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សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012ន និង  
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សហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន (AEC) ' 
សសរ ស្តម្ភមួយ ក្នុងចំ�មសសរ�ំងបី7	  
ស�ហរណកម្ម ���ន។ AEC �ន�ល� 
�្វើឲ	្យ ���ន �Aយ'ទីផ	aរ និងមូលI�ន  
ផលិតកម្ម រួម�� �	មួយ hើម	្បីជំរុញតំបន់u	ះ ឲ	្យ 
�ន លក្ខណៈ M	កួតM	�	ង សន្ទុះ�Aំង និង�្វើ 
ស�ហរណកម្ម ចូល��   �ន់�	 �Aំងxើង D 
ចុង��ំ២០១៥។ AEC �	 វ�្វើ �	រីKវូបនីយកម្ម  
វិស័យ សំ�ន់ ចំនួន ៥ សំ� ស¡	¢លចលQទំនិញ 
�	9កម្ម មូលធន និងពលករ ជំQញDក្នុង 
���ន។
� លំហូរទំនិញyយ�	រី �ម�រនូវ�រលុបបំ0ត់ រ0ំងz្ន	ក 

ពន្ធគយ និងមិន¥	នពន្ធគយ ¦	ល§§ំង)ណិជ្ជកម្មក្នុង 
តំបន់។ 9ក៏©	បដណ្ណប់rើវិªន�រ )ក់ព័ន្ធនឹង �រស¡	¢ល 
)ណិជ្ជកម្ម ដូច' �រ�្វើសុខដុមនីយកម្មពន្ធគយ និង 
�រ �្វើឲ	្យ នីតិវិធីពន្ធគយ�នលក្ខណៈ�ន់�	�មញ្ញ និង 
ចុះស¡	ុង�� Hមរយៈ 	ក®	ញចូល ���ន�	មួយ។ លំហូរ 
ទំនិញyយ�	រី 9ជួយជំរុញស�ហរណកម្មទីផ	aរ និង 
កំ¯ើន )ណជិ្ជកម្មក្នុងតំបន់���ន។ អ°	ពន្ធគយ មធ	្យម 
ក្នុង ���ន 0នថយចុះពី  ១៣% ក្នុង��ំ១៩៩៣ មកជិតដល់ 
០% ក្នុង��ំ២០១៣ (KPMG 2014) ºើយ9ប»¼ញ ពី 
ទំQក់ទំនងវិជ្ជ�ន  'មួយកំ¯ើន មួយ'បី 7	)ណិជ្ជកម្ម 
ក្នុងតំបន់���ន ពី��ំ២០០០ ដល់ ២០១៣ yយ½ើនដល់ 
៦០៧)ន់¾នដុ¾Aរ (EIU 2014)។

� លំហូរ�	9កម្មyយ�	រី �ម�រនូវ�រលុបបំ0ត់�រ 
Iក់ កំហិតÀ	្ស	ងៗrើជំនួញ  �	9កម្ម ដូច' កម្មសិទ្ធិរបស់ 
ជន បរN	ស, លទ្ធKពចូលទីផ	aរ និងលំហូរ អ្នកផ្តល់ 
�	9 'hើម។ M	N	សស�ជិក���ន 0ន�ត់បន្ថយ 
កំហិត À	្ស	ងៗ  ¦	ល§§ំង)ណិជ្ជកម្ម ឆ្លង�ត់ Ä	ំ¦	នrើ 
អនុវិស័យ Å៉ងÇចdស់ ៨០ ¦	លឥឡូវu	ះKគÉ	ើន 
អនុÊ្ញតឲ	្យជនបរN	ស �ន់�ប់Kគហុ៊នÉ	ើន'ងM	'ជន 

វគ្គពិKក	aស្តីពីសហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន��ំ២០១៥ - 0នÎ	ៀមរួច§ល់ ឬមិន�ន់រួច§ល់! 
សន្និសីទចក្ខុវិស័យM	N	សកម្ពុ' ភ្នំÑ	ញ n	មីQ ��ំ២០១៥។
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�Òស់C	ុក។ វិស័យ�	9កម្ម 'z្ន	ក សំ�ន់ មួយ7	 �	ដ្ឋកិច្ច 
'ពិ�	ស rើªតុ®	ញ និង�រ បÓ្កើត �រ»រ ºើយ វិស័យ 
u	ះនឹងរីកចÕ	ើន M	សិន Öើ�ច �ត់បន្ថយរ0ំង QQ។

� លំហូរទុនវិនិ/គyយ�	រី ផ្តល់នូវកិច្ច�រ)រ�ន់�	 
M	�ើរxើង ស"	ប់ §ល់វិនិ/គិន Dក្នុង���ន និង 
�រ  �្វើវិនិ/គរបស់ពួក×	 ក្នុងM	N	សស�ជិក ���ន 
À	្ស	ងNៀត, ច	Øប់ និងបទបញ្ញត្តិវិនិ/គ, �លន/0យ 
និងនីតិវិធីវិនិ/គ ¦	ល�ន់�	�ន ត�AKព �នលក្ខណៈ 
ចុះស¡	ុង�� និងច	Øស់¾ស់Nៀង�ត់, Ä	ម�ំង�រ�្វើ 
�	រីKវូបនីយកម្ម របបវិនិ/គ'ប¯្ណើរៗ។ អÓ្ក	ត��ំ 
២០១៣ មួយ ស្តីពី KពM	កួតM	�	ងរបស�់��ន ប»¼ញ 
� វិនិ/គិនD�	>ប់�រម្មណ៍�Aំងនឹងតំបន់���ន 
ºើយ   �ជីវករ �ន់�	É	ើនxើង  �ើលÙើញ� ���ន គឺ' 
តំបន់   មួយ ¦	ល�	 វ យកមកគិតគូរ DÑ	ល �្វើ�រ សÕ	ចចិត្ត 
វិនិ/គ។ វិនិ/គÛÜល់ពីបរN	ស (FDI) ក្នុង���ន 0ន 
½ើន xើង' ហូរÞ	 yយ�ន កំ¯ើន 'មធ	្យម ១៤% >ប់ 
ពី  ��ំ២០០០ មក។ D��ំ២០០០ វិនិ/គ ÛÜល់ពី បរN	ស 
M	>ំ��ំ ក្នុង���ន �ន�	ឹម ០,៩)ន់ ¾នដុ¾Aរ ប៉ុá្ត	 
D ��ំ២០១៣ 0ន½ើនដល់ ២១,៣ )ន់¾ន ដុ¾Aរ (EIU 
2014)។

� លំហូរមូលធនyយ�	រី ជួយពâ	ឹងស�ហរណកម្ម និង 
�រ អភិវឌ	្ឍទីផ	aរមូលធន ���ន Hមរយៈ�រ�្វើសុខដុម 
នីយកម្ម ã	មNៀតrើស្តង់Iរទីផ	aរមូលធន, កិច្ច Ä	មä	ៀង 
និង �រ ទទួល �åល់  æវិញ æមក rើz្ន	ក គុណសម	្បត្តិ 
�រអប់រំ និងបទពិèធន៍ របស់ អ្នក �ន ជំQញ វិ'éជីវៈ z្ន	ក 
ទីផ	aរ, និង�រê	លំអរចQសម្ព័ន្ធ ពន្ធ�ត់ទុក (ASEAN 
2008)។ លំហូរ មូលធនyយ�	រី ក៏ជំរុញ ឲ	្យ�ន លំហរូ 
មូលធន �ន់�	É	ើន Hមរយៈ�រលុបបំ0ត់ ឬ�របន្ថយ 
�រ  រឹតបន្តឹងrើលំហូរមូលធន និង M	តិបត្តិ�រ Hម គណនី 
ចរន្ត QÑ	លបច្ចុប	្បន្ន។ DÑ	ល¦	លទីផ	aរមូលធនផ	aរKéប់ 
�� �ន់�	�Aំង xើង î	ុមហ៊ុន នឹង�នលទ្ធKព ទទួល0ន 
�ច់ï	ក់»យC	ួលÉ	ើន'ងមុន  (KPMG 2014)។

� លំហូរក�Aំងពលកម្មជំQញyយ�	រី ជួយឲ	្យអ្នក�ន វិ'é 
ជីវៈ �នលំហូរ É	ើន'ងមុនក្នុង���ន។ "លំហូរ yយ 
�	រី" �នន័យ�  'លំហូរ�ន�រ©	ប់©	ងyយ  បទបញ្ញត្តិ   
ក្នុងតំបន់ yយz្អ	កrើច	Øប់ និងបទបញ្ញត្តិ ក្នុង M	N	ស។ 
សកម្មKព  អនុវត្តកិច្ចÄ	មä	ៀងu	ះ រួម�ន�រ ជួយ ស¡	¢ល 
�រ ®	ញទិI��រ និងលិខិត អនុÊ្ញត �រ»រ ស"	ប់ 
អ្នក  � ន  ជំQញវិ'éជីវៈមកពីM	N	ស ���ន, �រ ពâ	ឹង 
សហបរ្តបិតត្កិារ កន្ងុបណ្តាញ សាកល វទិយ្ាលយ័ អាស៊ាន, 
និង�រអភិវឌ	្ឍសមត្ថKព និងគុណសម	្បត្តិ សំ�ន់ៗ ស"	ប់ 
�រ»រ/មុខរបរ និងជំQញបណ្ណុះបd្ខល។ កិច្ចÄ	មä	ៀង
ទទួល�åល់æវិញæមក (MRA) ផ្តល់នូវ យន្ត�រចម	្បងៗ 
ស"	ប់ �	¢តពិនិត	្យលំហូរក�Aំងពលកម្ម ជំQញក្នុង���ន។ 
បច្ចុប	្បន្ន ���ន សÕ	ច0ន ៨ MRA ស្តីពី �	9វិស្វកម្ម, 
�	9គិ¾នុបI�ន, �Jបត	្យកម្ម, �រពិនិត	្យ 9ស់õ	ងដី, �រ 

M	កប របរz្ន	កö	ជ្ជ�C្ត	, �រM	កប របរ z្ន	ក ទន្ត�C្ត	, �រ 
M	កប របរz្ន	ក គណu	យ	្យ, និងជំQញ z្ន	ក N	សចរណ៍។ 
ព័ត៌�ន  លំអិត ខ្លះៗ7	 កិច្ចÄ	មä	ៀង �ំងu	ះ កំពុង�	 ចងî	ង 
xើង ºើយនឹង�	 វអនុវត្ត÷	យ ��ំ២០១៥។

� កិច្ចÄ	មä	ៀង)ណិជ្ជកម្ម�	រី (FTAs) C	ប��នឹង AEC 
���ន0នបÓ្កើត បd្ខញ កិច្ចÄ	មä	ៀង )ណិជ្ជកម្ម  
�	រី   ទូលំទូ¾យ  N្វ	Kគី និង ពហុKគី 'មួយ M	N	ស�ន 
�	ដ្ឋកិច្ចធំៗបំផុត rើ ពិភពúក រួម�ន ចិន ជប៉ុន កូv៉	 
�ង ត	្បូង ឥdü អូfý	លី និង ញូហ	្សុឺþ	ន ºើយក៏ �Aយ 
'    មជ	្ឈមណüល FTA មួយD�សុីក្នុង �រពិត 'ក់�្ត	ង។ 
yយ  �ចរក	a0ននូវ�រៈសំ�ន់ស្នូល រចQសម្ព័ន្ធ និង 
FTA QQ បÓ្កើត0ន'î	បខ័ណüz្ន	ក�លន/0យ និង 
ច	Øប់  ស"	ប់   )ណិជ្ជកម្ម និង�រ�្វើវិនិ/គ 'មួយ និង D 
ក្នុង ���ន (KPMG 2014)។

សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012នLនលូតMស់យឺតៗ 
ប៉ុR្ត�កំពុងTនUមុខVើយ

M	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុរបស់សហគមន៍�	ដ្ឋកិច្ច���ន (AEC 
Scorecard) ¦	ល9ស់õ	ង លទ្ធផល សÕ	ច0នHមM	N	ស 
' ស�ជិកនីមួយៗ �ៀបនឹង �រត¡	 វ សំ�ន់ៗរបស់ AEC 
�ះ ប»¼ញ� ក្នុង�រអនុវត្ត AEC ���ន 0ន �ឿនrឿន 
æ  មុខ É	ើន ប៉ុá្ត	 មិន0ន �្មើ�� ល្អN	។ D�	ឹម ចុង��ំ២០១៣ 
���ន បំÑ	ញ 0ន �	ច0ច់ ២២១វិªន�រ (៧៩,៧%) ក្នុង 
ចំ�ម ២៧៧វិªន�រ។ �រលូត¾ស់ ធំបំផុត សÕ	ច0ន 
ក្នុង  z្ន	ក�រអភិវឌ	្ឍ�	ដ្ឋកិច្ច M	កបyយ   សមធម៌ ¦	ល' 
សសរ  ស្តម្ភទី៣ 7	 AEC។ �រ�ឿនrឿន ក្នុងz្ន	ក  À	្ស	ងNៀត 
7	 AEC មិន សូវ0នÉ	ើនN	 yយ�នអ°	 អនុវត្ត 0ន ៨១% 
ស"	ប់ ស�សKគទីផ	aរ�	មួយ និងមូលI�ន  ផលិតកម្ម 
(សសរ   ស្តម្ភទី១), ៧៧% ដូច�� ស"	ប់ស�សKគតំបន់   
�	ដ្ឋ កិច ្ច   M	កបyយKពM	កួតM	�	ងខ្ពស់ (សសរស្តម្ភទី២) 
និង  ស�ស Kគ �្វើស�ហរណកម្មæក្នុង  �	ដ្ឋកិច្ច �កល 
(សសរ  ស្តម្ភ ទី៤)។
�ះបីM	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុ 0នប»¼ញលទ្ធផល�	បu	ះក៏yយ 

ក៏ D�ន�រn្វ	ងមតិ��ក្នងុ �រ9យតo្ល	 ពី�រ�ឿនrឿន æមុខ 
7	 AEC។ �នមតិរិះគន់� ដំ¯ើរ�រ���ន 	នæ  សÕ	ច 
AEC ��ំ២០១៥ 9 "យឺតÑ	ក" yយ�ន�ររីកចÕ	ើន   តិចតួច 
ក្នុងបÊ¼ចម	្បងៗ មួយចំនួន។ វិស័យ¦	ល�នបÊ¼QQ រួម�ន 
�រ
	ើ រ0ំងមិន¥	នពន្ធគយ ដូច' នីតិវិធីគយ ស្មុគ��ញ 
(Austria 2013), �រIក់កំហិតrើសិទ្ធិ�ន់�ប់ Kគហ៊ុន 
បរN	ស និងកម្មសិទ្ធិដី, ឧបសគ្គ§ំងស្ទះ លំហូរក�Aំង ពលកម្ម ឬ 
អ្នក �ន ជំQញវិ'éជីវៈ ឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន (Das et al. 2013) និង 
កង្វះ  សុខដុមនីយកម្ម និងស្តង់Iរូបនីយកម្ម 7	នីតិវិធីពន្ធគយ។ 
�រ Iក់ កហំិតrើកម្មសិទ្ធិ និងវិនិ/គបរN	ស D�	' ឧបសគ្គ 
ធំ បំផុត ចំះ )ណិជ្ជកម្ម (Woetzel et al. 2014)។

អ្នក�នគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម យល់� �រ�ឿនrឿនæមុខ 
7	 AEC 'ជំFនចម	្បងមួយ  ��ះæ�ន់�រ�្វើ ស�ហរណកម្ម 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

ក្នុងតំបន់�ន់�	ធំទូ¾យ និងសុីជ�	។ �ះបី�ន�រ យល់ 
ដឹង  មិន0ន�្មើ��ពី AEC និងផល)ក់ព័ន្ធរបស់9 ស"	ប់ 
�ជីវកម្មក៏yយ ក៏វិនិ/គិន ធំៗ  និង��ក់ដឹកQំ�ជីវកម្ម 
KគÉ	ើន �នទស	្សនៈវិជ្ជ�នចំះ�គជ័យ និងទិស�7	 
AEC និង�នî	ុមហ៊ុន�ន់�	É	ើន 0ន�ឿHម ចក្ខុវិស័យ 
របស់���ន (KPMG 2014; ECN 2013)។ î	ុមហ៊ុន Dក្នុង 
អÓ្ក	ត0នï	ប់� �លន/0យស�ហរណកម្ម���ន 
>ប់ À្តើម �ន�រៈសំ�ន់  ស"	ប់ ពកួ×	ºើយ។ úក 
Pushpanathan Sundram Qយក©	ប់©	ង î	ុមហ៊ុន EAS 
Strategic Advice និÅយ� "�រÛAស់ប្តូរ�ន r	្បឿនយឺត 
ºើយ  ជួន�ល 9យឺតគួរឲ	្យខកចិត្តdស់ ប៉ុá្ត	អ្វី¦	លសំ�ន់គឺ 
ទិស � 7	�រÛAស់ប្តូរ" (ECN 2013, 11)។

លទ្ធផល7	M	ព័ន្ធIក់ពិន្ទុប»¼ញ� កម្ពុ'អនុវត្ត0នល្អ 
ក្នុង�របំÑ	ញ�រត¡	 វសំ�ន់ៗ yយឈរDលំIប់ទី៣ D 
ព ី ÷	យសិង្ហបុរី និង�៉x	សុី។ សរុបមកលទ្ធផល អនុវត្ត របស់ 
កម្ពុ' 0ន rើសពី ក¡	ិត មធ	្យម ក្នុង�រ បំÑ	ញ Hម សូចQករ 
À	្ស	ងៗ ¦	ល �	 វQំæដល់�រអនុវត្ត0នÑ	ញr	ញHម�រ 
ត¡	 វ  របស់ AEC rើកþ	ង�	 �រអនុវត្តសូចQករនីតិ វិធី z្ន	ក 
ពន្ធIរ និង ពន្ធគយ ¦	ល'z្ន	កមួយរI�ភិ0ល�	 វ�ន �រ Ö្ត	'� 
ចិត្ត   មុត�ំ hើម	្បី �្វើ កំ�	ទ¡	ង់។

សហគមន៍,�ដ្ឋកិច្ច012នផ្តល់ឱ)ស 
ស8�ប់ )រY្វើ0ជីវកម្ម

î	ុមហ៊ុនKគÉ	ើន Dក្នុងអÓ្ក	តស"	ប់�រសិក	aរបស់ 
ECN (2013) និង Wong and Wirjo (2013)  យល់Ùើញ� 
AEC គឺ'ឱ�ស É	ើន'ង �រគំ§មកំÞ	ង ºើយ  î	ុមហុ៊ន  
�ច 0នចំ¯	ញពី�	ដ្ឋកិច្ច Öើកចំហ និង�្វើស�ហរណកម្ម  
ចូល�� �ន់�	�Aំង  Dក្នុង ���ន និង�រត Kéប់  �ន់ �	 M	�ើរ 
'មួយទីផ	aរ និងបd្ខញ ផលិតកម្ម  ពិភពúក។ ���ន 
�ន់ �	 �ក់�ញចំdប់�រម្មណ៍ វិនិ/គិន�ំង�ងក្នុង និង 
�ង L	តបំន់  É	ើនºើយ yយ�រ �ន ដំ¯ើរvឿង�គជ័យ 
'É	ើន។ �គជ័យទី១ គឺកំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច  Å៉ងrឿន   និង 
'ប់¾ប់របស ់���ន។ ពី��ំ១៩៩៩ ដល់ ២០១២ តំបន់ 
���ន �នអ°	  កំ¯ើនពិត  M	>ំ��ំ  ' មធ	្យម ៥,៥% Qំឲ	្យ 
ផសស (GDP) សរុប�� ½ើនxើង  មួយ 'ពីរ រហូតជិតដល់ 
៣)ន់)ន់¾នដុ¾Aរ (KPMG 2014)។ ទន្ទឹម�� នឹង�រ រីក 
ចÕ	ើនÅ៉ងrឿន 7	 �	ដ្ឋកិច្ច  ក្នុងតំបន់ ���ន ក៏ �ន M	'ជន  
Å៉ងÉ	ើន (៦១៧ ¾នQក់) និងកំ¯ើន ចំនួន  និង ឥទ្ធិពល  
7	©	¢�រ��ក់ កd្ខល ¦	រ។ ×	ព	Wករណ៍� ចំនួន©	¢�រ  
��ក់   កd្ខល  Dក្នុង���ន �	 វ½ើនxើង ពី ៤០¾ន©	¢�រ 
ក្នុង��ំ២០១០ ដល់ ៨៥¾ន©	¢�រក្នុង��ំ២០១៧ ºើយនឹង   
បÓ្កើន  ក�Aំង ចំdយ 
	ើï	ស់ (ECN 2013)។ ទី២ ���ន  
0នសÕ	ច �គជ័យ ក្នុង�រ �	�Aយ ខ្លួន  æ' មជ	្ឈមណüល 
ផលិតកម្ម ដ៏រស់រöីកមួយ  Drើពិភពúក។ ឥឡូវu	ះ ���ន   
�នឱ�ស  �ន់�	ធំxើង hើម	្បី ក�ងខ្លួនឲ	្យ�Aយ  æ'  
មជ	្ឈ មណüល  ផលិតកម្ម �ន់�	ធំxើងNៀត yយ�រ �នក�Aំង  

ពលកម្ម  �ន តo្ល	�ប និងកំ¯ើន តo្ល	 ពលកម្មD M	N	សចិន។ 
rើស ពី u	ះNៀត AEC �ច�ត់បន្ថយ ចំdយ ផលិតកម្ម និង 
rើក កម្ពស់M	សិទ្ធKពផលិតកម្ម Hមរយៈ�រ ពâ	ឹង  �	ដ្ឋកិច្ច 
��	I�ន និងជំQញឯកN	សស"	ប់  î	ុមហុ៊ន ផលិតកម្ម QQ 
(ECN 2013)។ î	ុមហ៊ុនមកពី  សហរដ្ឋ  ��	រិក សហKព អឺរ៉ុប 
ចិន កូv៉	�ងត	្បូង ជបុ៉ន និងអូfý	លី កំពុង  �្វ	ងរក  M	សិទ្ធKព  
z្ន	កផលិតកម្ម និងចំdយ ដូ®្ន	ះºើយ   ���នក៏�Aយ ' តំបន់ 
�ក់�ញមួយ ស"	ប់  �រ �្វើវិនិ/គ។

AEC �នអត្ថM	/ជន៍É	ើនស"	ប់កម្ពុ'។ yយ 
�ុំង   ឲ	្យ �ន ក ិច្ចសហM	តិបត្តិ�រ និងស� ហរណកម្មក្នុង តំបន់    
�សីុ �ន់ �	 ធំទូ¾យ ' ពិ�	ស 'មួយ   M	N	ស  ចិន ជប៉ុន 
និង កូv៉	�ងត	្បូង ���ន នឹងជំរុញ តំណ Kéប់   z្ន	ក  រូបវ័ន្ត, បÓ្កើន 
លទ្ធKព  
	ើï	ស់  ទីផ	aរ ធនªន និង វិនិ/គ   ក្នុង តំបន់, បÓ្កើន 
�រ  ចូលរួម ក្នុងបd្ខញផលិតកម ្ម ក្នុង  តំបន់, ពu្លឿន កំ�	 ទ¡	ង់     
ដ៏  > ំ 0ច់ QQ Dក្នុង  C	ុក និងê	លំ អ បរិÅ�ស �្វើ �ជីវកម្ម 
និង វិនិ/គ។ កHý �ំងអស់u	ះ ចូលរួម ចំ�	ក   ជួយ ពu្លឿន  
កំ¯ើន  ផលិតKព �របÓ្កើត �រ»រ និង កំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច (Hing 
and Strange 2014)។ AEC រំពឹង� នឹង  ជួយ  ឲ	្យ ផសស ពិត 
របស់  កម្ពុ' ½ើន0ន ៤,៤ ឯកHKគរយ �រ Qំ ®	ញ    ½ើន 
៥,៣  ឯកHKគរយ និងវិនិ/គឯកជន ½ើន ២៤,៨  ឯកH 
Kគរយ (Itakura 2013)។ �ះÅ៉ងu	ះក្តី មូលធន មនុស	្ស 
និង ក¡	ិតអប់រ ំ Dកម្ពុ' hើរ÷	យM	N	សKគÉ	ើនD ក្នុង 
តំបន់។ 'លទ្ធផល Dក្នុងទីផ	aរពលកម្ម បច្ចុប	្បន្ន Ùើញ�ន 
កង្វះ �ត ជំQញ និងKពមិនសីុ��z្ន	ក ជំQញÅ៉ងធ្ងន់ធ ្ងរ។ ក្នុង 
រយៈÑ	លខ្លី កម្ពុ'�ច ទទួល0ន M	/ជន៍ពី AEC Hមរយៈ 
លំហូរ   yយ�	រី 'ងមុន 7	ក�Aំង ពលកម្ម �នជំQញ ពីM	N	ស  
ស�ជិក ���ន À	្ស	ងNៀត hើម	្បី បំÑ	ញកង្វះ�តជំQញ  ក្នុង 
Ñ	លu	ះ។ ប៉ុá្ត	ក្នុង រយៈÑ	លõ	ង កម្ពុ'�	 វក�ងក�Aំង ពលកម្ម      
ឲ	្យ �ន  ជំQញ និង �  រ អប់រំ�ន់ �	M	�ើរ M	សិនÖើ ចង់ �Aយ   ' 
M	N	ស  �ន  �គជ័យ ក្នុង �រ M	កួតM	�	ង Dក្នុង AEC និង  តំបន់ 
L	ពីu	ះNៀត (Madhur 2014)។

កម្ពុ' 0នអនុវត្តរួចºើយនូវកំ�	ទ¡	ង់សំ�ន់ៗមួយ 
ចំនួន hើម	្បីê	លំអបរិÅ�ស �	ដ្ឋកិច្ច និង)ណិជ្ជកម្ម ក្នុង�រ 
Î	ៀម ខ្លួនស"	ប់ AEC និងស�ហរណកម្ម ក្នុង តំបន់ �ន់� 	 ធំ  
ទូ¾យ។ កម្ពុ'សព្វ�្ង	 �នផ្តល់�	ឿងrើក ទឹកចិត្ត'É	ើនz្ន	ក 
វិនិ/គ 'ពិ�	ស កម្មសិទ្ធិrើ Kគហុ៊ន ១០០% �រមិន Iក់  
កំហិត rើ�រÀ្ញើï	ក់ចំ¯	ញ�	ឡប់æ M	N	ស hើម  វិញ អ°	  
ពន្ធ�ប rើï	ក់ ចំ¯	ញî	ុមហុ៊ន និង�រ rើក þ	ង  ពន្ធ   
À	្ស	ងៗ។ ប៉ុá្ត	 D�ន សកម្មKព   �	 វអនុវត្ត 'É	ើន Nៀត hើម	្បី    
បÓ្កើត នូវ   បរិÅ�ស  �្វើ វិនិ/គ �ន ស្ថិរKព និង �ន់ �   	   �ក់ 
�ញ �Aំង xើងដល់វិនិ/គិន។ បរិÅ�ស   វិនិ /គ បច្ចុប	្បន្ន 
u	ះ គួបផ	្សំនឹង អត្ថM	/ជន៍ បá្ថ	ម 7	 AEC ផ្តល់នូវ លក្ខ ខណü 
វិជ្ជ�នស"	ប់�រ�្វើ វិនិ/គ និង កំ¯ើន។  	ន់�	 ក្នុង មួយ ��ំ 
កន្លង æu	ះ កម្ពុ' សÕ	ច 0ន កំ¯ើន វិនិ/គ ÛÜល់ ពី  បរN	ស 
គួរ ឲ	្យកត់ស�åល់ ºើយ  î	ុម ហ៊ុន  លក់ §យ  ធំៗ   របស ់ សហរដ្ឋ 
��	រិក ដូច' Domino's Pizza, Kohler Faucets និង Home 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

Top (សិទ្ធិ
	ើ!�ះ)ណិជ្ជ កម្ម '  ផ្លូវ�ររបស់î	ុមហ៊ុន Do It 
Best D កម្ពុ') 0នចូលមក ក្នុង ទីផ	aរ  កម្ពុ' (Todd 2015)។

�រM	�ើលÙើញនូវ ទីផ	aរ និងបd្ខញផលិតកម្ម �្វើ 
ស�ហរណកម្ម ចូល�� ក្នុងតំបន់ ���ន 0នផ្តល់ឲ	្យកម្ពុ'នូវ 
ឱ�ស z្ន	កវិនិ/គ និង)ណិជ្ជកម្មÅ៉ងÉ	ើន ស"	ប់ ជំរុញ    
�រ   អភិវឌ	្ឍវិស័យឯកជន  និងវិបុលKព (Hing 2013)។ កម្ពុ'  
  មិន �ន់0នចូលរមួ'ដុំកំភួនN	 Dក្នុង  បd្ខញ   �	ង "	ក    
ផលិត កម្ម  ក្នុងតំបន់ ប៉ុá្ត	�រប្តូរទិសថ្ម ី មួយ   D ក្នុង  n	្ស	  ច»#ក់  ផ្គត់ ផ្គង់     
'សកល របស់តំបន់�សុី 0ន ផ្តល់ នូវ ឱ�ស  ថ្មី មួយ  ស"	ប់  
M	N	ស�	ដ្ឋកិច្ច កំពុង ផុស xើង  D �សុី �×្ន	យ៍ ដូច' M	N	ស 
កម្ពុ'។ yយ�រ �រ ½ើន xើង  7	 បន្ទុក ចំdយ ផលិត កម្ម 
សហ 	ស 'É	ើន  កំពុង ÛAស់ ប្តូរ ទីHំងផលិតកម្ម របស់ ខ្លួន  ®	ញ  
ពី M	N	ស ចិន æ�ន់ M	N	ស ដ$	Nៀត ¦	ល �ន  បន្ទុក ចំdយ  
  �ប'ង។ និQ��រ u	ះ �ច �ើល Ùើញ ច	Øស់ Hម�រ�្វើ 
វិនិ/គ របស់ សហ 	ស   ជបុ៉ន ពីរ គឺ Minebea ¦	ល' 
សហ 	ស  	នមុខ លំIប់ ពិភព úក  ក្នុង �រ ផលិត �៉សុីន 
��ត មីî	  នងិ Sumitomo Electric ¦	ល ' ផលិតករ 	នមុខ 
មួយ  �ង z្ន	កបd្ខញ n	្ស	%្លើង yយ ពួក× 	0នបÓ្កើត ©	ឹះ�Jន 
ផលិតកម្ម ទំuើបបំផុតDកម្ពុ' hើម	្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទីផ	aរ  ពិភពúក។

កំ[�ទ\�ង់ )រប]^ញរូបJពថ្មី និង)រកំណត់ 
យុទ្ធ1b្ត�c�d�សកម្ពុ� eើម�្បីgញយក c�hជន៍ 
�អតិបរ'ពី AEC និង ស'ហរណកម្ម   
ក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូMយ

កម្ពុ'មិន�ន់ �ញយក0ន អត្ថM	/ជន៍ពី AEC N	 
ដូច�ច�ើលÙើញHម បរិ�ណតិច 7	)ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុ' 
'មួយM	N	ស���នដ$	Nៀត និង�រចូលរួមតិច Dក្នុង 
បd្ខញ   �	ង"	កផលិតកម្មក្នុងតំបន់។ M	សិន Öើចង់ 0ន 
អត្ថM	/ជន៍ 'អតិបរ�ពី  AEC និងស�ហរណកម្មក្នុងតំបន់ 
ដ៏ ធំ ទូលំទូ¾យ Ä	ម�ំងចង់0នតo្ល	បá្ថ	មÉ	ើនNៀតស"	ប់   
�ជីវកម្ម �ះ M	N	សកម្ពុ'�	 វ�	�្វើកំ�	ទ¡	ង់ã	មNៀតដូច 
�ង÷	ម៖

� ê	លំអបរិÅ�សវិនិ/គ៖ �ះបី�ន�ររីកចÕ	ើនគួរឲ	្យ 
កត់សំ�ល់ក្នុងz្ន	ក �រ©	ប់©	ង �៉î	  �	ដ្ឋកិច្ច, លទ្ធKព 

	ើï	ស់ ហិរញ្ញវត្ថុ និងប®្ច	កវិទ	Wព័ត៌�ន, និង �រ ស¡	¢ល 
  )ណិជ្ជកម្មក៏yយ ក៏បរិÅ�សវិនិ/គ Dកម្ពុ' D�	 
�នលក្ខណៈ�ក់�ញ តិច 'ងM	N	សKគÉ	ើន  Dក្នុង 
���ន yយ�ន ចំdត់ ��ក់�ប Dក្នុង�រ 9យតo្ល	z្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ច និង  �ជីវកម្ម។ hើម	្បី�Aយ'ទីHំង¦	លî	ុមហុ៊ន 
ពហុ'តិ QQ ×	ចង់ &	ើសយក�ះ កម្ពុ'�	 វបÓ្កើនKព 
»យC	ួល ក្នុង�រ �្វើ�ជីវកម្ម, បÓ្កើត�	ឿងrើកទឹកចិត្ត 
�	ឹម�	 វ ស"	ប់�ជីវកម្ម និង�្វើកិច្ច�រ'É	ើនNៀត។ 
�ទិKពÀ	្ស	ងៗNៀត ក្នុង�រyះf	យ Kព(	aយz្ន	ក 
បរិÅ�ស   វិនិ/គu	ះ រួម�ន �រê	  លំអ º	I�រចQ សម្ពន័្ធ, 
�រvៀបចំ នីតិវិធី គយ ឲ	្យ�ន លក្ខណៈរលូន��, �របÓ្កើន 

M	សិទ្ធKព z្ន	កឡូជីស្ទិក, និង�រ�្វើវិនិ/គrើ   មូលធន  
មនុស	្ស។ �រពâ	ងឹ តំបន់�	ដ្ឋកិច្ចពិ�	ស Hម�រ ê	 លំអ 
º	I�រចQសម្ពន័្ធ, �រyះf	យបÊ¼   �រិÅធិប)	យ	្យ 
និង�រ លំ0កz្ន	ក រដ្ឋ0ល, �រ បÓ្កើតទំQក់ទំនង ផ្តល់/
ទទួល  �រ»រឲ	្យ�ចបត់�	ន 0នÉ	ើន'ងមុន, និង�រ ªQ  
លទ្ធKព រក0ន�ំង ក�Aំងពលកម្ម �ន ជំQញ�ប និង 
ជំQញខ្ពស់ៗ ក៏'កHýជំរុញ វិនិ/គ¦	រ។

� ê	លំអ z្ន	កឡូជីស្ទិក និង�្វើឲ	្យ�មញ្ញនីតិវិធីគយ៖ 
កម្ពុ'ស្ថិតក្នុងចំ�មM	N	ស ���ន ¦	ល�ន�	9   
 z្ន	កឡូជីស្ទិក�នM	សិទ្ធKព�បបំផុត yយ�រº	I� 
រចQសម្ព័ន្ធ មិន©	ប់ 	ន់ និង �ន គុណKពអន់ Ä	ម�ំង 
កង្វះM	សិទ្ធKព  7	 នីតិវិធី ជ¡	ះពន្ធគយ yយម*្ត	ីគយ និង 
ទីK�ក់»រ�	¢តពិនិត	្យD HមÄ	ំ¦	ន។ អន្ត§គមន៍  �ង�ល 
ន/0យ �ច�នHំងពី�រê	លំអ º	I�រចQសម្ព័ន្ធ 
)ក់ព័ន្ធនឹង)ណិជ្ជកម្ម រហូតដល់�រ©	ប់©	ងឲ	្យ0ន�ន់ 
�	M	�ើរDÄ	ំ¦	ន Hម�រê	ទ¡	ង់ និង�្វើទំuើបកម្ម 
�	បបទគយ និង�រ"	ករំþ	កព័ត៌�នឲ	្យ0ន�ន់�	ទូលំ 
ទូ¾យ, �រM	កួតM	�	ង�ន់�	 �Aំងក្នុង�	9ដឹកជញ្ជូន 
Hមផ្លូវ�ក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវ��ស, និង លទ្ធKពទទួល0ន 
yយ»យនូវព័ត៌�ន ស្តីពី កិច្ចÄ	មä	ៀងដឹកទំនិញឆ្លង�ត់
M	N	ស។

� វិនិ/គrើមូលធនមនុស	្ស៖ ផលសÕ	ច ក្នុង�រអប់រំ  
ក�Aំង ពលកម្ម និង�រក�ងមូលធនមនុស	្សD កម្ពុ' D 
hើរ  យឺត  'ងM	N	ស KគÉ	ើនក្នុងតំបន់ ºើយ បង្កឧបសគ្គ 
ចម	្បង មួយ ដល់�រអភិវឌ	្ឍន៍�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។ កម្ព'ុ�	 វ 
�្វើ វិនិ/គÉ	ើនdស់rើ�របÓ្កើនក¡	តិ ជំQញ និង �រ 
អភិវឌ	្ឍ  មូលធនមនុស	្ស។ �រrើកកម្ពស់M	ព័ន្ធអប់រំ គួរ ' 
ចំណុច +ýតចម	្បង×	 Dក្នុង�លន/0យ ពី,	ះ  �រ 
អប់រំ ក ¡	ិតបឋមសិក	a និងមធ	្យមសិក	a ផ្តល់ឲ	្យ ពួក    យុវជន 
នូវ  ជំQញ'មូលI�ន©	ឹះ ដ៏>ំ0ច់ ºើយ �រ អប់រ  ំ  ក¡	ិត 
ឧត្តម សិក	a និង�រអប់រំនិងបណ្ណុះបd្ខល ប®្ច	កN	ស  
និង  វិ'éជីវៈ ជួយក�ងសមត្ថKព'បន្តNៀត។ hើម	្បី �ន  
សមត្ថ Kព  M	កួតM	�	ង ºើយ�ច ផ្តល់ឱ�ស �រ»រ ល្អៗ 
0ន កម្ពុ'�	 វ�រ>ំ0ច់ នូវ យុវជនជំQន់ ÷	យ ¦	ល �ន 
ជំQញ  ខ្ពស់ 'ពិ�	ស�ងz្ន	កវិទ	W�C្ត	 ប®្ច	ក វិទ	W 
វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ	W។

� rើកកម្ពស់�រចូលរួម និង�រពិ.	ះ/បល់z្ន	ក 
�ជីវកម្ម៖ ស"	ប់z្ន	ក�ជីវកម្ម �ះបី កម្ពុ' �នយន្ត�រ 
��ក់'តិស"	ប់�រពិ.	ះ/បល់ រ9ង រI�ភិ0ល នឹង  
វិស័យ ឯកជន ក៏yយ ក៏�រចូលរួមរបស់វិស័យ ឯកជនD 
ក្នុង ដំ¯ើរ�រ���ន �ន លក្ខណៈមិន�្មើ��N	 ºើយD 
ខ្វះ�ត �រយល់ដឹងពីអត្ថM	/ជន៍ និងឱ�សÀ	្ស	ងៗ  ផុស  
®	ញ ពី កិច្ចÄ	មä	ៀង )ណិជ្ជកម្ម�	រី និង ស�ហរណកម្ម 
ក្នុង តំបន់Nៀតផង (Chan and Strange 2012)។ ម	W៉ងNៀត 
វិªន បទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី ដ៏ ស្មុគ��ញ QQ  0ន�Aយ 
' បន្ទុកមួយ និងបង្ក �រភ័ន្ត	ឡំក្នុង  ចំ�ម សហ 	ស 
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�ជីវកម្ម។ ���ន និង រI�ភិ0ល កម្ព'ុ គួរពâ	ងឹដំ ើ̄រ�រ 
ផ	្សព្វផ	aយ ព័ត៌�ន និងពិ.	ះ /បល់  'មួយ z្ន	ក�ជីវកម្ម 
ស្តីពីគំនិត ផ្តួចÀ្តើមQQរបស់ AEC។ î	ុមM	ឹក	a �ជីវកម្ម 
���ន 0នផ្តល់/បល់� គួរ�ន កិច្ច M	ឹង�	ង É	ើន 
ã	មNៀត ក្នុង�រផ្តល់ ព័ត៌�ន  æដល់ សហ 	ស ��តតូច 
និងមធ	្យម  ក្នុងតំបន់ hើម	្បី�ត់បន្ថយ ក្តី0រម្ភ� AEC គឺ'�រ  
គ"	ម កំÞ	ងដល់ �ជីវកម្ម របស់ពួក×	 Ä	ម�ំង Iស់��រតី 
អំពី ឱ�សQQ ¦	ល AEC �ចផ្តល់ឲ	្យ។

� បÓ្កើត និងអនុវត្ត�លន/0យ'តិ ស្តីពី�រអភិវឌ	្ឍន៍ 
វិស័យឧស	aហកម្ម៖ �	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ' D�នមូលI�ន តូច 
ចÓ្អៀត z្អ	កrើវិស័យកសិកម្ម ផលិតកម្មស�្លៀកបំ)ក់ 
N	សចរណ៍ និង សំណង់ ប៉ុá្ត	�នសÊ្ញគួរឲ	្យសង	្ឃឹមÉ	ើន 
7	�រ�្វើពិពិធកម្ម æ�ន់សហ 	ស ឧស	aហកម្ម ធុនf	ល 
និងកសិ�ជីវកម្ម។ M	សិនÖើចង់>ប់យកឱ�ស និង 
yះf	យបÊ¼ M	ឈម ផុស®	ញពី AEC ��ំ២០១៥ �ះ 
កម្ពុ'�	 វបÓ្កើត និងអនុវត្ត �លន/0យ អភិវឌ	្ឍន៍ 
ឧស	aហកម្ម ��ក់'តិមួយ ¦	លជំរុញ ផលិតKព និង 
ពិពិធកម្ម   ឧស	aហកម្ម, �រê	លំអ º	I�រចQសម្ព័ន្ធ និង 
z្ន	ក ឡូជី ស្ទិក, �រអភិវឌ	្ឍក�Aំង ពលកម្ម ជំQញ បំÑ	ញ Hម 
ត¡	 វ�រ  ទីផ	aរពលកម្ម, �រពâ	ឹង �Jប័ន និង�របÓ្កើត  
បរិÅ�ស �ជីវកម្ម  អំ�យផល  �ំង ស"	ប់ �រ�្វើ 
វិនិ/គ  ក្នុងC	ុក និងអន្តរ'តិ។ §ជរI�ភិ0ល កម្ពុ'នឹង 
Iក់®	ញ ឲ	្យ អនុវត្ត�ល ន/0យu	ះ ក្នុងÑ	ល �ប់ៗ 
�ងមុខ ប៉ុá្ត	�រ អនុវត្ត  �លន/0យu	ះ �	 វ�ន�រ 
ដឹកQំ និង �រ Ö្ត	'�ចិត្ត�Aំង�Aពីសំdក់ រI�ភិ0ល និង 
1	គូ  អភិវឌ	្ឍន៍, សហគមន៍�ជីវកម្ម, និង�Jប័ន អប់រំ និង  
បណ្ណុះបd្ខល វិ'éជីវៈ, Ä	ម�ំង�រស¡	បស¡	¢ល និង  
សហM	តិបត្តិ�រល្អM	�ើរ 'ងមុន រ9ងî	សួង និង �Jប័ន 
QQ។

� "ប»¼ញរូបKពថ្មី�ន់�	M	�ើរxើង" 7	M	N	សកម្ពុ' 
ចំះ AEC និងហួសពី�ះNៀត៖ §ជរI�ភិ0លកម្ពុ' 
និងz្ន	ក�ជីវកម្ម 0នយល់C	ប��� កម្ពុ' �	 វប»¼ញ  
រូបKពថ្មី របស់ខ្លួន yយ»ក®	ញពី)ក	្យអវិជ្ជ�ន �ល 
ពីមុន ដូច' "M	N	សNើបបញ្ចប់ទំQស់, M	N	សលូត¾ស់ 
តិច'ង×	 និងពឹងz្អ	កrើជំនួយ" 'hើម æនិ�នពី 
ដំ¯ើរvឿងវិជ្ជ�ន និង�ន�រថ្លឹងã្ល	ងល្អ'ងu	ះ �ំងក្នុង 
ខ្លឹម�រ និងចំdប់�រម្មណ៍ អំពីសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ	្យ 
កត់ស�åល់ ¦	លកម្ពុ'សÕ	ច0នក្នុង ពីរទសវត	្សរ៍កន្លងæ 
លគឺ 'M	N	ស�នសន្តិKព ស្ថិរKព និង�	ដ្ឋកិច្ច Öើក  
ទូ¾យបំផុតមួយ Drើពិភពúក �នកំ¯ើន �	ដ្ឋកិច្ច  
ក¡	ិត ខ្ពស់យូរ��ំ និងស"	ប់©	ប់�� (ស្ថិតក្នុង "î	ុម កំ¯ើន 
គួរឲ	្យស ្ញប់�្ញ	ង" Hម�រ9យតo្ល	 ��ំ ២០១៤ របស់ធQ�រ  
ពិភពúក), �ន�រ�ត់បន្ថយ Kពî	ីî	  គួរ ឲ	្យ  កត់សំ�ល់, 
�ន កំ�	ទ¡	ង់ ធំទូ¾យ ក្នុងវិស័យ សំ�ន់ៗ   ¦	ល  ជះ 
ឥទ្ធិពល   ærើ បរិÅ�ស �ជីវកម្ម, និង�ន M	'ជន   

វ័យ  ½្ម	ង ¦	ល�នស�ýនុពល�Aំង�A hើម	្បី �Aយ ' ក�Aំង  
ពលកម ្ម  ជំQញស"	ប់ �រ�្វើ ពិពិធកម្ម និងកំ¯ើន ផលិត 
Kព   ឧស	aហកម្ម, Ä	ម�ំង�ន�រ Ö្ត	'�ចិត្ត  រឹង�ំ ក្នុង �រ hើរ 
តួQទី  �ន់�	សកម្ម និង �ន �រៈM	/ជន៍ Dក្នុង ���ន, 
តំបន់  �សីុ  និងតំបន់ដ$	Nៀត។
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នhLយn�កូឡូសុី H�ទំនប់pរីអគ្គិសនីកំrយ
,�ចក្តីB្តើម

ន/0យ2	កូឡូសុី (Political ecology) �ន និយម ន័យ  
  À	្ស	ងៗ��'É	ើន æHមអ្នកសិក	a  rើបរិបទខុសៗ��7	 M	ព័ន្ធ   
2	កូឡូសុី (Robbins 2012)។ ក្នុងន័យ»យយល់ ន/ 0យ   
2	កូឡូសុី '�រ សិក	aពីទំQក់ទំនងរ9ងកHý ន/ 0យ កHý  
�	ដ្ឋកិច្ច  និងកHýសង្គម 'មួយនឹងបÊ¼ និង  �រ �	 M	¢ល  បរិ�Jន 
(https://en.wikipedia.org/?title=Political_ecology)។ 

កម្ពុ' �	 វផលិត'បQÜន់នូវ�មពលអគ្គិសនី hើម	្បីអភិវឌ	្ឍ 
�	ដ្ឋកិច្ច និងបំÑ	ញកង្វះ�ត�មពលDក្នុង M	N	ស។ �°	 
©	បដណ្ណប់សរុប7	បd្ខញ"	ក>យអគ្គិសនី �ន�	ឹម�	 
៤២,៧២% ឬ ៣,១៦¾ន©	¢�រ ប៉ុ�4ះ¦	ល0នតKéប់នឹង 
បd្ខញ"	ក>យអគ្គិសនីរបស់'តិ (EAC 2014) ។ អ°	 
©	ប ដណ្ណប់7	បd្ខញ "	ក>យអគ្គិសនីDជនបទ D�ប' 
�Aំង 'ងអ°	មធ	្យមស"	ប់ទូ�ំង M	N	ស។ សមត្ថKព ផលិត 
អគ្គិសនី ក្នុងC	ុកក្នុង��ំ២០១៣ �ន�	ឹម�	 ១៧៧០ ¾ន 
គីឡូ9៉ត់/7៉ង (GWh) ក្នុងu	ះ M	�ណ  ៤៣% 0នពី 8ងចî	 

	ើ�៉ស៊ូត ធ	្យូងថ្ម និងជីវ�៉ស់ ºើយ ៥៧% 0នពី ទំនប់ 
9រីអគ្គិសនី (EAC 2014) ។ �រQំចូលអគ្គិសនីមកពីM	N	ស 
ជិត�ង�នដល់ ២២៨២ GWh ក្នុង�ះ ៤៤% មកពី 
M	N	ស �	, ២៥%  មកពីöៀតdម និង ១% មកពី9វ (EAC 
2014)។ តo្ល	អគ្គិសនីDកម្ពុ' ស្ថិតក្នុងចំ�ម ក¡	ិត ខ្ពស់ 
បំផុតDតំបន់���ន។ តo្ល	អគ្គិសនីក្នុងC	ុក��ំ២០១១ ស្ថិត 
ក្នុងច�Aះពី ៨,៥៤ æ ១៥,៨៥�	នដុ¾Aរក្នុងមួយគីឡូ9៉ត់/
7៉ង (ASEAN Centre for Energy 2011)។

yយ�រM	N	សកម្ពុ' �ន�JនKព ដីអំ�យផល 
É	ើន  (<	លងភ្នំ, អូរ�នទឹកហូរrឿន, និងទu្ល	�ន ទឹកហូរ�Aំង) 
និង�នទុនវិនិ/គពីបរN	ស (KគÉ	ើនរបស់î	ុមហុ៊នចិន) 
ærើº	I�រចQសម្ព័ន្ធ �មពល §ជរI�ភិ0លកម្ពុ'0ន
ផ្តល់�ទិKពខ្ពស់ដល់�រអភិវឌ	្ឍ9រីអគ្គិសនី yយរំពឹង� 
កំ¯ើន �រផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នឹងជួយបញ្ចុះ និងរក	aស្ថិរKព�្ល	 
អគ្គិសនីQÑ	លអQគត។ î	សួង>៉	 និង�មពល (MME) និង 
គណៈកម្ម�រទu្ល	�	គង្គ (MRC) 0ន0៉ន់M	�ណ� �មពល 
9រីអគ្គិសនី ¦	ល�ច�ញយក0ន Hមលទ្ធKពប®្ច	កN	ស D 
កម្ពុ' �នM	�ណ ១០.០០០�	Få9៉ត់ (MW) ក្នុងu	ះ ១០% 
កំពុង�	�ងសង់ �លពី��ំ២០១១ និង�ន�រចុះហត្ថr	� 

អត្ថបទu	ះ vៀបចំxើងyយ គឹម សួ 'អ្នកf	វg	វ z្ន	កបរិ�Jន 7	វិទ	W�Jន 
CDRI ។ សូម/ងឯក�រu	ះ�៖ Kim Sour. 2015. “Political Ecology 
of Kamchay Hydropower Dam.” Cambodia Development 
Review 19(1): 6-11។

rើអនុស	្សរណៈ/គយល់�� ស"	ប់ ២២០០�	Få9៉ត់ 
ã	មNៀត (Gätke and Un 2013)។

ទំនប់ធំៗ'និច្ច'�ល�ន@ទបÊ¼É	ើន ¦	ល'ទូæ 
�ក់ទងនឹងផលប៉ះ)ល់�ងz្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និង ចីរKព 
7	បរិ�Jន (Siciliano et al. ជិត®	ញផ	aយ)។ ផលប៉ះ)ល់ 
ចម	្បងៗ �ងz្ន	កជីវ�C្ត	 �ន'�ទិ៍ �រ�	M	¢លM	%	ទ�	ី 
Dក្នុង ស្ទឹងទu្ល	 �រស្ទះផ្លូវ�	ី¦	ល�	 វÛAស់ទីæ�ន់កá្ល	ង 
រកចំណី, និងកá្ល	ងពងកូន, �រស្ទះលំហូរដីល	Øប់និង�រªតុ 
ចិញ្ចឹម,  �រជន់លិចដីកសិកម្ម និង0ត់បង់សត្វនិង រុក្ខ'តិ 
Drើដី។ �រ� 	M	¢ល�JនKពស្ទឹងទu្ល	, �រ
	ើï	ស់ដី, 
លំហូរទឹក, និងគុណKពទឹក ដូច' កំ¯ើន'តិC 	  D តំបន់ 
n	្ស	ទឹក�ង÷	ម ê	្ប	រD្ន	រសមុE	, គឺ' ផល ប៉ះ)ល់z្ន	ករូបវ័ន្ត។ 
�រត¡	 វឲ	្យ M	'ជន æរស់D កá្ល	ង  មួយNៀត, �រ0ត់បង់ 
ធនªនធម្ម'តិ, �រIក់ ក¡	ិត ឬ�រFម Fត់ rើ�រ 

	 ើï	ស់  ធនªន, �រ�	M	¢ល ជីវKព រស់D និង រÖៀប�្វើ 
កសិកម្ម, និង ទឹកទu្ល	¦	ល មិនសមC	ប  ស"	ប់ 
	ើï	ស់ ក្នុង 
ផ្ទះ និងកសិកម្ម, គឺ'ផលប៉ះ)ល់មួយចំនួន ærើ �	ដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
  មូលI�ន។ ផលប៉ះ)ល់ z្ន	កជីវ�C	្ត និង �	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
7	ទំនប់9រីអគ្គិសនីធំៗ មិន�ច �ៀសផុតN	។ ប៉ុá្ត	 ទំហំ7	 
ផលប៉ះ)ល់ អវិជ្ជ�ន គឺ �C	័យ ærើ  ទំហំ7	ទំនប់ និង �ង 
ស្តុកទឹក។ yយ�រ  គG	ង �ច�ន ចំdយ rើសz	ន�រ 
និង�រយឺតÅ៉វ�ះ ទំនប់ �ំងអស់ មិន¥	ន សុទ្ធ� 	 0ន ចំ 	̄ញ 
�ង �	ដ្ឋកិច្ច�ះN	 (Ansar et al. 2014 and Sovaool et al. 
2014 cited in Siciliano et al. forthcoming)។ 

�រអភិវឌ	្ឍវិស័យ�មពល ពិ�	ស9រីអគ្គិសនី គឺ' កិច្ច�រ 
ថ្មី ស"	ប់កម្ពុ' ºើយគG	ង�ងសង់ធំៗ�ម�រ ទុន 
វិនិ/គ និងជំនួយពីបរN	ស។ ក្នុងÑ	ល¦	លរI�ភិ0ល និង 
1	គូអភិវឌ	្ឍន៍ កំពុង+ýតចិត្តærើ ផលM	/ជន៍0នពី�រ
ផលិត�មពល9រីអគ្គិសនី�ះ អ្នកក�ង�លន/0យ 
និងអ្នក�្វើ�	ចក្តី សÕ	ចចិត្ត D�ន�រយល់ដឹងតិចDxើយ 
ពីFនិភ័យÀ	្ស	ងៗ�ក់ទងនឹង�រ�ងសង់ទំនប់។ ដូ®្ន	ះ 
ºើយ   D�ន�រយកចិត្តទុកIក់តិចតួចdស់ærើ ផល 
ប៉ះ)ល ់ 7	�រអភិវឌ	្ឍទំនប់9រីអគ្គិសនី និង វិធី�C	្ត �ត់ បន្ថយ 
Fនិភ័យ។

អត្ថបទu	ះz្អ	កrើ �រសិក	aធំមួយ១ hើម	្បី�្វ	ងយល់ឲ	្យ 
0ន�ន់�	M	�ើរពី រÖៀបរបប7	អភិ0លកិច្ច Dទំនប់ 9រី 
អគ្គិសនី កំ>យ និងផលប៉ះ)ល់z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និង 
បរិ�Jន yយ+ýត�Aំង ærើ�រ�	M	¢លក្នុងជីវKពរស់D  
របស់M	'ជនDជំុវិញទំនប់9រីអគ្គសនី�ះ។

ករណីសិក�stើទំនប់pរីអគ្គិសនីកំrយ
ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ �នក�Aំងសរុប ១៩៤�	Få9៉ត់ 

និង�ងសង់xើងyយ î	ុមហុ៊នចិនមួយ!�ះ Sinohydro។ 

១ គG	ងf	វg	វ "China Goes Global" ផ្តល់មូលនិធិyយ î	ុមM	ឹក	a 
f	វg	វz្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (ESRC), M	N	សអង់×្ល	ស (UK), 
.	ងចប់រួច§ល់Dចុង��ំ២០១៥ ។
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ទំនប់u	ះធំ'ង×	បង្អស់Dកម្ពុ' DមុនÑ	ល  ទំនប់ ស្ទឹង ឫស	្សី   
<	ុំ ÷	ម ¦	ល�នក�Aំងដល់ ៣៣៨�	Få9៉ត់ 0ន>ប់ 
ដំ¯ើរ�រ �លពីn	មក§ ២០១៥។ បច្ចុប	្បន្ន×	មិន �ន់ ដឹង 
ច	Øស់N	  ពីផលប៉ះ)ល់ 7	ទំនប់ 9រីអគ្គិសនី កំ>យ  ប៉ុá្ត	�រ 
�	ង"	ក បន្ទុកចំdយ និង ផលចំ¯	ញ  z្ន	ក សង្គមកិច្ច �	ដ្ឋកិច្ច 
និង បរិ�Jន រ9ងតួអង្គ DHមក ¡	ិតÀ	្ស	ងៗ ពិត' មនិ0ន  
�្មើ�� ល្អxើយ។ �រក�ង ទំនប់ 9រីអគ្គិសនីu	ះ ')	ស្ត មួយ 
បÊéក់ពីសមត្ថKពរបស់ រI�ភិ0ល ក្នុង�រ �ត់បន្ថយ ផល 
ប៉ះ)ល់អវិជ្ជ�នQQ និង yះf	យ  បÊ¼មិន�្មើKព��រ9ង 
អ្នកទទួល0នផលM	/ជន៍ និង អ្នក�	 វ �តបង់ ºើយក៏ ជួយ 
ផ្តល់នូវបទពិèធន៍ សំ�ន់ៗ 'É	ើន ស"	ប់គG	ងទំនប់9រី 
អគ្គិសនីQÑ	លអQគត។

�រ�ងសង់ និងកិច្ចដំ¯ើរ�រទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ 
0ន ជះឥទ្ធិពល'�Aំងærើបរិ�Jន ºើយ0ន ប៉ះ)ល់ ដល់ 
ធនªនធម្ម'តិ និងអ្នក
	ើï	ស់ធនªនDក្នុង មូលI�ន។ 
បÊ¼u	ះ �	 វ�ន�រ� ្វ	ងយល់ ឲ	្យ0នM	�ើរã	មNៀត ពីផល 
ប៉ះ)ល់ 7	�រក�ងទំនប់ ¦	ល�ច ចូលរួមចំ�	ក ដល់�រ 
កំណត់  �លន/0យ និង�រ�្វើ�	ចក្តីសÕ	ចចិត្តD��ក់ 
មូលI�ន និង��ក់'តិ។

�រf	វg	វ�ន�ល�ចម	្បង hើម	្បី�្វ	ងយល់អំពី 
(១) ផលប៉ះ)ល់7	ទំនប់ærើសង្គម �	ដ្ឋកិច្ចក្នុង មូលI�ន 
និង បរ�ិJន, និង (២) រÖៀបរបបអភិ0លកិច្ច និងដំ¯ើរ�រ �្វើ 
�	ចក្តីសÕ	ចចិត្ត�ក់ទងនឹង ទំនប់9រីអគ្គិសនី។ hើម	្បី សÕ	ច 
�រ»រu	ះ �ន�រសិក	arើសំណKរf	វg	វសំ�ន់ៗ ២ គឺ៖

� )ើទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ �នផលប៉ះ)ល់yយÛÜល់ និង 
yយM	/លអ្វីខ្លះærើ សង្គម �	ដ្ឋកិច្ច និងបរិ�Jន 
D��ក់មូលI�ន និង��ក់'តិ?

� )ើ�នរÖៀបរបបអភិ0លកិច្ចអ្វីខ្លះ �ក់ទងនឹង�រអភិវឌ	្ឍ 
និង កិច្ចដំ¯ើរ�រទំនប់9រីអគ្គិសនី កំ>យ?

វិធី1b្ត�
u�បខ័ណvw�ឹស្តី

ន/0យ2	កូឡូសុី hើរតួQទី'î	បខ័ណüវិKគ ស"	ប់ 
កំណត់នូវផលប៉ះ)ល់z្ន	ក/0យ និង�	ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
7	ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ ¦	លបង្កនូវ�រ�	M	¢ល បរិ�Jន។ 
អ្នកf	វg	វ À	្ស	ង Nៀត 0ន
	ើî	បខ័ណüC	hៀង�� hើម	្បី សិក	a 
អំពីទំQស់rើលទ្ធKព0ន
 	ើï	ស់ និង�	¢ត°	 rើ  ធម្ម'តិ 
ដូច' ទឹក និង�មពល 'hើម (Wolf 1972; Greenberg 
and Park 1994)។ ចំណុចសំ�ន់ ក្នុងî	បខ័ណüu	ះ គឺ អន្តរក
ម្មដ៏ស្មុគ� �ញរ9ងតួអង្គDHមក¡	ិតÀ	្ស	ងៗ  (Tan-Mullins 
2007)៖ �រ9យតo្ល	 ពីទំQក់ទំនងyយ�នអំdច មិន�្មើ�� 
រ9ងតួអង្គQQ ¦	លជួយពន	្យល់ពី�រ�	ង"	កមិន �្មើ��នូវ 
សិទ្ធិ0ន
	ើï	ស់ និង�	¢ត°	rើធនªនបរិ�Jន។

លក្ខណៈ'ប់�ក់ទងដល់É	ើនវិស័យ (interdisciplinary 
nature) 7	ន/0យ2	កូឡូសុី �នន័យ�  �ន�រ សង្កត់ 
ធ្ងន់ខុស�� Dក្នុងនិយមន័យរបស់9។ yយM	ក�រ សន្មត់ 
៣Å៉ង របស់ Bryant and Bailey (1997, 27-28) 0ន �Aយ ' 
មូលI�ន©	ឹះ7	�រអនុវត្តន/0យ2	កូឡូសុី Dក្នុង M	N	ស 
កំពុង អភិវឌ	្ឍន៍។

រូបKព១៖ ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ D(	ត្តកំពត
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3SPN បd្ខញ�រ)រទu្ល	�	�ន N 	ពក �	កុង 
 (3S Rivers Protection Network)
ADB  ធQ�រអភិវឌ	្ឍន៍�សុី (Asian Development Bank)
AFD  ទីK�ក់»រ0§ំងស"	ប់�រអភិវឌ	្ឍ
 (AgenceFrançaise de Développement)
CDC î	ុមM	ឹក	aអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ'
 (The Council for the Development of Cambodia)
CDRI  វិទ	W�Jនបណ្ណុះបd្ខល និងf	វg	វhើម	្បី អភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' 

(Cambodia Development Resource Institute) 
CEPA  ស�គមអភិរក	្សវប	្បធម៌ និងបរិ�Jន
 (Culture and Environment Preservation Association)
CI  អង្គ�រអភិរក	្សអន្តរ'តិ (Conservation International)
DOE QយកI�ន�មពល (Department of Energy)
DOH QយកកI�ន9រីអគ្គិសនី
EAC  �'�ធរអគ្គិសនីកម្ពុ' (Electricity Authority Cambodia)
EcoAC ស�គម�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ'
 (Economic Association of Cambodia)
EDC អគ្គិសនីកម្ពុ' (Elictrictte Du Cambodge)
EIC  វិទ	W�Jន�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ' (Economic Institute of Cambodia)
EU  សហគមន៍អឺរ៉ុប (European Union)
FAO  អង្គ�រ�	្បៀង�Fរ និងកសិកម្ម ពិភពúក 
 (Food and Agriculture Organization)
IRN  បd្ខញទu្ល	អន្តរ'តិ 
 (International Rivers Network)
ITC  វិទ	W�Jនប®្ច	កវិទ	Wកម្ពុ' (Institute of Technology of Cambodia)
IUCN  សម្ព័ន្ធKពអន្តរ'តិស"	ប់អភិរក	្សធម្ម'តិ 
 (International Union for Conservation of Nature)
JICA  ទីK�ក់»រសហM	តិបត្តិ�រអន្តរ'តិ ជប៉ុន
 (Japan International Cooperation Agency)

MAFF î	សួងកសិកម្ម  រុ� OM	�ញ់ និងu	�ទ
 (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
MB  អង្គ�រម្លប់P	តង (MlupBaitong Organization)
MEF î	សួង�	ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
 (Ministry of Economy and Finance)
MIME î	សួងឧស	aហកម្ម >៉	 និង�មពល  

(Ministry of Industry, Mines and Energy)
MOE î	សួងបរិ�Jន (Ministry of Environment)
MOI î	សួងមFQ្ទ	 (Ministry of Interior)
MOP î	សួងz	ន�រ (Ministry of Planning) 
MOT î	សួងN	សចរណ៍ (Ministry of Tourism)
MOWRAM î	សួងធនªនទឹក និងឧតុនិយម 
 (Ministry of Water Resources and Meteorology)
MRC  គណៈកម្ម�រទu្ល	�	គង្គ (Mekong River Commission)
NA រដ្ឋសK7	Ä	ះ§'dចî	កម្ពុ'
 (The National Assembly of The Kingdom of Cambodia)
NGO Forum  ö	ទិ�7	អង្គ�រមិន¥	នរI�ភិ0ល ស្តីពីកម្ពុ'
 (Non-Governmental Organization  Forum on Cambodia)
OXFAM គណៈកម្ម�ររបស់អុកស្វឺតស"	ប់ជួយរំyះKពអត់F Aន
 (Oxford Committee for Famine Relief)
RUA  �កលវិទ	Wល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture)
RUPP  �កលវិទ	Wល័យភូមិន្ទភ្នំÑ	ញ (Royal University of Phnom Penh)
UNDP  កម្មវិធីអភិវឌ	្ឍន៍អង្គ�រសហM	''តិ 
 (United Nations Development Programme)
WA  សម្ព័ន្ធKពសត្វR	 (Wildlife Alliance)
WB  ធQ�រពិភពúក (World Bank)
WCS  សង្គមអភិរក	្សសត្វR 	 (Wildlife Conservation Society)
WWF  មូលនិធិសត្វR 	ពិភពúក (World Wildlife Fund)

រូបKព ២៖ �Jប័នចូលរួមក្នុង�រ�្វើ�	ចក្តីសÕ	ចrើទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ

ឧត្តមសិក	a/វិទ	W�Jនf	វg	វ

î	ុមហ៊ុនសុីណSFយ្រដូ

�Jនទូត�ªរណរដ្ឋM	'�និតចិន

NGOs អន្តរ'តិ 

NGOs ក្នុងC	ុក

អង្គ�រអន្តរ'តិ

សហគមន៍ក្នុងC	ុក

អ្នក
 	ើï	ស់ក្នុងC	ុក

អ្នក
 	ើï	ស់ក្នុងទីî	ុង

ភូមិ

î	ុមM	ឹក	aឃំុ

�' �ធរ និង�រិÅល័យC	ុក

អ្នក� 	ង"	ក�មពល

�'�ធរ(	ត្ត
QយកI�ន��ក់( 	ត្ត

î	ុមM	ឹក	a
រដ្ឋម*្ត	ី

ខុទ្ទ�រល័យ�រQយករដ្ឋម* ្ត	ី

ទីM	ឹក	a

ធQ�រ �ហរ័ណ-នីហរ័ណ ចិន

បញ្ជី)ក	្យ�ត់
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

� ទី១ §ល់ផលចំdយ និងអត្ថM	/ជន៍ ¦	ល�ក់ ទង នឹង 
�រ �	M	¢លបរិ�Jន �ន�រ�	ង"	កមិន �្មើKព ��N	។

� ទី២ �រ�	ង"	កមិន�្មើKព��u	ះ 0នបÓ្កើនxើង ឬ �ត់ 
បន្ថយ វិសមKព�ងសង្គមកិច្ច�	ដ្ឋកិច្ច¦	ល�ន f	ប់។

� ទី៣ �រ�	ង"	កមិន�្មើKព��នូវ§ល់ផលចំdយ និង 
អត្ថM	/ជន៍ និង�របÓ្កើន ឬ�ត់បន្ថយវិសមKព¦	ល�ន 
f	ប់�ះ 0នQំឲ	្យ�នផល)ក់ព័ន្ធz្ន	កន/0យ ក្នុង 
ន័យ �រ�	M	¢លrើទំQក់ទំនងអំdច។

)រចុះz�វ{�វដល់កR្ល�ង
�រសិក	au	ះ 0ន
	ើវិធី�C្ត	�	បគុណKព និង ពិនិត	្យ 

rើÉ	ើនវិស័យ និងz្អ	កrើទិន្នន័យបឋម និងទិន្នន័យ M	ភព 
ទី ២ ¦	លM	មូល0នពី�រf	វg	វឯក�រ និង�រ សិក	a ពី 
ទំនប់ 9រីអគ្គិសនីកំ>យ និងទំនប់À	្ស	ងៗNៀតDកម្ពុ', �	ចក្តី 
�	Qំ និង�លន/0យDអន្តរ'តិ rើ�រ អភិវឌ	្ឍ   ទំនប់ 
9រីអគ្គិសនី, និង�លន/0យ និងច	Øប់'តិ rើ  សន្តិសុខ 
�មពល �រ�ងសង់ និងកិច្ចដំ¯ើរ�រ ទំនប់9រី អគ្គសនី។

ទិន្នន័យបឋម M	មូល0នពី�រ�្វើស�Xសន៍)ក់កd្ខល 
 vៀបរយ (SSIs)  និង�រពិKក	aHមî	ុមស្នូល (FGDs) 'មួយ 
នឹងតំdង�Jប័នQQD§ជªនីDភ្នំÑ	ញ និង M	'ជន 
មូលI�នDHមសហគមន៍ រងផល ប៉ះ)ល់ ក្នុងតំបន់ ទំនប់ 9រី 
អគ្គិសនី D(	ត្តកំពត។ វិធី&	ើសvីស yយ�ន �ល� 
និងHម �រ�åល់ត�� (purposive and snowball sampling) 
�	 វ0ន
	ើï	ស់ hើម	្បី&	ើសvីសភូមចិំនួន ៥ �្វើ'តំបន់សិក	a 
និងhើម	្បី&	ើសvីសអ្នកចូលរួមក្នុង FGDs និង SSIs ផង¦	រ។ 
SSIs ចំនួន ៤ និង FGDs ចំនួន ២ �ន�្វើxើងក្នុងភូមិនីមួយៗ 
គឺ សរុបមក0ន ២០ SSIs និង ១០ FGDs ។ SSIs ចំនួន 
២០ Nៀត �	 វ0ន�្វើxើងD��ក់'តិ និង��ក់÷	ម'តិ 
'មួយ នឹងម*្ត	ីរI�ភិ0ល អ្នកតំdង NGOs និងសង្គមសីុវិល 
និងអ្នកសិក	af	វg	វ។

)រវិJគទិន្នន័យ
�រវិKគទិន្នន័យ �នពីរ�	ប ¦	ល�	 វ
	ើកម្មវិធីកុំព	្យូទ័រ 

ខុស��។ មុនÑ	ល>ប់À្តើមចុះ សិក	aដល់កá្ល	ង �ន�្វើ�រ 
វិKគ  មួយ hើម	្បីកំណត់អ្នក)ក់ព័ន្ធ ទំQក់ទំនង'ផ្លូវ�ររ9ង ពួក 
×	 និង'ពិ�	ស សិទ្ធិអំdច�្វើ �	ចក្តីសÕ	ចចិត្តរបស់ ពួក 
×	។ ជំFនដំបូង គឺ�រកំណត់អ្នក)ក់ព័ន្ធ�ំងអស់ Hមរយៈ 
�រ  ពិKក	a  បំផុសគំនិត រួច�្វើ ចំdត់��ក់Hមទស	្សនៈ �រ ចលូ 
រួម និងផលM	/ជន៍របស់ ពួក×	។ ជំFនបQÜប់Nៀតគឺ �រ 
ក�ង  'z	នទី hើម	្បី កំណត់ និង ប»¼ញ'រូបKពនូវទំQក់ ទំនង  
ដ៏ស្មុគ��ញ រ9ងអ្នក )ក់ព័ន្ធ�ំង�ះ (រូបKព ២) yយ �	 វ 

	ើកម្មវិធីកុំព	្យូទ័រ Visualizer។ �រចងî	ង'z	នទី អនុÊ្ញត ឲ	្យ 
អ្នកf	វg	វ កំណត់0ន� អ្នក)ក់ព័ន្ធdមួយ�នM	/ជន៍
ស"	ប់�រ�្វើស�Xសន៍។

�រថតស�្ល	ងក្នុង SSIs និង FGDs �	 វ0នយកមក កត់°	 
'K�n្ម	រ នងិបក�	'K�អង់×្ល	ស។ ÷	យពី0នពិនិត	្យ 

ឲ	្យសុី��ºើយ (consistency) ឯក�រ�ំងu	ះ ×	�	ង"	ក' 
៣î	ុមតូចៗ៖ �រ�្វើស�Xសន៍ 'មួយស�ជិកសហគមន៍ �រ�្វើ 
ស�Xសន៍'មួយតំdង�Jប័ន និង�រពិKក	aHមî	ុមស្នូល។ 
ព័ត៌�នM	មូល0ន ×	Iក់r	ខកូដ និងផ្តុំ9'កញ្ចុំHម M	ªន 
បទ  À	្ស	ងៗ¦	លផុស®	ញពី�រវិKគ។ លំFត់u	ះ អនុវត្ត xើង 
yយ
	ើកម្មវិធី Nvivo។

លទ្ធផលរក}ើញ
លទ្ធផលប»¼ញឲ	្យÙើញ ផលប៉ះ)ល់z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច 

សង្គមកិច្ច និងបរិ�Jន 7	�រអភិវឌ	្ឍ9រីអគ្គិសនីDតំបន់ ជុំវិញ 
ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ 'ពិ�	សចំះM	'ជន�នជីវKព 
ពឹងz្អ	កrើធនªនធម្ម'តិ ។ 'ក់�្ត	ង �ជីវករD រមណីយI�ន 
ទឹកឈូរ និងអ្នកM	មូលឫស	្សី 0ន§យ�រណ៍ពីជីវKពលំ0ក 
�Aំង'ងDមុនÑ	ល �នទំនប់9រីអគ្គិសនី។

ផលប៉ះ<ល់tើសហគមន៍មូល~�ន និងបរិ1�ន
ទំនប់9រីអគ្គសិនី 0ន�ត់បន្ថយលទ្ធKព
	ើï	ស់ធនªន 

  ធម្ម'តិរបស់M	'ជនមូលI�ន។ R	Z	ស់ក្នុង ឧទ	Wន'តិ 
ភ្នំបូក� ¦	លពីមុន'តំបន់©	ប់©	ងyយរដ្ឋ ឥឡូវu	ះគឺ' 
កម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់î	ុមហុ៊ន Sinohydro។ �នR	ឫស	្សីមួយ 
ដុំធំ �	 វលិចទឹក'អចិ[ ្ត	យ៍ yយ�រ�ងស្តុកទឹក។ ដូ®្ន	ះ 
អ្នកM	មូលឫស	្សី ក៏þ	ង0នចូលដល់R	ឫស	្សីKAមៗ ºើយ�	 វ 
æ�\យពី�ះNៀត។ C	្ត�ី�ក់Dភូមិអូរតូច ï	ប់� "មុនÑ	ល 
�ងសង់ទំនប់ ពួក] ើង�នជីវKព 	ន់Öើ។ ឥឡូវu	ះ តំបន់ 
ឫស	្សី�	 វលិចទឹកអស់ �រM	មូល ឫស	្សីលំ0ក'ងមុន ,	ះ �	 វ 

	ើក	្បូន។ ជីវKពពួក]ើង លំ0ក'ងមុនÑ	ល�នសំណង់ 
ទំនប់ទឹក។" 	ក ចូលæR	ឫស	្សី  ជួន�ល�នទឹកលិច និង 
�ន�រ§យ�រណ៍'vឿយៗ ពី�រFមFត់M	'ជន មូលI�ន 
មិនឲ	្យចូលR	ឫស	្សី។

�រពិKក	aHមî	មុស្នលូប»¼ញ� ជីវKពរបស់អ្នកM	មូល 
ឬស	្សី0នªAក់ចុះ'ង ៥០% ºើយជួន�ល រហូតដល់ ១០០% 
DÑ	ល�ន�រFមFត់មិនឲ	្យចូលR	ឫស	្សី។ M	'ជន ' 
É	ើន ��នដីធ្លីN	 ឬ�នដីតូច ដូ®្ន	ះ�	 វ ទិញ អង្ករហូប។ អ្នកខ្លះ 
0ន ខ្ចីលុយពី�Jប័នមីî	 ឥណ�ន hើម	្បីទិញ �	្បៀង �Fរ 
ºើយ ខ្លះNៀត0ន ខ្ចីï	ក់æទិញទូក hើម	្បី�ច æដល់ កá្ល	ង 
�ន ឫស	្សី។

ï	ក់ចំណSលរបស់អ្នកលក់z្ល	^ើ DរមណីI�នទឹកឈូរ 
0នªAក់ចុះ yយ�រ%្ញៀវN	សចរ�នចំនួន តិច 'ង មុន >ប់ 
Hំង  ពី  ជ�	ទឹក និងលំហូរទឹកªAក់ 0នថយចុះ 'ពិ�	ស 
Dក្នុង រដូវï	ំង។ D�ន�	ចក្តី§យ�រណ៍បá្ថ	មNៀត� 
%្ញៀវ  N	សចរ ខ្លះ 0ន លង់ទឹក�Aប់ D Ñ	ល �ន�រÖើក បង ្ហូរ ទឹក  
KAមៗ ®	ញ ពី�ង៖ �រÖើក ទឹកu	ះ  មិនNៀង�ត់ និង ��ន �រ  
ជូនដំណឹង 'មុនN	។ C	្តី��ក់  D ភូមិ ស្នំï	ំពីរ 0ន បក f	យ   
� "]ើងមិន �ច លក់ដូរ  0ន É	ើន ដូចមុនN	 ពី,	ះ �ន  ទឹក  
ហូរ តិចÑ	ក ស"	ប់  ឲ	្យ  %្ញៀវ N	សចរ មកr	ង។ សូម	្បី D �្ង	  ឈប់ 
ស"	កបុណ	្យ'តិ ក៏î	ុមហុ៊ន ចិន មិន0នបង ្ហូរ ទឹក ®	ញ ¦	រ។ 
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ដូ®្ន	ះ %្ញៀវN	សចរ មកr	ងទីu	ះ  �ន ចំនួន�ន់�	តិចæ Hំង 
ពី �ន  �រ �ង សង់ ទំនប់មក។"

M	'ជនមូលI�នរំពឹង� នឹងទទួល0ន អគ្គិសនីyយឥត 
គិត�្ល	 ឬ�នតo្ល	�ប ប៉ុá្ត	�រពិត9ផ្ទុយ��C	ឡះ។ ធ្ងន់ធ្ងរ 
'ងu	ះ អ្នកភូមិខ្លះ¦	លរស់Dê	្ប	រទំនប់ មិន�ន់0នKéប់æ
នឹងបd្ខញអគ្គិសនីN	។ បុរស ��ក់Dភូមិ�ត់)ម 0នឮ� 
M	'ជន¦	លរងផលប៉ះ)ល់yយ�រទំនប់ នឹង0ន
	ើï	ស់ 
អគ្គិសនី yយឥតគតិ�្ល	។ C្ត	ីអ្នកភូមិ��ក់NៀតនិÅយ� "N	! 
]ើង��នអគ្គសិនី
	ើN	។ ពួក×	មិនតKéប់អគ្គសិនី ឲ	្យ]ើងN	។"

ផលប៉ះ)ល់ដល់បរិ�Jន �ចÙើញច	Øស់បំផុតក្នុង Ñ	ល 
�ងសង់ទំនប់។ ដីនិងR	'ង ២២៣០ហិកH ក្នុងឧទ	Wន'តិ 
ភ្នំបូក� 0នលិចលង់អស់ (SAWAC 2011)។ លំហូរ ទឹក D 
តំបន់�ង÷	មទំនប់ មិន�ន©	ប់ 	ន់ និង មិនNៀង�ត់N	 
ºើយអ្នកភូមិ'É	ើន 'ពិ�	ស អ្នកលក់z្ល	^ើ  0ន 
ត្អូញ�្អ	រ� រមណីI�នទឹកឈូរ�ក់�ញ%្ញៀវ N	សចរ0នតិច  
'ងមុន។ C្ត	ី��ក់Dភូមិស្នំï	ំពីរ 0នï	ប់ពី �រ ¦	ល�ត់ 
"0ន�្នើឲ	្យÖើក�#រទឹក'vៀង§ល់�្ង	 hើម	្បីឲ	្យ ទឹកហូរ  0ន 
Nៀង�ត់"។ �ត់បá្ថ	ម� "ឥឡូវu	ះ ]ើង�ច លក់ 0ន 
�	ឹម�	 ២០  æ ៤០% 7	ចំនួន¦	ល]ើងªAប់លក់ 0ន មុន  
Ñ	ល �ងសង់ទំនបប់៉ុ�4ះ។" ចំះផលប៉ះ)ល់ rើ ធនªន 
ជលផល �នរ0យ�រណ៍ច¡	ះុ��� �ន�រ ½ើនxើង  
Dតំបន់n	្ស	ទឹក�ងrើ ប៉ុá្ត	�ន�រªAក់ចុះDតំបន់ n	្ស	ទឹក 
�ង ÷	ម។ បុរស��ក់Dភូមិ0ត់ក	Øលដំរី 0នកត់ ស�åល់ � 
"មុនÑ	ល �ងសង់ទំនប់ ©	¢�រនីមួយៗ �ចរក �	ី0ន ពី ២០  
æ  ៣០គីឡូZ	ម។ ឥឡូវu	ះ ]ើងមិន�ចæរក �	ីN	 ,	ះ 
ទំនប់0នបិទ ºើយ�	ីមិន�ចរកÙើញ	ក ¦	ល×	 Iក់ ក្នុង 
ទំនប់ ទុកឲ	្យ9Þ	លឆ្លងមកតំបន់ �ង÷	ម�ះN	។"

ទំនប់9រីអគ្គសិនីកំ>យ ក៏�នផលវិជ្ជ�នខ្លះៗ¦	រ ºើយ' 
សំ�ន់ទំនប់u	ះ 0នជួយ�រ)រតំបន់ខ្លះ ពី�រ លិចទឹកM	>ំ��។ំ 
ជីវKព0នល្អM	�ើរxើង ស"	ប់អ្នករស់DHមភូមិ ¦	ល�	ង 
�នទឹកជន់លិចពីមុន។ បុរស��ក់ Dភូមិ0ត់ក	Øលដំរី 
និÅយ� "ជីវKពរបស់ខ្ញុំ 0នM	�ើរ'ង�លពីមុនÑ	ល 
�ងសង់ទំនប់ ,	ះឥឡូវ��នទឹកជន់លិចN	។" �ះÅ៉ងu	ះក្តី 
អ្នកភូមិខ្លះ0នស¥្ត	ង�រ0រម្ភពី.	ះ ទឹកជំនន់ ¦	ល�ច ½ើត 
�នyយ�រ�រªAយទំនប់ ឬ�រ ខូច�ត �	បdមួយ 7	 
ទំនប់។ � �ន�រត¡	 វឲ	្យÛAស់ទីHំងលំDI�ន N	។ M	'ជន 
មូលI�ន Fក់Ñ	ញចិត្តនឹងសំណងទទួល0នrើ�រ0ត់បង់ 
hើម^ើហូបz្ល	 និងកសិI�ន។ អ្នកខ្លះ0នត្អូញ�្អ	រ¦	រ �	ក្នុង 
ក¡	ិតមួយD�ន�រ�Üក់�្ទើរ។

�រលិចលង់ដីR	 និង�រ�	M	¢ល7	ជីវច¡	ុះDជុំវិញ 
�ង ស្តុកទឹក, ក¡	ិតទឹក�ប និងលំហូរទឹកមិនNៀង�ត់ �Aំង D 
រដូវï	ំង, និង �របិទផ្លូវ�	ីÞ	លឆ្លង�ត់æតំបន់�ង ÷	ម 
0នផ្តល់ផលវិ0កÅ៉ងធ ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកM	មូលឫស	្សី អ្នកលក់  
z្ល	^ើ និងអ្នករក�	ី 0ន0ត់បង់M	ភពចិញ្ចឹមជីវិតyយ�រ 
ទំនប់ ប៉ុá្ត	ពុំ�ន់�ន �រគិតគូរឲ	្យî	ុមមនុស	្ស�ំងu	ះទទួល0ន 
សំណងប៉ះប៉ូវ�ះN	។

រ�ៀបរបបអភិLលកិច្ច
�រÛAស់ប្តូរ/បល់ និងអន្តរកម្មD©	ប់ក¡	ិត និងរ9ង 

ក¡	ិតÀ	្ស	ងៗ7	អភិ0លកិច្ច 0ន½ើត�នxើង DមុនÑ	ល 
និង÷	យÑ	ល�ងសង់ទំនប់។ �រ�ងសង់ ទំនប់9រីអគ្គិសនី 
កំ>យ 0នទទួល�	ចក្តីសÕ	ច ពី��ក់កំពូល7	រI�ភិ0ល 
លគឺ ទីស្តី�រគណៈរដ្ឋម*្ត	ី, î	សួង>៉	និង�មពល និង 
�Jប័នរI�ភិ0លÀ	្ស	ងNៀត ¦	ល'ទីK�ក់»រ�ំE	គG	ង។

អ្នកចូលរួមក្នុង�រសិក	a 0ន§យ�រណ៍� សហគមន៍ 
មូលI�ន 'ពិ�	ស សហគមន៍¦	លទំនប់�	 វប៉ះ)ល់ �Aំង 
'ង×	 0នចូលរួមតិចតួចdស់ ក្នងុដំ ើ̄រ�រពិ.	ះ/បល់
មុនÑ	ល�ងសង់។ �ន�រពិ.	ះ /បល់'�ªរណៈមួយ 
0ន�្វើxើង'ចំ�	កមួយ7	 �រ9យតo្ល	ពីផលប៉ះ)ល់rើ
បរិ�Jន (EIA)។ �ះបី�'�ធរមូលI�ន ដូច' M	ªនភូមិ 
និងî	ុមM	ឹក	aឃំុ �	 វ0នអa្ជើញឲ	្យចូលរួមក្នុង  EIA ក្តី ប៉ុá្ត	ពុំ�ន 
�រ�កសួរ/បល់ ពីអ្នកM	មូលឫស	្សីKគÉ	ើន�ះN	។ 
M	'ជន ទទួល0នព័ត៌�នតិចតួចdស់ ស្តីពី ទំនប់u	ះ D 
មុន Ñ	ល>ប់À្តើម�ងសង់។ បុរសៗDភូមិទ្វី�ន់�ើង0ន 
បÊéក់� "�ន�រត្អូញ�្អ	រÉ	ើន អំពី �រFមFត់មិនឲ	្យចូល 
æR	ឫស	្សី¦	លទំនប់0នប៉ះ)ល់។" អ្នកភូមិÀ	្ស	ងNៀត 0ន  
ï	ប់� "ម្តង�ះ �នM	'ជន'ង ៣០០Qក់ 0នត9៉អំពី 
�រ  មិន�ចចូលæក្នុងតំបន់R	ឫស	្សី។" អ្នកខ្លះ�ន �រ មិន 
Ñ	ញចិត្ត នឹងក¡	ិតទឹក�បDរមណីយI�នទឹកឈូរ និងចង់ ឲ	្យ 
អ្នក©	ប់©	ងទំនប់ Öើកបង ្ហូរទឹកឲ	្យÉ	ើន 'ងu	ះពី �ងស្តុកទឹក 
ºើយអ្នកខ្លះNៀត 0នត្អូញ�្អ	រពី�រមិន0ន
 	ើï	ស់អគ្គិសនី។

�	ចក្តីដូច�ងrើFក់ដូចប»¼ញច	Øស់� �ន ទំQស់  
'É	ើន0នផុសxើង HំងពីÑ	លទំនប់>ប់ ដំ¯ើរ�រមក។ 
M	'ជន មូលI�ន'É	ើន0នIក់)ក	្យបណ្ណឹង æ�រិÅល័យ 
រដ្ឋអំdចមូលI�នមួយចំនួន និងIក់ æ î	ុមហុ៊ន Sinohydro 
¦	ល'អ្នកអភិវឌ	្ឍន៍ទំនប់u	ះ។ បុ៉á្ត	×	 D  មិន�ន់  ដឹង ច	Øស់ 
N	� អ្នកdទទួលខុស�	 វrើ�រ yះf	យ  ទំQស់ និង បណ្ណងឹ 
C	បច	Øប់�ំងu	ះ ឬក៏ បÊ¼u	ះ �	 វ yះf	យ Å៉ងd។ 
yយ�រ�រពិ.	ះ /បល់ Dមុន Ñ	ល �ងសង់�ន 
ដំ¯ើ�រខ្លី និង�នអ្នក តំdង  តិចQក់�ះ �រ ï	C	័យ   
�ក់ទងរ9ងî	មុហុ៊ន Sinohydro �'�ធរ©	ប់©	ង និង  M	'ជន  
រងផលប៉ះ)ល់ ក៏M	Þ	ល �នតិច¦	រ។

,�ចក្តីសន្និ~�ន
លទ្ធផល7	ករណីសិក	au	ះ Ä	ម�ំង�រសិក	aឯក�រ 

Å៉ងទូលំទូ¾យrើÉ	ើនវិស័យ អំពីផលប៉ះ)ល់7	 ទំនប់9រី 
អគ្គិសនីធំៗ 0នប»¼ញពីផលវិជ្ជ�ន និងអវិជ្ជ�នz្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច និងបរិ�Jន7	 ទំនប់9រីអគ្គិសនីកំ>យ។  ម	W៉ងNៀត 
ផល ប៉ះ)ល់ Fក់ដូច'�ន �រ�	ង"	កមិន�្មើKព��N	 
ក្នុង u	ះ M	'ជនមូលI�ន¦	លពឹងz្អ	កÉ	ើនærើធនªន 
ធម្ម'តិ និង�	9កម្ម2	កូឡូសុី �ត់�នជីវKពលំ0ក �Aំង 
'ងមុន។ ដូ®្ន	ះលក្ខខណü>ំ0ច់hើម	្បីទទួល0នអត្ថM	/ជន៍  
'សំណងប៉ះប៉ូវ �	 វvៀបចំ Å៉ង d ឲ	្យ �នរួមបញ្ចូលនូវ î	ុម 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

M	'ជន ¦	ល0ន0ត់បង់ម�	W0យE	E	ង់ជីវKព yយ�រ 
�	 ទំនប់u	ះ។

'ទូæ �រ�្វើz	ន�រ និង�រ©	ប់©	ងបរិ�Jន ¦	ល�ន 
"	ង Dក្នុងរ0យ�រណ៍ EIA �ះ  មិនÙើញ�នអនុវត្តN	 
ºើយ M	ព័ន្ធHមIន និង�រ9យតo្ល	ក៏ដូ@�ះ¦	រ។ M	'ជន 
មូលI�ន សឹង�	មិន�ច�្វើÅ៉ងd hើម	្បីឲ	្យ×	ទទួលយក 
បណ្ណឹង  ត9៉របស់ខ្លួន ,	ះ'ក់�្ត	ងពុំ�ន�រកំណត់យន្ត�រ 
ស¡	ប  ស¡	¢លdមួយ ស"	ប់yះf	យបÊ¼¦	លផុសxើង 
ក្នុង Ñ	ល ឬ>ប់HំងពÑី	ល�រ�ងសង់ទំនប់u	ះមក។

បÊ¼� M	'ជនទំនង�	 វប៉ះ)ល់yយ�រគG	ង 9រី 
អគ្គិសនី គួរ�	ទទួល0ន�រផ្តល់ដំណឹង និងពិ.	ះ /បល់ 
É	ើនប៉ុd4�ះ កន្លងមក�ន�រជ�	កត9៉��'vឿយៗ។ 
បÊ¼u	ះ��នច�្លើយ»យC	ួលN	 ,	ះ9 ពិ0កនឹង9យតo្ល	 
ពីផលប៉ះ)ល់'រួម 7	ទំនប់9រីអគ្គិសនី'ក់¾ក់ dមួយ៖ 
�រថ្លឹងã្ល	ង រ9ង អត្ថM	/ជន៍ និងផល�î	ក់ �	ងជួបKព 
ច¡	 ងច"	ស់®ៀសមិនរួច។ �ះÅ៉ងu	ះក្តី �ល�រណ៍' 
មូលI�ន7	 អភ0ិលកិច្ចល្អ គួរ�	អនុវត្តឲ	្យ0នរួម�ន៖ �រ�្វើ 
�	ចក្តី  សÕ	ចចិត្តM	កបyយត�AKព, M	'ជនមូលI�ន  
ទទួល 0ន�រផ្តល់ព័ត៌�នÅ៉ង�	ឹម�	 វ, �រÄ	¢យ0រម្ភរបស់ 
M	'ជន�ន×	ដឹងឮ និងជួយ  yះf	យ។

�រសិក	au	ះប»¼ញពី �រ
	ើï	ស់0នÅ៉ងធំទូ¾យនូវ 
�រf	វg	វ�ងន/0យ2	កូឡូសុី hើម	្បីវិKគពីទំQក់ទំនង 
អំdចដ៏ស្មុគ��ញ ¦	ល'ឫសគល់7	វិសមKពក្នុង�រ 
	ើ 
ï	ស់ ធនªនធម្ម'តិ - ក្នុងករណីu	ះគឺ�ន ទកឹ �	ី R	 ឫស	្សី 
និង �មពលអគ្គិសនី។ ទិន្នន័យនិងព័ត៌�ន0នពី�រ  f	វ g	វ   
�ំងu	ះ នឹងជួយឲ	្យ�ន�រ�្វើសÕ	ចចិត្តឲ	្យ  0ន �ន់� 	M	 �ើរ 
និង � នផលចំ¯	ញ ពី�រ�រ©	ប់©	ង ធនªន ធម្ម'តិ និង�រ 
អភិវឌ	្ឍ ទំនប់9រីអគ្គិសនី DÑ	ល អQគត ដ៏õ	ង�\យ។
 
ឯក1រhង
ASEAN Centre for Energy. 2011. Electrical Tariffs in 

ASEAN Member Countries. Jakarta Selatan: ASEAN 
Center for Energy.

Bryant, P. 1985. The Political Economy of Soil Erosion 
in Developing Countries. London: Longman.

Bryant, R., and S. Bailey. 1997. Third World Political 
Ecology. London: Routledge.

EAC, Electricity Authority of Cambodia. 2014. Report 
on Power Sector of the Kingdom of Cambodia. Phnom 
Penh: EAC.

Gätke, P., and B. Un. 2013. The Kamchay Hydropower 
Dam: An Assessment of the Dam’s Impacts on Local 
Communities and the Environment. Phnom Penh: NGO 
Forum on Cambodia.

Greenberg, James B., and Thomas K. Park 1994. “Political 
Ecology.” Journal of Political Ecology 1:1-12.

“Political Ecology.” Wikipedia, last modified 8 Jun 
2015. Accessed 19 Jun 2015, www.en.wikipedia.
org/?title=Political_ecology.

Robbins, Paul. 2012. Political Ecology: A Critical 
Introduction. 2nd ed.  Malden, MA; London: Wiley-
Blackwell.

SAWAC, Sanitation, Agriculture, Water and Agronomy 
in Cambodia. 2011. Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA): Kamchay Hydroelectric Project in 
Kampot Province. Phnom Penh: SAWAC.

Siciliano, Giuseppina, Frauke Urban, Kim Sour and Lonn 
Pich Dara. Forthcoming. “Hydropower, Social Priorities 
and the Rural-Urban Development Divide: The Case of 
Large Dams in Cambodia.” Energy Policy.

Tan-Mullins, May. 2007. “The State and Its Agencies 
in Coastal Resources Management: The Political 
Ecology of Fisheries Management in Pattani, Southern 
Thailand.” Singapore Journal of Tropical Geography 
28(3): 348-361.

Wolf, Eric. 1972. “Ownership and Political Ecology.” 
Anthropological Quarterly 45(3): 201-205.

Itakura, Ken. 2013. Impact of Liberalization and 
Improved Connectivity and Facilitation in ASEAN for 
the ASEAN Economic Community Jakarta: Economic 
Research Institute for ASEAN and East Asia.

KPMG. 2014. The ASEAN Economic Community 2015: 
On the Road to Real Business Impact. KPMG Asia 
Pacific Tax Centre.

Madhur, Srinivasa. 2014. Cambodia’s Skill Gap: An 
Anatomy of Issues and Policy Options. Working Paper 
Series No.98. Phnom Penh: Cambodia Development 
Resource Institute.

Todd, William E. 2015. “ASEAN Integration: An 
Opportunity for Business in Cambodia.” The Cambodia 
Herald, 11 Jan 2015.

World Bank. 2014. Clear Skies: Cambodia Economic 
Update. Phnom Penh: World Bank.

Woetzel, Jonathan, Oliver Tonby, Fraser Thompson, 
Penny Burtt and Gillian Lee. 2014. Southeast Asia at 
the Crossroads: Three Paths to Prosperity. McKinsey 
Global Institute.

Wong, Marn-Heong, and Andre Wirjo. 2013. 
Findings from 2013 ASEAN-BAC Survey on ASEAN 
Competitiveness. Jakarta: ASEAN Business Advisory 
Council.

តពីទំព័រ ៥ ...

n�កូឡូសុី�្ន�កនhLយ ...



12

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

លំហូរក'�ំងពលកម្មb�្តី �ក្នុងម�អនុតំបន់7�គង្គ

អត្ថបទu	ះ vៀបvៀងxើងyយ ហីុង វុHJ អ្នកf	វg	វ z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច 
7	វិទ	W�Jន CDRI ។ សូម/ងអត្ថបទu	ះ�៖ Hing Vutha. 2015. 
“Women’s Labour Mobility in the Greater Mekong Subregion.” 
Cambodia Development Review 19(1): 12-16.

,�ចក្តីB្តើម
អត្ថបទu	ះ ពិនិត	្យxើងវិញពីបÊ¼ចម	្បងៗ�ក់ទងនឹង 

លំហូរ ក�Aំងពលកម្មC	្តី Dក្នុង មFអនុ តំបន់�	គង្គ (GMS) 
yយ +ýត  សំ�ន់rើលំQំ7	�រ�្វើ ចំdកC	ុក មូលº	តុ 7	  
ចំdកC	ុក បÊ¼M	ឈម និងផល ប៉ះ)ល់។ ទិន្នន័យ �	ង"	ក 
Hម%	ទ¦	ល�ចរក0ន �នតិចតួចdស់ yយ�រD  
HមមូលI�ន�ន  សមត្ថKពតិច ក្នុង�រM	មូល  ព័ត៌�ន   z្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច  rើ ចំdកC	ុក E	ង់e	យធំ ºើយ 
ចំdក C	ុក KគÉ	ើនក៏មិន0ន ចុះបញ្ជីN	។ ដូ®្ន	ះ�រពិKក	a  
មួយ ចំនួនD�ង÷	ម �នលក្ខណៈ ទូæ  ស"	ប់�ំង 
ចំdកC	ុក បុរស និងចំdក C	ុក C	្តី ºើយខ្លះNៀត +ýត 
rើ%	ទ'ក់¾ក់។ បÊ¼ចម	្បងៗ កំពុង ផុសxើង រួម�ន 
កំ¯ើន rឿន7	 លំហូរជន ចំdកC	ុក D ក្នុង និងDL	 
អន ុតំបន់, លំហូរមិនNៀង�ត់, �រ½	ងM	វ័ញ្ច ពលកម្ម និង�រ  
រúំភសិទ្ធិ yយ�ន �	9ជួយ�រ)រ  z្ន	ក ច	Øប់  តិចតួចបំផុត, 
ប៉ុá្ត	 D�	Ùើញ�ន លទ្ធផល រីក លូត¾ស់ វិជ្ជ�ន ស"	ប់  
©	¢�រ និងM	N	ស'តិ។ 

លំ�ំចំ�កb�ុក
�នលំQំធំៗពីរ7	ចំdកC	ុកក�Aំងពលកម្ម ¦	ល�ច 

ស�åល់ÙើញDក្នុងតំបន់៖ �ងក្នុង GMS និង ហួសពី GMS 
(�ងក្នុង និង �ងL	���ន)។  

)រY្វើចំ�កb�ុក�ងក្នុង GMS
ចំdកC	ុករបស់បុរស និងC	្តី ក្នុង GMS �នសន្ទុះ �Aំង 

និង½ើនចំនួនrឿន'ងមុន (ADB 2013; Caouette et al. 
2007; Jalilian 2012)។ ចំនួនពលករ ចំdកC	ុក  ក្នុងអនុ 
តំបន់�នពី ៣ æ ៥¾នQក់ ºើយស្តកុ ពលករ ចំdកC	កុ 
រំពឹង�នឹង½ើន ២៨% D�	ឹម��ំ២០២០ (Lewis et al. 
2010)។  ចំdកC	ុក�ងក្នុង GMS �ក់ទងចម	្បង  នឹង លំហូរ 
ពលករ��នជំQញពី CLM (កម្ពុ' 9វ និង មីÅ៉ន់�៉) æ 
M	N	ស�	។ ចំdកC	ុកu	ះ �ន លក្ខណៈ  មិនNៀង�ត់N	។ 
ទិន្នន័យទទួល0នពីî	សួង មFQ្ទ	�	 (�នចុះ ក្នុង IOM 2011)  
ប»¼ញ� ពលករ ចំdកC	ុក �ន ជំQញ �ប របស់ CLM 
�ន ២,៤៦¾នQក់  ក្នុង��ំ២០០៩ ក្នុងu	ះ ១,៤¾នQក់ 
មិន0នចុះបញ្ជី �	ឹម�	 វN	។ ក្នុងចំ�ម ពលករ ចំdកC	ុក 
0នចុះបញ្ជីរ បស់ CLM �ន ៨២% មកពី M	N	ស មីÅ៉ន់�៉។ 
L	ពីលំហូរពលករ ��នជំQញ ពី CLM æ M	N	ស�	 ក៏�ន 

លំហូរ ពលករ öៀតdម  �ន ជំQញខ្ពស់ ចូលមក កម្ពុ' 9វ និង 
�	   Ä	ម�ំងពលករចិន �នជំQញខ្ពស់ មកពី(	ត្ត Yunnan និង 
Guangxi ចូលæ M	N	ស 9វ និង មីÅ៉ន់�៉ (World Bank 
2006; Caouette et. Al 2007)។ 

ស���	ពលករC្ត	ី CLM ¦	ល0នចុះបញ្ជីDក្នុង 
M	N	ស �	 ½ើនxើងពី ២៩% ក្នុង��ំ ១៩៩៨ ដល់ ៤៦% ក្នុង 
��ំ២០០៩ (ILO n.d)។ ពលករបុរសKគÉ	ើន�្វ	ង រក  �រ»រ 
ក្នុង វិស័យ សំណង់ កសិកម្ម ឬDrើទូកu	�ទ ចំ�	កឯ 
ពលករ C្ត	ី 'ទូæរក0ន�រ»រ�្វើ' អ្នកបÕ	ើ Hម ផ្ទះ ឬ �រ»រ 
D  Hម8ងចî	 'ពិ�	ស8ងចî	ê	q្ន	�	្បៀង �Fរ (IOM 
2011)។

ចំ�កb�ុកហួសពី GMS
L	ពីកំ¯ើនចំdកC	ុក�ងក្នុង GMS ក៏�នកំ¯ើន 

Å៉ងrឿន 7	លំហូរពលករæ�ន់ M	N	សD L	តំបន់ ¦	រ 
KគÉ	ើន   Hមរយៈកម្មវិធីQំ®	ញក�Aំងពលកម្ម។ ចំdកC	ុក 
ហួសពី GMS 'ទូæ'ប់�ក់ទងនឹងM	N	ស GMS 'ពិ�	ស 
M	N	ស �	 öៀតdម និង កម្ពុ' ¦	លបញ្ជូន ពលករ ÷	ម 
កិច្ចÄ	មä	ៀងQំ®	ញពលកម្ម æ�ន់M	N	ស�នៗ 'ងខ្លួន 
ក្នុងតំបន់ ���ន (KគÉ	ើនæ �៉x	សុី និង សិង្ហបុរី) ឬ 
M	N	សDL	���ន។ M	N	ស�	 �នកម្មវិធី Qំ®	ញ 
ពលកម្ម yយបញ្ជូនពលករ�	�នជំQញមធ	្យមនិង�បæ 
M	N	ស r	9៉ន់ ចិន ជបុ៉ន អ៊ីf	t៊	ល �៉x	សុី កូv៉	�ងត	្បូង និង 
M	N	សមជ	្ឈឹមបូ)៌មួយចំនួន។ M	N	សöៀតdម 0នអនុវត ្ត
កម្មវិធីQំ®	ញពលកម្មHំងពី��ំ១៩៩០ និង'សំ�ន់æ�ន់ 
M	N	ស ជបុ៉ន r	9៉ន់ កូv៉	�ងត	្បូង និង �៉x	សុី។ M	N	ស កម្ពុ' 
0នបញ្ជូនពលករæM	N	ស �៉x	សុី កូរ៉�ងត	្បូង សិង្ហបុរី និង 
ជប៉ុន។ 

មូលV�តុH�ចំ�កb�ុក
ចំdកC	ុកក្នុងតំបន់ GMS បd្ខល'ចម	្បងមកពី 

Kពខុស���Aំង z្ន	កM	'�C	្ត និង �	ដ្ឋកិច្ច រចQសម្ព័ន្ធ 
ទីផ	aរ ពលកម្ម បំÑ	ញឲ	្យ��ក្នុងចំ�មM	N	ស GMS និង 
ស�ហរណកម្ម  និង �រតKéប់�ន់�	M	�ើរ (ADB 2013; 
Caouette et al. 2007; Jalilian 2012)។ 
� �រអភិវឌ	្ឍz្ន	កសង្គមកិច្ច និង�	ដ្ឋកិច្ច មិន�្មើ�� ជំរុញឲ	្យ 

�នចំdកC	ុក។ �រសិក	a 'É	ើន  ប»¼ញពី Kពខុស�� 
គួរឲ	្យកត់សំ�ល់7	ï	ក់ចំណ Sល រចQសម្ព័ន្ធ �	ដ្ឋកិច្ច និង 
 ទិដ្ឋKពÀ	្ស	ងៗ 7	�រអភិវឌ	្ឍមនុស	្ស (ដូច' រចQសម្ព័ន្ធ 
M	' �C	្ត និងក¡	ិតអប់រំ) Dក្នុងតំបន់ GMS។ M	N	ស 
�	 0នអភិវ ឌ	្ឍ�ឿនrឿន'ង×	 yយ�ន នគរូបនីយកម្ម 
�ប់ រហ័ស និងរចQសម្ព័ ន្ធ�	ដ្ឋកិច្ច ធំទូ¾យ z្អ	កrើ 
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កម្មន្ត�លកម្ម  
	ើពលកម្មÉ	ើន �	9កម្ម និងកសិកម្ម 
¦	ល+ýត rើ   �រ Qំ®	ញ  និង�ន�ររីក លូត¾ស់ rឿន។ 
កំ¯ើន �	ដ្ឋកិច្ច  �	 0នបÓ្កើត�រ»រ'É	ើន ប៉ុá្ត	 M	N	ស 
�	 �ន  M	'ជន   �ន់�	 វ័យ ចំdស់ ដូច�ចÙើញច	Øស់ 
Hមអ°	 កំ¯ើន អវិជ្ជ�ន 7	  ចំនួន M	'ជន  ក្នុងî	ុម�យុ 
�ច �្វើ�រ0ន។ កង្វះ�តពលករ Å៉ងÉ	ើន  yយ�រ 
បÊ¼ u	ះ �្វើឲ	្យ �	�	 វពឹងz្អ	ក rើ  ពលករ  ចំdកC	ុក មកពី 
M	N	ស ជិត�ង។ CLM  �ន  M	'ជន វ័យ ½្ម	ង Å៉ងÉ	ើន 
�ន អ°	  កំ¯ើន M	'ជនខ្ពស់ និង�ន  យុវជន និងមនុស	្ស 
ក្នុង î	ុម�យុ �ច �្វើ�រ0ន �ន់�	 É	ើនxើង។ ប៉ុá្ត	 
កំ¯ើន    �	ដ្ឋកិច្ច របស់ M	N	ស  �ំងu	ះ  �ន មូលI�នតូច 
ចÓ្អៀត ពឹងz្អ	កrើ  កសិកម្ម និង �នវិស័យ �	9កម្ម និង 
កម្មន្ត�លកម្ម  Dតូច (ដូច' វិស័យ �ត់h	រ សំណង់ និង  
N	សចរណ៍)។ yយ�ន លក្ខណៈ �	បu	ះ �	ដ្ឋកិច្ចរបស់ 
CLM មិន�ច C	ូប យកក�Aំង ពលកម្មរបស់ខ្លួន  ¦	ល 
½ើនxើង  ឥតឈប់ឈរ 0នN	 ºើយក៏�ន អតិv	កក�Aំង 
ពលកម្ម។ រចQសម្ព័ន្ធ ទីផ	aរ ពលកម្ម និង�	ដ្ឋកិច្ច បំÑ	ញ ឲ	្យ 
�� �	បu	ះ 'កHý  ជំរុញលំហូរ ពលករឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន¦	ល 
�ន M	N	ស�	 'ទីផ	aរ ពលកម្ម �ល�ចម	្បង និង CLM 
'M	ភព ផ្គត់ផ្គង់ ក�Aំង ពលកម្ម។ 

� ស�ហរណកម្ម និង�រតKéប់�ន់�	M	�ើរ ជួយជំរុញ 
ចំdកC	ុក។  M	N	ស GMS 0នចូលរួមក្នុងî	បខ័ណü 
សហM	តិបត្តិ�រ�នÉ	ើនក¡	ិត។ កម្មវិធីសហM	តិបត្តិ�រ 
GMS  ¦	លធQ�រអភិវឌ	្ឍន៍�សុី (ADB)  បÓ្កើតxើង ក្នុង 
��ំ១៩៩២ 0នតKéប់M	N	ស កំពុងអភិវឌ	្ឍន៍ æនឹង M	N	ស 
�នសន្ទុះ �	ដ្ឋកិច្ច �Aំង�A'ង Hមរយៈ�រ អភិវឌ	្ឍ M	ព័ន្ធ  
º	I�រចQសម្ព័ន្ធ ធំទូ¾យ។ î	បខ័ណü សហM	តិបត្តិ�រ 
���ន ផ្តល់ឱ�ស �ន់�	É	ើន ស"	ប់ )ណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិ/គ Hមរយៈគនំិតផ្តូចÀ្តើម សហM	តិបត្តិ�រ  �	ដ្ឋកិច្ច  
©	ប់ <	ុងy	យ។ ���ន ក៏ជួយតKéប់ M	N	ស GMS 
æនឹង តំបន់�សុី ធំ ទូ¾យ Hមរយៈ កិច្ចÄ	មä	ៀង ���ន 
បូក QQ (ASEAN Plus Agreements) ដូច'  ���ន 
បូក១ និង ���នបូក៣ 'hើម។ លក្ខណៈ �នÉ	ើន ក¡	ិត 
7	M	ព័ន្ធ��ក់ អនុតំបន់ និងតំបន់ គួបផ	្សំ នឹង�រ  ត  Kéប់  �ន់�	 
M	�ើរ 9ជួយបÓ្កើន)ណិជ្ជកម្ម Q្ទ	ក្នុង  តំបន់ អន្តរកម្ម  �ង  
�	ដ្ឋកិច្ច និងលំហូរM	'ជន ឆ្លង �ត់ Ä	ំ¦	ន (Caouetter et 
al. 2007; ADB 2013)។

� ទីHំងភូមិ�C	្តDជិតៗ�� ជួយជំរុញ លំហូរពលករ។  
M	N	ស�	 �នÄ	ំM	ទល់õ	ង  និង មិនសូវជិត គត់មត់N	  
'មួយM	N	ស CLM។ 'ក់�្ត	ង Ä	ំ¦	នដី�ក�	 នឹង 
កម្ពុ' �ន M	õ	ង ៨០៣ គ.ម ¦	ល�ន	កចូលL	ផ្លូវ�រ 
'É	ើន។ M	N	ស 9វ �នÄ	ំM	ទល់ ១៨៣៥ គ.ម 'មួយ  
M	N	ស�	។ លំហូរឆ្លង �ត់Ä	ំ¦	ន ក៏ជំរុញxើង yយ�រ 
�រ ÛAស់ប្តូរទីHំងឧស	aហកម្ម  æD Hមទី M	ជុំជន  ជិត 
Ä	ំ¦	ន�	 hើម	្បី �ញ យក ចំ̄ 	ញ ពីក�Aំង ពលកម្ម ដ៏សម	្បូរ 
(ADB 2013)។

ប�^�ទ
ដូចDHមតំបន់'É	ើនក្នងុពិភពúក¦	រ ពលករចំdក 

C	ុកបុរស និងC្ត	ី ក្នុង GMS �	 វជួប  បÊ¼ 'É	ើន D 
Hមដំdក់�លÀ	្ស	ងៗ។ បÊ¼ខ្លះ½ើតxើងក្នុងដំ¯ើរ�រ 
&	ើសvីស បុ៉á្ត	បÊ¼ KគÉ	ើន½ើតxើងDកá្ល	ង�្វើ�រ។ បÊ¼ 
និង ក¡	តិធ្ងន់ធ្ងររបស់9 �	M	¢លæHម ដំ ើ̄រ�្វើ  ចំdក C	កុ 
M	%	ទ �រ»រ និងM	N	ស�ល�។   
� ច	Øប់©	ប់©	ងអន់(	aយ rើទីK�ក់»រ&	ើសvីស។ រÖៀប 

របប អនុវត្តមិន�	ឹម�	 វ និង �រ�្វ	សM	Þ	សរបស់ទីK�ក់»រ 
&	ើសvីស រួម�ំងអ្នក�ន�'�ប័ណ្ណផង Ùើញ�ន  
É	ើនdស់។ �ររំúភបំ)នចម	្បងៗមុនÑ	ល ®	ញ 
ដំ¯ើរ �នដូច' �រយក�្ល	 &	ើសvីស និងយក�្ល	�្វើ 
ដំ¯ើរ  É	ើនហួសº	តុ �រដកយកលិខិតឆ្លង¦	នទុក និង 
�រ ផ្តល់  ព័ត៌�នមិន©	ប់ 	ន់ មិនពិត ឬQំឲ	្យភ័ន្ត	ឡំអំពី 
លក្ខខណü �រ»រ (Hing and Ly 2014)។ 'ក់�្ត	ង D  
M	N	ស កម្ពុ' �នភស្តុHងប»¼ញពីÖ	ក្ខជនពលករ �្វើ   
ចំdក C	ុក �	 វ×	ប»OំងទុកDក្នុងមជ	្ឍមណüល បណ្ណុះ  
បd្ខល មុនÑ	ល>ក®	ញ ¦	ល�ន មនុស	្ស É	ើន  rើស 
ចំណុះ និង��ន អQម័យ។  ពលករក៏0ន §យ�រណ៍ ផង¦	រ 
ពី�រ រំúភបំ)ន rើរូប�យ �របង្ខំឲ	្យ�្វើ�រ É	ើន7៉ង 
Ñ	ល ស"	ក �នតិចតួច �រ ��នរបបឈប់ ស"	ក D ចុង 
ស0ýហ៍ ឬរបបឈប់ស"	កM	>ំ��ំ �រ�ន �រម្មណ៍ កំ|	 
ឯ} និង �រនឹកផ្ទះ'�Aំង (Hing and Ly 2014)។ 

� �រ©	ប់©	ងចំdកC	ុកDទន់(	aយ។  ចំdកC	ុក 
C	បច	Øប់ 'ដំ¯ើរ�រ ស្មុគ��ញ យូរÑ	ល និងអស់ 
èហ៊ុយÉ	ើន ¦	ល�្វើឲ	្យពលករKគÉ	ើន &	ើស យក �រ 
�្វើចំdកC	ុកខុសច	Øប់។ បÊ¼¦	លរI�ភិ0លQQរបស់ 
CLM �	 វM	ឈម 9�ន់ �	ធ្ងន់ធ្ងរxើងyយ�រ កង្វះ 
យន្ត�រពâ	ឹងអនុវត្តន៍ច	Øប់ hើម	្បីªQឲ	្យ�ន�រ ©	ប់©	ង 
ចំdកC	ុកM	កបyយM	សិទ្ធKព និងកង្វះ�	9z្ន	ក 
ច	Øប់ និង�	9�ំE	 ស"	ប់ ជនចំdកC	ុក  'ពិ�	ស 
ជនរង.	ះyយ�រ�រជួញដូរក�Aំងពលកម្ម និង�រ  
រំúភបំ)ន  Dកá្ល	ង�្វើ�រ។ 

� Kព»យរង.	ះក្នុងÑ	ល�្វើដំ¯ើរ។ ពលករចំdកC	ុក 
ខុសច	Øប់ ¦	ល'vឿយៗ �	 វ �្វើដំ¯ើរD�ងL	î	ប 
ខ័ណüច	Øប់របស់M	N	សបញ្ជូន និងM	N	សទទួលពលករ�ះ 
�នFនិភ័យខ្ពស់dស់ នឹងជួប�ររំúភបំ)ន និង 
�រ ½	ងM	វ័ញ្ចពីសំdក់និ/ជក ºើយ'ទូæពុំ�ន 
ម�	W0យ �្វ	ងរកកិច្ច�រ)រHមផ្លូវច	Øប់N	។ ច	Øប់D  
មីÅ៉ន់�៉ FមFត់មិនឲ	្យ C	្តី÷	ម�យុ ២៥��ំ �្វើដំ¯ើរ 
æL	M	N	ស yយ��នអ្នក�ើល �រខុស�	 វC	បច	Øប។់  
ច	Øប់u	ះ �្វើឲ	្យC	្ត½ី្ម	ងៗរុញ§នឹង�្វើចំdកC	កុC	ប ច	Øប់ 
និង�ន់�	F�ន ទទួលយក ម�	W0យរបស់ឈ ្មួញផ្តល់ 
�រ»រ ¦	លសន	W� នឹងvៀបចំនូវ �រ�្វើដំ¯ើរyយ�ន
×	ជូន�	ឹម�	 វ និង�ន�រ»រ�នï	ក់n	 (SERC n.d)។ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

� បÊ¼Dកá្ល	ង�្វើ�រ។  �រrើកកម្ពស់ និង�រ�រ)រ សិទ្ធិ 
របស់ពលករចំdកC	ុក D�ន ចំណុច ខ្វះ�តÉ	ើន 
'ពិ�	ស  DM	N	ស  �ល�។ �រ½	ងM	វ័ញ្ច�ន  
É	ើនdស់ 'ពិ�	ស�រឆ^កrើï	ក់n	 M	%	ទ  
�រ»រ និង�JនKពHមផ្លូវច	Øប់ របស់ ពលករ �រ�ត់ទុក 
ï	ក់n	 �រដកយកលិខិតឆ្លង¦	ន ឬឯក�រ  អត្តសÊ្ញណ 
�រ ឃុំFំង ពលករ លក្ខខណü�រ»រ ÷	ម ក¡	ិត  ស្តង់Iរ 
និង �រ គ"	មកំÞ	ង §យ�រណ៍  ï	ប់ �'�ធរ។ វិសមKព 
និង �រvីស2ើង ផ្លូវ%	ទ �នន័យ� C	្តី»យ  រង.	ះ  
yយ �រ រំúភ បំ)ន និង �រ½	ងM	វ័ញ្ច 'ងបុរស។ 
រ0យ�រណ៍  របស់អង្គ�រ មិន¥	ន រI�ភិ0ល ប»¼ញពី�រ�្វើ 
0បធ្ងន់ធ្ងរrើពលករកម្ពុ'  ¦	លæបÕ	ើ�រHមផ្ទះ D 
M	N	ស�៉x	សីុ។ 'ក់�្ត	ង ក្នងុ��២ំ០១២ �ន ៩០ករណី  
7	�របង្ខំឲ	្យ ពន	WÑ	ល  កិច្ចសន	W �រ»រ �ររំúភបំ)ន 
និង�្វើ �រុណកម្ម rើ§ង�យ �រ0ត់ខ្លួនរបស់C្ត	ី ពលករ 
ឬ C្ត	ី�	 វ�ររង់>ំï	ក់n	 មិន�ន់Öើកឲ	្យ Dក្នុង M	N	ស 
�៉x	សុី (CLEC, LSCW, and HRW n.d)។ ក្នុង��ំ ២០១០ 
និង  ២០១២ អង្គ�រលី�ដូ 0នជួយ និង/ឬ Qំពលករកម្ពុ' 
'អ្នកបÕ	ើHមផ្ទះ ២៥០Qក់ D�៉x	សុី ឲ	្យ�	ឡប់មក 
កម្ពុ'វិញ។ ស"	ប់ពលករចំdកC	ុកDM	N	ស�	វិញ 
បÊ¼ចម	្បងរួម�ន �រពុំ�នម�	W0យ �្វ	ងរកកិច្ច�រ)រ 
Hមផ្លូវច	Øប់ (yយ�រ�រភ័យ�Aច ឬកង្វះ �	រីKព) 
អំÑើហិង	a និងលក្ខខណü�រ»រលំ0កនិង�ន.	ះ��ក់។ 
�រចងî	ង ករណីសិក	a របស់úក  Naro (2009) ស្តីពី 
�រ�្វើ0ប ពីសំdក់និ/ជក មកrើពលករ ចំdកC	ុក  
កម្ពុ' ប»¼ញពីពលករមួយចំនួន�	 វ�្វើ�រយូរ7៉ង  �	0ន 
ï	ក់n	តិច ºើយខ្លះNៀត�	 វរង �រ�្វើ0បrើ§ង�យ D 
Ñ	លមិនÄ	ម �្វើHមប»åប់។

� យន្ត�រប្តឹងត9៉Dទន់(	aយ ឬ��នM	សិទ្ធKព។ ដំ�ះ 
f	យគួរឲ	្យÑ	ញចិត្ត និង�ន់Ñ	ល �នតិចតួចdស់ 
DÑ	ល�នបÊ¼ផុសxើង។ �រ½	ងM	វ័ញ្ច របស់និ/ជក  
ærើពលករ D�	��ន�រទប់ទល់ពីសំdក់ រI�ភិ0ល 
ºើយM	ព័ន្ធច	Øប់ មិន0ន�រ)រពលករN	 'ពិ�	ស 
�ក់ទងនឹងបÊ¼ï	ក់n	 លក្ខខណü�រ»រ និង �ររំúភ 
បំ)នrើនិ/ជិត។

� លទ្ធKព�នកំហិតក្នុង�រទទួល0ន�	9សុខKព និង 
សន្តិសុខ  សង្គម។ ពលករ ចំdកC	ុក KគÉ	ើន �ំងC	ប 
ច	Øប់ និងមិនC	បច	Øប់ �	 វជួប�រលំ0ក 'É	ើនក្នុង�រ 
ទទួល�	9សន្តិសុខសង្គម yយ�រសិទ្ធិ ទទួល 0ន ផល 
M	/ជន៍  �ំងu	ះ 9ផ	aរKéប់æនឹងសកម្មKព �	ដ្ឋកិច្ច 
ឬ�JនKព�រ»រC	បច	Øប់។ កHýÀ	្ស	ងៗ Nៀត¦	ល�ត់  
បន្ថយលទ្ធKពរបស់ជនចំdកC	ុក ក្នុង�រ  ទទួល0ន 
�	9   សន្តិសុខសង្គម រួម�ន  ដំ¯ើរ�រ រដ្ឋ0ល K� និង 
�រvីស2ើង។ M	N	សខ្លះ0នបដិ�	ធ ឬ  Iក់ កំហិត  rើសិទ្ធិ 
ទទួល0ន អត្ថM	/ជន៍z្ន	កសុខុ�លKព  'ក់¾ក់ខ្លះ 
របស់ពលករ ចំdកC	ុក។

� បÊ¼@ទDÑ	ល�	ឡប់មកវិញ។ ពលករ �	ឡប់មក 
C	ុកវិញ �	 វជួប បÊ¼'É	ើន Dក្នុង�តុM	N	ស  របស់ខ្លួន។ 
បÊ¼ ទូæ បំផុត គឺ ឧបសគ្គ ក្នុង�រ �្វើស�ហរណកម្ម ចូល 
æក្នុង  សហគមន៍ hើមរបស់ ខ្លួនវិញ។ ពលករ KគÉ	ើន មិន 
0ន  Î	ៀមចិត្ត ស"	ប់�រ វិល �	ឡប់ មក M	N	ស កំ¯ើត   
វិញN	 ºើយ�រ ទទួល �#គមន៍ របស់ ©	¢�រ និង  សហគមន៍    
របស់�ត់ 9�	M	¢ល æHមï	ក់សន	្សំ ¦	ល�ត់យកមក  
'មួយ (Caouette et al. 2007)។ បÊ¼  មួយNៀត  គឺកង្វះ   
កម្មវិធី �្វើ ស�ហរណកម្ម xើងវិញ ដូច' �រទទួល�åល់  
ជំQញ �	9 រក�រ»រ ឲ	្យ�្វើ និង�	9    ហិរញ្ញវត្ថុ។ M	N	ស  
ដូច' មីÅ៉ន់�៉ 9វ öៀតdម និង ចិន  �នច	Øប់   ស"	ប់ 
Ûកពិន័យ ឬIក់�ស ពលរដ្ឋ ¦	ល 0ន>ក®	ញ    ពីM	N	ស 
yយមិន0ន  ជូន ដំណឹង ដល់�'�ធរ (Caouette et al. 
2007)។ �រM	ê	M	�ន់ និង ផ្នត់គំនិត អវិជ្ជ�ន មួយ ចំនួន 
ក៏�ច  បá្ថ	ម  ទម្ងន់ ដល់ �រ លំ0ក ¦	ល ពលករ ចំdកC	ុក 
�	 វ M	ឈម DÑ	ល�	ឡប់មកវិញ¦	រ (Caouette et al. 
2007)។ ពលករ ចំdកC	ុក និង ©	¢�រ របស់�ត់ �ន់�	  
តឹង�	ង ក្នុង ចិត្ត �Aំងxើង Öើសិន  ជន�ះ ªAប់ រង �រ  រំúភ  
បំ)ន ឬ មកដល់ផ្ទះវិញ yយ�នបÊ¼សុខKពធ ្ងន់ធ្ងរ។ 
�JនKព �ន់�	 �î	ក់xើងNៀត ស"	ប់ពលករ ចំdក 
C	ុក  'C្ត	ី ,	ះសហគមន៍ខ្លះ vីស2ើង ចំះ ពួក×	  
yយសន្មត� ពួក×	ªAប់ )ក់ព័ន្ធ yយÛÜល់  ឬ yយ 
M	/ល ក្នុង�រ»រ បÕ	ើផ្លូវ%	ទ (Caouette et al. 
2007)។ 

ផលប៉ះ<ល់H�)រY្វើចំ�កb�ុក
'ទូæ×	�	ងគិត� ចំdកC	ុក�នផលវិជ្ជ�នÉ	ើន 

'ងអវិជ្ជ�នមកrើ�រអភិវឌ	្ឍ។ ផលM	/ជន៍ �ំង�ះ�ន 
ដូច' �រ�ត់បន្ថយអតុល	្យKពរ9ងត¡	 វ�រនឹង�រផ្គត់ផ្គង់    
ក�Aំងពលកម្ម , កំ¯ើនចំណ Sល0នមកពីï	ក់À្ញើមកផ្ទះ, 
សុខKព �រអប់រំ និង�Fរូបត្ថម្ភ 0នល្អM	�ើរxើង, កំ¯ើន 
ចំdយ 
	ើï	ស់, និង លទ្ធKពM	�ើរ'ងមុនក្នុង �រទទួល 
0ន ហិរញ្ញវត្ថុ (Ratha et al. 2011; Caouette et al. 2007; 
Jalilian 2012)។

ស"	ប់M	N	សខ្វះ�តក�Aំងពលកម្ម ដូច' D�	'hើម 
វត្ត�ន និងលទ្ធKពទទួល0ន ក�Aំងពលកម្ម� �នជំQញ និង 
�ន ជំQញ�ប ពី CLM �ចªQនូវ�រផ្គត់ផ្គង់ពលករ '   
ហូរÞ	   និង�ចទុកចិត្ត0ន ¦	ល'កHýសំ�ន់ បំផុតស"	ប់ 
ជួយរក	aសមត្ថKព M	កួត M	�	ង (World Bank 2006; IOM 
2011)។ កម្មន្ត�លកម្ម អតិ ពលកម្ម �រu	�ទ និង កសិកម្ម 
¦	ល'វិស័យដ៏សំ�ន់ ស"	ប ់កំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច�	 D�	 �ន 
លក្ខណៈM	កួតM	�	ង ,	ះ×	 �ចរក  0ន É	ើនdស់នូវក�Aងំ 
ពលកម្ម ចំdកC	ុក �ន តo្ល	�ប (World Bank 2006; 
IOM 2011)។ ស"	ប់ CLM ¦	លសម	្បូរក�Aំងពលកម្មu	ះ 
លំហូរ ពលករឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន �ន់�	 »យC	ួល និង�	រីxើង 
�ចជួយ �ត់បន្ថយ អ°	 ��ន �រ»រ�្វើ 'ពិ�	ស DHម 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

សហគមន៍ជនបទ ¦	ល�	ង ខ្វះ�ត ឱ�ស�	ដ្ឋកិច្ច និង�ន អ្នក 
��ន�រ»រ�្វើ É	ើនQក់។

លំហូរï	ក់À្ញើមកផ្ទះ ចូលក្នុងM	N	ស GMS D��ំ២០១៣ 
�ន ៥,៦៩)ន់¾នដុ¾Aរ  D�	 (១,៥% 7	 ផសស), 
១១)ន់¾នដុ¾Aរ Döៀតdម (៦,៤% 7	 ផសស),  
៥៩¾នដុ¾Aរ D9វ (០,៥% 7	 ផសស,) និង ១៧៦¾ន 
ដុ¾Aរ Dកម្ពុ' (១,២% 7	 ផសស)។ បទពិèធន៍Hម  
M	N	ស QQ រួម�ំង  D M	N	ស GMS ផង ប»¼ញ� ï	ក់ 
À្ញើមកផ្ទះ �ច ជួយរក	a ស្ថិរKព ជញ្ជីងទូ�ត់ និង�ត់បន្ថយ Kព 
»យ   �	M	¢ល7	�	ដ្ឋកិច្ច (Ahsan et al. 2014)។

ï	ក់¦	លពលករចំdកC	ុកÀ ្ញើមកផ្ទះ ×	យកæ
	ើ  
ក្នុង �ល�É	ើនÅ៉ង។ Dកម្ពុ' M	Þ	ល ៨៧% 7	 
ï	ក់ À្ញើ  មកផ្ទះ សរុប គឺស"	ប់yះf	យចំdយ
	ើï	ស់ 
M	>ំ�្ង	 (KគÉ	ើន �Fរ) �រសងបំណុល �រព	W0លជំងឺ 
និង  E	ព	្យ'ប់¾ប់របស់ ©	¢�រ ºើយ ១៣% Nៀត ស"	ប់ 
ចំdយ rើ ªតុចូលកសិកម្ម �របÓ្កើតមុខជំនួញ �រពâ	ីក 
មុខ ជំនួញ  �នf	ប់ និងE	ព	្យផលិតកម្ម'ប់¾ប់À	្ស	ងNៀត 
(CDRI 2009)។  �រសិក	aQÑ	លថ្មីៗ Döៀតdម ប»¼ញ�  
បQÜប់  ពី�រ សងកម្ចី¦	លទទួល0ន មុនÑ	ល �្វើ ចំdកC	ុក 
ï	ក់�ំង�ះ�	 វ0នវិនិ/គ'សំ�ន់ ærើE	ព	្យ រូបវ័ន្ត 
និង ធនªន មនុស	្ស៖ �រ�ងសង់ផ្ទះ (៥៣,៣%) �រសិក	a 
របស់កូនៗ (២៤,២%) និង ជំនួញ (១៧%) (Lee and Mont 
2014)។ ពលករ öៀតdម¦	ល�	ឡប់មកC	ុកវិញ KគÉ	ើន  
§យ�រណ៍� ពួក×	 �ចសន	្សំï	ក់0នÉ	ើន  ពី�រ»រ DL	 
M	N	ស ºើយ
	ើï	ក់�ំង�ះ hើម	្បី�្វើ វិនិ/គ rើជំនួញ 
តូចHចDHមផ្ទះ។ 

ចំdកC	កុ�នផលវិជ្ជ�ន ærើជីវKព របស់   M	'ជន។ 
ក្នុង GMS ©	¢�រ ¦	ល�ន ស�ជិក ' ពលករ   ចំdកC	ុក 
'ទូæ �	ង�ន  ï	ក់ ចំណSល និង   ចំdយ 
	ើï	ស់ ខ្ពស់'ង 
©	¢�រ¦	ល  ��ន ស�ជិក 'ពលករ  ចំdកC	ុក  (Jalilian 
2012)។ D9វ ©	¢�រ �នស�ជិក  �្វើ�រ D  L	 M	N	ស 
�	ង�ន E	ព	្យ ស�Xរ  ដូច' ទូរទស	្សន៍ ទូរស័ព្ទ1	 វិទ	្យុ °	ក់ទ័រ 
Fង និង  ï	ក់�ស É	ើន 'ង  ©	¢�រ ¦	ល��នស�ជិក�្វើ�រ 
D  L	M	N	ស។ Dកម្ពុ' ចំdកC	ុក និងï	ក់À្ញើមកផ្ទះ 
�ច�ត់ បន្ថយ អ°	Kពî	ីî	0ន  ៣% (Roth et al. 2013)។ 
D9វ ï	ក់À្ញើ មកផ្ទះ 'ពិ�	សពីM	N	ស�	 0នជួយ �ត់  
បន្ថយ Kព î	ីî	  DHម  ជនបទ (Southichack 2013)។

ចំdកC	ុក មិន¥	នផ្តល់�	ផលវិជ្ជ�ន�ំងអស់ �ះN	៖ 
�រ0ត់បង់ក�Aំងពលកម្មស"	ប់ ផលិតកម្មកសិកម្ម កង្វះ �រ  
©	ប់©	ង និងã	�ំកូនៗ DឯC	ុក និងចំណង បំណុល រឹតរួត 
�ចប៉ះ)ល់�î	ក់ærើ©	¢�រ និងសហគមន៍ របស់  ពលករ 
ចំdកC	ុក។ �រ�តបង់  ×	មិនសូវ និÅយដល់មួយ 7	 
ចំdកC	ុក ចំះ©	¢�រ ឬសហគមន៍ របស់�មុីជន គឺ�រ 
ថយចុះ  ក�Aំងពលកម្ម ស"	ប់©	¢�រM	កបមុខរបរ ខ្លួនឯង 
(កសិកម្ម និង មិន¥	នកសិកម្ម) និងស"	ប់សហគមន៍�ំងមូល 
(Roth et al. 2014)។ 'vឿយៗ DÑ	លពលករ ចំdកC	ុក 

'ពិ�	សពលករ'C្ត	ី æ�្វើ�រDL	M	N	ស ពួក×	ទុក 
កូន  ឲ	្យឪពុក�ýយ ឬ�ច់�តិ  ជួយ�ើល ã	�ំ។ កូនៗទុក  Dឯ 
C	ុក �ំងu	ះ ទទួល0ន �រ©	ប់©	ង និង ã	�ំ តិច 'ងមុន 
ºើយÑ	លខ្លះ  �	 វ�Aយ'កុ�រ �្វើពលកម្មNៀតផង។ ភស្តុHង 
ក្នុង �រសិក	a QÑ	ល ថ្មីៗរបស់ Hing et al. (2014) ប»¼ញ� 
កូនៗ ក្នុង©	¢�រ  អ្នក�្វើចំdកC	ុក  �នM	 0បី៊លី)	  7	�រចូល 
រួម  ក្នុងសកម្មKព �	ដ្ឋកិច្ច ២៧% ខ្ពស់'ងកូនៗក្នុង ©	¢�រ  អ្នក 
មិន �្វើ ចំdកC	ុក។ �ះបី×	 រកÙើញ� ចំdកC	ុកពុំ�ន 
ផលប៉ះ)ល់ធ្ងន់ធ ្ងរ  ærើ អ°	 ទទួល0ន 9៉ក់�ំង របស់ កុ�រ  
ក្តី ក៏9ពិត'ជះឥទ្ធិពលærើសុខKព កុ�រ ដូច�ច �ើល 
Ùើញ Hមរយៈ កំ¯ើនករណី�នរបួស �រឈឺ�្កត់ និង កង្វះ 
�Fរូបត្ថម្ភ។ Döៀតdម 'ទូæពលករ  ចំdកC	ុក  �	 វ 
ខ្ចី លុយពី�ច់�តិ មិត្តភក្តិ ឬធQ�រ ស"	ប់ បង់ឲ	្យ  î	ុម ហ៊ុន 
បញ្ជូន ពលករ និងឈ្មួញកd្ខល hើម	្បី0ន ®	ញæ �្វើ�រ។ 
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�ប ¦	រ DM	N	សចិន និង M	N	ស�A �សីុ ដ$	 Nៀត។ Öើ សិន 
�ន�រ>ំ0ច់ អ°	 អតិផរd D M	N	ស ចិនu	ះ  �ច ទុក 
លទ្ធKព É	ើន ស"	ប់ �រ  អនុវត្ត �ល ន/0យ បÓ្កើន  រូបិយ វត្ថ ុ
'z្ន	កមួយ7	យុទ្ធ�C	្ត ជំរុញ កំ¯ើន។ អតិផរd D តំបន់  
>យ ï	ក់អឺរ៉ូ និងD សហរដ្ឋ ��	រិក បន្ត�នក¡	ិត�ប ¦	ល  
ប»¼ញ� �ល ន/0យ  ស¡	¢ល បរិ�ណ �ច់ï	ក់ II មិន 
�ន់  �ន ឥទ្ធិពល�Aំង ærើ ក¡	ិត �្ល	សរុបN	 ºើយ�រ �ត់ 
បន្តយ   �រ ផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ ក៏មិន �ន់  គួរ>ប់À្តើមអនុវត្ត¦	រ។

D�	ី�សទី៤ ï	ក់vៀល ªAក់�្ល	 ១,៣% ទល់នឹង ï	ក់ 
ដុ¾Aរ �ៀបនឹង��ំមុន មក�	ឹម ៤០៧០,១vៀល/ដុ¾Aរ។ ï	ក់ 
0ត �	 ªAក់�្ល	 ៣,៥% ទល់នឹងï	ក់ដុ¾Aរ �ៀបនឹង��ំមុន ºើយ 
ï	ក់ដុងöៀតdម ªAក់�្ល	 ១,០%។ ï	ក់យ៉ន់ចិន D�	 ��ន 
�	M	¢ល Öើ�ៀបនឹង��ំមុន បុ៉á្ត	 ï	ក់] ៉	នជបុ៉ន ªAក់�្ល	 ១៤% 
ទល់នឹងï	ក់ដុ¾Aរ មក�	ឹម ១១៤,៦]៉	ន/ដុ¾Aរ ¦	ល គួរ�	 
0នបÓ្កើនã	មNៀតនូវ KពM	កួតM	�	ង7	ទំនិញQំ®	ញរបស់ 
M	N	ស ជបុ៉ន។

�្ល�ទំនិញ�tើទីផ�sរពិភព�ក 
D�	ី�សទី៤ ទំនិញសំ�ន់ៗក្នុងទីផ	aរពិភព úក 0ន 

ªAក់�្ល	 �ៀបនឹង��ំមុន។ ត ªAក់�្ល	 ១៣% មក�	ឹម ១៧៣,៣ 
ដុ¾Aរ/�ន, 
	ង� ªAក់�្ល	 ២០,៥% មក�	ឹម ៧១៣,៣ដុ¾Aរ/
�ន, �ស៊ូ ªAក់�្ល	 ៣៥,៤% មក�	ឹម ១៥៣៨,១ដុ¾Aរ/�ន។ 
អង្ករ ªAក់�្ល	 ៥,៦% និងស�្ណ	ក�ៀង ªAក់�្ល	 ២០,៥%។ 
	ង 
� ªAក់�្ល	 ៣១% មក�	ឹម ៧៣,៤ដុ¾Aរ/ធុង ºើយ  រួម ចំ�	ក 
�្វើឲ	្យ�្ល	�ំង និង�៉សូតªAក់ចុះ ២៦,៥% និង ២៧,៨% vៀង 
��។ �រªAក់�្ល	ទំនិញ�ំងu	ះ ពិត' 0នផ្តល់ អត្ថM	/ជន៍   
ដល់ អ្នក
	ើï	ស់ក្នុងM	N	ស¦	ល�្វើ�រQំចូល �	 0ន  �្វើឲ	្យ 
�ត បង់ ដល់បd្ខM	N	សQំ®	ញផលិតផលhើម។
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H§ង១. កំ¯ើន ផសស ពិត 7	1	គូ)ណិជ្ជកម្ម&	ើសvីស ពី��ំ២០០៩-២០១៤ (កំ¯ើន'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
M	N	ស���ន&	ើសvីស

កម្ពុ' 0.1 6.0 6.1 6.2 - - - - - - - -
ឥណüូ¯	សុី 4.2 6.2 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.7 5.2 5.1 5.0 5.4
�៉x	សុី -2.4 9.0 4.9 5.4 4.1 4.3 5.0 5.1 6.2 6.4 5.6 5.8
សិង្ហបុរី -4.5 14.7 4.7 1.3 0.2 3.7 5.8 5.5 5.1 2.4 2.4 2.1
ៃថ 3.3 7.9 0.0 6.7 5.4 2.6 2.6 0.4 3.1 0.3 0.6 2.2
öៀតdម 4.7 6.7 6.1 5.0 - - - - - - - -

M	N	ស�សុី&	ើសvីស 
ចិន 8.2 10.4 9.3 7.7 7.7 7.5 7.8 7.7 7.1 7.5 7.3 7.3
ហុងកុង -3.2 6.9 4.9 2.9 2.8 3.3 2.9 3.0 2.5 1.8 2.7 2.2
កូv៉	�ងត	្បូង -1.0 6.1 3.6 2.1 1.5 2.3 3.3 4.0 4.1 3.5 3.2 2.8
ៃត9៉ន់ -3.6 11.1 4.2 1.2 1.7 2.3 1.7 2.9 3.1 3.7 3.8 3.3

M	N	សឧស	aហកម្ម&	ើសvីស
អឺរ៉ូ-១២ -3.8 1.6 1.6 -0.5 1.1 -0.7 -0.4 0.5 0.9 0.7 0.3 0.9
ជបុ៉ន -5.4 4.1 -0.8 1.7 0.4 0.9 2.7 2.6 3.1 -0.1 -1.2 0.5
សហរដ្ឋ�េមរិក -2.5 2.7 1.8 2.1 1.8 1.4 1.6 2.5 2.3 2.6 2.3 2.4

Sources: International Monetary Fund, Economist and countries’ statistic offices

H§ង២. អ°	អតិផរdៃន1	គូ)ណិជ្ជកម្ម&	ើសvីស ពី��ំ២០០៩-២០១៤ (កំ¯ើន�្ល	'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន-មធ	្យមKគHម�រិយបរិ®	្ឆទ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
M	N	ស���ន&	ើសvីស

កម្ពុ' -0.5 4.1 5.5 3.0 1.5 2.2 3.8 4.3 4.5 4.9 4.0 2.2
ឥណüូ¯	សុី 4.7 5.1 5.4 4.3 5.3 5.7 8.6 8.4 7.7 7.1 4.3 6.5
�៉x	សុី 0.4 1.7 3.2 1.7 1.4 1.8 2.2 3.0 3.5 3.3 3.0 2.8
សិង្ហបុរី 0.5 2.9 5.2 4.6 3.6 1.6 1.8 2.0 1.0 2.3 0.9 -0.1
ៃថ -0.9 3.1 3.8 3.0 3.1 2.3 1.7 1.7 2.0 2.5 2.0 1.1
öៀតdម 7.3 9.0 18.6 9.3 6.9 6.6 7.0 5.9 4.8 4.7 4.5 5.4

M	N	ស�សុី&	ើសvីស
ចិន -0.8 3.2 5.4 2.7 2.4 2.4 2.8 2.9 2.1 2.2 2.0 1.5
ហុងកុង -0.3 2.4 5.3 4.1 2.2 4.0 5.3 4.3 4.1 3.6 4.9 5.0
កូv៉	�ងត	្បូង 2.8 3.0 4.4 2.1 1.4 1.1 1.2 0.9 1.1 1.6 1.4 1.0
ៃត9៉ន់ -1.1 1.0 1.4 1.9 1.8 0.8 0.0 0.5 1.1 1.6 1.5 1.6

M	N	សឧស	aហកម្ម&	ើសvីស
អឺរ៉ូ-១២ 0.4 1.6 2.7 2.5 1.8 1.5 1.3 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2
ជបុ៉ន -1.3 -0.7 0.1 -0.03 -0.3 -0.3 0.9 1.4 1.5 3.6 3.4 2.6
សហរដ្ឋ�េមរិក -0.4 1.7 3.2 2.1 1.7 1.4 1.6 1.2 1.4 2.1 1.8 1.3

Sources: International Monetary Fund, Economist and National Institute of Statistics

H§ង៣. អ្រHប្តូរï	ក់�ៀបនឹងដុ¾Aរ��	រិក7	រូបិយវត្ថុរបស់1	គូ)ណិជ្ជកម្ម& 	ើសvីស ពី��ំ២០០៩-២០១៤ (មធ	្យមKគHម�រិយបរិ®្ឆ	ទ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
M	N	ស���ន&	ើសvីស

 កម្ពុ' (vៀល) 4140.5 4187.1 4063.6 4037.8 3995.0 4032.9 4062.0 4018.9 3993.8 4026.9 4059.5 4070.1
 ឥណüូេណសុី (រូពីÅ៉) 10,413.8 9089.9 4374.0 9363.0 9681.9 9783.6 10,666.0 11,545.1 11,765.8 11,615.3 11,775.7 12,244.1
 �៉x	សុី (រីងហ្គីត)    3.5 3.2 1.5 3.1 3.1 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.4
 សិង្ហបុរី (ដុ¾Aរសិង្ហបុរី) 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
 ៃថ (0ត) 34.3 31.7 30.5 31.1 29.8 29.9 31.4 31.7 32.6 32.4 32.1 32.7
 öៀតdម (ដុង) 17,725.2 19,200.8 20,574.3 20,856.9 20,870.8 20,952.5 21,027.4 21,110.5 21,093.8 20,923.2 21,221.9 21,314.0

M	N	ស�សុី&	ើសvីស
 ចិន (យ៉ន់) 6.8 6.8 6.5 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.1
 ហុងកុង (ដុ¾Aរហុងកុង) 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
 កូv៉	�ងត	្បូង (វ៉ុន) 1277.8 1156.3 1108.6 1126.6 1085.9 1123.4 1108.8 1062.0 1069.7 1028.9 1027.5 1088.4
 r	9៉ន់ (ដុ¾Aរr	9៉ន់-NT$) 33.0 31.3 29.4 29.6 29.5 29.9 29.9 29.6 30.3 30.1 30.0 30.9

M	N	សឧស	aហកម្ម&	ើសvីស
 អឺរ៉ូ-១២ (អឺរ៉ូ) 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
 ជបុ៉ន (]៉	ន) 93.6    87.8 79.9 79.8 92.3 98.8 98.9 100.5 102.8 102.1 104.0 114.6

Sources: International Monetary Fund, Economist and National Bank of Cambodia

H§ង៤. ៃថ្លផលិតផល&	ើសvីសDrើទីផ	aរពិភពúក ពី��ំ២០០៩-២០១៤ (មធ	្យមKគHម�រិយបរិ®្ឆ	ទ)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ត (US No. 2) - USA (USD/�ន) 167.3 167.3 291.4 296.5 305.2 291.4 246.2 199.3 209.6 214.7 174.8 173.3

	ង�-អឺរ៉ុប)យព	្យ (USD/�ន) 686.8 834.7 1125.4 999.3 852.7 850.3 827.3 897.3 911.3 887.3 770.7 713.3
�ស៊ូ SMR 5 (USD/�ន) 1884.8 3152.2 4630.6 3200.7 3029.5 2497.2 2394.6 2380.0 2034.7 1777.6 1672.1 1538.1
អង្ករ (Thai 100%B) - 0ងកក (USD/
�ន) 524.5 456.2 558.5 594.8 607.0 570.0 502.3 455.7 450.7 411.7 447.0 430.3
ស�្ណ	ក�ៀង (US No. 1) - USA  

(USD/�ន) 414.0 375.4 507.9 566.1 558.4 569.8 545.1 514.9 533.0 565.7 463.0 409.3

	ង� - OPEC spot (USD/ធុង) 60.5 71.6 106.2 109.5 109.5 100.9 106.9 106.4 104.7 105.9 100.8 73.4
�ំង - US Gulf Coast (�	ន/លី�	) 42.9 49.8 71.9 74.6 74.8 71.2 73.3 65.7 70.1 74.1 70.0 48.3
�៉ស៊ូត (��ន់ធ័រតិច េលខ២) - US Gulf  

Coast (�	ន/លី�	) 75.7 83.8 77.8 80.7    80.3  81.5                  75.6 79.6 77.5 77.1 73.7 57.5
Sources: Food and Agriculture Organisation and US Energy Information Administration
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អត្ថបទu	ះvៀបvៀងyយúក រ័ត្ន វឌ	្ឍQ 'អ្នកf	វg	វ និងúកC	 ី
ប៉ុន ដូរីd 'ជំនួយ�រf	វg	វDវិទ	W�Jន CDRI។

�ម~ន,�ដ្ឋកិច្ច - 1�នJពក្នុងc�d�ស
សកម្មJព,�ដ្ឋកិច្ចសំ�ន់ៗ

ក្នុង�	ី�សទី៤ អនុមតិវិនិ/គគិត'E	ព	្យសកម្ម  
'ប់¾ប់ ªAក់ចុះ ៧៦% �ៀប�	ី�សមុន ឬ ៩១,៥% 
�ៀប��ំមុន មក�	ឹម ១៤៩,៩¾នដុ¾Aរ។ វិនិ/គក្នុង អនុ 
វិស័យ�ត់h	ររួមចំ�	ក ២០,២% 7	គG	ង  វិនិ/គ ក្នុង 
វិស័យ ឧស	aហកម្ម។ វិនិ/គក្នុង វិស័យកសិកម្ម  ពុំÙើញ  �នN	 
ដូ®្ន	ះ D�ន  �រ»រ�	 វ�្វើ  É	ើន Nៀត  hើម	្បី �ក់�ញ វិនិ/គិន 
,	ះកសិកម្ម' វិស័យ សំ�ន់មួយ ស"	ប់ជំរុញ កំ¯ើន 'រួម 
និង បÓ្កើត �រ»រ 'ពិ�	សស"	ប់ ©	¢�រD តំបន់ជនបទ។ 
វិស័យ  កសិកម្ម�Aំង និង�នផលិតKពខ្ពស់ ក៏'កHýជំរុញ 
សំ�ន់ មួយ ស"	ប់�រ�ត់បន្ថយ Kព î	ីî	Dទីជនបទ¦	រ។ 
ក្នុង �	ី�សu	ះ មិន�ន  �រ �្វើនិ/គ  �ងz្ន	ក សd្ឋ�រ និង 
N	សចរណ៍N	។

D��ំ២០១៤ %្ញៀវN	សចរមកដល់កម្ពុ'សរុប ½ើន 
៦,៩% �ៀប��ំមុន ដល់ ៤,៥¾នQក់។ D�	ី�សទី៤ 
��ំ២០១៤ %្ញៀវN	សចរ មកដល់ កម្ពុ' ½ើន ១៣,០% �ៀប 
មួយ��ំមុន ºើយក្នុង�ះ%្ញៀវមកដល់Hម ផ្លូវ��ស ½ើន 
១០,១% និង%្ញៀវមកដល់Hមផ្លូវ�ក ឬផ្លូវទឹក ½ើន ១៥,៩%។ 
វិស័យN	សចរណ៍  កំពុង និងរំពឹង�នឹងរួមចំ�	កÅ៉ងសំ�ន់ 
ក្នុង�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ' ºើយ�រIក់បញ្ចូលវិស័យu	ះæក្នុង �រ   
អភិវឌ	្ឍ សហគមន៍ 'កHýសំ�ន់មួយស"	ប់�រ�ត់បន្ថយ  
Kពî	ីî	 និង�រអភិវឌ	្ឍតំបន់N	សចរណ៍ M	កបyយ ចីរKព។

សូចQករសំ�ន់ៗរបស់ធQ�រអភិឌ	្ឍន៍�សុី ស"	ប់ 
តំបន់�សុី និង0៉សុីហ្វិក ប»¼ញ� D��ំ២០១៣ �	9កម្ម 
រួមចំ�	ក ៤០,១% ក្នុង ផសស របស់កម្ពុ' ºើយបQÜប់មកគឺ 
កសិកម្ម (៣៥,៦%) និង  ឧស	aហកម្ម (២៤,៣%)។ អ°	រួម
ចំ�	ករបស់វិស័យ�	9កម្មDកម្ពុ' 9ខ្ពស់'ងDM	N	ស 
ស�ជិក���នឯNៀត ដូច' M	៊ុយ¯	 (២៨,២%), 
ឥណüូu	សុី (២៨,៦%), 9វ (៣៩,៣%) និង  មីÅ៉ន់�៉ 
(៣៧,៥%)។

D�	ី�សទី៤ �រQំ®	ញសរុបD�Aំង�Aដ¦	លyយ 
½ើន ១៧,៧% �ៀបមួយ��ំមុន ដល់ ២,១)ន់¾នដុ¾Aរ។ 
ស�្លៀកបំ)ក់D�	'ក	Øល�៉សុីន7	�រQំ®	ញ yយ រួម 
 ចំ�	ក ៧០% 7	 តo្ល	Qំ®	ញសរុប។ º	តុu	ះ ពិពិធកម្ម 
ផលិតផលQំ®	ញ D�	'�ទិKពមួយ ស"	ប់រI�ភិ0ល 
និង អ្នក)ក់ព័ន្ធ។ �រ>ប់ អនុវត្ត �ល ន/0យអភិវឌ	្ឍន ៍
ឧស	aហកម្ម��ំ២០១៥-២០២៥ QÑ	ល �ប់ៗ�ងមុខ '   
ជំFន  មួយNៀតក្នងុ�រ�្វើពិពិធកម្ម �	ដ្ឋកិច្ច។ �ះ'Å៉ងd  
ក៏yយ �រចុះបញ្ជីដីធ្លី ' M	ព័ន្ធ និងកម្មសិទ្ធិរឹង�ំ គឺ'កHý 
ដ៏សំ�ន់  បំផុតមួយ។ î	បខ័ណü �លន/0យQQ ស"	ប់  
សហ 	ស   ធុន តូច និងមធ	្យម ¦	ល î	សួង ឧស	aហកម្ម និង 

សិប	្បកម្ម Nើប  Hក់  �	ងxើង yយ�ន ជំនួយE	E	ង់ ពី  ទីK�ក់»រ 
សហ M	តិ បត្តិ  �រ  អន្តរ'តិជបុ៉ន គឺ' ចំdត់ �រមួយÀ	្ស	ងNៀត 
hើម	្បី yះ f	យ បÊ¼ផលិតKព�ប និងមូលI�នតូចចÓ្អៀត 
7 	�	ដ្ឋកិច្ច កម្ពុ'។ ស�្លៀកបំ)ក់ កម្ពុ'Qំ®	ញ'ចម	្បង æ 
សហរដ្ឋ��	រិក និងសហKពអឺរ៉ុប ¦	ល�នចំ�	ក ៧៤,២% 
7	តo្ល	Qំ®	ញសរុប។ ពិពិធកម្មទីផ	aរQំ®	ញ គឺ' �រ »រ  
មួយ Nៀត។ វិស័យកសិកម្ម រួមចំ�	ក ៣៥,៦% ក្នុង ផសស 
��ំ ២០១៣ ប៉ុá្ត	 �នចំ�	ក�	ឹម�	 ៧,៨% បុ៉�4ះ 7	 �រ  
Qំ ®	ញ  សរុបD�	ី�សទី៤ ��ំ២០១៤។ ផលិតផល Qំ ®	ញ   
ចម	្បងៗ  រួម�ន �ស៊ូ ^ើ �	ី និងអង្ករ។ តo្ល	 Qំ ®	ញ �ស៊ូ 
ªAក់  ចុះ ៧,០% �ៀប��ំមុន yយ�រ'សំ�ន់ �រ ªAក់ �្ល	  
� ស៊ូ   អន្តរ'តិ។ តo្ល	Qំ®	ញអង្ករ ªAក់ចុះ ០,៨% មក�	ឹម ៨២ 
¾ន   ដុ¾Aរ។

D�	ី�សទី៤ �រQំចូលសរុប ½ើន ៣១,៨% 
�ៀប��ំមុន ដល់ ២,៨)ន់¾នដុ¾Aរ ក្នុងu	ះ �រQំចូល �៉ស៊ូត 
រួមចំ�	ក ៥,៣% �ំង ៣,៣% និង ស�Xរសំណង់ ១,១%។ 
ឱនKព)ណិជ្ជកម្ម ½ើនដល់ ៦៧០,៨¾នដុ¾Aរ �ៀបនឹង 
៣១៤,៧¾នដុ¾Aរ �លពី��ំមុន។

ហិរញ្ញវត្ថុ1�រណៈ
D�	ី�សទី៤ ចំណSលរI�ភិ0លសរុប ½ើន ២៤,៩% 

�ៀប��ំមុន ដល់ ២៩៤៨,៦)ន់¾នvៀល (៧២៤ ¾នដុ¾Aរ) 
ក្នុងu	ះ ចំណSលចរន្ត រួមចំ�	ក ៩៥% ។ D��ំ២០១៤ 
ចំណSល សរុប ½ើន ២៧,៧% �ៀបនឹង��ំ២០១៣។ ចំណ Sល 
ពន្ធ រួមចំ�	ក ៨៤% ក្នុងចំណ Sលចរន្តសរុប ឬ½ើន0ន 
២០,៩% Öើ�ៀបនឹង ��ំមុន ដល់ ២៣៥៨,៨)ន់¾នvៀល 
(៥៧៩¾នដុ¾Aរ)។ D�	ី�សទី៤ u	ះ¦	រ ចំdយសរុប 
½ើន ៧,៨% ¦	លបd្ខល'ចម	្បងពីកំ¯ើន ២៤,៨% 7 	 
ចំdយ ចរន្ត �ៀបនឹង��ំមុន។ ចំdយrើ Öៀវត	្សរ៍រួមចំ�	ក 
៣៦,៣% 7	ចំdយចរន្តសរុប ºើយឧបត្ថម្ភធន  និង ជំនួយ 
សង្គមÀ	្ស	ងNៀត រួមចំ�	ក ២៤,៩%។ ចំdយ មូលធនªAក់ចុះ 
១៣,៦% ។ ឱនKពថវិ� ªAក់ចុះដល់ ៥២២,៨)ន់¾នvៀល 
�ៀបនឹង ១៧៨៥,២)ន់¾ន vៀល �លពី��ំមុន។ �រê	លំអ 
�រM	មូលចំណSល និង�រ�ត់ បន្ថយចំdយខ្ជះ�éយ D�	 
ស្ថិតក្នុងរÖៀប9រៈកំ�	ទ¡	ង់ របស់រI�ភិ0ល។

អតិផរ� និងអ��ប្តរូF�ក់
D�	ី�សទី៤ អតិផរd0នªAក់ចុះមក�	ឹម ២,១% 

�ៀបនឹង ៤,៧% �លពី��ំមុន។ អតិផរdស"	ប់ �Fរ 
និង%	សជ្ជៈ��ន'តិf	 �នក¡	ិត ៣,៤%។ �ះ'អ°	 
អតិផរdu	ះ ស្ថិតក្នុងក¡	ិត�ច©	ប់©	ង 0នក្តី ក៏រI�ភិ0ល
�	 វគិតគូរªQឲ	្យ0ន� Öៀវត	្សរ៍>រឹកhើរ�ន់��នឹងកំ¯ើន
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

�្ល	u	ះ។ D�	ី�សទី៤ u	ះ¦	រ ï	ក់vៀល ªAក់�្ល	 ០,១% 
�ៀបនឹង��មុំន ទល់នឹង  ï	ក់ដុ¾Aរ។ ï	ក់vៀល xើង�្ល	 ៤,៧% 
និង ១,៥% vៀង�� ទល់នឹងï	ក់0ត�	 និងï	ក់ដុងöៀតdម។ 
�៉ស៊ូត ªAក់�្ល	 ១១,០% មក�	ឹម ៤៣៨២,៨vៀល/លី�	 
ºើយ�ំង ªAក់�្ល	 ១០,០% មក�	ឹម ៤៦១៣vៀល / លី�	។ 
�ស ªAក់�្ល	 ១៧,៩% �ៀប��ំមុន មក�	ឹម ១៤១,១ដុ¾Aរ/ជី។

)រវិវត្តរូបិយវត្ថុ
D�	ី�សទី៤ �ច់ï	ក់»យC	ួលសរុប ½ើន ២៩,៩% 

�ៀប��ំមុន។ រូបិយវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុÀ	្ស	ងៗ ½ើន ២៩,៣% និង 
៣០,០% vៀង��។ កំ¯ើនu	ះផ្តល់ផលល្អស"	ប់ �ជីវកម្ម 
ដូច�ច�ើលÙើញHមកំ¯ើន ២៦,៨% 7	 ឥណ�ន ផ្តល់ 
ឲ	្យ វិស័យឯកជន។ �ះÅ៉ងdក្តី �រពិនិត	្យHមIន ឲ	្យ0ន 
ដិតដល់ពីសំdក់ធQ�រកd្ខល 'កHý  សំ�ន់ hើម	្បី ®ៀស 
9ង កំ¯ើនមិន0នÎ	ៀមមុន 7	អតិផរdក្នុងរយៈÑ	ល  õ	ង បង្ក  
xើង yយ�រផ្គត់ផ្គង់រូបយិវត្ថុ ។ �រ�	ង"	ក ឥណ�ន æ ឲ	្យ  
វិស័យ ឯកជន ក៏'កHý>ំ0ច់ hើម	្បីªQ � ឥណ�នមិន 
M	មូលផ្តុំ ærើ�	�ជីវកម្មធំៗ។

1�នJពu�ីu�
Dn	កុម្ភៈ ២០១៥ ï	ក់ចំណSលM	>ំ�្ង	ពិត'មធ	្យម 

របស់ពលករ»យរង.	ះ L	ពីអ្នកសុីឈ្នួល�្វើN	 0ន½ើន  
Öើ�ៀបនឹងតួr	ខអÓ្ក	តក្នុងn	កុម្ភៈ ២០១៤។ ï	ក់ ចំណSល 
របស់អ្នកលក់បá្ល	 កម្មករសំណង់�ន ជំQញ និងអ្នក បÕ	ើHម 
�ជនីយI�ន 0នªAក់ចុះÖើ�ៀបនឹងn	វិច្ឆិ� ២០១៤។

ï	ក់ចំណSលរបស់អ្នកលក់បá្ល	 ªAក់ចុះ ១៤% �ៀបនឹង 
អÓ្ក	តពីrើកមុន មក�	ឹម ១៥.១៨៥vៀល/�្ង	។ អ្នកផ្តល់ 
ស� Xសន៍ ៨៣% ï	ប់� �រªAក់ចុះu	ះបd្ខល'ចម	្បងមក 
ពីកំ¯ើនចំនួនអ្នកលក់ និង�រ�្វើ វិនិ/គ0នតិចhើម	្បីបÓ្កើន 
មុខ បá្ល	ស"	ប់លក់។ អ្នកD្លើយស�Xសន៍ ៨២% មកពី(	ត្ត 
ជិតៗ ដូច' កd្ខល Hê	វ និង កំពង់>ម ក្នុងu	ះ ៥៨% 
មកភ្នំÑ	ញ�	��ក់ឯង។ ក្នុងចំ�មអ្នកមកពី(	ត្ត �ន�	 
៥៤% បុ៉�4ះ ¦	លជួលផ្ទះ��ក់D ºើយL	ពីu	ះ�្វើដំ¯ើរ 
xើងចុះវិល¾\ច�	ម្តង។ ចំdយrើ �Fរ �នចំ�	ក 
៦០% 7	ចំdយសរុបM	>ំ�្ង	 និង ៤២% 7	ចំណSលM	>ំ�្ង	 
របស់អ្នកលក់បá្ល	។

Dn	កុម្ភៈ ï	ក់ចំណSលរបស់អ្នកបÕ	ើតុ�ជនីយI�ន 
ªAក់ចុះ ៩,៦% �ៀបនឹងអÓ្ក	តrើកមុន មក�	ឹម ៨៥៦៦ vៀល/ 
�្ង	។ ពួក×	ទទួល0នកá្ល	ង��ក់Dពី�Òស់�ជនីយI�ន 
ដូ®្ន	ះ >យ9យអស់�	 ២០% 7	ï	ក់ចំណSល ºើយï	ក់ 
D សល់×	À្ញើæផ្ទះ បុ៉á្ត	�ចផ្គត់ផ្គង់ ©	¢�រ 0ន�	មួយ z្ន	ក 
ប៉ុ�4ះ។

ï	ក់ចំណSលរបស់កម្មករសំណង់�នជំQញ ªAក់ចុះ 
៦,១% មក�	មឹ ១៧.២៥១vៀល/�្ង	។ អ្នកD្លើយស�Xសន៍ ©	ប់�� 
សុទ្ធ�	 មកពី(	ត្ត (៤១% មកពីR	õ	ង) ក្នុងu	ះ�ន ៧៨% 

ï	ប់� ចំណ Sលរបស់ខ្លួន �ចផ្គត់ផ្គង់©	¢�រ0នមួយz្ន	ក 
ºើយ ៦៨% �	 វចិញ្ចឹមសត្វhើម	្បី0នចំណSលបá្ថ	ម។ កម្មករ 
�ំង9យ �ច��ក់DHម�រI�ន0ន ដូ®្ន	ះមខុចំdយ 
>យ 9យM	>ំ�្ង	ចម	្បង គឺ�Fរ (៩២% 7	ចំdយ សរុប)។

ï	ក់ចំណSលរបស់កម្មករសំណង់��នជំQញ ½ើន ៨,៨% 
ដល់ ១៦.៨៧៧vៀល/�្ង	។ កម្មករ ៦៥% ï	ប់� កំ¯ើនu	ះ 
បd្ខល'ចម	្បងមកពី កង្វះកម្មករ។ អ្នកD្លើយស�Xសន៍ 
�ំង9យសុទ្ធ�	មកពី(	ត្ត 'ពិ�	ស (	ត្តR	õ	ង និង 
�#យvៀង។ ពួក×	ចំdយអស់ ៣០% 7	ចំណSលM	>ំ�្ង	 
ºើយ KគÉ	ើនærើ �Fរ។

ï	ក់ចំណSលរបស់អ្នកªក់សុីក្លូ ½ើន ១២% �ៀបនឹង អÓ្ក	ត  
rើកមុន ដល់ ១៣.១០៣vៀល/�្ង	។ អ្នកD្លើយ ស�Xសន៍ ៧៨% 
ï	ប់� yយ�រ�នអ្នកªក់សុីក្លូ'É	ើនQក់®	ញ æ�្វើ 
�រ»រ À	្ស	ងNើប�ន កំ¯ើនu	ះ។ អ្នកD្លើយស�Xសន៍©	ប់��' 
M	ភព ចំណSលចម	្បងក្នុង©	¢�រខ្លួន ប៉ុá្ត	ï	ក់ចំណ Sលរបស់ 
�ត់  មិន�ចផ្គត់ផ្គង់©	¢�រ0ន ©	ប់ 	ន់N	 ដូ®្ន	ះ �ន ៦៨% 
�	 វរក�រ»រÀ	្ស	ងNៀត និង�្វើ�រចិញ្ចឹមសត្វ hើម	្បីរក ចំណ Sល 
ចិញ្ចឹម ©	¢�រ ºើយ ៤០% �	 វខ្ចីបុល×	។

ស�Xសន៍'មួយអ្នកសីុឈ្នួល�្វើN	 �ន�្វើ�	D(	ត្ត 
កំពង់ស្ពឺ និងកd្ខល បុ៉�4ះ។ ចំណSលM	>ំ�្ង	ពិត របស់ ពួក 
×	 0ន½ើន ២៣% ដល់ ៨៤០១vៀល/�្ង	។ ២៨% 7	 អ្នក D្លើយ 
ស�Xសន៍ ��នដីធ្លីN	 ºើយអ្នកឯNៀត �នដីកសិកម្ម 'មធ	្យម 
០,៤ហិកH។ ៥៨% 7	អ្នកD្លើយស�Xសន៍ ï	ប់� �រសុីឈ្នួល 
�្វើ N	ចំ�រ មិន¥	ន'M	ភពចំណ Sលចម	្បង របស់ �ត់N	។ �ត់ 
�ច រកចំណ Sលពី M	ភព À	្ស	ងNៀត ដូច' ធនªន E	ព	្យរួម �រ 
លក់ ពលកម្មក្នុងវិស័យដ$	Nៀត 'ពិ�	ស វិស័យ សំណង់ និង  
�រ»រ ជំQញÀ	្ស	ងៗ  ដូច' �ង�ត់សក់ �ត់h	រ និង ជួញ ដូរ 
តូច Hច។

ចំណSលរបស់កម្មករ8ងចî	�ត់h	រ ½ើន ២២% ដល់ 
១៤.៨១៦vៀល/�្ង	 yយ�រ�ន�រ»រã	ម7៉ង É	ើន 
'ងមុន។ ពួក×	 ៥៥% 0នvៀនចប់��ក់បឋមសិក	a ៣៩% 
0នចូលvៀន��ក់មធ	្យមសិក	a ºើយL	ពីu	ះ មិន0ន ចូល 
vៀនN	។ ៧០% 7	អ្នកD្លើយស�Xសន៍ 0នចូលvៀន DHម 
មជ	្ឈមណüល បណ្ណុះបd្ខលឯកជន មុនÑ	ល ចូល�្វើ�រ។ ពួក×	 
�ត់h	រនូវចំ�	កÀ	្ស	ងៗ7	ស�្លៀកបំ)ក់ h	រ0៉ក់ ត	Øញ 
ឬ ̂ កអុ៊តDក្នុង8ងចî	�ត់h	រ។ អ្នកD្លើយស�Xសន៍ ៤២% 
ï	ប់� ចង់បន្ត�្វើ�រក្នុងវិស័យ�ត់h	រ ,	ះមិន�ន ជំQញ 
អ្វីÀ	្ស	ង ឬមិន�នï	ក់សន	្សំ ºើយL	ពីu	ះមិនដឹង�ចង់�្វើ 
�រ»រអ្វីN	æ�្ង	 អQគត។ ពួក×	�នចំdយសរុបM	>ំn	 
'មធ	្យម ២២៤.០៦៥vៀលក្នុងមួយn	 ក្នុងu	ះ ៦៧% ' 
ចំdយ  rើ ម្ហូប�Fរ និង ១៥% rើ�្ល	��ក់D។
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H§ង ១. គG	ងវិនិ/គឯកជន0នអនុម័ត ��ំ២០០៩-១៤*
2009 2010 2011   2012 2013   2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

E 	ព	្យសកម្ម'ប់¾ប់ (¾នដុ¾Aរ)

កសិកម្ម 615.0 530.7   725 531.6 2.3 57.8 133.1 738.3 28.9 27.6 0.0 0.0

ឧស	្សហកម្ម 818.5 403.7   2860.1 829.3 195.4 1928.3 119.5 1014.1 179.0 239.3 434.3 149.9

�ត់h	រ 90.1 122.8  393.9 497 109.5 76.4 65.15 73.1 109.3 172.4 81.6 30.3

�	9កម្ម 4432.0 1337.3    3425.4 916.6 21.2 106.0 5.3 8.3 219.1 114.4 191.5 0.0

សd្ឋ�រ និងN	សចរណ៍ 3980.1 1105.1    2850.9 691.5 0.0 106.0 0.0 0.0 163.3 15.4 268.1 0.0

សរុប 5865.5 2271.7 7010.42 2278.0 218.9 2091.1 257.9 1760.7 426.9 302.2 625.8 149.9

ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង�	ី�សមុន

សរុប - - - - -81.1 855.5 -87.7 582.8 -75.8 -29.2 64.1 -76.0

ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន

សរុប -44.5 -61.3  209 -67.5 -47.5 666.0 -39.9 52.2 95.1 -81.8 142.7 -91.5
* Including expansion project approvals. Source: Cambodian Investment Board

H§ង ២. តo្ល	គG 	ងសំណង់Dភ្នំេពញ0នអនុម័ត ��ំ២០០៧-១៤
2007 2008 2009   2010 2011   2012   2013   2014   

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

¾នដុ¾Aរ

ភូមិ©	ឹះ និងផ្ទះ 79.1 154.7 64.3 36.2 185.5 175.2 145.2 10.3 51.6 110.2 27.1 8.8

ផ្ទះþ្វ	ង 297.2 221.6 149.6 183.8 219.6 372.1 114.1 33.0 62.7 131.9 106.5 75.2

À	្ស	ងៗ 259.6 740.9 227.3 269.7 199.9 463.6 154.4 238.3 336.0 130.8 190.0 141.7

សរុប 635.8 1117.0 441.2 489.8 605.0 1010.9 443.7 281.6 450.3 372.9 323.6 225.7

ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង�	ី�សមុន

សរុប - - - - - - 590.9 -36.5 59.9 -17.2 -13.2 -30.2

ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន

សរុប 96.7 75.7 -60.5 11.0 23.5 67.1 28.1 -15.6 157.5 107.6 -21.8 -19.8
Source: Department of Cadastre and Geography of Phnom Penh municipality

H§ង ៣. ចំនួនអ្នកដំ¯ើរបរN	សមកដល់M	N	សកម្ពុ' ��ំ២០០៩-១៤
2009 2010 2011 2012 2013 2014

     Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ចំនួនអ្នកដំ¯ើរ ()ន់Qក់)

Hមផ្លូវ��ស 1111.7 1304.3 1480.4 1722.1 611.2 398.1 428.0 580.4 699.0  438.2 497.5 638.8

Hមផ្លូវ�ក និងទឹក 999.7 1094.6 1401.4 1862.2 560.9 522.5 536.6 572.5 569.0     495.2 501.2 663.9

សរុប 2111.5 2398.9 2881.8 3584.3 1172.1 920.5 964.6 1153.0 1268.0     933.4 998.7 1302.7

ប�	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង�	ី�សមុន

សរុប - - - - 16.4 -21.5 4.8 19.5 10.0 -26.4 7.0 30.4

ប�	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន

សរុប 0.5 13.6 20.1 24.4 17.8 20.9 17.5 14.5 8.0 1.4 3.5 13.0
Source: Ministry of Tourism

�ម~ន,�ដ្ឋកិច្ច - សូច�ករ
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H§ង ៤. �រQំេចញ និងQំចូល ��ំ២០០៩-១៤*
2009 2010 2011 2012 2013 2014

     Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
¾នដុ¾Aរ

�រQំេចញសរុប 2901.6 3630.2 4929.5 6106.4 1576.9 1620.1 1969.9 1815.4 1976.5 1859.8 2132.5 2137.1
ក្នុងu	ះ៖ ស�្លៀកបំ)ក់æ 2565.3 3223.4 4259.6 5015.4 1225.2 1259.0 1568.5 1333.4 1464.0 1379.2 1624.7 1492.6

- សហរដ្ឋ��	រិក 1512.6 1853.9 2055.3 2143.3 526.8 474.6 597.9 476.0 531.1 452.5 511.2 468.8
- សហKពអឺរ៉ុប 644.7 809.5 1322.2 1716.9 397.5 477.5 572.8 521.9 532.7 558.5 673.8 638.7
- ���ន 6.9 9.9 17.6 39.4 13.0 12.7 17.4 17.2 21.9 19.3 20.5 21.7
- ជប៉ុន 44.5 86.5 147.0 188.6 57.6 51.4 98.1 71.6 101.4 74.9 117.6 89.2
- M	N	សÀ	្ស	ងៗ 356.5 463.6 717.5 927.2 230.3 242.8 282.4 247.4 277.0 273.9 301.6 274.2

កសិកម្ម 73.1 164.9 362.1 376.7 123.8 128.9 362.4 173.0 167.0 157.3 133.7 166.4
- �ស៊ូ 51.6 89.1 197.6 176.6 36.6 38.7 282.4 51.1 31.7 40.0 34.8 47.5
- ^ើ 3.5 34.1 48.8 36.8 14.5 8.9 16.9 33.3 55.9 48.4 19.6 8.2
- �	ី 3.9 2.8 3.1 2.0 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
- អង្ករ 10.9 34.7 106.6 146.4 65.8 56.5 57.3 82.7 57.9 52.8 55.8 82.0
- ផលិតផលកសិកម្មÀ	្ស	ងៗ 3.0 4.1 6.0 14.9 6.6 24.4 5.7 5.7 21.2 16.0 23.5 28.5

À	្ស	ងៗ 263.2 242.0 307.9 714.4 274.9 232.2 272.6 308.5 345.5 323.3 373.0 478.2
�រQំចូលសរុប ក្នុងu	ះ៖ 4331.5 5190.6 6375.9 8593.3 2192.1 2211.4 2059.7 2130.1 2238.2 2454.4 2794.8 2807.9

�ំង 91.13 108.6 294.4 308.0 1225.2 77.2 71.3 80.5 77.4 83.2 80.2 93.9
 �៉ស៊ូត 180.67 203.8 447 559.5 526.8 137.4 150.9 132.2 148.5 142.5 163.4 147.9
 ស� Xរសំណង់ 49.74 57.6 48.1 66.1 397.5 17.8 18.0 17.2 27.8 29.2 29.0 31.6
 À	្ស	ងៗ 4010 4820.6 5586.4 7659.1 13.0 1979 1819.4 1899.6 1984.5 2199.5 2522.2 2534

ជញ្ជីង)ណិជ្ជកម្ម -1429.9 -1560.5 -1446.4 -1341.6 -615.2  -591.2 -89.8 -314.7 -261.7 -589.5 -662.3 -670.8
ប�	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង�	ី�សមុន

�រQំេចញស�្លៀកបំ)ក់សរុប - - - - 7.4 2.8 24.6 -15.0 9.8 -5.8 17.8 -8.1
�រQំ®	ញសរុប - - - - 8.4 2.7 21.6 -7.8 8.9 -5.9 14.7 0.2
�រQំចូលសរុប - - - - 13.1 0.9 -6.9 3.4 5.1 9.4 14.1 0.5

ប�	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន
�រQំេចញស�្លៀកបំ)ក់សរុប -14.1 25.7 32.1 17.7 14.4 -14.6 18.0 16.9 19.5 9.6 3.6 11.9
�រQំ®	ញសរុប -6.3 25.1 35.8 23.9 23.2 -8.8 23.4 24.8 25.3 14.8 8.3 17.7
�រQំចូលសរុប 1.4 19.8 22.8 16.8 36.2 17.3 2.2 9.9 2.1 10.8 35.7 31.8
* Import data include tax-exempt imports.
Sources: Department of Trade Preference Systems, Ministry of Commerce and Customs and Excise Department, MEF (website) 

H§ង ៥. M	តិបត្តិ�រថវិ�'តិrើមូលI�ន�ច់ï	ក់ ��ំ២០០៩-១៤ ()ន់¾នvៀល)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ចំណSលសរុប 4885.2 5989.0 6251.4 7691.9 1820.2 2204.8 1868.9 2361.2 2220.5 2793.7 2580.6 2948.6

ចំណSលចរន្ត 4855.9 5859.1 6179.3 7443.8 1817.4 2241.3 1858.1 2316.3 2219.2 2765.2 2571.4 2803.6

ចំណSលពន្ធ 4268.0 4693.0 5277.5 6334.8 1577.7 2024.0 1646.0 1950.4 1988.7 2383.1 2264.6 2358.8

ពន្ធក្នុងC	ុក 3088.6 3533.6 4071.6 5002.8 1254.5 1652.9 1300.6 1520.1 1593.6 1943.2 1798.0 1891.6

ពន្ធrើ)ណិជ្ជកម្មL	M	N	ស 1064.7 1159.4 1205.9 1331.7 323.1 371.1 345.4 430.3 449.0 439.9 466.5 467.2

ចំណSលមិន¥	នពន្ធ 702.1 1166.1 901.8 1118.2 239.8 217.4 212.2 365.9 176.6 382.1 306.9 444.8

ចំណSលrើE	ព	្យសម	្បត្តិ 64.6 291.1 63.8 143.0 8.4 18.1 24.3 33.2 11.1 40.8 21.2 15.4

លក់ទំនិញ និង�	9 408.0 460.1 588.7 667.4 153.3 173.3 178.8 245.0 160.3 197.5 212.9 300.5

ចំណSលមិន¥	នពន្ធÀ	្ស	ងNៀត 228.2 408.9 249.3 298.8 78.1 25.9 9.0 87.7 5.2 143.7 72.7 128.9

ចំណSល'មូលធន 29.3 129.9 72.1 247.9 6.2 11.5 10.7 45.0 1.3 28.5 9.2 145.0

ចំdយសរុប 7383.5 8784.6 9032.4 9660.9 2114.8 3181.6 3093.0 4146.4 2618.8 2867.2 3349.0 4471.4

ចំdយ'មូលធន 2694.9 2853.2 3546.9 3628.3 1108.4 1273.7 1350.6 1834.8 1187.1 1395.9 1421.7 1586.0

ចំdយចរន្ត 4440.0 4773.1 5341.2 6188.4 1006.4 1907.8 1742.4 2311.6 1431.7 1471.4 1927.3 2885.4

Öៀវត	្សរ៍ 2012.0 2048.8 2170.6 2486.6 505.0 757.0 827.3 908.0 860.0 931.0 918.4 1046.1

ឧបត្ថម្ភធន និងជំនួយសង្គមកិច្ច 871.4 1099.4 1518.8 1586.8 252.0 652.5 285.0 373.4 213.1 259.6 434.8 719.5

ចំdយចរន្តÀ	្ស	ងNៀត 1556.6 1624.8 1651.8 2115.1 249.4 498.3 630.1 1030.2 358.6 280.8 574.1 1119.9

សមតុល	្យ'ទូæ -2498.3 -2795.7 -1271.4 -1969.0 -294.6 -976.7 -1224.1 -1785.2 -398.4 -73.5 -768.5 -522.8

ហិរញ្ញប	្ប�នពីL	M	N	ស 1746.1 1845.2 -2781.0 2457.8 906.0 1150.6 1032.2 1237.4 977.9 1123.9 1,012.5 857.9

ហិរញ្ញប	្ប�នក្នុងC	ុក 474.9 938.6 2379.2 -332.9 -470.6 270.3 113.0 65.8 -915.0 -172.9 -279.3 -61.4
Source: Ministry of Economy and Finance website  
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H§ង៦. សន្ទស	្សន៍�្ល	ទំនិញ
	ើï	ស់ អ°	ប្តូរï	ក់ និង�្ល	�ស (មធ	្យមKគHម�រិយបរិ®្ឆ	ទ) ២០០៩-១៤
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

(តុ¾-ធ្នូ ២០០៦ៈ១០០) សន្ទស	្សន៍�្ល	ទំនិញ
 	ើï	ស់ (ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន)

ភ្នំÑ	ញ   - ទំនិញ©	ប់មុខ -0.7 4.1 5.4 2.3 1.5 2.3 3.7 4.7 4.6 4.8 4.0 2.1

    -    �	្បៀង�Fរ និង  % 	សជ្ជៈ  
��ន 'តិ f	 -0.3 4.4 6.5 2.5 1.6 3.3 4.8 5.8 5.7 5.3 5.1 3.4

- ដឹកជញ្ជូន -10.7 7.0 6.9 3.3 -0.7 -1.0 -0.1 -0.4 -1.1 0.5 -0.2 -3.3

អ°	ប្តូរï	ក់ �្ល	�ស � ្ល	
	ងឥន្ធនៈ (Hមអ°	ទីផ	aរDភ្នំេពញ)

vៀលក្នុង ១ ដុ¾Aរ 4140.5 4187.1 4063.6 4039.2 3995.0 4033.1 4062 4059.0 3993.8 4026.9 4059.5 4064.7

vៀលក្នុង ១ 0ត�	 121.1 133.1 133.2 130.0 134.7 135.74 131.4 130.7 123.0 124.8 127.1 124.6

vៀលក្នុង ១០០ ដុងöៀតdម 23.4 21.7 19.7 19.4 19.3 19.34 19.3 19.4 19.1 19.2 19.2 19.1

�្ល	�ស (ដុ¾Aរក្នុង១ជី) 113.1 147.5 184.5 200.9 197.3 173.4 161.1 171.8 156.6 155.9 155.5 141.1

�្ល	�៉ស៊ូត (vៀល/លី�	) 3170.9 3859.3 4761.2 4941.2 5134.4 4992 5022.5 4927 4971.2 5006.7 5047.6 4382.8

�្ល	�ំង (vៀល/លី�	) 3593.1 4368.1 5044.5 5312.7 5410.5 5274.5 5245.2 5126.7 5171.5 5200.0 5348.6 4613.0
Sources: National Institute of Statistics, National Bank of Cambodia and CDRI

H§ង៧. �JនKពរូបិយវត្ថុ ��ំ២០០៩-១៤ (តួេលខDចុង�រិយបរិច្ឆទ)
2009     2010 2011 2012 2013 2014

 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

)ន់¾នvៀល

E	ព	្យសកម្មបរN	សសុទ្ធ 14,655.0 16,697.9 17,893.9 18,154.5 19,976.7 21,772.9 18,720.7 21,260.1 23,344.4 26,235.8 26,817.8 26,699.7

E	ព	្យសកម្មក្នុងC	ុកសុទ្ធ 1573.0 2778.9 5760.8 10,437.4 10,504.1 9886.1 10,634.8 11,508.3 11,817.4 12,024.4 13,950.5 15,859.8

ឥណN	យ	្យសុទ្ធrើរI�ភិ0ល -2252.0 -2126.6 -2123.1 -2486.4 -2991.6 -3012.6 -2804.4 -2794.9 -3349.3 -3747.3 -4113.0 -4359.1

ឥណ�នដល់z្ន	កឯកជន 10,532.0 13,331.2 17,552.8 23,536.6 24,820.2 25,146.0 26,445.3 27,608.8 28,584.5 30,621.3 33,226.4 36,244.6

រូបិយវត្ថុទូæ M2 16,228.0 19,476.8 23,654.7 28,591.9 30,480.8 31,659.1 29,355.5 32,768.4 35,161.8 38,259.9 40,768.3 42,559.5

រូបិយវត្ថុ M1 3120.0 3220.9 3956.2 4045.7 4500.6 4585.9 4720.8 4878.2 5376.2 5231.3 5583.1 6308.4

រូបិយវត្ថុÀ	្ស	ងៗ 13,108.0 16,255.9 19,698.5 24,546.2 25,980.2 27,073.2 24,634.8 27,890.2 29,785.7 33,028.5 35,185.2 36,251.1

ប� 	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀបនឹង��ំមុន

រូបិយវត្ថុទូæ M2 36.9 20.0 17.8 20.9 22.6 18.8 9.3 14.6 15.4 20.8 38.9 29.9

រូបិយវត្ថុ M1 30.1 3.2 16.9 2.3 12.9 18.4 23.6 20.6 19.5 14.1 18.3 29.3

រូបិយវត្ថុÀ	្ស	ងៗ 38.6 24.0 17.9 44.6 24.4 18.8 6.9 13.6 14.6 22.0 42.8 30.0
Source: National Bank of Cambodia 

H§ង៨. ចំណSលM	>ំ�្ង	'មធ	្យមពិតរបស់ពលករ»យរង.	ះ (� ្ល	�	រ n	វិច្ឆិ� ២០០០)
ចំណSលM	>ំ�្ង	 ('vៀល) ប�	ប¡	¢ល'Kគរយ�ៀប��ំមុន

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

កុម្ភៈ ឧសK សីF វិច្ឆិ� កុម្ភ ៈ សីF វិច្ឆិ� កុម្ភៈ

អ្នកªក់សុីក្លូ 9036 9532 10,303 10,438 10,832 10,764 9867 11,634 13,103 -7.2 7.8 21.0

អ្នកលី�	ង 9939 10,785 12,143 13,247 12,141 12,568 13,399 16,188 16,997 -5.4 22.2 40.4

អ្នកលក់បá្ល	តូចHច 8250 8337 10,771 11,366 12,294 13,581 15,372 17,735 15,185 33.8 43.1 23.5

អ្នកvីស2	ត>យ 6683 8388 8680 9819 9593 9214 8337 9548 10,752 -13.3 -1.4 12.1

អ្នកបÕ	ើតុ�ជនីយI�ន* 5596 5986 6111 6697 7449 6696 7565 9435 8566 11.4 40.0 15.0

អ្នកសុីឈ្នួល�្វើN	 5679 5695 6151 6599 8932 5836 8795 6781 8401 13.2 6.6 -5.9

កម្មករ8ងចî	�ត់h	រ 7828 8409 8932 10,161 9548 11,412 11,388 12,092 14,816 11.4 16.3 52.2

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 10,603 11,568 12,930 13,450 13,227 13,401 12,656 14,259 14,720 -7.3 8.6 11.3

កម្មករសំណង់��នជំQញ 8773 10,307 11,078 13,184 15,162 15,316 15,401 15,436 16,877 18.3 15.4 11.3

កម្មករសំណង់�នជំQញ 11,929 13,159 13,743 15,442 15,163 15,765 20,420 18,302 17,251 29.1 10.4 13.8
* Waitresses’ earnings do not include meals and accommodation provided by shop owners. Surveys on the incomes of waitresses, rice-field workers, garment workers, motorcycle 
taxi drivers and construction workers began in February 2000.
Source: CDRI 
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�រê	លំអM	ព័ន្ធអប់រំ 'បÊ¼ដ៏សំ�ន់បំផុតមួយ 
¦	ល កម្ពុ'  កំពុងM	ឈមមុខ។ �រសិក	au	ះ ' លទ្ធផល  
7	 �រពិ.	ះ/បល់ និងកិច្ចសហ�រ'មួយ�Jប័ន 
នីតិបញ្ញត្តិ និងនីតិM	តិបត្តិ��ក់'តិ ©	ឹះ�Jនអប់រំ 1	គូ  
អភិវឌ	្ឍន៍ និង វិស័យឯកជន ¦	ល0នផ្តល់ នូវ  កá្ល	ង  រក	a 
ទុក ជំQញ ចំ¯	ះដឹង និង បទពិèធន៍ 'É	ើន។ ឯក�រ 
u	ះ  +ýតrើM	ªនបទសំ�ន់ៗ 'É	ើន៖ �រ yះf	យ 
បÊ¼ កង្វះជំQញ, �រ	នæសÕ	ច �ល� ខ្ពស់ 
Hមរយៈ�រអប់រំក¡	ិតឧត្តមសិក	a �រvៀបចំ និងពâ	ីក �រ 
អប់រំ និង បណ្ណុះ បd្ខល ប®្ច	កN	សនិង វិ'éជីវៈ �រពâ	ឹង 
�រ អប់រំក¡	ិតមធ	្យមសិក	a �រyះf	យត¡	 វ�រvៀន 
សូ�	 'មូលI�ន Hមរយៈ �រអប់រំ ក¡	ិតបឋមសិក	a និង 
�រ vៀនសូ�	មួយជីវិតHម រយៈ�¾  ម)	្តយ	្យ និង�ររីក 
លូត ¾ស់ របស់កុ�រHំងពី½្ម	ងខ្ចី។

DÑ	លគិតគូរពី�រអប់រអំ្នកជំQន់÷	យ កម្ពុ'�	 វ 
+ýតrើ�ំងz្ន	កគុណKព និងKព)ក់ព័ន្ធល្អ ºើយ �	 វ 
រក	a ជំហរÖើកចំហដល់គំនិត�	បថ្មី។ �រ �្វើ វិនិ/គ   æ 
rើ  កំ�	ទ¡	ង់អប់រំ' លក្ខណៈM	ព័ន្ធ និង M	កប yយ 
គុណKព នឹងផ្តល់នូវªតុផ	្សំ�នស្ថិរKព ល្អ ស"	ប់ �រ 
សÕ	ច �ល�រយៈÑ	លõ	ងរបស់]ើង។ កម្ពុ' ' 
M	''តិ មួយកំពុងវិវត្តæមុខ។ �រក�ង និង អនុវត្ត 
�ល  ន/0យz្អ	កrើ�រf	វg	វ�	ឹម�	 វ នឹងជួយ 
]ើង   ក្នុង �រកំណត់ គន្លងដ៏រុងvឿងស"	ប់អQគតM	N	ស
កម្ពុ'។

ជិត��ញផ��យ

)រអប់រំ �កម្ពុ���ំ២០១៥
)រ]រ និង)រផ្តល់សិទ្ធិអំ�ច

អ្នក¡�ស\�¢ល 

}ៀង-សុធី b�ីុនីp1-'៉ឌួ ¤�ម-រិទ្ធី

§ល់ឯក�រ^ះពុម្ពផ	aយរបស់វិទ	W�Jន CDRI �នផ្តល់ជូនyយឥតគិត�្ល	Hមរយៈ×	ហទំព័រ www.cdri.org.kh។
ឯក�រ^ះពុម្ពផ	aយ�ចរក'វ0នDវិទ	W�Jន CDRI និងDFងលក់�ៀវ� មូ៉នូ¥៉	ន។
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តពីទំព័រ ២៨  ព័ត៌'នថ្មីៗ...

D��ំu	ះ�នចំណង�ើង� ការអប់រំDកម្ពុ' ��ំ២០១៥៖ 
�រ»រ និង�រផ្តល់សិទ្ធិអំdច 0នយកមកផ	្សព្វផ	aយក្នុង 
ឱ�ស7	សន្និសីទu	ះ។ រ0យ�រណ៍ស្នូលM	>ំ��ំ បទប»¼ញ 
និងឯក�រQQ�ក់ទងនឹងសន្និសីទ និង អត្ថបទសÓ្ខ	ប ចក្ខុ 
វិស័យM	N	សកម្ពុ'��ំ២០១៥ ¦	លប»¼ញគំនិតសំ�ន់ៗ0ន
ពីសន្និសីទ �ច�្វ	ងរក0ន Hមរយៈ×	ហទំព័រ CDRI៖ www.
cdri.org.kh ។

D�្ង	ទី៦ មីQ ២០១៥ ក្នុងកិច្ចM	ជុំÑ	ញអង្គM	>ំ��ំ 7	  
î	ុម M	ឹក	aភិ0ល CDRI ¦	ល�ន ឯកឧត្តមបណüិត សុក 
សីុÛន់d 'M	ªន�ះ î	មុM	កឹ	aភិ0ល 0ន�#គមន៍ ទទួល 
ស�ជិកថ្មី ពីររូប គឺ អគ្គរដ្ឋទូត Takahashi Fumiaki M	ªន 
ស�គម ជប៉ុន-កម្ពុ' និងអតីតអគ្គរដ្ឋទូត ជប៉ុន M	>ំD កម្ពុ' 
និង បណüិត Il Houng Lee M	ªនវិទ	W�Jន �ល ន/0យ 
�	ដ្ឋកិច្ច 7	M	N	សកូv៉	។ î	ុមM	ឹក	aភិ0ល0ន អបអរ�ទរ 
ចំះ úកQយកM	តិបត្តិ ¦	ល0នចូល �ន់ តំ�	ង និង 
បំÑ	ញ�រ»រ M	កបyយ �គជ័យ និងចំះ បុគ្គលិក  �ំងអស់ 
¦	ល0នM	ឹង�	ង និងចំdយ Ñ	លê	ស¡	¢ល æHម រÖៀប 
ដឹកQំថ្មី។ úកM	ªនz្ន	កf	វg	វ 0នអរគុណ ដល់î	ុម 
M	ឹក	aភិ0ល ចំះ�រ rើកទឹកចិត្ត  ក្នុងអំឡុង Ñ	ល úក 
បំÑ	ញ�រ»រD CDRI ។ ស�ជិក î	ុមM	ឹក	aភិ0ល Qយក 
M	តិបត្តិ និងតំdង បុគ្គលិក 0នអរគុណ ដល់ úកM	ªន 
z្ន	កf	វg	វ ចំះ�ររួម ចំ�	ក ដ៏ សំ�ន់ របស់úក D 
ក្នុងវិទ	W�Jន CDRI ។

D�្ង	ទី៣១ មីQ ២០១៥ QយកM	តិបត្តិវិទ	W�Jន CDRI 
0ន�្វើបទប»¼ញDក្នុងសិ�O�¾��ក់'តិ ស្តីពី វិªន�រ 
កំ�	ទ¡	ង់ស"	ប់M	ព័ន្ធអប់រំDកម្ពុ' ¦	លvៀបចំxើង 
yយ រដ្ឋសKកម្ពុ'។ សិ�O�¾u	ះ �នអ្នកចូលរួម'ង 
២០០Qក់ �ន'�ទិ ស�ជិករដ្ឋសK, ��ក់ដឹកQំឧត្តម 
សិក	aមកពីî	សួងជំQញ វិស័យឯកជន និងវិស័យ�ªរណៈ, 
និង តំdងអង្គ�រមិន¥	នរI�ភិ0ល។ សិ�O�¾u	ះ�ន
9គ្មិនគន្លឹះចំនួនបួនរូប គឺ រដ្ឋម*្ត	ីî	សួងអប់រំ យុវជន និងកី9, 
តំdងអង្គ�រ UNESCO M	>ំDកម្ពុ', QយកM	តិបត្តិ 
វិទ	W�Jន CDRI, និង QយកM	តិបត្តិអង្គ�រKព'1	គូអប់រំ 
7	អង្គ�រមិន¥	នរI�ភិ0ល។ បQÜប់ពីបទប»¼ញនីមួយៗ �ន 
កិច្ចសន្ទQÅ៉ងរស់រöីក និងM	កបyយz្ល	Û្ករ9ងតំdង 
�Jប័ន1	គូQQក្នុងវិស័យអប់រំ។

�្ន�កz�វ{�វ

កសិកម្ម
î	ុមf	វg	វកំពុងអនុវត្តគG	ងសិក	aចំនួន៨ ក្នុងu	ះ 

�ន ២គG	ង �	 វអនុវត្តរួម��'មួយî	ុម f	វg	វ z្ន	ក 
សុ�ភិ0ល និងz្ន	កបរិ�Jន។ គG	ង �ររចQvៀបច  ំ
î	បខ័ណü 9យតo្ល	 និង �រ�	¢តពិនិត	្យ rើអÓ្ក	ត�ល និងអÓ្ក	ត 

ចុងបញ្ចប់  ស"	ប់�រជួយE	E	ង់ដល់ជីវKព និង E	ព	្យ 
ផលិតកម្ម (PALS) ¦	លទទួលមូលនិធិពី កម្មវិធី �	្បៀង�Fរ 
ពិភពúក 0នចប់សព្វ©	ប់ Dhើមn	កុម្ភៈ។ គG	ងចំនួន៣ 
ទទួល0នជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី ទីK�ក់»រសហM	តិបត្តិ�រ អភិវឌ	្ឍន៍ 
អន្តរ'តិ7	M	N	សសុ៊យt	ត (Sida)។ ទី១ រ0យ�រណ៍ 
ស"	ប់គG	ងស្តីពី ផលប៉ះ)ល់  7	�រ�្វើកសិកម្ម   Hម  កិច្ចសន	W 
ærើជីវKពរបស់�Òស់ដីតូចៗ កំពុងចងî	ងxើង  ស"	ប់  
^ះពុម្ព  ផ	aយ'ឯក�រពិKក	a។ ទី២ លទ្ធផលគG	ង 
�រសិក	aពី យន្តកម្មDHមកសិI�ន និងនិQ��រ  ទីផ	aរ ពលកម្ម 
កសិកម្ម សព្វ�្ង	កំពុងê	ស¡	¢លÅ៉ងល្អិតល្អន់ និងប»¼ញ 
អំណះអំdងyយ
	ើ ម៉ូ¦	លវិKគ hើម	្បីបÓ្កើន គុណKព 
លទ្ធផល'ក់�្ត	ង។ ស"	ប់គG	ងទី៣ ស្តីពី ផលប៉ះ)ល់ 
7	 �លន/0យ  ជំរុញ �រQំ®	ញអង្ករ និងសន្តិសុខ�	្បៀង 
�ងî	ុមf	វg	វកំពុងចងî	ង រ0យ�រណ៍។

ករណីសិក	a+ýតrើ "�រវិKគពីn	្ស	ច»#ក់តo្ល	បá្ថ	ម និង 
ផលិតកម្មសត្វចិញ្ចមឹ" ¦	លស្ថតិក្នងុ ដំdក់�លទី២ 7	 គG	ង 
�លន/0យ កសិកម្ម ស"	ប់M	ព័ន្ធIំដុះz្អ	កrើ ដំdំ C	ូវ 
Dតំបន់ �	គង្គកd្ខល និងទទួល0នមូលនិធិពី មជ	្ឈមណüល 
អូfý	លីស"	ប់�រf	វg	វ z្ន	កកសិកម្មអន្តរ'តិ (ACIAR) 
កំពុង�នដំ¯ើរ�រល្អ។ î	ុមf	វg	វកំពុងvៀបចំÎ	ៀម>ប់
អនុវត្ត គG	ងរយៈÑ	លបួន��ំ (២០១៥-២០១៨) មួយស្តីពី 
�រ�កល	្បងគំរូ�	បថ្មី  7	�រផ	្សព្វផ	aយ ប®្ច	កN	ស កសិកម្ម 
Dក្នុងគG	ង PADEE កម្ពុ' (គG	ង អភិវឌ	្ឍ  ន៍កសិកម្ម 
និង ជំរុញកំ¯ើន �	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ') ¦	លទទួល0នមូលនិធិពី 
វិទ	W�Jន f	វg	វពី �លន/0យ �	្បៀង�Fរ អន្តរ'តិ 
(IFPRI)។ គG	ងថ្មីមួយNៀត¦	លNើបចុះកិច្ចសន	W គឺ �រ 
វិKគពី �លន/0យC	ូវ៖ ផល)ក់ព័ន្ធ7	�លន/0យ 
Qំ®	ញអង្កររបស់öៀតdម ស"	ប់ កម្ពុ'។ គG	ងu	ះ�ន 
�រ�ំE	ពី កម្មវិធីគំនិតផ្តួចÀ្តើម�លន/0យ�ªរណៈ 
តំបន់ �	គង្គ÷	ម (LMPPI) ¦	លទទួល0នមូលនិធិពី ទីK�ក់»រ 
សហរដ្ឋ��	រិកស"	ប់�រអភិវឌ	្ឍ អន្តរ'តិ (USAID)។

,�ដ្ឋកិច្ច
yយ�នជំនួយE	E	ង់ពី មជ	្ឈមណüលf	វg	វអភិវឌ	្ឍន៍ 

អន្តរ'តិ (IDRC) 7	M	N	ស�dI î	ុមf	វg	វz្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ច 0នvៀបចំកិច្ចM	ជុំតុមូលមួយស្តីពី "�រrើកកម្ពស់ 
�JនKព�រ»រ ក្នុងវិស័យ�ត់h	រDតំបន់�	គង្គ" D§ជªនី 
ភ្នំÑ	ញ �លពី�្ង	ទី៥ មីQ កន្លងæ។ កិច្ចM	ជុំu	ះ �ន  
�ល�ជំរុញ�រជ�	កõ	ក�	កពី ផលប៉ះ)ល់7	 ស្តង់Iរ 
ពលកម្ម (ï	ក់ឈ ្នួល អប	្បបរ�, សុវត្ថិKព, សុខKព, 
�JនKព �រ»រ) ¦	លC	បHមលក្ខខណü 7	n	្ស	ច»#ក់ផ្គត់ផ្គង់  
ពិភពúក ស"	ប់�ជីវកម្ម និងពលករ។ CDRI 0នទទួល 
ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុពី IDRC ស"	ប់�រ ស¡	បស¡	¢ល និង�រ 
អនុវត្ត កម្មវិធីរយៈÑ	លបី��ំ 7	បd្ខញមF អនុតំបន់ �	គង្គ 
(GMSNet) ស្តីពី �រrើកកម្ពស់ អQគត�រ»រ ស"	ប់ យុវជន៖ 
ទីផ	aរពលកម្ម �រអភិវឌ	្ឍជំQញ និងវិស័យឯកជន Dក្នុង  
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

មF  អនុតំបន់�	គង្គ។ កម្មវិធីu	ះ នឹង>ប់M	�សឲ	្យ�្វើ�រ 
f	វg	វ'លក្ខណៈM	កួតM	�	ង rើកដំបូងបំផុតមួយ ស"	ប់ 
រហូតដល់ ១២អនុគG	ង yយ�	ង"	ក�រf	វg	វ 
'ពីរz្ន	ក គឺ �លន/0យ និង សកម្មKព។ អនុគG	ង 
z្ន	ក�លន/0យ នឹងពិនិត	្យ ពីនិQ��រ និងកំ�	  ទ¡	ង់z្ន	ក 
�លន/0យ ¦	លជះឥទ្ធពិលærើអQគត  �រ»រសមរម	្យ 
ស"	ប់យុវជន Dក្នងុវិស័យ�ជីវកម្ម ឯកជន។ អនុ គG	ង  z្ន	ក 
សកម្មKព រួម�ន �រf	វg	វ ឬ9យតo្ល	 ពី�រ M	តិបត្តិ Hម  
ស្តង់Iរពលកម្មល្អ, កម្មវិធី�្វើ�ជីវកម្មHម�	បថ្មី, និង រÖៀប 
�្វើ�ជីវកម្ម'ក់�្ត	ង Hម�	បថ្មី  ។

ស�សKគពីរចុង÷	យ (�លន/0យទីផ	aរ 
ពលកម្ម និងទីផ	aរឥណ�ន) 7	គG	ង រយៈÑ	ល ៥��ំ ÷	ម 
ជំនួយE	E	ង់ពី Sida ស្តីពី កំ¯ើនស"	ប់©	ប់�� កំពុង �ឿន 
rឿនæមុខ។ រ0យ�រណ៍ |	ងស្តីពី ច�្លើយតប របស់ 
សហគមន៍ ចំះអំÑើហិង	arើC្ត	 ី 0នបញ្ជូនæឲ	្យ1	គូរបស់  
វិទ	W�Jន CDRI រួចºើយ hើម	្បីឲ	្យជួយផ្តល់មតិ។ ស"	ប់ 
គG	ង ទំQក់ទំនងរ9ង �លន/0យ�ªរណៈរបស់ 
M	N	ស'1	គូ ចំdកC	ុក នឹង�រ អភិវឌ	្ឍ៖ ករណីសិក	a និង 
អនុ�សន៍�លន/0យ ¦	លទទួលមូលនិធិពី អង្គ�រ 
hើម	្បីសហM	តិបត្តិ�រ �	ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ	្ឍន៍ (OECD) កំពុងស្ថិត 
ក្នុង ដំdក់�លចងî	ងរ0យ�រណ៍។ �រf	វg	វរួម��មួយ 
'មួយ�កលវិទ	Wល័យ Manchester ស្តីពី ដំ�ះf	យ 
ន/0យ និង�រអប់រំ ក¡	ិត បឋមសិក	aDកម្ពុ' កំពុង 
�ឿនrឿន æមុខ ºើយ�រ�្វើស�Xសន៍អ្នក)ក់ព័ន្ធ និង�រ 
សិក	arើ ឯក�រ�នf	ប់ ក៏កំពុងអនុវត្ត¦	រ។

�រ^ះពុម្ពផ	aយ'Nៀង�ត់ ¦	លរួម�ន រ0យ�រណ៍ 
ថ្មីៗM	>ំn	ស្តីពី�	ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ' , "�រHមIន �	ដ្ឋកិច្ច" និង 
"អÓ្ក	តពលករ»យរង.	ះ" Dក្នុងទស	្សQវដ្តីអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' 
®	ញផ	aយM	>ំ�	ី�ស, និង អÓ្ក	តM	>ំn	rើ�្ល	 ទំនិញ Hម 
(	ត្ត, បន្តប»¼ញរូបKព�	ដ្ឋកិច្ចមួយ  ¦	ល�នHំងពីក¡	ិត 
ï	ក់ឈ្នួលHមតំបន់ និង�្ល	ទំនិញDrើទីផ	aរក្នុងC	ុក រហូត 
ដល់�្ល	ទំនិញDrើ ទីផ	aរពិភពúក។

បរិ1�ន
�រ9យតo្ល	z្ន	កª§�C្ត	 អភិ0លកិច្ចទឹក �រក�ង 

សមត្ថKព និង �រផ	្សព្វផ	aយចំ¯	ះដឹង  ដូច0ន .	ងxើង 
Dក្នុងគG	ង �រ�	M	¢ល��សªតុ និង អភិ0លកិច្ចទឹក 
Dកម្ពុ' ¦	លទទួលមូលនិធិពី IDRC កំពុង អនុវត្ត æមុខ។ 
î	ុមf	វg	វ កំពុងវិKគrើទិន្នន័យបឋម hើម	្បី 9យតo្ល	ព ី
ផល  ប៉ះ)ល់7	សកម្មKពមនុស	្ស ærើ បរិ�ណទឹកD(	ត្ត  
កំពង់��ំង ធិ៍�ត់ និង កំពង់ធំ។ គG	ងមួយ hើម	្បីបÓ្កើត 
z	ន�រ©	ប់©	ង.	ះមហន្ត§យ z្អ	កrើ សហគមន៍ D ជនបទ 
កម្ពុ' ¦	លទទួល0នមូលនិធិពី វិទ	W�Jន ជបុ៉នz្ន	ក�រ 
�	ចC	ព និងរំyះទឹក (JIID) 0នចប់ សព្វ©	ប់ D n	 
មីQ។ î	ុមf	វg	វគG	ង �រសិក	aបន្តពី �រសិក	aទូ�ំង  
M	N	ស��ំ២០១១ rើទ�Aប់ ឥរិÅបថ និងចំ¯	ះដឹង អំពី 

�រ �	M	¢ល��សªតុ Dកម្ពុ' កំពុងvៀបចំ រ0យ�រណ៍  
Ñ	ញr	ញមួយ hើម	្បីÀ្ញើជូន សម្ព័ន្ធKព� 	M	¢ល ��សªតុ 
កម្ពុ' (CCCA) 7	î	សួង បរិ�Jន ឲ	្យជួយផ្តល់មតិ Dhើម 
n	�	�។

ឯក�រពិKក	aស្តីពី �រអនុវត្តប®្ច	កវិទ	Wកសិកម្ម និង 
ច�Aះខ្វះ�ត ក្នុង�របន	aំុនឹង �រ�	M	¢ល ��សªតុ៖ M	ព័ន្ធ 
M	ពលវប	្បកម្មC	ូវ (SRI) ¦	លទទួលមូលនិធិពី Sida 0ន ®	ញ  
ផ	aយºើយ។ �រវិKគទិន្នន័យស"	ប់គG	ង M	N	ស ចិន  
	នxើង ក¡	ិតសកល ¦	លទទួល0នមូលនិធិពីî	ុមM	ឹក	a 
f	វg	វ�	ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 0នចប់សព្វ©	ប់។ លទ្ធផល 
f	វg	វ�នចុះផ	aយ Dក្នុងទស	្សQវដ្តីអភិវឌ	្ឍន៍ កម្ពុ' ºើយ 
នឹង�នចុះផ	aយDក្នុង �លន/0យ�មពល ¦	ល' 
�រព័ត៌�នអន្តរ'តិមួយ �នអ្នកf	វg	វក្នុងវិស័យដូច�� 
ជួយពិនិត	្យ ផ្តល់មតិ Dក្នុង��ំ២០១៥។

សំ¯ើគG	ងមួយ0នIក់ជូនæ LMPPI hើម	្បី�្វើ�រ 
f	វg	វស្តីពី ចីរKព7	�រអភិវឌ	្ឍ �មពល9រីអគ្គិសនី D ទu្ល	 
�	គង្គ និង1	ទu្ល	�	គង្គDកម្ពុ'។ សំ¯ើគG	ងដ$	Nៀត 
¦	ល0នបញ្ជូន  æឲ	្យ1	គូÀ	្ស	ងៗ កំពុងរង់>ំ�រពិនិត	្យសÕ	ច 
ºើយសំ¯ើថ្មីពីរកំពុងvៀបចំxើង។ សំ¯ើទី១ �ក់ទងនឹង 
�រសិក	a�កល	្បងស្តីពី "អភិ0លកិច្ចទឹក÷	ម�រ� 	M	¢ល 
��សªតុ Dកម្ពុ'" ºើយសំ¯ើមួយNៀត'�រ9យតo្ល	 
rើគG	ងចប់រួច§ល់មួយ ស្តីពី "�រជំរុញ ជីវKព ¦	លធន់ល្អ 
æនឹង��សªតុ ស"	ប់កសិករ��តតូចDតំបន់ដីស ្ងួត 
»យរង.	ះ'ង×	 ក្នុង(	ត្ត�ៀម§ប និងកំពង់>ម"។

អភិLលកិច្ច
î	ុមf	វg	វ0ន>ប់អនុវត្ត�រសិក	aថ្មីពីរ។ ទី១ គG	ង 

�រផ្តល់�	9�ªរណៈDកម្ព'ុ ពិនិត	្យពីយុទ្ធ�C្ត	 វិធី�C្ត	 
និងប®្ច	កN	សរដ្ឋ0ល ¦	ល�ន"	ងDក្នុងបទបញ្ញត្តិÀ	្ស	ងៗ 
yយ+ýតærើ �រផ្តល់� 	ឿងrើកទឹកចិត្ត និង លក្ខណៈ  
វិ'éជីវៈ hើម	្បីជួយrើកកម្ពស់គុណKព និង M	សិទ្ធKព 7	�រ 
ផ្តល់�	9�ªរណៈ។ ប្លង់សិក	aលំអិត កំពុងvៀប ចំxើង 
yយ z្អ	កrើ �រសិក	arើ ឯក�រ)ក់ព័ន្ធ�នf	ប់ និង�រ 
ពិ.	ះ /បល់'មួយទីK�ក់»ររI�ភិ0ល និង1	គូអភិវឌ	្ឍន៍ 
7	  ទីK�ក់»រ�ំង�ះ។ �រសិក	aទី២ ស្តីពី លទ្ធKព 
ស"	ប់ �្វើកិច្ចសន្ទQ អំពី អភិ0លកិច្ច ទឹក ទu្ល	�	គង្គ ¦	ល' 
ស�សKគ មួយ7	 កម្មវិធីf	វg	វស្តីពី ទឹក ដី និងM	ព័ន្ធ 
2	កូឡូសុី ទទួល0នមូលនិធិពី î	ុមពិ.	ះ/បល់ស"	ប ់
�រf	វg	វz្ន	កកសិកម្មអន្តរ'តិ (CGIAR)។ �រសិក	au	ះ 
កំពុងដំ¯ើរ�រæមុខ yយ�ន.	ង�្វើសិ�O�¾បំផុស
�លគំនិតមួយ Dn	�	�។

�រសិក	aចំនួន៤ 0នចប់សព្វ©	ប់។ លទ្ធផលf	វg	វ 
7	�រសិក	aពីរក្នុង�ះ 0នយកមកចងî	ង និង^ះពុម្ពផ	aយ 
រួចºើយ yយ�នមួយ�Aយ'ជំពូកមួយ�នចំណង�ើង� 
"�រyះf	យ ត¡	 វ�រvៀនសូ�	'មូលI�ន Hមរយៈ�រអប់រំ 
ក¡	ិតបឋមសិក	a" Dក្នុងរ0យ�រណ៍ �រអប់រំ  Dកម្ពុ' 
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��ំ២០១៥៖ �រ»រ និង�រផ្តល់ សិទ្ធិអំdច ºើយមួយNៀត 
�Aយ' ឯក�រពិKក	aស្តីពី �រអនុវត្ត'ក់�្ត	ង នូវវិធី�C្ត	 
z្អ	កrើ សិទ្ធិអំdច៖ កHýកំណត់ និង �រM	�ើល Ùើញ  ស"	ប់ 
កម្ពុ'។ ឯក�រ|	ងស្តីពី គណu	យ	្យKព សង្គមDកម្ពុ' 
�រសÕ	ចចិត្ត និង�រអភិវឌ	្ឍ សមត្ថKព  ស"	ប់�រ©	ប់©	ង 
ធនªនទឹក និង�របន	aំុនឹង �រ�	M	¢ល ��សªតុDកម្ពុ' 
កំពុងê	ស¡	¢ល បá្ថ	ម yយz្អ	កrើ មតិ/បល់របស់អ្នក�ន 
ជំQញដូច�� ¦	ល0នជួយពិនិត	្យ។

�របណ្ណុះបd្ខលQ្ទ	ក្នុង CDRI ស្តីពី �រវិKគz្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ច ន/0យ �្វើxើងyយ�fý	>រ	្យ Caroline 
Hughes ទីM	កឹ	az្ន	កf	វg	វ7	î	មុf	វg	វz្ន	ក អភិ0លកិច្ច 
និង'�fý	>រ	្យ z្ន	ក�រសិក	aពីសន្តិKព D�កល 
វិទ	Wល័យ Bradford �ះ �ន អ្នកf	វg	វមកពីz្ន	កf	វ g	វ  
�ំងï	ំរបស់ CDRI មកចូលរួម។ អ្នកf	វg	វមួយរូបមកពី 
z្ន	កអភិ0លកិច្ច 0ន�្វើបទប»¼ញ �ក់ទងនឹងឯក�រមួយស្តីពី 
"�រអប់រំក¡	ិតបឋមសិក	aDកម្ពុ'" Dក្នុងសន្និសីទ 7	 ö	ទិ�   
សិក	a f	វg	វDសតវត	្សរ៍ទី២១ ÷	មM	ªនបទ "�រ ប�	ៀន 
�រvៀនសូ�	 និង�រf	វg	វD សតវត	្សរ៍ ទី២១" Dឯ�កល 
វិទ	Wល័យ Harvard �លពី�្ង	ទី ៨-១២ n	មីQ កន្លងæ។

សុ�ភិLល
គG	ងf	វg	វធំៗ៣ កំពុង�ឿនrឿនæមុខ។ គG	ង 

�រf	វg	វ hើម	្បីក�ង M	ព័ន្ធ សុ�ភិ0ល  អំ�យផល   ដល់ 
ជនî	ីî	 ក្នុងÑ	ល ក�ងM	N	សxើងវិញ  បQÜប់ពី 0ន បញ្ចប់  
ទំQស់ (ReBUILD) ទទួល0នមូលនិធិពី DFID ºើយ "	ក' 
៣អនុគG	ង គឺ៖ ហិរញ្ញប	្ប�ន សុខKព, ធនªន មនុស	្ស 

z្ន	កសុ�ភិ0ល និង �រvៀបចំកិច្ច សន	W z្ន	ក សុ�ភិ0ល។ 
រ0យ�រណ៍|	ង7	 អនុគG	ង �ំងបី 0នចងî	ង ចប់ 
សព្វ©	ប់។ �រf	វg	វស្តីពី �រផ្តល់�	9សម្ភ ពក្នុងM	ព័ន្ធ 
សុ�ភិ0ល Dកម្ពុ' ¦	ល'គG	ងរួម��'មួយ មជ	្ឈមណüល 
នូº្វៀល ស"	ប់�រអភិវឌ	្ឍ និងសុខKពអន្តរ'តិ (Nuffield 
Centre for International Health and Development) និង 
សកលវិទ	Wល័យ Leeds �ះ 0នទទួលជំនួយE	E	ង់ពីមូលនិធិ 
ReBUILD Responsive Fund។ �រសំ�តទិន្នន័យ �រចម្លង  
បទស�Xសន៍'¾យលក្ខណ៍អក	្សរ និង�រ Iក់ r	ខ កូដ និង 
វិKគទិន្នន័យ កំពុង ដំ¯ើរ�រæមុខ។ �រសិក	a ពីរNៀត 
D ÷	មគG	ង �រលុបបំ0ត់ �រ½	ង M	វ័ញ្ច ពលកម្ម  កុ�រ 
Hម�រrើកកម្ពស់ �រអប់រំ និងជីវKពរស់D (EXCEL) 
លគឺ �រសិក	a+ýតrើ កុ�របÕ	ើ�រ»រ Hមផ្ទះ និង Kព 
��ន ដីធ្លីនិងពលកម្មកុ�រ 0ន®	ញផ	aយ Drើ ×	ហទំព័រ 
របស់ CDRI។ �រសិក	arើ ឯក�រ)ក់ព័ន្ធ និង �រ vៀបចំ   
ឧបករណ៍f	វg	វ ស"	ប់អនុគG	ងទី៤ ស្តីពី �រf	វg	វ 
ពីពលកម្មកុ�រ ¦	ល'ឯក�រសំ/គ7	 �រសិក	a �ំងបី 
D÷	មគG	ង EXCEL u	ះ កំពុងដំ¯ើរ�រ æមុខ។

î	ុមf	វg	វ ទទួល0ន�រអនុម័តយល់Ä	មrើសំ¯ើ 
f	វg	វ�ំងបី ¦	ល0នIក់�្នើxើង �លពី�	ី�ស មុន 
ºើយ កំពុងអនុវត្តគG	ងថ្មី�ំងu	ះ ¦	លរួម�ន �រf	វg	វ 
ពីអ្នកដឹកQំ មតិមFជនស្តីពី �រផ្តល់�Fរឲ	្យ�រក និង កុ�រ 
តូចៗ (IYCF), �រពិនិត	្យÀ្ទៀងÛÜត់ rើលទ្ធផលz្ន	ក អQម័យ 
hើម	្បី9យតo្ល	ពីផលប៉ះ)ល់  7	�រê	លំអអQម័យ Dទី 
ជនបទ និង �រពិនិត	្យពគីន្លង�ជីព ស"	ប់បុគ្គលិក សុ�ភិ0ល 
Dកម្ពុ'។
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ព័ត៌'នថ្មីៗពីវិទ��1�ន CDRI

ទស	្សQវដ្តីអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' ^ះពុម្ពផ	aយyយ វិទ	W�Jនបណ្ណុះបd្ខល និង f	វg	វhើម	្បីអភិវឌ	្ឍន៍ 

កម្ពុ' Dភ្នំÑ	ញចំនួន ៤ដង ក្នុងមួយ��ំ'K�n្ម	រ និងK�អង់×្ល	សDÑ	លដំdល��។

ទស	្សQវដ្តីអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' ផ្តល់'េវទិ�មួយ hើម	្បីពិKក	aពីបÊ¼អភិវឌ	្ឍន៍¦	លកំពុង�	 ជះឥទ្ធិពល 

ដល់ M	N	សកម្ពុ'។ អត្ថបទHមIន�	ដ្ឋកិច្ច ផ្តល់ជូននូវមូលវិ>រឯក§ជ	្យស្តីពីដំ¯ើរ�រ7	 េសដ្ឋកិច្ច 

M	N	សកម្ពុ'។

ទស	្សQវដ្តីអភិវឌ	្ឍន៍កម្ពុ' �#គមន៍អត្ថបទ�ំង9យពីM	ិយមិត្តអ្នក�ន។ លិខិត �	 វចុះហត្ថr	� 

�ច À្ទៀងÛÜត់0ន �នr	ខទូរស័ព្ទ និង�សយI�ន។ អ្នកនិពន្ធ �	 វ�ក់ទងវិទ	W�Jន CDRI មុននឹង 

ផ្ដល់   អត្ថបទ �ះ'ឯក�រ�ះមិន�ន់vៀបរយក៏yយ ។ ឯក�រ�ំងអស់នឹង�	 វê	ស¡	¢លស"	ប់

�រ ̂ ះពុម្ព។ វបសអ សូមរក	aសិទ្ធិបដិ�	ធ�រ^ះពុម្ព yយមិន>ំ0ច់បÊéក់ពីº	តុផល។

©	ឹះ�Jនផ	aយៈ វបសអ

©	ប់©	ងê	សំរួលៈ យូ សិទ្ធិរិទ្ធ

ê	សំរួលផលិតកម្មៈ អ៊ុំ >ន់� េខង េសង និង �៉	ន ច័ន្ទធីH

សហ 	ស^ះពុម្ព Invent Cambodia, រូបKពទំព័រមុខៈ រូបKព វបសអ
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