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រញ្ជ ីពាកយកាត ់
 

ADB ធ្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ 
AIDS ជាំខឺទអដ្៍ 
CDCS យុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ 
CO₂ ឧ ម្័នការូនកិ 
COVID-19 ជាំខឺកូរ ៉ាូណា ២០១៩ (ទយាខត្តម្ CDC) 
CSO អខាការ្ខាម្្ីុវលិ 
C-TIP ការប្រឆ្ាំខការជួញដូរម្នុ្ស 
DFAT ប្ក្ួខការររទទ្្ និខពាណិជជកម្ម (អូស្រសាត លី) 
DO ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន ៍
EU ្ហភ្នព្អឺរ ៉ាុរ 
FDI ការវនិិទយាគផ្ទា ល់ព្ីររទទ្្ 
FSR ការព្ឹខខផ្ែកទលើ វ្័យហិរញ្ារបទាន 
GBV អាំទព្ើហិខាពាកព់្ន័ធនខឹទយនឌ្រ័ 
GDP ផ្លិតផ្លកនុខប្្ុក្រុរ 
GFATM ម្ូលនិធ្ិ្កល្ប្មារប់្រយុទ្ធនឹខជាំខឺទអដ្៍ រទរខ និខ ជាំខឺ 

ប្គុនចញ់ 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ទ្ីភ្នន កង់ារ 

អាលលឺម្៉ាខ់្ ប្មារក់ិច្ច្ហប្រតិរតតិការអនតរជាត)ិ 
HEF 
HIV 

ម្ូលនិធ្ិ្ម្ធ្ម្៌្ ុខាភបិាល 
វរុី្ខដលទធ្វើឱ្យប្រព្ន័ធការពាររាខកាយម្នុ្សចុ្ោះទែាយ 

ICS យុទ្ធសាស្រ ត្ប្រទទ្្រមួ្រញ្ចូល 
ICT រទច្ចកវទិ្ាព្ត័ម៌ាន នខិគម្នាគម្ន ៍
TI គាំនិតផ្ដួច្ទផ្ដើម្តមាល ភ្នព្ (Transparency Initiative) 
IR លទ្ធផ្លរ ាំព្ឹខទុ្ក 
J2SR ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ 
JICA ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិជរ៉ាុន 
JSP ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្រមួ្រវាខទ្ភី្នន កង់ារជាំនួយអាទម្រកិ USAID និខប្ក្ួខ

ការររទទ្្អាទម្រកិ 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (វទិ្ាសាា នឥណទានអាលលឺម្៉ាខ់្ ប្មារ់

ការកសាខទ ើខវញិ) 
KOICA ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិកូទរ ៉ា 
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LGBTI អនកប្្លាញ់ទភទ្ដូច្ោន  
MAFF ប្ក្ួខក្ិកម្ម រុកាេ ប្រមាញ់ និខទនសាទ្ 
MEL ការត្តម្ោន ការវាយតម្ម្ល នខិការ្ិកា 
MOE ប្ក្ួខររសិាា ន 
MOEYS  ប្ក្ួខអររ់ ាំ យុវជន នខិកឡីា 
MOH  ប្ក្ួខ្ុខាភបិាល 
NGO អខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាល 
NSDP ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ 
NSS យុទ្ធសាស្រ ត្្នតិ្ុែជាត ិ
OHCHR ការយិាល័យឧតតម្ ន្ខការអខាការ្ហប្រជាជាតិទ្ទ្ួលរនាុក្ិទ្ធិម្នុ្ស 
PSE ការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជន 
REDD+ កម្មវធិ្ីជាតិកាតរ់នាយការរាំភ្នយឧ្័មនផ្ាោះកញ្ចកព់្ីការបាតរ់ខ ់នខិទរច្រលឹ

ម្ប្ព្ទ ើ 
RGC រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា 
RS-IV យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណ្ប្មារក់ាំទណើ ន ការងារ ្ម្ធ្ម្ ៌នខិប្រ្ិទ្ធភ្នព្ 

(ដាំណាកក់ាលទ្ី IV) 
TB ជាំខឺរទរខ 
TIP អាំទព្ើជួញដូរម្នុ្ស 
UN អខាការ្ហប្រជាជាត ិ
UNAIDS កម្មវធិ្ីរមួ្ោន ររ្់អខាការ្ហប្រជាជាតិ ត្ីព្ីទម្ទរាគទអដ្៍/ជាំខ ឺ

ទអដ្៍ 
UNESCO អខាការអររ់ ាំ វទិ្ាសាស្រ ត្ និខវរបធ្ម្រ៌រ្់អខាការ្ហប្រជាជាតិ 
UNICEF ម្ូលនិធ្ិកុមារអនតរជាតិររ្់អខាការ្ហប្រជាជាត ិ
USG រោឋ ភបិាល្ហរដឋអាទម្រកិ 
V-Dem ប្រទភទ្ទផ្សខៗម្នប្រជាធ្រិទតយយ 
WHO អខាការ្ុែភ្នព្ព្ិភព្ទលាក 
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ខផ្នទី្ប្រទទ្្កម្ពុជា 

 
 

ប្រទទ្្ឥណាឌ  

ច្ាំននួប្គួសារ 

ប្រទទ្្ចិ្ន 

OpenStreetMap (នខិ) អនកចូ្លរមួ្ CC-BY-SA 

ចំននួប្រជាជនសរុរគឺ 15,288,489 ដែលមានទំហំផ្ទះ 4.6 (ជំររឿនថ្នា ក់ជាតិ 
2019) ដែលកាុងរ ះមាន 15% គឺជាជនប្កីប្ក (ទិនាន័យរ័ណ្ណប្កីប្ក 2019)* 

្ររុ 
តបូខឃមុ ាំ 
ម្រ៉ាលិន 
ត្តខកវ 
ឧតតរមានជ័យ 

សាវ យទរៀខ 
ត្តខកវ 

្ាឹខខប្តខ 
ប្ព្ោះ្ីហនុ 
ទ្ៀម្រារ 

រតនគិរ ី
ទពាធ្ិ៍សាត់ 

ម្ប្ព្ខវខ 
ប្ព្ោះវហិារ 

ភនាំទព្ញ 
ម្ណឌ លគិរ ី

ប្កទច្ោះ 
ទកាោះកុខ 
កណាដ ល 

កាំព្ត 
កាំព្ខ់ធ្ាំ 

កាំព្ខ់្ពឺ 
កាំព្ខ់ឆ្ន ាំខ 

កាំព្ខ់ចម្ 
បាត់ដាំរខ 
រនាា យមានជ័យ 

រណ័ណ ប្កីប្ក ទែតត 

ប្គួសារ & ភ្នព្ប្កីប្កត្តម្ទែតត* 

ទ្ច្កដីប្រកា្រដិទ្ធ្៖ ប្ព្ាំប្រទ្ល់ទៅកនុខខផ្នទ្ីទនោះប្ោនខ់តជារូររងាា ញខតរ៉ាុទណាណ ោះ និខម្និ
ខម្ន្ប្មារទ់ប្រើប្បា្់ទដើម្បីទោលរាំណខ្ិទ្ធិអាំណាច្ណាម្យួទ ើយ។ 
 

ប្រភព្៖ Shapefiles ប្តូវបានទាញយកព្ីអខាការទ្និននយ័អាំព្ីការអភវិឌ្ឍ (Open Development 
Cambodia) ម្ងៃទ្1ី9 ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ2020 

តាំរនក់ារពារធ្ម្មជាតិ 

ប្រទទ្្កម្ពុជា 

រទរៀខអភរិកសជីវៈច្ប្ម្ុោះ 

វាលខប្្ 

តួទ្ឹក 

ការត្តាំខទ្ីលាំទៅ 

ប្ព្ាំប្រទ្ល់ទែតត 

្ញ្ញា ្មាា ល់ 

ខករ 

ម្ណឌ លគិរ ី
ប្កទច្ោះ 

ភនាំទព្ញ 
កណាដ ល 

ម្ប្ព្ខវខ 

សាវ យទរៀខ 
ប្ព្ោះ្ីហនុ កាំព្ត 

ត្តខកវ 

ទកាោះកុខ 
កាំព្ខ់្ ពឺ 

កាំព្ខឆ់្ន ាំខ 

បាតដ់ាំរខ 

ទពាធ្ិសាត់ 

តបូខឃមុ ាំ 
កាំព្ខច់ម្ 

ទ្ៀម្រារ 

កាំព្ខធ់្ាំ 

រតនគរិ ីា្ឹខខប្តខ 
ប្ព្ោះវហិារ 

ឧតតរមានជយ័ 

រនាា យ 
មានជយ័ 

ប្រទទ្្កម្ពុជា 

ប្រទទ្្ទវៀតណាម្ 

ប្រទទ្្ឡាវ ប្រទទ្្ម្ង 

ម្រ៉ាលិន 
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ទ្ច្កដី្ទខេរពិ្សាដ រ 
ទ្ច្កដីខងលខអាំព្ីទោលទៅយុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ហប្រតិរតតិការអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ “ប្រទទ្្កម្ពុជា កាល យជាម្ដគូ
កានខ់តទរើកច្ាំហ មានវរិលុភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់ និខររយិារននទៅកនុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក”។ ទោលទៅ
ប្រករទោយម្ហិច្ឆិត្តទនោះឆលុោះរញ្ញច ាំខអាំព្ី្កាដ នុព្លកនុខការព្ប្ខឹខភ្នព្ជាម្ដគូរវាខ្ហរដឋអាទម្រកិ និខ
ប្រទទ្្កម្ពុជា។ ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហរដឋអាទម្រកិ្ប្មារក់ារអភវិឌ្ឍអនតរជាតិ (USAID) ្ ាិតទប្កាម្ការដឹកនាាំររ្់
ប្រធានទរ្កកម្ម និខទោយ្ហការជាម្យួប្កុម្ប្រទទ្្អនតរទ្ីភ្នន កង់ារ អាច្ទដើរតួនាទ្ីយា៉ាខ ា្ំខានទ់ៅកនុខ
ការព្ប្ខឹខផ្លប្រទយាជនព៍្កីារអភវិឌ្ឍទៅកនុខរយៈទព្លម្យួទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះ និខ្ហការជាម្យួភ្នគី
ពាកព់្ន័ធកម្ពុជាទដើម្បី្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវទោលទៅរមួ្។ ទោលទៅោាំប្ទ្ដល់វធិ្ីសាស្រ ត្ររ្់្ហរដឋអាទម្រកិ
្ប្មារត់ាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិកកានខ់តទរើកច្ាំហនខិទ្រ ី នខិជាំរុញប្រទទ្្កម្ពុជាកនុខដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅរកការព្ឹខ
ខផ្ែកទលើែលួនឯខ ត្តម្រយៈការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ការព្ប្ខឹខអធ្ិរទតយយភ្នព្ នខិការទលើកកម្ព្់កិច្ច
្ហប្រតិរតតិការ។ ទ្ីភ្នន កង់ារជាំនួយអាទម្រកិ USAID នឹខទធ្វើកិច្ចការទដើម្បី្ទប្ម្ច្ទោលទៅទនោះត្តម្រយៈ
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនរ៍ាំទព្ញរខនាម្ច្ាំននួរ៖ី កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន និខប្រករទោយច្ីរភ្នព្ 
្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ប្រជាជនកម្ពុជាមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ទ្វា និខ
ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល។ ជាខទនោះទៅទទ្ៀត ទោលទៅទនោះព្ប្ខឹខ
ច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទផ្សខៗររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ដូច្ខដលបានកាំណតទ់ៅកនុខយុទ្ធសាស្រ ត្អភវិឌ្ឍនរ៍រ្់ែលួន1 
ជាព្ិទ្្ពាកព់្ន័ធនខឹការទលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្ និខ្ុែុមាលភ្នព្ ការរទខកើនប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខគុណភ្នព្ទ្វា    
រោឋ ភបិាល និខការទលើកកម្ព្់នីតិរដឋ និខ្ិទ្ធមិ្នុ្ស។ យុទ្ធសាស្រ ត្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទនោះប្្រនខឹ        
យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណ្ប្មារក់ាំទណើ ន ការងារ ្ម្ធ្ម្ ៌ និខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ដាំណាក់
កាលទ្ ី IV និខខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ខដលបានកាំណត ់ “ច្តុទកាណ         
យុទ្ធសាស្រ ត្” ្ប្មារក់ារអភវិឌ្ឍ៖ ១) ការអភវិឌ្ឍធ្នធានម្នុ្ស ២) ព្ពិ្ិធ្កម្មទ្ដឋកចិ្ច ៣) ការទលើកកម្ព្់
ការអភវិឌ្ឍវ ិ្ ័យឯកជន នខិការងារ និខ ៤) ការអភវិឌ្ឍលកេណៈររយិារនន និខប្រករទោយច្ីរភ្នព្។  
 
ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវប្រទទ្្ J2SR ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជារងាា ញថា រោឋ ភបិាលមាន្ម្តាភ្នព្ែព្់គួរ្ម្ រ៉ាុខនតពុ្ាំ
្ូវមានការទរដជាា ច្ិតតទ ើយ។ ទៅកប្ម្តិែព្់រាំផុ្ត ច្ាំណុច្ ា្ំខាន់ៗ ច្ាំនួនព្ីរម្នខផ្នទ្រីងាា ញផ្លូវប្រទទ្្2 គឺ
ព្ិនាុទរដជាា ច្ិតតកប្ម្តិទារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារអ់ភបិាលកិច្ចទរើកច្ាំហ នខិប្រករទោយគណទនយយភ្នព្ 
និខព្ិនាុ្ម្តាភ្នព្កប្ម្តិទារ្ប្មារ់្ ម្តាភ្នព្រោឋ ភិបាល នខិ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ។ ការទរដជាា ច្តិតច្ាំទពាោះ
ទោលនទយាបាយររសិាា ន កម៏ានកប្ម្តិទារផ្ខខដរ ខដលឆលុោះរញ្ញច ាំខអាំព្ីរញ្ញា ប្រ ម្ទូ្ទៅររ្់ប្រទទ្្
ពាកព់្ន័ធនខឹការព្ប្ខឹខការអនុវតតច្ារក់ារពារររសិាា ន រមួ្ទាាំខច្ារខ់ដលប្តូវបានទរៀរច្ាំទ ើខទដើម្បីទ្រស់ាក ត់
ការការម់្ប្ព្ទ ើែុ្ច្ារ ់ និខការដទណដើ ម្កានក់ារដ់ធី្លផី្ខខដរ ទទាោះរីជាប្ក្ួខររសិាា នកាំពុ្ខែតិែាំប្រខឹ
ខប្រខទធ្វើកាំខណទ្ប្ម្ខទ់ៅកនុខវ ិ្ ័យទនោះផ្ខខដរ។ រញ្ញា ប្រ ម្្ម្តាភ្នព្ច្ម្បខគពឺាកព់្ន័ធនឹខប្រ្ិទ្ធភ្នព្
្ខាម្្ីុវលិ & ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ ខដលឆលុោះរញ្ញច ាំខអាំព្កីារកាតរ់នាយលាំហទៅកនុខវ ិ្ ័យទាាំខទនោះ។ ច្ាំណុច្

 
1 “យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណដាំណាកក់ាលទ្ី IV” រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨។   
2 “ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា៖ ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវប្រទទ្្្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2021” USAID ឆ្ន ាំ ២០២០។ 
   

http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-of-Cambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf
http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-of-Cambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf
https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
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ខាល ាំខទាាំខព្ីរខផ្នក្ប្មារប់្រទទ្្កម្ពុជាពាកព់្ន័ធនខឹការទរដជាា ច្ិតតគឺ ្ុវតាិភ្នព្ & ្នតិ្ុែ និខការទប្រើប្បា្់   
រទច្ចកវទិ្ាព្ត័ម៌ាន និខគម្នាគម្ន ៍ ទោយច្ាំណុច្ទ្ីព្ីរគឺជាឱ្កា្ខដលទ្ីភ្នន កង់ារជាំនួយអាទម្រកិ USAID 
កាំពុ្ខព្ាយាម្្ទប្ម្ច្ឱ្យបាន ជាការផ្ទល ្់រដូរទៅកនុខយុទ្ធសាស្រ ត្។ យុទ្ធសាស្រ ត្ទនោះប្តវូបានទរៀរច្ាំទ ើខទដើម្បី
ជួយ ទោោះប្សាយច្ទនាល ោះែវោះខាតដធ៏្ាំរាំផុ្តទៅកនុខការទរដជាា ច្តិត នខិ្ម្តាភ្នព្ ែណៈទធ្វើការទលើកកម្ព្់ច្ាំណុច្
ខាល ាំខររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ 
 
ប្រទទ្្កម្ពុជា្ទប្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភ្នព្យា៉ាខខាល ាំខទៅកនុខខផ្នកអភវិឌ្ឍនម៍្យួច្ាំនួន រ៉ាខុនតទៅខតជួរប្រទ្ោះនូវ
ឧរ្គាពាកព់្ន័ធជាម្យួនឹខភ្នព្ធ្នន់ឹខវរិតតិ និខការព្ខឹខផ្ែកទលើែលួនឯខដខដល។ ទប្ៅព្ីការធាល កចុ់្ោះខផ្នក  
ទ្ដឋកិច្ចទៅឆ្ន ាំ២០២០ ខដលរណាដ លម្កព្ីការរកីរាលោលជាំខឺជា្កលទនោះ ប្រទទ្្កម្ពុជាបាន្ទប្ម្ច្
បាននូវកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចជាទប្ច្ើនកនុខរយៈទព្លម្យួទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះ (អប្ត្តកាំទណើ នប្រចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្
ប្បាាំព្ីរភ្នគរយ) ទប្ៅព្ីវឌ្ឍនភ្នព្ដែ៏ព្់ទាាំខទៅកនុខខផ្នក្ុខាភបិាល និខអររ់ ាំ។ ទទាោះរីជាយា៉ាខណា ផ្ល
ប្រទយាជនទ៍ាាំខទនោះម្និទានម់ាន្ម្ភ្នព្ទៅទ ើយទទ្ ទោយស្រ ត្ី យុវជន ប្ព្ម្ទាាំខប្កុម្ខដលម្និប្តូវបានយក
ច្ិតតទុ្កោក ់ នខិងាយរខទប្ោោះជាទប្ច្ើន កាំពុ្ខប្រ ម្នឹខការទុ្កទចលទោយោម នការគិតគូរ។ ទៅទព្លទកើត
មានករណីជាំខឺឆលខកូរ ៉ាូណាជា្កលឆ្ន ាំ២០១៩ ផ្លប្រទយាជនខ៍ដល្ទប្ម្ច្បានរហូតម្កដល់ទព្លទនោះមាន
ភ្នព្ងាយរខទប្ោោះទោយសារវរិតតិទាាំខកនុខប្រទទ្្ និខទប្ៅប្រទទ្្។ ជាខទនោះទៅទទ្ៀត ឱ្កា្្ប្មារក់ារ
ព្ិភ្នការរ្់ព្លរដឋ និខកចិ្ចការពារ្ិទ្ធិម្នុ្សខដលប្តវូបានធានាទៅកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា អាច្ទធ្វើឱ្យកាន ់
ខតប្រទ ើ្រទ ើខបាន។ គណទនយយភ្នព្ នខិតមាល ភ្នព្រោឋ ភបិាលរខកឱ្យមានរញ្ញា ប្រ ម្ទលើការអភវិឌ្ឍយា៉ាខ
ខាល ាំខ ទោយប្រទទ្្កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន ក១់៦២ ទៅកនុខច្ាំទណាម្ ១៨០ ប្រទទ្្ទៅកនុខ្នា្សនម៍្នការ
យល់ទឃើញព្ីអាំទព្ើពុ្ករលួយ (The Corruption Perceptions Index) ឆ្ន ាំ ២០១៩។3 ការគាំរាម្កាំខហខខផ្នក       
ររសិាា ន ខដលរមួ្មានផ្លរ៉ាោះពាល់ម្នការខប្រប្រួលររសិាា ន និខអប្ត្តដែ៏ព្់ម្នការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ គាំរាម្
កាំខហខដល់ធ្នធានធ្ម្មជាតដិ៏្ ាំរូរខររ និខច្ីរភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ USAID មានលទ្ធភ្នព្
ែព្់កនុខការជួយ ប្រទទ្្កម្ពុជាទដើម្បីជម្នោះនខឹរញ្ញា ប្រ ម្ទាាំខទនោះ ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខខឹនូវការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ 
និខរមួ្ច្ាំខណកដល់ទោលរាំណខទោលនទយាបាយការររទទ្្ររ្់រោឋ ភបិាលអាទម្រកិ ទៅកនុខតាំរនអ់ា្ីុ 
អាទគនយ។៍ 
 
វធិ្ីសាស្រ្តខដលមានលកេណៈអនតរវ ិ្ ័យ៖ 
 

● ការកាំណតទ់្ាំនាកទ់្ាំនខទ ើខវញិ៖ USAID នខឹជួយ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា
ទដើម្បីផ្ដល់ទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ នខិការពារធ្នធានទដើម្បីរទខកើនភ្នព្ជាមាច ្់ ប្ព្ម្ទាាំខ    
តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលច្ាំទពាោះប្រជាជនកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ ទៅកនុខខផ្នក  
្ុខាភបិាល USAID នឹខផ្ទល ្់រដូរព្ីការផ្ដល់ហិរញ្ារបទាន្ប្មារវ់ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល និខការផ្ដល់
ទ្វា ទៅជាការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធទាាំខម្ូល។ USAID នឹខទរៀរច្ាំឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ី្ខាម្្ីុវលិទដើម្បី

 
3 “ទ្ិនននយ័ប្រទទ្្កម្ពុជា” អខាការតមាល ភ្នព្អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

https://www.transparency.org/en/countries/cambodia


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 8 

ព្ប្ខឹខការត  ្ូម្ត ិ និខកិច្ចការពារ្ិទ្ធិខដលមានខច្ខកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា  និខ្ិទ្ធិប្្រច្ារទ់ផ្សខៗ
ទទ្ៀត ប្ព្ម្ទាាំខោាំប្ទ្ដល់កិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខទដើម្បីទ្រស់ាក តក់ារការម់្ប្ព្ទ ើែុ្ច្ារ ់នខិការរុករាន
តាំរនអ់ភរិកសខដលបានកាំណត។់ USAID នខឹទរៀរច្ាំឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ីរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខ
កាំខណទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ  ប្រ្ិនទរើមានតប្ម្ូវការ មានការចរអ់ារម្មណ៍ និខការទរដជាា ច្ិតត។ 

 
● ទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួវ ិ្ ័យឯកជន៖ ទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួវ ិ្ ័យឯកជនប្តូវបានោករ់ញ្ចូ លទៅកនុខ

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍ាាំខរ ី ប្ព្ម្ទាាំខនឹខទផ្ទដ តទៅទលើកិច្ច្ហការជាម្យួតួអខាវ ិ្ ័យឯកជន
ខដលមានច្ាំណារអ់ារម្មណ៍ និខគុណតម្ម្លប្្រជាម្យួរោឋ ភបិាលអាទម្រកិ ទដើម្បីជាំរុញការវនិិទយាគ
ទៅកនុខប្រព្ន័ធ នខិទ្ីផ្ារម្ូលោឋ ន ទដើម្បីធានាឱ្យមាន វ្័យច្ីរភ្នព្។ 

 
● តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្៖ ការកសាខ្ម្ពន័ធភ្នព្ររ្់ភ្នគីពាកព់្ន័ធទៅកនុខវ ិ្ ័យនានា ខដល

រមួ្មាន អខាភ្នព្ដកឹនាាំទោយស្រ ត្ី និខយុវជន ្ហជីព្ការងារ អខាការ្ិទ្ធិដីធ្ល ី និខតួអខាទផ្សខៗ
ទទ្ៀត មានសារៈ ា្ំខានក់នុខការ្ទប្ម្ច្បាននូវកាំខណទ្ប្ម្ខខ់ដលមានទោលទៅជាំរុញតមាល ភ្នព្ និខ
ទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាលទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ USAID នឹខទធ្វើការអភវិឌ្ឍ     
្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការ និខភ្នគីពាកព់្ន័ធកម្ពុជាទដើម្បីរទញ្ចញម្តិទយារល់ និខទធ្វើ្កម្មភ្នព្ត្តខ
នាម្ព្លរដឋកម្ពុជា។ 

 
● ការអភវិឌ្ឍលកេណៈររយិារនន៖ USAID ខ វ្ខរកប្រជាជនកម្ពុជាជាទប្ច្ើនទទ្ៀតទដើម្បីចូ្លរមួ្

ច្ាំខណកអភវិឌ្ឍ និខទ្ទ្ួលប្រទយាជនព៍្ីការទខើរទ ើខវញិម្នទ្ដឋកិច្ច និខវឌ្ឍនភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចនា
ទព្លអនាគតររ្់ប្រទទ្្ ទោយទប្រើប្បា្់នូវទ្រភី្នព្ខដលធានាទោយរដឋធ្ម្មនុញ្ា។ USAID 
នឹខែិតែាំកាតរ់នាយឧរ្គានានាច្ាំទពាោះស្រ ត្ី និខយុវជនទៅកនុខការចូ្លរមួ្ និខដកឹនាាំទៅកនុខលាំហ
នទយាបាយ និខលាំហព្លរដឋ វ ិ្ ័យទ្ដឋកិច្ច ការអភរិកសជវីច្ប្ម្ុោះ នខិធ្នធានធ្ម្មជាតិ ប្ព្ម្ទាាំខការ
អររ់ ាំ និខទ្វា្ុខាភបិាល។ USAID កន៏ឹខោាំប្ទ្ផ្ខខដរដល់វធិ្ីសាស្រ ត្ខដលមានភ្នព្ម្ច្នប្រឌ្តិ 
និខអនតរវ ិ្ ័យទដើម្បីទោោះប្សាយរញ្ញា ទូ្ទៅម្នអាំទព្ើហិខាពាកព់្ន័ធនខឹទយនឌ្រ័។ យុទ្ធសាស្រ ត្កន៏ឹខ
រកាការទផ្ទដ តការយកច្ិតតទុ្កោកទ់ៅទលើ្ិទ្ធិ និខការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាជនខដលម្និប្តូវបានយក
ច្ិតតទុ្កោក ់ ខដលរមួ្មាន ប្រជាជនទដើម្ភ្នគតិច្ ប្កុម្សា្នានិខជនជាតិភ្នគតិច្ ជនមានព្ិការ
ភ្នព្ និខ្មាជកិ្ហគម្នអ៍នកប្្លាញ់ទភទ្ដូច្ោន  ។ 

 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១៖ ព្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន និខប្រករទោយច្ីរភ្នព្ 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ ភ្នជ រទ់ៅនឹខទោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតរិតតិការអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ត្តម្រយៈ
ការោាំប្ទ្សាា នភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចខដលមានភ្នព្ចាំបាច្ក់នុខការទលើកកម្ព្់វរិុលភ្នព្ និខភ្នព្ធ្នន់ឹខវរិតតិទៅកនុខ
ប្រទទ្្ ត្តម្រយៈការទផ្ទដ តទៅទលើរញ្ញា អភបិាលកិច្ចលែពាកព់្ន័ធទៅនឹខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ។ ទោល
រាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ មានទោលទៅ ១) ព្ទនលឿនព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ចត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ឱ្កា្ខកលម្ែ
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ជីវភ្នព្ ទោយយកច្តិតទុ្កោកទ់ៅទលើការទធ្វើការងារជាម្យួប្កុម្ហ ុនអាជីវកម្ម នខិ្ហគម្នទ៍ដើម្បីទធ្វើព្ពិ្ិធ្កម្ម
ទ្ដឋកិច្ច និខទផ្ទដ តទៅទលើវធិ្ីសាស្រ ត្ខផ្ែកទលើទ្ីផ្ារទៅកនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ២) ការអភវិឌ្ឍ្ម្តាភ្នព្ររ្់
ព្លរដឋកម្ពុជា ជាព្ិទ្្យុវជន និខប្្ីត ទដើម្បីទ្ទ្ួលបានការងារប្បាកច់្ាំណូលែព្់ជាខម្ុន នខិការកាំណត់
ទោលទៅវនិិទយាគខផ្នកវទិ្ាសាស្រ ត្ នខិរទច្ចកវទិ្ាទដើម្បីរទខកើនទលបឿនម្នការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចឌ្ជីីងល ៣) ខក
លម្ែររយិាកា្ធុ្រកចិ្ចទដើម្បីទាកទ់ាញការងារ និខការវនិិទយាគត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្ ់អភបិាលកិច្ចទ្ដឋកិច្ច 
និខររយិាកា្អាំទណាយផ្លដល់ធុ្រកិច្ច និខ ៤) ខកលម្ែការប្គរប់្គខ នខិការទប្រើប្បា្់ធ្នធានធ្ម្មជាតិ រមួ្
ទាាំខការយកច្ិតតទុ្កោកទ់ៅទលើទទ្្ភ្នព្ខដលរខការគាំរាម្កាំខហខែព្់ នខិការោាំប្ទ្ច្ាំទពាោះការប្គរប់្គខអាខ
រខទ្ឹកទភលៀខ ទដើម្បីរទខកើតប្គឹោះកានខ់តរខឹមាា្ំ ប្មារក់ាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន នខិប្រករទោយ          
ច្ីរភ្នព្។ 
 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី២ ៖ ខកលម្ែ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រយៈការទលើក
កម្ព្់ទ្វា  
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ (DO2) ផ្ារភ្នជ រទ់ៅនឹខទោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការអភវិឌ្ឍន៍
ប្រទទ្្ត្តម្រយៈការោាំប្ទ្លទ្ធផ្លម្នការអភវិឌ្ឍ្ខាម្ និខធ្នធានម្នុ្សខដលចាំបាច្់្ ប្មារក់ាររទខកើន
វរិុលភ្នព្ និខភ្នព្ធ្នន់ឹខវរិតតិកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ែណៈទព្លកាំពុ្ខរនតការផ្ទល ្់រដូរព្ីការផ្ដល់ទ្វាទោយ
ផ្ទា ល់ទៅជាការទធ្វើទអាយប្រទ ើ្រទ ើខនូវប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាលខដលផ្ាុយព្ីយុទ្ធសាស្រ ត្ម្នុ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន៍
ទ្ី ២ នឹខរទខកើនការយកច្ិតតទុ្កោកក់ានខ់តខាល ាំខទៅទលើរញ្ញា ខដលមានលកេណៈអនតរវ ិ្ ័យ ដូច្ជាការទធ្វើទអាយ
ប្រទ ើ្រទ ើខនូវអភបិាលកិច្ច និខគណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ នខិការពារកុមារររ្់ប្រទទ្្ 
កម្ពុជា។ DO2 មានទោលទៅ៖ ១) ទធ្វើទអាយប្រទ ើ្រទ ើខគុណភ្នព្ និខការទប្រើប្បា្់ទ្វា្ុខាភបិាលជា
អាទ្ិភ្នព្ ខដលរមួ្មាន្ុែភ្នព្មាត្តនិខកុមារ កម្មវធិ្ីជាំខឺឆលខ និខទ្វាផ្ដល់ទោយវ ិ្ ័យឯកជន ២) ព្ប្ខឹខ
អភបិាលកិច្ច និខគណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារ ទោយទផ្ទត តទៅទលើការទប្រើ
ប្បា្់ភ ត្ុត្តខទដើម្បីកាំណតអ់ាទ្ិភ្នព្ធ្នធានកនុខប្្ុកទៅកប្ម្តិរដឋបាលថាន កទ់ែតត និខថាន កប់្្ុក និខ ៣) 
ទលើកកម្ព្់គុណភ្នព្ទ្វាអររ់ ាំ និខការពារកុមារត្តម្រយៈការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធផ្ដល់ទ្វារោឋ ភបិាល 
ប្ព្ម្ទាាំខទធ្វើការកសាខ្ម្តាភ្នព្ និខជាំនាញររ្់រុគាលិកជាំនាញខផ្នកអររ់ ាំ និខអនកផ្ដល់ទ្វា្ខាម្ទដើម្បី
ឱ្យកុមារ ជាព្ិទ្្ជនមានព្ិការភ្នព្ និខជនងាយរខទប្ោោះរាំផុ្តមានលទ្ធភ្នព្កានខ់តែព្់កនុខការទ្ទ្ួលបាន
ទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្។ 
 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣ ៖ ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ មានជារព់ាកព់្ន័ធនខឹទោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការអភវិឌ្ឍន៍
ប្រទទ្្ត្តម្រយៈការោាំប្ទ្លទ្ធផ្លចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋខដលចាំបាច្់្ ប្មារក់ាររទខកើនវរិុលភ្នព្ និខភ្នព្
ធ្នន់ឹខវរិតតិកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា និខ្ប្មារអ់ភបិាលកចិ្ចខដលមានភ្នព្រខឹមាាំ និខកានខ់តមានភ្នព្ទរើកច្ាំហ
ត្តម្រយៈគណទនយយភ្នព្្ខាម្។ ផ្ាុយព្ីយុទ្ធសាស្រ ត្ម្នុ វធិ្ីសាស្រ ត្រច្ចុរបននទផ្ទដ តទៅទលើការទ្រស់ាក តក់ារ
ធាល កចុ់្ោះម្នកចិ្ចព្ិភ្នការរ្់ព្លរដឋ និខការរទខកើតឱ្កា្ចូ្លរមួ្។ យុទ្ធសាស្រ ត្ទនោះមានទោលទៅរទខកើនការ
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ចូ្លរមួ្ និខ្កម្មភ្នព្ររ្់ព្លរដឋកនុខការកសាខការោាំប្ទ្សាធារណៈទូ្លាំទូ្លាយ្ប្មារអ់ភបិាលកិច្ច
ខដលកានខ់តមានលកេណៈទឆលើយតរ ែណៈោាំប្ទ្ដល់ការការពារ្ិទ្ធិផ្ខខដរ។ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ
មានទោលទៅ៖ ១) ផ្ដល់អាំណាច្ដល់អនកការពារ្ិទ្ធិ នខិអខាការនានាត្តម្រយៈការទលើកទ្ឹកច្ិតតខផ្នក      
ទ្ដឋកិច្ចទដើម្បីទាម្ទារ្ិទ្ធិ (ដូច្ជា ្ហជពី្ការងារ ប្កមុ្្ហគម្នខ៍ដលពាកព់្ន័ធទៅកនុខទ្ាំនា្់ដធី្លី។ល។ 
២) ោាំប្ទ្ការត  ្ូម្តឱិ្យមានកាំខណទ្ប្ម្ខ ់ខដលរមួ្មាន អខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាល ប្ព្ម្ទាាំខស្រ ត្ី យុវជន និខ
ប្កុម្ខដលម្និប្តូវបានយកច្ិតតទុ្កោក ់ និខ ៣) ព្ប្ខខឹគណទនយយភ្នព្្ខាម្ត្តម្រយៈការព្ប្ខីកលទ្ធភ្នព្
ររ្់ព្លរដឋកម្ពុជាកនុខការទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ាន្ុប្កឹត និខឯករាជយ និខត្តម្រយៈការផ្ដល់លទ្ធភ្នព្ឱ្យព្លរដឋទធ្វើ
ការត្តម្ោនទៅទលើទ្វាសាធារណៈ។ 
 
ការព្ិចរណាទលើទោលនទយាបាយកប្ម្តិែព្់ 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍ីម្យួៗ មានលកេណៈប្្រជាយុទ្ធសាស្រ ត្ជាម្យួនខឹទោលនទយាបាយការររទទ្្
កប្ម្តិែព្់ទផ្សខៗររ្់រោឋ ភបិាលអាទម្រកិ ខដលរមួ្មាន យុទ្ធសាស្រ ត្្នតិ្ុែជាតិ4 ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្រមួ្
រវាខ USAID នខិប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ (JSP)5 និខច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ ា្ំខាន់ៗ ្ប្មារត់ាំរនឥ់ណឌូ         
បា៉ា្ីុហវិក។ ពាកព់្ន័ធនឹខយុទ្ធសាស្រ ត្្នតិ្ុែជាតិ CDCS ោាំប្ទ្ដល់្្រ ដ្ម្ភទ្ី II “ទលើកកម្ព្់វរិុលភ្នព្
អាទម្រកិ” និខ្្រ ដ្ម្ភទ្ី IV “រទខកើនឥទ្ធិព្លអាទម្រកិ”។ ពាកព់្ន័ធនខឹ JSP, CDCS ោាំប្ទ្ដល់ទោលទៅទ្ី 
២ “រនតរទខកើនឧតដម្ភ្នព្ប្រកតួប្រខជខររ្់្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីធានាច្ីរភ្នព្ដល់កាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ច និខការ
រទខកើតការងារ” ទោលទៅទ្ី ៣ “ទលើកកម្ព្់ភ្នព្ជាអនកដកឹនាាំររ្់អាទម្រកិត្តម្រយៈការរកាតុលយភ្នព្ម្នការ
ចូ្លរមួ្” និខទោលទៅទ្ ី៤ “ធានាប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ច្ាំទពាោះអនកជារព់្នធអាទម្រកិ”។ យុទ្ធសាស្រ ត្
ទនោះកោ៏ាំប្ទ្ដល់អភបិាលកិច្ច ទ្ដឋកិច្ច និខ្នតិ្ុែខដលប្្រជាម្យួអាទ្ិភ្នព្្ប្មារត់ាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក
ផ្ខខដរ។ 
 
កិច្ចការងារទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ នឹខជាំរុញការអភវិឌ្ឍលកេណៈររយិារនន និខប្រករទោយ   
ច្ីរភ្នព្ ទរើកច្ាំហរទ្ីផ្ារងមី និខជាំរុញឱ្យមានកាំខណទ្ប្ម្ខទ់្ដឋកិច្ចទផ្ទត តទលើទ្ីផ្ារ។ ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ ការវនិិទយាគនឹខទលើកកម្ព្់ច្ាំនួនប្រជាជនខដលប្រករទោយ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខផ្លិតភ្នព្ 
រខនាម្ព្ីទលើការទ្រស់ាក តក់ាររកីរាលោលជាំខឺឆលខ។ ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ យុទ្ធសាស្រ ត្នឹខ   
ោាំប្ទ្ដល់កិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខកនុខការប្រឆ្ាំខអាំទព្ើពុ្ករលួយ ប្ព្ម្ទាាំខទលើកកម្ព្់តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយ
ភ្នព្ទដើម្បីជួយ ធានាប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខច្ីរភ្នព្ម្នការវនិិទយាគទលើការអភវិឌ្ឍន។៍ ត្តម្រយៈទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួ   
វ ិ្ ័យឯកជន ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍ាាំខរី ទ្ីភ្នន កង់ារជាំនួយអាទម្រកិ USAID នឹខទលើកកម្ព្់ដល់
ការប្រកួតប្រខជខទ្ីផ្ារទ្រ ី ោាំប្ទ្ដល់រទច្ចកវទិ្ា និខគាំនិតម្ច្នប្រឌ្ិត ប្ព្ម្ទាាំខទលើកទ្ឹកច្ិតតដល់កាំទណើ ន       
វ ិ្ ័យឯកជន និខដាំទណាោះប្សាយខផ្ែកទលើទ្ីផ្ារ។ USAID នឹខទផ្ទដ តទៅទលើការវនិិទយាគទលើការអភវិឌ្ឍ
ទដើម្បីទលើកទ្ឹកច្ិតតឱ្យមានជទប្ម្ើ្ ទផ្សខៗខដលទធ្វើឱ្យកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខនូវអភបិាលកិច្ច នីតិរដឋ និខការ

 
4 “យុទ្ធសាស្រ ត្្នតិ្ុែជាតិររ្់្ហរដឋអាទម្រកិ” ទ្តវមិាន ឆ្ន ាំ ២០១៧  
5 “ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្រមួ្ឆ្ន ាំ ២០១៨ - ២០២២” ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ និខទ្ីភ្នន ក់ងារជាំនួយអាទម្រកិ USAID ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Strategic-Plan-FY-2018-2022.pdf


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 11 

អភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ទលើកកម្ព្់ទោលការណ៍ ន្ូលររ្់អាទម្រកិ ដ្ីព្ីឯករាជយភ្នព្ និខការទោរព្
ទ្រភី្នព្រុគាលជាម្ូលោឋ ន និខោាំប្ទ្ដល់ការទកៀរគរទាាំខធ្នធានសាធារណៈ និខឯកជនទដើម្បីរទខកើន      
លទ្ធផ្លម្នការអភវិឌ្ឍ និខជាំរុញវរិុលភ្នព្ និខការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ។ ទោយសារពុ្ាំ្ូវមានការទរដជាា ច្ិតត
ច្ាំទពាោះការចូ្លរមួ្លកេណៈព្ហុភ្នគីទៅកនុខសាា រន័អភបិាលកិច្ច យុទ្ធសាស្រ ត្នឹខរញ្ឈរក់ារោាំប្ទ្ដល់ការ
ទបាោះទឆ្ន តទោយផ្ទា ល់ ខដលរមួ្មានការព្ប្ខឹខគណរកសនទយាបាយ ទលើកខលខខតមានការទរើកច្ាំហឱ្យមាន
ការរាំទព្ញការងារកនុខនយ័សាា រនាជាម្យួអាជាា ធ្ររោឋ ភបិាលទដើម្បីទធ្វើឱ្យមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រខាល ាំខទៅកនុខខផ្នក
ទនោះ។   ពាកព់្ន័ធនឹខការជួញដូរម្នុ្ស (TIP) ប្រទទ្្កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន កទ់្ី ២ កនុខរញ្ជ ីឃ្ល ាំទម្ើល (Tier 2 
Watch List) ម្នរបាយការណ៍ ដ្ីព្ីការជួញដូរម្នុ្សររ្់ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ ខដលទធ្វើឱ្យប្រទទ្្ 
កម្ពុជាជារទ់ ម្ ោះទៅកនុខរញ្ជ ីទនោះរយៈទព្លព្ីរឆ្ន ាំជារ់ៗ ោន ។ ជាការទឆលើយតរ សាា នទូ្តអាទម្រកិបានរទខកើនកចិ្ច
ែិតែាំប្រឹខខប្រខទរ្កកម្មទាាំខម្ូលទដើម្បីជាំរុញអាជាា ធ្រកម្ពុជាឱ្យអនុវតតអនុសា្នទ៍ៅកនុខរបាយការណ៍។ 
 
ប្រទទ្្កម្ពុជាកប៏្តូវបានកាំណតថ់ា ជាប្រទទ្្គួរឱ្យប្ព្ួយបារម្ភទៅកនុខរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំទ្ីរនួ ររ្់
ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ ទៅទប្កាម្ច្ារ់្ ដីព្ីការលុររាំបាត ់ ទ្រស់ាក ត ់ និខរារាាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ 
(Eliminate, Neutralize, and Disrupt Wildlife Trafficking Act) ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ជាការទឆលើយតរ ្កម្មភ្នព្
ររ្់ USAID ទាាំខអ្់ ទោយមាន្មា្ភ្នគប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្នឹខ្ហការជាម្យួ          
ទ្ីភ្នន កង់ាររោឋ ភបិាលអាទម្រកិទផ្សខទទ្ៀត និខអខាភ្នព្អនុវតតច្ារប់្្រទៅត្តម្ “យុទ្ធសាស្រ ត្ប្រឆ្ាំខការជួញ
ដូរ្តវម្ប្ព្កនុខប្រទទ្្កម្ពុជា” (២០១៨)។ 
 
ពាកព់្ន័ធនឹខទ្រភី្នព្សា្នា ប្រទទ្្កម្ពុជាពុ្ាំប្តូវបានខណនាាំថាជាប្រទទ្្ខដលមានការប្ព្ួយបារម្ភខាល ាំខ 
និខពុ្ាំ ា្ិតទៅទលើរញ្ជ ីឃ្ល ាំទម្ើលររ្់ប្ក្ួខការររទទ្្្ប្មាររ់បាយការណ៍ទ្រភី្នព្សា្នាអនតរជាតិ
ប្រចាំឆ្ន ាំររ្់គណៈកម្មការ្ហរដឋអាទម្រកិ។6 មានកិច្ចោាំពារផ្លូវច្ារម់្យួច្ាំននួ្ប្មារទ់្រភី្នព្ខាខ      
សា្នា និខជនជាតិទដើម្ភ្នគតិច្ទៅកនុខប្រទទ្្។7 
 
រូរភ្នព្ទ្ ី ១ ្ទខេរទោលទៅកប្ម្តិែព្់ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍ និខលទ្ធផ្លរ ាំព្ឹខទុ្កម្នម្ទធ្ាបាយ           
យុទ្ធសាស្រ ត្ងមី  
 
 
 
 

 
6 “របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំររ្់គណកម្មការទ្រភី្នព្សា្នាអនតរជាតិ” USCIRF ខែទម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
7 រដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជាផ្ដល់ទ្រភី្នព្ជាំទនឿសា្នា ដរារណាទ្រភី្នព្ទាាំខទនោះម្និរ ាំខានដល់ជាំទនឿសា្នាររ្់អនកដម្ទ្ ឬរ ាំទលាភទៅទលើរទ្រញ្ញជ  និខ្នតិ្ុែសាធារណៈ 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf
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រូរភ្នព្ទី្ ១៖ ប្ករែណឌ លទ្ធផ្ល CDCS 

ទោលរាំណខ៖  ប្រទទ្្កម្ពុជា កាល យជាម្ដគូកាន់ខតទរើកច្ាំហ មានវរិុលភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់ និខររយិារនន ទៅកនុខតាំរន់

ឥណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ១៖ ព្ប្ខីក

កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន 

និខប្រករទោយចី្រភ្នព្ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ២៖ ខកលម្ែ 

្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋ

កម្ពុជា ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ទ្វា 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ៣៖ ការពារ

្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់គណទនយយ

ភ្នព្រោឋ ភបិាល 

IR ១.១៖ ព្ទនលឿនពិ្ពិ្ធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច 

ទដើម្បទីលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្ 

IR ២.១៖ ខកលម្ែគុណភ្នព្ និខការទប្រើ
ប្បា្់ទ្វា្ុខាភបិាលអាទិ្ភ្នព្ 

IR ៣.១៖ ព្ប្ខឹខកិច្ចការពារ្ិទ្ធិខដល

មានខច្ខកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា  និខ្ិទ្ធិប្្រ

ច្ារទ់ផ្សខៗទទ្ៀត 

IR ១.២៖ ខកលម្ែររយិាកា្ធុ្រកិច្ច 

ទដើម្បទីាកទ់ាញការវនិិទយាគ និខរទខកើត

ការងារ 

IR ២.២៖ ព្ប្ខឹខអភបិាលកិច្ច និខ

គណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ 

និខោាំពារកុមារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា 

IR ៣.២៖ រទខកើនការចូ្លរមួ្ និខ

្កម្មភ្នព្ររ្់ព្លរដឋកនុខកាំខណ

ទ្ប្ម្ខ ់

IR ១.៣៖ ខកលម្ែការប្គរប់្គខធ្នធាន

ធ្ម្មជាតិ ទដើម្បកីារអភវិឌ្ឍប្រករទោយ

ចី្រភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ 

IR ២.៣៖ ខកលម្ែគុណភ្នព្ទ្វាអររ់ ាំ និខ

ោាំពារកុមារ 

IR ៣.៣៖ ព្ប្ខឹខការប្តតួពិ្និតយ  

សាធារណៈទៅទលើសាា រន័រោឋ ភបិាល 

 
រររិទ្ប្រទទ្្ 
ទៅកនុខឆ្ន ាំ ២០២០ ្ហរដឋអាទម្រកិ និខប្រទទ្្កម្ពុជាបានអរអរែរួ ៧០ ឆ្ន ាំម្នការភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខ         
ការទូ្ត។ កម្មវធិ្ី USAID មានឫ្គល់ជាជាំនួយម្នុ្សធ្ម្ ៌ នខិ្កម្មភ្នព្សាខ្ខទ់ហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ 
(សាព នងនល់) ទៅកនុខទ្្វតសរឆ៍្ន ាំ ១៩៦០ និខបាន្នទៅយកច្ិតតទុ្កោកទ់ៅទលើដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅការព្ឹខ
ខផ្ែកទលើែលួនឯខររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ ្ហរដឋអាទម្រកិបានជួយ ទៅកនុខការច្រច និខជាហតាទលែីទៅកនុខកចិ្ច
ប្ព្ម្ទប្ព្ៀខ្នតិភ្នព្ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ្ប្មារប់្រទទ្្កម្ពុជា8 ខដលប្តូវបានទរៀរច្ាំទ ើខទដើម្បីធានាអធ្ិរទតយយ
ភ្នព្ ឯករាជយភ្នព្ និខអព្ាប្កឹតភ្នព្ម្នប្រទទ្្កម្ពុជា។ កចិ្ចប្ព្ម្ទប្ព្ៀខបានរទខកើតប្ករែណឌ ្ប្មារ ់         
រដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជាទដើម្បីផ្ដល់ការការពារ្ិទ្ធិជាម្ូលោឋ ន និខប្រជាធ្រិទតយយទ្រទីោយប្រកានខ់ាជ រនូ់វទោល
ការណ៍ព្ហុរកស។9 USAID បានទរើកដាំទណើ រការសាជាងមកីនុខប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកនុខឆ្ន ាំ ១៩៩២។ ចរត់្តាំខព្ី
ទព្លទនាោះម្ក ្ហរដឋអាទម្រកិបានផ្ដល់ទ្កឹប្បាកច់្ាំននួ ១,៥ ពានល់ានដុលាល រ ជាជាំនយួអភវិឌ្ឍនទ៍ដើម្បីោាំប្ទ្
ដល់ព្លរដឋកម្ពុជាកនុខការទ្ទ្លួបានជីវតិរ្់ទៅកានខ់តមាន្ុែភ្នព្ មានវរិុលភ្នព្ នខិធ្នន់ខឹវរិតត។ិ 
 

 
8 Taing Rinith, “សាា នទូ្តកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាអោះអាខជាងមីអាំព្ីការទរដជាា ច្ិតតកនុខការទោរព្កិច្ចប្ព្ម្ទប្ព្ៀខទ្ីប្កុខបា៉ា រ ី្ ” ខែមរថាម្្៍ ម្ងៃទ្ី២៣ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២០  
9 “កិច្ចប្ព្ម្ទប្ព្ៀខ ដ្ីព្ីដាំទណាោះប្សាយនទយាបាយប្គរប់្ជុខទប្ជាយ្ប្មារទ់្ាំនា្់កនុខប្រទទ្្កម្ពុជា” អខាការ្ហប្រជាជាតិ ប្ក្ួខព្ត័ម៌ានសាធារណៈ ខែ 
ម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩២ ទ្ទ្ួលបានព្ីវទិ្ាសាា ន្នតិភ្នព្្ហរដឋអាទម្រកិ៖ ្ម្ូហកម្មឌ្ីជីងលកិច្ចប្ព្ម្ទប្ព្ៀខ្នតិភ្នព្។  

https://www.khmertimeskh.com/50776364/embassies-in-cambodia-reaffirm-commitment-to-the-paris-peace-agreements/
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/agree_comppol_10231991.pdf
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កត្តត គួរឱ្យកត់្ មាា ល់ទៅកនុខរររិទ្កម្ពុជា 
ប្រទទ្្កម្ពុជាកាំពុ្ខទធ្វើដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ។ ប្រទទ្្កម្ពុជាបាន្ទប្ម្ច្នូវកាំទណើ ន  
ទ្ដឋកិច្ចគួរឱ្យកត់្ មាា ល់កនុខរយៈទព្លជាទប្ច្ើនទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះ ខដលរខការគាំរាម្កាំខហខព្ ី      
វ ិ្ ម្ភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចកប្ម្តិែព្ ់ ព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ចកប្ម្តិទារ និខកាំទណើ នការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចខដលោម ន        
ច្ីរភ្នព្។ USAID អាច្ទដើរតនួាទ្ី ា្ំខានទ់ៅកនុខភ្នព្ជាម្ដគូទោលទៅជាម្យួរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទដើម្បីជួយ 
ធានាថា កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចកនុខរយៈទព្លម្យួទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះកានខ់តមានច្ីរភ្នព្ និខអភវិឌ្ឍប្រទទ្្
ឱ្យមានភ្នព្ទរើកច្ាំហ នខិវរិុលភ្នព្ខដលមាន្កាដ នុព្លកនុខការទដើរតួជា្ម្ពន័ធម្តិត និខម្ដគូតាំរនឥ់ណឌូ        
បា៉ា្ីុហវិកដ៏្ ាំខាន។់ កនុខទ្ដិឋភ្នព្ម្យួច្ាំនួន ប្រទទ្្កម្ពុជា្ទប្ម្ច្បាននូវលទ្ធផ្លគួរឱ្យកត់្ មាា ល់កនុខ
ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅរកការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ។ កនុខនាម្ជាប្រទទ្្ម្យួខដលទ្ដឋកិច្ចមានការរកីច្ទប្ម្ើនរាំផុ្ត
កនុខតាំរនអ់ា្ីុអាទគនយ ៍ ប្រទទ្្កម្ពុជា្ទប្ម្ច្បាននូវកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចគួរឱ្យកត់្ មាា ល់ទលើ្ព្ីប្បាាំព្ីរ   
ភ្នគរយកនុខម្យួឆ្ន ាំ10 11 12 ទោយប្រទទ្្ទនោះបានផ្ទល ្់រដូរព្ីប្រទទ្្មានប្បាកច់្ាំណូលទារ ទៅជាប្រទទ្្
មានប្បាកច់្ាំណូលម្ធ្យម្កប្ម្តិទារកាលព្ីឆ្ន ាំ ២០១៥ នខិមានទោលទៅខប្រកាល យែលួនជាប្រទទ្្មានប្បាក់
ច្ាំណូលម្ធ្យម្ទៅប្តឹម្ឆ្ន ាំ ២០៣០។ ទទាោះរីជាទ្ទ្ួលបានលទ្ធផ្លខររទនោះកទ៏ោយ ទ្ដឋកិច្ចទៅខតម្និទាន់
បានទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មប្គរប់្ោន ់នខិព្ឹខខផ្ែកទៅទលើវ ិ្ ័យម្យួច្ាំនួន (ដូច្ជា ក្ិកម្ម ទទ្្ច្រណ៍ និខកាតទ់ដរ)។ 
ភ្នព្ប្កីប្កព្ហុវ ិ្ ័យកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាប្តូវបានបា៉ានស់ាម នថាមានច្ាំនួន ៣៧,២ ភ្នគរយ13 ទហើយប្រជាជន 
កម្ពុជាប្រមាណរនួលាននាក ់ កាំពុ្ខរ្់ទៅទោយមានប្បាកច់្ាំណូលតិច្ជាខ $១,២៥ កនុខម្យួម្ងៃ។14 ជាខ
ទនោះទៅទទ្ៀត ទៅទព្លទកើតមានជាំខឺរាតតាតជា្កលកូរ ៉ាូណាឆ្ន ាំ ២០១៩ (កូវដី-19)  កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចជា
ទប្ច្ើនខដល្ទប្ម្ច្បានកនុខទព្លងមីៗមានភ្នព្ផុ្យប្្ួយ និខប្រ ម្នឹខការធាល កទ់ៅកនុខសាា នភ្នព្ម្និលែដូច្
កាលព្ីម្ុន។ ធ្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ (ADB) បានព្ាករណ៍ថា ប្រទទ្្កម្ពុជានខឹមានការធាល កចុ់្ោះ ៤,០     
ភ្នគរយនូវផ្លិតផ្លកនុខប្្ុក្រុរររ្់ែលួនទៅកនុខឆ្ន ាំ ២០២០។ ទទាោះជាយា៉ាខទនោះកដី ធ្នាោរទនោះបាន
ព្ាករណ៍ថា ទ្ដឋកិច្ចនឹខមានការទកើនទ ើខទ ើខវញិទៅកនុខឆ្ន ាំ ២០២១។15 ទលើ្ព្ីទនោះ ផ្លរ៉ាោះពាល់ព្ីការ
ខប្រប្រួល និខផ្ទល ្់រដូរអាកា្ធាតុនឹខរនតគាំរាម្កាំខហខដល់ភ្នព្ទជាគជយ័ទាាំខទនោះ។16 ប្ោនខ់តទៅកនុខឆ្ន ាំ 
២០១៥ ម្យួឆ្ន ាំទនោះ ផ្លរ៉ាោះពាល់ទោយសារអាកា្ធាតុរណាដ លឱ្យខាតរខទ់្កឹប្បាកប់្រមាណ ១,៥      
ពានល់ានដុលាល រ ទ ម្ើនឹខដរភ់្នគរយម្នផ្លិតផ្លកនុខប្្ុកប្រចាំឆ្ន ា្ំ រុរ (GDP)។17 
 
ទទាោះរីយា៉ាខណា ទៅមានឱ្កា្្ប្មារប់្រទទ្្កម្ពុជាកនុខការចរទ់ផ្ដើម្ដាំទណើ រប្រករទោយច្ីរភ្នព្ នខិ  
លកេណៈររយិារននទឆ្ព ោះទៅកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច។ ពាកព់្ន័ធនខឹការរណដុ ោះរណាដ លទោលទៅ និខទ្ាំនាកទ់្ាំនខជា
ម្យួវ ិ្ ័យឯកជន ការរទខកើតការងារទៅកនុខវ ិ្ ័យកនុខប្រព្ន័ធអាច្ទធ្វើឱ្យកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខនូវភ្នព្ធ្នន់ឹខវរិតតិ

 
10 “កាំទណើ នផ្លិតផ្លកនុខប្្ុក្រុរ (គិតជា % ប្រចាំឆ្ន ាំ) ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ិននន័យររ្់ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ឆ្ន ាំ ២០១៨ ចូ្លម្ងៃទ្ី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2020 
11 “របាយការណ៍ព្ិទប្ោោះទយារល់ប្រចាំឆ្ន ាំ AMRO៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៧” ការយិាល័យប្សាវប្ជាវមា៉ា ប្កូទ្ដឋកិច្ចអាសា ន+3 ឆ្ន ាំ ២០១៧, ៧ 
12 “រុគាលិក IMF រាំទព្ញទរ្កកម្មឆ្ន ាំ2019 ទៅកានប់្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ច្កដីប្រកា្ព្ត័៌មានររ្់ម្ូលនិធ្ិរូរិយវតាុអនតរជាតិ (IMF) ទលែ ១៩/៣៧០ ទ្ី១១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩, ៣៦ 
13 “របាយការណ៍អភវិឌ្ឍនធ៍្នធានម្នុ្សឆ្ន ាំ2019៖ កម្ពុជា” UNDP, ២០១៩  
14 “ការព្ិនិតយពាកក់ណាដ លវគា យុទ្ធសាស្រ ត្្ហប្រតិរតតិការអភិវឌ្ឍប្រទទ្្កម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨” USAID, ឆ្ន ាំ ២០១៦  
15 “ទ្្សនវ ិ្ ័យធ្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ា្ីុឆ្ន ាំ 2020៖ ្ ុែុមាលភ្នព្កនុខទព្លគួរឱ្យប្ព្ួយបារម្ភ”  ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 
16 “ការវភិ្នគទលើការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុ USAID/កម្ពុជា” USAID, ២០២០ 
17 “កប្ម្ខទ្ិនននយ័ហានិភ័យអាកា្ធាតុកម្ពុជា” USAID, ២០១៩ 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=KH
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KHM.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KHM.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KHM.pdf
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_Cambodia%20CRP.pdf


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 14 

ម្នទ្ដឋកិច្ចកម្ពុជា ជាព្ិទ្្្ប្មារក់មាល ាំខព្លកម្មវយ័ទកមខ និខប្រករទោយថាម្ព្លររ្់ប្រទទ្្។ 
ការណ៍ខដលជាំខឺរាតតាតបានទធ្វើឱ្យធាល កចុ់្ោះនូវពាណិជជកម្មឆលខកាតប់្ព្ាំខដនគឺជាឱ្កា្ខដលផ្លិតករ និខអនក
ខកម្ច្នកនុខប្្ុកអាច្រទខកើននូវរទ្ោឋ នររ្់ែលួន ខដលនខឹទលើកកម្ព្់ភ្នព្ប្រកួតប្រខជខ ប្ព្ម្ទាាំខលទ្ធភ្នព្ចូ្ល
ទៅកនុខទ្ីផ្ារកនុខប្្ុក និខទ្ផី្ារអនតរជាតិ (ទៅទព្លមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រទ ើខវញិ)។ 
 

ប្រទទ្្កម្ពុជាអាច្ទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវវឌ្ឍនភ្នព្ទឆ្ព ោះទៅរកទោលទៅម្នអភបិាលកចិ្ចខដលទរើកច្ាំហ មាន
តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្។ រញ្ញា ប្រ ម្ដធ៏្ាំខដលរារាាំខប្រទទ្្កម្ពុជាព្ីការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខទនាោះ គ ឺ
កខវោះខាតប្រជាធ្ិរទតយយទ្រ ី រណាដ ញផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ និខ្ខាម្្ីុវលិទ្នទ់ែាយ និខកិច្ចការពារ្ិទ្ធិ
ម្នុ្សម្និបានលែ ដូច្ខដលបានឆលុោះរញ្ញច ាំខទៅកនុខព្ិនាុទារទៅទលើ្នា្សនប៍្រជាធ្រិទតយយទ្រ ី (Liberal 
Democracy Index) (០.០៩ ទៅទលើមាប្តោឋ ន ០ ដល់ ១)។18 រដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជាកាំណតឱ់្យប្រកានខ់ាជ រនូ់វ
ទោលការណ៍ប្រជាធ្ិរទតយយទ្រពី្ហុរកស។19 ទទាោះរីជាទ្ិដឋភ្នព្នទយាបាយកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ 
១៩៧៩ មានភ្នព្ច្ប្ម្ោុះោន កទ៏ោយ រ៉ាុខនតគណរកសនទយាបាយខតម្យួកានក់ារទ់ាាំខ ១២៥ អ្នៈទៅកនុខ
្ភ្នជាតិ និខ ៥៨ កនុខច្ាំទណាម្ ៦២ អ្នៈ ទៅកនុខប្ព្ឹទ្ធ្ភ្ន។20 ទៅកនុខឆ្ន ាំ ២០១៧ គណរកសប្រឆ្ាំខប្តូវ
បានរ ាំលាយ ទហើយប្រធានររ្់គណរកសទនោះប្តូវបានចរែ់លួន និខទចទ្ប្រកានព់្ីរទ្កបតជ់ាតិ។ រណាដ ញ
ផ្សព្វផ្ាយម្យួច្ាំនួនកប៏្តូវបានរិទ្ទាវ រផ្ខខដរ។ 
 
គណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលកជ៏ាខផ្នកខដលរខកឱ្យមានរញ្ញា ប្រ ម្ខាល ាំខដល់ការអភវិឌ្ឍផ្ខ
ខដរ។ ទយាខត្តម្អខាការតមាល ភ្នព្អនតរជាតិ ប្រទទ្្កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន កទ់លែ ១៦២ កនុខច្ាំទណាម្ ១៨០ 
ប្រទទ្្ ទៅកនុខ្នា្សនម៍្នការយល់ទឃើញព្ីអាំទព្ើពុ្ករលួយ (The Corruption Perceptions Index) ឆ្ន ាំ
២០១៩ ទហើយត្តម្រយៈ្នា្សនទ៍នោះរងាា ញថា កម្ពុជាគឺជាប្រទទ្្ម្យួ ា្ិតកនុខច្ាំទណាម្ប្រទទ្្ខដល    
ពុ្ករលួយរាំផុ្តកនុខព្ភិព្ទលាក។21 អាំទព្ើពុ្ករលួយ តមាល ភ្នព្ និខនីតិរដឋគឺជាខផ្នកខដលរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាអាច្
ទធ្វើការខកលម្ែទដើម្បីផ្ដល់លទ្ធផ្លប្រទ ើ្រដល់ព្លរដឋររ្់ែលួន។ ការព្ឹខខផ្ែកទៅទលើធ្នធានខាខទប្ៅទោយ
ោម នតមាល ភ្នព្កអ៏ាច្ទធ្វើឱ្យអាំទព្ើពុ្ករលួយកានខ់តមាន្ភ្នព្ធ្ៃនធ់្ៃរ និខរខកការគាំរាម្កាំខហខទៅដល់
អធ្ិរទតយយភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្ផ្ខខដរ។ ការវនិិទយាគទាាំខទនោះជាទប្ច្ើនកន៏ាាំឱ្យមានកត្តត អវជិជមានទផ្សខទទ្ៀត 
ដូច្ជា ឧប្កដិឋកម្ម ការែូច្ខាតររសិាា ន និខការប្ព្ួយបារម្ភររ្់សាធារណជនអាំព្កីប្ម្តិម្នការជាំរុញផ្ល
ប្រទយាជនរ៍រទទ្្។22 
 

 
18 ្នា្សនប៍្រជាធ្ិរទតយយទ្រភី្នគីទ្ីរីទធ្វើការវា្់ខវខទ្រភី្នព្ម្នការរទញ្ចញម្តិ ទ្រភី្នព្កនុខការរទខកើត្មាគម្ ្ិទ្ធិទបាោះទឆ្ន ត ការទបាោះទឆ្ន ត នីតិរដឋ ឧរ្គាប្រព្ន័ធតុលាការទៅទលើ
អខានីតិប្រតិរតតិ និខឧរ្គាខផ្នកនីតិរញ្ាតតិទៅទលើអខានីតិប្រតិរតតិ។ ប្រភព្៖ ប្រទភទ្ទផ្សខៗម្នប្រជាធ្ិរទតយយ (V-Dem)។   
19 “រដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា” រកខប្រទោយប្កុម្ប្រឹកាធ្ម្មនុញ្ា  ខែម្ីនា ឆ្ន ាំ ២០១០  
20 Prak Chan Thul, “គណៈរកសកានអ់ាំណាច្កម្ពុជាបាន នោះអ្នៈទាាំខអ្់ទៅកនុខការទបាោះទឆ្ន តខែកកកោ៖ គណៈកម្មការទរៀរច្ាំការទបាោះទឆ្ន ត” Reuters, ម្ងៃទ្ី១៥ ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ
២០១៨   
21 “្នា្សនម៍្នការយល់ទឃើញព្ីអាំទព្ើពុ្ករលួយ” អខាការតមាល ភ្នព្អនតរជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
22 Kimkong Heng, “ការវនិិទយាគច្ិនរខកឧរ្គាទៅកនុខ្ខាម្កម្ពុជា” Nikkea Asia ម្ងៃទ្ី២២ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

https://www.v-dem.net/en/
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf
https://www.khmertimeskh.com/698943/internet-subscribers-in-cambodia-grows-20-percent-to-16-1-million-in-2019/
https://www.transparency.org/en/cpi
https://asia.nikkei.com/Opinion/Chinese-investment-strains-Cambodian-society
https://asia.nikkei.com/Opinion/Chinese-investment-strains-Cambodian-society


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 15 

រ៉ាុខនត ទៅខតមានច្ាំណុច្ខដលមាន្ុទ្ិដឋិនិយម្។ ព្លរដឋកម្ពុជាអាច្ទ្ទ្ួលបានទ្វាអុីនធ្ឺណិត23 និខព្ត័ម៌ាន
ទូ្លាំទូ្លាយ ជាព្ិទ្្ត្តម្រយៈរណាដ ញ្ខាម្។24 ទោយសារអនកទប្រើប្បា្់រណាដ ញ្ខាម្ទៅកម្ពុជាទកើន
ទ ើខ ១៧ ភ្នគរយ ជាទរៀខរាល់ឆ្ន ាំ រណាដ ញ្ខាម្ និខអុនីធ្ឺណិតទៅខតផ្តល់ឱ្កា្ដល៏ែដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
កនុខការទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ានច្ា្់លា្់ និខមានតមាល ភ្នព្ខដលអាច្ទធ្វើឱ្យការរ្់ទៅររ្់ព្ួកោតក់ានខ់តលែ
ប្រទ ើ្រ។ ទ្នាឹម្នឹខទនោះ ប្រជាជនកម្ពុជាភ្នគទប្ច្ើនមានការយល់ទឃើញលែច្ាំទពាោះ្ហរដឋអាទម្រកិ នខិចតទុ់្ក
្ហរដឋអាទម្រកិជាម្ដគូដល៏ែរាំផុ្តររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារវ់ ិ្ ័យពាណិជជកម្ម និខ្នតិ្ុែ។25 ទៅទលើ
ទ្ាំព្រ័ទហវ្រ ុកខដលរហូតម្កដល់ទព្លទនោះមានអនកទប្រើប្បា្់ច្ាំនួនពាកក់ណាដ លម្នប្រជាជន្រុរ វទិ្យុ
ា្ំទ ខ្ហរដឋអាទម្រកិ នខិវទិ្យុអា្ីុទ្រគីឺជាទ្ាំព្រ័ខដលមានប្រជាប្រិយភ្នព្ជាខទគលាំោរទ់្ីព្ីរកនុខច្ាំទណាម្

ប្រជាជនកម្ពុជា (រនាា រព់្ទី្ាំព្រ័ររ្់នាយករដឋម្ស្រនតី)។26 ច្ាំណុច្ទ្និននយ័ទាាំខទនោះរងាា ញថា មានទវទ្ិកាកានខ់ត
ធ្ាំ្ប្មាររ់ងាា ញអាំព្ចី្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្អាទម្រកិទៅកនុខតាំរន ់ នខិការចរអ់ារម្មណ៍កានខ់តខាល ាំខព្ីសាធារណជន
ទៅទលើទ្រភី្នព្អុីនធ្ឺណិត និខសារព្ត័ម៌ានឯករាជយ។ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្ ់រទច្ចកវទិ្ា ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID អាច្រងាា ញអាំព្ីគាំរូ្ហរដឋអាទម្រកិម្នឥណឌូ បា៉ា ្ីុហវិកទ្រ ីនិខទរើកច្ាំហ ទោយខផ្ែកទលើការទធ្វើទ្ច្កដី
្ទប្ម្ច្ច្ិតតមានតមាល ភ្នព្ និខខផ្ែកទលើវធិាន ទៅដល់ព្លរដឋកម្ពុជាជាទប្ច្ើន។ 
 
វ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល និខវ ិ្ ័យអររ់ ា្ំ ទប្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភ្នព្គួរឱ្យកត់្ មាា ល់ រ៉ាុខនតទទាោះរីជាយា៉ាខណា រញ្ញា
ប្រ ម្ម្យួច្ាំនួនទៅខតទកើតមាន។ ទៅកនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល ប្រទទ្្កម្ពុជាបានទបាោះជាំហានយា៉ាខច្ា្់ 
លា្់ទៅកនុខការទោោះប្សាយរញ្ញា ជាំខឺឆលខ ខដលរមួ្មានជាំខឺប្គុនចញ់27 ទអដ្៍ (HIV)28 និខរទរខ (TB)29។ 
ប្រទទ្្កម្ពុជាកប៏ានទម្ើលទឃើញការធាល កចុ់្ោះជាលាំោរនូ់វម្រណភ្នព្មាត្តកនុខរយៈទព្ល១៥ឆ្ន ាំកនលខម្ក។
ទទាោះរីជាទ្ទ្ួលបានលទ្ធផ្លទាាំខទនោះកដី កទ៏ៅខតមានការច្ាំណាយទច្ញព្ីទហាទ ៉ា ែព្់ទៅទលើការខងទាាំ     
្ុែភ្នព្30 ទហើយអប្ត្តប្កិនទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាមានអប្ត្តែព្់ជាខទគទៅកនុខតាំរន។់ ទោយសារកខវោះ        
អនាម្យ័ និខរររអាហារមានជីវជាតិកប្ម្តិទារ ទធ្វើឱ្យកុមារកម្ពុជាច្ាំនួនម្យួភ្នគរីមានភ្នព្ប្កិន។31  អប្ត្តម្ន
ភ្នព្ទ ល្កសាល ាំខកម៏ានកប្ម្តិែព្់ផ្ខខដរ (៤៥,៤% កនុខច្ាំទណាម្ស្រ ត្ី និខ ៥៥,៥ ភ្នគរយកនុខច្ាំទណាម្កុមារ)

 
23 “អនកទប្រើប្បា្់អុីនធ្ឺណិតកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាទកើនទ ើខ 20 ភ្នគរយទៅដល់ 16.1 លាននាកក់នុខឆ្ន ាំ2019” ខែមរថាម្្៍ ម្ងៃទ្០ី៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
24 ការទប្រើប្បា្់ទូ្រ្ព្ាច្ល័តមានការទកើនទ ើខយា៉ាខខាល ាំខទៅកនុខរយៈទព្លរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំងមីៗទនោះ ទោយមានការភ្នជ រទូ់្រ្ព្ាច្ល័តច្ាំនួន ជិត 130 លានទប្គឿខ ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារ់
ប្រជាជន្រុរច្ាំនួន ១៦,៦ លាននាក ់ខដលទធ្វើឱ្យប្រជាជនខដលមានអុីនធ្ឺណិត និខរណាដ ញ្ខាម្ទប្រើប្បា្់មានការទកើនទ ើខ។ អនកទប្រើប្បា្់រណាដ ញ្ខាម្ ១០០ ភ្នគរយអាច្ទប្រើ
ប្បា្់រណាដ ញ្ខាម្ត្តម្រយៈទូ្រ្ព្ាច្ល័តររ្់ែលួន ទហើយប្កុម្ហ ុន Facebook រាយការណ៍អាំព្ីលទ្ធភ្នព្ប្គរដណដ រ់ច្ាំនួន ៧៦ ភ្នគរយម្នព្លរដឋកម្ពុជាទាាំខអ្់ខដលមានអាយុ
ទលើ្ ១៣ ឆ្ន ាំ ត្តម្រយៈការផ្ាយពាណិជជកម្មខដលបានោកទ់ៅទលើកម្មវធិ្ីររ្់ែលួន។ ប្រភព្ “ឌ្ីជីងល 2020៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា” DataReportal 
25 Richard Bush និខ Maeve Whelan-Wuest, Brookings Institution “អាទម្រកិ (និខប្រទទ្្ច្ិន) កនុខប្កខ្ខភនកអាសា ន” ២០១៧ 
26 “ ា្ិតិទ្ាំព្រ័ទហវ្រ ុកកម្ពុជា” SocialBakers។   
27 ការសាល រ់ទោយសារជាំខឺប្គុនចញ់បានធាល កចុ់្ោះព្ីម្យួករណីកនុខឆ្ន ាំ ២០១៧ ម្កដល់ច្ាំនួន្ូនយកនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ និខ ២០១៩ ទហើយប្រទទ្្កម្ពុជាកាំពុ្ខ ា្ិតទៅកនុខដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅរក
ការលុររាំបាតជ់ាំខឺប្គុនចញ់ទូ្ទាាំខប្រទទ្្។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ា្ំ ដីព្ីជាំខឺប្គុនចញ់កម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៩ បានរងាា ញថា ករណីជាំខឺប្គុនចញ់ខដលបានរកទឃើញកនុខម្ួយឆ្ន ាំមានច្ាំនួន 
៣១.៩៧១ ករណី ទពាលគឺធាល កចុ់្ោះ ៤៩ ភ្នគរយទរើទធ្ៀរនឹខឆ្ន ាំ ២០១៨។ ប្រភព្៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ា្ំ ដីព្ីជាំខឺប្គុនចញ់កម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
28 អប្ត្តទប្រវា៉ា ខ់ទម្ទរាគទអដ្៍្ប្មារម់្នុ្សទព្ញវយ័បានធាល កចុ់្ោះជារនតរនាា រម់្កប្តឹម្ ០,៥ ភ្នគរយកនុខឆ្ន ាំ ២០១៩ ទោយមានអនកផ្ាុកទម្ទរាគទអដ្៍ប្រមាណ ៧៣.០០០ នាក។់ 
ច្ាំនួនអនកឆលខទម្ទរាគទអដ្៍ងមីកប៏ានធាល កចុ់្ោះព្ី ២០០០ នាកក់នុខឆ្ន ាំ ២០១០ ម្កទៅប្តឹម្ ៧៨០ នាក់កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩ ខដលមានការងយចុ្ោះច្ាំនួន ៦២ ភ្នគរយ។ ប្រភព្៖ ឯកសារព្ត័ម៌ាន 
UNAIDS Cambodia Factsheet, ២០១៩ 
29 ការបា៉ានប់្រមាណអប្ត្តទកើតជាំខឺរទរខប្រចាំឆ្ន ាំទៅកម្ពុជាបានធាល កចុ់្ោះព្ី ៥៧៥ ករណីកនុខឆ្ន ាំ ២០០០ ម្កប្តឹម្ ៤២៣ ករណី កនុខឆ្ន ាំ ២០១១ និខ ៣២៦ ករណី កនុខច្ាំទណាម្ ១០០.០០០ 
នាក ់កនុខឆ្ន ាំ ២០១៧ ទោយមានអប្ត្តងយចុ្ោះប្រចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្ ២,៥ ភ្នគរយ។ ប្រភព្៖ WHO World Health Data Platform។ 
30 ការច្ាំណាយប្បាក់ទច្ញព្ីទហាទ ៉ា មានច្ាំនួនប្រមាណ ៦០ ភ្នគរយម្នការច្ាំណាយ្ុែភ្នព្រច្ចុរបនន។ ប្រភព្៖ Cambodia National Health Accounts (២០១២-២០១៦), អខាការ
្ុែភ្នព្ព្ិភព្ទលាក, ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
31 ការអទខកត្ុែភ្នព្ប្រជាសាស្រ ត្កម្ពុជា DHS, ២០១៥, ១៩៥   

https://www.khmertimeskh.com/698943/internet-subscribers-in-cambodia-grows-20-percent-to-16-1-million-in-2019/
https://www.khmertimeskh.com/698943/internet-subscribers-in-cambodia-grows-20-percent-to-16-1-million-in-2019/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-cambodia
https://datareportal.com/reports/digital-2020-cambodia
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/01/18/how-asians-view-america-and-china/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia
https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia
https://www.who.int/data/gho/data/countries/country-details/GHO/cambodia?countryProfileId=815c8d16-4695-4f6b-8575-5f1521a3b684


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 16 

។ រោឋ ភបិាលកម្ពុជាែតិែាំប្រម្ូលធ្នធានចាំបាច្់្ ប្មារវ់ធិ្ីសាស្រ ត្ឆលខវ ិ្ ័យខដលតប្ម្ូវឱ្យមាន្ប្មារ ់       
ទោោះប្សាយម្ូលទហតុម្នកខវោះអាហារូរតាម្ភ។ 
 
ទៅកនុខវ ិ្ ័យអររ់ ាំ ប្រទទ្្កម្ពុជា្ទប្ម្ច្បានវឌ្ឍនភ្នព្គរួឱ្យកត់្ មាា ល់ ទោយ្ទប្ម្ច្បានអប្ត្តចូ្លទរៀន
រឋម្្ិកា ៩៨% កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩។32 ប្រទទ្្កម្ពុជាបានព្ប្ខឹខការចុ្ោះទ ម្ ោះទកមខប្្ី និខ្ទប្ម្ច្បាន
្ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ (១.០១)33 ទៅកនុខការអររ់ ាំរឋម្្ិកា។ ទ្ិនននយ័ទូ្ទាាំខប្រទទ្្រងាា ញថា រច្ចុរបននទនោះ 
ទកមខប្្ីបានរញ្ចរម់្ធ្យម្្ិការឋម្ភូម្ចិ្ាំនួនជិត ២០ ភ្នគរយ ទប្ច្ើនជាខទកមខប្រុ្។34 ទទាោះជា្ទប្ម្ច្បាន
លទ្ធផ្លទាាំខទនោះកដី ប្រទទ្្កម្ពុជាមានផ្លទធ្ៀរ្ិ្សប្គូែព្់ជាខទគទៅកនុខតាំរន ់ និខអប្ត្តទបាោះរខក់ារ
្ិកាែព្់។35 ្ិ្សមាន កខ់តរ៉ាុទណាណ ោះកនុខច្ាំទណាម្ប្បាាំនាកខ់ដលចរទ់ផ្ដើម្ថាន កទ់្ី ១ នឹខរញ្ចរថ់ាន កទ់្ី ១២។ 
 
ទទាោះរីប្រទទ្្កម្ពុជាប្រ ម្ម្ុែនឹខរញ្ញា ្ុែភ្នព្ និខការអររ់ ាំយា៉ាខណាកដី រ៉ាុខនតទៅខតមានឱ្កា្ជាទប្ច្ើន
កនុខការទលើកកម្ព្់សាា នភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ប្ក្ួខអររ់ ាំខដលមានការទរតជាា ច្ិតតែព្់ កាំពុ្ខទប្រើប្បា្់
កម្មវធិ្ី្ិកាខដលោាំប្ទ្ទោយទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទដើម្បីទធ្វើការព្ប្ខីកការអររ់ ាំកប្ម្តិរឋម្្ិកាទូ្ទាាំខប្រទទ្្
ឱ្យបានឆ្ររ់ហ័្។ វមិ្ជឈការ និខវ ិ្ ហម្ជឈការ កាំពុ្ខផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្ដល់ថាន កដ់កឹនាាំប្្ុក និខទែតត កនុខ
ការខរខខច្កធ្នធាន្ុខាភបិាល និខអររ់ ាំ។ ទ្ច្កដី្ ទប្ម្ច្ច្ិតតខដលបានទរៀរច្ាំកាលព្ីម្ុនទោយប្ក្ួខ
ពាកព់្ន័ធ។ ថាន កដ់ឹកនាាំខផ្នក្ុខាភបិាលកាំពុ្ខព្ប្ខីកយា៉ាខឆ្ររ់ហ័្នូវម្ូលនិធ្ិ្ម្ធ្ម្៌្ ុខាភបិាល (HEF) 
ទដើម្បីការពារប្រជាជនខដលងាយរខទប្ោោះរាំផុ្ត ខដលរមួ្ទាាំខអនកផ្ាុកទម្ទរាគទអដ្៍ផ្ខខដរ។ 
 
រញ្ញា ប្រ ម្ម្នអាំទព្ើជួញដូរម្នុ្ស (TIP) ទៅខតទកើតមាន ខដលរ៉ាោះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនងាយរខទប្ោោះ និខ
ម្និប្តវូបានយកច្ិតតទុ្កោកភ់្នគទប្ច្ើន រ៉ាុខនតទៅមានឱ្កា្ជាទប្ច្ើន្ប្មារខ់កលម្ែ។ ប្រទទ្្កម្ពុជា បាន
កាតរ់នាយព្លកម្មទោយរខេាំកនុខរយៈទព្ល ២០ ឆ្ន ាំចុ្ខទប្កាយ ជាព្ិទ្្ទៅកនុខវ ិ្ ័យកាតទ់ដរនាាំទច្ញ 
អាជីវកម្មផ្លូវទភទ្ នខិកនុខច្ាំទណាម្អនករទប្ម្ើត្តម្ផ្ាោះ។ 
 
ទទាោះរីជាយា៉ាខទនោះកត ីការជាររ់ាំណុលទៅខតរនតទកើតមានទៅកនុខវ ិ្ ័យម្យួច្ាំននួ ទហើយការជួញដូរម្នុ្សទៅ
ខតជារញ្ញា ប្រ ម្ដ៏្ ាំខានក់នុខការអភវិឌ្ឍ នខិ្ិទ្ធិម្នុ្ស។ ជាប្រទទ្្ប្រភព្ ប្រទទ្្ឆលខកាត ់និខប្រទទ្្
ទោលទៅ្ប្មារក់ារជួញដូរម្នុ្ស ប្រទទ្្កម្ពុជាប្តូវបានវាយតម្ម្លថា ា្ិតកនុខរញ្ជ ីឃ្ល ាំទម្ើលកប្ម្តិ ២ (Tier 
2 Watch List) ម្នរបាយការណ៍ TIP36 ររ្់ប្ក្ួខការររទទ្្្ប្មារឆ់្ន ាំ ២០២០ ខដលទធ្វើឱ្យប្រទទ្្    
កម្ពុជាជារទ់ ម្ ោះទៅកនុខរញ្ជ ីទនោះរយៈទព្លព្ីរឆ្ន ាំជារ់ៗ ោន ។ ទយាខត្តម្របាយការណ៍ TIP ្ប្មារប់្រទទ្្
កម្ពុជា អាជាា ធ្រម្និបានរងាា ញព្ីកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខកនុខការប្រម្ូល ឬខច្ករ ាំខលកព្ត័ម៌ាន ា្ំខាន់ៗ ជាម្យួម្ស្រនតី
អនុវតតច្ារទ់ ើយ។ អាំទព្ើពុ្ករលួយបានរនតរារាាំខដល់ប្រតិរតតិការអនុវតតច្ារ ់ ដាំទណើ រការនីតិវធិ្ីប្ព្ហមទ្ណឌ  

 
32 “ការអរ់រ ាំកនុខលទ្ធផ្លប្រទទ្្កម្ពុជាព្ីរទ្ព្ិទសាធ្នរ៍រ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកនុខ PISA ្ប្មារ់ការអភវិឌ្ឍ” OECD, ២០១៨, ១៣៥  
33 ទ្ិនននយ័ប្រព្ន័ធប្គរប់្គខព្ត័៌មានប្ក្ួខអរ់រ ាំ យុវជន និខកីឡា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០ 
34 “ទហតុអវីបានជាទកមខប្រុ្ទៅប្រទទ្្កម្ពុជា រ់្ិកាទៅថាន ករ់ឋម្្ិកាត្តាំខព្ីទៅវយ័ទកមខ?” អខាការ UNICEF, ឆ្ន ាំ ២០២០ 
35 “យុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការអភវិឌ្ឍប្រទទ្្កម្ពុជា ការព្ិនិតយពាកក់ណាដ លវគា ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID, ២០១៦, ៩ 
36 “របាយការណ៍ ដ្ីព្ីការជួញដូរម្នុ្ស” ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/PISA-D%20national%20report%20for%20Cambodia.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/reports/why-are-boys-leaving-lower-secondary-school-early-cambodia
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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និខការផ្តល់ទ្វាជនរខទប្ោោះ។ ទៅទព្លវធិានការប្តួតព្ិនិតយ និខវធិានការគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល
ម្និមានលកេណៈប្គរប់្ោន ់ អាជាា ធ្រម្និបានទ្ុើរអទខកតរបាយការណ៍គួរឱ្យទុ្កច្តិតម្នភ្នព្ ម្ុគសាម ញជាផ្លូវ
ការពាកព់្ន័ធនឹខមាច ្់អាជីវកម្មម្និទោរព្ច្ារ ់ ខដលបានជាំរុញម្នុ្សប្រុ្ប្្ី នខិកុមាររារព់ានន់ាកទ់ៅ       
ទូ្ទាាំខប្រទទ្្ឱ្យជួរប្រទ្ោះការជួញដូរម្នុ្សទៅត្តម្ម្ណឌ លកម្ានត និខ ឥដឋ។ ទទាោះរីយា៉ាខណា ទៅកនុខ    
រយៈទព្លរ៉ាុនាម នខែងមីៗទនោះ រោឋ ភបិាលបានរងាា ញឆនាៈរខនាម្ទទ្ៀតកនុខការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវយុទ្ធសាស្រ ត្
ប្រឆ្ាំខការជួញដូរម្នុ្ស និខរទខកើនកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខកនុខការទោោះប្សាយរញ្ញា ដ៏្ ាំខានទ់នោះ។ កចិ្ចែិតែាំ
ប្រឹខខប្រខទាាំខទនោះរមួ្មានការរនតកាតទ់ទា្ នខិផ្តនាា ទទា្អនកជួញដូរ ការរទខកើតខផ្នការ្កម្មភ្នព្ប្រឆ្ាំខ
ការជួញដូរម្នុ្សរយៈទព្លប្បាាំឆ្ន ាំងមី នខិការទប្រើប្បា្់រទច្ចកវទិ្ាកាំណតអ់តត្ញ្ញា ណជនរខទប្ោោះ និខ
ប្រម្ូលទ្ិនននយ័ងម3ី7។ 
 
អប្ត្តែព្់ម្នការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ និខឥទ្ធិព្លម្នការខប្រប្រលួអាកា្ធាតុ រខកឱ្យមានរញ្ញា ប្រ ម្ធ្ៃនធ់្ៃរ
ច្ាំទពាោះការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខការអភរិកសររសិាា ន រ៉ាុខនតទៅមានឱ្កា្។ ទទ្្ភ្នព្ម្ប្ព្ទ ើច្ប្ម្ុោះ
ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជារខការគាំរាម្កាំខហខទោយសារផ្លប្រទយាជនទ៍្ដឋកចិ្ចខដលពុ្ាំមានច្ីរភ្នព្ ដូច្ជាការ
ប្រម្ូលផ្ល និខការនាាំទច្ញទ ើែុ្ច្ារ ់ ការខប្រកាល យដីម្ប្ព្ទ ើទៅជាដី្ប្មារក់ាររខករទខកើនផ្ល ការ
ព្ប្ខីកក្ិកម្មឧ្ាហកម្ម និខការរុករកខរ ៉ា។ ្នតិ្ុែដធី្លីកជ៏ារញ្ញា ច្ម្បខម្យួទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាផ្ខខដរ 
ខដលរខកទ ើខទោយ្ម្បទានដីទ្ដឋកិច្ច ខដលជាញឹកញារ់្ ប្មារវ់និិទយាគិនររទទ្្ ខដលរខកផ្លរ៉ាោះ
ពាល់ទៅដល់ជីវភ្នព្រ្់ទៅ និខទ្ដឋកិច្ចររ្់្ហគម្នម៍្ូលោឋ ន។ អប្ត្តការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើររ្់   
កម្ពុជាមានអប្ត្តែព្់ជាខទគលាំោរទ់្ីរនួកនុខច្ាំទណាម្ប្រទទ្្ម្ប្ព្ទ ើធ្ាំៗ ខដលមានការបាតរ់ខទ់លើ្ព្ីម្យួ
ភ្នគរយកនុខម្យួឆ្ន ាំ។38 ទយាខត្តម្តួទលែផ្លូវការខដលផ្តល់ទោយរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា្ប្មារឆ់្ន ាំ ២០១៦ 
ម្ប្ព្ទ ើប្គរដណត រប់្រមាណ ៤៨ ភ្នគរយម្នម្ផ្ាដីប្រទទ្្ទាាំខម្ូល។ ទទាោះរីជាយា៉ាខណា តួទលែទនោះរារ់
រញ្ចូ លទាាំខច្មាក រទៅ  ្ូ និខដូខទប្រខខដលពុ្ាំមានច្ីរភ្នព្ររសិាា ន នខិដាំណាាំខដលមានអាយុកាលទប្ច្ើនឆ្ន ាំ
ទផ្សខទទ្ៀតផ្ខខដរ។39 ទយាខត្តម្អខាការឃ្ល ាំទម្ើលម្ប្ព្ទ ើ្ កល (Global Forest Watch) ចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ 
២០០១ ដល់ ២០១៩ ប្រទទ្្កម្ពុជាបានបាតរ់ខគ់ប្ម្រម្ប្ព្ទ ើ ២,៣១ លានហិកត្ត ខដលទ ម្ើនឹខការធាល ក់
ចុ្ោះគប្ម្រម្ប្ព្ទ ើច្ាំនួន ២៦ ភ្នគរយ គិតចរព់្ីឆ្ន ាំ ២០០០។ កត្តត ទនោះបានរណាត លឱ្យមានការរាំភ្នយការូន 
(ឌ្ីអកុ្ីុត CO₂) រខនាម្ ៩៧៣ ទត្តន។40 ទទាោះរយីា៉ាខណា ម្ប្ព្ទ ើដធ៏្ាំទៅពុ្ាំមានការបាតរ់ខ ់ នខិមាន
ទទ្្ភ្នព្ខដលមានលកេណៈព្ិទ្្ខផ្នកជីវសាស្រ ត្ ជាតាំរនទ់រតិកភណឌ វរបធ្ម្ដ៌៏្ ាំខាន ់ និខផ្តល់ទ្ីលាំទៅ
និខម្ុែរររច្ិញ្ច ឹម្ជីវតិ ដល់ប្គួសារខែមរប្កីប្ក និខងាយរខទប្ោោះរាំផុ្តម្យួច្ាំនួន។ ្ហគម្នជ៍នជាតិទដើម្ភ្នគ
តិច្ខដលបានរ្់ទៅកនុខ និខជុាំវញិតាំរនម់្ប្ព្ទ ើជាទប្ច្ើនជាំនាន ់ កាំពុ្ខប្រ ម្ម្ុែនឹខការបាតរ់ខវ់របធ្ម្ ៌ និខ
ប្រម្ព្ណីររ្់ែលួន ទោយសារខតកិច្ចែិតែាំប្រខឹខប្រខអភវិឌ្ឍនប៍្ទ្ខប់្ទាយធ្ាំខដលពុ្ាំមានច្រីភ្នព្។ 
 

 
37 Ibid 
38 “ការវភិ្នគម្ប្ព្ប្តូព្ិច្ និខជីវច្ប្ម្ុោះកម្ពុជា 118/119” USAID, ICF, The Cadmus Group and ICEM, 2019, v.” 
39 “គប្ម្រម្ប្ព្ទ ើកម្ពុជា ឆ្ន ាំ2016” ប្កុម្វា្់ខវខ រាយការណ៍ និខទផ្ាៀខផ្ទា តប់្ក្ួខររសិាា ន ខែម្នីា ឆ្ន ាំ ២០១៨, ១៣ 
40 “្ូច្នាករបាតរ់ខគ់ប្ម្រម្ប្ព្ទ ើ” អខាការឃ្ល ាំទម្ើលម្ប្ព្ទ ើសាកល ឆ្ន ាំ ២០១៩   

https://redd.unfccc.int/uploads/54_3_cambodia_forest_cover_resource__2016_english.pdf
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ទប្ៅព្ីរញ្ញា ប្រ ម្ ខដលរខកទ ើខទោយការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ ការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុនឹខរនតទធ្វើឱ្យរ៉ាោះ
ពាល់ដល់ប្រទទ្្កម្ពុជា ទោយផ្លរ៉ាោះពាល់ខាល ាំខរាំផុ្តអាច្នឹខទកើនទ ើខទាាំខ្ីតុណា ភ្នព្ នខិទហតុការណ៍
ខដលមានទភលៀខធាល កខ់ាល ាំខ។41 ការខប្រប្រួល្ីតុណា ភ្នព្ និខររមិាណធាល កទ់ភលៀខប្តូវបានព្ាករណ៍ថា នឹខ      
រ៉ាោះពាល់ដល់វ ិ្ ័យ ា្ំខាន់ៗ កនុខប្រទទ្្កម្ពុជា ខដលរមួ្មានវ ិ្ ័យក្ិកម្ម និខ្នតិ្ ុែទ្បៀខ ទនសាទ្ 
ប្រព្ន័ធទអកូ ូ្ីុ ្ុែភ្នព្ នខិធ្នធានទ្ឹក។ 
 
ឱ្កា្នាាំម្កនូវការផ្ទល ្់រតូរជាប្រព្ន័ធកនុខការប្គរប់្គខទទ្្ភ្នព្ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ម្នប្រទទ្្កម្ពុជាកាំពុ្ខ
មានការទកើនទ ើខទោយសារមានការផ្ទល ្់រតូរច្ារ ់ និខរទ្របញ្ាតតិងមីៗទៅថាន កជ់ាតិ នខិថាន កទ់ប្កាម្ជាតិ និខ
ការទកើនទ ើខនាទព្លងមីៗម្នការអនុវតតច្ារទ់ដើម្បីប្រឆ្ាំខនឹខការទ្ស្រនាា នយកដី នខិការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ
ទៅកនុខតាំរនអ់ភរិកស។ ជាខទនោះទៅទទ្ៀត ប្ក្ួខររសិាា នកាំពុ្ខដឹកនាាំការខក្ប្ម្ួលយា៉ាខ ា្ំខាន ់ និខប្គរ ់
ប្ជុខទប្ជាយ ទទាោះរីមានដាំទណើ រការយឺតៗ នូវច្ារជ់ាទប្ច្ើនខដលភ្នជ រក់ារអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចទៅនឹខការអភរិកស 
និខការការពារម្ប្ព្ទ ើ។ ការរទខកើតប្បាកច់្ាំណូលព្ីការអភរិកសគឺជារកាតុលយភ្នព្ដ៏្ ាំខានច់្ាំទពាោះ្កម្មភ្នព្
អភវិឌ្ឍនទ៍្ដឋកិច្ច ដូច្ជា ការជីកយកខរ ៉ាខដលគាំរាម្កាំខហខដល់តាំរនអ់ភរិកសររ្់កម្ពុជា។ ត្តម្រយៈភ្នព្
ទជាគជយ័ដាំរូខម្នការរទខកើត និខលកឥ់ណទានការនូទៅកនុខកម្មវធិ្ីជាតិកាតរ់នាយការរាំភ្នយឧ្័មនផ្ាោះ
កញ្ចកព់្ីការបាតរ់ខ ់នខិទរច្រលឹម្ប្ព្ទ ើ (REDD+) ទៅកម្ពុជា ទទ្ើរមានឱ្កា្កនុខការព្ប្ខីកកម្មវធិ្ ីREDD+ 
ទៅកានត់ាំរនង់មីៗ កនុខប្រទទ្្កម្ពុជា កដូ៏ច្ជាជាំរុញឱ្យមានច្ាំណារអ់ារម្មណ៍ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនទៅទលើឱ្កា្   
វនិិទយាគប្រករទោយច្ីរភ្នព្។ ការរទខកើនការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនទៅកនុខ្កម្មភ្នព្ជីវភ្នព្ទៅកនុខ នខិ    
ជុាំវញិតាំរនអ់ភរិកសនឹខជួយ ព្ប្ខឹខ្កម្មភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្ដូច្ជា ទទ្្ច្រណ៍ធ្ម្មជាតិ ក្ិកម្ម
ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខម្ប្ព្ទ ើ ប្ព្ម្ទាាំខឱ្កា្រកប្បាកច់្ាំណូលទផ្សខទទ្ៀតព្ីអនុផ្លម្ប្ព្ទ ើផ្ខខដរ។ 
 

រញ្ញា ជួញដូរ្តវម្ប្ព្កានខ់តទកើនទ ើខខាល ាំខទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ទៅកនុខរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០២០ ទៅកាន់
្ភ្នអាទម្រកិ ទប្កាម្ច្ារ់្ ដីព្ីការលុររាំបាត ់ ទ្រស់ាក ត ់ និខរារាាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ (Eliminate, 
Neutralize, and Disrupt Wildlife Trafficking Act) ឆ្ន ាំ ២០១៦ ប្ក្ួខការររទទ្្បានកាំណតប់្រទទ្្
កម្ពុជាជាប្រទទ្្គួរឱ្យប្ព្ួយបារម្ភ។42 ប្រទទ្្កម្ពុជាប្តូវបានទ្ទ្ួលសាា ល់យា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយថាជាប្រភព្ដ៏
ា្ំខាន ់ និខជាប្រទទ្្ឆលខកាត់្ ប្មារក់ារជួញដូរ្តវម្ប្ព្ែុ្ច្ារ ់ ទោយសារការអនុវតតច្ារ ់ និខការ

ទោរព្ច្ារជ់ាតិ នខិកិច្ចប្ព្ម្ទប្ព្ៀខអនតរជាតិទៅមានភ្នព្ទ្នទ់ែាយ។ ប្រទទ្្កម្ពុជាជាប្រភព្ម្នការជួញដូរ
្តវម្ប្ព្ទៅកានប់្រទទ្្ទវៀតណាម្ និខប្រទទ្្ច្ិន ទោយមានការោកអ់នាា កទ់ោយម្និទរ ើ្ ម្ុែទៅកនុខម្ប្ព្ 
ខដលរ៉ាោះពាល់ទាាំខប្រទភទ្្តវម្ប្ព្ទូ្ទៅ និខប្រទភទ្ខដលជិតផុ្តពូ្ជ។ ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត កម្ពុជាគឺជា
ប្រទទ្្ឆលខកាតដ់៏្ ាំខាន់្ ប្មារ់្ តវម្ប្ព្ និខប្រទភទ្្តវមានតម្ម្លជាទប្ច្ើនររ្់ព្ភិព្ទលាកខដលប្តូវបាន
ជួញដូរព្ីទ្វីរអាស្រហវិកទៅកានទ់្ីផ្ារអា្ីុ។ ការការរ់ាំផ្ទល ញទោយែុ្ច្ារនូ់វប្រទភទ្ទ ើខដលរខការគាំរាម្

 
41 “ការវភិ្នគអាំព្ីការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID, ឆ្ន ាំ ២០២០ 
42ទៅទប្កាម្ច្ារ់្ តីព្ីការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ END “ប្រទទ្្យកច្ិតតទុ្កោក”់ ប្តូវបានកាំណត់ថាជាប្រទទ្្ប្រភព្ច្ម្បខ ប្រទទ្្ឆលខកាត ់ឬប្រទទ្្ទប្រើប្បា្់ផ្លិតផ្លជួញដូរ្តវម្ប្ព្ ឬ
ផ្លិតផ្ល្តវម្ប្ព្ រ៉ាុខនតការកាំណតជ់ាប្រទទ្្យកច្ិតតទុ្កោក ់ម្និខម្នជាការកាំណត់វជិជមាន ឬអវជិជមានទ ើយ។ ទទាោះរីយា៉ាខណា “ប្រទទ្្មានការប្ព្ួយបារម្ភ” ប្តូវបានកាំណត់ថាជា
ប្រទទ្្យកច្ិតតទុ្កោក ់ខដលរោឋ ភិបាលបានចូ្លរមួ្យា៉ាខ្កម្ម ឬទ្ទ្ួលបានប្បាកច់្ាំទណញទោយទច្តនាព្ីការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ខដលជិតផុ្តពូ្ជ ឬរខគាំរាម្កាំខហខ។ 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 19 

កាំខហខកទ៏ៅខតរនតទកើតទ ើខទៅទូ្ទាាំខប្រទទ្្ផ្ខខដរ។ ទទាោះរីជាប្រជាជនកម្ពុជាទៅត្តម្តាំរនជ់នរទ្
ររទិភ្នគ និខទប្រើប្បា្់ផ្លិតផ្ល្តវម្ប្ព្្ប្មារជ់ាអាហារ និខការប្រតរិតតិវរបធ្ម្ប៌្រម្ព្ណីយា៉ាខណាកដី ក៏
វសិាលភ្នព្ម្ន្កម្មភ្នព្ទាាំខទនោះមានររមិាណតិច្តួច្រ៉ាុទណាណ ោះទរើទប្រៀរទធ្ៀរទៅនឹខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្
ែុ្ច្ារឆ់លខខដន។ ្កម្មភ្នព្ទាាំខអ្់ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទាាំខអ្់កនុខការប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខនឹខការ 
ជួញដូរ្តវម្ប្ព្ នឹខ្ហការជាម្យួទ្ីភ្នន កង់ាររោឋ ភបិាលអាទម្រកិ និខអខាភ្នព្អនុវតតច្ារដ់ម្ទ្ទទ្ៀត ប្្រ
ទៅត្តម្ “យុទ្ធសាស្រ ត្្ប្មារប់្រឆ្ាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ទៅកម្ពុជា” (២០១៨)។ 
 
ស្រ្តី និខប្កមុ្ប្រជាជនម្និប្តវូបានយកច្ិតតទុ្កោក ់ ទៅខតទ្ទ្ួលបានអតាប្រទយាជនត៍ិច្តួច្រាំផុ្តព្ីកាំទណើ ន
ទ្ដឋកចិ្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា រ៉ាុខនតច្ាំននួយុវជនដទ៏ប្ច្ើនរងាា ញអាំព្ីឱ្កា្កនុខការជាំរញុកាំទណើ នប្រករទោយ  
ររយិារនន នខិការទកើនទ ើខនូវការចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋ។ ទៅប្រទទ្្កម្ពុជា ស្រ ត្ី យុវជន ជនជាតិទដើម្ភ្នគតិច្ 
និខជនជាតភិ្នគតចិ្ ប្្ីប្្លាញ់ប្្ីដូច្ោន  រុរ្ប្្ឡាញ់រុរ្ អនកប្្ឡាញ់ទភទ្ទាាំខព្ីរ អនករដូរទភទ្ អនក
មានទភទ្ប្រុ្ផ្ខប្្ីផ្ខ (LGBTI) នខិជនមានព្ិការភ្នព្ ជួរប្រទ្ោះនូវឧរ្គាខដលរារាាំខព្កួទគម្និឱ្យចូ្ល
រមួ្ទព្ញទលញទៅកនុខការអភវិឌ្ឍប្រទទ្្។ ជាទរឿយៗ ប្កុម្ទាាំខទនោះ ម្និប្តូវបានយកច្តិតទុ្កោក ់ទោយសារ
រទ្ោឋ ន នខិការប្រតិរតតិវរបធ្ម្ ៌ ខដលជាំរុញឱ្យមានវ ិ្ ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ ការម្និរាររ់ញ្ចូ លផ្លូវច្ារ ់ នខិការ
ទរ ើ្ ទអើខខផ្ែកទលើអតត្ញ្ញា ណ។ ្ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ទផ្ទដ តម្និប្តឹម្ខតទៅទលើស្រ ត្ី និខទកមខប្្ីរ៉ាុទណាណ ោះទទ្។ 
រុរ្ និខទកមខប្រុ្ជរួប្រទ្ោះនូវការលាំបាកព្ីរទ្ោឋ នវរបធ្ម្ ៌ និខ្ខាម្ ដូច្ជាការទ្ទ្ួលយកការងារខដល
មានហានភិយ័ ងាយរខទប្ោោះ ទហើយទព្លែលោះ គឺការងារខដលមានលកេណៈទកខប្រវញ័្ច។ រទ្ោឋ នទយនឌ្រ័ក៏
រារាាំខការចូ្លរមួ្ររ្់ស្រ ត្ីទៅប្គរក់ប្ម្តិម្នការដឹកនាាំទៅកនុខជួររោឋ ភបិាល វ ិ្ ័យឯកជន កដូ៏ច្ជា្ខាម្      
្ីុវលិផ្ខខដរ។ ប្រទទ្្កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន កទ់្ី ៨៩ កនុខច្ាំទណាម្ ១៥៣ ប្រទទ្្ ត្ីព្ី្ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ 
ទូ្ទៅ43 ទោយមានព្ិនាុអនុវតតទារ្ប្មារអ់ប្ត្តម្នការចូ្លរមួ្កមាល ាំខព្លកម្ម (៥៧ កនុខច្ាំទណាម្ ១៥៣) និខ
ព្ិនាុទារខាល ាំខ្ប្មារក់ារផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ខផ្នកនទយាបាយ (១១៩ កនុខច្ាំទណាម្ ១៥៣)44 ស្រ ត្ីកម្ពុជាភ្នគ
ទប្ច្ើនែវោះខាតជាំនាញ នខិការរណតុ ោះរណាត លខដលប្តូវការចាំបាច្ក់នុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ភ្នព្ជា្ហប្គិន ការ
ប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ និខទ្វា្ុែភ្នព្សាធារណៈ។ ទលើព្ីទនោះទៅទទ្ៀត អាំទព្ើហិខាពាកព់្ន័ធនខឹ        
ទយនឌ្រ័ គឺជារញ្ញា ប្រ ម្ដ៏្ ាំខានទ់ៅកនុខការអភវិឌ្ឍ និខ្ិទ្ធិម្នុ្សទៅប្រទទ្្កម្ពុជា។ ស្រ ត្ីមាន កក់នុខ
ច្ាំទណាម្ប្បាាំនាកប់ានទលើកទ ើខថា ែលួនធាល រជ់ួរប្រទ្ោះអាំទព្ើហិខាផ្លូវទភទ្ និខទលើរាខកាយព្ីម្ដគូទ ន្ហា 
ទហើយវធិានការទៅទលើអនករ ាំទលាភរាំពានខតខខតប្តូវបានទោោះប្សាយ នខិ្ប្ម្រ្ប្ម្លួទោយទម្ភូម្ខិដលជា
រុរ្។ ការរតឹរនតឹខទលើការទធ្វើដាំទណើ រ និខការទកើនទ ើខនូវកប្ម្តិភ្នព្ត្តនតខឹខផ្នកហិរញ្ា វតាុទោយសារខតជាំខឺ
កូវដី-១៩ បានទធ្វើឱ្យស្រ ត្ីប្រ ម្នខឹហានិភយ័កាន ់ ខតខាល ាំខម្នអាំទព្ើហិខាព្ីម្ដគូទ ន្ហាទៅផ្ាោះ និខកាតរ់នាយ
ជទប្ម្ើ្ កនុខការខ វ្ខរកទ្វាោាំប្ទ្។45 ស្រ ត្ីខដលមានព្ិការភ្នព្ បានទលើកទ ើខអាំព្ីអប្ត្តកានខ់តែព្់ខាល ាំខម្ន

 
43 “របាយការណ៍គមាល តទយនឌ្័រសាកល្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2020” ទវទ្ិកាទ្ដឋកិច្ចសាកល ឆ្ន ាំ ២០១៩  
44 ច្ាំនួនស្រ ត្ីទៅកនុខការយិាល័យសាធារណៈបានទកើនទ ើខព្ី ៣២ ទៅ ៤១ ភ្នគរយទៅឆ្ន ាំ ២០១៩។ មានឯកអគារដឋទូ្តស្រ ត្ីច្ាំនួន ៤ រូរ ឧរនាយករដឋម្ស្រនតីស្រ ត្ីមាន ក ់រដឋម្ស្រនតីស្រ ត្ីច្ាំនួន ៣ 
រូរ រដឋទលខាធ្ិការច្ាំនួន ៥៣ រូរ និខអនុរដឋទលខាធ្ិការច្ាំនួន ៧៣ រូរ។ ប្រភព្៖ Niem Chheng, “ការអាំពាវនាវឱ្យមានស្រ ត្ីរខនាម្ទទ្ៀតទៅកនុខម្ុែតាំខណខដឹកនាាំ” ភនាំទព្ញ រ៉ាុ ត្៍ ម្ងៃទ្ី១២ 
ខែម្នីា ឆ្ន ាំ ២០២០។   
45 “ការវភិ្នគទយនឌ្័ររហ័្ររ្់អខាការ CARE ្ប្មារជ់ាំខឺកូវដី-19៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា” អខាការ CARE ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 20 

អាំទព្ើហិខាប្គរទ់្ប្ម្ខ។់46 ប្រជាជនកម្ពុជាខដលមានព្ិការភ្នព្មានច្ាំនួនប្រមាណ ២,០៦ ភ្នគរយម្ន      
ប្រជាជន្រុរ (ស្រ ត្ី ៥២%)។ ព្កួោតប់្រ ម្នខឹការទរ ើ្ ទអើខកានខ់តខាល ាំខ ទោយសារខតលទ្ធភ្នព្មាន
កប្ម្តិម្នការទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ាន ទ្វា្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ កមាល ាំខព្លកម្ម និខការរណតុ ោះរណាត លវជិាជ ជីវៈ។47 
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ១០%គឺជាជនជាតិចម្ ទវៀតណាម្ នខិប្កុម្ជនជាតិទដើម្ភ្នគតិច្។ ព្កួោតជ់រួ
ប្រទ្ោះការលាំបាកខាល ាំខជាខប្រជាជនកម្ពុជាទផ្សខទទ្ៀតកនុខការទ្ទ្ួលបានទ្វា្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ិទ្ធិដធី្លី
ប្រករទោយគុណភ្នព្។ រញ្ញា ប្រ ម្ទាាំខទនោះទកើតទ ើខម្យួខផ្នកទោយសារភ្នសា វរបធ្ម្ ៌ ប្រម្ព្ណី នខិ
ទ្ាំទនៀម្ទ្មាល រស់ា្នា       ែុ្ៗោន ។48 ទទាោះរជីនជាតចិម្កានស់ា្នាឥសាល ម្មាន្ញ្ញជ តិខែមរប្្ទដៀខ
នឹខខែមរយា៉ាខណាកដី ជនជាតិទវៀតណាម្ និខកូនៗររ្់ោតពុ់្ាំមាន្ញ្ញជ តិខែមរទ ើយ ខដលកត្តត ទនោះរារាាំខដល់
លទ្ធភ្នព្ររ្់ព្ួកទគកនុខការទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ និខទ្វាទផ្សខៗទទ្ៀត។49 ម្និមានទ្ិនននយ័ច្ា្់លា្់អាំព្ី
ច្ាំនួនម្នអនកប្្ឡាញ់ទភទ្ដូច្ោន ទ ើយ ទហើយកម្ពុជាកម៏្និទានម់ានការទ្ទ្ួលសាា ល់ត្តម្ផ្លូវច្ារ់្ ប្មារ់
ប្កុម្ប្រជាជនទាាំខទនោះទៅទ ើយខដរ។ ទោយសារម្ូលទហតុទនោះទហើយទទ្ើរព្ួកទគទៅខតជួរប្រទ្ោះនឹខការ
ទរ ើ្ ទអើខ ទាាំខទៅកនុខ និខទប្ៅសាលា ទហើយមានលទ្ធភ្នព្តិច្តចួ្កនុខការទ្ទ្ួលបានការងារ ទ្វាោាំពារ
្ខាម្ និខការការពារខផ្នកច្ារ ់ ទផ្សខៗ។ ពាកព់្ន័ធនខឹយុវជន ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណព្ីភ្នគរីមានអាយុ
ទប្កាម្ ៣៥ ឆ្ន ាំ50 ទហើយការជាំរុញឱ្យយុវជនចូ្លរមួ្ទៅកនុខ្កម្មភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល្ហរដឋអាទម្រកិ គឺមាន
សារៈ ា្ំខានក់នុខការជួយ ប្រទទ្្កម្ពុជាឱ្យមានការអភវិឌ្ឍ និខរកីច្ទប្ម្ើន។ យុវជនកម្ពុជាគឺជាកមាល ាំខច្លករ
្ប្មារ ់ រទខកើន្កម្មភ្នព្ខកលម្ែទ្វាសាធារណៈ កដូ៏ច្ជាកាំខណទ្ប្ម្ខទ់ផ្សខៗ។ ការោាំប្ទ្្ប្មារស់្រ ត្ី     
យុវជន និខប្កុម្ម្និប្តូវបានយកច្ិតតទុ្កោកទ់ផ្សខទទ្ៀត គឺជាឱ្កា្ម្ូលោឋ ន្ប្មារយុ់ទ្ធសាស្រ ត្ងម។ី 
 
ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្អភវិឌ្ឍជាតិររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា 
ទៅកប្ម្តិែព្់រាំផុ្ត កមាល ាំខជាំរុញច្ម្បខខដលដកឹនាាំការអភវិឌ្ឍជាតិររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា គឺយុទ្ធសាស្រ ត្         
ច្តុទកាណររ្់រោឋ ភបិាលទដើម្បីកាំទណើ ន ការងារ ្ម្ធ្ម្ ៌ និខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ ដាំណាកក់ាលទី្ ៤ (RS-IV)51 

និខខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្អភវិឌ្ឍជាតិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣។52 ទៅកនុខ RS-IV និខ NSDP                  
រាជរោឋ ភបិាលបានកាំណតទ់ោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្ច្ាំនួនរនួ៖ កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ការរទខកើត
ការងារ ការកាតរ់នាយភ្នព្ប្កីប្ក និខការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ និខអភបិាលកិច្ចររ្់សាា រន័សាធារណៈទដើម្បី
ផ្ដល់ទ្វាសាធារណៈប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខររយិាកា្ធុ្រកិច្ចកានខ់តលែប្រទ ើ្រ។ ការរាំទព្ញរខនាម្នូវ
ទោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្ RS-IV កក៏ាំណតខ់ផ្នកអាទ្ិភ្នព្ច្ាំនួនរនួ ឬ “ច្តុទកាណយុទ្ធសាស្រ ត្” ្ប្មារក់ារ
អភវិឌ្ឍ៖ ១) ការអភវិឌ្ឍធ្នធានម្នុ្ស ២) ព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច ៣) ការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍវ ិ្ ័យឯកជន 
និខការងារ និខ ៤) ការអភវិឌ្ឍលកេណៈររយិារនន នខិប្រករទោយច្ីរភ្នព្។ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាកប៏ាន

 
46 “ការោាំប្ទ្ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាខដលព្ាយាម្រញ្ចរអ់ាំទព្ើហិខាទលើប្្ីត និខទកមខប្្ី” ជាំនួយអូស្រសាត លី ចូ្លម្ងៃទ្ី០៣ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។   
47 “ការវភិ្នគការអភិវឌ្ឍទយនឌ្័រ និខររយិារនន ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” USAID, ២០២០.   
48 Ibid 
49 Ibid 
50 ទ្ិនននយ័ប្រជាសាស្រ ត្ព្ី “ការអទខកតប្រជាសាស្រ ត្ និខ្ុខាភិបាលប្រទទ្្កម្ពុជា” (ឆ្ន ាំ២០១៤)។ ទទាោះរីជាំទរឿនប្តូវបានរញ្ចរក់នុខឆ្ន ាំ ២០១៩ ទ្ិននន័យផ្លូវការនឹខប្តូវរទញ្ចញទៅកនុខរដូ
វរងារឆ្ន ាំ ២០២១ 
51 “យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណដាំណាក់កាលទ្ី IV” រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨   
52 “ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាត”ិ រាជរោឋ ភិបាល ម្ងៃទ្ី២៥ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/national-strategic-development-plan-nsdp-2019-2023/resource/bb62a621-8616-4728-842f-33ce7e199ef3
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រទខកើតទោលទៅអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ខដលគឺជាទោលទៅជាកល់ាក់្ ប្មារក់ម្ពុជា 
ទៅទប្កាម្ទោលទៅអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ររ្់អខាការ្ហប្រជាជាតិ53 (UN) និខកាំពុ្ខដាំទណើ រការ
រញ្ចរខ់ផ្នការសាដ រទ្ដឋកិច្ច្ខាម្ទប្កាយវរិតតិជាំខឺ-១៩។ 

ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ ា្ំខានក់នុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 

្ហរដឋអាទម្រកិមានទោលទៅទលើកកម្ព្់តាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិកទ្រ ី ទរើកច្ាំហ និខមានយុតតិធ្ម្ ៌ ខដលជាំរុញ
ការអភវិឌ្ឍ និខការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ទដើម្បីទលើកកម្ព្់ប្រទទ្្ឱ្យមានឯករាជយភ្នព្    
រខឹមាាំ និខមានវរិុលភ្នព្។ ទៅកនុខឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ្ហរដឋអាទម្រកិបានផ្តល់អតាប្រទយាជនព៍ាណិជជកម្មដល់
ប្រទទ្្កម្ពុជាត្តម្រយៈប្រព្ន័ធអនុទប្ោោះព្នធទូ្ទៅ (Generalized System of Preferences) ទហើយរច្ចុរបននគឺ
ជាទ្ីផ្ារនាាំទច្ញដធ៏្ាំរាំផុ្តររ្់កម្ពុជា។54 មានឱ្កា្ ា្ំខាន់ៗ ទដើម្បីព្ប្ខខឹភ្នព្ជាម្ដគូររវាខ្ហរដឋអាទម្រកិ 
និខប្រទទ្្កម្ពុជា ទោយជយួ ដល់ប្រទទ្្កម្ពុជាឱ្យកាល យជាម្ដគូកានខ់តទរើកច្ាំហ មានវរិុលភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់នខិ    
ររយិារនន ទៅកនុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក។ 
 

ទោយទផ្ទត តទលើកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចរមួ្ ការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ និខអភបិាលកិច្ច ទ្ភី្នន កង់ារ USAID មាន
ទោលរាំណខោាំប្ទ្ដល់ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ ត្តម្រយៈការែិតែាំព្ប្ខីក
កាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចលកេណៈររយិារន័ន និខច្ីរភ្នព្ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខជាំរុញអាទ្ិភ្នព្ទ្ដឋកិច្ច នខិ្នតិ្ុែ
ទៅកនុខឥណឌូ បា៉ា ្ីុហវកិ ទោយទធ្វើការខកលម្ែការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ (រមួ្ទាាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្) និខ
ការកសាខប្ករែណ័ឌ ្ប្មារទ់ធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច។ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់រទ្ោឋ នលែប្រទ ើ្រ្ប្មារក់ារ 
វនិិទយាគសាធារណៈ និខអភបិាលកិច្ចប្រករទោយតមាល ភ្នព្ នខិទឆលើយតរច្ាំទពាោះតប្ម្ូវការព្លរដឋទៅកនុខ
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍ាាំខម្លូររ្់ែលួន ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំទៅកម្ពុជា នឹខជាំរុញឱ្យមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រ
ខផ្នកអភបិាលកចិ្ច។ ទៅទប្កាម្យុទ្ធសាស្រ ត្ទនោះ ទ្ភី្នន កង់ារជាំនួយអាទម្រកិ USAID កន៏ឹខព្ប្ខីក                       
កិច្ច្ហប្រតិរតតិការររ្់ែលួនជាម្យួម្ដគូអភវិឌ្ឍនទ៍ទ្វភ្នគី និខព្ហុភ្នគីទផ្សខទទ្ៀត ត្តម្រយៈយនតការផ្លូវការ 
និខវធិ្ីសាស្រ ត្ទប្ៅផ្លូវការ ទដើម្បីខច្ករ ាំខលកការអនុវតត ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ នខិអនុវតត
្កម្មភ្នព្ ឬម្ុែតាំខណខរមួ្ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់ទោលរាំណខរមួ្។ 

 
ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅការពឹ្ខខផ្ែកទលើែលួនឯខ (J2SR)៖ ការវភិ្នគខផ្នទី្រងាា ញផ្លូវប្រទទ្្ 
ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវ (J2SR) ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា រងាា ញថា ប្រទទ្្កម្ពុជាមាន្ម្តាភ្នព្ែព្់គួរ្ម្ រ៉ាុខនត      
ពុ្ាំ្ូវមានការទរដជាា ច្ិតតទ ើយ។ ទៅកប្ម្តិែព្់រាំផុ្ត ច្ាំណុច្ ា្ំខាន់ៗ ច្ាំនួនព្ីរម្នខផ្នទ្រីងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ គឺ
ព្ិនាុទរដជាា ច្ិតតកប្ម្តិទារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារអ់ភបិាលកិច្ចទរើកច្ាំហ នខិប្រករទោយគណទនយយភ្នព្ 
និខព្ិនាុ្ម្តាភ្នព្កប្ម្តិទារ្ប្មារ់្ ម្តាភ្នព្រោឋ ភបិាល និខ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ។ 

 
53 “ទោលទៅអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ររ្់កម្ពុជា” រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
54 “ការនាាំទច្ញររ្់កម្ពុជាទៅកាន់្ហរដឋអាទម្រកិមានការទកើនទ ើខ” ភនាំទព្ញរ៉ាុ ត្៍ ម្ងៃទ្១ី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 

https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
https://www.csdgs.org/en/
https://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-exports-us-soar
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ត្តរាខ ១៖ ទ្ច្កតី្ទខេរម្នច្ាំណុច្ខាល ាំខ និខរញ្ញា ប្រ ម្ររ្់ J2SR ម្នប្រទទ្្កម្ពុជា 
 រញ្ញា ប្រ ម្ ច្ាំណុច្ខាល ាំខ 

ការទរតជាា ចិ្តត • ប្រជាធិ្រទតយយទ្រ ី(០.០៩) 
• រោឋ ភបិាលទរើកច្ាំហរ (០.០៦) 
• ្ម្ភ្នព្ប្កុម្្ខាម្ (០.៣៤) 
• ររយិាកា្ទធ្វើអាជីវកម្ម និខវនិិទយាគ (០.២៧) 
• ទ្រភី្នព្កនុខការទធ្វើជាំនួញ (០.៤៦) 
• ទោលនទយាបាយររសិាា ន (០.១១) 

• គមាល តទយនឌ្រ័ខផ្នកទ្ដឋកិច្ច (០.៧៣) 

្ម្តាភ្នព្ រញ្ញា ប្រ ម្ច្ា្់លា្់ 
• ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ 

(០.៣៣) 
• ផ្លិតផ្លកនុខប្្ុក្រុរកនុខ 

ព្លរដឋមាន ក ់(០.៣៥) 

ច្ាំណុច្ខាល ាំខច្ា្់លា្់ 
• ្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ុែ (០.៥៩) 
• ការោករ់ញ្ចូ លរទច្ចកវទិ្ាព្ត័ម៌ាន និខទ្ាំនាក់

ទ្ាំនខ (ICT) (០.៥៤)  

រញ្ញា ប្រ ម្កប្មិ្តម្ធ្យម្ 
• ប្រ្ិទ្ធិភ្នព្ម្នរោឋ ភបិាល (០.៤១) 
• ្ុែភ្នព្កុមារ (០.៧៣) 

ច្ាំណុច្ខាល ាំខកប្មិ្តម្ធ្យម្ 
• ប្រ្ិទ្ធិភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធរខព់្នធ (០.៣៥) 
• គុណភ្នព្ម្នការអររ់ ាំ (០.៤៤) 

កាំណត់្ មាា ល់៖ រញ្ញា ប្រ ម្ និខច្ាំណុច្ខាល ាំខខដលទាកទ់្ខប្តូវបានកាំណតទ់ោយខផ្ែកទលើពិ្នាុ ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារអ់នុវ ិ្ ័យទផ្សខៗោន ទរើ
ទប្រៀរទធ្ៀរទៅនឹខពិ្នាុ ម្ធ្យម្្ប្មារប់្រទទ្្មានច្ាំណូលទារ និខច្ាំណូលម្ធ្យម្ទផ្សខៗ្ប្មារអ់នុវ ិ្ ័យទនាោះ ដូច្មានកាំណតទ់ៅទលើខផ្នទី្រងាា ញ
ផ្លូ វររ្់ប្រទទ្្។ “រញ្ញា ប្រ ម្/ច្ាំណុច្ខាល ាំខកប្មិ្តម្ធ្យម្” ប្តូវបានកាំណតថ់ាបានពិ្នាុ ទ្ាើ ខតម្ធ្យម្ ច្ាំខណកឯ “រញ្ញា ប្រ ម្/ច្ាំណុច្ខាល ាំខ
ច្ា្់លា្់” គឺទៅទប្កាម្កប្មិ្តម្ធ្យម្។ 

 
ការទរតជាា ចិ្តត 
ទទាោះរីជា RS-IV ទ្ទ្ួលសាា ល់ទោលការណ៍ម្នប្រជាធ្ិរទតយយព្ហុរកស និខនីតិរដឋខដលប្តូវបានតាំណាខ
ទោយរដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជា ព្ិនាុទាររាំផុ្ត្ប្មារទ់ាាំខលទ្ធិប្រជាធ្ិរទតយយទ្រ ី និខអនុវ ិ្ ័យរោឋ ភបិាលទរើក
ច្ាំហរ រងាា ញព្ីតប្ម្ូវការ្ប្មារ់្ កម្មភ្នព្ធ្ាំជាខទនោះ។ ែណៈទព្លខដលគនលខ្ប្មារភ់្នព្ប្រទ ើ្រទ ើខម្ន
្មា្ធាតុទាាំខទនោះម្និមានភ្នព្ទជឿនទលឿនកនុខរយៈទព្លែលី វធិ្ីសាស្រ ត្យុទ្ធសាស្រ ត្ប្តូវបានទរៀរច្ាំទ ើខ
ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ប្រទទ្្កម្ពុជាកនុខការជាំរុញប្រទទ្្ទនោះកនុខរយៈទព្លយូរ។ រញ្ញា ប្រ ម្ដធ៏្ាំរាំផុ្តរនាា រ់
ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាកនុខរងាវ ្់ទាាំខទនោះគឺភមូ្សិាស្រ ត្ររសិាា ន ខដលឆលុោះរញ្ញច ាំខព្ីរញ្ញា ប្រ ម្ខដលកាំពុ្ខរនត
ររ្់ប្រទទ្្ជាម្យួនឹខការព្ប្ខឹខច្ារក់ារពារររសិាា នជាទប្ច្ើន រមួ្ទាាំខច្ារខ់ដលប្តូវបានរទខកើតទ ើខ
ទដើម្បីការពារការការម់្ប្ព្ទ ើែុ្ច្ារ។់ ទយើខទៅខតម្និទានអ់ាច្្ទប្ម្ច្បានថាទតើកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខ
ររ្់ប្ក្ួខររសិាា ន កនុខការខកខប្រច្ារជ់ាទប្ច្ើននឹខនាាំម្កនូវព្ិនាុប្រទ ើ្រទ ើខ្ប្មារ់្ មា្ភ្នគទនោះ នខិ
រទខកើនការអភរិកស នខិការការពារម្ប្ព្ទ ើ។ ែណៈទព្លខដលមាប្តោឋ ន្ប្មារ់្ មា្ធាតុរខម្នគមាល ត 
ទយនឌ្រ័ខផ្នកទ្ដឋកិច្ច គឺមានអប្ត្តែព្់ ប្រភព្ទ្ិនននយ័ជាទប្ច្ើនរញ្ញជ កថ់ាច្ាំណុច្ទនោះគឺម្និប្តឹម្ប្តូវជាម្យួ
នឹខសាា នភ្នព្ផ្ទា ល់ទនាោះទ ើយ។ រញ្ញា ប្រ ម្ជាទប្ច្ើនទៅខតមានទៅកនុខតាំរនទ់នោះ ទរើទយាខទៅត្តម្ការ
វភិ្នគរខនាម្។55 

 
55 “USAID/ ការវភិ្នគការអភវិឌ្ឍទយនឌ្រ័ និខររយិារននទៅប្រទទ្្កម្ពុជា” USAID ឆ្ន ាំ ២០២០ 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 23 

្ម្តាភ្នព្ 
ការអនុវតតររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទលើមាប្តោឋ ន្ម្តាភ្នព្គមឺានលកេណៈខរលកជាខទគ។ រញ្ញា ប្រ ម្ច្ម្បខគឺ
ជាម្យួនឹខ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ ខដលឆលុោះរញ្ញច ាំខព្រីរយិាកា្មានឧរ្គាទៅកនុខ   
វ ិ្ ័យទាាំខទនោះ។ មាប្តោឋ នទនោះម្និប្តូវបានទគរ ាំព្ឹខថា នឹខមានភ្នព្ប្រទ ើ្រទ ើខយា៉ាខខាល ាំខកនុខអាំ ុខអាយុ
កាលម្នយុទ្ធសាស្រ ត្ទនាោះទទ្។ ទទាោះជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ទោលរាំណខម្នយុទ្ធសាស្រ ត្ គឺទដើម្បីរកាលាំហ
ព្លរដឋរច្ចុរបនន និខព្ប្ខកីលាំហទនាោះប្រ្ិនទរើអាច្ទធ្វើបាន។ ្ប្មារ់្ មា្ធាតុរខម្យួច្ាំនួន - រមួ្ទាាំខ
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព្ន័ធព្នធោរ គុណភ្នព្អររ់ ាំ គុណភ្នព្្ុែភ្នព្ និខភ្នព្ទ្ាំទនើរម្ន
ការនាាំទច្ញ - ព្ិនាុគឺទៅជិតម្ធ្យម្ភ្នគ្ប្មារប់្រទទ្្ខដលមានច្ាំណូលទារ និខម្ធ្យម្។ ជាចុ្ខទប្កាយ         
វ ិ្ ័យទាាំខព្ីរម្នកមាល ាំខច្ា្់លា្់្ប្មារក់ម្ពុជាទាកទ់្ខនឹខការទរតជាា ច្ិតតគឺ្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ុែ និខការ
អនុម្ត័ ICT ទោយការអនុម្ត័ទនោះ គឺជាឱ្កា្ម្យួខដល USAID កាំពុ្ខខ វ្ខរកជាការផ្ទល ្់រតូរទៅកនុខ      
យុទ្ធសាស្រ ត្។ 
 

ខផ្នការអនតរកាលប្រទទ្្ 

ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID រ ាំព្ខឹថា អនតរកាលយុទ្ធសាស្រ ត្និខកម្មវធិ្ីខាខទប្កាម្ទនោះ នឹខទកើតទ ើខទៅកនុខរយៈទព្ល
ទព្លទវលានិខកប្ម្តិែុ្ៗោន កនុខអាំ ុខទព្លអនុវតតយុទ្ធសាស្រ ត្៖ 
 

• ការទផ្ទដ តការយកច្ិតតទុ្កោកង់មីទៅទលើកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច នខឹោករ់ញ្ចូ លការោាំប្ទ្ជីវភ្នព្រ្់ទៅផ្ទា ល់
ររ្់ប្រជាជនទដើម្បីកាតរ់នាយផ្លរ៉ាោះពាល់រនាា ររ់នសាំម្នជាំខឺកូវដី-១៩។ ្កម្មភ្នព្កនុខរយៈទព្ល
ម្ធ្យម្ទនោះ នឹខោាំប្ទ្ភ្នព្ជាម្ដគូ និខវធិ្សីាស្រ ត្ខដលទកៀរគរម្ូលធ្នឯកជន និខព្ប្ខខឹទ្ាំនាកទ់្ាំនខ
ពាណិជជកម្មឱ្យកានខ់ត្ីុជទប្ៅ និខការចូ្លទៅកានទ់ៅទ្ផី្ារអនតរជាតិ ទោយម្និទធ្វើឱ្យរញ្ញា ប្រ ម្
ខដលកម្ពុជាជួរប្រទ្ោះកានខ់តធ្ៃនធ់្ៃរទ ើខទៅកនុខការព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្ហិរញ្ា វតាុររ្់ែលួន ជាព្ិទ្្ 
ពាកព់្ន័ធនខឹភ្នព្ជាំពាករ់ាំណុលហួ្កប្ម្តិររ្់ប្កុម្ប្គសួារប្រជាជន។56 
 

• ការទផ្ទត តទៅទលើរញ្ញា ខដលមានលកេណៈអនតរវ ិ្ ័យងមីម្យួ ដូច្ជាការអភវិឌ្ឍ្ម្តាភ្នព្ការងារ នឹខ
ជួយ ទលើកកម្ព្់ភ្នព្ជាម្ដគូ កដូ៏ច្ជាការផ្ទល ្់រដូរទៅវញិទៅម្កខផ្នកវទិ្ាសាស្រ ត្រទច្ចកវទិ្ា នខិ       
នវានុវតតន ៍រមួ្ទាាំខការទផ្ទដ តទលើ ICT ផ្ខខដរ។ 
 

• ទៅកនុខទ្ិដឋភ្នព្ព្ហុវ ិ្ ័យ ដូច្ជា្ុែភ្នព្ អររ់ ាំ ក្ិកម្ម និខររសិាា ន ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការ 
ត  ្ូម្តយិា៉ាខម្តុមាាំជាម្យួនខឹរោឋ ភបិាលថាន កជ់ាតិ ត្តម្រយៈការចូ្លរមួ្ជាម្យួនឹខប្ក្ួខសាា រន័ 
ទដើម្បីការទរតជាា ច្ិតតច្ាំទពាោះតមាល ភ្នព្និខគណទនយយភ្នព្ ត្តម្រយៈទោលនទយាបាយនខិការខកទ្ប្ម្ខ់
អភបិាលកិច្ចខដលកាំពុ្ខមានតប្ម្ូវការ។ 

 
56 “កាំណត់្ មាា ល់ទោលនទយាបាយម្ីប្កូហិរញ្ា វតាុ និខ្ុែុមាលភ្នព្ប្គួសារ,” World Bank Group ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/144661552916327946/pdf/128266-REVISED-WP-PUBLIC-Nota-MFI-web.pdf
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• ត្តម្រយៈែិតែាំប្រឹខខប្រខរាំទព្ញរខនាម្ ទដើម្បីព្ប្ខខឹគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ទៅកនុខរោឋ ភបិាល 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតែិតែាំប្រឹខខប្រខព្ប្ខឹខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ 
ទដើម្បីទោោះប្សាយរញ្ញា ប្រ ម្ខដលកាំពុ្ខទកើតមានទៅកនុខ អភិបាលកិច្ចទរើកច្ាំហនិខមាន
គណទនយយភ្នព្ ខដលកាំណតទ់ៅកនុខខផ្នទ្រីងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ។ 

 
• ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតោាំប្ទ្រាំណខររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា ត្តម្រយៈការោាំប្ទ្ភ្នព្ជាអនកដឹកនាាំ

ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខការទោោះប្សាយ ប្គរប់្គខ និខផ្ដល់ម្ូលនធិ្ិដល់ការអភវិឌ្ឍររ្់
ប្រទទ្្កម្ពុជា និខ 

 
• ត្តម្រយៈគាំនិតផ្ដួច្ទផ្ដើម្ភ្នព្ជាម្ដគូងមី ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតទធ្វើការយា៉ាខជិត ន្ិតជាម្យួនខឹ    

អខាការកនុខប្្ុកទដើម្បីរមួ្ោន រទខកើត្កម្មភ្នព្ងមីៗ ទដើម្បីព្ប្ខឹខគាំរូការអភវិឌ្ឍខដលដឹកនាាំទោយែលួនឯខ
និខជាមាច ្់ផ្ទា ល់ែលួន ខដលោករ់ញ្ចូ លតួអខាកនុខប្្ុកឱ្យនាាំម្ុែទគកនុខការទោោះប្សាយរញ្ញា ប្រ ម្
ររ្់ព្ួកទគ។ 

 
វធីិ្សាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្ត 
ច្ាំណុច្ទផ្ទដ តជាយុទ្ធសាស្រ ត្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គឺបានរនសីុជាម្យួនឹខយុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណដាំណាក់
កាលទ្ី IV ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បីជាំរុញ J2SR ររ្់កម្ពុជាត្តម្រយៈការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ 
និខព្ប្ខឹខអធ្ិរទតយយភ្នព្។ យុទ្ធសាស្រ ត្មានរាំណខកាំណតទ់ ើខវញិនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួនឹខរោឋ ភបិាល     
វ ិ្ ័យឯកជន នខិអខាការកនុខប្្ុក ទដើម្បីព្ប្ខីកការរកីច្ទប្ម្ើនខផ្នកទ្ដឋកចិ្ចប្រករទោយររយិារន័ន និខច្ីរភ្នព្ 
ព្ប្ខឹខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា ត្តម្រយៈការព្ប្ខឹខទ្វា និខការពារ
្ិទ្ធិម្នុ្ស និខការទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល។ រូរភ្នព្ទ្ី ២ ្ទខេរអាំព្ីទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនក៍ប្ម្តិែព្់ និខទោលទៅម្នវធិ្ីសាស្រ ត្យុទ្ធសាស្រ ត្ងមី។ 
 
ររូភ្នព្ទ្ី ២៖ វធិ្ីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្ត 

ទោលទៅ៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា កាល យជាម្ដគូកានខ់តទរើកច្ាំហ មានវរិុលភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់និខររយិារននទៅកនុខ
តាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ១៖ ព្ប្ខីក
កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន និខ

ប្រករទោយចី្រភ្នព្ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ២៖ ខកលម្ែ 
្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្
ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់

ទ្វា 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទី៍្ ៣៖ ការពារ
្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់ 
គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល 

 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនរ៍រ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គមឺានភ្នព្ចាំបាច្ក់នុខការ្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវទោលទៅ      
យុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍប្រទទ្្ (CDCS) និខប្្រត្តម្ច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្អភវិឌ្ឍនទ៍ៅកនុខ
ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ដាំណាកក់ាលទ្ី IV ររ្់រោឋ ភបិាល។ CDCS ងមីកន៏ឹខរកាការទរដជាា ច្តិត
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កនុខការទោរព្ត្តម្្ិទ្ធិម្នុ្ស និខនីតិរដឋ ដូច្មានខច្ខទៅកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា ម្នប្រទទ្្កម្ពុជា។ ប្្រត្តម្
ទ្ិដឋភ្នព្តូច្ៗម្នខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខោាំប្ទ្ទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ចកានខ់តលែ
ប្រទ ើ្រ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ទ្ដឋកិច្ច ជាំរុញកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខឹខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិត្តម្    
រយៈទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១៖ ព្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចលកេណៈររយិារនន នខិប្រករទោយច្ីរភ្នព្។ ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID នឹខព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ប្រជាជន ត្តម្រយៈ្មា្ធាតុ្ុែភ្នព្ អររ់ ាំ និខការការពារកុមារ
ររ្់ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២៖ ខកលម្ែ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រយៈការ
ទលើកកម្ព្់ទ្វា និខ្មា្ធាតុជីវភ្នព្រ្់ទៅររ្់ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១។ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី
២ កន៏ឹខោាំប្ទ្ការព្ខឹខផ្ែកទលើ វ្័យហិរញ្ារបទាន ត្តម្រយៈការទផ្ទដ តទលើការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល និខ   
អររ់ ាំ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធប្រជាធ្រិទតយយ ទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវអភបិាលកិច្ចប្រករទោយ
ទ្ាំនួលែុ្ប្តូវ និខភ្នព្ទរើកច្ាំហ ទលើកកម្ព្់ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល កសាខ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ នខិ
ព្ប្ខឹខការការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស រមួ្មានការប្រឆ្ាំខការជួញដូរម្នុ្ស ត្តម្រយៈទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣៖ 
ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល។  
 
្ូម្ទម្ើលត្តរាខទ្ ី២ ទ្ច្កដី្ទខេរអាំព្ីរទរៀរខដលប្ករែណ័ឌ លទ្ធផ្ល USAID មានភ្នព្្ម្ប្្រទៅនខឹ
ច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារទាាំខម្ូល រមួ្មានទោលច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ ា្ំខាន់ៗ ្ប្មារត់ាំរនឥ់ណឌូ             
បា៉ា្ីុហវិក, J2SR, និខច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្យុទ្ធសាស្រ ត្រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ 
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ត្តរាខទ្ ី២៖ ការរនសុទីោលរាំណខអភវិឌ្ឍនរ៍រ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ជាម្យួនឹខទោលនទយាបាយកប្ម្តិែព្់
ររ្់រោឋ ភបិាលអាទម្រកិ និខ USAID និខច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្រោឋ ភបិាលប្រទទ្្មាច ្់ផ្ាោះ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន ៍
CDCS 

ទិ្ដឋភ្នព្រខ J2SR ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ ា្ំខាន៖់ 
តាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 

ការរនសុជីាម្យួ 
RS-IV ម្នរោឋ ភបិាលកម្ពុជា 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១៖ ព្ប្ខីក
កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន 
និខប្រករទោយច្ីរភ្នព្ 

ការទរដជាា ចិ្តត 
• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយ 

ររយិារនន 
• ទោលនទយាបាយ 

ទ្ដឋកិច្ច 
 

្ម្តាភ្នព្ 
• ្ម្តាភ្នព្រោឋ ភិបាល 
• ្ម្តាភ្នព្ព្លរដឋ 
• ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ 
• ្ម្តាភ្នព្ទ្ដឋកិច្ច 

• អភបិាលកិច្ច 
• ទ្ដឋកិច្ច៖ ពាណិជជកម្ម និខភ្នព្

ប្រកួតប្រខជខ 
• ្នតិ្ុែ៖ ការោាំពារនិខរកា

ធ្នធានធ្ម្មជាតិ 

ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ ន្ូល 
• ការព្ប្ខឹខអភបិាលកិច្ចវ ិ្ ័យឯកជន 
• ការព្ប្ខឹខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ការងារ 
 
ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ប្គរប់្ជុខ
ទប្ជាយ 
• ររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារ 

ធុ្រកិច្ច វនិិទយាគ និខកាអភវិឌ្ឍន ៍
 
យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណ 
• ការអភវិឌ្ឍធ្នធានធ្ម្មជាតិ 
• ព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច 
• ការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍ 

វ ិ្ ័យឯកជន និខការងារ 
• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន និខ 

ច្ីរភ្នព្ 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២៖ ខក
លម្ែ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ
្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រ
យៈការទលើកកម្ព្់ទ្វា 

ការទរដជាា ចិ្តត 
• រោឋ ភបិាលខដលប្រករទោយ

ទ្ាំនួលែុ្ប្តូវ និខភ្នព្ទរើក
ច្ាំហ  

• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយ 
ររយិារនន 
 

្ម្តាភ្នព្ 
• ្ម្តាភ្នព្រោឋ ភិបាល 
• ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ 
• ្ម្តាភ្នព្ព្លរដឋ 

• អភបិាលកិច្ច 
• ទ្ដឋកិច្ច៖ ពាណិជជកម្ម និខភ្នព្

ប្រកួតប្រខជខ 
 

ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ ន្ូល 
• ការព្ប្ខឹខភ្នព្សាែ ត ែ្ាំទៅកនុខរដឋបាល 

សាធារណៈ 
 

ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ប្គរប់្ជុខ
ទប្ជាយ 
• ការព្ប្ខឹខភ្នព្មាច ្់ការ និខភ្នព្ជា  

ម្ដគូកនុខការអភវិឌ្ឍ និខកិច្ច្ហ
ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ 

 
យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណ 
• ការអភវិឌ្ឍធ្នធានម្នុ្ស 
• ការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍវ ិ្ ័យ    

ឯកជន និខការងារ 
• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន និខ 

ច្ីរភ្នព្ 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣៖ 
ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់
គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល 

ការទរដជាា ចិ្តត 
• រោឋ ភបិាលទរើកច្ាំហ និខមាន

គណទនយយភ្នព្ 
• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយ 

ររយិារនន 
• ទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ច 

 
្ម្តាភ្នព្ 
• ្ម្តាភ្នព្រោឋ ភិបាល 
• ្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ 
• ្ម្តាភ្នព្ទ្ដឋកិច្ច 

• អភបិាលកិច្ច ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ ន្ូល 
• ការព្ប្ខឹខភ្នព្សាែ ត ែ្ាំទៅកនុខរដឋបាល 

សាធារណៈ 
 
ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ររយិាកា្ប្គរប់្ជុខ
ទប្ជាយ 
• ្នតិភ្នព្ ា្ិរភ្នព្នទយាបាយ និខ

្ណាដ រធ់ាន រ់សាធារណៈ រមួ្ទាាំខ
ប្រជាធ្ិរទតយយទ្រពី្ហុរកស ទោរព្
្ិទ្ធិម្នុ្ស និខការទបាោះទឆ្ន តទោយ
ទ្រ ីនិខយុតតិធ្ម្៌ 

 
យុទ្ធសាស្រ ត្ច្តុទកាណ 
• ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន និខ 

ច្ីរភ្នព្ 
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កាំណតទ់ ើខវញិនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួនឹខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បពី្ប្ខឹខអភបិាលកចិ្ច និខកសាខការទរដជាា
ច្ិតតច្ាំទពាោះការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទធ្វើការយា៉ាខជិត ន្ិតជាម្យួនខឹរច្នា្ម្ពន័ធ្ប្ម្រ
្ប្ម្ួលមាច ្់ជាំនួយររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បីអនុវតត និខរនសីុកម្មវធិ្ីជាម្យួនខឹច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ររ្់
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID កម៏ានទ្ាំនាកទ់្ាំនខការងារប្រករទោយកិច្ច្ហប្រតិរតតិការ 
ជាម្យួនឹខប្ក្ួខសាា រន័ជាទប្ច្ើន និខប្កមុ្ប្រឹកាអភវិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា។ ទដើម្បីទោោះប្សាយរញ្ញា ប្រ ម្ពាកព់្ន័ធ
នឹខការទរដជាា ច្ិតត និខ្ម្តាភ្នព្ ដូច្មានទលើកទ ើខទៅកនុខខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ J2SR ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
នឹខោាំប្ទ្ដល់្ខាម្្ីុវលិ និខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទៅកនុខការោាំប្ទ្រាំណខប្បាថាន ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា។ 
្ខាម្្ីុវលិនឹខចូ្លរមួ្កនុខការព្ប្ខឹខការការពាររដឋធ្ម្មនុញ្ា  និខ្ិទ្ធិប្្រច្ារ ់ ទោយរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើ
កិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខខផ្នកការទូ្តទដើម្បីព្ប្ខឹខច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទាាំខទនោះទោយផ្ទា ល់ជាម្យួនខឹរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា 
។ ប្រជាព្លរដឋ កន៏ខឹប្តូវចូ្លរមួ្ ប្ព្ម្ទាាំខោាំប្ទ្ច្ាំទពាោះកចិ្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខកនុខការខកលម្ែទ្វា នខិគណទនយយ
ភ្នព្រោឋ ភបិាល រទខកើនការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានជាសាធារណៈ នខិការប្បាប្្័យទាកទ់្ខជាម្យួនឹខថាន កដ់ឹកនាាំ
ររ្់ព្ួកទគ។ កនុខកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខរាំទព្ញរខនាម្ទដើម្បីទលើកកម្ព្់ការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID នឹខកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទដើម្បីផ្ដល់ទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ និខការពារ
ធ្នធានទៅកនុខលកេណៈម្យួខដលទលើកកម្ព្់ភ្នព្មាច ្់ការ និខមានតមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ជូន   
ប្រជាជនកម្ពុជា។ 
 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខជាំរុញឱ្យរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាចូ្លរមួ្កនុខការខកទ្ប្ម្ខ់្ ុីជទប្ៅកនុខប្ក្ួខ ា្ំខាន់ៗ  ទៅ
ទព្លខដលមានភ្នព្ចាំបាច្ន់ខិការទរដជាា ច្ិតត។ ទដើម្បី្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១ ទនោះ ទយើខ
ចាំបាច្ប់្តូវទធ្វើការងារជាម្យួប្ក្ួខររសិាា ន និខប្ក្ួខក្ិកម្ម រុកេប្រមាញ់ និខទនសាទ្ ទដើម្បីធានាឱ្យមាន
កាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្និខររយិារនន ទលើកកម្ព្់ររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារវ់ ិ្ ័យឯក
ជន នខិព្ប្ខឹខការកាពារររសិាា ន។ ទដើម្បីព្ប្ខខឹទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ USAID នឹខរកាទ្ាំនាកទ់្ាំនខ
ប្រករទោយផ្លិតភ្នព្ជាម្យួនឹខប្ក្ួខ្ុខាភបិាល និខប្ក្ួខអររ់ ាំ យុវជន និខកីឡា ខដលទ្ទ្ួលបាន
លទ្ធផ្លយា៉ាខលែប្រទ ើ្រទលើការខកទ្ប្ម្ខទ់ោលនទយាបាយ រមួ្ទាាំខការទធ្វើអនតរកាលម្នភ្នព្មាច ្់ការកម្មវធិ្ី
ហិរញ្ារបទាន្ុខាភបិាលជូនប្ក្ួខ្ុខាភបិាល នខិការអនុវតត ដ្ខោ់រអាំណានថាន កដ់ាំរូខទោយប្ក្ួខអររ់ ាំ 
យុវជន និខកីឡា។ USAID នឹខទធ្វើការងារជាម្យួនឹខសាា រន័កាំខណទ្ប្ម្ខ ់ នខិអនកទធ្វើទោលនទយាបាយ         
ា្ំខាន់ៗ ទៅត្តម្ប្ក្ួខនខិភ្នគីពាកព់្ន័ធររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទាាំខអ្់ ទដើម្បីព្ប្ខឹខគណទនយយភ្នព្ 

និខតមាល ភ្នព្ នខិទលើកកម្ព្់ការព្ឹខខផ្ែកទលើកែលួនឯខខផ្នកហិរញ្ា វតាុ និខភ្នព្មាច ្់ការទលើកម្មវធិ្ី ា្ំខាន់ៗ ទៅ
កនុខវ ិ្ ័យ ា្ំខាន់ៗ ។ ការទលើកកម្ព្់ទ្ដឋកចិ្ចទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ នខឹោាំប្ទ្ការព្ឹខខផ្ែកទលើ
ែលួនឯខខផ្នកហិរញ្ា វតាុ ត្តម្រយៈការព្ប្ខីកម្ូលោឋ នព្នធោរ និខធាតុទច្ញខផ្នកទ្ដឋកិច្ច។ កិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខ
ម្នទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ កនុខការទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្ គឺប្តូវបានរនសីុជាម្យួនឹខកម្មវធិ្កីាំខណទ្ប្ម្ខ់
ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បីទលើកកម្ព្់ភ្នព្ជាអនកដឹកនាាំ និខគណទនយយភ្នព្កានខ់តលែប្រទ ើ្រទ ើខ។ 
 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 28 

ការចូ្លរួម្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជនបានោាំប្ទ្ការផ្ដល់ដាំទណាោះប្សាយអភិវឌ្ឍន៍ទៅប្គរ់ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន៍
ទាាំខរី។ វធិ្សីាស្រ ត្កនុខការោករ់ញ្ចូ លវ ិ្ ័យឯកជនឱ្យចូ្លរមួ្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទផ្ទដ តទៅទលើការ
្ហការជាម្យួនឹខតួអខាវ ិ្ ័យឯកជន ខដលច្ាំណារអ់ារម្មណ៍នខិគុណតម្ម្លររ្់តអួខាទាាំខទនាោះ មានភ្នព្
ប្្រោន ទៅនឹខច្ាំណារអ់ារម្មណ៍និខគុណតម្ម្លររ្់្ហរដឋអាទម្រកិ កនុខការរទខកើតឱ្យមានការវនិិទយាគទៅ
កនុខប្រព្ន័ធនិខទ្ផី្ារកនុខប្្ុក ទោយត្តម្រយៈការទធ្វើខររទនោះនឹខទធ្វើឱ្យព្ួកទគអាច្រកាច្ីរភ្នព្ែលួនឯខ នខិ       
ព្ទនលឿនវឌ្ឍនភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅទលើ J2SR។ 
 
ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ USAID នខឹរនតជាំរុញឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ី ា្ំណាកវ់ ិ្ ័យឯកជន អម្
ជាម្យួនឹខខែសប្ច្វាកគុ់ណតម្ម្លសាកវរបកម្ម ទដើម្បីព្ប្ខខឹប្រព្ន័ធទ្ផី្ារ និខោាំប្ទ្ដល់ភ្នព្រកីច្ទប្ម្ើនខផ្នក   
ទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្និខររយិារនន ប្ព្ម្ទាាំខ្នតិ្ ុែទ្បៀខអាហារផ្ខខដរ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខ
រនតព្ប្ខឹខការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីព្ប្ខីកជវីភ្នព្រ្់ទៅប្រករទោយច្ីរភ្នព្និខររយិារនន (ឧ.  
អនុផ្លម្ប្ព្ទ ើ) និខប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខនឹខការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ និខការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ។ ទដើម្បីរនត
ទឆ្ព ោះទៅម្ុែបាន ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតោាំប្ទ្ព្ពិ្ិធ្ធកម្មក្ិកម្មជាំរុញទ្ីផ្ារ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់្នតិ្ុែ
ទ្បៀខ កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច ការរទខកើតការងារ និខឱ្កា្ទធ្វើពាណិជជកម្ម ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខឹខភ្នព្ជាម្ដគូរវាខ
ប្រទទ្្កម្ពុជា និខ្ហរដឋអាទម្រកិឱ្យកានខ់តរខឹមាាំ ទដើម្បីរទខកើនឱ្កា្ការងារនិខទ្ដឋកិច្ច្ប្មារប់្រជាជន
កម្ពុជា និខ  ប្រជាជនអាទម្រកិ រមួ្រញ្ចូ លទាាំខ ICT ផ្ខខដរ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កន៏ខឹផ្ដល់ការទលើកទ្ឹកច្តិត
ដល់អខាភ្នព្   វ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីរទខកើត ឬព្ប្ខកីអាជីវកម្មប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ខដលរទខកើតបានជា             
អតាប្រទយាជន៍្ ប្មារ់្ ហគម្ន ៍នខិអភរិកសជីវច្ប្ម្ុោះររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ 
 
ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ USAID នខឹរនតជាំរុញការទធ្វើកាំខណទ្ប្ម្ខទ់ៅកនុខប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល  
កម្ពុជា ទដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនទៅកនុខការអភវិឌ្ឍទោលនទយាបាយ នខិទ្ច្កតី
ខណនាាំ ការប្គរដណដ រទ់្វា នខិការព្ប្ខឹខគុណភ្នព្។ ទោយសារភ្នគទប្ច្ើនម្នប្រជាជនកម្ពុជាទប្រើប្បា្់  
ទ្វា្ុខាភបិាលឯកជន ទ្ភី្នន កង់ារ USAID នខឹោាំប្ទ្តអួខាវ ិ្ ័យឯកជន និខកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់ព្កួទគ
កនុខការផ្ដល់ទ្វា្ុខាភបិាលប្រករទោយគុណភ្នព្ខដលរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើប្រព្ន័ធសាធារណៈ ទោយផ្ដល់
ជូននូវជទប្ម្ើ្ កានខ់តទូ្លាំទូ្លាយជូនរុគាលមាន ក់ៗ ។ ្ប្មារវ់ ិ្ ័យអររ់ ាំ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទគៀខគរឱ្យ
មានការចូ្លរមួ្ព្ីតួអខាវ ិ្ ័យឯកជន និខភ្នគីពាកព់្ន័ធ ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ប្ក្ួខអររ់ ាំ យុវជន និខកីឡា ទដើម្បី  
អនុវតតកាំខណទ្ប្ម្ខវ់ ិ្ ័យអររ់ ា្ំ ាំខាន់ៗ ខដលចាំបាច្់្ ប្មារច់្ីរភ្នព្រយៈទព្លខវខម្នកម្មវធិ្ីអាំណានថាន ក ់       
ដាំរូខ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កន៏ឹខរញ្ចូ លតអួខាវ ិ្ ័យឯកជន និខភ្នគីពាកព់្ន័ធ ទដើម្បីោាំប្ទ្ទោយផ្ទា ល់ នខិ
ព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្កម្មវធិ្ីអាំណានថាន កដ់ាំរូខ។ 
 
ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតជាំរុញឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជន
ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ទដើម្បីផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ដល់្ហប្គនិជាស្រ ត្ី ទលើកទ្ឹកច្ិតតការចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋ និខ
ទលើកកម្ព្់្ិទ្ធិ កដូ៏ច្ជារទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួនឹខវ ិ្ ័យរទច្ចកវទិ្ាររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ទដើម្បីទលើក



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 29 

កម្ព្់គណទនយយភ្នព្្ខាម្ និខតមាល ភ្នព្វ ិ្ ័យសាធារណៈ។ ទៅកនុខដាំទណើ រការទឆ្ព ោះទៅម្ុែ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID នឹខខ វ្ខរកឱ្កា្កនុខការចរម់្ដគូជាម្យួនខឹវ ិ្ ័យរទច្ចកវទិ្ាររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ជាម្យួនឹខ
ប្គឹោះសាា នអររ់ ាំថាន កឧ់តតម្ររ្់្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីទលើកកម្ព្់ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ។ 
 
ឱ្កា្្ប្មារក់ារចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍មី្យួៗមានទរៀររារទ់ៅកនុខ
ត្តរាខទ្ី ៣ ខាខទប្កាម្។ 
ត្តរាខទ្ ី៣៖ វធិ្ីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្តអាំព្ីការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជនទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន ៍

 ឱ្កា្្ប្មារក់ារចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជន 

ទោលរាំណខ

អភវិឌ្ឍនទី៍្ ១ 

• ពិ្ទប្ោោះ និខចូ្លរមួ្ជាម្យួប្កុម្ហ ុនវ ិ្ ័យឯកជននិខសាា រន័កនុខប្្ុក ទដើម្បីរមួ្ោន រទខកើត្កម្មភ្នព្ងមី ខដល
នឹខផ្ដល់ជូនយុវជនកម្ពុជានូវរទច្ចកវទិ្ាព្ត័ម៌ានជាំរុញ្ហប្ោ្ ការគិតពិ្ចរណាប្តិោះរោិះ និខជាំនាញទ្ន់ 
ទហើយភ្នជ រពួ់្កទគទៅនឹខឱ្កា្ការងារទៅកនុខទ្ដឋកិច្ចឌី្ជីងល។ 

• ោាំប្ទ្ការអនុវតតការវនិិទយាគប្រករទោយចី្រភ្នព្ និខការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍ្ហប្ោ្ ខដលផ្ដល់នូវ
ជទប្ម្ើ្ ា្ំខាន់ៗ ទោយខផ្ែកទលើទៅផ្ារ ច្ាំទពាោះប្រភព្ច្ាំណូលពី្ម្ប្ព្ទ ើ និខ្តវម្ប្ព្ែុ្ច្ារទ់ៅកនុខ
តាំរនក់ារពារ និខទទ្្ភ្នព្ទូ្លាំទូ្លាយ។ 

• ចរម់្ដគូជាម្យួនឹខវ ិ្ ័យឯកជនទៅកនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ទៅទលើទិ្ដឋភ្នព្ខដលរមួ្មានយនដកម្មក្ិកម្ម ការ
ដឹកជញ្ជូ ន ការរកាទុ្កប្តជាក ់ និខគាំនិតផ្ដួច្ទផ្ដើម្ទផ្សខៗខដលនឹខរទខកើតភ្នព្ប្រកួតប្រខជខម្នអាជីវកម្មឯក
ជន ទដើម្បីរទខកើតការងារ និខឱ្កា្ការងារឱ្យបានទប្ច្ើនជាខមុ្ន។ 

• ទធ្វើការងារជាម្យួនឹខអនកផ្ាតផ់្ាខធ់ាតុចូ្ល អនកប្រមូ្ល អនកទិ្ញ អនកខកម្ច្ន ្ហគម្ន៍ក្ិកម្ម និខតួអខា
ប្រព្ន័ធទី្ផ្ារទផ្សខៗ ទដើម្បីរទខកើត្ម្តាភ្នព្ការចូ្លរមួ្កនុខទី្ផ្ារ ការភ្នជ រទី់្ផ្ារ និខការវនិិទយាគឯកជន 

ទោលរាំណខ

អភវិឌ្ឍនទី៍្ ២ 

• ទគៀខគរឲ្យមានការចូ្លរមួ្ និខព្ប្ខឹខ្មាគម្វជិាជ ជីវៈ្ុខាភបិាល និខទ្វា្ុខាភបិាលឯកជនទៅកនុខ
ដាំទណើ រការអភវិឌ្ឍទោលនទយាបាយ ទដើម្បីធានា្ុវតាិភ្នព្ និខគុណភ្នព្ម្នទ្វា្ុែភ្នព្ឯកជន។ 

• ោាំប្ទ្តួអខាវ ិ្ ័យឯកជន និខកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់ពួ្កទគកនុខការផ្ដល់ទ្វា្ុខាភបិាលប្រករទោយ
គុណភ្នព្ ខដលរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើប្រព្ន័ធសាធារណៈ ទោយផ្ដល់ជូននូវជទប្ម្ើ្ កានខ់តទូ្លាំទូ្លាយ
ដល់រុគាលមាន ក់ៗ  

• រទខកើនធ្នធានវ ិ្ ័យឯកជន នវានុវតតន ៍ និខការវនិិទយាគត្តម្រយៈការរមួ្រញ្ចូ លោន នូវវធីិ្សាស្រ្តហរិញ្ា វតាុ 
និខម្និខម្នហិរញ្ា វតាុ ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ការផ្តល់ទ្វាអភវិឌ្ឍនកុ៍មារតូច្ខដលដឹកនាាំទោយរោឋ ភបិាល
ប្រករទោយចី្រភ្នព្។ 

• រទខកើនភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួវ ិ្ ័យសាធារណៈ និខឯកជន ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ការអភវិឌ្ឃននិ៍ខប្រតិរតតិនូវ
គទប្មាខអាំណានថាន កដ់ាំរូខកនុខកប្ម្ិតថាន កជ់ាតិ ព្ប្ខឹខការ្ិកាពី្ច្មាៃ យ និខត្តម្រយៈប្រព្ន័ធឌី្ជីងល ប្ព្ម្
ទាាំខោាំប្ទ្្ិ្សខដលប្តូវបានកាំណតត់្តម្រយៈដាំទណើ រការប្តួតពិ្និតយរឋម្ ឲ្យទ្ទួ្លបានទ្វារញ្ជូ ន្ម្
ប្្រ និខការទប្រើប្បា្់រទច្ចកវទិ្ាជាំនួយ។ 

ទោលរាំណខ

អភវិឌ្ឍនទី៍្ ៣ 

• ទធ្វើការងារជាម្យួនឹខ្ហជីព្ និខអាជីវកម្ម ជាពិ្ទ្្តួអខាផ្លិត និខវាយនភណ័ឌ  ទដើម្បីទ្រទ់្ល់នឹខការ
រ ាំទលាភរាំពានកខនលខទធ្វើការងារ និខទលើកកម្ព្់ការទោរព្្ិទ្ធិការងារ។ 

• ជួយ អាជីវកម្មខាន តម្បី្កូ និខខាន តតូច្ខដលដឹកនាាំទោយស្រ្តី និខមានមាច ្់អាជីវកម្មជាស្រ្តី ខដល និខកម្មវធីិ្ព្
ទនលឿន។ ចរម់្ដគូជាម្យួនឹខ្មាគម្អាជីវកម្ម ទដើម្បីផ្ដល់ការរងាា តរ់ងាា ញ និខរណដុ ោះរណាដ លការទលើក
កម្ព្់ការព្ប្ខីកអាជីវកម្មខាន តម្បី្កូ និខខាន តតូច្ ខដលប្គរប់្គខទោយស្រ្តី។ 

• ចរម់្ដគូជាម្យួនឹខប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិ្ាប្កុម្ហ ុនទដើម្បីទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្្ខាម្ តមាល ភ្នព្ 
វ ិ្ ័យសាធារណៈ និខការផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ម្នប្រព្ន័ធឌី្ជីងល។ 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 30 

CDCS ោាំប្ទ្ FSR ជាការរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជន (PSE)។ ការោាំប្ទ្ទនោះ គឺជា
ការោាំប្ទ្ទោយផ្ទា ល់និខទោយប្រទយាល ត្តម្រយៈការទធ្វើការងារទដើម្បីព្ប្ខឹខប្បាកច់្ាំណូលសាធារណៈ និខ
ធានាថាធ្នធានសាធារណៈទាាំខទនោះ គឺប្តូវបានច្ាំណាយទលើទ្វាខដលផ្ដល់អតាប្រទយាជនជូ៍នប្រជាជន     
កម្ពុជា ទៅកនុខលកេណៈម្យួខដលមានគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្កដូ៏ច្ជាការរទខកើតលកេែណឌ អាំទណាយ
ផ្លខដលវ ិ្ ័យឯកជនអាច្ប្រតិរតតិការប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្។ វធិ្សីាស្រ ត្ខដលមានលកេណៈអនតរវ ិ្ ័យ
កនុខការទគៀខគរវ ិ្ ័យឯកជនឲ្យចូ្លរមួ្ (PSE) ោាំប្ទ្ទោយផ្ទា ល់ទៅទលើ្រ្រ ដ្ម្ភ IV ៖ “ររយិាកា្
អាំទណាយផ្ល្ប្មារក់ារវនិិទយាគឯកជន” ម្នប្ករែណ័ឌ  FSR។57  កម្មវធិ្ីទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន៍
ទ្ី ១ នឹខែតិែាំព្ប្ខខឹររយិាកា្អាជីវកម្មអាំទណាយផ្លត្តម្រយៈការខកទ្ប្ម្ខទ់ោលនទយាបាយ និខរទខកើត
ការទរដជាា ច្ិតតច្ាំទពាោះព្ិព្ធិ្ធកម្មទ្ដឋកិច្ចកានខ់តធ្ាំទៅៗ។ ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់
ររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារវ់ ិ្ ័យឯកជន និខការទលើកទ្ឹកច្ិតតឱ្យមានការវនិិទយាគផ្ទា ល់ព្រីរទទ្្
ប្រករទោយភ្នព្ច្ប្ម្ុោះ នខិច្ីរភ្នព្ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការងារទដើម្បីព្ប្ខីក
ធ្នធានកនុខប្្ុកខដលមាន្ប្មាររ់ាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ទ្វា្ខាម្ទៅទប្កាម្ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ ី២ (្រ្រ ដ្ម្ភ I៖ “ការទកៀរគរប្បាកច់្ាំណូលកនុខប្្ុក”)។ ជាការព្តិណា្់ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា
បានរទខកើតខផ្នការច្ា្់លា្់ ទដើម្បីព្ប្ខឹខទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ និខទ្ទ្ួលែុ្ប្តូវកានខ់តធ្ាំ្ប្មារ់
ការបា៉ានស់ាម នអាំព្ីការរខប់្បាក ់និខប្គរប់្គខគទប្មាខនានាខដលោាំប្ទ្ទោយទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទៅកនុខវ ិ្ ័យ
្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការោាំរពារកុមារ។ ដូទច្នោះ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ មានទោលទៅទាញផ្លច្ាំទណញ
ទៅទលើវឌ្ឍនភ្នព្ទនោះ និខជាំរុញឱ្យមានការទកៀរគរប្បាកច់្ាំណូលកនុខប្្ុកកានខ់តធ្ាំទៅទប្កាម្្រ្រ ដ្ម្ភទ្ី ១ 
ទដើម្បីផ្ដល់ងវកិាដល់ទ្វា ា្ំខាន់ៗ ។ ជាចុ្ខទប្កាយ ភ្នព្ែវោះខាតខផ្នកតមាល ភ្នព្ នខិគណទនយយភ្នព្ទៅកនុខ
ដាំទណើ រការលទ្ធកម្មសាធារណៈ កជ៏ារញ្ញា ប្រ ម្ច្ម្បខ ទហើយដូទច្នោះ ការទលើកទ ើខអាំព្ី្រ្រ ដ្ម្ភទ្ី ៣៖ 
“តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ហិរញ្ា វតាុ” គឺជាដាំទណើ រការទៅវញិទៅម្ករវាខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១ និខ
ទ្ី ៣។ កាំខណទ្ប្ម្ខទ់ោលនទយាបាយររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារអ់ាជីវកម្មទៅទប្កាម្ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ នឹខរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើវធិ្ីសាស្រ ត្ទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣ ទដើម្បីកសាខ្ម្តាភ្នព្
ររ្់្ខាម្្ីុវលិ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ ទដើម្បីព្ប្ខឹខគណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល្ប្មារក់ារផ្ដល់ទ្វា និខការ
ត្តម្ោនតមាល ភ្នព្រោឋ ភបិាល ទៅកនុខការរទខកើត នខិអនុវតតទោលនទយាបាយ រមួ្ទាាំខការរទខកើតងវកិា និខការ
ប្គរប់្គខហិរញ្ា វតាុ។ 
 
ភ្នព្គីពាកព់្ន័ធខដលចូ្លរមួ្ទៅកនុខវ ិ្ ័យឯកជន ្ ខាម្្ីុវលិ ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ ្ ហជីព្ការងារ អខាការ្ិទ្ធិ
ដីធ្លី និខតអួខាទផ្សខទទ្ៀត ទដើម្បទីលើកកម្ព្់តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្។ ការែិតែាំប្រឹខខប្រខទដើម្បីព្ប្ខឹខ 
និខកសាខតមាល ភ្នព្និខគណទនយយភ្នព្ ខដលជាច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទៅវញិទៅម្កទៅកនុខដាំទណើ រការ            
យុទ្ធសាស្រ ត្ទាាំខម្ូល នខឹផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានូវព្ត័ម៌ាន និខម្ទធ្ាបាយខដលព្កួទគប្តូវការ ទដើម្បីទធ្វើការ 
ត  ្ូម្តិ និខរមួ្ច្ាំខណកដល់ការទលើកកម្ព្់ទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខររយិារននររ្់ប្រទទ្្។ ការ     
កសាខ្ម្ពន័ភ្នគីពាកព់្ន័ធទៅកនុខវ ិ្ ័យនានា រមួ្មានសាា រន័ខដលដឹកនាាំទោយស្រ ត្ី និខយុវជន ្ហជីព្

 
57 “យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ីភ្នន ក់ងារ្ហរដឋអាទម្រកិ្ប្មារ់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ប្មារ់ការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខទលើការផ្ដល់ហិរញ្ា វតាុ” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID, ខែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID-Report-Congress_Financing-Self-Reliance_Post.pdf


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 31 

ការងារ អខាការ្ិទ្ធិដីធ្លី ទហើយតួអខាទផ្សខៗ  កម៏ានភ្នព្ ា្ំខានទ់ៅកនុខការ្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវការទធ្វើកាំខណ
ទ្ប្ម្ខ ់ ខដលទផ្ទដ តទលើការរទខកើនតមាល ភ្នព្ និខព្ប្ខឹខគណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID នឹខកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់សាា រន័កម្ពុជានិខភ្នគីពាកព់្ន័ធ ទដើម្បីនយិាយនិខទដើរតួនាទ្ីជាំនួ្
ម្ុែឱ្យប្រជាព្លរដឋ ខដលជាច្ាំណុច្ដ៏្ ាំខានក់នុខការទលើកកម្ព្់ភ្នព្ធ្ន។់ 
 
ទោលទៅកនុខការព្ប្ខឹខវរិុលភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់និខភ្នព្ទរើកច្ាំហរទៅកនុខប្រទ្្កម្ពុជា ប្តវូខតទផ្ទដ តទៅទលើ 
ររយិារននទដើម្បឱី្យមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្។ ទដើម្បីធានាឱ្យមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្អភវិឌ្ឍនទូ៍្លាំទូ្លាយ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
នឹខែិតែាំប្រឹខខប្រខទដើម្បីកាតរ់នាយឧរ្គាច្ាំទពាោះស្រ ត្ីនិខយុវជន ទដើម្បីផ្ដល់ភ្នព្ជាអនកដឹកនាាំ នខិការចូ្លរមួ្
ទៅកនុខដាំទណើ រការទោលនទយាបាយសាធារណៈ ខ វ្ខរកការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្កនុខការចូ្លរមួ្ប្រករទោយ 
អតានយ័ទៅកនុខវ ិ្ ័យទ្ដឋកចិ្ច (ទាាំខទៅត្តម្ទ្ីត្តាំខជនរទ្និខទ្ីប្រជុាំជន) ោាំប្ទ្ឱ្យមានការចូ្លរមួ្កនុខការ
្ទប្ម្ច្ច្ិតត និខភ្នព្ជាអនកដឹកនាាំទៅកនុខ្កម្មភ្នព្ខដលោាំប្ទ្ដល់ការអភរិកសជីវច្ប្ម្ុោះ និខធ្នធានធ្ម្មជាត ិ
និខ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ និខទ្វា្ុខាភបិាលទដើម្បីអភវិឌ្ឍន។៍ ទៅកនុខការ្ហការ
ជាម្យួនឹខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា វ ិ្ ័យឯកជន និខម្ដគូ្ខាម្្ីុវលិ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខោាំប្ទ្ដល់កចិ្ច
ែិតែាំប្រឹខខប្រខ ទដើម្បីអនុវតតទោលនទយាបាយ្ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ថាន កជ់ាតិ ទហើយប្រ្ិនទរើ្ម្ប្្រ ោាំប្ទ្
ដល់ការកសាខ្ម្តាភ្នព្កនុខការទធ្វើការងារទនោះ។ យុទ្ធសាស្រ ត្ទនោះ នខឹជួយ រកាការទផ្ទដ តការយកច្ិតតទុ្កោក់
ទលើ្ិទ្ធិ និខការចូ្លរមួ្ររ្់ប្កុម្ប្រជាជនខដលម្និប្តូវបានទគគិតគូរ រមួ្ទាាំខជនជាតិទដើម្ភ្នគតចិ្ ជនជាតិ
ទដើម្ និខប្កុម្សា្នា ជនមានព្ិការភ្នព្ និខ្មាជិក្ហគម្នអ៍នកប្្លាញ់ទភទ្ដូច្ោន ។ 
 
ម្ដគូអនតរទ្ីភ្នន កង់ារ និខច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ គឺរាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើវធិ្ីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្តររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID
។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នខឹរនតទធ្វើការងារយា៉ាខជិត ន្ិតជាម្យួនឹខម្ដគូអនតរទ្ីភ្នន កង់ារ ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ទោលទៅ
រាំទព្ញរខនាម្នខិទោលរាំណខ ដូច្មានខច្ខទៅកនុខយុទ្ធសាស្រ ត្ប្រទទ្្រមួ្រញ្ចូ ល (ICS)។ ទ្ច្កដី្ទខេរ
អាំព្ីកិច្ច្ហការទនោះ គឺមានរងាា ញទៅកនុខត្តរាខទ្ី ៤។ 
  



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 32 

ត្តរាខទ្ី ៤៖ ទ្ច្កដី្ទខេរអាំព្ីច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្អនតរទ្ីភ្នន កង់ារ ម្ដគូ នខិទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួនឹខ CDCS 
ទោលទៅ ICS ច្ាំណុច្អាទិ្ភ្នព្ និខម្ដគូអនតរទី្ភ្នន ក់ងារ ទ្ាំនាកទ់្ាំនខ CDCS 

ទោលទៅទរ្កកម្មទ្ ី ១៖ 
ជាំរុញឥទ្ធពិ្លអាទម្រកិត្តម្ 
រយៈការចូ្លរមួ្ជាម្យួនឹខ
អនកដកឹនាាំជាំនានទ់ប្កាយ
ររ្់កម្ពុជា ទដើម្បកីសាខ
ម្ូលោឋ នប្គឹោះ្ប្មារ់
អនាគតប្រជាធ្ិរទតយយនា
ទព្លអនាគត 

• ទោលរាំណខទរ្កកម្ម ១.១៖ ផ្ដល់ឥទ្ធិព្លដល់ទម្ដឹកនាាំអនាគត
ទដើម្បី្ ប្ម្ួច្ទ្្សនាទានររ្់្ហរដឋអាទម្រកិ ត្តម្រយៈការអររ់ ាំ 
ជាំនួយរទច្ចកទទ្្ ការោាំប្ទ្្ខាម្្ីុវលិ យុវជន ្ហប្ោ្ នខិ
ស្រ្តី និខរទខកើនយការយល់ដឹខអាំព្ីវរបធ្ម្ ៌និខគុណតម្ម្ល្ហរដឋ 
អាទម្រកិ ត្តម្រយៈការផ្ទល ្់រដូររទ្ព្ិទសាធ្ន។៍ 

• ម្ដគូ៖ ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ ការយិាល័យកិច្ច្ ហប្រតរិតតកិារ
ទយាធា អខាការ Peace Corps 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី ៣៖ 
ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើក
កម្ព្់គណទនយយភ្នព្ 
រោឋ ភបិាល 
 

ទោលទៅទរ្កកម្មទ្ ី ២៖ 
កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច នខិ
ពាណិជជកម្ម៖ ជាំរញុផ្ល
ប្រទយាជនអ៍ាជីវកម្មអាទម្រកិ 
និខកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចកម្ពុជា 

• ទោលរាំណខទរ្កកម្ម ២.១៖ ទរើកច្ាំហឱ្កា្ងមី្ប្មារអ់ាជីវកម្ម
្ហរដឋអាទម្រកិ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍឧ្ាហកម្ម 
និខព្ពិ្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ចកានខ់តប្រទ ើ្រ ត្តម្រយៈការរទខកើនពាណិជជកម្ម 
និខការវនិទិយាគទទ្វភ្នគី នខិការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលការទធ្វើដាំទណើ រប្្រ
ច្ារទ់ៅកាន់្ ហរដឋអាទម្រកិ 

• ទោលរាំណខទរ្កកម្ម ២.២៖ ទធ្វើឱ្យលែប្រទ ើ្រនូវររយិាកា្រទ្
របញ្ាតតិ ការងារ នខិទ្ដឋកិច្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ទលើកកម្ព្ ់តមាល
ភ្នព្ និខផ្ដល់លទ្ធភ្នព្លែប្រទ ើ្រទលើការនាាំទច្ញទៅកាន់្ ហរដឋ 
អាទម្រកិ និខទលើកកម្ព្ ់ភ្នព្ជា្ហប្គនិ។ 

• ម្ដគូ៖ ប្ក្ួខការររទទ្្អាទម្រកិ ប្ក្ួខយុតតធិ្ម្ ៌ទ្វាក្ិកម្មការ
ររទទ្្ ទ្វាពាណិជជកម្មការររទទ្្ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១៖ 
ព្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចលកេណៈ
ររយិារនន និខប្រករទោយ         
ច្ីរភ្នព្ 
 

ទោលទៅទរ្កកម្មទ្ ី ៣៖ 
រកា្នតភិ្នព្ នខិ្នតិ្ុែ 
និខការពាររូរណភ្នព្ទ្ឹកដ ី

• ទោលរាំណខទរ្កកម្ម ៣.១៖ ព្ប្ខខឹភ្នព្ទឆលើយតរររ្់រោឋ ភបិា
លទៅនឹខទប្ោោះធ្ម្មជាតនិិខកត្តត គាំរាម្កាំខហខ្នតិ្ ុែ្ុខាភបិាល 

• ម្ដគូ៖ នាយកោឋ នប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខជម្ៃឆឺលខ CDC អខាភ្នព្ប្សាវប្ជាវ
ទវជជសាស្រ្ត Unit Two វទិ្ាសាា នជាតិ្ ុែភ្នព្សាធារណៈ ទ្ី
ភ្នន កង់ារផ្តល់ទ្វាប្តួតព្ិនតិយ្ុែភ្នព្រកុេជាត ិ និខ្តវររ្់នាយក
ោឋ នក្ិកម្មររ្់្ហរដឋអាទម្រចិ្។ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២៖ ខក
លម្ែ្ ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ
្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្
រយៈការទលើកកម្ព្ ់ទ្វា 
 

 

ការោាំប្ទ្កម្ពុជាទដើម្បបី្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខនឹខអាំទព្ើជួញដូរម្នុ្ស (TIP)។ ទទាោះរីជាកាំពុ្ខជួរប្រទ្ោះរញ្ញា ជារនត
រនាា រក់នុខការរងាក រ TIP សាា នទូ្តអាទម្រកិបានរទខកើតនូវកិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខទរ្កម្មជារមួ្ ទដើម្បីជាំរុញឱ្យ 
អាជាា ធ្រចូ្លរមួ្កនុខការអនុម្ត័ និខអនុវតតអនុសា្នរ៍បាយការណ៍ TIP ឆ្ន ាំ ២០២០ ទោយចតវ់ធិានការ
ចាំបាច្ក់នុខការទច្ៀ្វាខការធាល កចុ់្ោះច្ាំណាតថ់ាន កម់្ក Tier 3 និខការរតឹតបិតទលើជាំនួយររទទ្្ខដលជា       
លទ្ធផ្ល។ ការទឆលើយតររាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា មានភ្នព្ទជាគជយ័។ ្ប្មាររ់យៈទព្លរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំដាំរខូទនោះ 
ប្ក្ួខយុតតិធ្ម្ ៌កាំពុ្ខផ្ដល់ទ្និននយ័អាំព្ីការទ្ុើរអទខកតការជួញដូរ ការកាតទ់ទា្ និខការទចទ្ប្រកាន់្ ប្មារ់
រយៈទព្លពាកក់ណាដ លឆ្ន ាំ ២០២០ ខដលជាការទ ន្ើ្ុាំែព្់រាំផុ្តទៅកនុខរបាយការណ៍ TIP។ រាជរោឋ ភបិាល
កម្ពុជា កានខ់តមានឆនាៈជាខម្ុនកនុខការទ្ទ្ួលសាា ល់អាំព្ចី្ាំណុច្ែវោះខាតទៅកនុខយុទ្ធសាស្រ ត្ទ្រស់ាក តក់ារជួញ
ដូរ និខរទខកើនកចិ្ច្ហប្រតរិតតិការជាម្យួនឹខអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាល ទដើម្បីរាំទព្ញទៅត្តម្អនុសា្ន ៍ 
ទផ្សខៗទៅកនុខរបាយការណ៍។ ព្ត័ម៌ានលម្ែតិរខនាម្អាំព្ីវធិ្ីសាស្រ ត្កនុខការទោោះប្សាយ TIP ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID អាច្រកបានទៅទប្កាម្ខផ្នកទ្ច្កដី្ទខេរ្ប្មារទ់ោលទៅអភវិឌ្ឍនទ៍ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣។ 
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ការទរៀរច្ាំខផ្នការទ្ណារយី៉ាូ 
រញ្ញា ប្រ ម្ដល៏ាំបាកម្យួកនុខច្ាំទណាម្រញ្ញា ទផ្សខៗខដលទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ជួរប្រទ្ោះកនុខអាំ ុខទព្លអនុវតត
កម្មវធិ្ី គឺការរនតោក់្ មាព ធ្ទលើធ្នធានធ្ម្មជាតិ ទពាលគឺម្ប្ព្ទ ើ និខកខវោះខាតររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាកនុខ
ការអនុវតតទោលនទយាបាយ និខរទ្របញ្ាតតិប្រករទោយ្ខាតិភ្នព្ទលើការប្គរប់្គខទលើតាំរនក់ារពារ ទដើម្បី
រងាក រការការម់្ប្ព្ទ ើែុ្ច្ារ។់ ្ខាម្្ីុវលិបានរាយការណ៍អាំព្ីការទកើនទ ើខម្ន្កម្មភ្នព្ររ្់          
រាជរោឋ ភបិាលម្កទលើតអួខា្ ខាម្្ីុវលិទៅកនុខវ ិ្ ័យទនោះ។58 ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខខ វ្ខយល់អាំព្ ី          
ទ្ណារយី៉ាូ្កាដ នុព្ល ខដលវភិ្នគអាំព្ីជទប្ម្ើ្ នខិប្រតិកម្ម ប្រ្ិនទរើគទប្មាខកាំពុ្ខរនតកនុខការការពារ
ធ្នធានធ្ម្មជាតិប្រករ ទោយច្ីរភ្នព្ តមាល ភ្នព្ និខររយិារននកានខ់តមានការលាំបាកជាម្ុន។  
 

ប្ករែណ័ឌ លទ្ធផ្ល 
ទោលទៅ៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា កាល យជាម្ដគូកានខ់តទរើកច្ាំហ មានវរិុលភ្នព្ ភ្នព្ធ្ន ់និខររយិារននទៅកនុខតាំរន់
ឥណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 
 
ទោលទៅររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គឺទដើម្បីោាំប្ទ្ប្រទទ្្កម្ពុជាកាល យជាម្ដគូកានខ់តទរើកច្ាំហ មានវរិុលភ្នព្ 
មានភ្នព្ធ្នន់ិខររយិារននទៅកនុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក និខធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាមាន្ម្តាភ្នព្កនុខការ
ែិតែាំប្រឹខខប្រខ ទទាោះរីជាមានភ្នព្ម្និច្ា្់លា្់ នខិវរិតតិពាកព់្ន័ធនឹខទ្ដឋកិច្ច នទយាបាយ និខកត្តត         
្ខាម្។ ការ្ទប្ម្ច្បាននូវទោលទៅទនោះ តប្ម្ូវឱ្យមានមានទ្ដឋកិច្ចររយិារនននិខទូ្លាំទូ្លាយ ព្ប្ខឹខការ
ទ្ទ្ួលបានទ្វា្ុភ្នព្ប្រករទោយគុណភ្នព្ អររ់ ាំនិខទ្វាោាំពារ និខតមាល ភ្នព្ គណទនយយភ្នព្ និខការ
ទឆលើយតរបានលែប្រទ ើ្រររ្់រាជរោឋ ភបិាលច្ាំទពាោះប្រជាជនកម្ពុជា ទោយព្ប្ខឹខភ្នព្ព្ខឹពាកទ់លើែលួនឯខររ្់
ប្រទទ្្។ ត្តម្រយៈការទផ្ទដ តទលើររយិារនន59 ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ែិតែាំធានាឱ្យបានថាប្រជាជនកម្ពុជាចូ្លរមួ្ 
រមួ្ច្ាំខណក និខទ្ទ្ួលបានអតាប្រទយាជនព៍្ីការសាដ រទ្ដឋកិច្ចប្រទទ្្ និខវឌ្ឍនភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចនាទព្លអនាគត 
ខងម្ទាាំខអនុវតតទ្រភី្នព្ខដលមានខច្ខទៅកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា។ រញ្ញា ប្រ ម្ច្ម្បខកនុខការ្ទប្ម្ច្ទោលទៅ
ទនោះ រមួ្មានផ្លរ៉ាោះពាល់ព្ជីាំខឺកូវដី-១៩ រញ្ញា ្ិទ្ធិម្នុ្ស រមួ្រញ្ចូ លទាាំខ GBV វ ិ្ ម្ភ្នព្្ខាម្ និខ      
ទ្ដឋកិច្ចកប្ម្តិែព្់ ការគាំរាម្កាំខហខជារនតរនាា រទ់លើតាំរនម់្ប្ព្ប្តូព្ិក ធ្នធានទ្ឹក និខជីវៈច្ប្ម្ុោះ រមួ្ទាាំខផ្ល
រ៉ាោះពាល់ទលើការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ និខវដដរយៈទព្លខវខរារទ់្្សវតសរម៍្នភ្នព្ទរើកច្ាំហ និខការរតឹតបិតលាំហ
ព្លរដឋ។ ទដើម្បីព្ប្ខខឹភ្នព្ធ្នទ់ៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតព្ប្ខឹខ្នតិ្ុែទ្បៀខអាហារ 
ព្ិព្ិធ្នកម្មទ្ដឋកចិ្ច ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស រទខកើនតមាល ភ្នព្ប្រព្ន័ធទ្ដឋកចិ្ច ខកលម្ែគណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល 
និខការទ្ទ្លបានប្រករទោយររយិារនននូវទ្វា្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខទ្ដឋកិច្ច ្ប្មារប់្រជាព្លរដឋ ត្តម្  
រយៈវ ិ្ ័យសាធារណៈ និខឯកជន។ រខនាម្ព្ីទនោះ ទៅកនុខរយៈទព្លប្បាាំឆ្ន ាំខាខម្ុែទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
នឹខទលើកកម្ព្់្ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ និខររយិារនន្ខាម្ទៅប្គរវ់ ិ្ ័យទាាំខអ្់ជាលកេណៈប្រព្ន័ធ។ ប្រទទ្្

 
58 “ប្រទទ្្កម្ពុជា៖ យុវជនប្តូវបានកាំណត់ជាម្ុែ្ញ្ញា ទៅកនុខ វរិតតិ” ម្នការចរែ់លួនយា៉ាខទប្ច្ើន“” អខាការទលើកខលខទទា្អនតរជាតិ ម្ងៃទ្១ី០ខែកញ្ញា  ២០២០ 
59 ត្តម្រយៈពាកយថាររយិារនន ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ច្ខម់ាននយ័ថាររយិារននស្រ ត្ី យុវជន ប្កុម្ខដលម្ិនប្តូវបានទគគិតគូ និខប្កុម្ងាយរខទប្ោោះ។ ប្កុម្ទាាំខទនោះ រមួ្មានជនជាតិទដើម្ភ្នគ
តិច្ ្ហគម្ន ៍LGBTI ប្កុម្ជនជាតិ និខសា្នា និខជនមានព្ិការភ្នព្។ នយ័ទនោះ ករ៏ាររ់ញ្ចូ លអនកខដលម្និទ្ទ្ួលបានអតាប្រទយាជនព៍្ីកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជារហូតម្ក
ដល់ច្ាំណុច្ទនោះផ្ខខដរ ឧ.   .ប្រជាជនប្កីប្ក និខអនកខដលរ្់ទៅត្តម្ទ្ីជនរទ្ ខដលម្និទ្ទ្ួលបានទ្វាសារវន័ត និខឱ្កា្ទ្ដឋកិច្ច។  
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យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 34 

ទនោះ បានទបាោះជាំហានយា៉ាខ ា្ំខានក់នុខការប្គរប់្គខជាំខឺឆលខ ទោយកនុខទនាោះរមួ្មានទាាំខជាំខឺប្គុនចញ់ នខិ       
ទម្ទរាគទអដ្៍/ជាំខឺទអដ្៍ផ្ខខដរ និខទលើកកម្ព្់្ុែភ្នព្មាត្តនិខទារក។ ឱ្កា្ខដលមាន្ប្មារក់ារ
រកាកាំទណើ នដគ៏ួរឱ្យកត់្ មាា ល់និខការសាដ រវឌ្ឍនភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចទនោះ ែណៈកាតរ់នាយការទដើរងយទប្កាយ ត្តម្
រយៈការទផ្ទដ តទលើឱ្កា្ទដើម្បីទលើកកម្ព្់អភបិាលកចិ្ចលែទៅកនុខវ ិ្ ័យជាទប្ច្ើន ដូច្ជាវ ិ្ ័យអររ់ ាំ ្ុែភ្នព្ 
ក្ិកម្ម និខររសិាា ន។ កចិ្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខព្ប្ខឹខរខនាម្ និខកសាខតមាល ភ្នព្នខិគណទនយយភ្នព្ ខដលជា
ច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទៅវញិទៅម្កទៅកនុខវ ិ្ ័យទាាំខទនោះ នឹខជួយ កសាខភ្នព្ធ្នរ់រ្់ប្រជាជនកម្ពុជា និខជាំរុញ
ឱ្យរុគាលមាន ក់ៗ រមួ្ច្ាំខណកដល់ការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិចច្ ការចូ្លរមួ្យា៉ាខ្កម្មទៅកនុខដាំទណើ រការសាធារណៈ និខ
ត  ្ូម្តិ្ប្មារ់្ ិទ្ធិប្្រត្តម្រដឋធ្ម្មនុញ្ា។ ការផ្ដល់ភ្នព្អាំណាច្ដល់សាា រន័កម្ពុជាកនុខការនិយាយ និខទដើរ  
តួនាទ្ីជាំនួ្ឱ្យប្រជាជន គជឺាគនលឹោះដ៏្ ាំខានទ់ៅកនុខការ្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវទោលទៅទនោះ។ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១៖ ព្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចលកេណៈររយិារនន និខប្រករទោយច្ីរភ្នព្ 
ទទាោះរីជាអប្ត្តកាំទណើ ន ផ្.្.្. ប្រចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្ច្ាំនួនប្បាាំព្ីរភ្នគរយទៅកនុខរយៈទព្លដរឆ់្ន ាំកនលខម្កទនោះ 
ទ្ដឋកិច្ចកម្ពុជាទៅព្ខឹខផ្ែកជាខាល ាំខទៅទលើការវនិិទយាគផ្ទា ល់ព្ីររទទ្្ ខដលម្និអាច្មាននិរនតរភ្នព្ និខកខវោះ
នូវព្ិព្ិធ្កម្ម និខភ្នព្ធ្នទ់ៅទ ើយ។60 ទ្ដឋកិច្ចប្រទទ្្កម្ពុជាព្ឹខខផ្ែកយា៉ាខខាល ាំខទៅទលើវ ិ្ ័យទទ្្ច្រណ៍ 
និខការផ្លិតខាន តតូច្ ខដលភ្នជ រទ់ៅនឹខវ ិ្ ័យខែសប្ច្វាកផ់្ាតផ់្ាខក់នុខតាំរនន់ានា ខដលបានដួលរលាំទោយសារ
ខតជាំខឺកូវដី-១៩។ ជាលទ្ធផ្ល ប្រទទ្្កម្ពុជាប្តូវបានរ ាំព្ខឹថានឹខមានកាំទណើ នអវជិជមានកនុខឆ្ន ាំដាំរូខ ខដលម្និ
ធាល រម់ានចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ម្ក។ អប្ត្តកប្ម្តិម្ធ្យម្ទៅកនុខអនុវ ិ្ ័យទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ចទច្ញព្ី
ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ J2SR បានឆលុោះរញ្ញច ាំខព្ីភ្នព្ែវោះខាតនូវការទរដជាា ច្ិតតររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាកនុខ
ការជាំរុញឱ្យមានររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារក់ាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយររយិារនន និខច្ីរភ្នព្ ជា
ព្ិទ្្្ប្មារក់ាំទណើ នខដលដឹកនាាំទោយវ ិ្ ័យឯកជន ជីវភ្នព្រ្់ទៅប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខវ ិ្ ័យ
ក្ិកម្មខររទ្ាំទនើរ។61 ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចទៅកនុខរយៈទព្លម្យួទ្្សវតសរចុ៍្ខទប្កាយ
ទនោះ គឺម្និបានផ្ដល់អតាប្រទយាជនទ៍ ម្ើៗោន ដល់ប្រជាជនទាាំខអ្់ទនាោះទទ្ ទពាលគឺ ដូច្មានរងាា ញជូនទោយ 
ច្ាំណាតថ់ាន កព់្ិនាុម្ធ្យម្្ប្មារអ់នុវ ិ្ ័យការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន នខិច្ាំណាតថ់ាន កក់ប្ម្តិទារ ទពាល
គឺ ១២១ ទលើ ១៥៧ ប្្មារ់្ នា្សនម៍្នការទរដជាា ច្ិតតកាតរ់នាយវ ិ្ ម្ភ្នព្។62 ភ្នព្ម្និទ ម្ើោន ខផ្នកទ្ដឋកិច្ច អម្
ជាម្យួនឹខរនាា តទ់យនឌ្រ័ គឺជាច្ាំណុច្ដ៏្ ាំខានផ់្ខខដរ ទហើយទទាោះរីជាការចូ្លរមួ្ររ្់ស្រ ត្ីទៅកនុខវ ិ្ ័យ
ទ្ដឋកិច្ចមានកប្ម្តិែព្់កដ ី កប៏្រទទ្្កម្ពុជាទៅខតទ្ទ្ួលបានព្ិនាុែព្់ពាកព់្ន័ធនឹខអនុវ ិ្ ័យគមាល តទ្ដឋកចិ្ច
ទយនឌ្រ័ - ស្រ ត្ីអាច្រកប្បាកប់ានជាម្ធ្យម្ ៨០% ម្នប្បាកច់្ាំណូលរុរ្ មានការកានក់ារដ់ីធ្លីតចិ្តួច្ មាន  
លទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានហិរញ្ា វតាុតិច្តួច្ជាខ ប្ព្ម្ទាាំខរនតទ្ទ្ួលរនាុកការងារផ្ាោះខដលោម នប្បាកក់ម្ប្ម្ កនុខ
ច្ាំទណាម្វ ិ្ ម្ភ្នព្ជារជ់ាប្រចាំជាទប្ច្ើនទផ្សខទទ្ៀត។63 
 

 
60 “ទ្្សនាទានម្នការអភិវឌ្ឍន៍អា្ីុឆ្ន ាំ ២០២០៖ ្ុែុមាលភ្នព្ទៅកនុខទព្លមានវរិតត”ិ ធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អា្ីុ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 
61 ការវភិ្នគខររវា្់ខវខរនាា ររ់នសាំ បានរងាា ញអាំព្ីព្ិនាុការទធ្វើធុ្រកិច្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៨ ទោយទ្ទ្ួលបានព្ិនាុ ៥២ ទលើ ១០០ (ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក) និខភ្នព្អាំទណាយផ្ល
ខផ្នកធុ្រកិច្ចម្នព្ិនាុក្ិកម្មទ្ទ្ួលបាន ៣៩.៥ ទលើ ១០០។ ប្រភព្៖ទ្ិននន័យធ្នាោរព្ិភព្ទលាក។ 
62 “ការទរដជាា ច្ិតតកាតរ់នាយ្នា្សន៍វ ិ្ ម្ភ្នព្ឆ្ន ាំ2018,” អខាការអុកសាវ ម្អនតរជាតិ ម្ងៃទ្៨ី ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
63 “របាយការណ៍វភិ្នគទ្ិនននយ័វ ិ្ ័យ CDCS៖ ទយនឌ្រ័ និខការអភវិឌ្ឍនប៍្រករទោយររយិារនន” USAID/ឥទ្ធិព្ល្ខាម្ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 35 

ច្ទនាល ោះប្រទហាខកទ៏ៅមាន្ប្មារក់ារការពារររសិាា នផ្ខខដរ។ ប្រទទ្្កម្ពុជាទ្ទ្ួលបានព្ិនាុែព្់កនុខការការ់
រាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើទៅទលើព្ិភព្ទលាក។ ចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ ២០០១ ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៩ ប្រទទ្្កម្ពុជាបានបាតរ់ខ់

ណគប្ម្រម្ប្ព្ទ ើប្រមា  ២,៣១លានហិច្ត្ត ខដលទ ម្ើនខឹការធាល កចុ់្ោះ ២៦% ចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ ២០០០ ម្ក  
ខដលនាាំឱ្យមានការរាំភ្នយ  ឧ ម្័នការូនិច្រខនាម្ប្រមាណ973 ទត្តនរខនាម្ទទ្ៀត។64 ការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ
ទនោះ គឺបានទកើតមានទ ើខទោយសារខតកត្តត ទ្ដឋកិច្ច65 ខដលរងាា ញអាំព្កីាំហុ្ម្នតប្ម្ូវការ្ប្មារក់ាររ្់
ទៅប្រករទោយច្ីរភ្នព្្ប្មារ់្ ហគម្ន ៍ ខដលព្ឹខខផ្ែកទលើម្ប្ព្ទ ើ។ រញ្ញា ប្រ ម្ដ៏្ ាំខានទ់នោះ ប្តូវបាន
ឆលុោះរញ្ញច ាំខទៅកនុខព្ិនាុទារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារអ់នុវ ិ្ ័យទោលនទយាបាយររសិាា ន។ ប្រព្ន័ធទអកូ     
 ូ្ីុច្ប្ម្ុោះទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា អាច្នឹខទ្ទ្ួលរខនូវការគាំរាម្កាំខហខទោយសារផ្លរ៉ាោះពាល់ធ្ៃនធ់្ៃរម្នការ  
ខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ។ ការទកើនទ ើខម្ន្ីតុណា ភ្នព្និខទប្ោោះរាាំខ ៃ្ួតរយៈទព្លខវខ ប្តូវបានព្ាករណ៍ថានឹខ
នាាំឱ្យមានកាំទណើ នបាតរ់ខជ់ីវច្ប្ម្ុោះ កដូ៏ច្ជាកាំទណើ នហានភិយ័ម្នទភលើខទឆោះម្ប្ព្។66 
 
ជាចុ្ខទប្កាយ  ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ J2SR រងាា ញថា្ម្តាភ្នព្ម្នវ ិ្ ័យទ្ដឋកិច្ចគឺ ា្ិតទៅទប្កាម្
កប្ម្តិម្ធ្យម្ ទោយឆលុោះរញ្ញច ាំខឱ្យទឃើញថាទ្ិដឋភ្នព្ម្ន្ម្តាភ្នព្ររ្់កម្ពុជាោម នច្រីភ្នព្ ទហើយងាយនឹខ      
រខទប្ោោះទោយសារខតវរិតតិនិខភ្នព្ត្តនតខឹ ដូច្ជាការធាល កចុ់្ោះទ្ដឋកចិ្ច ទប្ោោះធ្ម្មជាតិ ពាកព់្ន័ធនឹខការ        
ខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ ការផ្ទល ្់រដូរនទយាបាយ និខកត្តត ទផ្សខៗទទ្ៀត។ ជាំខឺកូវដី-១៩ បានរងាា ញអាំព្គុីណ
វរិតតិម្នការព្ឹខខផ្ែកខផ្នកទ្ដឋកិច្ចទៅទលើវ ិ្ ័យទប្ជើ្ទរ ើ្  និខការខរខខច្កអតាប្រទយាជនទ៍្ដឋកិច្ចម្និទ ម្ើោន
កនុខច្ាំទណាម្ប្រជាជន។ រខនាម្ព្ីទនោះ ែណៈទព្លខដលរាំណុលររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជារច្ចុរបនន គឺមានទ្ាំហាំ 
៣០% ម្ន ផ្្្ ទហើយែណៈខដលហានិភយ័ម្នការលាំបាកម្នរាំណុលគឺមានកប្ម្តិទារ រាំណុលខាខទប្ៅ
បានទធ្វើឱ្យប្រទទ្្កម្ពុជាប្រ ម្នខឹហានិភយ័ែព្់ ទោយសារខតការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចប្រ ម្នឹខវរិតតិខាខ
ទប្ៅដូច្ជាជាំខឺកូវដី-19 ជាទដើម្។ ទលើ្ព្ីទនោះ ការព្ខឹខផ្ែកទលើ្លុរទលើប្រទទ្្ខតម្យួ្ប្មារក់ារវនិិទយាគ 
និខកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច នខឹគាំរាម្កាំខហខដល់អធ្ិរទតយយភ្នព្ ឯករាជយភ្នព្ទ្ដឋកិច្ច និខភ្នព្ធ្ន។់ ប្រតិរតតិការ
ខដលម្និមានតមាល ភ្នព្ នខិម្និមានការោកទ់ដញម្ងលខររប្រកួតប្រខជខ នឹខកាតរ់នាយនូវវនិិទយាគិនខដលមាន
ច្ីរភ្នព្ ឱ្យចូ្លម្កកនុខទ្ីផ្ារ។ ឱ្កា្្ប្មារភ់្នព្រកីច្ទប្ម្ើន្កាដ នុព្ល ខដលមានទៅកនុខច្ាំទណាម្      
ប្រជាជនវយ័ទកមខ ទទាោះរីជារច្ចុរបនន ព្កួទគម្និបានទប្តៀម្លកេណៈរចួ្រាល់្ប្មាររ់ញ្ញា ប្រ ម្ខផ្នកទ្ដឋកចិ្ច
នាទព្លខាខម្ុែ។67អប្ត្តភ្នព្ោម នការងារទធ្វើររ្់យុវជនជាផ្លូវការគឺមានកប្ម្តិទារប្តមឹ្ ១.១ ភ្នគរយ68  
រ៉ាុខនតច្ាំនួនទនោះ ម្និឆលុោះរញ្ញច ាំខអាំព្ីលទ្ធផ្លរកទឃើញនាទព្លងមីៗទនោះ69  ខដលរងាា ញថាយុវជន ៤១ ភ្នគរយ
មានការងារទធ្វើម្និផ្លូវការ និខ ៧៥ ភ្នគរយ ទធ្វើការងារខដលមានប្បាកខ់ែទារ។ ការវាយតម្ម្លយុវជនររ្់ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID និខការព្ិទប្ោោះទយារល់ភ្នគីពាកព់្ន័ធម្ុន CDCS គឺបានជាំរុញរខនាម្ទលើលទ្ធផ្លទនោះ ទោយ

 
64 “្ូច្នាករបាតរ់ខគ់ប្ម្រទដើម្ទ ើ,” Global Forest Watch, ២០១៩ 
65 “ច្ារ់្ ដីព្ីជាំនួយររទទ្្ 118/119 ម្ប្ព្ប្តូព្ិច្ និខការវភិ្នគជីវៈច្ប្ម្ុោះ” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
66 “ការវភិ្នគការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ឆ្ន ាំ ២០២០ 
67 ការវា្់ខវខរនាា ររ់នសាំ “គុណភ្នព្ម្នការរណដុ ោះរណាដ លវជិាជ ជីវៈ” ទ្ទ្ួលបានព្ិនាុ 3.7 ទលើ 7។ ប្រភព្៖ ទវទ្ិកាទ្ដឋកិច្ចព្ិភព្ទលាក។ 
68 “្ូច្នាករអភវិឌ្ឍនព៍្ិភព្ទលាក,” ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក។ 
69 “រញ្ញា ា្ំខាន់ៗ ខដលរ៉ាោះពាល់ដល់យុវជនកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា” OECD។ 

https://www.oecd.org/countries/cambodia/youth-issues-in-cambodia.htm
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បានទធ្វើទ្ច្កដី្ននិោឋ នថាយុវជនមានអារម្មណ៍ថា ព្ួកទគម្និបានទប្តៀម្លកេណៈរចួ្រាល់កនុខការទធ្វើការងារ 
និខមានការលាំបាកកនុខការរកាការងារខដលមានប្បាកច់្ាំណូលលែប្រទ ើ្រ។70 
 
ការរកានូវអប្ត្តកាំទណើ នក្ិកម្មកប្ម្តិែព្់ គជឺាច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទ្មី្យួ្ប្មាររ់ោឋ ភបិាលកម្ពុជា។                
វ ិ្ ័យក្ិកម្ម ទៅខតមានច្ាំខណកធ្ាំជាខទគទៅកនុខ ផ្្្ ពាណិជជកម្ម នខិកមាល ាំខព្លកម្ម ទហើយវ ិ្ ័យ
ក្ិកម្មរខឹមាាំទៅខតជាគនលោឹះដ៏្ ាំខានក់នុខការកាតរ់នាយភ្នព្ប្កីប្ក។ វ ិ្ ័យក្ិកម្ម គជឺាវ ិ្ ័យខដលងាយរខ
ទប្ោោះរាំផុ្តទៅនឹខការទកើនទ ើខកទៅដ ខដលរណាដ លម្កព្ីការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ និខការខប្រប្រួលលាំនាាំ
ទ្ឹកទភលៀខ ទប្ៅព្ីទ្ឹកជាំនន ់ផ្លរ៉ាោះពាល់ព្ីទហតុការណ៍អាកា្ធាតុធ្ៃនធ់្ៃរ ដូច្ជាព្យុោះ ការទកើនទ ើខម្នកប្ម្តិ
ទ្ឹក្ម្ុប្ទ្ជាទដើម្។71 ទដើម្បី្ទប្ម្ច្បានកិច្ចការទាាំខទនោះ វ ិ្ ័យក្ិកម្មម្នប្រទទ្្កម្ពុជា ប្តូវប្រកានខ់ាជ រនូ់វ
ទោលការណ៍ច្ីរភ្នព្ ផ្លិតភ្នព្ ភ្នព្ប្រកួតប្រខជខ នខិកាំទណើ នប្បាកច់្ាំណូល។ 
 
ជារមួ្ ការព្ិទប្ោោះទយារល់ភ្នគីពាកព់្ន័ធ CDCS ជាម្ុន និខការព្ិនិតយកម្មវធិ្ីម្ផ្ាកនុខរងាា ញថា ទយើខប្តូវការ
ដាំទណាោះប្សាយ ទដើម្បីព្ប្ខីក និខទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មឱ្កា្ទ្ដឋកិច្ច្ប្មារប់្រជាជនកម្ពុជា រមួ្ទាាំខការព្ប្ខីកការ  
ោាំប្ទ្ទៅទលើវ ិ្ ័យទ្ដឋកិច្ចឱ្យទលើ្ព្ីវធិ្ីសាស្រ ត្ោាំដុោះខររប្រម្ព្ណីម្ន CDCS ព្ីម្ុនៗ និខការទផ្ទដ តទលើការ
អភវិឌ្ឍក្ិធុ្រកិច្ចខផ្ែកទលើទ្ផី្ារ។ 
 
្ម្មតិកម្មម្នការអភវិឌ្ឍ  
ទដើម្បីទឆលើយតរទៅនឹខរញ្ញា ប្រ ម្ទាាំខទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខកាំណតអ់ាទ្ិភ្នព្  “ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន៍
ទ្ី ៖១   ព្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចលកេណៈររយិារនន នខិប្រករទោយច្ីរភ្នព្” ខដលភ្នជ រទ់ៅនឹខទោលទៅ 
CDCS ត្តម្រយៈការោាំប្ទ្លកេែណឌ ទ្ដឋកិច្ចចាំបាច្់្ ប្មារក់ារទកើនទ ើខនូវវរិុលភ្នព្ និខភ្នព្ធ្នទ់ៅកនុខ
ប្រទទ្្ និខត្តម្រយៈការទផ្ទដ តទៅទលើរញ្ញា អភបិាលកិច្ចលែ ពាកព់្ន័ធទៅនឹខការប្គរប់្គធ្នធានធ្ម្មជាត។ិ 
 
្ម្មតិកម្មម្នអភវិឌ្ឍនទ៍ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្១ី ទ្ដឋកិច្ចកានខ់តមានភ្នព្ច្ប្ម្ុោះ ប្រ្ិនទរើ រញ្ញជ កថ់ា  
ររយិាកា្អាំទណាយផ្លខផ្នកធុ្រកិច្ច នខឹមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រ ទហើយធ្នធានធ្ម្មជាតិ នឹខកានខ់តអាច្

កកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច ទនាោះប្គរប់្គខបានប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ម្ពុជានឹខកានខ់តមានភ្នព្ររយិារនន និខភ្នព្ធ្ន។់ 
 
វធិ្ីសាស្រ ត្អនតរទ្ាំនាកទ់្ាំនខ នខិអនុវតតទាាំខរីខដលមានទៅកនុខ្ម្មតកិម្មការអភវិឌ្ឍទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ 
នឹខផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ដល់តួអខាច្ប្ម្ុោះ ទដើម្បីោាំប្ទ្ការសាដ រទ្ដឋកិច្ចររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាព្ីជាំខឺកូវដី-១៩ និខការ
កសាខម្ូលោឋ នប្គឹោះ្ប្មារភ់្នព្រកីម្ទប្ច្ើនប្រករទោយច្រីភ្នព្និខមានភ្នព្ទូ្លាំទូ្លាយ។ ទ្ីម្យួ “ព្ទនលឿន
ព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច ទដើម្បីទលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្” លទ្ធផ្លរ ាំព្ខឹទុ្ក (IR) ១.១ ទផ្ទដ តទៅទលើការទធ្វើការងារជាម្យួ
នឹខធុ្រកិច្ចនិខ្ហគម្ន ៍ ទដើម្បីទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច ត្តម្រយៈការទផ្ទដ តទៅទលើវធិ្ីសាស្រ ត្ខផ្ែកទលើទ្ីផ្ារទៅ
កនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ខដលែិតែាំប្រឹខខប្រខ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលការភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខរវាខអនកផ្ាខផ់្ាខ ់ និខអនកទ្ិញកនុខ

 
70 ការវាយតម្ម្លយុវជនកម្ពុជាឆលខវ ិ្ ័យទ្ីភ្នន ក់ងារUSAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
71 “ការវភិ្នគការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុទ្ីភ្នន កង់ារUSAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ប្្ុកនិខអនតរជាត ិ កដូ៏ច្ជាការទលើកកម្ព្់ការទ្ទ្ួលបានរទច្ចកវទិ្ាក្ិកម្មប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្និខ      
ច្ីរភ្នព្្ប្មារក់្ិករ អភវិឌ្ឍន៍្ ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាព្ិទ្្យុវជននខិស្រ ត្ី ទដើម្បីទ្ទ្ួលបាន
ការងារមានប្បាកទ់រៀវតសរល៍ែ និខការវនិិទយាគទោលទៅទៅកនុខវ ិ្ ័យវទិ្ាសាស្រ ត្ និខរទច្ចកវទិ្ា ទដើម្បីព្ទនលឿន
ការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចឌ្ីជងីល។72 ទ្ីព្ីរ “ខកលម្ែររយិាកា្ធុ្រកិច្ច ទដើម្បីទាកទ់ាញការវនិិទយាគ និខរទខកើត
ការងារ” (IR ២.២) អភបិាលកិច្ចទ្ដឋកិច្ចទោលទៅ ត្តម្រយៈការព្ប្ខឹខររយិាកា្អភបិាលកិច្ច ទ្ដឋកិច្ច។ 
ច្ាំណុច្ទផ្ទដ តទនោះ មានភ្នព្្ម្ប្្រទៅនឹខលទ្ធផ្លរកទឃើញររ្់ប្គុរធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ខដលខកលម្ែ
ររយិាកា្អាំទណាយផ្លខផ្នកទ្ដឋកិច្ចទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា គឺមានភ្នព្ ា្ំខាន ់ ទដើម្បីោាំប្ទ្ភ្នព្អា្ននម្ន
្ហប្ោ្ខដលមាន្កាដ នុព្លកប្ម្តិែព្់ ទផ្ទដ តទលើភ្នព្រកីច្ទប្ម្ើន និខមានភ្នព្ប្រកួតប្រខជខជា           
្កល។73 ទ្ីរី “ខកលម្ែការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ ទដើម្បីការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខគណទនយយ
ភ្នព្” (IR ១.៣) ទផ្ទដ តទលើការទប្រើប្បា្់ធ្នធានធ្ម្មជាតិដ៏្ ម្បូរខររររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាប្រករទោយច្ីរភ្នព្
និខគណទនយយភ្នព្ ទដើម្បីរទខកើតម្ូលោឋ នប្គោឹះ្ប្មារភ់្នព្រកីច្ទប្ម្ើនខផ្នកទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយររយិារនន និខ
ច្ីរភ្នព្។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ្ខឃឹម្ថានឹខព្ប្ខីកភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួនខឹវ ិ្ ័យឯកជន ទហើយទធ្វើការងារត្តម្  
រយៈគាំនិតផ្ដួច្ទផ្ដើម្ភ្នព្ជាម្ដគូងមីទៅកនុខការោាំប្ទ្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ។ ត្តរាខទ្ី ៥ ្ទខេរអាំព្ីការ  
បា៉ានស់ាម ននិខហានិភយ័ ា្ំខាន់ៗ  ខដលបានកាំណតរ់កទឃើញទៅកនុខការអនុវតតទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១។ 
 
ត្តរាខទ្ ី៥៖ ការបា៉ានសាម ន នខិហានិភយ័ ា្ំខាន់ៗ ្ប្មារទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១ 
ការបា៉ានសាម ន ់ ហានិភយ័ 
• ការទខើរទ ើខវញិនូវទ្ដឋកិច្ចព្ិភព្ទលាកព្ីជាំខឺ 

កូវដី-១៩ ការសាដ រតប្ម្ូវការទ្ីផ្ារ្ប្មារ់
ផ្លិតផ្លខដលផ្លិតកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា និខការ
សាដ រកប្ម្តិច្ាំណូល 

• ឱ្កា្ខដលមានទដើម្បីជាំរុញឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ីអនក
ដឹកនាាំខដលមានគាំនិតខកទ្ប្ម្ខ ់ ទដើម្បីអនុវតតច្ារ ់
និខធានាឱ្យបាននូវអភបិាលកិច្ចធ្នធានធ្ម្មជាតិ 

• ការទខើរទ ើខវញិនូវទ្ដឋកិច្ចព្ិភព្ទលាកព្ីជាំខឺ 
កូវដី-១៩  គឺមានភ្នព្យឺតយា៉ា វ និខរនតរ៉ាោះពាល់

ផ្លិតផ្លរដល់ទទ្្ច្រណ៍អនតរជាតិ និខតប្ម្ូវកា  
ផ្លិតកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាខដល  

• ការវនិិទយាគ និខការអភវិឌ្ឍព្ីររទទ្្ម្និមាន 
ច្ីរភ្នព្ ជាព្ិទ្្ការវនិិទយាគទៅត្តម្តាំរន ់     
ទម្គខា មាន្កាដ នុព្លកនុខការធាល កចុ់្ោះនូវ            
អតាប្រទយាជន៍្ ប្មារក់ារអភរិកស និខការគាំរាម្
កាំខហខជីវភ្នព្រ្់ទៅ 

• រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា អាច្នឹខរតឹតបិត្កម្មភ្នព្
ម្យួច្ាំនួនររ្់ប្កុម្កនុខប្្ុក អខាការ្ខាម្្ីុវលិ 
និខភ្នគីពាកព់្ន័ធទផ្សខទទ្ៀត ។ 

 

 
72 សារ ា្ំខានម់្នយុទ្ធសាស្រ ត្ម្នការខកលម្ែ និខទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច កដូ៏ច្ជាការកសាខកមាល ាំខព្លកម្មធ្នធានប្រករទោយជាំនាញ និខមានផ្លិតភ្នព្ទដើម្បីទលើកកម្ព្់កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច
ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខររយិារនន គឺប្តូវបានទផ្ទដ តការយកច្ិតតទុ្កោកយ់ា៉ាខ ា្ំខានទ់ោយធ្នាោរ ADB និខទ្ីភ្នន ក់ងារព្ហុភ្នគី និខការអភវិឌ្ឍន៍។ ប្រភព្៖ ប្រទទ្្កម្ពុជាឆ្ន ាំ2019-
2023៖ ផ្្លូវទ្ៅកាន់្ទដ្ឋកិច្្ច្រ្រកួតរ្រជខខរ្រករដោយររិយារន្ន” ធ្នាោរ ADB, ឆ្ន ាំ2019, 12ការទធ្វើរច្ចុរបននភ្នព្ទ្ដឋកិច្ចកម្ពុជា៖ ការអភវិឌ្ឍន ៍នខិទ្្សនវ ិ្ ័យទ្ដឋកចិ្ច  “  
 ”ងមីៗWorld Bank Group, ឆ្ន ាំ២០១៨ 
73 ្ហប្គិនភ្នព្ប្រទទ្្កម្ពុជា៖ កាំណត់្ មាា ល់ទោលនទយាបាយកម្ពុជា,” World Bank Group, ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/534691/cps-cam-2019-2023.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/534691/cps-cam-2019-2023.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/cambodia-economic-update-october-2018-recent-economicdevelopments-and-outlook
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/cambodia-economic-update-october-2018-recent-economicdevelopments-and-outlook
http://documents1.worldbank.org/curated/en/603641543599469665/pdf/128265-REVISED-Nota-Entrepreneruship-web.pdf


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 38 

រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ ជាំរញុ J2SR ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា 
ការវភិ្នគទលើខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ J2SR ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា បានរងាា ញអាំព្ីគមាល តទៅកនុខការទរតជាា ច្ិតត
ររ្់រោឋ ភបិាលច្ាំទពាោះការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន និខទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ចរខឹមាាំជាខម្ុន រមួ្
ទាាំខទោលនទយាបាយ ដ្ី ពី្ររសិាា ន ខដលមានព្និាុទារជាខទគរាំផុ្តទៅកនុខខផ្នកអនុវ ិ្ ័យ។ ែណៈទព្លខដល
ប្រទទ្្កម្ពុជាមាន្ម្តាភ្នព្ែលោះៗទហើយទនាោះ ្ម្តាភ្នព្ ទ្ដឋកិច្ចម្និមានច្ីរភ្នព្ និខងាយរខទប្ោោះទៅនឹខ
វរិតតិ និខភ្នព្ត្តនតឹខនានា។ ភ្នព្ត្តនតខឹម្ន ជាំខឺកូវដី-១៩ បានរងាា ញព្ីភ្នព្ព្ឹខខផ្ែកខាល ាំខទៅទលើវ ិ្ ័យ
ទប្ជើ្ទរ ើ្  និខកខវោះនូវការចូ្លរមួ្ទ ម្ើភ្នព្ោន ទៅកនុខការអភឌិ្ឍនទ៍្ដឋកិច្ចនាទព្លកនលខម្ក។ 
 
ការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជន គឺជាធាតុផ្សាំ និខជាមាោ៌ FSR ដ៏្ ាំខានខ់ដល ា្ិតទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍ
នន៍ទ៍នោះ ទហើយការចូ្លរមួ្ទនោះ កម៏ានទ្ាំនាកទ់្ាំនខយា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយជាម្យួទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀត
ផ្ខខដរ ជាព្ិទ្្ការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនកនុខការព្ប្ខខឹប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល (ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២) 
និខការរទខកើតតប្ម្ូវការ្ប្មារទ់លើកកម្ព្់តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ (ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣)។ 
លទ្ធផ្លម្ន ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍ទ៍នោះ ោាំប្ទ្ទោយផ្ទា ល់ដល់្រ្រ ដ្ម្ភទ្ី IV៖ “ររយិាកា្អាំទណាយ
ផ្ល្ប្មារក់ារវនិិទយាគឯកជន” ររ្់ប្ករែណ័ឌ  FSR។ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ររយិាកា្អាំទណាយ
ផ្ល្ប្មារវ់ ិ្ ័យឯកជន និខការទលើកទ្ឹកច្តិតឱ្យមានការវនិិទយាគផ្ទា ល់ព្ីររទទ្្ ខររច្ប្ម្ុោះ និខមាន         
ច្ីរភ្នព្ ចូ្លម្កកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានែិតែាំទធ្វើការងារ ទដើម្បីព្ប្ខីកធ្នធានកនុខប្្ុក
ខដលមាន (្រ្រ ដ្ម្ភ I៖ “ការទកៀរគរច្ាំណូលកនុខប្្ុក”) ្ប្មាររ់ាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់   
ទ្វា្ខាម្ទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍ទ៍្ី ២។ ជាព្ិទ្្ អនុ IR ១.២.១ គឺទផ្ទត តទលើការចូ្លរមួ្ និខភ្នព្
ជាម្ដគូជាម្យួវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីជាំរុញឱ្យមានកាំខណទ្ប្ម្ខ ់ ទដើម្បីព្ប្ខឹខទ្ផី្ារ និខពាណិជជកម្ម។           
ទោលរាំណខ្ុែភ្នព្ និខការអររ់ ាំររ្់ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍ទ៍្ី ២ កម៏ានសារៈ ា្ំខានផ់្ខខដរកនុខការ
ព្ប្ខឹខធ្នធានម្នុ្សខដលចាំបាច្់្ ប្មារច់្ាំណុច្អាទ្ភិ្នព្ម្នការរទខកើតកមាល ាំខព្លកម្មប្រករទោយ     
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១។ ជាចុ្ខទប្កាយ អភបិាលកិច្ច គឺជាប្រធានរទ្ខដលមានភ្នព្
ពាកព់្ន័ធោន ទៅវញិទៅម្កទៅប្គរទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនន៍ ៍ទាាំខរី ទហើយ IR ១.២ មានភ្នព្ប្្រោន ទៅទោល
រាំណខទនោះ នខិរមួ្រញ្ចូ លោន ជាម្យួ្កម្មភ្នព្ប្រករទោយគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ម្នទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣។ 
 
ត្តរាខទ្ ី៦ ្ទខេរព្ីរទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្១ី នឹខរមួ្ច្ាំខណកទៅនខឹ្មា្ធាតុ J2SR  
នីម្យួៗ។ 
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ត្តរាខទ្ ី៦៖ ្មា្ធាតុ J2SR ្ប្មារទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ 

្មា្ធាតុ J2SR អភបិ្កម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី 1 
ការខកលម្ែទ្ាំនាក់
ទ្ាំនខ 

ចូ្លរមួ្កនុខការខកទ្ប្ម្ខជ់ាម្យួនឹខប្ក្ួខ ា្ំខាន់ៗ  ដូច្ជាប្ក្ួខររសិាា ន និខប្ក្ួខ
ក្ិកម្ម រុកាេ ប្រមាញ់ និខទនសាទ្ និខភ្នគីខាខទប្ៅដូជជាវ ិ្ ័យឯកជន និខ្ខាម្្ីុវលិ 
ទដើម្បីត  ្ូម្តិឱ្យមានការខកខប្រទោលនទយាបាយ/រទ្របញ្ាតតិ្ម្ប្្រ ខដលទលើកកម្ព្់
កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច និខការពារររសិាា ន ខដលការទរដជាា ច្ិតតទនោះគឺជាមានភ្នព្ព្ិតប្បាកដ។ 

ការផ្ដល់ហិរញ្ារបទាន
ប្រករទោយការទជឿ
ជាកទ់លើែលួនឯខ 

ព្ប្ខឹខររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារវ់ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីទលើកទ្ឹកច្ិតតឱ្យមានការវនិិទយា
គឯកជន ខដលកានខ់តមានដាំទណើ រការប្រករទោយតមាល ភ្នព្ អាច្រទខកើតលាំហូរប្បាកច់្ាំណូល
បានកានខ់តទូ្លាំទូ្លាយ្ប្មារក់ារផ្ដល់ហិរញ្ារបទានទ្វារោឋ ភបិាល ា្ំខាន់ៗ ។ 

ការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យ
ឯកជន 

ចរម់្ដគូជាម្យួនឹខប្កុម្ហ ុនកម្ពុជា និខ្ហរដឋអាទម្រកិ ទដើម្បីព្ប្ខីកភ្នព្ជាម្ដគូរមួ្ទុ្ន
ទដើម្បីរទខកើនឱ្កា្ការងារ្ប្មារប់្រជាជនកម្ពុជា និខប្រជាជនអាទម្រកិ។ រទខកើតភ្នព្ជាម្ដ
គូវ ិ្ ័យឯកជនទៅកនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម និខររសិាា ន។ 

ការចរម់្ដគូ
ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធ
ភ្នព្ និខការខកទ្ប្ម្ខ់
លទ្ធកម្ម 

រនតខ វ្ខរកឱ្កា្ងមីជាម្យួនឹខម្ដគូម្និខម្នប្រម្ព្ណី ដូច្ជា ត្តម្រយៈកម្មវធិ្ី 
Development Impact Bond។ ព្ប្ខីក REDD+ និខការលកឥ់ណទានការូន ខដលទផ្ទដ ត
ទលើអាជីវកម្មវ ិ្ ័យឯកជនធ្ាំៗម្កព្ី្ហរដឋអាទម្រកិ និខប្រទទ្្ខដលមានការគិតដូច្ោន ។ 

 

រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១  ជាំរញុឱ្យមានទ្រភី្នព្ និខទរើកច្ាំហទៅកនុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក 
រច្ចុរបននទនោះ កខវោះប្រព្ន័ធខដលមានតមាល ភ្នព្ នខិគណទនយយភ្នព្្ប្មារភ់្នព្រកីច្ទប្ម្ើនម្នវ ិ្ ័យឯកជន បាន
រារាាំខការវនិិទយាគររ្់្ហរដឋអាទម្រកិទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ដូទច្នោះ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ នឹខជួយ 
ទរៀរច្ាំខក្ប្ម្ួលច្ាំណុច្ទាាំខទនោះ ទដើម្បីឱ្យប្កុម្ហ ុនអាទម្រកិវនិិទយាគទៅកនុខប្រទទ្្ទនោះ ទលើកកម្ព្់គាំនិត
ផ្ដួច្ទផ្ដើម្តមាល ភ្នព្ នខិទដើរតនួាទ្ីជាអនកទឆលើយតរទៅនឹខ្កម្មភ្នព្ពាណិជជកម្មម្និមានតមាល ភ្នព្ និខការទ្ទ្ួល
ែុ្ប្តូវ្កាត នុព្ល ខដលអាច្ទធ្វើឱ្យរ៉ាោះពាល់ដល់ទ្ីផ្ារកនុខតាំរន ់ នខិរារាាំខការវនិិទយាគប្រករទោយ             
ច្ីរភ្នព្។ វធិ្ីសាស្រ ត្ទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ នខឹទធ្វើទអាយប្រទ ើ្រទ ើខនូវររយិាកា្អាំទណាយផ្ល
ខផ្នកធុ្រកិច្ច ទធ្វើការងារទដើម្បីកសាខប្រព្ន័ធទ្ីផ្ារខដលមានភ្នព្ធ្នន់ខឹការរកាអធ្រិទតយយភ្នព្ររ្់រដឋកម្ពុជា 
និខផ្ដល់នូវអាំណាច្ម្នការទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្ម និខភ្នព្រកីច្ទប្ម្ើនខដលដឹកនាាំទោយ្ហប្ោ្ឯកជន និខអនុញ្ញា ត
ឱ្យប្រទទ្្កម្ពុជារនតទ្ទ្ួលបានការវនិិទយាគសាធារណៈប្រករទោយគណទនយយភ្នព្ ខដលផ្តល់នូវគុណតម្ម្ល
ដល៏ែរាំផុ្ត។ ជាចុ្ខទប្កាយ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការខកលម្ែការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាត ិ នខិព្ប្ខឹខ
ច្ាំណុច្ទផ្ទដ ត្រ្រ ដ្ម្ភ្នតិ្ ុែម្នការការពារ និខ្នតិ្ុែធ្នធានធ្ម្មជាតិ ត្តម្រយៈការរទខកើនតមាល ភ្នព្ 
និខគណទនយយភ្នព្ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកនុខការអនុវតតរទ្របញ្ាតតិ ដ្ីព្ីររសិាា ន នខិការពារទទ្្ភ្នព្ និខតាំរន់
រខទ្ឹកទភលៀខ ា្ំខាន់ៗ  ទហើយកនុខទព្លជាម្យួោន ទនាោះ ខងម្ទាាំខ ជាំរុញ្រ្រ ត្ម្ភអភបិាលកិច្ច ត្តម្រយៈការ  
ោាំប្ទ្្ខាម្្ីុវលិ ឱ្យចូ្លរមួ្ប្តួតព្ិនិតយររ្់រោឋ ភបិាល។ 
 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 40 

ច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលប្រទទ្្មាច ្់ផ្ាោះ 
ទោលរាំណខម្នទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១ ងមីររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ប្តូវបានរនសីុយា៉ាខខាល ាំខទៅជាម្យួនឹខ
យុទ្ធសាស្រ ត្វតិ្តម្្័យររ្់រាជរោឋ បាលកម្ពុជា ដូច្មានរងាា ញទៅកនុខត្តរាខទ្ី ៧ ពាកព់្ន័ធនខឹការអភវិឌ្ឍ
ធ្នធានម្នុ្ស ព្ិព្ធិ្កម្មទ្ដឋកិច្ច ការទលើកកម្ព្់ការអភវិឌ្ឍវ ិ្ ័យឯកជននខិការងារ និខការអភវិឌ្ឍ
ប្រករទោយររយិារនន និខច្រីភ្នព្។ វធិ្សីាស្រ ត្ងមីររ្់ទ្ភី្នន កង់ារ USAID ច្ាំទពាោះកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ច នឹខជួយ 
្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវច្ាំណុច្អាទ្ិភ្នព្ទាាំខទនោះ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ការសាដ រទ ើខវញិនូវទ្ដឋកិច្ចររ្់     
កម្ពុជាព្ីជាំខកូឺវដី-១៩ ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ទ្ដឋកិច្ចច្ប្ម្ុោះ និខមានភ្នព្ធ្ន ់ ខដលរទខកើនជីវភ្នព្រ្់ទៅ
ប្រករទោយច្ីរភ្នព្្ប្មារប់្រជាជនកម្ពុជា ។ 
 

ត្តរាខទ្ ី៧៖ ការរនសុទីោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ ជាម្យួនឹខយុទ្ធសាស្រ្តកប្ម្តិវ ិ្ ័យររ្់រាជរោឋ ភបិាល 
កម្ពុជា ា្ំខាន់ៗ  
យុទ្ធសាស្រ ត្រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ា្ំខាន់ៗ  ភ្នព្ប្្រោន ទៅនឹខទោល

រាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ 
ទោលនទយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ ិ្ ័យ IR ១.១, ១.២ 
ខផ្នការអភវិឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យក្ិកម្ម IR ១.១ 
ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្ខប្រប្រួលអាកា្ធាតុប្រទទ្្កម្ពុជា IR ១.៣ 

 

តួអខាអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀត 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការងារទៅកនុខរច្នា្ម្ពន័ធ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលជាំនួយ ខដលប្តវូបានរទខកើតទ ើខទោយ
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ត្តម្រយៈប្កុម្ការងាររទច្ចកទទ្្ ជាព្ិទ្្្ប្មារវ់ ិ្ ័យក្ិកម្ម រុកាេ ប្រមាញ់ 
ទនសាទ្ ធ្នធានទ្ឹក និខការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ។ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID នឹខរនត្ប្ម្រ្ប្ម្ួលជាម្យួនខឹ
មាច ្់ជាំនួយខដលមានគាំនិតដូច្ោន  រមួ្មាន ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ធ្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ ទ្ីភ្នន កង់ារអខាការ 
្ហប្រជាជាតិ ្ហភ្នព្អឺរ ៉ាុរ ប្រទទ្្អាលលឺម្៉ាខ ់ និខប្រទទ្្ វ្ី្ ជាទដើម្។ ខផ្ែកទលើការព្ិទប្ោោះទយារល់ 
CDCS ប្គរប់្ជុខទប្ជាយ និខការ ា្ខម់្តិខផ្ែកទលើប្រជាជន ទដើម្បីកាំណតអ់ាទ្ិភ្នព្្ប្មារក់ាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច
ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា ការខកលម្ែផ្លូវងនល់និខទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធនានា គឺជាការតប្ម្ូវការ  
ា្ំខាន។់ ទទាោះរីជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ទោយសារខតមានមាច ្់ជាំនួយ នខិអនកវនិិទយាគទផ្សខទទ្ៀតកាំពុ្ខចូ្លរមួ្

ច្ាំខណកកនុខការអភវិឌ្ឍទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ ដូទច្នោះឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គឺជាការោាំប្ទ្
ការព្ប្ខឹខកិច្ចការពារររសិាា ន និខ្ខាម្ ទដើម្បីធានាច្ីរភ្នព្ម្នការវនិិទយាគទាាំខទនោះ។ ទលើ្ព្ីទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID មានឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរកនុខការោាំប្ទ្ដល់ការព្ប្ខីកឱ្កា្ការងារ និខការទលើកកម្ព្់្នតិ្ុែ
ទ្បៀខនិខទ្ឹក ខដលជាកដីបារម្ភដ៏្ ាំខាន់្ ប្មារប់្គួសារកម្ពុជាខដលមានច្ាំណូលទារ និខជា្មា្ធាតុដ៏
ា្ំខានក់នុខការរទខកើតម្ូលោឋ នប្គឹោះ្ប្មារភ់្នព្ធ្ន ់នខិកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចទូ្លាំទូ្លាយ។ 
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IR ១.១៖ ព្ទនលឿនព្ិព្ធិ្កម្មទ្ដឋកិច្ច ទដើម្បទីលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្ 
ទដើម្បីព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្កាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ច ប្រករ 
ទោយច្ីរភ្នព្ ជាចាំបាច្ប់្តូវព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្
កាំទណើ នទោយខផ្ែកទលើទ្ីផ្ារទៅកនុខវ ិ្ ័យ 
ក្ិកម្ម ត្តម្រយៈការខកលម្ែព្ីការអនតរាគម្ន៍
កប្ម្តិក្ិោឋ ន ទៅជាការអនតរាគម្នខ៍ដលដឹកនាាំ
ទោយវ ិ្ ័យឯកជនប្រករទោយគុណតម្ម្លរខនាម្ 
កសាខ្ម្តាភ្នព្កមាល ាំខព្លកម្មកម្ពុជាត្តម្រយៈការព្ប្ខឹខជាំនាញ និខការរណតុ ោះរណាត លការងារកនុខវ ិ្ ័យ
រកីច្ទប្ម្ើន និខទាញយក្កាត នុព្លម្នវទិ្ាសាស្រ ត្ និខរទច្ចកវទិ្ា ត្តម្រយៈការអភវិឌ្ឍទ្ដឋកិច្ចឌ្ីជងីល ជា
ព្ិទ្្្ប្មារស់្រ ត្ី និខយុវជន។ ប្រទទ្្កម្ពុជាមានលកេែណឌ ទ្ីផ្ារអាំទណាយផ្ល្ប្មារក់ារព្ប្ខីក   
ទ្ដឋកិច្ចឌ្ីជងីល រមួ្ទាាំខកប្ម្តិអកេរកម្មឌ្ីជងីលកនុខច្ាំទណាម្យុវជន គឺមានកប្ម្តិែព្់ផ្ខខដរ។ ទទាោះរីជា
យា៉ាខណាកទ៏ោយ មានខតសាា រនកិប្កុម្ហ ុនរទច្ចកវទិ្ាច្ាំនួន ២០ ភ្នគរយរ៉ាុទណាណ ោះ ខដលជាស្រ ត្ី ខដលកត្តត
ទនោះឆលុោះរញ្ញច ាំខឱ្យទឃើញអាំព្ីតប្ម្ូវការកនុខការទោោះប្សាយឧរ្គាខដលស្រ ត្ីជួរប្រទ្ោះទៅកនុខការអភវិឌ្ឍអាជីព្
ខផ្នករទច្ចកវទិ្ា។74 
 

រញ្ញា ប្រ ម្ធ្ាៗំ ម្យួច្ាំនួនខដលប្រទទ្្កម្ពុជាកាំពុ្ខប្រ ម្ម្ែុទៅកនុខផ្លូវទឆ្ព ោះទៅរកការទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្ម    
ទ្ដឋកិច្ច រមួ្មានកខវោះការអភវិឌ្ឍទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ ្ម្តាភ្នព្ធ្នធានម្នុ្សទៅទែាយ និខគមាល តជាំនាញ 
និខការព្ឹខខផ្ែកខាល ាំខទៅទលើវ ិ្ ័យទប្ជើ្ទរ ើ្ ខដលកប្ម្តិទ្ដឋកិច្ច និខទធ្វើឱ្យប្រទទ្្ទនោះប្រ ម្ទៅនឹខវរិតត ិ
និខភ្នព្ត្តនតឹខព្ីខាខទប្ៅ។ ទលើ្ព្ីទនោះ អាំទព្ើហិខាទលើទយនឌ្រ័ និខអាពាហ៍ព្ិពាហ៍កនុខវយ័ទកមខទព្ក គឺជា
រញ្ញា ខដលកាំពុ្ខរកីរាលោល ខដលចាំបាច្ប់្តូវខតទោោះប្សាយ ទដើម្បីព្ប្ខីក្ម្ទិ្ធិផ្លអររ់ ាំ និខការចូ្លរមួ្
កមាល ាំខព្លកម្មទោយទជាគជយ័ព្ី ា្ំណាកស់្រ ត្ី នខិយុវជន។ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា កាំពុ្ខរនតទោលនទយាបាយ
អភវិឌ្ឍនឧ៍្ាហកម្មររ្់ែលួនឆ្ន ាំ ២០១៥-២០២៥ ខដលទផ្ទត តទលើការរទខកើន និខទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មការនាាំទច្ញ
ផ្លិតផ្លម្និខម្នវាយនភណ័ឌ  និខជាំរុញការនាាំទច្ញផ្លិតផ្លខកម្ច្នក្ិកម្ម។ IR មានភ្នព្ប្្រោន ទៅនឹខ
ទោលការណ៍ទនោះ ទោយការរទខកើតជាំនាញររ្់ប្រជាព្លរដឋកម្ពុជាកនុខវ ិ្ ័យវទិ្ាសាស្រ ត្ និខរទច្ចកវទិ្ា
្ប្មារឱ់្កា្ការងារកានខ់តលែប្រទ ើ្រ និខចូ្លរមួ្ជាម្យួវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីព្ប្ខីកភ្នព្រកីច្ទប្ម្ើនម្នវ ិ្ ័យ
ក្ិកម្មខផ្ែកទលើទ្ផី្ារទនោះ។ ទយើខកន៏ឹខទធ្វើការជាម្យួរោឋ ភបិាល ទដើម្បីព្ប្ខឹខររយិាកា្ធុ្រកិច្ចអាំទណាយ
ផ្លផ្ខខដរ ត្តម្រយៈការខកទ្ប្ម្ខទ់ោលនទយាបាយ និខរទខកើនការទរតជាា ច្ិតតទឆ្ព ោះទៅរកការទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្ម  
ទ្ដឋកិច្ចរខនាម្ទទ្ៀត។ អនុលទ្ធផ្លអនតរការទីៅទប្កាម្លទ្ធផ្លអនតរការទីនោះ កន៏ឹខរមួ្ច្ាំខណកដល់លទ្ធផ្ល 
អាហារូរតាម្ភ ត្តម្រយៈកាំទណើ នខដលដឹកនាាំទោយវ ិ្ ័យក្ិកម្ម នខិជីវភ្នព្រ្់ទៅប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ខដល
រនតការងារររ្់ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទលើដាំណាាំសាកវរបកម្ម និខអាហារខដលទលើកកម្ព្់អាហារូរតាម្ភ។ 
ការងារទនោះនឹខមានភ្នព្ជារព់ាកព់្ន័ធទោយផ្ទា ល់ជាម្យួ និខរាំទព្ញរខនាម្ទលើការងារខដលប្តូវទធ្វើទប្កាម្ IR 

 
74 Bora Kem, et. al, “ធុ្រកិច្ចងមីកម្ពុជា៖ ធុ្រកិច្ចរទច្ចកវទិ្ាកាំពុ្ខមានកាំទណើ នកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា្ប្មារឆ់្ន ាំ2018,” ម្ដគូយុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ទនលទម្គខា, ខែម្ករា ឆ្ន ាំ2019; Tiffany Tsang និខ 
Chansocheata Poum, “កត្តត រ៉ាោះពាល់ដល់ស្រ ត្ីខដលចូ្លរមួ្កនុវ ិ្ ័យរទច្ចកវទិ្ាទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា,” នវានុវតតនអ៍ភិវឌ្ឍន ៍ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ2018។ 

អនុ-IR ១.១.១៖ ព្ប្ខីកកាំទណើ នវ ិ្ ័យក្ិកម្មខផ្ែក
ទលើទី្ផ្ារ 
អនុ-IR ១.១.២៖ ព្ប្ខីកជាំនាញការងារពាកព់្ន័ធទី្ផ្ារ 
អនុ-IR ១.១.៣៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ខផ្នកវទិ្ាសាស្រ ត្ 
រទច្ចកវទិ្ា និខនាវានុវតតន៍្ ប្មារស់្រ ត្ី និខយុវជន 

https://responsiblefinanceforum.org/wp-content/uploads/2019/11/Cambodias-Vibrant-Tech-Startup-Ecosystem-2019.pdf
http://www.development-innovations.org/wp-content/uploads/2018/07/Factors-Affecting-Women-Engaging-in-Tech-Careers-in-Cambodia-Report.pdf
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២.១ ខដលទផ្ទត តទលើការខកលម្ែគុណភ្នព្ និខការទប្រើប្បា្់ទ្វា្ុែភ្នព្ រមួ្ទាាំខអាហារូរតាម្ភផ្ខខដរ។
្ម្តាភ្នព្ររ្់កម្ពុជាកនុខការ្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវការព្ទនលឿនការទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ចផ្ារភ្នជ រយ់ា៉ាខជិត ន្ិទ្ធ
ទៅនឹខផ្លរ៉ាោះពាល់ម្នការខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ កនុខទនាោះរមួ្រញ្ចូ លទាាំខប្ព្ឹតតិការណ៍ខដលចរទ់ផ្តើម្យឺតៗ 
(ឧ .ការទកើនទ ើខកប្ម្តិទ្ឹក្ម្ុប្ទ្) និខប្ព្ឹតតិការណ៍អាកា្ធាតុធ្ៃនធ់្ៃរ (ដូច្ជាទភលៀខធាល កខ់ាល ាំខ ឬទ្ឹកជាំនន)់។ 
ការខប្រប្រួល្ីតុណា ភ្នព្ នខិរររទ្ឹកទភលៀខអាច្ជោះឥទ្ធិព្លយា៉ាខខាល ាំខទៅទលើទ្ិននផ្លវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ទពាលគឺ
អាច្កាតរ់នាយកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចខតម្ដខ។ ទលើ្ព្ីទនោះ ការទធ្វើច្ាំណាកប្្ុកររ្់ប្រជាជនព្ីកខនលខម្យួទៅ
កខនលខម្យួទទ្ៀត ទោយសារទ្ឹកជាំនន ់ ឬទប្ោោះរាាំខ ៃ្ួត អាច្ទធ្វើឱ្យរ៉ាោះពាល់ដល់កមាល ាំខព្លកម្មររ្់ប្រទទ្្ 
កម្ពុជាផ្ខខដរ។ ទោយសាររាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាបានព្ាយាម្អនុវតតវធិានការទោោះប្សាយផ្លរ៉ាោះពាល់ម្នការ
ខប្រប្រួលអាកា្ធាតុ ជាព្ិទ្្គឺរញ្ញា ទប្ោោះរាាំខ ៃ្ួត និខទ្ឹកជាំននន់ាទព្លងមីៗទនោះ កត្តត ទនោះបានផ្តល់នូវ     
ឱ្កា្ម្យួកនុខការចូ្លរមួ្កនុខជទប្ម្ើ្ ម្នការប្គរប់្គខ។ ជទប្ម្ើ្ ទាាំខទនោះ អាច្រមួ្រញ្ចូ លការរទខកើតឱ្កា្
្ប្មារក់ម្មវធិ្ីធានារា៉ាររ់ខដាំណាាំ ការទលើកទ្ឹកច្ិតតឱ្យទប្រើរទច្ចកទទ្្ក្ិកម្មឆ្ល តម្វខផ្នកអាកា្ធាតុ និខការ
ផ្តល់នូវកម្មវធិ្ីរណតុ ោះរណាត ល និខការកសាខ្ម្តាភ្នព្ ទដើម្បីរញ្ចូ លព្ត័ម៌ានអាកា្ធាតុទៅកនុខការអភវិឌ្ឍ
កមាល ាំខព្លកម្ម។ 
 

IR ១.២៖ ខកលម្ែររយិាកា្ធុ្រកិច្ចទដើម្បទីាកទ់ាញការវនិិទយាគ និខរទខកើតការងារ 
IR ១.២ ោាំប្ទ្ដល់ច្ីរភ្នព្ម្នការព្ប្ខីកការទធ្វើ
ព្ិព្ិធ្កម្មទ្ដឋកិច្ច និខឱ្កា្ទប្កាម្ច្ាំណុច្ IR 
១.១ ត្តម្រយៈការខកទ្ប្ម្ខរ់រយិាកា្ធុ្រកិច្ច
អាំទណាយផ្ល ា្ំខាន់ៗ  ទដើម្បីទាកទ់ាញការវ ិ
និទយាគ និខរទខកើតការងារ។ ត្តម្រយៈការទធ្វើ
ការងារជាម្យួភ្នន កង់ារផ្ទល ្់រតូរទាាំខកនុខជួររោឋ ភបិា
ល និខខាខទប្ៅ (ដូច្ជាវ ិ្ ័យឯកជន និខ្ខាម្
្ីុវលិ) IR ១.២ នឹខោាំប្ទ្ដល់ទោលនទយាបាយខដលបានខកលម្ែ ្ប្មារក់ារទធ្វើពាណិជជកម្ម នខិការ          
វនិិទយាគទោយទ្រ ី និខយុតតិធ្ម្ ៌ ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្្ប្មារក់ារវនិិទយាគ        
សាធារណៈ រមួ្ទាាំខទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធផ្ខខដរ។ ប្រទទ្្កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន កទ់ារទលើ្នា្សនទ៍ធ្វើ      
អាជីវកម្មជារមួ្ (១៤៤ កនុខច្ាំទណាម្ ១៩០) និខទ្ទ្ួលបានព្ិនាុទារទលើការទ្ទ្ួលបានអគាិ្ន ី (១៤៦) ការ
ចរទ់ផ្តើម្អាជីវកម្ម (១៨៧) ការជួញដូរឆលខកាតប់្ព្ាំខដន (១១៨) និខការអនុវតតកិច្ច្នា (១៨២) - ប្គរខ់ផ្នក
ា្ំខាន់ៗ ខដលប្តូវការទដើម្បីរទខកើនទ្ដឋកិច្ចរខនាម្ទទ្ៀត។75  កខវោះតមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ខផ្នកលទ្ធកម្ម

សាធារណៈ កជ៏ារញ្ញា ប្រ ម្ដ៏្ ាំខានផ់្ខខដរ។ តប្ម្ូវការកនុខការទលើកកម្ព្់ការងារ្ម្រម្យខដលផ្តល់នូវ
្ម្ធ្ម្ម៌្នប្បាក ់ ទរៀវតសរ ៍កាលវភិ្នគខដលអាច្រតខ់រនបាន ការរណតុ ោះរណាត លជាំនាញររ្់កម្មកររច្ចុរបនន 
និខររយិាកា្ការងារខដលមាន្ុវតាិភ្នព្ និខោម នការទរៀតទរៀន កម៏ានភ្នព្ ា្ំខាន ់ទដើម្បីព្ប្ខឹខររយិារនន 

 
75 “ព្ិនាុភ្នព្ងាយប្្ួលកនុខការទធ្វើអាជីវកម្ម,” ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក, ឆ្ន ាំ2020។ 

អនុ-IR ១.២.១៖ ខកលម្ែទោលនទយាបាយ និខការអនុ
វតត្ប្មារក់ារទធ្វើពាណិជជកម្ម និខវនិិទយាគប្រករ 
ទោយទ្រ ីយុតតិធ្ម្ ៌និខទរើកច្ាំហ 
អនុ-IR ១.២.២៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ និខគណទនយយ
ភ្នព្្ប្មារក់ារវនិិទយាគសាធារណៈ រមួ្ទាាំខការ
អភវិឌ្ឍទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ 
 

https://www.doingbusiness.org/en/rankings
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និខការផ្តល់ភ្នព្អខអ់ាច្ដល់ស្រ ត្ី និខប្រជាជនខដលម្និប្តវូបានទគគិតគូរផ្ខខដរ។76 ជាំខឺរាតតាតបានរងាា ញ
អាំព្ី តប្ម្ូវការកនុខការទធ្វើព្ិព្ធិ្កម្មទ្ដឋកិច្ច នខិខ វ្ខរកឱ្កា្ទដើម្បីទលើកកម្ព្់តមាល ភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល នខិខក
លម្ែទោលនទយាបាយជាំរុញដាំទណើ រការធុ្រកិច្ច ត្តម្រយៈការចូ្លរមួ្ជាទោលទៅជាម្យួអនករទច្ចកទទ្្ខដល
មានគាំនិតខកទ្ប្ម្ខទ់ៅកនុខរោឋ ភបិាល ដូច្ជាប្ក្ួខទ្ដឋកិច្ច និខហិរញ្ា វតាុ នខិប្ក្ួខពាណិជជកម្ម។ IR ទនោះ
នឹខជួយ ទោោះប្សាយភ្នព្ព្ឹខខផ្ែកទលើការវនិិទយាគររទទ្្ខដលម្និមានច្ីរភ្នព្ រទខកើនតមាល ភ្នព្ នខិរទខកើត
ររយិាកា្កានខ់តអាំទណាយផ្ល្ប្មារប់្កុម្ហ ុនអាទម្រកិកនុខការទធ្វើអាជីវកម្មទៅកម្ពុជា។ 
 
IR ១.៣៖ ព្ប្ខឹខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ្ប្មារក់ារអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ 
កាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ចកម្ពុជាភ្នគទប្ច្ើន ប្តូវបានផ្ារ
ភ្នជ រទ់ៅនឹខការទាញយកធ្នធានធ្ម្មជាតិ ដ៏្ ម្បូរ
ខររទៅកម្ពុជា។77 ការអាប្្័យផ្លជារជ់ារនត
រនាា រគ់ឺនខឹអាប្្័យទៅទលើការវនិិទយាគទោយច្ីរ
ភ្នព្ ខដលគួរខតទធ្វើទ ើខទោយតមាល ភ្នព្ និខ
គណទនយយភ្នព្ច្ាំទពាោះប្រជាព្លរដឋ។ IR ១.៣ 
នឹខោាំប្ទ្ដល់្ហគម្នម៍្ូលោឋ ន និខជនជាតិ
ទដើម្ភ្នគតិច្ទៅទលើការព្ប្ខកីជីវភ្នព្រ្់ទៅ
ប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ទដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខនខឹការការរ់ាំផ្ទល ញម្ប្ព្ទ ើ (ដូច្ជាត្តម្រយៈទទ្្ច្រណ៍ធ្ម្មជាតិ 
អនុផ្លម្ប្ព្ទ ើ ការលកឥ់ណទានការនូ នខិ្កម្មភ្នព្ផ្លិតប្បាកច់្ាំណូលទផ្សខទទ្ៀត)78 រទខកើន្ម្តាភ្នព្ 
និខការទ្ទ្ួលែុ្ប្តូវររ្់រោឋ ភបិាល្ប្មារក់ារការពារទទ្្ភ្នព្ ា្ំខាន់ៗ  និខតាំរនរ់ខទ្ឹកទភលៀខ រមួ្ទាាំខ
ការប្រឆ្ាំខការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ ជាំរុញការអភវិឌ្ឍការរាំភ្នយឧ ម្័នទារខដលដកឹនាាំទោយវ ិ្ ័យឯកជន ត្តម្     
រយៈកិច្ចអនតរាគម្ន ៍ ដូច្ជាការលកឥ់ណទានការូន និខការទលើកកម្ព្់ដាំទណាោះប្សាយប្រករទោយភ្នព្     
ម្ច្នប្រឌ្ិតត្តម្រយៈថាម្ព្លកទកើតទ ើខវញិ។ IR ទនោះកន៏ឹខផ្ទល ្់រតូរវធិ្ីសាស្រ ត្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទៅជា
ការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាត ិ និខការការពារររសិាា ន ទដើម្បីទច្ៀ្ឆ្ៃ យព្ីការទផ្ទត តខតទលើច្ាំនួនកប្ម្តិម្ន
ទទ្្ភ្នព្ខដលបានកាំណត ់ ខដលជាវធិ្ីសាស្រ ត្ទប្កាម្យុទ្ធសាស្រ ត្ម្ុន។79 អនុ-IR ១.២.២ នឹខព្ប្ខខឹការ      
អភរិកសជីវច្ប្ម្ោុះនិខកាតរ់នាយការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ ត្តម្រយៈកិច្ច្ហប្រតិរតតិការព្ប្ខឹខការអនុវតតច្ាររ់វាខ
្ហគម្ន ៍នខិ   ម្ស្រនតមី្ូលោឋ ន។ ការទផ្ទត ត ា្ំខានទ់លើការប្គរប់្គខតាំរនរ់ខទ្ឹកទភលៀខ គឺជាតាំរនទ់ោលទៅងមី 
ទដើម្បីទផ្ទត តទលើធ្នធានខដលទៅទលើផ្លូវទ្ឹក ា្ំខាន់ៗ  ដូច្ជាទ្ទនលទម្គខា នខិទ្ទនលសារ ប្្រត្តម្ភ្នព្ជាម្ដគូ

 
76 “ទយនឌ្័រ និខការវភិ្នគការអភវិឌ្ឍនប៍្រករទោយររយិារនត ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា,” USAID, ឆ្ន ាំ2020។ 
77 “ប្ករែណ័ឌ ភ្នព្ជាម្ដគូប្រចាំប្រទទ្្្ប្មារប់្ព្ោះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជាឆ្ន ាំ2019-203,” The World Bank Group, ម្ងៃទ្ី01 ខែឧ្ភ្ន ឆ្ន ាំ2019, ដកប្្ខទ់ច្ញព្ី - 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31789.   
78ការវាយតម្ម្លឥទ្ធិព្លទប្ច្ើនឆ្ន ាំម្នកិច្ចអនតរាគម្នជ៍ីវភ្នព្រ្់ទៅប្រករទោយច្ីរភ្នព្ប្្ទដៀខោន ខដលមានទោលទៅភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខកិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខអភរិកសទដើម្បីកាតរ់នាយភ្នព្ប្កីប្ក
ខដលបានរកទឃើញ ខដលជោះឥទ្ធិព្ល ា្ំខានទ់ៅទលើជីវភ្នព្រ្់ទៅ ទរើទធ្ៀរទៅនឹខការប្គរ់ប្គខ។ Clements, et al, “ការវា្់ខវខផ្លរ៉ាោះពាល់ម្នកិច្ចអនតរាគម្នអ៍ភរិកសទលើ្ុែុមាល
ភ្នព្ម្នុ្ស និខររសិាា នទៅតាំរនទ់ជើខប្រទទ្្កម្ពុជា,” 3ie, ខែម្ីនា ឆ្ន ាំ2020។ 
79 វធិ្សីាស្រ ត្ខផ្ែកទលើទទ្្ភ្នព្ កប៏្តូវបានទម្ើលទឃើញថាម្និ្ូវមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្កនុខការទ្រស់ាក តក់ារការម់្ប្ព្ទ ើ ជាជាខវធិ្ីសាស្រ ត្ទផ្ទដ តទលើ្ហគម្នទ៍នាោះទទ្។ Porter-Bolland L, et 
al, ទអកូ ូ្ីុ និខការប្គរប់្គខម្ប្ព្ទ ើ 268:6-17, 2012. 

អនុ-IR ១.៣.១៖ ព្ប្ខីកជីវភ្នព្រ្់ទៅប្រករទោយចី្រ
ភ្នព្្ប្មារប់្រជាជនងាយរខទប្ោោះ 
អនុ-IR ១.៣.២៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ និខគណទនយយ
ភ្នព្្ប្មារក់ារអភរិកសជីវៈច្ប្មុ្ោះ និខការប្គរប់្គខ
តាំរនរ់ខទឹ្កទភលៀខ 
អនុរ-IR ១.៣.៣៖ ជាំរុញការអភវិឌ្ឍខដលមានការ       
រាំភ្នយឱ្ ម្័នកប្ម្តិទារ ពី្វ ិ្ ័យឯកជន 
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យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 44 

តាំរនទ់្ទនលទម្គខា-្ហរដឋអាទម្រកិ ងម8ី0 ទាាំខសារៈ ា្ំខាន់្ ប្មារជ់ីវភ្នព្រ្់ទៅ (ឧ .ការទនសាទ្ និខជល
ផ្ល) នខិជាប្រភព្  អាហារូរតាម្ភដ៏្ ាំខាន់្ ប្មារប់្រជាជនកម្ពុជា។81 
 
ប្រទទ្្កម្ពុជាមានភ្នព្ែវោះខាតកនុខការខរខខច្កធ្នធានឱ្យបានប្គរប់្ោនទ់ដើម្បីប្គរប់្គខ និខការពារ          
ខដនជប្ម្ក្តវម្ប្ព្ និខតាំរនក់ារពារកនុខប្រទទ្្ ទោយជាម្ធ្យម្ គឺមានឧទ្ានុរកសខតមាន ករ់៉ាុទណាណ ោះ្ប្មារ ់ 
ម្ផ្ាដីទ្ាំហាំ ៥.៧៦៣ ហិកត្ត82 ទពាលគឺ ទារជាខអនុសា្នខ៍ណនាាំជា្កលខដលខណនាាំឱ្យមានឧទ្ានុរកស
ច្ាំនួនរីនាក់្ ប្មារម់្ផ្ាដីទ្ាំហាំដរហិ់កត្ត។ ភ្នព្ែវោះខាតខផ្នក្ម្តាភ្នព្កនុខច្ាំទណាម្្ម្ភ្នគីរោឋ ភបិាលកនុខ
ការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាត ិ រមួ្ជាម្យួនឹខកខវោះគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ គជឺារញ្ញា អភបិាលកិច្ចដ៏
ា្ំខានទ់ៅកនុខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ។ រញ្ញា ប្រ ម្ទាាំខទនោះរមួ្ច្ាំខណកដល់ការការទ់ ើែុ្ច្ារ ់

ការការទ់្ស្រនាា នដីម្ប្ព្ែុ្ច្ារ់្ ប្មារទ់ប្រើប្បា្់កនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ការជួញដូរ្តវម្ប្ព្ែុ្ច្ារ ់ការទច្ញដ ី
្ម្បទាន     ទ្ដឋកិច្ច នខិការជីកយកខរ ៉ា និខខែសរនាា តរ់ញ្ជូ នកនុខតាំរនក់ារពារ។ ទៅទប្កាម្រាជរោឋ ភបិាល   
កម្ពុជា មានប្ក្ួខជាទប្ច្ើនខដលមានទ្ាំនួលែុ្ប្តូវទាកទ់្ខនឹខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិទប្ៅខតព្ីប្ក្ួខ
ររសិាា ន ខដលរមួ្មានដូច្ជា ប្ក្ួខក្ិកម្ម រុកេប្រមាញ់ និខទនសាទ្ ប្ក្ួខខរ ៉ា និខថាម្ព្ល នខិប្ក្ួខ
ធ្នធានទ្កឹ និខឧតុនិយម្ជាទដើម្។ ប្រព្ន័ធទធ្វើការ្ទប្ម្ច្ច្ិតតប្រករទោយតមាល ភ្នព្ និខការចូ្លរមួ្ររ្់     
សាធារណៈជនកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខ កដូ៏ច្ជាការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ទៅទូ្ទាាំខសាា រន័     
រោឋ ភបិាលទាាំខទនោះ នឹខទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខទាាំខការអភរិកសធ្នធានធ្ម្មជាតិ នខិការអភវិឌ្ឍប្រករទោយ          
ច្ីរភ្នព្។ 
 
ការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ្ប្មារក់ារអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ ប្តូវបាន      
ផ្ារភ្នជ រយ់ា៉ាខជិត ន្ិទ្ធទៅនខឹការខប្រប្រួលនិខការផ្ទល ្់រដូរអាកា្ធាតុ។83 ជីវច្ប្ម្ុោះ ការប្គរប់្គខតាំរនរ់ខទ្ឹក
ទភលៀខ និខការប្គរប់្គខជលផ្ល កន៏ឹខទ្ទ្ួលរខផ្លរ៉ាោះពាល់ព្ីការខប្រប្រួល្ីតុណា ភ្នព្ លាំនាាំទ្ឹកទភលៀខ និខ
ទ្ឹកជាំននផ់្ខខដរ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID មានជាំហររខឹមាាំកនុខការោាំប្ទ្ការោករ់ញ្ចូ លរខប្ម្រប្ម្ួលអាកា្ធាតុ
ទៅកនុខប្ក្ួខសាា រន័ពាកព់្ន័ធ និខទលើកទ្ឹកច្តិតឱ្យមានការអនុវតតលែរាំផុ្ត កនុខការរញ្ចូលព្ត័ម៌ានអាកា្ធាតុ
ទៅកនុខការងារអភរិកស និខជីវច្ប្ម្ុោះ នខិគាំនតិផ្តួច្ទផ្តើម្ទផ្សខៗទទ្ៀត។ 
 

ឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរររ្់ទ្ភី្នន កង់ារ USAID ទៅកនុខកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច ក្ិកម្ម និខររសិាា ន 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថាមានលកេណៈលែព្ី ា្ំណាក់្ ម្ភ្នគី ប្ក្ួខ រោឋ ភបិាលជា
ទប្ច្ើន ខដលជួយ ្ ប្ម្ួលដល់្ម្តាភ្នព្ររ្់ទយើខកនុខការអភវិឌ្ឍ្កម្មភ្នព្ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្កនុខ       
វ ិ្ ័យកាំទណើ នទ្ដឋកិច្ច ក្ិកម្ម និខររសិាា ន។ ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត ទោយខផ្ែកទលើភ្នព្ជាម្ដគូររ្់ទយើខ

 
80 “ភ្នព្ជាម្ដគូទម្គខា-្ហរដឋអាទម្រកិ៖ តាំរនទ់ម្គខា្ម្នឹខទ្ទ្ួលបានទ ម្ ោះថាជាម្ដគូលែ,” ប្ក្ួខការររទទ្្្ហរដឋអាទម្រកិ ទ្ច្កដីប្រកា្ព្ត័៌មាន ម្ងៃទ្ី14 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ2020។  
81 ប្តីមានប្រូទតអុីន្រុរច្ាំនួន 37 ភ្នគរយ ទហើយ 67 ភ្នគរយម្នប្រូទតអុីន្តវ្រុរទៅកនុខម្ាូរអាហារកម្ពុជា។ ប្រភព្៖ World Fish Center.   
82 ប្រទទ្្កម្ពុជា រច្ចុរបននមានឧទ្ារុកសច្ាំនួន 1,260 នាកខ់ដល ា្ិតទៅទប្កាម្ប្ក្ួខររសិាា ន ព្ួកទគមានភ្នរកិច្ចការពារប្ច្ករទរៀខជីវៈច្ប្ម្ុោះច្ាំនួន 69 ទ្ីត្តាំខខដលមានម្ផ្ាដី្រុរច្ាំនួន 
7.3 លានហិច្ត្ត។ ប្រភព្៖ ប្ក្ួខររសិាា ន។ 
83 “ការវភិ្នគការប្គរប់្គខហានិភ័យម្នការខប្រប្រួលអកា្ធាតុ ទ្ីភ្នន ក់ងារUSAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID, ឆ្ន ាំ2020។ 

https://www.state.gov/the-mekong-u-s-partnership-the-mekong-region-deserves-good-partners/


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 45 

ជាម្យួប្កុម្ហ ុន ទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួ្មាគម្ធុ្រកិច្ច និខការទផ្ទត តជាយុទ្ធសាស្រ ត្ងមីទលើការអភវិឌ្ឍកមាល ាំខ     
ព្លកម្ម ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានរងាា ញភ្នព្រខឹមាាំទៅកនុខការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជន។ ទ្ាំនាកទ់្ាំនខទាាំខទនោះ
បានទធ្វើឱ្យទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ា្ិតទៅកនុខជាំហរជាកល់ាកម់្យួខដល អាច្ទធ្វើការប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ទៅ  
ទូ្ទាាំខវសិាលគម្ទូ្លាំទូ្លាយររ្់ភ្នគីពាកព់្ន័ធ។ 
 
ទតើទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខកាំណតទ់្ាំនាកទ់្ាំនខទ ើខវញិជាម្យួតួអខាកនុខប្្កុ ទដើម្បពី្ប្ខីកកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ច
ប្រករ ទោយច្ីរភ្នព្ និខររយិារននយា៉ាខដូច្ទម្តច្? 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខខ វ្ខរកការចរម់្ដគូជាម្យួវ ិ្ ័យឯកជន និខសាា រន័ធុ្រកិច្ចទលើប្គរទ់្ិដឋភ្នព្ម្នទោល
រាំណខអភវិឌ្ឍន។៍ ច្ាំណុច្ទនោះ នឹខរមួ្រញ្ចូ លកម្មវធិ្ីទរើកដាំទណើ រការខដលរទខកើនម្ូលនធិ្ពិ្ីវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បី
ផ្ាូរផ្ាខឱ្យប្តូវនឹខការរណតុ ោះរណាត លវជិាជ ជីវៈរទច្ចកទទ្្ជាម្យួនឹខគាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្ការងារ ទោោះប្សាយរញ្ញា
ប្រ ម្ខផ្នកទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធកនុខវ ិ្ ័យក្ិកម្ម រមួ្ទាាំខការដឹកជញ្ជូ ន និខឃ្ល ាំខប្តជាក ់ និខការចរម់្ដគូ
ជាម្យួសាា រន័ហិរញ្ា វតាុ ទដើម្បីព្ប្ខីកឱ្កា្វនិិទយាគកនុខវ ិ្ ័យខកម្ច្ន និខវ ិ្ ័យនាាំទច្ញខដលមានគុណតម្ម្ល  
ែព្់។ ពាកព់្ន័ធនឹខររយិាកា្អាំទណាយផ្ល កិច្ចអនតរាគម្នន៍ឹខទធ្វើការត្តម្រយៈ្ភ្នពាណិជជកម្ម និខសាា រន័
ធុ្រកិច្ចដម៏ានឥទ្ធិព្លទផ្សខទទ្ៀត ទដើម្បីទធ្វើការត  ្ូម្តិ្ប្មារក់ារទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវការខកទ្ប្ម្ខ ់                
ររយិាកា្អាំទណាយផ្លខផ្នកធុ្រកិច្ច។ ទាាំខអ្់ទនោះនខឹរមួ្រញ្ចូ លកិច្ច្នានាសាធារណៈ នខិឯកជន ភ្នព្ជា
ម្ដគូជាម្យួនឹខប្កមុ្អនកជាំនាញ និខអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាលទផ្សខទទ្ៀត ទលើការវភិ្នគទ្ដឋកិច្ចទលើឧរ្គា
ពាណិជជកម្មម្និខម្នព្នធ និខទធ្វើការជាម្យួរោឋ ភបិាលទលើការកសាខ្ម្តាភ្នព្្ប្មារក់ារវនិិទយាគ            
សាធារណៈ រមួ្ទាាំខទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធផ្ខខដរ។ ពាកព់្ន័ធនឹខការខកលម្ែការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ កិច្ច
អនតរាគម្ន ៍ នឹខទប្រើប្បា្់វធិ្ីសាស្រ ត្ខផ្ែកទលើទ្ីផ្ារទឆ្ព ោះទៅរកការទលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្ ត្តម្រយៈការភ្នជ រអ់នក
ទ្ិញជាម្យួ្ហគម្នម៍្ូលោឋ នទលើផ្លិតផ្លអនុផ្លម្ប្ព្ទ ើ ភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខប្កមុ្ហ ុនទទ្្ច្រណ៍ជាម្យួ
នឹខគាំនតិផ្តួច្ទផ្តើម្ទអកូទទ្្ច្រណ៍ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់ទភាៀវទទ្្ច្រកនុខប្្ុក និខអនតរជាតិ និខទធ្វើការជាម្យួប្កុម្
ហ ុនអនតរជាតិពាកព់្ន័ធនខឹការលកឥ់ណទានការូន។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កន៏ខឹោាំប្ទ្ដល់អខាការ្ខាម្្ីុវលិ
ទដើម្បីជួយ ព្ប្ខឹខគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ទាកទ់្ខនខឹការប្គរប់្គខតាំរនរ់ខទ្ឹកទភលៀខ និខទទ្្ភ្នព្ផ្ខ  
ខដរ។ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី២៖ ខកលម្ែ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ នខិ្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រយៈការទលើក
កម្ព្់ទ្វា 
ប្រទទ្្កម្ពុជា ្ទប្ម្ច្បាននូវ្ម្ទិ្ធិផ្ល ា្ំខាន់ៗ ទលើវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID គឺជាម្ដគូដ៏្ ាំខានរ់រ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា កនុខការោាំប្ទ្ដល់ការ្ទប្ម្ច្បានគួរឲ្យកត់្ ាំោល់ទលើ
ការកាតរ់នាយអប្ត្តម្រណភ្នព្មាត្តនិខទារកអាយុទប្កាម្   ៥ឆ្ន ាំ អនកឆលខជាំខឺរទរខ ជាំខឺទអដ្៍ និខជាំខ ឺ       
ប្គុនចញ់។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ និខទោលនទយាបាយ ជាតិ ព្ប្ខកីការផ្សព្វផ្ាយដល់  
្ហគម្ន ៍ និខទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្។ ជាម្យួនឹខការ         
វនិិទយាគជាខ ៣០ ឆ្ន ាំកនលខម្កទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានទធ្វើការយា៉ាខជតិ ន្ិទ្ធ ទដើម្បីជួយ ប្រទទ្្កម្ពុជាកនុខ
ការរទខកើនអប្ត្តម្នការ្ប្មាលកូនទោយឆមរជាំនាញទលើ្ព្ីព្ីរដខ ព្ី ៣២ ទៅ ៨៩ ភ្នគរយ និខអប្ត្តម្នការ



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 46 

ទប្រើប្បា្់ម្ទធ្ាបាយព្នារកាំទណើ តខររទ្ាំទនើរព្ី ១៩ ទៅ ៣៩ ភ្នគរយទៅច្ទនាល ោះឆ្ន ាំ ២០០០ និខ 
២០១៤។84 អប្ត្តអនកជាំខឺរទរខប្រចាំឆ្ន ាំខដលប្តូវបានបា៉ានប់្រមាណទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាមានអប្ត្តងយចុ្ោះ
ប្រចាំឆ្ន ាំជាម្ធ្យម្ ២,៥ ភ្នគរយ ទហើយកិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខកទ៏្ទ្ួលបានទជាគជយ័កនុខការទ្រស់ាក តជ់ាំខឺរទរខ
សុាាំថាន ាំ។85 អប្ត្ត  ទប្រវា៉ា ខអ់នកជាំខឺទអដ្៍្ប្មារម់្នុ្សទព្ញវយ័បានធាល កចុ់្ោះជាលាំោរម់្កប្តឹម្ ០,៥ ភ្នគ
រយកនុខឆ្ន ាំ ២០១៩ ជាម្យួនខឹអប្ត្តងយចុ្ោះច្ាំនួន ៦១%ម្នច្ាំនួនអនកឆលខទម្ទរាគទអដ្៍ងមី ព្ី ២.០០០ នាកក់នុខ
ឆ្ន ាំ ២០១០ ដល់ ៧៨០ កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩។ ប្រទទ្្កម្ពុជាម្និមានការសាល រព់ាកព់្ន័ធនឹខជាំខឺប្គុនចញ់ទនាោះទទ្ 
ចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ ២០១៧ ម្ក ទហើយប្រទទ្្កាំពុ្ខ ា្ិតទៅទលើផ្លូវទឆ្ព ោះទៅរកការលុររាំបាតជ់ាំខឺប្គុនចញ់  
ហាវ ល់្ីុបា៉ា រូម្ ទៅឆ្ន ាំ ២០២៣ ខាខម្ុែទនោះ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានរទខកើតគាំរូដម៏ានប្រ្ិទ្ធភ្នព្ខដលកាត់
រនាយជាំខឺប្កនិបាន ១៩ ភ្នគរយ ទៅកនុខប្្ុកទោលទៅ និខបានជួយ កនុខការព្ប្ខីកម្លូនិធ្ិ្ម្ធ្ម្៌្ ប្មារ់
្ុែភ្នព្ដល់ប្គរម់្ូលោឋ ន្ុខាភបិាលទូ្ទាាំខប្រទទ្្ ទោយការរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វា្ុែភ្នព្
ទោយឥតគិតម្ងលទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្កីប្កជាខរលីាននាក ់ ។ កនុខវ ិ្ ័យអររ់ ាំ រាជរោឋ ភបិាលចតទុ់្ក          
វ ិ្ ័យទនោះជាកត្តត ជាំរុញ ន្ូលម្នការអភវិឌ្ឍររ្់កម្ពុជា និខ្ទប្ម្ច្បាននូវទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន ៍      
្ហ្សវតសរក៍នុខការអររ់ ាំកប្ម្តិរឋម្្ិកាជា្កលទៅឆ្ន ាំ ២០១៥។ ចរត់្តាំខព្ីទព្លទនាោះម្ក រាជ             
រោឋ ភបិាលបានទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំជារនតរនាា រ ់ជាម្យួនឹខអប្ត្តចុ្ោះទ ម្ ោះចូ្ល
ទរៀន្ុទ្ធកនុខឆ្ន ាំ ២០១៩ ្នដល់ ៩៧,៣ ភ្នគរយ្ប្មាររ់ឋម្្ិកា ៥៩,៩ ភ្នគរយ្ប្មារ ់              
អនុវទិ្ាល័យ នខិ ៣០,៩ ភ្នគរយ្ប្មារវ់ទិ្ាល័យ។ 
 
ទទាោះជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ភ្នព្ែុ្ោន ទៅខតមានរវាខប្រជាជនជនរទ្ នខិទ្ីប្កុខ និខកនុខច្ាំទណាម្ប្កុម្
ម្នុ្សខដលម្និប្តូវបានទគគតិគូរ និខងាយរខទប្ោោះ។ កនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល ការច្ាំណាយទលើខផ្នក              
្ុខាភបិាលររ្់រោឋ ភបិាលម្និបានរកាទលបឿន86 ទោយសារការច្ាំណាយប្បាកក់នុខទហាទ ៉ា ទៅខតរនតទកើន
ទ ើខ។87 ទលើ្ព្ីទនោះទទ្ៀត កនុខវ ិ្ ័យអររ់ ាំ ្ិ្ានុ្ិ្សកម្ពុជាភ្នគទប្ច្ើនប្រ ម្នឹខវរិតតិកនុខការ្ិកា 
និខម្និអាច្រាំទព្ញត្តម្ ត្ខោ់រអរបររមាម្នការអាន នខិគណិតវទិ្ា។ ប្រព្ន័ធការពារកុមារររ្់កម្ពុជាក៏
កាំពុ្ខប្រ ម្ជាម្យួនឹខអប្ត្តែព្់ម្នកុមារខដលរ្់ទៅកនុខការខងទាាំត្តម្សាា រន័ នខិកុមារខដលរនតជួរប្រទ្ោះ
នូវអាំទព្ើហិខា រមួ្ជាម្យួនឹខអប្ត្តភ្នព្ប្កីប្កែព្់ និខលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំទារ ខដលជាកត្តត ជាំរុញ
ច្ម្បខម្នការោកកុ់មារទៅកនុខម្ណឌ ល។88 អាំទព្ើហិខាទលើកុមារ ការជួញដូរកុមារ ព្លកម្មកុមារ ការទរៀរ

 
84 ម្រណភ្នព្កុមារម្នការ ា្ខម់្តិរខកនុខខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវ ទ្ទ្ួលបានព្ិនាុ 94 ទលើ 100 ខដលព្ិនាុទនោះមានភ្នព្លែប្រទ ើ្រព្ីម្យួទព្លទៅម្យួទព្ល (ការងយចុ្ោះម្នច្ាំនួនម្រណភ្នព្កុមារ)។ 
ប្រភព្៖ CIESIN, ការការពារធ្នធានធ្ម្មជាតិ និខ្ូច្នាករ្ុែភ្នព្កុមារ ឆ្ន ាំ2018។ 
85 អខាការ្ុែភ្នព្ព្ិភព្ទលាក (WHO)។ 
86 ការច្ាំណាយររ្់រោឋ ភិបាលទលើវ ិ្ ័យ្ុខាភិបាល គឺមានច្ាំនួន 1.4 ភ្នគរយម្ន ផ្្្ ទហើយច្ាំនួនទនោះម្និមានការខប្រប្រួលទ ើខទៅកនុខរយៈទព្លម្យួទ្្សវតសរក៍នលខម្កទនោះ។ 
ប្រភព្៖ ្ូច្នាករអភវិឌ្ឍនព៍្ិភព្ទលាក ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ឆ្ន ាំ2017។   
87 ការច្ាំណាយប្បាកក់នុខទហាទ ៉ា  គឺមានច្ាំនួន 60 ម្នការច្ាំណាយទលើវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល្រុរ ខដលច្ាំនួនទនោះមានការទកើនទឡាោះខទៅកនុខរយៈទព្លជាម្យួទ្្សវតសនក៍នលខម្កទនោះ។ 
ប្រភព្៖ ្ូច្នាករអភវិឌ្ឍនព៍្ិភព្ទលាក ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ឆ្ន ាំ2017។   
88 ទយាខត្តម្ខផ្នទ្ីឆ្ន ាំ 2015 ម្ូលោឋ នខងទាា្ំ ុែភ្នព្ត្តម្ផ្ាោះគឺមានច្ាំនួន 639 ទ្ីត្តាំខ ខដលទ្ទ្ួលរនាុកកុមារច្ាំនួន 26,187 នាក ់ខដល 63 ភ្នគរយម្នកុមារទាាំខទនោះ រ្់ទៅកនុខវទិ្ាសាា
ន។ ម្ូលទហតុច្ម្បខ្ប្មារកុ់មារខដលបានោក់ឱ្យទៅកនុខម្ណឌ លខងទាាំ គឺម្កព្ីភ្នព្ប្កីប្ក កនុខទនាោះរមួ្រញ្ចូ លទាាំខការទ្ទ្ួលបានការ្ិកាច្ាំនួន 75 ភ្នគរយផ្ខខដរ។ ច្ាំណុច្ទនោះ ទធ្វើឱ្យ
កុមារច្ាំនួន 79 ភ្នគរយខដលរ្់ទៅកនុខម្ណឌ លខងទាាំមានឪពុ្កមាដ យច្ិញ្ច ឹម្មាន ក។់ 
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អាពាហ៍ព្ិពាហ៍កនុខវយ័ទកមខ និខការទកខប្រវញ័្ច ផ្លូវទភទ្ទលើកុមារត្តម្ប្រព្ន័ធអ៉ានីធ្ណិឺតទៅខតជារញ្ញា ខដលគួរ
ឱ្យប្ព្ួយបារម្ភ្ប្មារក់ម្ពុជា។89 
 
្ម្មតិកម្មម្នការអភវិឌ្ឍ 
ទដើម្បីទឆលើយតរទៅនឹខរញ្ញា ប្រ ម្ជាទប្ច្ើនទាាំខទនោះ និខកសាខរខនាម្ទៅទលើការវនិិទយាគ និខភ្នព្
ទជាគជយ័ នាទព្លកនលខម្ក ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខផ្តល់អាទ្ិភ្នព្ទៅទលើ “ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី២៖ ខក
លម្ែ ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ នខិ្ុែុមាលភ្នព្ព្លរដឋកម្ពុជា ត្តម្រយៈការទលើកកម្ព្់ទ្វា” ខដលផ្ារភ្នជ រទ់ៅ
នឹខទោលទៅយុទ្ធសាស្រ ត្ CDCS ត្តម្រយៈការោាំប្ទ្លទ្ធផ្លម្នការអភវិឌ្ឍ្ខាម្ នខិធ្នធានម្នុ្សខដល
ចាំបាច្់្ ប្មារ ់រទខកើនវរិុលភ្នព្ និខភ្នព្ធ្នន់ឹខវរិតតិកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ែណៈទព្លកាំពុ្ខរនតការផ្ទល ្់រដូរព្ី
ការផ្ដល់ទ្វាទោយផ្ទា ល់ទៅជាការទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារ90 ខដល 
ផ្ាុយព្ីយុទ្ធសាស្រ ត្ព្ីម្ុន ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ នឹខរទខកើនការយកច្ិតតទុ្កោកក់ានខ់តខាល ាំខទ ើខទៅទលើ
រញ្ញា ខដលមានលកេណៈអនតរវ ិ្ ៏យ ដូច្ជាការទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវអភបិាលកិច្ច នខិគណទនយយភ្នព្ម្ន
ប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា។ 
 
្ម្មតិកម្មម្នការអភវិឌ្ឍទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី ២ បានទលើកទ ើខថា ប្រ្ិនទរើ ប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ 
និខ្ុែុមាលភ្នព្្ខាម្ររ្់កម្ពុជាមាន្ម្តាភ្នព្ នខិការទរតជាា ច្ិតតែព្់កនុខការទឆលើយតរទៅនឹខតប្ម្ូវការ
ររ្់ប្រជាព្លរដឋ ទហើយប្រ្ិនទរើ ប្រជាជនកម្ពុជាប្តូវបានផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្កនុខការត  ្ូម្តិ ទដើម្បីការផ្តល់
ទ្វាកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខ ទនាោះ ្ុែភ្នព្ ការអររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ររ្់ប្រជាជននឹខមានភ្នព្ប្រទ ើ្រទ ើខ 
ត្តម្រយៈការទ្ទ្ួលបានទ្វាកម្មលែប្រទ ើ្រ។ 
 
ទដើម្បីព្ប្ខឹខវឌ្ឍនភ្នព្ទឆ្ព ោះទៅរកទោលទៅអភវិឌ្ឍនព៍្ហុវ ិ្ ័យ និខការកសាខភ្នព្ធ្នន់ឹខទហតុការណ៍ទប្ោោះ
ម្ហនតរាយខដលខដលពុ្ាំបានទប្ព្ៀខទុ្ក ដូច្ជាជាំខឺកូវដី-១៩ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទៅកម្ពុជា នឹខទផ្ទត តទៅទលើការ
្ទប្ម្ច្បាននូវលទ្ធផ្ល ា្ំខាន់ៗ ដូច្ខាខទប្កាម្កនុខរយៈទព្ល ៥ ឆ្ន ាំខាខម្ុែ។ ទ្ីម្យួ គុណភ្នព្ នខិការ   
ទប្រើប្បា្់ទ្វា្ុែភ្នព្អាទ្ិភ្នព្ប្តូវខតប្រទ ើ្រទ ើខ (IR ២.១)។ កិច្ចការទនោះរមួ្រញ្ចូលទាាំខ្ុែភ្នព្មាត្ត
ទារក និខកុមារ កម្មវធិ្ីជាំខឆឺលខ និខការការទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវទ្វាកម្មវ ិ្ ័យឯកជន ប្ព្ម្ទាាំខទាម្ទារឱ្យ
មានការផ្ទល ្់រតូរអាករបកិរយិាខដលជាអវីខដលប្រជាព្លរដឋប្តូវការ និខខ វ្ខរកការខងទាា្ំ ុែភ្នព្
ប្រករទោយ     គុណភ្នព្ព្ីវ ិ្ ័យសាធារណៈ នខិឯកជន។ ទ្ីព្ីរ អភបិាលកចិ្ច និខគណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ
្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារប្តូវខតព្ប្ខឹខឱ្យកានខ់តមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្ែព្់ជាខម្ុន (IR ២.២)។ 
ទោយសារខតរដឋបាលថាន កទ់ែតតនិខប្្ុក ទ្ទ្ួលនូវទ្ាំនួលែុ្ប្តូវទប្ច្ើនជាខម្ុន ខដលព្មី្ុនម្កធាល រខ់ត ា្ិតទៅ
ទប្កាម្ការប្គរប់្គខ ផ្ទត ច្ម់្ុែទោយប្ក្ួខ (ប្ក្ួខ្ុខាភបិាល ប្ក្ួខអររ់ ាំ និខប្ក្ួខ្ខាម្កចិ្ច) រដឋបាល
ថាន កទ់ែតត នខិប្្ុក ប្តូវខតទប្រើប្បា្់ភ ត្ុត្តខទដើម្បីផ្តល់អាទ្ិភ្នព្ធ្នធានកនុខប្្ុក្ប្មារវ់ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល 

 
89 “ការ ា្ខម់្តិអាំព្ីអាំទព្ើហិខាទលើកុមារររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា ឆ្ន ាំ2013”, UNICEF, ខែតុលា ឆ្ន ាំ2014។   
90 ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិបានទ្ទ្ួលសាា ល់ព្ីសារៈ ា្ំខានម់្នវធិ្ីសាស្រ ត្ការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ្ុខាភិបាលទនោះ។ “ច្កេុវ ិ្ ័យររ្់ទ្ីភ្នន ក់ងារ្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បី
អភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិទដើម្បីព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ្ុខាភិបាល USAID ឆ្ន ាំ2019។ 

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/east_asia_and_pacific/cambodias_violence_against_children_survey.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/HSS-Vision.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/HSS-Vision.pdf
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វ ិ្ ័យអររ់ ាំ និខ      វ ិ្ ័យការពារកុមារ ទដើម្បីកាតផ់្ទត ច្វ់ដតម្នការព្ឹខខផ្ែកទលើមាច ្់ជាំនយួ ការកសាខភ្នព្ធ្ន់
នឹខរញ្ញា ហិរញ្ា វតាុ ជាំខរឺាតតាត នខិទប្ោោះម្ហនតរាយខដលពុ្ាំបានទប្ព្ៀខទុ្កទផ្សខៗ ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខខឹប្រព្ន័ធថាន ក់
ទប្កាម្ជាតិទដើម្បីរនតដាំទណើ រររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅរកការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ។ ទដើម្បីរាំទព្ញការងារជាម្យួ   
រោឋ ភបិាល កិច្ចការោាំប្ទ្ដល់ប្រជាព្លរដឋកម្ពុជា និខអខាការ្ខាម្្ីុវលិប្តូវខតទផ្ទត តទលើការប្តួតព្ិនិតយ  
គុណភ្នព្ទៅកនុខការរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វាកម្ម។ 
 
វធិ្ីសាស្រ ត្ទនោះតាំណាខឱ្យច្ាំណុច្ប្រ្ព្វម្នការផ្តល់ទ្វា អភបិាលកចិ្ចលែ និខគណទនយយភ្នព្។ ទ្រី ី       
គុណភ្នព្ម្នទ្វាអររ់ ាំ នខិទ្វាការពារកុមារប្តូវខតខកលម្ែឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខ (IR ២.៣)។ កចិ្ចការទនោះទាម្ទារ
ឱ្យមានការរទខកើន និខការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធផ្តល់ទ្វាររ្់រោឋ ភបិាល ែណៈទព្លកាំពុ្ខកសាខ
ដាំណាលោន នូវ្ម្តាភ្នព្ និខជាំនាញររ្់អនកអររ់ ាំវជិាជ ជីវៈ និខអនកផ្តល់ទ្វា្ខាម្ទដើម្បីរទខកើនលទ្ធភ្នព្
កានខ់តប្រទ ើ្រកនុខការទ្ទ្ួលបានទ្វាមានគុណភ្នព្្ប្មារកុ់មារទាាំខអ្់ ជាព្ិទ្្កុមារមានព្ិការភ្នព្ 
និខកុមារងាយរខទប្ោោះរាំផុ្ត។ វធិ្សីាស្រ ត្ទនោះនឹខតប្ម្ូវឱ្យទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទធ្វើការងារជាម្ដគូជាម្យួ្ខាម្
្ីុវលិ វ ិ្ ័យឯកជន ្ហគម្ន ៍ នខិរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បីរទខកើនការទឆលើយតរ និខព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្
ររ្់សាា រន័កនុខការការពារកុមារឱ្យរចួ្ផុ្តព្ីអាំទព្ើហិខា ការរ ាំទលាភរាំពាន និខការទកខប្រវញ័្ច។ ត្តរាខទ្ី ៨ 
្ទខេរអាំព្ីការ្នមត នខិហានិភយ័ ា្ំខាន់ៗ ខដលបានកាំណត់្ ប្មារក់ារអនុវតត ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី
២។ 
 
ត្តរាខទ្ី ៨៖ ការ្នមត និខហានិភយ័ ា្ំខាន់ៗ ្ប្មារទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 

ការ្នមត ហានិភ័យ 
• រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជារកានូវកប្ម្ិត

ធ្នធានកនុខប្្ុកប្គរ់ប្ោន ់ (ងវកិា) 
ទដើម្បីផ្តល់អាទិ្ភ្នព្ដល់កម្មវធីិ្      ្ុែ
ភ្នព្ អររ់ ាំ និខការពារកុមារ ទទាោះរីជា
មានការងម្ងយខផ្នក   ទ្ដឋកិច្ច
ទោយសារជាំខឺកូវដី-១៩ យា៉ាខណាកដី។ 

• រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជារនតទរដជាា ចិ្តត  វនិិ
ទយាគទលើវ ិ្ ័យ្ខាម្ជាអាទិ្ភ្នព្ និខ
រកាបាននូវសាា នភ្នព្រច្ចុរបននខដល
អនុញ្ញា តឱ្យមាន្វ័យភ្នព្ និខទ្ាំនួល
ែុ្ប្តូវកានខ់តទប្ច្ើនទ ើខច្ាំទពាោះរដឋបា
លមូ្លោឋ នកនុខការផ្ដល់ទ្វាកម្ម។ 

• រាជរោឋ ភបិាលរកាបាននូវកិច្ច្ហ
ប្រតិរតតិការរខឹមាាំ និខការទរដជាា ចិ្តត
ច្ាំទពាោះវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល។ 

• ការរខខវទិ្្ទៅធ្នធានររ្់រាជរោឋ ភបិាលទដើម្បីរទោោះប្សាយវរិតតិ
ទ្ដឋកិច្ចខដលពុ្ាំបានដឹខមុ្នទោយសារជាំខឺកូវដី-១៩ ទោយោក់ការ
ច្ាំណាយទៅកនុខការវនិិទយាគររ្់កម្មវធីិ្្ុែភ្នព្ អររ់ ាំ និខការពារ
កុមារ។ 

• កខវោះទោលការណ៍ខណនាាំច្ា្់លា្់ពី្រាជរោឋ ភបិាល អាំពី្រទរៀរ
ខដលរច្នា្ម្ពន័ធវមិ្ជឈការនឹខប្គរប់្គខទ្ាំនូលែុ្ប្តូវទៅកប្ម្តិមូ្ល
ោឋ ន ខដលនាាំឱ្យមានការងយចុ្ោះនូវគុណភ្នព្ម្នការផ្ដល់ទ្វា។ 

• ការខច្ករ ាំខលកទិ្ននន័យម្និទព្ញទលញ និខគនាល តព្ត័ម៌ានទផ្សខទទ្ៀត 
អាច្រាាំខ្ាោះដល់កិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខររ្់មាច ្់ជាំនួយទៅកនុខកិច្ច
្ហការ និខការជាំរុញការទផ្ារពី្ការវនិិទយាគររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ 
USAID ឱ្យខប្រកាល យទៅជាកម្ម្ិទ្ធិររ្់រាជរោឋ ភបិាល ក៏ដូច្ជាាំការ
ទលើកកម្ព្់ដល់ការព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្ និខររយិារននដល់ប្រជាជន
ខដលម្និប្តូវបានគិតគូរ។ 

• ពុ្ាំមានការអនុវតតននូ៍វកាំខណទ្ប្ម្ខ់ទោលនទយាបាយទដើម្បីរទខកើនតមាល
ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្។ 

 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 49 

រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ ជាំរញុ J2SR ររ្់កម្ពុជា 
ដូច្ខដលបានរងាា ញទៅកនុខខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវទៅកាន ់ J2SR ររ្់កម្ពុជា ្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រជាព្លរដឋទៅ
មានកប្ម្តិទារខាល ាំខទៅទ ើយ ទហើយគមាល តគឺទៅខតមាន្ប្មារគុ់ណភ្នព្អររ់ ាំ និខ ្ុែភ្នព្កុមារ។ ទលើ្
ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត ្ម្តាភ្នព្ររ្់រោឋ ភិបាល កនុខការោាំប្ទ្ទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ទៅខតម្និទានទ់្ទ្ួល
បានការទព្ញច្ិតតទៅទ ើយ។ ទទាោះរីជាមានការែិតែាំប្រខឹខប្រខទៅកនុខការទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវទ្វា និខ
លទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វាឱ្យកានខ់តលែប្រទ ើ្រកទ៏ោយ កជ៏ាំខឺកូវដី-១៩ បានគូ្រញ្ញជ កថ់ាប្កុម្កុមារ និខ
ប្គួសារម្យួច្ាំននួ រមួ្ទាាំខប្កមុ្៖ ១) ខដលរ្់ទៅកនុខតាំរនោ់ច្ប់្្យាល ២) ម្កព្ីប្គួសារមានសាា នភ្នព្ 
ទ្ដឋកិច្ច្ខាម្កប្ម្តិទារ ៣) មានព្ិការភ្នព្ និខ ៤) ម្កព្ី្ហគម្នជ៍នជាតិភ្នគតិច្ ទៅខតរនតមាន       
អររយិារនន នខិម្និទ្ទ្ួលបានផ្លប្រទយាជនដូ៍ច្ោន ព្កីារទ្ទ្ួលបានទ្វាមានគុណភ្នព្។ ជាខទនោះទៅ
ទទ្ៀត ជាំខឺកូវដី-១៩ កប៏ានគូ្រញ្ញជ កអ់ាំព្ីតប្ម្ូវការជាចាំបាច្នូ់វភ្នព្ធ្នក់ានខ់តខាល ាំខម្នប្រព្ន័ធផ្តល់ទ្វា ទដើម្បី
ធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាអាច្រនតទ្ទ្ួលបានទ្វាទៅកនុខអាំ ុខទព្លមានទប្ោោះម្ហនតរាយ ជាំខឺរាតតាត និខ
ទប្ោោះអា្ននទផ្សខៗទទ្ៀត។ 
 
លទ្ធផ្លរ ាំព្ឹខទុ្ក ខដលព្ប្ខខឹឱ្យោន ទៅវញិទៅម្ក នឹខោាំប្ទ្ដល់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខការរាំខរកវដតម្ន
ការព្ឹខខផ្ែកទៅទលើមាច ្់ជាំនយួ ការកសាខភ្នព្ធ្នទ់ៅនឹខវរិតតិហិរញ្ា វតាុ និខទហតុការណ៍រាតតាតខដលពុ្ាំ
បានទប្ព្ៀខទុ្ក ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធថាន កទ់ប្កាម្ជាតិទដើម្បីរនតដាំទណើ រររ្់កម្ពុជាទឆ្ព ោះទៅរកការព្ឹខខផ្ែកទលើ
ែលួនឯខ។ រខនាម្ព្ីទលើទនោះទៅទទ្ៀត ត្តម្រយៈការវនិិទយាគទលើទោលនទយាបាយទឆលើយតរ នខិគណទនយយ
ភ្នព្ច្ាំទពាោះប្រជាព្លរដឋររ្់អនកផ្តល់ទ្វាខដលទ្ទ្ួលែុ្ប្តូវច្ាំទពាោះការផ្តល់ការខងទាាំ និខទ្វាប្រករ 
ទោយគុណភ្នព្ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID នឹខរងាា ញផ្លូវច្ា្់លា្់ទឆ្ព ោះទៅការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខទោយខផ្ែកទលើ
ប្រព្ន័ធគណទនយយភ្នព្ និខតមាល ភ្នព្ ខដលអនុញ្ញា តឱ្យ្ខាម្្ីុវលិមានការ្នានាប្រករទោយអតានយ័។ 
 
ការទរតជាា ច្ិតតរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខប្ក្ួខពាកព់្ន័ធមានកប្ម្តិែព្់ច្ាំទពាោះកាំខណទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ  និខការ
ខកលម្ែគុណភ្នព្។ ទទាោះជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ភ្នព្ែវោះច្ទនាល ោះខផ្នក្ម្តាភ្នព្ ា្ំខាន់ៗ គឺទៅខតមាន ទហើយទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតយកច្ិតតទុ្កោកទ់លើការកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ ត្តរាខទ្ី ៩ 
្ទខេរអាំព្ីរទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ នខឹរមួ្ច្ាំខណកដល់្មា្ធាតុ J2SR នីម្យួៗ។ 
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ត្តរាខទ្ី ៩៖ ្មា្ធាតុ J2SR ្ប្មារទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 
្មា្ធាតុ J2SR វធិ្ីសាស្រ ត្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 
កាំណតទ់្ាំនាកទ់្ាំនខទ ើខ
វញិ 

ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ ន្ូលររ្់រាជរោឋ ភបិាល និខជាំរុញការទរដជាា ច្ិតត (ក) ទដើម្បីទលើកកម្ព្់
តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ និខ (ែ) ទរៀរច្ាំរទខកើត និខព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្ទោល
នទយាបាយ និខកម្មវធិ្ីទប្កាម្ការប្គរប់្គខររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ 

ការព្ឹខខផ្ែកហិរញ្ារបទាន
ទលើែលួនឯខ 

ោាំប្ទ្លទ្ធភ្នព្ររ្់កម្ពុជាកនុខការ្ទប្ម្ច្បាននូវតុលយភ្នព្ប្តឹម្ប្តូវរវាខជាំនួយររទទ្្ 
ធ្នធានសាធារណៈកនុខប្្ុក និខធ្នធានវ ិ្ ័យឯកជនខដលចាំបាច្ក់នុខការរនតដាំទណើ រ
ទឆ្ព ោះទៅរកការកាំណត ់និខការផ្ដល់ហិរញ្ារបទានដល់ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយ 
ររយិារនន។ 

ការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យ
ឯកជន 

ជាំរុញធ្នធានវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីរទខកើនគុណភ្នព្ និខោាំប្ទ្ការរញ្ចូ លោន ្ម្ប្្រនូវ
ម្ដគូវ ិ្ ័យរដឋ និខវ ិ្ ័យឯកជន។ 

ការរទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូ
ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ 
និខកាំខណទ្ប្ម្ខល់ទ្ធកម្ម 

ព្ប្ខឹខការប្គរប់្គខ និខការអនុវតតងវកិាររ្់រោឋ ភបិាលកម្ពុជាខដលរកាបាននូវតមាល
ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្។ កសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្ក្ួខសាា រន័ទដើម្បីរាំទព្ញត្តម្    
ត្ខោ់រអនតរជាតិប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្្ប្មារក់ារប្គរប់្គខហិរញ្ា វតាុ និខលទ្ធកម្ម។ 

 
រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ ជាំរញុឱ្យតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិកកានខ់តទ្រ ីនខិទរើកច្ាំហ 
វ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារ គឺជាម្ូលោឋ នប្គឹោះចាំបាច្់្ ប្មារភ់្នព្ធ្នរ់រ្់ប្រជាជនកម្ពុជា
ទដើម្បី្ទប្ម្ច្បាននូវទោលទៅរយៈទព្លខវខ ខដលរមួ្ច្ាំខណកដល់ការកសាខធ្នធាន ម្នុ្ស និខកាំទណើ ន
ទ្ដឋកិច្ច ខដលមានសារៈ ា្ំខានយ់ា៉ាខខាល ាំខទៅកនុខការទធ្វើឱ្យតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក កានខ់តទ្រ ីនិខទរើកច្ាំហ។ 
វធិ្ីសាស្រ ត្ទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍន ៍ទនោះនឹខោាំប្ទ្ដល់រាជរោឋ ភបិាល ទៅកនុខការរាំខរកវដតម្នការព្ឹខខផ្ែក
ទលើការវនិិទយាគព្ីររទទ្្ កសាខភ្នព្ធ្នន់ខឹវរិតតិហិរញ្ា វតាុ និខទហតុការណ៍រាតតាតខដលពុ្ាំបានទប្ព្ៀខទុ្ក 
ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធថាន កទ់ប្កាម្ជាតិ ទដើម្បីរនតដាំទណើ រររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទឆ្ព ោះទៅកានភ់្នព្ព្ឹខខផ្ែកទលើែលួន
ឯខ។ វធិ្សីាស្រ ត្ព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ កដូ៏ច្ជាការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋទៅកនុខការព្ប្ខឹខការប្តួតព្ិនតិយខររ    
សាា រនាទៅទលើទ្វាសាធារណៈ ទដើម្បីធានាឱ្យបាននូវតមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ ជួយ ជាំរុញអភបិាលកចិ្ច
ខររប្រជាធ្ិរទតយយឲ្យកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខ និខ គាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្តមាល ភ្នព្កនុខតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិក ត្តម្រយៈ
ទោលនទយាបាយទឆលើយតរច្ាំទពាោះប្រជាព្លរដឋ។ ការវនិិទយាគររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទៅទលើវ ិ្ ័យ          
្ុខាភបិាល នខិ្ុែុមាលភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា រងាា ញអាំព្ីវធិ្ីសាស្រ ត្រយៈទព្លខវខ ខដលជាជទប្ម្ើ្
ប្រករទោយនិរនតរភ្នព្ និខមានឥទ្ធិព្ល។ 
 
អាទ្ិភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលប្រទទ្្មាច ្់ផ្ាោះ 
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា កាំពុ្ខទ្ទ្ួលយកគាំរូម្នភ្នព្ជាអនកដឹកនាាំ និខភ្នព្ជាម្ដគូកានខ់តទប្ច្ើនទ ើខទៅកនុខវ ិ្ ័យ
្ុខាភបិាល វ ិ្ ័យអររ់ ាំ និខវ ិ្ ័យការពារកុមារ និខ្ខាម្។ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា បានរទខកើតខផ្នការ
ច្ា្់លា្់កនុខការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវទ្វាកម្មប្រករទោយគុណភ្នព្ និខទ្ទ្លួែុ្ប្តូវកានខ់តទប្ច្ើន
ច្ាំទពាោះការ្នមតអាំព្មី្ទធ្ាបាយទូ្ទាតប់្បាក ់ និខការប្គរប់្គខររ្់អនតរាគម្នខ៍ដលោាំប្ទ្ទោយទ្ីភ្នន កង់ារ 
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USAID រមួ្មាន៖ ១) ម្ូលនិធ្ិ្ម្ធ្ម្៌្ ុខាភបិាល ២) កម្មវធិ្ីឧរតាម្ភសាច្ប់្បាកត់្តម្លកេែណឌ  នខិ ៣)     
លទ្ធកម្មម្នថាន ាំព្ាបាលជាំខឺរទរខនិខទម្ទរាគទអដ្៍។ ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ដាំទណើ រររ្់កម្ពុជាទឆ្ព ោះទៅរកទោលទៅ
ែលួនទ្ីព្ខឹែលួន រោឋ ភបិាលអាទម្រកិបានព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធហិរញ្ារបទាន្ុែភ្នព្នខិអររ់ ាំ ទដើម្បីទប្រើប្បា្់ធ្នធានកនុខ
ប្្ុកឱ្យកានខ់តមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្។91  វ ិ្ ័យទាាំខទនោះ ទៅខតជាអាទ្ិភ្នព្ែព្់ និខទ្ទ្ួលបានរទ្ព្ិទសាធ្នម៍្ន
ការកាតរ់នាយម្ូលនធិ្ិទាររាំផុ្តទោយសារខតឧរ្គាទ្ដឋកិច្ចររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទោយសារខតជាំខឺ
កូវដី-១៩។ 
  
ការទរតជាា ច្ិតតររ្់រាជរោឋ ភបិាល រងាា ញថាការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលទៅកនុខការផ្តល់ទ្វា ការ
ទប្រើប្បា្់ទ្ិនននយ័្ម្ប្្រ និខការទប្រើប្បា្់ធ្នធានកនុខប្្ុក គឺជាយុទ្ធសាស្រ ត្ដ៏្ ម្ប្្រទៅកនុខការ
ព្ប្ខឹខអភបិាលកិច្ច នខិគណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារទៅកម្ពុជា។ 
 
ត្តរាខទ្ី ១០៖ ការរនសុទីោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ ជាម្យួយុទ្ធសាស្រ្តថាន កវ់ ិ្ ័យ ា្ំខាន់ៗ ររ្់ 
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា 

យុទ្ធសាស្រ ត្គនលឹោះររ្់រោឋ ភបិាលកម្ពុជា ការរនសុីជាម្យួនឹខ
ទោលរាំណខ  
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 

• ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ្ត្ុខាភបិាលដាំណាកក់ាលទ្ី ៤ (ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣០) 
• ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ្តថាន កជ់ាតិ្ប្មារក់ារទឆលើយតរប្គរប់្ជុខទប្ជាយ និខព្ហុ 

វ ិ្ ័យច្ាំទពាោះជាំខឺទអដ្៍/ទម្ទរាគទអដ្៍ ដាំណាកក់ាលទ្ី ៥ (ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣) 
• ប្ករែណ័ឌ ម្ន្កម្មភ្នព្លុររាំបាតជ់ាំខឺប្គុនចញ់ ២ 
• ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្្ុខាភបិាលថាន កជ់ាតិ្ប្មារជ់ាំខឺរទរខ (ឆ្ន ាំ ២០២១-២០៣០) 

IR ២.១ 

• ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ្តវ ិ្ ័យអររ់ ាំ (ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣) IR ២.២ & IR ២.៣ 
• ខផ្នការ្កម្មភ្នព្អនតរប្ក្ួខររ្់រាជរោឋ ភបិាល ទដើម្បីទ្រស់ាក ត ់និខទឆលើយតរច្ាំទពាោះ

អាំទព្ើហិខាទលើកុមារ (ឆ្ន ាំ ២០១៧-២០២១) 
IR ២.២ & IR ២.៣ 

 
តួអខាអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀត 
អាទ្ិភ្នព្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ប្តូវបានរនសីុយា៉ាខជិត ន្ិទ្ធ និខ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលជាម្យួប្កុម្តួអខាអភវិឌ្ឍន៍
ខដលចូ្លរមួ្យា៉ាខ្កម្មខដលប្តូវបានរងាា ញកនុខត្តរាខទ្ី ១១។ ត្តម្រយៈទវទ្ិកា្ប្ម្រ្ប្ម្ួលផ្លូវការ និខ
ទប្ៅផ្លូវការជាទប្ច្ើនខដលប្រម្ូលផ្តុ ាំនូវមាច ្់ជាំនួយ និខអខាការ្ខាម្្ីុវលិទដើម្បីទធ្វើការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលជាម្យួ
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ម្ដគូនានាចូ្លរមួ្ជាម្យួរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បី្ទប្ម្ច្បាននូវ្ម្ទិ្ធផ្លកាំខណ
ទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ ។ ទៅកនុខវ ិ្ ័យការពារកុមារ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ផ្តល់ម្ូលនិធ្ិដល់កិច្ចប្រជុាំទធ្វើខផ្នការ និខ
្ប្ម្រ្ប្ម្ួល រវាខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ មាច ្់ជាំនួយ និខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ខដលជាខផ្នកម្នកិច្ចែតិែាំ  

 
91 រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បានរទខកើនម្ូលនិធ្ិព្ី $278 លានដុលាល រទៅកនុខឆ្ន ាំ2016 ទៅ $513 ដុលាល រកនុខឆ្ន ាំ2020។ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បានរទខកើតម្ូលនិធ្ិអររ់ ាំព្ី $334.65 លានដុលាល រ 
ទៅកនុខឆ្ន ាំ2014 ទៅ 827.37 លានទៅកនុខឆ្ន ាំ2020។ 
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ប្រឹខខប្រខ ទដើម្បីរទខកើតយនតការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួល នខិជាំរុញឲ្យមានគាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្ជាខម្ុនពាកព់្ន័ធនខឹទោល
នទយាបាយ និខកាំខណទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ ។ ទវទ្ិកា្ប្ម្រ្ប្ម្ួលទាាំខទនោះោាំប្ទ្ដល់កចិ្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខររ្់ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID ទដើម្បីកាតរ់នាយហានិភយ័ ខដលមានកាំណតក់នុខត្តរាខទ្ី ៨។ ែណៈទព្លខដលមានប្រភព្
ជាំនួយទទ្វភ្នគីទផ្សខទទ្ៀតទៅកនុខវ ិ្ ័យទាាំខទនោះ លកេណៈនិខនិរនតរភ្នព្ររ្់ជាំនយួទាាំខទនោះគឺម្និមានភ្នព្
ច្ា្់លា្់ និខម្និប្តូវបាន្ប្ម្រ្ប្ម្ួលទៅកនុខយនតការខរររុរាណទនាោះទ ើយ។ ជាំនួយររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID គឺទផ្ទត តទលើការរទខកើនការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខកានខ់តខាល ាំខទ ើខ និខ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលទព្ញទលញជាម្យួ
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា និខមាច ្់ជាំនួយទផ្សខទទ្ៀត។ 
 
ត្តរាខទ្ី ១១៖ ទ្ច្កតី្ទខេរអាំព្ីកចិ្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខ្ប្ម្រ្ប្ម្លួររ្់មាច ្់ជាំនួយទៅកនុខទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 
វ ិ្ ័យ ម្ដគូមាច ្់ជាំនួយ ា្ំខាន់ៗ  យនតការ្ប្ម្រ្ប្ម្លួ 
្ុខាភបិាល ម្ូលនិធ្ិសាកល្ប្មារជ់ាំខឺទអដ្៍ រទរខ និខប្គុនចញ់ 

(GFATM) ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក, DFAT, ធ្នាោរ KfW 
អខាការ GIZ អខាការ្ុែភ្នព្ព្ិភព្ទលាក អខាការយូនីទ្
ហវ និខអខាការ UNAIDS 

ប្កុម្ម្ដគូអភវិឌ្ឍនវ៍ ិ្ ័យ 
្ុខាភបិាល ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទ្្
ខផ្នក្ុខាភបិាល 
 

អររ់ ាំ ្ហភ្នព្អឺរ ៉ាុរ ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិម្ន
ប្រទទ្្ជរ៉ាុន (JICA) ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហប្រតិរតតិការអនតរ
ជាតិកូទរ ៉ា (KOICA) សាា នទូ្ត  ្ុយខអ ត ធ្នាោរព្ិភព្
ទលាក ធ្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ា្ីុ អខាការ Global 
Partnership for Education (GPE) អខាការយូនីទ្ហវ 
និខអខាការយូទណ ក្ូ 

ប្កុម្ការងារវ ិ្ ័យអររ់ ាំ 
ប្កុម្ការងាររទច្ចកទទ្្រមួ្ 

ការពារកុមារ អខាការយូនីទ្ហវ ្ហភ្នព្អឺរ ៉ាុរ សាា នទូ្ត  ្ុយខអ ត 
និខទ្ីភ្នន កង់ារ្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតិម្នប្រទទ្្ជរ៉ាុន 
(JICA) 

ប្កុម្ការងារវ ិ្ ័យការពារកុមារទប្ៅផ្លូវ
ការ 
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IR ២.១៖ ខកលម្ែគុណភ្នព្ និខការទប្រើប្បា្់ទ្វា្ុខាភបិាលអាទ្ិភ្នព្ 
IR ២.១ នឹខទធ្វើទអាយមាននិរនតរភ្នព្ ម្នការ        
រកីច្ទប្ម្ើន ទៅកនុខកម្មវធិ្ី្ុែភ្នព្មាត្ត និខ កុមារ 
និខកម្មវធិ្ជីាំខឺឆលខទផ្សខៗ (ប្គុនចញ់ រទរខ          
ទអដ្៍) កដូ៏ច្ជាទធ្វើឲ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវការផ្តល់  
ទ្វារាំទព្ញរខនាម្ត្តម្រយៈវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បី
រាំទព្ញត្តម្តប្ម្ូវការររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID នខឹទប្រើប្បា្់យុទ្ធសាស្រ ត្ទ្ាំនាក់
ទ្ាំនខកនុខការផ្ទល ្់រតូរឥរយិារងទដើម្បីជួយ ប្រជាជន
កម្ពុជាឱ្យទធ្វើការទាម្ទារ នខិខ វ្ខរកទ្វាខងទាាំ
្ុែភ្នព្ប្រករទោយគុណភ្នព្ព្ីវ ិ្ ័យសាធារណៈ នខិឯកជន។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខ្ហការជាម្យួ
អនកផ្តល់ ទ្វាខងទាា្ំ ុែភ្នព្ និខម្ូលោឋ ន្ុខាភបិាលទាាំខវ ិ្ ័យរដឋ និខឯកជននានា រមួ្ទាាំខការចូ្លរមួ្ព្ី
្មាគម្វជិាជ ជីវៈកនុខដាំទណើ រការទរៀរច្ាំរទខកើតទោលនទយាបាយ ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ការផ្ដល់អាជាា រណ័ណ  នខិ       
រទ្របញ្ាតតិម្នទ្វា្ុែភ្នព្ឱ្យកានខ់តប្រទ ើ្រទ ើខ ទដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ្ុវតាិភ្នព្សាធារណៈ ប្ព្ម្ទាាំខ
ទលើកកម្ព្់  គុណភ្នព្ទ្វាកម្មផ្ខខដរ។ IR ២.១ នខឹរមួ្រញ្ចូ លទាាំខការទផ្ទដ តការយកច្ិតតទុ្កោកទ់ៅទលើ
ការផ្តល់ទ្វា្ុែភ្នព្ប្រករទោយគុណភ្នព្ដល់ជនរខទប្ោោះម្នអាំទព្ើហិខាទយនឌ្រ័ផ្ខខដរ។ ទលើ្ព្ីទនោះ
ទៅទទ្ៀត វធិ្សីាស្រ ត្ព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធអនតរវ ិ្ ័យទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ នខឹជួយ ជួយ ទោោះប្សាយ
ឧរ្គាពាកព់្ន័ធនខឹការយិាល័យធ្ិរទតយយ និខរច្នា្ម្ពន័ធបានផ្ខខដរ។ 
 
ការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវគុណភ្នព្ នខិការទ្ទ្ួលបានទ្វា្ុែភ្នព្ជាអាទ្ិភ្នព្អាច្ទៅមានកប្ម្តិ ឬ       
ខប្រកាល យជាមានការលាំបាកកានខ់តខាល ាំខទ ើខទោយសារខតរញ្ញា អាកា្ធាតុ ខដលរ ាំខានដល់ការទ្ទ្ួលបាន   
ទ្វា្ុែភ្នព្ ឬរទខកើនរនាុកទលើងវកិា្ុែភ្នព្សាធារណៈ។92 មានឱ្កា្្ប្ម្រ្ប្ម្លួជាម្យួប្កុម្មាច ្់
ជាំនួយអនតរជាតិ ា្ំខាន់ៗ  ដូច្ជា អខាការ្ុែភ្នព្ព្ិភព្ទលាក ម្ូលនិធ្ិអខាការ្ហប្រជាជាតិ្ប្មារកុ់មារ 
និខអខាការជាទប្ច្ើនទទ្ៀត ទដើម្បីជួយ ព្ប្ខឹខភ្នព្ធ្នម់្នកម្មវធិ្ី្ុែភ្នព្។  ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត ការរញ្ចូ លនូវ
ការទប្រើប្បា្់រទច្ចកវទិ្ា ទដើម្បីរកាការផ្តល់ទ្វារនាា រព់្មីានទហតុការណ៍អាកា្ធាតុធ្ៃនធ់្ៃរ ដូច្ជា ទ្ឹក
ជាំននភ់្នល ម្ៗ គឺអាច្ជាជទប្ម្ើ្ ម្នការប្គរប់្គខប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្។ 
 
 
 
 
 
 

 
92 “ការវភិ្នគការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុររ្់ទ្ីភ្នន ក់ងារ្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ/កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន កង់ារ្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ 

អនុ-IR ២.១.១៖ ខកលម្ែ្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធវ ិ្ ័យ្ុខា 
ភបិាល កនុខការផ្ដល់ទ្វាមាតុភ្នព្ ្ុែភ្នព្កុមារ និខ 
អាហារូរតាម្ភ 
អនុ-IR ២.១.២៖ ខកលែ្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាលកនុខ
ការខ វ្ខរក វភិ្នគ និខព្ាបាលជាំខឺឆលខ 
អនុ-IR ២.១.៣៖ ខកលម្ែការទ្ទ្ួលបានទោយ្ម្ភ្នព្នូវ
ទ្វា និខផ្លិតផ្លមានគុណភ្នព្ 
អនុ-IR ២.១.៤៖ ខកលម្ែឥរយិារងខ វ្ខរកទ្វា្ុខា 
ភបិាលទៅកនុខច្ាំទណាម្ប្រជាជន ា្ំខាន់ៗ  
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IR ២.២៖ ព្ប្ខឹខអភបិាលកចិ្ច និខគណទនយយភ្នព្ម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ នខិការពារកុមារររ្់ប្រទទ្្ 
កម្ពុជា 
្ប្មារ ់IR ២.២ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតជាំរុញ
ការទរតជាា ច្ិតតររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ច្ាំទពាោះ     
វ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខការពារកុមារ ទោយ
ទប្រើប្បា្់វធិ្ីសាស្រ ត្ព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ នខិការត  ្ូម្តិ
ទដើម្បីទធ្វើការទកៀរគរធ្នធានកនុខប្្ុកកានខ់តទប្ច្ើន
ទ ើខ (FSR)។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការងារ
ទោយ្ហការយា៉ាខជិត ន្ិទ្ធជាម្យួអខាការម្ូល
និធ្ិ្កលទដើម្បីជាំខឺទអដ្៍ ជាំខឺរទរខ និខជាំខឺប្គុនចញ់ (GFATM) ទៅកម្ពុជា និខទធ្វើការងារទៅប្កុម្ប្រឹកា
្ប្ម្រ្ប្ម្ួលប្រចាំប្រទទ្្ម្នម្ូលនិធ្ ីGFATM។ ម្ូលនិធ្ិ GFATM ទ្ទ្ួលសាា ល់តម្ម្លម្នការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ
្ុខាភបិាលថាជាការអនុវតតលែទៅទូ្ទាាំខព្ិភព្ទលាក។93 កនុខរយៈទព្លរ៉ាុនាម នខែងមីៗ ទនោះ រាជរោឋ ភបិាល     
កម្ពុជាបានោកទ់ច្ញនូវទោលនទយាបាយវមិ្ជឈការ និខវ ិ្ ហម្ជឈការ ខដលផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្ដល់រដឋបាល
ថាន កប់្្ុក និខទែតតទៅកនុខការ្ទប្ម្ច្ទលើកម្មវធិ្ ី និខងវកិាខដលបានរប្ម្ុខទុ្ក្ប្មារប់្ក្ួខ                    
ពាកព់្ន័ធ។ ែណៈទព្លខដលរច្នា្ម្ពន័ធ និខប្រព្ន័ធជាទប្ច្ើន្ប្មារក់ារអនុវតតប្តូវបានរទខកើតទ ើខ មាន      
សាា រន័ជាទប្ច្ើនទៅម្និទានប់ានអនុវតតទព្ញទលញ នខិទោយទជាគជយ័នូវរច្នា្ម្ពន័ធ និខប្រព្ន័ធទៅទ ើយ 
។ ទៅទព្លខដលរដឋបាលថាន កទ់ែតត នខិប្្ុក ទ្ទ្ួលយកនូវទ្ាំនួលែុ្ប្តូវទប្ច្ើនជាខម្នុ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
នឹខោាំប្ទ្ភ្នគីពាកព់្ន័ធ ា្ំខាន់ៗ ទៅកនុខការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់អនកជាំនាញផ្ដល់ទ្វា្ុែភ្នព្ អររ់ ាំ នខិ
្ខាម្កិច្ច និខការទប្រើប្បា្់ភ ត្ុត្តខ នខិទ្ិនននយ័្ប្មារជ់ាព្ត័ម៌ានទៅកនុខការទធ្វើទ្ច្កដី្ទប្ម្ច្ច្ិតតកាំណត់
អាទ្ិភ្នព្ធ្នធានកនុខប្្ុកកនុខវ ិ្ ័យទាាំខទនោះ ប្ព្ម្ទាាំខខកលម្ែការអនុវតត នខិការទប្រើប្បា្់ងវកិាឱ្យកានខ់តលែ
ប្រទ ើ្រទ ើខម្នធ្នធានខដលមានប្សារ។់ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខែិតែាំប្រឹខខប្រខទធ្វើការងារទដើម្បីរទខកើន   
តមាល ភ្នព្ ការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋទៅកនុខការ្ទប្ម្ច្ច្ិតត ជាព្ិទ្្ ការចូ្លរមួ្ររ្់ស្រ ត្ី និខប្រជាជន
ខដលបាតរ់ខឱ់្កា្ និខគណទនយយភ្នព្ទៅថាន កទ់ប្កាម្ជាតិ (រមួ្ទាាំខធ្នធានវ ិ្ ័យឯកជន) ទដើម្បីរទប្ម្ើ 
ប្រជាជនកម្ពុជា។ ទោលរាំណខររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គឺប្តូវភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខទោយផ្ទា ល់នូវអនកខដល ា្ិត
ទៅទប្កាម្ការប្គរប់្គខ ជាម្យួអនកខដលមានទ្ាំនួលែុ្ប្តូវកនុខការផ្តល់ទ្វា ទដើម្បីឱ្យប្រជាព្លរដឋកម្ពុជាអាច្
ចូ្លរមួ្ប្រករទោយ្ម្ធ្ម្ ៌ និខទ្ទ្ួលបានអតាប្រទយាជនព៍្ីប្ករែណ័ឌ ច្ារ ់ និខរទ្របញ្ាតតិ ខដលរទខកើន  
គុណភ្នព្ម្នការផ្តល់ទ្វា ផ្តល់ការប្តួតព្ិនិតយគុណភ្នព្ និខរទខកើនលទ្ធភ្នព្កនុខការទ្ទ្ួលបានទ្វា      
ទោលទៅប្រករទោយ្ម្ធ្ម្។៌ 
 
ការព្ិនិតយជាប្រព្ន័ធបានរកទឃើញថា ឥទ្ធិព្លវជិជមានម្នវមិ្ជឈការទៅទលើវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល គឺរមួ្ច្ាំខណកទធ្វើឱ្យ
មានការទកើនទ ើខនូវការចូ្លរមួ្ររ្់្ហគម្នច៍្ាំទពាោះការទោោះប្សាយរញ្ញា ្ុែភ្នព្។ ទលើ្ព្ីទនោះទៅ
ទទ្ៀត ការរទខកើនហិរញ្ារបទាន្ុខាភបិាលទៅកប្ម្តិម្ូលោឋ ន និខការកាតរ់នាយការច្ាំណាយប្បាកព់្ីទហាទ ៉ា  

 
93  “ប្រព្ន័ធមានភ្នព្ធ្ន ់និខនិរនតរភ្នព្្ប្មារវ់ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល” អខកការ GFATM ឆ្ន ាំ2020 

អនុ-IR ២.២.១៖ ខកលែការទប្រើប្បា្់ធ្នធានកនុខប្្ុក
្ប្មារទ់្វា្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខកម្មវធិ្ីការពារកុមារ 
អនុ-IR ២.២.២៖ ខកលម្ែការ្ទប្ម្ច្ច្ិតតទោយខផ្ែកទលើ
ទ្ិនននយ័ររ្់រោឋ ភបិាល 
អនុ-IR ២.២.៣៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្រុគាលិកផ្ដល់ទ្វា 
្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខ្ខាម្កិច្ច 
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រងាា ញថាការោាំប្ទ្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ្ប្មារក់ិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខទាាំខទនោះគឺមានភ្នព្្ម្រម្យ ទហើយ
អាច្ជួយ ជាំរុញការព្ឹខខផ្ែកខផ្នកហិរញ្ា វតាុទលើែលួនឯខផ្ខខដរ។94 
 

IR ២.៣៖ ខកលម្ែគុណភ្នព្ទ្វាអររ់ ាំ និខការពារកុមារ 
្ប្មារវ់ ិ្ ័យអររ់ ាំ និខការពារកុមារ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID នឹខទផ្ទត តទលើការរទខកើន និខព្ប្ខឹខ
្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធផ្តល់ទ្វាររ្់រោឋ ភបិាល 
ប្ព្ម្ទាាំខកសាខ្ម្តាភ្នព្ និខជាំនាញររ្់
អនកអររ់ ាំវជិាជ ជីវៈ និខអនកផ្តល់ទ្វា្ខាម្កិច្ចឱ្យ
មានលទ្ធភ្នព្កានខ់តលែប្រទ ើ្រទៅកនុខការផ្ដល់
ទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្្ប្មារកុ់មារទាាំខ
អ្់ ជាព្ិទ្្ កុមារមានព្កិារ និខកុមារងាយ
រខទប្ោោះរាំផុ្ត។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការងារទោយរទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួអខាការ្ ខាម្្ីុវលិ វ ិ្ ័យ
ឯកជន នខិ្ហគម្ន ៍ ទដើម្បីរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ និខ្ម្ធ្ម្ ៌ ប្ព្ម្ទាាំខ
ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្សាា រន័រដឋ និខឯកជនទៅកនុខការផ្ដល់ទ្វាោាំពារកុមាររខទប្ោោះទោយសារខតអាំទព្ើហិខា 
ការរ ាំទលាភរាំពាន និខការទកខប្រវញ័្ច ផ្ខខដរ។ ្ម្តាភ្នព្ប្គូរទប្ខៀនមានកប្ម្តិទារ ទៅខតជាឧរ្គាច្ាំទពាោះ
ការទធ្វើកាំខណទ្ប្ម្ខវ់ ិ្ ័យអររ់ ាំ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់លទ្ធផ្ល្ិការរ្់្ិ្ស។95 គុណភ្នព្អររ់ ាំម្និលែ បាន
រ៉ាោះពាល់ដល់កុមារទាាំខអ្់ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ទទាោះរីជាទកមខប្្ី្ទប្ម្ច្បាន្ម្ភ្នព្ខផ្នកអររ់ ាំជាម្យួ
ទកមខប្រុ្ទៅថាន ករ់ឋម្្ិកាកទ៏ោយ ករ៏៉ាុខនតទកមខប្្ីបានទបាោះរខក់ារ្ិកាទោយសារខតការទរៀរការ           
វយ័ទកមខ និខរនាុកការងារផ្ាោះ។ ទៅថាន កម់្ធ្យម្្ិការឋម្ភូម្ ិទកមខប្រុ្ទបាោះរខក់ារ្ិកាទប្ច្ើនជាខទកមខប្្ី 
ទោយសារខតមានការរ ាំព្ឹខទុ្កែព្់ច្ាំទពាោះព្កួទគទៅកនុខការទធ្វើការងារ។ កម្មវធិ្ីអររ់ ាំប្តវូកាំណតទ់ោលទៅទលើ
ទកមខប្រុ្ និខទកមខប្្ី និខទោោះប្សាយឧរ្គាជាកល់ាកខ់ផ្នកទយនឌ្រ័ ខដលមានឥទ្ធពិ្លទលើរាំណខប្បាថាន ម្ន
ការអររ់ ាំររ្់ព្ួកទគ។96 
 
ទៅកនុខ IR ទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID មានរាំណខទធ្វើការខកលម្ែលទ្ធផ្ល្ិកាជាម្ូលោឋ ន្ប្មារកុ់មារ ត្តម្ 
រយៈការរទខកើន្ម្តាភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល ព្ប្ខឹខការប្គរប់្គខទៅត្តម្សាលាទរៀន និខរទខកើនគណទនយយភ្នព្
្ខាម្រវាខសាលាទរៀន និខ្ហគម្ន ៍ រទខកើនភ្នព្ធ្នម់្នប្រព្ន័ធអររ់ ាំទៅកនុខការផ្តល់ទ្វាអររ់ ាំប្រករទោយ 
្ម្ធ្ម្៌្ ប្មារ់្ ិ្សទាាំខអ្់ និខរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទោយ្ម្ធ្ម្នូ៌វទ្វាអររ់ ាំប្រករទោយ  
គុណភ្នព្្ប្មារកុ់មារខដលមានការអភវិឌ្ឍយឺតយា៉ាវ នខិមានព្ិការភ្នព្ត្តម្រយៈប្រព្ន័ធរោឋ ភបិាល។ កិច្ច
ែិតែាំប្រឹខខប្រខទៅកនុខការព្ប្ខឹខទ្វាោាំពារកុមារនឹខព្ប្ខខឹរខនាម្ទលើការវនិិទយាគររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
ចរត់្តាំខព្ីឆ្ន ាំ ២០០៩ ម្ក គឺទដើម្បីទលើកកម្ព្់ការខងទាាំ និខការោាំពារកុមារទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ទ្ី

 
94 Cobos Muñ oz D, et al. “វមិ្ជឈការម្នប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាលទៅកនុខប្រទទ្្ខដលមានច្ាំណូលទារ និខម្ធ្យម្៖ ការព្ិនិតយទម្ើលជាប្រព្ន័ធ” Int. J. Pub. ្ុែភ្នព្ ឆ្ន ាំ2017។ 
95  “ខផ្នការយុទ្ធសាស្រ ត្វ ិ្ ័យអររ់ ាំ (ESP) ឆ្ន ាំ2019-2023” ប្ក្ួខអររ់ ាំ យុវជន និខកីឡាម្នរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ2019។ 
96  “ទហតុអវីបានជាទកមខប្រុ្ទបាោះរខក់ារ្ិកាទៅថាន កម់្ធ្យម្្ិការឋម្ភូម្ទិៅកម្ពុជា? អខាការយូនីទ្ហវកម្ពុជាទៅខែ្ីហា ឆ្ន ាំ2020 

អនុ-IR ២.៣.១៖ ខកលម្ែ្ម្តាភ្នព្ប្រព្ន័ធការពារកុមារ
និខអររ ាំ កនុខការផ្ដល់ទ្វាមានគុណភ្នព្ែព្់ 
អនុ-IR ២.៣.២៖ ខកលម្ែ្ម្តាភ្នព្ររ្់រុគាល ្ហ
គម្ន ៍និខសាា រន័ ទដើម្បីការពារកុមារព្ីអាំទព្ើហិខា ការ
រ ាំទលាភរាំពាន និខការទកខប្រវញ័្ច  
អនុ-IR ២.៣.៣៖ ខកលម្ែការទ្ទ្ួលបានទោយ្ម្ភ្នព្
នូវទ្វាអររ់ ាំ និខការពារកុមារមានគុណភ្នព្ែព្់ 
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យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 56 

ភ្នន កង់ារ USAID នខឹទធ្វើការងារទោយរទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា និខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ 
ទដើម្បីកាតរ់នាយច្ាំនួនកុមារខដលធ្ាំធាតទ់ោយពុ្ាំមានការខងទាាំត្តម្ប្គួសារប្រករទោយ្ុវតាិភ្នព្និខការ
ច្ិញ្ច ឹម្រីបាច្ ់       ប្តឹម្ប្តូវ ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការទដើម្បីការពារការរាំខរកកុមារព្ីប្គួសារខដលម្និ
ចាំបាច្ ់កាតរ់នាយច្ាំនួនកុមារខដលរ្់ទៅម្ណឌ លកុមារកាំប្ពា និខសាា រន័ខងទាាំទផ្សខទទ្ៀត រទខកើនច្ាំននួកុមារ
ខដលបានទធ្វើ                  ្មាហរណកម្មទៅកនុខប្គួសារ្ម្រម្យ ទោយមានការោាំពារ និខជាអច្ិម្ស្រនតយ ៍និខ
កាតរ់នាយច្ាំនួនម្ណឌ លកុមារកាំប្ពា និខប្គឹោះសាា នខងទាាំទផ្សខទទ្ៀតទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ ការយឺតយា៉ាវយា៉ាខ
ខាល ាំខទៅកនុខទរៀរច្ាំរទខកើត នខិការអនុម្ត័ទលើទោលការណ៍ខណនាា្ំ ាំខាន់ៗ  បាននាាំឱ្យមានទ្ិដឋភ្នព្ខរកខែាក
ខដលមានកប្ម្តិគុណភ្នព្ែុ្ៗោន ។ ទោយទហតុថា កិច្ចការោាំពារកុមារគឺជាមានពាកព់្ន័ធនឹខប្ក្ួខ        
សាា រន័ទប្ច្ើន ដូទច្នោះចាំបាច្ប់្តូវមានកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខរខនាម្ទទ្ៀតទដើម្បីប្រម្ូលផ្តុ ាំប្ក្ួខសាា រន័ទាាំខអ្់
ខដលពាកព់្ន័ធនខឹការខងទាាំ ការអររ់ ាំ និខ្ុែភ្នព្ររ្់កុមារមានព្ិការភ្នព្។ 
 

ឧតដម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរររ្់ទ្ភី្នន កង់ារ USAID ទៅកនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខោាំពារកុមារ 
ត្តម្រយៈជាំនួយោាំពារកុមារជាខ ៣០ ឆ្ន ាំ ប្រករទោយគុណភ្នព្ែព្់ព្ី ា្ំណាកទ់្ីភ្នន កង់ារ USAID កនលខម្ក
ទនោះ ប្រទទ្្កម្ពុជា្ទប្ម្ច្បាននូវការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រយា៉ាខខាល ាំខនូវលទ្ធផ្លកនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ នខិ 
ោាំពារកុមារ។ ទោយមានយនតការដរ៏ខឹមាាំកនុខការទធ្វើឱ្យប្រទ ើ្រទ ើខនូវទោលនទយាបាយ ទោលការណ៍ខណនាាំ 
និខ ត្ខោ់រទដើម្បីមានគុណភ្នព្ខដលបានរស្រញ្ញជ រ ម្ដគូនានាររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្
ររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទោយទជាគជយ័ទៅកនុខខផ្នក ន្ូល និខមានទ្ាំនាកទ់្ាំនខរយៈទព្លខវខជាម្យួ      
អខាភ្នព្ ា្ំខាន់ៗ ម្នប្ក្ួខ្ុខាភបិាល និខប្ក្ួខអររ់ ាំ យុវជន និខកីឡា និខប្ក្ួខ្ខាម្កិច្ច អតតី      
យុទ្ធជន នខិយុវនីតិ្ម្បទា។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានកាំណតឱ់្កា្ោាំប្ទ្រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខការ
ព្ប្ខឹខការអនុវតត និខការអនុវតតប្ករែណ័ឌ រទ្របញ្ាតតិ ការព្ប្ខឹខការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួល និខការកសាខ្ម្តាភ្នព្
ររ្់     រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា រមួ្ទាាំខខផ្នកទលែនព្វនត អកេរកម្មជាម្ូលោឋ ន នខិការោាំប្ទ្កាំខណទ្ប្ម្ខក់ារ
ខងទាាំ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានប្រម្ូលផ្តុ ាំប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្នូវអខាការ្ខាម្្ីុវលិ ម្ដគូវ ិ្ ័យឯកជន 
មាច ្់ជាំនួយ និខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាឱ្យរមួ្ោន ទរៀរច្ាំរទខកើត នខិកាំណតក់ិច្ចអនតរាគម្នទ៍ដើម្បីទោោះប្សាយ        
អាទ្ិភ្នព្កាំខណទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ ។ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាបានចតទុ់្ក ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ជាម្ដគូយុទ្ធសាស្រ ត្ដ៏
ា្ំខានទ់ៅកនុខការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខោាំពារកុមារ ខដលទលើកកម្ព្ ់ទ្វាប្រករទោយ     

គុណភ្នព្ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ 
 

ទតើទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខកាំណតទ់ ើខវញិនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួតួអខាកនុខប្្កុ ទដើម្បខីកលម្ែវ ិ្ ័យ 
្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខ្ុែុមាលភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យលែប្រទ ើ្រយា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 
ប្រទទ្្កម្ពុជា ្ទប្ម្ច្បាននូវវឌ្ឍនភ្នព្គួរឱ្យកត់្ មាា ល់កនុខការផ្ទល ្់រតូរព្ីការព្ឹខខផ្ែកយា៉ាខខាល ាំខទលើ្លរ់
ទលើអខាការ្ខាម្្ីុវលិ និខអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាលទៅកនុខការផ្តល់ទ្វារោឋ ភបិាលយា៉ាខធ្ាំទធ្ញដល់
ប្រជាជនកម្ពុជា។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានផ្តួច្ទផ្តើម្ដាំទណើ រការការប្រឹកាទយារល់ទដើម្បីកាំណតរ់កឧរ្គា    
ា្ំខាន់ៗ  នខិទរៀរច្ាំរទខកើតខផ្នការទដើម្បីទោោះប្សាយកាំខណទ្ប្ម្ខ់្ ាំខាន់ៗ  និខព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធទោល



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 57 

នទយាបាយ និខអភបិាលកចិ្ច្ ាំទៅខកលម្ែគុណភ្នព្ទ្វាកម្ម។ កិច្ចការទនោះបានរទខកើតទ្ាំនាកទ់្ាំនខកានខ់តធ្ាំ
ទធ្ខទៅកនុខវ ិ្ ័យទាាំខទនោះ និខការទធ្វើការងារកនុខភ្នព្ជាម្ដគូដរ៏ខឹមាាំ។ ទោយទធ្វើការងារទៅកនុខភ្នព្ជាម្ដគូ
ជាម្យួម្ដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ការខកលម្ែគុណភ្នព្បានរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានទ្វាប្រករទោយគុណភ្នព្ទៅ
ត្តម្ម្ូលោឋ នសាធារណៈ។ 
 
ការចូ្លរមួ្ព្ីវ ិ្ ័យឯកជនកទ៏ៅខតជាវធិ្ីសាស្រ ត្ជាម្ូលោឋ នទៅទប្កាម្ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី ២។        
ប្រជាជនកម្ពុជាភ្នគទប្ច្ើនរនតខ វ្ខរកទ្វា្ុែភ្នព្ ទហើយប្រជាជនកានខ់តទប្ច្ើនទ ើខកាំពុ្ខខតខ វ្ខរកទ្វា
អររ់ ាំព្ីវ ិ្ ័យឯកជន ទោយសារខតមានការយល់ទឃើញថាទ្វាររ្់វ ិ្ ័យសាធារណៈមានគុណភ្នព្ទារ 
ខដលរណាត លឱ្យវ ិ្ ័យឯកជនមានការទកើនទ ើខ និខពុ្ាំមានការប្គរប់្គខ។ វធិ្ីសាស្រ ត្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID នឹខទរៀរច្ាំរញ្ជ ីទ ម្ ោះតួអខាវ ិ្ ័យឯកជន រទខកើត ត្ខោ់រវជិាជ ជីវៈ និខ ត្ខោ់រទ្ទ្ួលសាា ល់គុណភ្នព្ 
ប្ព្ម្ទាាំខផ្តល់ឧរករណ៍ឌ្ីជីងល និខការរណតុ ោះរណាត លទដើម្បីរទខកើនការរកទឃើញនូវករណី ទ្វារញ្ជូ នរនត 
ការព្ាបាល និខការត្តម្ោន។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID រនតទម្ើលទឃើញព្ីតប្ម្ូវការទៅកនុខការរនតចូ្លរមួ្ នខិការ
ទធ្វើការងារកនុខភ្នព្ជាម្ដគូជាម្យួអខាការ្ខាម្្ីុវលិ អខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាល នខិអខាការខផ្ែកទលើជាំទនឿ
សា្នាទដើម្បីកសាខ្ម្តាភ្នព្រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទៅកនុខវ ិ្ ័យ ា្ំខាន់ៗ  ខដលធ្នធានម្នុ្សទៅមាន
កប្ម្តិ រមួ្ទាាំខការោាំប្ទ្ដល់កុមារមានព្ិការផ្ខខដរ។ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID នខឹជាំរុញយនតការខដលមានប្សារ ់
និខរទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូងមីជាម្យួរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ទោយទធ្វើការងារទោយ្ហការយា៉ាខជិត ន្ិទ្ធជាម្យួ  
ម្ដគូទទ្វភ្នគី នខិព្ហុភ្នគីខដលមានទោលរាំណខដូច្ោន ា្ំទៅព្ប្ខីកការទផ្ារការវនិិទយាគររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID ទៅជាភ្នព្មាច ្់ការររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា ប្ព្ម្ទាាំខទលើកកម្ព្់ការព្ប្ខកី នខិការោករ់ញ្ចូ ល
ប្រជាជនខដលម្និប្តូវបានទគគិតគូរផ្ខខដរ។ 

ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣៖ ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស នខិទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល 
ែណៈខដលប្រទទ្្កម្ពុជាមានអខាការ្ខាម្្ីុវលិដ៏្ កម្ម កិច្ចប្រជុាំព្ិទប្ោោះជាម្យួភ្នគីពាកព់្ន័ធររ្់ទ្ី
ភ្នន កង់ារ USAID បានរងាា ញថា កដីកខវល់អាំព្ីលទ្ធិប្រជាធ្ិរទតយយ ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខអភបិាលកិច្ច គឺជាប្រធាន
រទ្ខដលប្តូវបានព្ិភ្នកាញឹកញាររ់ាំផុ្តកនុខច្ាំទណាម្អនកចូ្លរមួ្ ទោយបានរងាា ញព្ីការយល់ដឹខទៅកនុខ
ច្ាំទណាម្សាធារណជនទូ្ទៅអាំព្ីរញ្ញា ទាាំខទនោះ និខមានរាំណខច្ខឱ់្យមានការទោោះប្សាយកដីកខវល់ទាាំខទនោះ។ 
ទៅកនុខរយៈទព្ល ២០ ឆ្ន ាំកនលខម្កទនោះ ប្រទទ្្កម្ពុជាប្តូវបានចតច់្ាំណាតថ់ាន កថ់ា “ពុ្ាំមានទ្រភី្នព្” ទៅកនុខ
របាយការណ៍ “ទ្រភី្នព្កនុខព្ិភព្ទលាក” ការ្ិកាប្រចាំឆ្ន ាំររ្់អខាការ Freedom House ត្ីព្ី្ិទ្ធិ
នទយាបាយ និខទ្រភី្នព្ព្លរដឋទូ្ទាាំខព្ិភព្ទលាក ទោយបានោកព់្ិនាុ ៥ ទលើ ៤០ ្ប្មារ់្ ិទ្ធិនទយាបាយ 
និខ ២០ ទលើ ៦០ ្ប្មារទ់្រភី្នព្ព្លរដឋ។97 ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត ទយាខត្តម្អខាការតមាល ភ្នព្អនតរជាត ិ
កម្ពុជាជារច់្ាំណាតថ់ាន កទ់លែ ១៦២ កនុខច្ាំទណាម្ប្រទទ្្ច្ាំនួន ១៨០ ខផ្នក្នា្សនម៍្នការយល់ទឃើញព្ី
អាំទព្ើពុ្ករលួយ98 ទហើយបានោកព់្ិនាុទារជារជ់ារនតរនាា រច់រត់្តាំខទ្ទ្ួលបាន្នា្សនទ៍នាោះម្ក។  

 
97 “កម្ពុជា“ អខាការ Freedom House។ 
98 “ការងារររ្់ទយើខទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា“ អខាការតមាល ភ្នព្អនតរជាតិ។ 

https://freedomhouse.org/country/cambodia
https://www.transparency.org/en/countries/cambodia
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ការកប្ម្តិទលើទ្រភី្នព្ម្នការរទញ្ចញម្តិ និខការជរួប្រជុាំ បានរនតមានទៅកនុខអាំ ុខទព្ល ទហើយទៅកនុខ
ករណីែលោះ មាន្ភ្នព្កានខ់តធ្ៃនធ់្ៃរខាល ាំខទោយសារខតជាំខកូឺវដី-១៩។99,100 
 
ទយាខត្តម្គណៈកមាម ធ្ិការ្ហប្រតិរតតិការទដើម្បីកម្ពុជា មានអខាការ្ខាម្្ីុវលិ នខិ្មាគម្ខដលបានចុ្ោះ
រញ្ជ ីប្រមាណ ៣.៥០០ ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា (ទ្ាំនខជាមាន្កម្មភ្នព្តិច្ជាខពាកក់ណាត ល) ខដល        
ភ្នគទប្ច្ើនជាអខាការកនុខប្្ុក។101 កនុខរយៈទព្លម្យួទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះ ្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការ្ខាម្      
្ីុវលិកនុខប្្ុកមានការរកីច្ទប្ម្ើនយា៉ាខខាល ាំខ។102 អខាការ្ិទ្ធមិ្នុ្សបានរទខកើនជាំនាញវជិាជ ជីវៈកនុខការប្រម្ូល
ទ្ិនននយ័ និខការត្តម្ោនទាកទ់្ខនខឹរញ្ញា  ដូច្ជា ្ម្បទានដីទ្ដឋកិច្ច លកេែណឌ ព្នធនាោរ និខទ្រភី្នព្ម្ន
ការរទញ្ចញម្តិ ែណៈខដលអខាការផ្តល់ទ្វាបានទដើរតួនាទ្ីយា៉ាខ ា្ំខានទ់ៅកនុខការខកលម្ែទ្វា្ុែភ្នព្ 
និខអររ់ ា្ំ ប្មារប់្រជាជនកម្ពុជាទូ្ទាាំខប្រទទ្្។ ទ្នាឹម្នខឹទនោះ កម៏ានអនកផ្តល់ទ្វាកសាខ្ម្តាភ្នព្កនុខ
ប្្ុកជាទប្ច្ើនខដលកាំពុ្ខជួយ រទខកើន្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការ្ខាម្្ីុវលិ និខវ ិ្ ័យសាធារណៈ និខឯកជន
ទៅកម្ពុជា។ ទទាោះរីជាមានច្ាំណារអ់ារម្មណ៍រមួ្ជាទប្ច្ើនទៅកនុខច្ាំទណាម្អខាការ្ខាម្្ីុវលិដ៏្ កម្មររ្់    
កម្ពុជាកទ៏ោយ កក៏ារែវោះការ្ហការោន ទៅកនុខច្ាំទណាម្តួអខាទាាំខទនោះរារាាំខដល់លទ្ធផ្លម្នការអភវិឌ្ឍទៅ   
ទូ្ទាាំខវ ិ្ ័យរទច្ចកទទ្្ទផ្សខៗ ដូច្ជា ការយល់ទឃើញែុ្ោន រវាខការផ្តល់ទ្វា និខប្កុម្អនកត  ្ូម្ត។ិ    
អខាការផ្តល់ទ្វាអាច្មានការសាា កទ់ ា្ើរទៅកនុខការទលើកទ ើខទោយទរើកច្ាំហនូវរញ្ញា រទ ើ្រជាខអខាការត  ្ូ     
ម្តិ ។ ជាទរឿយៗ អខាការត  ្ូម្តិទាាំខទនោះ ប្តូវបានព្និិតយរច្ចយ័យា៉ាខដិតដល់។ ទហតុដូទច្នោះ ែណៈទព្លខដល
រញ្ញា ទាកទ់្ខនខឹអាំទព្ើពុ្ករលួយ ការទរច្រលិររសិាា ន និខគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលមានលកេណៈ     
អនតរវ ិ្ ័យ កប្ម្នឹខមានអនតរកម្មដម៏ានអតានយ័រវាខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ ខដលទធ្វើការទៅកនុខវ ិ្ ័យរទច្ចកទទ្  ្     
ទផ្សខៗោន ណា្់។ ការកសាខ្ម្ពន័ធខររទនោះកន៏ឹខជយួ ឱ្យរាជរោឋ ភបិាលទធ្វើការព្ចិរណា និខទោោះប្សាយ
ច្ាំទពាោះធាតុចូ្ល នខិម្តសិាា រនាររ្់្ខាម្្ីុវលិច្ាំទពាោះទោលនទយាបាយ ឬការទធ្វើទ្ច្កដី្ទប្ម្ច្ច្ិតត
ប្រករទោយភ្នព្ប្គុខទប្ជាយ។ អភបិាលកិច្ចប្រករទោយគណទនយយភ្នព្ នខិតមាល ភ្នព្ សាវ គម្នន៍ខិទលើក
ទ្ឹកច្ិតតដល់វ ិ្ ័យ្ខាម្្ីុវលិដរ៏ខឹមាាំ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយទ្រ ីនិខទរើកច្ាំហ។ ទយាខត្តម្ខផ្នទ្រីងាា ញផ្លូវ
ថាន កជ់ាតិ J2SR ្ម្តាភ្នព្អខាការ្ខាម្្ីុវលិទៅកម្ពុជា កម៏ានកប្ម្តិទារជាខកប្ម្តិម្ធ្យម្ភ្នគ្កលផ្ខ
ខដរ។103 ជាការព្ិតណា្់ អខាការ្ខាម្្ីុវលិមានកប្ម្តិ្ប្មារខ់ផ្នកជាទប្ច្ើន។104 ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត 
ប្រទទ្្កម្ពុជាមានការងយចុ្ោះនូវទ្រភី្នព្សារព្ត័ម៌ាន និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយទៅកនុខរយៈទព្លម្យួ
ទ្្វតសរក៍នលខម្កទនោះ ដូច្ខដលបានរងាា ញទោយត្តរាខមា៉ាប្ទ្ី្រនាា ររ់នសាំ ព្ិនាុ្នា្សនទ៍្រភី្នព្          
សារព្ត័ម៌ាន ទោយមានព្ិនាុ ៤៥ ទលើ ១០០ (ព្ិនាុ 0 គឺលែរាំផុ្ត)។105 ទទាោះជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ទៅកនុខការ
វភិ្នគទ្ិនននយ័ព្កីិច្ចប្រជុាំព្ិទប្ោោះទយារល់ជាម្យួភ្នគីពាកព់្ន័ធ “អខាការ្ខាម្្ីុវលិ នខិប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ” គឺ

 
99 មាប្តោឋ នរនាា រ់រនសាំ៖ ្នា្សន៍ប្រជាធ្ិរទតយយទោយការទបាោះទឆ្ន ត ទ្រភី្នព្ម្នការរទញ្ចញម្តិ ឆ្ន ាំ2019 ព្ិនាុគឺ 0.314 ទលើ 1។ និនាន ការទនោះខប្រជាកានខ់តអាប្កកអ់នខ់ាល ាំខទ ើខជាខម្ួយ
ទ្្វតសរក៍នលខទៅទនោះ។ 
100 “កម្ពុជា៖ ជាំខឺកូវដី-19 Spurs Bogus ការចរែ់លួន “ព្ត័ម៌ានម្និព្ិត” អខាការឃ្ល ាំទម្ើល្ិទ្ធិម្នុ្ស ម្ងៃទ្ី29 ខែទម្សាឆ្ន ាំ2020។ 
101 “ទគហទ្ាំព្័រ“ គណៈកមាម ធ្ិការ្ហប្រតិរតតិការទដើម្បីកម្ពុជា។ 
102 ការរទខកើន្ម្តាភ្នព្អខាការ្ខាម្្ីុវលិព្ីឆ្ន ាំ2017-2020 ្កម្មភ្នព្ព្ប្ខឹខ្ខាម្្ីុវលិកម្ពុជា ឆ្ន ាំ2020។ 
103 មាប្តោឋ នរនាា ររ់នសាំ ត្ីព្ីលទ្ធភ្នព្ហិរញ្ា វតាុររ្់អខាការ្ខាម្្ីុវលិក៏មានកប្ម្តិម្ធ្យម្ផ្ខខដរ៖ ព្ិនាុឆ្ន ាំ 2018 គឺ 5.2 ទលើ 7 ។ ប្រភព្៖ FHI 360 CSO Sustainability Index។ 
104 “ការរិទ្លាំហទៅកម្ពុជា-ការវាយតម្ម្ល្ម្តាភ្នព្ប្រតិរតតិការររ្់្ខាម្្ីុវលិ”វទិ្ាសាា នសាធារណរដឋអនដរជាតិឆ្ន ាំ2018 
105 “Reporters Without Borders,” Press Freedom Index, 2020. 

https://www.hrw.org/news/2020/04/29/cambodia-covid-19-spurs-bogus-fake-news-arrests
https://www.ccc-cambodia.org/en
https://rsf.org/en/ranking
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ជាប្រធានរទ្ម្យួកនុខច្ាំទណាម្ប្រធានរទ្ព្ីរ ខដលឱ្កា្មានទប្ច្ើនជាខរញ្ញា ប្រ ម្ ទោយបានរងាា ញព្ី
ខផ្នកទផ្ទត តការយកច្ិតតទុ្កោកខ់ាល ាំខ្ប្មារទ់្ីភ្នន កង់ារ USAID និខទ្ិ្ទៅយុទ្ធសាស្រ ត្ខដលអាច្្ទប្ម្ច្      
បាន។106 ជាការព្ិតណា្់ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID បានោាំប្ទ្អខាការ្ខាម្្ីុវលិកនុខប្រទទ្្កម្ពុជាអ្់រយៈ
ទព្លជាយូរយារណា្់ម្កទហើយ ទហើយការវនិិទយាគររ្់ទយើខបាននាាំឱ្យមានការរទខកើន្ម្តាភ្នព្
ទទាោះរីជាមានរញ្ញា ប្រ ម្កទ៏ោយ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខរនតទធ្វើការងារទោយខផ្ែកទលើភ្នព្ទជាគជយ័
ទនោះ។ 
 

្ម្មតិកម្មម្នការអភវិឌ្ឍ 
ទដើម្បីទឆលើយតរទៅនឹខរញ្ញា ប្រ ម្ជាទប្ច្ើនទាាំខអ្់ទនោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នខឹផ្តល់អាទ្ិភ្នព្ដល់ “ទោល
រាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣៖ ការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខទលើកកម្ព្់គណទនយយភ្នព្រោឋ ភបិាល” ខដលភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខ
ទៅនឹខទោលទៅ CDCS ទោយោាំប្ទ្ដល់លទ្ធផ្លម្នការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋខដលមានភ្នព្ចាំបាច្់
្ប្មារក់ាររទខកើនវរិុលភ្នព្ និខភ្នព្ធ្នក់នុខប្រទទ្  ្ និខទដើម្បីព្ប្ខឹខអភបិាលកចិ្ចត្តម្រយៈគណទនយយភ្នព្    
្ខាម្។ វធិ្សីាស្រ ត្ ងមីទនោះនខឹទផ្ទត តទលើការកាតរ់នាយលាំហ្ីុវលិខដលប្តូវបានរិទ្ែារក់ានខ់តទប្ច្ើនទ ើខទៅ
កនុខប្រទទ្្។ 
 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID មានទោលរាំណខរទខកើនការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋ និខការចូ្លរមួ្យា៉ាខ្កម្មទៅកនុខ
ការកសាខការោាំប្ទ្វ ិ្ ័យសាធារណៈ នខិឯកជនកានខ់តទូ្លាំទូ្លាយទដើម្បីអភបិាលកិច្ចកានខ់តមានការ
ទឆលើយតរខាល ាំខទ ើខ ែណៈទព្លខដលោាំប្ទ្ដល់ការការពារ្ិទ្ធិ។ ឱ្នភ្នព្ដធ៏្ាំរាំផុ្តររ្់កម្ពុជាទៅទលើខផ្នទ្ី
រងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាត ិ J2SR គឺជាការទរតជាា ច្ិតតររ្់រោឋ ភបិាលច្ាំទពាោះ រោឋ ភិបាលទរើកច្ាំហ និខលទ្ធិ            
ប្រជាធិ្រទតយយទ្រ។ី ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះផ្ដល់ការរាំទព្ញរខនាម្ និខព្ប្ខឹខោន ទៅវញិទៅម្កនូវ     
លទ្ធផ្លរ ាំព្ឹខទុ្កកនុខទោលរាំណខោាំប្ទ្ការត  ្ូម្តិទដើម្បី្ិទ្ធិម្នុ្ស និខរទខកើនគណទនយយភ្នព្ររ្់           
រោឋ ភបិាល ទោយជាំរុញទោលទៅររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កនុខការជួយ កម្ពុជា្ទប្ម្ច្ឱ្យបាននូវការទរតជាា ច្តិត 
រោឋ ភបិាលកានខ់តជានែ់ព្់ខងម្ទទ្ៀត។ ្ម្ទិ្ធិផ្លម្នទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី ៣ ប្តូវបានភ្នជ រទ់្ាំនាកទ់្ាំនខ
ទៅនឹខកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខអនតរវ ិ្ ័យទៅទប្កាម្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី១ និខ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី២ 
ទដើម្បីោាំប្ទ្ដល់ទ្ាំនួលែុ្ប្តវូររ្់រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខការផ្ដល់ទ្វាកម្មសាធារណៈប្រករទោយ
គុណភ្នព្។ 
 
្ម្មតិកម្មម្នការអភវិឌ្ឍម្នទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ បានទលើកទ ើខថា ប្រ្ិនទរើ ប្រជាជនកម្ពុជាកានខ់ត
ទប្ច្ើនទប្រើប្បា្់យនតការខដលមាន ្ប្មាររ់ទខកើននិខ្ប្ម្រ្ប្ម្ួល្កម្មភ្នព្ជាំរុញដាំទណើ រការ              
ប្រជាធ្ិរទតយយ ការពារ្ិទ្ធិ និខត្តម្ោនសាា រន័សាធារណៈ ទនាោះ យនតការទាាំខទនោះនខឹជាំរុញឱ្យមានការទឆលើយ

 
106 “USAID/ឯកសារ្ទខេរវភិ្នគយុទ្ធសាស្រ ត្្ហប្រតិរតតិការអភិវឌ្ឍន៍ថាន កជ់ាតិប្រទទ្្កម្ពុជា៖ ប្រជាធ្ិរទតយយ ្ិទ្ធិម្នុ្ស នីតិរដឋ និខអភបិាលកិច្ច”។ ប្កុម្ហ ុន Social Impact, 
Inc. ឆ្ន ាំ2020។ 



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 60 

តរព្ី ា្ំណាករ់ោឋ ភបិាលកានខ់តទប្ច្ើនទ ើខច្ាំទពាោះប្រជាជន និខទោរព្្ិទ្ធិព្លរដឋទៅទប្កាម្ច្ារជ់ាតកិម្ពុជា 
រមួ្ទាាំខរដឋធ្ម្មនុញ្ា ររ្់កម្ពុជា។ 
 

ទ្ីម្យួ អនកការពារ្ិទ្ធិ និខអខាការខដលមានការទលើកទ្ឹកច្ិតតខផ្នកទ្ដឋកចិ្ចទៅកនុខការទាម្ទារ្ិទ្ធ ិ
(ឧទាហរណ៍ ្ហជពី្ការងារ ប្កុម្ម្ូលោឋ នខដលពាកព់្ន័ធទៅកនុខជទមាល ោះដីធ្លី និខប្កុម្ទផ្សខៗទទ្ៀត) គួរខតប្តូវ
បានផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្។ ប្កុម្ទាាំខទនោះគួរខតទ្ទ្ួលបានទលើកទ្ឹកច្តិតឱ្យទធ្វើការរមួ្ោន  និខព្ិភ្នកាជាម្យួ        
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទដើម្បីការការពារ្ិទ្ធិម្នុ្សកានខ់តខាល ាំខ ខដលោាំប្ទ្ដល់ J2SR ររ្់កម្ពុជា (IR ៣.១)
។ ទ្ពី្ីរ ្កម្មភ្នព្កាំខណទ្ប្ម្ខគ់ួរខតមានការោាំប្ទ្យា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយដល់ប្កុម្ជាទប្ច្ើន រមួ្ទាាំខ អខាការម្និ
ខម្នរោឋ ភបិាលត្តម្ខររប្រម្ព្ណី កដូ៏ច្ជាស្រ ត្ី យុវជន ប្រជាជនខដលម្និប្តូវបានគិតគូរ និខអខាការខដល
ទលើកកម្ព្់ផ្លប្រទយាជនរ៍រ្់ព្ួកកាត។់ ឧទាហរណ៍ម្នច្ាំនួនប្រជាជនខដលម្និប្តវូបានគិតគួរ រមួ្មាន 
ប្កុម្អនកប្្លាញ់ទភទ្ដូច្ោន  ប្កុម្ជនជាតិភ្នគតិច្ និខប្កមុ្សា្នា និខជនមានព្ិការភ្នព្ (IR ៣.២)។ ទ្រី ី
គណទនយយភ្នព្្ខាម្ប្តូវខតព្ប្ខឹខរខនាម្ ត្តម្រយៈការព្ប្ខីកលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ានប្តឹម្ប្តូវ និខប្រព្ន័ធ
ផ្សព្វផ្ាយឯករាជយររ្់ប្រជាជនកម្ពុជា នខិត្តម្រយៈការផ្ដល់លទ្ធភ្នព្ប្តួតព្និិតយររ្់ប្រជាព្លរដឋទៅទលើ
ទ្វាសាធារណៈ (IR ៣.៣)។ គណទនយយភ្នព្្ខាម្ រមួ្មានការវនិិទយាគអនតរវ ិ្ ័យទៅទប្កាម្ទោល
រាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ និខ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់អភបិាលកិច្ចប្រករទោយតមាល ភ្នព្
ទៅកនុខវ ិ្ ័យប្តូវទធ្វើកាំខណទ្ប្ម្ខ ់ (ឧទាហរណ៍ ការអររ់ ាំ)។ ទោលនទយាបាយងមីៗ ខដលទធ្វើប្រតិភកូម្មម្ុែងារ      
្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខម្ែុងារទផ្សខទទ្ៀតទៅឱ្យរោឋ ភបិាលថាន កទ់ប្កាម្ជាតិ អាច្ផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID ចូ្លរមួ្ជាម្យួនឹខរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជាទៅកនុខការរនតគណទនយយភ្នព្្ប្មារទ់្វាសាធារណៈ។ 
 
ដូច្ខដលបានរងាា ញទៅកនុខខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន កជ់ាតិ J2SR ទហើយថា ប្រទទ្្កម្ពុជាមានព្ិនាុែព្់ជាកប្ម្តិ
ម្ធ្យម្ខផ្នក គមាល តទយនឌ្រ័ទ្ដឋកិច្ច (០,៧៤)។ គួរឱ្យទសាកសាដ យ ផ្លទ្ដឋកចិ្ច្ប្មារស់្រ ត្ី ម្និប្តូវបានឆលុោះ
រញ្ញច ាំខទោយការចូ្លរមួ្ទៅកនុខនទយាបាយទនាោះទទ្។ ព្ិនាុ្នា្សន៍្ ប្មារក់ារផ្ដល់្ិទ្ធិអាំណាច្នទយាបាយ
ដល់ស្រ ត្ី ឆ្ន ាំ ២០១៩ ររ្់អខាការ Varieties of Democracy (V-Dem) ទៅខតមានកប្ម្តិទារគឺ ០,៥៨៩ 
ទលើ ១ ែណៈខដលព្ិនាុ្ប្មារអ់ាំណាច្ខច្កចយត្តម្ទយនឌ្រ័ (V-Dem) ឆ្ន ាំ ២០១៩ គឺប្តឹម្ខត -០,៣ (០ ជា
ម្ធ្យម្) ជាម្យួនឹខនិនាន ការកានខ់តទែាយខាល ាំខរាំផុ្តទៅត្តម្ទព្លទវលា។107 ទ្ិនននយ័អាំព្ីការវភិ្នគការអភវិឌ្ឍ
ទយនឌ្រ័ និខររយិារនន ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កប៏ានទរៀររារល់ម្ែតិផ្ខខដរថា រទ្ោឋ នទយនឌ្រ័មានការ
រតឹតបិត រខនាម្ព្ីទលើការយល់ទឃើញថាមានកប្ម្តិទារ (ទោយទាាំខរុរ្ និខស្រ ត្ីែលួនឯខ) ម្ន្ម្តាភ្នព្ររ្់
ស្រ ត្ីកនុខការកានត់ួនាទ្ីទធ្វើទ្ច្កដី្ទប្ម្ច្ច្ិតត គឺជាកត្តត រមួ្ច្ាំខណកយា៉ាខ ា្ំខានដ់ល់ស្រ ត្ីទៅខាខទប្ៅខែសរនាា ត់
ម្នការចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋ។108 ប្រទទ្្កម្ពុជាមានព្ិនាុទារជាខកប្ម្តិម្ធ្យម្្ប្មារ់្ ម្ភ្នព្ប្កុម្្ខាម្ 
(០,៣៤) និខច្ាំណាតថ់ាន កទ់ារ គឺ ១២១ ទលើ ១៥៧ ច្ាំទពាោះការទរតជាា ច្ិតតទៅកនុខការកាតរ់នាយ្នា្សន ៍ 
វ ិ្ ម្ភ្នព្ ររ្់អខាការ Oxfarm។109 រញ្ញា ប្រ ម្ខផ្នកររយិារនន ទៅខតរនតមាន្ប្មារជ់នជាតិទដើម្ភ្នគ

 
107 មាប្តោឋ នរនាា ររ់នសព្ី្នា្សន ៍V-Dem។ 
108 “USAID/ការវភិ្នគការអភវិឌ្ឍទយនឌ្រ័ និខររយិារននកម្ពុជា” USAID ឆ្ន ាំ2020។ 
109 ការទរដជាា ច្ិតតកាតរ់នាយ្នា្សន៍វ ិ្ ម្ភ្នព្ អខាការអុកសាវ ម្ ឆ្ន ាំ2020។ 

https://www.inequalityindex.org/
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តិច្ ជនជាតិភ្នគតិច្ និខប្កមុ្សា្នាភ្នគតិច្ ដូច្ជា ជនជាតិចម្ និខ្មាជិកម្នប្កុម្អនកប្្លាញ់ទភទ្
ដូច្ោន ។ ជាចុ្ខទប្កាយ យុវជនគឺជាច្ាំខណកដធ៏្ាំរាំផុ្តម្នច្ាំនួនប្រជាជនកម្ពុជា រ៉ាុខនតកប៏្តវូបានទុ្កទចលទៅព្ី
ទប្កាយខផ្នកទ្ដឋកចិ្ច និខនទយាបាយផ្ខខដរ។ ព្ិនាុ្នា្ សនវ៍ឌ្ឍនភ្នព្យុវជន ឆ្ន ាំ ២០១៧ ្ប្មារក់ម្ពុជាគឺ
ប្តឹម្ខត ៤៧,១៤ ទលើ ១០០។110 ទទាោះជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ច្ាំនួនយុវជនយា៉ាខទប្ច្ើនទនោះកជ៏ាឱ្កា្ដធ៏្ាំទធ្ខ
រាំផុ្ត្ប្មារទ់្ីភ្នន កង់ារ USAID ទៅកនុខការោាំប្ទ្តួអខាផ្ទល ្់រតូរជាំនានង់មីទៅកនុខកម្ពុជាផ្ខខដរ។111 
 
មានការ្នមត ា្ំខាន់ៗ ជាទប្ច្ើនខដលបានឆលុោះរញ្ញច ាំខព្ី្ម្មតិកម្មនិខហានិភយ័ររ្់ទយើខទៅ ទដើម្បី្ទប្ម្ច្
បាននូវភ្នព្ទជាគជយ័ររ្់ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣ ដូច្ខដលប្តូវបានទរៀររារទ់ៅកនុខត្តរាខទ្ី ១២ ខាខ
ទប្កាម្។ ហានភិយ័ដធ៏្ាំរាំផុ្តច្ាំទពាោះ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ គឺថា លាំហប្រករទោយអតានយ័្ប្មារ ់   
អខាការ្ខាម្្ីុវលិទធ្វើប្រតិរតតិការអាច្នឹខប្តូវរតឹរនតខឹរខនាម្ទទ្ៀត។ នាទព្លងមីៗទនោះ រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា 
បានរងាា ញព្ីឆនាៈែព្់ជាខម្នុទៅអនុញ្ញា តឱ្យអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាលចូ្លរមួ្ទោោះប្សាយរញ្ញា ម្យួច្ាំនួន 
ដូច្ជា យុទ្ធសាស្រ ត្ C-TIP ររ្់ែលួនជាទដើម្។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការជាម្យួម្ដគូអនតរភ្នន កង់ារ (និខម្ដ
គូទផ្សខទទ្ៀត) ទដើម្បីធានាថាហានិភយ័ទនោះទៅខតមានកប្ម្តិទារដខដល ទហើយនខឹព្ិនតិយទម្ើលទ ើខវញិនូវ
ការ្នមតទនោះ នខិការ្នមតទផ្សខទទ្ៀតជាទរៀខរាល់ឆ្ន ាំ ខដលជាខផ្នកម្នការព្ិនិតយខររខផ្នការងារ និខការ
្ប្ម្រ្ប្ម្ួលទោលទៅទ ើខវញិ។ 
 
ត្តរាខទ្ី ១២៖ ការ្នមត នខិហានិភយ័ ា្ំខាន់ៗ ្ប្មារទ់ោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី៣ 

 ការ្នមត ហានិភយ័ 

• រោឋ ភបិាលនឹខអនុញ្ញា តឱ្យមានលាំហែលោះ្ប្មារ់
្ខាម្្ីុវលិ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ (រមួ្
មានប្រព្ន័ធរណាដ ញ្ខាម្) ទដើម្បីដាំទណើ រការ 

• រោឋ ភបិាលទៅខតមានភ្នព្អតឱ់្នច្ាំទពាោះម្តិ
ប្តលរខ់ដលរច្ចុរបននម្និប្តូវបានចតទុ់្កថា 
“មានលកេណៈនទយាបាយ” (ឧ. គុណភ្នព្ 
ទ្វាសាធារណៈ) 

• រោឋ ភបិាលអាច្ចរទ់ផ្ដើម្ការផ្ដល់ទទា្ទ្ណឌ ដល់
ប្រជាព្លរដឋខដលបានផ្ដល់ម្តិប្តលរអ់ាំព្ីរញ្ញា ខដល
រច្ចុរបននម្និប្តូវបានចតទុ់្កថា “មានលកេណៈ
នទយាបាយ” (ឧ. ការតែួញខតែរអាំព្ីទ្វាសាធារណៈ) 

• រោឋ ភបិាលអាច្រទខកើនការរតឹតបិតរខនាម្ទទ្ៀតទលើអខា
ការ្ខាម្្ីុវលិ ្ហជីព្ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ 

• ច្ារង់មីៗនឹខរទខកើនការរតឹតបិតរខនាម្ទទ្ៀតទៅទលើ 
ទ្រភី្នព្សាា រន័ 

 
រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ ជាំរញុ J2SR ររ្់កម្ពុជា 
ទៅទ្ីរាំផុ្ត ្កម្មភ្នព្ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ នឹខជួយ ជាំរុញវឌ្ឍនភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកនុខ
ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅរកការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ ត្តម្រយៈការព្ប្ខឹខការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យសាធារណៈ ទឆ្ព ោះទៅ
្ទប្ម្ច្នូវការទរតជាា ច្ិតតកានខ់តម្ុតឺមាតច់្ាំទពាោះអភិបាលកិច្ចមានការទរើកច្ាំហ និខប្រករទោយគណទនយយ

 
110 មាប្តោឋ នរនាា ររ់នសាំ៖ ្នា្សន៍វឌ្ឍនភ្នព្យុវជន Deloitte ឆ្ន ាំ2017។ 
111 “ការវាយតម្ម្លយុវជនររ្់ទ្ីភ្នន ក់ងារ្ហរដឋអាទម្រកិទដើម្បីអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ/កម្ពុជា” ឥទ្ធិព្ល្ខាម្ ឆ្ន ាំ2019។ 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/youth-progress-index.html


យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 62 

ភ្នព្ ។ ការទរដជាា ទនោះអាច្្ទប្ម្ច្បានត្តម្រយៈការទធ្វើការជាម្យួនឹខតអួខា្ខាម្្ីុវលិខដល្ហការជាម្យួ
តួអខាទផ្សខទទ្ៀតទដើម្បីទលើកកម្ព្់ដាំទណើ រការប្រជាធ្ិរទតយយ។ ការផ្ដល់ការោាំប្ទ្ទៅកនុខការកសាខ្ម្តាភ្នព្
ររ្់អខាការ្ខាម្្ីុវលិទៅកនុខការទលើកទ្កឹច្ិតត និខត  ្ូម្តិឱ្យរោឋ ភបិាលមានការទរតជាា ច្ិតតកានខ់តទប្ច្ើន
ទ ើខ នឹខតប្ម្ូវឱ្យមានវធិ្សីាស្រ ត្ប្រករ ទោយនិរនតរភ្នព្ នខិរយៈទព្លខវខ ខដលរាររ់ញ្ចូ លទាាំខ ការទផ្ទដ តការ
យកច្ិតតទុ្កោកទ់ៅទលើការកាតរ់នាយហានិភយ័ខដលទកើតមានច្ាំទពាោះ្កម្មជន្ិទ្ធិម្នុ្សខដលទធ្វើការងារ
ទៅជួរម្ុែ។ 
 
ត្តម្រយៈ ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កាំពុ្ខរទខកើនការោាំប្ទ្ររ្់ែលួនដល់អខាការយុវជន    
វយ័ទកមខ ជាព្ិទ្្ ្ហប្គិនស្រ ត្ីវយ័ទកមខ ទដើម្បីទលើកកម្ព្់តម្ម្លប្រជាធ្ិរទតយយម្នការចូ្លរមួ្ររ្់        
ប្រជាព្លរដឋ ការចូ្លរមួ្ គាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្ នខិការទោរព្នីតិរដឋ។ ត្តរាខទ្ី ១៣ ្ទខេរអាំព្ីរទរៀរខដល ទោល
រាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ នឹខរមួ្ច្ាំខណកដល់្មា្ធាតុ J2SR នីម្យួៗ។ 
 
ត្តរាខទ្ី ១៣៖ ដាំទណើ រទឆ្ព ោះទៅ្ទប្ម្ច្្មា្ធាតុម្នការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ្ប្មារ ់ទោលរាំណខ 
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ 
្មា្ភ្នគ J2SR វធិ្ីសាស្រ ត្ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ 
ការកាំណតទ់្ាំនាកទ់្ាំនខទ ើខវញិ ទផ្ទដ តទលើការរទខកើនការប្តួតព្ិនិតយសាធារណៈររ្់សាា រន័រោឋ ភបិាល និខការ

ចូ្លរមួ្ររ្់ប្ក្ួខសាា រន័រោឋ ភបិាល 
ការព្ឹខខផ្ែកហិរញ្ារបទានទលើ
ែលួនឯខ 

រទខកើនតមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ទៅកនុខការម្ុែងាររោឋ ភបិាលទដើម្បីរទខកើន
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រតិរតតិការ និខអនុញ្ញា តឱ្យមានការរទខកើនម្ូលនិធ្ិកានខ់តទប្ច្ើន
ច្ាំទពាោះការព្ឹខខផ្ែកហិរញ្ារបទានទលើែលួនឯខ 

ការចូ្លរមួ្ររ្់វ ិ្ ័យឯកជន ការចូ្លរមួ្ និខការរទខកើនធ្នធានវ ិ្ ័យឯកជនកនុខការផ្ដល់ជាំនាញ រទច្ចកវទិ្ា 
និខការទ្ទ្ួលបាននូវម្ូលធ្នខដលមានភ្នព្ចាំបាច្់្ ប្មារោ់ាំប្ទ្អាជីវកម្មររ្់
ស្រ ត្ី និខរទខកើនការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋ។ ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលការងាររវាខ         

វ ិ្ ័យឯកជន និខ្ហភ្នព្ទដើម្បីរទខកើនគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល ា្ំទៅ
ទលើក ា្ួយ្ិទ្ធិការងារ។  

ការរទខកើតភ្នព្ជាម្ដគូមាន
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខកាំខណទ្ប្ម្ខ់
លទ្ធកម្ម 

អនុញ្ញា តឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ីតួអខាយា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយ រមួ្មានមាច ្់ជាំនួយទផ្សខ
ទទ្ៀត សាា រន័ព្ហុភ្នគី និខសាា រន័ថាន កត់ាំរនទ់ដើម្បីរទខកើនកាំខណទ្ប្ម្ខ ់
អភបិាលកិច្ច។ 

 

រទរៀរខដលទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ ជាំរញុតាំរនឥ់ណឌូ បា៉ា ្ីុហវិកមានទ្រភី្នព្ និខទរើកច្ាំហ 
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍្ ី ៣ ទផ្ទត តទលើការព្ប្ខឹខប្រព្ន័ធប្រជាធ្ិរទតយយទោយទធ្វើការទលើកទ ើខនូវរញ្ញា       
តមាល ភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ទោយប្្រត្តម្គាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្តមាល ភ្នព្។ វធិ្ីសាស្រ ត្យុទ្ធសាស្រ ត្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID ទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ មានទោលរាំណខទលើកកម្ព្់ររយិាកា្អាំទណាយផ្លវជិជមាន
្ប្មារក់ារចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋទដើម្បីទលើកកម្ព្់ឱ្យប្រជាព្លរដឋចូ្លរមួ្កានខ់តទប្ច្ើនទៅកនុខការប្តួត



យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 63 

ព្ិនិតយទៅទលើទ្វាកម្មររ្់រោឋ ភបិាល និខការធានានូវ្ិទ្ធិខដលមានខច្ខកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា ម្នប្ព្ោះរាជា        
ណាច្ប្កកម្ពុជា ខដលខកលម្ែអភបិាលកិច្ចខដលទឆលើយតរទៅនឹខតប្ម្ូវការររ្់ព្លរដឋកានខ់តលែប្រទ ើ្រ     
ទ ើខ។ ការកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការ្ខាម្្ីុវលិ រមួ្ទាាំខអខាការខដលដកឹនាាំទោយស្រ ត្ី និខយុវជន នឹខ
អនុញ្ញា តឱ្យមានការ្នានាខររសាា រនា នខិទរើកច្ាំហរខនាម្ទទ្ៀតរវាខរោឋ ភបិាល នខិអខាការ្ខាម្្ីុវលិ។ 
វធិ្ីសាស្រ ត្ទនោះផ្តល់នូវជទប្ម្ើ្ ម្យួ្ប្មារគ់ាំរូខររផ្ទត ច្ក់ាររខនាម្ទទ្ៀត ខដលរខកហានភិយ័យា៉ាខ ា្ំខានដ់ល់
ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយច្ីរភ្នព្ អធ្ិរទតយយភ្នព្ និខអភបិាលកិច្ចខដលទឆលើយតរនឹខព្លរដឋ។ ការរទខកើន   
លទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ានខដលអាច្ទុ្កច្ិតតបានកន៏ឹខទលើកកាំព្្់្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រជាជនកម្ពុជាកនុខការ
ចូ្លរមួ្ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្កនុខនាម្ជាព្លរដឋខដលមានច្ាំទណោះដឹខ។ ត្តម្រយៈការរទខកើនព្ត័ម៌ានអាំព្ ី
ទ្វាកម្មររ្់រោឋ ភបិាល នខិការវនិិទយាគសាធារណៈ រមួ្ទាាំខប្រតិរតតិការទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធ ្ខាម្្ីុវលិ
នឹខកានខ់តអាច្ចូ្លរមួ្កនុខការជខជកព្ិភ្នកាជាសាធារណៈ និខទោោះប្សាយរញ្ញា ា្ំខាន់ៗ ច្ាំទពាោះការអភវិឌ្ឍ
នប៍្រករទោយច្ីរភ្នព្ និខរមួ្រញ្ចូ ល។ ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយខដលមាន្ម្តាភ្នព្ជាខទនោះ នឹខអនុញ្ញា ត
ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូ្លរមួ្កានខ់តមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្ជាម្យួរោឋ ភបិាលររ្់ព្ួកទគ ទដើម្បីជាំរុញឱ្យមានទ្រភី្នព្
ជាម្ូលោឋ ន និខរទខកើនតមាល ភ្នព្ នខិគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល ខដលកត្តត ទាាំខព្ីរទនោះចាំបាច្់្ ប្មារ់
ការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខរខនាម្ទទ្ៀតររ្់កម្ពុជា។ 
 
អាទ្ិភ្នព្រោឋ ភបិាលប្រទទ្្មាច ្់ផ្ាោះ 
រាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា បានរញ្ញជ កព់្ីការទរតជាា ច្តិតច្ាំទពាោះគាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្គណទនយយភ្នព្្ខាម្ នខិផ្សព្វផ្ាយជា
សាធារណៈនូវឧរករណ៍រទច្ចកវទិ្ាម្យួច្ាំនួនទដើម្បីជាំរុញគណទនយយភ្នព្្ខាម្។ ទទាោះរីជារហូតម្កដល់
ទព្លទនោះ កិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខទាាំខទនោះបានទផ្ទត តទៅទលើវ ិ្ ័យខដលប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថាមានលកេណៈ
នទយាបាយ ដូច្ជាវ ិ្ ័យអររ់ ាំ អនាម្យ័ និខក្ិកម្មកទ៏ោយ រ៉ាុខនតកទ៏ៅមានច្ាំណុច្ជាទប្ច្ើនខដលប្តូវការការ
ទធ្វើ្កម្មភ្នព្ទប្ច្ើនជាខទនោះដូច្ជា ការអភរិកសររសិាា ន ្ិទ្ធិដីធ្លី និខការការទ់ ើែុ្ច្ារ ់ ខដលវ ិ្ ័យទាាំខ
ទនោះ ប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថាម្និមានការទរដជាា ច្ិតតប្្ទដៀខោន ទៅនឹខច្ាំណុច្ខាខទលើទនាោះទទ្។ ទៅទប្កាម្
ទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ៍នោះ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID នខឹជាំរុញគាំនិតផ្តួច្ទផ្តើម្គណទនយយភ្នព្្ខាម្ ជាព្ិទ្្ទៅ
ទប្កាម្ IR ៣.៣ ទោយ្ម្លខឹទឆ្ព ោះទៅរកការផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្ដល់ព្លរដឋទោយទប្រើប្បា្់វធិានការ
គណទនយយភ្នព្ ខដលព្កួទគអាច្មានឥទ្ធពិ្លប្រករទោយអតានយ័។ 
 
ររយិាកា្អាំទណាយផ្ល្ប្មារ់្ ខាម្្ីុវលិ គឺជាកត្តត ា្ំខានទ់ៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា រ៉ាុខនតប្តូវបានរតឹតបិត
កានខ់តខាល ាំខទ ើខៗទៅកនុខរយៈទព្លរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំងមីៗទនោះ (ទយាខត្តម្របាយការណ៍ ត្ីព្ីទ្រភី្នព្កនុខព្ិភព្ទលាក
ខដលបានទរៀររារខ់ាខទលើ) ខដលជោះឥទ្ធិព្លដល់លទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបាន្ប្មារប់្រជាព្លរដឋកនុខវ ិ្ ័យដូច្ជា 
គណទនយយភ្នព្សាធារណៈ តមាល ភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាល និខការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋទៅកនុខការរទខកើត
ទោលនទយាបាយសាធារណៈ។ ប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ និខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ ខដលទធ្វើការទលើរញ្ញា               
ប្រជាធ្ិរទតយយ ឬរញ្ញា ្ិទ្ធមិ្នុ្ស កប៏្តូវបានរារាាំខផ្ខខដរ។112  ម្៉ាាខវញិទទ្ៀត ព្លរដឋប្តូវបានកាតទ់ទា្ព្ី

 
112 ការវា្់ ា្ខរ់នាា ររ់នសាំ៖ ្នា្សនក៍ារចូ្លរមួ្្ខាម្្ីុវលិ. V-Dem ២០១៩ ព្ិនាុ៖ ០,៣៩៤ ទលើ ១។ ទ្ាំទនារទនោះកាំពុ្ខមានការងយចុ្ោះកនុខទព្លកនលខម្កទនោះ ទោយមានអតិផ្រណា
ទប្ច្ើនជាទរៀខរាល់ឆ្ន ាំ។ 
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រទ្ររហិារទករ តិ៍ ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ានម្និព្ិត នខិរទ្ញុោះញខ។់113  ទលើ្ព្ីទនោះទៅទទ្ៀត រាជរោឋ ភបិាលបាន
ទរៀរច្ាំកិច្ចព្ិភ្នកាជាម្យួ្ខាម្្ីុវលិទលើច្ារស់ាធារណៈ ដូច្ជាច្ារ់្ តីព្ីអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាល នខិ
មានច្ាំណារអ់ារម្មណ៍ទលើការខកលម្ែទ្វាជូនប្រជាព្លរដឋ។ 
 
តួអខាអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀត 
មាច ្់ជាំនួយ និខម្ដគូអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀតទៅកនុខវ ិ្ ័យទនោះ រមួ្មាន ្ហភ្នព្អឺរ ៉ាុរ  ្ុយខអត  
អូស្រសាត លី ធ្នាោរព្ភិព្ទលាក និខការយិាល័យឧតតម្ ន្ខការអខាការ្ហប្រជាជាតទិ្ទ្ួលរនាុក្ិទ្ធិម្នុ្ស 
(OHCHR)។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ខតខខតជាំរុញឱ្យមានការចូ្លរមួ្ព្ី ា្ំណាកម់ាច ្់ជាំនួយទផ្សខទទ្ៀត ទដើម្បី
ធានាថាជាំនួយនានាប្តូវបាន្ប្ម្រ្ប្ម្ួល និខម្និមានភ្នព្ជានោ់ន ។ ទលើ្ព្ីទនោះ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID កប៏ាន
ទលើកទ ើខអាំព្ីរទ្ព្ិទសាធ្នយ៍ា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយររ្់ែលួនពាកព់្ន័ធនខឹខដលផ្តល់ម្ូលនធិ្ិដល់ប្កុម្្ខាម្្ីុវលិ
អ្់រយៈទព្លជាខ ២ ទ្្វតសរក៍នលខម្កផ្ខខដរ ខដលជាទរឿយៗ បានផ្តល់ការវាយតម្ម្លររ្់ែលួនអាំព្ីទ្ិដឋភ្នព្
្ខាម្្ីុវលិជូនដល់មាច ្់ជាំនួយទផ្សខទទ្ៀត។ វធិ្សីាស្រ ត្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID គរឺាំទព្ញរខនាម្ទៅទលើវធិ្ី
សាស្រ ត្ររ្់មាច ្់ជាំនួយទាាំខទនោះត្តម្ព្ីរវធិ្ី៖ ១) ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ជាទរឿយៗកាំណតអ់តត្ញ្ញា ណអខាការ
្ខាម្្ីុវលិងមីៗ ត្តម្រយៈរទ្ព្ិទសាធ្នក៍ារងារជាយូរររ្់ែលួនកនុខការព្ប្ខខឹ្ខាម្្ីុវលិ និខ ២) ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID អាច្ផ្តល់ជាំនួយត្តម្ទោលទៅដល់អខាការ្ខាម្្ីុវលិខដលមានទ ម្ ោះរយៈទព្លយូរម្ក ខដលែលួន
ោាំប្ទ្ទោយទផ្ទត តទលើកិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខផ្សព្វផ្ាយររ្់អខាការ្ខាម្្ីុវលិទាាំខទនោះទៅកនុខទែតតនានាទូ្ទាាំខ
ប្រទទ្្។ ជាចុ្ខទប្កាយ ទ្ភី្នន កង់ារ USAID ចរម់្ដគូជាម្យួម្ដគូអភវិឌ្ឍនទ៍ផ្សខទទ្ៀត ទដើម្បីទលើកកម្ព្់សារ
រមួ្ោន ម្នការការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស។ 
 

IR ៣.១៖ ព្ប្ខឹខកិច្ចការពារ្ិទ្ធិខដលមានខច្ខកនុខរដឋធ្ម្មនុញ្ា  និខ្ិទ្ធិប្្រច្ារទ់ផ្សខៗទទ្ៀត 
វធិ្ីសាស្រ ត្ខដលបានទ ន្ើទ ើខ្ប្មារ ់ IR ៣.១ 
គឺផ្តល់្ិទ្ធិអាំណាច្ដល់អនកការពារ្ិទ្ធិ និខ 
អខាការនានានូវការទលើកទ្ឹកច្ិតតខផ្នកទ្ដឋកចិ្ច
ទដើម្បីព្ប្ខឹខ្ិទ្ធិប្្រច្ារ ់(ឧ. ្ហជីព្ការងារ 
និខប្កុម្ម្ូលោឋ នខដលពាកព់្ន័ធនឹខជទមាល ោះដីធ្ល)ី។ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខោាំប្ទ្ប្កុម្ទាាំខទនោះកនុខ
កិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខររ្់ព្កួទគកនុខការរប្ខួរ
រប្ខួម្ និខត  ្ូម្តិ្ប្មារក់ារការពារ្ិទ្ធិ
ម្នុ្សកានខ់តខាល ាំខទ ើខៗ។ ែណៈទព្លខដលរដឋធ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជាផ្តល់ការការពារ្ិទ្ធិម្នុ្សដរ៏ខឹមាាំ ខផ្នទ្ី
រងាា ញផ្លូវររ្់ប្រទទ្្ J2SR កប៏ានរងាា ញថាការអនុវតត្ិទ្ធិទាាំខទនោះកជ៏ារញ្ញា ប្រ ម្ផ្ខខដរ។114  ជា
ប្រវតតិសាស្រ ត្ ទោលនទយាបាយររ្់រោឋ ភបិាលទលើវ ិ្ ័យការងារ និខដីធ្លីបានរារាាំខលទ្ធភ្នព្ររ្់ប្រជាជន

 
113 “ការព្ិនិតយត្តម្ការកាំណត់ជា្កលជាទលើកទ្ីព្ីរ៖ ប្រទទ្្កម្ពុជា,” OHCHR, ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
114 “ប្រទទ្្កម្ពុជា៖ ដាំទណើ រទៅកាន់ខផ្នទ្ីប្រទទ្្ខដលព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខឆ្ន ាំ ២០២១,” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 

អនុ-IR ៣.១.១៖ ព្ប្ខឹខអខាការខដលត  ្ូម្តិ្ប្មារ់
្ិទ្ធិជាមូ្លោឋ ន 
អនុ-IR ៣.១.២៖ រទខកើនការត  ្ូម្តិ្ប្មារ់្ ិទ្ធិ
ការងារ 
អនុ-IR ៣.១.៣៖ រទខកើនការត  ្ូម្តិ្ប្មារ់្ ិទ្ធិដីធ្ល ី
អនុ-IR ៣.១.៤៖ រទខកើនការត  ្ូម្តិ្ប្មារជ់នទប្ោោះ
ម្នអាំទព្ើជួញដូរ 
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHIndex.aspx
https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
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កម្ពុជាកនុខការអនុវតត្ិទ្ធិររ្់ព្ួកទគ។ ជាឧទាហរណ៍ ច្ារ់្ ដីព្ី្ហជីព្បានរខកការលាំបាកដល់កម្មករទៅ
កម្ពុជាកនុខការររួរមួ្ និខខ វ្ខរកការទោោះប្សាយច្ាំទពាោះការរ ាំទលាភ្ិទ្ធិការងារ។ ដូច្ោន ទនោះផ្ខខដរ ឯករាជយ
ភ្នព្ររ្់តុលាការកប៏្តូវបានទគ្ខស័យ ទោយសារតុលាការខតខខតប្រឆ្ាំខនឹខប្រជាជនកម្ពុជាខដលប្តូវបាន
ទគដកហូតដីររ្់ព្ួកទគទៅកនុខតាំរនដ់ី្ម្បទានទ្ដឋកចិ្ចររ្់ព្ួកទគ។115  ឱ្កា្្ប្មារប់្រជាព្លរដឋកនុខ
ការចូ្លរមួ្កានខ់តប្រទ ើ្រជាម្យួរោឋ ភបិាលររ្់ព្ួកទគទដើម្បីទោោះប្សាយរញ្ញា ទាាំខទនោះគឺមានផ្ដល់ជូន ខដល
នឹខប្តូវបានោាំប្ទ្ត្តម្រយៈ IR ទនោះ។ 
 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទជឿជាកថ់ានឹខមានឱ្កា្ម្យួ្ប្មារត់ួអខាខដលប្តូវបានជាំរុញជាច្ម្បខទោយការទលើក
ទ្ឹកច្ិតតខផ្នកទ្ដឋកិច្ច ដូច្ជាវ ិ្ ័យការងារ និខ្ិទ្ធិដីធ្លី ទដើម្បីទធ្វើជាម្ដគូជាម្យួអខាការ្ិទ្ធិម្នុ្សទផ្សខទទ្ៀត 
ទដើម្បីទលើកកម្ព្់្ិទ្ធិទប្កាម្ច្ារក់ម្ពុជា។ ្ិទ្ធដិីធ្លី នខិការផ្តល់រណ័ណ កម្ម្ិទ្ធដិីធ្ល ី ប្តូវបានទគកាំណតថ់ាជា
រញ្ញា ា្ំខានក់នុខអាំ ុខកិច្ចព្ភិ្នកាម្ុន CDCS ទៅទូ្ទាាំខប្រទទ្្ កនុខទនាោះរមួ្ទាាំខតាំរនជ់នរទ្ដូច្ជាទែតត
ម្ណឌ លគិរ ី នខិកណាត លទ្ីប្កខុខដលកាំពុ្ខមានការរកីច្ទប្ម្ើនដូច្ជាទែតតប្ព្ោះ្ីហនុផ្ខខដរ។116  ទលើ្ព្ីទនោះ 
ការព្ប្ខីកវ ិ្ ័យកាតទ់ដរកនុខទ្្វតសរចុ៍្ខទប្កាយទនោះ បាននាាំម្កនូវ្ិទ្ធិការងារ ការការពារកម្មករ និខតប្ម្ូវ
ការកនុខការទោោះប្សាយវ ិ្ ម្ភ្នព្ទយនឌ្រ័ ែណៈខដលស្រ ត្ីមានប្រមាណ ៨៥ ភ្នគរយ ម្នកមាល ាំខព្លកម្មកនុខ    
វ ិ្ ័យទនោះ រ៉ាុខនតមានតាំណាខតិច្តួច្កនុខថាន កប់្គរប់្គខ និខតួនាទ្ីជាអនកដឹកនាាំ។117  រញ្ញា ផ្លូវច្ារជុ់ាំវញិ្ិទ្ធិ
ការងារ និខដីធ្លី គឺជាឱ្កា្ម្យួទដើម្បីព្ប្ខីក្ម្ពន័ធម្នអខាការនានាខដលកាំពុ្ខខ វ្ខរកការទោោះប្សាយរញ្ញា
ជាម្យួរោឋ ភបិាល។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កន៏ឹខរនតការងារររ្់ែលួនកនុខការព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការ្ិទ្ធិ
ម្នុ្សខដលែលួនបានោាំប្ទ្រចួ្ទហើយផ្ខខដរ។ 
 
ដូច្ខដលបានទរៀររារខ់ាខទលើ ទទាោះរីជារាជរោឋ ភបិាលរកាទោលនទយាបាយ និខច្ារប់្គរប់្គខ C-TIP ក៏
ទោយ កក៏ារអនុវតតមានភ្នព្ម្និទ ម្ើោន  និខទែាយទៅទ ើយទនាោះទទ្។ IR ទនោះកន៏ឹខទលើកទ ើខអាំព្ីវធិានការ 
C-TIP ផ្ខខដរ។ ការចូ្លរមួ្ច្ាំខណកររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ច្ាំទពាោះកិច្ចែិតែាំប្រខឹខប្រខកនុខទរ្កកម្ម
ទាាំខម្ូលររ្់សាា នទូ្តអាទម្រកិ ពាកព់្ន័ធនឹខការទធ្វើការត្តម្រយៈភ្នព្ជាម្ដគូកនុខប្្ុក ទដើម្បីទលើកកម្ព្់្ិទ្ធិ
ររ្់អនករ្់រានមានជីវតិព្កីារជួញដូរម្នុ្ស កនុខទនាោះរមួ្ទាាំខអនកខដលរខផ្លរ៉ាោះពាល់ទោយការទកខប្រវញ័្ច
កមាល ាំខព្លកម្ម និខការទកខប្រវញ័្ច ផ្លូវទភទ្ ទោយទធ្វើការទលើការរងាក រ ការកាតទ់ទា្ ការការពារ និខភ្នព្ជាម្ដ
គូ។ ម្ដគូនានា នឹខអររ់ ា្ំ ហគម្នអ៍ាំព្ីការទធ្វើច្ាំណាកប្្ុកទោយ្ុវតាិភ្នព្ និខោម ន្ុវតាិភ្នព្ ត្តម្ោនយា៉ាខ
ដិតដល់នូវករណីជួញដូរម្នុ្ស និខត  ្ូម្តិ្ប្មារច់្ាំណាតក់ារររ្់រោឋ ភបិាលទដើម្បីឱ្យជនទលមើ្ទ្ទ្ួល
ែុ្ប្តូវ និខផ្តល់ការោាំប្ទ្ និខជាំនួយខផ្នកច្ារដ់ល់ជនរខទប្ោោះព្ីការជួញដូរ និខប្កុម្ប្គួសារររ្់ព្ួកទគ 
ទដើម្បីព្ប្ខឹខការទាម្ទារយុតតធិ្ម្ ៌និខ ា្ំណខររ្់ព្កួទគ។ ការងារទនោះកន៏ឹខោាំប្ទ្ដល់ការទធ្វើ្មាហរណកម្ម
ទ ើខវញិ្ប្មារអ់នករ្់រានមានជីវតិព្ីការជួញដូរ រមួ្ទាាំខការទលើកកម្ព្់ជីវភ្នព្ និខការរណតុ ោះរណាត ល 

 
115 “របាយការណ៍ម្នការឃ្ល ាំទម្ើល្ិទ្ធិម្នុ្សព្ិភព្ទលាកឆ្ន ាំ ២០២០,” អខាការ Human Rights Watch, ឆ្ន ាំ ២០១៩   
116 “ឯកសារ្ទខេរអាំព្ីការវភិ្នគយុទ្ធសាស្រ ត្្ហការម្នការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទទ្្ររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា៖ ប្រជាធ្ិរទតយយ ្ិទ្ធិម្នុ្ស នីតិរដឋ និខអភបិាលកិច្ច” Social 
Impact, Inc., ឆ្ន ាំ2020 
117 “របាយការណ៍ងមី “ទភលើខរាំភល”ឺ ទលើថាម្វន័តទយនឌ្័រទៅកនុខទរាខច្ប្កប្រទទ្្កម្ពុជា” BetterWork, ម្ងៃទ្ី07 ខែម្នីា ឆ្ន ាំ2018 
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យុទ្ធសាស្រ្តកិច្ច្ ហប្រតិរតតកិារអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្ (CDCS) ២០២០-២០២៥ ររ្់ទី្ភ្នន កង់ារ USAID ប្រចាំកម្ពុជា 66 

ទដើម្បីការពារអនករ្់រានមានជីវតិព្ីអាំទព្ើជួញដូរ ព្ីការទ្ទ្លួរខការរ ាំទលាភរាំពានការងាររខនាម្។ ជាចុ្ខទប្កាយ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នខឹផ្តល់ជាំនួយរទច្ចកទទ្្ដល់គណៈកមាម ធ្ិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខអាំទព្ើជួញដូរម្នុ្ស 
ទលើការប្គរប់្គខ និខរាយការណ៍ទ្ិនននយ័ TIP ខដលរមួ្មានទ្ិនននយ័ និខការែិតែាំប្រខឹខប្រខទាកទ់្ខនឹខការ
ការពារ និខជាំនួយជនរខទប្ោោះ។ 
 
IR ៣.២៖ រទខកើនការចូ្លរមួ្ និខ្កម្មភ្នព្ររ្់ព្លរដឋកនុខកាំខណទ្ប្ម្ខ ់
្កម្មភ្នព្កាំខណទ្ប្ម្ខទ់ប្កាម្ IR ៣.២ ប្តូវខត
ទ្ទ្ួលបានការោាំប្ទ្កានខ់តខាល ាំខទ ើខទោយ
ប្កុម្ជាទប្ច្ើន រមួ្មាន៖ អខាការម្និខម្ន               
រោឋ ភបិាល ស្រ ត្ី យុវជន ប្រជាជនខដលែវោះខាត 
និខអខាការខដលទលើកកម្ព្់ផ្លប្រទយាជន៍
ររ្់ព្ួកទគ។ ្កម្មភ្នព្ខដលបានទប្ោខទុ្ក
ទៅទប្កាម្ IR ទនោះ នខឹផ្ដល់ជាំនួយដល់ប្កុម្
ខដលម្និប្តូវបានទគគិតគូរ ទដើម្បីការពារែលួនទៅកនុខលាំហព្លរដឋ និខទលើកកម្ព្់ការទោរព្កានខ់ត              
ទូ្លាំទូ្លាយច្ាំទពាោះភ្នព្ែុ្ោន ទៅកនុខ្ខាម្កម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ម្នច្ាំនួនប្រជាជនខដលម្និប្តូវបានទគគតិ
គូរ រមួ្មានអនកប្្ឡាញ់ទភទ្ដូច្ោន  ជនជាតិភ្នគតិច្ និខប្កុម្សា្នា និខជនមានព្កិារភ្នព្។ ទលើ្ព្ីទនោះ 
្កម្មភ្នព្ទប្កាម្ IR ទនោះនខឹព្ប្ខឹខទ្ាំនាកទ់្ាំនខរវាខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ ទដើម្បីរទខកើត
ទវទ្ិកាប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយ នខិែលឹម្សារខដលមានលកេណៈព្តិ ទាកទ់ាញ នខិផ្តល់ព្ត័ម៌ានអាំព្ីរញ្ញា ព្លរដឋ។ 
  
ស្រ ត្ីប្រ ម្ម្ុែនឹខឧរ្គាជាទប្ច្ើនច្ាំទពាោះការចូ្លរមួ្ខផ្នក្ខាម្ ទ្ដឋកិច្ច និខនទយាបាយទៅកនុខប្រទទ្្ 
កម្ពុជា ដូច្ខដលបានព្ពិ្ណ៌នាទៅកនុខខផ្នក្ម្មតកិម្មម្នការអភវិឌ្ឍនខ៍ាខទលើ និខទរៀររារល់ម្ែតិទៅកនុខការ
វភិ្នគទយនឌ្រ័ និខការអភវិឌ្ឍនប៍្រករទោយររយិារននររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID។118 ការជម្នោះឧរ្គាទាាំខទនោះ 
គឺជាទោលទៅរយៈទព្លខវខដ៏្ ាំខានម់្នយុទ្ធសាស្រ ត្ទនោះ។ ការកសាខ្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការខដលដឹកនាាំ
ទោយស្រ ត្ី និខយុវជន ខដលត  ្ូម្តិ្ប្មាររ់រយិារនន និខការម្និទរ ើ្ ទអើខ នឹខព្ប្ខកីលាំហម្នការចូ្លរមួ្ និខ
្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រជាព្លរដឋ ទដើម្បីជាំរុញឱ្យមានកាំខណទ្ប្ម្ខព់្ីរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា។ រញ្ញា ប្រ ម្ម្យួ
ទទ្ៀតទៅកនុខ IR ទនោះ គជឺាការធានាឱ្យបាននូវកប្ម្តិែព្់ម្នការចូ្លរមួ្ររ្់យុវជនទៅកនុខ្កម្មភ្នព្ទាាំខ
ទនោះ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទោោះប្សាយរញ្ញា ទនោះ ត្តម្រយៈកម្មវធិ្ីប្រករទោយភ្នព្ម្ច្នប្រឌ្ិត ខដល         
ទាកទ់ាញច្ាំណារអ់ារម្មណ៍ររ្់យុវជនកម្ពុជា។ ជាការព្តិណា្់ ការវាយតម្ម្លយុវជនឆលខវ ិ្ ័យបានកាំណត់
ថា ការចូ្លរមួ្ររ្់យុវជនតប្ម្ូវឱ្យមានកម្មវធិ្ីឯកទទ្្ ទហើយទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខទធ្វើការងារ ទដើម្បីរទខកើត   
កម្មវធិ្ីប្រទភទ្ទាាំខទនោះ។119  ទោលរាំណខម្ន IR ទនោះកជ៏ាការរាំទព្ញរខនាម្ទៅនឹខកាំទណើ នទ្ដឋកចិ្ច ជីវភ្នព្
រ្់ទៅ និខលទ្ធផ្លម្នការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិទៅកនុខទោលរាំណខអភវិឌ្ឍនទ្ី ១ ផ្ខខដរ។ 
 

 
118 “កាវភិ្នគទយនឌ្រ័ និខការអភិវឌ្ឍប្រករទោយររយិារននររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID, ឆ្ន ាំ ២០២០ 
119 “ការវាយតម្ម្លយុវជនឆលខវ ិ្ ័យររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID, ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

អនុ-IR ៣.២.១៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់ស្រ ត្ីទដើម្បីត  ្ូ
ម្តិកនុខកាំខណទ្ប្ម្ខ ់
អនុ-IR ៣.២.២៖ ព្ប្ខឹខ្ម្តាភ្នព្ររ្់យុវជន ទដើម្បី
ត  ្ូម្តិកនុខកាំខណទ្ប្ម្ខ ់
អនុ-IR ៣.២.៣៖ រទខកើនការត  ្ូតម្ិ្ ប្មាររ់រយិារនន 
និខការម្និទរ ើ្ ទអើខ 
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IR ៣.៣៖ ព្ប្ខឹខការប្តតួព្ិនតិយសាធារណៈទៅទលើសាា រន័រោឋ ភបិាល 
គណទនយយភ្នព្្ខាម្ ប្តូវខតព្ប្ខឹខរខនាម្ 
ត្តម្រយៈការព្ប្ខីកលទ្ធភ្នព្ទ្ទ្ួលបាន
ព្ត័ម៌ាន និខប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ្ប្មារ់
ប្រជាជនកម្ពុជា នខិត្តម្រយៈការជាំរុញឱ្យប្រជា
ព្លរដឋមានលទ្ធភ្នព្ត្តម្ោនទ្វាសាធារណៈ។ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កន៏ឹខមានរាំណខទធ្វើឱ្យ
ប្រទ ើ្រទ ើខនូវការទ្ទ្ួលបានព្ត័ម៌ានអាំព្ី
ដាំទណើ រការ និខការអនុវតតររ្់រោឋ ភបិាល ប្ព្ម្ទាាំខព្ប្ខខឹប្រព្ន័ធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ និខការរាយការណ៍។ 
លទ្ធផ្លរកទឃើញ ា្ំខានម់្យួព្ីការព្ិទប្ោោះទយារល់ម្ុន CDCS គឺថាមានទ្្សនម្យួទលើកទ ើខថា 
សាធារណជនម្និដឹខថាទតើ្ កម្មភ្នព្អវីខដលព្ួកទគអាច្ទធ្វើបានទដើម្បីទោោះប្សាយកខវល់ច្ាំទពាោះ     ទ្វាកម្ម   
រោឋ ភបិាល ឬប្រភព្ព្ត័ម៌ានខដលអាច្ជួយ ព្ួកទគទធ្វើដូទច្នោះបានទនាោះទទ្។120 ព្ត័ម៌ានមានតមាល ភ្នព្អាំព្ីទ្ិនននយ័ររ្់
រោឋ ភបិាល ងវកិា និខទោលនទយាបាយ នខិការ្ទប្ម្ច្ច្ិតតររ្់រោឋ ភបិាលគឺចាំបាច្ណ់ា្់្ប្មារ ់       
ប្រជាព្លរដឋ និខអនកសារព្ត័ម៌ាន ទដើម្បីវាយតម្ម្លទ្វាសាធារណៈ និខទោលនទយាបាយ និខធានាឱ្យបាននូវ
ការទោរព្្ិទ្ធិទោយប្្រត្តម្រដឋធ្ម្មនុញ្ា។ កនុខឆ្ន ាំ ២០១៧ សារព្ត័ម៌ាន និខវទិ្យុច្ាំននួ ១៩ សាា រន័ ប្តូវបាន
រខេាំឱ្យរិទ្ការយិាល័យររ្់ែលួន។ ទទាោះរីជាយា៉ាខណាកទ៏ោយ ឱ្កា្ទោោះប្សាយរញ្ញា ប្រ ម្ទាាំខទនោះគ ឺ
មាន។ ឧទាហរណ៍ រោឋ ភបិាលទលើកកម្ព្់កិច្ចែិតែាំប្រឹខខប្រខគណទនយយភ្នព្្ខាម្កនុខវ ិ្ ័យម្យួ               
ច្ាំនួន។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខោាំប្ទ្ដល់ឱ្កា្ទាាំខទនាោះ ជាព្ិទ្្កនុខវ ិ្ ័យអររ់ ាំ ក្ិកម្ម និខការ
ប្គរប់្គខកាក ា្ំណល់ ទដើម្បីោាំប្ទ្រខនាម្ទទ្ៀតដល់្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រជាព្លរដឋកនុខការអនុវតតម្ុែងារប្តតួ    
ព្ិនិតយររ្់ព្ួកទគ។ ជាខទនោះទៅទទ្ៀត ្កាដ នុព្លថាម្ព្លកនុខប្រទទ្្នាាំឱ្យស្រ ត្ី និខប្កុម្ម្និប្តូវបានទគគិត
គូរ (ឧទាហរណ៍ ជនមានព្ិការភ្នព្ ជនជាតិភ្នគតិច្ ប្កុម្សា្នា និខទយនឌ្រ័) ខដលមាន្ម្តាភ្នព្មានកប្ម្តិ
កនុខការចូ្លរមួ្ប្តួតព្និិតយសាធារណៈ។ កិច្ចែិតែាំប្រខឹខប្រខទដើម្បីរមួ្រញ្ចូ លព្កួទគជាអនកចូ្លរមួ្្កម្មប្តូវខត
រញ្ចូ លទៅកនុខ្កម្មភ្នព្ខដលធានា្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ ុែ និខទលើកកម្ព្់ការព្ប្ខីកឱ្កា្ម្នភ្នព្ជាអនក
ដឹកនាាំ។121 
 
ទហតុការណ៍អាកា្ធាតុខដលរ ាំខាន ឬរខកភ្នព្ត្តនតខឹទលើម្ុែងារដាំទណើ រការររ្់រោឋ ភបិាលកនុខតាំរន ់ រមួ្
ទាាំខការផ្តល់ទ្វាវមិ្ជឈការសាធារណៈ និខទហោឋ រច្នា្ម្ពន័ធកនុខប្្ុក និខការប្គរប់្គខធ្នធានធ្ម្មជាត ិ
អាច្រាាំខ្ាោះដល់ការផ្តល់ទ្វា និខការប្តួតព្ិនតិយសាធារណៈររ្់សាា រន័រោឋ ភបិាល។122 ការោាំប្ទ្ប្រព្ន័ធ
ផ្ដល់្ញ្ញា ជាម្នុ ខដលអាច្ផ្តល់ទព្លទវលាប្គរប់្ោនទ់ៅកនុខការទរៀរច្ាំ្ប្មារទ់ហតុការណ៍ខររទនោះ នខិផ្ល
រ៉ាោះពាល់ខដលអាច្ទកើតមានររ្់ព្ួកទគ និខការត  ្ូម្តិ្ ប្មារក់ារទប្រើប្បា្់ព្ត័ម៌ានអាកា្ធាតុទដើម្បីទធ្វើ

 
120 ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID/កម្ពុជា៖ ឯកសារ្ទខេរវភិ្នគយុទ្ធសាស្រ ត្កិច្ច្ហប្រតិរតតិការអភវិឌ្ឍនប៍្រទទ្្៖ ប្រជាធ្ិរទតយយ ្ិទ្ធិម្នុ្ស នីតិរដឋ និខអភិបាលកិច្ច។ ទរៀរច្ាំទោយ Social 
Impact, Inc., ឆ្ន ាំ ២០២០ 
121 “ការវភិ្នគទយនឌ្័រ និខការអភវិឌ្ឍនរ៍រយិារននររ្់ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID ឆ្ន ាំ ២០២០ 
122 “ការវភិ្នគការប្គរប់្គខហានិភ័យអាកា្ធាតុររ្់ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID/ប្រទទ្្កម្ពុជា” ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID ឆ្ន ាំ ២០២០ 

អនុ-IR ៣.៣.១៖ ខកលម្ែលទ្ធភ្នព្ទ្ទួ្លបានព្ត័ម៌ាន
អាំពី្ដាំទណើ រការ និខការអនុវតតការងារររ្់រោឋ ភបិាល 
អនុ-IR ៣.៣.២៖ រទខកើនការត  ្ូម្តិ និខផ្ដល់ម្តិប្តលរ់
អាំពី្ទ្វាសាធារណៈ 
អនុ-IR ៣.៣.៣៖ ខកលម្ែការទ្ទ្ួលបានរបាយការណ៍
ផ្សព្វផ្ាយឯករាជយ 
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ទាាំខទនាោះ។ 
 

ឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរររ្់ទ្ភី្នន កង់ារ USAID ទៅកនុខខផ្នកលទ្ធិប្រជាធ្ិរទតយយ ្ ិទ្ធិ និខអភបិាលកិច្ច និខ ការ
ប្រឆ្ាំខការជួញដូរម្នុ្ស (C-TIP) 
រោឋ ភបិាលអាទម្រកិ បាននិខកាំពុ្ខោាំប្ទ្អនកការពារ្ិទ្ធិម្នុ្សជាទប្ច្ើនឆ្ន ាំម្កទហើយ ទហើយទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
មានទ្ាំនាកទ់្ាំនខការងារយា៉ាខរខឹមាាំជាម្យួប្កុម្អ្់ទាាំខទនោះ កដូ៏ច្ជាអខាការ្ខាម្្ីុវលិ និខ្ហជីព្ទផ្សខ
ទទ្ៀតផ្ខខដរ។ ទយើខនឹខកសាខរខនាម្ទលើភ្នព្ទជាគជយ័កនលខម្កទនោះ នខិទករ តិ៍ទ ម្ ោះររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID 
ទដើម្បីព្ប្ខីកម្ូលោឋ នភ្នព្ជាម្ដគូររ្់ទយើខ និខកសាខ្ម្ពន័ធភ្នព្កានខ់តទូ្លាំទូ្លាយទដើម្បីចូ្លរមួ្ប្រករ 
ទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខខររសាា រនា ជាម្យួរាជរោឋ ភបិាលកនុខការោាំប្ទ្ការទធ្វើកាំខណទ្ប្ម្ខទ់នោះ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ 
USAID មានប្រវតតិជាយូរណា្់ម្កទហើយទៅកម្ពុជាពាកព់្ន័ធនខឹការផ្តល់ជាំនួយខររទនោះ ខដលជាឧតតម្ភ្នព្
ទប្រៀរទធ្ៀរគួរឱ្យកត់្ មាា ល់។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID បានោាំប្ទ្យុទ្ធនាការកាំខណទ្ប្ម្ខច់្ារអ់ខាការម្និខម្ន     
រោឋ ភបិាល ខដលទឃើញថាមានការទកើនទ ើខម្នការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋព្ីតួអខានានាទៅទូ្ទាាំខប្រទទ្្។ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កម៏ានឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរទាកទ់្ខនឹខអាំណាច្ទកាោះប្រជុាំររ្់ែលួនខដលជាខផ្នកម្យួម្ន    
រោឋ ភបិាលអាទម្រកិផ្ខខដរ។ កាលព្ីទព្លងមីៗទនោះ ឯកអគារដឋទូ្ត្ហរដឋអាទម្រកិ កប៏ានទកាោះប្រជុាំអនតរប្ក្ួខ 
C-TIP ទោយទប្រើវធិ្ីសាស្រ ត្រោឋ ភបិាលទាាំខម្ូល ខដលទ្ភី្នន កង់ាររ្់រោឋ ភបិាលអាទម្រកិ និខប្ក្ួខជាទប្ច្ើន
បានប្រម្ូលផ្តុ ាំោន ទដើម្បីរទខកើតខផ្នការ្កម្មភ្នព្ទដើម្បីរនតកចិ្ចែិតែាំប្រខឹខប្រខ C-TIP ទៅកនុខប្រទទ្្កម្ពុជា។ 
 
ទតើទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខកាំណតទ់ ើខវញិនូវទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាម្យួតួអខាកនុខប្្កុទដើម្បកីារពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស នខិ
ជាំរញុគណទនយយភ្នព្ររ្់រោឋ ភបិាលទោយរទរៀរណា? 
IR ៣.១ មានទោលរាំណខរទខកើត្ម្ពន័ធភ្នព្រវាខប្កុម្ទផ្សខៗោន  ខដលជាធ្ម្មត្តម្និមានម្ដគូជាម្យួោន  ទដើម្បី
ខ វ្ខរករុព្វទហតុរមួ្ កនុខការត  ្ូម្តិ និខព្ប្ខខឹនីតិរដឋ នខិ្ិទ្ធិប្្រច្ារ ់ នខិប្្រត្តម្រដឋធ្ម្មនុញ្ា។ ការ
ប្ព្ួយបារម្ភយា៉ាខទូ្លាំទូ្លាយអាំព្ី្ិទ្ធិដធី្លី នខិ្ិទ្ធិការងារ អាច្ផ្តល់ឱ្កា្ម្យួទដើម្បីព្ប្ខឹខការត  ្ូម្តិ និខ
ការចូ្លរមួ្ររ្់ប្រជាព្លរដឋ និខរោឋ ភបិាល ទដើម្បីព្ប្ខខឹការការពារផ្លូវច្ារទ់ោយការកសាខរណាត ញរវាខ
ភ្នគីពាកព់្ន័ធ ខដលនខឹម្និទធ្វើការរមួ្ោន ជាប្រចាំ។ ទដើម្បីោាំប្ទ្ការងារទនោះ វធិ្ីសាស្រ ត្ងមី អាច្ទផ្ទត តទលើការព្ប្ខីក
្ម្ពន័ធ្ខាម្្ីុវលិ ខដលរមួ្មានទាាំខ “ការអភវិឌ្ឍន”៍ និខ “ប្រជាធ្រិទតយយ និខ្ិទ្ធិម្នុ្ស” អខាការ       
្ខាម្្ីុវលិ អនកសារព្ត័ម៌ាន ប្កុម្ស្រ ត្ី ប្កុម្យុវជន ប្កុម្ម្និប្តូវបានទគគិតគូរ ប្កុម្ជនជាតិទដើម្ភ្នគតិច្ នខិ 
វ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីជាំរុញឱ្យមានការចូ្លរមួ្ និខការ្នានាកានខ់តទប្ច្ើន ការចូ្លរមួ្ររ្់យុវជន និខស្រ ត្ីខដល
មានទប្ច្ើនរាំផុ្ត ទដើម្បីទ្ទ្ួលបានព្ីការខកលម្ែលទ្ធិប្រជាធ្រិទតយយ និខ្ិទ្ធិម្នុ្ស គឺជាទរឿខ ា្ំខានទ់ដើម្បី
្ទប្ម្ច្បាន IR ទនោះ។ អខាការ្ខាម្្ីុវលិកានខ់តរខឹមាាំជាខម្ុន ទៅទព្លខដលព្កួទគទធ្វើ្កម្មភ្នព្រមួ្ោន  នខិ
រមួ្ោន ទោោះប្សាយរញ្ញា ច្ាំទពាោះលាំហព្លរដឋ ទោយទធ្វើការទដើម្បីចូ្លរមួ្ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខសាា រនា។ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខោាំប្ទ្្ម្ពន័ធភ្នព្ខដលមានលកេណៈទូ្លាំទូ្លាយ និខររយិារនន រមួ្ទាាំខតួអខាព្លរដឋផ្លូវ
ការ និខទប្ៅផ្លូវការ និខទៅកនុខ្ហគម្ន។៍ ការរនតការោាំប្ទ្ខផ្នកការទូ្ត និខការផ្ដល់ជាំនួយដល់អខាការ្ខាម្
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្ីុវលិទប្កាយការអនុម្ត័ច្ាររ់តឹរនតឹខ គឺមានសារៈ ា្ំខានណ់ា្់ កនុខការរងាា ញការប្ព្ួយបារម្ភររ្់ព្ួកទគ
ទៅខាខទប្ៅ និខជួយ ការពារ្នតិ្ុែររ្់ព្ួកទគ។ ទៅកនុខ IR ៣.២ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នឹខព្ប្ខខឹ        
្ម្តាភ្នព្ររ្់អខាការខដលដឹកនាាំទោយស្រ ត្ី អខាការខដលដឹកនាាំទោយយុវជន និខអខាការខដលត  ្ូម្តិ
្ប្មាររ់រយិារនន និខការម្និទរ ើ្ ទអើខ។ IR ទនោះនឹខព្ប្ខីកម្ូលោឋ នម្ដគូររ្់ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID ទដើម្បី
រញ្ចូ លតាំណាខខដលទលើកកម្ព្់ការចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋ និខកាំខណទ្ប្ម្ខខ់ដលនខឹផ្តល់អតាប្រទយាជនដ៍ល់
ស្រ ត្ី យុវជន និខប្កមុ្ខដលម្និប្តូវបានទគគិតគូរ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កោ៏ាំប្ទ្ដល់អខាការខដលដឹកនាាំទោយ
ស្រ ត្ី និខយុវជន រ៉ាុខនតនឹខព្ប្ខកីម្ដគូររ្់ទយើខ នខិកសាខ្ម្តាភ្នព្ម្នប្កុម្អខាការងមី ទដើម្បីរាំទព្ញរខនាម្នូវ
លទ្ធផ្លការកសាខម្តិរមួ្ទៅកនុខ IR ៣.១ និខលទ្ធផ្លគណទនយយភ្នព្្ខាម្ទៅកនុខ IR ៣.៣ ។ ទៅកនុខ 
IR ៣.៣ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កាំពុ្ខចរម់្ដគូកានខ់តទប្ច្ើនជាម្យួអខាការម្និខម្នរោឋ ភបិាលកនុខប្្ុកដ ៏       
ទូ្លាំទូ្លាយជាខទព្លម្ុនៗ។ ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID កាំពុ្ខទធ្វើដូទច្នោះទោយមានការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលយា៉ាខជតិ ន្ិទ្ធ
ជាម្យួមាច ្់ជាំនួយទផ្សខទទ្ៀត និខ OHCHR ទដើម្បីទជៀ្វាខការែិតែាំប្រខឹខប្រខដខដលៗ និខទដើម្បីរទខកើត
យុទ្ធសាស្រ ត្ខដលរទខកើនភ្នព្រខឹមាាំ និខឧតតម្ភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរររ្់មាច ្់ជាំនួយនមី្យួៗខដលពាកព់្ន័ធ។ 
  

ការត្តម្ោន វាយតម្ម្ល និខការ្ិកា (MEL) 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID នខឹអនុវតតកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខ MEL ជាទប្ច្ើន ទដើម្បីជួយ ្ ប្ម្ួលដល់ការ្ិកាទរៀន្ូប្ត
ជាយុទ្ធសាស្រ ត្ និខការប្គរប់្គខការ្ប្ម្រែលួនម្ន CDCS ។ ជាព្ិទ្្ ការវាយតម្ម្លខាខទប្ៅ និខការ
ប្សាវប្ជាវ នឹខប្តូវបានទប្រើប្បា្់ទដើម្បីទ្ុើរអទខកត និខទផ្ាៀខផ្ទា តទ់ោយឯករាជយនូវប្រ្ិទ្ធភ្នព្ម្នកចិ្ច        
អនតរាគម្ន។៍ ឧរករណ៍ នខិវធិ្ីសាស្រ ត្ប្សាវប្ជាវទផ្សខទទ្ៀតនឹខប្តូវបានទប្រើប្បា្់ទដើម្បីរទខកើតភ ត្ុត្តខទដើម្បី
ជូនដាំណឹខដល់ការអនុវតត CDCS រមួ្ទាាំខការវភិ្នគទ្ដឋកិច្ចនទយាបាយ ការវាយតម្ម្លត្តម្វ ិ្ ័យ ករណី្ិកា 
ការ ា្ខម់្ត ិវធិ្ីសាស្រ ត្ចូ្លរមួ្ ការវាយតម្ម្លរហ័្ និខការ ា្ខម់្តិខផ្ែកទលើច្ាំននួប្រជាជន។ ត្តរាខខាខទប្កាម្
្ទខេរអាំព្ី ា្ំណួរវាយតម្ម្លកប្ម្តិែព្់ខដលអាច្ប្តូវបានខ វ្ខយល់រខនាម្ កនុខខផ្នកម្នរទរៀរវារៈ្ិការរ្់ 
ទ្ីភ្នន កង់ារ USAID៖ 
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 ា្ំណួរ្ិកាវាយតម្ម្ល 
ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ១ 

• ទតើ្កម្មភ្នព្កាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចខដលផ្ដល់ម្ូលនិធ្ិទោយរោឋ ភបិាលអាទម្រកិបានខកលម្ែ
ជីវភ្នព្រ្់ទៅររ្់ប្រជាជនយា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 

• ទតើ្កម្មភ្នព្ខដលផ្ដល់ម្ូលនិធ្ិទោយរោឋ ភបិាលអាទម្រកិមានឥទ្ធិព្លទលើការខកខប្រ  
ទោលនទយាបាយ ទដើម្បីកសាខអភបិាលកិច្ចទ្ដឋកិច្ច និខររសិាា នប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្
្ប្មារក់ាំទណើ នទ្ដឋកិច្ចប្រករទោយច្ីរភ្នព្យា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 

• ទតើ្កម្មភ្នព្ខដលផ្ដល់ម្ូលនិធ្ិទោយរោឋ ភបិាលអាទម្រកិបានកសាខ្ម្តាភ្នព្ និខការ
ទរដជាា ច្ិតត្ប្មារអ់ភបិាលកិច្ចទ្ដឋកិច្ច និខររសិាា នយា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 

ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ២ 

• ទតើការវនិិទយាគទលើគុណភ្នព្ម្នការខងទាា្ំ ុែភ្នព្ទាាំខទៅកនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល 
សាធារណៈ និខឯកជនបានព្ប្ខឹខភ្នព្មាច ្់ការកនុខប្្ុក និខច្ីរភ្នព្យា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 

• ទតើអវីជាវធិ្ីសាស្រ ត្មានប្រ្ិទ្ធភ្នព្រាំផុ្តកនុខការកសាខអភបិាលកិច្ចប្រករទោយ        
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ និខគណទនយយភ្នព្ទៅកនុខវ ិ្ ័យ្ុខាភបិាល អររ់ ាំ និខោាំពារកុមារ? 

• ទតើទៅកនុខវសិាលភ្នព្កប្ម្តិណាខដលការចូ្លរមួ្កនុខវ ិ្ ័យឯកជនជួយ ខកលម្ែលទ្ធផ្លម្ន
ការអភវិឌ្ឍ? 

ទោលរាំណខ
អភវិឌ្ឍនទ៍្ី ៣ 

• ទតើអវីជាវធិ្ីសាស្រ ត្ដល៏ែរាំផុ្កនុខការោាំប្ទ្អនកការពារ្ិទ្ធិម្នុ្ស និខអខាការ្ខាម្្ីុវលិ  
ពាកព់្ន័ធនឹខការរតឹតបិតទលើដាំទណើ រការការងារររ្់ព្ួកទគ? 

• ទតើកត្តត ជាកល់ាកត់្តម្រររិទ្អវីខដលជាំរុញឱ្យមានការប្គរប់្គខប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្
ជាម្យួនឹខវ ិ្ ័យឯកជន ទដើម្បីទធ្វើការត  ្ូម្តិ្ប្មារអ់ភបិាលកិច្ច និខគណទនយយភ្នព្ម្ន
ការផ្ដល់ទ្វាសាធារណៈព្ីរាជរោឋ ភបិាលកម្ពុជា? 

• ទតើអវីទៅជាវធិ្ីសាស្រ ត្ PSE ឬការរមួ្រញ្ចូ លោន នូវវធិ្ីសាស្រ ត្ប្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្
្ប្មារជ់ាំរុញឱ្យមានការផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ដល់ស្រ ត្ី និខការចូ្លរមួ្ររ្់ព្លរដឋប្រករទោយ 
ររយិារនន? 

ឆលខវ ិ្ ័យ • ទតើថាម្វន័តទយនដរ័ទៅកនុខរច្នា្ម្ពន័ធរោឋ ភបិាលមាច ្់ផ្ាោះ ជោះឥទ្ធិព្លទលើ្ម្តាភ្នព្ និខ
ការទរដជាា ច្ិតតររ្់ប្រទទ្្យា៉ាខដូច្ទម្ដច្? ទតើទ្ីភ្នន កង់ារ USAID និខម្ដគូជោះឥទ្ធិព្លទលើ
ច្ាំណុច្ព្ិចរណាទយនឌ្រ័ និខការផ្ដល់ភ្នព្អខអ់ាច្ដល់ស្រ ត្ីទៅប្គរក់ប្ម្តិយា៉ាខដូច្ទម្ដច្? 

• ទតើកិច្ចអនតរាគម្នអ៍ភវិឌ្ឍនប៍្រទភទ្ណា ខដលមានប្រ្ិទ្ធភ្នព្រាំផុ្តកនុខការរមួ្ច្ាំខណកដល់
្ម្តាភ្នព្ររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាកនុខការផ្ដល់ហិរញ្ា វតាុ្ប្មារក់ារអភវិឌ្ឍនែ៍លួនឯខ? 

• ទតើការទធ្វើព្ិព្ិធ្កម្មម្ូលោឋ នម្ដគូ មានប្រ្ិទ្ធភ្នព្ខររណាកនុខការ្ទប្ម្ច្លទ្ធផ្ល  
អភវិឌ្ឍនប៍្រករទោយប្រ្ិទ្ធភ្នព្? 
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ឧរ្ម្ពន័ធ ១៖ ដាំទណើ រររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកានក់ារព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ៖ ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 
  

ដាំទណើ រររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកានក់ារ
ព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ៖ ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវ

ប្រទទ្្ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

ទិ្ដឋភ្នព្ប្រទទ្្ខដលមានច្ាំណូលទារ និខម្ធ្យម្ 

្ម្តាភ្នព្រោឋ ភបិាល 

្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ 

្ម្តាភ្នព្ប្រជាព្លរដឋ 

្ម្តាភ្នព្ម្នទ្ដឋកិច្ច 

អភិបាលកិច្ចទរើកច្ាំហ និខគណទនយយភ្នព្ 

ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន 

ទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ច 

ហានិភយ័ម្នការលាំបាកម្នរាំណុលខាខទប្ៅ 
ទារ ម្ធ្យម្ ែព្់ វរិតតិរាំណុល 

្ញ្ញា ្មាា ល់ 

ការទរដជាា ច្តិត ្ម្តាភ្នព្ 
ព្ិនាុ្ម្តាភ្នព្ 0-1 

ព្ ិន
ា ុកា
រទរ

ដជាា
ច្ ិត

ត 0-
1 

ប្រទទ្្កម្ពុជា 

ព្ិនាុកម្ពុជា 0-1, ្នទៅ
ដល់កប្ម្ិតែព្់កនុខព្ិភព្

ទលាក 

ព្ិនាុប្រទទ្្ខដលមាន
ច្ាំណូលទារ និខម្ធ្យម្ទផ្សខ

ទទ្ៀត 

ព្ិនាុជាម្ធ្យម្្ប្មារ់ប្រទទ្្
ខដលមានច្ាំណូលទារ និខ

ម្ធ្យម្ 

ប្រជាធិ្រទតយយទ្រ ី

រោឋ ភិបាលទរើកច្ាំហ 

ពិ្នាុ 0-1 

ពិនទុ 0-1 

ពិ្នាុ 0-1 

ពិ្នាុ 0-1 

ពិ្នាុ 0-1 

ពិ្នាុ 0-1 

ពិ្នាុ 0-1 

ប្រ្ិទ្ធភ្នព្រោឋ ភិបាល 

ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព័្នធព្នធោរ 

្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ុែ 

ភ្នព្ទ្មើោន ម្នប្កុម្្ខាម្ 

គមាល តទយនឌ័្រទ្ដឋកិច្ច ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រ្ិទ្ធ
ភ្នព្ប្រព័្នធផ្សព្វផ្ាយ 

អប្ត្តភ្នព្ប្កីប្ក (5$/ម្ងៃ) 
គុណភ្នព្អរ់រ ាំ 
្ុែភ្នព្កុមារ 

មិ្នមានកាលររទិច្ឆទ្ ររយិាកា្ធុ្រកិច្ច និខវនិិ
ទយាគ 

ទ្រភី្នព្ពាណិជជកម្ម 

ទោលនទយាបាយររសិាា ន 

ផ្្្ កនុខប្រជាជនមាន ក់  
ការអនុវតតព័្តម៌្មាន ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខ 

រទច្ចកវទិ្ា (ICT) 

ការទព្ញចិ្តតច្ាំទពាោះការនាាំទច្ញ 
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ដាំទណើ រររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជាទៅកានក់ារព្ឹខខផ្ែក
ទលើែលួនឯខ៖ ទ្ាំទនារប្រទទ្្ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

្ញ្ញា ្មាា ល់ 

ព្ិនាុកម្ពុជា 0-1 ងមីៗ, ្ន
ទៅដល់កប្ម្ិតែព្់កនុខព្ិភព្

ទលាក 

ព្ិនាុជាម្ធ្យម្្ប្មារ់ប្រទទ្្ខដល
មានច្ាំណូលទារ និខម្ធ្យម្ 

ព្ិនាុឆ្ន ាំម្ុនររ្់ប្រទទ្្កម្ពុជា 0-1 
ងមីៗ, ្នទៅដល់កប្ម្ិតែព្់កនុខ

ព្ិភព្ទលាក 

ការទរដជាា ច្តិត ្ម្តាភ្នព្ 

្ម្តាភ្នព្រោឋ ភបិាល អភិបាលកិច្ចទរើកច្ាំហ និខគណទនយយភ្នព្ 

ការអភវិឌ្ឍប្រករទោយររយិារនន 

ប្រជាធិ្រទតយយទ្រ ី

រោឋ ភិបាលទរើកច្ាំហ 

ប្រ្ិទ្ធភ្នព្រោឋ ភិបាល 

ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព័្នធព្នធោរ 

្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ុែ 

្ម្តាភ្នព្្ខាម្្ីុវលិ 

្ម្តាភ្នព្ប្រជាព្លរដឋ ទោលនទយាបាយទ្ដឋកិច្ច 

ភ្នព្ទ្មើោន ម្នប្កុម្្ខាម្ 

គមាល តទយនឌ័្រទ្ដឋកិច្ច ្ខាម្្ីុវលិ និខប្រ្ិទ្ធ
ភ្នព្ប្រព័្នធផ្សព្វផ្ាយ 

អប្ត្តភ្នព្ប្កីប្ក (5$/ម្ងៃ) 

គុណភ្នព្អរ់រ ាំ 

្ុែភ្នព្កុមារ 

ររយិាកា្ធុ្រកិច្ច និខ 
វនិិទយាគ 

ទ្រភី្នព្ពាណិជជកម្ម 

ទោលនទយាបាយររសិាា ន 

មិ្នមានទិ្ននន័យទ្ាំទនារ 

មិ្នមានទិ្ននន័យទ្ាំទនារ 

មិ្នមានទិ្ននន័យទ្ាំទនារ 

្ម្តាភ្នព្ម្នទ្ដឋកិច្ច 
ផ្្្ កនុខប្រជាជនមាន ក់  

ការអនុវតតព័្តម៌្មាន ទ្ាំនាក់
ទ្ាំនខ រទច្ចកវទិ្ា (ICT) 

ការទព្ញចិ្តតច្ាំទពាោះការនាាំ
ទច្ញ 

កាំណត់្ មាា ល់វធីិ្សាស្រ ត្ 
លទ្ធផ្លខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន ក់ជាតិឆ្ន ាំ2021 (ច្ាំណុច្ដិតព្ណ៌ទមម ) និខលទ្ធផ្លឆ្ន ាំម្ុន (ច្ាំណុច្ព្ណ៌ដិតប្សាល) គឺមានលកេណៈ
ធ្ម្មត្តដូច្ោន  ទដើម្បីធានាច្ាំទពាោះលទ្ធភ្នព្ខដលអាច្ទប្រៀរទធ្ៀរោន បាន។ ទៅកនុខឧទាហរណ៍ម្ួយច្ាំនួន ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID  បានចត់
វធិានការម្ួយច្ាំនួនរខនាម្ ទដើម្បីរទខកើនលទ្ធភ្នព្ទប្រៀរទធ្ៀរម្នលទ្ធផ្លនាទព្លកនលខម្ក រួម្ទាាំខការខក្ប្ម្ួលឆ្ន ាំរបាយការណ៍
ប្រភព្ ទៅត្តម្ឆ្ន ាំជាក់ខ្ដខម្នវធិានការ និខការដកទ្ិននន័យប្រវតតិសាស្រ្ត ខដលម្ិនអាច្ទប្រៀរទធ្ៀរបានទទ្ ទោយសារខតការខក
្ប្ម្ួលវធិ្ីសាស្រ្ត។ ្ប្មារ់ព្័ត៌មានលម្ែិតរខនាម្ ្ូម្ទម្ើលទ្ៀវទៅខណនាាំអាំព្ីសាស្រ្តខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវថាន ក់ជាតិ J2SR USAID
។ 
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ខផ្នទ្ីរងាា ញផ្លូវម្នការព្ឹខខផ្ែកទលើែលួនឯខ 
ការកាំណត ់និខប្រភព្្ូច្នាករ 

ការទរដជាា ច្តិត ្ម្តាភ្នព្ 

ខផ្នទី្រងាា ញផ្លូ វថាន កជ់ាតិឆ្ន ាំ ២០២១ បានដកប្្ខនូ់វទិ្នននយ័ខដលមានចុ្ខទប្កាយរាំផុ្តទៅកនុ ខម្ងៃទី្01 ខែ 
កកកោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ខដលមានលទ្ធផ្លចុ្ខទប្កាយរាំផុ្តខដលប្គរដណដ រទ់លើឆ្ន ាំ ២០១៩ ឬឆ្ន ាំ ២០១៨។ ទិ្នននយ័
ប្រភព្ទាាំខអ្់ គឺបានដកប្្ខទ់ច្ញពី្វទិ្ាសាា នភ្នគីទី្រី។ ប្គរ់្ ូច្នាករណ៍ទាាំខអ្់ គឺប្តូវបានវា្់ ា្ខទ់ ម្ើ
ោន ទៅកនុ ខការគណនាម្នពិ្នាុ ទរដជាា ចិ្តត និខ្ម្តាភ្នព្ជារមួ្។ ការរងាា ញអាំពី្ប្ព្ាំខដនកនុ ខខផ្នទី្ មិ្នមានជាប្រភព្
ទប្រើប្បា្់ប្្រច្ារទ់នាោះទទ្។ 
 
្ប្មារព់្ត័ម៌ានរខនាម្អាំពី្ការកាំណត ់និខប្រភព្ ្ូម្ចូ្លទៅកាន ់selfreliance.usaid.gov ។ 

ប្រជាធ្ិរទតយយទ្រ៖ី វា្់្ាខ់ទ្រភី្នព្កនុខការរទញ្ចញម្តិ ទ្រភី្នព្កនុខការប្រម្ូលផ្ដុ ាំ ការរទញ្ចញម្តិ ការទបាោះទឆ្ន ត នីតិរដឋ ការ
រតឹតបិតប្រព្័នធតុលាការអាំព្ីសាខាប្រតិរតតិ និខរញ្ញា នីតិរដឋទៅទលើសាខាប្រតិរតតិ។ ប្រភព្៖ ប្រទភទ្ទផ្សខៗម្នប្រជាធ្ិរទតយយ (V-
Dem)។ 
រោឋ ភិបាលទរើកច្ាំហ៖ វា្់្ាខ់កប្ម្ិតខដលរោឋ ភិបាលខច្ករ ាំខលកព្័ត៌មាន ការផ្ដល់ភ្នព្អខ់អាច្ដល់ប្រជាជននូវឧរករណ៍ខដល
រកាគណទនយយភ្នព្រោឋ ភិបាល និខជាំរុញការច្ូលរួម្ររ្់ព្លរដឋទៅកនុខការព្ិភ្នកាទោលនទយាបាយសាធារណៈ។ កត្តត រខរួម្
មាន៖ ការផ្សព្វផ្ាយជាសាធារណៈនូវទ្ិននន័យច្ារ់ និខរោឋ ភិបាល ្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបានព្័ត៌មាន ការច្ូលរួម្ររ្់ព្លរដឋ និខយនតការ
រណដឹ ខ។ ប្រភព្៖ គទប្មាខយុតតិធ្ម្៌ព្ិភព្ទលាក ្នា្សន៍នីតិរដឋ។ 

ភ្នព្ទ្មើោន ម្នប្កមុ្្ខាម្៖ វា្់្ាខ់ភ្នព្ទ្មើោន ខផ្នកទោលនទយាបាយពាក់ព្័នធនឹខការការពារទ្រភី្នព្ជន្ីុវលិទៅប្គរ់ប្កុម្
្ខាម្ ដូច្ខដលមានរញ្ញជ ក់ទោយប្កុម្ជនជាតិទដើម្ សា្នា ឋានៈ ព្ូជសា្ន៍ ភ្នសា និខតាំរន់។ ប្រភព្៖ ប្រទភទ្ទផ្សខៗម្ន
ប្រជាធ្ិរទតយយ (V-Dem) ភ្នព្ទ្មើោន ម្នប្កុម្្ខាម្ពាក់ព្័នធនឹខទ្រភី្នព្្ីុវលិ។ 
 
គមាល តទយនដ័រទ្ដឋកិច្ច៖ ្នា្សន័ខដលមាន្មា្ធាតុច្ាំនួនប្បាាំ៖ (១) ភ្នព្ទ្មើោន ម្នប្បាក់ទរៀវតសររ៍វាខស្រ្តី និខរុរ្្ប្មារ់
ការងារប្្ទដៀខោន  (២) អនុបាប្តម្នប្បាក់ច្ាំណូលររ្់ស្រ្តីខដលរកបានទធ្ៀរនឹខច្ាំណូលររ្់រុរ្ (៣) អនុបាប្តការច្ូលរួម្
កមាល ាំខព្លកម្មស្រ្តីទៅនឹខការច្ូលរួម្ររ្់រុរ្ (៤) អនុបាប្តម្នអនកច្ារ់ស្រ្តី ម្ស្រនតីជាន់ែព្់ និខអនកប្គរ់ប្គខទៅនឹខ្មាភ្នគី
រុរ្ និខ (៥) អនុបាប្តម្នអនកវជិាជ ជីវៈស្រ្តី និខរុគាលិករទច្ចកទទ្្ ទៅនឹខ្មាភ្នគីរុរ្។ ប្រភព្៖ ទវទ្ិកាទ្ដឋកិច្ចព្ិភព្ទលាក 
របាយការណ៍គមាល តទយនឌ្័រ្កល ការច្ូលរួម្ទ្ដឋកិច្ច និខអនុ្នា្សន៍ឱ្កា្។ 

ររយិាកា្ធុ្រកិច្ច និខវនិិទយាគ៖ វធិានការ្មា្ធាតុខដលវា្់្ាខ់ភ្នព្អនុទប្ោោះ (១) លកេែណឌ ្ហប្ោ្ - កប្ម្ិតខដលទ្ី
ផ្ារ ្ហប្ោ្ ព្នធោរ ការងារ និខរទ្របញ្ាតតិទផ្សខៗខដលជាំរុញអាជីវកម្មឱ្យចរ់ទផ្ដើម្ ប្រកួតប្រខជខ និខព្ប្ខីកវសិាលភ្នព្ និខ 
(២) ររយិាកា្វនិិទយាគ - វសិាលភ្នព្ម្នការវនិិទយាគប្តូវបានការពារប្គរ់ប្ោន់ត្តម្រយៈការមាន្ិទ្ធិទលើអច្លនប្ទ្ព្យ ការ
ការពារអនកវនិិទយាគ និខការអនុវតតកិច្ច្នា ក៏ដូច្ជាអតាិភ្នព្ម្នម្ូលធ្នកនុខប្្កុ និខអនតរជាតិ។ ប្រភព្៖ វទិ្ាសាា ន Legatum, 
Prosperity Index។ 
 
ទ្រភី្នព្ពាណិជជកម្ម៖ វា្់្ាខ់ភ្នព្ទរើកច្ាំហររ្់ប្រទទ្្ច្ាំទពាោះការទធ្វើពាណិជជកម្មអនតរជាតិ ទោយខផ្ែកទលើអប្ត្តព្នធជាម្ធ្យម្ 
និខឧរ្គាម្ិនខម្នព្នធគយច្ាំទពាោះពាណិជជកម្ម។ ប្រភព្៖ Heritage Foundation, Index of Economic Freedom។ 
 
ទោលនទយាបាយររសិាា ន៖ វា្់្ាខ់ភ្នព្ទជឿទ្ុកច្ិតតបានខផ្នកកចិ្ចការររសិាា ន និខការប្គរ់ប្គខធ្នធានធ្ម្មជាតិ ទោយទផ្ទដ តទលើ
កត្តត លាំោរ់ម្នទោលនទយាបាយមា៉ាប្កូទ្ដឋកិច្ចជាម្ួយនឹខផ្លរ៉ាោះពាល់ររសិាា ន ដូច្ជាទោលនទយាបាយថាម្ព្ល និខព្នធោរ និខ
ការទលើកទ្ឹកច្ិតតទៅកប្ម្ិតប្កុម្ហ ុន និខប្គួសារ។ ការវា្់្ាខ់ទនោះ ក៏ទផ្ទដ តទលើកត្តត និតិកម្ម និខរទ្របញ្ាតតិ ថាប្តូវបានទផ្ទដ តទោយ
យកច្ិតតទ្កុោក់ឬយា៉ាខណាទនាោះទទ្ ក៏ដូច្ជាឥទ្ធិព្លម្នភ្នគីពាក់ព្័នធ្ខាម្ហួ្ ព្ីកប្ម្ិតរោឋ ភិបាល រួម្ទាាំខវ ិ្ ័យឯកជន និខ
្ខាម្្ីុវលិ។ ប្រភព្៖ Bertelsmann Stitung Transformation Index (BTI)។ 

ប្រ្ិទ្ធភ្នព្រោឋ ភិបាល៖  វា្់្ាខ់គុណភ្នព្ម្នទ្វាសាធារណៈ គុណភ្នព្ម្នទ្វាព្លរដឋ និខឯករាជយភ្នព្ររ្់ែលួនព្ី្មាព ធ្
នទយាបាយ គុណភ្នព្ម្នការរទខកើត និខអនុវតតទោលនទយាបាយ និខទ្ាំនុកច្ិតតម្នការទរដជាា ច្ិតតររ្់រាជរោឋ ភិបាលច្ាំទពាោះទោល
នទយាបាយខដលបានទលើកទ ើខ។ ប្រភព្៖ World Bank, Worldwide Governance Indicator។ 
 
ប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព្័នធព្នធោរ៖ អនុបាប្តរវាខការប្រូម្ព្នធជាក់ខ្ដខររ្់ប្រទទ្្ និខកប្ម្ិតច្ាំណូលព្នធខដលបានបា៉ានសាម ន ខដល
ប្រទទ្្ម្ួយអាច្្ទប្ម្ច្បាន ត្តម្រយៈមា៉ាប្កូទ្ដឋកិច្ច ប្រជាសាស្រ្ត និខលកេណៈសាា រ័ន។ ប្រភព្៖ ទ្ីភ្នន ក់ងារ USAID ការប្រម្ូល
ទ្ិននន័យព្នធ ្ូច្នាករកិច្ចែតិែាំប្រឹខខប្រខព្នធោរ។ 
 
្ុវតាិភ្នព្ និខ្នតិ្ុែ៖ វា្់ខវខអាំព្ីកប្ម្ិតខដលរុគាល ឬ្ហគម្ន៍ ម្ិនមានជរួប្រទ្ោះ្ស្រងាា ម្ និខទ្ាំនា្់្ីុវលិ ទភរវកម្ម ទភរវ
កម្មពាក់ព្័នធនឹខនទយាបាយ និខអាំទព្ើហិខា រទ្ទលមើ្ហិខា និខរទ្ទលមើ្ប្ទ្ព្យ្ម្បតតិ។ ប្រភព្៖ Legatum Institute, ្នា្សន៍
វរិុលភ្នព្។ 

្ខាម្្ីុវលិ និខប្រ្ិទ្ធភ្នព្ប្រព្័នធផ្សព្វផ្ាយ៖  វា្់្ាខ់កប្ម្ិត្កម្មភ្នព្ នខិយនតការខដលប្រជាព្លរដឋ អខាការ្ខាម្្ីុវលិ 
និខប្រព្័នធផ្សព្វផ្ាយឯករាជយអាច្ទប្រើប្បា្់ទដើម្បីរកាគណទនយយភ្នព្រោឋ ភិបាល។ យនតការទនោះ រួម្មានការទប្រើប្បា្់ឧរករណ៍
ម្ិនផ្លូវការ ដូច្ជាការទកៀរគរ្ខាម្ និខទ្ិនាន នុរបវតតន៍ទ្ុើរអទខកត។ ប្រភព្៖ ប្រទភទ្ទផ្សខៗម្នប្រជាធ្ិរទតយយ (V-Dem) ្នា្សន៍
គណទនយយភ្នព្វនិិច្ឆ័យ។ 
 
 

អប្ត្តភ្នព្ប្កីប្ក (៥$/ម្ងៃ)៖ វា្់្ាខ់ភ្នគរយម្នប្រជាជនខដលរ្់ទៅទប្កាម្លកេែណឌ  5$/ម្ងៃទៅកនុខច្ាំខណកម្នអាំណាច្ទ្ិញ 
(PPP)។ ប្រភព្៖ ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក PovCalNet។ 
គុណភ្នព្អរ់រ ាំ៖ ត្តម្ោនគុណភ្នព្ម្នការអរ់រ ាំ ទោយទប្រើប្បា្់ព្ិនាុ្ីុោន នូវប្គរ់ការទធ្វើទត្តលទ្ធផ្ល្ិកា្ិ្សអនតរជាតិភ្នគ
ទប្ច្ើន និខររមិាណម្នសាលាទរៀនខដលទ្ទ្ួលបាន ទោយទប្រើប្បា្់អប្ត្តច្ុោះទ ម្ ោះជាក់លាក់ ទដើម្បីវាយតម្ម្លលទ្ធផ្លម្នប្រព្័នធ
្ិកាពាក់ព្័នធទៅទលើព្ិភព្ទលាក។ ប្រភព្៖ ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ្នា្សន៍ធ្នធានម្នុ្ស ឆ្ន ា្ំ ប្ម្រ្ប្ម្ួលការ្ិកាម្ន្ូច្នា
ករសាលាទរៀន។ 
្ុែភ្នព្កុមារ៖ ការវា្់្ាខ់្មា្ធាតុខដលរូករខារម្រណភ្នព្កុមារ ការទ្ទ្ួលបានយា៉ាខទហាច្ណា្់ប្រភព្ទ្ឹកជាម្ូលោឋ ន 
និខការមានរខាន់អនាម្័យម្ូលោឋ ន។ ប្រភព្៖ ម្ជឈម្ណឌ ល្កលវទិ្ាល័យកូ ុាំរ ី្ប្មារ់រណាដ ញព្័ត៌មានវទិ្ាសាស្រ្តខផ្នដី
អនតរជាតិ (CIESIN)។ 
 

ផ្្្ កនុខប្រជាជនមាន ក់៖ ការវា្់្ាខ់លាំហូរធ្នធានខដលមានជូនប្គួសារ ប្កុម្ហ ុន និខរោឋ ភិបាល ទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ា
វតាុ ទោយសារខតផ្លិតផ្លកនុខប្្ុក្រុរររ្់ប្រទទ្្ (PPP) ខច្កនឹខប្រជាជនររ្់ប្រទទ្្។ ប្រភព្៖ ធ្នាោរព្ិភព្ទលាក ្ូ
ច្នាករអភិវឌ្ឍន៍ព្ិភព្ទលាក។ 
 
ការអនុវតតព្័តម៌ាន ទ្ាំនាកទ់្ាំនខ រទច្ចកវទិ្ា (ICT)៖ ្នា្សន៍ទនោះរួម្មាន (១) ការច្ុោះទ ម្ ោះទប្រើប្បា្់ប្រព្័នធទ្ូរ្ព្ាច្ល័ត (២) ការ
ច្ុោះទ ម្ ោះទប្រើប្បា្់ប្រព្័នធអុីនធ្ឺណិតត្តម្ទ្ូរ្ព្ា (៣) ការច្ុោះទ ម្ ោះទប្រើអុីនធ្ឺណិតទងរ (៤) ការច្ុោះទ ម្ ោះទប្រើអុីនធ្ឺណិតហាវ យរឺរ 
និខ (៥) អនកទប្រើប្បា្់អុីនធ្ឺណិត។ ប្រភព្៖ ទវទ្ិកាទ្ដឋកិច្ចព្ិភព្ទលាក (WEF) ្នា្សន៍ប្រកួតប្រខជខ្កល។ 
 
ភ្នព្ទជឿនទលឿនម្នការនាាំទច្ញ៖ ការវា្់ភ្នព្ច្ប្ម្ុោះ និខភ្នព្ប្គរ់ប្ជុខទប្ជាយម្នការនាាំទច្ញទ្ាំនិញររ្់ប្រទទ្្ តួអខា ា្ំខាន់ៗ
ខដលអាច្ជួយ វា្់ខវខភ្នព្ប្គរ់ប្ជុខទប្ជាយម្នទ្ដឋកិច្ច និខភ្នព្ធ្ន់។ ប្រភព្៖ ម្ជឈម្ណឌ ល្ប្មារ់ការអភិឌ្ឍន៍អនតរជាតិទៅ
្កលវទិ្ាល័យ Harvard ្នា្សន៍ភ្នព្្មុគសាម ញខផ្នកទ្ដឋកិច្ច។ 

អប្ត្តខដលហានិភ័យម្នវរិតតិរាំណុលវ ិ្ ័យសាធារណៈររ្់ប្រទទ្្គឺទផ្ទដ តទលើកប្ម្ិត្ម្ព័នធច្ាំនួនរួន៖ “ហានិភ័យទារ” “ហានិ
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Country Development Cooperation Strategy (CDCS) Goal Statement is 
“Cambodia becomes a more open, prosperous, resilient, and inclusive partner in 
the Indo-Pacific region.” This ambitious goal reflects the potential for strengthening 
the partnership between the United States and Cambodia. USAID, under Chief of 
Mission direction and in collaboration with the interagency country team, can play a 
pivotal role to cement development gains over the past decade and cooperate with 
Cambodian stakeholders in advancement of shared objectives. The goal supports the 
United States’ approach to a free and open Indo-Pacific region and furthers Cambodia’s 
Journey to Self-Reliance (J2SR) through sustainable development, strengthened 
sovereignty, and enhanced cooperation. USAID will work to achieve this goal through 
three complementary development objectives (DO): inclusive and sustainable economic 
growth broadened; health, education, and welfare of Cambodians improved through 
enhanced services; and human rights protected and government accountability 
advanced. Further, this goal reinforces the priorities of the Royal Government of 
Cambodia (RGC) as articulated in its own development strategy,1 particularly with 
respect to enhancing livelihoods and welfare, improving efficiency and quality of 
government services, and promoting rule of law and human rights. This Cambodia 
strategy aligns with the RGC’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, 
and Efficiency, Phase IV (RS-IV) and the corresponding National Strategic 
Development Plan (NSDP) 2019-2023, which has identified four “Strategic Rectangles” 
for development: 1) Human Resource Development; 2) Economic Diversification; 3) 
Promotion of Private Sector Development and Employment; and 4) Inclusive and 
Sustainable Development. 

Cambodia's J2SR Country Roadmap indicates the government has moderate 
capacity but low commitment. At the highest level, two overarching highlights of the 
Country Roadmap2 are Cambodia’s low commitment scores for Open and Accountable 
Governance and low capacity scores for Government Capacity and Civil Society 
Capacity. Commitment to Environmental Policy is also very low, which reflects the 
country’s ongoing challenges with enforcing environmental protection laws, including 
those designed to prevent illegal logging and land grabbing, although the Ministry of 
Environment (MOE) is making reform efforts in this sector. The main capacity 
challenges are with Civil Society & Media Effectiveness, which reflects diminishing 
space in these sectors. The two areas of clear strength for Cambodia related to 
commitment are Safety & Security and Information & Communication Technology (ICT) 
Adoption, with the latter constituting an opportunity USAID is pursuing as a shift in the 
strategy. This strategy is designed to help address the biggest gaps in commitment and 
capacity while capitalizing on the country’s strengths. 

Cambodia has made significant progress in some development areas, but still 
faces obstacles to resiliency and self-reliance. Apart from a 2020 downturn resulting 
from the global pandemic, the country has achieved robust economic growth over the 
past decade (an average annual growth rate of seven percent), in addition to significant 
progress in both health and education outcomes. However, these gains have not been 

 
1 “Rectangular Strategy Phase IV,” RGC, September 2018. 
2 “Cambodia Journey to Self-Reliance: FY 2021 Country Roadmap,” USAID, 2020. 

http://cnv.org.kh/wp-content/uploads/2012/10/Rectangular-Strategy-Phase-IV-of-the-Royal-Government-of-Cambodia-of-the-Sixth-Legislature-of-the-National-Assembly-2018-2023.pdf
https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
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equitable, with women, youth, and many marginalized and vulnerable groups at risk of 
being left behind. As the Coronavirus Disease 2019 global pandemic has made clear, 
the gains made thus far are vulnerable to external and internal shocks. Furthermore, 
opportunities for civic dialogue and protection of human rights guaranteed in the 
Cambodian Constitution can be improved. Government accountability and transparency 
pose significant development challenges, as Cambodia ranks 162 out of 180 countries 
in the 2019 Corruption Perceptions Index.3 Environmental threats, including the impacts 
of climate change and high rates of deforestation, threaten Cambodia's rich natural 
resources and economic sustainability. USAID is in a strong position to help Cambodia 
overcome these challenges and advance its self-reliance and contribute to overall U.S. 
government (USG) foreign policy objectives in Southeast Asia. 

Cross-Cutting Approaches: 

● Redefining the Relationship: USAID will help strengthen the RGC's capacity to 
deliver quality services and protect resources to increase government ownership 
and transparency and accountability to the Cambodian people. For example, in 
health, USAID will shift away from health financing and service delivery toward 
overall system strengthening. USAID will engage civil society to strengthen 
advocacy and defense of constitutional and other legal rights, as well as to 
support efforts to prevent illegal logging and encroachment in designated 
protected areas. USAID will also engage the RGC on critical reforms where there 
is need, interest, and commitment.  
 

● Private Sector Engagement: Private sector engagement is integrated across 
the three DOs and will focus on collaborating with private sector actors whose 
interests and values align with those of the USG to catalyze investments into 
local systems and markets so that they become self-sustaining. 
 

● Transparency and Accountability: Building coalitions of stakeholders across 
sectors, including women and youth-led organizations, labor unions, land rights 
organizations, and other actors is critical to achieving reforms that aim to 
increase transparency and improve government accountability within Cambodia. 
USAID will increase the capacity of Cambodian organizations and stakeholders 
to speak and act on behalf of citizens. 
 

● Inclusive Development: USAID seeks for more Cambodians to participate in, 
contribute to, and benefit from the country’s economic recovery and future 
economic progress, while exercising freedoms guaranteed by their constitution. 
USAID will strive to reduce barriers to women and youth to participate and lead in 
the political and civic space, the economy, biodiversity and natural resource 
conservation, and education and health services. USAID will also support 
innovative and cross-sectoral approaches to address the pervasive issue of 
gender-based violence (GBV). The strategy will also maintain a focus on the 
rights and participation of other marginalized populations, including indigenous 
populations, ethnic and religious minorities, people living with disabilities, and 

 
3 “Cambodia Country Data,” Transparency International, 2019. 

https://www.transparency.org/en/countries/cambodia
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members of the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) 
communities. 
 

DO1: Inclusive and Sustainable Economic Growth Broadened. DO1 links to the 
CDCS goal by supporting the economic conditions necessary for increased prosperity 
and resilience in the country, and by focusing on good governance issues related to 
natural resource management. DO1 seeks to: 1) accelerate economic diversification 
through increased livelihood opportunities, which emphasizes working with businesses 
and communities to diversify the economy and focus on a markets-based approach in 
agriculture; 2) developing the capacity of Cambodians, especially youth and women, to 
get better paying jobs; and targeting investments in science and technology to 
accelerate the development of the digital economy; 3) improve the business climate to 
attract jobs and investment through an improved economic governance and business 
enabling environment; and 4) improve management and use of natural resources, 
including a focus on critically threatened landscapes and support for watershed 
management, to create a stronger foundation for inclusive and sustainable economic 
growth. 

DO2: Health, Education, and Welfare of Cambodians Improved Through 
Enhanced Services. DO2 links to the CDCS goal by supporting the social and human 
development outcomes necessary for increased prosperity and resilience in the country. 
While continuing the shift from direct service delivery to improving health systems, in 
contrast to the previous strategy, DO2 will have an increased cross-cutting focus on 
improving the governance and accountability of Cambodia’s health, education, and child 
protection systems. DO2 seeks to: 1) improve the quality and utilization of priority health 
services, including maternal and child health, infectious disease programs, and private 
sector services; 2) strengthen governance and accountability of health, education, and 
child protection systems, emphasizing the application of evidence to prioritize domestic 
resources at the provincial and district administration levels; and 3) improve the 4quality 
of education and child protection services through strengthening government service 
delivery system capacity while concurrently building the capacities and skills of 
professional educators and social service providers to enable greater access to quality 
services for all children, particularly those with disabilities and the most vulnerable. 

DO3: Human Rights Protected and Government Accountability Advanced. DO3 
links to the CDCS goal by supporting the civic engagement outcomes necessary for 
increased prosperity and resilience in the country, and for strengthened and more open 
governance through social accountability. In contrast to the previous strategy, the 
current approach focuses on stemming decreases in civic dialogue and creating 
opportunities for engagement. This strategy aims to increase civic participation and 
action to build broad public support for more responsive governance while supporting 
protection of rights. This DO seeks to: 1) empower rights defenders and organizations 
with economic incentives to claim rights (e.g., labor unions, grassroots groups involved 
in land disputes, others); 2) support advocacy for reform, including by non-governmental 
organizations (NGO) as well as women, youth, and marginalized populations; and 3) 
strengthen social accountability by expanding Cambodians’ access to accurate and 
independent information and by enabling citizen monitoring of public services. 
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High-level Policy Considerations 

Each DO strategically aligns to various high-level USG foreign policies, including the 
National Security Strategy (NSS),4 the State-USAID Joint Strategic Plan (JSP),5 and key 
priorities for the Indo-Pacific region.  With respect to the NSS, the CDCS supports 
pillars II "Promote American Prosperity" and pillar IV "Advance American Influence." 
With respect to the JSP, the CDCS supports Goal 2 “Renew America's Competitive 
Advantage for Sustained Economic Growth and Job Creation,” Goal 3 “Promote 
American Leadership Through Balanced Engagement,” and Goal 4 “Ensure 
Effectiveness and Accountability to the American Taxpayer.” The strategy also supports 
the governance, economic, and security consistent with priorities for the Indo-Pacific 
region.  

Work under DO1 will drive inclusive and sustainable development, open new markets, 
and promote market-oriented economic reforms. Under DO2, investments will promote 
healthy, educated, and productive populations, in addition to preventing the spread of 
infectious disease. Under DO3, the strategy will support efforts to combat corruption 
and promote transparency and accountability to help ensure the effectiveness and 
sustainability of development investments. Through private sector engagement, under 
all three DOs, USAID will promote free market competition, support technology and 
innovation, and incentivize private sector growth and market-based solutions. USAID 
will focus development investments to encourage choices that improve governance, rule 
of law, and sustainable development; promote core American principles of 
independence and respect for fundamental individual liberties; and support the 
mobilization of both public and private resources to maximize development outcomes 
and advance Cambodia’s prosperity and self-reliance. In light of a weakened 
commitment to multi-party participation in governing institutions, the strategy will 
discontinue direct election support, including political party strengthening, unless there 
is an opening to work constructively with government authorities to make significant 
improvements in this area. 

With respect to trafficking-in-persons (TIP), Cambodia is ranked on the Tier 2 Watch 
List of the U.S. State Department’s Trafficking-in-Persons 2020 Report, marking its 
second consecutive year on this list. In response, the U.S. Embassy has developed a 
whole-of-mission effort to engage Cambodian authorities to implement the report’s 
recommendations.  

Cambodia has also been identified as a Country of Concern in the U.S. State 
Department’s fourth annual report under the Eliminate, Neutralize, and Disrupt Wildlife 
Trafficking Act of 2016. In response, all USAID activities with a combating wildlife 
trafficking component will collaborate with other USG agencies and law enforcement 
entities in accordance with the “Strategy for Combating Wildlife Trafficking in Cambodia” 
(2018).  

With regard to religious freedom, Cambodia is not recommended as a country of 
particular concern and is not on the State Department’s watch list for the United States 

 
4 “National Security Strategy of the United States of America,” The White House, 2017. 
5 “Joint Strategic Plan FY 2018 - 2022,” U.S. Department of State & U.S. Agency for International Development, February 2018. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Strategic-Plan-FY-2018-2022.pdf
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Commission on International Religious Freedom Annual Report.6 There are some legal 
protections for religious freedom and ethnic minorities in the country.7 

Figure 1 summarizes the high-level goal, DOs, and intermediate results of the new 
strategic approach. 

  

 
6 “United States Commission on International Religious Freedom: 2020 Annual Report,” USCIRF, April 2020. 
7 The Cambodian constitution provides for freedom of belief and religious worship as long as such freedom neither interferes with 
others’ beliefs and religions nor violates public order and security. 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf


USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
6 

 

Figure 1: CDCS Results Framework 
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COUNTRY CONTEXT 

In 2020, the United States and Cambodia commemorated 70 years since the opening of 
diplomatic relations. The USAID program traces its roots to humanitarian assistance 
and infrastructure construction (roads and bridges) activities in the 1960s and has 
evolved to a focus on Cambodia’s journey to self-reliance. The United States helped 
negotiate and is a signatory to the 1991 Comprehensive Cambodian Peace 
Agreements,8 which were designed to ensure the sovereignty, independence, and 
neutrality of Cambodia. The agreements created a framework for the Cambodian 
Constitution to provide for the protection of fundamental rights and a liberal democracy 
based on pluralism.9 USAID re-opened in Cambodia in 1992. Since that time, the United 
States has provided over $1.5 billion in development assistance to support the 
Cambodian people to lead increasingly healthy, prosperous, and resilient lives. 

Salient Factors in Country Context 

Cambodia lies at a crossroads in its journey to self-reliance. The country has 
achieved significant economic gains over the past decades, which are threatened 
by high economic inequality, low economic diversification, and increasing 
unsustainable economic development. USAID can play a pivotal role in targeted 
partnership with the Royal Government of Cambodia (RGC) to help ensure economic 
gains over the past decade become more sustainable and to further advance an open 
and prosperous country that has the potential to serve as a vital ally and Indo-Pacific 
partner. In some regards Cambodia has made impressive gains on its development 
journey toward self-reliance. As one of the fastest-growing economies in Southeast 
Asia, Cambodia has achieved impressive economic growth in excess of seven percent 
per year10,11,12 as it moved from a low-income to a lower middle-income country in 2015 
and aspires to reach upper middle-income status by 2030. Despite these gains, the 
economy remains under-diversified and highly dependent on a few sectors (e.g., 
agriculture, tourism, garments). Multidimensional poverty in Cambodia is estimated at 
37.2 percent,13 and approximately four million Cambodians live on less than $1.25 per 
day.14 Furthermore, as the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  global pandemic 
has made painfully apparent, many recent economic gains are fragile and at risk of 
backsliding. The Asian Development Bank (ADB) predicts that Cambodia will 
experience a 4.0 percent contraction in its gross domestic product in 2020. However, it 
also estimates that the economy will rebound in 2021.15 Additionally, impacts from 
climate change and variability will continue to threaten these successes.16 In 2015 
alone, adverse climate impacts resulted in losses of approximately $1.5 billion, 
equivalent to ten percent of annual gross domestic product (GDP).17 

 
8 Taing Rinith, “Embassies in Cambodia reaffirm commitment to the Paris Peace Agreements,” Khmer Times, October 23, 2020. 
9 “Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict,” United Nations, Department of Public Information, 
January 1992, Retrieved from United States Institute of Peace: Peace Agreements Digital Collection. 
10 “GDP growth (annual %) - Cambodia,” World Bank National Accounts Data 2018, accessed February 18, 2020. 
11 “AMRO Annual Consultation Report: Cambodia 2017,” The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, 2017, 7. 
12 “IMF Staff Completes 2019 Article IV Mission to Cambodia,” IMF Press Release No. 19/370, October 11, 2019, 36. 
13 “Human Development Report 2019: Cambodia,” UNDP, 2019. 
14 “Cambodia Country Development Cooperation Strategy 2014-2018 Midcourse Review,” USAID, 2016. 
15 “Asian Development Outlook 2020: Wellness in Worrying Times,” Asian Development Bank, September, 2020. 
16 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
17 “Cambodia Climate Risk Profile,” USAID, 2019. 

https://www.khmertimeskh.com/50776364/embassies-in-cambodia-reaffirm-commitment-to-the-paris-peace-agreements/
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/agree_comppol_10231991.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=KH
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/11/pr19370-imf-staff-completes-2019-article-iv-mission-to-cambodia
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KHM.pdf
https://www.adb.org/what-we-do/economic-forecasts/september-2020
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_Cambodia%20CRP.pdf


USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
8 

 

Opportunities exist, however, for Cambodia to embark on a sustainable and inclusive 
path toward economic growth. With targeted training and linkages to private sector 
needs, job creation in the formal sector could significantly improve the resilience of the 
Cambodian economy, especially for the country’s dynamic and young workforce. With 
the pandemic reducing border trade, this is an opportunity for local producers and 
processors to improve their standards, which will increase competitiveness and access 
to both local and international markets (when they rebound). 

Cambodia can improve on progress toward its goals of open, transparent, and 
accountable governance. A significant challenge to Cambodia achieving self-reliance 
is its lack of liberal democracy, weak independent media and civil society, and poor 
protection of human rights, as reflected in the low score on the Liberal Democracy Index 
(0.09 on a 0 to 1 scale).18 The Cambodian Constitution commits the country to liberal 
multi-party democracy.19 Even though the political landscape in Cambodia since 1979 
has been mixed, one political party currently holds all 125 seats in the parliament and 
58 of 62 seats in the senate.20 In 2017, the primary opposition party was dissolved and 
its president arrested and charged with treason. Several media outlets were also shut 
down. 

Government accountability and transparency are also areas that pose significant 
development challenges. According to Transparency International, Cambodia ranks 162 
out of 180 countries in the 2019 Corruption Perceptions Index, ranking it, as per this 
index, one of the most corrupt nations in the world.21 Corruption, transparency, and rule 
of law are all areas where the RGC can improve to provide meaningful results to its 
citizens. Reliance on non-transparent external resources can also exacerbate corruption 
and pose a threat to the country’s sovereignty. Many of these investments also lead to 
negative externalities such as crime, environmental degradation, and public concern 
with the pace and scale of advancing foreign interests.22 

There is room for optimism, however. Cambodians enjoy a high degree of access to the 
Internet23 and information, especially through social media.24 Given that social media 
users in Cambodia increase by 17 percent annually, social media and the Internet 
continue to provide an excellent opportunity to reach Cambodians with clear, 
transparent information that can improve their lives. Also, most Cambodians have a 
favorable view of the United States and consider the United States to be Cambodia’s 
most preferred partner for both trade and security.25 On Facebook, by far Cambodia’s 
social media application of choice with half the population as users, the local language 
sites of Voice of America and Radio Free Asia are the second and third most popular 

 
18 The third-party Liberal Democracy Index measures freedom of expression, freedom of association, suffrage, elections, rule of law, 
judicial constraints on the executive branch, and legislative constraints on the executive branch. Source: Varieties of Democracy (V-
Dem). 
19 “The Constitution of Cambodia,” translated by the Constitutional Council, March 2010. 
20 Prak Chan Thul, “Cambodia's ruling party won all seats in July vote: election commission,” Reuters, August 15, 2018. 
21 “Corruption Perceptions Index,” Transparency International, 2019. 
22 Kimkong Heng, “Chinese investment strains Cambodian society,” Nikkea Asia, July 22, 2019. 
23 “Internet subscribers in Cambodia grows 20 percent to 16.1 million in 2019,” Khmer Times, March 6, 2020. 
24 Mobile telephone penetration has grown significantly in recent years—there are nearly 130 million mobile phone connections in 
Cambodia for a total population of 16.6 million—increasing the number of Cambodians who have access to the Internet and social 
media. 100 percent of social media users access social media via their mobile phones and Facebook reports being able to reach 76 
percent of all Cambodians above the age of 13 via advertisements placed on its platform. Source: “Digital 2020: Cambodia,” 
DataReportal. 
25 Richard Bush and Maeve Whelan-Wuest, Brookings Institution “How Asians view America (and China),” 2017. 

https://www.v-dem.net/en/
https://www.v-dem.net/en/
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-election-idUSKBN1L01E7
https://www.transparency.org/en/cpi
https://asia.nikkei.com/Opinion/Chinese-investment-strains-Cambodian-society
https://www.khmertimeskh.com/698943/internet-subscribers-in-cambodia-grows-20-percent-to-16-1-million-in-2019/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-cambodia
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/01/18/how-asians-view-america-and-china/
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among Cambodians (after the Prime Minister’s site).26 These data points suggest that 
there is an expanding platform for communicating U.S. priorities in the Indo-Pacific and 
growing public interest in internet freedom and independent journalism. By leveraging 
technology, USAID can communicate the U.S. model of a free and open Indo-Pacific 
region based on transparent and rules-based decision making to a large audience of 
Cambodians. 

Significant progress has been achieved in health and education, but challenges 
persist. In the health sector, Cambodia has made clear strides in addressing infectious 
diseases, including malaria,27 human immunodeficiency virus (HIV),28 and tuberculosis 
(TB).29 The country has also seen a steady decline in maternal mortality over the last 15 
years. Despite these gains, high out-of-pocket health care costs persist30 and stunting 
rates in Cambodia are among the highest in the region. Due to poor sanitation, hygiene, 
and low-nutrient diets, one-third of all Cambodian children are stunted.31 Rates of 
anemia are also high—45.4 percent among women and 55.5 percent among children. 
The Cambodian government struggles to mobilize the necessary resources for the 
cross-sectoral approach required to address the causes of malnutrition. 

In the education sector, Cambodia has made significant progress, achieving a 98-
percent primary-net-enrollment rate in 2019.32 Cambodia has strengthened female 
enrollment and achieved gender parity (1.01)33 in primary education. Nationwide data 
shows girls now complete lower secondary school nearly 20 percent more often than 
boys.34 Despite these gains, Cambodia has the highest pupil-to-teacher ratios in the 
region and high dropout rates.35 Only one in five students that start Grade 1 will 
complete Grade 12. 

While the country faces health and education challenges, there remain many 
opportunities to advance the status of the Cambodian people. A committed Education 
Ministry is using USAID-supported curricula to rapidly scale nationwide early grade 
education. Decentralization and deconcentration are empowering district and provincial 
leaders to allocate health and education resources; decisions previously reserved by 
line ministries. Health leaders are quickly expanding the Health Equity Fund (HEF) to 
protect the most vulnerable populations, including those living with HIV. 

Trafficking-in-persons (TIP) challenges continue, affecting the most vulnerable 
and marginalized Cambodians, yet there are signs of opportunity for 
improvements. Cambodia has reduced forced labor over the last 20 years, especially 
in the export garment sector, the sex trade, and among domestic household workers. 

 
26 “Cambodia Facebook page statistics,” SocialBakers. 
27 Malaria-related deaths dropped from one in 2017 to zero in 2018 and 2019, and the country is on a path toward eliminating 
malaria nationwide. The 2019 Cambodia National Malaria annual report noted that the number of malaria cases detected per year 
was 31,971—a 49 percent drop compared to 2018. Source: Cambodia National Malaria Annual Report, 2019.  
28 Adult HIV prevalence has steadily dropped to 0.5 percent in 2019, with an estimated 73,000 people living with HIV. The number of 
new HIV infections has also dropped from 2,000 in 2010 to 780 in 2019—a 62 percent reduction. Source: UNAIDS Cambodia 
Factsheet, 2019. 
29 The estimated annual TB incidence in Cambodia has declined from 575 in 2000 to 423 in 2011 and 326 per 100,000 population in 
2017 with an average annual reduction rate of 2.5 percent. Source: WHO World Health Data Platform. 
30 Out-of-pocket spending is about 60 percent of current health expenditure. Source: Cambodia National Health Accounts (2012–
2016), The World Health Organization, 2019. 
31 Cambodia Demographic Health Survey, DHS, 2015, 195. 
32 “Education in Cambodia Findings from Cambodia’s experience in PISA for Development,” OECD, 2018, 135. 
33 Ministry of Education, Youth and Sports Education Management Information System Data 2019-2020. 
34 “Why are boys leaving lower secondary school early in Cambodia?” UNICEF, 2020. 
35 “Cambodia Country Development Cooperation Strategy 2014-2018 Midcourse Review”, USAID, 2016, 9. 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/cambodia
https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia
https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cambodia
https://www.who.int/data/gho/data/countries/country-details/GHO/cambodia?countryProfileId=815c8d16-4695-4f6b-8575-5f1521a3b684
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/PISA-D%20national%20report%20for%20Cambodia.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/reports/why-are-boys-leaving-lower-secondary-school-early-cambodia
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However, debt bondage persists in some sectors and human trafficking continues to be 
a significant development and human rights challenge. A source, transit, and destination 
country for human trafficking, Cambodia is evaluated as being on the State 
Department’s TIP Report36 Tier 2 Watch List for 2020, marking its second consecutive 
year on this list. According to the TIP report for Cambodia, authorities did not sufficiently 
demonstrate efforts to collect or share key information with law enforcement. Corruption 
continued to impede law enforcement operations, criminal proceedings, and victim 
service provision. Amid insufficient government oversight and accountability measures, 
authorities did not investigate credible reports of official complicity with unscrupulous 
business owners who subjected thousands of men, women, and children throughout the 
country to human trafficking in entertainment establishments and in brick kilns. In recent 
months, however, the RGC has shown more willingness to improve their counter-
trafficking strategy and increase efforts to address this critical issue. These efforts 
included continuing to prosecute and convict traffickers; establishing a new five-year 
counter trafficking action plan; and utilizing new victim identification and data collection 
technologies.37 

High rates of deforestation and the effects of climate change present formidable 
challenges to sustainable economic development and environmental 
preservation, but opportunities exist. Cambodia’s diverse forest landscapes are 
threatened by unsustainable economic interests such as illegal timber harvesting and 
export, conversion of forest land for agricultural production, expansion of industrialized 
agriculture, and mining exploration. Land security is also a major issue in Cambodia, 
fueled by economic land concessions, often to foreign investors, that have negatively 
affected livelihoods and economies of local communities. Cambodia’s deforestation rate 
is the fourth highest among major forest countries, at over one percent loss per year.38 
According to official figures provided by the RGC for 2016, forests cover approximately 
48 percent of the country. However, this figure includes environmentally unsustainable 
rubber and palm oil plantations and other perennial crops.39 According to the Global 
Forest Watch, from 2001 to 2019, Cambodia lost 2.31 million hectares of tree cover; 
equivalent to a 26 percent decrease in tree cover since 2000. This resulted in an 
additional 973 metric tons of carbon dioxide (CO₂) emissions.40 However, large tracts of 
forest still remain and contain biologically unique landscapes, are areas of significant 
cultural heritage, and provide homes and livelihoods to some of the poorest and most 
vulnerable Cambodian households. Indigenous communities who have lived in and 
around the forested areas for generations are facing the loss of their culture and 
tradition because of unsustainable large-scale development efforts.  

In addition to the challenges that deforestation poses, climate change will continue to 
impact Cambodia with the largest impacts expected to be increases in both temperature 
and the intensity of heavy rainfall events.41 Projected temperature and rainfall changes 

 
36 “Trafficking in Persons Report,” U.S. Department of State, June 2020. 
37 Ibid 
38 “118/119 Cambodia Tropical Forestry and Biodiversity Analysis,” USAID, ICF, The Cadmus Group and ICEM, 2019, v. 
39 “Cambodia Forest Cover 2016,” Ministry of Environment Measurement, Reporting, and Verification Team, March 2018, 13. 
40 “Tree Cover Loss Indicator,” Global Forest Watch, 2019. 
41 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/54_3_cambodia_forest_cover_resource__2016_english.pdf
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are expected to impact key sectors in Cambodia, including agriculture and food security, 
fisheries, ecosystems, health, and water resources. 

Opportunities to bring about systemic change in Cambodia’s sustainable landscape 
management are increasing due in part to new legal and regulatory changes at the 
national and sub-national levels and a recent increase in enforcement to combat land 
grabbing and deforestation in protected areas. In particular, the Ministry of Environment 
(MOE) is leading a significant and all-encompassing, though slow-moving, revision to 
the numerous laws that bridge economic development with conservation and forest 
protection. Generating revenue from conservation is an important counterbalance to 
economic development activities such as mining that threaten Cambodia’s protected 
areas. With the initial success of Reducing Emissions from Deforestation and 
Degradation of forests (REDD+) carbon credit generation and sales in Cambodia, there 
is an opportunity to expand REDD+ to new areas in Cambodia and promote the private 
sector’s interest in sustainable investment opportunities. Increasing the engagement of 
the private sector within livelihood activities in and around protected areas will 
strengthen sustainable economic activities such as ecotourism, sustainable agriculture 
and forestry, and other non-timber-based income opportunities. 

The problem of wildlife trafficking has become more prominent in Cambodia. In 
the 2020 annual report to Congress under the Eliminate, Neutralize, and Disrupt Wildlife 
Trafficking Act of 2016, the State Department identified Cambodia as a Country of 
Concern.42 Cambodia is widely recognized as both a major source and transit country 
for illegal wildlife trade, with weak law enforcement and compliance with national laws 
and international agreements. Cambodia is a source for wildlife trafficked to Vietnam 
and China, with indiscriminate snaring in forests impacting both common and 
endangered forest-dwelling species. Furthermore, Cambodia is a significant transit 
country for many of the world’s most trafficked wildlife and valuable species from Africa 
to Asian markets. Illegal logging of threatened timber species also continues throughout 
the country. While rural Cambodians consume and use wildlife products for food and 
traditional cultural practices, the scope of these activities is relatively small compared to 
the transnational illegal wildlife trade. All USAID activities with a Combating Wildlife 
Trafficking component will collaborate with other USG agencies and law enforcement 
entities in accordance with the “Strategy for Combating Wildlife Trafficking in Cambodia” 
(2018). 

Women and marginalized groups continue to benefit the least from Cambodia's 
economic gains, but the large youth population represents an opportunity to 
advance inclusive growth and increased civic participation. In Cambodia, women, 
young people, indigenous peoples and ethnic minorities, Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Intersex (LGBTI) people, and people with disabilities experience barriers 
that prevent them from fully participating in the nation’s development. These groups are 
often marginalized through norms and cultural practices that promote gender inequality, 
legal exclusion, and identity-based discrimination. Gender equality is not just about 
women and girls; men and boys experience negative consequences from cultural and 

 
42 Under the END Wildlife Trafficking Act, a “Focus Country” is defined as a major source, transit point, or consumer of wildlife 
trafficking products or their derivatives, but identification as a Focus Country is neither a positive nor a negative designation. A 
“Country of Concern,” however, is defined as a Focus Country whose government has actively engaged in or knowingly profited 
from the trafficking of endangered or threatened species. 



USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
12 

 

social norms, such as taking on risky, vulnerable, and at times, exploitative 
employment. Gender norms also restrict women’s participation at all levels of 
leadership—in government, the private sector, and civil society. Cambodia ranks 89 out 
of 153 countries on overall gender equality,43 with lower performance in the score for 
labor force participation rate (57 out of 153) and a particularly low score for political 
empowerment (119 out of 153).44 Cambodian women tend to lack skills and training 
needed in agriculture, entrepreneurship, natural resource management, and public 
health services. Additionally, gender-based violence (GBV) is a significant development 
and human rights challenge in Cambodia. One in five women reported experiencing 
sexual and physical violence from intimate partners and actions against the abusers are 
often resolved and mediated by male village chiefs. The restrictions on movement and 
increased levels of financial stress because of COVID-19 exposes women to greater 
risks of intimate partner violence at home and decreases options for seeking support 
services.45 Women living with disabilities cited a much higher rate in all forms of 
violence.46 

Cambodians living with disabilities account for about 2.06 percent of the population (52 
percent females). They face greater levels of discrimination due to limited access to 
information, health services, education, labor, and vocational training.47 About ten 
percent of the Cambodian population are ethnic Cham, Vietnamese, and indigenous 
groups. They experience greater difficulties than other Cambodians in getting quality 
access to health services, education, and land rights. These challenges are in part due 
to their different language, culture, tradition, and religious practices.48 While Cham 
Muslims enjoy Cambodian citizenship similar to the Khmer, the Vietnamese and their 
children do not, which limits their access to education and other services.49 There is no 
accurate data about the number of LGBTI people, and Cambodia does not yet have 
legal recognition for this population. As a result, they continue to face social 
discrimination in and out of school and have narrow access to employment, social 
support services, and legal defense. 

With respect to youth, approximately two-thirds of Cambodia’s population is under the 
age of 3550 and engaging youth in U.S. government (USG) activities is essential to 
helping Cambodia develop and prosper. Cambodian youth represent a driving force for 
increasing actions for improving public services and reform. Support for women, youth, 
and other marginalized groups is a fundamental opportunity for the new strategy. 

Cambodia’s National Development Priorities 

At the highest level, the main driving force guiding Cambodia’s national development is 
the government’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, and Efficiency, 

 
43 “Global Gender Gap Report for 2020,” World Economic Forum, 2019. 
44 The number of women in public offices has increased from 32 to 41 percent in 2019. There are four women ambassadors, one 
woman deputy prime minister, three women ministers, 53 secretaries of states and 73 under-secretaries of state. Source: Niem 
Chheng, “Calls for more women in leadership positions,” Phnom Penh Post, March 12, 2020. 
45 “CARE Rapid Gender Analysis for Covid-19: Cambodia,” CARE, July 2020.  
46 “Support to Cambodians seeking to end violence towards women and girls,” Australian Aid, Accessed on November 3, 2020. 
47 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Demographic data is sourced from the “Cambodia Demographic and Health Survey” (2014). While the census was completed in 
2019, official data is expected to be released in the spring of 2021. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.phnompenhpost.com/national/calls-more-women-leadership-positions
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE%20Cambodia%20Rapid%20Gender%20Analysis%20for%20COVID-19%20FINAL%20APPROVED%20July%202020.pdf
https://accesscambodia.org/support-to-cambodians-seeking-to-end-violence-towards-women-and-girls/
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Phase IV (RS-IV)51 and the corresponding National Strategic Development Plan (NSDP) 
2019-2023.52 Within the RS-IV and NSDP, the RGC has identified four strategic goals: 
sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and strengthening the 
capacity and governance of public institutions for effective public service delivery and an 
improved business environment. Complementing the strategic goals, the RS-IV also 
identifies four priority areas, or “Strategic Rectangles”, for development: 1) Human 
Resource Development; 2) Economic Diversification; 3) Promotion of Private Sector 
Development and Employment; and 4) Inclusive and Sustainable Development. The 
RGC has also developed the Cambodia Sustainable Development Goals, which are the 
Cambodia-specific goals under the United Nations’ (UN) global Sustainable 
Development Goals,53 and is in the process of finalizing a post-COVID-19 socio-
economic recovery plan. 

Key Priorities in the Indo Pacific Region 

The U.S. aims to promote a free, open, and fair Indo-Pacific region that advances 
Cambodia's development and self-reliance to promote an independent, strong, and 
prosperous country. In 1997, the United States provided trade benefits to Cambodia 
under the Generalized System of Preferences and is currently Cambodia’s largest 
export market.54 Significant opportunities exist to strengthen the partnership between 
the United States and Cambodia by supporting Cambodia in becoming a more open, 
prosperous, resilient, and inclusive partner in the Indo-Pacific region. 

By focusing on inclusive economic growth, natural resources management, and 
governance,  USAID aims to support Cambodia’s sustainable development. By seeking 
to broaden inclusive and sustainable economic growth, USAID will advance  economic 
and security priorities in the Indo-Pacific region by both improving natural resource 
management (including wildlife trafficking) and building a framework for diversifying the 
economy. By promoting improved standards for public investments and transparent and 
citizen-responsive governance throughout its development objectives, 
USAID/Cambodia will advance improved governance. Under this strategy,  USAID will 
also expand its cooperation with other bilateral and multilateral development partners 
through both formal mechanisms and informal approaches to share practices, 
coordinate effectively, and take collective actions or positions to promote shared 
objectives. 

Journey to Self-Reliance (J2SR): Country Roadmap Analysis 

Cambodia's J2SR Country Roadmap indicates it has moderate capacity but low 
commitment. At the highest level, two overarching highlights of the Country Roadmap 
that underlie the goal and strategic approach are Cambodia’s low commitment scores 
for Open and Accountable Governance and low capacity scores for Government 
Capacity and Civil Society Capacity. 

  

 
51“Rectangular Strategy Phase IV,” RGC, September 2018. 
52 “National Strategic Development Plan,” RGC, July 25, 2019. 
53 
 “Cambodia Sustainable Development Goals,” RGC, 2020. 
54 “Cambodian Exports to the US Soar,” The Phnom Penh Post, February 13, 2020. 

https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/national-strategic-development-plan-nsdp-2019-2023/resource/bb62a621-8616-4728-842f-33ce7e199ef3
https://www.csdgs.org/en/
https://www.phnompenhpost.com/business/cambodian-exports-us-soar


USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
14 

 

Table 1: Summary of Cambodia’s J2SR Strengths and Challenges 
 

 

Commitment 

Although the RS-IV recognizes principles of multiparty democracy and the rule of law 
embodied by the Cambodian Constitution, the extremely low scores for both the Liberal 
Democracy and the Open Government sub-dimensions indicate a need for greater 
action. While the trajectory for improvement in these components is not promising in the 
short-term, the strategic approach is designed to support Cambodia to advance them in 
the long-term. Cambodia’s next biggest challenge in these metrics is Environmental 
Policy, which reflects the country’s ongoing challenges with enforcing a plethora of 
environmental protection laws, including those designed to prevent illegal logging. It is 
too early to tell whether the MOE’s efforts to revise the numerous laws will result in an 
improved score for this component and increased conservation and forest protection. 
While the metric for the Economic Gender Gap sub-component is rated high, numerous 
data sources confirm that this is disconnected with the reality on the ground. Significant 
challenges still exist in this area based on additional analysis.55 

Capacity 

Cambodia’s performance on the capacity metrics is more nuanced. The main challenge 
is with Civil Society & Media Effectiveness, which reflects a constrained environment in 
these sectors. This metric is not expected to substantially improve over the life of the 
strategy. However, the aim of the strategy is to maintain the current civic space and 

 
55 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020.  
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expand it if the opportunity allows. For several sub-components—including Government 
Effectiveness, Tax System Effectiveness, Education Quality, Health Quality, and Export 
Sophistication—scores are near the average for Low and Middle-Income Countries. 
Lastly, the two areas of clear strength for Cambodia related to commitment are Safety & 
Security and ICT Adoption, with the latter constituting an opportunity USAID is pursuing 
as a shift in the strategy. 

Country Transition Planning 

USAID expects the following strategic and programmatic transitions to occur at varying 
times and levels during the implementation of the strategy: 

● A new focus on economic growth will include immediate livelihoods support to 
mitigate the secondary impacts of COVID-19. Activities in the medium-term will 
support partnerships and approaches that mobilize private capital and deepen 
trade relationships and access to international markets, while not exacerbating 
challenges Cambodia has faced in expanding access to finance, particularly 
related to household over-indebtedness;56 
 

● A new cross-cutting focus on workforce development will elevate partnerships 
and exchanges in science, technology, and innovation, including a focus on ICT; 
 

● In multiple sectors—including health, education, agriculture, and environment—
USAID will strongly advocate with the national government, via engagements 
with line ministries, for the commitments to transparency and accountability 
through needed policy and governance reforms; 
 

● Complementing efforts to strengthen accountability and transparency within the 
government, USAID will continue efforts to strengthen civil society and 
independent media to address ongoing challenges in Open and Accountable 
Governance identified in the Country Roadmap; 
 

● USAID will continue supporting the Cambodian people’s aspirations through 
support for the Cambodian government’s increased leadership in addressing, 
managing, and funding the country’s development; and 
 

● As part of the New Partnerships Initiative, USAID will continue working closely 
with local organizations in the co-development of new activities to strengthen 
locally owned and led development models that put local actors in the lead to 
address their own challenges. 

  

 
56 “Microfinance and Household Welfare Cambodia Policy Note,” World Bank Group, 2019. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/144661552916327946/pdf/128266-REVISED-WP-PUBLIC-Nota-MFI-web.pdf
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STRATEGIC APPROACH 

USAID’s strategic focus areas align to the RGC’s RS-IV to further Cambodia’s J2SR 
through sustainable development and strengthened sovereignty. This strategy seeks to 
redefine the relationship with the government, the private sector, and local organizations 
to broaden inclusive and sustainable economic growth; improve the health, education, 
and welfare of Cambodians through enhanced services; and protect human rights and 
advance government accountability. Figure 2 summarizes the high-level development 
objectives (DO) and goal of the new strategic approach. 

Figure 2: Strategic Approach 

 

USAID’s DOs are necessary to achieve the Country Development Cooperation Strategy 
(CDCS) goal and align with the development priorities in the RGC's RS-IV. The new 
CDCS also maintains a commitment to upholding human rights and rule of law, as 
enshrined in the Cambodian Constitution. Consistent with the sub-dimensions in the 
country roadmap,  USAID will support better economic policy; strengthen the capacity of 
the economy; foster economic growth; and, improve natural resources management , 
through DO1: Inclusive and sustainable economic growth broadened. USAID will 
strengthen citizen capacity (J2SR) through the health, education, and child protection 
components of DO2: Health, education, and welfare of Cambodians improved through 
enhanced services and livelihoods components of DO1. DO2 will also support 
Financing Self-Reliance (FSR) through its overarching focus on systems strengthening 
in health and education. USAID will strengthen democratic systems; improve open and 
accountable governance; promote government effectiveness; build civil society 
capacity; and, strengthen human rights protections including counter-trafficking in 
persons (C-TIP), through DO3: Human rights protected and government accountability 
advanced. 

See Table 2 for a summary of how USAID’s results framework aligns with Agency 

priorities, including key priorities for the Indo Pacific region, J2SR, and RGC strategic 

priorities. 

 

 



USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
17 

 

Table 2: Alignment of the USAID Development Objectives with High-Level USG 

and USAID Policies and Host Country Government Priorities 

 

 

Redefining the relationship with the RGC to improve governance and build 
commitment toward self-reliance. USAID works closely with the RGC’s donor 
coordination structure to implement and align programming with RGC priorities. USAID 
also has collaborative working relationships with several line ministries and the Council 
for the Development of Cambodia. To address the challenges related to commitment 
and capacity, as highlighted in the J2SR Country Roadmap, USAID will support both 
civil society and the RGC in support of the aspirations of the Cambodian people. Civil 
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society will be engaged to strengthen the defense of constitutional and other legal 
rights, complementing diplomatic efforts to advance these priorities directly with the 
RGC. Citizens will also be engaged and supported in their efforts to improve 
government services and accountability, increase publicly available information, and 
communicate with their leaders. In a complementary effort to promote self-reliance, 
USAID will build the RGC's capacity to both deliver quality services and protect 
resources in a way that increases government ownership and is transparent and 
accountable to the Cambodian people. 

USAID will also engage the RGC on critical reforms in key ministries where there is 
need, interest, and commitment. To advance DO1, working with the MOE and Ministry 
of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) is critical to ensuring sustainable and 
inclusive economic growth, enhancing the private sector enabling environment, and 
strengthening environmental protection. To advance DO2, USAID will maintain 
productive relationships with the Ministry of Health (MOH) and Ministry of Education, 
Youth, and Sport (MOEYS), which have yielded key policy reforms, including the 
transition of ownership of a health financing program to MOH and adoption of early-
grade reading standards by MOEYS. USAID will work with reformers and key policy 
makers within these ministries and other RGC stakeholders to advance accountability 
and transparency, and to increase financial self-reliance and ownership over critical 
programs in these key sectors. The economic advancement under DO1 will also 
support long-term financial self-reliance through a broadened tax base and economic 
output. DO3 efforts at improving accountability are aligned with the RGC’s reforms to 
promote greater local leadership and accountability. 

Private sector engagement supports the delivery of development solutions 
across the three DOs. USAID’s approach to private sector engagement will focus on 
collaborating with private sector actors whose interests and values align with those of 
the United States to catalyze investments into local systems and markets such that they 
become self-sustaining, and to accelerate Cambodia’s progress on the J2SR. 

Under DO1, USAID will continue to engage the private sector along horticulture value 
chains to strengthen the market system and support sustainable and inclusive economic 
growth and food security. USAID will also continue to strengthen private sector 
engagement to broaden sustainable and inclusive livelihoods (e.g., non-timber forest 
products) and combat deforestation and climate change. Going forward, USAID will 
support market-driven agriculture diversification to promote food security, economic 
growth, job creation, and trade opportunities and explore partnerships with Cambodian 
and U.S. firms for increased employment and economic opportunities for Cambodians 
and Americans, including in ICT. USAID will also incentivize private sector entities to 
create or expand sustainable businesses that generate benefits for communities and 
preserve Cambodia’s biodiversity. 

Under DO2, USAID will continue to encourage policy reform within the Cambodian 
healthcare system to enable private sector involvement in policy and guideline 
development, service coverage, and quality improvement. As the majority of 
Cambodians utilize private health services, USAID will support private sector actors and 
build their capacity to deliver quality health services that complement the public system, 
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offering expanded choice to individuals. In education, USAID will engage private sector 
actors and stakeholders to support the MOEYS to implement key education reforms 
necessary for long-term sustainability of the early grade reading program. USAID will 
also enlist private sector actors and stakeholders to directly support and extend the 
early grade reading program.  

Under DO3, USAID will continue to engage Cambodia’s private sector to empower 
female entrepreneurs, encourage civic participation, and promote rights as well as 
partner with Cambodia’s technology sector to promote social accountability and public 
sector transparency. Going forward, USAID will look for opportunities to partner with 
Cambodia’s technology sector and a U.S. higher education institution to promote 
independent media.  

Opportunities for engaging the private sector under each DO are listed in Table 3 below. 
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Table 3: Strategic Approach to Private Sector Engagement in the DOs 

 

 

The CDCS supports FSR as a complement to Private Sector Engagement (PSE). 
This support is both direct and indirect, through working to improve public revenues and 
ensuring that these public resources are spent on services that benefit the Cambodian 
people in an accountable and transparent manner, as well as creating the enabling 
conditions under which the private sector can operate effectively. The cross-cutting 
approach to PSE directly supports Pillar IV: "Enabling environment for private 
investment" of the FSR framework.57 Programs under DO1 will seek to improve the 

 
57 “U.S. Agency for International Development Strategy for Financing Self-Reliance,” USAID, January 2020. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID-Report-Congress_Financing-Self-Reliance_Post.pdf
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business enabling environment through policy reform and increase commitment toward 
greater diversification of the economy. Additionally, by improving the enabling 
environment for the private sector and encouraging more diverse and sustainable FDI 
into Cambodia, USAID will work to expand the domestic resources available for the 
RGC to support social services under DO2 (Pillar I: "Domestic revenue mobilization"). In 
fact, the RGC has developed clear plans to improve quality services and take greater 
responsibility for the assumption of payments for and administration of USAID-
supported interventions in the health, education, and child protection sectors. Thus, 
DO2 aims to capitalize on this progress and push for greater domestic revenue 
mobilization under Pillar 1 to finance essential services. Finally, the lack of transparency 
and accountability in public procurement is also a major challenge and thus addressing 
Pillar 3: "Fiscal Transparency and Accountability" is cross-cutting across DO1 and DO3. 
The business enabling environment policy reforms under DO1 will also complement the 
approach in DO3 to build the capacity of civil society and the media to improve 
government accountability for services and monitoring government transparency in 
policy development and implementation, including budget development and financial 
management. 

Engaging stakeholders in the private sector, civil society, media, labor unions, 
land rights organizations, and other actors to improve transparency and 
accountability. Efforts to strengthen and build transparency and accountability as a 
cross-cutting priority throughout the strategy will give Cambodians the information and 
tools they need to advocate for and contribute to their country’s sustainable and 
inclusive economic growth. Building coalitions of stakeholders across sectors, including 
women and youth-led organizations, labor unions, land rights organizations, and other 
actors is critical to achieving reforms that aim to increase transparency and improve 
government accountability within Cambodia. USAID will build the capacity of 
Cambodian organizations and stakeholders to speak and act on behalf of citizens, 
which will also be key to promoting resilience. 

The goal of strengthening prosperity, resilience, and openness in Cambodia must 
focus on inclusivity to be effective. To ensure broad development impact, USAID will 
strive to reduce barriers to women and youth to provide leadership and participation in 
public policy processes; seek to improve their capacity to meaningfully participate in the 
economy (both rural and urban); support their engagement in decision-making and 
leadership in activities that support biodiversity and natural resource conservation; and 
facilitate necessary access to education and health services to thrive. In coordination 
with the RGC, private sector, and civil society partners, USAID will support efforts to 
implement national gender equality policies, and, where appropriate, support capacity-
building to do so. The strategy will also maintain a focus on the rights and participation 
of other marginalized populations, including indigenous populations, ethnic and religious 
minorities, people living with disabilities, and members of the LGBTI community. 

Inter-agency partners and priorities are complementary to USAID’s strategic 
approach. USAID will continue working closely with inter-agency partners in support of 
complementary goals and objectives, as outlined in the Integrated Country Strategy 
(ICS). A summary of this collaboration is presented in Table 4. 
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Table 4: Summary of Inter-Agency Priorities, Partners, and Links to the CDCS 

 

 
Supporting Cambodia to combat TIP. Given Cambodia’s ongoing challenges in 
preventing TIP, the U.S. Embassy has developed a whole-of-mission effort to engage 
Cambodian authorities to convince them to adopt and implement the 2020 TIP report 
recommendations, thereby taking steps needed to avoid a downgrade to Tier 3 and the 
resulting restrictions on foreign assistance. The RGC response has been promising. For 
the first time in several years, the Ministry of Justice is providing data on trafficking 
investigations, prosecutions, and convictions for the first half of 2020—the top request in 
the TIP report. The RGC has been more willing than before to acknowledge gaps in 
their counter-trafficking strategy and increase collaboration with non-governmental 
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organizations (NGO) to meet the report’s other recommendations. Further details of 
USAID’s approach to addressing TIP can be found under the narrative for DO3. 

Scenario Planning 

One of the most significant challenges facing USAID’s programming in Cambodia is 
ongoing pressure on natural resources, most notably forests, and the RGC’s lack of 
consistent enforcement of policies and regulation governing protected areas to prevent 
illegal logging. Civil society has reported on the increase in government actions against 
civil society actors in this sector.58 USAID will explore a potential scenario that analyzes 
options and reactions if ongoing programming for sustainable, transparent, and 
inclusive protection of natural resources becomes increasingly difficult. 

  

 
58 “Cambodia: Youth targeted in ‘shocking’ wave of arrests,” Amnesty International, September 10, 2020. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/cambodia-youth-targeted-shocking-arrests/


USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
24 

 

RESULTS FRAMEWORK 

Goal: Cambodia Becomes a More Open, Prosperous, Resilient, and Inclusive 

Partner in the Indo-Pacific Region 

USAID's goal is to support Cambodia in becoming a more open, prosperous, resilient, 
and inclusive partner in the Indo-Pacific region and ensure that Cambodians have the 
ability to thrive despite uncertainties and shocks related to economic, political, and 
social factors. Achieving this goal requires a more inclusive and broader-based 
economy, improved access to quality health, education and protection services, and 
greater transparency, accountability, and responsiveness of the government to the 
Cambodian people, thereby advancing the country’s self-reliance. By focusing on 
inclusion,59 USAID seeks to ensure more Cambodians to participate in, contribute to, 
and benefit from the country’s economic recovery and future economic progress while 
exercising constitutional freedoms. Significant challenges to achieving this goal include 
the impacts of COVID-19; human rights concerns, including GBV; high levels of social 
and economic inequality; ongoing threats to tropical forests, water resources, and 
biodiversity, including the impacts of climate change; and a decades-long cycle of 
opening and restricting civic space. To strengthen resilience in Cambodia, USAID will 
support strengthened food security, economic diversification, the protection of human 
rights, increased transparency of public systems, improved government accountability, 
and inclusive access to quality health, education, and child protection services for 
citizens through the public and private sectors. In addition, over the next five years 
USAID will intentionally and systematically promote gender equality and social inclusion 
across all sectors. The country has made significant strides in controlling infectious 
diseases, including malaria and HIV/AIDS, and improving maternal and child health. 
Opportunities exist to sustain these impressive gains and recover economic progress, 
while mitigating backsliding, by focusing on opportunities to promote good governance 
in sectors such as education, health, agriculture, and environment. Efforts to strengthen 
and build transparency and accountability as a cross-cutting priority in these sectors will 
build the resilience of the Cambodian people and enable individuals to contribute to 
economic growth, actively engage in public processes, and advocate for constitutional 
rights. Empowering Cambodian organizations to speak and act on behalf of citizens will 
also be key to realizing this goal. 

DO1: Inclusive and Sustainable Economic Growth Broadened 

Despite an average annual GDP growth rate of seven percent across the past ten 
years, Cambodia’s economy is heavily reliant on unsustainable FDI and lacks 
diversification and resilience.60 Cambodia’s economy highly depends on tourism and 
light manufacturing tied to regional supply chains—industries that have been devastated 
by COVID-19. As a result, Cambodia is expected to register its first year of negative 
economic growth since 1994. Moderate ratings in the Economic Policy sub-dimension 
from the J2SR Country Roadmap reflect the lagging RGC commitment to an enabling 

 
59 By inclusion, USAID specifically means the inclusion of women, youth, marginalized, and vulnerable groups. These groups 
include indigenous people, the LGBTI community, ethnic and religious minorities, and people with disabilities. Also included are 
people who have not benefited from Cambodia’s economic growth up to this point, e.g., the poor and those living in rural areas who 
lack access to essential services and economic opportunities. 
60 “Asian Development Outlook 2020: Wellness in Worrying Times,” Asian Development Bank, September 2020. 



USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
25 

 

environment for inclusive and sustainable economic growth, especially for private 
sector-led growth, sustainable livelihoods, and a modernized agriculture sector.61 
Furthermore, the economic gains of the previous decade are not equally enjoyed by the 
entire population as shown by moderate scores for Inclusive Development sub-
dimension and a low rank of 121 out of 157 on the Commitment to Reducing Inequality 
Index.62 Economic disparities along gender lines also are prominent, and although 
women’s participation in the economy is high―Cambodia has a relatively high score on 
the Gender Economic Gap sub-dimension―women earn on average 80 percent of 
men’s earnings, own less land, have more limited access to finance, and continue to 
carry the greatest burden of unpaid household work, among other persistent 
inequalities.63 

Gaps also exist in environmental protection. Cambodia has one of highest rates of 
deforestation in the world. From 2001 to 2019, Cambodia lost 2.31 million hectares of 
tree cover—equivalent to a 26 percent decrease since 2000—resulting in an extra 973 
metric tons of CO₂ equivalent emissions.64 This deforestation is largely driven by 
economic incentives65 which belies the need for more sustainable livelihoods for 
communities that are dependent on the forest. These significant challenges are 
reflected in Cambodia’s low score for the Environmental Policy sub-dimension. Diverse 
ecosystems in Cambodia may also be threatened by the adverse effects of climate 
change. Increased temperatures and prolonged drought are projected to increase 
biodiversity losses as well as increase the risk of forest fires.66 

Finally, the J2SR Country Roadmap shows that the Capacity of the Economy dimension 
is below average, reflecting that this aspect of Cambodia’s capacity is not sustainable 
and is vulnerable to shocks and stresses, such as economic down-turns, climate-
change related natural disasters, political shifts, and others. COVID-19 has exposed the 
flaws of an economy overly dependent on select sectors and inequitable distribution of 
economic gains among the population. In addition, while Cambodia's debt is currently 
30 percent of GDP and while the risk of debt distress is low, the external debt puts 
Cambodia at higher risk as a developing economy to external shocks like COVID-19. 
Moreover, overdependence on any single country for investment and economic growth 
will threaten its sovereignty, economic independence, and resilience. Transactions that 
are not transparent and competitively bid reduces the appetite for more sustainable 
investors to enter this market. An opportunity for potential growth exists in the large 
youth population, even though they are currently ill-prepared for the economic 
challenges of the future.67 The official Youth Unemployment Rate is low at 1.1 
percent,68 but this number does not reflect recent findings69 that 41 percent of youth are 
employed informally and 75 percent are underemployed. The recent USAID Youth 
Assessment and the extensive pre-CDCS stakeholder consultations both reinforced this 

 
61 Secondary metric analysis reveals Cambodia's 2018 Doing Business score at 52 out of 100 (World Bank) and an Enabling 
Business of Agriculture Score of 39.5 out of 100. Source: World Bank Data. 
62 “Commitment to Reducing Inequality Index 2018,” Oxfam International, October 8, 2018. 
63 “CDCS Sector Analysis Report: Gender and Inclusive Development,” USAID/Social Impact, 2020. 
64 “Tree Cover Loss Indicator,” Global Forest Watch, 2019. 
65 “Foreign Assistance Act 118/119 Tropical Forest and Biodiversity Analysis,” USAID, 2019. 
66 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
67 The secondary metric “Quality of Vocational Training” is scored at 3.7 out of 7. Source: World Economic Forum. 
68 “World Development Indicators,” World Bank. 
69 “Key Issues affecting Youth in Cambodia,” OECD. 

https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018
https://www.oecd.org/countries/cambodia/youth-issues-in-cambodia.htm
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finding, concluding that youth generally feel they are unprepared for employment and 
find it difficult to secure good-paying jobs.70 

Maintaining a high agricultural growth rate is a top priority for the Cambodian 
government. Agriculture still accounts for a large share of GDP, trade, and the labor 
force, and a strong agricultural sector remains a key to further reduction in poverty. The 
agriculture sector is extremely vulnerable to climate change-induced increases in 
temperatures and changes in rainfall patterns in addition to flooding, impacts from 
extreme weather events such as typhoons, and sea-level rise.71 To succeed, the 
Cambodian agricultural sector will need to embrace the principles of sustainability, 
productivity, competitiveness, and income growth. 

Collectively, pre-CDCS stakeholder consultations and internal program reviews show 
that solutions are needed to expand and diversify economic opportunities for more 
Cambodians, including broadening support to the agriculture sector beyond the 
traditional farm-level approaches of the previous CDCS and focusing on market-based 
agribusiness development. 

Development Hypothesis 

In response to these challenges, USAID will prioritize "DO1: Inclusive and Sustainable 
Economic Growth Broadened," which links to the CDCS goal by supporting the 
economic conditions necessary for increased prosperity and resilience in the country, 
and by focusing on good governance issues related to natural resource management. 

The DO1 development hypothesis states that if the economy is more diversified, the 
business enabling environment is improved, and natural resources are more sustainably 
managed, then Cambodia’s economic growth will be more inclusive and resilient.  

The three interrelated and mutually reinforcing approaches underlying the DO1 
development hypothesis will empower diverse actors to support Cambodia’s economic 
recovery from COVID-19 and build a foundation for sustainable, broad-based growth. 
First, “Accelerated economic diversification for improved livelihoods” intermediate result 
(IR) 1.1 emphasizes working with businesses and communities to diversify the economy 
by focusing on a markets-based approach in agriculture that seeks to facilitate linkages 
between suppliers and local and international buyers as well as improving farmers’ 
access to more efficient and sustainable agricultural technologies; developing the 
capacity of Cambodians, especially youth and women, to get better paying jobs; and 
targeting investments in science and technology to accelerate the development of the 
digital economy.72 Second, “Improved business climate to attract investment and create 
jobs” (IR 1.2) targets economic governance through improving the business enabling 
environment. This focus aligns with the World Bank Group’s finding that improving the 
business enabling environment in Cambodia is critical to support the emergence of 
high-potential, growth-oriented and globally competitive enterprises.73 Third, “Improved 

 
70 USAID/Cambodia Cross-Sector Cambodia Youth Assessment. 2019. 
71 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
72 The strategic importance of upgrading and diversifying the economy as well as building a skilled and productive workforce to 
promote sustainable and inclusive economic growth is also emphasized by the ADB and other multilateral and development 
agencies. Sources: “Cambodia, 2019–2023: Inclusive Pathways to a Competitive Economy,” ADB, 2019, 12; and “Cambodia 
Economic Update: Recent Economic Development and Outlook,” World Bank Group, 2018. 
73 “Entrepreneurial Cambodia: Cambodia Policy Note,” World Bank Group, July 2018. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/534691/cps-cam-2019-2023.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/cambodia-economic-update-october-2018-recent-economicdevelopments-and-outlook
https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/cambodia-economic-update-october-2018-recent-economicdevelopments-and-outlook
http://documents1.worldbank.org/curated/en/603641543599469665/pdf/128265-REVISED-Nota-Entrepreneruship-web.pdf
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management of natural resources for sustainable and accountable development” (IR 
1.3) focuses on the sustainable and accountable use of Cambodia’s rich natural 
resources to create a stronger foundation for inclusive and sustainable economic 
growth. USAID anticipates broadening partnerships with the private sector and working 
through the New Partnerships Initiative in support of this DO. Table 5 summarizes key 
assumptions and risks identified for the implementation of DO1. 

Table 5: Key Assumptions and Risks for DO1 

 

How DO1 Advances Cambodia’s J2SR 

An analysis of Cambodia's J2SR Country Roadmap reveals gaps in government 
commitment to Inclusive Development and stronger Economic Policies, including 
Environmental Policy, which scores the lowest in that sub-dimension. While Cambodia 
has some capacity, the Capacity of the Economy is not sustainable and is vulnerable to 
shocks and stresses. The stress of COVID-19 has highlighted the over dependence on 
select sectors and lack of equal participation in past economic gains.  

Private sector engagement is a critical component and FSR pathway under this DO, 
and there are extensive linkages with the other DOs, particularly, engaging the private 
sector in health systems strengthening (DO2) and generating demand for increased 
transparency and accountability (DO3). The outcomes of this DO directly support Pillar 
IV: "Enabling environment for private investment" of the FSR framework. By improving 
the enabling environment for the private sector and encouraging more diverse and 
sustainable FDI into Cambodia, USAID works to expand the domestic resources 
available (Pillar I: "Domestic revenue mobilization") for the RGC to support social 
services under DO2. Specifically, sub-IR 1.2.1 is focused on engaging and partnering 
with the private sector to push for reforms to strengthen markets and trade. The health 
and education objectives of DO2 are also essential to strengthening the human capital 
necessary for effective workforce development priorities in DO1. Finally, governance is 
a cross-cutting theme across all three DOs, and IR 1.2 aligns with this objective and 
synergizes with the accountability and transparency activities of DO3. 

Table 6 summarizes how DO1 will contribute to each of the J2SR components: 
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Table 6: J2SR Components for DO1 

 

How DO1 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region  

Currently, the lack of  transparent and accountable systems for private sector growth 
discourages U.S. investments in Cambodia. Therefore, this DO will help to level the 
playing field for U.S. companies investing in the country, advance the Transparency 
Initiative (TI), and serve as a response to potential non-transparent and unaccountable 
commercial activities which can undermine local markets and hamper sustainable 
investment. The approaches under this DO will improve the business enabling 
environment, work to build resilient market systems that preserve the sovereignty of the 
Cambodian state and unlock the power of private enterprise-led diversification and 
growth, and allow Cambodia to pursue accountable public investments that yield the 
best value. Finally, USAID will work to improve the management of natural resources 
and advance the security pillar focus area of natural resources safeguards and security 
through increased transparency and accountability of the RGC in enforcing 
environmental regulations and protecting critical landscapes and watersheds while at 
the same time advancing the governance pillar by supporting civil society to engage in 
government oversight.  
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Host Country Government Priorities 

The objectives of USAID’s new DO1 are closely aligned with the RGC’s sector 
strategies, as outlined in Table 7, related to Human Resource Development, Economic 
Diversification, Promotion of Private Sector Development and Employment, and 
Inclusive and Sustainable Development. USAID's new approach to economic growth 
advances these priorities by enhancing Cambodia’s economic recovery from COVID-19 
through promoting a more diversified and resilient economy that increases sustainable 
livelihoods for the Cambodian people. 

Table 7: DO1 Alignment with Key RGC Sector-Level Strategies 

 

Other Development Actors 

USAID will work within the aid coordination structure that was set up by the RGC 
through the technical working groups, specifically for agriculture, forestry, fisheries, 
water, and climate change. USAID will continue to coordinate with like-minded donors 
including the World Bank, ADB, UN Agencies, European Union (EU), Germany, and 
Switzerland. Based on comprehensive CDCS consultations and a population-based 
survey to identify priorities for sustainable economic growth in Cambodia, improvement 
in roads and infrastructure is a critical need. However, since other donors and investors 
are contributing to infrastructure development, USAID’s comparative advantage is to 
support strengthening environmental and social safeguards to ensure the sustainability 
of these investments. In addition, USAID has a comparative advantage in supporting 
the expansion of employment opportunities and enhancing food and water security, 
which are critical concerns for low-income Cambodian households and key elements to 
creating a foundation for resilient, broad-based economic growth. 

IR 1.1: Accelerated economic diversification for improved livelihoods 

To broaden inclusive and sustainable economic growth, it is necessary to broaden 
market-based growth in the agriculture sector by upgrading from farm-level 
interventions to more value-added private sector-led interventions; build the capacity of 
the Cambodian workforce through improved skills and job training in growth sectors; 
and harness the potential of science and technology through the development of the 
digital economy, especially for women and youth. Cambodia has favorable market 
conditions for expanding the digital economy, including high levels of digital literacy 
among youth. However, only about 20 percent of tech startup founders are women, 
reflecting a need to address barriers that women face in developing a career in tech.74 

 
74 Bora Kem, et. al, “Startup Kingdom: Cambodia’s Vibrant Tech Startup Ecosystem In 2018,” Mekong Strategic Partners, January 
2019; Tiffany Tsang and Chansocheata Poum, “Factors Affecting Women Engaging in Tech Careers in Cambodia,” Development 
Innovations, June 2018.  

https://responsiblefinanceforum.org/wp-content/uploads/2019/11/Cambodias-Vibrant-Tech-Startup-Ecosystem-2019.pdf
http://www.development-innovations.org/wp-content/uploads/2018/07/Factors-Affecting-Women-Engaging-in-Tech-Careers-in-Cambodia-Report.pdf
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Some of the major challenges facing Cambodia in its 
road to economic diversification include lack of 
infrastructure development, weak human capacity 
and skills gaps, and an over-reliance on select 
sectors that limits the economy and exposes it to 
outside shocks and stresses. In addition, GBV and 
early child marriage are pervasive issues that must 
be addressed to successfully expand educational 
achievement and labor force participation of women 
and youth. The RGC is continuing its Industrial 
Development Policy from 2015-2025 that focuses on 
increasing and diversifying non-textile manufacturing 
exports and boosting agricultural processed goods 
exports. The IR aligns with this policy by building the 
skills of Cambodian citizens in science and technology for better employment 
opportunities and engaging with the private sector to broaden market-based agriculture 
sector growth. We will also work with the government to improve the business enabling 
environment through policy reform and increase commitment toward further diversifying 
the economy. The sub-IRs under this IR will also contribute to nutrition outcomes 
through agriculture-led growth and sustainable livelihoods that continue USAID’s work 
on horticulture and foods that promote nutrition. This work will directly link with and 
complement the work to be done under IR 2.1, which focuses on improving quality and 
utilization of health services, including nutrition. 

The ability for Cambodia to achieve accelerated economic diversification is closely 
linked to climate change impacts, including slow-onset events (e.g., sea level rise) and 
discrete, extreme climate events (such as heavy rainfall or flooding). Changes to 
temperature and precipitation patterns could greatly impact output of the agricultural 
sector, therefore potentially limiting economic growth. Additionally, migration of people 
from one place to another, due in part to flooding or drought occurrence, may broadly 
impact the workforce of Cambodia. As the RGC has tried to implement measures 
addressing climate change impacts, most noticeably in the recent droughts and 
flooding, this provides an opportunity through which to engage in management options. 
These could include building in opportunities for crop insurance programs, encouraging 
climate smart agriculture techniques, and providing training and capacity-building 
programs to incorporate climate information into workforce development. 

IR 1.2: Improved business climate to attract investment and create jobs 

IR 1.2 supports the sustainability of expanded economic diversification and 
opportunities under IR 1.1 by promoting critical business enabling environment reforms 
to attract investment and create jobs. By working with change agents both within the 
government and externally (such as the private sector and civil society), IR 1.2 will 
support improved policies for free and fair trade and investment and strengthen capacity 
and accountability for public investment including infrastructure. Cambodia ranks low on 
the overall Doing Business Index (144 out of 190) and scores comparatively low on 
Getting Electricity (146), Starting a Business (187), Trading Across Borders (118), and 
Enforcing Contracts (182)—all key areas that are needed to further enhance economic 

Sub-IR 1.1.1: Broadened 
market-based agriculture 
sector growth 

Sub-IR 1.1.2: Expanded 
market-relevant job skills 

Sub-IR 1.1.3: Strengthened 
capacity in science, 
technology, and innovation 
for women and youth 
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growth.75 The lack of transparency and accountability 
in public procurement is also a major challenge. 
There is also a critical need to promote decent work 
that provides pay equity, flexible schedules, skills 
retraining of current workers, and work environments 
that are safe and free from harassment to improve 
inclusion and empowerment of women and 
marginalized populations.76 The pandemic has 
highlighted the need to diversify the economy and 
pursue opportunities to promote government 
transparency and business-enabling policy 
improvements through targeted engagement with 
reform-minded technocrats within the government, 
such as the Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Commerce. This IR 
will help address the dependence on unsustainable foreign investment, increase 
transparency, and make the environment more favorable for U.S. companies to do 
business with Cambodia. 

IR 1.3: Improved management of natural resources for sustainable and 
accountable development 

Much of Cambodia’s economic growth has been tied 
to exploitation of its rich natural resources.77 
Continued gains will depend on the sustainability of 
investments, which should be transparent and 
accountable to citizens. IR 1.3 will support local and 
indigenous communities on expanding sustainable 
livelihoods to combat deforestation (such as through 
ecotourism, non-timber forest products, carbon credit 
sales, and other income-producing activities);78 
improve government capacity and accountability for 
protection of critical landscapes and watersheds 
including countering wildlife trafficking; and advance 
private sector-led low emissions development through 
interventions such as sales of carbon credit and 
promoting innovative solutions through renewable 
energy. This IR will also shift USAID's approach to 
natural resources management and environmental protection to move away from a 
focus only on a limited number of defined landscapes, which was the approach under 
the previous strategy.79 Sub-IR 1.2.2 will strengthen biodiversity conservation and 

 
75 “Ease of Doing Business Rankings,” World Bank, 2020. 
76 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
77 “Country Partnership Framework for Kingdom of Cambodia 2019-203,” The World Bank Group, May 1, 2019, Retrieved from - 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31789.  
78 A multi-year impact evaluation of similar sustainable livelihoods interventions aimed at linking conservation efforts to poverty 
alleviation found a significant impact on livelihoods compared to controls. Clements, et al, “Measuring impacts of conservation 
interventions on human well-being and the environment in Northern Cambodia,” 3ie, March 2020. 
79 A landscape-based approach has also been shown to be less effective at preventing deforestation than a more community-
centered approach. 
Porter-Bolland L, et al, Forest Ecology and Management, 268:6-17, 2012. 

Sub-IR 1.2.1: Improved 
policies and 
implementation for free, 
fair, and open trade and 
investment 

Sub-IR 1.2.2: Strengthened 
capacity and accountability 
for public investment, 
including infrastructure 
development 

Sub-IR 1.3.1: Expanded 
sustainable livelihoods for 
vulnerable populations  

Sub-IR 1.3.2: Strengthened 
capacity and accountability 
for biodiversity 
conservation and 
watershed management 

Sub-IR 1.3.3: Private 
sector-led low emissions 
development advanced 

https://www.doingbusiness.org/en/rankings
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31789
https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/publications/impact-evaluations/measuring-impacts-conservation-interventions-human
https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/publications/impact-evaluations/measuring-impacts-conservation-interventions-human
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112711003215?casa_token=LfPYYnif6PUAAAAA:kn-P-c69Sx48zp9Q1bcMwfw6rJUgIhUk_NNnwQF0oiamKMV_7xHGlnAvPLwhUVPBRwIYcWV3oQ
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reduce wildlife trafficking through improved law enforcement cooperation between the 
communities and local officials. The focus on watershed management is a new target 
area to focus resources on key waterways like the Mekong and Tonle Sap, in alignment 
with the new Mekong-U.S. Partnership,80 both vital for livelihoods (e.g., fishing and 
fisheries) and a major source of nutrition for the Cambodian people.81  

Cambodia lacks sufficient resource allocations to manage and protect wildlife 
sanctuaries and protected areas in the country with an average of only one ranger for 
every 5,763 hectares82—far below the global recommendation of three rangers for every 
ten hectares. Lack of capacity among government counterparts to manage natural 
resources along with lack of accountability and transparency are the main governance 
challenges within natural resource management. These challenges contribute to illegal 
logging, illegally cleared forest land for agriculture use, illegal trafficking of wildlife, 
issuance of economic land concessions, and mining and transmission lines within 
protected areas. Within the RGC, there are multiple ministries that have responsibilities 
related to natural resources management beyond the MOE that include the MAFF, 
Ministry of Mines and Energy, and the Ministry of Water Resources and Meteorology, 
among others. More transparent decision-making systems and improved public 
participation as well as effective coordination across these government entities would 
improve both conservation of natural resources and sustainable development. 

Improving management of natural resources for sustainable development is closely 
linked to climate variability and change.83 Biodiversity, watershed management, and 
fisheries management will also be impacted by changes in temperature, rainfall 
patterns, and flooding. USAID is well positioned to support the incorporation of climate 
change into line ministries and encourage best practices to incorporate climate 
information into conservation and biodiversity work and other initiatives. 

USAID’s Comparative Advantage in Economic Growth, Agriculture, and 
Environment 

USAID is viewed favorably among many government ministry counterparts, which 
facilitates our ability to effectively develop activities in the economic growth, agriculture, 
and environment sectors. In addition, based on our partnerships with companies, 
relationships with business associations, and a new strategic focus on workforce 
development, USAID has a demonstrated strength in private sector engagement. These 
relationships place USAID in the unique position of being able to work effectively across 
a broad spectrum of stakeholders. 

How will USAID redefine the relationship with local actors to broaden inclusive 
and sustainable economic growth? 

USAID will seek to partner with the private sector and business organizations in all 
aspects of the DO. This will include launching programs that leverage private sector 
funding to match technical vocational training with employment initiatives, addressing 

 
80 “The Mekong-U.S. Partnership: The Mekong Region Deserves Good Partners,” U.S. Department of State Press Statement, 
September 14, 2020. 
81 Fish accounts for 37 percent of total protein and 67 percent of animal protein in a Cambodian’s diet. Source: World Fish Center. 
82 Cambodia currently has 1,260 rangers under the MOE, all of whom are tasked with protecting 69 biodiversity corridors covering 
an area of about 7.3 million hectares. Source: Ministry of Environment. 
83 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

https://www.state.gov/the-mekong-u-s-partnership-the-mekong-region-deserves-good-partners/
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infrastructure challenges in the agriculture sector including transportation and cold 
storage, and partnering with financial institutions to expand investment opportunities in 
higher value processing and export-oriented sectors. With regards to the enabling 
environment, interventions will work through the chambers of commerce and other 
influential business organizations to advocate for improved business enabling 
environment reforms. These would include public-private dialogues, partnering with 
think tanks and other NGOs on economic analysis on non-tariff barriers to trade, and 
working with the government on capacity-building for public investments, including for 
infrastructure. With regards to improved natural resource management, interventions 
will take a markets-based approach toward improving livelihoods by linking buyers with 
local communities on non-timber forest products, linking tourism operators with 
ecotourism initiatives to promote both local and international tourists, and working with 
multinational companies on carbon credit sales. USAID will also support civil society 
organizations to help improve accountability and transparency related to watershed and 
landscapes management. 

DO2: Health, Education, and Welfare of Cambodians Improved Through Enhanced 

Services 

Cambodia has made significant achievements on its health, education, and child 
protection outcomes. USAID has been a key RGC partner to support significant gains 
on reducing infant, under-5, and maternal mortality, and TB, HIV/AIDS, and malaria 
infections. USAID has strengthened national policies and systems, expanded 
community outreach, and improved access to quality services. With more than 30 years 
of investment, USAID has worked closely to help Cambodia more than double the rate 
of deliveries assisted by a skilled provider from 32 to 89 percent, and the use of modern 
contraceptives from 19 to 39 percent between 2000 and 2014.84 The estimated annual 
TB incidence in Cambodia has an average annual reduction rate of 2.5 percent, and 
efforts have been successful to contain multidrug-resistant TB.85 Adult HIV prevalence 
has steadily dropped to 0.5 percent in 2019, with a 61 percent reduction in the number 
of new HIV infections from 2,000 in 2010 to 780 in 2019. Cambodia has had no malaria-
related deaths since 2017 and the country is on a path toward eliminating falciparum 
malaria by 2023. USAID has developed effective models that reduced stunting by 19 
percent in target districts and assisted in the expansion of the HEF to all health facilities 
nationwide, increasing access to more than three million poor Cambodians to health 
services free of charge. In education, the RGC sees this sector as a core driver of 
Cambodia’s development and achieved the Millennium Development Goal in universal 
primary education in 2015. The RGC has since steadily improved access to education 
with net enrollment rates in 2019 reaching 97.3 percent for primary, 59.9 percent for 
lower-secondary, and 30.9 percent for upper-secondary education. 

However, disparities persist between rural and urban populations, and amongst 
marginalized and vulnerable groups. In health, government health expenditures have 

 
84 The roadmap sub-metric Child Mortality is scored at 94 out of 100 with a trend of improved score over time (reduced child 
mortality). Source: CIESIN, Natural Resource Protection and Child Health Indicators, 2018. 
85 World Health Organization (WHO). 
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not maintained pace86 as out-of-pocket expenditures continue to rise.87 Additionally, in 
education, most Cambodian students face a learning crisis and cannot meet the 
minimum mathematics and reading standards. Cambodia’s child protection system is 
also challenged with high rates of children living in institutional care and children 
continue to experience high rates of violence, with high poverty and low access to 
education being key drivers of the institutionalization of children.88 Violence against 
children, child trafficking, child labor, child marriage, and online child sexual exploitation 
remain issues of concern in Cambodia.89  

Development Hypothesis 

Responding to these many challenges and building on previous investments and 
successes, USAID will prioritize “DO2: Health, education, and welfare of Cambodians 
improved through enhanced services,” which links to the CDCS goal by supporting the 
social and human development outcomes necessary for increased prosperity and 
resilience in the country. While continuing the shift from direct service delivery to 
improving health, education, and child protection systems90, in contrast to the previous 
strategy, DO2 will have an increased cross-cutting focus on improving the governance 
and accountability of Cambodia’s health, education, and child protection systems. 

The DO2 development hypothesis states that if Cambodia’s health, education, and 
welfare systems have greater capacity and commitment to respond to citizens needs 
and if the Cambodian people are empowered to advocate for improved service delivery, 
then the health, education, and welfare of the population will improve through access to 
enhanced services.  

To solidify progress toward this multifaceted development objective and to build 
resilience to shocks, such as COVID-19, USAID/Cambodia will focus on achieving the 
following key results over the next five years. First, the quality and utilization of priority 
health services must be increased (IR 2.1). This includes maternal and child health, 
infectious disease programs, and improving private sector services. It also requires 
behavior change such that citizens demand and seek quality health care from the public 
and private sectors. Second, the governance and accountability of health, education, 
and child protection systems must be strengthened (IR 2.2). As provincial and district 
administrations accept increased responsibilities, once wielded exclusively by line 
ministries (Health, Education, and Social Affairs), they must apply evidence to prioritize 
domestic resources for health, education, and child protection to break the cycle of 
donor dependence, build resilience against financial, pandemic, and other shocks, and 
strengthen sub-national systems to further Cambodia’s journey to self-reliance. To 
complement work with the government, support to Cambodian citizens and civil society 
organizations must focus on providing quality oversight to increase access to services. 

 
86 Government expenditures toward health are 1.4 percent of GDP and have been mostly unchanged over the past decade. Source: 
World Development Indicators, World Bank, 2017. 
87 Out-of-pocket expenditures are 60 percent of total health expenditures, which have increased over the previous decade. Source: 
World Development Indicators, World Bank, 2017. 
88 According to a 2015 mapping, there were 639 residential care facilities, housing 26,187 children, with 63 percent of these children 
residing in institutions. The primary reason for children being placed in a residential care institution was poverty, including access to 
education for 75 percent of the children placed. This results in 79 percent of children in residential care institutions having at least 
one living parent. 
89 “Cambodia’s Violence Against Children Survey 2013”, UNICEF, October 2014. 
90 USAID recognizes the importance of a health systems strengthening approach. "USAID's Vision for Health Systems 
Strengthening," USAID, 2019. 

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/east_asia_and_pacific/cambodias_violence_against_children_survey.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/HSS-Vision.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/HSS-Vision.pdf
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This approach represents the intersection of service delivery, good governance, and 
accountability. Third, the quality of education and child protection services must be 
improved (IR 2.3). This requires increasing and strengthening government service 
delivery system capacity while concurrently building the capacities and skills of 
professional educators and social service providers to enable greater access to quality 
services for all children, particularly children with disabilities and the most vulnerable. 
This approach will require USAID to partner with civil society, the private sector, 
communities, and the RGC to increase responsiveness and strengthen institutions’ 
capacity to protect children from violence, abuse, and exploitation. Table 8 summarizes 
key assumptions and risks identified for the implementation of DO2. 

 

 

 

 

 

 

Table 8: Key Assumptions and Risks for DO2 

 

How DO2 Advances Cambodia’s J2SR 

As shown in Cambodia's J2SR Country Roadmap, Citizen Capacity is still relatively low, 
and gaps exist in Education Quality and Child Health. Additionally, Government 
Capacity to support quality services remains unsatisfactory. Despite efforts to improve 
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services and improve access, COVID-19 highlighted that certain groups of children and 
families―including those: 1) living in remote areas; 2) from low socioeconomic families; 
3) who are disabled; and 4) from ethnic minority communities―remain excluded and 
disproportionately disadvantaged in access to quality services. Furthermore, COVID-19 
has underscored the need for greater resilience of service delivery systems to ensure 
that Cambodians can continue to access services during natural disasters, health 
pandemics, and other emergencies. 

The mutually reinforcing IRs will support the RGC to break the cycle of donor 
dependence, build resilience against financial and pandemic shocks, and strengthen 
sub-national systems to further Cambodia’s journey to self-reliance. Additionally, by 
investing in citizen responsive policies and accountability of service providers 
accountable for the provision of quality care and services, USAID will demonstrate a 
clear path to self-reliance based on accountable and transparent systems which allow 
for civil society to have meaningful dialogue. 

RGC commitment to key reforms and quality improvements is high in relevant RGC line 
ministries. However, key capacity gaps exist and USAID will continue to focus on 
building RGC capacity. Table 9 summarizes how DO2 will contribute to each of the 
J2SR components. 

Table 9: J2SR Components for DO2 

 

How DO2 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region 

Health, education, and child protection are necessary foundations for the resilience of 
the Cambodian people to achieve longer-term goals that contribute to building human 
capital and economic growth critical to a free and open Indo-Pacific region. The 
approaches in this DO will support the RGC to break the cycle of dependence on 



USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
37 

 

foreign investments, build resilience against financial and pandemic shocks, and 
strengthen sub-national systems to further Cambodia’s journey to self-reliance. The 
systems strengthening approach, as well as citizen engagement to strengthen 
constructive oversight of public services to ensure transparency and accountability 
advances democratic governance and IPTI through citizen-responsive policies. USAID 
investments in the health and welfare of Cambodians demonstrates a long-term 
approach as a sustainable and impactful choice. 

Host Country Government Priorities 

The RGC is increasingly taking on more of a leadership and partnership model in the 
health, education, and child and social protection sectors. The RGC has developed 
clear plans to improve quality services and take greater responsibility for the 
assumption of payments for and administration of USAID-supported interventions, 
including: 1) the HEF; 2) the conditional cash transfers program; and 3) procurement of 
TB and HIV drugs. In support of Cambodia’s path to self-reliance, the USG has 
strengthened health and education financing systems to use domestic resources more 
effectively.91 These sectors continue to remain high priorities and have experienced the 
lowest funding cuts due to the RGC economic constraints from COVID-19. 

Commitment by the RGC demonstrates that strengthening government capacity to 
deliver services, applying appropriate data, and using domestic resources is the 
appropriate strategy to strengthen governance and accountability of Cambodia’s health, 
education, and child protection systems. 

Table 10: DO2 Alignment with Key RGC Sector-Level Strategies 

 

Other Development Actors 

USAID priorities are closely aligned and coordinated with a highly engaged group of 
development actors presented in Table 11. Through multiple formal and informal 
coordination fora that bring together donors and civil society to coordinate with the 
RGC, partners engage the RGC to achieve key reforms. In the child protection sector, 
USAID funds coordination and planning meetings between civil society, donors, and the 

 
91 The RGC has increased health funding from $278 million in 2016 to $513 million in 2020. The RGC has increased education 
funding from $334.65 million in 2014 to 827.37 million in 2020. 
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RGC as part of efforts to establish coordination mechanisms and advance key policy 
and reform initiatives. These coordination fora support USAID efforts to mitigate risks 
identified in Table 8. While there are other bilateral sources of assistance in these 
sectors, the nature and sustainability of such assistance is unclear and not coordinated 
within traditional mechanisms. USAID’s assistance is focused on increasing self-
reliance and fully coordinated with the RGC and other donors. 

Table 11: Summary of Donor Coordination Efforts in DO2 

 

IR 2.1: Improved quality of and access to priority health services 

IR 2.1 will sustain the gains in maternal and child 
health and infectious disease programs (malaria, 
TB, HIV), and improve complementary service 
delivery through the private sector to meet 
Cambodians’ needs. USAID will leverage 
behavior change communication strategies to 
help Cambodians demand and seek quality 
health care from the public and private sectors. 
USAID will collaborate with both public and 
private sector healthcare providers and facilities, 
including engagement of professional 
associations, in policy development processes, 
to support improved licensing and regulation of 
health services to ensure public safety and 
improve the service quality. IR 2.1 will include a 
focus on providing quality health services to the 
survivors of GBV. Further, the cross-cutting 
systems strengthening approach in this DO will 
help address bureaucratic and structural 
barriers.  

Improving the quality of, and access to, priority health services could be limited or 
become increasingly difficult due to climate stresses that disrupt access to health 
services or place strain on public health budgets.92 There is an opportunity to coordinate 

 
92 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

Sub-IR 2.1.1: Health system 
capacity to deliver high-quality 
maternal, child health, and 
nutrition services improved 

Sub-IR 2.1.2: Health system 
capacity to detect, diagnose, 
and treat infectious diseases 
improved 

Sub-IR 2.1.3: Equitable access 
to high-quality health products 
and services improved 

Sub-IR 2.1.4: Health seeking 
behaviors among key 
populations improved 
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with key international donor groups such as the World Health Organization, the United 
Nations Children’s Fund, and more, to help strengthen the resilience of health 
programs. Additionally, incorporating the use of technology to maintain provision of 
services following extreme climate events like flash flooding can serve as an effective 
management option.  

IR 2.2: Strengthened governance and accountability of Cambodia's health, 
education, and child protection systems 

For IR 2.2, USAID will continue to leverage the 
RGC’s commitment in the health, education, and 
child protection sectors by utilizing a systems-
strengthening approach and advocating for 
greater domestic resource mobilization (FSR). 
USAID collaborates very closely with the Global 
Fund for AIDS, TB & Malaria (GFATM) in 
Cambodia and serves on the GFATM Country 
Coordination Council. GFATM recognizes the 
value of health-systems strengthening as the 
best practice worldwide.93 In recent months, the 
RGC has instituted a policy of decentralization 
and deconcentration that affords district and 
provincial governments the authority to make 
program and budget decisions once reserved for 
line ministries. While many structures and 
systems for implementation have been 
established, many have yet to be fully or 
successfully implemented. As provincial and district administrations accept increased 
responsibilities, USAID will support key stakeholders to strengthen the capacity of 
health, education, and social service professionals, and to apply evidence and data for 
decision making to prioritize domestic resources in these sectors and improve budget 
execution and utilization of existing resources. USAID will seek to increase 
transparency, citizen involvement in decision-making, especially participation of women 
and marginalized populations, and accountability at the sub-national level (including 
private sector resources) to serve Cambodians. USAID’s objective is to directly link 
those who are governed with those who are responsible to provide services so that 
Cambodian citizens can equitably participate in and benefit from legal and regulatory 
frameworks that improve service delivery, provide quality oversight, and increase 
equitable access to target services.  

A systematic review found that a positive effect of decentralization on the health sector 
is an increase of community participation on health issues. In addition, an increase in 
health finances at the local level and reduced out-of-pocket expenses suggests USAID's 
support for these efforts is appropriate and may also help advance financial self-
reliance.94 

 
93 “Resilient & Sustainable Systems for Health,” GFATM, 2020. 
94 Cobos Muñoz D, et al. "Decentralization of health systems in low and middle income countries: a systematic review," Int. J. Pub. 
Health, 2017. 

Sub-IR 2.2.1: Utilization of 
domestic resources for priority 
health, education, and child 
protection programs and 
services improved 

Sub-IR 2.2.2: Data-driven 
decision making by 
Government of Cambodia 
improved 

Sub-IR 2.2.3: Capacity of 
health, education, and social 
service professionals 
strengthened 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27572495/
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IR 2.3: Improved quality of education and child protection services  

For education and child protection, USAID will 
focus on increasing and strengthening 
government service delivery system capacity 
while concurrently building the capacities and 
skills of professional educators and social 
services providers to enable greater access to 
quality services for all children, particularly 
children with disabilities and the most vulnerable. 
USAID will partner with civil society, the private 
sector, and communities to increase equitable 
access to quality services and strengthen public 
and private institutions’ capacity to protect 
children from violence, abuse, and exploitation. 
Low teacher capacity remains a constraint to 
education reforms to improve student learning.95 
The poor quality of education impacts all children 
in Cambodia. Although girls have achieved 
educational parity with boys at the primary level, 
girls are dropping out of school due to early marriage and the burden of domestic work. 
At the secondary school level, more boys drop out than girls because of the higher 
expectations placed on them to work. Education programs need to target boys and girls 
and address the gender-specific barriers that influence their educational aspirations.96 

Under this IR, USAID seeks to improve foundational learning outcomes for children via 
stronger government capacity; strengthen school-based management and increase 
social accountability between schools and communities; improve education system 
resilience to provide equitable educational services for all students; and increase 
equitable access to quality educational services for children with developmental delays 
and disabilities through government systems. Efforts to strengthen child protection 
services will build off USAID investments since 2009 to promote the care and protection 
of children in Cambodia. USAID will partner with the RGC and civil society to reduce the 
number of children growing up outside of safe, nurturing, and family-based care. USAID 
will work to prevent unnecessary child-family separation; reduce the number of children 
living in orphanages and other residential care institutions; increase the number of 
children reintegrated into appropriate, protective, and permanent family-based care; and 
reduce the number of orphanages and other residential care institutions in Cambodia. 
Significant delays in the development and approval of essential guidelines have resulted 
in a fragmented landscape with varying levels of quality. As child protection cuts across 
ministries, additional effort is needed to bring together all ministries concerned with the 
care, education, and health of children with disabilities. 

 
95 “Education Sector Plan (ESP) 2019-2023,” RGC MOEYS, June 2019.  
96 “Why Are Boys Leaving Lower Secondary School Early in Cambodia?” UNICEF Cambodia, August 2020. 

Sub-IR 2.3.1: Education and 
child protection systems 
capacity to provide high-quality 
services improved 

Sub-IR 2.3.2: Capacity of 
individuals, communities, and 
institutions to protect children 
from violence, abuse, and 
exploitation improved 

Sub-IR 2.3.3: Equitable access 
to high-quality education and 
child protection services 
improved 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-10-education_sector_plan-cambodia.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/media/3371/file/UNICEF_Full_Research%20Report%20Dropout%20Student_English.pdf
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USAID’s Comparative Advantage in Health, Education, and Child Protection 

With over 30 years of high quality support from USAID, Cambodia has made dramatic 
improvements in health, education, and child protection outcomes. With strong 
mechanisms to improve policies, guidelines, and standards for streamlined quality, 
USAID partners have successfully strengthened RGC capacity in core areas and have 
long-standing relationships with key entities in the MOH, MOEYS, and the Ministry of 
Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation. USAID has identified opportunities to 
support the RGC in strengthening implementation and enforcement of the regulatory 
framework, strengthening coordination, and building RGC capacity, including in 
foundational numeracy and literacy, and supporting care reform. USAID has convening 
authority that has effectively brought together civil society, private sector partners, 
donors, and the RGC to collectively design and identify interventions to address key 
reform priorities. The RGC sees USAID as a key strategic partner to strengthening the 
health, education, and child protection systems that promote quality services to the 
Cambodian people. 

How will USAID redefine the relationship with local actors to improve the health, 
education, and welfare of Cambodians? 

Cambodia has made significant progress in transitioning from an over-reliance on civil 
society and NGOs to providing greater government services to the Cambodian people. 
USAID initiated consultative processes to identify the key constraints and develop plans 
to address major reforms and strengthen systems, policies, and governance to improve 
the quality of services. This has created greater cohesion within these sectors and 
strong working partnerships. In partnership with development partners, quality 
improvements have increased access to quality services in public facilities. 

Private sector engagement also remains a fundamental approach under DO2. Most 
Cambodians continue to seek health services and a growing number are seeking 
education services from the private sector due to perceptions of lower quality in the 
public sector, resulting in a rampant and unregulated private sector. USAID’s approach 
will enlist the private sector, establish professional and accreditation standards, and 
provide digital tools and training to increase case detection, referral services, treatment, 
and follow-up. USAID continues to see the need for ongoing engagement and 
partnership with civil society, NGOs, and faith-based organizations to build RGC 
capacity in key areas where human resources are still limited, including support for 
children with disabilities. USAID will leverage existing mechanisms and create new 
partnerships with the RGC, in close collaboration with like-minded bilateral and 
multilateral partners, to expand the transfer of USAID investments to RGC ownership 
and promote the expansion and inclusion of marginalized populations. 

DO3: Human Rights Protected and Government Accountability Advanced 

While Cambodia has an active civil society, USAID’s stakeholder consultations revealed 
that democracy, human rights, and governance concerns were the most frequently 
discussed amongst participants, demonstrating awareness amongst the general public 
on these issues and a desire to address these concerns. For the past 20 years, 
Cambodia has been rated “Not Free” in the “Freedom in the World” report, Freedom 



USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
42 

 

House's annual study of political rights and civil liberties worldwide, scoring a 5 out of 40 
for political rights and 20 out of 60 for civil liberties.97 In addition, according to 
Transparency International, Cambodia ranks 162 out of 180 countries on the Corruption 
Perceptions Index,98 and has consistently scored low since the genesis of that index. 
Limits on freedoms of expression and assembly have continued during—and in some 
cases are exacerbated by—COVID-19.99,100  

According to the Cooperation Committee for Cambodia, there are approximately 3,500 
registered civil society organizations (CSO) and associations in Cambodia (likely less 
than half are active), many of which are local entities.101 Over the last decade, the 
capacity of local civil society has grown substantially.102 Human rights organizations 
have professionalized their data collection and monitoring related to issues such as 
economic land concessions, prison conditions, and freedom of expression, while service 
delivery organizations play a critical role in improving the health and education services 
for Cambodians across the country. There are also many local capacity service 
providers that are helping to grow Cambodia’s civil society and public and private 
sectors. Despite the many common interests among Cambodia’s vibrant civil society, a 
lack of cohesion among these actors hampers development outcomes across the 
various technical sectors, such as distinctions between service delivery and advocacy 
groups. Service delivery organizations may be more reluctant to openly raise sensitive 
issues than advocacy organizations. Often, these advocacy organizations are 
scrutinized more closely. Therefore, while issues related to corruption, environmental 
degradation, and government accountability are cross-cutting in nature, there is rarely 
any meaningful interaction between CSOs working within different technical sectors. 
This type of coalition building would also help the RGC to consider and address civil 
society input and feedback on policies or decisions in a holistic manner. 

Accountable and transparent governance welcomes and encourages a robust civil 
society sector and free and open media. According to the J2SR Country Roadmap, 
Cambodia's Civil Society Capacity is also well below the global average.103 Indeed, civil 
society is limited in several ways.104 Furthermore, Cambodia has experienced declining 
press freedom and independent media over the past decade as shown by the 
secondary metric Press Freedom Index score of 45 out of 100 (a score of 0 is best).105 
However, in analysis of the stakeholder consultations data, "civil society and media" is 
one of two themes where opportunities far outweigh challenges, indicating a strong 
focus area for USAID and a viable strategic direction.106 In fact, USAID has long 
supported civil society in Cambodia and our investments have resulted in increasing 
capacity despite the challenges. USAID will continue to capitalize on this success. 

 
97 “Cambodia,” Freedom House.  
98 “Our Work in Cambodia,” Transparency International.  
99 Secondary metric: Electoral Democracy Index, Freedom of Expression 2019 score is 0.314 out of 1. The trend has been 
worsening over the previous decade.  
100 “Cambodia: Covid-19 Spurs Bogus ‘Fake News’ Arrests,” Human Rights Watch, April 29, 2020.  
101 “Home,” Cooperation Committee for Cambodia. 
102 Increase in CSO organizational capacity from 2017-2020, Cambodian Civil Society Strengthening Activity, 2020. 
103 Secondary metric on CSO Financial Viability is also moderate: the 2018 score was 5.2 out of 7. Source: FHI 360 CSO 
Sustainability Index. 
104 “Cambodia’s Closing Space–Assessing the Operational Capacity of Civil Society,” International Republican Institute, 2018. 
105 “Reporters Without Borders,” Press Freedom Index, 2020. 
106 “USAID/Cambodia Country Development Cooperation Strategy Analytical Summary Document: Democracy, Human Rights, Rule 
of Law, and Governance.” Social Impact, Inc., 2020. 

https://freedomhouse.org/country/cambodia
https://www.transparency.org/en/countries/cambodia
https://www.hrw.org/news/2020/04/29/cambodia-covid-19-spurs-bogus-fake-news-arrests
https://www.ccc-cambodia.org/en
https://rsf.org/en/ranking
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Development Hypothesis 

In response to this multitude of challenges, USAID will prioritize “DO3: Human rights 
protected and government accountability advanced," which links to the CDCS goal by 
supporting the civic engagement outcomes necessary for increased prosperity and 
resilience in the country and for strengthened governance through social accountability. 
The new approach will focus on mitigating increasingly closed civic space in the 
country. 

USAID aims to increase civic participation and active engagement to build broad public 
and private sector support for more responsive governance while supporting defense of 
rights. Cambodia's greatest deficit on its J2SR Country Roadmap is in government 
commitment to Open Government and Liberal Democracy. This DO employs 
complementary and mutually reinforcing IRs intended to support advocacy for human 
rights and increase government accountability, advancing USAID's goal of helping 
Cambodia achieve higher government commitment. Achievement of DO3 is linked to 
cross-cutting efforts under DO1 and DO2 to support the RGC’s responsibility for quality 
public services. 

The DO3 development hypothesis states that if more Cambodians use mechanisms 
available to them to increase and coordinate action to advance democratic processes, 
defend rights, and monitor public institutions, then they will spur greater government 
responsiveness to the people and respect for civil liberties under Cambodian law, 
including the country’s constitution.  

First, rights defenders and organizations with economic incentives to claim rights (e.g., 
labor unions, grassroots groups involved in land disputes, others) should be 
empowered. These groups should be encouraged to coalesce and dialogue with the 
RGC for stronger human rights protections that support Cambodia’s J2SR (IR 3.1). 
Second, actions for reform should be broadly supported for an array of groups including 
traditional NGOs as well as women, youth, marginalized populations, and organizations 
that promote their interests. Examples of marginalized populations include LGBTI, 
ethnic and religious minorities, and people with disabilities (IR 3.2). Third, social 
accountability must be strengthened by expanding Cambodians’ access to accurate 
information and independent media and by enabling citizen monitoring of public 
services (IR 3.3). Social accountability includes cross-cutting investments under DO1 
and DO2 to promote transparent governance in reform-leaning sectors (e.g., education). 
Recent policies delegating health, education, and other functions to subnational 
governments may afford USAID opportunities to engage the RGC in pursuing 
accountability for public services. 

As shown in the J2SR Country Roadmap, Cambodia has an above-average score on 
the Economic Gender Gap (0.74). Unfortunately, the economic gains for women are not 
reflected by political participation. Varieties of Democracy’s (V-Dem) Women's Political 
Empowerment Index 2019 score is still low at 0.589 out of 1, while the Power 
Distributed by Gender (V-Dem) 2019 score is only -0.3 (0 is average), with a trend that 
has worsened over time.107 USAID's Gender and Inclusive Development Analysis has 
also detailed that restrictive gender norms in addition to low perceptions (by both men 

 
107 Secondary metrics from the V-Dem index. 
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and women themselves) of women's ability to serve in decision-making roles are 
significant contributors to women being on the sidelines in terms of civic participation.108 
Cambodia has below-average scores for Social Group Equality (0.34) and a low ranking 
of 121 out of 157 on Oxfam's Commitment to Reducing Inequality Index.109 Inclusion 
challenges persist for indigenous people, ethnic and religious minorities like the Cham 
people, and members of the LGBTI community. Finally, youth represent the largest 
portion of Cambodia's population but are also being left behind economically and 
politically. The Youth Progress Index 2017 score for Cambodia is only 47.14 out of 
100.110 However, the large youth population also represents the greatest opportunity for 
USAID to support a new generation of change agents in Cambodia.111 

There are several critical assumptions that underlie our hypothesis and risks to DO3’s 
success, which are outlined in Table 12 below. The greatest risk to DO3 is that 
meaningful space for civil society to operate could be further restricted. The RGC has 
recently shown an increased willingness to engage with NGOs on certain issues, such 
as its C-TIP strategy. USAID will work with the interagency (and other) partners to 
ensure this risk remains low and will revisit this and other assumptions annually as part 
of portfolio reviews and adapt. 

Table 12: Key Assumptions and Risks for DO3 

 

How DO3 Advances Cambodia’s J2SR 

Ultimately, DO3 activities will advance Cambodia on its journey to self-reliance by 
strengthening public engagement toward a stronger commitment to Open and 
Accountable Governance. This will be achieved through working with civil society actors 
acting in concert with one another to advance democratic processes. Supporting civil 
society’s ability to encourage and advocate for greater government commitment will 
require a sustained and long-term approach that includes a focus on mitigating inherent 
risks for human rights activists on the frontlines. 

 
108 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
109 “Commitment to Reducing Inequality Index,” Oxfam, 2020. 
110 “Secondary metric: Youth Progress Index,” Deloitte, 2017. 
111 “USAID/Cambodia Youth Assessment,” Social Impact, 2019. 

http://www.inequalityindex.org/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/youth-progress-index.html


USAID/CAMBODIA CDCS 2020–2025              
45 

 

Under this DO, USAID is enhancing its support for young people’s organizations—
especially young women entrepreneurs—to promote the democratic values of civic 
engagement, participation, initiative, and respect for the rule of law. Table 13 
summarizes how DO3 will contribute to each of the J2SR components. 

Table 13: Journey to Self-Reliance Components for DO3 

 

How DO3 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region 

DO3 focuses on strengthening democratic systems by addressing transparency and 
accountability issues in alignment with the TI. USAID's strategic approach in this DO 
aims to promote a positive enabling environment for inclusive civic participation to 
promote greater citizen oversight in government services and guaranteeing the rights 
afforded by the Cambodian Constitution, which will improve citizen-responsive 
governance. Building the capacity of civil society, including women- and youth-led 
organizations, will allow more open, constructive dialogues between the government 
and civil society. This approach provides an alternative to more authoritarian models 
which pose significant risks to sustainable development, sovereignty, and citizen-
responsive governance. Increasing access to reliable information will also enhance the 
ability of Cambodians to engage effectively as knowledgeable citizens. By increasing 
information on government services and public investments, including infrastructure 
transactions, civil society will be greater able to engage in public debate and address 
issues critical to sustainable and inclusive development. A more capable independent 
media will allow Cambodians to engage more effectively with their government to 
advance fundamental freedoms and increase government transparency and 
accountability—both of which are necessary to further Cambodia's self-reliance. 

Host Country Government Priorities 

The RGC has stated a commitment to social accountability initiatives and publicized 
some technological tools to advance social accountability. While these efforts have, 
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thus far, focused on sectors that are seen as apolitical, e.g., education, sanitation, and 
agriculture, there is room for greater action in areas such as environmental 
conservation, land rights, and logging, which have not seen similar levels of government 
commitment. Under this DO, USAID will advance social accountability initiatives, 
particularly under IR 3.3, with an eye toward empowering citizens in accountability 
measures where they can have meaningful impact. 

The enabling environment for civil society is dynamic in Cambodia and has been 
increasingly more restrictive in recent years (as per the aforementioned Freedom in the 
World report), impacting access for citizens in such areas as public accountability, 
government transparency, and citizen engagement in the formation of public policy. 
Media and civil society groups working on democracy or human rights issues are also 
constrained.112 On one hand, citizens have been prosecuted on defamation, 
disinformation, and incitement charges.113 On the other hand, the RGC has entered into 
dialogues with civil society on public laws such as the Law on Non-governmental 
Organizations and has an interest in improving services to citizens.  

Other Development Actors 

Other donors and development partners in this space include the EU, Sweden, 
Australia, the World Bank, and the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR). USAID regularly engages other donors to ensure assistance 
is coordinated and non-duplicative. In addition, USAID draws on its extensive 
experience funding civil society groups for over two decades, often offering its 
assessment of the civil society landscape to other donors. USAID’s approach is 
complementary to these other donors’ approach in two ways: 1) USAID often identifies 
new civil society organizations through its long-standing work strengthening civil society, 
and 2) USAID is able to provide targeted assistance to the long-standing CSOs it 
supports by focusing on outreach efforts of these CSOs in various provinces throughout 
the country. Lastly, USAID partners with other development partners to promote a 
united message of human rights protection. 

 
112 Secondary metric: Civil Society Participation Index. V-Dem 2019 score: 0.394 out of 1. The trend is decreasing over time with 
some yearly fluctuation. 
113 “Universal Periodic Review Second Cycle: Cambodia,” OHCHR, 2019. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHIndex.aspx
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IR 3.1: Strengthened defense of constitutional and other legal rights 

The proposed approach for IR 3.1 is to empower 
rights defenders and organizations with 
economic incentives to advance legal rights 
(e.g., labor unions and grassroots groups 
involved in land disputes). USAID will support 
these groups in their efforts to coalesce and 
advocate for stronger human rights protections. 
While the Cambodian constitution provides 
robust human rights protections, the J2SR 
Country Roadmap indicates the enforcement of 
these rights as a challenge.114 Historically, the 
government’s policies on the labor and land 
sectors have constrained Cambodians’ ability to 
exercise their rights. For example, the trade 
union law has made it more difficult for 
Cambodia’s workers to unionize and seek redress for labor rights violations. Similarly, 
the independence of the judiciary has been called into question as it often rules against 
Cambodians dispossessed of their land in economic land concessions.115 There are 
opportunities for citizens to better engage with their government on these issues, which 
will be supported through this IR. 

USAID believes there is an opportunity for actors that are driven primarily by economic 
incentives, like the labor and land rights sectors, to partner with other human rights 
organizations to promote rights under Cambodian law. Land rights and land titling was 
identified as a significant issue during the pre-CDCS consultations across the entire 
country, including rural areas like Mondulkiri and burgeoning urban centers like 
Sihanoukville.116 In addition, the expansion of the garment sector in the last decade has 
brought labor rights, worker protections, and the need to address gender inequality to 
the forefront as women make up about 85 percent of the workforce in this sector but are 
underrepresented in management and leadership roles.117 The legal issues around 
labor and land rights are an opportunity to expand the coalitions of organizations 
seeking to address issues of concern with the government. USAID will also continue its 
work in bolstering the capacity of human rights organizations it has already supported. 

As aforementioned, although the RGC maintains policies and laws governing C-TIP, 
implementation has been uneven and weak. This IR will also address C-TIP measures. 
USAID’s contribution to the U.S. Embassy’s whole-of-mission effort involves working 
through local partners to uphold the rights of the human trafficking survivors, including 
those affected by labor and sexual exploitation, by working on prevention, prosecution, 
protection, and partnership. Partners will educate communities on safe and unsafe 
migration, closely monitor human trafficking cases and advocate for government action 
to hold perpetrators accountable, and provide legal support and aid to trafficking victims 

 
114 “Cambodia: Journey to Self-reliance Country Map 2021,” USAID. 
115 “Human Rights Watch World Report 2020,” Human Rights Watch, 2019. 
116 “USAID/Cambodia Country Development Cooperation Strategy Analytical Summary Document: Democracy, Human Rights, Rule 
of Law, and Governance.” Social Impact, Inc., 2020. 
117 “New report ‘shines a light’ on gender dynamics in Cambodia’s garment factories,” BetterWork, March 7, 2018. 

Sub-IR 3.1.1: Strengthened 
organizations that advocate for 
fundamental rights 

Sub-IR 3.1.2: Increased 
advocacy for labor rights 

Sub-IR 3.1.3: Increased 
advocacy for land rights 

Sub-IR 3.1.4: Increased 
advocacy for victims of 
trafficking 

https://selfreliance.usaid.gov/country/cambodia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cambodia
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and their families to strengthen their claims for justice and reparations. This work will 
also support reintegration for trafficking survivors, including the promotion of livelihoods 
and training to prevent trafficking survivors from succumbing to additional labor abuses. 
Lastly, USAID will provide technical assistance to the National Committee for Counter 
Trafficking on TIP data management and reporting, which includes data and efforts 
related to victim protection and assistance. 

IR 3.2: Increased civic participation and action for reforms 

Actions for reform under IR 3.2 must be 
increasingly supported by an array of groups, 
including: traditional NGOs, women, youth, 
marginalized populations, and organizations that 
promote their interests. Activities planned under 
this IR will assist marginalized groups to protect 
themselves in civic space and promote broader 
respect for differences within Cambodian society. 
Examples of marginalized populations include 
LGBTI, ethnic and religious minorities, and 
people with disabilities. In addition, activities 
under this IR will strengthen ties between civil 
society organizations and media to create media 
platforms and content that is more factual, 
compelling, and informative on civic issues. 
Women face many barriers to social, economic, and political participation in Cambodia, 
as described in the development hypothesis section above and in detail in USAID’s 
Gender and Inclusive Development Analysis.118 Overcoming these barriers is a key 
long-term objective of this strategy. Building the capacity of women- and youth-led 
organizations and organizations that advocate for inclusion and non-discrimination will 
broaden their civic participation and ability to push for reforms from the RGC. Another 
challenge in this IR is ensuring a high degree of youth participation in these activities. 
USAID will address this through creative programming that appeals to the interests of 
Cambodian youth. Indeed, the Cross-sector Youth Assessment identified that engaging 
youth requires specialized programming, and USAID will work to build these types of 
programs.119 The objectives of this IR are also complementary to the inclusive economic 
growth, livelihoods, and natural resource management outcomes in DO1. 

 
118 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
119 “USAID/Cambodia Cross-Sector Youth Assessment,” USAID, 2019. 

Sub-IR 3.2.1: Strengthened 
ability of women to advocate for 
reforms 

Sub-IR 3.2.2: Strengthened 
ability of youth to advocate for 
reforms 

Sub-IR 3.2.3: Increased 
advocacy for inclusion and non-
discrimination 
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IR 3.3: Strengthened public oversight of government institutions 

Social accountability must be strengthened by 
expanding Cambodians’ access to information 
and independent media and by enabling citizen 
monitoring of public services. USAID will also 
aim to improve access to information on 
government processes and performance and 
strengthen independent media and reporting. A 
key finding from the pre-CDCS consultations is 
that there is a perception that the general public 
does not understand what actions they can take 
to address concerns with government services or 
sources of information to help them do so.120 
Transparent information about government data, 
budget, and governmental policies and decisions is essential for citizens and journalists 
to evaluate public services and policies and ensure constitutional rights are respected. 
In 2017, 19 newspapers and radio stations were forced to close. However, opportunities 
to address these challenges exist. For example, the government promotes social 
accountability efforts in some areas. USAID will support those opportunities, particularly 
in the areas of education, agriculture, and waste management to further support 
citizens’ ability to exercise their oversight functions. Furthermore, power dynamics in the 
country result in women and marginalized groups (e.g., people with disabilities, ethnic, 
religious, and gender minorities) having limited ability to engage in public oversight. 
Efforts to include them as active participants must be grounded in activities that ensure 
safety and security and promote an expansion of leadership opportunities.121 

Climate events that disrupt or place strain on local government function, including the 
delivery of public decentralized services and local infrastructure and natural resource 
management, could constrain service delivery and public oversight of government 
institutions.122 Supporting early warning systems that can both provide lead time to 
prepare for such events and their potential impacts and advocating for the use of 
climate information to adequately plan for delivery of public services and interventions 
can help to reduce those risks. 

USAID’s Comparative Advantage in Democracy, Rights, and Governance and C-
TIP 

The USG has been supporting human rights defenders for years and USAID has a 
strong working relationship with these groups as well as other civil society organizations 
and labor unions. We will leverage these past successes and USAID's reputation to 
expand our partner base and build broader coalitions to effectively and constructively 
engage with the RGC in support of reforms. USAID has a long history in the country of 
providing this type of support, which is a notable comparative advantage. USAID 
supported the campaign to reform the NGO law, which saw an increased amount of 

 
120 USAID/Cambodia. Country Development Cooperation Strategy Analytical Summary Document: Democracy, Human Rights, Rule 
of Law, and Governance. Prepared by Social Impact, Inc., 2020. 
121 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
122 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

Sub-IR 3.3.1: Improved access 
to information on government 
processes and performance 

Sub-IR 3.3.2: Increased 
advocacy for and feedback 
about public services 

Sub-IR 3.3.3: Improved access 
to independent media reporting 
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civic participation from actors across the country. USAID also has a comparative 
advantage regarding its convening power as part of the USG. The U.S. Ambassador 
recently convened C-TIP inter-ministerial meetings using a whole-of-government 
approach in which multiple USG agencies and multiple ministries gathered to develop 
an action plan to further C-TIP efforts in Cambodia. 

How will USAID redefine the relationship with local actors to protect human rights 
and advance government accountability? 

IR 3.1 aims to build coalitions between different groups that do not normally partner with 
each other to find common cause to advocate for and enforce the rule of law and legal 
and constitutional rights. The widespread concern over land and labor rights may offer 
an opportunity to strengthen advocacy and engagement among citizens and 
government to enforce legal protections by building networks between stakeholders that 
would not regularly be working together. To support this work, new approaches may 
focus on broadening civil society coalitions that include both “development” and 
“democracy and human rights” civil society organizations, journalists, women groups, 
youth groups, marginalized groups, indigenous minority groups, and the private sector 
to allow for greater engagement and dialogue. Engaging youth and women, who have 
the most to gain from improvements in democracy and human rights, is critical to 
achieve this IR. Civil society organizations are stronger when they act together and 
collectively address constraints to civic space by working to effectively and 
constructively engage the RGC. USAID will support alliances that are broad and 
inclusive including formal and informal civic actors and within communities. Continued 
diplomatic and assistance support to civil society organizations post-adoption of 
restrictive law is critical to keep their concerns heard and help safeguard their security. 
In IR 3.2, USAID will strengthen the capacity of women-led organizations, youth-led 
organizations, and organizations that advocate for inclusion and non-discrimination. 
This IR will expand USAID's partner base to include representatives promoting civic 
participation and reforms that will benefit women, youth, and marginalized groups. 
USAID also supports women- and youth-led organizations but will expand our partners 
and build the capacity of this new cohort of organizations to complement the 
consensus-building outcomes in IR 3.1 and social accountability outcomes in IR 3.3. In 
IR 3.3, USAID is partnering more with a broader range of local NGOs than ever before. 
USAID is doing so in close coordination with other donors and the OHCHR, to avoid 
duplication of efforts and to develop a strategy that maximizes the strengths and 
comparative advantages of each donor involved. 
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MONITORING, EVALUATION, AND LEARNING (MEL) 

USAID will undertake various MEL efforts to facilitate strategic learning and adaptive 
management of the CDCS. External evaluations and research, in particular, will be used 
to independently investigate and verify the effectiveness of interventions. Other 
research tools and methods will be used to generate evidence to inform CDCS 
implementation, including political economy analyses, sectoral assessments, case 
studies, opinion polls, participatory methods, rapid appraisals, and population-based 
surveys. The following table summarizes illustrative high-level evaluation questions that 
may be explored as part of USAID’s learning agenda: 
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ANNEX 1: Cambodia Journey to Self-Reliance: FY 2021 Country Roadmap 
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	DO3: Human Rights Protected and Government Accountability Advanced. DO3 links to the CDCS goal by supporting the civic engagement outcomes necessary for increased prosperity and resilience in the country, and for strengthened and more open governance through social accountability. In contrast to the previous strategy, the current approach focuses on stemming decreases in civic dialogue and creating opportunities for engagement. This strategy aims to increase civic participation and action to build broad pub
	High-level Policy Considerations 
	Each DO strategically aligns to various high-level USG foreign policies, including the National Security Strategy (NSS),4 the State-USAID Joint Strategic Plan (JSP),5 and key priorities for the Indo-Pacific region.  With respect to the NSS, the CDCS supports pillars II "Promote American Prosperity" and pillar IV "Advance American Influence." With respect to the JSP, the CDCS supports Goal 2 “Renew America's Competitive Advantage for Sustained Economic Growth and Job Creation,” Goal 3 “Promote American Leade
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	Work under DO1 will drive inclusive and sustainable development, open new markets, and promote market-oriented economic reforms. Under DO2, investments will promote healthy, educated, and productive populations, in addition to preventing the spread of infectious disease. Under DO3, the strategy will support efforts to combat corruption and promote transparency and accountability to help ensure the effectiveness and sustainability of development investments. Through private sector engagement, under all three
	With respect to trafficking-in-persons (TIP), Cambodia is ranked on the Tier 2 Watch List of the U.S. State Department’s Trafficking-in-Persons 2020 Report, marking its second consecutive year on this list. In response, the U.S. Embassy has developed a whole-of-mission effort to engage Cambodian authorities to implement the report’s recommendations.  
	Cambodia has also been identified as a Country of Concern in the U.S. State Department’s fourth annual report under the Eliminate, Neutralize, and Disrupt Wildlife Trafficking Act of 2016. In response, all USAID activities with a combating wildlife trafficking component will collaborate with other USG agencies and law enforcement entities in accordance with the “Strategy for Combating Wildlife Trafficking in Cambodia” (2018).  
	With regard to religious freedom, Cambodia is not recommended as a country of particular concern and is not on the State Department’s watch list for the United States 
	Commission on International Religious Freedom Annual Report.6 There are some legal protections for religious freedom and ethnic minorities in the country.7 
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	7 The Cambodian constitution provides for freedom of belief and religious worship as long as such freedom neither interferes with others’ beliefs and religions nor violates public order and security. 

	Figure 1 summarizes the high-level goal, DOs, and intermediate results of the new strategic approach. 
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	COUNTRY CONTEXT 
	In 2020, the United States and Cambodia commemorated 70 years since the opening of diplomatic relations. The USAID program traces its roots to humanitarian assistance and infrastructure construction (roads and bridges) activities in the 1960s and has evolved to a focus on Cambodia’s journey to self-reliance. The United States helped negotiate and is a signatory to the 1991 Comprehensive Cambodian Peace Agreements,8 which were designed to ensure the sovereignty, independence, and neutrality of Cambodia. The 
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	Salient Factors in Country Context 
	Cambodia lies at a crossroads in its journey to self-reliance. The country has achieved significant economic gains over the past decades, which are threatened by high economic inequality, low economic diversification, and increasing unsustainable economic development. USAID can play a pivotal role in targeted partnership with the Royal Government of Cambodia (RGC) to help ensure economic gains over the past decade become more sustainable and to further advance an open and prosperous country that has the pot
	Opportunities exist, however, for Cambodia to embark on a sustainable and inclusive path toward economic growth. With targeted training and linkages to private sector needs, job creation in the formal sector could significantly improve the resilience of the Cambodian economy, especially for the country’s dynamic and young workforce. With the pandemic reducing border trade, this is an opportunity for local producers and processors to improve their standards, which will increase competitiveness and access to 
	Cambodia can improve on progress toward its goals of open, transparent, and accountable governance. A significant challenge to Cambodia achieving self-reliance is its lack of liberal democracy, weak independent media and civil society, and poor protection of human rights, as reflected in the low score on the Liberal Democracy Index (0.09 on a 0 to 1 scale).18 The Cambodian Constitution commits the country to liberal multi-party democracy.19 Even though the political landscape in Cambodia since 1979 has been
	18 The third-party Liberal Democracy Index measures freedom of expression, freedom of association, suffrage, elections, rule of law, judicial constraints on the executive branch, and legislative constraints on the executive branch. Source: 
	18 The third-party Liberal Democracy Index measures freedom of expression, freedom of association, suffrage, elections, rule of law, judicial constraints on the executive branch, and legislative constraints on the executive branch. Source: 
	18 The third-party Liberal Democracy Index measures freedom of expression, freedom of association, suffrage, elections, rule of law, judicial constraints on the executive branch, and legislative constraints on the executive branch. Source: 
	Varieties of Democracy (V-Dem)
	Varieties of Democracy (V-Dem)

	. 

	19 “
	19 “
	The Constitution of Cambodia
	The Constitution of Cambodia

	,” translated by the Constitutional Council, March 2010. 

	20 Prak Chan Thul, “
	20 Prak Chan Thul, “
	Cambodia's ruling party won all seats in July vote: election commission
	Cambodia's ruling party won all seats in July vote: election commission

	,” Reuters, August 15, 2018. 

	21 “
	21 “
	Corruption Perceptions Index
	Corruption Perceptions Index

	,” Transparency International, 2019. 

	22 Kimkong Heng, “
	22 Kimkong Heng, “
	Chinese investment strains Cambodian society,
	Chinese investment strains Cambodian society,

	” Nikkea Asia, July 22, 2019. 

	23 “
	23 “
	Internet subscribers in Cambodia grows 20 percent to 16.1 million in 2019
	Internet subscribers in Cambodia grows 20 percent to 16.1 million in 2019

	,” Khmer Times, March 6, 2020. 

	24 Mobile telephone penetration has grown significantly in recent years—there are nearly 130 million mobile phone connections in Cambodia for a total population of 16.6 million—increasing the number of Cambodians who have access to the Internet and social media. 100 percent of social media users access social media via their mobile phones and Facebook reports being able to reach 76 percent of all Cambodians above the age of 13 via advertisements placed on its platform. Source: “
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	Government accountability and transparency are also areas that pose significant development challenges. According to Transparency International, Cambodia ranks 162 out of 180 countries in the 2019 Corruption Perceptions Index, ranking it, as per this index, one of the most corrupt nations in the world.21 Corruption, transparency, and rule of law are all areas where the RGC can improve to provide meaningful results to its citizens. Reliance on non-transparent external resources can also exacerbate corruption
	There is room for optimism, however. Cambodians enjoy a high degree of access to the Internet23 and information, especially through social media.24 Given that social media users in Cambodia increase by 17 percent annually, social media and the Internet continue to provide an excellent opportunity to reach Cambodians with clear, transparent information that can improve their lives. Also, most Cambodians have a favorable view of the United States and consider the United States to be Cambodia’s most preferred 
	among Cambodians (after the Prime Minister’s site).26 These data points suggest that there is an expanding platform for communicating U.S. priorities in the Indo-Pacific and growing public interest in internet freedom and independent journalism. By leveraging technology, USAID can communicate the U.S. model of a free and open Indo-Pacific region based on transparent and rules-based decision making to a large audience of Cambodians. 
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	27 Malaria-related deaths dropped from one in 2017 to zero in 2018 and 2019, and the country is on a path toward eliminating malaria nationwide. The 2019 Cambodia National Malaria annual report noted that the number of malaria cases detected per year was 31,971—a 49 percent drop compared to 2018. Source: Cambodia National Malaria Annual Report, 2019.  
	28 Adult HIV prevalence has steadily dropped to 0.5 percent in 2019, with an estimated 73,000 people living with HIV. The number of new HIV infections has also dropped from 2,000 in 2010 to 780 in 2019—a 62 percent reduction. Source: 
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	29 The estimated annual TB incidence in Cambodia has declined from 575 in 2000 to 423 in 2011 and 326 per 100,000 population in 2017 with an average annual reduction rate of 2.5 percent. Source: 
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	30 Out-of-pocket spending is about 60 percent of current health expenditure. Source: Cambodia National Health Accounts (2012–2016), The World Health Organization, 2019. 
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	Significant progress has been achieved in health and education, but challenges persist. In the health sector, Cambodia has made clear strides in addressing infectious diseases, including malaria,27 human immunodeficiency virus (HIV),28 and tuberculosis (TB).29 The country has also seen a steady decline in maternal mortality over the last 15 years. Despite these gains, high out-of-pocket health care costs persist30 and stunting rates in Cambodia are among the highest in the region. Due to poor sanitation, hy
	In the education sector, Cambodia has made significant progress, achieving a 98-percent primary-net-enrollment rate in 2019.32 Cambodia has strengthened female enrollment and achieved gender parity (1.01)33 in primary education. Nationwide data shows girls now complete lower secondary school nearly 20 percent more often than boys.34 Despite these gains, Cambodia has the highest pupil-to-teacher ratios in the region and high dropout rates.35 Only one in five students that start Grade 1 will complete Grade 12
	While the country faces health and education challenges, there remain many opportunities to advance the status of the Cambodian people. A committed Education Ministry is using USAID-supported curricula to rapidly scale nationwide early grade education. Decentralization and deconcentration are empowering district and provincial leaders to allocate health and education resources; decisions previously reserved by line ministries. Health leaders are quickly expanding the Health Equity Fund (HEF) to protect the 
	Trafficking-in-persons (TIP) challenges continue, affecting the most vulnerable and marginalized Cambodians, yet there are signs of opportunity for improvements. Cambodia has reduced forced labor over the last 20 years, especially in the export garment sector, the sex trade, and among domestic household workers. 
	However, debt bondage persists in some sectors and human trafficking continues to be a significant development and human rights challenge. A source, transit, and destination country for human trafficking, Cambodia is evaluated as being on the State Department’s TIP Report36 Tier 2 Watch List for 2020, marking its second consecutive year on this list. According to the TIP report for Cambodia, authorities did not sufficiently demonstrate efforts to collect or share key information with law enforcement. Corrup
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	High rates of deforestation and the effects of climate change present formidable challenges to sustainable economic development and environmental preservation, but opportunities exist. Cambodia’s diverse forest landscapes are threatened by unsustainable economic interests such as illegal timber harvesting and export, conversion of forest land for agricultural production, expansion of industrialized agriculture, and mining exploration. Land security is also a major issue in Cambodia, fueled by economic land 
	In addition to the challenges that deforestation poses, climate change will continue to impact Cambodia with the largest impacts expected to be increases in both temperature and the intensity of heavy rainfall events.41 Projected temperature and rainfall changes 
	are expected to impact key sectors in Cambodia, including agriculture and food security, fisheries, ecosystems, health, and water resources. 
	Opportunities to bring about systemic change in Cambodia’s sustainable landscape management are increasing due in part to new legal and regulatory changes at the national and sub-national levels and a recent increase in enforcement to combat land grabbing and deforestation in protected areas. In particular, the Ministry of Environment (MOE) is leading a significant and all-encompassing, though slow-moving, revision to the numerous laws that bridge economic development with conservation and forest protection
	The problem of wildlife trafficking has become more prominent in Cambodia. In the 2020 annual report to Congress under the Eliminate, Neutralize, and Disrupt Wildlife Trafficking Act of 2016, the State Department identified Cambodia as a Country of Concern.42 Cambodia is widely recognized as both a major source and transit country for illegal wildlife trade, with weak law enforcement and compliance with national laws and international agreements. Cambodia is a source for wildlife trafficked to Vietnam and C
	42 Under the END Wildlife Trafficking Act, a “Focus Country” is defined as a major source, transit point, or consumer of wildlife trafficking products or their derivatives, but identification as a Focus Country is neither a positive nor a negative designation. A “Country of Concern,” however, is defined as a Focus Country whose government has actively engaged in or knowingly profited from the trafficking of endangered or threatened species. 
	42 Under the END Wildlife Trafficking Act, a “Focus Country” is defined as a major source, transit point, or consumer of wildlife trafficking products or their derivatives, but identification as a Focus Country is neither a positive nor a negative designation. A “Country of Concern,” however, is defined as a Focus Country whose government has actively engaged in or knowingly profited from the trafficking of endangered or threatened species. 

	Women and marginalized groups continue to benefit the least from Cambodia's economic gains, but the large youth population represents an opportunity to advance inclusive growth and increased civic participation. In Cambodia, women, young people, indigenous peoples and ethnic minorities, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex (LGBTI) people, and people with disabilities experience barriers that prevent them from fully participating in the nation’s development. These groups are often marginalized throu
	social norms, such as taking on risky, vulnerable, and at times, exploitative employment. Gender norms also restrict women’s participation at all levels of leadership—in government, the private sector, and civil society. Cambodia ranks 89 out of 153 countries on overall gender equality,43 with lower performance in the score for labor force participation rate (57 out of 153) and a particularly low score for political empowerment (119 out of 153).44 Cambodian women tend to lack skills and training needed in a
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	44 The number of women in public offices has increased from 32 to 41 percent in 2019. There are four women ambassadors, one woman deputy prime minister, three women ministers, 53 secretaries of states and 73 under-secretaries of state. Source: Niem Chheng, “
	44 The number of women in public offices has increased from 32 to 41 percent in 2019. There are four women ambassadors, one woman deputy prime minister, three women ministers, 53 secretaries of states and 73 under-secretaries of state. Source: Niem Chheng, “
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	50 Demographic data is sourced from the “Cambodia Demographic and Health Survey” (2014). While the census was completed in 2019, official data is expected to be released in the spring of 2021. 

	Cambodians living with disabilities account for about 2.06 percent of the population (52 percent females). They face greater levels of discrimination due to limited access to information, health services, education, labor, and vocational training.47 About ten percent of the Cambodian population are ethnic Cham, Vietnamese, and indigenous groups. They experience greater difficulties than other Cambodians in getting quality access to health services, education, and land rights. These challenges are in part du
	With respect to youth, approximately two-thirds of Cambodia’s population is under the age of 3550 and engaging youth in U.S. government (USG) activities is essential to helping Cambodia develop and prosper. Cambodian youth represent a driving force for increasing actions for improving public services and reform. Support for women, youth, and other marginalized groups is a fundamental opportunity for the new strategy. 
	Cambodia’s National Development Priorities 
	At the highest level, the main driving force guiding Cambodia’s national development is the government’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, and Efficiency, 
	Phase IV (RS-IV)51 and the corresponding National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023.52 Within the RS-IV and NSDP, the RGC has identified four strategic goals: sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and strengthening the capacity and governance of public institutions for effective public service delivery and an improved business environment. Complementing the strategic goals, the RS-IV also identifies four priority areas, or “Strategic Rectangles”, for development: 1) Human R
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	Key Priorities in the Indo Pacific Region 
	The U.S. aims to promote a free, open, and fair Indo-Pacific region that advances Cambodia's development and self-reliance to promote an independent, strong, and prosperous country. In 1997, the United States provided trade benefits to Cambodia under the Generalized System of Preferences and is currently Cambodia’s largest export market.54 Significant opportunities exist to strengthen the partnership between the United States and Cambodia by supporting Cambodia in becoming a more open, prosperous, resilient
	By focusing on inclusive economic growth, natural resources management, and governance,  USAID aims to support Cambodia’s sustainable development. By seeking to broaden inclusive and sustainable economic growth, USAID will advance  economic and security priorities in the Indo-Pacific region by both improving natural resource management (including wildlife trafficking) and building a framework for diversifying the economy. By promoting improved standards for public investments and transparent and citizen-res
	Journey to Self-Reliance (J2SR): Country Roadmap Analysis 
	Cambodia's 
	Cambodia's 
	J2SR Country Roadmap
	J2SR Country Roadmap

	 indicates it has moderate capacity but low commitment. At the highest level, two overarching highlights of the Country Roadmap that underlie the goal and strategic approach are Cambodia’s low commitment scores for Open and Accountable Governance and low capacity scores for Government Capacity and Civil Society Capacity. 

	  
	Table 1: Summary of Cambodia’s J2SR Strengths and Challenges 
	 
	 
	Figure
	Commitment 
	Although the RS-IV recognizes principles of multiparty democracy and the rule of law embodied by the Cambodian Constitution, the extremely low scores for both the Liberal Democracy and the Open Government sub-dimensions indicate a need for greater action. While the trajectory for improvement in these components is not promising in the short-term, the strategic approach is designed to support Cambodia to advance them in the long-term. Cambodia’s next biggest challenge in these metrics is Environmental Policy
	55 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020.  
	55 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020.  

	Capacity 
	Cambodia’s performance on the capacity metrics is more nuanced. The main challenge is with Civil Society & Media Effectiveness, which reflects a constrained environment in these sectors. This metric is not expected to substantially improve over the life of the strategy. However, the aim of the strategy is to maintain the current civic space and 
	expand it if the opportunity allows. For several sub-components—including Government Effectiveness, Tax System Effectiveness, Education Quality, Health Quality, and Export Sophistication—scores are near the average for Low and Middle-Income Countries. Lastly, the two areas of clear strength for Cambodia related to commitment are Safety & Security and ICT Adoption, with the latter constituting an opportunity USAID is pursuing as a shift in the strategy. 
	Country Transition Planning 
	USAID expects the following strategic and programmatic transitions to occur at varying times and levels during the implementation of the strategy: 
	● A new focus on economic growth will include immediate livelihoods support to mitigate the secondary impacts of COVID-19. Activities in the medium-term will support partnerships and approaches that mobilize private capital and deepen trade relationships and access to international markets, while not exacerbating challenges Cambodia has faced in expanding access to finance, particularly related to household over-indebtedness;56  
	● A new focus on economic growth will include immediate livelihoods support to mitigate the secondary impacts of COVID-19. Activities in the medium-term will support partnerships and approaches that mobilize private capital and deepen trade relationships and access to international markets, while not exacerbating challenges Cambodia has faced in expanding access to finance, particularly related to household over-indebtedness;56  
	● A new focus on economic growth will include immediate livelihoods support to mitigate the secondary impacts of COVID-19. Activities in the medium-term will support partnerships and approaches that mobilize private capital and deepen trade relationships and access to international markets, while not exacerbating challenges Cambodia has faced in expanding access to finance, particularly related to household over-indebtedness;56  

	● A new cross-cutting focus on workforce development will elevate partnerships and exchanges in science, technology, and innovation, including a focus on ICT;  
	● A new cross-cutting focus on workforce development will elevate partnerships and exchanges in science, technology, and innovation, including a focus on ICT;  

	● In multiple sectors—including health, education, agriculture, and environment—USAID will strongly advocate with the national government, via engagements with line ministries, for the commitments to transparency and accountability through needed policy and governance reforms;  
	● In multiple sectors—including health, education, agriculture, and environment—USAID will strongly advocate with the national government, via engagements with line ministries, for the commitments to transparency and accountability through needed policy and governance reforms;  

	● Complementing efforts to strengthen accountability and transparency within the government, USAID will continue efforts to strengthen civil society and independent media to address ongoing challenges in Open and Accountable Governance identified in the Country Roadmap;  
	● Complementing efforts to strengthen accountability and transparency within the government, USAID will continue efforts to strengthen civil society and independent media to address ongoing challenges in Open and Accountable Governance identified in the Country Roadmap;  

	● USAID will continue supporting the Cambodian people’s aspirations through support for the Cambodian government’s increased leadership in addressing, managing, and funding the country’s development; and  
	● USAID will continue supporting the Cambodian people’s aspirations through support for the Cambodian government’s increased leadership in addressing, managing, and funding the country’s development; and  

	● As part of the New Partnerships Initiative, USAID will continue working closely with local organizations in the co-development of new activities to strengthen locally owned and led development models that put local actors in the lead to address their own challenges. 
	● As part of the New Partnerships Initiative, USAID will continue working closely with local organizations in the co-development of new activities to strengthen locally owned and led development models that put local actors in the lead to address their own challenges. 
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	STRATEGIC APPROACH 
	USAID’s strategic focus areas align to the RGC’s RS-IV to further Cambodia’s J2SR through sustainable development and strengthened sovereignty. This strategy seeks to redefine the relationship with the government, the private sector, and local organizations to broaden inclusive and sustainable economic growth; improve the health, education, and welfare of Cambodians through enhanced services; and protect human rights and advance government accountability. Figure 2 summarizes the high-level development objec
	Figure 2: Strategic Approach 
	 
	Figure
	USAID’s DOs are necessary to achieve the Country Development Cooperation Strategy (CDCS) goal and align with the development priorities in the RGC's RS-IV. The new CDCS also maintains a commitment to upholding human rights and rule of law, as enshrined in the Cambodian Constitution. Consistent with the sub-dimensions in the country roadmap,  USAID will support better economic policy; strengthen the capacity of the economy; foster economic growth; and, improve natural resources management , through DO1: Incl
	See Table 2 for a summary of how USAID’s results framework aligns with Agency priorities, including key priorities for the Indo Pacific region, J2SR, and RGC strategic priorities. 
	 
	 
	Table 2: Alignment of the USAID Development Objectives with High-Level USG and USAID Policies and Host Country Government Priorities 
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	Redefining the relationship with the RGC to improve governance and build commitment toward self-reliance. USAID works closely with the RGC’s donor coordination structure to implement and align programming with RGC priorities. USAID also has collaborative working relationships with several line ministries and the Council for the Development of Cambodia. To address the challenges related to commitment and capacity, as highlighted in the J2SR Country Roadmap, USAID will support both civil society and the RGC i
	society will be engaged to strengthen the defense of constitutional and other legal rights, complementing diplomatic efforts to advance these priorities directly with the RGC. Citizens will also be engaged and supported in their efforts to improve government services and accountability, increase publicly available information, and communicate with their leaders. In a complementary effort to promote self-reliance, USAID will build the RGC's capacity to both deliver quality services and protect resources in a
	USAID will also engage the RGC on critical reforms in key ministries where there is need, interest, and commitment. To advance DO1, working with the MOE and Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) is critical to ensuring sustainable and inclusive economic growth, enhancing the private sector enabling environment, and strengthening environmental protection. To advance DO2, USAID will maintain productive relationships with the Ministry of Health (MOH) and Ministry of Education, Youth, and Spor
	Private sector engagement supports the delivery of development solutions across the three DOs. USAID’s approach to private sector engagement will focus on collaborating with private sector actors whose interests and values align with those of the United States to catalyze investments into local systems and markets such that they become self-sustaining, and to accelerate Cambodia’s progress on the J2SR. 
	Under DO1, USAID will continue to engage the private sector along horticulture value chains to strengthen the market system and support sustainable and inclusive economic growth and food security. USAID will also continue to strengthen private sector engagement to broaden sustainable and inclusive livelihoods (e.g., non-timber forest products) and combat deforestation and climate change. Going forward, USAID will support market-driven agriculture diversification to promote food security, economic growth, jo
	Under DO2, USAID will continue to encourage policy reform within the Cambodian healthcare system to enable private sector involvement in policy and guideline development, service coverage, and quality improvement. As the majority of Cambodians utilize private health services, USAID will support private sector actors and build their capacity to deliver quality health services that complement the public system, 
	offering expanded choice to individuals. In education, USAID will engage private sector actors and stakeholders to support the MOEYS to implement key education reforms necessary for long-term sustainability of the early grade reading program. USAID will also enlist private sector actors and stakeholders to directly support and extend the early grade reading program.  
	Under DO3, USAID will continue to engage Cambodia’s private sector to empower female entrepreneurs, encourage civic participation, and promote rights as well as partner with Cambodia’s technology sector to promote social accountability and public sector transparency. Going forward, USAID will look for opportunities to partner with Cambodia’s technology sector and a U.S. higher education institution to promote independent media.  
	Opportunities for engaging the private sector under each DO are listed in Table 3 below. 
	  
	Table 3: Strategic Approach to Private Sector Engagement in the DOs 
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	The CDCS supports FSR as a complement to Private Sector Engagement (PSE). This support is both direct and indirect, through working to improve public revenues and ensuring that these public resources are spent on services that benefit the Cambodian people in an accountable and transparent manner, as well as creating the enabling conditions under which the private sector can operate effectively. The cross-cutting approach to PSE directly supports Pillar IV: "Enabling environment for private investment" of th
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	business enabling environment through policy reform and increase commitment toward greater diversification of the economy. Additionally, by improving the enabling environment for the private sector and encouraging more diverse and sustainable FDI into Cambodia, USAID will work to expand the domestic resources available for the RGC to support social services under DO2 (Pillar I: "Domestic revenue mobilization"). In fact, the RGC has developed clear plans to improve quality services and take greater responsib
	Engaging stakeholders in the private sector, civil society, media, labor unions, land rights organizations, and other actors to improve transparency and accountability. Efforts to strengthen and build transparency and accountability as a cross-cutting priority throughout the strategy will give Cambodians the information and tools they need to advocate for and contribute to their country’s sustainable and inclusive economic growth. Building coalitions of stakeholders across sectors, including women and youth
	The goal of strengthening prosperity, resilience, and openness in Cambodia must focus on inclusivity to be effective. To ensure broad development impact, USAID will strive to reduce barriers to women and youth to provide leadership and participation in public policy processes; seek to improve their capacity to meaningfully participate in the economy (both rural and urban); support their engagement in decision-making and leadership in activities that support biodiversity and natural resource conservation; an
	Inter-agency partners and priorities are complementary to USAID’s strategic approach. USAID will continue working closely with inter-agency partners in support of complementary goals and objectives, as outlined in the Integrated Country Strategy (ICS). A summary of this collaboration is presented in Table 4. 
	 
	Table 4: Summary of Inter-Agency Priorities, Partners, and Links to the CDCS 
	 
	Figure
	 
	Supporting Cambodia to combat TIP. Given Cambodia’s ongoing challenges in preventing TIP, the U.S. Embassy has developed a whole-of-mission effort to engage Cambodian authorities to convince them to adopt and implement the 2020 TIP report recommendations, thereby taking steps needed to avoid a downgrade to Tier 3 and the resulting restrictions on foreign assistance. The RGC response has been promising. For the first time in several years, the Ministry of Justice is providing data on trafficking investigatio
	organizations (NGO) to meet the report’s other recommendations. Further details of USAID’s approach to addressing TIP can be found under the narrative for DO3. 
	Scenario Planning 
	One of the most significant challenges facing USAID’s programming in Cambodia is ongoing pressure on natural resources, most notably forests, and the RGC’s lack of consistent enforcement of policies and regulation governing protected areas to prevent illegal logging. Civil society has reported on the increase in government actions against civil society actors in this sector.58 USAID will explore a potential scenario that analyzes options and reactions if ongoing programming for sustainable, transparent, and
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	,” Amnesty International, September 10, 2020. 


	  
	RESULTS FRAMEWORK 
	Goal: Cambodia Becomes a More Open, Prosperous, Resilient, and Inclusive Partner in the Indo-Pacific Region 
	USAID's goal is to support Cambodia in becoming a more open, prosperous, resilient, and inclusive partner in the Indo-Pacific region and ensure that Cambodians have the ability to thrive despite uncertainties and shocks related to economic, political, and social factors. Achieving this goal requires a more inclusive and broader-based economy, improved access to quality health, education and protection services, and greater transparency, accountability, and responsiveness of the government to the Cambodian p
	59 By inclusion, USAID specifically means the inclusion of women, youth, marginalized, and vulnerable groups. These groups include indigenous people, the LGBTI community, ethnic and religious minorities, and people with disabilities. Also included are people who have not benefited from Cambodia’s economic growth up to this point, e.g., the poor and those living in rural areas who lack access to essential services and economic opportunities. 
	59 By inclusion, USAID specifically means the inclusion of women, youth, marginalized, and vulnerable groups. These groups include indigenous people, the LGBTI community, ethnic and religious minorities, and people with disabilities. Also included are people who have not benefited from Cambodia’s economic growth up to this point, e.g., the poor and those living in rural areas who lack access to essential services and economic opportunities. 
	60 “Asian Development Outlook 2020: Wellness in Worrying Times,” Asian Development Bank, September 2020. 

	DO1: Inclusive and Sustainable Economic Growth Broadened 
	Despite an average annual GDP growth rate of seven percent across the past ten years, Cambodia’s economy is heavily reliant on unsustainable FDI and lacks diversification and resilience.60 Cambodia’s economy highly depends on tourism and light manufacturing tied to regional supply chains—industries that have been devastated by COVID-19. As a result, Cambodia is expected to register its first year of negative economic growth since 1994. Moderate ratings in the Economic Policy sub-dimension from the J2SR Coun
	environment for inclusive and sustainable economic growth, especially for private sector-led growth, sustainable livelihoods, and a modernized agriculture sector.61 Furthermore, the economic gains of the previous decade are not equally enjoyed by the entire population as shown by moderate scores for Inclusive Development sub-dimension and a low rank of 121 out of 157 on the Commitment to Reducing Inequality Index.62 Economic disparities along gender lines also are prominent, and although women’s participati
	61 Secondary metric analysis reveals Cambodia's 2018 Doing Business score at 52 out of 100 (World Bank) and an Enabling Business of Agriculture Score of 39.5 out of 100. Source: World Bank Data. 
	61 Secondary metric analysis reveals Cambodia's 2018 Doing Business score at 52 out of 100 (World Bank) and an Enabling Business of Agriculture Score of 39.5 out of 100. Source: World Bank Data. 
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	,” Oxfam International, October 8, 2018. 

	63 “CDCS Sector Analysis Report: Gender and Inclusive Development,” USAID/Social Impact, 2020. 
	64 “Tree Cover Loss Indicator,” Global Forest Watch, 2019. 
	65 “Foreign Assistance Act 118/119 Tropical Forest and Biodiversity Analysis,” USAID, 2019. 
	66 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
	67 The secondary metric “Quality of Vocational Training” is scored at 3.7 out of 7. Source: World Economic Forum. 
	68 “World Development Indicators,” World Bank. 
	69 “
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	Gaps also exist in environmental protection. Cambodia has one of highest rates of deforestation in the world. From 2001 to 2019, Cambodia lost 2.31 million hectares of tree cover—equivalent to a 26 percent decrease since 2000—resulting in an extra 973 metric tons of CO₂ equivalent emissions.64 This deforestation is largely driven by economic incentives65 which belies the need for more sustainable livelihoods for communities that are dependent on the forest. These significant challenges are reflected in Camb
	Finally, the J2SR Country Roadmap shows that the Capacity of the Economy dimension is below average, reflecting that this aspect of Cambodia’s capacity is not sustainable and is vulnerable to shocks and stresses, such as economic down-turns, climate-change related natural disasters, political shifts, and others. COVID-19 has exposed the flaws of an economy overly dependent on select sectors and inequitable distribution of economic gains among the population. In addition, while Cambodia's debt is currently 3
	finding, concluding that youth generally feel they are unprepared for employment and find it difficult to secure good-paying jobs.70 
	70 USAID/Cambodia Cross-Sector Cambodia Youth Assessment. 2019. 
	70 USAID/Cambodia Cross-Sector Cambodia Youth Assessment. 2019. 
	71 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
	72 The strategic importance of upgrading and diversifying the economy as well as building a skilled and productive workforce to promote sustainable and inclusive economic growth is also emphasized by the ADB and other multilateral and development agencies. Sources: “
	72 The strategic importance of upgrading and diversifying the economy as well as building a skilled and productive workforce to promote sustainable and inclusive economic growth is also emphasized by the ADB and other multilateral and development agencies. Sources: “
	Cambodia, 2019–2023: Inclusive Pathways to a Competitive Economy
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	,” ADB, 2019, 12; and “
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	,” World Bank Group, 2018. 
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	Maintaining a high agricultural growth rate is a top priority for the Cambodian government. Agriculture still accounts for a large share of GDP, trade, and the labor force, and a strong agricultural sector remains a key to further reduction in poverty. The agriculture sector is extremely vulnerable to climate change-induced increases in temperatures and changes in rainfall patterns in addition to flooding, impacts from extreme weather events such as typhoons, and sea-level rise.71 To succeed, the Cambodian 
	Collectively, pre-CDCS stakeholder consultations and internal program reviews show that solutions are needed to expand and diversify economic opportunities for more Cambodians, including broadening support to the agriculture sector beyond the traditional farm-level approaches of the previous CDCS and focusing on market-based agribusiness development. 
	Development Hypothesis 
	In response to these challenges, USAID will prioritize "DO1: Inclusive and Sustainable Economic Growth Broadened," which links to the CDCS goal by supporting the economic conditions necessary for increased prosperity and resilience in the country, and by focusing on good governance issues related to natural resource management. 
	The DO1 development hypothesis states that if the economy is more diversified, the business enabling environment is improved, and natural resources are more sustainably managed, then Cambodia’s economic growth will be more inclusive and resilient.  
	The three interrelated and mutually reinforcing approaches underlying the DO1 development hypothesis will empower diverse actors to support Cambodia’s economic recovery from COVID-19 and build a foundation for sustainable, broad-based growth. First, “Accelerated economic diversification for improved livelihoods” intermediate result (IR) 1.1 emphasizes working with businesses and communities to diversify the economy by focusing on a markets-based approach in agriculture that seeks to facilitate linkages betw
	management of natural resources for sustainable and accountable development” (IR 1.3) focuses on the sustainable and accountable use of Cambodia’s rich natural resources to create a stronger foundation for inclusive and sustainable economic growth. USAID anticipates broadening partnerships with the private sector and working through the New Partnerships Initiative in support of this DO. Table 5 summarizes key assumptions and risks identified for the implementation of DO1. 
	Table 5: Key Assumptions and Risks for DO1 
	 
	Figure
	How DO1 Advances Cambodia’s J2SR 
	An analysis of Cambodia's J2SR Country Roadmap reveals gaps in government commitment to Inclusive Development and stronger Economic Policies, including Environmental Policy, which scores the lowest in that sub-dimension. While Cambodia has some capacity, the Capacity of the Economy is not sustainable and is vulnerable to shocks and stresses. The stress of COVID-19 has highlighted the over dependence on select sectors and lack of equal participation in past economic gains.  
	Private sector engagement is a critical component and FSR pathway under this DO, and there are extensive linkages with the other DOs, particularly, engaging the private sector in health systems strengthening (DO2) and generating demand for increased transparency and accountability (DO3). The outcomes of this DO directly support Pillar IV: "Enabling environment for private investment" of the FSR framework. By improving the enabling environment for the private sector and encouraging more diverse and sustainab
	Table 6 summarizes how DO1 will contribute to each of the J2SR components: 
	 
	 
	 
	Table 6: J2SR Components for DO1 
	 
	Figure
	How DO1 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region  
	Currently, the lack of  transparent and accountable systems for private sector growth discourages U.S. investments in Cambodia. Therefore, this DO will help to level the playing field for U.S. companies investing in the country, advance the Transparency Initiative (TI), and serve as a response to potential non-transparent and unaccountable commercial activities which can undermine local markets and hamper sustainable investment. The approaches under this DO will improve the business enabling environment, wo
	Host Country Government Priorities 
	The objectives of USAID’s new DO1 are closely aligned with the RGC’s sector strategies, as outlined in Table 7, related to Human Resource Development, Economic Diversification, Promotion of Private Sector Development and Employment, and Inclusive and Sustainable Development. USAID's new approach to economic growth advances these priorities by enhancing Cambodia’s economic recovery from COVID-19 through promoting a more diversified and resilient economy that increases sustainable livelihoods for the Cambodia
	Table 7: DO1 Alignment with Key RGC Sector-Level Strategies 
	 
	Figure
	Other Development Actors 
	USAID will work within the aid coordination structure that was set up by the RGC through the technical working groups, specifically for agriculture, forestry, fisheries, water, and climate change. USAID will continue to coordinate with like-minded donors including the World Bank, ADB, UN Agencies, European Union (EU), Germany, and Switzerland. Based on comprehensive CDCS consultations and a population-based survey to identify priorities for sustainable economic growth in Cambodia, improvement in roads and i
	IR 1.1: Accelerated economic diversification for improved livelihoods 
	To broaden inclusive and sustainable economic growth, it is necessary to broaden market-based growth in the agriculture sector by upgrading from farm-level interventions to more value-added private sector-led interventions; build the capacity of the Cambodian workforce through improved skills and job training in growth sectors; and harness the potential of science and technology through the development of the digital economy, especially for women and youth. Cambodia has favorable market conditions for expan
	74 Bora Kem, et. al, “
	74 Bora Kem, et. al, “
	74 Bora Kem, et. al, “
	Startup Kingdom: Cambodia’s Vibrant Tech Startup Ecosystem In 2018
	Startup Kingdom: Cambodia’s Vibrant Tech Startup Ecosystem In 2018

	,” Mekong Strategic Partners, January 2019; Tiffany Tsang and Chansocheata Poum, “
	Factors Affecting Women Engaging in Tech Careers in Cambodia
	Factors Affecting Women Engaging in Tech Careers in Cambodia

	,” Development Innovations, June 2018.  


	Some of the major challenges facing Cambodia in its road to economic diversification include lack of infrastructure development, weak human capacity and skills gaps, and an over-reliance on select sectors that limits the economy and exposes it to outside shocks and stresses. In addition, GBV and early child marriage are pervasive issues that must be addressed to successfully expand educational achievement and labor force participation of women and youth. The RGC is continuing its Industrial Development Poli
	Sub-IR 1.1.1: Broadened market-based agriculture sector growth 
	Sub-IR 1.1.1: Broadened market-based agriculture sector growth 
	Sub-IR 1.1.2: Expanded market-relevant job skills 
	Sub-IR 1.1.3: Strengthened capacity in science, technology, and innovation for women and youth 
	Figure

	The ability for Cambodia to achieve accelerated economic diversification is closely linked to climate change impacts, including slow-onset events (e.g., sea level rise) and discrete, extreme climate events (such as heavy rainfall or flooding). Changes to temperature and precipitation patterns could greatly impact output of the agricultural sector, therefore potentially limiting economic growth. Additionally, migration of people from one place to another, due in part to flooding or drought occurrence, may br
	IR 1.2: Improved business climate to attract investment and create jobs 
	IR 1.2 supports the sustainability of expanded economic diversification and opportunities under IR 1.1 by promoting critical business enabling environment reforms to attract investment and create jobs. By working with change agents both within the government and externally (such as the private sector and civil society), IR 1.2 will support improved policies for free and fair trade and investment and strengthen capacity and accountability for public investment including infrastructure. Cambodia ranks low on 
	growth.75 The lack of transparency and accountability in public procurement is also a major challenge. There is also a critical need to promote decent work that provides pay equity, flexible schedules, skills retraining of current workers, and work environments that are safe and free from harassment to improve inclusion and empowerment of women and marginalized populations.76 The pandemic has highlighted the need to diversify the economy and pursue opportunities to promote government transparency and busine
	75 “
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	,” World Bank, 2020. 

	76 “USAID/Cambodia Gender and Inclusive Development Analysis,” USAID, 2020. 
	77 “Country Partnership Framework for Kingdom of Cambodia 2019-203,” The World Bank Group, May 1, 2019, Retrieved from - 
	77 “Country Partnership Framework for Kingdom of Cambodia 2019-203,” The World Bank Group, May 1, 2019, Retrieved from - 
	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31789
	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31789
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	78 A multi-year impact evaluation of similar sustainable livelihoods interventions aimed at linking conservation efforts to poverty alleviation found a significant impact on livelihoods compared to controls. Clements, et al, “
	78 A multi-year impact evaluation of similar sustainable livelihoods interventions aimed at linking conservation efforts to poverty alleviation found a significant impact on livelihoods compared to controls. Clements, et al, “
	Measuring impacts of conservation interventions on human well-being and the environment in Northern Cambodia
	Measuring impacts of conservation interventions on human well-being and the environment in Northern Cambodia

	,” 3ie, March 2020. 

	79 A landscape-based approach has also been shown to be less effective at preventing deforestation than a more community-centered approach. 
	Porter-Bolland L, et al
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	, Forest Ecology and Management, 268:6-17, 2012. 


	Sub-IR 1.2.1: Improved policies and implementation for free, fair, and open trade and investment 
	Sub-IR 1.2.1: Improved policies and implementation for free, fair, and open trade and investment 
	Sub-IR 1.2.2: Strengthened capacity and accountability for public investment, including infrastructure development 
	Figure

	IR 1.3: Improved management of natural resources for sustainable and accountable development 
	Much of Cambodia’s economic growth has been tied to exploitation of its rich natural resources.77 Continued gains will depend on the sustainability of investments, which should be transparent and accountable to citizens. IR 1.3 will support local and indigenous communities on expanding sustainable livelihoods to combat deforestation (such as through ecotourism, non-timber forest products, carbon credit sales, and other income-producing activities);78 improve government capacity and accountability for protec
	Sub-IR 1.3.1: Expanded sustainable livelihoods for vulnerable populations  
	Sub-IR 1.3.1: Expanded sustainable livelihoods for vulnerable populations  
	Sub-IR 1.3.2: Strengthened capacity and accountability for biodiversity conservation and watershed management 
	Sub-IR 1.3.3: Private sector-led low emissions development advanced 
	Figure

	reduce wildlife trafficking through improved law enforcement cooperation between the communities and local officials. The focus on watershed management is a new target area to focus resources on key waterways like the Mekong and Tonle Sap, in alignment with the new Mekong-U.S. Partnership,80 both vital for livelihoods (e.g., fishing and fisheries) and a major source of nutrition for the Cambodian people.81  
	80 “
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	The Mekong-U.S. Partnership: The Mekong Region Deserves Good Partners
	The Mekong-U.S. Partnership: The Mekong Region Deserves Good Partners

	,” U.S. Department of State Press Statement, September 14, 2020. 

	81 Fish accounts for 37 percent of total protein and 67 percent of animal protein in a Cambodian’s diet. Source: World Fish Center. 
	82 Cambodia currently has 1,260 rangers under the MOE, all of whom are tasked with protecting 69 biodiversity corridors covering an area of about 7.3 million hectares. Source: Ministry of Environment. 
	83 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

	Cambodia lacks sufficient resource allocations to manage and protect wildlife sanctuaries and protected areas in the country with an average of only one ranger for every 5,763 hectares82—far below the global recommendation of three rangers for every ten hectares. Lack of capacity among government counterparts to manage natural resources along with lack of accountability and transparency are the main governance challenges within natural resource management. These challenges contribute to illegal logging, ill
	Improving management of natural resources for sustainable development is closely linked to climate variability and change.83 Biodiversity, watershed management, and fisheries management will also be impacted by changes in temperature, rainfall patterns, and flooding. USAID is well positioned to support the incorporation of climate change into line ministries and encourage best practices to incorporate climate information into conservation and biodiversity work and other initiatives. 
	USAID’s Comparative Advantage in Economic Growth, Agriculture, and Environment 
	USAID is viewed favorably among many government ministry counterparts, which facilitates our ability to effectively develop activities in the economic growth, agriculture, and environment sectors. In addition, based on our partnerships with companies, relationships with business associations, and a new strategic focus on workforce development, USAID has a demonstrated strength in private sector engagement. These relationships place USAID in the unique position of being able to work effectively across a broa
	How will USAID redefine the relationship with local actors to broaden inclusive and sustainable economic growth? 
	USAID will seek to partner with the private sector and business organizations in all aspects of the DO. This will include launching programs that leverage private sector funding to match technical vocational training with employment initiatives, addressing 
	infrastructure challenges in the agriculture sector including transportation and cold storage, and partnering with financial institutions to expand investment opportunities in higher value processing and export-oriented sectors. With regards to the enabling environment, interventions will work through the chambers of commerce and other influential business organizations to advocate for improved business enabling environment reforms. These would include public-private dialogues, partnering with think tanks a
	DO2: Health, Education, and Welfare of Cambodians Improved Through Enhanced Services 
	Cambodia has made significant achievements on its health, education, and child protection outcomes. USAID has been a key RGC partner to support significant gains on reducing infant, under-5, and maternal mortality, and TB, HIV/AIDS, and malaria infections. USAID has strengthened national policies and systems, expanded community outreach, and improved access to quality services. With more than 30 years of investment, USAID has worked closely to help Cambodia more than double the rate of deliveries assisted b
	84 The roadmap sub-metric Child Mortality is scored at 94 out of 100 with a trend of improved score over time (reduced child mortality). Source: CIESIN, Natural Resource Protection and Child Health Indicators, 2018. 
	84 The roadmap sub-metric Child Mortality is scored at 94 out of 100 with a trend of improved score over time (reduced child mortality). Source: CIESIN, Natural Resource Protection and Child Health Indicators, 2018. 
	85 World Health Organization (WHO). 

	However, disparities persist between rural and urban populations, and amongst marginalized and vulnerable groups. In health, government health expenditures have 
	not maintained pace86 as out-of-pocket expenditures continue to rise.87 Additionally, in education, most Cambodian students face a learning crisis and cannot meet the minimum mathematics and reading standards. Cambodia’s child protection system is also challenged with high rates of children living in institutional care and children continue to experience high rates of violence, with high poverty and low access to education being key drivers of the institutionalization of children.88 Violence against childre
	86 Government expenditures toward health are 1.4 percent of GDP and have been mostly unchanged over the past decade. Source: World Development Indicators, World Bank, 2017. 
	86 Government expenditures toward health are 1.4 percent of GDP and have been mostly unchanged over the past decade. Source: World Development Indicators, World Bank, 2017. 
	87 Out-of-pocket expenditures are 60 percent of total health expenditures, which have increased over the previous decade. Source: World Development Indicators, World Bank, 2017. 
	88 According to a 2015 mapping, there were 639 residential care facilities, housing 26,187 children, with 63 percent of these children residing in institutions. The primary reason for children being placed in a residential care institution was poverty, including access to education for 75 percent of the children placed. This results in 79 percent of children in residential care institutions having at least one living parent. 
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	90 USAID recognizes the importance of a health systems strengthening approach. "
	90 USAID recognizes the importance of a health systems strengthening approach. "
	USAID's Vision for Health Systems Strengthening
	USAID's Vision for Health Systems Strengthening

	," USAID, 2019. 


	Development Hypothesis 
	Responding to these many challenges and building on previous investments and successes, USAID will prioritize “DO2: Health, education, and welfare of Cambodians improved through enhanced services,” which links to the CDCS goal by supporting the social and human development outcomes necessary for increased prosperity and resilience in the country. While continuing the shift from direct service delivery to improving health, education, and child protection systems90, in contrast to the previous strategy, DO2 w
	The DO2 development hypothesis states that if Cambodia’s health, education, and welfare systems have greater capacity and commitment to respond to citizens needs and if the Cambodian people are empowered to advocate for improved service delivery, then the health, education, and welfare of the population will improve through access to enhanced services.  
	To solidify progress toward this multifaceted development objective and to build resilience to shocks, such as COVID-19, USAID/Cambodia will focus on achieving the following key results over the next five years. First, the quality and utilization of priority health services must be increased (IR 2.1). This includes maternal and child health, infectious disease programs, and improving private sector services. It also requires behavior change such that citizens demand and seek quality health care from the pub
	This approach represents the intersection of service delivery, good governance, and accountability. Third, the quality of education and child protection services must be improved (IR 2.3). This requires increasing and strengthening government service delivery system capacity while concurrently building the capacities and skills of professional educators and social service providers to enable greater access to quality services for all children, particularly children with disabilities and the most vulnerable.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Table 8: Key Assumptions and Risks for DO2 
	 
	Figure
	How DO2 Advances Cambodia’s J2SR 
	As shown in Cambodia's J2SR Country Roadmap, Citizen Capacity is still relatively low, and gaps exist in Education Quality and Child Health. Additionally, Government Capacity to support quality services remains unsatisfactory. Despite efforts to improve 
	services and improve access, COVID-19 highlighted that certain groups of children and families―including those: 1) living in remote areas; 2) from low socioeconomic families; 3) who are disabled; and 4) from ethnic minority communities―remain excluded and disproportionately disadvantaged in access to quality services. Furthermore, COVID-19 has underscored the need for greater resilience of service delivery systems to ensure that Cambodians can continue to access services during natural disasters, health pan
	The mutually reinforcing IRs will support the RGC to break the cycle of donor dependence, build resilience against financial and pandemic shocks, and strengthen sub-national systems to further Cambodia’s journey to self-reliance. Additionally, by investing in citizen responsive policies and accountability of service providers accountable for the provision of quality care and services, USAID will demonstrate a clear path to self-reliance based on accountable and transparent systems which allow for civil soci
	RGC commitment to key reforms and quality improvements is high in relevant RGC line ministries. However, key capacity gaps exist and USAID will continue to focus on building RGC capacity. Table 9 summarizes how DO2 will contribute to each of the J2SR components. 
	Table 9: J2SR Components for DO2 
	 
	Figure
	How DO2 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region 
	Health, education, and child protection are necessary foundations for the resilience of the Cambodian people to achieve longer-term goals that contribute to building human capital and economic growth critical to a free and open Indo-Pacific region. The approaches in this DO will support the RGC to break the cycle of dependence on 
	foreign investments, build resilience against financial and pandemic shocks, and strengthen sub-national systems to further Cambodia’s journey to self-reliance. The systems strengthening approach, as well as citizen engagement to strengthen constructive oversight of public services to ensure transparency and accountability advances democratic governance and IPTI through citizen-responsive policies. USAID investments in the health and welfare of Cambodians demonstrates a long-term approach as a sustainable a
	Host Country Government Priorities 
	The RGC is increasingly taking on more of a leadership and partnership model in the health, education, and child and social protection sectors. The RGC has developed clear plans to improve quality services and take greater responsibility for the assumption of payments for and administration of USAID-supported interventions, including: 1) the HEF; 2) the conditional cash transfers program; and 3) procurement of TB and HIV drugs. In support of Cambodia’s path to self-reliance, the USG has strengthened health 
	91 The RGC has increased health funding from $278 million in 2016 to $513 million in 2020. The RGC has increased education funding from $334.65 million in 2014 to 827.37 million in 2020. 
	91 The RGC has increased health funding from $278 million in 2016 to $513 million in 2020. The RGC has increased education funding from $334.65 million in 2014 to 827.37 million in 2020. 

	Commitment by the RGC demonstrates that strengthening government capacity to deliver services, applying appropriate data, and using domestic resources is the appropriate strategy to strengthen governance and accountability of Cambodia’s health, education, and child protection systems. 
	Table 10: DO2 Alignment with Key RGC Sector-Level Strategies 
	 
	Figure
	Other Development Actors 
	USAID priorities are closely aligned and coordinated with a highly engaged group of development actors presented in Table 11. Through multiple formal and informal coordination fora that bring together donors and civil society to coordinate with the RGC, partners engage the RGC to achieve key reforms. In the child protection sector, USAID funds coordination and planning meetings between civil society, donors, and the 
	RGC as part of efforts to establish coordination mechanisms and advance key policy and reform initiatives. These coordination fora support USAID efforts to mitigate risks identified in Table 8. While there are other bilateral sources of assistance in these sectors, the nature and sustainability of such assistance is unclear and not coordinated within traditional mechanisms. USAID’s assistance is focused on increasing self-reliance and fully coordinated with the RGC and other donors. 
	Table 11: Summary of Donor Coordination Efforts in DO2 
	 
	Figure
	IR 2.1: Improved quality of and access to priority health services 
	IR 2.1 will sustain the gains in maternal and child health and infectious disease programs (malaria, TB, HIV), and improve complementary service delivery through the private sector to meet Cambodians’ needs. USAID will leverage behavior change communication strategies to help Cambodians demand and seek quality health care from the public and private sectors. USAID will collaborate with both public and private sector healthcare providers and facilities, including engagement of professional associations, in p
	Sub-IR 2.1.1: Health system capacity to deliver high-quality maternal, child health, and nutrition services improved 
	Sub-IR 2.1.1: Health system capacity to deliver high-quality maternal, child health, and nutrition services improved 
	Sub-IR 2.1.2: Health system capacity to detect, diagnose, and treat infectious diseases improved 
	Sub-IR 2.1.3: Equitable access to high-quality health products and services improved 
	Sub-IR 2.1.4: Health seeking behaviors among key populations improved 
	Figure

	Improving the quality of, and access to, priority health services could be limited or become increasingly difficult due to climate stresses that disrupt access to health services or place strain on public health budgets.92 There is an opportunity to coordinate 
	92 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 
	92 “USAID/Cambodia Climate Risk Management Analysis,” USAID, 2020. 

	with key international donor groups such as the World Health Organization, the United Nations Children’s Fund, and more, to help strengthen the resilience of health programs. Additionally, incorporating the use of technology to maintain provision of services following extreme climate events like flash flooding can serve as an effective management option.  
	IR 2.2: Strengthened governance and accountability of Cambodia's health, education, and child protection systems 
	For IR 2.2, USAID will continue to leverage the RGC’s commitment in the health, education, and child protection sectors by utilizing a systems-strengthening approach and advocating for greater domestic resource mobilization (FSR). USAID collaborates very closely with the Global Fund for AIDS, TB & Malaria (GFATM) in Cambodia and serves on the GFATM Country Coordination Council. GFATM recognizes the value of health-systems strengthening as the best practice worldwide.93 In recent months, the RGC has institut
	93 “Resilient & Sustainable Systems for Health,” GFATM, 2020. 
	93 “Resilient & Sustainable Systems for Health,” GFATM, 2020. 
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	," Int. J. Pub. Health, 2017. 


	Sub-IR 2.2.1: Utilization of domestic resources for priority health, education, and child protection programs and services improved 
	Sub-IR 2.2.1: Utilization of domestic resources for priority health, education, and child protection programs and services improved 
	Sub-IR 2.2.2: Data-driven decision making by Government of Cambodia improved 
	Sub-IR 2.2.3: Capacity of health, education, and social service professionals strengthened 
	Figure

	A systematic review found that a positive effect of decentralization on the health sector is an increase of community participation on health issues. In addition, an increase in health finances at the local level and reduced out-of-pocket expenses suggests USAID's support for these efforts is appropriate and may also help advance financial self-reliance.94 
	IR 2.3: Improved quality of education and child protection services  
	For education and child protection, USAID will focus on increasing and strengthening government service delivery system capacity while concurrently building the capacities and skills of professional educators and social services providers to enable greater access to quality services for all children, particularly children with disabilities and the most vulnerable. USAID will partner with civil society, the private sector, and communities to increase equitable access to quality services and strengthen public
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	Sub-IR 2.3.1: Education and child protection systems capacity to provide high-quality services improved 
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	Sub-IR 2.3.2: Capacity of individuals, communities, and institutions to protect children from violence, abuse, and exploitation improved 
	Sub-IR 2.3.3: Equitable access to high-quality education and child protection services improved 
	Figure

	Under this IR, USAID seeks to improve foundational learning outcomes for children via stronger government capacity; strengthen school-based management and increase social accountability between schools and communities; improve education system resilience to provide equitable educational services for all students; and increase equitable access to quality educational services for children with developmental delays and disabilities through government systems. Efforts to strengthen child protection services wil
	USAID’s Comparative Advantage in Health, Education, and Child Protection 
	With over 30 years of high quality support from USAID, Cambodia has made dramatic improvements in health, education, and child protection outcomes. With strong mechanisms to improve policies, guidelines, and standards for streamlined quality, USAID partners have successfully strengthened RGC capacity in core areas and have long-standing relationships with key entities in the MOH, MOEYS, and the Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation. USAID has identified opportunities to support the 
	How will USAID redefine the relationship with local actors to improve the health, education, and welfare of Cambodians? 
	Cambodia has made significant progress in transitioning from an over-reliance on civil society and NGOs to providing greater government services to the Cambodian people. USAID initiated consultative processes to identify the key constraints and develop plans to address major reforms and strengthen systems, policies, and governance to improve the quality of services. This has created greater cohesion within these sectors and strong working partnerships. In partnership with development partners, quality impro
	Private sector engagement also remains a fundamental approach under DO2. Most Cambodians continue to seek health services and a growing number are seeking education services from the private sector due to perceptions of lower quality in the public sector, resulting in a rampant and unregulated private sector. USAID’s approach will enlist the private sector, establish professional and accreditation standards, and provide digital tools and training to increase case detection, referral services, treatment, and
	DO3: Human Rights Protected and Government Accountability Advanced 
	While Cambodia has an active civil society, USAID’s stakeholder consultations revealed that democracy, human rights, and governance concerns were the most frequently discussed amongst participants, demonstrating awareness amongst the general public on these issues and a desire to address these concerns. For the past 20 years, Cambodia has been rated “Not Free” in the “Freedom in the World” report, Freedom 
	House's annual study of political rights and civil liberties worldwide, scoring a 5 out of 40 for political rights and 20 out of 60 for civil liberties.97 In addition, according to Transparency International, Cambodia ranks 162 out of 180 countries on the Corruption Perceptions Index,98 and has consistently scored low since the genesis of that index. Limits on freedoms of expression and assembly have continued during—and in some cases are exacerbated by—COVID-19.99,100  
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	99 Secondary metric: Electoral Democracy Index, Freedom of Expression 2019 score is 0.314 out of 1. The trend has been worsening over the previous decade.  
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	According to the Cooperation Committee for Cambodia, there are approximately 3,500 registered civil society organizations (CSO) and associations in Cambodia (likely less than half are active), many of which are local entities.101 Over the last decade, the capacity of local civil society has grown substantially.102 Human rights organizations have professionalized their data collection and monitoring related to issues such as economic land concessions, prison conditions, and freedom of expression, while servi
	Accountable and transparent governance welcomes and encourages a robust civil society sector and free and open media. According to the J2SR Country Roadmap, Cambodia's Civil Society Capacity is also well below the global average.103 Indeed, civil society is limited in several ways.104 Furthermore, Cambodia has experienced declining press freedom and independent media over the past decade as shown by the secondary metric Press Freedom Index score of 45 out of 100 (a score of 0 is best).105 However, in analys
	Development Hypothesis 
	In response to this multitude of challenges, USAID will prioritize “DO3: Human rights protected and government accountability advanced," which links to the CDCS goal by supporting the civic engagement outcomes necessary for increased prosperity and resilience in the country and for strengthened governance through social accountability. The new approach will focus on mitigating increasingly closed civic space in the country. 
	USAID aims to increase civic participation and active engagement to build broad public and private sector support for more responsive governance while supporting defense of rights. Cambodia's greatest deficit on its J2SR Country Roadmap is in government commitment to Open Government and Liberal Democracy. This DO employs complementary and mutually reinforcing IRs intended to support advocacy for human rights and increase government accountability, advancing USAID's goal of helping Cambodia achieve higher go
	The DO3 development hypothesis states that if more Cambodians use mechanisms available to them to increase and coordinate action to advance democratic processes, defend rights, and monitor public institutions, then they will spur greater government responsiveness to the people and respect for civil liberties under Cambodian law, including the country’s constitution.  
	First, rights defenders and organizations with economic incentives to claim rights (e.g., labor unions, grassroots groups involved in land disputes, others) should be empowered. These groups should be encouraged to coalesce and dialogue with the RGC for stronger human rights protections that support Cambodia’s J2SR (IR 3.1). Second, actions for reform should be broadly supported for an array of groups including traditional NGOs as well as women, youth, marginalized populations, and organizations that promot
	As shown in the J2SR Country Roadmap, Cambodia has an above-average score on the Economic Gender Gap (0.74). Unfortunately, the economic gains for women are not reflected by political participation. Varieties of Democracy’s (V-Dem) Women's Political Empowerment Index 2019 score is still low at 0.589 out of 1, while the Power Distributed by Gender (V-Dem) 2019 score is only -0.3 (0 is average), with a trend that has worsened over time.107 USAID's Gender and Inclusive Development Analysis has also detailed th
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	and women themselves) of women's ability to serve in decision-making roles are significant contributors to women being on the sidelines in terms of civic participation.108 Cambodia has below-average scores for Social Group Equality (0.34) and a low ranking of 121 out of 157 on Oxfam's Commitment to Reducing Inequality Index.109 Inclusion challenges persist for indigenous people, ethnic and religious minorities like the Cham people, and members of the LGBTI community. Finally, youth represent the largest por
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	There are several critical assumptions that underlie our hypothesis and risks to DO3’s success, which are outlined in Table 12 below. The greatest risk to DO3 is that meaningful space for civil society to operate could be further restricted. The RGC has recently shown an increased willingness to engage with NGOs on certain issues, such as its C-TIP strategy. USAID will work with the interagency (and other) partners to ensure this risk remains low and will revisit this and other assumptions annually as part 
	Table 12: Key Assumptions and Risks for DO3 
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	How DO3 Advances Cambodia’s J2SR 
	Ultimately, DO3 activities will advance Cambodia on its journey to self-reliance by strengthening public engagement toward a stronger commitment to Open and Accountable Governance. This will be achieved through working with civil society actors acting in concert with one another to advance democratic processes. Supporting civil society’s ability to encourage and advocate for greater government commitment will require a sustained and long-term approach that includes a focus on mitigating inherent risks for h
	Under this DO, USAID is enhancing its support for young people’s organizations—especially young women entrepreneurs—to promote the democratic values of civic engagement, participation, initiative, and respect for the rule of law. Table 13 summarizes how DO3 will contribute to each of the J2SR components. 
	Table 13: Journey to Self-Reliance Components for DO3  
	Figure
	How DO3 Advances a Free and Open Indo-Pacific Region 
	DO3 focuses on strengthening democratic systems by addressing transparency and accountability issues in alignment with the TI. USAID's strategic approach in this DO aims to promote a positive enabling environment for inclusive civic participation to promote greater citizen oversight in government services and guaranteeing the rights afforded by the Cambodian Constitution, which will improve citizen-responsive governance. Building the capacity of civil society, including women- and youth-led organizations, w
	Host Country Government Priorities 
	The RGC has stated a commitment to social accountability initiatives and publicized some technological tools to advance social accountability. While these efforts have, 
	thus far, focused on sectors that are seen as apolitical, e.g., education, sanitation, and agriculture, there is room for greater action in areas such as environmental conservation, land rights, and logging, which have not seen similar levels of government commitment. Under this DO, USAID will advance social accountability initiatives, particularly under IR 3.3, with an eye toward empowering citizens in accountability measures where they can have meaningful impact. 
	The enabling environment for civil society is dynamic in Cambodia and has been increasingly more restrictive in recent years (as per the aforementioned Freedom in the World report), impacting access for citizens in such areas as public accountability, government transparency, and citizen engagement in the formation of public policy. Media and civil society groups working on democracy or human rights issues are also constrained.112 On one hand, citizens have been prosecuted on defamation, disinformation, and
	112 Secondary metric: Civil Society Participation Index. V-Dem 2019 score: 0.394 out of 1. The trend is decreasing over time with some yearly fluctuation. 
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	Other Development Actors 
	Other donors and development partners in this space include the EU, Sweden, Australia, the World Bank, and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). USAID regularly engages other donors to ensure assistance is coordinated and non-duplicative. In addition, USAID draws on its extensive experience funding civil society groups for over two decades, often offering its assessment of the civil society landscape to other donors. USAID’s approach is complementary to these other don
	IR 3.1: Strengthened defense of constitutional and other legal rights 
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	Sub-IR 3.1.3: Increased advocacy for land rights 
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	Figure

	The proposed approach for IR 3.1 is to empower rights defenders and organizations with economic incentives to advance legal rights (e.g., labor unions and grassroots groups involved in land disputes). USAID will support these groups in their efforts to coalesce and advocate for stronger human rights protections. While the Cambodian constitution provides robust human rights protections, the J2SR Country Roadmap indicates the enforcement of these rights as a challenge.114 Historically, the government’s polici
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	USAID believes there is an opportunity for actors that are driven primarily by economic incentives, like the labor and land rights sectors, to partner with other human rights organizations to promote rights under Cambodian law. Land rights and land titling was identified as a significant issue during the pre-CDCS consultations across the entire country, including rural areas like Mondulkiri and burgeoning urban centers like Sihanoukville.116 In addition, the expansion of the garment sector in the last decad
	As aforementioned, although the RGC maintains policies and laws governing C-TIP, implementation has been uneven and weak. This IR will also address C-TIP measures. USAID’s contribution to the U.S. Embassy’s whole-of-mission effort involves working through local partners to uphold the rights of the human trafficking survivors, including those affected by labor and sexual exploitation, by working on prevention, prosecution, protection, and partnership. Partners will educate communities on safe and unsafe migr
	and their families to strengthen their claims for justice and reparations. This work will also support reintegration for trafficking survivors, including the promotion of livelihoods and training to prevent trafficking survivors from succumbing to additional labor abuses. Lastly, USAID will provide technical assistance to the National Committee for Counter Trafficking on TIP data management and reporting, which includes data and efforts related to victim protection and assistance. 
	IR 3.2: Increased civic participation and action for reforms 
	Sub-IR 3.2.1: Strengthened ability of women to advocate for reforms 
	Sub-IR 3.2.1: Strengthened ability of women to advocate for reforms 
	Sub-IR 3.2.2: Strengthened ability of youth to advocate for reforms 
	Sub-IR 3.2.3: Increased advocacy for inclusion and non-discrimination 
	Figure

	Actions for reform under IR 3.2 must be increasingly supported by an array of groups, including: traditional NGOs, women, youth, marginalized populations, and organizations that promote their interests. Activities planned under this IR will assist marginalized groups to protect themselves in civic space and promote broader respect for differences within Cambodian society. Examples of marginalized populations include LGBTI, ethnic and religious minorities, and people with disabilities. In addition, activitie
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	IR 3.3: Strengthened public oversight of government institutions 
	Sub-IR 3.3.1: Improved access to information on government processes and performance 
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	Sub-IR 3.3.2: Increased advocacy for and feedback about public services 
	Sub-IR 3.3.3: Improved access to independent media reporting 
	Figure

	Social accountability must be strengthened by expanding Cambodians’ access to information and independent media and by enabling citizen monitoring of public services. USAID will also aim to improve access to information on government processes and performance and strengthen independent media and reporting. A key finding from the pre-CDCS consultations is that there is a perception that the general public does not understand what actions they can take to address concerns with government services or sources o
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	Climate events that disrupt or place strain on local government function, including the delivery of public decentralized services and local infrastructure and natural resource management, could constrain service delivery and public oversight of government institutions.122 Supporting early warning systems that can both provide lead time to prepare for such events and their potential impacts and advocating for the use of climate information to adequately plan for delivery of public services and interventions 
	USAID’s Comparative Advantage in Democracy, Rights, and Governance and C-TIP 
	The USG has been supporting human rights defenders for years and USAID has a strong working relationship with these groups as well as other civil society organizations and labor unions. We will leverage these past successes and USAID's reputation to expand our partner base and build broader coalitions to effectively and constructively engage with the RGC in support of reforms. USAID has a long history in the country of providing this type of support, which is a notable comparative advantage. USAID supported
	civic participation from actors across the country. USAID also has a comparative advantage regarding its convening power as part of the USG. The U.S. Ambassador recently convened C-TIP inter-ministerial meetings using a whole-of-government approach in which multiple USG agencies and multiple ministries gathered to develop an action plan to further C-TIP efforts in Cambodia. 
	How will USAID redefine the relationship with local actors to protect human rights and advance government accountability? 
	IR 3.1 aims to build coalitions between different groups that do not normally partner with each other to find common cause to advocate for and enforce the rule of law and legal and constitutional rights. The widespread concern over land and labor rights may offer an opportunity to strengthen advocacy and engagement among citizens and government to enforce legal protections by building networks between stakeholders that would not regularly be working together. To support this work, new approaches may focus o
	  
	MONITORING, EVALUATION, AND LEARNING (MEL) 
	USAID will undertake various MEL efforts to facilitate strategic learning and adaptive management of the CDCS. External evaluations and research, in particular, will be used to independently investigate and verify the effectiveness of interventions. Other research tools and methods will be used to generate evidence to inform CDCS implementation, including political economy analyses, sectoral assessments, case studies, opinion polls, participatory methods, rapid appraisals, and population-based surveys. The 
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