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=យì�ើ សន្ទស�្សន៍ឱ�សមនុស�្ស (Human Opportunity Index: HOI) និង¾�បខ័ណ�m��រវិ�គ និង អភិវឌ�្ឍន៍ 
�	ប័ន (AID) �រសិក��n�ះ�នពិនិត�្យពីកD�¡¡J្ន�ក�លន��យ និង�	ប័ន o�លរួមចំP�កប±្កើន លទ្ធ�ព ទទួល 
�ន_�Éអប់រំ និងø�åំសុខ�ព9មូលÑÒន។ �រវិ�គ��ត�ើតs�aវ�រ និង�រផ្គត់ផ្គង់។ �រ សិក�� n�ះ`�aវ�នជំរុញ 
9ចម�្បង=យ�រស±្ក�តüើញ¥ សូច¡ករលទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éø�åំសុខ�ព និង �រ អប់រំ 9មូលÑÒន 9ពិ_�ស 
¥&ក់ អនុវិទ�1ល័យ 5Sនកs�ិតåប។ អត្ថបទn�ះSន�ល� (១) កំណត់ និង វិ�គ ពី �ល ន��យ ¥&ក់9តិ និង រ
ÿៀបãៀបចំ�	ប័នបច្ចុប�្បន្នo�លជួយ����ង់ដល់�រអភិវឌ�្ឍស?�ប់@�ប់A& 2ង  J្ន�ក សុ2ភិ�ល និងអប់រំ និង (២) កំណត់ 
ពីJ្ន�ក¡¡5ក្នុង�លន��យ និង¾�បខ័ណ�åំងn�ះo�ល �̀aវ�� លំអ ឬÎgស់ប្តូរ ¨ើម�្បីស��ច�នកំZើន �ន់��   
ស?�ប់ @�ប់A&ýើង5ក្នុងវិស័យåំងពីរ។ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ និងអâ�បំ��ញ�រសិក��åន់��ល គឺ9 សូច¡ករ ស?�ប់ 
�រអប់រំ ôើយ o�ន@�បដណ្ណប់m��រ¤ក់¥&ំបõ្ករ �រø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និង�រស?�លកូន5មន្ទីរ��ទ�្យ 
�®រណៈ គឺ9 អï�រJ្ន�កសុ2ភិ�ល។ អត្ថបទn�ះì�ើÚ�ស់វិធី�³្ត�ñ�បបរិSណ និងñ�បគុណ�ព។ អ±្ក�ត _�ដ្ឋកិច្ច 
សង្គម កិច្ចកម្ពុ9 �ើ@� �រ¡¡ (National Institute of Statistics 2007, 2009 & 2011) �̀aវ�នយកមកì�ើស?�ប់ 
វិធី�³្ត� ñ�បបរិSណ ôើយព័ត៌Sន6�ភពទី២ �នយកមកវិ�គស?�ប់វិធី�³្ត�ñ�បគុណ�ព។ សំណ ុំទិន្នន័យអ±្ក�ត 
Dម ��លû��បន្តប¡Ïប់ក្នុងភូមិមួយ (%&ំ២០០៩, ២០១០ និង ២០១១) ក ៏�នចង¾�ងýើងo�រស?�ប់�រវិ�គñ�ប 
បរិSណ។

លទ្ធផលសិក��បõóញ¥ កម្ពុ9�នរីកលូត�ស់��ើនlស់នqស��ច�ន �រអប់រំ9�កលរយៈ��ល 
៩%&ំ ôើយទំនងpចស��ច�ននូវ �ល�ទី២ m��ល�អភិវឌ�្ឍន៍សហសវត�្សរ៍របស់ខ្លួន �̀ឹម%&ំ២០១៥ o�លpច 
ពិនិត�្យ üើញ9ក់�្ត�ង DមរយៈកំZើនo�ន@�បដណ្ណប់ និង�រថយចុះសន្ទស�្សន៍m��ពខុសA&5ក្នុងអំឡុង��លពិនិត�្យ
ស±្ក�ត ôើយរួមចំP�កt្វើឲ�្យ HOI ýើងខ្ពស់។ តួh៉ង HOI ស?�ប់�រចូលãៀនសុទ្ធ �នល្អ6�_ើរýើងពី%&ំ ២០០៧ 
ដល់ ២០១១ ស?�ប់@�ប់កs�ិតm��រអប់រំ9មូលÑÒន។ ប៉ុ�្ត� សន្ទស�្សន៍�រអប់រំ¥&ក់វិទ�1ល័យ5Sនកs�ិតåប =យ 
�រ អâ�@�បដណ្ណប់5åប ôើយ�រò�ក¤យមិន_្មើA&ល្អ7�។ និ¡&�រ³�¨ៀងA&n�ះ ក៏üើញSនo�រ2ងJ្ន�ក �រ 
បំ��ញ �រសិក��åន់��ល។ 5ក្នុងសូច¡ករអប់រំåំងពីរ2ង�ើ មិនSន�ពខុសñ្ល�កA&2ង��នឌ័រ9ដុំកំភួន7� ôើយ 
��លខ្លះ �្ម�ង³�ីSនតួ��ខល្អ9ង�្ម�ង6�ុល7ៀតផង។ SDបិDក៏�នt្វើវិនិ�គq�ើ�រអប់រំរបស់កូន³�ី ��ើន 
ដូច q �ើកូន6�ុសo�រ o�ល9�គជ័យមួយm�កម្មវិធី និង�លន��យo�ល�នយកចិត្តទុកÑក់2ងJ្ន�ក ��នឌ័រ។ 
លទ្ធផលm�¾�បខ័ណ� AID បõóញ¥ កង្វះលទ្ធ�ពទទួល�នឱ�ស Éផុស��ញពីJ្ន�កផ្គត់ផ្គង់ ��ើន9ងJ្ន�កតs�aវ�រ 
9ពិ_�សប}óកង្វះគុណ�ព, មូលនិធិរÑÒភិ�លSនតិចស?�ប់�រអប់រំ (�ះបីÉកំពុង�ើនýើងក្តី), អំ�ើពុករលួយ 
5ក្នុង�រផ្តល់_�Éអប់រ,ំ ú�ឿង�ើកទឹកចិត្តSនតិច និងAkនលក្ខណៈ6�កួត6���ងស?�ប់@�aបð�ៀន និងកង្វះ�រ សs�ប 
សs� ល96�ព័ន្ធ។ �រវិ�គទិន្នន័យ6�ភពទី២ គួបផ�្សំនឹងលទ្ធផលពី�រសិក��មុនៗ បõóញ¥ គណn�យ�្យ�ពទន់¦��យ 
Dម!�្ស� បញ�្ឈរពី¥&ក់³�ុក q¾�សួងអប់រំ យុវជន និងកីà (MoEYS) និង�រចូលរួមតិចតួចពីសំlក់ 6�9ជន មូលÑÒន 
5 ក្នុ ង�រõរ2ងអប់រំ pចជះឥទ្ធិពលq�ើ�រផ្តល់_�Éអប់រំ និងú�ឿង�ើកទឹកចិត្ត@�aបð�ៀន។ �រសិក�� n�ះ   ��ក 
��ក ¥ �រផ្តល់សិទ្ធិអំlច@�ប់@�ង និងហិរញ្ញវត្ថុqឲ�្យ ឃុំ/សõ្កត់ ឬ6�®នភូមិ គឺសំ2ន់បំផុត។ កម្មវិធី វិសហមជ�្ឈ�រ 
និង វិមជ�្ឈ�រ 9គំនិតផ្តួចu្តើមមួយ¨ើម�្បីស��ចវត្ថុបំណងn�ះ ប៉ុ�្ត��រពិ�ក��ពីហិរញ្ញប�្បåន និង�រ 6�គល់ មុខ õរ ឲ�្យ  
អនុវត្ត សព្វí្ង�កំពុងស្ថិតក្នុងដំlក់�លពីដំបូងៗ5ýើយ។ 9�លន��យ សកម្ម�ពគួរt្វើýើងមុន ��ល 6�ព័ន្ធ  
អប់រំ និងសិស�្សទទួល�នស}្ញប័`� `�aវរង�រប៉ះទង្គិច2gំង9ងn�ះ7ៀត 9ពិ_�ស5��ល_�ដ្ឋកិច្ចក្នុង តំបន់ �ន់�� 
Sន លក្ខណៈ6�កួត6���ង និងt្ចើសSហរណកម្មចូលA&�ន់��2gំងýើង។ អ្នកនិពន្ធ�ន��ក��ក¥ �ល ន��យ 
និង J�ន�រអប់រំ åំង5¥&ក់9តិ និងDមវិស័យ គឺល្អ@�ប់!�ន់ôើយស?�ប់=ះE�យប}ó6�ឈម åំង #ះ។ �ះ 
h៉ង n�ះក្តី កំP�ទs�ង់គួរ��តចម�្បងq�ើ សមត្ថ�ពអនុវត្ត6�កប=យ6�សិទ្ធ�ពខ្ពស់ និងសមត្ថ�ព �	ប័ន។



vi សុ2ភិ�ល និង�រអប់រំ 56�7�សកម្ព9ុ៖ �លន��យ �	ប័ន និង�រអនុវត្ត

�រផ្តល់¥&ំបõ្ករដល់កុSរpយុពី ០ ដល់ ២៣!� និង�គរយm�³្ត�ី�្វ�ងរក_�Éø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើ
ត �ន�ើនýើង2gំងlស់។ ប ៉ុ�្ត� �គរយm�³្ត�ីqស?�លកូន5មណ�លសុខ�ព�រ®រណៈ 5Sនកs�ិតåប។ 
តំបន់�&ក់5របស់6�9ជន និងចំlយì�ើÚ�ស់របស់@� �រគិតក្នុងមនុស�្សS&ក់  9កD�រួមចំP�កចម�្បង5ក្នុង 6�a�
ប៊ីលី%�m��រស?�លកូន5មណ�លសុខ�ព�®រណៈ។ ចំណុចn�ះ ¡ំឲ�្យSន�ពខុសA&រÉងតំបន់ (ជនបទ ទល់នឹង 
ទី¾�ុង) និង�	ន�ព@� �រ (ធូរ®រ នឹង ¾�ី¾�)។ �ះh៉ងn�ះក្តី ទិន្នន័យអ±្ក�តបõóញ¥ �រស?�លកូន=យឆ្មបS
ន�របណ្ណុះបl្ខល �ន�ើនýើង tៀបនឹង�រì�ើឆ្មបបុGណ o�ល9�រវិវត្ត9វិជ្ជSនមួយ។ ¾�បខ័ណ� AID បõóញ¥ 
ប}ón�ះ9ប់åក់ទងនឹងJ្ន�កផ្គត់ផ្គង់ ��ើន9ងJ្ន�កតs�aវ�រ។ 6�ឈម6�ឈមu�្ស�ង7ៀតក្នុង�រផ្តល់_�Éសុខ�ព6�
កប=យគុណ�ព រួមSន o�ន@�បដណ្ណប់5តូច, ក�្ល�ងø�åំសុខ�ព បរិ�)រ និងឱសថមិនåន់Sន@�ប់! �ន់ និង 
_�Éø�åំសុខ�ពSនតù្ល�ខ្ពស់។

�ះបីប}ó*ទ2ងJ្ន�កតs�aវ�រpចពន�្យល់�នខ្លះពី �រ¤ប់pរម្មណ៍កs�ិតåប�ើ�រø�åំសុខ�ព និង�រ 
អប់រំក្តី ក៏អត្ថបទn�ះ�ន��ក��ក¥ 2ងJ្ន�កផ្គង់ផ្គង់គឺ9 ើ̈មô�តុចម�្បងm� លទ្ធ�ពåបក្នុង�រទទួល_�É2ង�ើ
។ ដូ�្ន�ះ �រផ្តល់�រអប់រំរយៈ��ល ១២%&ំ 6�កប=យគុណ�ព និង_�Éសុខ�ព9មូលÑÒន ដូច9 �រផ្តល់¥&ំបõ្ករ 
�រ ø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និងú�ឿងសs� ល�រ�®រណៈស?�ប់�រស?�លកូន6�កប=យសុវត្ថិ�ព 
pចជួយ ឲ�្យបុគ្គលS&ក់ៗSនលទ្ធ�ព�ន់��_្មើA&ýើង ើ̈ម�្បី6�កួត6���ង5ក្នុងដំlក�់លé�យៗមក7ៀត ôើយ 
n�ះ ពិត9 តួ¡ទី9មូលÑÒនរបស់រÑÒភិ�ល។ 



1ឯក�រពិ�ក����ខ ១០៥

១  
]�ចក្តី_្តើម

កម្ពុ9អនុវត្ត�នគួរ9ទីAប់ចិត្ត�ើJ្ន�ក លទ្ធ�ពទទួល�ន�រអប់រំ5កs�ិតបឋមសិក�� =យ_្ទើរ��ស��ច�
ននូវលទ្ធ�ព9�កល =យSនអâ�ចុះ,kះចូលãៀនសុទ្ធ ៩៦,៩% ក្នុង%&ំសិក��២០១២-១៣ (MoEYS 2013)។ 
ប៉ុ�្ត� លទ្ធ�ពទទួល�ន�រអប់រំ5កs�ិតមធ�្យមសិក�� និងឧត្តមសិក�� 5��Sនប}ó6�ឈមåំងJ្ន�កគុណ�ព 
និងបរិSណ o�ល�នGំងស្ទះដល់កិច្ច6�ឹង§�ង�ើកកម្ពស់មូលធនមនុស�្ស។ �រកត់សំAល់ខ្លះៗpចåញយក�នពី 
DGង ១ o�លបõóញពីអâ�ចូលãៀនសុទ្ធ (NAR) 5កs�ិតអនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ គិតDម��លû�� និង ចំlយ 
ì�ើÚ�ស់។ គិត9មធ�្យម NAR 5កs�ិតåំងពីរ �នល្អ6�_ើរýើង5ក្នុងអំឡុង��លពិនិត�្យអ±្ក�ត និង5Dម@�ប់¾�ុម 
បញ្ច�គ ចំlយì�ើÚ�ស់។ ដូច�ររំពឹងទុក កុSរ5ក្នុង¾�ុមចំlយì�ើÚ�ស់ ៤០% åប9ង-� គឺSន អâ�ចុះ ,kះ 
ចូលãៀនសុទ្ធåបបំផុត ôើយ�	ន�ពក៏5��គួរឲ�្យ�រម្ភ ស?�ប់�រអប់រំកs�ិតវិទ�1ល័យ។ �ះបីអâ�ចុះ,kះ ចូល 
ãៀន �ន6�_ើរýើងក្តី ក៏លទ្ធផលសិក��របសក់ុSរ o�លÉស់��ង=យអâ�បំ��ញ�រសិក��åន់��ល 5��*ទប}ó 
9ពិ_�ស5¥&ក់ទី១២ (DGង ១)។ �ពខុសñ្ល�កA&Dមតំបន់ ក៏üើញSនo�រ =យអâ�បំ��ញ�រសិក��åន់��ល 
របស់ កុSរ5ជនបទ Sនកs�ិតåប9ង5តំបន់ទី¾�ុង។ �ពខុសñ្ល�កA&J្ន�ក��នឌ័រ $ក់មិនធំដុំប៉ុ¡kន7� ÿើJ្អ�ក Dម 
តួ��ខស?�ប់¥&ក់ទី១២។

លទ្ធផល2ង�ើបõóញច�/ស់¥ កិច្ច�រមិនåន់ចប់មួយ2ងJ្ន�កអប់រំ និងសុ2ភិ�ល គឺ�រ�0ល់ឲ�្យច�/ស់ពី 
ឫសគល់ m��ររីកលូត�ស់មិនåន់គួរឲ�្យ��ញចិត្ត5ក្នុងវិស័យåំងពីរ និង�រពិនិត�្យ¥ %ើតួអង្គសំ2ន់ៗpចt្វើ�រ9
មួយA&h៉ង l �ន ¨ើម�្បី=ះE�យប}óåំង#ះ។ ដូ�្ន�ះ �រសិក��ក៏�នE�វF�វ¥ %ើ�រÎgស់ប្តូរJ្ន�ក�ល 
ន��យ និង�	ប័ន pចជួយដល់�ររីកលូត�ស់ក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុ2ភិ�លh៉ងlo�រ។ កិច្ច�រn�ះ ទទួល 
កSgំង  ជំរុញ9ចម�្បងពីលទ្ធផល�ើកមុនៗm� �រÉយតù្ល�ពី�រអភិវឌ�្ឍស?�ប់@�ប់A& o�ល�នផ្តល់គំនិត¥ �ះបីកម្ពុ9 
ស��ច �ន�គជ័យគួរឲ�្យកត់សំAល់ក្នុងកំZើន_�ដ្ឋកិច្ច និង�រ�ត់បន្ថយ�ព¾�ី¾�ក្នុងពីរទសវត�្សរ ៍កន្លងមកក្តី ក៏2ង 
J្ន�ក សង្គមកិច្ច 9ពិ_�សវិស័យសុ2ភិ�ល និងអប់រំ គឺទទួល�នលទ្ធផលåប9ង�ររំពឹងទុក។ ô�តុn�ះ �រ2ុំងឲ�្យ�រ 
អភិវឌ�្ឍ ក្នុងវិស័យåំងn�ះSនលក្ខណៈស?�ប់@�ប់A& É9pទិ�ពមួយm�កំZើនSនចីរ�ព និងសមធម៌។

�រសិក��n�ះSន�ល� (១)កំណត់ និងវិ�គ�លន��យ9តិ និងរÿៀបãៀបចំ�	ប័នសព្វí្ង�o�ល ជួយ 
����ង់ដល់�រអភិវឌ�្ឍស?�ប់@�ប់A&ក្នុងវិស័យសុ2ភិ�ល និងអប់រំ និង (២)កំណត់J្ន�កåំងàយo�ល �̀aវ��លំអ ឬ 
��§� 5ក្នុង�	ប័ន និង�លន��យ9តិ ើ̈ម�្បីស��ច�នកំZើន�ន់��ស?�ប់@�ប់A&ýើង។

�រសិក��n�ះ មិន��ន9�រសិក��ដំបូង-�ក្នុងJ្ន�កn�ះ7�។ Sន�រសិក��³�¨ៀងA&9��ើន (åំងñ�បគុណ�ព 
និងបរិSណ) �ើតំបន់ និង6�7�ស9ក់�ក់មួយចំនួន o�ល�នពិនិត�្យពីឫសគល់¡ំឲ�្យ�រអប់រំកs�ិតមធ�្យមសិក�� និង 
ឧត្តម សិក��Sនលទ្ធផលåប9ង�ររំពឹងទុក។ Wan and Francisco (2009) �នបូកសរុបនូវកD�¡¡o�លជះ ឥទ្ធិពល 
q�ើ លទ្ធ�ពមនិ_្មើA&ក្នងុ�រទទលួ�ន_�ÉមលូÑÒន នងិគសូប}3កព់ ី�លន��យ និង�រអនវុត្តល្អៗបផំតុ o�ល 
ì�ើÚ�ស់=យ6�7�សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍9��ើន ¨ើម�្បី2ុំងឲ�្យ_�É¡¡�ន់�� Sនលក្ខណៈស?�ប់@�ប់A&ýើង ពិ_�ស 
ស?�ប់ជន¾�ី¾�។ ពួក-��នពិនិត�្យពី �រផ្គត់ផ្គង់និងតs�aវ�រ និងកD�J្ន�ក�	ប័ន =យ��ត9ពិ_�ស�ើអភិ�លកិច្ច 
និង អំ�ើពុករលួយ។ Hang (2014) �នt្វើ�របូកសរុបh៉ង�ឿនមួយពី �ររីកច��ើនក្នុងវិស័យអប់រំ និងបõóញ`� សៗពី 
រÿៀប ÉរៈកំP�ទs�ង់មួយស?�ប់�ើកកម្ពស់វិស័យn�ះ5កម្ពុ9 åំងJ្ន�កគុណ�ព និងបរិSណ។ ពួក-�ក៏�ន�ើកពី 
ឧបសគ្គ ចម�្បងៗo�លGGំងដល់�ររីកលតូ�ស់ ប៉ុ�្ត�ខ្វះ2តភស្តុDង9ក់�្ត�ងស?�ប់ប} 3ក់។



2 សុ2ភិ�ល និង�រអប់រំ 56�7�សកម្ព9ុ៖ �លន��យ �	ប័ន និង�រអនុវត្ត

�រសិក��n�ះ�នE�វF�វសុីជ4��ើ ឧបសគ្គGGំង�រផ្តល់_�É =យì�ើវិធី�³្ត�Sនមុខ �́ ញពីរ គឺ 
សន្ទស�្សន៍  ឱ�ស មនុស�្ស និង�រវិ�គនិងអភិវឌ�្ឍន៍�	ប័ន។ ស?�ប់J្ន�កអប់រំ �ន��តq�ើ �រអប់រំ9មូលÑÒន =យ  
�រ មូល ô�តុបីh៉ង។ ¾�ុមអ្នកE�វF�វ�ន��ក��ក¥ �រអប់រំ5កs�ិតមធ�្យមសិក�� 9បុã�លក្ខខណ� ស?�ប់ �គ 
ជ័យ   m��រអប់រំកs�ិតឧត្តមសិក��។ �រសិក��មួយចំនួនបõóញ¥ គួរ��ត2gំងø�ម7ៀត�ើ�រ��លំអ គុណ�ព និង 
បរិSណ m��រអប់រំ5មធ�្យមសិក��។ Tong and Phay (2014) �នì�ើÚ�ស់�រវិ�គ�ើ អត្ថ6��ជន៍ ôើយ �ន 
សន្និÑÒន ¥ ចំlយ�®រណៈ�ើ�រអប់រំ5កs�ិតបឋមសិក�� និងមធ�្យមសិក��បឋមភូមិ5កម្ពុ9 Sន លក្ខណៈ ជួយ 
ដល់  ជន ¾�ី¾� រីឯចំlយ�ើ�រអប់រំ5កs�ិតមធ�្យមសិក��ទុតិយភូមិ ទំនងផ្តល់ផល6��ជន៍ដល់កូន5m � @� �រ  Sន 
Ú�ក់  ចំណ6លមធ�្យម។ អ្នកនិពន្ធ ក ៏ផ្តល់មតិo�រ¥ ÿើសិនSន�រប±្កើនចំlយ�®រណៈ�ើJ្ន�កអប់រំ#ះ គួរþ� ò�ក 
ថវិ�  ��ើនø�ម7ៀតដល់�រអប់រំកs�ិតបឋមសិក�� និងមធ�្យមសិក��បឋមភូមិ។ អត្ថ6��ជន៍ដល់សង្គម និង ដល់ ឯកជន 
�ន ពី �រអប់រំ9មូលÑÒន ÉSនកs�ិតខ្ពស់9ង�រអប់រំកs�ិតឧត្តមសិក��។ ¾�ុមE�វF�វក៏�នស±្ក�តüើញ នូវ កង្វះ 
�រ E�វF�វñ�បវិទ�1�ស្ត្រស្តីពី �រអប់រំ5កម្ពុ9o�រ។ �ះបីSនរ�យ�រណ៍9��ើនពី�ររីកលូត�ស់ និង ប}ó 
6�ឈម ក្នុងវិស័យអប់រកំ៏=យ ក៏�គ��ើនÉ9�រសិក��ñ�បគុណ�ព និងខ្វះ2ត¾�បខ័ណ�t្វើវិ�គ។ =យì�ើ�រ 
វិ�គ ពី�រអភិវឌ�្ឍន៍�	ប័ន គួបផ�្សំនឹង សន្ទស�្សន៍ឱ�សមនុស�្ស  ¾�ុមE�វF�វ�នពិនិត�្យ�ន់��@�ប់8�ុង9�យពី អន្តរកម្ម 
u�្ស�ងៗ  ឬ5ក្នុង6�ព័ន្ធអប់រំåំងមូល។

ô�តុផលក ៏Sន6�$ក់6�:�លA&o�រo�លគួរ��ត�ើ _�Éø�åំសុខ�ពបឋម ;�ះÉSន �រៈសំ2ន់ក្នុង�រ 
�ត់ បន្ថយ�ព¾�ី¾� និងលទ្ធផល�រõរក្នុងរយៈ��ល��ងរបស់កុSរ។

J្ន�កទី២ គូសប}3ក់ពី¾�បខ័ណ�វិ�គm��រសិក��n�ះ។ J្ន�កទី៣ ពន�្យល់`� សៗពីសំណុំទិន្នន័យ, J្ន�កទី៤ ពិ�ក�� 
ពី លទ្ធផលរកüើញក្នុងវិស័យអប់រំ, J្ន�កទី៥ពិ�ក��ពីលទ្ធផលរកüើញក្នុងវិស័យសុ2ភិ�ល ôើយ J្ន�កទី៥ ផ្តល់�រ បូក 
សរុប និងអនុ�សន៍។



3ឯក�រពិ�ក����ខ ១០៥

២ 
វិធី'a្ត�មុខb�cញពីរ

�រសិក��n�ះ ì�ើåំងប�្ច�ក7�សñ�បបរិSណ និងប�្ច�ក7�សñ�បគុណ�ព។ ស?�ប់ប�្ច�ក7�សñ�បបរិSណ 
¾�ុមE�វF�វ�នì�ើ សន្ទស�្សន៍ឱ�សមនុស�្ស o�ល_្នើýើង=យ Barros et al. (2009)។ ប�្ច�ក7�សñ�បគុណ�ព 
ì�ើ ¾�បខ័ណ�វិ�គនិងអភិវឌ�្ឍន៍�	ប័ន =យt្វើវិ�គពីអន្តរកម្មរÉង �	ប័នរÑÒភិ�ល¥&ក់9តិនិង¥&ក់é�ម9តិ, 
Í�គូអភិវឌ�្ឍន៍, នឹង បុគ្គលនិង@� �រ9ប់<ក់ព័ន្ធ។

២.១. សន្ទស�្សន៍ឱ�សមនុស�្ស (Human Opportunity Index: HOI)

សន្ទស�្សន៍ HOI ស±្ខ�បចូលA&ក្នុងសន្ទស�្សន៍��មួយនូវ ឱ�ស9មូលÑÒនo�លSន9មធ�្យម និង�រñ�ងò�ក ឱ�ស 
6�កប =យ  សមធម៌។ សSស�គទី១ pចរក�នDមរយៈទិន្នន័យ អ±្ក�ត@� �រ រីឯសSស�គ ទី២ åមåរ�រគណ¡ 
លំអិត ប�្ថ�ម7ៀត។ HOI pចសរ_�រ�ន ដូច2ងé�ម៖ 

(1)

o�ល C 9អâ�@�បដណ្ណប់9មូលÑÒន (លទ្ធ�ពទទួល) m�_�É ឬឱ�ស ôើយ D 9 សន្ទស�្សន៍�ពខុសA& o�ល 
Éស់��ង ពីកs�ិតមិន_្មើ�ពA&m�លទ្ធ�ពទទួល�ន ឱ�ស 9មូលÑÒន ស?�ប់¾�ុម¡¡o�លកំណត់ýើង=យ ចរិក 
លក្ខណៈ�	ន�ពហិរញ្ញវត្ថុ។ C `�aវ�នគណ¡=យì�ើសមី�រ , o�ល 

, o�ល  តំlងឲ�្យ ទម្ងន់ë�គុណ (weight) បុគ្គលS&ក់ៗ ôើយ  9លទ្ធ�ព របស់បុគ្គល 
S&ក់ៗ  ក្នុង�រទទួល �ន_�É ឬឱ�សo�លផ្តល់ឲ�្យ។ សន្ទស�្សន៍�ពខុសA& ស្ថិត5ច#gះពី ០ q ១ o�ល ០ តំlង 
ឲ�្យ �រ ñ�ងò�ក Sនសម�ពល្អឥត=>ះ ôើយ ១ Dងឲ�្យបំP�ងò�ក o�លមិនSន សម�ពបំផុត។ សន្ទស�្សន៍ D Sន 
សមី�រ

(2)

 o�ល  9លទ្ធ�ព9មធ�្យមក្នុង�រទទួល�ន_�É ឬ ឱ�ស។ ô�តុn�ះ D គណ¡ គSgត  9មធ�្យមm� លទ្ធ�ព 
របស់ បុគ្គលS&ក់ៗក្នុង�រទទួល�ន_�É ឬឱ�ស tៀបនឹង លទ្ធ�ព 9មធ�្យម¥&ក់9តិក្នុង�រ ទទួល�ន_�É ឬ ឱ�ស។ 
D Sន�រៈសំ2ន់ =យ�រÉ`� តពិនិត�្យ�ើអï�រលក្ខខណ� =យសង្កត់ធ្ងន់¥ លទ្ធ�ពរបស់បុគ្គលS&ក់ ក្នុង �រ ទទួល 
�ន _�É ឬឱ�ស មិនគួរពឹងJ្អ�ក�ើអï�រô�តុផល ដូច9 ��នឌ័រ ពូជ�សន៍ ទីDំង�&ក់5 មុខរបររបស់ ឳពុក S�យ 
9តិពន្ធុ �ស¡ Ú�ក់ចំណ6ល ឬចំlយì�ើÚ�ស់ýើយ។ Barros et al. (2009) បõóញ¥ សន្ទស�្សន៍ D pច  បកE�យ 
�ន ¥9 �គរយm�ឱ�សo�ល¤ំ�ច់ �̀aវþ�ò�កពីអ្នកSន qឲ�្យអ្នក¾� ើ̈ម�្បីស� �ច�ននូវតុល�្យ�ព m� ឱ�ស។

អត្ថបទn�ះ ក៏t្វើ�រ��កផងo�រនូវលក្ខខណ�u�្ស�ងៗរួមចំP�កបង្ក9វិសម�ពm�ឱ�ស =យì�ើវិធី�³្ត� _្នើ 
ýើង  =យ Hoyos and Narayan (2011)។ វិធី�³្ត�n�ះ ក៏üើញSនì�ើ5ក្នុង�រសិក��របស់ Vega et al. (2010) 
និង Son (2012) ផងo�រ។ សមី�រ6�a�ប៊ីលី%�m�លទ្ធ�ពទទួល�ឱ�សមួយ គឺ

(3)

o�ល ijX
9វុិចទ័រm�អï�រលក្ខខណ�,  9វុិចទ័រm�ë�គុណo�លគណ¡��ញពី សមី�រ2ង�ើ =យì�ើ 
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វិធី�³្ត� �៉ន់ �kន 9អតិបរS។ �រ��កវិសម�ពm�ឱ�ស pចអនុវត្ត�ន =យì�ើÉ៉រីយ៉ង់m�J្ន�កåំងសង2ងក្នុង
សមី�រ (1) (សូមëើលក្នុង Fields 2002; Son 2012) ើ̈ម�្បីទទួល�នសមី�រ

ô�តុn�ះ �គរយm��ររួមចំP�ករបស់អï�រលក្ខខណ� jth qក្នុងវិសម�ពសរុប m�ឱ�ស pចសរ_�រ�ន 

(4)

២.២ s�បខ័ណvវិ\គ និងអភិវឌ�្ឍន៍'(ប័ន (Institutional Analysis and Development Framework)

¾�បខ័ណ�វិ�គ និងអភិវឌ�្ឍន៍�	ប័ន o�លប±្កើតýើង=យ Ostrom et al. (1994) Éល្អì�ើ92gំងស?�ប់�រ សិក�� 
n�ះ ôើយក ៏Sនយកqì�ើ ក្នុង�រ@�ប់@�ងធន®នធម្ម9តិ ផងo�រ។ អ្នកE�វF�វ9��ើន (Andersson 2006; Gibson 
et al. 2005) ក ៏�នយកÉ qì�ើក្នុងមុខវិ939��ើន7ៀត SនDំងពីអភិ�លកិច្ច រហូតដល់ _�ដ្ឋកិច្ចm��រអភិវឌ�្ឍន៍។

�លគំនិត9មូលÑÒនm�¾�បខ័ណ�n�ះ គឺតួអង្គ¡¡ចូលរួមក្នុង�រប±្កើតរÿៀបរបប �	ប័ន o�លÑក់កំហិត�ើ 
ឥរិhបថ របស់បុគ្គល និងអន្តរកម្មu�្ស�ងៗo�លជះឥទ្ធិពលq�ើ លទ្ធផល �រõរ។ ផលប៉ះ<ល់m�រÿៀបរបប�	ប័ន ក៏ 
ផុស   ��ញ ពីកD�9��ើន7ៀត ដូច9 លក្ខខណ�2ង ន��យ និង_�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច, �លន��យ, បទបញ្ញត្តិ និង 
វិ®ន 9 ផ្លូវ�រ និងមិនផ្លូវ�រ, ´�មåំង ធន®នu�្ស�ងៗនិងសមត្ថ�ព។ ចំlប់pរម្មណ៍  ពីសំlក់ តួអង្គ u�្ស�ងៗ   ក៏9 កD� 
កំណត់ នូវ រÿៀបរបប�	ប័ន និងអន្តរកម្មរបស់បុគ្គល o�លជះឥទ្ធិពលq�ើ 6�សិទ្ធ�ព m��ល ន��យ ផង o�រ។ 
ដូ�្ន�ះ �រយល់ដឹងពី ទឹកចិត្តរបស់តួអង្គនីមួយៗ 9កD�សំ2ន់ បំផុត។ កD�ន��យ និង_�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច pច  Sន 
ផល ប៉ះ<ល់=យÎÏល់ និង=យ6��លq�ើ ជ��ើស�លន��យ រÿៀបរប�	ប័ន សមត្ថ�ពនិង ធន®ន 
គន្លង សកម្ម�ពនិងលទ្ធផល�រõរ ôើយSន9pទិ៍ កំZើន_�ដ្ឋកិច្ច �ព¾�ី¾� ស្ថិរ�ពន��យនិងអï�រ J្ន�ក S៉¾�a 
_�ដ្ឋកិច្ច។ លក្ខណៈu�្ស�ង7ៀត ដូច9 ãឿងG៉វ6�វត្តិ�³្ត� 6�C�ណី �ស¡និងជំnឿ ក៏�ន គិត បញ្ចូល ផងo�រ។

បទបញ ្ញត្តិ និងវិ®ន 9សSស®តុសំ2ន់ស?�ប់ជំរុញ�រអនុវត្ត និងឥរិhបថ ក្នុង�រì�ើ_�É។ វិ®នផ្លូវ�រ 
និង មិនផ្លូវ�រ ដូច9 បទÑÒនo�លតួអង្គ¡¡ì�ើÚ�ស់ 9 ើ̈ម `�aវ�នយកមក វិ�គ។ �រ�្វ�ងយល់ពីបទÑÒនåំង#ះ 
åមåរ នូវ�រស±្ក�ត =យ 6�យ័ត្ន6�D�ង o�ល មិនpចt្វើq�ន =យមិនSន�រ6�មូលទិន្នន័យ6�ភព ើ̈ម#ះ 
ýើយ។ វិ®ន ផ្លូវ�រ pច ពិនិត�្យ�ន=យì�ើព័ត៌Sន6�ភពទី២ o�លSនE�ប់។ ក្នុង6�7�ស មួយចំនួន វិ®នមិនផ្លូវ�រ 
Sន កSgំង9ងវិ®នផ្លូវ�រq7ៀត =យ�រ�	ប័ន5ទន់¦��យ ឬទំ¡ស់ផល6��ជន៍ 9 ើ̈ម។ ខុសA&ពីវិ®ន 
ផ្លូវ�រ ñ�បបទ¡¡��ងពិ�ក��§� ឬ`�aវ�រ��ល��ើន ើ̈ម�្បី��§�។ �រសិក��n�ះ ក ៏�ន�ើកសំណEរo�រ¥ %ើ 
ñ�បបទ  åំងn�ះ ជះឥទ្ធិពលF�លF�ឬ7� q�ើសកម្ម�ព និងលទ្ធផលm��រផ្តល់_�É។ Gល់កD��ើត��ញពី 2ង 
G�  o�ល �ន �ើកýើង សុទ្ធ��Sនឥទ្ធិពល�ើសកម្ម�ពរបស់តួអង្គ <ក់ព័ន្ធ ។ អន្តរកម្មរÉងតួអង្គ5កs�ិត ខុសៗA& m� 
អភិ�លកិច្ច ប¡Ïប់មកក៏ប±្កើត�ន9លំ¡ំu�្ស�ងៗ។ តួអង្គ<ក់ព័ន្ធ¡¡H�ើសãីស គន្លងសកម្ម�ព ឬយុទ្ធ�³្ត� l មួយ 
=យ J្អ�ក�ើú�ឿង�ើក ទឹកចិត្តដល់ពួកAត់។

តួអង្គ<ក់ព័ន្ធ pចñ�ងò�កqDម³�åប់ខុសៗA& =យJ្អ�ក�ើអំlចស��ចចិត្ត របស់ ពួក-�។ ³�åប់2ង 
ក្នុង រួមSន បុគ្គលស្នូលo�លSនឥទ្ធិពល និងអំlចÎÏល់ ក្នុង�រ ស��ចចិត្ត�ើប}ó¡¡ (ឧåហរណ៍ ¡យករដ្ឋមI្ត�ី 
រដ្ឋមI្ត�ី¾�សួងអប់រំ រដ្ឋមI្ត�ី¾�សួង សុ2ភិ�ល)។ ¾�ុម�នៈខ្ពស់5ក្នុង³�åប់2ងG� ក៏`�aវ�នGប់បញ្ចូលក្នុងn�ះo�រ 
ប៉ុ�្ត� មិន��ន9បុគ្គល សំ2ន់ក្នុង�រស��ចចិត្តýើយ។ �ះ9h៉ងlក៏=យ បុគ្គលåំងn�ះpចSនឥទ្ធិពល=យ  
ÎÏល់ ឬ=យ6��លq�ើអ្នក5ក្នុង³�åប់2ងក្នុង Dមរយៈ ទំ¡ក់ទំនងក្នុងន��យ និងក្នុង¾�ុម�នៈខ្ពស់។ 



5ឯក�រពិ�ក����ខ ១០៥

Í�គូ អភិវឌ�្ឍន៍¡¡ 9កD �2ងG�o�លpច ជះឥទ្ធិពល វិជ្ជSន និង អវិជ្ជSន បុ៉�្ត�វត្តSនរបស់ពួក-���ងប±្កើតនូវ ផល 
ប៉ះ<ល់  វិជ្ជSន  ��ើន9ងអវិជ្ជSន។ រÿៀបÉរៈអភិវឌ�្ឍន៍u�្ស�ងៗo�លតs�aវýើង=យÍ�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ជួន�លÉ 6�åំង 
6�7ើសA& ôើយpចប±្កើត�ន9ប}ó6�ឈមមួយ7ៀត និងបង្កឧបសគ្គប�្ថ�មដល់ គុណ�ព និង6�សិទ្ធ�ព m� កម្មវិធី 
អន្តGគមន៍។ ¾�ុម6�9ជនo�ល-��នគិតបញ្ចូល រួមSន ¾�ុមSន ចំណងåក់ទង9មួយនឹងរÑÒភិ�លចs�ុះ Dម 
រយៈ បl្ខញ ë��ើយ ឬ=យ�រ ពួក-�Sន ម#គមន៍វិ93ន��យ³�¨ៀងA& និងAំ��ដល់¾�ុមSនអំlច។ 
ចំណង åក់ទងn�ះ pចកំណត់នូវលទ្ធ�ពរបស់ពួក-�ក្នុង�រទទួល�ន_�Éអប់រំ និងសុ2ភិ�ល o�លស?�ប់ ផ្តល់ឲ�្យ 
�®រណជន �ះSន�រAំ� �2ងន��យq2ងlក៏=យ ôើយÉpច ប±្កើត�ន 9¾�ុម6�9ជន �̀aវ-� Îត់ 
��ញ =យ�រអ្នកåំង#ះមិនSនបl្ខញដូច �ើក ýើង52ង�ើ ôើយក៏`�aវ¤ញ់ì�ៀប-�ក្នុងលទ្ធ�ពទទួល�ន
_�É និងឱ�សu�្ស�ងៗ។
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៣ 
ទិន្នន័យ

អ±្ក�ត_�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុ9 (CSES) q�ើ¾�ុម@� �រ (NIS 2007, 2009, 2010 & 2011) �̀aវ�នយក
មកì�ើស?�ប់J្ន�កវិធី�³្ត�ñ�បបរិSណ។ �រសិក��n�ះក៏�នì�ើ ទិន្នន័យអ±្ក�ត Dម��លû��បន្តប¡Ïប់ចំនួនបី�ើក 
(២០០៩, ២០១០ និង ២០១១) ̈ ើម�្បី ពិនិត�្យពីលក្ខណៈ សំ2ន់ៗ5ក្នុងភូមិo�លpចពន�្យល់ពីនិ¡&�រ �នស±្ក�ត üើញ។ 
CSES ផ្តល់នូវទិន្នន័យ @�ប់8�ុង9�យ9ង-� និងតំlងឲ�្យទូåំង6�7�ស ស្តីពីលក្ខណៈ _�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចមួយចំនួន។ 
អ±្ក�ត n�ះ�នt្វើýើងãៀងGល់%&ំ ¤ប់ពី%&ំ ២០០៧ មក =យì�ើសំlក ៣៥០០@� �រ និងt្វើãៀងGល់Ú�ំ%&ំម្តង �ើ  
សំlក ១៥.០០០@� �រ។ អ±្ក�តn�ះSនបីដំlក់�ល =យយកភូមិt្វើ9ឯកD�ស?�ប់H�ើសãីសសំlកបឋម។ 
=យ ì�ើរÿៀបãៀបចñំ�បn�ះ អ្នកE�វF�វ`�aវÑកទ់ម្ងនឲ់�្យសlំក ើ̈ម�្បtី្វើ�រគណ¡�៉ន�់kនu�្ស�ងៗ។ �រ សកិ�� ñ�ប  
គុណ�ព J្អ�ក9សំ2ន់�ើ�រវិ�គទិន្នន័យ6�ភពទី២ =យ�រSន��លû��មិន@�ប់!�ន់ ស?�ប់t្វើសSJសន៍អ្នក 
ផ្តល់ ព័ត៌Sនគន្លឹះ។

អï�រo�លSន6��ជន៍ស?�ប់�រសិក�� Sនដូចតq។ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ 9 �គរយm� កុSរក្នុង¾�ុមpយុ 
o�លDម�រកំណត់ 9ផ្លូវ�រ`�aវចូលãៀន¥&ក់ បឋមសិក��/មធ�្យមសិក�� tៀប នឹងចំនួនកុSរo�លqចូលãៀន5�� 
បឋម សិក��/មធ�្យមសិក��។ អâ�បំ��ញ�រសិក�� åន់��ល 9 �គរយm�កុSរ ក្នុង¾�ុមpយុ<ក់ព័ន្ធ  o�ល ចូលãៀន 5 
¥&ក់  ចុងé�យm� �រអប់រំកs�ិតបឋមសិក��/មធ�្យមសិក��។ អâ�ទទួល¥&ំបõ្ករ 9 �គរយm�កុSរpយុពី ០ q ២៣!� 
o�ល�នទទួល �រ¤ក់¥&ំ បõ្ករ។ អâ��រø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត 9 �គរយm�³្ត�ីo�ល�្វ�ងរក _�É  ø�åំ 
សុខ�ពSDក្នុងអំឡុង��លSនK្ទ�Lះ។ �រស?�ល កូន5មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ 9 �គរយm� ³្ត�ីo�ល ស?�ល កូន 
5  មណ�លសុខ�ព �®រណៈ។



7ឯក�រពិ�ក����ខ ១០៥

៤ 
លទ្ធផល និង�រពិ\ក�L៖ �រអប់រំ 

៤.១  វិសម\ព��ឱ�ស

Barros et al. (2009) ��ក��ក¥ SនកD�បី o�លជះឥទ្ធិពល�ើវិសម�ព m�លទ្ធ�ព ទទួល�ន_�É 9ក់ �ក់  
¡¡៖ �រ6�ឹង§�ងរបស់បុគ្គល, វត្តSនm�_�É និង�លៈ7�សៈ ហួសពីសមត្ថ�ព@�ប់@�ងរបស់បុគ្គល។ DGង ៦ និង 
៧ បõóញពី អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ និង អâ�បំ��ញ�រសិក��åន់��ល គិតDមកs�ិត��ãៀន។ អត្ថន័យ m�  សSស®តុ 
នីមួយៗ និង រÿៀបបកE�យលទ្ធផល គួរ��ពន�្យល់ឲ�្យ�នច�/ស់។ ឱ�ស 9មធ�្យម តំlង ឲ�្យ អâ�លទ្ធ�ពក្នុង�រ 
ទទួល �ន_�Éអ្វីមួយ=យកុSរo�លSនសិទ្ធិ ôើយក្នុងករណីn�ះ សំ�ដល់ លទ្ធ�ព ទទួល �ន �រអប់រំកs�ិតបឋម 
និង មធ�្យមសិក��។ Éក៏9ស}្ញបõóញ ពី វត្តSនm�_�Éផងo�រ។ សន្ទស�្សន៍ D បõóញពី រÿៀប o�ល_�É¡¡ ̀ �aវ �ន 
ñ�ងò�ក  ក្នុងចំMម¾�ុម6�9ជន។ -��នបកE�យÉ¥9 ចំP�កm�ឱ�ស¡¡  o�ល ̀ �aវþ�ò�កពី អ្នកធូរ®រ q 
ឲ�្យ អ្នក¾� ¨ើម�្បី2ុំងឲ�្យSនសម�ព ក្នុង�រទទួល�នឱ�ស។ HOI ស±្ខ�ប បញ្ចូល សSស�គåំងពីរ2ង�ើ qក្នុង 
សន្ទស�្សន៍ រួម��មួយ។ តួ��ខ សន្ទស�្សន៍n�ះ pចប±្កើន�ន Dមរយៈ �រប±្កើន ចំនួន_�É ឬ�រ��លំអ�រþ�ò�ក  _�É 
q ដល់ 6�9ជន។

ក្នុងចំMមសូច¡ករ�រអប់រំ¡¡ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ5¥&ក់បឋមសិក�� ឬ លទ្ធ�ពទទួល�ន ឱ�សចូលãៀន 
9 មធ�្យម �ន�ើនដល់ ៨៥% 5%&ំ២០១១ tៀបនឹង ៨២% 5%&ំ២០០៧។ ក្នុង��ល9មួយA& សន្ទស�្សន៍ D ®gក់ ចុះ 
ពី ៧% មក ១% o�លបõóញពី�ព6�_ើរýើង ក្នុង�រñ�ងò�ក_�É =យAkន�រãីសwើង 9ពិ_�ស ចំLះ អï�រ  
លក្ខខណ� របស់បុគ្គល។ កំZើនលទ្ធ�ព9មធ�្យម និង�រñ�ងò�ក�ន់��6�_ើរýើង ¡ំឲ�្យ HOI ýើងខ្ពស់ ដល់ ៨៤%  
ក្នុង %&ំ២០១១ tៀបនឹង ៧៦% ក្នុង%&ំ២០០៧។ និ¡&�រ9រួម5¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ Sន លក្ខណៈ ³�¨ៀង 
A& ប៉ុ�្ត�  គួរ �ើកýើងពី�រស±្ក�តüើញខ្លះៗ។ ទី១ ឱ�ស9មធ�្យម5¥&ក់វិទ�1ល័យ $ក់ ��ើន �� Sនកs�ិត åប 9ង 
¥&ក់  អនុ វិទ�1ល័យ។ ចំណុច n�ះ pចមកពី _�ÉគឺSនតិច��ម្តង ឬ�រñ�ងò�ក_�ÉSនលក្ខណៈ6�មូល ផ្តុំ។ លទ្ធ�ព ចូល 
ãៀន  ¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ Sន9មធ�្យម ៣៥% និង ២១% ãៀងA& ក្នុងអំឡុង��លអ±្ក�ត។ ទី២ សន្ទស�្សន៍ D 
�ន �ើនýើង o�លបõóញ¥ pចSន�រãីសwើង ចំLះ ¾�ុម9ក់�ក់¡¡ 9ពិ_�ស¾�ុម¾�ី¾�។ សន្ទស�្សន៍ D ស?�ប់ 
�រអប់រំ¥&ក់វិទ�1ល័យ 5%&ំ ២០០៧ បõóញ¥ ៣១% m�ឱ�សo�លSន �̀aវ��ñ�ងò�កýើងវិញqឲ�្យអ្នក¾� ¨ើម�្បី 
2ុំង ឲ�្យSនឱ�ស_្មើA&។ ម�1៉ង7ៀត �រថយចុះm�លទ្ធ�ព និង កំZើន �ពខុសA& បl្ខលឲ�្យ HOI Sនកs�ិតåប។ 
សូច¡ករ �រអប់រំមួយ7ៀតគ ឺ អâ�បំ��ញ �រសិក�� åន់��ល។ អâ�បំ��ញ�រសិក��របស់កុSរ5¥&ក់ទី៦ Sន 
លក្ខណៈ 6�_ើរ 9ង =យSនតួ��ខបញ្ចប់�រសិក�� ៥៦% 5%&ំ២០១១។ សន្ទស�្សន៍ D ក ៏Sនកs�ិតåបo�រ`�ឹម 
១២% ក្នុង%&ំ ២០១១ ។ ប៉ុ�្ត� លទ្ធ�ព និង�រñ�ងò�កឱ�ស �ន*ទ9ប}óស?�ប់ ¥&ក់ ខ្ពស់9ង#ះ 9ពិ_�ស 
¥&ក់ ទី១២ o�លSនអâ�បំ��ញ�រសិក��`�ឹម�� ៣២% ប៉ុMNះ 5%&ំ២០១១ និងSនសន្ទស�្សន៍ D ដល់ ២០%។ ប}ó 
*ទ  មួយ7ៀតo�ល�នស±្ក�តüើញ គឺ ទំ¡ក់ទំនងរÉង វិសម�ពចំlយì�ើÚ�ស់ នឹង វិសម�ពឱ�ស។ ទំ¡ក់ 
ទំនង n�ះ   បõóញýើង Dមរយៈកs�ិតខ្ពស់m�សន្ទស�្សន៍ D ក្នុង�រអប់រំក្នុង%&ំ២០០៧ o�ល9%&ំSនកំZើន វិសម�ព ក្នុង 
ចំlយ  ì�ើÚ�ស់ (World Bank 2009a: ix)។

រូប�ព ២ និង ៣ បõóញពី HOI ស?�ប់ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ5¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ គិតDម¦�ត្ត ក្នុង 
%&ំ២០១១។ ស?�ប់¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ HOI 5Gជ®នីភ្នំ��ញ ¦�ត្តD��វ និង¦�ត្ត�ត់ដំបង Sនអâ��ើសពី កs�ិត 
មធ�្យម ¥&ក់ 9តិ ôើយ HOI 5ភ្នំ��ញ បõóញនូវ ឱ�ស_្មើ�ព9ង-�។ ¦�ត្តLធិ៍�ត់ និង_ៀមGប Sន HOI åប 
បំផុត ក្នុងចំMម¦�ត្ត ¡¡o�លSន លទ្ធផលស±្ក�ត@�ប់!�ន់ស?�ប់គណ¡ សន្ទស�្សន៍n�ះ។ គួរឲ�្យ��យlស់ o�ល 
¦�ត្ត 9��ើន មិន Sនចំនួនស±្ក�ត@�ប់!�ន់¨ើម�្បីគណ¡សន្ទស�្សន៍ HOI ពី;�ះតំបន់ åំង#ះpច¤ញ់ì�ៀប-�2ង 



8 សុ2ភិ�ល និង�រអប់រំ 56�7�សកម្ព9ុ៖ �លន��យ �	ប័ន និង�រអនុវត្ត

J្ន�ក សម�ព   m�ឱ�ស។ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ5កs�ិតវិទ�1ល័យ Sនលក្ខណៈ³�¨ៀងA& ôើយ5ភ្នំ��ញ Sនឱ�ស 
_្មើ�ព 9ង-�។

សន្ទស�្សន៍ D @�ប់@�ង�ើអï�រលក្ខខណ�បុគ្គល ក្នុង�រគណ¡ HOI ô�តុn�ះ �̀aវ��Sន Gយ�រណ៍9សំ2ន់ពី 
®តុ  ផ�្សំ u�្ស�ងៗm�លក្ខខណ�o�លរួមចំP�កបង្កនូវ �ពខុសA&ក្នុងលទ្ធ�ព ទទួល�នឱ�ស។ ចំណុចn�ះ ជួយឲ�្យ-� pច    
ប±្កើត  �ន  Dម �រ¤ំ�ច់នូវ កម្មវិធីSន�ល� 9ក់�ក់¡¡ ើ̈ម�្បី�ត់បន្ថយវិសម�ពJ្ន�ក លទ្ធ�ព n�ះ។ ¨ើម�្បី  
គណ¡ សន្ទស�្សន៍ D ¾�ុមE�វF�វ�នគណ¡រក អâ�លទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éអប់រំ និង/ឬ �រ បំ��ញ O�ច �ច់   
នូវ  _�Éខ្លះ (អï�រ_្មើ ១ ÿើសិនកុSរSនលទ្ធ�ពទទួល�ន_�É និង ០ ÿើ ផ្ទុយពី#ះ) =យì�ើ អï�រ លក្ខខណ� 
មួយ ចំនួន រួមSន៖ ��នឌ័ររបស់បុគ្គល, ��នឌ័រ ë�@� �រ, ក�្ល�ង�&ក់5 (ទី¾�ុង ឬជនបទ), pយុ និង កs�ិត អប់រំ 
របស់ ë�@� �រ, ទំហំ @� �រ និងចំlយì�ើÚ�សក់្នុងមួយ@� �រ។ ¾�ុមE�វF�វ�នì�ើÚ�ស់នូវ សមី�រ Logistic 
regression ។ ប¡Ïប់មក ពួក-��ន�៉ន់�kនពី �គរយm��ររួមចំP�ករបស់អï�រឯកGជ�្យ នីមួយៗ 5ក្នុង វិសម�ព 
9រួម m�ឱ�ស។ DGង ៨ បõóញនូវ លទ្ធផលm��រគណ¡។ ក�្ល�ង �&ក់5 ចំlយì�ើÚ�ស់ក្នុង មួយ @� �រ 
និង កs�ិតអប់រំរបស់ë�@� �រ, Sន9ប់ åក់ទង ��ើនដល់ 6�a�បី៊លី%� o�ល កុSរ�នqãៀន�� �ះ បី �រ 
រួមចំP�កm�អï�រនីមួយៗ É§�6� លqDម ��លû�� និងកs�ិតអប់រំក្តី។ តួh៉ង ស?�ប់�រអប់រំ¥&ក់អនុ វិទ�1ល័យ 
ក្នុង %&ំ២០១១ ក�្ល�ង�&ក់5 រួមចំP�ក ១៩,៥% ក្នុងវិសម�ពឱ�ស, ចំlយì�ើÚ�ស់ ក្នុងមួយ@� �រ រួម ចំP�ក 
៣១,៦% ôើយ កs�ិតអប់រំរបស់ë�@� �រ រួមចំP�ក ៣០,៣%។ ក្នុង%&ំដo�ល #ះ កD�åំងបី2ង�ើ ក៏Sនតù្ល�គួរ
កត់សំAល់2ងស្ថិតិo�រ ស?�ប់�រអប់រំ កs�ិតវិទ�1ល័យ ។ ទីក�្ល�ងកំZើតកុSរ រួមចំP�ក ៣៦,៩% ក្នុង វិសម�ព 
ឱ�ស។ កs�ិតអប់រំ របស់ ë�@� �រ $ក់សំ2ន់គួរសមo�រស?�ប់ លទ្ធ�ព�នចូលãៀន¥&ក់វិទ�1ល័យ របស់ កុSរ។ 
�រវិ�គលំអិតបõóញ¥ ��នឌ័ររបស់កុSរ មិន�នGGំង ដល់លទ្ធ�ពទទួល�ន�រអប់រំ7� ôើយn�ះ9 និ¡&�រ 
វិជ្ជSនមួយ។ ប ៉ុ�្ត��រសិក���នបõóញភស្តុDង¥  រÉងតំបន់¡¡ លទ្ធ�ពទទួល�ន�រអប់រំ§�6� លខុសA& �ន់�� 
2gំង 5��ល �រអប់រំSនកs�ិត�ន់�� ខ្ពស់ýើង។ លទ្ធផលសិក���ើកD�រួមចំP�កក្នុងអâ�បំ��ញ �រសិក��åន់��ល 
ក៏ Sន  លក្ខណៈ³�̈ ៀងA&n�ះo�រ (DGង ៩)។

�ររួមចំP�កm�អï�រលក្ខខណ�នីមួយៗ 5ក្នុងវិសម�ពរួមm�ឱ�ស §�6� លខុសៗA& qDម6�7�ស។ តួh៉ង 
5ឥណ�ូn�សុី ចំlយì�ើÚ�ស់ក្នុងមួយ@� �ររួមចំP�ក ៦៩,១% 5ក្នុងវិសម�ពm�ឱ�សចូលãៀនកs�ិត មធ�្យម 
សិក�� រីឯ កs�ិតអប់រំរបស់ë�@� �ររួមចំP�ក ១៧,២% ôើយ ក�្ល�ង�&ក់5រួមចំP�ក ១១,៦%។ 5 ហ្វីលីពីន 
ចំlយ  ì�ើÚ�ស់ក្នុង មួយ@� �ររួមចំP�ក ៩០,៧% o�លបõóញពី �ពខុសA&ធ្ងន់ធ្ងរm�លទ្ធ�ពចូលãៀន¥&ក់  មធ�្យម 
សិក�� =យ�រ�	ន�ព@� �រ។ 5បង់�g¨�ស ��នឌ័រ9កD�រួមចំP�កសំ2ន់បំផុត ទី២ (២០,៨%) qក្នុង 
វិសម�ព   m�ឱ�ស ប¡Ïប់ពីកD�ចំlយì�ើÚ�ស់ ក្នុងមួយ@� �រ (៧៦,៩%) (Son 2012: 10)។ Barros et al. (2009: 
87) ក៏�នបõóញពី�ររួមចំP�ក m� អï�រនីមួយៗ5ក្នុង វិសម�ព9រួម5Dម6�7�សក្នុងតំបន់pë�រិកàទីន និង 
តំបន់  �ã៉�អ៊ីប។ តួh៉ងពួក-��ន រកüើញ¥ កs�ិតអប់រំរបស់ឳពុកS�យ រួមចំP�ក ១១,៧% ក្នុងសន្ទស�្សន៍ D ស?�ប់ 
6�a�ប៊ីល%ី� m��របំ��ញ�រសិក��åន់��ល5¥&ក់ទី៦ រ ីឯ��នឌ័ររួមចំP�ក ៨,៧%។ បុ៉�្ត�56�7�ស Guatemala 
កs�ិត អប់រំរបស់ឳពុកS�យ រួមចំP�ក ២០,៦% ក្នុងវិសម�ព9រួម ôើយ��នឌ័ររួមចំP�ក ២,២%។ �ព ខុស A& J្ន�ក 
��នឌ័រ ក្នុង�របំ��ញ�រសិក��åន់��ល5 ¥&ក់ទី៦ Sនកs�ិតខ្ពស់5Dម6�7�សo�ល�ន សិក�� ôើយ 5 6�7�ស 
Nicaragua ÉរួមចំP�ក ១១,២%។

៤.២ ឧបសគ្គ៖ ត���វ�រ និង�រផ្គត់ផ្គង់]��អប់រំ

លទ្ធផល�ើកýើងក្នុងJ្ន�ក ៤.១ 2ង�ើ បõóញច�/ស់¥ រÑÒភិ�លpចពិ¤រlពី �រñ�ងò�ក ឱ�សýើងវិញ 
6�សិនÿើចង់ឲ�្យឱ�សSនE�ប់åំងàយÉ�នqដល់ 6�9ជន@�ប់រូប។ បុ៉�្ត�កម្មវិធីñ�ងò�កឱ�សýើងវិញ¡¡ 
សុទ្ធ ��  ចs�aងច?�ស់ និងស្មុគ�kញ ;�ះ`�aវថ្លឹងø្ល�ងរÉង6�សិទ្ធ�ព នឹងឥទ្ធិពលm��រñ�ងò�ក។ ជួន�ល �រÑក់ 
សំ<ធ  q�ើរÑÒភិ�លåំងអស់ Éមិនយុត្តិធម៌7� ពី;�ះលទ្ធផលåបpចមកពីកិច្ច6�ឹង§�ងរបស់ បុគ្គលÎÏល់ក្នុង�រ 
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¤ប់  យក ឱ�សo�លSន និងមិន��នមកពីវត្តSនm�_�Éýើយ។ ô�តុn�ះ �រ�្វ�ងយល់Dមñ�បវិទ�1�³្ត�ពី កSgំង 
l  មួយo�លបង្កនូវលទ្ធផល�នពិនិត�្យüើញមិន គួរឲ�្យ��ញចិត្តn�ះ Éសំ2ន់បំផុត ស?�ប់�រស��ចចិត្តJ្ន�ក�ល 
ន��យ។

៤.២.១ �្ន�កត���វ�រ

�ះបីSន_�Éអប់រំSនតù្ល�åបpចទទួលយក�នក្តី ក៏6�9ជន¾�ី¾� pចនឹងស��ចចិត្ត មិនì�ើ_�Éåំង#ះ 
ýើយ។ ធ¡AរពិភពSក (2009b) �នប}3ក់អះpងពីកD�¡¡ o�លបl្ខលឲ�្យ@� �រមិនវិនិ�គ ឬវិនិ�គåប 
q�ើ �រអប់រំ កូនៗ ក្នុង#ះSន កD �សំ2ន់ពីរ គឺ ព័ត៌Sនខុស (misinformation) និង ប}óë��ើយ-កូន5 (principal-
agent problems) ។

ព័ត៌Sនខុស សំ�ដល់�រយល់üើញ=យខុសឆ្គង¥ ផល �̀ឡប់�នពី�របញ្ជូនកូនqãៀន Éåប9ង Ú�ក់  
ចំណ6ល o�លកូនpចចូលរួមផ្តល់ឲ�្យ¾�ុម@� �រ។ តួ��ខåំងពីរn�ះពិ�ក tៀបA&lស់ ប៉ុ�្ត� ធ¡Aរ ពិភពSក 
(2009b) �ន_្នើនូវមt�1�យមួយ គឺì�ៀបtៀប�រយល់üើញរបស់ឳពុកS�យq�ើផល ̀ �ឡប់ ពី �រសិក�� និង 
Ú�ក់   ចំណ6ល គណ¡Dមសមី�របស់Sក Mincer =យì�ើទិន្នន័យអ±្ក�ត@� �រ។ J្អ�ក �ើ Ú�ក់ ចំណ6ល   �ន 
ពី   �រ  អប់រំ 9មធ�្យម �រសិក��9ក់�្ត�ង ពីមុនៗបõóញនូវ អâ�ហុចផល �̀ឡប់វិជ្ជSនm� �រសិក�� �នមួយ %&ំ ø�ម  
7ៀត។ តួh៉ង Ashenfelter and Krueger (1994) បõóញ¥ Ú�ក់កU�នឹង�ើនýើងពី ១២ q  ១៦% ÿើសិន បុគ្គល  
ចំlយ ��ល សិក��5��មួយ%&ំ ប�្ថ�ម7ៀត។ Lynch (1992) ប}3ក់អះpង¥ �របណ្ណុះបl្ខល@�ប់ 6�X�ទ  
��ងផ��រ� 3ប់នឹង កំZើនÚ�ក់កU�។ Lall (2008) �នt្វើ�រសិក��9ក់�្ត�ងមួយJ្អ�ក�ើទិន្នន័យ អ±្ក�ត _�ដ្ឋ កិច្ច    
សង្គម  កិច្ច កម្ពុ9 %&ំ២០០៧។ =យì�ើវិធី�³្ត� ordinary least square និង IV regressions ើ̈ម�្បី  @�ប់ @�ង  �ើ  អï�រ 
pយុ #ះ Aត់រកüើញ¥ ផល`�ឡប់សរុប�នពី�រអប់រំ Sនកs�ិត ៧% ស?�ប់បុរស និង ៦% ស?�ប់  ¡រី។ ផល 
`�ឡប់  Sន កs�ិត ខ្ពស់បំផុត5 តំបន់ទី¾�ុង (៨.០-៨,៦%) និងåបបំផុត5តំបន់ជនបទ (៣,៩-៥,៨%)។ ផល ̀ �ឡប់ 
�ើ �រõរ  ក្នុងវិស័យឯកជន ÉSនកs�ិតខ្ពស់9ងក្នុងវិស័យ�®រណៈ ស?�ប់åំងពីរX�ទ ប៉ុ�្ត�  គSgត   �ន ថយចុះ h៉ង 
��ើន។ ព័ត៌Sនn�ះសំ2ន់ôើយpចយកqì�ើក្នុងយុទ្ធ¡�របំផុស �រយល់ដឹង ើ̈ម�្បី Ú�ប់ ដល់SDបិDអំពីអត្ថ 
6��ជន៍  រយៈ��ល��ងm��របញ្ជូនកូន qãៀន5��។ �ះh៉ងn�ះក្តី -�5ខ្វះ �រសិក�� អំពី  �រយល់üើញ 
របស់   SDបិD�ើអâ�m�ផល ̀ �ឡប់ �នពី�រអប់រំ ôើយ�រសិក��n�ះក៏មិន@�បដណ្ណប់�ើ ចំណុច n�ះ o�រ។ ប ៉ុ�្ត� Sន  
សូច¡ករ  តំlង មួយចំនួន o�លយកមកì�ើ¨ើម�្បីបõóញពីទំ¡ក់ទំនងn�ះ�ន។ DGង ១៥ Sនចុះពី ô�តុ ផល ¡ំឲ�្យ 
កុSរ  @�ប់pយុចូលãៀន មិន�ន q��ãៀន។ ក្នុងអំឡុង��លអ±្ក�ត �រចូលរួមជួយ រកចំណ6លឲ �្យ@� �រ É9ប}ó 
សំ2ន់ មួយo�លGGំងដល់�រសិក��របស់កុSរ។ កs�ិតជីវ�ពខ�្សត់¦��យ  ក៏üើញSន �ើក ýើងo�រ។ ក្នុង �រ សិក��n�ះ 
ក៏គួរ  ប}3ក់ផងo�រពី ប}ó�ព`�ឹម`�aវm�ទិន្នន័យ។ តួ��ខ�៉ន់�kនu�្ស�ងៗ�នគណ¡ ��ញពី ទិន្នន័យ អ±្ក�ត ̀ �ង់ ចំណុច 
មួយ  m���លû�� (cross-sectional data)។  ô�តុn�ះ �រH�ើសãីសសំlក pចជះ ឥទ្ធិពល  q�ើ លទ្ធផល សិក��។

�រSន�ពខុសA&��ើនៗJ្ន�ក��នឌ័រ ក្នុង�រសិក��របស់កុSរ Éបõóញនូវប}óë��ើយ-កូន5 Lលគឺ 
�	ន �ព មួយo�លក្នុង#ះ SDបិDស��ចចិត្តt្វើវិនិ�គ �ើកូនមួយ¾�ុម និងមិន វិនិ�គ�ើកូនមួយ¾�ុម7ៀត។ 
សន្ទស�្សន៍ �ពខុសA& $ក់បõóញ¥ មិនSន�រãីសwើង J្ន�ក��នឌ័រធំដុំýើយក្នុងលទ្ធ�ព�នចូលãៀន¥&ក់មធ�្យម 
សិក��។ SDបិD9ទូq ចំlយ Ú�ក់_្មើA&q�ើកូន³�ី និងកូន6�ុស។ ម�1៉ង7ៀត ¾�សួងអប់រំក៏កំពុងព�1hម t្វើឲ�្យ 
�លន��យរបស់ខ្លួនSនតុល�្យ�ពល្អJ្ន�ក��នឌ័រ ôើយក្នុងករណីខ្លះ pចលំwៀងq ជួយ��ើន9ងដល់ �្ម�ង³�ី 
និង³្ត�ី 7ៀតផង។ តួh៉ង ក្នុង%&ំ២០១២-១៣ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ 5¥&ក់បឋមសិក��ស?�ប់�្ម�ង³�ីSន ៩៧,០% និង 
ស?�ប់�្ម�ង6�ុស Sន ៩៦,៩% (MoEYS 2013)។ លទ្ធផលសិក��n�ះ�ើងក៏Aំ��ដល់�រសន្និÑÒន o�ល¥ Sន �ព  
_្មើA& J្ន�ក��នឌ័រ 5ក្នុងអâ�ចូលãៀនសុទ្ធ និងអâ�បំ��ញ�រសិក�� åន់��ល ស?�ប់�្ម�ង6�ុស និង�្ម�ង³�ី ក្នុង�រ 
អប់រំ រយៈ��ល ១២%&ំ (DGង ១)។
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�រ�ត់បង់ឱ�ស និង�រចំlយ��ញពីçè៉ 9ប}óo�លGGំង @� �រ¾�ី¾� ក្នុង�រទុកឲ�្យ កូនបន្ត�រសិក�� 
ôើយ  បន្ទុក ចំlយåំងn�ះÉ�ើនýើងqDមកs�ិតសិក��7ៀតផង។ ប}ó6�ឈមមួយក្នុង�រស��ច�ន�រ អប់រំ 
¥&ក់បឋមសិក��9�កលគឺ �រយល់üើញ របស់កសិករ¥ ពួកAត់`�aវចំlយអស់��ើន�ើ�រសិក��របស់កូន ក្នុង 
រយៈ��ល ១០%&ំ ឬ�ើសពី#ះ (RGC 2011)។ DGង ៣ បõóញ តួ��ខមធ�្យម (mean) m�ចំlយពីçè៉ �ើ �រ 
ចូលãៀនរបស់កូនS&ក់ គិត9�គរយm�ë�ដ�1នចំlយì�ើÚ�ស់6�¤ំí្ង� (daily median consumption)។ �រស±្ក�ត 
üើញចំនួន តូច Sនលក្ខណៈ`�ឹម`�aវ។ ទី១ ចំlយរបស់@� �រ ក្នុង@�ប់¾�ុមបញ្ច�គ ចំlយì�ើÚ�ស់ និងកs�ិតអប់រំ 
�ន �ើនýើង5ក្នុងអំឡុង��ល ស±្ក�តពិនិត�្យ។ តួh៉ង ក្នុង%&ំ២០១១ ¾�ុម¾�ី¾�បំផុត ២០% �នចំlយ6�:�ល 
១០,៤% m�ë�ដ�1នចំlយ 6�¤ំí្ង� ស?�ប់�រសិក�� របស់កូន6�ុស និង ៨,៦% ស?�ប់�រសិក��របស់ កូន³�ី ឬ �ន 
�ើន ýើង ៨,៣ ឯកD�គរយ ស?�ប់កូន6�ុស និង ៦,៧ ឯកD�គរយ ស?�ប់កូន³�ី ÿើtៀបនឹងតួ��ខ%&ំ២០០៧។ 
ចំP�ក m�ចំlយក្នុង%&ំ២០១១ គឺ ៦,៤% (កូន6�ុស) និង ៧,៤% (កូន³�ី) 5កs�ិតបឋមសិក�� និង ២៦,៣% 
(កូន6�ុស) និង ២៥,២% (កូន³�ី) 5កs�ិតវិទ�1ល័យ។ កំZើន�រចំlយn�ះ 9ដំណឹងល្អផង និងp¾�ក់ផង។ 
ដំណឹងល្អ គឺ6�9ជន¾�ី¾�ក៏ឲ�្យតù្ល� និង��ញចិត្តt្វើវិនិ�គ�ើ�រសិក�� របស់កូនៗo�រ។ ដំណឹងp¾�ក់ គឺពួក-� 
pច ̀ �aវ t្វើ�រ=ះដូររÉង កs�ិតជីវ9តិ សម³�ប 9មួយនឹង �រអប់រំល្អ ស?�ប់កនូៗ។ លំ¡ំn�ះបõóញýើង�ន់�� 
ច�/ស់ 5��លបំñ�កចំlយ�ើ�រអប់រំ9ពីរ គឺJ្ន�កឯកជន និងរដ្ឋ (DGង ៤ និង ៥)។ ដូច�នរំពឹងទុក -�üើញ¥ 
@� �រច ំlយ�ើ �រអប់រំផ្តល់=យឯកជន អស់��ើន9ង �ើ�រអប់រំរបស់រដ្ឋ ពី;�ះកុSរកម្ពុ9Sនសិទ្ធិ ទទួល�ន 
�រអប់រំរយៈ��ល ១២%&ំ =យឥតគិតí្ល�។ ចំlយ�ើ�រអប់រំ ក៏ឆ្លុះប}>ំងពី ចំlយ=យ6��លo�ល@� �រ`�aវ 
G៉ប់ រងo�រ។ 5ក្នុងអំឡុង��លស±្ក�តពិនិត�្យ ក្នុង%&ំ២០១១ ចំlយ�ើ�រអប់រំរបស់ឯកជន �ន�ើនដល់ ៥៩,៤% 
ស?�ប់ ¾�ុម¾�ី¾�9ង-� ៤០%  រ ីឯក្នុង%&ំ២០០៧ Sន`�ឹម ៦,៣% ។ �រវិវត្តអវិជ្ជSនn�ះ pចមកពី9�រថយចុះ ទំនុក 
ចិត្ត  របស់¾�ុម@� �រ q�ើ�រអប់រំរបស់រដ្ឋ។

�រសិក��u�្ស�ង7ៀត ក៏រកüើញ�ពខុសA&2gំងក្នុងចំlយរបស់@� �រ q�ើ�រអប់រំគិតក្នុង កូនS&ក់o�ល q 
ãៀន និង�រចំlយÚ�ក់ពីçè៉ក្នុងកs�ិតខ្ពស់5កម្ពុ9។ ធ¡Aរ ពិភពSក (2009a: 61) រកüើញ¥ 5 %&ំ២០០៧ 
¾�ុម¾�ី¾�បំផុត ២០% �នចំlយ ក្នុងមួយ%&ំៗ ២២.៩៤៤ãៀល (៦ដុ�gរ) �ើ�រសិក��របស់កូនS&ក ់ 5¥&ក់ បឋម 
សិក��, ៦២.៨៣៦ãៀល (១៦ដុ�gរ) 5¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និង ៩២.២៣៨ãៀល (២៣ដុ�gរ) 5¥&ក់វិទ�1ល័យ។ 
អនុ�ត  រÉង¾�ុមមធ�្យម នឹង¾�ុម¾�ី¾� បំផុត២០% គឺ ១,៧ និង ១,៥ ôើយនិង ២,៥ ãៀងA&5¥&ក់បឋមសិក�� អនុ 
វិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ។ អនុ�តរÉង¾�ុមធូរ®រ បំផុត២០% នឹង ¾�ុម¾�ី¾�បំផុត២០% គឺ ១០ 5¥&ក់បឋមសិក��, ៦ 
5¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និង ៧ 5¥&ក់វិទ�1ល័យ។ ប៉ុ�្ត� តួ��ខ åំងn�ះ �នបំ�ំង�ពខុសA&Dម¾�ុមបញ្ច�គ  នូវ�រ 
ចំlយ �ើ�រអប់រំ5��ឯកជន នឹង5��រដ្ឋ។ រÑÒភិ�ល (RGC 2009: 58) ក៏�នទទួល�0ល់o�រពី តs�aវ�រ 
�ត់ បន្ថយបន្ទុកចំlយ=យÎÏល់ និង=យ6��ល �ើ�រì�ើÚ�ស់_�Éអប់រំ។

៤.២.២ �្ន�កផ្គត់ផ្គង់ 
ក. �លន��យ J�ន�រ និងរÿៀបÉរៈកំP�ទs�ង់

�លន��យ កម្មវិធី និងសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យអប់រំ SនãៀបGប់5ក្នុង  J�ន�រយុទ្ធ�³្ត� អភិវឌ�្ឍន៍9តិ 
(NSDP) %&ំ២០០៩-១៣ (RGC 2009), និង NSDP %&ំ២០១៤-១៨ (RGC ជិត��ញផ��យ)។ J�ន�រ�ើវិស័យអប់រំ 
5 ក្នុង NSDP %&ំ២០១៤-១៨ �នក�ងýើង =យJ្អ�ក�ើបទពិYធន៍ទទួល�នពីJ�ន�រពីមុន ôើយសំ� =ះ 
E�យ    ប}ó 6�ឈម  o�ល5_�សសល់ និងកំពុងផុសýើង åក់ទងនឹងសសរ@�ឹះåំងបីm� �លន��យ Lល គឺ 
(១) "�រ®¡ឲ �្យSនសមធម៌ក្នុងលទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éអប់រំ ស?�ប់ @�ប់A&", (២) "�រព[�ឹង គុណ�ព និង �ព  <ក់  
ព័ន្ធ    ល្អm� �រសិក��៖ កុSរ និងយុវជន @�ប់រូប  ̀ �aវSនបទពិYធន៍ សិក�� 6�កប=យគុណ�ព និង<ក់ព័ន្ធល្អ នឹង  តs�aវ 
�រ ¨ើម�្បីpច រួមចំP�ក6�កប=យ6�សិទ្ធ�ព 5ក្នុងកំZើន_�ដ្ឋកិច្ច9តិ" និង (៣) "�រ�ើកកម្ពស់ 6�សិទ្ធ �ព   m� 
�រ ដឹក¡ំ និង@�ប់@�ង បុគ្គលិកJ្ន�កអប់រំ៖ _�Éអប់រំ`�aវ�នផ្តល់ឲ�្យ6�កប =យ6�សិទ្ធ�ព និង�ពpច បត់ ñ�ន   qDម 
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�	ន�ព 9ក់�្ត�ង"។ ¨ើម�្បី ស��ច�ល�2ង�ើ MoEYS Sន J�ន�រយុទ្ធ�³្ត� អប់រំ និង �ល ន� �យ   Dម 
វិស័យ របស់ ខ្លួនÎÏល់ ôើយ�នកំណត់សូច¡ករស?�ប់ពិនិត�្យ DមÑន SនDំងពី  អâ��ើ�រ ចូលãៀន  និង បញ្ចប់ �រ 
សិក��  ¥&ក់អនុវិទ�1ល័យសរុប រហូតដល់ អâ�ចូលãៀនសរុប និង ចំនួន វិទ�1ល័យ។ MoEYS Sន �ល � ស��ចនូវ 
អâ�  ចុះ,kះ ចូលãៀន និងបញ្ចប់ �រសិក��សុទ្ធ ១០០% 5¥&ក់បឋមសិក��ស?�ប់åំង �្ម�ង6�ុស និង �្ម�ង³�ី ឲ�្យ �ន   
5   ̀ �ឹម%&ំ២០១៧។ �រស��ច�នតួ��ខខ្ពស់m� អâ�ចូលãៀនសរុប អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ និងអâ�បញ្ចប់ �រ សិក��  ¥&ក់ 
វិទ�1ល័យ 5� �9ប}ó6�ឈម។ ¾�សួងអប់រំ �នគន់គូរ¥ អâ�ចុះ,kះចូលãៀនសរុប5កs�ិត វិទ�1ល័យ នឹង �ើន 
ដល់ ៤៥,៣% 5%&ំ ២០១៧ ôើយចំនួនវិទ�1ល័យýើងដល់ ៦៦៨ tៀបនឹង ៤៣៣វិទ�1ល័យ 5 %&ំ ២០១៣។ J�ន�រ 
របស់  ¾�សួងក៏Sនបõóញពីបំណងប±្កើន��មធ�្យមសិក��ប�្ច�ក7�ស រហូតដល់ ៧�� o�លpច ទទួល សិស�្ស�ន 
៣០០០ ¡ក់ 5`�ឹម%&ំ២០១៧។

J�ន�រយុទ្ធ�³្ត�អប់រំ (MoEYS 2014b) �នសង្កត់ធ្ងន់¥ �រអប់រំកុSរDំងពីតូចៗ9កD� ចម�្បងមួយជួយជំរុញ
លទ្ធផលសិក��5កs�ិតខ្ពស់ៗ7ៀត។ J�ន�រn�ះ ក៏Sនប}3ក់ពី គំនិត ផ្តួច u្តើមu�្ស�ងៗ��ត�ើកុSរ5ក្នុងសហគមន៍
¤ញ់ì�ៀប-�ផងo�រ។ ពី%&ំ២០០៩ ដល់ ២០១១ Sន �រប±្កើតម%្ត�យ�្យសិក�� �ន ៤២៤¥&ក់ o�លទទួលកុSរpយុពី 
៣ q ៥%&ំ �ន ៧៤៦២¡ក់។ 5¾�ុងភ្នំ��ញ មជ�្ឈមណ�លបណ្ណុះបl្ខល@�aម%្ត�យ�្យសិក��មួយ �̀aវ�នក�ង ýើង 
(Hang 2014)។ NSDP %&ំ២០១៤-១៨ ក ៏Sនបំណងព[�ីក លទ្ធ�ពទទួល�ន�រ អប់រំ 5ផ្ទះ, 5ក្នុងសហគមន៍ និង5 
¥&ក់ ម%្ត�យ�្យ qដល់កុSរ h៉ងçចlស់ ៨០% ផងo�រ។

ប}ó2ងJ្ន�កផ្គត់ផ្គង់u�្ស�ង7ៀត រួមSន កង្វះ��ãៀននិងបន្ទប់ãៀន អវត្តSន��ើន របស់ @�a បð�ៀន =យ�រ 
ÿៀវត�្សរ៍ åប អនុ�តសិស�្ស-@�aកs�ិតខ្ពស់ និងកង្វះ �រ`� តពិនិត�្យ គុណ�ព។ DGង ១០ និង ១១ ផ្តល់ចំនួន��ãៀន 
¥&ក់ãៀន @�aបð�ៀន និងអនុ�តសិស�្ស-@�a 5%&ំសិក��២០០៩-១០ និង ២០១២-១៣។ 5ក្នុងអំឡុង��លអ±្ក�តពិនិត�្យ 
ចំនួន  ��ãៀន �ើនýើងដល់ ១១.៣៧០ ក្នុង%&ំ២០១២-១៣។ តំបន់ជនបទSន��ãៀន��ើន9ងតំបន់ទី¾�ុង 
(១០.០៣៧  ��ãៀន ក្នុង%&ំសិក��២០១២-១៣) ប ៉ុ�្ត�អâ�កំZើន��ãៀន5តំបន់ជនបទ Sន �̀ឹម ១២,០% 
tៀប នឹង ១៧,០% 5តំបន់ទី¾�ុង។ 5អំឡុង��លដo�ល ចំនួន��ម%្ត�យ�្យ �ើន ៤៨% o�លបõóញពី�រយកចិត្តទុក 
Ñក់ របស់ រÑÒភិ�ល�ើ �រអប់រំ កុSរតូចៗ ôើយចំនួន@�aបð�ៀន �ើន ៥,០% (១១,០% 5ទី¾�ុង និង ៤,០% 5 
ជនបទ)។ តួ��ខn�ះបõóញពី ប}ó6�ឈមក្នុង�របញ្ជូន@�aឲ�្យ�ន��ើនqតំបន់ជនបទ និង តំបន់ Ñច់³�hល =យ 
�រ ��ប}ó$និភ័យ និងú�ឿង�ើកទឹកចិត្តåប។ ចំនួន@�a³�ី �ើន ១៣,០% (១៤,០% 5ទី¾�ុង និង ១០,៥% 5 
ជនបទ)។ @�a³�ី5កs�ិតវិទ�1ល័យ រួមចំP�ក ៣,៥% m�ចំនួន@�aសរុប ឬ ២៧,៥% m�ចំនួន@�a5កs�ិតវិទ�1ល័យ 
ôើយ  អâ� កំZើន@�a³�ី 5កs�ិតវិទ�1ល័យ ®gក់ចុះ ៥,៦% គិត¤ប់ពី%&ំសិក�� ២០០៩-១០ ដល់ ២០១២-១៣ ។

អនុ�តសិស�្ស-@�a 5កs�ិតបឋមសិក��ស?�ប់%&ំ២០១២-១៣ Sន ៤៨,៥ o�លបõóញ ពី�រÎgស់ប្តូរតិចតួច 
ÿើtៀបនឹង%&ំសិក��២០០៩-១០។ អនុ�តn�ះSនកs�ិតខ្ពស់ ÿើtៀបនឹង 6�7�សu�្ស�ង7ៀត ដូច9 ចិន (១៨,២), àវ 
(២៧,២), និង ûៀតlម (១៩,៤) ក្នុង%&ំ២០១២ (World Bank 2012) ។ 5%&ំដo�ល#ះ អនុ�តåប ̀ �ឹម ២១,៦ 
ស?�ប់កs�ិត វិទ�1ល័យ Éឆ្លុះប}>ំងពីអâ�ចុះ,kះចូលãៀនåប 99ង កំZើន ចំនួន@�a។ 5ជនបទ @�a`�aវទទួល 
បន្ទុក �ើ សិស�្ស��ើន9ង ôើយ¥&ក់ãៀនSនសិស�្សអង្គុយãៀនច±្អៀតA& 9ង5ទី¾�ុង។

ខ. �រþ�ò�កថវិ�

5%&ំ២០១០ កម្ពុ9ចំlយអស់ ២,៦% m� ផសស និង ១៣,១% m�ចំlយរÑÒភិ�ល q�ើវិស័យអប់រំ គឺ 
5 åប9ង6�7�ស p�]នដ^�7ៀត ដូច95 ûៀតlមo�ល�ន ñ�ងò�កដល់ ៦,៣% m� ផសស និង ២០,៩% m� 
ចំlយ រÑÒភិ�ល។ ចំlយ�ើវិស័យអប់រំ 56�7�សàវ Sន6�$ក់6�:�លA&នឹងកម្ពុ9 គឺ ២,៨% m� ផសស 
និង ១៣,២% m�ចំlយរÑÒភិ�ល។ í�ចំlយ ៣,៨% m� ផសស និង ១៦,១% m�ចំlយ រÑÒភិ�ល �ើ វិស័យ 
អប់រំ ប៉ុ�្ត�5%&ំ២០១១ �នប±្កើនខ្ទង់ចំlយដល់ ៥,៨% និង ២៤,០%   (World Bank 2010, 2011)។ ÿើគិត 9 
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�គរយm�ចំlយរÑÒភិ�ល ចំlយ�ើវិស័យអប់រំ5កម្ពុ9 �ើន ១៤,០% ក្នុងមួយ%&ំ 5អំឡុង%&ំ ១៩៩៥-២០១២ 
(�រ  គណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើ ទិន្នន័យពី ADB 2013) o�លបõóញពីកំZើន �រយកចិត្តទុកÑក់របស់រÑÒភិ�ល។ 
6�X�ទ ធំបំផុតm�ចំlយរÑÒភិ�ល គឺ �រ<រ9តិ និង _�É�®រណៈទូq។ ពី%&ំ១៩៩៥ ដល់ ២០១២ ចំlយ�ើ 
_�É�®រណៈទូq SនចំP�ក9មធ�្យម ២០,០% និង�ើនýើង ២០,០% ãៀងGល់%&ំ។ ចំlយ�ើ�រ�រ<រ9តិ 
Sន អâ�កំZើន9មធ�្យម ៦,០% និងSន ចំP�ក ៣២,៦% ក្នុងចំlយរÑÒភ�ិលសរុប។ ដូ�្ន�ះ រÑÒភិ�លគួរ គិតគូរ 
þ�ò�កថវិ� ýើងវិញ =យដកយកខ្លះពីវិស័យåំងn�ះ ស?�ប់ផ្តល់qឲ�្យវិស័យអប់រំ។

កម្ពុ9 $ក់��ត��ើន9ង q�ើ�រអប់រំកs�ិតបឋមសិក��។ 5%&ំ២០១០ �រអប់រំ កs�ិត បឋមសិក�� Sន 
ចំP�ក ៤១,៨% m�ចំlយ�ើវិស័យអប់រំសរុប រីឯកs�ិត មធ�្យមសិក�� SនចំP�ក ១៧,៦% និងឧត្តមសិក�� Sន 
១៤,៥%។ �រþ�ò�កចំlយñ�បn�ះសំ� ប±្កើន��្បឿននqស��ច�ន�រអប់រំរយៈ��ល ៩%&ំ 9�កល។ 
�ះ  h៉ងn�ះក្តី ចំlយគិត�ើសិស�្ស¥&ក់បឋមសិក��S&ក់ 5Sនកs�ិតåប �̀ឹម ៦% q ៧% m� ផសស គិតក្នុង 
មនុស�្ស  S&ក់ ក្នុង%&ំ២០១០ (Lall 2008: 1; World Bank 2010)។ ទិន្នន័យថ្មីៗស្តីពី ចំlយគិត�ើសិស�្ស¥&ក់មធ�្យមសិក��
S&ក់ មិនpចរក�ន7� ប៉ុ�្ត� World Bank (2001) �ន�៉ន់�kន¥ ចំlយរបស់កម្ពុ9�ើសិស�្ស¥&ក់មធ�្យម សិក��S&ក់ 
គឺ ៦,១% m� ផសស គិតក្នុងមនុស�្សS&ក់ o�ល6�$ក់6�:�ល A&នឹងចំlយស?�ប់សិស�្សបឋមសិក��o�រ។

រូប�ព ៤ បõóញពីហិរញ្ញប�្បåន9ក់�្ត�ង និងDម�រ�៉ន់�kន o�ល �̀aវþ�ò�ក ដល់ វិស័យ និង¾�សួង H�ើសãីស 
¡¡ 5ក្នងុJ�ន�រ�ើកមនុ នងិក្នងុJ�ន�រ%& ំ២០១៤-២០១៨។ របូ�ពn�ះបõóញ¥ ចំP�កថវ�ិ��ើន9ងមនុ`�aវ�ន 
þ�ò�កq ឲ�្យJ្ន�ករដ្ឋ�លសង្គម (រួមSន J្ន�កព័ត៌Sន សុខ�ព�®រណៈ អប់រំ វប�្បធម៌ បរិ�	ន កិច្ច�រសង្គម 
�ស¡ និងកិច្ច�រ¡រី) o�លSន9មធ�្យម ៤០,៦% m�ចំlយរÑÒភិ�ល សរុប6�¤ំ%&ំ ôើយចំlយ�ើ _�É 
រដ្ឋ�ល ទូq5រក��ដo�ល។ Sនស}្ញបõóញ ពី�រÿ្ត�9`ចិត្ត�ត់បន្ថយ9បZ្ណើរៗនូវ ចំlយ�ើJ្ន�ក�រ<រ និង   
សន្តិសុខ9តិ ឲ�្យ5`�ឹម ១៩,១% m�ថវិ�សរុប5%&ំ២០១៨។ កន្លងមកចំP�កថវិ�þ�ò�កqឲ�្យ MoEYS �ន �ើន 
ýើង 9បZ្ណើរៗ ដល់ ១៩,៦%។ �ះh៉ងn�ះក្តី ចំlយ�ើវិស័យ អប់រំ នឹងSនចំP�ក �̀ឹម ៣,០% m� ផសស ក្នុង 
%&ំ២០១៨ (MoEYS 2014b: 51)។ �រþ�ò�កថវិ�n�ះ 9ស}្ញល្អមួយបõóញពី �រÿ្ត�9`ចិត្តខ្ពស់ýើងក្នុង�របa្វ�រ  
ចំlយ ពី2ងកSgំង6�Ñប់pវុធ qឲ�្យកម្មវិធីនិងសកម្ម�ព 2ងJ្ន�កសង្គម។ ប៉ុ�្ត�រÑÒភិ�ល ក៏`�aវ®¡o�រ¥ មូលនិធិ 
þ�ò�ក  5ក្នុងថវិ�n�ះ É�gយ9 �រÿើកផ្តល់មូលនិធិ9ក់�្ត�ង។

គ. �រu្ទ�រÚ�ក់Sនលក្ខខណ�

អន្តGគមន៍របស់��ãៀន @� �រ និងបុគ្គល �នអនុវត្តýើង ើ̈ម�្បីប±្កើន �រចុះ,kះ ចូលãៀន និងវត្តSនសិស�្ស 
រួមSន៖ យុទ្ធ¡�រផ្តល់¥&ំទSgក់´�aនដល់កុSរកំពុងសិក��, �រ�ងសង់��, �រប±្កើនចំនួន@�a, យុទ្ធ¡�រផ្តល់ប័ណ្ណ 
តំlង �ច់Ú�ក់ ស?�ប់ �រសិក��Dម��ឯកជន, �រផ្តល់p$រ5�� _ៀវc សSJរៈសិក�� កង់ជិះ ឯក 
សl ្ឋន សិស�្ស និង�រu្ទ�រÚ�ក់Sនលក្ខខណ�។

កម្មវិធីu្ទ�រÚ�ក់Sនលក្ខខណ� (CCT) o�លកំណត់ឲ�្យ@� �រ`�aវទុកកូនក្នុងpយុសិក�� ឲ�្យ5ãៀន ឬ ̀ �aវq 
មណ�ល សុខ�ព ̈ ើម�្បី`� តពិនិត�្យសុខ�ព97ៀងåត់#ះ Sន�ល�ប±្កើន�រ ì�ើÚ�ស់ _�ÉមូលÑÒន ដូច9 _�É 
អប់រំ _�Éសុខ�ព និង¨ើម�្បី =ះE�យប}óកង្វះចំlយì�ើÚ�ស់ ក្នុងរយៈ��លខ្លី។ 6�7�ស®gប់អនុវត្តកម្មវិធីn�ះ �ន 
�គជ័យ រួមSន ì�សុីល, មិុចសុិចកូ, កូឡុំប៊ី, w��eដ័រ, ហុងឌូG៉ស់ និង នី�G៉$0។ Ú�ក់u្ទ�រឲ�្យ@� �រSន¤ប់Dំង 
ពី ៣០% m�ចំlយì�ើÚ�ស់ របស់@� �រ56�7�សនី$្កG៉ហ្គ័រ, ២០% 56�7�សមិុចសិុចកូ រហូតដល់ ២-៣% 5 
កម្ពុ9 (World Bank 2009b: 3)។ កម្មវិធីn�ះDមធម្មD��ត�ើជន¾�ី¾�o�ល-�កំណត់ýើង Dម  �រ t្វើ  %�ស្ត  �ើ 
មt�1�យ ស?�ប់ជំនួសu�្ស�ងៗ (proxy means tests) 9ពិ_�ស លក្ខណៈ@� �រ និង ទីDំង ភូមិ�³្ត�។ កម្មវិធី 
CCT សំ�ប±្កើនលទ្ធផលក្នុងរយៈ��លខ្លី និង��ង របស់ អ្នកទទួលផល។ លទ្ធផលក្នុងរយៈ��លខ្លី Sន9 សំ2ន់ កំZើន 
�រ ì�ើÚ�ស់_�Éអប់រំ និង_�Éសុខ�ព និង�រ�ត់បន្ថយ�ព¾�ី¾�2ង�រចំlយ¡��លបច្ចុប�្បន្ន។ លទ្ធផល  ក្នុង 
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រយៈ ��ល ��ង Sនដូច9 �រថយចុះនូវពលកម្មកុSរ, កំZើន�រõរ និងÚ�ក់កU�, និងកំZើន មូលធន មនុស�្ស។ �រ 
សិក��   9ក់�្ត�ង�គ��ើន (សូមëើលក្នុង World Bank 2009b ស?�ប់�របូកសរុប�ន់��សព្វ@�ប់ �ើ �រ សិក�� ពី 
មុនៗ និងឯក�រ�ើកម្មវិធី CCTs 5ក្នុង6�7�សu�្ស�ងៗ) ស្តីពី ឥទ្ធិពលm�កម្មវិធី CCTs បõóញ¥ កម្មវិធី åំងn�ះ �ន 
ស��ច   Dម�ល�របស់ខ្លួន និង�ន�ត់បន្ថយ�ព¾�ី¾�J្ន�ក ចំlយì�ើÚ�សរ់បស់អ្នកទទួលផលពី កម្មវិធី 7ៀត ផង។ 
Ravallion and Wodon (2000) រកüើញ¥ កម្មវិធីផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន ដល់�រចុះ,kះចូលãៀន �នប±្កើន ចំនួន សិស�្ស ចូល 
ãៀន និង�ត់បន្ថយ ពលកម្មកុSរ។

កម្មវិធី³�¨ៀងA&n�ះក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុ2ភិ�ល ក៏Sនអនុវត្ត5កម្ពុ9o�រ �ះបីមិន�ន@�ប់ Dម លក្ខណៈ  
åំងអស់  m�កម្មវិធី CCTs  ក្តី។ កម្មវិធីåំង#ះ Sនដូច9 �រផ្តល់p$រ��ល �́ឹក 5��, និង�រផ្តល់ ឯក សl្ឋន 
សិស�្ស កង់ជិះ និងសSJរៈសិក��។ គំនិតផ្តួចu្តើមមួយ7ៀត គឺ កម្មវិធីp$រូបករណ៍ 5ក្នុងគf�ង����ង់ វិស័យ  អប់រំ 5 
កម្ពុ9 o�លផ្តល់9p$រូបករណ៍ដល់ សិស�្ស¾�ី¾� ¨ើម�្បីជួយពួក-�ឲ�្យបន្ត សិក��¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ។ ឧåហរណ៍ 9ក់  
�្ត�ង   មួយ គឺp$រូបករណ៍ពីមូលនិធិជបុ៉ន ស?�ប់�ត់បន្ថយ�ព¾�ី¾� =យSន�រAំ��ពី ធ¡Aរ អភិវឌ�្ឍន៍  pសុី និង 
អង្គ�រ UNICEF ។ p$រូបករណ៍o�លផ្តល់ឲ�្យSនតù្ល� ៦០ដុ�gរ ស?�ប់សិស�្ស Sន$និភ័យ)ះបង់�រ សិក��  ក្នុង 
កs�ិត  åប  បំផុត 5Dម��ធំៗ និង ៤៥ដុ�gរ ស?�ប់ សិស�្សSន$និភ័យ)ះបង់�រសិក��ក្នុង កs�ិត åប  ប¡Ïប់ 
(Filmer & Schady 2009: 7)។ =យì�ើទិន្នន័យJ្ន�ករដ្ឋ�ល និងអ±្ក�ត�ើសិស�្សH �ើសãីសមួយចំនួន o�ល �នទទួល 
និង   មិន�ន ទទួលp$រូបករណ៍#ះ Filmer and Schady (2009) �នរកüើញនូវកំZើន ២៥ ឯកD �គរយ m� 
�រ ចុះ,kះចូលãៀននិងវត្តSនក្នុងចំMមសិស�្ស o�លទទួល�ន អត្ថ6��ជន៍ពីកម្មវិធី។ បុ៉�្ត� អ្នក និពន្ធ åំងពីរ មិន 
Sន ភស្តុDងប}3ក់¥ កម្មវិធីp$រូបករណ៍n�ះ �នប±្កើនសមត្ថ�ពរបស់ សិស�្សអ្នកទទួលផល 5ក្នុង �រt្វើ %�ស្ត 
គណិតវិទ�1 និងÉក�្យស័ព្ទýើយ។ �រសិក��ក៏មិន�ន រក üើញ¥ កម្មវិធីn�ះSនឥទ្ធិពល 9ដំុកំភួនអ្វីJ្ន�កស្ថិតិ q �ើ 
លទ្ធផល u�្ស�ង 7ៀត ដូច9 ចំZ�ះដឹង ពីរÿៀបរបប J្ន�កសុ2ភិ�ល, �ររំពឹងទុកqí្ង�អ¡គត និងសុខ�ពផ្លូវចិត្ត របស់ 
�្ម�ង ជំទង់#ះ7�។ អ្នកនិពន្ធក ៏�នÑស់�kរតីពីលទ្ធ�ពSនលំwៀងក្នុង�រH�ើសãីស សំlក ផងo�រ។ �រសិក�� u�្ស�ង 
7ៀត  មិន �ន រកüើញ¥ កម្មវិធីåំងn�ះSនផលប៉ះ<ល់គួរកត់ សំAល់អ្វីq�ើ �ព¾�ី¾�J្ន�ក ចំlយ ì�ើÚ�ស់របស់ 
@� �រ �នទទួលផល#ះ7� (World Bank 2009b)។ លទ្ធផលn�ះAkនអ្វី ច�្ល�ក7� ;�ះ�រ�ត់បន្ថយ�ព¾�ី¾� មិន 
��ន 9�ល�ពីដបំូង m�អន្តGគមន៍ýើយ ôើយមូលនិធិ ផ្តល់ឲ�្យក៏Sនចំនួនតិចo�រ។

បទពិYធន៍5កម្ពុ9 និងបl្ខ6�7�សo�លអនុវត្ត CCTs �នប±្កើតសុទិដ្ឋិនិយមអំពី �រអនុវត្ត កម្មវិធីu�្ស�ងៗ ̈ ើម�្បី 
ប±្កើន�រì�ើÚ�ស់_�ÉមូលÑÒន និង=ះE�យវិសម�ព�នខ្លះ Dម�រþ� ò�កធន®នýើងវិញ។ រÑÒភិ�លកម្ពុ9 
គួរគិតគូរព[�ីក កម្មវិធី o�លSនE�ប់ ឬo�លនឹង �̀aវអនុវត្ត ;�ះÉSនo�ន@�បដណ្ណប់តូច។ អ្នកប±្កើតកម្មវិធី CCTs 
គួរ គិតគូរ ពី �រu្ទ�រÚ�ក់Sនលក្ខខណ� មិន`�ឹម��  �ើ�រì�ើÚ�ស់_�Éប៉ុMNះ7� ប៉ុ�្ត�ø�មåំង�ើសូច¡ករ ដូច9 
លទ្ធផល  ល្អ 5��ãៀន 9¨ើមផង។

ឃ. គុណ�ពm��រផ្តល់_�É

6�7�សកម្ពុ9 មិន`�ឹម��Sន អâ�សិស�្ស)ះបង់�រសិក��កs�ិតខ្ពស់ និង អâ�បញ្ចប់�រសិក��កs�ិត åប ស?�ប់ 
មធ�្យម សិក�� ប៉ុMNះ7� ប៉ុ�្ត�ø�មåំងSនប}óកង្វះគុណ�ព ក្នុងចំMម សិស�្ស បញ្ចប់ �រសិក��កs�ិតមធ�្យមសិក��ø�ម 
7ៀត ផង។ World Bank (2010) _្នើឲ�្យSនកិច្ច6�ឹង§�ង9ប¡Ïន់ ��លំអគុណ�ព�រអប់រំ ¨ើម�្បីh�ៀមãៀបចំ6�9ជន 
ជំ¡ន់  é�យ ស?�ប់ទីផ��រពលកម្ម។ គុណ�ព m��រអប់រំទូq ក៏§�6� លខុសA&qDមតំបន់o�រ SនDំងពី  ¦�ត្ត 
រតនគិរី   o�ល Sន លទ្ធផល  åបបំផុត រហូតដល់Gជ®នីភ្នំ��ញ o�លSនលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត (UNDP 2011)។ Wan and 
Francisco (2009) ��ក��ក¥ កង្វះ_�Éអប់រំÉGGំងដល់លទ្ធ�ពទទួល�ន _�Én�ះ �ះបី9 @� �រSនលទ្ធ�ព 
បង់ í្ល� _�Éក៏=យ។
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កង្វះគុណ�ពក្នុង�រអប់រំទូq និង5ឧត្តមសិក�� Ét្វើឲ�្យចុះថយគុណ�ពសិស�្ស បញ្ចប់�រសិក�� និង ទំនុក  ចិត្ត  
�ើ  វិស័យអប់រំ�®រណៈ។ �រចំlយÚ�ក់ពីçè៉ ខ្លួនឯង ស?�ប់�រអប់រំរបស់ វិស័យ ឯកជន �ន�ើន ýើង  ¤ប់  ពី 
%&ំ២០០៧ ដល់ ២០១១ ស?�ប់@�ប់¾�ុមបញ្ច�គចំlយ ì�ើÚ�ស់ (DGង ៥)។ និ¡&�រn�ះ បõóញនូវចំណុចពីរh៉ង។ 
ទី១ ÉបõóញពីកំZើន�រយកចិត្ត ទុកÑក់របស់ឪពុកS�យ�ើ �រសិក�� របស់ កូនៗ  Dមរយៈ�រប±្កើនវិនិ�គក្នុងJ្ន�ក 
អប់រំ។ ទី២ កំZើនចំlយ �ើ�រអប់រំរបស់វិស័យឯកជន  pចÑក់បន្ទុកធ្ងន់9ងមុនq�ើ@� �រ 9ពិ_�ស ស?�ប់ 
¾�ុម បញ្ច�គ¾�ី¾�9ង-� ៤០% =យ�រពួក-�Sន�	ន�ពh៉ប់យុឺនE�ប់qôើយ។

៤.២.៣ តួ!ទីរបស់��គូអភិវឌ�្ឍន៍

Í�គូអភិវឌ�្ឍន៍¨ើរតួ¡ទីដ ៏សំ2ន់2ងJ្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និងប�្ច�ក7�ស ក្នុង�រ�ើកកម្ពស់ និង��លំអ វិស័យអប់រំ5 
កម្ពុ9។ ធន®នមនុស�្សនិងហិរញ្ញវត្ថុSនកs�ិត o�លរÑÒភិ�ល�នþ�ò�កឲ�្យ#ះ Sនជំនួយ����ង់មកជួយបំ��ញ 
ប�្ថ�ម។ ពី%&ំ២០០១ ដល់ ២០១៣ �រÿើកផ្តល់ជំនួយ����ង់ សរុប Sនដល់ ១,២<ន់�នដុ�gរ ឬ9មធ�្យម ៩៤,៧ �ន 
ដុ�gរ/%&ំ។ ប ៉ុ�្ត�អâ�កំZើនm� ជំនួយ����ង់ Éýើងចុះ92gំង (រូប�ព ៦)។ អង្គ�រអភិវឌ�្ឍន៍7្វ��គី និង ពហុ�គី o�ល 
ផ្តល់  មូលនិធិ ដល់គf�ង åក់ទងនឹង វិស័យអប់រំ រួមSន សហ�ពអឺរ៉ុប, សហរដ្ឋpë�រិក Dមរយៈ USAID, 6�7�ស �Gំង, 
6�7�ស កូã៉�2ងត�្បូង, 6�7�ស ស៊ុយk�ត, អង្គ�រ UNICEF, អង្គ�រ UNESCO, ធ¡AរពិភពSក, ធ¡Aរអភិវឌ�្ឍន៍ pសុី 
និង អង្គ�រ JICA ។

9ក់�្ត�ង អង្គ�រ UNICEF ��ត�ើ�រអប់រំ¥&ក់ម%្ត �យ�្យ និង¥&ក់មូលÑÒន =យសំ�ប±្កើន o�ន@�បដណ្ណប់ និង 
ចីរ�ព m��រអប់រំកុSរ ពិ_�ស�រអប់រំកុSរDំងតូចៗ។ UNICEF ក៏ជួយ រÑÒភិ�លផងo�រ ក្នុង�រ�ើកកម្ពស់ សមត្ថ�ព 
�	ប័ន¥&ក់9តិ និង¥&ក់មូលÑÒន ¨ើម�្បី@�ប់@�ង �រអនុវត្ត J�ន�រយុទ្ធ�³្ត�វិស័យអប់រំ។ Í�គូអភិវឌ�្ឍន៍ដ^�7ៀត Sន 
ជួយ  5កs�ិតu�្ស�ងៗm� វិស័យ អប់រំ 9ពិ_�ស �រអប់រំកs�ិតឧត្តមសិក�� និង�រអប់រំបណ្ណុះបl្ខលប�្ច�ក7�ស និង 
វិ93ជីវៈ។

¾�ុម�រõរវិស័យអប់រំ o�លដឹក¡ំ=យអង្គ�រ UNESCO �នជួយសs�បសs� ល Í�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ¡¡  o�លSន 
កម្មវិធី t្វើអន្តGគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ។ ទំនួលខុស`�aវរបស់¾�ុមn�ះ Sន9pទិ៍៖ (១)  ò�ករំm�ក ព័ត៌Sនåក់ទងនឹង�រអប់រំ, 
(២) ãៀបចំកិច្ចពិ�ក��J្ន�ក�លន��យ រÉងÍ�គូអភិវឌ�្ឍន៍ និងS>ស់ជំនួយ, (៣) ប±្កើតកម្មវិធីរួមA&¨ើម�្បីeៀសÉ
ង កម្មវិធី`� ត9ន់A&, (៤) ផ្តល់ជំនួយ����ង់ J្ន�កប�្ច�ក7�សដល់ MoEYS ក្នុង�រអនុវត្តJ�ន�រយុទ្ធ�³្ត� និងJ�ន�រ 
6�តិបត្តិ�រ6�¤ំ%&ំ, (៥) ãៀបចំវគ្គក�ងសមត្ថ�ព និងសs�បសs� ល ́ �ឹត្តិ�រណ៍សំ2ន់ៗស្តីពី�រអប់រំ និង (៦) ដឹក¡ំ 
�រពិ�ក��ពី�រអប់រំស?�ប់@�ប់A&, �របណ្ណុះបl្ខល@�aបð�ៀន, និង �រអប់រំG�6�ព័ន្ធ។ ¾�ុម�រõរn�ះpច9û�ទិ� 
ល្អ មួយ ស?�ប់ពួកÍ�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ¨ើម�្បីផ្តល់ជំនួយឲ �្យ�នចុះសs�ុងA&ល្អ Sន6�សិទ្ធ�ព និងeៀសÉង�រអនុវត្តកម្មវិធី 
`� ត9ន់A&។

៤.២.៤. '(ប័ន!!៖ អភិ�លកិច្ច និង�រស��បស��cល

រូប�ព ៧ បõóញពី�¡នុ¾�មm�រដ្ឋ�ល និង�រ@�ប់@�ងវិស័យអប់រំ9ទូq o�លSនបួន កs�ិត គឺ៖ កs�ិត 
9តិ, កs�ិត¦�ត្ត/¾�ុង, កs�ិត³�ុក និង កs�ិត��ãៀន។ ¾�សួងអប់រំ យុវជន និងកីà ទទួល ខុស ̀ �aវ ãៀប ចំ ក�ង 
�លន��យ និងយុទ្ធ�³្ត�, ផ្តល់ �រP�¡ំ, `� តពិនិត�្យ�ើ J�ន�រថវិ� ¡¡ និង®¡ គុណ�ព �រ  អប់រំ។1 
មI្ត�ី ¥&ក់¦�ត្ត ឬ¾�ុង t្វើ�រដឹក¡ំ និង@�ប់@�ង Dមរយៈមន្ទីរអប់រំ¦�ត្ត។ �រិhល័យអប់រំ³�ុក t្វើ �រ  ជិត  ស្និទ្ធ  9មួយ 
��ãៀន ¡¡ ¨ើម�្បី®¡ ឲ�្យSន�រអនុវត្ត6�កប=យ គុណ�ពនូវ �លន��យ និង�រ P�¡ំ  ពី  ¥&ក់ 9តិ។ 

1 សូមពិនិត�្យអនុ¾�ឹត�្យ��ខ ៨៤ ស្តីពី "�រãៀបចំ និង6�´�ឹត្តqm�¾�សួងអប់រំ យុវជន និងកីà" ស?�ប់ �រពណ៌¡លំអិតពីមុខõរ 
និង ទំនួលខុស`�aវរបស់ MoEYS និង¡យកÑÒនu�្ស�ងៗរបស់¾�សួង។ 
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�រិhល័យ ³�ុកក៏អនុវត្តផងo�រនូវអធិ�រកិច្ចDម��97ៀងåត់ Dមរយៈ¾�ុម �̀ តពិនិត�្យ និង បណ្ណុះ  បl្ខល 
³�ុក។ មុខõរចម�្បងមួយរបស់�� គឺãៀបចំ J�ន�រថវិ�6�¤ំ%&ំមួយ (J�ន�រអភិវឌ�្ឍន៍��) o�ល Ñក់ ជូន q 
�រិhល័យ¥&ក់ ³�ុក និងមន្ទីរ¥&ក់¦�ត្ត`� តពិនិត�្យ មុននឹងបញ្ជូនq MoEYS ¨ើម�្បីសុំ�រយល់´�ម។ សហគមន៍ មូលÑÒន 
ក៏ ̈ ើរ តួ¡ទីសំ2ន់o�រក្នុង ប}óអប់រំ។ J�ន�រយុទ្ធ�³្ត�វិស័យអប់រំ%&ំ ២០០៩-២០១៣ និង ២០១៤-២០១៨ (MoEYS 
2010, 2014b) �នសង្កត់ធ្ងន់�ើ�រចូលរួមរបស់ តួអង្គ5មូលÑÒន 9ពិ_�ស¾�ុម6�ឹក��ឃុំ SDបិD និង¤ស់ទុំ ក្នុង�រ 
t្វើ  J�ន�រ និងអនុវត្តសកម្ម�ព¡¡។

សSជកិគណៈកម្ម�រ� ���ង�់�ãៀនក្នងុមលូÑÒន 9បគុ្គលo�ល6�9ជនទកុចិត្ត និង�រព Gបp់ន ôើយ  H�ើស 
Dំង  ýើង=យ6�®នភូមិ និង/ឬ ë�ឃុំ =យSន �រយល់³�បពីសំlក់ ¡យក�� និង�រយល់´�មពី�រិhលយ័ 
អប់រំ ³�ុក (World Bank & Asian Foundation 2013: 48)។ Dំងពី%&ំ២០១២ មក ¾�សួងអប់រំ�ន��ញ_�ចក្តីP�¡ំ
ស្តីពី សSជិក តួ¡ទី និង ទំនួលខុស`�aវរបស់គណៈកម្ម�រ����ង់��បឋមសិក�� និង មធ�្យមសិក��។

គណៈកម្ម�រ����ង់��បឋមសិក�� �̀aវតំlងឲ�្យសហគមន៍ ក្នុង�រចូលរួម �រកំណត់ និង (ក្នុង កs�ិត 
l មួយ) �រអនុវត្តនូវ សកម្ម�ព¡¡DមJ�ន�រ។ �រប±្កើត និង6�´�ឹត្តqm� គណៈកម្ម�រn�ះ Sនò�ង 5ក្នុង 
�ល�រណ ៍ P�¡�ំ�ខ ៣០ របស់ MoEYS ��ញផ��យក្នុង %&ំ២០១២។ គណៈកម្ម�រn�ះSនសSជិកពី ៦ q ១២ 
¡ក់ J្អ�កDមទំហំ ��ãៀន។ មុខតំP�ង¡¡ រួមSន 6�®នកិត្តិយស, ទី6�ឹក��, 6�®ន, អនុ6�®ន, និងសSជិក។ 
6�®ន កិត្តិយស pចH�ើសã ីស��ញពីp9`ធរមូលÑÒន (6�®ន ឬសSជិក¾�ុម6�ឹក��ឃុំ/សõ្កត់, 6�®ន សង�្ឃ ឬ S>ស់ 
ជំនួយឯកជន)។ ទី6�ឹក�� pច9  ¡យក��, មI្ត�ីJ្ន�កអប់រំo�ល�ន ចូលនិវត្តន៍, ¤ស់ទុំ, តំlង សហគមន៍ ឬ 
p9`ធរ មូលÑÒន។ គណៈកម្ម�រSន�តព្វកិច្ច៖ ១) ប±្កើត អនុវត្ត និង`� តពិនិត�្យJ�ន�រ��, ២) ចុះ ,kះ កុSរ 
ឲ�្យចូលãៀន, ៣) �̀ តពិនិត�្យ �រសិក��របស់សិស�្ស, ៤) ប±្កើតចំណ6ល និង�ៀងគរ 6�មូលមូលនិធិ, និង ៥) �រ បõ្ករ�ព 
មិន 6�¾�តី  5ក្នុង និង5G���។ គណៈកម្ម�រ ����ង់��មធ�្យមសិក�� Sន�ល� និង ទំនួល ខុស ̀ �aវ  
³�¨ៀង A&n�ះo�រ និងpចSនសSជិក ៥¡ក់ ស?�ប់��តូចមួយ, ៧¡ក់ ស?�ប់��ទំហំមធ�្យម, និង ៩¡ក់ 
ស?�ប់��ធំ។ មុខតំP�ងរួមSន 6�®ន, អនុ6�®ន, គណn�យ�្យករ, ÿ�àធិ�រ, និង សSជិក។ គណៈកម្ម�រ 
�� មធ�្យម សិក��បឋមភូមិ Sន�រ ទទួល�0ល់ 9ផ្លូវ�រ=យឃ ុំ/សõ្កត់ ôើយគណៈកម្ម�រ��មធ�្យមសិក��ទុតិយ
ភូមិ Sន�រ ទទួល�0ល់ =យ ³�ុក។ �រកិច្ច និងñ�បបទt្វើ6�តិបត្តិ�រ Sនò�ង5ក្នុង�ល�រណ៍P�¡ំ ��ខ ២១ 
��ញ  ផ��យ =យ MoEYS ក្នុង%&ំ២០១២។

Sនភស្តុDងប}3ក់¥ តួ¡ទី និងទំនួលខុស �̀aវរបស់តំlងសហគមន៍¡¡ Sនលក្ខណៈ  មិនច�/ស់�ស់ 
o�បូក o�បល់��ើន និង`� ត9ន់�ើA&។ World Bank and Asia Foundation (2013) �នពិនិត�្យពីរÿៀបãៀបចំ�	ប័ន 
និង ផលប៉ះ<ល់q�ើ_�ÉមូលÑÒន5 ក្នុងតំបន់។ លទ្ធផលសិក��ស្តីពី�រអប់រំ Sន9pទិ៍៍៖ ១) សë្ល�ង និង�រចូលរួម 
របស់  6�9ជនមូលÑÒន5Sន កs�ិត �ះបីSន�រប±្កើតគណៈកម្ម�រ����ង់��o�ល��តចម�្បង�ើ�រ ផ្តល់  ជំនួយ   
����ង់  J្ន�កហិរញ្ញវត្ថុក្តី, ២) អ្នកភូមិ��ើន��Sនសិទ្ធិអំlច  តិចតួច9ង ក្នុង�រåមåរគណn�យ�្យ�ព �ើគុណ�ព 
m��រអប់រំ o�លបõóញ ពីគណn�យ�្យ�ពDម!�្ស�បញ�្ឈរ   កs�ិតåប, ៣) SDបិD មិន�ន ចូលរួម��ើន@�ប់!�ន់ក្នុងJ្ន�ក
_�É អប់រំ7� =យ�រមិនSនû�ទិ�6�កប=យ 6�សិទ្ធ�ពស?�ប់SDបិD និង ៤) គណn�យ�្យ�ពរបស់¥&ក់³�ុក 
ចំLះ មI្ត�ី MoEYS 5Sន កs�ិតåប =យ�រកង្វះយន្ត�រ`� តពិនិត�្យដ៏Sន6�សិទ្ធ�ព។

ប}ó*ទមួយ7ៀត5ក្នុងអភិ�លកិច្ចJ្ន�កអប់រំ គឺអំ�ើពុករលួយ o�លមិន��ន9 ãឿងច�្ល�ក7� 5ក្នុង6�7�ស  
កំពុង អភិវឌ�្ឍន៍ ôើយÉ�នបំÎgញ6�សិទ្ធ�ព និង6�សិទ្ធផល m��រផ្តល់_�É ´�មåំងប៉ះ<ល់ú�ឿង �ើក ទឹកចិត្តរបស់ 
អ្នក   ផ្តល់  _�É 9ពិ_�ស@�aបð�ៀន។ សំណ6ក អវត្តSន 9ញឹក2ប់ក្នុងចំMម@�aបð�ៀន និងបុគ្គលិកមិន ��ន @�a  
បð�ៀន ñ�ប បទ  �រិhធិប%�យ�្យ��ង អ¡gយនិងស្មុគ�kញ និងរÿៀបរបបបក�្សពួកនិយម 9ឧåហរណ៍ ខ្លះៗm� ប}ó *ទ 
J្ន�ក  អភិ�ល កិច្ច និង�រសs�បសs� ល។ Rajkumar and Swaroop (2008) �ន សិក��  9ក់�្ត�ង ពី ទំ¡ក់ ទំនង រÉង 
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អភិ�លកិច្ច ចំlយ �®រណៈ និងលទ្ធផល �រõរ ôើយរកüើញ¥ លទ្ធផល  �រõរ Sន ទំ¡ក់ ទំនង វិជ្ជSន9មួយ 
អភិ�លកិច្ចល្អ ពី;�ះ អភិ�លកិច្ចល្អ®¡នូវ �រì�ើÚ�ស់ ថវិ� �®រណៈ  6�កប =យ 6�សិទ្ធ�ព និង6�សិទ្ធផល។ 
Davis (2003) �ន បõóញពី ñ�បបទ o�លអំ�ើពុករលួយ ជះឥទ្ធិពល q�ើ គណn�យ�្យ�ព និងគុណ�ពm��រផ្តល់ _�É 
J្ន�កទឹក�pត និង អ¡ម័យ 5តំបន់pសុី2ងត�្បូង។ អំ�ើពុក រលួយមួយចំនួនo�ល អ្នកនិពន្ធ �នកត់â� Sន9pទិ៍ មI្ត�ី 
ចុះពិនិត�្យDម មូលÑÒន  åរយកសំណ6កពី@� �រ6�9ជនមុននឹងត�3ប់ទុ� ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកឲ�្យ ôើយ ពួកមI្ត�ីSន ទទួល យក 
�ភស�្ករៈ5��ល¨�ញí្ល�គf�ងរÑÒភិ�ល។ Gupta et al. (1998) �នវិ�គ ពី ឥទ្ធិពល m� អំ�ើពុករលួយ q �ើ 
វិសម�ព និង�ព¾�ី¾�។ អ្នកនិពន្ធ��ក��ក¥ អំ�ើ ពុករលួយប±្កើនវិសម�ព និង �ព¾�ី¾�, �ត់បន្ថយ �ព eឿន�ឿន 
m� 6�ព័ន្ធពន្ធÑរ និង6�សិទ្ធ�ព m�ចំlយសង្គម ôើយសំ2ន់បំផុត GGំងដល់�រ ប±្កើត មូលធន មនុស�្ស។

អវត្តSន� �ើនៗក្នុងចំMម@�aបð�ៀន5Dមអនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ ឆ្លុះប}>ំងពី ប}ó*ទ 5ក្នុង រច¡ 
សម្ព័ន្ធ  ú�ឿង �ើកទឹកចិត្ត និង�រ@�ប់@�ងធន®នមនុស�្សក្នុងវិស័យ�®រណៈAkន 6�សិទ្ធ�ព។ ច�/ស់lស់ @�aបð�ៀន 
កំពុង åមåរនូវÿៀវត�្សរ៍សម³�បមួយ ¨ើម�្បីpច ផ្តុំ�kរតី�ើ �របð�ៀន ôើយមិនì�ើÚ�ស់r៉ងបð�ៀនqt្វើ �រ õរ  
u�្ស�ង  ̈ ើម�្បីប៉ះបូ៉វ�ើÿៀវត�្សរ៍�®រណៈ o�លមិន@�ប់!�ន់។ �រសិក��របស់�ើងក៏បõóញពី  ប}ó*ទ2ងú�ឿង�ើក 
ទឹក ចិត្តផងo�រ៖ ៥០% m�6�®នភូមិo�លs្លើយសSJសន៍ ក្នុង%&ំ ២០១១ �នGយ�រណ៍¥ កs�ិតជីវ�ពåប របស់@�a 
បð�ៀន 9ឧបសគ្គមួយ o�ល`�aវ =ះE�យឲ�្យ%ប់បំផុត (DGង ១៤)។

�រសs�បសs� ល�ើ�រផ្តល់_�É ក ៏*ទប}óo�រ។ កង្វះ�រសs�បសs� ល 9លក្ខណៈ6�ព័ន្ធ ក្នុង�រអប់រំ និង 
វិស័យ u�្ស�ង7ៀត ��ងüើញSន�ើកýើង9ãឿយៗ។ Sen (2013) �ើក¥៖ "6�ព័ន្ធអប់រំ¥&ក់ឧត្តម¡បច្ចុប�្បន្ន5កម្ពុ
9 Sន�	ប័នរដ្ឋ9��ើន6���ងA&ដZ្ណើមសិទ្ធិអំlច @�ប់@�ង, Sន បរិh�សទីផ��រអ¡ធិប%�យ�្យនិង�រ@�ប់@�ងតិ
ចតួចបំផុត និងSនសហគមន៍ សិក��E�វF�វ�ន់��ចុះ¦��យ9លំÑប់"។

៤.២.៣ លក្ខណៈ��ល់របស់ភូមិ

លក្ខណៈសម�្បត្តិរបស់ភូមិ ក ៏សំ2ន់o�រស?�ប់ពន�្យល់ពី ទំ#ររបស់កុSរក្នុង�រì�ើÚ�ស់_�É 9មូលÑÒន ដូច  
S ន    ភស្តុDង ចុះក្នុងDGង ១៣ ។ ៥០% m�6�®នភូមិo�លs្លើយសSJសន៍�ន Gយ�រណ៍¥ Sន��បឋម សិក��   
មួយ  5 ក្នុង ឃុំរបស់Aត់ ôើយ�	ន�ពn�ះAkន Îgស់ប្តូរ ��ើន7� ក្នុងអំឡុង��លចុះពិនិត�្យស±្ក�ត។ កង្វះ �� មធ�្យម  
សិក�� 5Dមភូមិ �នGGំងដល់ លទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éរបស់កSុរ។ �្ម�ងៗ �̀aវt្វើដំZើរqភូមិ ជិត2ង ឬរហូតដល់ ឃុំ 
ដ^� ¨ើម�្បីចូលãៀន¥&ក់អនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ។ តួh៉ង 5%&ំ២០១១ ចStយ9មធ�្យម q វិទ�1ល័យ 5 ជិត បំផុត គឺ 
៧,៤គម ôើយ ៥០% m�មt�1�យt្វើដំZើរ គឺ កង់ ដូ�្ន�ះផ្លូវ%tយ ñ�បn�ះpចពន�្យល់�នមួយ�គពីលទ្ធ�ព åប ក្នុង 
�រ  ì�ើÚ�ស់ _�É។ ភូមិo�លSនអនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ បន្តជួប នឹងប}óគុណ�ព និង6�សទិ្ធ�ព =យ �រ9pទ ិ៍ 
កs�ិត  ជីវ�ព åប របស់@�a កង្វះថវិ� បរិ�)របð�ៀនមិន@�ប់!�ន់ និងកs�ិតជីវ�ពåប5ក្នុងភូមិ (DGង ១៤)។

គំនិតផ្តួចu្តើមមួយ¨ើម�្បី=ះE�យប}óចំនួន�� គឺ "_�ចក្តីø្ល�ង�រណ៍សន្ទុកស្តីពី ឃុំមួយ អនុវិទ�1ល័យមួយ" 
o�ល 6��ស9ផ្លូវ�រ=យសë្ត�ច¡យករដ្ឋមI្ត�ី 5!�កុម ្ភៈ ២០០៨។ 5%&ំ ២០១២-១៣ ក្នុងចំMម ១៦៣៣ឃុំ/ 
សõ្កត់ Sន ១៤៩ឃុំ/សõ្កត់ (៣៩សõ្កត់ 5Gជ®នីភ្នំ��ញ) មិនSន��មធ�្យមសិក��7� (MoEYS 2014a)។ 
លក្ខខណ� �	ន�ព5 ឃ ុំ/សõ្កត់មួយចំនួន មិនសក្តិសមស?�ប់�រក�ង��7�។
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៥ 
លទ្ធផល និង�រពិ\ក�L៖ ]��សុខ\ព

៥.១ វិសម\ពឱ�ស

o�ន@�បដណ្ណប់ និងសូច¡ករ_�Éសុខ�ព រួមSន �រ¤ក់¥&ំបõ្ករ �រø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និង 
�រ ស?�ល  កូន5មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ, �នល្អ6�_ើរýើងពី%&ំ២០០៧ ដល់ ២០១១ (DGង ១៩)។ តួh៉ង លទ្ធ�ព 
ទទួល  �ន_�É¤ក់¥&ំបõ្ករ _្ទើរ��Sនលក្ខណៈ9�កល =យSនo�ន@�បដណ្ណប់រហូតដល់ ៩៩% 5%&ំ២០១១ 
និង ̀ �aវ�នò�ក¤យqដល់_្ទើរ@�ប់A& (សន្ទស�្សន៍ D _្មើនឹង ១%)។ ³្ត�ីSនK្ទ�Lះ qទទួលយក_�Éពិនិត�្យ សុខ �ព  
  9 7ៀង åត់ ក៏Sនកs�ិត ខ្ពស់ o�រ ដល់ ៩២% 5%&ំ២០១១ ôើយ�រò�ក¤យ_�É n�ះ ក៏Sនរ�យល្អo�រ។ 
�គរយ   ³្ត�ីqស?�លកូន5មណ�លសុខ�ព�®រណៈ 5Sនកs�ិតåប  ̀ �ឹម ៧០% បុ៉�្ត�កំពុង ល្អ6�_ើរýើង។ 
លទ្ធផលវិ�គលំអិត �ើកD�ចូលរួម (DGង ២០) បõóញ¥ Akនអï�រ�លៈ7�សៈ lមួយ o�ល@�បដណ្ណប់ �ើ 6�a� ប៊ី 
លី  %�  លទ្ធ�ពទទួល¥&ំបõ្ករ#ះ7� �ះបីអï�រ��នឌ័រកុSរ និង�រអប់រំ របស់ ë�@� �រ $ក់Sន�រៈសំ2ន់ 9ង -  � 
5 %&ំ២០១១ ក្តី។ ស្ថិតិñ�បពណ៌¡ ក៏បõóញo�រ ¥ មិនSន�រខុសA&គួរកត់សំAល់7� ក្នុងលទ្ធ�ពទទួល¥&ំ បõ្ករ របស់ 
កុSរ គិតDម ¾�ុមបញ្ច�គចំlយ, Dមតំបន់ ឬ ��នឌ័រ។ �រì�ើÚ�ស់_�É¤ក់¥&ំបõ្ករផ្តល់=យវិស័យ �®រណៈ  
�ន �ើនýើង5@�ប់¾�ុម និងតំបន់ (DGង ១៦ និង ១៧)។

តំបន់�&ក់5 និងចំlយì�ើÚ�ស់របស់@� �រគិតក្នុងមនុស�្សS&ក់ 9កD�រួមចំP�កចម�្បង ដល់ 6�a�បី៊លី% � m � 
³្ត� ី �្វ�ងរក_�Éø�åំសុខ�ពក្នុង��លSនគភ៌។ ឧåហរណ៍ Sន�� ៧៩% m� ³្ត�ីរស់5ក្នុងតំបន់ជនបទ ប៉ុMNះ o�ល 
�្វ�ងរក_�Éø�åំសុខ�ព មុន��លផ្តល់កំZើត tៀបនឹង ³្ត�ី ៩៦% 5Gជ®នីភ្នំ��ញ និង ៩៤% 5 តំបន់ ទី¾�ុង  u�្ស�ង 
7ៀត។ ប៉ុ�្ត� �គរយ³្ត�ី5 តំបន់ជនបទo�លទទួល�ន_�É ø�åំ សុខ�ព មុន��លផ្តល់កំZើត �ន �ើន ដល់ ៩០% 5 
%&ំ ២០១១។  �ពខុសA&ក៏üើញSនផងo�រ រÉង³្ត�ីក្នុង¾�ុមបញ្ច�គចំlយ ì�ើÚ�ស់ u�្ស�ងៗ។ 5%&ំ ២០០៩ Sន�� 
៧៣% m�³្ត�ីក្នុង¾�ុមបញ្ច�គ¾�ី¾�9ង-�ប៉ុMNះo�លÚ�ប់¥ �ន �្វ�ងរក _�Éø�åំ សុខ�ព tៀបនឹង ៨៦% m� ³្ត�ី
5ក្នុង¾�ុមបញ្ច�គ5កl្ខល-� និង ៩០% និង ៩៣% m�³្ត�ីក្នុង¾�ុមប¡Ïប់ និង ¾�ុម  ធូរ®របំផុត។ តួ��ខåំងពីរ pច 
មិនឯកGជ�្យÑច់ពីA&7� ;�ះ6�9ជន5ជនបទ��ងSនកs�ិតជីវ�ព åប 9ង អ្នក5ទី¾�ុង។ ដូ�្ន�ះ �លន��យ 
�®រណៈ សំ�  ប±្កើនo�ន@�បដណ្ណប់m�_�Éq�ន់តំបន់ជនបទ Éសំ2ន់ ដូចA&នឹង�រប±្កើន Ú�ក់ចំណ6ល (ចំlយ 
ì�ើÚ�ស់) o�រ។ តំបន់�&ក់5, ចំlយì�ើÚ�ស់របស់@� �រគិតក្នុង មនុស�្ស S&ក់ និងpយុë�@� �រ 9កD�រួមចំP�ក 
ចម�្បង ដល់6�a�ប៊ីលី%� m�³្ត�ីស?�លកូន 5 មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ។ ស្ថិតិñ�ប ពិពណ៌¡ �នបõóញ¥ Sន�� ៣៤% m � 
³្ត�ី  5  តំបន់ ជនបទបុ៉MNះ o�ល�នស?�លកូន5មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈក្នុង%&ំ២០០៩ tៀបនឹង ៥៤% និង ៦៥% 
ស?�ប់ តំបន់ ទី¾�ុង u�្ស�ង7ៀត និងGជ®នីភ្នំ��ញ។ ដំណឹងល្អមួយ គឺតួ��ខ5ជនបទ �ើនដល់ ៦៥% 5%&ំ២០១១ 
(DGង ១៨)។

�រសិក��u�្ស�ង7ៀតក៏រកüើញo�រ¥ តបំន់�&ក់5 និងចំlយì�ើÚ�ស់របស់@� �រគិតក្នុង មនុស�្សS&ក់ 9 
កD�   ចម�្បង¡ំឲ�្យSនវិសម�ពm�ឱ�សទទួល�ន_�Éអប់រំ និងសុខ�ពមួយចំនួន។ Son (2012) �ន��ក��ញ ពី A&  
នូវ�ររួមចំP�កm�អï�រ�លៈ7�សៈo�លពន�្យល់ពី 6�a�បី៊លី%� m�លទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éអ¡ម័យ និង ទឹក�pត 5 ក្នុង 
6�7�សp�]នមួយចំនួន។ �ររួមចំP�ក m�តំបន់�&ក់5 Sន¤ប់ពីកs�ិតåបបំផុត ៨,៥% 5 ហ្វីលីពីន ដល់ កs�ិត 
ខ្ពស់បំផតុ ៨៩% 5³�ីលõ្ក o�លបõóញពី�ពខុសA&2gំង m�o�ន@�បដណ្ណប់ Dមតំបន់។ ចំlយì�ើÚ�ស់ របស់  
@� �រ  គិតក្នុងមនុស�្សS&ក់o�ល9កD �រួមចំP�ក ទី២ SនDំងពី ៩,១% 5³�ីលõ្ក រហូតដល់ ៨៩% 5ហ្វីលីពីន។ 
តំបន់ �&ក់5 រួមចំP�ក ៧៩,៦% m�វិសម�ពសរុប ក្នុងលទ្ធ�ពទទួល�ន _�Éអ¡ម័យ 5ឥណ�ូn�សុី tៀបនឹង 
២,៥% 5ហ្វីលីពីន។
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៥.២ ឧបសគ្គ_�្ស�ងៗ៖ ត���វ�រ និង�រផ្គត់ផ្គង់]��សុខ\ព

លទ្ធ�ពទទួល�ន_�É¤ក់¥&ំបõ្ករ និង_�Éø�åំសុខ�ពមុន��ល ផ្តល់កំZើត �នល្អ6�_ើរ ýើងក្នុងចំMម 
កុSរ និង³្ត�ី ក្នុង¾�ុមបញ្ច�គចំlយ និងតំបន់ u�្ស�ងៗ។ បុ៉�្ត� �គរយ³្ត�ី ស?�លកូន5មណ�លសុខ�ព �®រណៈ  
5 Sន កs�ិតåប ôើយ�រ�្វ�ងរក_�Éប±្កើតកូន §�6� លខុសA&qDម¾�ុមចំlយì�ើÚ�ស់ និងDមតំបន់។ តq 
n�ះ Sន �រពិ�ក��ពីកD � 2ងJ្ន�កតs�aវ�រ និង�រផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួន o�លpចជួយ បំភ្លឺ ពី�រស?�លកូន5DមអAរ 
សុ2ភិ�ល �®រណៈ និងពី កD�រួមចំP�កt្វើឲ�្យ _�Éសុខ�ពSនចំនួនតិច និងគុណ�ពåប។

៥.២.១ �្ន�កផ្គត់ផ្គង់

ក. �លន��យ J�ន�រ និងរÿៀបÉរៈកំP�ទs�ង់

�លន��យ9តិJ្ន�កសុ2ភិ�ល Sនប}3ក់ក្នុង យុទ្ធ�³�្តចតុuណ ដំlក់�លទី៣ o�ល9ឯក�រ 
មូលÑÒន ស?�ប់ NSDP ២០០៩-១៣ និង ២០១៤-១៨។ �លន��យ n�ះ សំ�ក�ងសមត្ថ�ព និងអភិវឌ�្ឍ   
ធន ®ន   មនុស�្ស ̈ ើម�្បី��លំអ_�Éø�åំសុខ�ព ôើយឈរ�ើ សសរ@�ឹះÚ�ំគឺ ១) �រ��លំអ�រផ្តល់_�Éសុខ�ព ២) 
�រ��លំអ�រផ្តល់ហិរញ្ញប�្បåន សុ2ភិ�ល ៣) �រប±្កើនធន®នមនុស�្សស?�ប់វិស័យសុ2ភិ�ល ៤) �រព[�ឹង 6�ព័ន្ធ  
ព័ត៌Sន សុខ�ព និង ៥) �រ��លំអអភិ�លកិច្ច6�ព័ន្ធសុ2ភិ�ល Dមរយៈ វិមជ�្ឈ�រ និងវិសហមជ�្ឈ�រ។ ¨ើម�្បី ស��ច 
�ល�åំងn�ះ ¾�សួងសុ2ភិ�ល�នប±្កើត J�ន�រយុទ្ធ�³្ដ�សុ2ភិ�ល %&ំ២០០៨-២០១៥ (RGC 2008) 
សំ�=ះE�យ ប}óបី៖ ១) សុខ�ពបន្តពូជ SD  åរក និងកុSរ, ២) ជំងឺឆ្លង និង ៣) ជំងឺមិនឆ្លង និង ប}ó  សុខ�ព 
u�្ស�ង7ៀត។

J�ន�រយុទ្ធ�³�្តសុ2ភិ�ល%&ំ២០០៨-២០១៥ 9ឯក�រយុទ្ធ�³�្ត Dមវិស័យមួយបõóញពី �រ e ឿន�ឿន
ក្នុង�រ�ើកកម្ពស់សុខ�ពបន្ដពូជ SD åរក និងកុSរ រួមåំង �រì�ើÚ�ស់ _�Éø�åំសុខ�ពមុន��លស?�លកូន, 
�រ ស?�លកូនSនវត្តSនû�ជ្ជបណ�ិត ឬ ឆ្មបSន�រ បណ្ណុះបl្ខល@�ប់!�ន់ និង�រប±្កើន �រ¤ក់¥&ំ បõ្ករ។ J�ន�រ 
n�ះ ក៏បõóញពីប}ó 5_�សសល់ 9��ើន 9ពិ_�ស �រì�ើÚ�ស់_�É�®រណៈø�åំសុខ�ពSD និងកុSរ 5 Sន 
កs�ិតåប 9ង �ររំពឹងទុក។ វិសម�ពm�លទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éសុខ�ពåំង#ះ qDម តំបន់ និង �	ន�ព  @� �រ 
ខុសៗ A& ក៏Sនគូសប}3ក់ផងo�រ។ យុទ្ធ�³�្តស?�ប់=ះE�យប}ó åំងn�ះ J្អ�ក �ើ ឯក�រយុទ្ធ�³�្តបួន គឺ៖ 
យុទ្ធ�³�្ត 9តិស?�ប់�របន្តពូជ  និង សុខ�ព ផ្លូវX�ទ, យុទ្ធ�³�្តm��ររស់Gនរបស់កុSរ, J�ន�រយុទ្ធ�³�្តÚ�ំ%&ំ 
ស?�ប់  កម្មវិធី9តិផ្តល់ ¥&ំបõ្ករ, និងយុទ្ធ�³�្ត9តិស្តីពីp$រូបត្ថម្ភ (RGC 2008: 51)។ សកម្ម�ព9pទិ�ព និង 
�ល �  ¡¡ ស?�ប់_�Éសុខ�ព5ក្នុងJ�ន�រយុទ្ធ�³�្ត សុ2ភិ�ល%&ំ២០០៨-២០១៥ នឹង �̀aវÑក់ អនុវត្ត ក្នុង 
J�ន�រ យុទ្ធ�³�្តអភិវឌ�្ឍន៍9តិ%&ំ ២០១៤-២០១៨ =យSនសូច¡ករស្នូលពីរ គឺ�គរយកំZើតកូនសs� ល =យ  
បុគ្គលិក  �នទទួល �របណ្ណុះបl្ខល និង�គរយកំZើតកូន សs� ល=យបុគ្គលិកទទួល�របណ្ណុះបl្ខល  5 ក្នុង 
មណ�ល  សុខ�ព។ �ល�`�ឹម%&ំ២០១៥ ស?�ប់សូច¡ករទី១ គឺ ៨០% tៀបនឹងកs�ិត�ល ៤៤% 5%&ំ២០០៨ 
ôើយ   ស?�ប់ សូច¡ករទី២ គឺ ៧០% tៀបនឹងកs�ិត�ល ២២% (RGC 2008: 54) ។

កD�មួយo�លGGំង³្ត�ីពី�រì�ើÚ�ស់_�Éសុខ�ព�®រណៈក្នុង�រស?�លកូន គឺកង្វះទំនុកចិត្ត �ើសមត្ថ�ព 
និង លទ្ធ�ពរបស់បុគ្គលិក5ក�្ល�ងø�åំសុខ�ព�®រណៈ។ ដូ�្ន�ះ5ក្នុង រÿៀបÉរៈកំP�ទs�ង់ �̀aវSនចំណុចពីរn�ះ 
គឺ�រ�ើកកម្ពស់ ធន®នមនុស�្ស និងអភិ�លកិច្ច 6�ព័ន្ធសុ2ភិ�ល។ �រ�ើកកម្ពស់ធន®នមនុស�្ស Sន9pទិ៍  �រអនុវត្ត 
Dម_�ចក្តីP�¡ំm� �របូកសរុបJ្ន�កឆ្មប និង¾�ុម�រõរ9ន់ខ្ពស់ J្ន�កឆ្មបមធ�្យម, និង�រព[�ឹងជំ¡ញប�្ច�ក7�សនិង 
សមត្ថ�ព របស់បុគ្គលិកជំ¡ញ J្ន�កសុ2ភិ�ល។ �រ�ើកកម្ពស់អភិ�លកិច្ច6�ព័ន្ធសុ2ភិ�ល រួម Sន �រãៀបចំនិង 
Ñក់ អនុវត្ត¾�មសីលធម៌ស?�ប់កSgំងពលកម្មJ្ន�កសុ2ភិ�ល និងÚ�ក់ÿៀវត�្សរ៍។
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ខ. �រþ�ò�កថវិ�

ចំlយ�ើវិស័យសុ2ភិ�ល Sន9មធ�្យម ៦,0% m� ផសស ពី%&ំ ២០០០ ដល់ ២០១២ o�ល6�$ក់6�:�ល 
នឹង ចំlយ 5ជប៉ុន កូã៉�2ងត�្បូង និងûៀតlមo�រ (World Bank 2013)។ ប}ó*ទមួយ គឺចំlយចរន្តនិងចំlយ 
9មូលធន2ងសុ2ភិ�ល �®រណៈ �នពីថវិ�រដ្ឋ កម្ចីនិងជំនួយ2ងG� និងមូលនិធិ®¡G៉ប់រងសុខ�ពសង្គម 5 
Sន កs�ិតåប។ ឧåហរណ៍ 5%&ំ២០១២ ចំlយសុ2ភិ�ល�®រណៈ Sន ១,៣% m� ផសស។ ក្នុង%&ំដo�ល 
ចំlយ  J្ន�ក សុ2ភិ�ល5ជបុ៉នSន ១០,១% m� ផសស ក្នងុn�ះ ៨,៣% �នពី ចំlយ�®រណៈ។ 6�7�សu�្ស�ង7ៀត 
o�ល Sនចំlយ�ើសុខ�ព �®រណៈ ខ្ពស់គួរសម រួមSន កូã៉�2ងត�្បូង ចិន S៉ý�សុី í� និង6�៊ុយZ� (រូប�ព ៥)។ 
ពី %&ំ២០០០ ដល់ ២០១២ ចំlយ�ើ_�Éសុខ�ព ក្នុងមនុស�្សS&ក់5កម្ពុ9 Sន9មធ�្យម ៣៤ដុ�gរ (តù្ល�Ú�ក់ ដុ�gរ 
បច្ចុប�្បន្ន) ក្នុងមួយ%&ំ =យSន កំZើន 9មធ�្យម ៨,០% ក្នុងមួយ%&ំ ôើយýើងដល់ ៥១ដុ�gរក្នុង%&ំ២០១២។ សរុបមក 
កម្ពុ9 SនចំlយJ្ន�កសុខ�ព�®រណៈកs�ិតåបបំផុត ÿើគិត9�គរយm�ចំlយ �ើវិស័យ សុ2ភិ�លសរុប 
(ខ្ពស់9ង ចំlយ56�7�សមីh៉ន់S៉��មួយគត់ ÿើសិន ទិន្នន័យមីh៉ន់S៉ ផ្តល់ឲ�្យ�ន �̀ឹម �̀aវ)។

ពី%&ំ១៩៩៥ ដល់ ២០១២ ចំlយរÑÒភិ�ល�ើវិស័យសុ2ភិ�ល �ើន ២១,0% ក្នុងមួយ%&ំ ôើយរំពឹង¥ នឹង 
�ើន ýើង7ៀតក្នុងអំឡុង%&ំ២០១៤-១៨ (�រគណ¡ របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើ ទិន្នន័យ ADB 2013)។ ក្នុងរយៈ��ល ដូចA& 
ចំlយ �ើ វិស័យសុ2ភិ�ល Sន9មធ�្យម ៩,២% m�ចំlយរÑÒភិ�លសរុប។ �ះh៉ងn�ះក្តី ថវិ� ចរន្ត ស?�ប់ %&ំ 
២០១៤-១៨ បõóញនូវ ចំlយមធ�្យម ១៤,០% ក្នុងមួយ%&ំ។ n�ះ9ស}្ញដ ៏ល្អមួយបõóញ¥ រÑÒភិ�ល Sន ឆន្ទៈ þ�ò�ក  
ថវិ��ន់����ើនø�ម7ៀតស?�ប់J្ន�កសុ2ភិ�ល�®រណៈ។

ចំlយ�®រណៈតិច pចពន�្យល់�នមួយ�គធំពី�រផ្គត់ផ្គង់មិន@�ប់!�ន់នូវpAរ និង_�É សុ2ភិ�ល ។ 
ÿើដកមីh៉ន់S៉មួយ��ញ 6�7�សកម្ពុ9Sនចំនួនv�មន្ទីរ��ទ�្យ តិចបំផុតគិតក្នុង មនុស�្ស ១០០០¡ក់ (០,៧)។ កម្ពុ9ក ៏ 
Sន ចំនួន គិ�នុបÑÒកនិងឆ្មប និងû�ជ្ជបណ�ិត តិចបំផុតo�រ (០.៩ និង ០,២ ãៀងA&)។ ចំlយពីçè៉ÎÏល់ 9 
ចំlយ ខ្ពស់បំផុតទី២ ÿើគិត9�គរយm� ចំlយ�ើ_�Éសុខ�ពសរុប ôើយÉ�gយ9បន្ទុកមួយ7ៀត 9ពិ_�ស 
ស?�ប់ @� �រក្នុង¾�ុម  ៤០% o�ល¾�ី¾�9ង-� (សូមëើលDGង ២១)។

Í�គូអភិវឌ�្ឍន៍¡¡ ¨ើរតួ¡ទីសំ2ន់ក្នុង�រ�ៀងគរ6�មូលធន®នស?�ប់¾�សួងសុ2ភិ�ល។ ពួក-� កំពុង ជួយ  
����ង់ 5é�ម¾�បខ័ណ�@�ប់@�ងទូåំងវិស័យ ក្នុង�រអនុវត្ត J�ន�រយុទ្ធ�³្ត� សុ2ភិ�ល។ ¾�បខ័ណ� n�ះ Sន �ល  
� ផ្តល់ឲ�្យរÑÒភិ�ល នូវលទ្ធ�ព�ន់��ធំក្នុង�រ@�ប់@�ង និងអនុវត្តយុទ្ធ�³�្តរបស់ខ្លួន។ កិច្ច�រn�ះ ក៏Sន ប}ó 6�ឈម 
o�រ =យ�រ¾�សួងសុ2ភិ�ល `�aវព[�ឹង សមត្ថ�ពរបស់ខ្លួន ក្នុង�រ@�ប់@�ងធន®ន ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធន®ន មនុស�្ស។ 
Í�គូ អភិវឌ�្ឍន៍ ÿើកផ្តល់ថវិ�6�Sណ ១,៧<ន់�នដុ�gរ ពី%&ំ២០០១ ដល់ ២០១៣ =យSន អâ� កំZើន  9មធ�្យម 
៧,១% ក្នុងមួយ%&ំ (រូប�ព ៦)។

៥.២.២ ទិដ្ឋ\ព�ង'(ប័ន៖ អភិ�លកិច្ច និង�រស��បស��cល

�រ@�ប់@�ង6�ព័ន្ធសុ2ភិ�ល ò�ក��ញ9កs�ិត 9តិ ¦�ត្ត និង³�ុក។ ¾�សួងសុ2ភិ�ល 9�	ប័ន¥&ក់ខ្ពស់ 
បំផុត និង ទទួលបន្ទុក�ើ�រõរ9��ើនDំងពី  �ររច¡ãៀបចំ �លន��យ រហូតដល់ �រ�ៀងគរ6�មូលធន®ន ̈ ើម�្បី 
ពិនិត�្យDមÑន និងÉយតù្ល��ើ �ល� និងលទ្ធផល J្ន�កសុ2ភិ�ល, ôើយនិង�រសs�បសs� ល9ទូq5ក្នុង 6�ព័ន្ធ 
និង 9មួយ ¾�សួងដ^�7ៀត។ �រកិច្ចរបស់¥&ក់¦�ត្ត រួមSន �រត�3ប់ទំ¡ក់ទំនងពី¾�សួងសុ2ភិ�ល q³�ុក6�តិបត្ដិ 
(ODs), �រ®¡នូវ�រñ�ងò�កធន®ន6�កប=យសមធម៌, �រអនុវត្ត �លន��យo�លÑក់��ញ=យ ¥&ក់9តិ 
ôើយ និង �រពិនិត�្យDមÑន និងÉយតù្ល� �ល� និងលទ្ធផលJ្ន�កសុ2ភិ�ល។ ODs ò�ក��ញ9 មន្ទីរ��ទ�្យបa្អ�ក 
និងមណ�ល សុខ�ព, និង9អ្នកអនុវត្ត�លន��យនិង �ល�រណ៍P�¡ំ¡¡J្ន�កសុ2ភិ�ល។ ODs ក៏9 ចំណុច 
��តm�កិច្ច6�ឹង§�ងt្វើវិមជ�្ឈ�រ សិទ្ធិអំlចqឲ�្យអង្គ�ព ¥&ក់é�ម9តិ ផងo�រ (RGC 2008)។



20 សុ2ភិ�ល និង�រអប់រំ 56�7�សកម្ព9ុ៖ �លន��យ �	ប័ន និង�រអនុវត្ត

The World Bank and Asia Foundation (2013) �នt្វើ�រពិនិត�្យ@�ប់8�ុង9�យមួយពី រច¡សម្ព័ន្ធអភិ�លកិច្ច 
m� 6�ព័ន្ធសុ2ភិ�ល =យ��ត9ពិ_�ស�ើ អ្នកSនតួ¡ទី  5¥&ក់ មូលÑÒន។ G�ពីតួអង្គកs�ិត9តិ ¦�ត្ត និង³�ុក 5 
Sន ¾�ុម6�ឹក��ឃុំសõ្កត់ ¾�ុម��� �ង់ សុខ�ពភូមិ បl្ខតួអង្គ<ក់ព័ន្ធមិន��នរÑÒភិ�ល, និងអ្នកì�ើÚ�ស់_�Éចុង é�យ 
ផងo�រ។ �រសិក���នលទ្ធផលខ្លះៗដូចតq៖ ១) 6�9ជនមិនសូវចូលរមួ<ក់ព័ន្ធ7� �ះបីSនយន្ដ�រ ស?�ប់ឲ�្យ  ពួក 
Aត់ចូលរួមក្តី ២) Sនកង្វះនូវតs�aវ�រឲ�្យSន�រចូលរួម និង ៣) "គណn�យ�្យ�ព ពីé�មq�ើ" កំពុង ដំZើរ�រ6�កប 
=យ 6�សិទ្ធ�ព ប ៉ុ�្ត� "គណn�យ�្យ�ពDម!�្ស�u្ត�ក" 5Sនកs�ិត =យ�រតួ¡ទី និង�រទទួលខុស �̀aវ u�្ស�ងៗ មិន 
åន់ ច�/ស់�ស់។

៥.២.៣ ចរិតលក្ខណៈភូមិ

DGង ២២ បõóញពីវត្តSនú�ឿងសs� ល�រ និង_�Éø�åំសុខ�ព5Dមភូមិ J្អ�កDម រ�យ�រណ៍   របស់ 
6�®ន  ភូមិ។ �រគណ¡�នt្វើýើង=យì�ើទិន្នន័យគួបA& និងទិន្នន័យអ±្ក�ត Dម��លû�� បន្តប¡Ïប់ក្នុង%&ំ២០០៩ 
២០១០ និង ២០១១ ¨ើម�្បីពិនិត�្យពី លទ្ធ�ពSនលំwៀង =យ�រ �រH�ើសãីស គំរូDង។ អï�រគួរ¤ប់pរម្មណ៍ Sន 
Dំង  ពីú�ឿងសs� ល�រ  រហូតដល់ បុគ្គលិកសុ2ភិ�ល (ផ្លូវ�រ និងមិនផ្លូវ�រ)។ គួរកត់សំAល់¥ ទិន្នន័យគួបA& និង 
ទិន្នន័យ អ±្ក�ត Dម ��លû��បន្តប¡Ïប់ �នផ្តល់តួ��ខ�៉ន់�kន³�¨ៀងA& pចឲ�្យ-�pចt្វើ�រកត់សំAល់�ន ខ្លះៗ។ 
ទី១ Sនកង្វះ2ត ú�ឿងសs� ល�រ និងមណ�លសុខ�ព�®រណៈ និងឯកជន។ 6�®នភូមិSន��  ១៧,៥% ប ៉ុMNះ 
�នs្លើយ សSJសន៍  ក្នុង%&ំ២០០៩ o�លÚ�ប់¥ Sនគ្លីនិកឯកជន 5ក្នុងភូមិរបស់Aត់។ ប៉ុ�្ត��គរយn�ះ�ន�ើនដល់ 
២០,៣% 5%&ំ២០១១ o�លបõóញពីកំZើន o�ន@�បដណ្ណប់m�_�Éសុខ�ព។ ទី២ មន្ទីរ��ទ�្យបa្អ�ក មន្ទីរ��ទ�្យ¥&ក់¦�ត្ត 
មន្ទីរ ��ទ�្យ ¥&ក់9តិ និងមន្ទីរ��ទ�្យឯកជន កs�Sនlស់ ôើយ�	ន�ពn�ះមិន�នÎgស់ប្តូរ��ើន7�ក្នុងអំឡុង��ល 
អ±្ក�ត o�ល6�:�ល9 ឥទ្ធិពលÎÏល់m�ចំlយåប�ើJ្ន�កសុខ�ព�®រណៈ។ ដំណឹងល្អមួយ គឺចំនួនû�ជ្ជបណ�ិត 
គិ�នុបÑÒក និងឆ្មបSន�របណ្ណុះបl្ខល  �ន�ើន ýើង  ក្នុងអំឡុង��លអ±្ក�ត។ ទី៣ Sន�រវិវត្តគួរ¤ប់pរម្មណ៍មួយ 
គឺតួ¡ទីរបស់ឆ្មបបុGណ និង@�a��ទ�្យ បុGណ �នថយចុះ �ះបីអ្នក6�កបរបរn�ះសព្វí្ង�5Sន��ើនក្តី។

DGង ២៣ បõóញពីប}óJ្ន�ក_�Éសុខ�ពចម�្បងៗ និងប¡Ïន់ មួយចំនួន (J្ន�ក�®រណៈ និង ឯកជន) ស?�ប់ 
6�9ជន 5Dមភូមិ។ ប}óបី o�ល��ចwg 9ង-� គឺ កង្វះឱសថ í្ល�_�É សុខ�ព ខ្ពស់ និង ផ្លូវ%tយ �̀aវt្វើដំZើរ¨ើម�្បី 
ទទួល �ន_�Éø�åំល្អ។ �គរយ6�®នភូមិo�លÚ�ប់¥ _�Éសុខ�ព5ភូមិAត់ 5í្ល�ខ្ពស់��ក �ន®gក់ចុះពី 
២៥,១% 5%&ំ ២០០៩ មក`�ឹម ១៨,៥% 5%&ំ២០១១ o�លបõóញពី �រចុះí្ល�_�É សុខ�ព=យ�រSនកម្មវិធីជំនួយ 
����ង់ ប�្ថ�ម។ 6�®នភូមិo�លÚ�ប់¥ _�Éសុខ�ព5ភូមិAត់�នល្អ6�_ើរýើងក្នុងÚ�ំ%&ំចុងé�យn�ះ �ន�ើនពី 
៧៩,២% 5%&ំ២០០៩ ដល់ ៩០,៤% 5%&ំ២០១១ (DGង ២៤)។
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៥ 
]�ចក្តីសន្និ��ន និងអនុ'សន៍

កង្វះ_�Éអប់រំ និង_�Éសុខ�ពSនតù្ល�សមរម�្យ 9ពិ_�សស?�ប់6�9ជន¾�ី¾� មិន��ន9 ãឿងច�្ល�ក7�5  ក្នុង 
6�7�ស កំពុងអភិវឌ�្ឍន៍។ �រt្វើឲ�្យ@�ប់A& Sនលទ្ធ�ពì�ើÚ�ស់_�Éåំងn�ះ ជួយបប±្កើន6�96�ិយ�ព និង9 �ល� 
មួយ o�លរÑÒភិ�លគួរ��ត�ើ។ កម្ពុ9ទទួល�ន លទ្ធផលល្អគួរសមស?�ប់J្ន�កវត្តSន និងអâ�បំ��ញ�រ សិក�� åន់ 
��ល5កs�ិតបឋមសិក�� បុ៉�្ត� លទ្ធ�ពទទួល�ន�រអប់រំ5កs�ិត អនុវិទ�1ល័យ និងវិទ�1ល័យ 5�� Sនo�ន @�ប  
ដណ្ណប ់តូច និង មិន_្មើ�ពA&ល្អ7�រÉង អ្នកSននឹងអ្នក¾� និង រÉងអ្នកទី¾�ុងនឹងអ្នកជនបទ។ 2ងJ្ន�ក សុ2ភិ�ល o�ន 
@�ប ដណ្ណប់ ôើយនិង �រñ�ងò�ក_�Éផ្តល់¥&ំបõ្ករ និង�រø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត Sនលទ្ធផលល្អ ប ៉ុ�្ត� 
�គរយ ³្ត�ីស?�លកូន5មណ�លសុខ�ព�®រណៈ 5Sន កs�ិតåប =យ�រមណ�លåំងn�ះSនo�ន@�ប 
ដណ្ណប់ តូច។

J្អ�ក�ើ�រវិ�គដូច2ង�ើ �រសិក��n�ះផ្តល់9អនុ�សន៍ដូចតq៖

•  ចំlយរបស់រÑÒភិ�ល�ើវិស័យអប់រំ និងសុ2ភិ�ល កំពុង�ើនýើង ដូចSនចុះក្នុង J�ន�រយុទ្ធ�³�្ត 
អភិវឌ�្ឍន៍ 9តិ២០១៤-១៨ ôើយរÑÒភិ�ល 5Sនលទ្ធ�ពប±្កើនÉ 7ៀត =យ�ត់បន្ថយចំlយ�ើវិស័យ 
�រ<រ 9តិ និង�ត់បន្ថយបុគ្គលិករÑÒភិ�ល។ រÑÒភិ�ល �̀aវ�ត់បន្ថយ�ព9អតិបរSនូវ�ពមិន³�បA& 
រÉង   ថវិ�þ�ò�កឲ�្យ នឹង�រ ÿើកផ្តល់ថវិ�9ក់�្ត�ងqឲ�្យវិស័យអប់រំ និងសុ2ភិ�ល។

•  �រសិក��9ក់�្ត�ង�នបõóញច�/ស់¥ អំ�ើពុករលួយ និងលក្ខណៈបក្ខពួកនិយម ក្នុង�រផ្តល់_�É Sនផល 
ប៉ះ<ល់  អវិជ្ជSនq�ើចំlយសង្គម=យt្វើឲ�្យខូច2តដល់ បំÎgញ �រប±្កើតមូលធនមនុស�្ស។ អនុ�សន៍ 
ក្នុងn�ះ គឺប}óអំ�ើពុករលួយ ̀ �aវ�� =ះE�យឲ�្យ�នមឺុងS៉ត់។

•  អ្នកនិពន្ធ�នជំរុញឲ�្យប±្កើនកម្មវិធីជំនួយ����ង់ប�្ថ�ម ³�¨ៀងA&នឹង  កម្មវិធី �រu្ទ�រÚ�ក់ Sនលក្ខខណ�។ វិធី 
n�ះ នឹង ជួយ �ត់បន្ថយចំlយ ពីçè៉ÎÏល់ របស់ @� �រ¾�ី¾� ôើយ Dមn�ះក៏ប±្កើន6�a�បី៊លី%�m��រ t្វើ  
វិនិ�គq�ើ�រអប់រំរបស់កុSរ និង_�Éø�åំ សុខ�ពបឋម។ �រប±្កើនកម្មវិធីn�ះ គួរ��ត�ើ �រ ប±្កើន 
ចំនួនអ្នកទទួលផល និងទឹកÚ�ក់ o�លu្ទ�រឲ�្យ។ អ្នករច¡ãៀបចំកម្មវិធីគួរពិ¤រlÑក់លក្ខខណ��ើ�រu្ទ�រ Ú�ក់ 
=យJ្អ�ក Dមលទ្ធផលស��ច�ន (ឧ. លទ្ធផលសិក��, �	ន�ពp$រូបត្ថម្ភរបស់កុSរ) 99ង J្អ�ក���ើ 
�រ ì�ើÚ�ស់_�ÉមូលÑÒន។

•  �លន��យ9តិ នងិ�លន��យDមវិសយ័ស្តីព�ីរអបរ់ ំនិងø�åំសខុ�ព $ក់Sន@�ប!់�នô់ើយ 
ស?�ប់=ះE�យប}ó ចំLះមុខ។ ប៉ុ�្ត�`�aវSន�រផ្តល់ ®តុចូល (ថវិ� �	ប័ន) ¨ើម�្បីឲ�្យ�រផ្តល់_�É Sន 
6�សិទ្ធ�ព និងស��ចលទ្ធផល�នDម បំណង។

•  �រt្វើវិមជ�្ឈ�រ�ើ�រស��ចចិត្ត2ងJ្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និង�រ@�ប់@�ង Dមរយៈ �រកំណត់ ច�/ស់នូវតួ¡ទី និង �រ 
ទទួល ខុស ̀ �aវ របស់ ¾�ុម6�ឹក�� និងគណៈកម្ម�រ ����ង់ ឃុំ/ សõ្កត់ គួរ��អនុវត្តឲ�្យ�ន%ប់ ôើយ�រñ�ងò�ក 
មុខõរ និងមូលនិធិក៏`�aវ��ច�/ស់�ស់o�រ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ

DGង ១៖ �របញ្ចប់�រសិក��åន់��ល (%)
¥&ក់ទី៦ ¥&ក់ទី៩ ¥&ក់ទី១២

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011

¾�ុមបញ្ច�គ
¾�បំផុត ២០% 20.6 32.8 42.5 44.1 28.5 65.6 0.0 0.0 22.2

¾�ប¡Ïប់ ២០% 31.1 36.9 50.4 34.9 41.0 39.0 0.0 20.0 25.5

មធ�្យម 39.0 45.9 54.2 40.7 45.7 52.5 5.8 15.7 18.2

Sន ២០% 41.0 49.1 69.8 49.3 52.1 46.0 19.9 17.4 22.3

Sនបំផុត ២០% 75.6 59.5 68.8 75.8 61.2 59.3 32.1 32.6 58.2

តំបន់
ភ្នំ��ញ 69.0 72.0 82.0 69.0 66.0 75.0 34.0 44.0 46.0

តំបន់¾�ុង u�្ស�ង7ៀត 33.0 48.0 67.0 55.0 58.0 48.0 26.0 21.0 35.0

ជនបទ 33.0 40.0 49.0 45.0 44.0 47.0 6.0 17.0 24.0

��នឌ័រ
6�ុស 32.0 44.0 55.0 52.0 49.0 52.0 11.0 24.0 29.0

³�ី 39.0 41.0 49.0 49.0 46.0 41.0 27.0 25.0 41.0

កម្ពុ9 36.0 44.0 54.0 50.0 49.0 50.0 18.0 24.0 31.0

ស±្ក�តសរុប 448 2986 339 274 805 206 156 467 175

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES 

DGង ២៖ ចំlយពីçè៉9មធ�្យម(mean) �ើ�រអប់រំ ស?�ប់%&ំសិក��ចុងé�យបង្អស់ (មឺុនãៀល)
2007 2009 2011

6�ុស ³�ី 6�ុស ³�ី 6�ុស ³�ី

¾�ុមបញ្ច�គ

¾�បំផុត ២០% 2.96
(4.28)

2.66
(3.47)

5.31
(10.73)

4.66
(8.62)

14.88
(15.55)

12.26
(9.14)

¾�ប¡Ïប់ ២០% 5.01
(8.35)

4.89
(7.96)

8.65
(15.81)

9.21
(18.02)

23.07
(23.72)

21.90
(26.87)

មធ�្យម 9.04
(17.96)

8.11
(12.95)

14.81
(31.94)

18.99
(38.47)

33.84
(52.70)

29.37
(32.53)

Sន ២០% 21.01
(42.94)

18.80
(30.55)

29.64
(52.69)

26.02
(51.25)

71.27
(99.09)

73.48
(100.11)

Sនបំផុត ២០% 70.95
(90.22)

72.43
(95.78)

103.07
(179.20)

109.15
(252.05)

163.78
(153.85)

175.44
(139.51)

�ពខុសA& (២០/២០) 24 27 19 23 11 14

¥&ក់ 

បឋមសិក�� (ទី១-៦) 5.51
(15.10)

6.21
(24.52)

10.92
(30.40)

11.84
(26.34)

21.51
(32.05)

24.73
(46.98)

អនុវិទ�1ល័យ (ទី៧-៩) 17.55
(24.90)

19.14
(28.03)

28.02
(47.18)

31.01
(57.09)

48.67
(52.14)

41.12
(49.51)

វិទ�1ល័យ (ទី១០-១២) 40.43
(42.46)

44.40
(53.91)

67.38
(98.50)

62.31
(95.82)

88.00
(72.88)

84.25
(87.83)

សS0ល់៖ តួ��ខ5ក្នុងរង្វង់¾�ចក9គSgតស្តង់Ñ។ អâ�ប្តូរÚ�ក់ គឺ ៤០០០ãៀល/ដុ�gរ
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ៣៖ ចំlយពីçè៉�ើ�រសិក�� គិត9ចំP�កm�ë�ដ�1នចំlយì�ើÚ�ស់6�¤ំí្ង� ស?�ប់%&ំសិក�� 
ចុងé�ងបង្អស់ (គិត9�គរយ និងក្នុងកូន�នចូលãៀនមួយ¡ក់)

2007 2009 2011

6�ុស ³�ី 6�ុស ³�ី 6�ុស ³�ី

¾�ុមបញ្ច�គ

¾�បំផុត ២០% 2.1 1.9 3.7 3.3 10.4 8.6

¾�ប¡Ïប់ ២០% 2.5 2.4 4.3 4.6 11.4 10.9

មធ�្យម 3.4 3.1 5.6 7.2 12.8 11.1

Sន ២០% 5.9 5.2 8.3 7.2 19.9 20.5

Sនបំផុត ២០% 10.1 10.3 14.6 15.5 23.2 24.9

¥&ក់

បឋមសិក�� (ទី១-៦) 1.6 1.9 3.3 3.5 6.4 7.4

អនុវិទ�1ល័យ (ទី៧-៩) 5.2 5.7 8.4 9.3 14.5 12.3

វិទ�1ល័យ (ទី១០-១២) 12.1 13.3 20.1 18.6 26.3 25.2

សំAល់៖ ë�ដ�1នចំlយ6�¤ំí្ង�គិតDម¾�ុមបញ្ច�គ �នយកមកì�ើ¨ើម�្បីគណ¡រកចំP�ក m�ចំlយពីçè៉ របស់¾�ុមបញ្ច�គ¡¡ រីឯ 
ë�ដ�1ន ចំlយ6�¤ំí្ង�ស?�ប់6�7�សកម្ពុ9 �នយកមកì�ើ¨ើម�្បីគណ¡រកចំP�កDម កs�ិតសិក��¡¡។ 
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ៤៖ ចំlយពីçè៉9មធ�្យម(mean) �ើ�រអប់រំសិក�� ស?�ប់%&ំសិក��ចុងé�យបង្អស់ (គិត9មឺុនãៀល 
និងក្នុងកូន�នចូលãៀនមួយ¡ក់)

2007 2009 2011

រដ្ឋ ឯកជន រដ្ឋ ឯកជន រដ្ឋ ឯកជន

¾�បំផុត ២០% 2.83
(3.92)

0.05
(0.00)

5.04
(8.11)

17.71
(54.79)

14.16
(12.15)

28.54
(61.51)

¾�ប¡Ïប់ ២០% 4.93
(8.03)

12.71
(24.65)

8.32
(13.51)

38.39
(71.08)

21.95
(21.10)

79.54
(75.04)

មធ�្យម 8.07
(13.86)

69.41
(62.60)

13.41
(25.44)

100.09
(110.39)

26.75
(25.27)

201.46
(149.37)

Sន ២០% 16.26
(24.86)

133.61
(110.56)

22.81
(36.76)

165.86
(119.13)

58.34
(77.78)

270.53
(157.20)

Sនបំផុត ២០% 46.73
(53.17)

174.21
(139.13)

70.26
(128.95)

275.93
(326.30)

118.58
(111.88)

307.62
(165.28)

សំAល់៖ តួ��ខ5ក្នុងរង្វង់¾�ចក9គSgតស្តង់Ñ។ 
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ៥៖ ចំlយពីçè៉�ើ�រអប់រំ គិត9ចំP�កm�ë�ដ�1នចំlយì�ើÚ�ស់6�¤ំí្ង� ស?�ប់%&ំសិក�� 
ចុងé�ងបង្អស់ (គិត9�គរយ និងក្នុងកូន�នចូលãៀនមួយ¡ក់)

2007 2009 2011

រដ្ឋ ឯកជន រដ្ឋ ឯកជន រដ្ឋ ឯកជន

¾�បំផុត ២០% 2.0 0.0 3.5 12.4 9.9 20.0

¾�ប¡Ïប់ ២០% 2.4 6.3 4.1 19.0 10.9 39.4

មធ�្យម 3.0 26.2 5.1 37.8 10.1 76.1

Sន ២០% 4.5 37.2 6.4 46.2 16.2 75.3

Sនបំផុត ២០% 6.6 24.7 10.0 39.1 16.8 43.6

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ៦៖ វិសម�ពm�ឱ�សទទួល�ន�រសិក��ៈ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ (%)
បឋមសិក�� (¥&ក់ទី១-៦) អនុវិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី ៧-៩) វិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី ១០-១២)

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011

ឱ�ស9មធ�្យម 82.0 84.0 85.0 33.0 37.0 35.0 16.0 21.0 25.0

សន្ទស�្សន៍ D 7.0 2.0 1.0 19.0 13.0 15.0 34.0 22.0 26.0

HOI 76.0 82.0 84.0 27.0 32.0 30.0 11.0 17.0 19.0

�រស±្ក�តសរុប 2390 8264 2119 1433 4061 999 1318 4217 1083

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ៧៖ វិសម�ពឱ�សទទួល�ន�រអប់រំៈ �របំ��ញ�រសិក��åន់��ល (%)
¥&ក់ទី៦ ¥&ក់ទី៩ ¥&ក់ទី១២

2009 2011 2009 2011 2009 2011

ឱ�ស9មធ�្យម 47.0 56.0 50.0 49.0 24.0 32.0

សន្ទស�្សន៍ D 11.0 12.0 9.0 17.0 22.0 22.0

HOI 42.0 49.0 45.0 40.0 19.0 25.0

�រស±្ក�តសរុប 1218 339 805 206 467 175

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ៨៖ �ររួមចំP�កm�អï�រ�លៈ7�សៈqក្នុងវិសម�ពឱ�សៈ អâ�ចូលãៀនសុទ្ធ (%)
អនុវិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី៦-៩) វិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី១០-១២)

2007 2009 2011 2007 2009 2011

X�ទ (6�ុស/³�ី) 3.3 4.6 5.4 0.7 0.6 2.4

��នឌ័រë�@� �រ (6�ុស/³�ី) 0.4 0.5 2.2 9.7 0.3 3.0

តំបន់�&ក់5 (ទី¾�ុង/ជនបទ) 17.5 31.9 19.5 61.8 65.0 36.9

ទំហំ@� �រ 7.4 13.9 10.1 4.1 8.7 3.0

ចំlយរបស់@� �រ គិតក្នុងមនុស�្សS&ក់ 15.0 39.4 31.6 4.0 18.8 10.1

កs�ិតអប់រំរបស់ ë�@� �រ 2.8 5.0 30.3 6.3 4.0 42.9

pយុë�@� �រ 53.6 4.7 0.8 13.4 2.6 1.8

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES 
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DGង ៩៖ �ររួមចំP�កm�អï�រ�លៈ7�សៈ qក្នុងវិសម�ពឱ�ស៖ អâ�បំ��ញ�រសិក��åន់��ល (%)
¥&ក់ទី៦ ¥&ក់ទី៩ ¥&ក់ទី១២

2009 2011 2009 2011 2009 2011

X�ទ (6�ុស/³�ី) 21.3 6.9 19.8 22.1 2.0 18.8

��នឌ័រë�@� �រ (6�ុស/³�ី) 1.6 0.8 1.1 10.7 0.3 19.3

តំបន់�&ក់5 (ទី¾�ុង/ជនបទ) 20.4 15.1 33.0 18.5 49.3 20.9

ទំហំ@� �រ 10.8 3.6 5.2 7.0 6.1 8.1

ចំlយរបស់@� �រ 
គិតក្នុងមនុស�្សS&ក់

16.8 21.6 31.4 4.4 6.1 15.3

កs�ិតអប់រំរបស់ë�@� �រ 18.0 41.9 2.2 30.6 19.3 15.5

pយុë�@� �រ 11.2 10.1 7.3 6.6 17.1 2.1

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ១០៖ ��ãៀន បន្ទប់ãៀន និង @�aបð�ៀន
6�X�ទ ��ãៀន បន្ទប់ãៀន @�aបð�ៀន @�aបð�ៀន (³�ី)

09/10 12/13 09/10 12/13 09/10 12/13 09/10 12/13

កម្ពុ9 10115 11370 80508 81630 82820 87203 35903 40529

តំបន់

ទី¾�ុង 1140 1333 14731 15071 21038 23248 11705 12932

ជនបទ 8975 10037 65777 66559 61782 63955 24198 27597

��ãៀន

ម%្ត�យ�្យ 1895 2813 3111 4248 3211 4152 3136 4015

បឋមសិក�� (¥&ក់ទី១-៦) 6665 6910 58062 58837 45531 44840 20795 22048

អនុវិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី៧-៩) 1172 1214 13024 12184 24022 27054 8725 11402

វិទ�1ល័យ (¥&ក់ទី១០-១២) 383 433 6311 6361 10056 11157 3247 3064

6�ភព៖ MoEYS (2009, 2010, 2012 & 2013)

DGង ១១៖ អនុ�តរÉងសិស�្សនឹង @�a បុគ្គលិកJ្ន�កអប់រំ និង បន្ទប់ãៀន
2012/13 2009/10

កម្ពុ9 ទី¾�ុង ជនបទ កម្ពុ9 ទី¾�ុង ជនបទ

បឋមសិក��

អនុ�តសិស�្ស-@�a 48.5 33.4 52.8 49.2 33.4 53.4

អនុ�តសិស�្ស-បុគ្គលិកJ្ន�ក អប់រំ 38.7 27.7 41.7 39.5 27.2 42.7

អនុ�តសិស�្ស-បន្ទប់ãៀន 51.4 52.6 51.2 55.7 56.6 55.5

ទំហំបន្ទប់ãៀនគិតក្នុងសិស�្សS&ក់ (ម២) 3.5 3.4 3.5 1.1 1.1 1.1

មធ�្យមសិក��

អនុ�តសិស�្ស-@�a 21.6 18.1 23.2 26.7 23.5 28.1

អនុ�តសិស�្ស-បុគ្គលិកJ្ន�ក អប់រំ 18.4 16.2 19.4 22.8 20.8 23.6

អនុ�តសិស�្ស-បន្ទប់ãៀន 46.3 52.8 44.3 54.1 66.6 50.6

ទំហំបន្ទប់ãៀនគិតក្នុងសិស�្សS&ក់ (ម២) 2.7 5.3 1.8 1.1 0.9 1.1

6�ភព៖ MoEYS (2009, 2010, 2012 & 2013)
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DGង ១២៖ ស}្ញm��រñ�ងò�កមូលនិធិDមវិស័យ និង¾�សួង (% m�ថវិ�រÑÒភិ�លសរុប) ស?�ប់%&ំ ២០១៤-១៨
2014e 2015p 2016p 2017p 2018p

វិស័យ

រដ្ឋ�លទូq 17.5 17.2 16.8 16.4 16.0

រដ្ឋ�លសង្គម 38.0 39.4 40.6 41.9 43.3

�រ<រ9តិ និងសន្តិសុខ 21.5 21.2 20.6 20.0 19.4

រដ្ឋ�ល_�ដ្ឋកិច្ច 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1

u�្ស�ងៗ 14.3 13.4 13.1 12.7 12.3

¾�សួង

អប់រំ យុវជន និងកីà 16.0 16.9 17.8 18.7 19.6

សុ2ភិ�ល 12.8 13.4 13.9 14.5 15.2

�រ<រ9តិ 12.6 12.4 12.1 11.7 11.4

ម$K្ទ� 8.9 8.7 8.5 8.3 8.0

សS0ល់៖ e = �៉ន់�kន; p = គន់គូរ
6�ភព៖ GជរÑÒភិ�លកម្ពុ9 (��ញផ��យ¡��ល%ប់ៗ)

DGង ១៣៖ លក្ខណៈភូមិ
សូច¡ករ 2009 2010 2011

Sន��បឋមសិក��5ក្នុងភូម ិ(%) 54.9 55.1 54.8

Sន��អនុវិទ�1ល័យ5ក្នុងភូម ិ(%) 17.9 20.0 18.3

Sន��វិទ�1ល័យ5ក្នុងភូម ិ(%) 7.51 6.7 7.8

ចStយq��បឋមសិក��5ជិតបំផុត (គម) 1.2 1.4 2.0

រយៈ��លt្វើដំZើរ9មធ�្យម (¡ទី) 12.8 12.5 14.0

មt�1�យt្វើដំZើរ (កង់, %) 50.0 48.4 44.2

ចStយq��អនុវិទ�1ល័យ (គម) 3.2 3.1 3.5

រយៈ��លt្វើដំZើរ9មធ�្យម (¡ទី) 15.6 17.0 16.1

មt�1�យt្វើដំZើរ (កង់, %) 76.1 76.5 74.11

ចStយq��វិទ�1ល័យ (គម) 7.9 6.8 7.4

រយៈ��លt្វើដំZើរ9មធ�្យម (¡ទី) 17.6 18.6 18.7

មt�1�យt្វើដំZើរ (កង់, %) 64.1 58.8 55.6

សំAល់៖ អ្នកs្លើយសSJសន៍96�®នភូមិ។ តួ��ខ�នគណ¡ýើង=យì�ើទិន្នន័យ�នពីអ±្ក�តDម%&ំនីមួយៗ 9 បន្តប¡Ïប់5ក្នុង ៣៤៦ភូមិ 
ôើយអï�រស?�ប់អ±្ក�តSនតុល�្យ�ព2gំង។ ទិន្នន័យ%&ំ២០០៩ Sន ៧២០ ភូមិ tៀបនឹង ៣៥៥ភូមិ ក្នុង%&ំ២០១០ និង ២០១១។ Dមn�ះ 
៣៧៤ភូមិ `�aវ�នដក��ញពីទិន្នន័យ%&ំ ២០០៩ និង ៩ភូមិ `�aវ�នដក��ញពីទិន្នន័យ%&ំ២០១០ និង ២០១១។ សូមëើល NIS (2005) 
ស?�ប់�រប±្កើតសំlក ¨ើម�្បីH�ើសãីសភូមិ5ក្នុងតំបន់t្វើអ±្ក�ត។ 
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ១៤៖ ប}óសំ2ន់ៗបំផុតក្នុងវិស័យអប់រំ 
2009 2010 2011

��អនុវិទ�1ល័យ

@�aSនកs�ិតជីវ�ពåប 34.4 33.3 52.4

ឧបសគ្គJ្ន�កថវិ�5�� 6.6 15.9 11.1

សSJរៈផ្គត់ផ្គង់មិន@�ប់!�ន់ (ទីក�្ល�ង និង តុ) 4.9 11.6 9.5

កs�ិតជីវ�ពអន់¦��យ5ក្នុងភូមិ 9.8 15.9 11.1

��វិទ�1ល័យ

@�aSនកs�ិតជីវ�ពåប 42.3 40.9 24.0

ឧបសគ្គJ្ន�កថវិ�5�� 11.5 9.1 20.0

សSJរៈផ្គត់ផ្គង់មិន@�ប់!�ន់ (ទីក�្ល�ង និង តុ) 7.7 13.6 12.0

កs�ិតជីវ�ពអន់¦��យ5ក្នុងភូមិ 7.7 9.1 20.0

Sនកម្មវិធីអក្ខរកម្មស?�ប់មនុស�្ស��ញវ័យ (%) 1.8 9.0 6.1

សំAល់៖ អ្នកs្លើយសSJសន៍96�®នភូមិ។ 
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ១៥៖ មូលô�តុមិនចូលãៀន (%)
2009 2010 2011

មិនចង់ãៀន 22.3 14.8 14.4

ទទួល�នលទ្ធផលសិក��មិនល្អ 8.2 13.0 9.3

Akន��សមរម�្យ/��5%tយ��ក 7.3 4.5 2.0

Akន@�a/សS Jរៈផ្គត់ផ្គង់ 1.6 1.6 0.5

ចំlយខ្ពស់��ក�ើ�រសិក�� 0.3 0.1 0.0

`�aវចូលរួមរកចំណ6ល@� �រ 19.3 16.5 26.6

`�aវជួយt្វើ�រõរផ្ទះ 18.3 10.9 9.1

¾���ក 0.0 16.1 14.4

ពិ�រ 5.5 1.4 1.8

ជម្ងឺGុំy៉� (�ើសពី ៣!�) 0.0 1.0 1.8

�្ម�ង��ក 0.0 18.4 19.0

u�្ស�ង7ៀត 17.2 1.7 1.1

�រស±្ក�តសរុប 901 3604 747

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ១៦៖ �រផ្តល់¥&ំបõ្ករដល់កុSរpយុ ០-២៣!� (%)
2007 2009 2011

¾�ុមបញ្ច�គ
¾�បំផុត ២០% 85.5 88.3 96.5

¾�ប¡Ïប់ ២០% 88.1 93.5 99.6

មធ�្យម 88.3 94.2 99.0

Sន ២០% 93.6 96.5 98.4

Sនបំផុត ២០% 95.1 97.0 100.0

តំបន់
ភ្នំ��ញ 91.0 98.0 100.0

ទី¾�ុងដ^�7ៀត 92.0 99.0 98.0

ជនបទ 89.0 91.0 98.0

��នឌ័រ
6�ុស 92.0 92.0 98.0

³�ី 87.0 93.0 99.0

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ១៧៖ o�ន@�បដណ្ណប់m��រផ្តល់¥&ំបõ្ករដល់កុSរpយុ ០-២៣!� (%)
2009 2011

រដ្ឋ ឯកជន រដ្ឋ ឯកជន

¾�បំផុត ២០% 80.6 19.4 92.6 7.4

¾�ប¡Ïប់ ២០% 84.0 16.0 98.0 2.0

មធ�្យម 87.3 12.7 94.2 5.8

Sន ២០% 90.8 8.2 94.0 6.0

Sនបំផុត ២០% 87.7 12.3 97.8 2.2

ភ្នំ��ញ 88.0 12.0 97.9 2.1

ទី¾�ុងដ^�7ៀត 94.3 5.7 97.2 2.8

ជនបទ 83.1 16.9 94.3 5.7

សំAល់៖ ទិន្នន័យ%&ំ២០០៧ មិនpចរក�ន។
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ១៨៖ �រø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និង�រស?�លកូន5មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ (%)
�រø�åំសុខ�ព មុន��លផ្តល់កំZើត �រស?�លកូន5មន្ទីរ��ទ�្យ �®រណៈ

2009 2011 2009 2011

¾�បំផុត ២០% 72.5 84.3 29.2 56.1

¾�ប¡Ïប់ ២០% 79.8 89.9 38.5 71.5

មធ�្យម 86.0 95.2 38.6 71.7

Sន ២០% 90.3 95.7 46.8 72.1

Sនបំផុត ២០% 92.8 95.6 53.6 70.4

ភ្នំ��ញ 95.8 97.7 65.1 75.5

ទី¾�ុងដ^�7ៀត 93.5 91.8 54.3 77.0

ជនបទ 79.0 90.2 34.1 64.8

សំAល់៖ ទិន្នន័យ%&ំ២០០៧ មិនpចរក�ន។
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ១៩៖ វិសម�ពm�ឱ�សទទួល�ន_�Éសុខ�ពស?�ប់កុSរ និងSD (%)
លទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éផ្តល់¥&ំបõ្ករ �រø�åំសុខ�ព មុន��ល 

ផ្តល់កំZើត
�រស?�លកូន 5 

មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ
2007 2009 2011 2009 2011 2009 2011

ឱ�ស 9មធ�្យម 91.0 94.0 99.0 85.0 92.0 41.0 70.0

សន្ទស�្សន៍ D 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 9.0 2.0

HOI 88.0 93.0 98.0 82.0 91.0 38.0 68.0

�រស±្ក�ត សរុប 17439 12443 16327 23437 16327 23437 16327

សំAល់៖ ទិន្នន័យលទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និង�រស?�លកុន 5មន្ទីរ��ទ�្យ �®រណៈ ក្នុង%&ំ២០០៧ 
មិនpចរក�ន7�។
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ២០៖ �ររួមចំP�កm�អï�រ�លៈ7�សៈក្នុង វិសម�ពm�ឱ�សទទួល�ន_�Éសុខ�ព (%)
លទ្ធ�ពទទួល�ន _�Éផ្តល់¥&ំបõ្ករ _�Éø�åំសុខ�ព 

មុន��លផ្តល់កំZើត
�រស?�លកូន5 

មន្ទីរ��ទ�្យ�®រណៈ
2007 2009 2011 2009 2011 2009 2011

��នឌ័រ (6�ុស/³�ី) 12.2 4.6 21.7 - - - -

��នឌ័រë�@� �រ (6�ុស/³�ី) 1.5 19.6 15.2 3.3 12.4 1.7 2.6

តំបន់�&ក់5 (ទី¾�ុង/
ជនបទ)

15.3 44.2 16.0 40.1 22.5 69.5 52.7

ទំហំ@� �រ 0.5 2.5 9.0 1.7 21.9 2.3 1.9

ចំlយì�ើÚ�ស់ 
គិតក្នុងមនុស�្សS&ក់

26.7 13.1 11.5 37.1 32.3 10.7 13.5

កs�ិតអប់រំរបស់ë�@� �រ 9.5 3.8 25.2 3.3 7.2 5.5 14.2

pយុë�@� �រ 34.3 12.3 1.3 14.6 3.6 10.3 15.0

សំAល់៖ ទិន្នន័យលទ្ធ�ពទទួល�ន_�Éø�åំសុខ�ពមុន��លផ្តល់កំZើត និង�រស?�លកូន 5មន្ទីរ��ទ�្យ �®រណៈ ក្នុង%&ំ២០០៧ 
មិនpចរក�ន7�។
6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES

DGង ២១៖ ស្ថិតិស្តីពី _�Éសុខ�ព (តù្ល�¡��លថ្មីៗបំផុត)
6�7�ស ចំនួនv� 

(ក្នុងមនុស�្ស 
១០០០¡ក់)

គិ�នុបÑÒក /
ឆ្មប (ក្នុងមនុស�្ស 
១០០០¡ក់)

ចំlយពី 
çè៉ �ើ_�É 

សុខ�ព (% 
m� ចំlយ 

ឯកជន �ើ_�É 
សុខ�ព)

ចំlយពី 
çè៉ �ើ_�É 
សុខ�ព (% m� 
ចំlយ សរុប�ើ 
_�É សុខ�ព)

û�ជ្ជបណ�ិត 
(ក្នុងមនុស�្ស 

១០០០¡ក់)

ចំlយ�ើ 
_�Éសុខ�ព 
ក្នុងមនុស�្ស S&ក់ 

(ដុ�gរ បច្ចុប�្បន្ន)

6�៊ុយZ� 2.8 7.7 97.8 8.1 1.5 939

កម្ពុ9 0.7 0.9 81.9 61.7 0.2 51

ចិន 3.8 1.9 78.0 34.3 1.9 322

ឥណ�ូn�សុី 0.9 1.4 75.1 45.3 0.2 108

ជបុ៉ន 13.7 11.5 80.6 14.1 2.3 4752

កូã៉�2ងត�្បូង 10.3 5.0 79.1 36.1 2.1 1703

àវ 1.5 0.9 78.2 38.2 0.2 40

S៉ý�សុី 1.9 3.3 79.0 35.6 1.2 410

មីh៉ន់S៉ 0.6 1.0 93.7 71.3 0.6 20

ហ្វីលីពីន 1.0 1.0 83.5 52.0 1.2 119

សិង្ហបុរី 2.0 6.4 93.9 58.6 1.9 2426

í� 2.1 2.1 55.8 13.1 0.4 215

ûៀតlម 2.0 1.1 85.0 48.8 1.2 102

6�ភព៖ �រចង¾�ងរបស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ�នពី World Bank (2013) 
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DGង ២២៖ ភូមិo�លSន_�Éកម្ម និងú�ឿងសs� ល�រJ្ន�កû�ជ្ជ�³្ត� (%)
ទិន្នន័យគួបA& ទិន្នន័យអ±្ក�តDម ��លû��បន្តប¡Ïប់ 

(Sនតុល�្យ�ព2gំង)
2009 2010 2011 2009 2010 2011

គ្លីនិកឯកជន 17.5 17.4 20.3 20.4 18.2 20.7

$ងលក់��ឱសថ 21.8 23.1 27.6 24.8 23.9 28.0

$ងលក់ឱសថu�្ស�ង7ៀត 26.8 26.3 30.7 28.3 25.8 29.6

មណ�លសុខ�ពឃំុ 11.8 11.1 11.0 12.7 11.5 11.2

មន្ទីរ��ទ�្យបa្អ�ក (ឬ³�ុក) 2.5 2.6 3.7 1.9 2.6 3.2

មន្ទីរ��ទ�្យ¦�ត្ត 1.1 1.7 2.0 1.3 1.6 1.6

មន្ទីរ��ទ�្យ¥&ក់9តិ 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0

មន្ទីរ��ទ�្យឯកជន 2.5 2.0 2.3 2.6 2.2 2.2

û�ជ្ជបណ�ិត 21.8 25.2 29.0 26.8 26.1 30.3

គិ�នុបÑÒក 38.6 34.5 37.3 40.1 35.0 36.9

ឆ្មបSន�របណ្ណុះបl្ខល 38.0 33.1 38.2 39.8 32.5 38.5

ឆ្មបបុGណ 55.1 43.4 38.6 49.7 42.4 37.3

@�a��ទ�្យបុGណ 56.9 47.1 48.3 54.8 47.8 48.4

u�្ស�ង7ៀត 29.9 28.4 34.6 31.9 27.8 34.7

�រស±្ក�តសរុប 10004 4904 4954 4396

ភូមិសរុប 716 351 355 314

តù្ល��ត់បង់ (missing value) 1 1 0 0 1 0

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES 

DGង ២៣៖ ប}óJ្ន�កសុ2ភិ�លសំ2ន់ៗបំផុត (�®រណៈ និងឯកជន) ស?�ប់6�9ជនក្នុងភូមិ (%)
ទិន្នន័យគូបA& ទិន្នន័យអ±្ក�តDម ��លû��បន្តប¡Ïប់ 

(Sនតុល�្យ�ព2gំង)
2009 2010 2011 2009 2010 2011

កង្វះv�ក្នុងមន្ទីរ��ទ�្យ និង សSJរៈ ។ល។ 7.3 11.1 8.8 7.8 11.3 8.4

កង្វះ¥&ំ��ទ�្យ 25.1 25.6 31.5 24.9 25.2 31.4

_�ÉSនគុណ�ពមិនល្អ 7.9 4.6 3.7 6.1 4.6 3.8

Akនû�ជ្ជបណ�ិត ឬជំនួយ�រJ្ន�កû�ជ្ជ�³្ត� 2.5 1.4 1.7 2.0 1.5 1.7

Akនគិ�នុបÑÒកមធ�្យម/ឆ្មប 0.6 1.1 0.9 0.6 1.2 0.9

មន្ទីរ��ទ�្យមិនÿើកដំZើរ�រ ២៤r៉ង 3.1 3.4 4.8 3.2 3.5 4.9

_�Éសុខ�ពí្ល�ខ្ពស់��ក 25.1 20.2 18.5 27.8 20.0 18.3

ផ្លូវ%tយq�ន់មណ�លសុខ�ព Sនគុណ�ពល្អ 12.5 13.4 16.8 12.4 13.3 16.9

ក�្ល�ង/សSJរៈ��ទ�្យAkនអ¡ម័យ 0.1 0.6 0.3 - 0.6 0.3

បុគ្គលិក��ទ�្យមិនសូវឈឺ%pល 9.0 9.4 6.3 8.1 9.6 6.4

បុគ្គលិក��ទ�្យមិនGក់åក់ 3.5 6.0 5.4 3.2 6.1 5.5

u�្ស�ង7ៀត (សូមប} 3ក់) 3.2 3.1 1.4 4.1 3.2 1.5

�រស±្ក�តសរុប (ភូមិ) 718 352 354 346

តù្ល��ត់បង់ (Missing value) 6 1 2 2

6�ភព៖ �រគណ¡របស់អ្នកនិពន្ធ=យì�ើទិន្នន័យ CSES
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DGង ២៤៖ វត្តSនកម្មវិធីសុខ�ពu�្ស�ង7ៀត5ក្នុងភូមិ និង�រយល់üើញរបស់6�®នភូមិអំពី�រ6�_ើរýើង 
m�_�Éសុខ�ព (%)

ទិន្នន័យគួបA& ទិន្នន័យអ±្ក�តDម ��លû��បន្តប¡Ïប់ 
(Sនតុល�្យ�ព2gំង)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

កម្មវិធីផ្តល់¥&ំបõ្ករ 31.9 23.7 25.7 31.8 23.5 26.0

កម្មវិធីសុខ�ពSD និងកុSរ/ J�ន�រ@� �រ 77.2 71.8 74.6 73.7 71.6 74.9

�រt្វើ%�ស្តរកë�{គw�ដស៍ 35.9 29.1 25.1 36.4 29.3 24.6

កម្មវិធីស?�ប់អ្នកខ្វះ�រ®តុអ៊ីយ៉ូដ ឬSនជំងឺពកក 56.6 53.1 51.8 57.5 52.9 51.6

�រយល់üើញពី�រ6�_ើរýើង m�_�Éសុខ�ព 79.2 87.1 90.4 81.2 86.9 90.7
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