វិទនបណ្ណុះប្ខល និង
វវើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$

វិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថ
ុ
កម្ពុ៖
ររសចន និងជំនប!ប់

ប៉ក់ គឹម&ឿន
ឯក)រពិ+ក,-ខ ៥០
ឧស+ ២០១១
ឯក)រ4ះពុម្ពផ,យរបស់វិទ:);ន CDRI

វិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ៖
ររសចន និងជំនប!ប់
ឯក)រពិ+ក,-ខ ៥០

ប៉ក់ គឹម&ឿន

វិទ:);នបណ្ណុះប?្ខល និង BវEវFើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

Pឧស+ ២០១១ ភ្នំSញ កម្ពុ
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Uសកកម្ម វបសអ
ក្នុងលក្ខណៈ$

វិទនកម្ពុ$ឯក3ជ្យ6្នកវវពី7លន89យអភិវឌ្ឍន៍

វបសអ

;ន<សកកម្មរួម

ចំAកដល់Eរអភិវឌ្ឍFGសFកបHយចីរ(ព និង*ើកកំពស់សុខុ;ល(ពF$ពលរដ្ឋកម្ពុ$ LមរយៈEរវវ
;នគុណ(ពខ្ពស់ពី7លន89យអភិវឌ្ឍន៍ Eរផ្សព្វផ)យចំQះដឹង និងEរកងសមត្ថ(ព ។
វបសអ

FឹងWងបំXញ<សកកម្មZះ

Hយ[្វើEរ$\គូ$មួយប័ន_រណៈ

និងសង្គមសុីវិលកម្ពុ$

ប័នអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់ និងពិភពaក និងHយ7រពដល់សមត្ថ(ពរបស់F$ពលរដ្ឋ និងប័នកម្ពុ$ ចំQះដឹង
និងបទពិbធន៍ក្នុងdុក eមfំងFវត្តិd្ត និងវប្បធម៌របស់FGសកម្ពុ$ ។

© រក,សិទ្ធិXYំ២០១១ វិទ:);នបណ្ណុះប?្ខល និង BវEវFើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ (វបសអ)
រក)សិទ្ធិjប់k៉ង - noន6្នកមួយpឯករZះ qលrចយកsចម្លងទុក ឬផ្សព្វផ)យLមទvង់ និងLម
ម[9យw្សងៗ ដូច$ yឡិច{|និក យន្ដកម្ម ថតចម្លង... ។ល។ HយnoនEរអនុ្ញត$យលក្ខណ៍អក្សរពីវិទន
បណ្ណុះប្ខល និង វវើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$ើយ ។

វិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថ
ុ
កម្ព
ុ ៖ ររសចន និងជំនប!ប់
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០
ឧស( ំ២០១១
ប៉ក់ គឹម&ឿន

ទស្សនៈfំងយក្នុងឯករZះ គឺ$គំនិតល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនន$ទស្សនៈរបស់វិទនបណ្ណុះប្ខល
និង វវើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$G ។

រូប+ព]បមុខ
1.

Lមរយៈវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ឥឡូវZះុមFឹក)ឃុំ;នម[9យមួយចំនួន ើមុ្បី[្វើLមEរសនដល់F$ជន
មូលន៖ ឃុំកនរិន្ទ ត្ត9ត់ដំបង

2. F$ជន;ន(ព$;ស់

¡ំង$ង *ើEរ¢រqលមូលនផ្តល់ថវិE៖ ផ្លូវ;នEរ£fំល្អ ឃុំកំពង់¥ច ត្តកំពត

វិទ:
 );ន CDRI
អnរ*ខ ៥៦ ផ្លូវ*ខ ៣១៥ ខ័ណ©ទួល7ក Fអប់សំបុ{*ខ ៦២២ ភ្នំXញ កម្ពុ$
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣
ទូររ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
អុីល៖ cdri@cdri.org.kh

http://www.cdri.org.kh

¿សvÀល និងរចÁHយ៖ អ៊ុំ Äន់Å និង យូ សិទ្ធីរិទ្ធ
Æះពុម្ពFGសកម្ពុ$Hយ Çងពុម្ព ស៊ុន ÈÉង 3ជ_នីភ្នំXញ
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_ចក្តីa្លងអំណរគុណ

ខ្ញុំសូម£្លងអំណរគុណដល់ប័ន និងបុគ្គលមួយចំនួនqល9នជួយឧបត្ថម្ភnំÎក្នុងEរ[្វើឱ្យអត្ថបទZះ*ចãញ
$រូប3ងើង ។ $ដំបូង ខ្ញុំសូមអរគុណដល់EរÄត់äងរបស់ CDRI qល9ន ផ្ដល់$ធន_នហិរញ្ញវត្ថុសÓប់Eរ
Fមូលទិន្នន័យ Eរពិនិត្យw្ទៀងត់ និងEរÆះពុម្ព ។ $បÁប់ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់aកæÄរ្យ Paul Smoke
មកពី New York University និង aកæÄរ្យ Joakim Ojendal មកពី Göteborg University រួម$មួយ
នឹងaក មិន មុនី $ទីFឹក)ឯក3ជ្យ qល9នផ្ដល់មតិ¿សvÀលs*ើÊចក្ដីúងpអត្ថបទZះ ។ ខ្ញុំក៏សូមអរគុណ
ផងqរដល់aក អ៊ូ សុីវហួច qល$អ្នកវវ និងអ្នកសvបសvÀលក្នុងកម្មវិធីអភិ9លកិច្ចLមýបF$ធិបþយ្យ
និងកំAទvង់វិស័យ_រណៈវិទន CDRI qល9នជួយសvបសvÀលដល់ដំQើរEរវវ និងLក់ÿង
អត្ថបទZះ ក៏ដូច$អ្នកវវដGៀតqល9នចូលរួម$គំនិត [្វើឱ្យអត្ថបទZះ;នគុណ(ពEន់ÿFÊើរើង ។
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_ចក្តីសc្ខប

ើម្បីសÐច9នEរអភិវឌ្ឍLមýបF$ធិបþយ្យ វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុជំÈន

ងមុខរបស់កម្ពុ$ នឹងæតs

*ើÅក់ុង dុក/ខ័ណ© fំង*ើកំAទvង់ប័ន Eរពឹងសមត្ថ(ព និងEរផ)រ(ប់$មួយEរផ្ដល់ÊLមវិស័យ
ឱ្យ9នEន់ÿFÊើរ ។ ើម្បីជvុញឱ្យដំQើរEរលូតស់sមុខ Eរ[្វើកំAទvង់{|វ;នលក្ខណៈjប់ុង

យ

និង;នEរសvបសvÀលល្អ fំងកvិត7លន89យ កvិតEរអនុវត្ដ និងកvិតpកម្មវិធីកំAទvង់ ។ (ពjប់
ុង

យ មិនន;នន័យÅ រភិ9ល{|វÿÄត់äង*ើjប់ទិដ្ឋ(ពpកំAទvង់ក្នុងXលÿមួយ

Eរ[្វើýបZះ rច

ើនហួសលទ្ធ(ពÁXលបច្ចុប្បន្ន និងផ្ទុយពី7លEរណ៍

ផ្ទុយsវិញ (ពjប់ុង

ះG ពី

ះ

ៀនបQ្ណើរ[្វើបQ្ណើររបស់រភិ9ល ។

យ ;នន័យÅ {|វ;នចក្ខុវិស័យចស់ស់សÓប់រយៈXលÕង និងមធ្យម និង;នEររំពឹង

ទុកឱ្យ9ន{ឹម{|វពីបÙFឈមqលrចើតើង

និងEរHះយបÙFឈមfំង

ះ$ជំÈនៗFកបHយ

យុទ្ធd្ដ ។
Eរផ)រ(ប់កំAទvង់វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ $មួយនឹង Eរ¢រផ្ដល់ÊLមវិស័យ គឺ$បÙFឈមធំមួយ Hយ
រសួងLមវិស័យនីមួយៗ (គ

ើនមិនfន់គិតគូរឱ្យ9នដិតដល់អំពីEរ¢រវិមជ្ឈEរG qលÁំឱ្យ;នកង្វះ

តEរ

សvបសvÀល fំងក្នុងកvិត7លន89យ និងកvិតអនុវត្ដន៍Eរ¢រផ្ដល់Ê និងមួយGៀតHយរកង្វះEរសvប
សvÀលរងគÞងអភិវឌ្ឍន៍qលnំÎដល់Eរ¢រវិមជ្ឈEរ

$មួយនឹងគÞងqលដំQើរEរLមវិស័យ

HះយបÙZះ សួងមÈ្ទ និង សួងជំÁញ Lមរយៈ គ.ជ.អ.ប {|វសហEរ$មួយnឱ្យ9ន
Eរ(ន់ឡំÅ កំAទvង់វិមជ្ឈEរ $qនសមត្ថកិច្ចរបស់សួងមÈ្ទÿមួយសួង

។

ើម្បី

ើន និងៀសង

ះLមពិតគឺ$កម្មវិធីកំA

ទvង់របស់រដ្ឋfំងមូល ។ \គូអភិវឌ្ឍន៍ÁÁ ក៏{|វចូលរួមសហEរផងqរ ។
ើងើញ;នតុផល fំងសុទិដ្ឋិនិយមផង និងទុទ្ទិដ្ឋិនិយមផង ចំះអÁគតpកំAទvង់វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ
កម្ពុ$ ដូច;នäងក្នុងចប់ ៀបចំអង្គEរ ។ ម៉ង ើងើលើញÅ បទពិbធន៍;នគជ័យpEរអនុវត្ដកំA
ទvង់កន្លងមក Åក់ឃុំ/ស¢្កត់ Lំងពីំ២០០២ 9នផ្ដល់Eរសង្ឃឹមk៉ងរឹង;ំÅ 3ជរភិ9លនឹង[្វើEរសvបសvÀល
និងពឹងសមត្ថ(ពរបស់ខ្លួន ើម្បីអនុវត្តដំQើរEរកំAទvង់ឲ្យ9នសÐច ។ ម៉ងវិញGៀត កំAទvង់Åក់ ឃុំ/
ស¢្កត់ 9នអនុវត្ដ*ើEរ¢រតិចមុខស់ <ើ[ៀបនឹងEរ¢រqលរំពឹងÅ{|វសÐចឱ្យ9នÁជំÈនបÁប់ ។ ើង
ើញÅ កំAទvង់Åក់ឃុំ/ស¢្កត់ មិនfន់9នឆ្លងEត់សូម្បីÿEរ¢រ$មូលនមួយចំនួន ដូច$ Eរw្ទរមុខ¢រ និង
Eរw្ទរធន_ន

ះG ។ XលÄប់w្ដើម[្វើEរ¢រfំងZះ កំAទvង់វិមជ្ឈEរនឹងៀសមិនផុតពីEរជំfស់ និង3 ក

ពីសំក់ប័នÅក់$តិមួយចំនួនើយ ។ បÙFឈមfំងZះនឹងE¡យ$Eរកល្បងមួយ s*ើឆន្ទៈន89យ
របស់3ជរភិ9លក្នុងEរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។
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១. _ចក្ដីg្ដើម
វិមជ្ឈEរ$កំAទvង់ដ៏សំ

ន់កម្ពុ$ ។ បÁប់ពីEរ[្វើកំAទvង់Åក់ឃុំ/ស¢្កត់ qលÄប់w្ដើមLំងពី

ំ២០០២ មក 3ជរភិ9លកម្ពុ$9នw្ដើម និងបន្ដEរ¢រវិមជ្ឈEរÅក3ជ_នី
់
ត្ត ុង dុក ខ័ណ© Hយ ៀបចំ
ឱ្យ;នEរÆះ!តអកលឧស( ំ២០០៩ ។ ើម្បីបន្ដEរ¢រZះ fំងÅក់3ជ_នី ត្ត ុង dុក
ខ័ណ© និងÅក់ឃុំ/ស¢្កត់ ;នEរ¢រសំ

ន់មួយqល9ននិងកំពុងពិ(ក) គឺEរ[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុងអំឡុង

XលpEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ សÓប់Eរអភិវឌ្ឍLមýបF$ធិបþយ្យÅក់×ម$តិសÓប់រយៈXល ១០ំ (ំ
២០១០ ដល់ ២០១៩) ("Eត់Å កម្មវិធី$តិ) ំ២០០៨ និង ២០០៩ ម#្ដីពីjប់ប្ខសួង ប័នÅក់$តិ
Åក់×ម$តិ និងតំង\គអភិ
ូ វឌ្ឍន៍ÁÁ 9នចូលរួម ើយយល់dបÅ ដំQើរEរវិមជ្ឈEរកម្ពុ$ នឹងមិន
;នន័យើយ Fសិន<ើnoនEរw្ទរមុខ¢រ សិទ្ធិអំច និងធន_នsឱ្យÅក់×ម$តិ (RGC 2010) ។
fំងមុន
3ជរភិ9ល

ក្នុងXល

និង×យXលEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ

9នខិតខំLក់ÿងឯករបខ័ណ©គតិយុត្ដិ

Hយ;នEរnំÎពីសំក់\គូអភិវឌ្ឍន៍ÁÁ

និង7លន89យសÓប់Eរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ

។

សួងមÈ្ទ និងសួងÊដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 9នសហEរn ៀបចំÊចក្ដីúងចប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jង
Îព្យសម្បត្តរបស់
ិ
រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ

។

ចំAកឯរតÁnរ$តិ

ក៏9នÄប់w្ដើមគិតគូរអំពីEរnំÎqល{|វផ្ដល់

ដល់រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ពិÊសÅក់ុង dុក ។ សួងជំÁញមួយចំនួន ក៏9នw្ដើមពិ(ក)អំពមុ
ី ខ¢រqលrច
{|វw្ទរឱ្យÅក់×ម$តិ ក្នុងរយៈXល ៥ ឬ ១០ំ

ងមុខ ។

Hយឆ្លុះបំងពីEរខិតខំFឹងWងfំងអស់

ង*ើ

អត្ថបទសិក)វវZះ

{|វ9នLក់ÿងើងើម្បី

äករំ$កព័ត៌;ន អំពីEរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុqលសÐច9នកន្លងមក ជំÈនបÁប់qល{|វ[្វើ និងបÙqលrច
ើត;នកម្ពុ$ ។ 6្នកដំបូងpឯករZះ នឹងប¢ÙញពីÎឹស្ដី$កលមួយចំនួនfក់ទងនឹងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ើយ
6្នកបន្តបÁប់មក ;នពិ(ក)អំពករណី
ី
pវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ$ Hយ6្អកLម7លន89យ ឯករគតិយុត្ដិ
និងទិន្នន័យសំ

ន់ៗរបស់3ជរភិ9ល និងEរសិក)វវÁÁqល9ន[្វើកន្លងមក ។

២. hឹស្ដី)កលស្ដីពីវិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថុ
សំណ%រដំបូងqលគួរ&ទសួរគឺ តុអ្វី9ន$FGសមួយ{|វ[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ? '្លើយតបនឹងសំណ%រZះ $
Îឹស្ដី អះrងÅ FGសqល[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ នឹងrច*ើកកម្ពសF
់ សិទ្ធ(ពក្នុងEរផ្ដល់Ê_រណៈ Lម
រយៈEរផ្ដល់សិទ្ធិ និងធន_នសមdបឱ្យsរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ើម្បីឱ្យរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិfំងZះ rច'្លើយ
តបនឹងតv|វEររបស់F$ពលរដ្ឋមូលន9នល្អFÊើរ (Bahl 2009) ។ Fសិទ្ធ(ពក្នុងEរផ្ដល់Ê គឺ$កLæ
សំ

ន់ ប៉ុ)្ដ$ញឹក*ប់ ជំÁញEរ

ងវិមជ្ឈEរ

ើនÿមិន9នពិ(ក)ដល់ចំណុចZះG HយជំÁញEរfំង

ះ

ើនÿសង្កត់ធ្ងន់s*ើEរ[្វើវិមជ្ឈEរើម្បីពឹងលទ្ធិF$ធិបþយ្យមូលនsវិញ (Blunt and Turner 2007) ។
ដូã្នះើយGើបជំÁញEរ

និង;ស់ជំនួយមួយចំនួន

ើនÿឱ្យត.្លs*ើវិមជ្ឈEរន89យ

qលតv|វឱ្យ;នEរ

Æះ!តមូលន និងមិនសូវគិតដល់វិមជ្ឈEរ6្នករដ្ឋ9ល (ឬ"Å វិសហមជ្ឈEរ) ។
វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ$Eរ¢រសំ

ន់មួយ fំងក្នុងវិមជ្ឈEរន89យ និងក្នុងវិសហមជ្ឈEរ ។ LមÎឹស្ដី វិមជ្ឈEរ

ហិរញ្ញវត្ថុæត$ទូs*ើទិដ្ឋ(ពពីរគឺ ទី១ s*ើ _តុសំ

ន់ៗpកំAទvង់ និងទី២ s*ើ ដំQើរEរដ៏Äំ9ច់ ើម្បី

ជvុញឱ្យEរ¢រZះÆះជំÈនsមុខ ។ ទិដ្ឋ(ពទី១ ;នលក្ខណៈបã្ចកGស
$Eរ¢រjប់jង និងន89យ

ើន ចំAកឯទិដ្ឋ(ពទី២ ;នលក្ខណៈ

ើន ។
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២.១. iតុសំjន់ៗlវិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថុ
_តុសំ

ន់ៗpវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ រួម;ន (១) Eរw្ទរមុខ¢រ (២) Eរw្ទរចំណÜលមូលន (៣)Eរw្ទរមូលនិធពី
ិ

Åក់$តិ និង (៤) Eរអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម$តិ;នសិទ្ធិខ្ចីបុល ។ _តុទី (៤) មិន;នäងក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុ$G1
ដូã្នះក៏មិន9ន*ើកយកមកបកយqរ ។ 6្នក ២.១.១

ង×ម ;នពិ(ក)អំពីEរw្ទរមុខ¢រ ឯ6្នក ២.១.២

;នពិ(ក)រួមnអំពី Eរw្ទរចំណÜលមូលន និងEរw្ទរមូលនិធិពីÅក់$តិ ។

២.១.១. Eរw្ទរមុខ¢រ
ក្នុងវិស័យ_រណៈ ឱ្យនិយមន័យ មុខ¢រ Å$បណ្ណុំសកម្ម(ពpFព័ន្ធEរ¢រមួយរបស់រភិ9ល ើយ
មុខ¢រនីមួយៗ9នអនុវត្តើង ើម្បីចូលរួមសÐច7លបំណង និងលទ្ធផលរួមរបស់Fព័ន្ធEរ¢រ

ះ (GTZ 2009) ។

មុខ¢រ rចសំÔដល់ (១) Ê_រណៈមួយ ឬវិស័យមួយ ដូច$Eរអប់រំបឋម Eរជួសជុល និង£fំផ្លូវលំជនបទ ឬ
សំÔដល់ (២) Eរ¢រ$ក់ក់មួយក្នុងដំQើរEរផលិតÊ ដូច$ Eរ¢រ[្វើ6នEរ ថវិE លទ្ធកម្ម អនុវត្ដគÞង
និង{Àតពិនិត្យ និងយត.្ល$ើម (GTZ 2009) ។ Eរយកមុខ¢រមួយមកបំýក$មុខ¢រតូចៗ ឬs$Eរ¢រqល{|វ
អនុវត្ដw្សងៗពីn "Å Eរបំýកបណ្ណុំមុខ¢រ (Flam 2008) ។
Eរw្ទរមុខ¢រ rច;នន័យÅ$ (១) ដំQើរEរw្ទរមុខ¢រឱ្យsÅក់×ម$តិ ឬ (២) លទ្ធផលទទួល
9នពីដំQើរEរw្ទរ

ះ ។ Lមលក្ខណៈបã្ចកGស ;ន7លEរណ៍មួយចំនួនqលrច1ើ ើម្បីសÐចÅþើ

មុខ¢រមួយ គួរw្ទរsឱ្យÅក់រដ្ឋ9លកvិត ។ 7លEរណ៍ទី១ គឺEរបង្ខិតអ្នកផ្ដល់Ê ឱ្យsជិតអ្នក1ើ2ស់ ។
Lម7លEរណ៍Zះ

មុខ¢រមួយ

គួរÿw្ទរឱ្យsÅក់រដ្ឋ9លqលfប$ងបំផុត

អនុវត្ត ឬ_ÁEរផ្ដល់Êfក់ទងនឹងមុខ¢រ

ឱ្យÿÅក់

ះ;នលទ្ធ(ពrច

ះFកបHយFសិទ្ធ(ព និង9នល្អFÊើរ ។ 7លEរណ៍ទី២ គឺវិ;{

Êដ្ឋកិច្ច ។ 7លEរណ៍Zះ fមfរឱ្យ3ើសយកÅក់រដ្ឋ9លqលrចអនុវត្ដមុខ¢រ Hយអស់4្លើមក្នុងមួយឯកL
fបបំផុត (GTZ 2009; Flam 2008) ។
មុខ¢រមួយrចw្ទរ9នLមEរ[្វើវិមជ្ឈEរ វិសហមជ្ឈEរ ឬFតិភូកម្ម ។ វិមជ្ឈEរ ;នន័យÅ មុខ¢រ{|វ
Fគល់sឱ្យÅក់×ម$តិ ើយរដ្ឋ9លÅក់

ះ{|វ;នគណZយ្យ(ព*ើEរបំXញមុខ¢រ

ះ ។ វិសហមជ្ឈEរ

;នន័យÅ សួង ឬប័នÅក់$តិ [្វើEរw្ទរមុខ¢រsឱ្យមន្ទីរ ឬEរិkល័យ្សប5្ខយរបស់ខ្លួន ។ Eរ[្វើFតិភូកម្ម
សំÔដល់ករណីqលរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ឬប័នw្សងGៀត ដូច$វិស័យឯកជន ឬអង្គEរមិននរភិ9ល ទទួល
បំXញមុខ¢រមួយក្នុងÁម$(ក់¢រតំងឱ្យសង
ួ ឬប័នÅក់$តិ ។ Xលមុខ¢រមួយ{|វ9ន[្វើវិសហមជ្ឈEរ
ឬFតិភូកម្ម មិនÁំឱ្យ;នEរ¡ស់ប្ដូរ្សបÁតគណZ
់
យ្យ(ពពីÅក់$តិsÅក់×ម$តិើយ (GTZ 2009) ។
គួរសំnល់qរÅ

XលÅក់×ម$តិ{|វ9នw្ទរមុខ¢រឱ្យ

Hយល់ ើម្បីបÌ្កើត$Êqល6ក់ព័ន្ធនឹងមុខ¢រ

Åក់រដ្ឋ9ល

ះមិននច់

ះើយ ។ ផ្ទុយsវិញ ពួកrច[្វើFតិភូកម្មមុខ¢រ

រដ្ឋ9លÅក់មួយw្សងGៀត ឬក៏ជួលឱ្យុមហ៊ុន ឬអង្គEរមួយ$អ្នកអនុវត្ដ ។ ចំណុចសំ
$មុខ¢រ

ត{|វÿ[្វើEរ¢រ
ះsឱ្យ

ន់qលគួរចងÄំគឺ 7ះ

ះ{|វ9ន[្វើFតិភូកម្ម ឬជួលឱ្យs(គីមួយGៀតក៏Hយ ក៏Åក់រដ្ឋ9លqល9នទទួលមុខ¢រ ÿ;ន

គណZយ្យ(ពដqលក្នុងEរ_ÁÅ មុខ¢រ
ដំQើរEរw្ទរមុខ¢រ{|វEរXល8

ះ{|វ9នអនុវត្ដHយ{ឹម{|វ (GTZ 2009) ។
និង;នលក្ខណៈស្មុគoញ

។

ដំបូង

{|វ;នEរnំÎពីម#្ដីÅក់

ន89យ s*ើចក្ខុវិស័យមួយfក់ទងនឹងតួÁទីចំបងៗqលÅក់រដ្ឋ9លនីមួយៗ គួរទទួល[្វើក្នុងរយៈXលមធ្យម និង
រយៈXលÕង ។ fំងមុខ¢រ និងfំងដំQើរEរw្ទរ {|វÿ;នEរnំÎ និងចងHយចប់ (ដូច$ ចប់ ៀបចំអង្គEរ
ចប់Lមវិស័យ ឬចប់ក្នុងEរកង6នEរ និងថវិE$ើម) ។ បÁប់ពី;នមូលនjឹះផ្លូវចប់ {|វÄប់w្ដើម[្វើEរ

1
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ពិ(ក)Hយ;នEរចូលរួមពីសួងជំÁញ \គូអភិវឌ្ឍន៍ និងរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ។ LមសួងជំÁញ $ទូs{|វ
;នបÌ្កើតុមEរ¢រវិមជ្ឈEរមួយ សÓប់ដឹកÁំ និងសvបសvÀលEរពិ(ក)្ទក្នុង និងសÓប់{Àតពិនិត្យ*ើEរកំណត់
និងw្ទរមុខ¢រLមវិស័យ ៀងៗខ្លួន (GTZ 2009) ។

២.១.២. Eរw្ទរសិទ្ធិក្នុងEរFមូលចំណÜលមូលន និងមូលនិធិw្ទរពីÅក់$តិ
7លEរណ៍ចំបងមួយក្នុងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុគឺ ធន_នើរLមមុខ¢រ ។ ចំណុចZះ;នន័យÅ បÁប់ពីមុខ¢រ
មួយ{|វ9នw្ទរ {|វគិតពីF9ទ និងចំនួនធន_នqល{|វw្ទរs$មួយ ើម្បី_Áឱ្យ9នÅ មុខ¢រ

ះ{|វ9នបំXញ

LមEររំពឹងទុក ។ ធន_នរួម;ន ធន_នហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិក និងÎព្យសម្បត្ដិ ។ អត្ថបទZះ æត*ើធន_នហិរញ្ញវត្ថុ
qលរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ទទួល9នពីចំណÜលមូលន (fំងពន្ធ និងមិននពន្ធ) និងពីមូលនិធិw្ទរពីÅក់$តិ (Smoke
2007; Bahl 1999) ។
Eរអនុ្ញតឱ្យរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិFមូលចំណÜលល់ខ្លួន គឺ$_តុមួយសំ

ន់ក្នុងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ Hយ

រមូលតុពីរ ។ ទី១ XលF$ជនមូលនបង់ពន្ធsឱ្យÅក់×ម$តិ ពួកÄប់w្ដើមយល់ពីបន្ទុកពន្ធqល
_¡ក់មក*ើខ្លួន ដូã្នះពួកនឹងÄប់w្ដើមខ្វល់

:យfមfរឱ្យរដ្ឋ9លfំង

ះ {|វ;នគណZយ្យ(ពក្នុងEរបÐើខ្លួន

វិញ ។ ទី២ XលខិតខំFឹងWងHយខ្លួនឯងើម្បីFមូលចំណÜល រដ្ឋ9ល×ម$តិក៏Äប់w្ដើមយល់ និង;នEរFុង
Fយ័ត្នXលចំយ (Bahl 1999) ។
ប៉ុ)្ដក្នុងFGសqលGើបឆ្លងផុតពីស<=ម
ទន់)យ

(ដូច$FGសកម្ពុ$)

Åក់×ម$តិ;នសិទ្ធិ{ឹមÿFមូលចំណÜលពន្ធ

HយរEរjប់jងEរFមូលពន្ធ

និងមិននពន្ធ

qលមិនតv|វឱ្យ;នEរjប់jង

ស្មុគoញ ដូច$ ពន្ធ*ើម[9យដឹកជញ្ជូន ពន្ធ*ើអចលនÎព្យ និងក>Ê ។ XលFព័ន្ធjប់jងEរFមូល
ពន្ធEន់ÿFÊើរើង rចអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម$តិ;នសិទ្ធិ
ច

ើន$ងមុន ដូច$ សិទ្ធិក្នុងEរកំណត់អ¥ពន្ធក្នុង

¡ះកំណត់មួយ (IMF 2004; Bahl 1999) ។
$ទូs FGសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងGើបឆ្លងផុតពីស<=ម រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិពឹង6ក់

¡ំង*ើមូលនិធិw្ទរពី

Åក់$តិ ។ ក្នុងEរw្ទរមូលនិធិZះ Åក់$តិÿ$អ្នកjប់jងEរ¢រហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ ប៉ុ)្ដអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម
$តិទទួល9នធន_នមួយចំAកពីថវិE$តិ ។ មូលនិធិw្ទរ;ន

ើនរូប(ព ដូច$ មូលនិធិqលw្ទរល់ពីចំណÜល$តិ

ÿម្ដង ធន_នqលäករំ$កពីចំណÜលពន្ធF9ទមួយ ឬ$ចំណÜលប@្គប់qលÅក់$តិបំXញឱ្យsÅក់×ម$តិ ។
មូលនិធិw្ទរ{|វ9នយកមក1ើក្នុង7លបំណងw្សងៗដូច$

Eរ_Áឱ្យ;នសម(ពហិរញ្ញវត្ថុពីតំបន់មួយsតំបន់មួយ

EរបÌ្កើនផលិត(ពក្នុងEរFមូលពន្ធ (ឧfហរណ៍ Åក់$តិrច;នFសិទ្ធ(ព$ងក្នុងEរFមូលពន្ធមួយ បÁប់មក
GើបäកចំណÜលពន្ធ

ះsឱ្យមូលនវិញ) (Bahl 2000) ។ល ។

;នEរលំ9កក្នុងEរកំណត់Å þើÅក់$តិគួរផ្ដល់មូលនិធិw្ទរចំនួនប៉ុÁoនsឱ្យÅក×
់
ម$តិ ។ ច្លើយk៉ង
មញ្ញគឺ ចំនួនមូលនិធិw្ទរ គួរÿÊ្មើនឹងបន្ទុកចំយរបស់Åក់×ម$តិ ដកនឹងចំណÜលល់qលFមូល9ន ។
បន្ទុកចំយសរុបរបស់Åក់×ម$តិមួយrចគណÁ9ន Hយដំបូង{|វកំណត់Å þើមូលនរបស់{|វEរÊ$
អប្បបរ;អ្វីខ្លះ? ើយើម្បីបំXញតv|វEរfំង

ះ នឹង{|វEរធន_នប៉ុÁoន?EរគណÁýបZះ$Eរលំ9ក

ះ

rd័យ*ើទំហំមុខ¢រqល9នw្ទរsឱ្យរដ្ឋ9លនីមួយៗ ។
Hយ;នEរលំ9កýបZះ ក្នុងEរអនុវត្ដ$ក់A្ដង 

ើនើល*ើចំណÜលសរុបរបស់Åក់$តិ ើយកំណត់$

(គរយqល{|វäកsÅក់×ម$តិÿម្តង (Bahl 2000) ។ Eរកំណត់ទំហំមូលនិធិw្ទរ {|វគិតផងqរពីEរ[្វើឱ្យ;ន
សម(ពរងតំបន់ ។ $ទូs តំបន់qល;នកvិតÊដ្ឋកិច្ចរីកចÐើន rច;នលទ្ធ(ពFមូលចំណÜលមូលន9ន

ើន

$ងតំបន់ី ។ រដ្ឋ9លÅក់$តិ rច1ើមូលនិធិw្ទរ ើម្បី[្វើk៉ងឱ្យតំបន់នីមួយៗrច;នលទ្ធ(ពបំXញតv|វEរ
មូលនរបស់ខ្លួន9នFÈក់FCលn ។
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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មូលនិធិw្ទរពីÅក់$តិ{|វÿ;នត;¡(ព Gៀងfត់ និងrចរំពឹង9ន ើម្បីអនុ្ញតឱ្យរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ rច
[្វើ6នEរថវិEរយៈXលមធ្យម9ន ។ វិធីមួយគឺ 1ើរូបមន្ដើម្បីកំណត់មូលនិធិw្ទរ HយយកចំនួនF$ជន កvិត(ពី
និងកLæសមdបw្សងGៀត$មូលន ។ មូលនិធិw្ទរ rច;ន(ប់លក្ខខណ© (;នន័យÅ {|វÿចំយ*ើÊ$ក់
ក់មួយ) និងnoន(ប់លក្ខខណ© (;នន័យÅ Åក់×ម$តិrច1ើឆÁនុសិទ្ធិក្នុងEរýងäក និងចំយ)
(Smoke 2007) ។
រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ

{|វ1ើ2ស់FកបHយគណZយ្យ(ពនូវមូលនិធិqល9នw្ទរ

ចំណុចZះ {|វ;នFព័ន្ធjប់jងចំយ_រណៈមួយÅក់×ម$តិ ើយFព័ន្ធ

។

ើម្បីសÐច9ន

ះ{|វLក់ÿងើងក្នុង

បខណ©pFព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុទូsរបស់$តិ ។ Fព័ន្ធZះតv|វឱ្យរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ 7រពLម3ល់វិ_នp
Eរjប់jងចំយ_រណៈ

និង{|វ;នគណZយ្យ(ពចំះÅក់$តិ

*ើEរចំយមូលនិធិqលw្ទរឱ្យ

ក្នុងXល$មួយn ក៏{|វអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម$តិ ;នស្វ័យ(ពក្នុងEរjប់jង និងÄត់äងធន_នfំង

។

ះ សំÔ

បំXញតv|វEរ និងប¢ÙញពីគណZយ្យ(ពដល់F$ពលរដ្ឋក្នុងមូលនរបស់ (UNCDF 2005) ។
ហិរញ្ញប្បfនពី\គូអភិវឌ្ឍន៍ គឺ$Fភពមួយk៉ងសំ
វិមជ្ឈEរក្នុងFGសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ើយមូលនិធិfំង

9នបÌ្កើតឱ្យ;ន$មូលនិធិសង្គម

ះ{|វ9នw្ទរឱ្យsÅក់×ម$តិ

ើនw្ទរLមFព័ន្ធច់HយEក
ថវិEច់HយEកýបZះ

ន់សÓប់មូលនិធិw្ទរ ។ \គូអភិវឌ្ឍន៍qល[្វើEរnំÎដល់
ឬមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍

(ឬDoះw្សងៗGៀត)

សÓប់ចំយ*ើEរអភិវឌ្ឍមូលន

និងខុសពីFព័ន្ធចំយ_រណៈរបស់រភិ9ល

គឺក្នុងបំណងEរ6រមិនឱ្យ;នÈនិភ័យ*ើទុនជំនួយ

។

។

មូលនិធិfំងZះ

មូលតុpEរ1ើFព័ន្ធ

និងៀសងEរយឺតk៉វក្នុងEរ

បង្ហូរច់2ក់sឱ្យÅក់×ម$តិ ។ ប៉ុ)្ដ$ចំណុចអវិជ្ជ;ន Eរអនុវត្ដýបZះÁំឱ្យ;នកង្វះស;ហរណកម្ម និង
Eរតvឹមរងសកម្ម(ព និងrទិ(ពរបស់\គូអភិវឌ្ឍន៍ $មួយនឹងរភិ9ល និងបន្ថយ*្បឿនpEរកងសមត្ថ(ព
Åក់×ម$តិ ។
7ះk៉ងZះក្ដី ថ្មីៗZះ \គូអភិវឌ្ឍន៍9នខិតខំ[្វើEរតvឹម និងស;ហរណកម្មក្នុងEរផ្ដលជំ
់ នួយរបស់ខ្លួន Hយ
9នផ្ដល់$មូលនិធិសÓប់ÎÎង់ថវិE (;នន័យÅ ផ្ដល់ជំនួយsក្នុងថវិEល់របស់រដ្ឋ) និងពkមEត់បន្ថយ
Eរ1ើ2ស់អង្គ(ពjប់jងគÞងIFព័ន្ធរបស់រដ្ឋ ។ EរខិតខំfំងZះ ;នកvិត និង{|វEរEរតvឹម និង
ស;ហរណកម្មប)្ថមGៀត sក្នុងFព័ន្ធរបស់រដ្ឋ ។

២.២. ដំnើររlរអនុវត្ដវិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថុ
ើម្បីទទួល9នគជ័យ Eរអនុវត្ដវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុតv|វឱ្យ;ន$Fព័ន្ធ និងដំQើរEរចស់ស់ និង{|វឆ្លុះ
បំងពីកLæន89យផងqរ មិនន{ឹមÿកLæបã្ចកGសប៉ុ5JះG ។ កង្វះ
វិមជ្ឈEរFGស$
ៀបចំ$Fព័ន្ធjប់ុង

តកLæfំងZះ $មូលតុ[្វើឱ្យ

ើន{|វប3ជ័យ (Rondinelli 2007; Smoke 2007; Bahl 2009) ។ $ចំបង វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ{|វ
យមួយ លគឺ;នEរw្ទរមុខ¢រ Eរw្ទរសិទ្ធិអំច Eរw្ទរធន_ន EរបÌ្កើតFព័ន្ធjប់jង

ចំណÜល/ចំយមូលន qល$យន្ដEរើម្បី_Áឱ្យ;នគណZយ្យ(ពfំងs*ើ (Åក់$តិ) និងs×ម
(F$ជន) (Bahl 1999) ។ LមគំនិតZះ 6ក្យÅ jប់ុង

យ សំÔដល់ Eរ;ន3ល់_តុ និងFព័ន្ធរងfំងយ

ក្នុងFព័ន្ធរួមមួយpEរ[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។
$មួយnZះqរ

(ពjប់ុង

យ

ក៏សំÔដល់Eរ_Áឱ្យ;នEរចូលរួមពីសំក់(គី6ក់ពន
័ ្ធÁÁ និង

EរពិÄរ*ើកLæfំងយqលrចប៉ះ6ល់ដល់ដំQើរEរកំAទvង់ ។ កLæfំង
និងEរសvបសvÀលរងសួង/ប័នÁÁqល6ក់ព័ន្ធក្នុងដំQើEរកំAទvង់
សួង/ប័ន$
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ះរួម;ន កLæន89យ
។

$បទពិbធន៍

;ន

ើនqល{|វ6ក់ព័ន្ធនឹងEរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ពួកrច;នគំនិតw្សងៗn អំពីខ្លឹមរ និង

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

ដំQើរEរpកំAទvង់ ើយrចជំfស់នឹងEរ¢រZះGៀតផង ។ <ើ7ះ$noនEរជំfស់ក៏Hយ កំAទv

ង់
ÿrចជួបEរលំ9ក Hយរសមត្ថ(ពរបស់រដ្ឋ9ល fំងÅក់$តិ និង×ម$តិ ;នកvិត និង{|វ;ន
Eរកងសមត្ថ(ពZះHយសន្សឹមៗ (Smoke 2007) ។
EរសvបសvÀលមិន9នល្អរង\គូអភិវឌ្ឍន៍
ÿមួយ$ើម)

(ដូច$EរបÌ្កើតឱ្យ;នអង្គ(ពjប់jងគÞង

9ន[្វើឱ្យEរសvបសvÀលEរអនុវត្ដកំAទvង់វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ

\គូអភិវឌ្ឍន៍9នnំÎកម្មវិធីកំAទvងw
់ ្សងៗn

(ដូច$កំAទvង់រដ្ឋ9ល

_រណៈ កំAទvង់Lមវិស័យ) ÿមិន9នគិតគូរពីEរខិតខំ[្វើឱ្យកម្មវិធីfំង
កង្វះ

Eន់ÿជួបឧបសគ្គ

ើនក្នុងXល
។

$ទូs

កំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ
ះ ;ន(ពសុីស¢:ក់nើយ ។

តZះ Áំឱ្យយឺតk៉វដល់វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ qល$កំAទvង់អន្ដរវិស័យ Ffក់$មួយនឹងកំAទvង់

w្សងGៀត (Rondinelli 2007) ។
កLæន89យក៏;នរៈសំ

ន់qរ

ក្នុង

ះរួម;ន

ឆន្ទៈន89យរបស់Åក់ដឹកÁំ

ទំÁក់ទំនងរងម#្ដី

ន89យ និងម#្ដីបã្ចកGស និងកិច្ចសហEរ (ឬEរFកួតFKង) រងសួងមÈ្ទ សួងហិរញ្ញវត្ថុ សួងជំÁញ
និងរដ្ឋ9ល×ម$តិ ។ល ។ បÙន89យ ក៏ើត;នផងqរÅក់×ម$តិ រងុមFឹក) និងម#្ដីក្នុងនីតិFតិបត្ដិ
(Smoke 2007; Bahl 1999) ។ កLæន89យមួយGៀតqល

ើនÿើលរំលង គឺតួÁទីរបស់គណបក្សន89យ ។

fំងគណបក្សEន់អំច និងគណបក្សFំង សុទ្ធÿ;នឱEសfញយកF8ជន៍អំពី វិមជ្ឈEរ rd័យsLម
សមត្ថ(ព និង(ពបុិនFសព្វរបស់ពួក ។ តុដូã្នះពួក (ពិÊសគណបក្សEន់អំច) នឹងពkម1ើឥទ្ធិពលរបស់
ខ្លួនsក្នុងEរLក់ÿង និងអនុវត្ដកំAទvង់ ក្នុងរូប(ពមួយqលrចចំQញF8ជន៍របស់ខ្លួន (Manor 1999) ។
វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ$ដំQើរEរយូរអL្វង

តុZះ{|វ;នចក្ខុវិស័យរយៈXលÕង

និងមធ្យម

និង{|វកំណត់នូវ

ជំÈនយុទ្ធd្ដqល{|វÆះ$បន្ដបÁប់ ។ សំណ%រអំពីEរ3ើស ីសជំÈនក្នុងEរ[្វើកំAទvង់Zះ rច&ទសួរ
9ន

ើនk៉ង និង*ើ

ើនទិដ្ឋ(ព ។ ឧfហរណ៍ ជំÁញEរខ្លះæត*ើដំQើរEរqល{|វ[្វើ ដូច$Å {|វÄប់w្ដើមពី

EរបÌ្កើត7លចប់ បÁប់មកEរអនុវត្ដ បÁប់មកGៀត{|វ;នEរ{Àតពិនិត្យ និងយត.្ល ។ល។ ខ្លះGៀតæត*ើ
ទិដ្ឋ(ពបã្ចកGស Hយ*ើកើងÅ ក្នុងដំក់Eលដំបូង គួរឱ្យÅក់×ម$តិពឹង6្អក*ើមូលនិធw្ទ
ិ រពីÅក់$តិសិន
ទÓំសមត្ថ(ពFមូលចំណÜលមូលន9នរឹង;ំ ។ ខ្លះGៀតæត*ើEរជvុញឱ្យ;នfំងវិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEរ
ើតើងក្នុងXលeមn (Smoke 2007) ។ ខ្លះGៀតæត*ើÅ þើÅក់គួរÄប់w្ដើមមុន þើÄប់w្ដើមÅក់ឃុំមុន
បÁប់មកÅក់ត្ដ dុក ឬk៉ង ។ល។ សំណ%រfំងZះ rd័យLមន(ពFGសនីមួយៗ ។ ឧfហរណ៍
FGស8ៀតម

វិសហមជ្ឈEរÅក់ត្ដ

9នÆះជំÈនk៉ងស្បើមសំÔជvុញEរផ្ដល់ÊÅក់

តំបន់របស់ (Martinez-Vazquez 2004) ឯFGសយូហ្គិនវិញ 9នÄប់w្ដើមពីវិមជ្ឈEរ និងEរÆះ!តÅក់
មូលន (Ndegwa and Levy 2003) ។
$សÌ្ខប LមÎឹស្ដី និងបទពិbធន៍$កល ើងទទួល9នគំនិតÅ វិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថតv
ុ
|វឱ្យ;ន_តុសំ

ន់ៗ

មួយចំនួន រួម;ន៖ Eរw្ទរមុខ¢រ Eរw្ទរសិទ្ធិក្នុងEរFមូលចំណÜល និងEរw្ទរមូលនិធិពីÅក់$តិ ។ *ើសពីZះGៀត
កំAទvង់ ក៏តv|វឱ្យ;នEរគិតគូរពីដំQើរEរអនុវត្ដផងqរ $ពិÊសs*ើ(ពjប់ុង

យ EរសvបសvÀល

EរÆះជំÈន$យុទ្ធd្ដ និងកLæន89យមួយចំនួន ។ Lមបទពិbធន៍ EរOនពីEរ[្វើEរ¢រqលýក្ញក
ពីn មក$Eរ[្វើEរ¢រFកបHយកិច្ចសហEរ និងសុីស¢:ក់ $Eរលំ9ក ។ កម្ពុ$គួរយកចិត្ដទុកក់Pៀមខ្លួនជម្នះ
បÙZះ ។

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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៣. កំpទqង់វិមជ្ឈរកម្ពុ៖ បរិបទ និងររសចន

៣.១. បរិបទ
កំAទvង់វិមជ្ឈEរកម្ពុ$ 9ននិងកំពុងFeឹត្ដsក្នុងបរិបទpFGសមួយqលGើបÌើបពីស<=ម ។ ទី១ ក្នុង
EរLក់ÿងកំAទvង់Zះ 3ជរភិ9ល9នគិតគូរ$ចំបងនូវEរ_Áឱ្យ9នស្ថិរ(ពន89យ (RGC 2008c) ។
ទី២ Hយរស<=ម3ុំQ៉Lំងពីំ១៩៧៩ មក កម្ពុ$មិន;នឱEសសមរម្យក្នុងEរកង និងពឹងFព័ន្ធរដ្ឋ9លរបស់
រដ្ឋfំងÅក់$តិ និងÅក់×ម$តិ ។ Eរýងäក និងw្ទរមុខ¢រ ក៏មិនfន់9ន[្វើXញ*ញ និង{ឹម{|វ សូម្បីÿ
Åក់$តិ កុំÅើយដល់sÅក់×ម$តិ ។
ចំណÜល$តិ និងEរýងäកថវិE$តិ ;នកvិត 7ះបី;នEរើនើងក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច និងÊដ្ឋកិច្ចក្តី
(RGC 2008c) ។ ក្នុងXល$មួយn កម្ពុ$ពឹង6ក់

¡ំង*ើជំនួយបរGស qល{|វ9នផ្ដល់ឱ្យ$មូលនិធិសÓប់Eរ

ផ្ដល់ÊÄំ9ច់មូលន និងសÓប់nំÎEរ ៀនបQ្ណើរ [្វើបQ្ណើរ Lមរយៈអតីតកម្មវិធីសិ មុននឹងOនដល់Eរ
អនុវត្ដវិមជ្ឈEរ$ដំបូងំ២០០២ (Rudengren and Ojendal 2002) ។ ប៉ុ)្ដEរបS្ចៀសមិន1ើFព័ន្ធរដ្ឋក្នុងEរផ្ដល់
ជំនួយ 9នរួមចំAកដល់(ពយឹតk៉វក្នុងEរ[្វើកំAទvង់រដ្ឋqលកំពុងÿទន់)យ (Taliercio 2008) ។
ស<=ម

ក៏9ន[្វើឱ្យF$ជនកម្ពុ$

(Oosterom 2009) ។ (ព

;នEរ9ក់សត

¡ចរrរ

និង9ត់បង់ទំនុកចិត្ដ*ើរដ្ឋអំចផងqរ

¡ចរrរ និងEរមិនសូវyើXើfំងZះ មួយ6្នកក៏$លទ្ធផលpវប្បធម៌អ្នកតូច

¡ចអ្នកធំកម្ពុ$

qល;ន$យូរkរមកើយ (Blunt and Turner 2005; Chandler 2008) ។ Zះ;នន័យÅ Xល[្វើវិមជ្ឈEរ មិន
ន;នÿរដ្ឋGqល{|វ¡ស់ប្ដូរýបបទ[្វើEរ¢រ ។ F$ជនខ្លួនឯងក៏{|វÄប់w្ដើម¡ស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយចំនួន $ពិÊស
fក់ទងនឹងទំÁក់ទំនង$មួយរដ្ឋអំច និងកិច្ចEរ_រណៈក្នុងមូលនរបស់ខ្លួន ។
(ពី$កLæមួយGៀត qលមិនrចើលរំលង9នទីជនបទកម្ពុ$ ។ 7ះកំQើនÊដ្ឋកិច្ចកន្លងមក 9នជួយ
Eត់បន្ថយអ¥(ពី$រួម គ;¡តpEរEត់បន្ថយ
ក្នុងEររកចំណÜល Eរទទួល9នÊអប់រំ និងសុ
គ;¡តnZះ

Eន់ÿធំsGៀត

ះ;ន

ភិ9ល;ន

ើន ពីតំបន់មួយsតំបន់មួយ ។ តំបន់ខ្លះ ឱEស

ើន ÿតំបន់ខ្លះGៀត លទ្ធ(ពfំងZះ;នតិចតួច ។

<ើ1ៀប[ៀបរងតំបន់ទីFជុំជន

និងជនបទ

qល$មូលតុមួយÁំឱ្យ;នEរ[្វើ

ចំកdុកk៉ងគំហុក (UNCDF 2010) ។ ើម្បីHះយគ;¡តLមតំបន់ýបZះ {|វ ៀបចំឱ្យ;នfំងយុទ្ធd្ដ
អភិវឌ្ឍន៍រួមមួយរបស់$តិផង និងយុទ្ធd្ដqលតv|វLមមូលននិងតំបន់នីមួយៗផង ។
ប)្ថមពី*ើZះGៀត Xលន(ពន89យ និងសន្ដិសុខ 9នរីកចÐើនើង Eរ¢រអភិ9លកិច្ច
ជួបឧបសគ្គ

ើន រីឯEរ¢រកំAទvង់មួយចំនួន ដូច$ កំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ កំAទvង់

រដ្ឋ9ល_រណៈ និងកំAទvង់Lមវិស័យមួយចំនួនGៀត ;ន(ពយឺតk៉វ (RGC 2008c) ។ \គូអភិវឌ្ឍន៍$
9នជួយnំÎដល់Eរ¢រfំងZះ fំង*ើថវិE និងបã្ចកGស ។ ប៉ុ)្ដEរជួយ

ើន

មUងfំងZះខ្វះ(ពសុីស¢:ក់

ើយមិនfន់9នបន្សុី$មួយនឹងកំAទvង់វិមជ្ឈEរើយ ។
<ើពិនិត្យ*ើន(ពន89យទូsវិញ

ើងស;=ល់ើញÅ

Xលមួយ qលគណបក្សEន់អំចបច្ចុប្បន្ន Eន់ÿ;ន(ពjបដណ្ណប់

វិមជ្ឈEរកម្ពុ$

9នFeឹត្ដsក្នុងរយៈ

¡ំងើងៗ ពីមួយrណត្ដិsមួយrណត្ដិ ។

Eរ*ើកយកចំណុចZះមកប¢Ùញ មិន;នãតÁ[្វើEរÕកWកÅ þើ(ពjប់ដណ្ណប់Zះល្អឬមិនល្អ សÓប់កំAទvង់
ះG ប៉ុ)្ដ;នãតÁចង្អុលប¢ÙញÅ Zះ$បរិបទន89យសំ
គណបក្សEន់អំច9នឧបត្ថម្ភ$

ើន s*ើEរងសង់រចÁសម្ព័ន្ធជនបទ qល;ន(ពdៀងnនឹង

Eរខិតខំរបស់រដ្ឋ9លមូលនកន្លងមកqរ ។
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ន់មួយ qលគួរ[្វើEរពិÄរ ។ ប)្ថមពី*ើZះGៀត

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

៣.២. +ពរីកចើនlកំpទqង់ក្នុងSលកន្លងមក
6្នកZះនឹងប¢Ùញពី(ពរីកចÐើនsមុខ ក្នុងEរ¢រកំAទvង់កន្លងមក fំង*ើEរខិតខំបÌ្កើតឱ្យ;ន_តុ
សំ

ន់ៗpវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ

និងfំង*ើដំQើរEរpEរអនុវត្ដកំAទv

ង់

។

ើងនឹងើលfំង*ើÅក់ឃុំ/ស¢្កត់

និងÅក់ត្ដ ុង dុក ។

៣.២.១. Åក់ឃុំ/ស¢្កត់
EរÆះ!តឃុំ/ស¢្កត់Lំងពីំ២០០២ 9នÁំមកនូវសមទ្ធិផលធំៗចំនួនពីរ ។ ទី១ ដំQើរEរZះ9នជួយឱ្យ;ន
ស្ថិរ(ពន89យÅក់មូលន HយÁំឱ្យអតីត(គីជX¡ះ9នចូលរួមក្នុងEរÆះ!ត ើយ ៀនសូ{[្វើEរ$មួយ
nក្នុងុមFឹក) សំÔបÐើផលF8ជន៍របស់F$ជនក្នុងមូលនរបស់ខ្លួន (Rusten, Kim et al. 2004; Meerkerk,
Hean et al. 2008) ។ កំAទvង់Zះក៏9ន*ើកកម្ពស់Eរយល់ដឹង និងទំនុកចិត្ដរងF$ជន និងុមFឹក) <ើ7ះ$
;នកង្វល់ខ្លះៗfក់ទងនឹងEរបង់4្លÊIផ្លូវEរLមតំបន់មួយចំនួនក្ត2ី

។

ទី២ ុមFឹក);នស;ជិកពី ៥ s ១១Áក់ និង;នÊ្មៀន;ក់ ។ ុមFឹក)Zះ9នទទួល(រកិច្ច[្វើ$តំងរដ្ឋ
និង{|វ'្លើយតបនឹងតv|វEរមូលន 3ប់LំងពីEរ¢រសន្ដិសុខ ស្ខប់_ប់_រណៈ Eរអភិវឌ្ឍសង្គម និងÊដ្ឋកិច្ច
EរEរ6របរិន (RGC 2001) ។ល។ ម៉ងGៀត ;នEរផ្ដួចw្ដើម និង*ើកកម្ពស់Eរអភិវឌ្ឍHយ;នEរចូលរួមពី
F$ជន និងEរបÌ្កើតមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ ។ ំ២០០៣ មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់Zះ {|វ9នកំណត់Ê្មើនឹង ២% pចំណÜល
ចរន្តរបស់$តិ និងើនដល់ ២,៥% ំ២០០៤ ២,៧% ំ២០០៨ ២,៧៥% ំ២០០៩ និង ២,៨% ំ២០១០
(STF 2008; RGC 2010c) ។
7ះ$k៉ងZះក្តី

ើងសÌ្កតើញÅ(រកិច្ចqល;នäងបច្ចុប្បន្នសÓប់Åក់ឃុំ/ស¢្កត់

ទូយ និងខ្វះ(ព$ក់ក់ ។ ុមFឹក)ឃុំ/ ស¢្កត់(គ

;ន(ពទូលំ

ើន9ន*ើកើងÅ 3ជរភិ9លសព្វ4្ងÈក់Ê្នើសុំឱ្យពួក

ទទួល3៉ប់រង*ើ(រកិច្ចjប់k៉ងមូលន ប៉ុ)្ដផ្ដល់សិទ្ធិអំច និងធន_នតិចតួចដល់ពួក (Pak 2010) ។ Eរ
*ើកើងýបZះ

Hយរមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់បច្ចុប្បន្ន

7ះបី$;ន(គរយើនើង$លំប់ក្តី

ÿ<ើគិត$ចំនួន

$ក់A្ដង គឺ;នកvិតស្ដួចÊ្តើង ។ ំ២០០៣ មូលនិធិZះ;នចំនួន ៤៣,៨6ន់ន ៀល (FCល ០,២៤%
p ផសស) និងF;ណ ៨៩,៦6ន់ន ៀលំ២០០៧ (FCល ០,២៦% p ផសស) ។ $ ៀង3ល់ំ jប់ឃុំ/
ស¢្កត់{|វកង6នEរអភិវឌ្ឍន៍Hយ;នEរចូលរួមពីF$ជន

ប៉ុ)្ដHយរធន_ន

និងEរnំÎ;នកvិត

ក្នុងគÞងrទិ(ព ៣ គឺ$មធ្យម;នÿ ១ ប៉ុ5Jះ qលទទួល9នEរnំÎ (NCDD 2010b) ។
fក់ទងនឹងខ្ទងច
់ 
ំ
យរបស់មល
ូ និធឃ
ិ /ុំ ស¢្កត់ ស្ថត
ិ ក
ិ ន្លងមកប¢ÙញÅ Iពច
ី 
ំ
យរដ្ឋ9ល មួយ(គធំpច
 
ំ
យ
អភិវឌ្ឍន៍9នæត*ើរចÁសម្ព័ន្ធ ក្នុង

ះFCល ៦៥% ចំយs*ើប្ខញគមÁគមន៍ជនបទ ១៧% *ើ

_3d្ត និង ៦% *ើEរផ្គត់ផ្គង់ទឹក]តជនបទ ។ ស្ថិតិZះប¢ÙញÅ ;នមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់មួយចំAកតូចបំផុត
qលយកsចំយ*ើÊវិស័យសង្គមកិច្ច ដូច$អប់រំ សុ
សង្គមកិចfំ
្ច ងZះ (គ

ភិ9ល និងនឌ័រ ។ គួរកត់ស;=ល់Å Êវិស័យ

ើនផ្ដល់ើងHយមន្ទីរ Eរិkល័យជំÁញ និងអង្គEរមិននរភិ9ល qល9នចូលរួមក្នុង

ស;ហរណកម្មÅក់dុក (NCDD 2010b) ។
<ើ7ះ$;នមុខ¢រមិនចស់ស់
Eរ¢រអភិវឌ្ឍន៍$

2

និង;នធន_នតិចតួច

ុមFឹក)ឃុំ/ស¢្កត់(គ

ើន9នខិតខំបំXញ

ើន 3ប់fំងEរ¢រសនិ្ដសុខ ស្ខប់_ប់_រណៈ EរEរ6រធន_នធម្ម$តិ EរHះយជX¡ះ

7ះបី$k៉ងZះក្ដី Eរបង់ÊIផ្លូវEរ;នចំនួនតិចតួច ។ LមEរ9៉ន់oន Eរបង់ÊIផ្លូវEរsEន់Åកឃុ
់ ំ ;ន
ចំនួនFCល ៥ s ៦នដុ¡រqលÊ្មើនឹង ១០% pចំនួន2ក់FÄំំIផ្លូវEរបង់HយF$ជនjប់កvិត qល
9៉ន់oនÅ ;នចំនួនរហូតដល់ ៦៦នដុ¡រំ២០០៥ (EIC 2006) ។
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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Eរjប់jងទីផ)រជនបទ Eរjប់jងEកសំណល់ និងសÓម Eរចូលរួមក្នុងEរ¢ររបស់ ៀន និងមណ©លសុខ(ព
(Lមរយៈគណៈក;oធិEរd្តី និងកុ;រ) និងEរ¢រកសិកម្ម (Pak 2010) ។
ប៉ុ)្ដFសិទ្ធ(ព និង(ពសក់សំក្នុងEរអនុវត្ដEរ¢រfំងZះ ;នកvិតខុសៗnLមឃុំ/ស¢្កត់នីមួយៗ
rd័យsLមកLæមួយចំនួន ដូច$ (ពឧស)ហ៍ពkម និង(ព$ដឹកÁំរបស់ឃុំ ឬ_ស¢្កត់ EរជួយnំÎពី
សំក់អង្គEរមិននរភិ9ល សប្បុរសជន និងគណបក្សន89យ និង(ពរលូនក្នុងទំÁក់ទំនងរងុមFឹក)
និងប័នជំÁញ qលចុះs[្វើEរ¢រLមមូលននីមួយៗ ។ 7ះ$;ន(ពខុសnLមតំបន់ýបZះក៏Hយ ើង
សÌ្កតើញÅ ុមFឹក)(គ
ស¢្កត់(គ

ើន9នខិតខំfំងលំ9កើម្បីបÐើដល់មូលនរបស់ខ្លួន ។ HយរតុផលZះ ឃុំ/

ើន9នសំណÜមពរឱ្យ;នEរកំណត់$ក់ក់អំពមុ
ី ខ¢ររបស់ពួក និងÊ្នើឱ្យ;នEរw្ទរសិទ្ធិ និងអំច

សមdបនឹងមុខ¢រfំង

ះ (Pak 2010) ។

៣.២.២. Åក់ត្ត និងdុក
មុនEរÆះ!តអកលÁឧស( ំ២០០៩ កំAទvង់Åក់ត្ត និងdុក 9នើតើងក្នុងរូប(ពតូច ។
មុនXល;នុមFឹក) Åក់ត្ត{|វ9នÄត់ទុក$្សប5្ខយរដ្ឋ9លរបស់Åក់$តិ ឯ6ក្យÅ r$`ធរត្ត គឺសំÔ
*ើ ត្តដឹកÁំHយអភិ9លត្តqល{|វ9នÿងLំងHយÅក់$តិ ។ អំចរបស់ត្តXល

ះ;ន

កvិត ើយXលខ្លះ{|វ9នÄត់ទុកaន់ÿ$មន្ទីរមួយរបស់សួងមÈ្ទ ។ Åក់dុកឯ5ះវិញ dុកមិន
{|វ9នÄត់$Åក់ថវិEមួយើយ លគឺnoនថវិEល់ខ្លួន Hយ{|វពឹង6្អក*ើថវិEរបស់ត្ត (RGC 1998;
Ojendal and Kim 2008) ។
8ងLមចប់ំ១៩៩៨ ស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jងÎព្បសម្បត្តិ3ជ_នី ត្ត ុង ត្ត;នEរ
ទទួលខុស{|វ*ើមុខចំយមួយចំនួន ដូច$ ចំយ*ើEរជួសជុលrnរ និងស;bរៈបរិEcរ 2ក់<ៀវត្សរ៍បុគ្គលិក
Eរបំភ្លឺទី_រណៈ EរFមូលសÓម អÁម័យ_រណៈ សួនចរ_រណៈ ។ល។ ត្តXល

ះ;នសិទ្ធិ

FមូលចំណÜលពន្ធ និងមិននពន្ធ និងទទួល9នEរឧបត្ថម្ភធនប)្ថមពីÅក់$តិ (RGC 1998) ។ ចំណÜលពន្ធ ;នដូច$
ពន្ធ*ើដីមិន1ើ2ស់ សត្តeត ម[9យ[្វើដំQើរ ពន្ធFÅប់¥ ពន្ធបំភ្លឺ_រណៈ (qលFមូល9ន*ើផលិតផល
9រី និង) (RGC 1998) ។ល។ ចំណÜលមិននពន្ធqលrចទទួល9នរួម;នពីEរផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី ទឹក1ើ2ស់ និង
jប់jងÎព្បសម្បត្តិរដ្ឋ ។ល។ ចំណÜលល់របស់ត្ត (fំងពន្ធ និងមិននពន្ធ) [ៀបនឹងចំណÜលពន្ធ និងមិននពន្ធសរុប
Åក់$តិ ;នទំហំÊ្មើនឹង ២,៨% ំ២០០២ និងើនដល់ ៦,៩% ំ២០០៨3
ប)្ថមពី*ើថវិE

។

ង*ើ ;នសកម្ម(ពកំAទvង់ និងខ្ទង់ថវិEw្សងGៀតqល9នបÌ្កើតើង ើម្បីnំÎ

ដល់Åក់ត្ត និងdុក $ពិÊស[្វើឱ្យÅក់fំងពីរZះ rចជួយnំÎដល់Åក់មូលន9នក្នុងកvិតមួយ ។ ខ្ទង់
ថវិEសំ

ន់ៗ;នពីរគឺ មូលនិធិវិនិ8គត្ត ("Eត់ PIF) និងមូលនិធិផ្ដួចw្ដើមÅក់dុក ("Eត់ DIF) ។ ំ២០០៩

PIF ;នចំនួន ២,២៤នដុ¡រ (គ

ើនយកsចំយ*ើគÞងqលមន្ទីរជំÁញÊ្នើើង ើយqល'្លើយតបនឹង

តv|វEររបស់ឃុំ/ស¢្កត់ ។ ំដqល DIF ;នចំនួន ០,៧៨នដុ¡រ jបដណ្ណប់*ើdុក និងខ័ណ© ចំនួន ១០៦
Hយនីមួយៗទទួល9នF;ណ ៣មុឺនដុ¡រ សÓប់ចំយ$ពិÊស*ើគÞងអន្ដរឃុំ ។ តំងមកពីុមFឹក)
ក៏;នស្លងក្នុងEរសÐច*ើចំយ DIF ផងqរ (PSDD 2009) ។

3

ចប់ថវិEំ២០០២ និង ២០០៨ *ខ IV
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Åក់ត្ដ

ប័នqលទទួលខុស{|វ*ើEរjប់jងមូលនិធិfំងZះ

(រួមfំង

មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ផង)

គឺ

គណៈក;oធិEរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគណៈក;oធិEរFតិបត្ដិត្ដ/ុង qល{|វបÌ្កើតើងLំងពីំ២០០២ ×មរចÁ
សម្ព័ន្ធរបស់កម្មវិធីសិ4 ។ ចុងំ២០០៨ គណៈក;oធិEរZះ {|វ9នw្ទរមក×មEរដឹកÁំរបស់ គ.ជ.អ.ប វិញ5 ។
បÁប់ពីEរÆះ!តឧស( ំ២០០៩ ចប់ ៀបចំអង្គEរ9នäងÅ ុមFឹក)3ជ_នី ត្ដ ុង dុក
ខ័ណ© នឹង;នថវិEល់ខ្លួន ។ ប៉ុ)្ដHយរចប់ថ្មីស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jងÎព្យសម្បត្ដិ 3ជ_នី ត្ដ ុង
dុក ខ័ណ© មិនfន់{|វ9នអនុម័ត ចប់ំ១៩៩៨ នឹងបន្ដ;នសុពល(ព*ើEរjប់jងថវិEរបស់ុមFឹក)ថ្មីZះ ។
ុមFឹក)ុង dុក ខ័ណ© នឹងបន្ដទទួលថវិEរបស់ខ្លួន LមរយៈុមFឹក)ត្ដ ខុសÿម៉ង{ង់Å ក្នុងFព័ន្ធថ្មី ថវិE
របស់ុមFឹក)ុង dុក ខ័ណ© នីមួយៗ នឹង{|វäងចស់ក្នុងថវិEរបស់3ជ_នី និងត្ដនីមួយៗ6 ។
Iពីត្ដ និងdុក ក៏;នមន្ទីរ និងEរិkល័យជំÁញ$

ើន qលដំQើរEរLមÅក់ត្ដ

និងdុកqរ ។ មន្ទីរជំÁញទទួល9នថវិEសÓប់បន្ទុកចំយចរន្ដ ឯEរចំយមូលធន មន្ទីរ{|វ[្វើEរÊ្នើសុំHយ
*ើក$គÞងអភិវឌ្ឍន៍FÄំំ ឱ្យsសួងមីរបស់ខ្លួន (Pak and Craig 2008) ។ មន្ទីរfំងZះ ខ្លះ;នសិទ្ធិ
(លគឺ;នវិសហមជ្ឈEរ
qល;នវិសហមជ្ឈEរ

ើន) ខ្លះGៀត;នសិទ្ធិតិចតួច fក់ទងនឹងកិច្ចEរថវិE ។ វិស័យអប់រំ និងសុ

ើន

ភិ9ល $វិស័យ

¡ំង$ង បÁប់មកគឺ វិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ ចំAកឯវិស័យមួយចំនួនGៀត ដូច$

_រណEរ និងធន_នទឹក វិសហមជ្ឈEរថវិE;នតិចតួច$ង (Pak and Craig 2008) ។
$សÌ្ខប វិមជ្ឈEរLំងពីំ២០០២ កន្លងមក 9នÁំមកនូវ(ពរីកចÐើនគួរឱ្យកត់ស;=ល់ ប៉ុ)្ដ;ន(ពខ្វះ
*ើទិដ្ឋ(ព$

ត

ើនqរ $ពិÊស*ើEរ¢រថវិE ។ $ក់A្ដង Fសិន<ើើងសÌ្កតើលចំAកpថវិE qល{|វ9ន

ýងäកsឱ្យÅក់×ម$តិក្នុងំ២០០៨ ២០០៩ និង ២០១០ ើងើញÅ ក្នុងំfំងបីZះ fំងថវិEរបស់ឃុំ/
ស¢្កត់ ថវិEត្ដ ុង និងថវិEមន្ទីរជំÁញ សរុបfំងអស់;នចំនួនF;ណ ២០% ប៉ុ5Jះ <ើ[ៀបនឹងថវិEសរុបរបស់
$តិfំងមូល (សូមើលL3ង ១) ។

L3ង ១៖ EរýងäកថវិELមÅក់រដ្ឋ9ល 8ងLមចប់ថវិE$តិំ២០០៨ ២០០៩ និង ២០១០
(គិត$ន ៀល)
ខ្ទង់ចំយ

២០០៨

២០០៩

២០១០

(១) ចំយ$តិសរុប

៥.៥៧៣.៣៨៣

៧.២៥៩.៥៦៦

៨.២៩៩.៧៧៣

(២) ចំយរបស់ត្ដ

២០៦.៧៧៦

៣៥៦.៩៥០

៣២៦.៣៧០

(៣) មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់qលw្ទរពីÅក់$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

FEសរបស់សិ (Seila) *ខ ២៩២ ខ.ដ.ន.ស 4្ងទី០៨ ធ្នូ ំ២០០២

5

FEសរបស់ គ.ជ.ប *ខ ៦៨ 4្ងទី០៨ ក្ញ ំ២០០៨

6

សុន្ទរកÅរបស់ឯកឧត្តម nត ឈន់ ក្នុងសិEc$តិំ២០១០ ស្ដីពីEរ ៀបចំ6នEរសកម្ម(ព និងថវិEរបស់គណៈក;oធិ
Eរ$តិសÓប់Eរអភិវឌ្ឍLមýបF$ធិបþយ្យÅក់×ម$តិ - គ.ជ.អ.ប (NCDD) ភ្នំXញ 4្ងទី៦-៧ តុ ២០០៩ ។
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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៣.២.៣. វិមជ្ឈEរ និងEរផ្ដល់Êមូលន៖ បÙFឈមក្នុងEរសvបសvÀល
កម្ពុ$ វិមជ្ឈEរគឺ$កំAទvង់ស្នូលសÓប់*ើកកម្ពស់Eរផ្ដល់Êមូលន ។ ប៉ុ)្ដHយរកន្លងមក
Eរ[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ;នកvិត ថវិEមួយ(គធំqលÄំ9ច់សÓប់Eរផ្ដល់Ê_រណៈ បន្ដjប់jងHយ
ប័នÅក់$តិ ។ ចំណុចគួរស;=ល់គឺÅ ;នតួអង្គ

ើនfំងÅក់$តិ និងÅក់×ម$តិ [្វើEរ¢រផ្ដល់Ê និង

អភិវឌ្ឍន៍មូលន ប៉ុ)្ដតួអង្គfំងZះខ្វះកិច្ចសហEរ និងEរសvបសvÀល$មួយn ។ កង្វះ

តZះើតើង*ើកvិត

បីw្សងn គឺកvិត7លន89យ កvិតpEរអនុវត្ដ7លន89យ និងកvិតpEរអនុវត្ដកម្មវិធីកំAទvង់ ។
កvិត7លន89យ ើងសÌ្កតើញÅ កម្ពុ$សព្វ4្ង មិនfន់;ន$7លន89យរួម និងសុី
ស¢:ក់មួយfក់ទងនឹងEរអភិវឌ្ឍជនបទើយG (UNCDF 2010) ។ Xលខ្លះ វិមជ្ឈEរ{|វ9នÄត់ទុកÅ$7ល
ន89យសÓប់Eរអភិវឌ្ឍជនបទ ើយក្នុង

ះរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ;នតួÁទីk៉ងសំ

ន់ (RGC 2005) ។ ប៉ុ)្ដ

វិស័យជំÁញÁÁ ក៏;ន7លន89យរបស់ខ្លួនqលចូលរួមចំAកfំងល់ និងF8លដល់Eរអភិវឌ្ឍជនបទqរ ។
ឧfហរណ៍ ើង;ន7លន89យ សÓប់វិស័យអប់រំ សុ

ភិ9ល កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MOEYS 2005a;

TWG on Agriculture and Water 2007; MoH 2008) ។ល។ អ្វីqលគួរយកត់ស;=ល់គឺ 7លន89យfំងZះខ្វះ(ព
សុីស¢:ក់$មួយn Hយរ7លន89យនីមួយៗ

ើនើលEរ¢រអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងបខ័ណ©វស
ិ ័យ ៀងៗខ្លួន ើយមិន

9នគិតដល់ទំÁក់ទំនងអន្ដរវិស័យ ។
ចំណុចមួយGៀត គឺ7លន89យfំងZះមិន9នýងäករងទីFជុំជន និងជនបទ qល;នកvិតអភិវឌ្ឍន៍ និង
តv|វEរÊ_រណៈខុសn ។ Eរសិក)កន្លងមក9នប¢ÙញÅ ជនបទ តv|វEរសំ

ន់របស់ឃុំគឺ Fព័ន្ធ_3d្ដ

ផ្លូវថ្នល់ Êអប់រំបឋមសិក) និងÊសុខ(ពបឋម ។ ឯស¢្កត់LមទីFជុំជន 7ះ;នតv|វEរdៀងនឹងឃុំ
ជនបទខ្លះក្តី ÿ(គ

 ;នបÙ&ទ ទឹកលិចLមផ្លូវ Fព័ន្ធលូ9ក់ýក កង្វះ
ើន

តFព័ន្ធទឹក]ត កង្វះ

តFព័ន្ធអគ្គិសនី

និងEរjប់jងសÓម និងEកសំណល់Lមទី_រណៈមិន9នល្អ (Pak 2010) ។
Eរសិក)w្សងGៀត 9នប¢ÙញÅ Eរ[្វើចំត់Åក់ចំនួនF$ជនLមជនបទ និងទីFជុំជនកម្ពុ$ rចមិនឆ្លុះ
បំងពីតថ(ព$ក់A្ដង (UNCDF 2010) ។ Eរ[្វើចំត់Åក់ýបZះ គឺ[្វើLមរយៈEរ[្វើជំ ឿនqល;នគុណ(ព
Eន់ÿFÊើរើងពីមួយ*ើកsមួយ*ើក ។ ប៉ុ)្ដEរ[្វើចំត់Åក់Zះកន្លងមក {|វ9ន[្វើើងHយឈរ*ើទិន្នន័យ
qល ៀបចំមិនfន់9នdួលបួល និងមិនfន់;នសង្គតិ(ពXញ*ញ (UNCDF 2010) ។ មួយវិញGៀត និយមន័យqល
កម្ពុ$កំពុង1ើសÓប់[្វើចំត់Åក់ជនបទ ឬទីFជុំជន ;ន(ពខុសnពនិ
ី យមន័យqល1ើ$អន្ដរ$តិ ។
Eរសិក)9នប¢ÙញÅ

<ើ1ើនិយមន័យដូច;នFGសឿន*ឿន

សÓប់FGសកម្ពុ$

F$ជនកម្ពុ$F;ណ ៤៨% rចÄត់Å កំពុងរស់ក្នុងទីFជុំជន (UNCDF 2010) ។ តួ*ខZះខុសn

ើញÅ
ើនពីទិន្នន័យ

របស់$តិqលកំណត់Å F$ជនកម្ពុ$F;ណÿ ១០% ប៉ុ5Jះ qលកំពុងរស់ក្នុងទីFជុំជន ។ អត្ថបទZះសូមមិន
[្វើEរយត.្លÅ និយមន័យមួយសុិត$ងនិយមន័យមួយើយ ប៉ុ)្ដគ;¡តk៉ង

ើនដូច9នប¢Ùញ

ង*ើ

rច$តុផលមួយqលជvុញឱ្យើងគួរពិនិត្យពិÄរើងវិញ*ើនិយមន័យ និងវិធីd្ដqលកំពុង1ើបច្ចុប្បន្ន ។
កvិតpEរអនុវត្ដ 7លន89យនីមួយៗ{|វ9នប្លងs$សកម្ម(ព និងលទ្ធផល LមរយៈFព័ន្ធpEរ
jប់jងw្សងៗn ។ មូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ PIF និង DIF eមfំងគÞងអភិវឌ្ឍន៍ÁÁ qលទទួល9នEរសvបសvÀល
Lមរយៈ គ.ជ.អ.ប {|វ9នអនុវត្ដLមFព័នj
្ធ ប់jងចំយHយEកមួយ qលសួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 9ន
បÌ្កើតើង និងទទួល=ល់ (STF 2008) ។ គួរស;=ល់Å Fព័ន្ធZះ;នលក្ខណៈខុសពីFព័ន្ធjប់jងថវិEទូs
របស់$តិ ។ ឧfហរណ៍ មូលនិធិរបស់ត្ដ និងdុក កន្លងមក{|វ9នបង្ហូរIFព័ន្ធរតÁnរ (PSDD 2009) ។
ឯមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់ 7ះ$បង្ហូរLមរតÁnរ ប៉ុ)្ដýបបទw្សងៗក្នុងEរកង6នEរýងäកចំយ Eរញ4្ល និង
Eរយត.្លគÞង$ើម ;នលក្ខណៈខុសពីFព័ន្ធqល1ើសÓប់Eរjប់jងចំយ_រណៈទូsរបស់រដ្ឋ ។
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ចំAកសួង

និងមន្ទីរជំÁញវិញ

ពួក1ើ2ស់ចំយចរន្ដqលខ្លួនទទួល9ន

Hយ1ើFព័ន្ធjប់jង

ចំយទូsរបស់$តិ ។ Fព័ន្ធZះអនុaមLមចប់jប់jងហិរញ្ញវត្ថុចប់ំ២០០៨ និងបទបញ្ញត្ដិÁÁqលãញ
HយសួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ Fព័ន្ធZះផ្ដល់សិទ្ធិអំច

ើនដល់សួង និងមន្ទីរ Êដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

រតÁnរ$តិ និងត្ដ ើយ;នលក្ខណៈរឹងត្អឹងក្នុងEរអនុវត្ដថវិE ។ Åក់ត្ដ 7ះ$អភិ9លត្ដ;នសិទ្ធិើរ
តួ$rប័កw្ទរសិទ្ធិ ÿ$ក់A្ដងnត់;នអំចតិចតួច*ើEរអនុវត្ដថវិEរបស់មន្ទីរ (Pak and Craig 2008; RGC
2008f) ។
Fព័ន្ធថវិEរបស់កម្ពុ$ äកច់nរងចំយចរន្ដ និងចំយមូលធន ។ ចំយចរន្ដ{|វ9នýងäកLម
ចំត់Åក់Êដ្ឋកិច្ច ដូច$2ក់<ៀវត្សរ៍ Eរចំយរដ្ឋ9ល អន្ដ3គមន៍សង្គមកិច្ច និងÊដ្ឋកិច្ច ។ល។ ឯចំយ
មូលធនវិញ {|វ9នýងäក និងប¢Ùញក្នុងរូប(ព$គÞងក្នុងកម្មវិធីវិនិ8គ_រណៈបីំរំកិល ។ កម្មវិធZ
ី ះ
ៀបចំHយសួងជំÁញ

និងយកមកចងងHយសួង6នEរ

២០១២ ;ន ៥៣៦គÞង (RGC 2009) (គ

។

កម្មវិធីវិនិ8គ_រណៈសÓប់ំ២០១០-

ើនទទួល9នហិរញ្ញប្បfនពី\គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ ក្នុងំ២០១០ ក្នុង

ចំយមូលធនចំនួន ៣.១២១6ន់នដុ¡រ F;ណ ៦៥% 9នមកពី\គូអភិវឌ្ឍន៍ ។
Hយរជំនួយ\គូអភិវឌ្ឍន៍;នទំហំធំ[ងýបZះ Eលពិ(ក)អំពីEរ¢រអភិវឌ្ឍន៍មូលន មិនrច
មិននិkយពីEរ¢រjប់jងជំនួយបរGស9នើយ ។ {ង់Zះ គួរកត់ស;=ល់Å \គូអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ$9នផ្ដល់ជំនួយ
fំង*ើEរ¢រវិមជ្ឈEរ និងfំង*ើEរ¢រLមវិស័យជំÁញ ។ ក្នុងEរ¢រវិមជ្ឈEរ ;នគÞងខ្លះជួយ*ើEរ*ើកកម្ពស់
Eរផ្ដល់Ê ខ្លះGៀតជួយ*ើEរពឹងសិទ្ធិ និងEរចូលរួមរបស់F$ជន ។ ពិតស់ គÞងfំងZះ;នគុណសម្បត្ដិ
បំXញឱ្យnsវិញsមក ប៉ុ)្ដEរអនុវត្ដគÞងfំងZះខ្វះEរសvបសvÀលរងn HយរÅក់ដឹកÁំគÞង
នីមួយៗ

ើនæត*ើÿEរ¢ររបស់ខ្លួន Hយមិន9នខិតខំ[្វើEរបន្សុី$មួយនឹងគÞងw្សងGៀត ។

ក្នុងEរ¢រអភិវឌ្ឍន៍Lមវិស័យ គÞង(គ

ើន1ើទស្សនៈ$អ្នកបã្ចកGសLមជំÁញ ើយើលEរផ្ដល់

Êÿក្នុងបខ័ណ©វិស័យរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងវិស័យខ្លះ ពួក9នæត*ើ វិសហមជ្ឈEរLម្សប5្ខយរបស់ខ្លួន ប៉ុ)
្ដ
មិនfន់9នគិតពីវិមជ្ឈEរ និងតួÁទីÁXលអÁគតរបស់ុមFឹក) (Pak and Craig 2008) ។ បÙZះមួយ6្នកប្ខល
មកពីកង្វះ

តEរសvបសvÀលរងគÞងqលជួយ*ើវិមជ្ឈEរ និងគÞងqលជួយLមវិស័យ ។ Xលខ្លះGៀត សូម្បី

ÿរងគÞង×ម\គូអភិវឌ្ឍន៍ÿមួយ ក៏;ន(ពខ្វះ
កង្វះ

តEរសvបសvÀលqរ ។

តEរសvបសvÀលរងគÞងអភិវឌ្ឍន៍ ប្ខល$ចំបងមកពីគÞងfំង

អនុវត្ដLមអង្គ(ព$

ះ {|វ9នបÌ្កើតើង និង

ើន3ប់រយច់HយEកពីn ើយដំQើរEរIFព័ន្ធរដ្ឋ9លទូsរបស់$តិ ។ ឧfហរណ៍

ំ២០០៧ ;នអង្គ(ពអនុវត្ដគÞងជំនួយរហូតដល់ ១២១ ើយចំនួនZះមិនរំពឹងÅ 9នថយចុះGក្នុងរយៈXល
២ំកន្លងsZះ ។ ក្នុងំដqល ;នជំនួយF;ណÿ ១២% qល{|វ9នផ្ដល់ឱ្យLមFព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុទូs
របស់3ជរភិ9ល ([ៀបនឹងំ២០០៥ qល;នF;ណ ១០%) និងជំនួយF;ណ ១៦% qល9ន1ើFព័ន្ធលទ្ធកម្ម
របស់$តិ ( [ៀបនឹងំ២០០៥ qល;នF;ណ ៦%) (RGC 2008b; VBNK and RBMG 2010; RGC 2010a) ។
$ចុង×យ ក្នុងកvិតកម្មវិធីកំAទvង់

Eរ¢រវិមជ្ឈEរ (qល$ទូsើលើញÅ $កំAទvង់

ដឹកÁំHយសួងមÈ្ទ) ខ្វះសង្គតិ(ព$មួយនឹងកំAទvងF
់ ព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ (qលើល
ើញÅ

ដឹកÁំHយសួងÊដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ)

។

កំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈកន្លងមក

9ន[្វើEរគិតគូរតិចតួច fក់ទងនឹងEរបញ្ចូលកម្មវិធីវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ sក្នុងបខ័ណ©របស់ខ្លួន ។ គិត{ឹមចុងំ២០០៩
កំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ ;នបញ្ចូលសកម្ម(ពទី២៧ qលស្ដីពីវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុ)្ដសកម្ម(ព
Zះ មិនfន់;ន(ពលម្អិត និង$ក់ក់សÓប់យកsអនុវត្ដើយ (RGC 2008d) ។ ឧfហរណ៍ សកម្ម(ព
ះÿកំណត់Å Eរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុប៉ះ6ល់ÿ*ើEរ¢ររបស់Áយកនហិរញ្ញវត្ថុមូលនប៉ុ5Jះ ើយមិន
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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9នFើលើលពីផលប៉ះ6ល់របស់s*ើEរ¢ររបស់Áយកនw្សងGៀត

ដូច$

ងពន្ធរ

ចំណÜលមិននពន្ធ

ថវិE លទ្ធកម្ម និងរតÁnរ ។ល។ Lមពិតs Eរ¢រfំងអស់Zះនឹង{|វប៉ះ6ល់ Xល;នEរw្ទរមុខ¢រ និងធន_ន
ប)្ថមឱ្យsÅក់×ម$តិ7 ។
៤. uនរសvប់ដំ?ក់លប!ប់lកំpទqង់

៤.១. ទិសwxលនyយសvប់រយៈSល{ង
7ះEរ¢រវិមជ្ឈEរកន្លងមក

æត$សំ

ន់*ើÅក់ឃុំ/ស¢្កត់ក៏Hយ

ក៏3ជរភិ9ល9នទទួល=ល់Lំងពី

ំ២០០៥ មកÅ កំAទvង់Zះក៏{|វអនុវត្ដផងqរ Åក់dុក និងត្ត ។ បខ័ណ©យុទ្ធស្ដ្រស្ដីពីវិមជ្ឈEរ និង
វិសហមជ្ឈEរំ២០០៥ 9នFើលÅ នឹង{|វបÌ្កើតឱ្យ;នរដ្ឋ9លឯក(ពÅក់fំងពីរZះ (RGC 2005) ។ 
ំ២០០៨

ចប់ ៀបចំអង្គEរ{|វ9នអនុម័ត

និងផ្ដល់$មូលនjឹះផ្លូវចប់សÓប់EរÆះ!ត$អកល

ើម្បី

3ើស ីសុមFឹក)3ជ_នី ត្ដ ុង dុក ខ័ណ© Eលពីឧស( ំ២០០៩ ។
8ងLមចប់ ៀបចំអង្គEរ ុមFឹក)fំងZះ;នសិទ្ធិអំច[្វើÊចក្ដីសÐច

ងបញ្ញត្ដិ និងÊចក្ដីសÐច

8

ងFតិបត្ដិ ។ ពួក{|វ;ន(រកិច្ចÄត់äងEរ¢រfក់ទងនឹងEរ ៀបចំទទួលមុខ¢រ និងធន_នថ្មីៗ9 ។ ចប់ ៀបចំ
អង្គEរ ក៏9នäងពីEរÿងLំងនូវគណៈអភិ9លqលដឹកÁំHយអភិ9ល និង;ន(រកិច្ច{|វអនុវត្ដ3ល់EរសÐច និង
ថវិEqលអនុម័តHយុមFឹក)10 ។
ឧស( ំ២០១០ 3ជរភិ9ល9នអនុម័តកម្មវិធី$តិរយៈXល ១០ំ បÁប់ពី;នEរពិ(ក) និងពិlះ
8បល់$

ើន*ើក

ើនរ ។ កម្មវិធី$តិZះ;នស;ស_តុកម្មវិធចំ
ី នួន ៥៖ (១) Eរ ៀបចំប័នÅក់×ម$តិ

(២) Fព័ន្ធjប់jង និងអភិវឌ្ឍន៍ធន_នមនុស្ស (៣) Eរw្ទរមុខ¢រ (៤) Fព័ន្ធjប់jងថវិE ហិរញ្ញវត្ថុ និងÎព្យសម្បត្ដិ
របស់រដ្ឋ9ល×ម$តិ និង (៥) ប័នnំÎកំAទvង់វិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEរ (RGC 2010) ។
កម្មវិធីទី(៣) និង ទី(៤) ើលsÈក់fក់ទង

ស;ស_តុ

¡ំង$ង$មួយនឹងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។ ប៉ុ)្ដLមពិត ស;ស_តុfំង

៥Zះ ;នEរ6ក់ព័ន្ធn ើយសុទ្ធÿ;នរៈសំ

ន់សÓប់EរÆះជំÈនsមុខpវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ (RC 2010) ។

fំងបខ័ណ©យុទ្ធd្ដ fំងចប់ ៀបចំអង្គEរ និងកម្មវិធី$តិ 9នផ្ដល់$ទិសÔ$ក់ក់សÓប់កំAទvង់
ក្នុងរយៈXលÕងកម្ពុ$ ។ ទី១ ឯករfំងZះបក់ចស់Å កំAទvង់ÁXលអÁគត នឹងមិនaន់ÿ$EរបÌ្កើត
$មូលនិធិតូចមួយសÓប់ផ្ដល់ដល់Åក×
់
ម$តិប៉ុ5JះG ប៉ុ)្ដនឹង6ក់ព័ន្ធផងqរដល់Eរw្ទរមុខ¢រ និងEរw្ទរធន_ន
Lមលក្ខណៈ$Fព័ន្ធ និង$ជំÈនៗពីសួងsឱ្យប្ខរដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ11 ។ ទី២ កំAទvង់នឹងសង្កត់ធ្ងន់
*ើរៈសំ

ន់pគណZយ្យ(ពsÅក់×ម និងEរ7រពដល់សិទ្ធិអំចរបស់ុមFឹក)ឃុំ/ស¢្កត់ ក្នុងÁមពួក$

ប័នទទួល9នEរÆះ!តHយល់ពីF$ជន12 ។ ទី៣ ក្នុងបខ័ណ©pរដ្ឋឯក(ពមួយ ប្ខរដ្ឋ9លÅក់×ម
$តិ នឹង;នស្វ័យ(ព

ើនើងក្នុងEរjប់jង Äត់äងមុខ¢រ និងEរទទួល9នធន_នល់របស់ខ្លួន13 ។ fំងអស់Zះ

គឺ$ទស្សនវិស័យមួយFកបHយ(ពE¡Èន <ើ[ៀបនឹងន(ពបច្ចុប្បន្នqល;នលក្ខណៈមជ្ឈEរ

7

កិច្ចFជុំុមEរ¢រ MEF D&D 4្ងទី០៩ និង4្ងទី១៣ មក3 ំ២០០៩

8

;¥ ៣០ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

9

;¥ ៤២ និង ៤៣ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

10

ជំពូកទី៣ 6្នកទី៥ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

11

ជំពូកទី៥ 6្នកទី២ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

12

;¥ ៩៨ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

13

ជំពូកទី៥ 6្នកទី៦ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

22

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

¡ំងើយ ។

7ះ;នទស្សនវិស័យFកបHយមហិច្ឆLk៉ងZះក្ដី 3ជរភិ9លក៏9ន[្វើEរFយ័ត្នFoង និងទទួល=ល់
3ល់បÙFឈមqលនឹងើត;នើងXលអនុវត្ដកំAទvង់ ។ ឧfហរណ៍ Xល*ើកើងអំពីរដ្ឋ9លឯក(ព
7លន89យបច្ចុប្បន្ន9នសង្កត់ធ្ងន់*ើ កង្វះ

តEរសvបសvÀលÁXលសព្វ4្ង និងជvុញឱ្យបÌ្កើត និងពឹងតួÁទី

របស់គណៈក;oធិEរសvបសvÀលបã្ចកGស qល;នតួÁទីសvបសvÀលរងុមFឹក) និងមន្ទីរជំÁញ ។ 3ជ
រភិ9លក៏9នរំពឹងគិតÅ កំAទvង់{|វÿ[្វើ$ជំÈនៗFកបHយយុទ្ធd្ដ (RGC 2010) ។
ើម្បីជvុញសកម្ម(ពកំAទvង់ និងជម្នះ3ល់បÙFឈម រភិ9ល9នបÌ្កើត គ.ជ.អ.ប ចុងំ២០០៨
ើម្បីសvបសvÀល និងដឹកÁំដំQើរEរZះ ។ គ.ជ.អ.ប ;នស;ជិក ១៦ រូប ។ រដ្ឋម#្ដីសួងមÈ្ទ គឺ$F_ន
គ.ជ.អ.ប ើយរដ្ឋម#្ដីសួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋម#្ដីទទួលបន្ទុកទីស្ដីEរគណៈរដ្ឋម#្ដី $អនុF_ន ។ ស;ជិក
w្សងGៀត រួម;ន រដ្ឋម#្ដី ឬរដ្ឋ*

ធិEរqលមកពីសួងជំÁញw្សងGៀត ។ គ.ជ.អ.ប ;នអនុគណៈក;oធិEរ ៣ គឺ

(១) អនុគណៈក;oធិEរមុខ¢រ និងធន_ន (២) អនុគណៈក;oធិEរកិច្ចEររXើពន្ធ និងហិរញ្ញវត្ថុ និង (៣) អនុគណៈ
ក;oធិEរបុគ្គលិករបស់រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ (RGC 2008c) ។
Lមប្ខសួង6ក់ព័ន្ធ ុមEរ¢របã្ចកGសវិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEរ នឹង{|វ9នបÌ្កើត ឬ[្វើឱ្យ;ន
សកម្ម(ពើងវិញ ។ ឧfហរណ៍ ក្នុងសួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ុមEរ¢រវិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEរ{|វ9ន
បÌ្កើតើងHយ;នតំងមកពីÁយកនÁÁរបស់សួង ប)្ថម*ើតំងមកពីÁយកនហិរញ្ញវត្ថុមូលន ។
តួÁទីសំ

ន់មួយរបស់ុមE¢រZះ គឺ[្វើEរ ៀបចំ និង{Àតពិនិត្យ*ើÊចក្ដីúងចប់ស្ដីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jង

Îព្យសម្បត្ដិរបស់រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ

និងបន្ដEរពិ(ក)លម្អិត*ើសកម្ម(ពទី២៧

របស់កម្មវិធីកំAទvង់Fព័ន្ធ

jប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ [្វើk៉ងឱ្យ;នសង្គតិ(ព$មួយនឹងកំAទvង់វិមជ្ឈEរ ។ សួងជំÁញw្សងGៀត
ក៏នឹង{|វបÌ្កើតុមEរ¢រ ើម្បីសvបសvÀល្ទក្នុងរបស់ខ្លួន fក់ទងនឹងEរពិនិត្យើល និងw្ទរមុខ¢រ14 ។

៤.២. តួទីរំពឹងទុកសvប់ប?្ខ~Yក់មតិ
ើម្បីក់អនុវត្ដកម្មវិធី$តិសÓប់រយៈXល

១០ំ

3ជរភិ9លើមំ២០១០

(Outlines) សÓប់6នEរអនុវត្ដរយៈXល ៣ំsមុខ (២០១១-២០១៣) ក្នុង

9នãញ$បខ័ណ©

ះ;នäង$ចំណុច7លមួយចំនួន ។

ចំណុច7លទី១ គឺEរýងäកប្ខÅក់×ម$តិបច្ចុប្បន្នs$ ២Åក់គឺ Åក់តំបន់ និងÅក់មូលន ។

L3ង ២៖ F9ទpរដ្ឋ9ល×ម$តិ និងស;ស_តុ
Åក់

ស;ស_តុ

ចំនួន

Åក់តំបន់

ត្ដ

២៣

Åក់មូលន

3ជ_នី ខ័ណ© និងស¢្កត់របស់3ជ_នី

១

ុង និងស¢្កត់របស់ុង

២៦

dុក ឃុំ និងស¢្កត់របស់dុក

១៥៩

Fភព៖ NCDD (2010a, p.4)

បខ័ណ©6នEរ ៣ំ 9នäងចស់អំពីតួÁទីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋ9ល×ម$តិLមប្ខÅក់ ។ ឯករZះ
ក៏;នប¢Ùញពី6នEរw្ទរsឱ្យរដ្ឋ9លÅក់មូលន

នូវមុខ¢រក្នុងEរផ្ដល់Ê

និងក្នុងEរពឹងសមត្ថ(ពÅក់

តំបន់សÓប់Eរកង6នEរ Eរ ៀបចំកម្មវិធីវិនិ8គ$យុទ្ធd្ដ និងEរផ្ដល់EរnំÎដល់រដ្ឋ9លÅក់មូលន ។

14

កិច្ចសន្ទÁស្ដីពីថវិE និងហិរញ្ញវត្ថុÅក់×ម$តិ ក្នុងEរnំÎ NP-SNDD Á4្ងទី១៣ មក3 ំ២០០៩
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

23

ឯករZះផ្តល់គំនិតÅ Åក់dុកនឹងE¡យ$ចំណុចÄប់w្ដើមសំ

ន់សÓប់Eរពិ(ក) និងអនុវត្ដEរw្ទរមុខ¢រ (NCDD

2010a) ។
អត្ថបទZះសូម[្វើEរបកយ*ើចំនុច7លៗqលäងក្នុងបខ័ណ©6នEរ ៣ំ

ង*ើ ។ ទី១ Åក់

dុក9នទទួលEរយកចិត្ដទុកក់ Hយរ$Åក់មួយ;នវិ;{Êដ្ឋកិច្ច សÓប់Eរផ្ដល់Ê_រណៈ ។ $
ទូs ក្នុងFGសកំពុងអភិវឌ្ឍ Åក់រដ្ឋ9លqលគួរ;នEរទទួលខុស{|វ

ើនក្នុងEរផ្ដល់Ê គួរ;នទំហំF$ជនÄប់

ពី ១០០.០០០ sដល់ ២០០.០០០Áក់ (Boex 2009) ។ កម្ពុ$ ទំហំF$ជនÅក់ឃុំ;ន$មធ្យមF;ណ
៨.០០០Áក់ និងÅក់dុក;នFCល ៧១.០០០Áក់ ។ LមចំនួនZះ dុកគឺÅករដ្ឋ
់ 9លqលសមរម្យ$ង សÓប់
Eរទទួល9នមុខ¢រ

ើ ក្នុងEរផ្ដល់Ê ។
ន

ទី២ Åក់dុកបច្ចុប្បន្ន Eរិkល័យជំÁញ;នវត្ដ;ន និងសកម្ម(ពតិចតួច ។ ន(ពýបZះអនុ្ញតឱ្យ
Eរ[្វើកំAទvង់Åក់dុកrចÄប់w្ដើម9នពីចំណុចថ្មីមួយ

ដូã្នះrចEត់បន្ថយEរជំ6ក់ជំពិន$មួយFព័ន្ធ

និង

ឥទ្ធិពលqល;នប់ (NCDD 2010a) ។ ចំណុចZះrចជួយពZ្លឿនEរw្ទរមុខ¢រ និងកងFព័ន្ធរដ្ឋ9លថ្មីមួយ
Åក់dុក ។ ប៉ុ)្ដមតិខ្លះGៀតយល់Å ន(ពZះគឺ$បÙFឈម HយតុÅនឹង;នEរ¢រ

ើនqល{|វ[្វើ

ទÓំFព័ន្ធរដ្ឋ9លÅក់dុកថ្មីrចដំQើEរ9ន ។ ឧfហរណ៍ {|វកង និងក់ឱ្យ1ើ2ស់នូវFព័ន្ធសÓប់
EរកងថវិE លទ្ធកម្ម និងរតÁnរ qលសព្វ4្ងសឹងÿnoនÅក់dុក ។ ម៉ងGៀត EរកងFព័ន្ធfំងZះ
{|វFឈមfំងបÙបã្ចកGសផង និងបÙន89យផង qលÁំឱ្យដំQើរEរZះEន់ÿ{|វ;នEរសvបសvÀល
និងពិlះ8បល់

ើនGៀត $ពិÊសរងកំAទvង់វិមជ្ឈEរ និងកំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ ។

មួយវិញGៀត <ើ7ះ$Åក់dុក;នគុណសម្បត្ដិ
dុក និងÅក់ឃុំ/ស¢្កត់

ងវិ;{Êដ្ឋកិច្ច ក៏មិន{|វ9្លចពីគណZយ្យ(ពរងÅក់

ះqរ ។ {ង់ចំណុចZះ ចប់ ៀបចំអង្គEរ9ន[្វើEរýងäកnរងFព័ន្ធរដ្ឋ9លជនបទ

និងទីFជុំជន ។ ទីFជុំជន ស¢្កត់{|វស្ថិត×មប¢=ប់ និងEរjប់jងរបស់ុង15 ។ Åក់ុងគឺ$អ្នក[្វើFតិភូកម្ម
មុខ¢រ និងEរទទួលខុស{|វsឱ្យÅក់ស¢្កត់ ។ Åក់ស¢្កត់នឹងមិន;នថវិEល់ខ្លួនG ដូã្នះ{|វពឹង*ើថវិEរបស់
ុង16 ។ Eរ ៀបចំýបZះ 6្អក*ើតុផលÅ Eរអភិវឌ្ឍទីFជុំជន
qលខ្ពស់$ងស¢្កត់ (លគឺÅក់ុង) {|វÿ;នតួÁទី

ើនប៉ះ6ល់ដល់ស¢្កត់*ើសពីមួយ ដូã្នះÅក់

ើន (NCDD 2010a) ។

ទីជនបទ ចប់ ៀបចំអង្គEរäងÅ Åក់dុក{|វÿ;នគណZយ្យ(ពចំះុមFឹក)ឃុំ/ស¢្កត់17 ។ Eរ
ៀបចំýបZះសំÔឱ្យ;នតុល្យ(ពរងកLæពីរ៖ កLæទី១ គឺសិទ្ធិរបស់ុមFឹក)ឃុំ/ស¢្កត់ Hយរពួក$អ្នកទទួល
EរÆះ!តHយល់ពីF$ជន និងកLæទី២ គឺគុណសម្បត្ដិpÅក់dុកqល;នវិ;{Êដ្ឋកិច្ច ។ Eរ ៀបចំZះ
នឹងÁំឱ្យ;នកិចសហEររងd
្ច
ុក និងឃុំ/ស¢្កត់ ក្នុង

ះÅក់dុកrច[្វើEរកង និងអនុវត្ដEរ¢រអភិវឌ្ឍន៍ s

Lមលំប់rទិ(ពqល9នពីÅក់ឃំ/ុ ស¢្កត់ ឯÅក់ឃុំ/ស¢្កត់នឹង;នសិទ្ធិបS្ចញមតិ ក្នុងEរកង6នEរ និងEរ
ýងäកធន_នរបស់dុក ។

15

;¥ ១១១ និង ១១២ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

16

;¥ ២៤៤ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

17

;¥ ៩៨ pចប់ ៀបចំអង្គEរ
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៥. បឈមក្នុងជំនjងមុខ

៥.១. រពិនិត្យពីមុខរ និងរg្ទរមុខរ
ចប់ ៀបចំអង្គEរតv|វÅ ុមFឹក)Åក់×ម$តិ នឹង{|វ;នfំងមុខ¢រ$ជÐើស និងមុខ¢រ$Eតព្វកិច18
្ច ។
បខ័p្ឌ6នEរ ៣ំប)្ថមGៀតÅ dុកនឹងs$Åក់រដ្ឋ9លមួយqលសមdបសÓប់jប់jង និងÄត់äងfំង
មុខ¢រ$ជÐើស និងមុខ¢រ$Eតព្វកិច្ច (NCDD 2010a) ។ fក់ទងនឹងEរ¢រw្ទរមុខ¢រ ;នបÙFឈមមួយចំនួនqល
rចើតើងÁXលអÁគត ។
ទី១ Eរæត*ើÅក់dុក គឺ$Eរសមតុផល<ើ8ងLមតុផលវិ;{Êដ្ឋកិច្ច ប៉ុ)្ដក្នុងជំÈន

ងមុខ 

{|វបÌ្កើតឱ្យ;នយន្ដEរ$ក់ក់ ើម្បី_ÁÅ ស្លងរបស់Åកឃ
់ ុំ/ស¢្កត់ពិត$;នទម្ងន់ ។ កន្លងមក6ក្យÅ ពិlះ
8បល់sវិញsមក 9នយកមក1ើ$ញឹក*ប់ ើម្បី ៀប3ប់ពីរ<ៀបqលÅក់dុក {|វ;នគណZយ្យ(ពចំះ
Åក់ឃុំ/ស¢្កត់ ។ ÁXលអÁគតដ៏ខ្លី {|វäងឱ្យចស់$ងZះ និងបÌ្កើតឱ្យ;ន$យន្ដEរ$ក់ក់ ើម្បី_ÁÅ
គណZយ្យ(ព

ះពិត${|វ9នអនុវត្ដ ។ *ើសពីZះGៀត Eរចូលរួម និងស្លងរបស់ឃុំ/ស¢្កត់fក់ទងនឹងÅក់dុក

គួរÿ;នfំងក្នុងដំក់EលpEរកង6នEរ និងýងäកថវិE និងក្នុងEរ{Àតពិនិត្យនិងLមន Eរអនុវត្ដ6នEរ
និងថវិEqលអនុម័ត

ះផងqរ ។

ទី២ Eរw្ទរមុខ¢រប)្ថមsឱ្យÅក់×ម$តិ ក្នុងកvិតមួយ
ពីសួង/ប័នÅក់$តិ

។

ះ;នន័យÅ {|វEត់យកមុខ¢រfំង

មុនXលចប់ ៀបចំអង្គEរ9នអនុម័តãញំ២០០៨

ះ

Eរចូលរួមរបស់សួង

ជំÁញÅក់$តិក្នុងដំQើរEរវិមជ្ឈEរ គឺ;នកvិតតិចតួច ។ ក្នុងXល ៀបចំកម្មវិធី$តិំ២០០៨-០៩ តំង
សួងfំងZះ

9នចូលរួមក្នុងសិEcពិlះ8បល់ÁÁ

ើយ9ន ៀបចំ$L3ងpមុខ¢រqលសួងរំពឹង

Å នឹង[្វើវិមជ្ឈEរ ឬវិសហមជ្ឈEរ sឱ្យÅក់×ម$តិក្នុងរយៈXល ៥ ឬ ១០ំsមុខ ។ LមEរសÌ្កតក្នុង
សិEcfំងZះ ;នចំណុចគួរកត់ស;=ល់មួយចំនួនដូចតs ។
ទី១ ើងស;=ល់ើញÅ វិស័យនីមួយៗ;ន(ពខុសៗn Xលនិkយពីវិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEរ ។
ឧfហរណ៍ វិស័យអប់រំ និងសុ

ភិ9ល 9នw្ទរEរ¢រ

ើនsឱ្យមន្ទីរ Eរិkល័យ និងអង្គ(ពរបស់Åក់ត្ដ dុក

និងមូលន ។ ដូã្នះXល ៀបចំ$L3ងមុខ¢រសÓប់Eរw្ទរ វិស័យfំងពីរZះÈក់ទទួលយកនូវគំនិតស្ដីពីEរ
w្ទរមុខ¢រ fំងw្ទរsឱ្យមន្ទីរ Eរិkល័យ និងអង្គ(ព×មឱទ (លគឺវិសហមជ្ឈEរ) និងsឱ្យុមFឹក)pរដ្ឋ9ល
Åក់×ម$តិ (លគឺវិមជ្ឈEរ) ។ វិស័យខ្លះGៀតដូច$ វិស័យកសិកម្ម _រណEរ និងដឹកជញ្ជូន និងធន_នទឹក
កន្លងមក;នលក្ខណៈមជ្ឈEរ
ើយ

ើន ដូã្នះÈក់;នEរFុងFយ័ត្ន និងមិនfន់2កដF$ fក់ទងនឹងEរw្ទរមុខ¢រ

ើន*ើកពីមុខ¢រសÓប់វិសហមជ្ឈEរ $$ងមុខ¢រសÓប់វិមជ្ឈEរ19 ។
ទី២ វិស័យនីមួយៗក៏ខុសnផងqរ s*ើបã្ចកGសជំÁញក្នុងEរផ្ដល់Ê ។ ឧfហរណ៍ Eរផ្ដល់Ê

សុ

ភិ9លមួយចំនួនfក់ទងនឹងបã្ចកGស8ជ្ជd្ដqល$បã្ចកGសស្មុគoញ

$ងEរផ្ដល់Êអប់រំÅកមþ្ដ
់
យ្យ

និងបឋមសិក) ។ កLæបã្ចកGសfំងZះ {|វ9នម#្ដីវិស័យជំÁញ*ើក$តុផលqលÁំឱ្យពួក;នEរ3 កក្នុង
Eរw្ទរមុខ¢រLមýបវិមជ្ឈEរsឱ្យុមFឹក) ប៉ុ)ច
្ដ ង់[្វើវិសហមជ្ឈEរវិញ ។ ម#្ដីជំÁញfំងZះយល់Å Xលw្ទរ
មុខ¢រsឱ្យុមFឹក) Xល

ះម#្ដីរបស់ុមFឹក) នឹងE¡យ$អ្នកផ្ដល់Êqលfក់ទងនឹងមុខ¢រ

18

ជំពូកទី៥ 6្នកទី២ pចប់ ៀបចំអង្គEរ

19

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ p NP-SNDD

ះHយល់ ។
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25

ឧfហរណ៍ LមEរយល់របស់ពួក Fសិន<ើមុខ¢រក្នុងEរផ្ដល៉
់ ក់ំងជម្ងឺមួយ {|វ9នw្ទរឱ្យsុមFឹក) Xល
ះម#្ដីរបស់ុមFឹក)ល់ នឹងចុះs[្វើEរÄក់៉ក់ំងHយខ្លួនឯង20 ។ Eរយល់ើញýបZះ 9នÁំឱ្យម#្ដីLម
វិស័យ;នEរ3 កក្នុងEរ[្វើវិមជ្ឈEរ ។
Lមពិត គំនិតZះ$Eរយល់ឡំមួយ ។ 8ងLមÎឹស្ដីqល9ន*ើកើងកន្លងមក Eរ[្វើវិមជ្ឈEរមុខ¢រ
មិនន;នន័យÅ ុមFឹក){|វÿ$អ្នកើរតួHយល់ក្នុងEរផលិត និងផ្ដល់Êqល6ក់ព័ន្ធនឹងមុខ¢រ
Eរយល់ខុស

ង*ើ គឺ$ឧfហរណ៍មួយpកង្វះ

ះG ។

តEរយល់ដឹងពីnsវិញsមក រងម#្ដីជំÁញ និងម#្ដីqល[្វើEរ

ក្នុងបខ័ណ©វិមជ្ឈEរ ។ ចំណុចZះបក់Å ក្នុងដំក់EលបÁប់pកំAទvង់ ទំÁក់ទំនង និងEរយល់ដឹងពីn
រង(គីfំងពីរ គឺ$កLæសំ

ន់ ។

ទី៣ Xល[្វើEរw្ទរមុខ¢រ {|វ;ន7លEរណ៍$មូលនមួយចំនួន fក់ទងនឹងនិយមន័យp6ក្យមុខ¢រ
_តុសំ

ន់ៗរបស់មុខ¢រ 7លEរណ៍សÓប់កំណត់Å រដ្ឋ9លÅក់គួរទទួលយកមុខ¢រF9ទ ។ល។ 7ល

Eរណ៍fំងZះសំ

ន់ស់ សÓប់Eត់បន្ថយEរយល់ឡំXលពិ(ក)អំពីEរw្ទរមុខ¢រ ។ ប៉ុ)្ដសព្វ4្ង 7ល

Eរណ៍fំងZះមិនfន់9នLក់ÿង និង;នEរយល់dបើយG ។ Hយើលើញពីកង្វះ

តýបZះ ជំÁញEរ

របស់\គូអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះ 9នÄប់w្ដើម ៀបចំ$ឯករជំនួយoរតីfក់ទងនឹង7លEរណ៍fំងZះ ។ XលEរ¢រZះ
ចប់សព្វjប់ និងទទួលយកHយ3ជរភិ9ល Eរផ្សព្វផ)យ និងវគ្គបណ្ណុះប្ខល{|វÄប់w្ដើមLមប័ន6ក់ព័ន្ធ
fំងយ ើម្បីឱ្យពួកnត់9នយល់ពី7លEរណ៍AÁំfំងZះ ។
សព្វ4្ង 7លគំនិតស្ដីពីមុខ¢រកម្ពុ$ fំងÅក់$តិ និងÅក់×ម$តិ ខ្វះ(ពចស់ស់ ។ វិស័យ
មួយចំនួនដូច$ វិស័យអប់រំ និងសុ

ភិ9ល qល;នបទពិbធន៍ក្នុងEរ[្វើវិសហមជ្ឈEរ 9ន ៀបចំ$សកម្ម(ពLម

កម្មវិធី និងអនុកម្មវិធី ។ សកម្ម(ពfំងZះ 7ះលម្អិតនិង;ន(ព$ក់ក់ ÿមិនfន់Äត់ទុកÅ$មុខ¢រើយG
ះ;នលក្ខណៈ$សកម្ម(ពqល{|វ9នបំýកs$6្នកតូចៗ
LមEរ¢រលម្អិតនីមួយៗ

ក្នុងបំណង[្វើឱ្យ¢យdួលដល់EរកងថវិEs

ះ (Pak 2009a; Pak 2009b) ។

វិស័យខ្លះGៀត ដូច$ កសិកម្ម _រណEរ និងធន_នទឹក$ើម មិនfន់;នL3ងEរ¢របំýកលម្អិត ដូច
ក្នុងវិស័យពីរ

ង*ើG ។ តួÁទី និង(រកិច្ចរបស់សួងក្នុងវិស័យfំងZះ បន្ដ1ើ(ទូលំទូយដូច$ EរបÌ្កើត

EរសvបសvÀល EរnំÎ Eរ_Á*ើEរ¢រ ។ល។ qល;នលក្ខណៈទូលំទូយ និងខ្វះ(ព$ក់ក់21 ។ ក្នុង
វិស័យfំងZះ ើម្បីrចA្វងយល់ពីមុខ¢រ$ក់ក់qលពួក9ន[្វើ គឺ{|វចុះsកសួរ និងអÌ្កតHយល់*ើEរ
អនុវត្ដ$ក់A្ដងរបស់ពួក ។
ទី៤ Eរ(ប់ទំÁក់ទំនងរងវិស័យជំÁញ និងកំAទvង់វិមជ្ឈEរ គឺ$Eរ¢រសំ

ន់ជំÈនបÁប់ ។ បÙÅ

þើEរ(ប់ZះrចFeឹត្ដs9នកvិត rd័យ*ើFសិទ្ធ(ពរបស់ គ.ជ.អ.ប និង$ពិÊសរបស់អនុគណៈក;oធិEរ
មុខ¢រ និងធន_ន និងs*ើ(ពសកម្មរបស់ុម
 Eរ¢របã្ចកGសសÓប់វិមជ្ឈEរនិងវិសហមជ្ឈEរ Lមសួង
នីមួយៗ ។ Lមសួងខ្លះ ុមEរ¢រZះ9នÄប់w្ដើម;នសកម្ម(ព ប៉ុ)្ដខ្លះGៀតÈក់មិនfន់9នដំQើរEរល្អ
ើយ ។ ប៉ុ)្ដ$ទូs ុមEរ¢រfំងZះ {|វEរEរnំÎ និងបណ្ណុះប្ខលសមត្ថ(ព
22

E¡យ$យន្ដEរបង្កឱ្យ;នចំណុចFសព្វរងវិមជ្ឈEរ និងEរ¢របã្ចកGសLមវិស័យ ។

20

EរសÌ្កតើលល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងXលpEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ (២០០៨/២០០៩)

21

ibid

22

ibid

26

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

ើនGៀត ើម្បីឱ្យពួកrច

ទី៥

Eរw្ទរមុខ¢រ

គឺ$ដំQើរEរ;នរយៈXលÕង

ើយrចបន្ដsហួសពីrយុEលរបស់កម្មវិធីរយៈXល

១០ំ qល{|វបញ្ចប់ំ២០១៩ sGៀត ។ ដំQើរEរZះនឹងEន់ÿ;នរយៈXលÕងsGៀតសÓប់FGស
កម្ពុ$qល;នរដ្ឋ9លមជ្ឈEរ

¡ំងដូចបច្ចុប្បន្ន ។ សព្វ4្ងZះ មិន{ឹមÿវិមជ្ឈEរប៉ុ5JះGqល;នកvិត សូម្បីÿ

វិសហមជ្ឈEរLមវិស័យ ក៏;នកvិតqរ (Pak and Craig 2008) ។ ចំណុចZះ;នន័យÅ Xល[្វើEរw្ទរមុខ¢រ
fំងEរw្ទរLមវិមជ្ឈEរ និងEរw្ទរLមវិសហមជ្ឈEរ គឺ{|វÿគិតeមn (NCDD 2010a) ។

Fអប់ទី ១៖ ជំÈនបឋមក្នុងEរពិ(ក)អំពីEរw្ទរមុខ¢រក្នុងវិស័យអប់រំ
វិស័យអប់រំ គឺ$វិស័យqល;នបទពិbធន៍

ើនក្នុងEរ¢រវិសហមជ្ឈEរ ។ Lំងពីំ២០០០មក វិស័យZះ ;នកម្មវិធី

បង្ហូរថវិEឱ្យsដល់ ៀន (World Bank 2005) ។ 6នEរ$យុទ្ធd្ដសÓប់វិស័យអប់រំ (ំ២០០៦-១០) ក៏9នÄប់យក
វិមជ្ឈEរ$_តុមួយសំ

ន់ក្នុងEរកងប័ន និងFព័ន្ធjប់jងរបស់ខ្លួនផងqរ ។

ក្នុងសិEcpEរ ៀបចំកម្មវិធី$តិអំពីEរw្ទរមុខ¢រ សួងអប់រំ9នប¢ÙញពីãតÁ[្វើវិសហមជ្ឈEរ និងវិមជ្ឈEរ
នូវមុខ¢រក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន ។ ុមEរ¢របã្ចកGសសÓប់វិមជ្ឈEរ និងវិសហមជ្ឈEររបស់សួង 9នក់Ê្នើមុខ¢រចំនួន ១១
បÁប់មកÅក់ដឹកÁំសួង9នសÐចយកមុខ¢រចំនួន ៦ សÓប់Eរw្ទរក្នុងរយៈXលពី ៥ s ១០ំsមុខ ។ មុខ¢រfំង

ះរួម

;ន (១) Eរ{Àតពិនិត្យ*ើសកម្ម(ពមិននបã្ចកGសLំងពីមþ្ដយ្យសិក)រហូតដល់Åក់មធ្យមសិក) (២) Eរផ្ដល់Eរអប់រកុ
ំ ;រ
តូច និងមþ្ដយ្យសហគមន៍ (៣) Eរផ្ដល់Eរអប់រំIFព័ន្ធ (៤) Eរផ្ដល់Eរអប់រំបឋមសិក) (៥) Eរ_Áឱ្យ;នEរផ្ដល់នូវស;bរៈ
និងបរិEcរLម ៀន (៦) Eរផ្ដល់Eរអប់រំស្ថិតIកម្មវិធីសិក) ដូច$ត#្ដី កី* ។ល ។
Eរកំណត់មុខ¢រ

ង*ើ គឺ$Eរកល្បង ើម្បីជvុញឱ្យ;នEរចូលរួមពីសួងជំÁញក្នុងដំQើរEរវិមជ្ឈEរ ។

ើម្បីrចអនុវត្ដ9ន {|វ[្វើEរសិក)ល្អិតល្អន់ប)្ថមអំពីតុផលដូច$ តអ
ុ ្វី9ន$មុខ¢រមួយគួរw្ទរ? w្ទរsឱ្យÅក់?
និង*ើ6្នក? þើគួរw្ទរLមវិមជ្ឈEរ ឬវិសហមជ្ឈEរ? តុអ្វី? ើម្បី'្លើយតបនឹងសំណ%រfំងZះ {|វ;នEរយល់ដឹងfំង

ង

វិមជ្ឈEរផង និងវិសហមជ្ឈEរផង និងfំងEរ¢រផ្ដល់Êអប់រំផង ។
Eន់ÿស្មុគoញ$ងZះGៀត

គឺEរ9៉ន់oន

និង ៀបចំFព័ន្ធw្ទរធន_ន

និងFព័ន្ធjប់jងធន_ន

qល{|វ(ប់

$មួយនឹងមុខ¢រ ។ សព្វ4្ង វិស័យអប់រំ;នកម្មវិធីចំនួន ១២ qល$ខ្ទង់ចំយចរន្ដ និង;នកម្មវិធីសÓប់Eរអភិវឌ្ឍប័ន
qល$ខ្ទង់ចំយមូលធន (MOEYS 2005b; Pak 2009a) ។ ãញពីចំណុចZះ Xល[្វើEរw្ទរមុខ¢រ ដំបូង{|វកំណត់មុខ¢រ
qល{|វw្ទរ និង[្វើEរ9៉ន់oនÅ þើមុខ¢រ

ះតv|វឱ្យ;នធន_នប៉ុÁoន ។ Eរ9៉ន់oនZះ ជួបEរលំ9កHយរកង្វះ

ព័ត៌;នអំពីEរចំយថវិEពីjប់Fភព និងEរ(បចំ
់ យfំង

ត

ះsនឹងមុខ¢រនីមួយៗ ។

រ9យEរណ៍ថ្មីៗZះបក់Å ព័ត៌;នអំពីថវិEក្នុងវិស័យអប់រំ 9នýក្ញកk៉ងtច$បី6្នក គឺព័ត៌;នfក់ទងនឹង (១)
ចំយចរន្ដ9នមកពីហិរញ្ញប្បfនក្នុងdុក (២) ចំយមូលធន9នមកពីហិរញ្ញប្បfនក្នុងdុក និង (៣) ចំយÁÁ9នមក
ពីហិរញ្ញប្បfនរបស់\គូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គEរមិននរភិ9ល ។ Áយកនហិរញ្ញវត្ថុរបស់សួងអប់រំ រក)ទុកÿព័ត៌;នF9ទទី១
ប៉ុ5Jះ ។ ព័ត៌;នF9ទទី២ ;នរក)ទុក$តួ*ខរួមសួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងF9ទទី៣ rចទទួល9នពីអង្គ(ព
jប់jងគÞងនីមួយៗ ។ 7ះ;នEរខិតខំFមូលផ្ដុំព័ត៌;នfំងអស់Zះក្តី ($ពិÊសfក់ទងនឹងពត៌;នpEរnំÎរបស់\គូ
អភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គEរមិននរភិ9ល) សូម្បីÿម#្ដីក្នុងសួងអប់រំ ក៏;នEរលំ9កក្នុងEរកំណត់Å þើមុខ¢រមួយកន្លងមក
ះqរ (Pak 2009a)។

9ន1ើ2ស់ធន_នអស់ប៉ុÁoន និងមកពីFភពខ្លះ

ទី៦ 7ះEរw្ទរមុខ¢រ {|វ[្វើើងLមវិមជ្ឈEរ ឬLមវិសហមជ្ឈEរក្ដី ុមFឹក)Åក់×ម$តិ{|វ[្វើEរពឹង
សមត្ថ(ពប)្ថម ។ សÓប់មុខ¢រqលw្ទរLមវិមជ្ឈEរ ុមFឹក){|វ;នសមត្ថ(ពjប់aន់ ក្នុងEរ_Áឱ្យ;ន
គណZយ្យ(ពs*ើEរបំXញមុខ¢រfំង

*

ះ

។

Xលមុខ¢រ{|វ9នw្ទរLមវិសហមជ្ឈEរ

ុមFឹក){|វពឹង

សិEcpEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ 4្ងទី១១ ធ្នូ ំ២០០៨
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI
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សមត្ថ(ពរបស់ខ្លួន $ពិÊសfក់ទងនឹងEរកង6នEរអភិវឌ្ឍន៍ Eរ[្វើស;ហរណកម្ម6នEរ និងថវិEរបស់មន្ទីរ
ជំÁញ និងEរសvបសvÀលLម្សទទឹង និងEរ{Àតពិនិត្យLមនEរអនុវត្ដEរ¢រ ។
បខ័ណ©p6នEរ ៣ំ 9ន*ើក$ជÐើសមួយÅ $ដំបូង Eរw្ទរមុខ¢រrចÄប់w្ដើម$វិសហមជ្ឈEរ
Åក់ត្ដ និង$Fតិភូកម្មចុះកិច្ចសនÅក់dុក ។ ដំក់EលZះ គួរÄប់w្ដើម$គÞងកល្បង បÁប់មក
rចពីកsទូfំងFGស ។ សÓប់Eរចុះកិច្ចសន Åក់dុកនឹងើរតួ$ប័ន;នស្វ័យ(ពទទួលអនុវត្ដកម្មវិធី
និងគÞងrទិ(ពរបស់Åក់$តិ (NCDD 2010a) ។ ពិតស់ Xលអនុវត្ដ$ក់A្ដង Eរ ៀបចំនឹង;នEរខុសý្លក
nពីវិស័យមួយsវិស័យមួយ ឯEរýងäកតួÁទីរងÅក់នីមួយៗ ក៏នឹងខុសnqរ ។

៥.២. ចំណល!ល់ និងមូលធនg្ទរពីថវិរដ្ឋ
ហិរញ្ញវត្ថុើរLមមុខ¢រ គឺ$7លEរណ៍សំ
កម្ពុ$ ។ ដូច9ន*ើកើង

ន់pវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ fំងក្នុងÎឹស្ដី fំងក្នុងEរអនុវត្ដ

ង*ើ Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ន ;នលក្ខណៈមជ្ឈEរ

¡ំង ។ 7ះk៉ងZះក្តី ចប់

ៀបចំអង្គEរ និងឯករ7លន89យw្សងៗGៀត9នäងចស់Å Åក់×ម$តិ{|វទទួល9នធន_នហិរញ្ញវត្ថុ
សÓប់jប់jង និងÄត់äងEរទទួលខុស{|វ និងមុខ¢រqលw្ទរឱ្យ (NCDD 2010a) ។ ក្នុងន័យZះ Åក់×ម$តិ នឹង
ទទួល9នចំណÜលពីFភពមូលន និងពីFភពថវិEរដ្ឋ ក្នុងរូប(ព$មូលនិធw្ទ
ិ រ;ន(ប់លក្ខខណ© និងមូលនិធិw្ទរnoន
(ប់លក្ខខណ©23 ។
Xលនិkយពីហិរញ្ញវត្ថុÅក់×ម$តិ {|វ;ន$Fព័ន្ធមួយ$ក់ក់ ។ Fព័ន្ធ

ះ;ន_តុបីសំ

ន់ qល

{|វបÌ្កើតើងើម្បី'្លើយតបនឹងចំ5ទបីដូចតs (១) þើមុខ¢រគួរjប់jង និងÄត់äងHយធន_នហិរញ្ញវត្ថុ
F9ទ? (២) þើធន_នfំង

ះ{|វw្ទរLមរ<ៀប ើម្បី_Áឱ្យ;ន(ពGៀងfត់ និងត;¡(ព? និង (៣)

þើFព័ន្ធjប់jងýបrច_Áឱ្យ;នEរ1ើ2ស់ធន_នqលផ្ដល់ឱ្យFកបHយគណZយ្យ(ព? បច្ចុប្បន្ន 3ជ
រភិ9លមិនfន់;ន7លន89យqល'្លើយតបនឹងសំណ%រfំងZះើយG ។ ប៉ុ)្ដ;ន$ចំណុច7លសំ
មួយចំនួនqល9ន*ើកើងHយបខ័ណ©6នEរ ៣ំ ដូច;នសÌ្ខបក្នុងL3ង

ង×ម៖

L3ង ៣៖ F9ទpមុខ¢រ និងធន_នហិរញ្ញវត្ថុសÓប់jប់jង និងÄត់äងF9ទមុខ¢រនីមួយៗ
F9ទមុខ¢រ និងEរទទួលខុស{|វ

ធន_នហិរញ្ញវត្ថុ{|វយកមក1ើ

- មុខ¢រទូs ($ជÐើស)

- ចំណÜលល់មូលន (fំងពន្ធ និងមិននពន្ធ)

- កិច្ចEររដ្ឋ9ល

- មូលនិធិw្ទរnoន(ប់លក្ខខណ©

- មុខ¢រ$ក់ក់ {|វ9ន[្វើFតិភូកម្មឲ្យ

- ហិរញ្ញប្បfនLមEរចុះកិច្ចសន ទទួល9នពី(ក់¢រ
qល[្វើFតិភូកម្មឱ្យ

- មុខ¢រ$ក់ក់ {|វ9នFគល់ឲ្យ

- មូលនិធិw្ទរ;ន(ប់លក្ខខណ©

- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលធន$ប់fក់ទង$មួយនឹងមុខ¢រ និងEរ

- ហិរញ្ញប្បfនLមគÞងអភិវឌ្ឍន៍

ទទួលខុស{|វ

ង*ើ (ឧfហរណ៍៖ Eរវិនិ8គ*ើរចÁ

សម្ព័ន្ធ EរEរ6រធន_នធម្ម$តិ និងEរអភិវឌ្ឍÊដ្ឋកិច្ចមូលន)
(Fភព៖ NCDD 2010a, p.9)
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ន់ៗ

Xល[្វើកំAទvង់ រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិនឹងទទួល9នសិទ្ធិអំចក្នុងEរFមូលចំណÜលល់ fំងពន្ធ និង
មិននពន្ធ ។ Xល

ះ ទី១ {|វសÐចÅþើរដ្ឋ9លÅក់ {|វទទួល9នចំណÜលពន្ធ និងមិននពន្ធមួយ ។

Eរ ៀបចំឱ្យ;នចំណÜលäករំ$ក (fំងពន្ធ និងមិននពន្ធ) ក៏{|វ9ន*ើក$ជÐើសមួយqរ ។ ទី២ ើម្បី*ើកកម្ពស់
ស្វ័យ(ពហិរញ្ញវត្ថុរបស់Åក់×ម$តិ និងពឹងគណZយ្យ(ពចំះF$ជន Åក់×ម$តិ{|វទទួល9នឆÁនុសិទ្ធិ
ក្នុងកvិតមួយ ក្នុងEរកំណត់មូលនពន្ធ និងអ¥ពន្ធ qលពួកrចFមូលក្នុងបខ័ណ©មួយqលកំណត់Hយ
ចប់របស់រដ្ឋ (NCDD 2010a) ។
Eរអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម$តិ
Lក់ÿងកម្មវិធ$តិ
ី

។

;នឆÁនុសិទ្ធិក្នុងEរកំណត់អ¥ពន្ធ

Êរីយ៉ូមួយ

{|វ9ន*ើកើងក្នុងសិEc

គឺអនុ្ញតឱ្យÅក់×ម$តិកំណត់អ¥

ក្នុងរង្វង់មួយqលកំណត់Hយ

ចប់ ។ សិEcEមចូលរួមÈក់យល់dបÅ Zះ$Êរីយ៉ូល្អមួយ ។ ប៉ុ)្ដ{|វគិតពីតថ(ព$ក់A្ដងក្នុងEរអនុវត្ដ
Êរីយ៉ូZះ ។ ម#្ដីពន្ធរ$ន់ខ្ពស់;ក់9ន*ើកÅ Êរីយ៉ូZះល្អ ប៉ុ)្ដFCល${|វEរXល ៥ s ១០ំGៀត
Gើបrចក់ឱ្យអនុវត្ដ9ន HយរFព័ន្ធរដ្ឋ9លពន្ធរសព្វ4្ងទន់)យ ឯF$ជនកម្ពុ$មួយ(គធំ មិនfន់
ទ;¡ប់នឹងវប្បធម៌pEរបង់ពន្ធជូនរដ្ឋើយ ។ គំនិត*ើកើងHយម#្ដីពន្ធរ

ង*ើ ;ន(ពសមតុផល និង

24

គួរយកមកពិÄរ ។
(ពទន់)យក្នុងFព័ន្ធរដ្ឋ9លចំណÜលមិននពន្ធ ក៏rចពន្យឺតEរ ៀបចំឱ្យ;នEរFមូលចំណÜលមិននពន្ធ
Åក់×ម$តិqរ ។ ម#្ដីÁយកនចំណÜលមិននពន្ធp
 សួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 9ន*ើកÅ សព្វ4្ងសិទ្ធិក្នុង
EរFមូលចំណÜលមិននពន្ធ មិននស្ថិត×មqនសមត្ថកិច្ចរបស់ÁយកនZះÿមួយG ប៉ុ)្ដស្ថិត×មEរjប់jង
របស់សួង និងÁយកនមួយចំនួន ដូច$សួងកសិកម្ម សួងឧស)ហកម្ម

៉ និងÅមពល ។ល។ ចំណុចZះ;ន

ន័យÅ Xលពិ(ក)អំពីEរw្ទរសិទ្ធិFមូលចំណÜលមិននពន្ធsឱ្យÅក់×ម$តិ EរចូលរួមពីសួងÊដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុÿមួយសួងមិនjប់aន់ើយ គឺ{|វ;នEរពិ(ក)$មួយសួង និងÁយកនw្សងៗGៀតqល;នសិទ្ធិ
FមូលចំណÜលZះqរ ។ ឿងZះ[្វើឱ្យEរសvបសvÀលEន់ÿ;នរៈសំ

ន់£មGៀត ។

7ះ;នបÙFឈមk៉ងZះក្ដី Eរ ៀបចំឱ្យ;នEរFមូលចំណÜលពន្ធ និងមិននពន្ធÅក់×ម$តិ មិន
នÄប់w្ដើមពីកvិតទG]តមួយ

ះG ។ ដូច9ន ៀប3ប់

ង*ើ Äប់Lំងពីំ១៩៩៨មក Åក់ត្ដ{|វ9នFគល់

សិទ្ធិឱ្យFមូលចំណÜល$ពន្ធ និងមិននពន្ធមួយចំនួន (Bartholomew and Betley 2004) ។ Eរអនុវត្ដកន្លងមកZះ
rចយកមក[្វើ$បទពិbធន៍ សÓប់Eរអនុវត្ដÁXលអÁគត ។ ប៉ុ)្ដÅក់dុកកន្លងមក មិន{|វ9នFគល់សិទ្ធិFមូល
ចំណÜលដូចÅក់ត្ដើយ (Ojendal and Kim 2008) ។
<ើ7ះ$ចំណÜលមូលន ;នរៈសំ

ន់ក្នុងEរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុក្តី 8ងLមន(ពបច្ចុប្បន្ន 

រំពឹងÅ ក្នុងរយៈXលខ្លី និងមធ្យម Åក់×ម$តិនឹងបន្ដពឹង6្អក*ើមូលនិធិw្ទរពីÅក់$តិ ។ សÓប់Åក់ឃុំ/ស¢្កត់ rច
ដកdង់បទពិbធន៍$

ើនអំពីEរអនុវត្ដEរw្ទរមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់កន្លងមក ។ Åក់ត្ដ Eរw្ទរឧបត្ថម្ភធនកន្លងមក

ក៏rច1ើ$ចំណុច1ៀប[ៀបមួយ សÓប់ ៀបចំឱ្យ;នEរw្ទរមូលនិធិក្នុងXលអÁគត ។ ចំណុចខ្វះ

តមួយគឺ Fព័ន្ធ

w្ទរឧបត្ថម្ភធនឲ្យត្តកន្លងមក មិន;ន1ើ$រូបមន្ដចស់ស់ សÓប់EរýងäកថវិEsឱ្យតនី
្ដ មួយៗG qលÁំឱ្យ
;នអសម(ពLមតំបន់ (Boex 2009) ។
សÓប់Åក់dុក និងុង ;នEរ¢រ$

ើន{|វ ៀបចំ ។ ដំបូង{|វ ៀបចំFព័ន្ធថវិEមួយថ្មី ើម្បីក់

ឱ្យÅក់dុក និងុង1ើ2ស់ ។ {ង់Zះ បខ័ណ©p6នEរអនុវត្ដ ៣ំ 9ន*ើកើង$ជÐើសហិរញ្ញប្បfន បី
សំ

ន់ៗ សÓប់Eរjប់jង និងÄត់äងមុខ¢រទូs (លគឺមុខ¢រ$ជÐើស) Åក់dុក និងុង ។ ជÐើស

24

កិច្ចស;bស$មួយម#្តីពន្ធរ 4្ងទី២១ មក3 ំ២០០៩
ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

29

ទី១

នឹងបÌ្កើតឱ្យ;ន$មូលនិធd
ិ ុក/ុង

(qល;នលក្ខណៈdៀងនឹងមូលនិធិឃុំ/ស¢្កត់)

ើយកំណត់ចំនួន

មូលនិធឲ
ិ ្យÊ្មើនឹង ០,៥% ឬ ១,០% pចំណÜលក្នុងdុករបស់$តិ ើយ1ើរូបមន្ដFកបHយត;¡(ពមួយ ើម្បý
ី ង
äកមូលនិធិ

ះsឱ្យdុក និងុង ។ ជÐើសទី២ នឹងបÌ្កើនចំនួនមូលនិធិឃុំ/ស¢្កតពី
់ ២,៨% s ៣,៥% [ៀបនឹង

ចំណÜលក្នុងdុករបស់$តិ សÓប់រយៈXលពីំ២០១១-២០១៣ ។ ក្នុងរយៈXលZះ ឃុំ/ស¢្កត់នឹងទទួល9នមូលនិធិ
ក្នុងចំនួនមួយuរ ឯចំនួនqលសល់ (សមតុល្យ) នឹង{|វw្ទរឱ្យsÅក់dុក និងុង ។ $ជÐើសទី៣ នឹងýង
äកថវិE$តិមួយ6្នកសÓប់Åក់dុក និងុង ើយÄត់äងថវិEZះក្នុងលក្ខណៈdៀងnនឹងមូលនិធq
ិ លw្ទរឱ្យ
ត្ដÁXលបច្ចុប្បន្ន (NCDD 2010a) ។
Xល6នEរ ៣ំលម្អិត9នអនុម័តើយវិច្ឆិE ំ២០១០ 3ជរភិ9ល9នសÐចយកជÐើសទី១
លគឺEរបÌ្កើតឱ្យ;នមូលនិធិdុក និងុង ។ Êចក្ដីសÐចZះ 9ន<ើកផ្លូវឱ្យÅក់dុក;នសិទ្ធិទទួល9នថវិE
ល់របស់ខ្លួន qលពីមុនមក ពួកមិនqល9នទទួល ។ គួរបក់Å ថវិEល់ខ្លួនទីZះ ;នន័យÅ Åក់dុក/ុង
នឹង;នឆÁនុសិទ្ធិ ក្នុងEរýងäកថវិE

ះ ើម្បី'្លើយតបនឹងតv|វEរមូលនរបស់ខ្លួន អនុaមLមចប់jប់jង

ហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈfំងយ ។ ដូã្នះ Åក់dុក និងុងនឹង;នស្វ័យ(ពហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងបខ័ណ©ចប់ ។
ចំ5ទស្ដព
ី ស
ី យ
័្វ (ពហិរញ្ញវត្ថុ fក់ទងHយល$
់ មួយនឹងEរ ៀបចំFព
 ន
័ j
្ធ ប
 j
់ ង
 ហិរញ្ញវត្ថ
ុ Åក×
់
 $តិ ។
ម
ក្នុងដំក់EលដំបូងZះ ើងសÌ្កតើញÅ ;ន(ពFfំងFGើសnខ្លះរងចប់ ៀបចំអង្គEរ (qលAÁំ
ពីFព័ន្ធរដ្ឋ9លýបវិមជ្ឈEរ)

និងចប់jប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ

(qលFEន់យក7លEរណ៍មជ្ឈEរfក់

ទងនឹងEរ¢រហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ចប់jប់jងហិរញ្ញវត្ថុំ២០០៨ äងÅ រដ្ឋ9លÅក់$តិ គឺ$អ្នកអនុម័ត*ើថវិEរបស់Åក់
×ម$តិ ។ EរäងZះនឹងផ្ដល់អំចដល់សួងÊដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនូវអំចក្នុងEរចរÄ និងអនុម័តថវិEរបស់
Åក់×ម$តិ មុនXលOនដល់Eរអនុម័តចុង×យHយរដ្ឋស($តិ25 ។
Xលអនុវត្ដថវិE Lមចប់jប់jងហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈ តួÁទីរបស់រតÁnរ$តិ និង
នឹង;នតួÁទីសំ

ន់ ។ តួÁទី

រតÁnរLមត្ដ

ះ;ន EរជួយÄត់äងEរដក2ក់ចំយ Eររក)ទុកបញ្ជីគណZយ្យ និងEរ[្វើរ9យ

Eរណ៍$ប់6ក់ព័ន្ធ ។ ក្នុងសិEcLក់ÿងកម្មវិធី$តិ ម#្ដីរតÁnរ$តិ9ន*ើកើងÅ

ងរតÁnរកំពុង ៀបចំ

Eរ¢រមួយចំនួន ើម្បីnំÎដល់ដំQើរEរវិមជ្ឈEរ រួម;ន Eរ ៀបចំឱ្យ;នប្លង់គណZយ្យថ្មី សÓប់Åក់dុក និងុង
EរបÌ្កើតឱ្យ;នយន្ដEរសÓប់Eរw្ទរថវិEsឱ្យÅក់Zះ និងEរ¢រ ៀបចំEរិkល័យ និងបុគ្គលិកÄំ9ច់មួយចំនួន26 ។
ក្នុងរូប(ពមួយ តួÁទីសកម្ម(ពរបស់រតÁnរrច[្វើឱ្យយល់Å $EរជvុញEរ¢រýបមជ្ឈEរÅក×
់
ម
$តិ ។ ប៉ុ)្ដតួÁទីZះសំ

ន់ស់ សÓប់Eរnំ6រ និងe¡ំើលEរចំយធន_ន_រណៈ ។ ដូã្នះ Xល

និkយពីEរ ៀបចំFព័ន្ធថវិEÅក×
់
ម$តិ សំណ%រមិនន{ង់Å þើÅក់$តិ{|វ[្វើ ឬÅក់×ម$តិ{|វ[្វើ
សំ

ះG ។

ន់{|វA្វងរកតុល្យ(ពរងកLæពីរគឺទី១ ស្វ័យ(ពហិរញ្ញវត្ថុរបស់Åក់×ម$តិ និងទី២ Eរ_ÁគណZយ្យ (ពក្នង
ុ

Eរ12
ើ ស
 ធ
់ ន_នqល9នFគល់sឱ្យÅក×
់
ម
 $តិឱ្យ 9ន HយអនុaមsLមចប់ និងវិ_ន6ក់ពន
័ រ្ធ បស់$តិ ។
រំពឹងÅ ចំណុចលម្អិតប)្ថម*ើបÙZះ នឹង;នäងក្នុងចប់របបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jងÎព្យសម្បត្ដិរបស់រដ្ឋ9ល
Åក់×ម$តិ qលនឹង{|វអនុម័តÁXលប់ៗZះ27 ។

25

ចប់ហិរញ្ញវត្ថុ ំ២០០៨ ជំពូកទី៣ និងទី៤

26

កិច្ចស;bសន៍$មួយម#្តីរតÁnរ

27

សុន្ទរកÅរបស់ឯកឧត្តម nត ឈន់ ក្នុងសិEc$តិ ំ២០១០ ស្ដីពីEរ ៀបចំ6នEរសកម្ម(ព និងថវិEរបស់គណៈ
ក;oធិEរ$តិសÓប់Eរអភិវឌ្ឍLមýបF$ធិបþយ្យÅក់×ម$តិ (គ.ជ.អ.ប) ភ្នំXញ 4្ងទី៦-៧ តុ ២០០៩ ។

30

ឯករពិ(ក)*ខ ៥០ របស់វិទន CDRI

Fអប់ទី ២៖ Eរ(ប់ទំÁក់ទំនងរងកំAទvង់វិមជ្ឈEរ និងEរផ្ដល់ÊLមវិស័យ៖ ករណីវិស័យកសិកម្ម
និងធន_នទឹក
fក់ទងនឹងEរýងäកថវិEរងÅក់សួង និងÅក់មន្ទីរ វិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក ;នលក្ខណៈមជ្ឈEរ

¡ំង <ើ[ៀបនឹងវិស័យអប់រំ

(RGC 2008a) ។ ដូច;នäងយុទ្ធd្ដសÓប់វិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក (២០០៦-១០) វិស័យfំងពីរZះ{|វសង្កត់ធ្ងន់$ពិÊស*ើ
(១) Eរ*ើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និង (២) Eរæរ និងកងរចÁសម្ព័ន្ធ ។ 7លន89យZះ;ន ៨6្នក qលទីZះសូម*ើកយកÿ
២ចំណុចមក[្វើ$ឧfហរណ៍៖
- 6្នកទី ៧៖ បÌ្កើនផលិត(ពក្នុងវិស័យកសិកម្ម
- 6្នកទី ៥៖ *ើកកម្ពស់សិទ្ធិអំចរបស់F$ជន និងសហគមន៍
ថ្មីៗZះ Eរ{Àតពិនិត្យើងវិញ*ើចំយ_រណៈ ("Eត់$(អង់្លសÅ PER) សÓប់វិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក 9នផ្ដល់
$របកគំើញគួរឱ្យÄប់rរម្មណ៍មួយចំនួន ។ ទី១ រកើញÅ ក្នុងវិស័យfំងពីរ Eរ[្វើវិ(គ*ើមុខ¢រ;នEរលំ9ក Hយរចំត់Åក់
ថវិEបច្ចុប្បន្នមិន[្វើLមមុខ¢រG ÿ[្វើLមអង្គ(ពរដ្ឋ9ល (លគឺýងäងLមសួង និងÁយកន) និងLមចំត់Åក់Êដ្ឋកិច្ច (លគឺ
ýងäងរងចំយចរន្ដ និងចំយមូលធន) ។ Hយរ;នEរលំ9កýបZះ PER 9នសÐច1ើ2ស់ថវិEចរន្ដ LមÁយកន $
មូលនសÓប់Eរវិ(គចំយLមមុខ¢រ (World Bank forthcoming) ។
របកគំើញក្នុងវិស័យកសិកម្ម ប¢ÙញÅ Êផ្សព្វផ)យកសិកម្មសំ

ន់$

¡ំងសÓប់EរបÌ្កើនផលិត(ព (6្នកទី៧

ង*ើ) ប៉ុ)្ដÊ

Zះទទួល9ន{ឹមÿ ២,៨% (FCល ១២១២ន ៀល) pចំយចរន្ដសរុបរបស់សួងប៉ុ5Jះំ២០០៨ ។ ប៉ុ)្តក្នុងXល$មួយn
Êផ្សព្វផ)យកសិកម្មទទួល9នជំនួយ$

ើនពី\គូអភិវឌ្ឍន៍ លគឺFCល ៩៥% pចំយសរុប*ើÊZះ ក្នុងំ២០០៨ (FCល

២៤.៣៨៩ន ៀល) (World Bank forthcoming) ។
fក់ទិននឹងEរw្ទរមុខ¢រ

ក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញ

ក្នុងសិEcpEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ

១០ សÓប់EរពិÄរនឹងw្ទរក្នុងរយៈXល ៥ s ១០ំ
របកគំើញរបស់ PER
អភិវឌ្ឍន៍qល;នទំហំ

ងមុខ ក្នុង

សួងកសិកម្ម9ន*ើក$មុខ¢រចំនួន

ះក៏;នមុខ¢រក្នុងEរផ្ដល់Êផ្សព្វផ)យកសិកម្មផងqរ ។ 8ងLម

ង*ើ ើងrចរំពឹងÅ Fសិន<ើ;នEរw្ទរមុខ¢រZះន rច;នEរប៉ះ6ល់

¡ំងs*ើEរផ្ដល់ហិរញ្ញប្បfនពី\គូ

ើន*ើសលុប <ើ[ៀបនឹងហិរញ្ញប្បfនពីថវិE$តិ ។

ង*ើZះ$ឧfហរណ៍$ក់A្ដងមួយប¢ÙញÅEរ[្វវើ ម
ិ ជ្ឈEរrចប៉ះ6ល់Hយលs*ើ
់
រ<ៀបរបបpEរផ្ដលជ
់ ន
ំ យ
ួ ពី\គអភិ
ូ វឌ្ឍន៍ ។
HយរតុផលZះ ;ន;ស់ជំនួយខ្លះ9នÄប់w្ដើមពិនិត្យើលÅ þើគÞងរបស់ខ្លួនគួរ¿Wk៉ង ើម្បីឱ្យសមdបនឹង7លន89យ
វិមជ្ឈEររបស់រភិ9ល ។ ឧfហរណ៍ ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី 9នពិនិត្យ*ើគÞងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជុំវិញទZ្លបរបស់ខ្លួន qល;នទំហំ ៥៥
នដុ¡រ ើយ9នរកើញÅ សព្វ4្ងគÞងZះ1ើ2ស់ធន_នk៉ង

ើន សÓបច
់ ំយរដ្ឋ9លក្នុងអង្គ(ពអនុវត្ដគÞង ។ ក៏9ន

*ើក$ជÐើសមួយqរÅ ÁXលអÁគត Eរអនុវត្ដល់ក្នុងគÞង rចនឹង[្វើÅក់dុកqល$Åក់នឹង{|វទទួល9នមុខ¢រ

ើន (Niazi

and Lamont forthcoming) ។
វិស័យធន_នទឹក ;នចំណុចខុសពីវិស័យកសិកម្ម{ង់Å វិស័យZះចំយ
តុដូã្នះ វិស័យធន_នទឹក;នខ្ទង់ចំយមូលធន

ើន*ើEរផ្ដល់រចÁសម្ព័ន្ធ $$ងEរផ្ដល់Ê ។

ើន$ងវិស័យកសិកម្ម ។ PER 9ន3ើសយកÁយកនវិស្វកម្មមក[្វើEរ{Àតពិនិត្យ ។

ÁយកនZះ ;នតួÁទីកង ជួសជុល និង£រក)សំណង់_3d្ដ ។ រកើញÅ ចំយសÓប់Eរជួសជុល និង£fំ ;នទំហំតូច$
<ើ[ៀបនឹងចំយសរុបរបស់Áយកនfំងមូល លគឺF;ណÿ ១០% ច
<ើគិត$ចំនួន គឺF;ណ ១នដុ¡រ ។ របកគំើញZះ បក់ពី(ពខ្វះ
$

¡ំង

¡ះំ២០០៦ - ២០០៨ និងF;ណ ១៤% ំ២០០៩

តEរnំÎពីរភិ9លs*ើEរ_Áនិរន្ដរ(ពpសំណង់_3d្ដ

ើនក្នុងFGស (World Bank forthcoming) ។
fក់ទិននឹងEរw្ទរមុខ¢រក្នុងវិស័យធន_នទឹកវិញ

សÓប់ពិÄរពីEរw្ទរក្នុងរយៈXល ៥ - ១០ំ

ក្នុងសិEcpEរLក់ÿងកម្មវិធី$តិ

សួង9ន*ើកយកÿមុខ¢រពីរគត់

ងមុខ៖ (១) Eរជួសជុល និង£fំសំណង់_3d្ដ

តតូច និង (២) EរសvបសvÀល និង

nំÎដល់EរបÌ្កើតុមកសិករ1ើ2ស់ទឹក ។ Lមរបកគំើញរបស់ PER
ន ក៏មិនÁំឱ្យ;នEរ¡ស់ប្ដូរ

ង*ើ ើងrចសន្និន9នÅ <ើ7ះ$មុខ¢រfំងពីរ{|វ9នw្ទរ

ើនqរ ល្គឹក;នEរបÌ្កើនថវិEសÓប់ចំយ*ើEរ£fំ និងជួសជុល ។

ចំនុចមួយGៀត គឺ7លន89យfំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងធន_នទឹក 9ន*ើកកម្ពស់ដល់តួÁទី និងEរចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលន ។
សហគមន៍fំងZះ រួម;ន ុមកសិករ1ើ2ស់ទឹក និងុមជួយខ្លួនឯងqលជួយn*E
ើ រ¢រំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ (6្នកទី ៥
កន្លងមករកើញÅ Lមជនបទ ុមសហគមន៍fំងZះ 9នើរតួÁទីk៉ងសំ
សហEរឱ្យ9នGៀងfត់$មួយនឹងr$`ធររបស់រដ្ឋើយ

។

ង*ើ) ។ Eរសិក)

ន់ក្នុងEរអភិវឌ្ឍមូលន ប៉ុ)្ដពួកÈក់មិនfន់[្វើEរ

Eរសិក)កន្លងមកក៏9នឱ្យដឹងqរÅ

ើម្បី[្វើឱ្យុមfំងZះrច;នលទ្ធ(ព

និង;ននិរន្ដរ(ព$ងមុន 3ជរភិ9ល{|វផ្ដល់EរnំÎ និង{|វ;នEរäងចស់ស់ពីសិទ្ធិអំច និងទំÁក់ទំនងផ្លូវEររងរដ្ឋ9លÅក់×ម
$តិ និងុមសហគមន៍fំងZះ (Ngin 2010; So, Ratner et al. 2010) ។
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៥.៣. តួទីរបស់គូអភិវឌ្ឍន៍ និងរអនុវត្ដគងអភិវឌ្ឍន៍
ើម្បីសvបLមបខ័ណ©pកំAទvង់វិមជ្ឈEររបស់3ជរភិ9ល

\គូអភិវឌ្ឍន៍

9នÄប់w្ដើម[្វើEរសvÀល

រ<ៀបរបបក្នុងEរផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនួយបã្ចកGសរបស់ខ្លួន ។ ឧfហរណ៍ ថ្មីៗZះ(ក់¢រ\គូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ១៥
9នÄប់w្ដើម[្វើ6នEររួមnមួយ សំÔnំÎដល់Eរ¢រវិមជ្ឈEររបស់3ជរភិ9ល ។ \គូអភិវឌ្ឍន៍fំងZះ 9នផ្ដុំn$
៤ុម ។ ុមនីមួយៗæត*ើទិដ្ឋ(ពw្សងnpក
 ំAទvង់ (Niazi and Lamont forthcoming)៖
១. ុមសហគមន៍អឺរ៉ុប æត*ើទិដ្ឋ(ពpEរ*ើកកម្ពស់លទ្ធិF$ធិបþយ្យ គណZយ្យ(ព ស្លង និង
Eរចូលរួមរបស់F$ជន ។
២. ុម UNDP æត*ើ7លន89យទូs និង[្វើEរk៉ងជិតស្និទ្ធ$មួយ គ.ជ.អ.ប ។
៣. ុមធÁnរពិភពaក ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី UNCDF, GTZ, Unicef æត*ើEរ¢រវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ។
៤. \គូអភិវឌ្ឍន៍w្សងGៀត ដូច$ JICA, Danida និង AusAid 9ន[្វើEរក្នុងរូប(ព$គÞងច់HយEក
និងផ្ដល់$ជំនួយs*ើទិដ្ឋ(ព$ក់ក់ខ្លះ ក្នុង7លន89យវិមជ្ឈEរទូs ។
fក់ទងនឹងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ ធÁnរពិភពaក ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី និង UNCDF 9នើរតួÁទីnំÎk៉ង
សំ

ន់

ើយ9នយល់dបnÅ

ពួកនឹង[្វើEរឲ្យ9នជិតស្និទ្ធ$មួយn

<ើ7ះ$6នEរសកម្ម(ពលម្អិតរបស់

ពួក មិនfន់9នបន្សុីnើយក៏Hយ ។ គួរកត់សំnល់Å ធÁnរពិភពaក និងធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី ;ន
តួÁទីk៉ងសំ

ន់

ះប័នfំងពីរZះ

ក៏9នជួយnំÎk៉ង

ើនដល់កម្មវិធីកំAទvង់Fព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុ

_រណៈ ដូã្នះrចើរតួHយល់ក្នុងEរសvបសvÀលកំAទvង់fំងពីរ ។ UNCDF 9នnំÎដល់EរLក់ÿង
Êចក្ដú
ី ងចប់របបហិរញ្ញវត្ថុ និងEរjប់jងÎព្យសម្បត្ដិរបស់រដ្ឋ9លÅក់×ម$តិ ក្នុងXលqល GTZ និង Unicef
9នÄប់w្ដើម ៀបចំ$ឯករជំនួយoរតីមួយចំនួនសÓប់Eរពិ(ក)អំពីEរw្ទរមុខ¢រ ។
បÙFឈមមួយ

គឺEរ¿W$បQ្ណើរៗពីEរ[្វើEរLមគÞងច់HយEក

មក$EរnំÎស;ស_តុ

$ក់ក់របស់កំAទvង់ ។ Xល[្វើវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុ Eរអនុវត្ដគÞងរបស់\គូអភិវឌ្ឍន៍នឹង;នEរ¡សប្ដ
់ ូរ ។
ឧfហរណ៍ ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី9នវិ(គ*ើគÞងfំងយរបស់ខ្លួនសÓប់រយៈXល ២០០៩-២០១២ ើយ
9ន[្វើចំត់Åក់គÞងsLមកvិតមុខ¢ររបស់៖ (១) កvិតÅក់$តិ (២) កvិតÅក់×ម$តិ និង (៣) កvិត
Åក់តំបន់ និង (៤) កvិតÅក់$តិយ$មួយនឹងÅក់×ម$តិ (Niazi and Lamont forthcoming) ។
ើម្បី[្វើចំត់Åក់Zះ ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី9ន1ើ7លEរណ៍មួយចំនួន ដូច$ 7លEរណ៍បង្ខិតអ្នកផ្ដល់
Êsជិតនឹងអ្នក1ើ2ស់ 7លEរណ៍វិ;{Êដ្ឋកិច្ច 7លEរណ៍សម(ព ។ល។ 9នរកើញÅ ២៣% p
មុខ¢រqលស្ថិតក្នុងគÞងfំង

ះ rចÄត់×ម "កvិតÅក់$តិ" និងF;ណ ៧៧% GៀតrចÄត់ចូលក្នុង "កvិត

Åក់$តិយ$មួយនឹងÅក់×ម$តិ" ។ ឈរ*ើរបកគំើញZះ ធÁnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី នឹង{|វ[្វើEរសÐចចិត្ដÅ
þើគÞង និងសកម្ម(ពqលខ្លួនបន្ដ[្វើEរ$មួយ\គូ$ប័នÅក់$តិ និងគÞង និងសកម្ម(ព qល{|វ
ប្ដូរs[្វើEរ$មួយÅក់×ម$តិ ($ពិÊសÅក់dុក) ។
Eរ¡ស់ប្ដូរពីEរ¢រក្នុងរូប(ព$គÞង មក$Eរ[្វើEរLមកម្មវិធី គឺ$កLæសំ
គÞង (គ

ើន;នរយៈXលកំណត់ និងខ្វះនិរន្ដរ(ព

ះXលគÞងចប់ អ្វីៗ

ន់ ។ $ទូs <ើ[្វើEរLម

ើនចប់LមគÞងqរ ។ លក្ខណៈ

Zះ ខុសពីមុខ¢រ qលសំÔ_Áឱ្យ;ននិរន្ដរ(ពក្នុងEរផ្ដល់ÊFកបHយគណZយ្យ(ព ។ Eរ¡ស់ប្ដូរពីEរ
¢រLមគÞង មក$EរnំÎដល់មុខ¢រ$ក់ក់ នឹង{|វEរXលយូរ ប៉ុ)្ដÄំ9ច់{|វÿ[្វើ ។
HយរFព័ន្ធjប់jងរបស់រភិ9លទន់)យ ឯកំAទvង់ហិរញ្ញវត្ថុ_រណៈបន្ដ[្វើ ើងរំពឹងÅ
\គូអភិវឌ្ឍន៍នឹង{|វបន្ដអនុវត្ដ1ើអង្គ(ពjប់jងគÞង និងបន្ដបង្ហូរ និងjប់jងជំនួយរបស់ LមFព័ន្ធមួយw្សង
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IពីFព័ន្ធjប់jងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ ។ តុZះើយ ក្នុងបខ័ណ©p6នEរ ៣ំរបស់ គ.ជ.អ.ប ÿ
រំពឹងÅ

ហិរញ្ញប្បfនLមគÞងអភិវឌ្ឍន៍

នឹង{|វយកមក1ើសÓប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍មូលធន

{|វw្ទរsឱ្យÅក់×ម$តិ (សូមើលL3ង ៣

qលfក់ទងនឹងមុខ¢រ

ងើម) ។

៦. _ចក្ដីសន្និន
$Êចក្ដីសន្និន អត្ថបទZះសូមគូសបក់ចំណុចសំ

ន់ៗមួយចំនួនfក់ទងនឹងវិមជ្ឈEរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ$៖
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