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1 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      
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សហគ្រិនទកឹស្អា តជាស្រសតនីៅកនុងគ្រនទសកម្ពុជា  

 

ការពិចារណាអពីំការជួយ នងិការប្រឈម ដលក់ារផ្ដលអ់ណំាចដលស់្រ្ត ី 

ខែមថិនុា ឆ្ន ំ២០១៨ 

្ង្ងេរននរបាយការណ៍ប្ាវប្ាវង្លែ៩   

 ស្រ្តីអាចរង្ហា ញង្្ចក្ដីកាា ហាន ភាពង្ាគជ័យ និងការចូលរួម ង្ៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ង្្ដឋក្ិចច ្ងគម និង

ប្រង្េ្ទងំមូល  - ្ហប្គិនេឹក្ាា តាស្រ្តីក្មពុា 

 

របាយការណ៍្ង្ងេរង្នេះ រង្ហា ញការរក្ង្ ើញ ពីការប្ាវប្ាវ ង្ដើមបីពនិិតយង្មើលវិាលភាពខដលភាព

ាម្ចច ្់ និងការប្គរ់ប្គងររ្់ស្រ្តីង្លើប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត ខដលនំាង្ៅដលក់ារផ្ដលអ់ណំាចដលស់្រ្ត ី រួមទងំ

ការផ្ដលអ់ំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច ង្ៅក្នងុប្រង្េ្ក្មពុា។  

ង្្ចក្ដងី្ផ្ដើម 

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត ខដលដំង្ណើរការាលក្េណៈឯក្ជនខ្នន តតូច ក្ពំុងពប្ងីក្តនួាេីង្ៅក្នងុតំរន់

ជនរេននប្រង្េ្ក្មពុា ាពិង្្្ង្ៅក្នងុតំរនជ់នរេខដលម្ចនង្្ដឋក្ិចច រកក្លូតស្់។ ង្ទេះរីយ៉ា ងណាក្៏

ង្ោយ ង្គយល់ដឹងតិចតចួអពំរីេពិង្ាធន៍ង្ផ្េងៗររ្់រុរ្ នងិស្រ្តីង្ៅក្នុងវិ្័យង្នេះ ឬក្ ៏រង្រៀរខដល

រេោឋ នង្យនឌ្័រ ម្ចនឥេធិពលង្ៅង្លើរេពិង្ាធន៍ នងិឱកា្ង្ធវើជនំញួររ្់ពួក្គាត។់  

ង្ៅក្នងុឆ្ន ំ២០១៥ ម្ចនប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តប្រម្ចណ ៣០០ប្រពន័ធ ខដលប្គរ់ប្គងង្ោយវិ្័យឯក្ជន

ង្ៅក្នងុតំរនជ់នរេននប្រង្េ្ក្មពុា ខដលផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តជនូប្រាពលរដឋាង ១សននាក្ ់(ធនាគារពភិព

ង្សក្ ឆ្ន ំ២០១៥ េំព័រេី១៥)។ ក្នងុឆ្ន ំថមីៗក្នាងមក្ ង្គាលនង្យបាយមួយចំននួបានោក្ឲ់្យដំង្ណើរការ ង្ោយ

រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា ង្ដើមបីង្លើក្ក្មព្់្មភាពង្យនឌ្័រ ង្ៅក្នងុវិ្័យេឹក្ាា តនងិអនាម័យ។ ង្គាលនង្យបាយ

មួយ គយឺុេធាស្រ្តាតិ្ប្ម្ចរ់ការផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តជនរេ  (ឆ្ន ំ២០១១ – ២០២៥) រួមទងំការផ្គតផ់្គង់ង្ដើមបី
ពប្ងកី្្មភាពង្យនឌ្័រ។  វិធមួីយក្នងុចំង្ណាមវិធីទងំឡាយ ខដលយុេធាស្រ្តម្ចនង្គាលរំណងង្ធវើង្នេះ គឺង្ោយ

ការរស្រ្ររង្យនឌ្័រ ក្នុងវិ្័យេឹក្ាា តជនរេ  (រាជរោឋ ភបិាលក្មពុា ឆ្ន ំ២០១១ េំព័រេី១០)។  
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សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

យ៉ា ងណាក្៏ង្ោយ ម្ចនការែវេះចំង្ណេះដឹង្ំខ្នន់ៗ ខដលពាក្់ពន័ធង្ៅនឹងរង្រៀរខដលរេោឋ នង្យនឌ្័រ 

ប្េួត្ីុគាន ាមួយវិ្័យេឹក្ាា តជនរេ និងាមួយការរកក្ចង្ប្មើននន្ហប្គា្េឹក្ាា ត ង្ៅក្នងុប្រង្េ្ក្មពុា។ 

ការែវេះទងំង្នេះ រួមម្ចនការែវេះចំង្ណេះដឹង អំពីរង្រៀរខដលង្យនឌ្័រ ម្ចនឥេធិពលង្លើអនក្ខដលកាា យែាួ នា    

្ហប្គនិេឹក្ាា ត  អវីខដលារេពិង្ាធន ៍ការប្រឈម និងឱកា្ររ្់្ហប្គនិ និង រង្រៀរខដល្ហប្គនិ 

ភាពេឹក្ាា តម្ចនេំនាក្់េំនងាមួយការផ្ដលអ់ំណាចដល់ស្រ្តី  រួមទងំការផ្ដលអ់ណំាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច។ 

ង្ដើមបីចារ់ង្ផ្ដើមង្ោេះប្ាយការែវេះចំង្ណេះដឹងទងំង្នេះ ការ្កិ្ាង្នេះបានពនិតិយង្មើល វិាលភាពា

ម្ចច ្់ នងិការប្គរ់ប្គងររ្់ស្រ្តីង្លើប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត ខដលនំាង្ៅដលក់ារផ្ដលអ់ំណាចដល់ស្រ្ត ី រួមទងំការ

ផ្ដលអ់ណំាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច។  ការ្ិក្ាង្នេះ នងិការ្កិ្ាង្ៅក្នងុប្រង្េ្ឥណដូ ង្ន្ីុ ាការ្ិក្ាដំរូង ង្ដើមបី   

ពនិិតយង្មើលាប្រពន័ធនូវរេពិង្ាធនទ៍ងំឡាយ នងិតប្មូវការររ្់្ហប្គនិផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តាស្រ្តី  (ចារ់ពី

ង្ពលង្នេះង្ៅង្ៅថា្ហប្គនិ) នងិាង្លើក្ដំរូងង្ដើមបីពនិតិយង្មើលរេពិង្ាធន៍ ខដលទក្េ់ងង្ៅនឹងប្ក្រែ័ណឌ

ការផ្ដលអ់ំណាចដល់ស្រ្ត។ី 

ការប្ាវប្ាវង្នេះបាន្ហការរវាង វិារាន ន្ប្ម្ចរ់អនាគតង្្នរភាព នន្ក្លវិេាលយ័រង្ចចក្វិារ

្ីុតនី (អាយង្អ្ង្អហវ យធូីង្អ្ - ISF-UTS) នងិអងគការអុី្មីតង្វ្ត ៍និង្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា។  

ង្គាលរំណងននការប្ាវប្ាវង្នេះ គឺង្ដើមបីជប្ម្ចរជនូ និងគំាប្េដល់អងគការមនិខមនរោឋ ភបិាល អនក្ផ្ដល់

ជនំួយ និងាន រ័នរាជរោឋ ភបិាលក្មពុា ង្ដើមបីអភិវឌ្ឍន៍ររាិន នខដលអំង្ណាយផ្ល  (ដូចាការក្ាង     

្មតនភាព) ខដលង្មើលង្ ើញង្យនឌ្័រ  អាចគំាប្េការផ្ដលអ់ណំាចដលស់្រ្តី នងិនឹងផ្ដល់វិភាគទនដលង់្្វាផ្គត់

ផ្គង់េឹក្ាា តប្រក្រង្ោយង្ចរភាព ង្ៅតំរន់ជនរេ។ ្ំណួរទងំឡាយខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹការប្ាវប្ាវង្នេះ គឺ

្និតង្ៅក្នុងប្រអរ់េី១។  

 

 

របូភាពទី១. ្ម្ចជិក្ប្កុ្មប្ាវប្ាវបានង្ធវើ្ម្ចា ្ន៍្ហប្គនិផ្គតផ់្គង់េកឹ្ាា តចនំនួ១៥្ហប្គនិាស្រ្តី ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា        

(ង្នេះារូរភាព១ ក្នុងចំង្ណាមការង្ធវើ្ ម្ចា ្ន៍) 
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 វធិាីស្រ្ត 

 វិធីាស្រ្ត្ ហការ ប្តូវបានង្ធវើ្ប្ម្ចរ់ការប្ាវប្ាវង្នេះ ង្ដើមបី្ប្មរ្ប្មួលការចូលរមួរវាងអនក្ង្ធវើ

ការប្ាវប្ាវ នងិអនក្អនុវតត។ ង្នេះបានរង្ងកើត វិធាីស្រ្តននការប្ាវប្ាវង្ៅបាន។ ការ្កិ្ាង្នេះបានេេួលយក្ 

 វិធីាស្រ្តននគុណភាពាចំរង រ៉ាុខនតបានរ ច្ូល វិធាីស្រ្តននររិម្ចណមួយចនំនួ។ ា្រុរ រេ្ម្ចា ្ន៍ចំននួ 

២៧ ខដលបានង្ប្គាងង្ ើង បានង្ធវើាមួយ្ហប្គនិេឹក្ាា តាស្រ្តី ្ម្ចជិក្ប្ក្ុមប្រឹក្ា ុំ នងិអនក្ពាក្់ពន័ធថាន ក្់

ង្ែតត នងិថាន ក្់ាត។ិ     

 

ប្រអរេ់១ី ៖ ្ំណួរទងំឡាយខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹការប្ាវប្ាវ 

្ំណួរននការប្ាវប្ាវេ ី១  

ង្តើស្រ្តីប្តូវបានផ្ដល់អំណាចអវីែា េះ តាមរយៈននការប្គរ់ប្គងប្រព័នធផ្គត់ផ្គង់េឹក្ាា តររ្់ពួក្គាត់ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា?   

ក្.  ង្តើអវីង្ៅគឺាការប្រឈម និងការជួយារួម្ប្ម្ចរ់ស្រ្តីា្ហប្គិន ង្ដើមបីប្គរ់ប្គងប្រព័នធផ្គត់ផ្គង់េកឹ្ាា ត ង្ៅក្នុង

ប្រង្េ្ក្មពុា? ង្តើការប្រឈម និងការជយួារមួទងំង្នេះ ម្ចនេំនាក្់េំនងង្ៅនឹងការយល់ដឹងអំពកីារផ្ដល់អំណាចដល់

ស្រ្តីយ៉ា ងដូចង្មដច? 

ែ.  ង្តើស្រ្តីចូលរួមអវីែា េះង្ៅក្នុងការប្គរ់ប្គង្ហប្គា្េឹក្ាា ត ក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា ង្ដើមបី្ប្មរ្ប្មួលការផ្ដល់អំណាចដល់

ស្រ្តី  រួមទងំការផ្ដល់អំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច?  

គ.  ង្តើអវីង្ៅគឺាេំនាក្់េំនងរវាងការប្រឈម និងការជួយ ខដលបានជរួប្រេេះង្ោយ្ហប្គិនាស្រ្តី ង្ៅក្នុងវិ្័យង្ផ្េងៗ 

ក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា?  ង្តើអវីង្ៅគឺាការប្រឈម និងការជួយ ខដលបានជួរប្រេេះង្ោយស្រ្តី ង្ដើមបីប្គរ់ប្គង្ហប្គា្េឹក្

ាា ត ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា? 

 
្ណួំរននការប្ាវប្ាវេ ី២  

ង្តើអវីែា េះប្តូវង្ធវើ និងង្ោយអនក្ណា ង្ដើមបីគំាប្េដល់ស្រ្តីា្ហប្គិនេឹក្ាា ត ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា ង្ដើមបី្ង្ប្មចការផ្ដល់អំណាច

ដល់ស្រ្តី  រួមទងំការផ្ដល់អំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច និង្ង្ប្មចលេធផ្ល?   

 

ក្. ង្តើយុេធាស្រ្តអវីែា េះខដលម្ចនប្ារ់ ង្ដើមបីគំាប្េដល់ស្រ្តីា្ហប្គិនេឹក្ាា ត ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា? 

ែ. ង្តើវិធានការអវីែា េះខដលស្រ្តីា្ហប្គិនេឹក្ាា តប្តូវការ បានង្គខណនំាង្ដើមបីគំាប្េដល់ប្រព័នធផ្គត់ផ្គង់េឹក្ាា តររ្់ពួក្

គាត់? ង្តើអនក្ណា ខដលពួក្គាត់ប្តូវការ ង្ដើមបីខណនំានូវវិធានការទងំង្នេះ?      

គ. ង្តើយុេធាស្រ្ត និងវិធានការទងំង្នេះ គំាប្េដល់ការប្តូវការ និងតប្មូវការទងំឡាយ ម្ចនន័យ្ប្ម្ចរ់ររិាន នខដល

អំង្ណាយផ្ល (ដូចាការក្ាង្មតនភាព) ក្នុងវិ្័យេឹក្ាា តនិងអនាម័យ ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា ខដលម្ចនេំនាក្់

េំនងាមយួការគំាប្េ្ហប្គិនេឹក្ាា តាស្រ្តី យ៉ា ងដូចង្មដច?    
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4 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ការប្ាវប្ាវង្នេះ  បានង្ធវើង្ៅង្ែតតចំននួប្បំារី ននប្រង្េ្ក្មពុា៖ ង្កាេះក្ុង បាត់ដំរង ក្ពំងច់ាម ក្ពំត 

ប្ពេះ្ហីនុ តាខក្វ ក្ណាដ ល នងិប្ក្ង្ចេះ។  ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តខដលបានរ ច្ូលក្នងុការ្ិក្ាង្នេះ ម្ចនពី

៦០០ តំណ (៦០០ ែនងផ្ទេះ) ង្ៅ ២.៩១០ តំណ (២.៩១០ ែនងផ្ទេះ)។ ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តទងំង្នេះ ្និតង្ៅ

តំរនជ់នរេ បានរង្ងកើតង្ ើងពឆី្ន ំ២០០១ ដល់ ឆ្ន ំ២០១៧។ 

មគគងុ្េទ្ក្៍្ម្ចា ្នប៍ានង្ដដ តង្លើការប្រឈម នងិការជយួ ង្ដើមបីរង្ងកើត នងិប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្

ាា ត និងប្តូវបានផ្ដលព់តម៌្ចន ង្ោយការពនិតិយង្ ើងវិញននអតនរេ្ដីពី្ហប្គនិភាពាស្រ្តី ង្ៅក្នុងប្រង្េ្  

ក្មពុា ឡាវ និងឥណដូ ង្ន្ីុ  (លហីុី ខអ៊ែត អល ឆ្ន ំ២០១៧)។ ប្ក្រែ័ណឌ ននការវិភាគ បានង្ប្រើង្គាលការណ៍ ឬ

គំនតិទងំឡាយននការផ្ដលអ់ណំាចដលស់្រ្ត ី រួមទងំការផ្ដលអ់ំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច ខដលពនិិតយង្មើលការផ្ដល់

អំណាចាដំង្ណើរការមួយននការដា ្់រដូរេំនាក្់េំនងខ្នងអណំាចក្នុងវិធទីងំឡាយ ខដលង្លើក្ក្មព្់្ិេធសិ្រ្តី នងិ

យុតតធិម៌្ងគម។ ង្គាលការណ៍ ឬគនំតិននការផ្ដលអ់ណំាច ពចិារណាង្លើប្រង្ភេរួនននអណំាច៖ អណំាចខ្នងក្នុង 

អំណាចង្ដើមប ីអំណាចពីង្លើ នងិអណំាចាមួយ  (ង្អង្រន កាង្រៀ និងែនវ៉ល ឆ្ន ំ២០០៨  នងិ នតល័រ នងិខព្

ង្នតូ ឆ្ន ំ២០១៤) ដូចខដលបានពិភាគាខ្នងង្ប្កាមង្នេះ៖         

 

រូរភាពេ២ី. រេ្ម្ចា ្នទ៍ងំឡាយ បានង្ធវើាមួយអនក្ចលូរួមក្នងុការប្ាវប្ាវពីប្បំារីង្ែតត ង្ៅក្នងុប្រង្េ្ក្មពុា 

ពតម៌្ចនេងូ្ៅពកីាររក្ង្ ើញ 

ការប្រឈម  

្ហប្គនិបានរាយការណ៍ អំពរួីនប្រង្ភេននការប្រឈម ង្ដើមបរីង្ងកើត នងិប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្

ាា ត។ ប្រង្ភេទងំង្នេះម្ចនេំនាក្់េំនងង្ៅនងឹ ៖ ១. រញ្ហា ដំង្ណើរការ  ២. រាជរោឋ ភិបាល និងចារ់  ៣. រញ្ហា

ហិរ្ញវត ន ុ និង ៤. តប្មូវការង្្វាេឹក្ាា តង្ៅម្ចនការក្ប្មតិ។ 

ការប្រឈមខផ្នក្ដំង្ណើរការ រមួម្ចនការខរក្ធាា យេុង្យ ខដលង្ក្ើតង្ ើងរណាដ លមក្ពីការង្ធវើផ្ាូវថនល់ នងិ  
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សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ការង្ធវើររងផ្ទេះ  ែវេះការ្ហការពីប្រាពលរដឋ  (ែនងផ្ទេះ) នងិការម្ចនការក្ប្មិតចំង្ពាេះការង្ធវើដំង្ណើរដទ ល់ែាួ ន

ររ្់្ហប្គនិ។ ង្ហោឋ រចនា្មព័នធខដលបានែចូខ្នត ខដលរណាដ លមក្ពីការាង្ង ់គឺាខផ្នក្ពិង្្្មួយ

ននក្ងវលរ់រ្់្ហប្គនិ។      

 

ការអភីវឌ្ឍន៍ផ្ាូវថនល់បានង្ធវើឲ្យែូចេុង្យ និងបាត់រង់េឹក្ ... ដូង្ចនេះ ង្យើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់េឹក្ាា តង្ៅដល់ែនងផ្ទេះ ង្ប្ពាេះ    

េុង្យខរក្ធាា យ (្ហប្គិនាស្រ្តី)។    

 

ការប្រឈមរណាដ លមក្ពរីាជរោឋ ភបិាល នងិចារ់ បានរាយការណ៍ង្ោយ្ហប្គនិ រួមទងំែវេះង្គាល

នង្យបាយ និងចារ់ង្ដើមបីគំាប្េដល់ការប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត ដូចា ការោក្ក់្ប្មិតនថាេឹក្ នងិរោឋ  

បាលខដលរណាដ លឲ្យម្ចនការពិបាក្។ 

ការប្រឈមខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុ រួមម្ចនអប្តាការប្បាក្់ែព្់ ចំណាយែព្់ង្ៅង្លើអគគិ្ន ីនងិការជលួ នងិ

អតិថិជនមិនបានរងន់ថាទនង់្ពល។ 

រញ្ហា តប្មូវការង្្វាេឹក្ាា តង្ៅម្ចនការក្ប្មតិ រួមម្ចនតប្មូវការទរពអីតិថិជនង្ៅរដូវវ្ា នងិតប្មូវ

ការខដលម្ចនការង្ជឿាក្់ ្ប្ម្ចរ់ការយល់ដឹងររ្់្ហគមន៍ បានង្ក្ើនង្ ើងអំពាីរៈ្ំខ្ននន់នេឹក្ាា តខដល

អាចង្ធវើឲ្យម្ចនតប្មូវការ្ប្ម្ចរ់ង្្វាេឹក្ាា ត។  

    

ការប្រឈមខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹង្យនឌ្រ័  

ការពនិតិយង្ ើងវិញននអតនរេខដលបានផ្ដលព់តម៌្ចនអំពីការ្ិក្ាង្នេះ បានក្ំណតក់ារប្រឈម នងិការ

ជួយ ្ប្ម្ចរ់្ហប្គនិាស្រ្តកី្នុងវិ្័យេឹក្ាា តនងិអនាម័យ នងិក្នងុវិ្័យង្ផ្េងៗង្េៀត នងិបានរក្ង្ ើញខផ្នក្ 

្ំខ្នន់ៗចំននួប្បំារួនននការប្រឈមចំរងៗដល់្ហប្គនិភាព (លហីុី ខអ៊ែត អល ឆ្ន ំ២០១៧  នងិ  វិល ិត ខអ៊ែត 

អល ឆ្ន ំ២០១៦)៖  

  

១. ចារ់ 

២. ហិរ្ញវតន ុ

៣. លេធភាពេេួលបានង្្វាអភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្មម ង្ៅម្ចន  

ក្ប្មិត 

៤. តនមាននវរបធម៌  

៥. រណាដ ញេំនាក្់េំនង និងការង្ធវើរណាដ ញេំនាក្់េំនង 

៦. ការអរ់រំ និងការរណដុ េះរណាដ ល 

៧. តនមាមិនផ្ាូវការ / អំង្ពើពុក្រលយួ 

៨. ធនធានមនុ្េ 

៩. រញ្ហា ដំង្ណើរការ   

 

ការប្ាវប្ាវខផ្ាក្ង្លើរេពិង្ាធនន៍នការ្ិក្ាង្នេះ បានរញ្ហរ ក្់ថា រញ្ហា ដំង្ណើរការ  ការប្រឈមខផ្នក្

ចារ់ និងរញ្ហា ហិរ្ញវត ន ុ គឺាការប្រឈម្ំខ្នន់ៗ ចំង្ពាេះស្រ្តីខដលប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត។ លេធភាព

េេួលបានង្្វាអភិវឌ្ឍន៍អាជវីក្មមង្ៅម្ចនក្ប្មិត តនមាននវរបធម៌  (រួមទងំរេោឋ នង្យនឌ្រ័ និងការង្រក្ង្អើង) 

ការប្រឈមអពំីធនធានមនុ្េ នងិការង្ធវើរណាដ ញេំនាក្់េំនង បានរញ្ហរ ក្ថ់ា គឺម្ចនការប្រឈមចំខណក្ែាេះ។  
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សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ង្ទេះរីយ៉ា ងណាក្៏ង្ោយ មិនបានរញ្ហរ ក្់ង្ោយ្ហប្គនិេឹក្ាា តង្េ ថាារញ្ហា ចំរងៗ។  ការប្ាវប្ាវខផ្ាក្ង្លើ

រេពិង្ាធន ៍មិនបានរក្ង្ ើញថា ក្ប្មិតននការអរ់រំ នងិការរណដុ េះរណាដ ល ប្តូវបានង្ជឿាក្់ថា ាការប្រឈម

ង្ោយ្ហប្គនិង្ ើយ នងិខផ្នក្ននដំង្ណើរការខដលខផ្ាក្ង្លើរេពិង្ាធនព៍ីការ្ិក្ាមិនបានរញ្ហរ ក្ ់ឬរង្្រញ 

មតិថា តនមាមិនផ្ាូវការ  នងិអំង្ពើពកុ្រលួយ បានចាត់េុក្ថាាការប្រឈម។  

 

ការប្រឈម 

 

 

 

អតននយ័ខដលបានផ្ដលជ់នូក្នុងង្ពលង្ធវើរេ្ម្ចា ្ន ៍
ការប្រឈមខដលវាយតនមា

ង្ោយ្ហប្គនិ ង្ៅតាម

លោំរន់នភាព្ខំ្នន ់

រញ្ហា ដំង្ណើរការ  

 

 

រួមម្ចនការចំណាយែព្់ ដូចាអគគិ្នី ការជួល។ល។ លេធភាពេេួល

បានប្រភពេឹក្មិនង្េៀងទត់ និងមិនប្គរ់ប្គាន់ង្ពញមួយឆ្ន ំ និង

ឧរក្រណ៍ែូច។    

១ 

 

 

រញ្ហា រាជរោឋ      

ភិបាល និងចារ់ 

រួមម្ចនតប្មូវការររ្់រាជរោឋ ភិបាល ង្ដើមបីរង់នថា ឬពនធ ង្គាលនង្យ 

បាយខដលង្ធវើឲ្យពិបាក្ដល់ការដំង្ណើរការ្ហប្គា្េឹក្ាា ត ែវ េះការ

គំាប្េពីរាជរោឋ ភិបាល និងវិធីាស្រ្តឧរតនមាធនមិនប្្រគាន ។ 

១ 

រញ្ហា ហិរ្ញវតន ុ រួមម្ចនការែវេះជង្ប្មើ្ហិរ្ញវតនុ្ ប្ម្ចរ់្ហប្គិន ឬអតិថិជន អប្តា

ការប្បាក្់ែព្់ អតិថិជនមិនបានរង់នថាទន់ង្ពល និងការប្រឈមង្ដើមបី

្ង្ប្មចដល់ង្្ដឋក្ិចចក្ប្មិតក្ំពូល (ម្ចនតប្មូវការែព្់ ផ្លិតបាន

ង្ប្ចើន លក្់បានង្ប្ចើន ម្ចនតនមាង្ថាក្ រ៉ាុខនតា្រុរចំង្ណញបានង្ប្ចើន - 

economies of scale) ាពិង្្្ង្ៅតំរន់ោច់ប្្យល។  

២ 

តប្មូវការង្្វាេឹក្

ាា តង្ៅម្ចនការ

ក្ប្មិត  

រួមម្ចនតប្មូវការទរ និងមិនង្េៀងទត់ ខដលអាចរណាដ លមក្ពីភាព

ែុ្គាន ង្ៅតាមរដូវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់េឹក្ ឬតប្មូវការ និងែវ េះពត៌ម្ចនអំពី

អតិថិជនខដលា្កាដ នុពល និងតប្មូវការររ្់ពួក្គាត់។   

២ 

 
 
 

 

ការប្រឈមអំពី

ធនធានមនុ្េ 

 

រមួម្ចនលេធភាពេេួលបានជនំាញអាជីវក្មម និងរង្ចចក្ង្េ្តិចតួច ឬ

ក្៏គាម ន ពិបាក្រក្រុគគលិក្ខដលម្ចនជនំាញខដលអនក្ប្តូវការ មិនម្ចន

ង្ពលប្គរ់ប្គាន់ង្ដើមបីប្គរ់ប្គង្ហប្គា្េឹក្ាា តររ្់អនក្។     

២ 

 

រេោឋ នវរបធម៌ 

និងការរំពឹងេុក្ 

 

 

រួមម្ចនឯក្រាជង្្ដឋក្ិចចបានកាត់រនដយ និង/ឬ ឱកា្ង្ដើមបី្ង្ប្មច

លំនឹងហិរ្ញវតន ុការរំពឹងេុក្ថាអនក្នឹងង្ៅផ្ទេះ និងង្មើលខថទបំ្គួារ 

ប្រង្្ើរាងង្ធវើការយក្ប្បាក្់ មិនបានេេួលការគំាប្េ (ឬ អនុញ្ហញ ត) ឲ្យ

ង្ធវើដំង្ណើរ និងការម្ចនេ្េនៈថាស្រ្តីម្ចនាន នភាពទរាងរុរ្។  

៣ 

 

 

លេធភាពេេួល

បានរណាដ ញ

េំនាក្់េំនង  

រួមម្ចនការប្រឈមដល់ឱកា្ននការង្ធវើរណាដ ញេំនាក្់េំនងខដលជួយ

គំាប្េដល់្ក្មមភាពអាជីវក្មមររ្់អនក្។    

៤ 
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ការអរ់រំ និងការ

រណដុ េះរណាដ ល 

 

 

រួមម្ចនការម្ចនក្ប្មិតទរននអក្េរក្មម (ការង្ចេះអាននិង្រង្្រ) ង្ធៀរ

ង្ៅនឹងរុរ្ ម្ចនការគំាប្េតិចង្ដើមបីង្ៅង្រៀនង្ៅាស ឬ ង្ៅមហា

 វិេាល័យ និងឱកា្េេួលការរណដុ េះរណាដ ល។ 

៥ 

 

តារាងេ១ី. ការប្រឈមខដលវាយតនមាង្ោយ្ហប្គិន ង្ៅតាមលំោរ់ននភាព្ំខ្នន់ៗ                                      

(ខផ្នក្ននដំង្ណើរការខដលខផ្ាក្ង្លើរេពិង្ាធន៍ពីការប្ាវប្ាវ។ អុិន = ១៥) 

ការជយួ  

្ហប្គនិបានរាយការណ៍អំពកីារជយួ្ំខ្នន់ៗចំននួរី ខដលបានជួយពួក្គាត់ង្ដើមបីរង្ងកើត នងិប្គរ់ប្គង

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត៖ ១. ការជយួខផ្នក្្ងគម  ២. ការជយួខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច  នងិ ៣. ការជួយខផ្នក្ក្មមវិធី។  ការ

ជួយខផ្នក្្ងគម រួមម្ចនការេេួលបានការង្លើក្េឹក្ចិតត នងិការជយួអនុវតតពី្ម្ចជិក្ប្គាួរ នងិមិតតភក័្ដិ ក្៏ដូចា

ការង្មើលង្ ើញស្រ្តីដនេបានេេួលង្ាគជយ័ង្ៅក្នងុវិ្័យេឹក្ាា ត។  ការជយួខផ្នក្ង្្ដឋក្ចិច រួមម្ចនលេធភាព

េេួលបានហិរ្ញវត ន ុ រួមទងំក្មចីពីាន រ័នហិរ្ញវត ន ុឬ្ម្ចជកិ្ប្គាួរ។  ការជួយខផ្នក្ក្មមវិធី បានផ្ដល់ង្ោយ

្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា និងាន រ័នរាជរោឋ ភបិាល ដូចាមនទីរឧ្ាហក្មមនិង្ិរបក្មមង្ែតត នងិការជួយខផ្នក្

ក្មមវិធីទងំង្នេះបានក្ំណត់ង្ោយ្ហប្គនិថាម្ចនប្រង្យជនធ៍ំណា្់។  

 

ែំុ្បានេេួលការរណដុ េះរណាដ លពីមនទីរឧ្ាហក្មមនិង្ិរបក្មមង្ែតត អំពីរង្រៀរ្ម្ចា តអាងចង្ប្ម្ចេះេឹក្ាា ត រង្រៀររក្ឲ្យ

ង្ ើញក្ខនាងធាា យ ឬប្ារង្ៅក្នុងប្រព័នធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត និងការប្គរ់ប្គងខផ្នក្រោឋ បាល (្ហប្គិន)។  

 

លេធផ្លននការផ្ដលអ់ណំាច  

 វិាលភាពខដលង្ធវើាម្ចច ្់ នងិការប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គងេឹ់ក្ាា ត បាន្ប្មរ្ប្មលួការផ្ដល់

អំណាចដល់្ហប្គនិ រួមទងំការផ្ដលអ់ំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច ប្តូវបានង្ធវើការវិភាគង្ោយង្ប្រើង្គាលការណ៍ 

ឬគនំតិ ង្លើប្រង្ភេរួនននអណំាច៖ អណំាចខ្នងក្នុង អណំាចង្ដើមប ីអណំាចពីង្លើ និងអំណាចាមួយ  (ង្អង្រន 

កាង្រៀ នងិែនវ៉ល ឆ្ន ំ២០០៨  នងិ នតល័រ និងខព្ង្នតូ ឆ្ន ំ២០១៤)។ អណំាចខ្នងក្នងុ ្ំណូមពរថាស្រ្តមី្ចន

អំណាចង្ពញង្លញ នងិបានេេួលនូវការផ្ដលអ់ណំាចង្ោយែាួ នឯងពីខ្នងក្នងុែាួ ន ង្ៅង្ពលពួក្គាតម់្ចនជំង្នឿ

ង្ៅង្លើតនមា និង្មតនភាពែាួ នឯង អារមមណ៍ខដលពួក្គាតប់្តូវេេួលបានង្ដើមបមី្ចន្ិេធិខដលង្គង្គារព នងិជំង្នឿ

ង្លើែាួ នឯងខដលប្តូវការ ង្ដើមបងី្ធវើការដា ្់រនរូង្ៅក្នុងជីវិត។ ចំខណក្ឯ ្ហប្គនិភាគង្ប្ចើនង្ៅក្នងុការ្កិ្ាង្នេះ 

បានរង្ហា ញ្ម្ច្ភាគននអណំាចខ្នងក្នងុ  ចំង្ពាេះការយល់ង្ ើញននការម្ចន្មតនភាពដូចរុរ្ង្ដើមបីប្គរ់ប្គង

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត  (អុនិ = ១០ នន ១៥) ជំង្នឿង្លើែាួ នឯងង្ដើមបីចារ់ង្ផ្ដើមប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត  (អុនិ = 

២ នន ១៥)  រេោឋ ន្ងគម នងិការយល់ង្ ើញខដលង្លើក្ក្មព្់រុរ្ថា អាចង្ធវើដំង្ណើរង្ៅឆ្ា យពផី្ទេះ នងិាអនក្

ង្ធវើការង្ហរខ្នា ំងក្៏ប្តូវបានង្គនយិយផ្ងខដរ។   
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8 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

 

វាម្ចនភាពែុ្គាន រវាងរុរ្និងស្រ្តីក្នុងការរង្ងកើតង្្វាេឹក្ាា ត ... រុរ្មិនង្ធវើការង្ហរផ្ទេះបានង្ប្ចើនដូចស្រ្តីង្េ និងរុរ្

ម្ចនចំង្ណេះដឹងង្ប្ចើនាងស្រ្តី ... រុរ្ង្ធវើការង្ហរង្លឿនាងស្រ្តី និងវាម្ចនភាពង្ហយប្្ួលចំង្ពាេះរុរ្ង្ដើមបីង្ៅង្ធវើការង្ហរ

ខ្នងង្ប្ៅ និងង្ធវើការង្ហរង្ៅង្ពលយរ់ ឧ. េុង្យធាា យ ឬខរក្ (្ហប្គិនាស្រ្តី)។   

 

ចំខណក្ឯ ្ហប្គនិទងំឡាយបានរាយការណ៍អំពផី្លប្រង្យជន ៍ពកីាររណដុ េះរណាដ លខដលបានផ្ដល់

ង្ោយអងគការាង្ប្ចើន នងិបានរាយការណ៍ថា ការរណដុ េះរណាដ លង្នេះបាន្ប្មរ្ប្មួលការផ្ដលអ់ំណាចខផ្នក្

ង្្ដឋក្ិចច និងការប្រុងង្ប្រៀរង្ដើមបីចារ់ង្ផ្ដើមអាជីវក្មម ពកួ្ង្គក្៏បានរញ្ហរ ក្អ់ំពតីប្មូវការការរណដុ េះរណាដ លខដល

បានក្ំណត់រខននម នងិរនតង្េៀត។   

 

អណំាចង្ដើមប ីគពឺាក្់ពន័ធង្ៅនងឹស្រ្តមី្ចនអារមមណ៍ង្ពញង្ោយអំណាច នងិេេួលបានការផ្ដលអ់ំណាច

ង្ដើមបកីាន់តនួាេីង្ធវើការ្ង្ប្មចចិតតង្ៅក្នងុផ្ទេះ ្ហគមន៍ នងិង្្ដឋក្ិចច នងិប្គរ់ប្គងការ្ង្ប្មចចិតតខផ្នក្ហិរ្ញ

វត ន ុង្ៅក្នងុ្ហប្គា្ររ្់ែាួ ន។ ្ហប្គនិទងំឡាយបានរាយការណ៍ថា ម្ចនអំណាចង្ដើមបីប្គរ់ប្គងការ្ង្ប្មច

ចិតតខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុនិងម្ចនឯក្រាជយង្ប្ចើនង្ ើង រួមទងំឯក្រាជយខផ្នក្ហិរ្ញវត ន។ុ  ្ហប្គនិទងំអ្់បានចូលរួមក្នងុ 

តួនាេីង្ធវើការ្ង្ប្មចចិតតខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹការចណំាយក្នងុផ្ទេះ និង្ហប្គនិភាគង្ប្ចើនក្៏បានរាយការណ៍អំពី

ការប្គរ់ប្គងហិរ្ញវត ន ុននប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត (អុនិ = ១០ នន ១៥)។   

 

ែំុ្ម្ចនជំង្នឿក្នុងការប្គរ់ប្គងហិរ្ញវតននុនអាជីវក្មមររ្់ែំុ្ ង្ប្ពាេះចំណូល និងចំណាយររ្់ែំុ្មិនអីង្េ ... ែំុ្ចង់ឲ្យស្រ្តីក្ុំពឹង

ង្ៅង្លើខតរដីររ្់ែាួ ន (្ហប្គិនាស្រ្តី)។   

 

ភាគង្ប្ចើនននប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តខដលបានពនិតិយង្មើលង្ៅក្នងុការ្កិ្ាង្នេះ គាឺអាជវីក្មមប្គាួរ 

ខដលរដី នងិ្ម្ចជកិ្ប្គួារ ក្៏បានង្ដើរតនួាេី្ំខ្នន់ង្ៅក្នងុប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត នងិការ្ង្ប្មចចិតតខផ្នក្

ហិរ្ញវត ន ុរួមគាន  គឺាង្រឿងធមមតា។   

 

អណំាចពងី្លើ  គពឺាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹស្រ្តមី្ចនអារមមណ៍ថា ពួក្គាតក់ាន់ការ ់នងិម្ចនលេធភាពេេួលបាន

ធនធានាចំង្ណេះដឹង រូរវ័នត នងិហិរ្ញវត ន។ុ  ចំខណក្ឯ ្ហប្គនិទងំឡាយបានរាយការណ៍ថា ម្ចនជំង្នឿក្នងុ

ការប្គរ់ប្គងហិរ្ញវត នរុរ្់្ហប្គា្ររ្់ែាួ ន ពកួ្គាតប់ានម្ចនក្ងវលអ់ំពអីប្តាការប្បាក្់ែព្់ លេធភាពេេួល

បានហិរ្ញវត ន ុង្្រកភាពក្នងុការង្ធវើដំង្ណើរ នងិតប្មូវការររ្់ពួក្គាត់ ្ប្ម្ចរ់ការរណដុ េះរណាដ លរង្ចចក្ង្េ្ 

រខននម។  អប្តាការប្បាក្់ែព្់ននប្បាក្់ក្មចបីានដក្ង្ចញ រនទុក្ង្េវននការង្ហរ  (ដូចាការង្ហរផ្ទេះ នងិការង្ធវើជនំញួ) 

បានរាយការណ៍ង្ោយ្ហប្គនិមួយចំននួ នងិក្ងវល់អំពាីន នភាពហិរ្ញវត ននុន្ហប្គា្ររ្់ពួក្គាត់  ការ

ផ្ដលអ់ណំាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច្ប្ម្ចរ់ស្រ្តី គឺង្ៅម្ចនក្ប្មិត។     
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សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ែំុ្មិនទនប់ានចំង្ណញប្បាក្់ង្េ ង្ប្ពាេះែំុ្រនតចំណាយប្បាក្់ង្ៅង្លើេុង្យ្ប្ម្ចរ់ពប្ងីក្រណាដ ញ ្ប្ម្ចរ់ក្មមក្រង្ដើមបីជីក្ និង

ោក្់េុង្យ និង្ៅង្លើ្ម្ចា រៈ និងឧរក្រណ៍ ... ែំុ្មិនទន់ម្ចនជំង្នឿ ង្ប្ពាេះចំណាយង្ប្ចើនាងចំណូល (្ហប្គិន)។   

 

អណំាចាមយួ គឺង្ពាលង្ៅដល់្មតនភាពង្ដើមបី្ហការាមួយស្រ្តីដនេង្េៀត ក្នងុដំង្ណើរការចលនា 

ាប្ក្ុម ង្ដើមបទីមទរ្ិេធិខដលប្តូវបានការពារ នងិង្ដើមបដីា ្់រនរូលក្េែ័ណឌ េីផ្ារ និងការង្ហរ្ប្ម្ចរ់ស្រ្ត។ី      

្ហប្គនិមួយចំននួ បានរាយការណ៍ អំពីរេពិង្ាធនន៍នអណំាចាមួយ្ហប្គនិដនេ។  ពួក្គាតប់ាននយិយ

ថា ង្នេះបានឲ្យផ្លក្នុងការគំាប្េស្រ្តីង្ៅវិញង្ៅមក្ ង្ដើមបីរង្ងកើតប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត។   

 

ែំុ្បានង្ ើញស្រ្តីដនេង្ធវើជំនួញង្នេះ ង្ហើយែំុ្ប្្ឡាញ់វាខដរ ... រនាទ រ់មក្ែុ្ំបាន្ិក្ាេីតំាង ែំុ្បានប្រមូលេិននន័យ ែំុ្បាន

េំនាក្់េំនងាមយួង្ម ុំង្ដើមបីប្រឹក្ាាមយួគាត់ (្ហប្គិន)។   

 

្ហប្គនិទងំឡាយក្៏បានរង្ហា ញចំណង ់ង្ដើមបីជយួស្រ្តីដនេរង្ងកើត្ហប្គា្េឹក្ាា ត ង្រើពួក្គាតប់ាន

ចារ់អារមមណ៍ នងិបានេេួលពត៌ម្ចន នងិការគំាប្េខផ្នក្ហិរ្ញវត ន។ុ   

 

វាាជង្ប្មើ្មួយដ៏លាណា្់្ប្ម្ចរ់ស្រ្តីង្ដើមបីង្ធវើជំនួញេឹក្ាា ត ... ែំុ្នឹងផ្ដល់ការខណនំាដល់គាត់ ង្រើគាត់ចារ់អារមមណ៍ក្នុង

ការរង្ងកើតង្្វាេឹក្ាា ត (្ហប្គិន)។    

 

ការង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងខផ្នក្ររាិន នខដលអងំ្ណាយផ្ល្ប្ម្ចរ់្ ហប្គនិាស្រ្តៈី យនតការគំាប្េ 

ការង្ធវើការវិភាគររ្់ង្យើងង្ៅង្លើការប្រឈម ការជយួ ការផ្ដលអ់ំណាច រួមទងំការផ្ដលអ់ណំាចខផ្នក្     

ង្្ដឋក្ិចច និងលេធផ្លទងំឡាយ បានង្ធវើឲ្យង្ៅរួចចំង្ពាេះភាពានដគូក្នងុការង្ធវើការប្ាវប្ាវង្នេះ ង្ដើមបីង្ធវើា     

អនាុ្ន៍្ប្ម្ចរ់អនក្ពាក្់ពន័ធទងំឡាយ ខដលាខផ្នក្ននររិាន នខដលអំង្ណាយផ្ល្ប្ម្ចរ់ការផ្គតផ់្គង់េឹក្

ាា តជនរេ ង្ៅក្នុងប្រង្េ្ក្មពុា។   អនាុ្ន៍ទងំង្នេះប្តូវបានជប្ម្ចរជនូតាមការង្ ា្ើយតរពី្ហប្គនិ 

ទងំឡាយ ខដលប្តូវបានង្គ្ួរ អពំីយនតការគំាប្េអវីែា េះខដលពួក្គាត់រក្ង្ ើញថា ម្ចនប្រង្យជន៍រំផ្តុ ង្ដើមបី

ង្ដដ តង្ៅង្លើការប្រឈមទងំឡាយខដលពកួ្គាតប់ានជួរប្រេេះ។  ្ហប្គនិទងំឡាយបានក្ំណតត់ប្មូវការ

្ប្ម្ចរ់ការគំាប្េខផ្នក្រង្ចចក្ង្េ្ និងហិរ្ញវត នរុខននមង្េៀត ការអរ់រំ្ប្ម្ចរ់្ហគមនអ៍ពំីផ្លប្រង្យជនន៍នេឹក្

ាា ត (ង្ដើមបីរង្ងកើនតប្មូវការេឹក្ាា ត) លេធភាពេេួលបាននវូរណាដ ញគំាប្េាស្រ្តី និងស្រ្តដូីចគាន  និងឧរតដមាធន

ដល់ប្គាួរប្ក្បី្ក្ និង តំរនោ់ច់ប្្យល ង្ដើមបីតភារ រ់ង្ៅប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តររ្់ពកួ្គាត់។  ្ហប្គនិ

ទងំឡាយបានក្ំណត់ថា ្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា េីភាន ក្់ង្ហររាជរោឋ ភបិាល អងគការ្ងគម្ីុវិល នងិប្គាួរ

ទងំឡាយ ាអងគភាពម្ចនតនួាេីដ៏្ំខ្នន់រំផ្ុត ង្ដើមបីផ្ដលក់ារគំាប្េទងំង្នេះដល់ពកួ្គាត។់    
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10 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

 

្ហប្គិនាស្រ្តីពនយល់អំពីេតំីាងប្រភពេកឹ្ខដលេេួលេឹក្មក្្ប្ម្ចរ់្ហប្គា្េកឹ្ាា តររ្គ់ាត់។ 

្ង្ងេរននការរក្ង្ ើញ នងិអនាុ្ន ៍ 

 

ការដា ្់រនរូននេំនាក្់េំនងអណំាចក្នុងវិធទីងំឡាយខដលង្លើក្ក្មព្់្មភាព នងិ្ិេធិស្រ្តី នងិការាទ រ

្ទង់ថា ង្តើការដា ្់រនរូ ពិតាង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងនូវលក្េែណឌ ្ប្ម្ចរ់ស្រ្ត ីគឺាការប្រឈម្មកុ្ាម ញ។  ចំខណក្ឯ 

ការចលូរួមររ្់ស្រ្តីក្នងុវិ្័យេឹក្ាា ត អាច្ប្មរ្ប្មលួការផ្ដលអ់ំណាច្ប្ម្ចរ់ពកួ្គាត់ រួមទងំការផ្ដល់

អំណាចខផ្នក្ង្្ដឋក្ិចច  ការប្ាវប្ាវង្នេះបានរង្ហា ញថា ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងនូវលេធផ្លននការផ្ដលអ់ណំាច

្ប្ម្ចរ់ស្រ្ត ីង្ៅក្នងុតំរនជ់នរេននប្រង្េ្ក្មពុា គឺប្តូវម្ចនតប្មូវការ្ប្ម្ចរ់ការគំាប្េរខននម ង្ដើមបីង្ដដ តង្ៅង្លើ

រនទុក្ង្េវននការង្ហរររ្់ស្រ្តីង្ៅក្នងុផ្ទេះ នងិង្ៅក្នុង្ហប្គា្ ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងនូវលេធភាពេេួលបានការ

រណដុ េះរណាដ លខផ្នក្រង្ចចក្ង្េ្ ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងនូវលេធភាពេេួលបានឥណទនម្ចនអប្តាការប្បាក្ទ់រ 

នងិង្លើក្ក្មព្់រណាដ ញគំាប្េស្រ្តី នងិស្រ្តខីដលម្ចនវិារ ជីវៈដូចគាន ។ 

 ការប្ាវប្ាវង្នេះ បានរង្ហា ញនូវការរក្ង្ ើញ្ំខ្នន់ៗ នងិអនាុ្ន៍ចំននួប្បំារី ្ប្ម្ចរ់អនក្ផ្ដល់

ជនំួយ អងគការ្ងគម្ីុវិល នងិាន រ័នរាជរោឋ ភិបាល ង្ៅក្នងុប្រង្េ្ក្មពុា  (ថាន ក្់ ុ ំង្ែតត នងិាតិ)៖  

១.  ចំខណក្ឯ កាប្រឈមខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹរេោឋ នង្យនឌ្រ័ មិនប្តូវបានពចិារណាង្ោយ្ហប្គនិថា ាការ

ប្រឈមធំរំផ្ុតង្េ ង្្រកភាពក្នងុការង្ធវើដំង្ណើរម្ចនក្ប្មិត្ប្ម្ចរ់ស្រ្តី  (ការលបំាក្ង្ធវើដំង្ណើរឆ្ា យពផី្ទេះ នងិ

ការង្ចញពផី្ទេះង្ៅង្ពលយរ់) នងិក្ិចចការផ្ទេះ ប្តូវបានរាយការណ៍ថា ាក្ងវល។់  កាប្រឈមខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅ

នងឹរនទុក្ការង្ហរ នងិង្្រកភាពក្នុងការង្ធវើដំង្ណើរទងំង្នេះ បានង្ធវើឲ្យកាន់ខតពបិាក្្ប្ម្ចរ់្ហប្គនិាស្រ្ត ី

ង្ដើមបីប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តររ្់ពកួ្គាត់ នងិបានរារាងំការចូលរួមររ្់ស្រ្តីក្នងុការប្រជុ ំក្៏ដូចា

្មតនភាពររ្់ពួក្គាត់ង្ដើមបងី្ ា្ើយតរង្ៅនឹងរញ្ហា ដំង្ណើរការ ខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹការប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គត់

ផ្គង់េឹក្ាា ត។                                                                                                              

អនាុ្ន៖៍  អនក្ផ្ដលជ់នំយួ អងគការ្ងគម្ីុវិល នងិាន រ័នរាជរោឋ ភបិាល គួរខតអភិវឌ្ឍន៍ង្ៅង្លើការ

យល់ដឹងននភាពង្ផ្េងៗគាន ខផ្នក្ង្យនឌ្័រ នងិការប្រឈមទឡំាយ ក្នុងក្មមវិធីររ្់ែាួ ន ង្ដើមបីឲ្យរេោឋ ន
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11 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ទងំឡាយននង្យនឌ្័រ ខដលម្ចនឥេធិពលង្លើង្្រកភាពក្នងុការង្ធវើដំង្ណើរ រនទុក្ការង្ហរផ្ទេះ នងិង្ពលង្វសម្ចន

ក្ប្មិត (ាឧទហរណ៍) ប្តូវបានង្គគិតគូរ នងិប្គរ់ប្គងយ៉ា ងយក្ចិតតេុក្ោក្។់  ការអនុវតតរនតននការពនិតិយ 

ង្មើលភាពង្ផ្េងៗគាន ខផ្នក្ង្យនឌ្័រង្ោយអនក្ផ្ដលជ់នំយួ អងគការ្ងគម្ីុវិល នងិាន រ័នរាជរោឋ ភិបាល នឹង

ជួយជប្ម្ចរអពំីង្គាលនង្យបាយ និងក្មមវិធី។  

២. ការប្រឈមខផ្នក្ដងំ្ណើរការ ប្តវូបានវាយតនមាថា ាការប្រឈមមួយយ៉ា ងែព្់  (រខននមាមួយការប្រឈម

រណាដ លមក្ពរីាជរោឋ ភិបាល នងិចារ់) ខដល្ហប្គនិជរួប្រេេះ ង្ៅង្ពលង្ធវើអាជីវក្មមេឹក្ាា តររ្់ពកួ្

គាត។់ ការប្រឈមខផ្នក្ដំង្ណើរការ រួមម្ចនការចណំាយែព្់ ដូចាអគគិ្ន ីនិងការជលួ ធាា យឬប្ារ នងិ

ខរក្េុង្យេឹក្ នងិែចូឧរក្រណ៍។                                                                                        

អនាុ្ន៖៍  រង្ងកើនេំនាក្់េំនងរវាងខផ្នក្ង្ផ្េងៗននរាជរោឋ ភិបាល នងិ្ហប្គនិអំពកីារាង្ង់ខដល

អាចង្ធវើឲ្យែចូេុង្យេឹក្ /រង្ហា ក្់ង្្វា។  ង្ប្ៅពីង្នេះ ការគំាប្េប្តូវបានធានា្ប្ម្ចរ់ការ្កិ្ាលេធភាពម្ចន

លក្េណៈជនំាញ ង្ដើមបីឲ្យ្ហប្គនិទងំឡាយអាចជលួប្ក្មុហ៊ែុនខដលម្ចនគុណភាព ង្ដើមបីង្ធវើការ្ិក្ា  

លេធភាព ង្ដើមបីក្ំណត់េីតាំងខដលលារំផ្តុ្ប្ម្ចរ់ប្រភពេឹក្ នងិអាងចង្ប្ម្ចេះេឹក្ាា ត នងិង្ធវើខផ្នការអំពី

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តររ្់ពកួ្គាត់ដ៏លារំផ្ុត។ 

៣. ការប្រឈមរណាដ លមក្ពរីាជរោឋ ភបិាល នងិចារ ់ប្តូវបានវាយតនមាថា ាការប្រឈមមួយយ៉ា ងែព្់ ខដល 

្ហប្គនិជួរប្រេេះ ង្ៅង្ពលង្ធវើអាជីវក្មមេឹក្ាា តររ្់ពកួ្គាត។់  ្ហប្គនិទងំឡាយបានរាយការណ៍ថា

ការក្ប្មតិខផ្នក្ង្គាលនង្យបាយ នងិចារ់ រួមទងំការក្ប្មតិង្លើតនមាេឹក្ ការេំនាក្់េំនងមិនបានប្គរ់ប្គាន់

អំពកីារាង្ង់ នងិង្គាលនង្យបាយ្ំណងមិនបានប្គរ់ប្គាន់ចំង្ពាេះការែូចខ្នតេុង្យេឹក្ ខដល

រណាដ លមក្ពកីារង្ធវើផ្ាូវថនល់  (ាឧទហរណ៍)។  ភាន ក្់ង្ហរពាក្់ពន័ធទងំឡាយររ្់រាជរោឋ ភបិាល មិនបាន

វាយតនមាការប្រឈមង្នេះថាែព្់ង្េ មិនដូច្ហប្គនិទងំឡាយង្េ ង្នេះរង្ហា ញថា ភាន ក្ង់្ហរពាក្ព់ន័ធទងំឡាយ

ររ្់រាជរោឋ ភបិាល ប្រខហលាមិនបានដឹងអពំកីារប្រឈមទងំឡាយ ខដល្ហប្គនិជួរប្រេេះខដលពាក្់

ពន័ធង្ៅនងឹង្គាលនង្យបាយ នងិចារ់ររ្់រាជរោឋ ភិបាល។                                                    

អនាុ្ន៖៍  អងគការ្ងគម្ីុវិល នងិ្ម្ចគមទងំឡាយ អាចង្ធវើឲ្យម្ចនការគំាប្េពរីាជរោឋ ភបិាល នូវ

តប្មូវការររ្់្ហប្គនិទងំឡាយ ង្ដើមបីឲ្យការប្រឈមទងំឡាយប្រចំានថា ប្តូវបានយលដឺ់ង និងង្ ា្ើយតរ។ 

ង្នេះអាចរួមម្ចនការ្ំុឲ្យរាជរោឋ ភបិាលង្ធវើការអភិវឌ្ឍន៍ង្គាលនង្យបាយ្ដពីី្ំណង នងិការេំនាក្់េំនង 

ចំង្ពាេះការែូចខ្នតេុង្យេឹក្ នងិការរង្ហា ក្់ង្្វា ខដលរណាដ លមក្ពីការង្ធវើផ្ាូវថនល់។ 

៤. ការប្រឈមខផ្នក្ហរិ្ញវត ន ុប្តូវបានក្ំណតថ់ាាការប្រឈមង្លែពីរចំង្ពាេះ្ហប្គនិទងំឡាយ  (រខននម

ាមួយតប្មូវការម្ចនក្ប្មិត្ប្ម្ចរ់ង្្វាេឹក្ាា ត)។ ង្ៅក្នុងក្រណីភាគង្ប្ចើន ្ហប្គនិទឡំាយបានរាយ

ការណ៍ថា ពកួ្គាត់មិនទនម់្ចនប្បាក្់ចំង្ណញង្េ  (ក្ំណត់្ ំគាល់ថា ម្ចនប្រពន័ធផ្គតផ់្គងេឹ់ក្ាា តចំននួប្បំា 

ក្នុងចំង្ណាមប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តទងំង្នេះ បានរង្ងកើតង្ ើងតិចាងប្បំាឆ្ន ំ)។  អប្តាការប្បាក្់ែព្់ ប្តូវបាន

ក្ំណត់ារញ្ហា ពិង្្្មួយ ង្ហើយ្ហប្គនិទងំឡាយបាននយិយថា ពកួ្គាត់ចងប់ានការគំាប្េង្ដើមបីេេួល
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12 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

បានក្មចីខដលម្ចនអប្តាការប្បាក្ទ់រ នងិឧរតនមាធនង្ដើមបីតភារ រ់ង្ៅតំរនោ់ច់ប្្យលក្នុងតំរន់ង្្វាររ្់

ពួក្គាត។់                                                                                                               

អនាុ្ន៖៍  ្ប្មរ្ប្មលួការខណនំាខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុនិងការគំាប្េ្ប្ម្ចរ់្ហប្គនិទងំឡាយ ង្ដើមបី

េេួលបានក្មចីខដលម្ចនអប្តាការប្បាក្ទ់រ ខដលប្្រង្ៅនងឹររិរេទងំឡាយននប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត។ 

អងគការ្ងគម្ីុវិល /អនក្ផ្ដលជ់នំួយ /ាន រ័នរាជរោឋ ភិបាល អាចជយួឲ្យម្ចនការផ្ដលហ់ិរ្ញវត នាុមុន 

(ង្ដើមបីរង្ងកើតប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត និងផ្ដលង់្្វាាពិង្្្ដលត់ំរនោ់ច់ប្្យល) នងិង្ដើមបីអភិវឌ្ឍន៍

គំនតិថមីខផ្នក្ហិរ្ញរបទន  (គថឺាៈ ក្មចីខដលម្ចនអប្តាការប្បាក្ទ់រ នងិជង្ប្មើ្ធនាគារខផ្នក្្ងគម)។ ក្៏ប្តូវ

អរ់រំ នងិគំាប្េ្ហប្គនិទងំឡាយង្ដើមបីយល់ដឹងបានប្រង្ ើ្រង្ ើងនវូផ្លប្រង្យជន ៍នងិហានភិ័យននហិរ្ញ

វត នុ្ ប្ម្ចរ់្ហប្គា្េឹក្ាា ត ង្ដើមបីឲ្យការរំពងឹេុក្ររ្់ពកួ្គាត់ពកី្ប្មិតចំង្ណញ នងិការេេួលមក្វិញនូវ

ប្បាក្់ង្ដើមេុន គបឺ្បាក្ដ។  

៥. តប្មវូការង្្វាេកឹ្ាា តង្ៅម្ចនការក្ប្មតិ ក្ប៏្តូវបានក្ំណតថ់ា ាការប្រឈមង្លែពីរ ខដល្ហប្គនិ 

ទងំឡាយជបួ្រេេះ ង្ៅង្ពលប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា តររ្់ពួក្គាត។់  រញ្ហា ទងំឡាយខដលពាក្់ពន័ធ

ង្ៅនឹងការចលូេីផ្ារ រួមម្ចនតប្មូវការទរ នងិមិនង្េៀងទត់្ប្ម្ចរ់េឹក្ាា តរណាដ លមក្ពកីារខប្រប្រលួ

តាមរដូវកាល និងការប្រឈមង្ផ្េងៗង្េៀត  រួមទងំតនមាែព ្់ ននការតរណាដ ញង្ៅតំរនជ់នរេ។          

អនាុ្ន៖៍  យុេធនាការននការអរ់រំ្ហគមន៍្ដីពផី្លប្រង្យជនន៍នេឹក្ាា ត នងិការតេឹក្តាមែនងផ្ទេះពី 

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត  (្ប្ម្ចរ់្ុែភាព នងិភាពង្ហយប្្ួល) គឺប្តូវការង្ដើមបីរង្ងកើនតប្មូវការ្ប្ម្ចរ់  

ង្្វាេឹក្ាា ត នងិង្ដើមបីគំាប្េ្ហប្គនិទងំឡាយឲ្យ្ង្ប្មចដល់ង្្ដឋក្ិចចក្ប្មិតក្ំពលូ  (ម្ចនតប្មូវការែព្់ 

ផ្លតិបានង្ប្ចើន លក្ប់ានង្ប្ចើន ម្ចនតនមាង្ថាក្ រ៉ាុខនតា្រុរចំង្ណញបានង្ប្ចើន)។  អងគការ្ងគម្ីុវិល / 

ាន រ័នរាជរោឋ ភបិាល អាចផ្ដលក់ារគំាប្េដល់តំរនោ់ច់ប្្យល ង្ដើមបតីេឹក្តាមែនងផ្ទេះពីប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្

ាា ត ង្ដើមបីជយួ្ហប្គនិេឹក្ាា តតេឹក្ឲ្យប្រាពលរដឋបានង្ប្ចើន នងិង្ធវើឲ្យការពប្ងកី្ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្

ាា តអាចេេួលង្ាគជយ័ខផ្នក្ហិរ្ញវត ន។ុ  ជង្ប្មើ្ាង្ប្ចើនខផ្នក្ហិរ្ញវត នអុាចប្តូវបានពចិារណា ដចូា

ជនំួយខផ្ាក្ង្លើលេធផ្ល នងិហិរ្ញរបទន្ប្ម្ចរ់ការពប្ងកី្េុង្យង្ម ក្៏ដូចាការ្ិក្ាលេធភាព្ប្ម្ចរ់ 

ដំង្ណាេះប្ាយតាមខររវិមជឈការដនេង្េៀត។  

៦. ការរណដុ េះរណាដ ល នងិការគំាប្េរង្ចចក្ង្េ្ ប្តូវបានក្ំណត់ង្ោយ្ហប្គនិទងំឡាយ ាតប្មូវការធំរំផ្ុត 

(ខផ្នក្ននការគំាប្េខដលបានង្្នើ្ំុដ៏ធំរំផ្តុ) ង្ហើយង្នេះរួមទងំការង្្នើ្ំុការរណដុ េះរណាដ ល និងការគំាប្េ 

ខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹការប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត នងិការប្តតួពនិតិយគុណភាពេឹក្។                     

អនាុ្ន៖៍  ក្មមវិធីរណដុ េះរណាដ លខដលម្ចនប្ារ់ នងិថមី  (រួមទងំការរណដុ េះរណាដ លាផ្ាូវការ ការជួយ

ខណនំា នងិការង្រៀនពីស្រ្តីដូចគាន  ាឧទហរណ៍) ខដលគតិគរូដលភ់ាពែុ្គាន ននង្យនឌ្័រ ដូចាក្ិចចការខថទ ំ

ក្នូ ការប្រឈមខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុនងិង្្រកភាពននការង្ធវើដំង្ណើរម្ចនក្ប្មិត គឺាតប្មូវការ។  ង្នេះអាចាវគគ
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13 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

រណដុ េះរណាដ លង្ៅថាន ក្់តំរន ់ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យម្ចនភាពង្ហយប្្លួដល់្ហប្គនិទងំឡាយាស្រ្តីចូលរួម និងគំា

ប្េ្ប្ម្ចរ់្ម្ចជិក្ប្គាួរចូលង្រៀនាមួយគាន ។  

៧. ការគំាប្េដល់្ ហប្គនិទងំឡាយ ពរីដ ីប្គាួរ មតិតភក័្ដ ិនងិរណាដ ញេនំាក្េ់នំងដទ លែ់ាួ ន ប្តូវបានរក្ង្ ើញថា

ាការជួយដ៏្ំខ្នន់មួយ្ប្ម្ចរ់ការគំាប្េពកួ្គាត់ ង្ដើមបីរង្ងកើត្ហប្គា្េឹក្ាា ត។                        

អនាុ្ន៖៍  អងគការ្ងគម្ីុវិល  ្ម្ចគម និងរាជរោឋ ភិបាល អាចឲ្យរុរ្  (ាពិង្្្ រដី) ចូលរួម

ង្លើក្ក្មព្់ នងិចំណាយង្ពលាមួយ្ហប្គនិទងំឡាយាស្រ្តីខដលដឹក្នំា្ហប្គា្េឹក្ាា ត េេួល

ាគ លា់រៈ្ំខ្ននន់នប្គាួរង្ៅក្នងុជនំញួទងំង្នេះ និងង្ធវើការអភិវឌ្ឍន៍ង្លើមូលោឋ នេំនាក្់េំនង នងិប្រពន័ធ

គំាប្េខដលម្ចនប្ារ់្ប្ម្ចរ់ស្រ្តី។  

៨. ាេូង្ៅ្ហប្គនិទងំឡាយបានរាយការណ៍ថា ពកួ្គាត់ង្លើក្េកឹ្ចតិតស្រ្តដីនេង្េៀត ង្ដើមបរីង្ងកើតប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់

េកឹ្ាា ត  ង្រើពួក្ស្រ្តីទងំង្នាេះបានម្ចនលេធភាពេេួលបាននវូពតម៌្ចន នងិហិរ្ញវត នរុួចង្ហើយ។  ្ហប្គនិ

មួយចំននួក្ប៏ានក្ត់្ម្ចគ លថ់ា ពួក្គាតអ់ាចផ្ដលក់ារគំាប្េ នងិការខណនំាររ្់ពកួ្គាត់ដលស់្រ្តីដនេង្េៀត។   

ឯក្រាជយខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុនិងការជប្មុញេឹក្ចិតតខផ្នក្្ងគម (ឧទហរណ៍ៈ ការផ្ដល់ាវិភាគទនដលក់ារង្ធវើឲ្យ

ប្រង្ ើ្រង្ ើងខផ្នក្្ុែភាពររ្់្ហគមន៍) គឺាការនំាមុែដ៏្ំខ្នន់្ប្ម្ចរ់្ហប្គនិទងំឡាយខដលបាន

ចូលរួមង្ៅក្នងុការ្កិ្ាង្នេះ។                                                                                        

អនាុ្ន៖៍  គំាប្េការង្រៀន្ូប្តរវាងម្ចច ្់្ហប្គា្េឹក្ាា ត និងរុគគលិក្ និងង្ោយអាចង្ធវើង្ៅបាន គឺ

គំាប្េស្រ្តីង្ដើមបីភារ រ់េំនាក្់េំនងាមួយគាន  នងិង្រៀនពីគាន ង្ៅវិញង្ៅមក្។  អនក្ពាក្ព់ន័ធទងំឡាយនឹងប្តូវក្ត់

្ម្ចគ លថ់ា មិនរខននមរនទុក្ាង្ពលង្វស្ប្ម្ចរ់ស្រ្តីង្េ ដូង្ចនេះ ការគំាប្េខររង្នេះក្៏ាការផ្ដលធ់នធាន នងិ

ការគំាប្េដល់ប្គាួរ និងាការេេួលែុ្ប្តូវររ្់្ហប្គា្ ខដលប្តូវគិតគូរ។  

    

តប្មវូការននការប្ាវប្ាវរខននម  

ចំខណក្ឯ ការ្ិក្ាង្នេះ គឺាការ្ិក្ាមួយក្នុងចំង្ណាមការ្ិក្ាដំរូង ង្ដើមបីពនិតិយង្មើលនូវការ

ប្រឈម នងិការជយួខដលេេួលបានរេពិង្ាធនត៍ាមរយៈ្ហប្គនិេឹក្ាា តទងំឡាយាស្រ្តី នងិរង្រៀរខដល

រេោឋ នង្យនឌ្័រម្ចនឥេធិពលង្ៅង្លើការប្រឈម និងការជួយទងំង្នេះ ការែវេះចង្នាា េះចំង្ណេះដឹងរខននម ក្ប៏្តូវបាន

ក្ំណតផ់្ងខដរ។  ដូង្ចនេះ ការប្ាវប្ាវរខននម ប្តូវង្ធវើដូចខ្នងង្ប្កាមង្នេះ៖  

ការប្ាវប្ាវខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹង្យនឌ្រ័ 

 ក្ិចចការខដលេេួលបានប្បាក្ ់នងិក្ិចចការខដលមិនេេួលបានប្បាក្់ៈ ការពាក្ព់ន័ធរវាងរនទុក្ង្េវននក្ិចចការ

ផ្ទេះ (រួមទងំការខថទកំ្នូ) នងិរង្រៀរខដលរនទុក្ង្េវននក្ិចចការផ្ទេះង្នេះម្ចនឥេធិពលង្ៅង្លើការប្គរ់ប្គង

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត  នងិឥេធិពលអវិជរម្ចនអាចប្តូវបានកាត់រននយយ៉ា ងដូចង្មដច ង្ោយអនក្ពាក្់ពន័ធ

ទងំឡាយ  (ពថីាន ក្់ាត ិដល់ប្គួារ)។ 
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សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

 ខផ្នក្ហិរ្ញវត នៈុ ផ្លប្រង្យជន៍ង្ផ្េងៗខផ្នក្ហិរ្ញវត ន ុ (ឬការខ្នតរង់) ខដលេេួលបានរេពិង្ាធន៍

តាមរយៈ្ហប្គនិេឹក្ាា តទងំឡាយាស្រ្ត ី នងិផ្លប្រង្យជនទ៍ងំង្នេះែុ្ពី្ហប្គនិេឹក្ាា តដនេ

យ៉ា ងដូចង្មដច។ បានរាយការណ៍អំពកី្មចីម្ចនអប្តាការប្បាក្ែ់ព្់ ខដលបានដក្ង្ចញង្ោយ្ហប្គនិ 

ទងំឡាយ នងិថាង្តើម្ចនឥេធិពលខផ្ាក្ង្លើង្យនឌ្័របានពាក្ព់ន័ធឬអត់ ខដលក្ប្មិតស្រ្តី ង្ដើមបេីេួលបាន

ក្មចីម្ចនការប្បាក្ទ់រ។ 

 តប្មូវការការរណដុ េះរណាដ លៈ ង្តើប្រង្ភេននការរណដុ េះរណាដ លរង្ចចក្ង្េ្អវីែាេះ ខដលប្តូវការង្ោយ

្ហប្គនិាស្រ្ត ី ការពចិារណាអពំីការប្រឈមទងំឡាយខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹង្យនឌ្័រ ខដលអាចរារាងំ

ស្រ្តីពីការេេួលបាននូវឱកា្ននការរណដុ េះរណាដ ល។ 

 រណាដ ញការង្ហរៈ ផ្លប្រង្យជន៍ខដលា្កាដ នពុលននង្វេិកា្ប្ម្ចរ់ស្រ្តី ឬរណាដ ញការង្ហរ្ប្ម្ចរ់

្ហប្គនិាស្រ្ត ីង្ដើមបីខចក្រំខលក្រេពិង្ាធន៍ នងិគំាប្េគាន ង្ៅវិញង្ៅមក្ រខននមង្លើយនតការគំាប្េ

ខដលម្ចនប្ារ់ ខដលផ្ដល់ង្ោយ្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា នងិរាជរោឋ ភបិាលង្ៅថាន ក្់ង្ែតត។    

 

ការប្ាវប្ាវខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹ្ហប្គា្ 

 ការប្រឈមរណាដ លមក្ពរីាជរោឋ ភបិាល នងិចារ់ៈ រួមម្ចនការក្ប្មតិង្លើតនមាេឹក្ នងិតប្មូវការខផ្នក្    

រោឋ បាលខដលពបិាក្ ង្ហើយង្តើការប្រឈមទងំង្នេះម្ចនឥេធិពលដល់ការប្គរ់ប្គងប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត 

យ៉ា ងដូចង្មដច។  

 ការរង្ងកើតតប្មូវការៈ ្កាដ នពុល្ប្ម្ចរ់ការេំនាក្់េំនងននការដា ្់រនរូអាក្របក្ិរិយ ង្ដើមបីម្ចនឥេធិពល

ង្លើតប្មូវការ្ប្ម្ចរ់ង្្វាេឹក្ាា ត។  

 ការពប្ងកី្ង្្វាៈ ជង្ប្មើ្្ប្ម្ចរ់តភារ រ់ែនងផ្ទេះខដល្និតង្ៅក្នងុតំរនោ់ច់ប្្យល ង្ៅចូលក្នុងប្រពន័ធ

ផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត ង្ហើយង្តើ្ហប្គនិទងំឡាយអាចប្តូវបានគំាប្េប្រង្ ើ្ររំផ្តុយ៉ា ងដូចង្មដច ង្ដើមបីពប្ងកី្

ប្រពន័ធផ្គតផ់្គង់េឹក្ាា ត  (រួមទងំការពចិារណានូវជង្ប្មើ្ង្ផ្េងៗ តាមរយៈគំរទូងំឡាយននការប្គរប់្គង

ង្ផ្េងៗ)។   

 

 

អពំអីនក្នពិនធ  

 វិារាន ន្ប្ម្ចរ់អនាគតង្្នរភាព (អាយង្អ្ង្អហវ - ISF) បានរង្ងកើតង្ ើងង្ោយ្ក្លវិេាល័យ

រង្ចចក្វិារ ្ីុតនី (យូធីង្អ្ - UTS) ង្ដើមបីង្ធវើការាមួយខផ្នក្ឧ្ាហក្មម /ប្ក្ុមហ៊ែនុ រោឋ ភិបាល នងិ្ហគមន ៍

ង្ដើមបីង្ធវើការអភិវឌ្ឍន៍អនាគតឲ្យម្ចនង្្នរភាព តាមរយៈការប្ាវប្ាវ នងិការពិង្ប្គាេះគាន ។ ង្រ្ក្ក្មមររ្់ង្យើង 

គឺង្ដើមបីង្ធវើឲ្យម្ចនការដា ្់រនរូ ង្ឆ្ព េះង្ៅអនាគតឲ្យម្ចនង្្នរភាព ខដលការពារ នងិង្ធវើឲ្យប្រង្ ើ្រង្ ើងនូវររិាន ន 

្ុែម្ចលភាពររ្់មនុ្េ នងិ្មភាព្ងកម។   
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15 
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវង្លខ៩ -  សហជ្រគិៃទឹកាា តាស្រសតីង្ៅកនុខជ្របង្ទសកម្ពុាាៈ ការពិចារណាអំពីការជួយ ៃិខការជ្របឈម្ ដល់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្រសតី      

ការេេលួាគ ល ់  

ាន រ័នខដលដឹក្នំាការប្ាវប្ាវ  (អាយង្អ្ង្អហវ  យធូីង្អ្  -  ISF-UTS ) ្ូមខថាងអំណរគុណ
យ៉ា ងប្ាលង្ប្ៅ ចំង្ពាេះការចលូរួមវិភាគទនដ៏ធំង្ធង ររ្់ប្ក្ុមប្ាវប្ាវ រួមទងំ្ម្ចជកិ្ទងំឡាយពអីងគការ 

អុី្មីតង្វ្ត ៍និង្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា។  ាពិង្្្ ្ូមខថាងអំណរគុណចំង្ពាេះ ង្សក្ អុីវ រ៊ែនុង្ធឿន 

ង្សក្ គឹម ហ៊ែ ង្សក្ប្្ី ង្្ដើង ក្រណុា ង្សក្ប្្ី តារា ង្ហៀល នងិង្សក្ប្្ី ជចា ោវក្ ពីអងគការអុី្មីត

ង្វ្ត៍ និង ង្សក្ ខដក្ វិម្ចនភក្ដ ី ក្ញ្ហញ  ខ្នត ់ោវក និងង្សក្ ខ្ត ្មបតត ិពី្ម្ចគមេឹក្ាា តក្មពុា។ 

ប្ក្ុមប្ាវប្ាវទងំអ្់គាន  ក្៏្ មូខថាងអំណរគុណដលប់្ក្ុមប្រឹក្ា ុំ មស្រនតថីាន ក្់ង្ែតត និងមស្រនតថីាន ក្់ាតិ

ខដលពាក្ព់ន័ធទងំអ្់ នងិអនក្ខដលបាន្ម្ចា ្ន៍ទងំអ្់ ខដលពាក្ព់ន័ធង្ៅនងឹគង្ប្ម្ចងង្នេះ នងិាពិង្្្ 

្ហប្គនិទងំឡាយាស្រ្តី ខដលបានផ្ដល់ង្ពលង្វសររ្់ពកួ្គាត់យ៉ា ង្របុរ្ ង្ដើមបីចូលរួមង្ៅក្នងុការ

្ម្ចា ្ន៍ នងិបានខចក្រំខលក្រេពិង្ាធន ៍និងការយល់ដឹងររ្់ពួក្គាត់ ខដលា្ហប្គនិេឹក្ាា តទងំឡាយ 

ង្ៅក្នងុប្រង្េ្ក្មពុា។ 

 ការប្ាវប្ាវង្នេះ ប្តូវបានផ្ដល់ាមូលនធិិពីរោឋ ភបិាលអូស្រាត លី - ប្ក្្ួងការររង្េ្ នងិពាណិជរក្មម។ 

 

្ប្ម្ចរ់ពតម៌្ចនរខននម ្ូមង្មើលៈ  http://enterpriseinwash.info/  

http://enterpriseinwash.info/

