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Ζũņĸ˝▫ 
rçs 

 

 ŬĄũŢť ķЊģŲ ģĕΒĕНŷĳŉŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄњŎĕРŷŎН◦ċ⅜ū₤ŉŪĳБЮŁ‗ ĕЊ₣ŎН◦ċ⅜ū₤ŉşĳНЮŁ‗-
řе₧ с̋ŁŲ◦Бơ ĕЊ₣◦БƯ ũĠ₤сŠųФ ĕ Ю Ӵ́Ŏ Ė̋О₣ĕБĳЊŁŲ◦Б̣ аĕũřť₤ļ ģĕěĕřŲсŁũŢ˝ сЮşŀĕРŷŎН◦ċ⅜ū₤ŉ      
şĳНЮŁ‗-řе₧ с̋ŁŲ◦Бư  ЮřЧņġБ е̋Ю‗Чĕ, Łũİũ, ₤ņĊņх, ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮ Юĝ˝ņįОď ¤ υ˝⅜ũŎН◦ċ⅜ū₤ŉ
Ĉе₣Юĕй ģĕŪĠŁ₤ΒеĮБЮĠ₤˝˝ņŊ, ŁũЮĠŉďń , ĕЊ₣ Њ̋şĆŪĠЕ₣ЯŪĠ₣ΟĳŬℓŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ˝ņįОď ČĠс″е₣
ĮБĕБĳЊŁŲ◦Бơ аĕũřť₤ļũ Р̈́ĳņ˝ Ė̋О₣ŁũēĜşБũļĮаĕŁũΒķЊŷűΘ ĕЊ₣ŁũŁĳсĠĕ□ŎļĮŪ Б̋Ū˝ ЮđųЧŎĳĠЮĉ
ĕЕ₣Ġе‗₣Ūģ▫Ė ũĠ₤сŪĠďĄĕ ЮŢŎ Ė̋О₣ЮĜй ģĕŪĠŁĕсžą ĠсĕРŷŁũ е̋‗ĳсŎ˝៖ (ơ) ŁũŷЋĕЊЮŗÐЮ΅Ţť ũşĜ   
₤ņįњĕċ⅜ēũ‗кďŷЋ₤њŎΖ◦ЊļĮ ₤ŪŌĠсŪ◦Ū◦₣сşБũļĮаĕ е̋Ю‗ЧĕЮ₤řť Њ̋şĆũŎкЮĮŲЯŷ₣, ĠЮ₣ ˛ЧĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ
Ю₤řť Њ̋şĆ, ŪĮņĈе₣ĮŪ₣Е₣ļĮŪĠ˝ УĳŪĠЯĄ₣ ĕЊ₣ĄеũНŀĮЊĮЊĊ˝ņŊЮ₤řť Њ̋şĆ˝ņįОď ĕЊ₣ (Ư) ŁũČĳс◦Н˝ŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ 
ď˝ĤŲŌл₤НБĕаĕ е̋Ю‗ЧĕЮ₤řť Њ̋şĆ ЮŢŎ◦◦УŲ⅜ð Ųс▫ ŷЋ₤њŎυ˝ĄĕŌĕĳУĜ◦БÐĕųЕй Ė̋О₣ŁũĄеũНŀ е̋Ю‗ЧĕĕЊ₣  
ŁũΒķЊŷűΘ₤₣ ðņ ĕЊ₣ŁũĠŃĆСŲĠЮşĆ˝ŷЋ◦Ŝ◦еЮĕЧĠĕЊ₣ĕǻĕНŷĳŉļĮ ₤еЮţĠЮ₣̨ЧĕŪĠ₤Њ◦ċļĮĕЊ₣₤ņĳ□ļĮŪĠ Ӳĳ
ŪĠЯĄ₣аĕЮ₤řť Њ̋şĆďĳЊ¤  

Ė̋О₣ĕњŎЮĕй ŬĄũŢť ķЊģŲģĕŠЊĳŠеŷЋĕЊЮŗÐŗл ₣Ð е Н̈́˝ ĕЊ₣ŪĠ˝ĠЮŢŎŷЋČũ‗˝ņŊŠį₤сЮŲЧŁũ⅜ŉ ũ, 
˝⅜₣, ĕЊ₣ΒķЊŷűΘЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к ЮŢŎЮŪĠЧŪģ₤сŪĠķĮ◦Нĕ Њ̈́ũŃňĠġĈĕďŪĠаĮ‗Б ЯĩΔ˝ЮŲЧ
Ų◦ċļĮℓŷЋŁďĳЊЯřŲŠųФ ĕŌĕ є̋řРşďŪĠķĮĊĕēĕ Њ̈́ũŃňĠġĈĕЯřŲЮ˝ЬũÐũģĕĮБаřÐРΒķЊŷűΘĕчĜĜ¤ 
◦ĕĀЕņЮĕй Ū₤ĠýĖ ĕЕ₣ Њ̋şĆŠЊĳŠеŪĠЕ₣ЯŪĠ₣Ю˝ЬũÐũŁũŷЋĕЊЮŗÐĜĜ Ĉе₣ŁũŷЋĕЊЮŗÐĬĀ ŲсĮБĠũЮ◦₤ ĕЊ₣Ĉе₣  
ŁũŷЋĕЊЮŗÐĬĀ ŲсĮБυ˝Ąĕ Ė̋О₣Ū₤О˝ ˝ņįОď є̋ģĕĠĕŉŠЊĳŠеĄеũНŀ ŷЋ₤њŎυ˝ĄĕόŏşРŲũУņďņУŎŬĄũŢť ķЊģŲ Ė̋О₣
ŁũŷЋĕЊЮŗÐЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗кĩ₣Яřũ ЯřŲĜеņ˝ĕРŷŪĠķĮ◦Нĕ Њ̈́ũŃňĠġĈĕĠЯĕ□ņ, şеЮ‗йřЕ₣-
şеЮ‗йЮĊſЧ, ŪĮņĈе₣ĠЮşĆ˝ŷЋ◦Ŝ◦еЮĕЧĠřŲсŷЋ₤њŎ⅜ēũ‗к Ė̋О₣ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŪÐĠсŪÐ₣ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũÐЮŪŌ₣  
 ŷЋĕЊЮŗÐЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к ŪĠ˝ĠЮŢŎĕǻĕНŷĳŉļĮ ĕЊ₣ŁĕсЯĳŌĕŪĠ₤Њ◦ċ ЊļĮŠį₤сď₣ņНĕ ЮđųЧŎĳĠ
ģĕŪÐĠсŪýĕсĈе₣ĠũЋŌ‗ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮşеЮĵйĳŪņСŷŁũЮŪĠЧŪģ₤сũĠ₤сŪĠďĄĕ Ū₤Ġ″ņş š̋О ŷЋ₤њŎаĕ
ЮýŲĕЮŗģŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ¤ 

Ė̋О₣ЮýŲЮţЮĕй şĤĠс₤ŚБĮБ₤ņġĈĕ ŪĳСŷģĕŪĠŁ₤όŏЮŪĠЧЮĝĂĖ еƯƠỚ ЯřŲŌĕЮýŲĠе‗₣
ĄеũНŀ ĕЊ₣₤ŪņФŲŁũΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к Њ̈́ũŃňĠġĈĕЮŢŎЯĩĖ˝υ˝Ąĕ¤  
ЯĳЮĈйďŗл ₣Юĕй˝ ŚБ ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ЮĝŌĕļĮũģл ĳсũģлŎ, ЮŪĠЧŪģ₤сŎĕŉŁũşеЮĵй Њ̋şĆ, 
ĕЊ₣ýŊ ĕŁũǻŎĳаņųΉĕЊķњŎ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОаĕÐЮŪŌ₣ ЯřŲņЊĕΒĕНЮŵņ″ņΧĳŉŌĕНŷĳŉďΒĕŉũďĳЊ¤  
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Ė̋О₣ĠũЋŁũ‗чаĕřе₧ с̋ŁŲΒķЊŷűΘĕчℓŊБ ЯřŲ˝ņįОď◦◦УŲģĕĕРŷůĕкďŪĠЮ◦₤Ōĕşе‗РŲņĊŏņ
˝ŪņЊĳĈĠ Ю Ӵ́Ŏ е̋ĮН₣ěĕЮĉďŪĠЮ◦₤Ōĕşе‗РŲņĊŏņ˝ŪņЊĳŠį₤сЮĝĂĖ еƯƠưƠ ĕЊ₣ĠĕŉЮĉďŪĠЮ◦₤
Ōĕşе‗РŲŠį₤сЮĝĂĖ еƯỢƠ ŬĄũŢť ķЊģŲ ģĕĮЊĕЊĳŏЮþЧŀ▫  ЮýŲĕЮŗģŎаĕŁũĄеũНŀŁũŷЋĕЊЮŗÐ 
⅜ēũ‗к е̋ĮН₣₤□Њĳ Ė̋О₣⅜□ ĕļĮЮ◦ſ◦Њ₤ ÐЙŌĕĈе₣ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣Ĉе₣ŁŵĕНŷĳŉļĮ¤  

ĠŔΆ ŪĠĘņĊеៗ ЯřŲ˝ņįОďĄУĠŪĠ◦й ũУņŌĕ៖ (ơ) ļĮČеģşс Ė̋О₣Łũ̋ е‗ĳсЮΌЧ₣ŷЋŀĕРŷЮýŲЮţаĕ
ŁũЮŪĠЧŪģ₤с Њ̈́ũŃňĠġĈĕ₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ЮŢŎ⅜ũĕЊĜĖ ŁũℓŎşНйаĕ Њ̈́ũŃňĠġĈĕΟĳ₤е‗₣ЮŲЧ₤˝ŲЮŵ˝ 
ĕЊ₣ŁũĬų ₤сĠŉСũЮýŲĕЮŗģŎĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕũĠ₤саřÐРΒķЊŷűΘĕчĕБņУŎៗ ĕЊ₣ (Ư) Łũēų с̋şНй ĕЊ₣ģĳсĠ₣сĕРŷ
Ο‗Ĉĕ₤ņġĈĕ Ū̋ņЊĳŠį₤с ĜЮĮŲž₣ņНŠ¤  

Ū₤ĠЮĮŲďņУŎýĖ Юĕй ŁŵĕНŷĳŉļĮℓŊБៗũĠ₤с˝ņįОď ũУņŌĕ៖ (ơ) ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ Ė̋О₣₤ĕĀОйЮŲЩĕÐУũόŏ
˝ĳс₤Ōð ŲсũĠ₤сŷЋ₤њŎυ˝ĄĕЮĝ˝ņįОďď₣ņУŎ◦₤ŷĳ℮ũшşН₣ЮŪŁŎ ĕЊ₣ŁũЮ˝ ЧĕЮΌЧ₣ĕРŷ₤еЮ‗Ч₤НеŷЋĕЊЮŗÐũĠ₤с 
 ŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ ″ņ◦Ūņ₣с ã⅜₣₤₣с-ΖĄБŷ˝ņŊ-ЮĩĀũå ЯřŲď◦Ūņ₣сņУŎаĕŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ 
ЮŢŎЮĬŉ ĳďĮЊЮ₤₤ Ė̋О₣ŷЋ₤њŎĩųСŷℓĖŲс, ⅜į ĕ, ĕЊ₣▫ņĮŲ ďЮřЧņ; ĕЊ₣ (Ư) ŁũŢ с̋ЮşŀĕРŷŎН◦ċ⅜ū₤ŉ    
Њ̈́ũŃňĠġĈĕℓŊБũĠ₤саřÐРΒķЊŷűΘĕчĊеៗ Ė̋О₣ŁũЮŪĠЧŪģ₤сŎĕŉŁũļĮďаřÐ Рũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ₤ŪŌĠс Њ̈́ũŃňĠġĈĕ

ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ĕЊ₣ģĕЮŪĳЭņŠųФ ĕĄУŎřŲсŪĠЮ◦₤ е̋ĮН₣ΒķЊŷűΘĕч Ė̋О₣ŁũЮũЬĠşеŎĕŉŁũЮĕй Ĉе₣
Ū˝ĠŠњ‗Ź ĠЮşĆ˝Ю◦₤ ĕЊ₣Ĉе₣Ū˝ĠŠњ‗Ź Њ̈́ũŃňŷĳ □О¤ 

ЮŲЧņРŲŢť ĕЮĕй ˝ņįОďņЊĕΖşЮĝЯĳЮŪĠЧŪģ₤с ãŎĕŉŁũşеЮĵй Њ̋şĆå ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşе ĕЊ₣ŪÐĠсŪÐ₣Łũ    
ΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ″ņŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ĠĕŉЮ◦ЬĳģĕЮ◦ řРЮşĖй ŬĄũŢť ķЊģŲ
ŪĳСŷЮũЬĠşе “υ˝⅜ũЮýŲĕЮŗģŎ₤ŉБĮБŁũΒķЊŷűΘŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ₤ŪŌĠсŪÐĠсŪÐ₣
ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ƯƠờ-ƯƠƯƠå ЮřЧņġБũУņşеЯ‗˝ĠЮ₣̨ЧĳЮΌЧ₣ĕРŷĠũЋ⅜□ ĕΒеЮ₧ŎĩŲ₤ŪŌĠсĠĕŉ
ĄеũНŀ ĕЊ₣ЮŲЧ˝◦Е˝şЊĳŉŁũşРŲũУņũĠ₤сŷЋ₤њŎυ˝ĄĕĕЊ₣⅜□ Ġњĕ΅ЊũŃňŷĳ□О Ė̋О₣ŁũŷЋĕЊЮŗÐЮŲЧŷЋ₤њŎЮ΅Ţť ũşĜ-
₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к,  ŷЋ₤њŎĠЮ₣̨ЧĕĩŲЊĳļĮЮ₤řť˝ ЊşĆ, ĕЊ₣ŷЋ₤њŎΖ◦ЊļĮЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ŪĠ˝ĠЮŢŎļĮŪÐĠс   
ŪĄО₣ЮŪďŎ ĕЊ₣Ū₤Ġ″ņΧĳŉŌĕНŷĳŉďΒĕŉũďĳЊ ₤еЮţĮŪ₣Е₣ļĮŪĠ ӲĳŪĠЯĄ₣аĕЮ₤řť Њ̋şĆ˝ņįОď Ė̋О₣ĳеĠĕс 
ĕЊ₣₤˝ŲЮŵ˝¤ 
 ЮřЧņġБ₤ЮŪņşЮýŲĠе‗₣, ЮýŲЮţ, ĕЊ₣ş š̋О ŷЋ₤њŎЯŷ₣ĂĞ ŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ υ˝⅜ũЮýŲ
ĕЮŗģŎЮĕй ₤ЮŪņşŢ с̋ЮşŀĕРŷŷЋēĕŁũЮýŲĕЮŗģŎ ĕЊ₣Łũ˝ е‗ĳсŎĕŉŁũ⅜□ Ġњĕ ŪĮņĈе₣ЮũЬĠşе
ŎĕŉŁũýеŪ◦ Њ̈́ũŃňŷĳ □ОČеģşсĜĜ ₤еЮţЮũЬĠşеЮΌЧ₣ĕРŷŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣ŁũŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ″ņŎĕŉŁũļĮ
ďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ŪĠ˝ĠЮŢŎŪĠ₤Њ◦ċļĮ, ₤њ˝ ŉЊ₤Њ◦ċ ЊļĮ, ĳŌų ļĮ, Ð‗ЮĕŎŏļĮ, ₤₣ ðĳЊļĮ, ĕЊ₣
ļĮŪĠĈ с̋Ū˝ΐýĖ  όŏģĕЮĝņНĕřе₧şсĂĖ еƯƠƯƠ¤ 
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ĠНĮſ̋ ▫ 

ЮýũĮ″ņŁũČĳс″е₣řєŠį₣сŠį₤сũĠ₤с₤ЮņŉşΒÐðņΉЮ₤ĜĠĳБЮĳЮď ΅пНĕ Я₤ĕ ĜŎ˝ũřťņūĕŉБ аĕ
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď Ū˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ□ОģĕřЕ˝ĜеЮũЬĠşе “υ˝⅜ũЮýŲĕЮŗģŎ₤ŉ БĮБŁũ
ΒķЊŷűΘŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ₤ŪŌĠсŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ƯƠờ-ƯƠƯƠå 
ЯřŲŌĕЮýŲĠе‗₣ĄеũНŀ ĕЊ₣ЮŲЧ̋ ◦Е˝şЊĳŉŁũŷЋĕЊЮŗÐũĠ₤сŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ΅ЊũŃňŷĳ□О ЮŲЧŁũ⅜ŉ ũ 
ĕЊ₣ΒķЊŷűΘЮ΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċ⅜ēũ‗к ŪĠ˝ĠЮŢŎĕǻĕНŷĳŉļĮ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮŠį₤с ₤еЮţũУņşеЯ‗˝Ū◦Ū◦₣с
şБũļĮаĕ˝ еЮ‗ЧĕЮ₤řť˝ ЊşĆũŎкЮĮŲЯŷ₣ ĕЊ₣ĠЮ₣ ˛Чĕ₤ņĳ□ļĮŪĠ˝ УĳŪĠЯĄ₣ũĠ₤с˝ņįОď¤ 

υ˝⅜ũЮýŲĕЮŗģŎЮĕй ŪĳСŷģĕŌĆ ₤сŁũЮũЬĠşеЮŢŎŪ˝ ОņņūĕŉБĠЮşĆ˝Ю◦₤ďĕсŠį₤сũĠ₤сŪ˝₤У₣
Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ□О ЮŢŎģĕ₤Њ˝⅝ř˝ĮЊЮ⅜ĊĕчĮБŪĠЮ◦₤ņУŎşеĕУĕЮŲЧĮЊķĮЮŵ˝ЯřŲ◦◦УŲģĕ
ЮďÐĄњŎ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşеĕЊ₣ΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ē‗к ″ņŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ      
ďĮЊЮ₤₤ ŪĠЮ◦₤˝ ĖО₣◦ſБĠΖ₤НБ ŪĮņĈе₣ēĳНşРŲЯřŲ◦◦УŲģĕĮБŁũşРŲũУņ˝ ĖО₣Юŷ◦ЊŁĮЊЮŪýйЮŗĠŲс▫Ė ˝ с
ĳеĠĕс ĕЊ₣ĮБаřÐРΒķЊŷűΘĕчņУŎşеĕУĕ¤ ◦ĕĀЕņЮĕй ŁũЮũЬĠşе “υ˝⅜ũЮýŲĕЮŗģŎ₤ŉ БĮБŁũΒķЊŷűΘŎĕŉŁũ
ļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ₤ŪŌĠсŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ƯƠờ-ƯƠƯƠå ŪĳСŷģĕЮĊſЧЮΌЧ₣
ЮŢŎЯĩΔ˝ЮŲЧĠũЋŁũ‗чĠşĆОĠġĕĖаĕ˝ņįОďĩ₣ ĕЊ₣˝ єΒĕНЮŵņ″ņŁũΒĕНŷĳŉĕЊ₣ĕЊĜĖ Łũď₤˝Ųĩ₣Яřũ¤ 

“υ˝⅜ũЮýŲĕЮŗģŎ₤ŉ БĮБŁũΒķЊŷűΘŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ₤ŪŌĠсŪÐĠсŪÐ₣
ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ƯƠờ-ƯƠƯƠå ÐЙďЯĩĕ◦БĠİΆ ŀĩųСŷřєŌĕ⅜ũк₤еžĕс₤ŪŌĠсěĕЮĉ
₤ЮŪņşģĕ″ņş˝ šОŷЋ₤њŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ЯřŲģĕ˝ е‗ĳсŎ˝ņНĕřе₧şсĂĖ еƯƠƯƠ ďЮĮŲЮŷŵЮýŲ 
ЯřŲŬĄũŢť ķЊģŲŪĳСŷĠЮ₣ ˛Чĳ ĕЊ₣ΒĕНŷĳŉόŏģĕЮĮŀЮŲŀ ĕРŷŪĠĮњĕċŪÐĠсŪÐ₣ŁũŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ″ņ
ŎĕŉŁũļĮďаřÐРũǻ₣ũřť ĕЊ₣υ˝Ąĕ ŪĠ˝ĠЮŢŎļĮŪĠĈ˝ сŪ˝ΐĕЊ₣ŪÐĠсŪĄО₣ЮŪďŎ Ū₤Ġ″ņΧĳŉŌĕНŷĳŉ
ďΒĕŉũďĳЊ ŪĮņĈе₣ũУņşеЯ‗˝ĮŪ₣Е₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎаĕŁĳĮſ˝ ЊşĆĠе‗НŲďŎ▫Ю΅ĳН ЯřŲЮ˝ ЧĳЮşŀ
ĮБŁũΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к″ņŎĕŉŁũЮĕй¤ ЮřЧņġБ₤ЮŪņşģĕ″ņş˝ šОŷЋ₤њŎЮĕй ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ
ÐĕųЕйũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ÐЙŁũŢ˝ сЮşŀĕРŷŷЋēĕŁũЮýŲĕЮŗģŎũŎкЮĮŲŠų БЯřŲĩŉŲсĩŲļų ņៗ ĕЊ₣    
 ŷЋēĕŁũũŎкЮĮŲņĊŏņĕЊ₣Яŷ₣ ЮřЧņġБũУņşеЯ‗˝ĠЮ₣ ˛ЧĳЮΌЧ₣ĕРŷĠũЋ⅜□ ĕΒеЮ₧ŎĩŲ₤ŪŌĠсĠĕŉЮŲЧ˝˝ņį₤с 
ŁũşРŲũУņũĠ₤с ŷЋ₤њŎυ˝Ąĕ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ΅ЊũŃňŷĳ□О ˝ ĖО₣ŁũŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ЮŢŎČĠсЮĩŉЧņĮБŁũĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣    
Я˝₤ŪņФŲŪ˝ĠŠ њ‗Ź ÐĳЊŎНĳŉ, ˝ е‗ĳсŎĕŉŁũ⅜□ Ġњĕ, Ţ˝ сόŏΒĕНŷĳŉĕБĳЊŷЋĊБŪÐĠсŪÐ₣ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ, ĕЊ₣ĠЮ₣ ˛Чĳ  
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១-គស្ចរតីគ ត្ើម្  

 ក្នុងរយពកាលជាងរីរទសវតសរ៍ចុងសព្កាយសនះ ក្មពុជាសសព្មចបាននវូសា ិរភារា៉ា ព្ក្ូសសៃឋក្ិចច និងក្ំសណើន

សសៃឋក្ិចចខពស់ ជាមយមមក្នុងក្ព្មិត ៧,៧ ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្ន ំ ស ើយ្លិត្លសរុបក្នុងព្សុក្ សព្ាបព់្បជាជនាន ក្់ៗ 

បានសក្ើនស ើងព្បាណព្បំាមួយៃង គឺរីព្បាណជាង ២០០ ៃុលាៃ រអាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ១៩៩២ ៃល់ ១ ២២៨ ៃុលាៃ រ

អាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ២០១៥។ ទននឹមសនះ អព្តាភារព្ក្ីព្ក្បាននៃ ក្់ចុះរីព្បាណ ៥០ ភាគរយ ក្នុងឆ្ន ំ១៩៩២ មក្ព្តឹមរងវង់ 

១៦ ភាគរយ ក្នុងឆ្ន ំ២០១៥។ ការសសព្មចបាននូវសមិទធ្ លៃ៏យំសយងទាងំសនះ រិតជាមិនអាចកាត់ផ្តត ច់បានរីការ    

រួមចំែណក្ៃ៏សំខាន់រីការ វិនិសោគរបស់វិស័យឯក្ជន, ការវិនិសោគផ្តន ល់រីបរសទស, និងជារិសសស ការ វិនិសោគ

សានរណពរបស់រៃឋសលើវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធរូបវនត។  

ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលបានខិតខំវិនិសោគោ៉ា ងគំ ុក្ និងព្បក្បសដាយវិចារណក្មមខពស់ សលើស ដាឋ -

រចនាសមព័នធសានរណព សដាយសព្បើព្បាស់ព្បភរទុន ិរញ្ញបបទានជាព្បនរណី ែ្ែក្សលើលទធភារថវិកាជាតិែៃលខៃួន

ាន និងក្ៃ៏ូចជាព្បភរយននន ិរញ្ញបបទានែៃលសក្ៀរគរបានរីនៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ សបើសទាះជាោ៉ា ងសនះក្តី     

ក្៏សៅែតមិនទាន់ស ៃ្ើយតបបានព្គប់ព្ោន់ទាងំបរិាណនិងព្បសិទធភារចំសោះះតព្មូវការសព្បើព្បាស់របស់ព្បជាជន ក្៏

ៃូចជាព្បភរយននន ិរញ្ញបបទានែៃលសក្ៀរគរបានរីនៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសៅស ើយ ែៃលតព្មូវឱ្មក្មពុជាសៅែត

ព្តូវបនតខិតខំសក្ៀរគរការចលូរួមវិនិសោគរីវិស័យឯក្ជនសលើស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណពបែនាមសទៀត។ ការចូលរួម

 វិនិសោគរីវិស័យឯក្ជន មិនព្តឹមែតនំាមក្នូវព្បភរទុន ិរញ្ញបបទានបែនាមប៉ាុស ណ្ ះសទ ែតែថមទាងំនំាមក្នូវ   

ចំសណះៃឹង-ចំសណះសយវើ ព្រមទាងំបសចចក្វិទាទំសនើបៃល់វិស័យសានរណព ក្នុងការសរៀបចំនិងព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ

គសព្ាងវិនិសោគស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណពព្បក្បសដាយនវានុវតតភារ និងកានែ់តានព្បសិទធភិារខពស់ជាងមុន

សទៀត្ង។ 

ចាប់តំាងរីនីតិកាលទី១ ននរៃឋសភា រាជរដាឋ ភិបាលបានខិតខំជំរុញ នងិសលើក្ទឹក្ចិតតវិស័យឯក្ជនក្នុងការ

ចលូរមួវិនិសោគស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព សដាយបានដាក្់សចញនូវឧបក្រណ៍សោលនសោបាយ, បទដាឋ នគតិយុតត, 

និងវិននការចំាបាច់នានាក្នុងការរព្ងឹងភារជានៃគូជាមួយតួអងគអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ឱ្មកាន់ែតទូលំទូលាយ ជាក្់ែសតង 

ៃូចបានក្ំណត់ក្នុង៖ (១) យុទធសាស្រសត ព្តីសកាណ និងែ្នការអភិវឌ្ឍន៍សសៃឋក្ិចច-សងគមក្ិចចសលើក្ទី១ (១៩៩៦-

២០០០) និងសលើក្ទី២ (២០០១-២០០៥), (២) យុទធសាស្រសតចតុសកាណ-ៃំ្ក្់កាលទី១ និង ែ្នការយុទធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៦-២០១០, (៣) យុទធសាស្រសតចតុសកាណ-ៃំ្ក្់កាលទី២ និងែ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

បចចុបបននក្មម ២០០៩-២០១៣, និង (៤) យុទធសាស្រសតចតុសកាណ-ៃំ្ក្់កាលទី៣ និង ែ្នការយុទធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨។ 
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ក្នុងព្ក្បខ័ណឌ សនះ ចាប់សដ ីរីសមបទាន ក្៏ព្តូវបានព្បកាសឱ្មសព្បើសៅឆ្ន ំ២០០៧ ែៃលានសោលបំណង

ជំរុញ និងសព្មួលការអនុវតតគសព្ាង វិនិសោគស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព  ិរញ្ញបបទានសដាយែ្នក្ឯក្ជន។    

សបើសទាះបីជាោ៉ា ងសនះក្ដី អនុព្ក្ឹតម, លិខិតបទដាឋ នគតិយុតត, និងនីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការសព្ាប់ោំព្ទការអនុវតត

ចាប់សនះ សៅមិនទាន់ព្តូវបានសរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនវុតតសៅស ើយ ជាស តុសយវើឱ្មយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ      

និងឯក្ជន សៅែតមិនទានអ់ាចអនុវតតបានទាងំព្សុងនិងានព្បសិទធភារសរញសលញ សោះលគឺ ក្នៃងមក្ ការសរៀបចំ, 

ការចរចា, និងការព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាង ានភាររបា៉ា ត់របា៉ាយ, សព្បើព្បាស់យនតការចំសោះះក្ិចច, និងោម នការវាយ

តនមៃហានិភ័យ ិរញ្ញវតាុននគសព្ាង ែៃលមិនទាន់អនុសលាមទាងំព្សុងតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិសៅស ើយ។  

ក្នុងៃំ្ក្់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថមីសនះ ក្មពុជាព្តូវព្បឈមចំសោះះបញ្ហា យំៗ ចំនួន ០២ រួមាន៖ (១) ភារចំាបាច់

ក្នុងការក្ំណត់ស ើងវិញនវូសោលសៅននការសព្បើព្បាស់ ិរញ្ញបបទានស ព្បតិបតតិការ សដាយសារនិនាន ការថយចុះ   

នន ិរញ្ញបបទានឥតសំណងសលើសក្លសលាក្ និងការផ្តៃ ស់បតូរសោលនសោបាយ ត្ល់ ិរញ្ញបបទានរបស់នៃគូ       

អភវិឌ្ឍន៍នីមួយៗ និង (២) ការនៃ ក្់ចុះននឥណទានសមបទានក្ព្មិតខពស ់សៅសរលែៃលក្មពុជាទទួលបាននូវឋានព

ជាព្បសទសានចំណូលមយមមក្ព្មិតទាប។  

ព្សបសរលជាមួយោន សនះ ចំសោះះមុខសាា នភារែៃលព្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍនភ៍ាគសព្ចើនសៅសលើសក្លសលាក្ 

ក្ំរុងរងសាព យននការសក្ើនស ើងនូវបននុក្សសវាបំណលុសានរណព ែៃលប ត្ លមក្រីការសព្បើព្បាស់ោ៉ា ងសព្ចើន

សលើសលប់នូវឥណទានរីព្បភរនានាសព្ាប់ការ វិនិសោគសានរណព នៃគូអភិវឌ្ឍន៍រ ុភាគីយំៗបានព្បកាស

ដាក្់សចញនូវយុទធសាស្រសត ិរញ្ញបបទានថមី គឺការសព្បើព្បាស់ “យនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ នងិឯក្ជន សព្ាប់

គសព្ាងវិនិសោគសានរណព” និងបានសព្តៀមខៃួនជួយៃលព់្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍនក៍្នុងការសរៀបចំយនតការសនះ ទាងំ 

ព្ក្បខ័ណឌ បសចចក្សទស និងទាងំព្ក្បខ័ណឌ  ិរញ្ញវតាុ។ 

សបើសទាះជាសាា នភារបំណលុសានរណពរបស់ក្មពុជាានចីរភារក្នុងរយពសរលែវង ខុសរីសាា នភារបំណលុ

សានរណពរបស់ព្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍន ៍នងិព្បសទសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក្តី  ែ្ែក្តាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដាឋ ភិបាល 

ក្មពុជាសៅែតព្តូវការយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សព្ាបព់្គប់ព្គងការវិនិសោគសានរណព។ សលើមូលដាឋ ន

សនះ  រាជរដាឋ ភិបាលសសព្មចសរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនុវតតនូវ “ឯក្សារសោលនសោបាយសតរីីការអភិវឌ្ឍយនតការភារ

ជានៃគូរវាងរៃឋ នងិឯក្ជន សព្ាប់ព្គប់ព្គងគសព្ាង វិនិសោគសានរណព ២០១៦-២០២០” ព្បក្បសដាយភារព្គប់

ព្ជុងសព្ជាយនិងព្សបតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ ែៃលនឹងជួយែក្លមែនិងសលើក្ក្មពស់បរិសាា នអំស្យ្ល 

សព្ាប់បនតជំរុញការចូលរួមរបស់ វិស័យឯក្ជនសលើការ វិនិសោគសានរណព, បសងកើតជាព្បភរ ិរញ្ញបបទានថមី

សព្ាប់បំសរញបែនាមសលើព្បភរទុន វិនិសោគសានរណពជាព្បនរណីរបស់រៃឋ, និងរួមចំែណក្ៃល់ការរព្ងឹងការ

ព្គប់ព្គងកាតរវក្ិចចបំណុលជាយថាស តុរបស់ក្មពុជា។ ឯក្សារសោលនសោបាយសនះ ដាក្់សចញនូវ វិននការ

សោលនសោបាយ ែៃលជាែ្នទីបង្ហា ញ ៃ្ូវសត ីរីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន និងក្ំណត ់  
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 វិស័យអាទិភារននគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន រួមាន៖ (១)  វិននការ

សោលនសោបាយបនាន ន់ចំសោះះមុខ និង (២)  វិននការសោលនសោបាយរយពសរលមយមម និងែវង។ ទននឹមសនះ  

ឯក្សារសោលនសោបាយសនះ ក្៏បានដាក្់សចញ្ងែៃរនូវែ្នការអភិវឌ្ឍសមតាភារសាា ប័ន និងយនននមនុសស 

សព្ាប់រព្ងឹងសមតាភារមស្រនតីរាជការ ោះក្់រ័នធនឹងវៃដននគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

និងឯក្ជន។ 

២-ចរខុវិស័្យ 

សៅមុនៃំ្ច់ឆ្ន ំ២០២០ រាជរដាឋ ភិបាលព្តូវបសងកើត និងអនុវតតឱ្មបានសរញសលញ នូវព្បរ័នធព្គប់ព្គងការ  

 វិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្បក្បសដាយភារព្បទាក្់ព្ក្ឡានិងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ 

ព្សបតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ ព្រមទាងំរមួចំែណក្រព្ងឹងការព្គប់ព្គងហានិភ័យននកាតរវក្ិចចបំណលុជាយថាស តុ

ែៃលសក្ើតសចញរីការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការសនះ។ ការសសព្មចបាននវូចក្ខុវិស័យសនះ នឹង

មិនព្តឹមែតសក្ៀរគរបាននូវ ិរញ្ញបបទានរីវិស័យឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុោះក្់រ័នធ បែនាមសលើព្បភរទុន ិរញ្ញបបទាន

ជាព្បនរណីប៉ាុស ណ្ ះសទ   ែតែថមទាងំនំាមក្ជាមួយនវូបសចចក្វិទាទំសនើប និងនវានុវតតភារ សៃើមបីបសងកើនព្បសិទធភារ

ននការ្តល់សសវាសានរណព និងសមតាភារព្បក្ួតព្បែជងននសសៃឋក្ិចចជាតិ ្ងែៃរ។ 

៣-គោលបំណង និងគោលគៅ 

ឯក្សារសោលនសោបាយសនះ ានសោលបំណងជំរុញ និងសលើក្ទឹក្ចិតតការវិនិសោគរបស់ វិស័យឯក្ជន 

និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ ក្នុងការចូលរួមសាត រ, ក្សាង, ជួសជុល, ព្បតិបតតិការ, និងែថទាសំ ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព 

ព្រមទាងំវិស័យបសងកើ់ន្លិតភារសសៃឋក្ិចចស្សងសទៀត ព្បក្បសដាយនវានុវតតភារ និងព្បសិទធភារខពស់ ព្សបតាម   

ឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ សំសៅរួមចំែណក្ព្ទព្ទង់ចីរភារននក្ំសណើនសសៃឋក្ិចចរយពសរលែវង និងបសងកើនសមតាភារ

ព្បក្ួតព្បែជងរបស់ក្មពុជា ក្នុងបរិការណ៍ននសា រណក្មមសសៃឋក្ិចចតំបន់ និងសក្លសលាក្។ 

 សៃើមបីសសព្មចសោលបំណងខាងសលើ តាមរយពឯក្សារសោលនសោបាយសនះ រាជរដាឋ ភិបាលានសោលសៅ

ដាក្់សចញនូវយុទធសាស្រសត , ក្ំណត់យនតការសាា ប័ន, និងបសងកើតយនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ សព្ាប់រយពសរលខៃី មយមម និងែវង 

សំសៅសរៀបចំព្បរ័នធព្គប់ព្គងការវិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្បក្បសដាយ

ព្បសិទធភារ, ស័ក្តិសិទធិភារ, តាៃ ភារ, គណសនយមភារ, សងគតិភារ, និងភារព្បទាក្ព់្ក្ឡាោន  ព្រមទាងំរួមចំែណក្

រព្ងឹងការព្គប់ព្គងហានិភ័យននកាតរវក្ិចចបំណុលជាយថាស តុ ែៃលសក្ើតសចញរីការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគ

សានរណព តាមយនតការសនះ។ 
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៤-និយម្ន័យ និងទព្ម្ង់ទូទាត្់ដនយនតការភារជាដៃគូរវាងរៃា និងឯរជន 

ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សំសៅៃល់ក្ិចចព្រមសព្រៀង វិនិសោគរវាងរៃឋ ជាមយួនៃគូឯក្ជនមួយឬ 

សព្ចើន ក្នុងការសាត រ, ក្សាង, ជួសជុល, ែថទា,ំ និង/ឬព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព ឬ  វិស័យ

បសងកើន្លិតភារសសៃឋក្ិចចស្សងសទៀត ឬ ក្នុងការ្តលស់សវាសានរណព ក្នងុរយពសរលជាក្ំណត់ ែៃលភាគឯីក្ជន

ព្តូវដាក្់ទុន វិនិសោគ ស ើយទទួលរា៉ាប់រងហានិភ័យ និង្លព្បសោជន៍ តាមការក្ំណត់ក្នុងក្ិចចសនាសមបទាន។ 

ការវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្តូវបានទូទាត់សងវិញតាម ០៣ 

ទព្មង់ទូទាត់ៃូចខាងសព្កាម៖ 

 ការទទូាត់ែ្ែក្សលើ្ លចំណូល (Revenue-based Payment)៖ ជាទព្មង់ែៃលអនុញ្ហញ តឱ្មនៃគូ

ឯក្ជន ព្បមូលចំណូលរីអនក្សព្បើព្បាស់ស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព និង/ឬ រីអនក្ទទួលសសវា

សានរណព ែៃលសក្ើតសចញរីគសព្ាង។ ទព្មង់សនះ អាចអនុវតតបានចំសោះះគសព្ាង វិនិសោគ   

សានរណពទាងំឡាយ្ែៃលាន្លិតភារសសៃឋក្ិចចខពស់ និងានលទធភារព្បមូលចំណូលរី

អនក្សព្បើព្បាស់ស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព និង/ឬ រីអនក្ទទួលសសវាសានរណព។ 

 ការទទូាត់ែ្ែក្សលើថវិកាជាតិ (Availability-based Payment)៖ ជាទព្មង់ែៃលរៃឋព្តូវទូទាត់នថៃ

 វិនិសោគ និង/ឬ ក្នព្មសសវាោះក្់រ័នធ ជូននៃគឯូក្ជនែៃលវិនិសោគសលើការសាត រ, សាងសង់, 

ជួសជុល, សយវើព្បតិបតតិការ, និង/ឬ ែថទាសំ ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព ឬ្តល់សសវាសានរណព។ 

ទព្មង់សនះ អាចអនុវតតបានចំសោះះក្រណី៖ (១) រៃឋជាអនក្សព្បើព្បាស់ ឬ ជាអនក្ទិញសសវាក្មមសដាយ

ផ្តន ល់ ឬ (២) គសព្ាងវិនិសោគសានរណពានលក្ខណពសងគមក្ិចច ែៃលរុំានលទធភារព្បមូល

ចំណូលរីអនក្សព្បើព្បាស់ស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព និង/ឬ អនក្ទទួលសសវាសានរណព។ 

 ការទទូាត់តាមវិយីចព្មុះ (Hybrid Payment) ៖ ជាទព្មង់បានមក្រីការ្សោំន រវាងការទូទាត់ែ្ែក្

សលើ្លចំណូល និងការទូទាត់ែ្ែក្សលើថវិកាជាតិ។ 
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៥-បរិការណ៍បចចុបបននដនយនតការភារជាដៃគូរវាងរៃា និងឯរជន 

៥-១-បរិការណ៍ស្រល 

៥-១-១-និន្នន ការស្រល 

បចចុបបនន រិភរសលាក្ក្ំរុងសា ិតក្នុងសាា នភារព្បឈមថមី គឺព្បភរទុនជាព្បនរណីរីថវិកាជាតិ និងរីនៃគូ 

អភិវឌ្ឍន៍មិនអាចបំសរញតព្មូវការទុនវិនិសោគៃ៏សព្ចើនសនធឹក្សនាធ ប់ សព្ាប់ការសាត រ និងក្សាងស ដាឋ រចនាសមព័នធ

សានរណពបានស ើយ។ ទននឹមសនះ ព្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍនភ៍ាគសព្ចើន ក្៏បាននិងក្ំរងុទទួលរងនវូសាព យរីការសក្ើន

ស ើងននបននុក្សសវាបំណលុសានរណពែៃលប ត្ លមក្រីការសព្បើព្បាស់ៃ៏គំ ុក្នូវឥណទានសមបទាន និងព្បសភទ

ឥណទានស្សងសទៀតរីនៃគូអភិវឌ្ឍន៍សព្ាប់ ិរញ្ញបបទានគសព្ាងវិនិសោគសានរណព។ ក្នុងបរិការណ៍សនះ 

រិភរសលាក្ទាងំមូល ជារិសសសនៃគអូភិវឌ្ឍន៍រ ុភាគីសំខាន់ៗ បាននំាមុខ ត្ួចស ត្ើមដាក្់សចញនវូយុទធសាស្រសត   

 ិរញ្ញបបទានថមី គជឺំរុញការសព្បើព្បាស់យនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ែៃលមិនព្តឹមែតបំសរញបែនាមចំសោះះ 

ក្ងវះ ិរញ្ញបបទានសព្ាប់ការវិនិសោគសានរណពសលើវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព សំសៅកាត់បនាយសាព យ

សលើថវិកាជាតិ និងសព្ាលបននុក្សសវាបំណុលសានរណពប៉ាុស ណ្ ះសទ ែតែថមទាងំ្តល់ឱ្កាសអភិវឌ្ឍនិងស្នរ    

ចំសណះៃឹង-ចំសណះសយវើ, បសចចក្វិទាទំសនើប, ព្បសិទធភារននការ្តល់សសវាសានរណព, ព្រមទាំងនវានុវតតភារ  

ៃល់វិស័យសានរណពសទៀត្ង។  

គំនិត ត្ួចស ត្ើមថមីសនះ ទាមទារឱ្មានព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, យនតការសាា ប័ន, យនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ, ព្រមទាងំ

 វិនន, នីតិវិយីព្បតិបតតិការ, និងសោលការណ៍ែណនំា ព្បក្បសដាយភារ រងងា,ំ ចាស់លាស់, ព្បយ័តនព្បែយងខពស់, 

និងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ ក្នុងការសរៀបចំ, ព្គប់ព្គង, និងអនុវតតគសព្ាង វិនិសោគសានរណព។ ឆ្ន ំ២០១៤ គឺជាឆ្ន ំែៃល  

នៃគូអភិវឌ្ឍន៍រ ុភាគីសំខាន់ៗ បានចាប់ស្តើមបង្ហា ញនូវការសបតជាា ចិតតខពស់ ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូ 

រវាងរៃឋ និងឯក្ជន  សព្ាប់ព្គប់ព្គងការវិនិសោគសានរណព ៃល់ព្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍន៍ ទាងំក្នុងព្ក្បខ័ណឌ

បសចចក្សទស និងទាងំព្ក្បខ័ណឌ  ិរញ្ញវតាុ។  

៥-១-២-ការអនុវត្តជាស្រល 

ជាបទរិសសាយន៍ សៃើមបីទទួលបាននូវភារសជាគជ័យក្នុងការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណព តាម

យនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ប ត្ ព្បសទសជាសព្ចើនសលើសក្លសលាក្ បានសរៀបចំព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, 

ព្ក្បខ័ណឌ សោលនសោបាយ, យនតការសាា ប័ន, យនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ, ព្រមទាងំសមតាភារសាា ប័ន និងយននន

មនុសស ព្បក្បសដាយភាររងងា,ំ ចាស់លាស់, និងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ ៃូចខាងសព្កាម៖ 

-ព្ក្បខ័ណឌ សោលនសោបាយ នងិ ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត ៖  

ព្ក្បខ័ណឌ សោលនសោបាយ ព្តូវដាក្់សចញនូវចក្ខុ វិស័យជាយុទធសាស្រសត រយពសរលែវងរបស់រដាឋ ភិបាល

ចំសោះះយនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន សដាយព្តូវក្ំណត់ចាស់លាស់នវូសោលសៅ, វិស័យអាទិភារ, 
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ទព្មង់ទូទាត់ននយនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន, និងយនតការព្គប់ព្គង សៃើមបីននាបាននូវការឯក្ភារ   

ន ន្ក្នុងរបស់រដាឋ ភិបាលសំសៅ្តល់នូវភារអាចបា៉ា ន់ព្បាណបាន និងភារអាចសជឿទុក្ចិតតបានរបស់វិនិសោគិន និង

សាា ប័ន ិរញ្ញវតាុក្នុងការចូលរួមសរៀបចំ និងអនុវតតគសព្ាង វិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និង

ឯក្ជន។ 

ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត ព្តូវបញ្ញតតិនវូវិននជាសារវន័ត សព្ាប់ការព្គប់ព្គង និងអនុវតតយនតការភារជានៃគូ 

រវាងរៃឋ និងឯក្ជន, ក្ំណត់ចាស់លាស់អំរសីាា ប័នានសមតាក្ិចច, នីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ, យនតការសដាះព្សាយ

 វិវាទ, ព្រមទាងំព្បរ័នធរនធ និងអាក្រ ែៃលព្តូវអនុវតតសព្កាមព្ក្បខ័ណឌ ននយនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន។  

ការសព្ជើសសរើសនៃគឯូក្ជន ក្នុងព្ក្បខ័ណឌ គសព្ាងវិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

និងឯក្ជន ព្តូវែតសយវើស ើងតាម “កិ្ចចលទធក្មម” ែៃលានការព្បក្ួតព្បែជងសដាយតាៃ ភារ និងយុតតិយម៌ ទាងំ

គសព្ាង ត្ួចស ត្ើមសដាយរៃឋ និងទាងំគសព្ាង ត្ួចស ត្ើមសដាយនៃគូឯក្ជន សៃើមបីសលើក្ក្មពស់ជំសនឿទុក្ចិតតរបស់វិស័យ

ឯក្ជន ក្នុងការចលូរមួវិនិសោគសានរណព និងននាបាននវូ្លសសៃឋក្ិចច, ព្បសិទធភារ, និងស័ក្តិសិទធិភារខពស់ នន

គសព្ាង។  

-យនតការសាា ប័ន៖ តួនាទ ី និងភារក្ិចចរបស់ព្ក្សួង សាា ប័ន ោះក្់រ័នធនឹងវៃតននគសព្ាង គិតចាប់រីៃំ្ក្់

កាលសយវើអតតសញ្ហញ ណក្មមគសព្ាង រ ូតៃល់ៃំ្ក្់កាលវាយតនមៃបញ្ចប់គសព្ាង ចំាបាច់ព្តូវែតក្ំណត់ និង   

ែបងែចក្ឱ្មបានចាស់លាស់រវាងមុខង្ហរយំៗចំនួន ០៣ រួមាន៖ (១) ការសយវើអតតសញ្ហញ ណក្មម, ការសរៀបចំ, និង

ព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាង ជាសមតាក្ិចចរបស់ព្ក្សួង សាា ប័នជំនាញ; (២) ការរិនិតម និងអនុម័តបញ្ជ ីគសព្ាង

អាទិភារ ជាសមតាក្ិចចរបស់គណពក្មមការអនតរព្ក្សួង ែៃលភាគសព្ចើនព្តូវបានៃឹក្នំាសដាយព្ក្សងួ ិរញ្ញវតា;ុ នងិ 

(៣) ការសព្មបសព្មួល, ការតាមដានព្តួតរិនិតម, និងការវាយតនមៃគសព្ាង ែៃលភាគសព្ចើនជាសមតាក្ិចចនំាមុខ

របស់ព្ក្សួង ិរញ្ញវតាុ។ ទននឹមសនះ ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ ក្៏ចំាបាច់ព្តូវែតានយនននមនសុសែៃលាន    

សមតាភារខពស់ និងព្បរ័នធព្បតិបតតិការរងងា ំក្នុងការបំសរញមុខង្ហរ និងភារក្ិចច ្ងែៃរ។ 

-យនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតា៖ុ ក្នុងការជំរញុការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូ

រវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្បសទសភាគសព្ចើនបានបសងកើតមូលនិយរិិសសសចំនួន ០២ ែៃលព្គប់ព្គងសដាយព្ក្សួង ិរញ្ញវតាុ    

រួមាន៖ 

 មូលនយិិអភិវឌ្ឍនគ៍សព្ាង (Project Development Facility - PDF) ានសោលសៅោំព្ទៃល់ 

ព្ក្សួង សាា ប័នជំនាញ ក្នុងការសរៀបចំគសព្ាង ចាប់រីៃំ្ក្់កាលសិក្ាសមិទធិលទធភារបឋមរ ូត 

ៃល់ការព្បគល់ក្ិចចសនាសមបទាន។  

 មូលនយិិបំសរញ្ល ិរញ្ញវតា ុ(Viability Gap Fund - VGF) ានសោលសៅជួយឧបតាមភៃល់

គសព្ាង វិនិសោគស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណពមួយចំនួន ឬគសព្ាងក្នុងវិស័យបសងកើន្លិតភារ
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សសៃឋក្ិចច ឬគសព្ាងក្នុងវិស័យសងគមក្ិចច ឱ្មានភារទាក្់ទាញរី វិស័យឯក្ជន និងសាា ប័ន 

 ិរញ្ញវតាុ ព្រមទាំងានលក្ខណពសមបតតិព្គប់ព្ោន់សព្ាប់ដាក្់ឱ្មអនុវតតតាមយនតការភារ      

ជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។ 

៥-២-បរិការណ៍រម្ពុជា 

៥-២-១-ព្របខ័ណឌ គោលនគោបាយ ព្របខ័ណឌ គត្ិយុត្ត និងយនតការសាថ ប័ន 

ក្នុងបរិការណ៍ននននិាន ការជាសក្លខាងសលើ រាជរដាឋ ភិបាលរិនិតមស ើញថា យនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ  

និងឯក្ជន គរឺិតជាានសារពសំខាន់ក្នុងការស ៃ្ើយតបសៅនឹងតព្មូវការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងៃំ្ក្់កាលថមីរបស់ក្មពុជា          

ជារិសសស សៅសរលែៃលសសៃឋក្ិចចក្មពុជាកាន់ែតានការរើក្ចសព្មើនយំនត់ ក្នុងៃំសណើរសបាះជំហានោ៉ា ងសាវ ហាប់ 

ចាក្សចញរីព្បសទសានចំណូលទាប សៅជាព្បសទសានចំណូលមយមមក្ព្មិតទាប ែៃលនឹងសយវើឱ្មក្មពុជាែលង

សា ិតក្នុងព្ក្ុមព្បសទសែៃលអាចទទួលបាននូវ ិរញ្ញបបទានឥតសំណង និងឥណទានែៃលានក្ព្មិតសមបទានខពស់រី

នៃគូអភិវឌ្ឍន៍សទៀត។ សទាះជាោ៉ា ងសនះក្តី រាជរដាឋ ភិបាលព្តូវានអបបាទខពស់សលើព្បសិទធភារននការវិនិសោគ និង

ការព្គប់ព្គងហានិភ័យននកាតរវក្ិចចបំណុលជាយថាស តុ ែៃលអាចនឹងសក្ើតសចញរីការអនុវតតគសព្ាង វិនិសោគ 

សានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។  

ទននឹមសនះ យុទធសាស្រសតចតុសកាណ-ៃំ្ក្់កាលទ៣ី និងែ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ 

របស់រាជរដាឋ ភិបាល បានបនតក្ំណត់យក្ វិស័យឯក្ជនជាក្ាលា៉ាសុីនសព្ាប់ជំរុញក្ំសណើន, បសងកើតការង្ហរ, និង

កាត់បនាយភារព្ក្ីព្ក្ តាមរយពការសយវើឱ្មព្បសសើរស ើងនវូបរិសាា នអំស្យ្លអនុសព្ោះៃល់ការ វិនិសោគនិងយុរក្ិចច 

និងការរព្ងឹងភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន សលើការវិនិសោគស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព។  

ក្នុងបរិការណ៍បចចុបបននរបស់ក្មពុជា ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, យុទធសាស្រសត , និងសោលនសោបាយែៃលានព្សាប់

សព្ាប់ជំរុញ និងសលើក្ទឹក្ចិតត វិស័យឯក្ជននិងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ ឱ្មចូលរួម វិនិសោគសានរណព រួមាន៖     

 ចាប់សត ីរីសមបទាន; 

 ចាប់សត ីរី វិនិសោគ;  

 ចាប់សត ីរីព្បរ័នធ ិរញ្ញវតាុសានរណព;   

 ចាប់សត ីរីភូមិបាល; 

 ចាប់សត ីរី ៃ្ូវថនល;់ 

 ចាប់សត ីរីព្បតិបតតិការែៃលានការននា; 

 ចាប់សដ ីរីសារសរើរនធ;   

 ចាប់សដ ីរីលទធក្មមសានរណព; 

 ចាប់សដ ីរីមូលបព្តរៃឋ;  
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 ចាប់សដ ីរីការសបាះ្ាយ និងការជួញៃូរមូលបព្តមហាជន;  

 ចាប់សត ីរីអសាមិក្រណ៍;  

 ចាប់សត ីរីគណសនយម និងសវនក្មម; 

 ចាប់សត ីរីគយ; 

 យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១១-២០២០;  

 សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសា ក្មមក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥។ល។  

សបើសទាះបីជាានលិខិតបទដាឋ នគតិយុតត, យុទធសាស្រសត , និងសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍តាមវិស័យទាងំ

សនះក្ដី ក្៏ការសរៀបចំ និងការព្គប់ព្គងសលើការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

និងឯក្ជន សៅែតានភាររបា៉ា ត់របា៉ាយ មិនព្បមលូ ដ្ុំ សដាយសារមិនទាន់ានព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត និងព្ក្បខ័ណឌ

សោលនសោបាយរមួ ែៃលានភារព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ សៅស ើយ។ ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលព្តូវរិនិតមស ើងវិញ

សលើលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតោះក្់រ័នធ សដាយព្តូវសយវើ វិសសាយនក្មម និងសរៀបចំលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតបែនាម តាមការ

ចំាបាច់ សៃើមបីបំសរញល័ក្ខខ័ណឌ តព្មូវជាសារវនត ព្សបតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ។  

សលើសរីសនះ ក្នៃងមក្ គសព្ាងភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ភាគសព្ចើនជាគសព្ាង វិនិសោគក្នុងវិស័យ

អគគិសនី និងវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធរបូវនតសានរណព ៃូចជា ៃ្ូវថនល់, សាព ន, និងព្រលានយនតសហាះ ព្តូវបាន   

ត្ួចស ត្ើមសសើននងិសិក្ាសដាយវិស័យឯក្ជន សដាយសព្បើព្បាស់ទព្មង់ “សាងសង់-អាជីវក្មម-ស្នរ”, “សាងសង់-សយវើាច ស់-

អាជីវក្មម”, និង “ែថទា-ំព្បតិបតត-ិស្នរ”។ ែ ែ្ក្តាមសំសណើរបស់វិស័យឯក្ជន ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ រិនិតមសលើ

សំសណើគសព្ាង សដាយបានសកិ្ា វិភាគ និងវាយតនមៃសលើ៖ អតាព្បសោជន៍, តនមៃគសព្ាង, អព្តាតនមៃព្តូវបង់រីអនក្

សព្បើព្បាស់និងអព្តាចំណូលន្នក្នុង, ្លប៉ាះោះល់និងហានិភ័យោះក្់រ័នធ, ព្រមទាងំលក័្ខខ័ណឌ ស្សងសទៀតននគសព្ាង 

មុននឹងឈានៃល់ការចរចា និងចុះក្ិចចសនាសមបទាន។  

ទាងំសនះ ៃ្ុះបញ្ហច ងំឱ្មស ើញថា ក្មពុជាសៅសព្បើព្បាស់យនតការចំសោះះក្ិចច សព្ាប់គសព្ាងវិនិសោគសានរណព

តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ែៃលមិនព្សបតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ ែៃលបាននិងក្ំរុងអនុវតត

សដាយសជាគជ័យ និងានព្បសិទធភារខពស់សៅក្នុងប ត្ ព្បសទសជាសព្ចើនក្នុងរិភរសលាក្ ជារិសសស ការ ត្ួចស ដ្ើម 

និងការៃឹក្មុខសដាយព្ក្សងួ សាា ប័នរៃឋ ក្នុងៃំសណើរការសយវើអតតសញ្ហញ ណក្មម, សិក្ា, សរៀបចំ, និងវាយតនមៃគសព្ាង 

ព្រមទាំងការសព្ជើសសរើសព្ក្ុម  ុនសមបទានិក្តាមរយពការសៃញនថៃសដាយតាៃ ភារ និងយុតតិយម៌។ ក្នុងន័យសនះ  

រាជរដាឋ ភិបាលជំរុញ និងសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្មព្ក្សួង សាា ប័នានសមតាក្ិចចោះក្់រ័នធ សៃើរតួនាទីជាយុទធសាស្រសត វិទូ,    

អនក្សព្មបសព្មួល, ោំព្ទ, និងជាអនក្ ត្ួចស្តើម ព្បក្បសដាយព្បសិទធភារ, ស័ក្តិសិទធិភារ, តាៃ ភារ, និង

គណសនយមភារ ក្នុងការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន តាមរយពការក្ំណត់យនតការសាា ប័នសដាយ

ព្តូវានការែបងែចក្មុខង្ហរចាស់លាស់។ ទននឹមសនះ ព្ក្សួង សាា ប័នសាមី ព្តូវសរៀបចំបញ្ជ ីគសព្ាងវិនិសោគ     
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សានរណពរមួតាមវិស័យ សដាយព្តូវរួមបញ្ចូលនវូគសព្ាងវិនិសោគផ្តន ល់សដាយរៃឋ, គសព្ាង ិរញ្ញបបទានសដាយ

នៃគអូភិវឌ្ឍន៍, និងគសព្ាងវិនិសោគតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។  

៥-២-២-បញ្ហា ព្បឈម្ និងកាលានុវត្តភារ 

៥-២-២-១-បញ្ហា ព្បឈម្ 

 ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត និងនីតិវយិីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ 

ចាប់សត ីរីសមបទាន ែៃលក្ំណត់អំរីការព្គប់ព្គងគសព្ាងវិនិសោគសានរណព តាមក្ិចចសនាសមបទាន  

ព្តូវបានព្បកាសឱ្មសព្បើសៅឆ្ន ំ២០០៧។ សបើសទាះបីជាោ៉ា ងសនះក្តី បទបបញ្ញតិតសត ីរីតួនាទមីួយចំនួនរបស់ព្ក្សួង សាា ប័ន 

ោះក្់រ័នធ សៅមិនទាន់ែចងឱ្មបានចាស់លាស់និងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ ព្រមទាងំមិនទាន់ព្សបតាមនិនាន ការជាសក្ល និង

ឧតតានុវតតជាអនតរជាតិននយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន នាសរលបចចុបបននសៅស ើយ។ ទននឹមសនះ ក្នៃងមក្ 

គសព្ាងវិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្តូវបានព្គប់ព្គង និងអនុវតតតាមនីតិវិយី

គសព្ាង វិនិសោគសានរណពយមមតា សដាយរុំទាន់ស ៃ្ើយតបតាមល័ក្ខខ័ណឌ តព្មូវជាសារវនត ែៃលតព្មូវឱ្មាន 

នីតិ វិយីសដាយែ ក្ ជារិសសសនីតិវិយីលទធក្មម, នីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ, និងយនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ (ៃូចបាន

បង្ហា ញជូនក្នុងែ្នក្ ៥.១.២  សត ីរីការអនុវតតជាសក្ល) សៅស ើយ។ 

 យនតការសាា ប័ន 

ជារួម ក្មពុជាមិនទាន់ានយនតការសាា ប័នចាស់លាស់និងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ សព្ាប់ព្គប់ព្គងវៃតនន

គសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជនសៅស ើយ សដាយបានអនុវតតសដាយែ ក្

រីោន តាមព្ក្សួង សាា ប័នជំនាញនីមួយៗ ឬ គសព្ាងនីមួយៗ សោះលគឺបានសព្បើព្បាស់យនតការចំសោះះក្ិចច និងោម ន

ការរិនិតមនិងវាយតនមៃសលើហានិភ័យ ិរញ្ញវតាុននគសព្ាង ែៃលអាចបសងកើតឱ្មានបននុក្ ិរញ្ញវតាុជាយថាស តុ    

ៃ៏គំ ុក្ចំសោះះថវិកាជាតិ។ ការអនុវតតតាមយនតការសនះ ប ត្ លឱ្ម៖ បាត់បង់ភារទាក្ទ់ាញននការចលូរមួរីវិស័យ

ឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ, នៃ ក្់ចុះនូវព្បសិទធភារននគសព្ាង, និងព្បឈមនូវហានិភ័យខពស់ននកាតរវក្ិចច

បំណុលជាយថាស តុចំសោះះថវិកាជាតិ។ បរិការណ៍សនះ បានបសងកើតស ើងនូវសាា នភារមិនចាស់លាស់អំរីតួនាទី 

និងភារក្ិចចរបស់ព្ក្សួង សាា ប័នែៃលព្តូវានសមតាក្ិចចចូលរួមក្នុងវៃតននគសព្ាង រមួាន៖ (១) ការសយវើអតត-

សញ្ហញ ណក្មម, ការសរៀបចំ, និងការព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាង; (២) ការរិនិតម និងអនមុ័តបញ្ជ ីគសព្ាងអាទិភារ; 

និង (៣) ការសព្មបសព្មួល, ការតាមដានព្តួតរិនិតម, និងការវាយតនមៃគសព្ាង។ 

 សមតាភារជំនាញ និងបសចចក្សទស 

ការចលូរមួរបស់វិស័យឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ ក្នុងការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការ 

ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន មិនព្តឹមែតព្តូវបានចាត់ទុក្ជាព្បភរ ិរញ្ញបបទានថមសីព្ាប់រាជរដាឋ ភិបាល ក្នុងការ 

អភិវឌ្ឍស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព និងវិស័យបសងកើន្លិតភារសសៃឋក្ិចច បែនាមសលើព្បភរ ិរញ្ញបបទាន       
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ជាព្បនរណី ប៉ាុស ណ្ ះសទ ែតែថមទាងំនំាមក្នូវឱ្កាសអភិវឌ្ឍ, ការស ន្រចំសណះៃឹង-ចំសណះសយវើ, ការបញ្ចូលបសចចក្-

 វិទាទំសនើប, ការបសងកើនព្បសិទធភារននការ្តល់សសវាសានរណព, និងនវានុវតតភារៃល់សាា ប័នរៃឋនាសរលអនាគត

សទៀត្ង។ ទននឹមសនះ រាជរដាឋ ភិបាលក្៏សមើលស ើញថា យនតការសនះានភារសមុគសាម ញជាងគសព្ាង វិនិសោគ       

សានរណពយមមតា ៃូចជា៖ (១) ព្តូវែតជាគសព្ាងែៃលានភារទាក្់ទាញរី វិស័យឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ,    

(២) សព្បើព្បាស់នីតិវិយីក្ិចចលទធក្មមសដាយែ ក្ ស្សងរីនីតិវិយកី្ិចចលទធក្មមសានរណព, និង (៣) ការែបងែចក្ហានិភ័យ 

និង្លព្បសោជន៍សមព្សប រវាងភាគីោះក្់រ័នធជាសព្ចើន ៃូចជា៖ ព្ក្សួង សាា ប័នរៃឋ, ព្ក្ុម  ុនសមបទានិក្,  

សាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ, អនក្ទទួល្ល និងអនក្ទទួលរង្លប៉ាះោះល់រីគសព្ាងអភិវឌ្ឍន៍ ជាសៃើម ែៃលតព្មូវឱ្មមស្រនតី     

ោះក្់រ័នធានសមតាភារជំនាញខពស់។ ៃសូចនះ ការសលើក្ក្មពស់សមតាភារជំនាញនិងបសចចក្សទសរបស់មស្រនតី និង       

សមតាភារសាា ប័ន ននព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ ជាក្តាត ក្ំណត់ភារសជាគជ័យននការសរៀបចំនិងអនុវតតគសព្ាង     

 វិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។ 

៥-២-២-២-កាលានុវត្តភារ 

សបើសទាះបីជាានបញ្ហា ព្បឈមខាងសលើក្តី យនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សៅែតានសារពសំខាន ់

ចំសោះះបរិការណ៍ថមីននសសៃឋក្ិចចក្មពុជា ែៃលរាជរដាឋ ភិបាលចំាបាច់ព្តូវជមនះឱ្មបាន សដាយឈរសលើមូលដាឋ នននកាលា-

នុវតតភារៃូចខាងសព្កាម៖ 

 ការបនតជំរុញ និងសលើក្ក្មពស់វិស័យឯក្ជន ក្នុងការចលូរមួវិនិសោគសានរណព ព្តូវបានរាជរដាឋ ភិបាល 

ចាត់ទុក្ជាក្ិចចការអាទិភារ និងក្ំណត់យក្ជាសោលសៅយុទធសាស្រសត  ែៃលព្តូវសសព្មចឱ្មបានសព្កាមយុទធសាស្រសត       

ចតុសកាណ-ៃំ្ក្់កាលទី៣ និងែ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨។  

 ការសងើបស ើងក្នុងសននុះសលឿនគួរឱ្មក្ត់សាគ ល់របស់ វិស័យឯក្ជនសៅក្មពុជាជាងមួយទសវតសរ៍ចុងសព្កាយ 

ែៃលព្តូវបាន ៃ្ុះបញ្ហច ងំតាមរយពក្ំសណើនននការវិនិសោគផ្តន ល់រីបរសទស រី ៣៧៥ លានៃុលាៃ រអាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ 

២០០៥ ៃល់ ១,៣ ប ៊ីលានៃុលាៃ រអាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ ២០១៥ និងក្ំសណើនននព្បាក្់បសញ្ញើរបស់ វិស័យឯក្ជន រី ១,៦ 

ប ៊ីលានៃុលាៃ រអាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ២០០៨ ៃល់ជាង ៤ ប ៊ីលានៃុលាៃ រអាសមរិក្ សៅឆ្ន ំ២០១៤ ជាសូចនាក្ររងងា ំ

បង្ហា ញថាវិស័យឯក្ជន ក្ំរងុ ស ើយនឹងកាន់ែតានលទធភារខពស់ក្នុងការចលូរមួវិនិសោគសលើគសព្ាងស ដាឋ រចនា-

សមព័នធសានរណព និងវិស័យបសងកើន្លិតភារសសៃឋក្ិចចស្សងសទៀត តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។  

 ការសក្ើនស ើងននសំសណើសុំវិនិសោគរបស់វិស័យឯក្ជន តាមទព្មង់ “សាងសង់-អាជីវក្មម-ស្នរ” ែៃលជា 

ទព្មង់មួយននយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ជារិសសស ក្នុងវិស័យ ៃ្ូវថនល់, សាព ន, និងថាមរល ជាសៃើម  

ជាសញ្ហញ បង្ហា ញថា ទី្ារននការវិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជនរបស់ក្មពុជា ាន

សកាត នុរល និងភារទាក្់ទាញខាៃ ំង សបើសទាះបីជាក្ំរុងសា ិតក្នុងៃំ្ក្់កាលអនតរកាល ែៃលសៅរុំទាន់ានព្ក្បខណ័ឌ
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សោលនសោបាយ, ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, យនតការសាា ប័ន, យនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ, និងនីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ

គសព្ាងវិនិសោគសានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្គប់ព្ោនក់្៏សដាយ។ 

 បទរិសសាយន៍ទទួលបានរីប ត្ ព្បសទសក្នុងតំបន់ និងប ត្ ព្បសទសជាសព្ចើនសទៀត ព្រមទាងំបទរិសសាយន៍ 

របស់ក្មពុជាក្នុងការក្ំណត់អតតសញ្ហញ ណក្មម, ការសរៀបចំ, និងការព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាងវិនិសោគសានរណព     

មយួចំននួក្នុងវិស័យថាមរលអគគិសនី និងវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព ៃចូជា ៃ្ូវថនល់, សាព ន, និងព្រលាន

យនតសហាះ តាមទព្មង់ “សាង់សង់-អាជីវក្មម-ស្នរ” និង “សាងសង់-អាជីវក្មម-សយវើាច ស់” និងគសព្ាង ៃ្ូវជាតិសលខ៤ 

តាមទព្មង់ “ែថទា-ំព្បតិបតតកិារ-ស្នរ” គឺជាមូលដាឋ នៃ៏ រងងាសំព្ាប់ការចាប់ស្តើមអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

និងឯក្ជន សៅក្មពុជា ព្បក្បសដាយភារព្បយ័តនព្បែយង និងព្គប់ព្ជុងសព្ជាយ។ 

 ក្នុងរយពកាលប៉ាុនាម នឆ្ន ំចុងសព្កាយសនះ សាា ប័ន ិរញ្ញវតាុអនតរជាតិយំៗសៅសលើរិភរសលាក្ បាននិងក្ំរុង 

្តល់អាទិភារខពស់សលើការចូលរួមរបស់វិស័យឯក្ជន ក្នុងការវិនិសោគសលើគសព្ាងស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព    

ស ើយបានសព្តៀមខៃួនជាសព្សចក្នុងការ ត្ល់ជំនួយបសចចក្សទស និង ិរញ្ញវតាុ ោំព្ទៃល់ការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូ 

រវាងរៃឋ នងិឯក្ជន សៅក្នងុប ត្ ព្បសទសក្ំរុងអភិវឌ្ឍន៍។ 
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៦-យុទធសាស្រស្ត 

 សៃើមបីសសព្មចនវូចក្ខុវិស័យ សោលបំណង និងសោលសៅខាងសលើ យុទធសាស្រសតគនៃឹះរបស់រាជរដាឋ ភិបាល     

គកឺារសរៀបចំ និងដាក្់សចញនវូវិននការសោលនសោបាយ សំសៅរួមចំែណក្បសងកើតស ើងនូវបរិសាា នអំស្យ្ល 

សព្ាប់បនតសលើក្ក្មពស់ការចូលរួមរបស់ វិស័យឯក្ជន  និងសាា ប័ន រិញ្ញវតា ុ ក្នុងការ វិនិសោគសានរណព តាម

យនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន សដាយនឹងព្តូវអនុវតតតាមអភិព្ក្មព្បយ័តនព្បែយង ជាជំហានៗែៃលរួម

ាន៖ (១) ការចាប់ស្តើមរីការរិនិតមនិងែក្សព្មួលនូវព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, ការសរៀបចំនិងដាក្់ឱ្មអនុវតតនីតិវិយី

ព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ, ការបសងកើតយនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុតាមការចំាបាច់, និងការក្ំណត់យនតការសាា ប័នឱ្មបាន

ចាស់លាស់ ព្រមទាងំការបសងកើតគណពក្មមការអនតរព្ក្សួង ជាសាា ប័ន សព្ាប់ព្គប់ព្គង និងសព្មបសព្មួល   

អនុវតតយុទធសាស្រសត សនះ; (២) អភិព្ក្ម “សរៀន្ង-សយវើ្ង” សដាយសរៀនសូព្តរីបទរិសសាយន៍ជាក្់ែសតងសៅព្គប់

ៃំ្ក្់កាលអនុវតតននវៃតរបស់គសព្ាង ជារិសសស ការសយវើអតតសញ្ហញ ណក្មមគសព្ាង, សរៀបចំបញ្ជ ីគសព្ាងអាទិភារ, 

សិក្ាសមិទធិលទធភារ, សយវើក្ិចចលទធក្មម, និងព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាង សៃើមបីឈានសៅសយវើការែក្លមែព្បរ័នធ       

ព្គប់់ព្គងយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ នងិឯក្ជន ឱ្មានសុព្ក្ឹតភារ, ព្បសិទធភារ, និងស័ក្តិសិទធិភារ។ ក្នុង

ៃំ្ក្់កាលសរៀន្ង-សយវើ្ងសនះ សដាយឈរសលើសោលការណ៍ព្បុងព្បយ័តនខពស់ រាជរដាឋ ភិបាលនឹងដាក្់ឱ្មអនុវតតែត

គសព្ាងែៃល ត្ួចស ត្ើមសដាយរៃឋ (Solicited Proposals) ប៉ាុស ណ្ ះ។ សបើសទាះបីជាោ៉ា ងៃូចសនះក្តី រាជរដាឋ ភិបាលសៅែត

រក្ាភារទន់ភៃន់ ក្នុងការទទួលយក្គសព្ាង ត្ួចស ត្ើមសដាយែ ន្ក្ឯក្ជន (Unsolicited Proposals)  មួយចំនួន ែៃល

ាននវានុវតតភារក្ព្មិតខពស់ មក្រិនិតមលទធភារក្នុងការដាក្់ឱ្មអនុវតត្ងែៃរ; និង (៣)ការអភិវឌ្ឍសមតាភារសាា ប័ន 

និងយនននមនុសស តាមព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ។  

ក្នុងៃំ្ក្់កាលអនតរកាលននការសរៀបចំព្បរ័នធព្គប់ព្គងវិនិសោគសានរណពថមី តាមយនតការភារជានៃគូ 

រវាងរៃឋ និងឯក្ជនសនះ ក្មពុជាសៅែតបនតអនុវតតព្បរ័នធព្គប់ព្គងែៃលានព្សាប់ រ ូតៃល់ព្បរ័នធថមីព្តូវបានដាក្់

ឱ្មអនុវតតសរញសលញ សៃើមបីននាការបនតសា ិរភារននចលនការអភិវឌ្ឍរបស់ក្មពុជា។ 

ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលសសព្មចដាក្់សចញនូវ វិននការសោលនសោបាយបនាន ន់ចំសោះះមុខ ែៃល   

្តល់្លភាៃ មៗ និង វិននការសោលនសោបាយរយពសរលមយមម និងែវង ៃូចខាងសព្កាម៖ 

៦-១- វិធានការគោលនគោបាយបន្នា ន់ចំគ ះម្ុខ 

ែ្ែក្តាមនិនាន ការ និងការអនុវតតជាសក្ល ព្រមទាងំបញ្ហា ព្បឈម និងកាលានុវតតភារៃូចបាន វិភាគខាងសលើ 

រាជរដាឋ ភិបាលសសព្មចដាក្់សចញនូវ វិននការសោលនសោបាយបនាន ន់ចំសោះះមុខមួយចំនួន ៃូចខាងសព្កាម៖ 



 

13 

 

១. ក្នុងៃំ្ក្់កាលអនតរកាល បសងកើតគណពក្មមការអនតរព្ក្សួងមួយ ៃឹក្នំាសដាយព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច    

និង ិរញ្ញវតាុ និងានការចូលរួមរីព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ ែៃលានភារក្ិចច៖ 

 រិនិតមស ើងវិញសលើបទបបញ្ញតតិននចាប់សត ីរីសមបទាន និងចាប់ោះក្់រ័នធៃនទសទៀត ព្រមទាងំសយវើ

 វិសសាយនក្មមតាមការចំាបាច់ ; 

 សរៀបចំអនុព្ក្ឹតម, ព្បកាស, លិខិតបទដាឋ នគតិយុតតោះក្់រ័នធ, នីតិ វិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ          

ននគសព្ាង វិនិសោគសានរណពតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ជារិសសសនីតិវិយី

ព្គប់ព្គងក្ិចចលទធក្មម តាមយនតការសនះ និងនីតិវិយីព្គប់ព្គងយនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ;  

 រិនិតម និងអនុម័ត៖ បញ្ជ ីគសព្ាងអាទិភារតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន និង   

លទធ្ លននការសិក្ាសមិទធិលទធភារគសព្ាងអាទិភារទាងំសនាះ។ ទននឹមសនះ ក្នុងៃំ្ក្់កាល

អនតរកាល គណពក្មមការអនតរព្ក្សួងសនះ ានភារក្ិចចរិនិតម និងអនុម័ត បញ្ជ ីគសព្ាងអាទិភារ  

និងលទធ្ លននការសិក្ាសមិទធិលទធភារគសព្ាងអាទិភារែៃលនឹងដាក្់ឱ្មអនុវតតសាក្លបង តាម  

យនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន ែៃលនឹងព្តូវសយវើស ើងតាមសោលការណ៍ព្បសិទធភារ,

ស័ក្តិសិទធិភារ, គណសនយមភារ, តាៃ ភារ, យុតតិយម៌ និងសដាយានការ្ សរវ្ាយជាសានរណព។   

មុខង្ហរ និងភារក្ិចចទាងំសនះ នឹងព្តូវស្នរជូនយនតការអចិនស្រនតយ៍ែៃលនឹងព្តូវរិនិតម និងសសព្មច សដាយ      

រាជរដាឋ ភិបាល  នាសរលសមព្សបខាងមុខ។ 

២. បសងកើត និងដាក្់ឱ្មអនុវតតមូលនិយអិភិវឌ្ឍន៍គសព្ាង (Project Development Facility - PDF) 

សព្ាប់ោំព្ទៃល់ព្ក្សួង សាា ប័នជំនាញ ក្នុងការសរៀបចំគសព្ាង សដាយគិតចាប់រីៃំ្ក្់កាលសិក្ាសមិទធិលទធភារ

បឋម ឬលមែិត រ ូតៃល់ៃំ្ក្់កាលព្បគល់ក្ិចចសនាសមបទាន។  

៣. សរៀបចំ និងក្ំណត់យនតការសាា ប័ន សដាយ៖  

 សយវើសា រណក្មមមុខង្ហរននអងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន និងអងគភារព្គប់ព្គង  

ហានិភ័យ សៅក្នុងរចនាសមព័នធែៃលានព្សាប់របស់ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ សៃើមបី្តល់

សសវាោំព្ទបសចចក្សទសោះក្់រ័នធ ៃល់គណពក្មមការអនតរព្ក្សួង និងព្ក្សួង សាា ប័នតាម វិស័យ 

ព្រមទាងំជាសសនាយិការរបស់ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ក្នុងការបំសរញមុខង្ហរព្គប់ព្គង

ព្បតិបតតិការ, សព្មបសព្មួល, តាមដានព្តួតរិនិតម, និងវាយតនមៃគសព្ាងតាមយនតការភារជា

នៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន; 

 បសងកើត ឬសយវើសា រណក្មមមុខង្ហរននអងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សៅតាមប ត្

ព្ក្សួង សាា ប័នតាមវិស័យ ក្នុងការសព្មបសព្មលួសយវើអតតសញ្ហញ ណក្មមគសព្ាង, សរៀបចំសំសណើបញ្ជ ី
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គសព្ាងអាទិភារ, សិក្ាសមិទធិលទធភារ, សយវើក្ិចចលទធក្មម, និងព្គប់ព្គងការអនុវតតគសព្ាង វិនិសោគ

សានរណព តាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។ 

៤. ក្នុងបរិការណ៍ក្មពុជាបចចុបបនន សៃើមបីបសញ្ចៀសសាព យសលើថវិកាជាតិ ក្នុងជំហានៃំបូងននការចាប់ស្តើម    

ការ វិនសិោគតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ព្តូវសផ្តត តសលើគសព្ាងអាទិភារក្នុងវិស័យស ដាឋ រចនា-    

សមព័នធសានរណព និងវិសយ័បសងកើន្លតិភារសសៃឋក្ិចចខពស់មួយចំនួនសិន សដាយព្តូវអនុវតតតាមទព្មង់ “ការទទូាត់

ែ្ែក្សលើ្ លចំណូល” (Revenue-based Payment)។  

ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលសសព្មចក្ំណត់វិស័យអាទិភារែៃលព្តូវសព្ជើសសរើសគសព្ាងវិនិសោគសានរណព 

សព្ាប់ដាក្់ឱ្មអនុវតតតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន ៃូចខាងសព្កាម៖ 

 ព្បរ័នធគមនាគមន៍ៃឹក្ជញ្ជូន ៃចូជា៖ ៃ្ូវថនល់, សាព ន, ៃ្ូវែៃក្, ែ្, និងអាកាសោនដាឋ ន; 

 ការ្លិត, ការបញ្ជូន, និងការែចក្ចាយថាមរលអគគិសន;ី 

 ការ្លិត, ការ្គត់្គង់, និងការែចក្ចាយទឹក្សាែ ត; 

 ការអភិវឌ្ឍ, ការសយវើទំសនើបភាវូបនីយក្មម្ារ នងិចំណតរថយនតសានរណព, ឬមជឈមណឌ ល

ោះណិជជក្មមសានរណព; 

 ការអភិវឌ្ឍស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណពតំបន់ឧសា ក្មម; 

 សសវាព្គប់ព្គង និងសាែ តកាក្សំណល់; 

 ព្បរ័នធចសព្ាះ និងព្បរ័នធបងារូទឹក្សែុយ; 

 ការអភិវឌ្ឍសមតាភារជំនាញវិជាជ ជីវព; 

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធលំសៅដាឋ នសងគមក្ិចច; 

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធសទសចរណ៍ ៃូចជារមណីយដាឋ នសទសចរណ៍, សារមននីរ ជាសៃើម; 

  វិស័យបសងកើន្លិតភារសសៃឋក្ិចច និងវិស័យអាទិភារស្សងសទៀត ែៃលរាជរដាឋ ភិបាលនឹងក្ំណត់

ក្នុងអំ ុងសរលននការអនុវតតឯក្សារសោលនសោបាយសនះ។ 

៥. សរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនុវតតែ ន្ការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភារសាា ប័ន និងយនននមនុសស (ៃូចានលមែិតក្នុងឧបសមព័នធ)។ 

៦-២- វិធានការគោលនគោបាយរយៈគរលម្ធ្យម្ និងវវង 

សលើមូលដាឋ នននការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយបនាន ន់ចំសោះះមុខ ក្នុងរយពសរលមយមម រាជរដាឋ ភិបាលនឹង៖ 

១. បនតរិនិតម និងែក្សព្មួលស ើងវិញ តាមការចំាបាច់ នូវព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតោះក្់រ័នធ, យនតការសាា ប័ន, 

នីតិវិយីព្គប់ព្គងយនតការោំព្ទ ិរញ្ញវតាុ, និងនីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការននគសព្ាងវិនិសោគសានរណពតាមយនតការ

ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន; 
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២.   រិនិតមលទធភារសលើការសរៀបចំបសងកើត និងដាក្់ឱ្មអនុវតតមូលនិយិបំសរញ្ល ិរញ្ញវតាុ (Viability 

Gap Fund - VGF) ែៃលានសោលសៅ្តល់ឧបតាមភយនៃល់គសព្ាងវិនិសោគសានរណពមួយចំនួន ឱ្មាន

ភារទាក្់ទាញរីវិស័យឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ;  

៣.    សយវើបចចុបបននក្មមែ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភារសាា ប័ន និងយនននមនុសស; 

៤. សលើមលូដាឋ នននភារសជាគជ័យននការអនុវតតគសព្ាងសាក្លបងក្នងុជំហានបឋម ក្នុងរយពសរលមយមម    

រាជរដាឋ ភិបាលនឹងរិនិតមលទធភារបសងកើនចំនួនគសព្ាងក្នុងវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព និងវិស័យបសងកើន    

្លិតភារសសៃឋក្ិចចស្សងសទៀត សំសៅរួមចំែណក្ជំរុញចីរភារននក្ំសណើនសសៃឋក្ិចចព្បក្បសដាយបរិោប័នន និង

បសងកើនសមតាភារព្បក្ួតព្បែជងរបស់ក្មពុជាក្នុងតំបន ់ និងសក្លសលាក្ ស ើយក្៏នឹងអាចរិចារ្ឈានសៅអនុវតត

តាមទព្មង់ទូទាត់ស្សងសទៀត ៃូចជា “ការទទូាត់ែ្ែក្សលើថវិកាជាតិ” (Availability-based Payment) និង “ការ

ទទូាត់តាមវិយីចព្មុះ”  (Hybrid Payment) ្ងែៃរ។  

ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលនឹងសយវើបចចុបបននក្មមសលើបញ្ជ ីគសព្ាងអាទិភារែ ែ្ក្សលើបរិការណ៍សសៃឋក្ិចច    

ជាក្់ែសតង សដាយនឹងរិនិតមលទធភារឈានសៅបែនាមវិស័យអាទិភារមួយចំននួសទៀត ៃចូខាងសព្កាម៖ 

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធ វិស័យឧសម ័ន និងសព្បងកាត ៃូចជាព្បរ័នធប ដ្ ញែចក្ចាយសព្បង និងឧសម ័ន; 

  វិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបសចចក្វិទាគមនាគមន៍ និងរ័ត៌ាន; 

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធព្បរ័នធនរាសាស្រសត  និងក្សិក្មម;និង  

  វិស័យអាទិភារៃនទសទៀត។ 

ទននឹមសនះ ក្នុងរយពសរលែវង រាជរដាឋ ភិបាលអាចនឹងរិនិតមលទធភារសលើការវិនិសោគសានរណព តាម

យនតការភារជានៃគរូវាងរៃឋ និងឯក្ជន ក្នុងវិស័យសងគមក្ិចចបែនាមសទៀត ៃូចជា៖ 

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធសសវាសុខភារសានរណព;   

 ស ដាឋ រចនាសមព័នធអប់រំ និងក្ីឡា ជាសៃើម។ 

៧-វ្នការស្រម្មភារស្តីរីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជាដៃគូរវាងរៃា និងឯរជន 

 សៃើមបីោំព្ទការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយជាយុទធសាស្រសតខាងសលើ ព្បក្បសដាយព្បសិទធភារ, 

ស័ក្តិសិទធិភារ, តាៃ ភារ, និងគណសនយមភារ ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ក្នុងឋានពជាសសនាយិការរបស់     

រាជរដាឋ ភិបាល ព្តូវទទលួបននុក្ជាសាា ប័ននំាមុខ ក្នុងការសព្មបសព្មួលសលើការអនុវតតែ្នការសក្មមភារ ៃូចបាន

ក្ំណត់លមែិតក្នុងតារាងខាងសព្កាម៖ 
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វ្នការស្រម្មភារស្តរីីការអភវិឌ្ឍយនតការភារជាដៃគរូវាងរៃា និងឯរជន 

ស្ព្ាបព់្គប់ព្គងគគព្ាងវិនិគោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០ 

 

 វិធានការ             

គោលនគោបាយ 

ស្រម្មភារ 

ព្រស្ួង/សាថ ប័នទទួលបនាុរ 
ព្បភរ   

ហិរញ្ញបបទាន 

 

ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៨ 

 

 ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 

១.ការរិនិតម និងសរៀបចំ

ព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, និងនីតិ-

 វិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ  

 ក្នុងៃំ្ក្់កាលអនតរកាល បសងកើតគណព-

ក្មមការអនតរព្ក្សួងៃឹក្នំាសដាយព្ក្សងួសសៃឋ-

ក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ និងានការចូលរួមរីព្ក្សួង

សាា ប័នោះក្់រ័នធ ែៃលានភារក្ិចច ៃូចាន

ែចងក្នុងក្ឋាខ័ណឌ ទី ១ ននចំណចុ ៦-១; 

 រិនិតមស ើង វិញសលើបទបបញ្ញតតិននចាប់សត ីរី

សមបទាន និងចាប់ោះក្់រ័នធៃនទសទៀត ព្រម

ទាងំសយវើ វិសសាយនក្មមតាមការចំាបាច់; 

 សរៀបចំអនុព្ក្ឹតម, ព្បកាស, លិខិតបទដាឋ នគតិ

យុតតោះក្់រ័នធ, នតីិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ, 

ព្រមទាងំនីតិវិយីព្គប់ព្គងក្ិចចលទធក្មម;  

 រិនិតម និងែក្សព្មួលស ើងវិញតាមការចំាបាច់ 

សៃើមបីបសងកើតយនតការសាា ប័នអចិនស្រនតយ៍; 

 រិនិតម និងែក្សព្មួលស ើងវិញតាមការចំាបាច់ 

នូវព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតោះក្់រ័នធ,យនតការសាា ប័ន, 

និងនីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ។ 

 

-ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ  

-ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ 

-រាជរដាឋ ភិបាល, 

ADB,និងនៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងសទៀត 
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 វិធានការគោល

នគោបាយ 

ស្រម្មភារ 

ព្រស្ួង/សាថ ប័នទទួលបនាុរ 
ព្បភរ   

ហិរញ្ញបបទាន ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 

  ដាក្់ឱ្មអនុវតតគសព្ាងសាក្លបងចំនួន២-៣ 

គសព្ាង។ 

   

២. ការសរៀបចំយនតការោំព្ទ

 ិរញ្ញវតាុ 

 បសងកើត និងដាក្់ឱ្មអនុវតតមូលនិយិអភិវឌ្ឍន៍

គសព្ាង (Project Development Facility - 

PDF) សព្ាបោំ់ព្ទៃល់ព្ក្សួង សាា ប័ន 

ជំនាញ ក្នងុការសិក្ាសរៀបចគំសព្ាង។ 

 សរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនុវតតនីតិវិយីព្បតិបតតិការ

ននមូលនិយិអភិវឌ្ឍន៍គសព្ាង (Project 

Development Facility - PDF)។ 

 

 

 

 រិនិតមលទធភារសលើការសរៀបចំបសងកើត និង

ដាក្់ឱ្មអនុវតតមូលនិយិបំសរញ្ល ិរញ្ញវតា ុ

(Viability Gap Fund - VGF) ែៃល

ានសោលសៅ្តល់ឧបតាមភយនៃល់គសព្ាង

 វិនិសោគសានរណពមួយចំនួន ឱ្មានភារ

ទាក្់ទាញរីវិសយ័ឯក្ជន និងសាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ។ 

 សរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនុវតតនីតិវិយីព្បតិបតតិការ

ននមូលនិយិបំសរញ្ល ិរញ្ញវតា ុ(Viability 

Gap Fund - VGF)។ 

 

-ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ 

-ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ 

 

-រាជរដាឋ ភិបាល, 

ADB,និងនៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងសទៀត 
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 វិធានការគោល

នគោបាយ 

ស្រម្មភារ 

ព្រស្ួង/សាថ ប័នទទួលបនាុរ 
ព្បភរ   

ហិរញ្ញបបទាន ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 

៣.ការសរៀបចំ និងក្ំណត់ 

យនតការសាា ប័ន 

 សយវើសា រណក្មមមុខង្ហរននអងគភារ ភារជា

នៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន និងអងគភារព្គប់ព្គង

ហានិភ័យសៅក្នុងរចនាសមព័នធែៃលានព្សាប់

របស់ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច  និង ិរញ្ញវតាុ; 

 

 រិនិតម និងែក្សព្មួលស ើងវិញនវូមុខង្ហរនន

អងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន  

និងអងគភារព្គប់ព្គងហានិភ័យ ននព្ក្សួង

សសៃឋក្ិចច  និង ិរញ្ញវតា;ុ  

-ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ  

-ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ 

 

 

-រាជរដាឋ ភិបាល, 

ADB,និងនៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងសទៀត 

 បសងកើតឬសយវើសា រណក្មមមុខង្ហរននអងគភារ

ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សៅតាមប ត្

ព្ក្សងួ សាា ប័នតាមវិស័យ។ 

 រិនិតម និងែក្សព្មួលស ើងវិញនវូមុខង្ហរនន

អងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សៅ

តាមប ត្ ព្ក្សងួ សាា ប័នតាមវិស័យ។ 

-ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ 

-ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ 

 

៤.ការអភិវឌ្ឍសមតាភារ 

សាា ប័ន និងយនននមនុសស 

 សរៀបចំ និងដាក្់ឱ្មអនុវតតែ្នការអភិវឌ្ឍន៍

សមតាភារ សាា ប័ន និងយនននមនុសស។ 

 សយវើបចចុបបននក្មមែ្នការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភារ   

សាា ប័ន និងយនននមនុសស។ 

 

-ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ 

-ព្ក្សួង សាា ប័នោះក្់រ័នធ 

-រាជរដាឋ ភិបាល, 

ADB,និងនៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងសទៀត 
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៨-ការតាម្ដ្ឋនព្ត្ួត្រិនិត្យ និងការវាយត្ដម្ៃការអនុវត្ត វិធានការគោលនគោបាយ 

ព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ព្តូវបនតទទួលខុសព្តូវចំសោះះមុខរាជរដាឋ ភិបាល ក្នុងការននាឱ្មបាននូវ

ព្បសិទធភារ, វឌ្ឍនភារ, និងសងគតិភារននការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយសនះ។ ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាល

បនតព្បគល់ភារក្ិចចជូនព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ក្នុងការសព្មបសព្មួលសលើការអនុវតតព្បរ័នធតាមដានព្តួតរិនិតម 

និងវាយតនមៃការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយៃចូខាងសព្កាម៖ 

 ព្បរ័នធរបាយការណ៍៖ ព្ក្សងួ សាា ប័នោះក្់រ័នធ ព្តូវ្ដល់របាយការណ៍ព្បចំាព្តីាស, ្ាស, 

និងឆ្ន ំ សដ ីរីវឌ្ឍនភារ និងបញ្ហា ព្បឈមននការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយោះក្់រ័នធនឹង

សមតាក្ិចចរបស់ខៃួន ជូនគណពក្មមការអនតរព្ក្សួង តាមរយព អងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ និង

ឯក្ជន ននព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ។ គណពក្មមការអនតរព្ក្សួង ែៃលានអងគភារ ភារ

ជានៃគូរវាងរៃឋ និង ឯក្ជន ននព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ជាសសនាយិការ ព្តូវបូក្សរុប

របាយការណ៍ព្បចំា្ាស និងឆ្ន ំ ជូនគណពក្ាម យិការសោលនសោបាយសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ។ 

 យនតការសដាះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម៖ គណពក្មមការអនតរព្ក្សួង ានភារក្ិចចរិនិតម និងសសព្មច

ដាក្់សចញវិននការចំាបាច់នានាសៃើមបីសដាះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម។ ក្នុងក្រណីានសវទយិតភារ 

ព្តូវសសន ើសុំការសសព្មចរីគណពក្ាម យិការសោលនសោបាយសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ។ 

 យនតការព្តួតរិនតិមតាមដាន នងិវាយតនមៃអរីំវឌ្ឍនភារជាព្បចំា៖ អងគភារ ភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

និងឯក្ជន ននព្ក្សួងសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ានភារក្ិចចតាមដាន, ព្តួតរិនិតម, និងវាយតនមៃ 

សលើវឌ្ឍនភារននការអនុវតត វិននការសោលនសោបាយ និងវិននការសដាះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម

ែៃលបានដាក្់សចញ ព្រមទាងំរាយការណ៍លទធ្ លវឌ្ឍនភារននការអនុវតតសនះ ជូនគណពក្មមការ 

អនតរព្ក្សួង។ 
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៩-គស្ចរតីស្ននិដ្ឋា ន 

ជារួម ក្នុងបរិការណ៍ថមីននការអភិវឌ្ឍរបស់ក្មពុជា រាជរដាឋ ភិបាលរិនិតមស ើញថា ការដាក្់ឱ្មអនុវតត   

សរញសលញ នងិព្បក្បសដាយព្បសិទធភារនូវយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ នងិឯក្ជន សព្ាប់ព្គប់ព្គងការវិនិសោគ  

សានរណព រិតជាានសារពសំខាន់ក្នុងចលនការននការបនតជំរុញោំព្ទក្ិចចអភិវឌ្ឍសសៃឋក្ិចច-សងគមក្នុងសលបឿន-

សលឿន ជារិសសស ការស ៃ្ើយតបបានព្គប់ព្ោន់ ទាងំបរិាណ និងទាងំព្បសិទធភារននសសវាសានរណព ចំសោះះ

តព្មូវការសព្បើព្បាស់របស់ព្បជាជន។   

រិត្ស់ថា  ឯក្សារសោលនសោបាយសនះ គជឺាែ្នទីបង្ហា ញ ៃ្ូវសព្ាប់អភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូ 

រវាងរៃឋ និងឯក្ជន និងជាសសចក្ដីសសព្មចជាយុទធសាស្រសត របស់រាជរដាឋ ភិបាលសលើការក្ំណត់ វិស័យអាទិភារ 

សព្ាប់គសព្ាងវិនិសោគសានរណពែៃលអនុវតតតាមយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន។ ៃូសចនះ សៃើមបី

ឈានៃល់ការអនុវតតសរញសលញនូវយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ និងឯក្ជន សៅមុនៃំ្ច់ឆ្ន ំ២០២០ រាជរដាឋ ភិបាល

ព្តូវបនតខិតខំសរៀបចំព្ក្បខ័ណឌ គតិយុតត, នីតិវិយីព្គប់ព្គងព្បតិបតតិការ, ក្ំណត់យនតការសាា ប័ន, បសងកើតយនតការោំព្ទ

 ិរញ្ញវតាុ, និងអភិវឌ្ឍសមតាភារសាា ប័ន និងយនននមនុសសចំាបាច់ ៃូចែៃលបានែណនំានិងដាក្់សចញក្នុង 

 វិននការជាយុទធសាស្រសត ននឯក្សារសោលនសោបាយសនះ។  

រាជរដាឋ ភិបាល ចាត់ទុក្ឯក្សារសោលនសោបាយសនះ ជាឯក្សាររស់ ែៃលអាចនឹងព្តូវបានែក្សព្មួល      

ជាយថាស តុ សៃើមបីននាសងគតិភារចំសោះះវិវឌ្ឍនាការននបរិការណ៍ជាក្់ែសតងសៅក្មពុជា នាសរលខាងមុខ។      

ទននឹមសនះ រាជរដាឋ ភិបាល សងឃឹមោ៉ា ងមុតាថំា ការអនុវតតសដាយសជាគជ័យនវូ “ឯក្សារសោលនសោបាយសតរីីការ

អភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ នងិឯក្ជន សព្ាប់ព្គប់ព្គងគសព្ាង វិនិសោគសានរណព ២០១៦-២០២០” 

នឹងរួមចំែណក្៖ (១) សលើក្ក្មពស់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯក្ជន, សាា ប័ន ិរញ្ញវតាុ, និងនៃគូអភិវឌ្ឍន៍ោះក្់រ័នធ 

ក្នុងការបសងកើនព្បសិទធភារនិងនវានុវតតភារននការអភិវឌ្ឍវិស័យស ដាឋ រចនាសមព័នធសានរណព,  វិស័យអាទិភារ

បសងកើន្លិតភារសសៃឋក្ិចច, និងវិស័យសសវាសានរណពស្សងសទៀត; និង (២) រព្ងឹងការព្គប់ព្គងបំណុល    

សានរណព តាមរយពននការរព្ងឹងសមតាភារព្ក្សួង សាា ប័នានសមតាក្ិចចោះក្់រ័នធ សលើភារអាចបា៉ា ន់ព្បាណបាន

ននកាតរវក្ិចចបំណលុជាយថាស តុរបស់រៃឋ។ 

ក្នុងន័យសនះ រាជរដាឋ ភិបាលព្បគល់ភារក្ិចចជូន ព្ក្សងួសសៃឋក្ិចច និង ិរញ្ញវតាុ ទទួលបននុក្ជាសាា ប័ន   

នំាមុខក្នុងការសព្មបសព្មួលសលើការអនុវតត “ឯក្សារសោលនសោបាយសដរីីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានៃគូរវាងរៃឋ 

នងិឯក្ជន សព្ាប់ព្គប់ព្គងគសព្ាងវិនិសោគសានរណព ២០១៦-២០២០” សដាយព្តូវានការចូលរួម្ដល ់    

ក្ិចចស ព្បតិបតតិការសរញសលញ ព្បក្បសដាយសាម រតីទទួលខុសព្តូវខពស់ រីសំ្ក្់ព្ក្សួងសាា ប័នោះក្់រ័នធនានា

របស់រាជរដាឋ ភិបាល៕   



 

ឧបសម្ព័ន្ធ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផែន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍

សម្ត្ថភាពស្ថថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្ន្សុស 

សម្រាបក់ារម្ររប់ម្ររងរម្ម្រាងវិន្មិ្ោរ 

ស្ថធារណៈ  តាម្យន្តការភាពជាដៃរូ 

រវាងរៃឋ ន្ិងឯកជន្ 
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ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថថ ប័ន និងធនធានមនុសស 

សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងរម្ម្រាង វននិម្គរស្ថធារណៈ 

តាមយនតការភាពជាដៃរូរវាងរៃឋ និងឯកជន 

 

1. ម្សចកដមី្ែដើម 

ក្នុងដំណាក្់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ក្ម្ពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ច្បាស់ថា ការពឹងផ្អែក្ផ្ែលលើប្បភពទុន    

ហិរញ្ញបបទានជាប្បពពណី ផ្ដលរួម្មានថ្វិកាជាែ ិ និងហិរញ្ញបបទានពពីដគូអភិវឌ្ឍនន៍ានា គឺពិែជាពុំប្គប់ប្ានល់ទ 

សប្មាប់បំលពញែប្ម្ូវការវិនិលោគដ៏គហំុក្លលើលហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធសាធារណៈ។ ទនទឹម្លនេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលលម្ើល

ល ើញថា ការចូ្បលរួម្របស់ពដគូឯក្ជនក្នុងការវិនិលោគសាធារណៈ គជឺាម្លយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន ់ ផ្ដលមិ្ន

ប្ែឹម្ផ្ែជាប្បភពហិរញ្ញបបទានថ្មី សប្មាប់បំលពញបផ្នែម្លលើប្បភពទុន វិនិលោគសាធារណៈជាប្បពពណរីបស់រដា 

ក្នុងការអភិវឌ្ឍលហដ្ឋា រច្បនាសម្ព័នធសាធារណៈក្ម្ពុជាប ុលណាណ េះលទ ផ្ែផ្ថ្ម្ទាងំនំាម្ក្នូវចំ្បលណេះដឹង នងិចំ្បលណេះលយវើ  

ប្ពម្ទាងំបលច្បេក្វិទោទំលនើបដល ់វិស័យសាធារណៈ   ក្នុងការលរៀបចំ្ប នងិប្គប់ប្គងប្បែិបែតកិារគលប្មាងវិនិលោគលលើ

លហដ្ឋា រច្បនាសម្ពន័ធសាធារណៈ ប្បក្បលដ្ឋយនវានុវែតភាព នងិកានផ់្ែមានប្បសិទធភាពខ្ពស់ជាងមុ្នលទៀែអង។ 

ក្នុងនយ័លនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសលប្ម្ច្បប្បគលភ់ារក្ិច្បេជនូប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែុ ដឹក្មុ្ខ្លរៀបចំ្ប

លាលនលោបាយសតពីីការអភិវឌ្ឍយនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន សប្មាប់ប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគ          

សាធារណៈ ក្នុងលាលបំណងបលងកើែនូវបរិសាែ នអំលណាយអលសប្មាប់បនតជំរុញ នងិលលើក្ទឹក្ចិ្បែតការវិនិលោគរបស់

 វិស័យឯក្ជន នងិសាែ ប័នហិរញ្ញវែែុ ក្នងុការចូ្បលរួម្សាត រ, ក្សាង, ប្បែិបែតកិារ, នងិផ្ថ្ទាលំហដ្ឋា រច្បនាសម្ពន័ធសាធារណៈ 

ប្បក្បលដ្ឋយនវានុវែតភាព នងិប្បសិទធភាពខ្ពស់ ប្ពម្ទាងំមានសងគែភិាពជាមួ្យនងឹឧែតមានវុែតជាអនតរជាែិ។ 

ក្នុងសាម រែទីទួលខ្ុសប្ែូវខ្ពស់ចំ្បល េះភារក្ិច្បេរបស់ខ្លួន ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែុ ផ្ដលជាលសនាយកិារ

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល បានបលងកើែប្ក្ុម្ការងារបលច្បេក្លទសលរៀបចំ្ប “ឯក្សារលាលនលោបាយសតពីកីារអភវិឌ្ឍយនតការ 

ភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន សប្មាបប់្គបប់្គងគលប្មាង វនិលិោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០” នងិលយវើ         

សមាហរណក្ម្មមុ្ខ្ងារគនលឹេះចំ្បននួ ០២ លៅក្នុងរច្បនាសម្ព័នធផ្ដលមានប្សាប់ពនអគគនាយក្ដ្ឋា នថ្វិកា និងអគគ-

នាយក្ដ្ឋា នសហប្បែិបែតកិារអនតរជាែិ នងិប្គប់ប្គងបំណលុ គឺ៖ ១) អងគភាព ភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន

ថាន ក្ក់្ណាា ល (Central PPP Unit) លៅក្នងុការិោល័យសប្ម្បសប្ម្ួលការអភិវឌ្ឍ វិស័យឯក្ជន ពននាយក្ដ្ឋា ន

 វិនិលោគ ពនអគគនាយក្ដ្ឋា នថ្វិកា និង ២) អងគភាពប្គប់ប្គងហានភិយ័ (Risk Management Unit) លៅក្នុង
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ការិោល័យវិភាគបំណលុ ពននាយក្ដ្ឋា នប្គប់ប្គងបំណលុ ពនអគគនាយក្ដ្ឋា នសហប្បែិបែតិការអនតរជាែិ នងិ

ប្គប់ប្គងបំណលុ។ 

បច្បេុបបនន សម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសសពនអងគភាពទាងំ ០២ ខាងលលើ លៅមានក្ប្ម្ែិលៅល ើយ ផ្ដល

ទាម្ទារឱ្យប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែុ ចំបាច់្បប្ែូវលរៀបចំ្បផ្អនការអភិវឌ្ឍន៍សម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធាន

ម្នុសសមួ្យប្បក្បលដ្ឋយភាពប្គប់ប្ជងុលប្ជាយ លដើម្បពីប្ងឹងមុ្ខ្ងារគនលឹេះទាងំ ០២ លនេះ ឱ្យល ល្ើយែបលៅនងឹែប្ម្ូវ

ការការងារចំបាច់្បរបស់ក្ម្ពុជា នងិប្សបតាម្ឧែតមានុវែតជាអនតរជាែ។ិ 

ចំ្បផ្ណក្ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្ព់ន័ធក្៏បានបលងកើែអងគភាព ភាពជាពដគូររវាងរដា នងិឯក្ជន (PPP Unit) ឬ លយវើ   

សមាហរណក្ម្មលៅក្នងុរច្បនាសម្ព័នធផ្ដលមានប្សាប់របស់ខ្លួនអងផ្ដរ។ លទាេះជាោ ងលនេះក្តី សម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិ

យនធានម្នុសសពនអងគភាព ភាពជាពដគូររវាងរដា និងឯក្ជន លៅតាម្បណាត ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធទាងំលនាេះ ក្៏លៅ

មានក្ប្ម្ិែផ្ដរ លប្ េះថា ក្នលងម្ក្ រាល់គលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន

ទាងំអស់ សុទធសឹងផ្ែជាគលប្មាងផ្ដលបានសិក្ា នងិលសន ើល ើងលដ្ឋយវិស័យឯក្ជន។ 

ផ្អនការអភិវឌ្ឍន៍សម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសស សប្មាប់ការប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ

តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន គជឺាឧបក្រណ៍ជនំួយដ៏មានសារៈសំខាន ់ នងិមិ្នអាច្បខ្វេះបាន

សប្មាប់ាំប្ទដល់ការអនុវែត “ឯក្សារលាលនលោបាយសតពីកីារអភវិឌ្ឍយនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន 

សប្មាបប់្គបប់្គងគលប្មាង វនិលិោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០”។ ផ្អនការលនេះ នងឹប្ែូវលប្បើប្បាស់ជាប្ែ ីវិស័យ

សប្មាប់ច្បងែុលទិសអភិវឌ្ឍន៍សម្ែែភាពសាែ ប័ន និងយនធានម្នុសស ក្នុងការប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ 

សំលៅរួម្ចំ្បផ្ណក្ប្ទប្ទង់ចី្បរភាពពនក្ំលណើនលសដាក្ិច្បេរយៈលពលផ្វង។ 

2. ម្ោលបំណង 

ផ្អនការលនេះ មានលាលបំណងពប្ងងឹសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសស របស់ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធ

នងឹការប្គប់ប្គងការ វិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន លដើម្បីធានាប្បសិទធភាព,    

ស័ក្ាិសិទធិភាព, ែមាល ភាព, សងគែភិាព នងិភាពប្បទាក្់ប្ក្ឡាជាមួ្យលាលនលោបាយ នងិយុទធសាស្តសត ក្់ពន័ធ  

លអសងលទៀែ។  

3. ម្ោលម្ៅ 

ផ្អនការលនេះ មានលាលលៅដ្ឋក្ល់ច្បញនូវផ្អនការសក្ម្មភាពក្នងុការពប្ងឹងសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធាន

ម្នុសស របស់ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្ព់ន័ធនងឹការអភិវឌ្ឍ នងិការអនុវែតយនាការភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន 
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សប្មាប់ប្គប់ប្គងគលប្មាង វិនិលោគសាធារណៈ នងិការប្គប់ប្គងហានភិយ័ផ្ដលលក្ើែលច្បញពគីលប្មាង វិនិលោគ     

សាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន។ 

4.  វនស្ថលភាព 

ផ្អនការលនេះ មានវិសាលភាពប្គបដណា ប់ផ្ែលលើការអភិវឌ្ឍសម្ែែភាពសាែ ប័ន និងយនធានម្នុសសសប្មាប់

មុ្ខ្ងារអងគភាព ភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជនថាន ក្ក់្ណាា ល និងអងគភាពប្គប់ប្គងហានភិ័យ ពនប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ 

នងិហិរញ្ញវែែុ នងិប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្ព់ន័ធរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

5. វឌ្ឍនភាពដនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថថ ប័ន និងធនធានមនុសស 

លបើលទាេះបីជាក្នលងម្ក្ពុទំានម់ានផ្អនការជាក្ល់ាក្ក់្ត ី ក្៏ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ និងហិរញ្ញវែែ ុ បានក្ំណែ់យក្ការ

អភិវឌ្ឍសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសសរបស់ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធ គឺជាក្ិច្បេការអាទិភាពដ៏សំខាន់ ក្នុងការ

រួម្ចំ្បផ្ណក្ជំរញុការអភិវឌ្ឍយនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន។ ក្នុងនយ័លនេះ ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែ ុ

ផ្ែងបានយក្ចិ្បែតទុក្ដ្ឋក្់ជាប់ជាប្បចំលលើក្ិច្បេការពប្ងឹងសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិបណតុ េះបណាត លយនធានម្នុសស

របស់ប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធ លដ្ឋយលតត ែសំខានល់លើមុ្ខ្ងារគនលេឹះទាងំពីរ គ៖ឺ អងគភាព ភាពជាពដគរូវាងរដា នងិ

ឯក្ជនថាន ក្់ក្ណាា ល (Central PPP Unit) និងអងគភាពប្គប់ប្គងហានភិ័យ (Risk Management Unit)។ ទនទឹម្

លនេះ វគគបណតុ េះបណាត លមួ្យចំ្បននួ ក្៏មានការចូ្បលរួម្ពីប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធអងផ្ដរ។ វឌ្ឍនភាពពនការអភិវឌ្ឍ

សម្ែែភាពសាែ ប័ន និងយនធានម្នុសស ពនមុ្ខ្ងារទាងំពីរ នារយៈកាលក្នលងម្ក្ មានដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

5.1. ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថថ បន័ 

លៅក្នងុអាណែតរិាជរដ្ឋា ភបិាល នែីកិាលទី៥ ពនរដាសភាលនេះ រច្បនាសម្ពន័ធពនប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែ ុ

ប្ែូវបានផ្ក្សប្ម្លួតាម្រយៈអនុប្ក្ែឹយលលខ្ ៤៨៨ អនប្ក្.បក្ ចុ្បេះពថ្ៃទី១៦ ផ្ខ្ែលុា ឆ្ន ំ២០១៣ សត ីពកីារលរៀបចំ្ប

នងិការប្បប្ពែឹតលៅពនប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែុ និងអនុប្ក្ែឹយលលខ្ ១៩ អនប្ក្.បក្ ចុ្បេះពថ្ៃទី០៣ ផ្ខ្មី្នា     

ឆ្ន ំ២០១៥ សត ីពកីារផ្ក្សប្ម្លួមាប្តា៤៤ មាប្តា៤៥ មាប្តា៤៦ និងមាប្តា៤៧ ពនអនុប្ក្ែឹយលលខ្ ៤៨៨ អនប្ក្.បក្ 

ចុ្បេះពថ្ៃទី១៦ ផ្ខ្ែលុា ឆ្ន ំ២០១៣។ លាលបំណងច្បម្បង ពនការផ្ក្សប្មួ្លរច្បនាសម្ពន័ធល ើងវិញលនេះ គលឺដើម្បីបនត

ធានាគុណភាព នងិប្បសិទធភាពពនលទធអលបំលពញការងារក្នងុវិស័យលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែុ។ 

ទនទឹម្លនេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ប៏ានលច្បញអនុប្ក្ឹែយលលខ្ ១១៥.អនប្ក្.បក្ សត ីពីការែលម្លើងនាយក្ដ្ឋា នសហ-

ប្បែិបែតកិារ នងិប្គប់ប្គងបំណលុ លៅជាអគគនាយក្ដ្ឋា នសហប្បែិបែតកិារអនតរជាែ ិនងិប្គប់ប្គងបំណលុ លហើយ

ការិោលយ័វិភាគបំណលុ ពននាយក្ដ្ឋា នប្គប់ប្គងបំណលុ ពនអគគនាយក្ដ្ឋា នសហប្បែិបែតិការអនតរជាែិ នងិ
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ប្គប់ប្គងបំណលុ បំលពញមុ្ខ្ងារជាអងគភាពប្គប់ប្គងហានភិ័យ (Risk Management Unit) តាម្ប្បកាសលលខ្ 

៦៦៦ សហវ.ប្បក្ ច្បុេះពថ្ៃទី០៨ ផ្ខ្មិ្ថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៦។ 

អនុលលាម្តាម្អនបុ្ក្ឹែយលលខ្ ១៩ អនប្ក្.បក្ ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហរិញ្ញវែែ ុបានលច្បញប្បកាសលលខ្ ១៥០០      

សហវ.ប្បក្ ចុ្បេះពថ្ៃទី២៥ ផ្ខ្យនូ ឆ្ន ំ២០១៣ សត ពីីការលរៀបចំ្បនងិការប្បប្ពែឹតលៅពននាយក្ដ្ឋា ននងិអងគភាពលប្កាម្     

ឱ្វាទអគគនាយក្ដ្ឋា នថ្វិកា។ ប្បកាសលនេះ បានក្ំណែឱ់្យការិោល័យសប្ម្បសប្មួ្លការអភិវឌ្ឍវិស័យឯក្ជន  ពន

នាយក្ដ្ឋា នវិនលិោគ ពនអគគនាយក្ដ្ឋា នថ្វិកា បំលពញមុ្ខ្ងារជាអងគភាពភាពជាពដគូរវាងរដានងិឯក្ជនថាន ក្ក់្ណាា ល 

(Central PPP Unit)។ 

ក្នុងបរិការណ៍បច្បេុបបននរបស់ក្ម្ពុជា និងប្សបតាម្ការអនុវែតជាសក្ល អងគភាពភាពទាងំ ០២ លនេះ ប្ែូវ

បំលពញមុ្ខ្ងារ និងភារក្ិច្បេលម្ែិែ ដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

ក្. អងគភាព ភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជនថាន ក្ក់្ណាា ល (Central PPP Unit) 

o សប្ម្បសប្ម្ួល នងិប្គប់ប្គងប្បែិបែតកិារពនគលប្មាង វិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា 

នងិឯក្ជន។ 

o អាលន់ូវការាំប្ទខាងផ្អនក្ប្បែបិែតិការដល់ប្ក្សួង សាែ ប័នរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលទទួលបាន

សិទធិប្បទាន ក្នុងការចុ្បេះក្ិច្បេសនោជាមួ្យពដគូឯក្ជន លដើម្បីក្ណំែ់, វាយែពម្ល, លរៀបចំ្បរច្បនាសម្ព័នធ, 

លយវើក្ិច្បេលទធក្ម្ម, ចុ្បេះក្ិច្បេសនោ, នងិប្គប់ប្គងគលប្មាង។ 

o ពនិិែយ និងតាម្ដ្ឋនគលប្មាង វិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន លៅតាម្

ដំណាក្់កាលសំខានន់ីមួ្យៗ។ 

o អតលអ់នសុាសន៍ដល់គណៈក្មាម យកិារបលច្បេក្លទស នងិគណៈក្មាម យិការប្បែិបែតិ  ក្ព់ន័ធនងឹការ

អនុវែតគលប្មាង។ 

o ប្គប់ប្គងមូ្លនយិសិប្មាប់ការអភិវឌ្ឍគលប្មាង (PDF) លដើម្បីអតលក់ារាំប្ទផ្អនក្ហិរញ្ញវែែុដល់

ប្ក្សួងសាែ ប័ន ក្ព់ន័ធ លលើការងារបលច្បេក្លទស ផ្ដលប្ែូវការសប្មាប់ការលយវើប្បែិបែតកិារគលប្មាង

តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន។ 

o លសន ើលរៀបចំ្បគណៈក្មាម យកិារក្ិច្បេលទធក្ម្ម នងិប្គប់ប្គងក្ិច្បេលទធក្ម្ម ប្បមូ្លចំ្បណូល នងិទូទាែ់លៅ

ឱ្យប្ក្ុម្ទីប្បឹក្ា (Transaction Advisors) តាម្រយៈមូ្លនយិសិប្មាប់ការអភិវឌ្ឍគលប្មាង។ 

o នងិភារក្ិច្បេ ក្់ពន័ធលអសងលទៀែ។ 
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ខ្. អងគភាពប្គបប់្គងហានភិយ័ (Risk Management Unit) 

o  វិភាគ, វាយែពម្ល, ប្ែែួពិនែិយ និងតាម្ដ្ឋនហានភិ័យ ក្់ពន័ធពនគលប្មាង វិនិលោគ តាម្យនតការ

ភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន ជាពិលសស គឺហានភិយ័ពនកាែពវក្ិច្បេបំណលុជាយថាលហែផុ្ដល

លក្ើែលច្បញពកីារធានារបស់រដា។ 

o អាលអ់នសុាសនល៍លើការផ្បងផ្ច្បក្ហានភិយ័ពនគលប្មាង វិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា 

នងិឯក្ជន។ 

o គណនា និង វិភាគតាម្លាលការណ៍ែពម្លពនលយុ  (Value for Money) សប្មាប់គលប្មាងផ្ដល

អនុវែតតាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន។ 

o នងិភារក្ិច្បេ ក្់ពន័ធលអសងលទៀែ។  

លដ្ឋយយល់ល ើញពសីារៈសំខានព់នមុ្ខ្ងារ និងភារក្ិច្បេរបស់អងគភាពគនលេឹះទាងំពីរខាងលលើ ក្នលងម្ក្ 

ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែ ុ បានលយវើការលប្ជើសលរើសម្ស្តនតថី្មីបផ្នែម្មួ្យចំ្បននួ ម្ក្បំលពញការងារលៅការិោល័យ

 ក្់ពន័ធទាងំពីរ ផ្ដលជាែអួងគសំខានក់្នុងការចូ្បលរួម្អភិវឌ្ឍនគ៍លប្មាងវិនិលោគតាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា 

នងិឯក្ជន លៅក្ម្ពុជា គ៖ឺ ១) ការិោលយ័សប្ម្បសប្ម្ួលការអភិវឌ្ឍផ្អនក្ឯក្ជន  ពននាយក្ដ្ឋា នវិនិលោគ ពន

អគគនាយក្ដ្ឋា នថ្វិកា នងិ ២) ការិោលយ័វិភាគបំណលុ ពននាយក្ដ្ឋា នប្គប់ប្គងបំណលុ ពនអគគនាយក្ដ្ឋា ន  

សហប្បែិបែតិការអនតរជាែិ និងប្គប់ប្គងបំណុល ក្នុងលាលលៅអភិវឌ្ឍន៍ការិោល័យទាំងពីរលនេះ ឱ្យមាន   

សម្ែែភាពប្គប់ប្ាន់ និងបំលពញភារក្ិច្បេរបស់ខ្លួនបានលពញលលញក្នុងក្ប្ម្ិែប្បក្ែួប្បផ្ជងជាមួ្យបណាត ប្បលទស

ក្នុងែំបន់ នងិសក្ល។ 

5.2. ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុសស 

តាម្រយៈក្ិច្បេសវេះផ្សវងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល នាលពលក្នលងម្ក្ ក្ម្ពុជាទទួលបាននវូការាំប្ទ នងិក្ិច្បេ 

សហប្បែិបែតកិារខ្ពស់ ពីបណាត ពដគអូភិវឌ្ឍន៍ នងិសាែ ប័នហិរញ្ញវែែអុនតរជាែនិានា ក្នងុរូបភាពជាការអតលជ់នំួយ 

ទាងំបលច្បេក្លទស និងហិរញ្ញវែែ ុសប្មាប់ការលរៀបចំ្បវគគបណតុ េះបណាត ល និងសិកាា សាលាក្នងុប្សុក្ និងការចូ្បលរួម្វគគ

បណតុ េះបណាត ល, សិកាា សាលា, សននិសីទ, នងិលវទិកាអនតរជាែ ិលប្ៅប្បលទស លលើមុ្ខ្ជនំាញ នងិប្បធានបទសំខាន់ៗ  

 ក្ព់ន័ធនឹងការប្គប់ប្គងគលប្មាង និងការវិភាគហានភិ័យពនគលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគ ូ

រវាងរដា និងឯក្ជន។ 

ទនទឹម្លនេះ ក្ម្ពុជាក្៏បានទទួលនវូក្ិច្បេសហការខ្ពស់ នងិការសាវ គម្នោ៍ ងក្ក្់លៅត ពបី្បលទសជាមិ្ែតក្នុង

ែំបន់មួ្យចំ្បននួ រួម្មាន៖ ឥណឌូ លនសីុ, ហវុីលពីនី, ពថ្, សាធារណរដាក្ូលរ៉េ នងិឥណាឌ  លលើដំលណើរទសសនក្ិច្បេសិក្ា 
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លដើម្បីផ្សវងយល ់ នងិដក្ប្សងប់ទពិលសាយន ៍ ពីការអនុវែតជាក្់ផ្សតងលលើការប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ 

តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន លៅក្នងុបណាត ប្បលទសទាងំលនាេះអងផ្ដរ។ 

ជារួម្ ការចូ្បលរួម្វគគបណតុ េះបណាត ល នងិសិកាា សាលា ទាងំក្នុង និងលប្ៅប្បលទស, សននសីិទ នងិលវទិកា

អនតរជាែិ, ប្ពម្ទាងំទសសនក្ិច្បេសិក្ាលៅតាម្បណាត ប្បលទសនានាក្នុងែំបន់ នាលពលក្នលងម្ក្ គឺជាកាលានុវែតភាពដ៏

សំខាន់សប្មាប់ម្ស្តនត ីក្ព់ន័ធ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្ែែភាពជំនាញរបស់ខ្លួន តាម្រយៈការលប្ក្បជញ្ជក្ន់វូចំ្បលណេះដឹង

ថ្មីៗបផ្នែម្ និងដក្ប្សង់បទពិលសាយន៍ពីការអនុវែតជាក់្ផ្សតងលៅតាម្បណាត ប្បលទសនានាលលើសក្លលលាក្។

ចំ្បលណេះដឹង នងិបទពិលសាយន៍ផ្ដលទទួលបានទាងំលនាេះ គឺជាធាែុចូ្បលដ៏មានសារៈសំខាន់សប្មាប់ការលរៀបចំ្ប     

ឯក្សារលាលនលោបាយ, យុទធសាស្តសត , នងិបទបបញ្ញែត ិក្ព់ន័ធនានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្នងុការប្គប់ប្គង

ប្បែិបែតកិារ ដូច្បជា៖ ១) ឯក្សារលាលនលោបាយសា ីពកីារអភិវឌ្ឍយនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន 

សប្មាប់ប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគសាធារណៈ, ២) ឯក្សារយុទធសាស្តសតសត ីពកីារប្គប់ប្គងបំណលុសាធារណៈ, 

៣) លាលនលោបាយសតពីីការប្គប់ប្គងហានភិយ័បំណលុសាធារណៈ, ៤) លសច្បក្តីប្ ងប្បកាសសត ីពីលាលការណ៍ នងិ

នែីិវិយីប្គប់ប្គងការធានារបស់រដា, និង ៥) លសច្បក្ាីប្ ងប្ក្បខ្័ណឌ លាលនលោបាយរួម្ សប្មាប់ប្គប់ប្គង

ចំ្បណាយ វិនិលោគសាធារណៈ។ល។ 

6. បញ្ហា ម្របឈម 

ទនទឹម្នងឹវឌ្ឍនភាពសលប្ម្ច្បបានខាងលលើ ក្៏លៅមានបញ្ហា ប្បឈម្គួរឱ្យក្ែ់សមាគ ល់ខ្លេះៗអងផ្ដរ លៅក្នុងការ 

អភិវឌ្ឍសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសស សប្មាប់ការប្គប់ប្គងគលប្មាងវិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគ ូ

រវាងរដា នងិឯក្ជន។ បញ្ហា ប្បឈម្ទាងំលនាេះ រួម្មានដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

6.1 សមត្ថភាពកនុងការងារ វនភារ និងការងារជំនាញពាកព់័នធម្ៅានកម្រមិត្ 

ក្នលងម្ក្ លបើលទាេះបីជារាជរដ្ឋា ភិបាលខ្ិែខ្កំ្សាងបាននូវយនធានម្នុសសផ្ដលមានសម្ែែភាពលលើការងារ 

 វិភាគ និងការងារជំនាញមួ្យចំ្បននួ  ក្ព់ន័ធនងឹគលប្មាងវិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា  នងិឯក្ជនក្ត ី

ក្ល៏ៅមានការងារវិភាគសីុជលប្ៅ នងិការងារជនំាញ ក្់ពន័ធមួ្យចំ្បននួ ផ្ដលទាម្ទារឱ្យមានការគែិគរូបំ ក្់បំប ន

សម្ែែភាពជនំាញ វិជាជ ជីវៈបផ្នែម្លទៀែ ដូច្បជា៖ ១) ការ វិភាគ នងិវាយែពម្ល តាម្លាលការណ៍ែពម្លពនលយុ  

(Value for Money); ២) ការ វិភាគ, វាយែពម្ល, ផ្បងផ្ច្បក្, ប្ែែួពិនែិយ, នងិតាម្ដ្ឋនហានភិយ័ ក្់ពន័ធពន

គលប្មាងវិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិឯក្ជន; ៣) ការលយវើរច្បនាសម្ពន័ធគលប្មាង; នងិ ៤) ការលរៀបចំ្ប

ផ្អនការ នងិការលយវើក្ិច្បេលទធក្ម្ម។ល។ 
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6.2 ការរកាទកុមន្រនតីផៃលានសមត្ថភាព និងឆនទៈវនជាា ជីវៈខ្ពស់ 

ថ្វីែបិែផ្ែក្នលងម្ក្ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្សាងបាននូវយនធានម្នុសស ផ្ដលមានសម្ែែភាពលយវើការងារវិភាគ 

នងិការងារជនំាញ ក្់ពន័ធមួ្យចំ្បននួក្តី ក្៏ចំ្បននួម្ស្តនតីផ្ដលមានសម្ែែភាព នងិ្នទៈវិជាជ ជីវៈខ្ពស់ លៅពុំទាន់អាច្ប

ល ល្ើយែបបានតាម្ែប្មូ្វការការងារបច្បេុបបនន ក្៏ដូច្បជាលៅអនាគែលៅល ើយ។ ទនទឹម្លនេះ ការរក្ាទុក្ម្ស្តនតីផ្ដលមាន

សម្ែែភាពបច្បេុបបនន ក្៏ជាបញ្ហា ប្បឈម្ច្បម្បងអងផ្ដរ លប្ េះថា ក្នងុក្រណីផ្ដលការងារលអសង អតលន់ូវអែែ

ប្បលោជន៍ ឬការលលើក្ទឹក្ចិ្បែតខ្ពស់ជាង លនាេះម្ស្តនតីមានសម្ែែភាពទាងំលនេះអាច្បនឹងចក្លច្បញ។ ប្បសិនលបើមាន

ក្រណីលនេះលក្ើែល ើង លនាេះនឹងបណាត លឱ្យលក្ើែមានហានិភ័យប្បែិបែតិការ ផ្ដលការងារសំខាន់ៗ ក់្ព័នធ       

មួ្យច្បំននួអាច្បនងឹប្ែូវរាងំសទេះ នងិពុំសលប្ម្ច្បបានតាម្លាលលៅក្ំណែ។់ 

7. កាលានុវត្តភាព 

លបើលទាេះបីជាមានបញ្ហា ប្បឈម្ខ្លេះៗ ដូច្បបានលរៀបរាប់ខាងលលើក្៏ពែិផ្ម្ន ក្៏លៅមានកាលានុវែតភាពក្នងុការ

អភិវឌ្ឍសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសសពនមុ្ខ្ងារគនលេឹះទាងំ ០២ អងផ្ដរ ទាងំផ្អនក្បលច្បេក្លទស នងិទាងំ

ផ្អនក្ហិរញ្ញវែែ ុលដ្ឋយក្នុងលនាេះ៖ 

 ច្បលំ េះផ្អនក្បលច្បេក្លទស៖ ក្ម្ពុជាមានជនំយួបលច្បេក្លទសរបស់ពដគអូភិវឌ្ឍន ៍ នងិសាែ ប័នហិរញ្ញវែែ ុ 

អនតរជាែនិានា (ដូច្បជា៖ UNESCAP, ADB, WB, IMF ជាលដើម្) តាម្រយៈការអាលជ់ំនាញការ

អនតរជាែ ិឬអនក្ជំនាញបលច្បេក្លទស ម្ក្លយវើបទបងាា ញលៅក្នុងវគគបណាុ េះបណាា ល ឬសិកាា សាលា លដើម្បី

អាលចំ់្បលណេះដឹង និងបទពិលសាយន ៍ក្់ពន័ធនងឹការប្គប់ប្គងគលប្មាង វិនិលោគ តាម្យនតការភាពជាពដគ ូ

រវាងរដា នងិឯក្ជន។ 

 ច្បលំ េះផ្អនក្ហរិញ្ញវែែ៖ុ  រាជរដ្ឋា ភិបាលអាច្បលប្បើប្បាស់ជនំួយហិរញ្ញវែែពុពីដគូអភិវឌ្ឍន ៍ និងពីប្បភព

លអសងលទៀែ សប្មាប់ហិរញ្ញបបទានម្ស្តនត ីក្ព់ន័ធលៅចូ្បលរួម្សិកាា សាលា, វគគបណាុ េះបណាា ល, ទសសនក្ិច្បេ

សិក្ា, សននិសីទ, លវទិកា ទាងំក្នុង និងលប្ៅប្បលទស នងិសប្មាប់អាលក់ារលលើក្ទឹក្ចិ្បែតដលម់្ស្តនតផី្ដល

មានសម្ែែភាព និង្នទៈវិជាជ ជវីៈខ្ពស់។ 

8. ផែនការសកមមភាព អភវិឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថថ ប័ន និងធនធានមនុសស ២០១៦-២០២០ 

ក្នុងលាលបំណងពប្ងឹងសម្ែែភាពសាែ ប័ន នងិយនធានម្នសុស  ក្ព់ន័ធនឹងការប្គប់ប្គងការវិនិលោគ តាម្

យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន សំលៅរួម្ចំ្បផ្ណក្ប្ទប្ទង់ចី្បរភាពពនក្ំលណើនលសដាក្ិច្បេរយៈលពលផ្វង     

រាជរដ្ឋា ភបិាលអនញុ្ហញ ែឱ្យប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ នងិហិរញ្ញវែែ ុបនតលប្បើប្បាស់ជនំួយពពីដគអូភិវឌ្ឍន ៍នងិពីប្បភពលអសងលទៀែ 
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ក្នុងការអនុវែតផ្អនការសក្ម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សម្ែែភាព សាែ ប័ន នងិយនធានម្នុសស សប្មាប់ការប្គប់ប្គងគលប្មាង 

 វិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន ២០១៦-២០២០ ដូច្បែលៅ៖ 

8.1. ផែនការសកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថថ ប័ន 

លដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្ែែភាពប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធនងឺការវិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគ ូ

រវាងរដា នងិឯក្ជន ឱ្យមានភាពរឹងមា ំនងិមានសម្ែែភាពលពញលលញ ក្នុងក្ប្ម្ិែប្បក្ែួប្បផ្ជងជាមួ្យប្បលទសក្នុង

ែំបន ់និង/ឬ លលើសក្លលលាក្ ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ និងហិរញ្ញវែែុ និងប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្ព់ន័ធ ប្ែូវអនុវែតនូវផ្អនការ

សក្ម្មភាព ដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

១)  ចែ់វិធានការចំបាច់្បនានាក្នងុការរក្ាទុក្ម្ស្តនតមីានសម្ែែភាព នងិ្នទៈវិជាជ ជីវៈខ្ពស់ ផ្ដលមានប្សាប់ 

តាម្រយៈការពនិែិយល ើងវិញលលើប្បពន័ធអតលក់ារលលើក្ទឹក្ចិ្បែត។ 

២) លប្ជើសលរើសម្ស្តនតីថ្មីផ្ដលមានសម្ែែភាព និង្នទៈវិជាជ ជីវៈខ្ពស់បផ្នែម្លទៀែ ប្បក្បលដ្ឋយែមាល ភាព   

ឱ្យប្សបតាម្ទំហំការងារជាក្់ផ្សតង។ 

៣) បនតអនុវែតអភបិ្ក្ម្សតពីីការលរៀនអង នងិលយវើការងារអង។ 

8.2. ផែនការសកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពធនធានមនុសស 

លដើម្បីពប្ងងឹសម្ែែភាពយនធានម្នុសស ក្់ពន័ធនងឹការងារអភិវឌ្ឍន ៍     និងប្គប់ប្គងគលប្មាង វិនិលោគ   

សាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន ប្ក្សួងលសដាក្ិច្បេ និងហិរញ្ញវែែុ នងិប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្់ពន័ធ 

ប្ែូវអនុវែតនូវផ្អនការសក្ម្មភាព ដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

១) បនតយក្ចិ្បែតទុក្ដ្ឋក្ក់្សាងសម្ែែភាពម្ស្តនត ីក្ព់ន័ធនងឹការវិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការ    

ភាពជាពដគូរវាងរដា នងិឯក្ជន  លលើមុ្ខ្ជំនាញសំខាន់ៗ  ដូច្បជា៖ 

o ការពិនែិយ និងលប្ជើសលរើសគលប្មាង (Project Screening/Selection) 

o ការក្ំណែ់ច្បរិែលក្ាណៈពនគលប្មាង វិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា

នងិឯក្ជន (Defining Project Characteristics) 

o ការក្ំណែយ់ថាប្បលភទពនលទធអល (Output Specification) 

o ការលរៀបចំ្បរច្បនាសម្ព័នធគលប្មាង (Project Structuring) 

o ការលរៀបចំ្បក្ិច្បេសនោគលប្មាង វិនលិោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគូរវាងរដា និងឯក្ជន

(PPP Contract) 

o ការលរៀបចំ្បផ្អនការប្គប់ប្គងក្ចិ្បេសនោ (Contract Management Plan) 
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o ការលរៀបចំ្បផ្អនការក្ិច្បេលទធក្ម្ម (Procurement Plan) លដ្ឋយរួម្បញ្េូលទាងំការលរៀបចំ្បឯក្សារ

លដញពថ្ល នងិការវាយែពម្លសំលណើលដញពថ្លអងផ្ដរ 

o ការផ្បងផ្ច្បក្ហានភិ័យក្នុងគលប្មាង វិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដានងិ

ឯក្ជន (Risk Allocation) 

o ការ វិភាគ នងិវាយែពម្លគលប្មាងតាម្វិយីសាស្តសតែពម្លពនលយុ (Value for Money)  

o ការ វិភាគគំរហូិរញ្ញវែែ ុ(Financial Model for Optimization of Project Life Cycle Cost) 

o ការប្គប់ប្គងហានភិយ័ពនគលប្មាង វិនិលោគសាធារណៈ តាម្យនតការភាពជាពដគរូវាងរដា នងិ

ឯក្ជន 

o ការគណនាកាែពវក្ិច្បេបំណលុជាយថាលហែ ុ(Contingent Liability Calculation) 

o នងិមុ្ខ្ជំនាញ ក្់ពន័ធលអសងលទៀែ។ 

២) បនតបណាុ េះបណាា លសម្ែែភាពម្ស្តនត ីក្ព់ន័ធ តាម្អភិប្ក្ម្ ដូច្បខាងលប្កាម្៖ 

ក្. ការបណាុ េះបណាា លក្នងុប្សុក្ ផ្ដលរួម្មាន៖ ១) ការលរៀបចំ្បវគគបណតុ េះបណាត លជំនាញផ្ដល

បងាា ែ់បងាា ញលដ្ឋយជំនាញការអនតរជាែិ ឬម្ស្តនតពីនសាែ ប័នជនំាញអនតរជាែនិានា, ២) ការលរៀបចំ្ប

សិកាា សាលា ឬលវទិកា ឬសននសីិទ លដ្ឋយមានការចូ្បលរួម្ពជីំនាញការជាែ ិ អនតរជាែិ ឬម្ស្តនតី

ជំនាញពនប្ក្សួង សាែ ប័ន ក្ព់ន័ធ, និង ៣) ការសិក្ាតាម្ប្បព័នធអុនីលយើផ្ណែ។ 

ខ្. ការបណាុ េះបណាា លលប្ៅប្បលទស ផ្ដលរួម្មាន៖ ១) ការច្បលូរួម្វគគបណតុ េះបណាត លជំនាញ ផ្ដល

លរៀបចំ្បលដ្ឋយអងគការ-សាែ ប័នក្នងុែំបន់ ឬ អនតរជាែិនានា, ២) ការច្បលូរួម្ សិកាា សាលា លវទិកា 

ឬសននិសីទក្នុងែំបន់ ឬអនតរជាែិ លលើប្បធានបទជនំាញ ក្ព់ន័ធ, នងិ ៣) ការលយវើទសសនក្ិច្បេ

សិក្ាលៅតាម្ប្ក្សួង សាែ ប័នជំនាញពនប្បលទសក្នុងែំបន ់ នងិប្បលទសលជឿនលលឿននានាលលើ 

សក្លលលាក្។ 

 

 

 

 

 



 

 

 

សេចក្តីេសរេច 

េតីពី 

ការបស ក្ើតគណៈក្េមការអន្តររក្េួ្ដឹក្នាំការអន្ុវតត

សោលន្សោបាយេតីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដដគូ 

រវា្រដឋ ន្ិ្ឯក្ជន្ 

 

 

 

 

 

 











 

 

សមាសភាព 

ក្រុមការងារបច្ចេរច្េស 

ច្រៀបចំឯរសារច្ោលនច្ោបាយ 

សតីពី 

ការអភិវឌ្ឍយនតការភាពជាដៃគូរវាងរៃឋ និងឯរជន 

សក្មាប់ក្គប់ក្គងគច្ក្មាងវិនិច្ោគសាធារណៈ 

២០១៦-២០២០ 

 



 

សមសភព្រកុមករងរបេចចកេទស 
េរៀបចំឯក រេគលនេយបយស្ដពីីករអភិវឌ យន្តករភពជៃដគរូ ងរដ្ឋនិងឯកជន 

ស្រមប់្រគប់្រគងគេ្រមងវិនិេយគ ធរណៈ ២០១៦-២០២០ 
 

១- ឯកឧត្តម ែប៉ន ធរីងុគ អគគនយក ៃនអគគនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និង្រគប់្រគង
បំណុល (អសប) 

២- េ ក រស ់បរម អគគនយករង ៃនអគគនយក ្ឋ នថវកិ (អថ) 

៣- េ ក ឈនួ សរំទឹធិ អគគនយករង ៃន អសប 

៤- េ ក ម៉ង សភុ ៉  ្របធននយក ្ឋ ន្រគប់្រគងបំណុល (នគប)  ៃន អសប 

៥- េ ក ហ៊ូ គុណវុឌ ន៍ ្របធននយក ្ឋ នកិចចករទូេទ ៃន អសប 

៦- េ ក ហ៊ុល បុ ្ណ រត័ន អនុ្របធននយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករពហុភគី (នសព) ៃន អសប 

៧- េ ក  ឱម ម៉ក់ធរទិធ អនុ្របធននយក ្ឋ នវនិិេយគ (នវ) ៃន អថ 

៨- េ ក ស បុ៊ន ៊ ង ្របធនករយិល័យស្រមបស្រមួលករអភិវឌ ែផនកឯកជន ៃន នវ-អថ 

៩- េ ក េខៀវ ៉  ្របធនករយិល័យវភិគបំណុល ៃន នគប-អសប 

១០- េ ក ឈមឹ សចុរសម ី អនុ្របធនករយិល័យស្រមបស្រមួលករអភិវឌ ែផនកឯកជន ៃន នវ-អថ 

១១- េ ក លយុ ស្ុរកឹត អនុ្របធនករយិល័យស្រមបស្រមួលករអភិវឌ ែផនកឯកជន ៃន នវ-អថ 

១២- េ ក ចន់ សបុញញ វ័ន អនុ្របធនករយិល័យសហ្របតិបត្តិករពហុភគីទី១ ៃន នសព-អសប 

១៣- េ ក្រសី ឌុន បូនី  ម្រន្តីករយិល័យវភិគបំណុល  ៃន នគប-អសប 

១៤- េ ក្រសី ឈនុ វីរៈវឌ ន ជំនញករែផនកវភិគបំណុល ៃនករយិល័យវភិគបំណុល  ៃន នគប-អសប 

១៥- េ ក អិុន កន ជំនញករែផនកវភិគបំណុល ៃនករយិល័យវភិគបំណុល ៃន នគប-អសប 

១៦- កញញ  អុ៊ង ច័នទពិស ី ជំនញករែផនកវភិគបំណុល ៃនករយិល័យវភិគបំណុល ៃន នគប-អសប 

១៧- េ ក ជង សវុុទធី ជំនញករែផនក្រគប់្រគងបំណុល ៃនករយិល័យវភិគបំណុល ៃន នគប-អសប 

១៨- េ ក យន៉ ហ៊ុន ជំនញករែផនក្រគប់្រគងបំណុល ៃនករយិល័យវភិគបំណុល ៃន នគប-អសប 
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