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១ អត្ថបទ�	ះ�ក់æ	ង�ើង�យÒក ប៉ក់ គឹមCឿន Òកk	ី ធន់ វិ�¬ 
និង Òក x	ុយ វីរៈ Mអ្នក�	វ�	វK CDRI ។

២ �Ó	 ១៤ និង ១៤១ �	ច	Àប់អង្គ�រ
៣ �Ó	 ១៥៤ �	ច	Àប់អង្គ�រ

 �	ន�រអនុវត្ដរយៈ¢	ល៣[\ំដំបូង (ផអ៣) �	កម្មវិធីMត ិ
សò	ប់�រអភិវឌ	្ឍ�ម&	បG	MធិបD	យ	្យ Kg\ក់�	មMតិ 
របស់�ជរ}~ភិXល Xនកំណត់g g\ក់h	ុង k	ុក និងខណo M
g\ក់រដ្ឋXលដ៏សំ¥ន់សò	ប់ជួយ&ើកកម្ពស់�រផ្ដល់8	Å �រ 
សហ�រ និង�រ¡ំþ	ដល់g\ក់ឃុំ ស( ្កត់។ 8	ចក្តី�	ះ M�រ 
រំពឹងទុកមួយÐ៉ងធំចំ°ះg\ក់រដ្ឋXល ក្នុងខណៈ¸	លមុន �រ 
�ះF\តបq្កើតh	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក ខណo +[\ំ២០០៩ គឺ 
I	ន់æ	�ើរតួ+ទីM �រិÐល័យរដ្ឋXលមួយរបស់g\ក់�ជªនី  
�	ត្ដ ប៉ុú@ះ។ �ើម	្បីសá	ចXន �ម�ររំពឹងទុក�	ះ ផអ៣  
XនÃJត�រយកចិត្ដទុក}ក់Á&ើ �រ�ៀបចំបq្កើត និង�រ 
អភិវឌ	្ឍនូវរដ្ឋXលG	កប�យG	សិទ្ធHពKg\ក់h	ុង k	ុក  
ខណo។ �ើម	្បីMជំនួយ" �រតីដល់�រ�្វ	ងយល់ពី កំc	ទ4	ង ់
ដ៏សំ¥ន់�	ះ ក្នុងអត្ថបទ�ន�រពិHក	�ê	ðសៗ&ើទិដ្ឋHព 
TលនVXយ សំ¥ន់ៗ ̧ 	លXន}ក់ý	ញ សò	ប់g\ក់h	ុង 
k	ុក ខណo និងប()ញពី សកម្មHព¸	លh	ុង k	ុក ខណo 
Xនអនុវត្ដ ប+ ប់ពី�រ�ះF\តបq្កើតh	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក 
ខណo ក្នុង[\ំ២០០៩។ 

១. @លនABយសំZន់ៗស\�ប់]�ក់ ̂ �ុង 
_�ុក ខណ`

 �	មh	បខ័ណo�	 ផអ៣ G	ព័ន្ធអភិXលកិច្ច និងរដ្ឋXល 
g\ក់�	មMតិ ê	ëវXន&	ង�	ក M ២G	/	ទគឺ ១) G	ព័ន្ធ 
អភិXលកិច្ច និងរដ្ឋXល�	ត្ដ ¸	ល�នតួ+ទីសំ¥ន់តំ�ងឱ	្យ 
រដ្ឋXលg\ក់Mតិ ក្នុង�រស4	បស4	ðល �រ¡ំþ	 និង�រê	ðត 
ពិនិត	្យ នីត	!នុកូលHព និង ២) G	ព័ន្ធអភិXលកិច្ច និង 
រដ្ឋXលមូល}~ន �នMSទិ៍ �ជªនី h	ុង k	ុក ខណo �	មÆំង 
ឃុំ/ស(្កត់ ̧ 	ល�នតួ+ទីសំ¥ន់ក្នុង�របq្កើត ជ4	ុញ និងª+ 
ចីរHព�	�រផ្ដល់8	Å និងអភិវឌ	្ឍន៍ មូល}~ន។ រដ្ឋXលg\ក់ 
h	ុង k	ុក ខណo ê	ëវ�ន h	ុមG	ឹក	�មួយ¸	លN	ើស�ំង�ើង 
�ម �រ�ះ F\តអ"កល និងគណៈអភិXលមួយ ̧ 	ល 
�ជរ}~ភិXលXនæ	ង�ំង�ើង២។ គណៈអភិXល ê	ëវ�ន 
គណ�	យ	្យHពចំ°ះ�ជរ}~ភិXលផង និងh	ុមG	ឹក	�ផង៣។ 
Kទីជនបទ h	ុមG	ឹក	�k	ុក ê	ëវ�នគណ�	យ	្យHពចំ°ះ

g\ក់ឃុំ ស( ្កត់ »ើយKទីG	ជុំជន h	ុមG	ឹក	�h	ុង ê	ëវ�ន 
គណ�	យ	្យHពចំ°ះស( ្កត់ផង និងê	ëវê	ðតពិនិត	្យ និង¨្វើ 
G	តិភូកម្ម�រ(រនិងធនªនÁឱ	្យស(្កត់ផង៤។
 h	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក ខណo �ំXច់ê	ëវ�ៀបចំបq្កើតឱ	្យ 
�នគណៈក��ធិ�រពិì	ះVបល់ ចំនួន ៣ គឺគណៈក��ធិ�រ 
ស4	បស4	ðលបý្ច	កZ	ស គណៈក��ធិ�រពិì	ះVបល់ 
កិច្ច�រk្ដ	ី និងកុ�រ និងគណៈក� �ធិ�រលទ្ធកម្ម៥។ MទូÁ   
គណៈក��ធិ�រÆំង�	ះ �ន អភិXលk	ុក MG	ªន និង�ន 
+យករដ្ឋXល ស�ជិក h	ុមG	ឹក	� ម�្ដ	ីជំ+ញ និង�	ឃុំ 
និងOស(្កត់មួយចំនួន Mស�ជិក។ គណៈក��ធិ�រ ស4	ប 
ស4	ðលបý្ច	កZ	ស �នតួ+ទីÐ៉ង សំ¥ន់ ក្នុង�រផ្ដល់ 
Vបល់ដល់ h	ុមG	ឹក	�អំពី�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ និងថវិ�របស ់
រដ្ឋXលh	ុង k	ុក ខណo �រស4	បស4	ðល�រ(រ បý្ច	កZ	ស 
Mមួយ�រិÐល័យជំ+ញ (RGC 2009b; MoI 2010b) កិច្ច 
សហG	តិបត្ដិ�រ នងិ�រស4	បស4	ðលMមួយh	ុមG	ឹក	�ឃុំ
ស(្កត់និងអ្នក½ក់ព័ន្ធ¹	្ស	ងZៀត និង�រ�ត់វិªន �រ¹	្ស	ងៗ 
�ើម	្បី&ើកកម្ពស់�រអនុវត្ដមុខ(រ និងធនªនរបស់h	ុង  
k	ុក ខណo។
 ក្នុងរយៈ¢	ល១០[\ំ¥ងមុខ g\ក់h	ុង k	ុក ខណo �យរួម 
សហ�រMមួយ g\ក់ឃុំ ស(្កត់ រំពឹងgនឹង�ÂយÁMg\ក់ 
រដ្ឋXលដ៏សកម្ម និង�ន G	សិទ្ធHពខ្ពស់  ក្នុង�រ(រផ្ដល់8	Å 
"ªរណៈ�ំXច់++Kមូល}~ន។ �ើម	្បីសá	ចXន 
Tល��	ះ ផអ៣ ក្នុងជំíនដំបូង XនÃJត�រយកចិត្ដ 
ទុក}ក់&ើ�រអភិវឌ	្ឍ សមត្ថHពរបស់g\ក់h	ុង k	ុក ខណo  
�យ�ន  គណៈក��ធិ�រMតិសò	ប់�រអភិវឌ	្ឍ �ម&	ប 
G	MធិបD	យ	្យKg\ក់�	ម Mតិ (គជអប) ជួយដឹក+ំ និង 
�យ�ន �រចូលរួមពីh	សួង "#ប័នសំ¥ន់ៗ ដូចM h	សួង 
មíR្ទ	 h	សួង8	ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ h	សួង�	ន�រ 
រដ្ឋ&	¥ធិ�រ}~ន មុខ(រ"ªរណៈ និង"#ប័ន ½ក់ព័ន្ធ ¹	្ស	ងៗ 
Zៀត។ �រអភិវឌ	្ឍសមត្ថHពរបស់h	ុង k	ុក ខណo ÃJតM 
សំ¥ន់Æំង&ើ�រ អភិវឌ	្ឍធនªនមនុស	្ស និង�រអភិវឌ	្ឍ 
សមត្ថHព"#ប័ន½ក់ព័ន្ធÁនឹង�រ�ៀបចំ �របq្កើត និង�រ 
ពõ	ឹងG	ព័ន្ធអភិXលកិច្ចនិងគណ�	យ	្យHព G	ព័ន្ធ�	ន�រ 
G	ព័ន្ធx	ប់x	ងហិរញ្ញវត្ថុ G	ព័ន្ធx	ប់x	ងកិច្ច�ររដ្ឋXល G	ព័ន្ធ 
�ម}នê	ðតពិនិត	្យ Åយត�្ល	 និង�យ�រណ៍ ¸	លÆំងអស់ 

)រវិវត្ដថ្មីៗក្នុងកិច្ចដំ-ើរ)រកំb�ទ+�ង់ 
វិមជ�្ឈ)រ និងវិសហមជ�្ឈ)រ<]�ក់^�ុង _�ុក  
ខណ` <កម្ពុ�១

៤ �Ó	 ១០៦-១១៣ �	ច	Àប់អង្គ�រ
៥ �Ó	 ១៤៤ �	ច	Àប់អង្គ�រ
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�	ះ សុទ្ធæ	Mស�សªតុសំ¥ន់ៗសò	ប់ជ4	ុញឱ	្យg\ក់h	ុង  
k	ុក ខណo �ន សមត្ថHពG	8ើរMងមុន ក្នុង�រ(រអភិវឌ	្ឍន៍ 
មូល}~នរបស់ខ្លួន និងផ្ដល់�រ¡ំþ	ដល់g\ក់ឃុំ/ស(្កត់ G	កប 
�យG	សិទ្ធHព (NCDD 2010d; 2010e)។
 Mទិស��្ន	កTលនVXយ រដ្ឋXលg\ក់�	មMតិ 
ê	ëវ�នមុខ(រM �តព្វកិច្ច និង មុខ(រMជá	ើស »ើយមុខ(រ 
Æំង�	ះ ê	ëវ�នក្នុង�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិVគ  របស់ 
ខ្លួន។ �ើម	្បអីនុវត្ដ�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិVគÆំង�	ះ 
រដ្ឋXលh	ុង k	ុក ខណo នឹង ê	ëវទទួលXននូវថវិ�¹្ទ	រពីg\ក ់
Mតិ និងថវិ�G	មូលXនពី មូល}~ន�ល់របស់ខ្លួន (NCDD  
2010e)។ ប៉ុç្ដ	 ដូច�នប()ញលម្អិតK�្ន	ក¥ង�	យ  
Æំងអស់�	ះ កំពុងស្ថិតKM�	ន�រ ¸	លត4	ëវឱ	្យ �ន�រ 
គិតគូរ និងខិតខំ អនុវត្តM ដំ�ក់�លៗ ZើបSចសá	ចXន។
 g\ក់�	មMតិ ក៏ê	ëវ�ៀបចំឱ	្យ�ន�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍៥[\ំ  
នងិកម្មវិធីវិនិVគ៣[\ំរំកិល  �ើម	្បីប()ញពីចក្ខុវិស័យ និង 
យុទ្ធ"k្ដ	សò	ប់ �រអភិវឌ	្ឍរយៈ¢	ល�	ង រយៈ¢	លមធ	្យម 
និងរយៈ¢	លខ្លី និង�រកំណត់SទិHពសò	ប់កិច្ច�រអភិវឌ	្ឍ  
K�មមូល}~នរបស់ខ្លួន។ �	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ និងកម្មវិធី វិនិVគ 
របស់h	ុង k	ុក ខណo គឺM លក្ខខណo�ំXច់ �ើម	្បីទទួលXន 
ធនªន °លគឺ ê	ëវ�ន�	ន�រ Zើប�នថវិ� (RGC 
2009c; NCDD 2010b)។ វិªនលម្អិត Æក់ទងនឹង�រ(រថវិ� 
�ន�	ងKក្នុងច	Àប់ស្ដីពី របបហិរញ្ញវត្ថុ និង�រx	ប់x	ងþ	ព	្យ  
សម	្បត្ដិរបស់រដ្ឋXលg\ក់�	មMតិ �	មÆំងបទបញ្ញត្ដិ½ក់ព័ន្ធ
¹	្ស	ងៗZៀត៦។
  
២. សកម្ម:ពអភិវឌ�្ឍន៍ និង)រអភិវឌ�្ឍសមត្ថ:ព 

f�ល^�ុង _�ុក ខណ̀Bនអនុវត្ដកន្លងមក
 Vង�មTលនVXយរបស់�ជរ}~ភិXល និងVង 
�ម"#នHពទន់�	�យ របស់ g\ក់h	ុង k	ុក ខណo Kមុន�រ 
�ះF\តបq្កើតh	ុមG	ឹក	�+÷	ឧសH ២០០៩ Üះ È		ើញ 
g �រអភិវឌ	្ឍសមត្ថHពរបស់g\ក់�	ះ  ê	ëវ�រកិច្ចខិតខំ G	ឹង ï	ង  
និងចំ�យធនªនMö	ើន។ WះMÐ៉ង�	ះក្ដី ក៏មិនគួរ/្ល	ច 
¸	រg ក្នុង¢	ល កន្លងមក h	ុង k	ុក ខណoមួយចំនួន ªÂប់Xន 
ទទួល�រ¡ំþ	 និងចូលរមួÐ៉ងសកម្មក្នុង�រ អនុវត្ដគz	ង 
អភិវឌ	្ឍន៍ និងគz	ងក"ង សមត្ថHព¹	្ស	ងៗ សំ�ពõ	ឹង 
តួ+ទីh	ុង k	ុក ខណo �ើម	្បីចូលរួមក្នុ ង�រ(រអភិវឌ	្ឍន៍ និង�្លើយ 
តបចំ°ះត4	ëវ�ររបស់ឃុំ/ស( ្កត់ និងG	Mពលរដ្ឋមូល}~ន។ 
¥ង�	ម�	ះ គឺMគz	ង  ៣ សំ¥ន់ៗ¸	លªÂប់Xន អនុវត្ដ &ើ 
ទិដ្ឋHព¹	្ស	ងៗ¡\Kg\ក់h	ុង k	ុក និងខណoមួយចំនួន ក្នុង 
¢	លកន្លងមក៧។

កម្មវិធី#កល�្បងពj�ឹងតួ�ទី]�ក់_�ុក
 កម្មវិធី�	ះ ê	ëវXនបq្កើត�ើងក្នុង[\ំ២០០៦ �យ �ន 
�រ¡ំþ	ពី គz	ង¡ំþ	�រ អភិវឌ	្ឍ �ម&	បG	MធិបD	យ	្យ 
�មរយៈវិមជ	្ឈ�រ និងវិសហមជ	្ឈ�រ (PSDD) និង គz	ង 
x	ប់x	ង ធនªន ធម្មMតិ និងជីវHពរស់K (NRMLP) ¡ំþ	 
�យរ}~ភិXល}ណឺ�៉ក ¸	លសំ�ចូលរួម ចំc	ក ពõ	ឹង 
រច+សម្ព័ន្ធ តួ+ទី �រអភិវឌ	្ឍសមត្ថHពម�្ដ	ីg\ក់k	ុក និង 
ជ4	ុញឱ	្យ�ន�រ¹្ទ	រ Mប7្ណើរៗÁឱ	្យg\ក់k	ុកនូវ តួ+ទី និង 
សិទ្ធិអំ�ចក្នុង�រ�	ើ�	ស់ និងx	ប់x	ងថវិ�  (NCDD 
2007; NCDD 2009; Mekong Think Tank 2010)។ គិតê	ឹម 
[\ំ២០១០ កម្មវិធី�	ះ�ន ១០៦k	ុកចូលរួម �យk	ុក 
នីមួយៗទទួលXនថវិ�ពី ២-៣មុឺនដុ¬ÂរS�	រិក ក្នុងមួយ[\ំ 
សò	ប់�រ�ៀបចំ និងអនុវត្ដគz	ង ¸	ល�នលក្ខណៈអន្ដរឃុំ 
Kក្នុង¸	នដី របស់ខ្លួន។ �ប់�ំងពី¢	លបq្កើត កម្មវិធី�	ះមក 
Mសរុប�ន ២៣៣៩គz	ង �នត�្ល	 ១០,៣¬នដុ¬Âរ ¸	ល 
ê	ëវXន�ៀបចំ និងអនុវត្ដក្នុងវិស័យកសិកម្ម »	}~រច+សម្ព័ន្ធ 
ជនបទ ª�"k្ដ	 �រ�រ½របរិ"#ន និង�រx	ប់x	ងធនªន 
ធម្មMតិ។ K�មk	ុកTល� Æំង�	ះ È	Xន�ៀបចំឱ	្យ�ន 
ម�្ដ	ី បXßលសò	ប់¨្វើ�រê	ðតពិនិត	្យ �ម}ន Åយត�្ល	 និង 
G	មូលទិន្នន័យ Æក់ទងនឹង�ររីកចá	ើន និងប)G	ឈម++ 
¸	លÕើត�ន�ើង (MoI 2010a)។
 �មរយៈគណៈក��ធិ�រអភិវឌ	្ឍន៍k	ុក (គអស) កម្មវិធី  
�	ះ Xនប(	ៀនឱ	្យg\ក់k	ុកý	ះ សហ�រMមួយឃុំ ស(្កត់  
ក្នុង�រN	ើស�ីស ¨្វើ�	ន�រ និងអនុវត្ដគz	ងអន្ដរឃុំ និង 
Xនជ4	ុញ ឱ	្យ�ន�រចូលរួមពីម�្ដ	ីជំ+ញ សំ�ពõ	ឹង 
គណ�	យ	្យHព និង�រសហ�រ�ម÷	្ស	ទទឹង Kg\ក់k	ុក។ 
សរុបមក កម្មវិធី�	ះMបទពិ�ធន៍ដ៏ល្អមួយសò	ប់ឱ	្យg\ក់  
k	ុក t	ៀមខ្លួនក្នុង�រក"ង�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ និងx	ប់x	ង 
ថវិ� �ល់ ¸	លពួកÈ	រំពឹង g នឹងទទួលXនក្នុង¢	ល[ប់ៗ 
¥ង មុខ៨។

គm�ងn�លម្អរដ្ឋBលមូលUVន<កម្ពុ�  
(q)ត់] PILAC)
 PILAC Mគz	ងមួយ¸	លh	សួងមíR្ទ	Xនបq្កើត�ើង 
K[\ំ២០០៧ �យ�ន�រ ¡ំþ	 ពីទីH\ក់(រជំនួយរបស់ 
G	Z	សជប៉ុន �ើម	្បីជួយþ	þ	ង់ ដល់�រក"ង សមត្ថHពរបស់ 
រដ្ឋXល g\ក់ �	មMតិ Mពិ8	សg\ក់k	ុក និង�	ត្ដ ¥ង�្ន	ក 
TលនVXយវិមជ	្ឈ�រ និងវិសហមជ	្ឈ�រ។ គz	ង�	ះ 
�នTល�រយៈ¢	ល�	ង បq្កើតMG	ព័ន្ធx	ប់x	ងធនªន 
មនុស	្ស G	កប�យ G	សិទ្ធHពមួយK g\ក់�	មMតិ �យ 
Vង�ម"�រតី�	ច	Àប់�ៀបចំអង្គ�រ។ �ើម	្បី សá	ចនូវ 
Tល�Æំង�	ះ គz	ងXនជួយបណ្ណុះ ប�្ខលx	ëបXßល ៦ Vង�មបទស�)សន៍�្ង	ទី១៨ ឧសH ២០១១ Mមួយម�្ដ	ីMន់ខ្ពស់ �	 

&	¥ធិ�រ}~នរបស់ គជអប។
៧ �	ពីគz	ងÆំង ៣ �	ះ គz	ង¹	្ស	ងZៀតក៏Xនចូលរួមចំc	កដល់�រ 

ក"ង សមត្ថHពរបស់g\ក់k	ុក¸	រ ដូចM គz	ង Inter-Communal 
Cooperation (ICC) និង គz	ង Cambodian Criminal Justice 
Assistance Project (CCJAPIII) M�ើម។

៨ Vង�មបទស�)សន៍K�្ង	ទី១៨ ឧសH ២០១១ Mមួយម�្ដ	ីMន់ខ្ពស់ �	 
&	¥ធិ�រ}~នរបស់ គជអប។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១១

g\ក់Mតិ 	̧លXន¨្វើ�របណ្ណុះប�្ខល និង�	ក រំ[	ក 
បន្ដដល់ ម�្ដ	ីg\ក់�	មMតិ �មរយៈសិ�\"¬មួយចំនួន។ 
គz	ង ក៏Xន�ៀបចំឱ	្យ�ន �រ សិក	�¹	្ស	ងៗ សំ�ចងh	ង 
ឯក"រ អំពី"#នHព និងប)G	ឈម¸	លÕើត�ន�ើង 
Mក់�្ដ	ង Æក់ទងនឹង �រ ក"ងសមត្ថHពKg\ក់�	ម 
Mតិ (MoI 2008a; MoI 2008b)។ ឯក"រ និងធនªន 
មនុស	្សÆំង�	ះ នឹងជួយMទុនសò	ប់រដ្ឋXលg\ក់k	ុក ក្នុង 
�រក"ង�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ មូល}~ន នងិ�រ¡ំþ	ដល់រដ្ឋXល 
ឃុំ/ស(្កត់របស់ខ្លួន។

គm�ង)រិJល័យx�កy�ញចូលz�មួយ និង 
)រិJល័យ6��ពលរដ្ឋ 
 គz	ង�	ះ �ប់¹្ដើមK[\ំ២០០៥ Kh	ុងTល� 
ចំនួន២ គឺh	ុងXត់ដំបង និងh	ុង 8ៀម�ប �យ�ន�រ¡ំþ	
ពីមូលនិធិខុន�៉តS�	ណB]៊	 និងសហគមន៍អឺរ៉ុប �ើម	្បី"កល	្បង 
 ̈ ្វើឱ	្យg\ក់h	ុង�នតួ+ទីសកម្មMងមុន ក្នុង�រផ្ដល់ 8	ÅG	កប 
�យ G	សិទ្ធHពដល់G	Mជន �មរយៈ�របq្កើត�រិÐល័យ 
;	កý	ញចូលæ	មួយ។ �្អ	ក&ើ បទពិ�ធន៍ និងលទ្ធផល 
វិជ្ជ�ន�	 �រអនុវត្ដគz	ង"កល	្បង�	ះ ធ+¡រពិភពÒក   
Xនផ្ដល់ហិរញ្ញប	្បÆនដល�់ជរ}~ភិXល �មរយៈគz	ង 
ពõ	ឹងអភិXលកិច្ចមូល}~ន (DFGG) �ើម	្បីពõ	ីកសកម្មHព 
បq្កើត �រិÐល័យ;	កý	ញចូលæ	មួយ K�មh	ុង k	ុក 
Tល�មួយចំនួន¹	្ស	ងZៀត។ មកទល់ បច្ចុប	្បន្ន គz	ង�	ះ 
Xនពõ	ីកដល់ h	ុងចំនួន ៦ គឺ�ន h	ុង�_� h	ុង�	ះសីហនុ 
h	ុង�៉យ&៉	ត h	ុងស្ទឹង�	ន h	ុងសួង h	ុងh	ý	ះ និងដល់ 
k	ុក ១ គឺ k	ុក½មរ (NCDD 2010a)។
 �មរយៈគz	ង¥ង&ើ h	ុង និងk	ុកTល� Xន 
បq្កើតMh	បខ័ណoអនុវត្ដ TលនV Xយ  មួយ ¸	លក្នុងÜះ  
មុខ(រផ្ដល់8	Åê	ëវXន¹្ទ	រពីh	សួង"#ប័នជំ+ញ ចំនួន ៦ 
វិស័យÁឱ	្យh	ុង និងk	ុកTល� (RGC 2001)។ គz	ង 
ក៏Xនជួយឲ	្យ�ន�រ�Âស់ប្ដូរ ឥរិÐបថរបស់ម�្ដ	ីមូល}~ន ពីអ្នក 
x	ប់x	ង មកMអ្នកផ្ដល់8	Åបá	ើG	Vជន៍ G	Mពលរដ្ឋវិញ។ 
ក្នុង¢	លMមួយ¡\ G	Mពលរដ្ឋក៏Xនយល់ដឹង និង�នទំនុក 
ចិត្ដ Mងមុន អំពី&	បបទក្នុង�រ�្វ	ងរក និងទទួលXន 8	Åពីរដ្ឋ 
អំ�ចមូល}~ន។ លទ្ធផល និងបទពិ�ធន៍ Xនពីគz	ង 
Sច�ÂយM�	�ៀនដ៏ G	8ើរសò	ប់�រ�ៀបចំTលនVXយ 
¹្ទ	រមុខ(រ និងវិសហមជ	្ឈ�រ�មវិស័យ (NCDD 2010a; Thon 
et al. 2011)។

៣.  របកគំTើញស្ដីពីសកម្ម:ព|ប់}ំងពី'ន 
 �̂ុម6�ឹក��^�ុង _�ុក ខណ̀

 �្អ	ក&ើលទ្ធផល�	�រចុះ"កសួរក្នុង ៤k	ុក សកម្មHព 
�រ(រ¸	ល សá	ចXន �ប់�ំង ពី�ន�រ�ះF\តM 
អ"កលK ÷	ឧសH ២០០៩ �ើម	្បីបq្កើតh	ុមG	ឹក	� h	ុង k	ុក  
ខណo �នដូចតÁ៖

សកម្ម:ពក#ង និងដំ-ើរ)រ#Lប័ន
 �ម�រពិនិត	្យMទូÁ �ប់�ំងពី�រ�ះF\ត[\ំ២០០៩ 
មក h	ុមG	ឹក	�k	ុក �ន សកម្មHពតិចតួច�ស់�	ពី�រ 
G	ជុំG	�ំ÷	 និង�រទទួលរXយ�រណ៍ពី គណៈអភិXល។  
�ឿង�	ះ បង្ក�ើងមួយ�្ន	ក�យ"ររដ្ឋXលh	ុង k	ុក ខណo 
KមិនÆន់�ន�	ន�រ អភិវឌ	្ឍន៍ និង ថវិ�សមk	បK�ើយ។ 
K¢	ល�ន�	ន�រ អភិវឌ	្ឍន៍និងថវិ� h	ុមG	ឹក	� នឹង�ន 
សកម្មHព Mö	ើនê	ëវបំ¢	ញ។ WះM Ð៉ង�	ះក្ដី Hពសកម្ម 
របស់h	ុមG	ឹក	� ក៏Sk	័យÁ&ើ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់G	ªន 
និងស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ផង¸	រ។ បច្ចុប	្បន្ន Hគö	ើន�	ស�ជិក 
h	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក ខណo (&ើសពី ៦៥% ក្នុងk	ុកÆំង៤ 
¸	លXនចុះសិក	�) ស្ថិតក្នុងSយុ�ល ចូលនិវត្ដន៍។ Hព �ស់ទុ ំ
របស់ពួក¡ត់ MគុណG	Vជន៍ដ៏សំ¥ន់មួយ é	ះ ¡ត់ Sច 
+ំយកបទពិ�ធន៍�រ(រដ៏សម	្បូរ&	បរបស់ខ្លួន Áបá	ើ 
�រ(ររបស់h	ុមG	ឹក	� ប៉ុç្ដ	ក៏ �នស�ជិកh	ុមG	ឹក	�មួយចំនួន
¸	លអសកម្ម ឬមិនសូវ "øíប់ក្នុង�របំ¢	ញ�រ(រ¸	រ។
 ចំc	កឥទ្ធិពលរបស់G	ªនh	ុមG	ឹក	�វិញ មួយ�្ន	ក 
 Sk	័យ&ើមុខតំc	ងពី អតីត�ល និង�រN	ើស�ំង�	ក្ខHព 
របស់¡ត់ក្នុង�រ�ះF\ត[\ំ២០០៩។ ក្នុងk	ុកបី ̧ 	លXន ចុះ 
"កសួរ G	ªនh	ុមG	ឹក	�MអតីតអភិXលk	ុក ក្នុងk	ុកÜះ 
�ល់ ឬមកពីk	ុក¹	្ស	ង »ើយ�	ក្ខHព របស់¡ត់ê	ëវXនផ្តួច 
¹្ដើម�ើង�យគណបក	្សg\ក់ �	ត្ដ (សំ�&ើគណបក	្ស 
G	Mជន កម្ពុM)។ ក្នុងករណី�	ះ G	ªនh	ុមG	ឹក	�íក់�ន 
ឥទ្ធិពល និងទទួលXន�រTរពö	ើនKក្នុង រដ្ឋXលk	ុក 
របស់ខ្លួន។ Kk	ុកមួយZៀត G	ªនh	ុមG	ឹក	�Mអតីត 
បុគ្គលិក�ស់ទុំក្នុងk	ុក រីឯ�	ក្ខHពរបស់¡ត់ê	ëវXនផ្ដួច¹្ដើម  
�យ"¥បក	្សk	ុក និង�	យមក�ន�រយល់�	ម ពី 
គណបក	្សg\ក់�	ត្ដ។ Kក្នុងករណី�	ះ G	ªនh	ុមG	ឹក	�íក ់
មិនសូវ�នឥទ្ធិពលZ	 �ើ�	ៀប¨ៀបÁនឹង អភិXលk	ុក។ 
 ចំ°ះគណបក	្សនVXយ (Mពិ8	សគណបក	្សG	Mជន 
កម្ពុM) Hព�ស់ទុំ និងHព��ះê	ង់ គឺMលក្ខខណoចម	្បងក្នុង
�រæ	ង�ំង�	ក្ខHពសò	ប់¨្វើMស�ជិក h	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក 
ខណo �យ"រ»	តុផលពីរ៖ ទី១ Hព�ស់ទុំ �នន័យg 
�នបទពិ�ធន៍�រ(រö	ើន Sចជួយដល់�រ(ររបស់h	ុម
G	ឹក	� និង ទី២ �រ¡ំþ	ដល់ �	ក្ខជន¸	ល�នHព�ស់ទុំ និង 
��ះê	ង់ចំ°ះបក	្ស គឺM�រផ្ដល់រ(øន់មួយ។ ចំ°ះចំណុច�	ះ 
ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�h	ុង k	ុក ខណo �ន�រដឹងគុណÐ៉ង¥Âំង។ 
គណបក	្ស ¹	្ស	ងៗZៀត ក៏�ន�រគិតគូរk	�ៀង¡\¸	រ។ ក្នុង�រ 
សិក	� បន្ដZៀត È	គួរពិនិត	្យ&ើក�J គណបក	្សនVXយ�	ះក្នុង 
�រកំណត់ពី�	ក្ខHព និងHពសកម្ម របស់h	ុមG	ឹក	� »ើយនិង 
ទំ+ក់ទំនងរបស់h	ុមG	ឹក	� MមួយគណៈអភិXលKg\ក់ h	ុង 
k	ុក ខណo។
 Wះបី�នh	ុមG	ឹក	�ក៏�យ ក៏ក្នុងអំឡុង ២[\ំកន្លងមក�	ះ 
គណៈអភិXល និងអភិXល Kæ	�នសកម្មHព និងឥទ្ធិពល 
ö	ើនក្នុង�រ(រMក់�្ដ	ង។ +បច្ចុប	្បន្ន È		ើញ�ន ម�្ដ	ីវ័យ 
Õ្ម	ង Mö	ើនê	ëវXនæ	ងæ	ងMអភិXល ឬMអភិXលរង។ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១១

ឧÆហរណ៍ ក្នុង�	ត្ដមួយÜះ អភិXលk	ុក G	�ណ ៨០% 
ê	ëវXន ជំនួស�យម�្ដ	ី¸	ល�នSយុតិចMង ៤០[\ំ និងXន  
បញ្ចប់�រសិក	�ពី "¬ភូមិន្ទ រដ្ឋXល។ K Sណត្ដិ�	យ�	ះ  
È	រំពឹងgអភិXលk	ុក ̧ 	លXនបá	ើ�រ ១០-១៥[\ំមក 
»ើយÜះ នឹងដល់Sយុចូលនិវត្ដន៍ »ើយ ê	ëវជំនួស �យម�្ដ	ី 
ជំ+ន់�	យ៩។
 h	ុមG	ឹក	�k	ុកXនបq្កើតគណៈក��ធិ�រពិì	ះVបល់ 
k្ដ	ីនិងកុ�រ (MoI 2009) និងគណៈក� �ធិ�រស4	ប ស4	ðល 
បý្ច	កZ	ស (RGC 2009b) រួច»ើយ ប៉ុç្ដ	 មិនÆន់Xន 
បq្កើតគណៈក� �ធិ�រ លទ្ធកម្មZ	 �យ"រមិនÆន់ទទួលXន 
�រc	+ំ លម្អិតស្ដីពី�រ�ៀបចំ បq្កើត គណៈក� �ធិ�រ�	ះ។ �រ 
G	�ន់និ+\�រ គណបក	្សនVXយ មិនê	ëវXនពិនិត	្យ	ើញZ	 
ក្នុង�រ�ៀបចំ គណៈក� �ធិ�រពិì	ះVបល់++ ប៉ុç្ដ	ចំណុច
�	ះគួរ¨្វើ�រសិក	�បç្ថ	មក្នុងh	ុង k	ុក ¹	្ស	ងៗZៀត។
 ចំc	ក¥ងរដ្ឋXលk	ុកវិញ È	ក៏	ើញ�ន�រ �Âស់ប្ដូរ 
ម�្ត	ីពីមន្ទីរk	ុកÁM+យករដ្ឋXល k	ុកចំនួនមួយរូប និង  
+យករងចំនួនពីររូប។ ក្នុងÜះក៏�ន�របq្កើតនូវ �រិÐល័យ 
ចំណុះចំនួន ៣ គឺ�ន �រិÐល័យរដ្ឋXលនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
�រិÐល័យ�	ន�រនិង¡ំþ	ឃុំ/ស( ្កត់ និង�រិÐល័យ អន្ដរ 
វិស័យ។  �	មh	បខ័ណo�	 ផអ៣ �ន �រN	ើស�ីស និង 
æ	ង�ំងទGី	ឹក	� g\ក់k	ុក �ើម	្បីជួយ¡ំþ	&ើ�រអភិវឌ	្ឍ 
សមត្ថHព និងស4	បស4	ðលសកម្មHពអភិវឌ	្ឍន៍ ++ »ើយ 
ក៏G	`	លMSច�ន�រគិតគូរ�ៀបចំឱ	្យ�ន ម�្ដ	ីជំនួយ�្ន	ក 
បý្ច	កZ	សK រដ្ឋXលh	ុង k	ុក ខណo ផង¸	រ១០។
 ប)G	ឈមសò	ប់រដ្ឋXលk	ុក+បច្ចុប	្បន្ន គឺកង្វះ 
សមត្ថHពរបស់បុគ្គលិក និងកង្វះ �រសហ�រពី�រិÐល័យ 
ជំ+ញ។ ឧÆហរណ៍ ក្នុង�រ�ៀបចំ�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ រយៈ¢	ល 
៥[\ំ និងកម្មវិធីវិនិVគ៣[\ំរំកិល h	ុង k	ុក ខណo ê	ëវពឹង&ើ  
ជំនួយពីម�្ដ	ី ស4	បស4	ðលg\ក់k	ុក រួមMមួយនឹងស�ជិក 
h	ុមG	ឹក	�មួយចំនួន¸	ល�ន បទពិ�ធន៍&ើ�រ(រ�	ះ �ើម	្បី 
ជួយបុគ្គលិក របស់ខ្លួន ¸	លមិនសូវ�នបទពិ�ធន ៍&ើ�រ(រ 
�ៀបចំ�	ន�រ។ ចំc	កឯម�្ដ	ី�	�រិÐល័យ ជំ+ញមួយ 
ចំនួន ឯúះវិញ គឺKæ	បំ¢	ញ�រ(រ�ម�រប(ßប់�	÷	្ស	 
បú្ខយ។
 Hពអសកម្ម និងកង្វះ�រសហ�ររបស់�រិÐល័យជំ+ញ 
ប�្ខលមកពី�ៀវត	្សរ៍តិចតួច និងប)ពុំÆន់�ន�រ¹្ទ	រមុខ(រ
�មវិស័យ និងធនªន�មវិស័យ ឱ	្យXនច	Àស់¬ស់។ សំ¥ន់ 
Mង�	ះZៀត �រចូលរួមរបស់�រិÐល័យ÷	្ស	បú្ខយមិន¯	ន 
ÆមÆរê	ឹមæ	�រ �Âស់ប្ដូររ�ៀប របប¨្វើ�រKg\ក់h	ុង k	ុក 
ខណo ប៉ុú@ះZ	 ប៉ុç្ដ	ê	ëវ�នTលនVXយ g\ក់Mតិមួយ 
ច	Àស់¬ស់សò	ប់ �រ¹្ទ	រមុខ(រ និងធនªន។

)រក#ង��ន)រអភិវឌ�្ឍន៍ និង�ៀបចំថវិ)
 ក្នុងរយៈ¢	ល២[\ំកន្លងមក រ}~ភិXលXន�ៀបចំលិខិត 
បទ}~នគតិយុត្ដិ  និង8	ចក្ដីc	+ំ បý្ច	កZ	ស++Æក់ទង នឹង
ដំ7ើរ�រក"ង�	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍Kg\ក់ �	មMតិ �	មÆំង 
Xន �ៀបចំវគ្គបណ្ណុះប�្ខលមួយចំនួន Æក់ទងនឹង�រ(រ�	ះ  
(NCDD 2011)។ គិតê	ឹមចុង÷	ឧសH ២០១១ k	ុក¸	ល 
aើងចុះÁ"កសួរ Zើបæ	 Xនបញ្ចប់�រ(រក"ង�	ន�រ 
អភិវឌ	្ឍន៍៥[\ំ និង កម្មវិធីវិនិVគ៣[\ំរំកិល ¸	លMមូល}~ន ដ៏ 
សំ¥ន់សò	ប់�រអភិវឌ	្ឍK�មកç្ល	ងនីមួយៗ។ �	ន�រ 
អភិវឌ	្ឍន៍  និងកម្មវិធីវិនិVគ�	ះ នឹងê	ëវ}ក់ឲ	្យអនុវត្ដÐ៉ង¢	ញ
&	ញK¢	ល¸	លk	ុក ទទួលXននូវមូលនិធិh	ុង k	ុក ¸	ល
È	រំពឹងgនឹង�នបq្កើត�ើង+¢	ល[ប់ៗ១១។
 Mសq្ខ	ប �	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍៥[\ំ ផ្ដល់Mទិស�សò	ប់
រដ្ឋXលg\ក់h	ុង k	ុក ខណo ¨្វើ�រអភិវឌ	្ឍក្នុងរយៈ¢	ល៥[\ំ 
រីឯកម្មវិធីវិនិVគ៣[\ំរំកិល  ប()ញពីសកម្មHព និងគz	ង 
Mក់�្ដ	ង¸	លê	ëវ¨្វើM�ៀង�ល់[\ំ (RGC 2009c)។ ក្នុង�រ 
ក"ង�	ន�រÆំង�	ះ h	ុង k	ុក ខណo ê	ëវបq្កើតh	ុម�រ(រ 
មួយ¸	លរួម�នអភិXលk	ុក h	ុង អភិXលរង +យករដ្ឋXល  
និងG	ªន�រិÐល័យ�	ន�រនិង¡ំþ	ឃុំ/ស(្កត់ G	ªន 
ឬតំ�ងគណៈក��ធិ�រពិì	ះVបល់ កិច្ច�រk្ត	ី និងកុ�រ  
G	ªន�រិÐល័យជំ+ញ½ក់ព័ន្ធ និងម�្ដ	ី½ក់ព័ន្ធ¹	្ស	ងៗ 
Zៀត។ K¢	ល ក"ងរួច h	ុម�រ(រê	ëវ}ក់8	ចក្ដីc	ង 
 �	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍ជូនÁគណៈអភិXល និងគណៈក� � ធិ�រ 
 ស4	បស4	ðលបý្ច	កZ	ស �ើម	្បីពិនិត	្យ និងផ្ដល់Vបល់ មុននឹង 
}ក់ជូនh	ុមG	ឹក	� ̈ ្វើ�រពិHក	� និងអនុម័ត។ �	ន�រអនុម័ត 
�យh	ុមG	ឹក	� ê	ëវ¹ ្ញើÁជូនអភិXល �	ត្ដ�ើម	្បីពិនិត	្យ និង 
ផ្ដល់អនុÒមHព។ �	ន�រ¸	ល អនុម័តរួច�ល់»ើយ គឺ�Âយ 
Mឯក"រផ្លូវ�រ »ើយSច }ក់ឱ	្យ"ªរណជនê	ðតពិនិត	្យXន 
(MoI 2010c)។
 �	ន�រអភិវឌ	្ឍន៍g\ក់h	ុង k	ុក ខណo ពឹង&ើទិន្នន័យXន 
មកពី ១) ឃុំ/ស(្កត់ ២) �រិÐល័យជំ+ញ ៣) អង្គ�រ 
មិន¯	នរ}~ភិXល និង ៤) វិស័យឯកជន។ h	ុង k	ុក ខណo 
ê	ëវសq្ខ	ប ¨្វើសំVគ និងកំណត់SទិHព�	សកម្មHព¸	ល 
Xន&ើក�ើង Æំង�	ះ (NCDD 2010c)។ ម�្ដ	ី k	ុកXន 
&ើក�ើងg ពួក¡ត់�ន�រ(យk	ួលក្នុង�រG	មូល និង¨្វើ 
សំVគ &ើសំ7ើរបស់ឃុំ/ស(្កត់ é	ះ�នបទពិ�ធន៍ ̈ ្វើ 
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