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ជំពូក ១ 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ និង ការផ្តលម់តិផ្ផ្ែកទោលនទោបាយទៅកមពុជា 

 
កម្ពុជាកំពុងបាតប់ងឱ់កាសទាញយកប្បយោជនពី៍អប្ាោ៉ា ងខ្ពស់ននការយ្វើចំណាកប្សុក យ ើម្បីជរុំញការអភិវឌ្ឍ

ប្បយេស។ គយប្ោងសតី ពី េំនាក់េំនងចុុះយ ើងរវាងយោលនយោបាយសាធារណៈ ចំណាកប្សុក និង ការអភិវឌ្ឍ (IPPMD) 
បានអនុវតតយៅប្បយេសកម្ពុជា ចាបពី់ឆ្ន ២ំ០១៣  ល់ ២០១៧ យ ើម្បីប្សាវប្ជាវាម្ការវភិាគទាងំាម្បបបបរោិណ 
និងបបបគុណភាព ពី េំនាកេ់ំនងយៅវញិយៅម្ករវាងចំណាកប្សុក និងយោលនយោបាយសាធារណៈ កនុ ង ៤ វស័ិយ
សំខាន់ៗ  គឺ េីផ្សារពលកម្ម កសិកម្ម ការអបរ់ ំ និង វនិិយោគនិងយសវាហិរញ្ញ វតថុ ។ ជពូំកយនុះ បូកសរុបប្តួសៗពី លេធផ្សល
រកយ ើញកនុ ងគយប្ោងយនុះ គូសបញ្ជា កពី់សកាា នុពលននចំណាកប្សុកប លោនេិ ឋភាពជាយប្ចើន (ចំណាកប្សុក បយញ្ញើម្ក
ផ្សទុះ ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ) យ ើម្បីជរុំញការអភិវឌ្ឍ និង យ្វើការវភិាគយលើយោលនយោបាយាម្វស័ិយនានាយៅកម្ពុជា 
ប លអនុញ្ជញ តឲ្យោនចំណាកប្សុក។ 

 
ចំណាកប្សុកយប្ៅប្បយេស អាចកាា យជាកាត កំណត ់សំ៏ខានម់្យួ សប្ោប់ការអភវិឌ្ឍយៅកម្ពុជា យោយសារបតោន 

ផ្សលប៉ាុះពាល់កាន់បតយប្ចើនខាងបផ្សនកសងគម្ និងយស ឋកិចច។ យទាុះបីកម្ពុជាោនកំយណើ នយស ឋកិចចនឹងនរប្បោណ ៧% កនុងម្យួ
ឆ្ន  ំាងំពីឆ្ន ២ំ០១០ ម្កកតី កត៏ប្ម្ូវការកនុងេីផ្សារពលកម្មម្និោនប្គបប់្ោន់យ ើម្បបី្សូបយកកំយណើ នពលករយនុះយេ ជាពិយសស 
កនុងចំយណាម្ប្បជាជនវយ័យកមង។ ភាពប្កីប្កយេៀតយសាត កយ៏ៅោនកប្ម្តិខ្ពស់គួរកតសំ់ោល់ ថ្វីយបើោនសញ្ជញ បង្ហា ញថា វា 
កំពុងធាា កចុ់ុះកតី។ កនុងសាថ នភាពយនុះ ប្គួសារជាយប្ចើនបានយប្ជើសយកចំណាកប្សុកយ្វើជា យុេធសាស្តសតសប្ោប់យលើកកម្ពស់
កប្ម្តិជីវភាពរបស់ខ្ាួន។ សំណួរសំខាន់យៅយពលយនុះ គឺ យតើប្តូវបយងកើតបរោិកាសយោលនយោបាយប លោនលកខណៈ 
អំយណាយផ្សលបបបណា យ ើម្បអីាចទាញយកអតថប្បយោជនប៍ានយប្ចើនបំផុ្សតពីចំណាកប្សុក យ ើម្បជីំរុញការអភវិឌ្ឍប្បយេស
កម្ពុជា។ 

របាយការណ៍យនុះសំយៅផ្សតល់ជូនអនកកសាងយោលនយោបាយនូវ ភសតុាងជាក់បសតងពីឥេធិពលននចំណាកប្សុក យៅ
កនុងយោលនយោបាយយផ្សេងៗប លោនសារៈសំខានស់ប្ោប់ការអភវិឌ្ឍ និងឥេធិពលយៅ យលើចំណាកប្សុកនន យោល 
នយោបាយសាធារណៈម្និបម្នសតីពីចំណាកប្សុក (ប្បអប១់.១)។ ជំពូកយនុះបង្ហា ញប្តួសៗពីលេធផ្សលរកយ ើញ និងម្តិ 
យោបល់ម្យួចំនួនបផ្សនកយោលនយោបាយ យ ើម្បោីកប់ញ្ចូ លបញ្ជា េំនាកេ់ំនងចុុះយ ើងរវាងចំណាកប្សុក នឹងយោល 
នយោបាយសាធារណៈ យៅកនុងការរចនាយរៀបចំយុេធសាស្តសតអភវិឌ្ឍន។៍ 
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ប្បអប១់.១៖ យតើគយប្ោង IPPMD ជាអវី? 

យៅបខ្ម្ករា ២០១៣ ម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍនន៍ន អងគការសប្ោបស់ហប្បតិបតតិការយស ឋកិចច និងអភវិឌ្ឍន ៍ (OECD) បាន
ចាបយ់ផ្សតើម្គយប្ោងម្យួសតីពី េំនាកេំ់នងចុុះយ ើងរវាងយោលនយោបាយសាធារណៈ ចំណាកប្សុក នឹងការអភិវឌ្ឍ៖ ករណីសិកា និងការ
ផ្សតល់ម្តិបផ្សនកយោលនយោបាយ (IPPMD)។ គយប្ោងយនុះេេលួបានមូ្លនិ្ិម្យួភាគពី កម្មវ ិ្ ីរបស់សហភាពអឺរ ៉ាុបសតីពីចំណាកប្សុក 
និងការប្ជកយកាន និងអនុវតតកនុង ១០ ប្បយេសោនចំណូលទាប និងម្្យម្ ពីឆ្ន ២ំ០១៣  ល់ ២០១៧ យ ើម្បបីសវងរកភសតុាងជូនអនក
កសាងយោលនយោបាយអំពី សារៈសំខានន់នការោកប់ញ្ចូ លបញ្ជា ចំណាកប្សុកយៅកនុងយុេធសាស្តសតអភវិឌ្ឍន ៍ និងការបយងកើនភាពរលូន
ោន រវាងយោលនយោបាយាម្វស័ិយយផ្សេងៗ។ គយប្ោងយនុះបានយប្ជើសយរ ើសប្បយេសកំពុងអភវិឌ្ឍនខុ៍្សៗប លតំណាងបានោ៉ា ងលអនូវ
ប្បយេសនានា  ូចជា អាយម្នី បគីួណាហ្វវ សូ កម្ពុជា កូសាត រកីា កូតឌី្វរ័ សាធារណរ ឋ ូម្នីីក ហេកហេុ ីនហេី ោ៉ា រ ៉ាុក និងហវីលីពីន។ 

ភសាុាងោនយប្ចើនបម្នយហើយប លបង្ហា ញពីឥេធិពលទាងំវជិាោន និងអវជិាោនននចំណាកប្សុកយៅយលើការអភវិឌ្ឍ ប៉ាុបនត
យហតុផ្សលប លអនកកសាងយោលនយោបាយគរួោកប់ញ្ចូ ល បញ្ជា ចំណាកប្សុកយៅកនុងបផ្សនការអភវិឌ្ឍ គឺយៅខ្វុះខាតមូ្លោឋ ន
ជាកប់សាង។ គយប្ោង IPPMD ពាោម្បំយពញចយនាា ុះខ្វុះខាតយនុះ យោយផ្សាល់នូវភសាុាងគរួេុកចិតតបាន ម្និប្តឹម្បតយលើការចូលរមួ្
ចំបណកននចំណាកប្សុក ល់ការអភវិឌ្ឍយនាុះយេ ប៉ាុបនតបថ្ម្ទាងំបង្ហា ញពីបបបបេប ល ការចូលរមួ្ចំបណកយនុះអាចពប្ងឹងបបនថម្
បានាម្រយៈយោលនយោបាយាម្វស័ិយយផ្សេងៗ។ យ ើម្បសីយប្ម្ចកិចចការយនុះ អងគការសប្ោបស់ហប្បតិបតតិការយស ឋកិចច និងអភវិឌ្ឍន ៍
(OECD) បានកសាងប្កបខ្ណ័ឌ យោលគំនិតម្យួ យ ើម្បបី្សាវប្ជាវពី ចំណងទាកេ់ងរវាង េិ ឋភាពទាងំ ៤ ននការយ វ្ើចំណាកប្សុក 
(ចំណាកប្សុក បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ចំណាកប្សុកប្ត បវ់ញិ ចំណាកប្សុកចូល)  និង យោលនយោបាយាម្វស័ិយសំខាន់ៗ ទាងំ ៥ គឺ េីផ្សារ
ពលកម្ម កសិកម្ម ការអបរ់ ំវនិិយោគ  និងយសវាហិរញ្ញ វតថុ និង ការោពំារសងគម្និងសុខាភបិាល (រូបភាព១.១)។  

ប្កបខ្ណ័ឌ យោលគំនិតយនុះ កប៏ានតភាា បយ់ោលនយោបាយាម្វស័ិយទាងំ៥ យនុះ យៅនឹងលេធផ្សលយផ្សេងៗននការយ វ្ើចំណាក
ប្សុកប រ (ារាង១.១)។  

  

រូបភាព១.១៖ ចំណាកប្សុក និងយោលនយោបាយអភវិឌ្ឍនា៍ម្វស័ិយ៖ េំនាកេ់ំនងយៅវញិយៅម្ក 
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ោនភសតុាងជាយប្ចើនបង្ហា ញពី ផ្សលប៉ាុះពាល់ទាងំវជិាោន និងអវជិាោន ននចំណាកប្សុកយៅយលើការអភវិឌ្ឍ ប៉ាុបនត
យហតុផ្សលប លអនកកសាងយោលនយោបាយគួរោកប់ញ្ចូ លបញ្ជា ចំណាកប្សុក យៅកនុងការយ្វើបផ្សនការអភវិឌ្ឍន ៍ គឺយៅខ្វុះ
ម្ូលោឋ នជាកប់សតង។ គយប្ោង IPPMD ោនយោលយៅបំយពញកងវុះខាតចំយណុះ ឹងយនុះ យោយផ្សតល់ភសតុាងគួរឲ្យេុកចិតត
ពកីារចូលរមួ្ចំបណកននចំណាកប្សុកកនុងការអភវិឌ្ឍ និងពីបបបបេប លការចូលរមួ្យនុះអាចពប្ងឹងយ ើងបានាម្រយៈ
យោលនយោបាយកនុងវស័ិយម្យួចំនួន។ កនុងយនុះ OECD បានរចនាយរៀបចំប្កបខ្័ណឌ យោលគំនិតម្យួ យ ើម្បពីិនិតយពី 
ចំណងទាកេ់ងរវាងេិ ឋភាពទាងំ ៤ ននចំណាកប្សុក (ចំណាកប្សុកយៅយប្ៅប្បយេស បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ចំណាកប្សុកប្ត ប់
វញិ និងចំណាកប្សុក) ជាម្យួនឹង យោលនយោបាយាម្ ៥ វស័ិយសំខាន់ៗគឺ េីផ្សារពលកម្ម កសិកម្ម ការអបរ់ ំ
វនិិយោគនិងយសវាហិរញ្ញ វតថុ និង កិចចការពារបផ្សនកសងគម្កិចចនិងសុខ្ភាព (រូបភាព១.១)។ ប្កបខ្ណ័ឌ យោលគំនិតយនុះ កត៏
ភាា បយ់ោលនយោបាយាម្ ៥ វស័ិយសំខាន់ៗ   ជាម្យួនឹងលេធផ្សលយផ្សេងៗននចំណាកប្សុកប រ (ារាង១.១)។ 

ារាង១.១៖ េិ ឋភាពនានាននចំណាកប្សុក និង លេធផ្សលននចំណាកប្សុក កនុងការសិកា IPPMD 

 េិ ឋភាពននចំណាកប្សុក លេធផ្សលននចំណាកប្សុក 

ចំណាកប្សុកយចញ 

ចំណាកប្សុកយចញយកើតោនយ ើងយៅ
យពលោនម្នុសេយៅរស់យៅខាងយប្ៅ
ប្បយេសយ ើម្របស់ខ្ាួនចាបពី់បីបខ្បនត
បនាទ បយ់ ើងយៅi 

ការសយប្ម្ចចិតតយ វ្ើចំណាកប្សុកយចញ ជាលេធផ្សលម្យួ ៏
សំខានស់ប្ោបប់្បយេសយ ើម្ យប្ពាុះអាចបងកលំហូរម្នុសេយចញ
កនុងរយៈយពលខ្ាីផ្សង និងបយងកើនចំនួនជនចំណាកប្សុកយចញយៅ
រស់យៅឯបរយេសកនុងរយៈយពលបវងផ្សង។ 

បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ 

បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ជាការយផ្សទរអនតរជាតិ 
ភាគយប្ចើនជាហិរញ្ញ វតថុ ប លជន
ចំណាកប្សុក យផ្សញើម្កឲ្យអនកយៅឯ
ប្បយេសយ ើម្ii 

ការយផ្សញើ និងការេេលួបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ រមួ្ោន េឹកប្បាកយ់ផ្សញើ
ម្កផ្សទុះេេលួបាន និងប្ចកយប្បើប្បាស់យ ើម្បយីផ្សទរប្បាកប់ ល
អាចប៉ាុះពាល់ ល់លេធភាពយ វ្ើវនិិយោគកនុងរយៈយពលបវង 

ការយប្បើប្បាស់បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ប្តូវបានចាតេុ់កជាយរឿយៗ
ថាជាអាេិភាពម្យួសប្ោប ់អនកកសាងយោលនយោបាយ
ប លបតងចងត់ប្ម្ងវ់ាយៅខាងវនិិយោគោនផ្សលិតភាព។ 

ចំណាកប្សុក 
ប្ត បម់្កវញិ 

ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិយកើត ោន 
យៅយពលជនចំណាកប្សុកយៅ 
យប្ៅប្បយេសសយប្ម្ចចិតតវលិប្ត ប ់
និងរស់យៅ ជាបយណាត ុះអាសនន 
ឬជាបល់ាប ់កនុងប្បយេសយ ើម្វញិ 

ការសយប្ម្ចចិតតប្ត បវ់ញិ ផុ្សសយចញពីកាត យផ្សេងៗ  ូចជា 
ចំណូលចិតតផ្ទទ ល់ខ្ាួន និងសាថ នភាពកនុងប្បយេសយ ើម្។ 
ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ យទាុះជាបយណាត ុះអាសនន
ឬជាបល់ាបក់តី អាចោនប្បយោជន ៍ល់ប្បយេសយ ើម្ 
ជាពិយសសយៅយពលពាកព់ន័ធនឹងអនកោនជំនាញខ្ពស់ៗ។ 

ចីរភាពននការប្ត បវ់ញិ ជាខាន តម្យួសប្ោបវ់ាស់បវងយជាគ
ជយ័ននចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ យទាុះបីយោយសម័ប្គចិតត 
ឬយោយបងខំកតី សប្ោបជ់នចំណាកប្សុកនិងប្គួសារោត ់
និងសប្ោបប់្បយេសយ ើម្ផ្សងប រ។ 

 

ចំណាកប្សុកចូល ចំណាកប្សុកចូល យកើតោនយ ើងយៅ
យពលបុគគលោន កប់ លយកើតកនុងប្បយេស
ម្យួយផ្សេង (យទាុះោនសញ្ជា តិអវីកយ៏ោយ) 
ម្កសាន កយ់ៅកនុងប្បយេសម្យួយេៀត
បានយូរចាបពី់បីបខ្យ ើងយៅ 

សោហរណកម្មជនយលើចំណាកប្សុកចូល ោននយ័ថា អនក
ទាងំយនុះោនជីវភាពប្បយសើរជាងមុ្ន និងចូលរមួ្បានកាន់
បតយប្ចើន ល់ការអភវិឌ្ឍប្បយេសប លេេលួរូបោត ់
យហើយនិង ល់ប្បយេសយ ើម្របស់ោតផ់្សងប រ។ 
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វ ិ្ ីសាស្តសតបយងកើតយ ើងយោយ ម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍន៍ OECD និងេិនននយ័ប្បម្ូលបានយោយន គូប្សាវប្ជាវយៅាម្
ប្បយេសនីម្យួៗ បានផ្សតល់ឱកាសឲ្យបំយពញកងវុះខាតយលើចំយណុះ ឹងសតីពីចំណាកប្សុក និងចំណងទាកេ់ងជាម្យួការ
អភវិឌ្ឍ។ ោនេិ ឋភាពជាយប្ចើនប លយ្វើឲ្យ វ ិ្ ីសាស្តសតរបស់ IPPMD ពិយសសបបាកខុ្សពីយគ និងសំខានស់ប្ោបជ់ួយ បំភាពឺី 
បបបបេននេំនាកេ់ំនងចុុះយ ើងរវាងចំណាកប្សុក នឹងយោលនយោបាយសាធារណៈ ប៉ាុះពាល់ ល់ការអភវិឌ្ឍ។ 

   ឧបករណ៍អយងកត ូចោន ប្តូវបានយកយៅយប្បើកនុងប្បយេសទាងំអស់ កនុងរយៈយពល ូចោន  (២០១៤-១៥) 
 ូយចនុះអាចយ្វើការយប្បៀបយ្ៀបោន បានរវាងប្បយេសទាងំយនាុះ។ 

   អយងកតបានយផ្ទត តយលើេិ ឋភាពយផ្សេងៗ និងលេធផ្សលននចំណាកប្សុក (ារាង១.១) 
 ូយចនុះអាចបង្ហា ញបានសពវប្គប់ពីវ តននចំណាកប្សុក។ 

   គយប្ោងយនុះពិនិតយយលើកម្មវ ិ្ ី្ំេូលាយបផ្សនកយោលនយោបាយរបស់ប្បយេសនានា យលើ ៥ វស័ិយសំខាន់ៗ ។ 
   ការប្សាវប្ជាវបបបបរោិណ និងបបបគុណភាព 
បានយកម្កយប្បើគួបផ្សេោំន យ ើម្បបី្បម្ូលេិនននយ័បឋម្ោ៉ា ងយប្ចើនយលើប្បយេសន គូទាងំ ១០។ 
1) អយងកតប្គសួារ យលើ ២០០០ ប្គួសារជាម្្យម្ កនុងប្បយេសនីម្យួៗ ោនទាងំប្គួសារយ្វើចំណាកប្សុក និង 
ម្និយ្វើចំណាកប្សុក។ សរុបទាងំអស់ គយប្ោងយនុះបានយ្វើសោា សនជ៍ាង ២០.៥០០ ប្គួសារ។ 

2) អយងកតសហគម្ន ៍សរុប ៥៩០ អាជាញ ្រម្ូលោឋ ន និងអនក ឹកនាសំហគម្ន ៍កនុង ំុនានាប លោនការយ្វើ
សោា សន៍ប្គួសារ។ 

3) សោា សនសីុ៍ជយប្ៅបបបគុណភាពយលើអនកពាកព់ន័ធ បានយ្វើយ ើងជាម្យួអនកពាកព់ន័ធសំខាន់ៗប លតំណាងឲ្យ 
អាជាញ ្រថាន កជ់ាតិនិងថាន កម់្ូលោឋ ន ម្ជឈោឋ នសិកាអប់រ ំអងគការអនតរជាតិ សងគម្សីុវលិ និង 
វស័ិយឯកជន។ សរុបម្ក បានយ្វើ ៣៧៦ សោា សនក៍នុងប្បយេសទាងំ ១០ ។ 

   ការវភិាគេិនននយ័បានយ្វើយ ើងយោយយប្បើបយចចកយេសបបបពណា នា និង regression ។ បយចចកយេសេី១ បង្ហា ញ
នូវលំនាំ្ ំៗ និងេំនាកេ់ំនងរវាងអយថ្រសំខាន់ៗ ននចំណាកប្សុក ជាម្យួនឹងយោលនយោបាយសាធារណៈ រឯី
បយចចកយេសេី២ ជួយ ឲ្យោនការយល់ ឹងជាក់បសតងកានប់តសីុជយប្ៅពីេំនាកេ់ំនងចុុះយ ើងទាងំយនុះ យោយោន
ការប្តួតប្ាយលើកាត យផ្សេងៗយេៀតផ្សង។ 

ម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍន ៍ OECD និង គណៈកម្មការអឺរ ៉ាុប បានយរៀបចំកនុងបខ្តុលា ២០១៦ យៅប្កុងបា៉ា រសី នូវកិចច
សនទនាម្យួសតីពី ការទាញយកអតថប្បយោជន៍ពីចំណាកប្សុកាម្រយៈ យោលនយោបាយកាន់បតរលូនោន លអ។ 
ប្ពឹតតិការណ៍យនុះបានកាា យជាយវេិកាសប្ោបក់ិចចសនទនាបផ្សនកយោលនយោបាយរវាង អនកកសាងយោលនយោបាយយៅាម្
ប្បយេសន គូ អនកជំនាញបផ្សនកសិកាប្សាវប្ជាវ សងគម្សីុវលិ និង អងគការពហុភាគីនានា។ កនុងយនុះ ោនការពិភាកាពី 
លេធផ្សលរកយ ើញ និងយោលនយោបាយជាក់បសតងប លអាចជួយ បយងកើនការចូលរមួ្ចំបណករបស់ការយ្វើចំណាកប្សុក កនុង
ការអភវិឌ្ឍទាងំកនុងប្បយេសយ ើម្ និងប្បយេសេេួលចំណាកប្សុក។ របាយការណ៍យប្បៀបយ្ៀបរវាងប្បយេស និង 
របាយការណ៍ាម្ប្បយេសទាងំ ១០ យប្ោងយបាុះពុម្ពផ្សាយកនុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 
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ទេតុអ្វីបានជាគទរោង IPPMD បានដាក់បញ្ចូលរបទទសកមពុជា? 
យៅកម្ពុជា ចំណាកប្សុកយៅយប្ៅប្បយេសោនយប្ចើនគួរឲ្យកត់សំោល់។ ាម្េិនននយ័របស់ អងគការសហប្បជាជាតិ 

(UN) ជនចំណាកប្សុកកម្ពុជាោនប្បោណ ១,២លាននាកក់នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ឬ ៧,៦% ននប្បជាជនកម្ពុជាសរុប គឺទាបជាង
កនុងប្បយេសន គូភាគយប្ចើនកនុង IPPMD (រូបភាព១.២)។ ចំណុចគួរកតសំ់ោល់ គឺប្កុម្ជនចំណាកប្សុកយនុះបានយកើនយ ើង
ោ៉ា ងយលឿន។ សថិតិផ្សាូវការរបស់កម្ពុជាបង្ហា ញថា ពីឆ្ន ២ំ០១០  ល់ ២០១៥ ប្កុម្ជនចំណាកប្សុកបានយកើនពី ០,៥  ល់ 
១,២លាននាក់ ឬយកើនយ ើងប្បោណ ១៤០% (ជំពូក២)។ យោងាម្េិននន័យ IPPMD ប ល ប្បោណ ១០% ននប្បជាជន
កម្ពុជាអាយុចាបព់ី ១៥ឆ្ន យំ ើងយៅ ោនបផ្សនការយ្វើចំណាកប្សុក គឺជិតយសមើនឹងកប្ម្តិម្្យម្កនុងចំយណាម្ប្បយេសន គូនានា។ 

រូបភាព១.២៖ កម្ពុជាជាប្បយេសោនចំណាកប្សុកយចញសុេធ 
ប្កុម្ជនចំណាកប្សុក និងប្កុម្ជនចំណូលប្សុក គិតជាភាគរយននប្បជាជនសរុប (២០១៥) 

 

កំណតសំ់ោល់៖ េិនននយ័បានម្កពី ជយំរឿនថាន កជ់ាតិ អយងកតកោា ងំពលកម្ម និង បញ្ាី ប្បជាជន 

ប្បភព៖ UNDESA International Migration Stock: The 2015 Revision (database), 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml. 

 

បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ យផ្សញើយ ើងយោយជនចំណាកប្សុក គឺជាប្បភពចំណូល សំ៏ខាន់សប្ោបប់្គួសារជាយប្ចើនយៅកម្ពុជា យហើយ
អាចជួយ យលើកសទួយសុខ្ោលភាពរបស់ប្គួសារជនចំណាកប្សុក និងជំរុញការអភវិឌ្ឍយស ឋកិចច និងសងគម្។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
លំហូរចូលបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយៅកម្ពុជា យ ើង ល់ ៥៤២លាន ុលាា រ ឬ ៣% ននប្បាកច់ំណូលជាតិ (World Bank 2016)។ 
ចំយពាុះេំហំ និងរយបៀបយផ្សញើប្បាក់យនុះ អាប្ស័យយលើកាត ជាយប្ចើន ោនជាអាេិ បុគគលិកផ្ទទ ល់របស់ជនចំណាកប្សុក និង ចំណាយ
យលើការយផ្សញើ និងេេួលប្បាកយ់នុះ។ ការយប្បៀបយ្ៀបរវាងប្បយេសន គូទាងំ ១០ កនុង IPPMD បង្ហា ញថា សប្ោប់លំហូរបយញ្ញ ើម្ក
ផ្សទុះយៅកម្ពុជា ប្តូវចំណាយអស់ ១៣%ននេឹកប្បាក់យផ្សញើ ប លជាចំណាយកប្ម្តិខ្ពស់ជាងយគ (រូបភាព១.៣)។ ចំណាយយនុះក៏
យៅបតខ្ពស់ជខាា ងំ យ្ៀបនឹងកប្ម្តិយោលយៅ ៣%ប លោនបចងកនុង យោលយៅអភវិឌ្ឍប្បកបយោយចីរភាព (SDG) (UN 
2015)។ 

  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
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រូបភាព១.៣៖ ចំណាយយផ្សទរបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ យៅកម្ពុជា ខ្ពស់ខាា ងំ ជាងកប្ម្តិកនុង SDG  

ចំណាយយផ្សទរបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ (ជា % ននេឹកប្បាកយ់ផ្សញើ) កនុងការយផ្សទរប្បាក ់២០០ ុលាា រ 

  
កំណតសំ់ោល់៖ េិនននយ័សប្ោបប់្តីោសេី២ ឆ្ន ២ំ០១៦ យោយោកេ់ម្ងនា់ម្ចំបណកននជនចណំាកប្សកុយចញ យៅកនុ ងេិនននយ័ IPPMD 
កនុ ងប្ចកយផ្សញើប្បាកម់្កផ្សទុះចម្បងៗនីម្យួៗ។ េិនននយ័សប្ោប ់បគីួណាហ្វវ សូ និង កូតឌី្វរ័ មិ្នោនយេ។ បខ្េបនាទ តត់ណំាងឲ្យ ចណំាយ ៣% 
ប លជាយោលយៅ្ំេូលាយននរយបៀបវារៈសកម្មភាព Addis Ababa ។ សប្ោបក់ម្ពុជា ការគណនាចណំាយបផ្សអកយលើ  ចណំាយយផ្សទរប្បាក់
ាម្ប្ចកយផ្សញើប្បាកម់្កផ្សទុះ ពីនថ្ម្កកម្ពុជា។ 
ប្បភព៖ ការគណនារបស់អនកនិពនធយោយបផ្សអកយលើ  World Bank Remittance Prices Worldwide data, 

 http://remittanceprices.worldbank.org.  

 
ទតើគទរោង IPPMD ដ្ំទ ើ រការោ៉ា ងដ្ូចទមតចទៅកមពុជា? 

ប្កុម្អនុវតតគយប្ោង IPPMD យៅកម្ពុជា បានយ្វើការជាម្យួប្កសួងម្ហ្វនផ្សទ (MOI) ប លយ ើរតួនាេីជាចំណុចសនូល
ខាងបផ្សនករោឋ ភបិាល។ ប្កសួងម្ហ្វនផ្សទបានផ្សាល់ពត័ាោនយលើអាេិភាព និងយោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា និងជួយ យរៀបចំ
សិកាខ សាលា និងជំនួបយេវភាគីយផ្សេងៗយៅកនុងប្បយេស។ ប្កុម្អនុវតតគយប្ោង IPPMD ក៏បានយ្វើការជាម្យួ វេិាសាថ ន
បណាុ ុះបណាា ល និងប្សាវប្ជាវយ ើម្បអីភវិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា (CDRI) យ ើម្បធីានាឲ្យគយប្ោងោន ំយណើ រការោ៉ា ងរលូន។ CDRI 
បានជួយ យរៀបចំប្ពឹតតិការណ៍កប្ម្តិថាន កជ់ាតិ ចូលរមួ្ចំបណកកនុងការរចនាយរៀបចំយុេធសាស្តសតប្សាវប្ជាវយៅកម្ពុជា យ្វើការ
ចុុះសិកា ល់កបនាង និងចងប្កងរបាយការណ៍សប្ោបភ់ាគីកម្ពុជា។ 

ប្កុម្អនុវតតគយប្ោង IPPMD បានយរៀបចំកិចចប្បជុំ និងសិកាខ សាលាជាយប្ចើនយៅកនុងប្សុក យោយោនជំនួយោបំ្េពី 
គណៈប្បតិភូសហភាពអុឺរុបប្បចាយំៅកម្ពុជា។  អនកពាកព់ន័ធយផ្សេងៗប លបានចូលរមួ្កនុងសិកាខ សាលា និងការជួបប្បជុំទាងំយនុះ 
និងប្តូវបានសោា សន ៍កនុងយពលបំយពញយបសកម្មយៅកម្ពុជាយហើយ     កប៏ានយ ើរតួនាេីកនុងការពប្ងឹងបណាា ញននន គូនានាកនុង 
គយប្ោង និងកំណតអ់ាេិភាពប្សាវប្ជាវយៅកម្ពុជា។ 

យៅបខ្វចិឆិកា ២០១៣ យៅរាជធានីភនយំពញ ោនការយរៀបចំសិកាខ សាលាម្យួយ ើម្បចីាប ់ំយណើ រការគយប្ោងយៅកម្ពុជា 
(រូបភាព១.៤) ។ សិកាខ សាលាយនុះបានយ ើរតួនាេីជាយវេិកាម្យួ សប្ោប់ការពិភាកាពីចំណុចយផ្ទា តននគយប្ោងយៅកម្ពុជា រវាង
អនកកសាងយោលនយោបាយថាន កជ់ាតិនិងថាន កម់្ូលោឋ ន អនកតំណាងអងគការអនារជាតិនានា អងគការយផ្សេងៗរបស់និយោជកនិង

http://remittanceprices.worldbank.org/
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និយោជិត អងគការសងគម្សីុវលិ និង ម្ជឈោឋ នសិកាប្សាវប្ជាវ។ ោនការម្ូលម្តិោន ថា គយប្ោងយនុះគួរយផ្ទា តយលើចំណាកប្សុក 
ជាជាងយលើចំណូលប្សុក យៅកម្ពុជា។ យប្កាយោនការពិភាកាោ៉ា ងផុ្សសផុ្សលនិងសពវប្គប ់ ប្កុម្អនុវតតគយប្ោង IPPMD 
បានសយប្ម្ចចិតតយផ្ទត តការវភិាគយលើ ៤ វស័ិយ គឺ ១) េីផ្សារពលកម្ម ២) កសិកម្ម ៣) ការអបរ់ ំ និង ៤) វនិិយោគ និង
យសវាហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
រូបភាព១.៤៖ ារាងយពលននគយប្ោង IPPMD យៅកម្ពុជា 

 

 

 

 

 
បនាទ បព់ីប្កុម្អនុវតតគយប្ោង IPPMD បានយ្វើសិកាខ សាលាបណតុ ុះបណាត ល និងយ្វើយតសតសាកលបងរចួយហើយ CDRI 

បានប្បម្ូលេិននន័យបបបបរោិណយលើ ២.០០០ប្គួសារ កនុង ១០០សហគម្ន ៍និងបានយ្វើ ២៨ បេសោា សន៍យលើអនកពាកព់ន័ធ 
(ជំពូក២)។ យៅបខ្ម្ថុិ្នា ២០១៥ ោនកិចចប្បជុំពិយប្ោុះយោបល់ម្យួយ ើម្បបីង្ហា ញ លេធផ្សលរកយ ើញ ំបូង  ល់ភាគី
ពាកព់ន័ធនានា រមួ្ោន អនកកសាងយោលនយោបាយ អនកសិកាប្សាវប្ជាវ និង អងគការសងគម្សីុវលិយៅកម្ពុជា។ កិចចប្បជុំយនុះ
បានពិភាកាពី េសេនៈនិងការបកប្សាយខុ្សៗោន យលើលេធផ្សលពី ំបូងៗ យ ើម្បបីានជាេុនសប្ោបក់ារវភិាគថាន កជ់ាតិបបនថម្
យេៀត។ កិចចសនទនាបផ្សនកយោលនយោបាយម្យួកប៏ានយរៀបចំយ ើង យ ើម្បបីចករបំលកម្តិយោបល់បផ្សនកយោលនយោបាយ និង
ពិភាកាជាម្យួភាគីពាកព់ន័ធ ពីសកម្មភាពជាក់បសតងយផ្សេងៗ យ ើម្បទីាញយកអតថប្បយោជន៍ឲ្យបានយប្ចើនបំផុ្សតពីបញ្ជា ចំណាក
ប្សុកសំខាន់ៗ យៅកម្ពុជា។ 

ទតើរបាយការ ៍ទនេះោនផ្តលព់័ត៌ោនអ្វីខ្លេះពី ចំ ងទាក់ទងរវាងចំណាករសុក និងការអ្ភិវឌ្ឍ? 
លេធផ្សលរកយ ើញោនចុុះកនុងរបាយការណ៍យនុះ បង្ហា ញថា ចំណាកប្សុកោនសកាត នុពលយប្ចើនសប្ោបជ់ំរុញការ

អភវិឌ្ឍ ប៉ាុបនតកម្ពុជាម្និទានទ់ាញយកប្បយោជនប៍ានយពញយលញយេ។ ប្បសិនយបើ យោលនយោបាយាម្វស័ិយយផ្សេងៗបាន
គិតគូរពបីញ្ជា ចំណាកប្សុក សកាត នុពលយនុះពិតជាអាចទាញយកជាប្បយោជន៍បាន។ របាយការណ៍យនុះបង្ហា ញពី េំនាក់
េំនងយៅវញិយៅម្ករវាងចំណាកប្សុក នឹងយោលនយោបាយសាធារណៈ ាម្ការវភិាគពីបបបបេប លចំណាកប្សកុ
ប លអាចប៉ាុះពាល់ ល់វស័ិយយផ្សេងៗ  ូចជា េីផ្សារពលកម្ម កសិកម្ម ការអបរ់ ំវនិិយោគនិងយសវាហិរញ្ញ វតថុ ជាយ ើម្ (ជំពូក៤) 
នឹងប្តូវរងឥេធិពលពីយោលនយោបាយកនុងវស័ិយទាងំយនុះ (ជំពូក៥) ។ 

 

 

ការបណតុ ុះបណាត លនិង 
អនុវតតសាកលបង 
យម្សា 2014 

សិកាខ សាលាចាបយ់ផ្សតើម្ 
វចិឆិកា 2013 

ការប្បជុំពយិប្ោុះយោបល់ 
ម្ថុិ្នា 2015 

កិចចសនទនាបផ្សនក 
យោលនយោបាយ  
យម្សា 2017 
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ទោលនទោបាយទីផ្ារពលកមម ោនឥទធិពលតិចតួចណាសទ់ដ្ើមបកីារទប់ស្កា ត់ការទ្វើចំណាករសុក 
ការបាតប់ងក់ោា ងំពលកម្មយោយសារចំណាកប្សុក អាចប៉ាុះពាល់ខាា ងំ ល់វស័ិយខ្ាុះននសកម្មភាពយស ឋកិចចជាពិយសស 

យោយសារជនចំណាកប្សុកយប្ចើនសថិតកនុងអាយុកំពុងោនផ្សលិតភាពខ្ពស់បំផុ្សតកនុងជីវតិរបស់ខ្ាួន។ ាម្េិនននយ័ប្បម្ូលបាន
យលើប្បយេសកម្ពុជា ជាង ៨០% ននជនចំណាកប្សុក នាយពលបចចុបបនន គឺោនអាយុចាបព់ី ១៥  ល់ ៣៤ឆ្ន ។ំ ចាស់ណាស់ 
វស័ិយកសិកម្មកំពុងបាតប់ងក់ោា ងំពលកម្មកាន់បតយប្ចើនយ ើង យោយសារចំណាកប្សុក យបើសិនយប្បៀបយ្ៀបយៅនឹងវស័ិយ នេ
យេៀត  ូចជា វស័ិយសាងសង ់ វស័ិយអបរ់ ំ ឬ សុខាភបិាល។  ចំណុចយនុះកោ៏នគូសបញ្ជា កក់នុងបេ សោា សន៍ជាម្យួ
អនកពាកព់ន័ធប រ។ ការថ្យចុុះការផ្សគតផ់្សគងក់ោា ងំពលកម្ម បានបងកកងវុះពលករកនុងវស័ិយកសិកម្មយៅកម្ពុជា ជាពិយសសយៅាម្
កសិោឋ នផ្សលិតប្សូវកនុងអំ ុងយពលប្បម្ូលផ្សល។ កងវុះយនុះ ក៏នាឱំយចំណាយផ្សលិតកម្មយកើនយ ើងប រ។ 

ចំណាកប្សុកបណាត លឲ្យ ប្បពន័ធកោា ងំពលកម្មកនុងប្គួសារោនការផ្ទា ស់បតូរ។ សោជិកននប្គួសារោនជនចំណាក
ប្សុក បតងបតយ្វើការតិចជាង ប្គួសារោម នជនចំណាកប្សុក យហើយឥេធិពលយនុះោនខាា ងំបំផុ្សត យៅាម្ប្គួសារយ្វើកសិកម្ម។ 
ចំណុចយនុះផ្សតល់គំនិតថា ការង្ហរប លជនចំណាកប្សុកបតងបតយ្វើ (ភាគយប្ចើនជាការង្ហរទាកេ់ងនឹងកសិកម្ម) គឺោម នអនកណា
យ្វើជំនួសយេ កនុងអំ ុងយពលពួកយគអវតតោន។ ការេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយផ្សេងៗ កជ៏ុះឥេធិពលអវជិាោនយៅយលើការសយប្ម្ច
ចិតតរបស់ប្គួសារកនុងការផ្សគតផ់្សគង់កោា ងំពលកម្មប រ។ យោយប ក ស្តសាីបតងយ្វើការតិចជាងម្ុន យៅយពលប្គួសាររបស់ោត់េេួល
បានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ (រូបភាព១.៥)។ 

រូបភាព១.៥៖ ប្គួសារេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ បតងោនសោជិកយ្វើការង្ហរតិចនាក់ជាងម្ុន 
ភាគរយននសោជិកប្គួសារោនអាយុពី ១៥  ល់ ៦៤ឆ្ន  ំកំពុងយ្វើការ 

 
កំណតសំ់ោល់៖ លេធផ្សលប លគតិាម្កំរតិសំខានន់នសថិត ិគោឺនការបញ្ជា ក ់ ូចតយៅ៖ ***: 99%, **: 95%, *: 90%  
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យតើយោលនយោបាយេីផ្សារពលកម្ម ជុះឥេធិពលអវីខ្ាុះយៅយលើចំណាកប្សុក? ការប្សាវប្ជាវរបស់ IPPMD បង្ហា ញថា 
សាថ បន័រ ឋសប្ោបជ់ួយ រកការង្ហរ យប្ចើនបតពាោម្កាតប់នថយចំណាកប្សុក ាម្ការផ្សតល់ពត័ោនឲ្យបាន កាន់បតប្បយសើរពី
េីផ្សារពលកម្មយៅកម្ពុជា។ ប៉ាុបនាអប្ាននប្បជាជនកនុងសំណាកប លរកបានការង្ហរាម្រយៈសាថ បន័រ ឋ ោនកប្ម្តិទាបប្តឹម្ 
៤% ប៉ាុយណាណ ុះ។ 

ការបណាុ ុះបណាា លនិងអប់របំយចចកយេសនិងវជិាា ជីវៈ (TVET) ជាគនាឹុះសំខានស់ប្ោបព់ប្ងឹងជំនាញយៅកម្ពុជា  ូចោន
បចងកនុង យោលនយោបាយការង្ហរថាន ក់ជាតិឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥។ ប៉ាុបនតអយងកតរបស់ IPPMD បង្ហា ញថា ោនកោា ងំពលកម្ម
បត ៥% ប៉ាុយណាណ ុះ ប លធាា ប់បានចូលរមួ្កម្មវ ិ្ ីបណាុ ុះបណាា លវជិាា ជីវៈ យហើយភាគយប្ចើនខាងបផ្សនកកសិកម្ម។ ការប្សាវប្ជាវ
របស់ IPPMD រកយ ើញថា កនុងប្បយេសខ្ាុះកម្មវ ិ្ ីបណាុ ុះបណាា លវជិាា ជីវៈ ហ្វកជ់ួយ ឲ្យជនចំណាកប្សុកង្ហយរកបានការង្ហរ
យៅឯបរយេស ប៉ាុបនាលេធផ្សលយៅកម្ពុជាម្និោនបង្ហា ញភសាុាង ពីចំណងទាកេ់ងរវាងកម្មវ ិ្ ីបណាុ ុះបណាា លវជិាា ជីវៈ និង
បផ្សនការយ្វើចំណាកប្សុកយនាុះយេ។ 

រូបភាព១.៦៖ ប្គួសារេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ បតងោនសោជិកយ្វើការង្ហរតិចនាក់ជាងម្ុន 
ភាគរយននសោជិកប្គួសារោនអាយុពី ១៥  ល់ ៦៤ឆ្ន  ំកំពុងយ្វើការ 

 
កំនតសំ់ោល់: សំណាកគំរូរាបប់ញ្ចូ ល បតប្គសួារណាប លោនអនកចណំាកប្សកុប្តលបម់្កវញិ 
ប្បភព: ការគណនាផ្ទទ ល់របស់អនកនិពនធយោយបផ្សអកយលើេិនននយ័ IPPMD 
 

ម្ា៉ាងវញិយេៀត កម្មវ ិ្ ីផ្សតល់ការង្ហររបស់រ ឋ (PEPs) (ឧទាហរណ៍ គយប្ោងផ្សតល់អាហ្វរសប្ោបក់ារបំយពញការង្ហរ 
និងគយប្ោងផ្សតល់ប្បាកស់ប្ោប់ការបំយពញការង្ហរ) ហ្វក ូ់ចោនចំណងទាកេ់ងជាម្យួ កំយណើ នចំណាកប្សុក។ យៅាម្
សហគម្នប៍ លោនកម្មវ ិ្ ី PEPs  អប្ាម្្យម្ននប្គួសារោនជនចំណាកប្សុកយចញ បតងខ្ពស់ជាង យៅាម្សហគម្ន៍
ប លោម នកម្មវ ិ្ ី PEPs។ កនុងយនុះ កំយណើ នប្បាកច់ំណូលេេួលបានាម្រយៈ PEPs អាចជួយ ផ្សតល់េុន ល់ការយ្វើ
ចំណាកប្សុករបស់សោជិកប្គួសារ។ 
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ឧបតថមភ្នផ្ផ្ែកកសកិមម ជេះឥទវិពលដ្លក់ារទ្វើចំណាករសុក 
យោលនយោបាយកសិកម្ម កអ៏ាចជុះឥេធិពលយៅយលើចំណាកប្សុក និងការសយប្ម្ចចិតតយផ្សញើបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះប រ។ ប្គួសារ

ជាយប្ចើនកនុងសំណាក IPPMD ប លេេួលបានអតថប្បយោជនព៍ីឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្ម យប្ចើនបតោនសោជិកយប្ោងយ្វើ
ចំណាកប្សុក (រូបភាព១.៧)។ ចំណុចយនុះផ្សតល់គំនិតថា ឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្មជួយ ឲ្យោនចំណាកប្សុកយចញ ាម្រយៈការ
ផ្សតល់ប្បាកច់ំណូលបបនថម្បានយប្ចើនប្គបប់្ោន់សប្ោបយ់ោុះប្សាយចំណាយយលើ ំយណើ រ។ លេធផ្សលរកយ ើញកប៏ង្ហា ញប រថា 
ប្គួសារេេួលបានឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្ម បតងបតេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ការយប្ចើនជាង អនកម្និបានេេលួឧបតថម្ា្ន។ 
ម្ា៉ាងយេៀត ឧបតថម្ា្នប លផ្សតល់ឲ្យប្គួសារនានានូវម្យ្ាបាយយ ើម្បផី្សលិត (ឧទាហរណ៍ ប្ោបពូ់ជោនគុណភាពលអ) និងយ្វើ
វនិិយោគយលើ ី្ ាីរបស់ខ្ាួន ក៏អាចជួយ យលើកេឹកចិតតឲ្យជនចំណាកប្សុកយផ្សញើបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះវញិ យ ើម្បបីានចំយណញកាន់បតយប្ចើនពី
វនិិយោគបបបយនុះប រ។ 

ការវភិាគេិនននយ័កានប់តសីុជយប្ៅបង្ហា ញថា ឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្មជុះឥេវិពល ល់ការយ្វើចំណាកប្សុក ប លអាច
នាឲំ្យោនបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ។ ប្គួសារេេួលបានឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្ម គឺយប្ចើនបតោនសោជិកយ្វើចំណាកប្សុក យហើយក៏បតង
េេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះពីសំណាកជ់នទាងំយនុះប រ។  

រូបភាព១.៧៖ ឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្មអាចជួយ បយងកើនចំណាកប្សុក និងបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ 
ភាគរយប្គួសារេេលួបានឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្ម បបងបចកាម្លេធផ្សលននចំណាកប្សុក 

 
កំណតសំ់ោល់៖ លេធផ្សលប លគតិាម្កំរតិសំខានន់នសថិត ិគោឺនការបញ្ជា ក ់ ូចតយៅ៖ ***: 99%, **: 95%, *: 90%។ សប្ោបរូ់បភាពខាងយវវងបផុំ្សត 
រាបប់ញ្ចូលបត សោជកិប្គសួារយប្ោងយ វ្ើចំណាកប្សុកកនុង ១២បខ្ខាងមុ្ខ្ប៉ាុយណាណ ុះ។ 
ប្បភព: ការគណនាផ្ទទ ល់របស់អនកនិពនធយោយបផ្សអកយលើេិនននយ័ IPPMD 
 
ផ្លលអននការអ្ប់រ ំផ្តងោនករមិតទាបជាងអ្តថរបទោជន៍ននការទ្វើចំណាករសុក 

លេធផ្សលននការសិការបស់ IPPMD យៅកម្ពុជាបង្ហា ញថា បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះជួយ ឲ្យប្គួសារអាចចំណាយបានកានប់តយប្ចើន
យៅយលើការអបរ់រំបស់កូនៗ។ ប៉ាុបនាផ្សលលអយនុះ យកើតោនសប្ោបប់តប្គួសារប លោម នជនចំណាកប្សុក។  ប្គួសារម្យួប ល
ោនសោជិកយ្វើចំណាកប្សុក បតងោនចំណាយយលើការអប់រថំ្យចុុះ  យហើយបញ្ជា យនុះបានលុបបំបាតនូ់វផ្សលវជិាោនននបយញ្ញ ើ
ម្កផ្សទុះ។ វាបង្ហា ញថា កុោរយៅកនុងប្គួសាររបស់ជនចំណាកប្សុក បតងប្តួវេេួលរា៉ា ប់រងកានប់តយប្ចើននូវការង្ហរកនុងផ្សទុះ ឬកយ៏ៅ



 11 © OECD/Cambodia Development Resource Institute 2017 

រកការង្ហរយៅយប្ៅផ្សទុះ យ ើម្បជីំនួសកោា ងំពលកម្មរបស់ជនចំណាកប្សុក។  ការប្បយម្ើលយ ើញពីចំណាកប្សុកយៅនថ្ងអនាគត 
កអ៏ាចប៉ាុះពាល់ ល់អប្ាចុុះយ ម្ ុះចូលយរៀនប រ។ ភសតុាងបបនថម្ម្យួននសាថ នភាពយនុះ គឺយុវជននិងយុវនារបី លប្បាបព់ី
យចតនានឹងយ្វើចំណាកប្សុក បតងោនអប្ាខ្ពស់ជាងកនុងចំយណាម្អនកម្និយៅសាលាយរៀន (រូបភាព១.៧)។  ំយណើ របបបយនុះ
ប្បបហលជំរុញយ ើង យោយសារផ្សលលអននការអប់របំតងោនតិចទាងំកនុងេីផ្សារពលកម្មយៅកម្ពុជា និងយៅាម្ប្បយេសជិតខាង។ 

រូបភាព១.៨៖ យុវជនោនបផ្សនការយ្វើចំណាកប្សុកយចញ េំនងម្និសូវបានយៅយរៀនសាលាយេ 
អប្ាយុវជន (អាយុ ១៥-២២ឆ្ន )ំ យៅយរៀនសាលា គិតាម្បំណងយ វ្ើចំណាកប្សុកយចញ 

 
កំណតសំ់ោល់៖ លេធផ្សលោនសារៈសំខានខ់ាងសថិត ិគោឺនការបញ្ជា ក ់ ូចតយៅ៖ ***: 99%, **: 95%, *: 90% 

ប្បភព: ការគណនាផ្ទទ ល់របស់អនកនិពនធយោយបផ្សអកយលើេិនននយ័ IPPMD 
 

យោលនយោបាយ និងកម្មវ ិ្ ីបផ្សនកអបរ់នំានា អាចជួយ កាតប់នថយការយ្វើចំណាកប្សុកកនុងបំណងរកចំណូលសប្ោប់
បងន់ថ្ាសិកា។ យោលយៅជាយុេធសាស្តសាម្យួនន យោលនយោបាយកនុងវស័ិយអប់រកំម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ គឺយ ើម្បធីានាឲ្យ
ោនសម្្ម្ាកនុងលេធភាពេេួលបានការអប់រ។ំ កម្មវ ិ្ ី ូចជា អាហ្វរូបករណ៍ កម្មវ ិ្ ីផ្សតល់អាហ្វរយៅសាលា និង ការ
បចកចាយយសៀវយៅសិកានិងម្ាូបអាហ្វរ បតងោនយោលយៅបយងកើនអប្ាយៅយរៀនសាលា ជាពិយសស សប្ោបកុ់ោរប្កីប្ក និង
េនយ់ខ្ាយ។ កម្មវ ិ្ ីទាងំយនុះកប្ម្ោនជំនួយប្េប្េងជ់ាហិរញ្ញ វតថុណាស់ (ឧទាហរណ៍ អាហ្វរូបករណ៍) យហើយបតងោនប ន
ប្គប ណា ប់តូច។ ការវភិាគបង្ហា ញថា កម្មវ ិ្ ីទាងំយនុះោនឥេធិពលតិចតួចណាស់ យៅយលើការសយប្ម្ចចិតតយ្វើចំណាកប្សុក
របស់ប្បជាជន។ 

ចំណាករសុកមិនបានជួយជំរញុវិនិទោគទទ  
យទាុះបីោនបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះហូរចូលោ៉ា ងយប្ចើនម្កកម្ពុជាកតី កក៏ារប្សាវប្ជាវបង្ហា ញថា េឹកប្បាក់ទាងំយនាុះម្និបានយក

យៅយ្វើវនិិយោគឲ្យោនផ្សលិតភាព (យប្ៅពីកនុងការអប់រ)ំ យេ។ យនុះជាការបាតប់ងឱ់កាសោ៉ា ង្ំម្យួ សប្ោប់ប្បយេសប ល
កំពុងកសាងយ ើងវញិនូវម្ូល្នភាគយប្ចើនរបស់ខ្ាួន។ ប្សយ ៀងោន យនុះប រ ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិហ្វក ូ់ចជាម្និបាន
ជួយ ជំរុញវនិិយោគយផ្សេងៗយ ើយ យប្ពាុះប្គួសារប លោនជនចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ បតងចំណាយតិចយលើប្េពយខាង
កសិកម្ម និងម្និសូវោនយ្វើអាជីវកម្មយេ យបើយ្ៀបនឹងប្គួសារោម នជនចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ។ យោលនយោបាយសប្ោប់
ជួយ ោបំ្េ និងសប្ម្ួលឲ្យប្គួសារបងាូរបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយៅរកការយប្បើប្បាស់ោនផ្សលិតភាព និងវធិានការជំរុញការយ្វើវនិិយោគ
របស់ជនចំណាកប្សុកប្ត ប់វញិ ម្និប្តឹម្បតផ្សតល់អតថប្បយោជន ៍ល់សាម្បី្គួសារប៉ាុយណាណ ុះយេ ប៉ាុបនតបថ្ម្ទាងំ ល់ការអភវិឌ្ឍ
ប្បយេសជាតិយេៀតផ្សង។ 
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យតើយោលនយោបាយាម្វស័ិយយផ្សេងៗ អាចពនយល់ពី អប្ាវនិិយោគទាបននបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះឬយេ? ការោកប់ញ្ចូ ល
បផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ (ឧទាហរណ៍ ការោនគណនីយៅ្នាោរ) សំខាន់ជាខាា ងំកនុងការតប្ម្ងេ់ិសបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ យៅខាងវនិិយោគោន
ផ្សលិតភាព យហើយវាកជ៏ុះឥេធិពលយៅយលើេឹកប្បាក់ននបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និងជួយ ជំរុញការយផ្សទរប្បាក់ាម្រយៈបណាត ញផ្សាូវការប រ។ 
ប៉ាុបនាសពវនថ្ង ការយប្បើប្បាស់គណនី្នាោរយៅោនកប្ម្តិទាបយៅកម្ពុជា យហើយអនកេេួលបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះជាយប្ចើននាក់ ទាងំកនុង
យពលបចចុបបនន និងយៅអនាគត ម្និោនគណនីយៅ្នាោរយេ។ ម្ា៉ាងយេៀត ការចូលរមួ្កនុងកម្មវ ិ្ ីបណតុ ុះបណាត លបផ្សនក
ហិរញ្ញ វតថុយៅោនកប្ម្តិទាបណាស់ ទាងំកនុងចំយណាម្ប្គួសារោនជនចំណាកប្សុក និងប្គួសារោម នជនចំណាកប្សុក យទាុះបី
អងគការម្និបម្នរោឋ ភបិាលនានា និងរោឋ ភបិាល បានផ្សតួចយផ្សតើម្គំនិតអនុវតតវាកាី។ បចចុបបននយៅោនម្យ្ាបាយសប្ោប ់ ពប្ងីក
លេធភាពបានយប្បើប្បាស់គណនី្នាោរ និងកម្មវ ិ្ ីបណតុ ុះបណាត លបផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ យ ើម្បយីលើកេឹកចិតតឲ្យោនការយផ្សញើបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ
កានប់តយប្ចើនាម្រយៈបណាត ញផ្សាូវការ និងសប្ម្ួលឲ្យប្គួសារនានាអាចយ្វើវនិិយោគោនផ្សលិតភាពយប្ចើន។ 

រទបៀបវារៈទោលនទោបាយកាន់ផ្តរលនូោែ  ញុងំឲ្យចំណាករសុកអាចជួយជំរញុដ្លក់ារអ្ភិវឌ្ឍ  
របាយការណ៍យនុះបវកបញកថា ចំណាកប្សុក វាងាម្េិ ឋភាពយផ្សេងៗ  ូចជា ចំណាកប្សុកយចញ បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និង 

ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ  ូចោនវភិាគកនុងការសិកា IPPMD យនុះ អាចជួយ រមួ្ចំបណក ល់ការអភវិឌ្ឍសងគម្ និង 
យស ឋកិចចកម្ពុជា។ ប៉ាុបនតសកាា នុពលកនុងការអភវិឌ្ឍយនុះ ហ្វក់ ូចម្និទានស់យប្ម្ចបានយពញយលញយេ។ របាយការណ៍យនុះ 
ផ្សតល់ការបំភាមឺ្យួចំនួនពី បបបបេអាចទាញយកប្បយោជនប៍ានកានប់តប្បយសើរពីសកាត នុពលយនុះ ាម្ការពិនិតយពីឥេធិពល
យោយយចតនា ឬអយចតនាននយោលនយោបាយាម្វស័ិយយផ្សេងៗ (ជាពិយសស យោលនយោបាយប្គប់ប្គង េីផ្សារពលកម្ម 
កសិកម្ម ការអប់រ ំ វនិិយោគនិងយសវាហិរញ្ញ វតថុ) កនុងការសយប្ម្ចចិតារបស់ប្បជាជនយ ើម្បយី្វើចំណាកប្សុកយចញ ឬចំណាក
ប្ត ប់ម្កវញិ និងកនុងបបបបេប លពួកយគយផ្សញើ និងយប្បើប្បាស់បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ។  

លេធផ្សលរកយ ើញទាងំយនុះបង្ហា ញថា យ ើម្បបី្គបប់្គងយលើផ្សលប៉ាុះពាល់ននចំណាកប្សុកយៅយលើការអភវិឌ្ឍ ប្បយេស
នីម្យួៗប្តូវោនប្កបខ្័ណឌ យោលនយោបាយរលូនោន លអ។ កម្ពុជាបានចាប់យផ្សាើម្អនុម្ត័នាយពលថ្មីៗនូវ យោលនយោបាយសាីពី
ចំណាកប្សុក។ យោលនយោបាយសតីពីការប្គប់ប្គងយលើចំណាកប្សុកននកោា ងំពលកម្ម សំយៅបកលំអការប្គបប់្គងយសវាផ្សតល់
ការង្ហរ និងការពារពលករកម្ពុជាយៅឯបរយេស (MOLVT 2015)។ ប៉ាុបនាបណាត ប្កសួងេេួលបនទុកយលើវស័ិយយផ្សេងៗ 
ជាយរឿយៗបានយម្ើលរលំងផ្សលប៉ាុះពាល់ននចំណាកប្សុកយៅយលើវស័ិយយរៀងៗខ្ាួន ក ូ៏ចជា ឥេធិពលននយោលនយោបាយរបស់
ប្កសួងយៅយលើចំណាកប្សុក។ របាយការណ៍យនុះយសនើឲ្យគិតគូរពីចំណាកប្សុក យៅយពលរចនាយរៀបចំយោលនយោបាយ
សប្ោប់វស័ិយយផ្សេងៗ និង យរៀបចំបផ្សនការអភវិឌ្ឍនក៍ប្ម្តិជាតិសប្ោប់ប្បយេសកម្ពុជា។ 

បផ្សនកខាងយប្កាម្យនុះោនផ្សាល់ម្តិពី យោលនយោបាយសប្ោបវ់ស័ិយនីម្យួៗប លបានសិកាកនុងគយប្ោង IPPMD 
យៅកម្ពុជា។ ការផ្សតល់ម្តិបផ្សនកយោលនយោបាយាម្វស័ិយខុ្សៗោន  និង េិ ឋភាពយផ្សេងៗននចំណាកប្សុកប លផុ្សសយចញពី
ការសិកាកនុងប្បយេសទាងំ ១០ ោនចុុះយៅកនុងរបាយការណ៍យប្បៀបយ្ៀប IPPMD (OECD 2017) ។ 

ការោកប់ញ្ចូលបញ្ជា ចណំាកប្សុកនងិការអភវិឌ្ឍ យៅកនុងយោលនយោបាយយលើេផី្សារពលកម្ម 
យោយសារចំណាកប្សុកយចញ េីផ្សារពលកម្មកម្ពុជាកពុំងបាត់បងព់លករម្និសូវោនជំនាញ ជាពិយសសកនុងវស័ិយ

កសិកម្ម។ វស័ិយយនុះប្បឈម្ម្ុខ្នឹងកងវុះកោា ងំពលកម្ម ជាពិយសសយៅាម្តំបនជ់នបេ។ ឱកាសការង្ហរលអប្បយសើរជាង 
និងប្បាកក់នប្ម្ខ្ពស់ជាងយៅឯបរយេស បានទាកទ់ាញពលករជាយប្ចើនប លោនជំនាញសម្ប្សប។ អយងកត IPPMD បាន
រកយ ើញថា សាថ បន័រ ឋជួយ រកការង្ហរ និង កម្មវ ិ្ ីបណតុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈយផ្សេងៗ ោនផ្សលប៉ាុះពាល់តិចតួចយៅយលើការ
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សយប្ម្ចចិតតយ្វើចំណាកប្សុក យហើយភាគយប្ចើនប្បបហលយោយសារអប្ារកការង្ហរបាន យ្វើាម្យនាុះោនកប្ម្តិទាប រឯី
ប នប្គប ណត បក់ោ៏នប្តឹម្បតតំបនខ់្ាុះៗ។ 

  ប្តូវពប្ងីកសកម្មភាពសាថ បន័ជួយ រកការង្ហរ យ ើម្បឲី្យ ល់ជនចំណាកប្សុកយចញកំពុងសថិតយៅឯបរយេស និងជន
ចំណាកប្សុកប្ត បម់្ក ល់ផ្សទុះវញិ យ ើម្បធីានាឲ្យពួកយគេេួលបានពត័ាោន និងអាចេេួលបានការង្ហរោនប្បាក់
កនប្ម្ជាផ្សាូវការ។ េំនាកេ់ំនងកានប់តជិតសនិេធរវាងសាថ បន័ជួយ រកការង្ហរ នឹងវស័ិយឯកជន សំខានជ់ាខាា ងំយ ើម្បី
សយប្ម្ចកិចចការយនុះ។ 

   បកលំអកម្មវ ិ្ ីបណតុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ យ ើម្បឲី្យវាកានប់តចំយោលយៅ និងអាចបនេុតីប្ម្ូវការជាម្យួនឹងការផ្សគតផ់្សគង់
បាន។ កនុងយនុះ ការយ្វើបផ្សនេីននកងវុះកោា ងំពលកម្ម និងការពប្ងឹងយនតការសប្ម្បសប្ម្ួលជាម្យួវស័ិយឯកជន 
គឺជាជំហ្វន សំ៏ខាន។់ កម្មវ ិ្ ីបណាុ ុះបណាា លក៏សំយៅជួយ សប្ម្ួលឲ្យជន ចំណាកប្សុកប្ត ប់ម្កវញិ បានចូល
យៅកនុងេីផ្សារពលកម្មប រ។  

ការទាញយកប្បយោជនឲ៍្យបានយប្ចើនបផុំ្សតពចីណំាកប្សកុ យ ើម្បជីរុំញការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកម្ម 
យោយសារកសិកម្មបនតយ ើរតួនាេីោ៉ា ងសំខានយ់ៅកម្ពុជា  ូយចនុះជាការសំខានប់ំផុ្សតប លកម្ពុជាប្តូវបយងកើតយនតការយ ើម្បី

ទាញយកប្បយោជនឲ៍្យបានយប្ចើនជាអតិបរោពីចំណាកប្សុក យ ើម្បជីំរុញការអភវិឌ្ឍវស័ិយយនុះ។ ប៉ាុបនតការវភិាគបផ្សអកយលើ
េិនននយ័ IPPMD បង្ហា ញថា ចំណាកប្សុកោនឥេធិពលតិចតួចយៅយលើវស័ិយកសិកម្មយៅកម្ពុជា។  ចំណាកប្សុកយចញ
ម្និបានផ្ទា ស់បតូរការយប្បើប្បាស់កោា ងំពលកម្មកសិកម្មកនុងប្គួសារ យៅកនុងប្គួសារប លោនជនចំណាកប្សុកយចញយនាុះយេ។ 
ជាកប់សតង ប្គួសារោនជនចំណាកប្សុកយចញ បតងោនជួលយប្បើកោា ងំពលកម្មកសិកម្មពីខាងយប្ៅ តិចជាង ប្គួសារោម ន
ជនចំណាកប្សុកយចញ។ សាថ នភាពយនុះអាចជាការបាតប់ងឱ់កាសម្យួ យ ើម្បញំុីងឲ្យេីផ្សារពលកម្មកនុងវស័ិយយនុះរស់រយវ ើក
យ ើងវញិ។ ចំណាកប្សុកម្និបាននាមំ្កនូវ ការយ្វើវនិិយោគកនុងវស័ិយកសិកម្មយេ។ បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និងចំណាកប្សុកប្ត ប់វញិ 
ម្និបម្នជា កាត នាឲំ្យោនការយ្វើវនិិយោគយលើប្េពយសម្បតតិ និងការយ្វើពិពិ្កម្មកនុងវស័ិយកសិកម្ម ឬក ៏ ការយ្វើវនិិយោគកនុង
អាជីវកម្មម្និបម្នកសិកម្មយនាុះយេ។ យនុះជាបញ្ជា ម្យួគួរឲ្យកត់សំោល់ យប្ពាុះរោឋ ភបិាលបានោកវ់ស័ិយកសិកម្មជាវស័ិយ
ចំបង និងជាចំណុចសនូល យៅកនុងយុេធសាស្តសតអភវិឌ្ឍន៍របស់ខ្ាួន។ យោលនយោបាយបានអនុម្ត័យចញ ជាពិយសសទាកេ់ង
នឹងឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្ម កជ៏ុះឥេធិពលយៅយលើចំណាកប្សុកប រ។ ប្គួសារេេួលបានអតថប្បយោជនព័ីឧបតថម្ា្ន
បផ្សនកកសិកម្ម យប្ចើនបត ោនសោជិកោន កយ់ប្ោងយ្វើចំណាកប្សុកយចញ ោនសោជិកោន កធ់ាា ប់យ្វើចំណាកប្សុកយចញ និងធាា ប់
េេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយេៀតផ្សង។ សាថ នភាពយនុះោនផ្សលពាកព់័នធ ល់ យោលនយោបាយសំយៅ: 

   ធានាឲ្យ ប្គួសារយ្វើកសិកម្មអាចេេួលបានកោា ងំពលកម្មកសិកម្ម យៅយពលោនតប្ម្ូវការ។ ប នប្គប  ណត ប់
កានប់ត្ំយៅតំបនជ់នបេរបស់សាថ បន័េីផ្សារពលកម្មនានា អាចជួយ ឲ្យប្គួសារយ្វើកសិកម្ម រកបានអនកម្កជំនសួ
កោា ងំពលកម្មប លបាតប់ង់យៅយោយសារចំណាកប្សុកយចញ។ យបើសិនោម នសាថ បន័បបបយនុះយេ វស័ិយកសិកម្ម 
សនតិសុខ្យសបៀង និងភាពប្កីប្ក អាចោ៉ា ប់យឺុនបថ្ម្យេៀត យៅាម្តំបនប់ លបានអប្ាចំណាកប្សុកយចញខ្ពស់។ 

   ផ្សតល់ភាពង្ហយប្សួល ល់ លំហូរននបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយៅខាងវនិិយោគផ្សលិតភាព  ូចជាាម្រយៈការធានាថា 
ប្បតិបតតិករយផ្សទរប្បាក់ោនយ្វើសកម្មភាពនិងោនតនម្ាសម្រម្យយៅាម្តំបនជ់នបេ ប្គួសារនានាោនការបណតុ ុះ
បណាត លបផ្សនកវនិិយោគនិងោនជំនាញបផ្សនកហិរញ្ញ វតថុប្គបប់្ោន ់យហើយយហោឋ រចនាសម្ពន័ធកោ៏នជាយប្សច។ ការរាងំ
សទុះយ្វើឲ្យថ្យចុុះវនិិយោគកនុងវស័ិយកសិកម្ម គឺជា ការខាតបងឱ់កាសយប្បើប្បាស់សកាត នុពលននបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះនិង
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ចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិ យ ើម្បជីំរុញការអភវិឌ្ឍកនុងវស័ិយយនុះ។ ម្ា៉ាងយេៀត ឧបសគគបផ្សនកយស ឋកិចច និង
រ ឋបាល  ូចជា ចំណាយខ្ពស់យលើការយផ្សញើបយញ្ញ ើ និងកងវុះខាតកម្មវ ិ្ ីជួយ ឲ្យជនចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិបាន
ចូលម្ករមួ្រស់ជាថ្មីកនុងសងគម្ ក៏អាចកាតប់នថយសកាត នុពលននកាត ទាងំយនុះប រ។ 

   ចងភាា បជ់ំនួយប្េប្េងប់ផ្សនកកសិកម្មជាម្យួនឹងលេធផ្សលយប្កាយការអនុវតត ជាជាងផ្សតល់ជំនួយឲ្យជាម្ុន។ ការវភិាគ
យលើឧបតថម្ា្នបផ្សនកកសិកម្មយៅកម្ពុជាបង្ហា ញថា កម្មវ ិ្ ីនានាប លោម នការចងភាា បក់នុងកប្ម្តិណាម្យួយៅនងឹ
លេធផ្សល ឬកោ៏ម នផ្សតល់នូវប្េពយសកម្មម្និអាចយោុះ ូរបាន (ឧទាហរណ៍  ី្ាី) អាចជួយ ជំរុញឲ្យោនចំណាកប្សុក
យចញកានប់តយប្ចើនបថ្ម្យេៀត។ សាថ នភាពបបបយនុះ អាចផ្សទុយពីយោលយៅននកម្មវ ិ្ ី ប្បសិនយបើវាសំយៅបតរកាេុក
កសិករយៅកនុងប្បយេស និងកនុងវស័ិយកសិកម្មយនាុះ។ កនុងយពលជាម្យួោន  ការចងភាា បឧ់បតថម្ា្នយៅនឹងលេធផ្សល 
ម្និគួរបងកឧបសគគ ល់ការពិតជាកប់សតងប លថា ឧបតថម្ា្ន អាចជួយ បយងកើនបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និងបានជាប្បយោជន៍
 ល់ប្គួសារនានាយនាុះយេ។ 

 
ការពប្ងងឹចណំងទាកេ់ងរវាងចណំាកប្សកុ នងិវនិយិោគកនុងវស័ិយអបរ់ ំ

លេធផ្សលរកយ ើញាម្គយប្ោង IPPMD បង្ហា ញពី ចំណងទាកេ់ងសំខាន់ៗជាយប្ចើនរវាងចំណាកប្សុក នឹង 
ការអបរ់យំៅកម្ពុជា។ ប្គួសារេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ បតងោនចំណាយយលើការអបរ់ ំ យប្ចើនជាង ប្គួសារម្និបានេេួលបយញ្ញ ើ 
 ូយចនុះ បយញ្ញ ើជួយ ជំរុញវនិិយោគយលើ្នធានម្នុសេ។ លេធផ្សលកប៏ង្ហា ញប រថា អប្ាយបាុះបងក់ារសិកាយៅម្្យម្សិកា 
ោនកប្ម្តិខ្ពស់ជាងយគកនុងចំយណាម្ យកមងប្បុសកនុងប្គួសារោនជនចំណាកប្សុកយចញយៅជនបេ។ បញ្ជា យនុះអាចជំរុញយ ើង
ម្យួភាគ យោយសារបំណងយ្វើចំណាកប្សុកយចញយៅយ្វើការង្ហរោនជំនាញទាបយៅយប្ៅប្បយេស បានកាតប់នថយេឹកចិតតចង់
ចូលយរៀនថាន កឧ់តាម្សិកា។ ឥេធិពលវជិាោនននបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះយៅយលើការវនិិយោគខាងបផ្សនកអបរ់ ំ គួរោនគួបផ្សេោំន ប រ ជាម្យួ
នឹងវនិិយោគយលើយហោឋ រចនាសម្ពន័ធបផ្សនកអបរ់ ំ យ ើម្បធីានាឲ្យប្បជាជនេេួលបានការអប់របំ្បកបយោយគុណភាព។ សំខាន់ ូច
ោន ប រ ប្តូវធានាឲ្យយុវជន ជាពិយសសយៅាម្តំបនជ់នបេប លោនអប្ាចំណាកប្សុកយចញកប្ម្តិខ្ពស់ ោនម្យ្ាបាយ 
និងេឹកចិតត យ ើម្បបីញ្ចបប់ានយពញយលញនូវវ ត ច៏ាបំាចន់នការអបរ់យំៅកម្ពុជា។  

យោលនយោបាយអបរ់ហំ្វកម់្និសូវោនឥេធិពលយប្ចើនយេយៅយលើ ការសយប្ម្ចចិតតយ្វើចំណាកប្សុករបស់ប្គួសារ។ 
លេធផ្សលរកយ ើញបង្ហា ញពីចំណងទាកេ់ងវជិាោន រវាងការេេួលបានអតថប្បយោជនព៍ីយោលនយោបាយបផ្សនកអប់រ ំ នឹងការ
េេួលបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ប៉ាុបនតយោលនយោបាយយនុះ ហ្វក ូ់ចម្និោនឥេធិពលយៅយលើការសយប្ម្ចចិតតយ្វើចំណាកប្សុកយចញយនាុះ
យេ។ យហតុផ្សលម្យួននចំណងទាកេ់ងយខ្ាយយនុះ អាចម្កពីកម្មវ ិ្ ីនានាពឹងបផ្សអកខាា ងំយលើជំនួយប្េប្េងម់្និបម្នជាប្បាក់ កាក់ 
និងប្គប ណត ប់បានតិចតំបន់ណាស់។ 

 

   បយងកើនវនិិយោគយលើយហោឋ រចនាសម្ពន័ធបផ្សនកអបរ់ ំ យ ើម្បយីវាើយតបនឹង កំយណើ នតប្ម្ូវការនូវការអបរ់យំោយសារោន
បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ យ ើម្បឲី្យប្បជាជនអាចេេួលបានការអប់របំ្បកបយោយគុណភាព។ 

   ពប្ងីកកម្មវ ិ្ ីបចកចាយសាច់ប្បាកន់ិងសោា រៈ យៅាម្តំបន់ោនចំណាកប្សកុយចញកប្ម្តិខ្ពស់ យ ើម្បឲី្យយុវជន
ោនម្យ្ាបាយយរៀនចបម់្្យម្សិកា។ 
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ការពប្ងងឹចណំងទាកេ់ងរវាងចណំាកប្សកុការវនិយិោគ យសវាហិរញ្ញ វតថុ នងឹការអភវិឌ្ឍ 
ការប្សាវប្ជាវយនុះបានរកយ ើញថា បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះោនោនេំនាកេ់ំនងអវជិាោន ជាម្យួនឹងកម្មសិេធិយលើអាជីវកម្ម។ 

ប្គួសារេេួលបានប្បាកប់យញ្ញ ើ ពុំសូវយ ើញោនប្បកបរបរអាជីវកម្មយេ។ 

លេធផ្សលរកយ ើញកនុងគយប្ោង IPPMD បង្ហា ញពីេំនាកេ់ំនងតិចតួចយពក ឬកអ៏វជិាោនផ្សង រវាងបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ចំណាក
ប្សុកប្ត បវ់ញិ នឹងវនិិយោគ។ បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះោម នចំណងទាកេ់ង យទាុះវជិាោនឬអវជិាោនកតី ជាម្យួនឹង អាជីវកម្ម ឬ កម្មសិេធិ
យលើអចលនប្េពយយនាុះយេ។ កនុងបរបិេប លចំណាកប្សុកយប្ចើនបតជាយុេធសាស្តសតយោុះទាល់កនុងជីវភាពរស់យៅ បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ
ភាគយប្ចើនណាស់បតងយកយៅយប្បើសប្ោបេ់ិញយសបៀងអាហ្វរ បថ្ទាសុំខ្ភាព និងសងបំណុល យហើយវាអាចម្និ្បំ្គបប់្ោន់
សប្ោប់យ្វើវនិិយោគោនផ្សលិតភាពយនាុះយេ។ ការេេួលបានបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ កម៏្និជាបទ់ាកេ់ងនឹង ការយ្វើវនិិយោគយៅយលើប្េពយ
ផ្សលិតកម្ម  ូចជា  ីម្និបម្នសប្ោបក់សិកម្ម ឬ អចលនប្េពយ យនាុះប រ។ យគរកយ ើញយេៀតថា ចំណាកប្សុកប្ត ប់ម្កវញិ 
ោនេំនាកេ់ំនងអវជិាោនជាម្យួនឹង កម្មសិេធិយលើអាជីវកម្ម។  

ម្យួវញិយេៀត ការោនគណនីយៅ្នាោរ ហ្វក ូ់ចោនឥេធិពលវជិាោនយៅយលើ លំនានំនបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ។ យប្ៅពីការ
សប្ម្ួលឲ្យបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះអាចោនេឹកប្បាកក់ាន់បតយប្ចើន ការយប្បើប្បាស់គណនីយៅ្នាោរកជ៏ួយ កាតប់នថយការយផ្សទរប្បាក់ាម្
រយៈបណាត ញយប្ៅផ្សាូវការប រ។ ប៉ាុបនាការយប្បើប្បាស់គណនីយៅ្នាោរោនកប្ម្តិទាបណាស់យៅកម្ពុជា យហើយអនកេេួលបយញ្ញ ើ
ជាយប្ចើននាក់ ទាងំយៅយពលបចចុបបនន និងយៅអនាគត ម្និោនលេធភាពយប្បើប្បាស់ គណនីយៅ្នាោរជាផ្សាូវការយនាុះយេ។ 
យោលនយោបាយយ ើម្បបីយងកើនលេធភាពបានយប្បើប្បាស់គណនីយៅ្នាោរអាចជួយ ជំរុញការយផ្សញើបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និងសប្ម្ួលឲ្យវា
ហូរវាងកាតា់ម្សាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុផ្សាូវការ។ 

   យលើកសទួយសហប្គិនភាពវាងាម្  ំណាកក់ាលយផ្សេងៗននការអភវិឌ្ឍន៍  ូចជាការបយងកើតនិងប្គបប់្គងអាជីវកម្ម
ជួយ ឲ្យជនចំណាកប្សុកប្ត ប់វញិ និងប្គួសារេេួលបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ យចុះជំនុះយលើឧបសគគរារាងំយលើការវនិិយោគ។ 
ជំរុញការយ្វើវនិិយោគបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ឲ្យវាកានប់តោនផ្សលិតភាព។  

   អនុវតតកម្មវ ិ្ ីអបរ់បំផ្សនកហិរញ្ញ វតថុថាន កជ់ាតិ យ ើម្បបីយងកើនចំយណុះ ឹងបផ្សនកហិរញ្ញ វតថុ ល់ប្បជាជនកម្ពុជាេូយៅ ជន
ចំណាកប្សុក និងជាពិយសស ប្គួសាររបស់ពួកយគ យ ើម្បជីំរុញការហូរចូល បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះឲ្យបានកានប់តយប្ចើន យៅ
ខាងវនិិយោគោនផ្សលិតភាព។ 

   កាតប់នថយចំនួនប្បជាជនកម្ពុជាប លោម នគណនីយៅ្នាោរ យោយពប្ងីកវតតោនរបស់សាថ បន័ ហិរញ្ញ វតថុ និង
ការផ្សតល់យសវាហិរញ្ញ វតថុ ឲ្យរកីហួសពីេីប្កុងនិងតំបនោ់នការអភវិឌ្ឍយប្ចើន យ ើម្បជីំរុញ ការយផ្សញើបយញ្ញ ើម្កផ្សទុះាម្ប្ចក
ផ្សាូវការ។  

 
បលងរ់បាយការ ៍ 

ជំពូកបនាទ បយ់នុះពិភាកាពី បបបបេប លចំណាកប្សុកបានវវិតតយៅកម្ពុជា និងពិនិតយពីការប្សាវប្ជាវប លោនប្សាប់ 
យលើេំនាកេ់ំនងរវាងចំណាកប្សុក នឹងការអភវិឌ្ឍ។ កនុងយនាុះក៏ោនការពណា នាយោយសយងខបពី បរបិេននយោលនយោបាយ
បចចុបបនន និងប្កបខ្័ណឌ ចាបស់ាីពីចំណាកប្សុកប រ។ ជំពូក៣ ោនពនយល់ពី ការចុុះប្បម្ូលេិនននយ័ និង វ ិ្ ីសាស្តសតវភិាគបាន
យកម្កយប្បើសប្ោបយ់្វើការប្សាវប្ជាវាម្បេពិយសា្ន៍ជាកប់សាង។ កនុងយនាុះកោ៏នការបង្ហា ញពី លេធផ្សលប លអយងកត 
IPPMD បានរកយ ើញទាកេ់ងនឹង ចំណាកប្សុកយចញ បយញ្ញ ើម្កផ្សទុះ និងចំណាកប្សុកប្ត បម់្កវញិប រ។ ជំពូក៤ 
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ពិភាកាព ី បបបបេប លេិ ឋភាពទាងំបីននចំណាកប្សុក ជុះឥេធិពលយៅយលើ ៤ វស័ិយសំខាន់ៗយៅកម្ពុជា៖ េីផ្សារពលកម្ម 
កសិកម្ម ការអបរ់នំិងវនិិយោគ និងយសវាហិរញ្ញ វតថុ។ ជំពូក៥ ោនបង្ហា ញពីបបបបេប លយោលនយោបាយកនុងវស័ិយទាងំយនុះ 
ជុះឥេធិពលយៅយលើលេធផ្សលចំណាកប្សុក។  

 
កណំតសំ់ោល់ 
១  យោយសារកងវុះេិនននយ័ តួនាេីននជនចំណាកប្សុកយចញយូរឆ្ន  ំ(diasporas) ប លជាយរឿយៗចូលរមួ្សកម្មកនុងសោគម្ 
បណាត ញវជិាា ជីវៈ និងផ្សលប្បយោជនយ៍ផ្សេងៗកនុងប្បយេសយ ើម្ ម្និោនពិនិតយវភិាគយេកនុងរបាយការណ៍យនុះ។ 

២  យប្ៅពីការយផ្សទរហិរញ្ញ វតថុ ជាលកខណៈប្បាកប់យញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ក៏ោន បយញ្ញ ើបបបសងគម្  ូចជា គំនិត តនម្ាសីល្ម្ា ម្ូល្នសងគម្ 
ប លជនចំណាកប្សុកយផ្សទរម្កប រ។ បយញ្ញ ើបបបសងគម្ ជាេិ ឋភាព សំ៏ខានម់្យួននេំនាកេ់ំនង ចំណាកប្សុក-អភវិឌ្ឍន ៍
កព៏ិតបម្ន ប៉ាុបនតវា្ំហួសប នកំណតន់នគយប្ោងយនុះ  ូយចនុះម្និោនយលើកម្កពិភាកាកនុងរបាយការណ៍យនុះយេ។ 

 

                                                           
i  យោយសារកងវុះេិនននយ័ តួនាេីននជនចំណាកប្សុកយចញយូរឆ្ន  ំ (diasporas) ប លជាយរឿយៗចូលរមួ្សកម្មកនុងសោគម្ 
បណាត ញវជិាា ជីវៈ និងផ្សលប្បយោជនយ៍ផ្សេងៗកនុងប្បយេសយ ើម្ ម្និោនពិនិតយវភិាគកនុងរបាយការណ៍យនុះយេ។ 

ii  យប្ៅពីការយផ្សទរហិរញ្ញ វតថុ ជាលកខណៈប្បាកប់យញ្ញ ើម្កផ្សទុះ ក៏ោន បយញ្ញ ើបបបសងគម្  ូចជា គំនិត តនម្ាសីល្ម្ា ម្ូល្នសងគម្ 
ប លជនចំណាកប្សុកយផ្សទរម្កប រ។ បយញ្ញ ើបបបសងគម្ ជាេិ ឋភាព សំ៏ខានម់្យួននេំនាកេ់ំនង ចំណាកប្សុក-ការអភវិឌ្ឍ
កព៏ិតបម្ន ប៉ាុបនតវា្ំហួសប នកំណតន់នគយប្ោងយនុះ  ូយចនុះម្និោនយលើកម្កពិភាកាកនុងរបាយការណ៍យនុះយេ។ 
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