
 

 

27 

 

ហរិញ្ញប្បទានល ើគលរោងអភវិឌ្ឍន៍អច នវត្ថ ុ
 

មោយមោក្ស ខៃ សុមខង 

១. សេចក្តីស្តើម 
  សរោយពីេង្គ្រា មររជាក្ប់ានបញ្ចបម់ក្ ពិភពសោក្បាន្តល់រម្មៃផ្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចយ៉ា ង
ខ្ៃ ាំង សោយបានបញ្ចបោ់ររបផ្ែងផ្្ែក្មសោគមវជិាា  សោយសេរុថាមានផ្រភាពេមបូររុងសរឿង 
ក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ចិចរបេ់របជាពលរដ្ឋប៉ាុស ណ្ ោះស ើបជាេុខេនតិភាពពិររបាក្ដ្របេ់ពិភពសោក្។ 
របស េនីមួយៗបានទាក់្ទាញោរស វ្ើវនិិសយគិនពីបរស េ សោយ្ារភាា ប់នូវ ាំោក់្ ាំនងពីរាំបន់
មយួសៅរាំបនម់យួ និងពី វីបមយួសៅ វីបមយួ ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្លមានោរបងករី អងាោរ ស្ថា បន័ 
សដ្ើមបបីសងកើន ាំោក្ ់ាំនងរវាងរដ្ឋ នងិ រដ្ឋ ដូ្ចជា េេភាពអឺរ ៉ាុប េេភាពអាង្គ្េវិច និងេមាគម
របស េ BRICS65។ សលើេពីសនោះសៅស ៀរអងាោររាំបនម់យួផ្ដ្លសៅថាអាស្ថ៊ា នបានចាប់
បដិ្េនធិស ើង សោយសេចក្តីរបោេោ ីរកុ្ងបាងក្ក្ សៅម្ងៃ ី០៨ ផ្ខេីហា ឆ្ែ ាំ ១៩៦៧ សោយមាន
របស េជាស្ថា បនិក្មានចាំននួរបាាំដូ្ចជារបស េឥ ឌូ សនេីុ មា៉ា ស េីុ េវីលីពីន ម្ង េឹងហបុរ ី
និងជាេមាែិក្មានរបស េរពុយស ោរ ៉ាូស្ថ ឹម សវៀរ្ម ឡាវ មយី៉ា នម់ា៉ា  (ឬភូមា) 
និងរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា ។ 
  រក្មក្សមើលបរបិ ក្មពុជាវញិស ើញថា របស េមួយសនោះបានឆ្ៃងោរ់នូវរបរ់នសយបាយ 
និងរបរស់េដ្ឋក្ចិចជាសរចើនសលើក្សរចើនស្ថរ និងបានបនតវវិរតនរ៍េូរដ្ល់បចចុបបនែ។ ោរវវិរតនខ៍្ង
ផ្្ែក្នសយបាយបានែោះឥ ធពិលយ៉ា ងខ្ៃ ាំងដ្ល់របពន័ឋសេដ្ឋក្ចិចក្មពុជា។ 
  ពីឆ្ែ ាំ១៩៥៣ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧០ េមយ័ោលរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា  ួលបានឯក្សរាជយ
ៃិងក្សសាងសងាេរាស្ត្សតៃិយេ មោយបាៃអ្ៃុេត័យក្សរបពន័ឋសេដ្ឋក្ចិច ី្ ារសេរ ី បោា បម់ក្
ជារូបនីយក្មមវេ័ិយសេដ្ឋក្ចិច។  ពីឆ្ែ ាំ១៩៧០ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៥ េមយ័ស្ថធារស ដ្ឋផ្ខមរបាន 
                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធបចចុបបៃនមធវើការជាឧបការពី្រឹទ្ធបុរស ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់ មៅសាក្សលវទិ្ាល័យក្សេពុជា។ មោក្សបាៃ
បចចប់ថាន ក្ស់អ្ៃុបណឌិ តចាប់ ដ្នក្សៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភណ័ឌ ដែលស ព្បតបិតតិការរវាង សាក្សលវទិ្ាល័យភូេៃិា
ៃីតិសាស្ត្សត ៃិងមសែឋក្សិចច ៃិងសាក្សលវទិ្ាល័យ សង់េូឡាងំ លីយ ុង ៣។ មោក្សក្ស៏ទ្ទ្ួលបាៃៃូវសញ្ញ បព្ត High 
Diploma ដ្នក្សៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភ័ណឌ រីសាក្សលវទិ្ាល័យ សង់េឡូាងំ លីយ ុង ៣ ្ងដែរ។ អ្នក្សៃិរៃធបាៃ
បចចប់ថាន ក្ស់បរញិ្ញ បព្តចាប់ រីសាក្សលវទិ្ាល័យភូេៃិាៃីតសិាស្ត្សត ៃិងមសែឋក្សិចច ៃិងបរញិ្ញ ព្តបព្តភាសាអ្ង់មគលស 
TEFL រី   សាក្សលវទិ្ាល័យធៃធាៃេៃុសស។ 
65 សមាគេព្បមទ្សBRICS មានរបាាំរបស េ(របស េ សរបេីុល រេីុូ ឥ ឌ្  ចិន និង អាង្គ្េវិក្ខ្ងរបងួ) 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អនុមរ័យក្របពន័ឋសេដ្ឋក្ិចច ី្ ារ។ សេើយពីឆ្ែ ាំ១៩៧៥ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៩ េមយ័ក្មពុជារបជា- 
្ិបសរយយ សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោរ ោររបមូល្តុ ាំសោយពឹងផ្្ែក្សលើក្េិក្មម និងស្វើេេក្រ ៍នីយ
ក្មមផ្បបចនិកុ្ាំមមុយនីេ។ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៩ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៨៩ េមយ័ស្ថធារ រដ្ឋក្មពុជាអនុវរត 
សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោររបមូល្តុ ាំផ្បបេូសវៀរ។ សេើយនឹងពីឆ្ែ ាំ១៩៨៩ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៩៣ េមយ័រដ្ឋ 
ក្មពុជា សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោររបមូល្តុ ាំសបើក្ ូោយសេដ្ឋក្ិចច ី្ ារ។ ពីឆ្ែ ាំ១៩៩៣ មក្ដ្ល់បចចុបបនែ 
សនោះបានអនុវរតសេដ្ឋក្ចិចអនតរោលសៅោន ់ី្ារសេរ ី សេើយរបស េក្មពុជាបានខិរខាំស្វើេមា- 
េរ ក្មមចូលជាេមាែិក្អាស្ថ៊ា នសៅម្ងៃ ី៣០ ផ្ខសមស្ថ ឆ្ែ ាំ១៩៩៩ នងិោរចូលជាេមាែិក្
អងាោរពា ិែាក្មមពិភពសោក្សៅឆ្ែ ាំ២០០៤ ផ្ដ្លជាចរនតោរមួយក្ែុងោរោាំលាំេូរអែក្
វនិិសយគ ុនមក្របស េសយើងផ្ដ្រ តាមរយៈក្ាំផ្  រមងឲ់្យមានដ្ាំស ើ រោរលែសលើល ធិរបជា-
្ិបសរយយ និងរបពន័ធសេដ្ធក្ិចច ី្ារសេរ ី សោយមានោរអនុមរ័ប បញ្ញា រតិងមី និងសោលនសយ- 
បាយងមី និងបនតក្ាំផ្  រមងរ់បពន័ធរុោោរ66។  
 ោរចូលសៅអងាោររាំបនប់ានោាំនូវោោនុវរតភាពដ្ល់របស េក្មពុជាក្ែុងោរទាញយក្
្លរបសយែនផ៍្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចសរោយពីរបស េសយើងបានបញ្ចបេ់ង្គ្រា ម និងមានោរសបាោះសឆ្ែ រ
ផ្បបរបជា្ិបសរយយ។ សលើេពីសនោះ ោរផ្ងរក្ាសេារភាពនសយបាយក្៏ជាចលក្រមួយយ៉ា ង
េាំខ្ន់្ ងផ្ដ្រក្ែុងោរសគៀងគរវនិិសយគិនបរស េមក្ោក្ ុ់នសៅក្ែុងរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា។  
 ោសពលបចចុបបនែរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាអនុវរតរបពន័ឋសេដ្ឋក្ចិច ី្ ារសេរ ី67។ សៅក្ែុង
ោរអ្ភវិឌ្ឍៃស៍េដ្ឋក្ចិចជារិ រាែរោឋ ភបិាលក្មពុជាបានោក្ស់ចញនូវសោលនមយាបាយមយួចាំនួន
ដូ្ចជា ោររគបរ់គងមា៉ា រក្សូេដ្ឋក្ិចច ោររគបរ់គងេិរញ្ា វរាុស្ថធារ ៈ និងោរអ្ភវិឌ្ឍៃវ៍េ័ិយ
េិរញ្ា វរាុ សោយក្ែុងសោោះខិរខេំសរមចឲ្យបានក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ិចចជាម្យម ៧ (ព្បារំីរ) ភាគរយ 
សដ្ើមបសី្វើឲ្យក្មពុជាអាចចាក្សចញ្ុរពីរបស េមានចាំ ូលទាប68 និងោាំរ គនៃឹោះជាអា ិភាព
េរមាបោ់ាំរ ោរអភវិឌ្ឍៃវ៍េ័ិយ្ោោរ និងរគោឹះស្ថា នមរីក្ូេិរញ្ា វរាុ សោយក្ែុងសោោះក្ាំ រអ់រត
េញ្ញា   និងសោោះរស្ថយហានិភយ័ សោយចារ ុ់ក្អែក្្តល់សេវាេិរញ្ា វរាុសេមើភាពោែ សដ្ើមបី
្តល់ជា ីោនរបក្រួរបផ្ែងសេមើភាពមយួ នងិសែៀេវាងោរអនុវរតប បញ្ញា រតិតាម ាំសនើងចិរត69។ 

                                                 
66 ភូមវិ ិាសេដ្ឋក្ិចចសៅរពោះរាជាចរក្ក្មពុជា) និង DFDL Real Estate investment guide edition in 2013 
67 រដ្ឋ្មមនុញ្ា ម្នរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា ឆ្ែ ាំ១៩៩៣ 
68 ក្មមវ ី្ ីនសយបាយរបេ់រាែរោឋ ភបិាលនីរិោល ី៥ ម្នរដ្ឋេភា ផ្ខក្ញ្ញា  ឆ្ែ ាំ២០១៣ 
69 យុ ធស្ថង្គ្េតអភវិឌ្ឍន៍វេ័ិយេិរញ្ា វរាុឆ្ែ ាំ២០០៦-២០១៥ 



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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 ក្ែុងរយៈសពលប៉ាុោម នឆ្ែ ាំចុងសរោយសនោះ វេ័ិយវនិិសយគអចលនវរាុមានោរសក្ើនស ើង
គួរឲ្យក្រេ់មាា ល់សោយ ក្ែុងសោោះមានវនិិសយគនិផ្ដ្លោក្ ុ់នសលើវេ័ិយអចលនរ ពយមានោរ
សក្ើនស ើងគួរក្រេ់មាា ល់ សៅសលើ ខុនដូ្ (Apartment) អាផារមនិ ្ារ ាំនបី មែឍម ឌ ល 
ពា ិែាក្មម និងគសរមាងរក្ងុរ បមយួ ផ្ដ្លក្ាំពុងផ្រសៅរបរិបរតិោរ នងិក្ាំពុងស្ថងេង។់ 
ជាមួយនឹងោរសងើបស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយសៅចុងឆ្ែ ាំ២០១១ សនោះសគេសងករស ើញ 
េាំ ងអ់ោរខពេ់ៗ ផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្ បានសងើបស ើងវញិយ៉ា ងររផ្ដ្រររដ្ឹមក្ែុង រីក្ុង
ភែាំសពញេរមាប់លក្់ ឬែួលឲ្យអរិងិែនរេ់សៅ។ ោលពីមុន របស េក្មពុជាមិនធាៃ ប់មាន
េាំ ងអ់ោរខពេ់ៗផ្បបសនោះសោោះស  ប៉ាុផ្នតជា ូសៅ របជាពលរដ្ឋផ្ខមរមនិ មាៃ បន់ិយមរេ់សៅ 
ក្ែុង្ាោះ ឬអោរខពេ់ៗផ្បបសនោះស ើយ សោយពួក្ោរធ់ាៃ បរ់េ់សៅក្ែុង្ាោះមយួោចផ់្រឯង សេើយ 
ពួក្ោរគ់រិថា វាមនិមានេិ ធិសេរភីាពក្ែុងោររេ់សៅស ើយ ផ្រេរមាបែ់នជារិបរស េ សគ 
ចូលចិរត ឬនិយមរេ់សៅជាលក្ខ ៈរគួស្ថរ ក្ែុង្ាោះផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្ខពេ់ៗសនោះ្េ់ 
ពីសរពាោះវាមានេុវរាភិាព និងមានភាពរយរេួលក្ែុងោររេ់សៅ សេើយេាំ ងអ់ោរខពេ់ៗ 
ផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្សនោះភាគសរចើនសគស្ថងេងេ់រមាបរ់រមូវោរែនបរស េ។ ោរសងើប 
ស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយសនោះ ររូវបានអែក្ែាំោញសមើលស ើញថា វាសងើបផ្រររមូវោរ 
អចលនរ ពយ ប៉ាុស ណ្ ោះផ្រហាងសឆ្ងរម្មៃរបេ់វា គឺសៅដ្ផ្ដ្លមនិទានស់ងើបសៅស ើយស  សោោះ 
រាបទ់ាាំងដ្ី្ ៃី្ងផ្ដ្រ ។ 

ោរសងើបស ើងសនោះ សោយស្ថរផ្រលាំេូរចូលម្នោរវនិិសយគពីរបស េែប៉ាុន ចិន មា៉ា ស េីុ 
េិងហបុរ ី និងសវៀរ្ម ផ្ដ្លក្ាំពុងផ្ររបក្ួររបផ្ែងោែ ផ្មនផ្ នក្ែុងោរចូលមក្វនិិសយគសៅ
ក្ែុងរបស េក្មពុជា។ ោរសងើបស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយោសពលសនោះ វាមនិផ្មនជាោរសងើប
ស ើងម្នរម្មៃអចលនរ ពយសោោះស  សៅក្ែុងដ្ាំ្ក្ោ់លដ្ាំបូងសនោះ វារោនផ់្រសក្ើនស ើងម្នររមូវ
ោរអចលនរ ពយប៉ាុស ណ្ ោះ។ សៅឆ្ែ ាំសនោះ ឬឆ្ែ ាំសរោយ មគសមើលស ើញថា វាមិនទាន់ដ្ល់សពលផ្ដ្ល
អចលនរ ពយររូវស ើងម្ងៃសោោះស  ោរសក្ើនស ើងម្នររមូវោរោសពលសនោះ វាបាំសពញឱ្យចសោៃ ោះ
របសហាងោលពីឆ្ែ ាំមុន របេិនសបើវាបនតសងើបស ើងរយៈសពលពីរឆ្ែ ាំជាបោ់ែ រសៅមុខស ៀរ រម្មៃ
អចនរ ពយនឹងសក្ើនស ើងជាងេពវម្ងៃសនោះ សេើយោរសងើបស ើងសនោះក្ព៏ឹង ផ្្ែក្សៅសលើ្លិរ្ល
េរុបក្ែុងរេុក្ របេ់សយើង្ងផ្ដ្រ ។ 

សៅសពលេាំ ង់អោរផ្បបអាផារមិន ឬខុនដូ្បានសងើបស ើងសរពាងរពារ សៅក្ែុង ីរកុ្ង 
ោនផ់្រសរចើនស ើងៗ សោោះររូវបានមាច េ់អាផារមនិ ឬ ខុនដូ្មយួចាំននួសលើក្ស ើងថា ោល្
មានោរ្ារ់្ ាងស់រចើនសពក្ វារបាក្ដ្ជាស្វើឲ្យររមូវោរធាៃ ក្ចុ់ោះ សោយស្ថរភាគសរចើនជាសភញៀវ
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បរស េ គឺមានចាំនួនរបផ្េល៨០ភាគរយ ផ្រសភញៀវក្ែុងរេុក្មានផ្រ២០ភាគរយប៉ាុស ណ្ ោះ ផ្ដ្ល
មានល ធភាពមក្ែួលខុនដូ្ស្ថែ ក់្សៅ ប៉ាុផ្នតឥ ូវសនោះវាបានធាៃ ក់្ចុោះសភញៀវ សេើយោរធាៃ ក់្ចុោះសនោះ។70 
ោរធាៃ ក្ចុ់ោះក្ែុងរយៈសពលសនោះ គសឺោយស្ថរសភញៀវមយួចាំនួនស្វើដ្ាំស ើ រស េចរណ៍សរចើន សេើយ
សភញៀវមយួចាំនួន សគចបអ់ា រតិរបេ់សគផ្ដ្លវាស្វើឱ្យចាំនួនសភញៀវស្ថែ ក្ស់ៅមានោរងយចុោះ។ សបើ 
អោរ អាផារមនិ ឬខុនដូ្រកី្ដុ្ោះោលោនផ់្រសរចើន វាស្វើឲ្យោររបក្ួររបផ្ែងក្ោ៏នផ់្រខ្ៃ ាំងផ្ដ្រ 
ប៉ាុផ្នតវាអារេ័យសៅតាមក្រមរិេតងោ់រម្ន អោរនីមយួៗផ្ដ្លមាច េ់អោរខៃោះសគយក្ចិរត ុក្ោក្ ់
សៅសលើោរបាំពាក្េ់មាា រៈ ាំសនើបៗ និងោរសរៀបចាំផ្្ែក្ខ្ងក្ែុង សេើយរម្មៃម្នោរែួលក្ស៏គគិរ 
សៅតាមេមាា រៈផ្ដ្លសគបាំពាក្ស់ៅខ្ងក្ែុងសោោះផ្ដ្រ ។ 

ទាក្ ់ងនងឹគសរមាងស្ថងេង ់ផ្ដ្លផ្ដ្លរាែរោឋ ភបិាលបានអនុមរ័ ោសពលក្នៃងមក្ 
ផ្ដ្លរួសលខបានមក្ពី ោយក្ោឋ នេាំ ងម់្នរក្េួងសរៀបចាំផ្ដ្នដ្នីគរូបនីយក្មម នងិេាំ ង ់
បានឲ្យដ្ឹងថា ចាបព់ីសដ្ើមឆ្ែ ាំ រេូរដ្ល់ ផ្ខក្ក្កោ ក្ែុងឆ្ែ ាំ២០១១សនោះ គសរមាងស្ថងេង ់ ផ្ដ្ល
រាែរោឋ ភិបាលបានអនុមរ័មានចាំនួន ឹក្របាក្់៧៤៧,៧ោនដុ្ោៃ រ សបើគិរជាគសរមាងមាន 
ចាំនួន១.២៧៩ គសរមាង ។ ក្ែុងរយៈសពល ដូ្ចោែ ោលពីឆ្ែ ាំ២០១០មានចាំននួ១.៣៤៤ គសរមាង 
សេមើនឹង ឹក្របាក្ច់ាំននួ៤០៥,៨ោនដុ្ោៃ រ ផ្រសបើគិរជាគសរមាងក្ែុងរយៈសពលដូ្ចោែ  ក្ែុងឆ្ែ ាំសនោះ 
មានោរងយចុោះផ្រ ឹក្របាក្វ់និិសយគមានចាំននួសរចើនជាងឆ្ែ ាំមុន។71 

សោយសមើលស ើញពីភាពអាំស្យ្លសលើបរយិោេអាែីវក្មមសលើវេ័ិយអចលនវរាុ
សនោះ បានជាវនិិសយគនិមយួចាំននួបានចាបអ់ារមម ៍សលើោរស្វើេិរញ្ាបបទានសដ្ើមប ី ួលបាន្ន
ធានសនោះយក្សៅអភិវឌ្ឍន៍គសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ។ មានរបភពេិរញ្ាបបទានជាសរចើន 
ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់គសរមាងអចលនវរាុ  ួលបានេិរញ្ាបបទានដូ្ចជា េិរញ្ាបបទាន តាមរយៈ 
្ោោរេិរញ្ាបបទាន ី្ារមូលបររ  និងេិរញ្ាបបទានសោយមូលនិ្ិេម្ម។៌ ក្ែុងចាំស្ម
របភពេិរញ្ាបបទាននិងរបភពផ្ដ្លសពញនិយម និង ូលាំ ូោយជាងសគគឺេិរញ្ាបបទានសោយ
្ោោរ។ 
 សរើមានលក្ខខ ឌ  និងយនតោរ្ខៃោះសដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់គសរមាងអចលនវរាុ  ួល
បានេិរញ្ាបបទានពី្ោោរ? 
                                                 
70 https://www.postkhmer.com/ប ុសតិ៍-អ្ចលៃព្ទ្រយ/ចៃំួៃខុៃែូបាៃមក្សើៃម ើងព្បដ ល-២០-ភាគរយ ចុះនងៃទ្២ី៧ 

ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

71 http://icamnews.wordpress.com/ 
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 សឆ្ៃើយរបនឹងបញ្ញហ ផ្ដ្លបានសចា ស ើងខ្ងសលើ មានរបធានប មួយររូវបានសលើក្
ស ើងគឺ “េិរញ្ាបបទានសោយ្ោោរសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ”។ 
 មុននងឹផ្េវងយល់សលើរបធានប ទាាំងមូល ោរេិក្ាពាក្យគនៃោឹះមយួចាំនួនគឺមានភាព
ចាាំបាច ់ដូ្ចជា េិរញ្ាបបទាន គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ្ោោរ។ 
 េិរញ្ាបបទានៈ គឺជាចលក្រដ្ច៏មបងផ្ដ្លធាោនូវោរពរងីក្អាែវីក្មមរបេ់រក្មុេ៊ាុន ឬ 
េេរោេ ពីសរពាោះោរពរងីក្អាែីវក្មមររូវោរបសងកើនោរ្លិរសេើយោរបសងកើនោរ្លិរគឺ 
ររូវោរនូវមូល្ន72 ។ 

គសរមាងអភិវឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ៈ េាំសៅដ្ល់គសរមាងស្ថងេង ់ ឬផ្ក្ម្ចែអចលនវរាុក្ែុង
សោលបាំ ងសដ្ើមបលីក្ ់ឬែួល។ 

្ោោរៈ ្ោោរគឺជានីរបុិគាលផ្ដ្លមាននរីេិមបទាពិសេេក្ែុងោរសរែើេសរ ើេយក្ 
របរិបរតិោរ្ោោរជាមុខរបររបរក្រី73។ របរិបរតោិរផ្ដ្លជាេក្មមភាពរមួមាន៖ 

១.ោរ្តល់ឥ ទានរគបរ់បសភ ចាំសពាោះស្ថធារ ែន សោយមានក្ម្រម រាប់បញ្ចូល 
ទាាំង ឥ ទានភរិេនា និង ោរេនាតាមេរាសលខ្។ 

២. ោរ  ួលរបាក្ប់សញ្ា ើមនិមានមុខេញ្ញា ពីស្ថធារ ែន 
៣. របរពរឹតក្មម និងោរោក្ឲ់្យអរិងែិនសរបើរបាេ់នូវមស្ាបាយ ូទារជ់ារូបិយវរាុ ឬ 

ជារូបិយប ័ណ 74។ 
 សដ្ើមបឲី្យមានភាពរយរេួលក្ែុងោរផ្េវងយល់របធានប សនោះ ឲ្យបានរបសេើរអ្តថបទ្ 
សនោះនងឹស្វើោរបរហ ញសោយស្វើោរផ្បងផ្ចក្បៃងជ់ាពីរែាំពូក្គឺ៖ ែាំពូក្ ី ១ នងិស្វើោរសលើក្ស ើង
អាំពីោរ  ួលបានេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ ចាំផ្ ក្ឯែាំពូក្ ី២ នងិ
សរៀបរាបអ់ាំពីោរអនុវរតក្ចិចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 

ែាំពូក្ ី ១៖ ោរ  ួលបានេរិញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 
 សៅក្ែុងែាំពូក្សនោះសយើងនឹងសលើក្ស ើងអាំពីលក្ខខ ឌ ោោចាាំបាចស់ដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ា
បបទាន(ផ្្ែក្ ១ី) រពមទាាំងសលើក្ស ើង្ងផ្ដ្រអាំពីោរបសងកើរក្ិចចេនាក្ែុងនយ័បសងកើរេិ ធិ នងិ 

                                                 
72 េិរញ្ាបបទានរបេ់រក្ុមេ៊ាុនពា ិែាក្មមតាមរយៈ ី្ារមលូបររ(សបាោះពុមពសលើក្ ី១ ឆ្ែ ាំ២០០៩) 
73 មារតា ១ម្ន ចាប់សដីរីព្គឹះសាថ ៃធនាោរៃិង ិរចញ វតថុ. ៃស/រក្សេ/១១៩៩/១៣. ១៨ វចិឆិកា ១៩៩៩  
74 មារតា ២ម្ន ចាប់សដីរីព្គឹះសាថ ៃធនាោរៃិង ិរចញ វតថុ. ៃស/រក្សេ/១១៩៩/១៣. ១៨ វចិឆិកា ១៩៩៩ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ចងជាោរពវក្ចិចចាំសពាោះភាគីទាាំងេងខ្ងរវាង្ោោរ និងមាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ
(ផ្្ែក្ ២ី)។ 
 ល័ក្ខខ ័ឌ   ួលបានេិរញ្ាបបទាន 
 ក្ែុងរក្បខ ខ ម្នោរ្តល់េិរញ្ាបបទានែូនអរិងែិន ោរេិក្ាវាយរម្មៃលមែរិសលើរបវរតិ 
និងល ធភាពេងររលបម់ក្វញិនូវោរពវក្ចិចគឺជាក្ិចចោរចាាំបាចប់ាំ្ុររបេ់្ោោរ។ សលើេពី
សនោះសៅស ៀរ ោរេិក្ាសលើអរាិភាពសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុក្ជ៏ាក្ិចចោរមយួេាំខ្ន់្ ង
ផ្ដ្រ សដ្ើមបសីចៀេវាងនូវហានិភយ័ ក្ដូ៏្ចជាោរទាក្ទ់ាញគសរមាងអភវិឌ្ឍនស៍្េងស ៀរមានោរ
ចាបអ់ារមម ៍ សេើយរក្មក្  ួលយក្សេវាក្មមរបេ់្ោោរ។ សដ្ើមបបីរហ ញឲ្យោនផ់្រមាន
ភាពចាេ់ោេ់សលើ  ិដ្ឋភាពខ្ងសលើ អ្តថបទ្សនោះនងឹស្វើោរបរហ ញជាបឋមអាំពបុីសរវនិិចឆយ័ក្ែុង
ោរ្តល់េិរញ្ាបបទាន (ក្ថាខ ឌ  ី១) សេើយបោា ប់មក្ស ៀរនឹងស្វើោរសលើក្ស ើងអាំពីោរ
េិក្ារបេ់្ោោរសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុរបេ់អរិងិែនផ្ដ្លជាអភវិឌ្ឍៃអ៍ចលន
វរាុ(ក្ថាខ ឌ  ី២)។ 
  ក្ថាខ ឌ  ី១៖ បុសរវនិិចឆយ័ក្ែុ ងោរ  ួលេិរញ្ាបបទាន 
 លក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ពិរជាមានស្ថរៈេាំខ្ន់្ េ់ មុននឹង្ោោរ្តល់នូវេិរញ្ា -
បបទានសៅដ្ល់ប ត្ រក្មុេ៊ាុន េេរោេ ក្ដូ៏្ចជាប ត្ អរិងិែនស្េងស ៀរ ជាពិសេេ
មាច េ់គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុផ្ដ្លមានសោលបាំ ងចង់  ួលយក្សេវាេិរញ្ាបបទាន្ោោរ។ 
សរើ្ោោរ និងេិក្ាវាយរម្មៃអវីខៃោះមុននឹង្តល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ? 
 សៅក្ែុងក្ថាខ ឌ សនោះនងឹសលើក្ស ើងអាំពីោរេិក្ាេាំខ្ន់ៗ សដ្ើមបសីឆ្ៃើយរបសៅនឹងោរ
សលើក្ស ើងសោយ ពិនិរយសមើលជាបឋមអាំពីោរេិក្ាអាំពីអរតេញ្ញា  របេ់មាច េ់គសរមាង 
អភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ ជាបោា បន់ឹងស្វើោរសលើក្ស ើងអាំពី រក្ុមរបឹក្ាភបិាលម្នគសរមាង (Board 
of Directors)។ ជាចុងសរោយនឹងស្វើោរបរហ ញពីរបវរតិម្នោរចរាចរ ៍ផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុរបេ់
រក្ុមផ្ដ្លស្វើអាែីវក្មម។ 

១. ោរេិក្ាអរតេញ្ញា  រក្មុេ៊ាុន 
 សៅក្ែុងោរេិក្ា ីសនោះនឹងបរហ ញឲ្យស ើញថាសរើរក្ុមេ៊ាុនសោោះមានអរាិភាពពរិរបាក្ដ្
ផ្ដ្រឬស ? សរើមានោរចុោះបញ្ា ីោរសៅក្ែុងអងាភាពពាក្ព់ន័ធផ្ដ្រឬស ?សរើមានោរចុោះបញ្ា ីលក្ខនតកិ្សៈ
ផ្ដ្រឬស ? សរើមានអាជាញ ប ័ណ ក្ែុងោររបក្បអាែវីក្មមផ្ដ្រឬស ? សរើមានប ័ណ បា៉ា រងផ់្ដ្លមាៃ
េុពលភាពក្ែុងោររបក្បអាែីវក្មមឬស ? ដូ្សចែោះជាបឋម ្ោោរពិនរិយសមើលអាំពីវញិ្ញា បនបរ័រ



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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បញ្ញា ក្ព់ីោរចុោះស ម្ ោះក្ែុងបញ្ា ីពា ិែក្មមផ្ដ្លសចញសោយរក្េួងពា ិែាក្មមផ្ដ្លក្ាំពុងមាន
េុពលភាពសរបើរបាេ់។  បផ្នាមពសីនោះ្ោោរ នឹងពនិិរយសមើល្ងផ្ដ្រអាំពីោរចុោះបញ្ា ីលក្ខនតិក្ៈ
របេ់រក្ុមេ៊ាុន។  
 សៅក្ែុង ិដ្ឋភាពមយួស្េងស ៀរ្ោោរនឹងពិនិរយសមើលេុពលភាពម្នអាជាញ ប ័ណ របក្ប
អាែីវក្មមផ្ដ្លសចញសោយរក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និង េិរញ្ា វរាុ និង ពិនិរយសមើល្ងផ្ដ្រប ័ណ អាែីវ
ក្មមរបចាាំឆ្ែ ាំផ្ដ្លក្ាំពុងមានេុពលភាពសរបើរបាេ់ផ្ដ្លសោយ ស្ថខ្ពនធោរផ្ដ្លេក្មមភាព
អាែីវក្មមសោោះេាិរសៅ។ 

២. ោរេិក្ាអាំពីរក្មុរបឹក្ាភិបាលម្នគសរមាង (Board of Directors) 
 សេរុអវីបានជាមានភាពចាាំបាចេិ់ក្ាអាំពីរក្ុមរបកឹ្ាភបិាលម្នរក្ុមេ៊ាុន? រាល់ោរ
េរមចផ្ដ្លជាភាពចាាំរបេ់រក្ុមេ៊ាុនររូវបានអនុវរតយល់រពមពីរក្ុមរបឹក្ាភបិាល សលើេពសីនោះ
ស ៀរពួក្ោរជ់ាអែក្សោោះរស្ថយរាល់បញ្ញហ របឈមរបេ់រក្មុេ៊ាុន ក្ែុងសោោះសលើផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុ 
និងដ្ាំស ើ រោររបរក្រីភាពរបេ់រក្ុមេ៊ាុន។ សព្មាបព់្ក្សរេ  ុៃខលះមាៃការដបងដចក្សរវាងអ្ំណាច
របស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ៃិងមាច ស់ភាគ  ុៃ។ ជាទូ្មៅក្សិចចការសំខាៃរ់បស់ព្ក្សរេ  ុៃ ដែលជា
អាយុជីវតិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ព្តវូសមព្េចមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ ឧទា រណ៍ លក្សអ់្ចលៃព្ទ្រយរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃ ការភាជ បក់ាតរវក្សចិចបំណុល ខចីបុល ។ល។ ដែលព្តូវសមព្េចមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ 
តាេសំមណើ របស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាភបិាល។  
 ោរេិក្ាអាំពីអរតេញ្ញា  ផាា ល់របេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល គឺជាភាពចាាំបាចម់យួេរមាប់
េិរញ្ាបបទានិក្ មុននងឹេសរមចចិរតក្ែុងោរ្តល់នូវេិញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ  
ក្ែុងសោោះោរេិក្ាររូវបានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសរោម៖ 

២.១. ោរពនិរិយសមើលសៅសលើអរតេញ្ញា  ក្មម៖សរើមានភាពចាាំបាចអ់វរីរូវស្វើ
ោរពិនិរយសលើអរតេញ្ញា  ក្មមរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភិបាល? ក្ែុងសោោះវាទាក្់ ងសៅនឹងសេចក្តី
េសរមចចរិតរបេ់រក្មុេ៊ាុន នងិសរើរក្ុមេ៊ាុនវាររូវបានោនោ់ប ់ សោយមាច េ់ភាគេ៊ាុនជាបរស េ 
ឬក្សម៏ាច េ់េ៊ាុនជាផ្ខមរ សេើយោរោរេិក្ាសនោះក្ប៍រហ ញនូវ ាំនុក្ចរិតរបេ់្ោោរដ្ល់រក្មុេ៊ាុន។ 
ោរសលើក្ស ើងសនោះគឺេាិរសៅក្ែុងលក្ខខ ឌ ផ្ដ្លរក្ុមរបកឹ្ាភបិាលជា មាច េ់ភាគេ៊ាុន។ 

២.២. ោររររួពនិរិយអាំពលិីខរិសថាក លសទាេ នងិ   ឌ ក្មមស្េងៗស ៀរ៖ ោរ
ររួរពនិិរយសលើលិខិរសថាក លសទាេ គឺជាវរាុបាំ ងមយួររួរពិនរិយសលើស្ថវតារបេ់រក្ុមរបឹក្ា- 
ភបិាលថាសរើធាៃ បម់ានរបវរតិជាបស់ទាេ ពីប ឧរក្ដិ្ឋក្មមក្ែុងសរឿងរពេម  ឌ  ោរពិនយ័ខ្ងផ្្ែក្ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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េីុវលិ និងោរក្េយ័្នបុគាលជាសដ្ើម។ រាល់ប ផ្ដ្លបានសរៀបរាបខ់្ងសលើ វាបានបងកជា្ល
ប៉ាោះពាល់ដ្ល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 

២.៣. របវរតោិរររ នងិចររិលក្ខ ៈក្ែុងេងាម៖ ្ោោរសគនឹងេិក្ាសៅ
សលើរបវរតិម្នោរដ្ឹក្ោាំរក្ុមេ៊ាុនអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាលថាសរើ មានរបវរតិម្នោរេង
្ោោរមានោរយឺរយ៉ា វផ្ដ្រឬស ? មានក្រមរិ ាំនួលខុេររូវ នងិគុ រម្មៃយ៉ា ងដូ្ចសមតច? 
ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្រក្រមរិម្នោរអបរ់ ាំ និងប ពសិស្ថ្នោ៍រររក្ែុងអាែីវក្មមជាសដ្ើម។ សេរុ
ដូ្ចសនោះសេើយបានជា្ោោរទាមទារឲ្យមានោរភាា បម់ក្ជាមយួលក្ខនតិក្ៈម្ន រក្ុមេ៊ាុនសដ្ើមបឲី្យ
្ោោរពិនិរយសមើលនូវល ធភាពក្ែុងោររគប់រគង ដ្ឹក្ោាំរក្មុេ៊ាុន។ 

៣.ោរេិក្ាសលើស្ថា នភាពេិរញ្ា វរាុ របេ់រក្មុេ៊ាុន 
 ្ោោរររូវវភិាគ្ងផ្ដ្រសលើស្ថា នភាគេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុន ោរេិក្ាសនោះអនុញ្ញា រ
ឲ្យ្ោោរបានសមើលស ើញអាំពីល ធភាពម្នោរេងររលបម់ក្វញិរបេ់រក្មុេ៊ាុន។ សរើសៅក្ែុង
ផ្្ែក្សនោះ្ោោរររូវរររួពនិិរយ នងិេិក្ាសលើចរនតោរេិរញ្ា វរាុយ៉ា ងដូ្ចសមតចខៃោះ? 
  ៣.១.របវរតិេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្មុេ៊ាុន៖ ្ោោរនឹងររូវររួរពិនិរយសលើរបាយ-
ោរ ៍េិរញ្ា វរាុ២ ឬ៣ឆ្ែ ាំ មុននឹងេាំស ើ រេុាំេិរញ្ាបបទានក្ែុងោងអភវិឌ្ឍនគ៍សរមាង សោយ 
ររួរពនិិរយសលើរបាយោរ ៍ តារាងេមរុលយ របាយការណ៍ចាំស ញ ឬខ្រ របាយោរ ៍ 
លាំេូរស្ថចរ់បាក្ ់និង របាយោរ ៍រ ពយេមបរត។ិ 

៣.២. របាយោរ ៍េវនក្មម៖ ភាពចាាំបាចម់យួស ៀរេិរញ្ាបបទានិក្ក្រ៏រមូវ
ឲ្យមានរបាយោរ ៍េវនក្មមសដ្ើមបរីររួពិនរិយសលើភាពរបរក្រី ឬភាពមនិរបរក្រីម្នម្នោរសរបើ
របាេ់មូល្នសៅក្ែុងរកុ្មេ៊ាុន។ េវនក្មមជា ោរពិនិរយឯក្រាែយម្នគ នីរបេ់រក្ុមេ៊ាុន នងិ
ោរក្ររ់តារបាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ វភិាគ ល ធ្លេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុន។    
  ៣.៣. ោររបសមើលសមើលអាំពេិីរញ្ា វរាុអោគរ៖ គឺជាោររ ាំពឹង ុក្របេ់រគឹោះស្ថា ន
្ោោរនូវរបាក្់ចាំ ូល របាក្់ចាំ្យ និងរបាក្់ចាំស ញ របចាាំផ្ខរបេ់រក្ុមេ៊ាុនអភវឌិ្ឍន ៍
អចលនវរាុសោយ ស្វើោរេិក្ានូវ ាំេាំឥ ទានផ្ដ្លរក្ុមេ៊ាុនបានសរបើរបាេ់សៅសលើរម្មៃម្ន 
ស្ថងេងគ់សរមាង រម្មៃម្នោរផ្ងទាាំរគបរ់គង ោរចាំ្យសៅសលើបុគាលិក្ជាសដ្ើម។ រសបៀប 
ម្នោរបសងកើរនូវ េេន៍ទាយអាំពីេិរញ្ា វរាុរបេ់រកុ្មេ៊ាុនគឺ មានយនតោរដូ្ចោែ សៅនឹងរបាយោរ ៍ 
េិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុនផ្រមានចាំ ុចខុេោែ ររងថ់ា របាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុបសងកើរស ើងនូវអវី 
ផ្ដ្លបានសក្ើរស ើងរចួសេើយ ចាំផ្ ក្ឯោរ េេនទ៍ាយអាំពីេិរញ្ា វរាុអោគរគ ឺេេនទ៍ាយ 



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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នូវអវីៗផ្ដ្លសក្ើរស ើងោសពលអោគរ។ សោលគាំនិរេាំខ្នម់្នោរ េេនទ៍ាយអាំពីេិរញ្ា វរាុ
អោគរ គឺសផាត រេាំខ្នស់លើធារុ្េាំបី៖ ោរេិក្ាសលើចាំ ូល(Revenue) ោរេិក្ាអាំពីោរ 
ចាំ្យ (Cost of Goods sold) និងោរេិក្ាអាំពី្លចាំស ញ។ វាជា េេនទានបីេាំខ្ន់
ផ្ដ្លេេរគិនផ្រងយក្មក្សរបើរបាេ់ក្ែុងអាែីវក្មម។ 

ោរេិក្ាសលើគសរមាង  
 សរៅពីេិក្ាអាំពីបុសរវនិិចឆយ័ ្ោោរក្េិ៏ក្ា្ងផ្ដ្រ សលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 
សរើ្ោោរររូវេិក្ាសលើចាំ ុចេាំខ្ន់ៗ អវីខៃោះផ្ដ្លជាេោត នុពលរបេ់មាច េ់គសរមាង? មុននឹង
សផាត រយក្ចិរត ុក្ោក្ស់ៅសលើចាំ ុចោោម្ន គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសយើងររូវផ្េវងយល់
អាំពីេញ្ញា  ម្នគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។  
 ោរសរៀបចាំគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសដ្ើមបឲី្យ្ោោរពិនិរយសលើេោត នុពលសដ្ើមបី្ តល់
ភាពទាក់្ទាញេិរញ្ាបបទានិក្ក្ែុងោរ ត្ល់នូវេិរញ្ាបបទាន សោោះសគររូវេិក្ាសលើចាំ ុចដូ្ចខ្ង 
សរោម៖ 

ោរសិក្សាអ្ំរីគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ មាៃៃយ័ថា មតើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃគ៍មឺធវើម ើង
ដបបណាមលើែីដែលមាៃក្សេមសិទ្ធិ ឬជួលរយៈមរលដវង។ មតើគមព្មាងចំណាយមរលមវោប ុនាម ៃ 
មែើេបទី្ទ្ួលបាៃការក្សក្សរ់ីអ្តងិិជៃ មតើគមព្មាងមធវើម ើងមាៃរចនាបងៃិងមរៀបចំទ្ី្ ារទាក្សទ់ាញ 
ៃិងព្សបតាេតព្េូវការរបស់អ្តិងជិៃដែរឬមទ្? មតើគមព្មាងមៃះសេព្សបៃងឹទ្ី្ារ ដែលអាច 
ឲ្យព្ក្សរេ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃការលក្ស ់ ៃងិគមព្មាងអាចព្បេូលទុ្ៃេក្សទូ្ទាតសំ់ណងែល់ធនាោរ មតើ 
គមព្មាងមាៃអ្វី ជាការោក្សធ់ានាសងកាតរវក្សិចច។ល។ 

ពាក្់ព័នធនឹងគសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  វាមាន ិដ្ឋភាពពីរផ្ដ្លបានសមើលស ើញ
ោសពលបចចុបបនែសនោះ សោោះគឺោរអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសលើដ្ីផ្ដ្លជាក្មមេិ ធិ នងិតាមរយៈយនត
ោរម្នោរែួលរយៈសពលផ្វង។ សរើរបសភ ម្នោរអភវិឌ្ឍនម៍យួ្ផ្ដ្លសពញនិយមសរបើគសរមាង
អ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ? សេរុយ៉ា ងដូ្ចសមតចបានជាសគសរបើយនតោរផ្បបសនោះ? 

 ោរបសងកើរកិ្ចចេនា 
 សៅសពលផ្ដ្លលក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ររវូបានស្វើស ើងចបេ់ពវរគប ់ នងិវនិចិឆយ័បានថា
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុមានលក្ខខ ឌ រគបរ់ោន ់សដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ាបបទាន សោោះ
សគនឹងរក្មក្រក្ោរបសងកើរក្ចិចេនាវញិមតង សោយផ្ចងពីេិ ធិ និងោរពវក្ចិចចមបងៗម្នក្ិចច
េនាខចីបរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ ់(ក្ថាខ ឌ  ១ី)។ សលើេពីសនោះសដ្ើមបបីរក ហានិភយ័ក្ែុងោរ
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អនុវរតោរពវកិ្ចចចមបង នឹងោាំឲ្យមានោរបសងកើរនូវកិ្ចចេនារ បមួយស ៀរផ្ដ្លររូវបានស្ថា ល់ថា
ជាេិ ធិរបារិសភាគ(ក្ថាខ ឌ  ២ី)។ 

ក្ថាខ ឌ   ១ី៖ ក្ចិចេនាខចបីរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ ់
 មុននងឹ្នដ្ល់ោរបសងកើរក្ិចចេនាខចីបរសិភាគសោយ ភាា បោ់ររបាក្់្ ោោរររូវេិក្ា
ពីលក្ខខ ឌ បុសរនិចឆយ័ នងិពិនរិយសមើលអាំពីល ធភាពេងរបេ់រក្ុមេ៊ាុន (Credit Ratio) សបើ
ពិនិរយស ើញថា មានល ធភាពេងបាំ ុលបាន្ោោរនឹងសចញលិខិរយល់រពម្តល់របាក្ក់្មច ី
(Letter of Offer or Letter of Credit) និងសបើអែក្ក្មចឯីក្ភាពថាយល់រពមខចី សោោះ្ោោរ
ររមូវឲ្យោក្នូ់វឯក្ស្ថរបផ្នាមពាក្ព់ន័ធ ដូ្ចជា របាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ និងប ័ណ េមាា ល់ស្េងៗ
ជាសដ្ើម រចួស ើបមានោរចុោះេរាសលខ្សលើក្ិចចរពមសរពៀង។ 
 សរើក្ិចចេនាខចបីរសិភាគផ្ដ្លភាា បស់ោយមានោររបាក្រ់រូវបាបសងកើរស ើងសោយលក្ខខ ឌ
រគឹោះអវខីៃោះ? សេើយសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពជាក្ផ់្េតងសរើក្ចិចេនាខចបីរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ស់នោះមាន
ផ្ចងអាំពីេិ ធិោរពវក្ិចចអវខីៃោះ? 
១.ោរបសងកើរក្ចិចេនាខចបីរសិភាគផ្្ែក្តាមរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

 ក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ បសងកើរស ើងសោយោររពមសរពៀងរបេ់ភាគីទាាំងេងខ្ង75។ ភាគីក្៏
អាចបសងកើរក្ិចចេនាផ្ដ្លក្មមវរាុជាោរេងរបាក្ត់ាមោររពមសរពៀង។ ក្ប៏៉ាុផ្នតោររពមសរពៀង
បសងកើរេិ ធិសលើបាំ ុលម្នោររបាក្់ពុ ាំមានអនុភាពស ើយ របេិនសបើពុ ាំបានស្វើតាមលិខិរជា
ោយលក្ខណ៍អក្េរសោយមានចុោះេរាសលខ្របេ់អែក្ខចី76។ 
 ភាគីអាចបសងកើរក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ សោយមិនក្ាំ រ់អាំ ុងសពលក្ែុងោរេងបាន។ 
ក្ប៍៉ាុផ្នតវាមានភាពចាាំបាចក់្ែុងោរក្ាំ រព់ីគុ ភាព ចាំននួ នងិរបសភ ម្នក្មមវរាុ សដ្ើមបបីសងកើរក្ចិច
េនាខចីបរសិភាគ។ 
២. ក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 

  សរើោរផ្ចងអាំពីេិ ធិ នងិោរពវក្ិចច ឬលក្ខខ ឌ ោោម្នក្ិចចេនាររូវបានក្ាំ រដូ់្ចោែ
ចាំសពាោះរគប់្ ោោរ ឬ យ៉ា ង្? 

                                                 
75 មារតា ៥៧៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
76 មារតា ៥៨៣ ក្ថាខ ឌ  ី ៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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 េិ ធិ និងោរពវក្ចិច ឬ ខេនាស្េងៗផ្ដ្លបសងកើរស ើងសោយ្ោោរមនិមានោរផ្ចង
ដូ្ចោែ ទាាំងរេុងចាំសពាោះរគប់្ ោោរសោោះស  សោយសេរុថា្ោោរនីមួយៗសគមានផ្្នោរ
យុ ធស្ថង្គ្េតស្េងៗ ោែ ក្ែុងោរ្តល់នូវោោនុវរតភាពមួយផ្ដ្លជាលក្ខខ ឌ លែរបសេើរេម
រេបេរមាបោ់រទាក្ទ់ាញអរិងិែនផ្ដ្លមានេោត នុពល។ មាននយ័ថា ោរចងនូវ ាំេាំេិ ធិ 
និងោរពវក្ិចចវាអារេ័យសលើ ាំេាំម្នេិរញ្ាបបទាន  ាំេាំម្នេក្មមភាពអាែីវក្មមម្នគសរមាង 
អ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ និងនិោែ ោរម្នសោលនសយបាយរបេ់្ោោរនីមយួៗ។ ផ្រសគអាចពិនរិយ 
សមើលពីលក្ខខ ឌ អបបរមាផ្ដ្លមានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសរោម៖ 
 ២.១.  ាំេាំម្នឥ ទាន៖  ាំេាំឥ ទានមនិផ្មនររវូបាន្តល់ឲ្យតាមោរសេែើេុាំសោោះ
ស ើយ គឺអារេ័យសលើ ាំេាំម្នរបារិសភាគផ្ដ្លររូវបានធាោសោយអែក្ខចី្ងផ្ដ្រ។ សៅក្ែុងោរ
្តល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  
 ាំេាំម្នឥ ទានររូវបានវាេ់េាង់ជាមួយ នឹងល ធភាពម្នោរេងបាំ ុល (Credit Ratio) ។ 
 ២.២. ោរក្ាំ រព់អីរតាោររបាក្៖់ ក្ែុងយនតោរេិរញ្ាបបទានេរមាបក់្មចសីោយ ោរ
រពមសរពៀងម្នក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ សគស ើញផ្បបប ម្នោរចរចាចាំសពាោះអរតាោររបាក្់តាម
សេចក្តីបញ្ញា ក្ម់្នលិខិរសេែើេុាំឥ ទាន ដូ្ចជា អរតាោររបាក្់្ មមតា និងអរតាោររបាក្ក់្ែុង 
ោរបាំពានក្ិចចេនា ឬលក្ខខ ឌ ស្េងៗ ដូ្ចក្ាំ រត់ាមោររពមសរពៀងទាាំងឡាយ។ 
 ភាគីម្នកិ្ចចេនាខចីបរសិភាគ អាចយក្មមវរាុម្នោរេងោររបាក់្មក្បសងកើរជាេិ ធិសលើបាំ ុល 
តាមោររពមសរពៀង77។ ទាក្ ់ងនឹងអរតាោររបាក្អ់ាចក្ាំ រត់ាមចាប ់ ឬសោយតាមោររពម
សរពៀងរបេ់ភាគី78។ 
  ២.២.១. អរតាោររបាក្ត់ាមោររពមសរពៀង៖ ក្ែងក្រ ីមានោររពមសរពៀង  ពិ
សេេអាំពីអរតាោររបាក្ ់ររូវអនុសោមោររពមសរពៀង។ ភាគីអាចរពមសរពៀងោែ ដូ្ចរសៅ៖  
 យក្តាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លក្ាំ រស់ោយចាប ់គឺ ៥ % ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ79។ 
 យក្ទាបជាងអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់ឧទាេរ ៍ ៣%ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ។ 

យក្សលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់ឧទាេរ ៍ ១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ។ 
ក្ែុងក្រ ីភាគកី្ាំ រយ់ក្អរតាោរសលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់
ោរក្ាំ រស់ោោះ មនិររូវឲ្យសលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្រមរិស ើយ80។ 

                                                 
77 មារតា ៥៨៣ ក្ថាខ ឌ  ី៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
78 មារតា ៥៨៤ ក្ថាខ ឌ  ី១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
79 មារតា ៣១៨ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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អរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្រមរិគមឺនិឲ្យសលើេពី ១៨%ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ81។ 
ចំមពាះវស័ិយធានាោរគឺ អ្ព្តាការព្បាក្សម់ាៃលក្សេណៈជាមសរភីារក្សនុងការក្សំណតម់ោយ

ធនាោរ ៃិងការព្បក្សតួព្បដជងក្សនុងចំមណាេធានាោរ។  
២.២.២. អរតាោររបាក្ត់ាមចាប៖់ ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងពសិេេ្មយួស 

អាំពីអរតាោររបាក្រ់រូវអនុសោមតាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ8់2។ អរតាោររបាក្់
ផ្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រគ់៥ឺ% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ83។ 
 ២.៣. អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ 
 ២.៣.១.ក្រ ីមានោររពមសពៀង 
 ក្ែុងក្រ ីមានោររពមសពៀង ររូវអនុសោមតាមោររពមសរពៀង។ ភាគីអាចរពមសរពៀងដូ្ចរសៅ៖  

• យក្អរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ់ យក្ទាបជាងអរតាោររបាក្ផ់្ដ្ល
ចាបប់ានក្ាំ រ ់

• យក្សលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ។់ 
ក្ែុងក្រ ីភាគីរពមសរពៀងយក្ អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វសលើេពីអរតាោររបាក្់
ផ្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រម់និររវូឲ្យសលើេពី២៧% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំស ើយ84។ 

 ២.៣.២. ក្រ ីោម នោររពមសពៀង 
 (១) ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងអាំពីអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ ប៉ាុផ្នតមានោររពមសរពៀង
អាំពីអរតាោររបាក្ ់ សោោះររវូអនុវរតតាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លបានរពមសរពៀង។ ឧទាេរ ៍ 
រពមសរពៀង ក្ាំ រយ់ក្អរតាោររបាក្ ់ ១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ ប៉ាុផ្នតមនិបានរពមសរពៀងោែ អាំពអីរតា
ោររបាក្យឺ់រយ៉ា វស  ក្ែុងក្រ ីសនោះ សគអាចយក្អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វតាមអរតាោររបាក្គ់ ឺ
១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ85។ ប៉ាុផ្នតក្ែុងក្រ ី អរតាោររបាក្ត់ាមក្ិចចេនាទាបជាងអរតាោររបាក្់
តាមចាប ់ សគអាចយក្អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វតាមចាបប់ាន។ ឧទាេរ ៍ រពមសរពៀងយក្

                                                                                                                                     
80 មារតា ៥៨៥ ក្ថាខ ឌ  ី២ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី និង មារតា ១៧ ចាប់េតីពីោរអនុវរតរក្មរែឋបបមវណី 
81 របោរ ១ ម្នរបោេេតីពីអរតាោររបាក្់ផ្ដ្លររូវបានក្រមរិ 
82 មារតា៥៨៤ ក្ថាខ ឌ  ី២ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
83 មារតា ៣១៨ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
84 របោេេតីពីអរតាោររបាក្់ផ្ដ្លររូវបានក្រមរិ 
85 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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អរតាោររបាក្ ់ ៣% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ ប៉ាុផ្នតមនិបានរពមសរពៀងអាំពអីរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វស  ក្ែុង
ក្រ ីសនោះអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វររវូយក្តាមចាប ់៥% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ86។ 
 (២) ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងអាំពីអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ និងោម នោររពមសរពៀង
អាំពីអរតាោររបាក្ ់អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ ររូវអនុសោមតាមចាប8់7។ 
 ២.៣.៣. រយៈសពលម្នរបាក្ក់្មច៖ី រយៈសពលម្នរបាក្ក់្មចវីាយូរ ឬឆ្បវ់ាអារេ័យ
សៅសលើររមូវោរ និងដ្ាំស ើ រោររបេ់មាច េ់ គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុ  និងជាពិសេេ
រយៈក្មចរីរវួបានឯក្ភាពសោយភាគីទាាំងេងខ្ងដូ្ចមាននូវក្ែុងក្ាំ រក់្ចិចេនា។  
 ២.៣.៤. សោលបាំ ងម្នោរសរបើរបាេ់ក្មច៖ី សោលបាំ ងម្នោរសរបើរបាេ់ក្មចរីរូវ
បានរាបប់ញ្ចូលសៅក្ែុងលក្ខខ ឌ មយួសៅក្ែុងក្ចិចេនាឥ ទាន។ សោលបាំ ងសនោះរោនផ់្រ
ជាោរក្ាំ រស់ ើងវញិឲ្យេមរេបសៅនឹងោរសេែើេុាំក្មច ី សេើយវាក្ប៏រហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីចាំ្រ់
ថាែ ក្ម់្នរបសភ ក្មចនីមីយួៗ។ 
 ២.៣.៥. រសបៀបម្នោរេង៖ រសបៀបម្នោរេងរបាក្ក់្មចរីរវូបានស្វើស ើងសោយបងោ់រ
របាក្រ់បចាាំផ្ខ និងបងរ់ ាំសោោះរបាក្ស់ដ្ើមសៅតាមរយៈសពលយូរ ឬឆ្បអ់ារេ័យសលើោរផ្ចងក្ែុង
ក្ិចចេនា។ មាននយ័ថារសបៀបេងរបាក្ក់្មចមីានោរក្ាំ រេ់ងស្េងៗោែ  អារេ័យសលើោរ 
រពមសរពៀងរបេ់គូភាគី។ 
 ២.៣.៦. សស្ថេ៊ាុយម្នោរស្វើក្ចិចេនា៖ ជាសោលោរ ៍សស្ថេ៊ាុយចាំ្យសលើក្ិចច
េនាអារេ័យសលើោររពមសរពៀង។ ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងសស្ថេ៊ាុយម្នក្ចិចេនាររូវ
បានេៃមរថាសចញសេមើោែ ។ 
 ២.៣.៧.កិ្ចចេនារ ប៖ សៅក្ែុងោរ ត្ល់ក្មចនូីវ ាំេាំ ឹក្របាក់្សរចើន ជាពិសេេសៅក្ែុង 
គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុោរបសងកើរនូវក្ចិចេនារ ប ផ្ដ្លជាក្ិចចេនាបសងកើររបារសិភាគ 
សដ្ើមបធីាោអនុវរតោរពវក្ិចចចមបងផ្ដ្លជាក្ិចចេនាឥ ទាន គឺមានភាពចាាំបាចប់ា្ំ ុរក្ែុងោរ
បរក រហានិភយ័ និងស្ថត របាំ ុល។   
 ោរអនុវរតរគប់្ ោោរេុ ធេឹងផ្រផ្ចងអាំព ី ក្ចិចេនារ បសនោះក្ែុងសោលបាំ ងធាោ
បាននូវេុវរតិភាពក្ែុងោររគបរ់គង នងិ បស់្ថក រប់ាននូវរាល់ោរចារផ់្ចងទាាំងឡាយរបេ់កូ្ន
បាំ ុល អាចនឹងប៉ាោះពាល់ដ្ល់របេិ ធិភាពម្នោររបមូលបាំ ុល។ 

                                                 
86 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
87 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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 ២.៣.៨. យនតោរម្នោរសោោះរស្ថយបាំ ុល៖ ជាយនតោរផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរ
សរបើរបាេ់េិ ធិក្ែុងោរផាក្ពនិយ័សពលមានោរអនុវរតោរពវក្ិចចមានភាពយឺរយ៉ា វ នងិអនុញ្ញា រ
ឲ្យ្ោោរសរបើរបាេ់េិ ធិសដ្ើមប ីរបឹអូេរ ពយេមបរតិផ្ដ្លជាក្មមវរាុ ម្ន របារិសភាគតាម្ៃូ វ
រុោោរបាន។ 
 ២.៣.៩. វសិ្ថលភាពម្នចាបផ់្ដ្លររវូអនុវរត៖ វាជាោរក្ាំ រេ់មរាក្ចិចក្ែុងោរ
សោោះរស្ថយវវិា សោយផ្្ែក្សលើចាបផ់្ដ្លមានវសិ្ថលភាព ក្ែុងោរអនុវរតសៅក្ែុងផ្ដ្នេមរាក្ចិច
ម្ន ីក្ផ្នៃងផ្ដ្លក្ិចចេនាររវូបានសក្ើរស ើង។ រាល់វវិា ទាាំងឡាយផ្ដ្លសក្ើរសចញពី ាំោក្់
 ាំនងក្ិចចេនាគឺ ររូវេាិរសៅសរោមចាបម់្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាសេើយ នឹងររូវបញ្ាូ នសៅ
រុោោរផ្ដ្លមានេមរាក្ិចចសៅក្ែុងរពោះរាជា ចរក្ក្មពុជា។ 

ក្ថាខ ឌ   ២ី៖ របារសិភាគ 
 េិ ធិរបារិសភាគររូវបានបសងកើរស ើង ក្ែុងោមជាក្ិចចេនារ បសៅនឹងក្ិចចេនាចមបង 
ផ្ដ្លជាក្ិចចេនាឥ ទាន ឬក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ។ ផ្្ែក្តាមរក្មរដ្ឋបបសវ ីមានរបារិសភាគ 
ពីររបសភ  ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យស្វើជាមស្ាបាយក្ែុងោរធាោនូវោរេងោរពវក្ិចចរបេ់កូ្ន
បាំ ុល គឺរបារិសភាគរបក្យរេ នងិ របារិសភាគបុគាល។  

១. របារិសភាគរបក្យរេ  
 ពិរផ្មនរក្មរដ្ឋបបសវ ីបានបញ្ញា រតិពីរបារសិភាគចាំៃនួរបាាំរមួមាន៖ េិ ធិសលើោរបញ្ញច ាំ 
េីុប៉ាូផ្រក្ ឯក្េិ ធ ិ េិ ធិឃារ ុ់ក្ នងិេិ ធិរបារសិភាគសោយអនុបបទាន សរៅពីសនោះមានរបសភ 
ម្នរបរិបរតិោរផ្ដ្លមានក្ិចចធាោ ក្ាំ រស់ោយចាបឆ់្ន ២ំ០០៧ េតីពីរបរិបរតិោរផ្ដ្លមាន
ក្ិចចធាោជាសដ្ើម ផ្រសយើងនងឹស្វើោរបក្រស្ថយជាេាំខ្នស់ៅ ីសនោះ ផ្រសលើរបធានប ម្នយនតោរ
របារិសភាគព្បតយក្សសមាន េីុប៉ាូផ្រក្ និងេិ ធិសលើោរបញ្ញច ាំ ផ្ដ្លជាែសរមើេសពញនិយមេរមាប់
វេ័ិយេិរញ្ាបបទាន សយើងនឹងវនិិចឆយ័សលើ ដិ្ឋភាពចាប ់នងិ ោរោរពារហានិភយ័ម្នោរេង។ 
 េីុប៉ាូផ្រក្ នងិោរបញ្ញច ាំ គឺជារបារិសភាគព្បតយក្សសសលើអចលនវរាុសក្ើរសចញពីឆ្ៃាៈរបេ់ភាគី 
សពាលគឺររូវបសងកើរស ើងតាមរយៈក្ិចចេនារបារិសភាគមយួអាចជាក្ិចចេនាេីុប៉ាូផ្រក្ ឬក្ិចច-
េនាបសងកើរេិ ធិសលើោរបញ្ច ជំាសដ្ើម។ មនិខុេពីក្ិចចេនាក្ែុងនរីិរមួសោោះស  ក្ិចចេនាររវូ
មានោររពមសរពៀងពិររបាក្ដ្សោយបុគាល ផ្ដ្លមានេមរាភាពសពញសលញរេបតាមោរ
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ក្ាំ ររ់បេ់ចាបជ់ា្រមាន។ មារតា៨៤៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ីឆ្ែ ាំ២០០៧ បានបញ្ញា ក្ព់ី
របសភ ក្មមវរាុ នងិេិ ធិែួលអចិម្ង្គ្នតយ៍្ លុបសភាគជាសដ្ើម។ មារតា៨៤៥ ម្នរក្មសនោះក្ប៏ញ្ញា ក្់
ពីលក្ខខ ឌ បសងកើរក្ចិចេនាសនោះ សោយមានលក្ខខ ឌ េុពលភាព និងលក្ខខ ឌ រតាាំង។ 
លក្ខខ ឌ េុពលភាព គឺមានររឹមផ្រោររពមសរពៀងរបេ់គូភាគីជាោរសរេច គឺោររពមសរពៀង
រវាងអែក្បសងកើរេីុប៉ាូផ្រក្ និងមាច េ់បាំ ុលេីុប៉ាូផ្រក្។ ចាំផ្ ក្លក្ខខ ឌ រតាាំងេាំសៅដ្ល់ោរ
រតាាំងរបឆ្ាំងនងឹរតីយែនផ្ដ្លមានបាំ ងផ្ចងសលើអចលនវរាុផ្ដ្លជាក្មមវរាុេីុប៉ាូផ្រក្ ររមវូ 
ឲ្យចុោះបញ្ា ី និងស្វើជា រមងលិ់ខរិយថាភូរ។ 

២.របារសិភាគបុគាល 
 ចាំសពាោះោរបសងកើរក្ចិចេនា ស្វើស ើងសោយោរបរហ ញឆ្នាៈរពមសរពៀងោែ រវាងបុគាលផ្ដ្ល
មានបាំ ងស្វើជាអែក្ធាោ និងមាច េ់បាំ ុល សោយេនាជាមយួមាច េ់បាំ ុលថា ខៃួនអនុវរត
ោរពវក្ិចចមយួផ្្ែក្ ឬទាាំងមូលជាមយួនឹងកូ្នបាំ ុលផ្ដ្លមានោរពវក្ិចចចមបង របេិនសបើកូ្ន
បាំ ុលមានោរពវក្ិចចចមបងមិនអនុវរតោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួន ប៉ាុផ្នតភាគីអាចស្វើោររពមសរពៀង
ស្េងសនោះបាន សោយអែក្ធាោ  ួលបនាុក្ោរពវក្ិចច ធាោឯក្រាែយភាពពីោរពវក្ិចចចមបង 
សោយមានអនុវរតចាំសពាោះអាែីវក្មមជាោរធាោជាសដ្ើម។ ក្រ ីផ្ដ្លអែក្ធាោជាបុគាល្មមតា 
មាច េ់បាំ ុលររូវ្តល់ពរ័ម៌ានរគបរ់ោនស់ដ្ើមបអីាចឲ្យអែក្ធាោយល់ដ្ឹង និងពិចារ្ឲ្យបាន
េមរច់រស់ៅក្ែុងបនាុក្ម្នោរធាោ។ ជាសោលោរ ៍ ោរធាោទាាំងឡាយររូវស្វើស ើងជាោយ
លក្ខ ៍អក្េរ នងិចំៃៃួ កឹ្របាក្ម់្នក្ិចចធាោររូវេរសេរសោយផាា ល់ម្ដ្របេ់អែក្ធាោ ក្ែុង
ក្រ ីអនុវរតោរពវក្ិចចមានសោលោរបាំ ងេងជារបាក្ ់ និងបញ្ញា ក្ឲ់្យបានចាេ់ោេ់អាំពី
ខៃឹមស្ថរម្នោរពវក្ចិចធាោ សបើមនិដូ្សចែោះស  អែក្ធាោអាចដ្ក្ោរធាោសៅសពល្ក្ប៏ាន ផ្រ
ក្រ ីមនិអនុវរតស  ោលសបើអែក្ធាោចាបស់្តើមអនុវរតោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួនសោយេម័រគចរិត។ 
 ចាំសពាោះអានុភាពម្នោរធាោ គឺអែក្ធាោ  ួលខុេររូវចាំសពាោះោរពវក្ិចចចមបង រពមទាាំង
ោរពវក្ិចចបោា បប់នេាំផ្ដ្លសក្ើរស ើងសោយោរពវក្ិចចចមបងសោោះ សេើយ ាំេាំម្នោរពវក្ចិចសនោះ 
គឺអនុវរតតាមោរបរហ ញឆ្នាៈភាគីក្ែុងក្ិចចេនា ឬោរពវក្ិចចបោា ប់បនេ ាំផ្ដ្លអាចមានគឺ៖     
ោររបាក្ ់ ឬរបាក្ធ់ាោេាំ ងក្ែុងក្រ ីបាំពានក្ិចចេនា ឬអាចមានេាំ ងខូចខ្រដ្ម្ 
ស ៀរ សេើយោរពវក្ិចចសនោះ ជា ូសៅររូវមានក្ាំ រជ់ាមុន នងិជាក្ោ់ក្។់ អានុភាពដ្េ៏ាំខ្ន ់
មយួស ៀរ ម្នក្ចិចេនាធាោគឺ ោរពវក្ចិចស្ថមគា។ី  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

42 

 

 សៅសពលផ្ដ្លរបារិសភាគររូវបានបាំសពញរចួរាល់ចបេ់ពវរគប ់ ស ើប្ោោររបគល់របាក្ ់
ក្មចសីៅឲ្យមាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 

ែាំពូក្  ី២៖ ោរអនុវរតក្ចិចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 

ផ្្ែក្ ១ី៖ េិ ធ ិនងិ ោរពវក្ចិចរបេ់មាច េ់គសរមាង 

ក្ថាខ ឌ  ១ី. េិ ធរិបេ់មាច េ់គសរមាង 
ក្ែុងោមជាភាគីម្នក្ិចចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  សរើមាច េ់

គសរមាងមានេិ ធិអវខីៃោះតាម ាំោក្ ់ាំនងក្ចិចេនាផ្ដ្លបានបសងកើរស ើងជាមយួនឹង្ោោរ? 
១. េិ ធជិាសោលោរ ៍រគោឹះពាក្ព់ន័ធនងឹក្ចិចេនាខចបីរសិភាគផ្ដ្លមានោររបាក្ ់
ផ្ ែ្ក្តាមមារតា៥៨៧ក្ថាខ ឌ ២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីបានអនុញ្ញា រឲ្យអែក្ខចី (មាច េ់គសរមាង 

គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ) ក្ែុងោរសរបើរបាេ់ អារេ័យ្ល និងចារផ់្ចងសោយសេរចីាំសពាោះ
វរាុផ្ដ្លជាក្មមវរាុ។ សលើេពីសនោះសៅស ៀរ អែក្ខចកី្ម៏ានេិ ធិរ ាំោយក្ិចចេនា្ងផ្ដ្រ របេិនសបើ
អែក្ខចមីនិអាចអនុវរត ោរពវក្ចិចរបេ់ខៃួនបាន។ 

សៅក្ែុង ិដ្ឋភាពចាបស់្ថរធារុជា្រមានក្សប៏ានអនុញ្ញា រ្ងផ្ដ្រ នូវេិ ធកិ្ែុងោរទាមទារ 
េាំ ងោរខូចខ្រ ក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លអែក្ខចី(មាច េ់គសរមាងគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ)   ួលបាន 
ោររបគល់នូវរបាក្ផ់្ដ្លមនិផ្មនជាក្មមេិ ធិរបេ់អែក្ឲ្យខច។ី88 

២. េិ ធិរបេ់មាច េ់គសរមាងសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 
សៅក្ែុងរក្បខ ័ឌ ម្នោរ  ួលបានេិរញ្ាបបទានអចលនវរាុ តាមរយៈ្ោោរមានភាព 

ខុេោែ សរចើនពីសោលោរ ៍ផ្ដ្លមានផ្ចងសៅក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី។ ក្ែុងោរអនុវរតជាក្ផ់្េតងសគ
ស ើញមាន ោរក្ាំ រេិ់ ធិជាអបបបរមាដូ្ចខ្ងសរោម៖  

២.១. េិ ធ ិ លួបានេិរញ្ាបបទាននូវលក្ខខ ឌ ផ្ដ្លបានរពមមព្រៀង 
សរោយពីក្ិចចេនាឥ ទានររូវបានបសងកើរស ើង ក្ិចចេនារបារិសភាគររូវបានចុោះបញ្ា ី 

សៅអងាភាពេុរសិយដ្ី និងឯក្សសារ្លូវចាបម់្សងមទ្ៀតព្តូវបាៃបមំរញ មាច ស់គមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍
អ្ចលៃវតថុមាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃូវ ិរចញបបទាៃមៅទ្ីក្សដៃលង ៃិងមរលមវោមៅតាេការក្សំណត់
មៅក្សនុងលក្សេខណឌ ដែលមាៃដចងមៅក្សនុងក្សិចចសៃា។ មាៃៃយ័ថាសិទ្ធិព្សបចាបក់្សនុងទាេទារៃូវ
                                                 
88 មាព្តា ៥៨៨ ក្សថាខណឌ ៣  នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី 
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 ិរចញបបទាៃព្តូវបាៃបមងកើតម ើងមោយអ្តថិភារនៃក្សិចចសៃា។ ក្សនុងក្សរណីេៃិអ្ៃុវតតកាតរវក្សចិច
មាច ស់គមព្មាងអាចទាេទារសំុរោំយក្សិចចសៃា ៃងិ ទាេទារសំណងជំងឺចតិតបាៃរីធនាោរ។89  

២.២. េិ ឋិេុាំបនាយអរតាោររបាក្ស់ោយផ្្ែក្ោរផ្របរបលួផ្្ែក្អាែវីក្មម 
ោរបសងកើរក្ិចចេនាគួរផ្រមាន្តល់នូវ េមភាពខ្ងល ធភាពេិរញ្ា វរាុជាពិសេេក្ែុងស្ថា ន 

ភាព ឬោលៈស េៈម្នោរផ្របរបួលខ្ងសេដ្ឋក្ចិច សដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមានោរចរចាស ើងវញិក្ែុង
បនាយនូវអរតាោររបាក្ ់ សដ្ើមបេីរមបេរមួលដ្ល់ដ្ាំស ើ រោរម្នអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុនផ្ដ្ល
ជាមាច េ់គសរមាង។ ដូ្សចែោះោរផ្ចងជាខសៅក្ែុងក្ចិចេនាអាំពីល ធភាពម្នោរសបើក្ឲ្យមានេិ ធកិ្ែុង
ោរេុាំបនាយអរតាោររបាក្ក់្ែុងោរផ្របរបួលស្ថា នោរអាែីវក្មមសោយ ស្ថរឥ ធពិលម្នបរយិោេ 
សេដ្ឋក្ិចច គឺជាលក្ខខ ឌ ចាាំបាចម់យួក្ែុងោរធាោបាននូវដ្សងហើមរេ់របេ់រក្ុមេ៊ាុន។ 

២.៣. េិ ធេិងោរពវក្ចិចមុនោលក្ាំ រ ់
អរាិភាពម្នអាែវីក្មមមនិអាចធាោបានថា មានេាិរភាពជាសរៀងរេូរស ើយ សរពាោះនឹងអាច

មានបរយិោេអាែីវក្មមអាំស្យ្លស្េងស ៀរ ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់អាែីវក្មមរក្សៅរក្
ោរស្វើអាែីវក្មមងមី។ សដ្ើមបគីរិគូរដ្ល់អាែីវក្មមងមីសោោះ វាមានភាពចាាំបាចក់្ែុងោរេងោរពវក្ចិច
ផ្ដ្លខៃួនមានចាំសពាោះ្ោោរផ្ដ្លររវូបានឲ្យស ម្ ោះថាោរេងោរពវក្ិចចមុនោលក្ាំ រ។់  
ោរសរែើេសរ ើេអាែីវក្មមគឺជាេិ ធិរបេ់បុគាលរគបរូ់ប ផ្រោរេងោរពវក្ចិច វាជាោរពវផ្ដ្ល

ររូវស្វើ។ សដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមានោរេងោរពវក្ចិចមុនោលក្ាំ រ ់ ោរបសងកើរលក្ខខ ឌ សៅក្ែុង 
ក្ិចចេនានឹងបរហ ញឲ្យស ើញភាពចាាំបាចម់យួ្ងផ្ដ្រ។ ក្ប៏៉ាុផ្នតសដ្ើមបធីាោនូវេមភាពនូវ្ល
របសយែន៍របេ់ភាគី ោរផ្ចងអាំពីខពិន័យក្ែុងោរេងមុននូវោរពវកិ្ចចររូវបានយក្មក្ពិចារ្ 
្ងផ្ដ្រ។  

ក្ថាខ ឌ  ២ី.ោរពវក្ចិចរបេ់មាច េ់គសរមាង 
សរើមាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវអនុវរតោរពវក្ចិចអវីខៃោះចាំសពាោះ ាំោក្ ់ាំនងម្នក្ចិច

េនាផ្ដ្លបានបសងកើរស ើង? 
 ១.ោរពវក្ចិចតាមោរក្ាំ រស់ៅក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

សៅក្ែុងរក្បខ ឌ ចាបជ់ា្រមានម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ីផ្ដ្លផ្ចងពីោរខចីបរសិភាគផ្ដ្លមាន
ោររបាក្ប់ានក្ាំ រនូ់វោរពវក្ិចចចមបងរបេ់អែក្ខចីដូ្ចជា៖ 

 
                                                 
89 មាព្តា៤០៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី 
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 ១.១. ក្រ ីយក្ចិចររវូេងរបាក្ស់ដ្ើម នងិ បងោ់ររបាក្ ់
ក្រ ីក្ិចចររូវេង គឺជាក្រ ីក្ិចចចមបង និង ូសៅបាំ្ុររបេ់អែក្ខចី សេើយក្រ ីក្ចិច

សនោះ គឺររូវបាំសពញឲ្យបានសៅសពលផ្ដ្លសពលសវោក្ាំ រ់ ម្នោរេងបានមក្ដ្ល់មិនផ្រ
ប៉ាុស ណ្ ោះ ោរេងររូវស្វើស ើងសោយសោរពតាមសោលោរ ៍មយួចាំនួន90។ អែក្ខចីមនិអាច
េងនូវវរាុ ផ្ដ្លមានបរមិា រិចជាង សេើយអែក្ឲ្យខចីក្ម៏ិនអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចី្តល់នូវ
ោរេងវរាុផ្ដ្លមានបរមិា សរចើនជាង បរមិា ផ្ដ្លបានក្ាំ រក់្ែុងក្ិចចេនាសោោះស  
សលើក្ផ្លងផ្រភាគីទាាំងពរីបានរពមសរពៀងោែ ។ របេិនសបើោរេងមនិបានបាំសពញរគបល់ក្ខ-
ខ ឌ ផ្ដ្លបានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសលើសោោះស  អែក្ឲ្យខចីអាចបដ្សិេ្មនិ  ួលយក្នូវោរេង 
សោយមូលសេរុ្មយួដូ្ចជា ភាពខុេោែ ម្នរបសភ  ឬបរមិា  ឬគុ ភាព សេើយអែក្
ឲ្យខចីអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចី  ួលខុេររូវចាំសពាោះោរមនិអនុវរតោរពវក្ិចចសោោះស ។ 

 ១.២. សពលសវោម្នោរេង 
អែក្ឲ្យខចមីនិអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចីេងោរពវមុនោលក្ាំ រប់ានស ើយ91។ ប៉ាុផ្នតក្ស៏ៅ

មានក្រ ីសលើក្ផ្លងមយួចាំនួន ផ្ដ្លអាចឲ្យអែក្ឲ្យខចីទាមទារឲ្យេងមុនោលក្ាំ រប់ាន 
ដូ្ចជាៈ ក្រ ីផ្ដ្លអែក្ខចរីរូវបានរបោេក្េយ័្ន កូ្នបាំ ុលបានស្វើឲ្យខូចខ្ររបារសិភាគ 
(វរាុធាោបាំ ុល) កូ្នបាំ ុលមានក្រ ីក្ិចចររូវោក្រ់បារិសភាគ។ ប៉ាុផ្នតខៃួនមនិបានបាំសពញ
ក្រ ីយក្ិចចសនោះ ឬសេរុផ្ដ្លគូភាគីបានរពមសរពៀងោែ បានសក្ើរស ើង92។  

២. ោរពវក្ចិចសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 
២.១. បងោ់ររបាក្ទ់ានស់ពលសវោផ្ដ្លបានក្ាំ រ ់
ោរពវក្ិចចចមបង នងិេាំខ្នជ់ាងសគគឺោរពវក្ចិចក្ែុងោរបងោ់ររបាក្ែូ់ន្ោោរតាម

ោរក្ាំ រ់សៅសពលតាេសវោ និង ីក្ផ្នៃងផ្ដ្លបានបញ្ញា ក្់សៅក្ែុងក្ិចចេនា។ ោរអនុវរត  
ោរពវក្ិចចសនោះ វាបរហ ញអាំពីភាពសស្ថម ោះររងរ់បេ់មាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ សេើយវាក្៏
បរហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីោរបសងកើរឲ្យមានសក្រ តិ៍ស ម្ ោះលែសដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ាបបទានោសពលសរោយៗ 
ស ៀរ។ ោរបងោ់ររបាក្យឺ់រយ៉ា វ គួរផ្រររូវបានបរហ ញនូវសេរុ្លេមរមយក្ែុងសពលសវោ 

                                                 
90 មារតា ៥៩១ រេូរដ្ល់ មារតា ៥៩៥ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
91 មារតា ៥៩៤ ក្ថាខ ឌ ១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
92 មារតា ៣៣១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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េមរេបមយួ សេើយររូវបរហ ញឲ្យស ើញនូវភាពសស្ថម ោះររង។់ លក្ខខ ឌ េមរេបសនោះគួរផ្រ 
ផ្ចងសៅក្ែុងខម្នក្ិចចេនាសដ្ើមបីធាោបានៃូវ ាំោក្់ ាំនងលែ្ង និងរក្ាបាននូវសេារភាព
អាែីវក្មមរបេ់ខៃួន្ង។ 

ក្ែុងោរអនុវរតជាក្ផ់្េតងលក្ខខ ឌ សនោះហាក្ដូ់្ចជា ពុាំស ើញមានផ្ចងអាំពី េមភាព 
សនោះ្េ់ សោយសេរុថា ផ្រងផ្រពុាំមានេមភាពរវាងគូភាគ។ី ្ាុយមក្វញិក្ចិចោរោរពារ
របេ់្ោោរ វាមានវសិ្ថលភាព្ាំជាងក្ិចចោរោរពាររបេ់មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 
សេរុអវីបានជាខម្នក្ិចចេនារបេ់្ោោរភាគសរចើនជាក្ាំ រ ់ សោយ្ោោរជាជាងឲ្យមាន 
ោរចរចារបេ់មាច េ់គសរមាង ឬក្អ៍ែក្ខច?ី សរពាោះថាេិរញ្ាបបទានិក្ ផ្ដ្លជា្ោោរចងប់សញ្ច ៀេ 
រាល់ហានិភយ័ផ្ដ្លអាចនឹងសក្ើរស ើងោសពលអោគរ។ រម្មៃរបេែងម្នោរអនុវរតោរពវក្ចិច 
ម្នោរេងមនិររូវបានអនុវរតផ្រមយួសពលសេើយបញ្ចបស់ោោះស ើយ គឺកូ្នបាំ ុលររូវអនុវរត 
ោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួនសៅតាមសពលសវោ សេើយ្ោោរមនិអាចស្វើោរ េេនទ៍ាយបាននូវស្ថា ន 
ភាពេិរញ្ា វរាុរបេ់មាច េ់គសរមាង ឬ កូ្នបាំ ុល។ 

២.២. សរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានឲ្យចាំ េិសៅម្នគសរមាង 
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវសរបើរបាេ់នូវេិរញ្ាបបទានសោយ ្ោោរឲ្យចាំ 

 ិេសៅ និងមានរបេិ ធិភាព។ ោរសរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានខុេពីសោលបាំ ង និងោៃ យជា 
មូលសេរុម្នោរអនុវរតោរពវក្ិចចមនិររឹមររូវផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យភាគី ម្ន្ោោរេុាំឲ្យបងផ់ាត ច ់
របាក្ក់្មចភីាៃ មសោយមានោរពិនយ័ជាភាគរយស្ៀបសៅនឹងក្មចេីរុបទាាំងមូល។ ោរពវក្ចិចសនោះ 
មានវសិ្ថលភាពអនុវរត ា្ំស្ង្ងផ្ដ្រ សោយសេរុថា េិរញ្ាបបទានផ្ដ្លយក្សៅសរបើរបាេ់ក្ែុង 
គសរមាងអាែីវក្មមបានសជាគែ័យ ក្៏វា្តល់ភាពរយរេួលដ្ល់ោរេងររលប់នូវក្មចែូីនមក្ 
្ោោរវញិ សោយោម នហានិភយ័្ងផ្ដ្រ។ មា៉ាងវញិស ៀរោរសរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានមាន 
របេិ ធិភាព ៃងិស វ្ើឲ្យោរេងោរពវកិ្ចចមានេាិរភាព និងស វ្ើឲ្យ ាំោក់្ ាំនង្លរបសយែន៍រវាងភាគី 
បនតអរាិភាពបានយូរអផ្ងវង នងិរកី្ចសរមើន។ 

២.៣. អនុវរតោរពវក្ចិចរបេ់ខៃួនឲ្យមានរមាៃ ភាព នងិ សស្ថម ោះររង ់
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុមនិររឹមផ្រសរបើរបាេ់ នូវេិរញ្ាបបទានឲ្យចាំ ិេសៅ ប ុដៃត 

ររូវអនុវរត្ ងផ្ដ្រឲ្យេមរេបសៅតាមចាប ់ នងិអនុវរតោរពវក្ិចចស្េងៗស ៀរឲ្យបានររឹមររូវ
តាមោរក្ាំ ររ់បេ់រដ្ឋ ដូ្ចជា ោរពវក្ិចចក្ែុងោរបងព់នធែូនរដ្ឋ ោរេេោរលែជាមយួស្ថា បន័



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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រដ្ឋែុាំវញិោររបយុ ឋរបឆ្ាំងនងឹោរេាំអាររបាក្ ់និងេិរញ្ាបបទានសភរវក្មម93។ ោរអនុវរតោរពវ-
ក្ិចចឲ្យមានរមាៃ ភាព នងិសស្ថម ោះររងម់និររឹមផ្របរហ ញឲ្យស ើញពីភាពសស្ថម ោះររងរ់បេ់ខៃួនចាំសពាោះ 
្ោោរស ផ្រវាបានបរហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីេក្មមភាពអាែីវក្មមផ្ដ្លមានភាពសស្ថម ោះររង ់ចាំសពាោះរដ្ឋ 
ក្ែុងោរចូលរមួ ក្ែុងោរអភវិឌ្ឍៃក៍្ស្ថង ល័ក្ខខ ័ឌ ែីវរិរេ់សៅ ោររកី្ចសរមើនខ្ងផ្្ែក្ សេដ្ឋក្ិចច 
េងាមក្ិចច និងធាោបាននូវោរោាំពារខ្ងផ្្ែក្ចាបព់ីរដ្ឋ។ 

 
ផ្្ែក្ ២ី ៖ េិ ធ ិនងិ ោរពវក្ចិចរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 

ក្ថាខ ឌ  ១ី. េិ ធ ិរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 
 ដូ្ចផ្ដ្លបានសលើក្ស ើងពីខ្ងសលើ្ោោរសដ្ើមបបីរក រនូវហានិភយ័ ោរផ្ចងសៅក្ែុងក្ចិច
េនាផ្រងបសងកើរនូវេិ ធសិលើេលបច់ាំសពាោះមាច េ់គសរមាង។ ខ្ងសរោមសនោះគឺជាោរបរហ ញឲ្យ
ស ើញនូវេិ ធិេាំខ្ន់ៗ របេ់្ោោរ៖ 
 ១.េិ ធិតាមោរក្ាំ រក់្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

១.១. េិ ធិរ ាំោយក្ិចចេនាសោយស្ថា នភាពសេដ្ឋក្ិចចអែក្ខចីធាៃ ក្ចុ់ោះ 
សៅសពលក្ិចចេនាខចីបរសិភាគបានបសងកើរស ើងរវាងអែក្ឲ្យខចី និងអែក្ខចី សេើយស្ថា នភាព

សេដ្ឋក្ិចចរបេ់អែក្ខចកី្ែុងោរអនុវរតោរពវក្ចិចេងោៃ យជាមានឧបេគា សៅមុនសពលរបគល់វរាុ 
អែក្ឲ្យខចីអាចរ ាំោយក្ិចចេនាសោោះបាន94។ ស្ថា នភាពសេដ្ឋក្ិចចរបេ់អែក្ខចកី្ែុងោរអនុវរតោរពវ
ក្ិចចេងោៃ យសៅជាឧបេគាមានដូ្ចជាៈ ផ្ដ្លកូ្នបាំ ុល(អែក្ខចី) ររូវបានរបោេក្េយ័្ន 
កូ្នបាំ ុលបានស្វើឲ្យខូចខ្រដ្ល់របារិសភាគ(វរាុធាោបាំ ុល) កូ្នបាំ ុលមានក្រ ីយក្ិចច
ររូវោក្រ់បារិសភាគ ប៉ាុផ្នតខៃួនមនិបានបាំសពញក្រ ីយក្ិចចសនោះ ឬសេរុផ្ដ្លគូភាគីបានរពម
សរពៀងោែ បានសក្ើរស ើង។ 

១.២. េិ ធិរសមៃើងោររបាក្ ់ឬបនាយោររបាក្ស់ោយផ្្ែក្សលើោរផ្របរបួលរបេ់សេដ្ឋក្ិចច
ជារិ ឬ អនតរជារ ិ
សេរអវីបានជា្ោោរមានេិ ធិក្ែុងោររសមៃើងោររបាក្ ់ ឬបនាយោររបាក្ស់ៅសពលមាន

ោរផ្របរបួលសេដ្ឋក្ចិចជារិ និងអនតរជារិដូ្ចជា វបិរតិផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុ អរិ្រ្ជាសដ្ើម ផ្រងែោះ
ឥ ិធពលដ្ល់ោរស្វើចរាចរ ៍មូល្នរបេ់្ោោរ។ សៅក្ែុងបរបិ សេដ្ឋក្ចិច ី្ារសេរមីាន
                                                 
93 សោលោរ ៍របឆ្ាំងោរេាំអារោររបាក្់ និង េិរញ្ាបបទានសភរវក្មម(្ោោរសអេីុោ) ម្ងៃ ី ៥ ផ្ខ្ែូ ឆ្ែ ាំ ២០០២ 
94 មារតា ៥៨១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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ោរសបើក្ឲ្យមានោររបក្ួររបផ្ែងសោយសស្ថម ោះររង ់ សេើយសយើងស ើញថាោរបសងកើរ្ោោរ 
និងរគោឹះស្ថា នមរីក្ូេិរញ្ា វរាុក្ាំពុងមានោររកី្ដុ្ោះោលដូ្ច្េរិ។ សៅសពលផ្ដ្លមានែបួសៅោរ
ផ្របរបួលខ្ងផ្ ែ្ក្សេដ្ឋកិ្ចចគឺ ែោះឥ ិធពលយ៉ា ងខ្ៃ ាំងសៅដ្ល់ោររបកួ្ររបផ្ែង្ងផ្ដ្រ ឧទាេរ ៍ 
សពលមានវបិរតិសេដ្ឋក្ិចច្ ោោរនីមយួៗ ពាយមបញ្ចុ ោះអរតាោររបាក្រ់បេ់ខៃួនសដ្ើមបទីាក្ទ់ាញ 
អរិងែិនសដ្ើមបមីក្  ួលនូវសេវាេិរញ្ាបបទាន។ ្ាុយមក្វញិសោោះសៅសពលផ្ដ្លសេដ្ឋក្ចិចជារិ 
មានោរលូរោេ់រគបវ់េ័ិយដូ្ចជា ឧេាេក្មម ពា ិែាក្មម សេវាក្មម ជាពិសេេអាែីវក្មម 
សលើអចលនវរាុ នឹងបសងកើរបានជាោោនុវរតភាពេរមាប់មាច េ់គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុ  
សេើយក្ជ៏ាោោនុវរតភាពេរមាប់្ ោោរ្ងផ្ដ្រ ក្ែុងោររសមៃើងនូវអរតាោររបាក្។់ ផ្រសទាោះជា 
យ៉ា ង្ក្ែុងស្ថា នភាពមយួផ្ដ្លមនិអាចស្ថត រស្ថា នភាពម្ន ោរធាៃ ក្ចុ់ោះខ្ៃ ាំងសពក្ម្នសេដ្ឋក្ិចច 
សោោះនឹងមានោរចូលអនតរាគមន៍ពីរដ្ឋ។ សរើោររសមៃើង និងបនាយអរតាោររបាក់្វាបានែោះឥ ធិពល 
យ៉ា ងដូ្ចសមតចដ្ល់មាច េ់អភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ? 
 វាបានប៉ាោះពាល់ដ្ល់ោរេងររលបម់ក្វញិ របេ់មាច េ់គសរមាងអភឌិ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 
ក្ែុងលក្ខខ ឌ ម្នោរផ្របរបួលសេដ្ឋក្ិចច វាជាស្ថា នភាពមួយេមសេរុ្លផ្ដ្ល្ោោរសរបើ 
របាេ់េិ ធិរបេ់ខៃួន។ ្ាុយមក្វញិក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លមានេាិរភាពផ្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចវានងឹពុាំេមសេរុ 
្លស ើយ សបើស្ៀបសៅនឹងេមភាពម្ន្លរបសយែនរ៍បេ់មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 
សទាោះជាយ៉ា ង្ក្ែុងស្ថា នភាពសនោះអាច  ួលយក្បាន ក្ែុងក្រ ីមានោររពមសរពៀងោែ  សរពាោះ 
វាជាេវ័យ្ៃាៈរបេ់បុគាលឯក្ែនដូ្ចមានផ្ចងក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី95។ 

១.៣. តាមោន និង វាយរម្មៃអាំពដី្ាំស ើ រោរអាែវីក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុន 
ោរតាមោន និងវាយរម្មៃអាំពដី្ាំស ើ រអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុនក្វ៏ាមានស្ថរៈេាំខ្ន់្ ងផ្ដ្រ  

សរពាោះវាជាោរររួរពិនរិយ និង តាមោនោរសរបើរបាេ់នូវេិរញ្ាបបទានររឹមររវូសៅតាមគសរមាង 
សនោះផ្ដ្រឬស ។ សលើេពីសនោះសៅសរើដ្ាំស ើ រោរអាែីវក្មមសោោះរបរពឹរតសៅលែរបសេើរផ្ដ្រឬស  ឬថា 
សរើអាចរបឈមនឹងោរក្េយ័្នស ។ េិ ធិ នងិោរតាេោនសនោះពរិជាមានស្ថរៈេាំខ្នក់្ែុងការ
វាេ់ផ្វងអាំពីល ធភាព េងរបេ់មាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។  

 ជាសោលោរ ៍ ូសៅ ្ោោរតាមោនរបាយោរ ៍ចុងឆ្ែ ាំរបេ់រក្ុមេ៊ាុនអភវិឌ្ឍន ៍
អចលនវរាុ  ប៉ាុផ្នតោរពិនិរយសមើលរបាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ សនោះមាន្ោោរខៃោះយក្ពិនិរយ និង 
្ោោរខៃោះស ៀរមនិស្វើោរពិនិរយស ។ សៅក្មពុជាមានោរសយគយល់សរចើន សរពាោះមនិចងស់្វើឲ្យ

                                                 
95 មារតា ៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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អរិងែិនរបេ់ខៃួនរវល់សរចើន សលើេពីសនោះសោយស្ថរមូលសេរុម្នោររបក្ួររបផ្ែង ស ើបស្វើឲ្យ
្ោោរសៅក្មពុជាមនិេូវយក្មស្ាបាយសនោះមក្សរបើរបាេ់។ ្ាុយមក្វញិ្ោោរម្នក្មពុជាសរបើ
របាេ់ោរតាមោនតាមរយៈោរវាយរម្មៃអចលនវរាុផ្ដ្លបានោក្រ់បារិសភាគ ជាសរៀងរាល់ឆ្ែ ាំ
សោយសរបៀបស្ៀបសមើលរម្មៃអចលនវរាុោសពលោក្់របារិសភាគ និងរម្មៃោសពលបចចុបបនែ។ 
សបើេិនវាយរម្មៃសៅស ើញថាអចលនវរាុ  សោោះមានោរងយចុោះសោោះ្ោោរនឹងររមូវឲ្យមាន
ោរោក្រ់បារិសភាគបផ្នាម។ 

១.៤. េិ ធិក្ែុងោរពិនយ័ក្ែុងក្រ ីមានមានោរេងោរពវក្ិចចមុនោលក្ាំ រ ់ 
ភាគសរចើនេិ ធិសនោះររូវបានចងសៅក្ែុងខម្នក្ិចចេនា សេើយវាសដ្ើររួោ ីេាំខ្នស់ដ្ើមបី

ែរមុញមនិឲ្យគូភាគីអនុវរតោរពវក្ចិចតាម ាំសនើងចរិត។ ក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លកូ្នបាំ ុលេងោរពវ-
ក្ិចចមុនោលក្ាំ រ់វាស្វើចរនតម្នោរ ូទារ់ស្ថចរ់បាក្់ ឬោរ េេន៍ទាយអាំពីរបាក្ច់ាំ ូល 
របេ់្ោោរមានោរងយចុោះ។ ោរអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរមានេិ ធិសនោះមានភាពេមរេយសដ្ើមប ី
រក្ាបាននូវរុលយភាពម្នលាំេូរស្ថចរ់បាក្ក់្ែុង្ោោរ។ 

១.៥. េិ ធិក្ែុងោរពិនយ័ក្ែុងក្រ ីមានភាពយឺរយ៉ា វក្ែុងោរអនុវរតក្ចិច ឬ ោរមនិ 
អនុវរតសពញសលញនូវោរពវក្ចិច  

ោរយឺរយ៉ា វក្ែុងោរេងោរពវក្ចិច ក្ជ៏ាលក្ខខ ឌ មយួអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរសរបើរបាេ់ 
េិ ធិ ក្ែុងោរពនិយ័សៅតាមភាគរយេមរេបស្ៀបសៅនងឹក្មចេីរុប។ ោរសរបើរបាេ់េិ ធិសនោះ 
គឺក្ែុងសោលបាំ ងែរមុញឲ្យកូ្នបាំ ុលពាយមអនុវរតររមឹររវូ ឲ្យបានស ៀងទារស់ពលសវោ 
និងរក្ាបាននូវោរបរក ហានិភ័យក្ែុងោរ ូទារ់បាំ ុល និងោរចារ់ផ្ចងេិរញ្ា បបទាន 
ដ្ល់អរិងិែនស្េងស ៀរ។ ោរេងមុននូវោរពវកិ្ចចវាែោះឥ ធិពលដ្ល់ចាំ ូល និងោរពាក្រ ៍ 
ចាំ ូលរបេ់្ោោរ្ងផ្ដ្រ។  

១.៦. េិ ធិរេបចាបក់្ែុងោរបតឹងសៅរុោោរសដ្ើមបរីបឹអូ្េរ ពយេមបរតិ របេ់កូ្ន 
បាំ ុលសដ្ើមបេីងបាំ ុល 

េិ ធិបតឹងសៅរុោោរជាេិ ធិេាំខ្នផ់្ដ្លជាមស្ាបាយ ឬយនតោរផ្្ែក្ចាបផ់្ដ្ល 
អនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរបតឹងសៅរុោោរ សដ្ើមបលីក្រ់ ពយរបេ់កូ្នបាំ ុលសោយផ្្ែក្សលើេិ ធិសលើ 
បាំ ុល និងេិ ធិរបារិសភាគសលើអចលនវរាុសដ្ើមបលីក្ន់  ុងយក្របាក្ម់ក្េង្ោោរ។ ក្ែុង 
ោរអនុវរតជាក់្ផ្េតង មុននឹង្នដ្ល់ោរបតឹងសៅរុោោរឲ្យមានោរលក់្រ ពយេមបរតិ្ោោរ 
ផ្រងផ្ររក្មស្ាបាយសរៅរបព័នធរុោោរដូ្ចជា មានោរសោោះរស្ថយររឹម ុាំេរក រ់ រេុក្ ខ ឌ  



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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និងលុោះរតា្ដតោម នដ្ាំស្ោះរស្ថយមួយ ផ្ដ្លអាច  ួលយក្បានស ើបមានោរសរែើេ
សរ ើេយក្ ៃ្ូវរុោោរជាែសរមើេចុងសរោយ។ សេរុអវីបានជា្ោោសពញនិយមក្ែុងោរសោោះរស្ថយ 
តាមយនតោរសរៅរបពន័ធរុោោរជាជាងសោោះរស្ថយសៅក្ែុងរុោោរ? ពីសរពាោះចាំស ញសពល
សវោ របាក្ោ់េ នីរិវ ិ្ ីមនិេមុគស្ថម ញ ចាំផ្ ក្ឯោរសោោះរស្ថយតាមយនតោររុោោរវញិវា
ចាំ្យនូវងវោិសរចើន តាមរយៈោរចាំ្យសលើសេវាសមធាវ ី ខ្រសពលសវោសោយលាំេូរនីរិ
វ ិ្ ីមានភាពេមុគស្ថម ញ និងសរបើរយៈសពលយូរ។ 
 
ក្ថាខ ឌ  ២ី.ោរពវក្ចិចរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 

ោរបសងកើរនូវេិរញ្ាបបទានក្ែុងោរអ្ភវិឌ្ឍៃគ៍សរមាងអចលនវរាុ វាមានលក្ខ ៈពសិេេ 
សរពាោះវាពាក្ព់ន័ធ ាំេាំស្ថចរ់បាក្់សរចើនៗ ទាមទារឲ្យមានោរពិចារ្យ៉ា ងលែិរលែនរ់គបរ់ែុង
សរជាយស្វើយ៉ា ង្ោរពារឲ្យបាននូវ្លរបសយែន៍្ ោោរក្ែុងក្រមរិខពេ់បា្ំ ុរ។ សេរុសនោះ
សេើយសៅក្ែុងក្ិចចេនាមានោរចងនូវលក្ខខ ឌ ទាាំងឡាយក្ាំ រអ់ាំពីេិ ធិរបេ់្ោោរសរចើន
ជាអរិបរមា ចាំផ្ ក្ឯោរចងលក្ខខ ឌ ជាោរពវក្ិចចគឺមានរិចរួចបាំ្ុរ។ សបើពិនរិយសមើលសៅ
ស ើញមានោរពវក្ិចច្ាំពរីប៉ាុស ណ្ ោះ គឺោរពវក្ិចចក្ែុងោរ្តល់នូវេិរញ្ាបបទានតាមោរលក្ខខ ឌ
ផ្ដ្លបានរពមសរពៀង និងោរបងវិលរ ពយផ្ដ្លោក្រ់បារិសភាគសៅឲ្យកូ្នបាំ ុលសពលោរពវ-
ក្ិចចររវូបានេងរចួរាល់។  

១.្តល់េិរញ្ាបបទានតាមោររពមសរពៀង 
សៅសពលផ្ដ្លលក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ររវូបានេិក្ាបញ្ចប ់ ក្ិចចេនា្តល់េិរញ្ាបបទាន

ររូវបានបសងកើរ រពមទាាំងរបារិសភាគររូវបានចុោះបញ្ា ីសៅក្ែុងអងាភាពេុរសិយដ្ីសដ្ើមបធីាោោរ
អនុវរតោរពវក្ចិច នងិឯក្ស្ថរចាប់្ ៃូវោរស្េងៗស ៀរររូវបានបាំសពញ សោោះ្ោោរររវូមាន
ោរពវក្ិចច ្តល់នូវេិរញ្ាបបទានមាច េ់គសរមាងសៅក្ែុង ាំេាំ ឹក្របាក្ផ់្ដ្លបានក្ាំ រស់ៅក្ែុងក្ចិច
េនា។  

២.ោរបងវិលរ ពយផ្ដ្លបានោក្រ់បារិសភាគ 
 ោរបសងកើរនូវរបារិសភាគវារោនផ់្រជាលក្ខខ ឌ រ បមយួសៅក្ិចចេនាចេបងផ្ដ្លជា
ក្ិចចេនា្តល់នូវេិរញ្ាបបទាន។ មាននយ័ថា សៅសពលផ្ដ្លោរពវក្ិចចចមបងររវូបានេងរចួ
រាល់សោោះរបារិសភាគក្ន៏ឹងររូវរលរ់្ងផ្ដ្រ។ ក្៏ប៉ាុផ្នតវាមនិផ្មនជាោររលរ់សោយេវ័យរបវរតិ
សោោះស ើយ សោយសេរុថា របារិសភាគររូវបានបសងកើរតាមរយៈោរចុោះបញ្ា ីសៅអងាភាពេុរសិយដ្ ី
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សេើយ សបើចងរ់ ាំលរោ់រចុោះបញ្ា ីសោោះររវូមានោរសេែើេុាំសៅអងាភាពេុរសិយដ្ី សដ្ើមបលុីបោរចុះ
បចជ ី េតីពីោរបសងកើរេិ ធិ របារិសភាគសោោះ96។ 
 
២. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ 
 ឆ្ៃងោរ់តាមោរេិក្ាបានឲ្យដឹ្ងថា បរយិោេអាែីវក្មមនូវក្មពុជាពិរជាមានអាំស្យ 
្លដ្ល់ោរស វ្ើអាែីវក្មមសលើគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ វាជាោររបសេើរ្េ់ក្ែុងបរយិ 
ោេអាំស្យ្លសេដ្ឋក្ិចចរបេ់ ី្ារក្មពុជា ក្ែុងោរសបើក្ឲ្យមានោររបក្ួររបផ្ែង េក្មម 
ភាពអាែីវក្មម សលើ ី្ ារសេរកី្ែុង ិេសៅឲ្យមានភាពរបសេើរស ើងនូវក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ចិច លក្ខ- 
ខ ឌ រេ់សៅលែរបសេើរ របក្បសោយផាេុក្សភាព មចរភាព នងិសេារភាព។  
 សដ្ើមប ីេសរមចនូវ ិេសៅសនោះ ោរសរបើរបាេ់្នធានេិរញ្ា វរាុ សលើគសរមាងអភិវឌ្ឍន៍
អចលនវរាុគឺជាមូល្នដ្ច៏ាាំបាចប់ាំ្ុរសដ្ើមបោីក្ឲ់្យមានដ្ាំស ើ រោរអាែីវក្មមក្មពុជា។ ោរ  ួល
បាននូវេិរញ្ាបបទានពី្ោោរក្ែុងោរអភវិឌ្ឍនគ៍ជឺាមស្ាបាយដ្ល៏ែរបសេើរបា្ំ ុរ។ ក្ប៏៉ាុផ្នតយនត
ោរម្នោរ  ួលនូវេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ពុាំផ្មន  ួលបានសោយរយ
រេួលស ើយ គឺររមូវឲ្យរគោឹះស្ថា ន្ោោរស្វើោរេិក្ាវាយរម្មៃយ៉ា ងេីុែសរៅសលើល ធភាពេង
របេ់កូ្នបាំ ុល មុននឹង្នសៅដ្ល់ោរបសងកើរក្ិចចេនា សោយពិនិរយវាយរម្មៃសលើរបារិ- 
សភាគរបេ់មាច េ់គសរមាង ោរេិក្ាអាំពីរចោេមពន័ធរគបរ់គងរបេ់រក្មុេ៊ាុនអភវិឌ្ឍអចលនវរាុ 
ោរ េេនទ៍ាយស្ថា នភាព អាែីវក្មម ោរតាមោនេក្មមភាពអាែីវក្មមជាសដ្ើម។  
 ចាំផ្ ក្ឯោរអនុវរតេិ ធិ និងោរពវក្ិចចគឺមានភាពររឹបៃតឹងយ៉ា ងខ្ៃ ាំងសៅក្ែុងក្ចិចេនា 
ផ្ដ្លសគផ្រងសមើលស ើញថា ាំោក្់ ាំនងម្ន ក្ិចចេនារវាងគូភាគីពុាំេូវមានេមភាពសោោះស  
មាៃនយ័ ថាភាគី្ោោរផ្រងមានលាំោបេិ់ ធិខពេ់ជាងអែក្ផ្ដ្លររូវបាន្តល់ឲ្យនូវក្មច។ី ក្ែុង
 ិេសៅសនោះ ររវូបានស្វើស ើងក្ែុងសោលបាំ ងបរក នូវហានិភយ័យ៉ា ងខពេ់ និងរបយរ័ែរបផ្យង
ជា ីបាំ្ុរ។  
 ោសពលបចចុបបនែគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុគឺ មានដ្ាំស ើ រោរសៅមុខយ៉ា ងលែរបសេើរ 
និង  ួលបាននូវ្លចាំស ញយ៉ា ងសរចើនរោេ់ផ្រក្ល សេើយោរអនុវរតោរពវក្ិចចេងចាំសពាោះ

                                                 
96 របោេអនតររក្េួងេតីអាំពីនីរិវ ិ្ ីម្នចុោះបញ្ា ីអាំពីេិ ធិរបរយក្េទាក្់ ងនឹងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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្ោោរក្ម៏ានភាពរលូន្ងផ្ដ្រ។ ោរអភវិឌ្ឍៃគ៍សរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវបានសមើលស ើញ 
ថាក្ាំពុងមានេនាុោះ និងរកី្ដុ្ោះោលយ៉ា ងគាំេុក្ ជាពិសេេែុាំវញិរាែធានីភែាំសពញ។ 
 ោសពលអោគរសោយអ្តយ់ល់អាំពីេមារ ក្មមសលើ ី្ារអាស្ថ៊ា ន នងិ្តល់នូវកាោ
នុវរតភាពយ៉ា ងអាំស្យ្ល ក្ែុងោរបាំសពញនូវសេចក្តីររមូវោរស្េងៗ ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្រអាផារមិន
េរមាប់ែួល ខុនដូ្េរមាប់លក់្ក្ែុងសោលបាំ ងម្នោរស្ថែ ក់្សៅ ែាំនួញអាែីវក្មម សេវាលាំផ្េោយ 
ក្ៃឹបេុខភាពផ្ដ្លនឹងធាោបាននូវសេចក្តីររូវោររគប់មែឈោឋ នរបេ់អែក្វនិិសយគជារិ អនតរជារិ 
និង ជាពិសេេបសរមើសេចក្តីររូវោររបេ់របជាពលរដ្ឋក្ែុងរេុក្។ 


