
វិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថ�ុកម្ពុ�៖ 
�រ�រស��ច�ន និង ជំ�ន ប�!ប់់

ប៉ក់ គឹម&ឿន 

ឯក)រពិ+ក�,-�ខ ៥០

ឧស+ ២០១១

ឯក)រ4ះពុម្ពផ�,យរបស់វិទ�:);ន CDRI

វិទ����នបណ្ណុះប�្ខល និង 

��វ��វ�ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ$  
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វិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថុ�កម្ពុ�៖
�រ�រស��ច�ន និងជំ�នប�!ប់់

ឯក)រពិ+ក�,-�ខ ៥០

ប៉ក់ គឹម&ឿន

 
វិទ�:);នបណ្ណុះប?្ខល  និង  B�វE�វFើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ�

P�ឧស+ ២០១១ ភ្នំS�ញ កម្ពុ�
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U�សកកម្ម វបសអ
ក្នុងលក្ខណៈ$ វិទ����នកម្ពុ$ឯក3ជ�្យ6្ន�ក��វ��វពី 7ល ន89យអភិវឌ�្ឍន៍ វបសអ ;ន<�សកកម្មរួម 

ចំA�ក ដល់ E រអភិវឌ�្ឍF�G�សF�កបHយចីរ(ព និង*ើក កំពស់ សុខុ;ល (ព F�$ពលរដ្ឋកម្ពុ$ LមរយៈEរ ��វ ��វ 
;ន គុណ(ពខ្ពស់ ពី 7លន89យអភិវឌ�្ឍន៍ Eរផ�្សព្វផ�)យ ចំQ�ះដឹង និងEរក�ងសមត្ថ(ព ។

វបសអ F�ឹងW�ងបំX�ញ<�សកកម្មZ�ះ Hយ[្វើEរ$ \�គូ $មួយ��ប័ន �_រណៈ និងសង្គមសុីវិលកម្ពុ$ 
��ប័ន   អភិវឌ�្ឍន៍  ក្នុង តំបន់ និងពិភពaក និងHយ7រព ដល់  សមត្ថ(ព  របស់F�$ពលរដ្ឋ និង��ប័នកម្ពុ$ ចំQ�ះ  ដឹង   
និង  បទពិbធន៍ ក្នុងd�ុក e�មfំងF�វត្តិ�d្ត� និងវប�្បធម៌ របស់F�G�សកម្ពុ$ ។

© រក�,សិទ្ធិXYំ២០១១ វិទ�:);នបណ្ណុះប?្ខល និង B�វE�វFើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ�  (វបសអ)
រក�)សិទ្ធិj�ប់k៉ង - noន6្ន�ក�មួយp�ឯក�រZ�ះ q�លrចយកsចម្លងទុក ឬផ�្សព្វផ�)យLមទv�ង់ និងLម 

ម[��9យw�្ស�ងៗ ដូច$ y�ឡិច{�|និក យន្ដកម្ម ថតចម្លង... ។ល។ HយnoនEរអនុ�្ញត$�យលក្ខណ៍អក�្សរពីវិទ����ន 
បណ្ណុះប�្ខល និង ��វ��វ�ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ$�ើយ ។

វិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថ�ុកម្ព�ុ៖ �រ�រស��ច�ន និងជំ�នប�!ប់់
ឯក�រពិ(ក�)*�ខ ៥០
��ឧស( ��ំ២០១១

ប៉ក់ គឹម&ឿន

ទស�្សនៈfំង�យ�ក្នុងឯក�រZ�ះ គឺ$គំនិត��ល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិន��ន$ទស�្សនៈរបស់វិទ����នបណ្ណុះប�្ខល 
និង ��វ��វ�ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ$G� ។

រូប+ព�]�បមុខ

Lមរយៈវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ឥឡូវZ�ះ��ុមF�ឹក�)ឃុំ;នម[��9យមួយចំនួន �ើមុ�្បី[្វើLមEរសន��ដល់F�$ជន 1. 
មូល��ន៖ ឃុំ��កនរិន្ទ ��ត្ត9ត់ដំបង
F�$ជន;ន(ព$;�ស់ ¡ំង$ង *ើEរ¢រq�លមូល��នផ្តល់ថវិE៖ ផ្លូវ;នEរ£�fំល្អ �ឃុំកំពង់¥�ច ��ត្តកំពត2. 

វិទ�:);ន CDRI

អnរ*�ខ ៥៦ ផ្លូវ*�ខ ៣១៥ ខ័ណ©ទួល7ក F�អប់សំបុ{�*�ខ ៦២២ ភ្នំX�ញ កម្ពុ$
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣ 
ទូរ�រ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤ 
អុី��ល៖  cdri@cdri.org.kh    http://www.cdri.org.kh

¿�សv�Àល និងរចÁHយ៖ អ៊ុំ Äន់Å និង យូ សិទ្ធីរិទ្ធ
Æះពុម្ព�F�G�សកម្ពុ$ Hយ Çងពុម្ព ស៊ុន ÈÉង 3ជ_នីភ្នំX�ញ
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_�ចក្តីa្ល�ងអំណរគុណ

ខ្ញុំសូម£្ល�ងអំណរគុណដល់��ប័ន និងបុគ្គលមួយចំនួនq�ល9នជួយឧបត្ថម្ភnំÎ�ក្នុងEរ[្វើឱ�្យអត្ថបទZ�ះ*�ចã�ញ 
$រូប3ង�ើង ។ $ដំបូង ខ្ញុំសូមអរគុណដល់EរÄត់ä�ងរបស់ CDRI q�ល9ន ផ្ដល់$ធន_នហិរញ្ញវត្ថុសÓ�ប់ Eរ   
F�មូលទិន្នន័យ Eរពិនិត�្យw្ទៀង��ត់ និងEរÆះពុម្ព ។ $បÁ�ប់ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់aក��æ�Äរ�្យ Paul Smoke 
មកពី New York University និង aក��æ�Äរ�្យ Joakim Ojendal មកពី Göteborg University រួម$មួយ 
នឹងaក មិន មុនី $ទីF�ឹក�)ឯក3ជ�្យ q�ល9នផ្ដល់មតិ¿�សv�Àលs*ើÊ�ចក្ដីú�ងp�អត្ថបទZ�ះ ។ ខ្ញុំក៏សូម អរគុណ  
ផងq�រ ដល់aក អ៊ូ សុីវហួច q�ល$អ្នក��វ��វ និងអ្នកសv�បសv�Àលក្នុងកម្មវិធីអភិ9លកិច្ចLមý�ប  F�$ធិបþ�យ�្យ  
និង  កំA� ទv�ង់វិស័យ�_រណៈ�វិទ����ន CDRI q�ល9នជួយសv�បសv�Àលដល់ដំQើរEរ��វ��វ និង Lក់ÿ�ង 
អត្ថបទZ�ះ ក៏ដូច$អ្នក��វ��វដ��Gៀតq�ល9នចូលរួម$គំនិត [្វើឱ�្យអត្ថបទZ�ះ;នគុណ(ពEន់ÿ�F�Êើរ�ើង ។
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_�ចក្តីសc្ខ�ប

�ើម�្បីសÐ�ច9នEរអភិវឌ�្ឍLមý�បF�$ធិបþ�យ�្យ វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ�ជំÈន ងមុខរបស់កម្ពុ$ នឹង�æត s   
*ើ Å�ក់��ុង d�ុក/ខ័ណ© fំង*ើកំA�ទv�ង់��ប័ន Eរព��ឹងសមត្ថ(ព និងEរផ�)រ(�ប់$មួយEរផ្ដល់Ê��Lម វិស័យ  
ឱ�្យ 9នEន់ÿ�F�Êើរ ។ �ើម�្បីជv�ុញឱ�្យដំQើរEរលូត�ស់sមុខ Eរ[្វើកំA�ទv�ង់{�|វ;នលក្ខណៈj�ប់��ុង	�យ 
និង;នEរសv�បសv�Àលល្អ fំង�កv�ិត7លន89យ កv�ិតEរអនុវត្ដ និងកv�ិតp�កម្មវិធីកំA�ទv�ង់ ។ (ព j�ប់ 
��ុង	�យ មិន��ន;នន័យÅ រ��ភិ9ល{�|វÿ�Äត់ä�ង*ើj�ប់ទិដ្ឋ(ពp�កំA�ទv�ង់ក្នុងX�លÿ�មួយ
ះG� ពី��ះ 
Eរ[្វើý�បZ�ះ rច��ើនហួសលទ្ធ(ពÁX�លបច្ចុប�្បន្ន និងផ្ទុយពី7លEរណ៍ ៀនបQ្ណើរ[្វើបQ្ណើររបស់រ��ភិ9ល ។ 
ផ្ទុយsវិញ (ពj�ប់��ុង	�យ ;នន័យÅ {�|វ;នចក្ខុវិស័យច��ស់�ស់សÓ�ប់រយៈX�លÕ�ង និងមធ�្យម និង;នEររំពឹង 
ទុកឱ�្យ9ន{�ឹម{�|វពីប�ÙF�ឈមq�លrច�ើត�ើង និងEរHះ��យប�ÙF�ឈមfំង
ះ$ជំÈនៗF�កបHយ 
យុទ្ធ�d្ដ� ។

Eរផ�)រ( �ប់កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ $មួយនឹង Eរ¢រផ្ដល់Ê��Lមវិស័យ គឺ$ប�ÙF�ឈមធំមួយ Hយ 
�រ ��សួងLមវិស័យនីមួយៗ (គ��ើនមិនfន់គិតគូរឱ�្យ9នដិតដល់អំពីEរ¢រវិមជ�្ឈEរG� q�លÁំឱ�្យ;នកង្វះ តEរ 
សv�បសv�Àល fំងក្នុងកv�ិត7លន89យ និងកv�ិតអនុវត្ដន៍Eរ¢រផ្ដល់Ê�� និងមួយGៀតHយ�រកង្វះEរសv�ប 
សv�Àលរ�ងគÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍q�លnំÎ�ដល់Eរ¢រវិមជ�្ឈEរ $មួយនឹងគÞ�ងq�លដំQើរEរLមវិស័យ ។ �ើម�្បី 
Hះ��យ ប�ÙZ�ះ ��សួងមÈ�្ទ� និង ��សួងជំÁញ Lមរយៈ គ.ជ.អ.ប {�|វសហEរ$មួយn�ឱ�្យ9ន��ើន និង�ៀស�ង 
Eរ(ន់��ឡំÅ កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ $q�នសមត្ថកិច្ចរបស់��សួងមÈ�្ទ�ÿ�មួយ��សួង ��ះLមពិតគឺ$កម្មវិធីកំA� 
ទv�ង់ របស់រដ្ឋfំងមូល ។ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍ÁÁ ក៏{�|វចូលរួមសហEរផងq�រ ។

�ើង�ើញ;ន��តុផល fំងសុទិដ្ឋិនិយមផង និងទុទ្ទិដ្ឋិនិយមផង ចំ�ះអÁគតp�កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ
�កម្ពុ$ ដូច;នä�ងក្នុងច��ប់ៀបចំអង្គEរ ។ ម��៉ង �ើង�ើល�ើញÅ បទពិbធន៍;ន�គជ័យp�Eរអនុវត្ដកំA� 
ទv�ង់ កន្លងមក �Å�ក់ឃុំ/ស¢ ្កត់ Lំងពី��ំ២០០២ 9នផ្ដល់Eរសង�្ឃឹមk៉ងរ ឹង;ំÅ 3ជរ��ភិ9លនឹង[្វើEរសv�ប សv�Àល 
និងព��ឹងសមត្ថ(ពរបស់ខ្លួន �ើម�្បីអនុវត្តដំQើរEរកំA�ទv�ង់ឲ�្យ9នសÐ�ច ។ ម��៉ងវិញGៀត កំA�ទv�ង់�Å�ក់ ឃុំ/
ស¢្កត់ 9នអនុវត្ដ*ើEរ¢រតិចមុខ�ស់ <ើ[ៀបនឹងEរ¢រq�ល��រំពឹងÅ{�|វសÐ�ចឱ�្យ9នÁជំÈនបÁ�ប់ ។ �ើង 
�ើញÅ កំA�ទv�ង់�Å�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ មិនfន់9នឆ្លងEត់សូម�្បីÿ�Eរ¢រ$មូល��នមួយចំនួន ដូច$ Eរw្ទ�រមុខ¢រ និង 
Eរw្ទ�រធន_ន 
ះG� ។ �X�លÄប់w្ដើម[្វើEរ¢រfំងZ�ះ កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរនឹង�ៀសមិនផុតពីEរជំfស់ និង3 �ក 
ពី សំ�ក់��ប័នÅ�ក់$តិមួយចំនួន�ើយ ។ ប�ÙF�ឈមfំងZ�ះនឹងE¡យ$Eរ�កល�្បងមួយ s*ើឆន្ទៈន89យ 
របស់ 3ជរ��ភិ9ល�ក្នុងEរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។
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១. _�ចក្ដីg្ដើម

វិមជ�្ឈEរ$កំA�ទv�ង់ដ៏សំ ន់�កម្ពុ$ ។ បÁ�ប់ពីEរ[្វើកំA�ទv�ង់�Å�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ q�លÄប់w្ដើមLំងពី 
��ំ២០០២ មក 3ជរ��ភិ9លកម្ពុ$9នw្ដើម និងបន្ដEរ¢រវិមជ�្ឈEរ�Å�ក់ 3ជ_នី ��ត្ត ��ុង d�ុក ខ័ណ© Hយៀបចំ 
ឱ�្យ ;នEរÆះ!�តអ�កល���ឧស( ��ំ២០០៩ ។ �ើម�្បីបន្ដEរ¢រZ�ះ fំង�Å�ក់3ជ_នី ��ត្ត ��ុង d�ុក 
ខ័ណ© និង�Å�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ ;នEរ¢រ សំ ន់ មួយ q�ល9ននិងកំពុងពិ(ក�) គឺEរ[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុង អំឡុង 
X�លp�EរLក់ÿ�ង កម្មវិធី$តិ  សÓ�ប់Eរអភិវឌ�្ឍLមý�បF�$ធិបþ�យ�្យ�Å�ក់×�ម$តិសÓ�ប់រយៈX�ល ១០��ំ  (��ំ 
២០១០ ដល់ ២០១៩) ("Eត់Å កម្មវិធី$តិ) ���ំ ២០០៨ និង ២០០៩ ម#្ដ�ីពីj�ប់ប�្ខ ��សួង ��ប័ន�Å�ក់$តិ 
�Å�ក់×�ម$តិ និងតំ�ង\�គូ អភិវឌ�្ឍន៍ÁÁ 9នចូលរួម �ើយ យល់d�បÅ ដំQើរEរវិមជ�្ឈEរ�កម្ពុ$ នឹងមិន 
;ន ន័យ �ើយ F�សិន<ើnoនEរw្ទ�រមុខ¢រ សិទ្ធិអំ�ច និងធន_នsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ (RGC 2010)  ។

fំងមុន ក្នុងX�ល និង×�យX�លEរLក់ÿ�ងកម្មវិធី$តិ Hយ;នEរnំÎ�ពីសំ�ក់\�គូ អភិវឌ�្ឍន៍ÁÁ 
3ជរ��ភិ9ល 9នខិតខំLក់ÿ�ងឯក�រ��បខ័ណ©គតិយុត្ដិ និង7លន89យ សÓ�ប់ Eរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
��សួង មÈ�្ទ� និង��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 9នសហEរ n�ៀបចំ Ê�ចក្ដីú�ងច��ប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ង 
Î�ព�្យ សម�្បត្តិ របស់រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម $តិ ។ ចំA�កឯរតÁnរ$តិ ក៏9នÄប់w្ដើមគិតគូរអំពីEរ nំÎ�q�ល{�|វផ្ដល់ 
ដល់  រដ្ឋ9លÅ�ក់ ×�ម $តិ ពិÊ�សÅ�ក់��ុង d�ុក ។ ��សួងជំÁញមួយចំនួន ក៏9នw្ដើមពិ(ក�)អំពី មុខ¢រq�លrច 
{�|វw្ទ�រឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ក្នុងរយៈX�ល ៥ ឬ ១០��ំ ងមុខ ។

Hយឆ្លុះប��ំងពីEរខិតខំF�ឹងW�ងfំងអស់ ង*ើ អត្ថបទសិក�)��វ��វZ�ះ {�|វ9ន Lក់ ÿ�ង�ើង �ើម�្បី 
ä�ក  រំ$�កព័ត៌;ន អំពីEរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុq�លសÐ�ច9នកន្លងមក ជំÈនបÁ�ប់q�ល{�|វ[្វើ និងប�Ùq�លrច 
�ើត;ន�កម្ពុ$ ។ 6្ន�កដំបូងp�ឯក�រZ�ះ នឹងប¢Ùញ ពីÎ�ឹស្ដី$�កលមួយចំនួនfក់ទងនឹងវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ � ើយ  
6្ន�ក បន្តបÁ�ប់មក ;នពិ(ក�) អំពី ករណីp� វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ�កម្ពុ$ Hយ6្អ�កLម7លន89យ ឯក�រ គតិយុត្ដិ 
និងទិន្នន័យ សំ ន់ៗរបស់3ជរ��ភិ9ល និងEរសិក�)��វ��វÁÁq�ល9ន[្វើកន្លងមក ។

២. h�ឹស្ដី)កលស្ដីពីវិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថុ

សំណ%រដំបូងq�លគួរ&ទសួរគឺ ��តុអ្វី9ន$F�G�សមួយ{�|វ[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ? '្លើយតបនឹងសំណ%រZ�ះ $ 
Î�ឹស្ដី ��អះrងÅ F�G�សq�ល[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ នឹងrច*ើកកម្ពស់ F�សិទ្ធ(ពក្នុងEរផ្ដល់Ê���_រណៈ Lម 
រយៈ Eរ ផ្ដល់សិទ្ធិ និងធន_នសមd�បឱ�្យs រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម $តិ �ើម�្បីឱ�្យរដ្ឋ9ល Å�ក់×�ម $តិfំងZ�ះ rច '្លើយ 
តប នឹងតv�|វEររបស់ F�$ពលរដ្ឋ�មូល��ន9នល្អF�Êើរ (Bahl 2009) ។ F�សិទ្ធ(ពក្នុងEរផ្ដល់Ê�� គឺ$កLæ 
សំ ន់ ប៉ុ)្ដ�$ញឹក*ប់ ជំÁញEរ ងវិមជ�្ឈEរ ��ើនÿ�មិន9នពិ(ក�)ដល់ចំណុចZ�ះG� Hយ ជំÁញEរfំង
ះ 
��ើន ÿ�សង្កត់ធ្ងន់s*ើEរ[្វើវិមជ�្ឈEរ�ើម�្បីព��ឹងលទ្ធិF�$ធិបþ�យ�្យ� មូល��នsវិញ (Blunt and Turner 2007) ។ 
ដូã្ន�ះ�ើយGើបជំÁញEរ និង;�ស់ជំនួយមួយចំនួន ��ើនÿ�ឱ�្យត.្ល�s*ើវិមជ�្ឈEរន89យ q�លតv�|វឱ�្យ;នEរ 
Æះ!�ត �មូល��ន និងមិនសូវ គិតដល់វិមជ�្ឈEរ6្ន�ករដ្ឋ9ល (ឬ"Å វិសហមជ�្ឈEរ) ។ 

វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ$Eរ¢រសំ ន់មួយ fំងក្នុងវិមជ�្ឈEរន89យ និងក្នុងវិសហមជ�្ឈEរ ។ LមÎ�ឹស្ដី វិមជ�្ឈEរ 
ហិរញ្ញវត្ថុ�æត$ទូs*ើទិដ្ឋ(ពពីរគឺ ទី១ s*ើ _តុសំ ន់ៗp�កំA�ទv�ង់ និងទី២ s*ើ ដំQើរEរដ៏Äំ9ច់ �ើម�្បី 
ជv�ុញឱ�្យEរ¢រZ�ះÆះជំÈនsមុខ ។ ទិដ្ឋ(ពទី១ ;នលក្ខណៈបã្ច�កG�ស� �ើន ចំA�កឯទិដ្ឋ(ពទី២ ;ន លក្ខណៈ 
$ Eរ¢រj�ប់j�ង និងន89យ��ើន ។
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២.១. iតុសំjន់ៗl�វិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថុ

_តុសំ ន់ៗp�វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ រួម;ន (១) Eរw្ទ�រមុខ¢រ (២) Eរw្ទ�រចំណÜលមូល��ន (៣)Eរw្ទ�រមូលនិធិ ពី 
Å�ក់$តិ  និង (៤) Eរអនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ;នសិទ្ធិខ្ចីបុល ។ _តុទី (៤) មិន;នä�ង�ក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុ$G�1 
ដូã្ន�ះក៏មិន9ន*ើកយកមកបក��យq�រ ។ �6្ន�ក ២.១.១  ង×�ម ;នពិ(ក�)អំពីEរw្ទ�រមុខ¢រ ឯ6្ន�ក ២.១.២ 
;នពិ(ក�)រួមn� អំពី Eរw្ទ�រចំណÜលមូល��ន និងEរw្ទ�រមូលនិធិពីÅ�ក់$តិ ។

២.១.១. Eរw្ទ�រមុខ¢រ
�ក្នុងវិស័យ�_រណៈ ��ឱ�្យនិយមន័យ មុខ¢រ Å$បណ្ណុំសកម្ម(ពp�F�ព័ន្ធEរ¢រ មួយរបស់រ��ភិ9ល �ើយ 

មុខ¢រនីមួយៗ9នអនុវត្ត�ើង �ើម�្បីចូលរួមសÐ�ច7លបំណង និង លទ្ធផលរួមរបស់F�ព័ន្ធEរ¢រ
ះ (GTZ 2009) ។ 
មុខ¢រ rចសំÔដល់ (១) Ê���_រណៈមួយ ឬវិស័យមួយ ដូច$Eរអប់រំបឋម Eរជួសជុល និង£�fំផ្លូវលំជនបទ ឬ 
សំÔដល់ (២) Eរ¢រ$ក់�ក់�មួយក្នុងដំQើរEរផលិតÊ�� ដូច$ Eរ¢រ[្វើ6�នEរ ថវិE លទ្ធកម្ម អនុវត្ដគÞ�ង 
និង{�Àតពិនិត�្យ និង�យត.្ល�$�ើម (GTZ 2009) ។ Eរយកមុខ¢រមួយមកបំý�ក$ មុខ¢រតូចៗ ឬs$Eរ¢រq�ល{�|វ 
អនុវត្ដw�្ស�ងៗពីn� ��"Å Eរបំý�កបណ្ណុំមុខ¢រ (Flam 2008) ។

Eរw្ទ�រមុខ¢រ rច;នន័យÅ$ (១) ដំQើរEរw្ទ�រមុខ¢រឱ�្យsÅ�ក់×�ម$តិ ឬ (២) លទ្ធផល ទទួល 
9នពីដំQើរEរw្ទ�រ
ះ ។ Lមលក្ខណៈបã្ច�កG�ស ;ន7លEរណ៍មួយចំនួនq�ល��rច1�ើ �ើម�្បីសÐ�ចÅþើ 
មុខ¢រ មួយ� គួរw្ទ�រsឱ�្យÅ�ក់រដ្ឋ9លកv�ិត� ។ 7លEរណ៍ទី១ គឺEរបង្ខិតអ្នកផ្ដល់Ê�� ឱ�្យsជិតអ្នក1 �ើ2 �ស់ ។ 
Lម7លEរណ៍Z�ះ មុខ¢រមួយ គួរÿ�w្ទ�រឱ�្យsÅ�ក់រដ្ឋ9លq�លfប$ង��បំផុត ឱ�្យÿ�Å�ក់
ះ;នលទ្ធ(ពrច 
អនវុត្ត ឬ_ÁEរផ្ដល់Ê��fក់ទងនឹងមុខ¢រ
ះF�កបHយF�សិទ្ធ(ព និង9នល្អF�Êើរ ។ 7លEរណ៍ទី២ គឺវិ;{� 
Ê�ដ្ឋកិច្ច ។ 7លEរណ៍Z�ះ fមfរឱ�្យ3�ើសយកÅ�ក់រដ្ឋ9ល�q�លrចអនុវត្ដ មុខ¢រ Hយអស់4្ល��ើមក្នុងមួយឯកL
fបបំផុត (GTZ 2009; Flam 2008) ។

មុខ¢រមួយrចw្ទ�រ9នLមEរ[្វើវិមជ�្ឈEរ វិសហមជ�្ឈEរ ឬF�តិភូកម្ម ។ វិមជ�្ឈEរ ;នន័យÅ មុខ¢រ{�|វ 
F�គល់ sឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ �ើយរដ្ឋ9លÅ�ក់
ះ{�|វ;នគណZ�យ�្យ(ព*ើEរបំX�ញមុខ¢រ
ះ ។ វិសហមជ�្ឈEរ 
;នន័យÅ ��សួង ឬ��ប័នÅ�ក់$តិ  [្វើEរw្ទ�រមុខ¢រsឱ�្យមន្ទីរ ឬEរិkល័យ��្ស�ប5្ខយរបស់ខ្លួន ។ Eរ[្វើF�តិភូកម្ម 
សំÔ ដល់ ករណីq�លរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ ឬ��ប័នw�្ស�ងGៀត ដូច$វិស័យឯកជន ឬអង្គEរមិន��ន រ��ភិ9ល ទទួល 
បំX�ញ  មុខ¢រ ម ួយក្នុងÁម$(�ក់¢រតំ�ងឱ�្យ��សងួ ឬ��ប័នÅ�ក់$តិ ។ �X�លមុខ¢រមួយ{�|វ9ន[្វើវិសហមជ�្ឈEរ 
ឬF�តិភូកម្ម �មិនÁំឱ�្យ;នEរ�¡ស់ប្ដូរ��្ស�បÁ�ត់ គណZ�យ�្យ(ពពីÅ�ក់$តិsÅ�ក់×�ម$តិ�ើយ (GTZ 2009) ។

គួរសំnល់q�រÅ X�លÅ�ក់×�ម$តិ{�|វ9នw្ទ�រមុខ¢រឱ�្យ Å�ក់រដ្ឋ9ល
ះមិន��ន�ច់ ត{�|វÿ�[្វើEរ¢រ 
Hយ  ��ល់ �ើម�្បីបÌ ្កើត$Ê��q�ល6ក់ព័ន្ធនឹងមុខ¢រ
ះ�ើយ ។ ផ្ទុយsវិញ ពួក��rច[្វើF�តិភូកម្មមុខ¢រ
ះs ឱ�្យ 
រដ្ឋ9លÅ�ក់�មួយw�្ស�ងGៀត ឬក៏ជួលឱ�្យ��ុមហ៊ុន ឬអង្គEរ�មួយ$អ្នកអនុវត្ដ ។ ចំណុចសំ ន់q�លគួរចងÄំគឺ 7ះ
$មុខ¢រ
ះ{�|វ9ន[្វើF�តិភូកម្ម ឬជួលឱ�្យs(គីមួយGៀតក៏Hយ ក៏Å�ក់រដ្ឋ9លq�ល9នទទួលមុខ¢រ �ÿ�;ន 
គណZ�យ�្យ(ពដq�លក្នុងEរ_ÁÅ មុខ¢រ
ះ{�|វ9នអនុវត្ដHយ{�ឹម{�|វ (GTZ 2009) ។

ដំQើរEរw្ទ�រមុខ¢រ{�|វEរX�ល8�� និង;នលក្ខណៈស្មុគ�oញ ។ ដំបូង ��{�|វ;នEរ nំÎ�ពីម# ្ដ�ីÅ�ក ់
ន89យ s*ើចក្ខុវិស័យមួយfក់ទងនឹងតួÁទីចំបងៗq�លÅ�ក់រដ្ឋ9លនីមួយៗ គួរទទួល[្វើក្នុងរយៈX�លមធ�្យម និង 
រយៈX�ល Õ�ង ។ fំងមុខ¢រ និងfំងដំQើរEរw្ទ�រ {�|វÿ�;ន EរnំÎ� និងចងHយច��ប់ (ដូច$ ច��ប់ៀបចំអង្គEរ 
ច��ប់Lមវិស័យ ឬច��ប់ក្នុងEរក�ង6�នEរ និងថវិE$�ើម) ។ បÁ�ប់ពី;នមូល��នj�ឹះផ្លូវច��ប់ ��{�|វ Äប់w្ដើម[្វើEរ

1 ;¥� ២៥២ p�ច��ប់អង្គEរ
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ពិ(ក�)Hយ;នEរចូលរួមពី��សួងជំÁញ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍ និងរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម $តិ ។ �Lម��សួងជំÁញ $ទូs{�|វ
;នបÌ្កើត��ុមEរ¢រវិមជ�្ឈEរមួយ សÓ�ប់ដឹកÁំ និងសv�បសv�ÀលEរពិ(ក�)�្ទ�ក្នុង និង សÓ�ប់{�Àតពិនិត�្យ*ើEរកំណត់ 
និងw្ទ�រមុខ¢រLម វិស័យៀងៗខ្លួន (GTZ 2009) ។

២.១.២. Eរw្ទ�រសិទ្ធិក្នុងEរF�មូលចំណÜលមូល��ន និងមូលនិធិw្ទ�រពីÅ�ក់$តិ
7លEរណ៍ចំបងមួយ�ក្នុងវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុគឺ ធន_ន�ើរLមមុខ¢រ ។ ចំណុចZ�ះ;ន ន័យÅ បÁ�ប់ពីមុខ¢រ 

មួយ{�|វ9នw្ទ�រ ��{�|វគិតពីF�9�ទ និងចំនួនធន_នq�ល{�|វw្ទ�រs$មួយ �ើម�្បី_Áឱ�្យ9នÅ មុខ¢រ
ះ{�|វ9នបំX�ញ 
LមEររំពឹងទុក ។ ធន_នរួម;ន ធន_នហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក និងÎ�ព�្យសម�្បត្ដិ ។ អត្ថបទZ�ះ �æត*ើធន_នហិរញ្ញវត្ថុ 
q�លរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ ទទួល9នពីចំណÜលមូល��ន (fំងពន្ធ និងមិន��នពន្ធ) និងពីមូលនិធិw្ទ�រពីÅ�ក់$តិ (Smoke 
2007; Bahl 1999) ។

Eរអនុ�្ញតឱ�្យរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិF�មូលចំណÜល��ល់ខ្លួន គឺ$_តុមួយសំ ន់�ក្នុងវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ Hយ 
�រ មូល��តុពីរ ។ ទី១ �X�លF�$ជន�មូល��នបង់ពន្ធsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ពួក��Äប់w្ដើមយល់ពីបន្ទុកពន្ធq�ល 
_¡ក់ មក*ើខ្លួន�� ដូã្ន�ះពួក��នឹងÄប់w្ដើម ខ្វល់ :យfមfរឱ�្យរដ្ឋ9លfំង
ះ {�|វ;នគណZ�យ�្យ(ពក្នុងEរបÐ�ើខ្លួន 
វិញ ។ ទី២ �X�លខតិខំF�ឹងW�ងHយខ្លួនឯង�ើម�្បីF�មូលចំណÜល រដ្ឋ9ល×�ម$តិក៏Äប់w្ដើមយល់ និង;នEរF�ុង 
F�យ័ត្ន�X�លចំ�យ (Bahl 1999) ។

ប៉ុ)្ដ��ក្នុងF�G�សq�លGើបឆ្លងផុតពីស<=�ម (ដូច$F�G�សកម្ពុ$) Hយ�រEរj�ប់ j�ង EរF�មូលពន្ធ � 
ទន់ ��)យ Å�ក់×�ម$តិ;នសិទ្ធិ{�ឹមÿ�F�មូលចំណÜលពន្ធ និងមិន��នពន្ធ � q�លមិនតv�|វឱ�្យ;នEរj�ប់j�ង 
ស្មុគ�oញ ដូច$ ពន្ធ*ើម[��9យដឹកជញ្ជូន ពន្ធ*ើអចលនÎ�ព�្យ និងក>�Ê�� ។ �X�លF�ព័ន្ធj�ប់j�ងEរ F�មូល 
ពន្ធEន់ÿ�F�Êើរ�ើង ��rចអនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ;នសិទ្ធិ� �ើន$ងមុន ដូច$ សិទ្ធិក្នុងEរកំណត់អ¥�ពន្ធក្នុង 
ច
¡ះកំណត់មួយ (IMF 2004; Bahl 1999) ។

$ទូs �F�G�សកំពុងអភិវឌ�្ឍ និងGើបឆ្លងផុតពីស<=�ម រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ�ពឹង 6ក់ ¡ំង*ើមូលនិធិw្ទ�រពី
Å�ក់$តិ ។ ក្នុងEរw្ទ�រមូលនិធិZ�ះ Å�ក់$តិ�ÿ�$អ្នកj�ប់j�ងEរ¢រហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ បុ៉)្ដ���អនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម
$តិទទួល9នធន_នមួយចំA�កពីថវិE$តិ ។ មូលនិធិw្ទ�រ;ន��ើនរូប(ព ដូច$ មូលនិធិq�លw្ទ�រ��ល់ពីចំណÜល$តិ
ÿ�ម្ដង ធន_នq�លä�ករំ$�កពីចំណÜលពន្ធF�9�ទ�មួយ ឬ$ចំណÜលប@្គ�ប់q�លÅ�ក់$តិបំX�ញឱ�្យsÅ�ក់×�ម$តិ ។ 
មូលនិធិw្ទ�រ{�|វ9នយកមក1�ើក្នុង7លបំណងw�្ស�ងៗដូច$ Eរ_Áឱ�្យ;នសម(ពហិរញ្ញវត្ថុពីតំបន់មួយsតំបន់មួយ 
EរបÌ្កើនផលតិ(ពក្នុងEរF�មូលពន្ធ (ឧfហរណ៍ Å�ក់$តិrច;នF�សិទ្ធ(ព$ងក្នុងEរF�មូលពន្ធ�មួយ បÁ�ប់មក 
Gើបä�កចំណÜលពន្ធ
ះsឱ�្យមូល��នវិញ) (Bahl 2000) ។ល ។

��;នEរលំ9កក្នុងEរកំណត់Å þើÅ�ក់$តិគួរផ្ដល់មូលនិធិw្ទ�រចំនួនប៉ុÁoនsឱ�្យÅ�ក់ ×�ម$តិ ។ ច�្លើយ k៉ង 
�មញ្ញគឺ ចំនួនមូលនិធិw្ទ�រ គួរÿ�Ê្មើនឹងបន្ទុកចំ�យរបស់Å�ក់×�ម $តិ ដកនឹងចំណÜល��ល់q�ល��F�មូល9ន ។ 
បន្ទុក ចំ�យសរុបរបស់Å�ក់×�ម$តិមួយrចគណÁ9ន Hយដំបូង{�|វកំណត់Å þើមូល��នរបស់��{�|វEរÊ��$ 
អប�្បបរ; អ្វីខ្លះ? �ើយ�ើម�្បីបំX�ញតv�|វEរfំង
ះ ��នឹង{�|វEរធន_នបុ៉Áoន?EរគណÁý�បZ�ះ$Eរលំ9ក ��ះ 
�rd�័យ*ើទំហំមុខ¢រq�ល9នw្ទ�រsឱ�្យរដ្ឋ9លនីមួយៗ ។

Hយ;នEរលំ9កý�បZ�ះ ក្នុងEរអនុវត្ដ$ក់A្ដ�ង ����ើន�ើល*ើចំណÜលសរុបរបស់Å�ក់$តិ �ើយ កំណត់ $ 
(គរយq�ល{�|វä�កsÅ�ក់×�ម$តិÿ�ម្តង (Bahl 2000) ។ Eរកំណត់ទំហំមូលនិធិw្ទ�រ {�|វគិតផងq�រពីEរ[្វើឱ�្យ ;ន 
សម(ពរ�ងតំបន់ ។ $ទូs តំបន់q�ល;នកv�ិត Ê�ដ្ឋកិច្ចរីកចÐ�ើន rច;នលទ្ធ(ពF�មូលចំណÜលមូល��ន9ន��ើន
$ងតំបន់��ី�� ។ រដ្ឋ9ល Å�ក់$តិ rច1�ើមូលនិធិw្ទ�រ �ើម�្បី[្វើk៉ង�ឱ�្យតំបន់នីមួយៗrច;នលទ្ធ(ពបំX�ញតv�|វEរ 
មូល��នរបស់ខ្លួន9នF�Èក់F�C�លn� ។
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មូលនិធិw្ទ�រពីÅ�ក់$តិ{�|វÿ�;នត;¡(ព Gៀងfត់ និងrចរំពឹង9ន �ើម�្បីអនុ�្ញតឱ�្យ រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ rច
[្វើ6�នEរថវិEរយៈX�លមធ�្យម9ន ។ វិធីមួយគឺ 1�ើរូបមន្ដ�ើម�្បីកំណត់ មូលនិធិw្ទ�រ HយយកចំនួនF�$ជន កv�ិត(ព��ី�� 
និងកLæសមd�បw�្ស�ងGៀត$មូល��ន ។ មូលនិធិw្ទ�រ rច;ន( �ប់លក្ខខណ© (;នន័យÅ {�|វÿ�ចំ�យ*ើÊ�� $ក់ 
�ក់ �មួយ) និងnoន(�ប់លក្ខខណ© (;នន័យÅ Å�ក់×�ម$តិrច1�ើឆÁ�នុសិទ្ធិក្នុងEរý�ងä�ក និងចំ�យ) 
(Smoke 2007) ។

រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ {�|វ1�ើ2�ស់F�កបHយគណZ�យ�្យ(ពនូវមូលនិធិq�ល9នw្ទ�រ ។ �ើម�្បីសÐ�ច9ន  
ចំណុច Z�ះ ��{�|វ;នF�ព័ន្ធj�ប់j�ងចំ�យ�_រណៈមួយ�Å�ក់×�ម$តិ �ើយF�ព័ន្ធ
ះ{�|វLក់ÿ�ង�ើង  ក្នុង 
��បខណ©p�F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុទូsរបស់$តិ ។ F�ព័ន្ធZ�ះតv�|វ ឱ�្យរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ 7រពLម3ល់វិ_នp� 
Eរ j�ប់j�ងចំ�យ�_រណៈ និង{�|វ;ន គណZ�យ�្យ(ពចំ�ះÅ�ក់$តិ *ើEរចំ�យមូលនិធិq�លw្ទ�រឱ�្យ ។ 
ក្នុងX�ល$មួយn� ��ក៏ {�|វអនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ;នស្វ័យ(ពក្នុងEរj�ប់j�ង និងÄត់ä�ងធន_នfំង
ះ សំÔ 
បំX�ញ តv�|វEរ និងប¢ÙញពីគណZ�យ�្យ(ពដល់F�$ពលរដ្ឋ�ក្នុងមូល��នរបស់�� (UNCDF 2005) ។

ហិរញ្ញប�្បfនពី\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ គឺ$F�ភពមួយk៉ងសំ ន់សÓ�ប់មូលនិធិw្ទ�រ ។ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍q�ល[្វើEរnំÎ�ដល់ 
វិមជ�្ឈEរក្នុងF�G�សកំពុងអភិវឌ�្ឍ 9នបÌ ្កើតឱ�្យ;ន$មូលនិធិសង្គម ឬមូលនិធិអភិវឌ�្ឍន៍ (ឬDoះw�្ស�ងៗGៀត) 
�ើយ មូលនិធិfំង
ះ{�|វ9នw្ទ�រឱ�្យsÅ�ក់×�ម$តិ សÓ�ប់ចំ�យ*ើEរអភិវឌ�្ឍមូល��ន ។ មូលនិធិfំងZ�ះ 
��ើនw្ទ�រLមF�ព័ន្ធ�ច់HយE�ក និងខុសពីF�ព័ន្ធចំ�យ�_រណៈរបស់រ��ភិ9ល ។ មូល��តុp�Eរ1�ើ F�ព័ន្ធ 
ថវិE�ច់HយE�កý�បZ�ះ គឺក្នុងបំណងEរ6រមិនឱ�្យ;នÈនិភ័យ*ើទុនជំនួយ និង�ៀស�ងEរយឺតk៉វក្នុង Eរ 
បង្ហូរ�ច់2�ក់sឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ។ ប ៉ុ)្ដ�$ចំណុចអវិជ្ជ;ន Eរអនុវត្ដý�បZ�ះÁំឱ�្យ;ន កង្វះស;ហរណកម្ម និង 
Eរតv�ឹមរ�ងសកម្ម(ព និងrទិ(ពរបស់\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ $មួយនឹងរ��ភិ9ល និងបន្ថយ*�្បឿនp�Eរក�ងសមត្ថ(ព�
Å�ក់×�ម$តិ ។

 7ះk៉ងZ�ះក្ដី ថ្មីៗZ�ះ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍9នខិតខំ[្វើEរតv�ឹម និងស;ហរណកម្មក្នុងEរផ្ដល់ ជំនួយរបស់ខ្លួន Hយ 
9ន ផ្ដល់$មូលនិធិសÓ�ប់Î�Î�ង់ថវិE (;នន័យÅ ��ផ្ដល់ជំនួយsក្នុង ថវិE��ល់របស់រដ្ឋ) និងព��kមEត់បន្ថយ 
Eរ 1�ើ2�ស់អង្គ(ពj�ប់j�ងគÞ�ងI�F�ព័ន្ធរបស់ រដ្ឋ ។ EរខិតខំfំងZ�ះ �;នកv�ិត និង{�|វEរEរតv�ឹម និង 
ស;ហរណកម្មប)្ថ�មGៀត sក្នុងF�ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ ។

២.២. ដំnើរ�រl��រអនុវត្ដវិមជ�្ឈ�រហិរញ្ញវត្ថុ

�ើម�្បីទទួល9ន�គជ័យ Eរអនុវត្ដវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុតv�|វឱ�្យ;ន$F�ព័ន្ធ និងដំQើរEរ ច��ស់�ស់ និង{�|វឆ្លុះ 
ប��ំង ពីកLæន89យផងq�រ មិន��ន{�ឹមÿ�កLæបã្ច�កG�សប៉ុ5JះG� ។ កង្វះ តកLæfំងZ�ះ $មូល��តុ[្វើឱ�្យ 
វិមជ�្ឈEរ �F�G�ស$��ើន{�|វប3ជ័យ (Rondinelli 2007; Smoke 2007; Bahl 2009) ។ $ចំបង វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ{�|វ 
ៀបចំ $F�ព័ន្ធj�ប់��ុង	�យ មយួ �លគឺ;នEរw្ទ�រមុខ¢រ Eរw្ទ�រសិទ្ធិអំ�ច Eរw្ទ�រធន_ន EរបÌ ្កើតF�ព័ន្ធj�ប់j�ង 
ចំណÜល/ចំ�យ�មូល��ន q�ល$យន្ដEរ�ើម�្បី_Áឱ�្យ;នគណZ�យ�្យ(ពfំងs*ើ (Å�ក់$តិ) និងs×�ម 
(F�$ជន) (Bahl 1999) ។ LមគំនិតZ�ះ 6ក�្យÅ j�ប់��ុង	�យ សំÔដល់ Eរ;ន3ល់_តុ និងF�ព័ន្ធរងfំង�យ 
�ក្នុងF�ព័ន្ធរួមមួយp�Eរ[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។

$មួយn�Z�ះq�រ  (ពj�ប់��ុង	�យ  ក៏សំÔដល់Eរ_Áឱ�្យ;នEរចូលរួមពីសំ�ក់ (គី6ក់ពន័្ធÁÁ និង 
Eរ ពិÄរ�*ើកLæfំង�យq�លrចប ៉ះ6ល់ដល់ដំQើរEរកំA� ទv�ង់ ។ កLæfំង
ះរួម;ន កLæន89យ 
និង Eរសv�បសv�Àលរ�ង��សួង/��ប័នÁÁq�ល6ក់ព័ន្ធ�ក្នុងដំQើEរកំA�ទv�ង់ ។ $បទពិbធន៍ ;ន 
��សួង / ��ប័ន  $��ើនq�ល{�|វ 6ក់ព័ន្ធនឹងEរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ពួក��rច;នគំនិតw�្ស�ងៗn� អំពីខ្លឹម�រ និង 
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ដំQើរEរp�កំA�ទv�ង់ �ើយrចជំfស់នឹងEរ¢រZ�ះGៀតផង ។ <ើ7ះ$noនEរជំfស់ ក៏Hយ កំA� ទv�ង់  
�ÿ�rចជួបEរលំ9ក Hយ�រសមត្ថ(ពរបស់រដ្ឋ9ល fំង�Å�ក់$តិ  និង×�ម$តិ �;នកv�ិត និង{�|វ ;ន 
Eរក�ងសមត្ថ(ពZ�ះ Hយសន�្សឹមៗ (Smoke 2007) ។

Eរសv�បសv�Àលមិន9នល្អរ�ង\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ (ដូច$EរបÌ្កើតឱ�្យ;នអង្គ(ពj�ប់j�ងគÞ�ង��ើនក្នុង X�ល 
ÿ� មួយ $�ើម) 9ន[្វើឱ�្យEរសv�បសv�ÀលEរអនុវត្ដកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ Eន់ÿ�ជួបឧបសគ្គ ។ $ទូs 
\�គូ អភិវឌ�្ឍន៍ 9នnំÎ�កម្មវិធីកំA�ទv�ង់ w�្ស�ងៗn� (ដូច$កំA�ទv�ង់រដ្ឋ9ល កំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថ ុ
�_រណៈ កំA�ទv�ង់Lម វិស័យ) ÿ�មិន9នគិតគូរពីEរខិតខំ[្វើឱ�្យកម្មវិធីfំង
ះ ;ន(ពសុីស¢:ក់n��ើយ ។ 
កង្វះ តZ�ះ Áំឱ�្យយឺតk៉វដល់វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ q�ល$កំA�ទv�ង់អន្ដរវិស័យ F�fក់��� $មួយនឹង កំA� ទv�ង់ 
w�្ស�ង Gៀត (Rondinelli 2007) ។

កLæន89យក៏;ន�រៈសំ ន់q�រ ក្នុង
ះរួម;ន ឆន្ទៈន89យរបស់Å�ក់ដឹកÁំ ទំÁក់ទំនង រ�ងម#្ដ�ី 
ន89យ និងម#្ដ�ីបã្ច�កG�ស និងកិច្ចសហEរ (ឬEរF�កួតF�K�ង) រ�ង��សួងមÈ�្ទ� ��សួងហិរញ្ញវត្ថុ ��សួងជំÁញ 
និងរដ្ឋ9ល×�ម$តិ ។ល ។ ប�Ùន89យ ក៏�ើត;នផងq�រ�Å�ក់×�ម$តិ រ�ង��ុមF�ឹក�) និងម#្ដ�ីក្នុងនីតិF�តិបត្ដិ 
(Smoke 2007; Bahl 1999) ។ កLæន89យមយួGៀតq�ល� ���ើនÿ��ើលរំលង គឺតួÁទីរបស់គណបក�្សន89យ ។ 
fំងគណបក�្សEន់អំ�ច និងគណបក�្សF��ំង សុទ្ធÿ�;នឱEសfញយកF�8ជន៍អំពី វិមជ�្ឈEរ rd�័យsLម 
សមត្ថ(ព និង(ពបុិនF�សព្វរបស់ពួក�� ។ ��តុដូã្ន�ះពួក�� (ពិÊ�សគណបក�្សEន់អំ�ច) នឹងព��kម1�ើឥទ្ធិពល របស់  
ខ្លួនsក្នុងEរLក់ÿ�ង និងអនុវត្ដកំA�ទv�ង់ ក្នុងរូប(ពមួយq�លrចចំQ�ញF�8ជន៍របស់ខ្លួន (Manor 1999) ។

វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ$ដំQើរEរយូរអL្វ �ង ��តុZ�ះ{�|វ;នចក្ខុវិស័យរយៈX�លÕ�ង និងមធ�្យម និង{�|វកំណត់នូវ 
ជំÈន យុទ្ធ�d្ដ�q�ល{�|វÆះ$បន្ដបÁ�ប់ ។ សំណ%រអំពីEរ3�ើសីសជំÈនក្នុងEរ[្វើកំA�ទv�ង់Z�ះ rច&ទសួរ 
9ន ��ើនk៉ង និង*ើ��ើនទិដ្ឋ(ព ។ ឧfហរណ៍ ជំÁញEរខ្លះ�æត*ើដំQើរEរq�ល{�|វ[្វើ ដូច$Å {�|វÄប់w្ដើមពី 
EរបÌ្កើត7លច��ប់ បÁ�ប់មកEរអនុវត្ដ បÁ�ប់មកGៀត{�|វ;នEរ{�Àតពិនិត�្យ និង�យត.្ល� ។ល។ ខ្លះGៀត�æត*ើ 
ទិដ្ឋ(ព  បã្ច�កG�ស Hយ*ើក�ើងÅ ក្នុងដំ�ក់Eលដំបូង គួរឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិពឹង6្អ�ក*ើ មូលនិធិ w្ទ�រពីÅ�ក់$តិសិន 
ទÓ�ំសមត្ថ(ពF�មូលចំណÜល�មូល��ន9នរ ឹង;ំ ។ ខ្លះGៀត�æត*ើ Eរជv�ុញឱ�្យ;នfំងវិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEរ 
�ើត�ើងក្នុងX�លe�មn� (Smoke 2007) ។ ខ្លះGៀត�æត*ើÅ þើÅ�ក់�គួរÄប់w្ដើមមុន þើÄប់w្ដើម�Å�ក់ឃុំមុន 
បÁ�ប់មក�Å�ក់��ត្ដ d�ុក ឬk៉ង� ។ល។ សំណ%រfងំZ�ះ rd�័យLម��ន(ពF�G�សនីមួយៗ ។ ឧfហរណ៍ 
�F�G�ស8ៀត�ម វិសហមជ�្ឈEរ�Å�ក់��ត្ដ 9នÆះជំÈនk៉ងស��្បើមសំÔជv�ុញ Eរផ្ដល់  Ê��  � Å�ក់  
តំបន់របស់�� (Martinez-Vazquez 2004) ឯF�G�សយូហ្គិន�វិញ 9នÄប់w្ដើម ពីវិមជ�្ឈEរ និងEរÆះ!�ត �Å�ក់ 
មូល��ន (Ndegwa and Levy 2003) ។

$សÌ្ខ�ប LមÎ�ឹស្ដី និងបទពិbធន៍$�កល �ើងទទួល9នគំនិតÅ វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ តv�|វឱ�្យ;ន_តុសំ ន់ៗ 
មួយចំនួន រួម;ន៖ Eរw្ទ�រមុខ¢រ Eរw្ទ�រសិទ្ធិក្នុងEរF�មូលចំណÜល និងEរw្ទ�រមូលនិធិពីÅ�ក់$តិ ។ *ើសពីZ�ះGៀត 
កំA�ទv�ង់ ក៏  តv�|វ ឱ�្យ;នEរគិតគូរពីដំQើរEរអនុវត្ដផងq�រ $ពិÊ�សs*ើ(ពj�ប់��ុង	�យ Eរសv�បសv�Àល 
EរÆះជំÈន $ យុទ្ធ�d្ដ� និងកLæ ន89យមួយចំនួន ។ Lមបទពិbធន៍ EរOនពីEរ[្វើEរ¢រq�លý�ក �្ញ�ក 
ពីn� មក$Eរ[្វើEរ¢រF�កបHយកិច្ចសហEរ និងសុីស¢:ក់ $Eរលំ9ក ។ កម្ពុ$គួរយកចិត្ដទុក�ក់P�ៀមខ្លួន ជម្នះ 
ប�ÙZ�ះ ។
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៣. កំp�ទq�ង់វិមជ�្ឈ�រ�កម្ពុ�៖ បរិបទ និង�រ�រស��ច�ន

៣.១. បរិបទ

កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ�កម្ពុ$ 9ននិងកំពុងF�e�ឹត្ដsក្នុងបរិបទp�F�G�សមួយq�លGើប Ìើបពីស<=�ម ។ ទី១ ក្នុង 
EរLក់ÿ�ងកំA�ទv�ង់Z�ះ 3ជរ��ភិ9ល9នគិតគូរ$ចំបងនូវEរ_Á ឱ�្យ9នស្ថិរ(ពន89យ (RGC 2008c) ។ 
ទី២ Hយ�រស<=�ម3ុំQ៉�Lំងពី��ំ១៩៧៩ មក កម្ពុ$មិន;នឱEសសមរម�្យក្នុងEរក�ង និងព��ឹងF�ព័ន្ធរដ្ឋ9ល របស់ 
រដ្ឋfំង�Å�ក់$តិ និងÅ�ក់×�ម$តិ ។ Eរý�ងä�ក និងw្ទ�រមុខ¢រ ក៏មិនfន់9ន[្វើX�ញ*�ញ និង{�ឹម{�|វ សូម�្បីÿ� 
�Å�ក់$តិ កុំÅ�ើយដល់sÅ�ក់×�ម$តិ ។

ចំណÜល$តិ និងEរý�ងä�កថវិE$តិ �;នកv�ិត 7ះបី;នEរ�ើន�ើង�ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច និងÊ�ដ្ឋកិច្ចក្តី 
(RGC 2008c) ។ ក្នុងX�ល$មួយn� កម្ពុ$�ពឹង6ក់ ¡ំង*ើជំនួយ បរG�ស q�ល{�|វ9នផ្ដល់ឱ�្យ$មូលនិធិសÓ�ប់Eរ 
ផ្ដល់ Ê��Äំ9ច់�មូល��ន និងសÓ�ប់nំÎ� EរៀនបQ្ណើរ [្វើបQ្ណើរ Lមរយៈអតីតកម្មវិធីសិ� មុននឹងOនដល់Eរ
អនុវត្ដវិមជ�្ឈEរ$ដំបូង� ��ំ២០០២ (Rudengren and Ojendal 2002) ។ បុ៉)្ដ�EរបS្ចៀសមិន1�ើF�ព័ន្ធរដ្ឋក្នុងEរផ្ដល់ 
ជំនួយ 9នរួមចំA�កដល់(ពយឹតk៉វក្នុងEរ[្វើកំA�ទv�ង់រដ្ឋq�លកំពុងÿ�ទន់��)យ (Taliercio 2008) ។

ស<=�ម ក៏9ន[្វើឱ�្យF�$ជនកម្ពុ$ ;នEរ9ក់ស��ត  ¡ចរrរ និង9ត់បង់ទំនុកចិត្ដ*ើរដ្ឋអំ�ចផងq�រ 
(Oosterom 2009) ។ (ព ¡ចរrរ និងEរមិនសូវyើXើfំងZ�ះ មួយ6្ន�កក៏$ លទ្ធផលp�វប�្បធម៌អ្នកតូច ¡ចអ្នកធំ� កម្ពុ$ 
q�ល ;ន$យូរkរមក�ើយ (Blunt and Turner 2005; Chandler 2008) ។ Z�ះ;នន័យÅ  �X�ល[្វើវិមជ�្ឈEរ មិន 
��ន ;នÿ�រដ្ឋG�q�ល{�|វ�¡ស់ប្ដូរý�បបទ[្វើ Eរ¢រ ។ F�$ជនខ្លួនឯងក៏{�|វÄប់w្ដើម�¡ស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយចំនួន $ ពិÊ�ស 
fក់ទងនឹងទំÁក់ ទំនង$មួយរដ្ឋអំ�ច និងកិច្ចEរ�_រណៈក្នុងមូល��នរបស់ខ្លួន ។

(ព��ី��$កLæមួយGៀត q�លមិនrច�ើលរំលង9ន�ទីជនបទកម្ពុ$ ។ 7ះកំQើន Ê�ដ្ឋកិច្ចកន្លងមក 9ន  ជួយ  
Eត់ បន្ថយ អ¥�(ព��ី��$រួម គ;¡តp�EរEត់បន្ថយ
ះ�;ន��ើន ពីតំបន់មួយsតំបន់មួយ ។ � តំបន់ ខ្លះ ឱEស 
ក្នុងEររកចំណÜល Eរទទួល9នÊ��អប់រំ និងសុ ភិ9ល;ន��ើន ÿ��តំបន់ខ្លះGៀត លទ្ធ(ពfំងZ�ះ�;នតិចតួច ។ 
គ;¡តn�Z�ះ Eន់ÿ�ធំsGៀត <ើ1�ៀប[ៀបរ�ងតំបន់ទីF�ជុំជន និងជនបទ q�ល$មូល��តុមួយÁំឱ�្យ;នEរ[្វើ 
ចំ�កd�ុកk៉ងគំហុក (UNCDF 2010) ។ �ើម�្បីHះ��យគ;¡តLមតំបន់ý�បZ�ះ ��{�|វៀបចំ ឱ�្យ ;នfំងយុទ្ធ�d្ដ� 
អភិវឌ�្ឍន៍រួមមួយរបស់$តិផង និងយុទ្ធ�d្ដ�q�លតv�|វLមមូល��ននិងតំបន់ នីមួយៗផង ។

ប)្ថ�មពី*ើZ�ះGៀត �X�ល��ន(ពន89យ និងសន្ដិសុខ 9នរីកចÐ�ើន�ើង Eរ¢រអភិ9លកិច្ច � 
ជួបឧបសគ្គ��ើន រីឯEរ¢រកំA�ទv�ង់មួយចំនួន ដូច$ កំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធ j�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ កំA� ទv�ង់ 
រដ្ឋ9ល�_រណៈ និងកំA�ទv�ង់Lមវិស័យមួយចំនួន Gៀត �;ន(ពយតឺk៉វ (RGC 2008c) ។ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍$��ើន 
9នជួយnំÎ�ដល់Eរ¢រ fំងZ�ះ fំង*ើថវិE និងបã្ច�កG�ស ។ ប ៉ុ)្ដ�Eរជួយ	�មU�ងfំងZ�ះ�ខ្វះ(ពសុីស¢:ក់ 
�ើយ �មិនfន់9នបន�្សុី$មួយនឹងកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ��ើយ ។

<ើពិនិត�្យ*ើ��ន(ពន89យទូsវិញ � ើងស;=ល់�ើញÅ វិមជ�្ឈEរ�កម្ពុ$ 9ន F�e�ឹត្ដ s ក្នុង រយៈ 
X�ល មួយ q�លគណបក�្សEន់អំ�ចបច្ចុប�្បន្ន Eន់ÿ�;ន(ពj�បដណ្ណប់ ¡ំង �ើងៗ ពីមួយrណត្ដិsមយួrណត្ដិ ។ 
Eរ*ើកយកចំណុចZ�ះមកប¢Ùញ មិន;នã�តÁ [្វើEរ Õ�កW�កÅ þើ(ពj�ប់ដណ្ណប់Z�ះល្អឬមិនល្អ សÓ�ប់កំA� ទv�ង់ 

ះG� បុ៉)្ដ�;នã�តÁ ចង្អុល ប¢ÙញÅ Z�ះ$បរិបទន89យសំ ន់មួយ q�លគួរ[្វើEរពិÄរ� ។ ប)្ថ�មពី *ើ Z�ះGៀត 
គណបក�្សEន់អំ�ច9នឧបត្ថម្ភ$� �ើន s*ើEរ�ងសង់����រចÁសម្ព័ន្ធ �ជនបទ q�ល;ន(ពd��ៀងn�នឹង 
Eរខិតខំរបស់រដ្ឋ9លមូល��នកន្លងមកq�រ ។
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៣.២. +ពរីកច��ើនl�កំp�ទq�ង់ក្នុងS�លកន្លងមក

6្ន�កZ�ះនឹងប¢Ùញពី(ពរីកចÐ�ើនsមុខ �ក្នុងEរ¢រកំA�ទv�ង់កន្លងមក fំង*ើEរ ខិតខំបÌ្កើតឱ�្យ;ន_តុ 
សំ ន់ៗp�វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ និងfំង*ើដំQើរEរp�Eរអនុវត្ដកំA� ទv�ង់ ។ �ើងនឹង�ើលfំង*ើÅ�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ 
និងÅ�ក់��ត្ដ ��ុង d�ុក ។

៣.២.១. �Å�ក់ឃុំ/ស¢ ្កត់
EរÆះ!�តឃុំ/ស¢្កត់Lំងពី��ំ២០០២ 9នÁំមកនូវសមទ្ធិផលធំៗចំនួនពីរ ។ ទី១ ដំQើរEរZ�ះ9នជួយឱ�្យ;ន

ស្ថិរ(ពន89យ�Å�ក់មូល��ន HយÁំឱ�្យអតីត(គីជX¡ះ9ន ចូលរួម ក្នុងEរÆះ!�ត �ើយៀនសូ{�[្វើEរ$មួយ
n��ក្នុង��ុមF�ឹក�) សំÔបÐ�ើផល F�8ជន៍ របស់F�$ជនក្នុងមូល��នរបស់ខ្លួន (Rusten, Kim et al. 2004; Meerkerk, 
Hean et al. 2008) ។ កំA�ទv�ង់Z�ះក៏9ន*ើកកម្ពស់Eរយល់ដឹង និងទំនុកចិត្ដរ�ងF�$ជន និង��ុមF�ឹក�) <ើ7ះ$ 
;នកង្វល់ខ្លះៗfក់ទងនឹងEរបង់4្ល�Ê��I�ផ្លូវEរ�Lមតំបន់មួយចំនួនក្ត2ី ។

ទី២ ��ុមF�ឹក�);នស;ជិកពី ៥ s ១១Áក់ និង;នÊ្មៀន;�ក់ ។ ��ុមF�ឹក�)Z�ះ9ន ទទួល  (រកិច្ច[្វើ$តំ�ងរដ្ឋ 
និង{�|វ'្លើយតបនឹងតv�|វEរមូល��ន 3ប់LំងពីEរ¢រសន្ដិសុខ ស�្ខប់_�ប់�_រណៈ Eរអភិវឌ�្ឍសង្គម និងÊ�ដ្ឋកិច្ច 
EរEរ6របរិ��ន (RGC 2001) ។ល។ ម��៉ងGៀត ;នEរផ្ដួចw្ដើម និង*ើកកម្ពស់Eរអភិវឌ�្ឍHយ;នEរចូលរួមពី 
F�$ជន និងEរបÌ ្កើតមូលនិធិឃំុ/ស¢ ្កត់ ។ ���ំ២០០៣ មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់Z�ះ {�|វ9នកំណត់Ê្មើនឹង ២% p�ចំណÜល 
ចរន្ត របស់$តិ និង�ើនដល់ ២,៥% ���ំ២០០៤ ២,៧% ���ំ២០០៨ ២,៧៥% ���ំ២០០៩ និង ២,៨% ���ំ២០១០ 
(STF 2008; RGC 2010c) ។

7ះ$k៉ងZ�ះក្តី �ើងសÌ ្ក�ត�ើញÅ (រកិច្ចq�ល;នä�ងបច្ចុប�្បន្នសÓ�ប់Å�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ �;ន(ព ទូលំ 
ទូ�យ និងខ្វះ (ព  $ក់�ក់ ។ ��ុមF�ឹក�)ឃុំ/ ស¢្កត់(គ��ើន9ន*ើក�ើងÅ 3ជរ��ភិ9លសព្វ4្ង�Èក់Ê្នើសុំ ឱ�្យ   ពួក 
��   ទទួល3៉ប់រង*ើ(រកិច្ចj�ប់k៉ង� មូល��ន ប ៉ុ)�្ដផ្ដល់សិទ្ធិអំ�ច និងធន_នតិចតួច ដល់ពួក�� (Pak 2010) ។ Eរ 
*ើក�ើងý�បZ�ះ Hយ�រមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ បច្ចុប�្បន្ន 7ះបី$;ន(គរយ�ើន�ើង$លំ�ប់ ក្តី ÿ�<ើគិត$ ចំនួន 
$ក់ A�្ដង គឺ�;នកv�ិតស្ដួចÊ្តើង ។ � ��ំ២០០៣ មូលនិធិZ�ះ;នចំនួន ៤៣,៨6ន់�នៀល (F�C�ល ០,២៤% 
p� ផសស) និងF�;ណ ៨៩,៦6ន់�ន ៀល���ំ២០០៧ (F�C�ល ០,២៦% p� ផសស) ។ $ៀង3ល់��ំ j�ប់ឃុំ/
ស¢្កត់{�|វក�ង 6�នEរអភិវឌ�្ឍន៍Hយ;ន EរចូលរួមពីF�$ជន ប៉ុ)�្ដHយ�រធន_ន និងEរnំÎ�;ន កv�ិត 
ក្នុងគÞ�ងrទិ(ព ៣ គឺ$មធ�្យម;នÿ� ១ ប ៉ុ5Jះ q�លទទួល9ន EរnំÎ� (NCDD 2010b) ។

fកទ់ងនងឹខ្ទងច់�ំយរបសម់លូនធិឃិុ/ំស¢្កត ់ស្ថតិកិន្លងមកប¢ÙញÅ I �ពចី�ំយ រដ្ឋ9ល មយួ(គធំp�ច�ំយ 
អភិវឌ�្ឍន៍9ន�æត*ើ� ���រចÁសម្ព័ន្ធ ក្នុង
ះF�C�ល ៦៥% ចំ�យs*ើប�្ខញគមÁគមន៍ជនបទ ១៧% *ើ 
_3�d្ត� និង ៦% *ើEរផ្គត់ផ្គង់ទឹក� ]ត �ជនបទ ។ ស្ថិតិZ�ះប¢ÙញÅ ;នមូលនិធិឃុំ/ស¢ ្កត់មួយចំA�កតូចបំផុត 
q�ល យកsចំ�យ *ើÊ�� វិស័យសង្គមកិច្ច ដូច$អប់រំ សុ ភិ9ល និង��នឌ័រ ។ គួរកត់ស;=ល់Å Ê��វិស័យ 
សង្គម កិច្ច fំងZ�ះ (គ��ើនផ្ដល់�ើងHយមន្ទីរ Eរិkល័យជំÁញ និងអង្គEរមិន��នរ��ភិ9ល q�ល9ន ចូលរួមក្នុង 
ស;ហរណកម្ម Å�ក់d�ុក (NCDD 2010b) ។

<ើ7ះ$;នមុខ¢រមិនច��ស់�ស់ និង;នធន_នតិចតួច ��ុមF�ឹក�)ឃុំ/ស¢្កត់(គ��ើន 9នខិតខំបំX�ញ 
Eរ¢រ អភិវឌ�្ឍន៍$��ើន 3ប់fំងEរ¢រសនិ្ដសុខ ស�្ខប់_�ប់�_រណៈ EរEរ6រធន_នធម្ម$តិ EរHះ��យជX¡ះ 

2 7ះបី$k៉ងZ�ះក្ដី Eរបង់Ê��I�ផ្លូវEរ;នចំនួនតិចតួច ។ LមEរ9៉ន់�oន Eរបង់Ê��I�ផ្លូវEរsEន់Å�ក់ ឃុំ ;ន 
ចំនួន F�C�ល ៥ s ៦�នដុ�¡រq�លÊ្មើនឹង ១០% p�ចំនួន2�ក់F�Äំ��ំI�ផ្លូវEរបង់Hយ F�$ជន� j�ប់កv�ិត q�ល�� 
9៉ន់�oនÅ ;នចំនួនរហូតដល់ ៦៦�នដុ�¡រ���ំ២០០៥ (EIC 2006) ។
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Eរj�ប់j�ងទីផ�)រជនបទ Eរj�ប់j�ងEក សំណល់ និងសÓ�ម Eរចូលរួមក្នុងEរ¢ររបស់��ៀន និងមណ©លសុខ(ព 
(Lមរយៈ គណៈក;oធិEរd្ត�ី និងកុ;រ) និងEរ¢រកសិកម្ម (Pak 2010) ។ 

ប៉ុ)្ដ�F�សិទ្ធ(ព និង(ពស��ក់ស��ំក្នុងEរអនុវត្ដEរ¢រfំងZ�ះ ;នកv�ិតខុសៗn� Lមឃុំ/ស¢្កត់នីមួយៗ 
rd�័យsLមកLæមួយចំនួន ដូច$ (ពឧស�)ហ៍ព��kម និង(ព$ ��ដឹកÁំរបស់��ឃុំ ឬ_ស¢្កត់ EរជួយnំÎ�ពី 
សំ�ក់អង្គEរមិន��នរ��ភិ9ល សប�្បុរសជន និងគណបក�្សន89យ និង(ពរលូន�ក្នុងទំÁក់ទំនងរ�ង ��ុម F�ឹក�) 
និង��ប័នជំÁញ q�លចុះs[្វើEរ¢រ�Lមមូល��ននីមួយៗ ។ 7ះ$;ន(ពខុសn�Lមតំបន់ý�បZ�ះក៏ Hយ �ើង 
សÌ្ក�ត�ើញÅ ��ុមF�ឹក�)(គ��ើន9នខិតខំfំងលំ9ក�ើម�្បីបÐ�ើដល់មូល��នរបស់ ខ្លួន ។ Hយ�រ��តុផលZ�ះ ឃុំ/
ស¢្កត់ (គ��ើន9នសំណÜមពរឱ�្យ;នEរកំណត់$ក់�ក់អំពី មុខ¢ររបស់ពួក�� និងÊ្នើឱ�្យ;នEរw្ទ�រសិទ្ធិ និងអំ�ច 
សមd�បនឹងមុខ¢រfំង
ះ (Pak 2010) ។

៣.២.២. �Å�ក់��ត្ត និងd�ុក
មុនEរÆះ! �តអ�កលÁ��ឧស( ��ំ២០០៩ កំA�ទv�ង់�Å�ក់��ត្ត និងd�ុក 9ន�ើត�ើងក្នុងរូប(ពតូច ។ 

�មុនX�ល;ន��ុមF�ឹក�) Å�ក់��ត្ត{�|វ9នÄត់ទុក$��្ស�ប5្ខយ រដ្ឋ9លរបស់Å�ក់$តិ ឯ6ក�្យÅ r$ `ធរ��ត្ត គឺសំÔ 
*ើ ����ត្តដឹកÁំHយ អភិ9ល��ត្ត q�ល{�|វ9នÿ�ងLំងHយÅ�ក់$តិ ។ អំ�ចរបស់����ត្តX�ល
ះ � ;ន 
កv�ិត �ើយX�លខ្លះ{�|វ9នÄត់ទុកa�ន់ÿ�$មន្ទីរមួយរបស់��សួងមÈ�្ទ� ។ �Å�ក់d�ុកឯ5ះវិញ ��d�ុកមិន 
{�|វ 9ន��Äត់$Å�ក់ថវិEមួយ�ើយ �លគឺnoនថវិE��ល់ ខ្លួន Hយ{�|វពឹង6្អ�ក*ើ ថវិEរបស់����ត្ត (RGC 1998; 
Ojendal and Kim 2008) ។

8ងLមច��ប់��ំ១៩៩៨ ស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ងÎ�ព�្បសម�្បត្តិ3ជ_នី ��ត្ត ��ុង ����ត្ត;ន Eរ 
ទទួលខុស{�|វ*ើមុខចំ�យមួយចំនួន ដូច$ ចំ�យ*ើEរជួសជុល rnរ និងស;bរៈបរិEcរ 2 �ក់<ៀវត�្សរ ៍បុគ្គលិក 
Eរបំភ្លឺទី�_រណៈ EរF�មូលសÓ�ម អÁម័យ�_រណៈ សួនច��រ�_រណៈ ។ល។ ����ត្តX�ល
ះ;នសិទ្ធិ
F�មូលចំណÜលពន្ធ និងមិន��នពន្ធ និងទទួល9នEរឧបត្ថម្ភធនប)្ថ�មពីÅ�ក់$តិ (RGC 1998) ។ ចំណÜលពន្ធ ;ន ដូច$ 
ពន្ធ*ើដីមិន1�ើ2�ស់ សត្តeត ម[��9យ[្វើដំQើរ ពន្ធF�Åប់¥� ពន្ធបំភ្លឺ�_រណៈ (q�លF�មូល9ន*ើផលិតផល 
9រី និង��) (RGC 1998) ។ល។ ចំណÜលមិន��នពន្ធq�ល�� rចទទួល9នរួម;នពីEរផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី ទឹក1�ើ2�ស់ និង 
j�ប់j�ងÎ�ព�្បសម�្បត្តិរដ្ឋ ។ល។ ចំណÜល��ល់របស់��ត្ត (fំងពន្ធ និងមិន��នពន្ធ) [ៀបនឹងចំណÜលពន្ធ និងមិន��នពន្ធសរុប 
Å�ក់$តិ ;នទំហំÊ្មើនឹង ២,៨% ���ំ២០០២ និង�ើនដល់ ៦,៩% ���ំ២០០៨3 ។

ប)្ថ�មពី*ើថវិE ង*ើ ;នសកម្ម(ពកំA�ទv�ង់ និងខ្ទង់ថវិEw�្ស�ងGៀតq�ល��9ន បÌ្កើត�ើង �ើម�្បី nំÎ�   
ដល់ Å�ក់��ត្ត និងd�ុក $ពិÊ�ស[្វើឱ�្យÅ�ក់fំងពីរZ�ះ rចជួយnំÎ�ដល់ Å�ក់មូល��ន9នក្នុងកv�ិត�មួយ ។ ខ្ទង់ 
ថវិEសំ ន់ៗ;នពីរគឺ មូលនិធិវិនិ8គ��ត្ត ("Eត់ PIF) និងមូលនិធិផ្ដួចw្ដើមÅ�ក់d�ុក ("Eត់ DIF) ។ ���ំ២០០៩ 
PIF ;នចំនួន ២,២៤�ន ដុ�¡រ (គ��ើនយកsចំ�យ*ើគÞ�ងq�លមន្ទីរជំÁញÊ្នើ�ើង �ើយq�ល'្លើយតបនឹង 
តv�|វEររបស់ឃុំ/ស¢្កត់ ។ ���ំដq�ល DIF ;នចំនួន ០,៧៨�នដុ�¡រ j�បដណ្ណប់*ើd�ុក និងខ័ណ© ចំនួន ១០៦ 
Hយ នីមួយៗទទួល9នF�;ណ ៣មុឺនដុ�¡រ សÓ�ប់ចំ�យ$ពិÊ�ស*ើ គÞ�ងអន្ដរឃុំ ។ តំ�ងមកពី��ុមF�ឹក�) 
ក៏;ន ស�្ល�ង�ក្នុងEរសÐ�ច*ើចំ�យ DIF ផងq�រ (PSDD 2009) ។

3  ច��ប់ថវិE��ំ២០០២ និង ២០០៨  *�ខ IV
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�Å�ក់��ត្ដ ��ប័នq�លទទួលខុស{�|វ*ើEរj�ប់j�ងមូលនិធិfំងZ�ះ (រួមfំង មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ផង) គឺ 
គណៈក;oធិEរអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ និងគណៈក;oធិEរF�តិបត្ដិ��ត្ដ/��ុង q�ល{�|វបÌ្កើត�ើងLំងពី��ំ២០០២ ×�មរចÁ 
សម្ព័ន្ធ របស់កម្មវិធីសិ�4 ។ �ចុង��ំ២០០៨ គណៈក;oធិEរZ�ះ {�|វ9នw្ទ�រមក×�មEរដឹកÁំរបស់ គ.ជ.អ.ប វិញ5 ។

បÁ�ប់ពីEរÆះ!�ត���ឧស( ��ំ២០០៩ ច��ប់ៀបចំអង្គEរ9នä�ងÅ ��ុមF�ឹក�) 3ជ_នី ��ត្ដ ��ុង d�ុក 
ខ័ណ© នឹង;នថវិE��ល់ខ្លួន ។ ប ៉ុ)្ដ�Hយ�រច��ប់ថ្មីស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ងÎ�ព�្យសម�្បត្ដិ 3ជ_នី ��ត្ដ ��ុង 
d�ុក ខ័ណ© មិនfន់{�|វ9នអនុម័ត ច��ប់��ំ១៩៩៨ នឹងបន្ដ;នសុពល(ព*ើEរj�ប់j�ងថវិEរបស់��ុមF�ឹក�)ថ្មីZ�ះ ។ 
��ុមF�ឹក�)��ុង d�ុក ខ័ណ© នឹង បន្ដទទួលថវិEរបស់ខ្លួន Lមរយៈ��ុមF�ឹក�)��ត្ដ ខុសÿ�ម��៉ង{�ង់Å �ក្នុងF�ព័ន្ធថ្មី ថវិE 
របស់  ��ុមF�ឹក�)��ុង d�ុក ខ័ណ© នីមួយៗ នឹង{�|វä�ងច��ស់�ក្នុងថវិEរបស់3ជ_នី និង��ត្ដនីមួយៗ6 ។

I�ពី����ត្ដ និង��d�ុក ក៏;នមន្ទីរ និងEរិkល័យជំÁញ$��ើន q�ល ដំQើរEរ�LមÅ�ក់��ត្ដ 
និង d�ុកq�រ ។ មន្ទីរជំÁញទទួល9នថវិEសÓ�ប់បន្ទុកចំ�យចរន្ដ ឯEរចំ�យមូលធន មន្ទីរ{�|វ[្វើEរÊ្នើសុំHយ
*ើក$គÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍F�Äំ��ំ ឱ�្យs��សួង �មីរបស់ខ្លួន (Pak and Craig 2008) ។ មន្ទីរfំងZ�ះ ខ្លះ;នសិទ្ធិ��ើន 
(�លគឺ;ន វិសហមជ�្ឈEរ��ើន) ខ្លះGៀត;នសិទ្ធិតិចតួច fក់ទងនឹងកិច្ចEរថវិE ។ វិស័យអប់រំ និងសុ ភិ9ល $វិស័យ 
q�ល;នវិសហមជ�្ឈEរ ¡ំង$ង�� បÁ�ប់មកគឺ វិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ ។ ចំA�កឯវិស័យមួយចំនួនGៀត ដូច$ 
�_រណEរ និងធន_នទឹក វិសហមជ�្ឈEរថវិE;នតិចតួច$ង�� (Pak and Craig 2008) ។

$សÌ្ខ�ប វិមជ�្ឈEរLំងពី��ំ២០០២ កន្លងមក 9នÁំមកនូវ(ពរីកចÐ�ើនគួរឱ�្យកត់ស;=ល់ ប៉ុ)្ដ�;ន(ពខ្វះ ត 
*ើ ទិដ្ឋ(ព$��ើនq�រ $ពិÊ�ស*ើEរ¢រថវិE ។ $ក់A្ដ�ង F�សិន<ើ�ើងសÌ្ក�ត�ើលចំA�កp�ថវិE q�ល{�|វ9ន 
ý�ងä�កsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិក្នុង��ំ២០០៨ ២០០៩ និង ២០១០ �ើង�ើញÅ ក្នុង��ំfំងបីZ�ះ fំងថវិEរបស់ឃុំ/
ស¢្កត់ ថវិE��ត្ដ ��ុង និងថវិEមន្ទីរជំÁញ សរុបfំងអស់;នចំនួនF�;ណ ២០% ប ៉ុ5Jះ <ើ[ៀបនឹងថវិEសរុបរបស់ 
$តិfំងមូល (សូម�ើលL3ង ១) ។

L3ង ១៖ Eរý�ងä�កថវិELមÅ�ក់រដ្ឋ9ល 8ងLមច��ប់ថវិE$តិ��ំ២០០៨ ២០០៩ និង ២០១០ 
(គិត$�នៀល)
ខ្ទង់ចំ�យ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០
(១) ចំ�យ$តិសរុប ៥.៥៧៣.៣៨៣ ៧.២៥៩.៥៦៦ ៨.២៩៩.៧៧៣

(២) ចំ�យរបស់��ត្ដ  ២០៦.៧៧៦ ៣៥៦.៩៥០ ៣២៦.៣៧០

(៣) មូលនិធិឃុំ/ស¢ ្កត់q�លw្ទ�រពី Å�ក់$តិ ៩១.០០០ ១០៧.០០០ ១៤២.៤២៤

(២+៣)/១  ៥,៣៤% ៦,៣៩% ៥,៦៥%
(៤)ថវិEរបស់មន្ទីរជំÁញ ៨៥៧.៦៤៥ ១.០៥៩.១២២ ១.២០៩.៤៣១

(២+៣+៤)/១ ២០,៧៣% ២០,៩៨% ២០,២២%

4  F�Eសរបស់សិ� (Seila) *�ខ ២៩២ ខ.ដ.ន.ស 4្ង�ទី០៨ ��ធ្នូ ��ំ២០០២
5 F�Eសរបស ់គ.ជ.ប *�ខ ៦៨ 4្ង�ទី០៨ ��ក�្ញ ��ំ២០០៨
6 សុន្ទរកÅរបស់ឯកឧត្តម nត ឈន់ �ក្នុងសិEc��$តិ��ំ២០១០ ស្ដីពីEរៀបចំ 6�នEរសកម្ម(ព និងថវិEរបស់ គណៈ ក;o ធិ 

Eរ $តិសÓ�ប់Eរអភិវឌ�្ឍLមý�បF�$ធិបþ�យ�្យ�Å�ក់×�ម$តិ - គ.ជ.អ.ប (NCDD) ភ្នំX�ញ 4្ង�ទី៦-៧ តុ� ២០០៩ ។
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៣.២.៣. វិមជ�្ឈEរ និងEរផ្ដល់Ê���មូល��ន៖ ប�ÙF�ឈមក្នុងEរសv�បសv�Àល
�កម្ពុ$ វិមជ�្ឈEរគឺ$កំA�ទv�ង់ស្នូលសÓ�ប់*ើកកម្ពស់Eរផ្ដល់Ê���មូល��ន ។ ប៉ុ)្ដ�Hយ�រកន្លងមក 

Eរ[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ�;នកv�ិត ថវិEមួយ(គធំq�លÄំ9ច់សÓ�ប់ Eរផ្ដល់Ê���_រណៈ �បន្ដj�ប់j�ងHយ 
��ប័ន Å�ក់$តិ ។ ចំណុចគួរស; =ល់គឺÅ ;នតួអង្គ ��ើនfំង�Å�ក់$តិ និងÅ�ក់×�ម$តិ [្វើEរ¢រផ្ដល់Ê�� និង 
អភិវឌ�្ឍន៍ មូល��ន ប៉ុ)្ដ�តួអង្គ fំងZ�ះខ្វះកិច្ចសហEរ និងEរសv�បសv�Àល$មួយn� ។ កង្វះ តZ�ះ�ើត�ើង�*ើកv�ិត 
បីw�្ស�ងn� គឺកv�ិត7លន89យ កv�ិតp�Eរអនុវត្ដ7លន89យ និងកv�ិតp�Eរអនុវត្ដ កម្មវិធីកំA�ទv�ង់ ។

�កv�ិត7លន89យ �ើងសÌ ្ក�ត�ើញÅ �កម្ពុ$សព្វ4្ង� មិនfន់;ន$7ល ន89យ រួម និងសុ ី
ស¢:ក់មួយfក់ទងនឹងEរអភិវឌ�្ឍជនបទ��ើយG� (UNCDF 2010) ។ X�លខ្លះ វិមជ�្ឈEរ{�|វ9នÄត់ទុកÅ$7ល  
ន89យ សÓ�ប់ Eរ អភិវឌ�្ឍ ជនបទ �ើយក្នុង
ះ រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ;នតួÁទីk៉ងសំ ន់ (RGC 2005) ។ ប៉ុ)្ដ� 
វិស័យជំÁញÁÁ ក៏;ន7ល ន89យរបស់ខ្លួនq�លចូលរួមចំA�កfំង��ល់ និងF�8ល ដល់Eរ អភិវឌ�្ឍ ជនបទq�រ ។ 
ឧfហរណ៍ �ើង;ន7លន89យ សÓ�ប់វិស័យអប់រំ សុ ភិ9ល កសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ (MOEYS 2005a; 
TWG on Agriculture and Water 2007; MoH 2008) ។ល។ អ្វីq�លគួរយកត់ ស;=ល់គឺ 7លន89យfំងZ�ះខ្វះ(ព 
សុី ស¢:ក់$មួយn� Hយ�រ7លន89យនីមួយៗ ��ើន�ើលEរ¢រអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុង��បខ័ណ©វិស័យៀងៗខ្លួន �ើយមិន 
9ន គិតដល់ទំÁក់ទំនង អន្ដរវិស័យ ។

ចំណុចមួយGៀត គឺ7លន89យfំងZ�ះមិន9នý�ងä�ករ�ងទីF�ជុំជន និងជនបទ q�ល;នកv�ិតអភិវឌ�្ឍន៍ និង 
តv�|វEរÊ���_រណៈខុសn� ។ Eរសិក�)កន្លងមក9នប¢ÙញÅ �ជនបទ តv�|វEរសំ ន់របស់ឃុំគឺ F�ព័ន្ធ_3�d្ដ� 
ផ្លូវថ្នល់ Ê��អប់រំបឋមសិក�) និងÊ��សុខ(ពបឋម ។ ឯស¢ ្កត់�LមទីF�ជុំជន 7ះ;នតv�|វEរd��ៀងនឹងឃុំ� 
ជនបទ ខ្លះក្តី ÿ�(គ��ើន;នប�Ù&ទ ទឹកលិចLមផ្លូវ F�ព័ន្ធលូ9ក់ý�ក កង្វះ តF�ព័ន្ធទឹក�]ត កង្វះ ត F�ព័ន្ធអគ្គិសនី 
និងEរj�ប់j�ងសÓ�ម និងEកសំណល់Lមទី�_រណៈមិន9នល្អ (Pak 2010) ។

Eរសិក�)w�្ស�ងGៀត 9នប¢ÙញÅ Eរ[្វើចំ�ត់Å�ក់ចំនួនF�$ជនLមជនបទ និងទីF�ជុំជន�កម្ពុ$ rចមិន ឆ្លុះ 
ប��ំងពីតថ(ព$ក់A្ដ�ង (UNCDF 2010) ។ Eរ[្វើចំ�ត់ Å�ក់ý�បZ�ះ គឺ[្វើLមរយៈEរ[្វើជំឿនq�ល;នគុណ(ព
Eន់ÿ�F�Êើរ�ើងពីមួយ*ើកsមួយ *ើក ។ ប៉ុ)្ដ�Eរ[្វើចំ�ត់Å�ក់Z�ះកន្លងមក {�|វ9ន[្វើ�ើងHយឈរ*ើទិន្នន័យ 
q�លៀបចំមិនfន់9នd�ួលបួល និងមិនfន់;នសង្គតិ(ពX�ញ*�ញ (UNCDF 2010) ។ មួយវិញGៀត និយមន័យq�ល 
កម្ពុ$កំពុង1�ើសÓ�ប់[្វើចំ�ត់Å�ក់ជនបទ ឬទីF�ជុំជន ;ន(ពខុសn�ពី និយមន័យq�ល��1�ើ$អន្ដរ$តិ ។

Eរសិក�)9នប¢ÙញÅ <ើ��1�ើនិយមន័យដូច;ន�F�G�ស�ឿន*ឿន សÓ�ប់F�G�សកម្ពុ$ ���ើញÅ 
F�$ជន កម្ពុ$F�;ណ ៤៨% rចÄត់Å កំពុងរស់� ក្នុងទីF�ជុំជន (UNCDF 2010) ។ តួ*�ខZ�ះខុសn���ើនពី ទិន្នន័យ 
របស់$តិq�លកំណត់Å F�$ជនកម្ពុ$F�;ណÿ� ១០% ប៉ុ5Jះ q�លកំពុងរស់�ក្នុងទីF�ជុំជន ។ អត្ថបទZ�ះសូម មិន 
[្វើEរ �យត.្ល�Å និយមន័យមួយ�សុ��ិត$ងនិយមន័យមួយ��ើយ ប ៉ុ)្ដ�គ;¡តk៉ង��ើន ដូច9នប¢Ùញ ង*ើ 
rច $��តុផលមួយq�លជv�ុញឱ�្យ�ើងគួរពិនិត�្យពិÄរ��ើងវិញ*ើ និយមន័យ និងវិធី�d្ដ�q�លកំពុង1�ើបច្ចុប�្បន្ន ។

�កv�ិតp�Eរអនុវត្ដ 7លន89យនីមួយៗ{�|វ9នប�្ល�ងs$សកម្ម(ព និងលទ្ធផល LមរយៈF�ព័ន្ធp�Eរ 
j�ប់ j�ង w�្ស�ងៗn� ។ មូលនិធិឃំុ/ស¢្កត់ PIF និង DIF e�មfំងគÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍ÁÁ q�លទទួល9នEរសv�បសv�Àល 
Lមរយៈ គ.ជ.អ.ប {�|វ9នអនុវត្ដLមF�ព័ន្ធ j�ប់j�ងចំ�យHយE�កមួយ q�ល��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 9ន 
បÌ្កើត �ើង និងទទួល �=ល់ (STF 2008) ។ គួរស; =ល់Å F�ព័ន្ធZ�ះ;នលក្ខណៈខុសពីF�ព័ន្ធj�ប់j�ងថវិE ទូs 
របស់ $តិ ។ ឧfហរណ៍ មូលនិធិរបស់��ត្ដ និងd�ុក កន្លងមក{�|វ9នបង ្ហូរ�I�F�ព័ន្ធរតÁnរ (PSDD 2009) ។ 
ឯមូលនិធិឃុំ/ស¢ ្កត់ 7ះ$បង្ហូរLមរតÁnរ ប៉ុ)្ដ�ý�បបទw�្ស�ងៗក្នុងEរ ក�ង6�នEរý�ងä�កចំ�យ Eរ ��ញ 4្ល� និង 
Eរ�យត.្ល�គÞ�ង$�ើម ;នលក្ខណៈខុសពី F�ព័ន្ធq�ល1�ើសÓ�ប់Eរj�ប់j�ងចំ�យ�_រណៈទូsរបស់ រដ្ឋ ។
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ចំA�ក��សួង និងមន្ទីរជំÁញវិញ ពួក��1�ើ2�ស់ចំ�យចរន្ដq�លខ្លួនទទួល9ន Hយ1�ើF�ព័ន្ធj�ប់j�ង 
ចំ�យ ទូsរបស់$តិ ។ F�ព័ន្ធZ�ះអនុaមLមច��ប់j�ប់j�ង ហិរញ្ញវត្ថុ ច��ប់��ំ២០០៨ និងបទបញ្ញត្ដិÁÁq�ល ã�ញ 
Hយ��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ F�ព័ន្ធZ�ះផ្ដល់ សិទ្ធិអំ�ច��ើនដល់��សួង និងមន្ទីរ Ê�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង 
រតÁ nរ $តិ និង��ត្ដ �ើយ;ន លក្ខណៈរ ឹងត្អឹង�ក្នុងEរអនុវត្ដថវិE ។ �Å�ក់��ត្ដ 7ះ$អភិ9ល��ត្ដ;នសិទ្ធិ�ើរ 
តួ $ r�ប័ក w្ទ�រសិទ្ធិ ÿ�$ក់A្ដ�ងnត់;នអំ�ចតិចតួច*ើEរអនុវត្ដថវិEរបស់មន្ទីរ (Pak and Craig 2008; RGC 
2008f) ។

F�ព័ន្ធថវិEរបស់កម្ពុ$ ä�ក�ច់n�រ�ងចំ�យចរន្ដ និងចំ�យមូលធន ។ ចំ�យចរន្ដ {�|វ9នý�ងä�កLម 
ចំ�ត់Å�ក់Ê�ដ្ឋកិច្ច ដូច$2�ក់<ៀវត�្សរ ៍ Eរចំ�យរដ្ឋ9ល អន្ដ3គមន៍ សង្គមកិច្ច និងÊ�ដ្ឋកិច្ច ។ល។ ឯចំ�យ 
មូលធន វិញ {�|វ9នý�ងä�ក និងប¢Ùញក្នុងរូប(ព $គÞ�ង�ក្នុងកម្មវិធីវិនិ8គ�_រណៈបី��ំរំកិល ។ កម្មវិធី Z�ះ   
ៀបចំ Hយ��សួងជំÁញ និងយកមកចង��ងHយ��សួង6�នEរ ។ កម្មវិធីវិនិ8គ�_រណៈសÓ�ប់��ំ២០១០ -  
២០១២ ;ន ៥៣៦គÞ�ង (RGC 2009) (គ��ើនទទួល9នហិរញ្ញប�្បfនពី\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ។ �ក្នុង��ំ ២០១០ ក្នុង 
ចំ�យ មូលធនចំនួន ៣.១២១6ន់�នដុ�¡រ F�;ណ ៦៥% 9នមកពី\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ។

Hយ�រជំនួយ\�គូអភិវឌ�្ឍន៍;នទំហំធំ[�ងý�បZ�ះ Eល���ពិ(ក�)អំពីEរ¢រ អភិវឌ�្ឍន៍មូល��ន ��មិនrច 
មិន និkយពីEរ¢រj�ប់j�ងជំនួយបរG�ស9ន�ើយ ។ {�ង់Z�ះ គួរកត់ស;=ល់Å \�គូអភិវឌ�្ឍន៍�កម្ពុ$9នផ្ដល់ជំនួយ 
fំង*ើEរ¢រវិមជ�្ឈEរ និងfំង*ើ Eរ¢រLមវិស័យជំÁញ ។ ក្នុងEរ¢រវិមជ�្ឈEរ ;នគÞ�ងខ្លះជួយ*ើEរ*ើកកម្ពស់
Eរផ្ដល់Ê�� ខ្លះGៀតជួយ*ើEរព��ឹងសិទ្ធិ និងEរចូលរួមរបស់F�$ជន ។ ពិត�ស់ គÞ�ងfំងZ�ះ ;នគុណសម�្បត្ដិ 
បំX�ញ ឱ�្យn�sវិញsមក ប ៉ុ)្ដ�Eរអនុវត្ដគÞ�ងfំងZ�ះ�ខ្វះEរសv�ប សv�Àល រ�ងn� Hយ�រÅ�ក់ដឹកÁំគÞ�ង 
នីមួយៗ ��ើន�æត*ើÿ�Eរ¢ររបស់ខ្លួន Hយមិន 9នខិតខំ [្វើEរបន�្សុី$មួយនឹងគÞ�ងw�្ស�ងGៀត ។

ក្នុងEរ¢រអភិវឌ�្ឍន៍Lមវិស័យ គÞ�ង(គ��ើន�1�ើទស�្សនៈ$អ្នកបã្ច�កG�សLមជំÁញ �ើយ�ើលEរផ្ដល់ 
Ê�� ÿ�ក្នុង��បខ័ណ©វិស័យរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងវិស័យខ្លះ ពួក��9ន�æត*ើ វិសហមជ�្ឈEរLម��្ស�ប5្ខយរបស់ខ្លួន បុ៉)្ដ� �  
មិន fន់9នគិតពីវិមជ�្ឈEរ និងតួÁទីÁX�ល អÁគតរបស់��ុមF�ឹក�) (Pak and Craig 2008) ។ ប�ÙZ�ះមួយ6្ន�កប�្ខល 
មកពីកង្វះ ត Eរសv�បសv�Àលរ�ងគÞ�ងq�លជួយ*ើវិមជ�្ឈEរ និងគÞ�ងq�លជួយLមវិស័យ ។ X�លខ្លះGៀត សូម�្បី
ÿ�រ�ងគÞ�ង�×�ម\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ÿ�មួយ ក៏�;ន(ពខ្វះ តEរសv�ប សv�Àលq�រ ។

កង្វះ តEរសv�បសv�Àលរ�ងគÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍ ប�្ខល$ចំបងមកពីគÞ�ងfំង
ះ {�|វ9នបÌ្កើត�ើង និង 
អនុវត្ដ Lមអង្គ(ព$��ើន3ប់រយ�ច់HយE�កពីn� � ើយដំQើរEរ� I� F�ព័ន្ធរដ្ឋ9លទូsរបស់$តិ ។ ឧfហរណ៍ 
���ំ២០០៧ ;នអង្គ(ពអនុវត្ដគÞ�ងជំនួយ រហូតដល់ ១២១ �ើយចំនួនZ�ះ��មិនរំពឹងÅ 9នថយចុះG�ក្នុងរយៈX�ល 
២��ំកន្លងsZ�ះ ។ ក្នុង��ំដq�ល ;នជំនួយF�;ណÿ� ១២% q�ល{�|វ9នផ្ដល់ឱ�្យLមF�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុទូs 
របស់ 3ជរ��ភិ9ល ([ៀបនឹង��ំ២០០៥ q�ល;នF�;ណ ១០%) និងជំនួយF�;ណ ១៦%  q�ល9ន1�ើF�ព័ន្ធលទ្ធកម្ម
របស់$តិ ( [ៀបនឹង��ំ២០០៥ q�ល;នF�;ណ ៦%) (RGC 2008b; VBNK and RBMG 2010; RGC 2010a) ។

$ចុង×�យ �ក្នុងកv�ិតកម្មវិធីកំA�ទv�ង់  Eរ¢រវិមជ�្ឈEរ (q�ល$ទូs���ើល �ើញÅ $កំA�ទv�ង់ 
ដឹកÁំ Hយ��សួងមÈ�្ទ�) �ខ្វះសង្គតិ(ព$មួយនឹងកំA�ទv�ង់ F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ (q�ល� � �ើល   
�ើញ Å  ដឹកÁំHយ��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ កំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈកន្លង  មក 
9ន[្វើEរគិតគូរតិចតួច fក់ទងនឹងEរបញ្ចូលកម្មវិធីវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ sក្នុង��បខ័ណ©របស់ខ្លួន ។ គិត{�ឹមចុង��ំ២០០៩ 
កំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ ;នបញ្ចូលសកម្ម(ពទី២៧ q�លស្ដីពីវិមជ�្ឈEរ ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុ)្ដ� សកម្ម(ព 
Z�ះ �មិនfន់;ន(ពលម្អិត និង$ក់�ក់សÓ�ប់យកsអនុវត្ដ� �ើយ (RGC 2008d) ។ ឧfហរណ៍ សកម្ម(ព 

ះ�ÿ�កំណត់Å Eរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ះ6ល់ ÿ�*ើEរ¢ររបស់Áយក��នហិរញ្ញវត្ថុ មូល��ន ប៉ុ5Jះ �ើយ មិន 
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9នF��ើល�ើលពី ផលប៉ះ6ល់របស់�s*ើEរ¢ររបស់Áយក��នw�្ស�ងGៀត ដូច$ ងពន្ធ�រ ចំណÜលមិន��នពន្ធ 
ថវិE លទ្ធកម្ម និងរតÁnរ ។ល។ Lមពិតs Eរ¢រfំងអស់Z�ះនឹង{�|វប ៉ះ6ល់ �X�ល;នEរw្ទ�រមុខ¢រ និងធន_ន 
ប)្ថ�មឱ�្យsÅ�ក់×�ម$ត7ិ ។

៤. u�ន�រសv�ប់ដំ?ក់�លប�!ប់l�កំp�ទq�ង់

៤.១. ទិសwxលនy�យសv�ប់រយៈS�ល{�ង

7ះEរ¢រវិមជ�្ឈEរកន្លងមក �æត$សំ ន់*ើÅ�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ក៏Hយ ក៏3ជរ��ភិ9ល9ន ទទួល� =ល់Lំងពី 
��ំ២០០៥ មកÅ កំA�ទv�ង់Z�ះក៏{�|វអនុវត្ដផងq�រ �Å�ក់d�ុក និង��ត្ត ។ ��បខ័ណ©យុទ្ធ�ស្ដ្រស្ដីពីវិមជ�្ឈEរ និង 
វិសហមជ�្ឈEរ ��ំ២០០៥ 9នF��ើលÅ នឹង{�|វបÌ ្កើត ឱ�្យ;នរដ្ឋ9លឯក(ព�Å�ក់fំងពីរZ�ះ (RGC 2005) ។ � 
��ំ២០០៨ ច��ប់ៀបចំអង្គEរ{�|វ 9នអនុម័ត និងផ្ដល់$មូល��នj�ឹះផ្លូវច��ប់សÓ�ប់EរÆះ!�ត$អ�កល �ើម�្បី 
3�ើសីស��ុមF�ឹក�)3ជ_នី ��ត្ដ ��ុង d�ុក ខ័ណ© Eលពី��ឧស( ��ំ២០០៩ ។

8ងLមច��ប់ៀបចំអង្គEរ ��ុមF�ឹក�)fំងZ�ះ;នសិទ្ធិអំ�ច[្វើÊ�ចក្ដីសÐ�ច  ងបញ្ញត្ដិ និងÊ�ចក្ដីសÐ�ច 
 ង  F�តិបត្ដ8ិ ។ ពួក��{�|វ;ន(រកិច្ចÄត់ä�ងEរ¢រfក់ទងនឹង Eរៀបចំទទួលមុខ¢រ និងធន_នថ្មីៗ9 ។ ច��ប់ៀបចំ 
អង្គEរ ក៏9នä�ងពីEរÿ�ងLំងនូវគណៈអភិ9លq�លដឹកÁំHយអភិ9ល និង;ន(រកិច្ច{�|វអនុវត្ដ3ល់EរសÐ�ច និង 
ថវិE q�លអនុម័តHយ��ុមF�ឹក�)10 ។

���ឧស( ��ំ២០១០ 3ជរ��ភិ9ល9នអនុម័តកម្មវិធី$តិរយៈX�ល ១០��ំ បÁ�ប់ពី;ន Eរពិ(ក�) និងពិl�ះ 
8បល់$��ើន*ើក��ើន�រ ។ កម្មវិធី$តិZ�ះ;នស;ស_តុ កម្មវិធី ចំនួន ៥៖  (១) Eរៀបចំ��ប័នÅ�ក់×�ម$តិ 
(២) F�ព័ន្ធj�ប់j�ង និងអភិវឌ�្ឍន៍ធន_ន មនុស�្ស (៣) Eរw្ទ�រមុខ¢រ (៤) F�ព័ន្ធj�ប់j�ងថវិE ហិរញ្ញវត្ថុ និងÎ�ព�្យសម�្បត្ដិ 
របស់រដ្ឋ9ល ×�ម$តិ និង (៥) ��ប័នnំÎ�កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEរ (RGC 2010) ។  ស;ស_តុ 
កម្មវិធីទី(៣) និង ទី(៤) �ើលsÈក់fក់ទង ¡ំង$ង��$មួយនឹងវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ប ៉ុ)្ដ�Lមពិត ស;ស_តុfំង 
៥Z�ះ ;នEរ6ក់ព័ន្ធn� �ើយសុទ្ធÿ�;ន�រៈសំ ន់សÓ�ប់ EរÆះជំÈនsមុខp�វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ (RC 2010) ។

fំង��បខ័ណ©យុទ្ធ�d្ដ� fំងច��ប់ៀបចំអង្គEរ និងកម្មវិធី$តិ 9នផ្ដល់$ទិសÔ $ក់�ក់សÓ�ប់កំA�ទv�ង់ 
ក្នុងរយៈX�លÕ�ង�កម្ពុ$ ។ ទី១ ឯក�រfំងZ�ះប��ក់ច��ស់Å កំA�ទv�ង់ÁX�លអÁគត នឹងមិនa�ន់ÿ�$Eរ បÌ្កើត 
$មូលនិធិតូចមួយសÓ�ប់ផ្ដល់ដល់Å�ក់ ×�ម$តិប៉ុ5JះG� ប៉ុ)្ដ�នឹង6ក់ព័ន្ធផងq�រដល់Eរw្ទ�រ មុខ¢រ និងEរw្ទ�រធន_ន 
Lមលក្ខណៈ$ F�ព័ន្ធ និង$ជំÈនៗពី��សួងsឱ�្យប�្ខរដ្ឋ9ល�Å�ក់×�ម$ត1ិ1 ។ ទី២ កំA�ទv�ង់នឹង  សង្កត់ ធ្ងន់ 
*ើ�រៈសំ ន់p�គណZ�យ�្យ(ពsÅ�ក់×�ម និងEរ7រពដល់សិទ្ធិអំ�ចរបស់ ��ុមF�ឹក�)ឃុំ/ស¢្កត់ ក្នុង Áម  ពួក�� $ 
��ប័ន ទទួល9នEរÆះ!�តHយ��ល់ពីF�$ជន12 ។ ទី៣ �ក្នុង ��បខ័ណ©p�រដ្ឋឯក(ពមួយ ប�្ខរដ្ឋ9ល Å�ក់ ×�ម 
$តិ នឹង;នស្វ័យ(ព��ើន�ើងក្នុងEរj�ប់j�ង Äត់ä�ងមុខ¢រ និងEរទទួល9នធន_ន��ល់របស់ខ្លួន13 ។ fំងអស់Z�ះ 
គឺ$ទស�្សនវិស័យមួយF�កបHយ(ពE¡Èន <ើ[ៀបនឹង��ន(ពបច្ចុប�្បន្នq�ល;នលក្ខណៈមជ�្ឈEរ ¡ំង ��ើយ ។

7 កិច្ចF�ជុំ��ុមEរ¢រ MEF D&D 4្ង�ទី០៩ និង4្ង�ទី១៣ ��មក3 ��ំ២០០៩
8 ;¥� ៣០ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
9 ;¥� ៤២ និង ៤៣ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
10 ជំពូកទី៣ 6្ន�កទី៥ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
11 ជំពូកទី៥ 6្ន�កទី២ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
12 ;¥� ៩៨ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
13 ជំពូកទី៥ 6្ន�កទី៦ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
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7ះ;នទស�្សនវិស័យF�កបHយមហិច្ឆLk៉ងZ�ះក្ដី 3ជរ��ភិ9លក៏9ន[្វើEរ F�យ័ត្ន F�o�ង និងទទួល�=ល់ 
3ល់ ប�ÙF�ឈមq�លនឹង�ើត;ន�ើង�X�លអនុវត្ដកំA�ទv�ង់ ។ ឧfហរណ៍ �X�ល*ើក�ើងអំពីរដ្ឋ9លឯក(ព 
7លន89យបច្ចុប�្បន្ន9នសង ្កត់ធ្ងន់*ើ កង្វះ តEរសv�បសv�ÀលÁX�លសព្វ4្ង� និងជv�ុញឱ�្យបÌ ្កើត និងព��ឹងតួÁទី 
របស់ គណៈក;oធិEរសv�បសv�Àលបã្ច�កG�ស q�ល;នតួÁទីសv�បសv�Àលរ�ង��ុមF�ឹក�) និងមន្ទីរ ជំÁញ ។ 3ជ 
រ��ភិ9ល ក៏9នរំពឹងគិតÅ កំA�ទv�ង់{�|វÿ�[្វើ$ជំÈនៗF�កបHយយុទ្ធ�d្ដ� (RGC 2010) ។

�ើម�្បីជv�ុញសកម្ម(ពកំA�ទv�ង់ និងជម្នះ3ល់ប�ÙF�ឈម រ��ភិ9ល9នបÌ ្កើត គ.ជ.អ.ប �ចុង��ំ២០០៨ 
�ើម�្បី សv�បសv�Àល និងដឹកÁំដំQើរEរZ�ះ ។ គ.ជ.អ.ប ;នស;ជិក ១៦ រូប ។ រដ្ឋម#្ដ�ី��សួងមÈ�្ទ� គឺ$F�_ន 
គ.ជ.អ.ប � ើយរដ្ឋម#្ដ�ី��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋម#្ដ�ីទទួលបន្ទុកទីស្ដីEរគណៈរដ្ឋម#្ដ�ី $អនុF�_ន ។ ស;ជិក 
w�្ស�ង Gៀត រួម;ន រដ្ឋម#្ដ �ី ឬរដ្ឋ*� ធិEរq�លមកពី��សួងជំÁញw�្ស�ងGៀត ។ គ.ជ.អ.ប ;នអនុគណៈក;oធិEរ ៣ គឺ 
(១) អនុគណៈក;oធិEរមុខ¢រ និងធន_ន (២) អនុគណៈក;oធិEរកិច្ចEរ�រXើពន្ធ និងហិរញ្ញវត្ថុ និង (៣) អនុគណៈ 
ក;oធិEរបុគ្គលិករបស់រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ (RGC 2008c) ។

�Lមប�្ខ��សួង6ក់ព័ន្ធ ��ុមEរ¢របã្ច�កG�សវិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEរ នឹង{�|វ9ន បÌ្កើត ឬ [្វើ ឱ�្យ ;ន 
សកម្ម(ព �ើងវិញ ។ ឧfហរណ៍ �ក្នុង��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ��ុមEរ¢រវិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEរ {�|វ 9ន 
បÌ្កើត �ើងHយ;នតំ�ងមកពីÁយក��នÁÁ របស់��សួង ប)្ថ�ម*ើតំ�ងមកពីÁយក��នហិរញ្ញវត្ថុមូល��ន ។ 
តួÁទី សំ ន់មួយរបស់��ុម E¢រZ�ះ គឺ[្វើEរៀបចំ និង{�Àតពិនិត�្យ*ើÊ�ចក្ដីú�ងច��ប់ស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ង 
Î�ព�្យសម�្បត្ដិរបស់រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិ និងបន្ដEរពិ(ក�)លម្អិត*ើសកម្ម(ពទី២៧ របស់កម្មវិធីកំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធ 
j�ប់j�ង ហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ [្វើk៉ង�ឱ�្យ;នសង្គតិ(ព$មួយនឹង កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ ។ ��សួងជំÁញw�្ស�ងGៀត 
ក៏នឹង {�|វបÌ ្កើត��ុមEរ¢រ �ើម�្បីសv�បសv�Àល �្ទ�ក្នុងរបស់ខ្លួន fក់ទងនឹងEរពិនិត�្យ�ើល និងw្ទ�រមុខ¢រ14 ។

៤.២. តួ�ទីរំពឹងទុកសv�ប់ប?្ខ~Yក់��ម�តិ

�ើម�្បី�ក់អនុវត្ដកម្មវិធី$តិសÓ�ប់រយៈX�ល ១០��ំ 3ជរ��ភិ9ល��ើម��ំ២០១០ 9នã�ញ$��បខ័ណ© 
(Outlines) សÓ�ប់6�នEរអនុវត្ដរយៈX�ល ៣��ំsមុខ (២០១១-២០១៣) ក្នុង
ះ;នä�ង$ចំណុច7លមួយចំនួន ។ 
ចំណុច7លទី១ គឺEរý�ងä�កប�្ខÅ�ក់×�ម$តិបច្ចុប�្បន្នs$ ២Å�ក់គឺ Å�ក់តំបន់ និងÅ�ក់មូល��ន ។

L3ង ២៖ F�9�ទp�រដ្ឋ9ល×�ម$តិ និងស;ស_តុ
Å�ក់ ស;ស_តុ ចំនួន

Å�ក់តំបន់ ��ត្ដ ២៣

Å�ក់មូល��ន 3ជ_នី ខ័ណ© និងស¢្កត់របស់3ជ_នី ១

��ុង និងស¢្កត់របស់��ុង ២៦

d�ុក ឃុំ និងស¢្កត់របស់d�ុក ១៥៩
F�ភព៖ NCDD (2010a, p.4)
 

��បខ័ណ©6�នEរ ៣��ំ 9នä�ងច��ស់អំពីតួÁទីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋ9ល×�ម$តិLមប�្ខ Å�ក់ ។ ឯក�រZ�ះ 
 ក៏  ;ន  ប¢Ùញពី6�នEរw្ទ�រsឱ�្យរដ្ឋ9លÅ�ក់មូល��ន នូវមុខ¢រក្នុងEរ ផ្ដល់Ê�� និងក្នុងEរព��ឹងសមត្ថ(ពÅ�ក់  
តំបន់  សÓ�ប់  Eរក�ង6�នEរ Eរៀបចំកម្មវិធីវិនិ8គ $យុទ្ធ�d្ដ� និងEរផ្ដល់EរnំÎ�ដល់រដ្ឋ9លÅ�ក់មូល��ន ។ 

14 កិច្ចសន្ទÁស្ដីពីថវិE និងហិរញ្ញវត្ថុÅ�ក់×�ម$ត ិក្នុងEរnំÎ� NP-SNDD Á4្ង�ទី១៣ ��មក3 ��ំ២០០៩



24 ឯក�រពិ(ក�)*�ខ ៥០  របស់វិទ����ន CDRI

ឯក�រ Z�ះ ផ្តល់គំនិតÅ Å�ក់d�ុក នឹង E¡យ$ចំណុចÄប់w្ដើមសំ ន់សÓ�ប់Eរពិ(ក�) និងអនុវត្ដEរw្ទ�រមុខ¢រ (NCDD 
2010a) ។ 

អត្ថបទZ�ះសូម[្វើEរបក��យ*ើចំនុច7លៗq�លä�ង�ក្នុង��បខ័ណ©6�នEរ ៣��ំ  ង*ើ ។ ទី១ Å�ក់ 
d�ុក 9នទទួលEរយកចិត្ដទុក�ក់ Hយ�រ$Å�ក់មួយ;ន វិ;{�Ê�ដ្ឋកិច្ច សÓ�ប់Eរផ្ដល់Ê���_រណៈ ។ $  
ទូ s ក្នុងF�G�សកំពុងអភិវឌ�្ឍ Å�ក់រដ្ឋ9ល q�លគួរ;ន Eរទទួលខុស{�|វ��ើនក្នុងEរផ្ដល់Ê�� គួរ;នទំហំF�$ជនÄប់ 
ពី ១០០.០០០ sដល់ ២០០.០០០Áក់ (Boex 2009) ។ �កម្ពុ$ ទំហំF�$ជន�Å�ក់ឃុំ;ន$មធ�្យម F�;ណ 
៨.០០០Áក់ និង�Å�ក់d�ុក;នF�C�ល ៧១.០០០Áក់ ។ LមចំនួនZ�ះ d�ុកគឺÅ�ក់ រដ្ឋ9ល q�លសមរម�្យ$ង សÓ�ប់
Eរទទួល9នមុខ¢រ��ើនក្នុងEរផ្ដល់Ê�� ។

ទី២ �Å�ក់d�ុកបច្ចុប�្បន្ន Eរិkល័យជំÁញ;នវត្ដ;ន និងសកម្ម(ពតិចតួច ។ ��ន(ពý�បZ�ះអនុ�្ញតឱ�្យ 
Eរ [្វើ កំA�ទv�ង់�Å�ក់d�ុកrចÄប់w្ដើម9នពីចំណុចថ្មីមួយ ដូã្ន�ះrចEត់បន្ថយEរជំ6ក់ជំពិន$មួយF�ព័ន្ធ និង 
ឥទ្ធិពល q�ល;ន��ប់ (NCDD 2010a) ។ ចំណុចZ�ះrចជួយពZ្លឿនEរw្ទ�រមុខ¢រ និងក�ងF�ព័ន្ធរដ្ឋ9លថ្មីមួយ� 
Å�ក់ d�ុក ។ បុ៉)្ដ� មតិខ្លះGៀតយល់Å ��ន(ពZ�ះគឺ$ប�ÙF�ឈម Hយ� �តុÅ��នឹង;នEរ¢រ��ើនq�ល {�|វ[្វើ 
ទÓ�ំ F�ព័ន្ធរដ្ឋ9លÅ�ក់d�ុកថ្មីrចដំQើEរ9ន ។ ឧfហរណ៍ ��{�|វក�ង និង�ក់ ឱ�្យ1�ើ2�ស់នូវF�ព័ន្ធសÓ�ប់
Eរ ក�ង ថវិE លទ្ធកម្ម និងរតÁnរ q�លសព្វ4្ង�សឹងÿ�noន� Å�ក់d�ុក ។ ម��៉ងGៀត Eរក�ងF�ព័ន្ធfំងZ�ះ 
{�|វF�ឈមfំងប�Ùបã្ច�កG�សផង និងប�Ù ន89យផង q�លÁំឱ�្យដំQើរEរZ�ះEន់ÿ�{�|វ;នEរសv�បសv�Àល 
និង ពិl�ះ8បល់��ើន Gៀត $ពិÊ�សរ�ងកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ និងកំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ ។

មួយវិញGៀត <ើ7ះ$Å�ក់d�ុក;នគុណសម�្បត្ដិ ងវិ;{�Ê�ដ្ឋកិច្ច ��ក៏មិន{�|វ9្ល�ចពី គណZ�យ�្យ(ព រ�ងÅ�ក់ 
d�ុក និងÅ�ក់ឃុំ/ស¢ ្កត់
ះq�រ ។ {�ង់ចំណុចZ�ះ ច��ប់ៀបចំអង្គEរ 9ន[្វើEរý�ងä�កn�រ�ងF�ព័ន្ធរដ្ឋ9ល� ជនបទ 
និង�ទីF�ជុំជន ។ �ទីF�ជុំជន ស¢្កត់{�|វ ស្ថិត×�មប¢=ប់ និងEរj�ប់j�ងរបស់��ុង15 ។ Å�ក់��ុងគឺ$អ្នក[្វើ F�តិភូកម្ម 
មុខ¢រ និងEរទទួល ខុស{�|វsឱ�្យÅ�ក់ស¢ ្កត់ ។ Å�ក់ស¢្កត់នឹងមិន;នថវិE��ល់ខ្លួនG� ដូã្ន�ះ{�|វពឹង*ើថវិEរបស់ 
��ុង16 ។ Eរៀបចំý�បZ�ះ 6្អ�ក*ើ��តុផលÅ Eរអភិវឌ�្ឍ�ទីF�ជុំជន ��ើនប៉ះ6ល់ដល់ស¢្កត់ *ើសពីមួយ ដូã្ន�ះÅ�ក់ 
q�លខ្ពស់$ងស¢ ្កត់ (�លគឺÅ�ក់��ុង) {�|វÿ�;នតួÁទី��ើន (NCDD 2010a) ។

�ទីជនបទ ច��ប់ៀបចំអង្គEរä�ងÅ Å�ក់d�ុក{�|វÿ�;នគណZ�យ�្យ(ពចំ�ះ ��ុមF�ឹក�)ឃុំ/ស¢្កត់17 ។ Eរ 
ៀបចំ ý�បZ�ះសំÔឱ�្យ;នតុល�្យ(ពរ�ងកLæពីរ៖ កLæទី១ គឺសិទ្ធិ របស់��ុមF�ឹក�)ឃុំ/ស¢្កត់ Hយ�រពួក��$អ្នកទទួល 
Eរ Æះ!�តHយ��ល់ពីF�$ជន និងកLæទី២ គឺគុណសម�្បត្ដិp�Å�ក់d�ុកq�ល;នវិ;{�Ê�ដ្ឋកិច្ច ។ EរៀបចំZ�ះ 
នឹង Áំ ឱ�្យ;នកិច្ច សហEររ�ងd�ុក និងឃុំ/ស¢្កត់ ក្នុង
ះÅ�ក់d�ុកrច[្វើEរក�ង និងអនុវត្ដEរ¢រអភិវឌ�្ឍន៍ s  
Lម លំ�ប់rទិ(ពq�ល9នពីÅ�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ ឯÅ�ក់ឃុំ/ស¢្កត់នឹង;នសិទ្ធិបS្ច�ញមតិ ក្នុងEរក�ង6�នEរ និង Eរ 
ý�ងä�កធន_នរបស់d�ុក ។

15 ;¥� ១១១ និង ១១២ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
16 ;¥� ២៤៤ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
17 ;¥� ៩៨ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
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៥. ប����ឈមក្នុងជំ�នjងមុខ

៥.១. �រពិនិត�្យពីមុខ�រ និង�រg្ទ�រមុខ�រ

ច��ប់ៀបចំអង្គEរតv�|វÅ ��ុមF�ឹក�)Å�ក់×�ម$តិ នឹង{�|វ;នfំងមុខ¢រ$ជÐ�ើស និងមុខ¢រ$Eតព្វកិច្ច18 ។ 
��បខ័p្ឌ�6�នEរ ៣��ំប)្ថ�មGៀតÅ d�ុកនឹងs$Å�ក់រដ្ឋ9ល មួយq�លសមd�បសÓ�ប់j�ប់j�ង និងÄត់ä�ងfំង 
មុខ¢រ$ជÐ�ើស និងមុខ¢រ$Eតព្វកិច្ច (NCDD 2010a) ។ fក់ទងនឹងEរ¢រw្ទ�រមុខ¢រ ;នប�ÙF�ឈមមួយចំនួនq�ល 
rច�ើត�ើងÁX�លអÁគត ។

ទី១ Eរ�æត*ើÅ�ក់d�ុក គឺ$Eរសម��តុផល<ើ8ងLម��តុផលវិ;{�Ê�ដ្ឋកិច្ច ប៉ុ)្ដ�ក្នុងជំÈន ងមុខ � � 
{�|វ  បÌ្កើតឱ�្យ;នយន្ដEរ$ក់�ក់ �ើម�្បី_ÁÅ ស�្ល�ងរបស់ Å�កឃ់ុំ/ស¢្កត់ពិត$;នទម្ងន់ ។ កន្លងមក6ក�្យÅ ពិl�ះ 
8បល់sវិញsមក ��9ន យកមក 1�ើ$ញឹក*ប់ �ើម�្បីៀប3ប់ពីរ<ៀបq�លÅ�ក់d�ុក {�|វ;នគណZ�យ�្យ(ពចំ�ះ 
Å�ក់ឃុំ/ស¢ ្កត់ ។ ÁX�លអÁគតដ៏ខ្លី ��{�|វä�ងឱ�្យច��ស់$ងZ�ះ និងបÌ្កើតឱ�្យ;ន$យន្ដEរ $ក់�ក់ �ើម�្បី_Á Å 
គណZ�យ�្យ(ព 
ះពិត${�|វ9នអនុវត្ដ ។ *ើសពីZ�ះGៀត Eរចូលរួម  និងស�្ល�ងរបស់ ឃុំ/ស¢្កត់fក់ទងនឹងÅ�ក់d�ុក 
គួរ ÿ� ;នfំងក្នុងដំ�ក់Eលp�Eរក�ង6�នEរ និងý�ង ä�ក ថវិE និងក្នុងEរ{�Àតពិនិត�្យនិងLម�ន Eរអនុវត្ដ6�នEរ 
និងថវិEq�លអនុម័ត
ះ ផងq�រ ។

ទី២ Eរw្ទ�រមុខ¢រប)្ថ�មsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ក្នុងកv�ិត�មួយ
ះ;នន័យÅ ��{�|វEត់ យកមុខ¢រ fំង  
ះ 
  ពី ��សួង / ��ប័ន � Å�ក់$តិ ។ មុនX�លច��ប់ៀបចំអង្គEរ9នអនុម័តã�ញ� ��ំ២០០៨ Eរចូលរួម របស់  ��សួង  
ជំÁញ �Å�ក់$តិក្នុងដំQើរEរវិមជ�្ឈEរ គឺ;នកv�ិតតិចតួច ។ ក្នុងX�លៀបចំកម្មវិធី$តិ� ��ំ២០០៨-០៩ តំ�ង 
��សួងfំងZ�ះ 9នចូលរួមក្នុង សិEc�� ពិl�ះ8បល់ÁÁ �ើយ9ន ៀបចំ$L3ងp�មុខ¢រq�ល��សួង រំពឹង 
Å នឹង [្វើវិមជ�្ឈEរ ឬវិសហមជ�្ឈEរ sឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិក្នុងរយៈX�ល ៥ ឬ ១០��ំsមុខ ។ LមEរសÌ ្ក�ត�ក្នុង 
សិEc��fំងZ�ះ ;នចំណុចគួរកត់ស; =ល់មួយចំនួនដូចតs ។

ទី១ �ើងស; =ល់�ើញÅ វិស័យនីមួយៗ;ន(ពខុសៗn� �X�លនkិយពីវិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEរ ។ 
ឧfហរណ៍ វិស័យអប់រំ និងសុ ភិ9ល 9នw្ទ�រEរ¢រ��ើនsឱ�្យមន្ទីរ Eរិkល័យ និងអង្គ(ពរបស់���Å�ក់��ត្ដ d�ុក 
និង �មូល��ន ។ ដូã្ន�ះ�X�លៀបចំ$L3ង មុខ¢រសÓ�ប់Eរw្ទ�រ វិស័យfំងពីរZ�ះÈក់ទទួលយកនូវគំនិតស្ដីពីEរ 
w្ទ�រ មុខ¢រ fំងw្ទ�រsឱ�្យ មន្ទីរ Eរិkល័យ និងអង្គ(ព×�មឱ�ទ (�លគឺវិសហមជ�្ឈEរ) និងsឱ�្យ��ុមF�ឹក�)p�រដ្ឋ9ល 
Å�ក់×�ម$តិ (�លគឺវិមជ�្ឈEរ) ។ វិស័យខ្លះGៀតដូច$ វិស័យកសិកម្ម �_រណEរ និងដឹកជញ្ជូន និងធន_នទឹក 
កន្លងមក ;នលក្ខណៈមជ�្ឈEរ��ើន ដូã្ន�ះÈក់�;នEរF�ុងF�យ័ត្ន និងមិនfន់2�កដF�$ fក់ទងនឹងEរw្ទ�រមុខ¢រ 
�ើយ��ើន*ើកពីមុខ¢រសÓ�ប់វិសហមជ�្ឈEរ $$ងមុខ¢រសÓ�ប់វិមជ�្ឈEរ19 ។

ទី២ វិស័យនីមួយៗក៏ខុសn�ផងq�រ s*ើបã្ច�កG�សជំÁញក្នុងEរផ្ដល់Ê�� ។ ឧfហរណ៍ Eរផ្ដល់Ê�� 
សុ ភិ9ល មួយចំនួនfក់ទងនឹងបã្ច�កG�ស8�ជ្ជ�d្ដ�q�ល$បã្ច�កG�សស្មុគ�oញ $ងEរផ្ដល់Ê��អប់រំÅ�ក់ មþ្ដ�យ�្យ 
និង បឋមសិក�) ។ កLæបã្ច�កG�សfំងZ�ះ {�|វ9នម#្ដ�ីវិស័យជំÁញ*ើក$��តុផលq�លÁំឱ�្យពួក��;នEរ3 �កក្នុង
Eរ w្ទ�រមុខ¢រLមý�ប វិមជ�្ឈEរsឱ�្យ��ុមF�ឹក�) ប៉ុ)្ដ�ចង់[្វើវិសហមជ�្ឈEរវិញ ។ ម#្ដ�ីជំÁញfំងZ�ះយល់Å �X�លw្ទ�រ 
មុខ¢រsឱ�្យ��ុមF�ឹក�) X�ល
ះម#្ដ�ីរបស់��ុមF�ឹក�) នឹងE¡យ$អ្នកផ្ដល់Ê��q�លfក់ទងនឹង មុខ¢រ
ះHយ��ល់ ។ 

18 ជំពូកទី៥ 6្ន�កទី២ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
19 ឧបសម្ព័ន្ធទី១ p� NP-SNDD
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ឧfហរណ៍ LមEរយល់របស់ពួក�� F�សិន<ើមុខ¢រក្នុងEរផ្ដល់ � ៉ក់�ំងជម្ងឺ�មួយ {�|វ9នw្ទ�រឱ�្យs��ុមF�ឹក�) X�ល 

ះ ម#្ដ�ីរបស់��ុមF�ឹក�)��ល់ នឹងចុះs [្វើEរÄក់�៉ក់�ំងHយខ្លួនឯង20 ។ Eរយល់�ើញý�បZ�ះ 9នÁំឱ�្យម#្ដ�ីLម 
វិស័យ ;នEរ3 �កក្នុងEរ[្វើវិមជ�្ឈEរ ។

Lមពិត គំនិតZ�ះ$Eរយល់��ឡំមួយ ។ 8ងLមÎ�ឹស្ដីq�ល9ន*ើក�ើងកន្លងមក Eរ[្វើ វិមជ�្ឈEរ មុខ¢រ 
មិន��ន ;ន ន័យ Å ��ុមF�ឹក�){�|វÿ�$អ្នក�ើរតួHយ��ល់ក្នុងEរផលិត និងផ្ដល់Ê�� q�ល6ក់ព័ន្ធនឹងមុខ¢រ
ះG� ។ 
Eរយល់ខុស ង*ើ គឺ$ឧfហរណ៍មួយp� កង្វះ តEរយល់ ដឹងពីn�sវិញsមក រ�ងម#្ដ�ីជំÁញ និងម#្ដ�ីq�ល[្វើEរ 
ក្នុង��បខ័ណ©វិមជ�្ឈEរ ។ ចំណុចZ�ះប��ក់Å �ក្នុងដំ�ក់EលបÁ�ប់p�កំA�ទv�ង់ ទំÁក់ទំនង និងEរយល់ដឹង ពីn� 
រ�ង (គីfំងពីរ គឺ$កLæសំ ន់ ។

ទី៣ �X�ល[្វើEរw្ទ�រមុខ¢រ ��{�|វ;ន7លEរណ៍$មូល��នមួយចំនួន fក់ទងនឹងនិយមន័យp� 6ក�្យមុខ¢រ 
_តុ សំ ន់ៗ របស់មុខ¢រ 7លEរណ៍សÓ�ប់កំណត់Å រដ្ឋ9លÅ�ក់�គួរទទួល យកមុខ¢រF�9�ទ� ។ល។ 7ល 
Eរណ៍  fំង Z�ះ  សំ ន់�ស់ សÓ�ប់Eត់បន្ថយEរយល់ ��ឡំ�X�លពិ(ក�)អំពីEរw្ទ�រមុខ¢រ ។ ប៉ុ)្ដ�សព្វ4្ង� 7ល 
Eរណ៍  fំង Z�ះ មិនfន់9ន Lក់ÿ�ង និង;នEរយល់d�ប��ើយG� ។ Hយ�ើល�ើញពីកង្វះ តý�បZ�ះ ជំÁញ Eរ 
របស់\�គូ អភិវឌ�្ឍន៍ខ្លះ 9នÄប់w្ដើមៀបចំ$ឯក�រជំនួយ�oរតីfក់ទងនឹង7លEរណ៍fំងZ�ះ ។ �X�លEរ¢រZ�ះ 
ចប់សព្វj�ប់ និង ទទួលយកHយ3ជរ��ភិ9ល Eរផ�្សព្វផ�)យ និងវគ្គបណ្ណុះ ប�្ខល{�|វÄប់w្ដើម�Lម��ប័ន6ក់ព័ន្ធ 
fំង �យ �ើម�្បី ឱ�្យ ពួកnត់9នយល់ពី7លEរណ៍ A�ÁំfំងZ�ះ ។

សព្វ4្ង� 7លគំនិតស្ដីពីមុខ¢រ�កម្ពុ$ fំង�Å�ក់$តិ និងÅ�ក់×�ម$តិ �ខ្វះ(ព ច��ស់�ស់ ។ វិស័យ 
មួយ ចំនួន ដូច$ វិស័យអប់រំ និងសុ ភិ9ល q�ល;នបទពិbធន៍ក្នុងEរ [្វើវិសហមជ�្ឈEរ 9នៀបចំ$សកម្ម(ពLម 
កម្មវិធី និងអនុកម្មវិធី ។ សកម្ម(ពfំងZ�ះ 7ះលម្អិត និង;ន(ព$ក់�ក់ ÿ�មិនfន់Äត់ទុកÅ$មុខ¢រ��ើយG� 
��ះ;នលក្ខណៈ$ សកម្ម(ព q�ល{�|វ9នបំý�កs$6្ន�កតូចៗ ក្នុងបំណង[្វើឱ�្យ¢យd�ួលដល់Eរក�ងថវិEs 
Lម  Eរ¢រ លម្អិតនីមួយៗ
ះ (Pak 2009a; Pak 2009b) ។

វិស័យខ្លះGៀត ដូច$ កសិកម្ម �_រណEរ និងធន_នទឹក$�ើម �មិនfន់;ន L3ងEរ¢របំý�កលម្អិត ដូច 
ក្នុង វិស័យពីរ ង*ើG� ។ តួÁទី និង(រកិច្ចរបស់��សួងក្នុងវិស័យ fំងZ�ះ �បន្ដ1�ើ(�ទូលំទូ�យដូច$ Eរ បÌ្កើត 
Eរសv�បសv�Àល EរnំÎ� Eរ_Á*ើ Eរ¢រ ។ល។ q�ល;នលក្ខណៈទូលំទូ�យ និងខ្វះ(ព$ក់�ក2់1 ។ � ក្នុង 
វិស័យ fំងZ�ះ �ើម�្បីrច A្វ�ងយល់ពីមុខ¢រ$ក់�ក់q�លពួក��9ន[្វើ គឺ{�|វចុះs�កសួរ និងអÌ្ក�តHយ��ល់*ើEរ 
អនុវត្ដ $ក់A្ដ�ងរបស់ពួក�� ។

ទី៤ Eរ(�ប់ទំÁក់ទំនងរ�ងវិស័យជំÁញ និងកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ គឺ$Eរ¢រសំ ន់�ជំÈនបÁ�ប់ ។ ប�ÙÅ 
þើEរ(�ប់Z�ះrចF�e�ឹត្ដs9នកv�ិត� rd�័យ*ើF�សិទ្ធ(ព របស់ គ.ជ.អ.ប និង$ពិÊ�សរបស់អនុគណៈក;oធិEរ 
មុខ ¢រ និងធន_ន និងs*ើ(ពសកម្មរបស់��ុម Eរ¢របã្ច�កG�សសÓ�ប់វិមជ�្ឈEរនិង វិសហមជ�្ឈEរ � Lម��សួង 
នីមួយៗ ។ �Lម��សួងខ្លះ ��ុមEរ¢រZ�ះ9នÄប់w្ដើម;នសកម្ម(ព ប៉ុ)្ដ�ខ្លះGៀតÈក់មិនfន់9ន ដំQើរ Eរ ល្អ� 
�ើយ ។ ប៉ុ)្ដ�$ទូs ��ុមEរ¢រfំងZ�ះ �{�|វEរEរnំÎ� និងបណ្ណុះប�្ខល សមត្ថ(ព��ើនGៀត �ើម�្បីឱ�្យ ពួក ��rច
E¡យ$យន្ដEរបង្កឱ�្យ;នចំណុចF�សព្វរ�ងវិមជ�្ឈEរ និងEរ¢រ បã្ច�កG�សLមវិស័យ22 ។

20 EរសÌ្ក�ត� ើល��ល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងX�លp�EរLក់ÿ�ងកម្មវិធី$តិ (២០០៨/២០០៩) 
21 ibid
22 ibid
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ទី៥ Eរw្ទ�រមុខ¢រ គឺ$ដំQើរEរ;នរយៈX�លÕ�ង �ើយrចបន្ដsហួសពី rយុEល របស់កម្មវិធីរយៈX�ល 
១០ ��ំ q�ល{�|វបញ្ចប់���ំ២០១៩ sGៀត ។ ដំQើរEរZ�ះ នឹងEន់ÿ� ;នរយៈX�លÕ�ងsGៀតសÓ�ប់ F�G�ស 
កម្ពុ$ q�ល ;ន រដ្ឋ9លមជ�្ឈEរ ¡ំងដូច បច្ចុប�្បន្ន ។ សព្វ4្ង�Z�ះ មិន{�ឹមÿ�វិមជ�្ឈEរបុ៉5JះG�q�ល�;នកv�ិត សូម�្បីÿ� 
វិសហមជ�្ឈEរ Lមវិស័យ  ក៏�;នកv�ិតq�រ (Pak and Craig 2008) ។ ចំណុចZ�ះ;នន័យÅ X�ល[្វើEរw្ទ�រមុខ¢រ 
fំង Eរ w្ទ�រ Lមវិមជ�្ឈEរ និងEរw្ទ�រLមវិសហមជ�្ឈEរ គឺ{�|វÿ�គិតe�មn� (NCDD 2010a) ។

F�អប់ទី ១៖ ជំÈនបឋមក្នុងEរពិ(ក�)អំពីEរw្ទ�រមុខ¢រក្នុងវិស័យអប់រំ
វិស័យអប់រំ គឺ$វិស័យq�ល;នបទពិbធន៍��ើន�ក្នុងEរ¢រវិសហមជ�្ឈEរ ។ Lំងពី��ំ២០០០មក វិស័យZ�ះ ;ន កម្មវិធី  

បង្ហូរ ថវិEឱ�្យsដល់��ៀន (World Bank 2005) ។ 6�នEរ$យុទ្ធ�d្ដ�សÓ�ប់វិស័យអប់រំ (��ំ២០០៦-១០) ក៏9ន Äប់ យក 

វិមជ�្ឈEរ $_តុមួយសំ ន់ក្នុងEរក�ង��ប័ន និងF�ព័ន្ធj�ប់j�ងរបស់ខ្លួនផងq�រ ។

�ក្នុងសិEc��p�Eរៀបចំកម្មវិធី$តិអំពីEរw្ទ�រមុខ¢រ ��សួងអប់រំ9នប¢Ùញ ពីã�តÁ[្វើវិសហមជ�្ឈEរ និងវិមជ�្ឈEរ 

នូវ មុខ¢រ ក្នុង វិស័យរបស់ខ្លួន ។ ��ុមEរ¢រ បã្ច�កG�ស សÓ�ប់វិមជ�្ឈEរ និងវិសហមជ�្ឈEររបស់��សួង 9ន�ក់Ê្នើមុខ¢រចំនួន ១១ 

បÁ�ប់មក Å�ក់ដឹកÁំ��សួង9នសÐ�ចយកមុខ¢រចំនួន ៦ សÓ�ប់Eរw្ទ�រក្នុងរយៈX�លពី ៥ s ១០��ំ sមុខ ។ មុខ¢រfំង
ះ រួម 

;ន (១) Eរ{�Àតពិនិត�្យ*ើសកម្ម(ពមិន��នបã្ច�កG�សLំងពីមþ្ដ�យ�្យសិក�)រហូតដល់Å�ក់មធ�្យមសិក�) (២)  Eរផ្ដល់ Eរអប់រំ កុ;រ 

តូច និង មþ្ដ�យ�្យសហគមន៍ (៣) Eរផ្ដល់Eរអប់រំI�F�ព័ន្ធ (៤) Eរផ្ដល់Eរអប់រំបឋមសិក�) (៥) Eរ_Áឱ�្យ;នEរផ្ដល់នូវ ស;bរៈ 

និង បរិEcរ �Lម ��ៀន (៦) Eរផ្ដល់Eរអប់រំស្ថិត�I�កម្មវិធីសិក�) ដូច$ត#្ដ�ី កី�* ។ល ។

Eរកំណត់មុខ¢រ ង*ើ គឺ$Eរ�កល�្បង �ើម�្បីជv�ុញឱ�្យ;នEរចូលរួមពី��សួង ជំÁញ�ក្នុងដំQើរEរវិមជ�្ឈEរ ។ 

�ើម�្បី rចអនុវត្ដ9ន ��{�|វ[្វើEរសិក�)ល្អិតល្អន់ប)្ថ�មអំពី��តុផលដូច$ ��តអុ្វី9ន$មុខ¢រមួយគួរw្ទ�រ? w្ទ�រsឱ�្យÅ�ក់�? 

និង *ើ 6្ន�ក�? þើគួរw្ទ�រLមវិមជ�្ឈEរ ឬវិសហមជ�្ឈEរ? ��តុអ្វី? �ើម�្បី'្លើយតបនឹងសំណ%រfំងZ�ះ {�|វ;ន Eរយល់ដឹង fំង  ង 

វិមជ�្ឈEរផង និងវិសហមជ�្ឈEរផង និងfំងEរ¢រផ្ដល់Ê��អប់រំផង ។

Eន់ÿ�ស្មុគ�oញ$ងZ�ះGៀត គឺEរ9៉ន់�oន និងៀបចំF�ព័ន្ធw្ទ�រធន_ន និងF�ព័ន្ធ j�ប់j�ងធន_ន q�ល{�|វ (�ប់ 

$មួយ នឹងមុខ¢រ ។ សព្វ4្ង� វិស័យអប់រំ;នកម្មវិធីចំនួន ១២ q�ល$ ខ្ទង់ចំ�យចរន្ដ និង;នកម្មវិធីសÓ�ប់Eរអភិវឌ�្ឍ��ប័ន 

q�ល$ខ្ទង់ចំ�យមូលធន (MOEYS 2005b; Pak 2009a) ។ ã�ញពីចំណុចZ�ះ �X�ល[្វើEរw្ទ�រមុខ¢រ ដំបូង��{�|វកំណត់មុខ¢រ 

q�ល{�|វw្ទ�រ និង[្វើEរ9៉ន់�oនÅ þើមុខ¢រ
ះតv�|វឱ�្យ;នធន_នបុ៉Áoន ។ Eរ9៉ន់�oនZ�ះ ជួបEរលំ9កHយ�រកង្វះ ត 

ព័ត៌;ន អំពីEរចំ�យថវិEពីj�ប់F�ភព និងEរ(�ប ់ចំ�យ fំង
ះsនឹងមុខ¢រនីមួយៗ ។

រ9យEរណ៍ថ្មីៗZ�ះប��ក់Å ព័ត៌;នអំពីថវិEក្នុងវិស័យអប់រំ 9នý�ក�្ញ�កk៉ង tច$បី6្ន�ក គឺព័ត៌;នfក់ទងនឹង (១) 

ចំ�យចរន្ដ9នមកពីហិរញ្ញប�្បfនក្នុងd�ុក (២) ចំ�យ មូលធន9នមកពីហិរញ្ញប�្បfនក្នុងd�ុក និង (៣) ចំ�យÁÁ9នមក 

ពី ហិរញ្ញប�្បfនរបស់ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍ និងអង្គEរមិន��នរ��ភិ9ល ។ Áយក��នហិរញ្ញវត្ថុរបស់��សួង អប់រំ រក�)ទុកÿ�ព័ត៌;នF�9�ទទី១ 

ប៉ុ5Jះ ។ ព័ត៌;នF�9�ទទី២ ;នរក�)ទុក$តួ*�ខរួម� ��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងF�9�ទទី៣ rចទទួល9នពីអង្គ(ព 

j�ប់j�ងគÞ�ងនីមួយៗ ។ 7ះ;នEរខិតខំF�មូលផ្ដុំព័ត៌;នfំងអស់Z�ះក្តី ($ពិÊ�សfក់ទងនឹងពត៌;នp�EរnំÎ�របស់ \�គូ 

អភិវឌ�្ឍន៍ និងអង្គEរមិន��នរ��ភិ9ល) សូម�្បីÿ�ម#្ដ�ីក្នុង��សួងអប់រំ ក៏�;នEរលំ9កក្នុងEរ កំណត់Å þើមុខ¢រ�មួយកន្លងមក 

9ន1�ើ2�ស់ធន_នអស់ប៉ុÁoន និងមកពីF�ភព�ខ្លះ
ះ q�រ (Pak 2009a) ។ 

ទី៦ 7ះEរw្ទ�រមុខ¢រ {�|វ[្វើ�ើងLមវិមជ�្ឈEរ ឬLមវិសហមជ�្ឈEរក្ដី ��ុមF�ឹក�)Å�ក់×�ម$តិ{�|វ[្វើEរ ព��ឹង 
សមត្ថ(ពប)្ថ�ម ។ សÓ�ប់មុខ¢រq�លw្ទ�រLមវិមជ�្ឈEរ ��ុមF�ឹក�){�|វ;នសមត្ថ(ពj�ប់a�ន់ ក្នុងEរ_Áឱ�្យ;ន 
គណZ�យ�្យ(ព s*ើEរបំX�ញមុខ¢រfំង
ះ ។ X�លមុខ¢រ{�|វ9នw្ទ�រLមវិសហមជ�្ឈEរ ��ុមF�ឹក�){�|វ ព��ឹង  

* សិE c��p�EរLក់ÿ�ងកម្មវិធី$តិ  4្ង�ទី១១ ��ធ្នូ ��ំ២០០៨
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សមត្ថ(ព  របស់ខ្លួន $ពិÊ�សfក់ទងនឹងEរក�ង6�នEរអភិវឌ�្ឍន៍ Eរ[្វើស;ហរណកម្ម6�នEរ និងថវិE របស់ មន្ទីរ 
ជំÁញ និងEរសv�បសv�ÀលLម��្ស�ទទឹង និងEរ{�Àតពិនិត�្យLម�នEរអនុវត្ដEរ¢រ ។

��បខ័ណ©p�6�នEរ ៣��ំ 9ន*ើក$ជÐ�ើសមួយÅ $ដំបូង Eរw្ទ�រមុខ¢រrចÄប់w្ដើម$វិសហមជ�្ឈEរ � 
Å�ក់ ��ត្ដ និង$F�តិភូកម្មចុះកិច្ចសន���Å�ក់d�ុក ។ �ដំ�ក់EលZ�ះ ��គួរÄប់w្ដើម$គÞ�ង�កល�្បង បÁ�ប់មក 
rចព��ីកsទូfំងF�G�ស ។ សÓ�ប់Eរចុះកិច្ចសន�� Å�ក់d�ុកនឹង�ើរតួ$��ប័ន;នស្វ័យ(ពទទួលអនុវត្ដកម្មវិធី 
និងគÞ�ងrទិ(ពរបស់Å�ក់$តិ (NCDD 2010a) ។ ពិត�ស់ �X�លអនុវត្ដ$ក់A្ដ�ង Eរៀបចំនឹង;នEរខុស ý្ល�ក 
n� ពីវិស័យមួយsវិស័យមួយ ឯEរý�ងä�កតួÁទីរ�ងÅ�ក់នីមួយៗ ក៏នឹងខុសn�q�រ ។

៥.២. ចំណ�ល�!ល់ និងមូលធនg្ទ�រពីថវិ�រដ្ឋ

 ហិរញ្ញវត្ថុ�ើរLមមុខ¢រ គឺ$7លEរណ៍សំ ន់p�វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ fំង�ក្នុងÎ�ឹស្ដី fំង�ក្នុងEរអនុវត្ដ� 
កម្ពុ$ ។ ដូច9ន*ើក�ើង ង*ើ F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប�្បន្ន �;នលក្ខណៈមជ�្ឈEរ ¡ំង ។ 7ះk៉ងZ�ះក្តី ច��ប់ 
ៀបចំ អង្គEរ និងឯក�រ7ល ន89យw�្ស�ងៗGៀត9នä�ងច��ស់Å Å�ក់×�ម$ត{ិ�|វទទួល9នធន_នហិរញ្ញវត្ថុ 
សÓ�ប់  j�ប់j�ង និងÄត់ä�ងEរទទួលខុស{�|វ និងមុខ¢រq�លw្ទ�រឱ�្យ (NCDD 2010a) ។ ក្នុងន័យZ�ះ Å�ក់×�ម$តិ នឹង 
ទទួល 9នចំណÜលពីF�ភព�មូល��ន និងពីF�ភពថវិEរដ្ឋ ក្នុងរូប(ព$មូលនិធិ w្ទ�រ;ន( �ប់លក្ខខណ© និងមូលនិធិw្ទ�រnoន 
(�ប់ លក្ខខណ©23 ។

X�លនិkយពីហិរញ្ញវត្ថុÅ�ក់×�ម$តិ ��{�|វ;ន$F�ព័ន្ធមួយ$ក់�ក់ ។ F�ព័ន្ធ
ះ ;ន_តុបីសំ ន់ q�ល 
{�|វ បÌ្កើត �ើង�ើម�្បី'្លើយតបនឹងចំ5ទបីដូចតs (១) þើមុខ¢រ �គួរj�ប់j�ង និងÄត់ä�ងHយធន_ន ហិរញ្ញវត្ថុ 
F�9�ទ�? (២) þើធន_នfំង
ះ{�|វw្ទ�រ Lមរ<ៀប� �ើម�្បី_Áឱ�្យ;ន(ពGៀងfត់ និងត;¡(ព? និង (៣)  
þើ F�ព័ន្ធ j�ប់j�ងý�ប �rច_Áឱ�្យ;នEរ1�ើ2�ស់ធន_នq�លផ្ដល់ឱ�្យF�កបHយគណZ�យ�្យ(ព? បច្ចុប�្បន្ន 3ជ 
រ��ភិ9ល មិនfន់;ន7លន89យq�ល'្លើយតបនឹងសំណ%រfំងZ�ះ��ើយ G� ។ បុ៉)្ដ�;ន$ចំណុច7លសំ ន់ៗ
មួយចំនួនq�ល9ន*ើក�ើងHយ��បខ័ណ©6�នEរ ៣��ំ ដូច;នសÌ្ខ�បក្នុងL3ង ង×�ម៖

L3ង ៣៖ F�9�ទp�មុខ¢រ និងធន_នហិរញ្ញវត្ថុសÓ�ប់j�ប់j�ង និងÄត់ä�ងF�9�ទមុខ¢រ នីមួយៗ
F�9�ទមុខ¢រ និងEរទទួលខុស{�|វ ធន_នហិរញ្ញវត្ថុ{�|វយកមក1�ើ

- មុខ¢រទូs ($ជÐ�ើស)
- កិច្ចEររដ្ឋ9ល

- ចំណÜល��ល់�មូល��ន (fំងពន្ធ និងមិន��នពន្ធ)
- មូលនិធិw្ទ�រnoន(�ប់លក្ខខណ© 

- មុខ¢រ$ក់�ក់ {�|វ9ន[្វើF�តិភូកម្មឲ�្យ - ហិរញ្ញប�្បfនLមEរចុះកិច្ចសន�� ទទួល9នពី(�ក់¢រ 
q�ល [្វើF�តិភូកម្មឱ�្យ

- មុខ¢រ$ក់�ក់ {�|វ9នF�គល់ឲ�្យ - មូលនិធិw្ទ�រ;ន(�ប់លក្ខខណ©

- កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍មូលធន$ប់fក់ទង$មួយនឹងមុខ¢រ និងEរ 
ទទួលខុស{�|វ ង*ើ (ឧfហរណ៍៖ Eរវិនិ8គ *ើ ���� រចÁ 
សម្ព័ន្ធ EរEរ6រ ធន_នធម្ម$តិ និងEរអភិវឌ�្ឍÊ�ដ្ឋកិច្ចមូល��ន)

- ហិរញ្ញប�្បfនLមគÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍

(F�ភព៖ NCDD 2010a, p.9)

23 ;¥� ២៤៦ ២៤៧-៩ p�ច��ប់ៀបចំអង្គEរ
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X�ល[្វើកំA�ទv�ង់ រដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម$តិនឹងទទួល9នសិទ្ធិអំ�ចក្នុងEរF�មូល ចំណÜល��ល់ fំងពន្ធ និង 
មិន ��ន ពន្ធ ។ X�ល
ះ ទី១ ��{�|វសÐ�ចÅþើរដ្ឋ9លÅ�ក់� {�|វទទួល9នចំណÜលពន្ធ និងមិន��នពន្ធមួយ� ។ 
Eរៀបចំឱ�្យ;នចំណÜលä�ករំ$�ក (fំងពន្ធ និងមិន��នពន្ធ) ក៏{�|វ9ន*ើក$ជÐ�ើសមួយq�រ ។ ទី២ �ើម�្បី*ើក កម្ពស់ 
ស្វ័យ(ពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Å�ក់×�ម$តិ និងព��ឹងគណZ�យ�្យ(ពចំ�ះF�$ជន Å�ក់×�ម$តិ{�|វទទួល 9ន ឆÁ�នុសិទ្ធិ  
ក ្នុងកv�ិត�មួយ ក្នុងEរកំណត់មូល��នពន្ធ និងអ¥�ពន្ធ q�លពួក��rចF�មូល�ក្នុង��បខ័ណ© មួយq�ល កំណត់ Hយ 
ច��ប់របស់រដ្ឋ (NCDD 2010a) ។

Eរអនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ ;នឆÁ�នុសិទ្ធិក្នុងEរកំណត់អ¥�ពន្ធ {�|វ9ន*ើក�ើង� ក្នុងសិEc�� 
Lក់  ÿ�ង  កម្មវិធី $តិ ។ Ê��រីយ៉ូមួយ គឺអនុ�្ញតឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិកំណត់ អ¥� �ក្នុងរង្វង់មួយq�លកំណត់ Hយ 
ច��ប់ ។ សិEcEមចូលរួមÈក់យល់d�បÅ Z�ះ$ Ê��រីយ៉ូល្អមួយ ។ ប៉ុ)្ដ���{�|វគិតពីតថ(ព$ក់A្ដ�ងក្នុងEរ អនុវត្ដ 
Ê��រីយ៉ូZ�ះ ។ ម#្ដ�ីពន្ធ�រ $ន់ខ្ពស់;�ក់9ន*ើកÅ Ê��រីយ៉ូZ�ះល្អ ប៉ុ)្ដ�F�C�ល${�|វEរX�ល ៥ s ១០��ំGៀត 
Gើប rច�ក់ឱ�្យអនុវត្ដ9ន Hយ�រF�ព័ន្ធរដ្ឋ9លពន្ធ�រសព្វ4្ង��ទន់��)យ ឯF�$ជនកម្ពុ$ មួយ(គធំ �មិនfន់ 
ទ;¡ប់ នឹងវប�្បធម៌p�Eរបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ��ើយ ។ គំនិត*ើក�ើង Hយ ម#្ដ�ីពន្ធ�រ� ង*ើ ;ន(ពសម��តុផល និង 
គួរ យក មក ពិÄរ�24 ។

(ពទន់��)យ�ក្នុងF�ព័ន្ធរដ្ឋ9លចំណÜលមិន��នពន្ធ ក៏rចពន�្យឺតEរៀបចំឱ�្យ;នEរ F�មូលចំណÜលមិន��នពន្ធ 
�Å�ក់×�ម$តិq�រ ។ ម#្ដ�ីÁយក��នចំណÜលមិន��នពន្ធp� ��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 9ន*ើកÅ សព្វ4្ង�សិទ្ធិក្នុង
EរF�មូលចំណÜលមិន��នពន្ធ មិន��នស្ថិត×�មq�នសមត្ថកិច្ចរបស់Áយក��នZ�ះÿ�មួយG� ប៉ុ)្ដ�ស្ថិត×�មEរj�ប់j�ង 
របស់  ��សួង និងÁយក��នមួយចំនួន ដូច$��សួងកសិកម្ម ��សួងឧស�)ហកម្ម  ៉� និងÅមពល ។ល។ ចំណុចZ�ះ;ន 
ន័យÅ �X�ល ពិ(ក�) អំពីEរw្ទ�រសិទ្ធិF�មូលចំណÜលមិន��នពន្ធsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ Eរចូលរួមពី ��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុÿ�មួយ ��សួង មិនj�ប់a�ន់�ើយ គឺ{�|វ;នEរពិ(ក�)$មួយ��សួង និងÁយក��នw�្ស�ងៗGៀតq�ល;នសិទ្ធិ
F�មូលចំណÜលZ�ះ q�រ ។ ឿងZ�ះ[្វើឱ�្យEរសv�បសv�ÀលEន់ÿ�;ន�រៈសំ ន់£�មGៀត ។

7ះ;នប�ÙF�ឈមk៉ងZ�ះក្ដី Eរៀបចំឱ�្យ;នEរF�មូលចំណÜលពន្ធ និងមិន��នពន្ធ� Å�ក់×�ម$តិ មិន 
��ន Äប់w្ដើមពីកv�ិតទG��]តមួយ
ះG� ។ ដូច9នៀប3ប់ ង*ើ Äប់Lំងពី ��ំ១៩៩៨មក Å�ក់��ត្ដ{�|វ9នF�គល់ 
សិទ្ធិឱ�្យF�មូលចំណÜល$ពន្ធ និងមិន��នពន្ធមួយចំនួន (Bartholomew and Betley 2004) ។ Eរអនុវត្ដកន្លងមកZ�ះ 
rចយកមក[្វើ$បទពិbធន៍ សÓ�ប់Eរអនុវត្ដÁX�លអÁគត ។ ប ៉ុ)្ដ�Å�ក់d�ុកកន្លងមក មិន{�|វ9នF�គល់សិទ្ធិF�មូល
ចំណÜល  ដូចÅ�ក់��ត្ដ�ើយ (Ojendal and Kim 2008) ។

<ើ7ះ$ចំណÜល�មូល��ន ;ន�រៈសំ ន់�ក្នុងEរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុក្តី 8ងLម��ន(ពបច្ចុប�្បន្ន �� 
រំពឹងÅ ក្នុងរយៈX�លខ្លី និងមធ�្យម Å�ក់×�ម$តិនឹងបន្ដពឹង6្អ�ក *ើមូលនិធិw្ទ�រពីÅ�ក់$តិ ។ សÓ�ប់Å�ក់ឃុំ/ស¢្កត់ ��rច 
ដកd�ង់បទពិbធន៍$��ើនអំពីEរអនុវត្ដEរw្ទ�រមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់កន្លងមក ។ �Å�ក់��ត្ដ Eរw្ទ�រឧបត្ថម្ភធនកន្លងមក 
ក៏rច1�ើ$ ចំណុច1�ៀប[ៀបមួយ សÓ�ប់ៀបចំឱ�្យ;នEរw្ទ�រមូលនិធិក្នុងX�លអÁគត ។ ចំណ ុចខ្វះ ត មួយគឺ F�ព័ន្ធ  
w្ទ�រឧបត្ថម្ភធនឲ�្យ��ត្តកន្លងមក មិន;ន1�ើ$រូបមន្ដច��ស់�ស់ សÓ�ប់Eរý�ងä�កថវិEsឱ�្យ��ត្ដ នីមួយៗG� q�លÁំ ឱ�្យ 
; នអសម(ពLម តំបន់ (Boex 2009) ។

សÓ�ប់Å�ក់d�ុក និង��ុង �;នEរ¢រ$��ើន{�|វៀបចំ ។ ដំបូង��{�|វៀបចំF�ព័ន្ធថវិE មួយថ្មី �ើម�្បី �ក់ 
ឱ�្យ Å�ក់d�ុក និង��ុង1�ើ2�ស់ ។ {�ង់Z�ះ ��បខ័ណ©p�6�នEរអនុវត្ដ ៣��ំ 9ន*ើក�ើង$ជÐ�ើសហិរញ្ញប�្បfន បី 
សំ ន់ៗ សÓ�ប់Eរj�ប់j�ង និងÄត់ä�ងមុខ¢រទូs (�លគឺមុខ¢រ$ជÐ�ើស) �Å�ក់d�ុក និង��ុង ។ ជÐ�ើស 

24 កិច្ចស;bស$មួយម#្ត�ីពន្ធ�រ �4្ង�ទី២១ ��មក3 ��ំ២០០៩
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ទី១ ��នឹងបÌ្កើតឱ�្យ;ន$មូលនិធិ d�ុក/��ុង (q�ល;នលក្ខណៈd��ៀងនឹងមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់) �ើយ កំណត់ ចំនួន 
មូលនិធិ ឲ�្យ Ê្មើនឹង ០,៥% ឬ ១,០% p�ចំណÜលក្នុងd�ុករបស់$តិ �ើយ1�ើរូបមន្ដF�កបHយត;¡(ពមួយ �ើម�្បី ý�ង 
ä�ក មូលនិធិ 
ះsឱ�្យd�ុក និង��ុង ។ ជÐ�ើសទី២ ��នឹងបÌ ្កើនចំនួនមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ ពី ២,៨% s ៣,៥% [ៀប នឹង  
ចំណÜលក្នុងd�ុករបស់$តិ សÓ�ប់រយៈX�លពី��ំ២០១១-២០១៣ ។ ក្នុងរយៈX�លZ�ះ ឃុំ/ស¢្កត់នឹងទទួល 9ន មូលនិធិ 
ក្នុងចំនួនមួយu�រ ឯចំនួនq�ល�សល់ (សមតុល�្យ) នឹង{�|វw្ទ�រឱ�្យsÅ�ក់d�ុក និង��ុង ។ $ជÐ�ើសទី៣ ��នឹង ý�ង 
ä�ក ថវិE $តិមួយ 6្ន�កសÓ�ប់Å�ក់d�ុក និង��ុង �ើយÄត់ä�ងថវិEZ�ះក្នុងលក្ខណៈd��ៀងn� នឹងមូលនិធិ q�ល  w្ទ�រឱ�្យ 
�� ��ត្ដÁX�លបច្ចុប�្បន្ន (NCDD 2010a) ។

�X�ល6�នEរ ៣��ំលម្អិត9នអនុម័ត�ើយ���វិច្ឆិE ��ំ២០១០ 3ជរ��ភិ9ល9ន សÐ�ចយកជÐ�ើសទី១ 
�ល គឺ EរបÌ្កើតឱ�្យ;នមូលនិធិd�ុក និង��ុង ។ Ê�ចក្ដី សÐ�ចZ�ះ 9ន<ើកផ្លូវឱ�្យÅ�ក់d�ុក;នសិទ្ធិទទួល9នថវិE 
��ល់ របស់ខ្លួន  q�លពីមុនមក ពួក��មិនq�ល9ន ទទួល ។ គួរប��ក់Å ថវិE��ល់ខ្លួន�ទីZ�ះ ;នន័យÅ Å�ក់d�ុក/��ុង 
នឹង ;ន ឆÁ�នុសិទ្ធិ ក្នុងEរý�ងä�កថវិE
ះ �ើម�្បី'្ល ើយតបនឹងតv�|វEរ�មូល��នរបស់ខ្លួន អនុaមLម ច��ប់ j�ប់j�ង 
ហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈfំង�យ ។ ដូã្ន�ះ Å�ក់d�ុក និង��ុង នឹង;នស្វ័យ(ព ហិរញ្ញវត្ថុមួយ�ក្នុង��បខ័ណ©ច��ប់ ។

ចំ5ទស្ដពីីស្វយ័(ពហិរញ្ញវត្ថ ុfក់ទងHយ��ល់$មួយនឹងEរៀបចំF�ព័ន្ធj�ប់j�ង ហិរញ្ញវត្ថ�ុÅ�ក់×�ម$តិ ។ 
ក្នុងដំ�ក់EលដំបូងZ�ះ �ើងសÌ ្ក�ត�ើញÅ �;ន(ព F�fំងF�Gើសn�ខ្លះរ�ងច��ប់ៀបចំអង្គEរ (q�លA�Áំ 
ពី F�ព័ន្ធរដ្ឋ9លý�បវិមជ�្ឈEរ) និងច��ប់j�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ (q�ល�F�Eន់យក7លEរណ៍មជ�្ឈEរ  fក់ 
ទង  ន ឹង Eរ¢រហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ច��ប់j�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ��ំ២០០៨ ä�ងÅ រដ្ឋ9លÅ�ក់$តិ គឺ$អ្នកអនុម័ត*ើ ថវិE របស់ Å�ក់ 
×�ម$តិ ។ Eរä�ងZ�ះនឹងផ្ដល់អំ�ចដល់��សួងÊ�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនូវអំ�ច ក្នុងEរចរÄ និងអនុម័តថវិEរបស់ 
Å�ក់ ×�ម$តិ មុនX�លOនដល់Eរអនុម័ត ចុង×�យHយរដ្ឋស($តិ25 ។

X�លអនុវត្ដថវិE Lមច��ប់j�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ តួÁទីរបស់រតÁnរ$តិ និង�  រតÁnរ�Lម��ត្ដ 
នឹង ;នតួÁទីសំ ន់ ។ តួÁទី
ះ;ន EរជួយÄត់ä�ងEរដក 2�ក់ចំ�យ Eររក�)ទុកបញ្ជីគណZ�យ�្យ និងEរ [្វើ រ9យ 
Eរណ៍$ប់6ក់ព័ន្ធ ។ �ក្នុង សិE c��Lក់ ÿ�ងកម្មវិធី$តិ ម#្ដ�ីរតÁnរ$តិ9ន*ើក�ើងÅ  ង រតÁnរ កំពុងៀបចំ 
Eរ¢រមួយចំនួន �ើម�្បីnំÎ� ដល់ដំQើរEរវិមជ�្ឈEរ រួម;ន Eរៀបចំឱ�្យ;នប្លង់គណZ�យ�្យថ្មី សÓ�ប់ Å�ក់d�ុក និង��ុង 
EរបÌ្កើតឱ�្យ ;នយន្ដEរសÓ�ប់Eរw្ទ�រថវិEsឱ�្យÅ�ក់Z�ះ និងEរ¢រៀបចំEរិkល័យ និងបុគ្គលិក Äំ9ច់ មួយចំនួន26 ។

ក្នុងរូប(ពមួយ តួÁទីសកម្ម(ពរបស់រតÁnរrច[្វើឱ�្យ��យល់Å $Eរជv�ុញEរ¢រý�ប មជ�្ឈEរ�Å�ក់ ×�ម 
$តិ ។ ប៉ុ)្ដ�តួÁទីZ�ះសំ ន់�ស់ សÓ�ប់Eរnំ6រ និងe¡ំ�ើល Eរចំ�យធន_ន�_រណៈ ។ ដូã្ន�ះ �X�ល 
និkយ ពី EរៀបចំF�ព័ន្ធថវិEÅ�ក់ ×�ម$តិ សំណ%រមិន��ន�{�ង់Å þើÅ�ក់$តិ{�|វ[្វើ ឬÅ�ក់×�ម$តិ{�|វ[្វើ
ះG� ។ 
សំ ន់{�|វA្វ�ងរក តុល�្យ(ពរ�ងកLæពីរគឺទី១ ស្វ័យ(ពហិរញ្ញវត្ថុរបសÅ់�ក់×�ម$តិ និងទី២ Eរ_Á គណZ�យ�្យ (ព ក្នងុ 
Eរ 1�ើ2�ស់ធន_នq�ល9នF�គល់sឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិឱ�្យ9ន Hយ អនុaម sLមច��ប់ និងវិ_ន6ក់ព័ន្ធរបស់$តិ ។ 
��រំពឹងÅ ចំណុចលម្អិតប)្ថ�ម*ើប�Ù Z�ះ នឹង;នä�ង�ក្នុងច��ប់របបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ងÎ�ព�្យសម�្បត្ដិរបស់ រដ្ឋ9ល 
Å�ក់×�ម $តិ q�លនឹង{�|វអនុម័តÁX�ល�ប់ៗZ�ះ27 ។

25 ច��ប់ហិរញ្ញវត្ថុ ��ំ២០០៨ ជំពូកទី៣ និងទី៤
26 កិច្ចស;bសន៍$មួយម#្ត�ីរតÁnរ
27 សុន្ទរកÅរបស់ឯកឧត្តម nត ឈន់ �ក្នុងសិE c��$តិ ��ំ២០១០ ស្ដីពីEរៀបចំ 6�នEរសកម្ម(ព និងថវិEរបស់ គណៈ 

ក;oធិEរ  $តិសÓ�ប់Eរអភិវឌ�្ឍLមý�បF�$ធិបþ�យ�្យ�Å�ក់×�ម$តិ (គ.ជ.អ.ប) ភ្នំX�ញ 4្ង�ទី៦-៧ តុ� ២០០៩ ។
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F�អប់ទី ២៖ Eរ( �ប់ទំÁក់ទំនងរ�ងកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ និងEរផ្ដល់Ê��Lមវិស័យ៖ ករណីវិស័យកសិកម្ម 
និងធន_នទឹក

fក់ទងនឹងEរý�ងä�កថវិEរ�ងÅ�ក់��សួង និងÅ�ក់មន្ទីរ វិស័យកសិកម្ម និង ធន_នទឹក  �;នលក្ខណៈមជ�្ឈEរ ¡ំង <ើ[ៀបនឹងវិស័យអប់រំ 

(RGC 2008a) ។ ដូច;នä�ង�យុទ្ធ�d្ដ� សÓ�ប់វិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក (២០០៦-១០) វិស័យfំងពីរZ�ះ {�|វសង្កត់ធ្ងន់$ពិÊ�ស*ើ 

(១) Eរ*ើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និង (២) Eរ�æរ និងក�ង����រចÁសម្ព័ន្ធ ។ 7លន89យZ�ះ;ន ៨6្ន�ក q�ល�ទីZ�ះសូម*ើកយកÿ� 

២ចំណុច មក[្វើ$ ឧfហរណ៍៖

- 6្ន�កទី ៧៖ បÌ ្កើនផលិត(ព�ក្នុងវិស័យកសិកម្ម

- 6្ន�កទី ៥៖ *ើកកម្ពស់សិទ្ធិអំ�ចរបស់F�$ជន និងសហគមន៍

ថ្មីៗZ�ះ Eរ{�Àតពិនិត�្យ�ើងវិញ*ើចំ�យ�_រណៈ ("Eត់$(�អង់�្ល�ស Å PER) សÓ�ប់វិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក 9នផ្ដល់ 

$របកគំ�ើញគួរឱ�្យÄប់rរម្មណ៍មួយចំនួន ។ ទី១ ��រក�ើញÅ �ក្នុងវិស័យfំងពីរ Eរ[្វើវិ(គ*ើមុខ¢រ;នEរលំ9ក Hយ�រចំ�ត់Å�ក់ 

ថវិE បច្ចុប�្បន្នមិន[្វើLមមុខ¢រG� ÿ�[្វើLមអង្គ(ពរដ្ឋ9ល (�លគឺý�ងä�ងLម��សួង និងÁយក��ន) និងLមចំ�ត់Å�ក់Ê�ដ្ឋកិច្ច (�លគឺ 

ý�ងä�ងរ�ងចំ�យចរន្ដ និងចំ�យមូលធន) ។ Hយ�រ;នEរលំ9កý�បZ�ះ PER 9នសÐ�ច1�ើ2�ស់ថវិEចរន្ដ LមÁយក��ន $ 

មូល��ន សÓ�ប់Eរវិ(គចំ�យLមមុខ¢រ (World Bank forthcoming) ។

របកគំ�ើញក្នុងវិស័យកសិកម្ម ប¢ÙញÅ Ê��ផ�្សព្វផ�)យកសិកម្មសំ ន់$ ¡ំងសÓ�ប់ EរបÌ្កើនផលិត(ព (6្ន�កទី៧  ង*ើ) ប៉ុ)្ដ� Ê�� 

Z�ះ ទទួល9ន{�ឹមÿ� ២,៨% (F�C�ល ១២១២�នៀល) p�ចំ�យចរន្ដសរុបរបស់��សួងប ៉ ុ5Jះ���ំ២០០៨ ។ ប ៉ុ)្ត�ក្នុងX�ល $មួយ n� 

Ê��ផ�្សព្វផ�)យកសិកម្មទទួល9នជំនួយ$��ើនពី\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ �លគឺF�C�ល ៩៥% p�ចំ�យសរុប*ើÊ��Z�ះ ក្នុង��ំ២០០៨ (F�C�ល 

២៤.៣៨៩�នៀល) (World Bank forthcoming) ។

fក់ទិននឹងEរw្ទ�រមុខ¢រ ក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញ �ក្នុងសិEc��p�EរLក់ÿ�ងកម្មវិធី$តិ ��សួងកសិកម្ម9ន*ើក$មុខ¢រ ចំនួន 

១០ សÓ�ប់EរពិÄរ�នឹងw្ទ�រក្នុងរយៈX�ល ៥ s ១០��ំ ងមុខ ក្នុង
ះក៏;នមុខ¢រក្នុងEរផ្ដល់Ê��ផ�្សព្វផ�)យកសិកម្មផងq�រ ។ 8ង Lម 

របក គំ�ើញរបស់ PER  ង*ើ �ើងrចរំពឹងÅ F�សិន<ើ;នEរw្ទ�រមុខ¢រZ�ះ��ន rច;ន Eរប៉ះ6ល់ ¡ំងs*ើEរផ្ដល់ហិរញ្ញប�្បfនពី\�គូ 

អភិវឌ�្ឍន៍q�ល;នទំហំ��ើន*ើសលុប <ើ[ៀបនឹងហិរញ្ញប�្បfនពីថវិE$តិ ។

 ង*ើZ�ះ$ឧfហរណ៍$ក់A្ដ �ងមយួប¢ÙញÅ Eរ[្វើវមិជ�្ឈEរrចប ៉ះ6ល់Hយ��ល ់s*ើ រ<ៀបរបបp�Eរផ្ដលជ់នំយួព\ី�គូ អភវិឌ�្ឍន ៍។ 

Hយ�រ��តុផលZ�ះ ;ន;�ស់ជំនួយខ្លះ 9នÄប់ w្ដើមពិនិត�្យ�ើលÅ þើគÞ�ងរបស់ខ្លួនគួរ¿�W�k៉ង� �ើម�្បីឱ�្យសមd�បនឹង7ល ន89យ 

វិមជ�្ឈEររបស់រ��ភិ9ល ។ ឧfហរណ៍ ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី 9នពិនិត�្យ*ើគÞ�ង អភិវឌ�្ឍន៍ជនបទជុំវិញទZ្ល��បរបស់ខ្ល ួន q�ល;នទំហំ ៥៥ 

�ន ដុ�¡រ �ើយ9នរក�ើញ Å សព្វ4្ង�គÞ�ងZ�ះ1�ើ2�ស់ធន_នk៉ង��ើន សÓ�បច់ំ�យរដ្ឋ9ល�ក្នុងអង្គ(ពអនុវត្ដ គÞ�ង ។ ��ក៏ 9ន 

*ើក$ជÐ�ើសមួយq�រÅ ÁX�លអÁគត Eរអនុវត្ដ��ល់�ក្នុង គÞ�ង rចនឹង[្វើ�Å�ក់d�ុកq�ល$Å�ក់នឹង{�|វទទួល9នមុខ¢រ��ើន (Niazi 

and Lamont forthcoming) ។ 

វិស័យធន_នទឹក ;នចំណុចខុសពីវិស័យកសិកម្ម�{�ង់Å វិស័យZ�ះ ចំ�យ��ើន*ើ Eរផ្ដល់����រចÁសម្ព័ន្ធ $$ងEរផ្ដល់Ê�� ។ 

��តុដូã្ន�ះ វិស័យធន_នទឹក ;នខ្ទង់ចំ�យ មូលធន��ើន$ងវិស័យកសិកម្ម ។ PER 9ន3�ើសយកÁយក��នវិស្វកម្មមក[្វើEរ{�Àតពិនិត�្យ ។ 

Áយក��នZ�ះ ;នតួÁទីក�ង ជួសជុល និង£�រក�)សំណង់_3�d្ដ� ។ ��រក�ើញÅ ចំ�យសÓ�ប់Eរជួសជុល និង£�fំ ;នទំហំតូច$ ¡ំង 

<ើ[ៀបនឹងចំ�យសរុបរបស់ Áយក��នfំងមូល �លគឺF�;ណÿ� ១០% �ច
¡ះ��ំ២០០៦ - ២០០៨ និងF�;ណ ១៤% ���ំ២០០៩ 

<ើគិត$ចំនួន គឺF�;ណ ១�នដុ�¡រ ។ របកគំ�ើញZ�ះ ប� �ក់ពី(ព ខ្វះ ត EរnំÎ�ពីរ��ភិ9លs*ើEរ_Áនិរន្ដរ(ពp�សំណង់_3�d្ដ�

$��ើន�ក្នុង F�G�ស (World Bank forthcoming) ។

fក់ទិននឹងEរw្ទ�រមុខ¢រក្នុងវិស័យធន_នទឹកវិញ �ក្នុងសិEc��p�EរLក់ ÿ�ង កម្មវិធី$តិ ��សួង9ន*ើកយកÿ�មុខ¢រពីរគត់  

សÓ�ប់ ពិÄរ�ពីEរw្ទ�រក្នុងរយៈX�ល ៥ - ១០��ំ ងមុខ៖ (១) Eរជួសជុល និង£�fំសំណង់_3�d្ដ�  �តតូច និង (២) Eរសv�ប សv�Àល និង 

nំÎ�ដល់EរបÌ្កើត��ុមកសិករ1�ើ2�ស់ទឹក ។ Lមរបកគំ�ើញរបស់ PER  ង*ើ �ើងrច សន្និ��ន9នÅ <ើ7ះ$មុខ¢រfំងពីរ{�|វ9នw្ទ�រ 

��ន ក៏មិនÁំឱ�្យ;នEរ�¡ស់ប្ដូរ��ើនq�រ ល្គឹក�;នEរបÌ ្កើនថវិEសÓ�ប់ចំ�យ*ើEរ£�fំ និងជួសជុល ។

ចំនុចមួយGៀត គឺ7លន89យfំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក 9ន*ើកកម្ពស់ដល់តួÁទី និងEរចូលរួមរបស់សហគមន៍មូល��ន ។ 

សហគមន៍fំងZ�ះ រួម;ន ��ុមកសិករ1�ើ2�ស់ទឹក និង��ុមជួយខ្លួនឯងq�លជួយn�*ើEរ¢រ�ំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ (6្ន�កទី ៥  ង*ើ) ។ Eរសិក�) 

កន្លងមករក�ើញÅ �Lមជនបទ ��ុមសហគមន៍fំងZ�ះ 9ន�ើរតួÁទី k៉ងសំ ន់�ក្នុង Eរអភិវឌ�្ឍមូល��ន ប ៉ុ)្ដ�ពួក��Èក់�មិនfន់[្វើEរ 

សហEរ ឱ�្យ9ន Gៀងfត់$មួយនឹងr$̀ធររបស់រដ្ឋ��ើយ ។ Eរសិក�)កន្លងមកក៏9នឱ�្យដឹងq�រÅ �ើម�្បី[្វើឱ�្យ��ុមfំងZ�ះrច;ន លទ្ធ(ព 

និង;ននិរន្ដរ(ព$ងមុន 3ជរ��ភិ9ល{�|វផ្ដល់EរnំÎ� និង{�|វ;នEរä�ងច��ស់�ស់ ពីសិទ្ធិអំ�ច និងទំÁក់ទំនងផ្លូវEររ�ងរដ្ឋ9លÅ�ក់×�ម

$តិ និង��ុមសហគមន៍fំងZ�ះ (Ngin 2010; So, Ratner et al. 2010) ។
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៥.៣. តួ�ទីរបស់��គូអភិវឌ�្ឍន៍ និង�រអនុវត្ដគ��ងអភិវឌ�្ឍន៍

�ើម�្បីសv�បLម��បខ័ណ©p�កំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEររបស់3ជរ��ភិ9ល \�គូអភិវឌ�្ឍន៍ 9ន Äប់w្ដើម[្វើEរសv�Àល 
រ<ៀប  របបក្នុងEរផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនួយបã្ច�កG�សរបស់ខ្លួន ។ ឧfហរណ៍ ថ្មីៗZ�ះ(�ក់¢រ\�គូអភិវឌ�្ឍន៍ចំនួន ១៥ 
9នÄប់w្ដើម[្វើ6�នEររួមn�មួយ សំÔnំÎ� ដល់Eរ¢រវិមជ�្ឈEររបស់3ជរ��ភិ9ល ។ \�គូអភិវឌ�្ឍន៍fំងZ�ះ 9នផ្ដុំn� $ 
៤ ��ុម ។ ��ុមនីមួយៗ �æត*ើទិដ្ឋ(ពw�្ស�ងn�p�កំA�ទv�ង់ (Niazi and Lamont forthcoming)៖

១.  ��ុមសហគមន៍អឺរ៉ុប �æត*ើទិដ្ឋ(ពp�Eរ*ើកកម្ពស់លទ្ធិF�$ធិបþ�យ�្យ គណZ�យ�្យ(ព ស�្ល�ង និង 
Eរចូលរួមរបស់F�$ជន ។

២.  ��ុម UNDP �æត*ើ7លន89យទូs និង[្វើEរk៉ងជិតស្និទ្ធ$មួយ គ.ជ.អ.ប ។
៣.  ��ុមធÁnរពិភពaក ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី UNCDF, GTZ, Unicef �æត*ើEរ¢រវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។
៤.  \�គូអភិវឌ�្ឍន៍w�្ស�ងGៀត ដូច$ JICA, Danida និង AusAid 9ន[្វើEរក្នុងរូប(ព$គÞ�ង�ច់HយE�ក 

និង ផ្ដល់$ជំនួយs*ើទិដ្ឋ(ព$ក់�ក់ខ្លះ �ក្នុង7លន89យវិមជ�្ឈEរទូs ។

fក់ទងនឹងវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ធÁnរពិភពaក ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី និង UNCDF 9ន �ើរតួÁទីnំÎ�k៉ង  
សំ ន់ �ើយ9នយល់d�បn�Å ពួក��នឹង[្វើEរឲ�្យ9នជិតស្និទ្ធ$មួយn� <ើ7ះ$6�នEរសកម្ម(ពលម្អិតរបស់ 
ពួក �� �មិនfន់9នបន�្សុីn���ើយក៏Hយ ។ គួរកត់ សំnល់Å ធÁnរពិភពaក និងធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី ;ន 
តួÁទី k៉ងសំ ន់ ��ះ��ប័ន fំងពីរZ�ះ ក៏9ន ជួយnំÎ�k៉ង��ើនដល់កម្មវិធីកំA�ទv�ង់F�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុ
�_រណៈ ដូã្ន�ះrច �ើរតួ  Hយ��ល់ក្នុងEរសv�បសv�ÀលកំA�ទv�ង់fំងពីរ ។ UNCDF 9នnំÎ� ដល់EរLក់ÿ�ង 
Ê�ចក្ដី ú�ងច��ប់របប ហិរញ្ញវត្ថុ និងEរj�ប់j�ងÎ�ព�្យសម�្បត្ដិរបស់រដ្ឋ9លÅ�ក់ ×�ម$តិ ក្នុងX�ល q�ល GTZ និង Unicef 
9នÄប់w្ដើមៀបចំ$  ឯក�រ ជំនួយ�oរតីមួយចំនួនសÓ�ប់Eរពិ(ក�) អំពីEរw្ទ�រមុខ¢រ ។

ប�ÙF�ឈមមួយ គឺEរ¿�W�$បQ្ណើរៗពីEរ[្វើEរLមគÞ�ង�ច់HយE�ក មក$ EរnំÎ�ស;ស_តុ 
$ក់ �ក់ របស់កំA�ទv�ង់ ។ �X�ល[្វើវិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ Eរអនុវត្ដគÞ�ង របស់\�គូអភិវឌ�្ឍន៍នឹង;នEរ�¡ស់ ប្ដូរ ។ 
ឧfហរណ៍ ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី9នវិ(គ*ើគÞ�ង fំង�យរបស់ខ្លួនសÓ�ប់រយៈX�ល ២០០៩-២០១២ �ើយ 
9ន[្វើចំ�ត់Å�ក់គÞ�ងsLម កv�ិតមុខ¢ររបស់�៖ (១) កv�ិតÅ�ក់$តិ (២) កv�ិតÅ�ក់×�ម$តិ និង (៣) កv�ិត 
Å�ក់តំបន់ និង (៤) កv�ិតÅ�ក់$តិ�យ$មួយនឹងÅ�ក់×�ម$តិ (Niazi and Lamont forthcoming) ។

�ើម�្បី[្វើចំ�ត់Å�ក់Z�ះ ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី9ន1�ើ7លEរណ៍មួយចំនួន ដូច$ 7លEរណ៍បង្ខិតអ្នកផ្ដល់ 
Ê�� sជិតនឹងអ្នក1�ើ2�ស់ 7លEរណ៍វិ;{�Ê�ដ្ឋកិច្ច 7លEរណ៍ សម(ព ។ល។ ��9នរក�ើញÅ ២៣% p�  
មុខ¢រ q�លស្ថិតក្នុងគÞ�ងfំង
ះ rចÄត់ ×�ម "កv�ិតÅ�ក់$តិ" និងF�;ណ ៧៧% GៀតrចÄត់ចូលក្នុង "កv�ិត 
Å�ក់$តិ�យ$មួយនឹង Å�ក់×�ម$តិ" ។ ឈរ*ើរបកគំ�ើញZ�ះ ធÁnរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី នឹង{�|វ[្វើEរសÐ�ចចិត្ដÅ 
þើគÞ�ង និងសកម្ម(ព�q�លខ្លួន�បន្ដ[្វើEរ$មួយ\�គូ$��ប័នÅ�ក់$តិ និងគÞ�ង និងសកម្ម(ព� q�ល {�|វ 
ប្ដូរ s[្វើEរ$មួយÅ�ក់×�ម$តិ ($ពិÊ�សÅ�ក់d�ុក) ។

Eរ�¡ស់ប្ដូរពីEរ¢រក្នុងរូប(ព$គÞ�ង មក$Eរ[្វើEរLមកម្មវិធី គឺ$កLæសំ ន់ ។ $ទូs <ើ[្វើEរ Lម   
គÞ�ង (គ��ើន�;នរយៈX�លកំណត់ និងខ្វះនិរន្ដរ(ព ��ះX�លគÞ�ង ចប់ អ្វីៗ��ើនចប់LមគÞ�ងq�រ ។ លក្ខណៈ 
Z�ះ ខុសពីមុខ¢រ q�លសំÔ_Áឱ�្យ;ននិរន្ដរ(ព�ក្នុងEរផ្ដល់Ê��F�កបHយគណZ�យ�្យ(ព ។ Eរ�¡ស់ប្ដូរ ពី Eរ 
¢រ Lម គÞ�ង មក$EរnំÎ�ដល់មុខ¢រ$ក់�ក់ នឹង{�|វEរX�លយូរ ប៉ុ)្ដ�Äំ9ច់{�|វÿ�[្វើ ។

Hយ�រF�ព័ន្ធj�ប់j�ងរបស់រ��ភិ9ល�ទន់��)យ ឯកំA�ទv�ង់ហិរញ្ញវត្ថុ�_រណៈ �បន្ដ[្វើ � ើងរំពឹង Å 
\�គូអភិវឌ�្ឍន៍នឹង{�|វបន្ដអនុវត្ដ1�ើអង្គ(ពj�ប់j�ងគÞ�ង និងបន្ដ បង្ហូរ និងj�ប់j�ងជំនួយរបស់�� Lម F�ព័ន្ធ មួយ   w�្ស�ង   
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I�ពីF�ព័ន្ធj�ប់j�ងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ។ ��តុZ�ះ�ើយ �ក្នុង��បខ័ណ©p�6�នEរ ៣��ំរបស់ គ.ជ.អ.ប � � �  ÿ� 
រំពឹងÅ ហិរញ្ញប�្បfន LមគÞ�ងអភិវឌ�្ឍន៍ នឹង{�|វយកមក1�ើសÓ�ប់កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍មូលធន q�លfក់ទងនឹង មុខ¢រ  
{�|វw្ទ�រsឱ�្យÅ�ក់×�ម$តិ (សូម�ើលL3ង ៣  ង�ើម) ។

៦. _�ចក្ដីសន្និ��ន

$Ê�ចក្ដីសន្និ��ន អត្ថបទZ�ះសូមគូសប��ក់ចំណុចសំ ន់ៗមួយចំនួនfក់ទងនឹងវិមជ�្ឈEរ ហិរញ្ញវត្ថុ�កម្ពុ$៖

ទី១ �ើម�្បីសÐ�ច9ននូវEរអភិវឌ�្ឍLមý�បF�$ធិបþ�យ�្យ វិមជ�្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ �ជំÈន ងមុខ {�|វ�æតfំង*ើ 
Eរ  ក�ង��ប័ន (�លគឺក�ងរចÁសម្ព័ន្ធ និងនីតិវិធី 6ក់ព័ន្ធ) និងfំង*ើEរ*ើកកម្ពស់Eរផ្ដល់Ê���_រណៈ ។ 
ចំណុចZ�ះ;នន័យÅ Eរ¢រកំA�ទv�ង់ �ជំÈនបÁ�ប់{�|វសំÔ (១) បÌ្កើត និងព��ឹង_តុសំ ន់p�វិមជ�្ឈEរ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដូច9ន*ើក�ើង ង*ើ និង (២) ( �ប់ និងសv�បសv�Àលរ�ងកំA�ទv�ង់វិមជ�្ឈEរ និង Eរ¢រផ្ដល់Ê��Lម វិស័យ ។ 
ចំណុចទីពីរZ�ះសំ ន់�ស់ �ើយមិនfន់;នEរយកចិត្ដទុក�ក់ j�ប់a�ន់� �ើយក្នុងរយៈEលកន្លងមក ។
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