រ'ប់'ងចំណ/ល
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ឧសហកម្មនិសរណកម្ម៖
បទពិ9ធន៍ស;ប់<=សកម្ពុ១
ទិ

វវអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

“

ស្ខបលន"#យ 2013, $ខ 02*

Áើចំណªលពីវិស័យង និងឧស្ម័ន #ចជួយពóីកពិពិធកម្ម7ដ្ឋកិច្ច និង'រ'ត់បន្ថយពÓីÓដល់កម្ពុ$\រឬ គឺ$ប»k®៉ង

សំ°ន់ស

ប់!សកម្ពុ$ក្នុងរយៈលមធ្យម"។
!Lសន៍របស់ស្តចអគ្គមö7បតីÁ÷ ហ៊ុន ^ន
យករដ្ឋម្តីùúះû$§ចÓកម្ពុ$២

?ចក្តីB្តើម

និស]រណកម្ម (EI) គឺ$ 'រjរដ៏5នLរសំ°ន់§ស់ និងដល់

!សកម្ពុ$រំពឹង

ចំណªលរបស់ខ្លួននឹងើនើង®៉ង°±ំង

ល\ល#ច²ញយកធននង

និងឧស្ម័នកម្ពុ$

Dន~២
ំ ០១៦។ ´ម'រ!ល
ើ µើញ 7ដក
្ឋ ច
ិ ន
្ច ង
ឹ 5នអគត

លwÐើយ។
តំបន់5នង

$ស'Òនុពលមួយចំនួនកម្ពុ$5នបjkញ

$រង្វង់Óហមក្នុងរូបព ១។ 'រខួង2វ4វ និង'រD៉ន់LÔន

ភ្លឺ·ចះ ប៉ុ¹្តក្នុងរយៈលខ្លី កម្ពុ$#ចជួបប»k!ឈមធំៗ ²ំង¾្នក

បÕ្ខះ#សន្ន!²ំង!ើស

L¿ប័ន និង7ដ្ឋកិច្ច។ ប»kសំ°ន់បំផុតមួយគឺ Áើ·Âវ|ប់|ង និង

ប៉ុ¹្ត'រD៉ន់LÔនØងមួយDនបjkញ

ើÃស់ចំណªលFះ®៉ង§

ប់

ដល់ ២Ùន់wនធុង និងឧស្ម័ន ២៨៣Ùន់wនÛ៉·គូប \ល#ច

មនុស្ស$Èើនជំន់Éះ? កម្ពុ$ ក៏ដូច$!សសម្បូរធនន

បូមយកDន (UNDP 2006: 10)។ $ឧ²ហរណ៍ D៉ន់LÔន

ឯៀត\រ

Þន់ßង#ចបូមយកDនពីប្លុក A ßមួយគត់ #ច5ន!5ណ

Äើម្បីឲ្យ5នផលិតពស

·ÂវÍៀមខ្លួនឲ្យDនល្អមុននឹង

Ãកចំ
់ ណªលពីង

និងមិន²ន់ច×ស់ើយ។
#ច5នងរហូត

និងឧស្ម័នFះ ហូរÏចមកដល់។ -យមូលÐតF
ុ ះÐើយ 'រ

២០០-២៥០Ùន់ធុងក្នុងមួយ¤្ង។

^្វងរកគំរូស

âងã្វើើងក្នុងរយៈល ២០-២៥~ំ Ðើយធននង²ំង

ប់|ប់|ង និងើÃស់ចំណªលDនពីឧស]ហកម្ម

ដូI្នះ

áើសិនផលិតកម្មង

អស់\លD៉ន់LÔន#ចយកDនÉះ គឺ#ចបូមDន$ក់^្តង
រូបព១៖ ប្លុកស

ប់រុករកងនិងឧស្ម័នតំបន់ដីក និងសមុ

Ûន Ãក់ចំណªលពីងក្នុង|ប់ប្លុក²ំងអស់ #ច5នដល់ ៦Ùន់
wនដុw±រក្នុងមួយ~ំ áើគិត´មតä្លង ៥០ដុw±រក្នុងមួយធុង។
ចំណªលFះធំ§ស់ áើãៀបនឹង ផសស ១៤,០៦Ùន់wនដុw±រ
\លកម្ពុ$សæចDន~ំ២០១២ (World Bank 2013)។៣
$'រពិត éើង·Âវ'រចំ§យលÈើន~ំ Äើម្បី²ញយកង
និងឧស្ម័ន ឲ្យDនញញ។
ចំណªលពីឧស]ហកម្ម និស]រណកម្មល°ងមុខ #ចជួយ
ប>្កើនថវិ'រìíភិDល

ស

ប់'រវិនិBគើÐìíរចសម្ព័ន្ធ

និង7ïLរណៈ និងពF្លឿន'រអភិវឌ្ឍ និង'រ'ត់បន្ថយព
ÓីÓ។ ñះ®៉ងFះក្តី កម្ពុ$គួរចងòំ !សសម្បូរធនន
!ភព៖ #$%ធរង'ត$តិកម្ពុ$ (២០១១)

១

-យ/ក ង ឌី និង/ក ៉ សុ ត $អ្នក2វ4វស5គម7ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$ (CEA)។ អត្ថបទស>្ខបលនBDយFះ
Hង់IញពីឯកLររបស់ Heng Dyna and
Ngo Sothat (2013), Extractive Industries Revenue Management: Atale of Six
Contries, Research Report 4, April 2013 (Phnom Penh: CEA) \ល$'រសិក]2វ4វ$ក់^្តងមួយDនយកbបjkញក្នុង'រ
ពិក]តុមូល និងសិ'qLwស្តីពី កំzើននិងពស ប់|ប់}~ ម'រសបសល-យ CEA \ល$គូមួយក្នុងទិ'2វ4វ
អភិវឌ្ឍន៍ (DRF)។ រDយ'រណ៍ញញ5នចុះើហទំព័រៈ www.cea.org.kh និង www.crrt-cambodia.org។

២

Hង់Iញពីសុន្ទរកគន្លឹះរបស់ ស្តចយករដ្ឋម្តី សន្និសីទចក្ខុវិស័យ!សកម្ពុ$~ំ២០០៨ ម!នបទ "'រៀងគរធននកម្ពុ$
5នធននមនុស្ស ធននធម្ម$តិ ធននហិរញ្ញវត្ថុ ស ប់'រអភិវឌ្ឍ កំzើន7ដ្ឋកិច្ច និងវិបុលព!កប-យគុណព" ¤្ងទ២៨
ី
កុម្ភៈ ២០០៨
ស§្ឋ}រភ្នំញ។

៣

ងü¤្ល!ýល ១០០ដុw±រ/ធុង លបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកនិពន្ធDនើ¤្ល!យ័ត្ន!ÿង\ល²បបន្តិច·ឹម ៥០ដុw±រ/ធុង -យLរ'រD៉ន់LÔន
មិនសូវDនច×ស់ និង¤្លើងចុះឿន។

* ញផយយ

ទិ

វវអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

រូបព ២៖ ្សចjក់តä្ល និងប»k!ឈម
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!ភព៖ Ross (2012)

ßងជួបនឹងប»k!ឈម$Èើន មុននឹងទទួលDន÷គជ័យ

អត្ថបទFះÒតើ'រ|ប់|ងចំណªល និងចំ§យ \ល$

ក្នុង'រអភិវឌ្ឍ7ដ្ឋកិច្ច។

¾្នកមួយù្សចjក់តä្ល (រូបព ២)។ បប់ព!
ី មូលចំណªល

ធននធម្ម$តិសម្បូរប#ចផ្តល់²ំងផលល្អ និងផល#Óក់។

DនÐើយ

រìíភិDល·Âវសæចចិត្តើ'រ|ប់|ង

និង'រ

7ដ្ឋកិចù
្ច !សសម្បូរធនន $ឿយៗដំzើរ'រមិនសូវល្អ

ក លគឺ Áើ·Âវòយប៉ុÔន និងbើអ្វី។ ក្នុងកិច្ច'រFះ

áើãៀបនឹង!ស!öក់!ýល}~

គំរូ7ដ្ឋកិច្ចù'រòយïយសំ°ន់$°±ំង

ñះបីធនន²ំងFះ

\លមិន5នធនន។

#ចផ្តលនូ
់ វចំណªលស

ប់'រអភិវឌ្ឍ

bនឹង5}៌អភិវឌ្ឍន៍របស់!ស

ពីះïផ]រប
់ ល់

Ðើយនិង

"âះច

ù

Ðìíរចសម្ព័ន្ធ និងសង្គមក្តី ក៏7ដ្ឋកិច្ច#ច5នកំzើន]យ

ធនន"។ $ទូb ក្នុង'រ|ប់|ងចំណªលDនពីធននធម្ម$តិ

-យLរ

រìíភិDល·Âវ-ះ2យប»kមួយចំនួនដូចតb៖

១)

'រDត់បង់ព!កួត!ង´ម'រើង¤្ល

រូបិយវត្ថុក្នុងHុក \លបង្កើង-យLរលំហូរចូលមូលធន ២)

 តÂវ'រ

អស្ថិរព5៉ÓÂ7ដ្ឋកិច្ច

 ជæើសរïងផល!Bជន៍ក្នុងលបច្ចុប្បន្ន

បង្កើង-យLរ5នវដ្ត7ដ្ឋកិច្ចស្ទុះ

រីកដុះìល និងរwយអស់bវិញ$ញឹកប់។ សំណរមួយចំនួន
ផុសើង



-យរáៀប§? Áើ!ស²ំងÉះDនជួបប»k!ឈមអ្វីខ្លះ?

ពី "âះច

និងbអគត

ប់ទប់ទល់នឹង'រើងចុះ

¤្ល និង'រចរិលធននធម្ម$តិ

ៀសផុត

Äើម្បីHូបយក'រចំ§យនូវ

Ãក់ចំណªលDនពីធនន


ùធនន"?

'រយល់ដង
ឹ ពីបទពិ

'ររចៀបចំលនBDយស

 'រពóឹងសមត្ថពក្នុងHុក

Äើម្បី|ប់|ងធនន

ដ៏សម្បូររបស់ខ្លួនឲ្យ5ន!សិទ្ធព និងផលិតព Ðើយ

ប់'រអភិវឌ្ឍÐìíរចសម្ព័ន្ធ និង សង្គម

(សមពរïងជំន់មនុស្ស)

Áើ!សសម្បូរធននគួរ|ប់|ងចំណªលរបស់ខ្លួន

Áើកម្ពុ$គួរòត់វិន'រអ្វីខ្លះលFះ

្សងៗស

ត5±ពនិងគណFយ្យព។

ធន៍ù 'រ|ប|
់ ង
 ចំណល
ª ពីឧស]ហកម្ម

និស]រណកម្ម´ម!ស úម²ំង÷គជ័យ ឬក៏បûជ័យ

'រគិតគូរពិòរ§²ំងFះ

·Âវßã្វើើង-យ5នល

្សងៗ 5នLរៈសំ°ន់បំផុត ស

ប់អ្នកã្វើលនBDយ។

នBDយំពី

អត្ថបទFះ ព®ម²ញយកបទពិ

ធន៍ើ'រ|ប់|ងចំណªល

·ឹម·Âវ និង5ន!សិទ្ធព ស

វិធីòយïយÃកចំ
់ ណªលDនពីងឲ្យDន
ប់កំzើន7ដ្ឋកិច្ច និង'រ'ត់

ងពីប§្ខ!ស5នកិតអភិវឌ្ឍន៍7ដ្ឋកិច្ច និងអភិDលកិច្ច

បន្ថយពÓីÓ។

!öក់!ýល}~ និងផ្តល់$អនុLសន៍¾្នក លនBDយ

-យ!ុង!យ័ត្ន

ស

bអគត គឺ៖ (១) វិន័យLរើពន្ធ (២) !សិទ្ធពù'រ

ប់'រ|ប់|ងចំណªលពី

ឧស]ហកម្មនិស]រណកម្មល

៤

$ទូb

ប»kចម្បងបី\ល·Âវ-ះ2យ

Äើម្បីុំងឲ្យចំ§យLរណៈ5នចីរព

អគតកម្ពុ$។

ក និង (៣)!សិទ្ធពù!តិបត្តិ'រចំ§យ។

កិច្ចពិEក

#ចអនុវត្ត´មគំរូចំ§យ-សន្សំមួយចំនួន ដូច5នបjkញក្នុង ´ûង

បទពិ

១។ 'រើសយកគំរូ§មួយមកអនុវត្ត ·Âវ¾្អកb´មដំ§ក់

Äើម្បី-ះ2យប»k!ឈម²ំងFះ
ធន៍ព!
ី 
 ស
 បjkញ 'រ'យ
± ចំណល
ª Dនពី

ឧស]ហកម្មនិស]រណកម្ម ឲ្យb$'រអភិវឌ្ឍ ïមិនÛន$កិច្ច'រ

!សសម្បូរធនន

'លអភិវឌ្ឍន៍របស់!សនីមួយៗ និង7ដ្ឋកិច្ចនBDយ។

jយHួលក្នុងរយៈលខ្លីÉះ។ អភិDលកិច្ចល្អù'រ|ប់|ង
ចំណªលពីឧស]ហកម្មនិស]រណកម្ម


òប់´ំងពី'ររុករកង

គុណEពHIប័ន និងលន"#យ

5នLរៈសំ°ន់´ំងពីដំបូង

រហូតដល់'រÄញ¤្ល

និងចុះកិច្ច

'រពិនិត្យើបទពិ

ធន៍!ស²ំងÃំមួយ

Dនបjkញ

សន, 'រើសយកគំរចំ
ូ §យ-សន្សំ, ចីរពហិរញ្ញវត្ថុ, និងល

ចំណªលពីធននធម្ម$តិ#ច|ប់|ងDន និង#ច5ន!Bជន៍

នBDយអភិវឌ្ឍន៍រយៈលង។ Äើម្បីឲ្យធននង ឧស្ម័ន និង

ស

៉ 5នផល!Bជន៍ល្អដល់$តិ !សសម្បូរធនន ·Âវ

លនBDយ·ឹម·Âវ និងចុះមុខ រួម5ន លនBDយ

-ះ2យប»k!ឈម$Èើន²ំង¾្នក7ដ្ឋកិច្ច និងL¿ប័ន។

|ប់|ង5៉ÓÂ7ដ្ឋកិច្ច Lរើរពន្ធ និងអ!ប្តូរÃក់ Äើម្បី'ត់

៤

ប់'រអភិវឌ្ឍ7ដ្ឋកិច្ច។

ñះ®៉ងFះក្តី

·Âវអនុវត្តនូវ

!ស²ំងFះរួម5ន #^៊"ហ្សង់, ö#§, ឥណ%ូFសុី, នីÐ្សរី®៉, ទីម័រ°ងើត, និង ៀត§ម។ !ស²ំងFះ·ÂវDនើសយក ´ម'រ
ពិâះBបល់$មួយ#$%ធរÙក់ព័ន្ធនឹងអង្គ'រសង្គមសុីវិលកម្ពុ$ -យ¾្អកើសូចករសំ°ន់ៗមួយចំនួន 5ន$#ទិ៍ ផសស ក្នុងមនុស្ស5~ក់,
អ!ពÓីÓ, វិសមពÃក់ចំណªល, លទ្ធផល¾្នកហិរញ្ញវត្ថុ, និងកិតអភិDលកិច្ច។

2

´ûង ១៖ គំរូចំ§យ-សន្សំ
គំរូ

និយមន័យ

ផល!Bជន៍

öនិភ័យ

ចំ§យជុញ°±ំង
Big-Push Spending

ចំ§យនូវÃកចំ
់ ណªល
បច្ចុប្បន្ន²ំងអស់ ឬគÈើន

ប>្កើន្បឿនកំzើន7ដ្ឋកិច្ច
និង#ច'ត់បន្ថយពÓីÓ
Dន'ន់ßឿន

ចំ§យរដ្ឋ}Ôនស្ថិរព,
អស្ថិរព5៉ÓÂ7ដ្ឋកិច្ចនិង "ជម្ងឺហូឡង់"៥
-យLរ'រើងចុះ¤្លង

បក្សីក្នុង
Bird-in-Hand

òយßÃក់ចំណªល
Dនពីព្យសម្បត្តបច្ច
ិ ុប្បន្ន៦

របបសន្សំសំ.Lមញ្ញ
និង!ុង!យ័ត្ន

Dត់បង់ឱ'សកំzើន
-យLរពុំDនវិនិBគើ
រចសម្ព័ន្ធនិងសង្គម

ចំណªល5នចីរព
Sustainable Income

ចំណªលពិតពីព្យ
សម្បត្តិបច្ចុប្បន្ននិងbអគត

ចំ§យ-យើចំណªល
Dនពីធននធម្ម$តិ 5ន
ស្ថិរពល្អ និងIៀសïងDន
នូវខួបើងចុះù7ដ្ឋកិច្ច

ពមិនច×ស់wស់ក្នុង'រD៉ន់LÔនចំណªល
-យLរពមិនច×ស់wស់ù¤្លង
និងបរិ5ណងក្នុងដី

កំណត់ចំណªលល
Revenue
Benchmarking

ចំ§យមួយចំក
(0រ ឬអ0រ) ù
ចំណªលមធ្យមើព្យសម្បត្តិ
(មធ្យមគរំកិល)

មុខjរ#ចបត់នDន
(បង្កស្ថិរព និង'រសន្សំ
សំ.)

មិន ហិរញ្ញវត្ថ5នចី
ុ
រព
ឬ'រើÃស់ធននã្វើDនល្អបំផុត
ពីមួយជំន់bមួយជំន់Éះ
ះ¾្អកើ'រសæចចិត្ត។ ·Âវ5ន'រ
កំណត់ច×ស់នូវចំណªលល និងល1
អភិវឌ្ឍន៍រយៈលង

!ភព៖Heng and Ngo (2013: 2-3)

បន្ថយឥទ្ធិពលជម្ងឺហូឡង់ និងស្ថិរព5៉ÓÂ7ដ្ឋកិច្ច។ អភិDល

គំរូសន្សំ-ចំ§យគួរអនុម័តយក -យ¾្អកើដំ§ក់'លù

កិច្ចល្អើឧស]ហកម្មនិស]រណកម្ម តÂវឲ្យ5ន¾ន'ររយៈល

'រអភិវឌ្ឍ7ដ្ឋកិច្ច គុណពL¿ប័ន និងទំហំ និងលក្ខណៈùលំហូរ

ង

Ãក់ចំណªលDនពីធននធម្ម$តិ។ $ងFះbៀត -យLរ

´ំងពី'រអភិវឌ្ឍក្នុងដំ§ក់'លដំបូង

úម²ំងត5±ព

Lរើពន្ធក្នុងរយៈលង។

ឧស]ហកម្មនិស]រណកម្ម

$រួម គុណពL¿ប័ន$ក´Òសំ°ន់បំផុតស
ចំណªលពី

ឧស]ហកម្មនិស]រណកម្មឲ្យ5ន!Bជន៍។

|ប់|ងល្អ
ហិរញ្ញវត្ថុ

ប់'រើÃស់

#H័យ$សំ°ន់ើ

ßងផ]រប់°±ំងbនឹងទី´ំងនីមួយៗ

និង5នផលប៉ះÙល់$Èើនដល់សហគមន៍មូលìíន ដូI្នះ!ស

'រ

·Âវ5ន'រ|ប់|ងចំណªល!កប-យ!សិទ្ធព Äើម្បី'ត់

គុណពù'រចំ§យ

បន្ថយគ5±តក្នុង*្ទ!ស $ពិ7សរïងតំបន់សម្បូរធនន និង

និងលនBDយហិរញ្ញវត្ថុLរណៈ5នចីរពល្អ

តំបន់ខ្សត់ធនន។

ពីរបបនBDយមួយ bរបបមួយៀត លគឺ !សមួយ·Âវ

រដ្ឋDល~ក់ម$តិÄើរតួទីសំ°ន់បំផុត

ក្នុង'រ|ប់|ងឲ្យ5នសមធម៌នូវចំណªលDនពីធននធម្ម$តិ។

5ន¾ន'ររយៈលង 5ន¾ន'ររយៈលមធ្យម និង5ន'រ
កំណត់ច×ស់ពី#ទិពស

ប់'រអភិវឌ្ឍ

ផលKក់ព័ន្ធដល់លន"#យ

និងតÂវ'រហិរញ្ញវត្ថុ។

យុទ្ធLHអភិ
្ត វឌ្ឍន៍!កប-យ÷គជ័យ ßង5នស5សតុ៣

·Âវ5ន'រវិគសុីជ+មួយ -យ¾្អកើទិន្នន័យគួរ

ឿ$ក់

$សំ°ន់៖

និងរចសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុLរណៈ

១) ¾ន'រវិនB
ិ
គLរណៈយូរអ)្វង
 និងសមHប´មលក្ខខណ%

កម្ពុ$គួរចំ§យbើអ្វី និងចំនួនប៉ុÔន។ ប៉ុ¹្ត-យ¾្អកើ'រ

ក្នុងHុក

គួរគិតគូរbើជæើសដូច°ងម៖
 ថ្លឹង,្លងឲ្យ5នតុល្យពល្អ រïង'រសន្សំ និងចំ§យ Bង

ឯកជន
៣) Óបខ័ណ%នBDយ Äើម្បីឲ្យ5ននីតិរដ្ឋ និងស្ថិរព5៉ÓÂ

´មតÂវ'រអភិវឌ្ឍន៍Ðìíរចសម្ព័ន្ធ

7ដ្ឋកិច្ច។

និងសង្គម។

ប៉ុ¹្ត

កម្ពុ$ ក៏5នÐតុផលÈើន\ល·Âវសន្សំទុកចំណªលមួយ¾្នក
\រ ®៉ង-ច§ស់ស

៦

Áើ

សិក]អំពីឹស្តី និង'រអនុវត្ត$ក់^្តងក្នុង!សមួយចំនួន កម្ពុ$

២) Óបខ័ណ%លនBDយ7ដ្ឋកិច្ច Äើម្បីើកកម្ពស់ដល់វិស័យ

៥

Äើម្បីផ្តលអនុ
់ Lសន៍

ប'ររក
់
]ស្ថិរព ពីះកម្ពុ$

"ជំងឺហូឡង់" $ផលប៉ះÙល់អវិជ្ជ5នbើ7ដ្ឋកិច្ចùក´Òអ្វីមួយ\លបង្កលំហូរចូល®៉ងគំហុកនូវរូបិយវត្ថុបរស ដូច$'ររកµើញធននង
®៉ងធំ$Äើម។
លំហូររូបិយវត្ថុFះã្វើឲ្យរូបិយវត្ថុក្នុងHុកើង¤្ល
Ðើយផលិតផល ្សងៗរបស់!សÉះក៏5ន¤្លមិន!កួត!ងក្នុងទីផ]រ
ំIញ។ ïក៏ំឲ្យ5នទំនិញំចូល3កៗ ដូI្នះÐើយឧស]ហកម្ម ្សងៗ4ពី'រã្វើ#ជីវកម្មើធននធម្ម$តិក៏Dត់បង់អស់b ះ·Âវ±ស់ទី
bរកក¹្លង5នតä្ល3ក$ង (http://lexicon.ft.com/Term?term=dutch-disease)។
រìíភិDលìក់ចំណªលពីង'ត²ំងអស់bក្នុងមូលនិធិមួយ Ðើយក្នុងមួយ~ំៗ#ចដកយកនូវគរយ (កំណត់ច×ស់$មុន) §មួយùមូលនិធិ
ក្នុង~ំមុន Äើម្បីបញ្ចូលbក្នុងថវិ'រដ្ឋ។
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 កំណត់តួទីច×ស់wស់របស់ប§្ខL¿ប័នរដ្ឋÙក់ព័ន្ធ៖ L¿ប័ន

Óុមអ្នកនិពន្ធយល់ កម្ពុ$គួរពិòរ§អនុវត្ត

រដ្ឋ$ប់Ùក់ព័ន្ធ²ំងអស់ (មិនÛន5នß#$%ធរង'តមួយ

5នសមត្ថពL¿ប័នទន់]យ
5នកិត។

´មគំរូកំណត់ចំណªលល

និង'រ!មូលពន្ធ

រìíភិDល#ច

Éះ) ·ÂវកLងសមត្ថព និង5នតួទីច×ស់wស់

កំណត់យកចំណªលមួយគ (0រ ឬអ0រ) ùចំណªលមធ្យម

\លក្នុងÉះ

ក្នុងលំហូរចំណªល និងចំ§យ។ ទន្ទឹម}~Fះ L¿ប័នLរើពន្ធ

Ðើយចំណªលសល់ ·Âវយកbសន្សំទុកក្នុងមូលនិធិរក]

របស់កម្ពុ$

ស្ថិរពមួយ។

ចំណªលពីធននធម្ម$តិឲ្យ5ន!សិទ្ធព។

 កំណត់ឲ្យកិច្ចសនង²ំងអស់5នស្តង់ìរßមួយ Äើម្បី'ត់

·Âវពóឹងសមត្ថពប¹្ថម

Äើម្បី|ប់|ង

 ើកកម្ពស់ត5±ព និងគណFយ្យពថវិ'៖ ត5±ព និង

បន្ថយពស្មុគLÔញùលំហូរចំណªល៖ កម្ពុ$គួរ5នលក្ខខណ%

គណFយ្យពថវិ'សំ°ន់បំផុត

កិច្ចសនស្តង់ìរមួយ

ធននធម្ម$តិ។ ក្នុងFះ Óុម!ឹក]·តពិនិត្យមួយ\ល5ន

\លជួយឲ្យរìíភិDលjយHួលក្នុង

'រពិនិត្យ´មìនកិច្ចសន។ បទពិ

ធន៍!ស$

ក្នុង'រ|ប់|ងចំណªលពី

តំ§ងមកពីរìíភិDលគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមសុីវិល #ចជួយ

Èើនបjkញ ដûប§ដំ§ក់'ល5ន'ន់ßÈើនរïង'រ

ើកកម្ពស់ត5±ព និងគណFយ្យពក្នុង'រ|ប់|ងចំណªល

ប>្កើតចំណªល

Dនពីធននធម្ម$តិ!សកម្ពុ$។ ជæើសមួយស

ប់

!សកម្ពុ$

្តើម

និង'រទទួលDនចំណªល-យរìíភិDលÉះ
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ទិ'សិក]2វ4វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$ (DRF) Dនកើតើងយល\ល មជ្ឈមណ%ល2វ4វអភិវឌ្ឍន៍អន្តរ$តិ (IDRC)
ៀបចំទិ'L¿ប័នគូ²ំងអស់មួយ ក»្ញ ~ំ២០០៧។
ទស្សនៈវិស័យរបស់ DRF គឺើកកម្ពស់សហគមន៍2វ4វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$ឲ្យ5នគុណពខ្ពស់ និង!កប-យវិ$ជីវៈ úម²ំង5ន
លបំណងង់ និងពóឹងសមត្ថពរបស់សហគមន៍2វ4វអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$។
គូក្នុង DRF 5ន វិទL¿នបណ្ណុះប§្ខល និង 2វ4វÄើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$ (វបសអ/CDRI), ស5គម7ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$ (CEA),
វិទL¿នសិក]2វ4វ និង បណ្ណុះប§្ខល (LI), វិទL¿ន$តិសុខពLរណៈ (NIPH), Lកលវិទល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA),
Lកលវិទល័យភូមិន្ទភ្នំញ (RUPP), ឧត្តមÓុម!ឹក]7ដ្ឋកិច្ច$តិ (SNEC), និង មជ្ឈមណ%ល2វ4វអភិវឌ្ឍន៍អន្តរ$តិ (IDRC)។
ក្នុង DRF ដំ§ក់'លទី២ -យDនទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្តុពី IDRC គូ²ំងអស់ã្វើ'រ®៉ងសកម្ម Äើម្បីកLងវប្បធម៌2វ4វ និង
សមត្ថព2វ4វ úម²ំងករំ:កចំzះដឹង}~bវិញbមក´មរយៈ សិ'qLw កិច្ច!ជុំតុមូល 'របណ្ណុះប§្ខល និងពិក]
´មអីុនថឺត (www.drfcambodia.net) ម ៦ !នបទ៖ កំzើនស
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វិទNHIនបណ្ណុះបR្ខល និង

វវTើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ (វបសអ/CDRI)

 56 ផ្លូវ 315, ខ័ណ%ទួលក  !អប់សំបុ·ខ 622, ភ្នំញ កម្ពុ$
℡ (855 23) 881 384/881 701/881 916/883 603  (855 23) 880 734
អីុÛល: cdri@cdri.org.kh, ហទំព័រ: www.cdri.org.kh
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