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អត�បទវិភាគខ� ៖ ករខ ា�ប់បៃនស� នភភេាដ�កិច�ាង�ម បា�ម� ា�េេឆ ត 
ឧបភ  � ស២០១៧ 

នបច�បនផ�បម ៖ អត�រ់និះ រង �ពបួូរភពួណមៃិកួផា បករ�ូួែផ�នបដ�សច�បទ�ម ននម�ុរ ែដលអចិឹទជះឥ់�ស

ពលមនលបឥួ សយរបួរបកអ�នេះន � តា អត�រ់និះិឹទនផ� តបសខ កិនេនលបកួែ្រ្ររលៃិ់្មទកកួងួ ិសទ

កួចសណយ ្ពមទសទន្រប្េបកកួផា បករ�ូួែផ�នបដ�សច�បទ�មទសទនិះ  រកួចទ�ុលរង �ៃិផា បករ�ូួ�ុទ  

បទ�មា �ុទនបច�បបិ�សដ� ិៃិអត�រ់និះ ិឹទនលបអសំះអសណទថអ�ិនយេយនណួែត់់ណលយកួពសតៃិ

កួផា បករ�ូួ�ុទបទ�ម ិសទចរកនផ�បមនដះ្រយរ� ិនយេយពសត្េដរកែប�ទ ែដលនឆាបយតរនេិឹទត្មម

សកួួរបក្ររពលួដ�ា

កួផា បករ�ូួៃិរ� ិភពនបដ�សច�បទ�ម ៖ សន បំ ិនបដ�សច�យ៉ទ រកួរ័បួរបកម�ុរ �ុទអសំ ុទួយៈ

នពលរុ៉អា ិ � សចុទន្កយនិះ0

i មណយែផ�ធសនឺនដយរួែតកួអភសសឌ្នណួឲ្តកបម� លក�ុទស សប័យបសំទក កតកនដួ 

ិសទនបវមា1ii មណយស ស�ន់ៀត ៏នឃប�មិរសលបក់បមា សទពលមាដ៏ន្ចបិបិ�ឹបអ� រកពបស សប័យបសមា នេ�ុទស សប័

យឧប្រមា សិទនបវមាផទែដួា រសលបក់បនិះ ឆាុះរ�� សទយ៉ទច្បកតមួយៈកួបយចុះៃិអ្តកួងួ�ុទ

ស សប័យបសមា ចរកពប ៥៧,៨% ៃិចសិណិ ្ររពលួដ�ែដលមិកួងួនធធបបួុរ�ុទ  � ស២០០៩ ម្តឹម ៤១.៥% 

�ុទ  � ស២០១៥ ចសែំឯ�ុទស សប័យឧប្រមា នយបទនឃប�មិកួនបិនំបទអ្តៃិអ�មិកួងួនធធប ចរកពប 

១៦% ៃិចសិណិ្ររពលួដ�ែដលមិកួងួនធធបបួុរ�ុទ  � ស២០០៩ ដលក ២៥% �ុទ  � ស២០១៥ ចសែំឯស សប័យ

នបវមាស ស�៏នបិនំបទចរកពប ២៦% ៃិចសិណិ្ររពលួដ�ែដលមិកួងួនធធបបួុរដលក ៣៣% �ុទអសំុទនពល

ដូចគ�  និះា 2

iii

រែិ�មពបនលបនិះ កួែ្រ្ររលៃិ់្មទកកួងួ អចមិ់សអក់ សិទមនលបសនិបិ្េកចសំ ូ ល�ុទ្នរ

រួា មដលក  � ស២០១៥ ្េកចសំ ូ ល�ុទ្នររួេិនបិនំបទ្រែរលរ ៨៥% ចរកពប  � ស២០១១ នរបយ

្រភពដ៏បសខ កិៃិ្េកចសំ ូ ល�ុទ្នររួ នឺរ្េកនរៀសតវួ ្ិសទ្េកក�ណលា3

iv

មណយស ស�ន់ៀត ៏នឃប�មិិសអ� កួនណួឲ្តកបម� លកៃិសន បំ ិរួ សមំបមា ួៈន្រប្េបក �ុទ្នររួ ដូច

រ ់ូួបព�ៃដ ់ូួ់បវិ្ ិសទមូ៉តូា ឧទរួំ្ �ុទ � ស២០០៩ មិែត៤៤% ៃិចសិណិ្នររួបួុររុ៉នណា ះ ែដល
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មិ់ូួបព�ៃដន្រប្េបក ែតមដលក � ស២០១៥ នបិ នំបទដលកនេ ៧៧%ា ្របក្រែរលគ� នអះ �ុទ � ស

២០០៩ មិ ៤៩% ៃិចសិ ណិ្នររួបួុរ េិអះអទថមិមូ៉តូមណយន្នគទ ឯ � ស២០១៥ ស ស� អ្តនិះនបិ

នំបទដលកនេ ៧១%ា4

v កួនបិនំបទៃិបមា ួៈន្រប្េបក�ុទ្នររួ ៏អចឆាុះរ�� សទពបភពខុបគ� ៃិផលរ៉ះ

ពលកួរបក្េកចសំ ូ លមនលប់្មទកកួចសណយួរបក្ររពលួដ� ួវទអតបតកល ិសទរច�ុរ្ិ�ផទែដួា 

ឧទរួំ្ �ុទ � ស១៩៩០ ្ររពលួដ�្ រែរលរផ�លកអ់សភពខា សទនេនលបត្មមសកួចសេចក ិសទធអថពណនន

អចមិមូរអបួ្នរក្គ កិប្មរកបមជស្នររួួរបកពណនន ខំៈែដល់្មទកកួចសណយ�ុទនពលរច�ុរ្ិ� 

បកដូចរឆាុះរ�� សទិូសសន បំ ិ្់ព្បម្ត�ស�ុទ្រន់ប ដូចែដលេិ ឆាុះរ�� សទតមួយៈសន បំ ិៃិបមា ួៈ

់សនិបរន្រប្េបកែដល្នររួិបមណយន មិា5

vi 

កួផា បករ�ូួឥួ សយរ់ៃិកួចសណយ ដូចេិរង �ខទនលប ៏មិ់សអក់សិ ទិឹទកួផា បករ�ូួឥួ សយរ់

ចសនពះស សធបែដល្ររពលួដ�ខ�បលុយផទែដួា កលពបអតបតកល ្រភពបសខ កិរសផុតៃិ្េកម�ប ែដលពណននអចខ�ប

េិនអះ នបឺមជស្នររួ ឬរចក់តសា រច�ុរ្ិ� ្ររពលួដ�េិងនច�ពបស សធបរប�អនពលអតបតកល 

ែដលកលពបមុិពឹទពកនលបបមជស្នររួ នេ់់ណល្េកម�បតម្រព័ិ�ផ�លក្េកម�បផាូសកួស ស� ៖ �ុទ � ស

២០០៩ ម�ប ្រមំ ២០,៨% ៃិចសិណិ្េកម�បបួុរ េិមពបរចក់តស នរបយតណនលខនិះបយចុះនន្តឹម 

១០,៩% �ុទ � ស២០១៤ា ្ររពលួដ��ុទនពលរច�ុរ្ិ� ងនេខ�បធអគួ ឬ្នឹះរ� ិមប្មរសួ ��សត�ុក កិែតន្ចបិ

នំបទ ៖ �ុទួយៈនពលដូចខទនលប ម�បពបធអគួនបិនំបទចរកពប ២០,៨% ៃិ្េកម�បបួុរដលកនេ ៤៨,៨%ា
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vii  
 

សែំ់្មទក ិសទកួួ សពទឹ់ុួរបកម� បកន � ត ៖ ល់�ផលនេះន � តថ� ករតស  � ស២០១៣ នឺន្រៀរដូចរ

កួព�� កអួមាំ ្ មណយប្មរកនំរវ្ររជិម�ុរ ែដលេតករទកអបិៈចសិណិ  ២២ �ុទកួនេះន � តរតស

ិបតសកល់ប៥ា7

viii បធបនរបមិកួដករ��ូលអ�សែំ់្មទកមណយចសិណិ តូចនន�ុទរ� រ័ិួដ� ភសេល នដបម្ប់ ់ណល

េិកួ់ុចសត� ិសទកួគស្ ់ពបអ�នេះន � ត៏នដយ8

ix កួួ សពឹទ់ុពបណកម� បកន � តថិឹទមិសែំ់្មទករក

ែប�ទ ិសទកួអិុសត�កួងួេិល�្ រនបបួរទមុិួរបកមិ�បួដ� ភសេល ដូចរ កួផ�លកនបវរធួំៈ រនដបម 

បកក កិែតនបិនំបទា ត្មមសកួនិះ ្តមសេិួនឃប�តមួយៈកួ្បទកមតសររធួំៈ ែដលេិនធធបនំបទ�ុទ

 � ស២០១៥ ែដលបស្នេនលបមូលនរតុែដល្ររពលួដ�បន្មចចសត�នេះន � តឲ្នំរវិនយេយែដលិទឹ

មក កិតសែំទ �ុទកួនេះន � តឃុសបងស តក ិសទនេះន � តរតស កួ្បទកមតសនិះេិរង �ថ្ររពលួដ�ន្ជបប

នួ បបនំរវិនយេយ នដយែផ�នលបត� មណយចសិណិ  ដូចរ ភពនរនជ័យួរបកនំរវិនយេយ�ុទកួ

ព្ទឹទនបដ�សច� ិសទអភសសឌ្ិ្នរដ� ួចអបម�័ិ� ិសទិបតសួដ�នន�ុទបទ�មម�ុរា9
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រែិ�មពបនលបនអះ នរបនយទតម សិអ� កួរបបសខ កិន ែដលនយបទតកបម� លកខទនលប ចសំ ុ ច់បមណយ កួផា បក

រ�ូួមា សទពលមា ពបស សប័យបសមា នេួកួងួែដលផ�លក្េកែខ �ុទស សប័យឧប្រមា សិទនបវមា ចសំ ុ ច់ប

ពបួ កួនបិនំបទៃិ្េកចសំ ូ ល�ុទ្នររួ ិសទចសំុច់បរប ្ររពលួដ�ម�ុរងមពឹទែផ�នលប្ រព័ិ�ផ�លក

្េកម�បផាូសកួក កិែតន្ចបិនំបទ ដូចរ ្នឹះរ� ិមប្មរសួ ��សត�ុ ររទពឹទែផ�នលប្ នររួួរបកពណនន -្ររ

ពលួដ�ក កិែតន្ចបិនំបទអនពលរច�ុរ្ិ� េិិឹទសពុទភា រកត្មមសកួួរបកពណនននេិឹទមាស សធបិ នយេយ ែដល

បឲ្នឃប�តមួយៈឆិ�ៈ�ុទកួនេះន � តឲ្នំរវិនយេយណែដលផ�លកអ់សភពនលបស សប័យនបដ�សច� ិសទ

នរដ� ួចអបម�័ិ��ុទបរនមិ្ួរបកពណននា
xi   

 
នបច�បបិ�សដ� ិ ៖ បទ�មម�ុរសពុទែតមិកួផា បករ�ូួ នរបយខុបពបនពលណនទសទអបក ែដល្ររពលួដ�

្េថ� ួបកនន�ុទជបស សតបមា ួៈិសយម  នរបយជបស សតបមា ួៈិសយមនអះ្តមសេិឆាុះរ�� សទ   នដយកួពឹទែផ�មនលប

រ� រ័ិធអគួា នយបទនជគថិសអ� កួនិះ ចុទន្កយិឹទអសឲ្មិកួចរកអួមាំ្ក កិែតន្ចបិនំបទពបបសណក

្ររពលួដ� មនលបនគលិនយេយ ួរបកនំរវិនយេយអអ11

xii រពសនបបប ្របសិនរបមាស សធប

ិនយេយ្តមសេិនមបលនឃប�ថ មិឥ់�សពលមនលបនបដ�សច�ឯជិា ឧទរួំ្ តមួយៈកួ្រស្រសបាបន

េិចទ�ុលរង �ថ កួែចអសនណយែដលធា រកេិអិុសត�ិាទម នរបយ្តមសេិនននមបលនឃប�ថរកួ់ស�

បិាឹន � តនអះ នឺរស សធបរប�ែដលមសិេិផល12

xiii ន្ពះថ្ររពលួដ��ុទនពលរច�ុរ្ិ� វយតៃមានំរវ

ិនយេយណមណយ តមរ� ិភពនបដ�សច�្ នររួពណននា13

xiv ដូនច�ះ អធបែដលបសខ កិនអះនឺ អ�ិនយេយនណួែត

ពសចួណឲ្ដសតដលក ចសនពះកួផា បករ�ូួ�ុទបទ�ម ិសទតកែតទមាស សធបិ នយេយ ឬនគលិនយេយ្េដ

ិសយម ែដលឆាុះរ�� សទពបត្មមសកួួរបក្ររពលួដ� ឧទរួំ្ មាស សធបិ នយេយែដលនធធបនំបទតមួយៈកួ

ពសចួណនលបកួផា បករ�ូួៃិបមាភពនបដ�សច�ួ របកម� បកន � តា  

                                                 
i ធអគួអភសសឌ្អបុប “នបដ�សច�ម�ុរ” ចូលអិ ៃបថ ប់១៩ ែខុមាៈ  � ស២០១៧ http://bit.ly/2mIYAKy. 
ii ធអគួពសភពនល (២០១៦)  “រនទសបិល �់ភព្រណត្រែជទកួអសនច� ៖ ន ាិឹះបសខិកប្មរកភពនរនជយ័ែផ�នបដ�សច�អនពល
អអនតួរបកម�ុរ” កួរអ� ិកបម័យពបនបដ�សច�ម�ុរា  
iii បូមរ�ា កថអត�រ់និះ ន្រប្េបក់ ស �ិិយ័ពបួេយកួំ្ៃិកួអនទសតបទ�មនបដ�សច�ម�ុរ ទសទ � ស២០១៤ សិទ � ស២០១៥ ួរបក ស ស់ ្
រ� ិរតសប�សតស នដយរួែត ស់ �ិិយ័ៃិចសិណិ ្ររពលួដ�ែដលមិកួងួនធធប�ុទ � ស២០០៩ ពុសមិ�ុទួេយកួំ្កួអនទសតបទ�មនបដ�
សច�ម�ុរ  � ស២០១៥ា ួេយកួំ្ � ស២០១៤ អចួេិ ៖ http://bit.ly/2mmx1q9 ចសែំឯួេយកួំ្ � ស២០១៥ ពុសទិកេិ
ដកនននលបននរ ស់ព័ួ នអះន់ា  
iv ស ស់ ្រ� ិរតសប�សតស (២០១៦) “កួអនទសតបទ�មនបដ�សច�ម�ុរ” ស់ព័ួ  ៧០ា 
v ដូចខទនលប ស់ព័ួ  ៨៤  
vi ប៊ូលបវ៉ិក មបខែអល “កួនេះន � តននម�ុរ ៖ ល �់ស្ររធសរនតយ្ អរ ធួ សិទកួគស្ ់ពបអ �ិួរតសប្មរកកួនេះន � ត  � ស១៩៩៣- 
២០១៣” (រួពត័តមិ NIAS ្រន់បដំឺម៉  � ស២០១៦) ស់ព័ួ  ២៧០ា 
vii ស ស់ ្រ� ិរតសប�សតស (២០១៥) “កួអនទសតបទ�មនបដ�សច�ម�ុរ  � ស២០១៤” ស់ព័ួ  ៩៩ http://bit.ly/2mmx1q9. 

http://bit.ly/2mIYAKy
http://bit.ly/2mmx1q9
http://bit.ly/2mmx1q9


 
 

                                                                                                                                                             
viii រ៉ូន�� នខស បិ  “កួនេះន � តរ កួព�� កអួមាំ្ ប្មរកនំរវ្ររជិម�ុរ” ឌឹ ភ�សនព� រ៉ុប� ិ២៤ ែខមសបុអ  � ស២០១៤ 
http://bit.ly/2nqF4m3.  
ix នស ស់កអអនត “ ស់ដ�ភពួណម សិទកួស សភននលបរ� ិភពិនយេយននម�ុររច�ុរ្ �ិ �ុទ២០១៦” (២០១៧) http://bit.ly/2hWTdce. 
x េរូស ប ម៉ួ បច សិទសូូស ប ដ បិំូ (២០១៦) “្រន់បម�ុរ៖ កួអនទសតនលបយុ �់រប�្់្់ទកជបស សភព សិទកួួ សពឹទ់ុប្មរកអអនត” 
(មូល សិធសអបុប) http://bit.ly/2ncjmpV. 
xi ដូចខទនលប  
xii ន្េិ ្នបប�ុររធ័ួ (២០០៩) “កួនច�ផ្យបនទសរ ៖ ឥួ សយរ់នេះន � តែផ�នលបរ� ិភពនបដ�សច�បទ�ម”ា  
xiii អុបខលែមិ នដល ែអរធ (២០១៧) “កួបស្ពបិនយេយ សិទនបដ�សច�បទ�ម �ុទមជ្សមរូពត  សិទអបុប” ស់ព័ួ  ៨៥ 
http://bit.ly/2nCJr1g. 
xiv េរូស ប ម៉ួ បច សិទសូូស ប ដ បិំូ (២០១៦) “្រន់បម�ុរ៖ កួអនទសតនលបយុ �់រប�្់្់ទកជបស សភព សិទកួួ សពឹទ់ុប្មរកអអនត” 
(មូល សិធសអបុប) http://bit.ly/2ncjmpV. 
 
 

http://bit.ly/2nqF4m3
http://bit.ly/2hWTdce
http://bit.ly/2ncjmpV
http://bit.ly/2nCJr1g
http://bit.ly/2ncjmpV
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