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ដោយ៖ ដោក ហៃ សុគន្ធា  

មន្ត្រីស្រាវស្រាវន្ធយកោា ្ភូមិវទិ្យា្ិង្គរូប្ីយកមម  
ហ្វទិ្យាាា ្ម្ុសសាន្តសរ្ ិងវទិ្យាាន្តសរសងគម 

Email: haysokunthea@yahoo.com 

១- ឆ្្ចកតីឆ្្តើម 

ស្ររះរាាណាចស្រកកមពុា ាស្របដទ្យសមួយ
ហ្អាសីុមូសុង ដៅចដន្ធល ះខ្សសស្រសបទី្យ១០្ិងទី្យ
១៥ ហ្រយៈទ្យទឹ្យងខាងដ ើង ្ិងដៅចដន្ធល ះខ្សស         
បដណាោ យទី្យ១០២ ្ិងទី្យ១០៨ ហ្រយៈបដណាោ យ
ខាងដកើត ខ្ែលមា្ហទៃស្រកឡាស្របមាណ 
១៨១.០៣៥ គម២។ សណាា ្ែីស្របដទ្យសកមពុា
មា្រាងារៃុដោណដសៃើរដសមើស្រ ុង ខ្ែលមា្
ចណុំចកណាោ ល សាិតដៅខ្កែរទី្យរួមដសតរករំង់ធ ំ
ស្របខ្វងរីដ ើងដៅតែូងស្របមាណា ៤៤០គ.ម. ្ិង
រីដកើតដៅលិចស្របមាណា ៥៦០គ.ម. ។ ស្របដទ្យស
កមពុា មា្ស្ររំស្របទ្យល់ខាងដ ើងាប់្ឹងស្របដទ្យស
ហៃ្ិងស្របដទ្យសឡាវ ខាងដកើតាប់្ឹងស្របដទ្យស  
ដវៀតណាម ខាងតែូងាប់្ឹងស្របដទ្យសដវៀតណាម
្ិងឈូងសមុស្រទ្យហៃ ្ិងខាងលិចាប់្ឹងស្របដទ្យស
ហៃ ដៃើយមា្ស្របខ្វងសរុបស្របមាណ ២.៦០០ គ.
ម. ខ្ែលកនុងដន្ធះមា្ ៥/៦ ាែីដោក ្ិង ១/៦ 
ាមាត់សមុស្រទ្យ។ 

តាមលកខណៈភូមិាន្តសរទូ្យដៅ ស្របដទ្យស
ណាខ្ែលមា្ហទៃែីោ្់ខ្តធមំា្្័យថាស្របដទ្យស
ដន្ធះមា្លកខណៈ្ិងរូបរាងហ្សណាា ្ែីោ្់
ខ្តសុសោន ។ សណាា ្ែី គឺាធាតុទគុសំខំា្់ហ្អងគ
ខ្ទ្ែីចស្រមុះដោយធមមាតិ ស្របកបដោយធាតុ
សមាសដទសងៗកនុងបរាិា ្ធមមាតិ រួមមា្
សិោ ែី ទឹ្យក រុកខាតិ សតវ កដតរ ស្ររះអាទិ្យតយ 
អាោសធាតុ កមាល ងំតិចតូ្ិច។ល។ ដស្រោយរី
បា្ទ្យទួ្យលអ្ររកមមែ៏ខាល ងំោល  ្ិងយ៉ា ងសមុគ
ាម ញមក ធាតុបងកហ្បរាិា ្ធមមាតិក៏បា្ឯក
ភាររួមាសណាា ្ែីមួយ ខ្ែលមា្ទ្យស្រមង់ែូច
សរវហៃៃដ្ះ។ សណាា ្ែីមួយខ្ទនកទ្យទួ្យលឥទ្យាិរល
រីសកមមភារធមមាតិ រឯីមួយខ្ទនកដទ្យៀតទ្យទួ្យល
សកមមភាររីម្ុសស ដោលគឺមា្ារៈសខំា្់
ែល់ខ្ែ្ែីទលិតកមម រិដសសែល់របាយកមាល ងំ
ទលិតកមម សស្រមាប់ដ្លើយតបដៅ្ឹងតស្រមូវោរ
របស់សងគម្ិងរិភរដោកទងំមូលខ្តមរង។ 
មា្្័យថា ដៅដលើហទៃសណាា ្ែីាដស្រចើ្ គឺអាច
ាកខ្្លងសស្រមាប់ស្របកបោរងារទលិតកមម ដែើមែ ី
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ដ្លើយតបដៅ្ឹងតស្រមូវោរហ្សងគមម្ុសស ្ិង
 ីវតិទូ្យដៅហ្ភរខ្ទ្ែី។  

ចដំោះលកខណៈទូ្យដៅ ហ្សណាា ្ែី 
ស្របដទ្យសកមពុា គឺមា្រាងទតចកំណារ លខ្ែល
រ័ទ្យាដសៃើរ ុវំញិដៅដោយភនំ្ ិងសពង់រាប។ ដបើសិ្
ាដធវើរុំ្ូសោត់ទ្យទឹ្យង សណាា ្ែីស្របដទ្យសកមពុា
រីខ្ប៉ាក្ិរតីដៅឦា្ ដគដ ើញសណាា ្ែី 
ស្របដទ្យសកមពុាមា្លកខណៈងាយ មិ្ាញុំ ំ
ដស្រោះតបំ្់សពស់ៗ សាិតដៅខ្តតាមស្ររំស្របទ្យល់
ស្របដទ្យស ដៃើយរ័ទ្យាដសៃើរ ុវំញិកៃូំងមួយែ៏ធមួំយ
ខ្ែលស្រគបែណរ ប់ដៅដោយែីលាប់ គឺតបំ្់
ទ្យនំ្ធបកណារ ល ខ្ែលាតបំ្់ែ៏ស្របដសើរសស្រមាប់
ែណំាកំសិកមម ្ិងាតបំ្់ខ្ែលបងកលកខណៈ
ងាយស្រសួលែល់ោរតាងំទី្យលដំៅទងខ្ែរ។ 
គំ្ ូសោត់សណាា ្ែសី្របដទ្យសកមពុារី្ិរតដីៅឦា្ 

 
តបំ្ទ់្យនំ្ធបដ្នរហ្ស្របដទ្យសកមពុា គឺសាិត

ដៅចដន្ធល ះដ្នរសមុស្រទ្យ្ិងតបំ្់ ួរភនសំ្រកវាញ មា្
ស្របខ្វងស្របមាណរី២០ដៅ៣០គ.ម. ោតស្ាឹង
ដៅតាមបដណារ យឈូងសមុស្រទ្យហៃ ស្រគបែណរ ប់
ដសតរចំ្ ួ្៤ហ្ស្របដទ្យសកមពុា គឺដសតរដោះកុង 
ដសតរស្ររះសីៃ្ុ ដសតរករំត ្ិងដសតរខ្កប ខ្ែល
សណាា ្ែីភាគដស្រចើ្មា្ទ្យស្រមង់ាែីសាច់ ខ្ែល
អាចបងកលទ្យាភារស្របដសើរសស្រមាបែ់ណំាកំសិកមម 

រិដសសែណំាែូំង ្ិងែណំាចំមាក រធំៗ  ែូចា 
ចមាក រដស្រមច ធុដរ្ ដៅស ូ ្ិងែណំាសំ្រសូវាដែើម។ 
ម៉ាាងដទ្យៀត តបំ្់ដ្ះ ក៏មា្ស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកា
ដស្រចើ្ខ្ែលមា្ស្របភរមករីតបំ្់ ួរភនសំ្រកវាញ 
ដៃើយអាចទរល់លទ្យាភារសស្រមាប់ទលិតថាមរល
វារអីគគីស្ីបា្ទងខ្ែរ។ សស្រមាប់ទ្យនំ្ធបដ្នរវញិ 
ក៏ាតបំ្់ខ្ែលអាចទរល់ទលស្របដយ ្៍ាដស្រចើ្
សស្រមាប់ ួយែល់ោរអភិវឌ្ឍដសែាកិចចាតិ តាម  
រយៈធ្ធា្ធមមាតិ ្ិងោរអភិវឌ្ឍវស័ិយ
ដទ្យសចរណ៍ រួមាមួយ្ឹងដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា
ស្របខ្វង ៤៤០ គ.ម. ស្របកបដៅដោយដទ្យសភារលអ
ស្របដសើរ ដោលគឺមា្រុកខាតិស្រសស់បសំ្ររងដៅ
ស្រគប់រែូវោល ារិដសសគឺហស្ររដោងោងដៅ
តាមដ្នរសមុស្រទ្យ។ ដស្រៅរីាម ឈមណឌ ល
ដទ្យសចរណ៍ តបំ្់ទ្យនំ្ធបដ្នរសមុស្រទ្យកមពុាខ្ែល
មា្្កករំង់ដាម ្ិង្ករាម ក៏ាទី្យ ស្រមកែ៏
ស្របដសើរសស្រមាប់ករំង់ខ្ទ ែូចាករំង់ខ្ទស្រកុងស្ររះ
សីៃ្ុ ខ្ែលសរវហៃៃករុំងមា្សកមមភារយ៉ា ង
ខាល ងំោល សស្រមាប់ោរអភិវឌ្ឍវស័ិយដសែាកិចចាតិ។ 
ែូចោន ដ្ះខ្ែរ តបំ្់ឈូងសមុស្រទ្យកមពុា ខ្ែល
មា្លកខណៈាសមុស្រទ្យស្រតូរិក គឺាទី្យស្របដសើរ
ែល់ោរដធវើអា ីវកមមដ្ាទ្យសមុស្រទ្យ ន្ធវា
ដទ្យសចរណ៍តាមដ្នរ ្ិងសកមមភារករំង់ខ្ទា
ដែើម។ ធ្ធា្សមុស្រទ្យាដស្រចើ្ដទ្យៀតក៏ាខ្ទនក
មួយែ៏សខំា្់សស្រមាប់អភិវឌ្ឍដសែាកិចចកមពុាខ្ែរ 
ែូចា ធ្ធា្ខ្រ ៉ាដៅតបំ្់ាយទ្យវីប្ិងតបំ្់
ឈូងសមុស្រទ្យកមពុា ្ិងលទ្យាភារហ្ឧសាៃកមម
ដទសងដទ្យៀត(អបំិលកលរ ៉ាួ សូែយូម ប៉ាូតាសយូម....)។  
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ដបើដស្របៀបដធៀបាមួយបណារ ស្របដទ្យស ិត
ខាង តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យកមពុាខ្ែលដោរដរញដៅ
ដោយភារទក់ទញ គឺាអចលស្រទ្យរយខ្ែលមិ្
ទ្់មា្ោរអភិវឌ្ឍខាល ងំោល ដៅដ ើយដទ្យ។ តបំ្់
ដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា ករុំងស្រតូវបា្ចាប់អារមមណ៍រី
វ ិ្ ិដយគបរដទ្យសកនុងោរដធវើ្គរូប្ីយកមម ប៉ាុខ្្រ
តបំ្់ទ្យនំ្ធបដ្នរ ខ្ែលមា្វោិសភារែធ៏ដំធង 
ហាក់មិ្ទ្់មា្ោរវ ិ្ ិដយគចាស់ោស់ដៅ
ដ ើយដទ្យ ដោលគឺតបំ្់ទងំដ្ះដៅខ្តាទី្យ
កខ្្លងសស្រមាប់ស្របា ្ដៅកនុងតបំ្់ ស្របកបរបរ
ចិញ្ចឹ ម ីវតិ ដោយអាស្រស័យធ្ធា្ន្ធន្ធដៅ
តាមតបំ្់ដ្នរ្ិងឈូងសមុស្រទ្យ។  
២- លកខណៈភូមិសាស្រ្តតំរន់ឆ្នេរនិងឈងូ
្មុប្រកមពជុា 

សិទ្យាិសរីរីោរបដងកើតតបំ្់ដសែាកិចចផ្តរ ច់មុស 
ខ្ែលអាចោតស្ាឹងរៃូតែល់ចមាៃ យ២០០ហម៉ា
ល៍រីដ្នរ ស្រគបែណរ ប់ដលើហទៃហ្ឈូងសមុស្រទ្យហៃ 
ស្របមាណ ៥៥.៦០០ គម២  ស្រតូវបា្បដងកើតដោយ
ដយងតាមស្ាិសញ្ញា អងគោរសៃស្របាាតិ សរី
រីចាប់ខ្ែ្សមុស្រទ្យ 1 ្ិងោសំ្រទ្យដោយអធិបដតយយ
ភាររបស់កមពុាដលើធ្ធា្តបំ្់ដ្នររបស់សលួ្។ 
ដបើតាមកណំត់សមាគ ល់ ហ្រុំ្ូសខ្ចកសណាា ្
ស្របដទ្យសកមពុារី្ិរតីដៅឦា្ បា្បងាា ញថា
ខ្ទនក្ិរតីស្របដទ្យសាតបំ្់ឈូងសមុស្រទ្យ ្ិងតបំ្់
ទ្យនំ្ធបដ្នរ(តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ្ិងទ្យនំ្ធបដ្នរ) ខ្ែល
មា្សណាា ្ដងើបដ ើងប្រិចមរងៗ រីតបំ្់ដ្នរ
                                                            
1 http://www.wepa-db.net/policies/state/ 
cambodia/seaarea.htm 

សមុស្រទ្យដ ព្ ះដៅោ្់តបំ្់ ួរភនសំ្រកវាញ ប៉ាុខ្្រក៏ដៅ
មា្សណាា ្ែីសលះៗ ាលនំ្ធកូំ្ភនដំៅកនុងតបំ្់
ទ្យនំ្ធបដ្នរដ្ះខ្ែរ ដៃើយកខ្្លងសលះមា្កមពស់
រៃូតែល់៤១០ម.(ដោះកុង) 2។  

ដសតរចំ្ ួ្៤ហ្ស្របដទ្យសកមពុា មា្ទី្យតាងំ
ដៅាប់្ឹងឈូងសមុស្រទ្យហ្ខ្ប៉ាក្ិរតី ដៃើយក៏ា
ដសតរ ខ្ែលស្រតូវបា្ចាត់ទុ្យកាតបំ្់អទិ្យភារហ្
ធ្ធា្សមុស្រទ្យរបស់ស្របដទ្យសកមពុា រួមមា្ៈ ទី្យ
១-ដសតរដោះកុង ស្រគបែណរ ប់ដលើហទៃែី ១០.០៤៥
គម២ ខ្ែលមា្ស្ររំស្របទ្យល់ខាងដ ើងាប់្ឹងដសតរ
ដោធិាត់ ខាងដកើតាប់្ឹងករំង់សពឺ ខាងតែូង
ាប់្ឹងដសតរស្ររះសីៃ្ុ ្ិងខាងលិចាប់្ឹង
ឈូងសមុស្រទ្យហៃ ទី្យ២-ដសតរស្ររះសីៃ្ុ ស្រគបែណរ ប់
ដលើហទៃែី ២.៦៥៨គម២ ខ្ែលមា្ស្ររំស្របទ្យល់ខាង
ដ ើងាប់្ឹងដសតរដោះកុង ខាងដកើតាប់្ឹងដសតរ
ករំត្ិងករំង់សពឺ ខាងតែូង្ិងខាងលិចាប់្ឹង
ដសតរករំត្ិងឈូងសមុស្រទ្យហៃ ទី្យ៣-ដសតរករំត 
ស្រគបែណរ ប់ដលើហទៃែី៤.៨៧៣គម២ ខ្ែលមា្
ស្ររំស្របទ្យល់ខាងដ ើងាប់្ឹងដសតរករំង់សពឺ ខាង
ដកើតាប់្ឹងដសតរតាខ្កវ ខាងតែូងាប់្ឹងឈូង
សមុស្រទ្យ ្ិងខាងលិចាប់្ឹងដសតរស្ររះសីៃ្ុ 
្ិងទី្យ៤-ដសតរខ្កប ស្រគបែណរ ប់ដលើហទៃែី
១៥៨,៦៣គម២ ខ្ែលមា្ស្ររំស្របទ្យល់ែីដោករ័ទ្យា
 ុវំញិដោយដសតរករំត ្ិងស្ររំស្របទ្យល់សមុស្រទ្យ
ស្របខ្វង២៦គ.ម.។ ដសតរដ្ះដៅខ្ប៉ាក្ិរតីស្របដទ្យស 

2 សាគូ សាម ៉ុត ភូមិវទិ្យាប្រទទ្យសខ្មែរ  ទ្យំព័រ២៦ 

http://www.wepa-db.net/policies/state/%20cambodia/seaarea.htm
http://www.wepa-db.net/policies/state/%20cambodia/seaarea.htm
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ខ្ែលមា្ចមាៃ យស្របមាណ១៧៥គ.ម. រីរា ធា្ី
ភនដំរញ 3។  

 
២.១- ្ណ្ឋា នដី 

សណាា ្ែហី្តបំ្ទ់្យនំ្ធបដ្នរកមពុា គឺា
តបំ្់ខ្ែលសាិតដៅចដន្ធល ះដ្នរសមុស្រទ្យ ្ិង ួរ
ភនសំ្រកវាញខ្ែលមា្ចមាៃ យស្របមាណរី២០គ.ម. 
ដៅ ៣០គ.ម. ដោលគឺមា្រយៈកមពស់ដកើ្យ៉ា ង
រៃ័សរីសមុស្រទ្យដៅទ្យល់ដ ើង ួរភនសំ្រកវាញ។ ដទះ 
បីារបាងំហ្តបំ្់ ួរភនសំ្រកវាញ បា្សណឌ ខ្ចក
តបំ្់ទ្យនំ្ធបដ្នរាមួយ្ឹងតបំ្់ទ្យនំ្ធបកណាោ ល
ខ្ែលាដបះែូងហ្ស្របដទ្យសកមពុាក៏ដោយ ក៏
សណាា ្ែីហ្តបំ្់ទងំរីរដ្ះ មា្លទ្យាភារ
អាចតភាា ប់ោន តាមស្រចកសខំា្់ៗ ៣ គឺ 4៖  

ក- ស្រចកវាលខ្វង (ដមាងឬសស-ីដោះកុង)  
ស- ស្រចកតាសី (ដោធិ៍ាត់-ខ្ស្រសអបំិល)  
គ- ស្រចកដរស្រ ្ិល (ករំង់សពឺ-ខ្ស្រសអបំិល) 

២.២- ប្រព័នធ្លូវរឹក 

មួយភាគស្របាមួំយ(៤៤០គ.ម.) ហ្បរដិវណ
ស្ររំខ្ែ្ស្របដទ្យសកមពុា គឺដ្នរសមុស្រទ្យ ខ្ែលសាិត
ដៅតាមបដណាោ យឈូងសមុស្រទ្យហៃ ដៃើយស្របរ័្ា
ទលូ វទឹ្យកហ្តបំ្់ដ្ះ ភាគដស្រចើ្ាស្របដភទ្យសៃឹងតូច  ៗ
ខ្ែលមា្ចមាៃ យសលីៗ ្ិងមា្របបទឹ្យកដ ើង្ិង
ស្រសក្ប់រៃ័ស ដោលគឺអាស្រស័យដៅដលើទឹ្យក

                                                            
3 http://kep.gov.kh/សាា នភាពទូ្យទៅទមតតខ្ែរ 
4 ប្ែសួងអរ់រ ំយ៉ុវជន និងែីឡា ទសៀវទៅសិែាសងគមថ្នា ែ់៩  
ភាំទពញ ២០១៧ ទ្យំព័រ២៣ 

ដភលៀងហ្តបំ្់ ួរភនសំ្រកវាញ ខ្ែលាស្របភរែ៏
សខំា្់ហ្ស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកទងំដ្ះ។ ទលូ វទឹ្យកសខំា្់ៗ
ហ្តបំ្់ដ្ះ ដស្រចើ ខ្្តៃូរធាល ក់រីរយៈកមពស់៥០០ម. 
ដៅ៦០០ម. ធាល ក់រីលាក់មួយដៅោ្់ទ្យនំ្ធប ិតៗ 
ដោយបត់ខ្ប្ាខ្ភន្ ែ៏ដស្រចើ្ មុ្្ឹងដៅែល់
មាត់សមុស្រទ្យ ខ្ែលមា្ចមាៃ យរៃូតដៅែល់ដៅ
២០គ.ម.។ ដស្រាះាដស្រចើ្ខ្ែលសៃួតដៅរែូវស្របាងំ
ខ្តងខ្តមា្ទឹ្យកដស្រចើ្្ិងៃូរយ៉ា ងខាល ងំដៅរែូវ
វសា ដរលសលះកមាល ងំទឹ្យកៃូរបា្ន្ធមំក្ូវែុៃំម
ធំៗ ្ិងខ្មកដឈើមកាមួយទងក៏មា្។ ដស្រៅអរីំ
ទឹ្យកដភលៀង ស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកដៅកនុងតបំ្់ដ្ះសាិតដៅ
ដស្រោមឥទ្យាិរលហ្ ដំន្ធរសមុស្រទ្យខ្ៃមដទ្យៀត ដោល
គឺដៅរែូវស្របាងំទឹ្យកសមុស្រទ្យខ្តងខ្តៃូរស្រត ប់ចូល
ដៅកនុងស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកទងំដ្ះតាមកស្រមិតហ្្ីវ ៉ាូ  
សមុស្រទ្យ។ ស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកសខំា្់ ហៗ្តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ 
រីដ ើងដៅតែូង រួមមា្ សៃឹងដមទឹ្យក (ស្របភរដៅភនំ
ធ)ំ សៃឹងខ្ស្ររកតាតី(ស្របភរសៃឹងខ្កប) សៃឹងាយអា
ខ្រង (ស្របភរខ្ស្ររកយួ្្ិងខ្ស្ររកតាច្ៃ) ខ្ស្ររក ី
ផ្តត ខ្ស្ររកករំង់ដាម សៃឹងករំត (ស្របភរដៅភនំ
ែរំ)ី សៃឹងទូ្យកមាស។ ដស្រៅរីទលូ វទឹ្យកសខំា្់ៗខាង
ដលើដ្ះ តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យដៅមា្កូ្ដស្រាះា
ដស្រចើ្ ខ្ែលខ្តងខ្តន្ធ ំ្ ូវកដមៃចវតាុ ស្រគប់យ៉ា ងមក
ចាក់បដំរញដស្រតើយសមុស្រទ្យដៅរាល់រែូវដភលៀង។ 
២.៣- ឆ្នេរ្មុប្រនិងឈងូ្មុប្រ 

២.៣.១- ឆ្នេរ្មុប្រ 
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តាមលកខណៈភូមិសណាា ្បងាា ញថា ដ្នរ
សមុស្រទ្យកមពុា មា្ដសៃើរដោះរីរយ៉ា ងោច់រីោន
ដោយារ្កករំង់ដាម ដោលគឺដសៃើរដោះ
ាម ច់្ិងដសៃើរដោះវាលដរញ។ ទឹ្យកសមុស្រទ្យកមពុា
មិ្សូវដស្រៅប៉ាុន្ធម ្ដទ្យ ដោយមា្ ដស្រតទឹ្យកមិ្
ដលើសរី៧៥ម. ខ្ែលាកតារ ន្ធឲំ្យមា្លទ្យាភារ
ដស្រចើ្កនុងោររស្រងីកសកមមភារដសែាកិចចន្ធន្ធដៅ
តាមសមុស្រទ្យ។ រា រោា ភិបាលបា្កាងករំង់ខ្ទ
ស្រកុងស្ររះសីៃ្ុ ្ិងករំង់ខ្ទរាមដៅតាមដ្នរសមុស្រទ្យ 
ដ្ះកនុងោរដធវើបមាល ស់បរូ រោណិ ាកមមអ្ ររាតិដៃើយ 
ទី្យស្រកុងន្ធន្ធខ្ែលសាិតដៅតាមដ្នរ ក៏ាខ្ទនក
សខំា្់សស្រមាប់វស័ិយដទ្យសចរណ៍ស្របកបដោយ
ដាភណភារស្របដសើរ។ តាមោរសិកាអរីំភូមិ
វទិ្យាដសែាកិចច ដគអាចខ្បងខ្ចកតបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ
កមពុា ា៥តបំ្់ គឺ5៖ 

ក- រីចាយំមដៅខ្ស្ររកគគីរ៖ ដ្នរសមុស្រទ្យ
តបំ្់ដ្ះទបស្របកបដៅដោយភក់្ិងហស្ររដោង
ោង ខ្ែលបងកលកខណៈងាយស្រសួលែល់ោរតាងំ
ទី្យលដំៅរបស់ម្ុសស ដៃើយភាគដស្រចើ្ដលើសលប់
ាភូមអិនកដ្ាទ្យ។  

ស- រីខ្ស្ររកគគីរដៅដស្រាយសូរយិវងស៖ ទី្យ
តាងំហ្ដ្នរសមុស្រទ្យតបំ្់ដ្ះសាិតដៅខ្កែរដ ើងភន ំ
្ិងដៅចមុំសសយល់មូសុង ដៃើយដ្នរ មា្
សណាា ស្្របកបដៅដោយៃម ្ិងមា្រាងរ្ ិញរ្ ុញ 
ប៉ាុខ្្ររុំសូវសមែូរផ្តៃ ងំៃមធំៗ ដទ្យ មា្ខ្តដស្រាយសលះៗ 

                                                            
5 ហៃ ស៉ុគន្ធា  ភូមិវទិ្យាទសដ្ឋែិច្ចែមព៉ុជា  ឯែសាររទប្ងៀនតាម
សាែលវទិ្យាល័យ ២០១៣ ទ្យពំ័រ៤៥ 

ខ្ែលា ស្រមកហ្្កសមុស្រទ្យប៉ាុដណាណ ះ។ តបំ្់
ដ្ះមា្ដោះ ្ិងកូ្ដោះាដស្រចើ្ដៅរាយប្រ
រីមុសដស្រាយទងំដន្ធះ ប៉ាុខ្្ររុំសូវមា្ម្ុសសរស់
ដៅដទ្យ។ 

គ- ្កករំង់ដាម៖ តបំ្់ដ្ះរ័ទ្យារីដស្រៅ
ដោយដោះភនមួំយ ួរ ្ិងសមែូរហស្ររ។ ដៅខាង
ដកើត្ិងខាងលិច្កដ្ះ មា្ដស្រាយសូរយិ 
វងស្ិងដស្រាយៃមស ខ្ែលមា្ភូមិអនកដ្ាទ្យ 
្ិងដស្រាយវាលដរញ ខ្ែលមា្ករំង់ខ្ទករំង់
ដាម។ ទិ្យែាភារទូ្យដៅហ្្កករំង់ដាមស្របដសើរ
ណាស់ ដស្រោះ្កដ្ះខ្បរមុសចសំយល់មូសុងវសា
រីទិ្យស្ិរតី ខ្ែលមា្ទ្យទឹ្យងស្របមាណ ៣០គ.ម. 
ដៃើយមា្ដ្នរទបដៅខ្ប៉ាកខាងលិច្ិងខាង
ដកើត ្ិងមា្ៃមប៉ាស្របះទឹ្យកស្រតង់ខ្ទនកខាងតែូង។ 
មា៉ាងដទ្យៀត ្កដ្ះចាប់ដោកប្រិចមោងៗ 
ដោយារលាប់ែីដស្រចើ្ ខ្ែលចាក់បដំរញ
ដោយស្របរ័្ាទលូ វទឹ្យកទងំឡាយ ដៃើយក៏ាទី្យែ៏
ស្របដសើរសស្រមាប់ាតបំ្់ ីវចស្រមុះន្ធន្ធទងខ្ែរ។ 

  - រីករំង់ដាមែល់្កទឹ្យកាប៖ 
តបំ្់ដ្ះមា្ដ្នរសាច់ាដស្រចើ្ ាមួយ្ឹង
ស្របដភទ្យរុកខាតិដោងោងាដស្រចើ្ ែុះ ល្ ស់ោន ្ឹង
ែុៃំម ខ្ែលាទី្យស្របដសើរសស្រមាប់ដទ្យសចរណ៍ដ្នរ  
សមុស្រទ្យ។ ដៅចកំណាោ លតបំ្់ដ្ះ មា្្ករាម
ខ្ែលា ស្រមកយ៉ា ងលអ សស្រមាប់ករំង់ខ្ទរាម 
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ដៃើយអាចដគចទុតរីសយល់រយុះមូសុង ខ្ែលខ្តង
ខ្តដកើតមា្ដសៃើររាល់ ន្ ។ំ 

 ង- រី្កទឹ្យកាបដៅហាដទ្យៀង (ស្របដទ្យស
ដវៀតណាម)៖ តបំ្់ដ្ះ មា្រាងទតចូលកនុង
ដោយារ្កទឹ្យកាប្ិង្កវាលដរញ ខ្ែល
មា្ដ្នរទបដៃើយដោរដរញដៅដោយភក់។ 
ដៅខ្កែរដ ើងដ្នរដចាតហ្ភនបូំកដោ មា្ដ្នររាង
ាែងធនូសមែូរដៅដោយដែើមដោងោង ដៃើយ
ខ្ទនកខាងដកើតោមសមុស្រទ្យហ្សៃឹងករំត ដ្នរដៅ
ខ្តទបរៃូត ដលើកខ្លងខ្តដស្រាយខ្កប។ 
២.៣.២- តំរន់ឈងូ្មុប្រនិងឆ្ ោះ 

 តបំ្់ឈូងសមុស្រទ្យ្ិងដោះ ហ្ស្របដទ្យស
កមពុា គឺមា្ទី្យតាងំសាិតដៅកនុងឈូងសមុស្រទ្យហៃ 
ខ្ែលា  សមុស្រទ្យមិ្ស្រសូវមា្ ដស្រតទឹ្យកដស្រៅ
ប៉ាុន្ធម ដ្ទ្យ ដោលគឺមា្ ដស្រតមធយមស្របមាណ១០ម. 
ដៃើយ ដស្រតអតិបែរមាគឺមិ្ដលើសរី៧៥ម.។ 
ឈូងសមុស្រទ្យដ្ះ បា្ោតផ់្តោ ច់ខ្ែ្ែីកមពុារី
ឧបទ្យវីបមា៉ា ឡាោ ដោះសូមា៉ា ស្រតា ្ិងដោះាវ ។ ទឹ្យក
ហ្តបំ្ឈូ់ងសមុស្រទ្យដ្ះមា្សភារសៃបដ់ៅរែូវ
ស្របាងំ (រីខ្សធនូ ដៅែល់ខ្សដមា) ្ិងមា្ភារ
រញ្ាួ យដោយរលកធំៗ ដៅរែូវវសា (រីខ្សឧសភា
ដៅែល់ខ្សវចិឆិោ)។ ភារសៃប់ឬភាររញ្ាួ យហ្ទឹ្យក
សមុស្រទ្យតបំ្់ដ្ះ គឺខ្ស្របស្របួលដៅតាមរបបសយល់មូ
សុងខ្ែលបក់មករីទិ្យសឦា្ឬ បក់មករីទិ្យស
្ិរតី។ ឈូងសមុស្រទ្យដ្ះ សាិតដៅដស្រោមឥទ្យាិរល

                                                            
6 សាគូ សាម ៉ុត ភូមិវទិ្យាប្រទទ្យសខ្មែរ  ភាំទពញ ២០១០ ទ្យំព័រ
២៨ 

ហ្ ដំន្ធរទឹ្យកែូចសមុស្រទ្យែហទ្យដទ្យៀតខ្ែរ គឺកនុងមួយ
ហៃៃ(២៤ដមា៉ា ង) មា្ ដំន្ធរចំ្ ួ្រីរ ល្ ស់ោន ្ឹង
លនំ្ធចចំ្ ួ្រីរ ខ្ែលដកើតដ ើងដោយោរខ្ស្រប
ស្របួលហ្ហទៃទឹ្យកសមុស្រទ្យទងំឡាយដស្រោមឥទ្យាិរល
ហ្ទ្យនំ្ធញរវាងស្ររះអាទិ្យតយ្ិងស្ររះច្ៃ។  

សយល់មូសុងឦា្កនុងសមុស្រទ្យចិ្ បា្
បងកឱ្យចរ្រសមុស្រទ្យខ្បរដៅទិ្យសោយ័រយ ដោយ
មា្មួយខ្ទនកខ្បរដៅរកដ្នរមា៉ា ឡាោ រួចបងវិល
មួយ ុសំ្រសបដៅ្ឹងស្រទ្យ្ិចន្ធ ិោ។ ចដំោះដ្នរ
សមុស្រទ្យកមពុាវញិ ចរ្រដកើតដ ើងរីទិ្យសោយ័រយ
ដៅអាដគនយ៍ ាដៃតុបណាោ លឱ្យដ្នរដ្ះដគច
ទុតរីដស្រោះថាន ក់ ដោលគឺសយល់មូសុងឦា្
បដងកើតរែូវដ្ាទ្យតាមដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា។ ដគ
សដងកតដ ើញមា្បាតុភូតមួយទៃុយដៅវញិ ដៅ 
រែូវសយល់មូសុង្ិរតី គឺចរ្រសមុស្រទ្យចូលមកប៉ាះ
្ឹងដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា រួចដ ើងដៅទិ្យសខាងដ ើង 
ខ្ែលបងកឱ្យមា្រលកធំៗ កណាោ លសមុស្រទ្យ បក់
ដ ព្ ះមកតបំ្់ដ្នរដ្ះខ្តមោង ដោលគឺមូសុង្ិរតី
ដ្ះដៃើយ ខ្ែលបដងកើតរែូវយ៉ា ងអាស្រកក់ដៅ
តបំ្់ឈូងសមុស្រទ្យ្ិងតបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ ខ្ែល
បណាោ លឲ្យន្ធវាចរស្របស្ររឹតរដៅដោយរិបាក ្ិង
ដោយដស្រោះថាន ក់។  

ខ្ែ្ែីហ្ដោះទងំឡាយរបស់កមពុា6 គឺ
មា្ទី្យតាងំសាិតដៅកនុងឈូងសមុស្រទ្យហៃ ខ្ែលកនុង
ដន្ធះមា្ស្រកុមដោះដៅខ្ទនកខាងដ ើង ែូចា 
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ដោះររ ដោះោរិ ដោះដៅោវ ដោះដសកត។  
កូ្ដោះមួយស្រកុម ស្របកបដៅដោយៃម មា្ទី្យតាងំ
ដៅតាមបដណាោ យ ុវំញិដស្រាយាម ច់ គឺកូ្ដោះ
ែបំង ដោះស្ររះ ដោះបួ្ាដែើម។ ដោះរ ៉ាុង ្ិង
ដោះរ ៉ាុងស្លឹម សាិតដៅរីមុស្កករំង់ដាម  
ដៃើយស្រកុមដោះ ដៅខាងមុសដសៃើរដោះវាលដរញ 
រួមមា្ ដោះរស់ ដោះតាដកៀវ ដោះឫសស ី ដោះ
ខ្ស្រតស ដោះច្លុះ ដោះស្រសដមាច មា្ដោះៃម ី្ិង
ដោះដសះាដែើម។ ដោះកុង ាដោះធាំងដគហ្
ស្របដទ្យសខ្សមរ (ហទៃែីស្របមាណ៨០គម២) គឺាកូ្ភនំ
មួយកមពស់៤១០ម. ខ្ែលោច់ដចញរីទ្យវីប
ដោយារបណំាក់ភនដំភលើង។ ដោះស្រតល់ (បចចុបែ្ន
ាដោះៃវូ គួក) គឺាដោះមួយែ៏ធ ំ ខ្ែលអាច
ោរោរដ្នររីសយល់មូសុង្ិរតីដៃើយក៏ាបាងំ (ទី្យ
 ស្រមកសមុស្រទ្យ) ហ្ភូមិដ្ាទ្យាដស្រចើ្។ ស្រកុម
ដោះដៅខ្ទនកខាងតែូង រួមមា្ដោះាវ យ ដោះ
ទ្យ្ាយ ដោះតាល់ ដោះអងគុញ ្ិងដោះដសះ
ាដែើម។ ដោះភាគដស្រចើ្ហ្ឈូងសមុស្រទ្យហៃ មា្
ម្ុសសរស់ដៅតិចតួចដៅដ ើយ ដោះសលះដៅមា្
លកខណៈធមមាតិដសៃើរខ្តទងំស្រសុង ស្របកបដៅ
ដោយហស្ររស្រោស់ៗ ខ្ែលដៅរុំទ្់បា្ទញ
យកទលស្របដយ ្៍ដសែាកិចចដៅដ ើយ។  

 

៣- ប្រជាសាស្រ្តតំរន់រំនារឆ្នេរនិងឈងូ
្មុប្រ 

                                                            
7 វទិ្យាសាា នជាតិសាិតិប្ែសួងខ្ែនការ ជទំរឿនទូ្យទៅ ប្រជាជនែមព៉ុ
ជាឆ្ា ២ំ០១៩ ទ្យពំ័រ៩ 

  ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ន្ ២ំ០១៩ 
របស់វទិ្យាាា ្ាតិសាិតិ ហ្ស្រកសួងខ្ទ្ោរ7 
បងាា ញថា ស្របដទ្យសកមពុាមា្ស្របា ្ស្របមាណ
ា ១៥,២៨ោ្ន្ធក់ ខ្ែលកនុងដន្ធះ មា្ខ្សមរ
ស្របមាណា៩០%។ ាោររិត ស្របដទ្យសកមពុា
ធាល ប់បា្ដធវើ ដំរឿ្ស្របារាន្តសរកមពុា ាទលូ វោរ
ដលើកទី្យមួយ គឺដៅកនុង ន្ ១ំ៩៦២ ខ្ែលមា្ស្របា
រាន្តសរស្របមាណ ៥,៧ោ្ន្ធក់ ដោលគឺស្របស្ររឹតរ
ដ ើងបន្ធៃ ប់រីស្របដទ្យសកមពុា បា្ទ្យទួ្យលឯករា យ
ដរញដលញរីអាណា្ិគមបារាងំ។ ចាប់រីដរល
ដន្ធះមក កមពុាមិ្បា្ដធវើ ដំរឿ្ស្របា ្ដទ្យ 
រៃូតែល់ ន្ ១ំ៩៩៨ ្ិងមិ្មា្ោរដធវើអដងកត
ថាន ក់ាតិដទ្យរៃូតែល់ ន្ ១ំ៩៩៣-១៩៩៤។ មិ្
មា្រ័ត៌មា្ាក់ោក់ណាមួយ ខ្ែលអាច
អះអាងបខ្្ាមអរីំចំ្ ួ្ស្របារាន្តសរកមពុា រៃូត
ែល់ ន្ ១ំ៩៩២ ដទ្យើបអាាា ធរបដណារ ះអាស្ន 
របស់អងគោរសៃស្របាាតិដៅកមពុា ដៅោត់
ថាអ ុ្តាក់ (UNTAC) បា្ស្រសង់ដ ម្ ះអនកដបាះ
ដ ន្ ត អាយុរី១៨ ន្ ដំ ើងដៅមា្ចំ្ ួ្ស្របមាណ
ា ៤,២៨ោ្ន្ធក់។ អដងកតដសែាកិចចសងគមកិចច
កមពុា ស្រតូវបា្ែឹកន្ធដំធវើដោយវទិ្យាាា ្ាតិសាិតិ 
(NIS) ដៅខ្សដមា ន្ ១ំ៩៩៤ បា្បា៉ា ្ាម ្
ចំ្ ួ្ស្របារាន្តសររបស់ស្របដទ្យសកមពុាមា្ចំ្ ួ្ 
ស្របមាណ ៩,៨៧ោ្ន្ធក់។  
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 ដំរឿ្ស្របា ្កមពុាតាមបណារ ន្ ំ

 
 

  ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ន្ ២ំ០១៩ 
ែខ្ែល បា្បងាា ញអរីំទ្យៃំំ ្ិងកដំណើ ្ស្របា
 ្ តាមតបំ្់ាន ក់ដៅ មា្ោរខ្ស្របស្របួលស្របចា ំ
តបំ្់យ៉ា ងទូ្យោយ កនុងោរខ្បងខ្ចកស្របា ្ 
ែូចាតបំ្់វាលរាប គឺាតបំ្់ខ្ែលស្របា ្
ចូលចិតររស់ដៅដស្រចើ្ាងដគបទុំត ប្របន្ធៃ ប់
ដោយតបំ្់ទ្យដ្លាប តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ ្ិងចុង
ដស្រោយ គឺតបំ្់ភនំ្ ិងសពង់រាប ខ្ែលមា្ាា ្
ភារែឹក ញ្ាូ ្រិបាកាងដគ។  

តារាងទី្យ១៖ ទ្យៃំំ្ិងកដំណើ ្ស្របារាន្តសរ
តាមតបំ្់្ិងអស្រតាកដំណើ ្ស្របចា ំ្ ន  ំ

តបំ្់តាងំ
ទី្យលដំៅ 

ចំ្ ួ្ស្របារាន្តសរតាម ន្  ំ
អស្រតាកដំណើ ្
(២០០៨-២០១៩) 

២០០៨ ២០១៩ ភាគរយ 
ស្របចា ំ
ន្  ំ

តបំ្់វាល
រាប 

៦.៥៤៧.
៩៥៣  

៧.៤៧៧.៤
៤៤ 

១៤,១៩ ១,២ 

តបំ្់
ទ្យដ្លាប 

៤.៣៥៦.
៧០៥  

៤.៨០១.២៦
០ 

១០,២០ ០,៩ 

តបំ្់ដ្នរ
សមុស្រទ្យ 

៩៦០.៤
៨០  

១.០៦១.១៤
៨ 

១០,៤៨ ០,៩ 

តបំ្់ភនំ្ ិង
សពង់រាប 

១.៥៣០.
៥៤៤  

១.៩៤៨.៦
៣៧ 

២៧,៣
១ 

២,២ 

សរុប ១៣.៣៩
៥.៦៨២  

១៥.២៨៨.៤
៨៩ 

១៤,១២ ១,២ 

ស្របភរ៖  ដំរឿ្ស្របា ្កមពុា ន្ ២ំ០១៩ 

 អស្រតាកដំណើ ្ស្របា ្មធយមស្របចា ំ្ ន  ំហ្
តបំ្់ដ្នរ គឺមា្កស្រមិតទបាងដគ (ស្របមាណ
០,៩%) ដបើដធៀបដៅ្ឹងតបំ្់ភនំ្ ិងសពង់រាប មា្
អស្រតាកដំណើ ្ស្របា ្មធយមស្របចា ំ្ ន  ំ សពស់ាង
ដគ (២,២%) ដោយារោរផ្តល ស់ទី្យចូលមករីដសតរ
ែហទ្យដទ្យៀត ដោយមូលដៃតុខ្សវងរកឱ្ោសខ្ទនក
ដសែាកិចចដទសងៗ តាមរយៈធ្ធា្ធមមាតិ
អដំណាយទល ្ិងោររស្រងីកោរបខ្្ាមោរ
អភិវឌ្ឍៃមីៗដៅកនុងតបំ្់ទងំដ្ះ។  
៣.១- ដង់្ុឆី្តប្រជារាស្រ្តកមពុជាតាមតំរន់ 

 តាម ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ែង់សីុដត 
ស្របា ្ គឺាសូចន្ធករសខំា្់មួយហ្ស្របា ្ 
ខ្ែលស្រតូវបា្វាស់ខ្វងរីោរស្របមូលទរុ រំបស់ស្របា ្។ 
សូចន្ធោរដ្ះ គឺគិតរីចំ្ ួ្ម្ុសសរស់ដៅដលើ
ហទៃែីកនុងមួយគី ូខ្ម៉ាស្រតោដរ ៉ា។  

 ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ន្ ២ំ០១៩ 
បងាា ញថា ែង់សីុដតស្របា ្កមពុាគឺមា្ចំ្ ួ្
៨៦ន្ធក់ បា្ដកើ្ដ ើងចំ្ ួ្១១ន្ធក់ ដបើដស្របៀប
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ដធៀបដៅ្ឹងែង់សីុដតហ្ោរដធវើ ដំរឿ្ ន្ ២ំ០០៨ 
ខ្ែលមា្ចំ្ ួ្ខ្ត៧៥ន្ធក់ប៉ាុដណាណ ះ កនុងមួយ
គី ូខ្ម៉ាស្រតោដរ ៉ា។ ដទះបីាយ៉ា ងដ្ះករី ក៏ចំ្ ួ្
ដ្ះដៅមា្លកខណៈទបដៅដ ើយ ដបើដស្របៀបដធៀប 
ដៅ្ឹងស្របដទ្យស ិតខាងែូចា ស្របដទ្យសដវៀតណាម 
(១៦៨ន្ធក់/គម២) ស្របដទ្យសហៃ (១៣៦ន្ធក់/គម២) 
្ិងតបំ្់អាសីុអាដគនយ៍ (១៣២ន្ធក់/គម២) ប៉ាុខ្្រ
ស្របដទ្យសឡាវ គឺាស្របដទ្យសខ្ែលមា្ែង់សីុដត
ទបាងដគដៅកនុងតបំ្់ ដោលគឺមា្ចំ្ ួ្ខ្ត
២៧ន្ធក់/គម២ ប៉ាុដណាណ ះ។ ាទូ្យដៅ មិ្ថាខ្តដៅ
កនុងស្របដទ្យសកមពុាងដទ្យ ស្របដទ្យសដសៃើរខ្តទងំអស់
ដៅកនុងរិភរដោក គឺមា្ែង់សីុដតស្របា ្ដៅ
តបំ្់ទី្យស្រកុង្ិងទី្យស្រប ុ ំ្ សពស់ាងតបំ្់ ្បទ្យ។ 
ដៅចដន្ធល ះ ន្ ២ំ០០៨ ្ិង ន្ ២ំ០១៩ ចំ្ ួ ស្្របា  ្
បា្ដកើ្ដ ើងចំ្ ួ្១,៨៩ោ្ន្ធក់ ខ្ែលកនុង
ដន្ធះតបំ្់ទី្យស្រប ុ ំ្មា្កដំណើ ្ចំ្ ួ្ម្ុសស
ស្របមាណ ០,៨ោ្ន្ធក់ (៤១,៤%) រឯីតបំ្់
 ្បទ្យវញិ មា្កដំណើ ្ចំ្ ួ្ម្ុសស ១,១ោ្
ន្ធក់ (៥៨,៦%)។  

តារាងទី្យ២៖ ោរខ្បងខ្ចកតបំ្់ ហទៃែី ្ិង  
ែង់សីុដតស្របា ្ ន្ ២ំ០០៨្ិង២០១៩ 

តបំ្់
តាងំទី្យ
លដំៅ 

ហទៃែី(គម២) 

ស្របារាន្តសរ(%) ែង់សីុដត 

២០០
៨ 

២០១
៩ 

២០០
៨ 

២០១
៩ 

វាលរាប ២៥.០៦៩ ៤៩,២ ៤៩,២ ២៦១ ២៩៨ 

ទ្យដ្លា
ប 

៦៧.៦៦៨ ៣២,
៥ 

៣២,
២ 

៦៤ ៧១ 

ដ្នរស
មុស្រទ្យ 

១៧.២៣៧ ៧,២ ៧ ៥៦ ៦២ 

ភនំ្ ិង
សពង់រាប 

៦៨.០៦១ ១១,៤ ១១,៧ ២២ ២៩ 

សរុប ១៨១.០៣
៥* 

១០០ ១០០ ៧៥ ៨៦ 

សមាគ ល់ៈ * រាប់បញ្ចូ លបងឹទ្យដ្លាប(៣.០០០ គម២) 

 ទិ្យ្ន្ ័យ ដំរឿ្ស្របារាន្តសរកមពុា ន្ ំ
២០០៨ ក៏ែូចា ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ន្ ំ
២០១៩ បា្បងាា ញថា ែង់សីុដតស្របា ្កមពុា 
ខ្ស្របស្របួលរីចំ្ ួ្រី៧៥ ដៅចំ្ ួ្៨៦ ខ្ែលកនុង
ដន្ធះ តបំ្់វាលរាបដៅខ្តមា្ែង់សីុដតស្របា
រាន្តសរសពស់ាងដគែខ្ែល គឺរីចំ្ ួ្២៦១ន្ធក់/
គម២ ដៅ ន្ ២ំ០០៨ ដកើ្ែល់ ២៩៨ន្ធក់/គម២ 
ដៅ ន្ ២ំ០១៩ ដៃើយតបំ្់ខ្ែលមា្ែង់សីុដត
ទបាងដគ គឺតបំ្់ភនំ្ ិងសពង់រាបខ្ែលមា្ចំ្ ួ្
ខ្ត២២ន្ធក់/គម២ ដៅ ន្ ២ំ០០៨ ្ិង២៩ន្ធក់/
គម២ ដៅ ន្ ២ំ០១៩។ ដោយខ្ កែង់សីុដតស្របា
រាន្តសរកមពុាតបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ ដៅខ្តសាិតដៅ
លោំប់ដលស៣ កនុងចដំណាមតបំ្់តាងំទី្យលដំៅ
ទងំ៤ហ្ស្របដទ្យសកមពុា បន្ធៃ ប់រីតបំ្់វាលរាប
្ិងតបំ្់ទ្យដ្លាប ដោលគឺមា្ស្របារាន្តសរ
ចំ្ ួ្៥៦ន្ធក់/គម២ ដៅ ន្ ២ំ០០៨ ្ិងចំ្ ួ្៦២
ន្ធក់/គម២ ដៅ ន្ ២ំ០១៩។ 

ចំ្ ួ្ស្របា ្សរុប ហ្ដសតរទងំបួ្របស់
កមពុា ខ្ែលមា្ទី្យតាងំដៅាប់្ឹងមាត់សមុស្រទ្យ
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មា្ចំ្ ួ្ ១,០៦១,១៤៨ន្ធក់8 គឺដសមើស្របមាណ
ា៧% ហ្ស្របា ្ទូ្យទងំស្របដទ្យស ខ្ែលកនុងដន្ធះ
ដសតរករំតមា្ស្របា ្ដស្រចើ្ដគ កនុងចដំណាម
ដសតរដៅាប់្ឹងសមុស្រទ្យទងំបួ្ របស់ស្ររះរាា
ណាចស្រកកមពុា ដោលគឺស្របមាណា៤% ដសតរ
ស្ររះសីៃ្ុស្របមាណ២% ដសតរដោះកុងស្របមាណ
ា០,៨% ្ិងដសតរខ្កបស្របមាណា០,៣%។ តាម
តារាងខាងដលើបងាា ញថា ែង់សីុដតស្របា ្ដៅ
តបំ្់សមុស្រទ្យកមពុា គឺមា្ត៦២ន្ធក់ ប៉ាុដណាណ ះ
កនុងមួយគី ូខ្ម៉ាស្រតោដរ ៉ា ប៉ាុខ្្រដៅខ្តាតួដលសខ្ែល 
មា្ចំ្ ួ្តិចដៅដ ើយ ដបើដធៀបាមួយ្ឹងែង់
សីុដតស្របា ្កមពុា ខ្ែលមា្ចំ្ ួ្៨៦ន្ធក់/
គម២។ ដោះកុង គឺាដសតរខ្ែលមា្ែង់សីុដត
ទបាងដគហ្តបំ្់ គឺស្របមាណ១២ន្ធក់/គម២ 
ដៃើយដសតរខ្កប គឺាដសតរខ្ែលមា្ែង់សីុដត
សពស់ាងដគហ្តបំ្់ ស្របមាណ១២៤ន្ធក់/គម២។  

តារាងទី្យ៣៖ ចំ្ ួ្ស្របារាន្តសរដៅតបំ្់ទ្យនំ្ធបដ្នរ
្ិងឈូងសមុស្រទ្យ ន្ ២ំ០១៩ 

ដសតរ ហទៃែី(គម២) ចំ្ ួ្ស្របា ្ %ស្របា ្ 

ដោះកុង ១០.០៩០ ១២៣.៦១៨ ០,៨៣ 

ស្ររះសីៃ្ុ ១.៩៣៨ ៣០២.៨៨៧ ១,៧០ 

ករំត ៤.៨៧៣ ៥៩២.៨៤៥ ៤,១៧ 

ខ្កប ៣៣៦ ៤១.៧៩៨ ០,២៦ 

សរុប(-ដោះ) ១៧.២៣៧ ១.០៦១.១៤៨ ៦,៩៦ 

                                                            
8 វទិ្យាសាា នជាតិសាិតិប្ែសួងខ្ែនការ ជទំរឿនទូ្យទៅប្រជាជន ែមព៉ុ
ជាឆ្ា ២ំ០១៩  ទ្យំព័រ២៣ 

ស្របភរ៖  ដំរឿ្ទូ្យដៅស្របា ្កមពុា ន្ ២ំ០១៩ 

ដបើរិ្ិតយលទ្យាភារដសតរដោះកុងខ្ែលមា្
ែង់សីុដតតិចដៅដ ើយ គឺបា្្លុះបញ្ញច ងំអរីំ
វាិលភារហ្ធ្ធា្ធមមាតិ របស់ដសតរមួយ
ដ្ះ ្ិងសោរ ្ុរលកនុងោរទញយកលទ្យាភារ
ហ្គរូប្ីយកមម ្ិងវ ិ្ ិដយគដទសងៗតាម
លកខសណឌ សមស្រសបណាមួយ សស្រមាប់ចូលរួម
អភិវឌ្ឍដសែាកិចចាតិ។  
៣.២- ចលនាប្រឆ្វ្ន៍តំរន់រំនារឆ្នេរ និង
ឈងូ្មុប្រ 

 តាមោរសិកាស្រាវស្រាវមួយ ខ្ែលមា្
ោរស្រទ្យស្រទ្យង់ៃវោិ ដោយធន្ធោរអភិវឌ្ឍ្៍អាសីុ 
(ADB) បា្បងាា ញថា ដសតរាប់មាត់សមុស្រទ្យរបស់
កមពុាចំ្ ួ្៣ គឺដសតរករំត ដសតរខ្កប ្ិងដសតរ
ដោះកុង គឺមា្ស្របា ្ដធវើចណំាកស្រសុកដស្រចើ្។ 
ោរសិកាដ្ះខ្ែរ ក៏បា្បងាា ញរីចំ្ ួ្ស្របា
រលរែាភាគដស្រចើ្ របស់ដសតោដៅាប់ដ្នរសមុស្រទ្យ
កមពុាទងំដ្ះ គឺា ្អដន្ធរ ស្របដវស្៍ៃមីៗដៅ
ោ្់តបំ្់ដៅតាមបដណារ យដ្នរសមុស្រទ្យ។ ចំ្ ួ្
ស្របា ្ដៅាប់ដ្នរសមុស្រទ្យែល់ដៅ៤១% មា្
លដំៅោា ្ចាស់របស់រួកដគ សាិតដៅដស្រៅស្រសុកឬ
ដសតរហ្តបំ្់ដ្ះ ដៃើយស្របខ្ៃល៣% ហ្ចំ្ ួ្
ស្របា ្ដសតរករំត បា្ផ្តល ស់ទី្យលដំៅរីតបំ្់
ដទសងដទ្យៀតហ្ស្របដទ្យសកមពុា។ ស្របារលរែាា
ដស្រចើ្ ដៅតបំ្់តាមបដណារ យដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា 
គឺាអនកចណំាកស្រសុកឬផ្តល ស់ទី្យលដំៅមករីតបំ្់
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បីដទសងដទ្យៀត (វាលរាប ទ្យដ្លាប ្ិងភនំ្ ិង
សពង់រាប) ដែើមែដីសែាកិចចស្រគួារ ។ 

 ចណុំចទងំដ្ះ ស្រតូវបា្បកស្រាយ
បខ្្ាមដៅកនុងោរសមាា ស្៍ ខ្ែលដធវើដ ើងដោយ 
ADB ហ្អនករស់ដៅតាមបដណារ យដ្នរហ្បណារ
ដសតរទងំដ្ះ ខ្ែលបងាា ញថា ភាគដស្រចើ្ហ្រួក
ដគបា្ផ្តល ស់បរូ រដៅកខ្្លងរស់ដៅបចចុបែ្ន របស់
រួកដគសស្រមាប់ដៃតុទលដសែាកិចចឬស្រិសុស។ 
ែូចដ្ះ តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យកមពុា មា្ទ្យៃំំស្របា
រលរែាដស្រចើ្មធយម ខ្ែលដធវើឱ្យទ្យស្រមង់ហ្ោរដស្របើ
ស្របាស់ធ្ធា្ អាច្ឹងរួមចខំ្ណកែល់សមាព ធ
ដសែាកិចចដលើស្របរ័្ាដអកូ ូសីុដ្នរសមុស្រទ្យ។ ស្របា  ្
ស្របមាណ៣៥% ហ្ស្របា ្ដសតរដោះកុង បា្
ផ្តល ស់បរូ រដៅទី្យស្រប ុ ំ្ដៅកនុងដសតរ កនុងរយៈដរល
ស្របមាណមួយទ្យសវតសរក៍្លងមក9 សណៈដរល
ខ្ែល ៣៦,២% ហ្ោររកដ ើញដន្ធះបងាា ញថា 
"ដែើមែខី្សវងរកោរងារ" គឺាមូលដៃតុហ្ោរដធវើ
ចណំាកស្រសុក។ កតារ ដ្ះ គឺាសូចន្ធករមួយ
សស្រមាប់ឱ្ោស ីវភារ ខ្ែលមា្មូលោា ្ដលើ
ធ្ធា្ធមមាតិ ដោលគឺដសតរដ្ះ រឹងខ្ទអកដលើ
 ្ចណំាកស្រសុក មករីតបំ្់ដទសងៗដទ្យៀតដៅ
កនុងស្របដទ្យស។ ស្របារលរែាភាគដស្រចើ្ហ្ដសតរ
ដោះកុងរឹងខ្ទអកដលើោរដ្ាទ្យ កសិកមម ្ិង
សកមមភារ ខ្ែលរឹងខ្ទអកដលើធ្ធា្ដទសងដទ្យៀត 
ែូចាោរទលិតធយូងាដែើម។ ោរដធវើចណំាក
ស្រសុករបស់ស្របារលរែាាដស្រចើ្ ដៅកនុងដសតរ

                                                            
9 ប្ែសួងខ្ែនការ ជទំរឿនប្រជារាស្រសតែមព៉ុជាឆ្ា ២ំ០០៨ 

ដោះកុង បា្ដកើតដ ើងចាប់តាងំរីោរែួលរលំ
ហ្របបខ្សមរស្រកៃម ាមួយ្ឹងអស្រតាកដំណើ ្
ស្របចា ំ្ ន ាំមធយម១៦% ។ ោរៃូរចូលចំ្ ួ ស្្របា  ្
ែ៏ដស្រចើ្បទុំតដៅកនុងតបំ្់ដ្ះ គីបា្ដកើតដ ើង
កនុងអ ុំង ន្ ១ំ៩៨៥-១៩៩០។ រលរែាដៅកនុង
ដសតរដ្ះ ារិដសសតបំ្់ាប់តាមបដណារ យ
មាត់សមុស្រទ្យ គឺរឹងខ្ទអកដសៃើរខ្តទងំស្រសុងដលើោរ
ដ្ាទ្យ សស្រមាប់ ីវភាររស់ដៅរបស់រួកដគ 
ដោលគឺមា្មូលោា ្រីធ្ធា្សមុស្រទ្យខ្តមរង។ 

ដោយខ្ ក ដសតរស្ររះសីៃ្ុ ស្រតូវបា្យក
ចិតរទុ្យកោក់រីរា រោា ភិបាល ដែើមែដីធវើោរអភិវឌ្ឍ
តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ ខ្ែលទ្យទួ្យលបា្ោរទក់ទញ
វ ិ្ ិដយគដស្រចើ្ាងដគ កនុងចដំណាមដសតរទងំបួ្
ហ្តបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ (ស្របមាណ៧ោ្់ោ្ែុោល រ 
រយៈដរល៤ ន្ ចុំងដស្រោយដ្ះ)។ ស្របា ្កមពុា
ាដស្រចើ្ហ្តបំ្់ដទសងទូ្យទងំស្របដទ្យស បា្ដធវើ      
ចណំាកស្រសុករីតបំ្់ដទសង ដែើមែខី្សវងរក
ចណូំលដៅកនុងតបំ្់ដ្ះ ដោយឱ្ោសោរងារ 
្ិងចលន្ធស្របដវស្៍អ្ររាតិាដស្រចើ្ទងខ្ែរ 
ដៃើយភាគដស្រចើ្គឺា ្ាតិចិ្។ ដសតរស្ររះ
សីៃ្ុ មា្ចំ្ ួ្ ្អដន្ធរ ស្របដវស្៍អ្ររាតិ
ដស្រចើ្ាងដគ ដោលគឺចំ្ ួ្ោក់កណារ លហ្អនក
រស់ដៅកនុង  ស្រកុងស្ររះសីៃ្ុ គឺា ្ាតិចិ្ 
(ស្របមាណា៨០ ០០០ន្ធក់) មុ្ដរលោរទៃុះ
ដ ើងហ្កូវែី១៩ ដៃើយឥ ូវដ្ះ  ្ាតិដ្ះ
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បា្ៃយចំ្ ួ្មកស្រតឹមស្របមាណា ១៥ ០០០ 
ន្ធកប់៉ាុដណាណ ះ ខ្ែលរស់ដៅកនុងទី្យស្រកុង10។  
៣.៣- ឆ្េនឌ័រនិងរររចិញ្ចមឹជីវិត 

 ស្របខ្ៃលមួយភាគស្របាហំ្ស្រគួារទងំអស់
កនុងស្របដទ្យសកមពុា ស្រតូវបា្ែឹកន្ធដំោយន្តសរី 
(SIDA 2018)។ ដៅតបំ្់ដ្នរសមុស្រទ្យ បុរសាអនក
ទ្យទួ្យលសុសស្រតូវចមែងចដំោះោរដ្ាទ្យ ដៅកនុង
សមុស្រទ្យដបើកចៃំ សណៈដរលខ្ែលន្តសរីបា្ដធវើ
សកមមភារដ្ាទ្យដៅ ិតទៃះ ក៏ែូចាោរខ្កហចន
ោរដធវើទី្យទារ ខ្ៃទសំ្រសះចិញ្ចឹ មស្រតី្ិងស្រទ្យុង ្ិង
រកាឧបករណ៍ដ្ាទ្យ។ ដៅកនុងអា ីវកមម
ដ្ាទ្យស្រគួារ ន្តសរីដរលសលះអាចមា្ឥទ្យាិរល ឬ
សិទ្យាិកនុងោរសដស្រមចចិតរាងបរីរបស់រួកដគ សូមែ ី
ខ្តកនុងស្រគួារខ្ែលស្រកីស្រក ក៏ន្តសរី ួយាវ មីរបស់
រួកដគ ែូចា ោរដស្រ ើសដរ ើសោរ មរីសណំាញ់ខ្ក
ហចន ទលិតទលស្រតី ោរ ួស ុលសណំាញ់ ្ិង
គំ្ រដ្ាទ្យដលើទូ្យកាដែើម។ រែូវស្របាងំ គឺារែូវ
ខ្ែលមា្ទលិតភារដស្រចើ្បទុំត សស្រមាប់ស្របា
 ្ដ្នរ អនកដ្ាទ្យខ្តងខ្តដធវើោរដស្រចើ្ាង១០
ដមា៉ា ងកនុងមួយហៃៃ ដោយមិ្រាប់បញ្ចូ លោរងារ
ទៃះសខ្មែង។ ចដំោះស្រគួារខ្ែលមា្ន្តសរីដធវើ
ោរងារដ្ះ គឺរិតរិបាកាងបុរសៗ ដស្រោះរួក
ដគស្រតូវដមើលខ្ៃដកមងៗទង ដធវើអា ីវកមមខាន តតូច
ទង ោរងារខ្ៃរកាទៃះទង ោរស្របមូលអុស្ិង
ោរចមអិ្ទង ។ 

                                                            
10 ទោែ គចួ្ ចំ្ទរនី អភិបាលទមតតប្ពះសីៃន៉ុ កាខ្សត ខ្មែរ
ខ្ែម ហែៃទី្យ ១៧ មិែ៉ុន្ធ ២០២០ 

 ាងដ្ះដទ្យៀត ន្តសរីភាគដស្រចើ្ខ្ែលាដម
ស្រគួារដៅកនុងតបំ្់ដ្ះ បា្ចូលរួមចខំ្ណក
យ៉ា ងសកមម កនុងោរបដំរញតស្រមូវដសែាកិចច
ស្រគួារស្របចាហំៃៃ តាមរយៈធ្ធា្ធមមាតិ
អដំណាយទល ែូចាោរដស្របើស្របាស់ែីស្រតូវបា្រកី
រាលោលយ៉ា ងលអដៅស្រគប់តបំ្់ទងំអស់ ។  

 

៤- រឆ្រៀររ្ឆ់្ៅនិង រចិញ្ចមឹជីវិត 

 ស្របខ្ៃលាង៨០% ហ្ស្របា ្ខ្ែល
ករុំងរស់ដៅតាមដសតរាប់្ឹងមាត់សមុស្រទ្យ គឺា
 ្ាតិខ្សមរ ដៃើយក៏មា្មា្ ្ាតិចាម ដវៀត
ណាម ចិ្ ហៃ ្ិង ្ាតិដែើមភាគតិចមួយ
ចំ្ ួ្ដទ្យៀតទងខ្ែរ។  

 កនុងចដំណាមដសតរ ដៅាប់មាត់សមុស្រទ្យ
ទងំបួ ដ្្ះ មា ខ្្តដសតរករំតដទ្យ ាដសតរខ្ែលទលិត 
ស្រសូវបា្ដស្រចើ្ាងដគ ដៃើយវាក៏ាស្របភរ
អាហារចមែងាងដគខ្ែរដៅកនុងសៃគម្៍។ 
ទងំដ្ះបងាា ញឱ្យដ ើញ អរីំារៈសខំា្់
 ្បទ្យដៅដសតរករំត ខ្ែលបងាា ញអរីំោោ្ុ
វតរភារកនុងោរអភិវឌ្ឍវស័ិយកសិកមមដៅកនុងដសតរ
ករំត។ ោរទលិតដស្រមចបា្លអដៅកមពុា 
ដោយារមា្ារធាតុមា៉ា ដញ៉ា សីុយ៉ាូម (ដោៃៈ
ធាតុអាចែុតបា្) ្ិងែីខ្ែលមា្ាតិខ្ែក ា
រិដសសដសតរករំត្ិងដសតរខ្កប។ ដស្រមចមា្តហមល
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ណាស់ សស្រមាប់បខ្្ាមដៅកនុងមុសមាូបលែ ីៗ មួយ
ចំ្ ួ្ទងំកនុងស្រសុក ្ិងដលើ្កអ្ររាតិ។  

 ដសតរករំត ដៅមា្ទលិតទលមួយដទ្យៀត
ខ្ែលដគាគ ល់ គឺទុ្យដរ្ខ្ែលមា្រសាតិ ៃ្ ញ់ 
ប៉ាុខ្្រកលិ្្ៃុយខាល ងំណាស់ រៃូតដៅែល់ ្
បរដទ្យសដោកខាងលិចមួយចំ្ ួ្ រិបាកទ្យទួ្យល
យកកលិ្ដ្ះដទ្យៀតទង។ ទលិតទលទុ្យដរ្ មា្
ោរសដសើរខាល ងំរីស្របា ្ទូ្យដៅ រៃូតែល់មា្
ោរដធវើ្ិមិតររូបាខ្ទលដឈើស្របចាដំសតរដទ្យៀតទង។  
៤.១-  រឆ្នសារ 

 ោរដ្ាទ្យ មា្ារៈសខំា្់ណាស់
សស្រមាប់ស្រទ្យស្រទ្យង់ ីវភារស្របា ្ ដៅតបំ្់ដ្នរ  
សមុស្រទ្យ ្ិងតបំ្់ឈូងសមុស្រទ្យ។  ោរដ្ាទ្យ គឺ
មុសរបរខ្ែលមា្តហមលមិ្អាចោត់ហៃលបា្ 
សស្រមាប់ស្របា ្កនុងតបំ្់ ដៃើយែីហស្ររដោងា
ដស្រចើ្ខ្ែលអាចដស្របើស្របាស់បា្ាតបំ្់ ីវៈចស្រមុះ 
ស្រតូវដរៀបចដំ ើង ដែើមែសីស្រមាប់ ួយដលើកតដមកើង
ដសែាកិចចសៃគម្៍។  

 ោរដ្ាទ្យ គឺាោរចិញ្ចឹ ម ីវតិមួយ
ខ្បបរបស់ស្របា ្កមពុាតាមខ្បបស្របហរណី ្ិង
វបែធម៌កនុងតបំ្់ដ្នរ ដៃើយវាក៏បា្ទរល់ទល
ស្របដយ ្៍ែល់វស័ិយដទ្យសចរណ៍ ែូចាដមគគុ
ដទ្យសសស្រមាប់ោរដ្ាទ្យ ោរស្រ មុ ទឹ្យកដស្រៅ ោរ
មុ ទឹ្យកដៅដមើលផ្តក ៃមបាតសមុស្រទ្យ។ ោក់រ័្ា្ ឹង
ោររស្រងឹងអរីំោរដ្ាទ្យរី ន្ ១ំ៩៧៩ ចាប់បិទ្យ
                                                            
11 UNEP-DHI Center for Water and Environment, 
“ការវភិាគហែៃចំ្ណាយនិងែលចំ្ទេញហនការខ្ែខ្ប្រទ្យម្លៃ រ់ែា៉ុ ង

ដ្ាទ្យស្រតូវបាត់បង់កនុងសម័យខ្សមរស្រកៃម ខ្ែល
ាដៃតុដធវើមា្ោរដកើ្ដ ើង ្ូវទូ្យកដ្ាទ្យហៃ 
្ិងដវៀតណាមកនុងខ្ែ្សមុស្រទ្យកមពុា11។ បខ្្ាម
ដលើដ្ះដទ្យៀត ោរខ្ស្របស្របួលអាោសធាតុ ោរ
បរុំលបរយិោស ស្រោប់ខ្បក ្ិងោរបាត់បង់
 ស្រមក (ឧទៃរណ៍ៈ ដធវើឱ្យៃិ្ដហាចស្រតី ោរ
អភិវឌ្ឍតបំ្់ដ្នរ...) ោរ ល្ ្ោ្រីស្រកុមម្ុសស
ដទសង ោររខំា្ ្ិងោរស្របមូលទិ្យ្នទលស្រ ុល ្ឹង
ដធវើឱ្យប៉ាះោល់ធៃ្ ់ធៃរែល់ទលិតទលដ្ាទ្យ។ 
ោរដស្របើស្របាស់ដលើសកណំត់ សកមមដលមើសចាប់រី
ស្របដទ្យស ិតខាង ោរស្រគប់ស្រគងមា្កស្រមិតទប
(ោម ្ចាប់អបែរមា ឬអតិបរមាកនុងកស្រមិតណា
មួយ) ដែើមែោីរោរកដំណើ ្ស្របា ្រែូវោល 
្ិងតបំ្់បិទ្យដ្ាទ្យដែើមែោីរោរ្ូវរងស្រតី ្ិង
កងវះខាត្ូវោរស្របតិបតរិចាប់ ឱ្យមា្ស្របសិទ្យាិ
ភារដែើមែសី្រតួតរិ្ិតយហ្ោរដ្ាទ្យទងំដន្ធះ។ 
ោរបផំ្តល ញស្របរ័្ាដអកូ ូសីុ ដោយារោរោក់
ស្រោប់ខ្បក ្ិងដស្របើស្របាស់សណំាញ់អូសស្រតី ដធវើឱ្យ
សូចែល់ៃមប៉ាស្របះទឹ្យក ្ិងដមម សមុស្រទ្យដោយ
សកមមភារដ្ាទ្យសុសចាប់ទងំដន្ធះ។ ោរ
បាត់បង់្ូដមម សមុស្រទ្យ ្ឹងដធវើឱ្យមា្ោរបាក់ែី
ដោយារែីទប ្ិងោរោប់ហស្ររដោងោង
ដែើមែដីធវើអុសធយូង ក៏មា្ទលប៉ាះោល់ែល់ោរ
ដ្ាទ្យខ្ែរ ខ្ែលន្ធដំៅប៉ាះោល់ែល់ដសែាកិចច

ែសិែមែសប្ម្លរ់ទ ៃ្ីយតរនឹងការខ្ប្រប្រួលអាកាសធាត៉ុែា៉ុ ង
តរំនទ់្ារ”  ទ្យពំ័រ ៣៦ 
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្ិងោរស្របកបរបរចិញ្ចឹ ម ីវតិរបស់ស្របា ្
សៃគម្៍។  

 ោរដ្ាទ្យ ្ិងទលិតទលែហទ្យដទ្យៀតហ្
តបំ្់ដ្នរ មា្ារៈសខំា្់ណាស់សស្រមាប់ោរ
រស់ដៅ ្ិងចណូំលរបស់សៃគម្៍ហ្តបំ្់ដ្នរ
្ិងឈូងសមុស្រទ្យ។ ោរោរោរធ្ធា្សមុស្រទ្យ្ិង
អាហារសមុស្រទ្យខ្ែលមា្គុណភារ គឺមា្ារៈ
សខំា្់ណាស់សស្រមាប់វស័ិយដទ្យសចរណ៍ ដស្រោះ
សកមមភាររបស់ដទ្យសចរែូចា ោរមុ ទឹ្យក ោរ
ស្រ មុ ទឹ្យកដៅបាតសមុស្រទ្យ ្ិងឧសាៃកមមចណីំ
អាហារ គឺរឹងខ្ទអកយ៉ា ងសខំា្់ដៅដលើទលិត 
ទល ្ិងធ្ធា្ម្ុសសខ្ទនកសមុស្រទ្យ។  
៤.២- ប្រជាជននិងផ្្ៃដីក្កិមម 

 តាម ដំរឿ្កសិកមម២០១៣ របស់ស្រកសួង
ខ្ទ្ោរ បងាា ញថា ដៅកនុងស្របដទ្យសកមពុា មា្
ស្របមាណ២,៦ោ្ស្រគួារ បា្ចុះបញ្ាីោ្់ោប់
ែីកសិកមម ខ្ែលកនុងដន្ធះមា្២,២ ោ្ស្រគួារ 
ឬ៤កនុងចដំណាម៥ បា្ចូលរួមកនុងសកមមភារក
សិកមម។ ដបើ្ិយ្អរីំតបំ្់ទងំបួ្ (វាលរាប ភនំ
្ិងសពង់រាប បឹងទ្យដ្លាប ្ិងតបំ្់ដ្នរ) ហ្
សណាា ្ែីរបស់ស្របដទ្យសកមពុា គឺមា្រីរដៅកនុង
បួ្តបំ្់ហ្ស្របដទ្យសកមពុា បា្បងាា ញថាបា្
ោ្់ោប់ដស្រចើ្ាង៥០០.០០០ ្ិងបា្ស្របតិបតរិ
តាងំរី ន្ ២ំ០១៣ ដោលគឺតបំ្់វាលរាប្ិង
តបំ្់បឹងទ្យដ្លាប12។ 
                                                            

12 វទិ្យាាា ្ាតសិាិត ិស្រកសួងខ្ទ្ោរ “ជទំរឿនែសិែមែ
ទៅែមព៉ុជា២០១៣”  ទ្យំព័រ ៦ 

 តាមតារាងទី្យ៤ បងាា ញថា សមាមាស្រតហ្
ោរោ្់ោប់កសិកមមដៅតបំ្់វាលរាប ដធៀប្ឹង
ោរោ្់ោប់សរុបទូ្យទងំស្របដទ្យស គឺមា្ចំ្ ួ្
ដស្រចើ្ាងដគ រៃូតដៅែល់ ិតោក់កណារ ល
(៤៦,៣៥%) ដៃើយតបំ្់ដ្នរវញិ សមាមាស្រតហ្
ោរោ្់ោប់កសិកមមដធៀប្ឹងោរោ្់ោប់សរុប
ទូ្យទងំស្របដទ្យស គឺមា្ចំ្ ួ្តិចាងដគ
(៧,៤៣%)។ 

តារាងទី្យ៤៖ ចំ្ ួ្្ិងសមាមាស្រតហ្ោរោ្់
ោប់កសិកមមោែំណំាតំាមតបំ្់ ន្ ២ំ០១៣ 

តបំ្់ ចំ្ ួ្ោរោ្់ោប់
កសិកមម 

ភាគរយ 

វាលរាប ៨៦៩.៣០៥ ៤៦,៣៥  

តបំ្់បឹង
ទ្យដ្លាប 

៦១៤.៣៦៩  ៣២,៧៥ 

តបំ្់ដ្នរ ១៣៩.៤៣៣  ៧,៤៣  

តបំ្់សពង់រាប្ិង
ភន ំ

២៥២.៦០៥  ១៣,៤៧  

សរុប ១.៨៧៥.៧១២  ១០០ 

ស្របភរៈ វទិ្យាាា ្ាតសិាិត ិ ស្រកុមបញ្ាីសនូល
 ដំរឿ្កសិកមមដៅកមពុា ន្ ២ំ០១៣ 

 ស្របា ្ដៅកនុងតបំ្់ដ្នរ មា្ោរោ្់
ោប់កសិកមមតិចាងដគ ដបើដស្របៀបដធៀបដៅ្ឹង
តបំ្់ដទសងដទ្យៀត ដស្រោះមា៉ាងស្របា ្មា្ខ្ែល
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មា្ោរតាងំទី្យដៅកនុងតបំ្់តិចស្រាប់ រួមទស ំ
ាមួយ្ឹងហទៃែី ខ្ែលអដំណាយទលសស្រមាប់       
វស័ិយកសិកមមហ្តបំ្់ដ្ះ ក៏ដៅមា្កស្រមិតដៅ
ដ ើយ។ ាក់ខ្សរង ហទៃែីខ្ែលអដំណាយទល
សស្រមាប់កសិកមម្ ិងកសិឧសាៃកមម គឺមា្ខ្ត
ដៅតបំ្់ាប់ខ្កែរមាត់សមុស្រទ្យប៉ាុដណាណ ះ ប៉ាុខ្្រហទៃែី
ដទសងដទ្យៀត ខ្ែលដៅខ្កែរ្ិងដកៀកដៅ្ឹង ួរ
ភនសំ្រកវាញ គឺមិ្អដំណាយទលសស្រមាប់កសិកមម
ដទ្យ ដោលគឺសស្រមាប់ទ្យទួ្យលបា្ទលស្របដយ ្៍រី
អ្ុទលហស្ររដឈើ។ 

 

៤.៣- ប្រជាជននិង រឆ្ប្រើប្ា្ធ់នធាន 

 ាោររិត ធ្ធា្តបំ្់សមុស្រទ្យទរល់លទ្យា
ភារសខំា្់ណាស់ សស្រមាប់ោរចិញ្ចឹ ម ីវតិរបស់
ស្របា ្ ារិដសសអនករស់ដៅតាមតបំ្់ដ្នរ
្ិងដោះ។ ដទះបីាខ្រ ៉ាដស្របងោត ខ្ែលមា្ដៅ
តាមបដណារ យដ្នរសមុស្រទ្យរបស់កមពុា មិ្ទ្់
បា្ទរល់លទ្យាភារដៅដ ើយករី ប៉ាុខ្្រោរដស្របើស្របាស់
ស្របដភទ្យែ ី ស្រតូវបា្រកីរាលោលយ៉ា ងលអស្របដសើរ 
ដៅស្រគប់តបំ្់ទងំអស់ហ្តបំ្់ដ្នរ ារិដសស
ដសតរស្ររះសីៃ្ុ។ ស្របរ័្ាដអកូ ូសីុតបំ្់ដ្នរក៏ា
ខ្ទនកមួយមា្ារៈសខំា្់ខ្ែរ កនុងោរ ួយែល់
កស្រមិត ីវភាររបស់ស្របា ្កនុងតបំ្់ខ្ែរ ា
រិដសសគគឺស្រមបហស្ររដឈើ ខ្ែលស្រតូវបា្ដគរក
ដ ើញដៅតបំ្់ដៅខ្ទនកកណារ ល ្ិងដៅ ិតស្ររំ
ខ្ែ្ហ្ដសតរ ្ិងភាគដស្រចើ្ដៅកនុងឧទ្យា្ាតិ
រាមស្រសុកហស្ររ្ប់ ដសតរស្ររះសីៃ្ុ។ ដៅកនុងតបំ្់
រវាងស្រសុកសៃឹងហាវ ស្រសុកហស្ររ្ប់ ្ិងឧទ្យា្ាតិ

រាម ដគដ ើញមា្ោរដស្របើស្របាស់ែីខ្ែលភាគ
ដស្រចើ្ាហស្ររឫសស ី ្ិងហស្ររអ្ុតបំ្់វាលដមម ្ិង
ដែើមដឈើ។  

 ែូចោន ដ្ះខ្ែរ គស្រមបោរដស្របើស្របាស់ែីធលី
សស្រមាប់ដសតរខ្កបមា្រាប់រីតបំ្់ែីស្រកៃូង ខ្ែល
សាិតដៅភាគខាងលិចហ្ទី្យស្រកុង ខ្ែលភាគដស្រចើ្
ាហស្ររឫសស ី ្ិងហស្ររបន្ធៃ ប់ប្សខំ្ែលស្រតូវបា្ដគ
រកដ ើញដៅតបំ្់ោរោរ ្ិងតាមបដណារ យស្ររំ
ស្របទ្យល់ខាងតែូងហ្ស្រកុងខ្កប ដៃើយដៅភាគខាង
ដកើត ោរដស្របើស្របាស់ែីមា្ហស្ររដោងោងរលួយ 
ហស្ររដឈើដមម  ្ិងហស្ររដឈើ។  

 ស្របដភទ្យទូ្យលទូំ្យោយហ្ោរដស្របើស្របាស់ែីធលី 
ស្រតូវបា្កត់ស្រតាដៅដសតរករំត ដោលគចឺាប់រី
តបំ្់តាងំទី្យលដំៅរៃូតែល់តបំ្់ៃម។ គស្រមបដឈើ
ែ៏ធមួំយស្រតូវបា្រកដ ើញដៅកនុងឧទ្យា្ាតិភនំ
បូកដោ ដៃើយដៅខ្ទនកខាងដកើតហ្ដសតរ ា
រិដសសដៅស្រសុកឈូក ស្រសុកអងគរ ័យ ស្រសុកែង
ទ្យង់ ស្រសុកករំង់ស្រតាច ្ិងភូមិសលះៗហ្ស្រសុកករំង់
បាយ ្ិងស្រសុក ុគំីរ ី គឺាកខ្្លងខ្ែលទលិតស្រសូវ
បា្ដស្រចើ្។ ដៅកនុងតបំ្់ទងំដ្ះ មា្ស្របរ័្ាទលូ វ
ទឹ្យកាដស្រចើ្ខ្ែលស្រតូវបា្ដស្របើស្របាស់ដែើមែទីគត់ទគង់
ទឹ្យកសស្រមាប់ែណំាសំ្រសូវកនុងរែូវោែុំះ។  

 ស្របដភទ្យែីដស្របើស្របាស់ដៅដសតរដោះកុង គឺ
ហស្ររដឈើ ខ្ែលមា្សលឹកដស្រចើ្្ិងមា្ទ្យៃំំដស្រចើ្
ៃិកតា ខ្ែលស្រគបែណោ ប់ស្រគប់តបំ្់រួមមា្កូ្ភន ំ
ដ្នរសមុស្រទ្យ ដោះ ្ិងតបំ្់សពង់រាបដៅតាមតបំ្់
ដ្នរសមុស្រទ្យ។ ស្របដភទ្យែីដស្របើស្របាស់បន្ធៃ ប់បងអស់
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ខ្ែលស្រតូវបា្ដគរកដ ើញាទូ្យដៅ គឺហស្ររដោង
ោង ខ្ែលដៅរាយបា៉ា យតបំ្់ទបៗខ្កែរទី្យស្រប ុំ
 ្បុរាីគរ ក៏ែូចាដៅកនុងតបំ្់ោរោរហ្
ឧទ្យា្ាតិបទុ្យមាគរ ្ិងតបំ្់ដស្របើស្របាស់
ចស្រមុះបា្ដស្រចើ្។ 

 ារួម ស្របរ័្ាដអកូ ូសីុដៅកនុងតបំ្់ដ្នរ
ខ្ែលោតស្ាឹង ចាប់រីដសតរដោះកុងែល់ដសតរ
ខ្កប គឺស្រតូវបា្ដស្របើស្របាស់សស្រមាប់ ីវភាររស់ដៅ

របស់ស្របា ្កនុងតបំ្់ រួមមា្ដអកូ ូសីុ ្ិង   
 ីវចស្រមុះ ខ្ែលអាចបដស្រមើមួយខ្ទនកែល់ោរដធវើ
ដ្ាទ្យបន្ធៃ ប់ប្ស ំ ោែំណំាកំសិកមមរួមទសដំៅ
តបំ្់ទ្យនំ្ធបខ្កែរមាត់សមុស្រទ្យ ្ិងស្របកបរបរដទសង
ដទ្យៀត ដែើមែចីិញ្ចឹ ម ីវតិ ារិដសសដៅកនុងតបំ្់
 ីវចស្រមុះដន្ធះខ្តមរង។  
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