
1 
 

 

 

ករសកិ យតៃម្លេលើផលប៉ះពលៃ់នសមបទនដីសងគមកចិច 

មកេលើជីវភពរសេ់នរបស្់របជពលរដ្ឋ 

េន មទជីនបទកនងុ្របេទសកមពុជ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ   

កមពុជ សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ងេ្រជ លេ្រជចំេពះ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល បុគគលិកអងគករជតិ

និងអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀត ែដលបនផ្តល់នូវព័ត៌មន         

ទស នេយបល់សំខន់ៗ និងសំណូមពរនន។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសចំេពះ្របជពលរដ្ឋរស់េន មទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចទំង្របំមួយែដល្រតូវបន្រ វ្រជវ េហើយែដលពួកគត់បន្រពមេ្រព ងផ្តល់

បទសមភ សន៍ស្រមប់របយករណ៍េនះ។ 

ករយិល័យOHCHR សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរចំេពះ េ ក Benjamin 

Rutledge ែដលបនេរៀបចំសរេសរនូវេសចក្តី្រពងបឋមៃនរបយករណ៍េនះេ យែផ្អក

េលើករ្រ វ្រជវែដលេរៀបចំនិងដឹកនំេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហុ៊ន Angkor Research។ 

ឯក រេនះ ្រតូវបនផលិតេឡើងេ្រកមករឧបតថមភែផនកហិរញញវតថុពីសហភពអឺរបុ។ 
មតិេយបល់ទំង យមនេនកនុងឯក រេនះ មិនឆ្លុះបញច ំងពីទស នៈរបស់សហភព  
អឺរបុេឡើយ។ 

 
របូថត្រកបមុខ៖ ្រគួ រែដលទទួលបនដីេនទី ំងដីសមបទនសងគមកិចច កនុងភូមិ ែ្រសេលើ
ែសនជ័យ ឃំុជំ្រកេវៀន ្រសុកេមមត់ េខត្តតបូងឃមុំ 

ន ៃដ៖  ករយិល័យOHCHR 
រក សិទធិករេបះពុមព ឆន ំ ២០១៨ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
ករយិល័យ្របចំ្របេទសកមពុជ 
ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

 



3 
 

មតិក 

សនទ នុ្រកម ............................................................................................................................... 4 

ទិដ្ឋភពទូេទៃន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយតុ្តិជុំ វិញសមបទនដីសងគមកចិច ................................................................... 11 

េហតុផលែដលនឲំយករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) េធ្វើករសិក យតៃម្លេនះ ........ 16 

កំណត់សមគ ល់អំពីវិធី ្រស្ត ......................................................................................................... 23 

អនុ សន៍ចេំពះតួអងគពក់ព័នធ ..................................................................................................... 28 

សេងខបលទធផលរកេឃើញជរួមេន មទី ងំសមបទនដីសងគមកិចចទងំ ៦ .................................................... 35 

ឧបសមព័នធទី ១៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកចិចកនុងឃំុរសមី មគគី ្រសុក ឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ ....................... 72 

ឧបសមព័នធទី ២៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចច កនុងឃំុបឹង្រ  ំ្រសុកបេវល េខត្តបត់ដំបង ......................... 92 

ឧបសមព័នធទី ៣៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកចិចកនុងភូមិែ្រសេលើែសនជ័យ ឃំុជ្ំរកេវៀន ្រសុកេមមត់ េខត្តតបូងឃមុំ
 ........................................................................................................................................ 115 

ឧបសមព័នធទី ៤៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកចិចភូមិបឹងខនុរ ឃំុបឹង ្វ  ្រសុកសនទុក េខត្តកំពងធ់ ំ................... 137 

ឧបសមព័នធទី ៥៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកចិចកនុងភូមពិូលុ  ឃុំបូ៊្រ  ្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី......... 155 

ឧបសមព័នធទី ៦៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកចិចេនឃំុ្រតពងំភ្ល ងំ ្រសុកឈូក េខត្តកំពត ......................... 176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

សនទ នុ្រកម  
 

លំេន នសមរមយ (Adequate Housing) – គណៈកមម ធិករសហ្របជជតិទទួលបនទុក

សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ បនកំណត់ថ សិទធិមនលំេន នសមរមយមិនគួរ្រតូវ

បនេគបក្រ យ មន័យចេង្អ ត ឬន័យរតិតបិត  ជឧទហរណ៍ េសមើនឹងទីជ្រមកែដល

្រគន់ែតមនដំបូល្របក់ពីេលើកបលរបស់មនុស មន ក់ ឬចត់ទុក្រគន់ែតជទំនិញេ ះដូរ

េនះេទ។ ផទុយេទវញិ សិទធិេនះគួរ្រតូវបនេគចត់ទុកថជសិទធិរស់េនកែន្លង មួយ

្របកបេ យសន្តិសុខ សន្តិភព និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ ខណៈេពលែដលពកយថសមរមយ ្រតូវ

បនកំណត់មួយែផនកេ យក ្ត សងគម េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ កសធតុ បរ ិ ថ ន និងក ្ត

េផ ងេទៀត គណៈកមម ធិករេនះបនកំណត់នូវទិដ្ឋភពមួយចំនួនៃនសិទធិេនះ ែដលេគ្រតូវ

យកមកពិចរ ស្រមប់េគលបំណងេនះ េទះជកនុងកលៈេទសៈ ក៏េ យ។ 

ទិដ្ឋភពទំងេនះមន៖ (ក) សុវតថិភពកនុងករកន់កប់្រសបចបប់ (ខ) ភព ចទទួលបន

នូវេស កមម សមភ រៈ បរកិខ រ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ (គ) ភព ចៃលលកបន (ឃ) ភព ច

រស់េនបន (ង) ភព ចេទេ្របើ្របស់បន (ច) ទី ំង (ឆ) ភពសមរមយខងវបបធម៌។1 

ក្រមិតជីវភពសមរមយ (Adequate standard of living) - ម្រ  ១១ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិ

ស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ ែចងថ មនុស ្រគប់របូមនសិទធិ “មនក្រមិតជីវភព

សមរមយស្រមប់ខ្លួនឯង និង្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន” ប់បញចូ លទំងករមន ចំណី រ  

សេម្ល កបំពក់ លំេន នសមរមយ និងករែកលំអលកខខណ្ឌ ៃនកររស់េនជបន្តបនទ ប់។   

គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ បនេចញនូវេសចក្តី

ពនយល់ទូេទជេ្រចើនអំពីធតុផ ំៃនសិទធិេនះ ដូចជ សិទធិមនលំេន នសមរមយ (េសចក្តី

ពនយល់ទូេទេលខ ៤ និង ៧) សិទធិទទួលបនចំណី រ (េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ១២) 

សិទធិទទួលបនទឹក ្អ ត (េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ១៥) ក៏ដូចជសិទធិទទួលបនសន្តិសុខ

                                                            
1 េយបល់េលខ ៤ ៃនគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ៖ សិទធិមនលំេន នសមរមយ 
(ម្រ  ១១ (១) ៃនកតិកសញញ េនះ) អនុម័តកនុងសម័យ្របជំុេលើកទី ៦ របស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធម៌ កលពីៃថងទី ១៣ ែខ ធនូ ឆន ំ ១៩៩១។ 
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សងគម (េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ១៩)។ សិទធិមនក្រមិតជីវភពសមរមយ ្រតូវបន ក់

បញចូ លកនុងសនធិសញញ សិទធិមនុស ជេ្រចើនេផ ងេទៀត។ 

េស ជមូល ្ឋ ន (Basic services) – ពកយេនះសំេ េលើេស ជមូល ្ឋ ន (ដូចជ អគគិសនី 

ទឹក េស អនម័យ សុខភព និងអប់រ)ំ ែដល្រគួ រ្រកី្រក និង្រគួ រងយរងេ្រគះ្រតូវករ 

េដើមបី ចអភិវឌ េសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនបន។ កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពី សមបទនដីសងគមកិចច

(២០០៣) ករ យតៃម្លេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនចំបច់ស្រមប់អនុវត្តែផនករ

សមបទនដីសងគមកិចច គួរមនដូចជ “ផ្លូវ ទឹក អគគិសនី េរៀន ផ រ មណ្ឌ លសុខភព 

ឧបករណ៍ និងបរកិខ រេផ ងៗ ស្រមប់អភិវឌ ន៍ដី និងេស េផ ងេទៀត”។ 

CDHS - ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ។ 

ELC –សមបទនដីេសដ្ឋកិចច - េយង មចបប់ភូមិបល (២០០១) សមបទនដីេឆ្លើយតបេទ

នឹង្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច ច្រតូវបនផ្តល់ េដើមបីអនុញញ តឲយ “អនកទទួលផលកប់ឆក រ ទញ

យកផលេ យេធ្វើ ជីវកមមកសិឧស ហកមមេលើដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ”។ 

FAO - អងគករេសប ង និងកសិកមមៃនសហ្របជជតិ។  

សន្តិសុខេសប ង (Food Security) – សិទធិទទួលបន រ មនែចងកនុងកតិកសញញ ស្តីពី

សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ឆន ំ ១៩៦៦។ េបើ មអងគករេសប ង និងកសិកមមៃន

សហ្របជជតិ (េ កត់ថ FAO) សន្តិសុខេសប ងេកើតមន “េនេពលែដលមនុស ្រគប់

របូ េន្រគប់េពលទំងអស់ មនលទធភពខងែផនករបូវន័្តសងគម និងេសដ្ឋកិចច េដើមបីទទួល

បន រកនុងបរមិណ្រគប់្រគន់ ្របកបេ យសុវតថិភព និងមន រធតុចិញច ឹម ែដល

បំេពញនូវត្រមូវករ រ និងចំណង់ចំណូលចិត្តកនុងករបរេិភគរបស់ពួកេគ េដើមបីមន

ជីវតិរស់េនេពរេពញេ យភពរស់រេវ ើក និងសុខភពរងឹមំ។”2 សន្តិសុខេសប ងគឺជ 

លកខខណ្ឌ ជមុនេដើមបីសេ្រមចបនេ យេពញេលញនូវសិទធិទទួលបនចំណី រ។ 

                                                            
2 អងគករេសប ង និងកសិកមម ៃនសហ្របជជតិ (FAO), ថ នភពអសន្តិសុខេសប ងេនេលើពិភពេ ក ឆន ំ ២០០១ (ទី
្រកុងរ ៉មូ ឆន ំ២០០១) 
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មចបប់សិទធិមនុស  មនុស ្រគប់របូ មិនថពួកេគមន វ  ថ នភព េយនឌ័រ ឬ      

ជតិពនធុែបប េនះេទ សុទធែតមនសិទធិទទួលបន រ្រគប់្រគន់ និងសិទធិរចួផុតពី

េ្រគះអត់ឃ្ល ន។ 

GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (ភ ល្លឺម៉ង់៖        

ទីភន ក់ងរ ល្លឺម៉ង់ស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទស) បចចុបបនន េ ថ GIZ - 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

ICCPR - កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ  

ICESCR – កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌  

កមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក (ID Poor Programme) - កមមវធីិអត្តសញញ ណកមម

្រគួ រ្រកី្រក ដឹកនំេ យ្រកសួងែផនករៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

OHCHR – ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  

អនកគម នដីធ្លី (Landlessness) - សំេ េលើអនកែដលពំុមនដីជកមមសិទធិ ស្រមប់េធ្វើែ្រសចមក រ 

ឬអនកែដល្រតូវបន ងំមិនឲយេធ្វើជមច ស់កមមសិទធិេលើដីែដលពួកេគេ្របើ្របស់ជបេ ្ត ះ

សនន។ អនកគម នដីធ្លី ចជបុគគល ឬ្រគួ រែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី ឬអនកែដល

បនបត់បង់ដីធ្លី េ យ រេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ ។ 

ករចុះបញជ ដីីធ្លី (Land registration) – ករកត់្រ សិទធិេលើដីធ្លី កនុងទ្រមង់ជករចុះបញជ ីជ

ធរណៈ ដូចជ កនុង្របព័នធទិននន័យសុរេិយដី ែដល ចែបងែចកជប័ណ្ណកមមសិទធិ។ េនះ

ចជឯក រែដលេចញេ យ ថ ប័ន មួយរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលមនបញចូ ល

ព័ត៌មនស្តីពី សិទធិេលើដីធ្លី ទី ំងដី និងអនកកន់កប់ដី។ ករចុះបញជ ីដី ចេធ្វើ មកបលដី ឬ

េធ្វើែផ្អកេទ មអនកកន់កប់ ឬឯក រេផទរកមមសិទធិ។ 

LMAP - គេ្រមង្រគប់្រគង និងរដ្ឋបលដីធ្លី 

(LASED)- គេ្រមងែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច 
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ជញ ធរមូល ្ឋ ន (Local Authorities) - ជពកយេ្របើកនុងរបយករណ៍េនះ េដើមបីសំេ េលើេម

ភូមិ េមឃំុ និងម្រន្តីេនថន ក់មូល ្ឋ នេផ ងៗេទៀត។ េគមិនគួរសនមត់ថ បុគគលទំងេនះគឺជ

ម្រន្តីេនថន ក់្រសុក ថន ក់េខត្ត ឬម្រន្តីេផ ងេទៀត ែដលទទួលខុស្រតូវអនុវត្តដំេណើ រករ

សមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ។ េឈម ះ និងមុខតំែណងជក់ ក់ ្រតូវបនលុបេចល េដើមបី

ករពរអត្តសញញ ណរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតេនះ។ 

MLMUPC - ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

NGO – អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  

NSDP - ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ  

្រគួ រ្រកី្រក (Poor families/households) – អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ដូចែដល្រតូវ

បនកំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក (២០១១) សំេ េលើករកំណត់

្រគួ រ្រកី្រក ក្រមិតៃនភព្រកី្រករបស់្រគួ រទំងេនះ និងអ្រ ៃនភព្រកី្រក មតំបន់។ 

េបើ មអនុ្រកឹតយេនះ អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យែផ្អកជចមបង

េលើករសមភ សន៍្របជពលរដ្ឋ ម្រគួ រ (េរៀបចំេ យ្រកសួងែផនករ)។ ក្រមងសំណួរ

មនបញចូ លសូចនករស្តីពីភព្រកី្រកជេ្រចើន ដូចជ ថ នភពលំេន ន ទំហំដីលំេន

ន និងដីេ្របើ្របស់ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមម ្របភពចំណូល សន្តិសុខេសប ង ចំនួន

សមជិក្រគួ រែដលមិន ចរកចំណូលបន េធៀបជមួយនឹងចំនួនសមជិកសរបុកនុងផទះ 

ទំនិញនិងបរកិខ រសំខន់ៗ មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ចំនួនកុមរ យុពី ៦ ដល់ ១១ ឆន ំ ែដល

មិនបនេទេរៀន និងក ្ត ពក់ព័នធេផ ងេទៀតជេ្រចើន។ គួរមនករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះ

េយបល់ជមួយនឹងសមជិកសហគមន៍ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នផងែដរ។ 

្របកស (Prakas) - បញជ រដ្ឋបល ឬ្របកស - ្របកសគឺជេសចក្តីសេ្រមចថន ក់្រកសួង ឬ

អន្តរ្រកសួង ែដលចុះហតថេលខេ យ្រកសួង មួយ។ េបើ ម ននុ្រកមៃន្រកបខណ្ឌ

ចបប់ និងេគលនេយបយរបស់កមពុជ ្របកសេកើតេចញពីចបប់ ឬអនុ្រកឹតយ េហើយ្រតូវ

អនុេ មេទ មចបប់ ឬអនុ្រកឹតយេនះ។  



8 
 

PSIA - ករវភិគផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រក និងសងគមៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចែដល

មនកនុងែផនកររបស់្របេទសកមពុជ។ 

ដីលំេន ន (Residential land) – េបើ មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (២០០៣) អនក

សំុដីសមបទនសងគមកិចច ្រតូវកំណត់ថេតើករេសនើសំុដី េធ្វើេឡើង ស្រមប់េធ្វើជដី                  

លំេន ន ឬស្រមប់បងកបេងកើនផលជលកខណៈ្រគួ រ ឬស្រមប់េគលបំណងទំងពីរ។          

អនុ្រកឹតយេនះកំណត់ថ ្របសិនេបើពំុមនសំណង់លំេន នេលើដីសមបទនសងគមកិចច

ស្រមប់សង់លំេន ន មុខសញញ ទទួលដី្រតូវសង់យ៉ងេ ច ស់ែផនក មួយៃនទី

ជ្រមកអចិៃ្រន្តយ៍មិនឲយហួសពី ៣ ែខ េ្រកយេពលទទួលបនដីរចួ េហើយសមជិក្រគួ រ

មន ក់្រតូវរស់េនជក់ែស្តង និងជអចិៃ្រន្តយ៍េលើដីេនះឲយបនយ៉ងេ ច ស់ ៦ ែខ 

កនុងឆន ំនីមួយៗ”។ េនះគឺជលកខខណ្ឌ មួយ ែដល្រតូវបំេពញឲយបន េដើមបីរក សិទធិេភគៈេលើ 

“ដីលំេន ន” និងេដើមបី ចទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ។ ដីលំេន ន ច្រតូវបនេគឲយ

និយមន័យទូលំទូ យថជកបលដីែដលមន្រគួ រមួយ ឬេ្រចើនរស់េន ឬកបលដីទំេនរ 

ែដល្រតូវបនែបងែចកជតំបន់ ឬែបងែចកស្រមប់េគលបំណងសង់លំេន ន កនុង       

អនុ្រកឹតយ ឬដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ មួយ ដូចមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចចជេដើម។ 

SLC – សមបទនដីសងគមកិចច - េយង មចបប់ភូមិបល (២០០១) សមបទនដីេឆ្លើយតប

េទនឹង្របេយជន៍សងគម អនុញញ តឲយអនកទទួល្របេយជន៍េរៀបចំដី េដើមបីសង់លំេន ន 

និង/ឬ ំដំ ំេលើដី ែដលជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ េដើមបីធនករចិញច ឹមជីវតិ។ 

ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន (Social and Environmental Impact 

Assessments) –ករ យតៃម្លគួរេផ្ត តេលើ និភ័យបងកេឡើងេ យគេ្រមងអភិវឌ ន៍ និង

កំណត់ថេតើេគគួរ្រគប់្រគង និភ័យទំងេនះយ៉ងដូចេម្តច េដើមបីសេ្រមចនូវលទធផលរពឹំង

ទុក េហើយកនុងេពលជមួយគន ចកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនែផនកបរ ិ ថ នឬសងគម។ 

េយង ម្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់របស់កមពុជ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម គឺជ 
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លកខខណ្ឌ ជមុនដ៏សំខន់ និងចំបច់ស្រមប់ផ្តល់សមបទនដី។3 ឧទហរណ៍៖ ម្រ  ៩ ៃន

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចែចងថ េនះគឺជែផនកែដលចំបច់្រតូវែតមនកនុង

ដំេណើ រករេរៀបចំផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច។ 

ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ (State public land) - េយង មចបប់ភូមិបល (២០០១) ដីរដ្ឋែបង

ែចកជពីរ្របេភទ៖ ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េយង មម្រ  ១៥ ៃន

ចបប់ភូមិបល (២០០១) និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋឆន ំ ២០០៥ ដី ធរណៈរបស់

រដ្ឋជដីែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់្របេយជន៍ ធរណៈ េហើយ ប់បញចូ លធនធនធមមជតិ

ននដូចជ ៃ្រពេឈើ ទេន្ល បឹងធមមជតិ ែដនប្រមុងធមមជតិករពរេ យចបប់                   

េបតិកភ័ណ្ឌ បុ ណវទិយ វបបធម៌ និង្របវត្តិ ្រស្ត។ ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋមិន ចលក់ ឬ

េផទរបនេឡើយ េហើយមិន ចជកមមវតថុៃនដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ឬសងគមកិចចេឡើយ។4 

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ (State Private Land) - ្របសិនេបើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋបត់បង់តៃម្លេ្របើ

្របស់ស្រមប់្របេយជន៍ ធរណៈ ចក្ល យជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ែដល ចេ្របើ

ស្រមប់េគលបំណងេផ ងេទៀត ដូចជ ស្រមប់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទន

ដីសងគមកិចចជេដើម េហើយ ចជួលរយៈេពលែវងផងែដរ។ េយង មម្រ  ១៦ ៃនចបប់

ភូមិបល ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ចក្ល យជដីឯកជនរបស់រដ្ឋបនែត មរយៈករេធ្វើ           

អនុបេយគផ្លូវករ ្រសប មចបប់ស្តីពីករេផទរ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ជ្រទពយ

សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបុ៉េ ្ណ ះ។5 

អនុ្រកឹតយ (Sub Decree) - អនុ្រកឹតយ ្រតូវបនេ្របើេដើមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ពីបញញត្តិកនុងចបប់

ែដលកំពុងចូលជធរមន និង ចកំណត់ពីមុខងរ និងភរកិចចរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ ែតង ំងម

្រន្តីរ ្ឋ ភិបលជន់ខពស់ ឬេធ្វើអនុបេយគដីជេដើម។ ករ្រពងអនុ្រកឹតយេធ្វើេឡើង ម្រកសួង

                                                            
3ករវភិគែផ្អកេលើសិទធិមនុស អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេគលេ ដៃទេទៀតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/21/63/Add.1. 2012. 
4 ដូចគន នឹង្របភពខងេលើ 
5ដូចគន នឹង្របភពខងេលើ 
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ពក់ព័នធ និងអនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ អនុ្រកឹតយក៏គួរទទួលបនករឯកភពពីនយករដ្ឋ

ម្រន្តីផងែដរ។ 

សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី (Tenure Security) – ករកន់កប់ដីធ្លី គឺជទំនក់ទំនងរ ង

មនុស  កនុងនមជបុគគល ឬ្រកុម ពក់ព័នធជមួយនឹងដីធ្លី មិនថកំណត់េ យចបប់ ឬេ យ

្របៃពណីេនះេទ។ សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី គឺជភព្របកដ្របជៃនសិទធិេលើដីរបស់

បុគគល មន ក់ ែដលនឹង្រតូវបនអនកេផ ងេទៀតទទួល គ ល់ និង្រតូវបនករពរ កនុង

ករណីជួបនឹងបញ្ហ ្របឈម មួយ។ បុគគលែដលមិនមនសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី 

្របឈមនឹង និភ័យៃនករគំ មកំែហងចំេពះសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ពួកេគ  ពីករទមទរ

្របែជងយកដីេនះ េហើយ ចនឹងបត់បង់ដីធ្លី េ យ រែតករបេណ្ត ញេចញ។6 

UNICEF - មូលនិធិសហ្របជជតិេដើមបីកុមរ 

WHO - អងគករសុខភពពិភពេ កៃនសហ្របជជតិ 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 ករកន់កប់ដីធ្លី និងករអភិវឌ ជនបទ។ ករសិក ពីករកន់កប់ដីធ្លី អងគករ FAO។ ឆន ំ ២០០២។  
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ទិដ្ឋភពទូេទៃន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយតុ្តិជំុវិញសមបទនដីសងគមកិចច 
 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (១៩៩៣) ធនសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិឯកជន 

េ យ ប់បញចូ លករផ្តល់កមមសិទធិេពញេលញេលើដី/្រទពយសមបត្តិដល់ពលរដ្ឋែខមរ។ ចបប់

ភូមិបលកមពុជ (២០០១) ជចបប់ែដលែចង និង្រគប់្រគងេលើដំេណើ រកររដ្ឋបល និង

្រគប់្រគងដីធ្លី។ ចបប់ភូមិបលែចងថ សមបទនដី ច្រតូវបនផ្តល់ េដើមបី្របេយជន៍សងគម

កិចច ែដលជយន្តករចបប់ អនុញញ តឲយមនករេផទរដីឯកជនរបស់រដ្ឋដល់បុគគលឯកជន ឬ

្រកុម េដើមបីបេ្រមើ្របេយជន៍សងគម ស្រមប់សង់លំេន ន និងបងកបេងកើនផលជលកខណៈ

្រគួ រ។ សមបទនដីេឆ្លើយតបេទនឹង្របេយជន៍សងគមអនុញញ តឲយអនកទទួល្របេយជន៍
េរៀបចំដី េដើមបីសង់លំេន ន ឬ/និង ំដំ ំេលើដី ែដលជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ េដើមបីធន

ករចិញច ឹមជីវតិ។ 7 

រ ្ឋ ភិបលបនេបះជំ នេទមុខដ៏សំខន់មួយ កនុងករេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ ៃន

អនកគម នដីធ្លី និងបញ្ហ ភព្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ កនុង្របេទសកមពុជ មរយៈបទបបញញត្តិ

ទំងេនះ កនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ និង មរយៈករអនុម័តេលើអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនេចញកនុងែខមីន ឆន ំ២០០៣។ អនុ្រកឹតយេនះ ក់េចញនូវមូល ្ឋ ន 

ស្រមប់ែបងែចកដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ដល់្រគួ រគម នដី និង្រគួ រខ្វះខតដី និង្រកុមេផ ង

េទៀត។ ម្រ  ២ ៃនអនុ្រកឹតយេនះគូសបញជ ក់ថ  សមបទនដីសងគមកិចច គឺជយន្តករេផទរដី

ឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមប់្របេយជន៍សងគមកិចចដល់ជន្រកី្រកែដលខ្វះខតដី ស្រមប់សង់

លំេន ន និង/ឬេធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ។ 

េយង មអនុ្រកឹតយេនះ សមបទនដីសងគមកិចច ចេ្របើស្រមប់ផ្តល់ដីឯកជនរបស់

រដ្ឋដល់អតីតយុទធជន ផ្តល់ដីស្រមប់្រគួ រែដលបត់បង់ទីលំេនេ យ រេ្រគះ      

មហន្ត យធមមជតិ ឬគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ ឬស្រមួលដល់ករអភិវឌ

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច មរយៈករផ្តល់ដីដល់កមមករ។8 ផទុយេទវញិ ករផ្តល់សមបទនដី

                                                            
7 ចបប់ភូមិបល ២០០១ ម្រ  ៤៩។ 
8 អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ម្រ  ៣។ 
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េសដ្ឋកិចចេធ្វើេឡើងស្រមប់កប់ឆក រដី េដើមបីអភិវឌ កសិឧស ហកមម។ អនុ្រកឹតយេនះ ក់

េចញនូវលកខខណ្ឌ  ស្រមប់េរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ករបេងកើតនិងករអភិវឌ  

េហើយ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនំស្រមប់អនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច 

(២០០៣) 9 ែចងលំអិតពីជំ នែដលចំបច់ ស្រមប់អនុវត្ត។ អនុ្រកឹតយេលខ ១១៨ ស្តីពី

ករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ (២០០៥) ែចងពីករចុះបញជ ី ្របេភទ និងអនុបេយគដី ធរណៈរបស់

រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ កំណត់ថ៖ អនុ្រកឹតយេ យែឡកស្រមប់សមបទនដី 

សងគមកិចចនីមួយៗ្រតូវែតបនេចញេនមុនករចូលកន់កប់ ឬ ំដុះេលើដីេនះ។ សមបទន

ដីេនះ្រតូវែតចុះបញជ ីេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េដើមបីកំណត់ជដី

សមបទនសងគមកិចចបន។10 ចបប់ភូមិបល និងអនុ្រកឹតយេនះែចងថ សមបទនដីសងគមកិចច 

ចផ្តល់បនែតេលើ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបុ៉េ ្ណ ះ និងបនែចងផងែដរថ ករកន់

កប់ដីរដ្ឋជក់ែស្តងមិន ចនំឲយមនករផ្តល់ដីសមបទនបនេឡើយ។11 ករទទួលខុស

្រតូវេលើករអនុវត្ត ្រតូវបនែចករែំលករ ងអគគេលខធិករ ្ឋ នសមបទនដីសងគមកិចចៃន

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមម ធិករជតិ

អភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ៃន្រកសួងម ៃផទ។ 

េយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច សមបទនដីសងគមកិចច ចជកមមវធីិ

េនថន ក់មូល ្ឋ ន ឬកមមវធីិថន ក់ជតិ។ ្របជពលរដ្ឋមន ក់ ឬេ្រចើននក់ ឬអងគករមួយ ឬេ្រចើន 

ែដលេធ្វើករងរជមួយ ឬតំ ងឲយ្របជពលរដ្ឋកនុងឃំុ មួយ ចផ្តួចេផ្តើមកមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចេនមូល ្ឋ ន មរយៈ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ៃនឃំុសងក ត់ ែដលដី 

សមបទនសងគមកិចចេនះឋិតេន។ េ យែឡក កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ ច

្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើងេ យ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធមួយ ឬេ្រចើន កនុងករណីដូចតេទ i) 

                                                            
9 ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច េលខ ២០០ ចុះៃថងទី ១៩ ែខ វចិឆិក 
ឆន ំ ២០០៣។ 
10 ចបប់ភូមិបល ២០០១ ម្រ  ៥៣។ 
11 អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ជំពូកទី ២ និងទី ៣។ 
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កែន្លងែដលមនកមមវធីិអភិវឌ ន៍ដីេនតំបន់ ច់្រសយល ែដលពំុទន់មន្របជជនមូល

្ឋ ន្រគប់្រគន់េដើមបីអភិវឌ ដីេនះ ii) កែន្លងែដលមនកមមវធីិ ំងទីលំេនថមីស្រមប់្រគួ រ

េ្រចើន ដូចជ អនក ំងទីលំេន មសំណង់បេ ្ត ះ សនន មទី្របជំុជន  ឬ្រគួ រែដល

្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង iii) កែន្លងែដលមនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ចផ រភជ ប់េទនឹង

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េដើមបីអភិវឌ កសិឧស ហកមម ឬ iv) កែន្លងែដលមនកមមវធីិអភិវឌ ន៍

ថមី ឬមនកមមវធីិអភិវឌ ន៍្រ ប់។ 

គណៈកមម ធិករេ្របើ្របស់និងែបងែចកដីថន ក់េខត្ត/្រកុង ចផ្តល់ករសេ្រមចយល់

្រពមេលើែផនករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន ្របសិនេបើែផនករសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ្រតឹម្រតូវ មលកខណៈវនិិចឆ័យែដលបនកំណត់េ យអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដី 

សងគមកិចច និង្របសិនេបើេគសេ្រមចថ ដីេនះជដីឯកជនរបស់រដ្ឋែដលេនទំេនរ េហើយ

សម្រសបស្រមប់ែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ គណៈកមម ធិករេ្របើ្របស់ និងែបងែចក

ដីថន ក់េខត្ត/្រកុង ្រតូវជូនដំណឹងដល់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិអំពី

ែផនករនីមួយៗ ែដលបនសេ្រមចយល់្រពម។ គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់

ជតិ ចពិនិតយែកស្រមួលែផនករ ឬលុបេចលេសចក្តីសេ្រមចយល់្រពម ្របសិនេបើ (ក) 

ែផនករសមបទនដីសងគមកិចចេនះមិន្រសបនឹង ទិភពៃនករេ្របើ្របស់ដីថន ក់ជតិ មន

កំហុសបេចចកេទស ឬរេំ ភបទបបញញត្តិទំង យៃនអនុ្រកឹតយេនះ ឬចបប់េផ ងេទៀត ឬ 

(ខ) ្របសិនេបើែផនករេនះមិន្រសបនឹងលកខខណ្ឌ ចំបច់ ៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច

ថន ក់ជតិ។12 

គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ ែដលមន្រកសួងេរៀបចំែដនដី       

នគរបូនីយកមម និងសំណង់ជ្របធន ចផ្តល់ករយល់្រពមេលើែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចចថន ក់ជតិែដលបនេសនើេឡើងឬពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 

េទ មករចំបច់។ ្រកសួងេនះក៏ ចពិនិតយែកស្រមួលែផនករេនះផងែដរ។ កមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ ែដលបនទទួលករសេ្រមចយល់្រពមរចួេហើយ ្រតូវអនុវត្ត

                                                            
12អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ម្រ  ៥ និង ៦។ 



14 
 

េ យ្រកសួង ថ ប័ន មករកំណត់កនុងែផនករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ េ យ

មនករស្រមបស្រមួលជមួយគណៈកមម ធិករេ្របើ្របស់ និងែបងែចកដីថន ក់េខត្ត្រកុង 

្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងតំបន់ពក់ព័នធ េលើកែលងែតកមមវធីិសមបទន

ដីសងគមកិចចថន ក់ជតិែចងេផ ងពីេនះ។13 

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចកំណត់ពីទំហំអតិបរមៃនដីសមបទនែដលផ្តល់

ស្រមប់េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ មនទំហំធំបំផុត ២ ហិក  បុ៉ែន្ត ចដំេឡើងរហូត

ដល់ ៥ ហិក  “ ្រស័យ មលកខណៈដី សក្ត នុពលដី ឬ្របេភទដំ ំ និងកម្ល ំងពលកមម

របស់្រគួ រអនកសំុដី”។14 អនុ្រកឹតយេនះក៏បនែចងផងែដរថ អនកទទួលដី្រតូវបំេពញេទ

មលកខណៈវនិិចឆ័យែផនកហិរញញវតថុែដលកំណត់កនុង្របកសរបស់្រកសួងសងគមកិចច ករងរ 

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ។ េគលករណ៍ែណនំស្តីពីចំណូល្រតូវគិតគូរ

ពីទំហំ្រគួ រ យុ និងសុខភពរបស់សមជិក្រគួ រ។  

កនុងឆន ំ ២០០៥ េ យមនករគំ្រទពីៃដគូអភិវឌ ន៍ ្រកសួងែផនករបនេរៀបចំនូវ

ក្រមងសំណួរ និងនីតិវធីិស្តង់ េដើមបីេធ្វើអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ។ 

ករេ្រជើសេរ ើស្រគួ រទទួលបនសមបទនដីសងគមកិចច ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេ្របើ្របស់

យន្តករែដលមនតម្ល ភព និងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសេ យមនករចូលរមួែដលមន

បញចូ ល “្របព័នធអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក” និងកមមសិទធិដីបចចុបបននរបស់្រគួ រទំង

េនះ។15 ្របព័នធអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តជផ្លូវករ មរយៈ  

អនុ្រកឹតយេលខ ២៩១ ស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកែដលបនេចញេ យ្រកសួង

ែផនករ កនុងឆន ំ ២០១១។ អនុ្រកឹតយេនះ ក់េចញនូវនីតិវធីិ និងែចងពីរេបៀបករេធ្វើ             

                                                            
13អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ម្រ  ៧ និង ៨។ 
14អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ម្រ  ១៧។ 
15 េមេរៀនែដលទទួលបន បទពិេ ធន៍ៃនករអនុវត្តសមបទនដីសងគមកិចច កនុង្របេទសកមពុជ េ យ Iris Richter ែខ   
មក  ឆន ំ ២០១៦។ 
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អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក និងរេបៀបេ្របើ្របស់ទិននន័យ្រគួ រ្រកី្រក។16 ម្រ ១៧ 

ែចងថ ថ ប័ន/្រកសួងរ ្ឋ ភិបលែដលពក់ព័នធ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសហគមន៍        

មូល ្ឋ ន ែដលមនបំណងផ្តល់េស  ឬជំនួយេទដល់្រគួ រ្រកី្រក ឬបុគគល្រកី្រក ប់ទំង

កិចចអន្ត គមន៍សេ្រងគ ះបនទ ន់សម្រសប មួយ ្រតូវែតេ្របើ្របស់ជបឋមនូវទិននន័យ 

្រគួ រ្រកី្រកថន ក់ជតិែដលមនសុពលភពេនះ។ េបើេទះបីជអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដី

សងគមកិចចពំុបនែចងចបស់ថ ្រតូវែតេ្របើ្របស់្របព័នធអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក េដើមបី

កំណត់មុខសញញ ទទួលសមបទនដីសងគមកិចចក៏េ យ (អនុ្រកឹតយេនះ្រតូវបនេចញកនុងឆន ំ 

២០០៣ មុនេពលមនគេ្រមងអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក) ្របព័នធេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់

ជបន្តបនទ ប់ ជមេធយបយចមបងស្រមប់កំណត់រក្រគួ រ្រកី្រក េ យេ្របើ្របស់ដំេណើ រ

ករែដលមនករចូលរមួ និងតម្ល ភព េហើយចប់ ំងពីេពលេនះមកដល់បចចុបបនន              

រ ្ឋ ភិបលបន្របកសថ អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក គឺជវធីិ ្រស្តកំណត់មុខសញញ

ជចមបង ែដល្រតូវេ្របើ្របស់កនុងកមមវធីិគំពរសងគម។17 ដូេចនះ ជសមសភពមួយ

សំខន់ៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ 

 

 

 

 

 

                                                            
16 អនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកេលខ ២៩១ អន្រក.បក ទទួលបនករយល់្រពមពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុង

សម័យ្របជំុេពញអងគ កលពីៃថងទី ៩ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១១។ 
17 សូមេមើលយុទធ ្រស្តជតិគំពរសងគម ២០១១-២០១៥ អនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី កលពីៃថងទី ១៨ ែខ មីន ឆន ំ 
២០១១។ យុទធ ្រស្តជតិគំពរសងគមែចងថ “ ជរ ្ឋ ភិបលមនបំណងយកអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកមកេ្របើ
្របស់ជវធីិ ្រស្តកំណត់មុខសញញ អនកទទួលផលជចមបង កនុង្រគប់កមមវធីិគំពរសងគមទំងអស់ េហើយកនុងេពលជមួយ
គន  េនេបើកចំហឲយមនករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តបំេពញបែនថម កនុងករណីែដលមនេហតុផល 
សម្រសប។” 
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េហតុផលែដលនឲំយករយិលយ័ឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសទិធិមនុស  
(OHCHR) េធ្វើករសកិ យតៃម្លេនះ  
 

ករែបងែចកដីរដ្ឋដ៏គំហុក កនុងអំឡុងេពលៃនករេបើកចំហរេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី

របស់្របេទសកមពុជ ជលទធផលមនេសចក្តី យករណ៍ថមន្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង

ងយរងេ្រគះជេ្រចើន្រគួ រ្រតូវបនផត់េចញពីដំេណើ រករៃនករែបងែចកដីធ្លី។18 ខណៈ

ែដលដី ប់ នហិក ្រតូវបនេផទរេទឲយវនិិេយគិនែដលមន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភមួយ

្រកុមតូច មរយៈកមមវធីិសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីជ្រមុញេលប ន 

ៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកនុងអំឡុងេពល ២៥ឆន ំចុងេ្រកយេនះ ករែបងែចកដីរដ្ឋេ យ្រសប

ចបប់ដល់្រគួ រែដលគម នដីនិង្រគួ រ្រកី្រកេនមិនទន់សេ្រមចបន មេគលេ េន

េឡើយ។19 

ករវភិគផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រក និងសងគម (PSIA) ្រតូវបនផលិតេឡើងកនុងឆន ំ

២០០៣-២០០៤ ស្រមប់ែផនករកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចរបស់កមពុជ េហើយ្រតូវបន

េធ្វើេឡើងជែផនកមួយៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើមរមួគន រ ងធនគរពិភពេ ក អងគករ Oxfam GB 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងកមមវធីិ GTZ-LMAP20។ ទិននន័យករ

                                                            
18 ករវភិគែផ្អកេលើសិទធិមនុស អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេគលេ ដៃទេទៀតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/21/63/Add.1. 2012. 
19 Muller, Franz-Volker ករែបងែចកដីធ្លីេនថន ក់ឃំុ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេនកមពុជ។ ភពេជគជ័យ និងបទ
ពិេ ធន៍ែដលេរៀន សូ្រតបនពីគេ្រមងៈ ករែបងែចកដីធ្លីស្រមប់ករអភិវឌ សងគម និងេសដ្ឋកិចច។ ឯក របង្ហ ញេន
ឯសននិសីទ្របចំឆន ំរបស់ ធនគរពិភពេ ក ស្តីពីដីធ្លី និងភព្រកី្រក ឆន ំ២០១២ ទំព័រ ៤។  
20 ករវភិគផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រក និងសងគម (PSIA) េលើែផនករកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចេន្ល ះពីែខ ឧសភ 

ឆន ំ ២០០៣ និងែខ ឧសភ ឆន ំ ២០០៤។ េនះ គឺជករវភិគែដលេធ្វើេឡើងរមួគន រ ង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ GTZ, 
Oxfam GB, វទិយ ថ នកសិពណិជជកមមកមពុជ (ABiC) និងធនគរពិភពេ ក។ សូមេមើលផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រកី និងសងគមែដល

ចេកើតមនេឡើងពីកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនេសនើេឡើង។ បទបង្ហ ញ និងករពិភក ពីលទធផល និងអនុ សន៍ ែដល
បនពីករវភិគ PSIA។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី   នគរបូនីយកមម និងសំណង អគគេលខធិករ ្ឋ នសមបទនដីសងគមកិចច GTZ-LMAP 
គេ្រមង្រគប់្រគង និងរដ្ឋបលដីធ្លី    អងគករ Oxfam GB ធនគរពិភពេ ក EASRD ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០០៤។ ករវភិគផលប៉ះពល់េលើ
ភព្រកី្រក និងសងគម បនឲយនិយមន័យ “ភពគម នដី” គឺករគម នកមមសិទធិេលើដីកសិកមម និងករគម នមេធយបយ េដើមបីទិញ ។ ភពខ្វះដី 

្រតូវបនេគឲយនិយមន័យថ គឺករគម នដី្រគប់្រគន់េដើមបីផគត់ផគង់ដល់្រគួ រ (្របែហលមួយភគ្របំមួយៃនមួយហិក ស្រមប់
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អេងកតអំពីភពគម នដី និងភពខ្វះខតដីេនកមពុជ បនបង្ហ ញេនេពលេនះ បញជ ក់ថ 

មន្រគួ រ ១២% ៃន្រគួ រែខមរ គម នដី  ្រគួ រែដលមន្រស្តីជេម្រគួ រ ១៩% ជ

្រគួ រគម នដី េហើយមន្រគួ រ ៥% បែនថមេទៀត ្រតូវបនចត់ទុកថជ្រគួ រែដលខ្វះ

ខតដី។ អ្រ អនកគម នដី្រតូវបនរកេឃើញថ មនករែ្រប្របួលខពស់ពីឃំុមួយ េទឃំុមួយ

េទៀត។ កនុងចំេ មអនកែដលគម នដីសរបុ មន ៨០% ែដលមិនធ្ល ប់មនដីជកមមសិទធិផទ ល់

ខ្លួនទល់ែតេ ះកនុងសហគមន៍ែដលពួកេគកំពុងរស់េនបចចុបបនន ខណៈេពលែដលេន

សល់ ២០% េទៀត បនបត់បង់កមមសិទធិរបស់ខ្លួន។21 មូលេហតុ ែដល្រតូវបនេលើកេឡើង 

ញឹកញប់ជងេគថនំឲយ្រគួ របត់បង់ដី គឺចំ យពក់ព័នធនឹងករែថទំសុខភព។22 

ករវភិគេនះក៏ែចងផងែដរថ  ករទទួលបនដី ្រតូវបន េគពិចរ  គឺជសំ ញ់សុវតថិ

ភពសងគមែដលសំខន់បំផុតជងេគែតមួយគត់ េនតំបន់ជនបទ។ ករ្រ វ្រជវ និងករ

វភិគេនះ បនផ្តល់នូវភស្តុ ងជមូល ្ឋ ន និងបរបិទ ស្រមប់អនុវត្តកមមវធីិសមបទនដី 

សងគមកិចច ែដលេទើបនឹងបេងកើតថមី។ 

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចបេងកើតេ្រកយមកេទៀត មនេគលបំណងបេងកើតនូវគំរូ

ែដលចំ យអស់តិច មន្របសិទធភព និងយកេទអនុវត្តេនកែន្លងេផ ងេទៀតបន 

ស្រមប់េធ្វើករែបងែចកដីរដ្ឋដល់្រគួ រ្រកី្រកទូទំង្របេទស មរយៈសមបទនដី។ កនុង

ន័យេនះ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច គឺជករខិតខំ្របឹងែ្របងគួរឲយេកតសរេសើររបស់ ជ

រ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមបីេរៀបចំនូវកមមវធីិមួយ ស្រមប់

េលើកកមពស់ជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋេនជនបទ និងធនឲយមនករបំេពញលកខខណ្ឌ

                                                            

សមជិក្រគួ រមន ក់ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ េហើយបនទ ប់មកែកស្រមួលេទ មគុណភពដីកសិកមម មភូមិនិមួយៗ កនុង
ករគណនេ្រកយមកេទៀត)។ 
21ខណៈេពលែដលរបយករណ៍េផ ងេទៀតផ្តល់សថិតិខុសៗគន អំពីភពគម នដី ទិននន័យេនះ្រតូវបនរកេឃើញថមន 
សងគតិភពជមួយនឹងព័ត៌មនែដលមនកនុង្របព័នធទិននន័យធំៗ និងគេ្រមង្រ វ្រជវេផ ងេទៀត។ 
22 ករវភិគផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រក និងសងគម ។ សូមេមើល ផលប៉ះពល់េលើភព្រកី្រកី និងសងគមែដល ចេកើតមន
េឡើងពីកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនេសនើេឡើង។ បទបង្ហ ញ និងករពិភក ពីលទធផល និងអនុ សន៍ ែដល
បនពីករវភិគ PSIA។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង អគគេលខធិករ ្ឋ នសមបទនដីសងគមកិចច GTZ-
LMAP គេ្រមង្រគប់្រគង និងរដ្ឋបលដីធ្លី អងគករ Oxfam GB ធនគរពិភពេ ក EASRD ែខឧសភ ឆន ំ ២០០៤។  
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ចំបច់ ស្រមប់ករមនក្រមិតជីវភពរស់េនសមរមយ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកខ ត់ និង

ងយរងេ្រគះជងេគកនុង្របេទសេនះ។ ្រកុមមុខសញញ  មនដូចជ ្រគួ រែដលមន

ជំនញកសិកមមតិចតួច ឬគម នជំនញកសិកមមេ ះ ្រគួ រែដលជប់បំណុលធងន់ធងរ 

្រគួ រែដលមនក្រមិតវបបធម៌ទប និងមនសុខភពមិនល្អ ដូេចនះករអនុវត្តកមមវធីិេនះ

កន្លងមកជួប្របទះនឹងករលំបក េហើយេនបន្តជួបករលំបករហូតដល់បចចុបបននេនះ។ 

កលពីឆន ំ ២០១២ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ បនបញជ ក់ថ 

ដីសរបុែដលែបងែចកដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ម្រគប់របូភពទំងអស់ គឺ ១៩៤.៨២០     

ហិក  ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ៣០.៥៨៨ ្រគួ រ និងមនករផ្តល់ផទះចំនួន ៣.៩៦៥ ខនង។23 

កនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ២០១៤-២០១៨ រ ្ឋ ភិបលបន្របកសថ 

រ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់ដីដល់្របជពលរដ្ឋ (“្រកី្រក”) ្របមណជ ១៥.០០០ ្រគួ រ ្របកប

េ យេជគជ័យ កនុងទ្រមង់ជ “ករេធ្វើ្របទនកមមដី” គិត្រតឹមចុងឆន ំ ២០១៣ មរយៈកមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចែដលអនុវត្តទូទំង្របេទស។  េ្រកមគេ្រមងែបងែចកដីេដើមបីសងគម

កិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច (LASED) ជគេ្រមង កលបង អនុវត្តេ យសហករជមួយ

នឹងៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ និងអន្តរជតិ ក៏មនករែបងែចកដី

ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងគម នដី ៥.០០០ ្រគួ របែនថមេទៀតផងែដរ។ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ       

កមមវធីិរដ្ឋបល ្រគប់្រគង និងែបងែចកដី របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង

សំណង់ រ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តកមមវធីិ LASED កលបង ជមួយនឹងករគំ្រទបេចចកេទស

ពី GIZ និងករឧបតថមភហិរញញវតថុពីធនគពិភពេ ក។ “េគលបំណងអភិវឌ ន៍” មួយរបស់

កមមវធីិLASED គឺែកលំអដំេណើ រករកំណត់អត្តសញញ ណដីរដ្ឋ ែដល្រតូវេផទរេទ្រគួ រ្រកី្រក 

ែដលបំេពញបន មលកខណៈវនិិចឆ័យ។ ករ កលបងកមមវធីិ LASED បនបញច ប់កលពី

ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ ដូេចនះ េបើ ម្រទឹស្តី ដំេណើ រករែដល្រតូវបនែកលំអទំងេនះគួរែត្រតូវបន

អនុវត្តេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ែដលមិនសថិតេ្រកមកមមវធីិ LASED ្របសិនេបើ

                                                            
23  ករវភិគែផ្អកេលើសិទធិមនុស អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេគលេ ដៃទេទៀតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/21/63/Add.1. 2012. 
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សមសភគមួយេនះៃនគេ្រមង LASED បនទទួលេជគជ័យ។ ជំ នទី២ ៃនគេ្រមង 

េឈម ះថ LASED II ្រតូវបនអនុម័តកនុងឆន ំ២០១៦ េហើយនឹងបន្តរហូតដល់២០២១។24 

េ្រកពីករ្រ វ្រជវ យតៃម្លេលើភពេជគជ័យៃនគេ្រមង LASED េ្រកម         

ហិរញញបបទនរបស់ធនគរពិភពេ ក មនព័ត៌មនស្តួចេស្តើងបំផុតែដលេរៀប ប់លំអិត

អំពីអ្វីែដលជផលប៉ះពល់ជក់ ក់ៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនទូទំង្របេទស

របស់រ ្ឋ ភិបល មិនថេទេលើអនកទទួលផល ឬក៏េទេលើសហគមន៍មូល ្ឋ នបនរងផល

ប៉ះពល់ពីកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចទំងេនះេទ។ ករ យតៃម្លបឋមេលើព័ត៌មន ែដល

ចរកបនជ ធរណៈ បនបង្ហ ញថ មនករសិក តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដល យករណ៍

ពីដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករអនុវត្តកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ ឥឡូវេនះ រ ្ឋ ភិបល

កំពុងព្រងីក និងអភិវឌ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត។ ែផនករ      

យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ េលើកេឡើងថ រ ្ឋ ភិបលនឹង “បន្តអនុវត្តកន់ែត

សកមម និងសីុជេ្រមែថមេទៀតនូវកំែណទ្រមង់ដីធ្លី េ យេផ្ត តេលើករព្រងឹងករ្រគប់្រគង 

ករេរៀបចំ ករេ្របើ្របស់ និងករែបងែចកដីធ្លី េដើមបីរមួចំែណកេធ្វើឲយសេ្រមចេគលេ ជតិ 

កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក ករធនសន្តិសុខេសប ង ករករពរបរ ិ ថ ន និងធនធន   

ធមមជតិ និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម កនុង្រកបខ័ណ្ឌ េសដ្ឋកិចចទីផ រ។” េនះរមួមន “ករ

បន្តែបងែចក និងេ្របើ្របស់ដីរដ្ឋ ជពិេសស ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដល្រតូវបនដកហូតមក

វញិ និងៃផទដី ែដល្រតូវបនេបសសំ តមីននិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម េដើមបីបេ្រមើ

្របេយជន៍ៃនករអភិវឌ ្របកបេ យតម្ល ភពនិងសមធម៌ េឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករ

របស់្របជជន្រកី្រក េយធិនពិករ ្រគួ រេយធិនពលីនិងមរណៈ និងអតីតកងកម្ល ំង

្រប ប់ វធុែដលគម ន ឬខ្វះដីពិត្របកដ មរយៈករអនុវត្តកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច 

និងករេធ្វើ្របទនកមម។” 25 ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ បនកំណត់ 

                                                            
24 គេ្រមងែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច ជំ នII។ សូមេមើល 
http://projects.worldbank.org/P150631/?lang=en&tab=overview 
25 ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ២០១៤-២០១៨ េដើមបីកំេណើ ន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព េឆព ះេទ
្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ឆន ំ ២០១៤។ 
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េគលេ កនុងករផ្តល់ដល់ “្របជជន្រកី្រក ៤៣.០០០ ្រគួ រ” ទទួលបនដី មរយៈ

សមបទនដីសងគមកិចច ្រតឹមឆន ំ ២០១៨ ែដលបនឯកភព ក់កនុងសូចនករសនូលៃនករ     

ពិនិតយ ម នអំពីសមបទនដីសងគមកិចច ស្រមប់ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 

២០១៤-២០១៨។26 

បុ៉ែន្ត េបើ មករេលើកេឡើងរបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស

កនុង្របេទសកមពុជ ករផ្តល់ និងករ្រគប់្រគងសមបទនដី កនុង្របេទសកមពុជ េនខ្វះ          

តម្ល ភព និងខ្វះភពអនុេ ម ម មចបប់ែដលមនជធរមន។27 អងគករ GIZ ក៏បន      

យករណ៍ផងែដរថ ករអនុវត្ត និងករព្រងឹងករអនុវត្តនីតិរដ្ឋ កនុងករែបងែចកសមបទន

ដីសងគមកិចច ជួប្របទះនឹងបញ្ហ  េ យ រែតមនករណីទ្រនទ ន និងដេណ្តើ មយកដី ពី

សំ ក់បុគគល និង ថ ប័នរដ្ឋ។28 

ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) េនកមពុជ បនទទួល

ពកយបណ្តឹ ងជេ្រចើន និងករអំពវនវសំុជំនួយពី្រគួ រែដលរស់េនតំបន់សមបទនដី 

សងគមកិចច ក៏ដូចជពីអនកែដលអះ ងថ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពីតំបន់សមបទនដី

សងគមកិចចែដលបេងកើតថមី។ េ យ រែតបញ្ហ  ែដល យករណ៍េ យ្រកុមសងគមសីុវលិ 

និងកររកេឃើញេ យ OHCHR អំឡុងេពលចុះដល់ទី ំងជក់ែស្តង និងជករេឆ្លើយតប

ចំេពះបណ្តឹ ងែដល OHCHR បនទទួលេ យផទ ល់េនះ េទើបOHCHR បនេរៀបចំឲយមន

ករ្រ វ្រជវទូលំទូ យមួយ េដើមបី យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ែដលសមបទនដីសងគមកិចច

មនេលើជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនជនបទ។ 

                                                            
26 ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) ២០១៤-២០១៨ េដើមបីកំេណើ ន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព េឆព ះេទ
្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ឆន ំ ២០១៤ ទំព័រ ២២៨ ជភ អង់េគ្លស។ 
27 ករវភិគែផ្អកេលើសិទធិមនុស អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេគលេ ដៃទេទៀតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/21/63/Add.1. 2012. 
28 Muller, Franz-Volker ករែបងែចកដីធ្លីេនថន ក់ឃំុ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេនកមពុជ។ ភពេជគជ័យ និងបទ
ពិេ ធន៍ែដល េរៀនសូ្រតបនពីគេ្រមងៈ ករែបងែចកដីធ្លីស្រមប់ករអភិវឌ សងគម និងេសដ្ឋកិចច។ ឯក របង្ហ ញេន
ឯសននិសិទ្របចំឆន ំរបស់ ធនគរពិភពេ ក ស្តីពីដីធ្លី និងភព្រកី្រក ឆន ំ២០១២ ទំព័រ៥។ 
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OHCHR បន យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីសងគមកិចចចំនួន ៦ ទី ំង កនុង

េខត្តចំនួន ៦ (តបូងឃមុំ កំពង់សពឺ បត់ដំបង កំពង់ធំ មណ្ឌ លគិរ ីនិងកំពត) ។ ករសិក េនះ

េផ្ត តជចមបងេលើអនកទទួលផលែដលទទួលបនដីកនុងតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចទំង៦។ 

ករអេងកត និងករពិេ្រគះេយបល់ក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹង្រកុមែដលរស់េនជំុវញិ     

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលផង

ែដរ។ េគលបំណងចមបងៃនករ្រ វ្រជវេនះ គឺេដើមបី យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ ែដល

សមបទនដីសងគមកិចចមនេលើជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនជនបទ កនុង្របេទស   

កមពុជ ប់បញចូ លទំងអនកទទួលផល និង្រគួ រេផ ងេទៀត ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់

េ យ រកមមវធីិសមបទនេនះផងែដរ។ 

ករអេងកតេនះេធ្វើករ យតៃម្លេលើក្រមិតតម្ល ភព កនុងដំេណើ រករៃនករកំណត់ ករ

ែបងែចក និងករផ្តល់ដី េពលគឺ ថេតើ ករផ្តល់ដីេធ្វើេឡើងេ យសមធម៌ែដរឬេទ និងថេតើ

ដំេណើ រករទំងេនះផ្តល់នូវលទធផលអ្វីខ្លះ។ ករវភិគេនះ មនេគលបំណងផ្តល់ឲយអនក

ក់ែតងេគលនេយបយ អនកផ្តល់េស  និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀតនូវគំនិតកន់ែតសីុ

ជេ្រមអំពីទស នៈយល់េឃើញ និងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍មូល ្ឋ នទំង

មូល។ ព័ត៌មនេនះគួរេ្របើជជំនួយ ម រតី ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករ និងករសេ្រមចចិត្តន

េពលអនគតអំពីករែបងែចកធនធន ក៏ដូចជករផ្តួចេផ្តើមឲយមនអន្ត គមន៍ េនកែន្លង

ែដលបញ្ហ េលចេចញមកបនទ ន់បំផុត ែដលទមទរឲយមនករយកចិត្តទុក ក់។ 

េគលបំណងមួយេទៀតៃនករ្រ វ្រជវេនះ គឺេដើមបី យតៃម្លេលើក្រមិតែដលកមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ជនរងេ្រគះ

េ យ រករបេណ្ត ញេចញ ទប់ទល់ជមួយនឹងករេធ្វើឯកជនភវបូនីយកមម និងករេធ្វើ 

អនុបេយគដីែដលធ្ល ប់ែតកន់កប់កន្លងមកេ យ្រគួ រ ឬកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន

ដំេណើ រករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលេរៀបចំមិនបនល្អ ែដលពំុបនេផ្ត តករយកចិត្ត

ទុក ក់្រគប់្រគន់េលើសិទធិជកមមសិទធិ និងសិទធិេភគៈ របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ខណៈ

េពលែដលមូលេហតុ ែដលនំឲយមនករបេងកើតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េផ្ត តជំុវញិករ
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កត់បនថយភព្រកី្រក និងករផ្តល់នូវសន្តិសុខសងគម មរបូភពមួយ ដល់្រកុមជួបករ

លំបក មនករេចទ្របកន់ពី្របជជនមូល ្ឋ ន និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលននថ 

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចអនុវត្តេ យមនពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ ែដលេធ្វើឲយករ

អនុវត្តេគលនេយបយែចកប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីពំុមនសមធម៌។ 

ករអេងកតេនះក៏ យតៃម្លផងែដរ ថេតើ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច្រតូវបនអនុវត្ត

្របកបេ យ្របសិទធភព និងកំពុងផ្តល់លំេន នសមរមយ លទធភពទទួលបនេស ជ

មូល ្ឋ ន និងដីសម្រសបស្រមប់ករេធ្វើកសិកមមដល់អនកទទួលផលែដរឬេទ។ កនុងករ

សិក មួយែដលេធ្វើេឡើងកលពីឆន ំ ២០១៥ េ យ LICADHO អងគករេនះបនប៉ន់

្របមណថ កនុងចំេ ម្រគួ រែដលបនទទួលដីលំេន ន មរយៈកមមវធីិសមបទន

ដីសងគមកិចចៃនគេ្រមងែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច (LASED) មន

្រគួ រតិចជង ៥០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនមករស់េន និងបន្តរស់េនជក់ែស្តង េ យពួក

េគេលើកេឡើងថទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចពក់ក ្ត លមិនទន់ ចដំេណើ រករេទបន 

េហើយ្រតូវករករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងបេចចកេទសយ៉ងេ្រចើន េដើមបី ចមននិរន្តរភព

កនុងក្រមិតអបបបរមេទមុខេទៀត។29 ្រកុមែដលេធ្វើករងរខងសិទធិដីធ្លី និងសហគមន៍ ក៏

បនេលើកេឡើងផងែដរថ សមបទនដីសងគមកិចចបនបេងកើតឲយមនករណីជេម្ល ះដីធ្លីថមីៗ 

និងបនបេងកើនករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើ។ រ ្ឋ ភិបលពំុបនផ្តល់ឲយមនជ ធរណៈនូវ្របព័នធ

ទិននន័យែដលមនព័ត៌មនអំពីករែបងែចកដី ករបេងកើតសមបទនដី ឬលទធផល និងផលប៉ះ

ពល់ៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបលេនះេទ។ របយករណ៍ៃនករ

្រ វ្រជវេនះបង្ហ ញេ យសេងខបពីផលប៉ះពល់ទំងេនះ និងេធ្វើករឆ្លុះបញច ំងថ េតើ     

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀតកំពុងបំេពញេទ មត្រមូវកររបស់្រកុមអនកទទួល

ផលេផ ងៗបនក្រមិត ។ 

  

 

                                                            
29 ដីែដលមិន ច ំដំ ំបន៖ ករពិនិតយេទេលើសមបទនដីសងគមកិចច អងគករលីកដូ ឆន ំ ២០១៥ ។ 



23 
 

កំណត់សមគ លអំ់ពីវិធី ្រស្ត 
 

ករសមភ សសីុជេ្រម្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋ ៦៤០ ខនងផទះេ យ

ែឡកៗពីគន  េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច កនុងេខត្តទំង ៦ េនចុងឆន ំ២០១៥ េហើយ

និងដំេណើ រទស នកិចចដល់ទី ំង បនេធ្វើេឡើងេ យ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួល

បនទុកសិទធិមនុស  កនុងឆន ំ ២០១៥ និង ២០១៦។ ។ វធីិ ្រស្តេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យ

េ្របើ្របស់បេចចកេទសសមភ សែបបបរមិណវស័ិយ និងគុណវស័ិយបញចូ លគន ។ បេចចកេទស

ទំងេនះមន ក់បញចូ លសំណួរែបបគុណវស័ិយជំុវញិករទទួលបនេស ធរណៈ និង

ថេតើ្រគួ រគិតថក្រមិតជីវភពរស់េន ឬ ថ នភពលំេន នរបស់ពួកេគបន្របេសើរ

ជងមុនែដរឬេទ។ បេចចកេទសេនះក៏មនបញចូ លករ្របមូលទិននន័យែបបបរមិណវស័ិយ

អំពីទំហំផទះ ក្រមិត្របក់ចំណូល និងបំណុល មខនងផទះផងែដរ។ ករពិភក ជ្រកុម

េគលេ  ជមួយសហគមន៍ជិតខង និងករសមភ សមួយទល់មួយេ យចំហ និងេ្របើ

េពលយូរជមួយនឹងតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនជួយផ្តល់

នូវរបូភពកន់ែតេពញេលញអំពីផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដីសងគមកិចចមកេលើជីវភពរស់

េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនជនបទ។ 

ករអេងកតទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបី្របមូលព័ត៌មន និងភស្តុ ងអំពីករ

េគរព និងករករពរសិទធិេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច ែដលសិទធិទំងេនះភគេ្រចើនពក់ព័នធ

ជមួយនឹងសិទធិមនក្រមិតជីវភពសមរមយ ដូចជ ករមនលំេន នសមរមយ ែដល ប់

បញចូ លភពជប់ ប់ៃនករកន់កប់ លទធភពទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន ដូចជ េស

អប់រ ំនិងសុខភព ទឹក និងអនម័យ និងសន្តិសុខេសប ង ជេដើម។ ករអេងកតេនះក៏បញចូ ល

ផងែដរនូវសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយមួយចំនួន ដូចជ សិទធិេបះេឆន ត សិទធិទទួល

បនព័ត៌មន និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ជេដើម។ 

អនកេឆ្លើយតប ្រតូវបនេសនើផងែដរឲយេធ្វើករ យតៃម្លេ យខ្លួនឯងផទ ល់ និង ក់ពិនទុ
េលើលទធភពៃនករទទួលបនេស  និងដំេណើ រករែដលមនករចូលរមួ ដូេចនះសំណួរ

នន្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបី ស់ែវងគំនិតយល់េឃើញ ជជងករ ស់ែវងែដលមន
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លកខណៈវទិយ ្រស្ត។ ករេធ្វើែបបេនះផ្តល់នូវព័ត៌មនអំពីក្រមិតជីវភពរស់េន ក៏ដូចជ

អំពីករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋេលើសិទធិជក់ ក់មួយចំនួន និងទស នៈរបស់ពួកេគ

េលើ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងករទំនក់ទំនងររបស់ពួកេគជមួយនឹង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

ចំណុចសំខន់ែដល្រតូវកត់សមគ ល់ពក់ព័នធនឹងករឲយ្របជពលរដ្ឋ ក់ពិនទុេលើលទធភព

ទទួលបនេស  មិនគួរ្រតូវបនេគយកេទបក្រ យថជករកំណត់ពី្របេភទេស ែដល

ចរកបនេនះេទ។ ចថ ្របជជនមន ក់ពំុបនដឹងពីនីតិវធីិជក់ ក់ ែដលអនុវត្តេ យ

ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬទីកែន្លងរបស់អនកផ្តល់េស េនមូល ្ឋ នជេដើម។ ករ យតៃម្លេ យ

ខ្លួនឯងអំពីសន្តិសុខេសប ង ចបង្ហ ញពីក្រមិតដ៏ខពស់ៃនកង្វះ របូតថមភ កនុងសហគមន៍ 

បុ៉ែន្តចំបច់្រតូវមនករ យតៃម្លែបបេវជជ ្រស្តេលើក្រមិត របូតថមភ េទើប ចកំណត់

ដឹងបនជក់ ក់។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ្របជជន្រតូវបនសួរថេតើ ពួកេគ្រតូវបនេគឲយ

ចូលរមួកនុងដំេណើ រករេផ ងៗៃនករេរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចចែដរឬេទ 

ឧទហរណ៍ ថេតើពួកេគ្រតូវបនេគពិេ្រគះេយបល់ជមុន ឬ កនុងអំឡុងេពលករអភិវឌ ន៍ 

ទី ំងេនះែដរឬេទ។ ករយល់ដឹង និងកររពឹំងទុករបស់អនកេឆ្លើយតបពក់ព័នធនឹងករ

ពិេ្រគះេយបល់ ចមនលកខណៈេផ ងពីគន  េហើយករចូលរមួ ចមិនែមនជករបង្ហ ញ

ពីករអនុវត្តល្អេនះេទ។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើចេម្លើយែដលផ្តល់នឹង្រតូវរក ជករសំងត់វញិ 

េនះ  គឺជ ករផ្តល់ឱកសឲយ្របជជនរេំលចឲយេឃើញថពួកេគ្រតូវបនេគផត់េចញពី

ករពិេ្រគះេយបល់េនះែដរឬេទ។ 

ជងេនះេទៀត លទធផលៃនករអេងកតេនះគួរផ្តល់បនជរបូភពដ៏មនតៃម្លមួយ 

ចំេពះេស អ្វីខ្លះែដល ចរកបននេពលបចចុបបននេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

នន និងែដលេគកំពុងេ្របើ្របស់ជក់ែស្តង។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើមណ្ឌ លសុខភពមួយ

ពំុមនបុគគលិក េហើយែតងបិទទ្វ រជ្របចំ អនកេឆ្លើយតប ចមិនេលើកេឡើងពីមណ្ឌ លសុខ

ភពេនះេឡើយ េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនសួរថេតើ្រតូវករចំ យេពលបុ៉នម ន េដើមបី

េទដល់មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុត ខណៈេពលែដល ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចេលើក

េឡើងថមនេស ែបបេនះកនុងសហគមន៍ ដូេចនះចេម្លើយរបស់ពួកេគ ចខុសគន ។ េគល
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បំណងៃនករ កសួរសមជិកសហគមន៍អំពីេស សងគម គឺេដើមបី យតៃម្លថេតើ បចចុបបនន

េនះមនេស អ្វីខ្លះែដលកំពុងផ្តល់ េស ខ្លះែដល ចរកបន និងេស ខ្លះែដល

កំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់។ ដូេចនះ ករអេងកតេនះ្រតូវបន ក់ែតងេឡើងេដើមបីរេំលច េចញនូវ

ករ្រពួយបរមភរបស់្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ និងជំរញុឲយមនករវភិគបែនថមអំពីករ

ែបងែចកធនធន និងអំពី ករអភិវឌ  និង ក់ែតងេឡើងនូវកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវបនសមភ ស មនដូចជ េមភូមិ េមឃំុ ឬម្រន្តីថន ក់ឃំុ

េផ ងេទៀត។ ពួកេគមនតួនទីេផ ងៗគន  កនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តសមបទន

ដីសងគមកិចច េហើយចំេណះដឹងរបស់ពួកេគអំពីដំេណើ រករ និងេគលនេយបយនន ក៏

មនលកខណៈខុសៗគន ផងែដរ។ ករអេងកត្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបីែស្វងយល់ពីចំេណះដឹង 

និងករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ក៏ដូចជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគ កនុងករពិនិតយ ម

នជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ េឈម ះទំងអស់របស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកត 

្រតូវបនលុបេចល កនុងរបយករណ៍េនះ។ 

ករអេងកតែបបបរមិណវស័ិយអំពីក្រមិតជីវភពរស់េន មិន្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង

សហគមន៍ែដលពំុមនសមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ ដូេចនះករអេងកតេនះពំុបនេធ្វើករេ្រប ប

េធៀបក្រមិតជីវភពរស់េនបចចុបបននរ ងអនកែដលរស់េនកនុង និងេ្រកតំបន់សមបទនដី 

សងគមកិចចេ យផទ ល់េឡើយ និងកែន្លងេផ ងៗេទៀតែដល ករអេងកត្របជ ្រស្ត និង   

សុខភពកមពុជ (CDHS) ផ្តល់ជសថិតិថន ក់ជតិេ យមនករេ្រប បេធៀបេនះេទ30។ ករ

ទទួលបនទឹក ្អ តបរេិភគអនម័យ និងបញ្ហ របូតថមភ គឺជបញ្ហ គួរឲយកត់សមគ ល់ 

េន មសហគមន៍ននកនុង្របេទសកមពុជ េហើយចំបច់្រតូវមនករពិនិតយេមើលសថិតិ       

ទូទំង្របេទស និងសថិតិមូល ្ឋ នសិន មុននឹងេធ្វើករកំណត់ឲយបនេពញេលញពីផលប៉ះ

ពល់ែដលសមបទនដីសងគមកិចចមនេលើជីវភពរស់េនជនបទ។ ទិននន័យអេងកតេនះគួរបងក

លកខណៈងយ្រសួលឲយេគ ចវភិគបនកន់ែត្របេសើរពីផលប៉ះពល់ៃនសមបទនដី 

                                                            
30 វទិយ ថ នសថិតិជតិ/កមពុជ, អគគនយក ន នសំ ប់សុខភព/កមពុជ, និង ICF international 2015។ ករអេងកត្របជ
្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ំ2014 https://dhsprogram.com/publications/publication-FR312-DHS-Final-Reports.com 



26 
 

សងគមកិចចេន មសហគមន៍ជនបទ និនន ករេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងៗ 

ក៏ដូចជេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយនឹងសហគមន៍ែកបរខងេផ ងេទៀត។ 

ព័ត៌មនែដលបនពីករអេងកត ្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យករចុះដល់ទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចផទ ល់របស់ OHCHR ក៏ដូចជករពិនិតយេមើលចបប់ េគល

នេយបយ និងឯក រពក់ព័នធបែនថមេទៀត។ 

លទធផលរកេឃើញៃនករអេងកត ែដល្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងកនុងរបយករណ៍េនះមន

េគលបំណងផ្តល់ជជំនួយ ម រតី េដើមបីេធ្វើឲយករអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគម

កិចចកន់ែតមនលកខណៈល្អ្របេសើរ។ អនកផ្តល់ជំនួយ និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត ែដលកំពុង

េធ្វើករងរកនុងវស័ិយដីធ្លីរបស់រ ្ឋ ភិបលេនកមពុជ ចយកព័ត៌មនេនះេទេ្របើ្របស់ 

េដើមបីែស្វងយល់ឲយបនកន់ែតសីុជេ្រមអំពីដំេណើ រករននែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងពក់ព័នធ 

នឹងករបេងកើតសមបទនដីសងគមកិចច ផលប៉ះពល់ៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ក៏ដូចជ

ត្រមូវករ និងភពងយរងេ្រគះបចចុបបននរបស់្រគួ រទទួលផល។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  បន្រប្រស័យទក់ទងពិេ្រគះេយបល់

ជមួយធនគរពិភពេ ក ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ និង្រកសួង

ម ៃផទ កនុងឆន ំ២០១៥ ខណៈេពលែដលផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំែផនករ្រ វ្រជវេនះ។ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  បនេផញើរេទ្រកុមេនះនូវបញជ ីទី ំងែដល

បនេសនើរេឡើង និងវធីិ ្រស្តករអេងកត េហើយនិងបនអេញជ ើញ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប

នីយកមម និងសំណង់ចូលរមួកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ នេទៀត។ ករ

្រ វ្រជវេនះខ្លួន ភគេ្រចើនមនេលើ ករសមភ សជមួយ្រគួ រ មផទះេ្រចើន េហើយ្រតូវ

បនបំេពញបែនថមេ យករសមភ សជមួយម្រន្តីមូល ្ឋ ន និងបុគគលិក អងគករេទៀត។ េនះ

រមួមន ករសមភ សជមួយអងគករ ADHOC  Wathanakpheap Vigilance DCA LWD 

LICADHO និង CLEC។ មនករេរៀបចំសិកខ ផ្តល់សុពលភពករសិក ្រ វ្រជវ

េនះេន ជធនីភនំេពញ កនុងែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១៧ េដើមបី្របមូលមតិេយបល់េលើេសចក្តី្រពង
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ចុងេ្រកយ េ យមនករចូលរមួពីអងគករសងគមសីុវលិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និង ជញ ធរ               

រ ្ឋ ភិបលែដលកំពុងេធ្វើករងរេលើកិចចករទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចច។  
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អនុ សន៍ចំេពះតួអងគពក់ព័នធ 
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់៖  

  ែផនករសមបទនដីសងគមកិចច មិនគួរ្រតូវបនអនុញញ តយល់្រពមេនេលើទី ំងែដល

មនកបលដី្រតួតេលើ ឬពក់ព័នធនឹងដីែដលមនទំនស់។ យន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះដី

ធ្លីែដលមន្រ ប់ មនសមតថភពេនមនក្រមិតេនេឡើយ េហើយជេម្ល ះដីធ្លី ុ ៃំរមួ៉យ

ចំនួន ែដលេលើកមកបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍េនះែដលពក់ព័នធជមួយនឹងសមបទនដី

សងគមកិចចែដលមន្រ ប់ មិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡើយេទ។31 

 សមបទនដីសងគមកិចចមិនគួរេ្របើ្របស់ជមេធយបយ ស្រមប់េ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លី ឬ

ស្រមប់ផ្តល់ជេភគៈនូវដីែដលមនករកន់កប់រចួេហើយេនះេឡើយ។ គួរមនករេ្របើ

្របស់វធីិ ្រស្តែដលចបស់ ស់ និងមនតម្ល ភព េដើមបីកំណត់ដីថមីែដលមន និង

ទំេនរ ស្រមប់បែម្លងជសមបទនដីសងគមកិចច។ 

 ដីសមបទនសងគមកិចច មិនគួរ្រតូវបនបេងកើតេនេលើទី ំងែដលមន្រពំ្របទល់ជប់

ជមួយដីែដលេ្របើ្របស់េ យ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច លុះ្រ ែតករទមទរ

ននអំពីកមមសិទធិសមូហភព ឬបុគគលរបស់ជនជតិេដើមភគ តិច្រតូវបនពិនិតយ និង

យតៃម្លេពញេលញរចួ ល់ េ យអនុញញ តឲយមនករត ៉ ឬករេសនើសំុស្រមប់ករ 

វនិិចឆ័យេឡើងវញិ មដំេណើ រករែដលមនលកខណៈសមធម៌ និងយុត្តិធម៌។  

 ករ យតៃម្លេលើេហតុប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន ្រតូវេធ្វើេឡើងមុនេពលមនករ

សេ្រមចយល់្រពមេលើសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មម្រ ៩ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពី

                                                            
31 សូមេមើលឧទហរណ៍ដូចជ ឯក រស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្របេទសកមពុជ និងគេ្រមងែបងែចកដីេដើមបី
សងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច (LASED) ដំ ក់កលទី ២ េគលជំហររបស់សហរដ្ឋ េមរចិ ៃថងទី ១៩ ែខ ឧសភ 
ឆន ំ ២០១៦។ ចំណុចេនះេធ្វើឲយមនមនទិលជំុវញិឯក ជយភពៃន្របព័នធតុ ករកមពុជ និងសមតថភពរបស់្របព័នធតុ ករ
កនុងករបំេពញតួនទីសំខន់ កនុងករធនឲយករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍នន ច្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យសមធម៌ និង
តម្ល ភព។ 
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សមបទនដីសងគមកិចច និង្រតូវទុកេពលស្រមប់ពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ។ លទធ

ផលៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់េនះ គួរ ក់ឲយមនជ ធរណៈ។32  

 ករេ្រជើសេរ ើសមុខសញញ ទទួលបនសមបទនដីសងគមកិចច ែដលជជន្រកី្រក និងជន

គម នដីធ្លី គួរេធ្វើេឡើងេ យេ្របើ្របស់ដំេណើ រករេបើកចំហ ្របកបេ យតម្ល ភព         

សមធម៌ និងមនករចូលរមួពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងតួអងគឯក ជយ

នន ដូចជ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក និង្រសប មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចច និងអនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក។ នីតិវធីិៃន្របព័នធ            

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក បចចុបបននេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជ្របព័នធស្តង់ របស់

ជតិ ស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក គួរេ្របើ្របស់ េន្រគប់ទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចទំងអស់ េដើមបីកំណត់រកមុខសញញ ជជន្រកី្រក និងជនគម នដីធ្លី េដើមបី

ទទួលបន សមបទនដីសងគមកិចច។ 

 បទបបញញត្តិកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ែដលកំណត់អំពីករបងក រមិនឲយអនក

ទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច េធ្វើករេផទរដីមុនេពលកំណត់ ្រតូវែតជំរញុឲយមនករ

អនុវត្តេឡើងវញិ។ ចំណុចេនះគួរបញចូ លបទបបញញត្តិៃនករែណនំឲយបនចបស់ ស់

ដល់អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច ថមីៗថ ល់ករេផទរសិទធិេធ្វើេឡើង រ ង បុគគល 

ឬ្រគួ រទំង យ រស់េនឯទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច  ្រតូវបន មឃត់។     

ជញ ធរមូល ្ឋ នគួរ្រតូវបនេសនើឲយព្រងឹងករអនុវត្តបទបបញញត្តិទំងេនះ េដើមបីធនថដី

ែដលផ្តល់ជសមបទនដីសងគមកិចច មិន្រតូវបនេផទរ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តកិចច

្រពមេ្រព ងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ។ 

អគគនយ ្ឋ នលំេន ន គណៈកមម ធិករេ្របើ្របស់ និងែបងែចកដីថន ក់េខត្ត/្រកុង៖  

ចំេពះដីសមបទនសងគមកិចចនេពលអនគត៖ 

                                                            
32 ករេធ្វើែបបេនះនឹងជួយធនថសមបទនដីសងគមកិចចនឹងមិនបងកឲយមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលើបរ ិ ថ នឬសហគមន៍
មូល ្ឋ នេឡើយ េហើយវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដលចំបច់ ច្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្ត មុនេពលករខូចខត
ននេកើតមនេឡើង។ 
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 ែផនករស្រមប់សមបទនដីសងគមកិចចថមី មែដល ចេធ្វើេទបន គួរែត ក់បញចូ លឲយ

បនេពញេលញេទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្ត មុនេពលមនករ

ែបងែចកកបលដី។  

 ករទទួលបនេស សុខភព អប់រ ំ និងេស ជមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត ប់ទំងករទទួល

បនទឹក គួរេរៀបចំជែផនករជេ្រសច េ យគណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចច 

ែដលមនសមសភពពហុជំនញ េ យសហករជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ ន៍ និងេរៀបចំ

ឲយរចួជេ្រសចមុន ្រគួ រទំងេនះ ផ្ល ស់េទេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចថមី។ 

 គួរមនករស្រមបស្រមួលេលើកកមពស់ករសហករគន រ ង្រកសួង ភន ក់ងរ និងៃដគូ

អភិវឌ ន៍ ែដលចូលរមួកនុងករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដី និងករផ្តល់េស ។ គួរេធ្វើករ

សិក យតៃម្លេឡើងវញិជេទៀងទត់នូវករគំ្រទ និងធនធនចំបច់ៗេដើមបីធនឲយ

សមបទនដីសងគមកិចចមននិរន្តរភព េហើយ ចរកបននូវថវកិស្រមប់េហ ្ឋ         

រចនសមព័នធ និងករអភិវឌ ។ 

 កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេពលអនគត គួរសំលឹងេមើលករបញចូ លនូវបញញត្តិករគំ

្រទបែនថម (សមភ រៈ ហិរញញបបទន និង/ឬជំនួយដល់ករ ងសង់ ជំនួយជ ទិភពេទ

ដល់េម្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ) េទដល់្រគួ រ ្រកី្រក គម នផទះ េដើមបីធនថ លំេន

នសមបទនដីសងគមកិចចបំេពញបននូវកំរតិស្តង់ អបបរម បនែចងកនុងចបប់ សិទធិ

មនុស ។33 ករណ៍េនះនឹងផ្តល់លទធភពឲយ្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់េទេនេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះកន់ែតបនឆប់រហ័ស និងគួរែតអនុញញ តឲយ្រគួ រ្រកី

                                                            
33 គណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិ ស្តីពី សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ បនែចងថ សិទធិមនលំេន នសម
រមយ គួរ្រតូវបនេមើលេឃើញ ដូចជសិទធិរស់ នមនជីវតិេនកែន្លង ក៏េ យកនុងសន្តិសុខ សន្តិភព និងៃថ្លថនូរ។ ខណៈ
េនះ ភពសមរមយ ្រតូវបនកំណត់កនុងែផនកមួយេ យក ្ត សងគម េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ បរយិកស េអកូឡូសីុ និងក ្ត េផ ងៗ 
េហើយគណៈកមម ធិករេនះ បនែចងពីទិដ្ឋភពជក់ ក់មួយចំនួនៃនសិទធិែដល ្រតូវែត ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវចំេពះ
េគលបំណងេនះ កនុងបរបិទពិេសស មួយ។ ទិដ្ឋភពសិទធិទំងេនះ រមួមន៖(a) សុវតថិភពករកន់កប់្រសបចបប់ 
(b)កររកេ្របើ្របស់បននូវេស  សមភ រៈ  បរកិខ រ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ (c) ករ ចៃលលកបន (d) ភព ចរស់េនបន 
(e) ករ ចចូលេទដល់ (f) ភពសម្រសបៃនទី ំង និង ភព្រគប់្រគន់ខងវបបធម៌។ សូមេមើល េសចក្តីពនយល់ទូេទៃន
CESCR េលខ៤៖ សិទធិមនលំេន នសមរមយ (ម្រ  ១១ (១) ៃនកតិកសញញ ) ែដលបនអនុម័តរចួេនសម័យ្របជំុទី៦
ៃនគណៈកមម ធិករស្តីពី សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ េនៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ំ១៩៩១។ 
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្រកទំងេនះ េ្របើ្របស់ធនធនក្រមេដើមបីអភិវឌ ដីកសិកមម ្របកបមុខជំនួញខន តតូច ឬ

ក៏គំ្រទដល់្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ។ 

 គួរផ្តល់ករគំ្រទបែនថមដល់្រគួ រែដលបនផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងដីសមបទន

សងគមកិចច េដើមបីធនដល់ករចំ យដំបូងេលើករ ងសង់ផទះ អភិវឌ ករផគត់ផគង់

ទឹកែដលមនេសថរភព និងបេងកើតនូវបរយិកសរស់េនែដលមនសុវតថិភពែដលមិន

បេ ្ត យឲយ្រគួ រទំងអស់េនះធ្ល ក់េទកនុងភព្រកី្រក េហើយទុកដីសមបទន      

សងគមកិចច េចលគម ននិរន្តរភព។ 

ចំេពះដីសមបទនសងគមកិចចែដលមន្រ ប់៖ 

 គួរមនករបេងកើត្របភពទឹក ្អ តបរេិភគបែនថមេទៀតជបនទ ន់ េន មទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចនិមួយៗ ។ ករទទួលបន្របភពទឹកស្រមប់េ្របើ្របស់េនះ មិនគួរ

ពឹងែផ្អកេលើលទធភព ្រគួ រទទួលផលឲយជអនកជីកអណ្តូ ង ឬចំ យ្របក់ទិញទឹក

្អ តបរេិភគេនះេទ។  

 មែដល ចេធ្វើេទបន គួរមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបេងកើនឱកសករងរ និងធនឲយ

មនករវនិិេយគវស័ិយឯកជន េន មតំបន់សមបទនដីសងគមកិចច េដើមបីជ្រមុញឲយ

មនករបេងកើតករងរ។ ភពជៃដគូរ ងវស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន គួរ្រតូវបន

បេងកើតេឡើង េនេពលែដល ចេធ្វើបន។ គួរផ្តល់លទធភពទទួលបនឥណទនដល់

្រគួ រទទួលផលែដលមន្រ ប់ បុ៉ែន្ត មិនគួរ ក់កមមសិទធិដីធ្លីឲយមន និភ័យេនះ

េទ។ កំរតិបំណុល ចំបច់េគ្រតូវ្រគប់្រគងេ យ្របុង្របយ័តន។  ចំបច់្រតូវមនករ      

វនិិេយគបែនថម េដើមបីជ្រមុញពេន្ល នេសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន េន មតំបន់សមបទនដីសងគម

កិចចែដលមន្រ ប់ េដើមបីធនឲយទី ំងទំងេនះមននិរន្តរភព។ េនះគឺជចំណុច

សំខន់ពិេសស េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ែដលផ្តល់ែតដីលំេន ន េ យ

ពំុមនកបលដីេ យែឡកស្រមប់ករអភិវឌ ែផនកកសិកមម។ 

 ករទទួលបនេស ែថទំសុខភព និងជំនួយេវជជ ្រស្តែដល ចៃលលកបនគួរផ្តល់

ឲយមនស្រមប់្រគួ រទទួលបនដីទំងអស់។ ្រស្តី និងកុមរែដលងយរងេ្រគះ 

្របឈមនឹងឧបសគគធងន់ធងរមួយចំនួនជពិេសស កនុងករទទួលបនេស ែថទំសុខភព 
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ដូេចនះគួរមនករផគត់ផគង់ដល់កែន្លងនូវបរកិខ រេពទយនិងករពយបលស្រមប់្រកុមទំង

េនះ។  

 វធិនករជបនទ ន់គួរចត់េឡើង េដើមបីធនឲយ េរៀន េន មទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចច មនធនធន្រគប់្រគន់។ ថវកិស្រមប់គំ្រទករអប់រគួំរមនកន់ែត្របេសើរ

េឡើង េដើមបីបេញជ សបននូវ ករផត់េចញ និងវសិមភពែដលកំពុងមន េហើយធនធន

កន់ែតេ្រចើនបែនថមេទៀតគួរែត្រតូវបនផ្តល់ឲយស្រមប់ករអប់រដំល់្រគួ រែដលរស់េន

មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ែដលពួកេគសថិតកនុងចំេ ម្រគួ រ្រកី្រកជងេគកនុង

្របេទសេនះ។  គួរមនករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបីអប់រផំ ព្វផ យដល់្របជ

ពលរដ្ឋអំពីគុណតៃម្ល និង រៈសំខន់ៃនករអប់រកំនុង េរៀន េហើយចំបច់្រតូវមន

ករ យតៃម្ល និងេ ះ្រ យបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងវសិមភពចំណូល។ 

 ្រគួ រទទួលផលគួរទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកសិកមម រេបៀប ំដំ ំ

ឧស ហកមម ករ ំបែន្ល ករអភិវឌ ជីវកមម និងករែស្វងរកទីផ រស្រមប់ដំ ំ

របស់ពួកេគ។ ករែកលំអរករ ំដុះេលើដីកសិកមម គឺជករសំខន់ចំបច់ ស្រមប់

្របយុទធ្របឆំងនឹងបញ្ហ កង្វះ របូតថមភ សន្តិសុខេសប ង ក៏ដូចជបេងកើនចំណូល្រគួ

រ។ ្រសប មកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ្របជជន

រស់េនេលើសមបទនដីសងគមកិចច គួរ ចអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនខងេសរភីពសែម្តង

គំនិត មនសិករ ជំេនឿ សន ករេគរពបូជ ឬ្របមូលផ្តុំែដលផ រភជ ប់េទនឹងជំេនឿ 

ឬ សន មួយ ក៏ដូចជបេងកើត និងរក ទីកែន្លង  ស្រមប់េគលបំណងទំង

េនះ។34 ករេរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចច គួរបញចូ លករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

នឹង្របជពលរដ្ឋែដលនឹងមករស់េនេលើទី ំងេនះ និង្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េន

េលើដីទី ំងេនះ្រ ប់អំពី រៈសំខន់ៃនករផ ភជ ប់ពួកេគេទនឹងករបេងកើត ឬករ

រក ទីកែន្លងសកក រៈបូជ។ ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនបំណងអនុវត្តសិទធិខងជំេនឿ

សន គួរទទួលបនករគំ្រទ ែដល ចេធ្វើេឡើង មរយៈករផ្តល់កបលដី/ដីកនុង

                                                            
34េសចក្តី្របកសរបស់ម សននិបតស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករមិនអធយ្រស័យ និងករេរ ើសេអើងែផនកជំេនឿ ឬ

សន េសចក្តីសេ្រមចេលខ ៣៦/៥៥ ចុះៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៨១។ 
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សមបទនដីសងគមកិចច និងធនធនេផ ងេទៀត ែដលចំបច់ ស្រមប់បេងកើតទីកែន្លង      

សកក រៈបូជ។ 

 ជញ ធរមូល ្ឋ នគួរេធ្វើករងរជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមបីផ្តល់ករគំ្រទដល់្រស្តី និង

េកមង្រសី ែដលរងេ្រគះេ យ រអំេពើហិង ។ ករគំ្រទេនះគួរមនដូចជករបងកលកខ

ណៈងយ្រសួលឲយពួកេគេទេ្របើ្របស់្របព័នធយុត្តិធម៌ និង្រប្រស័យទក់ទងជមួយ

នគរបល ករផ្តល់េស ែថទំសុខភព និងេស គំ្រទេផ ងេទៀត ក៏ដូចជករករពរ 

េដើមបីកំុឲយពួកេគទទួលរងអំេពើហិង បន្តេទៀត។ អនកទទួលបនដីសមបទនសងគមកិចច 

មនដូចជ្រកុមងយរងេ្រគះ ដូចជ ្រស្តី្រកី្រក ែដលរស់េនតំបន់ ច់្រសយលជេដើម 

ែដលទំនងជមនជេ្រមើសតិចតួច េហើយជេរឿយៗ ខ្វះលទធភពទទួលបនេស ជ

មូល ្ឋ ន ដូច្របជជនកមពុជទូេទ។ 

 មនេសចក្តី្រតូវករនូវករវភិគបែនថមេទៀត េដើមបីរកមូលេហតុករេកើនេឡើងបំណុលៃន

្រគួ រកនុងតំបន់សមបទនដីសងគមកិចច។ 

្រពះ ជ ជញ  និង្រកសួងយុត្តិធម៌៖  

 ្រគួ រទទួលផលកនុងចំនួនដ៏េ្រចើនអះ ងថ ពួកេគ្រតូវបង់លុយ េដើមបីឲយេគេ្រជើស

េរ ើសែបងែចកដីឲយ។ គួរមនករេសុើបអេងកតឲយបនេពញេលញេលើករេចទ្របកន់ថ

មនអំេពើពុករលួយេកើតេឡើង។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បនជ្រមិត

្របក់ពី្រគួ រទទួលផល ឬអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត គួរទទួលបនករផ្តនទ េទស។ 

 ចំបច់្រតូវបេងកើតយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លីថមី ឬព្រងឹងយន្តករែដលមន្រ ប់ 

េដើមបីផ្តល់លទធភពឲយបុគគល និងសហគមន៍ ែដលេជឿថ ពួកេគ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ 

ឬទទួលរងករលំបកេ យភពអយុត្តិធម៌ េ យ រករបេងកើតសមបទនដីសងគមកិចច 

ចទទួលបនដំេ ះ្រ យ។ គួរផ្តល់ជំនួយផ្លូវចបប់ េដើមបីគំ្រទដល់ជនរងេ្រគះ

េ យ រករដេណ្តើ មយកដីឬករទ្រនទ នយកដីពី្រកុមហុ៊នឯកជនឬតួអងគេផ ងេទៀត។ 
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 គួរមនករបេងកើត ថ ប័នបេចចកេទសឯក ជយមួយស្រមប់ទទួល និងេ ះ្រ យ ល់

ករេកើតទុកខមិនសុខចិត្ត និងពកយបណ្តឹ ងទំងអស់ែដលទទួលបនពីទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនទូទំង្របេទស។ 

 គួរមនករេសុើបអេងកតឲយបនេពញេលញេលើករគំ មកំែហងដល់្រគួ រទទួលផល

សមបទនដីសងគមកិចច ឲយលក់ដីរបស់ខ្លួន។ បុគគលែដល្រតូវបនេគបងខំឲយលក់ដី គួរ

ទទួលបនដំេ ះ្រ យ។ 

ទីភន ក់ងរសហ្របជជតិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍៖ 

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ គួរបំេពញតួនទីឲយកន់ 

ែតសកមមបែនថមេទៀតេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច មរយៈករពិនិតយេមើល និង

យតៃម្លេលើក្រមិតជីវភពរស់េន និងករេធ្វើឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ នមនគណេនយយភព

ចំេពះករេផទ ងផទ ត់ជលកខណៈឯក ជយេលើដំេណើ រករៃនករែបងែចកដី និងដំេណើ រ

ករេផ ងេទៀត។  

 ៃដគូអភិវឌ ន៍ែដលផ្តល់ហិរញញបបទនដល់ករបេងកើតសមបទនដីសងកមកិចចគួរផ្តល់ករ 

គំ្រទដ៏សម្រសបដល់ករ ំងលំេនជលកខណៈឯកជន។ ឧទហរណ៍ របយករណ៍ 

របស់ធនគរពិភពេ កស្តីពីទិននន័យអនុវត្តគេ្រមង របស់ LASED បញជ ក់ថ ១០០%

ៃន្រគួ រែដលបំេពញ មលកខណ្ឌ ត្រមូវរបស់ LASED បនទទួលករគំ្រទសម្រសប

ស្រមប់ករ ំងទីលំេនជលកខណៈឯកជន។35 ករគំ្រទករ ំងទីលំេន គួរព្រងីក

ដល់្រគួ រទទួលបនសមបទនដីសងគមកិចចែដលមិនសថិតេ្រកមគេ្រមង LASED  ផង

ែដរ។ គួរមនករពិនិតយេឡើងវញិេលើក្រមិត និង្របេភទៃនករគំ្រទផងែដរ។  
 

 

 

 

                                                            
35 ថ នភព និងលទធផលៃនករអនុវត្ត - ករែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច េនកមពុជ (P084787) - 
របយករណ៍ធនគរពិភពេ កេលខ ISR11681 
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សេងខបលទធផលរកេឃើញជរមួេន មទី ងំសមបទនដីសងគមកិចចទងំ ៦  

 

្របជ ្រស្ត៖ 

ករអេងកត្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៦៤០ ខនងផទះ េ យែឡកៗពី

គន  ែដល្រប្រពឹត្តិេទេនកនុងេខត្តតបូងឃមុំ កំពង់សពឺ បត់ដំបង កំពង់ធំ មណ្ឌ លគិរ ីនិងកំពត។ 

មេខត្តនីមួយៗ ក៏មនករសមភ សជមួយនឹង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងតំ ងអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបលផងែដរ36។ 

៦៦% ៃនអនកេឆ្លើយតបចំេពះករសមភ សែដលជអនកទទួលផលសមបទនដីសងគម

កិចច គឺជ្រស្តី េទះបីជយ៉ង េនះក៏េ យ មនែត ២៨% បុ៉េ ្ណ ះៃនអនកេឆ្លើយតបែដល

ជេម្រគួ រ គឺជ្រស្តី។ េនះ គឺជនិនន ករែដលមនដូចគន េន្រគប់ទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចទំងអស់។ អនកេឆ្លើយតប ៨២% េលើកេឡើងថ ពួកេគបនេរៀបករេហើយ ឬកំពុង

រស់េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ េហើយ ១៣% គឺ្រស្តីេមម៉យ/បុរស

េពះម៉យ ឬែលងលះ។ ករេ្រជើសេរ ើសអនកេឆ្លើយតបចំេពះករសមភ ស ឆ្លុះបញច ំងពី         

ករែបងែចកអនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច មេយនឌ័រេនេលើទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចចំនួន ៣ កែន្លង េ យមនែតេខត្តកំពតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនអនកទទួលផលជ

បុរស េពញវយ័កនុងចំនួនេ្រចើនជង្រស្តី។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវបនសមភ សកនុងេខត្ត

មណ្ឌ លគិរ ី និងកំពង់ធំ មិន ចផ្តល់ព័ត៌មនលំអិតអំពីអនកទទួលផលែដលែបងែចក ម

េយនឌ័រេនះេទ។ ករេរ ើសេអើងេយនឌ័រកនុងករែបងែចកផ្តល់ដី ក់បីដូចជមិនមនបញ្ហ

េនះេទ េបើេទះបីជករពិនិតយ ម ន និងករ្របមូលទិននន័យ ក់បីដូចជមិនបនេធ្វើ

ឲយដូចៗគន កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ ក៏េ យ។ ករេរ ើសេអើងេយនឌ័រ ក់បី

ដូចជបញ្ហ ែដលេកើតមនជប់ជំុវញិករទទួលបនករអប់រ។ំ បញ្ហ េនះ ្រតូវបនេលើកយក

មកពិភក ខងេ្រកម (សូមេមើលទំព័រ៤៥)។ 

                                                            
36 ករសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេនចុងឆន ំ២០១៥ និងេដើម២០១៦។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល បនសមភ សរមួមន ADHOC 
Wathanakpheap អងគករVigilance  DCA LWD LICADHO និង CLEC។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនសមភ សរមួមន េមឃំុ  េម
ភូមិ និងសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ។ ករយិល័យឩត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ក៍ពិេ្រគះេយបល់ផងែដរ។  
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យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺ ៤៦ ឆន ំ។ ជមធយមទំហំ្រគួ រមួយ  រស់េនេលើ     

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់មនសមជិក ៤,៧៥ នក់ (កនុងមួយខនងផទះ)  និងមន

កូនជមធយម ២,៣ នក់។ មិនែមនពួកេគទំងអស់ រស់េនេលើទី ំងទំងេនះជ្របចំេនះ

េទ។ កនុងករណីមួយចំនួន ្រគួ រអនកទទួលផលដំបូងែដលបន្តរស់េនេលើទី ំងទំងេនះ

មន្រតឹមែត ១០% បុ៉េ ្ណ ះ។37  ចំណុចេនះ្រតូវបនេលើកយកមកវភិគបន្តេទៀត កនុង 

របយករណ៍ស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចនីមួយៗដូចខងេ្រកម។ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន

េលើសលុប (៩៨%) បនពិពណ៌នខ្លួនឯងថ ជជនជតិែខមរ េហើយអនកែដលេនេសស

សល់្របកសខ្លួនឯងថ ជជនជតិភគតិចចម។ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី គឺជទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចែតមួយគត់ែដលអនក ំងទីលំេនេលើកេឡើងថពួកេគជជនជតិភគតិចចម។ 

រយៈេពលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចជមធយម គឺ ៨២ ែខ (េសមើនឹង ៦,៨ 

ឆន ំ)។ រយៈេពលកំណត់ស្រមប់េសើនសំុប័ណ្ណកមមសិទិធដីជផ្លូវករដូចែដលមនែចងកនុង     

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច គឺរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចឲយបន  

យ៉ងតិចបំផុត ៦០ ែខ ឬេសមើនឹង ៥ ឆន ំ។ មនែតអនកេឆ្លើយតបែដលរស់េនកនុងេខត្តបត់

ដំបង និងតបូងឃមុំបុ៉េ ្ណ ះ ែដលជមធយម រស់េនេលើសពីរយៈេពលកំណត់ ៦០ ែខ េហើយ

អនក ំងទីលំេន ចថ ទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកតេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច   

ទំងពីរ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិ។ ជរមួ មនខនងផទះ ៥៦% កនុងទី ំងទំងអស់បនទទួល

ប័ណ្ណកមមសិទធិដី។ េសទើរែតពំុមនអនក ំងទីលំេន មន ក់ កនុងេខត្តកំពត មណ្ឌ លគិរ ី កំពង់

សពឺ ឬកំពង់ធំ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីេឡើយ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវ ផ្តល់ចំេពះអនកទទួលផល

ែដលេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី្រសបចបប់ និងេគរព មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចច រមួមនកររស់េនទីេនះឲយបន ៥ ឆន ំសិន  ក់បីដូចជ្រតូវបន

បំេពញកនុងករណីភគេ្រចើន។  

                                                            
37 ចំនួន្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច មនករេឡើងចុះ េ យ្រគួ រែដល្រតូវបនអេងកតេសទើរែត
ទំងអស់េលើកេឡើងថ សមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគេធ្វើចំ ក្រសុកេទរកករងរេធ្វើ និងែស្វងរកករអប់រ។ំ  
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េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏តួេលខសរបុែបបេនះមិន ចឲយេគពិនិតយដឹងពី្រគួ រ

ែដល ចនឹងមនសិទធិទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ បុ៉ែន្តេនមិនទន់ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ

េនះេទ។ ជីវភពរស់េន្រកី្រក និងបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ដូចជ កង្វះេស ជមូល ្ឋ ន 

និងឱកសករងរតិចតួច កំពុងបងកផលប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់្រគួ រទទួលបនដី 

កនុងករបំេពញេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យ បនែចងកនុងអនុ្រកឹតយេនះែដលស្តីពីករត្រមូវឲយ

មនជចំបច់នូវករកន់កប់ជបន្តបនទ ប់រយៈេពល ៥ ឆន ំ េទើបទមទរសិទធិមនកមមសិទធិ

បន។ 

 

ករែបងែចកដី៖ 

េនេពលសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ អនកទទួលផលែដលបន កសួរ ៨១% េឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េហើយ 

៥៩% េលើកេឡើងពីភព្រកី្រក។ មន្រគួ រែត ១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថ ពួកេគ្រតូវ

បនេគផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េដើមបីផ្តល់ទី ំងស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ។ 

១១% េលើកេឡើងថ ពួកេគផ្ល ស់ទីលំេន េ យ រែតឱកសករងរេន មចំករៃន

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ្រគួ រែដលេលើកេឡើងែបបេនះ មនែតអនកមកពីេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី

និងតបូងឃមុំែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនចំណុច្រតួតគន ្រតង់េនះេ យអនកេឆ្លើយតបបនផ្តល់នូវចេម្លើយ  

ជេ្រចើនែដលជេហតុផលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ ្រសបេពលែដលករេលើកទឹកចិត្ត និង

ត្រមូវករមនលកខណៈេផ ងគន េទ មេខត្ត -អនកទទួលផលភគេ្រចើនកនុងេខត្តកំពង់ធំ 

េលើកេឡើងថ ពួកេគផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងរស់េន េ យ រែតេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ      អនក

េខត្ត បត់ដំបង តបូងឃមុំ កំពង់សពឺ កំពង់ធំ កំពត មណ្ឌ លគិរ ី
ចំនួនែខ កររស់េន   

េលើទី ំង 
សមបទនដីសងគមកិចច  

ជមធយម 

 
១៣១ 

 
៧២ 

 
៣៧ 

 
៣៥ 

 
៥៧ 

 
៤៧ 
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ទទួលផលកនុងចំនួនេ្រចើនដ៏េលើសលុប ក់បីដូចជ្រគួ រ្រកី្រក គម នដីែដល្រតូវករ    ជំ

នួយ។ េនេពល កសួរថ េហតុអ្វីបនជ្រគួ រេផ ងេទៀតែដលរស់េនេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះទទួលបនដី ចេម្លើយគឺដូចគន នឹងករណីខងេលើែដរ - ករគម នដី 

និងភព្រកី្រក។ បុ៉ែន្ត មូលេហតុដំបូងែដលនំឲយ្រគួ រទំងេនះគម នដីមិន្រតូវបនដឹង

ចបស់េនះេទ។ 

ម្រ  ៧ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ែចងថ កមមវធីិសមបទនដីសងគម

កិចចថន ក់ជតិ ច្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើងេន “កែន្លងែដលមនកមមវធីិ ំងទីលំេនថមី 

ស្រមប់្រគួ រេ្រចើន ដូចជករណីអនករស់េនែដលជអនក ំងលំេន នមិនផ្លូវករ ឬ

្រគួ រែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងជេដើម” ឬ “កែន្លងែដលមនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច 

ចផ រភជ ប់េទនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េដើមបីអភិវឌ កសិឧស ហកមម”។ េបើេទះបីជ

ករបេងកើតសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ស្រមប់េគលបំណងអភិវឌ កសិឧស ហកមម មន រៈ

សំខន់ ស្រមប់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចយ៉ង ក៏េ យ មិនគួរេ្របើជេហតុផលស្រមប់      

បេណ្ត ញ្របជជនេចញពីដី េហើយមិនគួរេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋែលងមនដី ឬ្រតូវករដីបែនថម 

ស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគេនះេឡើយ។ គួរឲយចប់ រមមណ៍ មនែតមួយ

្រគួ រេទ កនុងចំេ ម៦៤០ខនងផទះ បនសមភ ស បនអះ ងថ ្រតូវបនបេណ្ត ញ េចញពី

ផទះពីមុនរបស់គត់។  កនុងសមបទនដីសងគមកិចច ៣ កែន្លង ្រគួ រ និងសហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិចរស់េនជំុវញិទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ពិតជបនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវ

បនបេណ្ត ញេចញ េដើមបីយកដីេ្របើស្រមប់ផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច។ ករណីនីមួយៗ្រតូវ

បនបង្ហ ញេ យសេងខប ដូចខងេ្រកម។ 

កមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រករបស់រ ្ឋ ភិបល ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុង

ឆន ំ  ២០០៥-២០០៦       េ យ្រកសួងែផនករ    គឺជែផនកមួយៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់          

រ ្ឋ ភិបលកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងគំ្រទដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម ទូទំង   

្របេទស។ កនុងឆន ំ ២០០៥ ្រកសួងែផនករបនេរៀបចំនីតិវធីិ និងឩបករណ៍ ជបទ ្ឋ នមួយ 

ស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក ែដលរស់េនតំបន់ជនបទ េ្រកមករគំ្រទពី GIZ 
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និងៃដគូអភិវឌ ន៍េផ ងេទៀត ដូចជ រ ្ឋ ភិបលអូ្រ ្ត លី គណៈកមមករអឺរ ៉បុ និងយូនីេសហ្វ 

ជេដើម។38 ្រគួ រ ែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណថជ្រគួ រ្រកី្រក មរយៈដំេណើ រ

ករអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកេនះ ទទួលបន “ប័ណ្ណសមធម៌” ឬប័ណ្ណសមគ ល់                    

អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក។39  ្រគួ រ្រកី្រក ចេ្របើ្របស់ប័ណ្ណសមធម៌ទំងេនះ េដើមបី

ទទួលបនេស ជេ្រចើន ែដលផ្តល់េ យរ ្ឋ ភិបល និងអងគករេផ ងេទៀត។ 

 

បចចុបបននេនះ ្របព័នធអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន        

យុទធ ្រស្តជតិគំពរសងគមរបស់រ ្ឋ ភិបល40 ែដលបន ក់េចញនូវដំេណើ រករែដល

មនលកខណៈបរយិប័នន តម្ល ភព (សថិតិថន ក់មូល ្ឋ ន និងថន ក់ជតិ ែដលមនលកខណៈ

្រគប់្រជុងេ្រជយ ចរកបន មរយៈេគហទំព័រៃនកមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក

                                                            
38 សូមេមើលកមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ្រកសួងែផនករ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ចរកបន មរយៈេគហទំព័រ៖ 
http://www.mop.gov.kh/Projects/IDPoor/tabid/154/Default.aspx 
39 ប័ណ្ណេនះមន ក់របូថតសមជិក្រគួ រ េលខកូដ្រគួ រ ក្រមិតៃនភព្រកី្រករបស់្រគួ រ រយៈេពលសុពលភព
របស់ប័ណ្ណេនះ និងព័ត៌មនទូេទអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់ប័ណ្ណ។ 
40 សូមេមើលយុទធ ្រស្តជតិគំពរសងគម ២០១១-២០១៥ អនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី កលពីៃថងទី ១៨ ែខ មីន ឆន ំ 

២០១១។ យុទធ ្រស្តជតិគំពរ សងគម េលើកេឡើងថ “ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមនបំណងយកវធីិ ្រស្តអត្តសញញ ណកមម

្រគួ រ្រកី្រកេនះ មកេធ្វើជវធីិ ្រស្តកំណត់មុខសញញ ្រកុមេគលេ បឋម ស្រមប់្រគប់គេ្រមងគំពរសងគមទំងអស់ 

េហើយកនុងេពលជមួយគន  ផ្តល់អនុសញញ ឲយមនករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តបំេពញបែនថម កនុងករណីែដលមនេហតុផលេ្របើ

្របស់វធីិ ្រស្តេនះ។” 

េខត្ត បត់
ដំបង 

តបូងឃមុំ កំពង់សពឺ កំពង់ធំ កំពត មណ្ឌ លគិរ ី មធយម

ភគរយៃន្រគួ រទទួល
ផលសមបទនដីសងគម 

ែដលកន់  
ប័ណ្ណអត្តសញញ ណកមម

្រកី្រក 

 
៨៤% 

 
៥២% 

 
៧០% 

 
៥០% 

 
៨៩% 

 
១៩% 

 
៧២%
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របស់្រកសួងែផនករ) 41          និង្រសបចបប់េដើមបីកំណត់រក្រគួ រែដល្រតូវករជំនួយ            

ជងេគ។ ករ ក់ឲយអនុវត្តនូវអនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកកនុងឆន ំ២០១១ 

បនបេងកើន្របសិទធភព មរយៈករ ក់េចញនូវមូល ្ឋ នចបប់ ស្រមប់្របព័នធកំណត់    

អត្តសញញ ណកមមែបបេនះ និងមិនេធ្វើឲយមនករ្រតួតគន ។ ចប់ ំងពីេពលេនះមក ្របព័នធ

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជនីតិវធីិស្តង់  ស្រមប់កមមវធីិែដល

កំណត់រក្រគួ រ្រកី្រក និងតំបន់្រកី្រកេធ្វើជមុខសញញ ទទួលផល42 េហើយបចចុបបននេនះ្រតូវ

បនេ្របើ្របស់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នភគេ្រចើនែដលបនចូលរមួកនុងករអេងកតេនះ េដើមបី

ជួយេ្រជើសេរ ើសមុខសញញ ទទួលបនដីសមបទនសងគមកិចច។ 

តួេលខចំនួន្របជជនែដលកន់ប័ណ្ណសមគ ល់អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក មនករ

ែ្រប្របួលគួរឲយកត់សមគ ល់។ ជសរបុ មនអនកេឆ្លើយតប ្រប ក់្របែហល ៧២% ែដលមន

ប័ណ្ណសមគ ល់អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក បុ៉ែន្ត េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចមួយ

ចំនួន ដូចជ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីជេដើម មន្រគួ រែត ១៩% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនប័ណ្ណេនះ។ 

ប័ណ្ណអត្តសញញ ណកមម្រកី្រក មនសុពលភពេ្របើ្របស់បនែត៣ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះេហើយ 

ប័ណ្ណែដលហួសេពលកំណត់ និងេបះបង់េចល ក៍ជេរឿងបញ្ហ មួយែដរ។ ្រគួ រ ៧៧% 

អះ ងថ ភព្រកី្រក គឺជក ្ត មួយែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី    បុ៉ែន្ត  េ្រចើនជង       

មួយភគបីៃន្រគួ រទំងេនះ ពំុមនឯក រ្រតឹម្រតូវេដើមបីបញជ ក់ចំណុចេនះកនុងដំេណើ ករ 

េ្រជើសេរ ើសជផ្លូវករេនះេឡើយ។     ទិននន័យអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក    គួរ្រតូវបន        

េ្របើ្របស់េដើមបីកំណត់ពីលកខណៈសមបត្តិសម្រសបរបស់អនក ក់ពកយសំុដី ែដល្រតូវ

េ្រជើសេរ ើស - បចចុបបននេនះ ទិននន័យេនះគឺជមេធយបយចមបង ស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតៃន

ភព្រកី្រក និងអនកសំុដីែដលបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យសម្រសប។43 

                                                            
41សូមេមើលកមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ្របព័នធទិននន័យៃនមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនអត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក 
្រកសួងែផនករ ចរកបន មរយៈេគហទំព័រ៖ www.idpoor.gov.kh/en/reports/2/2 
42 សូមេមើលកមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ្រកសួងែផនករ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ចរកបន មរយៈេគហទំព័រ៖ 
http://www.mop.gov.kh/Projects/IDPoor/tabid/154/Default.aspx 
43 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ែចងថ អនក
េសនើសំុដីសមបទន សងគមកិចច គួរបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុ ែដលកំណត់េ យ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ         
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អនុ្រកឹតយេលខ ២៩១ ស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក (នីតិវធីិ និងវធិនេទើបែត

្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តជផ្លូវករកនុងឆន ំ២០១១បុ៉េ ្ណ ះ) ែចង អំពីរេបៀបគួរកំណត់                 

អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក និងេ្របើ្របស់ទិននន័យ្រគួ រ្រកី្រក។44  នីតិវធីិទំងេនះត្រមូវឲយ

មនករចូលរមួពី្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និង្រកុមតំ ងភូមិ 

ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យអនកភូមិ ្រសបេទ មេគលករណ៍្របជធិបេតយយ។        

ករចត់ចំ ត់ថន ក់ភព្រកី្រករបស់្រគួ រ ្រតូវគណនេ យបូកសរបុពិនទុ ែផ្អក មករ

េឆ្លើយតបែដលបនពីករសមភ ស និង មរយៈករពិភក ពី ថ នភពជក់ែស្តងរបស់

្រគួ រនីមួយៗ។45  

េនកែន្លងែដល្រគួ រភគេ្រចើនខ្វះខតប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក េគមនមនទិលសង ័យពី

សុពលភពៃនដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសេនះ។ អនកទទួលបនដីសមបទនសងគមកិចចទំងអស់ 

បនែបងែចកដីឲយ េ្រកយអនុ្រកឹតយ ស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ឆន ំ២០១១ គួរមន

ប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រកទំងេនះ ែដលេនះជមេធយបយសនួល ស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតភព      

្រកី្រក េហើយេដើមបីកំណត់ អត្តសញញ ណអនក ក់ពកយសំុែដលមនលកខណៈសមបត្តិ ច

ទទួលបន  និងអនកទទួលដីទំងេនះ។ កង្វះប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក  ចេ យ រែតប័ណ្ណ

ទំងេនះហួសរយៈេពលកំណត់ (មនសុពលភពរយៈេពលែត៣ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ)        ្រគួ រ     

ទំងេនះែលង្រតូវបនេគចត់ទុកថរស់េនកនុងភព្រកី្រកេទៀត ឬេ យ រែតកលពី

ដំបូង មនករេ្របើ្របស់មេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក េន

េពលែដលសមបទនដីសងគមកិចច្រតូវបនបេងកើតដំបូង។ ប័ណ្ណទំងេនះ ចមិន្រតូវបន

ជញ ធរមូល ្ឋ នេចញឲយ។ េបើេទះបីជអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ែដល្រតូវបន

                                                            

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ េ យែផ្អកេលើេយបល់របស់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជ
តិ។ េគលករណ៍ែណនំអំពីករ យតៃម្ល្របក់ចំណូល្រតូវពិចរ េ យែផ្អកេលើទំហំ្រគួ រ និងលកខខណ្ឌ  យុ និង
សុខភពៃនសមជិក្រគួ រ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចែ្រប្របួលេទ មតំបន់ េទ មេពលេវ  ្រសប ម
លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច និងជីវភពរស់េន។ 
44 អនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក េលខ ២៩១ អន្រក.បក ឯកភពេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងកំឡុងកិចច្របជំុ

េពញអងគ កលពីៃថងទី ៩ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១១។ 
45 អនុ្រកឹតយស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក េលខ ២៩១ អន្រក.បក ម្រ  ១១ និង ១២។ 
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េចញមុនអនុ្រកឹតយអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកក៏េ យ ក៏ពំុបនត្រមូវឲយមនករេ្របើ

្របស់្របព័នធអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រកែដរ េហើយអនុ្រកឹតយអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ   

្រកី្រក ក៏បនែចងយ៉ងចបស់ថ ទិននន័យ្រគួ រ្រកី្រកថន ក់ជតិែដលមនសុពលភពេនះ 

គួរ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកែន្លងែដលពំុមនទិននន័យទំងេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់។   ចំណុច

េនះគួរចត់ទុកថជករអនុវត្តមិនទន់បនល្អ។ គម នជេ្រមើសេផ ងៗ ែដលមន      

លកខណៈ្រសបចបប់ មនតម្ល ភព មនបរយិប័នន និងមនគណេនយយភព ្រតូវបនេគរក

េឃើញេឡើយ មកដល់បចចុបបននេនះ។ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ពំុ

មនេមភូមិ េមឃំុ ឬបុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុក       ចបញជ ក់ថេតើ    

លកខណៈវនិិចឆ័យ ខ្លះែដល្រតូវបនេគយកមកេ្របើ្របស់ កនុងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស

េឡើយ េ យពួកេគបនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុបនចូលរមួកនុងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសេនះ

េឡើយ។  ករេ្រជើសេរ ើសមុខសញញ ទទួលដីេ យពំុមនសមធម៌ ចេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់នីតិ

វធីិផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចទំងមូល និងេធ្វើឲយមនមនទិលសង ័យដល់សុពលភពរបស់

កមមវធីិេនះ។ 

្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៨៣%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ បនចូលរមួកនុងដំេណើ រ

ករកំណត់ និងេរៀបចំែផនករេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដរ េ យមនអនក ំង

ទីលំេន ៨៣% បនបញជ ក់ថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពីមូលេហតុែដលពួកេគ្រតូវ

បនេ្រជើសេរ ើសឲយទទួលដី។ បុ៉ែន្ត តួេលខមនករែ្រប្របួលគួរឲយកត់សមគ ល់ េ យកនុង

េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងកំពង់ធំ មនអនក ំងទីលំេន្រតឹមែតពក់ក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន

ចូលរមួយ៉ងសកមម។ អនក ំងទីលំេនកនុងភគរយតិចជងេនះ (៦៩%) បនេលើកេឡើងថ 

ជញ ធរបនពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី និងេ្របើ្របស់្របព័នធចប់េឆន ត 

េដើមបីែបងែចកដី។ បរមិណ និងគុណភពៃនករពិេ្រគះេយបល់រ ង្របជពលរដ្ឋ និង

ជញ ធរមូល ្ឋ នក៏មនករែ្រប្របួលខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់ផងែដរ។ 

របកគំេហើញៃនករអេងកតទំងេនះបង្ហ ញពីករចូលរមួសហករពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

ជមួយនឹង្រគួ រទទួលផលភគេ្រចើន កនុងករេរៀបចំែផនករ និងអភិវឌ ទី ំងដី ំងពី    
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ដំបូងៗ កនុងេខត្តកំពង់សពឺ តបូងឃមុំ និងកំពត។ ករចូលរមួ សហករែបបេនះ ក់បីដូចជេធ្វើ

េឡើងែតជមួយនឹង្រគួ រមួយចំនួនតូច ែដលបចចុបបននកំពុងរស់េនេលើទី ំងសមបទន 

ដីសងគមកិចចកនុងេខត្តកំពង់ធំ     េហើយមនករចូលរមួសហករេ យមនកំរតិ ស់េន       

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច កនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងបត់ដំបង។ េនកែន្លងែដលមន      

កិចចពិេ្រគះេយបល់ មិនបង្ហ ញភស្តុ ងជក់ចបស់ថ ជករអនុវត្តល្អេនះេឡើយ 

ផទុយេទវញិ គឺជករឆ្លុះបញច ំងពីករយល់េឃើញរបស់្របជពលរដ្ឋថេតើពួកេគគិតថ 

ពួកេគបនចូលរមួកនុងដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ ឬអត់។ 

ក្រមិតៃនកិចចពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួកនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអភិវឌ  

មនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទជមួយនឹងករយល់េឃើញរបស់អនកទទួលផល ថេតើ          

ករែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យសមធម៌ និងយុត្តិធម៌ែដរឬេទ។ ្របជជនែដលរស់េន

េលើដីសមបទនសងគមកិចចចត់ទុកដំេណើ ករេនះ ថមនភពយុត្តិធម៌ េនេពលែដលមន

កិចចពិេ្រគះេយបល់សម្រសប្រតូវបនេធ្វើេឡើង េនេពលែដលពួកេគបនទទួលឯក រ

ចំបច់នន និងេនេពលែដល ជញ ធរបនអេញជ ើញពួកេគឲយចូលរមួ។ ករយល់េឃើញ

ែបបេនះមនក្រមិតខពស់បំផុត កនុងេខត្តកំពង់សពឺ និងេខត្តតបូងឃមុំ ែដលមន្របជជនជង 

៩៥% េជឿថ ដំេណើ រករបនអនុវត្តែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យយុត្តិធម៌។ ផទុយេទវញិ 

កនុងេខត្តបត់ដំបងវញិ    តួេលខេនះមន្រតឹមែត ២៧%    បុ៉េ ្ណ ះ   ែដលបង្ហ ញពីករមិន    

េពញចិត្តខ្ល ំងជមួយនឹងដំេណើ រករេនះ។ េនះ ចទំនងជេកើតេឡើងេចញពីលទធផលៃន

ករពិតមួយែដលសមបទនដីសងគមកិចច ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេន េលើដីមនជេម្ល ះ េហើយ

្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មិនទន់បនកន់កប់កបលដីកសិកមមៃនដី

ែដលេគ បនសនយផ្តល់ឲយេនេឡើយ។  
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៧៩្រគួ រ ឬ១២%ៃនអនកេឆ្លើយតប(ជបឋមេនកនុងេខត្តបត់ដំបង និងមណ្ឌ លគិរ)ី  

បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនបង់លុយេទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន (ឬមច ស់គេ្រមង ែដលជ

អនក ក់ពកយសំុសមបទនដីសងគមកិចច) កនុងអំឡុងដំេណើ រករ ក់ពកយសំុ។ កនុងេខត្ត

មណ្ឌ លគិរ ី បុគគលែដលេផ្តើមគំនិតសំុដីសមបទនសដីងគមកិចច បនេលើកេឡើងថ គត់បន

បង់្របក់េដើមបីឲយពកយសំុរបស់គត់ដំេណើ រករេទមុខ េហើយបនទ ប់មក ្របជជនែដលសំុដី

្រតូវបង់្របក់ េដើមបីបនបញចូ លេឈម ះេទកនុងបញជ ីអនកសំុដីែដលបំេពញ មលកខណៈ

សមបត្តិសម្រសប។ ពំុមនករត្រមូវឲយបង់ៃថ្លេស េទ េនកនុងអនុ្រកឹតយពក់ព័នធ ឬលិខិត

បទ ្ឋ ន គតិយុត្តិេផ ងេទៀត។ េនះបង្ហ ញថ ចមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ កនុង

ដំេណើ រករែបងែចកដី។ េនះគឺជបញ្ហ យ៉ងពិេសស េ យ រែត្រកុម មុខសញញ ទទួលដី 

ជទូេទ គឺជ្រគួ រ្រកី្រក និងគម នដី េហើយ េ យេហតុថ្រគួ រមួយភគធំកំពុងជប់ផុង

កនុងបំណុល។ 

ម្រ  ១៨ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ែចងថ “មុខសញញ អនកទទួលដី

្រតូវេធ្វើកិចចសនយជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចចផ្តល់ដី ែដលបញជ ក់

អំពីសិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់មុខសញញ អនកទទួលដី អនុេ ម មកមមវធីិសមបទន

េខត្ត បត់
ដំបង 

តបូងឃមុំ កំពង់សពឺ កំពង់ធំ កំពត មណ្ឌ លគិរ ី មធយម

ភគរយៃន្រគួ រទទួលផល
សមបទនដីសងគម ែដលបន

ែចងថ ករែចកចយដី
សមបទនសងគមកិចច 

្របកបេ យ ”សមធម៌ និង
្រតឹម្រតូវ“ 

 
២៧% 

 
៩៦% 

 
៩៨% 

 
៨៦% 

 
៨៩% 

 
៥៥% 

 
៦៧%
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ដីសងគមកិចចេនះ និងែចងពីករណីេលើកែលង ដូចជ ករណី្របធនសក្តិ ឬមនជំងឺធងន់ធងរ 

ែដល ងំដល់ករបំេពញកតព្វកិចចទទួលខុស្រតូវេនះ។” េនកនុងទី ំងទំង ៦ មនអនក

េឆ្លើយតប្រតឹមែត ៥៨% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ បនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយែបប

េនះ។ 

មនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ៦០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុគួរផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនថន ក់មូល ្ឋ ន 

េ យេរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មលកខខណ្ឌ ែដល្រតូវបន ក់េចញ

កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។ ម្រ  ៦ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច 

ែចងថ ែផនករែដលបនយល់្រពម ្រតូវេបើកចំហរជ ធរណៈកនុងសងក ត់/ឃំុពក់ព័នធ។ 

អនករស់េនេលើដី ចមិនបនយល់ដឹង អំពីែផនករទំងេនះពីមុនរហូតមក ជជងករ្រតូវ

បនេគបដិេសធនូវករទទួលេនះ។ អនកទទួលដី្រតូវែត “បនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មនឆនទៈ 

និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចច ែដលបនយល់្រពម”។46 

្របជជន ំងទីលំេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចភគេ្រចើន (៦៦%) បនេលើក

េឡើងថ ពួកេគ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួែកលំអរសមបទនដីសងគមកិចច។ ដូចករណីខងេដើម

ែដរ មនករេរៀបចំែផនករ និងជ្រមុញ្រគួ រភគេ្រចើន មសហគមន៍ឲយចូលរមួកនុង

ក្រមិតខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុងេខត្តកំពង់សពឺ បុ៉ែន្តមនករជ្រមុញឲយចូលរមួ

ែបបេនះតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ កនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងកំពង់ធំ កនុងករអភិវឌ ទី ំងសមបទនដី

សងគមកិចច។ 

ករជ្រមុញឲយមនករចូលរមួសកមម ក់បីដូចជធតុផ ំ េដើមបីឲយទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចទទួលបនេជគជ័យ។ េសរភីពៃនករទទួលបនព័ត៌មន សិទធិទទួលបន

ព័ត៌មន ករែចករែំលកគំនិតេយបល់ និងករផ្តល់ឱកសឲយបនចូលរមួកនុងករេធ្វើេសចក្តី

សេ្រមចចិត្ត គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ និង ចឲយ្របជពលរដ្ឋេធ្វើករ
                                                            
46 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) 
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សេ្រមចចិត្តបន្រតឹម្រតូវពីជីវតិផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ ម្រ  ១៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិ

ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) ែចងពីសិទធិមនេសរភីពបេញចញ               

មតិេយបល់ែដល ប់បញចូ លសិទធិែស្វងរក ទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មន។ ម្រ  ៥ ៃន         

កតិកសញញ  ICCPR ែចងពីសិទធិចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈេ យផទ ល់ ឬ មរយៈ

តំ ងែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យេសរ។ី កររពឹំងទុករបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ ែលង

កំហិត្រតឹមែតជករមន រ និងទឹក្រគប់្រគន់េទៀតេហើយ។ ពួកេគចប់េផ្តើមទមទរ

ចង់បននូវេស មូល ្ឋ នែដលល្អ្របេសើរជងមុន មនទំង នីតិរដ្ឋ តម្ល ភពពីម្រន្តីែដល

ពួកេគេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស និងសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លីជេដើម។47 

ករចូលរមួកនុងដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ ករផ្តល់ឯក រ និងករទទួលបន

ព័ត៌មន គួរផ្តល់ភពអង់ ចដល់សហគមន៍ ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួជមួយ ជញ ធរ 

ព្រងឹងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ និងនំឲយសេ្រមចលទធផលកន់ែតល្អ្របេសើរ ស្រមប់្រគប់

ភគីទំងអស់ កនុងករអភិវឌ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច។ េនះគឺជចំណុចែដលមន    

រៈសំខន់ ជពិេសស េនេពលែបងែចកធនធនែដលមនក្រមិតដល់្រគួ រ្រកី្រក និង

ងយរងេ្រគះខ្ល ំង ែដលកំពុងរស់េនេលើ ឬេកៀកនឹងបនទ ត់ៃនភព្រកី្រក។ លទធផលែដល

ទទួលបនពីករអេងកតេនះ បង្ហ ញឲយេឃើញពីលទធផលជេ្រចើន មនទំងវជិជមន ទំង

អវជិជមន េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងៗ េហើយមនករបង្ហ ញចបស់ថ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន េ្របើ្របស់ស្តង់ ខុសៗគន  កនុងករេរៀបចំែផនករពិេ្រគះេយបល់ និង  

ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួពី្របជជន។ ឧទហរណ៍៖ ជញ ធរកនុងេខត្តកំពង់សពឺ ក់បីដូច

ជមនេជគជ័យ និងករគំ្រទយ៉ងសកមមកន់ែតខ្ល ំងក្ល  បែនថមេទៀតកនុងករេធ្វើករងរ

េ យផទ ល់ជមួយអនកទទួលដី ែដលនំឲយករែបងែចកដីេធ្វើេទបន្របកបេ យសមធម៌ 

និងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋយល់ថករែបងែចកដីេនះេធ្វើេឡើង្របកបេ យយុត្តិធម៌។ 

                                                            
47 ធនគរពិភពេ ក ឆន ំ ២០១៣។ េតើជន្រកី្រកបត់អស់េទ ? ករ យតៃម្លភព្រកី្រក្របេទសកមពុជ ឆន ំ ២០១៣ ៉
សីុនេ ន ឌីសីុ ធនគរពិភពេ ក។ https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17546 License: CC BY 
3.0 IGO. 
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ថ នភពរស់េន៖ 

្របជជន ំងទីលំេនកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ េសទើរែតទំងអស់ 

(៩៨%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនជ្រមបដល់ ជញ ធរពី ថ នភពរស់េនមិនល្អ េន   

ទី ំងរបស់ពួកេគ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់ព័នធនឹងកង្វះទឹក (៦៨%) និងកង្វះ

រ (៦៤%) េបើេទះបីជមនករេលើកេឡើងពីបញ្ហ េផ ងេទៀត ដូចជ ឱកសករងរ

តិចតួច គុណភពផ្លូវ កង្វះអគគិសនី និងកង្វះេស អនម័យ ជេដើម។ ចំណុចទំងេនះ្រតូវ

បនេលើកយកមកបង្ហ ញលំអិតដូចខងេ្រកម។ ជងពក់ក ្ត លៃនករណីទំងអស់ 

ែដលមនករត ៉ទំងេនះ មនករេលើកេឡើងថ ជញ ធរពំុបនេឆ្លើយតបេឡើយ។ 

បញ្ហ េនះេកើតេឡើង េបើេទះបីជេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចភគេ្រចើន 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន  ក់បីដូចជបនពិនិតយ ម ន ថ នភព     េ យេហតុថកន្លងមក     

ពួកេគ   បនចុះ មផទះជ្របចំ និង/ឬបនេរៀបចំកិចច្របជំុ មភូមិ ែដលពួកេគបនសួរនំ    

្របជជនអំពី ថ នភពៃនកររស់េន និងបញ្ហ បចចុបបនន។ អនកេឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងថ 

កិចច្របជំុភូមិ (៧៥%) គឺជមេធយបយចមបង ស្រមប់េលើកេឡើងពីបញ្ហ នន េហើយមន

្រគួ រ ៣៣% េទៀត ្រតូវបន ជញ ធរចុះសួរនំ មផទះ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនដឹងយ៉ង

ចបស់ពី ថ នភពទំងេនះ េ្រកយេពល  បនទទួលបណ្តឹ ងពី្របជជន    និងបនេធ្វើករ        

ពិនិតយ ម ន និងចុះផ្តល់ព័ត៌មនដល់មូល ្ឋ ន បុ៉ែន្តពួកេគេនខ្វះសមតថភព ឆនទៈ ឬ

ធនធន ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ  និងេឆ្លើយតបចំេពះពកយបណ្តឹ ងទំងេនះ។ 

កនុងេខត្តកំពង់សពឺ    ្រគួ រ មផទះ ៨៥%  បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបេធ្វើ 

ករពិនិតយ ម ន ថ នភពៃនកររស់េន េ យមន្រគួ រ្របមណជពក់ក ្ត ល 

បនទទួលករ យតៃម្លជ្របចំែខ និងមន ៣៥% េទៀត និយយថ ពួកេគ ចផ្តល់

ព័ត៌មន្រតលប់ដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ នយ៉ងេ ច ស់េរៀង ល់ ៣ ែខ ម្តង។ ជញ ធរ

បន កសួរពីក្រមិតចំណូល សន្តិសុខេសប ង ផលិតកមមកសិកមម និងបញ្ហ ពក់ព័នធេផ ង

េទៀត។ ជញ ធរ    ក់បីដូចជបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តសកមមែដលសម  នឹងទទួលបន    

ករេកតសរេសើរកនុងករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លក្រមិតជីវភព និងកំណត់ពីកែន្លង
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ែដល ចមនបញ្ហ េកើតមនេឡើង េបើេទះបីជពួកេគមិន ចេ ះ្រ យ្រគប់ករ្រពួយ

បរមភទំងអស់ក៏េ យ។ 

ជំនួយែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលផ្តល់ដល់សហគមន៍ ក់បីដូចជមនក្រមិត

េនេឡើយ េនកនុង្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់។ ជមធយម កនុងចំេ ម

្រគួ រែដលបន កសួរទំងអស់ មនែត ៣៧% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ      

ពួកេគបនទទួលករគំ្រទពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ តួេលខេនះមន្របមណជ 

៥០% កនុងេខត្តកំពង់សពឺ និងតបូងឃមុំ និង ២៦% កនុងេខត្តបត់ដំបង។ ក់បីដូចជពំុមន      

ផ្តល់ករគំ្រទដល់អនកេឆ្លើយតប េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀតេឡើយ។ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមនសក្ត នុពលកនុងករបំេពញតួនទីកន់ែតសកមម កនុង្រគប់      

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ កនុងករ ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លក្រមិតជីវភព

រស់េន និងេធ្វើឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ នមនគណេនយយភព មរយៈករេផទ ងផទ ត់ជលកខណៈ  

ឯក ជយេលើដំេណើ រករែបងែចកដី និងដំេណើ រករេផ ងេទៀត។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 

អនកទទួលផលទំងេនះ បនទទួលដីលំេន ន ឬក៏បនទទួលទំងដីលំេន ន

និងដីកសិកមម។   ្របជជនភគេ្រចើន ែដល ំងទីលំេនកនុងសមបទនដីសងគមកិចចកនុងេខត្ត          

បត់ដំបង   មកដល់េពលេនះ    បនទទួលែតដីលំេន នបុ៉េ ្ណ ះ     ខណៈេពលែដល        

្របជជនភគេ្រចើន េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ៥ កែន្លង េផ ងេទៀត បនទទួលទំងដី

លំេន ន និងដីកសិកមម។ ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម ជធមម  មិនទន់បន “កប់ឆក រ” និងមិន

ទន់ ចេ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េនេពលែដល្របជជនទទួលបនដីពី

ដំបូង - កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបទំងអស់ មន ៧៣% បនេលើកេឡើងថ ដីរបស់ពួកេគ

មិនទន់ ចយកមកេធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េហើយ ២១% េទៀត បនេលើកេឡើងថ មនែត

ដីកែន្លងខ្លះបុ៉េ ្ណ ះ ែដល ចេ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើកសិកមមបន។ ្របជជនែដលរស់េន

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចបនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនលទធភពចំ យជួលេគ

កប់ឆក រដី ខ្វះឧបករណ៍សមភ រស្រមប់កប់ឆក រដី ឬពំុមនេពលេវ ស្រមប់េធ្វើករងរ
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េនះ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលចុះអេងកត មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ធ្ល ប់

ទទួលបនករត្អូញែត្អរពី្របជពលរដ្ឋថ ដីមិនមនជីជតិ េហើយដីែដលែបងែចក មរយៈ

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច គឺមិនសម្រសបស្រមប់ករេធ្វើកសិកមមេឡើយ។ េនះ ក់បី

ដូចជមិនែមនជបញ្ហ ធំដំុ េនទី ំងភគេ្រចើន កនុងចំេ មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

ទំង ៦ ែដល្រតូវបនអេងកតេនះេឡើយ េ យមនែតអនកទទួលដីកនុងេខត្តកំពង់សពឺបុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបនេលើកេឡើងថ េនះជបញ្ហ ធំដំុ។ ដីសមបទនសងគមកិចចភគេ្រចើនមិនទន់បន

កប់ឆក រ ឬ ំដុះេនេឡើយ េ យ រែត្របជពលរដ្ឋ ពំុមនលទធភពេធ្វើករអភិវឌ ដី    

ទំងេនះ េហើយកបលដីទំងេនះ ចជកបលដីែដលពំុមនជីជតិ។ 

កបលដីស្រមប់សង់លំេន ន ជមធយមមនទំហំ ១៤២០ ែម៉្រតកេរ ៉េពលគឺមន

ចប់ពី ១០០០ ែម៉្រតកេរ ៉រហូតដល់ ១៧៥២ ែម៉្រតកេរ។៉ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើសលុប

បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលដីែដលមនទំហំបុ៉នគន នឹងអនកជិតខងរបស់ពួកេគែដរ 

ែដលេនះបង្ហ ញពីករែបងែចក្របកបេ យសមធម៌ េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

ទំងអស់ជទូេទ។ ្រគួ រ ៣% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលដីកនុងទំហំតូចជងអនក

ជិតខងរបស់ពួកេគ។ 

ផទះមនទំហំជមធយម គឺ ២៨ ែម៉្រតកេរ។៉ ទំហំផទះជមធយមេនះ ្រតូវបនេគចំ ត់

ចេន្ល ះចប់ពីទំហំ២០ដល់ ៥២ ែម៉្រតកេរ ៉កនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី ែដលទំហំផទះជមធយមេនះ 

មនទំហំធំជងេគ្រតូវបនេគកំណត់្រ ទុក។ ផទះេសទើរែតទំងអស់្រតូវបន ងសង់េ យ

្រគួ រខ្លួនឯង េហើយកនុងករណីមួយចំនួន ងសង់េ យមនជំនួយពីអនកជិតខង។ 

្រគួ រ ចសង់ផទះ ជមធយម ៨ ែខ េ្រកយេពលបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចចរចួ។ 

េបើ មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច “្របសិនេបើគម នរចនសមព័នធលំេន ន

េលើដីលំេន នៃនសមបទនដីសងគមកិចចេនះេទ មុខសញញ អនកទទួលដី្រតូវ ងសង់យ៉ង

េ ច ស់នូវចំែណក មួយ ៃនជ្រមក ន ក់េនជអចិៃ្រន្តយ៍កនុងរយៈេពលបីែខ បនទ ប់

ពីទទួលបនដី េហើយសមជិកៃន្រគួ រេនះ្រតូវរស់េនពិត្របកដ និងជអចិៃ្រន្តយ៍េលើដី

េនះឲយបនេលើសពី្របំមួយែខកនុងមួយឆន ំ។ មុខសញញ អនកទទួលដីៃនសមបទនដីសងគម



50 
 

កិចចស្រមប់េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ ្រតូវេធ្វើកសិកមមជក់ែស្តងេលើដីេនះ កនុងរយៈ

េពលដប់ពីរែខ បនទ ប់ពីបនទទួលដី េហើយបន្តេ្របើ្របស់ដីេនះ ្រសប មលកខខណ្ឌ ចំបច់

ៃនកមមវធីិសមបទន។” 48 ្របសិនេបើអនកទទួលផលខកខនមិនបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ ៃន

ករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីសមបទនេនះ ដីេនះនឹង្រតូវវលិមកជដីរបស់រដ្ឋវញិ េដើមបីេធ្វើ

ករែបងែចក រជថមី។ ចំណុចេនះ ក់បីដូចជមិន្រតូវបនអនុវត្តឲយបនតឹងរុងឹ កនុង

ករណីភគេ្រចើនេឡើយ។ ឧទហរណ៍ ្របជជនរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច កនុង

េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីបន ងសង់ផទះ ជមធយម ១៧ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីសមបទនសងគម

កិចច។ កនុងេខត្តបត់ដំបង រយៈេពលមធយមគឺ ១២ ែខ។ េ យ រែត្រគួ រទទួលដីភគ

េ្រចើន គឺជ្រគួ រ្រកី្រក មនធនធនតិចតួច េគលករណ៍េនះមិនគួរអនុវត្តតឹងរុងឹេនះេទ 

្របសិនេបើេគចង់ទទួលបនេជគជ័យ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចនេពលអនគត 

េលើកែលងែតមនករផ្តល់ធនធនបែនថមឲយបនេ្រចើនដល់្រគួ រទំងេនះ េនេពលែដល 

ពួកេគេធ្វើករផ្ល ស់េទទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៦៧%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អ
ឆង យជង ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ បុ៉ែន្ត ពួកេគ ១៣% បនេលើកេឡើងថ លំេន នថមីអន់ 

ជងផទះមុនរបស់ពួកេគ េហើយភគរយែដលេនសល់េលើកេឡើងថ ថ នភព្រប ក់

្របែហលគន ។  េបើេទះបីជមួយែផនកៃនចេម្លើយេនះ ចេ យ រករយល់េឃើញរបស់

មច ស់ផទះក៏េ យ គឺជសញញ បញជ ក់ចបស់ពីេជគជ័យៃនគេ្រមងសមបទនដី សងគមកិចច 

េពលគឺថេតើ្រគួ រ្រកី្រក ឬ្រគួ រគម នដីបនទទួលដី និងលំេន នសមរមយ ែដល

បំេពញត្រមូវករជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគបនែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ ទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចច ក់បីដូចជបនបងកលកខណៈឲយមនករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភព មរយៈ

ករផ្តល់ដី េហើយ ថ នភពលំេន នមនភពល្អ្របេសើរជងមុន ស្រមប់្រគួ រមួយភគ

ធំ។ េនះមិនែមនមនន័យថ លំេន នេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចបនបំេពញេទ

មស្តង់ អបបរម ដូចមនែចងកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៤ ស្តីពី លំេន នសមរមយ

                                                            
48 អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (២០០៣) ម្រ  ១៨។ 
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របស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកតិកសញញ ស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌

េនះេទ េហើយកង្វះករទទួលបន្របភពទឹក ្អ តបរេិភគេនះ េសនើេឡើងថ បញ្ហ េនះ ច

មិនមនកនុងករណីេ្រចើន។ ក៏មិនែមនជករបង្ហ ញថ ករគំ្រទរបស់រ ្ឋ ភិបល ឬអនក     

ផ្តល់ជំនួយបនផ្តល់លំេន នសមរមយជក់ែស្តងេនះែដរ។ មនអនកទទួលដី្រតឹមែត ២% 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលផទះ ែដល្រតូវបន ងសង់ជែផនកមួយៃនដំេណើ រករសមបទនដី

សងគមកិចច។ បុ៉ែន្ត ចំណុចេនះពិតជបនបង្ហ ញថ មនករសេ្រមចបនសិទធិលំេន នជ 

បន្តបនទ ប់ មរយៈករផ្តល់ជធនធន កនុងករណីេនះ ស្រមប់េគលបំណងលំេន ន 

និងេធ្វើកសិកមមេដើមបីេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េនស្រមប់្រកុមងយរងេ្រគះ។ 

ដីកសិកមមមនទំហំមធយម ១,១៧ ហិច ។ តួេលខេនះមនករែ្រប្របួលខុសគន

ឆង យ ឧទហរណ៍ កនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ទំហំដីជមធយមគឺ ៤,៣៦ ហិច ។ ្របជជនែដល

រស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចច ៨% បនេលើកេឡើងថ អនកជិតខងរបស់ពួកេគបន

ទទួលដីកនុងទំហំធំជងដីែដលពួកេគបនទទួល ែដលេនះបង្ហ ញថ ករែបងែចកដីេធ្វើ

េឡើងេ យសមធម៌ េន មតំបន់ភគេ្រចើន បុ៉ែន្តមិនែមនកបលដីទំងអស់សុទធែតមន

ទំហំេសមើគន េនះេទ។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នេលើកេឡើងថ េពលខ្លះ ្រគួ រែដលមនសមជិកេ្រចើន

បនទទួលដីធំជង្រគួ រែដលមនសមជិកតិច។ 

ករផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចជេ្រចើនកែន្លង េធ្វើេឡើងេនតំបន់ែដលមនៃ្រព្រកស់ 

ែដលត្រមូវឲយមនករកប់ឆក រៃ្រពេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ស្រមប់េធ្វើកសិកមម 

និងសង់លំេន ន (សូមេមើលទំព័រ៣២ ជឩទហរណ៍) ។ កង្វះឱកសករងរ ចជ 

សក្ត នុពលរមួចំែណកនំឲយមនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈើបែនថមេទៀត (េបើេទះបីជ         

លទធផលៃនករអេងកត ពំុបនរកេឃើញចំណុចេនះឲយបនជក់ ក់យ៉ង ក៏េ យ 

េហើយ្របជពលរដ្ឋ្របែហលជមិនចង់ រភពថខ្លួនបនកប់េឈើខុសចបប់េនះែដរ)។  

មនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែតពក់ក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ (៤៤%) ែដលរកចំណូលពីករេធ្វើកសិកមម

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដលខ្លួនេទើបទទួលបនថមីៗ។ ចំណូល្របចំឆន ំជមធយម

ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមមគឺ ៦៨៧ ដុ ្ល រ េបើេទះបីជតួេលខេនះមនករែ្រប្របួលខុសគន
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ឆង យរ ងតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេផ ងៗគន ក៏េ យ។ កនុងេខត្តកំពត េ យ រែតដី

មនទំហំតូច ្រគួ ររកចំណូលជមធយម្រតឹមែត ៨៩ ដុ ្ល រ កនុងមួយឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងេខត្ត

កំពង់សពឺ េបើេទះបីជដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និងអភិវឌ ន៍េធ្វើេឡើងេ យមនករពិេ្រគះ

េយបល់ក្រមិតខពស់យ៉ង ក៏េ យ ករទទួលបនចំណូលពីរបរកសិកមម ជមធយម បន

្រតឹមែត ២៤២ ដុ ្ល រ កនុងមួយឆន ំែតបុ៉េ ្ណ ះ។ តួេលខេនះមនក្រមិតទបជចំណូលជ

មធយម កនុង្របេទសកមពុជទំងមូល។ អនកេធ្វើករេ យទទួលបន្របក់ឈនួលកនុង្របេទស

កមពុជ ជធមម  ទទួលបនចំណូល ១២១ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ (២០១២)។49 ្របក់ឈនួល

មធយមកនុងវស័ិយកត់េដរ េនេពលេធ្វើករេ្រប បេធៀបេនះ ្រតូវបនកំណត់ថមនចំនួន 

១៤៥ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ (េហើយបចចុបបននេនះ កំពុងែកស្រមួលបេងកើនែថមេទៀត)។ េន្រគប់ទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ ចំណូលពីរបរកសិកមម ្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យ

្របភពចំណូលេផ ងេទៀត ដូចបង្ហ ញខងេ្រកម។ 

អនកែដលមិន ចរកចំណូលបន េលើកេឡើងថ ទិននផលកសិកមមមនបរមិណតិច

តួច េហើយដំ ំែដល ំ គឺស្រមប់ែតបរេិភគកនុង្រគួ រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ក្រមិតចំណូល

ទំនងជករឆ្លុះបញច ំងពីទំហំដី - ចំណូលមនក្រមិតខពស់ជងេគ េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និង

តបូងឃមុំ ជទីែដលមនករែបងែចកដីទំហំធំៗ។ ក ្ត េផ ងេទៀត ក៏នឹងមនផលប៉ះពល់   

ផងែដរ - អនកេឆ្លើយតប ៨៤% កនុងេខត្តតបូងឃមុំបនទទួលជំនួយពីអងគករមិនែមន                     

រ ្ឋ ភិបលមួយ ស្រមប់ ំដុះេលើដីរបស់ពួកេគ (ផទុយេទវញិ អនកេឆ្លើយតបកនុងេខត្តមណ្ឌ ល

គិរពំុីបនទទួលជំនួយែបបេនះេនះេទ)។ អនកទទួលដីជេ្រចើនខ្វះទុនវនិិេយគ ស្រមប់កប់

ឆក រដី េរៀបចំ និង ំដុះេលើដីរបស់ពួកេគ។ ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសត្រមូវឲយអនកទទួលដីជជន

្រកី្រក ែដលមនន័យថពួកេគពំុមនេដើមទុន ឬមនេដើមទុនតិចតួច។ ក៏មនន័យផងែដរ

ថ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េលើសមបទនដី សងគមកិចចេ្រចើនែតរវល់េពកមិន ចអភិវឌ ដី

របស់ពួកេគបន េ យេហតុថពួកេគ្រតូវេទេធ្វើករងរេពញេម៉ងេនកែន្លងេផ ង េដើមបី

                                                            
49 សូមេមើល ILO: Global Wage Report 2012/13, op. cit., p. 40. 
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្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ ររបស់ពួកេគ។ លទធផលៃនករអេងកតេលើករងរ ករកប់ឆក រដី និង

ករជប់បំណុល គំ្រទដល់របកគំេហើញេនះ។ 

សកមមភពេសដ្ឋកិចច និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋ េនតំបន់ជនបទកនុង

្របេទសកមពុជ ពឹង ្រស័យខ្ល ំងេលើសកមមភពកសិកមម។ ដំ ំកសិកមម្រតូវបនេគេលើក

េឡើងថជក ្ត រមួចំែណកចមបងជងេគ ែដលនំឲយមនករេកើនេឡើងយ៉ងគំហុ៊កនូវ

ចំណូលសរបុរបស់្រគួ រ ទូទំង្របេទសកមពុជ។50 ករកត់បនថយភព្រកី្រកេនតំបន់

ជនបទ ្រតូវបនជ្រមុញមួយែផនកេ យ រែតករេកើនេឡើងខ្ល ំងៃនតៃម្ល្រសូវអងករ ករ

បេងកើនផលិតកមម្រសូវ ករេកើនេឡើងនូវ្របក់ឈនួលេនជនបទ និងករេកើនេឡើងនូវចំណូល

ពីករ្របកបមុខរបរេ យខ្លួនឯង  េ្រកែតពីករេធ្វើកសិកមម។51 ចំបច់្រតូវ  មនបេងកើនករ     

គំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងករគំ្រទេផ ងេទៀត េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ 

េដើមបីធនយ៉ង ឲយដីកសិកមម្រតូវបនេគយកមកេ្របើ្របស់ េហើយជីវភពរស់េនែដល

ពឹងែផ្អកេលើករេធ្វើកសិកមមេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះ មននិរន្តរភព។ 

កររក្របក់ចំណូល៖ 

េគ ចពនយល់ពីករែ្រប្របួលក្រមិតជីវភពរស់េន និងករកត់បនថយភព្រកី្រក 

មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច មរយៈករពិនិតយមិន្រតឹមែតេលើក្រមិតចំណូលរមួរបស់

្រគួ របុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏្រតូវពិនិតយេមើល្របភពេផ ងៗគន ៃនចំណូលទំងេនះផងែដរ។ េន

មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ ែដល្រតូវបនអេងកត ចំណូលែដលបនពីករេធ្វើ

កសិកមម ្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យករងរកនុងទ្រមង់េផ ងេទៀត ដូចជ ករងរកនុង      

េ ងច្រក ករងរេនេលើទី ំងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង មរយៈករ្របកបមុខរបរេ យ

ខ្លួនឯងកនុងទ្រមង់េផ ងេទៀត។ អ្វីែដលសំខន់ េដើមបីសេ្រមចេជគជ័យជសក្ត នុពលេន

                                                            
50Sobrado, Carlos; Neak, Samsen; Ly, Sodeth; Aldaz-Carroll, Enrique; Gamberoni, Elisa; Arias-Vazquez, 
Francisco; Fukao, Tsuyoshi; Beng, Simeth; Johnston, Timothy; Joaquin, Miguel San; Bruni, Lucilla; de Groot, 
Richard. ឆន ំ ២០១៤ េតើជន្រកី្រកបត់អស់េទ ? ករ យតៃម្លភព្រកី្រក្របេទសកមពុជ ឆន ំ ២០១៣ ៉ សីុនេ ន ឌីសីុ 
្រកុមធនគរពិភពេ ក។ 
51 ដូចគន នឹង្របភពខងេលើ 
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មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច និងសុខុមលភព្រគួ រែដលរស់េន មទី ំងទំង

េនះ គឺ្រគួ រទទួលបនដី ្រតូវែតមនឱកសករងរ និង្របភពចំណូល្របកបេ យ  

និរន្តភពឲយបនេ្រចើន និង ចរកចំណូលបែនថមស្រមប់្រគួ រពីករេធ្វើកសិកមម េនកនុង

ករណីែដលចំបច់។ េនះ មិនែមនជអ្វីែដលមនេន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច   

ទំងអស់េឡើយ។ 

្រគួ រ មផទះេសទើរែតទំងអស់ (៩៨%) ែដល្រតូវបន កសួរ មនសមជិក

្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ និងមន្រគួ រ មផទះ្របមណជ ៧៨% 

មនសមជិកមនករងរេធ្វើចប់ពីពីរនក់េឡើងេទ េ យ្រគួ រមួយចំនួនមនសមជិក

រហូតដល់ ៨ នក់ ែដលមនករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយតបចំេពះករ កសួរពី្របេភទ

ករងរែដលពួកេគេធ្វើ ៤៨% បនេលើកេឡើងថេធ្វើជអនកសីុឈនួល មែ្រសចមក រ ៧២% េធ្វើ

ករងរ្របេភទេ្របើកម្ល ំងេផ ងេទៀត ៦% េធ្វើករ មេ ងច្រកកត់េដរ ៧% េធ្វើករងរកនុង

េស ធរណៈ និង ២២% មនមុខរបរខ្លួនឯង។ ចំណូលរបស់្រគួ រ្របចំែខបញចូ លគន

ជមធយមពីករងរគឺ ២៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ បុ៉ែន្ត តួេលខេនះមនករែ្រប្របួលខុសៗគន

រ ងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងៗគន ។ ឧទហរណ៍ កនុងេខត្តបត់ដំបង ចំណូលជ

មធយមមន្រតឹមែត ១៦៧ ដុ ្ល រែតបុ៉េ ្ណ ះកនុងមួយែខ េបើេទះបីជមនសមជិក្រគួ រ

េ្រចើនេធ្វើករងរក៏េ យ។ ចំណូលភគេ្រចើនបនពីករេធ្វើកសិកមម ករងរសីុឈនួលេគ/

ករងរ មេ ងច្រក និងពីមុខរបរខ្លួនឯង ដូចជ លក់ផលិតផលផទ ល់ជេដើម។ 

មុននឹងផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូល្របចំែខជ

មធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺតិចជង ២១៣ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ ែដលបង្ហ ញថ មរយៈ

ករេធ្វើកសិកមម រមួនឹងករងរ/មុខរបរេផ ងេទៀត ចំណូលជមធយមមនករេកើនេឡើង េន

មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦។ តួេលខេនះក៏មនករែ្រប្របួលខុសៗគន គួរឲយ

កត់សមគ ល់ផងែដរ។ ឧទហរណ៍ េនេខត្តកំពង់ធំ ចំណូល្របចំែខកន្លងមកគឺ្របមណជ 

៥៤៦ ដុ ្ល រជមធយម។ អនកទទួលផល ធ្ល ប់រស់េន មដងទេន្លេមគងគ និងរកចំណូល ម

រយៈករេធ្វើេន ទ និងមេធយបយេផ ងេទៀត។ ករបក់្រចំងទេន្លេធ្វើឲយ្រគួ រទំងេនះ
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បត់បង់ទីលំេន និង ក់ពកយសំុដីសមបទនសងគមកិចច។ ដូេចនះ ចំណូល្របចំែខមនករ

ថយចុះ បុ៉ែន្តេនះក៏មិនែមនជខន តែដលល្អបំផុត េដើមបី យតៃម្លឲយដឹងថេតើសមបទនដីស

ងគមកិចចមនផលប៉ះពល់ជវជិជមនេលើជីវតិរស់េនរបស់្រគួ រ កនុងករណីេនះែដរ។ ទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ មនលកខណៈខុសៗគន ។ ្រគួ រទទួលផលមកពីេខត្តេផ ងៗ

គន  មន វ ខុសគន  ទទួលបនក្រមិតៃនករគំ្រទេផ ងៗគន េនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់

មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ និង ក់បីដូចជទទួលរងផលប៉ះពល់

េ យ រែតក ្ត េផ ងៗគន  េនេពលែដលពួកេគមកក ងជីវតិេលើសមបទនដីសងគម

កិចចទំងេនះ។ ដូេចនះ តួេលខចំណូល និងចំ យ ជមធយម េន មទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចទំង ៦ គួរែត្រតូវបនយល់ដឹងេទ ម ថ នភពែដលេលើកេឡើងេនះ។ 

ករចំ យជមធយមបចចុបបននរបស់ខនងផទះនិមួយៗ បនេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ 

េន មទី ំងសមបទនដី សងគមកិចចទំង ៦ េហើយបចចុបបននេនះគឺ ១៩៩ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ 

េពលគឺេកើនេឡើងពី ១៥៤ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មករស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។  ករេកើនេឡើងនូវចំ យខពស់បំផុត      គឺេ យ រែតចំ យេលើម្ហូប រ និង   

េស ែថទំសុខភព េបើេទះបីជេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចមួយចំនួន ករេកើន

េឡើងខ្ល ំងនូវករចំ យគឺេ យ រែតករេរៀបចំពិធី សនផងែដរ។ ករចំ យ

្របចំែខជមធយម ក់បីដូចជេកើនេឡើងេលឿនជងចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រ    

នីមួយៗ េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចភគេ្រចើន។ 

អនកេឆ្លើយតប ៧៤% និយយថ ពួកេគដឹងពីកុមរែដលេធ្វើករងរ េដើមបីរកចំណូល

បែនថមស្រមប់្រគួ រ (កុមរ្រតូវបនេគឲយនិយមន័យថជមនុស យុេ្រកម ១៥ ឆន ំ កនុង

ករអេងកតេនះ)។ េនះ គឺជលទធផលរកេឃើញដូចៗគន  េន ម្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចទំងអស់។ ករងរភគេ្រចើន ជករងរកសិកមម និងជ្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំង        

ពលកមមេផ ងេទៀត េបើេទះបីជមនកុមរេធ្វើករជង ១០% ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ 

កំពុងេធ្វើករ មេ ងច្រកយ៉ង ក៏េ យ។ សូមសមគ ល់ថ សំណួរេនះសួរថេតើអនក
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េឆ្លើយតបដឹង ពីកុមររស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ខ្លះែដលកំពុងេធ្វើករងរ 

េពលគឺមិនែមនសួរថេតើកូនៗរបស់ពួកេគខ្លួនឯងកំពុងេធ្វើករងរឬអត់េនះេទ។ 

២៥%ៃន្រគួ រទំងេនះ េជឿថ ករទទួលបនេស អប់រ ំ រតឹែតអន់ ចប់ ំងពី

ផ្ល ស់មកេនេលើសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយ ២០%េទៀត បនថ បចចុបបនន មនេកមង

តិចតួចរស់េនកនុងផទះសែមបង បនចូលេរៀន។ ៤២%ៃន អនកេឆ្លើយតប បននិយយថ ករ

ទទួលបនករអប់រ ំ មនករ្របេសើរេឡើង បនទ ប់ពីបនផ្ល ស់មកេនេលើសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ 

 

 

មន្រគួ រែត ២៨% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ េបើេទះបីជ

្របក់សន ំជមធយម មនករេកើនេឡើង ចប់ពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនតំបន់

សមបទនដីសងគមកិចចេនះក៏េ យ េហើយបចចុបបននេនះ ្របក់សន ំជមធយមគឺ ១៧៦,៨១ 

ដុ ្ល រៃន ្រគួ រេ្រចើន មនជប់បំណុល េហើយក្រមិតមធយមៃនបំណុលមនករេកើនេឡើង

ខ្ល ំង ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគ ផ្ល ស់មកេនតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេនះមក។ 

្រគួ រទទួលផលជប់បំណុលបែនថមេ្រចើន េ្រកយពីផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចច ៥ កែន្លង កនុងចំេ មសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ កែន្លង េលើកែលងែតេខត្ត

េខត្ត បត់
ដំបង 

តបូងឃមុំ កំពង់
សពឺ 

កំពង់
ធំ 

កំពត មណ្ឌ លគិរ ី មធយម

ភគរយៃន្រគួ រទទួលផល
សមបទនដីសងគម ែដលបន ក់

ពិនទុេលើករទទួលបន 
ករអប់ររំបស់ពួកេគ េ យ រ

មនភព្របេសើរេឡើងេន 
ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច 

 
៤០% 

 
៥៤% 

 
៥៥% 

 
០% 

 
១៧% 

 
៣% 

 
៤២%
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មណ្ឌ លគិរេីចញ។ បចចុបបននេនះ ្រគួ រ មផទះេ្រចើនជំពក់បំណុលេគជមធយម ៩៣៩ 

ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ េកើនេឡើងពី ១១៣ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ េនះមនន័យថ ្រគួ រ មផទះទំងេនះ ខចីបុលេគបែនថមេ្រចើន េនេពល

ផ្ល ស់មក ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ និង/ឬករេកើន

េឡើងនូវចំ យរបស់្រគួ រេធ្វើឲយ្រគួ រ្រតូវជប់បំណុលេគ។ េនះគឺជករ្រពួយបរមភ

មួយ េ យ រែតចំណូល្របចំែខរបស់្រគួ រមនក្រមិតទប និងពំុមនសថិរភព។ 

កនុងចំេ ម្រគួ រ មផទះទំងអស់ែដល្រតូវបន កសួរ មន្របមណជពក់ 

ក ្ត ល (៤៥%) ែដលមនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់រស់េនឆង យពីទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជអចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រភគេ្រចើនេលើសលុប ែដលរស់

េនឆង យពីទី ំងេនះគឺជកូនរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតេនះែដលេធ្វើចំ ក្រសុក 

េដើមបីរកករងរេធ្វើ។ េនះបង្ហ ញថ ករងរសមរមយពំុ ចរកបនេន មទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចជេ្រចើន េហើយចំបច់្រតូវមនករ យតៃម្លេលើនិរន្តរភពរបស់សមបទនដី 

សងគមកិចចេឡើងវញិ ្របសិនេបើកូនៗជំនន់េ្រកយរបស់អនករស់េនេលើទី ំងសមបទនដី

សងគមកិចចបចចុបបននេនះ សេ្រមចចិត្តមិនរស់េន ឬមិន ចរស់េនទី ំងេនះបន។ 

ចំណូល ម្រគួ រ មនករេកើនេឡើងកនុងចំេ មអនកទទួលផលភគេ្រចើន ែដល

ភគេ្រចើនជ្រគួ រ្រកី្រក។ បុ៉ែន្ត កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីរមួ

ចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក និងស្រមួលដល់ករេលើកកមពស់ជីវភពរស់េន និងករេធ្វើ

កសិកមមរបស់្រគួ រគម នដី។ អនកទទួលផលគួរ ចរកចំណូល ស្រមប់្រគួ ររបស់ពួកេគ 

េននឹងទី ំងផទ ល់ និងមិនគួរបងខំចិត្តេធ្វើចំ ក្រសុកេទឆង យ េដើមបីរកករងរេធ្វើេនះ

េទ។ ពក់ព័នធជមួយនឹងចំណុចេនះ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចបង្ហ ញឲយេឃើញថ កំពុង

ទទួលបនេជគជ័យែតមួយែផនកបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ករទទួលបន ទឹក និងអនម័យ៖ 
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ករទទួលបនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ គឺជបញ្ហ េចទមួយដ៏ខ្ល ំងេនកនុងទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ ែដល្រតូវបនអេងកត។ កនុងចំេ ម្រគួ រទំងអស់ែដល្រតូវ

បនសមភ ស មនែត ២៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថ ចទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់

បរេិភគបនជប់ ប់។ ្របភពទឹករបស់្របជពលរដ្ឋ រួមមន អណ្តូ ងៃដ (៣១%) អណ្តូ ង

សនប់ ធរណៈ (១៣%) បឹងបួរ អូរ ឬ្រសះ (២៣%) ទិញទឹកដបបរេិភគ (១១%) ឬ្រតង់ទឹក

េភ្ល ងទុក (៩%)។  ៧៤% ៃនអនករស់េនទី ំងេនះ បន យករណ៍ថ េធ្វើ្រប្រពឹត្តកមមទឹក 

មុនេពលបរេិភគ មរយៈករ ំឲយពុះ (៩០%) ឬករេ្របើ្របស់េផើងចេ្រមះ (១០%)។ អនក

េឆ្លើយតប ៣៨% យករណ៍ពី ពណ៌ រសជតិ និង/ឬ ក្លិនែប្លករបស់ទឹកែដលពួកេគបរេិភគ 

និងមន្រគួ រែត ២% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ តេ យ

េ្របើ្របស់ រធតុក្លរ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ៤៧% ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹក ្អ ត

របស់ពួកេគថអន់ ឬអន់ខ្ល ំង ជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនកន្លងមក។ មនែត ២៧% 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ករទទួលបនទឹកេ្របើ្របស់មនភពល្អ្របេសើរជងមុន។ 

េនះមនន័យថ បញ្ហ ជំុវញិករមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់គឺមនភព្រសួច្រ វ េន ម្រគប់

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ េហើយទំនងជនឹងមនផលប៉ះពល់េលើសុខភព 

ចំណូលរបស់្រគួ រ ករអប់រ ំនិងករទទួលបនសិទធិជមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត។ 

 

េខត្ត បត់
ដំបង 

តបូងឃមុំ កំពង់
សពឺ 

កំពង់
ធំ 

កំពត មណ្ឌ លគិរ ី មធយម

ភគរយៃន្រគួ រទទួលផល
សមបទនដីសងគម ែដលបន ក់

ពិនទុេលើករទទួលបន 
ទឹករបស់ពួកេគ េ យ រមន
លកខណៈអន់ជង េ្រប បេទនឹង

កែន្លងលំេន នពីមុន 

 
៤៣% 

 
១៦% 

 
៤៦%

 
៩១%

 
៥៤% 

 
៦៨% 

 
៤៧%
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េបើេធ្វើករេ្រប បេធៀប ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (CDHS)52 ឆន ំ 

២០១៤ េលើកេឡើងថ េនរដូវ្របំង ្រគួ រ ៣៥% េនកមពុជ ផឹកទឹកែដលបនពី្របភព 

ែដលទំនងជ “ពំុមនគុណភពសម្រសប” (ែដលឆ្លុះបញច ំងពី្របេភទែដលេសនើេឡើងេ យ

អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) និងមូលនិធិសហ្របជជតិេដើមបីកុមរ (UNICEF)។ 

ភគរយេនះថយចុះមកេន ១៦% េនរដូវវស  េនេពលែដលមន្រគួ រ មផទះកន់ែត

េ្រចើនេ្របើ្របស់ទឹកេភ្ល ង ស្រមប់បរេិភគ។ ្របភពចមបងៃនទឹកបរេិភគ េនរដូវវស  គឺទឹក

េភ្ល ង ស្រមប់ជិតពីរ្រគួ រ កនុងេរៀង ល់ ៤ ្រគួ រ េហើយទឹកេភ្ល ង គឺជ្របភពទឹក

បរេិភគែដលេ្របើ្របស់ញឹកញប់ជងេគ េនរដូវវស  ស្រមប់្រគួ រ ែដល ំងេនតំបន់          

ជនបទ។ េនរដូវ្របំង ភគរយ្រគួ រ ែដល្របភពទឹកផឹកេនកនុងបរេិវណផទះរបស់ខ្លួន 

ថយចុះមកេន ៦៩% ស្រមប់្រគួ រេនទី្របជំុជន និង ៥១% ស្រមប់្រគួ រេនតំបន់ជន

បទ។ ្របភពទឹកបរេិភគគឺែតមួយ ស្រមប់រដូវ្របំង និងរដូវវស  ស្រមប់ ៩២% ៃន្រគួ រ

មផទះេនទី្របជំុជន និង ៦៧% ៃន្រគួ រ មផទះេនជនបទ។53   ករចត់្របេភទរបស់  

WHO    និងUNICEF ចត់ទុកទឹកអណ្តូ ងសនប់ និងទឹកេភ្ល ងថ     ទំនងជមនគុណភព         

សម្រសប េហើយអនកេឆ្លើយតប្របែហលជចត់ទុកទឹករបស់ខ្លួនថគម នសុវតថិភពស្រមប់

បរេិភគេទ េបើេទះបីជទឹកេចញពី ្របភពទំងេនះក៏េ យ ្របសិនេបើទឹកមនគុណភព

អន់ ឬ ចេ យ រែតពួកេគមិនដឹងចបស់ពីគុណភពទឹក។ 

ទឹក ្អ តស្រមប់បរេិភគ និងេស អនម័យ មនភពចំបច់បំផុត េដើមបីធន

និរន្តរភពជីវតិរស់េន និងសុខភព និងជមូល ្ឋ ន ស្រមប់េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស ។ 

សិទធិទទួលបនទឹក ្អ ត កនុងចបប់ សិទធិមនុស អន្តរជតិ ត្រមូវឲយរដ្ឋននធនយ៉ង

ឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ ចទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់បរេិភគកនុងបរមិណ្រគប់្រគន់ 

ស្រមប់េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន និងេ្របើ្របស់កនុង្រគួ រ ែដល្រតូវបនេគឲយនិយមន័យថជ 
                                                            
52 វទិយ ថ នសថិតិជតិ/កមពុជ, អគគនយក ន នសំ ប់សុខភព/កមពុជ, និង ICF international 2015។ ករអេងកត្របជ
្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ំ2014 https://dhsprogram.com/publications/publication-FR312-DHS-Final-Reports.com 
53 វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខភព និង ICF អន្តរជតិ ឆន ំ២០១៥។ អេងកតសថិតិ្របជ ្រស្ត និងសុខភព កមពុជ 
ឆន ំ២០១៤។ ភនំេពញ ្របេទសកមពុជ និង រ ៉កុវលី ម៉រែីលន សហរដ្ឋ េមរកិ៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខភព 
និង ICF អន្តរជតិ។ ទំព័រ ១៨  
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ទឹកស្រមប់បរេិភគ រក អនម័យផទ ល់ខ្លួន េបកសំ តសេម្ល កបំពក់ េរៀបចំ រ និង

អនម័យផទ ល់ខ្លួន និងស្រមប់្រកុម្រគួ រ។ កតព្វកិចចទំងេនះ ក៏ត្រមូវឲយរដ្ឋធនជ        

បេណ្តើ រៗឲយ្របជពលរដ្ឋ ទទួលបនេស អនម័យឲយបន្រគប់្រគន់ ែដលេនះជសមស

ភគជមូល ្ឋ នមួយស្រមប់េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងកររក ភពជឯកជនស្រមប់មនុស  ក៏ដូច

ជ្រតូវករពរគុណភពៃនករផគត់ផគង់ និងធនធនទឹកបរេិភគផងែដរ។54 េ យេហតុថ

មនអនកេឆ្លើយតបជិតពក់ក ្ត លអះ ងថករទទួលបនទឹកមនករថមថយជងមុន 

េនះបង្ហ ញថ សិទធិទទួលបនទឹកជបេណ្តើ រៗមិន្រតូវបនសេ្រមចេន មទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចកនុង្របេទសកមពុជេឡើយ។ 

 ៩៨% កនុងចំេ មអនករស់េន ទី ំងទំងេនះ ្រតូវបន កសួរ បននិយយថ 

េនសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកស្អុយែដលកំពុងដំេណើ រករ

េនះេទ។ មន្រគួ រែត ៤២% បុ៉េ ្ណ ះ ទទួលបន្របេយជន៍បរកិខ រអនម័យកនុងផទះ55។ 

មួយភគបីៃន្រគួ រែដលមនបងគន់កនុងផទះ េលើកេឡើងថ ពួកេគ ពំុមនទឹក្រគប់្រគន់ 

េដើមបីេ្របើ្របស់បងគន់េនះឲយបន្រតឹម្រតូវេឡើយ។ ្របជជនេផ ងេទៀត បេនទ របង់កនុងៃ្រព ឬ

ជីករេ ្ត េនកែន្លង មួយ េដើមបីបេនទ របង់។ មនភពខុសគន ខ្ល ំង រ ង្រគួ រ មផទះ

ែដលរស់េនទី្រកុង  និងទីជនបទចំេពះលទធភពេ្របើ្របស់សមភ រៈអនម័យេនទូទំង

្របេទសកមពុជ។ ករអេងកតរបស់ CDHS យករណ៍ថ ្រគួ រភគេ្រចើនេនតំបន់ជនបទ

ពំុមនបងគន់េ្របើ្របស់េឡើយ េ យ្រគួ រពក់ក ្ត ល (៥០%) យករណ៍មកថគម ន

បងគន់ េហើយ្រតូវេ្របើទី ល ឬគុេមព តៃ្រពស្រមប់បេនទ របង់។ តួេលខេនះ ្រតូវបន            

                                                            
54 សិទធិទទួលបនទឹក ្អ ត ។ បណ្ណព័ត៌មន OHCHR េលខ ៣៥, OHCHR, WHO និង UN Habitat ឆន ំ ២០១២។ 
55 ្រសបគន េនះែដរ និយមន័យៃនអនម័យ ដូចបនេសនើរេឡើងេ យអនកជំនញឯក ជយ ស្តីពី ទឹក និងអនម័យ ជ ្របព័នទ
មួយស្រមប់ករ្របមូល ដឹកជញជូ ន ករេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមម និងករេបះេចល ឬករេ្របើ្របស់េឡើងវញិនូវមលេមចន (មន

មក ទឹកេនម េញើស) របស់មនុស  និងអនម័យភពជប់ពក់ព័នទ“ ។  រដ្ឋ ្រតវូែតធនឲយបនថ មនុស ្រគប់របូ េ យ
គម នករេរ ើសេអើង មនសិទធិជរបូវន័្ត និង្រគប់្រគន់ េដើមបីទទួលបននូវអនម័យ កកុង្រគប់ទិដ្ឋភពៃនជីវតិ ែដលមនសុវតថិ
ភព ្របកបេ យអនម័យភព សន្តិសុខ និងែដល ចទទួលយកបន មលកខណៈវបបធម៌ និងសងគមកិចច េហើយែដលផ្ត
ល់នូវ ភពឯកជន និង ធនឲយបននូវេសចក្តីៃថ្លថនូរ“ ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីសិទធិមនអនម័យ ឆន ំ២០១០ E/C ១២/
២០១០/១ 
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យករណ៍ែដរថមន ៧% បុ៉េ ្ណ ះ កនុងចំេនម្រគួ រ មផទះេនតំបន់ទី្របជំុជន ។ ករ

ទទួលបនបរកិខ រអនម័យមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង ខណៈេពលែដលភគរយៃន្រគួ រ ម

ផទះែដលពំុមនបរកិខ រអនម័យេ្របើ្របស់ថយចុះពី ៥៧% កនុងឆន ំ ២០១០ មកេន្រតឹមែត 

៤៤% កនុងឆន ំ ២០១៤។56  ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតទទួលបនពិនទុ 

េ្រកមមធយមភគថន ក់ជតិ ស្រមប់អនម័យេនតំបន់ជនបទ។ 

ករទទួលបនទឹកេ្របើ្របស់ជ្របចំកនុងផទះ នឹងេធ្វើឲយ្រស្តី និងកុមរែលងចំបច់

ចំ យេពលេទរកទឹកពី្របភពឆង យៗ ក៏ដូចជកត់បនថយ និភ័យ ែដលពក់ព័នធនឹង

ករេទដងទឹក មបឹង ទេន្ល និង្រសះជេដើម។ មនករ យករណ៍អំពីករណី ្ល ប់របស់

កុមរជេ្រចើនករណី េ យ រផលវបិកៃនករទទួលទឹកេ្របើ្របស់ខ ត់េខ យ េន ម

កែន្លង ំងទីលំេនថមី។57  UNICEF ក៏បនេធ្វើរបយករណ៍ផងែដរ ថ កង្វះខតទឹក និង      

អនម័យ គឺជបញ្ហ មួយកនុងចំេ មបញ្ហ ដ៏ធំបំផុត កំពុងមនផលប៉ះពល់ដល់សុខភព

របស់កុមរទូទំង្របេទសកមពុជ ជពិេសស អនកែដលរស់េន មទីជនបទ។ ផលវបិក

េ្រចើនចំេពះកុមរ ែដលមនលកខណៈធងន់ធងរជពិេសសេនះ េ យ រែតករេកើតេឡើង

ខពស់ៃនករ គរះុ ជំងឺែសបក ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម ដូចជ េ គរ កសួត េពះេវៀន និងជំងឺេផ ង

ែដលេកើតពីទឹក និងជំងឺែដលទក់ទងនឹង មលេមចន(មន មក ទឹកេនម េញើស) 

យភយេទេលើសុខភពកុមរ េហើយនិងេនកនុងករណីជេ្រចើនេទៀត ផ្តល់លទធផលដល់

ករ ្ល ប់។58  ចំបច់្រតូវមនករេធ្វើសកមមភពបែនថមេទៀត េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងកង្វះលទធ

ភពទទួល បនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់។ 

                                                            
56 វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខភព និង ICF អន្តរជតិ ឆន ំ២០១៥។ អេងកតសថិតិ្របជ ្រស្ត និងសុខភព កមពុជ 
ឆន ំ២០១៤។ ភនំេពញ ្របេទសកមពុជ និង រ ៉កុវលី ម៉រែីលន សហរដ្ឋ េមរកិ៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខភព 
និង ICF អន្តរជតិ។ ទំព័រ ៤២  
57 សូមេមើល មរណភពរបស់កុមរ២នក់ ែដលទក់ទងេទនឹងគេ្រមង AusAID េនកមពុជ េ យ Richard Baker និង 
Nick McKenzie ឆន ំ២០១០ ចរកេមើលបនេន  
http://www.smh.com.au/national/two-child-deaths-linked-to-ausaid-cambodia-project-20101031-178w7.html 
58 ឯក រស្តីពី ទឹក អនម័យ និងអនម័យភព របស់UNICEF កមពុជ។ ចរកេមើលបនេនេលើេគហទំព័រ 
https://www.unicef.org/cambodia/8.WASH.pdf 



62 
 

សន្តិសុខេសប ង៖   

ករ្របយុទធ្របឆំងនឹងភពអត់ឃ្ល ន និងកង្វះ របូតថមភ គឺជកតព្វកិចចសិទធិ

មនុស មផ្លូវចបប់។59 េបើ មអងគករេសប ង និងកសិកមមៃនសហ្របជជតិ (េ កត់ថ 

FAO) សន្តិសុខេសប ងេកើតមន “េនេពលែដលមនុស ្រគប់របូ មនលទធភពែផនករបូវន័្ត 

សងគម និងេសដ្ឋកិចច េន្រគប់េពល េដើមបីទទួលបន រ្របកបេ យសុវតថិភព និង រ

ជតិចិញច ឹមេន្រគប់េពល ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ រ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត រ

របស់ពួកេគ េដើមបី ចរស់េនបន្របកបេ យភពសកមម និងមនសុខភពល្អ។” 60  

៩៨% ៃនអនកេឆ្លើយតប បននិយយថ យ៉ងេ ច ស់មនម្តងកនុងែខកន្លងេទ

េនះ ពួកេគភ័យខ្ល ចថពួកេគនឹងពំុមន រ្រគប់្រគន់ ស្រមប់្រគួ ររបស់ពួកេគ 

េ យ ៦១% េលើកេឡើងថ េនះគឺជករភ័យខ្ល ច ែដលពួកេគមនជ្របចំ។ មន្រគួ រ 

៨៣% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគមនរបប រេ យមនកំណត់ និងតបិតេតប ត (ដូចជ 

គម ន ច់ ឬ្រតីបរេិភគជេដើម) េនេពល មួយ កនុងែខកន្លងេទេនះ េ យ រែតខ្វះ

លុយ េហើយ ៨៨% ្រតូវរកគស់កយេមើមរុកខជតិពីកនុងៃ្រព ឬរក ច់ែដលមនគុណភព

អន់ខ្ល ំងមកបរេិភគ េ យ រែតមូលេហតុដូចគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៦២% បនេលើក

េឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់ រ កលពីែខមុនេនះ េហើយអនកេឆ្លើយតប ៥៥% អះ ងថ 

មនៃថងខ្លះ កនុងែខកន្លងេទេនះ ែដលពួកេគពំុមនអ្វីបរេិភគទល់ែតេ ះ េ យ រែតពំុ

មនលទធភពទិញ រ ឬេ យ រែតពំុមន រ។ ្រគួ រ មផទះចំនួន ២៣% 

េលើកេឡើងថ លទធភពទទួលបន របរេិភគបនថមថយ ចប់ ំងពីេពលែដល     

ពួកេគ ផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េបើេទះបីជស្រមប់្រគួ រចំនួន 

៣៧% ថ នភពេនះបនល្អ្របេសើរជងមុនក៏េ យ។ មនែត ១៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើក

េឡើងថ ថ នភពេនះបនល្អ្របេសើរជងមុនកនុងក្រមិតគួរឲយកត់សមគ ល់។ លទធផលទំង

េនះរេំលចឲយេឃើញថ មរយៈករេធ្វើស្វ័យ យតៃម្ល សន្តិសុខេសប ង ែដលេនែតជបញ្ហ

                                                            
59 សិទធិទទួលបន រ្រគប់្រគន់។ បណ្ណព័ត៌មន OHCHR េលខ ៣៥, OHCHR និង FAO ឆន ំ ២០១០។  
60 អងគករ FAO, ថ នភពអសន្តិសុខេសប ងេលើពិភពេ ក ឆន ំ២០០១ (ទី្រកុង រ ៉មូ ឆន ំ២០០១) 
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្របឈមធំមួយ ស្រមប់្រគួ រភគេ្រចើន។ លទធផលែដលសេ្រមចបនកនុងែផនកេនះេន

មនស្តួចេស្តើងេនេឡើយ។ កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចពក់ក ្ត លែដល្រតូវបន

យតៃម្ល លទធភពទទួលបន រកន់ែតក្ល យេទជបញ្ហ ធំ េនេពលែដល្របជ

ពលរដ្ឋមករស់េនកនុងទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចច។ បញ្ហ េនះទំនងជកន់ែតរកីធំេឡើងៗ 

េ យ រែត្រគួ រទទួលផលភគេ្រចើន បនេលើកេឡើងថពំុមនបទពិេ ធន៍ ឬជំនញ

ខងករេធ្វើកសិកមមេឡើយ ( ចេ យ រែត្រគួ រជេ្រចើនធ្ល ប់គម នដី)។ ដូេចនះ របូ

តថមភទំនងជបញ្ហ ធំមួយ ស្រមប់្រគួ រជេ្រចើន ែដលរស់េនកនុងទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចច ជពិេសសស្រមប់កុមរែដលខ្វះលទធភពទទួលបនចំណី រជមូល ្ឋ ន ែដល

មនផទុក្របូេតអីុន េហើយែដល្រគួ រពំុមនលទធភពកប់ឆក រដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមបន។ 

 

្របេទសកមពុជ បនសេ្រមចវឌ នភពតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ កនុងករ្របយុទធ្របឆំងនឹង

បញ្ហ របូតថមភជទូេទ។ បញ្ហ ្រកិន កនុងចំេ មកុមរ យុេ្រកម ៥ ឆន ំេនកមពុជ បន

ថយចុះពី ៤៥% កនុងឆន ំ ២០១០ មកេន ៣២% កនុងឆន ំ ២០១៤ បុ៉ែន្តបញ្ហ របូតថមភេនែត

្រតូវបនេគចត់ទុកថបនរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករណីកុមរ ្ល ប់្របមណជ ៤៥% កនុង

្របេទសកមពុជ។61  បញ្ហ ្រកិនេកើតមនេ្រចើនកនុងចំេ មកុមរ្រកី្រក កុមរែដលម្ត យមន

                                                            
61 Chhoun, P., et al. លកខខណ្ឌ រស់េននិងករងរៃនម និងកុមរែដលកង្វះ ររបូតថមភកនុង្របេទសកមពុជ៖ ករពិនិតយ
េមើលជ្របព័នធ (ឆន ំ២០១៦) ៣ (៤):១-៧ 

េខត្ត បត់
ដំបង 

តបូងឃមុំ កំពង់
សពឺ 

កំពង់
ធំ 

កំពត មណ្ឌ លគិរ ី មធយម

ភគរយៃន្រគួ រទទួលផល
សមបទនដីសងគម ែដលបន ក់
ពិនទុេលើសន្តិសុខេសប ងរបស់ពួកេគ 
េ យ រមនភព្របេសើរេឡើង 
េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច 

 
៣៣% 

 
៦០% 

 
៣៥%

 
៩% 

 
៤១% 

 
១៦% 

 
៣៧%
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ក្រមិតវបបធម៌ទប និងកនុងចំេ មសហគមន៍ែដលមន្រគួ រ មផទះជងពក់ក ្ត ល

បេនទ របង់ពស លពសកល។62 េន្រគប់ទី ំងសមបទនដី សងគមកិចចទំងអស់ែដល

បនចុះេទ សុទធែតខ្វះទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ េស អនម័យ ្របជជនបេនទ របង់ពស ល

ពសកល និងជួប្របទះបញ្ហ សន្តិសុខេសប ង។ ធនគរពិភពេ ក បនកំណត់ថ 

ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ របូតថមភ្រតូវែតបញចូ លសកមមភពរមួគន ជេ្រចើនែដលេផ្ត ត 

េលើបញ្ហ េលើសពីបរមិណ រស្រមប់បរេិភគ។ ដំេ ះ្រ យេនះ គួរបញចូ ល

សកមមភពែដលេផ្ត តេលើគុណភព រ បរ ិ ថ ន (ករបេនទ របង់ពស លពសកល) 

និងទម្ល ប់អនម័យ ( ងសំ តៃដ និង រ និងករអនុវត្តអនម័យល្អ្របេសើរេផ ង

េទៀត)63។ 

របយករណ៍អងគករលីកដូ ឆន ំ ២០១៥ ែដល យតៃម្លេលើកមមវធីិសមបទនដីសងគម

កិចចេ្រកមគេ្រមង LASED បនរេំលចឲយេឃើញពីបញ្ហ ដីកសិកមម ពំុមនទំហំ្រគប់្រគន់ 

េដើមបីគំ្រទដល់ករេធ្វើកសិកមម ែដលនំឲយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបន្តជួប្របទះនឹងបញ្ហ

អសន្តិសុខេសប ង។64 ខណៈេពលែដលអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតភគេ្រចើន កនុងករ

សិក ែដលេធ្វើេឡើងេ យ OHCHR ពំុបនេលើកពីគុណភពអន់ៃនដី និងដីគម នជីជតិ ថ

ជបញ្ហ ែដលនំមកនូវ អសន្តិសុខេសប ង ែត ក់បីដូចជបញ្ហ ដ៏ធំ េនទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចទំង ៦ ែដលបនអេងកត។ បញ្ហ ចំណូលទប ករជប់បំណុលខពស់ អនម័យ 

ទប កង្វះបរកិខ រកសិកមម និងកង្វះឱកសករងរសមរមយ សុទធែតរមួចំែណកនំឲយមន

បញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង និងបញ្ហ របូតថមភ េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង ៦ 

កែន្លង។ 

                                                            
62Sobrado, Carlos; Neak, Samsen; Ly, Sodeth; Aldaz-Carroll, Enrique; Gamberoni, Elisa; Arias-Vazquez, 
Francisco; Fukao, Tsuyoshi; Beng, Simeth; Johnston, Timothy; Joaquin, Miguel San; Bruni, Lucilla; de Groot, 
Richard. ឆន ំ២០១៤ េតើជន្រកី្រកបត់អស់េទ ? ករ យតៃម្លភព្រកី្រក្របេទសកមពុជ ឆន ំ ២០១៣ ៉ សីុនេ ន ឌីសីុ 
្រកុមធនគរពិភពេ ក។ 
63 Ibid.World Bank Group 2013 
64 ដីែដលមិន ច ំដំ ំបន៖ ករពិនិតយេទេលើសមបទនដីសងគមកិចច អងគករលីកដូ ឆន ំ ២០១៥ ។  
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ថ នភពេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចជេ្រចើនកែន្លង េធ្វើឲយ្រគួ រទទួល

ផលមិនចង់ផ្ល ស់េទេនទីេនះជអចិៃ្រន្តយ៍េឡើយ។ េនះ េធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់និរន្តរភព

របស់កមមវធីិេនះ។ ្របសិនេបើ  ពំុមនអនក ំងទីលំេនឲយបនេ្រចើន្រគប់្រគន់ េដើមបីជ្រមុញ

សកមមភពេសដ្ឋកិចចេនមូល ្ឋ នេនះេទ េនះក្រមិតចំណូល និងឱកសករងរ ចេន

្រទឹង ឬធ្ល ក់ចុះជមិនខន។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

មន្រគួ រទទួលផលចំនួន ២៦ ្រគួ រ (៤% ៃន្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន

អេងកត) បនេលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ ពួកេគកំពុងជប់ពក់ព័នធកនុងជេម្ល ះដីធ្លី ជមួយអនក

ំងទីលំេនមុន ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឬ្រកុមហុ៊នឯកជន។ េបើេទះបីជភគរយេនះជ

ចំនួនតិចតូច េបើេធៀបនឹងចំនួន្រគួ រសរបុែដលបនអេងកតក៏េ យ គឺជចំណុចគួរឲយ

្រពួយបរមភ េ យ រែតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីផ្តល់សិទធិ

កន់កប់ឲយបនជប់ ប់ និងផ្តល់លំេន នសមរមយដល់្របជជន្រកី្រក និងងយរង

េ្រគះ។ អនកេឆ្លើយតប ២៤% ជួប្របទះនឹងករទ្រនទ នេលើដីរបស់ខ្លួន េហើយមន្រគួ រ 

១៦% េលើកេឡើងថបនទទួលរងករេបៀតេបៀន ឬករគំ មកំែហង ពក់ព័នធជមួយនឹងដី

របស់ពួកេគ ភគេ្រចើនពីសំ ក់អនកែដលមក ំងទីលំេនមុនៗ ក៏ដូចជពី្រកុមហុ៊ន      

ឯកជន េយធ និង ថ ប័នរដ្ឋ។ ករេកើតេឡើងខពស់នូវករគំ មកំែហង និងករយយីែដល

បនេចទ្របកន់េ្រចើនករណពី ថ ប័នរដ្ឋ និងេយធ គឺជបញ្ហ េចទយ៉ងពិេសសមួយ 

េ យ រែតភពងយរងេ្រគះរបស់្រគួ រ្រកី្រក និងេ យ រែតជទូេទ ្រគួ រ ម

ផទះទំងេនះពឹង ្រស័យេលើ ថ ប័នរដ្ឋឲយេ ះ្រ យបញ្ហ ជេម្ល ះដីធ្លីឲយខ្លួន។ ករជប់ពក់

ព័នធរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ គឺជឧបសគគមួយ ែដល ងំដល់ករទទួលបនយុត្តិធម៌ និងដំេ ះ

្រ យជេម្ល ះដីធ្លី្របកបេ យសមធម៌។ ចំណុចេនះ នឹងរមួចំែណកធំេធងដល់បញ្ហ     

សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី ែដលផទុយគន េទនឹងេគលេ មួយ កនុងចំេ មេគលេ

ននៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ 
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មនបញ្ហ មួយចំនួន ្រតូវបនកំណត់ជប់ពក់ព័នធេទនឹងសមបទនដីសងគមកិចច  

ជក់ ក់ខ្លះ។ ឧទហរណ៍៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមួយចំនួន ្រតូវបនេគ                 

បេណ្ត ញេចញេ យបងខំពីដី ែដលពួកេគ អះ ងថជដីដូន របស់ពួកេគ េដើមបីេ្របើជ

សមបទនដីសងគមកិចចេនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី េបើ មករេលើកេឡើងរបស់ម្រន្តីមូល ្ឋ ន 

បចចុបបននេនះ ដីមួយចំនួនៃនសមបទនដីសងគមកិចចកំពុងអភិវឌ េ យ្រកុមហុ៊នឯកជន។ 

េសចក្តី្របកសរបស់សហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច ែដលអនុម័តេ យ

ម សននិបតសហ្របជជតិកនុងឆន ំ ២០០៧ និងបនទទួលករគំ្រទពី ជរ ្ឋ ភិបល    

កមពុជ ទទួល គ ល់សិទធិរបស់ជនជតិេដើម ភគតិចេលើដីែដនដី និងធនធនរបស់ពួកេគ 

ប់បញចូ លទំងដី ែដលធ្ល ប់កន់កប់ែបប្របៃពណីេ យពួកេគ បុ៉ែន្ត បចចុបបននេនះ កំពុង

កន់កប់េ យអនកេផ ងេទៀត ជបញ្ហ អងគេហតុ និងអងគចបប់។65 ដីដូន  ពំុែមនជពកយ

ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងចបប់របស់្របេទសកមពុជេឡើយ បុ៉ែន្តចបប់ភូមិបលឆន ំ 

២០០១ មនបញចូ លជំពូកមួយស្តីពី “អចលនវតថុរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច” និង

បនផ្តល់និយមន័យដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចថជ “្រកុមមនុស ែដលសមជិក

ទំងអស់បង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគមវបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិរេបៀបរស់

េន ម្របៃពណី និង ំដុះេលើដី ែដលខ្លួនកន់កប់េទ មកបួនខន ត ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករ

េ្របើ្របស់ជសមូហភព។” 66 ស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចើន កនុង្របេទសកមពុជ 

ទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគជមួយនឹងដី ែដនដី និងធនធនរបស់ពួកេគ គឺជលកខណៈសំខន់ 

ែដលកំណត់ពីអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ។ និយមន័យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 

ែដលែចងកនុងចបប់ គឺែផ្អកេទ មករេ្របើ្របស់ដី មទំេនៀមទម្ល ប់ និងែបបែផនរស់េន

ជ្របៃពណី បុ៉ែន្តភស្តុ ងែដលបង្ហ ញពីកររស់េន មកបួនខន តទំេនៀមទម្ល ប់ និងែបប

ែផនៃនកររស់េនែបប្របៃពណី ចមិនងយ្រសួលផ្តល់្រគប់េពលេនះេទ េ យេហតុថ

្របៃពណីែតងមនករែ្រប្របួល េហើយករេ្របើ្របស់ដី មែបបទំេនៀមទម្ល ប់េទៀតេ ត 

ែតងែ្រប្របួលជបន្តបនទ ប់ េទ មករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពជក់ែស្តង ែដលេកើតេឡើង

                                                            
65េសចក្តី្របកសរបស់សហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច (២០០៧) 
66 ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ម្រ  ២៣ 
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េ យ ររបបគបសងកត់ ប់ទសវត រ ៍ និងករបត់បង់លំេន នជទូេទ។67  របក          

គំេហើញមួយចំនួន កនុងករ្រ វ្រជវេនះ បង្ហ ញពី្របេភទៃនបញ្ហ ្របឈម ែដលសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិចកនុង្របេទសកមពុជជួប្របទះ កនុងករករពរសិទធិដីធ្លីរបស់ពួកេគ 

េ យ រែតពួកេគ្រតូវបនផត់េចញពីករពិេ្រគះេយបល់ និងពំុមនករអេងកតពីផលប៉ះ

ពល់សងគម។ 

សមបទនដីសងគមកិចចេនកនុងេខត្តបត់ដំបង ្រតូវបនេគេចញេលើដីែដលបនកន់

កប់េ យ្រគួ រេផ ងៗ និងបន ល់ទុកនូវជេម្ល ះេលើដីេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត កមមវធីិេធ្វើ

ប័ណ្ណកមមសិទធិ និងករែចកចយដីទំងពីរេនះ (សមបទនដីសងគមកិចច និងយុទធនករបទ

បញជ  ០០១)68 ្រតូវបនេគអនុវត្តកនុងេពលជមួយគន  េហើយវធិនរដ្ឋបល បង្ហ ញឲយេឃើញ

ថ ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េ យ ចផ្ល ស់ប្តូរគន បន។ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មន

េចតនផ្តល់ឲយ្រគួ រ អនកទទួលផលជមួយប័ណ្ណកមមសិទធិេលើកបលដីកសិកមម បនកន់

កប់េ យ្រគួ រេផ ងៗ។  បនទ ប់មក ្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច បន ក់

ពកយេសនើសំុ និងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេ្រកមយុទធនករ េធ្វើប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី មបទ

បញជ  ០០១ ថ្វីតបិតែតយ៉ងេនះ ក៏ជេម្ល ះដីធ្លីេនះ មិនទន់្រតូវបនេគេ ះ្រ យេនេឡើយ 

រហូតដល់េពលេនះ។ ឥឡូវេនះ ្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច កន់កប់កបលដី

លំេន ន ែតមិន កន់កប់កបលដីកសិកមមេទ។  

                                                            
67 ធនគរអភិវឌ សីុ។ ដី និងករបន្តវបបធម៌៖ សិទធិេលើដីសហគមន៍របស់ជនជតិេដើមភគតិច េនកនុងតំបន់ សីុ។ ទី
្រកុង Mandaluyong ្របេទសពីលីពីន៖ ធនគរអភិវឌ សីុ ឆន ំ ២០០៩។ 
68 កនុងែខឩសភឆន ំ២០១២ បទបញជ េលខ ០០១ ្រតូវបនេចញេ យនយករដ្ឋម្រន្តី ស្តីពីករ្របកស ករបញឈប់ជបនទ ន់
បេ ្ត ះ សនន នូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងករអនុវត្តេគលនេយបយ “ែសបកខ្ល ”  ចំេពះ្រពំ្របទល់ដីរបស់
សហគមន៍ែដលមន្រ ប់ និង្រពំ្របទល់ដី ប័ណ្ណកមមសិទធិឯកជន បនមនេនកនុងដីែដលបនយល់្រពម នឹង្រតូវបនេគ
ស់ែវង និងផត់េចញពីសមបទន េហើយប័ណ្ណកមម សិទធិដីេនេលើដីទំងេនះ នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន។ បទបញជ  ០០១ មន

េចតនកត់បនថយចំនួនដីជេម្ល ះកនុងតំបន់ជនបទ និងផ្តល់សុវតថិភពសិទធិកន់កប់ ស្រមប់្រគួ រ មន និភ័យៃនករប
េណ្ត ញេចញជ សក្ត នុពល ជពិេសស កនុងតំបន់ជនបទ េនេលើ និងជំុវញិសមបទនដីេសដ្ឋកិចច  និងសមបទនដៃទេទៀ
ត។ េយងេទ ម តួេលខរបស់រ ្ឋ ភិបល មកដល់ែខឩសភ ឆន ំ២០១៣ ចំនួន ២២៦,២៥២ប័ណ្ណកមមសិទធិ បនេចញរចួ
េហើយេទឲយ្រគួ រទំងេនះ។ សូមេមើលពី តួនទី និងសមិទធិផលរបស់ករយិល័យ ឩត្តមសនងករសហ្របជជតិទទួល
បនទុកសិទធិមនុស  កនុងករជួយដល់្របជជន និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស ។ របយ
ករណ៍របស់អគគេលខធិករ(A/HRC/24/32)។ 
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អនកចុះសមភ ស បនទទួលបណ្តឹ ងជេ្រចើនពី្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុងសហគមន៍ជិត

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច េ យពួកេគមួយចំនួនបនអះ ងថ្រតូវបនេគបេណ្ត ញ

េចញពីសមបទនដីសងគមកិចច។ ្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតបនេលើកេឡើងថ ដីៃ្រពកនុងមូល

្ឋ នែដលមនតៃម្ល ែដល្រគួ រពឹង ្រស័យស្រមប់្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ (ជពិេសស 

ស្រមប់េធ្វើជ រ បនទទួលរងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ)។ ្រគួ រទទួលផលមួយចំនួន

អះ ងថបនបង់្របក់ជេ្រចើន េដើមបីឲយេគេ្រជើសេរ ើសផ្តល់ដីឲយ។ អនកទទួលផលមួយ

ចំនួន ក់បីដូចជបនទទួលកបលដី ែដលធ្ល ប់េ្របើ ឬកន់កប់េ យអនកេផ ងេទៀត

កន្លងមក។ ដូេចនះ តួេលខ ៤% ខងេលើ មិនែមនជករឆ្លុះបញច ំងពិត្របកដពីចំនួនជេម្ល ះ

ដីធ្លី ែដល បនេកើត េឡើងេ យ រកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ។ 

ខណៈេពលែដលមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបីធនយ៉ង ឲយ

សមបទនដីសងគមកិចច ក្ល យជដីែដល្របជពលរដ្ឋ ចរស់េនបន ករ យតៃម្លេហតុប៉ះ

ពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន ែដលត្រមូវេ យអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ក់បីដូច

ជមិនបនេធ្វើ ឬេធ្វើមិនបន្រគប់្រជុងេ្រជយ េដើមបី ចកំណត់ដឹង និងកត់បនថយ និភ័យ

ែដល ចេកើតេឡើង និង និភ័យជក់ែស្តង ែដលេកើតមនចំេពះសហគមន៍ជិតខង។ 

ធនធនទឹក គឺជធនធនក្រមេន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ េហើយករហូរ

ចូលយ៉ងគំហុ៊កភ្ល មៗរបស់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ ្រតូវែតបងកករលំបកបែនថមែដល

មិន ចេចៀសរចួដល់្រគួ រ ែដលរស់េនតំបន់េនះ េលើកែលងែតមនករវនិិេយគធំៗ 

េដើមបីបេងកើត្របភពផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត។ 

អំេពើហិង េលើ្រស្ត ីនិងេកមង្រសី៖ 

អំេពើហិង េលើ្រស្តី និងេកមង្រសី បង្ហ ញឲយេឃើញថ គឺជករ្រពួយបរមភធំមួយ

ស្រមប់្រគួ រ េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (េបើេទះបីជមិនសូវជេកើត

មនេ្រចើនករណី កនុងេខត្តកំពង់ធំ និងមណ្ឌ លគីរ ី ក៏េ យ េនះេបើ មករផ្តល់ព័ត៌មនពី

្រគួ រ)។ ជរមួ អនកេឆ្លើយតប ៥៣% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនដឹងពីករណីអំេពើហិង

េលើ្រស្តី និង/ឬេកមង្រសី េហើយមនអនកេឆ្លើយតបជងមួយភគបីេជឿថបញ្ហ េនះបនេកើន
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េឡើង ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ កររក

េឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃនអ្រ  ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទេនះ

េទ។ ្រកុមចុះអេងកត បនេ្របើសំនួរេលើ្របធនបទេនះេដើមបី ស់គំនិតេយបល់សហគមន៍ែត 

បុ៉េ ្ណ ះ។ 

សថិតិជតិ ែដលផ យកនុងករអេងកត CDHS ឆន ំ ២០១៤ បង្ហ ញថ កនុងចំេ ម្រស្តី 

៥ នក់ ែដលមន យុពី ១៥ េទ ៤៩ ឆន ំ មន ១ នក់ ធ្ល ប់ទទួលរងអំេពើហិង ផ្លូវកយ

យ៉ងេ ច ស់ម្តង ចប់ ំងពី យុ១៥ ឆន ំមក និងមន ៩% ទទួលរងអំេពើហិង ផ្លូវ

កយ កនុងកំឡុង ១២ ែខ មុនេពលមនករអេងកតេនះ។ ្រស្តី យុពី ១៥ ដល់ ៤៩ ឆន ំ ចំនួន 

៦% យករណ៍ថធ្ល ប់ទទួលរងអំេពើហិង ផ្លូវេភទយ៉ងេ ច ស់ម្តង កនុងជីវតិរបស់

ពួកេគ។69 ករ្របមូលទិននន័យែដលសុ្រកិត និង ចេជឿទុកចិត្តបនអំពីករណីអំេពើហិង

កនុង្រគួ រ គឺជករលំបកមួយ េ យ រែតករណីែដលចត់ទុកថជអំេពើហិង  ឬករ

រេំ ភបំពនមនករែ្រប្របួលខុសៗគន ពីវបបធម៌មួយ េទវបបធម៌មួយេទៀត និងពីបុគគល

មន ក់េទបុគគលមន ក់េទៀត េហើយជេរឿយៗ វបបធម៌ៃនកររក ភពេសង ម ង ត់ មនផលប៉ះ

ពល់េលើក្រមិតៃនករ យករណ៍។ ដូេចនះ េបើេទះបីរបកគំេហើញៃនករអេងកតេនះមិន ច

ផ្តល់សថិតិឲយបនសុ្រកិតយ៉ង ក៏េ យ ក៏ករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី និងេកមង្រសី េន ម

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច គឺពិតជឧស ហ៍េកើតមនេឡើង េហើយបញ្ហ េនះទំនងជមិន

្រតូវបនេគ យករណ៍្រគប់ករណីេឡើយ។ 

និរន្តរភព៖ 

ថ្វីតបិតែតអនកទទួលផល និង ជញ ធរមូល ្ឋ នជួប្របទះនឹងបញ្ហ ្របឈម ដូចបន   

ពេន្លចេឡើងខងេលើ ដូចជ ករទទួលបនទឹកេ យមនកំណត់ អសន្តិសុខេសប ង និង

ឳកសករងរ មនកំណត់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចក៏េ យ កនុងចំេ ម្របជជន

                                                            
69 វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខភព និង ICF អន្តរជតិ ឆន ំ២០១៥។ អេងកតសថិតិ្របជ ្រស្ត និងសុខភព     
កមពុជ ឆន ំ២០១៤។ ភនំេពញ ្របេទសកមពុជ និង រ ៉កុវលី ម៉រែីលន សហរដ្ឋ េមរកិ៖ វទិយ ថ នជតិសថិតិ អគគនយ ្ឋ នសុខ
ភព និង ICF អន្តរជតិ។ ទំព័រ ២៥៧។ 
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ែដលរស់េនេលើសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកត មនែត ១១% 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពិចរ ចកេចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច។ េនះមិនែមនមនន័យ

ថ ក្រមិតជីវភពរស់េនសមរមយេទ ឬមិនមនន័យថសិទធិទំងេនះកំពុង្រតូវបនករពរ ឬ

េលើកកមពស់េ យសមរមយេទ ឬក៏មិនមនន័យថអនករស់េនទី ំងេនះេពញចិត្តជមួយ

នឹងកមមវធីិ សមបទនដីសងគមកិចចេនះេទ។ បុ៉ែន្ត ពិតជបង្ហ ញថ ជេ្រមើសេផ ងេ្រកែតពី

កររស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ទំនងជរតឹែតយ៉ប់យឺនជងេនះ េហើយអនក

ទទួលផលេជឿថ ពួកេគមនក្រមិតជីវភពរស់េនល្អ្របេសើរជងេនេលើទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចច ជជងករណីែដលពួកេគផ្ល ស់េទរស់េនទីកែន្លងេផ ង។ ក៏ ចជករឆ្លុះ

បញច ំងផងែដរ ថ មន្របជជនជេ្រចើន្រគួ រេនមិនទន់បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី 

ែដលជក ្ត ងំមិនឲយពួកេគលក់ដីបន។ គួរមនករពិនិតយ ម ន និង យករណ៍

បែនថមេទៀតពីករកន់កប់ដីរបស់្រគួ រ េ្រកយេពលែដល្រគួ រភគេ្រចើនបនមក ំង

ទីលំេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចបនយ៉ងេ ច ស់ ៥ ឆន ំ េដើមបីកំណត់ពីនិរន្តរ

ភពពិត្របកដរបស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ 

ធនគរពិភពេ កបនបង្ហ ញថ េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជមនកំេណើ នរងឹមំ កនុងរយៈ

េពលមួយទសវត រ ៍ េ យទទួលបនចំ ត់ថន ក់កនុងចំេ មចំ ត់ថន ក់ល្អបំផុតកនុង

ពិភពេ ក េហើយករេ្របើ្របស់ ម្រគួ រមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ កនុងរយៈ

េពលបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ។ កំេណើ នេនះគឺជកំេណើ នែដលគំ្រទដល់ជន្រកី្រក េ យ

មិន្រតឹមែតកត់បនថយវសិមភពបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងបនបេងកើនករេ្របើ្របស់របស់

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបែនថមេទៀត េពលគឺេលឿនជងករេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋែដល

មិនែមនជជន្រកី្រកេទេទៀត។ ជលទធផល អ្រ ៃនភព្រកី្រកទូទំង្របេទសបនថយចុះ

គួរឲយកត់សមគ ល់ “េលើសពីកររពឹំងទុក”។ បុ៉ែន្ត ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន កនុងចំេ ម      

្របជពលរដ្ឋទំងេនះ បនេគចផុតពីភព្រកី្រកែតបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ៖ ពួកេគេនែតងយ

រងេ្រគះខ្ល ំង េ យសូមបីែតវបិត្តិបន្តិចបន្តួចក៏ ចរញុ្រចនពួកេគឲយធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព
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្រកី្រកវញិែដរ។70 លទធផលៃនករអេងកតទំងេនះបញជ ក់ថ ្រគួ រែដលរស់េនេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចគិតថ ខ្លួនងយរងេ្រគះខ្ល ំង េហើយេបើេទះបីជ្រគួ រជេ្រចើន

ែលង្រតូវបនចត់ទុកថជ្រគួ រ្រកី្រកជផ្លូវករ េ យ រែតចំណូលរបស់ពួកេគេកើន

េឡើងបន្តិចក៏េ យ ក៏ពួកេគភគេ្រចើន សថិតេនេលើបនទ ត់ៃនភព្រកី្រកែតបន្តិចបន្តួច

បុ៉េ ្ណ ះ។ េដើមបីឲយកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចទទួលបនផលដល់ក្រមិតអតិបរម េគល

នេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលគួរេផ្ត តេលើផលិតភពៃនធនធនែដល្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក រស់

េនតំបន់ជនបទមន េពលគឺកម្ល ំងពលកមម      និងដីរបស់ពួកេគ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន គួរ

េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករក ងបែនថមេលើអតថ្របេយជន៍ែដលបនកន្លងមកេន

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច និងេចៀស ងករគិតថ ករផ្តល់ដី នឹងធនជស្វ័យ្របវត្តិ

ឲយ្រគួ រទទួលផល ចទទួលបនចំណូលបនជប់ ប់ មនក្រមិតជីវភពសមរមយ 

មនសិទធិកន់កប់ដីជប់ ប់ មនសុវតថិភព និងអនគត្របកបេ យចីរភពេនះ។ 

                                                            
70Sobrado, Carlos; Neak, Samsen; Ly, Sodeth; Aldaz-Carroll, Enrique; Gamberoni, Elisa; Arias-Vazquez, 
Francisco; Fukao, Tsuyoshi; Beng, Simeth; Johnston, Timothy; Joaquin, Miguel San; Bruni, Lucilla; de Groot, 
Richard. ឆន ំ២០១៤ េតើជន្រកី្រកបត់អស់េទ ? ករ យតៃម្លភព្រកី្រក្របេទសកមពុជ ឆន ំ ២០១៣ ៉ សីុនេ ន ឌីសីុ 
្រកុមធនគរពិភពេ ក។ 
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ឧបសមព័នធទី ១៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចចកនងុឃុរំសមី មគគី 
្រសុក ឱ ៉ ល ់េខត្តកំពង់សព ឺ
 

របកគំេហើញសំខន់ៗ  
 

 អនកទទួលផលែដលេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតេនះភគេ្រចើនេលើសលុប បនេលើក
េឡើងថ ខ្លួនបនចូលរមួកនុងករកំណត់ និងេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដី 
សងគមកិចច េហើយអនកទទួលដីេសទើរែតទំងអស់េជឿថ ករែបងែចកដីេធ្វើេឡើងេ យ

យុត្តិធម៌។ 
 សហគមន៍ជិតខងបនេលើកេឡើងពីករមិនសបបយចិត្តអំពីករបត់បង់ដីៃ្រព 

ែដល្រគួ រពឹង ្រស័យ ស្រមប់្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ។ ្របភពែដលផ្តល់
រដ៏មនតៃម្ល្រតូវទទួលរងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ េដើមបីបេងកើតជដីកសិកមមស្រមប់

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យអនកទទួលផលមិនែមនជ្រគួ រែដលរស់េន
កនុងមូល ្ឋ នេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបមកពីសហគមន៍ជិតខងក៏បនអះ ងថបន
បត់បង់ដី េ យ រែតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះែដរ។ ដីែដលបត់បង់េនះ

ក់បីដូចជអំពី ករចូលេទ ដីៃ្រព ជជងដីលំេន ន។ 

 មិនទន់មន្រគួ រ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនេឡើយេទ (េ យ រែតពួក
េគមិនបនរស់េនកនុងតំបន់េនះឲយបន ៥ ឆន ំ េទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនះេឡើយ)។ 

បុ៉ែន្ត ពំុមន្រគួ រ មផទះ  បនទទួលឯក រពក់ព័នធនឹងករែបងែចកដី       
េឡើយ។ ្រគួ រចំនួនបីភគបួន បនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយជមួយ ជញ ធរ 

ទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចច ចំេពះសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 
 អនកេឆ្លើយតប្របមណជ ១៦% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគទទួលបនចំណូលតិចតួច

ពីករេធ្វើកសិកមម េ យ រែតដីមនគុណភពទប។ 
 ្រគួ រពីរភគបីែដល្រតូវបនសមភ សពំុបនទទួលទឹក ្អ តស្រមប់ផឹកេឡើយ។ 

ពួកេគជិតពក់ក ្ត ល ក់ពិនទុឲយលទធភពទទួលបនទឹករបស់ពួកេគថអន់ ឬអន់
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ខ្ល ំង ជងេនកែន្លងពួកេគរស់េនមុនៗ។ លទធភពទទួលបនទឹក គឺជបញ្ហ ្រសួច
្រ វមួយកនុងេខត្តកំពង់សពឺ េហើយពំុមនករែបងែចកធនធនឲយបន្រគប់្រគន់ 
េដើមបីផ្តល់ទឹក ្អ តស្រមប់បរេិភគេនះេឡើយ។ ពំុមន្របព័នធលូស្រមប់បេញចញ
ទឹកស្អុយ ក់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ េបើេទះបីជមន្រគួ រ ម
ផទះ ៧៤% មនបរកិខ រអនម័យកនុងទ្រមង់មួយចំនួនក៏េ យ (ភគេ្រចើនជបងគន់ចក់
េផះ)។ 

 ករទទួលបនេស ជមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត ដូចជ សុខភព និងករអប់រ ំ េនមន
ក្រមិតេនេឡើយ ( ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពល ៦៤ នទី េដើមបីេធ្វើ

ដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុត) េហើយ ក់បីដូច កំពុងេកើត
មននូវតំរវូករយ៉ងខ្ល ំងក្ល  ្រស័យេលើថវកិរបស់ខនងផទះ្រកី្រក ្របជពលរដ្ឋែដល

រស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះពំុទទួលបនករផគត់ផគង់អគគិសនីជ
េសថរភពេឡើយ។ អសន្តិសុខេសប ង គឺជបញ្ហ មួយ ស្រមប់្រគួ រភគេ្រចើន។ 

 ចំណូល្របចំែខរបស់្រគួ រជមធយម មនករេកើនេឡើង ដូចគន នឹងចំ យ្របចំ
ែខ និងបំណុលរបស់្រគួ រផងែដរ។ 
 
មន្រគួ រ មផទះចំនួន ១៨១  ្រតូវបនសមភ សេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េខត្តកំពង់សពឺេនះ។ ម្រន្តីមូល ្ឋ ន បនេលើកេឡើងថ ្រគួ រទទួលផលសរបុមនចំនួន 

៤២៤ ្រគួ រ និងមន្របជពលរដ្ឋចំនួន ២០១៨ នក់រស់េនេលើទី ំងេនះ។  ដីេនះកន្លង

មកធ្ល ប់ចុះបញជ ីជដីសមបទនសងគមកិចច កលពីែខ មិថុន ឆន ំ ២០១២ េនះេបើ មករេលើក

េឡើងរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច

ថន ក់មូល ្ឋ ន បនបេងកើតេឡើង មករេសនើសំុរបស់ម្រន្តីឃំុ និង្រកមុករងរថន ក់្រសុក ែដល

េធ្វើករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជីវតិៃថ្លថនូរ (LWD) េដើមបីអភិវឌ កបលដី។ ឥឡូវ

េនះ  ជែផនកមួយៃនកមមវធីិែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជំ ន២ 

(LASED II)  គំ្រទពីេ្រកយេ យធនគរពិភពេ ក(បនបញចូ លកនុងជំ ន ២ របស់កមម

វធីិែបងែចកដីេដើមបីសងគមកិចច និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច បុ៉ែន្តមិនមនេនកនុងជំ ន១េទ)។  
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អនកេឆ្លើយតប ៦៩% គឺជ្រស្តី េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ៣០% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបន្របកសថេម្រគួ រជ្រស្តី។ ៨២% េលើកេឡើងថ ពួកេគេរៀបកររចួ ឬកំពុងរស់

េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ១៤% គឺជ្រស្តីេមម៉យ/បុរស

េពះម៉យ ឬែលងលះ។ យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺ ៤៣ ឆន ំ។ អនកេឆ្លើយតបទំងអស់

េលើកេឡើងថ ពួកេគជជនជតិែខមរ។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច អនក

េឆ្លើយតប ៩៣% បនេឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េហើយ ៦៧% េឆ្លើយថេ យ រ

ែតពួកេគមនជីវភព្រកី្រក។ ចេម្លើយេនទីេនះមនលកខណៈ្រតួតគន  េ យ រែតអនកេឆ្លើយ

តបផ្តល់ចេម្លើយជេ្រចើន េដើមបីបញជ ក់ពីេហតុផលៃនករទទួលបនដី។ មន្របជពលរដ្ឋែត

ពីរ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគផ្ល ស់មកទីេនះ េ យ រែតគេ្រមង

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ មន ៣ ្រគួ រជ្រគួ រេយធិនចូលនិវត្តន៍ និងមួយ

្រគួ រេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលដី េ យ រែតពួកេគេធ្វើករងរកនុងចំករសមបទន

ដីេសដ្ឋកិចច។ ្របជពលរដ្ឋមួយ្រគួ របនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ

េ យបងខំពីដីមុនរបស់ពួកេគ ទីបំផុតក្ល យជ្រគួ រែដលគម នដី និងបនទទួលដីមួយ

កែន្លងេលើទី ំងសមបទនដី សងគមកិចចេនះ។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដល្រគួ រេផ ងេទៀតបនទទួលកបលដី កនុងទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចច អនកេឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងពីភពគម នដី (៨៦%) និងភព្រកី្រក 

(៦១%) ថជេហតុផលចមបង។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតបជេ្រចើន េលើកេឡើងថ ករែបងែចកដី

មនទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយនឹងករងរសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេឡើយ។ េនះបង្ហ ញថ កនុង

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចកនុងេខត្តកំពង់សពឺេនះ អនកទទួលផលមនមនទិលសង ័យតិចតួច

បុ៉េ ្ណ ះអំពីករែបងែចកកបលដីមិន្រតឹម្រតូវ យកពី្រគួ រ្រកី្រក ឬគម នដី េទឲយអនកែដល

ផ្ល ស់មកេនតំបន់េនះ េដើមបីេធ្វើករងរេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ 

មនអនកទទួលផលែត ៧០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក ( ម     

រយៈកមមវធីិអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក) ខណៈេពលែដលអនកេឆ្លើយតប ៣០% េទៀត ពំុ
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មនប័ណ្ណេនះេឡើយ។  េបើ ម្រទឹស្តី អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច េ្រកែតពី

េយធិនរ ំ យ ឬជនរងេ្រគះេ យ រេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ គួរទទួលបនប័ណ្ណ                    

អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក េ យ រែតប័ណ្ណេនះគឺជមេធយបយចមបង ស្រមប់ យ

តៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់អត្តសញញ ណអនកសំុដី និងអនកទទួលបនដីែដលបំេពញ

មលកខណៈវនិិចឆ័យសម្រសប។71  កង្វះប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក មនន័យថ មនករេ្របើ្របស់

មេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់អត្តសញញ ណអនក

ែដលបំេពញ មលកខណៈសមបត្តិសម្រសប េដើមបីទទួលបនដី។ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល

បន កសួរ បនេលើកេឡើងថ ករេ្រជើសេរ ើស្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យែផ្អកេទ មភព

គម នដី និងភព្រកី្រក បុ៉ែន្តពំុបនផ្តល់ព័ត៌មនលំអិតបែនថមអំពីរេបៀប យតៃម្ល ឬបញជ ក់េលើ

ករេ្រជើសេរ ើសេនះេទ។ ពំុមនករបង្ហ ញថមនករលំេអៀងេទរក្រកុម មួយេនះេទ 

េហើយពំុមន្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនជប់នឹងសមបទនដីសងគមកិចច បនទទួលកបល

ដី េនទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះេទ។ 

អនកទទួលដីែដលេឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើសលុប (៩៥%) អះ ងថបនចូលរមួកនុង

ករកំណត់ និងករេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះគឺជភគរយ

ខពស់បំផុតៃនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុងដំេណើ រករេនះ កនុងចំេ មទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ ែដល្រតូវបនអេងកត។ េនះបង្ហ ញថ ដំេណើ រករពិេ្រគះ

េយបល់កនុងេខត្តកំពង់សពឺមនបរយិប័ននជងេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត។ 

េលើសពីេនះ ្របជពលរដ្ឋ ៩៨% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពីដំេណើ រ

ករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដីេនះែដរ។ អនកេឆ្លើយតប ៩១% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ បន

ចូលរមួកនុងករេ្រជើសេរ ើសកបលដី។     កិចចពិេ្រគះេយបល់ នំឲយដំេណើ រករកន់ែតមន         

                                                            
71 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ែចងថ អនក
សំុដីសមបទនសងគមកិចចគួរបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុ ែដលកំណត់េ យ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្តុ ះប

្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ េ យែផ្អកេលើេយបល់របស់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ។ េគល
ករណ៍ែណនំអំពីករ យតៃម្ល្របក់ចំណូល្រតូវពិចរ េ យែផ្អកេលើទំហំ្រគួ រ និងលកខខណ្ឌ  យុ និងសុខភព
ៃនសមជិក្រគួ រ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចែ្រប្របួលេទ មតំបន់ េទ មេពលេវ  ្រសប មលកខខណ្ឌ               
េសដ្ឋកិចច និងជីវភពរស់េន។ 
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បរយិប័នន នំឲយករែបងែចកដី និងធនធនេផ ងេទៀតកន់ែតមនសមធម៌ និងេធ្វើឲយករ

េរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចចកន់ែតមនភពល្អ្របេសើរ េ្រពះបនពិចរ េលើ

ត្រមូវករ និងសិទធិរបស់្រគួ រទទួលដី។ ចំណុចេនះ្រតូវបនរកេឃើញេចញពីសថិតិ ែដល

បង្ហ ញថ ្រគួ រទទួលផល ៩៨% េជឿថ ករែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យយុត្តិធម៌។  

តួេលខេនះ    គឺខពស់ជងតួេលខមធយម ៦៧% ស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច 

ទំងអស់ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករអេងកតេនះ។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប េលើក

េឡើងថ ពួកេគបនបង់លុយ េដើមបីទទួលបនដីេនះេឡើយ។ សថិតិេនះ បង្ហ ញថ ជញ ធរ

មូល ្ឋ នមនករអនុវត្តបនល្អ និងេមេរៀនែដលកែន្លងេផ ងេទៀត ចេរៀនសូ្រត មជំុវញិ

ករេរៀបចំែផនករ ករពិេ្រគះេយបល់ ករចូលរមួ (បរយិប័នន) និងករែបងែចកដី្របកប

េ យសមធម៌។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន   បនេលើកេឡើងថបនេធ្វើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់សងគម និង   

បរ ិ ថ នេនតំបន់េនះែដរ។ ផលប៉ះពល់ែតមួយគត់ ែដល្រតូវបនេរៀប ប់ ស្រមប់េគល

បំណងៃនករេរៀបចំែផនករ គឺភពចំបច់ េដើមបីកប់ឆក រដីសមបទនសងគមកិចច ស្រមប់េធ្វើ

កសិកមម។ ពួកេគ ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ មនករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

នឹងសហគមន៍ជិតខង ែដលរស់េនជិតទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចផងែដរ េហើយកិចច

ពិេ្រគះេយបល់ទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនដល់្របជពលរដ្ឋទំង

េនះអំពី្រពំ្របទល់សមបទនដីសងគមកិចច និងេ យ រែតពួកេគមួយចំនួនក៏េសនើសំុដី កនុង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះែដរ។ ជញ ធរក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ ពំុមន្រគួ រ រស់េន

កនុងបរេិវណសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មុនេពលចុះបញជ ីេឡើយ។ 

កនុងកំឡុងេពល េធ្វើករពិភក ្រកុមេគលេ ជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុង

សហគមន៍ែកបរខងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច មនករេលើកេឡើងពីករមិនសបបយចិត្ត

ជំុវញិករបត់បង់ដីៃ្រពមូល ្ឋ ន ែដលពួកេគពឹង ្រស័យ ស្រមប់្របមូលអនុផលៃ្រព

េឈើ។ ពួកេគ បនេលើកេឡើងថ ដីៃ្រពេនះគឺជ្របភព រដ៏មនតៃម្ល ែដលឥឡូវេនះ 
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បនទទួលរងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ េដើមបីយកដីមកេធ្វើកសិកមម េហើយអនកទទួលដីមិនែមនជ

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងមូល ្ឋ នេនះ។ 

ករេរៀបចំ និងអនុវត្តករងរអភិវឌ ន៍សមបទនដីសងគមកិចច េនថន ក់ឃំុ ឬថន ក់េខត្ត 

េធ្វើេឡើង េ យេ្របើ្របស់ដំេណើ រករវមិជឈករ។ េ្រកែតពីអនកទទួលបនដី អនកែដលទទួល

ផលជចមបងពីករអនុវត្តល្អទំងេនះគឺ ថ ប័នអនុវត្តេនថន ក់េខត្ត ្រសុក និងឃំុ ែដលជអនក

្រតូវបេងកើតវធីិ ្រស្តឲយកន់ែតមន្របសិទធភព និងស័ក្តិសិទធិ ស្រមប់បេងកើតសមបទនដី

សងគមកិចច និងធនយ៉ង ឲយមនករគិតគូរពីេសចក្តី្រតូវកររបស់្រគួ រ្រកី្រក ឬ

្រគួ រគម នដី។ 

បុ៉ែន្ត មន្រគួ រ មផទះ ៩៩% ពំុបនទទួលឯក រពក់ព័នធនឹងករែបងែចកដី

េឡើយ ែដលេនះជបញ្ហ េចទ។ េនេពលពំុមនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ្របជពលរដ្ឋ       គួរមន

ឯក រេដើមបីបង្ហ ញភស្តុ ងពីដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និងែបងែចកដី ែដលេនះជ

មេធយបយមួយ េដើមបីករពរសិទធិេភគៈ និងសិទធិមនកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រ ៧៦% 

បនចុះកិចចសនយជមួយ ជញ ធរទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចចចំេពះសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ 

ពំុមន្រគួ រ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីេឡើយ។ 

ចំនួនែខជមធយម ែដល្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះគឺ ៣៧ ែខ គិត

្រតឹមេពលសមភ សេនះ។ េបើ មអនុ្រកឹតយេនះ អនកទទួលដី ្រតូវេគរព មលកខណៈវនិិចឆ័យ

របស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យ្រតូវរស់េនឲយបន ៥ ឆន ំ េទើបមនសិទធិេសនើសំុប័ណ្ណ

កមមសិទធិដី្រសបចបប់។ បុ៉ែន្ត អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើសលុប (៨៧%) ្រតូវបន្របប់ថ 

ពួកេគនឹងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ េ្រកយេពលចប់រយៈេពល ៥ ឆន ំ។ ្របជពលរដ្ឋែដល

រស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចភគេ្រចើន (៩០%) ក៏បនទទួលឯក រខ្លះ ពក់ព័នធ

ជមួយនឹងេភគៈ ឬកមមសិទធិផងែដរ (ឯក រ ៧០% ពក់ព័នធជមួយនឹងករចប់េឆន តយក

ដី ២០% ប័ណ្ណសមគ ល់អត្តសញញ ណែដលេចញេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង 

១៧% កិចចសនយ ឬកិចច្រពមេ្រព ងទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចច) ែដលផ្តល់ឲយពួកេគ
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នូវសិទធិកន់កប់មិនបនជប់ ប់ កនុងរយៈេពលអន្តរកលេនះ។ េនះមិនែមនជ ថ នភព

ែដលល្អបំផុតេឡើយ - ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចគួរមន        

ឯក រ និងកិចចសនយទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ បុ៉ែន្ត ភគរយេនះ គឺខពស់

ជងភគរយមធយមស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (៥៣%)។ 

ជករេ្រប បេធៀប កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបទំងអស់េន្រគប់ទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចទំងអស់ មន ៥៦% បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី េបើេទះបីជចំនួនែខគិតជ

មធយមៃនអនកែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ មនចំនួនខពស់រហូត

ដល់ ៨២ ែខ ក៏េ យ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រទំងអស់គួរទទួលបនព័ត៌មនពីេពល

ែដលពួកេគ្រតូវទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី (្រគួ រ ១៣% ែដលរស់េនេលើសមបទនដី 

សងគមកិចចកនុងេខត្តកំពង់សពឺ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគមិនបនទទួលព័ត៌មនេនះេឡើយ) 

េហើយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រទំងអស់ គួរទទួលបនឯក រែដលបង្ហ ញពីសិទធិេភគៈ 

និងផ្តល់សិទធិកន់កប់ដល់ពួកេគ រហូតដល់េពលែដលរយៈេពល ៥ ឆន ំ្រតូវបនបញច ប់ និង

មនករែចកប័ណ្ណកមមសិទធិ។ 

អនកេឆ្លើយតប្របមណជ ពីរភគបី (៦៤%) បនេមើលែផនករសមបទនដីសងគម

កិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុគួរផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន េ យ

េរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ  ដូចែដល្រតូវបនកំណត់កនុង

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។ អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច “្រតូវែតបន

េ្រត មខ្លួនជេ្រសច មនឆនទៈ និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច 

្រសប មែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ែដលបនយល់្រពម។” 72 អនកេឆ្លើយតបចំនួន 

៩២% ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួែកលំអ ថ នភព េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។ េនះ

បង្ហ ញពីករជ្រមុញឲយសហគមន៍ចូលរមួកនុងក្រមិតខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ទំង

េនក្រមិតៃនករពិេ្រគះេយបល់ ទំងកនុងករេរៀបចំែផនករបន្តអភិវឌ ន៍ទី ំងេនះ។ 

                                                            
72 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 
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ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុបនជួប្របទះនឹងបញ្ហ ធងន់ធងរ ឬបញ្ហ ្របឈម

អ្វី កនុងករចត់ែចងដំេណើ រករសមបទនដីសងគមកិចចេនះេទ។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩៧%) េលើកេឡើងថ ពួកេគ  បនត្អូញែត្អរ្របប់

ជញ ធរអំពី ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់

ព័នធនឹងកង្វះទឹក ្អ តបរេិភគ (៨៤%) បនទ ប់មកគឺកង្វះ រ (៨៤%) និងសមភ រៈកសិកមម 

(២២%) ករេទទទួលេស េនមណ្ឌ លសុខភព (២១%) និងកង្វះឱកសករងរ (២០%)។ 

ផទុយេទវញិ កង្វះអគគិសនី្រតូវបនេលើកេឡើងេ យអនកចូលរមួ ៦% ចំងយផ្លូវេទ

េរៀន ៥% និងករមនបងគន់អនម័យេ្របើ្របស់ ៧% ែដលជភគរយមួយទបជងេនទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចច េផ ងេទៀត។ បញ្ហ េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនេលើកេឡើង រមួមន 

កង្វះ្របព័នធធ ្រស្ត េដើមបីបេងកើភពងយ្រសួលដល់ករេធ្វើកសិកមម ដីគម នជីជតិ កង្វះ

្រគប់ពូជ កង្វះ លេ ម ស្រមប់សត្វពហៈណៈ មេធយបយរកចំណូលមនមិន្រគប់្រគន់ 

កង្វះវត្ត ម ។ល។ 

ចំណុចទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប ៨៦% េលើកេឡើង

ថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពិនិតយ ម ន ថ នភពកនុងទី ំងេនះយ៉ងសកមមយ៉ង ក៏

េ យ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី ថ នភពទំងេនះ បនទ ប់ពីបនទទួលករ

ត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួពិនិតយ ម ន    និងចុះផ ព្វផ យព័ត៌មនរចួ   

មក។ ពួកេគ ចខ្វះឆនទៈ សមតថភព ឬធនធនេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ មន

្រគួ រែត ៦៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេឆ្លើយតបចំេពះកង្វល់

របស់ពួកេគ - ចំណុចេនះ ចបក្រ យបនថជករបនេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬ្រគន់ែតជ

ករទទួលដឹងឮពីបញ្ហ ។ អនកេឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងថ កិចច្របជំុ មភូមិ (៦១%) និងករ

ចុះជួប មផទះ (៤៥%) គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើកេឡើងពីទុកខលំបកនន ែដល

េនះបង្ហ ញពីក្រមិតៃនករចូលរមួខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់

េនេលើដីសមបទនសងគមកិចច ៤៨% បនេលើកេឡើងថ មនករទទួលករេលើកេឡើងពីទុកខ

លំបក ឬ្របមូលភស្តុ ងេផ ងៗជេរៀង ល់ែខ េហើយ ៣៥% េទៀត បនទទួលករ យ
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តៃម្ល ឬពិេ្រគះេយបល់ជមួយ េរៀង ល់ ៣ ែខម្តង។ ករចូលរមួកនុងក្រមិតខពស់ែបបេនះ

បង្ហ ញថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនចំ យេពលេវ  និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងេ្រចើន 

េដើមបីែស្វងយល់ពីត្រមូវករ និងបញ្ហ ននរបស់សហគមន៍ េបើេទះបីជ ពួកេគ ខ្វះខត

ធនធនេដើមបីេឆ្លើយតបចំេពះ ល់ទុកខលំបកទំងអស់ក៏េ យ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនផ្តល់ “បងគន់ ស័ងកសី សីុម៉ងត៍ ឥដ្ឋ ចប 

កំបិត ្របក់ចំនួន ៨០ ដុ ្ល រ ជួយសង់អណ្តូ ង” និងមនករផ្តល់្រ ក់ទ័រជេ្រចើនេ្រគ ង

ដល់សហគមន៍។ សហគមន៍បនផ្តួចផ្តួចគំនិតែកលំអ ថ នភពៃនកររស់េន កនុងតំបន់

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករ

ែកលំអ ករ ងសង់   ឬករែថទំអណ្តូ ង (៤៥%) និងករែកលំអ្របព័នធធ ្រស្ត 

(៥៣%)។ ទឹកគឺជធនធនក្រមមួយ និងជ្របភពែដលនំឲយមនបញ្ហ ធំៗ េនតំបន់

សមបទនដី សងគមកិចចេនះ។ ក់បីដូចជមនករខិតខំ្របឹងែ្របងជេ្រចើន េដើមបីេធ្វើឲយ

កែន្លងផ្តល់េស  និងេស េនមូល ្ឋ នេនះកន់ែតមនភពល្អ្របេសើរ េបើេទះបីជ េគ េន

មិនទន់ដឹងចបស់េនេឡើយ ថេតើ ជញ ធរ ចផ្តល់ជំនួយអ្វីខ្លះ ្របសិនេបើ បនផ្តល់ ដល់

សកមមភពេនះ។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 

្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៦២ ្រគួ រ (៩០%) បនទទួលដីលំេន នផង និងដីកសិកមម

ផង។ ្រគួ រ ៣ េទៀត ែដល្រតូវបន កសួរផងែដរេនះ បនទទួលែតដីលំេន នែត

បុ៉េ ្ណ ះ។ េបើេទះបីជចំនួនេនះទបឆង យជងតួេលខមធយមកនុងតំបន់សមបទនដីសងគម

កិចចេផ ងេទៀតក៏េ យ គឺជករ្រពួយបរមភមួយ ្របសិនេបើ្រគួ រមិន ច្រទ្រទង់ជីវភព

របស់ខ្លួនបន។ ្រគួ រទំងេនះ ចមនមេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភពរបស់

ខ្លួន។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ កបលដី ចផ្តល់ស្រមប់សង់លំេន ន ដល់្រគួ រ្រកី្រកគម ន

ផទះសែមបង ឬដល់្រគួ រ្រកី្រក ស្រមប់េធ្វើកសិកមម។ កនុងករណីែដលពំុមនប័ណ្ណ              

អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក ្របករសំខន់គឺ ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវែត ច ស់ែវងក្រមិតៃន

ភព្រកី្រក និងត្រមូវកររបស់្រគួ រទទួលដីនីមួយៗឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
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អនកេឆ្លើយតប ៧៥% េលើកេឡើងថ ដីេធ្វើកសិកមម ែដលពួកេគបនទទួល មិនទន់

បន “កប់ឆក រសំ ត” េនេឡើយ ឬេនមិនទន់ ចយកមកេធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េន

េពលែដលពួកេគបនទទួលដំបូង។ ្រគួ រទំងេនះភគេ្រចើន (៦៣%) េនមិនទន់បន

សំ តដីេនះេនេឡើយ ែដលមនន័យថដីេនះមិន្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ ស្រមប់េគល

បំណងដំបូង ស្រមប់េធ្វើកសិកមមេនះេឡើយ។ បុ៉ែន្ត សថិតិអំពីក្រមិតចំណូលែដលបង្ហ ញ

ខងេ្រកម បង្ហ ញពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នេផ ងៗគន ។ ្របជជនរស់េនេលើទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះជេ្រចើននក់បនេលើកេឡើងថ កង្វះ រ (៨៤%) និងសមភ រៈកសិកមម 

(២២%) គឺជបញ្ហ  ែដលពួកេគជួប្របទះ ចប់ ំងពីបនផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះរចួមក បុ៉ែន្តអនកទទួលផលភគេ្រចើនេនែតមិន ច ំដំ ំបន េ យ

អនកេឆ្លើយតប ៩០% េលើកេឡើងថ ពួកេគមិន ចមនលទធភពកប់ឆក រសំ តដីកសិកមម

របស់ពួកេគបនេឡើយ។ ផទុយេទវញិ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល្រតូវបនសមភ ស បនេលើក

េឡើងថ ្រគួ រ ១០០% បន ំដុះដំ ំេលើដីរបស់ពួកេគ្របកបេ យេជគជ័យ។ អ្វី

ែដលែស្តងេចញចបស់គឺ ចំបច់្រតូវមនករផ្តល់ជំនួយបែនថមេទៀត េដើមបីផ្តល់លទធភពឲយ

្របជពលរដ្ឋ ចចប់េផ្តើម និងបន្តករងរកសិកមមរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រ ៥៥% បនេលើក

េឡើងថ បនទទួលជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីកប់ឆក រសំ តដី ខណៈេពល

ែដល ២៣% េទៀត ្រតូវជួលេគឲយជួយ។ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៦១%) មនបំណងេធ្វើែ្រស 

េនេពលែដលដីេនះ្រតូវបនសំ តរចួ េ យ្រសូវជដំ ំែដល្រតូវករទឹកេ្រចើន។ េនះ

ចេធ្វើឲយបញ្ហ កង្វះទឹកកនុងតំបន់េនះកន់ែតធងន់ធងរែថមេទៀត។ អនកេឆ្លើយតប ៥២% េទៀត 

េ្រគង ំ ្វ យ ៥១% ំដំឡូងមី ២៣% ំេពត និង ២២% ំដំ ំបែន្លច្រមុះ។ េបើេធៀប

ជមួយនឹងទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចេផ ងេទៀត ្របជពលរដ្ឋេនតំបន់េនះចង់េធ្វើ

កសិកមម និង ំដុះដំ ំខុសៗគន េ្រចើន ែដល ចជករឆ្លុះបញច ំងពី ថ នភពបរ ិ ថ ន។ 

ភពច្រមុះែបបេនះ គួរផ្តល់្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ ្របសិនេបើពួកេគ ចផលិត រ

បនេ្រចើនមុខេផ ងៗគន  ជពិេសស មន្របេយជន៍ដល់សន្តិសុខេសប ង និងករេ ះ

្រ យបញ្ហ របូតថមភ។ 
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ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១១៨១ ែម៉្រតកេរ ៉ (្របមណជ ០,១៧៥        

ហិក ) ជទំហំតូចជងកបលដីមធយម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបន

អេងកតេនះ (១៤២០ ែម៉្រតកេរ)៉។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបន

ទទួលកបលដីតូចជងអនកជិតខងរបស់ខ្លួនេនះេទ ែដលេនះបង្ហ ញពីករែបងែចកដី

្របកបេ យសមធម៌។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ២២ ែម៉្រតកេរ ៉ េពលគឺតូចជងទំហំផទះគិតជមធយមេន មទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (២៨ ែម៉្រតកេរ)៉។ មនផទះែត ២ បុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបន

ងសង់េឡើង មុនេពលែដល្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

ផទះេផ ងេទៀត្រតូវបន ងសង់េ យ្រគួ រផទ ល់ និងេ យអនកជិតខង។ ្រគួ រ ច

ងសង់ផទះបន ជមធយម ៤ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច។ 

អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៧១%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អឆង យ

ជង  ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ ្របជពលរដ្ឋ ១១ ្រគួ រ (៦%) បនេលើកេឡើងថ ផទះថមីរបស់

ពួកេគអន់ជង  ឬអន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថខ្លួនមនសុវតថិភព កនុង

ផទះបចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែត ចមនករចូលលួច (១៤%) និង ៤៩%

េ យ រករខូចខតបងកេឡើងេ យខយល់ /េភ្ល ង ។ េគ មិនបនដឹងចបស់ថេតើមន 

្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន្រគួ រ ែដលបនទទួលរងេ្រគះេ យ រករលួច ឬករខូចខតបងក

េឡើងេ យ រ កសធតុេនះេទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ ១,៣៤ ហិក  េពលគឺធំជងទំហំ

មធយមេន មទី ំងដីសមបទនសងគមកិចច ែដល្រតូវបនអេងកតទំងអស់បន្តិច (១,២ ហិក 

)។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ទំហំជមធយមគឺ ១៥០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ឬ ១,៥ ហិក

។ អនកេឆ្លើយតប ៩៩% បនេលើកេឡើងថ អនកជិតខងរបស់ពួកេគបនទទួលកបលដី

ទំហំបុ៉នគន នឹងដីរបស់ពួកេគែដរ។ អនកេឆ្លើយតប ៩៦% បនេលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគ

បន ំដំ ំេលើដីេនជំុវញិផទះរបស់ពួកេគ េបើេទះបីជពួកេគភគេ្រចើន (៨២%) មិន ច
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រកចំណូល្រគប់្រគន់បនពីករ ំដុះែបបេនះក៏េ យ េពលគឺ ភគេ្រចើន ំទុកបរេិភគ 

ជជងយកេទលក់។ ចំណូលមធយម្របចំឆន ំ ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម បនែត ២៤២ 

ដុ ្ល រ។ តួេលខេនះ គឺទបជងតួេលខមធយមេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងៗ 

ែដល្រតូវបនអេងកត (តួេលខមធយមពំុបនឆ្លុះបញច ំងពីតួេលខទំងអស់េឡើយ េ យ រ

ែតចំណូលខពស់របស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច កនុងេខត្ត

មណ្ឌ លគិរ ីនិងតបូងឃមុំ)។ អនកេឆ្លើយតប ៧៧% ទទួលបនចំណូលេ្រចើនជងមុនេពលែដល

ពួកេគផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ៤៨% ទទួលបនចំណូល 

“េ្រចើន្របេសើរជងមុន” េបើេទះបីជ ១៦% បនអះ ងថ ពួកេគទទួលបនចំណូលទប

ជងមុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះក៏េ យ។ ជ

ករេឆ្លើយតបចំេពះសំណួរែដលសួរថេហតុអ្វីបនជពួកេគ មិន ចរកចំណូលឲយបន

េ្រចើនជងមុនពីដីកសិកមមរបស់ពួកេគ អនកេឆ្លើយតប ១៦% បនេលើកេឡើងថ េ យ រែត

ដីមនគុណភពទប។ ្រគួ រ ៨៥% េ្របើ្របស់ចំណូលែដលទទួលបន េដើមបីបរេិភគ

ស្រមប់្រគួ រ/ចំ យកនុងផទះសែមបងរបស់ពួកេគ។ ដីមនគុណភពទប គឺជករ

ត្អូញែត្អរ ែដលែតង្រតូវបនេលើកេឡើងេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបនចុះេទ

កន់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត (មិនែមន សមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបន

អេងកត ស្រមប់ករ្រ វ្រជវេនះេឡើយ) េហើយ ក៏ជបញ្ហ មួយេនទីេនះែដរ េបើេទះបី

មិនែមនជបញ្ហ ែដលេកើតេឡើងចំេពះ្រគួ រភគេ្រចើនក៏េ យ។ 

មន្របជពលរដ្ឋែតពីរ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនលក់ដី ឬផ្តល់ដីមួយែផនករបស់ពួក

េគជអំេ យទន។ អនករស់េនទីេនះមួយភគធំ បនទទួលជំនួយមួយចំនួន េនេពល

ែដលពួកេគ មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ (ឧទហរណ៍៖ ទទួលបន       

សមភ រៈ ៤៧% ្របក់ ៤៣% ្រគប់ពូជ ៣៧% ជេដើម)។ ជំនួយភគេ្រចើន្រតូវបនផ្តល់េ យ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល - ្រគួ រ ៧៧% េលើកេឡើងថ បនទទួលករគំ្រទពីអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល ខណៈេពលែដលមនែត ១១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលករគំ្រទបែនថម

េ យផទ ល់ពី ថ ប័នរដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះភគ
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េ្រចើន (៧៦%) េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនជំនញេធ្វើកសិកមម មុនេពលផ្ល ស់មករស់េនេលើ

ទី ំងេនះេឡើយ ែដលបង្ហ ញថចំបច់្រតូវមនផ្តល់ជឱកសករងរ ឬឱកសរក

ចំណូលជជេ្រមើសេផ ងេទៀត េហើយក៏ចំបច់្រតូវមនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករគំ្រទ

ែផនក  កសិកមម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ដូចជ េនទី ំងេនះជេដើមផងែដរ។ 

្របករេនះទមទរឲយមនករ យតៃម្លេលើជំនញ និងចំេណះដឹង កនុងដំ ក់កលៃនករ

េធ្វើែផនករសមបទនដីសងគមកិចច េដើមបីកំណត់ពីត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ េរៀបចំែផនករ

អន្ត គមន៍ែដល ចយកមកអនុវត្តបន និងែបងែចកធនធនែដលកំពុងែតខ ត់ឲយមន

្របសិទធភពបំផុត។ ្រគួ រ ៥១% បនេលើកេឡើងថ ជំនញេធ្វើកសិកមមរបស់ពួកេគពំុបន

ល្អ្របេសើរជងមុន េពលែដលពួកេគរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ 

ែដលមនន័យថ ករគំ្រទ និងករបណ្តុ ះប ្ត លកន្លងមក េនមិនទន់្រគប់្រគន់េន    

េឡើយ។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបទំង ១៨១ នក់ ែដល្រតូវបនសមភ ស មន ២ នក់ បន

េលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ ពួកេគកំពុងពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លីទក់ទិននឹងដីផទះសែមបង

របស់ពួកេគ។ ពំុមនជេម្ល ះដីធ្លី ពក់ព័នធជមួយនឹង្រកុមហុ៊នឯកជន ឬ ថ ប័នរដ្ឋ        

េឡើយ។ មនែតអនកេឆ្លើយតបែតមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលទទួលរងករទ្រនទ នមកេលើដីរបស់ពួក

េគ។ មនអនកេឆ្លើយតបមន ក់បនអះ ងថបនទទួលរងករគំ មកំែហងពី្រកុមហុ៊នឯកជន 

ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លីេនះ។ 

កនុងករពិភក ជ្រកុមេគលេ  អនកេឆ្លើយតបមកពីសហគមន៍ជិតខងបនេលើក

េឡើងថ ពួកេគបត់បង់ដី េ យ រែតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ករេលើកេឡើង

េនះ ក់បីដូចជសំេ េលើករបត់បង់ករេទេ្របើ្របស់ ដីៃ្រព ជជងដីលំេន ន។ ម្រន្តី

មូល ្ឋ នបនបដិេសធថពំុមនអនក មន ក់្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ េដើមបីយកដីមកេធ្វើជ

សមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ។ 

ករទទួលបន ទឹក និងអនម័យ៖  
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កនុងចំេ ម្រគួ រែដល្រតូវបនសមភ សទំងអស់ មន ៦៥% ពំុទទួលបនទឹក

្អ តស្រមប់បរេិភគ េឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋេទរកទឹកពីអណ្តូ ង ែដល ចជអណ្តូ ង       

ធរណៈ (២២%) ឬអណ្តូ ងេលើដីរបស់ពួកេគ (១៦%) មកពី មអន្លង់ ធរណៈ 

(៣២%) និង ២៧% ទិញទឹកផឹកពីេគ។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច 

៨២% បនេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមទឹករបស់ពួកេគ មុនេពលបរេិភគ។ ៨៩% ំទឹកបរេិភគ ១១% 

េ្របើ្របស់្រប ប់ចេ្រមះទឹក និងេនសល់ ១៨% ពំុបនេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមទឹករបស់ពួកេគេ ះ

ែតម្តង េហើយពួកេគ ចឋិតកនុង និភ័យខ្លះ ។ អនកេឆ្លើយតប ៥១% បនេលើកេឡើងថទឹក

បរេិភគរបស់ពួកេគមនពណ៌ រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក។ មន្រគួ រែត ២% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលេលើកេឡើងថ ទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ តេ យ រធតុក្លរ េ យភគេ្រចើន 

(៥១%) មិនបនដឹងេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ សចំនួន ៤៦% បន ក់ពិនទុឲយករទទួល

បនទឹក ្អ ត ថអន់ ឬអន់ឆង យជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនពីមុន។ មនអនកេឆ្លើយតប

សមភ សែត ២៨% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹក ្អ តរបស់ពួកេគថល្អ

្របេសើរជងមុន ចប់ ំងពីបនផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះបង្ហ ញ

ថ បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករទទួលបនទឹក ្អ ត េនះគឺមនភព្រសួច្រ វខ្ល ំង កនុងេខត្តកំពង់

សពឺ េហើយពំុមនករែបងែចកធនធន ្រគប់្រគន់ស្រមប់ផ្តល់ទឹក ្អ តេឡើយ។ 

ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកសម្អុយ ក់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ

េឡើយ េបើេទះបីជមន្រគួ រ មផទះ ៧៤% មនបរកិខ រអនម័យកនុងរបូភពខ្លះក៏េ យ 

(ភគេ្រចើន ជបងគន់ ចក់េផះ)។ ២៦% ៃនអនករស់េនទីេនះបេនទ របង់កនុងៃ្រព ឬជីករេ ្ត ។ 

េបើេទះបីជមន ថ នភពែបបេនះក៏េ យ ក៏អនកេឆ្លើយតប ៦០% បន ក់ពិនទុឲយ           

លកខខណខ អនម័យរបស់ខ្លួនថល្អ្របេសើរជង េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពកលពីមុន 

េហើយនិងមនែត ៨% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ថ នភពអន់ជងមុន។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពល ៦៤ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ ល

សុខភពែដលេនជិតបំផុត និងចំ យេពល ៩៦ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មនទីរេពទយ
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ែដលេនជិតបំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៣៨% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពៃនកររស់េន

ឯទីកែន្លងមុន។ ជំងឺ្រគុនចញ់ គឺជមូលេហតុែដលបងកឲយមនករឈឺថក ត់ញឹកញប់ កនុង

ភូមិេនះ (េនះេបើ មករេលើកេឡើងរបស់អនកេឆ្លើយតប ៤៤%) “្រគុនេក្ត  ឬផ្ត យ” (៧៦%) 

ឈឺ្រកពះ (២៥%) និង្រគុនេពះេវៀន (៤៦%)។ អនកេឆ្លើយតប ៣២% េលើកេឡើងថ ករទទួល

បនេស សុខភពអន់ ឬអន់ឆង យជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពេនកែន្លងរស់េន

មុន។ អនកេឆ្លើយតប ៣៥% េជឿថ ករេ្របើ្របស់េស សុខភិបលេនមូល ្ឋ ន មនភពល្អ

្របេសើរជងមុន េហើយ ៣២% េទៀត េលើកេឡើងថ ថ នភព្រប ក់្របែហលមុនែដរ។ 

ករអប់រ៖ំ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៩១% បនេលើក

េឡើងថ ពំុមន មធយមសិក  កនុងតំបន់េនះេទ។ កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ មមូ៉តូឌុបជ

មធយម ៣៨ នទី េដើមបីេទដល់ មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតបទំង

អស់េលើកេឡើងថ មន បឋមសិក មួយកែន្លង កនុងទី ំងសមបទនដី សងគមកិចច

េនះ។ ជមធយម កុមរចំ យេពល ៥ នទី មមូ៉តូឌុប េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទ បឋម

សិក ែដលេនជិតជងេគ។ អនកេឆ្លើយតប ២០% បនេលើកេឡើងថ មនកុមរដល់វយ័ចូល

េរៀនមួយចំនួន ( យុចេន្ល ះពី ៦ ដល់ ១៧ ឆន ំ) កនុងផទះរបស់ពួកេគ ពំុបនេទេរៀនេឡើយ 

ែដលេនះជចំណុចែដលេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភខ្ល ំង។ មូលេហតុ ចេ យ រកង្វះ

លទធភពបង់្របក់ (្រគួ រែដលកូនមិនបនេទេរៀនមន ៩ ្រគួ រ ឬ ២៣%) េ យ រ

ែត្រតូវករកូនឲយេនផទះ (១៣%) េ យ រែត េរៀនេនឆង យេពក (៨%) ឬ

េ យ រែតកុមរមិនចង់េទេរៀន (២៥%)។ អនកេឆ្លើយតបមន ក់បនេលើកេឡើងថ កូនរបស់

គត់េធ្វើករេនេ ងច្រក េហើយមន្របជពលរដ្ឋ ២ ្រគួ រេទៀត េលើកេឡើងថ កូនៗរបស់

ពួកេគបនទទួលករ រខំនេន  (្រគួ រមួយេលើកេឡើងថ កូនទទួលរងករ យដំពី

្រគូ េ យ រែតមិនចូលេរៀន)។ ្រគួ រ ៩% និយយថ ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកេនទី ំង 

សមបទនដីសងគមកិចចេនះមក កូនៗរបស់ពួកេគតិចនក់ជងមុនបនេទេរៀន ខណៈេពល
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ែដល ៤៨% អះ ងថ កូនៗរបស់ពួកេគេ្រចើននក់ជងមុនបនេទេរៀន។ េនះបង្ហ ញថ 

កនុង្រគួ រមួយចំនួនែដលរស់េនេលើទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនេកមងៗមួយ

ចំនួន បុ៉ែន្តមិនទំងអស់េទ ែដលបនេទេរៀន។ សមគ ល់ េនះមិនែមនជករបង្ហ ញថេតើ

មនករផ្តល់ករអប់រជំក់ែស្តងក្រមិត េនះេទ េ្រចើនែតជករឆ្លុះបញច ំងពីបំណងរបស់

្រគួ រ មផទះទំងេនះ និង រៈសំខន់ែដលទក់ទងជប់េទនឹងករអប់រ ំ។ 

េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករអប់រ ំ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ១១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ករអប់រអំន់ជងមុន ចប់ ំង

ពីផ្ល ស់មកេនេលើដីេនះ។ ផទុយេទវញិ ៥៨% បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនករអប់រ ំ

មនភពល្អ្របេសើរជងមុន។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖  

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះទំងអស់សុទធែត ចភជ ប់

ជមួយនឹងប ្ត ញទូរស័ពទៃដ។ អនកេឆ្លើយតប ៤២% េលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់

មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវថនល់) និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត) មន

ភពល្អ្របេសើរជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ និងមនែត ១១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបននិយយថ ថ នភពេនះអន់ជងមុន។ គម ន

្របជពលរដ្ឋ  មនអគគិសនីេ្របើ្របស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ។

សមគ ល់ថ សំណួរៃនករអេងកតេនះសួរពីអគគិសនី “ែដលរដ្ឋផ្តល់ឲយ” មរយៈករភជ ប់        

ប ្ត ញេម។ មិនែមនមនន័យថ ពំុមនម៉សីុនេភ្លើង ឬ្របភពអគគិសនីេផ ងេទៀតេនះ

េឡើយ។ 

សន្តិសុខេសប ង៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៩៧% និយយថ កលពីែខមុនេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ 

ែដលពួកេគមនករភ័យខ្ល ចថពួកេគនឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ ររបស់

ពួកេគ េ យ ៦១% េលើកេឡើងថ េនះជករភ័យ្រពួយែដលេកើតមនជ្របចំ។ ្រគួ រ 
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៨៣% េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវកំហិត រែដល្រតូវបរេិភគ (ដូចជ ពំុមន ច់ ឬ្រតី ជ

េដើម) េនេពល មួយ កនុងែខមុនេនះ េ យ រែតខ្វះលុយ េហើយ ៨៨% ្រតូវបងខំចិត្ត 

បរេិភគេមើមរកុខជតិដុះកនុងៃ្រព ឬ ច់ែដលមនគុណភពអន់ខ្ល ំង េ យ រែតមូល

េហតុដូចគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៦២% េលើកេឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់បយ កលពីែខមុន

េនះ និងមនអនកេឆ្លើយតប ៥៥% បនេលើកេឡើងថ មនៃថងខ្លះ កលពីែខមុនេនះ ែដល   

ពួកេគពំុមន របរេិភគែតម្តង េ យ រែតពំុមនលុយទិញ រ និងពំុ ចរក

របនពីដីរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រ មផទះ ២៣% េលើកេឡើងថ ករទទួលបន រ

បនថមថយជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដី

សងគមកិចចេនះ េបើេទះបីជស្រមប់្រគួ រ ៣៥% ថ នភពបនល្អ្របេសើរជងមុនក៏       

េ យ។ របូតថមភទំនងជបញ្ហ ធំមួយ ស្រមប់្រគួ រ មផទះែដល ំងេនេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជពិេសស ស្រមប់កុមរែដលខ្វះ រែដលមន រជតិ   

្របូេតអីុន និងេនកែន្លងែដល្រគួ រមិន ចកប់ឆក រដីេធ្វើកសិកមមបន។ 

ករងរ និង្របក់ចំណូល៖ 

្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន កសួរេសទើរែតទំងអស់ (៩៨%) មនសមជិក

្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ េហើយខនងផទះ ៦២% មនមនុស យ៉ងេ ច

ស់ ២ នក់ មនករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយតបចំេពះសំណួរែដលសួរថេតើករងរ

្របេភទ ខ្លះែដលពួកេគេធ្វើ ២៨% សីុឈនួលេធ្វើកសិកមមឲយេគ ៧១% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ

្របស់កម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត េហើយ ១៤% មនមុខរបរខ្លួនឯង។ ១៥% េធ្វើករងរកនុង

េ ងច្រកកត់េដរ និង ៣% េធ្វើករងរកនុងេស ធរណៈ ឬមនតួនទី កនុងរ ្ឋ ភិបល។ 

ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រគឺ ៥៤៦.៧៦៥ េរៀល (េសមើនឹង ៣៩០ ដុ ្ល រ) កនុងមួយ

ែខ។ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់

អនកេឆ្លើយតប គឺទបជងេនះបន្តិច      េពលគឺ ៥២៣.៦៦៧េរៀល (២៧៦ ដុ ្ល រ) កនុងមួយ

្រគួ រ។ ចំ យមធយមស្រមប់្រគួ របចចុបបននេនះគឺ ៥៩៩.៨៧០េរៀល (៣២៦ ដុ ្ល រ) 

កនុងមួយែខ េកើនេឡើងពី ៥០៥.៧១១ េរៀល (២៥៨ ដុ ្ល រ) មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំង
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សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ចំ យភគេ្រចើន (ជង ៨០%) គឺេលើ រ និងករែថទំ

សុខភព។ ខណៈេពលែដលចំណូល្របចំែខមនករេកើនេឡើងតិចតួច េនទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំ យ្របចំៃថងរបស់្រគួ រក៏េកើនេឡើងេទ មេនះែដរ។ 

ចំ យស្រមប់ករែថទំសុខភពេកើនេឡើងខពស់ជងេគ ស្រមប់្រគួ រែដលផ្ល ស់មក

េនសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

្រគួ រតិចជងមួយភគបីមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ (៣០%)។ ្រគួ រ ៧៨% 

ជំពក់បំណុលេគ េហើយបំណុលេនះមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង។ ជមធយម ្រគួ រ មផទះ

ជំពក់បំណុលេគ ២.០២០.៧៣០ េរៀល (៥០៥ ដុ ្ល រ) ែដលេកើនេឡើងយ៉ងគំហុ៊កពី 

១៤៧.៥៨៩េរៀល (៣៦ ដុ ្ល រ) មុនេពលផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះ

មនន័យថ ្រគួ រ្រតូវខចីបុលេគយ៉ងេ្រចើន េនេពលផ្ល ស់ ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធនែដលមន្រគួ រែត ១២% បុ៉េ ្ណ ះ មនទូរទស ន៍

ជកមមសិទធិ េបើេទះបីជ ៥០% មនមូ៉តូជកមមសិទធិក៏េ យ។ ៧៨% មនទូរស័ពទៃដជ      

កមមសិទធិ។ 

្រគួ រ មផទះ េសទើរែត ២ ភគ ៣ (៦៧%)  ែដលសមជិក្រគួ រទំងអស់រស់េនជំុ

គន េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះជអចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រភគេ្រចើន ែដលរស់

េនឆង យពីទី ំងេនះ គឺកូនរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករសមភ សេនះ ែដលេនះបង្ហ ញថ

កនុងចំេនមេកមងៗជំនន់េ្រកយភគេ្រចើនេ្រជើសេរ ើសយក ករេធ្វើចំ ក្រសុក ឆង យពីផទះ

ែដល្រគួ ររបស់ពួកេគរស់េន េដើមបីរកករងរេធ្វើ (៧៥%) និង/ឬបន្តករសិក  (២២%)។ 

រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 

អនកេឆ្លើយតប ២០% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េ យ 

៣១% េលើកេឡើងថ េ យ រែត្របក់ចំណូលថយចុះ េហើយ ៤២% េទៀតេលើកេឡើងថ 

េ យ រខ្វះ របរេិភគ។ 
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អនកេឆ្លើយតប ៩៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងថមនករេ្របើបំពនេ្រគ ង្រសវងឹ កនុង

សហគមន៍េនះ។ ្រគួ រ ៥០% គិតថ កនុងសហគមន៍េនះ មនបទេលមើសេកើតេឡើងេ្រចើន 

េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភព មុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ ៦៥% េលើកេឡើងថបនដឹងពីករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី ឬេកមង្រសី េហើយ ៤៦% េជឿ

ថ មនហិង ផ្លូវេភទេកើតេឡើងេ្រចើនជងកនុងសហគមន៍មុនៗរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជភគ

រយៃនអនកេឆ្លើយតបខពស់ជងេគ េបើេធៀបជមួយនឹងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត 

មនន័យថ អំេពើហិង ពក់ព័នធនឹងេយនឌ័រ គឺជបញ្ហ ដ៏្រសួច្រ វមួយ េនទីេនះ។ កររក

េឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃនអ្រ ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទ ឬករ

រេំ ភបំពនេ យ រ េ្រគ ង្រសវងឹេនះេទ។ កររកេឃើញទំងេនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពី

គំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវែត នយល់ដូចេនះ ជមួយករ

យល់ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ ឩទហរណ៍ ថេតើ កររេំ ភបំពន

េកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនងខនងផទះមួយឬេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៦៤% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរ េដើមបីរក

ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ (កុមរ្រតូវបនឲយនិយមន័យថមន យុចប់ពី១៥ ឆន ំចុះ)។ 

ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៤៩%) និង្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំងពល

កមមេផ ងេទៀត (៧២%)។ ខនងផទះ ១៨% បញជូ នសមជិក្រគួ រជកុមរេទេធ្វើករងរ ម

េ ងច្រក។ 

កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះទំងអស់ មន 

៨០% បនចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ខណៈេពលែដលេនះជតួេលខមួយខពស់ និងខពស់ជងតួ

េលខមធយម ស្រមប់តំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេឆ្លើយថ 

្របជពលរដ្ឋសុទធែតបនចុះេឈម ះទំងអស់គន ។ ្រគួ រ មផទះ ៣៤% ពំុមនឯក រ           

ន ក់េន ែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន េហើយកនុងខនងផទះ ១៨% យ៉ងេ ច ស់

មនសមជិក្រគួ រមន ក់ែដលពំុមនសំបុ្រតកំេណើ ត េហើយកនុងខនងផទះ ៣៣% មន
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សមជិក្រគួ រមន ក់ ែដលពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។            ្រគួ រ ១៩% ពំុមនេសៀវេភ

្រគួ រ។ 

មន្រគួ រែត ៥% បុ៉េ ្ណ ះ បននិយយថ ពួកេគពិចរ ចកេចញពីទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ែដលេបើ មបញ្ហ កង្វះ រ និងបញ្ហ ្របឈមេផ ងេទៀតកនុង

តំបន់េនះ ជតួេលខមួយទបគួរឲយកត់សមគ ល់។ សំណូមពរជំុវញិករេលើកកមពស់ក្រមិត

ជីវភពរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េផ្ត តេលើករទទួលបន រ    និង

ទឹក៖ ែកលំអ្របព័នធធ ្រស្តកនុងមូល ្ឋ ន (៧២%) បេងកើនលទធភពទទួលបន រ 

(៣៦%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត (៦៣%) ែកលំអមូល ្ឋ នផ្តល់េស ែថទំសុខភព     

(១៨%)។ េលើសពីេនះ ក៏មនករេលើកេឡើងនូវសំណូមពរពក់ព័នធ នឹងបញ្ហ ជេ្រចើនេផ ង

េទៀតផងែដរ ដូចជ លំេន ន អគគិសនី ករងរ និងករផ្តល់បងគន់អនម័យជេដើម។ 
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ឧបសមព័នធទី ២៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចច កនងុឃុបឹំង្រប ំ
្រសុកបេវល េខត្តបត់ដំបង 

 

របកគំេហើញសំខន់ៗ 
 កមមវធីិេធ្វើប័ណ្ណកមមសិទធិ និងករែចកចយដីធ្លីពីរ (សមបទនដីសងគមកិចច និង បទ

បញជ  ០០១) ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងឃំុ បឹង្របំកនុងេពលដំ លគន  េហើយ វធិន    

រដ្ឋបល ក់ដូចជ ្រតូវបនេគេ្របើេ យផ្ល ស់ប្តូរគន ។  
 សមបទនដីសងគមកិចច ក់ដូចជ ្រតូវបនេគេចញេលើដីែដលមនករកន់កប់ 

ែដលេនែតមនជេម្ល ះេនេឡើយ។  ្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច ្រតូវ
បនេគផ្តល់ឲយនូវកបលដីកសិកមម ែដលដីេនះ មនករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់រចួ
េហើយ េ យ្រគួ រេផ ងៗ មនន័យថ អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច រហូត

ដល់េពលេនះ មិនបនទទួលករកន់កប់េលើកបលដីកសិកមមសមបទនដីសងគម
កិចចទំងេនះេទ។ 

 ្រគួ រជង ៩០% បនទទួលដីលំេន ន បុ៉ែន្តមិនបនទទួលកបលដីេ យែឡក 
ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមមេឡើយ។ េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត

ែដលបនអេងកត មន្រគួ រយ៉ងេ ច ស់ ៩០% បនទទួលដីលំេន នផង 
និងកបលដីេ យែឡកស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមមផង។ េនះេ យ រ ែត ដីបន
ស់ែវងស្រមប់កបលដីកសិកមម ្រតូវបនេគចូលកន់កប់រចួេហើយ។  

 េបើេទះបីជែបបេនះក៏េ យ ្រគួ រ ចរកចំណូល មរយៈករអភិវឌ ដីេនជំុវញិ
ផទះរបស់ពួកេគ។ មនអនកេឆ្លើយតបែតពក់ក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបននិយយថ 
ពួកេគរកចំណូលបនេ្រចើនជងមុនេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េបើេធៀប

ជមួយនឹងចំណូលែដលពួកេគរកបនេនកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុន។ េនះមន
ន័យថ ករផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះមិនបនបេងកើនចំណូល

ស្រមប់្រគួ រេឡើយ។ 
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 ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ របនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពី
ដីកសិកមមរបស់ពួកេគ េដើមបីយកដីសំ ប់េធ្វើសមបទនដីសងគមកិចច។ អនកែដលធ្ល ប់
រស់េនេលើដីេនះមុនៗ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគមិន្រតូវបនេគ្របប់ឲយដឹងពីកមមវធីិ
សមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ េហើយមិនបនយល់្រពមឲយបេងកើតកមមវធីិេនះេទ 
និងបនទទួលសំណងកនុងចំនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ ដីមួយភគធំ ែដល្រតូវបន          
បែម្លងេទជសមបទនដីសងគមកិចច គឺជអតីតដីៃ្រពែដលមនន័យថ ដីេនះធ្ល ប់្រតូវ

បនអនករស់េនពីមុនេ្របើ្របស់ េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ ជេម្ល ះដី
ធ្លីរ ង្រគួ រែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ និង្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគម

កិចច េនែតមិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡើយ។ 

 អនកទទួលផលជិត ៣ ភគ ៤ ែដល្រតូវបន កសួរ កនុងេខត្តបត់ដំបង េលើកេឡើង

ថ ដំេណើ រករែបងែចកដីពំុមនភពយុត្តិធម៌េឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបជង ១ ភគ ៥ 
េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបង់្របក់ស្រមប់ដំេណើ រករែបងែចកដី។ 

 កនុងចំេ មអនកទទួលផលពីសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដលបន កសួរ
មនែត ២៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបននិយយថ ពួកេគបនទទួលជំនួយពីអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល។ តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដល្រតូវបនសមភ ស បន
េលើកេឡើងថ ពួកេគេជឿថ ករេ្រជើសេរ ើស និងករែបងែចកេធ្វើេឡើងេ យ          

យុត្តិធម៌។ េនះមនន័យថ ដំេណើ រករេនះ ចមិនយុត្តិធម៌ មិនមនតម្ល ភព និង
សមធម៌ឲយបន្រគប់្រគន់ខ្លួនឯង ឬមន័យថ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលេនះ ពំុមន្របសិទធភពកនុងករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ និងកនុងករ
ពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដីឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ។ 

 អនកេឆ្លើយតបតិចជងពក់ក ្ត ល បនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ 

ក់ដូចជ មនកិចចពិេ្រគះេយបល់កនុងក្រមិតតិចតួច បនេធ្វើេឡើងជមួយនឹង
្រគួ រទទួលផលកនុងករេរៀបចំែផនករ និងកនុងករជ្រមុញឲយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួ

បនសកមមកនុងករអភិវឌ ទី ំងេនះ។ 
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 ្រគួ រេសទើរែតទំងអស់បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី។ ប័ណ្ណកមមសិទធិទំងេនះ ្រតូវ
បនេចញជែផនកៃនយុទធនករេធ្វើប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី មបទបញជ ០០១។ 

 ករទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន ជពិេសស ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត េនែតជបញ្ហ   
េចទ។ េបើេទះបីជមន េរៀនេនតំបន់េនះក៏េ យ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន

ក់ពិនទុឲយករអប់រថំអន់ជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុន។ សហគមន៍ ែដលរស់
េនជិតសមបទនដីសងគមកិចចបនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនេស ែថទំសុខភព

មនភពល្អ្របេសើរជងមុន ស្រមប់ពួកេគ េ យ រែតករអភិវឌ សមបទនដី 

សងគមកិចចេនះ ែដលេនះបង្ហ ញពីផលជវជិជមនមកេលើអនកែដលទទួលផលផទ ល់ពី

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

 
េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេខត្តបត់ដំបង ករសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយ

នឹង្រគួ រ មផទះចំនួន២៥០រ73 (េលើ្របមណជ ១៥៦០ ្រគួ រ េនះេបើ មទិននន័យរបស់ 

OHCHR)។ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ្រគបដណ្ត ប់េលើៃផទដីសរបុ្របមណជ 

៣.៦៣៨ ហិក  និងបនចុះបញជ ីជសមបទនដីសងគមកិចច កលពីែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១០ 

េនះេបើ មករេលើកេឡើងរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ មុនេពលែដលសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងទី ំងេនះគឺជដីៃ្រព។ 

មរយៈដំេណើ រករសមបទនដីសងគមកិចច បនអនុវត្តកនុង្រសុកបេវល កបលដីទំង

េនះ ក់ដូចជ ្រតូវ បនេគេចញផ្តួចេផ្តើមេឡើងស្រមប់ដីកសិកមម ជដីែដល្រតូវបនេគ

ចូលកន់កប់រចួេហើយេ យ១៩២្រគួ រ។ អនកទទួល ផលសមបទនដីសងគមកិចច ្រតុវបន

េគែបងែចកឲយទំងកបលដីលំេន ន និងកសិកមមកនុងឆន ំ ២០១១ េទះបីជយ៉ង  ក៏

ពួកគត់េនែតមិនទន់បនកន់កប់កបលដីកសិកមមទំងេនះេទ េ យ រ កបលដីទំង

េនះ ្រតូវបនេគចូលកន់កប់ រចួេហើយ។ ១៩២្រគួ រ បនអះ ងថ បនកំពុងេ្របើ្របស់

ដីកសិកមមេនះ ជេ្រចើនឆន ំមកេហើយ និងមនជេម្ល ះ េលើករកន់កប់ មកដល់េពលេនះ។ 
                                                            
73 ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ្រគបដណ្ត ប់េលើភូមិចំនួន ៧ (សំ ង ្រពះ្រសី ជ័យជំនះ បឹងធំ បឹង្របំ បឹង្រកឡ 
យុត្តិធម៌ និងអូឬស ី) ែដលសថិតកនុងឃំុបឹង្របំ។ 
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្រគួ រទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេលើកបលដីបន ែបង

ែចកេ្រកមសមបទនដីសងគមកិចច កនុងយុទធនករេធ្វើប័ណ្ណកមមសិទិធដីធ្លី មបទបញជ ០០១

របស់រ ្ឋ ភិបល74។ កមមវធីិ បទបញជ  ០០១ មិនមនលកខខ័ណ្ឌ ត្រមូវដូចអនុ្រកឹតយស្តីពី

សមបទនដីសងគមកិចច េហើយមិនត្រមូវឲយមនករកន់កប់ ជប់ ប់ ៥ឆន ំេនះេទ។ អនក

ទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច អះ ងថ បនកំពុងរស់េនេលើកបលដីលំេន ន 

េ យគម នប័ណ្ណកមមសិទធិរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំមកេហើយ មុនករបេងកើតសមបទនដីសងគមកិចច 

និងបនេសនើរសំុសមបទនេនះ េដើមបីផ្តល់ឲយពួកគត់មនសុវតថិភពសិទធិកន់កប់។ 

កមមវធីិេធ្វើប័ណ្ណកមមសិទធិ និងែចកចយដីទំងពីរេនះ (សមបទនដីសងគមកិចច និង បទ

បញជ ០០១) បង្ហ ញឲយេឃើញ ្រតូវបនេគអនុវត្តកនុងឃំុ បឹង្របំ កនុងេពលដំ លគន  េហើយ

វធិន្រគប់្រគងេ យនីតិវធីិរដ្ឋបល ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ផ្ល ស់ប្តូរគន ។ ១៩២្រគួ រែដល

ចូលកន់កប់កបលដីកសិកមមសមបទនដីសងគមកិចច ក៏ទមទរផងែដរនូវសិទធិេភគៈ និង

បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ត ៉ឲយជួយេ ះ្រ យរហូតមក។ 

អនកេឆ្លើយតប ៦០% គឺជ្រស្តី េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ២៤% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបន្របកសថេម្រគួ រជ្រស្តី។ ៨២% េលើកេឡើងថ ពួកេគេរៀបកររចួ ឬកំពុងរស់

េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ១២% គឺជ្រស្តីេមម៉យ/បុរស

េពះម៉យ ឬែលងលះ។ យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតប គឺ ៥០ ឆន ំ។ ្រគួ រែដលរស់េនេលើ

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនចំនួនសមជិកជមធយម ៤,៨៥ នក់ និងមនកូន ២,៤ 

នក់។ មិនែមនសមជិក្រគួ រទំងអស់សុទធែតរស់េនទី ំងេនះជអចិៃ្រន្តយ៍េនះេទ។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ ពួកេគជជនជតិែខមរ។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចច អនកេឆ្លើយតប ៨២% បនេឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េហើយ ៣៦% េឆ្លើយថ
                                                            
74កនុងែខឩសភឆន ំ២០១២  បទបញជ េលខ ០០១ ្រតូវបនេចញេ យនយករដ្ឋម្រន្តី ស្តីពីករ្របកស ករបញឈប់ជបនទ ន់
បេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងករអនុវត្តេគលនេយបយ “ែសបកខ្ល ”  ចំេពះ្រពំ្របទល់ដីរបស់
សហគមន៍ែដលមន្រ ប់ និង្រពំ្របទល់ដី ប័ណ្ណកមមសិទធិឯកជន បនមនេនកនុងដីែដលបនយល់្រពម នឹង្រតូវបនេគ
ស់ែវង និងផត់េចញពីសមបទន េហើយប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនេលើដីទំងេនះ នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន។  
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េ យ រែតពួកេគមនជីវភព្រកី្រក។ ្រគួ រ ៧% ្រតូវផ្ល ស់មកទីេនះ េ យ រែត

គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ។ អនកេឆ្លើយតបជេ្រចើននក់ េលើកេឡើងថ អនក

ទទួលផលមួយចំនួន មពិតបនទិញដីពីេមឃំុ និងពីអនករស់េនមុនៗែដលបនកន់កប់

ដីមុនេពលបែម្លងជដីសមបទនសងគមកិចច េដើមបីបនចំេណញពីករបែម្លងដីេនះ។ មន

ចំណុច្រតួតគន េនទីេនះ េ យអនកេឆ្លើយតបផ្តល់ចេម្លើយេ្រចើនយ៉ង ែដលបង្ហ ញពីេហតុ

ផលែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ េនេពល កសួរពីមូលេហតុ ែដល្រគួ រេផ ង

េទៀតេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះបនទទួលដី ចេម្លើយគឺ្រតូវគន ជមួយនឹងចេម្លើយ

ខងេលើែដរគឺករគម នដី និងភព្រកី្រក។ 

្រគួ រភគេ្រចើន  (៨៤%)       មនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក  ( មរយៈកមមវធីិ           

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក)។  អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ េ្រកពី

េយធិនរ ំ យ ឬជនរងេ្រគះេ យ រេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ គួរទទួលបនប័ណ្ណ    

អត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រក ំងពីដំបូង េ យ រែតប័ណ្ណេនះ គឺជមេធយបយចមបង 

ស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់អត្តសញញ ណអនកសំុដី និងអនកទទួលបនដី

ែដលបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យសម្រសប។75 កង្វះប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រកស្រមប់្រគួ រ

េសសសល់ ១៦% េទៀត ចេ យ រែតពួកេគែលងរស់េនកនុងភព្រកី្រក ឬ មនករេ្របើ

្របស់មេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក េនេពលែដលសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 

្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៧៦%) បនអះ ងថបនចូលរមួកនុងករកំណត់ និងករ

េរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដី

េនះ ៧០% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពីមូលេហតុែដលពួកេគ្រតូវ
                                                            
75 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ែចងថ អនក
សំុដីសមបទនសងគមកិចចគួរបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុ ែដលកំណត់េ យ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ បណ្តុ ះ    
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ េ យែផ្អកេលើេយបល់របស់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ។ 
េគលករណ៍ែណនំអំពីករ យតៃម្ល្របក់ចំណូល្រតូវពិចរ េ យែផ្អកេលើទំហំ្រគួ រ និងលកខខណ្ឌ  យុ និង   
សុខភពៃនសមជិក្រគួ រ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចែ្រប្របលួេទ មតំបន់ េទ មេពលេវ  ្រសប ម
លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច និងជីវភពរស់េន។ 
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បនេ្រជើសេរ ើសជអនកទទួលដី។ បុ៉ែន្ត មនែត ៣៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ 

ជញ ធរបនពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី និងពីករេ្របើ្របស់្របព័នធចប់

េឆន តេដើមបីែបងែចកដី។ ខណៈេពលែដលអនកេឆ្លើយតប ៩៩% បនទទួលឯក រពក់ព័នធ

នឹងករែបងែចកដីកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនអនកេឆ្លើយតបែត ៤៦% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេ្រជើសេរ ើសកបលដី។ េលើស

ពីេនះ មន្រគួ រែត ៤៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមួយនឹង ជញ ធរ 

ទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចចចំេពះសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបន

េលើកេឡើងថ ពួកេគបនេរៀបចំកិចចពិេ្រគះ េយបល់ជមួយនឹងសហគមន៍ ែដលរស់េនជំុ

វញិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនដល់ពួកេគអំពីដំេណើ រករសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះ។ 

តំ ង ជញ ធរមូល ្ឋ នមន ក់ ែដល្រតូវបន កសួរ េលើកេឡើងថ មន្របជ

ពលរដ្ឋ ១.០៣៧ ្រគួ ររស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មុនេពលចុះបញជ ី (ពំុ

មនអនកធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះកន្លងមក ្រតូវបនេលើកេឡើងថជជនជតិេដើមភគតិចេនះ

េឡើយ)។ អនកែដលធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុបនទទួលព័ត៌មនពី

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ េហើយក៏មិនបនផ្តល់ករយល់្រពមដល់ករបេងកើត

កមមវធីិេនះែដរ។ មនករ េលើកេឡើងផងែដរថ ពំុមន្រគួ រ មួយកនុងចំេនម្រគួ រ

ទំងេនះទទួលរងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេនះេទ េបើេទះជអនកេឆ្លើយតបមិន ច ឬ

មិនចង់បង្ហ ញព័ត៌មនបែនថមអំពីទីកែន្លងែដល្រគួ រ្រតូវផ្ល ស់ េទរស់េន ឬថេតើពួកេគ

បនទទួលសំណងឬអត់េនះែដរ។ 

កនុងចំេ មអនកទទួលផល ែដល្រតូវបន កសួរកនុងេខត្តបត់ដំបង ជិត ៣ ភគ ៤ 

(៧២%) បនេលើកេឡើងថ ដំេណើ រករបនអនុវត្តែបងែចកដីពំុមនយុត្តិធម៌េឡើយ។ តួ

េលខេនះគឺទបជងតួេលខមធយម ៦៧% ែដលគិតថ ដំេណើ រករេនះមនភពយុត្តិធម៌ េន

្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ ែដល្រតូវបនអេងកត។ អនកេឆ្លើយតប ២១,២% 

បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនបង់្របក់ ស្រមប់ដំេណើ រករែបងែចកដីេនះ េហើយជមធយម 
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បនបង់ ២២៤ ដុ ្ល រ។ េនះគឺជករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង។ ករពិេ្រគះេយបល់មិន្រគប់

្រគន់ និងករយកលុយ រមួជមួយនឹងកង្វះករចូលរមួឲយបនសកមម កនុងដំេណើ រករែបង

ែចកដី បងកឲយមនករខឹងសមបរ និងជំេនឿកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនថ ករែបង

ែចកដីេធ្វើេឡើងេ យមិនយុត្តិធម៌។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើដីេនះ ែដលពំុបនទទួលបនដី 

េហើយែដល្រតូវបន សមភ សជែផនកមួយៃនករពិភក ្រកុមេគលេ េនខងេ្រកទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចច ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរ ថ ពួកេគ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពីដី និង

្រតូវបនផត់េចញពីដំេណើ រករែបងែចកដីសមបទនសងគមកិចចទំងអយុត្តិធម៌។ បុគគលិក

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដល្រតូវបនសមភ សជែផនកមួយៃនករអេងកតេនះ បនេលើក

េឡើងថ មុនេពលមនករបេងកើតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ដីេនះ គឺជដីៃ្រពឫស ី 

និងជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ 

េបើ មអនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតែដលមកពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយមនេឈម ះថ ជីវតិៃថ្លថនូរ ្រតូវបន ជញ ធរមូល ្ឋ នអេញជ ើញឲយជួយ

កំណត់ និងេ្រជើសេរ ើសអនកទទួលដី ក៏ដូចជអនុវត្តដំេណើ រករកំណត់េរៀបចំែផនទី និងេធ្វើ   

ចំ ត់ថន ក់ដី។ ជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលឯក ជយ និងមនសមតថភព គួរ

ែតបនផ្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុង និងេ្រកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះនូវ

ទំនុកចិត្តខពស់ ថករែបងែចកដីេធ្វើេឡើងេ យយុត្តិធម៌។ កនុងចំេ មអនកទទួលផលសពី

សមបទនដីសងគមកិចចែដលបន កសួរ មនែត ២៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ 

ពួកេគ បនទទួលជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយែដលេនះ បង្ហ ញថ អងគករជីវតិ

ៃថ្លថនូរមិន ចផ្តល់ករគំ្រទបនេ្រចើនេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតមកពីអងគករ

ជីវតិៃថ្លថនូរ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ េជឿថ ករេ្រជើសេរ ើស និងករែបងែចកដីេធ្វើេឡើង

េ យយុត្តិធម៌។ ករយល់េឃើញែបបេនះ គឺផទុយគន នឹងករយល់េឃើញរបស់្របជពលរដ្ឋ

ែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ និងសមជិកសហគមន៍មូល ្ឋ នែដល

មិន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឲយទទួលដី។ េនះមនន័យថ ដំេណើ រករេនះ ខ្លួន  ពំុមនយុត្តិធម៌ 

តម្ល ភព និងសមធម៌្រគប់្រគន់ ឬ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដល
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ចូលរមួេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ និងពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី មិន

ចពនយល់ពីនីតិវធីិ និងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព្រគប់្រគន់។ 

អនកេឆ្លើយតប ៤៤%  បនេមើលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុ គួរ  

ផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន េ យេរៀបចំែផនករសមបទន

ដីសងគមកិចច្រសបេទ មលកខខណ្ឌ  ដូចែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចច។ អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច “្រតូវែតបនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មន    

ឆនទៈ និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មែផនករសមបទន

ដីសងគមកិចច ែដលបនយល់្រពម។”76 អនកេឆ្លើយតបកនុងភគរយមួយខពស់ (៦៦%) បន

អះ ងថ ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួែកលំអយ៉ងសកមមនូវលកខខណ្ឌ េនេលើទី ំងសមបទនដី

សងគមកិចចេនះ េបើេទះបីជមិនបនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចចក៏េ យ។ េនះ

បង្ហ ញពីក្រមិតទបៃនករេរៀបចំែផនករ និងករជ្រមុញឲយសហគមន៍ចូលរមួពីសំ ក់

ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងករអភិវឌ ទី ំងេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩៧%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់

េទ ជញ ធរពី ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់

ព័នធនឹងកង្វះទឹក ្អ ត (៥៨%) កង្វះ រ (៦៣%) ឱកសករងរតិចតួច (២២%) គុណ

ភពផ្លូវ (៣៤%) និងកង្វះអនម័យ (១២%)។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនទីេនះ ៧៣% ផ្តល់ចេម្លើយ

េផ ងៗេទៀត ដូចជ កង្វះដី កសិកមម ែដលជែផនកមួយេ យ រែតជេម្ល ះដីធ្លី (ជមួយ

សហគមន៍ជិតខង) ពក់ព័នធនឹងដីកសិកមម កង្វះខត្របព័នធធ ្រស្ត កង្វះអណ្តូ ង ទឹក

ជំនន់ ពំុមន្រគប់ពូជស្រមប់ ំដុះ ឬជីគីមី កង្វះឱសថ/ថន ំមន រជតិេញ នែដល ច

េ្របើបន និងេវជជបណ្ឌិ តេនកនុងគ្លីនិកឃំុ។ កង្វះសត្វ កង្វះឧបករណ៍សមភ រៈស្រមប់េធ្វើ

កសិកមម គម នផ រ កង្វះ្រគូេន េរៀន វត្ត មេនឆង យពីផទះេពក មេធយបយរក

ចំណូលពំុមន្រគប់្រគន់ ជេម្ល ះជមួយអនកជិតខង និងអំេពើហិង ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី។ 

មនអនករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះែត ២៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ

                                                            
76 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 
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ជញ ធរបនេឆ្លើយតបចំេពះករត្អូញែត្អររបស់ពួកេគ។ ចំណុចេនះ ចបក្រ យបនថ

ជករបនេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬ្រគន់ែតជករទទួលដឹងឮពីបញ្ហ ។ េបើេទះបីជអ្រ ៃន

ករេឆ្លើយតបកនុង្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់មនក្រមិតទប (៤២%) ក៏

េ យ ក៏អ្រ កនុងេខត្តបត់ដំបងមនក្រមិតទបជងតួេលខមធយមដ៏គួរកត់សមគ ល់។ 

ចំណុចទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប ៤៧% បន យ

ករណ៍ថ  ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពិនិតយ ម ន ថ នភពកនុងទី ំងេនះយ៉ងសកមមយ៉ង

ក៏េ យ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី ថ នភពទំងេនះ បនទ ប់ពីបន

ទទួលករត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួពិនិតយ ម ន និងចុះផ ព្វផ យ

ព័ត៌មនរចួមក េបើេទះបីជករពិនិតយ ម នេនះមិនបនេធ្វើេឡើងឲយបនជប់ ប់ និង

េធ្វើេន្រគប់ទីកែន្លងទំងអស់កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងមូលក៏េ យ។ ជញ ធរ

ចខ្វះឆនទៈ សមតថភព ឬធនធនេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ អនកេឆ្លើយតបបន

េលើកេឡើងថ កិចច្របជំុ មភូមិ (៨៤%) គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើកេឡើងពីទុកខ

លំបកនន ែដលេនះបង្ហ ញពីក្រមិតៃនករចូលរមួខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ម

រយៈមេធយបយេនះ។ មន្រគួ រ ១៤% េទៀត ្រតូវបន ជញ ធរមូល ្ឋ នចុះសួរសុខទុកខ

ដល់ផទះ។ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែត ២៦% បនេលើកេឡើង

ថ មនករទទួលយកនូវករេលើកេឡើងពីទុកខលំបក ឬ្របមូលភស្តុ ងេផ ងៗយ៉ងេ ច

ស់េរៀង ល់ ៣ ែខម្តង។ អនកេឆ្លើយតប ៣៩% បនេលើកេឡើងថ ករ យតៃម្ល ឬកិចច

្របជំុេនះេធ្វើេឡើងែតេរៀង ល់ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ ១១% េទៀត េលើកេឡើងថ មនករេធ្វើែបប

េនះែតម្តងបុ៉េ ្ណ ះ ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ េ យ រែតរយៈេពលរស់េនជមធយមេលើដីេនះគឺជង ១០ ឆន ំ េនះមនន័យថ

មនករ ច់ទំនក់ទំនង និងកង្វះករចូលរមួសហករកនុងក្រមិតមួយគួរឲយ្រពួយបរមភ។ 

ឧទហរណ៍៖ មនអនកេឆ្លើយតបែត ២% បុ៉េ ្ណ ះែដលេលើកេឡើងថ ជញ ធរបន កសួរ

ពីក្រមិតចំណូល និងមនែត ៧% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនសួរនំពីសន្តិសុខេសប ង។ ្រគួ រ
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ភគេ្រចើន (៦៥%) បនចត់វធិនករេ យខ្លួនឯង េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ននេ យកិចច

ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគ េផ្ត តេលើករែកលំអ្របព័នធធ ្រស្ត ករទទួលបនទឹក និង

អនម័យ េរៀន និងផ្លូវកនុងមូល ្ឋ នេនះ។ 

្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៨៥%) េលើកេឡើងថ សហគមន៍បនផ្តួចផ្តួចគំនិតែកលំអ

ថ នភពៃនកររស់េនកនុងតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះ

េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករែកលំអ ករ ងសង់ ឬករែថទំផ្លូវ (៣៦%) ករបេងកើន

លទធភពទទួលបនេស ែថទំសុខភព (៥៩%) ករទទួលបនទឹក/ករ ងសង់អណ្តូ ង 

(៦៤%) និង េរៀនកនុងមូល ្ឋ ន (៩%)។  

ភពសម្រសបៃនដី៖ 

មនែត្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៦ ្រគួ រ (៦%) បុ៉េ ្ណ ះ បនទទួលដីលំេន នផង  

និងដីកសិកមមផងេ យែឡកពីគន ។ ្របជពលរដ្ឋ ២៣២ ្រគួ រ (៩៣%) េទៀត ែដល្រតូវ

បន កសួរផងែដរេនះ បនទទួលែតដីលំេន នែតបុ៉េ ្ណ ះ និងមនែត ១ ្រគួ រ

បុ៉េ ្ណ ះែដលបនអះ ងថបនទទួលែតដីកសិកមម។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ កបលដី ច 

ផ្តល់ស្រមប់សង់លំេន ន ដល់្រគួ រ្រកី្រកគម នផទះសែមបង ឬដល់្រគួ រ្រកី្រកស្រមប់
េធ្វើកសិកមម។ 

អនកេឆ្លើយតប ៨១% បនេលើកេឡើងថ ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជំុវញិផទះរបស់ពួកេគមិន

ទន់បន “កប់ឆក រសំ ត” និង ចយកមកេធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េនេពលែដលពួកេគ

បនទទួលដំបូងេ យអនកេឆ្លើយតបែត ១២% បុ៉េ ្ណ ះ បននិយយថ ដីទំងអស់្រតូវបន

សំ ត េហើយ្រគួ រេនសល់េទៀត បននិយយថ ដីមួយចំនួន្រតូវបនសំ ត។ បចចុបបនន

េនះ ្រគួ រទំងអស់បនសំ តដីែដល ច ំដុះបនរបស់ខ្លួន។ ្រគួ រ មផទះ ២៧% 

ជួលេគឲយកប់ឆក រសំ ត។ ្របជពលរដ្ឋកនុងភគរយមួយខពស់ (៤៧%) មនបំណង ំ

្វ យ នេពលអនគត ៣៤% ំបែន្ល និង ៣៥% េធ្វើែ្រស។ េនះគឺជករេធ្វើពិពិធកមម្របេភទ

ដំ ំេ្រចើនមុខជង េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត។ 
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រយៈេពលៃនកររស់េនជមធយមេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះគឺ ១៣១ ែខ  

មនន័យថ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីេនះគួរែតបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិ (រយៈេពល 

៦០ ែខ គឺជរយៈេពលត្រមូវ េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីផ្លូវករ ដូចែដល្រតូវបនែចង

កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច)។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រទំងអស់ េលើកែលងែត 

២ ្រគួ រេចញ (០,៨%) បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី។ េយង មអនុ្រកឹតយេនះ អនកទទួលដី

្រតូវែតេគរពេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យ្រតូវរស់េន

ឲយបន ៥ ឆន ំ េទើបមនសិទធិទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់។ ពំុមនករដឹងចបស់េទ

ថេតើមនករអនុេ មេទ មរយៈេពលកំណត់ ៦០ ែខ ឬអត់េនះ បុ៉ែន្តសុវតថិភពកនុងករ

កន់កប់ ្រតូវបនផ្តល់ដល់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ

េសទើរែតទំងអស់។ ្របជពលរដ្ឋ ១ ភគ ៤ (២៤%) ក៏បនទទួលឯក របែនថម ទក់ទងនឹង

សិទធិេភគៈ ឬមច ស់កមមសិទធិ (កិចចសនយ ឯក រចប់េឆន ត ឬឯក ររបស់អងគករមិនែមន  

រ ្ឋ ភិបល) ផងែដរ។ 

ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១៧០៧ ែម៉្រតកេរ ៉ ជទំហំធំជងកបលដី

មធយម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតេនះ (១៤២០ ែម៉្រតកេរ)៉។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥,៦% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលកបលដីតូចជងអនកជិតខងរបស់

ខ្លួន។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ២២ ែម៉្រតកេរ ៉ េពលគឺតូចជងទំហំផទះគិតជមធយមេន មទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់បន្តិច (២៨ ែម៉្រតកេរ)៉។ មនផទះែត ៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល

្រតូវបន ងសង់េឡើង មុនេពលែដល្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ ផទះេផ ងេទៀត ្រតូវបន ងសង់េ យ្រគួ រផទ ល់ និងេ យអនកជិតខង។ 

្រគួ រ ច ងសង់ផទះបន ជមធយម ១២ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីសមបទនសងគម

កិចច។ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៥៩%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អ
ឆង យជង ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ បុ៉ែន្ត ២២% បនេលើកេឡើងថ ផទះថមីរបស់ពួកេគអន់ជង  

ឬអន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ េហើយ្រគួ រែដលេនសល់េលើកេឡើងថ ថ នភព
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្រប ក់្របែហលគន ។ េបើេទះបីជចំណុចេនះមួយែផនកេ យ រែតករយល់េឃើញក៏

េ យ ជសញញ សំខន់បង្ហ ញ ពីភពេជគជ័យៃនគេ្រមងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

េតើ្រគួ រ្រកី្រក ឬគម នដី បនទទួលលំេន នសមរមយ ែដល ចបំេពញេទ មត្រមូវករ

ជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ កមមវធីិសមបទនដី សងគមកិចចេនះ ក់បី

ដូចជមិនបនែកលំអក្រមិតជីវភពរស់េន ស្រមប់្រគួ រទទួលផលមួយភគធំេឡើយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥៩% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថខ្លួនមនសុវតថិភព កនុង

ផទះបចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែតករខូចខតបងកេឡើងេ យខយល់ /េភ្ល ង (៧២%) 

ឬេ យ រអំេពើេចរកមម (១៣%)។ អនកេឆ្លើយតប ៥% េទៀត គិតថ សំណង់ផទះរបស់ពួកេគ

មិនរងឹមំេឡើយ។ េគមិនបនដឹងចបស់ថេតើមន្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន្រគួ រ ែដលបន

ទទួលរងេ្រគះេ យ រអំេពើេចរកមម ឬករខូចខតបងកេឡើងេ យ រ កសធតុេនះ

េទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ្រតឹមែត ០,១២ ហិក បុ៉េ ្ណ ះ។ 

្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៨% េលើកេឡើងថ អនកជិតខង

របស់ពួកេគទទួលបនដីធំជង។  អនកេឆ្លើយតប ៤១% បនេលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគ

បន ំដំ ំេលើដីេនជំុវញិផទះរបស់ពួកេគ េបើេទះបីជ ៩០% និយយថ ដីេនះមិនសម

្រសបស្រមប់ករ ំដុះ និងមនអនកេឆ្លើយតបជេ្រចើន (៧៦%) មិន ចរកចំណូលស្រមប់

្រគួ រពីករ ំដុះេនះក៏េ យ េពលគឺភគេ្រចើន ំទុកបរេិភគ ជជងយកេទលក់ ឬ ំ

បនតិចេពក មិន្រគប់ស្រមប់យកេទលក់។ េបើេទះបីជដីមនទំហំតូចៗក៏េ យ ្របជ

ពលរដ្ឋរស់េនទីេនះ ៧៦% ចរកចំណូលពីករេធ្វើកសិកមមបន។ ចំណូល្របចំឆន ំជ

មធយមែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម គឺ ៤៤៣ ដុ ្ល រ។ េបើេទះបីជែបបេនះក៏េ យ ក៏មនអនក

េឆ្លើយតបែត ៥៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ពួកេគរកចំណូលបនេ្រចើនជងមុនេពល

មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដី សងគមកិចចេនះ េបើេធៀបនឹង កែន្លងរស់េនរបស់ពួកេគ

កន្លងមក (េហើយ ៤៦% រកបន “េ្រចើនជងមុនែតបន្តិច” បុ៉េ ្ណ ះ)។ ្របជពលរដ្ឋ ៨២% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគទទួលបនដីេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ រ ពួកេគ
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ខ្វះដី និង ៣៦% េទៀតេលើកេឡើងថេ យ រភព្រកី្រក េនះមនន័យថ ករផ្ល ស់មករស់

េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះមិនបនបេងកើនចំណូលស្រមប់្រគួ រ (និង្រទពយ

សមបត្តិ េហើយទំនងជក្រមិតជីវភពរស់េន) កនុងចំេ ម្រគួ រ ែដល្រតូវបនចត់ទុកថ

រស់េនកនុងភព្រកី្រក មុនេពលផ្ល ស់មកទីេនះេឡើយ។ ្រគួ រ មផទះ ២៣% រកចំណូល

្របចំែខបនតិចជងក្រមិតចំណូលែដលពួកេគធ្ល ប់ែតទទួលបន។ 

អនកេឆ្លើយតប ៩១% េលើកេឡើងថ ពួកេគមិន ចរកចំណូលពីករេធ្វើកសិកមមេឡើយ 

េ យ រែតដំ ំ ំែតបនស្រមប់បរេិភគកនុងផទះ េហើយ ៤៨% េទៀត េលើកេឡើងថ 

េ យ រែតទិននផលបនតិចេពក។ េនះបង្ហ ញថ ករផ្តល់ដីកសិកមមទំហំតូចែបបេនះមិន 

បនផ្តល់ករគំ្រទឲយបន្រគប់្រគន់ដល់្រគួ រេដើមបីជួយបេងកើនចំណូលេឡើយ។   ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន អះ ងថបនផ្តល់សមភ រៈកសិកមម ក៏ដូចជសមភ រៈស្រមប់ ងសង់លំេន ន

ដល់អនកែដលេទើបនឹងទទួលបនដីថមីៗ។ អ្វីែដលជករ្រពួយបរមភខ្ល ំងេនះគឺ ្រគួ រ ម

ផទះ ១៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគមិន ចរកចំណូលបនេឡើយ េ យ រែតពួកេគកំពុង

មនជេម្ល ះេលើេរឿងេភគៈ ឬកមមសិទធិដីរបស់ពួកេគ។  

្របជពលរដ្ឋ្រតឹមែត ២% បុ៉េ ្ណ ះ បនលក់ ឬផ្តល់ែផនកៃនដីរបស់ពួកេគជ    

អំេ យ។ េនះ ចេ យ រែតចំណូលមនក្រមិតទប េហើយបំណុលមនក្រមិតខពស់ 

និង/ឬេ យ រែតករពំុមនលទធភព ំដុះ និងរកចំណូលពីដីែដលពួកេគទទួលបន។ 

េ យ រែតរយៈេពលមនកមមសិទធិ (ជមធយម ១៣១ ែខ) េហើយ្របជពលរដ្ឋទំងេនះមន

សិទធិ្រសបចបប់កនុងករលក់ដីរបស់ពួកេគ េ្រកយករកន់កប់បនជង ៥ ឆន ំ តួេលខទប

ែបបេនះបង្ហ ញថ ្រគួ រភគេ្រចើន ច្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ ររបស់ខ្លួនបន្រគប់្រគន់ 

និង/ឬមនន័យថ ជេ្រមើសេផ ងេទៀតអន់ជងេនះ។ មនករផ្តល់ជំនួយេ្រចើន្របេភទដល់

្រគួ រ ៤១% ែដលេ្របើ្របស់ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ៦១ ្រគួ រ 

ែដលបនទទួលជំនួយ ៨៥% បនទទួលឧបករណ៍សមភ រៈ និង ៥៦% បនទទួលជំនួយ

ហិរញញវតថុ ភគេ្រចើនពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជជងពី ថ ប័នរដ្ឋ។ 
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្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៧៧%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនជំនញេធ្វើកសិកមម 

មុនេពលផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងេនះេឡើយ េហើយមនែត ៤២% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលនិយយ

ថ ពួកេគបនែកលំអជំនញទក់ទងនឹងករេធ្វើកសិកមម ែដលេនះបង្ហ ញថមនករផ្តល់

ករគំ្រទ និងករបណ្តុ ះប ្ត លែដរ បុ៉ែន្ត្របែហលជពំុទន់មន្របសិទធភព។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

 ១៦ ្រគួ រ មផទះ េសមើនឹង ៦% េលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ ពួកេគកំពុងជប់ពក់

ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី ទក់ទិននឹងដីផទះសែមបងរបស់ពួកេគ ែដលជេម្ល ះេនះគឺជមួយអនកែដល

ធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះកន្លងមក ឬជមួយនឹង ថ ប័នរដ្ឋ មួយ។ យ៉ង មិុញ អនកេឆ្លើយ

តប ៤៦% ធ្ល ប់ទទួលរងករទ្រនទ នេលើដីរបស់ពួកេគ ែដលេនះជភគរយខពស់បំផុត កនុង

ចំេ មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកត ែដលករទ្រនទ នែបប

េនះេធ្វើេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋែដលធ្ល ប់រស់េនកន្លងមក (៥៣%) េ យ ថ ប័នរដ្ឋ ឬម្រន្តី

រ ្ឋ ភិបល (១៥%) ឬេ យភគីេផ ងេទៀត។ ចំណុចែដលគួរឲយ្រពួយបរមភេនះគឺមន

្រគួ ររស់េនទី ំងេនះ ៣២% េលើកេឡើងថ បនទទួលរងករយយី ឬករគំ មកំែហង 

ពក់ព័នធនឹងដីរបស់ពួកេគ ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋែដលធ្ល ប់រស់េនកែន្លងេនះ (៤០%) ពី

ថ ប័នរដ្ឋ (១៤%) ឬពីេយធ (១៤%)។ ករេកើតេឡើងខពស់នូវករណីគំ មកំែហង និងយយី

ពីសំ ក់ ថ ប័នរដ្ឋ និងេយធកនុងេខត្តបត់ដំបង ជង ១ ភគ ៤ ៃន្រគួ រ មផទះទំង

អស់ កំពុង្រពួយបរមភជពិេសស េ យ រែតភពងយរងេ្រគះរបស់្រគួ រ្រកី្រកខ្លួន 

និងេ យ រែតជទូេទ ្រគួ រ មផទះទំងេនះ ពឹង ្រស័យេលើ ថ ប័នរដ្ឋឲយេ ះ

្រ យបញ្ហ ឲយខ្លួន ែតកនុងករណីេនះ ថ ប័នរដ្ឋែបរក្ល យជឧបសគគែដល ច ងំដល់ករ

ទទួលបនយុត្តិធម៌ និងករេ ះ្រ យជេម្ល ះ្របកបេ យសមធម៌េទវញិ។ បញ្ហ េនះនឹង

រមួចំែណកយ៉ងខ្ល ំង ដល់ករកន់កប់ដីធ្លីែដលគម នសុវតថិភព  ែដលជករផទុយេទនឹង

េគលេ មួយកនុងចំេ មេគលេ ននៃនកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ 

្រកុមសមភ ស បនេរៀបចំករពិភក ្រកុមេគលេ ជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋមួយ

្រកុមមកពីភូមិយុត្តិធម៌ ឃំុបឹង្របំ ្រសុកបេវល ែដលបនអះ ងថ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពី
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ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចកនុងេខត្តបត់ដំបង។ ្រកុមេនះ រមួមន្របជពលរដ្ឋែដល

អះ ងថ ពួកេគធ្ល ប់រស់េន ឬធ្ល ប់េ្របើ្របស់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះរហូតដល់ 

១១ ឆន ំកន្លងមក។ មិនមនសញញ ែដលបង្ហ ញថ នឹងមនករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីដល់

សហគមន៍េនះេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋអះ ងថ ពួកេគបនទទួលសំណងតិចតួច្របមណ

ជ ២០.០០០ េរៀល (េសមើនឹង ៥ ដុ ្ល រ) មន ក់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រកុមអេងកតមិន ចេផទ ងផទ ត់ដឹង

ពីភពពិត្របកដៃនករអះ ងេនះេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបែដលចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុម

េគលេ េនះមិនបន ក់ករបេនទ សេលើអនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ បុ៉ែន្ត

បនត្អូញែត្អរពីរេបៀបែដល ជញ ធរមូល ្ឋ នេឆ្លើយតបចំេពះបណ្តឹ ងត ៉របស់ពួកេគ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ជេម្ល ះដីធ្លីជក ្ត បនទុចបង្អ ក់មិនឲយអនកទទួល

ផលេធ្វើកសិកមមេលើដីរបស់ពួកេគបន េហើយបញ្ហ េនះមនផលប៉ះពល់ធំេធងមកេលើ

ចំណូលរបស់្រគួ រ សន្តិសុខេសប ង និងក្រមិតជីវភពរស់េន។ ពួកេគ េលើកេឡើងថ ពួក

េគមិន ចេ ះ្រ យជេម្ល ះេនះបនេឡើយ េហើយមនែតម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលជន់ខពស់

បុ៉េ ្ណ ះ ែដល ចជួយេ ះ្រ យបន។ ពួកេគក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ មន្របជ

ពលរដ្ឋមកពីេខត្តេផ ង មកទ្រនទ នយកដីេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ែដលេនះ

បង្ហ ញថគម នសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី និងជេម្ល ះែដលមិនទន់បនេ ះ្រ យ 

ចរមួចំែណកនំឲយមនករទ្រនទ នយកដីបែនថមេទៀត និងេធ្វើឲយបញ្ហ បចចុបបននេនះកន់ែត

ធងន់ធងរេឡើង។ 

ករទទួលបនេស មួយចំនួន ដូចជ មណ្ឌ លសុខភព ជេដើម មនភពល្អ្របេសើរ

ជងមុន ចប់ ំងពីមនករបេងកើតសមបទនដីសងគមកិចចេនះរចួមក េនះេបើ មករេលើក

េឡើងរបស់អនកចូលរមួមួយចំនួនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េនះ ែដលេនះបង្ហ ញថ 

្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលរស់េនខងេ្រកតំបន់សមបទនដីសងគមកិចច ក៏ ចេ្របើ្របស់ 

និង ទទួលបន្របេយជន៍ពីេស ធរណៈែដលកន់ែតល្អ្របេសើរជងមុន េ យ រ

មនករស្រមបស្រមួលរ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ បុ៉ែន្ត ករ

ទទួលបនទឹក ្អ ត និងអនម័យមិនបនល្អ្របេសើរជងមុនេឡើយ េហើយេនែតជបញ្ហ
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ចមបងមួយ។ ចំណុចេនះ គឺ្រសបគន ជមួយនឹងករេលើកេឡើងរបស់អនកទទួលផល

សមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកុមដែដលេនះ ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ សមជិក្រគួ រេន

ែតបន្តេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទសៃថេដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ េហើយឱកសករងរ

េនែតមនតិចតួច និងពំុបនេកើនេឡើងជងមុនេឡើយ ចប់ ំងពីមនករបេងកើតសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះរចួមក។ 

ករទទួលបន ទឹក និងអនម័យ៖ 

្រគួ រ ៩០% ែដល្រតូវបនសមភ ស ពំុមនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់

បរេិភគេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋេទយកទឹកពី្រសះ ទំនប់ ឬបឹង (៥៨%) ទេន្ល ឬ្រប យ 

(១០%) ឬ្រតង់ទឹកេភ្ល ងទុក (២២%)។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច 

៨២% បនសំ តទឹករបស់ពួកេគ មុនេពលបរេិភគ មរយៈករ ំ េបើេទះបីជមនែត 

៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេ្របើឧបករណ៍ចេ្រមះទឹក។ អនកេឆ្លើយតប ៤២% បនេលើកេឡើងថទឹក

បរេិភគរបស់ពួកេគមនពណ៌ រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក និងមន្រគួ រែត ៣% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលេលើកេឡើងថទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ តេ យេ្របើ រធតុក្លរ។ អនកេឆ្លើយតប

សមភ ស ៥៣% បន ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹករបស់ខ្លួនថអន់ ឬអន់ឆង យជងកែន្លង
ែដលពួកេគរស់េនេលើកមុន។ មនអនកេឆ្លើយតបសមភ សែត ២១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន ក់

ពិនទុឲយករទទួលបនទឹក ្អ តរបស់ពួកេគថល្អ្របេសើរជងមុន។ េនះបង្ហ ញថ បញ្ហ ពក់

ព័នធនឹងករទទួលបនទឹក ្អ តេនះគឺមនភព្រសួច្រ វខ្ល ំង កនុងេខត្តបត់ដំបង េហើយពំុ

មនករែបងែចកធនធន្រគប់្រគន់ស្រមប់ផ្តល់ទឹក ្អ តេឡើយ។ 

ពំុមន្របព័នធលូបេញចញេចលទឹកស្អុយ េឡើយស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ៩៨% ែដល

បនអេងកត េហើយមន្រគួ រ ៦២% ពំុមនបរកិខ រអនម័យេឡើយ។ បុ៉ែន្ត កនុងចំេ ម

្រគួ រ ៣៨% ែដលមនបរកិខ រអនម័យ ពួកេគ ចមនបងគន់ចក់ទឹកែដលភជ ប់ជមួយ

នឹងរេ ្ត ស្តុក មក ឬរេ ្ត ស្តុក មកែដលេចះឲយមនខយល់េចញចូល។ ្របជ

ពលរដ្ឋេផ ងេទៀតបេនទ របង់កនុងៃ្រព ឬជីករេ ្ត ។ អនកេឆ្លើយតប ៨៩% េលើកេឡើងថ ពួកេគ

ពំុមន រមមណ៍ថមនសុវតថិភព េនេពលេចញេទបេនទ របង់ខងេ្រកផទះេឡើយ។ អនក
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េឆ្លើយតប ២៨% បន ក់ពិនទុឲយ ថ នភពអនម័យរបស់ខ្លួនថអន់ ឬអន់ឆង យជង ថ ន

ភពកលពីមុន និង ៣០% េលើកេឡើងថ ថ នភពបន្របេសើរជងមុន។ អនកេឆ្លើយតបភគ

េ្រចើនេលើកេឡើងថ ថ នភពពំុមនករែ្រប្របួលេឡើយ។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពលែត ៩ នទីបុ៉េ ្ណ ះ េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទ

កន់មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុត បុ៉ែន្តរហូតដល់ ៩៥ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់

មនទីរេពទយែដលេនជិតបំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ ៥៤% េលើកេឡើងថ ពួកេគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពៃន

កររស់េនពីមុន។ ជំងឺ្រគុនេពះេវៀន្រតូវបន យករណ៍ថេកើតេឡើងញឹកញប់ជងេគ 

ដូចគន នឹងករណីជំងឺ្រគុនឈមែដរ។ ជំងឺ្រគុនចញ់ ក៏េកើតមនផងែដរ។ ្រគុនេក្ត  ឬ            

ផ្ត យ និងឈឺេពះ ក៏េកើតេឡើងញឹកញប់ផងែដរ។ មន្រគួ រ ២% បនេលើកេឡើងថ 

កនុងខនងផទះមួយមនសមជិកមន ក់ផទុកេមេ គេអដស៍។ អនកេឆ្លើយតប ៤២% េលើកេឡើងថ 

ករទទួលបនេស សុខភពអន់ឆង យជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពរស់េនកែន្លង

មុន និង ៧% េទៀត េលើកេឡើងថអន់ជងមុន។ មនអនកេឆ្លើយតបែត ៣២% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល

េលើកេឡើងថ េស សុខភិបលមនភពល្អ្របេសើរជងមុន េនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចថមីេនះ។ 

ករអប់រ៖ំ 

េនតំបន់េនះ មន បឋមសិក ផង និង មធយមសិក ផង។ កុមរ្រតូវេធ្វើ

ដំេណើ រ មមូ៉តូឌុបជមធយម ១៨ នទី េដើមបីេទដល់ មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត 

(េបើេទះបីជរយៈេពលេធ្វើដំេណើ រគឺយូរជងេនះ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ១៣% ែដលនិយយ

ថ ពំុមន មធយមសិក  េនេកៀកនឹងកែន្លងេដលពួកេគរស់េន)។ ជមធយម កុមរ

ចំ យេពល្រតឹមែត ៦ នទី មមូ៉តូឌុប េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទ បឋមសិក ែដលេន

ជិតជងេគ។ អនកេឆ្លើយតប ២០% បនេលើកេឡើងថ យ៉ងេ ច ស់ មនកុមរដល់វយ័

ចូលេរៀនមួយចំនួន ( យុចេន្ល ះពី ៦ ដល់ ១៧ ឆន ំ) កនុងផទះរបស់ពួកេគ ពំុបនេទេរៀន
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េឡើយ ែដលេនះជចំណុច ដ៏គួរ្រពួយបរមភខ្ល ំង។ ពួកេគបនេលើកេឡើងពីមូលេហតុេ្រចើន

យ៉ង ែដលកនុងេនះ ប់បញចូ លទំងលទធភពចំ យផងែដរ។ ្រគួ រ ១៩% និយយថ 

បចចុបបននេនះ កូនៗពួកេគតិចជងមុនបនេទេរៀន ចប់ ំងពីផ្ល ស់មករស់េនទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះមក ែដលេនះក៏ជបញ្ហ េចទជពិេសសមួយផងែដរ េបើេទះបីជ

អនកេឆ្លើយតប ៤២% និយយថ កូនៗរបស់ពួកេគេ្រចើននក់ជងមុនបនេទេរៀនក៏េ យ។ 

ករថយចុះែបបេនះមិនទំនងជេកើតេឡើងេ យ រែតទី ំងេនះេទ ពីេ្រពះ ែតេនតំបន់

េនះមន បឋមសិក ផង និង មធយមសិក ផង (ខុសពីទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេផ ងេទៀត)។ មូលេហតុចមបងគឺ ចេ យ រភព្រកី្រក ែដលេនះជករ

បង្ហ ញថ ចំបច់្រតូវែតមនករផ្តល់ករគំ្រទឲយបនេ្រចើនជបនទ ន់ដល់្រគួ រ្រកី្រក 

េដើមបីឲយពួកេគ ចបេងកើត្របភពចំណូលបែនថមរបស់្រគួ រ េទើបកូនៗទំងអស់របស់ពួក

េគ ចេទេរៀនបន។ ជមធយម មន្រគួ រ្របមណជ ៥៥% មនគេ្រមងចង់ឲយកូន

្របុសទទួលបនករអប់រយ៉ំងេ ច ស់ ១២ ឆន ំ បុ៉ែន្តតួេលខេនះថយចុះមកេន ៤៩% 

ស្រមប់កូន្រសី ែដលបង្ហ ញថ ករេរ ើសេអើងេយនឌ័រគឺជបញ្ហ មួយ កនុងករទទួលបនករ

អប់រ។ំ សមគ ល់ េនះមិនែមនជករបង្ហ ញថេតើមនករផ្តល់ករអប់រជំក់ែស្តងក្រមិត 

េនះេទ េ្រចើនែតជករឆ្លុះបញច ំងពីបំណងរបស់្រគួ រ មផទះទំងេនះ និង រៈសំខន់

ែដលទក់ទងជប់េទ នឹងករអប់រ។ំ 

េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករអប់រ ំ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ៤០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ករអប់រមំនភពល្អ្របេសើរ

ជងមុន។ ផទុយេទវញិ ២៤% បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនករអប់រធំ្ល ក់ចុះជងមុន។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖  

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះេសទើរែតទំងអស់ ចភជ ប់  

ប ្ត ញទូរស័ពទៃដបន េហើយអនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៨៩%) មនទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត

េ្របើ្របស់។ មនអនកេឆ្លើយតបែត ៣០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់

មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវថនល់) និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត) មន
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ភពល្អ្របេសើរជងមុន ខណៈេពលែដល ៤៩% បននិយយថ ថ នភពេនះអន់ជងមុន 

ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េបើ

េទះបីជមនករក ងផ្លូវថនល់កនុងតំបន់េនះក៏េ យ។  

កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទំងអស់ែដលបន កសួរ មនែត ៣ នក់ (១%) 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនអគគិសនីេ្របើ្របស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ។ សមគ ល់ 

សំណួរៃនករអេងកតេនះសួរពីអគគិសនី “ែដលរដ្ឋផ្តល់ឲយ” មរយៈករភជ ប់ប ្ត ញេម។ 

មិនែមនន័យថ ពំុមនម៉សីុនេភ្លើង ឬ្របភពអគគិសនីេផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

សន្តិសុខេសប ង៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៩៦% និយយថ កលពីែខមុនេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ 

ែដលពួកេគមនករភ័យខ្ល ចថ ពួកេគនឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ ររបស់

ពួកេគ េ យ ៧៨% េលើកេឡើងថ េនះជករភ័យ្រពួយែដលេកើតមនជ្របចំ។ ្រគួ រ 

៨០% េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវកំហិត រែដល្រតូវបរេិភគ (ដូចជ ពំុមន ច់ ឬ្រតី ជ

េដើម) េនេពល មួយ កនុងែខមុនេនះ េ យ រែតខ្វះលុយ េហើយ ៩០% ្រតូវបងខំចិត្ត

បរេិភគេមើមរកុខជតិដុះកនុងៃ្រព ឬ ច់ែដលមនគុណភពអន់ខ្ល ំង េ យ រែតមូល

េហតុដូចគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៥៦% េលើកេឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់បយ កលពីែខមុន

េនះ និងមនអនកេឆ្លើយតប ៣៩% បនេលើកេឡើងថ មនៃថងខ្លះ កលពីែខមុនេនះ ែដលពួក

េគពំុមន របរេិភគែតម្តង េ យ រែតពំុមនលុយទិញ រ និងពំុ ចរក រ

បនពីដីរបស់ពួកេគ។ ករទទួលបន រែដលមនតៃម្លសមរមយ និងកង្វះ រ គឺជ

បញ្ហ ្រសួច្រ វមួយ កនុងេខត្តបត់ដំបង។ េបើេទះបីជែបបេនះក៏េ យ មន្រគួ រ ម

ផទះែត ៣១% បុ៉េ ្ណ ះ េលើកេឡើងថ ករទទួលបន របនថមថយជងមុន ចប់ ំង

ពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយស្រមប់្រគួ រ 

២៣% ថ នភពបនល្អ្របេសើរជងមុន។ រូបតថមភទំនងជបញ្ហ ធំមួយស្រមប់្រគួ រ

មផទះែដល ំងេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជពិេសស ស្រមប់កុមរែដល
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ខ្វះ រែដលមន រជតិ្របូេតអីុន និងេនកែន្លងែដល្រគួ រមិន ចកប់ឆក រដីេធ្វើ

កសិកមមបន។ 

ករងរ៖ 

្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន កសួរេសទើរែតទំងអស់ (៩៨%) មនសមជិក

្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ េហើយ្រគួ រ មផទះ ៧៥% មនមនុស

ចប់ពី ២ នក់េឡើងេទ មនករងរេធ្វើ េ យខនងផទះខ្លះមនមនុស រហូតដល់ ៥ នក់ មន

ករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយតបចំេពះសំណួរែដលសួរថ េតើករងរ្របេភទ ខ្លះែដលពួក

េគេធ្វើ ៣៣% សីុឈនួលេធ្វើកសិកមមឲយេគ ៦៣% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ្របស់កម្ល ំងពលកមម

េផ ងេទៀត េហើយ ២២% មនមុខរបរខ្លួនឯង។  ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រគឺ 

១៦៧ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ ចំណូលភគេ្រចើនបនពីករងរសីុឈនួលេគ/ករងរេ ងច្រក 

និងបនពីមុខរបរខ្លួនឯង ដូចជ ករលក់ផលិតផលផទ ល់ ជេដើម។ មុនេពលផ្ល ស់មកេន

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺទបជងេនះ

បន្តិចេពលគឺ ១៦៤ ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ។ ចំ យមធយមស្រមប់្រគួ រ បចចុបបននេនះគឺ 

១៩០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ េកើនេឡើងពី ១៥៨ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ ចំ យខពស់ជងេគ គឺេលើ រ និងករែថទំសុខភព។ ចំ យេលើ

ករេរៀបចំ "ពិធី សន” ក៏ខពស់ផងែដរ។ ចំណូលមធយម្របចំែខមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្ត

មិនខ្ល ំងដូចចំ យ្រគួ រ្របចំៃថងេឡើយ ែដលបចចុបបននេនះ គិតជមធយមខពស់ជង

ចំណូល្របចំែខ។ 

្រគួ រតិចជងមួយភគ្របំមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ (១៧%) េបើេទះបីជ 

ជមធយម ្របក់សន ំេនះមនករេកើនេឡើង ចប់ ំងពីផ្ល ស់មករស់េនទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះក៏េ យ េហើយបចចុបបេននះ តួេលខមធយមគឺ ២៥៣ ដុ ្ល រ។ ្រគួ រ ៨២% ជប់

ជំពក់បំណុលេគ េហើយបំណុលេនះមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង។ ជមធយម ្រគួ រ មផទះ

ជំពក់បំណុលេគ ១៣៤៦ ដុ ្ល រ ែដលេកើនេឡើងពី្រតឹមែត ២០ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះមនន័យថ ្រគួ រ មផទះ ្រតូវខចីបុលេគយ៉ងេ្រចើន 
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េនេពលផ្ល ស់ ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ករេឆ្លើយតប

ចំេពះករអេងកតបង្ហ ញថ ្របក់សន ំរបស់្រគួ រមនករេកើនេឡើង េបើេទះបីជ

ចំ យមធយម្របចំែខគិតជមធយមេលើសពីចំណូលក៏េ យ។ ចំណុចេនះ ចជផល

វបិកៃនករែ្រប្របួលចំណូល មរដូវែដលអនកេឆ្លើយតបមិនបនយកមកគិតបញចូ ល ឬ

បំណុលរបស់្រគួ រ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបី ៉ ប់រងចំ យ្របចំែខែដលេកើតេឡើងជ

បន្តបនទ ប់ ដូចជ ៃថ្លចំ យេលើករែថទំសុខភពជេដើម។ 

ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធន មន្រគួ រ ២២% មនទូរទស ន៍ជកមមសិទធិ េបើ

េទះបីជ ៤៤% មនមូ៉តូជកមមសិទធិក៏េ យ។ ៩៥% មនទូរស័ពទៃដជកមមសិទធិ។ 

មនែតខនងផទះ្របមណជពក់ក ្ត ល (៤៣%) បុ៉េ ្ណ ះ ែដលសមជិក្រគួ រ

ទំងអស់រស់េនជំុគន េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះជអចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រ

ភគេ្រចើនែដលរស់េនឆង យពីទី ំងេនះ គឺកូនរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករសមភ សេនះ 

ែដលបង្ហ ញថេកមងៗជំនន់េ្រកយភគេ្រចើនេធ្វើចំ ក្រសុកឆង យពីផទះែដល្រគួ ររបស់

ពួកេគរស់េនេដើមបីរកករងរេធ្វើ (ឧទហរណ៍ ៩២% ៃនកូនទី ១ និង ៨៩% ៃនកូនទី ២ ែដល

មិនរស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ បនចកេចញេដើមបីេទរក

ករងរេធ្វើជេដើម)។ 

រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 

កនុងចំេ មខនងផទះែដលបន កសួរទំងអស់ មនែត ២៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេជឿ

ថ ករសេ្រមចចិត្តចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េធ្វើេឡើង មរយៈដំេណើ រ

ករ្របជធិបេតយយ េ យ ៧០% េលើកេឡើងថ េមភូមិគឺជអនកសេ្រមចចិត្ត។ ជញ ធរ   

មូល ្ឋ នេលើកេឡើងថ ករសេ្រមចចិត្តេធ្វើេឡើងជសមូហភព េ្រកយពីមនកិចចពិេ្រគះ

េយបល់ក្រមិតភូមិរចួ។ 
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អនកេឆ្លើយតប ៨៦% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េ យ 

៥១% េលើកេឡើងថ េនះជបញ្ហ ្រសួច្រ វខ្ល ំង។ បញ្ហ េនះេកើតេឡើងេ យ រករខ្វះ

ខត រ ចំណូលថយចុះ និងក ្ត េផ ងេទៀត។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩៣%) េលើកេឡើងថ ពួកេគបនដឹង ថមនករ

រេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹ កំពុងេកើតេឡើងកនុងសហគមន៍េនះ និង ១០% េទៀត 

េជឿថ មនបញ្ហ េ្រគ ងេញ នកនុងតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ្រគួ រ មផទះ ២៦% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគកំពុងេធ្វើករជមួយនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ ែដលជអនក    

ផ្តល់ករគំ្រទ (៥៧% េលើកពីេឈម ះអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ និង ៤០% េទៀត មិនចំថអងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល មួយេឡើយ)។ ្រគួ រ មផទះែដល ្រតូវបនអេងកត ៤៦% គិតថ កនុង

សហគមន៍េនះ មនបទេលមើសឩ្រកិដ្ឋេកើតេឡើងេ្រចើន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពមុន

េពលែដលពួកេគ ផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៦២% េលើក

េឡើងថបនដឹងពីករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី ឬេកមង្រសី េហើយ ៣៧% េជឿថ ជក់ែស្តង 

ហិង ផ្លូវេភទ មនអ្រ េកើតេឡើងេ្រចើនជងកនុងសហគមន៍មុនៗរបស់ពួកេគ។ កររក

េឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃនអ្រ ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទ ឬករ

រេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹេនះេទ។ កររកេឃើញទំងេនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពី

គំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវែត នយល់ដូចេនះ ជមួយករ

យល់ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ ឩទហរណ៍៖ ថេតើ កររេំ ភ

បំពនេកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនងខនងផទះមួយឬេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៨៩% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរ េដើមបីរក

ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ។ ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៤៦%) និង

្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត (៧០%)។ ្រគួ រ មផទះ ៦% បញជូ នសមជិក

្រគួ រជកុមរេទេធ្វើករងរ មេ ងច្រក។ េនះគឺជតួេលខមធយមខពស់ជងេគកនុង

ចំេ មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់។ ចំណូលទបរបស់្រគួ រមនផលប៉ះ
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ពល់អវជិជមនយ៉ងខ្ល ំងមកេលើជីវតិរស់េនរបស់កុមរ ករទទួលបនករអប់រ ំ និង

សុខុមលភពទូេទរបស់ពួកេគ។េនះជបញ្ហ ែដលចំបច់្រតូវមនករេឆ្លើយតបជបនទ ន់។ 

្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ២៩% េ យេចទថ     

ពួកេគ មិន ្រតូវបនេគចុះេឈម ះេបះេឆន តឲយេឡើយ។ តួេលខេនះជតួេលខែដលមនជប់

ទក់ទងគន ខពស់ េ យេហតុថ ្រគួ រ មផទះជមធយម បនមក ំងេនទីេនះ អស់រយៈ

េពលជង១០ឆន ំ  េហើយករេបះេឆន តឃំុសងក ត់េកៀកនឹងមកដល់កនុងឆន ំ ២០១៧ េនះ។ 

្រគួ រ មផទះ ២១% េនមិនទន់មនឯក រ ន ក់េន ែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន េហើយកនុងខនងផទះ១៦% យ៉ងេ ច ស់មនសមជិក្រគួ រមន ក់ ែដលពំុមន

សំបុ្រតកំេណើ ត េហើយកនុងខនងផទះ៤៦% មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់ ែដល

ពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ ្រគួ រ ២៧% ពំុមនេសៀវេភ្រគួ រ។ 

្របជពលរដ្ឋ ៣៤ ្រគួ រ (េសមើនឹង ១៤%) បននិយយថ ពួកេគពិចរ ចក

េចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យមូលេហតុបញ្ហ កង្វះទឹក រ និងបញ្ហ

្របឈមេផ ងៗេទៀតកនុងតំបន់េនះ ែតេនះជតួេលខមួយដ៏ទប និង្របែហល ចជករ

បង្ហ ញឲយេឃើញថ ជេ្រមើសេផ ងល្អជងេនះគឺពិបកនឹងរក។ សំណូមពរជំុវញិករេលើក

កមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េផ្ត តេលើេហ ្ឋ រចន     

សមព័នធ ដូចជ ផ្លូវថនល់ (៦៤%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត (៤៦%) ករផគត់ផគង់អគគិសនី (១៦%) 

ករែកលំអ្របព័នធធ ្រស្តកនុងមូល ្ឋ ន (៥០%) និងករសង់បងគន់បែនថម និងករែកលំអ

អនម័យជេដើម េលើសពីេនះ ក៏មនករេលើកេឡើងនូវសំណូមពរទក់ទងនឹងបញ្ហ ជេ្រចើន

េផ ងេទៀតផងែដរ ដូចជ ករផ្តល់ឲយបនល្អ្របេសើរជងមុននូវ រ ្រគប់ពូជ និងករ    

បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមែដលេនះបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីបំណងចង់បនទិននផល

ពីករ ំដុះេ្រចើនជងមុន ចំណូលរ្រគួ រនិងសន្តិសុខេសប ងជងមុន ែដល្រតូវបនចត់

ទុកថជ ទិភពស្រមប់្រគួ រជេ្រចើន។  
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ឧបសមព័នធទី ៣៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចចកនងុភមិូែ្រសេលើ
ែសនជ័យ ឃុជំ្ំរកេវៀន ្រសុកេមមត់ េខត្តតបងូឃមុ ំ
 

របកគំេហើញសំខន់ៗ 

 េបើេទះបីជមនករផ្តល់ករគំ្រទបែនថមពីៃដគូអភិវឌ ន៍ មរយៈកមមវធីិ LASED ក៏

េ យ ក៏កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះខ្វះកែន្លងផ្តល់េស ជមូល ្ឋ ន ថ នភពៃន
កររស់េនមិនល្អ េហើយ្រគួ រទទួលដីបន្តជួប្របទះនឹងបញ្ហ ជេ្រចើន ដូចជ កង្វះករ
ទទួលបនទឹក ្អ ត បញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង គម នអគគិសនីេ្របើ្របស់ និងឱកសរក
ចំណូលបនតិចតួច។ 

 ករ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេលើកេឡើងថបនេធ្វើេឡើងកនុងឆន ំ 
២០១១/១២ េពលគឺ ៣ ឆន ំ េ្រកយេពលែដល្រគួ រទទួលផលផ្ល ស់មករស់េនេលើ    

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 
 ្រគួ រទំងអស់ែដលបន កសួរស្រមប់ករអេងកតេនះ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី។ 

 ចំណូល ្របចំឆន ំជមធយមែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម គឺេលើសពីមធយម។ បុ៉ែន្ត បំណុល
្រគួ រក៏មនក្រមិតខពស់ផងែដរ េ យជមធយមមនចំនួន ១.០៧២ ដុ ្ល រ កនុងមួយ    
្រគួ រ។ 

 ករកំណត់ និងករេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ក់បីដូចជបនេធ្វើ
េឡើង ្រសបេទ មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច េហើយ្រគួ រទទួលផលភគ
េ្រចើនេលើសលុប េជឿថ ដំេណើ រករែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យយុត្តិធម៌។ បុ៉ែន្ត 

តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមួយ េលើកេឡើងថ ដំេណើ រករ ក់ពកយសំុ
ដីមនពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ េហើយ្រគួ រែដលមនកបលដីេផ ងេទៀតរចួេទ

េហើយេនះ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជអនក ទទួលផលែដរ។ 
 ្រគួ រ ៨៦% េលើកេឡើងថ កែន្លងរស់េនថមីរបស់ពួកេគមន ថ នភពល្អ្របេសើរជង

ផទះមុនរបស់ពួកេគ បុ៉ែន្ត្រគួ រទទួលផលទំងអស់្រតូវសង់ផទះេ យខ្លួនឯង។ កមមវធីិ
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សមបទនដីសងគមកិចចបនរមួចំែណកេលើកកមពស់ ថ នភពលំេន ន មរយៈករ   
ផ្តល់ដី និងករគំ្រទេផ ងេទៀតពីៃដគូអភិវឌ ន៍។ 

 បុ៉ែន្ត ជេម្ល ះដីធ្លីេនែតមិន ចេ ះ្រ យបន េហើយមនមួយករណីែដល្រគួ រ     
្រកី្រកមួយ្រតូវបត់បង់ដីកសិកមម ៤,៥ ហិក  េនេពលមនករែបងែចកកបលដី  
សមបទនដីសងគមកិចច និងេនែតមិនទន់បនទទួលយុត្តិធម៌ដែដល។ 
 

ករសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹង ១១០្រគួ រ មផទះ  េនទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេខត្តតបូងឃមុំេនះ។ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនចុះបញជ ី កលពីែខ 

កកក  ឆន ំ ២០០៧ និង្រគបដណ្ត ប់េលើៃផទដីសរបុ្របមណជ ៨៦៣,៦៥ ហិក  េហើយករ

ែបងែចកដី (េ យេ្របើ្របព័នធចប់េឆន ត) ្រតូវបនេធ្វើេឡើង កនុងែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៩។ អនក

ទទួលផល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេចញពីភូមិចំនួន ១៧ កនុងឃំុជំ្រកេវៀន។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នផ្តល់

ចេម្លើយេផ ងៗគន ពីចំនួនសរបុៃន្រគួ រទទួលផល (២៥០ ឬ ២៨៥ ្រគួ រ) និងពីចំនួន

មនុស សរបុ   (១២៩៧ នក់ ឬ ១៣៩៤ នក់)    ែដលរស់េនេលើទី ំងេនះ (ដំបូងេឡើយ      

 ទី ំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៥០ ្រគួ រ និងបនេកើន ចំនួនជ

បន្តបនទ ប់)។ ម្រន្តីទំងេនះក៏ផ្តល់ចេម្លើយខុសៗគន ផងែដរ េនេពលែដលសួរថេតើកមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនេចញេនថន ក់ជតិ ឬថន ក់ឃំុ ថេតើដីេនះដំបូងេឡើយជដី

ធរណៈ ឬដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងថេតើដីេនះបនចុះបញជ ីជដីសមបទនសងគមកិចចេនៃថង

ែខឆន ំ  ែដលេនះជករបង្ហ ញពីករដឹងតិចតួចពីដំេណើ រកររបស់កមមវធីិសមបទនដី  

សងគមកិចច និងលទធផលៃនកមមវធីិេនះ។ 

ទី ំងេនះគឺជែផនកមួយៃនកមមវធីិ LASED ែដលទទួលបនករឧបតថមភថវកិពីអនក   

ផ្តល់ជំនួយ។ ករអនុវត្តសមបទនដីសងគមកិចច េ្រកមកមមវធីិេនះ បនទទួលករគំ្រទបែនថម

ជេ្រចើនពីអនកផ្តល់ជំនួយ ដូចជ GIZ ជេដើម ែដលផ្តល់ជំនួយ និងករគំ្រទដល់្រកសួង

េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ មនទីរបេចចកេទសពក់ព័នធេនថន ក់េ្រកមជតិ និង

្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ ស្រមប់ករអនុវត្តបេចចកេទស កនុងវស័ិយៃនករកំណត់អត្តសញញ ណ
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ដី ករេ្រជើសេរ ើសអនកទទួលដី និងករអភិវឌ ជនបទែដលមនលកខណៈសមហរណ៍កមម77 

េហើយនិងអនកផ្តល់ជំនួយមួយេទៀតគឺធនគរពិភពេ ក ែដលបនផ្តល់ថវកិគំ្រទដល់ 

(ក) ករេរៀបចំែផនករ សមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ឃំុ និងករែបងែចកដី (ខ) េស  និងករ 

វនិិេយគេលើករអភិវឌ ជនបទ (គ) ករអភិវឌ កមមវធីិ្របកបេ យចីរភព និងតម្ល ភព និង 

(ឃ) ករ្រគប់្រគងគេ្រមង។78 អនកេឆ្លើយតប ៧៦% គឺជ្រស្តី េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប

្រតឹមែត ៣៥% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន្របកសថេម្រគួ រជ្រស្តី។ ៨៤% េលើកេឡើងថ ពួកេគ

េរៀបកររចួ ឬកំពុងរស់េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ១៥% គឺជ្រស្តី

េមម៉យ/បុរសេពះម៉យ ឬែលងលះ។ យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺ ៤៦ ឆន ំ។ ្រគួ រ

មផទះែដល ំងេនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះ មនចំនួន សមជិកជមធយម ៥,០១ 

នក់េនកនុងផទះ និងជមធយមមនកូន ២,៣ នក់ កំពុងរស់េនកនុងផទះ (មិនែមនសមជិក

្រគួ រទំងអស់សុទធែតរស់េនទី ំងេនះជអចិៃ្រន្តយ៍េនះេទ ដូចបញជ ក់ខងេ្រកម)។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ ពួកេគជជនជតិែខមរ។ 

រយៈេពលៃនកររស់េនជមធយមេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះគឺ ៧២ ែខ - មនន័យ

ថ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីេនះគួរែតបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិ (រយៈេពល ៦០ ែខ គឺ

ជរយៈេពលត្រមូវ េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីផ្លូវករ ដូចែដល្រតូវបនែចងកនុង         

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច)។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រទំងអស់ ែដលបន

សមភ សស្រមប់ករអេងកតេនះ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី បុ៉ែន្ត មិនចបស់េទថេតើករ     

ផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិេនះេធ្វើេឡើងេ្រកយេពលចប់រយៈេពល ៦០ ែខេនះ។ ្របជពលរដ្ឋពក់

ក ្ត លក៏បនទទួលឯក របែនថម ពក់ព័នធនឹងេភគៈ  ឬកមមសិទធិ (កិចចសនយ ឯក រ

ចប់េឆន ត ឬឯក ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល) ផងែដរ។ 

                                                            
77 េមេរៀនែដលជបទពិេ ធន៍។ បទពិេ ធន៍ពីករអនុវត្តកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចកនុង្របេទសកមពុជ។ GIZ. Iris 
Richter ែខមក  ឆន ំ ២០១៦.  
78 ធនគរពិភពេ ក ឆន ំ២០១៥ ្របេទសកមពុជ-កមមវធីិែបងែចកដីធ្លីេដើមបីសងគម និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច។ ៉ សីុនេ ន 
ឌីសីុ៖ ្រកុមធនគរពិភពេ ក  
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េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចច អនកេឆ្លើយតប ៧២% បនេឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េហើយ ៨៩% េឆ្លើយថ 

េ យ រែតពួកេគមនជីវភព្រកី្រក។ មន្របជពលរដ្ឋែតមួយ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដល

អះ ងថ ្រតូវផ្ល ស់មកទីេនះ េ យ រែតគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ។ អនក

េឆ្លើយតប ១១% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនផ្ល ស់មកទីេនះ េ យ រែតឱកសករងរ

កនុងចំករសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ មនចំណុច្រតួតគន េនទីេនះ េ យអនកេឆ្លើយតបផ្តល់

ចេម្លើយេ្រចើនយ៉ង ែដលបង្ហ ញពីេហតុផលែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ េនេពល

កសួរពីមូលេហតុ ែដល្រគួ រេផ ងេទៀតេនទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចចេនះបន

ទទួលដី ចេម្លើយគឺ្រតូវគន ជមួយនឹងចេម្លើយខងេលើែដរគឺ ករគម នដី និងភព្រកី្រក។ ឱកស

ករងរ ចមិនែមនជក ្ត ជ្រមុញែតមួយគត់ ែដលនំឲយ្របជពលរដ្ឋសេ្រមចចិត្ត ក់

ពកយសំុដីសមបទនដីសងគមកិចចេនះេទ បុ៉ែន្ត ចជក ្ត រមួចំែណកេ្រចើនែដរ។ ដ ប

ករ យតៃម្លេលើករបំេពញ មលកខណៈសមបត្តិសម្រសបេធ្វើេឡើងេ យយុត្តិធម៌ និងតម្ល

ភព េហើយករែបងែចកដីេធ្វើេឡើងេ យសមធម៌ ករមនក ្ត េលើកទឹកចិត្តេ្រចើនយ៉ង 

ែដលនំឲយ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់មករស់េនទីេនះ មិនគួរជបញ្ហ េចទេនះេទ។ ករដឹងពី       

ឱកសករងរ្រសបចបប់ គឺជចំណុចសំខន់ បុ៉ែន្ត្រគួ រែដលផ្ល ស់មកេនទីេនះ              

ែដលខកខនមិន ចរកករងរបន ច្រតូវបនរញុ្រចនឲយធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រកី្រក

បែនថមេទៀត។ 

្រគួ រភគេ្រចើន (៥៨%) មនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក ( មរយៈកមមវធីិ             

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក)។  អនកទទួលដីសមបទនសងគមកិចចទំងអស់ ែដលបនែបង

ែចកដីឲយ េ្រកយអនុ្រកឹតយឆន ំ២០១១ ស្តីពី អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក  (េ្រកពីេយធិន

រ ំ យ) គួរទទួលបនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក ំងពីដំបូង េ យ រែតប័ណ្ណេនះគឺជ

មេធយបយចមបង ស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់អត្តសញញ ណអនកសំុដី 
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និងអនកទទួលបនដីែដលបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យសម្រសប។79 កង្វះប័ណ្ណ្រគួ រ      

្រកី្រកស្រមប់្រគួ រេសសសល់ ៤២% េទៀត ចេ យ រែតពួកេគែលងរស់េនកនុង

ភព្រកី្រក ឬមនករេ្របើ្របស់មេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក 

េនេពលែដលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើក

េឡើងថ ្របជពលរដ្ឋមកពី្រសុកេមមត់្រតូវបនឲយ ទិភព កនុងដំេណើ ករ ក់ពកយសំុដី

េនះ េហើយប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក គឺជមេធយបយចមបង ស្រមប់េធ្វើករ យតៃម្ល រួម

គន ជមួយនឹងេសៀវេភ្រគួ រ និងេសៀវេភ ន ក់េន។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នមន ក់ ែដល្រតូវបន

សមភ ស បនេលើកេឡើងថ លកខណៈវនិិចឆ័យកំណត់ពីភពសម្រសបរបស់អនកសំុដីមិន្រតូវ

បន ំងបង្ហ ញជ ធរណៈ មុនដំេណើ រករៃនករ ក់ពកយសំុដីេនះេឡើយ។ ករបេងកើន

ករយល់ដឹង និងករជូនដំណឹងជ ធរណៈអំពីដំេណើ រករ និងលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករ

េ្រជើសេរ ើស គឺមន រៈសំខន់ស្រមប់ធនភព ចេជឿជក់បនៃនដំេណើ រករេនះ និង

ធនឲយមនតម្ល ភពសម្រសប កនុងដំេណើ រករទំងមូល។ កង្វះខតៃនករជូនដំណឹងជ

ធរណៈ ចេធ្វើឲយ្រគួ រមួយចំនួន ែដលពំុបនដឹងពីដំេណើ រករ ឬ លកខណៈវនិិចឆ័យ

េនះបត់បង់អតថ្របេយជន៍ េហើយែដល ចេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់លទធផលៃនកមមវធីិសមបទន

ដីសងគមកិចច។ 

្រគួ រភគេ្រចើនេលើសលុប (៩៣%) បនអះ ងថបនចូលរមួកនុងករកំណត់ និង

ករេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើ

ដីេនះ ៩៦% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពីមូលេហតុែដលពួកេគ្រតូវ

បនេ្រជើសេរ ើសជអនកទទួលផល។ ្របជពលរដ្ឋកនុងភគរយ្រប ក់្របែហលេនះែដរ 

(៩២%) បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរបនពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី និង

                                                            
79 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ែចងថ អនក
សំុដីសមបទនសងគមកិចចគួរបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុ ែដលកំណត់េ យ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ        បណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ េ យែផ្អកេលើេយបល់របស់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ។ 
េគលករណ៍ែណនំអំពីករ យតៃម្ល្របក់ចំណូល្រតូវពិចរ េ យែផ្អកេលើទំហំ្រគួ រ និងលកខខណ្ឌ  យុ និងសុខ
ភពៃនសមជិក្រគួ រ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចែ្រប្របួលេទ មតំបន់ េទ មេពលេវ  ្រសប មលកខខណ្ឌ
េសដ្ឋកិចច និងជីវភពរស់េន។ 
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ពីករេ្របើ្របស់្របព័នធចប់េឆន តេដើមបីែបងែចកដី។ អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ បនទទួល      

ឯក រពក់ព័នធនឹងករែបងែចកដីកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ និងមនអនកេឆ្លើយ

តប ៨១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករេ្រជើស

េរ ើសកបលដី។ េលើសពីេនះ មន្រគួ រ ៨៤% បនចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមួយនឹង ជញ ធរ 

ទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចចចំេពះសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

េនះបង្ហ ញពីករចូលរមួសហករកនុងក្រមិតមួយខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

ជមួយនឹងសហគមន៍អនកទទួលផល កនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអភិវឌ ទី ំងេនះពី     

ដំបូង។ តួេលខ្របជពលរដ្ឋ្រប ក់្របែហលេនះែដរ េពលគឺ ៩៦% េជឿថ ដំេណើ រករ

បនអនុវត្តែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យយុត្តិធម៌។ តួេលខេនះគឺខពស់ជងតួេលខមធយម 

៦៧% ស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកត។ អនកេឆ្លើយ

តបមន ក់បនេលើកេឡើងថ គត់បនបង់លុយ េដើមបីចូលរមួកនុងដំេណើ រករែបងែចកដី និង

បនអះ ងថបនបង់លុយ ១ នេរៀល (្របមណជ ២៥០ ដុ ្ល រ)។ 

តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមន ក់បនេលើកេឡើងថ ដំេណើ រករ ក់

ពកយេសនើរសំុដីជប់ពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ េហើយ្រគួ រវណ្ណៈក ្ត ល ែដលមនដី

េផ ងេទៀតេទេហើយេនះ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជអនកទទួលផលពីសមបទនដីសងគមកិចច។ 

ពួកេគ បនេចទ្របកន់ថ អនកទទួលផលទំងេនះបនផ្តល់្របក់ដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

អនកទទួលផលែដលបនបង់្របក់        េហើយែបរជ្រតូវបនចត់ទុកថពំុបនបំេពញ ម    

លកខណៈសម្រសបេទវញិ មិនទំនងជេលើកេឡើងពីករបង់្របក់ ឬករែបងែចកដីេ យ

មិនមនសមធម៌ កនុងករេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតេនះេឡើយ។ តំ ងអងគករមិនែមន       

រ ្ឋ ភិបលរបូេនះបនេលើកេឡើងថ ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសអនកទទួលផលក៏ពំុមនយុត្តិធម៌

ែដរ េហើយករែបងែចកដីេនះ មនពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ េ យអនកែដលមិនចង់បង់

លុយ ឬពំុមនលទធភពបង់លុយឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនទទួលកបលដី ែដលមនជីជតិ

តិចបំផុត និងេនឆង យបំផុតពីទីកែន្លងផ្តល់េស  និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធនន។ 
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អនកេឆ្លើយតប ៨៦% បនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុ គួរ  

ផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន េ យេរៀបចំែផនករសមបទន

ដីសងគមកិចច ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ  ដូចែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចច។ អនកទទួលដីសមបទនសងគមកិចច “្រតូវែតបនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មនឆនទៈ 

និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចចែដលបនយល់្រពម។”80 អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៧២%) បនអះ ងថ ្រតូវបន

េសនើឲយចូលរមួែកលំអយ៉ងសកមមេលើលកខខណ្ឌ េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។  េនះ

បង្ហ ញពីក្រមិតខពស់ៃនករេរៀបចំែផនករ និងករជ្រមុញឲយសហគមន៍ចូលរមួយ៉ងសកមម 

ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងករអភិវឌ បែនថមេលើទី ំងេនះ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

នឹងសហគមន៍កនុងតំបន់ជំុវញិ បុ៉ែន្តទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះពំុមន្របជពលរដ្ឋរស់

េនេឡើយមុនេពលែដលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ េបើេទះបីជមន

ករអះ ងែបបេនះក៏េ យ ម្រន្តីឃំុមន ក់បនេលើកេឡើងថ មន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤ 

្រគួ រ ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ េ យ រែតដំេណើ រករបេងកើតទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ ្រគួ រទំងេនះ ្រតូវបនេចទ្របកន់ថបនកប់ឆក រៃ្រពេ យខុសចបប់េលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយពំុបនទទួលសំណងេឡើយេនេពលបេណ្ត ញេចញ។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩៨%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់

េទ ជញ ធរពី ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់

ព័នធនឹងកង្វះទឹក ្អ តបរេិភគ (៤៤%) កង្វះ រ (៦២%) ឱកសករងរតិចតួច (១១%) 

គុណភពផ្លូវ (១៨%) កង្វះអគគិសនី និងកង្វះអនម័យ (១៤%)។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនទីេនះ 

៦១% េលើកេឡើងថ ជញ ធរបនេឆ្លើយតបចំេពះករត្អូញែត្អររបស់ពួកេគ (េនះ ចបក

្រ យបនថជករបនេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬ្រគន់ែតជករទទួលដឹងឮពីបញ្ហ )។ េបើ

េទះបីជអ្រ េឆ្លើយតបរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងេខត្តតបូងឃមុំ ចពំុមនក្រមិតខពស់ក៏

                                                            
80 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 
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េ យ ក្រមិតៃនករេឆ្លើយតបេនះគឺខពស់ជក្រមិតមធយមៃនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង

អស់ (៤២%)។ មិនចបស់េទ ថេតើ     ករេឆ្លើយតបទំងេនះគួរជទីេពញចិត្ត   និងថេតើ      

ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចបំេពញត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងមូល ្ឋ នទំង

េនះ។ ព័ត៌មនែដលបនពីករអេងកតេនះបង្ហ ញថ ជញ ធរបនេឆ្លើយតប មរយៈករ

ទទួលដឹងឮពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋ និងបន្ត ម ន មរយៈករសហករចូលរមួ

ជមួយ្របជពលរដ្ឋ។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩២%) េលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពិនិតយ

ម នលកខខណ្ឌ កនុងទី ំងេនះយ៉ងសកមម។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី

លកខខណ្ឌ ទំងេនះ បនទ ប់ពី ទទួលករត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួពិនិតយ

ម ន និងចុះផ ព្វផ យព័ត៌មនរចួមក េបើេទះបីជ ជញ ធរខ្វះសមតថភព ឬធនធន 

េដើមបីេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ ទំងេនះក៏េ យ។  អនកេឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងថ កិចច្របជំុ

មភូមិ (៨៣%) គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើកេឡើងពីទុកខលំបកនន េហើយអនក

េឆ្លើយតប ៤៨% េទៀត ្រតូវបន ជញ ធរមូល ្ឋ នចុះសួរសុខទុកខដល់ផទះ ែដលបង្ហ ញពីករ

ចូលរមួក្រមិតខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

្របជពលរដ្ឋ ៤៦% បនេលើកេឡើងថ មនករ យតៃម្លយ៉ងេ ច ស់េរៀង

ល់ែខ េហើយ ២៨% េទៀត និយយថ ករ យតៃម្ល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង ល់ ៣ ែខម្តង។ 

អនកេឆ្លើយតប ១៧% េលើកេឡើងថ មនករ យតៃម្ល ឬកិចច្របជំុែតេរៀង ល់ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ជញ ធរ បនសួរនំពីក្រមិតចំណូល សន្តិសុខេសប ង ករេធ្វើកសិកមម ករអប់រ ំ និងបញ្ហ

េផ ងេទៀត។ េនះ បង្ហ ញថ ជញ ធរមនភពសកមម ែដលសមនឹងទទួលបនករេកត

សរេសើរ កនុងករ យតៃម្លេលើក្រមិតជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងពយយមកំណត់ពីកែន្លង

ែដលមនបញ្ហ េកើតេឡើង។ ្រគួ រភគេ្រចើន (៨៩%) បនផ្តួចេផ្តើមែកលំអ ថ នភពករ

រស់េន ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេ យខ្លួនឯង េ យកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួក

េគេផ្ត តេលើករែកលំអផ្លូវ េរៀន វត្ត ម ផ រ ។ល។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 
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្រគួ រែដល្រតូវបន កសួរទំងអស់ បនទទួលដីលំេន នផង និងដីកសិកមម   

ផង។ អនកេឆ្លើយតប ៥៦% បនេលើកេឡើងថ ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជំុវញិផទះរបស់ពួកេគមិន

ទន់្រតូវបន “កប់ឆក រសំ ត” និង ចយកមកេធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េនេពលែដលពួក

េគបនទទួលដំបូង េ យអនកេឆ្លើយតបែត ២% បុ៉េ ្ណ ះ បននិយយថ ដីមួយចំនួន្រតូវ

បនកប់ឆក រសំ ត។ បចចុបបននេនះ ្រគួ រេសទើរែតទំងអស់ (៩៥%) បនសំ តដីែដល

ច ំដុះបនរបស់ខ្លួន។ ្រគួ រ ៤៩% ជួលេគឲយ កប់ឆក រសំ ត។ ្របជពលរដ្ឋកនុងភគ

រយមួយខពស់ (៣៥%) មនបំណង ំដំ ំែផ្ល ្វ េនេពលអនគត ៣៤% ំបែន្ល និង

៤៦% ំដំឡូងមី។ ៨៧% គិតថ ពួកេគ មនបំណង ំដំ ំច្រមុះ ដូចជ ្វ យចនទី 

េកសូ៊ សែណ្ត ក េ្រមច ខញី េចក វម៉វ លងរ  ដំឡូងេឈើ េដើមចន់្រគឹ ន រ ឬអំេព។ 

ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ ជទំហំតូចជងកបលដី

មធយម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតេនះ (១៤២០ ែម៉្រតកេរ)៉។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ េលើកែលងែតមន ក់េចញ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលកបល

ដីកនុងទំហំដូចអនកជិតខងរបស់ខ្លួនែដរ ែដលេនះបង្ហ ញពីករែបងែចកដី្របកបេ យ    

សមធម៌កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះទំងមូល។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដល្រតូវបន

សមភ ស បនេលើកេឡើងថ កបលដីស្រមប់សង់លំេន នក៏មនទំហំមធយម ១០០០ ែម៉្រត

កេរផ៉ងែដរ។ ករសមភ សែដលេធ្វើេឡើងេ យ OHCHR បង្ហ ញថ ទំហំកបលដី ែដល្រតូវ

បនែបងែចកដំបូង មនទំហំេទ មទំហំរបស់្រគួ រទទួលផល (១,៥ ហិក  ស្រមប់

្រគួ រែដលមនសមជិកពីរនក់ ២ ហិក  ស្រមប់្រគួ រែដលមនសមជិកបួននក់ 

និង ២,៥ ហិក  ស្រមប់្រគួ រែដលមនសមជិកចប់ពី ៥ នក់េឡើងេទ)។ ្របជពលរដ្ឋ

កនុងភគរយដ៏គួរកត់សមគ ល់  (៤០%) បនលក់ ឬេធ្វើអំេ យែផនកខ្លះៃនដីរបស់ពួកេគ ចប់

ំងពីេពលែដលពួកេគបនទទួលកបលដីទំងេនះមក ែដលេធ្វើឲយទំហំដីែចកឲយពួកេគពី

ដំបូង និងទំហំដីបចចុបបននេនះខុសគន ។ 

តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបន កសួរ បនេលើកេឡើងថ ករ

េរៀបចំែផនករ ករកំណត់ ករេរៀបចំែផនទី និងករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ដី មិន្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
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្រសប មអនុ្រកឹតយេនះេឡើយ។ េនះ គឺេ យ រែតដីកសិកមមពំុមនទំហំធំ្រគប់្រគន់ 

េដើមបីឲយ្រគួ រទំងអស់ ំដុះដំ ំស្រមប់បរេិភគឲយបន្រគប់្រគន់ ស្រមប់ធន  

និរន្តរភពទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ៣៣ ែម៉្រតកេរ ៉ េពលគឺធំជងទំហំផទះគិតជមធយមេន មទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (២៨ ែម៉្រតកេរ)៉។ ផទះេផ ងេទៀត្រតូវបន ងសង់

េ យ្រគួ រផទ ល់ និងមនផទះខ្លះសង់េ យមនជំនួយពីអនកជិតខង។ ្រគួ រ ច ង

សង់ផទះបន ជមធយម ៣ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច។ អនក

េឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើសលុប (៨៦%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អ
ឆង យជង ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ មន ្រគួ រែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ បនេលើកេឡើងថ ផទះថមី

របស់ពួកេគអន់ជង  ឬអន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ េហើយ្រគួ រែដលេនសល់េលើក

េឡើងថ ថ នភព្រប ក់្របែហលគន ។ េបើេទះបីជចំណុចេនះមួយែផនកេ យ រែតករ

យល់េឃើញក៏េ យ ជសញញ សំខន់បង្ហ ញថពីភពេជគជ័យៃនគេ្រមងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ េតើ្រគួ រ្រកី្រក ឬគម នដី បនទទួលលំេន នសមរមយ ែដល ច

បំេពញេទ មត្រមូវករជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ ផទះភគេ្រចើន្រតូវ

បន ងសង់េឡើងេ យ្រគួ រខ្លួនឯង បុ៉ែន្តរដ្ឋជអនកផ្តល់ដីឲយ និងមនករគំ្រទបែនថមពី

កមមវធីិ LASED ជលទធផល កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះបនចូលរមួចំែណកែកលំអ

ក្រមិតជីវភពរស់េនស្រមប់្រគួ រទទួលផលមួយភគធំ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៤៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថខ្លួនមនសុវតថិភពកនុងផទះ 

បចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែតករខូចខតបងកេឡើងេ យខយល់ /េភ្ល ង (៧០%) ឬ

េ យ រអំេពើេចរកមម (២១%)។ អនកេឆ្លើយតប ៤% េទៀត គិតថសំណង់ផទះរបស់ពួកគមិន 

រងឹមំេឡើយ។ េគមិនបនដឹងចបស់ ថេតើ មន្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន្រគួ រែដលបនទទួល

រងេ្រគះេ យ រអំេពើេចរកមម ឬករខូចខតបងកេឡើងេ យ រ កសធតុេនះេទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ ២,២១ ហិក ។ ្របជពលរដ្ឋរស់េន

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ១៧% េលើកេឡើងថ អនកជិតខងរបស់ពួកេគទទួល
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បនដីកសិកមមធំជង។  អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ បនេលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគបន ំ

ដំ ំេលើដីេនជំុវញិផទះរបស់ពួកេគ េហើយពួកេគភគេ្រចើន (៩៧%) ទទួលបនចំណូល

្របចំែខស្រមប់្រគួ រពីករ ំដុះេនះ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេលើកេឡើងថ កបលដីធំៗ

្រតូវបនផ្តល់ដល់្រគួ រែដលមនសមជិកេ្រចើន េហើយេនះគឺជក ្ត មួយ កនុងករែបង

ែចកដី។ ពួកេគក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថេនះជបញ្ហ ពិបកេ ះ្រ យមួយ េហើយពួក

េគមនករពិបកកនុងករបង្ហ ញេហតុផលពីករែចកដីកនុងទំហំខុសៗគន ែបបេនះ។ 

ចំណូល្របចំឆន ំជមធយម ែដលទទួលបនពីករេធ្វើកសិកមម គឺ ៩៨៧ ដុ ្ល រ។ េនះ

ជចំនួនមួយខពស់ជងតួេលខមធយមស្រមប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ែដល្រតូវបន

អេងកតេផ ងេទៀត។ ស្រមប់អនកេឆ្លើយតប ៧៩% ចំនួនេនះគឺេ្រចើនជងអ្វីែដលពួកេគទទួល

បនពីករេធ្វើកសិកមម េនកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុន។ េ យ រែត្របជពលរដ្ឋ ៨២% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគទទួលបនដីេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ពីេ្រពះែតពួកេគខ្វះ

ខតដី និងមន ៣៦% េទៀតេលើកេឡើងពីភព្រកី្រក សថិតិេនះបង្ហ ញថ ករផ្ល ស់មករស់េន

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះបនរមួចំែណកបេងកើនចំណូលដល់្រគួ ររបស់ពួកេគ

យ៉ងេ្រចើន (ក៏ដូចជ្រទពយធន និងក្រមិតជីវភពផងែដរ) ស្រមប់្រគួ រែដល្រតូវបនចត់

ទុកថរស់េនកនុងភព្រកី្រក មុនេពលផ្ល ស់មកេនទីេនះ។ ្រគួ រ មផទះ ១៤% ទទួលបន

ចំណូលកនុងមួយែខពីករេធ្វើកសិកមមតិចជងចំណូលែដលពួកេគធ្ល ប់ទទួលបន។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ អនកទទួលផលបនទទួលអងករ សមភ រៈកសិកមម 

(ចប កំបិត និងស័ងកសី) េឈើស្រមប់សង់ផទះ េហើយមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ

បនជួយសង់អណ្តូ ង និងផ្តល់វទិយុ និងផទ ំងសូ ពន្លឺ្រពះ ទិតយ។ បុ៉ែន្ត ពំុមនករេលើក

េឡើងថ ជំនួយេនះ្រតូវបនផ្តល់ជ្របចំេនះេទ។ បុគគលិក OHCHR ែដលបនចុះេទទី

ំងេនះ បនេលើកេឡើងថ េនះគឺជតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចែដលមន្របជពលរដ្ឋរស់

េនេ្រចើនជងេគ េហើយក៏ជតំបន់ែដលមនសកមមភពចិញច ឹមជីវតិ្របចំៃថងរបស់្របជ

ពលរដ្ឋយ៉ងសកមមផងែដរ។ អនកទទួលផលបន្របប់ OHCHR ថ េនទីេនះ ពំុមន្របព័នធ

ធ ្រស្តស្រមប់េធ្វើកសិកមមេឡើយ ដូេចនះ សកមមភពកសិកមមននេធ្វើេឡើងភគេ្រចើន 
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បនែតេនរដូវវស ។ ពួកេគ ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ ពួកេគពំុបនទទួលករគំ្រទ ឬ

ជំនួយបេចចកេទសឲយបនេ្រចើនពី ជញ ធរមូល ្ឋ នេឡើយ។ េនះបង្ហ ញថ កររកចំណូលពី

ករេធ្វើកសិកមម ចបេងកើនឲយរតឹែតេ្រចើនែថមេទៀត មរយៈករែកលំអធ ្រស្ត និង

បេងកើនចំេណះដឹងបេចចកេទស។ ្របជពលរដ្ឋកនុងភគរយដ៏គួរកត់សមគ ល់មួយ (៤០%) បន

លក់ ឬផ្តល់ែផនកខ្លះៃនដីរបស់ពួកេគជអំេ យ។ េ យ រែតរយៈេពលទទួលកមមសិទធិ

របស់ពួកេគ (ជមធយម ្របែហលជ ៦ ឆន ំ) េហើយ្របជពលរដ្ឋទំងេនះមនសិទធិ្រសបចបប់

កនុងករលក់ដីរបស់ពួកេគ េ្រកយករកន់កប់បនជង ៥ ឆន ំ តួេលខទបែបបេនះបង្ហ ញ

ថ ្រគួ រភគេ្រចើន ច្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ ររបស់ខ្លួនបន្រគប់្រគន់ ខណៈែដល ច

លក់ចំែណកខ្លះៃនដីរបស់ពួកេគ។  បុ៉ែន្ត  ក៏ ចបង្ហ ញផងែដរថ ្រគួ រ្រតូវបងខំចិត្តលក់

ដីខ្លះេដើមបីទទួលបនចំណូល។ មនករផ្តល់ជំនួយេ្រចើន្របេភទដល់្រគួ រ ៨៣,៦% 

ែដលេ្របើ្របស់ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម កនុងចំេ ម្រគួ រែដលបនទទួលជំនួយ ៩១% 

បនទទួលឧបករណ៍សមភ រៈ និង ៥៦% បនទទួល្រគប់ពូជ ភគេ្រចើនពីអងគករមិនែមន     

រ ្ឋ ភិបលជជងពី ថ ប័នរដ្ឋ។ 

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៩០%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនជំនញេធ្វើកសិកមម 

មុនេពលផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងេនះេឡើយ េបើេទះបីជកនុងចំេ មអនកទំងេនះ ៨៨% 

និយយថ ពួកេគបនែកលំអជំនញពក់ព័នធនឹងករេធ្វើកសិកមម ែដលេនះបង្ហ ញថមន

ករផ្តល់ករគំ្រទ និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលមន្របសិទធភពខពស់។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

មនែត២្រគួ រ មផទះបុ៉េ ្ណ ះ កនុងចំេ ម្រគួ រ មផទះទទួលផល (២%) បន

េលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ ពួកេគកំពុងជប់ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី ទក់ទិននឹងដីផទះ

សែមបងរបស់ពួកេគ ែដលករណីជេម្ល ះទំងពីរេនះ គឺជមួយ្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន

េនះ។ បុ៉ែន្ត អនកេឆ្លើយតប ១២% ធ្ល ប់ទទួលរងករទ្រនទ នេលើដីរបស់ពួកេគ ពី្របជពលរដ្ឋ

រស់េនកនុងមូល ្ឋ នេនះ។ កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបទំងេនះ មន ៥ ្រគួ រ បនអះ ង
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េ យេចទថបនទទួលរងករឈឺចប់ពីករយយី ឬករគំ មកំែហង ពក់ព័នធជមួយនឹង

ដីរបស់ពួកេគ ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀត។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេលើកេឡើងថ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ គឺជដីែដល

្រគួ រេផ ងេទៀតេធ្វើកសិកមម មុនេពលដីេនះ្រតូវបនេធ្វើអនុបេយគ េហើយជេម្ល ះ គឺេកើត

េឡើងជមួយនឹងកសិករទំងេនះ។ ពួកេគទំងេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថបន “កប់ឆក រដី

ៃ្រពខុសចបប់”។ 

កនុងកំឡុងកិចចពិភក ្រកុមេគលេ  ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងមូល ្ឋ នេនះ

ចំនួន ១០ ្រគួ រ យករណ៍ថ បនបត់បង់ដី េនេពលែដលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ

្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ ពួកេគភគេ្រចើនបនទទួលដីរបស់ពួកេគទំងអស់ ឬដីភគេ្រចើន

្រតលប់មកវញិ ឬទទួលបនដីបែនថមេទៀត ជសំណង បុ៉ែន្តមន ៣ ្រគួ រែដលមិនបន

ទទួលសំណងែបបេនះ។ កនុងចំេ ម្រគួ រទំងេនះ មនមួយ្រគួ រ81 បនេលើកេឡើង

ថ បនបត់បង់ដី ៦ ហិក  និងបនទទួលមកវញិ្រតឹមែត ១,៥ ហិក បុ៉េ ្ណ ះ េហើយ

អះ ងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលយកដីេនះពីពួកេគកនុងឆន ំ ២០០៥ េនជំពក់ដីពួកេគ ៤,៥ 

ហិក េទៀត។ សមជិក្រគួ រមន ក់បនប្តឹងេទ ជញ ធរ្រសុក និង ជញ ធរេខត្ត ែដលមិន

ច ឬពំុមនឆនទៈជួយពួកេគបន។ ពំុមនករផ្តល់ជំនួយផ្លូវចបប់ ឬពំុមនអងគករមិនែមន 

រ ្ឋ ភិបល ជួយ្រគួ រេនះ េដើមបី ក់ពកយបណ្តឹ ងេនះេឡើយ។ ករណីេនះេនែតមិន

ទន់បនេ ះ្រ យរហូតដល់េពលេនះ។ បចចុបបននេនះ ផ្លូវមួយែខ កំពុង ងសង់កត់ដី

ែដលេនសល់ ១,៥ ហិក េនះ េដើមបីែកលំអេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ គត់បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទកន់េមភូមិ បុ៉ែន្តភ័យខ្ល ចមិន ៊ នេធ្វើ

សកមមភពបែនថមេទៀតេឡើយ។ 

ករទទួលបនទឹក និងអនម័យ៖ 

                                                            
81ករបត់បង់ដី និងបញ្ហ ្របឈមេផ ងេទៀត ែដល្រគួ រេនះជួប្របទះ ្រតូវបនកត់្រ េ យ OHCHR ែដលបន
សមភ សជនរងេ្រគះទំងេនះ ស្រមប់ចង្រកងករណីសិក អំពី្រគួ រែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ េ យ រគេ្រមង
សមបទនដីសងគមកិចច។  
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្របជពលរដ្ឋបន យករណ៍្របប់ OHCHR ថ េនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះដំបូង កលពីឆន ំ ២០០៩ ពំុមនអណ្តូ ងទឹកេឡើយ។ កនុងឆន ំ 

២០១១ បុគគលិករបស់កមមវធីិ LASED បនចុះមក យតៃម្លដល់ទី ំងេនះ និងផ្តួចេផ្តើម ង

សង់អណ្តូ ងចំនួន ១០ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេផ ងេទៀត។ បុ៉ែន្ត កនុងចំេ ម្រគួ រែដល

្រតូវបនសមភ ស ៤៥% េនមិនទន់បនចត់ទុកខ្លួនឯងថបនទទួលទឹក ្អ ត ស្រមប់

បរេិភគេនះេទ។ កនុង្រកុមេនះ ្រគួ រ ៨៨% េទយកទឹកពីអណ្តូ ងជីក និង ១០% េទយក

ពីអន្លង់ ធរណៈ។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនជីកអណ្តូ ងរបស់ពួកេគេ យខ្លួនឯង េ យ រ

មិនមនជំនួយពី ជញ ធរ ៃដគូអភិវឌ ន៍ ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ មន្របជពលរដ្ឋែត 

៥៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមទឹកមុនបរេិភគ មរយៈករ ំទឹក (៦២%) ឬេ្របើ្របស់

ឧបករណ៍ចេ្រមះ (៣៨%)។ អនកេឆ្លើយតប ១២% បនេលើកេឡើងថទឹកបរេិភគរបស់ពួកេគ

មនពណ៌ រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក និងមន្រគួ រែត ០,៩% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ

ទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ តេ យេ្របើ រធតុក្លរ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ១៦% បន

ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹករបស់ខ្លួនថអន់ ឬអន់ឆង យជង កែន្លងែដលពួកេគរស់េន

េលើកមុន។ បុ៉ែន្ត អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ៥០% បន ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹករបស់ពួកេគ

ថល្អ្របេសើរជងមុន។ េនះបង្ហ ញថ បញ្ហ ទទួលបនទឹក ្អ ត គឺេនែតជបញ្ហ េចទេន

េឡើយកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចតបូងឃមុំេនះ េបើេទះបីជបញ្ហ េនះ មិនសូវជធងន់ធងរ 

ដូចទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀតក៏េ យ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នចត់ទុកកង្វះទឹក 

(ក៏ដូចជ ជំងឺែដលបងកផលប៉ះពល់ដល់ដំ ំដំឡូង) គឺជឧបសគគធំបំផុតចំេពះ្រគួ រ

ែដលចង់ ំដុះេលើដីរបស់ពួកេគ។ 

ពំុមន្របព័នធលូបេញចញេចលទឹកស្អុយេឡើយ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ៩៦% ែដល

បនអេងកត េហើយមន្រគួ រ មផទះ ៦៦% ពំុមនបរកិខ រអនម័យេឡើយ។ បុ៉ែន្ត កនុង

ចំេ ម្រគួ រ ៣៤% ែដលមនបរកិខ រអនម័យ ពួកេគ ចមនបងគន់ចក់ទឹក ែដលភជ ប់

ជមួយនឹងរេ ្ត ស្តុក មក ករតភជ ប់បំពង់អនម័យ ឬរេ ្ត ស្តុក មកែដលេចះឲយ

មនខយល់េចញចូល។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់បនទទួលសមភ រៈ ស្រមប់ ងសង់បងគន់ 
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ែដលជែផនកមួយៃនជំនួយរបស់គេ្រមង LASED។ ្រគួ រមួយចំនួន កនុងចំេ ម្រគួ រ

ទំងេនះ បនសង់បងគន់្របកបេ យេជគជ័យ បុ៉ែន្ត្រគួ រេផ ងេទៀតបនេលើកេឡើងថ 

ពួកេគខ្វះកម្ល ំងពលកមម ជំនញ និង/ឬ្របក់កស ស្រមប់សង់បងគន់ ឬបនលក់សមភ រៈ

ទំងេនះ េដើមបីទិញអងករបរេិភគ ។ ្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតបេនទ របង់កនុងៃ្រព (៤០%) ឬជីក

រេ ្ត ស្រមប់បេនទ របង់ (៥៥%) េនកែន្លងេផ ងេទៀត។ អនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ៦៧% េលើក

េឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថមនសុវតថិភព េនេពលេចញេទបេនទ របង់ខងេ្រកផទះ

េឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបែត ៣% បុ៉េ ្ណ ះ បន ក់ពិនទុឲយលកខខណ្ឌ អនម័យរបស់ខ្លួនថអន់ 

ឬអន់ឆង យជង ថ នភពកលពីមុន ខណៈែដល ៥៥% េលើកេឡើងថ ថ នភពបន

្របេសើរជងមុន។ អនកែដលេនសល់េលើកេឡើងថ ថ នភពពំុមនករែ្រប្របួលេឡើយ។ 

េនះបង្ហ ញថ ក ្ត អនម័យេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច កនុងេខត្តតបូងឃមុំ មន ថ ន

ភពល្អ្របេសើរជងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត និងបនជួយេធ្វើឲយ ថ នភព

របស់្រគួ រភគេ្រចើនបនល្អ្របេសើរជងមុន ទំនងជេ យ រមនករគំ្រទពីគេ្រមង 

LASED។ ែតេទះយ៉ង ក៏េ យ េនមនករងរជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេធ្វើ េដើមបីធន

យ៉ង ឲយ្រគប់្រគួ រទំងអស់ែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មន

លទធភពទទួលបនទឹក និងអនម័យ។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពលែត ៤ នទីបុ៉េ ្ណ ះ េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទ

កន់មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុត បុ៉ែន្តរហូតដល់ ៦០ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់

មនទីរេពទយែដលេនជិតបំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ ៣០% េលើកេឡើងថ ពួកេគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភព

ៃនកររស់េនមុន។ ជំងឺ្រគុនេពះេវៀន្រតូវបន យករណ៍ថេកើតេឡើងញឹកញប់ជងេគ 

ដូចគន នឹងករណីជំងឺ្រគុនចញ់ែដរ។ ជំងឺ្រគុនឈម   ក៏េកើតមនផងែដរ។     ្រគុនេក្ត  ឬ          

ផ្ត យ និងឈឺ្រកពះ ក៏េកើតេឡើងញឹកញប់ផងែដរ។ អនកេឆ្លើយតប ៥៨% េលើកេឡើងថ 

ករទទួលបនេស សុខភពមនភពល្អ្របេសើរ ឬល្អ្របេសើរឆង យជងមុន េបើេធៀបជមួយ
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នឹង ថ នភពេនកែន្លងរស់េនមុន។ មនអនកេឆ្លើយតបែត ១៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើង

ថ េស សុខភិបលអន់ជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុន។ 

ករអប់រ៖ំ 

មន បឋមសិក មួយេនេលើទី ំងេនះ បុ៉ែន្តពំុមន មធយមសិក េនះ

េទ។ ជមធយម កុមរចំ យេពល្រតឹមែត ៤ នទី មមូ៉តូឌុបបុ៉េ ្ណ ះេទ បឋម

សិក  និង ៣២ នទី េដើមបីេទដល់ មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតប 

២៩% បនេលើកេឡើងថ យ៉ងេ ច ស់ មនកុមរដល់វយ័ចូលេរៀនមួយចំនួន ( យុ

ចេន្ល ះពី ៦ ដល់ ១៧ ឆន ំ) កនុងផទះរបស់ពួកេគ ពំុបនេទេរៀនេឡើយ ែដលេនះជចំណុច

ែដលេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភខ្ល ំង។ ពួកេគបនេលើកេឡើងពីមូលេហតុេ្រចើនយ៉ង ដូចជ 

លទធភពចំ យ (៣៤%) ចំងយផ្លូវ (២៨%) េ យ រែតេគ្រតូវករពួកេគឲយេនផទះ 

(១៣%) និងេ យ រែតកូនៗមិនចង់េទេរៀន (២២%)។ ្រគួ រ ២១% និយយថ 

បចចុបបននេនះ កូនៗពួកេគតិចជងមុនបនេទេរៀន ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះមក ែដលេនះក៏ជបញ្ហ េចទជពិេសសមួយផងែដរ េបើេទះបីជអនកេឆ្លើយ

តប ៤៤% និយយថ កូនៗរបស់ពួកេគេ្រចើននក់ជងមុនបនេទេរៀនក៏េ យ។ កនុងករ

សមភ សេ យែឡកមួយេទៀតែដល OHCHR ទទួលបន ្របជពលរដ្ឋេលើកេឡើងថ 

េរៀនេនះមន្រគូតិចេពក ែដលទំនងជនំឲយឱពុកម្ត យសេ្រមចចិត្តមិនបញជូ នកូន

េទេរៀន។ មូលេហតុមួយែផនក គឺភព្រកី្រក ែដលបង្ហ ញថ ចំបច់្រតូវែតមនករផ្តល់ករ

គំ្រទឲយបនេ្រចើនជបនទ ន់ដល់្រគួ រ្រកី្រក េដើមបីឲយពួកេគ ចបេងកើ្របភពចំណូលបែនថម

ស្រមប់្រគួ រ េទើបកូនៗទំងអស់របស់ពួកេគ ចេទេរៀនបន។ ក៏មនន័យផងែដរ   

ថ គួរមនករផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមដល់្រគួ រទំងេនះអំពីមូលេហតុែដលករបញជូ នកូនេទ

ទទួលករអប់រេំន េរៀន គឺជកតព្វកិចចរបស់ពួកេគ។ 

ជមធយម មន្រគួ រ្របមណជ ៥៩% មនគេ្រមងចង់ឲយកូន្របុសទទួលបនករ

អប់រយ៉ំងេ ច ស់ ១២ ឆន ំ បុ៉ែន្តតួេលខេនះថយចុះមកេន ៥៣% ស្រមប់កូន្រសី 

ែដលបង្ហ ញថ ករេរ ើសេអើងេយនឌ័រ គឺជបញ្ហ មួយកនុងករទទួលបនករអប់រ។ំ សមគ ល់ 



131 
 

េនះមិនែមនជករបង្ហ ញថេតើមនករផ្តល់ករអប់រជំក់ែស្តងក្រមិត េនះេទ េ្រចើនែត

ជករឆ្លុះបញច ំងពីបំណងរបស់្រគួ រ មផទះទំងេនះ និង រៈសំខន់ែដលទក់ទង

ជប់េទនឹងករអប់រ។ំ 

េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករអប់រេំនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

មនអនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៥៤%) បនេលើកេឡើងថ ករអប់រមំនភពល្អ្របេសើរជង     

មុន។ ផទុយេទវញិ ១៧% បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនករអប់រធំ្ល ក់ចុះជងមុន។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖ 

 ពំុមន្របជពលរដ្ឋ ែដល្រតូវបនសមភ ស ស្រមប់ករអេងកតេនះ មនអគគិសនី

េ្របើ្របស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ។ សមគ ល់៖ សំណួរៃនករអេងកតេនះ

សួរពីអគគិសនី “ែដលរដ្ឋផ្តល់ឲយ” មរយៈករភជ ប់ប ្ត ញេម។ មិនែមនន័យថ ពំុមន

ម៉សីុនេភ្លើង ឬ្របភពអគគិសនីេផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេសទើរែតទំងអស់ ច

ភជ ប់ប ្ត ញទូរស័ពទៃដបន (៩៩%) េហើយអនកេឆ្លើយតបជេ្រចើននក់ (៦៤%) មនទូរស័ពទ 

និងអីុនធឺណិតេ្របើ្របស់។ មនអនកេឆ្លើយតបែត ៤៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ករេ្របើ

្របស់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវថនល់) និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺ     

ណិត) មនភពល្អ្របេសើរជងមុន ខណៈេពលែដល ១៦% បននិយយថ ថ នភពេនះ

អន់ជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េបើេទះ 

បីជមនករក ងផ្លូវថនល់កនុងតំបន់េនះក៏េ យ។ ផ្លូវទំងេនះ្រតូវបន ងសង់េ យ 

មនករគំ្រទពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េនះេបើ មករេលើកេឡើងរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

សន្តិសុខេសប ង៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៨៧% និយយថ កលពីែខមុនេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ 

ែដលពួកេគមនករ្រពួយបរមភថពួកេគនឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ ររបស់

ពួកេគ េ យ ៤៤% េលើកេឡើងថ េនះជករ ្រពួយបរមភែដលេកើតមនជ្របចំ។ ្រគួ រ 
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៦១% េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវកំហិត រែដល្រតូវបរេិភគ (ដូចជ ពំុមន ច់ ឬ្រតី ជ

េដើម) េនេពល មួយ កនុងែខមុនេនះ េ យ រែតខ្វះលុយ េហើយ ៨៦% ្រតូវបងខំចិត្ត

បរេិភគេមើមរកុខជតិដុះកនុងៃ្រព ឬ ច់ែដលមនគុណភពអន់ខ្ល ំង េ យ រែតមូល

េហតុដូចគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៣៤% េលើកេឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់បយ កលពីែខមុន

េនះ និងមនអនកេឆ្លើយតប ៣១% បនេលើកេឡើងថ មនៃថងខ្លះ កលពីែខមុនេនះ ែដលពួក

េគពំុមន របរេិភគែតម្តង េ យ រែតពំុមនលុយទិញ រ និងពំុ ចរក រ

បនពីដីរបស់ពួកេគ។ ករទទួលបន រែដលមនតៃម្លសមរមយ និងកង្វះ រ គឺជ

បញ្ហ ្រសួច្រ វមួយ កនុងេខត្តតបូងឃមុំ។ េបើេទះបីជែបបេនះក៏េ យ មន្រគួ រ មផទះ

ែត ១១% បុ៉េ ្ណ ះ េលើកេឡើងថ ករទទួលបន របនថមថយជងមុន ចប់ ំងពី

េពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយស្រមប់្រគួ រ 

៦០% េលើកេឡើងថមន ថ នភពបនល្អ្របេសើរជងមុន។ របូតថមភទំនងជបញ្ហ ធំ

មួយ ស្រមប់្រគួ រ មផទះែដល ំងេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជពិេសស 

ស្រមប់កុមរែដលខ្វះ រ មនជតិ្របូេតអីុន។ 

្របក់ចំណូល និងករងរ៖ 

្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន កសួរេសទើរែតទំងអស់ (៩៩%) មនសមជិក

្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ េហើយខនងផទះ្របមណជ ៨៦% មនមនុស

ចប់ពី ២ នក់េឡើងេទ មនករងរេធ្វើ េ យខនងផទះខ្លះមនមនុស រហូតដល់ ៦ នក់ មន

ករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយតបចំេពះសំណួរែដលសួរថ េតើករងរ្របេភទ ខ្លះែដលពួក

េគេធ្វើ ៩៣% សីុឈនួលេធ្វើកសិកមមឲយេគ ៨៤% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ្របស់កម្ល ំងពលកមម

េផ ងេទៀត េហើយ ២០% មនមុខរបរខ្លួនឯង។  ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រែដល

បនពីករងរគឺ ៤៦០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ ចំណូលភគេ្រចើនបនពីករងរកសិកមម ករងរ

សីុឈនួលេគ/ករងរេ ងច្រក និងបនពីមុខរបរខ្លួនឯង ដូចជ ករលក់ផលិតផលផទ ល់ ជ

េដើម។ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់

អនកេឆ្លើយតបគឺទបជងេនះបន្តិចេពលគឺ ៣៩១ ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ។ ចំ យមធយម
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ស្រមប់្រគួ របចចុបបននេនះគឺ ២៤៦ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ េកើនេឡើងពី ១៦២ ដុ ្ល រ មុនេពល

ផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ចំ យខពស់ជងេគ គឺេលើ រ (េកើន

េឡើងពី ៧៧ ដុ ្ល រ ដល់ ៩២ ដុ ្ល រ) និងេលើពិធី សន (ពី ២១ ដុ ្ល រ ដល់ ៧១ ដុ ្ល រ)

។ ចំ យេលើករែថទំសុខភពមនករថយចុះតិចតួច។ ចំណូល្របចំែខជមធយម ក់

បីដូចជមនករេកើនេឡើងេ្រចើនជងចំ យ្របចំែខជមធយមរបស់្រគួ រកនុងេខត្តេនះ។ 

្រគួ រែត ៤១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ េបើេទះបីជមធយម 

្របក់សន ំេនះមនករេកើនេឡើង ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ

ក៏េ យ េហើយបចចុបបេននះ តួេលខមធយមគឺ ១៩៤ ដុ ្ល រ។ ្រគួ រ ៨៩% ជប់ជំពក់បំណុល

េគ េហើយបំណុលេនះមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង។ ជមធយម្រគួ រ មផទះនិមួយៗ ជំពក់

បំណុលេគ ១០៧២ ដុ ្ល រ ែដលេកើនេឡើងពី្រតឹមែត ១៩៣ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះមនន័យថ ្រគួ រ មផទះទំងេនះ ្រតូវខចីបុលេគយ៉ង

េ្រចើន េនេពលផ្ល ស់ ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។  

មន្រគួ រ មផទះ្របមណជ ២ ភគ ៣ (៦២%) ែដលសមជិក្រគួ រទំងអស់

រស់េនជំុគន េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះជអចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រភគេ្រចើន

េលើសលុប ែដលរស់េនឆង យពីទី ំងេនះ គឺកូនរបស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករសមភ សេនះ 

ែដលេនះបង្ហ ញថេកមងៗជំនន់េ្រកយភគេ្រចើនេធ្វើចំ ក្រសុកឆង យពីផទះែដល្រគួ រ

របស់ពួកេគរស់េន េដើមបីរកករងរេធ្វើ (ឧទហរណ៍ ៨១% ៃនកូនទី ១ និង ៨២% ៃនកូនទី 

២ ែដលមិនរស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ បនចកេចញេដើមបី

េទរកករងរេធ្វើជេដើម កូនេផ ងេទៀតភគេ្រចើន េដើមបីបន្តករសិក )។ 

ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធនគឺ មន្រគួ រ ៣១% មនទូរទស ន៍ជកមមសិទធិ 

េហើយ ៨៦% មនមូ៉តូជកមមសិទធិ។ បចចុបបនន ៨៥% មនទូរស័ពទៃដជកមមសិទធិ។ 

រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 
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កនុងចំេ ម្រគួ រ មផទះែដលបន កសួរទំងអស់ មនែត ២០% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលេជឿថ ករសេ្រមចចិត្តរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េធ្វើេឡើង មរយៈ

ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ េ យ ៧៤% េលើកេឡើងថ េមភូមិគឺជអនកសេ្រមចចិត្ត។  

អនកេឆ្លើយតប ៦៧% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េ យ 

១៧% េលើកេឡើងថ េនះជបញ្ហ ្រសួច្រ វខ្ល ងំ។ បញ្ហ េនះេកើតេឡើងេ យ រករខ្វះ

ខត រ និងចំណូលថយចុះ។ 

អនកេឆ្លើយតបេសទើរែតទំងអស់ (៩៩%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ បនដឹងថ មនករ

រេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹ កំពុងេកើតមន កនុងសហគមន៍េនះ និង ១៤% េទៀត 

េជឿថ មនបញ្ហ េ្រគ ងេញ ន េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ្រគួ រ មផទះ ២៦% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគ បនកំពុងេធ្វើករជមួយនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ ែដលជ

អនកផ្តល់ករគំ្រទ (ភគេ្រចើន - ៧៣% េទៀត មិនចំថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

េឡើយ)។ ្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបនអេងកត ២០% គិតថ កនុងសហគមន៍េនះ មនបទ

េលមើសឩ្រកិដ្ឋេកើតេឡើងេ្រចើន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភព មុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មក    

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ អនកេឆ្លើយតប ៤០% េលើកេឡើងថ បនដឹងពីករណីអំេពើ

ហិង េលើ្រស្តី ឬេកមង្រសី េហើយ ២១% េជឿថ មនហិង ផ្លូវេភទេកើតេឡើងេ្រចើនជងកនុង

សហគមន៍មុនៗរបស់ពួកេគ។ កររកេឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករ គណនចបស់ ស់

ៃនអ្រ ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទ ឬកររេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹេនះេទ។ សូម

ចំ ំថ៖ េនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពីគំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវ

ែត នយល់ដូចេនះ ជមួយករយល់ ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ 

ឩទហរណ៍៖ ថេតើ កររេំ ភបំពនេកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនង

ខនងផទះមួយឬេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៧០% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរេដើមបីរក

ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ។ ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៧១%) និង
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្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត (៦៩%)។ ្រគួ រ មផទះ ១២% បញជូ ន

សមជិក្រគួ រជកុមរេទេធ្វើករងរ មេ ងច្រក។  

តំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកមួយ បនេលើកេឡើងថ ក្រមិតជីវភព

របស់្រគួ រែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនភពល្អ្របេសើរជងមុន 

េបើេទះបីជមនបញ្ហ ទក់ទងនឹងករទទួលបនេស  និងមនករផ្តល់ដីកនុងទំហំតូចដល់

្រគួ រក៏េ យ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនះ មិនបនេធ្វើករពិនិតយ ម ន និង យ

តៃម្លេលើក្រមិតជីវភពរស់េនេដើមបី ស់ែវងពីលទធផលែដលកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច

េនះមនមកេលើ្រគួ រទទួលផលេនះេទ។ អងគករេនះក៏មិនដឹង ថេតើមនផលប៉ះពល់

អវជិជមនអ្វីខ្លះមកេលើសហគមន៍មូល ្ឋ នេផ ងេទៀតេនះែដរ។ 

មន្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះែត ១៣% បុ៉េ ្ណ ះ 

េ យេចទថថ ពួកេគ មិន្រតូវបនេគចុះេឈម ះេបះេឆន តឲយេឡើយ ែដលជតួេលខទប

ជងតួេលខមធយមេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត (២៩%) និងជសញញ  ែដល

បង្ហ ញពីេជគជ័យៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សហគមន៍ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុងករ    

ជ្រមុញឲយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួកនុងករងរនេយបយ (មិនសូវ មនេនទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតេផ ងេទៀតេឡើយ)។ 

្រគួ រ មផទះ ២៩% េនមិនទន់មនឯក រ ន ក់េនែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន។ កនុងខនង ផទះ ៥៤% យ៉ងេ ច ស់មនសមជិក្រគួ រមន ក់ ែដលពំុមន

សំបុ្រតកំេណើ ត េហើយកនុងខនងផទះ ៥៩% មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់ ែដល

ពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ ្រគួ រ ១៥% ពំុមនេសៀវេភ្រគួ រ។ 

្របជពលរដ្ឋ ២១ ្រគួ រ (េសមើនឹង ១៩%) បននិយយថ ពួកេគពិចរ ចក

េចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យេហតុផល កង្វះទឹក រ និងបញ្ហ

្របឈមេផ ងេទៀតកនុងតំបន់េនះ ជតួេលខមួយទបគួរឲយកត់សមគ ល់ និង្របែហលជ

បង្ហ ញពីករេពញចិត្តជទូេទជមួយគុណភពជីវតិ ែដលស្រមប់្រគួ រភគេ្រចើន គឺមន

ភពល្អ្របេសើរជងមុន ឬបង្ហ ញថ េគពិបកនឹងរកជេ្រមើសេផ ងេទៀត។ សំណូមពរជំុវញិ
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ករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េផ្ត តេលើ           

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវថនល់ (៣២%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត (៣៦%) ករផគត់ផគង់    

អគគិសនី (៤២%) ទីផ រលក់ដូរ (៣០%) ករ ងសង់ មធយមសិក  (២៦%) ករ

ងសង់វត្ត ម (៥០%) និងករសង់បងគន់បែនថម និងករែកលំអអនម័យ (២០%)។ មន

ករេលើកេឡើងនូវសំណូមពរស្រមប់បញ្ហ ជេ្រចើនេផ ងេទៀតផងែដរ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន េជឿថ លកខខណ្ឌ កររស់េនបនល្អ្របេសើរជងមុន ស្រមប់អនក

ទទួលផលេ យ្រគួ រខ្លះមនលទធភពទិញមូ៉តូ ឬសង់ផទះធំៗ។ ពួកេគក៏េលើកេឡើងផង

ែដរ ថ ្រគួ រេផ ងេទៀតបនសេ្រមចចិត្តលក់ែផនកខ្លះៃនដីរបស់ខ្លួន េហើយចុងេ្រកយ ជួប

ករលំបកកនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពខ្លួនឯង។ េនេពល កសួរពីបញ្ហ មួយចំនួន ពួកេគបន

េលើកេឡើងពីបញ្ហ ដីខ ត់ជីជតិ និងជំងឺដំ ំ ែដលនំឲយចំណូល និងសន្តិសុខេសប ង

របស់ពួកេគមនករថយចុះ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ មន្រគួ រជេ្រចើន

បនលក់ដីរបស់ពួកេគ និងសេ្រមចចិត្តេទេធ្វើករេន មចំករេកសូ៊កនុងសមបទនដី   

េសដ្ឋកិចច    ឬផ្ល ស់េទរស់េនជិតកូនៗរបស់ពួកេគែដលកំពុងេធ្វើករងរ ឬបន្តករសិក

េនកែន្លងេផ ងេទៀត។ 
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ឧបសមព័នធទី ៤៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចចភូមិបឹងខនុរ ឃុបឹំង
្វ  ្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ 

 

របកគំេហើញសំខន់ៗ 

 កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៩៥% បនផ្ល ស់

មកេនទីេនះ បនទ ប់ពីពួកេគ បត់បង់ផទះសែមបងេ យ រែតករបក់្រចំងទេន្ល        
េមគងគ។ កនុងចំេ មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតទំងអស់ េនះគឺ
ជទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែតមួយគត់ ែដលអនកទទួលផលភគេ្រចើនពំុបនេលើក
េឡើងថ ពួកេគទទួលបនដី េ យ រែតពួកេគមនជីវភព្រកី្រក។ 

 OHCHR ដឹងថ កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទទួលផល ២៥៣ ្រគួ រ ែដល្រតូវបន
េ្រជើសេរ ើសពីដំបូងឲយមករស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ មនែត ២៤ ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដលេនេលើ

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះបង្ហ ញថ ករទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន និង
ឱកសរកចំណូល ឬករងរ ពំុមន្រគប់្រគន់ និងមនន័យថ ទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចពំុមននិរន្តរភពេឡើយ ្របសិនេបើពំុមនករវនិិេយគបែនថមឲយបនេ្រចើនេនះ។ 
 មន្រគួ រ មផទះែត ៥៩% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថបនចូលរមួកនុងដំេណើ រករ

កំណត់ និងេរៀបចំែផនករស្រមប់ទី ំងេនះ និងមនែត ៦៨% បុ៉េ ្ណ ះ បនេលើក
េឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពីដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី។ ករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេធ្វើេឡើង បុ៉ែន្ត ក់បីដូចជមនក្រមិត
េនេឡើយ។ បុ៉ែន្ត អនកេឆ្លើយតប ៨៦% េជឿថ ដំេណើ រករែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យ

យុត្តិធម៌។ 
 អនកេឆ្លើយតបចំនួន ៤ នក់ (១៨%) េលើកេឡើងថ ពួកេគបនបង់្របក់ េដើមបីបនចូលរមួ

កនុងដំេណើ រករែបងែចកដីេនះ។ 
 ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋមួយ្រកុម  កនុងភូមិអូរ្របំ ឃំុបឹងេខន រ អះ ងថធ្ល ប់រស់េន និងេធ្វើ

កសិកមមេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ្របមណជ ១០ ឆន ំ មុនេពលែដលទី ំង
េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើយ។ ពួកេគ អះ ងថ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ 
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េ យពំុមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវ និងទទួលបនសំណងតិចតួច ឬពំុបន
ទទួលសំណងេ ះ។ 

 ពំុមន្រគួ រ  េលើកេឡើងថ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនះេឡើយ េបើេទះបីជ
ចំនួនែខជមធយមែដលពួកេគរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះបន្រតឹមែត 
៣៥ ែខ េនេពលសមភ សេនះក៏េ យ (េ្រកមរយៈេពលកំណត់ ៥ ឆន ំ)។ 

 ចំណូលមធយម្របចំែខ ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម មនក្រមិតទបជងក្រមិតមធយម

ស្រមប់ទី ំងសមបទនដី សងគមកិចចេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនអេងកត េបើេទះបីជ
្រគួ រពីរភគបីេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលចំណូលេ្រចើនជង ឬេ្រចើនឆង យជង

ចំណូលែដលពួកេគធ្ល ប់ទទួលបន េនកែន្លងរស់េនមុនៗក៏េ យ។ 
 កនុងចំេ ម្រគួ រែដល្រតូវបនសមភ ស ៩៥% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនទឹក

្អ តស្រមប់បរេិភគេឡើយ។ ្រគួ របីភគបួន ែដល្រតូវបនសមភ ស បន ក់ពិនទុឲយ
ករទទួលបនទឹក ្អ តរបស់ពួកេគ ថអន់ឆង យជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុនៗ។ 
េនះបង្ហ ញថ បញ្ហ ជំុវញិករទទួលបនទឹក ្អ ត កនុងេខត្តកំពង់ធំ មនក្រមិត្រសួច
្រ វ េហើយមនករែបងែចកធនធនមិន្រគប់្រគន់េឡើយស្រមប់ករផ្តល់ទឹក ្អ ត។ 
ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកស្អុយស្រមប់្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនអេងកតេឡើយ 
េហើយក៏ពំុមន្រគួ រ មផទះ មនបរកិខ រអនម័យេនះែដរ។ 

 ករទទួលបនេស ជមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត ដូចជ ករអប់រ ំជេដើម ក៏ជបញ្ហ េចទផង
ែដរ។ បញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង គឺជបញ្ហ មួយធំ។ ពំុមន្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបន
អេងកត  មនអគគិសនីេ្របើ្របស់េឡើយ។ 

 បំណុលរបស់្រគួ រេកើនេឡើងយ៉ងគំហុ៊ក េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងក្រមិតមុនផ្ល ស់
មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ បំណុលកនុងេខត្តកំពង់ធំ មនក្រមិត

ខពស់ឆង យជងក្រមិតមធយមស្រមប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត។ 
 

េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេខត្តកំពង់ធំេនះ ករសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេឡើង

ជមួយនឹង្រគួ រ មផទះចំនួន ២២ ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេលើកេឡើងថ ្របជពលរដ្ឋ
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សរបុ ២៥៣ ្រគួ រ បនទទួលដីកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ជញ ធរ ពំុមន

ព័ត៌មនអំពីចំនួន្របជពលរដ្ឋសរបុែដលរស់េនេលើទី ំងេនះេឡើយ។ មរយៈករ

សមភ ស និងករចុះដល់ទី ំងផទ ល់  OHCHR ប៉ន់្របមណថ មន្របជពលរដ្ឋែត ២៤ 

្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដលរស់េនេលើទី ំងេនះជអចិៃ្រន្តយ៍។ ្រគួ រទទួលផលជេ្រចើនេផ ង

េទៀត ក់បីដូចជបនលក់ដីរបស់ពួកេគេទឲយ្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតែដលរស់េនេលើទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ឬេទឲយបុគគលេផ ងេទៀត។ ព័ត៌មន្រតលប់ ែដលOHCHR  

ទទួលបន បង្ហ ញថ េហ ្ឋ រចនសមព័នធមិនល្អ (ផ្លូវតូចៗ) និងករពំុមនទឹក ្អ ត គឺជមូល

េហតុចមបង ែដល្រគួ រសេ្រមចចិត្តថមិនផ្ល ស់មករស់េនតំបន់េនះ។ 

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ក់បីដូចជ ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមបេងកើតេឡើង 

េ យ រែតករបក់្រចំង មដងទេន្លេមគងគ កនុងភូមិពមកនុង និងភូមិពមេ្រក ឃំុពម

េកះ ន  ្រសុកសទឹង្រតង់ េខត្តកំពង់ចម។ សមជិកសហគមន៍មន ក់បនអំពវនវឲយម្រន្តី

មូល ្ឋ នជួយបេងកើតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចស្រមប់្រគួ រ ែដលបនបត់បង់ផទះ

របស់ពួកេគ បនទ ប់ពីបក់ដី្រចំងទេន្លរចួមក។ េ្រកយពីបនទទួលករគំ្រទពី ជញ ធរេខត្ត 

កលពីែខ មក  ឆន ំ ២០១២ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនពិនិតយ និងសេ្រមច មករេសនើសំុ 

និងបនបញជ ឲយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ែស្វងរកដំេ ះ្រ យ 

ស្រមប់្រគួ រែដលគម នដី។ កនុងែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 

និងសំណង់ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ បនសេ្រមចយល់្រពមេលើែផនករ

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ មនករ យករណ៍្របប់ OHCHR ថមន្រគួ រខ្លះ (មិន

បនដឹងចំនួនពិត្របកដ) បនលក់ដីែដល្រតូវបន្របគល់ឲយពួកេគអស់េហើយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៧៣% គឺជ្រស្តី េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ២៧% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបន្របកសថេម្រគួ រជ្រស្តី។ ៨២% េលើកេឡើងថ ពួកេគេរៀបកររចួ ឬកំពុងរស់

េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ១៤% គឺជ្រស្តីេមម៉យ/បុរស

េពះម៉យ ឬែលងលះ។ យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺ ៤៤ ឆន ំ។ ខនងផទះែដល ំងេនេលើ

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនចំនួនសមជិកជមធយម ៣,៤១ នក់េនកនុងផទះ និង
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មនកូន ១,១៨ នក់ រស់េនកនុងផទះែតមួយ។ អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ ពួកេគជ

ជនជតិែខមរ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នផ្តល់ចេម្លើយេផ ងៗគន  េនេពល្រតូវបន កសួរថេតើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះគឺជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងថេតើេពល

ែដលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនចុះបញជ ី ែដលេនះបង្ហ ញពីករយល់ដឹងដ៏មន

ក្រមិតអំពីដំេណើ រករ និងនីតិវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ ជញ ធរអះ ងថទី ំងសមបទន 

ដីសងគមកិចចេនះពីមុនគឺជដីៃ្រព។ អនកសំុដីសមបទនសងគមកិចចភគេ្រចើន គឺជ្របជពលរដ្ឋ

មកពីភូមិពមកនុង និងភូមិពមេ្រក ឃំុពមេកះ ន  ្រសុកសទឹង្រតង់ េខត្តកំពង់ចម។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច អនក

េឆ្លើយតបែត ៤១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េ យមន 

៩៦% េលើកេឡើងថ េ យ រែតពួកេគ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ្រពះេ្រគះមហន្ត យ។  

មនចំណុច្រតួតគន េនទីេនះ េ យអនកេឆ្លើយតបផ្តល់ចេម្លើយេ្រចើនយ៉ង ែដលបង្ហ ញពី

េហតុផលែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ មន្របជពលរដ្ឋែត ៤ ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដល

េលើកេឡើងពីភព្រកី្រក។ េនេពល កសួរពីមូលេហតុ ែដល្រគួ រេផ ងេទៀតេនទី ំង 

សមបទនដីសងគមកិចចេនះបនទទួលដី ចេម្លើយគឺ្រតូវគន ជមួយនឹងចេម្លើយខងេលើែដរគឺ 

ករគម នដី និងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ គឺជមូលេហតុ។ 

អនកទទួលផលែត ៥០% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក។  អនកទទួល

ផលភគេ្រចើនផ្ល ស់មកេនទីេនះ េ យ រែតពួកេគបត់បង់ដី និងផទះរបស់ពួកេគ បនទ ប់

ពីបក់ដី មដងទេន្លេមគងគ។ េនះពនយល់ពីមូលេហតុ ែដលពួកេគពំុមន ឬមិន្រតូវករប័ណ្ណ

សមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក េដើមបីបនទទួលដី។  

្រគួ រ មផទះែត ៥៩% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនអះ ងថបនចូលរមួកនុងករកំណត់ 

និងករេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន

េលើដីេនះ្រតឹមែត ៦៨% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពី ដំេណើ រករ
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េ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកដី និងពីករេ្របើ្របស់្របព័នធចប់េឆន ត េដើមបីែបងែចកដី។ មនអនក

េឆ្លើយតប ៦៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករ

េ្រជើសេរ ើសកបលដី។ មនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ បុ៉ែន្ត ក់បីដូចជមន

ក្រមិត េ យ្រគួ រមួយភគបីមិនបនចូលរមួ។ េបើេទះបីជែបបេនះក៏េ យ ្របជ

ពលរដ្ឋ ៨៦% េជឿថ ដំេណើ រករបនអនុវត្តេដើមបីែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យភព   

យុត្តិធម៌។ ភគរយេនះគឺខពស់ជងតួេលខមធយម ៦៧% េនកនុង្រគប់ទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចទំងអស់ ែដល្រតូវបនអេងកត។ មនអនកេឆ្លើយតប ៤ នក់ (េសមើនឹង ១៨%) េលើក

េឡើងថ ពួកេគបនបង់លុយ េដើមបីចូលរមួកនុងដំេណើ រករែបងែចកដី េ យ្រតូវបង់្របក់ជ

មធយម្របមណជ ៣១,៤ ដុ ្ល រ។ 

្រគួ រ មផទះ ៨៦% ែដលរស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះពំុបនទទួល 

ឯក រពក់ព័នធនឹងករែបងែចកដីេឡើយ ែដលេនះជបញ្ហ េចទមួយ។ កនុងករណីែដលពំុ

មនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ្រគួ រគួរមនឯក របង្ហ ញពីដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និងែបង

ែចកដីែដលជមេធយបយមួយ េដើមបីករពរសិទធិេភគៈ និងសិទធិមនកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ 

្រគួ រ ៦៤% បនចុះកិចចសនយជមួយ ជញ ធរ ទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចច ចំេពះ 

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៧៣% បនេមើលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុគួរផ្តួច

េផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន េ យេរៀបចំែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចច្រសបេទ មលកខខណ្ឌ  ដូចែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចច។ អនកទទួលផលពីសមបទនដីសងគមកិចច “្រតូវែតបនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មន

ឆនទៈ និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច ្រសប មែផនករសមបទន

ដីសងគមកិចច ែដលបនយល់្រពម។”82 បុ៉ែន្ត អនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ៥% បុ៉េ ្ណ ះ បនអះ ង

ថ ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួែកលំអ ថ នភព េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះ

                                                            
82 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 
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បង្ហ ញពីក្រមិតទបៃនករជ្រមុញឲយសហគមន៍ចូលរមួ ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុង

ករអភិវឌ ទី ំងេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់េទ ជញ ធរពី

ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់ព័នធនឹងកង្វះ

ទឹក ្អ ត (៨២%) កង្វះ រ (២២%) ករេទមណ្ឌ លសុខភព (៤១%) ចំងយេទកន់

េរៀន (១៨%) គុណភពផ្លូវ (៣៦%) និងអគគិសនី (២៣%)។ ករត្អូញែត្អរេផ ងេទៀត 

មនដូចជ កង្វះ្រគូកនុង េរៀនែដលសថិតកនុងទី ំងេនះ ពំុមនវត្តេនជិតផទះ និងបញ្ហ

សន្តិសុខេនតំបន់េនះ។ មនអនករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះែត ២៣% 

បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ជញ ធរ ចេឆ្លើយតបចំេពះករត្អូញែត្អររបស់ពួកេគ។ ចំណុច

ទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប ៥០% េលើកេឡើងថ ជញ ធរ

មូល ្ឋ នបនពិនិតយ ម ន ថ នភពកនុងទី ំងេនះយ៉ងសកមមយ៉ង ក៏េ យ។  

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី ថ នភពទំងេនះ បនទ ប់ពីបនទទួលយកករ

ត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួពិនិតយ ម ន និងចុះផ ព្វផ យព័ត៌មនរចួ    

មក។ ជញ ធរ ចខ្វះឆនទៈ សមតថភព ឬធនធន េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ អនក

េឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងថ កិចច្របជំុ មភូមិ (៦៣%) គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើក

េឡើងពីទុកខលំបកនន ែដលេនះបង្ហ ញពីក្រមិតៃនករចូលរមួខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន។ ្របជពលរដ្ឋ ៦៤% បនេលើកេឡើងថ មនករទទួលយកករត្អូញែត្អរ ឬ្របមូល

ភស្តុ ងពី្របជពលរដ្ឋជេរៀង ល់ែខ ឬេរៀង ល់ ៣ ែខម្តង។ 

្រគួ រ មផទះទំងអស់ បនេលើកេឡើងថ សហគមន៍បនផ្តួចផ្តួចគំនិតែកលំអ

លកខខណ្ឌ ៃនកររស់េន កនុងទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចចេនះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំង

េនះេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករែកលំអ ករ ងសង់ ឬករែថទំផ្លូវ (៥០%) ករ

បេងកើនលទធភពទទួលបនេស ែថទំសុខភព (៥០%) វត្ត មកនុងមូល ្ឋ នេនះ (៨០%) 

ករទទួលបនទឹក (៥៥%) និង េរៀនកនុងមូល ្ឋ ន (៥០%)។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 
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្របជពលរដ្ឋចំនួន ២០ ្រគួ រ (៩១%) បុ៉េ ្ណ ះ បនទទួលដីលំេន នផង និងដីក

សិកមមផង។ ្របជពលរដ្ឋ ២ ្រគួ រេទៀត ែដល្រតូវបនសមភ សផងែដរេនះ បនទទួលែត

ដីលំេន នបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រគួ រទំងពីរេនះ ចមនមេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី្រទ្រទង់

ជីវភពរបស់ខ្លួន។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ កបលដី ចផ្តល់ស្រមប់សង់លំេន ន ដល់
្រគួ រ្រកី្រកគម នផទះសែមបង ឬដល់្រគួ រ្រកី្រក ស្រមប់េធ្វើកសិកមម។ កនុងករណីែដលពំុ

មនប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក ជករសំខន់ ស់ ែដល ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវ ស់ែវងក្រមិតៃន

ភព្រកី្រក និងត្រមូវកររបស់្រគួ រទទួលដីនីមួយៗឲយបន្រតឹម្រតូវេ យេ្របើ្របស់

មេធយបយែដល ចេជឿទុកចិត្តបនេផ ងេទៀត។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់បនេលើកេឡើងថ  ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមខ្លះរបស់ពួកេគ្រតូវ

បន “កប់ឆក រសំ ត” និង ចយកមកេធ្វើកសិកមមបន េនេពលែដលពួកេគបនទទួលពី

ដំបូង។ ៣៦% និយយថដីទំងអស់របស់ពួកេគ្រតូវបនកប់ឆក រសំ ត និងេនសល់ 

៦៤% េទៀត និយយថ ដីមួយចំនួន្រតូវបនសំ ត។ មនែត្រគួ រភគតិចកនុងចំេ ម

្រគួ រទំងេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ (២១%) ែដលេនមិនទន់កប់ឆក រសំ តដីរបស់ខ្លួនេនេឡើយ 

េ យពួកេគនិយយថ ពួកេគពំុមនលទធភពចំ យេលើករកប់ឆក រសំ តដីេនះបន 

ែដលបង្ហ ញថ បចចុបបនន ដីេនះមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស្រមប់េធ្វើកសិកមម េទ មេគល

បំណងពីដំបូងេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៨២%) មនបំណង ំដំឡូងមី និង ៣២% 

េទៀត ចង់ ំ ្វ យ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមនលទធភពផ្តល់ឧបករណ៍

សមភ រៈ ឬករគំ្រទដល់្រគួ រទទួលដីថមីៗ ដូចអ្វីែដលបនេធ្វើេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេផ ងេទៀតេឡើយ។ 

ពំុមន្រគួ រ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេនះេទ។   

រយៈេពលៃនកររស់េនជមធយមេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះគឺ ៣៥ ែខ គិត្រតឹម

េពលសមភ សេនះ។ េយង មអនុ្រកឹតយេនះ អនកទទួលផល្រតូវែតេគរពេទ មលកខណៈ

វនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យ្រតូវរស់េនឲយបន ៥ ឆន ំ េទើបមនសិទធិ

ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់។  អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៦៤%) មិន ្រតូវបន្របប់
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ថពួកេគនឹងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៨៦%) បនទទួល

ឯក រខ្លះ ពក់ព័នធនឹងេភគៈ ឬកមមសិទធិ (៩០% ឯក រពក់ព័នធនឹងករចប់េឆន តយកដី 

និងមួយ្រគួ រ (៥%) មនកិចចសនយ ពក់ព័នធនឹងដីសមបទនសងគមកិចចេនះ) ែដលផ្តល់ឲយ

ពួកេគនូវសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដ៏មនក្រមិតកនុងអំឡុងអន្តរកលេនះ។ េនះមិនែមនជ

ថ នភពល្អ្របេសើរេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូគួរមនឯក រ និងកិចចសនយ ពក់ព័នធ

ជមួយនឹងដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។ បុ៉ែន្ត តួេលខេនះគឺខពស់ឆង យជងតួេលខមធយម 

ស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (៥៣%)។ 

ជករេ្រប បេធៀប ៥៦% ៃនអនកេឆ្លើយតបទំងអស់ េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចទំងអស់ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី េបើេទះបីជចំនួនែខជមធយមៃនកររស់េន្រគប់ទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់គឺខពស់រហូតដល់ ៨២ ែខ ក៏េ យ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់

្រគួ រទំងអស់      គួរទទួលបនព័ត៌មនអំពីេពល ែដលពួកេគ្រតូវទទួលបនប័ណ្ណ

កមមសិទធិដី េហើយពួកេគទំងអស់គួរទទួលបនឯក រែដលបង្ហ ញពីសិទធិេភគៈ និងទទួល

បនសិទធិកន់កប់រហូតដល់រយៈេពល ៥ ឆន ំ ្រតូវបនបញច ប់ និងមនករែចកប័ណ្ណកមម

សិទធិ។ 

ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១១៣២ ែម៉្រតកេរ ៉ ជទំហំតូចជងកបលដី

មធយម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតេនះ (១៤២០ ែម៉្រតកេរ)៉។ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ២ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលកបលដីតូច

ជងអនកជិតខងរបស់ខ្លួន។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ២២ ែម៉្រតកេរ ៉ េពលគឺតូចជងទំហំផទះគិតជមធយមេន មទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់បន្តិច (២៨ ែម៉្រតកេរ)៉។ មនផទះែត ២ បុ៉េ ្ណ ះ ែដល

្រតូវបន ងសង់េឡើង មុនេពលែដល្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ ផទះេផ ងេទៀត្រតូវបន ងសង់េ យ្រគួ រផទ ល់ និងេ យអនកជិតខង។ 

្រគួ រ ច ងសង់ផទះបន ជមធយម ៦ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច។ 

អនកេឆ្លើយតបភគតិច (២៣%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អឆង យ
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ជង ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ ្របជពលរដ្ឋ ១០ ្រគួ រ (៤៥%) បនេលើកេឡើងថ ផទះថមីរបស់

ពួកេគអន់ជង  ឬអន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ។ េបើេទះបីជចំណុចេនះមួយែផនក

េ យ រែតករយល់េឃើញក៏េ យ ជសញញ សំខន់បង្ហ ញថពីេជគជ័យៃនគេ្រមង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េតើ្រគួ រ្រកី្រក ឬគម នដី បនទទួលលំេន នសមរមយ ែដល

ចបំេពញេទ មត្រមូវករជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ គេ្រមង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ក់បីដូចជមិនបនសេ្រមចេគលេ េនះេឡើយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥៥% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថខ្លួនមនសុវតថិភព កនុង

ផទះបចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែតករខូចខតបងកេឡើងេ យ រអំេពើរេចរកមម 

(១៧%) ឬេ យខយល់ /េភ្ល ង (៤៩%)។ េគមិនបនដឹងចបស់ថេតើមន្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន

្រគួ រ ែដលបនទទួលរងេ្រគះេ យ រអំេពើេចរកមម ឬករខូចខតបងកេឡើង

េ យ រ កសធតុេនះេទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ ១,៨២ ហិក  ែដលធំជងទំហំ

មធយមស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកត (១,១៧ ហិក

)។ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២ នក់ េលើកេឡើងថ អនកជិតខងរបស់ពួកេគទទួលបនដីធំជង 

េហើយអនកេឆ្លើយតបែដលេនសល់េលើកេឡើងថ កបលដីរបស់ពួកេគមនទំហំេសមើគន ។  អនក

េឆ្លើយតប ៩១% បនេលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគបន ំដំ ំេលើដីេនជំុវញិផទះរបស់

ពួកេគ េបើេទះបីជ អនកេឆ្លើយតបជេ្រចើន (៤៨%) ពំុទន់ទទួលចំណូលស្រមប់្រគួ រពី

សកមមភពេនះក៏េ យ។ ពួកេគភគេ្រចើន ំទុកបរេិភគ ជជងយកេទលក់។ ចំណូល

្របចំឆន ំជមធយម ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម គឺ ២៧១ ដុ ្ល រ។ េនះជតួេលខទបជងតួ

េលខមធយម ស្រមប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនអេងកត។ អនក

េឆ្លើយតប ២៧% េលើកេឡើងថ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ពួកេគរកចំណូលបន

តិចជងេពលែដលពួកេគរស់េនទី ំងមុន។ ផទុយេទវញិ ៦៤% ទទួលបនចំណូលេ្រចើន

ជង ឬេ្រចើនឆង យជងចំណូលែដលពួកេគធ្ល ប់ទទួលបន។ 
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ពំុមន្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយ

ែដល្រតូវបន កសួរ បនេលើកេឡើងថ បនលក់ ឬេធ្វើអំេ យែផនកខ្លះៃនដីរបស់ពួកេគ

េឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋមួយភគតូចបនទទួលជំនួយខ្លះ េដើមបីបងកបេងកើនផលេលើដីរបស់ពួក

េគ េពលែដលពួកេគមក រស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ (២៤%)។ ពំុមន្របជ

ពលរដ្ឋ អះ ងថធ្ល ប់មនជំនញកសិកមម មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងេនះេឡើយ 

េហើយកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទំងេនះ ៤៣% និយយថ ជំនញេធ្វើកសិកមមរបស់ពួកេគ

ពំុបនល្អ្របេសើរជងមុនេឡើយ ែដលេនះបង្ហ ញថ ករគំ្រទ និងករបណ្តុ ះប ្ត លេន

មិនទន់បន្រគប់្រគន់េនេឡើយ រហូតមកទល់នឹងេពលបចចុបបននេនះ។ េនះក៏បង្ហ ញផង

ែដរថ ចំបច់្រតូវមនករងរ ឬឱកសរកចំណូលកនុងទ្រមង់េផ ងេទៀត េហើយករ                 

បណ្តុ ះប ្ត ល និងករគំ្រទខងករេធ្វើកសិកមមក៏ចំបច់្រតូវមនេន មទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចច តួយ៉ងដូចជទី ំងេនះផងែដរ។ េនះក៏ទមទរឲយមនករ យតៃម្លេលើ

ជំនញ និងចំេណះដឹង កនុងដំ ក់កលេរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េដើមបី

កំណត់ពីត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ េរៀបចំអន្ត គមន៍ែដលមនសក្ត នុពល និងេធ្វើករ

ែបងែចកធនធនែដលកំពុងែតខ្វះខតឲយមន្របសិទធភពបំផុត។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបែដល្រតូវបនសមភ សទំងអស់ មនែត មន ក់ ែដលបន

េលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ កំពុងជប់ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី ទក់ទិននឹងដីផទះសែមបងរបស់

ពួកេគ ជមួយអនកែដលធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះកន្លងមក។ បុ៉ែន្ត មនអនកេឆ្លើយតបចំនួន ៣ 

នក់ ជួប្របទះនឹងករទ្រនទ នដីពីអនកេផ ងេទៀត។ 

ករពិភក ្រកុមេគលេ ខងេ្រកមួយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋ

ចំនួន ៣៣ ្រគួ រ កនុងភូមិអូរ្របំ ឃំុបឹងេខន រែដលអះ ងថធ្ល ប់រស់េន និងេធ្វើកសិកមមេលើ

ទី ំង ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេធ្វើជសមបទនដីសងគមកិចចេនះ រយៈេពល្របមណជ ១០ 

ឆន ំ មុនេពលែដលសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ ពួកេគអះ ងថ ្រតូវ

បនេគបេណ្ត ញេចញេ យពំុមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវ េដើមបីយកដីផ្តល់ដល់អនក
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ចំណូលថមី។ ្របជពលរដ្ឋែដលធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះមួយចំនួនអះ ងថ ពួកេគបនទទួល

សំណងតិចតួច ឬទទួលបនជដីេនទី ំងេផ ង បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតេលើកេឡើង

ថ ពួកេគមិនបនទទួលអ្វីទំងអស់ េហើយពកយបណ្តឹ ងែដលពួកេគ ក់េទ ជញ ធរ      

មូល ្ឋ ន ក៏មិន្រតូវបនេគពិនិតយ យតៃម្លឲយបន្រតឹម្រតូវេនះែដរ។  ្រកុមអេងកតពំុបន យ

តៃម្លេលើករទមទរដីេនះេឡើយ       បុ៉ែន្តបនសមភ ស្របជពលរដ្ឋែដលជអនក ក់ពកយ       

បណ្តឹ ង និងបនកត់្រ ទុកកនុងឯក រកន្លងមកថ អនកទំងេនះបនអះ ងថខ្លួន្រតូវបន

ផត់េចញពីដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និង្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ យបងខំពីដីរបស់ ពួកេគ 

េ យពំុមនករអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនអះ ងថមន្របជពលរដ្ឋ ៦៥ ្រគួ រ រស់េនេលើដីេនះ មុន

េពលែដលទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចច្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ មនករជូនដំណឹងដល់

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីេនះកន្លងមក អំពីដំេណើ រករបេងកើតសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ ្រគួ រទំងេនះ េ យេចទថ ពួកេគ ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញ ឬផ្ល ស់ប្តូរទី ំង 

េ យមន ្រគួ រមួយចំនួន បុ៉ែន្តមិនទំងអស់េនះេទ ក់បីដូចជបនទទួលដីជំនួស

េនកែន្លងេផ ង។ មិនចបស់េទថេតើ្របជពលរដ្ឋែដលធ្ល ប់រស់េនេលើដីេនះបនយល់

្រពម ឬមនករេ្របើ្របស់ដំេណើ រករអ្វី ស្រមប់រកដីេនទី ំងេផ ងស្រមប់ពួកេគេនះ។ 

ករទទួលបនទឹក និងអនម័យ៖ 

្រគួ រ ៩៦% ែដល្រតូវបនសមភ ស ពំុមនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់

បរេិភគេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋេទរកទឹកពីអន្លង់ ធរណៈ (៤៦%) ឬ អូរ ឬ្រប យ 

(៤៦%)។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ៨២% បនេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក

របស់ពួកេគ មុនេពលផឹក មរយៈករ ំ។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប េ្របើ្របស់ឧបករណ៍

ចេ្រមះេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតប ៥០% បនេលើកេឡើងថទឹកបរេិភគរបស់ពួកេគមនពណ៌ 

រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក។ ពំុមន្រគួ រ េលើកេឡើងថទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ ត

េ យេ្របើ រធតុក្លរេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ៧៧% បន ក់ពិនទុឲយករទទួលបន

ទឹក ្អ តរបស់ខ្លួនថអន់ឆង យជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនពីេលើកមុន េហើយអនកេឆ្លើយ
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តបសមភ ស ១៤% េទៀត េរៀប ប់ថករទទួលបនទឹករបស់ខ្លួនអន់ជងមុន។ េនះបង្ហ ញ

ថ បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករទទួលបនទឹក ្អ តេនះគឺមនភព្រសួច្រ វខ្ល ំង កនុងេខត្តកំពង់

ធំ េហើយពំុមនករែបងែចកធនធន្រគប់្រគន់ ស្រមប់ផ្តល់ទឹក ្អ តេឡើយ។ 

ពំុមន្របព័នធ បេញចញេចលទឹកស្អុយេឡើយ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋទំងអស់ ែដល

បនអេងកត េហើយពំុមន្រគួ រ មផទះ ែដលមនបរកិខ រអនម័យេឡើយ។ ្របជ

ពលរដ្ឋបេនទ របង់កនុងៃ្រព      ឬជីកអន្លង់។  អនកេឆ្លើយតប ៧៧% បន ក់ពិនទុឲយលកខខណ្ឌ       

អនម័យរបស់ខ្លួនថអន់ ឬអន់ឆង យជង ថ នភពកលពីមុន។ 

ពំុមន្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបន កសួរ មន ក់ មនអគគិសនីេ្របើ្របស់េឡើយ 

េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ សមគ ល់ សំណួរៃនករអេងកតេនះសួរពីអគគិសនី 

“ែដលរដ្ឋផ្តល់ឲយ” មរយៈករភជ ប់ប ្ត ញេម។ មិនែមនន័យថ ពំុមនម៉សីុនេភ្លើង ឬ

្របភពអគគិសនីេផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពល ៩៣ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ ល

សុខភពែដលេនជិតបំផុត និង ១០៦ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មនទីរេពទយែដលេនជិត

បំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះ ៣២% េលើកេឡើងថ ពួក

េគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពៃនកររស់េនពីមុន។ ជ

ពិេសស ្រគុនេក្ត  ឬផ្ត យ និងឈឺ្រកពះេកើតេឡើងជញឹកញប់ ។ អនកេឆ្លើយតប ៦៨% 

េលើកេឡើងថ ករទទួលបនេស សុខភពអន់ឆង យជងមុន េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភព

េនកែន្លងរស់េនមុន េហើយ ៩% េលើកេឡើងថអន់ជងមុន។ 

ករអប់រ៖ំ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដីេនះ ៩១% េលើកេឡើងថ ពំុមន មធយមសិក

េនតំបន់េនះេឡើយ។ កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ មមូ៉តូឌុបជមធយម ៧៦ នទី េដើមបីេទដល់

មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ មន
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បឋមសិក មួយកែន្លងេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ ម 

មូ៉តូឌុបជមធយម ៦ នទី េដើមបីេទដល់ បឋមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតប 

២៧% បនេលើកេឡើងថ យ៉ងេ ច ស់ មនកុមរដល់វយ័ចូលេរៀនមួយចំនួន ( យុ

ចេន្ល ះពី ៦ ដល់ ១៧ ឆន ំ) កនុងផទះរបស់ពួកេគ ពំុបនេទ េរៀនេឡើយ ែដលេនះជ

ចំណុចែដលេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភខ្ល ំង។ ពួកេគបនេលើកេឡើងពីមូលេហតុេ្រចើនយ៉ង 

ដូចជ លទធភពចំ យ េ យ រែត្រតូវករកូនឲយេនផទះ និងេ យ រែត េរៀន

េនឆង យេពក។ អនកេឆ្លើយតប ៥០% េលើកេឡើងថ េ យ រែតខ្វះ្រគូ េន េនះ។ 

្រគួ រ ៤១% និយយថ បចចុបបននេនះ កូនៗពួកេគតិចជងមុនបនេទេរៀន ចប់ ំងពី

ផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះមក ែដលេនះក៏ជបញ្ហ មួយធំផង    

ែដរ។ សមគ ល់ េនះមិនែមនជករបង្ហ ញថេតើមនករផ្តល់ករអប់រជំក់ែស្តងក្រមិត

េនះេទ េ្រចើនែតជករឆ្លុះបញច ំងពីបំណងរបស់្រគួ រ មផទះទំងេនះ និង រៈសំខន់

ែដលទក់ទងជប់េទនឹងករអប់រ។ំ 

េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករអប់រ ំ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

ពំុមនអនកេឆ្លើយតប មន ក់េលើកេឡើងថ ករអប់រមំនភពល្អ្របេសើរជងមុនេឡើយ។ 

ផទុយេទវញិ ៧៣% បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនករអប់រធំ្ល ក់ចុះជងមុន។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះទំងអស់ ចភជ ប់    

ប ្ត ញទូរស័ពទៃដបន េហើយអនកេឆ្លើយតប ៤១% មនទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិតេ្របើ។ ពំុមន

អនកេឆ្លើយតប មន ក់េលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវថនល់) 

និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត) មនភពល្អ្របេសើរជងមុនេឡើយ េបើ

េទះបីជកំពុងែតមនករក ងផ្លូវេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះក៏េ យ។ អនក

េឆ្លើយតប ៩៦% និយយថ ករេ្របើ្របស់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ និងទំនក់ទំនងជរមួមន

ករថមថយ ចប់ ំងពីផ្ល ស់មករស់េនទីកែន្លងេនះមក។ 

សន្តិសុខេសប ង៖ 
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អនកេឆ្លើយតប ៧៣% និយយថ កលពីែខមុនេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ 

ែដលពួកេគមនករ្រពួយបរមភថពួកេគនឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ ររបស់

ពួកេគ េ យ ៤៤% េលើកេឡើងថ េនះជករ ្រពួយបរមភែដលេកើតមនជ្របចំ។ ្រគួ រ 

៣៦% េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវកំហិត រែដល្រតូវបរេិភគ (ដូចជ ពំុមន ច់ ឬ្រតី ជ

េដើម) េនេពល មួយ កនុងែខមុនេនះ េ យ រែតខ្វះលុយ េហើយ ៧៣% ្រតូវបងខំចិត្ត

បរេិភគេមើមរកុខជតិដុះកនុងៃ្រព ឬ ច់ែដលមនគុណភពអន់ខ្ល ំង េ យ រែតមូល

េហតុដូចគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតប ២៣% េលើកេឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់បយ កលពីែខមុន

េនះ     និងមនអនកេឆ្លើយតប ១៨% បនេលើកេឡើងថ មនៃថងខ្លះ កលពីែខមុនេនះ ែដល   

ពួកេគពំុមន របរេិភគែតម្តង េ យ រែតពំុមនលុយទិញ រ និងពំុ ចរក

រ បនពីដីរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រ មផទះ ៦៨% េលើកេឡើងថ ករទទួលបន រ

បនថមថយជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដី

សងគមកិចចេនះ េបើេទះបីជស្រមប់្រគួ រ ៩% ថ នភពបនល្អ្របេសើរជងមុនក៏េ យ។ 

របូតថមភទំនងជបញ្ហ ធំមួយ ស្រមប់្រគួ រ មផទះែដល ំងេនេលើទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ ជពិេសស ស្រមប់កុមរែដលខ្វះ រែដលមន រជតិ្របូេតអីុន និង

េនកែន្លងែដល្រគួ រមិន ចកប់ឆក រដី េធ្វើកសិកមមបន។ 

ចំណូល និងករងរ៖ 

្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន កសួរទំងអស់ មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច

ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ េហើយ្រគួ រ ៧៣% មនមនុស  ២ នក់ មនករងរេធ្វើ។ ជ

ករេឆ្លើយតបចំេពះសំណួរែដលសួរថេតើករងរ្របេភទ ខ្លះែដលពួកេគេធ្វើ ៩១% សីុ

ឈនួលេធ្វើកសិកមមឲយេគ ៧៧% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ្របស់កម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត េហើយ 

២៧% មនមុខរបរខ្លួនឯង។  ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រគឺ ២៥៨ ដុ ្ល រ កនុងមួយ

ែខ។ មុនេពលផ្ល ស់មកេនដីសមបទនសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់អនក

េឆ្លើយតបមនក្រមិតខពស់រហូតដល់ ៥៤៦ ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ។ េនះជករឆ្លុះបញច ំងពី

ចំណុចែដលថអនកទទួលផលសមបទន ដីសងគមកិចចេនះមិនែមនជ្រគួ រ្រកី្រក គម នដីពី
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ដំបូងេឡើយ។ ពួកេគបនទទួលដី េ យ រែតកែន្លងរស់េនរបស់ពួកេគកលពីមុន្រតូវ

បនបំផ្ល ញ ែដលេធ្វើឲយពួកេគគម នដី។ អនកេឆ្លើយតបេលើកេឡើងថ កលពីមុន ពួកេគទទួល

បនចំណូលពីេ្រចើន្របភព ដូចជ ពីករេន ទ ជេដើម និង ចរកចំណូលបនេ្រចើន បុ៉ែន្ត

េ្រកយេពលែដលពួកេគបត់បង់ផទះសែមបង ចំណូលរបស់ពួកេគមនករថយចុះយ៉ង      

គំហុ៊ក។ េបើេទះបីជចំណូល្របចំែខរបស់្រគួ រ មនករថយចុះក៏េ យ ្របជពលរដ្ឋ

ែដលរស់េនទីេនះ ចរកចំណូលបនេ្រចើនជងចំណូលមធយម ស្រមប់ទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចច ទំង ៦ (្របមណជ ២៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ) េហើយចំណូល្របចំែខរបស់

ពួកេគ គឺខពស់ជងចំ យ។ ចំ យមធយមស្រមប់្រគួ រ បចចុបបននេនះគឺ ២២៩ ដុ ្ល រ 

កនុងមួយែខ េកើនេឡើងពី ២០៤ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ ចំ យភគេ្រចើន គឺេលើ រ និងករែថទំសុខភព។ ចំណូលមធយម្របចំែខ

បនថយចុះយ៉ងគំហុ៊ក េហើយចំ យ្របចំៃថងរបស់្រគួ រមនករេកើនេឡើង។ េនះ ច

បង្ហ ញថ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេលើជីវភពរស់េន

របស់្របជពលរដ្ឋេនជនបទ ទក់ទិននឹងក្រមិតចំណូល។ បុ៉ែន្ត េ យ រែតបរបិទជំុវញិ

ករបេងកើតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េគមិនគួរវនិិចឆ័យេលើេជគជ័យ េ យពិនិតយែត

េលើករថយចុះចំណូលបុ៉េ ្ណ ះេនះេទ បុ៉ែន្តពិនិតយ ថេតើ្រគួ រទទួលផលែដលរងផល

ប៉ះពល់េ យ រករបក់្រចំងទេន្ល ែដលបន ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទំងេនះ បនទទួល

ក្រមិតជីវភពសមរមយ ែដលមននិរន្តរភពែដរឬេទ។ 

មន្រគួ រែតមួយភគបីបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ(៣៦%)។ 

្រគួ រ ៦៨% ជប់បំណុលេគ េហើយក្រមិតបំណុលមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង។ ជមធយម 

្រគួ រ មផទះជំពក់បំណុលេគ ២.២៤៥ ដុ ្ល រែដលេកើនេឡើងពី ៨៨៧ ដុ ្ល រ មុនេពល

ផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះមនន័យថ ្រគួ រ មផទះ្រតូវខចីបុលេគ

យ៉ងេ្រចើនេនេពលផ្ល ស់ ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេទះ 

បីជេគមិន ចកំណត់ដឹងពីមូលេហតុពិត្របកដែដលនំឲយមនករខចីបុលេនះេឡើយ។  
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ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធន មន្រគួ រ ៣៦% មនទូរទស ន៍ជកមមសិទធិ េហើយ 

៨៦% មនមូ៉តូជកមមសិទធិ។ ៨៦% មនទូរស័ពទៃដជកមមសិទធិ។ កនុងខនងផទះមួយភគបី 

(៣៦%) សមជិក្រគួ រ ទំងអស់រស់េនជំុគន  េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះជ       

អចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រភគេ្រចើន ែដលរស់េនឆង យពីទី ំងេនះ គឺកូនរបស់អនកេឆ្លើយ

តបចំេពះករសមភ សេនះ ែដលេនះបង្ហ ញថ េកមងៗជំនន់ថមីជេ្រចើនេធ្វើចំ ក្រសុក

ឆង យពីផទះែដល្រគួ ររបស់ពួកេគរស់េន េដើមបីរកករងរេធ្វើ (៣៦%) និង/ឬបន្តករសិក  

(៥៧%)។ 

រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៥៥% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េបើ

េទះបីជមនអនកេឆ្លើយតបែត ២ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ បញ្ហ រមមណ៍ នតឹង

េនះមនភព្រសួច្រ វ។ អនកេឆ្លើយតប ៩៦% េលើកេឡើងថ ពួកេគបនដឹងថមនករ

រេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹកំពុងេកើតេឡើងកនុងសហគមន៍េនះ។ ពំុមន្រគួ រ

មផទះែដល្រតូវបនអេងកត  គិតថ មនបទេលមើសឩ្រកិដ្ឋេកើតេឡើងេ្រចើនកនុង           

សហគមន៍េនះ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹង ថ នភពមុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះេនះេទ ។មនអនកេឆ្លើយតបែតមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ

ខ្លួនបនដឹងពីករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី ឬេកមង្រសី េហើយភគេ្រចើនេជឿថ ហិង ផ្លូវេភទ

មនអ្រ េកើតេឡើងតិចជងកនុងសហគមន៍មុនៗរបស់ពួកេគ។ េនះជតួេលខមួយទបជង

េគបំផុត កនុងចំេ មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ទំងអស់ េហើយេគ ចពិចរ

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ជញ ធរបែនថមេទៀត េដើមបីែស្វងយល់ពីវធីិ ្រស្ត ែដលពួកេគេ្របើ

្របស់ េដើមបីទទួលបនេជគជ័យ កនុងករកត់បនថយ និភ័យហិង ផ្លូវេភទ និង ចំ ក

្រសុកសំ ប់្រស្តី និងេកមង្រសី។ កររកេឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃន

អ្រ ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទ ឬកររេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹេនះេទ។ កររក

េឃើញទំងេនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពីគំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវ

ែត នយល់ដូចេនះ ជមួយករយល់ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ 
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ឩទហរណ៍៖ ថេតើ កររេំ ភបំពនេកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនង

ខនងផទះមួយឬេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥០% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរេដើមបីរក

ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ (កុមរ្រតូវបនឲយនិយមន័យថមន យុ ១៥ ឆន ំចុះេ្រកម)។ 

ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៨២%) និង្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំង 

ពលកមមេផ ងេទៀត (៦៤%)។ មនខនងផទះចំនួន ២ បញជូ នសមជិក្រគួ រជកុមរេទេធ្វើ

ករងរេន មេ ងច្រក។  

្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៩៦% េ យេចទថ ពួកេគ មិន

្រតូវបនេគចុះេឈម ះេបះេឆន តឲយេទ។ តួេលខេនះ េកើនខពស់េ យគម នសមម្រតេទ 

េ យ រ ចំនួនខនងផទះជមធយម បន ំងេនទីេនះ អស់រយៈេពលជិត៣ឆន ំ  េហើយករ

េបះេឆន តឃំុសងក ត់េកៀកនឹងមកដល់កនុងឆន ំ ២០១៧ េនះេទៀត។ 

្រគួ រ មផទះ ៦៤% េនមិនទន់មនឯក រ ន ក់េន ែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន េហើយកនុងខនងផទះ ២៣% យ៉ងេ ច ស់មនសមជិក្រគួ រមន ក់ ែដលពំុ

មនសំបុ្រតកំេណើ ត េហើយកនុងខនងផទះ ១៨% មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច ស់មន ក់ 

ែដលពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ ្រគួ រ ១៤% ពំុមនេសៀវេភ្រគួ រ។ 

មន្របជពលរដ្ឋែត ៣ ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ (១៤%) បននិយយថ ពួកេគ កំពុង

ពិចរ ចកេចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ រែតបញ្ហ កង្វះទឹក រ 

និងបញ្ហ ្របឈមេផ ងេទៀតកនុងតំបន់េនះ ជតួេលខមួយទបគួរឲយកត់សមគ ល់។ សំណូម

ពរជំុវញិករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន េលើទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចចេនះ េផ្ត ត

េលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវ (៥០%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត (៨២%) និងករែកលំអ

េលើករផ្តល់ េស ែថទំសុខភព (៧៣%) បុ៉ែន្តក៏មនករេលើកេឡើងសំណូមពរទក់ទងនឹង

បញ្ហ ជេ្រចើនេផ ងេទៀតផងែដរ      ដូចជ លំេន ន អគគិសនី ករងរ និងករផ្តល់បងគន់      

អនម័យជេដើម។ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល្រតូវបនសមភ ស េជឿថ កមមវធីិសមបទនដីសងគម

កិចចេនះមនផលជវជិជមនខ្ល ំងេលើជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស េ យ រែតអនក
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ទទួលដីភគេ្រចើន គឺជជនរងេ្រគះេ យ រេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ េហើយកមមវធីិ

សមបទនដីសងគមកិចចេនះបនផ្តល់លទធភពឲយពួកេគក ងជីវតិរបស់ពួកេគេឡើងវញិ។ 
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ឧបសមព័នធទី ៥៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចចកនងុភូមិពូល ុ ឃុ ំ   
បូ៊្រ  ្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
 

របកគំេហើញសំខន់ៗ 

 សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច      និងសហគមន៍េផ ងេទៀត ក់បីដូចជ្រតូវបន        

បេណ្ត ញេចញទំងបងខំពីដីេនទី ំងេនះ េដើមបីយកបេងកើតជសមបទនដីសងគមកិចច។ 
េគមិនដឹងចបស់េទថេតើមនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់សងគម ឬបរ ិ ថ នឬអត់ មុន
េពលផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។ បុ៉ែន្ត សហគមន៍មូល ្ឋ នពំុបនចូលរមួកនុង
ដំេណើ រករេនះេឡើយ។ ករកំណត់េចញជទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មិន្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង ្រសប មលកខខណ្ឌ  ែដលមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយេនះេឡើយ។ 

 ្រគួ រទទួលផល អះ ងថបនបង់សំណូកេដើមបីទទួលបនដីកនុងទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ ្របព័នធែបងែចកដី ក់បីដូចជមនអំេពើពុករលួយ ែដលអនុញញ តឲយ
្របជពលរដ្ឋទទួលបនកបលដីេ្រចើនកែន្លង។ 

 អនកេឆ្លើយតបតិចជងពក់ក ្ត លអះ ងថ បនចូលរមួកនុងករកំណត់ និងករេរៀបចំ
ែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

 ករទទួលបនទឹក ្អ ត អនម័យ អប់រ ំ និងេស សុខភព គឺជបញ្ហ េចទជពិេសស 
ដូចគន នឹងបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ងែដរ។ េនទី ំងេនះ ពំុមន បឋមសិក  ឬ
មធយមសិក  ឬមណ្ឌ លសុខភពេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋ     ពំុមនអគគិសនីេ្របើ្របស់
េនះេឡើយ។ 

 ្រគួ រទទួលផលភគេ្រចើនេលើកេឡើងថ បនទទួលចំណូលេ្រចើនជងមុនេពលែដល
ពួកេគផ្ល ស់មករស់េនទី ំងេនះ េហើយចំណូលមនក្រមិតខពស់ជងក្រមិតមធយម េបើ

េធៀបជមួយនឹងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត។ 
 ្រគួ រទទួលផល ក់បីដូចជមនជីវភពធូរធជងមុន បនទ ប់ពីបនទទួលដីកនុងទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះរួចមក។ សហគមន៍មូល ្ឋ ន ក់បីដូចជកន់ែត្រក
ជងមុន ជពិេសស បនទ ប់ពី្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីដីេដើមបីយកមកេធ្វើជទី ំង
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សមបទនដីសងគមកិចច។ ជេម្ល ះដីធ្លី េនែតបន្តេកើតមនេឡើង េហើយមនករេលើកេឡើង
ថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច     និងសហគមន៍េផ ងេទៀត   មិន ចេ្របើ្របស់      
យន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះបនេឡើយ េហើយក៏ពំុទទួលបនយុត្តិធម៌េនះែដរ។ ករ
ទមទរដីរបស់ពួកេគមិន្រតូវបន ជញ ធរពក់ព័នធ ឬ្របព័នធយុត្តិធម៌េធ្វើករ យតៃម្លឲយ
បន្រតឹម្រតូវេនះែដរ។ 

 

ជសរបុមនមនុស ចំនួន ៣១ នក់ ្រតូវបនសមភ ស ែដលេធ្វើឲយទិននន័យេនះ ជ

សំណំុទិននន័យតូចមួយៃន ករអេងកតេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ។ ជញ ធរមូល ្ឋ ន

បនេលើកេឡើងថ សរបុមន្របជពលរដ្ឋ ៥០ ្រគួ រ និងមនុស ចំនួន ១៩០ នក់ បន

ទទួលដី កនុងទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ្រតូវបន

ផ្តួចេផ្តើមបេងកើតេឡើង េ យជនជតិភគតិចចមមន ក់មកពីេខត្តកំពង់ចម។ OHCHR បន

សមភ សជមួយបុគគលែដលផ្តួចេផ្តើមបេងកើតកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើង។ គត់ 

(្រស្តី) បនេលើកេឡើងថ បន ក់សំេណើ រេទ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុងេខត្តកំពង់ចម កលពី

ឆន ំ ២០០៨។ គត់បនេសនើសំុដីទំហំ ៣០០០ ហិក  ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ២០០ ្រគួ រ 

ែដលគត់អះ ងថជ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងគម នដី។ គត់បនេលើកេឡើងថ គត់្រតូវបង់

្របក់េទឲយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុងេខត្តកំពង់ចម និងមណ្ឌ លគិរ ី ឲយរត់ករសំេណើ េនះឲយ

គត់ ែដលចុងេ្រកយបនទទួលករសេ្រមចយល់្រពមកនុងឆន ំ ២០១២។ គត់បនេលើក

េឡើងថ បចចុបបននេនះ មន្របជពលរដ្ឋចំនួន ១០៧ ្រគួ រ កំពុងរស់េនេលើទី ំងេនះ 

បុ៉ែន្តបុគគលិក OHCHR មនមនទិលថេតើមន្រគួ រេ្រចើនបុ៉េណ្ណះរស់េនទីេនះជអចិៃ្រន្តយ៍

ែបបេនះែមនែដរឬេទ។83 

                                                            
83 េនៃថងទី២៦ ែខធនូ ឆន ំ២០១៦ ជញ ធរេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីបនេចញ លិខិតមួយេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង
សំណង់ េដើមបី េសនើសំុ ករែបងែចកកបលដីសមបទនដីសងគមកិចច េទឲយ៥២១្រគួ រ (៣២២្រគួ រ មកពីកំពង់ចម និង
តបូងឃមុំ េហើយ ១៩៩្រគួ រ មកពីមណ្ឌ លគីរ)ី ទូទំង ២៤០០ហិក  េនកនុងឃំុ បូ៊្រ  ្រសុកេព្រជ ។ ករេសនើសំុេនះ 
បនេធ្វើេឡើង បនទ ប់ពី្រកុមករងរថន ក់េខត្ត បនចុះដល់ទី ំង េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្ល ចំនួន្រគួ រជក់ែស្តងកំពុងរស់េន
កនុងទី ំងបន ស់ែវងស្រមប់សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ លិខិតេនះ បនកំណត់ថ អំឡុងេពល ឆន ំ២០១៣               
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 លទធផលៃនករអេងកតេនះ      បង្ហ ញថ ក់បីដូចជមនករែបងែចកេសមើគន នូវ     

ជតិពនធុរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនទីេនះ េ យអនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន បុ៉ែន្តេលើសែត

បន្តិចបុ៉េ ្ណ ះ ជសហគមន៍ជនជតិភគតិចចម (៥២%) េហើយេនសល់គឺជជនជតិែខមរ 

(៤៨%) (េគមិនគួរសនមត់ថតួេលខេនះជតួេលខតំ ងឲយសហគមន៍ទំងមូលេឡើយ។   

ខណៈេពលែដលតួេលខទក់ទងនឹងករទទួលបនេស មូល ្ឋ ន ឬករបង់្របក់ដល់

ជញ ធរមូល ្ឋ ន គួរជភស្តុ ង ចេជឿទុកចិត្តបនែដលបង្ហ ញពីលកខណៈែដល ច

មន ក្រមិតជីវភពរស់េន ឬនិនន ករឥរយិបថ ។ល។ សថិតិេនះបង្ហ ញថ សហគមន៍េនះ

មនច្រមុះជនជតិ េហើយមនជនជតិភគតិចចមជេ្រចើនរស់េន ជជងបង្ហ ញថ 

៥០% ៃនសហគមន៍ែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះទំងមូលជជនជតិ

ចម)។ មនអនកេឆ្លើយតបែត ៣៨% បុ៉េ ្ណ ះជបុរស។ អនកេឆ្លើយតប ៨៧% និយយថ 

បុរសគឺជេម្រគួ រ េហើយ ៨១% បនេរៀបករេហើយ ឬកំពុងរស់េនជមួយៃដគូ/មនុស

ែដលខ្លួនមនទំនក់ទំនងជមួយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ២ ភគបី (៦៨%) បននិយយថ ពួកេគបនទទួលកបលដីេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ រែតពួកេគជអនកគម នដី។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប មន ក់

អះ ងថ ្រតូវបនបត់បង់ទីលំេនេ យ រែតគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ

េនះេទ។ អនកេឆ្លើយតបចំនួន ៣ នក់ េលើកេឡើងថ ខ្លួនទទួលបនដី េ យ រែតពួកេគ

កំពុងេធ្វើករកនុងចំករសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ អនកេឆ្លើយតប ២៤ នក់ (៧៧%) េលើកេឡើងថ

ភព្រកី្រក គឺជមូលេហតុ ែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ អនកេឆ្លើយតបមន ក់បនេលើក

េឡើងថ ្រគួ ររបស់គត់ បនទទួលកបលដីេ យ របំេរ ើករេនកនុងកងកំ ំង              

ខណៈែដល្រគួ រេផ ងៗ បន េលើកេឡើង ថ ពួកេគ បនផ្ល ស់ទីលំេនេ យេ្រគះ  

មហន្ត យធមមជតិ។ 

                                                            

ជញ ធរេខត្ត បនយល់្រពមឲយ ៥២១្រគួ រ កប់ឆក រដីេនទី ំងេនះ ស្រមប់ករ ងសង់ផទះជបេ ្ត ះ សនន  
េហើយរង់ចំ ដំេណើ រករែបងែចកដីជផ្លូវករពី ជញ ធរមនសមតថកិចច។  
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មនចំណុច្រតួតគន ចបស់ ស់ េនកែន្លងែដលអនកេឆ្លើយតប ផ្តល់ចេម្លើយេ្រចើន

យ៉ងែដលបង្ហ ញពីេហតុផលែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ មូលេហតុមួយកនុងចំេ ម

មូលេហតុជេ្រចើន ចេ យ រែតម្រន្តីមូល ្ឋ នពនយល់ថ ្រគួ រ្រកី្រក គម នដី បន

ទទួល ទិភព កនុងដំេណើ រករែបងែចកដីេនះ។ ក្រមងសំណួរ្រតង់ែផនកេនះអនុញញ តឲយ     

ផ្តល់ចេម្លើយបនេ្រចើន។ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល្រតូវបនសមភ ស បនេលើកេឡើងថ ដីែដល

ផ្តល់ឲយគឺមិនសម្រសបស្រមប់្រគួ រ្រកី្រក និងគម នដីេឡើយ។ 

អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចឆន ំ ២០០៣ ែចងថ ដី ច្រតូវផ្តល់ េដើមបី “ជួយ

ស្រមួលដល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េ យផ្តល់ដីឡូត៌ដល់កមមករចំករធំៗ ស្រមប់សង់

លំេន ន ឬស្រមប់េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ”។ ជករេឆ្លើយតបរបស់្របជពលរដ្ឋ

រស់េនជំុវញិទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដលផ្តល់ដល់ OHCHR មុនេពលសមភ សេនះ 

មនករអះ ងថ ករែបងែចកដីកនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះគឺមនទំេនរេ យ

មិនសមម្រត េទរកអនកែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងមច ស់គេ្រមងសមបទនដី    

េសដ្ឋកិចច ឬអនកែដលេធ្វើករេនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ អនកេឆ្លើយតបចំនួន ៣ នក់ (១០%) 

េលើកេឡើងថ ករែបងែចកដី គឺជប់ពក់ព័នធជមួយនឹងករងរកនុងចំករសមបទនដី    

េសដ្ឋកិចច។ បុ៉ែន្ត េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដល្រគួ រេផ ងេទៀត បនទទួលដី កនុងទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះែដរ អនកេឆ្លើយតបេលើកពីភពគម នដី (៥២%) និងភព្រកី្រក 

(៧១%) ថជេហតុផលចមបង េ យមនអនកេឆ្លើយតបែត មន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថ 

ករែបងែចកដីេនះមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងករងរេនកនុងទី ំងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ 

េនះបង្ហ ញថ កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនេខត្តមណ្ឌ លគិរេីនះ អនកទទួលផលមន

ករសង ័យតិចតួចពីករែបងែចកដី មិន្រតឹម្រតូវ ែដលលំេអៀងេទរកអនកទទួលផលែដល

ផ្ល ស់មកតំបន់េនះ េដើមបីេធ្វើករងរេនេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ចំណុចេនះ ចមិនឆ្លុះ

បញច ំងពីគំនិតយល់េឃើញរបស់្រកុមែដលពំុបនទទួលផលេឡើយ។ 

អនកទទួលផលជង ៨០% ពំុមនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក ( មរយៈកមមវធីិ         

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក) េឡើយ។  មនអនកេឆ្លើយតបែត ៦ នក់ (១៩%) បុ៉េ ្ណ ះ េន
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បូ៊្រ េនះ ែដលមនប័ណ្ណេនះ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងតួេលខ ៧២% ស្រមប់្រគប់ទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកត។  អនកទទួលដីសមបទន សងគមកិចច

ទំងអស់ (េ្រកពីេយធិនរ ំ យ) ែដលបនែបងែចកដីឲយេ្រកយអនុ្រកឹតយឆន ំ២០១១ ស្តីពី      

អត្តសញញ ណកមម ្រគួ រ្រកី្រក គួរមនប័ណ្ណអត្តសញញ ណ្រគួ រ្រកី្រកពីដំបូង ប័ណ្ណេនះគឺ

ជមេធយបយសនូលស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់អត្តសញញ ណអនកសំុដី 

និងអនកទទួលបនដីែដលបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យសម្រសប។ េ យកង្វះប័ណ្ណ្រគួ រ

្រកី្រកទំងេនះ េធ្វើឲយមនករេសនើរេឡើងនូវមេធយបយេផ ងេទៀត ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់

េដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងកំណត់ពីអនកទទួលផលែដលមនលកខណៈសមបត្តិ

ទទួលបន។ 

មនអនកេឆ្លើយតបតិចជងពក់ក ្ត ល (៤៨%) អះ ងថបនចូលរមួកនុងករ

កំណត់ និងេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ខណៈ ែដលករចូលរមួ

កនុងដំេណើ រករេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេ យមនករចូលរមួេនថន ក់ឃំុ ្រតូវបន

កំណត់ថជសិទធិរបស់ អនកទទួលផល្រគប់របូ ដូចមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដី 

សងគមកិចចឆន ំ ២០០៣ បុ៉ែន្តករចូលរមួកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណដី មិន្រតូវបនកំណត់ជ

សិទធិែបបេនះេឡើយ។ ករចូលរមួែបបេនះ  គួរចត់ទុកថ ជករអនុវត្តល្អរបស់គណៈ           

កមម ធិករេ្របើ្របស់ និងែបងែចកដីថន ក់េខត្ត្រកុង និងគួរេលើកទឹកចិត្តឲយមន ្របសិនេបើ

មនករកំណត់អត្តសញញ ណ្រកុមអនកទទួលផល មុនេពលបេងកើតកមមវធីិសមបទន ដីសងគម

កិចច។ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងនំឲយដំេណើ រករកន់ែតមនលកខណៈបរយិប័នន ករែបង

ែចកដីនិងធនធនេផ ងេទៀតកន់ែតមនសមធម៌ េហើយករេរៀបចំែផនករសមបទនដី 

សងគមកិចចេទៀតេ តកន់ែតេធ្វើបនល្អ្របេសើរ េ យមនករពិចរ េលើត្រមូវករ និង

សិទធិរបស់្រគួ រែដលទទួលបនដី។ 
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ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ សថិតេនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ ំ ។84 

ជញ ធរមូល ្ឋ នអះ ងថបនេធ្វើករ យតៃម្លេលើេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដល

បនរកេឃើញថមនសហគមន៍ពនងកំពុងរស់េនេលើទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវ

បនេសនើេឡើងេនះ។ ដីកប់សពដូន  និងដីៃ្រព ក៏្រតូវបនរកេឃើញេនេលើទី ំងេនះផង   

ែដរ។ កនុងដំេណើ រករកំណត់ទី ំងដី និងេធ្វើែផនករេនះ ពំុមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនទីេនះេឡើយ។  មនករេលើកេឡើងថ មនករេរៀបចំ

កិចចពិេ្រគះេយបល់ េ្រកយេពលែដលសមបទនដី សងគមកិចចេនះ្រតូវបនចុះបញជ ីរចួ និង

េ្រកយេពលែដលអនកទទួលផលចប់េផ្តើមផ្ល ស់មករស់េនេលើដីេនះ។ សហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិច ក់បីដូចជ្រតូវបនផត់េចញពីកិចចពិេ្រគះេយបល់ និងពំុបនចូលរមួកនុង

ដំ ក់កលេរៀបចំ ែផនករពីដំបូងេឡើយ។ 

ជញ ធរមូល ្ឋ នពំុបនដឹងពីពកយថ ករយល់្រពមេ យេសរ ីនិងេ យបន្របប់

ឲយដឹងជមុន េឡើយ េហើយពួកេគមនចំេណះដឹងេនមនក្រមិតអំពីរេបៀបបងកលកខណៈឲយ

មនករចូលរមួ ឬរេបៀបេធ្វើករងរជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋជនជតិេដើមភគតិច។ ម្រន្តី  

មូល ្ឋ ន ចមិនធ្ល ប់ទទួលបនព័ត៌មន ឬករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីបញ្ហ ទំងេនះ។ ចំណុច

ែដលែស្តងេចញចបស់េនះគឺថ ដំេណើ រករេរៀបចំែផនករដំបូងៗមិន្រតូវបនេធ្វើេឡើង

្របកបេ យ្របសិទធភព្រគប់្រគន់ និងពំុមនបរយិប័នន ឬតម្ល ភពេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតប

ែដលជ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ដីេនះ គឺជដីែដលកន់កប់េ យ              

                                                            
84 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរ ឆន ំ ២០០៨ កំណត់ពីលកខខណ្ឌ ស្រមប់បេងកើត ឬែកស្រមួលតំបន់ករពរនន និងបនែចងថ 
្រតូវអនុវត្ត មរយៈករេចញអនុ្រកឹតយស្តីពីករេធ្វើអនុបេយគដី។ េបើ មអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិ
មនុស េនកមពុជ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចជេ្រចើន្រតូវបនផ្តល់ សថិតកនុងតំបន់ករពរ។ រ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់សមបទនដីដល់
្រកុមហុ៊នយ៉ងេ ច ស់ចំនួន ១០៩ កនុងតំបន់ករពរចំនួន ១៦ េលើ ២៣ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ 
(១៩៩៣) ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ េ យអនុ្រកឹតយភគេ្រចើន្រតូវបនេចញ ស្រមប់េគលបំណងអភិវឌ កសិ-ឧស ហ
កមម និងេទសចរណ៍ធមមជតិ។ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនបញជ ក់ថ សមបទនដីមួយចំនួន្រតូវបនផ្តល់កនុងតំបន់ករពរ ែដល
សថិតេ្រកមករចត់ែចង និង្រគប់្រគងរបស់្រកសួងេនះ បុ៉ែន្តមនែតេនកនុងតំបន់្រទនប់ៃនតំបន់ករពរ (ឬតំបន់េ្របើ្របស់
្របកបេ យចីរភព) បុ៉េ ្ណ ះ េដើមបីបងក រមិនឲយមនករបំផ្លិចបំផ្ល ញៃ្រព និងធនធនធមមជតិបែនថមេទៀត កនុងតំបន់សនូល 
ក៏ដូចជតំបន់អភិរក ។ សូមេមើលករវភិគែផ្អកេលើសិទធិមនុស អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេគលេ ដៃទ
េទៀតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/21/63/Add.1. 2012។ 
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្របជពលរដ្ឋ ២៥ ្រគួ រ េសមើនឹង ១២៥ នក់ មុនេពលែដលទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ OHCHR បនរកេឃើញជនជតិេដើមភគតិច ២ សហគមន៍ េន

កនុងភូមិពូលុ និងភូមិវរ័េយម រមួនឹង សហគមន៍ចំនួន ៦ េទៀត កនុងឃំុបូ៊្រ  ែដលទទួលរង

ផលប៉ះពល់េ យ រកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ដូេចនះចំនួនពិត្របកដ ក់បីដូច

ជខពស់ជងេនះឆង យ។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នបនដឹងថ មន្រគួ រជនជតិេដើមភគតិចរស់េន

កនុងតំបន់េនះ េហើយម្រន្តីមូល ្ឋ នខ្លួនឯងក៏មិន្រតូវបនឲយចូលរមួកនុងដំេណើ រករេរៀបចំ

ែផនករ ឬពំុមនលទធភព មឆនទៈេដើមបី ងំមិនឲយមនករបេងកើតទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេលើដីជនជតិេដើមភគតិច។  

្រគួ រជនជតិេដើមភគតិច ក់បី ដូចជមិន្រតូវបនេគពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 

មិនបនយល់្រពមឲយមនករបេងកើតទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេលើដីែដលពួកេគកន់កប់ 

េ្របើ្របស់ និង ្រស័យផល េហើយជេម្ល ះដីធ្លីទំងេនះមិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡើយ។ 

ម្រន្តីមូល ្ឋ នមន ក់បនេរៀប ប់ថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនះ បនទទួលករគប

សងកត់។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នដែដលេនះពំុបនដឹង ថេតើ អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចចមក

ពីទី ខ្លះេនះេទ និង ដឹងតិចតួចអំពីថេតើ េគផ ព្វផ យព័ត៌មន េ យរេបៀប  

េ្រជើសេរ ើសអនកសំុដីេ យរេបៀប  ឬ្រតូវែបងែចកដីេ យរេបៀប ។ ពួកេគ ក់បីដូច

ជ្រតូវបន ផត់េចញពីដំេណើ រករេនះ។ ពួកេគបនេលើកេឡើងថ អនកទទួលផល្រតូវបន

េ្រជើសេរ ើសេចញពីេខត្តកំពង់ចម េហើយកនុងនមជ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ពួកេគពំុបនបំេពញ 

តួនទីអ្វីទំងអស់។ ពួកេគបនសួរមកវញិថេតើមនករេ្របើ្របស់្របព័នធចប់េឆន ត េដើមបី

េ្រជើសេរ ើសអនកទទួលផលែដរឬេទ។ 

ករ ក់ពកយសំុ សមបទនដីសងគមកិចចេ យបុគគលនន គួរេផ្តើមេធ្វើេឡើង ជមួយ

្រកុម្របឹក ឃំុ ែដលទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះ ំងេន េហើយ្រតូវេរៀបចំេឡើង ្រសប

មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។ មនលកខខណ្ឌ ត្រមូវជេ្រចើន កនុងេនះ ប់

បញចូ លទំងករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ នផងែដរ។85 បុ៉ែន្ត ជញ ធរមូ ្ឋ ន 
                                                            
85អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ម្រ  ៩ 
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 អះ ងថ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះបនទទួលករសេ្រមចយល់្រពមពីថន ក់ជតិ 

េ យពំុមនពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងពំុមនករ យតៃម្លេលើ    

េហតុប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ នេឡើយ។ 

មនអនកេឆ្លើយតបែតពក់ក ្ត ល (៥២%) បុ៉េ ្ណ ះ អះ ងថ ជញ ធរមូល ្ឋ ន

បនពនយល់ពីមូលេហតុ ែដលពួកេគបនទទួលដី េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតបជងមួយភគបី (៣៩%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគពំុបនដឹងពី្របព័នធចប់េឆន ត 

ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបីែបងែចកកបលដីេឡើយ េហើយអនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន 

(៥៨%) បនេឆ្លើយថ ពួកេគមិនបនចូលរមួកនុងករេ្រជើសេរ ើសកបលដី មរយៈករចប់

េឆន ត ឬមេធយបយេផ ងេទៀតេឡើយ។ េនះ ចេ យ រែតពួកេគ្រតូវបនផត់េចញពី

ដំេណើ រករេនះ ឬេ យ រែតកង្វះករផ្តល់ព័ត៌មនពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។          

េស រយូ៉ីទំងពីរេនះបង្ហ ញបញ្ហ ែដលេកើតមនកនុងដំេណើ រករែបងែចកដីេនះ។ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ៥៨% បុ៉េ ្ណ ះ េជឿថ ្របព័នធែបងែចកដីមនភពយុត្តិធម៌។ 

កនុងចំេ មអនកែដល្រតូវបនសមភ ស ៦៥% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបង់ៃថ្លេស /បង់ 

្របក់ដល់ដំេណើ រករ ក់ពកយសំុដីេនះ។ េនះបង្ហ ញថ ជញ ធរ្របែហលជបនទរលុយ

ពី្រគួ រ្រកី្រក ឬ្រគួ រគម នដី ជថនូរនឹងករ ក់ពកយសំុដី ករែបងែចកដី ឬេដើមបី ច

ទទួលបនកបលដី មួយ កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ចំនួន្របក់ជមធយម

ែដល្រតូវបនបង់កនុងតំបន់បូ៊្រ េនះ គឺ ៥.៦៦០.០០០ េរៀល េសមើនឹង្របមណជ ១៣៨០ 

ដុ ្ល រ។ 

អនកេឆ្លើយតបែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបង់្របក់ ស្រមប់ដំេណើ រករ ក់

ពកយសំុដី មនភគរយខពស់ជងអនកែដលេលើកេឡើងថករែបងែចកដីេធ្វើេឡើងេ យ

យុត្តិធម៌ េពលគឺមិនែមនអនកបនបង់លុយទំងអស់សុទធែតគិតថ ដំេណើ រករេនះេធ្វើេឡើង

េ យអយុត្តិធម៌េនះេទ។ េនះមនន័យថ អនកែដលបនទរលុយពី្របជពលរដ្ឋ ្របែហល

ជបនពនយល់ដល់អនកទទួលផលថ ករបង់លុយេនះគឺជែផនកផ្លូវករមួយៃនដំេណើ រករ
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ក់ពកយសំុដី។ ្របជពលរដ្ឋក៏បនអះ ងផងែដរថ មន្រគួ រមួយចំនួនមនកបលដី

េ្រចើនកែន្លង។ 

អនកេឆ្លើយតប ៩៧% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុបនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយអ្វីែដល

ែចងពីសិទធិ ឬកតព្វកិចច ទក់ទងេទនឹងករែបងែចក ឬករេ្របើ្របស់ដីេនះេទ េបើេទះបីជ

អនកទទួលដីទំងអស់បនទទួលឯក រ ែដលបង្ហ ញពីករែបងែចកដីក៏េ យ។ េនះមិន

ែមនជប័ណ្ណកមមសិទធិដីផ្លូវករេនះេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប្របែហលជពក់ក ្ត ល ពំុបនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច

េឡើយ។ ្រកុម្របឹក ឃំុ គួរែតផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន 

េ យេរៀបចំែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវដូចែដលមន

កំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។ អនកទទួលផលសមបទនដីសងគមកិចច “្រតូវ

ែតបនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មនឆនទៈ និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគម

កិចច ្រសប មែផនករសមបទនដីសងគមកិចច ែដលបនយល់្រពម។”86 មនអនកេឆ្លើយតបែត 

២៦% បុ៉េ ្ណ ះ ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួកនុងករែកលំអយ៉ងសកមមនូវលកខខណ្ឌ េលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះចង្អុលបង្ហ ញពី ក្រមិតទបៃនករជ្រមុញឲយសហគមន៍

ចូលរមួពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ទំងេនក្រមិតៃនកិចចពិេ្រគះេយបល់ផង និងកនុងករ

េរៀបចំែផនករបន្តអភិវឌ ទី ំងេនះផង។  

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់េទ ជញ ធរពី

ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់ព័នធនឹងកង្វះ

ទឹក ្អ ត (៩៤%) បនទ ប់មកគឺករមិនមនមណ្ឌ លសុខភព (៤២%) កង្វះអគគិសនី (៤២%) 

េរៀនេនឆង យេពក (២៣%) ផ្លូវ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធមិនទន់ល្អ (២៣%) និងកង្វះ   

អនម័យ (១៦%)។ អនកេឆ្លើយតប ៨០% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នពំុបនេឆ្លើយតប

ចំេពះករត្អូញែត្អររបស់ពួកេគេឡើយ។ ចំណុចទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េបើេទះបីជ

                                                            
86 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 



164 
 

មនអនកេឆ្លើយតប ៨៧,១% េលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពិនិតយ ម ន ថ នភព

កនុងទី ំងេនះយ៉ងសកមមយ៉ង ក៏េ យ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី

ថ នភពទំងេនះ បនទ ប់ពី ទទួលបនករត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួ        

ពិនិតយ ម ន និងចុះផ ព្វផ យព័ត៌មនរចួមក។ ជញ ធរ ចខ្វះឆនទៈ សមតថភព ឬ

ធនធន េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ កង្វះករេឆ្លើយតបចំេពះករត្អូញែត្អររបស់   

្របជពលរដ្ឋ មនន័យថ ជញ ធរ ចខ្វះ្រគប់ចំណុចខងេលើ។ អនកេឆ្លើយតបយ៉ងេ្រចើន

េលើសលុបេលើកេឡើងថ កិចច្របជំុ មភូមិ គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើកេឡើងពីទុកខ

លំបកនន។ ជញ ធរមូល ្ឋ នមិនបនេ្របើ្របស់ករសួរសុខទុកខ មផទះ ករសមភ ស ឬ

ករអេងកតេនះេទ។ 

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនេលើសលុប (៩៧%) រស់េនកនុងផទះេឈើ ដំបូលស័ងកសី។  

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ្របជពលរដ្ឋសរបុ ២៥៣ ្រគួ រ បនទទួលកបលដី 

កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ជញ ធរពំុមនព័ត៌មនអំពីចំនួនមនុស សរបុ កំពុង

រស់េនទី ំងេនះេឡើយ។ 

កិចច្របជំុភូមិ ក់បីដូចជ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេទៀងទត់។ អនកេឆ្លើយតប ៤៤% បន

ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុេនះេរៀង ល់ មួយែខ េទបីែខម្តង និង ២៦% េទៀតចូលរមួេរៀង ល់ ៦ 

ែខម្តង។ កនុងកិចច្របជំុភូមិ ជញ ធរបន កសួរពី ថ នភពៃនកររស់េនេទកន់អនកេឆ្លើយ

តប ៣០% បនទ ប់មកអំពីកររកីចេ្រមើនខងកសិកមម (២៦%) និងករអប់រ ំ (១១%)។ ពួកេគ

ក់បីដូចជមិនបន កសួរពីចំណូល ឬសន្តិសុខេសប ង ែដលមន រៈសំខន់ 

ស្រមប់ធននូវក្រមិតជីវភពសមរមយេនះេទ។      េនះបង្ហ ញថ ជញ ធរមូល ្ឋ នពំុបន    

ពិនិតយ ម ន ឬ យករណ៍ពីបញ្ហ សំខន់ៗេឡើយ។ 

សហគមន៍បនផ្តួចផ្តួចគំនិតែកលំអលកខខណ្ឌ ៃនកររស់េន កនុងទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករែកលំអ

េរៀនកនុងមូល ្ឋ នេនះ (េបើ មករេលើកេឡើងរបស់អនកេឆ្លើយតប ៧០%) ករក ង 

ឬែថទំអណ្តូ ងទឹក (៦៣%) ករែថទំវត្តកនុងមូល ្ឋ នេនះ (៥៩%) ករែកលំអ េស ែថទំ
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សុខភព (៣៣%) ករក ងផ្លូវ (១៩%) និងករែកលំអ្របព័នធធ ្រស្ត េនតំបន់ជនបទ 

(១៩%)។ ក់បីដូចជមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជេ្រចើន េដើមបីេធ្វើឲយកែន្លងផ្តល់េស  និង

េស ននកនុងមូល ្ឋ នេនះកន់ែតមនលកខណៈល្អ្របេសើរ េបើេទះបីជពំុមនករបង្ហ ញ

ចបស់ថេតើ ជញ ធរមូល ្ឋ នផ្តល់ជំនួយអ្វី េនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះក៏េ យ។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 

អនកេឆ្លើយតបចំនួន ២៨ នក់ (៩០%) បនទទួលដីលំេន នផង និងដីកសិកមមផង

េ យែឡកពីគន ។ ្របជពលរដ្ឋ ៣ ្រគួ រេទៀត ែដល្រតូវបនសមភ សផងែដរេនះ បន

ទទួលែតដីលំេន ន បុ៉េ ្ណ ះ។ េបើេទះបីជេនះជតួេលខមួយទបជងតួេលខមធយមៃន

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច ែដល្រតូវបនអេងកតេផ ងេទៀតក៏េ យ េនែតជករ្រពួយ

បរមភ ្របសិនេបើ្រគួ រទំងេនះមិន ច្រទ្រទង់ជីវភពខ្លួនឯងបន។ ្រគួ រទំងេនះ ច

មនមេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភពខ្លួនឯង។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ កបលដី

ចផ្តល់ស្រមប់សង់លំេន ន ដល់្រគួ រ្រកី្រកគម នផទះសែមបង ឬដល់្រគួ រ្រកី្រក 
ស្រមប់េធ្វើកសិកមម។ កនុងករណីែដលពំុមនប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក ជករសំខន់ ស់ ែដល

ជញ ធរមូល ្ឋ ន ច ស់ែវងក្រមិតៃនភព្រកី្រក និងត្រមូវកររបស់្រគួ រទទួលដីឲយ

បន្រតឹម្រតូវ។ 

្របជពលរដ្ឋ ២៦ ្រគួ រ (៨៤%) បនេលើកេឡើងថ ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមែដល    

ពួកេគទទួលបន  មិន្រតូវបន “កប់ឆក រសំ ត” ឬសម្រសប ស្រមប់េធ្វើកសិកមម េនេពល

ែដលពួកេគបនទទួលពីដំបូងេឡើយ។ ្រគួ រទំងេនះភគេ្រចើនេនមិនទន់បនកប់ឆក រ

សំ តដីរបស់ពួកេគេនេឡើយ ែដលបង្ហ ញថ ដីេនះមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស្រមប់ ំដុះ 

ែដលជេគលបំណងដំបូងៃនកមមវធីិេនះេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតប ៥ នក់ បនេលើកេឡើងថ 

ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់ ជញ ធរមូល ្ឋ នអំពីកង្វះ រ បុ៉ែន្តអនកទទួលផលភគេ្រចើន

េលើសលុបេនែតមិន ច ំដុះដំ ំបន េ យអនកេឆ្លើយតប ៦៨% អះ ងថ ពួកេគពំុ

មនលទធភពចំ យេលើករកប់ឆក រសំ តដីកសិកមមរបស់ពួកេគបនេឡើយ។ ពំុមន

អនកេឆ្លើយតប េលើកេឡើងថ ដីេនះគម នជីជតិរហូតដល់មិន ចេ្របើ្របស់បន ជអ្វី
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ែដលអនកេឆ្លើយតបេនទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀតែតងេលើកេឡើងេនះេទ។ 

ចំបច់្រតូវមនករផ្តល់ជំនួយ េដើមបី្របជពលរដ្ឋទំងេនះ ចចប់េផ្តើម ឬបន្តអភិវឌ

ករងរកសិកមមរបស់ពួកេគ។ ពំុមន្រគួ រ េលើកេឡើងថ បនទទួលជំនួយពី ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬតួអងគខងេ្រកេផ ងេទៀត ស្រមប់ករកប់ឆក រ

សំ តដីរបស់ខ្លួនេឡើយ។ អនកែដលបនទទួលជំនួយកន្លងមក ្រតូវបនជួយេ យ

សមជិកសហគមន៍ដូចគន ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៧៤%) មនបំណង ំ

ដំឡូងមី េនេពលែដលដីេនះ្រតូវបនសំ តរចួ េហើយ ២៣% េ្រគង ំ ្វ យ។ កនុងេពល

ចុះដល់ទី ំងេនះ បុគគលិក OHCHR បនសេងកតេឃើញថ មនចំករេ្រមចជេ្រចើនកំពុង

អភិវឌ ។ 

្របជពលរដ្ឋ ៣០ ្រគួ រ (៩៧%) បនេលើកេឡើងថ ពួកេគេនមិនទន់បនទទួល

ប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនេឡើយ។ រយៈេពលមធយមៃនកររស់េនេលើទី ំងដីសមបទនសងគមកិចច

េនះគឺ ៤៧ ែខ គិត្រតឹមេពលសមភ សេនះ។ េយង មអនុ្រកឹតយេនះ អនកទទួលដី្រតូវែត

េគរពេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យ្រតូវរស់េនឲយបន 

៥ ឆន ំ េទើបមនសិទធិទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ អនក

េឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើសលុប (៩៣%) ពំុបនដឹងថេតើពួកេគ្រតូវទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ

ដីេនេពល េនះេទ េហើយពំុមន្របជពលរដ្ឋ បនទទួលឯក រ ែដលផ្តល់ឲយ          

ពួកេគនូវសិទធិកន់កប់កនុងរយៈេពលអន្តរកលេនះែដរ។ េនះ ចេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋងយ

រងេ្រគះេ យ រករបេណ្ត ញេចញ ឬករដេណ្តើ មយកដីធ្លី។ ជករេ្រប បេធៀបកនុង

ចំេ មអនកេឆ្លើយតបេន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ មន ៥៦% បនទទួល

ប័ណ្ណកមមសិទធិដី េបើេទះបីជចំនួនែខជមធយម ែដលពួកេគរស់េនេលើទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចមនរយៈេពលែវងរហូតដល់ ៨២ ែខក៏េ យ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រទំងអស់

គួរទទួលបនព័ត៌មនពីេពលែដលពួកេគនឹងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី េហើយពួកេគទំង

អស់គួរទទួលបនឯក រ ែដលបង្ហ ញពីសិទធិេភគៈ និងផ្តល់សិទធិកន់កប់ដល់ពួកេគ 

រហូតដល់រយៈេពល ៥ ឆន ំ្រតូវបនបញច ប់ េហើយមនករែបងែចកប័ណ្ណកមមសិទធិដល់        
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ពួកេគ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ ពួកេគក៏មិនបនដឹងថេតើេនេពល ែដល

្រគួ រទំងេនះ ចទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនះែដរ។ 

ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១៧៥២ ែម៉្រតកេរ ៉ (្របមណជ ០,១៧៥       

ហិក ) ជទំហំធំជងកបលដីមធយម េន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចែដល្រតូវបន

អេងកតេនះ។ មនអនកេឆ្លើយតបែតមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថខ្លួនបនទទួលកបលដីតូច

ជងអនកជិតខងរបស់ខ្លួន េ យអនកេឆ្លើយតបេផ ងេទៀតទំងអស់សុទធែតនិយយថកបល

ដីមនទំហំេសមើគន ។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ៥១ ែម៉្រតកេរ។៉ ពំុមនផទះ ្រតូវបន ងសង់េឡើង មុនេពល

ែដល្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់មកទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចេនះេឡើយ េហើយក៏ពំុមនករ  

ផ្តល់ផទះឲយេនះែដរ។ ផទះទំងអស់្រតូវបន ងសង់េ យ្រគួ រផទ ល់ និងេ យអនក     

ជិតខង។ ្រគួ រ ច ងសង់ផទះបន ជមធយម ១៧ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីេន ទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៥៨%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមី

របស់ពួកេគល្អឆង យជង ផទះមុនៗរបស់ពួកេគ។ មន្របជពលរដ្ឋ ៣ ្រគួ រ បនេលើក

េឡើងថ ផទះថមីរបស់ពួកេគអន់ជង  ឬអន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ។ 

អនកេឆ្លើយតប ២៦% េលើកេឡើងថ ពួកេគ ពំុមន រមមណ៍ថ ខ្លួនមនសុវតថិភពកនុង

ផទះបចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែតករខូចខតបងកេឡើងេ យ រអំេពើរេចរកមម 

(៣៨%) និងេ យខយល់ /េភ្ល ង (៦៣%)។ េគមិនបនដឹងចបស់ថេតើមន្របជពលរដ្ឋ

បុ៉នម ន្រគួ រ ែដលបនទទួលរងេ្រគះេ យ រអំេពើេចរកមម ឬករខូចខតបងកេឡើង

េ យ រ កសធតុេនះេទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ ៤,៣៦ ហិក ។ កនុងចំេ មអនក

េឆ្លើយតបចំនួន ៣១ នក់ មន៣០ នក់ េលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគកំពុង ំដំ ំេលើដី

េនជំុវញិផទះរបស់ពួកេគ េហើយចំណូលមធយម្របចំឆន ំែដលបនពីករេធ្វើកសិកមមេនះគឺ 

៩៦៦ ដុ ្ល រ។ តួេលខេនះគឺខពស់ឆង យជងតួេលខមធយម ស្រមប់ទី ំងសមបទន ដីសងគម

កិចចេផ ងេទៀត។ 
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មនអនកេឆ្លើយតបែតមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលអះ ងថ ខ្លួនរកចំណូលបនតិចជងមុន

េពលផ្ល ស់មកទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ៤៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគទទួលបន

ចំណូលេ្រចើនជងមុនបន្តិច  និង ៤០% េលើកេឡើងថ ទទួលបនចំណូលេ្រចើនជងមុន         
េ្រចើន។ អនកែដលមិន ចរកចំណូលពីដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម បនេលើកេឡើងថខ្លួនមិនទន់

បន ំដំ ំេនេឡើយ ែដលបង្ហ ញថ ចុងេ្រកយ ពួកេគេនែត ចរកចំណូលបនដូច

េគដូចឯងែដរ។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប េលើកេឡើងថដីគម នជីជតិ ឬពួកេគខ្វះជំនញ

ែដលចំបច់េនះេទ។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតប ៣១ នក់ មន ៣ នក់ (១០%) េលើកេឡើងថ បចចុបបននេនះ 

ពួកេគ កំពុងជប់ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី ទក់ទិននឹងដីផទះសែមបងពួកេគ។ ជេម្ល ះពីរករណី

គឺជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋែដលធ្ល ប់រស់េនទីេនះកន្លងមក។ ពំុមនជេម្ល ះ េកើតមន

ជមួយ្រកុមហុ៊នឯកជន ឬ ថ ប័នរដ្ឋេនះេទ។ អនកេឆ្លើយតបចំនួន ៧ នក់ (២៣%) ទទួលរង

ករទ្រនទ នេលើដីរបស់ខ្លួន និង ៣ នក់ ធ្ល ប់ទទួលរងករគំ មកំែហង។  

សហគមន៍ពូនង ែដលជជនជតិេដើមភគតិច អះ ងថ ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញ

េ យបងខំពី ដីែដលជទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យមិនបនទទួលសំណង     

េឡើយ។ ម្រន្តីមូល ្ឋ នេលើកេឡើងថបនដឹងពីវត្តមនសហគមន៍េនះែដរ បុ៉ែន្តពំុមន      

លទធភពបញឈប់ ឬពនយឺតដំេណើ រករសមបទនដីសងគមកិចច ឬេ ះ្រ យជេម្ល ះេនះបន។ 

កនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹងអនកសមភ ស មនករ       

េលើកេឡើងថ េនេពលមនករ ស់ែវងដីេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ្រគួ រ     

ជនជតិេដើមភគតិច និង្រគួ រេផ ងេទៀត បនេលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភែដលថដី

របស់ពួកេគកំពុងទទួលរងករទ្រនទ ន។ ្រគួ រមួយចំនួនបនទទួលសំណងជកបលដី 

េនខងេ្រកតំបន់សមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយ្រគួ រេផ ងេទៀតពំុបនទទួលអ្វីទំង 

អស់។ មនករេលើក េឡើងថ ជញ ធរបនដឹងពីវត្តមនរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគ

តិច និងពីករទមទរចង់បនដីរបស់ពួកេគ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច បុ៉ែន្ត ជញ ធរ
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េនែតបន្តអនុវត្តកមមវធីិេនះ េ យមិនបនទទួលករយល់្រពម ឬបំេពញេទ មករ

ទមទរចង់បនដីរបស់ពួកេគេឡើយ (េ យបនបងខំ្រគួ រជនជតិេដើមភគតិចទំងេនះ

ឲយេចញពីដី  ែដលពួកេគបនេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី និងមន រៈសំខន់ែផនកវបបធម៌)។ 

អនកចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ បនេលើកេឡើងថ ្រគួ រែដលមន្រទពយសមបត្តិ

េ្រចើន (ដូចជ “មន នឡិចសីុសជិះ” ជេដើម) បនទទួលកបលដី កនុងទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះ។ 

បែនថមពីេលើ្រគួ រែដលបនទទួលដី ែដលធ្ល ប់េ្របើ្របស់េ យសហគមន៍         

ជនជតិេដើមភគតិចកន្លងមក មនករេលើកេឡើងផងែដរថ មន្រកុមហុ៊នឯកជនមួយបន

ទទួលដីស្រមប់អភិវឌ ន៍ កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ម្រន្តីេនថន ក់្រសុក និង

េខត្ត ជអនកផ្តួចេផ្តើម និង្រគប់្រគងដំេណើ រករសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យពំុមនករ

ចូលរមួពីម្រន្តីថន ក់ឃំុ។ 

ករទទួលបនទឹក និងអនម័យ៖ 

អនកេឆ្លើយតបចំនួន ២៦ នក់ (៨៤%) ពំុមនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់

បរេិភគេឡើយ។ ពួកេគភគេ្រចើន (៥២%) េទរកទឹកពីអូរ ឬសទឹង េហើយ ៣២% ពីអណ្តូ ង 

ែដលជអណ្តូ ង ធរណៈ ឬអណ្តូ ងែដលសថិតេនេលើដីរបស់ពួកេគ។ អនកេឆ្លើយតប ៨១% 

េលើកេឡើងថ ពួកេគ ំទឹកបរេិភគ េហើយអនកេឆ្លើយតបេផ ងេទៀតពំុបនេធចើ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក

របស់ពួកេគេ ះែតម្តង។ អនកេឆ្លើយតប ២៩% បនេលើកេឡើងថទឹកបរេិភគរបស់ពួកេគ

មនពណ៌ រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប សំ តទឹក េ យេ្របើ រ

ធតុក្លរេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ៥២% បន ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹក ្អ តរបស់

ខ្លួនថ អន់ឆង យជងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនេលើកមុន េហើយ ១៦% េទៀត ក់ពិនទុថអន់

ខ្ល ំង ស់។ មនអនកេឆ្លើយតបសមភ សែត ១៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន ក់ពិនទុឲយករទទួល

បនទឹក ្អ តរបស់ពួកេគថល្អ្របេសើរជងមុន ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកេនទីេនះមក។ តួេលខ

េនះគឺខពស់ឆង យជងេន មទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត ែដលបង្ហ ញថ បញ្ហ
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ពក់ព័នធនឹងករទទួលបនទឹកេនះគឺមនភព្រសួច្រ វខ្ល ំង េនតំបន់បូ៊្រ  េហើយពំុមន

ករែបងែចកធនធន្រគប់្រគន់ស្រមប់ផ្តល់ទឹក ្អ តេឡើយ។ 

្រគួ រទំងេនះ ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកស្អុយៃន្របេភទ មួយេឡើយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៨៧% ពំុមនបរកិខ រអនម័យ (បងគន់) េឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀត       

បេនទ របង់កនុងៃ្រព ឬជីករេ ្ត ។ អនកេឆ្លើយតប ៨១% បន ក់ពិនទុឲយ ថ នភពអនម័យ

របស់ខ្លួនថអន់ជងកែន្លងរស់េនមុនរបស់ពួកេគ។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពល ៤៧ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ ល

សុខភពែដលេនជិតបំផុត និង ១០៣ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មនទីរេពទយែដលេនជិត

បំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ២៩% េលើកេឡើងថ 

ពួកេគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹង ថ នភពៃនកររស់េនមុន។ 

ជំងឺ្រគុនចញ់ គឺជមូលេហតុែដលនំឲយមនុស ឈឺញឹកញប់ជងេគកនុងភូមិេនះ (េបើ ម

ករេលើកេឡើងរបស់អនកេឆ្លើយតប ៧១%) បនទ ប់មកគឺ “្រគុនេក្ត ” (៥៥%) ឈឺ្រកពះ (២៩%) 

និង្រគុនេពះេវៀន (២៩%)។ អនកេឆ្លើយតប ៦៧% េលើកេឡើងថ ករទទួលបនេស             

សុខភិបលគឺអន់ជងមុន េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងកែន្លងែដលពួកេគរស់េនមុន។  

ករអប់រ៖ំ 

េនតំបន់េនះ ពំុមន មធយមសិក េនះេទ។ កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ មមូ៉តូឌុប

ជមធយម ៥០ នទី េដើមបីេទដល់ មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតប 

៩០% េលើកេឡើងថ ពំុមន បឋមសិក  េលើទី ំង សមបទនដីសងគមកិចចេនះេនះ

េទ។ ជមធយម កុមរចំ យេពល ៣០ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទ បឋមសិក ែដល

េនជិតជងេគ។ អនកេឆ្លើយតប ៣ នក់ (១០%) បនេលើកេឡើងថ យ៉ងេ ច ស់ មន

កូន ដល់វយ័ចូលេរៀនមួយចំនួន ( យុចេន្ល ះពី ៦ឆន ំ ដល់ ១៧ឆន ំ) របស់ពួកេគ ពំុបនេទ

េរៀនេឡើយ េ យពីរនក់េលើកេឡើងថ េ យ រែត េរៀនេនឆង យេពក។ អនកេឆ្លើយ
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តប ១១ នក់ (៣៦%) បននិយយថ បចចុបបននេនះ កូនៗពួកេគតិចជងមុនបនេទេរៀន 

ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះមក។ េនះបង្ហ ញថ កនុងចំេ ម

្រគួ រែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មន្រគួ រជេ្រចើនបនបញជូ ន

កូនខ្លះេទេរៀន បុ៉ែន្តមិនបនទំងអស់េនះេទ។ េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករ

អប់រ ំេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនអនកេឆ្លើយតប ៦៧% បនេលើកេឡើងថ ករ

ទទួលបនករអប់រធំ្ល ក់ចុះជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មករស់េនទីេនះ។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖   

អនកេឆ្លើយតប ៨៤% េលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវ

ថនល់) និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត) មនករថមថយ និងអន់ជងកែន្លង 

ែដលពួកេគរស់េនមុន។ ពំុមន្របជពលរដ្ឋ ចភជ ប់អគគិសនី េទនឹងប ្ត ញរបស់

រដ្ឋបនេឡើយ។ 

សន្តិសុខេសប ង៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៧១% និយយថ ថមីៗកន្លងេទេនះ ពួកេគមនករ្រពួយបរមភជ្របចំ

ថ ពួកេគ  នឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ ររបស់ខ្លួនបន។   ៧៤%     ពំុមន    

លទធភពបរេិភគអងករ ឬ ច់ែដលមនគុណភពល្អ កនុងរយៈេពល ៤ សប្ត ហ៍ចុងេ្រកយ

េនះេឡើយ។ ៥៨% បនេលើកេឡើថ ពួកេគបរេិភគតិចជងសព្វដងកល ពីេពលថមីៗេនះ 

េ យ រែតខ្វះលុយ និងខ្វះលទធភព ំដំ ំ ស្រមប់េ្របើជ រ េហើយ ១៩% េលើក

េឡើងថ ពួកេគ្រតូវអត់ រ េ យ រែតមូលេហតុ្រសេដៀងគន េនះ។ អនកេឆ្លើយតបចំនួន 

២ នក់ និយយថពួកេគធ្ល ប់ ច់បយេពញមួយៃថង កលពីសប្ត ហ៍ថមីៗេនះ។ ជរមួ អនក

េឆ្លើយតប ៥៨% ចត់ទុកករមន របរេិភគ្រតូវបនចត់ទុកថអន់ថយជង ថ នភព 

មុនេពលផ្ល ស់មកេនទីេនះ។ 

ករងរ៖ 
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្រគួ រែដល្រតូវបន កសួរទំងអស់ មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច ស់

មន ក់មនករងរេធ្វើ។ ្រគួ រ ៥៥% មនមនុស  ២ នក់ មនករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយតប

ចំេពះសំណួរែដលសួរថេតើករងរ្របេភទ ខ្លះែដលពួកេគេធ្វើ ៩០% សីុឈនួលេធ្វើ

កសិកមមឲយេគ ៨១% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ្របស់កម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត េហើយ ៤២% 

េលើកេឡើងថ មនមុខរបរខ្លួនឯង។  ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រគឺ ៣៨៩,៦ ដុ ្ល រ 

កនុងមួយែខ។ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំ

ែខរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺទបជងេនះបន្តិចេពលគឺ ២៧៦ ដុ ្ល រ កនុងមួយ្រគួ រ។ ចំណូល

មនករេកើនេឡើងេ្រចើន េបើេទះបីជេគមិនដឹងចបស់េទថេតើមុនេពលផ្ល ស់មកេនទីេនះ 

្រគួ រមនមនុស េពញវយ័ែដលមនករងរេធ្វើកនុងចំនួនដូចបចចុបបននេនះែដរេនះ។     

ចំ យមធយមស្រមប់្រគួ រ បចចុបបននេនះគឺ ៣២៦ ដុ ្ល រ េកើនេឡើងពី ២៥៨ ដុ ្ល រ មុន

េពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ចំ យភគេ្រចើន គឺេលើ រ 

បនទ ប់មកេលើករែថទំសុខភព និងករេធ្វើដំេណើ រ។ កង្វះេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងប ្ត ញ

ផ្លូវថនល់ពិបក េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យលុយអស់េ្រចើន កនុងមួយែខៗ។ េបើេទះបីជ

ចំណូលមនករេកើនេឡើងក៏េ យ ចំ យ្របចំៃថងរបស់្រគួ រក៏មនករេកើនេឡើងផង

ែដរ។ ចំ យេលើករែថទំសុខភពមនករេកើនេឡើងខពស់ជងេគស្រមប់្រគួ រ បនទ ប់

ពីពួកេគផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ផទុយេទវញិ ចំ យេលើករ

េរៀបចំពិធី សនមនករថយចុះខ្ល ំង។ 

្រគួ រ្របមណជពក់ក ្ត ល ចសន ំ្របក់បន ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកេនទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ (៤៨%)។ ្រគួ រ ៦៨% ជប់ជំពក់បំណុលេគ េបើេទះបីជ

ក្រមិតបំណុលេនះ ជមធយម មនករថយចុះ ស្រមប់អនកែដលេឆ្លើយតបក៏េ យ។ អនក

េឆ្លើយតប ៣៣% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េ យ រចំណូល

មនករថយចុះ។ អនកេឆ្លើយតប ៣៣% េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរ 

េដើមបីរកចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ (កុមរ្រតូវបនឲយនិយមន័យថជអនកែដលមន យុ  
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១៥ ឆន ំចុះេ្រកម)។ ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៨៥%) និង្របេភទ

ករងរេ្របើកម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត (៣១%)។ 

ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធន ្រគួ រ ២៦% មនទូរទស ន៍ជកមមសិទធិ ៩០% មន

មូ៉តូជកមមសិទធិ និង ៩៧% មនទូរស័ពទៃដ។ 

 រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 

 ្រគួ រ មផទះ ៥២% េជឿថ ករសេ្រមចចិត្តជសមូហភពកនុងសមបទនដីសងគម

កិចច បន្រតូវអនុវត្ត មរយៈដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ មន២៣%េទៀត កំពុងេលើកេឡើង

ថ គម នករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តជសមូហភពេនះេទ។  

 អនកេឆ្លើយតប ៥២% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ មន រមមណ៍ េ្រស្តស មន២៩%េទៀត 

កំពុង យករណ៍ េ្រស្តសេនះ កំពុងេកើតមនលកខណៈធងន់ធងរជពិេសស។ ជដំបូង         

េ្រស្តសេនះ ្រតូវបនេគសនមតថ មកពីកង្វះ រ និង្របក់ចំណូលទប។  

អនកេឆ្លើយតប ៨៧% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនដឹងពីកររេំ ភបំពន

េ យ រេ្រគ ង្រសវងឹកំពុងេកើតេឡើងកនុងសហគមន៍។ គម នអនកេឆ្លើយតប មន ក់ 

អះ ងថ បនដឹងពីកររេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹកនុងសមបទនដីសងគមកិចច

េទ។ គម ន្រគួ រ មផទះ មួយ បន យករណ៍ថ ពួកេគ ធ្ល ប់បនកំពុងេធ្វើករជមួយ

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេដើមបីអភិវឌ ឲយ្របេសើរេឡើងេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេទ 

។  ៧៧% ៃន្រគួ រ មផទះែដលបនអេងកត គិតថមនបទេលមើសឩ្រកិដ្ឋតិចកនុងសហគមន៍ 

េបើេធៀបជមួយនឹង ថ នភពរបស់ពួកេគ មុនផ្ល ស់េទទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច េហើយ 

១៩% បែនថមេទៀត េជឿថ ថ នភពេនះ្រសេដៀងគន េទនឹង ថ នភពពីមុន។ ៣ ្រគួ រ 

(្របែហលជ១០% ៃនអនកេឆ្លើយតប) សំ ងថ ដឹងពីអំេពើហិង េលើ្រស្តី ឬេកមង្រសី។ ្រសប

េពលេនះែដរ ៦២% េជឿថ ហិង ផ្លូវេភទ មនអ្រ តិចជងកនុងសហគមន៍ពីមុន។ កររក

េឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃនអ្រ  ទូេទៃនហិង  ផ្លូវេភទ ឬករ

រេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង្រសវងឹេនះេទ។ កររកេឃើញទំងេនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពី
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គំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវែត នយល់ដូចេនះ ជមួយករ

យល់ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ ឩទហរណ៍៖ ថេតើ កររេំ ភ

បំពនេកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនងខនងផទះមួយឬេទ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៤២% បននិយយថ ពួកេគ បនដឹងពីកុមរេធ្វើកររកចំណូលបែនថម

ស្រមប់្រគួ រ។ ភគេ្រចើនៃនករងរ េនះ គឺជករងរេនចំករ (៨៥%) េហើយនិង្របេភទ

ករងរេ្របើកំ ំងេផ ងៗេទៀត (៣១%)។  

អនករស់េនទីេនះ ៨៤% េ យេចទថ ពួកេគ មិន្រតូវបនេគចុះេឈម ះេបះេឆន ត

ឲយេទ។ តួេលខេនះ េកើន ខពស់េ យគម នសមម្រតេទ េ យេហតុថ ខនងផទះជមធយម បន

ំងេនទីេនះអស់រយៈេពលជិត៤ឆន ំ េហើយករេបះេឆន តឃំុេកៀកនឹងមកដល់កនុងឆន ំ 

២០១៧េទៀត។ 

្រគួ រ មផទះ ៥៨% ខ្វះឯក រពក់ព័នទកររស់េន ផ្តល់េ យ ជញ រធរមូល ្ឋ ន។ កនុង

២៩% ៃនខនងផទះ យ៉ងេ ច ស់ សមជិកមន ក់កនុង្រគួ រ ខ្វះសំបុ្រតកំេណើ ត េហើយ 

កនុង ៤៥%ៃនខនងផទះ យ៉ងេ ច ស់ សមជិក្រគួ រមន ក់ ខ្វះអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ 

្រគួ រ ១៦% ខ្វះ េសៀវេភ្រគួ រ។  

មនែត ៣ ្រគួ រ (១០%) បុ៉េ ្ណ ះ បននិយយថ ពួកេគ កំពុងគិតគូរេចញពីទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ េហតុថ ខ្វះខតទឹក រ និងករ្របឈមេផ ងៗ

េទៀតកនុងតំបន់េនះ  មនករសមគ ល់េឃើញថ ចំនួនេនះ មន កំរតិទប។ សំេណើ រេទេលើ

រេបៀបេដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវក្រមិតជីវភពរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

បនេផ្ត តេទេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវ (៤៨%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត(៨៧%) ករ

ក ង មធយមសិក កនុងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច (៦៥%) េហើយនិងករេធ្វើឲយ

្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់បរកិខ រែថទំសុខភព (៨៧%) បុ៉ែន្ត ក៏មនសំេណើ រជេ្រចើនផងែដរ 

្រតូវបនេលើកេឡើងេទេលើបញ្ហ េផ ងៗមួយចំនួនេទៀត រមួមន លំេន ន អគគិសនី ករងរ 

និងករផ្តល់បងគន់អនម័យ។  
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ឧបសមព័នធទី ៦៖ ទិននន័យអេងកតពីសមបទនដីសងគមកិចចេនឃុ្ំរតពងំភ្ល ងំ 
្រសុកឈកូ េខត្តកំពត 

របកគំេហើញសំខន់ៗ  

 ្រគួ រទទួលបនដី   េចទថ   ពួកេគ ទទួលរងសមព ធ និង្រតូវបនបងខំឲយលក់ដី       
េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេទឲយបុគគលែដលមន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភមន ក់កនុង      

មូល ្ឋ ន។ េ យមនេសចក្តី យករណ៍ថ ្រគួ រមួយចំនួន  បនទទួលរងករគំ ម
កំែហង េហើយបនទ ប់មក បនចកេចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ខណៈេពល
ែដល្រគួ រេផ ងេទៀតបនទទួលយកលុយជថនូរនឹងករ្របគល់ដីរបស់ពួកេគ (េ យ

អនកខ្លះនិយយថ ជករផទុយនឹងករចង់បនរបស់ពួកេគ)។ េ យមនេសចក្តី យ
ករណ៍ថ ជនរងេ្រគះ ែដលបន ក់ពកយបណ្តឹ ង្រសបចបប់  ្រតូវបនេគ ងំមិនឲយ

ែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះពកយបណ្តឹ ងទំងេនះ មរយៈ្របព័នធតុ ករេឡើយ។ 
 មនករេលើកេឡើងេ យគម នភស្តុ ងថ ៃ្រពេឈើ្របមណជ ១០០០ ហិក  កនុង

តំបន់ លេឈើ្រ វ ្រតូវបនកប់ឆក រេ យជនេលមើសមន ក់ ែដលកំពុងទទួលបនដី  
សមបទនដីសងគមកិចចកនុងទំហំធំៗ េ យេ្របើ្របស់មេធយបយេផ ងៗ។ 

 ្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៨៧%) ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ ពួកេគបនចូលរមួកនុង
ករកំណត់អត្តសញញ ណ និងេរៀបចំែផនករទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយអនក
េឆ្លើយតប ៨៣% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនចូលរមួកនុងករេ្រជើសេរ ើសកបលដី។ 
្រគួ របីភគបួនបនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ្របជពលរដ្ឋជិត 

៩០% េជឿថ ដំេណើ រករបនអនុវត្តែបងែចកដីេធ្វើេឡើងេ យយុត្តិធម៌។ េនះជតួេលខ
ខពស់ជងតួេលខមធយម ស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ ែដល្រតូវ
បនអេងកត។ 

 ពំុមន្រគួ រ មផទះ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី ឬឯក រពក់ព័នធនឹងករែបង
ែចកដីេនះេឡើយ។ 
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 អនកេឆ្លើយតបបីភគបួនអះ ងថ កែន្លងរស់េនថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អឆង យជងផទះ
មុនរបស់ពួកេគ ខណៈេពលែដល្របជពលរដ្ឋ ៦ ្រគួ រ (១៣%) បនេលើកេឡើងថ 
លំេន នថមីរបស់ពួកេគអន់ជង ឬអន់ឆង យជងផទះមុនរបស់ពួកេគ។ កនុងករណីេនះ 
កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ក់បីដូចជបនបងកលកខណៈឲយមនករេលើកកមពស់

ថ នភពលំេន ន ស្រមប់្រគួ រភគេ្រចើនែដលបន្តរស់េនទីេនះ បុ៉ែន្តមិនែមន
ស្រមប់្រគប់្រគួ រទំងអស់េនះេឡើយ។ 

 ចំណូលជមធយម្របចំែខ ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម មនក្រមិតទបខ្ល ំង េបើេធៀប
ជមួយនឹងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេផ ងេទៀត ែដលបង្ហ ញថ ចំបច់្រតូវមនករ

ផ្តល់ករគំ្រទបែនថមជបនទ ន់ េដើមបីជួយដល់្រគួ រទំងេនះ ចរកចំណូលស្រមប់
្រគួ រពីដីកសិកមមមក្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ ររបស់ពួកេគ និង ៉ ប់រងេលើចំ យ្របចំ

ែខរបស់្រគួ រែដលបន្តមនករេកើនេឡើង។ ចំណូលស្រមប់្រគួ រ គិតជមធយម 
មនករេកើនេឡើងស្រមប់្រគួ រភគេ្រចើន។ េនះគឺេ យ រែតមនសមជិក្រគួ រ
េទេធ្វើករងរេនេ ងច្រកែកបរៗេនះ។ 

 អនកេឆ្លើយតប ៨០% បននិយយថ ពួកេគបនដឹងពីកុមរែដលេធ្វើករងរ េដើមបីរក
ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ។ ករងរភគេ្រចើនគឺជករងរកសិកមម (និង្របេភទករងរ
េ្របើកម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត)។ ្រគួ រ មផទះខ្លះ  បញជូ នសមជិក្រគួ រជកុមរ ឲយ

េទេធ្វើករងរកនុងេ ងច្រកជិតេនះ។ 
 ្របជពលរដ្ឋ   បួនភគ្របំ ែដល្រតូវបនសមភ ស   ពំុមនទឹក ្អ តស្រមប់បរេិភគ      

េឡើយ។ ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកស្អុយេឡើយ េហើយក៏ពំុមន្រគួ រ មផទះ
មនបរកិខ រអនម័យកនុងទ្រមង់ មួយេនះែដរ។  

 

េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេខត្តកំពតេនះ ៤៧ ្រគួ រ មផទះ ្រតូវបន             

សមភ ស។ ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋសរបុ ១០១ 

្រគួ រ កនុងេនះ ៤០ ្រគួ រមកពីឃំុសទឹងែកវ និង ៦១ ្រគួ រេទៀត មកពីឃំុ្រតពំងផ្ល ំង។  
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ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេលើកេឡើងថ សរបុមន្របជពលរដ្ឋ ១០១ ្រគួ រ េសមើនឹង ៧០៤ 

នក់ កំពុងបនរស់េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយែដលទី ំងេនះ្រតូវបនចុះ

បញជ ីផ្លូវករ កនុងែខ តុ  ឆន ំ ២០១១។ 

អនកេឆ្លើយតប ៧៦% គឺជ្រស្តី េបើេទះបីជមនអនកេឆ្លើយតប្រតឹមែត ៣៧% បុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលបន្របកសថ ជ្រស្តី គឹជ្រគួ រ។ ៧២% េលើកេឡើងថ ពួកេគេរៀបកររចួ ឬកំពុង

រស់េនជមួយអនកែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយ។ ៥% គឺជ្រស្តីេមម៉យ/បុរស

េពះម៉យ ឬែលងលះ។  យុមធយមរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺ ៤៥ ឆន ំ។ ្រគួ រែដលរស់េនេលើ

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ មនចំនួនសមជិកជមធយម ៤,៨៥ នក់ េនកនុងផទះមួយ 

និងមនកូន ២,២ នក់។ មិនែមនសមជិកទំងអស់សុទធែតរស់េនេលើទី ំងេនះ                 

ជអចិៃ្រន្តយ៍េនះេទ។ អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ ពួកេគជជនជតិែខមរ។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុែដលពួកេគបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច អនក

េឆ្លើយតប ៧២% បនេឆ្លើយថ េ យ រែតពួកេគគម នដី េ យ ៩១% េលើកេឡើងថ 

េ យ រភព្រកី្រក។ ្របជពលរដ្ឋ ២ ្រគួ រ (៤%) បនផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងរស់េន

េ យ រែតេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ និងមួយ្រគួ រផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងរស់េន េដើមបីផ្តល់

ទី ំងឲយគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ។ មនចំណុច្រតួតគន េនទីេនះ េ យអនក

េឆ្លើយតបផ្តល់ចេម្លើយេ្រចើនយ៉ង ែដលបង្ហ ញពីេហតុផលែដលនំឲយពួកេគទទួលបនដី។ 

េនេពល កសួរពីមូលេហតុ ែដល្រគួ រេផ ងេទៀតេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ

បនទទួលដី ចេម្លើយគឺ្រតូវគន ជមួយនឹងចេម្លើយខងេលើែដរគឺ ករគម នដី និងភព្រកី្រក។ 

្រគួ រភគេ្រចើន (៨៧%) មនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រក ( មរយៈកមមវធីិ                   

អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក)។ អនកទទួលបនដីសមបទនសងគមកិចចទំងអស់ បនែបង

ែចកឲយេ្រកយអនុ្រកឹតយឆន ំ២០១១ ស្តីពីអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក បនេចញ ( េ្រកែត

ពីេយធិនរ ំ យ) គួរមនប័ណ្ណសមគ ល់្រគួ រ្រកី្រកពីដំបូង ែដលេនះគឺជមេធយបយ

សនូលស្រមប់ យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក េហើយនិងេដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណអនកទទួល
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ដី និងអនក ក់ពកយេសនើរសំុែដលមនលកខណៈសមបត្តិ ចទទួលបន។87  កង្វះប័ណ្ណ

្រគួ រ្រកី្រករបស់្រគួ រែដលេនសល់ ១៣% េទៀត មនន័យថ មនករេ្របើ្របស់

មេធយបយេផ ងេទៀតេដើមបី យតៃម្លក្រមិតៃនភព្រកី្រក។ 

្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៨៧%) ក៏បនអះ ងថបនចូលរមួកនុងករកំណត់ និង

ករេរៀបចំែផនករេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះផងែដរ េ យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់

េនេលើដីេនះ ៩១% បនេលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពនយល់ពី ដំេណើ រករេ្រជើស

េរ ើស និងែបងែចកដី និងពីករេ្របើ្របស់្របព័នធចប់េឆន តេដើមបីែបងែចកដី។ អនកេឆ្លើយតប 

៨៣% បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនចូលរមួ កនុងករេ្រជើសេរ ើសកបលដី។ មនករពិេ្រគះ

េយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋ បុ៉ែន្តពំុមនករចូលរមួឲយបនេពញេលញេនះេទ។ ្របជ

ពលរដ្ឋ ៨៩% េជឿថ ដំេណើ រករបនអនុវត្តែបងែចកដីេធ្វើេឡើង្របកបេ យភពយុត្តិធម៌។ 

ភគរយេនះគឺខពស់ជងតួេលខមធយម ៦៧% េនកនុង្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំង

អស់ ែដល្រតូវបនអេងកត។ មនអនកេឆ្លើយតបមន ក់ េលើកេឡើងថ ពួកេគបនបង់លុយ េដើមបី

ចូលរមួកនុងដំេណើ រករែបងែចកដី បុ៉ែន្តបង់ែត ២០០០ េរៀលបុ៉េ ្ណ ះ (តិចជង ១ ដុ ្ល រ)។ 

ពំុមន្រគួ រ មផទះ  បនទទួលឯក រពក់ព័នធនឹងករែបងែចកដីេឡើយ 

ែដលេនះជបញ្ហ េចទមួយ។      កនុងករណីែដលពំុមនប័ណ្ណកមមសិទធិដី  ្រគួ រ គួរមន        

ឯក របង្ហ ញពីដំេណើ រករេរៀបចំែផនករ និងែបងែចកដីែដលជមេធយបយមួយេដើមបី

ករពរសិទធិេភគៈ និងសិទធិមនកមមសិទធិរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រ ៣៩% បនចុះកិចចសនយ

ជមួយ ជញ ធរ ទក់ទងនឹងសិទធិ និងកតព្វកិចច ចំេពះទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

                                                            
87 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣) ែចងថ អនក
សំុដីសមបទនសងគមកិចចគួរបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យខងហិរញញវតថុ ែដលកំណត់េ យ្រកសួងសងគមកិចច ករងរ        បណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងយុវនីតិសមបទ េ យែផ្អកេលើេយបល់របស់គណៈកមម ធិករសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ។ 
េគលករណ៍ែណនំអំពីករ យតៃម្ល្របក់ចំណូល្រតូវពិចរ េ យែផ្អកេលើទំហំ្រគួ រ និងលកខខណ្ឌ  យុ និងសុខ
ភពៃនសមជិក្រគួ រ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចែ្រប្របួលេទ មតំបន់ េទ មេពលេវ  ្រសប មលកខខណ្ឌ
េសដ្ឋកិចច និងជីវភពរស់េន។ 
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អនកេឆ្លើយតប ៧៤% បនទទួលែផនករសមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកុម្របឹក ឃំុគួរ

ផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចថន ក់មូល ្ឋ ន េ យេរៀបចំែផនករសមបទន

ដីសងគមកិចច ្រសបេទ មលកខខណ្ឌ  ដូចែដល្រតូវបនកំណត់កនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទន

ដីសងគមកិចច។ អនកទទួលដីសមបទនសងគមកិចច “្រតូវែតបនេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មនឆនទៈ 

និងមនលទធភពចូលរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច្រសប មែផនករសមបទនដី  

សងគមកិចចែដលបនយល់្រពម។”88 អនកេឆ្លើយតបកនុងភគរយខងេលើ (៧៤%) បនអះ ង

ថ ្រតូវបនេសនើឲយចូលរមួែកលំអ ថ នភព េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ េនះ

បង្ហ ញពីក្រមិតខពស់ៃនករជ្រមុញឲយសហគមន៍ចូលរមួពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុង

ករអភិវឌ ទី ំងេនះ។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនត្អូញែត្អរ្របប់េទ ជញ ធរពី

ថ នភពៃនកររស់េនេលើទី ំងេនះ។ ករត្អូញែត្អរញឹកញប់ជងេគ គឺពក់ព័នធនឹងកង្វះ

ទឹក ្អ ត (៨៥%) កង្វះ រ (៥០%) ករេទមណ្ឌ លសុខភព (៧៤%) ចំងយេទកន់

េរៀន (៧៤%) គុណភពផ្លូវ (៣៥%) និងអគគិសនី (២០%)។ មនអនករស់េនេលើទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះែត ៣៧% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ជញ ធរ ចេឆ្លើយតប

ចំេពះករត្អូញែត្អររបស់ពួកេគ។ ចំណុចទំងេនះ្រតូវបនេលើកេឡើង េបើេទះបីជមនអនក

េឆ្លើយតប ៤១% េលើកេឡើងថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនពិនិតយ ម ន ថ នភពកនុងទី ំង

េនះយ៉ងសកមមយ៉ង ក៏េ យ។  ជញ ធរមូល ្ឋ នបនដឹងយ៉ងចបស់ពី ថ នភព

ទំងេនះ បនទ ប់ពីបនទទួលករត្អូញែត្អររបស់្របជពលរដ្ឋ និងបនចូលរមួពិនិតយ ម ន 

និងចុះផ ព្វផ យព័ត៌មនរចួមក បុ៉ែន្តករពិនិតយ ម នពំុ្រតូវបនេធ្វើឲយបនជប់ ប់ 

និងមិន្រតូវបនេធ្វើេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងមូលេឡើយ។ ជញ ធរ ចខ្វះឆនទៈ 

សមតថភព ឬធនធន េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ។ អនកេឆ្លើយតបបនេលើកេឡើងថ 

កិចច្របជំុ មភូមិ (៦៨%) គឺជមេធយបយចមបងស្រមប់េលើកេឡើងពីទុកខលំបកនន 

ែដលេនះបង្ហ ញពីក្រមិតៃនករចូលរមួខពស់ពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ ្របជពលរដ្ឋ 

                                                            
88 ម្រ  ១០ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច (េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣)។ 
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៣២%    េទៀត     បនេលើកេឡើងថ មនករទទួលករត្អូញែត្អរ    ឬ្របមូលភស្តុ ងពី            

្របជពលរដ្ឋជេរៀង ល់ែខ ឬេរៀង ល់ ៣ ែខម្តង។ អនកេឆ្លើយតប ៣២% បនេលើកេឡើងថ 

ករ យតៃម្ល ឬកិចច្របជំុ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងែត្របចំឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ េ យ ២១% េទៀតេលើក

េឡើងថ ករ យតៃម្ល ឬកិចច្របជំុេនះបនេធ្វើេឡើងែត ១ េលើកបុ៉េ ្ណ ះ ចប់ ំងពីេពល

ែដលពួកេគផ្ល ស់មករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ ្រគួ រភគេ្រចើន 

(៨៥%) បនអនុវត្តសកមមភពេ យខ្លួនឯង េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ននរបស់ខ្លួន េ យ

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេផ្ត តជសំខន់េលើ េរៀន មណ្ឌ លសុខភព និងផ្លូវ។ 

្រគួ រ មផទះភគេ្រចើន (៨៥%) េលើកេឡើងថ សហគមន៍បនផ្តួចេផ្តើមគំនិតែក

លំអលកខខណ្ឌ ៃនកររស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំង

េនះេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើករែកលំអ ករ ងសង់ ឬករែថទំផ្លូវ (៣៦%) ករ

បេងកើនលទធភពទទួលបនេស ែថទំសុខភព     (៥៩%)       ករទទួលបនទឹក/ករក ង        

អណ្តូ ងទឹក (៦៤%) និង េរៀនកនុងមូល ្ឋ ន (៩០%)។ 

ភពសម្រសបៃនដី៖ 

្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤១ ្រគួ រ (៨៩%) បនទទួលដីលំេន នផង និងដីកសិកមម    

ផង។ ្របជពលរដ្ឋ ៤ ្រគួ រេទៀត ែដល្រតូវបនសមភ សផងែដរេនះ បនទទួលែតដី

លំេន នបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមួយ្រគួ រេទៀតអះ ងថបនទទួលែតដីកសិកមមែត

បុ៉េ ្ណ ះ។ ្រគួ រទំង ៤ េនះ ចមនមេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភពរបស់    

ខ្លួន។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ កបលដី ចផ្តល់ស្រមប់សង់លំេន ន ដល់្រគួ រ្រកី្រកគម ន
ផទះសែមបង ឬដល់្រគួ រ្រកី្រក ស្រមប់េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ។ កនុងករណីែដលពំុ

មនប័ណ្ណ្រគួ រ្រកី្រក ជករសំខន់ ស់ ែដល ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវ ស់ែវងក្រមិតៃន

ភព្រកី្រក និងត្រមូវកររបស់្រគួ រទទួលដីនីមួយៗឲយបន្រតឹម្រតូវ ។ 

អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើនេលើកេឡើងថ  ដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមរបស់ពួកេគមិនទន់បន 

“កប់ឆក រសំ ត” និង ចយកមកេធ្វើកសិកមមបនេឡើយ េនេពលែដលពួកេគបនទទួល

ដំបូង េ យមនែតមួយ្រគួ រ (២%) បុ៉េ ្ណ ះ និយយថដីទំងអស់របស់ពួកេគ្រតូវបន
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កប់ឆក រសំ ត និងេនសល់ ១១% េទៀត និយយថ ដីមួយចំនួន្រតូវបនសំ ត។ ្រគួ រ

ភគេ្រចើនកនុងចំេ ម្រគួ រទំងេនះ (៥១%) េនមិនទន់កប់ឆក រសំ តដីរបស់ខ្លួនេន

េឡើយ េ យពួកេគនិយយថ ពួកេគពំុមនលទធភពចំ យេលើករកប់ឆក រសំ តដី

េនះ និងពំុមនេពល  ែដលបង្ហ ញថ បចចុបបនន ដីេនះមិន្រតូវបនកំពុងេ្របើ្របស់ 

ស្រមប់េធ្វើកសិកមមេទ មេគលបំណងពីដំបូងេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៧២%) 

មនបំណង ំដំឡូងមី និង ៥២% េទៀត ចង់ ំ ្វ យ។  

ពំុមន្រគួ រ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេនះេទ។    

រយៈេពលៃនកររស់េនជមធយមេលើដីសមបទនសងគមកិចចេនះគឺ ៥៧ ែខ គិត្រតឹមេពល

សមភ សេនះ។ េយង មអនុ្រកឹតយេនះ អនកទទួលដី្រតូវែតេគរពេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យ

របស់កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច េ យ្រតូវរស់េនឲយបន ៥ ឆន ំ េទើបមនសិទធិទទួលបន

ប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់។  អនកេឆ្លើយតបភគេ្រចើន (៨៣%) មិន ្រតូវបន្របប់ថពួកេគ

នឹងទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន (៨០%) បនទទួលឯក រ

ខ្លះពក់ព័នធនឹងេភគៈ ឬកមមសិទធិ (ពួកេគ ១០០% បនទទួលឯក រពក់ព័នធនឹងករចប់

េឆន តយកដី និងមួយ្រគួ របនទទួលកិចចសនយទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ) 

ែដលផ្តល់ឲយពួកេគនូវសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីដ៏មនក្រមិតកនុងអំឡុងអន្តកលេនះ។ 

េនះមិនែមនជ ថ នភពល្អ្របេសើរេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូគួរមនឯក រ និងកិចច

សនយទក់ទងនឹងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ បុ៉ែន្ត តួេលខេនះគឺខពស់ឆង យជងតួេលខ

មធយម ស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (៥៣%)។ 

ជករេ្រប បេធៀប ៥៦% ៃនអនកេឆ្លើយតបទំងអស់ េន្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចទំងអស់ បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដី េបើេទះបីជចំនួនែខជមធយមៃនកររស់េន្រគប់ទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់គឺខពស់រហូតដល់ ៨២ ែខ ក៏េ យ។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់

្រគួ រទំងអស់គួរទទួលបនព័ត៌មនពីេពលែដលពួកេគ ្រតូវទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី 

េហើយពួកេគទំងអស់គួរទទួលបនឯក រ ែដលបង្ហ ញពីសិទធិេភគៈ និងទទួលបនសិទធិ

កន់កប់រហូតដល់រយៈេពល ៥ ឆន ំ្រតូវបនបញច ប់ និងមនករែចកប័ណ្ណកមមសិទធិ។ 
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ៃផទដីមធយមស្រមប់សង់លំេន នគឺ ១៧៤០ ែម៉្រតកេរ ៉ ជទំហំតូចជងកបលដី

មធយម េន មទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចែដល្រតូវបនអេងកតេនះ (១៤២០ ែម៉្រតកេរ)៉។ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ២ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេលើកេឡើងថ ពួកេគបនទទួលកបលដីតូច

ជងអនកជិតខងរបស់ខ្លួន។ 

ទំហំផទះជមធយមគឺ ២០ ែម៉្រតកេរ ៉ េពលគឺតូចជងទំហំផទះគិតជមធយមេន មទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ (២៨ ែម៉្រតកេរ)៉។ ពំុមនផទះ ្រតូវបន ងសង់

េឡើង មុនេពលែដល្រគួ រទំងេនះផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះេឡើយ។ ផទះ

ទំងអស់្រតូវបន ងសង់េ យ្រគួ រផទ ល់ និងេ យអនកជិតខង។ ្រគួ រ ច ង

សង់ផទះបនជមធយម ២ ែខ េ្រកយពីបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច។ អនកេឆ្លើយតបភគ

េ្រចើន (៦៧%) េលើកេឡើងថ លំេន នថមីរបស់ពួកេគល្អជង ឬល្អឆង យជង ផទះមុនៗរបស់

ពួកេគ។ ្របជពលរដ្ឋ ៦ ្រគួ រ (១៣%) បនេលើកេឡើងថ ផទះថមីរបស់ពួកេគអន់ជង  ឬ

អន់ឆង យជង ផទះមុនរបស់ពួកេគ។ េបើេទះបីជចំណុចេនះមួយែផនកេ យ រែតករយល់

េឃើញក៏េ យ ជសញញ សំខន់បង្ហ ញពីភពេជគជ័យៃនគេ្រមងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ េតើ្រគួ រ្រកី្រក ឬគម នដី បនទទួលលំេន នសមរមយ ែដល ចបំេពញេទ ម

ត្រមូវករជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ គេ្រមងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ ក់បីដូចជមិនបនេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់្រគួ រជេ្រចើនេឡើយ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៥៩% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍ថខ្លួនមិនមនសុវតថិភព

កនុងផទះបចចុបបននរបស់ខ្លួនេឡើយ េ យ រែតករខូចខតបងកេឡើងេ យខយល់/េភ្ល ង 

(៧៤%)។ េគមិនបនដឹងចបស់ថេតើមន្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន្រគួ រ ែដលបនទទួលរង

េ្រគះេ យ រអំេពើេចរកមម ឬករខូចខតបងកេឡើងេ យ រ កសធតុេនះេទ។ 

កបលដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមជមធយមមនទំហំ ១,២៤ ហិក  ែដលធំជងទំហំ

មធយមស្រមប់្រគប់ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចទំងអស់ែដល្រតូវបនអេងកតបន្តិច (១,១៧ 

ហិក )។ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៦ នក់ េលើកេឡើងថ អនកជិតខងរបស់ពួកេគទទួលបនដីធំ

ជង េហើយអនកេឆ្លើយតបែដលេនសល់េលើកេឡើងថ កបលដីរបស់ពួកេគមនទំហំេសមើគន ។  
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អនកេឆ្លើយតប ៧០% បនេលើកេឡើងថ ឥឡូវេនះ ពួកេគបន ំដំ ំេលើដីេនជំុវញិផទះ

របស់ពួកេគ េបើេទះបីជ អនកេឆ្លើយតបជេ្រចើន (៥១%) ពំុទន់ទទួលចំណូលស្រមប់

្រគួ រពីសកមមភពេនះក៏េ យ េពលគឺពួកេគភគេ្រចើន ំទុកបរេិភគ ជជងយកេទ

លក់ (មន្របជពលរដ្ឋែតមួយ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដលមិនបន ំដុះេលើដីជំុវញិផទះរបស់ពួក

េគទល់ែតេ ះ។ ចំណូល្របចំឆន ំជមធយម ែដលបនពីករេធ្វើកសិកមម គឺ្រតឹមែត ៨៩ 

ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ េនះជតួេលខទបជងេគ ស្រមប់ទី ំងដីសមបទនសងគមកិចចទំងអស់ 

ែដល្រតូវបនអេងកត និងទបឆង យជងចំណូលមធយម កនុង្របេទសកមពុជ។ ក្រមិតចំណូល

ស្រមប់្រគួ រេនះ គឺមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភព្រគួ រ េ យពំុមនចំណូល

បែនថមេឡើយ។ អនកទទួលផលេធ្វើករងរកនុងទ្រមង់េផ ងេទៀត ដូចបរយិយខងេ្រកម។ េបើ

េទះបីជមនករទទួលបនចំណូលទបពីករេធ្វើកសិកមមក៏េ យ មនអនកេឆ្លើយតបែត 

៣២% បុ៉េ ្ណ ះែដលេលើកេឡើងថ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ពួកេគរកចំណូល

បនតិចជងេពលែដលពួកេគរស់េនទី ំងមុន។ ផទុយេទវញិ ៦៨% ទទួលបនចំណូល

េ្រចើនជង ឬេ្រចើនឆង យជងចំណូលែដលពួកេគធ្ល ប់ទទួលបន។ ្របជពលរដ្ឋ ៥៧% បន

និយយថ ពួកេគកំពុងរង់ចំឲយដំ ំរបស់ពួកេគដុះ មនន័យថ ចំណូលស្រមប់្រគួ រ

ែដលបនពីករ ំដុះគួរមនករេកើនេឡើងេទ មេនះែដរ។ 

្របជពលរដ្ឋ ១៦% បនលក់ ឬេធ្វើអំេ យែផនកខ្លះៃនដីរបស់ពួកេគ។ េនះ ច

េ យ រែតពួកេគរកចំណូលបនទប និងជប់បំណុលេគេ្រចើន និង/ឬេ យ រែតពួក

េគមិន ចបងកបេងកើនផល និងរកចំណូលពីដីែដលពួកេគបនទទួល។  មនែត ២ ្រគួ រ

មផទះបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនសមភ ស បនទទួលជំនួយកនុងករេ្របើ្របស់ដីរបស់ពួកេគ 

អំឡុងេពលែដលពួកេគមករស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនេលើសលុប (៩២%) េលើកេឡើងថ ពួកេគមិនធ្ល ប់មនជំនញ

កសិកមមមុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងេនះេឡើយ េហើយកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទំងេនះ 

៦២% និយយថ ជំនញេធ្វើកសិកមមរបស់ ពួកេគពំុបនល្អ្របេសើរជងមុនេឡើយ ែដលេនះ

បង្ហ ញថ ករគំ្រទ និងករបណ្តុ ះប ្ត លេនមិនទន់បន្រគប់្រគន់េនេឡើយ រហូតមក
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ទល់នឹងេពលបចចុបបននេនះ។ េនះក៏បង្ហ ញផងែដរថ ចំបច់្រតូវមនករងរ ឬឱកសរក

ចំណូលកនុងទ្រមង់េផ ងេទៀត េហើយករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករគំ្រទខងករេធ្វើកសិកមមក៏

ចំបច់្រតូវមនេន មទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច តួយ៉ងដូចជទី ំងេនះផងែដរ។ េនះ

ក៏ទមទរឲយមនករ យតៃម្លេលើជំនញ និងចំេណះដឹង កនុងដំ ក់កលេរៀបចំែផនករ

ទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េដើមបីកំណត់ពីត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ េរៀបចំ

អន្ត គមន៍ែដលមនសក្ត នុពល និងេធ្វើករែបងែចកធនធនែដលកំពុងែតខ្វះខតឲយមន

្របសិទធភពបំផុត។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី៖ 

កនុងចំេ មអនកេឆ្លើយតបែដល្រតូវបនសមភ សទំងអស់ មន ២ នក់ បនេលើក

េឡើងថ បចចុបបននេនះ កំពុងជប់ពក់ព័នធនឹងជេម្ល ះដីធ្លីទក់ទិននឹងដី្រគួ ររបស់ពួកេគ 

ជមួយ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ។ បុ៉ែន្ត មនអនកេឆ្លើយតប ២៤% ជួប្របទះនឹងករទ្រនទ នដីពី

្រកុមហុ៊នឯកជន ឬពីបុគគលែដលមន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភ។ កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ 

១១ ្រគួ រ មន ១០ ្រគួ រអះ ងថ បនទទួលរងករយយី ឬករគំ មកំែហង         

ពក់ព័នធជមួយនឹងដីរបស់ពួកេគ។ 

កលពីែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ េ យេចទថ បុគគលែដលមនខនងបែង្អកខ្ល ំងមន ក់

បនេទជួបនឹង្រគួ រទទួលផលមួយចំនួន និង ក់សមព ធឲយពួកេគលក់ដីេនទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ និងបនចប់េផ្តើម ងសង់អគរេលើដីេនះ។ អនកទទួលបនដី

សមបទនសងគមកិចចបនេលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវបន្របប់ថនឹងទទួលបន ៣០០ ដុ ្ល រ

មន ក់ និង្រតូវបនគំ មថនឹងទទួលរងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ្របសិនេបើពួកេគមិន

ទទួលយក។ មនករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទអភិបលេខត្ត បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋទំងេនះបន

េលើកេឡើងថ អភិបលេខត្តពំុមនឆនទៈ ឬមិន ចចត់វធិនករអ្វីបនេឡើយ។ អនកទទួលដី

ក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ ពួកេគបនទទួលរងករគំ មកំែហង ្របសិនេបើពួកេគេរៀបចំេធ្វើ

ករត ៉ ឬ ក់ពកយបណ្តឹ ង។ ដីៃ្រពកនុងតំបន់ លេឈើ្រ វេនះ្របមណជ ១០០០ ហិក  

េ យេចទថ ្រតូវបនកប់ឆក រេ យបុគគលេនះ េដើមបីយកដីមកអភិវឌ ។ 
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ករ្រ វ្រជវមួយែដលេធ្វើេឡើងេ យ OHCHR បនរកេឃើញថ កនុងចំេ ម            

្របជពលរដ្ឋ ៤០្រគួ រ មកពីឃំុសទឹងែកវ មន ៣០ ្រគួ រ បនចកេចញពីទី ំង

សមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ្រកយពីបដិេសធមិន្រពមទទួលសំណង និងេ្រកយពីបន

ទទួលរងករគំ មកំែហង ខណៈែដល ១០ ្រគួ រេទៀត មកពីឃំុេនះែដរ បនទទួលយក

សំណង និងចុងេ្រកយេធ្វើករងរឲយ្រកុមហុ៊នែដលជរបស់ជនែដលទទួលរងករេចទ

្របកន់េនះ ែដលជករងរកប់ឆក រសំ តៃ្រព។ កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ៦១ ្រគួ រមក

ពីឃំុ្រតពំងភ្ល ំង មន ៤១ ្រគួ រ បដិេសធមិន្រពមទទួលសំណង និងបនចកេចញពីទី

ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ្រកយពីបនទទួលករគំ មកំែហង ខណៈេពលែដល ២០ 

្រគួ រ បនទទួលយកសំណង និងចុងេ្រកយ េធ្វើករងរឲយ្រកុមហុ៊នែដលជរបស់ជន

ឩ្រកិដ្ឋែដលទទួលរងករេចទ្របកន់េនះ ែដលជករងរកប់ឆក រសំ តៃ្រព។ 

េ ក េហង េសឿន តំ ង្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េ យេចទថ គត់បនទទួល

រងករ យដំពីសន្តិសុខ េពលេដើរ្របមូល ន មេមៃដេដើមបី ក់ញត្តិ។ េ យ រែតករ

គំ មកំែហងដល់ យុជីវតិរបស់គត់ គត់បនចកេចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចច

េនះ។ េ្រកយពីបនទទួលសំេណើ រគំ្រទពីសមជិកសហគមន៍ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ 

និងទទួលរងករគំ មកំែហង អងគករ ADHOC  បន ក់ពកយបណ្តឹ ងប្តឹងជនឩ្រកិដ្ឋែដល

រងករេចទ្របកន់េនះ េទកន់្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករេខត្តកំពតពីបទរេំ ភបំពនសិទធិ

ដីធ្លី (ករកប់ដីៃ្រពខុសចបប់) និងបងករបួស ន មដល់អនកដៃទ។ ្រពះ ជ ជញ បនេកះេ  

េហង េសឿន កលពីៃថងទី ៣ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៥។ អនកភូមិ ១០ នក់េផ ងេទៀត ្រតូវបន

េកះេ មក កសួរផងែដរ បុ៉ែន្តមិនមននរ មន ក់្រតូវបនឃត់ខ្លួនេឡើយ។ 

កនុងចំេ ម្រគួ រទទួលដីទំង ១០១ ្រគួ រ មនភគេ្រចើនេលើសលុប្រតូវបន

ងំមិនឲយេ្របើ្របស់ែផនកខ្លះ      ឬែផនកទំងអស់ៃនដីស្រមប់េធ្វើកសិកមមរបស់ពួកេគ។ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនជប់នឹងទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ក៏្រតូវបនបេណ្ត ញ

េចញផងែដរ។ ជញ ធរខកខនមិនបនករពរ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ មិនបនេធ្វើករេសុើប

អេងកតេលើករេចទ្របកន់នន ឬពំុបនផ្តល់ដំេ ះ្រ យអ្វីេឡើយ។ កលពីឆន ំ ២០១៦ 
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មនករ យករណ៍្របប់ OHCHR ថ មនករ យដំ ករេចទ្របកន់ពីករបេណ្ត ញេចញ

េ យបងខំ និងករដុតផទះជេ្រចើនករណីែថមេទៀតផងែដរ។ 

ករទទួលបនទឹក និងអនម័យ៖ 

្រគួ រ ៨០% ែដល្រតូវបនសមភ ស ពំុមនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តស្រមប់

បរេិភគេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋេទរកទឹកពីអណ្តូ ងៃដ (៤៨%) អន្លង់ ធរណៈ (១១%) ឬ 

សទឹង ឬ្រប យ (៣៩%)។ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៤៤% 

បនសំ តទឹករបស់ពួកេគ មុនេពលបរេិភគ មរយៈករ ំ។ ពំុមនអនកេឆ្លើយតប

មន ក់េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ចេ្រមះទឹកេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតប ៣០,៤% បនេលើកេឡើងថ ទឹក

បរេិភគរបស់ពួកេគមនពណ៌ រសជតិ និង/ឬក្លិនចែម្លក។ ពំុមន្រគួ រ េលើកេឡើងថ 

ទឹករបស់ពួកេគ្រតូវបនសំ តេ យេ្របើ រធតុក្លរេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតបសមភ ស ៥៤% 

បន ក់ពិនទុឲយករទទួលបនទឹក ្អ តរបស់ខ្លួនថអន់ជង ឬអន់ឆង យជងកែន្លងែដល
ពួកេគរស់េនេលើកមុន។ មនែត ២២% បុ៉េ ្ណ ះ បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនទឹក

្អ តរបស់ខ្លួនបន្របេសើរជងមុន។ េនះបង្ហ ញថ បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករទទួលបន ទឹក

េនះគឺ មនភព្រសួច្រ វខ្ល ំង កនុងេខត្តកំពត េហើយពំុមនករែបងែចកធនធន្រគប់្រគន់ 

ស្រមប់ផ្តល់ទឹក ្អ តេឡើយ។ 

ពំុមន្របព័នធបេញចញេចលទឹកស្អុយេឡើយស្រមប់្របជពលរដ្ឋទំងអស់ែដលបន 

អេងកត េហើយពំុមន្រគួ រ មផទះ ែដលមនបរកិខ រអនម័យេនះែដរ។ ្របជពលរដ្ឋ

បេនទ របង់កនុងៃ្រព ឬជីករេ ្ត ។ អនកេឆ្លើយតប ៧២% េលើកេឡើងថ ពួកេគពំុមន រមមណ៍

ថមនសុវតថិភព េនេពលេចញេទបេនទ របង់ខងេ្រកផទះេឡើយ។ អនកេឆ្លើយតប ២២% 

បន ក់ពិនទុឲយ ថ នភពអនម័យរបស់ខ្លួនថអន់ ឬអន់ឆង យជង ថ នភពកលពីមុន    

ខណៈេពល ១១% េលើកេឡើងថ ថ នភពបន្របេសើរជងមុន។ អនកេឆ្លើយតបែដលេន

សល់បនេលើកេឡើងថ ថ នភពពំុមនករែ្រប្របួលេឡើយ។ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងអគគិសនី៖ 



188 
 

ពំុមន្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបន កសួរ  មនអគគិសនីេ្របើ្របស់េឡើយេន

េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ សមគ ល់៖ សំណួរៃនករអេងកតេនះសួរពីអគគិសនី 

“ែដលរដ្ឋផ្តល់ឲយ” មរយៈករភជ ប់ប ្ត ញេម។ មិនែមនន័យថ ពំុមនម៉សីុនេភ្លើង ឬ

្របភពអគគិសនីេផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះទំងអស់ ចភជ ប់    

ប ្ត ញទូរស័ពទៃដបន េហើយអនកេឆ្លើយតប ២៦% ភជ ប់ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិតេ្របើ្របស់។ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ២១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ករេ្របើ្របស់មេធយបយេធ្វើ

ដំេណើ រ (ប ្ត ញផ្លូវថនល់) និងករទំនក់ទំនង (ទូរស័ពទ និងអីុនធឺណិត) មនភពល្អ្របេសើរ

ជងមុន េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងកែន្លងរស់េនមុន េបើេទះបីជកំពុងែតមនករក ង

ផ្លូវ េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះក៏េ យ។ អនកេឆ្លើយតប ៣១% និយយថ ករេ្របើ

្របស់មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ និងទំនក់ទំនងជរមួមនករថមថយ ចប់ ំងពីផ្ល ស់មករស់

េនកែន្លងេនះមក។ 

េស សុខភិបល៖ 

ជមធយម ្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេពល ៦២ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មណ្ឌ ល

សុខភពែដលេនជិតបំផុត និង ១១១ នទី េដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់មនទីរេពទយែដលេនជិត

បំផុត។ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៣៧% េលើកេឡើង

ថ ពួកេគមនជំងឺញឹកញប់ជងមុន េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹង ថ នភពៃនកររស់េន      

មុន។ ជំងឺ្រគុនចញ់ ឧស ហ៍េកើតេឡើង ដូចនឹងករណីជំងឺ្រគុនឈម និង្រគុនេពះេវៀន    

ែដរ។ ជពិេសស ្រគុនេក្ត  ឬផ្ត យ និងឈឺេពះ េកើតេឡើងញឹកញប់ ។ អនកេឆ្លើយតប 

៣៧% េលើកេឡើងថ ករទទួលបនេស សុខភពអន់ឆង យជងមុន េបើេ្រប បេធៀបជមួយ

នឹង ថ នភពេនកែន្លងរស់េនមុន េហើយ ៧% េលើកេឡើងថអន់ជងមុន។ មនអនកេឆ្លើយ

តបែត ២០% បុ៉េ ន ះ ែដលបននិយយថ ថ នភពេនទី ំងសមបទន ដីសងគមកិចចថមី

េនះបនល្អ្របេសើរជងមុន។ 

ករអប់រ៖ំ 



189 
 

ពំុមន មធយមសិក េនតំបន់េនះេឡើយ។ កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ មមូ៉តូឌុបជ

មធយម ៦៤ នទី េដើមបីេទដល់ មធយមសិក ែដលេនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតប ៧៤% 

េលើកេឡើងថ មន បឋមសិក មួយកែន្លងេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

កុមរ្រតូវេធ្វើដំេណើ រ មមូ៉តូឌុបជមធយម ១៥ នទី េដើមបីេទដល់ បឋមសិក ែដល

េនជិតបំផុត។ អនកេឆ្លើយតប ៣៥% បនេលើកេឡើងថ យ៉ងេ ច ស់ មនកុមរដល់    

វយ័ចូលេរៀនមួយចំនួន ( យុចេន្ល ះពី ៦ឆន ំ ដល់ ១៧ ឆន ំ) កនុងផទះរបស់ពួកេគ ពំុបនេទ

េរៀន េន េឡើយ ែដលេនះជចំណុចែដលេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភខ្ល ំង។ ពួកេគបន

េលើកេឡើងពីមូលេហតុេ្រចើនយ៉ង ដូចជ លទធភពចំ យ េ យ រែត្រតូវករ ឲយកូន

េនផទះ និងេ យ រែត េរៀនេនឆង យេពក។ អនកេឆ្លើយតប ៤១% និយយថ 

បចចុបបននេនះ កូនៗពួកេគតិចជងមុនបនេទេរៀន ចប់ ំងពីផ្ល ស់មកទី ំងសមបទន

ដីសងគមកិចចេនះមក ែដលេនះក៏ជបញ្ហ មួយធំ និងជប ជ័យធំដ៏មួយៃនករេរៀបចំែផនករ

កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច។ ជមធយម មន្រគួ រ្របមណជ ៤៤% មនគេ្រមងចង់ឲយ

កូន្របុសទទួលបនករអប់រយ៉ំងេ ច ស់ ១២ ឆន ំ បុ៉ែន្តតួេលខេនះថយចុះមកេន 

៣៧% ស្រមប់កូន្រសី ែដលបង្ហ ញថ ករេរ ើសេអើងេយនឌ័រគឺជបញ្ហ មួយ កនុងករទទួល

បនករអប់រ។ំ ជសមគ ល់ េនះមិនែមនជករបង្ហ ញថេតើមនករផ្តល់ករអប់រជំក់ែស្តង

ក្រមិត េនះេទ េ្រចើនែតជករឆ្លុះបញច ំងពីបំណងរបស់្រគួ រ មផទះទំងេនះ និង

រៈសំខន់ែដលទក់ទងជប់េទនឹងករអប់រ។ំ 

េនេពលឲយ ក់ពិនទុេលើករទទួលបនករអប់រេំនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ 

មនអនកេឆ្លើយតបែត ១៧% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេលើកេឡើងថ ករអប់រមំនភពល្អ្របេសើរជង   

មុន។ ផទុយេទវញិ ៥២% បនេលើកេឡើងថ ករទទួលបនករអប់រធំ្ល ក់ចុះជងមុន។  

សន្តិសុខេសប ង៖ 

អនកេឆ្លើយតប ៩៦% និយយថ កលពីែខមុនេនះ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ 

ែដលពួកេគមនករ្រពួយបរមភថ ពួកេគនឹងពំុ ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់្រគួ រខ្លួន 

េ យ ៥៥% េលើកេឡើងថ េនះជករភ័យ្រពួយែដលេកើតមនជ្របចំ។ ្រគួ រ ៥៤% 
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េលើកេឡើងថ ពួកេគ្រតូវកំហិត រែដល្រតូវញុំ (ដូចជ ពំុមន ច់ ឬ្រតី ជេដើម) េន

េពល មួយ កនុងែខមុនេនះ េ យ រែតខ្វះលុយ េហើយ ៨៥% ្រតូវបងខំចិត្តបរេិភគេមើម

រកុខជតិដុះកនុងៃ្រព ឬ ច់ែដលមនគុណភពអន់ខ្ល ំង េ យ រែតមូលេហតុដូចគន េនះ។ 

អនកេឆ្លើយតប ៤៨% េលើកេឡើងថ ពួកេគធ្ល ប់ ច់បយ កលពីែខមុនេនះ និងមនអនក

េឆ្លើយតប ៤១% បនេលើកេឡើងថ មនៃថងខ្លះ កលពីែខមុនេនះ ែដលពួកេគពំុមន រ

បរេិភគែតម្តង េ យ រែតពំុមនលុយទិញ រ និងពំុ ចរក របនពីដីរបស់ពួក

េគ។ ករទទួលបន រកនុងតៃម្លសមរមយ និងបញ្ហ ខ្វះ រ មនភព្រសួច្រ វជ

ពិេសស កនុងេខត្តកំពត។ េបើេទះបីជមនបញ្ហ ែបបេនះក៏េ យ មន្រគួ រ មផទះែត 

៣១% េលើកេឡើងថ ករទទួលបន របនថមថយជងមុន ចប់ ំងពីេពលែដលពួក

េគផ្ល ស់មកេនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េហើយស្រមប់្រគួ រ ៤១% ថ ន

ភពបនល្អ្របេសើរជងមុន។ របូតថមភទំនងជបញ្ហ ធំមួយ ស្រមប់្រគួ រ មផទះ

ែដលរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ជពិេសស ស្រមប់កុមរែដលខ្វះ រ

រជតិ្របូេតអីុន និងេនកែន្លងែដល្រគួ រមិន ចកប់ឆក រដីេធ្វើកសិកមមបន។ 

ករងរ៖ 

្រគួ រ មផទះែដល្រតូវបន កសួរេសទើរែតទំងអស់(៩៤%) មនសមជិក្រគួ រ

យ៉ងេ ច ស់មន ក់មនករងរេធ្វើ េហើយខនងផទះ ៥៨% មនមនុស  ២ ឬ ៣ នក់ មន

ករងរេធ្វើ េ យខនងផទះខ្លះមនសមជិករហូតដល់ ៥ នក់ មនករងរេធ្វើ។ ជករេឆ្លើយ

តបចំេពះសំណួរែដលសួរថេតើករងរ្របេភទ ខ្លះែដលពួកេគេធ្វើ ៥៦% សីុឈនួលេធ្វើ

កសិកមមឲយេគ ៧៩% េធ្វើករងរ្របេភទេ្របើ្របស់កម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត េហើយ ៤០% 

មនមុខរបរខ្លួនឯង។  ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់្រគួ រ ែដលបនពីករងរេផ ងៗគឺ 

៣៩២ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ ចំណូលភគេ្រចើនបនមកពីករងរសីុឈនួលេគ/ករងរ ម

េ ងច្រក និងមុខរបរខ្លួនឯង មរយៈករលក់ផលិតផលេ យផទ ល់។ មុនេពលផ្ល ស់មក

េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ចំណូលមធយម្របចំែខរបស់អនកេឆ្លើយតបគឺទបជង 

២០៤ ដុ ្ល រ កនុងមួយខនងផទះ។ ចំ យគិតជមធយមបចចុបបននរបស់្រគួ រ មផទះគឺ ២៦២ 
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ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ េកើនេឡើងពី ១៥៧ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ ចំ យភគេ្រចើន គឺេលើ រ និងករែថទំសុខភព។ ចំណូលមធយម្របចំែខ

មនករេកើនេឡើង ដូចគន នឹងចំ យ្របចំៃថងរបស់្រគួ រែដរ។ 

្រគួ រតិចជងមួយភគបីមន្របក់សន ំស្រមប់្រគួ រ (២៤%) េបើេទះបីជ ជ

មធយម ្របក់សន ំមនករេកើនេឡើង ចប់ ំងពីេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ េហើយតួេលខជមធយមបចចុបបននគឺ ៤៤ដុ ្ល រ។ ្រគួ រ ៨៧% ជប់បំណុលេគ 

េហើយក្រមិតបំណុលមនករេកើនេឡើងខ្ល ំង។ ជមធយម្រគួ រ ម ផទះជំពក់បំណុលេគ 

៤៥០ ដុ ្ល រ ែដលេកើនេឡើងពី ៥៧ ដុ ្ល រ មុនេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគម

កិចចេនះ។ េនះមនន័យថ ្រគួ រ មផទះទំងេនះ ្រតូវខចីបុលេគយ៉ងេ្រចើន េនេពលកំពុង

ផ្ល ស់ ឬេ្រកយេពលផ្ល ស់មកេនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។ 

ជសូចនករបង្ហ ញពី្រទពយធន មន្រគួ រែត ១៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនទូរទស ន៍

ជកមមសិទធិ េហើយ ៤១% មនមូ៉តូជកមមសិទធិ។ ៧៨% មនទូរស័ពទៃដជកមមសិទធិ។  

កនុង្រគួ រ មផទះ្របមណជពក់ក ្ត ល (៥៧%) សមជិក្រគួ រទំងអស់រស់

េនជំុគន េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះជអចិៃ្រន្តយ៍។ សមជិក្រគួ រភគេ្រចើន 

ែដលរស់េនឆង យពីទី ំងេនះ គឺកូន (៦០%) របស់អនកេឆ្លើយតបចំេពះករអេងកតេនះ ែដល

េនះបង្ហ ញថេកមងៗជំនន់ថមីជេ្រចើន េធ្វើចំ ក្រសុកឆង យពីផទះែដល្រគួ ររបស់ពួកេគ

រស់េនេដើមបីរកករងរេធ្វើ (៨៥%)។ 

រចនសមព័នធែផនកសងគម៖ 

កនុងចំេ ម្រគួ រ មផទះែដលបនសមភ សទំងអស់ មនែត ២% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល

េជឿថ ករសេ្រមចចិត្តរមួកនុងកមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចេនះេធ្វើេឡើង មរយៈដំេណើ រករ

្របជធិបេតយយ េ យ ៦១% េលើកេឡើងថ េមភូមិគឺជអនកសេ្រមចចិត្ត។  
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អនកេឆ្លើយតប ៦៥% េលើកេឡើងថ ពួកេគមន រមមណ៍ នតឹង (េ្រស្តស៍) េ យ 

២៤% យករណ៍ថ បញ្ហ រមមណ៍ នតឹងេនះមនភព្រសួច្រ វ។ បញ្ហ េនះេកើតេឡើង

េ យ រករខ្វះខត រ និងចំណូលទប។ 

អនកេឆ្លើយតបទំងអស់េលើកេឡើងថ ពួកេគដឹងថមនករេ្របើបំពនេ្រគ ង្រសវងឹ 

កនុងសហគមន៍េនះ និង ៩% េទៀត េជឿថមនបញ្ហ េ្រគ ងេញ ន េនទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះ។ មន្រគួ រ មផទះចំនួនែត ១បុ៉េ ្ណ ះ ែដល យករណ៍ថ ពួកេគ បន

កំពុងេធ្វើករងរជមួយនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ កនុងចំេ ម្រគួ រ មផទះែដល

្រតូវបនអេងកត មន ៣៧% គិតថ មនបទេលមើសឩ្រកិដ្ឋេកើតេឡើងេ្រចើនកនុងសហគមន៍េនះ

េទ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹង ថ នភពមុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់មកទី ំងសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះ។ មនអនកេឆ្លើយតប ៤៤% អះ ង ថខ្លួនបនដឹងពីករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី 

ឬេកមង្រសី េហើយ ២៨% េជឿថ ហិង ផ្លូវេភទមនអ្រ េកើតេឡើងេ្រចើនជងេនសហគមន៍

មុនៗរបស់ពួកេគ។ កររក េឃើញទំងេនះ មិនផ្តល់នូវករគណនចបស់ ស់ៃនអ្រ

ទូេទៃនហិង ផ្លូវេភទ ឬកររេំ ភបំពនេ យ រេ្រគ ង ្រសវងឹេនះេទ។ កររកេឃើញ

ទំងេនះ ជករឆ្លុះបញច ំងពីគំនិតេយបល់របស់សហគមន៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ េគ្រតូវែត

នយល់ដូចេនះ ជមួយករយល់ដឹងថ ្រកុមអេងកតេនះ មិនបនសួរេ យផទ ល់េទ      

ឩទហរណ៍៖ ថេតើ កររេំ ភបំពនេកើតេឡើយេ យេ្រគ ង្រសវងឹជបញ្ហ មួយេនកនង

ខនងផទះមួយឬេទ។ 

 

អនកេឆ្លើយតប ៨០% បននិយយថ ពួកេគដឹងពីករណីកុមរេធ្វើករងរ េដើមបីរក

ចំណូលបែនថមឲយ្រគួ រ។ ករងរភគេ្រចើនែដលកុមរេធ្វើ គឺករងរកសិកមម (៧០%) និង

្របេភទករងរេ្របើកម្ល ំងពលកមមេផ ងេទៀត (៦២%)។ មន្រគួ រ មផទះចំនួន ៥ បញជូ ន

សមជិក្រគួ រជកុមរេទេធ្វើករងរ មេ ងច្រក។ 

្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ ៤៤% េ យេចទថ      

ពួកេគ មិន្រតូវបន េគចុះេឈម ះេបះេឆន តឲយេឡើយ។ តួេលខេនះេកើនខពស់ េ យគម ន            
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សមម្រតេទ េ យេហតុថ ្រគួ រ មផទះ ជមធយម បន ំងេនទីេនះអស់រយៈេពល

ជិត ៥ឆន ំ  េហើយករេបះេឆន តឃំុខិតជិតនឹងមកដល់កនុងឆន ំ ២០១៧ េនះេហើយ។ 

្រគួ រ មផទះ ៦១% េនខ្វះឯក រ ន ក់េនែដលពក់ព័នធ ផ្តល់េ យ ជញ ធរ

មូល ្ឋ ន េហើយកនុងចំេនមខនងផទះ ៧៦% យ៉ងេ ច ស់មនសមជិក្រគួ រមន ក់ 

ែដលពំុមនសំបុ្រតកំេណើ ត េហើយកនុងខនងផទះ ៥២% មនសមជិក្រគួ រយ៉ងេ ច

ស់មន ក់ ែដលពំុមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ ្រគួ រ ១៧% ពំុមនេសៀវេភ្រគួ រ។ 

មន្របជពលរដ្ឋែត ២ ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ (៤%) បននិយយថ ពួកេគពិចរ ចក

េចញពីទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ េ យ រែតបញ្ហ កង្វះទឹក រ និងបញ្ហ

្របឈមេផ ងេទៀតកនុងតំបន់េនះ ជតួេលខមួយ ទបគួរឲយកត់សមគ ល់។ សំណូមពរជំុវញិ

ករេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន េនទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ បនេផ្ត តេលើ

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវ (៥៦%) ករទទួលបនទឹក ្អ ត (៨០%) ករ ងសង់

មធយមសិក េលើទី ំងសមបទនដីសងគមកិចចេនះ (៧៦%) និងករែកលំអករផ្តល់បរកិខ រ

ែថទំសុខភព (៨០%) បុ៉ែន្តក៏មនករេលើកេឡើងសំណូមពរទក់ទងនឹងបញ្ហ ជេ្រចើនេផ ង

េទៀតផងែដរ ដូចជលំេន ន អគគិសនី ករងរ និងករផ្តល់បងគន់អនម័យជេដើមផងែដរ។  

 

 


