ឯកស្ថរស្ស្ថវស្ាវរលងេប
គណៈកមមការទី១ ននស្ពឹទធរភា

ស្ថានភាពននការស្បកបរបរលនស្ថទរមុស្ទ និងការ
បលងកើតរហគមន៍លនស្ថទលៅតំបន់លឆេររមុស្ទ

ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១៧

អ្នកស្រាវស្រាវ៖ លោកស្រី តុប ដាវី
លោក ឆន ប៉ូល
លោកស្រី កឹម កកវធីតា

កំណត់រម្គាល់
វ ិទាាានសភាកម្ពុា (វ.ស.ក) គឺាាាប័នឯករាជ្យម្ួយខែលផ្តល់ការគាំស្រទែល់សភាកម្ពុាតាម្រយៈការផ្តល់ នូ វ
ឯការស្រាវស្រាវ ទៅតាម្សាំទ

ី របសសមាជ្ិក-សមាជ្ិកា និងគ

ៈកម្មការជ្ាំនាញរបស់រែឋសភា-ស្ររឹទធសភា ខែល

មានការវ ិភាគទៅទលី បញ្ហាខែល កាំរុងខែទកីែមានទៅទរលបច្ចុបបនន និងខែលអាច្នឹងទកីែទ
ទលីស្របធានបទការទរៀបច្ាំច្ាប់ និងទគលនទោបាយ ាធារ

ីងនាទរលអ្នាគែ

ៈ។ ឯការទាំងទនេះផ្តល់នូវរ័ែមា
៌ នទផ្េងៗខែល

ពាក់រ័នធនង
ឹ ការងារសភា នង
ិ ការងារ ម្ ឌ ល ឬ ភូម្ភា
ិ គរបស់សមាជ្ិក-សមាជ្ិការសភា ក៏បុខនត រាល់អ្ែាន័យខែល
មានទៅកនុងឯការទាំងទនេះម្ិន ខម្នែាំណាងឬឆ្ុេះបញ្ហចង
ាំ អ្ាំរីទសេនៈផ្ទាល់របស់
ឬសមាជ្ិក-សមាជ្ិកាណាមានក់ទនាេះទ
ែ្ម្
ឹ ារថ្នឯការទាំងទនេះមានកាំ

យ
ី ។

ែ់នូវកាលបរទច្េ
ិ ទទរៀបច្ាំច្ាស់លាស់

ទោង បុទណាណេះ។ ឯការទាំងទនេះម្ន
ិ មានទគលបាំ
ទ

យ
ី

ទ

បានទលក
ី ទ

សភា

នង
ិ អាច្ទស្របស្រី បាស់សស្រមាប់ខែាឯការ

ងផ្តល់ស្របក
ឹ ាខផ្នកច្ាប់ ឬទៅទលទី គលនទោបាយណាម្ួ យ

យ
ី ក៏ម្ន
ិ បានទ្វកា
ី រសក
ិ ាទអាយបានស្រគប់ស្របធានបទ
ង
ី ទនាេះខែរ។

ែ្ម្
ឹ ារថ្នទគ ទាំរ័រទនេះសាែ
ិ ទស្រកាម្ច្ាប់ា្រមានរបស់កម្ពុា
រាល់ការទរៀបច្ាំទ

វ ិទាាានសភាកម្ពុា

ង
ី វ ិញទោយែកស្រសង់នូវខផ្នកណាម្ួយ
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តី ស
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ិ កច្
ិ ចស្ររម្ទស្ររៀងអ្នតរាែស
ិ រ
ី ទ
ិ អ្

ឬែ្ម្
ឹ ារទាំងស្រសុងថ្នឯការទៅកនុងទគ ទាំរ័រទនេះ ស្រែូ វ
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១. លរចកតីល្តើម
វ ិស័ យជ្លផ្លទៅកនុងស្របទទសកម្ពុាគឺាវ ិស័ យម្ួយខែលមានារៈសាំខាន់
ស្របមា

ទោយផ្តល់ស្របូទ ែអ្ុីនាែិ ាច្់

៨០%សស្រមាប់ ស្រ បាជ្ន ារទិ សសសាំខាន់ សស្រមាប់ សនតស
ិ ុែទសបៀង នង
ិ ច្ាំ

ូ លសស្រមាប់ ស្របាជ្នស្រកី

ស្រក។[1] ទទេះបីាទិននផ្លជ្លផ្លសម្ុស្រទទៅកនុងស្របទទសកម្ពុាមានច្ាំនួនែិច្ែួច្(ស្របខ ល ២០%ថ្នទិនន
ផ្លជ្លផ្លសរុប [១២០៥០០ ទតាន កនុ ងម្ួយឆ្ន ាំ]) ទ្ៀបនឹ ងទន
ិ នផ្លជ្លផ្លទក
ឹ ាបក៏ ទោយ ក៏ ទន
ិ នផ្លទនេះ
ផ្តល់ាស្របភរច្ាំ

ូ លច្ិញ្ចឹម្ជ្ីវ ិែែល់ ស្របាជ្នទៅែាំបន់ ទឆនច្ាំនួនបួនទែែត ែូច្ា ទែែតស្ររេះសី នុ ទកាេះកុង ខកប

និងកាំរែ។[2]ទៅកនុងទែែតខ កបស្របាជ្នបានស្របកបរបរទនាទសម្ុស្រទសរុ បច្ាំនួន ៤,៣០% ថ្នច្ាំនួ នស្របាជ្ន

សរុប (២០១៦) ៥,១០% ទៅកនុ ងទែែតស្ររេះសី នុ(២០១៥) ១,៤% ទៅកនុងទែែតកាំរែ (២០១៤) និង
១៧% ទៅកនុ ងទែែតទកាេះកុង(២០១៤)។ ការអ្ភវិ ឌ្ឍនាទរលបច្ចុបបនន មានែូ ច្ាការរស្រងីកកាំរង់ខ ផ្ទឆនសម្ុស្រទទៅ

កនុងស្រកុងស្ររេះសី នុ
ការអ្ភិវឌ្ឍែាំបន់ ឧសា កម្មខែលឲ្យទ្មេះថា«ែាំបន់ ឧសា កម្មសាឹងហាវស្រកុងស្ររេះ
សី នុ» ខែលរួម្បញ្ចូ លផ្លិែកម្មឧសម័ន្ម្មាែិ ការខកថ្ច្នច្ាំ ី អាហារតាម្រយៈទនាទស្រែីរីម្ូលោឋ ន ការខក
ថ្ច្នទឈី
ទោយ

ាទែីម្ អាច្ផ្តល់ផ្លស្របទោជ្ន៍ ម្ួយច្ាំនួ នែល់ ស គម្ន៍ ស្រ បាទនាទ។[3] ទទេះបី ាោងណាក៏

ការអ្ភិវឌ្ឍទាំងទនេះអាច្បងករឲ្យមានជ្ទមា្ េះកនុ ងវ ិស័ យជ្លផ្ល និងបេះពាល់ ែល់ បរា
ិ ា នសម្ុស្រទ។

តាម្រយៈការទ្វីកាំខ

ទស្រម្ង់វ ិស័ យជ្លផ្លទៅកនុងស្របទទសកម្ពុាចាប់ តាង
ាំ រីឆ្ន ាំ២០០០ម្ក ស គម្ន៍ ទ នាទ

ស្រែូវបានបទងកីែទ ីងទែីម្បីស្រគប់ ស្រគង
ាលទធផ្លថ្នការទ្វីកាំខ

ទស្រម្ង់ស

ការពារ

និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ្នធានជ្លផ្ល្ម្មាែិឲ្យមានច្ីរភារ។[4]

គម្ន៍ ទនាទច្ាំនួន៥១៧

ស្រែូវបានបទងកីែទ ង
ាំ ស្របទទស
ី ទៅទូទង

សស្រមាប់ របរទនាទខានែែូច្។[2]
ការសក
ិ ាបច្ចុបបននម្ួយខែលមានច្ាំ

ងទជ្ីងថា

«ការទរៀបច្ាំស

គម្ន៍ ទនាទទៅកម្ពុា(Community

Fisheries Organizations of Cambodia)» ខែលបានទ្វីទោយអ្ងគ ការទសបៀងអាហារនិងកសិកម្មថ្ នស

ស្របាាែ(
ាំ ០១២ បានទលក
ិ FAO) នង
ិ រែឋបាលជ្លផ្ល(FiA) ទៅកនុងឆ្ន២
ី ទ ង
ី រប
ី ទរទិ ា្ន៍ របស់ ស គម្ន៍
ទនាទ

និងទសច្កតីស្របាថាន របស់ រួកទគនាទរលអ្នាគែ។

ច្ាំនួន ៦០ រួម្មានស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទច្ាំនួន ១៥។

ការសិកាបានរិនិែយទម្ីលទលីស

គម្ន៍ ទនាទ

ការសក
ិ ាទនេះបានរកទ ីញថាការទ្វក
ី ាំខ

ទស្រម្ង់វ ិស័ យជ្លផ្លបច្ចុបបននគឺាភារទាគជ្័យម្ួយទក់ទងនឹងការទលីកកម្ពស់ជ្ីវភាររស់ ទៅ និ ងការផ្តល់
នូវស្របភរថ្នការរកសុច្
ី ញ្
ិ ច ម្
ឹ ជ្ីវ ិែ បុខនតទទេះាោងណាក៏ ទ ោយ

ស គម្ន៍ ទ នាទទៅខែជ្ួបស្របទេះបញ្ហា

ស្របឈម្ម្ួយច្ាំនួនទក់ ទងនឹងជ្ីវភាររស់ ទៅ និងការស្រគប់ ស្រគងស គម្ន៍ ទនាទរបស់ រួកទគ។ [4]
ឯការស្រាវស្រាវសទងេបទនេះនង
ឹ រន
ិ ែ
ិ យទម្ល
ី ទលប
ី ញ្ហាស្របឈម្ខែលស គម្ន៍ ទ នាទកាំរុងជ្ួ បស្របទេះ នង
ិ សទ
ិ ធិ
កនុងការបទងកីែស គម្ន៍ ទនាទ ស្ររម្ាម្ួ យនឹងទគលនទោបាយ និងស្រកបែ ឌ បញ្ាែតិពាក់ រ័នធនានា ខែល

រ

ោឋភបា
ិ លកាំរុងអ្នុវែតទែីម្បជ្
ី ួយែល់ ការទោេះស្រាយបញ្ហាស្របឈម្របស់ស គម្ន៍ ទនាទ។ ារទិ សស ឯការ
ស្រាវស្រាវសទងេបទនេះនឹងទឆ្ីយែបទៅនឹងសាំនួរម្ួ យច្ាំនួនែូច្ខាងទស្រកាម្៖
1

១. ទែីការអ្ភិវឌ្ឍបច្ចុបបននមានផ្លបេះពាល់ អ្វីែ្េះែល់សទ
ិ ធិ
ថ្នទែែតទង
ាំ បួន?

និងការអ្ភិវឌ្ឍស

គម្ន៍ ទនាទទៅែាំបន់ ទឆនរ

២. ទែីមានបញ្ហាស្របឈម្អ្វែ
ី ្េះខែលស គម្ន៍ ទនាទកាំរុងជ្ួបស្របទេះ ?

៣. ទែីមានយនតការផ្្ូវច្ាប់ និងទគលនទោបាយ អ្វីែ្េះខែលរាជ្រោឋភិបាលបាននឹងកាំរុងអ្នុវែត ទែីម្បី
ជ្ួយ ទោេះស្រាយនូវបញ្ហាស្របឈម្របស់ ស

គម្ន៍ ទនាទ?

៤. ទែីអាាា្ម្ូលោឋនមានខផ្នការអ្វីែ្េះទែីម្បីជ្ួយែល់ ការអ្ភិវឌ្ឍស គម្ន៍ ទនាទទៅែាំបន់ ទឆនរ?
២. រហគមន៍លនស្ថទរមុស្ទ៖ រិទធិ និងស្ថានភាពទ៉ូលៅ

សិ ទិ ធ កុ ងការបទងក
ន
ីែស គម្ន៍ ទនាទ និងសទ
ិ ិ ទធ ស្របស្រី បាស់្នធានជ្លផ្ល
ទោងតាម្ស្ររេះរាជ្ស្រកែ
ឹ យសតរ
ី កា
ី របទងកីែស
ស

គម្ន៍ ទនាទ

ស្របារលរែឋខែមរស្រគប់ រូបមានសទ
ិ រធិ ួម្គនបទងកីែ

គម្ន៍ ទនាទទៅតាម្ម្ូលោឋនរបស់ ែួ ន
្ និងមានគាំនិែផ្តួច្ទផ្តីម្បទងកីនជ្ីវភាររបស់ ែួ ន
្ តាម្រយៈការទស្របី

ស្របាស់ ្នធានស្របកបទោយច្ីរភារ។[3] រ ូែម្កែល់ ទរលទនេះ មានស
ស្រែូវបានបទងកីែទ ីង ខែលស្រគបែ
១៦ ទៅទែែតស្ររេះសី

ត ប់ ៨១ភូម្ិ (ស

នុ និង ១៤ ទៅទែែតកាំរែ)។

ទនាទរបស់ ែួ ន
្ ទៅទស្រកាម្កិច្ចស្ររម្ទស្ររៀងទនាទស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទច្ាំនួន ៤០

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទច្ាំនួន ១០ ទៅទែែតទកាេះកុង
ស

គម្ន៍

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទនីម្ួយៗ ស្រគប់ ស្រគងខែន
ទបាេះទឆ្នែទស្រជ្ីសទរសស្របធាន
ស្រែូវមានគ
ី

ៈ

កម្មការស្រគប់ ស្រគង ទរៀបច្ាំបទបញ្ហាថ្ផ្ាកុ ង
ន (ការទស្របីស្របាស់ ្នធាន) និងខផ្នការស្រគប់ ស្រគង។
ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទមានសទ
ិ ទធិ ស្របស្រី បាស់ ្នធានជ្លផ្លស្របថ្រ

ពាកយថា «ការទស្របីស្របាស់ លកេ

ៈស្របថ្រ

ី របស់ ស

គម្ន៍ ម្ល
ូ ោឋន។

ី » គឺសាំទៅែល់ ការទស្របីស្របាស់ ឧបករ ៍ ទនាទាលកេ

ៈស្រគួារ

(សាំណាញ់ សនាូច្ នង
ិ អ្ងគប់) ទៅតាម្ទឆនរ (ខែលលាែសនធង
ឹ រខី ែេបនាាែ់ ទក
ឹ ទារែពស់បាំផ្ុែរ ូែែល់ ខែេ
បនាាែ់ ខែលមានជ្ទស្រៅទឹកថ្ម្ៃ ខម្ស្រែ។[5] ទែីម្បីធានាការទស្របីស្របាស់ ្នធានស្របកបទោយច្ិរភារ ស

គម្ន៍

ទនាទស្រែូវទ្វខី ផ្នការ នង
្ ែូច្ា ការការពារ ការោាំថ្ស្ររ
ិ សកម្មភារអ្ភរិ កេទៅកនុងខែនទនាទរបស់ ែួ ន
ទកាងកាង និងការបទងកីែស្រកុម្ោម្លាែទែីម្បីឃ្្ ាំទម្ីលការទនាទែុសច្ាប់ ។[6, 7] ស
ទទួលការគាំស្រទររី ែឋបាលជ្លផ្ល
ផ្ល។[5]

គម្ន៍ ទនាទ

នង
ិ អ្ងគការទស្រៅរោឋភបា
ិ លទផ្េងៗខែលកាំរុងទ្វកា
ី រទៅកនុងវ ិស័ យជ្ល

ស គម្ន៍ ទនាទមានសកម្មភារាទស្រច្ន
ី ទផ្េងទទៀែទែីម្បជ្
ី ួយអ្ភវិ ឌ្ឍ

នង
ិ ជ្ាំរុញកស្រម្ែ
ិ ជ្ីវភារទផ្េងៗទទៀែ។

សកម្មភារទាំងទនាេះអាច្រួម្មាន សកម្មភារកសិកម្មនានា ស្រកុម្សនេាំស្របាក់ i និងសកម្មភារនានាទក់ ទងនឹង
ទអ្កូទទសច្

i

៍ ។ល។[4, 5]

គាំនិែផ្តួច្ទផ្តីម្ថ្នការបទងកីែស្រកុម្សនេាំ គឺាគទស្រមាងបនាាំទៅនឹងការខស្របស្របួលអាកាសធាែុ នានិទ

ស្របទទសសុ យខអ្ែ និងអ្ូ ស្ត្ាតលី។ ទបីសិនាអ្នកទនាទទៅែចីស្របាក់ រីខាងទស្រៅ ាច្់ ស្របាក់

រែូ វ ខែលផ្តល់ម្ូលនិ្ិទោយ

នឹង ូ រទច្ញរីភូម្ិតាម្រយៈការសង

បាំ ុ ល និងការស្របាក់ ។ បុ ខនតផ្ុ យទៅវ
ា
ិញ ស្រកុម្សនេាំទនេះ ទ្វីឲ្យាច្់ ស្របាក់ វ ិលច្ុ េះទ ីងខែទៅកនុងភូ ម្ិ/ស

2

គម្ន៍ របស់ រួកទគ។

ទគលបាំ

ងម្ួយថ្នការបទងកីែស

គម្ន៍ ទនាទគឺ ធានាឲ្យការស្រគប់ ស្រគង្នធានជ្លផ្លទៅថានក់ ម្ល
ូ ោឋន

មានច្ិរភារ និងការខបងខច្ក្នធានែល់ ស្របារលរែឋទោយសម្្៌ ម្ ។[8] គួរកែ់ សមាគល់ ផ្ងខែរថាទោង
តាម្ច្ាប់ សរ
តី ជ្
ី លផ្ល រលរែឋខែមរស្រគប់ រូបមានសទ
ិ ទធិ ្វកា
ី រទនាទស្រគប់ ទរលទវលា នង
ិ ទៅស្រគប់ ទក
ី ខន្ងកនង
ុ
ខែនសម្ុស្រទខែមរ។ ទនេះមានន័ យថា ស្របារលរែឋខែលម្ិនខម្នាសមាជ្ិកស
ទ្វទី នាទបានស្រគប់ កខន្ង

ទទេះាកនុងខែនទនាទរបស់ ស

ក៏ ទោយ ែ៏រាបណា ជ្នទនាេះទគររបទបញ្ហាថ្ផ្ាកុ ងរបស់
ន
ស

គម្ន៍ ទនាទណាម្ួយ អាច្

គម្ន៍ ទនាទខែលែ្ួនម្ន
ិ ខម្នាសមាជ្ិក

គម្ន៍ ទនាទទនាេះ ។[5, 9]

ាា នភារបច្ចុបបនន
តារាងទី១៖ ម្ុែរបរ[4]
ម្ុ ែ របរ

ស

សមាជ្ិកស

គម្ន៍ទនាទសម្ុស្រទ(%)

ទនាទ

៥០

កសិករ

១២

ទនាទ និងកសិករ

២៨

អ្នកលក់ស្រែី

២

ខកថ្ឆនស្រែី

២

ម្ុែរបរទផ្េងៗ

៥

សរុប

គម្ន៍ ទនាទភាគទស្រច្ីនមានម្ុែរបរ

ទក់ ទងនង
ឹ ការទនាទ។ តារាងទី១ បានែកស្រសង់
ទច្ញរីការសិកាសាង់ម្ែិរបស់ ស

សម្ុស្រទច្ាំនួន១៥។

ការសក
ិ ាទនេះបានរកទ ញ
ី ថា

មានស្របាជ្នច្ាំនួនស្របមា
ាអ្នកទនាទ

គម្ន៍ ទនាទ

៥០ភាគរយ

ស្របកបរបរ

ទ យ
ី ស្របខ លាម្ួយភាគបួន

បុទណាណេះមានម្ុែរបរាអ្នកទនាទផ្ង និងកសិករ
ផ្ង។ ច្ាំខ

១០០

កឯអ្នកទផ្េងទទៀែ ក៏ ទៅខែមានម្ុែរបរ

ពាក់ រ័នធនឹងជ្លផ្លផ្ងខែរ ។[4]

ែាំ ប ន់ ការពារជ្លផ្លសម្ុស្រទ

ទែីម្បីទឆ្ីយែបទៅនឹងសមាព្ទសែឋកិច្ច និងស្របាាស្ត្សតទៅទលី្នធានទៅែាំបន់ ទឆនរសម្ុស្រទ រាជ្រោឋភិបាល

កម្ពុាបានបទងកីែែាំបន់ ការពារទោយខផ្អកទលីស្ររេះរាជ្ស្រកឹែយឆ្ន១
ាំ ៩៩៣ ។[10, p.22] កនុងច្ាំទណាម្ែាំបន់
ii
ការពារច្ាំនួន ២៣ ទៅស្របទទសកម្ពុា មានែាំបន់ ការពារសម្ុស្រទ នង
ិ ែាំបន់ ទឆនរច្ាំនួន ៦កខន្ង ខែលស្រគប
ែ

ត ប់ ទលថ្ី ផ្ាែីច្ាំនួន៣៨៨.៧០០

កខន្ងទទៀែ

ក
ិ តា ។[10, pp.14-22] ទលស
ី រទី នេះ មានែាំបន់ ការពារច្ាំនួន៣

ខែលខផ្នកែ្េះមានទីតាង
ាំ សាិែទៅែាំបន់ ទឆនរផ្ង

និងទៅែាំបន់ កណា
ត លជ្ួរភនាំស្រកវាញផ្ង។[10,

p.22] ទៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦ ស្រកសួងកសក
ី ែាំបន់ ការពារជ្លផ្លសម្ុស្រទ
ិ ម្ម រុកាេស្របមាញ់ នង
ិ ទនាទ បានបទងកែ
(Marine Protected Area) ច្ាស់ លាស់ ម្ួយទៅជ្ុវាំ ិញទកាេះរុង និងទកាេះរុងសន្ឹម្ ខែលស្រគប់ ែ ត ប់ ទលីថ្ផ្ា
ែីស្របមា

ii

ា ៤០៥ គី

ខម្
ូ ស្រែកាទរ។[11]

ែាំបន់ ការពារទាំងស្របាាំម្ួយរួម្មាន៖ ១) ឧទានាែិខកប ២) ឧទានាែិបូកទគ ៣)ឧទានាែិរាម្ ៤) ឧទានាែិបុទម្

ាគរ ៥)ជ្ស្រម្កសែវថ្ស្ររពាម្ស្រកទាប និង៦)កខន្ងទស្របីាទស្រច្ីនទៅែាំបន់ ែូងទបង

3

ទគលបាំ

ងច្ម្បងថ្នការកាំ

iii

ែ់ ែាំបន់ ការពារសម្ុស្រទ

ស្របកបទោយច្ីរភារ ក៏ ែូច្ាការជ្ាំរុញវ ិស័ យទទសច្រ ៍
ផ្ងខែរ។[12]

គឺទែីម្បីធានាថា្នធានជ្លផ្លស្រែូវបានស្រគប់ ស្រគង
ការកាែ់ បនាយភារស្រកីស្រក និងការខងរកាជ្ីវច្ស្រម្ុេះ

ែាំបន់ ការពារជ្លផ្លសម្ុស្រទទនេះ អាច្ទស្របស្រី បាស់ សស្រមាប់ អ្ភរិ កេខផ្នកាទស្រច្ន
ី ថ្នទអ្កូ សុ
ូ ី

សម្ុស្រទ រួម្ទាំងអ្ភិរកេផ្លសតុកស្រែីខែលស្រែូវបានជ្ួញែូរទោយអាជ្ីវកម្មទនាទផ្ងខែរ។[13, p.1]
ស្រកា

វិកទ១
ាំ ស គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ
ី ៖ ទីតាង

ស

គម្ន៍ ទនាទ

ក៏ ាខផ្នកម្ួយទៅកនុងទគល

នទោបាយអ្ភិវឌ្ឍន៍ ាែផ្
ិ ងខែរ
ទ យ
ី ទទប
ី ស

ទ ែុែូទច្នេះ

គម្ន៍ ទនាទម្ន
ិ ស្រែឹ ម្ខែទទួល

បានអ្ែាស្របទោជ្ន៍ រីទគលនទោបាយអ្ភិវឌ្ឍន៍

នង
ិ ការងារអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ ទក់ ទងនង
ឹ វ ិស័ យជ្លផ្ល

បុទណាណេះទទ បុខនតខងម្ទាំងទទួលបានស្របទោជ្ន៍ រី
ទគលនទោបាយ

នង
ិ ការងារអ្ភវិ ឌ្ឍទផ្េងៗ

ទទៀែ ែូច្ាកាំទ ី នទសែឋកិច្ចទូទៅ ការអ្ភិវឌ្ឍ
កសក
ិ ម្ម
វ ិម្ជ្ឈការ នង
ិ វ ិស

លទធភារទទួលបានឱកាសការងារ

ការអ្ភិវឌ្ឍ្នធានម្នុសេ និងទគលនទោបាយ

ម្ជ្ឈការាទែីម្។[14]

ការអ្ភវិ ឌ្ឍនាទរលបច្ចុបបននទផ្េងទទៀែ អាច្មានផ្លបេះពាល់ ែល់ ស្របទោជ្ន៍ស
មានការរស្រងីកកាំរង់ខផ្ទៅែាំបន់ ទឆនរសម្ុស្រទថ្នស្រកុងស្ររេះសី
«ែាំបន់ ឧសា កម្មសង
ាឹ ហាវស្រកុងស្ររេះសី

នុ»

ខែលទស្របីរីផ្លចាប់ ជ្លផ្លថានក់ ម្ូលោឋន

នុ

ែាំបន់ អ្ភិវឌ្ឍន៍ ឧសា កម្មខែលទគទៅថា

ខែលរួម្មានការផ្លែ
ិ ឧសម័ន្ម្មាែិ

និងការខកថ្ច្នទឈីាទែីម្។ល។

ការអ្ភវិ ឌ្ឍទនេះអាច្បងកឲ្យមានជ្ទមា្េះកនុងវ ិស័ យជ្លផ្ល
[3]

ទោយារលកេ

ៈស្របរ័ នធទអ្កូ

ែពស់កុ ងការទក់
ន
ទញទភាៀវទទសច្រ ៍

សុ
្
ូ រី បស់ ែួ ន

ការខកថ្ច្នម្ូ បអាហារ
ា

ទទេះបីាោងណាក៏ ទោយ

នង
ិ ផ្តល់ផ្លបេះពាល់ ែល់ បរា
ិ ា នសម្ុស្រទផ្ងខែរ។

ែាំបន់ ទឆនរ បានទែីរែួែ៏សាំខាន់ កុ ងយុ
ន
ទធាស្ត្សតទទសច្រ ៍ ខែលកា្យាស្របភរច្ាំ
បាល។

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ រួម្

ូ លែ៏សាំខាន់ ម្ួយរបស់ រោឋភិ

ែាំបន់ ទឆនរស្រែូវចាែ់ ទុកាែាំបន់ ខែលមានសកាតនុរល

ក៏ ែូច្ាការគាំស្រទែល់ សកម្មភារអ្ភិរកេាទស្រច្ីន

និងការោាំថ្ស្ររទកាងកាងទ ីងវ ិញាទែីម្។[4,

ែូច្ាការការពារ

ទៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៦ ែាំបន់ ទឆនរ ទទួលបានទភាៀវ
ទទសច្រ ៍ អ្នតរាែិច្ាំនួន ៦៤៣.២៨៩នាក់ ទបីទស្របៀបទ្ៀបនឹងទភាៀវទទសច្រ ៍ ាែច្
ិ ាំនួន ៥.៧២១.៣៥០
p.87]

នាក់ ។ [15] រោឋភបា
ិ លមានខផ្នការយុទធាស្ត្សតអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ ទទសច្រ ៍ ែាំបន់ ទឆនរ កនុងទគលបាំ
ទញអ្នក

iii

ងទែីម្បទ
ី ក់

វ ិនិទោគទូទង
ាំ រិភរទលាកម្កអ្ភិវឌ្ឍន៍ វ ិស័ យទទសច្រ ៍ ខែលអាច្ផ្តល់ាស្របភរច្ាំ

ែាំបន់ ស្រគប់ ស្រគងជ្លផ្លសម្ុ ស្រទ

4

ូល

បខនាម្ទទៀែែល់

រោឋភិបាល និងអាច្ផ្តល់ឱកាសការងារសស្រមាប់ ស្របាជ្នកនុងែាំបន់ ទនាេះផ្ងខែរ។

ការទកីនទ ីងទភាៀវទទសច្រម្កែល់ ស្របទទសកម្ពុា និងែាំបន់ ទឆនរ បានជ្ាំរុញឲ្យមានការទកីនទ ីងនូវែស្រម្ូវការ
សស្រមាប់ ច្ាំ

ី អាហាររស
ី ាំណាក់ ទភាៀវទទសច្រទាំងទនាេះផ្ងខែរ។[3,

p.26]

ទាំងទនេះបណា
ត លឲ្យមានការ

ទកីននូវែថ្ម្្ស្រែីសម្ុស្រទទៅទលីទីផ្ារកនុងស្រសុក ទៅស្របទទសកម្ពុា។

៣. បញ្ហ
ា ស្បឈមកែលរហគមន៍លនស្ថទកំពុងជួបស្បទះ
សកម្មភារទនាទែុសច្ាប់ ទៅខែាបញ្ហាស្របឈម្របស់ ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ។[4]

ការទនាទែុស-

ច្ាប់ មានរី រស្របទភទ៖ (១) ការទនាទែុសច្ាប់ ទ្វីទ ីងតាម្រយៈបុគគលទោយារភារស្រកីស្រ ក និង (២) ការ
ទនាទ និងការបាំផ្្ិច្បាំផ្ទ្ ញែុសច្ាប់ ទ្វីទ ី ងកនុងទគលបាំ
ែុសច្ាប់ ទោយនាវាទនាទរស្រី បទទសែ៏ថ្ទទទៀែផ្ងខែរ។
តារាងទី២៖ សកម្មភារទនាទែុសច្ាប់

ងពា ិ ជ្ា កម្ម។[4] ក៏ មានសកម្មភារទនាទ

ការគាំរាម្កាំខ ងទក
ឹ សម្ុស្រទ

ភាគរយ

ការអ្ូសអ្ួនទោយទស្របីទូក្ាំៗ

៣៧%

ការទនាទទោយទស្របីម្ង

៧៣%

ការទនាទែុសច្ាប់ទោយកបាល់ម្ករីស្របទទសែ៏ថ្ទ

១៧%

ការបាំរុលទឹកសម្ុស្រទ

១០%

ស្របភរ៖ ការទរៀបច្ាំស គម្ន៍ទនាទស្របទទសកម្ពុា[4]

បទទលមស
ី ទនាទ គា
ឺ បទទលមស
ី ស្ររ មទ ឌ ទ យ
ី ម្ស្ត្នរតី ែឋ បាលជ្លផ្លខែលាម្ស្ត្នតី នគរបាលជ្លផ្ល មាន
ែួរនាទីទសុីបអ្ទងកែបទទលមីសជ្លផ្ល និងោក់ ពាកយប

តឹ ង(កាងសាំនុាំទរឿង)។ អាាា្រម្ូលោឋនស ការា

ម្ួយរែឋបាលជ្លផ្ល នង
ិ ផ្តល់ាកមា្ ាំងទែីម្បទី សុប
ី អ្ទងក ែ នង
ិ រារា ាំងបទទលមស
ី ជ្លផ្ល។

[5] ស គម្ន៍

ទនាទស ការាម្ួ យរែឋ បាលជ្លផ្លកនុងការទោេះស្រាយបទទលមីសជ្លផ្ល កនុងករ ី ច្ាំ បាច្់ រួកទគ ស
ការាម្ួយអាាា រ្រម្ូលោឋនច្ុ េះចាប់ ែួ នជ្នទលម
្
ស
ី

ស្ររម្ទាំងរបអ្ូ
ឹ សយកភសតុតាងសស្រមាប់ ម្ស្ត្នរតី ែឋ បាលជ្ល

ផ្ល។[9]

ស្រកុម្លាែទៅតាម្ស គម្ន៍ ទនាទនីម្ួយៗ ស្រែូ វបានបទងកីែទ ង
ី ទែីម្បប
ី ងាក រទប់ ាកែ់ ែល់ សកម្មភារទនាទ

ែុសច្ាប់ នានា។[6, 7] បុខនតទទេះាោ ងណាក៏ ទ ោយ ស គម្ន៍ ទ នាទអ្េះអាងថារួកទគម្ិ នមាន្នធាន

ស្រគប់ ស្រគន់ ឬសិទធិអ្ាំណាច្ ទែីម្បីចាប់ ជ្នទលមីសទនាេះទ ីយ។[4] ្នធានទាំងទនេះអាច្រួម្បញ្ចូ លែូច្ា ទូក
លាែ ាាំង ងវ ិការ ចាាំបាច្់ ទែីម្បីទែីរលាែ។

ទោងតាម្ទិននន័ យបទទលមីសជ្លផ្លែាំ បន់ ទឆនរទៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ មានបទទលមីសច្ាំនួន ៦៤ ករ ី

ទ ីយទៅ

ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៧ មាន៤១ ករ ី (ទន
ិ នន័យសស្រមាប់ ឆ្ន ាំ២០១៦ម្ិ នអាច្រកបាន)។[16] បទទលមស
ី ភាគ
5

ទស្រច្ីនស្របស្ររឹែតទ ីងទោយទូកទនាទបរទទស[17, 18] ខែលបានបាំផ្ទ្ញស្រែី ទោយការទស្របីាែិរុល ទស្របងាាំង
ស្រគប់ ខបក ទស្រគឿងផ្ាុេះ និងឧបករ ៍ ទនាទែុសច្ាប់ ។ [18]
ជ្ទមា្េះជ្លផ្លអាច្ទកី ែមានកនុងស គម្ន៍ ទ នាទ

ឬរវាងស គម្ន៍ ទ នាទ។

ទទេះាោងណាក៏ ទ ោយ

រ័ ែ៌មានសតីរីជ្ទមា្ េះជ្លផ្ល និងែាំទណាេះស្រាយជ្លផ្លម្ិនអាច្រកបានទនាេះទទ។ ស គម្ន៍ ទ នាទសស្រម្ុេះ
សស្រម្ួលនូវជ្ទមា្ េះខែលទកែ
ី មានទៅកនុងស គម្ន៍ របស់ រួកទគ។ កនុងករ ី ខែលជ្ទមា្ េះម្ន
ិ អាច្ទោេះស្រាយបាន
ជ្ទមា្េះទនាេះស្រែូវបញ្ាូ នទៅកាន់ អាាា្ររែឋបាលជ្លផ្ល

ទោយការច្ូលរួម្រីសាំណាក់ អាាា្រម្ូលោឋន

នង
ិ

អាាា្រមានសម្ែាកច្
ិ ចស្រ បសន
ិ ាចាាំបាច្់ ។ ជ្ទមា្ េះស្រែូ វបញ្ាូ នទៅែុលាការ ទបស
ី ន
ិ រែឋបាលជ្លផ្លទៅខែម្ិ នអាច្
ទោេះស្រាយបាន។[19]

ស្រកា

វិ កទ២
ី ៖ ទិននផ្លសម្ុស្រទ(២០០០ -២០១៥)
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ស្របភរ៖ របាយការ ៍ ស្របចាាំឆ្ន ាំរបស់ស្រកសួងកសិកម្ម រុកាេស្របមាញ់ និងទនាទ

ការសិកាម្ួ យច្ាំនួនបានរកទ ីញស្រសទែៀងគនថាបរមា
ិ

ថ្នផ្លចាប់ ស្រែីសម្ុស្រទមានការងយច្ុ េះ ទោយារ ផ្ល

បេះពាល់ ថ្នការខស្របស្របួលអាកាសធាែុ ការទស្របី ឧបករ ៍ ទនាទទលមស
ី ច្ាប់ ម្ួយច្ាំនួ ន ការបូ ម្ែាច្់ នង
ិ កាំទនន
ី
អ្នកទនាទ ស្ររម្ទាំងការបាំផ្្ិច្បាំផ្ទ្ ញថ្ស្ររទកាងកាង ទមមសម្ុស្រទ និ ងផ្ទកងមទោយឧសា កម្ម្ាំ ៗាទែីម្។[20,
21, 22] ស្រកា
ទន
ិ នន័យ ុាំ

វិ ទី ២ខាងទលប
ក
ី ងាាញថា ទន
ិ នផ្លសម្ុស្រ ទថានក់ ាែបា
ិ នទកន
ី ទ ី ងាបនតរបនាាប់ ។ ទោងតាម្

សងាកែ់

ច្ាំនួនទូកទនាទបានងយច្ុ េះ

ទ ីយច្ាំនួនអ្ន កទនាទម្ិនមានការខស្របស្របួលទ ីយ។

ស្របសន
ិ ទបទី នេះាការរែ
ិ ទន
ិ នន័យទនេះអាច្ស្រែូវបានសននោ
ិ ឋ នថាសកម្មភារទនាទខានែម្្យម្ និ ងខានែ្ាំ ស្របខ ល
ាបានរួម្ច្ាំខ

កែល់ ការធា្ក់ ច្ុេះនូ វផ្លសតុកស្រែស
ី ស្រមាប់ ស្របាទនាទលកេ
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ៈស្រគួារ។

តារាងទី៣ ៖ ច្ាំ
រែូ វ

ូ លរីការទនាទ( សមាជ្ិកស គម្ន៍ ទនាទ ឆ្ន ាំ ២០១៥ -២០១៦)
ស្របាក់ ច្ាំ

ូ លទនាទតាម្រែូ វ (ែុ លា្ រ)

អ្បបរមា

អ្ែិ បបរមា

រែូវវសា

៥៨៩

៩៣៦

រែូវស្របាាំង

៩២៣

១៤៣៣

ស្របភរ៖ ការទរៀបច្ាំស គម្ន៍ទនាទទៅស្របទទសកម្ពុា[4]

ច្ាំ

ូ លរបស់ សមាជ្ិកស គម្ន៍ ទ នាទខស្របស្របួលទៅតាម្រែូ វស្របាាំង និ ងរែូ វវសា ស្ររម្ទាំងតាម្ច្ាំនួ នសមាជ្ិក

ផ្ងខែរ។ ែូច្ខែលបានបងាា ញទៅកនុ ងតារាងទី ៣ អ្នកទនាទរកស្របាក់ ច្ាំ
ទស្រគេះថានក់ កុ ងការទនាទផ្ងខែរកន
ន
ុ ងអ្ាំ

ូ លបានែិច្ែួ ច្ ទ ីយខែងខែមាន

ងរែូ
វវសារ។[4, 23] អ្នកទនាទស្រកស្រី ក ខែលគមនជ្ទស្រម្ស
ី ម្ុែរបរ
ុ

ទផ្េងទទៀែ ស្របខ លាមានការលាំបាកកនុ ងការរស់ ទៅ ទ ីយស្របសិនទបីការទនាទស្រែីងយច្ុ េះ

កនុ ងច្ាំទណាម្
អ្នកទនាទកនុ ងម្ូលោឋន ការទនាទខែម្ួ យម្ុែស្របខ លម្ិនខម្នាជ្ទស្រម្ីសស្របកបទោយច្ិរភារកនុងការស្រទស្រទង់
ជ្ីវភាររស់ ទៅរបស់ រួកទគទនាេះទទ។
គ

ៈកមាម្ិការស្រគប់ ស្រគងស គម្ន៍ ទនាទក៏ ជ្ួបស្របទេះនូ វបញ្ហា ស្របឈម្ែូច្ា កងវ េះម្ូលនិ្ិ ច្ាំទ

ភារាអ្ន កែឹកនាាំទ ៅមានកស្រម្ិែ

ការច្ូលរួ ម្រីសមាជ្ិ កទៅែិ ច្ែួច្

ការគាំស្រ ទរីអ្ងគការពាក់ រ័នធទ ៅម្ិនទន់ ស្រគប់ ស្រ គន់ ទៅទ ី យ
កនុងសកម្មភារទនាទ។[4]

េះែឹ ង និង

កងវ េះខាែថ្នការគាំស្រ ទសស្រមាប់ ស្រកុ ម្លាែ

ស្ររម្ទាំងមានច្ាំនួនស្របាជ្នទស្រច្ីនទរកបានច្ូលរួម្

៤. លោលនលោបាយកែលម្គនស្ស្ថប់ទាក់ទងនឹងរហគមន៍លនស្ថទរមុស្ទ
កាំខ

ទស្រម្ង់ជ្លផ្លខែលមានររី ែាំណាក់ កាលទៅកម្ពុាបានចាប់ ទផ្តីម្ទៅឆ្ន២
ាំ ០០០ ខែល្នទៅែល់

ការលុប

ែិ៍
ូ ទនាទម្ួយច្ាំនួនទៅែាំណាក់ កាលទីម្ួយ

និងការលុប

ែិ៍
ាំ
ូ ទនាទខែលទៅទសសសល់ ទង

អ្ស់ ទៅកនុងកាំខ

ទស្រម្ង់ជ្លផ្លែាំណាក់ កាលទរ
ី ីរ។

ទរៀបច្ាំបទងកីែស

គម្ន៍ ទនាទ ស្រគប់ ស្រគងខែនទនាទរបស់ ែួ ន
្ ែាំបន់ អ្ភរិ កេ នង
ិ ច្ូលរួម្កនុងការទោេះស្រាយ

ស

គម្ន៍ ម្ូលោឋន ទាំងស

ជ្ទមា្េះ

កាំខ

ទស្រម្ង់ជ្លផ្លបានផ្តល់សទ
ធិ ាំណាច្ែល់
ិ អ្

គម្ន៍ ទនាទទឹកាប និងសម្ុស្រទ ស្ររម្ទាំងផ្តល់សិទធិែល់ រួកទគ កនុងការ

ច្ូលរួម្កនុងការស្របយុទធស្របឆ្ាំងនឹងការទនាទែុសច្ាប់ ាទែីម្។[4]

សទងេបថ្នទគលនទោបាយ ជ្លផ្លទក់ ទងនឹងការអ្ភិវឌ្ឍស
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គម្ន៍ ទនាទ។

ខាងទស្រកាម្ទនេះគឺាអ្ែាន័យ

ទសច្កតីខង្ងការ ៍ ទគលនទោបាយ
ទសេនៈវ ិស័ យសស្រមាប់ វ ិស័ យជ្លផ្លគឺ
ទោយនរិ នតភារទែីម្បរី ួម្ច្ាំខ

«ការស្រគប់ ស្រគង

ការអ្ភិរកេ និងការអ្ភិវឌ្ឍ្នធានជ្លផ្លស្របកប

កែល់ ការធានាសនតស
ិ ុែទសបៀង

នង
ិ ការអ្ភវិ ឌ្ឍទសែឋកច្
ិ ចសងគម្ទែីម្បទី លក
ី

កម្ពស់ជ្ីវភាររស់ ទៅរបស់ ស្របារលរែឋនិងភាររុងទរឿងរបស់ ស្របទទស »។
និងការទនាទលកេ
បាំ

ងបទងកែ
ី ស

ការស្រគប់ ស្រគងស

គម្ន៍ ទនាទ

ៈស្រគួារ គឺាសសរសតម្ៃម្ួយ ថ្នទគលនទោបាយវ ិស័ យជ្លផ្ល ខែលមានទគល

គម្ន៍ ទនាទ

អ្នកទនាទទាំងកនុងលកេែ

ាម្ួយនង
ឹ ការគាំស្រទសស្រមាប់ ធានាជ្ីវភាររស់ ទៅស្របកបទោយច្រិ ភារែល់

ឌ ទសែឋកិច្ចសងគម្ និងអាហារូបែាម្ៃ ។ [24, 25]

កិ ច្ច ែិែែាំស្របង
ឹ ខស្របងទែីម្បីជ្ួយអ្ភិវឌ្ឍស គម្ន៍ ទនាទ
មានឯការយុទធាស្ត្សតម្ួយច្ាំនួនទក់ ទងនឹងស

គម្ន៍ ទនាទែូច្ា

ស្រកបែ័

ឌ ខផ្នការយុទធាស្ត្សត

សស្រមាប់ ជ្លផ្លឆ្ន ាំ ២០១០-២០១៩ នង
ាំ ០១៤-២០១៨។
ិ ខផ្នការយុទធាស្ត្សតអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ វ ិស័ យកសក
ិ ម្មឆ្ន២

រែឋបាលជ្លផ្ល (FiA) ខែលាែួអ្ងគសាំខាន់ ទៅកនុងវ ិស័ យជ្លផ្ល មានខផ្នការយុទធាស្ត្សតអ្ភិវឌ្ឍន៍ ជ្ល

ផ្លរយៈទរល៣ឆ្ន ាំ នង
្
26] ទែីម្បស
ិ ខផ្នការការងារស្របចាាំឆ្នរាំ បស់ ែួ ន។[5,
ី ទស្រម្ច្បាននូវទសេនៈវ ិស័ យ ខផ្នក
ម្ួយថ្នកិច្ចែិែែាំរបស់ រោឋភិបាល គឺជ្ស្រម្ុញឲ្យស

គម្ន៍ ទរៀបច្ាំបទងកីែ និងជ្ួយអ្ភិវឌ្ឍស

ារួម្ ទគលនទោបាយវ ិស័ យជ្លផ្ល មានទគលបាំ

គម្ន៍ ទនាទ។

ង បទងកន
ី ការការពារ នង
ិ អ្ភរិ កេ្នធានជ្លផ្ល

តាម្រយៈការរស្រងឹងការអ្នុវែតច្ាប់ សតីរីជ្លផ្ល លុបបាំបាែ់ បទទលមីសទនាទស្រគប់ រូបភារ រស្រងឹងសម្ែាភារ
ស្រគប់ ស្រគងស

គម្ន៍ ទនាទ នង
ទែីម្បធា
ិ ជ្ស្រម្ុញការអ្ភវិ ឌ្ឍវារវបបកម្ម
ី
ី នាឲ្យបាននូវច្រិ ភារ្នធានជ្លផ្ល

ស្ររម្ទាំងខកលម្អគុ
នាាំទច្ញ។

ភារ និងសុវែាិភារផ្លិែផ្លជ្លផ្លសស្រមាប់ ការទស្របីស្របាស់ កុ ងស្រសុ
ន
ក និងសស្រមាប់ ការ

សម្ិ ទិ ផ្
ធ លសទងេប
ទស្រៅរទី ាគជ្័យទក់ ទងនង
ឹ ការអ្ភវិ ឌ្ឍទគលនទោបាយ
ទនាទ

ការស្រាវស្រាវម្ួយបានអ្េះអាងថាទគលបាំ

ទលក
ី កម្ពស់ថ្នការទទួលបានទសបៀងអាហារ

នង
ិ ស្រកបែ័

ឌ ច្ាប់

ងទផ្េងទទៀែថ្នកាំខ

គម្ន៍

ទស្រម្ង់ជ្លផ្លពាក់ រ័នធែល់ ការ

នង
ិ ជ្ីវភាររស់ ទៅស្រែូវបានសទស្រម្ច្។[4]

ទនាទ អាច្ទ្វីការទនាទបានសស្រមាប់ បរទភាគ
និងអាច្រកស្របាក់ ច្ាំ
ិ

សមាជ្ិកស

គម្ន៍

ូ ល ខែលាកកាតោងសាំខាន់ កុ ងការ
ន

ទលក
ី ែទម្តង
ី ជ្ីវភាររស់ ទៅរបស់ រួកទគ។ អ្ែាស្របទោជ្ន៍សងគម្ក៏ ស្រែូវបានរាយការ
ទជ្ឿទុកច្ិែតកាន់ ខែទស្រច្ីនទៅកនុងស

នង
ិ ការបទងកីែស

៍ ផ្ងខែរ ទោយរួម្ទាំងការ

គម្ន៍ ទនាទ ការទលីកកម្ពស់ការយល់ ែឹង និងការឲ្យែថ្ម្្ែពស់ទលីការ

អ្ភិរកេ និងការបងស្របាថានកាងអ្នាគែលអស្របទសីរម្ួយ ។[4]
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៥. ការលដាះស្ស្ថយន៉ូវបញ្ហ
ា ស្បឈមខាងលលើ

កិ ច្ច ខិ តខំប្រឹងប្ប្រងថ្នាក់ជាតិ
ភារស្រកីស្រកទៅកនុងស្របទទសកម្ពុាបនតរធា្ក់ ច្ុ េះ ទ ីយការបទងកីែម្ុែរបរកច្ិញ្ចឹ ម្ជ្ីវ ិែងមី ៗ បានទែីរែួ រនាទីកុ ងការ
ន
កាែ់ បនាយភារស្រកស្រី កផ្ងខែរ។[27]
ាងម្ួយភាគបីថ្ នច្ាំ

ស្របាក់ ច្ាំ

ូ លខែលម្ន
ន
ក
ិ ខម្នាស្របាក់ ឈួ លកស
ិ ម្ម បានរួ ម្ច្ាំខ

ូ លរបស់ ស គម្ន៍ ទ នាទទៅតាម្ជ្នបទ។[27]

កទស្រច្ន
ី

ទនេះបងាាញថាកិច្ចែិែែាំស្របឹងខស្របង

របស់ រោឋភិ បាលកនុងការអ្នុ វែតខផ្នការអ្ភិ វឌ្ឍន៍ ទៅទលីស្រគប់ វ ិស័ យកាំរុងជ្ួយកាែ់ បនាយភារស្រកីស្រកទៅែាំបន់
ជ្នបទរួម្ទាំងកនុងច្ាំទនាម្ស

គម្ន៍ ទនាទ។ ារិទសស ទៅតាម្ែាំ បន់ ទឆនរ ខផ្នកម្ួយច្ាំនួ នែូច្ា ការអ្ភិ វឌ្ឍ

ែាំបន់ ឧសា កម្ម(រួ ម្ទាំងការខកថ្ច្នផ្លែ
ិ ផ្លសម្ុស្រទ) ការអ្ប់ រ ាំ ទទសច្រ ៍ ការអ្ភិ វឌ្ឍកសក
ិ ម្ម

កាំរង់ខផ្

គួរខែ ផ្តល់ាអាទិភារ។ បខនាម្ទលីការអ្នុវែតន៍ទគលនទោបាយវ ិស័ យជ្លផ្ល កតាតទនេះនឹងរទន្ឿននូវការ
ទ្វរ
ី រ្
ិ កម្មជ្ីវភាររបស់ ស

គម្ន៍ ទនាទ។

ការសក
ិ ាម្ួ យទោយអ្ងគ ការ

អ្ភិ វឌ្ឍឧសា កម្មថ្នស ស្របាាែិ (UNIDO)

សស្រមាប់ រាជ្រោឋភិ បាលកម្ពុា

បានទលីកទ ី ងថាស្របទទសកម្ពុាគួរខែបទងកី នស្របសិទធភារទលវី ិស័ យជ្លផ្លសម្ុស្រទទែីម្បីឲ្ យផ្លិែផ្លសម្ុស្រទ

កម្ពុាអាច្មានលទធភារទទួលបានការគាំស្រទរី ទផ្
ី ារកនុ ងស្រសុក នង
ិ ទស្រៅស្រសុក។ ទផ្
ី ារកាន់ ខែទស្រច្ី នសស្រមាប់
ផ្លិែផ្លជ្លផ្លនឹងនាាំឲ្ យមានែស្រម្ូ វការកាន់ ខ ែទស្រច្ីនរីស គម្ន៍ ទនាទ។

របាយការ ៍ ទនេះក៏ បានទលីក

ទ ង
ី ផ្ងខែរនូ វការបទងកី ែទ ោឋ រច្នាសម្ព័នធតាម្រយៈខែេរសងាវក់ ផ្លែ
ិ កម្ម ែូច្ាកខន្ងច្ូលច្ែ ទរាងច្ស្រកទក
ឹ
កក កខន្ងសតុកផ្លិែផ្លស្រែីខ ែលមានសីែ ា ភារស្រែាក់ ាទែី ម្ ការរស្រងឹងស្រកបែ័
ច្ាំ

ី អាហារ ទលក
ី កម្ពស់គុ

ឌ ច្ាប់ សស្រមាប់ សុ វែាិភារ

ភារផ្លែ
ិ ផ្ល នង
ិ ការទ្វរ
ី រ្
ិ កម្មជ្ីវភារាទែីម្ ។ [28]

កិ ច្ច ែិែែាំស្របង
ឹ ខស្របងថានក់ ម្ូលោឋន (រែឋបាលជ្លផ្ល)
រែឋបាលជ្លផ្ល

និងអ្ងគការម្ិនរកស្របាក់ ច្ាំទ

ញខែលពាក់ រ័នធ បានគាំស្រទស គម្ន៍ ទនាទកនុងការបទងកីែម្ុែ

របរច្ញ្
ិ ច ម្
ឹ ជ្ីវ ិែទផ្េងៗ តាម្រយៈការបទងកី ែស្រកុម្សនេាំស្រ បាក់ ស្រកុ ម្ខកថ្ច្នស្រែី ស្រកុម្ខកថ្ច្នបងាគ រ ្នាគរកាតម្ នង
ិ វគគ ប ុ ត េះបណា
ត លសតីរីការច្ិញ្ចឹម្សែវ និងការខកថ្ច្នផ្លិែផ្លស្រែីទៅាវែាុ អ្នុសាវរយ៍
ី ។ [6, 29] រែឋបាលជ្ល
ផ្លម្ូលោឋន និ ងអ្ងគការទស្រៅរោឋភិ បាលបានទ្វកា
ី រងារពាក់ រ័នធែ៏ថ្ ទទទៀែែូច្ា ការោាំថ្ស្ររទកាងកាង នង
ិ ថ្ស្ររ

ទឈី ការអ្ភិរកេវាររុី កេាែិ ថ្ស្ររទកាងកាង និងថ្ស្ររលិច្ទឹក។ រែឋបាលជ្លផ្លបានទ្វី ការផ្ងខែរទែីម្បីស្របយុទធ
ស្របឆ្ាំងសកម្ម ភារទនាទែុសច្ាប់ នង
ិ គាំស្រទរួម្គន ែល់ ស្រកុម្លាែស គម្ន៍ ទនាទ។ ទលស
ី រទី នេះទៅទទៀែ
រួកទគបានជ្ួយទែីម្បីទលីកកម្ពស់សម្ែាភារស្រគប់ ស្រ គងរបស់ ស គម្ន៍ ទនាទ

ភារ្ន់ របស់ រួកទគនឹ ងការខស្រប

ស្របួលអាកាសធាែុ ស្ររម្ទាំងសម្ែាភាររបស់ រួកទគទែីម្បីការស្រគប់ ស្រគង្នធានរបស់ រួកទគ។
ទែីម្បីសទស្រម្ច្បានតាម្យុទធនាការរបស់ ស្រកសួងកនុងការជ្ស្រម្ុញឲ្យមាន«

ុាំម្ួយស

គម្ន៍ ស្រសេះជ្ស្រម្កស្រែីម្ួយ»

អ្្ិការោឋនរែឋបាលជ្លផ្លសម្ុស្រ ទ និងែ ឌ រែឋបាលជ្លផ្លែាំបន់ ទឆនរ ស្ររម្ទាំងអ្ងគការាថ្ែគូរ ស្របាជ្នម្ូល
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ោឋន

និងអាាា្រម្ូលោឋនបានបទងកីែាស គម្ន៍ ស្រសេះជ្ស្រម្កស្រែី

នម្
ី ួយៗ។ រួកទគក៏ បានបទងកីែនូវយុទធនាការាាធារ

និ ងស្របរ័ នធស្រ គប់ ស្រគងសស្រមាប់ ស គម្ន៍

ៈសតីរីការអ្ភិរកេផ្ងខែរ។[6]

រែឋបាលជ្លផ្លក៏ បានអ្នុវែតសកម្មភារអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ ែថ្ទទទៀែជ្ួយែល់ ស គម្ន៍ ទនាទទោយស្របទោលផ្ង

ខែរ។ សកម្មភារទាំងទនាេះរួម្មានការបទងកីែខែនជ្ស្រម្កសុវែា ភារសម្ុស្រ ទ ែាំបន់ អ្ភិរកេ(៤០ ែាំ បន់ ) ែាំ បន់
ការពារ(៤ ែាំបន់ ) នង
ិ ការខលងកូនស្រែ។
ី

កិ ច្ច ែិែែាំស្របង
ុ ស្របឹកា ុាំ)
ឹ ខស្របងថានក់ ម្ូលោឋន (ស្រកម្

ស្រកុម្ស្របក
ន
យបទងកែ
ី ស គម្ន៍ ទនាទ នង
ឹ ា ុាំរួ ម្ាម្ួយរែឋបាលជ្លផ្លម្ូលោឋន ទែែ
ី ួ រែ៏សាំខាន់ កុ ងការជ្ួ
ិ កនុង

ការលប់ បាំ បាែ់ សកម្មភារទនាទែុសច្ាប់ និងការទោេះស្រាយជ្ទមា្ េះ។ ស គម្ន៍ ទនាទអាច្បញ្ចូ លខផ្នការ
នង
្
ិ ែស្រម្ូវការរបស់ ែួ នទៅកន
ិ ខផ្នការវ ិនទិ ោគរបស់ ស្រកុម្ស្របក
ឹ ា ុាំ។ ការសក
ិ ាម្ួយក៏ បានខន
ុ ងខផ្នការអ្ភវិ ឌ្ឍ នង
នាាំផ្ងខែរថា ស គម្ន៍ ទនាទអាច្នឹងស្រែូវផ្ទ្ស់ បូ រទៅាអ្ងគ
ត
ការខែលទ្វីការទផ្ទត ែទលីការរកសុីច្ិញ្ចឹម្ជ្ីវ ិែ។[4]
កច្
ិ ចែែ
ិ ែាំស្របង
ឹ ខស្របងទាំងទនេះរួម្ច្ាំខ

កទែីម្បទី ្វឲ្
ី យស្របទសរី ទ ី ងែល់ ជ្ីវភាររស់ ទៅរបស់ ស គម្ន៍ ទនាទ។

ទ១
ី ការអ្ភិរកេ ការបទងកីែែាំបន់ ការពារ ការខលងកូនស្រែី ទប់ ាកែ់ ការទនាទែុ សច្ាប់ គឺ ាសកម្មភារខែល
បានធានានូវនរិ នតរភារ្នធាន្ម្មាែផ្
ិ តល់ស្របទោជ្ន៍ ែល់ ស

គម្ន៍ ។

ទ ី២

ការបទងកីនខែេរសងាវក់

ផ្លិែកម្មកុ ងវ
ន ិស័ យជ្លផ្លនឹងទកីនទ ីងនូ វែស្រម្ូ វការសស្រមាប់ ទិននផ្លសម្ុស្រទទៅកនុងម្ូលោឋ ន។

ច្ុងទស្រកាយ

ការអ្ភិ វឌ្ឍន៍ ទ ៅកនុងវ ិស័ យែ៏ថ្ទទទៀែ ជ្ួយទលីកកម្ពស់កុ ងការបទងក
ន
ីែនូវរបរកសុីច្ិញ្ចឹម្ជ្ីវ ិែទផ្េងទទៀែខែលនាាំ
ឲ្យជ្ីវភាររស់ ទៅមានភារស្របទសីរទ ីង។
៦. លរចកតីរនេិដាាន
ស្របារលរែឋស្រគប់ រូបមានសទ
ី ស
ិ ទធិ រៀបច្ាំបទងកែ
ផ្លម្ូលោននរបស់ ែួ ន។
្
ស
ម្ុស្រទទាំង៤។ ស

គម្ន៍ ទនាទ ទស្របស្រី បាស់ ស្រគប់ ស្រគង នង
ិ អ្ភរិ កេ្នធានជ្ល

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទសរុបច្ាំនួន ៤០ ស្រែូវបានបទងកីែទ ីង ទៅទែែតាប់ មាែ់ ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទទាំងទនេះទទួលបានអ្ែាស្របទោជ្ន៍ រទី គលនទោបាយសតរ
ី ជ្
ី លផ្ល

និងទគលនទោបាយអ្ភិវឌ្ឍន៍ ែាំបន់ ទឆនរ។

ស

ផ្ល សម្ុស្រទសស្រមាប់ ស្រទស្រទង់ជ្ីវភារ នង
ិ ស្របាក់ ច្ាំ

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទអាច្មានសិទធិទស្របីស្របាស់ ្នធានជ្ល

ូ ល នង
ិ មានសកម្មភាររកស្របាក់ ច្ាំ

វ ិស័ យកសិកម្ម ទអ្កូទទសច្រ ៍ និងសកម្មភារខកថ្ច្ន។ល។
ទែីម្បីជ្ួយអ្ភវិ ឌ្ឍស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ

ម្ួយច្ាំនួនែូច្ា ស្រកបែ័

ូ លទផ្េងទទៀែ ទៅកនុង

រោឋភបា
ិ លបានោក់ ទច្ញនូវទគលនទោបាយវ ិស័ យជ្លផ្ល

ឌ ខផ្នការយុទធាស្ត្សតសស្រមាប់ វ ិស័ យជ្លផ្ល២០១០-២០១៩ ខផ្នការយុទធាស្ត្សត

អ្ភវិ ឌ្ឍវ ិស័ យកសក
ិ ម្ម ២០១៤-២០១៨ ខផ្នការយុទធាស្ត្សតអ្ភវិ ឌ្ឍរបស់ រែឋបាលជ្លផ្ល ខផ្នការស្របចាាំ
ឆ្នរាំ បស់ រែឋបាលជ្លផ្ល។ល។ កាំខ
ថាាការសទស្រម្ច្ទគលបាំ
ទទេះាោងណាក៏ ទោយ

ទស្រម្ង់វ ិស័ យជ្លផ្លសស្រមាប់ស

គម្ន៍ ទនាទ ស្រែូវបានទគចាែ់ ទុក

ងថ្នការខកលម្អជ្ីវភារស គម្ន៍ ទនាទ នង
ិ ការកាងទាំនុកច្ែ
ិ តទៅកនុងស គម្ន៍។
ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទទៅខែមានការស្របឈម្ម្ួយច្ាំនួនែូច្ា្នធានស្រែី
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ងយច្ុេះ

ផ្លចាប់ ស្រែីងយច្ុេះ រុាំសូវមានជ្ទស្រម្ីសសកម្មភារជ្ីវភារទផ្េងទទៀែសស្រមាប់ សមាជ្ិកស

គម្ន៍

ខែលស្រកីស្រក។ល។

រែឋបាលជ្លផ្ល
ែូច្គនផ្ងខែរ ស
ម្ូលោឋន

គា
ឺ ាាប័ នច្ម្បងខែលទទួលែុសស្រែូវកនុងការស្របយុទធស្របឆ្ាំងនង
ឹ ការទនាទែុសច្ាប់។

គម្ន៍ ទនាទក៏ មានែួនាទីកុ ងការោម្លាែ
ន
និងស

ការ ៍ ាម្ួយរែឋបាលជ្លផ្ល

នង
ិ អាាា្រម្ូលោឋនទែីម្បស្រី បយុទធស្របឆ្ាំងនង
ឹ ការទនាទែុសច្ាប់។

បានអ្េះអាងថារួកទគែវេះខាែ្នធានកនុងការទ្វយ
្
ី ុទធនាការោម្លាែរបស់ ែួ ន។
ស

ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ
ទក់ ទងនឹងការអ្ភិវឌ្ឍ

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ កច្
ិ ចែែ
ិ ែាំស្របង
ឹ ខស្របងអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ កស្រម្ែ
ិ ថានក់ ាែិខែលនង
ឹ ជ្ួយជ្ស្រម្ុញការទ្វរ
ី រ្
ិ កម្ម

ជ្ីវភាររបស់ ស

គម្ន៍ ទនាទសម្ុស្រទ គួរបនតអ្នុវែតទៅកនុងវ ិស័ យម្ួយច្ាំនួនែូច្ា អ្ប់ រ ាំ ទទសច្រ ៍

និង

កសក
ិ ម្ម។ ទលស
ី រទី នេះទទៀែ ខកលម្អខែេសងាវក់ ែថ្ម្្ទៅកនុងវ ិស័ យជ្លផ្ល ក៏ ាជ្ទស្រម្ស
ី លអ ទែីម្បទ
ី ទួលបាន

ទីផ្ារកនុងស្រសុក និងទីផ្ារនាាំទច្ញកាន់ ខែទស្រច្ីនទ ីង។ ែូច្គនខែរ កិច្ចែិែែាំស្របឹងខស្របងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ម្ូលោឋន គួរ
ទៅបនត ខែលមានទគលទៅទ្វឲ្
ី យទលក
ី កម្ពស់សកម្មភារស្រទស្រទង់ជ្ីវភាររស់ ទៅទផ្េងៗទទៀែ
អ្ភិរកេថ្ស្ររទកាងកាង

និងថ្ស្ររលច្
ិ ទឹក

បទងកីនផ្លសកុកស្រែី

បទងកីនសម្ែាភារស្រគប់ ស្រគងរបស់ ស

ទនាទ គាំស្រទស្រកុម្ោម្លាែ នង
ិ ទលក
ី កម្ពស់ភារ្ន់ នង
ឹ ការខស្របស្របួលអាកាសធាែុ។
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ទលក
ី កម្ពស់ការ
គម្ន៍
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