជ កមា និ ង្ជំង្ឺរាតតាតសកល។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏

យុ ទធ សាស្រសា ជាតិ ទាាំង្ព៊ី របានសនា ត់ោ៉ាង្ជាក់ ោក់ ថ្ន

សាសធាតុ សន ូលននកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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និ ង្

បរិ ោកាសអាំ ទណ្តយផលសម្រាប់ ការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា នឹ ង្ពទនល ឿនការចុ េះសម្រមុង្រនននការសទម្រមចបាននូ វអាទិ ភាព
ទរលនទោបាយន៊ី មួយៗ។ បចច ុបបនន ជំង្ឺរាតតាតកូ វី ១៩បានកាលយជាទ គ មផ្ទលស់បា ូរកន ុង្ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សា
ស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ តាាំង្ព៊ី ទ ើ មឆ្នាំ២០២០ ទ ើ យបានបង្កផលប៉ា េះពាល់ ល់ សង្គម សុ ែភាព និ ង្ទស ា កិចច
ខបបកាំបលុកកាំខបល ង្។ ជាមួ យរនទនេះ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ជាពិ ទសសអង្គការម្របព័ នធផេពែ ផាយ អន ករាយការណ៍ អន កសារ
ព័ ត៌ាន និ ង្ម្រកុមសិ ទធិ មនុ សេជាទ ើ ម បានសខមា ង្ការម្រពួយបារមា ោ៉ាង្ខាលាំង្ចាំ ទពាេះការរឹ តតបិតបរិ សាាន និ ង្ការបិ ទសិ ទធិ
ទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ របស់ម្របជាពលរ ា កមព ុជា កន ុង្ទពលកាំពុង្ម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្វិ បតាិ ទនេះ។
អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល (CSOs) គឺ ជាតួ អង្គសាំខាន់ កន ុង្ការម្រតួតពិ និតយ និ ង្អនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍
ជាតិ និ ង្ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា ជាពិ ទសសកន ុង្អាំ

ុង្ទពលានវិ បតាិ ទនេះ។ ទលើ សព៊ី ទនេះ អង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិ លបានសខមា ង្ការម្រពួយបារមា ចាំទពាេះបញ្ញាទយនឌ្័ រខ លអាចទកើ តានកាន់ ខតធា ន់ធា រកន ុង្អាំ
ទម្រកាយការរ៊ី ករាលដាលននជំង្ឺកូវី -១៩
សម្រាប់ ការទបើ កទិ ា ភាពបរិ សាាន

ុង្ទពល

និ ង្

ូ ចជាអាំ ទពើ ិ ង្ាខផអ កទលើ ទយនឌ្័ រ និ ង្ការទរើ សទអើ ង្ទលើ ស្រសា៊ី និ ង្កុ ារ៊ី ។

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លានសកមា ភាពកន ុង្ការកាន់ អន កបទង្កើតទរលនទោបាយឱ្យ

ទទួ លែុសម្រតូវចាំ ទពាេះការទបា ជាាចិ តា ខ លពួ កទគបានទធែើ ចាំ ទពាេះការចូ លរួ មម្របកបទដាយអតា ន័ យ គណទនយយភាព ការ
មិ នទរើ សទអើ ង្ ការផា ល់សិ ទធិ អាំ ណ្តច និ ង្ភាជប់ ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពទ៊ី ១៦ទៅនឹ ង្សា ង្់ដារឬយនា ការ
សិ ទធិ មនុ សេ។ ទសរ៊ី ភាពជាមូ លដាាន ជាពិ ទសសទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ គឺ ជាទរលការណ៍សាំ ខាន់ មួ យ ទ ើ មប៊ីទលើ ក
កមព ស់តួ នាទ៊ី សាំ ខាន់ ៗរបស់ម្របជាពលរ ា និ ង្ ំ ទណើរការននសង្គមម្របជាធិ បទតយយ។ កន ុង្ន័ យទនេះ មនុ សេម្រគប់ រូ បាន
សិ ទធិ បទញ្ច ញមតិ ទោបល់ របស់ពួ កទគទដាយទសរ៊ី ទដាយមិ នានការទម្រជៀតខម្រជកព៊ី រាជរដាាភិ បាល ខ លវាជាទរឿង្
សមទ តុ ផលសម្រាប់ ទាាំង្អស់រនទ ើ មប៊ីរួមស ការរនកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ បតាិ ខ លកាំពុង្ទកើ តទ ង្
ើ ទនេះ
ម្របកបទដាយការសាាបនា។

២.៣ ទ្ិដឋភាពទ្ូពៅពលើក្រអនុវតតផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣

ូ ចខ លបានបញ្ញជក់ ទ ើង្វិ ញថ្នខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ បានកាលយជាឧបករណ៍ទរលនទោ

បាយមួ យទ ើ មប៊ីអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកាណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ខ លបនា ផាល់នូ វការសង្កត់ធា ន់ទលើ កាំទណើនទស ា កិច ការ
ងារ សមធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព។ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទលើ គនល ង្ធមា តា
របស់ែលួនកន ុង្កាំ ុង្ឆ្នាំ២០១៩ មុ នទពលការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគជាសាកល ទ ើ យបានសទម្រមចបានសមិ ទធផលសាំ
ខាន់ ៗទៅទម្រកាមអាទិ ភាពទរលនទោបាយន៊ី មួយៗ។

ព័ ត៌ានលមអិ តននសមិ ទធផលទនេះម្រតូវបានពិ ពណ៌នាទៅកន ុង្

របាយការណ៍ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩ ខ លម្រតូវបានទរៀបចាំ ទដាយម្រកសួ ង្ខផនការ។ ចប់ តាាំង្ព៊ី
ឆ្នាំ២០២០មក

ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចរបស់កមព ុជា

និ ង្កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ននកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចចខ ល ឹ កនាាំ

ទដាយខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ បាននឹ ង្កាំពុង្តសូ ជាមួ យម្របទទស នទទទៀតខ លជំង្ឺរាតតាតននកូ វី ១៩
នាាំឱ្យានការវិ លម្រតលប់ ននវឌ្ឍនភាពទស ា កិចចោ៉ាង្ខាលាំង្ទៅទូ ទាាំង្អាសុ៊ី អាទគន យ៍ ។

ែណៈទពលខ លថ្ននក់ តាំ បន់ បាន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 30

ម្រគប់ ម្រគង្ការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគទនេះបានលអ ជាង្តាំ បន់ នទទទៀត

ខ លផលប៉ា េះពាល់ ទស ា កិចចទលើ តាំ បន់ ទនេះម្រតូវ

បានបាំ ផិល ចបាំ ផ្ទលញ។ អាសុ៊ី អាទគន យ៍ ម្រតូវបានរួ មបញ្ច ូលទៅកន ុង្ទស ា កិចចពិ ភពទោក ទាាំង្ពាណិជជ កមា និ ង្ការទធែើ ំ ទណើរ
អនា រជាតិ ។ ចប់ តាាំង្ព៊ី ការទធែើ ំ ទណើរអនា រជាតិ ម្រតូវបានបញ្ឈប់ ទសទើ រខតទាាំង្ម្រសុង្ទៅកន ុង្ខែម៊ី នា ឆ្នាំ ២០២០ទនាេះ វិ ស័យ
ទទសចរណ៍ និ ង្ការទធែើ ំ ទណើរអាជី វកមា បានជួ បម្របទេះនឹ ង្ការធាលក់ ចុ េះខ លមិ នធាលប់ ានព៊ី មុនមក។ អាជី វកមា ខានតតូ ច
ជាទម្រចើ នបានបិ ទជាអចិ នស្រនា យ៍

ទដាយសារពួ កទគមិ នអាចរស់រានបានព៊ី ការខាតបង្់ទស ា កិចចខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី ការ

បិ ទែទប់ និ ង្ការរឹ តបនាឹ ង្ការទធែើ ំ ទណើរទដាយទ តុ ផលកូ វី ១៩។ ជាទរៀង្រាល់ ខែ កមា កររាប់ សិ បោននាក់ បខនា ម
ទទៀត ម្របឈមនឹ ង្ោនិ ភ័យននការធាលក់ ចូ លទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ី ម្រក រួ មទាាំង្មនុ សេជាទម្រចើ នទៅកន ុង្វណាៈកណ្ត
ា លផង្ខ រ។
ទៅទពលខ លជំង្ឺរាតតាតកាន់ ខតអូ សបនាលយ

ការខាតបង្់ការងារបទណ្ត
ា េះអាសនន បានកាលយជាអចិ នស្រនា យ៍

ទ ើយ

ម្របាក់ ចាំ ណូលម្រគួសារបានធាលក់ ចុ េះ។
កន ុង្រយៈទពលព៊ី រទសេវតេចុ ង្ទម្រកាយទនេះរាជរដាាភិ បាលបាន ឹ កនាាំម្របទទសតាមខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វ
ឌ្ឍន៍ ជាតិ ខ លជាផល ូវអភិ វឌ្ឍន៍ ។ គិ តម្រតឹ មឆ្នាំ២០១៩ ទស ា កិចចកន ុង្ន័ យពិ តម្របាក ានទាំ

ាំ ែុសរនប៊ី ង្ននឆ្នាំ១៩៩០

ខ លមូ លដាានននទស ា កិចចបានផ្ទលស់បា ូរព៊ី កសិ កមា ទៅជាឧសា កមា និ ង្ទសវាកមា ទ ើ យភាពម្រក៊ី ម្រក(១៣.៥%ទៅកន ុង្
ឆ្នាំ២០១៤)គឺ ម្របខ លមួ យភាគបួ នននអែ៊ី ខ លវាានកន ុង្ឆ្នាំ១៩៩៤។ម្របទទសកមព ុជាសទម្រមចបាននូ វទរលទៅភាគ
ទម្រចើ នខ លបានបញ្ញជក់ ទដាយទរលទៅអភិ វឌ្ឍន៍ ស សេវតេរ៍ (MDGs) ខ លទរលទៅមួ យចាំ នួនបានបញ្ច ប់មុ ន
ទពលទវោ និ ង្អម្រតាននការទធែើ ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្ននសនទ សេន៍ អភិ វឌ្ឍន៍ មនុ សេ (HDI) របស់ែលួនបានទធែើ ឱ្យកមព ុជាសាិ ត
កន ុង្លាំ ដាប់ កាំពូលទាាំង្១០ ទៅទលើ ពិ ភពទោក។ . ម្របទទសកមព ុជាបាន្ល ង្កាត់ ការផ្ទលស់បា ូរ ៏ សាំខាន់ មួ យ ទដាយ្ន
ល់ សាានភាពចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តទាបកន ុង្ឆ្នាំ២០១៥និ ង្ម្របាថ្ននចង្់ទទួ លបានឋានៈចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តែពស់ទៅឆ្នាំ
២០៣០។ ជាមួ យការជំរុញទដាយការនាាំទចញសទមល ៀកបាំ ពាក់ និ ង្ទទសចរណ៍ ទស ា កិចចរបស់កមព ុជាបានរកាបាននូ វ
អម្រតាកាំទណើនជាមធយម៨% កន ុង្ចទនាលេះឆ្នាំ១៩៩៨ និ ង្២០១៨បានទធែើ ឱ្យកមព ុជាកាលយជាម្របទទសមួ យខ លានទស ា កិ ចច
លូ តោស់ទលឿនបាំ ផុតទៅទលើ ពិ ភពទោក។ ែណៈទពលខ លបនធ ូរបនា យបនាិ ច កាំទណើនទៅខតរឹ ង្ាាំទ ើ មប៊ី្ន ល់
៧.១% កន ុង្ឆ្នាំ២០១៩បនាទប់ ព៊ី អម្រតាកាំទណើនលអ ម្របទសើ រជាង្ការរាំពឹង្ទុ កកន ុង្អម្រតា៧.៥%ទៅកន ុង្ឆ្នាំ២០១៨។

កំណ

ើនណេដ្ឋកិច្ជ៖ កូវីដ្-១៩ នំមកនូវផលវិបាកដ្ល់ណេដ្ឋកិច្ចកមពុជា

ភាពតក់ សល ុតជាសាកលខ លបង្កទ ើង្ទដាយជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩

បានជេះឥទធិ ពលោ៉ាង្ខាលាំង្ ល់ ទស ា

កិ ចចកមព ុជាកន ុង្ឆ្នាំ២០២០ ម្រសបទពលខ លកមព ុជាក៏ បានម្របឈមមុ ែនឹ ង្ការពយួរខផន កែលេះននការទទួ លបានអនុ ទម្ររេះ ល់ ទ៊ី
EU) ទម្រកាមគាំ និតផា ួចទផាើ ម “អែ៊ី ម្រគប់ ោ៉ាង្ទលើ កខលង្ខតអាវុ ធ” (E
EBA)។ ការផទ ុេះទ ើង្បានបណ្ត
ា ល
ផារស ភាពអឺ រ៉ាុ ប (E
ឱ្យានការលយចុ េះោ៉ាង្ខាលាំង្ទៅកន ុង្កាលា៉ាសុ៊ី នសាំ ខាន់ ៗភាគទម្រចើ នននកាំទណើនទស ា កិចចរបស់ម្របទទសកមព ុជាទៅកន ុង្
ម្រត៊ី ាសទ៊ី មួ យននឆ្នាំ២០២០រួ មទាាំង្សកមា ភាពទទសចរណ៍ និ ង្សាំ ណង្់ចុេះទែេោយ។ ែណៈទពលខ លវិ ស័យមួ យចាំ នួន
បានទមើ លទឃើ ញព៊ី ការទកើ នទ ើង្ននទស ា កិចច ប៉ាុ ខនា ខផន កែលេះទទៀតទៅខតម្រតូវបានរារាាំង្ទដាយជំង្ឺរាតតាតខ លកាំពុង្ប
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 31

នា ។

វិ ស័យកសិ កមា ានភាពធន់ បនាិ ច

ទដាយសារតម្រមូវការខាលាំង្ខ លម្រតូវបានជំរុញទដាយខផន កននកិ ចចម្រពមទម្រពៀង្

ពាណិជជ កមា ទសរ៊ី កមព ុជា-ចិ នខ លបានចុ េះ តា ទលខានាទពលលាី ៗទនេះ។ វិ ស័យផលិ តកមា បានទង្ើបទ ើង្វិ ញជាបទណាើរៗ
ទដាយការសម្រមបែលួនទៅនឹ ង្ការផ្ទលស់បា ូរលកខ ែណឌខាង្ទម្រៅ ទ ើ យអាជី វកមា លក់ ុ ំ និ ង្រាយក៏ បានជួ បម្របទេះនឹ ង្ការ
សទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិ ញយឺ តៗ ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយការរស់ទ ើង្វិ ញបនាិ ចមា ង្ៗទៅកន ង្
ុ សកមា ភាពទស ា កិចចកន ុង្ម្រសុក។
ម៉ា ាង្វិ ញទទៀត ខផន កននវិ ស័យទសវាកមា

ូ ចជាកខនល ង្សានក់ ទៅ ទភាជន៊ី យដាាន និ ង្ការ ឹ កជញ្ជ ូន ទៅខតបនា ទទួ លរង្

ផលប៉ា េះពាល់ ោ៉ាង្ធា ន់ធា រទដាយការធាលក់ ចុ េះននវិ ស័យទទសចរណ៍កន ុង្ម្រសុក និ ង្អនា រជាតិ ។ លាំ ូ រននការវិ និទោគផ្ទទល់
ព៊ី បរទទសទៅខតានភាពធន់ និ ង្កាំពុង្ជួ យម្រទម្រទង្់វិស័យខាង្ទម្រៅ។
ទស ា កិចចកន ុង្ឆ្នាំ២០២០បានចុ េះបញ្ជ៊ី កាំទណើនអវិ ជជានកន ុង្អម្រតា -៣.១ ភាគរយ។ ការរាតតាតននជំង្ឺកូវី ១៩ និ ង្ការសាារទ ើង្វិ ញយឺ តកន ុង្សកមា ភាពទស ា កិចចពិ ភពទោក រួ មជាមួ យនឹ ង្ភាពចោចលទ៊ី ផារ ិ រញ្ា វតា ុយូរ
អខង្ែង្ បង្កោនិ ភ័យ ល់ ចកខ ុវិស័យកាំទណើនរបស់កមព ុជា។ ទសេនវិ ស័យកាំទណើនរបស់កមព ុជាទៅខតមិ នម្របាក ម្របជា
ែពស់ ទដាយរូ បរាង្ និ ង្ទលបឿនននការទង្ើបទ ើង្វិ ញភាគទម្រចើ នពឹ ង្ខផអ កទលើ ំ ទណើរននទមទរាគ និ ង្ទលបឿនខ លអាច
ចក់ វា៉ាក់ សាាំង្បាន។របាយការណ៍2របស់ធនាររពិ ភពទោកក៏ ផា ល់នូ វទសណ្តរ៊ី យ៉ាូធាលក់ ចុ េះផង្ខ រខ លោនិ ភ័យនន
កមា វិធ៊ីចក់ វា៉ាក់ សាាំង្យឺ តម្រតូវបានអមទដាយការបិ ទទាែរញឹកញាប់ អូ សបនាលយ និ ង្ការបិ ទទូ ទាាំង្ម្របទទស។ ទៅទម្រកាម
ទសណ្តរ៊ី យ៉ាូទនេះ ទស ា កិចចម្រតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹ ង្ទកើ នទ ើង្ម្រតឹ មខត ១.៩ ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ២០២១3។

ផលវិបាកណលើការអភិវឌ្ឍវិេ័យឯកជន និងការងារ

កូ វី -១៩បង្កការគាំ រាមកាំខ ង្ខផន កទស ា កិចចចាំ ទពាេះទិ ា ភាពទផេង្ៗននការអភិ វឌ្ឍរបស់ម្របទទស

កមព ុជា

ទដាយវិ ស័យទទសចរណ៍ ផលិ តកមា សម្រាប់ ការនាាំទចញ និ ង្សាំ ណង្់ម្រតូវបានទគទមើ លទឃើ ញថ្នជាវិ ស័យខ លរង្
ផលប៉ា េះពាល់ ខាលាំង្ជាង្ទគ។ វិ ស័យកាត់ ទ រ ( ូ ចជា វាយនភណឌ សាំ ទលៀកបាំ ពាក់ ខសបកទជើ ង្ ទាំ និញនិ ង្ការទធែើ ំ ទណើរ)
ខ លជាវិ ស័យទស ា កិចចផល ូវការ

និ ង្បានបង្់ម្របាក់ ធាំ បាំផុតខ លបានចូ លរួ មចាំ ខណកម្របខ ល១១ភាគរយ ល់ ផលិ ត

GDP)កន ង្
ុ ឆ្នាំ២០១៩។ ទោង្តាមទិ នន ន័យផល ូវការព៊ី MISTI (ម្រកសួ ង្ឧសា កមា វិ ទាសាស្រសា បទចច ក
ផលសរុ បកន ុង្ម្រសុក(G
វិ ទា និ ង្នវានុ វតា ន៍ ) វិ ស័យកាត់ ទ រទៅកមព ុជាានទរាង្ចម្រកសរុ បចាំ នួន១០៨៧(រួ មទាាំង្ទរាង្ចម្រកលាំ ដាប់ ទ៊ី ព៊ី រ) និ ង្
បទង្កើតការងារបានចាំ នួន៩៤១០០០ទសាើ នឹ ង្១០.៧ ភាគរយននការងារសរុ ប ឬ ១៧.០ភាគរយននការងារខ លានម្របាក់
ខែ។ ជារួ មវិ ស័យទាាំង្ទនេះបានរួ មចាំ ខណកជាង្៧០% ននកាំទណើនទស ា កិចចរបស់កមព ុជា និ ង្ម្របខ ល៣៩.៥% នន
ការងារសរុ បកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩។ ការទ្លើ យតបជាសកលកន ុង្ការទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគទនេះ បទង្កើតឱ្យាន
ការធាលក់ ចុ េះននទសវាកមា ទទសចរណ៍ និ ង្ប ិ សណ្ត
ា រកិ ចច។ ទៅឆ្នាំ២០២០កមព ុជាខតមួ យម្រតូវបានបា៉ាន់ ម្របាណថ្ននឹ ង្
បាត់ បង្់ចាំណូលកន ុង្វិ ស័យទទសចរណ៍ម្របាណ៣ពាន់ ោន ុ ោលរ
2

ទនេះទបើ ទោង្តាមរ ា មស្រនា៊ី ម្រកសួ ង្ទទសចរណ៍។

ផល ូវទឆ្ពេះទៅរកការទង្ើបទ ើង្វិ ញ ខ លជាបចច ុបបនន ភាពទស ា កិចចចុ ង្ទម្រកាយរបស់ធនាររពិ ភពទោកសម្រាប់ កមព ជា
ុ ។

3 www.adb.org/countries/cambodia/economy. www.facebook.com/230469505587227/posts/246789490621895/
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អាជី វកមា ទាក់ ទង្នឹ ង្ទទសចរណ៍ម្របខ ល២៩៥៦ម្រតូវបានបិ ទខ លបណ្ត
ា លឱ្យអន កអត់ ការងារទធែើ ចាំនួន ៤៥៤០៥នាក់
ែណៈខ លការបា៉ាន់ ម្របាណព៊ី ធនាររពិ ភពទោកបងាាញថ្ន ោ៉ាង្ទោចណ្តស់ការងារ១.៧៦ ោនកាំពុង្ម្របឈមនឹ ង្
ោនិ ភ័យ។ ទោង្តាមម្រកសួ ង្ការងារ និ ង្បណាុេះបណ្ត
ា លវិ ជាជជី វៈ បានឱ្យ ឹ ង្ថ្ន ទរាង្ចម្រក និ ង្អាជី វកមា ពាក់ ព័ នធទទស
ចរណ៍សរុ បចាំ នួន៤៣៣ទៅទូ ទាាំង្ម្របទទសបានបិ ទជាបទណ្ត
ា េះអាសនន ។ ការពយួរការងារទាាំង្ទនេះបានទធែើ ឱ្យកមា ករកាត់
ទ រម្របខ ល១៣៥០០០ នាក់ និ ង្កមា ករទទសចរណ៍១៧០០០នាក់ រានការងារទធែើ ។
លាំ ូ រចូ លននការវិ និទោគផ្ទទល់ ព៊ី បរទទស

(FDI)

ខ លម្របមូ លផា ាំ ុភាគទម្រចើ នទៅកន ុង្វិ ស័យសាំ ណង្់ាន

ចាំ នួនជាង្៥០%ននការវិ និទោគផ្ទទល់ ព៊ី បរទទសសរុ បទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាខ លភាគទម្រចើ នមកព៊ី ម្របទទសចិ ន (រួ មទាាំង្
ុ ង្កុ ង្ SAR) និ ង្នតវា៉ាន់ កន ុង្ប៉ាុ នាានឆ្នាំលាីៗទនេះ។ ទទាេះប៊ី ជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ បនាទប់ ព៊ី ការផទ ុេះទ ើង្ននកូ វី -១៩ ទៅកន ង្
ុ
ម្របទទសចិ ន តនមល ននការវិ និទោគផ្ទទល់ ព៊ី បរទទសខ លម្រតូវបានអនុ ម័តទនាេះបានធាលក់ ចុ េះោ៉ាង្ខាលាំង្។ កាំទណើនននការវិ និ
ទោគានម្របខ ល១១ពាន់ ោន ុ ោលរកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩ជិ តទទែ ង្ទធៀបនឹ ង្៥.៥ពាន់ ោន ុ ោលរកន ុង្ឆ្នាំ២០១៨។

ទោង្

តាមរបាយការណ៍លាី របស់ម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា បា
ុ នឱ្យ ឹ ង្ថ្ន កូ វី -១៩ បាននាាំឱ្យកាំទណើនអម្រតាអវិ ជជាន
៥.៣% កន ុង្ឆ្នាំ២០២០ ទដាយសារការលយចុ េះននការវិ និទោគផ្ទទល់ ព៊ី បរទទសព៊ី ម្របទទសចិ ន។
ទោង្តាមអង្គការស ម្របតិ បតាិ ការ និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទស ា កិចច (OECD) វិ បតាិ ទស ា កិចចនឹ ង្ានផលប៉ា េះពាល់ រ
យៈទពលមធយមបខនា មទទៀតទលើ ភាពម្រក៊ី ម្រក

និ ង្សុ ែុាលភាព

ជាពិ ទសសកន ុង្ចាំ ទណ្តមអន កខ លងាយរង្ទម្ររេះកន ុង្

សង្គម និ ង្អន កខ លទធែើ ការកន ុង្ទស ា កិចចទម្រៅម្របព័ នធ។ គូ សបញ្ញជក់ ទៅកន ុង្ទសចកា៊ី សទង្ខបទរលនទោបាយ អង្គការ
ទសបៀង្អាោរ និ ង្កសិ កមា (FAO) បានបងាាញថ្ន ជំង្ឺរាតតាតនឹ ង្ទធែើ ឱ្យកាន់ ខតធា ន់ធា រទ ើង្នូ វភាពងាយរង្ទម្ររេះនន
ម្រកុមកមា ករជាក់ ោក់ រួ មានស្រសា៊ី កុ ារ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច និ ង្កមា ករចាំ ណ្តកម្រសុក ទដាយសារភាពអត់ ការងារទធែើ
និ ង្កមា ករទម្រៅម្របព័ នធ។ ទោង្តាមអង្គការអនា រជាតិ ខាង្ការងារ (ILO) កមា ករទស ា កិចចទម្រៅផល ូវការជិ ត១.៦ពាន់ ោន
នាក់ ទៅទលើ ពិ ភពទោកបានទទួ លរង្ការែូចខាត ល់ សមតា ភាពរកម្របាក់ ចាំ ណូលរបស់ពួ កទគ។ ទនេះគឺ ទដាយសារខត
ការបិ ទម្របទទស និ ង្វិ ធានការបងាករ និ ង្/ឬទដាយសារខតពួ កទគទធែើ ការកន ុង្វិ ស័យខ លរង្ទម្ររេះខាលាំង្បាំ ផុត។ ការទផទ រ
ម្របាក់ ទៅកមព ុជាក៏ ានការលយចុ េះផង្ខ រ។ ទោង្តាមការម្របឹ កាទ៊ី ផារខ លកាំពុង្រ៊ី កចទម្រមើ ន (EMC) កមព ុជាអាចខាត
បង្់ម្របខ ល៩០ោន ុ ោលរសម្រាប់ រយៈទពលម្របាាំមួយខែននការទផាើ ម្របាក់ ព៊ី ម្របទទសនល។ ទិ នន ន័យព៊ី ធនាររ ទអសុ៊ី ល៊ី
ដា ភ៊ី អិ លសុ៊ី សម្រាប់ ម្រត៊ី ាសទ៊ី ១ ឆ្នាំ ២០២០ បងាាញថ្ន ការទផាើ ម្របាក់ ព៊ី ពលករកមព ុជាទៅសាធារណរ ា កូទរ៉ា (កូ ទរ៉ា ខាង្
តបូង្) ានចាំ នួន ៣,៥ ោន ុ ោលរអាទមរិ ក ជាមួ យនឹ ង្ម្របតិ បតាិ ការចាំ នួន ១៣៧៣ ធាលក់ ចុ េះជិ តពាក់ កណ្ត
ា លព៊ី ៦,២ ោន
ុ ោលរ ខ លានម្របតិ បតាិ ការចាំ នួន ២២៧០ កន ុង្រយៈទពល ូ ចរនកាលព៊ី ឆ្នាំមុន។

េមធម៌៖ ភាពក្កីក្កបានណកើនណ

ើងណោយសារ កូវីដ្-១៩
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ទោង្តាមការបា៉ាន់ ម្របាណជាផល ូវការ អម្រតាននភាពម្រក៊ី ម្រកកន ុង្ឆ្នាំ២០១៤ានចាំ នួន១៣.៥ភាគរយ ទធៀបនឹ ង្
៤៧.៨ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ២០០៧ទ ើ យម្របខ ល៩០ភាគរយននអន កម្រក៊ី ម្រករស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ជនបទ។ ែណៈទពលខ លម្របទទស
កមព ុជាសទម្រមចបាននូ វទរលទៅអភិ វឌ្ឍន៍ ស សេវតេរ៍ (MDG)កន ុង្ឆ្នាំ២០០៩ននការកាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រកបានពាក់ ក
ណ្ត
ា ល កន ុង្ែណៈខ លម្រគួសារភាគទម្រចើ នបានរួ ចផុ តព៊ី ភាពម្រក៊ី ម្រកកន ុង្កម្រមិ តតិ ចតួ ច។ ម្របជាជនម្របខ ល៤.៥ោននាក់
ទៅខតសាិ តកន ុង្ភាពម្រក៊ី ម្រក និ ង្ងាយរង្ទម្ររេះកន ុង្ការធាលក់ ចូ លទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ី ម្រកទៅទពលខ លម្របឈមនឹ ង្ការប៉ា េះទង្គិច
ខផន កទស ា កិចច និ ង្កតាាខាង្ទម្រៅទផេង្ទទៀត។ ភាពម្រក៊ី ម្រកបានទកើ នទ ើង្ទដាយសារជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ ម្រគួសារ
ជាង្៧១០០០០(មនុ សេ២.៨ោននាក់ ) បានទទួ លការទផទ រសាច់ ម្របាក់ កន ុង្អាំ
ណៈខ លានខត៥៦០០០០ម្រគួសារ

(២.៣ ោននាក់ )

ុង្ទពលកូ វី -១៩ កន ុង្ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ែ

ខ លជាអន កានសិ ទធិ ម្រតូវទទួ លបានទៅទ ើ មខែមិ លុនា

ឆ្នាំ

២០២០។ ទនេះានន័ យថ្នោ៉ាង្ទោចណ្តស់ាន១៥០០០០ម្រគួសារ (០.៥ោននាក់ ) ខ លម្រតូវបានកាំណត់ ថ្នជាអន កម្រក៊ី ម្រក
លាី ទៅចទនាលេះខែមិ លុនា ឆ្នាំ ២០២០ ល់ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១។
ទ ើ មប៊ីតាមដានផលប៉ា េះពាល់ កម្រមិ តម្រគួសារននកូ វី -១៩ទៅកមព ុជា ធនាររពិ ភពទោក និ ង្វិ ទាសាានជាតិ សាិ
តិ បានបទង្កើត និ ង្កាំពុង្ទធែើ ការសទ ង្់មតិ តាមទូ រសពទ ជាមួ យម្រគួសារខ លានទម្របកង្់ែពស់។ ការសទ ង្់មតិ ជុ ំទ៊ី៤ បានបញ្ច ប់
កន ុង្ខែធន ូ ឆ្នាំ២០២០ និ ង្ខែមករា ឆ្នាំ២០២១បានបងាាញថ្ន៧២ភាគរយននអន កទ្លើ យសាំ ណួរម្រតូវបានជួ ល ទដាយ្ន
ល់ កម្រមិ តម្រសទ ៀង្រន ូ ចទៅកន ុង្ខែឧសភា និ ង្ខែស៊ី ោ ឆ្នាំ២០២០ ប៉ាុ ខនា ទៅសល់ ទាបជាង្កម្រមិ តមុ នការរាតតាត
របស់វា ទៅទពលខ លអន កទ្លើ យតប៨២ភាគរយកាំពុង្ទធែើ ការ។ ការសទ ង្់មតិ ទៅខែធន ូ ឆ្នាំ២០២០ក៏ បានបងាាញផង្ខ រ
ថ្ន៥០ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ព៊ី ការធាលក់ ចុ េះននម្របាក់ ចាំ ណូលម្រគួសារទាក់ ទង្ទៅនឹ ង្ជុ ំមុន។ គិ តម្រតឹ មខែធន ឆ្
ូ ន ាំ
២០២០ ផលប៉ា េះពាល់ អវិ ជជានននជំង្ឺរាតតាតទលើ ម្របាក់ ចាំ ណូលរបស់កសិ ដាានម្រគួសារានទម្រចើ ន

ទ ើ យចប់ តាាំង្ព៊ី

ទពលទនាេះមក តម្រមូវការអន កទម្របើ ម្របាស់ានកម្រមិ តទាបបានបនា កាត់ បនា យចាំ ណូលព៊ី កសិ ដាានម្រគួសារ។

េមធម៌៖ កូវីដ្-១៩ នំមកនូវផលវិបាកដ្ល់េុខភាព និងការអប់រំេក្ាប់ក្បជា
ពលរដ្ឋកមពជា
ុ

សុ ែភាព និ ង្ការអប់ រាំ ជាពិ ទសសគុ ណភាព និ ង្លទធ ភាពទទួ លបានសមធម៌ ទៅខតជាបញ្ញាម្របឈម ៏
សាំ ខាន់ និ ង្ជាអាទិ ភាពននការអភិ វឌ្ឍ។ ម្របទទសកមព ុជាបានទបាេះជំោនោ៉ាង្សាំ ខាន់ កន ុង្ការទលើ កកមព ស់សុ ែភាពាតា
និ ង្ទារក ការអភិ វឌ្ឍកុ ារតូ ច និ ង្ការអប់ រាំបឋមទៅតាមជនបទ។ សាាម្រតមរណភាពាតាកន ុង្ ១០០០០០កាំទណើត
រស់បានលយចុ េះព៊ី ៤៧២ កន ុង្ឆ្នាំ២០០៥
កន ុង្១០០០កាំទណើតរស់កន ុង្ឆ្នាំ២០០៥

ល់ ១៧០ កន ុង្ឆ្នាំ២០១៤ អម្រតាមរណៈអាយុ ទម្រកាមម្របាាំឆ្នាំបានលយចុ េះព៊ី ៨៣នាក់
ល់ ៣៥នាក់ កន ុង្១០០០កាំទណើតរស់កន ុង្ឆ្នាំ ២០១៤។ ទ ើ យអម្រតាមរណៈរបស់

ទារកបានលយចុ េះព៊ី ៦៦នាក់ កន ុង្១០០០កាំទណើតរស់កន ុង្ឆ្នាំ២០០៥ មក២៨ នាក់ កន ុង្១០០០ កាំទណើតរស់កន ុង្ឆ្នាំ ២០១៤។
ទទាេះប៊ី ជាានការវិ វឌ្ឍទលើ លទធ ផលសុ ែភាព និ ង្ការអប់ រាំក៏ទដាយ សូ ចនាករមូ លធនមនុ សេទៅយឺ តជាង្ម្របទទស
ខ លានចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តទាប។

កុ ារខ លទកើ តកន ុង្ម្របទទសកមព ុជានាទពលបចច ុបបនន ទនេះ

នឹ ង្ានផលិ តភាព

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 34

ម្រតឹ មខត៤៩ភាគរយប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទៅទពលធាំ ទពញវ័ យ ម្របសិ នទបើ នាង្ទទួ លបានការអប់ រាំម្របកបទដាយគុ ណភាព សុ ែភាព
លអ និ ង្អាោររូ បតា មា ម្រតឹ មម្រតូវកន ុង្វ័ យកុ ារភាព។ តាមការបា៉ាន់ ម្របាណ កុ ារ១កន ុង្ចាំ ទណ្តម៣ នាក់ ខ លានអាយុ
ា េះខ លម្រតូវបាន
ទម្រកាម៥ឆ្នាំទទួ លរង្ព៊ី ការម្រកិ ន ទ ើ យានខត៣៦ ភាគរយននកុ ារខ លានអាយុ ព៊ី ៣ទៅ៥ឆ្នាំប៉ាុទណ្ត
ចុ េះទ្ាេះចូ លទរៀន ំ បូង្។ ែណៈទពលខ លការចុ េះទ្ាេះចូ លទរៀនសុ ទធ កន ុង្ការអប់ រាំបឋមសិ កាបានទកើ នទ ើង្ព៊ី ៨២
ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ ១៩៩៧ ល់ ៩៧ ភាគរយកន ង្
ុ ឆ្នាំ២០២០ អម្រតាបញ្ច ប់មធយមសិ កាទាបគឺ ទៅ ៤៥ ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩
ខ លទាបជាង្មធយមភាគសម្រាប់ ម្របទទសខ លានចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តទាប។ គិ តម្រតឹ មឆ្នាំ ២០១៧ ម្របជាជនចាំ នួន
២១ ភាគរយននម្របទទសកមព ុជា (៣.៤ោននាក់ ) មិ នានលទធ ភាពទម្របើ ម្របាស់ទឹ កខ លបានខកលមអ ទ ើ យ៣៤ភាគរយ
(៥.៤ោននាក់ ) មិ នានលទធ ភាពទទួ លបានអនាម័ យម្របទសើ រទ ើង្។
ទៅទូ ទាាំង្ពិ ភពទោក

កុ ារជាង្១.៥ពាន់ ោននាក់ ម្រតូវបានទគបិ ទមិ នឲ្យចូ លសាោទរៀនរបស់ពួ កទគ

ទដាយសារខតកូ វី -១៩ ចប់ តាាំង្ព៊ី ទ ើ មឆ្នាំ២០២១។ វាជាទលើ ក ំ បូង្កន ុង្ម្របវតាិ សាស្រសា ខ លកុ ារមួ យជំនាន់ ទាាំង្មូ ល
ម្រតូវបានរាំខាន ល់ ការអប់ រាំរបស់ពួ កទគទដាយសារកូ វី ១៩។ ទៅកមព ុជា កុ ារជាង្៣ោននាក់ បានឈប់ ទរៀនទម្រចើ ន
ជាង្ឆ្នាំមុន ទដាយានរលកធាំ ៗចាំ នួនព៊ី រននការបិ ទសាោទរៀនចប់ តាាំង្ព៊ី ខែម៊ី នា ឆ្នាំ២០២០ទដាយសារជំង្ឺរាតតាតកូ វី
-១៩។ ការបាត់ បង្់ជាមធយម ជិ ត ១០% ននកុ ារខ លរាំពឹង្ថ្នការចូ លទរៀនទពញមួ យជី វិតនឹ ង្មិ នម្រតឹ មខតបណ្ត
ា លឱ្យ
ានការខាតបង្់ការសិ កាគួ រឱ្យកត់ សាគល់ ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ

ប៉ាុ ខនា បានទធែើ ឱ្យកុ ារជាទម្រចើ នម្របឈមនឹ ង្ោនិ ភ័យននការ

ទបាេះបង្់ការសិ កាទាាំង្ម្រសុង្4។
កូ វី -១៩ នាាំមកនូ វផលវិ បាកោ៉ាង្សាំ ខាន់ ជាពិ ទសសកន ុង្វិ ស័យអប់ រាំ និ ង្ទលើ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច។ ទ ើ មប៊ី
ទទួ លបានការចូ លទម្របើ ម្របាស់ទសវាអប់ រាំតាមអុ៊ី នធឺ ណិត សិ សេម្រតូវចូ លទម្របើ ការតភាជប់ អុ៊ី នធឺ ណិតខ លានទសា រភាព
និ ង្ឧបករណ៍បទចច កវិ ទា។ តម្រមូវការទាាំង្ទនេះបានពម្រង្ីកគាលតវិ សមភាពកន ុង្ចាំ ទណ្តមសិ សេទៅតាមជនបទ និ ង្ទ៊ី ម្រកុ
ង្។ វាទាំ នង្ជាថ្នអន កខ លរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្នឹ ង្ទទួ លបានទសវាទនេះ និ ង្ទទួ លបានការអប់ រាំតាមម្របព័ នធអុ៊ីនធឺ ទណត
ម្របទសើ រជាង្អន កទៅតាមជនបទ។ សាោឯកជនោក់ ប៊ី ូ ចជាានកមា វិ ធ៊ី និ ង្សាារៈអប់ រាំតាមម្របព័ នធអុ៊ីនធឺ ទណតលអ
ជាង្

ទបើ ទម្របៀបទធៀបទៅនឹ ង្សាោសាធារណៈខ លមិ នានបង្់នលល សិ កា។

ទោង្តាមម្រកសួ ង្អប់ រាំកនុង្ឆ្នាំសិកា

២០១៨-២០១៩ ានសិ សេ២១០០០០នាក់ បានសិ កាទៅកន ុង្សាោឯកជនចាំ នួន ១២២២ ទបើ ទធៀបនឹ ង្សិ សេសាធារណៈ
ចាំ នួន៣.២ ោននាក់ ។ ភាគទម្រចើ នននសាោឯកជនចាំ នួន១២២២ម្រតូវបានម្របមូ លផា ាំ ទុ ៅកន ុង្តាំ បន់ ទ៊ី ម្រកុង្ ានសិ សេខត
៣៥៥១១នាក់ ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះខ លរស់ទៅកន ុង្តាំ បន់ ជនបទសិ កាទៅសាោឯកជន។ ពាក់ កណ្ត
ា លននសិ សេខ លអាចចូ ល
ទរៀនតាមទអ ិចម្រតូនិក ឬទរៀនទដាយែលួនឯង្ទៅផទ េះចាំ ណ្តយទពលតិ ចជាង្១០ទា៉ាង្កន ុង្មួ យសបាា ៍ ទ ើ មប៊ីសិកា ខ ល

ទសាើ នឹ ង្ម្របខ លពាក់ កណ្ត
ា លននទា៉ាង្ធមា តារបស់ពួ កទគខ លកាំពុង្សិ កាទៅកន ុង្ថ្ននក់ ទរៀន។
ខ លអុ៊ី នធឺ ខណតមិ នអាចចូ លបាន ការអប់ រាំទម្រៅម្របព័ នធម្រតូវបានបនា កនុង្អាំ

4

ទៅតាំ បន់ មួ យចាំ នួន

ុង្ទពលបិ ទសាោទរៀនទដាយសារជំង្ឺរាត

កមព ុជា៖ របាយការណ៍សទង្ខបែល៊ីសា៊ីព៊ី សុវតាិ ភាពជាតិ ម្រត ប់ ទៅសាោទរៀន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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តាត។ ជំង្ឺរាតតាតទនេះក៏ បានជេះឥទធិ ពល ល់ សិ សានុ សិសេខ លានពិ ការភាពកន ុង្ការទទួ លបានការអប់ រាំទសាើ ៗរន
ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ីជំនួយ និ ង្សាារៈបរិ កាខរទផេង្ៗទៅផទ េះ។
ម្រគូបទម្រង្ៀនក៏ អាចែែេះសមតា ភាពកន ុង្ការជួ យ ល់ កុ ារខ លទរៀនព៊ី ចាាយផង្ខ រ ខ លជាទរឿយៗទដាយ
សារខតពួ កទគែែេះខាតខាង្បទចច កវិ ទា។ ការវាយតនមល តម្រមូវការអប់ រាំបានរកទឃើ ញថ្ន ម្រគូបទម្រង្ៀនម្រតឹ មខត ៣៩% បាន
រាយការណ៍ថ្នានការទម្របើ ម្របាស់អុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្៣៤% ទម្របើ កុាំពយូទ័រ/ទលទបល ត។ ការរាំម្រទម្រគូបទម្រង្ៀនានសារៈសាំ ខាន់
ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នកុ ារទាាំង្អស់អាចបនា ទទួ លបានការសិ កាម្របកបទដាយគុ ណភាពលអ កន ុង្អាំ

ុង្ទពលបិ ទសាោ

ទរៀន និ ង្គទម្រាង្ ូ ចជាការផា ល់បទចច កវិ ទា ការចូ លទម្របើ បណ្ត
ា ញ លវិ កាសម្រាប់ អភិ វឌ្ឍ និ ង្ខចករាំខលកសាារេះទម្របើ
ម្របាស់ម្រកដាស លវិ កាសម្រាប់ ការទធែើ ំ ទណើរជុ ំវិញតាំ បន់ ដាច់ ម្រសោល និ ង្ ការបណាុេះបណ្ត
ា លគួ រខតម្រតូវបានអនុ វតា ។
កុ ារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និ ង្ែែេះខាតទម្រចើ នបាំ ផុត រួ មទាាំង្កុ ារមកព៊ី ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រក ស គមន៍ ដាច់ ម្រសោល
និ ង្កុ ារខ លានពិ ការភាព គឺ ានោនិ ភ័យទម្រចើ នជាង្ទគបាំ ផុតននការបាត់ បង្់ការសិ កាកន ុង្អាំ

ុង្ទពលបិ ទសាោ

ទរៀន ទ ើ យពួ កទគមិ នអាចម្រត ប់ ទៅថ្ននក់ ទរៀនវិ ញទទបនាទប់ ព៊ី សាោទរៀនពួ កទគម្រតូវបានទបើ កទ ើង្វិ ញ។ ទយើ ង្ ឹ ង្ព៊ី
វិ បតាិ ព៊ី មុនមកថ្ន

ទៅទពលខ លកុ ារមិ នបានទរៀនយូ រជាង្ទនេះ

ោនិ ភ័យកាន់ ខតទម្រចើ នខ លពួ កទគមិ នបានទៅ

សាោទរៀន ទ ើ យថ្នពួ កទគនឹ ង្បាត់ បង្់ការសិ កា ៏ សាំខាន់ ទនេះ។ ភាពអាសនន ទនេះទកើ តទ ើង្ទលើ វិ បតាិ សិ កាខ លាន
ម្រសាប់ ។

ទៅទូ ទាាំង្ពិ ភពទោក

ការពាករណ៍ចុ ង្ទម្រកាយបាំ ផុតរបស់អង្គការយូ ទណសក ូសម្រាប់ ទរលទៅអភិ វឌ្ឍន៍

ម្របកបទដាយច៊ី រភាពទ៊ី ៤(SDG4) - ការអប់ រាំម្របកបទដាយគុ ណភាព និ ង្ឥតគិ តនលល សម្រាប់ កុ ារម្រគប់ រូ បគឺ សាិ តកន ុង្ភាព
ធា ន់ធា រណ្តស់៖

ពួ កទគពាករណ៍ទសទើ រខតរានការរ៊ី កចទម្រមើ នទលើ ការកាត់ បនា យចាំ នួនកុ ារខ លឈប់ ទរៀនទៅឆ្នាំ

២០៣០។ បញ្ញាទាាំង្អស់ទនេះទកើ តទ ើង្ទៅទពលខ លលវិ កាអប់ រាំសាិតទៅទម្រកាមសាពធ ទដាយសាររាជរដាាភិ បាលបាន
ផ្ទលស់បា ូរការចាំ ណ្តយទឆ្ពេះទៅរកការទ្លើ យតបខផន កសុ ែភាព និ ង្ទស ា កិចចចាំ ទពាេះជំង្ឺរាតតាត។
ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច ខ លជាម្រកុមមួ យកន ុង្ចាំ ទណ្តមម្រកុមសង្គមខ លងាយរង្ទម្ររេះបាំ ផុត ក៏ ម្របឈមមុ ែ
នឹ ង្ការម្របឈមខាលាំង្កន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ ជាម្របនពណ៊ី ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ចបានម្របឈមមុ ែនឹ ង្ការ

ខែែង្គាំ និតកន ុង្សង្គម រួ មទាាំង្ការចូ លរួ មខផន កនទោបាយ ជី វភាពទស ា កិចច និ ង្ការអប់ រាំ។ ទៅទពលជំង្ឺរាតតាតទនេះ
ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ចជុ ំវិញពិ ភពទោក រួ មទាាំង្ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ចទាាំង្ ២៤ ម្រកុមទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា ានោនិ
ភ័ យែពស់កន ុង្ការ្ល ង្ជំង្ឺទនេះ ភាគទម្រចើ នទដាយសារខតអវតា ានននការខលទាាំសុែភាព និ ង្ទសវាកមា ម្របកបទដាយគុ ណ
ភាព និ ង្ការទទួ លបានព័ ត៌ាន។

េិទ្ម
ធិ នុេ្ស និងលំហពលរដ្ឋ

អន កជំនាញសិ ទធិ មនុ សេរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ បានសខមា ង្ការម្រពួយបារមា កាលព៊ី នលា ទ៊ី ១៦ ខែវិ ចឆិកា
ឆ្នាំ ២០២០ អាំ ព៊ីការរឹ តបនាឹ ង្ទលើ សង្គមសុ៊ី វិ លទៅកមព ុជា ទ ើ យបានអាំ ពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ ជាបនាទន់ នូ វការឃុ ាំ ែលួនជាម្របព័ នធ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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និ ង្ឧម្រកិ ា កមា ទលើ អន កការពារសិ ទធិ មនុ សេ ក៏ ូ ចជាការទម្របើ កាលាំង្ទម្រចើ ន ួ សទ តុ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ពួ កទគ។ កាលាំង្ ៏ ទម្រចើ ន
ួ សទ តុ ម្រតូវបានកាលាំង្សនាិ សុែទម្របើ ទ ើ មប៊ីោមឃាត់ អន កការពារសិ ទធិ មនុ សេខ លភាគទម្រចើ នជាស្រសា៊ី មិ នឱ្យទម្របើ សិទធិ
កន ុង្ការជួ បជុ ំទដាយសនាិ វិធ៊ី។ ការទលើ កកមព ស់ និ ង្ការការពារសិ ទធិ មនុ សេ តាមរយៈមទធាបាយសនាិ វិធ៊ី ម្រតូវបានទគ
ទមើ លទឃើ ញថ្ន មិ នខមនជាឧម្រកិ ា កមា ទនាេះទទ។ កា៊ី បារមា ក៏ទកើ តានផង្ខ រ អាំ ព៊ីការឃុ ាំ ែលួនអន កការពារបរិ សាាន ការទម្របើ
អាំ ទពើ ិ ង្ាទលើ ម្រគួសារសកមា ជនខ លម្រតូវបានឃុ ាំ ែលួន

និ ង្ករណ៊ីម្រពេះសង្ឃខ លម្រតូវបានផេឹកទដាយសារសកមា ភាព

សិ ទធិ មនុ សេ។
កាលព៊ី នលា ទ៊ី ៥ ខែតុ ោ ឆ្នាំ ២០២០ របាយការណ៍របស់អគគ ទលខាធិ ការអង្គការស ម្របជាជាតិ សា៊ី ព៊ី សិទធិ
មនុ សេទៅកមព ុជា ម្រតូវបានបងាាញជូ នម្រកុមម្របឹ កាសិ ទធិ មនុ សេទៅទ៊ី ម្រកុង្ េឺខណវ ជាមួ យនឹ ង្បចច ុបបនន ភាពសា៊ី ព៊ី សាាន
ភាពសិ ទធិ មនុ សេទៅកមព ុជា។

របាយការណ៍ទនេះទផ្ទាតទលើ ការងាររបស់ការិ ោល័ យឧតា មសន ង្ការអង្គការស ម្របជា

ជាតិ ទទួ លបនទ ុកសិ ទធិ មនុ សេ (OHCHR) និ ង្សាានភាពសិ ទធិ មនុ សេចប់ ព៊ី នលា ទ៊ី ១ ខែមិ លុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ល់ នលា ទ៊ី ៣១ ខែ
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។ ការបនា ភាពតានតឹ ង្ខផន កនទោបាយ ែណៈទពលខ លបងាាញព៊ី តួនាទ៊ី របស់ OHCHR កន ុង្ការផា ល់
កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការបទចច កទទស ទ ើ មប៊ីពម្រង្ឹង្ការម្រគប់ ម្រគង្យុ តាិ ធម៌ ការការពារទសរ៊ី ភាពជាមូ លដាាន និ ង្សិ ទធិ ទស ា
កិ ចច សង្គម និ ង្វបបធម៌ រួ មទាាំង្កន ុង្បរិ បទននការរាតតាតននជំង្ឺកូវី -១៩។ គណៈកាាធិ ការសិ ទធិ មនុ សេកមព ុជា
(CHRC) បានបញ្ញជក់ ថ្ន លាំ
ខ លចូ លចិ តា លាំ

ពលរ ា ទៅកមព ុជាមិ នធាលក់ ចុ េះទទ។ ផទ ុយទៅវិ ញ វាទបើ កចាំ

ពលរ ា ម្រតូវខតទររពរ ា ធមា នុញ្ា និ ង្ចាប់ ។ សម្រាប់ ម្របទទសកមព ុជា លាំ

អនុ ញ្ញាតឱ្យអន ករាល់ រនបទញ្ច ញមតិ នទោបាយទដាយទសរ៊ី ម្រសបតាមរ ា ធមា នុញ្ា
បាំ ពានរ ា ធមា នុញ្ា

ោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយ ប៉ាុ ខនា អនក

និ ង្ចាប់

និ ង្ចាប់ ។

ពលរ ា ានន័ យថ្ន
រាល់ សកមា ភាពខ ល

ទ ើ យម្របឈមមុ ែនឹ ង្វិ ធានការផល ូវចាប់ ជាបនា បនាទប់ ទនាេះមិ នខមនជាការបងាាញព៊ី ការ

បម្រង្ួមនូ វលេះរពលរ ា ទនាេះទទ។ ប៉ាុ ខនា ការអនុ វតា ចាប់ គឺ ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់លាំ

ពលរ ា សិ ទធិ និ ង្ទសរ៊ី ភាព។

របាយការណ៍ទនេះបងាាញព៊ី ការបស្រងាកបនទោបាយខ លទកើ នទ ើង្កន ុង្ម្របទទសទដាយានមនុ សេោ៉ាង្
ទោចណ្តស់ ១៤០ នាក់ ខ លជាប់ ពាក់ ព័ នធនឹង្អត៊ី តគណបកេសទស្រងាគេះជាតិ ម្រតូវបានចប់ ែលួន។ អគគ ទលខាធិ ការក៏ បាន
គូ សបញ្ញជក់ ព៊ី ការបាំ ភិតបាំ ភ័យម្របឆ្ាំង្នឹ ង្សង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្អង្គការសិ ទធិ មនុ សេ ខ លរារាាំង្សមតា ភាពរបស់ពួ កទគកន ុង្
ការម្រតួតពិ និតយ និ ង្រាយការណ៍។ របាយការណ៍របស់រត់ ទរៀបរាប់ អាំ ព៊ីករណ៊ីចាំ នួន៤៦ ខ លសកមា ភាពរបស់អង្គការ
សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លម្រតូវបានទទួ លរង្នូ វការទម្រជៀតខម្រជក ការបាំ ភិតបាំ ភ័យ ឬការោយ៊ី ព៊ី សាំណ្តក់
អាជាាធរ។ របាយការណ៍ទនេះក៏ បងាាញព៊ី ការរឹ តតបិត ួ សទ តុ ននសិ ទធិ កន ុង្ការបទញ្ច ញមតិ និ ង្ការជួ បម្របជុ ំទដាយសនាិ
វិ ធ៊ី រួ មទាាំង្ការចប់ ែលួនបុ គគលសម្រាប់ ការបទញ្ច ញមតិ សាធារណៈទាក់ ទង្នឹ ង្កូ វី -១៩ និ ង្ការបទងាាេះតាមម្របព័ នធផេពែ
ផាយសង្គម។ កន ុង្ន័ យទនេះ ឯកឧតា ម អគគ ទលខាធិ ការ អាំ ពាវនាវ ល់ រាជរដាាភិ បាល ធានាថ្ន វិ ធានការវិ សាមញ្ា ណ្ត
មួ យខ លបានដាក់ ទចញ ទ ើ មប៊ីការពារសុ ែភាព និ ង្សុ ែុាលភាពរបស់ម្របជាពលរ ា កនុង្អាំ

ុង្ទពលននការរាតតាត

ននជំង្ឺកូវី -១៩ ានលកខ ណៈបទណ្ត
ា េះអាសនន សាាម្រត និ ង្ចាំបាច់ ោ៉ាង្តឹ ង្រុឹ ង្ សម្រាប់ ការទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាល
ដាល និ ង្ការពាបាលជំង្ឺ ការមិ នទរើ សទអើ ង្ និ ង្ម្រសបតាមកាតពែ កិចចសិ ទធិ មនុ សេអនា រជាតិ របស់កមព ុជា។
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 37

របាយការណ៍ទនេះសាំ ទៅទលើ ការអនុ ម័តចាប់ សា៊ី ព៊ី ការម្រគប់ ម្រគង្ម្របទទសជាតិ សាិ តកន ុង្ភាពអាសនន ខ លចូ លជាធរាន
កាលព៊ី ខែទមសា ឆ្នាំ២០២០។ អគគ ទលខាធិ ការបញ្ញជក់ ថ្ន ចាប់ ទនេះអនុ ញ្ញាតឱ្យានការរឹ តតបិតទសរ៊ី ភាពននចលនា និ ង្
ការជួ បម្របជុ ំ សិ ទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន និ ង្សិ ទធិ ឯកជនភាព និ ង្បងាាញព៊ី កង្ែល់ទាក់ ទង្នឹ ង្ការអនុ ម័តទលឿនរបស់ែលួន បទ
បបញ្ា តិមិ នចាស់ោស់ទាក់ ទង្នឹ ង្ការបង្ខូចទករា ិ៍ទ្ាេះ និ ង្ការម្រតួតពិ និតយ តាមដានខ លមិ នានលកខ ណៈម្រគប់ ម្ររន់ ។
រ៊ី ឯសិ ទធិ សា៊ី ព៊ី ការទទួ លបានការកាត់ កា៊ី ទដាយយុ តាិ ធម៌

អគគ ទលខាធិ ការរាយការណ៍ព៊ី ការងារខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយ

OHCHR កន ុង្ការសទង្កតទមើ លការកាត់ កា៊ី ទម្រចើ នជាង្៣៥ករណ៊ីកន ុង្អាំ

ុង្ទពលននរបាយការណ៍។ របាយការណ៍ទនេះកត់

សាគល់ ការអនុ វតា មិ នសុ៊ី សងាែក់ រន ខ លមិ នម្រសបតាមចាប់ សិ ទធិ មនុ សេជាតិ និ ង្អនា រជាតិ ជាពិ ទសសសិ ទធិ ទទួ លបាន
ការជូ ន ំ ណឹង្ភាលមៗអាំ ព៊ីការទចទម្របកាន់ សិ ទធិ កន ុង្ការទទួ លបាននូ វភាពជាតាំ ណ្តង្តាមផល ូវចាប់ និ ង្ការសនា តថ្នរាន
ទទាស។

ទបើ និោយព៊ី សាានភាពពនធ នាររវិ ញ

របាយការណ៍ទនេះទលើ កទ ើង្ព៊ី កា៊ីបារមា ចាំទពាេះចាំ នួនអន កទទាសទៅកន ុង្

ម្របទទសកមព ុជា ខ លទៅខតបនា ទកើ នទ ើង្។ ការទម្របើ ម្របាស់ជទម្រមើ សជំនួសពនធ នាររ រួ មទាាំង្ការផា ល់ម្របាក់ ធានារឲ្យទៅ
ទម្រៅឃុ ាំ ការទដាេះខលង្ទម្រកាមការម្រតួតពិ និតយ និ ង្ការដាក់ ទទាសពយួរទៅានកម្រមិ តទៅទ ើយ។
អគគ ទលខាធិ ការកត់ សាគល់ ថ្នបញ្ញាម្របឈមទៅកន ុង្ខផន កននសិ ទធិ ី ធ៊ីល និ ង្លាំ ទៅដាាន ជាពិ ទសសទាក់ ទង្នឹ ង្
ការបទណាញទចញទដាយបង្ខ ំ កង្ែេះសា ង្់ដារម្រតឹ មម្រតូវសា៊ី ព៊ី ការតាាំង្ទ៊ី លាំ ទៅលាី និ ង្ ំ ទណើរការផា ល់ប័ ណាកមា សិទធិ ី ធល៊ី ៏ ខវង្
ឆ្ាយ សា ុគសាាញ ម្រសអាប់ និ ង្ានតនមល នលល ។ របាយការណ៍ទនេះបានគូ សបញ្ញជក់ ថ្ន ការខបង្ខចក ការលក់ និ ង្ការទម្របើ
ម្របាស់ ី ទៅខតបនា ំ ទណើរការទលើ ម្របព័ នធឧបតា មា ធន ខ លម្រទម្រទង្់នូវវិ សមភាពរចនាសមព័ នធ ខ លជេះឥទធិ ពលមិ នសា
ាម្រត ល់ ម្របជាជនខ លរស់ទៅកន ុង្ភាពម្រក៊ី ម្រក និ ង្កន ុង្សាានភាពននភាពែែេះខាត។
ទនទឹ មនឹ ង្ការទទួ លសាគល់ សកមា ភាពវិ ជជានរបស់រាជរដាាភិ បាលកន ុង្ការទដាេះម្រសាយការរាតតាតននជំង្ឺកូ
វី -១៩ទនេះ អគគ ទលខាធិ ការកត់ សាគល់ ការែែេះខាតព័ ត៌ានខ លអាចរកបានអាំ ព៊ីការទ្លើ យតបនឹ ង្ជំង្ឺកូវី -១៩ របស់
រាជរដាាភិ បាល រួ មទាាំង្សាារៈបរិ កាខរទពទយ ពិ ធ៊ីការដាក់ ឱ្យទៅដាច់ ព៊ី ទគ បុ គគលិ កទពទយជំនាញ និ ង្ឧបករណ៍ចាំបាច់ ។
ការទធែើ ទតសា រកទមទរាគកូ វី -១៩ ម្រតូវបានកាំណត់ និ ង្រឹ តបនាឹ ង្ោ៉ាង្តឹ ង្រុឹ ង្ ទ ើ យទាំ

ាំ ខ លម្របជាជនទៅជនបទ ងាយ

រង្ទម្ររេះ និ ង្ជនម្រក៊ី ម្រកានលទធ ភាពទទួ លបានទៅខតមិ នចាស់ោស់។
សិ ទធិ ទសរ៊ី ភាពកន ុង្ការបទញ្ច ញមតិ ការជួ បជុ ំ និ ង្ការបទង្កើតសាគមមិ នម្រតឹ មខតជាសិ ទធិ នទោបាយប៉ាុ ទណ្ត
ា េះ
ទទ ប៉ាុ ខនា ក៏ជាសិ ទធិ ម្របជាធិ បទតយយផង្ខ រ។ ែណៈខ លវាជាការពិ តខ លថ្នម្របទទសកមព ុជាានម្របព័ នធផេពែ ផាយ ៏
ទម្រចើ នទនាេះ វាមិ នម្រតឹ មខតជាបរិ ាណប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ។ សាានភាពននភាពមិ នចាស់ោស់កន ុង្ម្របទទសទនេះ ម្រតូវបានទគទមើ ល
ទឃើ ញតាមរយៈភាពមិ នម្របម្រកត៊ី ជាទម្រចើ ន ខ លដាក់ កម្រមិ តទលើ ការទទួ លបានសិ ទធិ ខបបទនេះ និ ង្ការសម្រមបសម្រមួល ល់
ទសចកា៊ី ម្របាថ្ននលទធិ ម្របជាធិ បទតយយ។ ជាឧទា រណ៍ មតិ ទោបល់ និ ង្ការរិ េះគន់ ទផេង្ៗននការទ្លើ យតបរបស់អាជាាធរ
ចាំ ទពាេះ កូ វី -១៩ ម្រតូវបានម្របឆ្ាំង្ទដាយការទ្លើ យតបមិ នអត់ ឱ្ន
ទៅទទៀត

ូ ចជាការចប់ ែលួន និ ង្ការឃុ ាំ ែលួនជាទ ើ ម។ ជាង្ទនេះ

ការដាក់ តាំ បន់ ម្រក មបានរារាាំង្ម្របព័ នធផេពែ ផាយទដាយមិ នចាំបាច់ បិ ទបាាំង្ម្របតិ បតាិ ការទៅកន ុង្តាំ បន់ ខបប

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 38

ទនេះ។ ម្របព័ នធផេពែ ផាយ ជាពិ ទសសម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គម ទាំ នង្ជាម្រតូវបានបងាខាំង្កាន់ ខតទម្រចើ នទៅកន ុង្ការផាយ
របស់ពួ កទគ ម្របសិ នទបើ ចាប់ លាី ខ លបានទសនើ ទ ើង្ខ លនឹ ង្ដាក់ ម្រចកផល ូវអុ៊ី នធឺ ណិតជាតិ (ទដាយានការសទម្រមចចិ តា
ទម្រចើ នកន ុង្ការចប់ ពិ រុទធ និ ង្រារាាំង្សាារៈខ លអាជាាធរចត់ ទុ កថ្នមិ នអាចទម្របើ ម្របាស់បាន) ម្រតូវបានអនុ ម័តទៅទពលអ
នាគត។ អន ករាយការណ៍ពិ ទសសមុ នទនេះ រួ មជាមួ យអន ករាយការណ៍ពិ ទសសព៊ី ររូ បទផេង្ទទៀត បានទសនើ ឱ្យអាជាាធរ
ពនយល់ ព៊ី ផលប៉ា េះពាល់ ននអនុ ម្រកឹ តយបទង្កើតម្រចកទាែរអុ៊ី នធឺ ណិតជាតិ ទ ើ មប៊ីបាូរទិ សចរាចរណ៍អុ៊ី នធឺ ខណតទាាំង្អស់តាមរ
យៈសាាប័ ននិ យតកមា មុ នទពលខ លអន កទម្របើ ម្របាស់អាចចូ លទម្របើ ម្របាស់បាន។ របាយការណ៍ទនេះគឺ ជួ នទពលននការវាយ
ម្របោរទលើ អន កសារព័ ត៌ានជាទម្រចើ ននិ ង្ផលប៉ា េះពាល់ ននការដាក់ ទណឌកមា ជាផល ូវការម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ម្របព័ នធផេពែ ផាយឯក
រាជយនានាកន ុង្ប៉ាុ នាានឆ្នាំលាីៗទនេះ។ ទៅខផន កខាង្មុ ែមួ យទទៀត ការសង្កត់ធា ន់កាន់ ខតខាលាំង្ទលើ ឌ្៊ី ជីលលន៊ី យកមា ខ លជា
ខផន កននការបទញ្ច ញមតិ កន ុង្សម័ យកូ វី -១៩ អទញ្ជើ ញវិ ធ៊ីសាស្រសា ខផអ កទលើ សិ ទធិ មនុ សេ ទ ើ មប៊ីជំរុញអភិ បាលកិ ចចតាម
ខបបម្របជាធិ បទតយយ៖ បទចច កវិ ទាអាចជួ យពម្រង្ីកកខនល ង្សម្រាប់ សិ ទធិ មនុ សេ។ ទាក់ ទង្ទៅនឹ ង្ទសរ៊ី ភាពននការបទង្កើត
សាគម និ ង្សិ ទធិ ទៅកខនល ង្ទធែើ ការ ទទាេះប៊ី ជាចាប់ ស ជី ពរបស់ម្របទទសទនេះម្រតូវបានទធែើ វិ ទសាធនកមា ទៅឆ្នាំ២០១៩
ក៏ ទដាយ ក៏ កខនល ង្សម្រាប់ ការបទញ្ច ញមតិ ការជួ បម្របជុ ំ និ ង្សាគមម្រតូវបានរឹ តតបិតទដាយបរិ ោកាសនទោបាយ
ទូ ទៅននការម្រគប់ ម្រគង្ និ ង្ការោមឃាត់ ោ៉ាង្តឹ ង្រុឹ ង្។ ជាង្ទនេះទៅទទៀត ការរួ បរួ មមិ នខមនជាទរឿង្សាមញ្ា ទនាេះទទ៖
ស ជី ពក៏ រង្ផលប៉ា េះពាល់ ទពញមួ យឆ្នាំទដាយការសាលប់ និ ង្ការចប់ ែលួនស ជី ព។
ទៅខផន កាខង្ទទៀត

ទាក់ ទង្នឹ ង្ចាប់ ខ លអាចទកើ តានសា៊ី ព៊ី សិទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន

គួ រខតធានាឱ្យ

សាធារណជនទទួ លបានព័ ត៌ានទៅកន ុង្ន របស់មស្រនា៊ី សាធារណៈោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយ និ ង្ទដាយរានការិ ោធិ បទតយយ។
ករណ៊ីទលើ កខលង្ខ លកាំណត់ ការចូ លទម្របើ ម្រតូវខតទររពតាមសា ង្់ដារអនា រជាតិ
ទ ើ យគួ រខតានបណ្ត
ា ញទ ើ មប៊ីទទួ លពាកយបណាឹង្

ូ ចជាភាពចាំបាច់

និ ង្សាាម្រត

និ ង្ផា ល់ ំ ទណ្តេះម្រសាយទៅទពលខ លការចូ ល ំ ទណើរការម្រតូវ

បានរារាាំង្។ ការអនុ ម័តចាប់ ទនេះានការរ៊ី កចទម្រមើ នតិ ចតួ ចកន ុង្រយៈទពលប៉ាុ នាានឆ្នាំចុង្ទម្រកាយទនេះ។

ក្បេិទ្ធភាព៖ េកមមភាពរបេ់រាជរោាភិបាលកនុងការទ្ប់ទ្ល់នឹងជំងឺរាតត្ាត

កា
ការរទ្លើ យតបទស ា កិ ចច ៖ ម្របទទសទនេះកាំពុង្ម្របឈមមុ ែនឹ ង្ការធាលក់ ចុ េះទស ា កិចចោ៉ាង្ខាលាំង្ និ ង្ការផ្ទលស់បា ូរសង្គមោ៉ាង្
ធា ន់ធា រព៊ី ជំង្ឺរាតតាត និ ង្ការ កខផន កែលេះននអតា ម្របទោជន៍ ម្រគប់ ោ៉ាង្ទលើ កខលង្ខតអាវុ ធ (EBA) ។ ទៅចុ ង្ខែកុ មាៈ ឆ្នាំ
២០២០រាជរដាាភិ បាលបានចត់ វិ ធានការបនាទន់ ជាបនា បនាទប់ ជុ ំវិញអាជី វកមា ខ លរង្ផលប៉ា េះពាល់ ខាលាំង្បាំ ផុត

ូ ចជា

ឧសា កមា កាត់ ទ រ និ ង្វិ ស័យទទសចរណ៍ ខ លបទង្កើតម្របាក់ ចាំ ណូលរាប់ ពាន់ ោន ុ ោលរ ល់ កមា ករកមព ុជា ខ ល
ភាគទម្រចើ នជាស្រសា៊ី ។ ទោង្តាមលិ ែិតរបស់ម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ ទលែ ១៣១៣ អនម្រក. សា៊ី ព៊ី អនកជាប់ ពនធ ខ ល
បានចុ េះបញ្ជ៊ី កនុង្ទែតា ទសៀមរាប ខ លទបើ កអាជី វកមា ទាក់ ទង្នឹ ង្សណ្ត
ា ររ និ ង្ផទ េះសាំ ណ្តក់ នឹ ង្ម្រតូវបានទលើ កខលង្ព៊ី
ការបង្់ពនធ ម្របចាំខែទាាំង្អស់សម្រាប់ រយៈទពល៤ខែ ចប់ ព៊ី ខែកុ មាៈ ឆ្នាំ២០២០ ល់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ែណៈទពល
ខ លទៅកន ុង្វិ ស័យកាត់ ទ រ ខសបកទជើ ង្ និ ង្កាបូ ប ការទលើ កខលង្ពនធ សម្រាប់ រយៈទពលព៊ី ៦ ខែទៅ ១ ឆ្នាំនឹង្ម្រតូវបាន
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ផា ល់ជូ នសម្រាប់ ទរាង្ចម្រកខ លរង្ផលប៉ា េះពាល់ ោ៉ាង្ខាលាំង្ទដាយកង្ែេះវតា ធា
ុ តុ ទ ើ មទដាយសារបញ្ញាខែេសងាែក់ ផគ ត់ផគ ង្់
ខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី ជំង្ឺកូវី -១៩ និ ង្ / ឬការពយួរ EBA ។ ជាមួ យនឹ ង្ការបិ ទទរាង្ចម្រកមួ យចាំ នួន រាជរដាាភិ បាលនឹ ង្ផា
ល់ ៤០ ុ ោលរសម្រាប់ កមា ករនិ ទោជិ តខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ ព៊ី ការងារ

ទ ើ យាចស់ទរាង្ចម្រកនឹ ង្ផា ល់បខនា ម៣០ ុ ោលរ

ទទៀត សរុ បចាំ នួន ៧០ ុ ោលរកន ុង្មួ យខែ។
រាជរដាាភិ បាលបានបញ្ញជក់ ថ្ន ែលួនបាន កម្របាក់ ចាំ នួន១ពាន់ ោន ុ ោលរព៊ី ទុនបម្រមុង្របស់ែលួន ទ ើ មប៊ីរាំម្រទការ
ចាំ ណ្តយម្របឆ្ាំង្នឹ ង្កូ វី -១៩ និ ង្ទ ើ មប៊ីម្រទម្រទង្់ ជំរុញ និ ង្សាារទស ា កិចចទ ើង្វិ ញ។ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា និ ង្ធនាររ
ជាតិ ននកមព ុជា បានម្របកាសវិ ធានការបនធ ូរបនា យបនទ ុករបស់ធនាររ ម្រគឹ េះសាានម៊ី ម្រកូ ិ រញ្ា វតា ុ និ ង្អន កែច៊ីខ លរង្ផលប៉ា េះ
ពាល់ ទដាយផា ល់ កមច៊ី អម្រតាការម្របាក់ ទាប ល់ ធនាររ និ ង្ម្រគឹ េះសាានម៊ី ម្រកូ ិ រញ្ា វតា ុ ទ ើ មប៊ីផាល់លទធ ភាពឱ្យពួ កទគផា ល់កមច៊ី
ការម្របាក់ ទាប។ ពនារទពលការទូ ទាត់ តាមកាលកាំណត់ និ ង្ទជៀសវាង្ព៊ី ការរឹ បអូ សម្រទពយសមបតាិ របស់អន កែច៊ី។ ធនាររ
ជាតិ ននកមព ុជា (NBC) បានផា ល់សាច់ ម្របាក់ ងាយម្រសួលបខនា មទទៀត ល់ ធនាររ និ ង្ម្រគឹ េះសាាន ិ រញ្ា វតា ុកមព ុជា ទ ើ មប៊ី
ជួ យកាត់ បនា យផលប៉ា េះពាល់ ននទមទរាគកូ វី -១៩មកទលើ ទស ា កិចចកមព ុជា។ ចប់ តាាំង្ព៊ី ទ ើ មខែម៊ី នាឆ្នាំ២០២០ រាជរដាាភិ
បាលបានទរៀបចាំ ម្របាក់ កមច៊ី ពិទសសចាំ នួន៥០ោន ុ ោលរសម្រាប់ វិ ស័យកសិ កមា តាមរយៈធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ
កសិ កមា (ARDB)

ទ ើ យខលមទាាំង្បានបញ្ច ូលទឹ កម្របាក់ ចាំ នួន៥០ោន ុ ោលរទៅកន ុង្គទម្រាង្ស

ិ រញ្ា បបទានរបស់

ធនាររ SME Bank រួ មជាមួ យនឹ ង្៥០ោន ុ ោលរទផេង្ទទៀតព៊ី ៣៣សាាប័ ន ិ រញ្ា វតា ុខ លានការចូ លរួ ម (PFIs) ។
រាជរដាាភិ បាលក៏ បានបម្រមុង្ទុ ក៥០០ោន ុ ោលរទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ វិ ស័យស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្
មធយម ទដាយផា ល់២០០ោន ុ ោលរជាគទម្រាង្ការធានាឥណទាន (CGSs) និ ង្៣០០ោន ុ ោលរទទៀត ទ ើ មប៊ីជួយបខនា ម
ល់ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយមនូ វកមច៊ី និ ង្កមច៊ី ពិទសសរបស់រាជរដាាភិ បាល ល់ ARDB ។ ទៅនលា ទ៊ី ២៦ ខែឧសភា
ឆ្នាំ ២០២០ រាជរដាាភិ បាលបានបនា ដាក់ ទចញនូ វវិ ធានការណ៍ជុ ំទ៊ី៤ ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យផលប៉ា េះពាល់ ននជំង្ឺកូវី -១៩ខ ល
អាជី វកមា ម្របឈមមុ ែ ខ លរួ មានការពនារសុ ពលភាពននវិ ធានការខ លបានកាំណត់ ព៊ី មុនទដាយរាជរដាាភិ បាល និ ង្
កាំណត់ វិ ធានការលាី ។ ទលើ សព៊ី វិធានការខ លានម្រសាប់ រាជរដាាភិ បាលបានសទម្រមចដាក់ ទចញនូ វវិ ធានការទលើ កទ៊ី ៥
ខ លតាំ ណ្តង្ឱ្យការរួ មផេាំននវិ ធានការលាី និ ង្ខ លានម្រសាប់ ខ លនឹ ង្រាំម្រទបខនា មទទៀត៖
•

វិ ស័យកាត់ ទ រ វាយនភ័ ណឌ ខសបកទជើ ង្ ផលិ តផលទធែើ ំ ទណើរ និ ង្កាបូ ប

•

សណ្ត
ា ររ ផទ េះសាំ ណ្តក់ ទភាជន៊ី យដាាន និ ង្ភានក់ ងារទទសចរណ៍

•

វិ ស័យទទសចរណ៍ និ ង្អាកាសចរណ៍

•

កមា វិធ៊ីជំនួយ ិ រញ្ា វតា ុសម្រាប់ ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រក និ ង្ងាយរង្ទម្ររេះ។
រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាបានផា ល់លវិ កាចាំ នួន ២០០ ោន ុ ោលរ ទ ើ មប៊ីបទង្កើនភាពងាយម្រសួលននលទធ ភាព

ទទួ លបានឥណទានសម្រាប់ ម្រកុម ុ ន និ ង្ម្រកុម ុ នខ លកាំពុង្ជួ បការលាំ បាក ែណៈខ លឥទធិ ពលទស ា កិចចននជំង្ឺរាត
តាតកូ វី -១៩ ទៅខតាន។ ទម្ររង្ការណ៍លាី ខ លានទ្ាេះថ្ន "ទម្ររង្ការណ៍ធានា ការទង្ើបទ ើង្វិ ញ ននអាជី វកមា "
នឹ ង្ផា ល់ឱ្យម្រកុម ុ នម្រគប់ ទាំ

ាំ អាចទទួ លបានម្របាក់ កមច៊ី ទដាយផា ល់ការធានាឥណទាន ល់ សាាប័ នផា ល់ ម្របាក់ កមច៊ី ។ ម្របាក់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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កមច៊ី ទនេះនឹ ង្ម្រតូវបានធានាទដាយសាជី វកមា ធានាឥណទានរបស់ម្រកសួ ង្ទស ា កិចចកមព ុជា

ទ ើ យនឹ ង្រួ មបញ្ច ូលធនាររ

ពាណិជជ ចាំនួនម្របាាំបួនទៅកន ុង្ ំ ណ្តក់ កាល ំ បូង្។ ទោង្តាមម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្
មធយមភាគទម្រចើ នបានអស់ជទម្រមើ សវតា ុបញ្ញចាំរបស់ពួ កទគ ទ ើ យកាំពុង្ពិ បាកកន ុង្ការធានាម្របាក់ កមច៊ី កន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរា

តតាត។ រាជរដាាភិ បាលកាំពុង្ផា ល់ការធានា ល់ ពួ កទគកន ុង្ការទទួ លបានម្របាក់ កមច៊ី ព៊ី ធនាររ ទទាេះប៊ី ជាពួ កទគមិ នាន
វតា ុបញ្ញចាំម្រគប់ ម្ររន់ ក៏ ទដាយ។ ទនេះគឺ ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅនឹ ង្តម្រមូវការរបស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម កន ុង្អាំ

ុង្

ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩ ទ ើ យយុ ទធ សាស្រសា ទនេះនឹ ង្រកាអាជី វកមា ឱ្យទៅ ខ ល។ ទម្ររង្ការណ៍ទនេះនឹ ង្ទផ្ទាតោ៉ាង្
ខាលាំង្ទលើ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម ទ ើ យនឹ ង្ពម្រង្ីកការរាំម្រទ ល់ ្អឹ ង្ែនង្ទស ា កិចចរបស់ម្របទទស និ ង្អន កបទង្កើត
ការងារ។ ទោង្តាមរាជរដាាភិ បាលបានឱ្យ ឹ ង្ថ្ន គទម្រាង្ទនេះខ លចប់ ទផាើ មព៊ី ខែម៊ី នា ឆ្នាំ២០២១ រ ូ ត ល់ ខែធន ូ ឆ្នាំ
២០២២បានខបង្ខចក១៥០ោន ុ ោលរសម្រាប់ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម និ ង្៥០ោន ុ ោលរទផេង្ទទៀតសម្រាប់
ម្រកុម ុ នធាំ ៗ។ ទោង្តាមម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ រាជរដាាភិ បាលនឹ ង្ទម្រតៀមលវិ កាជាង្៨០០ោន ុ ោលរ ទ ើ មប៊ី
ម្រទម្រទង្់ទស ា កិចចទៅឆ្នាំ២០២១ ទ ើ យជាង្១.១៤ពាន់ ោន ុ ោលរ ខ លបានបម្រមុង្ទុ កសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២០ភាគទម្រចើ នម្រតូវ
បានទម្របើ ម្របាស់អស់ទ ើ យ។
ការរទ្លើ យតបជី វភា
កា
ភាព
ព៖ កមា វិធ៊ីជំនួយសាច់ ម្របាក់ ៖ កាលព៊ី នលា ទ៊ី ២៤ ខែមិ លុនា ឆ្នាំ ២០២០ កមព ុជាបានចប់ ទផាើ មកមា វិធ៊ីផាល់
ជំនួយជាសាច់ ម្របាក់ ល់ ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រក និ ង្ងាយរង្ទម្ររេះចាំ នួន ៥៦២.៦៨៦ម្រគួសារ ខ លានម្របជាជនជិ ត២,៣ោននាក់
ទដាយរាជរដាាភិ បាលចាំ ណ្តយម្របខ ល២៥

ោន ុ ោលរកន ុង្មួ យខែ។

ជាមួ យនឹ ង្វិ ធានការបនធ ូរបនា យរបស់កមព ុជា

សម្រាប់ ការបនា ជាលាី ទៅខែមិ លុនា ឆ្នាំ២០២១ វាបានបងាាញថ្នការចាំ ណ្តយជំនួយទាក់ ទង្នឹ ង្ជំង្ឺកូវី របស់រដាាភិ បាល
បានទកើ នទ ើង្ ល់ ៣៣៥ោន ុ ោលរចប់ តាាំង្ព៊ី ការដាក់ ឱ្យទម្របើ ម្របាស់ការទូ ទាត់ ទៅឱ្យជនងាយរង្ទម្ររេះខផន ក ិ រញ្ា វតា ុ
កាលព៊ី ខែមិ លុនា ឆ្នាំ២០២០។ កមា វិធ៊ីទផទ រសាច់ ម្របាក់ កូ វី -១៩ ( CTP) មិ នម្រតឹ មខតបានជួ យផា ល់ជំនួយសទស្រងាគេះខ លម្រតូវ
ការទម្រចើ ន ល់ អន កខ លងាយរង្ទម្ររេះខផន ក ិ រញ្ា វតា ុប៉ាុទណ្ត
ា េះទទ ប៉ាុ ខនា ខលមទាាំង្ធានាថ្នា៉ាសុ៊ី នទស ា កិចចរបស់ម្រពេះរាជា
ណ្តចម្រកទៅខត ំ ទណើរការ

“ោ៉ាង្ទោចណ្តស់ក៏ កន ុង្កម្រមិ តអបបបរិ ាខ រ”មុ នទពលសកមា ភាពម្រត ប់ ទៅរកបទ

ដាានមុ នជំង្ឺរាតតាតវិ ញ។ កមា វិធ៊ីទផទ រសាច់ ម្របាក់ បានទធែើ ទ ើង្សម្រាប់ ការបនា ទៅនលា ទ៊ី ២៥ ខែមិ លុនាខ លម្រតូវបានទគ
ពិ និតយទ ើង្វិ ញទរៀង្រាល់ ប៊ី ខែមា ង្សម្រាប់ វិ សាលភាពនិ ង្រយៈទពល។ ចប់ តាាំង្ព៊ី ការខណនាាំរបស់ែលួន ជំនួយសទស្រងាគេះ
ំ បូង្របស់ែលួនចាំ នួន៥៦២៦៨៦ម្រគួសារបានពម្រង្ីក ល់ ជាង្៧០០០០០ខ លម្រគប ណដប់ ទលើ មនុ សេជាង្

២.៧ោននាក់

ម្របខ ល១៤ ភាគរយននចាំ នួនម្របជាជន។ ទៅទពលខ លកមា វិធ៊ីម្រតូវបានទរៀបចាំ ទ ើង្ រាជរដាាភិ បាលបានពិ និតយទមើ ល
គាំ រូព៊ីរ គឺ កញ្ច ប់សម្រាប់ ខតសាច់ ម្របាក់ ឬម្របព័ នធកូនកាត់ ខ លនឹ ង្រួ មបញ្ច ូលម្របាក់ ជាមួ យនឹ ង្ទាំ និញទផេង្ទទៀត ូ ចជា
អង្ករជាទ ើ ម។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 41

រាជរដាាភិ បាលបានទម្រជើ សទរើ សម្របព័ នធសម្រាប់ ខតសាច់ ម្របាក់ ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះ
ទាំ និញ

ទដាយសារខតភសា ុភារពាក់ ព័ នធនឹង្

ប៉ាុ ខនា ក៏ទដាយសារខតការជំរុញឥទធិ ពលខ លទ៊ី បាំ ផុតអាចជួ យបទង្កើតសកមា ភាពទស ា កិចចកម្រមិ តស គមន៍ ។

ជាមួ យនឹ ង្ការចាំ ណ្តយ៣៣៥ោន ុ ោលររ ូ តមក ល់ ទពលទនេះ វាគឺ ជាសារទពើ ពនធ ៏ ធាន់ខ លជាមូ លទ តុ ខ លរាជ
រដាាភិ បាលម្រតូវសទម្រមចចិ តា ថ្ន ទតើ វាលអ បាំ ផុតកន ុង្ការខបង្ខចកធនធានទៅវិ ស័យទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីឱ្យការរាំម្រទខផន ក
ទស ា កិចចានភាពចម្រមុេះ។ ម្របព័ នធទនេះម្រតូវបានចត់ ទុ កថ្នជាវិ ធានការទរលនទោបាយសទស្រងាគេះ ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យការ
លាំ បាកកន ុង្អាំ

ុង្ទពលរាតតាត និ ង្មិ នខមនជំនួសម្របាក់ ចាំ ណូលទាាំង្ម្រសុង្ទនាេះទទ។ ម្របជាជនខ លពឹ ង្ខផអ កទលើ វិ ស័

យកសិ កមា ានភាពលអ ម្របទសើ របនាិ ចកន ុង្អាំ
អន ក នទ។

ុង្ទពលកូ វី -១៩ ទដាយ សារខតឧសា កមា ទនេះរង្ផលប៉ា េះពាល់ តិ ចជាង្

ម្របជាជនទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ពឹ ង្ខផអ កកាន់ ខតទម្រចើ នទលើ អាជី វកមា ខានតតូ ចខ លម្រតូវបានរង្ផលប៉ា េះពាល់ ោ៉ាង្

ធា ន់ធា រទដាយការឃាលតឆ្ាយព៊ី សង្គម និ ង្វិ ធានការការពារកូ វី -១៩ទផេង្ទទៀត។
ម្រគួសារខ លងាយរង្ទម្ររេះបានទទួ លម្របាក់ ោ៉ាង្តិ ចបាំ ផុតព៊ី ៣០ ុ ោលរទៅ៤០ ុ ោលរកន ុង្មួ យខែទម្រកាមកមា
វិ ធ៊ីចប់ តាាំង្ព៊ី ចាំនួនម្រគួសារខ លានសាជិ កម្រគួសារខតមួ យគឺ "តិ ចតួ ចណ្តស់" ។ ម្រកុមខ លទទួ លបានអបបបរាគឺ
មក ល់ ទពលទនេះជាម្រកុមម្របជាសាស្រសា តូ ចជាង្ទគ។ កមា វិធ៊ីទនេះបានវិ និចឆ័យសិ ទធិ និ ង្ការទូ ទាត់ ទដាយកតាាទមា ន់ចាំ នួន
បួ នគឺ ៖កម្រមិ តននភាពម្រក៊ី ម្រក ទ៊ី តាាំង្ ទាំ

ាំ ម្រគួសារ និ ង្លកខ ណៈវិ និចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះ។ បុ គគលខ លរស់ទៅកន ុង្ទ៊ី

ម្រកុង្ទទួ លបានទម្រចើ នជាង្អន កទៅជនបទ ទដាយសារតនមល រស់ទៅកន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្ែពស់ជាង្។ ម្រគួសារខ លានមនុ សេទម្រចើ ន
បានទទួ លការសទស្រងាគេះបខនា ម។ លកខ ណៈវិ និចឆ័យននភាពងាយរង្ទម្ររេះបានពិ ចរណ្តទលើ ចាំ នួនកុ ារទម្រកាមអាយុ ម្របាាំឆ្នាំ
មនុ សេចស់ខ លានអាយុ ទលើ សព៊ី ៦០ឆ្នាំ មនុ សេានលទធ ភាពែុសរន និ ង្សាជិ កម្រគួសារខ លានទមទរាគភាពសាុាំ
របស់មនុ សេ។
ជាលទធ ផលសរុ បចាំ នួន៦៩ភាគរយននម្រគួសារបានរាយការណ៍ថ្នបានជួ បម្របទេះការលយចុ េះននម្របាក់
ចាំ ណូលកន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតទនេះទបើ ទោង្តាមតួ ទលែរបស់ម្រកសួ ង្ទស ា កិចចខ លបានទិ ញតាមរយៈកិ ចច

ស ម្របតិ បតាិ ការអនា រជាតិ អាលលឺ ម៉ា ង្់។ ជាលទធ ផល ការចាំ ណ្តយម្របចាំខែជាមធយមបានធាលក់ ចុ េះ៣១ភាគរយមកម្រតឹ ម
១៦៦ ុ ោលរកន ុង្មួ យខែ។

កមា វិធ៊ីទនេះបានជួ យបទង្កើនម្របាក់ ចាំ ណូល២០ភាគរយ ល់ ២០៧ ុ ោលរខ លទៅខតានម្រតឹ ម

ខត៨៧ភាគរយននម្របាក់ ចាំ ណូលសរុ បខ លរកបានមុ នទពលជំង្ឺរាតតាត។ម្រគួសារខ លបានទទួ លអតា ម្របទោជន៍
បានចាំ ណ្តយលវិ កាភាគទម្រចើ នទលើ អាោរខ លទសាើ នឹ ង្ពាក់ កណ្ត
ា លននការចាំ ណ្តយម្រគួសារ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ
ការចាំ ណ្តយទលើ មា ូបអាោរម្រគួសារជាមធយមបានធាលក់ ចុ េះ២២ភាគរយមកម្រតឹ ម៨៩ ុ ោលរកន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតា

ត។ ទោង្តាមទិ នន ន័យបានឱ្យ ឹ ង្ថ្ន ម្រគួសារសរុ បចាំ នួន៥១ភាគរយបានជួ បម្របទេះនឹ ង្ការែែេះខាតទសបៀង្អាោរមុ ន
និ ង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាត។
ការផា ល់ជំនួយសទស្រងាគេះបនាទន់ បាននិ ង្កាំពុង្ានបញ្ញាជាពិ ទសសសម្រាប់ ពលករចាំ ណ្តកម្រសុកខ លរស់ទៅ

កន ុង្ទ៊ី ម្រកុង្។ ទដាយសារចាំ នួនករណ៊ីបនា ទកើ នទ ើង្ តាំ បន់ ខ លានទរាង្ចម្រកកាត់ ទ រ និ ង្កមា ករកាត់ ទ របានកាលយជា
ចាំ ណុចទៅាននកូ វី -១៩។ កមា ការិ ន៊ីកាត់ ទ រភាគទម្រចើ នជាស្រសា៊ី ចាំ ណ្តកម្រសុកមកព៊ី ទែតា ខ លរស់ទៅបនទ ប់ជួ ល (ព៊ី ប៊ីទៅ
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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បួ ននាក់ កន ុង្មួ យបនទ ប់)។ កន ង្
ុ អាំ

ុង្ទពលននការចក់ ទសារ (ខែទមសា ២០២១) មនុ សេរាប់ មុឺ ននាក់ ម្រតូវបានទគរាយ

ការណ៍ថ្នកាំពុង្ជួ បម្របទេះនឹ ង្ការែែេះខាតទសបៀង្អាោរ5

ការរទ្លើ យតបសង្
ង្គគម និ ង្
ង្ស
សុែភា
ភាព
ពសា
សាធា
ធាររណៈ៖ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា បានចត់ វិ ធានការភាលមៗ ទ ើ មប៊ីដាក់ ទចញនូ វយុ ទធ
កា
សាស្រសា និ ង្ទរលនទោបាយ ទ ើ មប៊ីម្រគប់ ម្រគង្ការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគទនេះ តាាំង្ព៊ី ទ ើ ម ំ បូង្មក។ រដាាភិ បាលក៏ ដាក់
ទចញនូ វចាប់ ៏ មុឺង្ា៉ាត់ មួ យ ទពាលគឺ ទសចកា៊ី សទម្រមចទលែ២៩សា៊ី ព៊ី ការបទង្កើតគណៈកាាធិ ការជាតិ ម្របយុ ទធ នឹ ង្ជំង្ឺកូវី
-១៩ និ ង្បានជំរុញឱ្យម្រកសួ ង្ពាក់ ព័ នធរបស់រដាាភិ បាលកាំណត់ និ ង្អនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា ទ ើ មប៊ីម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ជំង្ឺរាត
តាត និ ង្ វាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ នទោបាយ ទស ា កិចច និ ង្សង្គម។ ទសចកា៊ី សទម្រមចទលែ ០២៤ បានបទង្កើតម្រកុមការ
ងារមួ យ ទ ើ មប៊ីតាមដានការផគ ត់ផគ ង្់ទ៊ីផារ និ ង្តម្រមូវការទាំ និញយុ ទធ សាស្រសា កន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាត ទ ើ មប៊ីទជៀស

វាង្ការទ ើង្នលល ភាលមៗ និ ង្ទសចកា៊ី សទម្រមចទលែ០២៧ សា៊ី ព៊ី ការទរៀបចាំ ខផនការទរលនទោបាយលវិ កា សា៊ី ព៊ី ិ រញ្ា
បបទាន និ ង្ជំនួយសង្គម ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការរាតតាតកូ វី -១៩ រាំម្រទជី វភាពរស់ទៅរបស់ជនម្រក៊ី ម្រក និ ង្ជនងាយរង្
ទម្ររេះ ម្រពមទាង្សាារ និ ង្ទធែើ ឱ្យអាជី វកមា ានទសា រភាពទ ើង្វិ ញ តាមរយៈបណ្ត
ា ញននការរាំម្រទព៊ី ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ។
ទៅនលា ទ៊ី ២២ ខែតុ ោ ឆ្នាំ២០២១ ការ្ល ង្ចាំ នួន១១៧៥០០នាក់ និ ង្ការសាលប់ ខ លទាក់ ទង្នឹ ង្ទមទរាគ២៧១៥
នាក់ បានទកើ តទ ើង្ ជាមួ យនឹ ង្អន កបានជាសេះទសបើយចាំ នួន១១២៣៨៣នាក់ ។ គិ តម្រតឹ មនលា ទ៊ី ២២ ខែតុ ោ ឆ្នាំ ២០២១
រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា បានរាយការណ៍ព៊ី ការ្ល ង្លាី ចាំ នួន២១១ ករណ៊ីកន ុង្មួ យនលា ។ រ ូ តមក ល់ ទពលទនេះ រាជរដាាភិ បា
លកមព ុជាបានចក់ វា៉ាក់ សាាំង្ការពារជំង្ឺកូវី ២៦.៩ោន ូ ស

និ ង្បានចក់ វា៉ាក់ សាាំង្ោ៉ាង្ទពញទលញ ល់ ម្របជាពលរ ា

ចាំ នួន១២.៨ោននាក់ ទសាើ នឹ ង្៧៦.៥%ននចាំ នួនម្របជាជនទូ រទាាំង្ម្របទទសកន ុង្ែណៈខ លចាំ នួន ូ ស និ ង្អន កចក់ វា៉ាក់ សាាំង្
ទនេះ បនា ទកើ នទ ើង្ជាទរៀង្រាល់ នលា ។
រាជរដាាភិ បាលបានអនុ វតា តាមអនុ សាសន៍ របស់អន កជំនាញ និ ង្បានទ្លើ យតបទាន់ ទពលទវោចាំ ទពាេះបញ្ញា
នានា។ ការខណនាាំ និ ង្ការខណនាាំជាទម្រចើ នអាំ ព៊ីកូវី -១៩ រួ មទាាំង្វិ ធានការបងាករ ការអនុ វតា អនាម័ យ ការដាក់ ឱ្យទៅដាច់
ព៊ី ទគ និ ង្វិ ធានការទធែើ ំ ទណើរទៅទម្រៅម្របទទសទផេង្ទទៀត ម្រតូវបានទចញទដាយគណៈកាាធិ ការអនា រម្រកសួ ង្សម្រាប់
ការម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ជំង្ឺកូវី -១៩ និ ង្ផេពែ ផាយ ល់ សាធារណជន។ ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីជំង្ឺរាតតាតកាំពុង្ម្រតូវបាន
ទលើ កទ ើង្ទៅទូ ទាាំង្ម្របទទសតាមរយៈការផាយតាមម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គម ទូ រទសេន៍ វិ ទយុ និ ង្បដាតាម ង្ផល ូវ។
ានសាារៈផេពែ ផាយទផេង្ៗរន រួ មទាាំង្វី ទ អូ បទម្រង្ៀនែល៊ីៗផង្ខ រ។ គទម្រាង្ទាាំង្ទនាេះជាធមា តាានភាពជាន គូ ជា
មួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ូ ចជា អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល (NGOs) និ ង្ទ៊ី ភានក់ ងាររបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ ម្រពមទាាំង្អង្គ
ការសុ ែភាពពិ ភពទោកផង្ខ រ។
ទៅកន ុង្ឆ្នាំ២០១៧ រាជរដាាភិ បាលបានអនុ ម័តម្រកបែ័ណឌទរលនទោបាយរាំពារសង្គម ទ ើ យវាទម្របើ ម្របាស់
ឧបករណ៍កាំណត់ អតា សញ្ញាណភាពម្រក៊ី ម្រករបស់ធនាររពិ ភពទោក ខ លជាឧបករណ៍ចមបង្សម្រាប់ កាំណត់ និ ង្ចុ េះ
5

ម្របភព៖ សូ មទមើ លផង្ខ រទៅកន ុង្ទលែទោង្ទលែ ៧

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទ្ាេះម្រគួសារម្រក៊ី ម្រកសម្រាប់ ជំនួយព៊ី រដាាភិ បាលកន ុង្អាំ

ុង្ទពលរាតតាតរាតតាត។ រាជរដាាភិ បាលបានអនុ វតា កមា វិធ៊ី

រាំពារសង្គមទផេង្ៗ ទ ើ យកាំពុង្ទរៀបចាំ ខផនការពម្រង្ីកកមា វិធ៊ីទាាំង្ទនេះ។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ បញ្ញាម្របឈមជា
ទម្រចើ នគាំ រាមកាំខ ង្ ល់ ការផា ល់អតា ម្របទោជន៍ សង្គម រួ មទាាំង្ការម្រគប ណាប់ ានកម្រមិ ត ការកាំណត់ ទរលទៅទែេោយ
របស់អន កទទួ លផល និ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមខ លរានម្របសិ ទធ ភាព។ បញ្ញាម្របឈមសន ូលមួ យទទៀត គឺ ក
ង្ែេះវិ ធានការានម្របសិ ទធ ភាព ទ ើ មប៊ីជួយម្រកុមងាយរង្ទម្ររេះ ទប់ ទល់ នឹ ង្ការប៉ា េះទង្គិចខាង្ទម្រៅ ូ ចជាជំង្ឺរាតតាតកូ វី ១៩ និ ង្ទម្ររេះម នា រាយធមា ជាតិ ខ លអាចកាត់ បនា យការរួ មបញ្ច ូលននទសវាសង្គម និ ង្សាធារណៈ។
ទ ើ មប៊ីឱ្យទរលទៅអន កទទួ លផលកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រកុមម្របឹ កាជាតិ រាំពារសង្គម (NSPC) ទម្ររង្នឹ ង្
បទង្កើតម្របព័ នធផាល់ទសវាខផអ កទលើ បទចច កវិ ទាព័ ត៌ានរួ មបញ្ច ូលរន (ICT) ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ កមា វិធ៊ីរាំពារសង្គមទផេង្ៗ។
ការទធែើ ឌ្៊ី ជីលលន៊ី យកមា ក៏អាចទធែើ ឲ្យម្របទសើ រទ ើង្នូ វម្របសិ ទធ ភាពកន ុង្ការម្រគប់ ម្រគង្កមា វិធ៊ី

រួ មទាាំង្ការកាត់ បនា យនលល

ទ ើ មម្របតិ បតាិ ការ និ ង្ផា ល់តាលភាពកាន់ ខតទម្រចើ នកន ុង្ការកាំណត់ អតា សញ្ញាណ និ ង្ម្រគប់ ម្រគង្អន កទទួ លផល។ ជំង្ឺរាត
តាតកូ វី -១៩ បានបងាាញព៊ី តម្រមូវការបនាទន់ កន ុង្ការអភិ វឌ្ឍម្របព័ នធការពារសង្គមខ លានម្របសិ ទធ ភាពជាង្មុ ន។ ទៅ
កន ុង្ភាពអាសនន ូ ចជាជំង្ឺរាតតាត ការទផទ ៀង្ផ្ទទត់ អន កទទួ លផលឱ្យបានឆ្ប់ រ ័ សគឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ ការទ្លើ យតបការ
ការពារសង្គមម្របកបទដាយម្របសិ ទធ ភាព និ ង្ទាន់ ទពលទវោ។ ការបទង្កើតទវទិ កាឌ្៊ី ជីលលជាមួ យនឹ ង្មូ លដាានទិ នន ន័យ
អន កទទួ លផលសង្គមរួ មបញ្ច ល
ូ រនខ លភាជប់ ទៅនឹ ង្ការកាំណត់ អតា សញ្ញាណរបស់បុ គគលានក់ ៗនឹ ង្ានសារៈសាំ ខាន់
សម្រាប់ ការកាំណត់ ទរលទៅននការរាំម្រទនាទពលអនាគត និ ង្កាត់ បនា យការទលចធាលយជំនួយសទស្រងាគេះបនាទន់ និ ង្កមា
វិ ធ៊ីតាមដាន6។
ការរទ្លើ យតបននកា
កា
ការរអប់ រ៖ាំ រដាាភិ បាលបានែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ពម្រង្ីកការអនុ វតា ការឃាលតឆ្ាយព៊ី សង្គម ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការ
្ល ង្។ ជាឧទា រណ៍ អាជាាធរបានបញ្ញជឱ្យសាោទរៀនទូ ទាាំង្ម្របទទសានវិ សេមកាលរ ូ វទៅាតូ ច មុ ននឹ ង្សទម្រមច
ពនារទពលការម្រប ង្ថ្ននក់ ជាតិ ថ្ននក់ ទ៊ី ៩ និ ង្ទ៊ី ១២ ឆ្នស
ាំ ិ កា២០១៩-២០២០ និ ង្ផ្ទអកម្រគឹ េះសាានសិ កាទាាំង្អស់មិ នឱ្យ
ំ ទណើរការចប់ ព៊ី នលា ទ៊ី ១៦ ខែម៊ី នា តទៅ។ កិ ចចការទនេះបានប៉ា េះពាល់ ល់ សាោទរៀនម្របខ ល១៣៣០០ ។ ទលើ សព៊ី ទនេះ
កខនល ង្កមានា ូ ចជា កាសុ៊ី ណូ ទរាង្កុ ន និ ង្កខនល ង្ោត់ ម្របាណសាធារណៈក៏ ម្រតូវបានបញ្ញជឱ្យបិ ទជាបទណ្ត
ា េះអាសនន ផង្
ា ល
ខ រ។ រាជរដាាភិ បាលក៏ បានពនារទពលពិ ធ៊ីបុ ណយចូ លឆ្នាំលាីម្របនពណ៊ីជាតិ ខែារឆ្នាំ២០២០(តាមម្របនពណ៊ីទៅពាក់ កណ្ត
ខែទមសា) ទ ើ មប៊ីការពារទាំ នាក់ ទាំ នង្សង្គម និ ង្កាត់ បនា យោនិ ភ័យននការ្ល ង្ជំង្ឺកូវី -១៩។ ទទាេះជាានការរិ េះគន់ ជា
សាធារណៈក៏ ទដាយ ក៏ រដាាភិ បាលបានតាក់ ខតង្ និ ង្អនុ ម័តចាប់ សា៊ី ព៊ី ភាពអាសនន កន ុង្ករណ៊ីខ លជំង្ឺកូវី -១៩ ផុ តព៊ី
ការម្រគប់ ម្រគង្។ ទលើ សព៊ី ទនេះ ការរឹ តបនាឹ ង្ការទធែើ ំ ទណើរព៊ី ម្របទទសខ លានោនិ ភ័យែពស់ទផេង្ៗម្រតូវបានដាក់ ទចញ
ទ ើ មប៊ីបញ្ឈប់ ការ្ល ង្ជំង្ឺកូវី -១៩ខ លអាចទកើ តានទៅកន ុង្ម្របទទស។
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ម្របភព៖ ពិ និតយទមើ លទ ើង្វិ ញការសទ ង្់មតិ រ ័ សននជំង្ឺរាតតាតទលើ ផលប៉ា េះពាល់ ននកូ វី ១៩ កន ុង្វិ ស័យទទសចរណ៍ និ ង្ម្រគួសារកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា/មូ លនិ ធិអាសុ៊ី

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 44

ការអនុ វតា ការឃាលតឆ្ាយព៊ី រនកន ុង្សង្គម
បានបង្កជាផលវិ បាកអវិ ជជាន ល់ វិ ស័យអប់ រាំ

ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យោនិ ភ័យននការរ៊ី ករាលដាលននជំង្ឺកូវី -១៩

ទដាយសារសិ សេមិ នអាចទរៀនទៅសាោបាន។

ម្រកសួ ង្អប់ រាំបាន

ទទួ លសាគល់ បញ្ញាទនេះ ទ ើ យបានទ្លើ យតបជាមួ យនឹ ង្កមា វិធ៊ីអប់ រាំតាមអុ៊ី នធឺ ណិតទផេង្ៗ។ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្
ក៊ី ឡា ស ការជាមួ យម្រកសួ ង្ព័ ត៌ាន បានផា ួចទផាើ មកមា វិធ៊ីសិ កាព៊ី ចាាយ និ ង្ការសិ កាតាមម្របព័ នធទអ ិចម្រតូនិក
ទ ើ មប៊ីផាល់ការអប់ រាំជាមូ លដាាន ល់ សិ សានុ សិសេម្រគប់ កម្រមិ តទាាំង្អស់កន ុង្ម្របទទសកមព ុជា ជាពិ ទសសសិ សេទៅតាម
ជនបទ ខ លពួ ករត់ មិ នអាចភាជប់ អុ៊ី នធឺ ណិតបាន។ រដាាភិ បាលក៏ បានស ការជាមួ យសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្អង្គការមិ ន
ខមនរដាាភិ បាល

ូ ចជាមូ លនិ ធិអាសុ៊ី និ ង្អង្គការយូ ទណសក ូ ទ ើ មប៊ីអនុ វតា កមា វិធ៊ីសិកាតាមម្របព័ នធទអ ិចម្រតូនិក និ ង្

បទង្កើតគាំ និតផា ច
ួ ទផាើ មទ ើ មប៊ីជួយសម្រមួល ល់ ការសិ ការបស់សិ សេទៅផទ េះ។

២.៤

ធាតុចូលរប្ស់អងគក្រសងគម្សុីវិលពៅ ក់កណ្តបលអាណតតិផែនក្រយុទ្ធសាស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាតិ២០១៩-

២០២៣

ធាតុ ចូ លព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល បានមកព៊ី ការពិ ទម្ររេះទោបល់ ជាបនា បនាទប់ ទដាយទម្របើ ម្របាស់ការម្របជុ ំនិមាិត

និ ង្រូ បវនា ជាមួ យអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលជាង្ ១០០ ខ លបានអនុ វតា អនា រាគមន៍ បទចច កទទសទរៀង្ៗែលួនទៅទូ ទាាំង្
ម្របទទស។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ ការងាររបស់ពួ កទគនឹ ង្មិ នម្រគប ណាប់ ម្រគប់ សូ ចនាករសាំ ខាន់ ៗ និ ង្ ូ ចខ លាន
ខចង្កន ុង្សូ ចនាករម្រតួតពិ និតយរួ មននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ទនាេះទទ។

ូ ទចន េះការពិ និតយ

ទមើ លនូ វឯកសារទោង្ ម្រតូវបានទធែើ ទ ើង្ទ ើ មប៊ីបាំទពញបខនា មទិ នន ន័យទលើ ខផន ក ខ លម្រតូវបានកាំណត់ ព៊ី ការរួ មចាំ ខណក
និ ង្ទដាយានការយល់ ម្រពមព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ខ លទិ នន ន័យបាំ ទពញបខនា មម្រតូវបាន្ល ុេះបញ្ញចាំង្ោ៉ាង្លអ នូ វទសេនៈ
របស់ពួ កទគ។ ជាឧទា រណ៍ ម្រកុមការងារទ៊ី ម្របឹ កាបានទម្របើ ម្របាស់លទធ ផលននការពិ និតយឯកសារទោង្ ជាពិ ទសស
សម្រាប់ "ការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យឯកជន និ ង្ការងារ" និ ង្ "ការអភិ វឌ្ឍធនធានមនុ សេ" ទ ើ មប៊ីទាញយកអនុ សាសន៍ ។ ការរួ ម
ចាំ ខណករបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លម្រតូវបានបទង្កើតទ ើង្ និ ង្ចត់ ទុ កថ្នជាការបាំ ទពញបខនា មទលើ សមិ ទធផលវិ ជជាននន
ការអនុ វតា ខផនការយុ ទធ សាស្រសា ជាតិ ២០១៩-២០២៣ កន ុង្ឆ្នាំ២០១៩។ សមិ ទធផលសាំ ខាន់ ៗម្រតូវបាន កទចញព៊ី របាយ
ការណ៍របស់រដាាភិ បាលកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩ ក៏ ម្រតូវបានភាជប់ ជាមួ យរបាយការណ៍ទនេះផង្ខ រ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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២.៤.១ ការពន្លឿ្កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ច

សមិ ទធ ផលសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ

លថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ

កាំខណទម្រម្រម
មង្
ង្់់សាា ប័ ន និ ង្
ង្កា
ការរកសា
សាង្
ង្ស
សមតា ភា
ភាព
ព

ជំោន ៏ លអ មួ យ។

រាជរដាាភិ បាល

វឌ្ឍនភាពសាំ ខាន់ ទលើ វិ មជឈការ – បទង្កើនការទផទ រមុ ែ

បងាាញព៊ី ការទបា ជាាចិ តា ោ៉ាង្មុ តាាំ

របស់ែលួនកន ុង្ការទធែើ កាំខណទម្រមង្់លវិ កា

ទពាលគឺ

បងាាញព៊ី វឌ្ឍនភាពខ លជា

ងារ និ ង្ការខបង្ខចកធនធានទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។

MEF) ទម្ររង្នឹ ង្
ម្រកសួ ង្ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ (M

អាជាាធរកាំពុង្ម្រតូវបានទផទ រសិ ទធិ ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ

ទរៀបចាំ ទវទិ កាលវិ កាម្របចាំឆ្នាំទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។

កន ុង្ការសទម្រមចចិ តា ទម្រជើ សទរើ សបុ គគលិ ក ការអនុ វតា

គាំ និតផា ួចទផាើ មកាំខណទម្រមង្់លវិ កាគឺ ទធែើ ទ ើង្ទៅថ្ននក់

ទរលនទោបាយ និ ង្ការទដាេះម្រសាយតម្រមូវការ និ ង្

ទម្រកាមជាតិ

ខ លធានានូ វមុ ែងារម្រតឹ មម្រតូវននវិ ម

កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា ។ ជាឧទា រណ៍ ការទដាេះ

ជឈការលវិ កា

ទពាលគឺ ការម្របមូ លពនធ

ម្រសាយវិ វាទទម្រៅតុ ោការបានទកើ នទ ើង្

ការពម្រង្ឹង្

ូ ចជា

សមតា ភាពមូ លដាាន ទ ើ មប៊ីផាល់ទសវាសាធារណៈឱ្យ

វិ វាទ ី ធ៊ីល អាំ ទពើ ិ ង្ាកន ុង្ម្រគួសារ វិ វាទ ី ធ៊ីល និ ង្វិ វាទ

កាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ទៅថ្ននក់ ជាតិ MEF កាំពុង្

ទផេង្ៗទទៀតខ លទកើ តទ ើង្ទៅថ្ននក់ មូ លដាានតាម

ទ ើ រតួ នាទ៊ី កាន់ ខតធាំ ជាអន កពទនល ឿនកាំខណទម្រមង្់។

រយៈការសម្រមុេះសម្រមួលព៊ី ភូមិ ឃុ ាំ និង្អាជាាធរម្រសុក។

ម្រកសួ ង្មោនផទ បានអនុ វតា “ការទផទ រមុ ែងារ ទពាល

ការិ ោល័ យទសវាម្រចកទចញចូ លខតមួ យ

បាន

គឺ វិ ស័យអប់ រាំ

កាំណត់ ោ៉ាង្ចាស់នូ វនលល ទសវាសាធារណៈ

និ ង្

និ ង្សុ ខាភិ បាល”

ម្រកបែ័ណឌ

គណទនយយភាពសង្គមខ លម្រតូវរួ មបញ្ច ូលរន លវិ កា

ម្របកាសសម្រាប់ អន កកាន់ សិ ទធិ

កមា វិធ៊ី និ ង្គាំ និតផា ួចទផាើ មរួ មរនជាមួ យអង្គការយូ ន៊ី

ទសវា។ ការកសាង្សមតា ភាពកាំពុង្ម្រតូវបាននាាំយក

ទស ែ

ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ

ទ ើ មប៊ីបទង្កើតគាំ រូរបាយការណ៍លវិ ការួ ម

សម្រាប់ ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ
លវិ ការបស់ពួ កទគ។

ទ ើ មប៊ីខចករាំខលកព័ ត៌ាន
ការខបង្ខចកលវិ កា ល់ ម្រកុម

ម្របឹ កាឃុ ាំ បនា ទកើ នទ ើង្ជាទរៀង្រាល់ ឆ្នាំ

ទពាលគឺ

៧០០០០ ុ ោលរកន ុង្ឆ្នាំ២០២០ ១០០០០០ ុ ោលរទៅឆ្នាំ

បទង្កើតទ ើង្
ដាាន

ខ លបានមកទទួ ល

តាមរយៈយនា ការខ លបាន

ទពាលគឺ សាោជាតិ ននអាជាាធរមូ ល

NSLA)
(N

និ ង្កមា វិធ៊ីទទែ ភាគ៊ី ទផេង្ទទៀត។

ADB)
ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (A

បានផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី

ល់ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ខបបទនេះ តាមរយៈ NSLA

២០២១ និ ង្ ១១០០០០ ុ ោលរទៅឆ្នាំ ២០២៣ ខ ល

ទ ើ មប៊ីកសាង្សមតា ភាពម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ ។

បទម្រមើ ឱ្យកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្

ណ្តស់កន ុង្ការទមើ លទឃើ ញ

ម្របជាពលរ ា ។

ល់ តម្រមូវការរបស់

ការខណនាាំអាំព៊ីម្របព័ នធផេពែ ផាយ

វាចាស់

ការទកើ នទ ើង្ននការ

ទទួ លយកកមា វិ ធ៊ីឌ្៊ី ជីលលទៅតាមសាាប័ នរាជរដាាភិ

សង្គម ឬកមា វិធ៊ីឌ្៊ី ជីលល ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់តាលភាព

បាល វិ ស័យឯកជន និ ង្ម្របជាពលរ ា ានក់ ៗ។ ការ

និ ង្គណទនយយភាពននការម្រគប់ ម្រគង្លវិ កាទៅរ ា បា

សម្រមបែលួនទនេះបានជំរុញឱ្យានលទធ ភាពទទួ លបាន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ព័ ត៌ានកាន់ ខតទម្រចើ ន ការបទញ្ច ញមតិ និ ង្ម្របសិ ទធ

ទ ើង្មួ យចាំ នួនកន ុង្ការអនុ វតា ទសវាសាធារណៈកន ុង្

ភាពកន ុង្ការផា ល់ទសវាសាធារណៈ។ រាជរដាាភិ បាល

ប៉ាុ នាានឆ្នាំលាីៗទនេះ។

កមព ុជា តាមរយៈម្រកសួ ង្ធនធានទឹ ក និ ង្ឧតុា និ យម

ការរពម្រម្រង្
កា
ង្ឹឹង្
ង្ម្រម្រប
បសិ ទធ ភា
ភាព
ពកា
ការរងា
ងាររ៖ រាជរដាាភិ បាលយក

បានអនុ វតា កមា វិធ៊ីននការអនុ វតា ម្រកបែ័ណឌ

ចិ តា ទុ កដាក់ បខនា មទទៀតចាំ ទពាេះការទដាេះម្រសាយ

គណទនយយភាពសង្គម(IISAF)ទដាយទផ្ទាតទលើ ការ

បញ្ញាខ លទកើ តទ ើង្ទៅកន ុង្ស គមន៍ តាមសាំ ទណើ

អប់ រាំ សុ ែភាព និ ង្ទសវាសាធារណៈទៅឃុ ាំ /សងាកត់ )

របស់ម្របជាពលរ ា ភាគទម្រចើ ន។

ទ ើ មប៊ីផាល់សុ វតាិ ភាព ល់ ម្របជាពលរ ា កនុង្ការ

ពលរ ា បានផា ល់សិ ទធិ ទូ លាំ ទូោយ ល់ ម្របជាពលរ ា

ទទួ លបានព័ ត៌ានសាធារណៈតាមរយៈឃុ ាំ /សងាកត់

កន ុង្ការបទញ្ច ញមតិ ទដាេះម្រសាយវិ វាទ

របស់ពួ កទគ កសាង្សមតា ភាពអន កសា័ ម្រគចិ តា តាមឃុ ាំ

ជំនួយអភិ វឌ្ឍន៍ ទៅមូ លដាាន (ឧទា រណ៍ទៅទែតា

និ ង្ទលើ កកមព ស់កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការ និ ង្ភាពជាន

កាំពត និ ង្ទែតា ទពាធិ៍សាត់ )។ ម្របជាពលរ ា ស គម

គូ រវាង្រដាាភិ បាលជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ និ ង្អង្គ

ន៍ ម្រតូវបានផា ល់សិ ទធិ អាំ ណ្តចកន ុង្ការបទញ្ច ញមតិ

ការសង្គមសុ៊ី វិ ល។ការរ៊ី កចទម្រមើ នននបទចច កវិ ទា

ទដាយផ្ទទល់ និ ង្តាមទ ែ សបុ ក ទ ើ មប៊ីសុាំជំនួយកន ុង្

ព័ ត៌ាន ជាពិ ទសសម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គម (ssocial

ការទដាេះម្រសាយបញ្ញាខ លទកើ តទ ើង្ទៅមូ លដាាន។

media/face book) បានទ ើ រតួ នាទ៊ី ោ៉ាង្សាំ ខាន់ កន ុង្

ទសវាទៅថ្ននក់ ឃុ ាំ ានភាពលអ ម្របទសើ រទៅឆ្នាំ២០២១

ការតភាជប់ មនុ សេ មស្រនា៊ី រាជការ អាជាាធរ ខ លបង្ក

ូ ចជាសាំ បុ ម្រតកាំទណើត ទសៀវទៅម្រគួសារ សាំ បុ ម្រត

ភាពងាយម្រសួល ល់ ម្របជាពលរ ា កនុង្ការម្របាម្រស័ យ

អាពា ៍ ពិពា ៍ អម្រតានុ កូលដាាន និ ង្ការងារទផេង្ៗ

ទាក់ ទង្រនទាាំង្កន ុង្សង្គម និ ង្កន ុង្អាជី វកមា ម្រពមទាាំង្

ទទៀត។

ការសខមា ង្/បទញ្ច ញមតិ ។ មតិ សាធារណៈ រួ មទាាំង្

កន ុង្ការធានាសុ វតាិ ភាពជូ នម្របជាពលរ ា ។រដាាភិ បា

មតិ ទោបល់ /ទសេនៈ មតិ ពាកយបណាឹង្ ការតវា៉ា

លបងាាញការយកចិ តា ទុ កដាក់ កន ុង្ការផា ល់ទសវារាំ

ទដាយផ្ទទល់

ម្រទម្រក៊ី ម្រក

និ ង្សាំ ទណើទផេង្ទទៀតរបស់ម្របជា

ការិ ោល័ យម្របជា
និ ង្ទសនើ សុ ាំ

ប៉ាុ សាិ៍រ ា បាលកន ុង្ឃុ ាំ ន៊ីមួយៗកាន់ ខតសកមា

ទពាលគឺ ទសវាសមា ពទៅមណឌលដាច់

ពលរ ា ជាទ ើ ម។ ជាទរឿយៗានការទ្លើ យ្ល ង្រវាង្

ទដាយខ ក និ ង្មនទ៊ី រទពទយកូ វី -១៩ក៏ ូ ចជាការផា

នាយករ ា មស្រនា៊ី រ ា មស្រនា៊ី និ ង្អាជាាធរជាមួ យម្របជា

ល់ ជំនួយខផន ក ិ រញ្ា វតា ុ ល់ ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រកអាំ

ពលរ ា ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបនឹ ង្បញ្ញាមួ យចាំ នួនជូ នម្របជា

ទពលានការរាតតាត។វាជាទរឿង្វិ ជជានខ ល

ពលរ ា ។ វារួ មចាំ ខណក ល់ យនា ការព័ ត៌ានទលឿន

ទឃើ ញានកិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការលអ កន ុង្ចាំ ទណ្តម

និ ង្ានម្របសិ ទធ ភាពនិ ង្ជួ យម្រតួតពិ និតយឥរិ ោបល

អាជាាធរមូ លដាាន

របស់អន កផា ល់ទសវា

កន ុង្ការទលើ កកមព ស់ការការពារ និ ង្ពាបាលអន ក្ល ង្

ខ លនាាំឱ្យានភាពម្របទសើ រ

ុង្

រួ មទាាំង្កាកបាទម្រក មកមព ុជា

ជំង្ឺកូវី -១៩។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 47

ទយនឌ្
ឌ្័័ រ៖

កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទ ើ មប៊ីទាក់ ទាញការ

រាជរដាាភិ បាលបានទបើ កចាំ

និ ង្ជួ យសម្រមួល ល់

ចូ លរួ មរបស់ស្រសា៊ី និ ង្តួ នាទ៊ី កន ុង្ការសទម្រមចចិ តា ទៅ

ម្រកុម ុ នឯកជនកន ុង្ការវិ និទោគទៅកមព ុជា។

កន ុង្ការិ ោល័ យរដាាភិ បាលានទៅម្រគប់ កម្រមិ តទាាំង្

អាំ

អស់។ការទកើ នទ ើង្បនាិ ចមា ង្ៗននស្រសា៊ី ខ លកាន់ តួ

ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យបនទ ុក ិ រញ្ា វតា ុ

នាទ៊ី ជាអន ក ឹ កនាាំបងាាញព៊ី ការទបា ជាាចិ តា ជាវិ ជជាន

ទិ ញរបស់ម្របជាជន។កមា ករនិ ទោជិ តខ លម្រតូវ

របស់រដាាភិ បាល។

បានពយួរ

ការរម្រម្រគ
គប់ ម្រម្រគ
គង្
ង្វវិស័ យឯកជន៖
កា

ទ ដាារចនាសមព័ នធ

ុង្ទពលរាតតាត

កន ុង្

ការផា ល់ការបនធ ូរបនា យពនធ

ឬបញ្ឈប់ ព៊ី ការងារ

ម្របទោជន៍ ព៊ីកមា វិធ៊ីទផទ រម្របាក់ ។

និ ង្រកាអាំ ណ្តច
បានទទួ លអតា
រាជរដាាភិ បាលក៏

ទាក់ ទង្នឹ ង្ម្របព័ នធបទចច កវិ ទាឌ្៊ី ជីលលរួ មទាាំង្ការ

បានជួ យសម្រមួល ល់ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម

ពម្រង្ឹង្សមតា ភាពរបស់សាាប័ នធនធានមនុ សេ

កន ុង្ការទាញយកម្របាក់ កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ ទាប

ម្របព័ នធម្រគប់ ម្រគង្ព័ ត៌ានឌ្៊ី ជីលល ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅ

និ ង្ជំនួយឥតសាំ ណង្ខានតតូ ចទផេង្ទទៀតព៊ី អង្គភាព

នឹ ង្ការអភិ វឌ្ឍោ៉ាង្ឆ្ប់ រ ័ សននឧសា កមា ទ៊ី

អនុ វតា ខ លបានបទង្កើតទ ើង្របស់ែលួនគឺ ស ម្រគិ ន

4ID) ឧ. អនុ ម្រកិ តននម្រចកទាែរអុ៊ី នធឺ
បួ នជាសាកល (4

ខែារ។ ូ ចរនទនេះខ រ

ណិតជាតិ

តាមផល ូវសាធារណៈានភាពម្របទសើ រទ ើង្ ពម្រង្ីកផល ូវ

និ ង្ទស ា កិចចឌ្៊ី ជីលល

ទរលនទោបាយសង្គមកមព ុជា

និ ង្ម្រកបែ័ណឌ

(២០២១-២០៣៥)

លន ល់

ការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យ ឹ កជញ្ជ ូន

បទង្កើតទ៊ី ម្រកុង្រណប ខែេម្រកវាត់ ទ៊ី ម្រកុង្ទាាំង្ទ៊ី

កាំណត់ ចកខ ុវិស័យរយៈទពលខវង្សម្រាប់ ការកសាង្

ម្រកុង្ និ ង្ជនបទ ខ លសម្រមួល ល់ ការ ឹ កជញ្ជ ូនក

ទស ា កិចច និ ង្សង្គមឌ្៊ី ជីលល ៏ រស់រទវើ ក ទដាយដាក់

សិ ផល និ ង្ទាំ និញទផេង្ៗបានឆ្ប់ រ ័ ស និ ង្ាន

មូ លដាានម្រគឹ េះសម្រាប់ ការទលើ កកមព ស់ការទទួ ល

ម្របសិ ទធ ភាពទ ើ យការចាំ ណ្តយទាបនាាំឱ្យកាន់ ខត

យកនិ ង្ការផ្ទលស់បា ូរឌ្៊ី ជីលលទៅកន ុង្ម្រគប់ វិ ស័យនន

ម្របទសើ រទ ើង្ ល់ ភាពម្របកួ តម្របខជង្។

សង្គម រ ា ម្របជាពលរ ា និ ង្អាជី វកមា ទ ើ មប៊ីពទនល ឿន
កាំទណើនទស ា កិចចលាី ។
បញ្ញា ម្រម្រប
បឈមសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
ការរ៊ី ករាលដាលនន កូ វី -១៩ គឺ ជាម្រពឹ តាិការណ៍ ៏ ម នា រាយមួ យទៅកន ុង្ពិ ភពទោក។ ទយើ ង្បានទរៀនសូ ម្រតព៊ី
កិ ចចទនេះោ៉ាង្ទម្រចើ នអាំ ព៊ីទជាគជ័ យ និ ង្បរាជ័ យននការទធែ សម្របខ ស ខ លនាាំឱ្យបាត់ បង្់ធនធានមនុ សេ និ ង្
ិ រញ្ា វតា ុ។

ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយបញ្ញាម្របឈម

និ ង្សាារទ ើង្វិ ញនូ វផលប៉ា េះពាល់ ននការផទ ុេះទ ើង្សម្រាប់ ឆ្នាំ

២០២១ ល់ ឆ្នាំ២០២៣ រដាាភិ បាលបានពិ និតយទ ើង្វិ ញនូ វអាទិ ភាព និ ង្សកមា ភាពបនាទន់ បាំ ផុតទៅខាង្មុ ែ និ ង្
កាំណត់ សកមា ភាពសមម្រសបកន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញាម្របឈមសម្រាប់ ការអនុ វតា ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ខាង្
មុ ែននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០២១-២០២៣ ។ បញ្ញាម្របឈមបចច ុបបនន រួមាន:

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ចាប់ ម្របព័ នធ ិ រញ្ា វតា ុសាធារណៈម្រតូវបានអនុ ម័តតាាំង្ព៊ី ឆ្នាំ

ភាពយឺ តោ៉ាវននការទផទ រមុ ែងារ និ ង្ធនធានព៊ី

២០០៨ទ ើ យចាប់ សា៊ី ព៊ី សិទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ានបានផ្ទលស់បា ូរ

សាាប័ នជាតិ និ ង្ម្រកសួ ង្ពាក់ ព័ នធទៅរ ា បា

ទៅជាទសចកា៊ី ម្រពាង្ចុ ង្ទម្រកាយរបស់ែលួនទ ើ យ។ ប៉ាុ ខនា ចាប់

លថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ក៏ ូ ចជាមិ នទាន់ បាន

ទាាំង្ព៊ី រទនេះែែេះការម្រគប ណាប់ ម្រគប់ ម្រជុង្ទម្រជាយទ ើ មប៊ីធានា

បាំ ទពញនូ វការទធែើ ម្របតិ ភូ កមា មុែងារ

ការចូ លរួ មជាសាធារណៈកន ុង្ការទរៀបចាំ លវិ កានិ ង្ការចាំ ណ្ត

ទពញទលញទៅទ ើយ

យ។យនា ការទ ើ មប៊ីផាល់ការម្រតួតពិ និតយទលើ ការចាំ ណ្តយ

បទដាានពាក់ ព័ នធមិនទាន់ ម្រតូវបានទចញទៅទ ើ

លវិ កាានទៅនឹ ង្កខនល ង្ប៉ាុ ខនា ែែេះការអនុ វតា ឲ្យបានសមម្រស

យ។ ទៅថ្ននក់ ម្រសុក ម្រកសួ ង្មោនផទ បានរួ ម

ប។ការចូ លរួ មជាសាធារណៈទៅកន ុង្ការកសាង្ខផនការ

បញ្ច ូលមុ ែងារបទចច កទទសទម្រកាមយុ តាាធិ ការ

លវិ កាឬការចាំ ណ្តយក៏ ានកម្រមិ តផង្ខ រ។ការចូ លរួ មរបស់

របស់ការិ ោល័ យម្រសុក

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លគឺ សាិ តទៅទលើ បញ្ញាម្របឈមខាលាំង្។ការក

ោស់ននការទផទ រមុ ែងារ និ ង្ការខបង្ខចកធន

សាង្ទាំ នុកចិ តា រវាង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្រដាាភិ បាលថ្ននក់

ធានទៅខតានចមា ល់ ទពាលគឺ តួ នាទ៊ី របស់រ ា

ឲ្យបាន

ទដាយសារលិ ែិត

ប៉ាុ ខនា ភាពចាស់

ទម្រកាមជាតិ ានសារៈសាំ ខាន់ ណ្តស់កន ុង្ការធានាឱ្យានតាល បាលនម្រពទឈើ និ ង្ជលផល ទាំ នង្ជាមិ នាន
ភាព និ ង្គណទនយយភាពននផលប៉ា េះពាល់ លវិ កា ទ ើ យកិ ចចែិត ភាពចាស់ោស់ទនាេះទទ។ ការទរៀបចាំ ម្របព័ នធ
ែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទនេះទៅខតម្រតូវយកមកពិ ចរណ្ត។

ជាទរឿយៗ ម្រតួតពិ និតយ

និ ង្វាយតនមល របស់រ ា បាលម្រកុង្

មុ ែងារននយនា ការទៅខតានកម្រមិ តទៅទ ើយ។ លវិ កា និ ង្ ម្រសុក ែណឌ មិ នានភាពចាស់ោស់ ខ ល
ធនធានមនុ សេទ ើ មប៊ីអនុ វតា យនា ការគឺ ទៅានកម្រមិ តទៅទ ើ

មិ នម្រតូវនឹ ង្ម្របព័ នធលាីទនាេះទទ។ ទសវាឯកទទស

យ។ ការិ ោធិ បទតយយរ ា បាលែពស់ ភាពមិ នទទៀង្ទាត់ និ ង្ មួ យចាំ នួនខ លម្រតូវបានទផទ រទៅឱ្យរ ា បា
អាំ ទពើ ពុករលួ យទាំ នង្ជាទៅខតជាឧបសគគ ល់ ការខកលមអ

លម្រកុង្ ម្រសុក ែណឌ ានវិ សាលភាពតូ ចជាង្

ម្របសិ ទធ ភាពនិ ង្ម្របសិ ទធ ភាពននការចាំ ណ្តយលវិ កា។

ខ លមិ នទ្លើ យតបទៅនឹ ង្តម្រមូវការជាក់ ខសា
ង្ ែណៈខ លទសវាមួ យចាំ នួនខ លជាតម្រមូវ
ការជាក់ ខសា ង្របស់ម្របជាពលរ ា មិនម្រតូវបាន
ទផទ រសិ ទធិ ។ទម្រកាយមកការទដាេះម្រសាយវិ វាទ
ទៅថ្ននក់ មូ លដាានមួ យចាំ នួន មិ នទាន់ ទ្លើ យតប
នឹ ង្តម្រមូវការ
ពលរ ា

និ ង្ការចង្់បានរបស់ម្របជា

ូ ចជាការរាំទោភ ី ធ៊ីល ី នម្រពស គម

ន៍ ជាទ ើ ម។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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សមតា ភាពសាាប័ ន

និ ង្ធនធានមនុ សេរបស់រ ា បាលថ្ននក់

ែណៈខ លអាជាាធរមូ លដាានបានទផ្ទាតការ

ទម្រកាមជាតិ មិ នទាន់ បានទ្លើ យតបទាាំង្ម្រសុង្ទៅនឹ ង្តម្រមូវការ យកចិ តា ទុ កដាក់ បខនា មទទៀតទលើ ការកាត់
របស់

បនា យោនិ ភ័យ និ ង្ទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ជំង្ឺរាត

ម្របជាពលរ ា ទៅថ្ននក់ មូ លដាានទៅទ ើយ។សាោជាតិ រ ា បា

តាតកូ វី -១៩ ានការជូ ន ំ ណឹង្ ៏ ានតនមល

លមូ លដាាន ខ លជាសាាប័ នសម្រាប់ ផា ល់ការអភិ វឌ្ឍសមតា

អាំ ព៊ីភាពមិ នម្របម្រកត៊ី ននន៊ី តិវិ ធ៊ីលទធ កមា ខ ល

ភាពមូ លដាាន មិ នទាន់ អាច ំ ទណើរការបានទពញទលញ និ ង្ ម្រកុម ុ នទ ញនលល អាចានការឃុ បឃិ តរន
រលូ នទៅទ ើយ ទដាយសារមិ នានអររម្រតឹ មម្រតូវសម្រាប់

ទ ើ មប៊ីឈនេះកិ ចចសនាសម្រាប់ ការសាង្សង្់ទ

បទម្រមើ ការងារ និ ង្បណាុេះបណ្ត
ា ល។ ជំង្ឺរាតតាតជំរុញឱ្យ ដាារចនាសមព័ នធខានតតូ ចទដាយទម្របើ មូលនិ ធិឃុ ាំ
ានការទទួ លយកកមា វិធ៊ីឌ្៊ី ជីលលទដាយរដាាភិ បាល

(ថ្ននក់

សងាកត់ ។

សាគមយុ វជនទម្រកាមបកេកាន់

ជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ) វិ ស័យឯកជន និ ង្អន កផា ល់ទសវា អាំ ណ្តចទាំ នង្ជាទទួ លបានសិ ទធិ សាធារណៈ
ទផេង្ទទៀតប៉ាុ ខនា ម្របជាជនទៅតាំ បន់ ដាច់ ម្រសោល

និ ង្អន ក ទម្រចើ នជាង្ទលើ មុ ែងាររបស់អាជាាធរមូ លដាា

ខ លែែេះខាតខផន កសង្គម និ ង្ទស ា កិចចបានជួ បការលាំ បាកកន ុង្ ន។
ការទទួ លបានព័ ត៌ានតាមរយៈទវទិ កាខ លបានខណនាាំ។

ទវទិ កាឃុ ាំ សងាកត់ ម្រតូវបានផ្ទអកកន ុង្អាំ

ទពលជំង្ឺរាតតាត

ុង្

ទ ើ យការផ្ទអកទាំ នង្ជា

ូ ចរនទនេះខ រ សមតា ភាពរបស់ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ សងាកត់ កន ុង្ ាន ំ ទណើរការម្រសបរននឹ ង្កាលវិ ភាគទបាេះ
ការទចេះទម្របើ ម្របាស់ម្របព័ នធឌ្៊ីជីលលានកម្រមិ ត

ទ ើ យពួ កទគ ទឆ្នត។

ពឹ ង្ខផអ កទាាំង្ម្រសុង្ទលើ ទសា ៀនឃុ ាំ ។

ទវទិ កាឃុ ាំ សងាកត់

ជំរុញឱ្យម្របជា

ពលរ ា អនុ វតា សិ ទធិ របស់ពួ កទគ ទ ើ មប៊ីទាមទារ
ការផា ល់ទសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ ខតម្របទសើ រ
ទ ើង្

ទពាលគឺ កន ុង្ខផនការវិ និទោគឃុ ាំ

សងាកត់ ការបទញ្ច ញនូ វតម្រមូវការ និ ង្កង្ែល់
របស់ពួ កទគ។ល។
ទោង្តាមការសទ ង្់មតិ កម្រមិ តអាំ ទពើ ពុករលួ យសកលខ ល
បានទធែើ ទ ើង្កន ុង្ឆ្នាំ ២០២០ ទៅទពលខ លម្របជាជនកមព ុជា

ទទាេះប៊ី ជាចាំ នួនស្រសា៊ី ខ លកាន់ តួ នាទ៊ី ជាអន ក
ឹ កនាាំានការទកើ នទ ើង្ក៏ ទដាយ

ប៉ាុ ខនា គុណ

ចាំ នួន ១៦០០ នាក់ ម្រតូវបានទម្រជើ សទរើ សទដាយនច នយទ ើ មប៊ី ភាពននការចូ លរួ មរបស់ពួ កទគទៅខតជា
ចូ លរួ មទនាេះ

បានបងាាញថ្នអាំ ទពើ ពុករលួ យតិ ចតួ ចសម្រាប់

បញ្ញាម្របឈម។

ទសវាសាធារណៈទៅកមព ុជាកាំពុង្ម្រតូវបានកាត់ បនា យ។
ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ អាំ ទពើ ពុករលួ យ ៏ ធាំទៅខតបនា ទកើ ត
ាន

និ ង្ម្រតូវបានទទួ លសាគល់ ោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយថ្នបាំ ផ្ទលញ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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កាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច

និ ង្កាំទណើនទស ា កិចច

ម្របកបទដាយច៊ី រភាពសម្រាប់ ម្របទទសទនេះ។

២.៤.២ បរិស្ថា្ម្របដែតប់សម្ាប់ការអ្ុវត្តយុទស្ថ
ធ ស្តសត

ខាន
ន់ៗ
សមិ ទធ ផលសាំ ខា
សនាិ ភា
ភាព
ព សាិ រភា
ភាព
ពនទោបា
បាយ
យ សណ្ត
ា ប់ ធាន ប់ សា
សាធា
ធាររ

ទោង្តាមការសិ កាមួ យបានបងាាញថ្ន ទសរ៊ី ភាព

ណៈ៖ ានសមិ ទធផលសាំ ខាន់ ៗទាក់ ទង្នឹ ង្សនាិ សុែ

ននការបទញ្ច ញមតិ របស់ម្របជាជនកមព ុជាគឺ ម្របទសើ រ

នទោបាយខ លម្របទសើ រទ ើង្ រានភាពចោចល

ជាង្ទបើ ទធៀបនឹ ង្ម្របទទសមួ យចាំ នួនទៅកន ុង្តាំ បន់ អា

និ ង្អាំ ទពើ ិ ង្ា។

សាន។ម្របជាពលរ ា ម្រតូវបានទគទលើ កទឹ កចិ តា ឲ្យ

ំ ទណើរការននការអភិ វឌ្ឍ

វិ ទសាធនកមា ចាប់ ទាំ នង្ជាទលឿនជាង្មុ ន

ឬ

ទដាយ

បទញ្ច ញមតិ ទលើ ការតវា៉ាតាមម្របព័ នធផេពែ ផាយ

សារសាជិ កសភា និ ង្ម្រពឹ ទធសាជិ កទាាំង្អស់មកព៊ី

សង្គមនានាខ លរដាាភិ បាលយកចិ តា ទុ កដាក់ ពម្រង្ឹង្

គណបកេនទោបាយខតមួ យ។ោ៉ាង្ទោចណ្តស់

ម្រកមស៊ី លធម៌ វិ ជាជជី វៈអន កសារព័ ត៌ាន ទដាយទរៀប

ានគណបកេទបាេះទឆ្នតលាី ចាំ នួន៥បានចុ េះទ្ាេះ

ចាំ វគគ បណាុេះបណ្ត
ា លពម្រង្ឹង្សមតា ភាពអន កសារ

ជាមួ យម្រកសួ ង្មោនផទ

ទ ើ មប៊ីចូលរួ មកន ុង្ការទបាេះ

ព័ ត៌ាន ជួ បជាមួ យរ ា មស្រនា៊ី ម្រកសួ ង្ព័ ត៌ាន និ ង្អន ក

ទឆ្នតនាទពលខាង្មុ ែ។ ការចុ េះទ្ាេះអន កទបាេះទឆ្នត

សារព័ ត៌ាន ខ លជំរុញ និ ង្ពម្រង្ឹង្វិ ជាជជី វៈ ម្របព័ នធ

ទាំ នង្ជាទកើ នទ ើង្ទដាយសារខតជនចាំ ណ្តកម្រសុក

សារព័ ត៌ាន ទ ើ មប៊ីផលម្របទោជន៍ ម្របជាពលរ ា ។

ម្រត ប់ មកវិ ញកន ុង្អាំ

ការរពម្រម្រង្
ង្ឹឹង្
ង្ភា
ភាព
ពជា
ជាា
ាចស់
កា

១៩។

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -

លទធ ភាពននការទបាេះទឆ្នតោក់ ូ ចជាាន

និ ង្
ង្ភា
ភាព
ពជា
ជានន គូ កន ង្
ង្កា
ុ ការរ

អភិ វឌ្
ឌ្ឍឍ និ ង្
ង្ក
កិចច ស ម្រម្រប
បតិ បតាិ កា
ការរអនា រជា
ជាត
តិ៖ រាជរដាា

គុ ណភាពននបញ្ជ៊ី ទ្ាេះអន កទបាេះទឆ្នតកាន់ ខត

ភិ បាលសម្រមបសម្រមួលកិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការ

ម្របទសើ រទ ើង្ចប់ តាាំង្ព៊ី ឆ្នាំ២០១៦។

ជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លម្រគប់

ចាំ នួនឃុ ាំ /

សងាកត់ ទកើ នទ ើង្ព៊ី ១៦៤៦ ល់ ១៦៥២បានបងាាញ

លាំ ដាប់ ថ្ននក់ ។

ជាឧទា រណ៍

មុ ននឹ ង្ានការផទ ុេះ

ថ្នការិ ោល័ យរ ា បាលសាធារណៈគឺ ជាម្របជា

ទ ើង្ននទមទរាគកូ វី -១៩ ទៅកន ុង្ស គមន៍ ាន

ពលរ ា ទៅខកបរទនាេះ ខ លពួ កទគអាចទដាេះម្រសាយ

ការម្របជុ ំពិទម្ររេះទោបល់ រវាង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

តម្រមូវការ និ ង្កង្ែល់របស់អន កកាន់ សិ ទធិ បានកាន់ ខត

និ ង្រដាាភិ បាល ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយវិ វាទទផេង្ៗរបស់

ម្របទសើ រ។

ម្របជាពលរ ា ។ វិ ធ៊ីសាស្រសា ននភាពជាន គូ កន ុង្វិ ស័យ
ឯកជនសាធារណៈម្រតូវបានខណនាាំទៅកន ុង្កមា វិធ៊ី

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 51

ទទែ ភាគ៊ី កាន់ ខតទម្រចើ ន

ទ ើ យការរាំពឹង្ទុ ករបស់វា

កាន់ ខតានភាពម្របទសើ រទ ើង្។
ករណ៊ី សិ កា
ភាព
ភា
ពជា
ជានន គូ របស់ អង្
ង្គគកា
ការរសង្
ង្គគមសុ៊ី វិ លសម្រម្រា
ាប់ កា
ការរអនុ ទោមតា
តាម
មកា
កាត
តពែ កិ ចច គណទនយយ និ ង្
ង្ស
សវនកមា ឲ្
ឲ្យយកា
កាន
ន់ខត
ម្រម្រប
បទសើ រទ ង្
ើ
សង្គមសុ៊ី វិ លពិ បាកកន ុង្ការអនុ វតា ចាប់ ។

រដាាភិ បាលបានម្របកាសឱ្យទម្របើ ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណទនយយនិ ង្សវនកមា

កាលព៊ី ឆ្នាំ២០១៦ ប៉ាុ ខនា ការអនុ វតា ម្រតូវបានពនារទពលរ ូ តមក ល់ ទពលទនេះ ។ និ យតករគណទនយយ និ ង្
សវនកមា (AAR) ម្រតូវបានទគសាគល់ ជាផល ូវការថ្ន ម្រកុមម្របឹ កាគណទនយយជាតិ (NAC) គឺ ជានិ យតករជាតិ
ម្រគប់ ម្រគង្វិ ជាជជី វៈគណទនយយ និ ង្សវនកមា រួ មទាាំង្វិ ស័យសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាផង្ខ រ។ ការទធែើ
បចច ុបបនន ភាពលាី និ ង្ផល ូវការបាំ ផុតថ្ន និ យតករគណទនយយ និ ង្សវនកមា បានដាស់ទតឿនសង្គមសុ៊ី វិ លឱ្យទម្រតៀម
ែលួនអនុ វតា ចាប់ និ ង្បទបបញ្ា តាិពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតទៅទ ើ មឆ្នាំទម្រកាយកន ុង្ឆ្នាំ២០២២។
អង្គការ CCC បានទរៀបចាំ កិចចពិ ភាកាកម្រមិ តែពស់ជាមួ យ ឯកឧតា ម បូ ថ្នរិ ន អគគ ទលខាធិ ការដាាន និ យតករ
គណទនយយ និ ង្សវនកមា

ទ ើ មប៊ីខសែ ង្រក ំ ទណ្តេះម្រសាយរួ មឱ្យកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្ ម្រសបតាមកាតពែ កិចច

គណទនយយ និ ង្សវនកមា ។ និ យតករគណទនយយ និ ង្សវនកមា បានទទួ លយកការពិ តថ្ន អង្គការសង្គមសុ៊ី
វិ លានលទធ ភាពតិ ចជាង្កន ុង្ការអនុ វតា តាមកាតពែ កិចចខ លានខចង្កន ុង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណទនយយ និ ង្សវនកមា
។ អង្គការ CCC បានសម្រមបសម្រមួលការអនុ ទោមតាមចាប់ ឱ្យកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្ តាមរយៈការម្រតួតពិ និតយ
និ ង្ចង្ម្រកង្ឯកសារទលើ បញ្ញាផល ូវចាប់ ទាក់ ទង្នឹ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល រួ មទាាំង្កាតពែ កិចចគណទនយយ និ ង្សវន
កមា ពនធ ចាប់ ការងារ និ ង្ចាប់ ពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតជាមួ យសាជិ ក និ ង្បណ្ត
ា ញអង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលទែ
តា ។ ទយើ ង្បានម្របមូ លធាតុ ចូ ល និ ង្ផា ល់ព័ ត៌ានលាី ៗទៅថ្ននក់ ជាតិ ទ ើ មប៊ីតាមដាន និ ង្ចង្ម្រកង្ឯកសារបញ្ញា
ម្របឈម និ ង្វឌ្ឍនភាព និ ង្ទរៀបចាំ សង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ការអនុ ទោមភាពកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ូ ទចន េះទ ើ យ
អង្គការ CCC បានបទង្កើនការយល់ ឹ ង្ជាសាធារណៈ និ ង្ទធែើ បចច ុបបនន ភាពព័ ត៌ាន ល់ សាជិ ករបស់ែលួនក៏ ូ ច
ជាអន កមិ នខមនជាសាជិ ក និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតកន ុង្អាំ

ុង្ទពលកិ ចចម្របជុ ំបណ្ត
ា ញ NGOs ម្របចាំទែតា

ខ លទធែើ ទ ើង្ទរៀង្រាល់ ព៊ី រខែមា ង្។
និ យតករគណទនយយ និ ង្សវនកមា បានទទួ លយកធាតុ ចូ លព៊ី សង្គមសុ៊ី វិ ល ូ ចខាង្ទម្រកាម៖ ១). ទ ើ មប៊ីពម្រង្ីក
ការអនុ វតា CSRF – Tier 1 និ ង្អនុ ម្រកឹ តយសា៊ី ព៊ី ការដាក់ ទណឌកមា បទណ្ត
ា េះអាសនន សម្រាប់ អង្គភាពមិ នខសែ ង្រក
ម្របាក់ ចាំ ទណញខ លមិ នអាចអនុ វតា តាមកាតពែ កិចចគណទនយយ និ ង្សវនកមា ។ 2) ទ ើ មប៊ីទធែើ ឱ្យសាមញ្ា និ ង្បរិ ប

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទវាកយសពទ មួយចាំ នួនខ លទម្របើ កនុង្ CSRF (Tier 1 & 2) ម្រសបតាមចាប់ ទផេង្ទទៀតទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា។
៣). ទ ើ មប៊ីបនា ទទួ លយកធាតុ ចូ ល និ ង្អនុ សាសន៍ ៏ ទូលាំ ទូោយព៊ី អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លជាម្រទង្់ម្រទាយធាំ (មិ ន
ម្ររន់ ខតតាមរយៈទវទិ ការបស់ CCC) ទ ើ មប៊ីខកលមអ CSRF – Tier 2 ឱ្យកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្។ ៤). ទ ើ មប៊ីផាល់
ភាពបត់ ខបន ល់ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការសទម្រមចចិ តា របស់ពួ កទគកន ុង្ការអនុ វតា CSRF Tier 1 ឬ Tier 2;
៥). ចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា កនុង្វគគ អប់ រាំ និ ង្ការអនុ ទោមតាមអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ទ ើ មប៊ីទលើ កកមព ស់ការយល់
ឹ ង្ជាសាធារណៈ និ ង្ទលើ កកមព ស់សមតា ភាពរបស់អង្គការសម្រាប់ ការអនុ វតា ។ និ ង្ ៦). ជាមួ យនឹ ង្កាយវិ ការ
វិ ជជាន ទ ើ មប៊ីនាាំយកការផា ល់ ទោបល់ ទលើ ការផា ល់ និ ង្ការចុ េះទែេោយទៅកន ុង្ CSRF-Tier 2 សម្រាប់ ការ
ពិ ភាកាភាពជាអន ក ឹ កនាាំ។
ការម្របាម្រស័ យទាក់ ទង្តាមទតទ ម្រកាមានម្របសិ ទធ ភាពខាលាំង្កន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ តាមរយៈ

បណ្ត
ា ញទាំ នាក់ ទាំ នង្ និ ង្កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការរបស់ទយើ ង្ទៅកន ុង្ម្រកុមការងារបទចច កទទសទតទ ម្រកាមននអង្គ
ការសង្គមសុ៊ី វិ លអង្គការ CCC បានទទួ លធាតុ ចូ ល និ ង្អនុ សាសន៍ ខ ល្ល ុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី បញ្ញាម្របឈម និ ង្វឌ្ឍន
ភាពកន ុង្វិ ស័យជំនាញរបស់ពួ កទគ។ ទលើ សព៊ី ទនេះអង្គការCCC បានទធែើ ការទដាយកិ ចចស ការ ៏ លអព៊ី អនកជំនាញ
រួ មទាាំង្វិ ស័យឯកជន និ ង្ម្រកុម ុ នគណទនយយ និ ង្សវនកមា ទ ើ មប៊ីពម្រង្ឹង្ធាតុ ចូ ល និ ង្អនុ សាសន៍ សម្រាប់ ការ
តសូ មតិ បខនា មទទៀត រួ មទាាំង្ការដាក់ បញ្ច ូលធាតុ ចូ លទាាំង្ទនេះទៅកាន់ និ យតករគណទនយយ និ ង្សវនកមា ។

បញ្ញា ម្រម្រប
បឈមសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
ចាប់ ទបាេះទឆ្នត និ ង្គណៈបកេនទោបាយម្រតូវបាន ម្របព័ នធផេពែ ផាយជាតិ
ខកខម្របទដាយគណបកេកាន់ អាំ ណ្តច។

អន ក ម្របទទសកមព ុជាទាំ នង្ជាមិ នឯករាជយទៅទម្រកាមម្រកសួ ង្

នទោបាយជាង្១០០នាក់ មកព៊ី គណបកេម្របឆ្ាំង្
កនល ង្មកម្រតូវបានទគចប់ ែលួន។
មូ លដាាន(ការបទញ្ច ញមតិ

និ ង្ឯកជនភាគទម្រចើ នទៅកន ុង្

ពាក់ ព័ នធ (ម្រកសួ ង្ព័ ត៌ាន) ទ ើ យជាទូ ទៅការផាយ

ូ ទចន េះទសរ៊ី ភាពជា ព័ ត៌ានម្រសបតាមបទបបញ្ា តាិរបស់រដាាភិ បាល ខ ល

ការម្របជុ ំ

និ ង្សាគម) ជួ នកាលមិ ន្ល ុេះបញ្ញចាំង្ព៊ី ការពិ តននសង្គម។

សម្រាប់ ការចូ លរួ មនទោបាយ ទាំ នង្ជាម្រតូវបានទគ
របសង្កត់។
ទសៀមរាប

ជាឧទា រណ៍
ម្រពេះវិ ោរ

ទែតា មួ យចាំ នួន ូ ចជា

មិ នបានអនុ ញ្ញាតឱ្យអង្គការ

សង្គមសុ៊ី វិ លទធែើ កិ ចចពិ ទម្ររេះទោបល់ នទោបាយ
ជាមួ យភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ

ទ ើ មប៊ីទរៀបចាំ ការទបាេះទឆ្នតនា

ទពលខាង្មុ ែទនាេះទទ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ របស់ម្របជាពលរ ា

និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានធាលក់ ចុ េះចប់ តាាំង្ព៊ី ឆ្នាំ

២០១៧

បនាទប់ ព៊ី ការរាំោយគណបកេម្របឆ្ាំង្ទដាយសារខតការភ័ យខាលចការទចទម្របកាន់ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ការោបពណ៌ និ ង្
ការចប់ ែលួនោ៉ាង្រាលដាលននសកមា ជនគណបកេនទោបាយ សកមា ជនសិ ទធិ មនុ សេ និ ង្បរិ សាាន។ ចាំ ខណក
បញ្ា វនា ខ លបទញ្ច ញទសេនៈទលើ នទោបាយជាតិ ខតង្រង្ការគាំ រាមកាំខ ង្ និ ង្ចប់ ែលួន។ ការបស្រងាកបទាំ នង្ជា
ទលចទ ើង្តាមរយៈវិ ធានការ និ ង្សាានភាព ូ ចខាង្ទម្រកាម៖
•

វិ ទសាធនកមា ចាប់ ស ជី ព ចាប់ សា៊ី ព៊ី អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល និ ង្សាគម ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី
សនាិ សុែអុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី ឧម្រកិ ា កមា ចាប់ សា៊ី ព៊ី សិទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន(A2I) ចាប់ សា៊ី ព៊ី ម្ររអាសនន
និ ង្សណ្ត
ា ប់ ធានប់ សាធារណៈទដាយភាគ៊ី ខតមួ យទៅខតានភាពចម្រមូង្ចម្រាស។ ទម្រកាយមក ការទចទ
ម្របកាន់ ជាបនា បនាទប់ ទលើ សកមា ជនសង្គម និ ង្បរិ សាានទម្រកាមម្រកមម្រព ា ទណឌ ខ លកាំណត់ ទដាយការជាប់
ពាក់ ព័ នធនទោបាយ

ឬចលនាទម្រៅចាប់ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្រដាាភិ បាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។

មនុ សេបានជូ ន ំ ណឹង្អាំ ព៊ីភាពធា ន់ធា រននការរាំទោភសិ ទធិ មនុ សេ

អង្គការឃាលាំទមើ លសិ ទិធ

ប៉ាុ ខនា រដាាភិ បាលទាំ នង្ជាបានប ិ ទសធ

មិ នចត់ វិ ធានការខកតម្រមូវ។ រដាាភិ បាលទាំ នង្ជាមិ នសូ វស ការជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ (DPs) អង្គការ
សង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតទលើ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ជាពិ ទសសសម្រាប់ ការទលើ កកមព ស់សិ ទធិ
មនុ សេ និ ង្លទធិ ម្របជាធិ បទតយយសម្រាប់ ម្របទទស។ លាំ

ពលរ ា សម្រាប់ ការអនុ វតា សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្លទធិ

ម្របជាធិ បទតយយ ទាំ នង្ជាម្រតូវបានកាត់ បនា យ។
•

អនុ ម្រកិ តសា៊ី ព៊ី ម្រចកអុ៊ី នធឺ ណិតជាតិ ចាប់ សា៊ី ព៊ី ឧម្រកិ ា កមា តាមអុ៊ី នធឺ ណិត អនុ ញ្ញាតឱ្យរដាាភិ បាលម្រគប់ ម្រគង្
ការតភាជប់ អុ៊ី នធឺ ណិត

ខ លអន កការពារសិ ទធិ មនុ សេបាននិ ោយថ្ន

វាអាចប៉ា េះពាល់ ល់ សិ ទធិ ទសរ៊ី ភាព

របស់ម្របជាពលរ ា កនុង្ការបទញ្ច ញមតិ តាមអុ៊ី នធឺ ណិត ឬអុ៊ី នធឺ ណិត ទ ើ យពួ កទគអាចម្របឈមមុ ែនឹ ង្
ការចប់ ែលួន / ការផា នាទទទាសម្រព ា ទណឌ។ វាអាចានទម្ររេះថ្ននក់ និ ង្ពិ ការខាលាំង្ណ្តស់ ជាពិ ទសសចាំ ទពាេះ
អន កនទោបាយបកេម្របឆ្ាំង្ ឬបុ គគលខ លរដាាភិ បាលគិ ត ឬបកម្រសាយថ្នការបទញ្ច ញមតិ អាចនាាំឱ្យាន
អសនាិ សុែសង្គម។ ឧ. ការលួ ចសាាប់ ការសនទ នាតាមទូ រស័ ពទ ការម្របជុ ំតាមអុ៊ី នធឺ ណិត ការលួ ចចូ លសារជា
សាំ ទ ង្ ម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គមជាទ ើ ម ានន័ យថ្នការការពារទិ នន ន័យផ្ទទល់ ែលួន/ឯកជនភាពមិ នានការ
ការពារខាលាំង្ទទ ែណៈខ លសាានភាពននចាប់ ការពារអន កទម្របើ ម្របាស់មិ នទាន់ ឹ ង្ទៅទ ើយ។ ទលើ សព៊ី ទនេះ
ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី ឧម្រកិ ា កមា តាមអុ៊ី នធឺ ណិតបានគាំ រាមកាំខ ង្អន កទម្របើ ម្របាស់អុ៊ី នធឺ ណិត សិ ទធិ ឯកជន
ភាព និ ង្ការនិ ោយទដាយទសរ៊ី ទលើ អុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្សិ ទធិ មនុ សេ។
•

ានការម្រតួតពិ និតយទលើ ម្របព័ នធផេពែ ផាយ (ការឃាលាំទមើ លម្របព័ នធផេពែ ផាយ) ឧ. ម្របកាសអនា រម្រកសួ ង្ទលែ
១៧០ សា៊ី ព៊ី ការម្រគប់ ម្រគង្ការផាយពាណិជជ កមា តាមអុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្ម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គមកន ុង្ម្រពេះរាជាណ្ត

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ចម្រកកមព ុជា ខ លរឹ តតបិតទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ របស់ម្របជាពលរ ា ទដាយសារការចប់ ែលួន ការ
ម្រពាន ការគាំ រាមកាំខ ង្ ល់ ម្របជាពលរ ា អន ករិ េះគន់ ោ៉ាង្ចស់ន អន កផេពែ ផាយ (សកមា ជនសិ ទធិ មនុ សេ
បរិ សាាន សកមា ជន កសិ ករ កមា ករ ពាណិជជ ករ ម្រគូបទម្រង្ៀន មស្រនា៊ី សុខាភិ បាល) ខ លម្រតូវបានយល់ ទឃើ ញ
និ ង្ចត់ ទុ កថ្នប៉ា េះពាល់ ល់ ម្របជាម្របិ យភាពរបស់ទម ឹ កនាាំកនុង្រដាាភិ បាល។

ានករណ៊ីជាទម្រចើ នខ ល

មនុ សេបងាាញការម្រពួយបារមា របស់ែលួន ឧ. ពាក់ ព័ នធនឹង្ទ៊ី ផារកសិ ផលខ លលក់ មិ នដាច់ ក៏ រាន ំ ទណ្តេះ
ម្រសាយខ រ ប៉ាុ ខនា ការចប់ ែលួនឬការម្រពានឬការសុ ាំ ទទាសជាសាធារណៈម្រតូវបានទធែើ ទ ង្
ើ ។
•

ានករណ៊ីបិ ទ ឬផ្ទលស់បា ូរមទធាបាយផាយរបស់ម្របព័ នធផេពែ ផាយកន ុង្ម្រសុក និ ង្អនា រជាតិ (ឧ. សាំ ទ ង្
ម្របជាធិ បទតយយ-VOD, Cambodia Daily News, Radio Free Asia, Websites…) និ ង្ការម្រគប់ ម្រគង្ោ៉ាង្
តឹ ង្រុឹ ង្ទលើ ម្របព័ នធផេពែ ផាយជាទម្រចើ នខ លផាយព័ ត៌ាន។ កន ុង្លកខ ណៈរទសើ ប ខ លនាាំឱ្យកាត់ បនា យការ
ទទួ លបានព័ ត៌ានសង្គម ៏ ទូលាំ ទូោយព៊ី ម្រគប់ មជឈដាានសម្រាប់ ម្របជាពលរ ា កនុង្ម្របទទស។ ឧ. រដាាភិ បាល
បានបង្ខអ
ំ ន កផា ល់ទសវាអុ៊ី នធឺ ណិត

(ISP)

ឱ្យទប់ សាកត់

និ ង្រឹ តបនាឹ ង្ាតិ កាអនឡាញខ លផេពែ ផាយ

ព័ ត៌ានរទសើ ប។
•

ចាប់

ឬទរលនទោបាយខ លការពារទសរ៊ី ភាពសារព័ ត៌ានានភាពផុ យម្រសួយ ខ លអាជាាធរអាច

ចប់ អន កសារព័ ត៌ានបានោ៉ាង្ងាយម្រសួល

និ ង្ ក ូ ត/ ក ូ តអាជាាប័ ណាទដាយម្រកសួ ង្ព័ ត៌ានោ៉ាង្

ងាយម្រសួល។
•

បនាទប់ ព៊ី ការផទ ុេះទ ើង្ននកូ វី -១៩ ទៅទ ើ មឆ្នាំ២០២០ បទដាានគតិ យុ តា និ ង្យនា ការលាី ៗម្រតូវបានបទង្កើត
ទ ើង្ ខ លទធែើ ឲ្យប៉ា េះពាល់ ោ៉ាង្ខាលាំង្ ល់ សិ ទធិ ជាមូ លដាានរបស់ម្របជាពលរ ា និ ង្ទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញ
មតិ ខ លោក់ ូ ចជាបានងាកទចញព៊ី ារ៌ម្របជាធិ បទតយយទៅកមព ុជាបនាិ ចមា ង្ៗ។ ទសរ៊ី ភាពសុ៊ី វិ លោក់
ូ ចជាម្រតូវបានទគដាក់ ទុ កកន ុង្ម្របអប់ ។

•

ការផា ល់ព័ ត៌ានអាំ ព៊ីសាានភាពជំង្ឺកូវី -១៩ ទៅកមព ុជាទៅានកម្រមិ ត និ ង្ែែេះតាលភាព ទដាយសារការ
អនុ ញ្ញាតព៊ី រដាាភិ បាលកន ុង្ការទម្របើ ម្របាស់ព័ ត៌ានខតមួ យម្របភពគឺ ព៊ី ម្រកសួ ង្ពាក់ ព័ នធ (សុ ែភាព) ខ លមិ ន
អាចទផទ ៀង្ផ្ទទត់ ជាមួ យម្របភពទផេង្ទទៀតបាន
ករណ៊ីបាំ ភិតបាំ ភ័យអន កផា ល់ព័ ត៌ានព៊ី ខាង្ទម្រៅ

ទ ើ យវាបណ្ត
ា លឱ្យរានតាលភាពជាសាធារណៈ។

ាន

ការរិ េះគន់ ម្របសិ ទធ ភាពននទសវាខលទាាំអនកជំង្ឺជាទ ើ ម។

ឧទា រណ៍ បនាទប់ ព៊ី ការអនុ ម័តចាប់ សា៊ី ព៊ី វិធានការទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាលដាលននកូ វី -១៩ និ ង្ជំង្ឺ្លង្ធា ន់
ធា រ និ ង្ទម្ររេះថ្ននក់ ទផេង្ទទៀត ានករណ៊ីននការចប់ ែលួនពលរ ា សម្រាប់ ការនិ ោយតាមអុ៊ី នធឺ ណិតរបស់
ពួ កទគទាក់ ទង្នឹ ង្បញ្ញាកូ វី -១៩។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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•

ការបស្រងាកបព័ ត៌ានអនឡាញ៖ ទៅនលា ទ៊ី ១១ ខែម៊ី នា ឆ្នាំ ២០២០ ម្រកសួ ង្ព័ ត៌ានបានទចញទសចកា៊ី សទម្រមច
សា៊ី ព៊ី ការបទង្កើតគណៈកាាធិ ការម្រតួតពិ និតយព័ ត៌ានខកល ង្កាលយចាំ ទពលានការរ៊ី ករាលដាលននជំង្ឺកូវី
១៩។ ភារកិ ចចរបស់គណៈកាាធិ ការគឺ ទ ើ មប៊ីតាមដានការផេពែ ផាយព័ ត៌ានខកល ង្កាលយ និ ង្ព័ ត៌ានមិ ន
ពិ តទៅទលើ ម្របព័ នធផេពែ ផាយសង្គម ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅកាន់ សាធារណជនឱ្យបានទាន់ ទពលទវោ ក៏ ូ ចជា
ការបិ ទទគ ទាំ ព័រ គណន៊ី ឬទាំ ព័រខ លផេពែ ផាយព័ ត៌ានមិ នពិ តខ លអាចបង្កឱ្យានភាពចោចលកន ុង្
សង្គម។ ម្រកសួ ង្ដាក់ បញ្ជ៊ី ទមាទគ ទាំ ព័រអនឡាញជិ ត ៥០ ជុ ំវិញព័ ត៌ានខកល ង្កាលយ។
(https://www.khmertimeskh.com/703277/ministry-blacklists-nearly-50-online-sites-overfake-news/)

ម្របជាជនកមព ុជាភាគទម្រចើ នម្រគប់ ជំនាន់ ានចាំ ទណេះ ឹ ង្

ម្របជាជនកមព ុជា រួ មទាាំង្យុ វជន មិ នសូ វែែល់ខាែយ និ ង្

តិ ចតួ ចអាំ ព៊ីចាប់ ទាក់ ទង្នឹ ង្សិ ទធិ ជាមូ លដាានកន ុង្

ចូ លរួ មទៅកន ុង្ ំ ទណើរការននការតាក់ ខតង្ចាប់ និ ង្

ជី វភាពរស់ទៅម្របចាំនលា របស់ពួ កទគ ខ លទធែើ ឲ្យពួ ក ទរលនទោបាយរបស់រដាាភិ បាល

ខ លអាចប៉ា េះ

ទគែែេះទាំ នុកចិ តា កន ុង្ការនិ ោយ ានការភ័ យខាលចកន ុង្

ពាល់ ល់ ទសរ៊ី ភាពនិ ង្ជី វភាពរស់ទៅរបស់ពួ កទគនា

ការបទញ្ច ញមតិ ឬមតិ របស់ពួ កទគ ឬងាយនឹ ង្អាក់

ទពលអនាគត។

អន់ ចិ តា ឬជាជនរង្ទម្ររេះននអាំ ទពើ ែុស្គ ង្ ឬការខកល ង្
បនល ាំទដាយជនពុ ករលួ យ អន កទ្ល ៀតឱ្កាស អន កជិ េះជាន់
និ ង្អន កបាំ ពានទផេង្ៗទទៀត។

ករណ៊ី សិ កា
អន កកា
កាខខសត២១ នា
នាក
ក់ម្រម្រត
តវូ បា
បាន
នោយ៊ី កន ង្
ង្រ
ុ រយៈទពលប៊ី ខែចុ ង្
ង្ទទម្រម្រកា
កាយ
យទនេះ រា
រាយ
យកា
ការរណ៍ ទដា
ដាយ
យសាគមសមព័ នធ អន ក
សាររព័ ត៌ ានកមព ុជា
សា
ជាទទៅកា
កាត
ត់ថ្ន
ថ្នទទែមបូ ច7
ែណៈខ លសង្គមទផេង្ទទៀតបានធូ រម្រសាលព៊ី ការរឹ តតបិតជំង្ឺរាតតាត អន កសារព័ ត៌ានកមព ុជាជាទម្រចើ នកាំពុង្
ម្របឈមមុ ែនឹ ង្ទិ ា ភាពសារព័ ត៌ាន ៏ តឹង្ខតង្។

ទនេះគឺ ជាការរកទឃើ ញននរបាយការណ៍ម្របចាំម្រត៊ី ាសចុ ង្

ទម្រកាយរបស់សាគមសមព័ នធ អនកសារព័ ត៌ានកមព ុជា(CamboJA)ខ លបានរកទឃើ ញ ោ៉ាង្ទោចណ្តស់ចាំ នួន
ម្របាាំបួនករណ៊ីននការរាំទោភទលើ ការបទញ្ច ញមតិ ទដាយទសរ៊ី ទដាយសាាប័ នតុ ោការ និ ង្មស្រនា៊ី មូលដាានកន ុង្រយៈ
ទពលប៉ាុ នាានខែកនល ង្មកទនេះ។
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ការរកទឃើ ញទាាំង្ទនេះម្រតូវបានទរៀបរាប់ លមអិ តទៅកន ុង្របាយការណ៍តាមដាន

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

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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របស់ែលួនខ លបានទចញផាយកាលព៊ី នលា អងាគរ និ ង្ម្រគប ណាប់ រយៈទពលចប់ ព៊ី ខែកកក ដា ល់ ខែកញ្ញា ទៅ
ទពលខ ល CamboJA បានសទង្កតទឃើ ញឧបបតាិ ទ តុ ប៉ា េះពាល់ ល់ អន កសារព័ ត៌ានសរុ បចាំ នួន ២១នាក់ ។
របាយការណ៍ក៏ បានកត់ សាគល់ ផង្ខ រថ្នទសរ៊ី ភាពសារព័ ត៌ានឌ្៊ី ជីលលម្រតូវបានកាត់ បនា យចាំ ទពលានការ
រាតតាតននជំង្ឺរាតតាត

ូ ចខ លបានបងាាញទដាយការទកើ នទ ើង្ោ៉ាង្ខាលាំង្ននចាំ នួនននការទចទម្របកាន់

'ព័ ត៌ានខកល ង្កាលយ' ការ ក ូ តអាជាាប័ ណាម្របព័ នធផេពែ ផាយ ការគាំ រាមកាំខ ង្ និ ង្ការចប់ ែលួនខ លបានទកើ ត
ទ ើង្ទៅឆ្នាំទនេះទាក់ ទង្នឹ ង្កូ វី -១៩។ ទម្រៅព៊ី កតាាខ លទកើ តទចញព៊ី ជំង្ឺរាតតាតទនេះ ការរាំទោភបាំ ពានជា
ទម្រចើ នទទៀតម្របឆ្ាំង្នឹ ង្អន កកាខសតបានទកើ តទ ើង្កន ុង្បរិ បទជទាលេះ ី ធ៊ីល ។ ទាាំង្ទនាេះរួ មានការផដ នាទទទាសកាល
ព៊ី ចុង្ខែមុ នព៊ី បទញុេះញង្់ឲ្យម្របម្រពឹ តាបទឧម្រកិ ា ចាំទពាេះអន កផាយព័ ត៌ានអនឡាញ យន់ ឈ៊ី វ ខ លម្រតូវបានកាត់
ទទាសឲ្យជាប់ ពនធ នាររមួ យឆ្នាំព៊ីបទផាយព័ ត៌ានមិ នពិ តពាក់ ព័ នធនឹង្បញ្ញា ី ធ៊ីល ទៅឧទានជាតិ បទុ មសាគរ។
របាយការណ៍ចុ ង្ទម្រកាយរបស់

CamboJA

ក៏ ទរៀបរាប់ លមអិ តអាំ ព៊ីមទធាបាយខ លម្រកសួ ង្ព័ ត៌ានបាន

អនុ ញ្ញាតឲ្យអាជាាធរបស្រងាកបអន កសារព័ ត៌ានខ លរានម្រកមស៊ី លធម៌ ។ ទទាេះប៊ី ជាអន កជំនាញខផន កសារព័ ត៌ាន
ក៏ ទថ្នកលទទាសអន កសារព័ ត៌ានខ លរានម្រកមស៊ី លធម៌ និ ង្ទលើ កកមព ស់ការអនុ វតា លអ បាំ ផុតក៏ ទដាយ ក៏ ការ
អនុ វតា ផល ូវការននការទម្របើ ម្របាស់ម្របព័ នធយុតាិ ធម៌ ម្រព ា ទណឌម្របឆ្ាំង្នឹ ង្អន កសារព័ ត៌ានខ លមិ នម្របម្រពឹ តាិ
ម្របកបទដាយម្រកមស៊ី លធម៌ កនុង្ការកម្រមិ តទសរ៊ី ភាពសារព័ ត៌ានទាាំង្មូ លខ រ។

២.៤.៣ ការអភិវឌ្ឍ្៍ធ្ធា្រ្ុសស

ខាន
ន់ៗ
សមិ ទធ ផលសាំ ខា

ោ៉ាង្សាំ ខាន់ ល់ ការសទម្រមចបានទពញទលញនន

ការ
ង្ឹឹង្
ង្គ
គុណភា
ភាព
ពអប់ រាំ វិ ទាសា
សាស្រស្រស
សា និ ង្
ង្ប
បទចច កវិ ទា
ការពម្រម្រង្

សិ ទធិ កុ ារ ក៏ ូ ចជាការប៉ា េះពាល់ ល់ កាលាំង្ពលកមា

៖ កមព ុជាសទម្រមចបាននូ វវឌ្ឍនភាពមិ នគួ រឱ្យទជឿកន ុង្

ជំនាញនាទពលអនាគត និ ង្ធនធានមនុ សេ ខ ល

ការអប់ រាំជាមូ លដាាន

កមព ុជាម្រតូវការទ ើ មប៊ីសទម្រមចបាននូ វទរលទៅ

ទដាយទទួ លបានការអប់ រាំ

កម្រមិ តបឋមសិ កាទសទើ រខតជាសកល

(ការចុ េះ

ទស ា កិចច

និ ង្ការអភិ វឌ្ឍទៅឆ្នាំ២០៣០។

ែណៈ

ទ្ាេះចូ លទរៀនកន ុង្ឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ ាន ៩៨%)

ខ លការចុ េះទ្ាេះចូ លទរៀនសុ ទធ កន ុង្ការអប់ រាំបឋម

។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ វឌ្ឍនភាពបខនា មទទៀត

សិ កាបានទកើ នទ ើង្ព៊ី ៨២ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ ១៩៩៧

ម្រតូវបានគាំ រាមកាំខ ង្ទដាយការទរៀនខ លាន
គុ ណភាពទាប និ ង្ការចូ លទម្របើ ម្របាស់មិ នសុ៊ី សងាែក់
រនសម្រាប់ ម្រកុមម្របជាជនជាក់ ោក់ ។

ល់ ៩៧ភាគរយទៅឆ្នាំ២០២០។ អម្រតាបញ្ច ប់មធយម
សិ កាទាបគឺ ទៅ៤៥ភាគរយកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩ខ ល

ទនេះកាំណត់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទាបជាង្មធយមភាគសម្រាប់ ម្របទទសខ លាន

ប៉ាុ ខនា កាំពុង្បាំ ទពញបខនា មទសវាសិ កាព៊ី ចាាយ ៏

ចាំ ណូលមធយមកម្រមិ តទាប។

សមបូរខបបទផេង្ទទៀត

ជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩ បានបង្ខក
ំ ុ ារ៨១០ ោន

អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា ទដាយានការរាំម្រទព៊ី អង្គ

នាក់ ទចញព៊ី សាោទរៀនទៅទូ ទាាំង្ពិ ភពទោក។

ការយូ ន៊ី ទស ែ តាមរយៈការទម្របើ ម្របាស់ ទវទិ កាអន

កុ ារកមព ុជាកាំពុង្ម្របឈមមុ ែនឹ ង្ការពិ ត ូ ចរន។

ឡាញ និ ង្ទូ រទសេន៍ ។ ជាលទធ ផល កុ ារជាទម្រចើ ន

សាោទរៀនទាាំង្អស់កន ុង្ម្របទទសកមព ុជាចាំ នួន

ពាន់ នាក់ អាចបនា ការសិ កាបាន។

១៣៣០០ម្រតូវបានបិ ទចប់ តាាំង្ព៊ី នលា ទ៊ី ១៦

សម្រាប់ កុ ារខ លានវ័ យចាំ ណ្តស់

ខែម៊ី នា

ខ លផា ល់ទដាយម្រកសួ ង្

អង្គការយូ ន៊ី

ខ លនាាំឱ្យកុ ារនិ ង្ម្រកុមម្រគួសារជាទម្រចើ នខសែ ង្រក

ទស ែ កាំពុង្ជួ យ ល់ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា

ឱ្កាសសិ កាព៊ី ចាាយទ ើ មប៊ីបនា ការសិ ការបស់ពួ ក

កន ុង្ការផលិ តសាារៈសិ កាជាបនា បនាទប់ ជាទម្រចើ ន

ទគ។ យូ ន៊ី ទស ែ កាំពុង្ទធែើ ការោ៉ាង្ជិ តសនិ ទធ ជាមួ យ

រួ មទាាំង្វី ទ អូ ទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកចាំ នួន៧០

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា (MoEYS) ទ ើ មប៊ី

សម្រាប់ សិ សេបឋមសិ កា

បទង្កើតសកមា ភាពសិ កាជាបនា បនាទប់ ព៊ី កុារភាព

៦៣៣សម្រាប់ សិ សេអនុ វិទាល័ យ កន ុង្មុ ែវិ ជាជសន ូល

រ ូ ត ល់ កម្រមិ តបឋមសិ កា

ចាំ នួនម្របាាំមួយ។ ទ ើ មប៊ីធានាថ្នទមទរៀនតាមអុ៊ី នធឺ ណិ

មធយមសិ កាទុ តិ យ

និ ង្វី ទ អូ សិ កាចាំ នួន

ភូ មិ និ ង្មធយមសិ កាទុ តិ យភូ មិ ។ ម្រទពយសកមា នន

តម្រតូវបានរួ មបញ្ច ូល

ការសិ កាព៊ី ចាាយ រួ មទាាំង្វី ទ អូ និ ង្ទមទរៀនទអ

អប់ រាំពិទសស (NISE) របស់កមព ុជាបានរួ មបញ្ច ូល

ិចម្រតូនិក កាំពុង្ម្រតូវបានចក់ ផាយតាមរយៈម្របព័ នធ
ផេពែ ផាយសង្គមទផេង្ៗ ទូ រទសេន៍ និ ង្វិ ទយុ កន ុង្
ទរលបាំ ណង្ផេពែ ផាយទៅ ល់ ម្រគប់ ម្រគួសារកន ុង្
ម្របទទសកមព ុជា។

អង្គការយូ ន៊ី ទស ែ

ស ការ

វិ ទាសាានជាតិ សម្រាប់ ការ

ភាសាសញ្ញាទៅកន ុង្ទមទរៀនទអ ិចម្រតូនិកជាទម្រចើ ន
ទដាយចប់ ទផាើ មព៊ី ថ្ននក់ ទ៊ី ៩ និ ង្ទ៊ី ១២ ទ ើ យពម្រង្ីក
ល់ ថ្ននក់ ទ៊ី ៤-៦ ។
វាជាទរឿង្វិ ជជានខ លម្រកសួ ង្អប់ រាំ

បានបទង្កើត

ជាមួ យអង្គការ CARE បានរាំម្រទ ល់ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ

សាំ ណុាំននទរលការណ៍ខណនាាំខ លបងាាញព៊ី តួនាទ៊ី

យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា កន ុង្ការផលិ តកមា វិធ៊ីវិ ទយុអប់ រាំព ុ

និ ង្ការទទួ លែុសម្រតូវរបស់ម្រគូបទម្រង្ៀនទៅកន ុង្

ភាសា ខ លានប៊ី ភាសា គឺ ទាំ ពួន ម្រគឹ ង្ និ ង្ ពូ នង្

តាំ បន់ ទនេះទៅ ំ ណ្តក់ កាល ំ បូង្ននជំង្ឺកូវី -១៩។

សម្រាប់ កុ ារថ្ននក់ មទតា យយសិ កា និ ង្បឋមសិ កា

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា បានទ្លើ យតបភាលមៗ

(ថ្ននក់ ទ៊ី ១-៣)។

តាមរយៈការទបើ ក ំ ទណើរការកមា វិធ៊ីសិ កាជាបនា

កមា វិធ៊ីវិ ទយុអប់ រាំព ុ ភាសា

មិ នម្រតឹ មខតជួ យទដាេះ

បនាទប់ និ ង្ការចូ លរួ មព៊ី ម្រគូបទម្រង្ៀន។ ការសិ កាព៊ី

ម្រសាយតម្រមូវការសិ ការបស់កុ ារខ លងាយរង្

ចាាយគឺ ជាកមា វិធ៊ីសិ កា ៏ សាំខាន់ មួ យកន ុង្ការទ្លើ យ

ទម្ររេះបាំ ផុតមួ យចាំ នួនកន ុង្ម្របទទសកមព ុជាប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ

តប។

តាមរយៈការខណនាាំសា៊ីព៊ី ការទរៀនព៊ី ចាាយ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 58

បញ្ជ៊ី ទពញទលញននទវទិ កា (ទាាំង្តាមអុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្
ទូ រទសេន៍ )

ការផាយ។

(ii)

បុ គគលិ កអប់ រាំ និ ង្សិ សេអាចម្រត ប់ មកសាាប័

ំ ទណើរការននកមា វិធ៊ីគឺ

បទង្កើតម្រកុមសិ កាតាមអុ៊ី នធឺ ណិតជាមួ យសិ សេ និ ង្

នអប់ រាំវិញទដាយសុ វតាិ ភាព
(iii)

ការបទម្រង្ៀន

និ ង្ការទរៀនទៅកន ុង្បរិ ោកាស

ឪពុ កាាយ ឬអន កខលទាាំ។ ការខណនាាំក៏ម្រតូវបានរួ ម

សិ កាខ លអាចសម្រមបែលួនបានម្រតូវបានផា ល់

បញ្ច ូលផង្ខ រនូ វការផា ល់នូ វព័ ត៌ានអាំ ព៊ីរទបៀប

ជូ នសម្រាប់ បុ គគលិ ក និ ង្សិ សេ និ ង្

ចូ លទម្របើ កមា វិធ៊ីសិ កាបនា
ចូ លទម្របើ សាារៈសិ កា
ទលើ ម្រកដាស។

និ ង្ធានាថ្នសិ សេអាច

និ ង្ទសៀវទៅសិ កាបខនា ម

ម្របព័ នធ MoEYS ទៅថ្ននក់ ជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាម
ជាតិ កាន់ ខតរឹ ង្ាាំ និ ង្ទជាគជ័ យ។

ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វវឌ្ឍនភាពននការ

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា បានបទង្កើតយុ ទធ សា

សិ កា និ ង្ការបទម្រង្ៀនម្របកបទដាយរលូ ន ជាមួ យ

ស្រសា ទដាយខផអ កទលើ វិ ធ៊ីសាស្រសា ចាំ នួនព៊ី រ ទ ើ មប៊ីធានា

នឹ ង្លទធ ផលសិ កាលអ កមា វិ ធ៊ីសិ កាជាបនា ទរល

បាននូ វវិ ធានការសុ វតាិ ភាពែពស់បាំ ផុត

ការណ៍ខណនាាំននការសិ កាព៊ី ចាាយម្រតូវបានបទង្កើត

សាោទរៀនរបស់ម្របទទសកមព ុជា ទ ើ មប៊ីទបើ ក ំ ទណើរ

ទ ើង្ ទ ើ មប៊ីទធែើ ការចុ េះសួ រសុ ែទុ កខ ល់ ផទ េះ ទ ើ មប៊ី

ការទ ើង្វិ ញោ៉ាង្ម្របុង្ម្របយ័ តន ។ ទាាំង្ទនេះរួ មបញ្ច ូល

ជួ យសម្រមួល

ទាាំង្ការទបើ កទ ើង្វិ ញខ លកាំពុង្ម្រតូវបានអនុ វតា ជា

ចាាយ

និ ង្តាមដានសកមា ភាពសិ កាព៊ី

ខ លបញ្ញជក់ បខនា មនូ វតួ នាទ៊ី របស់ម្រគូប

សាិ តទៅកន ុង្

ប៊ី ំ ណ្តក់ កាលសម្រាប់ សាាប័ នអប់ រាំខ លបាំ ទពញ

ទម្រង្ៀននិ ង្អន កជំនាញខផន កអប់ រាំទផេង្ទទៀតកន ុង្ការ

តាមសា ង្់ដារសុ វតាិ ភាពសុ ែភាព ៏ តឹង្រឹ ង្បាំ ផុត។

រាំម្រទ ល់ ការទរៀនព៊ី ចាាយ។

ទលើ សព៊ី ទនេះ

ម្រកុមការងារបទចច កទទសរួ ម(JTWG)
អប់ រាំបានកាំណត់

វិ ធ៊ីសាស្រសា សិ កាចម្រមុេះបនា ទដាយការ

សម្រាប់ ការ

រួ មបញ្ច ូលរនននការសិ កាកន ុង្ថ្ននក់ និ ង្ព៊ី ចាាយតាម

និ ង្ឯកភាពទលើ ទរលបាំ ណង្

រយៈទវទិ កាទអ ិចម្រតូនិក និ ង្ការសិ កាទដាយែលួន

សកមា ភាព និ ង្សូ ចនាករចាំ នួនបួ នសម្រាប់ ខផនការ

ឯង្ខ លរាំម្រទទដាយសនលឹ កកិ ចចការបខនា ម

ទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ជំង្ឺកូវី -១៩របស់ការអប់ រាំទ ើ មប៊ី

ទសៀវទៅសិ កាសន ូលតាមការចាំបាច់ ។ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ

ទដាេះម្រសាយផលវិ បាកចមបង្ននកូ វី -១៩ទលើ ម្របព័ នធ
សាោទរៀនកន ុង្អាំ

ុង្ទពលបិ ទសាោទរៀន

បនាទប់ ព៊ី ការទបើ កសាោទ ើង្វិ ញ។

និ ង្

ទរលបាំ ណង្

ទាាំង្ទនាេះរួ មាន៖
(i)

(iv)

និ ង្

ល់ កមា វិធ៊ីសិ កាទាាំង្ព៊ី រទនេះ ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន
និ ង្ក៊ី ឡា ទៅនលា ទ៊ី ៤ ខែស៊ី ោ បានទចញផាយនូ វ
ន៊ី តិវិ ធ៊ីម្របតិ បតាិ តាមសា ង្់ដា(SOPs)។

សម្រាប់ ការ

ទបើ កសាោទរៀនទ ើង្វិ ញកន ុង្បរិ បទននកូ វី -១៩

ការបទម្រង្ៀន និ ង្ទរៀនព៊ី ចាាយម្រតូវបាន ំ ទណើរ

ការខណនាាំ ចាប់ និ ង្បទបបញ្ា តាិ។ ន៊ី តិវិ ធ៊ីម្របតិ បតាិ

ការោ៉ាង្លអ និ ង្ានសុ វតាិ ភាពសម្រាប់ បុ គគលិ ក

តាមសា ង្់ដា ខណនាាំខផន កសាំ ខាន់ ៗចាំ នួនបួ ន - ការ

អប់ រាំ និ ង្សិ សេ។

អភិ វឌ្ឍម្រកបែ័ណឌចាប់ និ ង្យនា ការ ការទលើ កកមព ស់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 59

ទ ដាារចនាសមព័ នធសិកានិ ង្បរិ សាាន;ការចូ លរួ ម

ជាមួ យនឹ ង្សមិ ទធផលជាក់ ខសា ង្ជាមូ លដាានទលើ

របស់ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ និ ង្ទវទិ ការាយការណ៍។ ទាាំង្ទនេះ

ម្រកបែ័ណឌចាប់ និ ង្សមតា ភាពម្របតិ បតាិ ការ។ ILO ក៏

រួ មបញ្ច ូលវិ ធានការសុ ែភាពខ លសាាប័ នអប់ រាំទាាំង្

ទទួ លបានការរាំម្រទព៊ី ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ (ទ៊ី ភានក់ ងារ UN,

អស់ម្រតូវអនុ វតា តាមសម្រាប់ ម្របតិ បតាិ ការសកមា ភាព

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

បទម្រង្ៀន និ ង្ទរៀនរបស់ពួ កទគ ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វសា

UNICEF, GIZ, Auchan Foundation “Weave Our

ង្់ដារសុ វតាិ ភាពម្របកបទដាយនិ រនា រភាពសម្រាប់

Future”)

សិ សេ ាតាបិ តា ម្រគូបទម្រង្ៀន និ ង្បុ គគលិ កអប់ រាំទាាំង្

ខបបទនេះទៅកន ង្
ុ គនល ង្លាី ននការរាំពារសង្គមទៅកន ុង្

អស់ទៅកន ុង្បរិ បទននក៊ី វី -១៩ទនេះ។

កមព ុជា។ អនុ ម្រកឹ តយសា៊ី ព៊ី ការបទង្កើតរបបធានារា៉ាប់ រង្

ការរទលើ កកមព ស់ កិ ចច រពា
ពារ
ាំ រសង្
ង្គគម៖ កិ ចចរាំពារសង្គម
កា

ទ ើ មប៊ីជំរុញឱ្យានការផ្ទលស់បា ូរ ៏ សាំខាន់

សុ ែភាពសង្គមរបស់ទបឡាជាតិ របបសនាិ សុែ

ម្រតូវបានម្រគប ណាប់ ោ៉ាង្លអ ទលើ វិ ស័យផល ូវការ

សង្គម (ប.ស.ស) ម្រតូវបានអនុ ម័តទដាយនាយករ ា

ទពាលគឺ កមា ករទរាង្ចម្រក ស ម្ររសខ លបានចុ េះ

មស្រនា៊ី កាលព៊ី ខែម៊ី នា ឆ្នាំ២០១៦ និ ង្ដាក់ ឱ្យទម្របើ ម្របាស់

បញ្ជ៊ី ។ រដាាភិ បាលបានអនុ វតា កមា វិ ធ៊ីទផទ រម្របាក់ ខ ល

ជាផល ូវការទៅនលា ទ៊ី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ទដាយបាន

ម្រកុមម្រគួសារម្រក៊ី ម្រកកម្រមិ តទ៊ី ១និ ង្ទ៊ី ២ទទួ លបានអតា

ពិ ភាកាជាមួ យតាំ ណ្តង្កមា ករ

ម្របទោជន៍ កនុង្អាំ

បខនា មព៊ី ទលើ ការធានារា៉ាប់ រង្សុ ែភាពអតា ម្របទោជន៍

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩

និ ង្និ ទោជក។

ទនេះ។ បញ្ញាជនខ លានពិ ការភាពកាំពុង្ម្រតូវបានរ

ននការឈប់ សម្រាកលាំ ខ ាតុ ភាព

ដាាភិ បាល

និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតសាាប់ ឮ។

តម្រមូវការ

និ ង្កង្ែល់របស់ជនខ លានពិ ការភាព

ម្រតូវបានខណនាាំផង្ខ រ។

និ ង្ការឈឺ ក៏

ម្រកបែ័ណឌជាតិ រាំពារ

សង្គមឆ្នាំ ២០១៦-២០២៥ ម្រតូវបានអនុ ម័តទដាយទ៊ី

កាំពុង្្ន ល់ ២៥រាជធាន៊ី ទែតា ។ ទ ដាារចនាស

សា៊ី ការគណៈរ ា មស្រនា៊ី កាលព៊ី នលា ទ៊ី ២៤

មព័ នធមូលដាានធន់ សម្រាប់ ជនខ លានពិ ការភាព

២០១៧ និ ង្ដាក់ ឱ្យ ំ ទណើរការទដាយនាយករ ា មស្រនា៊ី

ម្រតូវបានសាង្សង្់កាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្ជាគាំ និតផា ួច

កន ុង្ខែកកក ដា ឆ្នាំ២០១៧។

ទផាើ មសាកលបង្ទៅកន ុង្ទែតា ោ៉ាង្ទោចណ្តស់

ការរាំម្រទខផន កបទចច កទទស

កាំពង្់សពឺ។

ទាក់ ទង្នឹ ង្អភិ បាលកិ ចច

ទកៀរគរន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

និ ង្តួ អង្គទផេង្ទទៀតទ ើ មប៊ី

ទធែើ ការទលើ គទម្រាង្រាំពារសង្គមទៅកមព ុជា។
កមា វិធ៊ី ILO Flagship Program បាននិ ង្កាំពុង្ជួ យ
ល់ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាកន ុង្ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី មួ យ

ឆ្នាំ

អង្គការពលកមអនា រជាតិ (ILO) បាននិ ង្កាំពុង្ផា ល់

ចាំ នួនបួ នគឺ ទែតា ទសៀមរាប បាត់ ំ បង្ ម្រកទចេះ និ ង្
ទលខាធិ ការដាានរាំពារសង្គមបាន

ខែម៊ី នា

រួ មទាាំង្ការវាយតនមល
និ ង្ទរលនទោបាយវិ និ

ទោគម្រពមទាាំង្ការផា ល់ជំនួយខផន កចាប់ ផង្ខ រ។
អង្គការ ILO បានទធែើ ការសទ ង្់មតិ ទូ ទាាំង្ម្របទទសទលើ
កមា កររួ មទាាំង្ឧសា កមា ខ លានអម្រតាទម្របវា៉ា
ង្់មិនផល ូវការែពស់ ទ ើ មប៊ីវាស់សទ ង្់ការយល់ ឹ ង្ និ ង្

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 60

អាកបបកិ រិោទឆ្ពេះទៅរកការរាំពារសង្គម។
ទលើ ភ័ សា ុតាង្ទនេះ

ខផអ ក

ទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពទ៊ី ១៣(SDG

13)

រដាាភិ បាលបាននិ ង្កាំពុង្បទង្កើត

និ ង្កន ុង្ការផលិ តឧបករណ៍ទាំ នាក់ ទាំ នង្ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ

ំ ទណ្តេះម្រសាយតាមតម្រមូវការ ទ ើ មប៊ីពម្រង្ីកជាបទណាើ

ល់ យុ ទធ នាការអប់ រាំ និ ង្ការយល់ ឹ ង្សា៊ី ព៊ី ការរាំពារ

រៗនូ វអតា ម្របទោជន៍ ប.ស.ស.ជ. ជំនួយរបស់អង្គ

សង្គម

ការ ILO បានចូ លរួ មចាំ ខណកកន ុង្ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់

ទាំ ទនើ បកមា រ ា បាលសម្រាប់ ទបឡាជាតិ របបសនាិ

សា៊ី ព៊ី របបសនាិ សុែសង្គម

សុ ែសង្គម។សាខាធានារា៉ាប់ រង្សុ ែភាព

ខ លម្រតូវបានអនុ ម័

និ ង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ ជាបនា បនាទប់ ននខផនការ
ាតុ ភាព

តទដាយម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមព ុជា ទៅនលា ទ៊ី 5 ខែវិ ចឆិ

និ ង្ជំង្ឺរបស់ទបឡាជាតិ របបសនាិ សុែសង្គម ខ ល

កា ឆ្នាំ 2019 ។ ចាប់ លាី ទនេះម្រគប ណដប់ ទលើ បុ គគលិ ក

បានចប់ ទផាើ មម្របតិ បតាិ ការរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្នាំ

ខផន កសាធារណៈបុ គគលខ លកាំណត់ ទដាយបទ

បានពម្រង្ីកការធានារា៉ាប់ រង្ ល់ កមា ករនិ ទោជិ ត

បបញ្ា តាិននចាប់ ការងារ

រួ មទាាំង្បុ គគលិ កបទម្រមើ ការ

ចាំ នួន ២,១ ោននាក់ ទៅកន ុង្វិ ស័យឯកជនផល ូវការ

ទលើ អាកាស និ ង្ខ នសមុ ម្រទ។ ការ ឹ កជញ្ជ ូននិ ង្អន ក

កន ុង្ឆ្នាំ ២០២០។ការធានារា៉ាប់ រង្សម្រាប់ វិ ស័យសា

បាំ ទរើ កនុង្ផទ េះ;

ធារណៈម្រតូវបានដាក់ ឱ្យ ំ ទណើរការកន ុង្ឆ្នាំ

និ ង្ការងារទដាយែលួនឯង្

(មូ លដាាន

២០១៦

២០១៨

សា័ ម្រគចិ តា ) ។ ជាង្ទនេះទៅទទៀត ILO បានផា ល់ការប

និ ង្្ន ល់ កមា ករចាំ នួន ៤២៨ ៥៨២ នាក់ កន ុង្ឆ្នាំ

ណាុេះបណ្ត
ា ល ល់ រដាាភិ បាលសា៊ី ព៊ី ការតាមដាន និ ង្

២០២០។

វាយតនមល សម្រាប់ ការរាំពារសង្គមម្រសបតាមទរល
បញ្ញា ម្រម្រប
បឈមសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
ទៅកមព ុជា កុ ារជាង្៣ោននាក់ បានឈប់ ទរៀនទម្រចើ ន ទោង្តាមម្រកសួ ង្អប់ រាំកនុង្ឆ្នាំសិកា២០១៨-២០១៩
ជាង្ឆ្នាំមុន

ទដាយានរលកធាំ ៗចាំ នួនព៊ី រននការបិ ទ សិ សេ២១០០០០នាក់ បានសិ កាទៅកន ុង្សាោឯកជន

សាោទរៀនចប់ តាាំង្ព៊ី ខែម៊ី នា ឆ្នាំ២០២០ ទដាយសារ ចាំ នួន១២២២

ទបើ ទម្របៀបទធៀបទៅនឹ ង្សិ សេសាធារ

ជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ ការបាត់ បង្់ជាមធយម ជិ ត ណៈចាំ នួន៣.២ោននាក់ ។

ភាគទម្រចើ នននសាោឯក

១០% ននកុ ារខ លរាំពឹង្ថ្ន ការសិ កាទពញមួ យជី វិត ជនចាំ នួន១២២២ម្រតូវបានម្របមូ លផា ាំ ទុ ៅកន ុង្តាំ បន់ ទ៊ី
នឹ ង្មិ នម្រតឹ មខតបណ្ត
ា លឱ្យបាត់ បង្់ការសិ កាគួ រ
ឱ្យកត់ សាគល់ ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះទទ

8

ម្រកុង្

ានខតសិ សេ៣៥៥១១នាក់ ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះខ លរស់

ប៉ាុ ខនា បានទធែើ ឱ្យកុ ារជា ទៅកន ុង្តាំ បន់ ជនបទសិ កាទៅសាោឯកជន។ ពាក់ ក

ទម្រចើ នម្របឈមនឹ ង្ោនិ ភ័យននការទបាេះបង្់ការសិ កា

ណ្ត
ា លននសិ សេខ លអាចចូ លទរៀនតាមទអ ិចម្រតូ

ទាាំង្ម្រសុង្8។

និ ក

ឬទរៀនទដាយែលួនឯង្ទៅផទ េះចាំ ណ្តយទពលតិ ច

កមព ុជា៖សទង្ខបែល៊ីៗ សា៊ី ព៊ី សុវតាិ ភាពជាតិ ម្រត ប់ ទៅសាោទរៀន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ជាង្១០ទា៉ាង្កន ុង្មួ យសបាា ៍ ទ ើ មប៊ីសិកា ខ លទសាើ
នឹ ង្ម្របខ លពាក់ កណ្ត
ា លននទា៉ាង្ធមា តារបស់ពួ ក
ទគខ លកាំពុង្សិ កាទៅកន ុង្ថ្ននក់ ទរៀន។
ជំង្ឺរាតតាតទនេះក៏ បានជេះឥទធិ ពល ល់

ការវាយតនមល តម្រមូវការអប់ រាំបានរកទឃើ ញថ្ន

សិ សានុ សិសេខ លានពិ ការភាពកន ុង្ការទទួ លបាន បទម្រង្ៀនម្រតឹ មខត៣៩%

ម្រគូ

បានរាយការណ៍ថ្នានការ

ការអប់ រាំទសាើ ៗរន ទដាយសារកង្ែេះកមា វិធ៊ីជំនួយ និ ង្ស ទម្របើ ម្របាស់អុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្ ៣៤% ទម្របើ កុាំពយូទ័រ/ទលទបល
ាារៈបរិ កាខរទផេង្ៗទៅផទ េះ។

ត។

កុ ារខ លងាយរង្ទម្ររេះ និ ង្ែែេះខាតទម្រចើ នបាំ ផុត រួ ម វឌ្ឍនភាព ៏ សាំខាន់ ទលើ ទរលនទោបាយរាំម្រទអន កម្រក
ទាាំង្កុ ារមកព៊ី ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រក

ស គមន៍ ដាច់

ម្រសោល និ ង្

ទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ការរាំពារសង្គមគឺ សាិ តទៅទលើ
ទលបឿនយឺ ត ូ ចែយង្។

កុ ារពិ ការ គឺ ានោនិ ភ័យបាំ ផុតននការបាត់ បង្់ការ
សិ កាកន ុង្អាំ

ុង្ទពលបិ ទសាោទរៀន

ទ ើ យមិ នម្រត

ប់ ទៅថ្ននក់ ទរៀនវិ ញបនាទប់ ព៊ី ពួកទគទបើ កទ ើង្វិ ញ។

២.២.៤ ពិពិធករមនសដឋកិច្ច
សមិ ទធ ផលសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
ការរខកលមអ ម្រម្រប
កា
បព័ នធ ភសា ភា
ភារ
ុ រ

និ ង្
ង្កា
ការរទលើ កកមព ស់ កា
ការរ

រ ូ ត ល់ ឆ្នាំ២០៣០ ខ លជាជំោនវិ ជជានសម្រាប់

ឹ កជញ្
ញ្ជជ ន
ូ និ ង្
ង្ថ្ន
ថ្នម
មពល៖ បទង្កើនលវិ កា (ម្របខ ល

ជី វិតសតែ ធនធានមចឆ ជាតិ ធនធានធមា ជាតិ ននទទនល

៤៤.៤%) សម្រាប់ ការវិ និទោគសាធារណៈ ខ លជា

ទមគង្គ និ ង្ម្របជាជនរាប់ ោននាក់ ខ លពឹ ង្ខផអ កទលើ

ភាពវិ ជជានកន ុង្ការជំរុញការអភិ វឌ្ឍមូ លដាានទស ា

វា

កិ ចច។

សម្រាប់ ចិ ញ្ចឹ មជី វិតរបស់ពួ កទគ នឹ ង្បនា ម្របកបរបរ

កមច៊ី ក៏ម្រតូវបានទគវិ និទោគកន ុង្ការទលើ ក

កមព ស់ការអភិ វឌ្ឍទ ដាារចនាសមព័ នធសាធារណៈ
ូ ចជាការផគ ត់ផគ ង្់ទឹក

បណ្ត
ា ញអគគិ សន៊ី

ផល ូវលន ល់

.

ស គមន៍ ខ លពឹ ង្ខផអ កទលើ ទទនល ទមគង្គ

ចិ ញ្ចឹ មជី វិតបានយូ រ ជាជាង្ផ្ទលស់ទៅរស់ទៅតាំ បន់ លាី
និ ង្ផ្ទលស់បា ូរជី វភាពរបស់ពួ កទគ

ូ ចខ លពួ កទគ

សាពន ម្របព័ នធធារាសាស្រសា និ ង្ទផេង្ៗទទៀត។

បានទឃើ ញនាទពលកនល ង្មក

ជាមួ យនឹ ង្បទ

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា

ពិ ទសាធន៍ ននការសាង្សង្់ទាំនប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ។ រ ា បា

បានសទម្រមចពនារទពល

សាង្សង្់ទាំនប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ទៅតាម ង្ទទនល ទមគង្គ

លទែតា សទឹ ង្ខម្រតង្បានទទួ លយកសាំ ទណើរបស់ស

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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គមន៍ ខ លរង្ផលប៉ា េះពាល់ ទដាយទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី

ម្រពេះអាទិ តយ) ទ ើ មប៊ីផគត់ផគ ង្់តម្រមូវការកន ុង្ម្រសុក។ កន ុង្

ទសសានទម្រកាម២

រយៈទពលប៉ាុ នាានឆ្នាំចុង្ទម្រកាយទនេះ ទយើ ង្ទឃើ ញថ្នរ

ទ ើ មប៊ីបទង្កើតភូ មិ រ ា បាលខកបរ

ភូ មិ លិចទឹ ក (ភូ មិ កាលរាសចស់) ទ ើ យបាន

ដាាភិ បាលបានអនុ ម័តគទម្រាង្ថ្នមពលពនលឺ ម្រពេះ

ទ្លើ យតបទដាយផា ល់ទ ដាារចនាសមព័ នធរូបវនា ល់

អាទិ តយមួ យចាំ នួន ខ លគទម្រាង្ែលេះម្រតូវបានដាក់ ឱ្យ

ស គមន៍ មូលដាាន។

ំ ទណើរការរួ ចទ ើ យ ជាខផន កមួ យននកិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្

សូ មអបអរសាទរ ល់ គណៈកាាធិ ការជាតិ ទទនល ទម

ខម្របង្ទ ើ មប៊ីបទង្កើនផលិ តកមា ថ្នមពលព៊ី ម្របភពទនេះ

គង្គកមព ុជា (CNMC) ខ លបានទបើ កកខនល ង្បខនា ម

ឱ្យទលើ សព៊ី ៤០០ទមោគវា៉ាត់ កន ុង្ឆ្នាំ២០២៣។

ទទៀតទ ើ មប៊ីឱ្យអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្ស គមន៍

កន ុង្ម្រកបែ័ណឌននការធានានិ រនា រភាពបរិ សាាន និ ង្ការ

មូ លដាានចូ លរួ មកន ុង្ ំ ទណើរការពិ ទម្ររេះទោបល់

ទម្រតៀមលកខ ណៈបខម្រមបម្រមួលអាកាសធាតុ

ទរល

ទលើ ការអភិ វឌ្ឍន៍ អាង្ទទនល ទមគង្គ

នទោបាយសាំ ខាន់ ៗសម្រាប់ ន៊ី តិកាលទ៊ី ៦

គឺ បនា

ជាពិ ទសសទលើ

សាំ ទណើគទម្រាង្។

ការសាង្សង្់ទាំនប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី

ទលើ កទឹ កចិ តា និ ង្បទង្កើនការវិ និទោគទលើ ថ្នមពល

ទៅម្របទទសឡាវ

និ ង្ការពិ ទម្ររេះទោបល់ ជាមួ យ

សាអត និ ង្អាចទកើ តទ ើង្វិ ញ ជាពិ ទសសថ្នមពល

សង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្ស គមន៍ មូលដាានរួ មបញ្ច ូលទៅ

ពនលឺ ម្រពេះអាទិ តយខ លនឹ ង្កាត់ បនា យការផលិ ត

កន ុង្របាយការណ៍របស់ CNMC ទៅកាន់ សមភាគ៊ី

ថ្នមពលព៊ី ម្របភពមិ នសាអត

ទ ើ មប៊ីធានាសនាិ សុែ

ឡាវកន ុង្ម្រកបែ័ណឌននគណៈកមា ការទទនល ទមគង្គ។

ថ្នមពលរយៈទពលខវង្។

ទ ើ មប៊ីសទម្រមចបាននូ វ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លានទសចកា៊ី ទសាមនសេរ៊ី ក

ទរលនទោបាយទនេះ

រាយកន ុង្ការទបើ កចាំ

ម្របឹ កាអភិ វឌ្ឍន៍ ទដាយច៊ី រភាព

រកន ុង្ការចូ លរួ មកន ុង្ការ

ម្រកសួ ង្បរិ សាាន

និ ង្ម្រកុម

បានដាក់ ទចញនូ វ

ពិ ទម្ររេះទោបល់ ទាាំង្អស់ទនេះកន ុង្ម្រកបែ័ណឌននការ

សកមា ភាពអនុ វតា

អភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកបទដាយនិ រនា រភាពននអាង្ទទនល ទមគ

ទរលនទោបាយ និ ង្បទបបញ្ា តាិ ទ ើ មប៊ីបទង្កើនការ

ង្គ។

រួ មចាំ ខណកននថ្នមពលកទកើ តទ ើង្វិ ញចាំ ទពាេះ

សូ មអបអរសាទរចាំ ទពាេះរាជរដាាភិ បាលកមព ុជា

ថ្នមពលរួ មបញ្ច ូលរន

ខ លទផ្ទាតជាអាទិ ភាពទលើ ការបទង្កើនការផលិ ត

របស់កមព ុជា។

ូ ចជាការពម្រង្ឹង្

និ ង្ខកលមអ

និ ង្ម្របសិ ទធ ភាពថ្នមពល

ថ្នមពលសាអត និ ង្កទកើ តទ ើង្វិ ញ (ថ្នមពលពនលឺ
បញ្ញា ម្រម្រប
បឈមសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ
តាមរយៈបទពិ ទសាធន៍ កនុង្ការចូ លរួ មកន ុង្ ំ ទណើរការ

ការបងាាញព័ ត៌ានសា៊ី ព៊ី ការអភិ វឌ្ឍន៍ អាង្ទទនល ទមគង្គ

ពិ ទម្ររេះទោបល់ ទលើ សាំ ទណើគទម្រាង្វារ៊ី អគគិ សន៊ី ទៅ

ទៅានកម្រមិ តទៅទ ើយ ឧ. ព័ ត៌ានផលប៉ា េះពាល់ ទលើ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ម្របទទសឡាវ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានរកទឃើ ញថ្ន មចឆ ជាតិ តាំ បន់ ទទនល ទមគង្គលិចទឹ កកន ុង្រ ូ វវសា

ការវាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាាន្ល ង្ខ នទដាយ
ាចស់គទម្រាង្ានព័ ត៌ានមិ នទពញទលញ

លាប់

ី

ជាពិ ទសសរបាយការណ៍ម្រតួតពិ និតយរួ មសា៊ី ព៊ី

មិ នម្រតឹ ម ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានទម្រកាយម្របតិ បតាិ ការរបស់ ទាំ នប់

ម្រតូវ និ ង្មិ នម្រគប់ ម្ររន់ ខ លអាចឱ្យអន កចូ លរួ មផា ល់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ។ល។
គាំ និតជាក់ ោក់ ទដាយការចូ លរួ មម្របកបទដាយអតា
ន័ យទៅកន ុង្ ំ ទណើរការពិ ទម្ររេះទោបល់ ។
ទាំ នង្ជាមិ នានការទបើ កចាំ

រសម្រាប់ ការចូ លរួ មព៊ី

ម្រកសួ ង្បរិ សាាន

ទាំ នង្ជាមិ នានយនា ការ

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្ស គមន៍ មូលដាានកន ុង្ការ ឧបករណ៍ជាក់ ោក់
ម្រតួតពិ និតយផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានទទបនាទប់ ព៊ី ការ

និ ង្

ទ ើ មប៊ីតាមដានផលប៉ា េះពាល់

សង្គម និ ង្បរិ សាានននទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ទនាេះទទ។

អភិ វឌ្ឍទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ឧ. ការចូ លរួ មកន ង្
ុ ការម្រតួត
ពិ និតយផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានននទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ន
សា ុ ង្។

២.៤.៥ ការអភិវឌ្ឍម្បកបនោយច្ីរភាព ្ិងបរិយាប័្ ន

ខាន
ន់ៗ
សមិ ទធ ផលសាំ ខា

យកសិ កមា (៥៧%) ។ កសិ ករាននិ នានការលអ កន ុង្ការ

ការ
ង្អ
អភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ ជនបទ
ការទលើ កកមព ស់ វិ ស័ យកសិ កមា និ ង្

ទម្របើ ម្របាស់ឧបករណ៍កសិ កមា ទាំទនើ បទ ើ មប៊ីបទង្កើន

៖ការអនុ វតា របស់កសិ ករទលើ បទចច ក ទទសកសិ កមា

ផលិ តកមា របស់ពួ កទគ។ ការយល់ ឹ ង្របស់កសិ ករ

និ ង្ការនចន ម្របឌ្ិ ត (ការទម្របើ ម្របាស់ជី ទដាយខផអ កទលើ

ទលើ ការទម្របើ ម្របាស់ជី

និ ង្ថ្ននាំសាលប់ សតែ លអិ តាន

ា៉ាសុ៊ី ន)ទសទើ រខត(៩៣.៦%) បានបាំ ទពញតាមទរល

និ នានការទកើ នទ ើង្។

ទនទឹ មនឹ ង្ទនេះ

ទៅកន ុង្ឆ្នាំ២០១៩(ឬបានទម្ររង្ទុ ក៥%

បទចច កទទសទាំ នង្ជាទកើ នទ ើង្កន ុង្ចាំ ទណ្តមស

៤.៤%

ទធៀបនឹ ង្

ទធៀបនឹ ង្សូ ចនាករទរលទៅខផនការ

អភិ វឌ្ឍន៍ វិស័យកសិ កមា ។ កន ុង្្ាសទ៊ី មួ យននឆ្នាំ
២០២០

ានកសិ ករម្របាណជា៦៣%បានអនុ វតា

ចាំ ទណេះ ឹ ង្

គមន៍ កសិ ករ។ កសិ ករម្រតូវបានប៉ា េះពាល់ នឹ ង្ការដាាំ
ុ េះ ំ ណ្តាំរបស់ពួ កទគខ លធន់ នឹ ង្ការខម្របម្របួល
អាកាសធាតុ ។

បទចច កទទសកសិ កមា និ ង្ការនចន ម្របឌ្ិ តខ លទលើ ស

រាជរដាាភិ បាលបានសាង្សង្់ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ខានត

ព៊ី សូចនាករទរលទៅននខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ វិស័

ធាំ និ ង្មធយម ជាមួ យនឹ ង្កមច៊ី និ ង្ជំនួយឥតសាំ ណង្ព៊ី

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ ។ ក៏ ានម្របព័ នធធារាសាស្រសា ខ លម្រតូវ

ម្រពមទម្រពៀង្រ ា -ស គមន៍ ទ ើ មប៊ីម្រគប់ ម្រគង្នម្រពទឈើ

បានសាង្សង្់ទ ើង្ទដាយានការជួ យទម្រជាមខម្រជង្

ស គមន៍ /តាំ បន់ ការពារស គមន៍

និ ង្ស ការព៊ី ម្រកុម ុ នចិ នផង្ខ រ។ ចាំ ណុចវិ ជជាន

ឆ្នាំ)។រាជរដាាភិ បាលបានែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្បទង្កើត និ ង្

មួ យគឺ ថ្ន

ពម្រង្ីកនម្រពស គមន៍ /តាំ បន់ ការពារ

ទរលនទោបាយរបស់រដាាភិ បាលបាន

(អាណតាិ ១៥
ទ ើ មប៊ីកាត់

ចូ លជាធរាន ទ ើ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍ បានទបា ជាាចិ តា

បនា យការកាប់ បាំ ផ្ទលញនម្រពទឈើ ។ ស គមន៍ ចូលរួ ម

កន ុង្ការទលើ កកមព ស់ការ

ការពារ

អភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាព

ជាពិ ទសសកន ុង្ការ

(ទ ើ រលាតជាម្របចាំ) ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការ

កាប់ បាំ ផ្ទលញនម្រពទឈើ ។ជំទនឿខ លបានកាំណត់ ោ៉ាង្

ម្រគប់ ម្រគង្ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ។ានគទម្រាង្ជាទម្រចើ ន

ចាស់នននម្រពទឈើ ស គមន៍ នឹង្នាាំទៅរកការអភិ

ខ លវិ និទោគទលើ វិ ស័យកសិ កមា ។

រកេនម្រពទឈើ ៏ លអ

ផលិ តកមា

ទ ើ យវាចាស់ណ្តស់កន ុង្ការ

កសិ កមា ានការទកើ នទ ើង្ ជាពិ ទសសផលិ តផល

ទមើ លទឃើ ញព៊ី វឌ្ឍនភាពទលើ វាទៅកន ុង្កម្រមិ តស

សរ៊ី រាង្គ។អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លក៏ ទមើ លទឃើ ញថ្នាន

គមន៍ ។ ទគទមើ លទឃើ ញថ្ន កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការ

ការទកើ នទ ើង្គួ រឱ្យកត់ សាគល់ ននការនាាំទចញកសិ

រវាង្អាជាាធរ មស្រនា៊ី ជំនាញ និ ង្ស គមន៍ បានទធែើ

ផលម្រសបជាមួ យនឹ ង្រយការណ៍របស់ MAFF ខ ល

សកមា ភាពលាតនម្រពទឈើ និ ង្អនា រាគមន៍ បទទលាើ ស

បងាាញថ្នម្របទទសទនេះបាននាាំទចញកសិ ផលទផេង្ៗ

នម្រពទឈើ ទៅតាំ បន់ មួ យចាំ នួន។ អាជាាធរទធែើ សា រ

រនទៅកាន់ ម្របទទសចាំ នួន៥៦ជាពិ ទសសម្រសូវអង្ករ

ណកមា ខផនការសកមា ភាពស គមន៍ ទដាយម្របុង្

(របាយការណ៍ម្របចាំឆ្នាំ២០១៩

ម្របយ័ តន ទៅកន ុង្ខផនការវិ និទោគឃុ ាំ សងាកត់

របស់

MAFF)។

បរិ ាណផលិ តផលកសិ កមា ខ លបាននាាំទចញាន
ល់ ទៅ៦.៩ោនទតាន ទលើ សព៊ី ទរលទៅរបស់សូ

(CIP)

ទ ើ យបានអទញ្ជើ ញតាំ ណ្តង្ស គមន៍ មកកិ ចចម្របជុ ំ
ម្របចាំខែរបស់ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ សងាកត់

(CC)

ទ ើ មប៊ី

ចនាករ ៥,៨៧ ោនទតានកន ុង្ឆ្នាំ ២០១៩ (១.០៣

ទដាេះម្រសាយបញ្ញា និ ង្តម្រមូវការរបស់ពួ កទគ។ ការ

ោនទតាន ឬទសាើ នឹ ង្ ១៨%)។ ទៅកន ុង្ឆ្នាំ ២០២០

ទផទ រសិ ទធិ និ ង្ទាំ នួលែុសម្រតូវម្រគប់ ម្រគង្ព៊ី ថ្ននក់ ជាតិ មក

ម្របទទសទនេះផលិ តបាន

ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ សងាកត់

៣២.៦៩

ផលិ តផលកសិ កមា ទផេង្ៗរន

ោនទតាននន
ឬទសាើ នឹ ង្

ទ ើ មប៊ីអភិ វឌ្ឍន៍ មូលដាាន

ខ លជាឱ្កាស ៏ លអសម្រាប់ ការខបង្ខចកលវិ កា

១០៣,៨៤% ននទរលទៅកន ុង្ឆ្នាំ ២០២០ (៣១,៤៨

ទ ើ មប៊ីម្រគប់ ម្រគង្ធនធានធមា ជាតិ ។

ោនទតាន)។

វាជាការកត់ សាគល់ ៏ ានតនមល ខ លន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

ូ ទចន េះានម្របខ ល១.២១ោនទតាន

ទម្រចើ នជាង្សូ ចនាករទរលទៅ។

ានការយកចិ តា ទុ កដាក់ កន ុង្ការរាំម្រទគាំ និតផា ួចទផាើ

ការរម្រម្រគ
គប់ ម្រម្រគ
គង្
ង្ម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យនិ រនា រភា
ភាព
ពននធនធា
ធាន
នធមា
កា

មស គមន៍ សា៊ីព៊ី ការការពារធនធានធមា ជាតិ ។ វិ ស័

ជាត
ជា
តិ និ ង្
ង្វវបបធម៌ ៖ រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា ពទនល ឿនកិ ចច

យឯកជនផា ល់ធនធាន ល់ ស គមន៍ សម្រាប់ ការ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 65

ការពារនម្រពទឈើ

និ ង្បទង្កើតទ៊ី ផារសម្រាប់

ផេពែ ផាយោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយអាំ ព៊ីបញ្ញាការម្រគប់ ម្រគង្

ផលិ តផលនម្រពទឈើ មិនខមនទឈើ ។ នម្រពស គមន៍

កាកសាំ ណល់ តាមកខនល ង្ខ លានជាក់ ខសា ង្

មួ យចាំ នួន

ម្រកសួ ង្អប់ រាំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា និ ង្ម្រកសួ ង្បរិ សាាន

(CF)/តាំ បន់ ការពារស គមន៍

(CPA)

។

ានម្របាក់ ចាំ ណូលព៊ី តាំបន់ ទទសចរណ៍ធមា ជាតិ

បានរួ មរនបទង្កើត និ ង្ពម្រង្ីកសាោទរៀនខ លមិ នប៉ា េះ

សម្រាប់ ខផនការការពារនម្រពទឈើ ។ CF/CPAs អាច

ពាល់ ល់ បរិ សាាន ទ ើ មប៊ីបងាាញព៊ី ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីប

នរអងាគសម្របាក់ តាមរយៈការនរអងាគសម្របាក់

ម្រកុម

រិ សាានកន ុង្ចាំ ទណ្តមកុ ារទៅសាោ។ ានការរ៊ី កចាំ

សនេាំ និ ង្ម្របាក់ ចាំ ណូលទផេង្ទទៀត (ចាំ ការរួ មរន។

ទរើ នគួ រឱ្យកត់ សាគល់ ទលើ ការបណាុេះកូ នទឈើ ទៅកន ុង្

ល។)។ ស គមន៍ បទង្កើនចាំ ទណេះ ឹ ង្ និ ង្សមតា ភាព

ថ្ននលបណាុេះកូ នទឈើ

កន ុង្ការ ឹ កនាាំ និ ង្សរទសរសាំ ទណើគទម្រាង្ ទ ើ មប៊ីនរ

ចយពាណិជជ កមា ទៅកន ុង្ស គមន៍ ។

អងាគសលវិ កាព៊ី ម្របភពទផេង្ៗ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទសកមា ភាព

ចាំ នួនម្រគួសារខ លបានទម្របើ ម្របាស់ថ្នមពលពនលឺ ម្រពេះ

ការងារ។

អាទិ តយាននិ នានការទកើ នទ ើង្

ការចូ លរួ មរបស់ស្រសា៊ី កន ុង្ការការពារនម្រព

និ ង្ផទ េះទ ើ មប៊ីផាល់ការខចក

ែណៈខ លទ៊ី ផារ

ទឈើ (ស្រសា៊ី ទៅកន ុង្គណៈកាាធិ ការស គមន៍ និ ង្

ថ្នមពលពនលឺ ម្រពេះអាទិ តយក៏ ម្រតូវបានទលើ កទឹ កចិ តា

ម្រកុមតូ ច/ការសនេាំផលិ តកមា ) កាំពុង្ទកើ នទ ើង្។

ទដាយរាជរដាាភិ បាលកមព ុជាផង្ខ រ។ យនា ការកាត់

ការរធា
ធានា
នាន
នូវនិ រនា រភា
ភាព
ពបរិ សាា ន
កា

និ ង្
ង្កា
ការរទ្លើ យតបជា

បនា យទម្ររេះម នា រាយ និ ង្ខចករាំខលកព័ ត៌ានអាំ ព៊ី

មុ នចាំ ទពា
ពាេះេះកា
ការរខម្រម្រប
បម្រម្រប
បល
ួ អា
អាកា
កាស
សធា
ធាត
តុ៖ ម្រកសួ ង្បរិ សាា

ការទម្រតៀមទរៀបចាំ ទម្ររេះម នា រាយ ម្រតូវបានដាក់ ឱ្យ

នពម្រង្ីកតាំ បន់ ការពារបរិ សាាន
សម្រាប់ លក់ កាបូ ន។

ខ លានតាំ បន់ នម្រព

ំ ទណើរការទាាំង្ថ្ននក់ ជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។

កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទ ើ មប៊ី
បញ្ញា ម្រម្រប
បឈមសាំ ខា
ខាន
ន់ៗ

វិ ស័ យកសិ កមា ៖
•

គទម្រាង្ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ភាគទម្រចើ នខ លសាង្សង្់ទម្រកាមជំនួយ

ឬកមច៊ី មិនទាន់ បានបញ្ច ប់ទទ។

ទិ ា ភាពននការម្រគប់ ម្រគង្ននភាពធន់ នឹ ង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ មិ នម្រតូវបានម្របកាសជាម្របព័ នធទទ។
ានការែែេះខាតការកាំណត់ អាទិ ភាពចាស់ោស់ននការអភិ វឌ្ឍន៍ ម្របភពទឹ ក
ម្របកបទដាយម្របសិ ទធ ភាពចាំ ទពាេះអាទិ ភាពកសិ កមា ។

ទ ើ មប៊ីទធែើ ការទ្លើ យតប

តួ នាទ៊ី សម្រមបសម្រមួលទៅថ្ននក់ ជាតិ

និ ង្ថ្ននក់

ទម្រកាមជាតិ ក៏ ម្រតូវបានទគទមើ លទឃើ ញថ្នមិ នសូ វានម្របសិ ទធ ភាពកន ុង្ការបទង្កើនការទម្របើ ម្របាស់ទឹ ក
សម្រាប់ ផលិ តកមា កសិ កមា ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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•

ផលិ តភាពកន ុង្កសិ កមា និ ង្ការចិ ញ្ចឹ មសតែ ការម្រសាវម្រជាវទលើ បទចច កវិ ទា និ ង្បទចច កទទសកសិ កមា
និ ង្ការសម្រមបែលួនរបស់កសិ ករទៅនឹ ង្ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ ានកម្រមិ ត។

ម្របព័ នធធារាសាស្រសា

កសិ កមា (ម្របឡាយទឹ កសែ័ យម្របវតាិ ) មិ នទាន់ ម្រគប ណាប់ ទលើ នផទ ី ដាាំ ុ េះធាំ ទូោយទៅទ ើយ។ កសិ ករ
ខតង្ម្របឈមនឹ ង្ការធាលក់ ចុ េះតនមល បនាទប់ ព៊ី ម្របមូ លផលកសិ ផលរបស់ែលួន។

ការនាាំចូលនិ ង្នាាំទចញ

សតែ ែុសចាប់ ទៅខតទកើ តាន។
ការរម្រម្រគ
កា
គប់ ម្រម្រគ
គង្ ី ៖
ទទាេះប៊ី ជារដាាភិ បាលបានផា ល់ ការចុ េះបញ្ជ៊ី ី សមូ
ទដាយ ប៉ាុ ខនា ការអនុ វតា ការម្រគប់ ម្រគង្ ី សមូ

ភាពស គមន៍ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ចចាំ នួន៣៣ស គមន៍ ក៏

ភាពរបស់ស គមន៍ ោក់ ូ ចជាមិ នានលទធ ផលលអ និ ង្ាន

ម្របសិ ទធ ភាពទនាេះទទ។ មូ លទ តុ ចមបង្ៗរួ មាន:
•

ការទស្រនាទន និ ង្ការទស្រនាទនយក ី ស គមន៍ ទដាយអន កខាង្ទម្រៅ និ ង្សាជិ កស គមន៍ មួយចាំ នួនតូ ច។

•

សមតា ភាពរបស់សាជិ កគណៈកាាធិ ការម្រគប់ ម្រគង្ និ ង្សាជិ កស គមន៍ ។

•

សាជិ កននគណៈកាាធិ ការម្រគប់ ម្រគង្ផ្ទលស់បា ូរជាញឹកញាប់

ទ ើ យពួ កទគមិ នយល់ ព៊ី លកខ នាិកៈនផទ កនុង្

របស់ស គមន៍ សិ ទធិ និ ង្ចាប់ ពាក់ ព័ នធ។
•

ែែេះការរាំម្រទព៊ី ម្រកុមម្របឹ កាឃុ ាំ /សងាកត់ និ ង្អន កពាក់ ព័ នធកនុង្ការទរៀបចាំ និ ង្លវិ កាសម្រាប់ ការអនុ វតា ខផនការ
អភិ វឌ្ឍន៍ ស គមន៍ ។

អន កខាង្ទម្រៅពាោមបញ្ច ុេះបញ្ច ូលសាជិ កស គមន៍ ជនជាតិ ទ ើ ម

ម្រកសួ ង្បរិ សាានបានទចញអនុ ម្រកឹ តយ

ភាគតិ ចឱ្យទទួ លយកការចុ េះបញ្ជ៊ី ី ឯកជនព៊ី អាជាាធរមូ លដាានមួ យ

ទលែ

ចាំ នួននឹ ង្រារាាំង្
ំ ទណើរការចុ េះបញ្ជ៊ី ី សមូ

០៧

ខ លប៉ា េះពាល់ ល់ ី សមូ

ភាពខ លបានទទួ លប័ ណាកមា សិទធិ
ភាពស គមន៍ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច

(CLT).

រួ ចទ ើ យ

ទ ើ យស គមន៍ ជនជាតិ

ទ ើ មភាគតិ ចកាំពុង្ម្របឈមនឹ ង្ការ
គាំ រាមកាំខ ង្ព៊ី មស្រនា៊ី បរិ សាាន។

កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការកន ុង្ភាពជាន គូ រវាង្រាជរដាាភិ បាល

អង្គការ ការអនុ វតា ចាប់ មិ នានម្របសិ ទធ ភាពទទ

សង្គមសុ៊ី វិ ល និ ង្សាាប័ នពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀត ទាំ នង្ជាមិ នានម្របសិ ទធ

ទ ើ យបញ្ញាទនេះអនុ ញ្ញាតឲ្យអន កាន

ភាពទនាេះទទ។

អាំ ណ្តច ឃុ បឃិ តរនយកលុ យបាំ ផ្ទលញ
នម្រពទឈើ និង្ទស្រនាទនយក ី នម្រព។
គមន៍

ស

និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លទទួ ល

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ការគាំ រាមកាំខ ង្ព៊ី អនកកាន់ អាំ ណ្តច
ទពាលគឺ ម្រកុមនម្រព ង្់ខ លអាជាា
ធរោមឃាត់ មិ នឱ្យការពារនម្រព ង្់។
ទៅខតានការកាប់ ទឈើ ែុសចាប់ និ ង្
ការទស្រនាទនយក ី នម្រពស គមន៍ ទធែើ
ឱ្យបាត់ បង្់ ី នម្រពស គមន៍ និ ង្រាាំង្សទ េះ
ល់ ំ ទណើរការចុ េះបញ្ជ៊ី ី នម្រពស គម
ន៍ ។
បញ្ញា បា
បាត
ត់បង្
ង្់់នម្រម្រព
ពទកា
កាង្
ង្កា
កាង្
ង្តា
តាម
មទ្ន រ៖
ការបាត់ បង្់នម្រពទកាង្កាង្ទដាយសារសកមា ភាពសាំ ខាន់ ៗចាំ នួន ៤រួ មាន៖
•

ការទស្រនាទនយក ី ែុសចាប់

•

សាំ ណង្់អនាធិ បទតយយ

•

សមបទាន ី ខ លផា ល់ទៅឱ្យម្រកុម ុ នអភិ វឌ្ឍន៍ ទ្ន រ

•

ការកាប់ ទ ើ មទកាង្កាង្សម្រាប់ ទម្របើ ម្របាស់កន ុង្ផទ េះ ការសាង្សង្់ ឬ ុ តធយូង្។ សកមា ភាពទាាំង្ទនេះបានប៉ា េះ
ពាល់ ល់ សង្គម និ ង្បរិ សាាន ូ ចជាការបាត់ បង្់ទ៊ីជម្រមកម្រត៊ី កាាម និ ង្ជី វចម្រមុេះទផេង្ៗទទៀត ការបាត់ បង្់
ម្របព័ នធទអកូ

ូសុ៊ី និ ង្តុ លយភាពសមុ ម្រទ បណ្ត
ា លឱ្យានការបាក់ ី បាត់ បង្់របាាំង្ែយល់ ខ លអាចនាាំឱ្យាន

ទម្ររេះម នា រាយធមា ជាតិ

និ ង្ប៉ា េះពាល់ ល់ ជី វភាពរស់ទៅ

និ ង្បទង្កើតម្របាក់ ចាំ ណូលរបស់ម្របជាពលរ ា

ខ លម្របកបរបរទនសាទ និ ង្ទទសចរណ៍ធមា ជាតិ ។
បញ្ញា ី ធ៊ីល ៖
ការចក់ ី ទធែើ ទ ើង្វិ ញអាចទកើ តានទៅទលើ ី សាធារណៈរបស់រ ា

បញ្ញាម្របឈម និ ង្សនាិ
និ ង្ទលើ ី

សុ ែ ី ធ៊ីល ៖

ទនសាទស គមន៍ ។ មូ លទ តុ ចមបង្ព៊ី រខ លនាាំឲ្យានទឹ កជំនន់ គឺ ការយក ី មក

• ទ៊ី ១ ការចុ េះទ្ាេះ៖

វិ ញទដាយបុ គគលឯកជនទ ើ មប៊ីកាន់ កាប់ ី

(i) ការចុ េះបញ្ជ៊ី ី សាធារ

និ ង្ការចក់ ី ម្រកុម ុ នទ ើ មប៊ីអភិ វឌ្ឍតាំ បន់ ទស ា កិចចពិ ទសស។ការរអិ លបាក់ ី ទនេះ

ណៈរបស់រ ា (ii) ការ

បានបង្កឱ្យានការបាំ ពុលទឹ ក ការបាត់ បង្់ជីវចម្រមុេះកន ុង្សមុ ម្រទ ការរាំញ័រ

ចុ េះបញ្ជ៊ី ី សមូ

ឬសាំ ទ ង្រាំខាន និ ង្ប៉ា េះពាល់ ល់ ការរស់ទៅរបស់

និ ង្ (iii) ការចុ េះបញ្ជ៊ី ី

ភាព

ម្របជាពលរ ា ម្រក៊ី ម្រក ខ លម្របកបរបរទនសាទទឹ ករាក់ ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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លាំ ទៅដាាន ី ខម្រសចាំ កា
រ។
• ទ៊ី ព៊ី រ ការកត់ ម្រតាសិ ទធិ
ម្រសបចាប់

(ជនជាតិ

ទ ើ មភាគតិ ច)

និ ង្

សាំ ណង្់មិនម្របម្រកត៊ី ។
បញ្ញាម្របឈមសុ វតាិ
ភាពលាំ ទៅដាាន

ការ

ពនារទពលកន ង្
ុ ការផា
ល់ ំ ទណ្តេះម្រសាយ
សាំ ណង្់បទណ្ត
ា េះ
អាសនន និ ង្ការចុ េះបញ្ជ៊ី
ី ធ៊ីល ទៅកន ុង្ម្រកុង្។
ទាំ នួ លែុសម្រម្រត
តវូ សង្
ង្គគមសា
សាជ
ជីវកមា ៖
ការវាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានទពញទលញម្រសបតាមសា ង្់ដារបទចច កទទស

និ ង្ចាប់

និ ង្ការពិ ទម្ររេះ

ទោបល់ ទពញទលញជាមួ យស គមន៍ មូលដាាន និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតខ លមិ នទាន់ ម្រតូវបានទរៀបចាំ និ ង្
ទដាេះម្រសាយផលប៉ា េះពាល់ ជាមុ នបានម្រតឹ មម្រតូវ

មុ នទពលម្រកុម ុ នអនុ វតា គទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ របស់ែលួន។

ឧទា រណ៍៖ ី សមបទានតាំ បន់ ទស ា កិចចពិ ទសស គទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទរាង្ចម្រកថ្នមពលធយូង្លា តាមទ្ន រសមុ ម្រទ
សមបទាន ី ទស ា កិចចកន ុង្តាំ បន់ ការពារធនធានធមា ជាតិ ឬតាំ បន់ នម្រពស គមន៍ បានប៉ា េះពាល់ ល់ វិ វាទ ី ធ៊ីល ប៉ា េះ
ពាល់ ធនធានធមា ជាតិ ជី វចម្រមុេះ និ ង្បាំ ពុលបរិ សាាន ទដាយសារម្រកុម ុ នែែេះការទទួ លែុសម្រតូវ។ កន ុង្ការទរៀបចាំ
ការវាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាាន និ ង្សង្គម ម្រសបតាមចាប់ និ ង្បទបបញ្ា តាិ ទ ើ មប៊ីធានាគុ ណភាព និ ង្អាច
ទរៀបចាំ ខផនការយុ ទធ សាស្រសា កាត់ បនា យ

ឬវិ ធានការកាត់ បនា យកន ុង្ ំ ទណើរការអនុ វតា គទម្រាង្របស់ពួ កទគ។

ផលប៉ា េះពាល់ ល់ បរិ សាាន និ ង្សង្គម ទដាយសារការទម្របើ ម្របាស់សារធាតុ គ៊ី ម៊ី ការបាំ ពុលទឹ ក ការអភិ វឌ្ឍន៍ មិនលអ
ននកាកសាំ ណល់ របស់អន កអភិ វឌ្ឍន៍ បណ្ត
ា លឱ្យប៉ា េះពាល់ ល់ សុ ែភាពមនុ សេ សតែ និ ង្ែូចខាត ល់ ទិ នន ផល
ម្រសូវ និ ង្ ំ ណ្តាំបខនល ។ ជាមួ យរនទនេះ ម្រកុម ុ នមួ យចាំ នួនបានទម្របើ យុទធ សាស្រសា បិ ទទាំ នាក់ ទាំ នង្រវាង្មនុ សេ និ ង្
មនុ សេទម្រៅផទ េះ ខ លប៉ា េះពាល់ ល់ អាជី វកមា ម្របចាំនលា និ ង្ទាំ នាក់ ទាំ នង្សង្គម ែណៈម្រកុម ុ នែលេះទម្របើ ទម្រគឿង្ចម្រក
ឈូ សឆ្យរុ េះទរើ ផទេះ រុ េះទរើ ផទេះ និ ង្បទណាញម្របជាពលរ ា ទចញ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ានយនា ការជាទម្រចើ នកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ វាទ ី ធ៊ីល ប៉ាុ ខនា មិនទាន់ ានម្របសិ ទធ ភាពែពស់ ការតាាំង្ទ៊ី លាំ ទៅរបស់
កន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ វាទ ី ធ៊ីល ម្រទង្់ម្រទាយធាំ

ូ ចជាករណ៊ីម្រកុម ុ ន

Union ស គមន៍ ម្រក៊ី ម្រកទៅ

Development Group Co., Ltd ទៅទែតា ទកាេះកុ ង្ អាកាសោនដាានអនា រជាតិ

តាំ បន់ ខ លមិ នានស

ភន ាំ ទពញលាី

ណ្ត
ា ប់ ធានប់ ៖ ស គមន៍

ពាង្ និ ង្ OCIC ទដាយសារែែេះការរាំម្រទព៊ី ម្រគប់ ភាគ៊ី រ ា ម្រកុម ុ ន និ ង្ស

គមន៍ និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល។ បញ្ញាសាំ ណង្ផលប៉ា េះពាល់ គទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្ ម្រក៊ី ម្រកភាគទម្រចើ នខ ល
ការអភិ វឌ្ឍតាំ បន់ តាាំង្ទ៊ី លាំ ទៅលាី មិ នានភាពម្របទសើ រទ ើង្ទទ។

តាាំង្លាំ ទៅកន ុង្តាំ បន់
រានសណ្ត
ា ប់ ធានប់
ម្របឈមនឹ ង្សុ វតាិ ភាព
ី ធ៊ីល

និ ង្លាំ ទៅដាាន

សនាិ សុែ សុ ែភាព អនា
ម័ យ(បរិ សាានកែែក់
ទឹ កជំនន់ ) ែែេះការអប់ រាំ
ែែេះទ ដាារចនាសមព័ នធ
ផល ូវលន ល់ កន ុង្ស គមន៍
ែែេះជំនាញវិ ជាជជី វៈ និ ង្ជី
វភាពរស់ទៅការ
ចាំ ណ្តយែពស់អគគិ សន៊ី ទឹ កសាអតទដាយសារ
ការតភាជប់ ព៊ី បុគគលឯក
ជនែណៈខ លស
គមន៍ ម្រក៊ី ម្រកមួ យចាំ នួន
មិ នទាន់ បានទធែើ
បចច ុបបនន ភាព

ទ ើ មប៊ី

សិ កាលមអិ តអាំ ព៊ីម្របជា
សាស្រសា
ភូ មិ សាស្រសា

ទ៊ី តាាំង្
និ ង្តម្រមូវ

ការរបស់ពួ កទគ ទ ើ មប៊ី

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទរៀបចាំ ខផនការទដាេះ
ម្រសាយម្របកបទដាយ
ម្របសិ ទធ ភាព។

ករណ៊ី សិ កាសា៊ី ព៊ី កា
ការរម្រម្រគ
គប់ ម្រម្រគ
គង្ ី ធ៊ីល
ការយក ី មកវិ ញអាចទកើ តានទៅទលើ ី សាធារណៈរបស់រ ា
ចមបង្ព៊ី រខ លនាាំឲ្យានទឹ កជំនន់

និ ង្ទលើ ី ស គមន៍ ទនសាទ។

មូ លទ តុ

គឺ ការយក ី មកវិ ញទដាយបុ គគលឯកជនទ ើ មប៊ីកាន់ កាប់ ី ; និ ង្ការចក់ ី

ម្រកុម ុ នទ ើ មប៊ីអភិ វឌ្ឍតាំ បន់ ទស ា កិចចពិ ទសស។

ការរអិ លបាក់ ី បានបង្កផលប៉ា េះពាល់ ូ ចជាការបាំ ពុលទឹ ក

ការបាត់ បង្់ជីវចម្រមុេះកន ុង្សមុ ម្រទ ការរាំញ័រ ឬការបាំ ពុលទដាយសាំ ទ ង្ និ ង្ប៉ា េះពាល់ ល់ ការរស់ទៅរបស់ម្របជា
ពលរ ា ម្រក៊ី ម្រកខ លម្របកបរបរទនសាទទឹ ករាក់ ។
ម្រកុម ុ ន GB កាន់ កាប់ ី អភិ វឌ្ឍន៍ ២០០ ិ កតា។ ម្រកុម ុ នបានចក់ ី ចូលកន ុង្ទឹ កខ លជាខ ន ី ស គមន៍
ទនសាទខកបលាី ភូ មិ ខកបលាី ឃុ ាំ បឹង្ទូ ក ម្រសុកទឹ កឈូ ទែតា កាំពត ែណៈម្រកុម ុ នបា៉ាបា៉ាផ្ទតចក់ ី រាល់ នលា ចូ លទឹ ក
ី ស គមន៍ ទនសាទ ឆ្ង្ ន ភូ មិ ទបាន ឃុ ាំ ខម្រពកទតានត ម្រសុកទឹ កឈូ ទែតា កាំពត។ ទលើ សព៊ី ទនេះ ម្រកុម ុ ន
Ginger Co., Ltd ាននផទ ី អភិ វឌ្ឍន៍ សរុ ប ៦៣២

ិ កតា (១៩២

ិ កតា ទៅភូ មិ ខម្រពកទតានត និ ង្ ៤៤០

ិ កតា

ទៅភូ មិ ម្រតពាាំង្រទៅ) ឃុ ាំ ខម្រពកទតានត ម្រសុកទឹ កឈូ ទែតា កាំពត។
ទដាយខ កម្រកុម ុ ន Umny Development Public Co., Ltd. ាននផទ ី ទាំ ាំ ៣៩១០ ិ កតា ប៉ា េះពាល់ ី ស
គមន៍ ទនសាទ៤០០ ិ កតា កន ុង្ភូ មិ កាំពង្់ខក ភូ មិ ម្រតពាាំង្សខង្ក ឃុ ាំ ម្រតពាាំង្សខង្ក និ ង្ស គមន៍ កាំពង្់សាមគគ៊ី ភូ មិ
កាំពង្់ទតានត ឃុ ាំ កូនសតែ ម្រសុកទឹ កឈូ ទែតា កាំពត និ ង្ស គមន៍ ទនសាទ-អូ រម្រកសារ កន ុង្ភូ មិ អូរម្រកសារ សងាកត់
អូ រម្រកសារ ម្រកុង្ខកប ទែតា ខកប ស គមន៍ ទនសាទកាំពង្់ម្រតឡាច-ស គមន៍ ទនសាទភូ មិ លាី សងាកត់ នម្រពធាំ ម្រកុង្
ខកប ទែតា ខកប។ ែណៈនាយឧតា មទសន៊ី យ៍

ូ ោប់ បានចក់ ី ចូលស គមន៍ ទនសាទតាំ បន់ ទ្ន រទម្រជាយ

សាែយ ម្របាណ ៣ ិ កតា សាិ តកន ុង្ភូ មិ ទម្រជាយសាែយលិ ច ឃុ ាំ ទម្រជាយសាែយ ម្រសុកខម្រសអាំ បិល ទែតា ទកាេះកុ ង្។
ចុ ង្ទម្រកាយករណ៊ីភូ មិ ២ ឃុ ាំ ទាំនប់ រលក ម្រសុកសទឹ ង្ោវ ទែតា ម្រពេះស៊ី
ទម្រតេះ ម្រសុកសទឹ ង្ោវ ទែតា ម្រពេះស៊ី

នុ និ ង្ទៅទ្ន រខម្រពកខម្រតង្ ភូ មិ ៤ ឃុ ាំ អូរ

នុ ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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២.៥

ទ្សបសនវិសយ
័ សប្ាប្់ផែនក្រយុទ្សា
ធ ស្តសតអភិវឌបឍន៍ជាតិ២១៩-២០២៣នា ក់កណ្តបល

អាណតតប្
ិ នាទបប្់
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍន៍ និ ង្
ង្ទ
ទសេនវិ ស័ យកន ង្
ង្ត
ុ តាំបន់ ៖ រយៈទពលមួ យឆ្នាំននការចូ លទៅកន ុង្ការរាតតាតននទមទរាគ្ល ង្(កូ វី កា
១៩) ទយើ ង្សទង្កតទឃើ ញថ្នការម្រប ង្ម្របណ្តាំង្រវាង្វា៉ាក់ សាាំង្ និ ង្វី រុសបាន្នចូ ល ំ ណ្តក់ កាលលាី មួ យទៅ
មជឈិមបូ ពា៌ និ ង្អាសុ៊ី កណ្ត
ា ល ទ ើ យផល ូវទឆ្ពេះទៅរកការសាារទ ើង្វិ ញទៅឆ្នាំ២០២១ ម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្នជាកមា
សិ ទធិ និ ង្ានភាពែុសខបល កគ្ ។ ទសេនវិ ស័យនឹ ង្ានភាពែុសខបល ករនោ៉ាង្ខាលាំង្ទៅទូ ទាាំង្ម្របទទស អាម្រស័ យទលើ
ផល ូវននជំង្ឺរាតតាត ការចក់ វា៉ាក់ សាាំង្ ភាពផុ យម្រសួយននមូ លដាាន ការប៉ា េះពាល់ នឹ ង្វិ ស័យទទសចរណ៍ និ ង្ខផន ក
ខ លពឹ ង្ខផអ កខាលាំង្ទលើ ទាំ នាក់ ទាំ នង្ និ ង្លំ

រននទរលនទោបាយ និ ង្សកមា ភាព។ ឆ្នាំ២០២១នឹ ង្កាលយជាឆ្នាំនន

ទរលនទោបាយខ លបនា ជួយសទស្រងាគេះជី វិត និ ង្ជី វភាពរស់ទៅ និ ង្ទលើ កកមព ស់ការសាារទ ើង្វិ ញ ែណៈទពល
ខ លានតុ លយភាពតម្រមូវការសម្រាប់ និ រនា រភាពបាំ ណុល និ ង្ភាពធន់ ខផន ក ិ រញ្ា វតា ុ។ ទនទឹ មនឹ ង្ទនេះ អន កបទង្កើត
ទរលនទោបាយមិ នម្រតូវបាត់ បង្់ការទមើ លទឃើ ញព៊ី បញ្ញាម្របឈមននការផ្ទលស់បា ូរទ ើ មប៊ីកសាង្ទៅមុ ែឱ្យកាន់ ខត
ម្របទសើ រទ ើង្ និ ង្ពទនល ឿនការបទង្កើតនូ វទស ា កិចចរួ មបញ្ច ល
ូ ភាពធន់ និ រនា រភាព និ ង្ទស ា កិចចនបតង្ទនាេះទទ។ កិ ចច
ស ម្របតិ បតាិ ការកន ុង្តាំ បន់

និ ង្អនា រជាតិ នឹ ង្កាលយជាការបាំ ទពញបខនា ម ៏ សាំខាន់ ចាំ ទពាេះទរលនទោបាយ9កន ុង្

ម្រសុក ៏ រឹង្ាាំ។
ទសេនវិ ស័ យទស ា កិ ចច កមព ជា
ជា៖
ុ ៖ ទោង្តាមទសេនវិ ស័យអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (ADO) ២០២១ បងាាញឲ្យទឃើ ញថ្ន
ផលិ តកមា ឧសា កមា ម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹ ង្ទកើ នទ ើង្៧.១% កន ុង្ឆ្នាំ២០២១ និ ង្៧.០% ទៅឆ្នាំ២០២២ ទដាយសារ
ខតការសទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិ ញននវិ ស័យមួ យចាំ នួន ូ ចជាកាត់ ទ រ ខសបកទជើ ង្ ម្រពមទាាំង្ទាំ និញនិ ង្ការទធែើ ំ ទណើរ ក៏ ូ ច
ជាកាំទណើនកន ុង្ពនលឺ ទផេង្ទទៀតននការផលិ ត ូ ចជា ទអ ិចម្រតូនិច និ ង្កង្់។ វិ ស័យកសិ កមា ម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹ ង្
ទកើ នទ ើង្១.៣% កន ុង្ឆ្នាំ២០២១ និ ង្១.២% កន ុង្ឆ្នាំ២០២២ខ លម្រតូវបានរាំម្រទទដាយផលិ តកមា ំ ណ្តាំែពស់បនាទប់ ព៊ី
ការែូចខាតទដាយទឹ កជំនន់ កាលព៊ី ឆ្នាំមុន កាំទណើនបនា ននវារ៊ី វបបកមា

និ ង្ការទកើ នទ ើង្ការនាាំទចញផលិ តផល

កសិ កមា ទៅកាន់ សាធារណៈរ ា ម្របជាានិ តចិ ន។ ទសវាកមា នឹង្ទង្ើបទ ើង្វិ ញយឺ តជាង្មុ ន ទដាយពម្រង្ីក៣.៣%
ទៅឆ្នាំ២០២១ និ ង្៦.២% ទៅឆ្នាំ២០២២។ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាលដាលកន ុង្តាំ បន់ នន កូ វី ១៩ ខ លបានចប់ ទផាើ មទៅកន ុង្ខែកុ មាៈ ឆ្នាំ២០២១ កាំពុង្ទធែើ ឱ្យសកមា ភាពកន ុង្វិ ស័យទសវាកមា ានការលយចុ េះ។
ការរឹ តបនាឹ ង្ការទធែើ ំ ទណើរម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹ ង្ទៅខតានសម្រាប់ ភាគទម្រចើ នននឆ្នាំ២០២១ខ លានន័ យថ្ន
ទទសចរណ៍មិ នម្រតូវបានរាំពឹង្ថ្ននឹ ង្ជំរុញទសវាកមា ទៅឆ្នាំទនេះទទ។ អចលនម្រទពយម្រតូវបានទគរាំពឹង្ថ្ននឹ ង្ទង្ើបទ ើង្
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ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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វិ ញព៊ី ការធាលក់ ចុ េះកាលព៊ី ឆ្នាំមុន ម្រសបតាមនិ នានការម្រសទ ៀង្រនសម្រាប់ ឧសា កមា សាំ ណង្់។ ទលបឿនមិ នទសាើ រននន
ការសទ ុេះទង្ើបទ ើង្វិ ញទៅទូ ទាាំង្វិ ស័យនឹ ង្បនា ដាក់ សាពធទលើ ម្រគួសារ និ ង្ម្រកុម ុ នមួ យចាំ នួនទៅឆ្នាំទនេះ ខ លនឹ ង្
ទធែើ ឱ្យការទង្ើបទ ើង្វិ ញទាាំង្មូ លលយចុ េះ។ ោនិ ភ័យសាំ ខាន់ ៗចាំ ទពាេះទសេនវិ ស័យរួ មានការរ៊ី ករាលដាលស
គមន៍ ននទមទរាគកូ វី -១៩ កាំទណើនយឺ តជាង្ការរាំពឹង្ទុ កសម្រាប់ ន គូ ពាណិជជ កមា សាំខាន់ ៗរបស់កមព ុជា

ូ ចជាស

រ ា អាទមរិ ក និ ង្ស ភាពអឺ រ៉ាុ ប ការបនា ភាពទន់ ទែេោយននតម្រមូវការកន ង្
ុ ម្រសុក និ ង្ភាពតានតឹ ង្ទលើ ទសវាកមា
ិ រញ្ា វតា ុ និ ង្ធនាររ។ ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី បានទសនើ ថ្ន រដាាភិ បាលចាំបាច់ ម្រតូវរកាជំ រទរលនទោបាយ
សារទពើ ពនធ ខ លសមម្រសបទៅឆ្នាំទនេះ និ ង្បនាទប់ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ កាំទណើនទស ា កិចច។
បចច ុបបនន ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (ADB)កាំពុង្អនុ វតា គទម្រាង្វិ និទោគចាំ នួន២,១ពាន់ ោន ុ ោលរទៅកមព ុ
ជា។ ទៅឆ្នាំ ២០២០ ADB បានសនាផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី និ ង្ជំនួយឥតសាំ ណង្ចាំ នួន ៤៧៧ ោន ុ ោលរ ទ ើ យបានជំរុញ
បខនា មចាំ នួន ២៨១.៣ ោន ុ ោលរ តាមរយៈស
សម្រាប់ ឆ្នាំ

២០២១-២០២៣

ិ រញ្ា បបទានសម្រាប់ កមព ុជា។ ការផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី របស់ ADB

រួ មានការផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី សមបទានចាំ នួន១.៣៥ពាន់ ោន ុ ោលរ

និ ង្ជំនួយចាំ នួន

៣២.៤ោន ុ ោលរ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិ ចចរបស់ម្របទទស និ ង្ការសាារទ ើង្វិ ញព៊ី ជំង្ឺរាតតាតកូ វី ១៩។ ចប់ តាាំង្ព៊ី ចុង្ឆ្នាំ២០២០មក រាជរដាាភិ បាលបានចប់ ទផាើ មបទង្កើតខផនការសាារទស ា កិចចទ ើង្វិ ញសម្រាប់
ឆ្នាំ២០២១ ល់ ឆ្នាំ ២០២៣។ ខផនការទនេះទផ្ទាតទលើ វិ ស័យសាំ ខាន់ ៗចាំ នួនម្របាាំ៖ (i) ឧសា កមា ខ លានតនមល ែពស់
(ii) កសិ កមា (iii) ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយមកន ុង្ម្រសុក (iv) ឌ្៊ី ជីលល ពាណិជជ កមា និ ង្ (v)
ទទសចរណ៍។ ទដាយសារជំង្ឺរាតតាតននកូ វី -១៩បាននិ ង្កាំពុង្ពទនល ឿនការផ្ទលស់បា ូរឌ្៊ី ជីលល ការសិ ការបស់
ADB បានរកទឃើ ញថ្នម្រកុម ុ នខ លដាក់ ពម្រងាយបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤(4IR)ទាំ នង្ជានឹ ង្អាចទង្ើប
ទ ើង្វិ ញទលឿនជាង្មុ នព៊ី ការរាំខានខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី ជំង្ឺរាតតាត និ ង្ានភាពធន់ បខនា មទទៀតនាទពលអនាគ
ត។
ធាន
នកា
ការរ និ ង្
ង្ទទរលនទោបា
បាយ
យទ្លើ យតបរបស់ រដាា ភិ បា
បាល
លម្រម្រប
បឆ្
ឆ្ាំង្
ង្ន
ាំ នឹង្
ង្ជ
ជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាតកូ វី -១៩៖
វិ ធា
ជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩ បាននាាំមកនូ វសាពធោ៉ាង្សាំ ខាន់ ទលើ រដាាភិ បាលជាទម្រចើ ន ទដាយតម្រមូវឱ្យពួ កទគ
អនុ វតា បទបបញ្ា តាិ និ ង្ទរលនទោបាយលាី ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគ។ ទៅកមព ុជា បញ្ញា
ម្របឈមទស ា កិចចសង្គមខ លបង្កទ ើង្ទដាយជំង្ឺរាតតាតទនេះភាគទម្រចើ នទកើ តទចញព៊ី ការលយចុ េះននម្របតិ បតាិ ការ
ពាណិជជ កមា កនុង្កម្រមិ តជាតិ និ ង្អនា រជាតិ ជាពិ ទសសការធាលក់ ចុ េះោ៉ាង្ខាលាំង្ននវិ ស័យទទសចរណ៍អនា រជាតិ ។ រាជរ
ដាាភិ បាលកមព ុជា បានដាក់ ទចញបទបបញ្ា តាិម្ររអាសនន ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគ ក៏ ូ ចជាទ ើ មប៊ី
ទប់ ទល់ នឹ ង្ការរ៊ី ករាលដាលអវិ ជជានខ លប៉ា េះពាល់ ល់ សកមា ភាពទស ា កិចចរបស់ម្របទទស។

ចាប់ សា៊ី ព៊ី ការ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ម្រគប់ ម្រគង្ម្របទទសសាិ តកន ុង្ម្ររានអាសនន ម្រតូវបានអនុ ម័តជាវិ ធានការមួ យខ លអាចម្រតូវបានអនុ វតា ម្របសិ នទបើ
ចាំបាច់ ទ ើ មប៊ីទប់ សាកត់ ការរ៊ី ករាលដាលននទមទរាគ្ល ង្ និ ង្ធានាសុ វតាិ ភាពរបស់ម្របជាជនកមព ុជា។ ចាប់ ទនេះផា ល់
ឱ្យរដាាភិ បាលនូ វអាំ ណ្តចវិ សាមញ្ា ូ ចជាការឃាលាំទមើ លទូ រគមនាគមន៍ ទ ើ មប៊ីម្រគប់ ម្រគង្ម្របទទសកន ុង្ម្ររានអាសនន
ូ ចជាជំង្ឺរាតតាតជាទ ើ ម។

ការអនុ ម័តចាប់ ដាក់ ម្របទទសកន ុង្ម្ររអាសនន បានទាក់ ទាញការចប់ អារមា ណ៍ោ៉ាង្

ខាលាំង្ទដាយសារខតវាប៉ា េះពាល់ ល់ សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្ទសរ៊ី ភាពកន ុង្ទពលខ លម្របទទសកមព ុជាបានម្របឈមមុ ែនឹ ង្ការ
រិ េះគន់ រួ ចទ ើ យជុ ំវិញការចុ េះទែេោយននសិ ទធិ មនុ សេ។ តាលភាព និ ង្ការពិ ទម្ររេះទោបល់ ខ លានកម្រមិ តទនាេះគឺ ជា
ភាពែែេះខាតមួ យចាំ នួនននការអនុ វតា ចាប់ សា៊ី ព៊ី ម្របទទសសាិ តកន ុង្សាានភាពអាសនន ទៅកមព ុជា។
រដាាភិ បាលបានផា ល់ការទ្លើ យតបោ៉ាង្រ ័ ស និ ង្ានម្របសិ ទធ ភាព ទ ើ មប៊ីម្រគប់ ម្រគង្ការរ៊ី ករាលដាលនន
ទមទរាគតាមរយៈរ ា ននចាប់ ម្ររអាសនន ការបិ ទសាោទរៀន និ ង្ម្រគឹ េះសាានអប់ រាំ និ ង្ម្រគឹ េះសាានអាជី វកមា ទផេង្ទទៀត
ការរឹ តបនាឹ ង្ចលនា

និ ង្រយៈទពលដាក់ ឱ្យទៅដាច់ ទដាយខ ក។

រាជរដាាភិ បាលបាននិ ង្កាំពុង្អនុ វតា ទរល

នទោបាយទស ា កិចច និ ង្វិ ធានការរ ា បាលទផេង្ៗខ លបានទរៀបរាប់ ខាង្ទលើ ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យផលប៉ា េះពាល់ អ
វិ ជជានននទមទរាគ្ល ង្មកទលើ ទស ា កិចចរបស់ែលួន។ អនា រាគមន៍ ទរលនទោបាយមួ យខបបទនាេះ គឺ ការផា ល់ការ
បនធ ូរបនា យពនធ ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យបនទ ុក ិ រញ្ា វតា ុ និ ង្រកាអាំ ណ្តចទិ ញរបស់ម្របជាពលរ ា ។ រដាាភិ បាលក៏ កាំពុង្ផា ល់
ជំនួយ ិ រញ្ា វតា ុ ល់ កមា ករខ លបាត់ បង្់ម្របភពចាំ ណូល ទ ើ មប៊ីសម្រមួល ល់ ផលប៉ា េះពាល់ ននជំង្ឺកូវី -១៩ កន ុង្ទ៊ី
ផារការងារ។ ម្របាក់ កមច៊ី ខ លានការម្របាក់ ទាបខ លផា ល់ ទដាយរដាាភិ បាលក៏ ផា ល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ អាជី វកមា
ខានតតូ ច និ ង្មធយម ូ ទចន េះវាបទង្កើតឱ្កាសសម្រាប់ ការទង្ើបទ ើង្វិ ញននទស ា កិចច។ ជាចុ ង្ទម្រកាយ ការទធែើ ឌ្៊ី ជីលល
ននវិ ស័យពាណិជជ កមា
សង្គម

និ ង្វិ ស័យអប់ រាំ

និ ង្វិ ធានការរឹ តបនាឹ ង្ចលនា។

ពាោមកាត់ បនា យផលប៉ា េះពាល់ អវិ ជជានខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី ចាាយ
ម្រកបែ័ណឌទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ី សង្គមឌ្៊ី ជីលល

និ ង្ទស ា កិចចកមព ុជា

សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២១–២០៣៥ម្រតូវបានបទង្កើតទ ើង្ចាំ ទពលានការរាតតាតននជំង្ឺរាតតាតទ ើ មប៊ីរកាម្របជា
ពលរ ា ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូ វជី វភាពរស់ទៅរបស់ពួ កទគតាមរយៈទសវាកមា ឌ្៊ីជីលលកាន់ ខតម្របទសើ រទ ង្
ើ ។ទរល
នទោបាយរបស់រដាាភិ បាលឌ្៊ី ជីលលម្រតូវបានអនុ ម័តទ ើ មប៊ីជំរុញការទធែើ ទាំ ទនើ បកមា ននសាាប័ នរ ា

ការខកលមអ

អភិ បាលកិ ចចលអ ការពម្រង្ឹង្គុ ណភាពននទសវាសាធារណៈសម្រាប់ ម្របជាពលរ ា តាមរយៈការបនាាំននបទចច កវិ ទាឌ្៊ី
ជី លលម្រសបតាមទិ សទៅកាំខណទម្រមង្់របស់រដាាភិ បាលន៊ី តិកាលទ៊ី ម្របាាំមួយខ លទផ្ទាតទលើ កាំទណើនការងារ សម
ធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព ម្រពមទាាំង្ការទរៀបចាំ ែលន
ួ សម្រាប់ ទស ា កិចចឌ្៊ី ជីលល និ ង្ការទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ប ិ វតា ន៍ ឧសា
កមា ៤.០10
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ម្របភព៖ ម្រកបែណឌទរលនទោបាយសា៊ី ព៊ី សង្គមឌ្៊ី ជីលល និ ង្ទស ា កិចចកមព ុជា សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២១-២០៣៤/១៦០ទាំ ព័រ/កាំខណជាភាសាខែារ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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វិ ធានការរបស់រដាាភិ បាលកន ុង្ការរាំម្រទវិ ស័យឯកជន - ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម និ ង្កាលាំង្ពលកមា
គឺ ម្រសទ ៀង្រនទៅនឹ ង្ការទ្លើ យតបទរលនទោបាយស ម្ររសខ លម្រតូវបានអនុ ម័តទដាយម្របទទសទផេង្
ទទៀតទៅកន ុង្តាំ បន់ អាសាន។ វិ ធានការទាាំង្ទនេះម្រតូវបានខបង្ខចកទៅជាវិ ធានការរយៈទពលែល៊ី និ ង្រយៈទពលខវង្
ូ ចខ លបានបងាាញកន ុង្តារាង្ខាង្ទម្រកាម។ ខផអ កទលើ ការម្រតួតពិ និតយឯកសារសម្រាប់ ការសិ កាទនេះ កមព ុជាចាំបាច់
ម្រតូវបខង្ែរទិ សទៅ

និ ង្យុ ទធ សាស្រសា ទូ លាំ ទូោយរបស់ែលួនទៅជាខផនការអនុ វតា ជាក់ ខសា ង្

ទដាយានការរាំម្រទ

ខផន កលវិ កាចាស់ោស់ ការម្រតួតពិ និតយ និ ង្វាយតនមល និ ង្ម្របព័ នធតាមដាន ទ ើ មប៊ីបាននូ វធានាម្របសិ ទធ ភាព និ ង្
គណទនយយភាព។

តារា
តា
រាង្
ង្ ២.៥.៤៖ វិ ធា
ធាន
នកា
ការរជរំ ុ ញរបស់ រដាា ភិ បា
បាល
លអា
អាសា
សានកន ង្
ង្រ
ុ រយៈទពលែល៊ី និ ង្
ង្ររយៈទពលខវង្
ការរទ្លើ យតប
កា

បរិ ោយ

វិ ធា
ធាន
នកា
ការរជរំ ុ ញរយៈទពលែល៊ី
វិ ធានការពនារ

ការពនា ទពលបង្់ពនធ នលល អាជាាបណា និ ង្ការទូ ទាត់ របបសនាិ សុែសង្គម ាន

ទពល

ទរលបាំ ណង្ទធែើ ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូ វម្របាក់ ចាំ ណូលរបស់អាជី វកមា

និ ង្រារាាំង្ការ

បញ្ឈប់ បុ គគលិ ក។ ការពនា ទពលអនុ វតា ចាំ ទពាេះវិ ស័យជាក់ ោក់ ( ូ ចជាទទសចរ
ណ៍ និ ង្ផលិ តកមា ) និ ង្ានរយៈទពលព៊ី ៣ទៅ១២ ខែ។
ជំនួយ
ិ រញ្ា វតា ុ
ទដាយផ្ទទល់

ទ ើ មប៊ីជួយអាជី វកមា ទដាេះម្រសាយតម្រមូវការទ ើ មទុ នទធែើ ការ បណ្ត
ា ម្របទទសអាសាន
ទាាំង្អស់បានផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី និ ង្គទម្រាង្ធានាម្របាក់ កមច៊ី ។ ទទាេះប៊ី ោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ
ទៅកមព ុជា គទម្រាង្ខបបទនេះម្រតូវបានផា ល់ជូ នខតអាជី វកមា កនុង្វិ ស័យកសិ កមា
ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះ។

ព័ ត៌ាន និ ង្

វិ ធានការ ៏ ានម្របទោជន៍ បាំផុតមួ យកន ុង្ចាំ ទណ្តមវិ ធានការនានា ខ លរដាាភិ បាល

ការខណនាាំ

អាចផា ល់កន ុង្អាំ

ុង្ទពលននភាពមិ នម្របាក ម្របជាននទស ា កិ ចច គឺ ព័ ត៌ាន និ ង្ការ

ខណនាាំ។ បណ្ត
ា ម្របទទសអាសានមួ យចាំ នួន ូ ចជាសិ ង្ាបុរ៊ី និ ង្ឥណឌទូ នសុ៊ី បានដាក់
ទចញនូ វទសវាកមា ូ ចជា មគគ ុទទទ សក៍ អាជី វកមា និ ង្ "បណ្ត
ា ញទូ រស័ ពទ បនាទន់ " ខ ល
ផា ល់ ំ បូនាាន ល់ អាជី វកមា អាំព៊ីរទបៀបខកតម្រមូវម្របតិ បតាិ ការរបស់ពួ កទគកន ុង្អាំ

ុង្

ទពលានវិ បតាិ និ ង្ទលើ កកមព ស់ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីគទម្រាង្ជំនួយខ លអាចរកបាន។
ការរាំម្រទម្របាក់

កា៊ី បារមា ៏ ធាំបាំផុតមួ យខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី វិបតាិ កូ វី -១៩ គឺ ថ្នវានឹ ង្នាាំទៅរកការ

ឈន ួលនិ ង្វិ ធាន

បញ្ឈប់ ការងារោ៉ាង្ទម្រចើ ន ខ លកាត់ បនា យម្របាក់ ចាំ ណូលរបស់មនុ សេមួ យចាំ នួនធាំ

ការខលង្ម្រតូវ

និ ង្រួ មចាំ ខណក ល់ ការទកើ នទ ើង្ននវិ សមភាពកន ុង្សង្គម។ សាានភាពទៅកន ុង្តាំ បន់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ការជាបទណ្ត
ា េះ

អាសុ៊ី អាទគន យ៍ ានភាពលអ ក់ កករជាពិ ទសសទដាយសារទគផា ល់ជូ ននូ វកម្រមិ តែពស់នន

អាសនន

ភាពមិ នផល ូវការ សាំ ណ្តញ់សនាិ សុែសង្គមតិ ចតួ ច និ ង្ការពឹ ង្ខផអ កទលើ វិ ស័យខ ល
ពឹ ង្ខផអ កទលើ កាលាំង្ពលកមា មួយចាំ នួន ូ ចជា ផលិ តកមា កាត់ ទ រ និ ង្ទទសចរណ៍។

វិ ធា
ធាន
នកា
ការររចនា
នាស
សមព័ នធ រយៈទពលខវង្
ការបទង្កើតជាផល វូ
ការ

ម្របទទសអាសានមួ យចាំ នួនកាំពុង្ទម្របើ វិ ធានការរាំម្រទរបស់ែលួនទ ើ មប៊ីជំរុញការទធែើ
អាជី វកមា ជាផល ូវការ។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទសា៉ាទ សុ៊ី គាំ និតផា ួចទផាើ មម្រតូវបាន
អនុ វតា ទ ើ មប៊ីរាំម្រទខផន ក ិ រញ្ា វតា ុ ល់ ស ម្ររសខានតតូ ច ទ ើ យខលមទាាំង្ទលើ កទឹ ក
ចិ តា ឱ្យពួ កទគចុ េះទ្ាេះជាផល ូវការផង្ខ រ។ ទម្ររង្ការណ៍សម្រាប់ អន កទធែើ ការទដាយ
ែលួនឯង្ទៅម្របទទសសិ ង្ាបុរ៊ីម្រតូវបានរចនាតាមរទបៀបម្រសទ ៀង្រន។

ការបណាុេះបណ្ត
ា ល វិ បតាិ កូ វី -១៩ បានពទនល ឿនការទទួ លយកវិ ធ៊ីលាី ននការទធែើ ការងារ និ ង្តម្រមូវការសម្រាប់
កាលាំង្ពលកមា

ជំនាញលាី ៗ។ម្របទទសអាសានជាទម្រចើ នបាន ំ ទណើរការកមា វិធ៊ីបណដុេះបណ្ត
ដ លខ លទផ្ទា
តទលើ ការបទង្កើនជំនាញ និ ង្បទង្កើនសមតា ភាពកមា ករខ លផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅបទណ្ត
ដ េះអាស
នន ។ រដាាភិ បាលមួ យចាំ នួនក៏ បានផា ល់ម្របាក់ ឧបតា មា និ ង្អាោរូ បករណ៍ ល់ សិ កាខកាម
ផង្ខ រ។

ការទធែើ ឌ្៊ី ជីលលូ ន៊ី

វិ បតាិ កូ វី -១៩ កាំពុង្ពទនល ឿនការទទួ លយកបទចច កវិ ទាឌ្៊ី ជីលលទៅកន ុង្ស ម្ររសជា

យកមា

ទម្រចើ ន និ ង្ការសម្រមបែលួនននគាំ រូអាជី វកមា ទ ើ មប៊ីទធែើ ឱ្យវាអាចទៅរួ ច។ កតាាននការជំរុញ
សម្រាប់ កិ ចចការទនេះានព៊ី រោ៉ាង្៖ ទ៊ី មួ យវិ ធានការឃាលតឆ្ាយព៊ី សង្គមបានតម្រមូវឱ្យ
ស ម្ររសជាទម្រចើ នពិ ចរណ្តអាំ ព៊ីសែ័យម្របវតាិ កមា និ ង្ឧបករណ៍ឌ្៊ី ជីលលទផេង្ទទៀត
និ ង្ទ៊ី ព៊ី រ ការបិ ទទ៊ី ផារ និ ង្ផារទាំ ទនើ បបានទលើ កទឹ កចិ តា ស ម្ររសជាទម្រចើ នឱ្យផ្ទលស់
ទ៊ី តាមអុ៊ី នធឺ ណិតឬផារអនឡាញ។
វិ បតាិ កូ វី -១៩ បានគូ សបញ្ញជក់ អាំ ព៊ីទម្ររេះថ្ននក់ ននការពឹ ង្ខផអ កខាលាំង្ទពកទៅទលើ ន គូ ណ្ត

ការចូ លទ៊ី ផារលាី មួ យទ ើ មប៊ីទុកជាម្របភពផគ ត់ផគ ង្់ទាំនិញ និ ង្ទសវាកមា ទនាេះ។ ទនេះជាករណ៊ីពិ ទសស

សម្រាប់ ម្រកុម ុ នខ លភាជប់ ទៅនឹ ង្ខែេសងាែក់ ផគ ត់ផគ ង្់សកល ទ ើ យសូ មប៊ីខតករណ៊ីជា
ទម្រចើ នទទៀតសម្រាប់ ម្រកុម ុ នខ លផលិ តទាំ និញ និ ង្ទសវាកមា ខ លានកម្រមិ តតិ ចតួ
ច។ ូ ទចន េះទ ើ យម្របទទសជាទម្រចើ នកាំពុង្ខសែ ង្យល់ ព៊ី រទបៀបខ លពួ កទគអាចជួ យម្រកុម
ុ នកន ុង្ម្រសុករបស់ពួ កទគឱ្យទទួ លបានទ៊ី ផារលាី ។ ជាឧទា រណ៍ ទៅម្របទទស ែ៊ី ល៊ីព៊ី ន
ម្រកុម ុ ននានាកាំពុង្ម្រតូវបានជួ យកន ុង្ការកាំណត់ ម្របភពផគ ត់ផគ ង្់លាី និ ង្ទ៊ី ផារសម្រាប់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទាំ និញរបស់ពួ កទគ។ ទៅកន ុង្ម្របទទសមួ យចាំ នួន កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្កាំពុង្ម្រតូវបានទធែើ
ទ ើង្ទ ើ មប៊ីពម្រង្ីកលទធ ភាពទទួ លបានរបស់ ស ម្ររសធន់ តូ ច និ ង្មធយមទៅនឹ ង្កិ ចច
សនាលទធ កមា សាធារណៈ។
ម្របភព៖ OECD និ ង្ ASEAN (អង្គការសម្រាប់ កិ ចចស ម្របតិ បតាិ ការ និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទស ា កិចច និ ង្សាគមម្របជាជាតិ អាសុ៊ី អាទគន
យ៍ ) ឆ្ន២
ាំ ០២១ "ទរលនទោបាយស ម្ររស៖ ការទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ជំង្ឺកូវី -១៩ កន ុង្តាំ បន់ អាសាន៖ វិ ធានការជំរុញភាពធន់

របស់ ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម។"

ការរទបា ជាា ចិ តា របស់ រដាា ភិ បា
កា
បាល
លកន ង្
ង្កា
ុ ការរផា ល់ លវិ កា
កាឆ្
ឆ្នាំ ២០២១៖ ទស ា កិចចរបស់កមព ុជាម្រតូវបានពាករណ៍ថ្ននឹ ង្ទកើ ន
ទ ើង្ ៣,៥% ឬ ២៩០១៣ ោន ុ ោលរសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២១ ទទាេះប៊ី ជាគទម្រាង្ទនេះែពស់ជាង្ការពាករណ៍ទដាយ ADB
(១,៩%) ក៏ ទដាយ។ លវិ ការបស់រដាាភិ បាលសម្រាប់ ឆ្នាំ២០២១ ម្រតូវបានទបាេះយុ ថ្នកទម្រកាមការអនុ វតា យុ ទធ សាស្រសា
ចាំ នួនម្របាាំរួមាន៖ (i) ការការពារជំង្ឺរាតតាត និ ង្កាត់ បនា យផលប៉ា េះពាល់ ននវិ បតាិ កូ វី -១៩ (ii) ែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្
ទ ើ មប៊ីសទម្រមចបាននូ វកាំទណើនទស ា កិចចកន ុង្កម្រមិ ត ៣,៥% (iii) ធានាសាិ រភាពា៉ាម្រកូទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ (iv)
រកាសាិ រភាពជី វភាពរស់ទៅរបស់ម្របជាជន និ ង្សាិ រភាពសង្គម និ ង្ (v) បនា ទធែើ កាំខណទម្រមង្់សាំខាន់ ៗរបស់រដាាភិ បា
ល ជាពិ ទសសជំរុញឱ្យានការអនុ វតា ជាបនាទន់ នូ វកាំខណទម្រមង្់រចនាសមព័ នធទៅកខនល ង្ទធែើ ការចាំបាច់ ។
ការរទបា ជាា ចិ តា របស់ អង្
កា
ង្គគកា
ការរសង្
ង្គគមសុ៊ី វិ លកន ង្
ង្អ
ុ អាំ ង្
ង្ទ
ុ ទពល និ ង្
ង្ទទម្រម្រកា
កាយ
យជង្
ង្ឺ
ំ ឺរា
រាត
តតាត៖ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានទទួ ល
សាគល់ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្មិ នទចេះទនឿយ ត់ របស់រដាាភិ បាលកន ុង្ការទប់ សាកត់ ជំង្ឺរាតតាត និ ង្ដាក់ ការយកចិ តា
ទុ កដាក់ របស់ែលួនទ ើ មប៊ីរកាអម្រតាកាំទណើនទស ា កិចចជាវិ ជជាន។ ទទាេះប៊ី ជាសមិ ទធផលនានាម្រតូវបានរាំខានោ៉ាង្ជាក់
ខសា ង្ទដាយជំង្ឺរាតតាត
ទដាយ

និ ង្ការ កការអនុ ទម្ររេះពាណិជជ កមា របស់ស ភាពអឺ រ៉ាុ បកន ុង្អាំ

កមព ុជាបានទម្រតៀមែលួនរួ ចជាទម្រសចជាមួ យនឹ ង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ ទរលនទោបាយ

ុង្្ាសទ៊ី មួ យក៏

និ ង្វិ ធានការកាត់ បនា យ

ទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីសាដរទ ង្
ើ វិ ញនូ វវិ សាលគមអភិ វឌ្ឍន៍ របស់ែលួនសម្រាប់ ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ទ៊ី ព៊ី រននខផនការ
យុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានសាទរោ៉ាង្ខាលាំង្ចាំ ទពាេះការទម្រតៀមលកខ ណៈខបបទនេះ ទ ើ មប៊ី
រកាកាំទណើនទស ា កិចចរបស់ម្របទទសកមព ុជាឱ្យានភាពធន់ នឹ ង្ការផ្ទលស់បា ូរបរិ បទ។

ម្របទទសកមព ុជាទៅឆ្ាយព៊ី

ការចក់ វា៉ាក់ សាាំង្ ល់ ពលរ ា របស់ែលួន ទបើ ទធៀបនឹ ង្ម្របទទសអាសាន និ ង្តាំ បន់ ទផេង្ទទៀតកន ុង្ពិ ភពទោក។ កមព ុ
ជាអាចនឹ ង្ានការប៉ាុ នប៉ា ង្ទបើ កម្របទទសសម្រាប់ ទភា ៀវទទសចរអនា រជាតិ

និ ង្លាំ ូ រទស ា កិចចទដាយទសរ៊ី

ទៅ

ទពលខ លម្របទទសទនេះបាន្ន ល់ ទរលទៅចក់ វា៉ាក់ សាាំង្។ ទទាេះប៊ី ជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ វិ ធានការណ៍ខ ល
ានផទ ុកជំង្ឺរាតតាតកន ុង្តាំ បន់ និ ង្សកលទោក ទាំ នង្ជាានភាពមិ នចាស់ោស់ ទ ើ យម្របសិ ទធ ភាពននវា៉ាក់ សាាំង្
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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នឹ ង្កាំណត់ នូ វភាពទជាគជ័ យននការែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្រួ មរនរបស់រដាាភិ បាល។

កិ ចចការទាាំង្ទនេះទៅខតម្រតូវបានទគ

ទមើ លទឃើ ញនិ ង្អាចនាាំមកនូ វបញ្ញាម្របឈមបខនា មទទៀត ល់ ការអនុ វតា ពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ បនាទប់ នន ខផនការ
យុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣។
អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានទបា ជាាចិ តា ោ៉ាង្មុ តាាំកនុង្ការទធែើ ការកន ុង្ភាពជាន គូ ជាមួ យរដាាភិ បាល និ ង្ទ ើ រ
តួ នាទ៊ី របស់ពួ កទគទ ើ មប៊ីបាំទពញចទនាលេះខ លានម្រសាប់ និ ង្សកាានុ ពល ពម្រង្ឹង្ចាប់ និ ង្ទរលនទោបាយ និ ង្អនុ
សញ្ញាអនា រជាតិ ទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបានផា ល់សចចប័ ន។

អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

និ ង្ស គមន៍ ាចស់ជំនួយ

របស់ពួ កទគបានចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា កនុង្ការម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ជំង្ឺរាតតាតទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ជាពិ ទសស្ន
ល់ ម្របជាជនស គមន៍ ។ ទោង្តាមលទធ ផលននការសទ ង្់មតិ របស់អង្គការ HACC សា៊ី ព៊ី "តួ នាទ៊ី របស់អង្គការ
សង្គមសុ៊ី វិ លទលើ ការទ្លើ យតបនឹ ង្ជំង្ឺកូវី -១៩" បានបងាាញទៅនលា ទ៊ី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ន ៩០% ននអន ក
ទ្លើ យតបរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល
ត។

បានទធែើ ឱ្យសកមា ភាពរបស់ពួ កទគទ្លើ យតបោ៉ាង្សាំ ខាន់ ទៅនឹ ង្ជំង្ឺរាតតា

សកមា ភាពរួ មានការពម្រង្ឹង្យនា ការស គមន៍ ទលើ ការទ្លើ យតបកូ វី -១៩(៤០%)

ការខចកចយសាារៈ

ការពារជំង្ឺកូវី -១៩ (៨០%) ការទលើ កកមព ស់ការយល់ ឹ ង្អាំ ព៊ីវិធានការបងាករជំង្ឺកូវី -១៩ (១០០%) ការផា ល់ការ
រាំម្រទ និ ង្តាមដានទលើ ការតាមដានទាំ នាក់ ទាំ នង្(១០%) ផេពែ ផាយ និ ង្រាំម្រទម្របជាជនឱ្យចក់ វា៉ាក់ សាាំង្(៤០%) និ ង្
ការផា ល់អាោរ និ ង្ជំនួយសាារៈ ល់ ម្របជាជនស គមន៍ ខ លងាយរង្ទម្ររេះ (៦០%)។ ការទ្លើ យតបរបស់អង្គ
ការសង្គមសុ៊ី វិ លបាននិ ង្កាំពុង្្ន ល់ ១៣២៨៧៤២នាក់ ខ លរស់ទៅកន ុង្ស គមន៍ ទៅទូ ទាាំង្ម្របទទសជាមួ យ
នឹ ង្ទឹ កម្របាក់ សរុ បចាំ នួន២៣៧៦២៩៩ ុ ោលស រ ា អាទមរិ កគិ តម្រតឹ មកាលបរិ ទចឆ ទរាយការណ៍។
ទសចកា៊ី ខលល ង្ការណ៍រួ មមួ យចាំ នួនខ លបានទធែើ ទ ើង្ទៅកាន់ រដាាភិ បាលម្រតូវបានទធែើ ទ ង្
ើ នាទពលកនល ង្
មករួ មាន៖ ទសចកា៊ី ខលល ង្ការណ៍សា៊ី ព៊ី វិស័យកសិ កមា (២១ តុ ោ ២០២០) ទសចកា៊ី ខលល ង្ការណ៍សា៊ី ព៊ី ទសចកា៊ី ម្រពាង្
ចាប់ លវិ កាជាតិ សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២១ (២០ ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) និ ង្ការ្ល ុេះបញ្ញចាំង្ទលើ ការសទម្រមចបាននូ វទរលទៅ
អភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកបទដាយច៊ី រភាពកមព ុជា(CSDGs) ២០១៦-២០២៣ និ ង្ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ
.) ២០១៩-២០២៣ (នលា ទ៊ី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០) ទសចកា៊ី ខលល ង្ការណ៍សា៊ី ព៊ី សននិ ស៊ីទថ្ននក់ តាំ បន់ និ ង្ថ្ននក់ ជាតិ ទលើ កទ៊ី
១៣ សា៊ី ព៊ី ការម្រគប់ ម្រគង្ធនធានធមា ជាតិ និ ង្ ី ធ៊ីល (ឆ្នាំ២០២០) និ ង្ធាតុ ចូ លរួ មរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការពិ និ
តយទ ើង្វិ ញពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ ននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣ (ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១)។
ការពាោមម្រតូវបានទធែើ ទ ង្
ើ

ទ ើ មប៊ីបងាាញព៊ី ការចូ លរួ មោ៉ាង្សកមា របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការអនុ វតា

យុ ទធ សាស្រសា ជាតិ បងាាញព៊ី តម្រមូវការ និ ង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា ស គមន៍ ព៊ីសាានភាពទស ា កិចចសង្គមទផេង្ៗរន
ល់ រដាាភិ បាលទ ើ មប៊ីឱ្យពួ កទគទ្លើ យតប និ ង្បាំ ទពញបានកាន់ ខតម្របទសើ រទ ើង្។ តួ នាទ៊ី ទាាំង្ទនេះនឹ ង្ម្រតូវបានពម្រង្ឹង្
បខនា មទទៀត ទ ើ មប៊ីបញ្ញជក់ ព៊ី ការទបា ជាាចិ តា របស់រដាាភិ បាលចាំ ទពាេះការអនុ វតា ចាប់ អនុ សញ្ញាខ លបានផា ល់សចច

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ប័ ន និ ង្ការអនុ វតា ទរលនទោបាយ និ ង្យុ ទធ សាស្រសា ទឆ្ពេះទៅសទម្រមចបាននូ វទរលទៅមធយមឆ្នាំ ២០៣០ និ ង្
ទរលទៅរយៈទពលខវង្ឆ្នាំ២០៥០។

៣. សេចក្តី េននិោឋន និ ងអនុស្ថេន៍
៣.១ ពសចកតស
ី ននិដ្ឋបន

ខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣

ម្រតូវបានទគអនុ វតា ទលើ គនល ង្ទ ើ មរបស់ែលួនកន ុង្ឆ្នាំ

ំ បូង្ (២០១៩) ទ ើ យានការរាំខានចប់ តាាំង្ព៊ី ទ ើ មឆ្នាំ២០២០ ទដាយសារជំង្ឺរាតតាតសកលកូ វី -១៩។ ជំង្ឺរាត
តាតបានរារាាំង្ោ៉ាង្ខាលាំង្ ល់ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្កាំខណទម្រមង្់របស់រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា (RGC) ម្រសបទពលជា
មួ យនឹ ង្ការពយួរខផន កែលេះននការចូ លទៅកន ុង្ ំ ទណើរននការអនុ ទម្ររេះ ល់ ទ៊ី ផារស ភាពអុឺ រ៉ាុ ប (EU) ទម្រកាមគាំ និត
ផា ួចទផាើ មននអែ៊ី ម្រគប់ ោ៉ាង្ទលើ កខលង្ខតអាវុ ធ(EBA)ែណៈទពលខ លទស ា កិ ចចរបស់ម្របទទសទនេះកាំពុង្រាំកិលទៅ
រកវឌ្ឍនភាពម្រត ប់ មកវិ ញោ៉ាង្ខាលាំង្។ ទស ា កិចចកន ុង្ឆ្នាំ២០២០ បានចុ េះបញ្ជ៊ី កាំទណើនអវិ ជជានកន ុង្អម្រតា -៣.១ ភាគ
រយ។ ផលវិ បាកបានជេះឥទធិ ពលបខនា មទទៀត ល់ ការអភិ វឌ្ឍវិ ស័យឯកជន និ ង្ការងារ ភាពម្រក៊ី ម្រក សុ ែភាព និ ង្
ការអប់ រាំ សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្លាំ

ពលរ ា ។

ូ ចខ លបានបញ្ញជក់ សារជាលាី

ទរាង្ចម្រក និ ង្អាជី វកមា ពាក់ ព័ នធ

ទទសចរណ៍សរុ បចាំ នួន ៤៣៣ ទៅទូ ទាាំង្ម្របទទសបានបិ ទជាបទណ្ត
ា េះអាសនន ទនេះទបើ ទោង្តាមម្រកសួ ង្ការងារ និ ង្
បណាុេះបណ្ត
ា លវិ ជាជជី វៈ។ ការពយួរការងារទាាំង្ទនេះបានទធែើ ឱ្យកមា ករកាត់ ទ រម្របខ ល១៣៥០០០នាក់ និ ង្កមា ករ
កន ុង្វិ ស័យទទសចរណ៍១៧០០០នាក់ រានការងារទធែើ ។

ភាពម្រក៊ី ម្រក

និ ង្វិ សមភាពកាំពុង្ទកើ នទ ើង្មា ង្ទទៀត

ទដាយសារជំង្ឺរាតតាត។ ទោង្តាមធនាររពិ ភពទោក ម្រគួសារជាង្៧១០០០០(២.៨ោននាក់ ) បានទទួ លការ
ទផទ រសាច់ ម្របាក់ កន ុង្ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ែណៈខ លានខត៥៦០០០០ម្រគួសារ(២.៣ោននាក់ )ប៉ាុ ទណ្ត
ា េះខ លាន
សិ ទធិ ទទួ លបានទៅទ ើ មខែមិ លុនា

ឆ្នាំ២០២០។

ទបើ ទោង្តាមធនាររទនេះ

ានន័ យថ្នោ៉ាង្ទោចណ្តស់

១៥០០០០ម្រគួសារ(០.៥ោននាក់ ) ម្រតូវបានទគកាំណត់ ថ្នជាអន កម្រក៊ី ម្រកលាី ទៅចទនាលេះខែមិ លុនា ឆ្នាំ២០២០ ល់ ខែមករា
ឆ្នាំ២០២១។
ផលចាំ ទណញរ ូ តមកទល់ នឹ ង្បចច ុបបនន

ម្រតូវបានបម្រង្ួបបម្រង្ួមទដាយខផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ទផេង្ៗ។

ខផនការបចច ុបបនន គឺខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ខ លម្រសបរនទដាយយុ ទធ សាស្រសា ចតុ ទកា
ណ ំ ណ្តក់ កាលទ៊ី ៤ ទដាយគូ សបញ្ញជក់ អាំ ព៊ីកាំទណើនការងារ សមធម៌ និ ង្ម្របសិ ទធ ភាព។ ម្របទទសទនេះបានអនុ ម័ត
ទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពជាមួ យនឹ ង្ចាំ នុចទៅសម្រាប់ តាមដានទម្រកាមទរលទៅន៊ី មួយៗទៅកមព ុជា
ានម្រកបែ័ណឌទរលនទោបាយជាតិ រាំពារសង្គមឆ្នាំ ២០១៦-២០២៥ ជាពិ ទសសជួ យ ល់ ជនម្រក៊ី ម្រក ខ លភាគ
ទម្រចើ នទៅជនបទ ទ ើ យចង្ចាំព៊ីគាលតខ លកាំពុង្ទកើ នទ ើង្រវាង្ម្របជាជនទៅតាមជនបទ និ ង្ទ៊ី ម្រកុង្។ ម្រកុម
ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ម្រគួសារម្រក៊ី ម្រកខ លសាិ តកន ុង្កម្រមិ ត១និ ង្២ ( ID Poor I និ ង្ ID Poor II) បានទទួ លអតា ម្របទោជន៍ ព៊ីកមា វិធ៊ីទផទ រសាច់
ម្របាក់ របស់រដាាភិ បាល(៣៣៥ោន ុ ោលស រ ា អាទមរិ ក) រ ូ ត ល់ ចុ ង្ខែមិ លុនា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ជាមួ យនឹ ង្ការផេ
ពែ ផាយ ៏ សាំខាន់ ល់ ម្រគួសារជាង្៧០០០០០ម្រគួសារ ឬ២.៧ោននាក់ ម្របខ ល១៤ភាគរយននចាំ នួនម្របជាជនទូ ទាាំង្
ម្របទទស។រាជរដាាភិ បាលបានអនុ ម័តខផនការសាារទស ា កិ ចចទ ើង្វិ ញឆ្នាំ២០២១-២០២៣

ទដាយផា ល់អាទិ ភាព

ែពស់ទលើ ឧសា កមា តនមល ែពស់ កសិ កមា ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយមកន ុង្ម្រសុក ពាណិជជ កមា ឌ្៊ីជី
លល

និ ង្ទទសចរណ៍។

ទឹ កម្របាក់ ម្របខ ល៥០០ោន ុ ោលរម្រតូវបានបម្រមុង្ទុ កសម្រាប់ រាំម្រទ ល់ វិ ស័យស

ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម(MSE)

រ៊ី ឯទឹ កម្របាក់ ម្របាណ២០០ោន ុ ោលរទទៀតម្រតូវផា ល់ជាគទម្រាង្ការធានាឥណ

ទាននិ ង្ទឹ កម្របាក់ ម្របាណ៣០០ោន ុ ោលរទទៀតម្រតូវបានបម្រមុង្ទុ កទ ើ មប៊ីជួយ ល់ ស ម្ររសធុ នតូ ចនិ ង្មធយម
បខនា មទទៀតជាមួ យនឹ ង្ម្របាក់ កមច៊ី ។

ទនទឹ មនឹ ង្ទនាេះ

សុ ែភាពសាធារណៈម្រតូវបានទគយកចិ តា ទុ កដាក់ ែពស់

ជា

ពិ ទសសកន ុង្ការម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ជំង្ឺរាតតាតកូ វី -១៩។ គិ តម្រតឹ មនលា ទ៊ី ២២ ខែតុ ោ ឆ្នាំ២០២១ រាជរដាាភិ បាល
បានម្រគប់ ម្រគង្វា៉ាក់ សាាំង្ការពារជំង្ឺកូវី ម្របាណ២៦.៩ោន ូ ស

និ ង្បានចក់ វា៉ាក់ សាាំង្ោ៉ាង្ទពញទលញ ល់

មនុ សេម្របាណ១២.៨ ោននាក់ ឬ ៧៦.៥% ននចាំ នួនម្របជាជនរបស់ម្របទទស។ ការខណនាាំអាំព៊ីកមា វិ ធ៊ីសិ កាព៊ី
ចាាយ និ ង្ការសិ កាតាមម្របព័ នធទអ ិចម្រតូនិកបានរ៊ី ករាលដាល ទ ើ មប៊ីអនុ ញ្ញាតឱ្យសិ សេភាគទម្រចើ ន [ម្របសិ នទបើ
មិ នខមនទាាំង្អស់] បនា ការសិ កាជាមូ លដាានរបស់ពួ កទគទៅម្រគប់ កម្រមិ ត។ កន ុង្ករណ៊ីចាំបាច់ ភាពជាន គូ ជាមួ យ
អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លម្រតូវបានអនុ ម័ត ទ ើ មប៊ីអនុ វតា កមា វិធ៊ីសិកាតាមម្របព័ នធទអ ិចម្រតូនិក និ ង្បទង្កើតគាំ និតផា ួចទផាើ
មឲ្យានម្របព័ នធទុាំនាក់ ទុ ាំ នង្ព័ ត៌ានវិ ទា (ICT) ទ ើ មប៊ីជួយសម្រមួល ល់ ការសិ ការបស់សិ សេទៅតាមផទ េះ។
រាជរដាាភិ បាលបាននឹ ង្កាំពុង្តសូ កន ុង្ការទធែើ កាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច

រួ មទាាំង្ការទផទ រមុ ែងារទៅថ្ននក់

ទម្រកាមជាតិ ទបើ ទទាេះប៊ី ជាយនា ការភាគទម្រចើ នសម្រាប់ ការពទនល ឿនការចូ លរួ មជាសាធារណៈ ទាំ នង្ជា ំ ទណើរការែុស
ម្របម្រកត៊ី កន ុង្អាំ

ុង្ទពលននជំង្ឺរាតតាតក៏ ទដាយ។

ការកសាង្សមតា ភាព ល់ មស្រនា៊ី រដាាភិ បាលកន ុង្តាំ បន់

គឺ ជា

រទបៀបវារៈ្នមុ ែទគ ទដាយានការរាំម្រទព៊ី ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (ADB) ប៉ាុ ខនា វឌ្ឍនភាពគឺ សាិ តទៅកន ុង្សាាន
ភាពយឺ តោ៉ាវ។ គាំ និតផា ួចទផាើ មទផេង្ទទៀតសា៊ី ព៊ី កិចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្ទធែើ ពិពិធកមា ទស ា កិចច ការម្រគប់ ម្រគង្ ី ធ៊ីល ការ
ម្រគប់ ម្រគង្ធនធានធមា ជាតិ

ការទលើ កកមព ស់ផលិ តកមា កសិ កមា

និ ង្ការនាាំទចញទៅខតម្រតូវការជំរុញោ៉ាង្ខាលាំង្ចាំ

ទពលានការរ៊ី ករាលដាលននជំង្ឺរាតតាតទនេះ។ ានបញ្ញាម្របឈមខ លម្រតូវបានបាំ ផ្ទលញទដាយទលបឿនននកាំខណ
ទម្រមង្់ និ ង្ការចុ េះទែេោយននការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចសង្គមជាមូ លដាាន និ ង្ទសរ៊ី ភាពននការបទញ្ច ញមតិ ការជួ បជុ ំ និ ង្
សាគម។ អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាលខ លទធែើ ការទលើ ការតសូ មតិ សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្បញ្ញាបរិ សាានានទាំ ទនារ
សាិ តកន ុង្សាានភាពលាំ បាកមួ យកន ុង្ការទធែើ ការជាមួ យនឹ ង្អាជាាធរ ទដាយសារានការម្រតួតពិ និតយ និ ង្សាពធោ៉ាង្
ទូ លាំ ទូោយព៊ី ខផន កខាង្ទម្រកាយ ក៏ ូ ចជាការបម្រង្ួមតូ ច (ឬបម្រង្ួម) នូ វលាំ

នទោបាយខ លបានទលើ កទ ើង្រួ ច

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 80

ទ ើ យ។ យុ វជនជំនាន់ ទម្រកាយនឹ កម្រសនមចង្់ទឃើ ញការអនុ វតា ជាក់ ខសា ង្សម្រាប់ ម្របទទសរបស់ពួ កទគ ថ្នជាការ
រួ មចាំ ខណកកន ុង្ការសទម្រមចបាននូ វចកខ ុវិស័យម្របទទសកមព ុជាឆ្នាំ២០៣០។
ម្របឈម ៏ ធាំមួយសម្រាប់ ម្របទទសទាក់ ទង្នឹ ង្ការទម្របើ ម្របាស់

ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ ក៏ ជាបញ្ញា

និ ង្ការអភិ រកេបរិ សាាន។

ទៅកន ុង្របាយការណ៍

អភិ វឌ្ឍន៍ មនុ សេឆ្នាំ២០២០ ខ លទចញទដាយកមា វិធ៊ីអភិ វឌ្ឍន៍ របស់អង្គការស ម្របជាជាតិ បានបងាាញថ្នកមព ុជា
សាិ តទៅលាំ ដាប់ ទលែទរៀង្ទ៊ី ១៤៤ កន ុង្ចាំ ទណ្តម១៩០ម្របទទសខ លជាប់ ចាំ ណ្តត់ ថ្ននក់ ទៅកន ុង្សនទ សេន៍ អភិ វឌ្ឍន៍
មនុ សេខ លម្រតូវបានខកតម្រមូវទដាយសាពធភពខផន ី ម្រតូវបានទគអាំ ពាវនាវឱ្យានសកមា ភាពបខនា មទទៀតទ ើ មប៊ី
ការពារការបាំ ភាយឧសា័ នកាបូ និចនិ ង្ចាំ ណ្តប់ អារមា ណ៍នានាខ លបណ្ត
ា លឱ្យានការទ ើង្កាំទៅខផន ី
ទម្របើ ម្របាស់ជទម្រមើ សលាី ជំនួសឥនធ នៈ ែ ូសុ៊ីល

និ ង្ការ

និ ង្ការទលើ កទឹ កចិ តា ននការសម្រមបែលួនបខនា មទទៀតទៅនឹ ង្ម្របភព

ថ្នមពលទផេង្ទទៀត។
ែណៈទពលខ លកាំពុង្ពាោមទធែើ ពិ ពិធកមា ទស ា កិចចរបស់ម្របទទស

វាទាំ នង្ជាានការម្របកួ តម្របខជង្

កន ុង្ចាំ ទណ្តមអន កតាំ ណ្តង្ននតម្រមូវការ និ ង្ការផគ ត់ផគ ង្់ទលើ ី ធ៊ីល និ ង្ធនធានជាតិ ទ ើ យទនេះបានកាលយជាចាំ ណុចនន
ជទាលេះខ លអាចទមើ លទឃើ ញទម្រចើ នបាំ ផុតរ ូ តមក ល់ ទពលទនេះ

ទ ើ យបានបង្កបញ្ញាម្របឈមោ៉ាង្ធា ន់ធា រ ល់

ការអភិ រកេនម្រពទឈើ និ ង្ធនធានធមា ជាតិ ទផេង្ទទៀត។ ជាក់ ខសា ង្ វាភាជប់ ជាមួ យនឹ ង្ការបទណាញទចញ និ ង្ការ
ផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅរបស់ស គមន៍ រួ មទាាំង្ការតាាំង្ទ៊ី លាំ ទៅលាី ខ លានម្របាក់ ចាំ ណូលទាប និ ង្ម្រកុមជនជាតិ ទ ើ មភាគ
តិ ច។
អាជា
អា
ជាាធរែណឌ ឬសេខ៊ី កវ បា
បាន
នបទណា ញម្រម្រប
បជា
ជាព
ពលរ ា ចាំ នួ ន ២០ម្រម្រគ
គសា
សារ
ួ រ ទចញព៊ី ស គមន៍ បឹ ង្
ង្ឈ
ឈូក ខ លានទ៊ី
តាាំង្
តា
ង្ទ
ាំ ទៅតា
តាម
មបទណ្ត
ា យផល ូវទលែ ៥៩៨ កន ង្
ង្ម្រ
ុ ម្រក
កម
ុ ទ៊ី ៣ ភូ មិ បឹ ង្
ង្ឈ
ឈូក សងាក ត់ គ៊ី ខូ ម៉ា ម្រម្រត
តទលែ៦ ែណឌ ឫសេខ៊ី កវ រា
រាជ
ជ
ធាន
ធា
ន៊ីភន ាំ ទពញ ទដា
ដាយ
យទា
ទាម
មទា
ទាររយក ី ទនា
នាេះេះទទធើែ ជា ី សា
សាធា
ធាររណៈ។ គិ តម្រម្រត
តឹមនលា ទ៊ី ៤ ខែស៊ី ោ ឆ្ន ាំ២០២១ ផទ េះេះ១
១១ែនង្
ង្ក
កនង្
ុ
ចាំ ទណ្ត
ណ្តម
ម២០ែង្
ន

ម្រម្រត
តូវបា
បាន
នរុេះេះទទរើ ទដា
ដាយ
យមិ នានសាំ ណង្

ែណៈអា
អាជា
ជាាធរមូ លដាា នបា
បាន
នសនាថ្ន
ថ្នន
នឹង្
ង្ផ
ផាល់ ជូ នមួ យ

ម្រម្រគ
គសា
សារ
ួ រចាំ នួ ន៥០មុឺ នទរៀល (ម្រម្រប
បខ ល១២៥ ុ ោល រ) ខ លពួករត់ មិ នទា
ទាន
ន់ទទួ លបា
បាន
នទៅទ យ
ើ ។
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹ កាសិ ទធិ មនុ សេ ចុ េះនលា ទ៊ី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ - ១ ខែតុ ោ ឆ្នាំ២០២១ បាន
បនទ រថ្ន ទៅតាមទ៊ី ម្រកុង្ ម្របជាជនម្រក៊ី ម្រកកាំពុង្ម្រតូវបានរុ ញម្រចនឱ្យទៅាខង្ ទដាយសារការមក ល់ ននពាណិជជ កមា
និ ង្អន កមក ល់ លាី

ូ ចជាជនចាំ ណ្តកម្រសុកទៅតាមជនបទ ម្រតូវបានទគដាក់ ទៅកខនល ង្តូ ចៗ ទដាយនាាំយកមក

ជាមួ យនូ វសាំ ណួរអាំ ព៊ីសិទធិ ទទួ លបានលាំ ទៅដាាន

និ ង្ទ៊ី ជំរកមកចូ លទៅកន ុង្ទិ ា ភាពទាាំង្ទនាេះ។

កាំទណើនទស ា កិចចទនាេះក៏ បានដាក់ សាពធទលើ តាំ បន់ នបតង្ខ លទៅទសសសល់ ខ រ។

អែ៊ី ខ លទៅថ្ន

ទដាយភាជប់ ជាមួ យតាំ បន់

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ជនបទខ ល

ានបញ្ញាលាំ បាកទាក់ ទង្នឹ ង្ ី ម្របនពណ៊ី

និ ង្ការម្រតួតសុ៊ី រនជាមួ យនឹ ង្ការខណនាាំទាំទនើ បជាង្មុ ន

ទដាយដាក់ ជាតាំ បន់ ការពាររបស់រ ា ។
សកមា ភាពពាណិជជ កមា ទៅទលើ ី ខ លផា ួចទផាើ មទដាយវិ ស័យធុ រកិ ចច

ទ ើ រតួ ជាកតាាជំរុញ

កាត់ បនា យ

ជី វភាពរស់ទៅរបស់ស គមន៍ ម្រក៊ី ម្រក ក៏ ូ ចជាអតាិ ភាពរបស់ពួ កទគ លុ េះម្រតាខតានវិ ធានការណ៍ម្របុង្ម្របយ័ តន ម្រតូវ
បានអនុ ម័ត

ូ ចជាការវាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ ទាក់ ទង្នឹ ង្ការម្របុង្ម្របយ័ តន

និ ង្វិ ធានការកាត់ បនា យទម្ររេះថ្ននក់ ។

ការសាង្សង្់ និ ង្ទាំ ទនើ បកមា ខ លពាក់ ព័ នធក៏អាចបង្កផលប៉ា េះពាល់ ល់ បរិ សាាន លុ េះម្រតាខតានការម្រតួតពិ និតយ និ ង្
តុ លយភាពទៅកន ុង្ ំ ទណើរការអភិ វឌ្ឍន៍ ។ ទរលការណ៍ខណនាាំសា៊ីព៊ី ធុរកិ ចច និ ង្សិ ទធិ មនុ សេ៖ ការអនុ វតា ម្រកបែ័ណឌ
“ការការពារ ការទររព និ ង្ ំ ទណ្តេះម្រសាយ” របស់អង្គការស ម្របជាជាតិ កាំណត់ ទិ សទៅខ លទពញចិ តា សម្រាប់
ការអភិ វឌ្ឍន៍ ។ ក៏ ានតម្រមូវការកន ុង្ការបញ្ច ូលសិ ទធិ មនុ សេទៅកន ុង្ ការវាយតនមល ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានខ លម្រតូវ
អនុ វតា មុ នការអនុ វតា គទម្រាង្ជាខផន កមួ យននម្រកមន៊ី តិវិ ធ៊ីខ លម្រតូវអនុ វតា ន៍ ។
ការទរៀបចាំ ឧបករណ៍ននចាប់ ខ លអាចអនុ វតា បាន ូ ចជា ចាប់ ស ជី ព ចាប់ សា៊ី ព៊ី អង្គការមិ នខមនរដាា
ភិ បាល

និ ង្សាគម

ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ តាមម្របព័ នធអុ៊ីនធឺ ណិត

និ ង្ម្រកមម្រព ា ទណឌ

ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេ

នទោបាយ ចាប់ សា៊ី ព៊ី ជំង្ឺកូវី -១៩ ចាប់ សា៊ី ព៊ី ការម្រគប់ ម្រគង្ជាតិ កន ុង្សាានភាពអាសនន (ម្រតូវបានទគសាគល់ ផង្ខ រ
ថ្នជា ចាប់ សា៊ី ព៊ី សាានភាពអាសនន ) ចាប់ ម្របព័ នធ ិ រញ្ា វតា ុសាធារណៈ និ ង្ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ ចុ ង្ទម្រកាយសា៊ី ព៊ី សិទធិ
ទទួ លបានព័ ត៌ានទាំ នង្ជាានផលប៉ា េះពាល់ អវិ ជជាន ល់ សនាិ សុែ

ខ លទបើ កទាែរឱ្យានការវាយតនមល ម្របកប

ទដាយសកាានុ ពលននម្របទភទនទោបាយ។ តាមពិ តទៅ វានឹ ង្ពម្រង្ីកម្របព័ នធតាមដាន និ ង្ម្រតួតពិ និតយរបស់រ ា ខ ល
អាចបាំ ពានទលើ សា ង្់ដារអនា រជាតិ ខ លានខចង្កន ុង្កតិ កាសញ្ញាអនា រជាតិ សា៊ី ព៊ី សិទធិ ពលរ ា និ ង្សិ ទធិ នទោបាយ។
ទៅព៊ី ទម្រកាយចាប់ ទាាំង្ទនេះ ានបញ្ញាឯករាជយភាពរបស់តុ ោការ។ វាចាំបាច់ ណ្តស់កន ុង្ការធានាថ្នទៅម្រកម និ ង្
ម្រពេះរាជអាជាាម្រតូវសាិ តទៅឃាលតឆ្ាយព៊ី ទាំនាក់ ទាំ នង្នទោបាយ។
ភាពសុ៊ី សងាែក់ រនកាំពុង្ទកើ តាន

ទ ើ យរាជរដាាភិ បាលក៏ ានទសេនវិ ស័យលអ កន ុង្ការទធែើ ឱ្យទស ា កិចច

របស់ម្របទទសទនេះានភាពរស់រទវើ កទ ើង្វិ ញ

និ ង្រកាវាឱ្យរ៊ី កចទម្រមើ ន

ទដាយានការរាំម្រទព៊ី ន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

ទពាលគឺ ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី និ ង្ធនាររពិ ភពទោក។ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លបានទបា ជាាចិ តា ោ៉ាង្មុ តាាំកនុង្ការ
ទធែើ ការកន ុង្ភាពជាន គូ ជាមួ យរាជរដាាភិ បាល ទ ើ យទៅខតទ ើ រតួ នាទ៊ី ទ ើ មប៊ីបាំទពញចទនាលេះខ លានម្រសាប់ និ ង្
សកាានុ ពល ជួ យជំរុញការពម្រង្ឹង្ចាប់ និ ង្ទរលនទោបាយ និ ង្អនុ សញ្ញាអនា រជាតិ ទផេង្ទទៀតខ លកមព ុជាបាន
ផា ល់សចចប័ ន។ភាពសុ៊ី សងាែក់ រនទនេះទកើ តទចញព៊ី កិចចស ម្របតិ បតាិ ការរបស់អន កពាក់ ព័ នធនានានឹ ង្អេះអាង្ព៊ី ការទបា

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ជាាចិ តា របស់រដាាភិ បាលកន ុង្ការសទម្រមចបាននូ វទរលទៅមធយមឆ្នាំ២០៣០

និ ង្ទរលទៅរយៈទពលខវង្ឆ្នាំ

២០៥០។

៣.២ អនុសាសន៍

អនុ សា
សាស
សន៍ ទ៊ី ១៖ កាំខណទម្រម្រម
មង្
ង្់់អភិ បា
បាល
លកិ ចច
ជំង្ឺរាតតាតជាកតាាសាំ ខាន់ មួ យចាំ ទពាេះគាំ និតផា ួចទផាើ មកាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច ទពាលគឺ ការផ្ទអកទវទិ កា
ឃុ ាំ -សងាកត់ ពនយឺតការទផទ រមុ ែងារសាធារណៈ - តួ នាទ៊ី និ ង្ការទទួ លែុសម្រតូវគួ រម្រតូវបានទគកាំណត់ ឱ្យកាន់ ខត
ម្របទសើ រទ ើង្ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ សម្រាប់ រ ា បាលមួ យចាំ នួន (រ ា បាលនម្រពទឈើ និ ង្ជលផល) និ ង្ការទ្លើ យតប
ទៅនឹ ង្បរិ បទខ លានការផ្ទលស់បា ូរ (កមា វិធ៊ីឌ្៊ី ជីលលសម្រាប់ ការផា ល់ ទសវាសាធារណៈ)។ ទទាេះប៊ី ជាចាំ នួនស្រសា៊ី
ខ លកាន់ តួ នាទ៊ី ជាអន ក ឹ កនាាំានការទកើ នទ ើង្ក៏ ទដាយ គុ ណភាពននការចូ លរួ មរបស់ពួ កទគទៅខតជាបញ្ញាម្រប
ឈម។ រដាាភិ បាលបានខបង្ខចកលវិ កាោ៉ាង្ម៉ា ត់ចត់ សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២១ ទ ើ មប៊ីឱ្យសមម្រសបទៅនឹ ង្អាទិ ភាពកាន់
ខតម្របទសើ រទ ង្
ើ កន ុង្អាំ

ុង្ទពលជំង្ឺរាតតាត និ ង្ទៅទពលខ លទស ា កិ ចចជាតិ កាំពុង្តសូ ទ ើ មប៊ីរស់រានានជី វិត

ទ ើង្វិ ញ។ ទទាេះជាោ៉ាង្ទនេះកា៊ី លវិ កាម្រតូវបានរាំម្រទជាមួ យនឹ ង្ការរាំពឹង្ទុ កជាវិ ជជានននកាំទណើនសម្រាប់ ឆ្នាំទនេះ។
ានខ នកាំណត់ សម្រាប់ ការចូ លរួ មជាសាធារណៈតាមលទធ ភាពខ លអាចទធែើ ទៅបាន ទ ើ មប៊ីពម្រង្ឹង្តាលភាពលវិ កា
ខ លជារទបៀបវារៈសាំ ខាន់ សម្រាប់ កាំខណទម្រមង្់ការម្រគប់ ម្រគង្ ិ រញ្ា វតា សា
ុ ធារណៈ។
▪

ការដាក់ បញ្ច ូលគាំ និតផា ួចទផាើ មការចូ លរួ មជាសាធារណៈទៅកន ុង្ចាប់ ម្របព័ នធ ិ រញ្ា វតា សា
ុ ធារណៈ

និ ង្

ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ ចុ ង្ទម្រកាយសា៊ី ព៊ី សិទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន គួ រខតម្រតូវបានផា ល់ការយកចិ តា ទុ កដាក់ ែពស់
ជាចាំ ណុចចូ លសម្រាប់ កាំខណទម្រមង្់អភិ បាលកិ ចច។ ជាពិ ទសស រាជរដាាភិ បាលគួ រខតពិ និតយទមើ ល៖
o

ទសចកា៊ី ខណនាាំននកមា វិធ៊ីឌ្៊ី ជីលល ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វភាពទបើ កចាំ

ននលវិ កា និ ង្ការម្រតួតពិ និតយ

ទលើ ការចាំ ណ្តយ គួ រខតម្រតូវបានបនា និ ង្ពម្រង្ីកសម្រាប់ ខផន កខ លចាំបាច់ ទពាលគឺ ការម្រតួតពិ និតយ
លវិ កាជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ។ ការកសាង្សមតា ភាពទលើ អកខ រកមា ឌ្៊ីជីលលជាមូ លដាានសម្រាប់
មស្រនា៊ី រាជការ និ ង្ម្របជាពលរ ា ពិ តជាានសារៈសាំ ខាន់ ណ្តស់ ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វលទធ ភាពទទួ ល
បានទសវាសាធារណៈម្របកបទដាយសមធម៌ ។
o

វិ មជឈការានម្របសិ ទធ ភាពទៅទពលខ លការខបង្ខចកធនធានម្រតឹ មម្រតូវ តួ នាទ៊ី និ ង្ការទទួ លែុស
ម្រតូវរបស់អាជាាធរខ លបានកាំណត់ ោ៉ាង្ចាស់ោស់ទៅកន ុង្បរិ បទជាក់ ោក់

និ ង្ការកសាង្

សមតា ភាពបនា ល់ អន កខ លពាក់ ព័ នធទៅនឹ ង្កខនល ង្។ វាជាការចាំបាច់ ណ្តស់កន ុង្ការពម្រង្ឹង្សមតា

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ភាពរបស់ស្រសា៊ី ខ លានតួ នាទ៊ី ជាអន ក ឹ កនាាំបចច ុបបនន ទ ើ មប៊ីបទង្កើនគុ ណភាពននការចូ លរួ មរបស់
ពួ កទគកន ុង្ការសទម្រមចចិ តា និ ង្ភាពជាតាំ ណ្តង្។
o

ការខបង្ខចកធនធានទ ើ មប៊ីរកាយនា ការម្រតួតពិ និតយលវិ កា (ឧ. ទវទិ កាសាធារណៈសា៊ី ព៊ី ការទរៀបចាំ
លវិ កាទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ )

ឲ្យាន ំ ទណើរការទនាេះពិ តជាានសារៈសាំ ខាន់ ណ្តស់។

កន ុង្ករណ៊ី

ចាំបាច់ ការបទង្កើតយនា ការបខនា មគួ រខតម្រតូវបានចត់ ទុ កថ្នានាម្រតដាានជាគម្រមូ។ ការចូ លរួ ម
របស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយលវិ កាគឺ ពាក់ ព័ នធនឹង្ការជំរុញនូ វសុ ចរិ តភាពននលវិ
កា។ យុ ទធ សាស្រសា ទាំ នាក់ ទាំ នង្រវាង្រដាាភិ បាលនិ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លអាចានម្របទោជន៍ កនុង្ការ
បទង្កើតទ ើ មប៊ីទម្របើ ម្របាស់ធនធានកន ុង្ការអនុ វតា ការម្រតួតពិ និតយលវិ កាឥយានភាពម្របទសើ រទ ើង្។
o

ពម្រង្ីកការវិ និទោគសាធារណៈបខនា មទទៀតខ លផា ល់ការជំរុញឲ្យទកើ នទ ើង្ ល់ ការវិ និទោគ
(វិ និទោគិ នជាយុ ទធ សាស្រសា និ ង្សម្រាប់ រយៈទពលខវង្) ។ ការអភិ វឌ្ឍទរលនទោបាយរាំម្រទអន ក
ម្រកគឺ ជាកតាាសាំ ខាន់ កន ុង្ការម្រទម្រទង្់ជីវភាពរបស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម។

សាស
សន៍ ២៖ បទង្
ង្កកើតបរិ ោកា
កាស
សសម្រម្រា
ាប់ កា
ការរអនុ វតា យុ ទធ សា
សាស្រស្រស
សា
អនុ សា
ចាប់ ទបាេះទឆ្នត និ ង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេនទោបាយម្រតូវបានខកខម្របទដាយគណបកេកាន់ អាំ ណ្តច។ ការ
វិ វតត ទាក់ ទង្នឹ ង្វិ ទសាធនកមា ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេនទោបាយ

បានផា ល់អតា ម្របទោជន៍ ល់ ធាតុ ផេាំនទោបាយ

មួ យចាំ នួន។ វិ ទសាធនកមា មួយទៅទ ើ មឆ្នាំ២០១៧ បានោមម្របាមគណបកេនទោបាយព៊ី ការទសពគប់ ជាមួ យ
នរណ្តានក់ ខ លម្រតូវបានផា នាទទទាសព៊ី បទឧម្រកិ ា ។ ការទនាេះវារារាាំង្ ល់ ទាំ នាក់ ទាំ នង្រវាង្អន កនទោបាយម្របឆ្ាំង្
ខ លម្រតូវបានទគកាត់ ទទាស និ ង្គណបកេនទោបាយរបស់ពួ កទគ។ អន កនទោបាយជាង្១០០នាក់ មកព៊ី គណ
បកេម្របឆ្ាំង្កនល ង្មកម្រតូវបានទគចប់ ែលួន។ វិ ទសាធនកមា ចាប់ សា៊ី ព៊ី គណបកេនទោបាយឆ្នាំ២០១៨មួ យទទៀតបាន
ទបើ កទាែរអនុ ញ្ញាតិ ឱ្យអន កនទោបាយខ លម្រតូវបានោមម្របាមឱ្យវិ លចូ លនទោបាយវិ ញ ជាមួ យនឹ ង្ការសាារសិ ទធិ
នទោបាយទ ើង្វិ ញ។ ទៅកន ុង្ ំ ទណើរការទនេះ វាបានម្របគល់ អាំ ណ្តចជាទម្រចើ ន ល់ ថ្ននក់ កាំពូលននសាាប័ នម្របតិ បតាិ
ទ ើ មប៊ីជេះឥទធិ ពល ល់ ទជាគវាសនារបស់អន កនទោបាយខ លម្រតូវបានោមឃាត់ ។

ូ ទចន េះ ទសរ៊ី ភាពជាមូ លដាាន

(ការបទញ្ច ញមតិ ការម្របជុ ំ និ ង្សាគម) សម្រាប់ ការចូ លរួ មនទោបាយ ទាំ នង្ជាម្រតូវបានទគរបសង្កត់។ ជា
ឧទា រណ៍ ទែតា មួ យចាំ នួន

ូ ចជា ទសៀមរាប ម្រពេះវិ ោរ មិ នអនុ ញ្ញាតឱ្យអង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ទធែើ ការពិ ទម្ររេះ

ទោបល់ នទោបាយជាមួ យភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ ទ ើ មប៊ីទរៀបចាំ ការទបាេះទឆ្នតនាទពលខាង្មុ ែទនាេះទទ។
វិ ទសាធនកមា ចាប់ ស ជី ព ចាប់ សា៊ី ព៊ី អង្គការមិ នខមនរដាាភិ បាល និ ង្សាគម ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី
សនាិ សុែតាមអុ៊ី នធឺ ណិត និ ង្ចាប់ ម្រព ា ទណឌ ចាប់ សា៊ី ព៊ី សិទធិ ទទួ លបានព័ ត៌ាន(A21) ចាប់ សា៊ី ព៊ី ម្ររអាសនន និ ង្ស

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ណ្ត
ា ប់ ធានប់ សាធារណៈ ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយគណៈបកេកាន់ អាំ ណ្តច ទៅខតានភាពចម្រមូង្ចម្រាសទៅទ ើយ។
ទម្រកាយមក ការទចទម្របកាន់ ជាបនា បនាទប់ ទលើ សកមា ជនសង្គម និ ង្បរិ សាានទម្រកាមម្រកមម្រព ា ទណឌខ លកាំណត់
ទដាយទាំ នាក់ ទាំ នង្នទោបាយ ឬចលនាទម្រៅចាប់ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្រដាាភិ បាលកាំពុង្ផទ ុេះទ ើង្។ ការដាក់ ឧបករណ៍នន
ចាប់ ទផេង្ៗានសកាានុ ពលបទង្កើនទិ ា ភាពនន "ការម្រគប់ ម្រគង្ទដាយចាប់ " ។ ការអនុ វតា បទបបញ្ា តាិននចាប់ ម្រព ា
ទណឌមួ យចាំ នួន ូ ចជាាម្រតា២៧ និ ង្៤៥១ ននម្រកមម្រព ា ទណឌ បងាាញព៊ី បរិ ោកាស និ ង្ការទម្របើ ម្របាស់អាំ ណ្តចជុ ំ
វិ ញម្របព័ នធតុោការ ែណៈខ លបទបបញ្ា តាិទផេង្ទទៀត

ូ ចជាអាំ ទពើ កបត់ ជាតិ និ ង្ការញុេះញង្់ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់

ទម្រចើ ន ង្ទ ើ មប៊ីចប់ និ ង្ កាត់ ទទាសអន កម្របឆ្ាំង្អន កកាន់ អាំ ណ្តច។ គាំ រូននឧបករណ៍ចាប់ ខ លសមនឹ ង្ទទួ លបាន
ការម្របុង្ម្របយ័ តន រួ មានាម្រតាខាង្ទម្រកាមននម្រកមម្រព ា ទណឌ៖
(ក) ាម្រតា ៣០៥ និ ង្ ៣០៩ សា៊ី ព៊ី ការបរិ ោរទករា ិ៍ជាសាធារណៈ និ ង្ន៊ី តិវិ ធ៊ីពាក់ ព័ នធ។
(ែ) ាម្រតា ៣០៧ សា៊ី ព៊ី ការម្របាល និ ង្ម្របាលជាសាធារណៈ។
(គ) ាម្រតា ៤២៥ សា៊ី ព៊ី ការខកល ង្បនល ាំព័ត៌ាន។
(ឃ) ាម្រតា ៤៥៣ សា៊ី ព៊ី ការឃុ បឃិ តជាមួ យរដាាភិ បាល និ ង្សមគាំ និតកបត់ ជាតិ ។
(ង្) ាម្រតា ៤៩៤ និ ង្ ៤៩៥ សា៊ី ព៊ី ការញុេះញង្់ឱ្យម្របម្រពឹ តាអាំ ទពើ ខ លអាចនាាំមកនូ វភាពចោចល ល់
ម្របទទស។
ជាពិ ទសស ខផន កញុេះញង្់ម្រតូវបានទម្របើ ម្របាស់ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្អែ៊ី ខ លទគទៅថ្ន "ព័ ត៌ានខកល ង្កាលយ" និ ង្ព័ ត៌ានមិ ន
ពិ ត។ ក៏ ានចាប់ ទផេង្ទទៀត ូ ចជាបទបបញ្ា តាិឆ្នាំ២០១៨ (ម្របកាស) ទៅទលើ អុ៊ី នធឺ ណិតខ លផា ល់អាំ ណ្តចោ៉ាង្
ទូ លាំ ទូោយ ល់ អាជាាធរកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយាតិ កាអនឡាញ

និ ង្ទប់ សាកត់ ព័ ត៌ានខ លចត់ ទុ កថ្នបទង្កើតភាព

ចោចលសម្រាប់ សនាិ សុែជាតិ និ ង្ទ តុ ផលពាក់ ព័ នធ។
អង្គការឃាលាំទមើ លសិ ទធិ មនុ សេបានជូ ន ំ ណឹង្អាំ ព៊ីភាពធា ន់ធា រ ននការរាំទោភសិ ទធិ មនុ សេ ប៉ាុ ខនា រដាាភិ បាលខតង្
ខតប ិ ទសធមិ នចត់ វិ ធានការខកតម្រមូវ។
សង្គមសុ៊ី វិ ល

រដាាភិ បាលទាំ នង្ជាមិ នសូ វស ការជាមួ យន គូ អភិ វឌ្ឍន៍

និ ង្អន កពាក់ ព័ នធទផេង្ទទៀតទលើ កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្

មនុ សេ និ ង្លទធិ ម្របជាធិ បទតយយសម្រាប់ ម្របទទស។ លាំ
បទតយយ ទាំ នង្ជាម្រតូវបានកាត់ បនា យ។
▪

ពិ ទសសមួ យសម្រាប់ ការទលើ កកមព ស់សិ ទធិ

ពលរ ា សម្រាប់ ការអនុ វតា សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្លទធិ ម្របជាធិ

សិ ទធិ មនុ សេ និ ង្លទធិ ម្របជាធិ បទតយយជាមូ លដាាន (ទសរ៊ី ភាពកន ុង្ការបទញ្ច ញមតិ
សាគម)

អង្គការ

ការជួ បម្របជុ ំ និ ង្

ូ ចានខចង្កន ុង្រ ា ធមា នុញ្ាកមព ជា
ុ
គួ រម្រតូវបានយកចិ តា ទុ កដាក់ តាមរយៈការបងាាញអាំ ព៊ីការ

ទរៀបចាំ ទរលនទោបាយជាយុ ទធ សាស្រសា និ ង្ឧបករណ៍ចាប់ ទផេង្ៗទទៀត ូ ចជា ទរលការណ៍ខណនាាំ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ា លអាណតាិ នន ផ.យ.អ.ជ. ខែវិ ចឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ទាំ ព័រទ៊ី 85

ម្របតិ បតាិ ការ (ឧ. ម្របកាស អនុ ម្រកឹ តយ ។ល។ .) កន ុង្ន័ យទនេះ ម្របជាពលរ ា គួរខតម្រតូវបានផា ល់ការយល់ ឹ ង្

អាំ ព៊ីចាប់ ជាធរាន សិ ទធិ ជាមូ លដាាន និ ង្បទដាានគតិ យុ តា ទផេង្ទទៀត ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វគុ ណភាពននការ
ចូ លរួ មរបស់ ពួ កទគទៅកន ុង្នទោបាយ និ ង្កិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទផេង្ទទៀតខ លកាំពុង្ម្រតូវបាន
ឹ កនាាំទដាយរដាាភិ បាល។ ជាពិ ទសស រាជរដាាភិ បាលគួ រខត ៖
o

បទង្កើត និ ង្អនុ វតា យនា ការទដាេះម្រសាយវិ វាទជូ នម្របជាពលរ ា

(ឧ. បណាឹង្ ី ធ៊ីល វិ វាទ។ល។)

ម្របកបទដាយលកខ ណៈជាម្របព័ នធ ទដាយានវិ ធានការរួ ម មិ នខមនកិ ចចម្របជុ ំមួយទល់ មួ យ ទដាេះ
ម្រសាយករណ៊ីបុ គគលទ ើ មប៊ីធានាយនា ការទ្លើ យតបម្របកបទដាយម្របសិ ទធ ភាពជូ នម្របជាពលរ ា ទូ
ទាាំង្ម្របទទស។
o

រួ មបញ្ច ូលសទមល ង្ជនជាតិ ភាគតិ ច ជាពិ ទសសស្រសា៊ី កុ ារ និ ង្ជនខ លានពិ ការភាពទៅកន ុង្ការ
អភិ វឌ្ឍ និ ង្ការអនុ វតា ទរលនទោបាយណ្តមួ យ។

o

ែណៈទពលខ លការផា ល់នូ វការទលើ កទឹ កចិ តា ទ ើ មប៊ីទាក់ ទាញអន កវិ និទោគ ការអនុ ទោមតាម
ចាប់ របស់ម្រកុម ុ ន/ស ម្ររសខ លបានចុ េះបញ្ជ៊ី គួរខតានភាពទសាើ រន

និ ង្ពម្រង្ឹង្បខនា ម

ទទៀតសម្រាប់ ការការពារផលម្របទោជន៍ របស់ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់។
o

ពម្រង្ីកលាំ

ពលរ ា សម្រាប់ អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល

ទ ើ មប៊ីចូលរួ មកិ ចចពិ ភាកាោ៉ាង្ទូ លាំ ទូោយ

ទ ើ មប៊ីជាម្របទោជន៍ ល់ ម្របជាពលរ ា ជាពិ ទសសអន កខ លសាិ តកន ុង្ម្រកុមអន កតូ ចតាច ឬម្រកុម ម្រក៊ី
ម្រក និ ង្សង្គមទាាំង្មូ ល។
o

រដាាភិ បាលគួ រខតអនុ វតា តាមកាតពែ កិចចរបស់ែលួនទម្រកាមចាប់ សិ ទធិ មនុ សេអនា រជាតិ

និ ង្អនុ វតា

តាមការខណនាាំរបស់អង្គការស ម្របជាជាតិ ទលើ វិ ធ៊ីសាស្រសា ខផអ កទលើ សិ ទធិ មនុ សេ ទ ើ មប៊ីទដាេះ
ម្រសាយជាមួ យជំង្ឺកូវី -១៩ ទៅកន ុង្វិ ធានការសុ ែភាពសាធារណៈរបស់ែលួន និ ង្ទ ើ មប៊ីធានា ថ្ន
ការរឹ តបនាឹ ង្

ូ ចជាការបិ ទម្របទទសជាទ ើ ម ានតុ លយភាពម្រសបតាមសិ ទធិ សុ៊ី វិ ល នទោបាយ

ទស ា កិចច សង្គម និ ង្វបបធម៌ ។
អនុ សា
សាស
សន៍ ទ៊ី ៣៖ កា
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍធនធា
ធាន
នមនុ សេ
ការ
ាំ ូ ទៅ11
ការអប់ រទ
ទដាយទទួ លសាគល់ ថ្នផលប៉ា េះពាល់ បចច ុបបនន និ ង្ទម្រកាយកូ វី -១៩ អាចបនា រខា
ាំ ន ល់ ការសិ កាជាម្របចាំ សម្រាប់ រ
យៈទពល ៏ យូ រ
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ទ ើ យជាលទធ ផលការខសែ ង្រកការអប់ រាំតាមស គមន៍ ខ លជាយនា ការជំនួសសម្រាប់

ម្របភព៖ អនុ សាសន៍ លមអិ តបខនា មអាចរកបានទៅកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា៖ សទង្ខបព័ ត៌ានអាំ ព៊ីសុវតាិ ភាពជាតិ ម្រត ប់ ទៅសាោទរៀនវិ ញ

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ការ

សិ កា។ កិ ចចការទនេះអាចបនា ទៅកន ុង្បរិ បទទម្រកាយកូ វី -១៩ ទ ើ មប៊ីរាំម្រទកុ ារខ លបាត់ បង្់ការសិ កា របស់ពួ ក
ទគឱ្យទទួ លបានការអប់ រាំទ ើង្វិ ញ ផា ល់ការរាំម្រទបខនា ម ល់ កុ ារខ លានសមតា ភាពទាប និ ង្ផា ល់លទធ ភាព
ទទួ លបានការអប់ រាំ ល់ កុ ារខ លានពិ ការភាពអាចានទធ ភាពងាយម្រសួលកន ុង្ការចូ លទម្របើ ម្របាស់ទសវាទនេះបា
ន។រាជរដាាភិ បាលបានពាោមផា ល់លទធ ភាពឱ្យកុ ារទាាំង្អស់ម្រត ប់ ទៅសាោទរៀនវិ ញឲ្យបានឆ្ប់ តាមខ ល
វាានសុ វតាិ ភាពកន ុង្ការទធែើ ូ ទចន េះ ជាពិ ទសសសម្រាប់ សាោមទតា យយសិ កា និ ង្សាោបឋមសិ កា។ ទៅកន ុង្បរិ ប
ទទនេះរាជរដាាភិ បាលបានបទង្កើតទរលការណ៍ខណនាាំសម្រាប់ ម្របតិ បតាិ ការម្របកបទដាយសុ វតាិ ភាពននសាោទរៀន
កន ុង្បរិ បទនន កូ វី -១៩ ទៅចុ ង្ឆ្នាំ២០២០។
▪

រាជរដាាភិ បាលគួ រខតធានាថ្ន ការទរៀនព៊ី ចាាយម្របកបទដាយគុ ណភាព បរិ ោប័ នន និ ង្តនមល សមរមយ
ានសម្រាប់ កុ ារទាាំង្អស់ អាចចូ លទម្របើ ម្របាស់ ទសវាទនេះបាន

ទដាយទផ្ទាតទលើ កុ ារ

ខ លងាយរង្

ទម្ររេះ និ ង្ែែេះខាតបាំ ផុត ខ លពួ កទគទាាំង្ទនេះមិ នអាចចូ លទម្របើ ម្របាស់ ទសវានន គាំ និតផា ួចទផាើ ម សិ កាតាម

អុ៊ី នធឺ ណិតទនេះបាន។ កិ ចចការទនេះគួ រខតរួ មបញ្ច ូលការបទង្កើតនូ វកមា វិ ធ៊ីអប់ រាំតាមទូ រទសេន៍ អប់ រាំតាម

វិ ទយុ និ ង្កមា វិធ៊ីខផអ កទលើ ម្រកដាស។

o ទៅឯកិ ចចម្របជុ ំកាំពូលននភាពជាន គូ សកលសម្រាប់ ការបាំ ទពញបខនា មទលើ ការអប់ រាំឆ្នាំ២០២១ រាជរដាាភិ
បាលគួ រខតទបា ជាាកន ុង្ការខបង្ខចកលវិ កាកន ុង្អម្រតាភាគរយែពស់ននការចាំ ណ្តយសាធារណៈ សរុ បចាំ ទពាេះ
ការអប់ រាំ ម្រសបតាមការទបា ជាាចិ តា របស់រដាាភិ បាលឆ្នាំ២០១៨ខ លានអម្រតា ២៣% ។
o រាជរដាាភិ បាលគួ រខតពម្រង្ឹង្សមតា ភាពរបស់ម្រគូបទម្រង្ៀនទ ើ មប៊ីរាំម្រទការទរៀនព៊ី ចាាយ រួ មទាាំង្តាមរយៈ
ការបណាុេះបណ្ត
ា លសមម្រសប និ ង្ជំនួយកន ុង្ការទទួ លបានបទចច កវិ ទា។
o ទដាយទទួ លសាគល់ ថ្នការសិ កាព៊ី ចាាយានខ នកាំណត់ ជាពិ ទសសសម្រាប់ កុ ារខ លែែេះ ខាតទម្រចើ ន
បាំ ផុត រាជរដាាភិ បាលគួ រខតរាំម្រទការអនុ វតា ំ ទណ្តេះម្រសាយជំនួស ូ ចជាការទរៀបចាំ ម្រកុម សិ កា និ ង្ការ
ខចកចយសាារ ូ ចជា ទសៀវទៅសិ កា កិ ចចការខ លខផអ កទលើ ម្រកដាស។
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍជនា
នាញ
ំ ញកន ង្
ង្វ
ុ វិស័ យផលិ តកមា និ ង្
ង្ទទទសចរណ៍
កា
ទោង្តាមការសិ កាឆ្នាំ២០២១ របស់ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី

(ADB) ការទទួ លបានអតា ម្របទោជន៍ នន

ឧសា កមា ៤.០តាមរយៈការអភិ វឌ្ឍជំនាញកន ុង្ម្របទទសកមព ុជា12។ ប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ីបួ ន៖ ការទកើ នទ ើង្
ននសែ័ យម្របវតាិ កមា និ ង្ការអនុ វតា បទចច កវិ ទាឆ្លតនវ

នឹ ង្លុ បបាំ បាត់ ការងារទៅកន ុង្ឧសា កមា កាត់ ទ រ និ ង្

ទទសចរណ៍។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ ការបាត់ បង្់ការងារទាាំង្ទនេះនឹ ង្ម្រតូវបានទូ ទាត់ ទដាយតម្រមូវការ កាន់ ខត

12

ម្របភព៖ ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី ២០២១ក. “ការទាញយកអតា ម្របទោជន៍ ននឧសា កមា ៤.០ តាមរយៈការអភិ វឌ្ឍន៍ ជំនាញទៅកមព ុជា”

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទម្រចើ នខ លទកើ តទ ើង្ព៊ី ផលិ តភាពែពស់ ខ លានសកាានុ ពលនឹ ង្បទង្កើតឱ្យានការទកើ នទ ើង្ននការងារសុ ទធ ទៅ
កន ុង្វិ ស័យទាាំង្ព៊ី រ(កន ុង្អម្រតា៣៩% និ ង្២%ទរៀង្ៗែលួន)។ ែណៈទពលខ លរដាាភិ បាល និ ង្ឧសា កមា ានបាំ ណង្
ទលើ កកមព ស់ជំនាញបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤។ ការសទ ង្់មតិ របស់និ ទោជកទៅកន ុង្ ឧសា កមា កាត់
ទ រ និ ង្ទទសចរណ៍បងាាញថ្ន និ ទោជកានការយល់ ឹ ង្តិ ចតួ ចអាំ ព៊ីបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤។ ទ៊ី ព៊ី រ
លុ េះម្រតាខតានការវិ និទោគម្រគប់ ម្ររន់ និ ង្ទាន់ ទពលទវោកន ុង្ការអភិ វឌ្ឍជំនាញ ទនាេះវារានការធានា ថ្ន កមា ករ
ខ លម្រតូវផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅការងារនឹ ង្អាចផ្ទលស់ទ៊ី ោ៉ាង្រលូ នទៅកន ុង្ការងារខ លបានបទង្កើតលាី ទនាេះទទ។ ទ៊ី ប៊ី ការ
ផ្ទលស់ទ៊ី លាំ ទៅការងារ ទាំ នង្ជាប៉ា េះពាល់ ល់ ស្រសា៊ី ខ លានចាំ នួនម្របខ ល ៨១% ននកាលាំង្ពលកមា ខផន កកាត់ ទ រ
របស់កមព ុជា។

▪

វិ ធ៊ីសាស្រសា លាី ទ ើ មប៊ីពម្រង្ឹង្ការដាក់ បញ្ច ូល និ ង្ការការពារសង្គមសម្រាប់ កមា ករ និ ទោជិ តខ លទទើ បចូ ល

បាំ ទរើ ការងារលាី អន កខ លម្របឈមនឹ ង្ោនិ ភ័យននការផ្ទលស់ ទ៊ី លាំ ទៅ និ ង្អន កខ លម្រតូវការជំនាញលាី ។ ការ

អភិ វឌ្ឍកមា វិធ៊ីអប់ រាំ និ ង្បណាុេះបណ្ត
ា លបទចច កទទស និ ង្វិ ជាជជី វៈកន ុង្វិ ស័យកាត់ ទ រនិ ង្ទទសចរណ៍ជា
មួ យនឹ ង្លិ ែិតទទួ លសាគល់ អន កខ លែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្កន ុង្ការចប់ យកនូ វបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា

កមា ទ៊ី៤និ ង្កមា វិធ៊ីវិញ្ញាបនប័ ម្រតជំនាញខ លអាចបត់ ខបនបាននិ ង្ម៉ាូ ឌ្ុលខ លទទួ លសាគល់ ការសទម្រមច

បាននូ វជំនាញទៅខាង្ទម្រៅបណ្ត
ា ញអប់ រាំខបបម្របនពណ៊ីគួ រខតម្រតូវបានផា ល់អាទិ ភាពែពស់ទៅកន ុង្ពាក់ ក

ណ្ត
ា លអាណតាិ ទម្រកាយននខផនការយុ ទធ សាស្រសា អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩- ២០២៣។
o

បនា អនុ វតា គទម្រាង្ ខ លផា ល់ការទលើ កទឹ កចិ តា ល់ ម្រកុម ុ ន កន ុង្ការបណាុេះបណ្ត
ា លបុ គគលិ ករបស់

ពួ កទគទៅកន ុង្បរិ បទបទចច កវិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤ ខ លអាច ឹ កនាាំទដាយមូ លនិ ធិអភិ វឌ្ឍន៍
ជំនាញកមព ុជា។ ទាក់ ទង្នឹ ង្វិ ស័យទទសចរណ៍ អន កបទង្កើតទរលនទោបាយម្រតូវបានជំរុញឱ្យបទង្កើន
ចាំ នួនអន កបទង្កើតកមា វិធ៊ីទូ រស័ ពទ ឆ្លតនវទៅកមព ុជា

ទ ើ មប៊ីបទង្កើតការទម្រតៀមែលួនទទួ លយកនូ វបទចច ក

វិ ទាប ិ វតា ន៍ ឧសា កមា ទ៊ី៤ ទ ើ មប៊ីធានាការបណាុេះបណ្ត
ា លជំនាញទាំ នាក់ ទាំ នង្ និ ង្សង្គម និ ង្ជំរុញ
ការសម្រមបសម្រមួលកាន់ ខតខាលាំង្រវាង្សាាប័ នបណាុេះបណ្ត
ា ល និ ង្និ ទោជក។
o

ពទនល ឿន ំ ទណើរការមួ យទ ើ មប៊ីពម្រង្ីកការម្រគប ណាប់ ទលើ ការរាំពារសង្គម ទ ើ មប៊ីម្រគប ណាប់ ទលើ វិ ស័
យទម្រៅផល ូវការ និ ង្ម្រកុមខ លងាយរង្ទម្ររេះ/រង្ការែែេះខាតបាំ ផុត។

អនុ សា
សាស
សន៍ ទ៊ី ៤៖ កា
ការរទធើែ ពិ ពិ ធកមា ទស ា កិ ចច

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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កាលា៉ាសុ៊ី នននកាំទណើនទស ា កិចចរបស់ម្របទទសគឺ ពឹ ង្ខផអ កជាចមបង្ទលើ វិ ស័យកាត់ ទ រ

សាំ ណង្់

ទទសចរណ៍ និ ង្កសិ កមា ។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ វិ ស័យទាាំង្ទនេះម្រតូវបានរាំខានទដាយជំង្ឺរាតតាតចប់ តាាំង្ព៊ី
ទ ើ មឆ្នាំ២០២០។ រាជរដាាភិ បាលបានបទង្កើតខផនការសាារទស ា កិចចទ ើង្វិ ញឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ខ លទផ្ទាតទលើ
ឧសា កមា ខ លានតនមល ែពស់ កសិ កមា ការទលើ កកមព ស់ស ម្ររសធុ នតូ ច និ ង្មធយម ពាណិជជ កមា ឌ្៊ីជីលល និ ង្
ទទសចរណ៍។ ចាប់ លវិ កាសម្រាប់ ឆ្នាំ២០២១ បានចង្អល
ុ បងាាញោ៉ាង្មុ តាាំអាំព៊ីការខបង្ខចកធនធានសម្រាប់ ការ
ម្របយុ ទធ ម្របឆ្ាំង្នឹ ង្ជំង្ឺរាតតាត និ ង្ការរស់រានានជី វិត និ ង្កាំទណើនទស ា កិចច។ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី បានទបា
ជាាចិ តា ោ៉ាង្មុ តាាំកនុង្ការផា ល់ម្របាក់ កមច៊ី

និ ង្ជំនួយឥតសាំ ណង្ទ ើ មប៊ីរាំម្រទ ល់ ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចរបស់

ម្របទទស និ ង្ការសាារទ ើង្វិ ញព៊ី ជំង្ឺរាតតាត។
រាជរដាាភិ បាលបានជំរុញោ៉ាង្ខាលាំង្កាលនូ វថ្នមពលជំនួស

ទ ើ មប៊ីទ្លើ យតបទៅនឹ ង្បញ្ញាននការអភិ វឌ្ឍ

ទស ា កិចចចម្រមុេះ ទពាលគឺ ទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី និ ង្ទរាង្ចម្រកថ្នមពលពនលឺ ម្រពេះអាទិ តយទៅទូ ទាាំង្ម្របទទស។ កម្រមិ តនន
ការចូ លរួ មព៊ី ស គមន៍ និ ង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លកន ុង្គទម្រាង្ទាំ នប់ វារ៊ី អគគិ សន៊ី ទៅខតរង្ការរិ េះគន់ ។ វាទាំ នង្ជា
មិ នានយនា ការ និ ង្ឧបករណ៍ជាក់ ោក់ ទ ើ មប៊ីតាមដានផលប៉ា េះពាល់ សង្គម និ ង្បរិ សាានទនាេះទទ។
▪

ការអនុ វតា និ ង្ការអនុ ម័តវិ នូវធានការបខនា មទទៀត ទ ើ មប៊ីជំរុញការសាារទស ា កិចចទ ើង្វិ ញ និ ង្ការរស់

ទ ើង្វិ ញ គួ រខតគិ តគូ រព៊ី តម្រមូវការននភាពងាយរង្ទម្ររេះ ខ លទកើ នទ ើង្ទដាយជំង្ឺរាតតាត ខ លម្រកុម

ទផេង្ៗកាំពុង្ជួ បបញ្ញាម្របឈម រួ មានស្រសា៊ី

កុ ារខ លានពិ ការភាព និ ង្ម្រកុមជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ច

ទ ើ មប៊ីទាញយកឱ្កាសខ លានម្រសាប់ និ ង្បាំ ទពញបខនា មទដាយការខបង្ខចកធនធានម្របកបទដាយសម
ធម៌ សម្រាប់ លទធ ភាពទទួ លបានជំនួយណ្តមួ យកន ុង្អាំ ុង្កូ វី -១៩ និ ង្ទម្រកាយសម័ យកូ វី -១៩។
o

ម្រកសួ ង្បរិ សាាន

គួ រខតធានាឱ្យានការចូ លរួ មជាសាធារណៈទពញទលញកន ុង្ ំ ទណើរការវាយតនមល

ផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាានននគទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ ព៊ីភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ រួ មទាាំង្អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ ល ជាពិ ទសស
ស គមន៍ មូលដាាន និ ង្ពទនល ឿននូ វ ំ ទណើរការតាក់ ខតង្ទសចកា៊ី ម្រពាង្ចាប់ សា៊ី ព៊ី ការវាយតនមល ទ តុ
ប៉ា េះពាល់ បរិ សាាន (EIA) ។
o

ទសនើ សុ ាំ គណៈកាាធិ ការជាតិ ទទនល ទមគង្គកមព ជា
ុ
(CNMC) ដាក់ សាំ ទណើទៅគណៈកមា ការទទនល ទមគង្គ
សម្រាប់ ការសិ កាអាំ ព៊ីផលប៉ា េះពាល់ បរិ សាាន្ល ង្ខ នជាក់ ោក់ និ ង្ទូ លាំ ទូោយ មុ ននឹ ង្ពិ ភាកាទលើ
សាំ ទណើសាង្សង្់ទាំនប់ ណ្តមួ យទៅទលើ ង្ទទនល ទមគង្គ។ ការទលើ កកមព ស់ការទបើ កចាំ

និ ង្ការខចក

រាំខលកព័ ត៌ានឱ្យបានទូ លាំ ទូោយ ជាពិ ទសសផលប៉ា េះពាល់ ខ លបណ្ត
ា លមកព៊ី ការអភិ វឌ្ឍន៍ ទាំនប់
និ ង្កម្រមិ តទឹ កទាបននទទនល ទមគង្គ គឺ ការចាំបាច់ ខ លម្រតូវខតទធែើ ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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o

ជំរុញឱ្យម្រកសួ ង្បរិ សាាន និ ង្ម្រកុមម្របឹ កាអភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកបទដាយច៊ី រភាព បនា អនុ វតា សកមា ភាពខ ល
បានកាំណត់ កន ុង្ន៊ី តិកាលទ៊ី ៦ សា៊ី ព៊ី ការពម្រង្ឹង្ និ ង្ខកលមអ ទរលនទោបាយ និ ង្បទបបញ្ា តាិ ទ ើ មប៊ី
បទង្កើនការរួ មចាំ ខណកននថ្នមពលកទកើ តទ ើង្វិ ញចាំ ទពាេះថ្នមពលរួ មបញ្ច ូលរននិ ង្ម្របសិ ទធ ភាព
ថ្នមពលទៅកមព ុជា។

សាស
សន៍ ទ៊ី ៥៖ កា
ការរអភិ វឌ្
ឌ្ឍឍម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យច៊ី រភា
ភាព
ព និ ង្
ង្ប
បរិ ោប័ នន
អនុ សា
វិ ស័ យកសិ កមា
វិ ស័យកសិ កមា ទាំ នង្ជារង្ផលប៉ា េះពាល់ តិ ចតួ ចទដាយសារជំង្ឺរាតតាត

ប៉ាុ ខនា ផទុយទៅវិ ញការទកើ នទ ើង្នូ វ

ឱ្កាសកន ុង្ការវិ និទោគបខនា មទទៀត។ ជនចាំ ណ្តកម្រសុកខ លម្រតលប់ មកវិ ញ កមា ករខ លម្រតូវបានពយួរការងារ ឬ
និ ទោជិ តខ លម្រតូវបានបញ្ឈប់ ព៊ី ការងារបានទមើ លទឃើ ញថ្នផលិ តកមា កសិ កមា ជាជទម្រមើ សរបស់ពួ កទគកន ុង្ការ
ម្របកបរបរចិ ញ្ចឹ មជី វិត

បនាទប់ ព៊ី ម្របភពចាំ ណូលចាំ បង្របស់ពួ កទគម្រតូវបានបាត់ បង្់ទដាយជំង្ឺរាតតាត។

ាន

ម្របព័ នធធារាសាស្រសា ម្រតូវបានសាង្សង្់ ប៉ាុ ខនា ភាគទម្រចើ នមិ នទាន់ បានទពញទលញទៅទ ើយ ខ លទធែើ ឱ្យកសិ ករែែេះ
លទធ ភាពទទួ លបានម្របភពទឹ កសាំ ខាន់ សម្រាប់ ទម្រសាចម្រសពទលើ កសិ ដាានរបស់ពួ កទគ។
▪

ទលើ សព៊ី ទនេះ ការវាយតនមល សកាានុ ពលផលិ តកមា កសិ កមា

និ ង្កិ ចចស ការោ៉ាង្ជិ តសនិ ទធ រវាង្ម្រកសួ ង្

ពាក់ ព័ នធចាំបាច់ ម្រតូវានជាម្រកបែ័ណឌចាប់ និ ង្វិ ធ៊ីសាស្រសា ជាម្របព័ នធបខនា មទទៀត ទ ើ មប៊ីឱ្យអាទិ ភាពននការ

អភិ វឌ្ឍន៍ ធនធានទឹ កអាចផគ ូផគង្តម្រមូវការផគ ត់ផគ ង្់ទឹក ទ ើ មប៊ីខសែ ង្យល់ ព៊ី សកាានុ ពលកសិ កមា ។
o

ការវិ និទោគបខនា មទលើ ការសាង្សង្់ម្របឡាយខ លជាបណ្ត
ា ញតភាជប់ ទ៊ី ព៊ី រ និ ង្ទ៊ី ប៊ី ខ លតភាជប់

ទៅម្របព័ នធធារាសាស្រសា ទមនឹ ង្ានសារៈសាំ ខាន់ ណ្តស់កន ុង្ការផា ល់ឱ្យកសិ ករនូ វលទធ ភាពទទួ ល
បានការផគ ត់ផគ ង្់ទឹកម្រគប់ ម្ររន់ សម្រាប់ ទម្រសាចម្រសពកសិ ដាានរបស់ពួ កទគ។
o

ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ានតួ នាទ៊ី កន ុង្ការទដាេះម្រសាយបញ្ញាម្រគប់ ម្រគង្ទឹ ក។ មិ នថ្នទយើ ង្ានម្របព័ នធ
ធារាសាស្រសា ម្រគប់ ម្ររន់ សម្រាប់ ផគ ត់ផគ ង្់ទឹក ឬអត់ ទនាេះទទ តម្រមូវការទឹ កកាំពុង្ទកើ នទ ង្
ើ ជាទរៀង្
រាល់ ឆ្នាំ។ ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ម្រតូវដាក់ ធនធាន និ ង្ជំនាញបទចច កទទសសម្រាប់ ទដាេះម្រសាយ
បញ្ញា និ ង្ធានាការខចកចយទឹ កម្របកបទដាយសមធម៌ កនុង្ចាំ ទណ្តមកសិ ករ និ ង្អន កទម្របើ ម្របាស់ទឹ
ក។

o

ការខកលមអ ផលិ តភាពកសិ កមា ទៅខតចាំបាច់ រួ មជាមួ យនឹ ង្ការទធែើ ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូ វលទធ ភាព
ទទួ លបានទ ើ មទុ ននិ ង្ទ៊ី ផារសមរមយសម្រាប់ ស គមន៍ កសិ កមា នឹង្ជំរុញផលិ តកមា ទ ើ មប៊ី

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ទ្លើ យតបទៅនឹ ង្ទ៊ី ផារកន ុង្ម្រសុក និ ង្នាាំទចញ។ ទនទឹ មនឹ ង្ទនេះ ការកាត់ បនា យនលល ទ ើ មននធាតុ
ចូ លកសិ កមា គឺការម្របទសើ របាំ ផុត។
ការរម្រម្រគ
កា
គប់ ម្រម្រគ
គង្
ង្ធ
ធនធា
ធាន
នធមា ជា
ជាត
តិ និ ង្
ង្វវបបធម៌ ម្រម្រប
បកបទដា
ដាយ
យច៊ី រភា
ភាព
ព
ធនធានធមា ជាតិ ម្រតូវបានរង្ផលប៉ា េះពាល់ ោ៉ាង្ធា ន់ធា រទដាយវិ សាលភាពែលេះននកិ ចចែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្របស់ RGC
ទ ើ មប៊ីទធែើ ពិ ពិធកមា ទស ា កិចច។ រាជរដាាភិ បាលបានែិតែាំម្របឹ ង្ខម្របង្បទង្កើត និ ង្ពម្រង្ីកនម្រពស គមន៍ /តាំ បន់ ការពារ
ទ ើ មប៊ីកាត់ បនា យការកាប់ បាំ ផ្ទលញនម្រពទឈើ ។ ទទាេះជាោ៉ាង្ណ្តក៏ ទដាយ បញ្ញាម្របឈមទៅខតានខ លតម្រមូវឲ្យាន
ការយកចិ តា ទុ កដាក់ ែពស់ទ ើ មប៊ី កាត់ បនា យនូ វរាល់ បញ្ញាទាាំង្ទនាេះបខនា មទទៀត។
▪

រាជរដាាភិ បាលគួ រខតទលើ កកមព ស់ការចូ លរួ ម និ ង្ការរាំម្រទព៊ី ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់

ែណៈទពលខ ល

ពិ និតយទមើ លចាប់ និ ង្បទបបញ្ា តាិទាក់ ទង្នឹ ង្ ី ធ៊ីល ការទធែើ វិទសាធនកមា ចាប់ ខ លានម្រសាប់ និ ង្ការ
បទង្កើតចាប់ ឬសា ង្់ដារចាប់ ខ លានការចូ លរួ មព៊ី ម្រគប់ ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ។ ការអនុ វតា ចាប់ ទៅកន ុង្វិ ស័យ

ពិ ទសសទនេះ គួ រខតម្រតូវបានខកលមអ បខនា មទទៀតតាមរយៈការទផទ រមុ ែងារខ លបានកាំណត់ ោ៉ាង្ចាស់
ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ រួ មទាាំង្ឃុ ាំ /សងាកត់ ។
o

ពម្រង្ឹង្សមតា ភាពស គមន៍ ជនជាតិ ទ ើ មភាគតិ ចកន ុង្ការចូ លរួ មោ៉ាង្ទពញទលញ

និ ង្ទម្របើ ម្របាស់

ការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចច សង្គម និ ង្វបបធម៌ ទៅថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ និ ង្ថ្ននក់ ជាតិ ។ សមតា ភាពរបស់មស្រនា៊ី
ថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ទលើ ការម្រគប់ ម្រគង្ ី ធ៊ីល

គឺ ម្រតូវការជាចាំបាច់ ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយឱ្យបានកាន់ ខតម្របទសើ រ

ទ ើង្នូ វតម្រមូវការ និ ង្កង្ែល់របស់ម្របជាពលរ ា ស គមន៍ ។
o

បទង្កើនការយកចិ តា ទុ កដាក់ ទលើ ការបទង្កើតស គមន៍ ទអកូ ទទសចរណ៍ ទៅកន ុង្ស គមន៍ នម្រពទឈើ
(CF) / តាំ បន់ ការពារស គមន៍ (CPAs)។

o

ពម្រង្ឹង្ការម្របមូ លពនធ ី ខ លមិ នទម្របើ ម្របាស់ចប់ តាាំង្ព៊ី ថ្ននក់ មូ លដាាន ល់ ថ្ននក់ ជាតិ ។ ការម្របមូ លពនធ ី
មិ នបានទម្របើ ម្របាស់ម្រតូវអនុ វតា ទដាយពម្រង្ឹង្យនា ការខ លបានបទង្កើតទ ង្
ើ និ ង្វិ ទសាធនកមា ចាប់ សា៊ី
ព៊ី ការម្រគប់ ម្រគង្ឃុ ាំ សងាកត់ ។ ី ខម្រសចាំ ការខ លានចប់ ព៊ី ១០

ិ ចតា ឬទលើ សព៊ី ទនេះ គួ រខតម្រតូវបាន

បង្់ពនធ ។

▪

ម្រកសួ ង្ទរៀបចាំ ខ ន ី នគរូ បន៊ី យកមា និ ង្សាំ ណង្់ ម្រកសួ ង្មោនផទ និ ង្រ ា បាលថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ម្រតូវបនា
ពម្រង្ឹង្យនា ការសុ រិ ទោ ី របស់ ម្រកុមការងារទដាេះម្រសាយវិ វាទ ី ធ៊ីល ឱ្យកាន់ ខតានម្របសិ ទធ ភាព

ទដាយផា ល់

ជំនួយធនធានម្រគប់ ម្ររន់ និ ង្ទលើ កទឹ កចិ តា ល់ ពួ កទគឲ្យទសុើ បអទង្កតជទាលេះន៊ី មួយៗ។ ខសែ ង្យល់ ឱ្យបាន

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ចាស់ ោស់ នូ វព័ ត៌ានពិ តទាក់ ទង្នឹ ង្ម្របវតាិ ី ធ៊ីល សកមា ភាពននវិ វាទ ចាំ ណុចវិ វាទ មូ លទ តុ ននជទាលេះ តួ
អង្គពាក់ ព័ នធកនុង្ជទាលេះ បទដាានគតិ យុ តា និ ង្ខផនការទដាេះម្រសាយ។ ការសម្រមុេះសម្រមួលគួ រខតខផអ កទលើ

ទរលការណ៍សាំ ខាន់ ៗចាំ នួនបួ ន រួ មាន៖
o

ជួ យសម្រមួល ល់ ការទដាេះម្រសាយអន កពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ ព៊ី ករណ៊ីសិ កា ឬការទសុើ បអទង្កតវិ វាទ
មកកាន់ ទវទិ កា ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយសាំ ណុាំទរឿង្ ទ ើ មប៊ីធានាបាននូ វព័ ត៌ានទពញទលញ និ ង្ម្រតឹ ម
ម្រតូវ។ ការដាក់ បញ្ច ូលភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធទាាំង្អស់ទៅកន ុង្ ំ ទណើរការទដាេះម្រសាយវិ វាទានសារៈ
សាំ ខាន់ ណ្តស់សម្រាប់ ភាគ៊ី ទាាំង្អស់កន ុង្ការយល់ ឹ ង្ព៊ី ការងាររបស់រនទៅវិ ញទៅមកនិ ង្អនុ
វតា ទាំ នួលែុសម្រតូវទរៀង្ៗែលួន ទ ើ មប៊ីបាំទពញរនទៅវិ ញទៅមកកន ុង្ ំ ទណើរការទនេះ ទ ើ មប៊ីសទម្រមច
បាននូ វទរលទៅរួ ម

និ ង្ទជៀសវាង្ការយល់ ម្រច ាំ

ឬការទម្របើ ម្របាស់ព័ ត៌ានែុសខ លអាច

បទង្កើតឧបសគគ ល់ លទធ ផល ំ ទណ្តេះម្រសាយជទាលេះ។
o

អាជាាធរានសមតា កិ ចចគួ រខតទបា ជាាចិ តា បខនា មទទៀតកន ុង្ការសាាប់
ខលល ង្ការណ៍ខ លទធែើ ទ ើង្ទដាយភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ

និ ង្ពិ ចរណ្តរាល់ ទសចកា៊ី

ជាពិ ទសសម្របជាពលរ ា ខ លរង្ផលប៉ា េះពាល់

ូ ចជាបញ្ញាម្របឈម កង្ែល់ តម្រមូវការ សាំ ណូមពរ និ ង្អនុ សាសន៍ នានា ទ ើ មប៊ីទផទ ៀង្ផ្ទទត់ ជាមួ យ
នឹ ង្របាយការណ៍ជាក់ ខសា ង្ សា ង្់ដារចាប់ ែណៈខ លានកតាាសាំ ខាន់ ៗមួ យចាំ នួនទផេង្ទទៀត
សម្រាប់ ការទ្លើ យតប និ ង្ការសទម្រមចចិ តា ទដាយទ តុ ផលម្រតឹ មម្រតូវ អាចម្រតូវបានទទួ លយក
ទដាយកា៊ី រ៊ីករាយទៅចុ ង្បញ្ច ប់ននករណ៊ីទនេះ។

រាល់ ំ ទណ្តេះម្រសាយណ្តក៏ ទដាយ

អាំ ណ្តចោក់ បាាំង្ព័ ត៌ានទ ើ មប៊ីការពារផលម្របទោជន៍ បុគគល

ខ លទម្របើ

ឬភាគ៊ី ទធែើ ឱ្យែូច ល់ ភាគ៊ី ាខង្

ទទៀត គឺ ជាមូ លទ តុ ននការបរាជ័ យកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ វាទ និ ង្ជាទមទរៀនកន ង្
ុ ការទដាេះម្រសាយ
មិ នទចេះចប់ ទពាលគឺ ការកត់ ម្រតារបស់អាជាាធរបានសរទសរថ្នការទដាេះម្រសាយចប់ ទ ើ យ ប៉ាុ ខនា
ម្របជាពលរ ា ទៅខតបនា តវា៉ា។
o

ការបទង្កើតជទម្រមើ សកាន់ ខតទម្រចើ ន

គឺ ជាគនលឹ េះកន ុង្ការទដាេះម្រសាយវិ វាទ ី ធ៊ីល ។

ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធ

ជា

ពិ ទសសភាគ៊ី ជទាលេះ ម្រតូវសម្រមុេះសម្រមួលបទង្កើតជទម្រមើ សបខនា មទទៀត ទដាយទធែើ សមបទាន ទ ើ មប៊ី
ផលម្របទោជន៍ របស់ភាគ៊ី ជទាលេះ ទដាយម្របកាន់ ខាជប់ នូ វទរលការណ៍ ឈន េះ ឈន េះ កន ុង្ករណ៊ីខ ល
អាជាាធរានសមតា កិ ចចរកទឃើ ញថ្ន ភាគ៊ី ណ្តមួ យមិ នទម្របើ ម្របាស់ អាំ ណ្តចបាំ ពានចាប់ ទដាយ
ានទចតនាទស្រនាទនយកម្រទពយសមបតាិ របស់ភាគ៊ី ាខង្ទទៀត។ កន ុង្ករណ៊ីែលេះ រាជរដាាភិ បាលក៏ អាច
ទធែើ សមបទានបខនា ម ឬជំនួស ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយគាលតណ្តមួ យទៅកន ុង្ចាប់ ឬការអនុ វតា ។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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o

ការផេពែ ផាយជាសាធារណៈអាំ ព៊ី ំ ទណ្តេះម្រសាយម្របកបទដាយទជាគជ័ យ និ ង្ការបនា ន៊ីតិវិ ធ៊ីចុ េះ
បញ្ជ៊ី ី ធ៊ីល ការផា ល់ប័ ណាកមា សិទធិ ី ធ៊ីល ល់ ភាគ៊ី សម្រាប់ វិ ធានការការពារនាទពលអនាគត។

▪

រាជរដាាភិ បាលកមព ុជាគួ រខតពិ ចរណ្តទរៀបចាំ ទរលនទោបាយជាតិ សា៊ី ព៊ី សាំណង្សមរមយ និ ង្លាំ ទៅឋាន

សមរមយ ទ ើ មប៊ីទដាេះម្រសាយផលប៉ា េះពាល់ ននគទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទាាំង្ឯកជន និ ង្សាធារណៈ ទ ើ មប៊ីបាំទពញ
តម្រមូវការននការអភិ វឌ្ឍទស ា កិចចរបស់ ម្របទទស ទដាេះម្រសាយបញ្ញាខ លកាំពុង្ទកើ តាន និ ង្សទម្រមចបាន

នូ វទរលទៅអភិ វឌ្ឍម្របកបទដាយច៊ី រភាពទៅកមព ុជា(គ.អ.ច.ក.)។ ជាពិ ទសស វាទ្លើ យតបទៅនឹ ង្តម្រមូវ

ការននចាប់ អទនាាម្របទវសន៍ ខ លទាមទារឱ្យានការអភិ វឌ្ឍន៍ នូវសា ង្់ដារចាប់ បខនា មទៅទម្រកាមចាប់
ទ ើ មប៊ីអនុ វតា ការបាំ ទពញបខនា ម។
o

ូ ទចន េះ រាជរដាាភិ បាលគួ រខតសិ កាព៊ី បទពិ ទសាធន៍ លអៗកន ុង្ការអនុ វតា គទម្រាង្កនល ង្មក ូ ច

ជា ធនាររអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (ADB) ធនាររពិ ភពទោក (WB) និ ង្គទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ JICA
និ ង្ចាំ ណុចែែេះខាតមួ យចាំ នួនទទៀតននគទម្រាង្អភិ វឌ្ឍន៍ របស់ម្រកុម ុ នឯកជនទាាំង្ម្រកុម ុ ន
ជាតិ

និ ង្អនា រជាតិ ។ ម្រកុម ុ នខ លមិ នានទរលនទោបាយការពារសុ វតាិ ភាពកន ុង្ការ

អភិ វឌ្ឍ ខ លជាម្របភពននជទាលេះ និ ង្មិ នអាចទដាេះម្រសាយផលប៉ា េះពាល់ ទទួ លបានយុ តាិ ធម៌
និ ង្ការពារបរិ សាាន ែណៈខ លម្របជាពលរ ា និ ង្ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធខ លកាំពុង្អនុ វតា គទម្រាង្
អភិ វឌ្ឍន៍ មិនទាន់ ានសិ ទធិ ទពញទលញកន ុង្ការចូ លរួ មកន ុង្

ំ ទណើរការអភិ វឌ្ឍគទម្រាង្

របស់ម្រកុម ុ នឯកជន ឬសាធារណៈព៊ី ំ ណ្តក់ កាលវាយតនមល ទ តុ ប៉ា េះពាល់ បរិ សាាន និ ង្
សង្គម ទៅទ ើយ។
o រាជរដាាភិ បាលកមព ុជា ជាពិ ទសសម្រកសួ ង្ទរៀបចាំ ខ ន ី នគរូ បន៊ី យកមា និ ង្សាំ ណង្់ ម្រកសួ ង្
ទស ា កិចច និ ង្ ិ រញ្ា វតា ុ និ ង្អាជាាធរថ្ននក់ ទម្រកាមជាតិ ពាក់ ព័ នធ ម្រតូវបនា ពម្រង្ឹង្ម្របសិ ទធ ភាពននការ
សិ កា និ ង្ទធែើ បចច ុបបនន ភាពស គមន៍ ម្រក៊ី ម្រកខ លរស់ទៅតាំ បន់ រានសណ្ត
ា ប់ ធានប់ ទ ើ មប៊ីទរៀបចាំ
ខផនការទមសម្រាប់ ពួ កទគ ទដាយការផា ល់ ី សុវតាិ ភាព លាំ ទៅឋានសមរមយ ទ ដាារចនាសមព័ នធ
សនាិ សុែ សុ វតាិ ភាព និ ង្អនាម័ យលអ តាមទរលការណ៍ជាមូ លដាានចាំ នួនព៊ី រ៖
(i)

ការអភិ វឌ្ឍទៅនឹ ង្កខនល ង្ និ ង្

(ii)

ការតាាំង្ទ៊ី លាំ ទៅលាី ខ លានទ៊ី តាាំង្ទៅមិ នឆ្ាយព៊ី ទ៊ីតាាំង្ចស់

ធានាថ្នវាមិ នបាត់

បង្់ទាាំង្ម្រសុង្សម្រាប់ អែ៊ី ម្រគប់ ោ៉ាង្ខ លពួ កទគធាលប់ រ៊ី ករាយ

និ ង្សង្គម។

ពិ ទសស

ជា

ការទធែើ ឱ្យម្របទសើ រទ ើង្នូ វការអប់ រាំរបស់កូ នៗពួ កទគទាាំង្ខផន កជំនាញ

និ ង្ចាំ ទណេះ ឹ ង្ទូ ទៅគឺ ជាគនលឹ េះមួ យសម្រាប់ យុ ទធ សាស្រសា កាត់ បនា យភាពម្រក៊ី ម្រក

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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ម្របកបទដាយម្របសិ ទធ ភាព និ ង្និ រនា រភាព។ ការផា ល់នូ វជទម្រមើ សននការអភិ វឌ្ឍទៅ
នឹ ង្កខនល ង្ សាង្សង្់អររជូ នជនម្រក៊ី ម្រក ឬខបង្ខចក ី

ូត៍ ូ ចជាអាជាាធររាជធាន៊ី

ភន ាំ ទពញបានផា ល់ជូ ន ល់ ម្របជាពលរ ា ស គមន៍ ខ លរង្ផលប៉ា េះពាល់ ទៅ
ម្របឡាយសទឹ ង្ានជ័ យ

ខ លជាគាំ រូ ៏ លអ សម្រាប់ ការរាំម្រទ

និ ង្ទកាតសរទសើ រព៊ី

ម្របជាពលរ ា និ ង្ភាគ៊ី ពាក់ ព័ នធម្រគប់ មជឈដាានទាាំង្អស់។

ធាតុ ចូ លរបស់អង្គការសង្គមសុ៊ី វិ លសម្រាប់ ដាក់ បញ្ច ូលទៅកន ុង្ការម្រតួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
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