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ស   ច   អា រកា ត់ អា ចជួយជំរុញកា រអភិវឌ្ឈសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុង មូលដា  ន 
និង  ផ្ត ល់ សវា ផ្សងៗដលក មុ  កឹ  ឃំុមា នទំហំតូចជា ង និង មា ន 
ដន កំណត់ខា ងរដ្ឋ បា ល  ះ មិនអា ចផ្ត ល់ឲ្យបា ន។ កា រ    ួល 
នះ  ត  ូវឲ្យ ក ុម  ឹក  ឃុំលើកយកសំណើទទួលបា នពី  ជា ជន 
ខ្ល ួន ដើម្ីបឲ្យ  ុកជួយ  ះ   យ។  ុកក៏មា នភា រកិច្ច ជួយ 

  ង់ដល់ឃុំឲ្យអនុវត្ត កា រងា រ ជួយឃា  ំមើល និងផ្ទ ៀងផា  ត់
ភា ព  ប   ច  ប់នសចក្ត ីស   ចនា នា របស់ឃុំ  មទា ំងផ្ត ល់
កា រ បណ្ណ ុះ  បណា្ខ  លសមត្ថ ភា ពដល់ក ុម  ឹក  ឃុំផងដរ។

កា រ   វ   វរបស់ CDRI ស្ត ីពីកំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ និង 
អភិបា លកិច្ច  តា មមូលដា  ន បា នរកឃើញកា រផា  ស់ប្ត ូរ សំខា ន់ៗ 
៣។ ទី១ វិមជ្ឈកា របា នបើកផ្ល ូវឲ្យមា ន តួអង្គ  និង សំឡង ថ្ម ីៗ 
ផុស ឡើង ហើយតា មនះ ន  បា យ  ថា  ក់ មូលដា  ន ក៏មា ន 
លក្ខ ណៈ ពហបុក្សមួយក  ិតដរ។ ក្ន ុងឃុំ និង  ុក ភា គ  ើន 
គ ឃើញ មា ន សមា ជិកក ុម  ឹក  មកពីគណបក្សជំទា ស់ និង 
សមា ជិក ក ុម  ឹក  ជា ្ត  ី។ សមា  ធនកា រ  ះ   ត  ើស តា ំង 
ក ុម  ឹក  ឃុំ  យផា  ល់ បា នរីកធំរហូតប៉ះពា ល់ដល់  ព័ន្ធ  
គណបក្ស  ន  បា យ ហើយគណបក្សនា នា ក៏  ូវក   ស  ប 
ខ្ល ួនឯង ឡើងវិញ និងបង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុង  ទា ប់មហា ជន 

 យ ស្វ ងរកបក្ខ ជនមា នសមត្ថ ភា ពល្អ ដើម្ីបឈ្ន ះ   ត (Thon 
et al. 2009)។ ក្ន ុងរដ្ឋ អំណា ចថា  ក់  ុក ម ្ត  ីជា  ើននា ក់សុទ្ធ ត 
ជា  មនុស្សជំនា ន់ក  យស ្គ   ម និងមា នក  ិតអប់រំល្អ គួរសម បើ
ធៀបនឹងម ្ត  ីចូលនិវត្ត ន៍ភា គ  ើន (Eng 2014)។

ទី២ កា ររៀបចំរចនា សម្ព ័ន្ធ  និងគណនយ្យភា ព អា ជា  ធរ 
មូលដា  ន  (ឃុំ និង  ុក) ឡើងវិញ កន្ល ងមកឃើញថា  បា ន ជួយ 
លើក ស្ទ ួយទំនា ក់ទំនងរដ្ឋ -សង្គ ម គណនយ្យភា ព និងចម្ល ើយ តប 
របស់អា ជា  ធរ មូលដា  នចំ  ះ  ជា ជនខ្ល ួន។ កា រ   វ   វស្ត ីពី 
ទំនា ក់ទំនងរដ្ឋ -សង្គ ម  កម្ព ុជា  បា នរកឃើញកា រ    ួល ក្ន ុង 
បបបទដលពលរដ្ឋ ចូលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយអា ជា  ធរ  លគឺ កា រ វិវត្ត  
ចញពី ទំនា ក់ទំនង  កប  យកា រភ័យខា  ច  ជា  ទំនា ក់ ទំនង 

 កប  យកា រ  រពរា ប់អា ន  ះបីជា  ឋា នា នុក ម និងទំនា ក់ 
ទំនងផា  ល់ខ្ល ួន  តសំខា ន់ក្ត ី (Öjendal and Kim 2006)។ កា រ 
សិក  មួយស្ត ីពី ទំនា ក់ទំនងផា  ល់ខ្ល ួនរបស់ ថា  ក់ដឹកនា ំក្ន ុងបីឃុំ 
ក៏ បា ន រកឃើញដរថា  អ្ន កភូមិ  តា មជនបទតង   ថា  ក់ 
ដឹកនា ំក្ន ុងមូលដា  ន  យ  ើពា ក្យសំគា ល់ញា តិ ដូចជា  អំុ ពូ 
មីង ឬ តា  ដើម្ីបបងា  ញពីភា ពជិតស្ន ិទ្ធ  និងកា ររា ប់អា ន ក៏ដូចជា  
កា តព្វ កិច្ច របស់ថា  ក់ដឹកនា ំ  ក  ិតមូលដា  ន ក្ន ុងកា រកា ពា រ និង 
ថទា ំអ្ន កភូមិខ្ល ួន គឺដូចជា សមា ជិក  ួសា រ  ូវអនុវត្ត ជា មួយគា   
ដូ   ះ ដរ (Thon et al. 2009)។ កា រសិក   ះបងា  ញទៀតថា  
តួអង្គ   ក  ិតមូលដា  នតងតលំអៀង  ខា ងអ្ន កភូមិខ្ល ួន លើក
លងត  ក្ន ុងទំនា ស់ជា ប់ទា ក់ទងជា មួយនឹងតួអង្គ មា នអំណា ច
ខា  ំងមកពីក  ។

ទី៣ កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា របា នផ្ត ល់ឱកា សថ្ម ីមួយស   ប់
ឲ្យពលរដ្ឋ  សង្គ មសុីវិល និងមា  ស់ជំនួយអន្ត រជា តិ បា នពា ក់ព័ន្ធ  
និងធ្វ ើកា រជា មួយរដ្ឋ អំណា ច ដើម្ីបញាុ ំងឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  នកា ន់
តមា នតមា  ភា ព និងគណនយ្យភា ព និងដើម្ីបជួយដល់កា រអនុវត្ត  
គ   ងអភិវឌ្ឍន៍ក្ន ុងមូលដា  ន។ អ្ន ក  ះ   តសព្វ ថ្ង បា ន យល់ 
ដឹង កា ន់តច  ស់ពីតម្ល ន សន្ល ឹក   តរបស់ខ្ល ួន ហើយ សកម្ម  ជា ង 
មុនក្ន ុងកា រ  ើសរីសអ្ន កដឹកនា ំមា នចិត្ត ល្អ  និង  ះ   តទមា  ក់ 
អ្ន ក ដឹកនា ំដលធ្វ ើបា បខ្ល ួន បើសិនជា គា ត់មា នជ  ើស (Öjendal 
and Kim 2013)។ អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងអង្គ កា រ មិនមន 
រដា  ភិបា ល (NGO) ដលដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ  ទស 
កម្ព ុជា  កន្ល ងមកអា ចធ្វ ើកា រជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  នក្ន ុងកា រ បំផុស 
ឲ្យឃើញពីត  ូវកា ររបស់ពលរដ្ឋ  ចូលរួមក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ និង 
ដំណើរកា រស   ចចិត្ត ក្ន ុងមូលដា  ន  មទា ំងអនុវត្ត គ   ង 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦

អភិវឌ្ឍន៍ ផ្សងៗ។ កា រអនុវត្ត គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមកសា ង គណនយ្យភា ព 
សង្គ ម អា ចជួយព  ីកថមទៀតនូវ ឱកា សស   ប់ឲ្យពលរដ្ឋ  និង 
តំណា ងសង្គ មសុីវិល មកចូលរួមជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន ក្ន ុងកា រ
ផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈមួយចំនួន។

 ះបីកំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ និងអភិបា លកចិ្ច  តា ម មូលដា  ន 
មា នកា រជឿនលឿនដូច្ន ះក្ត ី ក៏លទ្ធ ផលស្ថ ិតក  មកា រពិនិត្យ 
តា មដា នកា ន់តខា  ំង ហើយអា ចខូចខា ត   ះគមា  តរវា ងកា ររំពឹង 
របស់សា ធា រណជន ជា មួយនឹងសមត្ថ ភា ពឆ្ល ើយតបរបស់ អា ជា  ធរ 
មូលដា  ន កំពុងរីកធំឡើងយ៉ា ងលឿន។ កា រវិភា គ  ជា សា ្ត   
កម្ព ុជា  បងា  ញថា  មជ្ឈដា  នអ្ន ក  ះ   តសព្វ ថ្ង  មា ន លក្ខ ណៈ 
កា ន់ត ច  ុះបបឡើង ជា ពិសសក្ន ុងចំ  ម  ជា ជន វ័យក្ម ង 
អា យ ុក  ម ៣០ឆា  ំ។  ជា ជនវ័យក្ម ងគឺ មិនសូវប៉ះពា ល់  យ 

 វត្ត ិសា ្ត  គួរឲ្យតក់ស្ល ុតរបស់កម្ព ុជា  ះទ មា ន កា រ អប់រំ 
ល្អ ជា ងអ្ន កជំនា ន់មុន មា នលទ្ធ ភា ព  សើរជា ងក្ន ុងកា រ ទទួល 
បា ន  ព័ត៌មា ន មា នលក្ខ ណៈចល័តខា  ំង និងធា  ប់ជួបពា ក់ព័ន្ធ   ើន 
នឹង ពិភពខា ងក  ។ កា ររំពឹងថា  អា ជា  ធរមូលដា  ន អា ច ឆ្ល ើយ តប 
បា នតា មត  ូវកា រ របស់  ជា ជនវ័យក្ម ងទា ំង  ះ គួបផ្ំសនឹងកា រ
រំពឹងរបស់អា ជា  ធរថា  ក់លើៗ  កន្ល ងមកបា នដា ក់សមា  ធយ៉ា ងខា  ំង 

  លើអា ជា  ធរមូលដា  ន ហើយអា ចធ្វ ើឲ្យខូចខា តដល់ភា ពពញ
សិទ្ធ ិ និងសា រៈសំខា ន់របស់ថា  ក់មូលដា  ននះ។

ដំណើរកា រផ្ត ល់សមត្ថ ភា ពឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  ន  លគឺ 
ធនធា ន សិទ្ធ ិអំណា ច និងស្វ ័យភា ព ដើម្ីបឆ្ល ើយតបនឹងកា ររំពឹងក្ន ុង 
មូលដា  ន និងកា រទា មទា រកា ន់ត  ើន វា  យឺតយ៉ា វខា  ំង។   
ក  តិ ឃំុ  ះបីអា ជា  ធរមា នភា ពពញសិទ្ធ ខិា ងន  បា យ ហើយ  
ក្ត ី ក៏ភា រកិច្ច  និងធនធា ន  មា នតិចណា ស់។ ថា  ក់  ុក ដល 
កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ កំពុងយកចិត្ត ទុកដា ក់ក្ន ុងប   ផ្ត ល់ ស វា  
នះ បច្ច ុប្បន្ន  ះបី  ខ្វ ះ មូលដា  នអំណា ចបប  ជា ធិបតយ្យ
ក្ត ី ក៏មា នសកា  នុពល  ើនដរ ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍក្ន ុងមូលដា  ន។ 
បុ៉ន្ត    កា រផ្ត ល់ធនធា ន និងសិទ្ធ ិអំណា ចស   ប់មុខងា រផ្ត ល់សវា 
របស ់ ថា  ក់  ុក ដូចមា នចងក្ន ុង ច  ប់ស្ត ីពីកា រ  ប់  ងរដ្ឋ បា ល
រា ជ ធា នី ខត្ត ក ុង  ុកខណ  ឆា  ំ២០០៨ (ច  ប់រៀបចំអង្គ កា រ) 
មិន ទា ន់បា នអនុវត្ត ពញលញ  ឡើយទ។ កា រសិក  ថ្ម ីៗ មួយ 
បងា  ញថា  ចម្ល ើយតបរបស់  ុក  នឹងសំណើរបស់ពលរដ្ឋ  និង 
ក ុម   ឹក  ឃុំ  ត  ូវរា ំងស្ទ ះ  យសា រ ចំណូលដ៏ខ្សត់ខ  យ 
បា ន  ពី  ភពរបស់ខ្ល ួនផា  ល់ និងកា ររា រកទា ញយកមក  ើនូវ 
សិទ្ធ ិ  អំណា ចស   ចអា រកា ត់ដលច  ប់បា នអនុ ្ញ  ត (NCDD 
2016)។ 

សមត្ថ ភា ពមា នក  ិតរបស់អា ជា  ធរមូលដា  ន កា ន់ត  ទ 
ខា  ំង ឡើង  យសា រថា  ក់នះ  ជិតជា ប់នឹង ប     ូវធ្វ ើអន្ត រកម្ម  
ភា  មៗ  ជា មួយពលរដ្ឋ  និងរងកា រស្ត ីប   សជា បន្ត  បនា   ប់  ពី សំ 
ណា ក់  មហា ជនលើប   ផ្សងៗដលកើត មា ន ឡើង       ក្ន ុង   មូល 
ដា  ន។ រដា  ភិបា លថា  ក់លើក៏កា ន់តរំពឹងថា  អា ជា   ធរ  មូលដា  នអា ច
   ប់    ង  ទប់ទល់ប   ក្ន ុង តំបន់   របស់   ខ្ល ួន កំុឲ្យវា ធ្ង ន់ធ្ង រ ឬ រីក រា ល   
ដា ល    ថមទៀត។ កា រ ចូល  រួម     របស់ បណា្ខ  អង្គ កា រ សង្គ ម  សុីវិល 
និង NGOs ជា មួយ  អា  ជា   ធរ    មូលដា  ន តា មរយៈ គំនិត ផ្ត ួច  ផ្ត ើម  ធ្វ ើ 
កំណ  ទ  ង់ ផ្សងៗ ក៏ដា ក់សំពា ធបន្ថ មដរ   ះ វា    បង្វ រ  កា  រ  

យកចិត្ត ទុក ដា ក់ចញពីរដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ មកថា  ក់ មូលដា  ន 
លើ លទ្ធ ផល ន សកម្ម ភា ពផ្ត ល់សវា ។ កា ររំពឹង  និង សមា  ធ ទា ំង 
នះ បា ន ធ្វ ើឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  នស្ទ ះដំណើរ កា រ។ ចំណុច ខ្វ ះខា ត 
ដូច ខា ង លើ បា នប៉ះពា ល់ខា  ំងដល់អា ជា  ធរ មូលដា  ន   ះ 
សចក្ត ី  ស   ច ជា  ើនស្ត ីពីកា រផ្ទ រសិទ្ធ ិអំណា ច និងធនធា ន ពី 
ក សួង  សា  ប័ន នា នា   ឲ្យថា  ក់នះ វា  យឺតយ៉ា វណា ស់  ះ បី   
រដា    ភិបា ល   ថា  ក់មជ្ឹឈមបា នប្ត ជា  ធ្វ ើកំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ ឲ្យបា ន 
កា ន ់ ត  សុីជ   ក្ត ី។

ប    ឈមផសុឡើងថ្ម ីស   ប់អា ជា  ធរមូលដា  ន
ប    ឈមធំៗបីបា នផុសឡើង  ពលថា  ក់មូលដា  ន 

ព  យា ម កា ត់បន្ថ យគមា  តរវា ង កា ររំពឹងរបស់សា ធា រណជន 
ជា មួយនឹង  សមត្ថ ភា ពផ្ត ល់ចម្ល ើយតប និងបងា  ញគណនយ្យភា ព 
ដល់  ជា ជនក្ន ុងមូលដា  ន គឺមា ន កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតក្ន ុងមូលដា  ន 
កា រ កៀងគរ ធនធា ន និងកា រចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ។

ប    ឈមទី១៖ កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតក្ន ុងមូលដា  នប    ឈមទី១៖ កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតក្ន ុងមូលដា  ន
គមា  តកា ន់តធំរវា ង កា ររំពឹង នឹងសមត្ថ ភា ពជា ក់ស្ត ង ធ្វ ើឲ្យ 

សា  ប័នរដ្ឋ កា ន់តខ្វ ះលទ្ធ ភា ព  ូវរា រក ឬខ្វ ះសិទ្ធ ិអំណា ច  ះ 
  យ  សំណើរបស់សា ធា រណជន   កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ 

  ក  ិត មូលដា  ន ប    ឈមជា រឿយៗ វា ធំ ហួស  ំដន  
សមត្ថ  កិច្ច  របស់អា ជា  ធរមូលដា  ន។  យឡក ប    ផ្ន  ក  ល 
ន   បា យ  ចម្បងៗក្ន ុងមូលដា  ន ដូចជា ខា ង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  
កា រ បង្ក ើត កា រងា រ កា រ   ច  ព កា រ  ើ   ស់ដី និង 
អភិបា លកិច្ច   ធនធា នធម្ម ជា តិ អា ចស្ថ ិត  ក្ន ុងមុខងា រស   ច  
អា រ កា ត់  របស់ថា  ក់មូលដា  ន បុ៉ន្ត មិនទា ន់បា នផ្ទ រឲ្យមក   ក  ម 
សមត្ថ កិច្ច  របស់ថា  ក់នះ  ឡើយទ។

ដើម្ីបអា ចមា នចម្ល ើយតបចំ  ះប    ទក្ន ុងមូលដា  ន ដូចជា  
ស្វ ងរកជំនួយគា ំ   និងកិច្ច សហកា រពីសំណា ក់ក សួងជំនា ញ 
នា នា  ឬពី  ជា ជនក្ន ុង  ុក  ះ អា ជា  ធរមូលដា  ន  ូវអនុវត្ត  
សិទ្ធ ិ  អំណា ចរបស់ខ្ល ួន និងស   ចអា រកា ត់  យមា នលក្ខ ណៈ 

  ជា ធិបតយ្យ។ មកទល់បច្ច ុប្បន្ន   ះបីមា នកា រផ្ត ល់ឲ្យ ថា  ក់  
មូលដា  ននូវសិទ្ធ ិអំណា ច  ើនណា ស់ហើយ ដូចមា ន ចង ក្ន ុង 
ច  ប់ស្ត ីពីរដ្ឋ បា ល និងកា រ  ប់  ងឃុំសងា្ក  ត់ (ច  ប់ឃុំ សងា្ក  ត់  
ឆា  ំ២០០១) និង ច  ប់រៀបចំអង្គ កា រឆា  ំ២០០៨ ក្ត ី ក៏ កា រ   សិក   
នា  នា   បា នបងា  ញថា  ថា  ក់មូលដា  ន  រា រក និង ជួប កំហិត ក្ន ុង 
កា រ អនុវត្ត សិទ្ធ ិអំណា ច និងគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមផ្សងៗ (NCDD 2012;
Eng 2014)។ ប   នះមួយចំណកមកពី ច  ប់បា ន ចង  ត   

 ួសៗ ពី ភា រកិច្ច ជា ទូ  ស   ប់អា ជា  ធរមូលដា  ន ដូច្ន ះ  
រដា  ភិបា ល  ថា  ក់មជ្ឈ ឹម  ូវមា នចញ សចក្ត ីណនា ំលំអិត (ដល   
បច្ច ុប្បន្ន  មិនទា ន់មា នទ) ដើម្ីបប   ក់ពីបបបទដល អា ជា   ធរ 
មូលដា  ន  ូវដា ក់អនុវត្ត សចក្ត ីចងទា ំង  ះ។ ប       ធំជា ង 
នះ ទៀត គឺ វា  អា ចមា ន   ះថា  ក់ដល់បុគ្គ ល និង/ ឬ ផ្ន កន  បា យ  
បើសិនថា  ក់មូលដា  ន ផ្ត ួច ផ្ត ើម    គំនិត   យផា  ល់  លគឺកា រ ភ័យ  
ខា  ច មា ន  តិកម្ម    មិនល្អ  ពី មជ ្ឈដា  ន អ្ន ក  ះ   ត ពីរដា   ភិ បា ល
  ថា  ក់លើ និងពីតួអង្គ ខា  ងក  ដលមា នអំណា ចខា  ំង។
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

កា រសិក  នា នា បងា  ញថា  ដើម្ីបឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  នមា ន 
គណនយ្យភា ព និងកា  យជា អ្ន កផ្ត ល់សវា មា ន   ចម្ល ើ យ  តប 
ល្អ  កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ  ូវក   ថា  ក់នះ ចញ   ពី សា  ប័ន 
រដ្ឋ បា ល ទទួលភា រកិច្ច ពីថា  ក់មជ្ឹឈម (គឺ   ន់ត  តិ  បត្ត ិតា ម និង 
ឆ្ល ើយតបតា ម  លន  បា យ និងបទប     ពី  ថា  ក ់  មជ្ឹឈម) ឲ្យ 

 ជា  អង្គ ភា ពថា  ក់មូលដា  នហ៊ា នផ្ត ល់មតិ  កប     យ ទំនុក ចិត្ត 
ទទួលបា នសិទ្ធ ិអំណា ចអនុវត្ត ភា រកិច្ច   កប   យ ស្វ ័យ ភា ព 
កា ន់ ត  ើន ហើយសំខា ន់បំផុត អា ច  ើ   ស់    គំនិត ផ្ត ួចផ្ត ើម 
របស់ ខ្ល ួន   ះ   យក្ត ីបា រម្ភ ផ្សងៗ    ក្ន ុង   មូលដា  ន។  យ  សា រ 
មា នគមា  តកា ន់តធំរវា ង កា ររំពឹង របស់  សា ធា រ ណជន នឹង 
សមត្ថ  ភា ព របស់អា ជា  ធរមូលដា  ន  ក្ន ុង បរិបទ ន  កា រ  ើ 
វិធីសា ្ត    អនុវត្ត វិមជ្ឈកា រឲ្យសុីជ   ជា  បណ្ណ ើរៗ  ះ កា រ ផ្ត ួច 
ផ្ត ើម   គំនិត និងកា របំផុសសា  រតីជា មា  ស់ ក្ន ុង  កា រ   ស   ច ចិត្ត      
ថា  ក់ មូលដា  ន គឺសំខា ន់ខា  ំងណា ស់ ដើម្ីប ព  ឹង អំណា ច  បប 

 ជា ធិបតយ្យរបស់អ្ន កភូមិ  តា មជនបទ ដល ថា  ក់ នះ 
 ូវធ្វ ើជា អ្ន កតំណា ង។ វិទ  សា  ន CDRI បា ន      វ      វ ឃើញថា  

លទ្ធ ផលកា រងា ររបស់អា ជា  ធរមូល ដា  ន    ួល ខុស គា      
តា ម  បរិបទ បុ៉ន្ត ពឹងផ្អ ក ខា  ំង   លើ គំនិត     ផ្ត ួច ផ្ត ើម របស់ ថា  ក់  
ដឹកនា ំ។ កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិត  ូវមា ន កា រ ដឹកនា ំ  ផង និង កា រ លើក 
ទឹក ចិត្ត   យា៉ ងសកម្ម  សហ  តិបត្ត ិកា រ និង កា រ គា ំ   ពី រដ្ឋ  អំណា ច 
ថា  ក់ លើៗ ផង។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ថា  ក់ មូលដា  ន  ក៏  ូវ មា ន  
កិច្ច  កា រពា រ ពីកា រស្ត ីប   សជា ផ្ល ូវកា រផ្សងៗ ដល់  កា រ   សា ក ល្បង 
អនុវត្ត   គំនិតថ្ម ីៗ ឬវិធីសា ្ត   ថ្ម ី ដើម្ីប ឆ្ល ើយ តប នឹង  កា រ  រំពឹង របស់ 
សា ធា រណជន ដរ។

ប    ឈមទី២៖ កា រកៀងគរធនធា នប    ឈមទី២៖ កា រកៀងគរធនធា ន
កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រផ្ត ល់នូវតួនា ទី និងភា រកិច្ច  ើនបបយ៉ា ង 

ដល់អា ជា  ធរមូលដា  ន មា នតា ំងពី សវា រដ្ឋ បា លសុីវិលនា នា  រហូត 
ដល់ កា រផ្ត ល់សវា មូលដា  ន និងកា រ  ះ   យទំនា ស់។ ពី មួយ  
ឆា  ំ   មួយឆា  ំ កំណើនធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុជា បណ្ណ ើរៗ បា ន  អនុ ្ញ  ត  
ឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  ន បំពញភា រកិច្ច របស់ ខ្ល ួន និង ផ្ត ល់ សវា មួយ 
ចំនួន។ កា រផ្ទ រមូលនិធិពីរដា  ភិបា ល ថា  ក់ ជា តិ  ថា  ក់មូលដា  ន 
ស   ប់ ធ្វ ើជា មូលនិធិឃុំសងា្ក  ត់ បា នកើន យា៉ ងទៀងទា ត់ ពី ២% 
នចំណូលក្ន ុង  ុកក្ន ុងឆា  ំ២០០២ រហូតដល់ ២,៨% ក្ន ុង ឆា  ំ  
២០១៦។  ដៀងគា  ដរ   ក់ផ្ទ រពីចំណូលក្ន ុង  ុក ស   ប់ 
មូលនិធិ  ុក/ខណ  បា នកើនយឺតៗពី ០,៨%ក្ន ុងឆា  ំ២០១៣  
ដល់ ០,៩%ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦។ បុ៉ន្ត  ចំណា យរដ្ឋ បា ល និង 

 តិបត្ត ិកា រ ឃុំនិង  ុក បា ន  ូបយកមូលនិធិទា ំងនះអស់  ើន 
ហើយធនធា នដលឃុំនិង  ុកមា ន ស   ប់  ើដើម្ីបឆ្ល ើយតប 
នឹង ត  ូវកា រក្ន ុងមូលដា  ន និងផ្ត ល់សវា ផ្សងៗដូចច  ប់ បា ន 
កំណត់ វា  ខ្វ ះខា តជា ខា  ំង។ ច  ប់ឃុំឆា  ំ២០០១ និង ច  ប់ 
រៀបចំ អង្គ កា រឆា  ំ២០០៨ បា នអនុ ្ញ  តឲ្យរដ្ឋ អំណា ចមូលដា  ន នូវ 

 ភពមូលនិធិជា  ើនទៀត មា នដូចជា  ចំណូលពន្ធ  និង ចំណូល 
មិនមនពន្ធ ផ្សងៗ ក្ន ុង  ះមា នទា ំង បទបញ្ញ ត្ត ិលើចំណូលពី 

 ភព ផា  ល់ខ្ល ួនផង បុ៉ន្ត បច្ច ុប្បន្ន នះមិនទា ន់បា នអនុវត្ត ទ។
 ពលនះ កិច្ច  ឹង   ងកៀងគរធនធា នក្ន ុង  ុក ដើម្ីប 

 ះ   យ ប   ក្ន ុង  ុកដលបា នរកឃើញ វា កើតចញពី 
ឱកា ស ចា ំបា ច់ផ្សងៗ ជា ប់ទា ក់ទងនឹងសកម្ម ភា ពគ   ង 
របស់   មា  ស់ ជំនួយ និង NGO និងទំនា ក់ទំនងផា  ល់ខ្ល ួនជា មួយ 
អ្ន ក    ទទួល  ផល   ក  ិតមូលដា  ន និងក  ិតជា តិ។ របៀប របប 
នះ  ទ ប      ើន ដល់តួអង្គ ក្ន ុង  ុកក្ន ុងកា រអនុវត្ត ភា រកិច្ច  
ខ្ល ួន និង ពិបា ក ស   ប់  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុងកា រដា ក់ សមា  ធ  ឲ្យ  អា ជា  ធរ 
មូលដា  នកា ន់តមា នគណនយ្យភា ព។ សរុបមក អា ជា  ធរ 
មូលដា  ន  កម្ព ុជា   ូវមា ន  កញ្ច ប់ ថវិកា កា ន់តធំ និងមា ន  ភព 
ចំណូល  ើន បប យា៉ ង ដលជួយ ឲ្យមហា ជន មើលឃើញថា  
ថា  ក់  នះ  មិនមន   ន់តជា  សា  ប័នមួយរបស់រដា  ភិបា លថា  ក់
ជា តិ  ះទ បុ៉ន្ត គឺជា  រដ្ឋ អំណា ចថា  ក់មូលដា  នពិតៗដលមា ន 
គណនយ្យភា ព និងមា នកា រឆ្ល ើយតបចំ  ះ  ជា ជន  ក្ន ុង 
មូលដា  ន។

ប    ឈមទី៣៖ កា រចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ប    ឈមទី៣៖ កា រចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ 
ប    ឈមទី៣ ទា ក់ទងនឹងកា រចូលរួមរបស់ សា ធា រ ណ ជន   

 ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច   ក  ិតមូលដា  ន គណ នយ្យ ភា ព និង  
ភា ពចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយ   ជា  ពលរដ្ឋ  ដល មា ន ផល  

  ជន៍ យនឌ័រ អា យុ និងសា  នភា ព សដ្ឋ កិច្ច   សង្គ ម កិច្ច  ខុសៗ 
គា  ។ កា រចូលរួមពីសា ធា រណជន មិន  ឹមតសំខា ន់បំផុត   ក្ន ុង
  អភិបា លកិច្ច តា មបប  ជា ធិបតយ្យ បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ថម ទា ំង  
ញាុ ំងឲ្យសចក្ត ីស   ច និងសកម្ម ភា ពនា នា របស់អា ជា  ធរ  
មូល ដា  ន អា ចឆ្ល ើយតបតា មត  ូវកា រ និងតំណា ងឲ្យមា  ស់   ត 
របស់ ខ្ល  ួនទៀតផង។ កា រធ្វ ើកា រជា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ  ផ្ត ល់ លទ្ធ ភា ព 
ឲ្យ  ម ្ត  ីថា  ក់មូលដា  នអា ចផ្ត ល់សវា   បតា មត  ូវកា រដល 
រក  ឃើញ  ក្ន ុងមូលដា  ន។ កា រចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ពីសំណា ក់ 
សា ធា រណជន ក៏ចា ំបា ច់ដរស   ប់កសា ងទំនា ក់ទំនងមា ន 
គណនយ្យភា ព កា ន់តរឹងបឹុងរវា ង ម ្ត  ីក្ន ុងមូលដា  ន  នឹងមជ្ឈដា  ន 
អ្ន ក  ះ   ត។

អភិបា លកិច្ច  តា មមូលដា  នកំពុងវិវត្ត  មុខ គួបផ្ំសនឹងកា រ 
   លួផ្ន ក  ជា សា ្ត    គូសប   ក់ពីភា ពចា បំា ច់ និងបនា  ន់  វូ 

ឲ្យ  ជា ជនវ័យក្ម ងជំនា ន់ថ្ម ី និងកា ន់តសំខា ន់នះ ចូលពា ក់ព័ន្ធ  
ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច  តា មមូលដា  ន។ ថ្វ ីបើកា ន់តលច   ឡើងក្ត ី 
យុវជនដលតំណា ងឲ្យ ៦០% ន  ជា ជនសរុប ជា រឿយៗ

 តដា ច់ឆា  យពី  ព័ន្ធ ផ្ល ូវកា រ និងដំណើរកា រស   ចចិត្ត ក្ន ុង 
មូលដា  ន។ កា រ   វ   វរបស់វិទ  សា  ន CDRI ស្ត ីពីកា រ ចូលរួម 
ផ្ន ក ន  បា យរបស់ យុវជនក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ អភិវឌ្ឍន៍ 
ឃុំ   តា ម ជនបទ បងា  ញថា  បណា្ខ  សា  ប័នថា  ក់ឃុំមិនទា ន់បា ន 
រៀបចំ ខ្ល ួន ដើម្ីបទទួលយក និងធ្វ ើកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយយុវជនឲ្យ 
បា នផុសផុល  ឡើយទ (Heng et al. 2014)។

ប    ឈមស   ប់អា ជា  ធរមូលដា  ន  កម្ព ុជា នះ គឺ 
សំខា ន់ បំផុត   ះអា ជា  ធរមិន  ឹមត  ូវដា ក់បញ្ច ូលយុវជន និង

 លគំនិតរបស់ក ុមពលរដ្ឋ ថ្ម ីនះ  ក្ន ុងដំណើរកា រអភិបា លកិច្ច  
ក្ន ុងមូលដា  ន  ះទ បុ៉ន្ត ក្ន ុងពលជា មួយគា  ក៏  ូវស  បខ្ល ួនតា ម 
និងឆ្ល ើយតបនឹងត  ូវកា រ  យឡករបស់យុវជនដរ។
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
អា ជា  ធរមូលដា  ន  កម្ព ុជា  មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ  ើនតា ំងពី 

កំណ ទ  ង់វិមជ្ឈកា របា នចា ប់ផ្ត ើម  ឆា  ំ២០០២ មក។ បរិបទ 
សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច  និងន  បា យ ដលក្ន ុង  ះអា ជា  ធរ មូលដា  ន 

 ូវរស់រា ន និងដំណើរកា រ ក៏បា នផា  ស់ប្ត ូរដូចគា  ដរ ជា  ពិសស 
គឺមា ន យុវជនជំនា ន់ក  យបា នផុសឡើង   ទស កម្ព ុជា  ក្ន ុង 
សម័យបច្ច ុប្បន្ន  ហើយកំពុងកា  យយា៉ ងលឿនជា   ជា ជន ក ុម 
ធំជា ងគ និងមា នចិត្ត គំនិតខុសប្ល កខា  ំងពីមនុស្សជំនា ន់ចា ស់។ 

 ះយា៉ ងនះក្ត ី កា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពសា  ប័នស   ប់កា រធ្វ ើ កំណ 
ទ  ង់  យអា ជា  ធរមូលដា  ន វា  យឺតយ៉ា វជា ង កា ររំពឹងកា ន់ 
ត មា ន  ើនបបយ៉ា ងរបស់សា ធា រណជន។ គមា  តរីកធំរវា ង កា រ 
រំពឹងលើសវា សា ធា រណៈ នឹងសមត្ថ ភា ពផ្ត ល់សវា នះ បា ន ធ្វ ើ ឲ្យ
អា ជា  ធរមូលដា  នស្ថ ិតក  មសមា  ធ និងកា រពិនិត្យតា ម ដា ន កា ន់ត 
ខា  ំងឡើងពីសំណា ក់មជ្ឈដា  នអ្ន ក  ះ   ត និង រដ្ឋ  អំណា ច ថា  ក់ 
លើៗ។ ក្ន ុងកា រព  យា មកា ត់បន្ថ យគមា  តនះ អា ជា  ធរ មូលដា  ន 

 ូវជួបប    ឈមចម្បងៗបី។
តួអង្គ ថា  ក់មូលដា  នមា នគំនិត និងដំ  ះ   យល្អ ៗ  ស   ប់ 

ឆ្ល ើយតបនឹង បា រម្ភ ក្ន ុងមូលដា  ន បុ៉ន្ត ជា រឿយៗ តងរា រកក្ន ុងកា 
រធ្វ ើសកម្ម ភា ព  បតា មគំនិតខ្ល ួន និងអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ងនូវសិទ្ធ ិ
អំណា ចដលច  ប់សព្វ ថ្ង បា នផ្ត ល់ឲ្យ។ កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិត និង 
ភា ព ជា មា  ស់លើកា រស   ចចិត្ត ផ្សងៗ កន្ល ងមកតង  ូវរា ំងស្ទ ះ

 យសា រកង្វ ះធនធា ន និងសិទ្ធ ិអំណា ចក្ន ុងកា រកៀងគរ  មូល 
ធនធា ន។ កា រ    ួលផ្ន ក  ជា សា ្ត   និងកំណើនសា រៈសំខា ន់ 
ន  ជា ជនវ័យក្ម ង បា ន  ទជា ប   ដល់អា ជា  ធរមូលដា  ន ក្ន ុង 
កា រ ស្វ ងរកយុទ្ធ សា ្ត   ថ្ម ីៗ ដើម្ីបញាុ ំងឲ្យមា នកា រចូលរួម របស់ 
សា ធា រណជន និងកា រផ្ត ល់សវា ក្ន ុងមូលដា  ន។

ប   ផ្សងៗដលអា ជា  ធរមូលដា  ន  ូវ  ឈមមុខ ទំនងកា ន់ 
តតឹងតងឡើងទៀតក្ន ុងអនា គតយ៉ា ងខ្ល ី លើកលងតមា ន
កា រ យកចិត្ត ទុកដា ក់ជា បនា  ន់។ រដា  ភិបា លបា នត  ង់ទិសកិច្ច  

 ឹង   ង ឡើងវិញ     តលើសា  នភា ពនះ ក្ន ុងកា រដា ក់អនុវត្ត  
ផនកា រទី៣ ដំណា ក់កា លទី២  យ  ឹងជំរុញកា រអនុវត្ត មុខងា រ 
នា នា  ដលបា នអនុ ្ញ  តហើយ ព  ីកកា រផ្ទ រមុខងា រតា មវិស័យ 
និង អនុវត្ត តា មក បខ័ណ គណនយ្យភា ពសង្គ ម (NCDD 2014)។ 

 ះយា៉ ងនះក្ត ី  ូវមា នកិច្ច  ឹង   ងធ្វ ើកំណទ  ង់ កា ន់ត 
សា  ហា ប់ និងសុីជ   ថមទៀត ដើម្ីបឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  ន 
និង  សា  ប័ន ផ្សងៗរបស់ថា  ក់នះ មា នស្វ ័យភា ព ធនធា ន និង 
គណនយ្យភា ពកា ន់ត  ើន ហើយអា ច  ះ   យប     ឈម 
ទា ំងឡា យកា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់។
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