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The Academy គឺជាកម្មវិធីដល់ល្អបំផុតរបស់ េអភីសុីអាយសីុធី, ែដលបានេធ្វើការអភិវឌ ន៍ពឹងែផ្អកេលើៈ 
លទ្ធផល ៃនការស្ទង់មតិដ៏ចាំបាច់ជាេ្រចើន្របកបេដាយភាពទូលំទូលាយ ែដលេធ្វើេឡើងជាមួយចំនួន 
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ឱកាសែដលមិនអាចកាត់ៃថ្ល បានក្នុងការផាស់ប្តូរបទពិេសាធន ៍ និងចំេណះដឹងក្នុងចំេណាមអ្នកចូលរួមពី 
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ការដាក់បងាញេចញដំបូងេនៅវគ្គសិក ទំាង្របាំបី សមា្គល់េឃើញថាជាការចាប់េផ្តើមស្រមាប់ដំេណើរការ 
ដ៏េជាគជ័យ ែដលជាភាពខំាងៃនៃដគូែដលមាន្រសាប់ និងការកសាងភាពថ្មីេផ ងមួយេទៀតេដើម ីអភិវឌ  
េនៅក្នុងការេធ្វើឲ សេ្រមច េនៅេគាលនេយាបាយរបស់ អាយសីុធីឌ ី កាត់តាមតំបន់ ។ េអភីសីុអាយសីុធី 
គឺបានេប្តជាចិត្តជាអ្នកផ្តល់ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ែផ្នកបេច្ចកេទសេនៅក្នុងការផ ព្វផ យពី National Academies 
ពីេ្រពាះថាការេឆាះេទៅមុខយា៉ង សំខាន់របស់វា គឺការធានាថា The Academy គឺចាប់បានរាល់ការ 
សេ្រមចេនៅេគាលនេយាបាយរបស់ខ្លួន ។ េអភីសុីអាយសីុធី ផងែដរបាននឹងកំពុងេធ្វើការយា៉ងជិតស្និទ្ធ 



ជាមួយវិទ សានហ្វឹកហ្វឺនរបស់ជាតិនិងតំបន់មួយចំនួន ែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការ្រគប់្រគង 
ថាក់កណា្ដល, ការ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋ និងការ្រគប់្រគង់តាមលំដាប់ថាក់ ្របចំាតំបន់ េដើេម ើេធ្វើឲ ្របេសើរ 
េឡើងេនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកេគក្នងុការេឆ្លើយតបេនៅតំរូវការ ការបកែ្រប និង ការ្របគល់ ឲ េនៅេមេរៀន 
នីមួយៗរបស់ Academy ្រពមទាំងេធ្វើវាេទៅជាេសចកី្ត្រតូវការ និងជាអទិភាពដំបូងស្រមាប់រដ្ឋ ។  
េ្រចើនជាងេនះេទៅេទៀត េអភីសីុអាយសីុធី កំពុងែតជួលេនៅប៉ុស្តិ៍ជាេ្រចើនស្រមាប់ការខិតេទៅរកការ 
ធានាមួយថា ខ្លឹមសារេមេរៀនរបស់ Academy បានេទៅដល់អ្នកេមើលក្នុងលក្ខណៈយា៉ង ទូលំទូលាយ 
េនៅក្នុងតំបន់មួយ ។ េ្រកៅពីការផ្តល់ឲ ជាលក្ខណៈផាល់របស់ Academy តាមរយៈកម្មវិធីសិក  
ជាេ្រចើនរបស់ជាតិនិងតំបន ់ Academy ផងែដលផ្តល់ឲ ជា លក្ខណៈ the APCICT Virtual Academy 
(េអវីអា(AVA)),  គឺជាទ្រមង់ៃនការសិក ពីចមាយ តាម្របព័ន្ធ Online របស់ Academy, 
ែដល្រតូវបេង្កើតេឡើងេដើម ឲី អ្នកសិក ទទួល បានចំេណះដឹងពីកែន្លង របស់ខ្លួនេគផាល់ ។ AVA 
ធានាថាវគ្គនីមួយៗរបស់ Academy រួមទាំងឧបករណ៍ដៃទេទៀត ដូចជា ផំាងប ំងអំពី បទបងាញៃនេមេរៀន 
និង ករណីសិក ដៃទេទៀត គឺមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការទាញយកមកពី្របព័ន្ធ អីុនេធើរណិត, 
ការយកមកេ្របើម្តងេទៀត, េឆ្លើយតបតាមតំរូវការនិងឋានបរិេច្ឆទ រួមទាំងការេ្របើ្របាស់េនៅេលើ 
មុខងារេផ ងៗេទៀត រួមមាន ការបេ្រងៀនជា មូលដាន្រគឹះ, ការសិក ែស្វងយល់េទៅេលើការ្រគប់្រគង 
ឧបករណ៍េផ ងៗ, ខ្លឹមសារេមេរៀនសី្តអំពកីារអភិវឌ នេ៍ទៅេលើ ឧបករណ៍មួយចំនួន ្រពមទំាង វិ បណ្ណប័្រត។ 
 
ជាអាទិ៍ការបេង្កើតេនៅវគ្គទំាង្របាំបីរបស់ Academy និងការផ្តល់ឲ ពួកេគតាមរយៈសិកា្ខសាលាសី្តពី Academy 
របស់ថាក់ជាតិ, ថាក់តំបន់និងអនុតំបន ់ និងមិនអាច្រប្រពឹត្តេទៅបាន្របសិនេបើគានការេប្តជាចិត្ត 
ការចង្អុលបងាញនិង ពីអ្នកចូលរួមយា៉ងសកម្មរបស់ បុគ្គលៗមាក់ ឬពីអង្គការជាេ្រចើនេនាះេទ ។ 
ខ្ញុំសូមយកឱកាសេនះ សំែដងេនៅសមានចិត្ត ស្រមាប់ការ្របឹងែ្របង ្រពមទំាងការសេ្រមចនូវសាៃដៃន 
Academy Alumni េដាយមានការសហការពី្រកសួង រដាភិបាល, វិទ សានហ្វឹកហ្វឺន, ្រពមទាំង 
អង្គការជាតិនិងអង្គការ ្របចំាតំបន់ជាេ្រចើនែដលបានចូលរួមក្នុងសិកា្ខសាលា Academy ។ ពួកេគមិន ្រតឹមែត 
ផ្តល់េនៅទស នៈដ៏មានតំៃលជាេ្រចើន េដើម ីដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ ប៉ុែន្តែថមទាំង 
េដើរតួយា៉ងសំខាន់ជាេ្រចើនេទៀត េដាយពួកេគបានកាយជាអ្នកជួយគាំ្រទ Academy េនៅក្នុង្របេទសពួកេគ 
ែដលឲ ជា លទ្ធផលស្រមាប់ការេយាគយល់គាជាលក្ខណៈផ្លូវការ រវាង េអភីសីុអាយសីុធី ជាមួយ 
វិទ សានរបស់ជាតិ និងតំបន់មួយចំនួន ក្នុងការផ្តល់េនៅការេឆ្លើយតបតាមតំរូវការ និងការ្របគល់ឲ  
េនៅមុខវិជារបស់ Academy ស្រមាប់្របេទសទំាងេនាះ យ៉ាងេទៀងទាត់ ។ 
 



ខ្ញុំសូមសែម្តងេនៅសមានចិត្តជាការែថ្លងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រជៅបំផុត ស្រមាប់ការខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុង 
ការចូលរួមពីបុគ្គលែដល្របកបេដាយគតិបណិតជាេ្រចើនរូប ក្នុងការបេង្កើតេនៅដំេណើរការ្របតិបត្តិ 
ដ៏អសារ មួយេនះឲ ្រប្រពឹត្តេទៅ បាន ែដលមានដូចជា េលាក Shahid Akhtar, ទី្របឹក គេ្រមាងៃន The 
Academy,  Patricia Arinto, Christine Apikul, Publications Manager, និងរាល់អ្នកនិពន្ធ  Academy, 
និង្រកុម េអភីសុីអាយសីុធី ។ 
 
ខ្ញុំសងឃឹមយា៉ងេសាះស្ម័្រគថា Academy មួយេនះនឹងជួយ្របេទសជាេ្រចើនឲ រួចផុតពីចេនាះ្របេហាងក្នុង ការ 
បណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ែផ្នក អាយសីុធី, ដកេចញេនៅភាពរាំងស្ទះក្នុងការទទួលយក អាយសុីធី 
មកេ្របើ្របាស់ េដាយផាល់ខ្លួន ្រពមទាំងជួយជំរុញឲ មានការអនុវត្ថន៍ៃនវសិ័យ អាយសីុធី េដើម ីពេន្លឿន 
ការអភិវឌ វិស័យេសដ្ឋកិច្ចសង្គម រួមទាំង ការសេ្រមចបានសាៃដក្នុងេគាលេដៅ រាប់លានេផ ងេទៀត។ 

 
 

Hyeun-Suk Rhee 

         ្របធាន 
UN-APCICT 

  



អំពីេស៊រីមូ៉ឌូលេនះ 

 
េនៅក្នុង “សម័យព័ត៌មានវិទ ” បច្ចុប ន្នេនះ ភាពងាយ្រសួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន កំពុងេធ្វើការ 
ផាស់ប្ដូររេបៀបៃនការរស់េនៅ ជិវិតការងារ ក៏ដូចជាការកំសាន្ដរបស់េយើង្រគប់ៗគា ។ “េសដ្ឋកិច្ឋឌីជីថល” 
ែដល្រតូវបានសា្គល់ថាជា “េសដ្ឋកិច្ចៃនចំេណះដឹង” “េសដ្ឋកិច្ចជាបណា្ដញ” ឬ “េសដ្ឋកិច្ចថ្ម”ី េនាះ 
្រតូវបានកំណត់លក្ខណៈតាមរយៈការផាស់ប្ដូរ ពីផលិតកម្មទំនិញេទៅរកការបេង្កើតជាគំនិតថ្មីៗ ។ េនះ 
ចង្អុលបងាញអំពីភាពរីកចេ្រមើន ែដល្រតូវបានេដើរតយួា៉ងសំខាន់ េដាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ  
(ICTs) េនៅក្នុង្របព័ន្ធេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទំាងមូលែថមេទៀតផង ។ 

 
ជាលទ្ធផល រដាភិបាលទូទាំងសកលេលាកបានេផាតការយកចិត្ដទុកដាក់កាន់ែតខាំងេទៅេលើការអភិវឌ  
ែផ្នកបេច្ចកវទិ  គមនាគន៍ព័ត៌មានវិទ  (ICTD) ។ ស្រមាប់រដាភិបាលទំាងេនះ ICTD មិនែមនមាន 
ន័យ្រតឹមែតជាការអភិវឌ ឧស ហកម្ម បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ  ឬវិស័យេសដ្ឋកិច្ចប៉ុេណាះេទ 
ការអភិវឌ េនះែថមទាំងមានវិសាលភាពេទៅេលើការ េ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវទិ េដើម ី 
ជំរុញេអាយមានការរីកចេ្រមើនែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការរីកចេ្រមើន ែផ្នកសង្គម និងនេយាបាយផងែដរ ។ 

 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ក្នុងចំេណាមផលលំបាកនានាែដលរដាភិបាលកំពុងជួប្របទះក្នុងការបេង្កើត 
េគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ពត័៌មានវិទ េនាះ គឺអ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយទំាងេនាះ 
ជាញឹកញាប់មិនទាន់ទមាប់នឹងបេច្ចកវទិ  ែដលខ្លួនកំពុងេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការអភិវឌ ជាតិែតម្ដង ។ 
េដាយេហតុថាបុគ្គលមាក់មិនអាចេគារពតាមបញ្ញត្ដិែដលខ្លួនមិនយល់េនាះ អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ 
បានេគចេចញពីការបេង្កើតេគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ  ។ បុ៉ែន្ដការទំលាក់ប  
េរៀបចំេគាលនេយាបាយបេច្ចកវិទ ទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ េនះេទៅេអាយជំនាញការែផ្នកបេច្ចកវិទ  
ទទួលខុស្រតូវេនាះ ក៏ជាេរឿងមួយមិន្រតឹម្រតូវែដរ ពីេ្រពាះជាធម្មតាជំនាញការបេច្ចកវិទ ទាំងេនះ 
មិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងៃនេគាលនេយាបាយេនះចំេពាះបេច្ចកវទិ ែដលខ្លួនកំពុងបេង្កើត និងេ្របើ្របាស់ 
េនាះេទ ។  

 
 
 



េស៊រមូ៉ីឌុលកម្មវធិសិីក អំពីសារសំខាន់ៃនបេច្ចកវទិ គមនាគមន៍ពត៌័មានវទិ ស្រមាប់ថាកដឹ់កនំារដាភិបាល េនះ 
្រតវូបានបេង្កើតេឡើងេដាយមជ មណលបណ្ដះុបណា្ដលបេច្ចកវទិ គមនាគមន៍ពត៌័មានវទិ ស្រមាប់ 
ការអភិវឌ តំបន់អាសីុ និងប៉ាសីុហ្វកិ របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ (UN-APCICT) ស្រមាប់ ៖ 
 
1> អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយថាក់ជាតិ និងរដាភិបាលមូលដានែដលទទួលខុស្រតូវក្នុងការបេង្កើត 

េគាលនេយាបាយ ICT 
2> ម្រន្ដីរដាបាលែដលទទួលខុស្រតូវការងារអភិវឌ ន ៍និងការអនុវត្ដកម្មវិធីែផ្អកតាម ICT និង 
3> អ្នក្រគប់្រគងនានាេនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ែដលកំពុងែស្វងរកការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ ICT 

ស្រមាប់ការងារ្រគប់្រគងគេ្រមាងរបស់ខ្លួន ។ 
 
េស៊រីម៉ូឌុលេនះ មានេគាលបំណងអភិវឌ ភាពទមាប់ជាមួយនឹងប សំខាន់ៗែដលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ICTD 
ែដលេកើតេចញពីទស នវិស័យែផ្នកេគាលនេយាបាយ និងបេច្ចកវិទ  ។ េគាលបំណងៃនម៉ូឌុលេនះ 
មិនែមន្រតឹមែតស្រមាប់ការអភិវឌ េសៀវេភៅែណនំាបេច្ចកេទស ICT ែតប៉ុេណាះេនាះេទ ប៉ុែន្ដជាងេនះេទៅ 
េទៀតគឺេដើម ផី្ដល់នូវការយល់ដឹងដ៏ល្អអពំីអ្វីែដលបេច្ចកវិទ ឌីជថីលសព្វៃថ្ងអាចមាន ឬកែន្លងែដល 
បេច្ចកវិទ េនះ ្រតូវបានដឹកនំាេទៅរក និងអ្វីែដលបេច្ចកវិទ េនះ ការបេង្កើតេគាលនេយាបាយនានា ។ 
្របធានបទេផ ងៗែដលមានេនៅក្នុងម៉ូឌុលេនះ ្រតូវបានេធ្វើការកំណត់េឡើងតាមរយៈការវិភាគេទៅេលើ 
ត្រមូវការៃនការបណ្ដុះបណា្ដល ្រពមទាំងការសាបស្ទង់េទៅេលើសមារៈែដលចាំបាច់ស្រមាប់វគ្គបណ្ដុះ 
បណា្ដលដៃទេទៀតេនៅេលើសកលេលាក ។ 
 
មូ៉ឌុលេនះ ្រតូវបានរចនាេឡើងេនៅក្នុងរេបៀបមួយែដលអាចេអាយអ្នកអាន្រគប់រូបអាចេធ្វើការស្វ័យសិក  បាន 
ឬេដើម ីេ្របើ្របាស់ជាធនធានសិក ស្រមាប់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល ឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលនានា ។ មូ៉ឌុលេនះ 
អាចេ្របើ្របាស់ជាឯកសារឯករាជ  និងឯកសារេយាងជាមួយឯកសារេផ ងៗេទៀត េហើយកិច្ច 
្របឹងែ្របងេផ ងៗ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅក្នុងមូ៉ឌុលនីមួយៗេដើម ី ផ រភាប់មូ៉ឌុលេនះេទៅនឹងនិេក្ខបបទ និង 
កិច្ចពិភាក នានាេនៅក្នុងមូ៉ឌុលដៃទេទៀតែដលស្ថិតេនៅក្នុងេស៊រីជាមួយគាេនាះ ។ េគាលបំណងរយៈេពល 
ែវងគឺេធ្វើយា៉ងណាេអាយម៉ូឌុលេនះ្រតូវបានដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងកម្មវិធីសិក ែដលមានការទទួលសា្គល់ ។  
 
មូ៉ឌុលនីមួយៗចាប់េផ្ដើមជាមួយនឹងេសចក្ដីែថ្លងអំពីកម្មវត្ថុសិក  និងលទ្ធផលេគាលេដៅែដលនឹងទទួល 
បានេ្រកាយេពលសិក  ែដលអ្នកអាន្រគប់រូបអាចេធ្វើការវាយតៃម្លអំពីភាពរីកចេ្រមើនរបស់ខ្លួនេធៀបនឹង 
លទ្ធផលេគាលេដៅែដលផ្ដល់េអាយបាន ។ ខ្លមឹសារៃនម៉ូឌុលេនះ ែចកេចញជាែផ្នកៗែដលក្នុងេនាះ 



រួមមានករណីសិក និងលហំាត់អនវុត្ដេផ ងៗេដើម ីជយួេអាយអ្នកអានយល់កាន់ែតសុីជេ្រមៅអពំីទស នទាន 
ជាគន្លឹះនានា ។ លំហាត់ទាំងេនះអាចនឹងអនុវត្ដេដាយបុគ្គលអ្នកអានមាក់ៗ ឬ្រកុមសិកា្ខកាមែដល 
ចូលរួមេនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល ។ មូ៉ឌុលេនះផ្ដល់នូវរូបភាព និងតារាងេផ ងៗ េដើម េីធ្វើការចង្អុលបងាញ 
អំពីតថភាពជាក់លាក់នានាេនៅក្នុងការពិភាក  ។ ឯកសារេយាង និងធនធានឯកសារេនៅេលើបណា្ដញ 
អីុនធឺណិតទំាងឡាយ មានរាយេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនំាេនះ ស្រមាប់អ្នកអានក្នុងការការសិក ្រសាវ្រជាវ 
េដើម ីបេង្កើនទស នវិស័យអំពីបេច្ចកវិទ េនះបែន្ថមេទៀត ។ 

 
ការេ្របើ្របាស់ ICTD មានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់រហូតដល់េពលខ្លះករណីសិក  និងឧទាហរណ៍ េនៅក្នងុ 
និងទូទាំងម៉ូឌុលទាំងមូលអាចមានលក្ខណៈផ្ទុយគា ។ េយើងរពឹងថាករណីេនះ នឹងអាចេកើតមាន េឡើង ។ 
េនះគឺជាេរឿងមួយែដលគួរេអាយភាក់េផ្អើល ្រពមទាំងប ្របឈមៃនមុខវិជាសិក ែដលេទើបនងឹ 
េលចេឡើងថ្មីៗ និងស ៃនមុខវិជាទំាងេនាះខណៈេពលែដល ្របេទសនីមួយៗចាប់េផ្ដើមរុករកសកានុពល ៃន 
ICTs េដើម ីេ្របើ្របាស់េធ្វើជាឧបករណ៍ស្រមាប់ការអភិវឌ របស់ខ្លួន ។  
 
ការគាំ្រទកម្មវិធីសិក ស្រមាប់េស៊រីម៉ូឌុលកម្មវិធីសិក េនៅក្នុងទ្រមង់ជាឯកសារេបាះពុម្ពេនះ គឺជាែបបែផន 
ៃនការសិក ពីចមាយតាមបណា្ដញអីុនធឺណិត េពាលគឺកម្មវិធសិីក ជាក់ែស្ដង APCICT (AVA – 
http://www.unapcict.org/academy) េដាយមានថាក់េរៀនែដលផ្ដល់នូវបទបងាញពី្រគូបណ្ដុះបណា្ដល 
ក្នុងទ្រមង់ជាវេីដអូ និងបទបងាញក្នុងទ្រមង់ជាកម្មវិធី PowerPoint ៃនមូ៉ឌុលនានា ។  
 
េលើសពីេនះេទៀត APCICT បានបេង្កើតមជ មណលសហ្របតិបត្ដិការតាម្របព័ន្ធអុីនធឺណិតមួយស្រមាប់ ICTD 
(e-Co Hub – http://www.unapcict.org/ecohub ) ែដលជាេវទិការបេ្រមើដល់េគាលបំណង 
ជាក់លាក់មួយតាមបណា្ដញអីុនធឺណិតស្រមាប់អ្នកអនុវត្ដ និងអ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ ICTD េដើម ី 
េលើកកម្ពស់បទពិេសាធន៍ៃនការសិក  និងការបណ្ដុះបណា្ដលរបស់ខ្លួន ។ មជ មណលសហ្របតិបត្ដិការ 
តាម្របព័ន្ធអីុនធឺណិត ផ្ដល់េអាយអ្នកនូវការទទួលបានធនធាន ចំេណះដឹងេនៅក្នុងតថភាពេផ ងៗពីគាៃន 
ICTD ្រពមទាំងផ្ដល់នូវលំហអន្ដរកម្មមួយស្រមាប់ែចករែលកចំេណះដឹង និងបទពិេសាធន៍ ្រពមទាំង 
សហ្របតិបត្ដិការក្នុងេគាលបំណងជួយេអាយ ICTD កាន់ែតមានលក្ខណៈទំេនើប ។ 
 

   



មូ៉ឌូល ៨ 

េនៅេពលែដលការសាយភាយ ៃន អាយ សីុ ធី កាន់ែត េកើនេឡើង រាជរដាភិបាលេនៅជំុវិញពិភពេលាកកំពង់ 
ែតជំរុញ នូវែផនការ និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េដើម បីេង្កើនការផ្តល់េសវាសាធារណៈ តាមរយះ 
ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី ។ េនៅក្នុងយុតាធិកាជាេ្រចើនមេធ បាយបេច្ចកេទស និងហរិញ្ញវត្ថុែដល 
រដាភិបាលមានគឺែតងែតមានកំណត់ប េនះរារាំងសមត្ថភាពរបស់រដាភិបាលក្នុងការផ្តល់េនៅផល្របេយាជន៏  
របស់រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េទៅដល់មនុស ទាំងអស់គា។ េទាះបីជាយា៉ណាក៏េដាយ ក៏មាននូវ មូលនិធិ 
និងជំនាញការជាេ្រចើន ែដលវិស័យឯកជនអាចេ្របើ្របាស េដើ់ម ផី្តល់កាត្វពកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការ ផ្តល់េសវា 
ែដលមានកំរិតខ្ពស់បំផុតេនៅក្នុងតៃម្លដ៏សមរម មួយ។ េមេរៀនេនះពិភាក អំពីជំេរីស មូលនិធិេផ ងជាេ្រចើន 
សំរាប់ គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៏ (ICTD) និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ 
ភាពជាៃដគូអភិវឌ ន៏ ឯកជន-សាធារណៈ (PPPs) ្រតូវបានេគេលើកេទ ើង យា៉ងសំខាន់ថាជាជំេរីសមូល 
និធិដ៏មានសារ្របេយាជន៏ដជ៏ាក់លាក់មួយ សំរាប់ការផ្តល់េសវា ្រគឺះ អាយ សីុ ធី និង ការផ្តួចេផ្តើម រដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិច េនៅក្នុង្របេទសែដលកំពុងអភិវឌ ន៏។ 
 
កម្មវត្ថៃុនេមេរៀន 
 
េមេរៀនេនះមានេគាលបំណង េដើម  ី: 
 
១-ពិភាក អំពីប ែដលអាចប៉ះពាល់ដល់ ការវិនិេយាគក្នុងការេ្របើ្របាស់ អាយ សុី ធី ជាមួយនិង ការ 
េផាតយា៉ងសំខាន់េទៅេលើ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច  
 
២-ពិពណ៌នាអំពី យន្តការហិរញ្ញវត្ថុេផ ងៗ សំរាប់ គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏(ICTD) 
 
៣-ពិពណ៌នាភាពជាៃដគូអភិវឌ ន ៏ឯកជន-សាធារណៈ (PPPs) ថាជាជំេរីស សំរាប់ផ្តល់មូលនិធិ ដល់  
គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៏ (ICTD) និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច និង 
 
៤-េ្រគាងនូវប េដើម ីពិចារណា េនៅេពលសំេរចចិត្តេទៅេលើជំេរីសមូលនិធិណាមួយ េដើម ីបន្ត គំេរាង  
អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏(ICTD) និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច លទ្ធផលៃនការសិក  
 



បនាប់ពីសិក េមេរៀនេនះ អ្នកសិក និងអាច 
 
១-ពិពណ៌នាអំពី យន្តការហិរញ្ញវត្ថុេផ ងៗ សំរាប់ គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏(ICTD) 
 
២-ពិពណ៌នាភាពជាៃដគូអភិវឌ ន ៏ឯកជន-សាធារណៈ (PPPs) ថាជាជំេរីស សំរាប់ផ្តល់មូលនិធិ ដល់  
គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន៏ (ICTD) និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច និង 
 
៣-េរៀបចំនូវ យុទ្ធសា្រស្តេ្របើ្របាស់ធនធាន និង 
 
៤-អភិវឌ ន៏នូវព្រងាងសំេណើរមូលនិធិសំរាប់ គំេរាង អាយ សុី ធី េដាយគិតអំពីផលលំបាក ែដល  
អ្នកបរិចាក អាចមានចំេពាះ ការផ្តល់មូនិធិ សំរាប់ សកម្មភាព អាយ សុី ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏ 
(ICTD) និង គំេរាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
   



 

   





មាតិកា 
កថាមុខ 
អារម្ពកថា 
អំពីេសរីមូឌូល 
មូឌូល ៨ 

កម្មវត្ថុមូឌូល 
 លទ្ធផលៃនការសិក  
 បញ្ជី្របអប់ 
 បញ្ជីរូបភាព 
 បញ្ជីតារាង 
 ន័យដូច 
 បញ្ជីនិមិត្តស  
១- ការសាយភាយ អាយ សីុ ធី និង ការេកើនេឡើងេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក 
 ១,១ េហតុអ្វីវិនិេយាគជាមួយ អាយ សីុ ធី ? 
 ១.២ ប ប៉ះពាលការវិនិេយាគេលើគេ្រមាង ICT 
 ១.៣  ឱកាសសំរាប់ប ប៉ះពាលការវិនិេយាគេលើគេ្រមាង ICT 
 
២. ែបបបទមូលនិធិេផ ងៗគា 
 ២.១ ការវិនិេយាគេលើ 
 ២.២ េសវាកម្មមូលនិធិមូលដាន ICT  
 ២.៣ ែបបបទសំរាប់គេ្រមាងមូលនិធិ ICT 
 ២.៥ ទទួលវស័យឯកជននិងរដ្ឋេធ្វើការងារទំាងអស់គា 
 
៣. ៃដគូឯកជននិងរដ្ឋ 
 ៣.១ ្របវត្ត 
 ៣.២ និយយន័យនិង្របេភទ 
 ៣.៣ គុណសម ត្តិនិងគុណវិបត្តិៃន PPPs 
 ៣.៤ េគាលការណអភិវឌឃន៏ 
 



៤. PPP និងគេ្រមាងេអឡិច្រតូនិចរាជរដាភិបាល 
 ៤.១ និនាការេអឡិច្រតូនិចរាជរដាភិបាល 
 ៤.២ មូលេហតុសំរាប់ PPPs ក្នុងរាជរដាភិបាល 
 ៤.៣ េតើគេ្រមាងេអឡិច្រតូនិចរាជរដាភិបាលគឺសាកសមសំរាប់  PPPs? 
 ៤.៤ លក្ខខណសំរាប់ភាពេជាគជ័យ 
 ៤.៥ ឧទាហរណ៏អន្តរជាតិៃន PPPs 
 
៥. ហានិភ័យក្នុងគេ្រមាង PPPs សំរាប់េអឡិច្រតូនិចរាជរដាភិបាល 
 ៥.១ ហានិភ័យជាប់ទាក់ទងនឹងគេ្រមាង ICTs 
 ៥.២ ការ្រគប់្រគងនិងស្រមាលហានិភ័យក្នុង PPPs សំរាប់េអឡិច្រតូនិចរាជរដាភិបាល 
 
៦. ជេ្រមើសមូលនិធិដ៏ៃទេទៀត 
 ៦. ១ ការវិនិេយាគទិសេដៅបរេទស 
 ៦.២ ធនធាន្របថុយ្របថាន 
 ៦.៣ សហ្របត្តិបត្តិការកិច្ចការជំនួញ 
 ៦.៤ វិទ សានហិរញ្ញវត្ថុ(វទិ សានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ) 
 ៦.៥ មូលនិធិរដាភិបាលេទៅរដាភិបាល 
 
៧. ការេរៀបចយុំទ្ធិសា្រស្តែកែ្របធនធាន 
 ៧.១ សេង្ខបែកែ្របធនធាន 
 ២.២ ការេរៀបចំសំេណើរគេ្រមាងហិរញ្ញវត្ថុ 
 
ឯកសារបែន្ថម 
 ការអានបែន្ថម 
 ពាក កាត់ 
 កំណត់សំគាល់អ្នកបណ្ដុះបណា្ដល 
 អំពីអ្នកនិពន្ធ 
 ែថ្លងអំណរគុណ 
 
   



បញ្ជៃីនការសិក  

 

១. PPP មួយក្នុងការផ្តល់ឲ ជាេអឡិច្រតូនិចក្នុង្របេទសកាណាដា និងហ្វីលីពីន 

២. Intel ក្នុង Costa Rica: ការទាក់ទាញការវិនិេយាគខ្ពស់ 
 

បញ្ជ្ីរបអប់ 
 

្របអប់ ១ សមាសភាពសំេណើរគេ្រមាងហិរញ្ញវត្ថុ 
 

បញ្ជរីបូភាព 
 

រូបភាព ១. ការែចកចាយ ICT េទៅកាន់ការលូតលាស់េសដ្ឋកិច្ច  
រូបភាព ២. ការព្រងីទីផ រ ICT 2000‐2008 
រូបភាព ៣. ការចូលេទៅកាន់ទូរស័ព្ធៃដ 

រូបភាព ៤. ការកាត់បន្ថយក្នុងការផ យ GHG ក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិកសំរាប់ការេ្រជើសេរីសសកម្មភាព 

រូបភាព ៥. ការដឹកនំាដ៏រឹងមំាេទៅការេធ្វើជំនួញ 

រូបភាព ៦. ការផ្តល់ែផ្នកឯកជនបន្តបនាប់ក្នុង PPPs  
រូបភាព ៧. ការមានហានិភ័យក្នុងគេ្រមាង PPPs  
រូបភាព ៨. ការបងាញជាឧទាហរណ៏នូវ Gantt chart ៃនការសំេរចចិត្តគំា្រទពីការ្រគប់្រគង់គេ្រមាង ICT 
រូបភាព ៩. ការលំហូចូ FDI, សកលនិងេដាយ្រកុមេសដ្ឋកិច្ច, ១៩៨០‐២០០៦ 
 
 

បញ្ជីតារាង 
  

តារាង ១. បញ្ជីមូលនិធិ Sovereign Wealth 

តារាង ២. ្របេភទៃន PPPsេដាយេយាងតាមបំណងដំបូង  
តារាង ៣. លក្ខខណមុនមួយចំនួនសំរាប់ការេជាកជ័យ PPPs 
តារាង ៤. សេង្ខបៃន PPPs េដាយែផ្នកឯកជនក្នុងសហព័ន្ធអឺុរុប 
តារាង ៥. សេង្ខបៃន PPPs េដាយែផ្នកឯកជនែដលមិនែមនក្នុងសហព័ន្ធអុឺរុប 

តារាង ៦. ឧទាហរណ៏ការេរៀបចំគេ្រមាងហានិភ័យនិងយុន្តការបន្ធូបន្ថយ 

តារាង ៧. ឧទាហរណ៏គេ្រមាងហានុភ័យេកើតេឡើងនិងយុន្តការបន្ធូបន្ថយ 

តារាង ៨.  ឧទាហរណ៏គេ្រមាងហានុភ័យដំេណើរការនិងយុន្តការបន្ធូបន្ថយ   



ពាក សរេសរកាត់ 
 
ABT កិច្ច្រពម្រពាងេលើទូរគមនាគមន័ 
AMS ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងសហរដ្ឋអាមិរិក 
APCICT   មជឃមណលបណ្ដុះបណា្ដលអាសីុ និងបា៉សីុហ្វីកសំរាប់ ICT សំរាប់ការអភិវឌឃន៏ 
ATP  េរាងច្រកផ្តុំ និងសាកល ង 
AVA  កម្មវិធីសិក ជាក់លាក់ៃន APCICT  
BOO  បេង្កើត-ផាល់ខ្លួន-ដំេណើការ 
BOOT  បេង្កើត-ផាល់ខ្លួន-ដំេណើការ-បញ្ជូន 
BOT  បេង្កើត-ផាល់ខ្លួន-បញ្ជូន 
BRICS  េ្របសីុល, រុស ី, ឥណា, ចិន, និងអា្រពិកខាងត ូង 
CIO  ្របធានម្រន្តីពត៌មាន  
CMS  ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងមាតិកា 
CRM  ការ្រគប់្រគងទ់ំនាក់ទំនងអតិថិជន 
DAC  គណៈគមាធិការជំនួយការអភិវឌឃន ៏
DB  ការបេង្កើតរច្ចនា 
DFID  នាយកដានសំរាប់ការអភិវឌឃនអន្តរជាតិ, ច្រកភពអង់េគ្លស 
ECM  ការ្រគប់្រគងម់ាតិការសហ្រគាស 
EMF  ព្រងឹងការ្រគប់្រគងេ្រគាង 
ERP  គេ្រមាងធនធាន់សហ្រគាស 
ESCAP  គណៈគមាធិការេសដ្ឋកិច្ចសង្គមស្រមាប់អាសុីប៉ាសុីហ្វីក 
FDI  ការវិនិេយាគផាល់បរេទស 
GATS  កិច្ច្រពម្រពាងទូេទៅេលើពានិជ្ជកម្មក្នុងេសវាកម្ម 
GHG  ឧស្ម័៏ន្នផ្ទះៃបតង 
GoC  រាជរដាភិបាលកាណាដា 
HP  Hewlett Packard 
ICT  បេច្ចកវិទ  គមនាគមន៏ ពត៌មាន  
ICTD  បេច្ចកវិទ  គមនាគមន៏ ពត៌មានស្រមាប់ការអភិវឌឃន៏ 
IDRC  មជឃមណល្រសាវ្រជាវអភិវឌឃអន្តរជាតិ 



IFI  វិទ សានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ 
IPP  េរាងច្រកឥទ្ធពិលឯករាជ 
IPR  សិទ្ធកម្មសិទ្ធប  
IT  បេច្ចកវិទ ពត៌មាន 
ITU  សហព័ន្ធបេច្ចកវិទ ពត៌មាន 
MDG  េគាលបំណងអភិវឌឃសហស វត្ត 
NASCIO  ្របធានម្រនី្តពត៌មានសហគមន៏ជាតិ 
NGO  អង្គការមិនែមនរាជដាភិបាល 
ODA  ម្រន្តីជំនួយការអភិវឌឃ 
OECD  អង្គការអភិវឌឃសហរ្របត្តិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច 
OPEC  សមាគមន៏បណា្ដ្របេទសនាំេចញសាំង 
PFI  ការបេង្កើតហិរញ្ញវត្ថុឯកជន, ច្រកភពអង់េគ្លស 
PPD  អធាធិប យែផ្នកឯកជន និងរដ្ឋ 
PPP  ៃដគូែផ្នកឯកជន និងរដ្ឋ 
PRSP  ឯកសារយុត្តិសា្រស្តកាត់បន្ថយភាព្រកី្រករ 
RBM  ការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធលទ្ធផល 
SDNP  កម្មវិធីបណា្ដញអភិវឌឃនរិន្ធភាព 
SME  សហ្រគាសខាតតូចនិងកណា្ដល 
SWF  មូលនិធិសុខភាព Sovereign 
TNC  ការផាស់ប្តូរសហ្របត្តិបត្តិការ 
UAF  មូលនិធិេ្របើ្របាស់សកល 
UK  ច្រកភពអង់េគ្លស 
UN  អង្គការសហ្របជាជាតិ 
UNCTAD សិកា្ខសាលាស្តីពីពានិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌឃន ៏  
UNDP  កម្មវិធីអភិវឌឃអង្គការសហ្របជាជាតិ 
UNIDO  អង្គការអភិវឌឃឧស ហកម្មអង្គការសហ្របជាជាតិ 
US  សហរដ្ឋអាេមរិក 
USA  សហរដ្ឋអាេមរិក 
WDM  ការែបងែចក្របែវងរលកេ្រចើន 



WSIS  កិច្ច្របជុំពិភពេលាកស្តីពីសង្គមពត៌មាន 
WTO  អង្គការពានិជកម្មពិភពេលាក 
   

បញ្ជីនិមិត្តស  

 
 

ស ស្រមាប់ែផ្នកសិក    សំនួរ្រតិះរិះ 
 

 

អី្វែដល្រតូវអនុវត្ថ/ការងារែដល្រតូវេធ្វើ  សាកល ងខ្លួនអ្នក  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

   អ្វែីដល្រតូវេធ្វើ 
 
កំនត់វិការដាន : សារៈសំខាន់ៃន អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏ (ICTD) េនៅក្នុង 
យុតាធិការបស់អ្នក 
 
ទិសេដៅ : វាយតំៃល សារៈសំខាន់ៃន អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏(ICTD) េនៅក្នុង 
យុតាធិកា របស់អ្នកេដាយេ្របើសំនួរខាងេ្រកាមជាមគ្គុេទសក៏ 
 
១-េតើអ្វីជា្របភពចំបងៃនការផ្តល់មូនិធិសំរាប់សកម្មភាព អាយ សីុ ធី េនៅក្នុង្របេទស 
របស់អ្នក ? 
 
២-េតើមានធនធាន្រគប់្រគាន់សំរាប់អនុវត្តន៏ គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏
(ICTD) េទ ? 
 
៣-េតើមាន យុទ្ធសា្រស្តេ្របើ្របាស់ធនធានសំរាប់ គំេរាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏
(ICTD) េទ ?អ្វីខ្លះ? េតើវាដំេណើរការ េទ? 
 
៤-េតើមានគណះេរៀបែផនការ អាយ សីុ ធី ថាក់ជាតិ រកឺ៏គណះែដលមានតំៃលេស្មើគា េទ 
? 
 
៥-េតើែផនការ រឺ យុទ្ធសា្រស្ត អាយ សីុ ធី ថាក់ជាតិ រឺក៏ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
្រតូវបានេគអនុវត្តន ៏រឺេនៅ ? 
េ្រជើសេរីស ចំេលើយែដលអាចេ្របើការេ្រចើនបំផុត និង ពន ល់ពីជំេរីសេនះ 
 
ក- គាន យុទ្ធសា្រស្ត 
ខ- មិន្រតូវបានចាប់េផ្តើមេនៅេឡើយេទ 
គ- េទើបែតបានចាប់េផ្តើម 
ឃ- កំពុងែតបន្ត 
ង- បានផាក 



ចំណំា : េនៅេពលែដលេរៀបចំេធ្វើ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល សកម្មភាពទាំងអស់េនះ និងអាចេអាយសិកា្ខកាម 
ផ្ត់ល់ពត៌មានដល់អ្នកបណ្ដុះបណា្ដល អំពីខ្លួនរបស់ពួកេគ និងការយល់អំពី អាយ សីុ ធី សំរាប់ 
ការអភិវឌ ន៏ (ICTD) ។ ផងែដរ វានិងអាចេអាយ សិកា្ខកាមសិក ពីគាេទៅវិញេទៅមក និងេធ្វើេអាយ 
វគ្គសិក មានភាពរីករាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១- ការសាយភាយ អាយ សីុ ធី និង ការេកើនេឡើងេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក 
 
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេដើម ី : 
- ផ្តល់នូវទស នៈវិស័យៃនប េសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ែដលមានឥទ្ធិពលេទៅេលើការសំេរចចិត្ត  

វិនិេយាគ េយាងេទៅេលើ គំេរាង អាយ សីុ ធី និង 
- េរៀបគំេរាង ឱកាសវិនិេយាគ ក្នុងការេរៀបចំែផនការ គំេរាង អាយ សីុ ធី  
 
ប ជាេ្រចើនមានឥទ្ធិពល េទៅេលើ ការវិនិេយាគជាមួយ គំេរាង អាយ សីុ ធី េហើយ ថាក់ដឹកនាំរដាភិបាល 
្រតូវការយល់ដឹងពីប ទំាងអស់េនះ េដើម ីអាចសំេរច េទៅេលើដំេណើរការដ៏ល្អ្របេសើរ ៃនគំេរាងអភិវឌ ន៏ អាយ 
សុី ធី និង ការេធ្វើហរិញ្ញប ទាន។ 
 
និនាការពាណិជ្ជកម្ម និង ហរិញ្ញវត្ថុបច្ចុប ន្ន, េសដ្ឋកចិ្ចពិភពេលាក, និង និនាការក្នុងលំហូរមូលធុន រួមទាំង 
និនាការ ក្នុងការបេ ញនិងេ្របើបាស់ អាយ សីុ ធី, ្រតូវែតបានពិចារណាេនៅ េពលេ្រជើសេរីស យុទ្ធសា្រស្ត 
ផ្តល់មូលនិធិដល់ គំេរាង ដ៏សមរម ។ ជាមួយនិង Internet ពត៌មានទាំងេនះអាចរកបានយា៉ង ទូលំទូលាយ 
តាមរយះ ទូរេលខទូេទៅ ជំនួញ និង ហរិញ្ញវត្ថុ រឺ េសវាពត៌មាន ដូចជា Reuters, Bloomberg, Associated 
Press and Agence France-Presse េសវាពត៌មានជាតិ Xinhua េសវាផ ព្វផ យអន្តរជាតិ ដូចជា BBC, 
CNN and Al-Jazeera េហើយនិង ែផ្នកហរិញ្ញវត្ថុនិងជំនួញ របស់កាែសតជាតិនិងអន្តរជាតិ ។ពត៌មាន 
វិនិេយាគអាចរកបានផងែដរ េដាយមិនគិតៃថ្ល តាមរយះ ការផ្តល់េសវា របស់្របភពែដលបានេរៀបរាប់ខាងេលើ 
និង ្រកុមហុ៊នវិនិេយាគ Standard and Poors ។ 
 
ចំេណះដឹងៃននិនាការហិរញ្ញវត្ថុ គឺមនិែមនជាការយល់ដឹងដល់ក្រមិតែតមួយ របស់អ្នកេសដ្ឋកិច្ច រឺ 
អ្នកេរៀបចំែផន ការថាក់ខ្ពស់ ែដលេធ្វើការេនៅក្នុង្រកសួងហរិញ្ញវត្ថុ រឺ ្រកសួងែផនការ រឺក៏្រកសួងែដលអាចមាន 
ក្រមិតេស្មើរ និង អង្គភាពែដលទាក់ទង (ឧទាហរណ៏ ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋម្រន្តី ) ។ អ្នកេរៀបចំែផនការ និង 
អ្នក្រគប់្រគងរដាភិបាល ទំាងអស់ គួរែតមានការចាប់អារម្មណ៏ជាមួយនិង ការវិភាគនិងពត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុ 
េដើម ីអាចែស្វងរក វិការដានផ្តល់ មូលនិធិេផ ងៗ សំរាប់ការវិនិេយាគ អាយ សីុ ធី េនៅក្នុងែផ្នកសាធារណះ 

 

 
 



១,១ េហតុអ្វវីនិេិយាគជាមួយ អាយ សីុ ធី ? 
 
មានមូលេហតុជាេ្រចើនែដល្របេទសមួយ រឺ អជាធរែដល្រតូវបានផ្តល់េអាយមួយ អាចចង់វិនិេយាគជាមួយនិង 
អាយ សីុ ធី។ ទំាងេនះ រួមបញ្ចូលទាំង បំណង េដើម ីរក  រឺក ៏ បេង្កើន អត្ថ្របេយាជន៏ ៃនការេ្របៀបេធៀប 
និង្របកួត្របែជងតាមរយះការផ ព្វផ យការអវិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច, េដើម ីផ្តល់ការអប់រសំរាប់ទាំងអស់គា និង 
ព្រងីកការឈាន ចូលេទៅកាន់េសវាសង្គម។ ការបេ ញនូវេសដ្ឋកិច្ចបន្តជាេគាលបំណងគន្លឹះរបស់រដាភិ 
បាលជាេ្រចើន។ សំរាប់ សហគមន៏ផ្តល់ជំនួយ, ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និងការសំេរចេគាលេដៅអភិវឌ ន៏ 
សហសវត គឺជាេគាលបំណង ចំបងរបស់ជំនួយអវិវឌ ន ៏ េដាយរួមទាំងការផ្តល់មូលនិធិសំរាប់សកម្មភាព 
អាយ សីុ ធី សំរាប់ការអវិវឌ ន ៏(ICTD) 
 
េនៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ចពត៌មានពិភពេលាក, ពត៌មាននិងចំេណះដឹង គឺជាកតាសំខាន់ៃនផលិតផល។ េដាយេយ៉ាង 
េទៅេលើ របាយការណ៏បច្ចុប ន្នរបស់ International Telecommunication Union (ITU), ភស្តុតាងគឺបងាញ 
ច ស់ថា តំបន់ជុំវិញពិភពេលាកកំពង់ែតទទួលផល្របេយាជន៏ ពីឥទ្ធិពលរបស់ អាយ សីុ ធី េទៅេលើេសដ្ឋកិច្ច១ 
(សូមេមើល រូបភាពទី១ ) 
 

របូភាព ១ : ការរមួចែំណករបស់ អាយ សីុ ធី េទៅេលើកំេនើនេសដ្ឋកិច្ច 
(Source: ITU, World Telecommunication/ICT Development Report 2006: Measuring ICT for Social and Economic 
Development (Geneva: ITU, 2006), 44, http://foss.org.my/projects/us-my-free-trade-agreement-issues/ resources 
/wtdr2006-e.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១  ITU, World Telecommunication/ICT Development Report 2006: Measuring ICT for Social and Economic     

Development (Geneva: ITU, 2006), http://foss.org.my/projects/us-my-free-trade-agreement-
issues/resources/wtdr2006-e.pdf.   



េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏ ការសាយភាយៃន អាយ សីុ ធី “បានផ្តល់នូវឱកាសថ្មីៗេ្រចើន សំរាប់បញ្ចូល 
េទៅក្នុង ចងាក់តៃម្លពិភពេលាក និង ការេធ្វើេអាយ សកម្មភាពផលិតផល និងការនំាេចញ មានភាពែប្លកៗពីគា” 
េហដារចនាសមព្ពន្ធ័របស់ អាយ សីុ ធី ្រតូវបានេគចាត់ទុកជាចាំបាច់ ចំេពាះអត្ថ្របេយាជន៏្របកួត្របែជង 
របស់ជាតិ ជាេ្រចើន។ សូម ីែតតំបន់អភិវឌ ន៏ជាេ្រចើនេនៅេលើពិភពេលាក ក៏មានការជំរុញេឆាះេទៅការសាយ 
ភាយដ៏ធំេធងៃន អាយ សីុ ធី, ជាមួយនិងការេផាតដ៏ជាក់លាក់មួយ េទៅេលើការបញ្ជូនទិន្នន័យ (Broadband) 
ជាពិេសសជាមួយែខ  (Fibre) និង ការបញ្ជូនទិន្នន័យគានែខ  (Wireless Broadband) េនៅ្រគប់្របេភទ 
ទំរង់េផ ងៗគាទំាងអស់របស់វា។ 

អង្គការអភិវឌ ន៏និងសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច (OECD) រាយការណ៏ថា េនៅក្នុង្របេទស េ្របសុីល រុស ី 
ឥណា ចិន និង អា្រហិកខាងត ូង អ្រតាៃនការចំណាយេលើ អាយ សីុ ធី បានបងាញនូវការេកើនេឡើងយា៉ងខាំង 
េលើការចំណាយ្រសេដៀងគាែដលេធ្វើេឡើងេនៅក្នុង OECD (សូមេមើល រូបភាពទី២ ) ។ 

របូភាពទី២ : ការចំណាយទីផ  អាយ សីុ ធី ២០០០-២០០៨ (USD current prices, indexed 2000 = 100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

សមត្ថភាពអីុនធរេណតអន្តរជាតិ កំពង់ែតរីកដុះដាល េនៅអ្រតាកំេនើន្របចាំឆំា ៤៥ ភាគរយ។ 
េដាយេយាងេទៅេលើ Broadband Properties Magazine។ ទីផ  broadband ែដលរីកដុះដាលេលឿនបំផុត 
១០ គឺ ្រកិក ហ្វីលីពីន ឥណូេនសុី េអៀរឡង់ ឥណា អុ៊យែ្រកន ៃថ េវៀតណាម រុស ី និង ទួរគ ីវាគួរេអាយកត់ 
សំគាល់ថាមាន្របេទស ៥ ស្ថិតេនៅក្នុងទ្វីបអាសុី។ 

 



សរុបេសចក្តីមក មានការេកើនេឡើងដ៏េ្រចើនៃន អាយ សីុ ធី ្រគប់ទីកែន្លង។ ការេ្រជៀបចូលៃន អាយ សីុ ធី េនះ 
គឺកំពង់ែតេឆាះេទៅកាន់អ្វីមួយែដលអ្នក្រសាវ្រជាវមួយចំនួនែដលមានមូលដានេនៅសហរដ្ឋអាេមរិកបានេហៅថា 
“ការងារេដាយកុំព ូរទ័រ្រគប់កែន្លង” ( ubiquitous computing )។ ឥឡូវេនះ អាយ សីុ ធី គឺមានសំរាប់មនុស  
រាល់គា និងសំរាប់េធ្វើការងារេផ ងៗគាជាេ្រចើន។ ការេ្របើ្របាស់យា៉ងទូលំទូលាយៃន អាយ សីុ ធី គឺកំពង់ 
ែតផាស់ប្តូរនូវរេបៀបែដលមនុស កំពង់េធ្វើការងារ។ សកម្មភាពេផ ងៗគាជាេ្រចើន ែដល េធ្វើេដាយៃដ និង 
បេ ញថាមពលខំាងកា ្រតូវបានជំនួសេដាយម៉ាសុីន េដើម ីការេកើនេឡើងេល ើនៃន្របតិបត្តិការ និងការកាត់ 
បន្ថយសកម្មភាពដែដលៗរបស់ខ្លួន។ បេច្ចកវិទ ពីរ បងាញសមត្ថភាពេលចេធា េដើម ីបេង្កើន ការសាយភាយ 
អាយ សីុ ធី និង ការេ្របើ្របាស់ៃន ឧបករណ៏និងកម្មវិធីែដលមានឥទ្ធិពលខំាងកា និងយា៉ងធំទូលំទូលាយ។ 
បេច្ចកេទសទាំងេនាះ គឺ បេច្ចកេទសបញ្ជូនពត៌មានគានែខ  ែដលអាចេអាយការងារេដាយកុំព ូទ័រចល័ត េធ្វើ 
េទៅបាន េហើយនិងបេច្ចកេទសបញ្ជូនពត៌មាន broadband ែដលអនុ តកិារចូលេទៅយា៉ងរហ័សេទៅដល់ 
្របពន្ធ័្របតិបត្តការ របស់ កំុព ូទ័រ ឧបករណ៏ និង កម្មវធីិេផ ងៗែដលទាក់ទង។ 
 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ មនុស រាល់គាមិនែមនកំពង់ែតទទួលបានផល្របេយាជន៏ពកីារភាយសាយៃន 
េសវាគានែខ ទំាងអស់េទ។ ថ្វីេបើ ៥៨ ភាគរយ ៃនអ្នកជាវចល័ត គឺស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសកំពងអ់ភិវឌ ន ៏ េហើយ 
ចំនួនរបស់ពួក េគបានេកើនេឡើងមួយជាបី េនៅក្នុង៥ឆាំចុងេ្រកាយ, េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏ ្របែហល 
៤០ ការេ្រជៀបចូល ៃនេសវាគានែខ  បានឈានដល់្របែហល្រតឹមែត ១០ ភាគរយៃន ចំនួន្របជាជន, េយាង 
េទៅេលើ សន្និសិទ្ធអង្គការ សហ្របជាជាតិេទៅេលើ ពាណិជ្ចកម្មនិងការអភិវឌ ន៏ (UNCTAD) របាយការណ៏ 
េសដ្ឋកិច្ចពតម៌ាន ២០០៧-២០០៨។ 
 
េទាះបីជា ៤០ភាគរយ ៃនអ្នកជាវេសវាគានែខ ទូទាំងពិភពេលាក ស្ថិតេនៅទ្វីបអាសុី អ្រតាការេ្រជៀបចូលជា 
ភាគរយៃនចំនួន្របជាជន គឺមានកំរិតទាបេនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏តិចតួចៃនតំបន ់ ដូចជា ភូមា និង 
េនប៉ាល់។ មានការេកើនេឡើងយា៉ងខំាងកាេនៅកែន្លងែដលច ប់ប ត្តិេលើកទឹកចិត្ត ការ្របកួត្របែជង ដូចជា 
េនៅក្នុង្របេទស មុ៉ងេហា្គលី រឺ េនៅបណា្ដ្របេទសែដលផ ព្វផ យការវិនិេយាគជាមួយេហដារចនាសម្ពន្ធ័ អាយ 
សុី ធី ដូច្របេទស ចិន។ េនៅក្នុងអាសុីកណា្ដល អ្រតាេ្រជៀបចូលមានកំរិតទាបណាស់ េនៅតិចជាង ៥ភាគរយ 
(សូមេមើល រូបភាពទី៣)។ 

 

 



របូភាពទ៣ី : ការេ្រជៀបចូលៃនទូរសព្ទច័ល័ត 
(្របភព: UNCTAD, Information Economy Report 2007-2008 - Science and technology for development: 
The new paradigm of ICT (New York and Geneva: United Nations, 2007), 23, http://unctad.org/en/docs/ 
sdteecb 200 71 _en.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាមួយនិងកំេណើនៃនការលក់ អាយ សីុ ធី មានការេកើនេឡើងយ៉ាងខាំងកា នូវ ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច និង 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ មនុស ជាេ្រចើនកំពង់េធ្វើការទិញទំនិញតាមរយះ្របពន្ធ័អីុនធែណត ជាពិេសសេនៅ 
ក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៏។ ្រគប់ទ្រមង់ទាំងអស់ៃន ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិចកពំង់ែតរីកលូតលាស់ េទាះបីជា 
យា៉ងណាក៏េដាយ ែដនកំណត់មួយក្នុងចំេណាមែដនកំណត់សំខាន់ៗចំេពាះអ្រតាៃនការេកើនេឡើងពាណិជ្ជកម្ម 
-េអឡិច្រតូនិចេនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏ គឺអ្រតាៃនការយល់ដឹពី អាយ សីុ ធី េដាយសហ្រគាសធុនតូច 
និងមធ ម(SMEs)។ 
 
សហ្រគាសធុនតចូ និង មធ ម(SMEs) គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីេ្រពាះពួកេគជាចលករៃនការផ្តល់ 
ការងារ និងការរីកលូតលាស់។ មានកិច្ច្របឹងែ្របងែដលកំពង់េធ្វើេឡើង េនៅក្នុង្របេទសេផ ងៗគា ជាេ្រចើន 
េដើម ីបេង្កើនសមត្ថភាព របស់សហ្រគាសធុនតូច និង មធ ម(SMEs) ចំេពាះការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី។ 
ទាំងេនះរួមបញ្ចូលទាំងការេ្របើ្របាស់ទូរសព្ទ័ចល័តេដើម ីកិច្ចការជំនញួ ពីេ្រពាះេនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏



មួយចំនួន អាយ សី ធី ែដលមាន ្របជា្របិយភាពជាងេគបំផុត គឺ ឧបករណ៏ចល័ត។ ការេ្របើ្របាស់ទូរសព្ទ័ 
ចល័ត េនៅក្នុងជំនួញបានេគបក្រសាយថាជាការេកើនេឡើងនូវភាពងាយ ្រសួលក្នុងការេធ្វើជំនួញសំរាប់្រគប់ 
្រគឹសានទាំងអស់។ ការ្របា្រស័យទាក់ទងរវាង អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ និងអតិថិជន គឺបានេកើនេឡើង េហើយនិង 
្របសិទ្ធភាពអាចទុកចិត្តបាន ែដលបណា្ដលេអាយមានការសន ំ សំៃចបាននូវចំណាយ និងការឈានចូលេទៅ 
ទីផ ធំៗ។ យន្តការផ្តល់មូលនិធិខុសគាេផ ងៗេទៀត អាចេដើរតួនាទី សំខាន់ៗ ក្នុងការេលើកទឹកចិត្តការអភិ 
វឌ ន៏របស់សហ្រគាសធុនតូច និង មធ ម(SMEs) េនៅក្នុងឧស ហកម្ម អាយ សីុ ធី ក្នុង្របេទសមួយ។ 
្របភពៃនមូលនិធិទាំងអស់េនះ ្រតូវបានេគយកមកេ្របើ្របាស់សំរាប់ផ្តល់មូលនិធិដល់ ការបេង្កើតមុខជំនញួ 
ែដលផ្តល់ផងែដលនូវការបណ្ដុះបណា្ដលដ៏្រតឹម្រតូវក្នងុែផ្នក ជំនញួ-េអឡិច្រតូនិច េទៅដល់ សហ្រគិន 
ែដលេទើបែតកំពង់និងចាប់េផ្តើម។ 
 
ក៏ដូចជាពាណិជ្ចកម្ម-េអឡិច្រតូនិច, រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច បន្តលូតលាស់គួរេអាយកត់សំគាល់ជុំវិញពិភព 
េលាក៦ ។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ្របេទសកំពងអ់ភិវឌ ន៏ជាេ្រចើន បន្តេដើម េីធ្វើេអាយអស់ពីសមត្ថភាព 
េនៅក្នុង ការផ្តល់េសវា រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េដាយការខ្វះខាតនូវធនធាននិងមូលនិធិ។ ្របេទសជាេ្រចើន 
បានអភិវឌ ន៏ យុទ្ធសា្រស្តនិងែផនការ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ជាេ្រចើន ប៉ែន្តខ្វះខាតនូវធនធានេដើម ីអនុ 
វត្តន៏ែផនការទាំងេនាះប េនះគឺកំពង់ែតក្រមិត ការជំរុញនូវេសវា រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ែដល្រសបជា 
មួយអត្ថ្របេយាជន៏ែដល ប េនះត្រមូវ។ 
 
១.២ ប ែដលប៉ះពាល់ការវនិិេយាគជាមួយគំេរាង អាយ សីុ ធី 
 
សំរាប់េសដ្ឋកិច្ចពត៌មានេនៅក្នុង្របេទសកពំង់អភិវឌ ន៏េដើម ីបន្តលូតលាស់ គឺ្រតវូែតមានការទាមទារជានិរន្តរ៏ 
និង ការផ្គត់ផ្គង់ ៃនេសវាកម្មនិងទំនិញែដលែផ្អកេលើ អាយ សីុ ធី។ េនៅក្នុងេពលែតមួយួរដាភិបាលទំាងអស់ 
្រតូវការធានាថា រាល់សមាជិកសាធារណះទាំងអស់ អាចទទួលបានផល្របេយាជន៏របស់សង្គមែផ្អកេលើ 
ចំេណះដឹង។ 
 
វិស័យឯកជនអាចបន្តផ្តល់េសវានិងទំនិញែដលសារធារណះជន្រតូវបានេគេរៀបចំេអាយបង់្របាក់សំរាប់េអាយ 
រដាភិបាល បន្តធានា បរិយាកាសនិយតកម្មគាំ្រទមួយ។ េគាលនេយាបាយ្របកួត្របែជងដ៏្រតឹម្រតូវមួយ;  
 
 
 
៧ United Nations, UN e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance (New York: 

United Nations,2008), http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028607.pdf. 



ទីផ រេបើកចហំ្របកួត្របែជង និងែដលអាចឈានចូលបាន សំរាប់្រគប់លក្ខណះៃនេសវានិងទំនិញ ជាពិេសស 
សំរាប់អាយ សីុ ធី; របបនយិតកម្មែដលបានអភិវឌ ន៏ល្អ; ភាពអាចព រករណ៏ បាននូវរេបៀបែដលរដាភិបាល 
េធ្វើការ; ការេគារពច ប់; ការេលើកទឹកចិត្តរបស់រដាភិបាលគឺ្រតូវបានេគត្រមូវេដើម ីេអាយមានការេកើតេឡើង 
េរឿងេនះ; ភាគេ្រចើនៃនេគាលការណ៏្រតូវបានេគដាក់ដំកល់េនៅក្នុងកិច្ច្រពមេ្រពៀង អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព 
េលាក (WTO) េទៅេលើ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ែដល្របេទសជាេ្រចើនក្នុងេពលបច្ចុប ន្ន ជាហត្ថេលខី។ កិច្ច្រពម 
េ្រពៀងទេូទៅេលើពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផ្តល់េសវា (GATS) និង កិច្ច្រពមេ្រពៀងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក 
(WTO) 1997 េទៅេលើទូរគមនាគមន៏មូលដាន (ABT) បានេលើកទឹកចិត្ត យ៉ាងជាក់លាក់ េលើេសរីភាព 
ពាណិជ្ជកម្មេលើទីផ រសកល៧។ 
 
ក្នុងការេងើបេឡើងវិញៃនេសដ្ឋកិច្ចជាេ្រចើនេនៅអាសីុ ជាពិេសសការេកើនេឡើងៃនថាក់កណា្ដល គឺកំពង់ែតធានា 
ថាការទាមទារែផ្នក អាយ សីុ ធី បន្តលូតលាស់ េនៅេពលែដល្របាក់ចំណូល េកើនេឡើង។ ប៉ុែន្តេដើម ីធានាថា 
សាធារណះជន អាចទទួលបានផល្របេយាជន៏ពីេសដ្ឋកិច្ចពត៌មាន,ការបន្តការវិនិេយាគជាមួយេហដារចនា 
សម្ពន្ធ័ អាយ សីុ ធី និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច នឹង្រតូវបានេគត្រមូវជាចំាបាច់។ ការនិយាយវា្រសួលជាងេធ្វើ 
េនៅេពលែដលមានប ៃនកង្វល់ជាបនាន់ចំេពាះរដាភិបាល្រគប់ទីកែន្លង។ េទាះបីជាមួយកំេនើន អាជីវកម្ម 
និង្របាក់ចំណូលពន្ធដារពីេសដ្ឋកិច្ចជាតិែដលេកើនេឡើង និងថាកក់ណា្ដលមាន្រទព ធនធរូធារែដលមានេ្រចើន 
តៃម្លៃនការផ្តល់េសវាសាធារណះ និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច គឺសំខាន់គួរេអាយកត់សំគាល់។  
 
ការងារលំបាកេផ ងៗេទៀតេលចេឡើងផងែដរមានប សកលេផ ងៗគាែដលកំពង់ប៉ះពាល់្របេទសជា េ្រចើន 
្រគប់ ទីកែន្លង។ ទាំងអស់េនះនឹងមានឥទ្ធិពលេទៅេលើសមត្ថភាពរបស់រដាភិបាល េដើម ីធានាមូលនិធិែដល 
េគ្រតូវការេដើម ីដំេណើរការ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច, រួមទាំងសមត្ថភាពរបស់្របេទសេដើម បីេង្កើនមូលនិធិ 
ជាទូេទៅ។ ប ខ្លះក្នុងចំេណាមប ទំាងអស់េនះមានដូចខាងេ្រកាម : 

 
 វិបិត្តសំខាន់រងេនៅសហរដ្ឋ បានមានឥទ្ធិពលេលើទីផ រេហរិញ្ញវត្ថទុូទំាងពិភពេលាក និងបានកាត់បន្ថយ 

ការរពឹងគិតៃនកំេនើន េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើនក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៏ េហើយនិងេលើសពីេនះេទៅេទៀតេដាយ 
កាត់បន្ថយត្រមូវការ និងការេកើនេឡើងត្រមូវការេអាយខ្ចីរបស់វិទ សានហិរិញ្ញវត្ថុនានា។ ជាលទ្ធផល 
ពិភពេលាកបច្ចុប ន្នស្ថិតេនៅក្នុងកណា្ដប់ៃដរបស់ការធាក់ចុះេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក។ េនៅេ្រកាមលក្ខណ័េនះ 
អ្នកផ្តល់កម្ចីគឺ សាក់េស្ទើរជាង មុន ក្នុងការេអាយលុយកម្ចី េហើយនិង ពាណិជ្ជកម្មកំពង់ែតរងការឈីចាប់ 
ជាមួយនិង ផលិតភាព របស់្របេទស នាំេចញេនៅអាសីុ និងជុំវិញពិភពេលាក។ 
 



 តៃម្លៃនថាមពលែដលែតងែតេកើនេឡើងយា៉ងខ្ពស់បានបេង្កើនការចណំាយៃនការេធ្វើជំនួញសំរាប់រដាភិបាល 
និងវិស័យឯកជនរួមបញ្ចូលទាំងចំណាយក្នុងការរស់េនៅរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ េនៅេពលែដលតៃម្លៃនថាម 
ពល បាន ធាក់ចុះេដាយសារការធាក់ចុះេសដ្ឋកិច្ចពភិពេលាក, អ្នកវិភាគបានព ករណ៏ថាត្រមូវការថាម 
ពលពិភពេលាក នឹង “េកើនេឡើង េដាយ ៥០ភាគរយ ពីឆាំ ២០០៥ ដល់ ២០៣០” ែដលអាច 
នំាេទៅដល់ការេកើនេឡើង នូវតៃម្ល “ការេកើនេឡើង........ធំបំផុត...........គឺសំរាប់ េសដ្ឋកិច្ច non-OECD ”៨ 
 

 ការេកើនេឡើងតំៃម្លៃនម្ហូបអាហារមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសំរាប់្របេទសទាំងអស់ ជាពិេសសេនៅក្នុង 
តំបន់អាសីុបា៉សុីហ្វីក។ ការេកើនេឡើងជាបន្តៃនតៃម្លថាមពលនិងអាហារែដលេគបានរពឹងទកុ 
អាចនឹងបែង្វរធនធាន ពីការផ្តល់េសវា និង អាយ សុី ធី។ 
 

 កង្វះខាតៃនេហដារចនាសម្ពន្ធ័ម៉ាសុីនថាមពលេនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើនដូចជា ចិន និងអា្រហ្វិកខាងត ូង 
មានន័យថា មូលនិធិនឹង្រតូវែតបានេគៃរអងា្គសេដើម ី្របឈមនិងប េនះ។ េដាយគានថាមពលែដល 
មានតៃម្លេថាក និង្រគប់្រគាន់ ្របេទសទំាងេនះ នឹងមិនអាច េធ្វើេអាយមានអំណាចេសដ្ឋកិច្ចរបស់េគនិង 
េធ្វើតាមត្រមូវការ ៃនចំនួន្របជាជនែដលេកើនេឡើងដ៏េ្រចើនេទ។ 
 

 ការេកើនេឡើងនូវត្រមូវការសំរាប់ថាមពលបានបណា្ដលេអាយមានការេកើនេឡើង្របជាជន និងការបេ ញ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់្រគប់ទីកែន្លង។ បំែរបំរួលបរិយាកាស បងាញនូវការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរ េទៅេលើ ចំេហះហ្វូសីល 
បច្ចុប ន្ន េដាយែផ្អកេទៅេលើគំរូៃនការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច។ ្របជាជនជុំវិញពិភពេលាកកំពងែ់តតវា៉ចង់បាន 
បរិសាន ដ៏្រសស់សាត សំរាប់រស់េនៅនិងចញ្ចឹម្រគួសាររបស់ពួកេគ។ 
 

 ជាមួយបំែរបំរួលបរិយាកាស, េ្រគាះមហន្តរាយធម្មជាតិគឺសមញ្ញណាស់ និងតៃម្លៃនការ្រគប់្រគងេ្រគាះ 
មហន្តរាយខ្ពស់ខំាងណាស់។ ្របជាជនែដល្រកី្រកជាងេគគឺរងេវទនាយា៉ងខាំងេនៅេពលែដលពួកេគរស់ 
េនៅេដាយមិនអាចផាស់ប្តូរបានេនៅក្នុងែផ្នកមួយចំនួនៃនពិភពេលាកែដលរងេ្រគាះេ្រចើនបំផុតពីេ្រគាះមហ
ន្តរាយធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរ។ ការបេង្កើនយុទាសា្រស្តេដាះ្រសាយ និង េ្រតៀមេរៀបចំេ្រគាះមហន្តរាយ រួមនិង 
ការ្រគប់្រគង ការេធ្វើេអាយធូរ្រសាលេ្រគាះមហន្តរាយ នឹងបងាញ ការេកើនេឡើងនូវបន្ទុកៃនសារេពើពន្ធ 
និងពស្តុភា េលើរដាភិបាល ជុំវិញពិភពេលាក។ 

 
 

៨    US Department of Energy, International Energy Outlook 2008 (Washington D.C.: Energy Information 
Administration, US Department of Energy, 2008), 7, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html. 



១.៣ ឱកាសសំរាប់ទាក់ទាញការវិនេិយាគជាមួយនិងគេ្រមាង អាយ សីុ ធី 
 
ម៉ ងវិញេទៀត មានការអភិវឌ ន៏វិជ្ជមានខ្លះៗ ែដលគួរេអាយកត់សំគាល់។  
 
ការេកើនេឡើង្រទព ធនរបស់ ្របេទសកំពង់អភិវឌ នខ៏្លះ: ្របេទសខ្លះកំពង់ែតេកើនេឡើង្របាក់បំរុងបរេទសរបស់ 
ពួកេគែដលជាលទ្ធផលពី សកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចែដលបានេកើនេឡើង។ឧទាហរណ៏្របាក់បំរុងរូបិយបណ្ណ័បរេទស 
របស់ចិន ឈរេនៅក្រមិត េលើមួយែសនេកាដិកន្លះ ដុលារអាេមរិក (USD 1.5 trillion) េនៅចុងឆំា ២០០៧ ។ 
 
ការេកើនេឡើងតួនាទីមូលនិធិេភាគ្រទព អធិបេតយ  (SWFs): ជាមួយការេកើនេឡើង្របាក់ចំណូលសាធារណះ 
ែដលបានទទួលពីការបង់្របាក់ ជួល ពន្ធដារ និង កំៃរេលើការរុករកនិងនាំេចញ ែរនិងេ្របង (ឧទា, 
រដ្ឋឈូងសមុ្រទ និង រុស ុី ) រឺមកព ី ភាពខុសគាេនៅក្នុងតៃម្លរវាងការនំាេចញនិងនំាចូលែដលល្អេហើយេ្រចើន 
(ឧទា, ចិន និង សាងំហា្គពួរ ) ្របេទសជាេ្រចើនបានទទួលចំនួនដ៏ធំព ី រូបិយបណ្ណ័បរេទស និងកំពង់ែតែស្វង 
រកេមើលយា៉ងខាំងនូវ ឱកាសេដើម ីវិនិេយាគនូវេភាគ្រទព ែដលបានរកេឃើញថ្មី។ រដ្ឋបាលពត៌មានថាមពល 
សហរដ្ឋអាេមរិកបានវាយតៃម្ល “ថាសមាជិករបស់ អង្គការៃន្របេទសនាំេចញេ្របង (OPEC) បានរក្របាក់បាន 
៦៧១េកាដិ ដុលារអាេមរិក ($671 billion) េនៅក្នុង្របាក់ចំណូលសុទ្ធពីការនំាេចញេ្របងក្នុងឆាំ ២០០៧, ១០ 
ភាគរយេកើនេលើសឆំា ២០០៦”១០។ រដ្ឋឈូងសមុ្រទ ៤ រាប់គិតថាបានេ្រចើនជាងពាក់កណា្ដលៃន្របាក់ 
ចំណូល េនាះ។ អង្គការៃន្របេទស នំាេចញេ្របង (OPEC) រាប់គតិថាបានេ្រចើនជាង 
មួយភាគបីៃនផលិតផលេ្របង ទូទាំងពិភពេលាក។ 
 
មូលនិធិេភាគ្រទព អធិបេតយ  SWFs ជាយានយន្តៃនហិរញ្ញវត្ថុែដលេគបានេរៀបចំេឡើងេដើម ីជួយ្របេទស 
ជាេ្រចើន េអាយ្រគប់្រគងនងិ វិនិេយាគ ្របាក់ ចំណូលែដលេ្រចើនេលើសលប់របស់ពួកេគ។ ែដលបានេធ្វើ 
រួចរាល់េហើយ មួយចំនួនៃនមូលនិធិទំាងអស់េនះបានេទៅដល់ការជួយសេ្រងា្គះ ធានាគារសហរដ្ឋអាេមរិកែដល 
ធំជាងេគមួយចំនួនេនៅក្នុងទំរង់ៃនការបញ្ចូលសាច់្របាក់ដ៏េ្រចើនេកាដិដុលារ ក្នុងរូបិយបណ្ណ័ភាគហុ៊ន រឺជា្របាក់ 
ទុនក្នុង្រកុមហ៊ុនមួយ។ពត៌មានព ីThe Globe and Mail បានរាយការណ៏ថា ្របេទស OPEC គឺ : 

 
ការសាបនាមូលនិធិវិនិេយាគេ្រកៅ្របេទសដ៏ធំសេម ើមែដលកំពង់ែតេ្របើេឡើងវិញនូវទឹក្របាក់
េ្របងេទៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ចេលាកខាងលិច ែដលអាចកត់សំគាល់បាន ការេបាះនូវ្របាក់ទុន  

 
៩ Chinability, “China’s foreign exchange reserves, 1977-2008,” http://www.china bility.com/Reserves.htm. 

១០ US Energy Information Administration, “OPEC Revenues Fact Sheet,” http://www.eia.doe .gov/emeu/cabs/ 
OPEC_Revenues/Factsheet.html. 



៣េកាដិដុលារអាេមរិច ក្នុងសារជីវកម្ម Citigroup Inc. របស់អជាធរវិនិេយាគ្របេទសគុយែវត 
និង ភាគហ៊ុន ២េកាដិដុលារ អាេមរិច េនៅក្នុងសារជីវកម្ម Merrill Lynch & Co.Inc. េហើយនិង 
អជាធរវិនិេយាគ Abu Dhabi) បានវិនិេយាគទឹក្របាក់ ៧,៥ េកាដិដុលារអាេមរិច 
ក្នុងសារជីវកម្ម Citigroup Inc. ។ ការេ្របើេឡើងវិញនូវដុលារ-េ្របង ្រតូវបានេគេឃើញ 
យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាផល្របេយាជន៏សំរាប់េសដ្ឋកិច្ចពិភពលាក ការផាស់ប្តូរក្នុងអំណាច 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចំេពាះ្របេទសែដលសំបូររបស់េ្របើ្របាស់ និង ឆាយពី្របេទសអ្នកេ្របើ្របាស់។ 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ្របេទស OPEC ្របឈមមុខនិងសមា្ខធែដលេកើនេឡើង េដើម ី 
ធានាថា មលូនិធិ្រគប់្រគងរដ្ឋ របស់ពួកេគ ែដលទទួលយកច ប់េលាកខាងលិច 
សំរាប់អភិបាលកិច្ចនិង តមាភាព។ ពួកេយើងចូលេទៅក្នុងែដនដីែដលគានែផនទីច ស់លាស់ 
ជាមួយ្របេភទៃនលំហូរហិរញ្ញវត្ថុែដលកំពង់ចូលេទៅក្នុងសំណំុតូចមួយរបស់្របេទសទាំងអស់
េនាះ និយាយេដាយេលាក David Pumphrey,សមាជិកជាន់ខ្ពស់េនៅមជ មណលសំរាប់ 
ការសិក អន្តរជាតិនិងយុទ្ធសា្រស្ត េនៅទី្រកុងវា៉សីុនេតាន។ ពួកេយើងកំពង់ែតេមើលការេធ្វើ 
េអាយេស្មើគាេឡើងវិញៃនតួអង្គរបស់ពិភពេលាកនិង ពួកេគនឹងកំពង់េដើរតួនាទី េផ ងៗគាេនៅ 
េពលអនាគត ដូចេច្នះតួអង្គែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងនឹង្រតូវែតបេង្កើតកែន្លងទេំនរសំរាប់ពួក 
េគចូលរួម។១១ 

 
និនាការេនះទំនងជាបន្ត និងបង្កបេង្កើតឱកាសមួយ សំរាប់រដាភិបាលែដលែស្វងរកេដើមីព្រងីក ការ្របថុយ 
្របថាន និងការវិនិេយាគ អាយ សុី ធីរបស់ពួកេគ។ ធានាគារពិភពេលាកបានេលើកទឹកចិត្ត មូលនិធិេភាគ 
្រទព អធិបេតយ  SWFs េដើម ីវិនិេយាគជាមួយ្របេទស្រកី្រកជាេ្រចើន។១២ តារាងទី១ បងាញបញ្ជីថ្មីបំផុត 
(កុម្ភះ ២០០៩ ) របស់ មូលនិធិេភាគ្រទព អធិបេតយ  SWFs ពេីវបសាយ Wikipedia ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

១១ Shawn McCarthy, “Barrelling Ahead: Cartel members are using record crude prices to finance their global 
ambitions,” The Globe and Mail, 8 May 2008, 
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080508.ROIL08/TPStory/?query=barreling+ahead. 

១២ Christopher Swann, “World Bank Urges Sovereign Wealth Funds to Invest in Africa,” Bloomberg, 12 April 
2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=a3O5_Nx5hf0k&refer=africa. 



តារាងទី១, បញ្ជ ីរបស់ មូលនិធេិភាគ្រទព អធបិេតយ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េដាយេយា៉ងេទៅេលើ The Economist, មានមូលនិធិេភាគ្រទព អធិបេតយ  SWFs ជាអន្តរជាតិ ្របែហល ២៩  
ែដល្រតូវបាន្រតួតពិនិត េដាយ Morgan Stanley, ធានាគារវិនិេយាគដុលារសហរដ្ឋអាេមរិក, 
េហើយពួកេគមាន តំៃល ្របែហល ២,៩ ែសនេកាដិដុលារអាេមរិក (USD 2.9 trillion)។១៣ 
វា្រតូវបានេគព ករណ៏ថា ចំនួនទំាងេនះ នឹងេកើនេឡើងយា៉ងខាំង េនៅក្នុងឆាំថ្មីៗ ខាងមុខេនះ។ 
គេ្រមាងជាេ្រចើន ែដលឧបត្ថម្ភេដាយរដាភិបាល អាច្រតូវបានេគចាត់ទុកជា ការ វិនិេយាគ ែដលមានសុវត្ថិភាព 
សំរាប់មូលនិធិេភាគ្រទព អធិបេតយ  SWFs ទាំងេនះ ្របសិនេបើ កាលៈេទសៈ ្រតឹម្រតូវ។ 
 
 
១៣  The Economist, “Sovereign-wealth funds: Asset-backed insecurity,” 17 January 2008, 

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=10533428. 

 



ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី និង ការេកើនេឡើងកាបូនក្រមិតទាបរឺសូន : តួនាទីៃន អាយ សីុ ធី េនៅក្នុងការកាត់  
បន្ថយការបេ ញឧស្ម័ន GHG និងការរួមចំែណក ក្នងុបំែរបំរួលអាកាសធាតុ គឺជា្របធានបទមួយៃន ការេកើន 
េឡើងៃន ការ្រសាវ្រជាវ និង ការពិភាក ។ េយា៉ងេទៅេលើមតិខ្លះៗ អាយ សីុ ធី អាចចូលរួមចំែណកយា៉ង 
សំខាន់ ក្នុងការកាត់ បន្ថយ ការបេ ញ GHG និង ការ្របយុទ្ធ្របធាំងជាមួយបំែរបំរួលអាកាសធាតុ។ 
ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី អាច ជួយបន្ថយ ការេ្របើ្របាស់សមារះខ្លះៗ (ឧទា, កិច្ចការជំនួញែដលគាន្រកដាស 
) និងដូចេច្នះេហើយ ក្រមិតនវូផលប៉ះ ពាល់េលើ បរិសានៃនកំេនើនសកម្មភាព និង ការេ្របើ្របាស់របស់មនុស ។ 
 
េដាយេយា៉ងេទៅេលើ ការសិក ថ្មីមួយែដលេរៀបចំេដាយ វិទ សានអ្នកេ្របើ្របាស់អាេមរិក និងនាយកដាន 
ថាមពលសហរដ្ឋអាេមរិក,១៤ ការកាត់បន្ថយការបេ ញឧស្ម័ន GHG ែដល អាយ សីុ ធី អាចនំាយក 
មកបានេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិកគឺមានសារៈសំខាន់។រូបភាពទី៤ សេង្ខបនូវការរកេឃើញពីការសិក េនះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របូភាពទី៤, ការកាត់បន្ថយការបេ ញឧស្មន័ GHG េនៅក្នងុ សហរដ្ឋអាេមរកិ សំរាប់សកម្មភាពជេ្រមើស 
(្របភព: Joseph P. Fuhr Jr. and Stephen B. Pociask, Broadband Services: Economic and Environmental Benefits (The 

American Consumer Institute, 2007), http://www.internetinnovation.org/Portals/0/Documents/ 
Final_Green_Benefits.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The ITU - ែផ្នកការអភិវឌ ន៏បំែរបំរួលបរិយាសកាស គឺ្របភពមួយេទៀតៃនពត៌មានេលើតួនាទីរបស់ អាយ សីុ 
ធី ក្នុងការស្រមាល និង ជួយស្រមបស្រមួលេទៅនិងបំែរបំរួលបរិយាសកាស។១៥ The ITU 
ទទួលខុស្រតូវសំរាប់ ការអនុវត្តន៏ អនុសាសន៏ែដលទាក់ទងេទៅនិង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
េហើយនិងប េផ ងៗេទៀត ែដលបានេធ្វើ េឡើងកិច្ច្របជុំកំពូលពិភពេលាក អំពីសង្គមពត៌មាន (WSIS)។ 
 
 
 
១៥ See ITU, “ICTs and e-Environment,” http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/e-env.html; and Green IT/Broadband 

and Cyber-infrastructure, http://green-broadband.blogspot.com. 



តៃម្លែដលេកើនេឡើងៃនការេធ្វើជំនួញក្នុង្របេទសចិន និង ឥណា : ្របាក់ឈ្នួល និង 
តៃម្លេផ ងៗៃនការេធ្វើជំនញួក្នុង ្របេទសចិន និង ឥណា កំពង់ែតេកើនេឡើង។ េនះ ជាស េអាយ 
ឱកាសវិនិេយាគ និង ជំនួញ សំរាប់្របេទស ជាេ្រចើន ក្នុងអាសីុែដលមានតៃម្លពលកម្មទាបជាង (ឧទា, កម្ពុជា 
ឡាវ េវៀតណាម និង ៃថ ) ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

មានកតាជាេ្រចើនែដលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសាយភាយៃន អាយ សីុ ធី។ ែចកេចញ 
ជា្រកុម ែដលមានសមាជិកពី ៤-៨ នាក់ េដើម ីពិភាក េលើ ប ទាំងេនះ។ ពិចារណា 
នូវសំនួរខាងេ្រកាមេនះ  

 
១- េតើកតាអ្វី ែដលកំពង់ប៉ះពាល់ដល់ ចលនាៃន អាយ សីុ ធី េនៅក្នុង យុតាធិកា 
របស់អ្នក ? (ឧទាហរណ៏ខ្លះៗ ៃនកតាទាំងេនាះ គឺ ែផនការ, ភាពដឹកនាំ, ត្រមូវការសារ 
ធារណះ, ជំនាញការ, សមត្ថភាព និង  
ភាពរួចរាល់-ែផ្នកេអឡិច្រតនូិច ) 
 
២- េតើមាន ត្រមូវការអ្វីសំរាប់ អាយ សីុ ធី តាមែផ្នក - ឧទា, ក្នុងចំេណាម 
និេយាជិកសារធារណះ, អង្គភាពរដាភិបាល, ែផ្នកឯកជន? 
 
៣-េតើអ្វីអាច្រតូវេធ្វើ េដើម បីេង្កើនការសាយភាយ អាយ សីុ ធី? អ្វីខ្លះជាឱកាសសំរាប់ 
ការេកើនេឡើងចលនា អាយ សីុ ធិ េនៅក្នុង យុតាធិកា របស់អ្នក?  

អ្វែីដល្រតូវេធ្វើ 



២- ែបបបទមលូនិធិេផ ងៗគា 
 
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេដើម ី : 
 ផ្តល់នូវទស នៈវិស័យៃនែបបបទមូលនិធិេផ ងៗគា សំរាប់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ អាយ សីុ ធី និង គេ្រមាង 

ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
 េ្រគាង នូវកតាេផ ងៗេដើម ពីិចារណាក្នុងការេ្រជើសេរីសែបបបទមូលនិធិ និង 
 ពិភាក  ថាកិច្ចសហការែផ្នកឯកជន និង ែផ្នកសារធារណះ អាច្រតូវបានេគបង្កេឡើងយា៉ងដូចេម្តច  
ជាពិេសស តាមរយះកិច្ចសន្ទនា ឯកជន-សារធារណះ ។ 
 
២.១ ការវិនិេយាគជាមួយ ចលនា អាយ សុី ធី 
 
េតើរដាភិបាលដូចេម្តចែដរ ចំេពាះការទាក់ទាញការវិនិេយាគ ែដលត្រមូវសំរាប់ការសាបនាេហដារចនាសម្ពន្ធ ័
និង កិច្ចអនុវត្តន៏ ែដលនឹងព្រងឹងឹអត្ថ្របេយាជន៏្របកួត្របែជង េនៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ចពត៌មានសកល ?  
 
្របសិនេបើទីផ រ កំពង់ែតដេំណើរការ េនៅក្នុងែបបែផន តមាភាព យុត្តិធម៌ និងេបើកទូលាយ, មូលនិធិសំរាប់ 
ចលនា េហដារចនាសម្ពន្ធ័ អាយ សីុ ធី គឺទំនងជាអាចរកបាន។ ្របសិនេបើទីផ រធំល្មម េហើយមានការ 
្របកួត្របែជងក្នុង ការផ្តល់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ និង េសវា, ការរួមបញ្ចូលការផ្តល់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័្រគឹះ 
អីុនធរែណត េហើយនិងេសវា ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច នឹងេដើរតាមេ្រកាយ។ 
 
ប គឺថា ្របេទសែដលមានការអភិវឌ ន៏េ្រចើនបំផុត មិនមានមេធ បាយរឺទីផ រេដើម ីធានាការ្របកួត្របែជង 
េនៅក្នុងការផ្តល់េសវា និង េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន៏ ដ៏ៃថ្ល។ េនៅេ្រកាមកាលៈេទសៈេនះ រដាភិបាលនឹង 
្រតូវការ មានចំែណកក្នុងផ្តល់មូលនិធិដល់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន៏ែដលេនៅេលើេនាះេសដ្ឋកិច្ចពត៌មាន 
នឹង្រតូវបានេគសាបនា។ រដាភិបាល្រតូវការធានាផងែដរថា វិនិេយាគសាធារណះ ផ្តល់្របេយាជន៏ដល់អ្នកេ្របើ 
្របាស់ក្នុងចំនួនដ៏ធំសេម ើម និងដូចេច្នះេហើយ មានភាពែដលអាចេធ្វើបានដ៏េ្រចើនបំផុត ៃនការផ ព្វផ យ 
េគាលេដៅអភិវឌ ន៏ជាតិ។ ្របេទសជាេ្រចើនជាមួយនិង េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន៏ក្រមិតខ្ពស់ និងអាច 
ឈានចូលបាន គឺជាកែន្លងែដលល្អជាងេគ សំរាប់ទាក់ទាញវិនិេយាគ និង បំេពញេសដ្ឋកិច្ចពត៌មានសកល។ 
ទស នះៃនបណា្ដញែដលេបើកចំហ គឺែផ្អកេទៅេលើគំនិតមួយែដលថា េដើម ីេធ្វើេអាយមានសុវត្ថិភាពការេ្របើ 
្របាស់ដ៏មាន សកានុពលធំបំផុត ៃនការវិនិេយាគសារធារណះជាមួយ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន៏រដាភ ិ
បាល្របគល់អាណត្តិ ការែបងែចករវាង ភាពជាមាស់ និង ្របតិបត្តិការណ៏ៃនេហដារចនាសម្ពន្ធ័ដឹកជញ្ជូន 



ដូចជា ែខ កាបអុបទិកេលើទស នះែតមួយ និងការផ្តល់េសវា Network េលើទស នះេផ ងេទៀត។ េនះ 
េលើកទឹកចិត្តដល់ការ្របកួត្របែជង ក្នុងការផ្តល់េសវា និងសំខាន់ជាងេនះេទៅេទៀត ធានាថា តៃម្លសំរាប់ការ 
ឈានចូល និងការេ្របើ្របាស់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ គឺ្របកួត្របែជង និងឆ្លុះប ំងទុន្របាកដ និងតៃម្ល 
្របតិបត្តិរបស់េហដារចនាសម្ពន្ធ័។ 
 
បណា្ដញែដលេបើកចំហ អនុវត្តន៏េ្រចើនបំផុតក្នុងយុតាធិការែដលគាន រឺមានការ្របកួត្របែជងតិចតួច ក្នុងការ 
ផ្តល់េសវាេហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន ៏ ដូចជាេនៅក្នុង្របេទសតូចនិង្រកី្រក ្របេទសែដលមិនជាប់សមុ្រទ 
និងរដ្ឋេលើេកាះតូចៗែដលកំពង់អភិវឌ ន៏។ ្របេទសទាំងេនះ ្រតូវបានកំណត់ចរិកលក្ខណះេដាយការឈាន 
ចូល េដាយកំណត់ េទៅកាន់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័្រគឹះ (fibre) ែដលបណា្ដលេអាយមាន តៃម្លខ្ពស់សំរាប់អ្នក 
េ្របើ្របាស់ទំាង អស់ ែដលរួមបញ្ចូលអ្នកផ្តល់េសវាអីុនធរែណតថាក់ទី២។ 
 
េនៅក្នុងបណា្ដញែដលេបើកចំហ តៃម្លសំរាប់ការចូលេទៅកាន់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ ្រតូវបានកំណត់េអាយទាបដូច 
ែដល អាចេធ្វើបាន េហើយអ្នក្រគប់គាបង់នូវតៃម្លដូចគាសំរាប់ការចូលេទៅកាន់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ Network ។ 
េនះ ផ្តល់ េសរីភាពដល់អ្នកវនិិេយាគ និង សហការរីេសវាេអឡិច្រតូនិក េផាតែតមួយគត់េទៅេលើការផ្តល់ 
េសវាទំាងអស់េនះ និងេលើការ្របកួត្របែជងជាមួយអ្នកផ្តល់េសវាេផ ងៗេទៀត េនៅក្នុងទីលំហអុីនធរែណត 
ជាតិ។ 
 
ែបបែផនអភបិាលកិច្ចែដលេគេ្របើសំរាប់្រគប់្រគង បណា្ដញែដលេបើកចំហ គឺមានសំខាន់។ ការេរៀបចំអភិ 
បាលកិច្ច និងការ្រគប់្រគង ែដលមានតមាភាពនិងចំហ េលើកទឹកចិត្ត ការវិនិេយាគ និងការ្របកួត្របែជង 
ែដលនឹងព្រងងឹ យា៉ងេជាគជ័យ នូវបរិមាណនិងគុណភាពៃនេសវាែដលអាចរកបានចំេពាះសារធារណះជន 
និងេលើកទឹកចិត្តការ្របកួត្របែជងតៃម្ល និងជាចុងេ្រកាយេធ្វើេអាយមានតំៃម្លទាប និងែកែ្របេសវា។ ែបបែផន 
អភិបាលកិច្ចអាចរួមបញ្ចូលរដាភិបាលែដលេធ្វើជាធិបេតយ េដាយគណៈកម្មការដឹកនំា ឆ្អឹងខ្នងជាតិ រឺគណៈ 
កម្មការែដលមានតំៃលេស្មើរ ែដលបេង្កើតេឡើងេដាយ អ្នកតំណាងេអាយ វិស័យឯកជន និង សារធារណះរួម 
ទាំងសហការរី និង សមាជិករបស់ សង្គមសុីវិល និង សារធារណះជន។ 
 
បរិសាននិយ័តកម្មទូរគមនាគមន៏ដ៏ខាំងមួយ និងនិយតករដខ៏ាំងមាក់គឺជាធាតុផ ំយា៉ងសំខាន់របស់ល យ 
េនះ។រដាភិបាល្រតូវការរក  េហើយនិងព្រងឹង រឺដាក់វិធានការ នូវេគាលនេយាបាយសមរម ជាេ្រចើន ែដល 
នឹងផ្តល់កមំាងដល់ យន្តការទីផ រ និង ការ្របកួត្របែជងក្នុងការផ្តល់េសវាបញ្ជូនពត៌មានគានែខ និងេថរ។ 
រដាភិបាល្រតូវធានាថាេហដារចនាសម្ពន្ធ័គឺអាចរកបានេនៅតំៃលទីផ រ្រតឹម្រតូវយតុ្តិធម៌ និងធានាថាសហការរី 



រឺ អ្នកដ៏ៃទេទៀត ែដលកំពង់កាន់តំែណង ្រតូវបានទប់សា្កត់ពីការបេង្កើត ភាពផាច់មុខែដលនឹងក្រមិត ជំេរីស 
បេង្កើនតៃម្ល និងរារាំងការបេ ញ និងភាពែដលអាចរកបានៃនេហដារចនាសម្ពន្ធ័ និង េសវា។  
 
ជាសេង្ខប វា្រតូវបានេគយល់្រពមជាទូេទៅថា េដាយការអនុញ្ញតិ និង ការេលើកទឺកចិត្ត យន្តការទីផ រ និង ការ 
្របកួត្របែជង តាមរយះការបេង្កើតៃន បរិសានែដលអាចេអាយេធ្វើបានមួយ, រដាភិបាល អាចផ្តល់កំលាំង 
វិនិេយាគជាមួយការបេ ញៃនេហដារចនាសម្ពន្ធ័ អាយ សីុ ធី, េហដារចនាសម្ពន្ធ័ broadband និងគានែខ  
យា៉ងជាក់លាក់, និងេសវាែផ្អកេលើ អាយ សីុ ធី ែដលរួមបញ្ចូល េសវាពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតនូិក 
និងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិក។ 
 
េហដារចនាសម្ពន្ធ័ broadband ែដលេនៅក្នុងទំរង់ បណា្ដញ្រគឹះែខ អុបទិក, ឧទាហរណ៏ បណា្ដញ broadband 
េល ឿន េលឿនគានែខ  រួមទាំងបេច្ចកវិទ េផ ងៗេទៀត ដូចជា DSL និង មានែខ , គឺល្អបំផុត សំរាប់េអាយ 
ែផ្នកឯកជន, េលើកែលងែតក្នុងកាលៈេទសៈខ្លះ េនៅេពលែដលវាមិន្រតូវបានេគចាត់ទុកថាមាននិរន្តន៏ភាព 
ពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ែផ្នកឯកជនេដើម ីស្ថបនា េហដារចនាសម្ពន្ធ័ដូចេនាះ (ឧទា, េនៅក្នុងសហគមន៏ដាច់ 
្រសយាល ្រកី្រក រឺ មានចំនួន្របជាជនតិច ) ។ មូលនិធិ និង េគាលនេយាបាយចូលជាសកល ដ៏សមរម មួយ 
អាច្រតូវបានដាក់អនុវត្តន៏ េដើម ីធានាថា ការឧបត្ថម្ភទុនជាសារធារណះ អាច្រត្វូបានេ្របើេដើម ី េលើកទឹកចិត្ត 
ដល់សហការរីពាណិជ្ជកម្ម េដើម ី ផ្តល់េសវាេនៅ ក្នុងទីតាំងែដលមិន្រតូវបានេគចាត់ទុកថាអាចឋិតេថរ 
ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម។ មូលនិធិ និង េគាល នេយាបាយចូលជាសកល គឺមាន្របេយាជន៏េនៅក្នុងការព្រងីក 
ការឈានេទៅដល់បណា្ដញទូរសព្ទ័ចល័ត និង ភាពអាច រកបានៃនេសវាអីុនធរែណត។ 
 
២.២ ការផ្តល់មូលនិធដិល់េសវាែផ្អកេលើ អាយ សីុ ធី 
 
េសវា ទីផ រពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិក គឺជាឱកាសយា៉ងសំខាន់ េដើម ីទិញ និង លក់ទំនិញ េហើយនិង េសវា 
ែដល ្រតូវបានេគ េធ្វើេអាយងាយ្រសួល រឺ អនុញ្ញតិតាមរយះការេ្របើ្របាស់ៃន អាយ សីុ ធី។ េនៅេពលែដល 
សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិក មិនត្រមូវ នូវការវិនេយាគែផ្នកសារធារណះដ៏រឹងមំា ជាមួយនិង អាយ 
សុី ធី េនាះ, ពួកេគ ត្រមូវថា រដាភិបាល គួរែតបេង្កើត ច ប់ និង បទប ច ស់លាស់ និង អនុវត្តន៏យន្តការ 
េដើម ីបេង្កើត ការការពារ និង ការយល់ដឹងរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់ េហើយនិង បរិយាកាសទំនុកចិត្ត ក្នុង្របតិ 
បត្តិការណ៏ ពាណិជ្ជកម្ម- េអឡិច្រតូនិក។ ជាការពិត ទំាងេនះគឺជាការលំបាកធំបំផុតែដល្របឈមមុខនិង 
ការយល់ដឹង ពាណិជ្ជកម្ម- េអឡិច្រតូនិក េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួន។ អ្នកេ្របើ្របាស់្រតូវែតបានេធ្វើេអាយេជឿថា 
ពួកេគនឹង្រតូវបានការពារ េនៅ េពលទិញទំនិញតាមអីុនធរែណត េបើមិនដូចេច្នះេទ ពួកេគនឹងមិនទិញេទ។ 



េដើម ីផ្តល់េសវាសារធារណះ, រដាភិបាល ជា្របៃពណីបានពឹងែផ្អកេទៅេលើ ធនធានរដាភិបាល ែដលជា 
េរឿយៗមាន ន័យថា ការៃរអងា្គសមូលនិធិតាមរយះ្របភពជាធម្មតា – ពន្ធអាករ, ការដកពន្ធ, ការផ្តល់ 
អជាបណ្ណ័រួម និងជំនួយអភិវឌ ន៏េនៅេពលែដលអាចេធ្វើបាន។ បុ៉ែន្តការទាមទារែបប្របកួត្របែជង និង 
ធនធានែដលមានកំណត់ែដលអាចរកបានេដើម ីផ្តល់មូលនិធិដល់សកម្មភាព រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិក, ឆាក 
មូលនិធិេផ ងៗេទៀត គួរែត ្រតូវបានពិចារណា។ 
 
ែផ្នកសារធារណះ អាចទទួល្របេយាជន៏យា៉ងធំពីដំេណាះ្រសាយមូលនិធិេផ ងៗេទៀត េបើរដាភិបាល និង 
ែផ្នកសារធារណះ បានេរៀបចំេដម ិពីចរិាណារ ការនំាយកៃដគូ ែផ្នកឯកជន េទៅកាន់តុចរចារ េដើម ីទាញយក 
ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ, បេច្ចកេទស និង ជំនាញ របស់ពួកេគ។ េដាយែផ្អកេទៅេលើភាពបនាន់ៃន កិច្ចការ 
សារធារណះ ែដលត្រមូវ េអាយេពញេលញ និង ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងដ៏ៃទេទៀត តាមអំណាចរបស់ពួកេគ, 
រដាភិបាលអាចមាន អារម្មណ តិ៏ច រឺ េ្រចើនមានទំេនារ េទៅសហការជាមួយទុនែផ្នកឯកជន េដើម ីផ្តល់មូលនិធិ 
និង អនុវត្តន៏ េសវា សារធារណះ ។ 
 
ហិរញ្ញប ទានុែផ្នកឯកជនជា្របៃពណីបានមកពី ែផ្នកឯកជនេដាយផាល់, េដាយរួមមកពី្របភព ដូចជា 
ការវិនិេយាគផាល់បរេទស (FDI)។ េនៅក្នុងករណីេនះ, ត្រមូវការទីផ រត្រមូវថាេតើវិនិេយាគ នឹងេកើតេឡើង 
រឺអត់។ែផនការជំនួញ្រតូវបានេគេធ្វើេឡើង ែដលបានដាក់េចញនូវជំេរសីជាេ្រចើន សំរាប់ការេធ្វើេអាយល្អ្របេសើរ 
េឡើងវិញនូវ វិនិេយាគ និង បេង្កើត្របាក់ចេំណញ។ 
 
េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទុរូគមនាគមន៏ និង េសវា រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច គឺ្រតូវបានេគចាត់ទុកថាមានសកានុ 
ពលធំបំផុត សំរាប់ការផ្តល់មូលនិធិែផ្នកឯកជន ពីេ្រពាះពួកេគមានទំហំធំ និងជាក់ែស្តង េហើយេនៅ 
ក្នុង្របេទសតចូមួយចំនួន ពួកេគេពលខ្លះ្រតូវបានេគដំេណើរការជា ភាពផាច់មុខ។ េដាយសារែតអ្នក្របតិ 
បត្តិទូរគមនាគមន៏មួយចំនួនធំ បេង្កើត្របាក់ចំេណញ, ការវិនិេយាគជាមួយ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទុរូគមនាគមន៏ 
្រតូវបានេគចាត់ទុកថាជា ការវិនិេយាគដ៏ល្អមួយ ែដលទំនងជាឆាប់រហ័ស។ គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ 
ទុរូគមនាគមន៏ នឹងទាក់ទាញមូលនិធិ ពី្របភពមូលនិធិធម្មតា និង្របភពេផ ងៗដ៏ៃទេទៀតជាេ្រចើន។ គេ្រមាង 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ្រតូវបានេគ ដំេណើរការេលើមូលដានផាច់មុខ ផងែដរ េហើយពួកវាអាចទាក់ទាញ 
ចំណាប់អារម្មណ៏ពិណិជ្ជកម្មដ៏ខំាងកាសំរាប់ ប េនះ និង េផ ងៗេទៀត។ 
 
ការផ្តួចេផ្តើម ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច នឹង្រតូវបានអភិវឌ ន៏េដាយ្រគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុជាេ្រចើន និងអ្នក 
្របតិបត្តិ ែផ្នកឯកជន ែដលមានបំណងទាញផល្របេយាជន៏ពី ឱកាសទីផ រ និង ត្រមូវការ សំរាប់ ទំនិញ និង 



េសវា។ វាមិន ទំនងថា ែផ្នកសារធារណះ នឹងផ្តល់មូលនិធិដល់ ការផ្តួចេផ្តើម ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច 
េដាយផាល់េទ, បុ៉ែន្ត រដាភិបាលអាចអនុវត្តន ៏ េសវា និង យន្តការ េផ ងៗែដលអាចេលើកទឹកចិត្តែផ្នកឯកជន 
េអាយ ចាប់អារម្មណ៏ ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច។ ្របពន្ធ័ទិញទំនិញ-េអឡិច្រតូនិច គឺជាយន្តការែបប 
ហ្នឹងមួយ។ 
 
២.៣ ែបបបទ សំរាប់ការផ្តល់មូនធិិគេ្រមាង អាយ សីុ ធី 
 
មាន្របេភទេផ ងៗគា ៃនែបបបទផ្តល់មូលនិធិ ែដលែផ្អកេទៅេលើការអនុវត្តន៏គេ្រមាង។ ែបបបទ និងវិធី 
សា្រស្តសំខាន់ៗជាេ្រចើន ្រតូវបានេគេ្រគាងដូចខាងេ្រកាមេនះ : 
 
រដាភិបាលជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិែតមួយគត់ 
 
រដាភិបាលអភិវឌ ន៏ែផនការេផ ងៗ, កម្មវិធីនិងគេ្រមាង េផ ងៗ, ថវិកាសំរាប់អនុវត្តន៏ការងារ េហើយនឹង 
្របមូលពន្ធអាករ សំរាប់ហិរញ្ញប ទានការងារ។ រដាភិបាល ជាមាស់ និងអនុវត្តន៏ គេ្រមាងេនះរួមបញ្ចូលទាំង 
គេ្រមាង ែដលផ្តល់មូលនិធិេដាយអ្នកបរិចាគអន្តរជាតិ ែដលរកមូលនិធិតាមរយះៃដគូែផ្នកសារធារណះេនៅ 
ក្នុង្របេទសកពំង់អភិវឌ នជ៏ាេ្រចើន។ 
 
រដាភិបាលមានែផនការអភវិឌ ន៏មួយ និង ថវិការមួយ េហើយអនុវត្តន៏ គេ្រមាងេដាយេ្របើ និតិវិធីល្អៗែដលបាន 
បេង្កើតេឡើង និង្រពមេ្រពៀងគា។ ជាឧទាហរណ៏, រដាភិបាល រឺ ្រកសួង មាន ែផនការរដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិចមួយ េដើម ីបានហរិញ្ញប ទាន តាមរយះរតនាគារជាតិ។ ្រកុមហុ៊នឯកជន ្រតូវបានចុះកិច្ចសន  
េដើម ីផ្តល់េសវា េអាយ្រសបេទៅតាម។ ែផ្នកសារធារណះ មិន្រគាន់ែត ពិនិត ពិច័យការងារេដាយផាល់េទ 
ប៉ែន្តមានភាពជាមាស់ េពញេលញ និង ការ្រតួត្រតានូវរាល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ របស់គេ្រមាងផងែដរ។ែផ្នក 
សារធារណះអាចេ្រជើសេរសី ផងែដរ េដើម ីរក ទុក អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន េលើមូលដាន ែដលមាន 
កិច្ចសន មួយ ជាមួយនិងការទទួល ខុស្រតួវសំរាប់ការែចកចាយ េសវា និងទំនិញ ជាកលាក់េដាយេយា៉ង 
េទៅេលើកិច្ចសន ែដលបាន្រពមេ្រពៀង។ែផ្នកឯកជន មានតួនាទី តិចតួច រឺក៏គាន ក្នុងការអភិវឌ ន ៏
និងការេរៀបគេ្រមាង។ ទស នៈទាន និង ការេរៀបចំ គេ្រមាង គឺជាការទទួលខុស្រតូវែតមួយគត់របស់អ្នក 
្របតិបត្តិែផ្នកសារធារណះ ែដលជាមាស់ និង អនុវត្តន៏គេ្រមាង ជាេគាល សំរាប់្របេយាជន៏សារធារណះ។ 
ក្នុងករណីេនះ រដាភិបាលសន្មតជាមុន នូវហានិយភ័យទំាងអស់របស់ គេ្រមាង។ 
 



ែបបបទផ្តល់មូលនិធផិ  ំ
 
ទាំងេនះរួមបញ្ចូល ការេរៀបចំែដលមានកចិ្ចសន េផ ងៗ និងចំណាយែដលរួមចំែណក ែដលមួយភាគធំ 
មូលនិធិបានមកពី ែផ្នកសារធារណះ េហើយ រដាភិបាល ជាមាស់ េសវា រឺ ផលិតផល រឺក៏េហដារចនាសម្ពន្ធ័។ 
ែផ្នក ឯកជន អាចមានតួនាទីសំខាន់េដើម ីសំែដង ការអនុវត្តន៏ និង ្របតិបត្តិការណ៏ក្នុងគេ្រមាងែបបទំាងេនាះ។ 
 
េនៅក្នុងែបបបទេនះ, មិនមានសម ទានេសវាសារធារណះ ដល់អ្នក្របតិបត្តិភាគីទីបីេទ េទាះបីជាភាគីទីបី 
អាចផ្តល់ េសវាក៏េដាយ វាេនៅែតេគចាត់ទុកថាជាកិច្ច្របតិបត្តកិារណ៏របស់រដាភិបាល។ កិច្ច្របតិបត្តកិារណ៏ 
របស់េសវា សារធារណះ អាច្រតូវេគចុះកិច្ចសន  ជាមួយអ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជនេលើមូលដានកិច្ចសន មួយ 
ប៉ែន្តរដាភិបាល េនៅែតរក  ការ្រគប់្រគងទូេទៅ និង ភាពជាមាស់ េនៅ្រគប់ដំណាក់កាលទំាងអស់ៃនគេ្រមាង។ 
 
សម ទានដល់ែផ្នកឯកជន 
 
េនៅក្នុងវិធីសា្រស្តេនះ, អង្គភាពសារធារណះ ចរចារ សម ទានេទៅដល់អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជនមួយ រឺ េ្រចើន 
េដើម ី សាបនា, េធ្វើជាមាស់ និង ្របតិបត្តិ, រឺេផ្ទរេសវាសារធារណះ េនៅេ្រកាមលកខណ័ែដលបាន 
្រពមេ្រពៀងែដលអាចរួមទំាងការបញ្ចូលគាៃន ភាពជាមាស់ និង កិច្ច្របតិបត្តការណ៏។ ែផ្នកសារធារណះ អាច រឺ 
មិនអាច ៃលលកថវិការ សំរាប់មួយែផ្នកៃនគេ្រមាង។ ែផ្នកឯកជន សន្មតជាមុន មួយែផ្នកធំេបើមិនទាំងអស់ 
ចំេពាះហានិយភ័ហិរញ្ញវត្ថុ, និង្របតិបត្តិ រឺេធ្វើជាមាស់សម ទានេ្រកាមកិច្ចសន ជាមួយែផ្នកសារធារណះ 
សំរាប់កំឡុងេពលដ៏ជាក់លាក់មួយ។ េនះជាធម្មតា អនុវត្តន៏ចំេពាះគេ្រមាង “Greenfield” ែដលជាគេ្រមាង 
មិនមានដាក់កំហឹតេដាយការងារអទិភាព។ 
 
ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះេលើសម ទាន (PPPs) ្រតូវការ ទំនាក់ទំនងការងារយា៉ងជិតស្និត រវាងៃដ 
គូរទំាងអស់រួមទំាងការ្រតួត្រតាយា៉ងខាំងកានិងភាប់ភ្ជួន។ពួកេគអាយទាក់ទាញវិនិេយាគផាល់បរេទស(FDI)            
ពីេ្រពាះ ក្នុងករណីជាេ្រចើន អ្នកផ្តល់េសវាែផ្នកសារធារណះ (ឧ. រដាភិបាល ) េ្របើអំណាចទីផ រក្នុងការ 
ផ្តល់េសវាសារធារណះ។ ជាធម្មតា គានការ្របកួត្របែជងសំរាប់េសវាទំាងអស់េនះ និងគានអ្នកផ្តល់េសវា 
េផ ងេទៀតេទ ដូេច្នះសារធារណះជន្រតូវែតេ្របើ្របាស់នូវេសវា។ ដូចេនះេហើយសំរាប់អ្នកវិនិេយាគែផ្នក 
ឯកជន, ការធានា េសវា ែបបេនះ អាចជា ឱកាសដ៏ខ្ពស់ែដលអាច្រសបតាមបំណង េដើម ី្របាក់ចំេណញ។ 
សំរាប់សារធារណះជន, ការេរៀបច ំ ែបបេនះ អាចចាត់ទុកជាេ្រគាះថាក់មួយ េនៅេពលតៃម្លដ៏ខ្ពស់ 
មួយ្រតូវបានេគគិត សំរាប់េសវាេនះ។ ចំណាប់ អារម្មណ៏េទៅេលើភាពេស្មើរគាដ៏្រតឹម្រតូវ គឺសំខាន់។ 



ពហុមាស់ភាគហុ៊ន ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះេលើសម ទាន (PPPs) 
 
ៃដគូរបីបួនេផ ងៗ គឺបានទាក់ទងក្នុងការេរៀបចំទាំងេនះ, ែដលរួមបញ្ចូលែផ្នកឯកជន និងសារធារណះ, 
សង្គមសុីវិល, មាស់ជំនួយ និង អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល (NGOs) ។១៦ គំរូ គឺជាគេ្រមាងេដើម ីអភិវឌ ន៏ 
ការស្រមួល ការឈានចូលេទៅក្នុងសហគមន៏ រឺទូរមណល, រឺគេ្រមាងការឈានចូលេទៅក្នុងសកល។ 
េនៅក្នុងគេ្រមាងទំាងអស់ េនះ ភាពស្មុគសាញៃនការ្របឹក  និង ដំេណាះ្រសាយ ែដល្រតូវបានផ្តល់ ្រតូវការ 
វិធិសា្រស្តពហុមាស់ភាគហ៊ុន។ 
 
 
្របភពសកានុពល ៃនមូលនិធិសំរាប់្របេភទរបស់ ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះេលើសម ទាន PPP 
រួមមាន FDI និង SWF ។មូលេហតុមួយក្នុងចំេណាមមូលេហតុជាេ្រចើន ែដលែបបបទេនះ្រតូវបាន 
េលើកទឹកចិត្តយា៉ងខាំងពីមាស់ជំនួយ គឺថាវាពឹងែផ្អកេទៅេលើសមត្ថភាពៃនៃដគូរក្នុង្រសុកទាំងអស់។ េដាយ 
េផាតេទៅេលើលទ្ធផលែដលអាចវាស់បានផ្ទុយេទៅនិងទិន្នផល, គេ្រមាងេនះ គឺជាក់ែស្តងជាងរួមទាំងអាច 
ស្រមបបានជាង េទៅនិងសានភាព និង លក្ខណ័ ែដលផាស់ប្តូរ េហើយនិងេឆ្លើយតបេ្រចើនជាង េទៅនិងប  
េនៅេពលពួកេគេកើតេឡើង។ 
 
ែបបបទមូលនិធិេនះេលើកទឹកចិត្តផងែដរ់ ដល់ការេកើនេឡើងសំរាប់ភាព្រកី្រក រឺការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ចែដល 
េផាតេទៅេលើ្របជាជន្រកី្រក។ ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះេលើសម ទាន PPPs ជាទូេទៅផ្តល់នូវ 
អត្ថ្របេយាជន៏្របាកដ សំរាប់ការសំេរចបានរបស់ MDGs ។ ពួកេគអាចនឹងជួយ ្របេទស្រកី្រកេដើម ីសំេរច : 
 េគាលេដៅអភិវឌ ន ៏ជាេ្រចើនសន្ធឹកសនាប់ 
 ្របាក់ចំេណញហិរញ្ញវត្ថុែដ់លឋិតេថរ 
 ការព្រងឹងសាបន័ និង ភាពអាច្រទទង់ ៃនការចំណាយ និង ការអភិវឌ ន៏ លទ្ធផល 
 ការេផាតយា៉ងខាំងេទៅេលើភាព្រកី្រក 
 ការគំា្រទដ៏ធំជាសាធារណះ និង នេយាបាយ  
 ែម៉្រតសា្រស្ត និង រចនាសម្ពន្ធ័្រគប់្រគងគេ្រមាងែផ្អកេលើការ្របពឹត្ត, រួមទាំង្របសិទ្ធភាពក្នុងការ្រគប់្រគង 

គេ្រមាង រឺ ការ្រគប់្រគងែផ្អកេលើលទ្ធផល (RBM) 
 
 
១៦ World Economic Forum, Building on the Monterrey Consensus: The Growing Role of Public-Private 

Partnerships in Mobilizing Resources for Development (Geneva: World Economic Forum, 2005), 
http://www.weforum.org/pdf/un_final_report.pdf. 



គេ្រមាងឈានចូលសកល, ជាឧទាហរណ៏ , ្រតូវបានេគនាំេទៅ ចំេពាះអ្នកេ្របើ្របាស់េនៅក្នុង ទីកែន្លងែដល្រកី្រក 
និងដាច់្រសយាលែដល្រកី្រកជាង សហគមន៏ដ៏ៃទេទៀតេនៅក្នុង្របេទស រឺកយ៏តាធិកាែដល ្រតូវយកមកគតិ។ 
សំរាប់មូលេហតុេនះ និងដ៏ៃទេទៀត សហគមន៏េនះអាចនឹងមិន្រតូវបានបំេរេីដាយអ្នកផ្តល់េសវា និងអ្នក 
្របតិបត្តិទូរគមនាគមន៏ជាតិ។េគាលនេយាបាយឈានចូលសកលែដលគំា្រទេដាយមូលនិធិឈានចូលសកល  
(UAF) ្រតូវបានេគត្រមូវេអាយផ្តល់មូលនិធិដល់ ការផ្តល់េសវាអីុនធរែណត និងសំេលងេទៅដល់សហ 
គមន៏ទាំងអស់េនះ។ អ្នកផ្តល់េសវាទូរគមនាគមន៏ចល័ត និងេផ ៗេទៀត្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តេអាយេដញៃថ្ល 
េដើម ីទទួលមូលនិធិពី UAF េដើម ីផ្តល់េសវាែដលចំាបាច់េលើមូលដានពាណិជ្ជកម្មមួយ េនៅក្នុងសហគមន៏ 
ែដលពាក់ព័ន្ធ។ ្របេភទៃនគេ្រមាងេនះ ទាក់ទងកិច្ចសហការ រវាងែផ្នកសារធារណះ និងឯកជនក្នុងការផ្តល់ 
េសវាទូរគមនាគមន៏ជាេគាល។ 
 
វភិាគទានជួយជន្រក្ីរក េដាយែផ្នកឯកជន 
 
ែបបបទផ្តល់មូលនិធិមួយេទៀត គឺែផ្អកេលើវិភាគទានជួយជន្រកី្រក េដាយ្រកុមហ៊ុនធំៗ, យា៉ងជាក់លាក ់
សារជីវកម្មែដលទាក់ទងពហុជាតិ (TNCs)។ ែបបបទផ្តល់មូលនិធិេនះ ្រតូវបានេគចាត់ទុកផងែដរជាភាព 
ខុសគាេលើពហុមាស់ភាគហ៊ុន PPP ។ 
 
អង្គការជួយជន្រកី្រកឧបត្ថមេដាយ អ្នកជំនួញដ៏េជាគជ័យ រួមមាន : 
 
• Ford Foundation 
• Rockefeller Foundation  
• The Bill and Melinda Gates Foundation ( 25 េកាដិដុលាអាេមរិក ក្នុងមូលនិធិសំរាប់  

សុខភាព និង ការអប់រ ) 
• Private voluntary agencies and foundations in OECD Development Assistance Committee (DAC)  

member countries ( ជំនួយពី្របភពទំាងេនះ បានេកើនេឡើងព ី 8.8 េកាដិដុលាអាេមរិក ក្នុងឆាំ ២០០២ 
រហូតដល់ 14.6 េកាដិដុលាអាេមរិកក្នុងឆាំ ២០០៦)១៧ 

 
វិភាគទានជា្របាក់សុទ្ធជា្រកុម គឺ្រតូវបានចាត់ទុកផងែដរ ថាជា្របភពសំខាន់ៃនមូលនិធិ។ វា្រតូវបានេគបា៉ន់  
 
 
 

១៧ OECD, Development Co-operation Report 2007: Summary (Paris: OECD, 2008), 3, 
http://www.oecd.org/dataoecd/21/10/40108245.pdf. 



សានថា បណា្ដ្រកុមហ៊ុន Fortune 500 Global ែតឯង េធ្វើការបរចិាគជា្របាក់សុទ្ធ្របែហល 12 េកាដិដុលា 
អាេមរិក និងរវាង 10-15 េកាដិដុលាអាេមរិក ក្នុង្របេភទបរិចាគរាល់ឆាំ។១៨ 
 
ការជួយជន្រកី្រកជា្រកម ្រតូវបានភាប់េទៅ ផលិតផល រឺ ្របតិបត្តិការណ៏ទីផ រ។ ដូចេន្នះេហើយវិភាគទាន 
េនៅក្នុង្របេទស្រកី្រកទំនងជាតិចតួចជាង ពីេ្រពាះទីផ រតូចជាង រឺ ្រកី្រកជាង។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ 
មូលនិធិទាំងអស់េនះ គឺជា្របភពសំខាន់ៃនការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន េនៅេពលេ្របៀបេធៀបជាមួយ FDI រឺជំនួយ 
អភិវឌ ន៏។ វា្រតូវបានេគបា៉ន់សានថា 10 -15 ភាគរយ ៃនវិភាគទានសកល សរុប េដាយបណា្ដ្រកុមហ៊ុន 
Fortune 500 Global បានេឆាះេទៅកាន់ ្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលទាបជាេ្រចើន។  
 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ក្នុងករណីែដលបានេកើនេឡើងយ៉ាងេ្រចើន អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន ដឹងថាពួកេគ 
្រតូវការេធ្វើការយា៉ងជិតស្និទជាមួយនិង ្របជាជន និងសហគមន៏ក្នងុ្រសុក េដើម ីេអាយការវិនិេយាគរបស់ពួក 
េគមានែផ្លផា្ក។ក្នុងករណី ្រកុមហ៊ុនេ្របងជាេ្រចើន, ជាពិេសស Shell, ែដលដំេណើរការេនៅក្នុងតំបន់ទេន្ល Niger 
្របេទសនីេហ យា៉ គឺជាគំរចូំបង។ ចលាចលសង្គម គឺ្រតូវបានភាប់េដាយផាល់េទៅនិង ការេធ្វើអាជីវកម្មេ្របង 
េនៅតាមដងទេន្លក្នុង សហគមន៏ជាេ្រចើនែដលមានអារម្មណ៏ថា ពួកេគ្រតូវបានេគបំបិទសិទ្ធ។ សារជីវកម្ម 
ទាំងអស់ ្រតូវទទួលសា្គល់ សារៈសំខាន់ៃនការទទលួបាន ការគំា្រទក្នុង្រសុក េដើម ីធានាការវិនិេយាគរបស់ 
ពួកេគ។ 
 
ហរិញ្ញប ទានជាេ្រចើនមកតាមរយះ ការបរិចាគដល់គេ្រមាងសង្គម េនៅថាក់សហគមន៏ និង ក្នុង្រសុក។ 
ខាងេ្រកាមេនះ គឺ្រគាន់ែតជាគំរូដ៏តូចមួយ : 
 
 Tata េនៅឥណា ផ្តល់ ២,៧ ភាគរយ ៃន្របាក់ចំេណញសរុប និង Pakistan Telecom ផ្តល់ ០,០៧៤  

ភាគរយ។ 
 

 Cisco ផ្តល់វិភាគទាន ដល់ ការសាបនាសមត្ថភាព អាយ សីុ ធី តាមរយះ Cisco Academy, ែដលបាន 
បណ្ដុះបណា្ដលអ្នកជំនាញ អាយ សីុ ធី ជាេ្រចើន េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏។ 

 
 
 
១៨ World Economic Forum, op. cit., 27. 



 េនៅក្នុងទសវត រ ៏ ១៩៩០ Hewlett Packard (HP) ជាៃដគូរជាមួយនិង អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ ន៏ 
សហ្របជាជាតិ (UNDP) ក្នុងការបេង្កើត េអាយមានសមារៈ និងការគំា្រទក្នុងទំរង់េផ ងៗេទៀតសំរាប ់
កម្មវធីបណា្ដញអភិវឌ ន៏្រទ្រទង ់ (SDNP)។ េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើន ែដលជាែផ្នករបស់ SDNP, HP 
បានផ្តល់សមារៈ និងការបណ្ដុះបណា្ដល ជាេ្រចើន។ វិភាគទានទាំងអស់េនះ ្រតូវបានេគចាត់ទុកថាជា 
អំេណាយ។ UNDP និង HP ្រតូវែតបេង្កើតដំបូងនូវមូលដានៃនការសហការណ៏ និង បានព យាមចាប់េផ្តើម 
ការពិភាក យា៉ងស្វិតសាញ និងការចរចារេដើម ីធានាអព ្រកឹតភាព េដើម ី្របាកដថា គេ្រមាងនឹងមិន 
្រតូវបានេឃើញថាផ្ទុយេទៅ និងផល្របេយាជន៏ដ៏ល្អបំផុតរបស់មាស់ភាគហុ៊ន និង្រកុមអ្នកចូលរួមវិភាគ 
ទាន។ 

 
 េនៅក្នុង្របេទស Trinidad និង Tobago, ្រកុមហុ៊ន BP បាន្របកាសថា ្រកុមហុ៊ននិងវិនិេយាគ ១០ 

លានដុលារអាេមរិក ជាមួយនិង សកលវិទ ល័យថ្មីរបស់ Trinidad និង Tobago ែដលេផាតេលើការ 
អភិវឌ ន ៏ ការ្រសាវ្រជាវែដលមានគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងែផ្នកវិទ សា្រស្ត និង បេច្ចកវិទ ។១៩ ្រកុមហ៊ុន BP 
កំពង់មានែផនការេដើម ីវិនេិយាគ ្របែហល ៥០០ លានដុលារអាេមរិក េនៅក្នុងឆាំថ្មីបន្តបនាប់ 
ជាលទ្ធផលៃនការយល់ដឹងែដលេកើនេឡើង ពីការ្របកួត្របែជង និងេគាលការណ៏ អភិវឌ ន៏សកល 
ែដលការអភិឌ ន៏ពាណិជ្ជកម្ម គឺជាែផ្នកមួយផងែដរ ក្នងុែផ្នកធំទាំងមូល។ 
 

 Barrick Gold អ្នកផលិតមាសដ៏ធំបំផុតមួយេនៅេលើពិភពេលាក បានវិនិេយាគ ៣,៤ លានដុលារ  
អាេមរិក ជាមួយនិងបំពង់ទីបទឹកែដលមាន្របែវង ៤៧ គ,ម េនៅ្របេទស Tanzania ។២០ 

 
ែផ្អកេទៅេលើភស្តុតាងែដលមាន វាអាចនិយាយថា ្របែហល ១០-១៥ ភាគរយៃនវិភាគទានទំាងអស់ បានមកព ី
បណា្ដ្រកុមហុ៊ន Fortune Global 500, រឺ កែន្លងេផ ងៗេទៀតចេនាះពី ២ េកាដីដុលារអាេមរិក េទៅ ៤ េកាដី 
ដុលារអាេមរិក ្រតូវបានេគបរិចាគេទៅដល់សកម្មភាពេផ ងៗេនៅក្នុង្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលទាប។ 
្របសិនេបើ ការបរិចាគរបស់ TNCs, ្រកុមហ៊ុន ធំៗ ក្នុងតំបន់ រឺក្នុង្របេទស និង ការបរិចាគរបស់ឯកជនេដាយ 
ផាល់ គឺ្រតូវបានេគរាប់បញ្ចូលផងេនាះ, ការបរិចាគេដាយែផ្នកឯកជន ទំនងជាធំជាង FDI ។២១ 
 
 
 
 
 
 

១៩ bpTT Insider, “Lord Browne visits Trinidad and Tobago,” Issue 7, July 2004, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/B/bp_Insider_7.pdf. 

២០ World Economic Forum, op. cit., 26. 

២១ Ibid., 29. 



សំរាប់បណា្ដ្រកុមហ៊ុនែដលដំេណើរការេនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន,៏ វិនិេយាគសង្គមនាំមកអានុភាពសំខាន់ 
ជាសកានុពល សំរាប់្រកុមហ៊ុនក្នុងការសំេរចេគាលបំណងរបស់េគ េនៅក្នុង្របេទស។ 
 
‘្របភពល្អបំផតុ’ ែផ្អកេទៅេលើការសាកល ងទីផ រ 
 
េនៅក្នុង្របភពល្អបំផុត រដាភិបាល ដាក់េស្នើរនូវសំេណើរ សំរាប់ការផ្តល់េសវា និង ្របកួត្របែជងទីផ រ 
េដើម ីនឹក េឃើញ ដំេណាះ្រសាយែដលមាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតែដលអាចេធ្វើបាន េនៅេពលេធ្វើេអាយច ស់ រឺ 
េធ្វើេអាយេលើស ភាពជាក់លាក់ែដលត្រមូវ សំរាប់េសវា រឺ ផលិតផលែដលេគែស្វងរក។ េនះគឺជាឆាក្របកួត 
្របែជងខំាងមួយ ែដលការសាកល ងទីផ រ គឺជាឱកាសមួយេដើម ីេមើលនូវ អ្វីែដលទីផ រ នឹងផ្តល់េអាយ 
េហើយនិងអ្វីែដលគំនិតផ្តួចេផ្តើម អាច្រតូវបានេគគិតេឡើង េដើម ីផ្តល់េសវាសារធារណះែដលេគែស្វងរកក្នុង 
តៃម្លេថាកបំផុតេទៅដល់សារធារណះជន និង អ្នកបង់ពន្ធ។ ក្នុងន័យេនះ អង្គភាពរដាភិបាល េធ្វើការតាម 
រយះ្រកុមបឹក ដឹកនំាជាតិ រឺក៏ ្រកុមែដលមានតៃម្ល េស្មើរ េដើម ីពិនិត េមើលនូវ អ្វីែដលែផ្នកឯកជន នឹងេស្នើរសំុ។ 
ការេ្រជើសេរីសគឺែផ្អកេលើ តំៃលល្អបំផុតរបស់្របាក់ ែដលគំា្រទេដាយគុណភាពៃនសំេណើរបេច្ចកេទស។ 
 
រដាភិបាលសាំងហា្គពួរបានទទួលយកយុទ្ធសា្រស្តេនះរបស់្របភពល្អបំផុតតាមរយះការសាកល ងទីផ រ។ 
្របសិនេបើ្រកុមហ៊ុនឯកជនអាចែចកចាយេសវាេថាកជាង និង មាន្របសិទ្ធភាពជាង ែផ្នកសារធារណះេនាះ 
វា្រតូវបានជួលេអាយេធ្វើការងារ។ នាយកដានរបស់រដាភិបាល នឹង្រតូវែតេធ្វើេអាយមានយុត្តធម៌ដល់េស្ថរភាព 
របស់ពួកេគ េដាយ ការ្របកួត្របែជងផងែដរ ជាមួយនិង អ្នក្របតិបត្តិ និង អ្នកផ្តល់េសវាែផ្នកខាងេ្រកៅ េដើម ី 
សំេរចការងារ។ ផងែដរ វា អាចេលើកទឹកចិត្តដល់ ភាពជាៃដគូរជាមួយែផ្នកឯកជន និងេធ្វើេអាយែផ្នក 
សារធារណះមានការ្របកួត្របែជង និង មានែផ្លផា្កេ្រចើនជាងមុន ក្នុងដំេណើរការរយះេពលយូរអែង្វង។ ផល 
្របេយាជន៏ រឺ សុពលភាព រយះេពលែវង របស់វិធីសា្រស្តេនះ េនៅែតរក េអាយេគេឃើញ ប៉ុែន្តគំនិតវិញ 
គឺពិតជាេរឿង្រសេមើរ្រសៃមមួយ។ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

បំែបកេចញ ជា្រកុមតូចៗ ែដលមានសមាជិកពី ៤-៨ នាក់ េហើយពិភាក េលើប ខាង 
េ្រកាមេនះ :  

 
១-េតើែបបបទអ្វី ែដលអាចដំេណើរការបាន េនៅក្នុងយុតាធិការបស់អ្នក េហើយណាមួយ 
នឹងមិនអាច?េហតុអ្វ ី?  
 
២-េតើែបបបទណាមួយ្រតូវបានេគេ្របើេ្រចើនបំផុត? េហតុអ្វី?  
 
៣-េតើការេ្របើ្របាស់ែបបបទេផ ងៗេទៀត េនៅក្នុងយុតាធិការបស់អ្នក អាច្រតូវបានេគេធ្វើ 
េអាយេកើនេឡើង យ៉ាងដូចេម្តច? 
 
៤-េតើកតាអ្វីខ្លះៗមានឥទ្ធិពលេទៅេលើ ជេ្រមើសៃនែបបបទេផ ងៗេទៀត េនៅក្នុងយុតាធិកា 
របស់អ្នក ? 

អ្វែីដល្រតូវេធ្វើ 



២.៤ ការេ្រជើសេរសីនូវជេ្រមើសមូលនិធមួិយ 
 
ជេ្រមើសមូលនិធិនិមួយៗ ែដលបានបងាញេនៅក្នុងែផ្នកេផ ងៗ មានគុណសម ត្តិ និងគុណវិបត្តិជាេ្រចើន។ 
ការេ្រជើសេរីសនូវជេ្រមើសមូលនិធិណាមួយ េដើម ីបន្ត នឹង្រតូវបានេគេធ្វើ េដាយេយា៉ងេទៅេលើការយល់េឃើញ 
ជាក់ែស្តង។ទំាងេនះ្រតូវបានេគពិភាក ដូចខាងេ្រកាមៈ 
 
កំរតិៃនត្រមូវការ 
 
ត្រមូវការបនាន់មួយ សំរាប់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ រឺ េសវា ែដល្របភពមូលនិធិធម្មតាមិនអាចរកបាន េធ្វើេអាយ 
ឈុត ឆាកហិរញ្ញប ទានេផ ងៗ កាយជាជេ្រមើសមួយ។ ្របសិនេបើបរិយាកាសជំនួញ នំាេអាយមាន លទ្ធផល 
ដល់ការវិនិេយាគែផ្នកសារធារណះ និង ការេធ្វើជំនួញ េហើយនិងមានឱកាសពាណិជ្ជកម្មពិត្របាកដមួយ េនាះ 
ែផ្នកឯកជន នងឹមានចំណាប់អារម្មណ៏។ 
 
ការែបងែចក ការរាលដាល រឺ ការេជៀសវាង ហានិភ័យ 
 
មួយក្នុងចំេណាមមូលេហតុសំខាន់ៗ សំរាប់ការពិចារណា PPP គឺ្រតូវេជៀសវាង រឺេធ្វើេអាយតិចបំផុតនូវ 
ហានិភ័យ។េនៅក្នុង PPPs ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ អាចក្នុងករណីខ្លះ ្រតូវបានេគបា៉ន់សានបានទាំង្រសុង 
េដាយៃដគូរែផ្នកឯកជន។េនៅក្នុងគេ្រមាងធំដ៏ជាក់លាក់មួយ ចំណាយគេ្រមាង អាច្រតូវបានែបងែចក។ ្របាកដ 
ណាស់ ៃដគូរែផ្នកឯកជន នឹង្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តេដាយ្របាក់ចំេណញ េហើយនិងអ្នក្របតិបត្តិសារធារណះ 
្រតូវែតធានាថាៃថ្លឈ្នួលែដល្រតូវបានគិតេដាយ អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន មិនេធ្វើេអាយមានការេងើបេឡើងនូវ 
ទំរង់េផ ងៗៃនហានិភ័យ - ឧទាហរណ៏ ហានិភ័យ ែដលសារធារណះជននឹងមិនទទួលយកសំេណើរ និង 
ផ្តួលរលំរដាភិបាល រឺ បេង្កើតចលាចលសារធារណះ េដើម ីបងាញភាពមិនេពញចិត្តរបស់ពួកេគ។  
វិធីសា្រស្តមួយេដើម ីេធ្វើេអាយហានិភ័យមានចំនួនតិចតួចបំផុត សំរាប់អ្នកគំា្រទ រឺអតិថិជនែផ្នកសារធារណះ 
គឺ្រតូវ េធ្វើការេស្នើរសុំៃនគេ្រមាង ជាសារធារណះ និង េបើកចំហ។ េនះ នឹងដាក់បញ្ជូនការេដញៃថ្ល 
េអាយមានភាពហ្មត់ចត់ ៃនការ្របកួត្របែជង និងអនុ តិេអាយរដាភិបាលសាបស្ទង់នូវចំណាប់អារម្មណ៏ 
របស់អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន រួម និង ភាពសាកសម របស់ពួកេគសំរាប់ការងារេនៅែក រៃដ។ ភាពមិនែ្រប្របួល 
ការ្របកួត្របែជង និង ការេដញៃថ្ល េដាយេបើកចំហ បេង្កើននូវគុណភាពៃនការេដញៃថ្លែដលបានេស្នើរសុំ 
ែដលេនៅេពលែតមួយកាត់បន្ថយតៃម្លៃនការ ផ្គត់ផ្គង។់ ្របសិនេបើ្រកុមហ៊ុនែដលេដញៃថ្ល មិនមានរបាយការណ៏ 



សមរម  រឺមិនអាចបំេពញនូវត្រមូវការ្រគឺះ, រដាភិបាលអាចសំេរចលុបេចាលនូវគេ្រមាង រឺ ដាក់សំេណើរ 
ម្តងេទៀត។ 
 
មានសំេណើរមួយចំនួន ែដល្រតូវបានេគធានា គានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុភាមៗ ចំេពាះៃដគូរែផ្នកសារធារណះ។ 
ក្នុងករណីទំាងេនះ វា គឺែផ្នកឯកជនែដលប៉ាន់សាននូវរាល់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។ 
 
ភាពអាចរកបានៃនជនំាញការ 
 
េនៅក្នុងគេ្រមាងដ៏ស្មុគសាញជាេ្រចើន អាចមាននូវត្រមូវការមួយសំរាប់ការផ ំបញ្ចូលៃន សមត្ថភាព និង ជំនាញ 
េផ ងៗគាជាេ្រចើន។ ែផ្នកឯកជន អាចមានជំនាញការែដលរដាភិបាលកំពង់ែស្វងរក។ បទពិេសាធន៏របស់ 
ែផ្នកឯកជន អាចផ្តល់នូវជេំនៀស្របឆាំងនិង ភាពមិនច ស់លាស់ និង ហានិភ័យរបស់គេ្រមាងែដល 
ស្មុគស ។ការទាញយកជំនាញរបស់ែផ្នកឯកជន អាចជាដំេណាះ្រសាយែតមួយគត់ែដលអាចមាន, េ្រកៅពី 
េនះជាការសាកល ង និង កំហុសឆ្គង។ ្រសេដៀងគាេនះែដរ េនៅេពលែដលទាក់ទងជាមួយ ្របពន្ធ័ និង កម្មវធី 
អាយ សីុ ធី, ែផ្នកឯកជន អាចជា្របភពៃនជំនាញការែតមួយគត់ែដលអាចរកបាន។ 
 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត ែផ្នកឯកជន បានកំពង់ែតពិេសាធន ៏ និងែចកចាញ េសវាអុីនធរែណតសំរាប់រយះ 
េពលយូរ នងិ ជំនាញការ អាចមាន្របេយាជន៏ ក្នុងការជួយយុតាធិការែដលកំពង់ែតែស្វងរក រដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិច សំរាប់ែចកចាញេសវា។ ្រសេដៀងគាេនះែដរ ែផ្នកឯកជន តាមរយះភាព្របថុយ្របថាន 
រួមគារវាង្រកុមហុ៊ន អន្តរជាតិ និងសូម ីែតជាមួយ TNCs, ្របែហលជាអាចេ្របើជំនាញការពីយុតាធិការ 
ដ៏ៃទេទៀតែដលមាន បទពិេសាធនក៏្នុងការេ្របើ្របាស់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ។ 
ជាការពិត អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជនជាេ្រចើន អាចមានជំនាញកង្នុការែចកចាញ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច និង 
េសវា ែដលទាក់ទងេទៅដល់យុតធាកិរាេផ ងៗេនៅេលើពិភពេលាក។ ជាឧទាហរណ៏ Atos Consulting 
បានអភិវឌ ន៏ ជំនាញការ ក្នុងការេធ្វើេអាយមានរចនាសម្ពន្ធ័ កិច្ច្រពមេ្រពៀង PPP ។ Accenture 
មានជំនាញការក្នុងែផក រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ ្រកុមហុ៊ន្របឹក េយាបលអនរជាតិធំៗជាេ្រចើន 
មានជំនាញការែដលពាក់ពន្ធ័ ក៏ដូចជា ្រកុមហ៊ុនតូចៗ និង អ្នក្របឹក េយាបលឯកជន្រជាេ◌ចីនែដរ។ 
 
 
 
 



ការគំា្រទជាសារធារណះ 
 
ការយល់ដឹងជាសារធារណះ ៃនកិច្ចសហការែដលេកើនេឡើង របស់ែផ្នកសារធារណះជាមួយនិង ែផ្នកឯកជន 
ចាំបាច់្រតូវែត យកមកពិចារណា។ េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើន, សារធារណះជន្របែហលជាខាយខល់ អំពីការ 
បេង្កើត រឺ ការរឹតបន្តឹង ចំនងរវាងអ្នកមានអំណាច និង អ្នកជំនួញជាន់ខ្ពស់។ េហតុដូចេច្នះ ការផ្គតផ្គង់របស់ 
PPPs និង យនការហិរញ្ញប ទានេផ ងៗេទៀត គួរែត្រតវូបានេគេធ្វើេឡើង ក្នុងែបបែផនតមាភាព និង េបើកចហំ, 
េហយិនិង គួរែតមានរបាយការណ៏េបើកចំហ និង េទៀងទាត់ របស់ដំេណើរការគេ្រមាង េដាយេ្របើអ្នក 
្រតួតពិនិត នងិេចញផ យ ឯករាជ  េបើមិនដូចេច្នះ ការ្របឆំាង និង ចលាចល អាចជា្របតិកម្មរបស់ 
សារធារណះជន ជាពិេសសេនៅេពលែដល េសវាសារធារណះសំខាន់ៗ ្រតូវបានពាក់ពន្ធ័ េហើយៃថ្លឈ្នួល 
ៃនការផ្តល់េសវាសារធារណះ្រតូវបានេគដាក់កំហិត។កង្វះខាតការគំា្រទជាសារធារណះ សំរាប់គេ្រមាងជាក់ 
លាក់ណាមួយ េធ្វើេអាយរដាភិបាល ្របយ័ត្ន្របែយ៉ង ផងែដរ អំពី គេ្រមាងទំាងេនាះ េនៅេពលែដល 
ពួកេគខ្លួនឯង អាចបាត់បង់នូវ ការគំា្រទនេយាបាយ និង េកៅអីេនៅក្នុង រដភាបិលារបស់េគ េបើសារធារណះជន 
គិតថា ពួកេគកំពង់ែត្រគាំទគេ្រមាងែបបេនាះ។ 
 
ការកាត់បន្ថយទំហំៃនេសវាសារធារណះ 
 
ការេ្របើ្របាស់យន្តការហិរញ្ញប ទានេផ ងៗ អាចអនុ តិេអាយរដាភិបាល បេង្កើនការផ្តល់េសវាសារធារណះ 
េដាយមិនចាំបាច់ បេង្កើនចនំួនៃនម្រន្តសីារធារណះែដលបានេ្របើ្របាស់។ េនះអាចជាការពិចារណា ដ៏សំខាន់ 
មួយេនៅេពលែដល មានត្រមូវការេដើម ីកាត់បន្ថយចំណាយរបស់រដាភិបាល និង ទំហំៃនេសវាសារធារណះ។ 
 
ភាពអាចរកបានៃន មូលនិធិ / ហិរញ្ញប ទាន / ឱកាសវិនេិយាគ 
 
រដាភិបាល អាចមិនមានមូលនិធិ េដើម ីវនិិេយាគជាមួយ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ ផ្ទុយេទៅវិញ អក្នវិនិេយាគ 
ែផ្នកឯកជនអាចមាន និង ចាប់អារម្មណ៏ជាមួយ ការេធ្វើជាៃដគូរ ជាមួយ ែផ្នកសារធារណះ ក្នុងការែចកចាយ 
េសវាសារធារណះ ែដល្រតូវែតចរចារសិន។ 
 
េនៅក្នុង PPPs, ៃដគូរែផ្នកឯកជន ផ្តល់រាល់ហិរញ្ញប ទាន េដាយទទួលបានមកវិញ ការបង់្របាក់, ៃថឈ្លល្នួ, រឺក៏ 
្របាក់ចំេណញ ែដលបានដំេណើរការេលើចំនួនេពលែដលបានចំណាយណាមួយ។ ក្នុងករណីេនះគេ្រមាងអាច 
្រតូវបានេគចាត់ទុកថាជា សកម្មភាពៃនថវិកាបុេរ ែដលគានផលប៉ះពាល់ភាមៗ េលើរតនាគារជាតិ រឺក៏ឃាំង 



្របាក់។្របាកដណាស់ វាមានផលវិបាករយះេពលែវង បុ៉ែន្តផលលំបាកទំាងេនាះ អាច្រតូវបានេគែស្វងរក និង 
្រតួតពិនិត  កឡុំងេពល ដំណាក់កាល ្រសាវ្រជាវ និង ្រតួតពិនិត  របស់ គេ្រមាង។ 
 
សកានពុលពាណិជ្ជកម្មែដលអាចេឃើញ របស់េសាវាែដល្រតវូផ្តល់ 
 
ជាក់ែសង្ត ប មួយក្នុងចំេណាមប ជាេ្រចើន ែដលែផ្នកឯកជន អាចចាប់អារម្មណ៏ជាមួយការផ្តល់េសវា 
សារធារណះ គឺបេង្កើត្របាក់ចំេណញ។ មិន្រគប់េសវាសារធារណះទំាងអស់េទ ែដលចាត់ទុកថា ទាក់ទាញ 
ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម បុ៉ែនេស្តវាសារធារណះជាេ្រចើន គឺជាេសវាែដលអាចរកមានែតមួយគត់ និងអ្នកេ្របើ្របាស់ 
អាចនឹងមិនមានជំេរសី។ េនះ នំាេទៅដល់ភាពផាច់មុខពីធម្មជាតិ រឺ អំណាចទីផ រសំខាន់ែដល ្រតូវបានរួមផ ំ 
ជាមួយការផ្តល់េសវា ក្នុងភាពេងឿងឆ្ងល់។ 
 
េសវាខ្លះ គឺមានភាពផាច់មុខពីធម្មជាតិ ដូចជា កំពង់ែផ, ផ្លូវរថេភ្លើង, ្រពលាន្តយន្តេហាះ, សាន រឺ ផ្លូវ និង 
សានីយ៏ យកពន្ធេលើផ្លូវថ្នល់ រឺ សាន។ ែផ្នកឯកជនអាចេ្របើ្របាស់ ភាពផាច់មុខពីធម្មជាតិ េនះ េដើម ីទាក់ទាញ 
ភាពពាក់ពន្ធ័ របស់ែផក្នឯកជន ក្នុងេពលែតមួយជាមួយការែស្វងរក េដើម ីធានាថា ផល្របេយាជន៏ 
សារធារណះ្រតូវបានេគេគារពវាគឺជាផ្លូវដ៏ចេងេត្អៀមួយ្រតូវេដើរ បុ៉ែន្តអ្វីែដលធាប់មានពីមុន បងាញថាវាអាចេធ្វើ 
េទៅបាន និង អាចជាផល្របេយាជន៏ ដ៏សេម ើម សំរាប់ភាគីទាំងពីរ និង សំរាប់សរាធារណះជនតាមរយះ 
េសវាេ្រចើន និងលជាងមុន។ 
 
សមត្ថភាពេធ្វើការជាមួយែផ្នកឯកជន 
 
ការែដលអាចេធ្វើការយា៉ងជិតស្និទជាមួយែផ្នកឯកជនអាចដាក់បងាញែផ្នកឯកជនចំេពាះរេបៀបៃនការេធ្វើការងា
រេផ ងៗគាជាេ្រចើន។ េនៅក្នុងែផ្នកខ្លះ, ដូចជា ែផ្នកការពារក្នុង្របេទស ដូចសហរដ្ឋអាេមរិក, ទំនាក់ទំនង 
ការងារយា៉ងជិតស្និតជាមួយ អ្នក្របតបិិត្តសារធារណះ និង ឯកជន បានបេងត្កីទំនាក់ទនំងៃនភាពទុកចិត្ត 
ែដលបានផ្តល់ផល ្របេយាជន៏យា៉ងេ្រចើន ដល់ែផ្នកេនាះទំាងមូល ។ អ្នក្របតិបិត្តសារធារណះ ដឹងពី្រកមុហ៊ុន 
ែផ្នកឯកជន និងអ្វីែដល ពួកេគពូែក និងអ្វីែដលពួកេគអាចផ្តល់ ែដលបណា្ដលេអាយមានការងារជាបន្ត 
បនាប់យា៉ងជិតស្និត េលើគេ្រមាង និង ការទទួលេធ្វើ។ 
 
 
 



ផល្របេយាជន៏េទៅវញិេទៅមក 
 
ផល្របេយាជន៏េទៅវិញេទៅមក អាចផ្តល់មូលដានសំរាប់ការនំាមុខក្នងុភាពជាៃដគូរ។ ក្នុងករណីខ្លះ, វិធីសា្រស្ត  
PPP មួយ អាចជាវិធីែតមួយគត់ េឆាះេទៅមុខ េនៅេពលែដលេសវាសារធារណះមួយ ្រតូវបានេគត្រមូវ ពីេ្រពាះ 
មិនមានមូលនិធិ, មិនមានជំនាញការ, និង ឆន្ទះនេយាបាយ េដើម ីផ ព្វផ យ និង អភិវឌ ន៏ សំេណើរ។ 
ក្នុងករណីទំាងេនះ ែផ្នកឯកជន អាចេមើលេឃើញ ឱកាសសំខាន់ែដលែផ្នកសារធារណះ មិនអាចដឹង 
តាមរយះតួនាទី របស់ពួកេគ។ េនៅេពលែដលចំណង់្របាក់ចំណូល ជាកតាជំរុញ, ការពិនិត ពចិារណាថំ្ម◌ីៗ 
េងើបេឡើង េហើយទាំងេនះ អាចជាមូលដានសំរាប់ការពិភាក  និងែដលអាចសំរាប់ការអនុវត្តន៏។ ចំេពាះ 
ផល្របេយាជន៏ែដលេមើលេឃើញ, ៃនពាណិជ្ចកម្មនិងេផ ងេទៀត, របស់ការ្របថុយ្របថាន ែដលបាន េស្នើេឡើង, 
អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន អាចេរៀបចំ េ្របើេអាយអស់ធនធាន េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹង, ផ ព្វផ យនូវឱកាស, 
ផ្តល់ដ់ល់សារធារណះជន, និងមានឥទ្ធិពល េលើ្រកមអ្នកសំេរចចិត្តរបស់រដាភិបាលេដើម ីអភិវឌ ន៏គេ្រមាង។ 
សំរាប់អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន, ផល្របេយាជន៏ អាចជាសមត្ថភាព េដើម ីផ្តល់េសវាមួយ ែដលេបើមិនអញ្ចឹងេទ 
នឹងមិនអាចរកបាន សំរាប់សារធារណះជននិង ្របមូលផ្តុំនេយបាយ និងចំនុចេផ ងៗេទៀត ក្នងុដំេណើរការ។  
 
២.៥ ការនំា ែផ្នកឯកជន និង សារធារណះេអាយេធ្វើការជាមួយគា 
 
បុេរលក្ពណ័ សំរាប់ជេ្រមើសមូលនិធិខ្លះៗ ែដល្រតូវបានពិចារណាកង្នុេមេរៀនេនះ គឹជាសមត្ថភាពរបស់ែផ្នក 
ឯកជន និង សារធារណះ េដើម ីេធ្វើការជាមួយគា។ ទំនាក់ទំនងការងារដជិ៏តស្និតរវាង តួអង្គសំខាន់ៗ 
្រតូវបានេគភាប់េទៅ ភាព្របកួត្របែជង, ជាមួយ្របេទសែដលេធ្វើការជិតស្និតជាមួយែផ្នកឯកជន ែដលជាទូេទៅ 
េគចាត់ទុកថាមានការ ្របកតួ្របែជងេ្រចើនជាង។ ការ្រសាវ្រជាវ បានបងាញេអាយេឃើញថា ្របេទសែដលមាន 
បរិយាកាសជំនួញល្អជាង មាននូវចរិកលក្ខណះ ដូចខាងេ្រកាមៈ 
 
 អ្រតាកំេនើនេលឿនជាង េដាយវាស់ែវងតាមផលិតផលជាតិសរុប 
 សមតភាពទាក់ទាញវិនិេយាគេ្រចើនជាង 
 ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកេ្រចើនជាង 
 កិច្ចសន្ទនាល្អជាង រវាងែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ 

 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើនមានភាពខុសែបក្លគាជាេ្រចើន ែដលែញកែផ្នកសារធារ 
ណះជនពីែផ្នកឯកជន េហើយែដលេធ្វើេអាយវាពិបាក េបើអាចេធ្វើបានសំរាប់ពួេកគេធ្វើការជាមួយគាេលើការ 



អនុវតន្ត៏ែដល បំេរីផល្របេយាជន៏េទៅវិញេទៅមក។ មួយក្នុងចំេណាមប ធំបំផុតគឺកង្វះខាតៃនការ្របា្រស័យ 
ទាក់ទងរវាងែផ្នក និមួយៗ។ េនះ នំាេអាយមានកង្វះខាតៃនការយល់ដឹង និង រារាំងកិច្ចសហការ។ កិច្ចសន្ទនា 
គឺជាគន្លឹះេដើម ីការ អភិវឌន ទំ៏នាក់ទំនងការងាររុឹងបឹុង រវាងែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ។ 
 
កិច្ចសន្ទនា ឯកជន-សារធារណះ 
 
ដំេណើរការកិច្ចសន្ទនា ឯកជន-សារធារណះ (PPD)បានវិវឌ ន៏ជា រេបៀបៃនការេលើកទឹកចិត្ត ែផ្នកឯកជន និង 
សារធារណះ េដើម ីពិភាក ប ពាក់ពនរួម េហើយជាចុងេ្រកាយេធ្វើការរួមគា។ សំខាន់ជាងេនះេទៀត 
កិច្ចសន្ទនា ឯកជន-សារធារណះ (PPD) គឺជាអ្វីែដល្រតូវការជាមុន និង បុេរលកខណ័ 
សំរាប់ពិចារណាយន្តការមូលនិធិ េផ ងៗ ដូចជា PPPs ។ េបើគនាកិច្ចសហការជិតស្និតរវាងៃដគូរែផ្នកឯកជន 
និង សារធារណះ ក្នុងដំេណើរការ PPP, យន្តការមូលនិធិេផ ងៗទំាងេនះ នឹងមិនេកើតេឡើងេទ។ អ្នកផ្តល់ជំនួយ 
េលើកទឹកចិត្ត PPDs េនៅក្នងុ ្របេទស និង យុតា្កធិការទាំងេនាះ ែដលែផ្នកសារធារណះ និង ឯកជន 
មិនកំពង់ែតេធ្វើការយា៉ងជិតស្និតសមល្មម ជាមួយគាេនៅេឡើយេទ, 
 
មានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស្និតមួយ រវាងឥរិយាបទជំនួយរបស់រដាភិបាល និង សមតភាពរបស់្របេទស 
េដើម ីេធ្វើការ ជាមួយែផ្នកឯកជន។ ្របេទស និង យុតា្កធិការ ែដលរាក់ទាក់ខាងជំនួញ 
បានពឹងែផ្អកេលើភាពេផ ងគាៃនវិធានការ ដូចជា ្របេទសទំាងឡាយណាែដលបានេចញផ យជា្របចាំឆាំ 
នូវរបាយការណ៏ក្នុង ‘ការេធ្វើជំនួញ’ ែដលផលិត េដាយ ធានាគារពិភពេលាក គឺទំនងេ្រចើនជាេបក្ពជន 
សំរាប់្របេភទៃនកិច្ចសហការ ែដលអាចបណា្ដលេអាយមាន ដេំណាះ្រសាយមូលនិធិេផ ងៗ ដូចជា PPPs 
និង យានយន្តវិនិេយាគេផ ងៗេទៀត។ កតាមួយចំនួនែដលរារាំង ជំនួញ នឹងរារាងំឱកាស ៃនការេធ្វើការក្នុង 
ភាពជាៃដគូរ ជាមួយែផ្នកឯកជន។ ការរារំាងមួយចំនួន ្រតូវបានសេង្ពប េនៅក្នុងរូបភាពទី ៥។  

 

 

 

 

 



របូភាពទី ៥ ការរារំាងែដលនំាមុខ ចំេពាះការេធ្វើជំនញួ 
(្របភព: Benjamin Herzberg, “Engaging stakeholders through competitiveness partnerships” 

(presentation made at the International Workshop on PPD, Paris, France, 2006)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េដើម ីកសាងភាពជាៃដគូរ ែដលចង្អុលបងាញ យន្តការមូលនិធិេផ ងៗ, ្រតូវែតមានការផ រភាប់រវាងភាគី។  
PPD ជួយកសាងការផ រភាប់េនះេនៅក្នុងរេបៀបែដលបានេរៀបចំមួយ។ PPD ពាក់ព័ន្ធនិងការអភិវឌ ន៏ 
យន្តការ ែដលនាំយកភាគីមកជាមួយគា។ 
 
ជាដំបូង ៃដគូរែផកសារធារណះ្រតូវែតទទួលសា្គល់សារសំខាន់ៃន PPD និង សំខាន់ជាងេនះេទៅេទៀត 
ទទួលសា្គល់ អត្ថ្របេយាជន៏ៃនការេធ្វើការយា៉ងជិតស្និតជាមួយែផ្នកឯកជន។ េលខាធិការដានស្រមបស្រមួល 
ជំនួញ រឺក៏រចនាសម្ពនែដ្ធ័លមានតៃម្លេស្មើរ របស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម រឺក៏ ្រកសួងែដលមានតៃម្លេស្មើរ អាច្រតូវ 
បានបេង្កើតេឡើង េដើម ីសិក បែន្ថមពីែផក្នឯកជន, ការ្រពួយបារម្ភ និង ការលំបាករបស់ពួកេគែដលពួក 
េគ្របឈមជាមួយក្នុងការ េធ្វើជំនួញរបស់េគ។ 
 
សំរាប់ែផ្នករបស់ពួកេគ, ៃដគូែផ្នកឯកជន អាចេរៀចរចនាសម្ពន្ធ័របស់ខ្លួនេគ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ្រកុម 
ឧស ហកម្ម និង បេង្កើត្រកុមការងារតូចៗ ែដលតំណាងេអាយការពាក់ពនត័ាមែផ្នករបស់ពួកេគ (ឧទា, 
សមាគមន៏និេយាជិក, សមាគមន៏ឧស ហកម្ម, និង ្រកុមពាណិជ្ជកម្ម) ។ ការបេង្កើត្រកុមែផ្នកឯកជន 
អាច្រតូវបានេគនំាយកមកជាមួយគា េនៅេ្រកាមការគំា្រទ របស់សភាពាណិជក្ជម្ម និង ឧស ហកម្ម 
រឺក៏សាប័នែដលមានតៃម្លេស្មើរ។ 
 
 



យន្តការមួយចំនួន ្រតូវបានេគេ្របើេដើម នីាំយក ៃដគូរែផ្នកសារធារណះ និង ឯកជន មកជាមួយគាគឺៈ 
 
 េវទិការជាតិ 
 ្រកុមការងារ 
 គំនិតផ្តួចេផម្តកី្នុង្រសុក រឺ ក្នុងតំបន់ ដូចជា ការតំាងពិពណ៌, ការពិភាក តុមូល 
 សកម្មភាពយល់្រពមេដាយរដាភិបាល ែដលពាក់ពន្ធ័ែផ្នកឯកជន 
 ្រកុម្របឹក របស់អ្នកវិនិេយាគ េដើម ីនំាយកមកជាមួយគា នូវអ្នកវិនិេយាគ និង រដាភិបាលេដើម ីពិភាក   

េយាបល និង ឱកាស។ 
 កិច្ច្រពមេ្រពៀងេដាយកំណត់េពល េនៅក្នុងទំរង់ៃនកចិ្ច្រពមេ្រពៀងចរចារ រវាងែផ្នកសារធារណះ និង ឯកជន 

េទៅេលើប ៃនការពាក់ពន្ធ័រួម េដាយរួមបញ្ចូលទាំង កិច្ច្រពមេ្រពៀង េដើម ីអនុវត្តន៏កំែណទ្រមង់េសដ្ឋកិច្ច 
ក្នុង ១៥០ ៃថ្ង។ ឧទាហរណ៏មួយៃនប េនះ គឺ ‘គំនិតផ្តួចេផ្តើម Bulldozer’ េនៅក្នុង្របេទស Bosnia 
េដើម ីចូលេទៅកាន់ ‘កំែណទ្រមង់េសដ្ឋកចិ្ច ៥០ ក្នុង ១៥០ ៃថ្ង ’ ។ ការេប្តជាខ្ពស់ចំេពាះគំនិតផច្តួេផ្តើមេនះ 
បានបេង្កើតនូវអារម្មណ៏ បនាន់ និង ជំរុញ ពីការចាប់េផ្តើម។២៣ 

 
ការគាំ្រទរបស់មាស់ជំនួយ, សហ្រគាសជំនួញធំៗ, និង រដាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំនេយាបាយ គឺសំខាន់ 
ណាស់។ ការគាំ្រទពីសហគមន៏អន្តរជាតិ នឹងមិនពិបាកេដើម ីទទលួបាន, ចំេពាះសារសំខាន់ៃនការមានែផ្នក 
ឯកជន និង សារធារណះ េធ្វើការយា៉ងជិតស្និតជាមួយគា។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

២៣   Benjamin Herzberg, “Engaging stakeholders through competitiveness partnerships” (presentation made at the 
International Workshop on PPD, Paris, France, 2006); and Benjamin Herzberg and Andrew Wright, The PPD 
Handbook: A Toolkit for Business Environment Reformers (DFID, World Bank, IFC, OECD Development 
Centre, 2006), http://siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/PPD_Handbook.pdf. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

បេង្កើតជា្រកុមតូចៗ ែដលមានសមាជិកពី ៤-៨ នាក់ េហើយពិភាក េលើប ខាង 
េ្រកាមេនះ :  

 
១-េតើែផ្នកសារធារណះ េធ្វើការជាមួយ ែផ្នកឯកជន េនៅក្នុងយុតាធិការបស់អ្នក យា៉ងដូច 
េម្តចែដរ ?  
 
២- េតើែផ្នកសារធារណះ និង ែផ្នកឯកជន េនៅក្នុងយុតាធិការបស់អ្នកយល់ពីគាេទៅវិញ 
េទៅមកយា៉ងដូចេម្តចែដរ?  
 
៣-េតើមានវិស័យណាមួយែដលែផ្នកឯកជនេធ្វើការយា៉ងជិតស្និតជាមួយែផ្នក 
សារធារណះ ជាងវិស័យដ៏ៃទេទៀតេទ ? េហតុអ្វី ? 

 
៤-េតើអ្វីអាច្រតូវបានេគេធ្វើ េដើម ីេលើកទឹកចិត្តដល់ កិចស្ចហការដ៏ខាំងការវាងែផ្នក 
ឯកជន និងសារធារណះ ? 

អ្វីែដល្រតូវេធ្វើ 



៣. ភាពជាៃដគូរ ែផ្នកសារធារណះ និង ឯកជន 
 
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេដើម ី : 
 កំណត ់ភាពជាៃដគូរ ែផ្នកសារធារណះ-ឯកជន (PPPs) និង េ្របភទេផ ងៗៃន PPPs : 
 ពិភាក អំពី គុណសម ត្តិ និង គុណវិបត្តិ ៃន PPPs និង 
 គូសេ្រគាងនូវ េគាលការណ៏សំរាប់ការអនុវឌ ន ៏ៃន PPPs 
 
៣,១ ្របវត្តរិបូ២៤ 
 
ការសាបនា កិច្ចការសាធារណះ ែដលេ្របើមូលនិធិឯកជន ្រតឡប់េទៅកាន់បូរាណកាល។ ច ប់សម ទានជា 
ផ្លវូការ បានេកើតមានេនៅេដើម្រគឺស្គរាជ ៥៣០ ។ េនៅអឺរុប េនៅក្នុងសតវត ទី ១៦ និង ១៧, កច្ចិការ 
សារធារណះ ដូចជា ការសារសង់្របឡាយ, ការ្រតួស្រតាយផ្លូវ, ការ្របមូលកាកសំណល់, ការេរៀប 
ចំេភ្លើងសារធារណះ, ការែចកចាយ សំបុ្រត និង ការដឹកជញ្ជូនសារធារណះ ្រតូវបាន្របទានរងាន់ 
េដាយ្រពះមហាក ្រត េទៅដល់អ្នកវិនិេយាគឯកជន។២៥ 
 
េនៅក្នុងឆាំថ្មីៗេនះ, ការទទួលយកែផ្នកជន េដើម ីផ្តល់ទំនិញ និង េសវាសារធារណះ្រតូវបានេគដឹងថា 
បានេកើនេឡើង ជាវិធីសា្រស្តមួយៃនការសន ំសំៃច្របាក់រដាភិបាល េហើយេនៅក្នុងេពលែតមួយផ្តល់នូវេសវា 
ដ៏ល្អ។ េនៅក្នុងឆាំ ១៩៩២, ច្រកភពអង់េគ្លស (UK) ស្ថិតេនៅក្នុងការធាក់ចុះេសដ្ឋកិច្ច េហើយ្របេទស 
បានកំពង់រងការឈឺចាប់ ពីការ េធ្វើេអាយវិនាសេហដារចនាសម្ពន្ធ័សារធារណះ។ មិនមានសាច់ 
្របាក់ែដលអាចរកបានពី រតនាគាររបស់រដាភិបាល េហើយរដាភិបាលសម័យេនាះ គឺមិនមានឆន្ទះេដើម ីបេង្កើន 
ពន្ធដារ េទ។ េដើម ីជំរុញេសដ្ឋកិច្ច, វនិិេយាគឯកជនដ៏ធំ មួយេនៅក្នុងេសវាសារធារណះ្រតូវបាន េគេស្នើរេឡើង។ 
វា្រតូវបានេគគិតថា េដាយការទាក់ទងែផ្នកឯកជន េនៅក្នុង ការផ្តល់េសវាសារធារណះ, ផល្របេយាជន៏ដូច 
ខាងេ្រកាម នឹង្រតូវបានេគយល់េឃើញៈ 
 
 
 
២៤ This section is drawn from a report entitled “Background Study on Public Private Partnerships (PPPs) in e-

Government” that was prepared by Richard Labelle under contract to Atos Consulting of London in the context of 
work undertaken in Mongolia in 2007. The report was a collective endeavour and reflects the contributions of 
other team members, especially Rahzeb Chowdury of Atos in London. The author wishes to thank Atos for 
permission to reproduce portions of the report here. 

២៥ H.K. Yong and Windhu Hidranto, “My Say: Private finance in public works,” The EdgeDaily, 21 February 2006, 
http://www.theedgedaily.com. 



 សមត្ថភាពែដលចំណាញ របស់រដាភិបាល អាចនឹង្រតូវបានេកើនេឡើង 
 ហានិភ័យអាចនឹង្រតូវបានេផ្ទរេទៅែផ្នកឯកជន, និង 
 តៃម្លលុយែដលេកើនេឡើង អាចនឹង្រតូវបានសេ្រមច២៦ 
 
ការខិតខំ្របឹងែ្របង បានបងាញនូវេជាគជ័យ េហើយចាប់តំាងពីេពលេនាះមក, រដាភិបាល UK បានកំពង់ែត 
េ្របើ្របាស់ PPPs េដើម ីផ្តល់មូលនិធិដល់ ែផ្នកដ៏សំខាន់មួយៃនគេ្រមាងសារធារណះ។ “រដាភិបាល េលាកBlair 
បានទទួលយក ការផ្តួចេផ្តើមហិរញ្ញវត្ថុឯកជន (PFI) ជាវិធីសា្រស្តមួយក្នុងការទទួលយក អ្នកេម៉ៅការែផ្នក 
ឯកជន េអាយេចញ្របាក់សំរាប់ចំណាញសាងសង់ េហើយបនាប់មក េអាយជួលគេ្រមាងែដលបញ្ចប់េនាះ 
េទៅដល់ ែផ្នក សារធារណះ។ េនះេធ្វើេអាយរដាភិបាលទទួលបាន មនរីេពទ , សាលាេរៀន និង គុកថ្មីៗ 
េដាយគានការបេង្កើន ពន្ធដារ។ អ្នកេម៉ៅការ, សំរាប់ែផក្នរបស់គាត់, គឺ្រតូវបានអនុ តិេអាយទុក 
សាច់្របាក់ែដលេនៅសល់ពីដំេណើរការ សាងសង់ នឹង រចនា, េហើយែថមទាំង្របាក់ឈល្នួ ” ។២៧ រដាភិបាល 
UK បានផ្តល់មូលនិធិដល់ ៦២០ PPPs ែដល មានតៃម្ល ៦០ េកាដិអុឺរូ និង ៤៥០ គេ្រមាង េនៅបន្តដំេណើរការ។ 
ជាការចាប់េផ្តើម, គេ្រមាងែដលបានមូលនិធិ គឺ ភាគេ្រចើនេដើម ី សាងសង់េហដរាចនាសម្ពន្ធ័។ េនះ 
កំពង់ែតផាស់ប្តូរខ្លះៗ េនៅេពល េសវា បានកំពង់ែតដេំណើរការ េដាយៃដគូរែផក្នឯកជន េ្រកាមការេស្នើរសំុ PPP 
និងកិច្ច្រពមេ្រពៀងែដលមានកិច្ចសន  ។  
 
ទិដ្ឋភាពែដលែផ្នកឯកជន អាចនំាយកផល្របេយាជន៏ដ៏សំខាន់ េទៅដល់ការែចកចាញៃនវិនិេយាគសារធារ 
ណះបានកាយ ជាទូេទៅេហើយក្នុង្របេទសជាេ្រចើន។ េដាយេយើងេទៅេលើ ្រកុម្របឹក ្របេទសកាណាដា 
សំរាប់ភាពជា ៃដគូរ ឯកជន-សារធារណះ, ចំនួនៃន PPP សំរាប់គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ គឺកំពង់ 
ែតេកើនេឡើង យា៉ងខាំងេនៅ អាសុី, អូ្រសាលី និង អុឺរុប។ ច្រកភពអង់េគ្លស UK បានេ្របើ PPPs យា៉ង 
េជាគជ័យក្នុងកំឡុងេពល ១៧ឆាំ េនៅ េពលែដលអូ្រសាលីបានេធ្វើដូចេចាះែដរ អស់រយះេពល្របែហល 
១០ឆាំេហើយ។២៨ 
 
 
 
 
២៦ Abridged from M. Rathbone, “Overview of public private partnerships” (presentation made to the Government of Brunei, 

2006). 
២៧ BBC News, “What are Public Private Partnerships?” 12 February 2003, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1518523.stm. 

២៨ Canadian Council for Public-Private Partnerships, Responsible PPP Procurement for British Columbia (2005), 
http://www.pppcouncil.ca/pdf/bc_procure.pdf. 



PPPs គឺមាន្របេយាជន៏ផងែដរសំរាប់ ការែចកចាយេសវា និង េហដារចនាសម្ពន្ធ៏ទំហំតូច។ េនៅឥណា, PPPs 
បាន បងាញថា ជាយន្តការៃនការែចកចាយដ៏េជាគជ័យមួយ សំរាប់ភាពេផ ងៗគាៃនេសវាសារធារណះ 
េនៅក្រមិតថាក់សហគមន៏ និង ក្នុង្រសុករួមនងិថាក់ភូមិផងែដរ។ “េនៅក្នុងគេ្រមាងរបស់ឥណាមួយ 
ចំនួន............ការអភិវឌ ន៏កម្មវិធ ី (Software), ការបណ្ដុះបណា្ដល, ការបព្លូលទិន្នន័យ និង 
វិធីែថទាំនិងរក ឯកសារ ្រតូវបានេគ្របគល់េអាយ ែផ្នកឯកជន ” ។ Bhatnagar បានរាយការណ៏ផងែដរថា 
្រកុមហ៊ុនឯកជន បានចុះកិច្ចសន  េដើម ី “អភិវឌ ន ៏កម្មវិធី រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ជាផលិតផលមួយ ” ។ 
េនៅក្នុងករណីខ្លះ, េសវាទំាងេនះ អាចបញ្ចូលជាមួយ ការបេង្កើត និង ្របតិបត្តិការណ៏ពាណិជ្ជកម្ម 
របស់ភាពងាយ្រសួលការចូលជាសារធារណះ រឺែផ្អកេលើសហគមន៏មួយ ែដលផ្តល់នូវជេ្រមើសៃនេសវា 
ែផ្អកេលើទូរគមនាគមន៏សារធារណះ និង ឯកជនផងែដរ។ េនៅក្នុងករណីេនះ, តៃម្ល គឺេនៅក្នងុការែចកចាយ 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ពាសេពញ្របេទស េដាយេ្របើ វិធីសា្រស្ត PPP។ 
 
បច្ចុប ន្នេនះមានេ្រចើនជាងមុន, រដាភិបាលមិនអាច្រទ្រទង ់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ែដលមាន្រសាប់ និង មិនអាច 
ៃលលក សាងសង់ េហដារចនាសម្ពន្ធ័ថ្មី ជាមួយេដើមទុនសារធារណះែដលមានក្រមិត។ េនៅក្នុងេសដ្ឋកិច 
សកលឯករាជ  ែដលក្នុងេនាះ ការបេង្កើនការចំណាយពនអាករ មានផលប៉ះពាល់ចំបង េលើដំេណើរការម៉ា្រកូ 
េសដ្ឋកិច្ច និង ការ្របកួត ្របែជង, រដាភិបាល ជាេរឿយៗមិនអាចេធ្វើមានការបេង្កើនពន្ធអាករ សំរាប់េគាល 
បំណងេនះេទ។ PPPs ្រតូវបានេគ េមើលេឃើញយា៉ងេ្រចើន ថាជាវិធីសា្រស្តមួយក្នុងការបំេពញត្រមូវការ 
សំរាប់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ែដល្រតូវេធ្វើេអាយ ្របេសើរេឡើង និង េសវា ក្នុងតៃម្លបចប្ចុន ែដលបានកំណត់ចំេពាះ 
ឃាំង្របាកសារធារណះ។ 
 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត, រដាភិបាលជាេ្រចើន ដឹងថាវាជាេរឿយៗសំខាន់ េដើម ីបេង្កើតការគិត្របាក់ អ្នកេ្របើ្របាស់ 
េលើ េសវាសារធារណះ េដើម ីកំរិតចំនួនេ្របើ្របាស់របស់ពួកេគ។ ឧទាហរណ៏មួយក្នុងប េនះ គឺការេ្របើ្របាស់ 
េហដារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវថ្នល់, ជាធម្មតា អ្នកេ្របើ្របាស់មានឆន្ទះក្នុងការបង់្របាក់ េដើម ីេ្របើ្របាស់ផ្លូវថល្ន់ 
ែដលកាត់ បន្ថយត្រមូវការ និង ការកកស្ទះ, េដាយគុណធម៌ៃនការគិត្របាក់សំរាប់ការេ្របើ្របាស់។ 
្របាក់ចំណូលែដលេកើន េឡើង គឺជាផល្របេយាជន៏មួយផងែដរ – ក្នុងន័យ តៃម្លហិរញ្ញវត្ថុ ែដលេគ 
បញ្ចូលជាមួយ ការែចកចាយេសវា និង េហដារចនាសម្ពន្ធ័ សារធារណះ។ 
 
ការអំពាវនាវ ដល់រដាភិបាល អំពីការលក់ រឺ ជួលធនធានទំាងេនះ េទៅេអាយែផ្នកឯកជន េ្រកាម្របេភទៃនការ 
េរៀបច ំPPP េហតេនះេធ្វើេអាយកាយ ជាការទាក់ទាញខំាងេឡើង។ 
 



ការទាក់ទងជាមួយែផ្នកឯកជន មានអត្ថ្របេយាជន៏េផ ងៗេ្រចើនេទៀត។ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ 
PricewaterhouseCoopers, ្រកុម្របឹក េយាបល់្រគប់្រគង, ទំាងេនះគឺ : 
 ការចំណាយ េពញមួយជីវិត – វិធីសា្រស្តមួយៃនការវាយតៃម្ល រឺេ្របៀបេ្រធៀប សំភារះសាង់សង់ និង 

េ្រគឿងផ ំ េផ ងៗ េដាយេមើលេទៅេលើ ចំណាយក្នុងការតំេឡើង, អាយុកាល, ចណំាយក្នងុការដំេណើរការ 
និង ការែថទាំ 

 ការែកលម្អេឡើងវិញ / ជំនាញ្រគប់្រគងេផ ងៗគា  
 ការេផរ ហានិភ័យ 
 រចនា, កសាង, ដំេណើរការ កិចស្ចហការេដើម ីបានលទ្ធផលល្អ និង 
 ការ្រសាយ នូវការេ្របើ្របាស់េផ ងៗ 

 
៣.២ និយមន័យ និង ្របេភទ 
 
្រកុម្របឹក កាណាដា សំរាប់ភាពជាៃដគូរ ឯកជន-សារធារណះ េអាយនិយមន័យ PPP ថា : 

 
ការ្របថុយ្របថានរួមគា រវាង ែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ ែដលបេង្កើតេឡើង េលើជំនាញការៃនៃដគូរ  
និមួយៗ ែដលបំេពញឥតេខាះនូវត្រមូវការសារធារណះែដលបានកំណត់ច ស់លាស់ តាមរយះការ 
ែបង ែចកធនធានដ៏សមរម , ហានិភ័យ និង រងាន់។ 
 

ធានាគារពិភពេលាក toolkit េអាយនិយមន័យ PPP ថា : 
 
ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះ (PPP) បង្ករបេង្កើតកិច្ច្របឹងែ្របងសហការណ៏ជានិរន្តរ៏ រវាងែផ្នក 
រធារណះ (ភាក់ងាររដាភិបាល) និង សហ្រគាសឯកជន េដើម ីសំេរចេគាលេដៅរួម (ឧទា, 
គេ្រមាងផ្លូវ) េនៅេពល ែដលេគែស្វងរក ផល្របេយាជន៏ផាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។  

 
PPPs បងាញពី វិធីសា្រស្ត្របេលាមេលាកមួយចំេពាះ កា្ររគប់្រគង និង អនុវត្តន៏គេ្រមាង។ ពួកេគ្រតូវបានេគ 
ចាត់ទុកជា វិធីសា្រស្ត្របេលាមេលាក និង មានសកានុពលសំខាន់ ៃនការែថ្លងអំព ី ត្រមូវការជាេ្រចើន និង 
បរាជ័យ ៃនជំនួយអភិវឌ ន៏អន្តរជាត ិ េដាយគុណធម៌រៃនអត្ថ្របេយាជន៏របស់ពួកេគ, ដ៏រាបណា 
ត្រមូវការរបស់ពួកេគ និង េ្រគាះថាក់ជាសកានុពល ្រតូវបានេគដឹង និង និយាយអំពី ផងែដរ។ 
 



មាន្របេភទជាេ្រចើនៃន PPPs និង េហើយទាំងេនះ នឹង្រតូវេគបងាញេនៅក្នុង ចំណុចេផ ងៗគាជាេ្រចើនក្នុង 
វដ្តៃន គេ្រមាង។ ្របេភទេផ ងៗគាមួយចំណួនៃន PPPs្រតូវបានេគចាត់ជា្រកុម េនៅេ្រកាមចំណងេជើង 
ខាងេ្រកាមេនះ : 
 
េហដារចនាសម្ពន្ធ័េសដ្ឋកិច្ច 
 កិចការ្របពឹត្តកម្ម ទឹក និង លូទឹកស្អុយ 
 ឡដុត 
 ផ្លូវអិក េ្របស និង ផ្លូវបង់លុយ 
 ្របពន្ធ័េរាងច្រកថាមពល នងិ ឧស្ម័ន 
 
េហដារចនាសម្ពន្ធ័សង្គម 
 េ្រគឿងបរិកា្ខ អប់រ, សាលាពហុបេច្ចកេទស 
 មនរីេពទ  
 ក្រសួងការពារជាតិ : កែន្លងសាក់េនៅ, សមារះ, ឃាំងសក្តុ 
 អាគារការិយាល័យរដាភិបាល 
 េ្រគឿងបរិកា្ខ កីឡា 
 កិច្ចការេហដារចនាសម្ពន្ធ័ ពត៌មានវិទ  ជាន់ខ្ពស់ 
 
មាន PPPs ែដលផ្តល់េសវាផងែដរ។ តារាងទី២ បងាញពីការេ្របើ្របាស់េផ ងៗរបស់ PPPs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



តារាងទី២ ្របេភទ ៃន PPPs េយ៉ាងេទៅេលើេគាលបំណងចំបង 
Source: World Economic Forum, Building on the Monterrey Consensus: The Growing Role of Public-Private 
Partnerships in Mobilizing Resources for Development (Geneva: World Economic Forum, 2005), 24, 
http://www.weforum.org/pdf/un_final_report.pdf. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PPPs ជាសម ទាន 
 
PPPs យា៉ងទូលំទូលាយែផ្អកេទៅេលើ កិចស្ចនា្របេភទសម ទាន, ែដលក្នុងេនាះ ឯកសារសម ទាន 
បានកំណត់ សិទ្ធិ, ឯកសិទ្ធិ, និង កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកវិនិេយាគឯកជន។ អត្ថន័យរបស់ពាក  សម ទាន 
ក្នុងន័យទូលំទូលាយ ្រតូវបានេគេ្របើ េដើម ីបង ពី ្របេភទណាមួយៃនការរេរៀបច ំ ែដលក្នុងេនាះ 
រដាភិបាលផល្ត់ សិទ្ធិេទៅេអាយ អ្នកវិនិេយាគឯកជន េដើម ីផ្តល់េសវាជាក់លាក់មួយ េ្រកាមលក្ខខណ័ 
ៃនអំណាចទីផ រសំខាន់។ សម ទាន ្រតូវបាន េគផ្តល់េអាយក្នុងការប្តូរ សំរាប់បា៉ន់សាននូវហានិភ័យ 
ែដលភប់ាជាមួយនិងគេ្រមាង។ សម ទាន្រតូវបានេគេស្នើរសំុេដាយេ្របើ្របាស់ដំេណើរ កាេរស្នីរសំុេបើកចំហ 
េដាយេយា៉ងេទៅេលើការអនុវត្តន៏ែដលបានទទួលយក េនៅការផ្គត់ផង្គ់ សារធារណះ។ 
 



ដូចេច្នះេហើយ, សម ទានក្នុងន័យេនះ រួមបញ្ចូលទាំង កិច្ចសន  សប្ថនា-ជាមាស់-ដំេណើរការ, កិច្ចសន  
សបានា-ដំេណើរការ-េផ្ទរ, កិច្ចសន  េសវា និង ្រគប់្រគង, េហើយនិង កច្ចិសន ជួល។ ក្នុងន័យ 
លក្ខខណ័អំណាច ទីផ រ, ពាក េស្នើរសុំៃនែបបែផនេនះ គឺេនៅក្នុងបរិបទមយួ ែដលទីផ រសំរាប់ផត្គ់ផ្គង់ 
ៃនេសវាមួយ គឺផាច់មុខពី ធម្មជាតិ។ េ្រគេងឿបរិកា្ខេហដារចនាសម្ពន្ធ័ (ឧទា, កំពង់ែផ និង ្រពលានយន្តេហាះ) 
និង ឧស ហកម្មែដលភាប់ បណា្ដញ (ឧទា, អគ្គិសនី និង ហា្គស) គឺជាឧទាហរណ៏ពិត្របាកដ 
របស់វិស័យនានា ែដលបានកំនត់ចរកិលក្ខណះ េដាយការផល្ត់េដាយភាពផាច់មុខពីធម្មជាតិ េនៅក្នុងមួយែផ្នក 
ខ្លះរបស់ពួកេគ ។ 
 
ែបបបទ PPP 
 
PPP អាច្រតូវបានេគចាត់ទុក េនៅក្នុងភាពជាបន្តបនាប់ ៃនការេរៀបចំការផ្តល់េសវា រវាងែផក្នសារធារណះ និង 
ឯកជន។ រូបភាពទី ៦ បងាញភាពែដលអាចេកើតមានខ្លះៗ ចាប់ពី ការចុះកិច្ចសន ធម្មតា 
េទៅដល់ការេផរេអាយ ឯកជនេពញេលញ នូវេសវារបស់រដាភិបាល។ េនៅក្នុងការបងាញេនះ, 
វិសាលភាពៃនការចូលរួមែផ្នកឯកជន េកើន េឡើងពីេធ្វងេទៅសាំ ។ 
 

របូភាពទី ៦  ភាពជាបន្តបនាប់របស់ការផ្តលេសវាែផ្នកឯកជន 
(Source: World Bank, Toolkit for Public Private Partnerships in Highways:Choosing the right PPP option (2002), 
http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Highways /1overdiag/ 12/12_.htmand http://rru.worldbank.org/  
Documents/Toolkits/Highways/start.HTM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPPs គឺែផ្អកេទៅេលើែបបែផន្រគឺះពីរ : សម ទាន្របតិបត្តិ និង សម ទានវិនិេយាគ។  
េនៅក្នុងសម ទាន្របតិបត្តិ, ែផ្នកសារធារណះ រក នូវភាពជាមាស់របស់្រទព សម តស្តិរាធារណះ ែដលបាន 
េ្របើ្របាស់ក្នុងការែចកចាយេសវា។ េនៅកង្នុសម ទានវិនិេយាគ, ែផ្នកឯកជនទទួលខុស្រតូវ ដល់ការផ្តល់ 
មូលនិធិ និង ដល់្របតិបត្តិការណ៏ៃនរបស់េ្របើ្របាស់។ 
 
សម ទាន អាច្រតូវបានេគផ្តល់េអាយទំាងពីរ សំរាប់ការវិនិេយាគជាមួយ េហដារចនាសម្ពន្ធែដ័លមាន្រសាប់ 
រឺក៏ ជាមួយេ្រគឿងបរិកា្ខថ្មីៗ ទាំងអស់ (សម ទាន Greenfield)។ កាតព្វកិច្ចវិនិេយាគរបស់សម ទានិក 
និង្រតូវបាន េគដាក់ក្នុងកិច្ច្រពមេ្រពៀងសម ទាន និងអាច្រតូវបានេគកំណត់ទាំងពីរ ក្នុងចំនួន្របាក់សុទ្ធ និង 
ក្នុងលក្ខខណ័ បរិមាណ, ឧទាហរណ៏ កាតព្វកិច្ចេដើម ីផ្តល់េសវា េទៅដល់ចំនួនអ្នកេ្របើ្របាស់ថ្មី 
ែដលបានកំណត់។ កាតព្វកិច្ច ្របតិបត្តិ ជាែបបែផនរួមបញ្ជូល ស្តង់ដារៃនការ្រប្រពឹត្ត េហើយនិង 
្របាក់ចំណំូលរបស់សម ទានិក នឹងែផ្អកេទៅេលើ ការគិត្របាក់េលើអ្នកេ្របើ្របាស់ ែដលទាក់ទងេទៅ គុណភាព 
(ដូចែដលបានកំណត់ក្នុងសម ទាន), ភាពរហ័ស និង ក្រមិតៃនការបំេពញចិត្ត ែដលបានផ្តល់ដល់ 
អ្នកេ្របើ្របាស់។ េនៅក្នុង្រកបខណ័េនះ, ហានិភ័យ ្របតិបត្តិ និង វិនិេយាគទំាងពីរ្រតូវបានេគេផ្ទរយា៉ង 
ទូលំទូលាយ េទៅែផ្នកឯកជន។ 
 
PPPs ្រតូវបានេគដាក់ជា្រកុម េយា៉ងេទៅេលើការេរៀបចំខាងេ្រកាមៈ 
 
១. ការងារសំរាប់កិច្ចសន េសវា 
 
េនះ គឺជាការេរៀបចំពិត្របាកដមួយ សំរាប់ផ្តល់េសវា និង ទំនិញ។ មូលនិធិ ្រតូវបានេគែបងែចក េដើម ីអនវុត្តន៏ 
ការងារែដលកំណត់ទុកជាមុន, កិច្ចសន ្រតូវបានេគេធ្វើេឡើង, និង ការេដញៃថ្លែដលឈ្នះ 
្រតូវបានេគេ្រជើសេរីស េអាយអនុវត្តន៏ការងារែដលេគត្រមូវ។ េនៅក្នុងសានភាពេនះ, អង្គភាពែផ្នកសាធារណះ 
បង់្របាក់េទៅេអាយ អ្នកេម៉ៅការ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ គុណភាពៃនភាពអាចែចកចាយេទៅបាន 
ែផ្អកេលើេសចក្តីប ក់លំអិតែដលបាន ្រពមេពៀងគា។ អតិថិជនែផ្នកសារធារណះ រក នូវ ែបបបទ និង 
អំណាចសំេរចចិត្ត ទំាងអស់ រួមទាំង ភាពជាមាស់ និង ការ្រតួតពិនិត ្របតបិត្ត ិ
េនៅេពលែដលការងារបានបញ្ចប់។ េនះ មិន្រតូវបានេគចាត់ទុកជា PPP មួយ, េនៅ េពលែដល 
មានហានិភយ័តិចតួចណាស់ េហើយេនះ គឺជារេបៀបធម្មតា ៃនការបំេពញត្រមូវការសំរាប់េសវា និង ទំនិញ 
េនៅក្នុងែផ្នកសារធារណះ។  
 



េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ទំនាក់ទំនងការងារជិតស្និតជាមួយ ែផ្នកឯកជន អាច្រតូវបានេគបេង្កើត 
េលើមូលដានៃន កិច្ចសន យា៉ងរុឹងមំា សំរាប់ រឺការទទួលយក ទំនិញ និងេសវាេហើយេនះ គឺជាមូលដាន 
េលើអ្វីែដល PPP អាច អភិវឌ ន៏។ 
 
២.កិច្ចសន ្រគប់្រគង និង ែថទាំ 
 
េនះ គឺជាសម ទាន្របតិបត្តិ ែដលក្នុងេនាះ ែផ្នកឯកជន មានកិច្ចសន េដើម ីផ្តល់ ការ្រគប់្រគង និង ែថទាំ 
ៃនេ្រគឿង បរិកា្ខ និង េសវាសារធារណះ។ ឧទាហរណ៏មួយ គឺ ្រកុមហ៊ុនមួយ ែដលបានចុះកិច្ចសន ផ្តល់នូវ 
មុខងារផ្តល់ ពត៌មានមួយ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ ការេ្របើ្របាស់ និង ដំេណើរការ របស់េ្រគឿងឧបករណ៏ និង 
កម្មវិធី អាយ សីុ ធី។ 
 
៣.សម ទានែថទាំ និង ្របតបិត្តិ 
 
េនៅក្នុងករណីេនះ, អង្គភាពែផ្នកឯកជនែដលបានរចនាេឡើង បានទទួលសម ទានមួយ សំរាប់្របតិបត្ត ិ និង 
ែថទំា នូវ 
េសវាសារធារណះមួយ។ ែផ្នកឯកជន បន្តជាមាស់េលើ េសវា និង ្របគល់្របតិបត្តិការណ៏ 
េទៅេអាយអ្នក្របតិបត្តិ ែផ្នកឯកជន ែដលជាធម្មតាសំរាប់កំឡង់េពលែដលបានកំណត់មួយ។ មានពីរ្របេភទ : 
កិច្ចសន ្រគប់្រគង និង ែថទាំ, និង កិច្ចសន ្របតិបត្តិ និង ែថទាំ។ េនះ គឺជាឧទាហរណ៏មួយេទៀតៃន 
សម ទាន្របតិបត្តិ។ 
 
៤.BOT, BOO, BOOT និងសម ទានេផ ងៗែដលទាក់ទង 
 
សាបនា ្របតបិត្តិ េផ្ទរ (BOT), សាបនា ជាមាស់ ្របតិបត្ត ិ (BOO) នងិ សាបនា ជាមាស់ ្របតិបត្តិ េផ្ទរ 
(BOOT) គឺជាសម ទានវិនិេយាគេផ ងៗគា។ សម ទាន BOT ្របគល់េទៅេអាយែផ្នកសារធារណះវិញ បនាប់ពី 
្របតិបតិការណ៏ េដាយែផ្នកឯកជន េលើកំឡុងេពលែដលបានផ្តល់េអាយមួយរួចមក។ ក្នុង BOO សម ទាន, 
អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន ជាមាស់េលើរបស់របរទាំងអស់។ សម ទាន BOOT អនុ តិេអាយ ្របតិបត្តិការណ៏ 
េលើរយះេពលែវងមួយ មុនេពល គេ្រមាងចុងបញ្ចប់ ្របគល់េទៅេអាយែផ្នកសារធារណះវិញ។ ែបបែផនេនះ 
អនុ តិេអាយអ្នក្របតិបត្តិែផក្នឯកជន មានេពលប៉ះប៉ូវ នូវចំណាយៃនការវិនិេយាគ និងរក្របាក់ ចំេណញ។ 
សម ទានទាំងេនះ្រតូវបានេគពិពណ៌នាបែន្ថមដូចខាងេ្រកាម។ 



ស្ថបនា ជាមាស់ ្របតិបត្តិ (BOO) េនះ គឺការេរៀបចំេដាយមានកិច្ចសន មួយ ែដលក្នុងេនាះ អ្នកវិនិេយាគែផ្នក 
ឯកជន េធ្វើហិរញ្ញប ទានដល់ របស់េ្របើ្របាស់េសវាសារធារណះ េហើយចុះកិច្ចសន  
សំរាប់ការសាបនាែដលចាំបាច់ និង្របតិបត្តកិារណ៏ជាបន្តបនាប់នូវរបស់របរេ្របើ្របាស់ទំាងេនាះ។ 
អ្នកវិនិេយាគឯកជន មានភាពជាមាស់េលើ របស់របរេ្របើ្របាស់េ◌នាះេពញមួយជីវិតរបស់វា។ អ្នកវិនិេយាគ 
្រតូវបានេគអនុ តិេអាយ ្របមូលៃថ្លឈ្នួល, គិត្របាក់ េសវា រឺ ឈល្នួ េដើម បីានមកវិញនូវ ចំណាយ្របតិបត្តិ 
និង វិនិេយាគ។ េទាះបីជាេគេអាយន័យមិនច ស ់ ភាព ជាមាស់់ អាចមាន ្រពំែដនក្នុងការអនុវត្តន៏ 
អាចកត់សំគាល់បាន ពីេ្រពាះកិច្ច្រពមេ្រពៀងសម ទាន តាម ែបបែផន មានេពលកំណត់ ច ស់លាស់មួយ។ 
ផងែដរ េដើម ីេអាយកិច្ចសន រក នូវសុពលភាព, អ្នកវិនិេយាគ ្រតូវែត អនុវត្តន៏ជំនួញ េអាយ ្រសបជាមួយ 
ក្រមិត្របតិបតិ្តិែដលបានែចងេនៅក្នុង កិច្ច្រពមេ្រពៀងសម ទាន រឺេដាយ និយតករ។ ជីវិតៃនរបស់របរ ទាំងេនាះ 
អាចដាក់ផងែដរ នូវកំហិតកចិ្ចសន  ‘ជាធម្មជាតិ ’។  
កិច្ចសន  BOO មានការេ្របើ្របាស់ទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៏, វា ជារួម្រតូវបានេគេ្របើ សំរាប់ េរាងច្រក 
ថាមពល ឯករាជ  (IPPs), ែដល IPPs ្រតូវបានចុះកិច្ចសន  េ◌ដីម ីផ្គត់ផង្គ់អគ្គិសនី េទៅដល់អ្នកទិញ 
ថាមពល ទំាងដុលុ, ជាធម្មតាក្នុងនាមៃន្របេទស, សំរាប់ការបញ្ជូនេឆាះេទៅែផ្នកែចកចាយ។ 
 
លក្ខណះសំខាន់ៗរបស់ សម ទាន BOO គឺមានដូចខាងេ្រកាម : 
 

 អ្នកវិនិេយាគែផ្នកឯកជន ផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន ដល់របស់របរេ្របើ្របាស់េសវាសារធារណះ។ 
 អ្នកវិនិេយាគែផ្នកឯកជន ចុះកិចស្ចន  សំរាប់ការសាបនា និង ្របតិបត្តិការណ៏ជាបន្តបនាប់នូវ 

របស់របរេ្របើ្របាស់េសវាសារធារណះទំាងេនាះ។ 
 អ្នកវិនិេយាគែផ្នកឯកជន េធ្វើជាមាស់របស់របរេ្របើ្របាស់េនាះេពញមួយជីវិតរបស់វា។ 
 អ្នកវិនិេយាគែផ្នកឯកជន រកបានេឡើងវិញនូវ ចំណាយ្របតិបត្តិ និង វិនិេយាគតាមរយះ្របាក់ចំេណញ  

ពី ៃថ្លឈ្នួល, ការគិត្របាក់េសវា រឺ ឈ្នួល។ 
 មានេពលកំណត់កិច្ចសន ច សា់លាស់។ 
 សុពលភាពៃនកិច្ចសន ែផ្អកេទៅេលើការ្រប្រពឹត្ត។ 

 
សាបនា ្របតិបត្តិ េផ្ទរ (BOT) សម ទានេនះ គឺ្រសេដៀងេទៅនិងសម ទាន BOO េលើកែលងថា េនៅេពលចុង 
បញ្ចប់ ៃនសម ទាន ភាពជាមាស់ៃនរបស់របរេ្របើ្របាស់ ្រតូវ្របគល់េទៅេអាយរដាភិបាលវិញ។ 
ចំណាយ្របតិបត្តិ និង វិនិេយាគ ែដលទទួលរងេដាយអ្នកវិនិេយាគ ចាំបាច់្រតូវទទួលបានមកវិញ 
តាមរយះការគិត្របាក់ពីអ្នកេ្របើ ្របាស់។ េពលេវលាែដល្រតូវការ េដើម ីទទួលបានមកវិញនូវចំណាយ្របតិបត្ត ិ



និង វិនិេយាគ តាមែបបែផនគឺជា កតាសំខាន់ ក្នុងការកំណត់ចំនុចមួយួ េពលែដលរបស់របរេ្របើ្របាស់្រតូវ 
បានេផ្ទរមកវញិ។ 
 
េទាះបីជា កិច្ចសន  BOO និង BOT ជាធម្មតា្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់ េដើម ីសម ទានវិនិេយាគ Greenfield, 
ក៏មានការផាស់ប្តូរជាេ្រចើន ដូចជា អាគារសំរាប់, ការេធ្វ◌ីេអាយល្អេឡើងវិញ នូវរបស់របរែដល មាន្រសាប់ 
េហើយ តាមរយះ េធ្វើេអាយល្អេឡើងវិញ ្របតិបត្តិ េផ្ទរ, េហើយនិងការបែន្ថម ការវិនិេយាគថ្មីក្នុងកំឡង់េពល 
ការជួល។  
 
ការផាស់ប្តូរេផ ងៗេទៀត គឺ : 
 
 រចនា-សាបនា (DB) – ្រត្វវបានេគដឹងផងែដរថាជា សបានា-េផ្ទរ, ែបបែផនេនះ ទាក់ទងេទៅនិង 

រដាភិបាលែដលបានចុះកិច្ចសន  េអាយៃដគូរឯកជន េរៀបចំរចនា និង សាបនា េ្រគឿងបរិកមា្ខយួ 
េដាយ្រសបជាមួយ ត្រមូវការែដលបានកំណត់េដាយរដាភិបាល។ រដាភិបាល បន្តទទួលខុស្រតូវ 
ការ្របតិបត្តិ និង ែថទាំ េ្រគឿងបរិកា្ខែដលេធ្វើរួចរាល់េហើយ។ 

 រចនា-សាបនា-ែថទំា – ដូចេនៅក្នុងែបបែផន DB ែដរ, ែផ្នកឯកជន ែថទំាេ្រគឿងបរកិា្ខ េនៅេពលែដល 
ែផ្នកសារធារណះ រក ការទទួលខុស្រតូវចំេពាះការ្របតិបត្តិ។ 

 រចនា-សាបនា-្របតិបត្តិ – ្រតូវបានេគសា្គល់ផងែដរថាជា សបានា-េផ្ទរ-្របតិបត្តិ, ែបបែផនេនះ ត្រមូវ 
ែផ្នកឯកជន េធ្វើការរចនា និង សាបនា នូវេ្រគឿងបរិកា្ខមួយ ែដលេនៅេពលបញ្ចប់ វា្របតិបត្តិផងែដរ 
ក្នុងរយះេពលជាក់លាក់ណាមួយ។ 

 រចនា-សាបនា-្របតិបត្តិ-ែថទំា – ផងែដរ សំេដៅេទៅេលើ ថាជា BOT, ែបបបទេនះ ផ ំបញ្ចូលការ 
ទទួលខុស្រតូវ ៃនការផ្តល់របស់ DB ជាមួយ ការ្របតិបត្តិ និង ែថទាំ ៃនេ្រគឿងបរិក្ខាិ 
សំរាប់េពលេវលាជាក់លាក់ណាមួយ េដាយៃដគូរែផ្នកឯកជន។ ែផ្នកសារធារណះកាន់កាប់្របតិបត្ត ិ
ការណ៏របស់ េ្រគឿងបរិកា្ខេនាះ េនៅចុងបញ្ចប់ៃនរយះេពលមួយេនាះ។ 

 BOOT – រដាភិបាល ផ្តល់ៃដគូរឯកជន នូវសិទ្ធេដើម  ី ផ្តល់ហរិពា្របទាន, រចនា, សាបនា និង ្របតិបត្តិ 
េ្រគឿងបរិកា្ខមួយ សំរាប់េពលេវលាជាក់លាក់ណាមួយ។ ែផក្នសារធារណះ បន្តភាពជាមាស់េនៅចុងបញ្ចប់ 
ៃនរយះេពលមួយេនាះ។ 

 BOO – អង្គភាពឯកជន គឺ្រតវូបានផ្តល់សិទ្ទេដើម  ីផ្តល់ហរិញ្ញប ទាន-រចនា-សាបនា-្របតិបត្តិ និង 
ែថទាំ គេ្រមាងមួយ។ អង្គភាពឯកជន រក ភាពជាមាស់របស់គេ្រមាង។ 

 រចនា-សាបនា-ផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន-្របតិបត្តិ/ែថទា ំ– ែផ្នកឯកជន រចនា-សាបនា-ផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន-  



្របតិបត្ត ិ/ែថទាំ េ្រគឿងបរិកា្ខថ្មីមួយ េ្រកាមកិចស្ចន ជួលរយះេពលែវង េហើយេនៅចុងបញ្ចប់ៃនកុង្រតា  
េនាះ េ្រគឿងបរិកា្ខ នឹង្រតូវបានេផ្ទរេទៅេអាយែផ្នកសារធារណះ។ ក្នុង្របេទសមួយចំនួន, េនះ 
រួមបញ្ចូលទាំង BOO និង BOOT។ 
 

PPPs អាច្រតូវបានេគេ្របើផងែដរ សំរាប់េសវា និង េ្រគឿងបរិកា្ខ ែដលមាន្រសាប់តាមរយះយន្តការខាងេ្រកាមៈ 
 
 កិច្ចសន េសវា – អង្គភាពឯកជន ្រតូវបានចុះហត្ថេលខា េដើម ីផ្តល់េសវា ែដល្រតូវបានេធ្វើពីមុន េដាយ 

រដាភិបាល។ 
 កិច្ចសន ្រគប់្រគង – មិនដូចជាកិច្ចសន េសវា, អង្គភាពឯកជន េនៅក្នុងកិច្ចសន ្រគប់្រគង គឺទទួល  

ខុស្រតូវនូវ រាល់ទិដ្ឋភាពទាំអអស់របស់ ការ្របតិបត្តិ និង ការែថទំារបស់េ្រគឿងបរកិា្ខ។ 
 កិច្ចសន ជលួ – អង្គភាពឯកជន ្រតូវបានេគផ្តល់នូវ ផល្របេយាជន៏ពីការជួល្រទព សម តរិដ្ឋ, ៃដគូរ  

ឯកជន ្របតិបត្តិ និង ែថទំា ្រទពស ម ត្តិេនាះ េអាយ្រសបជាមួយនិង លកខណ័ក្នុងកិច្ចសន ជលួ។ 
 សម ទាន – អង្គភាពឯកជន ្រតូវបានេគផ្តល់េអាយ សិទ្ទផាច់មុខ េដើម ីផ្តល់, ្របតិបត្តិ និង ែថទំា ្រទព  

សម ត្តិរដ្ឋ េលើរយះេពលែវងណាមួយ េដាយ្រសបជាមួយ ត្រមូវការៃនការ្រប្រពតិ្ត ឹែដលបានកំណត់ជាមុន 
េដាយរដាភិបាល។ ្រទព សម ត្តិេដើម គឺ្រតូវបានកាន់កាប់េដាយែផ្នកសារធារណះ េនៅេពលមានការែក 
ែ្របណាមួយ ្រតូវបានេធ្វើេ◌ឡីង េនៅក្នុងកំឡងុេពលសម ទាន ែដលបានកាន់កាប់េដាយ 
អង្គភាពឯកជន។ 

 ការលក់េចញ – ្រទព សម ត្តិរដ្ឋ គឺ្រតូវបានលក់េទៅេអាយែផ្នកឯកជន ទំាងអស់ រឺ មួយែផ្នក េហើយជា 
ធម្មតា េទៅេលើលកខណ័ ែដលការែកែ្រប្រតូវបានេធ្វើេឡើង នងិ ពលរដ្ឋ ្រតូវបានេគបន្តបំេរី។ 
និនាការបច្ចប ន្ន គឺ ការទទួលបានល្អបំផុត ែដលជាការ្របកួត្របែជងេបើកចំហ សំរាប់ការផ្តល់នូវ 
រាល់េសវារដ្ឋទាំងអស់ េដាយការសាកល ងទីផ រ។ ក្នុងករណីេនះ, ែផ្នកឯកជន 
ប ក់ពីលក្ខខណ័្ឌៃនភាពជាៃដគូរេនៅក្នងុ ឯកសារេស្នើរសុំ។ 

 
៣.៣ គុណសម ត្ត ិនិង គុណវបិត្តរិបស់ PPPs 
 
PPPs មាននូវ គុណសម ត្តិ, ហានិភ័យ, និង គុណវបិ ត្តិ ពិត្របាកដ។ ផ្ទុយមកវិញ, PPPs ពឹងែផ្អកេទៅេលើ 
ទំនាក់ទំនងរវាង អ្នក្របតិបត្តិ ែដលជាធម្មតា ខ្វះការយល់ដឹងពីគាេទៅវិញេទៅមក, រឺែដលេពលខ្លះ 
មានការសង ័យ េលើគាេទៅវិញេទៅមក។ ្របសិនេបើ គមាតែដលែញ៉ក អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន 
ពីែផ្នកសារធារណះ អាច្រតូវបានេគ យកឈ្នះបាន, ្របសិនេបើៃដគូរទាំងពីរ អាចេធ្វើការជាមួយគា, េហើយនិង 



្របសិនេបើ មានកឱកាស្របាកដមួយេដើម ី ែកែ្រប និង េធ្វើេអាយរីកចំេរីន លទ្ធផលគេ្រមាង 
តាមរយះការេ្របើ្របាស់ PPPs, បនាប់មកេនាះ មនុស រាល់គា មានអត្ថ្របេយាជន៏។ 
 
អត្ថ្របេយាជន៏ ចំេពាះែផ្នកសារធារណះ 
 
េតើកែន្លងណា ែដលែផ្នកជនមានស្របសិទ្ធភាពជាង ែផ្នកសារធារណះ ? ក្នុងករណីទាំងេនះ, ែផ្នកឯកជន 
អាចផ្តល់ ជំនាញ ែដលមិនអាចរកបានកង្នុែផ្នកសារធារណះ, ដូចជា ការអភិវឌ ន៏នូវ 
ដំេណាះ្រសាយពត៌មានវិទ  ដ៏ស្មុគ សាញ រឺ សូម ីែត សាមញ្ញ មួយ។ ែផ្នកឯកជន អាចនឹងលជាងផងែដរ 
ចំេពាះការ្រគប់្រគងគេ្រមាងទាំងមូល និង នំាយក ល យៃនៃដគូរ ដ៏្រតឹម្រតូវមួយ ជាមួយគា។ ែផ្នកឯកជន 
អាចនឹងល្អជាងផងែដរ ក្នងុការ្រគប់្រគង ការ ផ្គតផ់្គង់ និងការ្របតិបត្តិ េ្រកាមកាលៈេទសៈ ណាមួយ, 
ជាពិេសសេនៅេពលែដល ការងារែដល្រតូវេធ្វើ គឺថ្នឹកេហើយ ចំេពាះ អ្នក្របតិបត្តែិផ្នកឯកជន។ ែផ្នកឯកជន 
ជាធម្មតា មានវិធានផត្គ់ផ្គង់បត់ែបនេ្រចើនជាង ែផ្នកសារធារណះ ែដលអាចេធ្វើការេអាយមាន អត្ថ្របេយាជន៏ 
ដល់ ែផនការ និង ការអនុវត្តន៏ គេ្រមាង។  
 
PPPs ែដលពាក់ពន្ធ័ហិរញ្ញប ទានឯកជន ផងែដរអាចស្រមួល ប ពន្ធអាករ េដាយការប្តូរ 
គេ្រមាងេហដារចនា សម្ពន្ធ័ េចញពីថវិកា ក្នុងកំឡុងឆំាៃនការសាបនា។ ្របសិនេបើលកខណ័្រតឹម្រតូវ, 
“សកានុពលសំរាប់ ការៃរអងា្គសមូលនិធិ េលើទីផ រទុន ទាំងពីរ ក្នុង្រសុក និង េ្រកៅ្រសុក 
អាច្រតូវបានេគព្រងឹង េដាយការេធ្វើកំែណទ្រមង់ េគាល នេយាបាយែដលបេង្កើតវិធានច ស់លាស់, 
ែដលអនុញ្ញតិេអាយ អ្នកវិនិេយាគបេង្កើត ការរពឹងគិតមឺុងម៉ាត់ និង សម េហតផល អំពី 
លំហូរសាច់្របាក់ែដលបានបេងត្កីេឡើងក្នុងជំនួញេហដារចនាសម្ពន្ធ័។ ” 
 
អត្ថ្របេយាជន៏ែដលរដាភិបាលអាចទាញេចញពី PPPs អា្រចតូវបានេគសេង្ខបដូចខាងេ្រកាមៈ 
 
 ្របសិទ្ធភាពែដលេកើនេឡើង ក្នុងការ្របតបិត្តិគេ្រមាង 
 វិនិេយាគែដលេកើនេឡើង ជាមួយ្រទព សម ត្តិសារធារណះ េដាយគានការបេង្កើនបនក្ទុពន្ធអាករ 
 ភាព្របាកដៃនថវិកាែដលបានែកែ្រប 
 ការចំណាញេពញមួយជីវិត, វិធីសា្រស្តមួយៃនការវាយតៃម្ល រឺការេ្របៀបេធៀប េ្រគឿងផ ំ និង សំភារះ  

សាង់សង់ េដាយេមើលេទៅេលើ ចំណាយការតំេឡើង, អាយុកាល, ចំណាយក្នុងការដំេណើរការ និង ែថទាំ។ 
 តៃម្លសំរាប់្របាក់ (្របសិទ្ធភាពែដលបានែកែ្រប) 



 កំេនើន និង បំែរបំរួល េសដ្ឋកិច្ច 
 និយមន័យ ៃនត្រមូវការែផ្នកសារធារណះ ក្នុងន័យ ទិន្នផលេសវា និង ស្តង់ដារការ្របពឹត្ត 
 ការេផ្ទរ ហានិភ័យេទៅ ភាគីែដលអាច្រគប់្រគងហានិភយ័បានល្អបំផុត (ឧទា, ការសាងសង់, ការអនុវតន្ត ៏ 

ការបពាល្ចូគា និង ការ្របតិបត្តិ )  
 ហានិភ័យែដលបានកាតបន្ថយ សំរាប់ែផ្នកសារធារណះ 
 ការអនុ តិេអាយរដាភិបាល េផាតេទៅេលើ យុទ្ធសា្រស្ត និង េគាលនេយាបាយ 
 
សំរាប់េសវាសារធារណះ 

 
 ការព្រងឹងសមត្ថភាពអនុវត្តន៏ 
 ការចល័តធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
 ការេធ្វើេអាយមាន នូវមូលនិធិសារធារណះែដលខ្វះខាត សំរាប់ការេ្របើ្របាស់េផ ងៗ 
 រចនា, កសាង, ដំេណើរការ កិច្ចសហការេដើម ីបានលទ្ធផលល្អ 
 េលើកទឹកចិត្តដល់ ការែកែ្របថ្មី ក្នុងការផ្តល់េសវាសារធារណះ 
 
អត្ថ្របេយាជន៏ ចំេពាះែផ្នកឯកជន៤៤ 
 
សំរាប់ែផ្នកឯកជន, PPPs ដាក់ចុះនូវ អត្ថ្របេយាជនខ៏ាងេ្រកាមៈ 
 

 ការឈានចូលេទៅក្នុង ទីផ រ និង ឱកាស ថ្មីៗ 
 រដាភិបាល គឺជាអតិថិជនែដលអាចពឹងែផក្អបាន 
 មានភាព្របាកដៃនកិច្ចសន  ជាមួយរដ្ឋភិបាល 
 កំរិតខ្ពស់ៃនភាពអាចព ករណ៏បាន ៃនលំហរូសាច់្របាក់ 

 
ប  និង កង្វល់ 
 
PPPs ខ្លះៗ គឺជាសម ទានែដល្រតូវបានផ្តល់េទៅេអាយែផ្នកជន ក្នងុការផាស់បរូ សំរាប់ការទទួលហានិភ័យ 
េផ ងៗ ែដលភាប់ជាមួយួនិងគេ្រមាង។ ក្នុងការផាស់ប្តូរសំរាប់ ការបា៉ន់សានហានិភ័យ, អ្នក្របតិបត្តិ 
ែផ្នកឯកជន ជាធម្មតា ្រតូវេគធានានូវ សម ទានផាច់មុខសំរាប់េសវាសារធារណះ េ្រកាមលកខណ័ 



ៃនអំណាចទីផ រ, អាចនិយាយថា, ភាពផាច់មុខ ទាំង្រសុង រឺក៏េស្ទើរែត េលើេសវាែដលកំពង់បានផ្តល់េអាយ។ 
េនៅេពលែដល ប េនះ អាចជាសំេណើរ ែដលទាក់ទាញមួយសំរាប់ែផ្នកឯកជន, រដាភិបាល នឹង្រតូវ 
ែតធានាថា ផល្របេយាជន៏របស់សារធារណះជន ្រតូវ បានេគការពារ។  
 
ប សំខាន់មួយ នឹងជា្របតិកម្មរបស់ សារធារណះជនចំេពាះការផ្តល់េសវាសារធារណះ សំរាប់ការបង់ៃថ្ល។ 
្របសិនេបើ PPP គឺសំរាប់ ការផ្តល់េសវាែដលគានពអ្នកណាអាចរកបានពីមុនមក, ្របែហលជាគាន 
នូវការជំទាស់ រឺក៏តិចតចួ េហើយនិងមានការគំា្រទជាសារធារណះ។ េសវាសារធារណះែដលបាន 
េធ្វើេអាយមានតាមរយះ PPP អាចជា េសវាែដល្រតូវបានេគព្រងឹង សំរាប់អ្នកណា ែដលបានេ្រតៀមខ្លួន 
បង់្របាក់សំរាប់េសវាេនាះ, ដូចជាការសាបនា និង ដំេណើរការ របស់ផ្លវូហាយេវ ជាផ្លួវមួយែដលអាច 
េ្រជើសេរីសបាន។ 
 
ក៏ប៉ុែន្តែបបែផន PPP អាចមានលកខណ័។ េនៅកង្នកុរណីខ្លះ, ពួកេគអាច ្រតូវបានេគេរៀបចំរចនាសម្ពន្ធ័ ជុំវិញ 
ភា្រពបាកដែដលបានសេ្រមច ៃនអ្វីែដលេគ្រតូវការ និង ប េនះ ត្រមូវនូវ ការកំណត់ច ស់លាស់មួយ ៃន 
ការេផ្ទរហានិភ័យ និង ភាពទទួលខុស្រតូវ។ ប េនះ មិនែតងែតអាចេធ្វើបានេទ។ PPPs ្រតូវបានេគេធ្វើ 
េអាយ សាកសម ជាង សំរាប់ គេ្រមាងរយះេពលែវង ែដលមានតៃម្លខ្ពស់ េដើម ីេអាយេពល្រគប់្រគាន់សំរាប់ 
ៃដគូរែផ្នក ឯកជន បានមកវិញនូវការវិនិេយាគរបស់ខ្លួន។ វា្របែហលជាពិបាកផងែដរ េដើម ីប្តូរកិច្ចសន  
េនៅេពលែដលេសវា ស្ថិតេនៅក្នុង ទីតំាងៃនអានុភាពែដលទាក់ទង។  
 
ផងែដរ PPPs ្របែហលជាមិនអាចេធ្វើេអាយសាកសម  ចំេពាះ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី មួយចំនួន 
ែដលបេច្ចកវទិ  កំពង់ែតផាស់ប្តូរយា៉ងរហ័ស។ េ្រកាមកាលេទៈសៈេនះ, វា្របែហលជាមិនអាចេធ្វើបាន 
េដើម ីពក រណ៏ ចំណាយ និង លទ្ធផល។ ធម្មជាតិៃនការ្របឹងែ្របងែដលេគត្រមូវ ្របែហលជាពិបាក 
និងបា៉ន់សនា ពីេ្រពាះ ដំេណាះ្រសាយ និង ដំេណើរការែដលេគេស្នើរ អាចពិបាកនិង វា៉ស់ែវង និង គូស្រពាង។ 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត គេ្រមាង អាយ សុី ធី មួយចំនួន អាចត្រមូវនូវ កិច្ចការអភិវឌ ន៏ដ៏សំខាន់មួយ 
ក្នុងទំរង់ៃនការអភិវឌ ន ៏ រឺ ការសរេសរកូដ កម្មវិធី, ែដល អាចពិបាកនិង វ៉ាស់ែវង េនៅេពលែដល កម្មវិធី 
(software) និង ធនធានកម្មសិទ្ធប  គឺជារបស់របរែដលគានរូបរាង។ ជាចុងបញ្ចប់, ដូចែដល 
បានបងាញដូចខាងេ្រកាម, គេ្រមាង អាយ សុី ធី មួយចំនួន គឺេពារេពញេទៅេដាយ េ្រគាះថាក់។ 
 
 
 



៣.៤ េគាលការណ័ៃនការអនវុត្តន៏ 
 
េដើម ីធានាថា ការងារ PPP សំរាប់ភាពល្អវិេសសវិសាល ៃនភាពជាៃដគូរែផ្នកសារធារណះ និង ឯកជន, 
េគាលការណ៏េផ ងៗមួយចំនួន ចាំបាច់្រតូវ្រតួតពិនិត ។ ទាំងេនះ គឺ : 
 
 ការេផ្ទរហានិភ័យ – កំណត់ការែបងែចកហានិភ័យជំុវិញ េសវាែដល្រតូវបានែចកចាយ។ 
 ការប កលំ់អិតៃនលទ្ធផល – រា៉យរាប់ពីលទ្ធផលេសវា េ◌ជេសៀជាង ពីសណនាៃន្រទព ទុន រ ឺ

ធនធានទុន។ 
 ការ្រប្រពឹត្តៃនរបស់របរេ្របើ្របាស់េពញមួយជីវតិ – កិច្ចសន  គួរែតបងាញ កាតព្វកិច្ចរបស់ៃដគូរ ឯកជន 

េដើម ី្របាកដថា ការ្រប្រពឹត្តៃនរបស់របរេ្របើ្របាស់ សំរាប់កំឡង់េពលដ៏សំខាន់ៃនជីវិតែដលមាន 
្របេយាជន៏របស់ពួកេគ។ 

 ការ្រប្រពឹត្ត-ែដលទាកទ់ង រងាន់ បានទាក់ទង េទៅ : 
 លទ្ធផល និង ភាពែដលអាចរកបាន 
 គាន ការធានា រឺ មានកំណត់ សំរាប់ការបង់្របាក់ 
 ការពិន័យៃនការ្រប្រពឹត្តមិនល្អ 

 ការបញ្ចប់ការេរៀបចំ – កឡំង់េពលៃនភាពជាៃដគូរ គួែតបានប ក់ ជាមួយនិង ការេរៀបចំ សំរាប់ការ 
េបាះបង់របស់របរេ្របើ្របាស់ េនៅចុងបញ្ចប់ៃនរយះេពលែដលបានបពាក់ា។ 

 
កិច្ចសន ែដលបានេរៀបចំល្អ សំរាប់គេ្រមាង PPPs េផាតេទៅេលើ លទ្ធផលែដលកំណត់ និង 
ទិន្នផលែដលទាក់ ទង-េសវា និង មិនែមនេទៅេលើ ការវាស់ែវង េដើមទុនែដលបញ្ចូល េទ។ េនះ មានន័យថា 
លទ្ធផលៃនគេ្រមាង PPP នឹង្រតូវបានវាស់ែវង ក្នុងនយ័ៃនេសវាែដលេគែចកចាយ ដូចជា ការែចកចាយ 
ការដឹកជញ្ជូនសារធារណះ ដល់ ស្តង់ដារេសវាែដលកំណត់, េជៀសជាង របស់របរែដលេគផ្តល់ ដូចជា 
ចំនួនរថយន្ត្រកុងែដលេគផ្តល់េអាយ សំរាប់ ការដឹកជញ្ជូនសារធារណះ។ 
 
មូលដានច ប់សំរាប់ PPPs 
មុនេពលែដល PPPមួយ អាច្រប្រពឹត្តេទៅ, មនាការេសចក្តី្រតូវការមួយ េដើម ីកំណត់មូលដានច ប់របស់វា។  
ជាក ួនខាតទូេទៅ, PPPs គឺជាការេរៀបចំែដលមានកិច្ចសន  ែដលអាចេគបេង្កើតេឡើង េនៅេ្រកាមច ប់ និង 
បទប តិែដលមាន្រសាប់។ របបប តិមាន្រសាប់ ែដលអនុវត្តនច៏េពំាែផ្នះកមួយែដលក្នុងេនាះ PPP 
នឹងេកើតេឡើង នឹងអនុវត្តនជ៏ាធម្មតា។ េនៅក្នុងករណីៃនគេ្រមាង អាយ សុី ធី, ទាំងេនះ នឹងជាបទប តិ 



េនៅក្នុង ែផ្នកទូរគមនាគមន៏ និង ែផ្នកថាមពល។ ច ប់ែដលដាក់ប តិេលើការ្របបកួត្របែជង 
នឹងអនុវឌ នផ៏ងែដរ។ 
េនៅេពលែដល PPPs ជាធម្មតា្រតូវបានេគេស្នើរេឡើង, ច ប់, បទប តិ, និង និតវិធី ផត្គ់ផ្គង់ នឹងអនវុត្តន៏ 
ជាធម្មតា។ 
 
ត្រមូវការេផ ងៗេទៀត គឺការរកេអាយេឃើញ ថាេតើ PPPs ្រតូវបានអនុ តិេដាយច ប់ រឺេទ។ េតើអងភា្គពរដ្ឋ 
អាច បេង្កើត, ្របតិបត្តិ និង ែថទាំ ផលិតផល អាយ សីុ ធី តាមរយះអងភា្គពេ្រកៅរដាភិបាល 
េលើមូលដានកិច្ចសន  មួយ ែដររឺេទ ? េតើវាអាចេធ្វើបានេទ សំរាប់រដភាបិលា 
ចាត់តាំងភារកិច្ចៃនគណៈ្របតិបតរិដ្ឋ ចំេពាះ អង្គការដ៏ៃទ េទៀត រួមទាំង អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន ? 
េនៅក្នុង្របេទសមុ៉ងេហា្គលី ជាឧទាហរណ៏, វាអាចេធ្វើេទៅបានសំរាប់ អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល ្របតិបត្តិ 
ការសំេរចចិតរបស់រដាភិបាល។ ក្នុងករណីេនះ, អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល នឹងទទួល ខុស្រតូវចំេពាះ 
្រកសួងរដ្ឋែដលពាក់ពន្ធ័។ 
 
ក្នុងកេណើៃន អាយ សីុ ធី PPPs, សំនួរមួយក្នុងសំនួរជាេ្រចើន ែដលចំាបាច់្រតូវសួរ គឺ ថាេតើ 
ច ប់ែដលមាន្រសាប់ គឺ ‘្រសបនិងច ប់-េអឡិច្រតូនិច’ េទ។ ជាលំអិត, េតើច ប់ែដលមាន្រសាប់ 
្រសបជាមួយនិងត្រមូវការសំរាប់ ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិចេទ? េតើ កិច្ចសន -េអឡិច្រតូនិច, កិច្ចការជំនួញ-
េអឡិច្រតូនិច និង ហត្ថេលខាេអឡិច ្រតូនិច ្រតូវបានអនុ តិ េទ? េតើ គណះនីតិកម្ម ែដលមាន្រសាប់ ជា 
អព ្រកឹត-េអឡិច្រតូនិច – េនាះគឺថា រាល់ការផ្តលេនៅេ្រកាមច ប់ អនុ តិសំរាប់ការេ្របើ្របាស់ 
កិចការជំនួញេអឡិច្រតូនិច ជាជេ្រមើសមួយ។ មិនគួរ មាន 
ត្រមូវការណាមួយេដើម ីបេង្កើតឯកសារក្នងុទំរង់ែដលមានរូបរាង ែតមួយេនាះេទ; ទំរង់-េអឡិច្រតូនិច គឺអាច 
អនុញ្ញតិេអាយ ផងែដរ េ្រកាមលកខណ័ែដលផ្តល់េអាយ ែដលអាចត្រមូវថា ឯកសារគួរែតបានចុះហត្ថេលខា 
និង អះអាង ជាេអឡិច្រតូនិច។ 
 
ការពិចារណាែផ្នកច ប់ដៃ៏ទេទៀត គឺថាេតើ េសវាសារធារណះ អាច្រតូវបានេគផ្តល់ផងែដរជាេអឡិច្រតូនិច 
េទ។ 
េដាយ្រសេដៀងគា, ច ប់្រតូវែតអនុញ្ញត ិ រឺ យា៉ងេហាចណាស់មិន្រចានេចាល ការផ្តល់េសវាសារធារណះ 
េដាយេ្របើ ែបបែផនពាណិជ្ជកម្ម មួយ។ 
 



សំណួរែផ្នកច ប់េផ ងៗេទៀត ែដល្រតូវការេអាយេគប ក់េអាយច ស់ និង េធ្វើេអាយ្រសបេទៅតាម PPP 
គឺេនៅខាងេ្រកាមេនះ : 
-េតើមាន ត្រមូវការែដលេនៅេ្រកាមច ប់ ែដលអ្នកផ្តល់េសវា PPPមួយ ្រ◌តូវបានេគផ្តល់អជាបណ េទ? 
ត្រមូវករាែដលបានអជាបណ អាចអនុញ្ញតិេអាយ ការអនុវត្តន៏របបបពាតា្ត◌ិមួយួ រឺ មេធ បាយ្រតួតពិនិត  និង 
ការដាក់ប តិដល់្របតិបត្តិការណ៏ែដលបានចាត់ទុកជា PPPមួយ។ ម ៉ងាវិញេទៀត េនះ 
អាចផងែដរនាំេទៅដល់ បទបញ្ញតិ្ត-្រជុល ៃនែផ្នកមួយ, 
ចំេពាះការខួចខាចៃនសមត្ថភាពរបស់ៃដគូរែផ្នកឯកជនេដើម ីែកែ្របការែចកចាយ េសវាចាំបាច់, 
ក្នុងការអភិវឌ ន៏្របពន្ធ័បង់្របាក់េដើម ីេអាយេគេ្របើ – ជាសេង្ខប ចំេពាះការខូចខាតៃន PPP។ 
-េតើមានច ប់អនុ តិេអាយ ការបង់្របាក់-េអឡិច្រតូនិច េទ? េនះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយ ៃន ពាណិជ្ជកម្ម-
េអឡិច្រតូនិចែដលេគត្រមូវេអាយនូវចំកែន្លង ្របសិនេបើ 
ជេ្រមើសការបង់្របាកេអឡិច្រតូនិច្រតវូបានេគពិចារណា។ ផងែដរ វា្រតូវបានេគត្រមូវេដើម ី កំណត់ថាេតើ 
ច ប់ែដល្រគបដណ្ដប់ ការផ្តល់េសវាសំរាប់ េសវា-េអឡិច្រតូនិច េ្រកាមការេរៀបចំ PPPមួយ។ 
្រសេដៀងគាេនះ, វានឹងចាំបាច់េដើម ីពិចារណា ច ប់ធានាគារអ្វីអនុ តិេអាយ។ េនៅេពល 
ឧទាហរណ៏ជាេ្រចើនៃន PPPs អាច្រតូវបានេគរកេឃើញ េនៅក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៏ ែដលតួនាទីៃន 
ែផ្នកឯកជនតវូបានបេង្កើតេឡើងយ៉ាងល្អ និង ែដលមានច ប់ែដលការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ និងធានានូវ 
ទីលានរាបេស្មើរ មួយ េដើម ីេអាយការ្របកួត្របែជង េកើតេឡើង, 
េនះមិនែមនជាករណីេនៅក្នុង្របេទសកពំង់អភិវឌ ន៏េទ ែដល ែផ្នកឯកជនមិន្រតូវបានបេង្កើតយា៉ងល្អ និង 
សមត្ថភាពរបស់រដាភិបាល េដើម ីអភិវឌ ន៏ និង្រគប់្រគង េនៅមាន កំណត់។ 
ដូចចំនុចចាប់េផ្តើម ក្នុង្របេទសជាេ្រចើនែបបេនាះ, មានការចាំបាច់ េដើម ីពន ល់េអាយច ស់េទៅដល់ ្របជាជន 
និង អត្ថ្របេយាជន៏ៃន PPPs រួមនិង េ្រគាះថាក់។ PPPs ជាេ្រចើន គឺជាឱកាសផាច់មុខ 
ែដល្រតូវែតបានេគ្រគប់្រគង េដាយយកចិត្តទុកដាក់ និងដាក់ប តិ េដើម ីរារាំងការរេលាភបំពាន និង 
េដើម ីសុវត្ថិភាព្របេយាជនស៏ារធារណះ។ 
ផងែដរ អាចមានការចាំបាច់ េដើម ីេលើកទឹកចិត្តដល ់ អ្នក្របតិបត្តែិផ្នកឯកជនក្នងុ្រសុក េអាយេធ្វើជាៃដគូរ 
ជាមួយ អ្នកវិនិេយាគបរេទស។ េនះ គឺេដើម ីទទួលបាន នូវការេផ្ទរៃនជំនាញ និង បញ្ចូលធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
េដើម ីធានាថា PPP មួយអាចេជាគជ័យ។ េយា៉ងេទៅេលើប េនះ, PPP មួយ គឺ 
ដូចជាវិនិេយាគបរេទសដ៏ៃទេទៀត និង ការការពារែដល្រគប់្រគាន់ ្រតូវការដាក់េអាយចំកែន្លង េដើម ី្របាកដថា 
្រកុមហ៊ុនក្នុង្រសុក រួមទំាងវិនិេយាគ បរេទស បានផល្របេយាជន៏ព ី ការេរៀបចំ PPPមួយ។ 
េដាយការេធ្វើដូចេនះ, ្របេទសអាចធានា មិន្រគាន់ែតថា ្របាក់ចំេណញមួយចំនួន សល់េនៅក្នុង្របេទស 



ប៉ែន្តែថមទាំង ថាជំនាញការបេច្ចកេទស និង ្រគប់្រគង្រតូវបានេផ្ទរេដើម ីជា្របេយាជន៏ដល់្របេទសជាមាស់ 
ផ្ទះ។ 
 
សនិដាន 
តារាងទី ៣ សេង្ខបពី បុេរលកខណ័ខ្លះៗ សំរាប់ PPPដ៏េជាគជ័យ។ 
 

តារាងទី ៣ សេង្ខបពី បុេរលកខណ័ខ្លះៗ សំរាប់ PPPដ៏េជាគជ័យ 
Source: Rahzeb Chowdhury, “PPPs in e-Government: Introduction to PPPs and commercial models” (presentation 

made in Ulaanbaatar, Mongolia, 26 June 2007). 
 

 

 

 

  



 

 

   

 
 
បេង្កើតជា្រកុមតូចៗ ែដលមានសមាជិកពី ៤-៨ នាក់ េហើយពិភាក េលើ ប ខាង 
េ្រកាមេនះ : 

 
១-េតើ គេ្រមាង PPP អ្វីខ្លះ បាន្រតូវេគទទួលេធ្វើ េនៅក្នុង យុតាធិការបស់អ្នក ?  
 
២- េតើមាន គេ្រមាង PPP ណាមួយ បាន្រតូវេគទទួលេធ្វើ សំរាប់ ការអនុវត្តន៏គេ្រមាង 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េហើយរឺេនៅ? ពិពណ៌នា ទំាងេនះ 
 
៣-ក្នុងបទពិេសាធន៏របស់អ្នក, េតើកតាអ្វីែដល េលើកទឹកចិត្ត រឹ ក្រមិត PPPs េនៅក្នុង 
យុតាធិការបស់អ្នក, ជាពិេសស េនៅក្នុង្របតិបត្តិការណ៏ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ? 

អ្វីែដល្រតូវេធ្វើ 



៤. គេ្រមាង PPP និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតនិូច 

 
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេដើម ី : 
 ពិភាក អំពី ការពាក់ពន្ធ័ ៃន PPP ជាជេ្រមើសផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន សំរាប់ គំនិតផ្តួចេផ្តើម រដាភិបាល- 

េអឡិច្រតូនិច 
 គូសេ្រគាងនូវ កតាគន្លឹះ េដើម ីពិចារណា ក្នុងការអនុវត្តន៏ PPP ចំេពាះគេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច,  

ែដលរួមបញ្ចូល លកខ័ណ សំរាប់ការេ្របើ្របាស់ ដ៏េជាគជ័យៃន PPP ក្នុងគេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិច 
 ពិពណ៌នាអំពី ឧទាហរណ៏អនុវត្តន៏ដ៏ល្អ មួយចំនួន ៃន PPPs ក្នុងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 

 

៤.១ និនាការ ក្នងុ រដាភិបាល-េអឡិច្រតនិូច 
 
PPPs សំរាប់ អាយ សីុ ធី េនៅក្នុងែផ្នកសារធារណះ ្រតូវបានេគេ្របើយា៉ងសំខាន់ សំរាប់គេ្រមាង រដាភិបាល-
េអឡិច្រតុនូច។ិ វាមានសារសំខាន់ េដើម នីិយាយេរឿងពីរបី អំពី រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េដើម ីកំណត់ ពី 
រូបភាព។ 
 
មូលេហតុសំខាន់សំរាប់ការេ្របើ អាយ សីុ ធី និង ការ្រគប់្រគងែដលទាក់ទង េនៅក្នុងែផ្នកសារធារណះ គឺ 
្រតូវព្រងឹង ការែចកចាយេសវាេទៅសារធារណះជន។ េនះ ត្រមូវេអាយមាន ការែកែ្រប្របសិទ្ធភាពៃន 
រដាភិបាល។ ជាការពិត រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ត្រមូវនូវ ការផាស់ប្តូរដ៏ធំ ក្នុងរេបៀបែដលែផ្នកឯកជន 
េធ្វើជំនួញ និង ទាក់ទងេទៅ អតិថិជនរបស់ពួកេគ, សារធារណះជន។ ្រដាបាលែដលបានអភិវឌ ន៏កម្មវិធី 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិចដ៏េជាគជ័យ បានចាប់េផ្តើម េដាយ ការអភិវឌ ន ៏ ទឹកចិត្ត ៃនេសវា 
េនៅក្នុងម្រន្តីរាជការ។ ការផាស់ប្តូរការ្រគប់្រគង និង ការេរៀប ចំេ្រគឿងម៉ាសុីនេឡើងវិញ ៃនដំេណើរការជំនួញ 
ក្នុងរដាភិបាល គឺចំាបាច់ សំរាប់ការផាស់ប្តូរេនះ េកើតេឡើង។ 
 
ក្នុងែបបែផនៃន រដ្ឋភិបាល-េអឡិច្រតូនិច, រដាភិបាល ផាស់ប្តូរខ្លួនឯង េដើម ីបំេពញត្រមូវការ 
របស់សារធារណះ ជន និង សំេរចបាន ្របសិទ្ធភាពដំេណើរការជំនួញ តាមរយះការផ្តល់េសវាែចករែលក។ 
េនាះគឺថា េសវារដាភិបាល គឺ្រតូវបានេគេធ្វើេអាយមាន្របសិទ្ធភាព និង ព្រងឹង េដើម ីផ្តល់សារធារណះជន 



ជាមួយនិង េសាវាយ៉ាងឆាប់ និង មាន្របសិទ្ធភាព តាមរយះដំេណាះ្រសាយេបើកចំហរមួយ។ េយា៉ងេទៅេលើ 
Accenture, េសវាែចករែលក គឺ : 
ការព្រងឹងរដ្ឋបាល រឺ គាំ្រទមុខងារ (ដូចជា ធនធានមនុស , ហិរញ្ញវត្ថុ, ពត៌មានវទិ , និងែផ្នកផ្គត់ផ្គង)់ ពី 
នាយកដានេផ ងៗ រឺ ្រកសួង េទៅក្នុង អង្គភាពែដលេរៀបចំេអាយដាច់ែតឯង និង ែតមួយ 
ែដលេបសកកម្មែតមួយ របស់វា គឺ្រតូវផ្តល់េសវា េអាយមាន្របសិទ្ធភាព ដូចែដលអាចេធ្វើបាន។ 
េសវាែចករែលក េធ្វើេអាយមាន នូវ មូលនិធិែ◌ដលខ្វះខាត េដើម ីេអាយនាយកដាន រឺ្រកសួង 
េផាតេលើជំនួញសំខាន់របស់ពួកេគ និង េទៅេលើត្រមូវការ អតិថិជនរបស់ពួកគ, េនៅេពលែដលផ្តល់ 
ភាពបត់ែបនៃនអង្គការ េដម ីមានរចនាសម្ពន្ធ័រដ្ឋបាលែផ្នកេ្រកាយ ែដល ពឹងែផ្អកេលើ សកម្មភាព និង 
រចនាសម្ពន្ធ័ជួរមុខ។  
 
ទំរង់មួយចំនួនែដលេគទទួលយកយា៉ងទូលំទូលាយេ្រចើនបំផុត ៃនេសវាែចករែលក េកើតឡីងេលើ 
ការផ្តល់េសវា ពត៌មានវិទ  ក្នុងែផ្នកសារធារណះ, រួមទំាងក្នុង េសវាហិរញ្ញវត្ថុ, េសវា្រគប់្រគងធនធាន 
មនុស ,េសាវាទិញបណា្ដក់ េ្រគឿងផ្គតផ់្គង។់ េសវាែចករែលក អាច្រតូវបានអនុវត្តន៏ តាមរយះ : 
 
 ក្នុង-្របភព – រដាភិបាល និេយាជិក បុគ្គលិក េសវាែចករែលក អង្គការ 
 សហ-្របភព – រដាភិបាល េធ្វើការជាមួយ ៃដគូរជំនួញយុទ្ធសា្រស្ត 
 ភាព្របថុយ្របថានរួម ឯកជន-សារធារណះ 
 ការទទួលយក ដំេណើរការជំនួញ 
 បន ំៃនការេរៀបចំ្របភព 
 
ជេ្រមើសៃនយុទ្ធសា្រស្ត សំរាប់ការែចកចាយេសវាែចករែលក គឺែផ៌កេទៅេលើ ការពីចារណាមួយចំនួន, ែដលរួម 
ទាំងសុវត្ថិភាពៃនទិន្នន័យ។  
 
មាន្របេភទមួយចំនួនៃន គេ្រមាង អាយ សីុ ធី ក្នុងរដាភិបាលៈ 
 
 គេ្រមាង សមារះ/េហដារចនាសម្ពន្ធ័ ធំ –ការកសាង Networks, េហដារចនាសម្ពន្ធ័ទូរគមនាគមន៏…៘ 
 េសវាពត៌មានវិទ  – ែថទំា, បណ្ដុះបណា្ដល, ្រទ្រទង ់
 កម្មវិធ ីSoftware ដាច់ែតឯង  

 កម្មវិធីឯកេទស, រឺ 



 កម្មវិធីែដ់ល្រតូវបានេ្របើ េដាយ អង្គការ ជាមួយ ត្រមូវការែដលមានកំណត់ េដើម ីអន្តរ្របតិបត្ត ិ
 កម្មវិធ ីSoftware ែដលសាំពា៉ំ 

 ្របពន្ធ័បញ្ចូលគា – ែផនការធនធានសហ្រគាស (ERP), ្របពន្ធ័្រគប់្រគងខាងក្នុង (CMS), 
ការ្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (CRM)……៘ 

 េសវាែចករែលក – ការេធ្វើេអាយសម និង ការរួបរួម កម្មវិធីេផ ងគា មួយ រឺ េ្រចើន ឆ្លងកាត់ អង្គការ 
ជាេ្រចើន។ 

 
ការដាក់ែចកជា្រកុម ៃនគេ្រមាង អាយ សីុ ធី អនុវត្តន៏ផងែដរ ចំេពាះគេ្រមាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ 
 
ចរិកលក្ខណះៃន្របេភទខសុគាទាំងេនះ មានឥទ្ធិពលេលើការសេ្រមចចិត្ត ចំេពាះ ការែបងែចកមូលនិធិ និង 
ហានិភ័យ ក្នុងចំេណាមអ្នកដ៏ៃទ។ 
 
គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធធ័.ំ គេ្រមាងទាំងេនះ ងាយ្រសួលអនុវត្តន៏ និង បទពិេសាធន៏ជាេ្រចើន ្រតូវបានេគ 
ទទួលបាន ក្នុងការអនុវត្តនគ៏េ្រមាង្របេភទទាំងេនះ។ េនៅេពលែដល PPPs កាយជា ្របជា្របិយ ក្នុងច្រកភព 
អង់េគ្លស ក្នុងឆាំ ១៩៩២, គេ្រមាងភាគេ្រចើនែដលបានេធ្វើេឡើងក្នុងេពលេនាះគឺ គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ធំ 
។ សំរាប់ធម្មជាតិៃនគេ្រមាងេនះ, សំភារះ និង េសវា ែដលអាចកំនត់ចំនួនបានងាយ គឺ្រតវូែតបានេគនាំ 
មកេអាយ។ ឧទាហរណ៏ៃនគេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ អាយ សីុ ធី ធំមួយ គឺ ការងតំេឡើងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ 
Network។ 
 
កម្មវិធី Software ដាច់ែតឯង គេ្រមាងែដលត្រមូវ ការអភិវឌ ន៏ៃនកម្មវិធី Software អាចមានេ្រគាះថាក់ជាង 
ការទិញនូវ នូវកម្មវិធ ី Software ែដលបានបេង្កើត និង សាកល ង រួច្រសាប់េហើយ។ ក្នុងរដាភិបាល 
្របេភទេផ ង គា ៃនកម្មវិធី Software រួមបញ្ចូល : 
 
 កម្មវិធ ី ែដលេផាតេទៅេលើដំេណើរការជំនួញមួយ្របេភទ (ឧទា ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ, ការ្រគប់្រគង 

ធនធានមនុស , ្រគប់្រគងឯកសារ, េរៀបចំឯកសារ, ចុះបញ្ជីលិខិតឆ្លងែដន, ការប ក់ពីគយ, 
ការ្របមូលពន្ធដារ) 

 ្របពន្ធ័ែដលេរៀបចំ សំរាប់ ចាក់េចាល រឺ បំបាត់អ្វីែដលអស់្របេយាជន៏ 
 ្របពន្ធ័ែដលពាក់ពន្ធ័ជាមួយ អង្គភាពជំនួញ, ្រកសួង, និង នាយកដាន ជាេ្រចើន 

 



កម្មវិធីដាច់ែតឯង ្រគប់្រគងេដាយអង្គភាពមួយ ្របែហលជាងាយ្រសួលបំផុត េដើម ីអនុវត្តន៏ និង ្រគប់្រគង។ 
បុ៉ែន្ត កម្មវិធីខ្លះៗ វាឯកេទសខ្ពស់េពក ែដលពួកវាមានតៃម្ល េដើម ីអនុវត្តន ៏ និង្រគប់្រគង។ កម្មវិធី 
ែដលមានែតមួយ ចំេពាះែផ្នកមួយ ្របែហលជាមិនត្រមូវ ការអនុវត្តន៏េពញ្របពន្ធ័េទ។ ការទទួលរាប់រងកាន់ែត 
ស្មុគសាញ, ហានិភ័យ ៃនការអនុវត្តន៏កាន់ែតេ្រចើនេឡើង។ ការទទួលរាប់រងកម្មវិធ ី ែដលស្មុគសាញ 
អាច្រតូវបានេគេធ្វើ ជា PPPមួយ េនៅ េពលែដល មានជំនាញការែដលបានប ក់ និង ទទួលសា្គល់ 
ក្នុងការអនុវត្តន៏ដំេណាះ្រសាយែបបេនះេនៅក្នុងទីផ រ េហើយជំនាញការេនះ គឺអាចរកបានសំរាប់គេ្រមាង 
េនៅក្នុងៃដ។ សំរាប់កម្មវិធីជាេ្រចើនែដលបាននិយាយពីខាងេលើ, មានកម្មវិធីដំេណាះ្រសាយ ចាក់េចាល- 
អ្វីែដលអស់្របេយាជន៏ ែដលអាចរកបាន និង បានប ក់។ សំរាប់កម្មវិធី សាមញ្ញ ដូចជា ការទិញ 
ផលិតផលមួយឈុត, ហានិភ័យ្រតូវបានេគដឹងច ស់ជាង។ 
 
ក្នុងករណី រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េនៅមុ៉ងេហា្គលី បានបងាញ េនៅខាងេ្រកាម, ការេ្រជើសេរីស គេ្រមាង  
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច សំរាប់ PPPs បានរងឥទ្ធិពលមួយែផ្នក េដាយ ធម្មជាតិ និង 
ភាពស្មុគសាញែដលភាប់ ជាមួយ េហើយនិង ហានិភ័យៃន្របេភទគេ្រមាងែដលបានពិពណ៌នាខាងេលើ។ 
 
ការេរៀបចំកម្មវិធី Software បញ្ចូលគា េនះ គឺជាការែ្រប្របួលៃន កម្មវិធី Software ដាច់ែតឯង។ 
កម្មវិធីបញ្ជូលគា ែដលកំពង់្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់យា៉ងេ្រចើន េដាយរដាភិបាល េដាយសារែតអត្ថ្របេយាជន ៏
ែដល ពួកេគផ្តល់េអាយ។ កម្មវិធីបញ្ចូលគា ជាែផ្នកែផ្នកមួយ រួមមាន : 
 
 ្របពន្ធ ័EPR 
 CMS ែដលអនុ ត ិសំរាប់ការផ្ទុកឯកសារ និងទទួលទិន្នន័ បានរហ័ស ។ 
 
េសវាែចកចាយ. កម្មវធិីែតមួយ គឺសាមញ្ញចំេពាះអង្គការមួយចំនួន ែដលជាបំែណកមួយៃនែផ្នកធំទំាងមូល, 
ដូចជា ្រកសួង និង នាយកដាន របស់រដាភិបាល។ កម្មវិធីទាំងអស់េនះ ្រតូវបានេគលក់ េដាយ 
្រកុមហ៊ុនអភិវឌ ន៏កម្មវិធីធំៗ  ដូចជា IBM, Oracle, SAP និង Microsoft, េហើយពួកេគជាធម្មតា 
្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយ អ្នក្របឹក េយាបល់ ែដលបានប ក់ េដាយមាស់េរាងច្រក េដើម ីតំេលើង និង ែថទាំ 
ផលិតផលេនាះ។  
 
សមាគមន៏ជាតិៃនភាក់ងារពត៌មានសំខាន់របស់រដ្ឋ (NASCIO) របស់សហរដ្ឋអាេមរិក ទទួលសា្គល់នូវ 
និនាការ ខាងេ្រកាម ក្នុង ការេ្របើ្របាស់យា៉ងមាន្របសិទ្ធភាពនូវ អាយ សីុ ធី : 



 ការេ្របើ្របាស់យា៉ងមាន្របសិទ្ធភាព គឺ្រតវូបានេធ្វើ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ ែផនការបេច្ចកវិទ សហ្រគិន  
ែដលបានអភិវឌ ន៏ល្អ។ 

 ែផនការទំាងេនះ ប ក់ពី ទស នះែដលធំ រឹ ‘សហ្រគាស ’ ៃនរេបៀបែដល្របពន្ធ័ អាយ សីុ ធី នឹងេធ្វើ 
ការជាមួយគា និង បន្តេធ្វើ ែបបែផនអភិបាលកិច្ច ែដល្រសបជាមួយនិង ទស នះ្របពន្ធ័ធ ំេនះ។ 

 អ្នកដឹកនាំរដាភិបាល រួមនិង អ្នកដឹកនាំនេយាបាយ ដាក់ការគូសប ក់យា៉ងេ្រចើន េលើភាពអាចទទួល 
ខុស្រតូវបាន និង េលើការវាស់ែវង សីលធម៌ និង ការ្រប្រពឹត្តិ។ ភាក់ងារពត៌មានសំខាន់ (CIOs) 
និងបុគ្គលិករបស់ពួកេគ គឺេហតុដូចេច្នះេហើ ្រតូវបានេគត្រមូវេអាយេ្របើ្របាស់ និយ័តករ ៃនការ្រប្រពឹត្តិ 
រួមទាំង្របពន្ធ័វាស់ែវង ែដលនិងជួយពួកេគ ទទួលផលពី ការសំេរចចិត្ត និង ការចំណាយ របស់ពួកេគ។ 

 មានទំេនារយា៉ងខំាងមយួ ចំេពាះ ការព្រងឹងេសវា ែដលនំាេទៅដល់ ទស នះៃន េសវាែចករែលក។ 
 នាយក CIOs និង ICT ្រតូវបានេគត្រមូវេអាយេរៀន េគាលការណ៏ជំនួញ ែដលរួមទាំងការ្រគប់្រគង 

គេ្រមាង, CRM, និង រេបៀបតាមដាន គេ្រមាង និង ធនធានែដលបានេ្របើ។ 
 
េនៅេពលែដល ប  និង កង្វល់ មិនអាច្រតូវេគែបងែចកេអាយេស្មើរគា េនៅក្នុងយុតាធិការេផ ងគា, ពួកេគ 
ចង្អុល បងាញនូវ គេ្រមាងៃនការសេ្រមចិត្ត ែដលអាចប៉ះពាល់ដល់ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី ជាទូេទៅ។ 
 
៤.២ មូលេហតុ សំរាប់ PPP េនៅក្នងុរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនចិ 
 
PPPs គឺបានកំពង់េគពិចារណា សំរាប់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ែដលេធ្វើេឡើងសំរាប់មូលេហតុ ខាងេ្រកាម : 
 
 ការេផាតេលើេសវា – PPPs ្រតូវបានេគេ្របើ េនៅេពលមានត្រមូវការែដលេផាតេទៅេលើេសវា 

និងមិន្រគាន់ែតេទៅេលើលទ្ធផល។ ឧទាហរណ៏, ជំនួសេអាយ ការប ក់ៃនចំនួនរថយន្តដឹកសិស , 
ត្រមូវការៃនPPPមួយ អាចេដើម ី បេង្កើនការឈានដល់េសវារថយន្តដឹកសិស  ៥០ ភាគរយ និង ធានាថា 
សិស ទាំងអស់ េទៅដល់សាលាមុនេម៉ាង ៨:30្រពឹក។ សំរាបប េនះ, វាសំខាន់ណាស់េដើម ីប ក់ 
ក្រមិតៃនេសវា ែដលែស្វងរក។ បនាប់មក វ ឈានាេទៅដល់្រកុមហុ៊នែដលទទួលខុស្រតូវការអនុវត្តន៏ 
េដើម ីែចកចាយេសវា ែដលេគត្រមូវចំេពាះក្រមិតែដលបាន្រពមេ្រពៀងគាពីមុន។ ្រសេដៀងគាេនះែដរ, 
ជំនួសេអាយការប ក់ ពីបណា្ដញ network មួយ ក្នុងន័យ ម៉ាសុីនកំព ូទ័រ និង Server, វា 
អាចសំខាន់េដើម ីប ក់ពី សមត្ថភាពៃនបណា្ដញ network, េល ឿន, ចេនាះេពលៃនការខកខាន, 
កំរឹតៃនការេ្របើ្របាស់េដាយ បុគ្គលិក (ភាគរយ េកើនេឡើងក្នុងចំនួន ៃន្របតិបត្តិការណ៏-េអឡិច្រតូនិច 
ទល់នឹង ្របតិបត្តិការណ៏េលើ្រកដាស ), និងការវាស់ែវង ៃនកំរិតរបស់េសវា។ ការយល់្រពមកំរិតៃនេសវា 



្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់េ្រចើន ជារេបៀបមួយៃនការគូសប ក់នូវ ត្រមូវការក្នុងន័យ េសវា និង មិន្រគាន់ែត 
ក្នុងន័យ លទ្ធផល។ 
 

 ការចំណាយខ្ខស់ - េនៅេពលការចំណាយខ្ខស់, PPP គឺជារេបៀបមួយសំរាប់ រដាភិបាលេដើម ីកាត់បន្ថយ 
ការចំណាយភាមៗ ៃនការអនុវត្តន៏។ 
 

 ភាពស្មគសាញ ៃនគេ្រមាងពត៌មានវិទ , ការ្របឈមបេច្ចកវិទ  – គេ្រមាងស្មុគសាញជាេ្រចើន អាច 
េធ្វើបាន ្របសិនេបើ ្រតូវបានេគេធ្វើយា៉ងេពញេលញ េដាយអ្នកផ្តល់ែផ្នកឯកជនែដលបានបងាញ។ 
 

 អ្រតាទាប ៃនការអនុវត្តន៏ៃនគេ្រមាងពតម៌ានវិទ  េដាយរដាភិបាល – PPPមួយ ជាមួយៃដគូរែដលមាន 
លិខិតែតងតាំងែដលបានប ក់ េដើម ីេធ្វើការងារ គឺជាជេ្រមើសមួយេដើម ីសាកល ង វាេនៅក្នុងផ្ទះ។ 
 

 ការរពឹងគិតរបស់ សារធារណះ និង អតិថិជន – ្រកុមហ៊ុនែផ្នកឯកជនដ៏េជាគជ័យ គឺេដាយសារែត ពួកេគ 
បំេពញ រឺ បែន្ថមេលើស ការរពឹងគិតរបស់សារធារណះ។ េនះ អាចមាន្របេយាជន៏េនៅេពលអនុវត្តន៏ 
គេ្រមាងរដាភិបាល ខ្លះ តាមរយះការេរៀបចំ PPPមួយ។ 
 

 ភាពអាចេមើលេឃើញខ្ពស់ ៃនេសវាសារធារណះ, ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់, អចលន្រទព , និង េសវាសង្គម។ 
 

 ការកាត់បន្ថយថវិការ – ្របសិនេបើមានតិចតួច រឺគាន ្របាក់េដើម ីផ្តល់ហិរញ្ញប ទានដល់ គេ្រមាង និង 
េសវាែដលេគ្រតូវការ, វិធសីា្រស្ត PPPមួយ អាចមានអត្ថ្របេយាជន័កំនត់មួយ។ 

 
 ត្រមូវការ ៃនភាពអាចេជឿជាក់បាន និង តមាភាព – PPPs អនុ តិេអាយ អតិថិជនប ក់េអាយច ស់ 

នូវអត្ថន័យ ៃនការផ រភាប់ និង ការែចកចាយ។ យន្តការអភិបាលកិច្ច េដើម ីធានាភាពអាចេជឿជាក់បាន 
និង តមាភាព ែដលេ្របើ្របាស់ ស្តង់ដារសវនកម្មែដលទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិ អាច្រតូវបានេគ 
ដាក់អនុវត្តន៏។ 
 

 កង្វល់ពីហានិភ័យសន្តិសុខ – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ែផ្នកឯកជន អាចមានជំនាញការ ក្នុងការអនុវត្តន៏កម្មវិធី 
ដំេណាះ្រសាយែដលមានកំរិតខ្ពស់ សំរាប់គេ្រមាង អាយ សុី ធី និង េដាះ្រសាយជាមួយការរួមបញ្ចូល 



ៃនទិន្នន័យ, ភាពឯកជន និង សុវត្ថិភាព។ែផ្នកឯកជន ទទួលខុស្រតូវ សំរាប់ការអភិវឌ ន៏គេ្រមាង និង 
េសាវ ទាំងេនះ និង េនៅ ក្នុងតំែណងដ៏ល្អមួយ េដើម ី ផ្តល់េយាបល់េលើ ការេ្របើ្របាស់របស់ពួកេគ។ 

 
្របេទសែដលនាំមុខខាងការេ្របើ្របាស់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េផាលេទៅេលើ ការែចកចាយេសវា សំរាប់ 
អតិថិជន និងមួយចំនួនៃន្របេទសទាងំអស់េនះ បានកំពង់េ្របើ្របាស់ និងពិចារណាេ្របើ្របាស់ PPPs 
រួចរាល់េហើយ។េគាលការ្រគឺះ គឺ ឯករាជ ភាព ៃនសានភាពអភិវឌ ន៏របស់្របេទស, េទាះបីជាសមត្ថភាព 
អនុវត្តន ៏ PPPs ពឹងែផ្អកេទៅេលើ ដំេណើរការ និង សមត្ថភាព។ PPPs ទាមទារនូវ ជំនាញការពិេសសមួយ 
ក្នុងការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ និង ផ្គត់ផ្គង់, និងពឹងែផ្អកេលើ ែផ្នកសាធារណះ និង ឯកជន េធ្វើការជាមួយគា។ 
ពួកេគពឹងែផ្ផកផងែដរ េលើការទុកចិត្ត រវាង ៃដគូរ ែផ្នកសាធារណះ និង ឯកជន។ 
 
េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏ជាេ្រចើន, រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច គឺភាគេ្រចើន សំរាប់្របសិទ្ធភាពដំេណើរការ 
ជំនួញ ពីេ្រពាះផ្នត់គំនិតរបស់េសវា េនៅែតកំពង់បេង្កើត ផ្លូវមួយរបស់វា េនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកេធ្វើការសំេរចចិត្ត។ 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ សានភាពេនះ កំពង់ែតផាស់ប្តូរយា៉ងរហ័ស េនៅេពលែដល្របេទសជាេ្រចើន 
ែស្វងរកេដើម េីធ្វើ េអាយ្របេសើរេឡើង មិន្រតឺមែត េដាយ ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី និង កម្មវិធី រដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិច, ប៉ុែន្ត ែថមទំាង េដាយ ការឈានេទៅដល់ែផ្នកឯកជន េដាយសារែតអត្ថ្របេយាជន៏ 
ដ៏សំខាន់ៃនការេធ្វើដូចេច្នះ ្របសិនេបើ លក្ខណ័្រតឹម្រតូវ។ ក្នុងករណីទាំងអស់, សំរាប់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
េដើម ីេជាគជ័យ មានត្រមូវការមួយ េដើម េីផាតេទៅេលើ ត្រមូវការរបស់សារធារណះជន។ 
 
PPPs ជាេ្រចើន ចាប់េផ្តើមជាមួយ ការផាស់ប្តូរេ្រកៅផ្លូវការ និង ការពិភាក  រវាង រដាភិបាល និង ែផ្នកឯកជន។ 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត, សកម្មភាពសំរាប់ពិេសាធន៏េមើល ្រតូវបានេគេ្របើ សំរាប់សាកល ងគំនិតរបស់គេ្រមាង 
និង េដើម ីវាយតៃម្ល សមត្ថភាពៃនែផ្នកឯកជន មុនេពល វិធីសា្រស្តែផ្អកេលើ PPPមួយ ្រតូវបានេគពិចារណា។ 
 
មានការងារសំខាន់មួយែដលបន្ត េទៅេលើការេ្របើ្របាស់ៃន PPPs។ មួយចំនួនៃនគេ្រមាងទាំងេនះ 
គឺ្រតូវបានេគេធ្វើ ផ្តល់នូវឯកេទសខ្ពស ់ និង យា៉ងលំអិតណាស់ ក្នុងទហំរបស់វា។ គេ្រមាងែដលអនុវត្តន៏ 
េសវាពន្ធដារ េនៅក្នុង រដ្ឋ Viginia ក្នុងសហរដ្ឋអាេមរិក គឺជាករណីមួយក្នុងចំនុចេនះ។ គេ្រមាងេនះ 
បានឈ្នះនូវ រងាន់ការទទួលសា្គល់ ពី NASCIO ២០០១ េនៅេ្រកាម្របេភទ PPP។ េគាលបំណងរបស់គេ្រមាង 
គឺេដើម ីជំនួស ្របពន្ធ័កុំព ូទរ័ជាេករ ដំែណល ែដលធាប់្រតូវបានេគេ្របើេដើម ី្រគប្់រគង្របាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋ។ 
 



េនៅក្នុងឆាំ ១៩៩៨, នាយកដានពន្ធដារ Viginia បានភាប់ជាមួយ ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះ 
ជាមួយនិង សារជីវកម្ម ្របពន្ធ័្រគប់្រគងអាេមរិក (AMS) េដើម ីេរៀបចំេឡើងវិញទាំង្រសុង នូវដំេណើរការជំនួញ 
េនៅក្នុងសាប័ន និង ជំនួស្របពន្ធ័ជាេករដំែណលែដលហួសអាយុ ែដលបាន្រគប់្រគង្របាក់ចំណូលរដ្ឋ។ 
គេ្រមាងភាពជាៃដគូរែដល បានផ្តល់មូលនិធិ-ផាល់ខ្លួន ១៣៥.៥ លានដុលារអាេមរិក េនះ គឺជា 
ភាពជាៃដគូរឯកជន-សារធារណះ ែដលងាយ ទូលំទូលាយ និង ធំជាងេគបំផុត ែដលធាប់្រតូវបានេគេធ្វើេឡើង 
េដាយសាប័ន្របាក់ចំណូលរដ្ឋ, ែដលផ្តល់ជេ្រមើសថ្មី សំរាប់អ្នកបង់ពន្ធ, ែដលបានព្រងឹងសមត្ថភាពផ្តល់ 
េសវាអតិថិជន, និង ការអភិវឌ ន៏សាបន័។ 
 
េនៅេ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាមួយ AMS, ្រកុមហ៊ុន នឹងមិន្រតូវបានេគបង់លុយេអាយេទ រហូតដ់ល់ នាយកដាន 
ពន្ធដារ េ្របើ្របាស់ កម្មវិធីថ្មី េដាយេជាគជ័យ េដើម ីបេង្កើនការ្របមូលពន្ធ។ េនៅេពលែដលគេ្រមាងេធ្វើការ ដូច 
កិច្ចសន តៃម្លេថរ ណាមួយ, ភាពខុសគា គឺថា វិក្ក័យប័្រត ពី AMS ្រតូវបានេគបង់លុយេអាយ 
ែតមួយករណីគត់ ្របសិនេបើ គេ្រមាង បេង្កើតនូវ្របាក់ចំណូល។ វិធីសា្រស្ត មូលនិធីពីផល្របេយាជន៏ េនះ 
បានផ្តល់ការេលើកទឹកចិត្ត េអាយ AMS យល់ពី ត្រមូវការ, ការរពឹងគិត និង 
វិធីសា្រស្តការងារៃននាយកដានពន្ធដារ។ គេ្រមាង្រតូវបាន េគចាត់ទុកថាជា េជាគជ័យដ៏េលចេធាមួយ។ 
អ្នកបង់ពន្ធ សប យរីករាយ និង ្រចកចូល Web មួយជំហាន ្រតូវបានេគអនុវត្តន៏។ PPPេនះ 
បានអនុញ្ញតិេអាយ នាយកដានពន្ធដារ ទទួលេធ្វើ ការែកែ្របេបសកម្ម យា៉ងដិតដល់ េនៅេពល មូននិធិ 
មិនអាចរកបាន។ 
 
អ្វីែដល វិធីសា្រស្តេនះបងាញ គឺ ថាជាមួយៃដគូរែដលមានសមត្ថភាព និងការេប្តជា, វាអាចេធ្វើេទៅបាន េដើម ី 
បំេពញ សូម ីែត ការងារស្មុគសាញ និង មានបេច្ចកេទសខ្ពស់ ែដលេ្របើ្របាស់ ែបបែផន PPP។ 
 
ប គន្លឺះ េនៅក្នុងគេ្រមាង PPP គឺជា សម ទាន ែដលរដាភិបាល ផ្តល់ការឈានេទៅដល់ េសវា និង ពត៌មាន 
សារធារណះ។ សំរាប់រដាភិបាល, ការអំពាវនាវ ជាប់នូវក្នុង ការពិតថា រដាភិបាល មិនមានធនធាន េដើម ីផ្តល់ 
ការឈានចូលេទៅដល់ េសវា និង ពត៌មានសារធារណះ ជាពិេសសេនៅក្នុងតំបន់ដាច់្រសយាល។ 
 
េនៅក្នុង្របេទសឥណា គេ្រមាង PPPមួយ ែដលបំេពញត្រមូវការេនះ គឺ គេ្រមាង eSava, ែដលផ្តល់េ្រចើនជាង 
៦៦ នូវ េសវា រដាភិបាល-េទៅ-ពលរដ្ឋ និង ជំនួញ-េទៅ-ពលរដ្ឋ េនៅក្នុង មជ មណល eSava ៤៦ ក្នុងរដ្ឋ 
Andhra Pradesh។ គេ្រមាង ្របតិបត្តិេ្រកាម េ្រគាងការណ៏ BOOT មួយ, ជាមួយ 
អ្នក្របតិបត្តិកចិ្ចិសន េផ ងគា េនៅក្នុង តំបន់េផ ងៗ ែដលបាន្របាក់ចំណូលពិេសស។ 



ឧទាហរណ៏េផ ងេទៀត គឺ ែបបែផនទំនាកទំនងជនបទ n-Logue ែដលេ្របើ តូប អុីនធរែណត គានែខ  
េនៅក្នុងភូមិ ពាសេពញ្របេទសឥណា តាមរយះ ែបបែផនជំនួញសំរាប់្របាក់ចំេណញ។ n-Logue 
្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េដាយ ្រកុម បណា្ដញ Network កំព ូទ័រ និង ទូរគមនាគមន៏ 
របស់វិទ សានបេច្ចកវិទ ឥណា េនៅក្នុងទី្រកុង Madras (Chennai) េដើម  ី េមើលេទៅកាន់ឱកាសសំរាប់ 
ការផ្តល់េសវា-េអឡិច្រតូនិច េនៅតំបន់ដាច់្រសយាលរបស់្របេទស ឥណា។ ្រកុមហ៊ុនែដលបានេធ្វើការ 
សាកល ង និង អភិវឌ ន៏ កម្មវិធី ែដលនឹងបេង្កើត ្របាក់ចំណូល ែដលេនៅក្នុងេពល ែតមួយ 
ផ្តល់ការឈានេទៅដល់ភាពផាស់ប្តូរៃនេសវា, ែដលរួមទាំង េសវា និង ពត៌មានរដាភិបាល។ n-Logue េធ្វើ 
ការជាមួយ ជំនួញក្នុង្រសុក េដើម ីផ្តល់ឈានចូលេទៅដល់ េ្រគឿងបរិកា្ខ និងេដើម ី ជួយ ជំនួញ និង 
អ្នកទទួលសិទ្ធលក់ ក្នុង្រសុក េអាយទាក់ទាញ ចរាចរណ៏េទៅកាន់្រចកចូលេ្រគឿងបរិកា្ខ 
ែដលផ្តល់េសវាអីុនធរែណត និង សេម្លង។ n-Logue មិនផ្តល់នូវ មាតិកា ប៉ែន្ត 
ជួយអ្នកទទួលសិទ្ធលក់េនៅក្នុងភូមិ េដើម ឈីានេទៅដល់ មាតិកាអីុនធរែណត ែដលពាក់ពន្ធ័ និង 
ជួយអ្នកេ្របើ្របាស់ក្នុង្រសុក អភិវឌ ន៏ មាតិកាផាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ, ដូចជា េគហទំព័រ, ្របសិនេបើ 
មានបំណង។ 
 
េនៅក្នុងឧទាហរណ៏ទាំងេនះ ៃន PPP ក្នុង្របេទសឥណា, រដាភិបាល បានផល្របេយាជន៏ពីការ 
ែចកចាយេសវាែដល បានព្រងឹង និង សហគមន៏ជនបទ បានទទួល ការចូលេទៅកាន់ េសវា និង ពត៌មាន 
ែដលមិននឹងអាចរកបានចំេពាះពួកេគ។ 
 
េនៅ្របេទស Scotland, Atos Consulting បានឈ្នះ គេ្រមាង PPPមួយ េដើម សីាបនា និង ្របតិបត្ត ិ េ្រគឿង 
បរិកា្ខ េសវាសុខភាព។ គេ្រមាង ពាក់ពន្ធ័និង Atos ែដលបានរកជួល បុគ្គលិកជាអ្នកជំនាញែផ្នកវិជ្ជសា្រស្ត 
េដាយ ផាល់ េអាយកាន់ការ េ្រគឿងបរិកា្ខទាំងមូល និង បានផ្តល់ េសវាេវជ្ជសា្រស្ត េទៅសារធារណះជន 
សំរាប់ការផ្តល់ ្របាក់េអាយវិញ េដាយ េសវាសុខភាពសារធារណះ របស់រដាភិបាលច្រកភពអង់េគ្លស។ 
សំរាប់រដាភិបាល, អត្ថ្របេយាជន៏ គឺ ការមិនចាំបាច់ បេង្កើត្របាក់ទុន េដើម ីសាបនាមន្ទីរេពទ  
រួមទំាង្របាក់ទុនេផ ងៗេទៀត េដើម ី ជួលបុគ្គលិក និង្របតិបត្តិ។ ែផ្នកឯកជន បន្តេ្របើ្របាស់មន្ទីរេពទ  
ដូចែដលពួកេគនឹងេ្របើេ្រគឿងបរិកា្ខសុខភាព សារធារណះេផ ងៗេទៀត េនៅក្នុងច្រកភពអង់េគ្លស។ មន្ទីរេពទ  
គឺែផ្អកេទៅេលើ ច ប់ និង ប តិ ដូចគា ែដល បានេ្របើចំេពាះ េ្រគឿងបរិកា្ខវិជ្ជសា្រស្តេផ ងៗេទៀត 
េនៅក្នុងច្រកភពអង់េគ្លស។ Atos ទទួលបានវិញ នូវ្របាក់ទុន េនៅក្នុងទំរង់ៃន ្របាក់ឈ្នួល 
ពី្របតិបត្តិការណ៏របស់េ្រគឿងបរិកា្ខ ែដលែផ្អកេទៅេលើ កិច្ច្រពមេ្រពៀងែដលបានេធ្វើេឡើង ជាមួយ 
នាយកដានេសវាសារធារណះ ច្រកភពអង់េគ្លស និង អ្នកគំា្រទហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកេគ។ 



ជាចុងបញ្ចប់, ភាពេជាគជ័យ ៃន PPPs ែផ្អកេទៅេលើភាពរួចរួលៃនៃដគូរ េដើម ីេធ្វើការជាមួយគា និងែស្វងរក 
ដំេណាះ្រសាយ ចំណាយមាន្របសិទ្ធភាព និង ថ្មីែប្លកៗ ចំេពាះ ការលំបាកៃនការផ្តល់េសវាសារធារណះ។ 
គេ្រមាង PPP អាចែកែ្របថ្ម ី ដូច គេ្រមាងជំនួញ ែដលគំា្រទពួកេគ។ មានអត្ថ្របេយាជន៏ សំរាប់ៃដគូរទំាងពរី 
សារធារណះ និង ឯកជន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤.៣ េតើ គេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតនិូច អ្វែីដលសមរម សំរាប់ PPPs ? 
 
មិនែមនរាល់ គេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិចទាំងអស់ សមរម សំរាប់ ការអនុវត្តន ៏ េ្រកាមការេរៀបច ំPPPs 
េនាះេទ ប៉ែន្តភាគេ្រចើន សមរម ។ គេ្រមាងខ្លះ មិន្រតូវបានេគអនវុត្តន៏េដាយែផ្នកឯកជន សំរាប់ប ៃនជេមាះ 
ផល្របេយាជន៏ជាឧទាហរណ៏។ េហើយ ការេធ្វើនេយាបាយ គឺេនៅែតជាទំហំគេ្រមាងែតមួយគត់របស់ 
រដាភិបាល ែដលបាន្រប្រពឹត្តក្នុងការពិភាក ជាមួយនិងមាស់ជំនួយ, រួមទាំងែផ្នកឯកជន។ 
 
េនៅក្នុងែផ្នកេនះ, េយើងនិងពិចារណា ឧទាហរណ៏របស់ គេ្រមាងេម ៃនរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
េនៅមុ៉ងេហា្គលី និង គេ្រមាងែដលក្នុងេនាះ គេ្រមាងេម ក្នុងន័យ ភាពសមរម របស់េគ សំរាប់ការអនុវត្តន៏ 
តាមរយះ PPPមួយ។ 
 

 
 
បេង្កើត ជា្រកុមតូចៗ េហើយពិភាក េលើ ប ខាងេ្រកាមេនះ  

 
១-ក្នុងបទពិេសាធន៏របស់អ្នកអ្វីគឺជាប ែដលទាក់ទចំេពាះការអនុវត្តន៏គេ្រមាងរដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិច និង អាយ សីុ ធី?  
 
២- េតើ PPPs អាចជួយរា៉យរា៉ប់ពីប ទាំងេនះ ដូចេម្តច? 

អ្វែីដល្រតវូេធ្វើ



មុ៉ងេហា្គលី ផ្តល់អត្ថ្របេយាជន៏មួយចំនួនចំេពាះែផ្នកឯកជន។ វាមានបរិសានទាក់ទាញជំនួញ និង 
ែផ្នកឯកជន មាន តួនាទីែដលេកើនេឡើងមួយ េដើម ីេធ្វើេនៅក្នុងេសដ្ឋកចិ្ច។ មានសហ្រគិនជាេ្រចើន 
េនៅមុ៉ងេហា្គលី និង មួយចំនួន បានកំពង់ែត្របតិបត្តិ េនៅក្នុង្របេទស ែដលអភិវឌ ន ៏ជំនញួ ក្នុងែផ្នក អាយ សីុ 
ធី។ ែផ្នកធានាគារ គឺសកម្ម និង មានការ្របកួត្របែជង។ ធានាគារមួយចំនួន ផ្តល់េសវាធានាេលើអុីនធរែណត 
និង ធានាគារ គឺជាសហ្រគិន ែដល ែស្វងរកឱកាស េដើម ីព្រងកីមុខជំនួញរបស់េគ ែដល 
ផ្តល់េនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង និង ជាពិេសសទីជនបទ ែដល្របជាជនម៉ុងេហា្គលីជាេ្រចើន រស់េនៅ។ មុ៉ងេហា្គលី 
គឺ្រតូវផ រភាប់េទៅ ឆ្អឹងខ្នងែខ កាបសកល និង មានបណា្ដញែខ កាប ែដលភាប់ ្របេទសចិន និង រុស ី 
េទៅកាន់បូ៉លខាងេជើង។ មានការទាក់ទងល្អ េនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង និង ក្នុង្រសុក។ កំុព ូទ័រ 
អាចរកបានយា៉ងទូលំទូលាយ និង មានអ្រតាខ្ខស់ ៃនការេ្របើ្របាស់កំព ូទ័រ។ ្របជាជនម៉ុងេហា្គលី គឺេនៅ េក្មង 
និង អ្រតាចេចះអក រមានក្រមិតខ្ពស់។ 
 
េលើែផ្នកខាងេ្រកាម, មានការខ្វះខាតៃនការយល់ដឹងពី PPPs និង ផល្របេយាជន៏របស់ពួកេគ។ សានភាពេនះ 
កំពង់ែតផាស់ប្តូរ េនៅេពលែដល ធានាគារពិភពេលាក កំពង់ែតផ ព្វផ យ គេ្រមាង PPPមួយចំនួន, ក្នុងការ 
សហការជាមួយ រដាភិបាលមុ៉ងេហា្គលី។ េលើេពលមួយ, វា្រតូវបានេគរពឹងគតិថា មុ៉ងេហា្គលី នឹងេបើកចំហ 
ចំេពាះ តួនាទីរបស់ ជំនួញក្នុងការអភិវឌ ន៏្របេទស និង PPPs នឹង្រតូវបានេគពិចារណាេ្រចើនេឡើងៗ។ 
 
គេ្រមាងេម ៃនរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច សំរាប់មុ៉ងេហា្គលី េ្រគាងេចញនូវ គេ្រមាងមួយចំនួន។ ្របេភទសំខាន់ 
៤ គឺមានដូចខាងេ្រកាម : 
 
១. គេ្រមាងមូលដាន សំរាប់រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ែដលែផ្អកេលើ េហដារចនាសម្ពន្ធ័រួម,  
េសវាែចករែលក (ERP/ECM) 
២. សកម្មភាពនេយាបាយ 
៣. ការសាបនាសមត្ថភាព (ការបណ្ដុះបណា្ដល) 
៤. ការែចកចាយេសវា 
 
គេ្រមាងមូលដាន រួមបញ្ចូល បណា្ដញ ឆ្នឹងខ្នងជាតិ រឺ រដាភិបាល, ែដលរួមបញ្ចូល ការតំេលើងៃនកុំព ូទរ័ និង 
បណា្ដញ Network ក្នុងតំបន់ និង គានែខ , កម្មវិធីផលិតភាពសំរាប់ការិយាល័យ, េហដារចនាសម្ពន្ធ័រួម, និង 
េសវាែចក រែលក ដុចូែដលបានកំណត់ពីមុន។ 
 



េដាយគានគេ្រមាងទំាងេនះ, រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច គឺមិនអាច រឺ នឹងមិនមានផល្របេយាជន៏ធំែដលេគ 
បាន ប៉ុនប៉ង។ គេ្រមាងមូលដានជាក់លាក់ រួមមានៈ 
 

 ្រចកចូលតំណាងេអាយរដាភិបាល 
 ្របពន្ធ័អត្តស ណជាតិ 
 ្រចកចូលរដ្ឋបាល (ការយល់្រពម-េអឡិច្រតូនិច, ការ្រគប់្រគងចំេណះដឹង, ឯកសារ-េអឡិច្រតូនិច) 
 ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច 
 ការព្រងីក ៃនធនធាន អាយ សីុ ធី 
 សាបត កម្ម សហ្រគាស 
 ្របពន្ធ័ពត៌មានទូទំាងរដាភិបាល រួមបញ្ចូលគា (ERP, ECM) 
 ្របពន្ធ៏ការពារពត៌មាន (្របពន្ធ័/េសវា សន្តិសុខ អាយ សីុ ធី ជាតិ, អជាធរលិខិតប ក់ែដលទទួល 

សា្គល់ជាអន្តរជាតិ ) 
 
សកម្មភាពនេយាបាយ មិន្រតូវបានេគេធ្វើ ជាគេ្រមាង PPPមួយ, ប៉ែន្តក្នុងេគាលការណ៏ ការេធ្វើនេយាបាយ 
ពាក់ពន្ធ័ការ្របឹក េយាបល់ជាមួយែផ្នកឯកជន ដូចជាមួយមាស់ជំនួយេផ ងៗេទៀតែដរ។ សកម្មភាព 
នេយាបាយ រួមបញ្ចូល ការអភិវឌ ន៏្របពន្ធ័កូដរួមរបស់ជាតិ, និង ការែកទំរង់ច ប់ សំរាប់គេ្រមាង និង 
ការបណ្ដុះបណា្ដល រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េដើម ីែចកចាយេសវាសារធារណះ គឺសម្រសបេទៅនិង 
វិធីសា្រស្ត PPPមួយ ែដលែផ្អកេលើ ត្រមូវការ និង កាលៈេទសៈ។ ការបណ្ដុះបណា្ដល ្រតូវបានេគេរៀបចំេឡើង 
េដើម ីព្រងឹង អង្គការ អាយ សីុ ធី, គេ្រមាងែចក ចាយេសវា រួមជាមួយ្របពន្ធ័្រគប់្រគងលិខិតឆ្លងែដន, 
្របពន្ធ័ពត៌មាននិេយាជិក និង ការេ្រជើសេរីស, អតិថិជន-េអឡិច្រតូនិច, ការចុះបញ្ជីជំនួញ និង 
ការ្រគប់្រគងការយល់្រពម, និង្របពន្ធ័្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធិប ។ គេ្រមាង ែចកចាយេសវាេផ ងៗេទៀត 
្រតូវបានេគកពំង់ពិចារណា ដូចខាងេ្រកាម : 
 
 េសវាឈានចូល សហគមន៏ និង ក្នុងតំបន់ 
 ្រចកចូល ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច សំរាប់ SMEs 
 ្របពន្ធ័ពត៌មានកសិកម្ម 
 ទីផ រកសិកម្មេលើអុីនធរែណត 
 ្រចកចូលពតម៌ានសុខភាព 
 ្របពន្ធ័ពត៌មាន និង ការ្រគប់្រគង ការេបាះេឆាត 



 ្របពន្ធ័្រគប់្រគងចរាចរណ៏ (គេ្រមាង PPPសកម្ម) 
 ្របពន្ធ័្រគប់្រគងយានយន្ត (គេ្រមាង PPPសកម្ម) 
 ្របពន្ធ័កក់ទុក និង ្រចកចូលេទសចរណ៏ (េនៅក្នុងមួយែផ្នក) 
 
៤.៤ លក្ខណ័សំរាប់ការេជាគជ័យៃនគេ្រមាង PPP ក្នងុ រដាភិបាល-េអឡិច្រតនិូច 
 
េដើម  ីPPPs េជាគជ័យ, លក្ខណ័ខាងេ្រកាម ្រតូវែតបានបំេពញ : 
 

 ការេប្តជា ពីអ្នកដឹកនាំ្របតិបត្តិ 
 មូលដានច ប់សំរាប់ភាពជាៃដគូរ 
 ការពាក់ពន្ធ័ែផ្នកឯកជនេដាយផាល់ 
 ែផនការបិុន្របសព្វដ៏ល្អមួយ 
 ការ្របា្រស័យទាក់ទងមាន្របសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកពាក់ពន្ធ័ 
 ឱកាស្រតឹម្រតូវ 
 ៃដគូរ្រតឹម្រតវូ 
 ដំេណើរការ្រគប់្រគងែដលបានកំណត់យា៉ងល្អ 

 
សំរាប់ គេ្រមាងេម រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច របស់្របេទសម៉ុងេហា្គលី, លកខណ័ខាងេ្រកាម្រតូវបានេគ 
អភិវឌ ន៏ េដើម ី វាយតៃម្លភាពសមរម ៃនគេ្រមាង សំរាប់ការអនុវត្តន៏ PPPs : 
 
 បរិសានែដលអាចេធ្វើ 
 ការគំា្រទកំរិតខ្ពស់ 
 កំរិតៃនការទទួលយក/្របឆំាងទល់និង ការផាស់ប្តូរ 
 ភាពងាយ្រសួល ៃនការអនុវត្តន៏ - ដំេណាះ្រសាយ ជំនួញ/បេច្ចកេទស គឺអាចរកមាន ជាេ្រសច។ 
 ការទាមទារ 
 សកានុពលៃន្របាក់ចំណូល 
 ភាពបត់ែបន 
 សកានុពលៃនការបេង្កើតការការងារ 



 សកានុពលៃនការសន ំសំៃច សំរាប់រដាភិបាល និង សារធារណះជន (រថយន្តបន្តកន្ទុយគាខ្លីជាងមុន, 
ការេធ្វើដំេណើរ្រតូវបានេគកាត់បន្ថយ....៘) 

 ភាពអាចចម្លងបាន និង ្របសិទ្ធភាពេទ្វរគុណ 
 សមត្ថភាព ៃនសាប័នរដាភិបាល និង ៃដគូរែផ្នកឯកជន  
 បទពិេសាធនេ៏ធ្វើការជាមួយែផ្នកឯកជន 
 ភាពអាចេមើលេឃើញ 

 
ការេ្របើ កតាទំាអស់េនះ, គេ្រមាងខាងេ្រកាម ្រតូវបានេគរកេឃើញ សំរាប់េធ្វើការសនិដាន ក្នុង គេ្រមាងេម ៃន 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច របស់រដាភិបាល ម៉ុងេហា្គលី : 

 
១.   ្របពន្ធ័្រគប់្រគងយានយន្ត និង ចរាចរណ៏ ជាមួយកម្មវធិីចល័ត 
២. េ្រគឿងបរកិា្ខចូលក្នុងសហគមន៏ និង ក្នុងតំបន់ ជាមួយ ធានាគារ, ៃ្របសណីយសាន, សហ្រគិន ក្នុង  

្រសុក.......៘ 
៣.   ការចុះបញ្ជីជំនួញ តាមរយះ សភាពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស ហកម្ម ជាតិមុ៉ងេហា្គលី  
៤.   ្របពន្ធធានារា៉ប់រងសង្គម ជាមួយ ធានាគារ និង អ្នក្របតិបត្តិដៃទេទៀត 
៥.    េវទិកា ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច សំរាប់ SMEs 
៦.   រដាភិបាលសំរាប់ពិេសាធន៍ ៃនេវទកិាផ្គត់ផ្គង់មុ៉ងេហា្គលី សំរាប់ការភាប់ឱកាស (្របពន្ធ័ផ្គត់ផ្គង-់ 

  េអឡិច្រតូនិច សំរាប់ពិេសាធន៍) 
៧.   អជាធរផ្តល់លិខិតប ក់ជាតិ ជា ភាព្របថុយ្របថានរួមមួយ ជាមួយ Verisign រឺ េស្មើរនិងវា 
 
គេ្រមាងទាំងេនះ, មួយចំននួែដលមិនេលចេឡើងេនៅេលើែផនការេម រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ចុងេ្រកាយ, 
្រតូវបាន េគេ្រជើសេរីស េដាយែផ្អកេទៅេលើការពិភាក ជាមួយ ម្រន្តី និង អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន េនៅក្នុង 
្របេទសម៉ងេហា្គលី្របពន្ធ័្រគប់្រគងយានយន្ត និង ចរាចរណ៍ គឺជា គេ្រមាង PPPមួយ ែដលបានមាន 
ជាេ្រចើនឆាំមកេហើយ និង ែដល ្រតូវបានេគបញ្ចុះបញ្ចូល េដាយអ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន ក្នុងការពិភាក  
ជាមួយ អជាធរ។ គេ្រមាង បានអភិវឌ ន ៍ ្របពន្ធ័បង់្របាក់ពិន័យស្វ័យ្របវត្ត ិ រួមទំាង្របពន្ធ័ចុះបញ្ជី 
យានយន្តេដាយកុំព ូទ័រ។ មួយចំនួនៃនគេ្រមាងេផ ងៗេទៀត ្រតូវបានេគរកេឃើញថាជាលទ្ធផលពីការពិ 
ភាក ជាមួយម្រន្តីរដាភិបាល រឺជាមួយ អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន។ 
 



គេ្រមាង េដើម ីបេង្កើតេ្រគឿងបរិកា្ខចូលេទៅសហគមន៍ និង ក្នុងតំបន់ គឺែផ្អកេទៅេលើ ការបង់ជាសាច់្របាក់ ែដល 
ពលរដ្ឋ ្រតូវបានេគផ្តល់សិទ្ធិេអាយ ពីរដាភិបាលមុ៉ងេហា្គលី។ ការបង់្របាក់ទាំងអស់េនះ គឺ្រតូវបាន ស្រមុះ 
ស្រមួល តាមរយះធានាគារែដលមានសាខាទូទាំង្របេទសម៉ុងេហា្គលី។ សំរាប់រដាភិបាលម៉ុងេហា្គលី, 
អត្ថ្របេយាជន៍ៃន ការងារ តាមរយះ ធានាគារគឺថា ពួកេគមាន បណា្ដញសាខា្រសាប់ និង 
ភាពែដលអាចេកើតមានៃនេបាកបេ ត គឺ ្រតូវបានេគបំបាត់េចាល។ អ្នកផ្តល់េសវាទូរគមនាគមន៍, 
ជាពិេសស អ្នកផ្តល់េសវាផា្កយរណប, អាចេ្របើ អ្នកទទួល ផា្កយរណបចុងបញ្ជប់ៃនទីលំហតូចេដើម ី 
ភាប់សាខាដាច់្រសយាល តាមរយះ្របេទស។ 
 
ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច គឺជាគេ្រមាងែដល មានសកានុពលអសារ  សំរាប់ការ្រតូវបានេគែចកចាយ ដូចជា 
PPP មួយ។ ែបបែផនៃន្របពន្ធ័ ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច ្រតូវបានេគែចកចាយតាមរយះ PPPs គឺអាចរកបាន 
និង បាន្រតូវេគអនុវត្តន ៍ក្នុង្របេទស កាណាដា និង ហ្វីលីពីន (េមើល ែផ្នក៤.៥) ។ 
 
គេ្រមាងខាងេ្រកាម គឺ្រតូវបានេគកត់្រតា េដាយែផ្អកេទៅេលើ ភាពែដលគួរេអាយចងប់ានៃនការអនុវត្តន៍ពួកេគ : 
១.   ្របពន្ធ័ពត៌មានទូទំាងរដាភិបាល រួមបញ្ចូលគា (ERP, ECM) 
២.   សាបត កម្ម សហ្រគាស 
៣.   អត្តស ណប័ណ្ណជាតិ 
៤.   ្របពន្ធ័ធានារា៉ប់រងសង្គម ជាមួយ ធានាគារ 
៥.   ការចុះបញ្ជីជំនួញ 
 
ភាពែដលគួរេអាយចង់បាន ្រតូវបានេគសំេរចចិត្តេលើ មូលដានៃន អត្ថ្របេយាជន៍អភិវឌ ន៍ែដលអាចធំបផុត 
ែដល ការអនុវត្តន៍គេ្រមាងទំាងេនះ នឹងេអាយដល់្របេទស។ ឧទាហរណ៍ , ្របពន្ធ័ពត៌មានទូទំាងរដាភិបាល 
រួមបញ្ចូលគា និង គេ្រមាង សាបត កម្ម សហ្រគាស នឹងផ្តល់នូវ មូលដានសំរាប់ ការេធ្វើេអាយមាន្របសិទ្ធភាព 
និង ការព្រងឹង េសវាែចករែលក រឺ ទូេទៅ។ ការេធ្វើេអាយមាន្របសិទ្ធភាព និង ការព្រងឹង អាចែកែ្របជាពិេសស 
នូវ្របសិទ្ធិភាព និង តៃម្ល្របាក់។ គេ្រមាង អត្តស ណប័ណ្ណជាតិ នឹងអនុ តិសំរាប់្របពន្ធ័្រគប់្រគង 
ទិន្នន័យជាតិៃនពលរដ្ឋ អាច ្រតូវបានេគេ្របើ្របាស់ម្តងេហើយម្តងេទៀត សំរាប់ការចុះបញ្ជីអ្នកេ្របើ្របាស់ 
េសវាសារធារណះ េនៅ្រគប់្រកសួង និង នាយកដាន ទាំងអស់ ពាសេពញ្របេទស, ែដលសន្មតថា្របពន្ធ័ 
ែដលចាំបាច់ និង សាបត កម្មសហ្រគាស ្រតូវបាន អនុវត្តន៍។ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
៤.៥ ឧទាហរណ៍អន្តរជាតិៃន PPPs 
 
មានវិធីសា្រស្តជាេ្រចើន ែដលក្នុងេនៅ PPPs បាន្រតូវេគេ្របើ ពាសេពញពិភពេលាក។ PPPs ្រតូវបាន 
េគេ្របើយ៉ាង ខាំងកា សំរាប់ការវិនិេយាគទហំធំ ជាមួយេហដារចនាសម្ពន្ធ័សារធារណះ និងេ្រចើនជាង 
េនះេទៀតេពលថ្មីៗេនះ, សំរាប់ការផ្តល់េសវាពត៌មានវិទ  េទៅដល់ស្រគាសសារធារណះ ដូចជារដាភិបាល 
្រគប់ជាន់ថាក់។ PPPs គឺ្រតូវបាន េគេ្របើ្របាស់ផងែដរ េដាយ សាប័នអភិវឌ ន៍ េដើម ីជួយែបងែចកេសវាខ្លះ 
េនៅក្នុងែផ្នកសុខភាព។ ជាទូេទៅ, PPPs បាន្រតូវេគេ្របើសំរាប់គេ្រមាងេហដារចនាសម្ពន្ធ័ េនៅក្នុង តំបន់ 
េ្រចើនជាង ក្នុង អាយ សីុ ធី។ តារាងទី ៤ និង ៥ សេង្ខបពី ្របេភទៃនគេ្រមាង PPP ែដលមានសកម្មភាព 
ក្នុង្របេទស េនៅក្នុង និង េ្រកៅ សហភាពអឺុរុប ចាប់តាំងព ីែខតុលា ២០០៥។ 
   

 
 

បេង្កើតជា្រកុមតូចៗ េហើយពិភាក  េតើ គេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ណាមួយ 
ក្នុងយុតាធិការរបស់អ្នកែដល អ្នកគិតថា ទំនងជាេបក្ខភាពសំរាប់ PPP ? ពន ល់មូលេហតុ។ 

អ្វែីដល្រតវូេធ្វើ 



តារាងទី ៤ សេង្ខបៃនគេ្រមាង PPPtamRbePT េនៅក្នុង សហភាពអឺុរបុ 
Source: Paul Davies and Kathryn Eustice, Delivering the PPP promise: A review of PPP issues and activity 
(PricewaterhouseCoopers, 2005),36,http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5D37E0E325 

CF5D71852570DC0009C39B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តារាងទី៥ សេង្ខបៃនគេ្រមាង PPPtamRbePT េនៅក្នងុ្របេទស េ្រកៅ សហភាពអឺុរបុ 
Source: Paul Davies and Kathryn Eustice, Delivering the PPP promise: A review of PPP issues and 

activity(PricewaterhouseCoopers,2005),54,http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5D37E0E325CF
5D71852570DC0009C39B. 

 
 
 
 
 
 
 



   



មានគេ្រមាងពត៌មានវិទ ពីរបី ្រតូវបានកត់្រតានូវទីេនះ, េទាះបីជាយា៉ងណាក៍េដាយ គេ្រមាងពត៌មានវិទ ធំ 
មួយពី្របេទស កាណាដា ្រតូវបានេគពភិាក ខាងេ្រកាម ជា ការអនុវត្តន៍ល្អបំផុតៃន PPP។ 
 
   

 
 

ករណីៃន្របពន្ធ៍ផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច Merx (http://www.merx.com) ែដលេគបាន 
អភិវឌ ន៍សំរាប់រដាភិបាល កាណាដា (GoC) េដាយ្រកុមហុ៊នឯកជន និង បានេ្របើ 
្របាស់េដាយ រដាភិបាលថាក់ខ្លះ េនៅក្នុង្របេទសផ្តល់នូវការយល់េឃើញែដលមាន 
្របេយាជន៍ ដល់អ្វីែដលបេង្កើតនូវ គេ្រមាង PPPមួយ ដ៍េជាគជ័យ ក្នុងរដាភិបាល-
េអឡិច្រតូនិច។ 
 
ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច សារធារណះ គឺជា សរសរ្រគឺះ ៃនពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច 
និង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច េនៅក្នុង្របេទសណាមួយ។ ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច 
គឺសំខាន់ សំរាប់្របេទសជាេ្រចើន េដើម ីទទួល អត្ថ្របេយាជន៍្របកួត្របែជង នងិ 
េ្របៀបេធៀប ែដល្រតូវការេដើម ី្របកួត្របែជង ជា អន្តរជាតិ។ េនះ គឺពីេ្រពាះ វា គឺជា 
រេបៀបែដលមាន្របសិទ្ធិភាពខ្ពស់មួយ ៃនការេលើកទឹកចិត្ត ែផ្នកឯកជន ជាទូេទៅ និង 
SMEs ជាក់លាក់ េដើម ី េ្របើ អាយ សីុ ធី សំរាប់ ជំនួញ។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត, 
ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច មាន្របសិទ្ធិភាពេទ្វគុណ េលើ វិស័យេផ ងៗជាេ្រចើនេទៀត 
ៃនពាណិជ្ចកម្ម-េអឡិច្រតូនិច និង ការព្រងីក រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច។ 
េនៅក្នុង យុតាធិការខ្លះ, គេ្រមាងសាកល ង ៃនការផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច 
្រតូវបានេគេ្របើ ជាេវទិការ សំរាប់ព្រងឹង សមត្ថភាព ៃនែផ្នកឯកជន េដើម ីេ្របើ 
ពាណិជ្ជកម្ម-េអឡិច្រតូនិច។ 

 
្របពន្ធ ័Merx ផ្តល់ ការឈានចូលតាម្របពន្ធ័អីនធរែណត េទៅកាន់ េសចក្តី្របកាស 
ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ របស់ សហពន្ធ័ GoC និង សាប័ន និង ក្រមិតរដាភិបាល 
ថាក់េ្រកាមជាតិដ៍ៃទេទៀត េនៅក្នុង្របេទស។            >> 

PPP មួយ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិច ក្នុង្របេទស កាណាដា និង ហ្វីលីពីន 



វាផងែដរ ផ្តល់ ការឈានចូល េទៅដល់ឯកសារែដលពាក់ពន្ធ័ទំាងអស់ 
ែដលេគត្រមូវេអាយ វាយតៃម្ល ការ េដញៃថ្លមួ្របពន្ធ័ រួមបញ្ចូល េវទិកាបង់្របាក់ 
េដើម ីអនុ តិ សំរាប់ការទិញ ៃនឯកសារេស្នើរសុំផ្តល់ និង េសវាេផ ងៗេទៀត ដូចជា 
ការចុះបញ្ជី្រកុមហ៊ុន តាម្របពន្ធ័អីុនធរែណត និង ការយកពត៌មានពី បណ្ណ័ឥណទាន 
េដើម ីបង់្របាក់សំរាប់យ។ ការចុះបញ្ជី ការទិញ, ការែចកចាយឯកសារ, និង 
េសវាែដលទាក់ទង េផ ងៗេទៀត។ 
 
្របពន្ធ័ការផ្គតផ់្គង់-េអឡិច្រតូនិច រដាភិបាលកាណាដា ្រតូវបានេគផ្តួចេផ្តើម េនៅក្នុងចុង 
ទស វត ន ៍ ឆំា១៩៨០ េនៅេពល រដាភិបាលបានកំពង់ែតព យាម អនុវត្តនក៍ារកាត់ 
បន្ថយគេ្រមាងថវិការជាេ្រចើន និងការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន សំរាប់ គំនិតផ្តួចេផ្តើមថ្មីៗ 
គឺមានកំណត់។ ការសិក ដំបូង បានបងាញថា ១០លានដុលារកាណាដា្រតូវបាន 
េគ្រតូវការ េដើម ីបេង្កើត និង ្របតិបត្តិ េសវាការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិចមួយ, ចំនួនេលើស 
ពីតៃម្លមួយ ែដលេគបានបេង្កើត េឡើង េដើម ី្រគប់្រគង ដំេណើរការ ការផ្គត់ផ្គង់ែដល 
មាន្រសាប់។ េដើម ីេឆាះេទៅមុខ, រដាភិបាល បានេស្នើរេអាយ ឧស ហកម្មបេង្កើត កម្មវិធី 
ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច្រតូនិចមួយ ជា្របតិបត្តិការែដលឧបត្ថម្ភេដាយខ្លួនឯង។ រដាភិបាល 
បានចូលេទៅក្នុង កិច្ច្រពមេ្រពៀងសម ទានមួយ ជាមួយអ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន 
េដើម ីសាបនា និង ្របតិបត្តិ េសវា ការផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិចមួយ ែដលនឹង្រតូវ 
បានផ្តល់មូលនិធិេដាយ ការបង់ៃថ្លរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់។ ការេ្រជើស េរីស របស់ អ្នក្របតិ 
បត្តិដ៍េជាគជ័យ គឺែផ្អកេទៅេលើ លកខណ័ៃនតៃម្លល្អបំផុត ចំេពាះអ្នកេ្របើ្របាស់ជា 
បុគ្គល។ េសវា គឺ្រតូវបញ្ចូល ទំាងពីរ ការែចកចាយពត៌មាន ជាេអឡិច្រតូនិច និង 
េសវាេពញ េលញមួយ េដើម ី្រគប់្រគង ការែចកចាយឯកសារេដញៃថ្ល ជារូបរាង។ 
 
េនៅេ្រកាមការេរៀបចំេនះ, រដាភិបាលកាណាដា គឺអាចបេង្កើត កម្មវធិី ការផ្គត់ផ្គង់-េអឡិច 
្រតូនិចមួយ ែដលបានេគទទួលសា្គល់ ជា្របពន្ធ័មួយក្នុងចំេណាម្របពន្ធ័តមាភាព 
និងេបើកចំហរ ជាេ្រចើន េលើ ពិភពេលាក។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

>> 
ែដល្រតូវបានបេង្កើតេដាយ េស្ទើរ ែតគានការចំណាយចំេពាះរដាភិបាល, ្របពន្ធ័េនាះ 
ផង ែដរ បានសន ំសំៃច រដាភិបាលកាណាដា ្របែហលជា ៦ លានដុលារកាណាដា 
ក្នុងមួយឆំា េនៅក្នុង ការថត ចម្លង, តៃម្ល អ្នកនំាសំបុ្រត និង ម៉ាសុីនេផ្ញើរសារ 
សំរាប់ែចកចាយ ឯកសារេដញៃថ្ល េទៅដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង ់ែដលបានេស្នើរសុំ។ 
 

ចាប់តាំងពី ្របពន្ធ ័ Merx បានដំេណើរការ, រដាភិបាលកាណាដា បានផ្តល់ 
កិច្ចសន េសវា េទៅេអាយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ បី េផ ងៗគា េដាយេ្របើ្របាស់លកខណ័ដូចគា - 
ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ែដលអាចែចកចាយ េសវាែដលេគ្រតូវការ នូវតៃម្លដ៍ល្អ 
សំរាប់អ្នកេ្របើ្របាស់។ េដើម ីធានាថា ភាគេ្រចើនបំផុតៃនពត៌មាន រដាភិបាលសហពន្ធ ័
គឺ បានេគេធ្វើេអាយអាចរកបាន ចំេពាះអ្នកេ្របើ្របាស់ េដាយមិនអស់តៃម្ល, រដាភិបាល 
បច្ចុប ន្ន កំពង់ែតេអាយ្របាក់ប្រមុង េលើ ការ្របតិបត្តិេសវា។ 
 

វិធីសា្រស្ត PPP អនុ តិេអាយ រដាភិបាល បន្ធូរហានិភ័យែដលភាប់ជាមួយ 
ការេរៀបចំែដលផ្តល់ មូលនិធិផាល់ខ្លួន ែដលេគេស្នើរសំុ, េនៅេពលែដល 
គានការធានាថា ទំហំៃនជំនួញណាមួយ នឹងបានសំេរច។ វា្រតូវការរយះេពលពីរ បី ឆាំ 
សំរាប់មូលដានទីផ រ រីកធំធាត់ ដល់ក្រមិតែដលអាច្រទ្រទង់រចួ។ េនៅក្នុងឆាំដំបូង 
ៃន្របតិបត្តិការ, មូលដាន អ្នកេ្របើ្របាស់ បានេកើនេឡើង ពី ២០០០ េទៅ ៦០០០នាក់។ 
បនាប់ពី ៥ ឆាំ, េសវា បានកំពង់ែត្រទ្រទង់ អ្នកេ្របើ ្របាស់ ្របែហល ១២,០០០ នាក់។ 
ឥឡូវេនះ េសវា MERX រក បាន អ្នកេ្របើ្របាស់េ្រចើនជាង ២៥,០០០ នាក់។ ទីផ រធំ 
ផ្តល់ រដាភិបាលនូវ ការ្របកួត្របែជងជាបន្តបនាប់សំរាប់ឱកាសផ្គត់ផ្គង ់ ែដលអនុញ្ញតិ 
េអាយមាន ការ សន ំសំៃច ១០ ភាគរយ េលើការផ្តល់េអាយែដលេស្នើរសុំពីមុន 
ែដល្រតូវបានេគអនុវត្តន៍ េដាយគានការ្របកួត្របែជង។ 
 

េដាយចាប់េផ្តើមជាមួយជំនួយការ ៃនភាក់ងារអភិវឌ ន៍ អន្តរជាតិ កាណាដា, រដាភិបាល 
ហ្វីលីពីនផងែដរ បាន អនុវត្តន៍ វិធីសា្រស្ត PPPមួយ ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង្រសុក 
េដើម ីអភិវឌ ន៍ កម្មវិធី ការផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច របស់ វា ែដល្រតូវបានេគេហៅថា 
PhilGEPS (htpp://www.philgeps.net /GEPS/default.aspx)។                        >>



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
មួយក្នុងចំេណាមប  ែដល PPPរបស់កាណាដា មួយេនះ បានទទួលេជាគជ័យ គឺថា ្រកុមហ៊ុន 
ែដលបានឈ្នះ ការេដញៃថ្ល, Merx Cebra, ចំែនកមួយៃនធានាគារ Montreal, មួយក្នុងចំេណាមធានាគារ 
ែដលធំបំផុត េនៅក្នុង កាណាដា, បានអភិវឌ ន៍រួចរាល់េហើយនូវកម្មវិធី្រសេដៀងគាមួយ។ Merx Cebra 
មានជំនាញការទំាងអស់ ែដល េគត្រមូវ និង ការយល់ដឹងពិត្របាកដ ៃនតៃម្ល និង ហានិភ័យ 
និងៃនករណីជំនួញ ជាទូេទៅ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
េនៅក្នុងការចាប់ េផ្តើម រដាភិបាល ហ្វីលីពីន មិនមានជំនាញការបេច្ចកេទស ណាមួយ 
ក្នុងរេបៀប អនុវត្តន ៍ និង ្រគប់គង ្របពន្ធ ័ ផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច។ ប៉ុែន្ត េដាយេធ្វើតាមែបប 
ែផនរបស់ កាណាដា និង ការេ្របើ្របាស់ កំែណថ្មីែដលបានប្តូរ ៃន ្របពន្ធ័កាណាដា, 
្របេទសហ្វីលីពីន អាចបេង្កើតយា៉ងេលឿន នូវ្របពន្ធ័ ផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច ដំបូង 
េដើម ីជួយបណ្ដុះ បណា្ដល អ្នកេ្របើ្របាស់។ សំរាប់ សាប័នែដលចូលរួមមួយចំនួន និង 
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ពី បីរយនាក់, េសវាផ្គត់ផ្គង-់េអឡិច្រតូនិច របស់រដាភិបាលហ្វីលីពីន 
ឥឡូវ្រទ្រទង់ េ្រចើនជាង ៤,៣០០សាប័ន និង ២៥,០០០ អ្នកផ្គត់ផ្គង់។ 
 
្របភព: Joe Fagan, Personal communication (2007). Joe Fagan was the designer of the Merx 
system of the GoC and is presently engaged in the development and operation of the PhilGEPS 
e-procurement system in the Philippines. He can be reached at jbfagan@rogers.com. 

 
 
១ េតើកតាអ្វីនឹងមានឥទ្ធិពលេលើ ការអភិវឌ ន៍ៃនគេ្រមាង្រសេដៀងគាមួយែដលេ្របើ្របាស់ 

វិធិសា្រស្ត PPP មួយ ក្នុង្របេទសរបស់អ្នក? បង់េលខ កតានិមួយៗេទៅតាមអា ទិភាព។ 
 
២ េតើេមេរៀនអ្វី សំរាប់្របេទសរបស់អ្នក ែដលអាច្រតូវបានដឹង ពី ករណីសិក  មួយេនះ ? 

សំណួរ្រតិះរះិគិត 



PPPs េនៅ សំាងហា្គពួរ៥៦ 
 
រដាភិបាលសាំងហា្គពួរ បានអនុវត្តន៍ គេ្រមាង PPPs ខាងេ្រកាមៈ 
 
 េរាងច្រក បន ប (គណះកម្មការអត្ថ្របេយាជន៍សារធារណះ)- ២០០៣  
 េរាងច្រក NEWater Ulu Pandan (្រកុម្របឹក អត្ថ្របេយាជន៍សារធារណះ)- ២០០៤ 
 ឡ (សាប័នបរិសានជាតិ)- ២០០៥ 
 TradeXchange (ពន្ធគយ សាំងហា្គពួរ)- ២០០៥ 
 
គេ្រមាងែដលែផ្អកេលើ PPP ខាងេ្រកាម គឺ្រតូវបានេគពចិារណាផងែដរៈ 
 
 មជ មណល កីឡា (្រកសួងអភិវឌ ន៍សហគមន ៍យុវជន និង កីឡា/្រកុម្របឹក  កីឡា សាំងហា្គពួរ) 
 ការអភិវឌ ន៍ មហាវិទ ល័យ ITE College West (វិទ សាន អប់រ បេច្ចកវីទ ) 
 ការែកែ្រប សាលាមធ មសិក  ៥ េ្រកាម កម្មវិធី សំរាប់ ការកសាងេឡើងវិញ និង ការេធ្វើេអាយ្របេសើរ 

េឡើង ចំេពាះសាលាែដលមាន្រសាប់ (្រកសួងអប់រ) 
 
The Singapor Customs TradXChange គឺជា គេ្រមាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច មួយ។ 
 
សំរាប់រដាភិបាលសាំងហា្គពួរ, ការេផាតអារម្មណ៍ គឺ េនៅេលើការែស្វងរក វិធីសា្រស្តែដលមាន្របសិទ្ធភាពបំផុត 
ៃន ការែចកចាយេសវាសារធារណះ សំរាប់វិនិេយាគសារធារណះែដលបានេលើកេឡើងមួយ។ ្រកសួងហិរញ្ញវត្ថុ 
ៃន រដាភិបាលសាំងហា្គពួរ ទទួលខុស្រតូវ ការផ្គត់ផ្គង់សារធារណះសំរាប់រដ្ឋបាល និង េគហទំព័ររបស់េគ 
រួមបញ្ចូល ផងែដរ បញ្ជីសំណួរែដល្រតូវបានេគសួរជាញឹកញាប់ ចំេពាះ PPP។ 
 
PPPs គឹជាជេ្រមើសមួយ សំរាប់ការែចកចាយេសវាសារធារណះ ែដលមានតៃម្លេលើស ៥០លានដុលារសាំង 
ហា្គពួរ។ពួកេគនឹង្រតូវបានេគពិចារណាផងែដរ សំរាប់គេ្រមាងជាមួយនិងតៃម្លេ្រកាមការកំណត់េនះ ្របសិនេបើ 
វិធីសា្រស្ត អាច្រតូវបានេគចង្អុលបងាញ េដើម ីែចកចាយ តៃម្លសំរាប់សាច់្របាក់។ េនះ ្រសេដៀងគាេទៅនិង 
ទស នះៃន ្រកុម PPP របស់ច្រកភពអង់េគ្លស ែដលមានអង្គភាពេនៅក្នុង្រកសួងហិរញ្ញវត្ថុ ែដលបេង្កើត 
ការយល់ដឹងៃន PPP, កាន់កាប់េគាលនេយាបាយ PPP និង ផ្តល់ការែណនាំ េលើប  PPP។ 
 



PPPs េនៅ ហុងកុង 
 
េនៅហុងកុង ែផ្នកឯកជន បានេដើរតួនាទីសំខាន់ជាយូរមកេហើយ ក្នុងការផ្តល់េហដារចនាសម្ពន្ធ័ េសដ្ឋកិច្ច និង 
េសវា សារធារណះ, ែដលរួមទាំង េសវាេអឡិច្រតូនិច និង ឧស្ម័ន, េហដារចនាសម្ពន្ធ័ ទូរគមនាគមន៍, និង 
េសវាដឹកជញ្ជូន សារធារណះ។ េនៅេដើមទសវត រ ឆាំ ២០០០ ឧនភាពៃនថវិកា និង បំណង េដើម ីកាត់បន្ថយ 
ការចំណាយ សារធារណះ ែដលេធ្វើេអាយ PPPs កាយជាវិធីសា្រស្តែដលេពញនិយម េដើម ីអភិវឌ ន៍ 
េនៅក្នុង្របេទស។ េនៅេ្រកាម ការេរៀបចំែបបេនះ, រដាភិបាល កំណត់គុណភាព និង បរិមាណ របស់េសវា និង 
កំណត់េ្រគាងេពល េនៅ េពលែដល ែផ្នកឯកជន ផ្តល់ ហិរញ្ញប ទានគេ្រមាង និង ែចកចាយ េសាវា។ 
េគាលេដៅៃនផល្របេយាជន៍ គឺ ការ ែកែ្រប ផលិតភាព និង ្របសិទ្ធភាពតៃម្ល, គុណភាពែដលបានែកែ្រប 
ៃនការែចកចាយេសវា, ការែចករែលក ហានិភ័យ, ការែកលម្អេឡើងវិញ, ឱកាសជំនួញ និង ការងារ 
េ្រចើនជាងមុន, ការឈានចូលេទៅហរិញ្ញវត្ថុឯកជន, និង លំហូរសាច់្របាក់ែដលបានេធ្វើេអាយ្របេសើរេឡើង។ 
 
េទាះបីជ យា៉ងាណាក៍េដាយ, PPPs េនៅក្នុង ហុងកុង បានមាន េជាគជ័យលាយគា ៃន គេ្រមាង ៤ ដូចជា  
the Cyberport, the Asia-World Expo, the West Kowloon Cultural District និង the Center for Youth 
Development, ប៉ែន្តគេ្រមាង the Asia-World Expo, the West Kowloon Cultural District និង the Center 
for Youth Development, បានជួបជាមួយនិងការលំបាក។ ប  ដូចជា ការ្របឹក េយាប់មិន ្រគប់្រគាន់, 
អនុេ្រគាះនិយម និង ប ផ្គត់ផ្គង ់បានេធ្វើេអាយបាក់្រសុត ទំនុកចិត្តរបស់សារធារណះជន ក្នុង PPPs។ 
 
ជាការពិត សំរាប់ PPP េដើម ីេជាគជ័យ មាននូវ ត្រមូវការជាេ្រចើន េដើម ីមាន តមាភាពេពញេលញ េនៅ្រគប់ 
ដំណាក់កាលៃនគេ្រមាង, ការធានាៃនការទទួលខុស្រតូវសង្គម របស់ៃដគូរឯកជន, និង 
ភាពអាចេជឿជាក់បានៃន រដាភិបាល ក្នុង ការេរៀបចំ, ការដាក់ប ត្តិ និង ការ្រតួតពិនិត  ៃនគេ្រមាង PPP ។ 
 
េនៅក្នុងរយះេពលខ្លី ទំនុកចិត្តរបស់សារធារណះជនហុងកុង េនៅក្នុងការេរៀបច ំ PPP 
នឹងចាំបាច់្រតូវបានេគសារ េឡើងវិញ។ ក្នុងរយះេពលែវង, យន្តការភាពអាចេជឿជាក់បាន 
ចាំបាច់្រតូវបានេគព្រងឹង េដើម ី្រទ្រទង ់ ការគាំ្រទ សារធារណះេលើ PPP។ ការផ ព្វផ យយា៉ងខំាងកា 
ៃនការអនុវត្តន៍ល្អ, វិធីសា្រស្តែដលរាប់បញ្ចូល,ការ្របឹក ជា បន្តបនាប់ និង យុទ្ធនាការពត៌មានសារធារណះ គឺ 
េគ្រតូវការទំាងអស់ េដើម ីេអាយវាេកើតេឡើង។ 
 
 



៥. ហានិភ័យ ក្នងុគេ្រមាង PPP សំរាប់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនចិ 
 
ហានិភ័យ សំេដៅេលើកតាណាមួយែដលបន្ថយភាពពិត្របាកដៃនលទ្ធផលែដលប៉ុនប៉ង។ ហានិភ័យ ែ្រប្របួល 
ជាមួយនិង ត្រមូវការ និង កាលៈេទស។ េហើយ ហានិភ័យ គឺែផ្អកេលើ ការពិត រួមទាំង ការយល់េឃើញ។ 
 
មានហានិភ័យែដលភាប់ជាមួយ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច/គេ្រមាង អាយ សីុ ធី េហើយនិង មានហានិភ័យ 
ែដលភាប់ជាមួយ PPPs។ ែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ និងអ្នកពាក់ពន្ធ័េផ ងៗេទៀត ែដលរួមទាំង 
សង្គមសុីវិល និងសារធារណះជនទូេទៅ ្រតូវែតដឹងពបី ទាំងេនះ េដើម ីអាចវាយតៃម្ល ជេ្រមើសយា៉ង្របុង 
្របយ័ត្ន និងឈានេទៅ ដល់ការសំេរចចិត្តល្អមួយ ែដលែផ្អកេទៅេលើ ការវិភាគមិនលំេអៀង ៃនការពិត។ 
ការ្រគប់្រគង និង ការស្រមាល ហានិភ័យ ក្នុងដំេណើរការ PPP គ ឺ សំខាន់ណាស់ េដើម ីេជៀសវាងបរាជ័យ 
រួមនិង ការ្របឆំាង េទៅនិង ឱកាស PPP េផ ងៗេទៀត។ 

 

៥.១ ហានិភ័យែដលភាប់ជាមួយ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី៦១ 
 
គេ្រមាង អាយ សីុ ធី ផ្ទុក នូវហានិភ័យៃនការបរាជ័យ យា៉ងទូលំទូលាយ េដាយសារែត ចរឹកលក្ខណះមួយ 
ចំនួន ៃន ធាតុផ ំពត៌មានវទិ  របស់គេ្រមាងេនាះ។ ក្នុងឆាំ ១៩៩៥, The Standish Group, របាយការណ៏ 
CHAOS, បានបងាញថា ្រតឹមែត១៨ ភាគរយ ៃនគេ្រមាងពត៌មានវិទ រដាភិបាល ចំនួន ១៣,០០០ 
ែដលេគស្ទង់េមើល បានទទួលេជាគជយ័។ ែដលបន្តពីេ្រកាយ េដាយ េស៊រី ៃនការបរាជ័យគេ្រមាង 
ពត៌មានវិទ  ចំនួនខ្ខស់មួយ ែដលបានកំណត់ េដាយ អគ្គសាវនកររបស់្របេទសកាណាដា (GoC), the GoC 
បានសំេរចប្តូរ វិធីសា្រស្តសាមញ្ញមួយ សំរាប់ការ្រគប់្រគង គេ្រមាងពត៌មានវិទ  េដើម ីជំនះនូវរាល់ 
ប ែដលបានកំណត់ និង េដើម ី បេង្កើនភាពែដលអាចេកើតមានេឡើង ៃនេជាគជ័យគេ្រមាង។ 
 
វិធីសា្រស្តសាមេ នះ គឺ្រតូវបានេគេហៅថា គេ្រមាង្រគប់្រគងបែន្ថម (EMF)។ វាគឺជាវិធីសា្រស្តមួយ ែដល 
ទូលំ ទូលាយ សំរាប់ការ្រគប់្រគង គេ្រមាងពត៌មានវិទ  ក្នុងរដាភិបាល។ េដើម ីធានា ការអនុវត្តន៏ៃន EMF 
្រកសួង និមួយៗ, ្រកុម្របឹក រតនាគាកាណាដា (ភាក់ងារកណា្ដល ទទួលខុស្រតូវការធានាតៃម្លៃន្របាក់) 
បានផ ព្វផ យ វិធីសា្រស្តេរៀបចំនិងចលូរួមមួយ ចំេពាះការអនុវត្តន៏ EMF។ ការ្រសាវ្រជាវ េលើការទទួល យក 
ដំេណើរការ ែដលមានរចនាសម្ពន្ធ័ខ្ពស់ (ដូចជា វិទ សានវិស្វកម្មកម្មវិធ ី សមត្ថភាព ភាពចាស់ទុំ ែបបែផន 
ការរួមបញ្ចូល) សំរាប់គេ្រមាងពត៌មានវិទ  (ែដលជាែផ្នកមួយៃន EMF) ពិតជាចង្អុលបងាញ ការទទួល 



្របសិទ្ធិភាព និង គុណភាព (េមេរៀនទី៧ េផាតេទៅេលើ ការ្រគប់្រគងគេ្រមាង, ែដលសំខាន់េដើម ីព្រងឹង 
ឱកាសេជាគជ័យៃនគេ្រមាង អាយ សុី ធី)។ ការេ្របើ្របាស់ ៃន ដំេណើរការែផនការ និង ការអនុវត្តន៏ 
ែដលបានគិតនិងេរៀបច ំបណា្ដលេអាយ មានអត្ថ្របេយាជន៏ខាងេ្រកាមេនះ : 
 ការេកើនេឡើង ផលិតភាព ចាប់ពី ១០ េទៅ ១០០ ភាគរយ 
 ការកាត់បន្ថយអ្រតា ខុសឆ្គង និង ខ្វះចេនាះ ពី ៤០ េទៅ ៧០ ភាគរយ 
 ការសន ំ ៤-៦ ដុលារអាេមរិក សំរាប់ រាល់ដុលារ ែដលបានវិនិេយាគជាមួយការែកែ្របដំេណើរការ 
 ការែកែ្រប គេ្រមាងេពល ែដលក្នុងករណីខ្លះ នាំេទៅដល់ អ្រតាែកែ្រប ពី ៥០ េទៅ ១ ភាគរយ េទៅេលើ 

កាលវិភាគៃនគេ្រមាង និង 
 ការកាត់បន្ថយេលើត្រមូវការ េដើម ីេធ្វើេឡើងវិញ រឺេធ្វើម្តងេទៀត នូវការ្របឹងែ្របែដលបានេធ្វើរួចេហើយ  
ពី ៤០ េទៅ ២៥ ភាគរយ ៃនការ្របឹងែ្របងៃនគេ្រមាងសរុប។ 
 
ហានភ័ិយៃនគេ្រមាង អាយ សីុ ធី េផ ងៗ 
 
ការផាស់ប្តូរបេច្ចកេទសយា៉ងឆាប់រហ័ស អាចបេង្កើន ចំណាយ និង អាចបែន្ថម ទិដ្ឋភាពមួយ ៃនភាពមិនច ស់ 
លាស់ និង ហានិភ័យ ែដលពិបាក្រគប់្រគង។ គេ្រមាង ែដលេ្របើបេច្ចកវិទ ែដលេគបានបេង្កើត, ដូចជា 
បេច្ចកវិទ  ែដលទំនង ជា្រតុវបានប៉ះទង្គិច ក្នុងគេ្រមាងអភិវឌ ន៏ និងជាពិេសសក្នុងគេ្រមាង េនៅក្នុង្របេទស 
ែដលមាន ្របាក់ ចំណូលទាប, មិនគួរជាកង្វល់េទេនៅក្នុងចំនចុខាងេលើេនះ។ បេច្ចកវិទ ខ្លះ 
្រតូវបានេគចាតទ់ុក ថាជា ភស្តុតាង អានាគត ែដលែ្រប្របួល។ 
 
ការសាបនា ភាពរឹងមំាៃន ែខ អុបទិក ែដល្រតូវគាជាមួយ បេច្ចកវិទ ពហុគុណការែបងែចក្របែវងរលក 
(WDM) និងរា៉ប់រង ការេ្របើ្របាស់របស់វា។ WDM អនុ តិេអាយ មានការបញ្ជូនេ្រចើនដងដ៏អសារ  និង ជា 
បេច្ចកវិទ  ែដលអាចេ្របើបានរយះេពលជាេ្រចើនឆំាេទៀត។ យា៉ងណាក៏េដាយ, ការេ្របើ បេច្ចកវិទ  
broadband គានែខ ជាកម្មសិទ្ធ ្របែហលមិនអាចផ្តល់ការរា៉ប់រងដូចគាេនាះេទ។ ក្នុងគេ្រមាង អាយ សីុ ធី 
ស្មុគសាញ ែដលពាក់ពន្ធ័ ការរចនា្របពន្ធ័ និង ការេរៀបចំ ដំេណើរការជំនួញ េដើម ី េអាយមានការេ្របើឧបករណ៏ 
ស្វ័យ្របវត្តិ, ទំហំៃនគេ្រមាង និង កំរិតៃនការ្របឹងែ្របងែដល្រតូវការ អាចជា ពិបាកវាយតៃម្ល។ 
 
កតាមនុស  ដូចជា ការ្របឆំាងេទៅនិងការផាស់ប្តូរ គឺពិបាកផងែដរ េដើម ីវាស់ែវង និង បា៉ន់សាន។ គេ្រមាង 
ែដល ពាក់ពន្ធ័ អង្គភាពជាេ្រចើន ដូចជា គេ្រមាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ខាតធំ បងាញនូវ 
ការលំបាក្រសេដៀងគា។ 



គេ្រមាងខ្លះ ពាក់ពន្ធ័ និងរបស់្រទព គានរូបរាង ដូចជា ែវបសាយ និង កម្មសិទ្ធប , ផាកស , សិទ្ធជួញដូរ, 
េករេឈាះ, ម៉ាកយីេហា, បណ្ណ័បា៉តង់ និង ការរក សិទ្ធ។ េដាយសារែត ភាពងាយ្រសួល ែដលជាមួយរបស់ 
្រទព ទាំងេនះ អាច និង ្រតូវបានែក្លងបន្លំ និង លួច, ពួកេគ ពាក់ពន្ធ័មនិង ហានិភ័យចំេពាះ អ្នកនិពន្ធ និង 
មាស់កម្មសិទ្ធិ។ 
 
៥.២ ការ្រគប់្រគង គេ្រមាង អាយ សីុ ធី េដើម កីាត់បន្ថយហានិភ័យ 
 
ជាសេង្ខប, ធាតុផ ំពត៌មានវទិ  របស់គេ្រមាង អាយ សីុ ធី ត្រមូវនូវ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិេសសមួយ។ ប  
ែដលអាចេកើតេឡើង គួរែតបានេគរពឹងទកុ និង បានបរិយាយ។ ភាពែដលអាច្របតិបត្តិជាមួយគា គឺ សំខាន់ 
សំរាប់ការព្រងឹង និង េធ្វើេអាយមាន្របសិទ្ធភាព េសវា។ ការេ្របើ្របាស់នូវស្តង់ដារេបើកចំហ េលើកទឹក ចិត្តដល់ 
ភាពែដលអាច្របតិបត្តិជាមួយគា និង ទំរង់ទូេទៅ សំរាប់ការរក ទុក, ការទទួលមកវិញ និង ការ ផាស់ប្តូរ 
ពត៌មាន។ កម្មវិធីែដលេ្របើស្តង់ដារទូេទៅ ជំនួសេអាយ ស្តង់ដារជាកម្មសិទ្ធ សំរាប់ការបេ ញទិន្នន័យ 
េធ្វើេអាយ វាងាយ្រសួលជាង េដើម ីដេំណើរការេលើទិន្នន័យែដលបេ ញេដាយ កម្មវិធ ី Software េផ ងៗ 
េដាយគាន ត្រមូវការ សំរាប់ លំដាប់លំេដាយៃនការបញ្ជូនទិន្នន័យ និង ការបាត់បង់ែដលអាច នូវ្រទង់្រទាយ 
រឺក៏ ភាពេពញ េលញៃនទិន្នន័យ ែដលេពលខ្លះអាចេកើតេឡើង េនៅេពលទិន្នន័យ្រតូវបាននំាចលូ រឺ នំាេចញ 
រវាង កម្មវិធី ែដលេ្របើ ្របាស់នូវ ទ្រមង់ និង ស្តង់ដារទិន្នន័យ េផ ងគា។ 
 
កាអភិវឌ ន៏ គេ្រមាងដំេណាះ្រសាយទូេទៅមួយ គឺជារេបៀបមួយេទៀត េដើម ីកាតបន្ថយហានិភ័យ ែដលភាប់  
ជាមួយ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី។ ការគូសប ក់ េនៅទីេនះ គឺេទៅេលើ ការអភិវឌ ន៏ វិធាន និង និតិវិធី 
្រគប់្រគងលំអិត។ េនះ ពាក់ពន្ធ័និង ចំនុចមួយចំនួន ដូចជា : 
 
 ែផនការ និង ការ្រតួតពិនិត  
 ការ្រតួតពិនិត គុណភាព 
 ការផ្គត់ផ្គង់ 
 ការ្រគប់្រគង ហានិភ័យ 
 ការ្រគប់្រគង ការផាស់ប្តូរ – ែដល្រគប់្រគង ការផាស់ប្តូរ េនៅក្នុងក្រមិតៃនគេ្រមាង, ឧទា. េនៅក្នុង 

វដ្តគេ្រមាង សំរាប់ការអនុវត្តន៏គេ្រមាងផាល់ខ្លួន 
 

ក្នុងករណីខ្លះ, ការេរៀបចំសាប័ន ្រតូវែតេធ្វើ េដើម ីធានា គុណភាព និង ការ្រតួត្រតា។  



PPPs គឺជា រេបៀប េផ ង មួយ ៃនគេ្រមាងហិរញ្ញប ទាន, ប៉ែន្ត េនៅែតមានត្រមូវការមួយ េដើម ីេអាយ ការងារ 
្រតូវបានេគេធ្វើ។ ឯកសារ េស្នើរសុំផ្តល់ និងឹ្រតូវែតបានេគអភិវឌ ន៏។ េដាយសារែត គេ្រមាង PPP ខុសែប្លកពី 
កិច្ចសន ធម្មតា សំរាប់ ការងារ រឺេសវា, វាមាននូវត្រមូវការមួយ េដើម ីធានាថា និតិវិធីផ្គតផ់្គង់ ច ស់លាស់ 
េហើយនិង ការេស្នើរ សុំផ្តល់ គឺងាយយល់ និង មានន័យច ស់លាស់ ជាពិេសស ្របសិនេបើ គេ្រមាង PPP 
កំពង់្រតូវបានេគេធ្វើ សំរាប់ េលើក ទីមួយ។ 
 
វាមិនែមនធម្មតាេទ េនៅដំណាក់កាលេនះ េដើម ីជួល ្រកុមហ៊ុនឯកេទស ក្នុងការសរេសរ សំេណើរគេ្រមាង PPP 
និងឯកសារេស្នើរសុំផ្តល់ េដើម ីជួយ ក្នុង ការព្រងាងឯកសារេស្នើរសុំផ្តល់ និង ការផ្តល់្របឹក ដល់ រដាភិបាល 
េលើ វិធីសា្រស្តែដល្រតូវយក។ េនៅេពល ែដលគេ្រមាង PPPមួយ ្រតូវបានេគេស្នើរសំផ្តល់, អ្នក្របឹក  PPP 
អាចបន្តផ្តល់េយាបល់ េទាដល់រដាភិបាល ក្នុងកាេរៀបចំ សំរាប់ និង កំឡង់េពល ការចរចារ ែដល ចំាបាច់ 
្រតូវេកើត េឡើង មុនេពលកិច្ច្រពមេ្រពៀងសំរាប់ PPPមួយ អាច្រតូវបានេគបញ្ចប់។ េនៅក្នុងករណីខ្លះ, ្រកុមហ៊ុន 
ែផ្នកឯកជន នងឹរក ផងែដរ នូវជំនាញការ េដើម ីជួយពួកេគ ក្នុង ការចរចារ និង ការេរៀបច ំកិច្ច្រពមេ្រពៀង។  
 
ការ្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ គឺសំខាន់ ចំេពាះគេ្រមាងរដាភិបាល។ ការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៏ស្វ័យ្របវត្តិ និង ការប្តូរ 
េទៅជា្របពន្ធ័កំព ូទ័រ ប ក់ពី ការផាស់ប្តូរទាំង្រសង់ក្នុងរេបៀបេធ្វើការងារ។ េដើម ីធានា ការគំា្រទដ៏ ខំាងកា 
ែដលអាចបាន ពី និេយាជិក និង បុគ្គលិកែផ្នកឯកជន, កម្មវិធី្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ អាចចាំបាច់្រតូវេគ 
បេង្កើត។ 
 
ការយកចិត្តទុកដាក់ពិេសស ចំេពាះការ្រគប់្រគងគេ្រមាង គឺជារេបៀបមួយៃនការ្រគប់្រគង និង ការស្រមាល 
ហានិភ័យ។ ្រកុម រចនានិង ្រគប់្រគងគេ្រមាង មួយ ្រតូវបានេគភាប់ជាមួយ ការេរៀបចំៃនគេ្រមាង។ ្រកុម 
បេច្ចកេទស មួយ ផ្តល់ជំនាញការបេច្ចកេទស ែដលអាច្រតូវបានេគត្រមូវ។ បទពិេសាធន,៏ ប៉ុែន្តពិេសស 
ភាពេជាគ ជ័យ, ែដលសាប័ន រឺ អង្គការ បានសំេរចក្នុងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង គឺ្រតូវបានេគដាក់ជាឯកសារ 
េដើម ីបេង្កើត ការអនុវត្តន៏ ដ៏ល្អបំផុត េដើម ីេអាយ េមេរៀន អាច្រតូវបានេគសិក  និងែចកចាយ។ 
 
៥.៣ ហានិភ័យ ក្នងុ គេ្រមាង PPP 
 
ហានិភ័យមួយចំនួនែដលភាប់មកជាមួយគេ្រមាង PPP គឺទាក់ទងេទៅនិង ភាពថ្មីែប្លកៃនវិធីសា្រស្ត 
និងការ្របឆាំង េទៅនិង គំនិងៃនការេធ្វើការជាមួយែផ្នកឯកជន ជា ៃដគូរ និង មិនែមនជា អ្នកេម៉ៅការបនាប់ 



ជាឧទាហរណ៏ ។ េដើម ីជំនះ ហានិភ័យេនះ អាចត្រមូវេអាយមាន ការផាស់ប្តូរសំខាន់មួយ ក្នុងរេបៀបេធ្វើ 
ការងារ រួមទាំង ការផាស់ប្តូរ ទស នះ និង ផ្លូវចិត្ត។ 
 
េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើន, ែផ្នកសារធារណះ គឺជាតួអង្គចំបងមួយ និង ែផ្នកឯកជនមានសារះសំខាន់មួយ បុ៉ែន្ត 
ជា តួអង្គទីពីរ។ ដូចគាេនះែដរ, េនៅក្នុងយុត្ថធិការមួយចំនួន, ែផ្នកឯកជន គជឺាតួអង្គថ្មីមួយ និង េដើម ី េអ់ាយ 
មានការ្រប្រពឹត្តេស្មើរគា ចំេពាះអ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន េនៅេពលែដល ្រតូវបានផ្តល់ រឺ ទទួលយក េដាយៃដគូរ 
ែផ្នក ឯកជន ត្រមូវេអាយមាន ការផាស់ប្តូរទស នះ។ 
 
សំរាប់ប ដូចគាទាំងេនះ េនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើន,ែផ្នកឯកជន គឺទន់េខ យ និង មិនអាចទទួលយកតួនាទី 
ជា ៃដគូរ ចំេពាះែផ្នកសារធារណះ។ េហើយ ការនំាយកៃដគូរបរេទសក្នុងការេរៀបចំជំនួញែដលបថុយ្របថាន 
រូមគា មួយ គឺែតងែតមិនអាចេធ្វើបាន រឺ មិនបានដូចបំណង។ ្របសិនេបើមានការ្របឆំាងេទៅនិងែផ្នកឯកជន, វា 
ទំនងជា េនៅមាន េនៅេពលែដល ៃដគូរឯកជន្រតូវបានេគនំាយកមកចូលរួម។ ម៉ ងវិញេទៀត, េនៅក្នុង 
ករណីខ្លះ ៃដគូរ ឯកជន ជាក់ែស្តង អាចេធ្វើេអាយ ការេស្នើរសំុ PPP កាយជាការពិត។ 
 
កតាែដលបេង្កើនហានិភ័យ ក្នុង PPPs ្រតូវបានេគពិភាក  ខាងេ្រកាម។ 
 
១. ទំហំគេ្រមាង: គេ្រមាង អាយ សីុ ធី ធំ និង ស្មុគសាញ ផ្ទុកនូវ ហានិភ័យជាេ្រចើន។ ការយល់ដឹងពី គេ្រមាង 
ជំនួញ របស់ភាក់ងារេផ ងៗ និង ការធានាថា ដំេណាះ្រសាយ អាយ សីុ ធី មួយ អាចេដាះ្រសាយ ប របស់ 
អ្នករាល់គា ត្រមូវេអាយមាន ការ្របឹងែ្របង និង ការសាមគ្គី ជាេ្រចើន ែដលចំណាយេពលេ្រចើន។ ការេរៀបចំ 
គេ្រមាងជំនួញេឡើងវិញ និង ការ្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ ជាេរឿយ គឹចាំបាច់, េហើយនិង លទ្ធផល ែតងែត 
មិនច ស់ រី មិនអាចព ករណ៏បាន។ 
 
២. បទពិេសាធន៏ជាមួយ PPPs : កង្វះខាតបទពិេសាធន៏ជាមួយ PPPs េលើ ែផ្នកៃនភាគីណាមួយ អាចនំា 
េអាយមាន កង្វះខាតទំនុកចិត្ត, ការយល់ខុស, កង្វះៃនការស្រមបស្រមួល និង កំហុសឆ្គង ចំេពាះគាេទៅវិញ 
េទៅមក។ 
 
៣. តៃម្លគេ្រមាង និង ត្រមូវការហរិញ្ញប ទាន: វា្របែហជាពិបាកេដើម ីកណំត់ទំហំេអាយ្រតឹមតូវ នូវ 
ការចំណាយ និង ត្រមូវការហរិញ្ញប ទាន របស់ PPP មួយ, ជាពិេសស ្របសិនេបើ គេ្រមាង ស្មុគសាញ និង 
ពាក់ពន្ធ័ជាមួយ តួអង្គេផ ងៗេ្រចើន។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត ការចំណាយៃនការទទួលបានហរិញ្ញប ទាន អាច 



ខ្ពស់ជាង ែផនការ ផ្តល់េអាយ េដាយែផ្អកេទៅេលើ ក្រមិតែដលបានបា៉ន់សានៃនហានិភ័យ 
របស់ជំនួញែដលេនៅ េ្រកាមការ្រគប់្រគង របស់អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជនែដលមិនបានបងាញមួយ។ 
 
៤. ទស នះសារធារណះ : អ្វីែដលសារធារណះជន គិតអំព ីPPPs មានឥទ្ធិពលេទៅេលើ ការទទួលយក PPPs 
។ េនៅក្នុង្របេទសខ្លះ, អន្តរអំេពើ រវាង ែផ្នកឯកជន និង ែផ្នកសារធារណះ អាច្រតូវបានេគបងាញ 
េដាយ្របុង្របយត្ន័ ពីេ្រពាះេនៅក្នុងករណីខ្លះ វាអាចនំាេទៅដល់ អនុេ្រគាះនិយម និងអត្តចរឹករកកែន្លងរែហក។ 
អាចនិងមានផងែដរ នូវការថប់អារម្មណ៏ េទៅេលើឥទ្ធិពលរបស់ PPPs េលើ ការងារសារធារណះ។ PPPs អាច 
្រតូវបានេគដងឹ េដាយ និេយាជិកសារធារណះ, សហជីព និង េផ ៗេទៀត ថាជា រេបៀបមួយ ៃនការេធ្វើ 
េអាយែផ្នក សារធារណះតូចជាងមុន ែដលអាចបង្កេអាយមាន ការ្របឆំាងចំេពាះ PPPs។ 
 
៥. ចំនួនៃនតអួង្គែដលពាក់ពន្ធ័ : ការពាក់ពន្ធ័ៃនតួអង្គេ្រចើន បេង្កើននូវហានិភ័យ ពីេ្រពាះ មាន ភាពស្មុគសាញ 
ែដល េកើនេឡើង (េមើល េលខ១) និង មាន មនុស  និង កតា ជាេ្រចើន េដើម ីេដាះ្រសាយ។ 
 
៦. ការេរៀបចគំេ្រមាង: ការេរៀបចំមិនបានល្អ អាចបណា្ដលេអាយមាន ការចំណាយខ្ពស់ និងហានិភ័យេ្រចើន។ 
 
៧. សមត្ថភាពៃនប តិ: បរិសានៃនបញ្ញតិែដលមិន្រគប់្រគាន់ មានន័យថា កង្វះនូវការការពារ ទល់នឹង 
ការរេលាភបំពាន េដាយ ភាគីណាមួយ, ជាចុងបញ្ចប់ ចំេពាះការចំណាយរបស់សារធារណះជន។ 
 
៨. ដំេណើរការផ្គត់ផ្គង:់ ដំេណើរការផ្គត់ផ្គង សំរាប់ PPPមួយ អាចមានរយះេពលយូរជាងធម្មតា ្របសិនេបើ វា 
កំពង់្រតូវបានេធ្វើ សំរាប់េលើកទីមួយ។ 
 
៩. អន្តរអំេពើរវាងតួអង្គ និង ៃដគូរ: ហានិភ័យៃនការបរាជ័យ ក្នុង PPPមួយ គឺ ខ្ពស់ េនៅេពលែដល មានការ 
ស្រមបស្រមួលមិនបានល្អ ក្នុងចំេណាមៃដគូរ, ការផាស់ប្តូរពត៌មានមិន្រគប់្រគាន់, កង្វះកិច្ចសហការណ៏, 
ភាពដឹកនាំ មិនច ស់, ភាពជាមាស់មិនច ស់ និង កង្វះភាពទទួលខុស្រតូវ។ ទំាងេនះ គឺ តិច រឺ េ្រចើន បាន 
ទាក់ទងេដាយផាល់ េទៅសមត្ថភាព ៃនសាប័ន រឺ ៃដគូរែដលទទួលខុស្រតូវ។ ពួកេគ បានទាក់ទងផងែដរ េទៅ 
បទពិេសាធន ៏ ក្នុងការ ្រគប់្រគង គេ្រមាង ជាទូេទៅ និង គេ្រមាង PPPs យ៉ាងជាក់លាក់ (េមើល េលខ២ 
ខាងេលើ )។ 
 



ការែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើ គឺជាកតាេធ្វើេអាយ PPPs មានេ្រគាះថាក់, រឺក៏ ងាយនិងបរាជ័យ។ េយើង 
អាច្រកេឡកេមើល ហានិភ័យក្នុង PPPs ក្នុងន័យ ផលវិបាកអវិជ្ជមាន (ៃនការចូលេទៅក្នុងភាពជាៃដគូរ) 
សំរាប់ៃដគូរនមិួយៗ។ 
 
ហានភ័ិយសំរាប់រដាភិបាល 
 
សំរាប់រដាភិបាល, មួយក្នុងចំេណាមហានិភ័យទាំងអស់ ែដលបានភាប់មកជាមួយ PPPs គ ឺ កង្វះៃនការ 
យល់ដឹង និង ការគាំ្រទ ពីម្រន្តីសារធារណះ សំរាប់ការផាស់ប្តូរ ែដលរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ពាក់ពន្ធ័ ។  
កង្វះៃនការយល់ដឹង េនះ អាចចញ្ចឹម ភាពភ័យខាចសំរាប់សន្តិសុខការងារ និង ដូចេច្នះ បេង្កើនការ្របឆាំង 
ចំេពាះការផាស់ប្តូរ។ កម្មវិធី្រគប់្រគងការផាស់ប្តូរ គឺជារេបៀបមួយ ៃនការបងាញ ប េនះ។ 
 
ហានិភ័យមួយេទៀត សំរាប់រដាភិបាល គឺ ការបាក់្រសុត ៃនការគាំ្រទ្របជា្របិយភាពរបស់រដាភិបាល ្របសិន 
េបើ លទ្ធផលៃនគេ្រមាង PPP មិនអាចមានជីវិតរហូតដល់ ការរពឹងទុករបស់្របជាជន។ លំដាប់េនះ អាចនាំ 
េទៅដល់ ការបាត់បង់ៃនការគាំ្រទ ពី្រកុមមានឥទ្ធិពលនេយាបាយ, ដូចជា ម្រន្តីរាជការ, សហជីព និង ពលរដ្ឋ។ 
ហានិភ័យទីបី សំរាប់រដាភិបាល ក្នុងគេ្រមាង PPPs គឺ ការបាត់បង់ៃនការ្រគប់្រគងែផ្នកសារធារណះ។ េដាយ 
ការអនុ តិេអាយ ែផ្នកឯកជន ្របតិបត្តិ និង េធ្វើជាមាសៃ់នេសវាសារធារណះ, ែផ្នកសារធារណះ បាត់បង់ 
ការ្រគប់្រគងេទៅេលើ េសវាេនាះ រឺ នឹង្រតូវបានដឹងថាបានបាត់បង់ការ្រគប់្រគង។ េនៅក្នុង សម ទាន BOO, 
ហានិភ័យៃនការបាត់បង់ការ្រគប់្រគង គឺ ខ្ពស់ជាងមុន។ េដើម ីបងាញពីប េនះ, និតិវិធី្រតតួ្រតា 
ែដលកំពង់េកើតមានេឡើង ចំាបាច់្រតូវបានដាក់ចុះ សំរាប់សម ទាន្របតិបត្តិ។ 
 
ហានភ័ិយសំរាប់សារធារណះជន 
 
េនៅក្នុងករណីេនះ, សារធារណះជន អាចេមើលេឃើញ PPPs ថា រដាភិបាលផ្តល់ ទំនិញសារធារណះ េអាយ 
ែផ្នកឯកជនេធ្វើអាជីវកម្ម ចំេពាះការចំណាយរបស់សារធារណះជន។ កង្វល់ជាក់លាក់មួយចំនួន ែដល 
សារធារណះជនអាចមាន ពី ការដាក់េសវា និង ពត៌មានសារធារណះ េអាយេនៅក្នុងៃដរបស់អ្នក្របតិបត្តិ 
ែផ្នកឯកជន គេឺនៅ ខាងេ្រកាមេនះ : 
 
 អ្នក្របតិបត្ត ិែផ្នកឯកជន លទ្ធផលចុងេ្រកាយេធ្វើជាមាស់ េសវាសារធារណះ 
 អ្នក្របតិបត្ត ិែផ្នកឯកជន បេង្កើតភាពផាច់មុខ េលើេសវាសារធារណះ 



 អ្នក្របតិបត្ត ិែផ្នកឯកជន គឺេឆាះេទៅរក ្របាក់ចំេណញ, មិនែមន ្របេយាជន៏សារធារណះ 
 អាចមាន ការធាយសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ជាមួយ ពត៌មានផាល់ខ្លួន ែដល្រតូវបានេគដាក់ខុសកែន្លង 

េដាយេធ្វស្របែហស, ែចកចាយ, រឺក៏ ដាក់ជាសារធារណះ។ 
 
ហានិភ័យសុវត្ថិភាព នឹងមាន េទាះជាេនៅេពលែដល រដាភិបាល ទទួលខុស្រតូវែតមួយគត់ េលើការ្រគប់្រគង 
ពត៌មានផាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋ។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ, វាគឺជា កង្វល់ែដលមានសុពលភាព និង 
ហានិភ័យ មួយ ែដលដូចជាហានិភ័យេផ ងៗេទៀត ខាងេលើ។ ្របសិនេបើហានភ័ិយទំាងេនះ មិន្រតូវបានេគេធ្វើ 
េអាយធូរ្រសាលេទ, ពួកេគ អាចបណា្ដលេអាយមាន ការបាក់្រសុតៃនទំនុកចិត្តសារធារណះ េលើរដាភិបាល។ 
 
រដាភិបាល ្រតូវែត្រពួយបារម្មណ៏ ពីអ្វីែដលសារធារណះជនគិត ្របសិនេបើ េដើម ីេជាគជ័យក្នុងការេលើកទឹកចិត្ត  
សារធារណះជន េអាយេ្របើេសវាែដលកំពង់្រតូវបានអភិវឌ ន៏េដាយមានការជួយពី ៃដគូរែផ្នកឯកជន។ 
 
ហានភ័ិយ សំរាប់ែផ្នកឯកជន 
 
សំរាប់ែផ្នកឯកជន, ហានិភ័យៃនការេរៀបចំគេ្រមាង PPPមួយ រួមមានដូចខាងេ្រកាមៈ 
 
 មិនមានការធានាថា ទីផ រនឹងទទួលសំេណើរពាណិជ្ជកម្ម ពីៃដគូរែផ្នកឯកជន។ ្របសិនេបើ លទ្ធផល 

អវិជ្ជមាន, គេ្រមាង នឹង បរាជ័យ។ 
 ហានិភ័យ (ែដលបានពិភាក ខាងេលើ) អាចជាេ្រចើនជាង គេ្រមាង រឺ ជំនួញ អាចផ្តល់េអាយ។ 
 
ការែបងែចក ហានិភ័យ ក្នងុ PPPs 
 
េនៅក្នុង្របេភទេផ ងគាៃន PPP, ហានិភយ័ ្រតូវេគែបងែចក រវាង ែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ េផ ងៗគា 
(េមើល រូបភាពទី ៧)។ េពលែដល ហានិភ័យចំេពាះពួកេគ គឺមានេ្រចើន, ែផ្នកសារធារណះជន ជាធម្មតា ត្រមូវ 
េអាយមាន អ្រតាៃនការទទួលបានមកវិញ ខ្ពស់។ 
 
 
 
 



របូភាពទី ៧ ការែបងែចក ៃនហានភ័ិយក្នងុគេ្រមាង PPP 
(Source: World Bank, Toolkit for Public Private Partnerships in Highways 

(2002),http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Highways/1_overdiag/12 /12_.htm and 
http://rru.worldbank.org    /Documents/Toolkits/Highways/start.HTM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥.៤ ការ្រគប់្រគង និង បន្ធរូ ហានិភ័យ ក្នងុគេ្រមាង PPPs សំរាប់ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនចិ 
 
ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ គឺជា សមាសធាតុស្នូល ៃនដំេណើរការ PPP។ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ អនុវត្តន៏ចេំពាះ 
ែផ្នកខាងេ្រកៅគេ្រមាង ដូចជា ទស នះសារធារណះ និង ប ច ប់ ែដលទាក់ទងេទៅ ការ្រគប់្រគងៃន 
គេ្រមាង PPP។ 
 
េដើម ី្រគប់្រគងហានិភ័យ, ៃដគូរ គួរែត េធ្វើការ្រសាវ្រជាវេអាយបានេ្រចើនតាមែតអាចេធ្វើបាន េទៅេលើគេ្រមាង 
ខ្លួនវា និង និតិវិធីែដលបានភាប់ជាមួយ PPPs, ទទួលជំនួយពីអ្នកជំនាកខាងេ្រកៅ, េធ្វើែផនការគេ្រមាង 
េអាយលម្អិត, និង ភាប់ការ្របឹក បន្តរហូត េពញមួយអាយុកាលៃនគេ្រមាង។ េហើយ ៃដគូរទាំងពីរ គួរែត 
ធានាថា កិច្ចសន ែដលេដាះ្រសាយរាល់ប  បំេពញបំណងពួកេគេទៅវិញេទៅមក។ 
 
រាល់ដំណាក់កាល េនៅក្នុងគេ្រមាង, ខាងេ្រកាម ្រតូវែតបានេគេធ្វើ : 
 
១. ហានិភ័យ ្រត្វវែតបានេគសា្គល់ 
២. ហានិភ័យទំាងេនះ ្រតូវែតបានេគកំណត់ 



៣. ហានិភ័យទាំងេនះ ្រត្វវែតបានេគវាយតៃម្ល 
៤. ហានិភ័យទាំងេនះ ្រតូវែតបានេគែបងែចក រវាង ៃដគូរែផ្នកឯកជន និង សារធារណះ 
៥. វិធានការបន្ធូរ ្រតូវែតបានេគសា្គល់ 
៦. ភាពែដលអាចេកើតមានេឡើង និង តៃម្ល គួរ្រតវបានេគគណនា 
 
ការចុះបញ្ជីហានិភ័យ គួរែតបានេគរក ទុក េដើម ី្រតតួពិនិត ហានិភយ័។ 
 
េនៅេពល ហានិភ័យ្រតូវបានេគសា្គល់, វាជា្របៃពណី េដើម ីអភិវឌ ន៏វិធានការបន្ធូរហានិភ័យ។ ហានិភ័យ 
អាច្រតូវបានេគចាត់ជា្រកុម ជា ណាមួយ ៃនេយាបាយ (P) រឺក៏ ៃនពាណិជ្ជកម្ម (C) ក្នុងធម្មជាតិ។ តារាងទី 
៦-៨ ពិពណ៌នាហានិភ័យេផ ងគា េនៅក្នុងដំណាក់េផ ងៗ ក្នុងការអនុវត្តន៏ គេ្រមាង PPPមួយ, ជាមួយនិង 
យន្តការបន្ធូរហានិភ័យ ែដលេគបានេអាយេយាបល់ េដើម ីេដាះ្រសាយជាមួយហានិភ័យជាក់លាក់មួយចំនួន។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



តារាងទី៦ ហានិភ័យ ៃនការេរៀបចំគេ្រមាង និង យន្តការបន្ធរូបន្ថយ 

ការពិពណ៌នា ៃន ហានិភ័យ 
្របេភទៃន 
ហានិភ័យ 

យន្តការបន្ធូរបន្ថយ ហានិភ័យ 

អជាធរែដលមានជេមាះ P គេ្រមាងអនុវត្តន៏វិទ សានដ៏ខាំង 

បរាជ័យ េដើម ីទទួលរាល់ លិខិតអនុញ្ញតិ, 
ការយល់្រពម, និង អជាបណ្ណ័ 

CP គេ្រមាងអនុវត្តន៏វិទ សានដ៏ខាំង 

ការពន េពល ក្នុង ការយល់្រពម P គេ្រមាងអនុវត្តន៏វិទ សានដ៏ខាំង 

ភាពផាច់មុខ ក្នុងែផ្នកឯកជន P េសរីកម្មែផ្នក 

រចនាសម្ពន្ធច ប់មិនសមរម   

សំរាប់ គេ្រមាង 
P ការែកទ្រមងច់ ប់ 

ជំទាស់ ្របឆំាង េដាយ ្រកុមែដលមាន 
្របេយាជន៏ (សហជីពុ, NGOs ។ល។) 

CP 
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការណ៏ និង ការរួម 
បញ្ចូល ៃនអ្នកែដលពាក់ពន្ធ័ទំាងអស់ 

ហានិភ័យការេដញៃថ្ល C 
ផល្របេយាជន៏គួរែត្រតវូបានេគេធ្វើ 
េអាយធំបំផុត, មិនែមនបន្ថយេទ 

ផលលំបាកៃនច ប ់ ចំេពាះ 
ការេអាយរងាន់ដល់គេ្រមាង 

P និតិវិធីរងាន់ែដលមានតមាភាព 



 

ការពន េពល ការបិទហិរញ្ញវត្ថុ 

 

CP 
េពលកំណត់ៃនការបិទ 
ចំាបាច់្រតូវពិត្របាកដ 

 

តារាងទី៧ ហានភ័ិយ ៃនការសាងសង់គេ្រមាង និង យន្តការបន្ធរូបន្ថយ 

ការពិពណ៌នា ៃន ហានិភ័យ 
្របេភទ ៃន 
ហានិភ័យ 

យន្តការបន្ធូរបន្ថយ ហានិភ័យ 

្របាក់េលើស ការ្របមាណចំណាយ C 

ការពន លេពល ការបញ្ចប់ C 

បរាជ័យ េដើម ីបំេពញភាពលម្អិតៃន 
ការ្រប្រពឹត្ត 

C 
 

ការផាស់ប្តូរ ចំេពាះកិច្ចសន  និង 
ការយល់្រពម 

P 
ការចរចារ,អាជាកណា្ដល 

 

បរាជ័យ េដើម ីេធ្វើជាថ្មី ចំេពាះ  

ការយល់្រពម, កិច្ចសន  និង ការអនុ តិ 
CP គេ្រមាងអនុវត្តន៏វិទ សានដ៏ខាំង 

ការពន លែដលមិនអាចដឹងមុន CP កិច្ច្រពមេ្រពៀងគេ្រមាង 



្រពឹត្តិការណ៏ែដលមិនរពឹងទុក CP កិច្ច្រពមេ្រពៀងគេ្រមាង 

ការមិនេគារពកិច្ចសន  េដាយ អ្នកេម៉ៅការ រឺ 
អ្នកកាន់កាប់ 

C កិច្ច្រពមេ្រពៀងរបស់មាស់ភាគហ៊ុន,សិទ្ធិ
្រតួតពិនិត  

ហានិភ័យ ភាពទទួលខុស្រតូវ C ការធានារ៉ាប់រង ឯកជន 

ការផាស់ប្តូរ ច ប់ P ការធានារបស់រដាភិបាល 

អ្រតាប្តូរ្របាក់, អ្រតាការ្របាក់ និង 
ចលនាអតិផរណា 

CP 
 

កូដកម្ម និង បាតុកម្ម CP 

 

ការធានារ៉ាប់រង ឯកជនពហភុាគី 

 

 



តារាងទី៨ ហានិភ័យ ៃនការ្របតិបត្តគិេ្រមាង និង យន្តការបន្ធរូបន្ថយ 

   



ការពិពណ៌នា ៃន ហានិភ័យ 
្របេភទ ៃន 
ហានិភ័យ 

យន្តការបន្ធូរបន្ថយ ហានិភ័យ 

្របាក់េលើស ការ្របមាណចំណាយ C កិច្ច្រពមេ្រពៀងគេ្រមាង 

បរាជ័យ េដើម ីបំេពញភាពលម្អិតៃន 
ការ្រប្រពឹត្ត 

C កិច្ច្រពមេ្រពៀងគេ្រមាង 

ហានិភ័យ ៃនការទាមទារ C 
កិច្ចសន រវាងអ្នកផលិត និង អ្នកទិញ 
ក្នុង អវត្តមានៃនទីផ រ្របកតួ្របែជង 

ហានិភ័យ ៃនការផ្គត់ផ្គង់ C 
កិច្ចសន ផ្គតផ់្គង់ ក្នុង 
អវត្តមានៃនទីផ រ្របកួត្របែជង 

ហានិភ័យ ៃនការបង់្របាក់ CP 
សមត្ថភាពការព្រងឹងែផ្នកឯកជន 
េដាយ ច ប់ 

ចេនាះ្របេហាង ៃនកិច្ចសន  េដាយ 
ៃដគូរែផ្នកឯកជន 

P 
ការធានារបស់រដាភិបាល, 
អជាកណា្ដលអន្តរជាតិ 

ការដក ការធានារបស់ រដាភិបាល P អជាកណា្ដលអន្តរជាតិ 

តៃម្លេកើនេឡើង,យន្តការែកែ្របតៃម្ល 

 
P បទប តិឯករាជ  

ការផាស់ប្តូរ ចំេពាះកិច្ចសន  P បទប តិឯករាជ , 



អជាកណា្ដលអន្តរជាតិ 

ការដកហូត្រទព សម ត្តិ P 
បទប តិឯករាជ , 
អជាកណា្ដលអន្តរជាតិ 

ហានិភ័យ ភាពទទួលខុស្រតូវ C ការធានារា៉ប់រង ឯកជន 

 

 

 

 

ការ្រគប់្រគងហានិភ័យខាងេ្រកៅ 
 
មានហានិភ័យដ៏ទូលំទលូាយជាេ្រចើន បែន្ថមេទៅេលើហានិភ័យេដាយផាល់ ែដលភាប់ជាមួយគេ្រមាង PPP 
ដ៏ជាក់លាក់មួយចំនួន។ ទាំងេនះ គឺទាក់ទងេទៅនិង បរិសាន អភិបាលកិច្ច និង ជំនួញ េនៅក្នុង្របេទស រឺ 
យុតាធិការ ែដលបានប ក់មួយ, រួមទាំង សមត្ថភាពក្នុងតំបន់ េដើម ីគាំ្រទគេ្រមាង PPP។ វាមានសារះ 
សំខាន់ េដើម រីា៉យរា៉ប់ទំាងអស់េនះ ពីេ្រពាះពួកេគ មានឥទ្ធិពលេលើ ការចូលរួមែផ្នកឯកជន, និង ចំនួន និង 
គុណភាព ៃនអ្នកផ្គត់ផ្គងគ់េ្រមាង PPP ែដលរដាបាលសារធារណះអាចេ្រជើសេរីស។ ខាងេ្រកាមេនះគជឺា 
វិធានេដើម ីបន្ធូរ ហានិភ័យខាងេ្រកៅទំាងេនះ : 
 
១.   ផ្តល់នូវ បរិយាកាស ៃនភាព្របាកដៃនជំនួញ មួយ េដាយការអភិវឌ ន៏ បរិសាន ច ប់ និង 

ជំនួញែដល្របកួត្របែជង និង េបើកចំហរ ែដល្រប្រពឹត្តេទៅតាម ច ប់ និង កិច្ច្រពមេ្រពៀង WTO, 
ដូចជាGATS និង ABT ក្នុងករណីៃនទូរគមនាគមន៏ និង អាយ សីុ ធី។ ការ្របពឹត្តេទៅតាម WTO 
នឹងធានារ៉ាប់រង អ្នកវិនិេយាគបរេទស និង សាបនា បរិយាកាសទុកចិត្តមួយ ែដលនឹងេលើកទឹកចិត្ត 
អ្នកវិនិេយាគេ្រកៅ្រសុក េអាយពិចារណាគេ្រមាង PPP និង ឱកាសជំនួញដ៏ៃទេទៀត។ 

 
២.  ទទួលយក េគាលនេយាបាយ PPP ច ស់លាស់មួយ និង េ្រគាងច ប់ -  
 



 ទទួលសា្គល់ថា អង្គភាពែផ្នកសារធារណះ អាចេផ្ទរេទៅេអាយ ែផ្នកឯកជន, តាមរយះ សម ទាន, 
សិទ្ធិផ្តល់េសវាសារធារណះ។ ច ប់ ចំេពាះ្របសិទ្ធភាពេនះ គួរែតទទួលសា្គល់ PPP រឺ េនៅចុងបញ្ចប់, 
មិន្រតូវបានេគេឃើញថាជា ឧបសគ្គ ចំេពាះការបេង្កើត ៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង PPPមួយ 

 អនុវត្តន៏ច ប់ ក្នុងលក្ខណះសមធម៌ និង យុត្តិធម៌, េដាយ្រសបជាមួយ ស្តង់ដារ និង សន្ទស ន៏ អន្តរជាតិ, 
និង ធានា ការ្របកាន់ភាប់ រឺ ្រប្រពឹត្តេទៅតាម ច ប់តុលាការ, និយ័តករ, និង អជាកណា្ដល។ េនះ 
កាត់បន្ថយ ហានិភ័យសំរាប់ែផ្នកឯកជន និង ផ្គត់ផ្គង ់ភាពអាចព ករណ៏បានក្នុងទំនាក់ទំនងជំនួញ។ 

 
៣. ដាក់េអាយអនុវត្តន៏ េគាលការណ៏្របតិបត្តិ និង យន្តការសាប័ន សំរាប់ការចរចារ, ្រតួត្រតា និង អនុវត្តន៏ 

PPPs។ ឧទាហរណ៏ ្រកសួងហិរញ្ញវត្ថុ គួរែតមាន អង្គភាព PPPមួយ េនៅក្នុង អង្គភាពនិតិវិធី្រកសួង រឺ ក៏ 
ជំនាញការែដលមានតៃម្លេស្មើរ។ អង្គភាពេនះ គួរែតទទួលខុស្រតូវ េធ្វើការជាមួយ 
គណៈរដាភិបាលណាមួយ ែដលមានបំណង អនុវត្តន៏កិច្ច្រពមេ្រពៀង PPPមួយ េដាយផ្តល់ការគំា្រទ និង 
េយាបល់ េទៅដល់ គណៈរដា ភិបាល និង ជួយេរៀបរចនាសម្ពន្ធ័ របស់ គេ្រមាង PPP េដើម ីធានាថា សិទ្ធិ 
របស់រដាភិបាល និង សារធារណះជន ្រតូវបានេគេគារព។ 

 
៤. ផ្តល់ ដំេណើរការ ការផ្គតផ្គង់សាធារណះែដលមាន ស្ថិរភាព, សមធម៌, តមាភាព និង េជឿជាក់ បាន។ 

ដំេណើរការេស្នើរសុំ ែដលមាន្របសិទ្ធិភាព និង តមាភាព េធ្វើេកើនេឡើង ការ្របកួត្របែជង និង ទាក់ទាញ 
ជំនាញការ, បេច្ចកវិទ , និង ទុន។ ្របសិនេបើ ដំេណើរការ មិនមានតមាភាព រឺ មិន្រតូវ 
បានេគេជឿថាយុត្តិធម៌, នឹងមាន ៃដគូរែផ្នកឯកជន ពីរ បី ែដលេធ្វើការេដញៃថ្ល និង្របែហលជា គានTNCs 
និង ្រកុមហ៊ុនបរេទសេផ ងៗេទៀត។ ្រកុមហុ៊នបរេទស នំាយក ជំនាញការ, ហរិញ្ញប ទាន និង 
ជំនាញ្រគប់្រគង ែដលអាចផ្តល់្របេយាជន៏ ដល់អ្នកពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់, ែដលរួមបញ្ចូលទាំង 
ៃដគូរ្របថុយ្របថានរួមក្នុង្រសុក មិនរាប់បញ្ចូល រដាភិបាល និង សារធារណះជន។ 

 
៥. បំេពញចិត្ត ការទាមទារជាអាទិភាព ែដលអាចបេង្កើត ការគាំ្រទ និង សុឆន្ទះ របស់ PPP។ 

្រកេឡកេមើលេទៅ េសវាសារធារណះ ែដលឋិតក្នុងការទាមទារយា៉ងេ្រចើន និង ព យាមអនុវត្តន៏ 
គេ្រមាងទំាងអស់េនះ មុនេគ ពីេ្រពាះ ្របសិនេបើពួកេគេជាគជយ័, ពួកេគ នឹង្របមូល ការគំា្រទ 
សារធារណះ និង េធ្វើេអាយវាងាយ្រសួលជាងមុន េដើម ីបន្តេទៅ ឱកាសគេ្រមាង PPP េផ ងៗេទៀត។ 

 
៦. រកេមើល គេ្រមាងែដលផល្របេយាជន៏ គឺងាយយល់ េដាយសារធារណះជន។ គេ្រមាងែដល 

ព្រងឹងការឈានចូលេទៅកាន់េសវា េនៅក្នុង ក្រមិត សហគមន៏ រឹក្នងុតំបន់ តាមរយះធានាគារ, 



អ្នក្របតិបត្តិទរូគមនាគមន៏,…….៘ េពលខ្លះ អាចមាន្របជា្របិយជាង គេ្រមាងែដលេផាត េទៅេលើ 
ការែ្រប ដំេណើរការរដាភិបាលៃផ្ទក្នុង។ ឧទាហរណ៏, សារធារណះជន អាចចូលចិត្តជាង នូវេសវា 
សារធារណះែដលផ្តល់ ្របាក់េលើកទឹកចតិ្ត េទៅដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុងទំរង់ជា ្របាក់ចូល និវត្តន៏,ការគំាពារកុមារ, 
និង ្របាក់េលើកទឹកចិត្ត អាពាហ៏ពិពាហ៏ និង ការសំរាលកូល និង ្របាក់េលើកទឹកចិត្ត េផ ងៗេទៀត 
ែដលរដាភិបាលអាចបានអនុវត្តន៏។ 

 
៧. កាត់បន្ថយ ភាពស្មុគសសាញ – េជៀសវាងការអនុវត្តន៏ស្មុគសាញ ជាេលើកដំបូង េដើម ី កាត ់

បន្ថយហានិភ័យ និង ្រគប់្រគងបានល្អ ក្នុងការអនុវត្តនេ៏លើកទី។ 
 

៨.  កាត់បន្ថយ ភាពមិន្របាកដ – េធ្វើការជាមួយគេ្រមាង ែដលងាយយល់ និង ែដលៃដគូរមាន 
បទពិេសាធនខ៏្លះ អំពីពួកេគ។ គេ្រមាងទំាងេនះ នឹងងាយ្រសួលជាង េដើម ីអនុវត្តន។៏ 

 
៩.   រកេមើល ជ័យជំនះងាយ្រសួល –  
 
 េធ្វើការ េលើ គេ្រមាងសាមញ្ញ ជាមួយហានិភ័យែដលេគបានដឹង និង កំណត់ 
 េធ្វើការ ជាមួយ សាប័ន ែដលងាយ្រសួលេធ្វើការជាមួយ ពីេ្រពាះពួកេគមានបទពិេសាធនេ៏្រចើនជាង, 

សមត្ថភាពខ្ពស់ជាង, ឆន្ទះធំជាង េដើម ីសន្មតហានិភ័យ (សាុំ និងហានិភ័យ)។ 
 ែស្វងរក ឱកាសែដលអាចផ្តល់ លទ្ធផលវិជ្ជមាន និង រហ័ស ែដលនឹងទាក់ទាញ ចំណាប់អារម្មណ៏ 

របស់សារធារណះជន ជាមួយការែកែ្របការែចកចាយេសវាសារធារណះ។ 
 
១០. អនុវត្តន៏ ការ្រតួតពិនិត  និង សមតុល  – PPPs ជាេ្រចើន គឺជា ឱកាសផាច់មុខ 

ែដល្រតូវែតបានេគ្រគប់្រគង និង ដាក់ប ត្តិ េដើម ីការពារ ការរេលាភបំពាន និង េដើម ីការពារ 
អត្ថ្របេយាជន៏សារធារណះ។ ការ្រតួតពិនិត  និង សមតុល  គួរែត្រតវូបានេគផ្តល់េអាយ 
េនៅក្នុងកិច្ចសន ។ េនះរួមទំាង ការផ្តល់សំរាប់ការពិនិត េឡើងវញិយា៉ងេទៀងទាត់។ េនៅក្នុងករណីខ្លះ, 
រេបៀបៃនការកំណត់ ហានិភ័យ្របេភទេនះ គឹ េដាយការត្រមូវនូវ ការែកជាថ្មីេទៀងទាត់ ៃនពាក ក្នុង 
កិច្ចសន  ជាមួយការផ្តល់មួយ ែដលរដាភិបាល មិនមានកាតព្វកិច្ច េដើម ីែកជាថ្មី គេ្រមាង PPPមួយ 
េនៅេពលែដលពាក  ដំបូង ៃនគេ្រមាង PPP ្រតូវបានេគេធ្វើេអាយសម េហើយ។ េនៅក្នុង ្រពឹត្តការណ៏ 
ៃនគេ្រមាង BOO, បណ្ដឹងេសើរេរីតាមច ប ់ គឹ េបើកចំហ តាមរយះតុលាការ, បុ៉ែន្ត េនះ អាចជា 
សំុេណើរដ៏េ្រគាះថាក់មួយ។ 



ការ្រគប់្រគង ហានភ័ិយ ខាងក្នងុ 
 
១. េរៀបចំ ករណីជំនួញ និង អនុវត្តន៏ ការពិេសាធន៏មួយ។ េនាះគឺ អនុវត្តន៏ ការសិក ភាពអាចេធ្វើបាន និង 
េរៀបចំ ករណីជំនួញ។ ្របសិនេបើ ករណីជំនួញ មិនល្អ, គេ្រមាងគួរែតមិន្រតវូបានបន្ត។ េនៅក្នុងការេរៀបចំ 
ករណីជំនួញ, ជួល អ្នកជនំាញខាងេ្រកៅ ្របសិនេបើចាំបាច់ និង ពាក់ពន្ធ័ ែផ្នកឯកជន ្របសិនេបើអាច។ េដើម ី 
សាកល ង អំណះអំណាង ែដលមានេនៅេ្រកាម គំនិតរបស់គេ្រមាង, វាអាចចំបាច់ េដើម ីអនុវត្តន៏ គេ្រមាង 
សំរាប់េធ្វើពិេសាធន៏ ក្នុងទំហំតូចមួយ េដើម ីសាកល ង អំណះអំណាង និង សម្មតិកម្ម។ 
 
២. អនុវត្តន ៏ែផនការលម្អិត និង ការ្រតួតពិនិត ជាបន្តបនាប់។ ្រកាភិច ខាងេ្រកាម ែដលពិពណ៌នាអំពី ្របពន្ធ័ 
គាំ្រទការសំេរចចិត្ត ែដលេ្របើការអនុវត្តន៏ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងពតម៌ាវិទ ែដលេគទទួលសា្គល់ បងាញថា 
ក្រមិត ៃនភាពលម្អិត ែដលេពលខ្លះ្រតូវេគត្រមូវ េដើម ីេធ្វើ ែផនការ េអាយ្រតឹម្រតូវ និង អនុវត្តន៏គេ្រមាង អាយ 
សុី ធី។ 

របូភាពទ៨ី ្រកាភិចែដលបងាញពី ្របពន្ធគំ័ា្រទការេធ្វើការសេ្រមចចិត្តមួយ សំរាប់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣.  អនុវត្តន៏ និតិវិធិ្រគប់្រគង ហានិភ័យ ែដលរួមទាំង ការចុះបញ្ជីហានិភ័យ (េមើលខាងេលើ)ការ្រគប់្រគង  
 



ហានភ័ិយគេ្រមាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតនិូច/អាយ សីុ ធី 
 
១. វិធីសា្រស្តទូេទៅ ចំេពាះ ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងពត៌មានវិទ  
 
ការទទួលយក វិធីសា្រស្តទូេទៅ ចំេពាះ ការ្រគប់្រគងគេ្រមាងពតម៌ានវិទ  េធ្វើេអាយ គេ្រមាង ងាយ្រសួល 
អនុវត្តន,៏ កត់្រតា, ្រគប់្រគង និង កំណត់េពល។ ការទទួលយក វិធីសា្រស្តទូេទៅ រួមបញ្ចូល ដូចខាងេ្រកាម : 
 
 អនុវត្តន ៏ េគាលនេយាបាយពត៌មានវិទ  ទូេទៅ និង មិនអនុ តិេអាយ អង្គភាពពត៌មានវិទ  ឯករាជ  

្របតិបត្តិ។ អនុវត្តន ៏ច ប់ការផ្គត់ផ្គង់ ទូេទៅ ដូចែដល ្របឆំាងចំេពាះ ការអនុ តិេអាយ មណល រឺ ្រកសួង 
កំណត់ ច ប់ និង អជាធរផ្គត់ផ្គង់ ផាល់ខ្លួន។ រាល់ការផ្គត់ផ្គង់ទំាងអស់ គួរែត្រតវូបានអនុវត្តន ៏ េដាយ 
គណៈផ្គត់ផ្គងម់ជ ឹម សំរាប់រដាភិបាល ដូចជា ‘គណកម្មការផ្គត់ផ្គង់ និង េបាះេចាល សម ត្តិ្រទព ’ រឺក៏ 
គណកម្មការ្រសេដៀងេនះ។ 

 យល់្រពម េលើ ស្តង់ដារ និង េគាលការណ៏។ 
 ធានា ភាពែដលអាច្របត្តិបិត្តិរវាងគា តាមរយះ ស្តង់ដារេបើកចំហរ។ 
 េ្របើ ស្តង់ដារេបើកចំហរ េដើម ីកាត់បន្ថយ ចំណាយ និង ធានា ភាពយូរអែង្វង 
 េជៀសវាង កម្មវិធី ្របភពែតមួយ រឺ កម្មវិធីែដលភាប់អ្នកេទៅនិង អ្នកលក់ែតមាក់។ 

 អនុវត្តន ៏ េសវាែចករែលក និងេគាលនេយាបាយទូេទៅមួយ េលើការអនុវត្តន៏គេ្រមាងពត៌មានវិទ ។ 
េសវាែចករែលក និង មជ មណលទិន្នន័យ អនុ តិេអាយ អង្គភាពរដាភិបាលេផ ងៗ 
ែចករែលកពត៌មាន, និតិវិធ ីនិង ្របពន្ធ័ ដូចេច្នះេហើយ កាត់បន្ថយចំណាយ និង ភាពមិន្របាកដ។ 

 
២.  ការធារនា សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និង ភាពឯកជន 
 
ដូចែដលបាននិយាយពីមុន, ហានិភ័យមួយចំនួន ែដលគេ្រមាង រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច ដាក់ចុះសំរាប់ 
ពលរដ្ឋ ្រតូវែតេធ្វើជាមួយ សុវតិភាពទិន្នន័យ និង ភាពឯកជន។ ហានិភ័យជាក់លាក់ ចំេពាះប េនះ រួមមាន: 
 
 ការ្រគប់្រគងខុស ៃនពត៌មានឯកជនរបស់បុគ្គល, ែដលនំាេអាយមានការធាយភាពឯកជន 
 សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ 
 ភាពទទួលខុស្រតូវច ប ់
 ភាពេជឿជាក់រដាភិបាលថយចុះ សំរាប់ការធានា សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និង ភាពឯកជន 



 បរាជ័យ រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច – ្របែហល ៦០ ភាគរយ ៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើម រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច 
្រតូវបានេគរពងឹគិតថាបរាជយ័ រឺ មិនអាចសំេរចេគាលេដៅ។ 

 ការគំរាមកំែហង ៃនការបិទទីផ រ, រឺ ការេផ្ទរទាំង្រសុង ៃនេសវា និង ទំនិញសារធារណះេទៅេអាយែផ្នក 
ឯកជន្រគប់្រគង 

 
មានវិធីសា្រស្តជាេ្រចើន េដើម ីេដាះ្រសាយ ជាមួយហានិភ័យទាំងេនះ។ វិធសីា្រស្តទូទំាងរដាភិបាល ទូេទៅមួយ 
េដើម ីធានា សុវត្ថិភាពពត៌មាន និង ការបញ្ចូលទិន្នន័យ គឺសំខាន់។ េសវាែចករែលក និង មជ មណលទិន្នន័យ 
រួមមួយ អាចជាវិធីសា្រស្តដ៏ល្អ សំរាប់េដាះ្រសាយជាមួយនិង ប ទំាងេនះ ែដលជាទូេទៅ ចំេពាះអង្គភាព 
រដាភិបាលទំាងអស់ េទាះបីជា ពួកេគ ជាកង្វល់ដ៏ខាំង សំរាប់្រកសួងមួយចំនួន ដូចជា ការពារជាតិ, សន្តិសុខ 
ជាតិ, សុខាភិបាល, ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនធានមនុស ។ 
 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត, គួរែតមាន ការិយាល័យ្របកួត្របែជង ែដលមានសមត្ថភាព និង ឯករាជ  និង និយ័តករ, 
ែដលរួមមាន និយ័តករ អាយ សីុ ធី និង ទូរគមនាគមន៏, េដើម ីបន្លសឺំេលងជួង េនៅេពល ការ្រគប ដណ្ដប់ រឺ 
ការបិទទីផ រ ្រតូវបានេគគំរាមកំែហង។ ការិយាល័យ ផ្គត់ផង់ និង PPP ខំាងមួយ េនៅក្នុង ្រកសួង ហិរញ្ញវត្ថុ 
រឺសាប័នែដលមានតៃម្លេស្មើរ គឺ្រតូវបានេគត្រមូវផងែដរ េដើម ីបន្ធូរ ហានិភ័យេនះ។ 
 
ផងែដរ វាអាចជួយេអាយមាន ្រកុមេឆ្លើយតបភាពបនាន់កុំព ូទ័រជាតិ េដើម ីេឆ្លើយតបេទៅ ការគំរាមកំែហង 
បេច្ចកវិទ  និង អជ្ញធារវិ បនប័្រតជាតិ សំរាប់្របតិបត្តិការេអឡិច្រតូនិចរបស់រដាភិបាល។ ការអនុវត្ត៏ 
វិធីសា្រស្ត េសវាែចករែលក មានន័យថា ប សន្តិសុខ អាច្រតូវបានេគែថ្លង ក្នុងលក្ខណះ ជាក់លាក់ និង 
ងាយយល់ កាត់តាម រដាភិបាល ជំនសួេអាយ មូលដានមួយចំែណកមាក់ៗ និង មួយ្រកសួងម្តង-មួយ្រកសួង 
ម្តង ែដលងាយនឹងអាចឈានដល់ ការយល់្រចឡំ និង មិន្រសុះ្រសួលគា រួមនិង ការអស់សុពលភាព និង 
អសន្តិសុខ។ 
 
 
 
 
 
៦. ជេ្រមើសមូលនិធេិផ ងៗេទៀត 
 

 

បេង្កើត ជា្រកុមតូចៗ (4-8 នាក់) េហើយពិភាក បទពេិសាធនរ៏បស់អ្នក ក្នុងការ្រគប់្រគង 
គេ្រមាង អាយ សីុ ធី។ េតើ គេ្រមាងណាមួយ បានេជាគជ័យ និង អ្វីែដលេធ្វើេអាយពួកេគ 
េជាគជ័យ ? 

អ្វែីដល្រតូវេធ្វើ 



៦. ជំេរសីមូលនិធេិផ ងេទៀត 
 
 
 
៦. ១ វនិិេយាគផាល់បរេទស 
 
មួយក្នុងចំេណាម្របភពមូលនិធិសំខាន់ៗ ជាេ្រចើន ែដលរដាភិបាល អាចពិចារណាបាន គឺ FDI។ UNCTAD 
និង មូលនិធិរូបិញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ កំណត់ FDI ថា : 
 

ការវិនិេយាគមួយ ែដលបេង្កើតេឡើង េដើម ទីទួល ចំណាប់អារម្មណ៏ ចុងេ្រកាយ ជាមួយ 
សហ្រគាស ែដល ្របតិបត្ត ិ េនៅែផ្នកខាងេ្រកៅ ៃនេសដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកវិនិេយាគ។ 
េលើសពីេនះេទៅេទៀត ក្នុងករណី FDI េគាលបំណងរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់ គឺេដើម ីទទួល 
សេម្លងែដលមាន្របសិទ្ធភាព ក្នុងការ្រគប់្រគង របស់ សហ្រគាស។ អង្គភាពបរេទស រឺ 
្រកុមៃនអង្គភាពែដលរួមបញ្ចូល ែដលេធ្វើការវិនិេយាគ គឺ្រតូវបានេគ កំណត់ ន័យថា 
‘អ្នកវិនិេយាគ ផាល់’ ។ សហ្រគាស មិនែមនសារជីវកម្ម រឺ សារជីវកម្ម – សាខាមួយ រឺ 
្រកុមហុ៊នតំណាង ជាេរៀងគា ែដលក្នុងេនាះ វិនិេយាគផាល់ ្រតូវបានេគបេង្កើត – 
គឺេគសំេដៅេទៅេលើ ជា ‘សហ្រគាស វិនិេយាគផាល់ ’។ កំរិតខ្លះ ៃនភាពជាមាស់េស្មើរភាពគា 
គឺែតងែត ្រតវូបានេគចាត់ទុកថា ្រតូវ បានភាប់ ជាមួយ សេម្លងែដលមាន្របសិទ្ធភាព 
ក្នុងការ្រគប់្រគង ៃនសហ្រគាស។ the BPM5 ផ្តល់ េយាបល់ថា ក្រមិតចាប់េផ្តើម 
១០ភាគរយ ៃនភាពជាមាស់េស្មើរភាពគា េដើម ែីកែ្រប អ្នកវិនិេយាគមួយ េទៅជា 
អ្នកវិនិេយាគផាល់បរេទស។ 
 

មានការធាក់ចុះយា៉ងខំាងកា ក្នុងទំហំ ៃនការហូរចូល FDI េទៅកាន់ េសដ្ឋកិច្ចែដលអភិវឌ ន ៏ បនាប់ពី 
ការប៉ះទង្គិច DOT Com ក្នុងឆាំ ២០០០។ ប៉ែន្តចាប់តាំងពីឆាំេនាះមក, សានភាព ្រតូវបានប្រ ស ជាមួយ 
ចំនួនែដលេកើនេឡើង ៃន FDI ែដលេឆាះេទៅកាន់ ្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏។ ្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏របស់អាសុី 
ផ្តល់ ពីរភាគបីៃនការហូរចូរសរុប េទៅកាន់្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏។ ចិន, ហុងកុង និង សាំងហា្គពួរ 
បានរក  ការនំាមុខរបស់ពួកេគ ជាអ្នកទទួលធំបំផុតបី ៃនFDI ក្នុងតបំន់។ 
 
 

េគាលបំណងែផ្នកេនះេដើម ីពិពណ័នាជេ្រមើសមូលនិធិគេ្រមាង ICTD េផ ងេទៀតជាង PPPs ។ 



របូភាពទី៩ ការហូរចលូ FDI/ skl nig tamEpñkénesdækic©/ 1980-2006 
(រាប់សិបេកាដដូលា) 

(Source: UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and 
Development (New York and Geneva: United Nations, 2007), 3, http://www.unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េនៅក្នុងឆាំ ២០០៦, FDI េនៅអាសុីប៉ាសុីហ្វីក បានឈានដល់ ្របែហល ២០០ េកាដិដុលារអាេមរិក, េនៅេពល 
េនៅ អូេសអានី បានឈានដល់ ៤០០ េកាដិដុលារអាេមរិក។ េដាយេយ៉ាងេទៅេលើ របាយការណ៏វិនិេយាគពិភព 
េលាក ២០០៧, ចំនួនគេ្រមាងវិនិេយាគ បានេកើនេឡើង ១៣ភាគរយ ចំេពាះ ១១,៨០០ គេ្រមាង, ែដលគួរ 
េអាយកត់សំគាល់ េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏និង ក្នុងែផ្នកេសវា។ 
 
FDI ភាគេ្រចើន គឹបានមកពី ការផលិតេ្របង និង ែរ និង េសដ្ឋកិច្ចថាមពល ែដល បានេឃើញ្របាក់ចំណូល និង 
្របាក់ចំេណញ េកើនឡីងយា៉ងេលឿន ក្នុងប៉ុនានឆំាចុងេ្រកាយ។ សហរដ្ឋអាេមរិក មានចំនួនហ៊ុនធំជាងេគ 
បំផុត ៃន FDI ខាងេ្រកៅ ។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ, េនះអាចផាស់ប្តូរ េនៅេពល SWFs ចាប់េផ្តើម 
្រកេឡកេមើលេទៅកាន់ ឱកាសមកពីបរេទសសំរាប់ការវិនិេយាគ។ មាន អង្គការជាេ្រចើនែដលផ្តល់មូលនិធិដល់ 
ការអភិវឌ ន៏ SMEs តាមរយះ FDI។ ែបបែផនេនះ គឺមួយែផ្នកែផ្អកេទៅេលើ រេបៀបមួយ ែដលេ្របើេដាយ 
នាយទុនែដល្របថុយ្របថាន េនៅក្នុងពិភពឧស ហកម្ម និង គឺែផ្អកេទៅេលើ ការបេង្កើតជំនញួ (េមើលេលើ ែផ្នក 
ទុនែដល្របថយុ្របថាន) ។ 
 
្របហុ៊នបរេទស គឹចាប់អារម្មណ៏ជាមួយ ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម។ អ្វីក៏េដាយ ែដលអាចទាកទាញ វិនិេយាគ និង 
េលើកទឹកចិត្ត ការអភិវឌ ន៏ សំរាប់ែផ្នកឯកជន នឹងជាចំណាប់អារម្មណ៏ចំេពាះអ្នកវិនិេយាគបរេទស។ សាប័ន 
ពាណិជ្ជកម្ម នឹងអភិវឌ ន៏ែផនការជំនួញមួយ បនាប់ពី ការកំណត់ដំបូងថា ការវិនិេយាគមួយ មានឱកាសសម 



េហតុផលេ្រចើនជាង ៃនការបេង្កើត្របាកចំេណញសំរាប់អ្នកវិនិេយាគ។ ែផនការវិនិេយាគ រួមមាន គេ្រមាង 
ថវិកា និង អ្រតារពឹងគិតៃនការទទួលបានវិញ ែផ្អកេលើ ការលក់, ការ្របតិបត្តិ, ការជួល, រឺ ការបញ្ចូលគាៃន 
្របភព ្របាក់ចំណូលទាំងអស់េនះ។ េនះ នឹងត្រមូវេអាយមាន ការវិភាគលំហូរសាច់្របាក់ ក្នុងចំេណាម 
ឧបករណ៏េផ ងៗ េទៀត។ 
 
កង្វល់មួយ របស់អ្នកវិនិេយាគបរេទស គឺ េស្ថរភាព និង ភាពអាចព ករណ៏បាន។ ការផាស់ប្តូរ សង្គម និង 
នេយា បាយ េធ្វើេអាយេកើនេឡើង ភាពមិន្របាកដ និង ហានិភ័យ។ អ្នកវិនិេយាគ មានទំេនារ េជៀសវាង 
ការវិនិេយាគ េនៅក្នុង យុតាធិការ ែដលដំេណើរការផាស់ប្តូរអំណាច មិន្រតូវបានេគកណំត ់ ច ស់ និង 
បរិយាកាសៃនភាពមិន ្របាកដ មានឥទ្ធិពលជាង។  
 
ច ប់ជាតិសំរាប់ FDI គឹ្រតូវបានេគេបាះផ យតាមអីុនធរែណត ជាេ្រចើន និង គឺជា ការប ក់មួយ ៃន 
ការេបើក ចំហរ ចំេពាះជំនួញ ែដលនឹងេលើកទឹកចិត្តដល់ែផ្នកឯកជន។ ្របេទសជាេ្រចើន ផងែដរ នឹងែថរក  
ែផ្នកអភិវឌ ន ៏ ជំនួញ និង ពាណិជ្ជកម្ម េនៅក្នុង មួយចំនួន េបើមិនបានេ្រចើន ៃនគណះ្របតិភូកុងស៊ុល និង 
សានទូត របស់ពួកេគ េនៅេ្រកៅ្របេទស េដើម ី ផ យបែន្ថម និង ពន ល់ េគាលេដៅវិនិេយាគរបស់ពួកេគ និង 
ែបបែផន ចំេពាះអ្នកវិនិេយាគបរេទស។ 
 
ការ្របកាន់ភាប់ េទៅនិង WTO បេង្កើន ការអំពាវនាវៃន្របេទសមួយ ចំេពាះ FDI េនៅេពលវា ផ្តល់េអ់ាយ 
អ្នកវិនិេយាគទុន ជាមួយ អ្នកធានារ៉ាប់រង្របាកដ ជា អ្នកវិនិេយាគខាងេ្រកៅ ជាមួយសិទ្ធិៃនការអំពាវនាវ និង 
ែថ្លង េ្រកាមច ប់អន្តរជាតិ។ 
 
្របេទសជាេ្រចើន គឹមានចំណាប់អារម្មណ៏ណាស់ ជាមួ ការទាក់ទាញ ្រកុមហ៊ុន អាយ សីុ ធី ធំៗ ដូចជា 
Microsoft, Cisco, Intel, IBM, SAP និង េផ ងៗេទៀត េដើម ីបេង្កើត ហាងេនៅក្នុង្របេទស រឺ 
យុតាធិការ របសពួកេគ។ ្របេទសជាេ្រចើន មានមហិច្ឆតា េដើម ីេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី េអាយកាយជា េសវា, 
ការដឹកជញ្ជូន, មជ មណលហិរញ្ញវត្ថ ុ សំរាប់តំបន់ រឹ េលើសពីេនះេទៀត។ យុតាធិការ ដូចជា ចិន, េអហ ីប, 
ហុងកុង, ម៉ាេឡសីុ, សាំងហា្គពួរ និង ៃតវា៉ន់ បានមានេជាគជ័យ ក្នុងការទាក់ទាញ ្រកុមហ៊ុន អាយ សីុ ធី 
េអាយ វិនិេយាគ េនៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកេគ។ បុ៉ែន្ត មិនែមន្របេទសទំាងអស់េទ អាចរពឹងថា កាយជា 
មជ មណល េសវាក្នុងតំបន់ របស់ Microsoft មួយ រឺ មជ មណលផលិត Intel។ មួយែផ្នកពី បរិសាន ្របតិបត្ត ិ
ែដលអាច ព ករណ៏ ែដលច ប់ៃនការ្របតិបត្តិ មិនផាស់ប្តូរញឹកញាប់, ចំនុចខាងេ្រកាម 
្រតូវែតេគបានពិចារណា េដើម ី ទាក់ទាញ FDI : 



 បរិសានប តិ, ច ប់, និង េគាលនេយាបាយែដលបានកំណត់ដ៏ល្អ 
 វិធានៃនច ប់ - ច ប់ ្រតូវបានេគ្របកាន់ភាប់ និង តុលាការ គឺមានមុខងារ; ្រកុមហុ៊នបរេទសអាចរពឹងថា 

្រតូវបានេគ្រប្រពឹត្តចំេពាះ េដាយសុ្រកឹត និង េស្មើរភាព ជាមួយនិង ្រកុមហ៊ុនជាតិ 
 អ្នកធានារា៉ប់រងអន្តរជាតិ ដូចជា អ្នកែដលបាន្រសបជាមួយនិង ្របេទសែដលបានអនុេ្រគាះដល់ 

សានភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយ្របេទស រឺ យុតាធិការ ដ៏ៃទេទៀត រឺ ្របេទសែដល្របកាន់ភាប់ េទៅនិង 
កិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរ ីជាតិ, ក្នុងតំបន ់រឺ ក្នុង្របេទស។ 

 ការ្របកាន់ភាប់េទៅនិង វិធាន ៃនច ប់អន្តរជាតិ និង ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ ការផ រភាប់េទៅនិង WTO 
ជាទ្រមង់បែន្ថមៃនការធានារា៉បរង 

 េគារព កម្មសិទ្ធិប  (IPR) – េនះ គឺជាប មួយ េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួន ែដលជាការពិត ្រកុមហ៊ុន 
្រតូវបានេគេលើកទឹកចិត្ត េដើម ីទមាក់ កម្មសិទ្ធិប  (IPR) ក្នុងការផាស់ប្តូរសំរាប់ការឈានចូលេទៅ 
កាន់ទីផ រជាតិ 

 ជំនាញការ បេច្ចកេទស និង ្រគប់្រគង ក្នុង្រសុក – ភាពែដលអាចរកបាន ៃនកមំាងការងារែដល 
មានការអប់រ 

 សមត្ថភាព និយាយភាសាចំបង ជាមួយភាសាអង់េគ្លស 
 ្របវត្ត ិៃនទំនាក់ទំនង ចំេពាះអ្នកវិនិេយាគបរេទស និង អ្នក្របតិបត្តិែផ្នកឯកជន យា៉ងជាក់លាក់ 
 អាកប កិរិយាវិជាមាន ចំេពាះ ែផ្នកឯកជន 
 
ឧបសគ្គ ចំេពាះ FDI គឺជា ឧបសគ្គផងែដរ ចំេពាះ ការអភិវឌ ន៏ជំនួញ, ដូចជា : 
 

 ពន្ធដារ ខ្ពស់ 
 អំេពើពុករលួយ 
 ការិយាល័យធិបេតយ  
 ឧបសគ្គចំេពាះការចាប់េផ្តើម និង ការ្របតិបត្តិ ជំនួញ 
 ការដាក់ក្រមិត េលើ មាតុភូមិនិវត្តន៏ៃន្របាក់ចំណូល 

 
របាយការណ៏ ‘ការេធ្វើជំនញួ’្របចាំឆំា ែដលេចញផ យេដាយ សាប័នធានាគារពិភពេលាក គឺជា ្របភពែដល 
មាន្របេយាជន៏មួយៃនពត៌មាន ែដលពឹងេទៅេលើវា េគាលនេយាបាយ េលើកទឹកចិត្តដល់ ការអភិវឌ ន៏ែផ្នក 
ឯកជន និង ែដលពឹងេទៅេលើវា ្របេទស កំពង់ែតែកែ្រប និង ្របេទស កំពង់ែតតាមពីេ្រកាយ ក្នុងន័យ 
ការអភិវឌ ន៏ ែផ្នកឯកជន។ ការសាបស្ទង់មិតិក្នុង្របេទសែដលអាចរកបាន ពី អ្នកេបាះពុម្ភផ យ ដូចជា 



អង្គភាព ចារកម្ម អ្នកេសដ្ឋសា្រស្ត ផងែដរ ផ្តល់ដល់ អ្នកវិនិេយាគបរេទស ជាមួយពត៌មានអំពី ឱកាស និង 
ហានិភ័យ ែដលពួកេគ នឹងបងាញខ្លួនរបស់េគ េនៅក្នុងទីកែន្លងេ្រកៅ្រសុក។ 
 
ភាពេជាគជ័យ ៃន FDIs គឺ្រតូវបានេគវា៉ស់ែវង តាមរយះ និយ័តករ ដូចែដល ្រតូវបានេបាះផ យ េដាយ 
វិទ សានហិរញ្ញវត្ថ ុ (FDIs), OECD, UNCTAD និង ដ៏ៃទេទៀត។ េនៅក្នុង អាសុី, បទពិេសាធន៏ ជាមួយ និង 
FDI ៃន្របេទស ចិន, ហុងកុង, សាំងហា្គពួរ, ៃតវ៉ាន់ និង សារធារណះរដ្ឋកូេរ ចងល្អុេទៅ សារសំខាន់ 
ៃនកតាខាងេ្រកាម ក្នុងការេ្របើ្របាស់ដ៏េជាគជ័យរបស់ FDI : 
 
 ទស នះ 
 ភាពជាអ្នកដឹកនាំនេយាបាយ ខាំង និង មានការបូជា 
 ការេផាតេទៅេលើ វិទ សា្រស្ត និង បេច្ចកវិទ  ក្នុងការអប់រ 
 ការយល់ដឹងេ្រចើន ៃនទីផ រអន្តរជាតិ, ត្រមូវការរបស់ែផ្នកឯកជន, និនាការក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ៘ 
 ការេបើកចំហរ ចំេពាះែផ្នកឯកជន, ែដលរួមទាំង េ្រគឿងេលើកទឹកចិត្ត សំរាប់អ្នកវិនិេយាគឯកជន 
 
ខាងេ្រកាម គឺជាករណីសិក មួយ ៃនការភាប់ FDI ដ៏េជាគជ័យ មួយ ក្នុង្របេទស កូសារីកា។ ករណីេនះ 
បងាញថា គំនតិផ្តួចេផ្តើមរបស់រដាភិបាលែដល្រគប់្រគងសានភាព, បរិសានគាំ្រទជំនួញ និង ការេប្តជា ខាំងកា 
និង ជាប់លាប់ ពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ របស់្របេទសមួយ និង យុទ្ធសា្រស្ត វិនិេយាគ និង អភិវឌ ន ៏ច ស់លាស់ 
មួយ គឺជា ធាតុផ ំសំខាន់ ៃន យុទ្ធសា្រស្ត FDI ដ៏េជាគជ័យ។ 
   



 
   ្រកមហ៊ុន Intel េនៅ្របេទស កូសារីកា : ការទាក់ទាញ ការវិនិេយាគ បេច្ចកេទសខ្ពស់  

Intel ្រកុមហ៊ុន ផលិត និង រចនា បន្ទះដំេណើរការ (microprocessor) ែដលមាន 
េជាគជ័យ បំផុត េនៅេលើ ពិភពេលាក, វិនិេយាគ េនៅេ្រកៅ្របេទស េដើម ីបេង្កើត 
ចំនួនដ៏ធំៃនសមត្ថភាពថ្មី យា៉ងឆាប់រហ័ស និងសាកសម េទៅនិងតៃម្ល 
ដូចែដលអាចេធ្វើបាន និង េដើម ីកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ េដាយការផលិតេនៅក្នុង 
េរាងច្រកេផ ងៗ គា។ េរាងច្រកបេង្កើតបន្ទះ Intel តាមែបបែផន មួយ ជាធម្មតា ្រតូវការ 
រយះេពលពីរឆាំេដើម ីសាងសង់ និង ការចំណាយរហូត ដល់ ១ េកាដិដុលារ អាេមរិក។ 
ប៉ែន្ត េដាយសារែត េល ឿន ែដលជាមួយ បន្ទះ ្រតូវបានេគ ចម្លង េដាយអ្នក្របកួត 
្របែជង, Intel ្រតូវការ េធ្វើេអាយ្របេសើរេឡើងនូវ េរាងច្រកែដលមាន្រសាប់ រឺ កែន្លង 
ែដល ការព្រងីក គឺមិនអាចេធ្វើបានតេទៅ េទៀត, អភិវឌ ន៏តំបន់ថ្ម។ី ការបេង្កើន 
សមត្ថភាពផលិតផលថ្មី ្រតូវែត ឆាប់រហ័ស និង ភាប់បញ្ជូលគា េដាយរលូន ជាមួយ 
សមត្ថភាពែដលមាន្រសាប់ ្របសិនេបើ Intel ចង់ រក  ភាពនំាមុខខាងបេច្ចកវិទ  
របស់វា និង រក្របាក់បានមកវិញ ែដល្រកុមហ៊ុនបាន ធាប់មាន។ Intel មិនអាច 
ៃលលក េដើម ីខ្ជះខាយ េពលេវលាណាមួយ ក្នុងការេធ្វើែផនការ រឺ ការសាងសង់ 
ៃនេ្រគឿងបរកិា្ខរបស់វា។ ដូចែដល អ្នក្រគប់្រគង Intel មាក់ បានពន ល់ថា 
“ការពន លេពល ្រតឹមែតមួយសបាហ៏ អាចមានតៃម្ល ១០ លានដុលារ 
ក្នុងការលក់ែដលបាត់បង់- និង ភាពនំាមុខសំខាន់ េលើគូរ្របកួត្របែជង ” ។ 
 
េ្រកៅពី េល ឿន, Intel (ដូច ្រកុមហ៊ុនបេច្ចកវទិ េផ ងៗេទៀត) ពឹងែផ្អកេលើ 
កមំាងការងារ ែដល មានការអប់រខ្ពស់ និង អាចពឹងែផ្អកបាន។ េរាងច្រក ទាមទារ 
ជំនាញផលិតស្មុគសាញ ែដលជាក់ លាក់ និង សុ្រកិត។ ជាផលលំបាក, Intel 
នឹងកសាងសង់េរាងច្រក េនៅកែន្លងែដល វា្រតូវបានេគ ធានា ៃនការឈានចូលេទៅកាន់ 
ការផ្គត់ផ្គង់ពលករ ែដលមានបេច្ចកេទសខ្ពស់ និង អាចបណ្ដុះ បណា្ដលបានខ្ពស់, 
េនៅេពល វាបានវិនិេយាគ ជាមួយ កមំាងការងារេនះ, Intel គឺទំនងជាមិន ចាកេចញេទ 
េទាះបីជា េនៅេពលែដល បេច្ចកវិទ ក្នុង េរាងច្រករបស់វា យា៉ងរហ័សែ្របកាយជា 
ែលងេ្របើ ។ 

 



   

ផ្ទុយេទៅវិញ ជា្របៃពណី ្រកុមហ៊ុន បានេពញចិត្តជាង ក្នុងការវិនេិយាគម្តងេទៀត 
ជាមួយកែន្លងែដលមាន្រសាប់ ែដលេ្របើ្របាស់កមំាងការងារែដលបានបណ្ដុះ 
បណា្ដល របស់វា េដើម ីចាប់េផ្តើម ការផលិត ចំេពាះ េ្រគឿង បរិកា្ខែដលែកែ្របថ្មី 
យា៉ងឆាប់រហ័សដូចែដលអាច េធ្វើបាន។ េលាក Craig Barett, ម្រន្តី្របតិបត្តិរបស់ 
Intel ពីឆំា ១៩៩៨ ដល ឆំា ២០០៥, បានកត់ សំគាល់ថា វា គឺ 
“ងាយ្រសួលយា៉ងេ្រចើន េដើម ី េរៀបចំដំណាក់កាល ក្នុងជំនាន់អនាគត ៃនបន្ទះ 
ចំេពាះេ្រគឿង បរិកា្ខែដលមាន្រសាប់ ជាមួយបុគ្គលិក ែដលមានបទពិេសាធន៏ 
េជៀសជាង ការចាប់េផ្តើមពី ដំបូងជាមួយ មនុស  ថ្មី និង គានការសាកល ង” ។ 
 
ក្នុងការេ្រជើសេរីសទីកែន្លង សំរាប់េរាច្រកេ្រកៅ្របេទស របស់វា, Intel ផងែដរគឺ 
មិនសាុំេទៅនិង ការទាក់ចិត្ត ៃនទនុេលើកទឹកចិត្ត, យា៉ងជាក់លាក់ 
េនៅក្នុងករណីៃនេរាងច្រកផលិត ែដលេ្របើទុន េ្រចើនសន្ធឹកសនាប់ជាង េរាងច្រក ផ្គុំ 
និង សាកល ង ។ ពីេ្រពាះ Intel កំពង់ែស្វងរកភាម េដើម ី ព្រងីកសមត្ថភាព, វា 
ែតងែត សំខាន់ ក្នុង ចំេណាមៃនការរលឹកេឡើងវិញនូវ ទីកែន្លងែដលអាច និង 
ការវាយតៃម្ល ជេ្រមើស វិនិេយាគ។ េរាងច្រក ៃន្របេទស កូសារីកា បានេងើបេឡើងពី 
មួយ ក្នុង ចំេណាមការរលឹកេឡើងវិញជាបន្តបនាប់ ទាំងេនះ។  
 
េដើមឆំា ១៩៩៦, នាយក្របតិបត្តិរបស់ Intel បានសំរចចិត្ត ្រសាវ្រជាវរក ទីកែន្លង 
សំរាប់េរាងច្រក ផ្គុំ និង សាកល ង (ATP) ដូចជា េរាងច្រក នឹងមានតៃម្ល្របែហល 
១០០ េទៅ ៣០០ លានដុលារ អាេមរិក េដើម ី សាងសង់ េហើយនិង នឹងជួលបុគ្គលិក ពី 
១៥០០ េទៅ ៤០០០ នាក់ ែដល្របាក់ឈ្នួល របស់េគ ជាធម្មតានឹងរាប់ ពី◌ី ២៥-៣៥ 
ភាគរយ ៃនចំណាយ្របតិបត្តិសរុប ។ 
េដើម  ី ដំេណើរការ ATP ថ្មីមួយ ែដលសាកសមនិងតៃម្លដចូែដលអាចេធ្វើបាន, Intel 
្រតូវែត ែស្វងរក កមំាងពលកម្ម ែដលមានតៃម្លទាប ប៉ែន្តអាចបណ្ដុះបណា្ដលបាន។  
 



   

ផងែដរ វា នឹង្រតូវែត ែស្វងរក ទីតាំង ែដល វិស្វករមានជំនាញខ្ពស់ អាចររកបាន, និង 
ែដលអ្រតាផាស់ប្តូរនិេយាជិក អាច្រតូវបាន េគរក ទុក េដាយសម េហតុផល 
ក្នុងក្រមិតអប រិមា។មុនេពល ការចាប់េផ្តើម ដំេណើរ ការេ្រជើសេរីស ទីកែន្លងជា ផ្លូវការ, 
ផងែដរ នាយក្របតិបត្តិរបស់ Intel បានសំរចចិត្ត េដើម ី េធ្វើ ATP េនះ ជា 
េរាងច្រកថ្មីមួយ ក្នុង្របេទសថ្មីមួយ, េជៀសជាងការព្រងីកៃនសមត្ថភាព ែដល 
មាន្រសាប់។ ការសំេរចចិត្តេនះ មាន្របភព មកពី ការេប្តជារបស់ ការ្រគប់្រគង េដើម ី 
េធ្វើេអាយ ែប្លកពីគាេ្រចើននវូ មូលដាន្រទពសម ត្តិ តាម ភូមិសា្រស្ត និង េដើម ី 
េជៀសវាង ការ េផាតេទៅេលើ េ្រចើនជាង ៣០ ភាគរយ ៃន្របាក់ចំណូលរបស់វា ពី 
្របេភទផលិផលណាមួយ ចំេពាះ េរាងច្រក ណាមួយ រឺ ក្នុងតំបន់ភូមិសា្រស្តែតមួយ 
ណាមួយេនាះ។ 
 
ខណះេពលែដល, CINDE, សាប័នផ ព្វផ យការវិនិេយាគជាតិ របស់្របេទស 
កូសារីកា, បាន ចាប់តាំង ពី ចុងទសវត ឆំា ១៩៨០ ទទួលយក 
យុទ្ធសា្រស្តេផាតេទៅេលើ ៃនការទាក់ទាញវិនិេយាគ ទុន បរេទស។ សំរាប់ 
ជាេ◌េ្រចើនឆាំ ការេផាតេនះ បានកាយជា វាយនភណ, ប៉ុែន្ត េនៅេពល ក្រមិត 
្របាក់ឈ្នួល របស់្របជាជន កូសារីកា បានេកើនេឡើង េហើយនិង ការ្របកួត្របែជង 
ពី្របាក់ឈ្នួល ទាប ជាង ែដលេងើប េឡើងពី ទីផ រ ែដលេគបានបេង្កើត, CINDE, 
បានប្តូរការេផាតេទៅេលើ េអឡិច ្រតូនិច។ ជាមួយនិង ក្រមិតខ្ពស់ ៃនចំេណះ 
ដឹងបេច្ចកេទស ក្នុង្របេទស, ែដលទាក់ទង តៃម្ល ពលករទាប (សំរាប់ ឧស ហកម្ម 
េនះ) និង ភាពសម ូណ៌ ៃន ពលករែដលនិយាយពីរភាសា, កូសារីកា ហាក់បីដចូជា 
ចុះស្រមុងល្អ ជាមួយ ត្រមូវការ ៃនការេកើនេឡើង ឧស ហកម្មេអឡិច ្រតូនិចសកល។ 
ចាប់តាំងពី ១៩៩៣, CINDE បានកំពង់ែតលួងេលាម Intel និង ្រកុមហ៊ុនធំៗ 
េផ ងេទៀត ក្នុងឧស ហកម្ម េអឡិច្រតូនិច យា៉ងយកចិត្តទុកដាក់ ។ េនៅែខ វិច្ឆិកា 
១៩៩៥, ជា ចុងេ្រកាយ Intel បានេឆ្លើយតប ជាមួយ ការចាប់អារម្មណ៏ និង 
បានអេញ្ជើញ នាយក ៃនការិយាល័យ New York របស់ CINDE, េលាក Armando 
Heilbron, េទៅកាន់ ទីប ការរបសវា ក្នុងទី្រកុង Sata Clara រដ្ឋ California ។  

 



 
   បនាប់ពី បុគ្គលិក CINDE បានបញ្ជូន កញ្ចប់ពត៌មានែដលទូលំទូលាយ និង លម្អិត 

េទៅេអាយ Intel, កូសារីកា បានចូលេទៅក្នុង បញ្ជីដ៏ែវងរបស់ Intel ៃនទីកែន្លងវិនេិយាគ 
ែដលអាចេធ្វើបាន ។ េដើម ី េអាយេគ ចាត់ទុកជាអ្នកតសូ៊, ្របេទសមួយ្រតូវែតមាន 
លកខណ័េសដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាន, ្របពន្ធ័នេយាបាយ ែដលបានបេង្កើត និង អាចពឹងែផ្អកបាន 
និង ្របតិបត្តកិារណ៏ែដលមានតមាភាពមួយ និង បរិសានច ប់។ ផងែដរ វា្រតូវែតបាន 
បំេពញត្រមូវការខាងេ្រកាមៈ 
 
 ធនធានមនុស  – ការផ្គត់ផ្គង់្រគប់្រគាន់ ៃនអ្នក្របតិបត្តិបេច្ចកេទស និង អាជីព 

េហើយនិង បរិសានការងារេ្រកៅសហជីព។ 
 រចនាសម្ពន្ធ័តៃម្លសមេហតុផល – សានភាពហិរញ្ញវត្ថុែដលអាចេធ្វើការបាន សំរាប់ 

Intel, ែដល្រតូវបានដឹកនាំក្នុងែផ្នកដ៏ទូលំទូលាយ េដាយតៃម្លពលករ និង 
ការចំណាយ េផ ងៗ, អ្រតាពន្ធដារ, ផាសីុ, ពន្ធគយ, ្របាក់ឈ្នួល និង 
ភាពងាយ្រសួល ៃនមាតុភូមិនិត្តន៏របស់ទុន។ ពីេ្រពាះ ផលិតផលរបស់ 
េរាងច្រកទាំងអស់ ែដល្រតូវបានេគបុ៉នប៉ង សំរាប់ការ នំាេចញ, ផាសីុ, ពន្ធគយ, 
និង ្របាក់ឈ្នួល គឺសំខាន់ណាស់។ 

 បរិសាន ‘គំា្រទ-ជំនួញ’ – រដាភិបាល បានចាប់អារម្មណ៏ ជាមួយ ការជួយ 
ការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច និង ការវិនិេយាគបរេទស, និង ស ៃនេសរីកម្ម 
េសដ្ឋកិច្ច។ 

 េពលេវលា ផលិត និង ភស្តុភារ – ែដលផ្តល់ សំពាធេពលេវលា ែដល Intel 
ជាទូេទៅ ្របតិបត្តិ ផលិតផលែដលេចញពី េរាងច្រករបស់វា ្រតូវែតអាចជញ្ជូន 
េដាយ្របសិទ្ធភាព ពីេរាងច្រក េទៅ ចំនុច្រចកទារអន្តរជាតិ េហើយនិងឆ្លងកាត់ 
យា៉ងរហ័ស តាមពន្ធគយ និងនិតិវិធីនំាេចញេផ ងៗេទៀត។ 

 ដំេណើរការលិខិតអនុ តិរហ័ស – ការធានាថា លិខិតអនុ តិែដលចាំបាច់ទាំង 
អស់នឹង្រតុវបានេគទទួល ក្នុងរយះេពល ៤-៦ ែខ េ្រពាះថាការពន លេពល 
ណាមួយ អាចេធ្វើ េអាយមានេ្រគាះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់កាលកំណត់េពលយា៉ងតឹងរឹង 
របស់គេ្រមាង ។ 

 



 
   ក្នុងកឡុងេពល ទស នះកិច្ចដំបូង េដាយ Intel, CINDE ផងែដរបានេរៀបចំេអាយ 

គណះកម្មការ េ្រជើសេរីទីកែន្លង ជួបជាមួយ ឯកឧត្តម Jose Rossi, 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួពាណិជ្ជកម្ម បរេទស របស់ កូសារីកា និង ជាមួយ ឯកឧត្តម Jose 
Maria Figueres, ្របធានាធិបេតយ  របស់្របេទស។ ្របធានាធិបេតយ  វ័យេក្មង និង 
បានទទួលការអប់រ ពី សកលវិទ ល័យ Harvard បានយល់ដឹងយា៉ងច ស់ អំពី 
ឥទ្ធិពល ែដលមាន សកានុពល ែដល Intel អាចមានក្នុងការជួយនាំេអាយ 
មានការរីកចំេរីនរបស់្របេទស។ គាត់ បានមាន ចំណាប់អារម្មណ៏ផាល់ខ្លួន យា៉ងខាំង 
ក្នុងការទាក់ទង ជាមួយ Intel និង គឺជាធាតុផ ំសំខាន់ៃន េជាគជ័យ ចុងេ្រកាយរបស់ 
កូសារីកា។ កំឡង់េពលទស កិច្ចដំបូង, គាត់បានចំណាយេពល ពីរេម៉ាងកន្លះ 
ជាមួយអ្នក តំណាង របស់ Intel ែដលកំឡង់េពលេនាះ គាត់បានសន  
“េធ្វើអ្វីក៏េដាយែដលចំាបាច់” េដើម ីេធ្វើេអាយ កូសារីកា អាច្របកួត្របែជងក្នងុការ 
្របកួត។ គាត់ បានសន , េដាយរេភើប និង សាហាប់ ក្នុង សេម្លងរបស់ គាត់, និង 
បានេឆ្លើយតប េដាយផាល់េទៅនិង កង្វល់របស់ Intel ។ េនៅេពលែដល គណះកម្មការ 
បានបងាញពី ភាពមន្ទិល អំពី គុណភាពៃនកមាំងការងារ និង ភាព្រគប់្រគាន់ 
ៃនអ្នកបញ្ចប់ការ សិក ែដលបាន បណ្ដុះបណា្ដលែផ្នកបេច្ចកេទស េនៅក្នុង្របេទស, 
Figueres បានផ្តល់េយាបល់ នូវគំនិតៃន កម្មវិធី បណ្ដុះបណា្ដលព្រងឹងមួយ 
ែដលរដាភិបាលអាចបេង្កើត េដើម ីបំេពញត្រមូវការ របស់ Intel។េនៅក្នុង អ្វីែដល 
នឹងកាយជា ចលនាចំបងមួយ, Figueres ផងែដរ បានចាត់តំាង Rossi េដើម ី្រគប់្រគង 
គេ្រមាង Intel សំរាប់រដាភិបាល កូសារីកា ។ CINDE នឹងបានរក  កិចសន សំខាន់ 
របស់ Intel និង អ្នក ស្រមបស្រមួល សំរាប់ការ្របជំុ និង ការចរចារជាបន្តបនាប់ បុ៉ែន្ត 
Rossi,ម្រន្តីរដាភិបាលែដល មាន ឋានះខ្ពស់ និង មានការេគាព នឹងបានេធ្វើជា 
ចំណុចកណា្ដល ៃនការស្រមបស្រមួល ជាមួយ រដាភិបាល កូសារីកា។ 



   

អ្នកជំនួញមាក់ មុនេពលគាត់បានចូលរួមជាមួយរដ្ឋបាលេលាក Figueres, Rossi 
បានទទួលសា្គល់ សារះសំខាន់ ៃនេល ឿន និង តៃម្ល ែដល Intel នឹងបានមកពី 
ដំេណើរការយា៉ងរហ័ស និង ការ្របា្រស័យ ទាក់ទង យា៉ងច ស់លាស់ និង ឋិតេថរ ពី 
រដាភិបាល។ េទាះបីជា មានេករេឈាះ សំរាប់ការេប្តជារបស់វា ចំេពាះ ការអប់រមូលដាន 
និង ក្រមិតខ្ពស់ ៃនភាពេចះអក រ របស់វា, កូសារីកា មិនបានបេង្កើត ចំនួន្រគប់្រគាន់ 
ៃនអ្នកបញ្ចប់ការសិក ែដលបានបណ្ដុះបណា្ដល ែផ្នកបេច្ចកេទស ែដល Intel 
បានទាមទារ។ ជាទូេទៅ ្រកុមហ៊ុន បានបារម្មណ៏ថា មិនមាន សមត្ថភាព 
ៃនការអប់រ្រគប់្រគាន់ េនៅក្នុង្របេទស កូសារីកា េដើម  ីបណ្ដុះ បណា្ដល អ្នកបេច្ចកេទស 
៨០០ នាក់ ែដល ATP នឹង្រតូវការ។ មានផងែដរ ចេនាះក្នុង ជំនាញភាសា អង់េគ្លស 
ក្នុងចំេណាម និស ិតបេច្ចកេទស និង សមត្ថភាពទូេទៅ ក្នុង រូបវិទ  និង គមីវិទ  
គឺទាបជាង ក្រមិត ែដល Intel ចង់បាន។ ្របេទស បានខ្វះខាតផងែដរ 
នូវកម្មវិធីសិក ក្រមិតខ្ពស់ ក្នុងផលិតកម្ម វត្ថុចំលងពាក់កណា្ដល។ 
 
ជាធម្មតា Intel ្របកាសថា គេ្រមាងមួយ នឹង្រតូវេគេបាះទីតាំង េនៅក្នុង្របេទស 
ែដលបានេ្រជើសេរីស ្របសិនេបើ រដាភិបាល បានែចកចាយ េទៅេលើ ការផ្តល់ 
ៃនកិច្ចសន ែដលបាន្រពមេ្រពៀង។ េនៅក្នុងករណី េនៅក្នុង្របេទសកូសារីកា, ការផ្តល់ 
ទាំងេនះ បានរួមបញ្ចូល ការបំេពញៃនការចុះបញ្ជីរបស់ Intel ក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម េសរី 
ែដលបានផ្តល់អជាបណ្ណ័, ការផ្តល់រងាន់ ៃន្របេភទ ៃន លិខិតអនុញ្ញតិសាងសង់ និង 
បរិសាន និង ការេប្តជារបស់រដាភិបាល េដើម ីព្រងឹងកម្មវិធីសិក  បេច្ចកេទស 
និងេ្រគឿងបរកិា្ខ បណ្ដុះ បណា្ដល ចំេពាះ វិទ សានមួយចំនួន សំរាប់ និស ិតែដលសិក  
េអឡិច្រតូនិច។ សំរាប់បីបួនែខបនាប់ ្រកសួងេផ ងៗ, CINDE, និង Intel 
បានេធ្វើការេដើម ី េរៀបចំឯកសារែដលពាក់ពន្ធ័ និង បញ្ចប់ការ េរៀបចំ ៃនការ្រពម 
េ្រពៀងគារបស់ពួកេគ។ េនៅក្នុងែខ េមសា ១៩៩៧ ការសាងសង់ ៃន ATP 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ថ្មីមួយ បានចាប់េផ្តើម។ នាយក្របតិបត្តិរបស់ Intel បាន សំេរចចិត្ត វិនិេយាគជាមួយ 
កូសារីកា ពីេ្រពាះ ពួកេគ បានចូលចិត្ត ្របេទស េនះ។ ពួកេគ មានទំនុក ចិត្ត អំពី 
េស្ថរភាពរយះេពលែវង, ភាពចំរុងចំេរឿន និង ការអភិវឌ ន៏ របស់វា។ សមាសធាតុ ៤ 
ជាទូេទៅ បងាញថា បានេធ្វើេអាយមានការចាប់អារម្មណ៏ ដល់ គណះកម្មការេ្រជើសេរីស 
ទីកែន្លងៈ   
 
 េស្ថរភាព សង្គម និង នេយាបាយ 
 ការេប្តជា ចំេពាះ េសរីកម្ម និង ការេបើកចំហរ េសដ្ឋកិច្ច 
 ការេផាតយា៉ងជាក់លាក់ េទៅេលើ ការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកចិ្ច ក្នុងែផ្នកេអឡិច្រតូនិច និង  
 បរិយាកាសទទួលយកអ្នកវិនិេយាគទុនបរេទស 

 
Source: Abridged from Debora Spar, Attracting High Technology Investment: Intel’s Costa 
Rican plant, Foreign Investment Advisory Service Occasional Paper 11 (Washington, D.C.: 
International Finance Corporation and theWorld Bank, 1998), http://go.worldbank .org 
/LP5Z2FS9K0. 

 

១ េតើ ែបបែផនសំរាប់ទាក់ទាញ FDI សម្រសប េនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នក េទ? 
២ េតើអ្វី ជាយុទ្ធសា្រស្តសំរាប់ទាក់ទាញ FDI របស់្របេទសអ្នក? 

សំណួរេដើម គីតិ 



៦. ២ ទុន្របថុយ្របថាន 
 
អង្គការ អភិវឌ ន៏ ឧស ហកម្ម សហ្របជាជាតិ (UNIDO) ពិពណ៌នា ទុន្របថុយ្របថាន ដូចេនះ : 
 

េគាលេដៅៃនអ្នកវិនិេយាគ ទុន្របថុយ្របថាន គឺ្រតូវអនុវត្តន៏ជាមួយ្រកុមហ៊ុនែដលមានការរីក 
ចំេរីនរហ័ស េដើម ីលក់េចញេអាយអស់ េទៅេអាយសហ្រគិន, ភាគីេផ ងៗេទៀតរ ឺ
ផ រភាគហុ៊ន, ជាែបបែផន បនាប់ពី ៥ េទៅ ៨ ឆំា។ ហានិភ័យខ្ពស់ៃន្របេភទ 
វិនិេយាគទុនេនះ គឺ្រតូវបានេគទូទាត់សង េដាយការទទួលបានមកវិញខ្ពសេ់លើការ្របថុយ 
្របថាយែដលេជាគជ័យ។ ភាគហ៊ុនរបស់មនុស  មាក់ែដលេគបានេធ្វើេអាយមានេឡើងេ្រចើន 
មុខអាចកាត់បន្ថយ អ្រតាបរាជ័យ ២០-៣០ ភាគរយ, ែដល្រតូវបានទូទាត់សង េដាយ 
ការរីកចំេរីនរហ័ស េនៅក្នុងែផ្នកែដលេនៅសល់ៃនភាគហ៊ុនេនាះ។ 

 
បែន្ថមេទៅេលើ ទុន, មាស់ទុន្របថុយ្របថាន គំា្រទ សហ្រគាសេក្មងខ្ច ី តាមរយះ ការ្រតួតពិនិត ិយា៉ងដតិដល់ 
និង ការគាំ្រទែផ្នក្រគប់្រគង។ “ែផ្នកែដលមានសារសំខាន់បំផុត ៃនការគំា្រទ គឺ ការេធ្វើការសំេរចចិត្តៃន 
យុទ្ធសា្រស្ត និង ការសាបនា អង្ធការរដ្ឋបាល និង ្រគប់្រគង, ែផ្នកែដល្រកុមហ៊ុនថ្មី ជាេរឿយៗ បរាជ័យ។ ”  
ការផ្តល់ការគាំ្រទ្របេភទេនះ បេង្កើន អ្រតារស់រាន របស់ ្រកុមហុ៊នែដលេទើបចាប់េផ្តើម, ែដលបណា្ដលេអាយ 
មានការទទួលបានខ្ពស់មួយ េលើការវិនិេយាគ សំរាប់ មាស់ទុន្របថុយ្របថាន។  
 
មាស់ទុន្របថុយ្របថាន គឺជា ទ្រមង់ែដលេគបេង្កើតេឡើងយា៉ងល្អមួយ ៃនការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន ក្នុង្របេទស 
អភិវឌ ន៏។ វាចាប់ដំេណើរការ េនៅេពលែដល មាន ឥណទានមិន្រគប់្រគាន់ េដើម ីផ្តល់ហិរញ្ញប ទានដល់ 
ជំនួញ។ មាស់ទុន្របថុយ្របថាន ភាគេ្រចើន ចាប់អារម្មណ៏ជាមួយ ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទានដល់ គេ្រមាងធំៗ។ 
េនៅក្នុង្របេទសែដលកំពង់អភិវឌ ន,៏ ទុន្របថុយ្របថាន បាន្រតូវេគេ្របើ េដើម ីផ្តល់ហរិញ្ញប ទានដល់ ការ 
វិនិេយាគធំៗ ជាមួយ ឧស ហកម្មទាញយក ដូចជា ការជីកែរ ។ 
 
សំរាប់ការ្របថុយ្របថានតូចតាច, រឺ សំរាប់ SMEs និង ឧស ហកម្មខាតតូច និង មធ ម, ែបបែផន ែដល 
េ្របើេនៅក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៏ អនុវត្តន៏ផងែដរចេំពាះែផ្នកខ្លះ េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏។ េនាះគឺថា មាស់ 
ទុន្របថុយ្របថាន េលើកទឹកចិត្តដល់ ការបេង្កើត ្របដាប់ភាស់ ែដលក្នុងេនាះ សហ្រគិន អាចអភិវឌ ន៏ ជំនញួ 
ែដលផ្តល់កៃ្រមេ្រចើន ែដលគួរេអាយចាប់អារម្មណ៏ និង ជាសកានុពល ជាមួយការជួយ ៃនជំនាញការ ែដល 



មាស់ទុន្របថុយ្របថាន េធ្វើេអាយមាន ក្នុងការផាស់ប្តូរសំរាប់ផល្របេយាជន៏ក្នុង ភាពជាមាស់ៃនជំនួញ និង 
ក្នុង្របាក់ចំណូលេពលអនាគត។ មាស់ទុន្របថុយ្របថាន របស់ SMEs េនៅក្នុង្របេទសែដលកំពង់អភិវឌ ន ៏ 
មកពី មូលនិធិ និង សហ្រគាសជំនួញ។ UNIDO េលើកទឹកចិត្តដល់ ែបបែផនេនះ ៃនការវិនិេយាគ ជាមួយ 
ការគាំ្រទការអភិវឌ ន៏ជំនញួ។ 
 
ែដលគួរេអាយចាប់អារម្មណ៏ ្របេទសចិន គាន ទុន្របថុយ្របថាន សំរាប់ការគាំ្រទ ជំនួញែដលមានសងឃឹម។  
ជំនួញែដលចាប់អារម្មណ៏ជាមួយ ការទាក់ទាញទុន្របថុយ្របថាន ្រតូវការអភិវឌ ន៏ គំនិតជំនញួមួយ និង 
បញ្ជូនគំនិតេនាះ េទៅ្រកុមហ៊ុនទុន្របថយុ្របថាន។ ជាមួយ ភាពែដលអាចរកបានែដលេកើនេឡើង ៃនទនុ 
ឯកជន និង SWFs រួមនិង ្រកុមហ៊ុន្រគប់្រគងេដាយរដ្ឋែដលផ្តល់ទាយជ្ជទានហិរញ្ញវត្ថុ, មាន សមធម៌ ែដល 
អាចរក បាន។ ការលំបាក គឺ ការទាក់ទាញ ទុន្របថុយ្របថាន េទៅកាន់្របេទសែដលកំពង់អភិវឌ ន ៏ជាទូេទៅ 
និង េទៅកាន់ សហ្រគិន េនៅក្នុង្របេទសទាំងអស់េនាះ យា៉ងជាក់លាក់។ 
 
ទុន្របថុយ្របថាន មានទំេនារេទៅតាម FDI និង ែស្វងរក ្របេទស និង យុតាធិការ ៃនសហ្រគាស និងែដល 
រាក់ទាក់ជំនញួ។ មាស់ទុន្របថុយ្របថាន មិនវិនិេយាគេទ លុះ្រតាែត ពួកេគ មានការយល់ដឹង និង ចំេណះដឹង 
ក្នុង្រសុកេ្រចើន, ែដលមិនទំនងជាមូលេហតុ, េទាះបីជាមានការេលើកែលង។ មាស់ទុន្របថុយ ្របថានជាេ្រចើន 
គឺមានមូលដានេនៅ្របេទសេលាកខាងលិច ែដលចាត់ទុក ការវិនិេយាគជាមួយ ្របេទសកំពង់ អភិវឌ ន៏ 
ថាេ្រគាះ ថាក់ណាស់។ ឱកាសៃនការទាក់ទាញ ទុន្របថុយ្របថាន គឺខ្ពស់ កែន្លងណាែដល មាន 
ជំនួញែដលេជាគជ័យេ្រចើន និង ការវិនិេយាគធំៗ ្រតូវបានេគេធ្វើេឡើង។ 
 
ជាចុងបញ្ចប់ ទុន្របថុយ្របថាន គឹ ជាហានិភ័យែដលេគមិនេពញចិត្តយា៉ងខំាកា។ មាស់ទុន្របថុយ្របថាន 
អាចយល់េឃើញថា វាងាយ្រសួលជាង េដើម ី វិនិេយាគជាមួយ ្រកុមហុ៊នបរេទស ែដលមានកំណត់្រតាល្អមួយ 
ជាអន្តរជាតិ មុនេពល ការ្របថុយ្របថាន េទៅក្នុង គេ្រមាង ICTD ក្នុង្របេទសកំពងអ់ភិវឌ ន៏។ េទាះបីជា 
យា៉ងណាក៏េដាយ មានការេកើនេឡើងការយល់ដឹងថា មួយចំនួនៃនវសិ្វករកម្មវិធីល្អបំផុត គឺមនិជាចាំបាច់ ‘េកើត 
េនៅក្នុង សហរដ្ឋអាេមរិកេទ’ និង ការវិនិេយាគទុនជាមួយ ឱកាស េដើម ីបេ ញ េទៅក្នុងថាមពលៃច្ន្របឌិត 
និង ទុនប  េនះ េនៅក្នុង្របេទសកំពង់អភិវឌ ន ៏គឺ្របែហលជា កំពង់ែតេកើតេឡើងេហើយ។ 
 
 
 
 



៦. ៣ សារជីវកម្មឆ្លង្របេទស 
 
េដាយេយា៉ងេទៅេលើ UNCTAD, TNC គឺ សហ្រគាសែដលរួមគា រឺ មិនរួមគា ែដលមាន សហ្រគាសេម និង 
សាខាេ្រកៅ្របេទសរបស់ពួកេគ។ សហ្រគាសេម គឺ្រតូវបានេគកំណត់ ជា សហ្រគាសមួយ ែដល្រតួត ពិនិត  
្រទព សម ត្ត ិៃនសាប័នដ៏ៃទេទៀត ក្នុង្របេទសជាេ្រចើន ជាង ្របេទសមាស់ផ្ទះរបស់វា, ជាធម្មតា េដាយ ការេធ្វើ 
ជាមាស់ ហុ៊នទុនេស្មើរភាពគា ្របាកដមួយ។ TNCs គឺជា ្របភពៃន FDI រួមទាំងសកានុពល ៃដគូរ ក្នុង PPPs ។ 
េនះ អនុវត្តន៏ជាពិេសសេទៅេលើ ្រកុមហុ៊នពត៌មានវិទ ធំៗ, ធានាគារហរិញ្ញវត្ថុធំៗ និង TNCs ែដល្របតិបត្តិ 
ក្នុងែផ្នកដ៏ៃទេទៀត។ 
 
កម្មករ្របែហលជា ៧៣ លាននាក់ ្រតូវបានេគជួលេអាយេធ្វើការ ក្នុងសាខាេ្រកៅ្របេទស របស់ TNCs ក្នុង ឆាំ 
២០០៦, ែក រ បីដងេ្រចើនជាង ក្នុងឆាំ ១៩៩០, និង ការផ្តល់ការងារសរុបរបស់ពួកេគ មានចំនួន្របែហល ជា 
៣ ភាគរយៃនកមំាងការងារសកល។ ្របេទសចិន មានចំនួនេ្រចើនជាងេគបំផុត ៃននិេយាគជិក ក្នុងសាខា េ្រកៅ 
្របេទស។ ក្នុងឆាំ ២០០៤ កម្មករ ្របែហល ២៤ លាននាក់ (៣ ភាគរយៃនការងារសរុប ក្នុង្របេទស ចិន) 
្រតូវបានេគជលួ ក្នុងសាខាេ្រកៅ្របេទស ក្នុង្របេទសេនាះ ែដលេ្របៀបេធៀប តិចជាង ៥ លាន ក្នុងឆំា ១៩៩១។ 
 
TNCs មានសិទ្ធឈានចូលេទៅកាន់ ែខ ្រចវាក់ផ្គត់ផ្គងស់កល។ េធ្វើការជាមួយ TNC អាចេបើកចំហរ ការឈាន 
ចូលេទៅកាន់ ធនធានទំាងេនះ និង ឱកាសទីផ រ។ អត្ថ្របេយាជនជ៏ាក់លាក់ រួមមាន ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន, 
រួមនិង ជំនាញការ្រគប់្រគង និង បេច្ចកេទស និង ឱកាសសំរាប់ ការេផ្ទរជំនាញទំាងេនះ េទៅ 
េអាយៃដគរូជាតិ។ 
 
េតើអ្វី េធ្វើសំរាប់ បរិយាកាសេលើកទឹកចិត្ត សំរាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន TNC ? កតាដូចគា ែដលទាក់ទាញ FDI 
េលើកទឺកចិត្តដល់ TNCs េដើម ីបេង្កើត ហាងេនៅក្នុង្របេទស រឺ យុតាធិការមួយ។ ភាពែដលអាចរកបាន ៃន 
ជំនាញការ និងអ្នកបញ្ចប់ការសិក ែដលមានសមត្ថភាព គឺសំខាន់ រួមទាំង ែផ្នកបេច្ចកេទស និង 
វិទ សា្រស្ត។ េនះ ប ក់នូវ វត្តមានៃនវិទ សានបេច្ចកវិទ  ដ៏ខាំង និង ការសិក ថាក់ខ្ពស់ (មហាវិទ  
ល័យ) និង មជ មណល្រសាវ្រជាវ និង អភិវឌ ន៏។ ជំនាញ្រគប់្រគង និង េផ្ទរ បេច្ចកវិទ  និង ចំេណះដឹង គឺ 
សំខាន់។ 
 
 
 



៦.៤ វិទ សានហិរញ្ញវត្ថ ុ(វិទ សានហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ) 
 
េដាយេយា៉ងេទៅេលើ Wikipedia : 

 
វិទ សានហិរញ្ញវត្ថ ុ រឺ IFIs សំេដៅេទៅេលើ វិទ សានហិរញ្ញវត្ថុ ែដល្រតូវបានេគបេង្កើត (រឺ 
អនុ តិ) េដាយ ្របេទស េ្រចើនជាងមួយ និងដូចេច្នះេហើយ គឺឋិតេនៅេ្រកាមច ប់ 
អន្តរជាតិ។ មាស់ រឺ មាស់ភាគហ៊ុនរបស់វា ជាទូេទៅ គឺជារដាភិបាលជាតិ េទាះបីជា 
វិទ សានអន្តរជាតិ និង អង្គការ ដ៊៏ៃទេទៀត យូរៗម្តង ចាត់ទុកជា មាស់ភាគហ៊ុន។ IFI ែដល 
េលចេធាេ្រចើនបំផុត គឺ ការបេង្កើតៃនពហុជាតិ េទាះបីជា វិទ សានហិរញ្ញវត្ថ ុ េទ្វភាគី ខ្លះៗ 
(បានបេង្កើតេដាយពីរ្របេទស) េកើតមាន និង ជាបេច្ចកេទស IFIs ។ ភាគេ្រចើនៃនទំាងេនះ 
គឺ ធានាគារអភិវឌ ន៏ពហភុាគីជាេ្រចើន។ 

 
ខាងេ្រកាម គឺជា ្រកុមសំខាន់ៗៃន IFIs : 
 
 វិទ សាន Bretton Woods – ធានាគារពិភពេលាក, មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ, សារជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និង 

សមាជិកេផ ងៗេទៀត ៃន្រកុមធានាគារពិភពេលាក 
 ធានាគារអភិវឌ ន៏តំបន ់- 
 ធានាគារអភិវឌ ន ៏អន្តរ-អាេមរិក 
 ធានាគារអភិវឌ ន៏អាសីុ 
 ធានាគារអភិវឌ ន៏អា្រហិក 
 ធានាគារអឺុរុប សំរាប់ ការសាបនា និង អភិវឌ ន ៏
 ធានាគារអភិវឌ ន៏េទ្វភាគី 
 វិទ សានហិរញ្ញវត្ថុៃនតំបន ់ដ៏ៃទេទៀត - 
 ធានាគារវិនិេយាគអុឺរុប 
 ធានាគារអភិវឌ ន៏អុីសាម 
 ធានាគារវិនិេយាគ Nordic 
 
ការផ្តល់ ហិរញ្ញប ទាន ពី IFIs និង សាប័នេទ្វភាគី គឺ្រតូវបានេគចងភាប់យា៉ងែណន ជាមួយនិង អាទិភាព 
ែផនការ អភិវឌ ន៏ជាតិ និង ែបបែផនអភិវឌ ន៏។ េដើម ទីទួលបាន ការគាំ្រទ, អង្គការែផ្នកសារធារណះ ្រតូវការ 



តេ្រមៀប សំេណើររបស់ពួកេគ យ៉ាងជិតស្និតដូចែដលអាចេធ្វើបាន ជាមួយុអាទិភាពៃនរដាភិបាល។ េហតុេនះ 
េហើយ មានត្រមូវការមួយ េដើម ីធានថា គេ្រមាង ែដលស្រមាប់វា ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន ្រតូវបាន េគែស្វងរក, 
្រតូវបាន េគគាំ្រទក្នុង្រសុក និង ្រតូវបានេគបងាញជាអាទិភាពមួយ េដាយ រដាភិបាល។ 
 
េសចក្តី្របកាសទី្រកុងបា៉រីស េលើ្របសិទ្ធភាពៃនជំនួយ ែដលបានយល់្រពមេដាយ DAC ៃន OECD េលើក 
ទឹកចិត្តមាស់ជំនួយេអាយ ផ្តល់ហរិញ្ញប ទានេដាយផាល់ េទៅដល់ឃាំង្របាក់របស់្របេទសអ្នកទទួល។ 
្របេទស អ្នកទទួល សំេរចចិត្ត េដាយែផ្អកេទៅេលើ អាទិភាពែផនការអភិវឌ ន៏របស់វា និង ែបបែផន ពីរេបៀប 
ែដលមូលនិធិ ្រតូវែតបានេគចាយវាយ។ េដាយមានការេកើនេឡើង, មាស់ជំនួយៃន្របេទស OECD េធ្វើការ 
ជាមួយគា យា៉ង ជិតស្និត ជាមួយនិង IFIs េដើម ធីានា ការស្រមបស្រមួល ក្នុងការេធ្វើែផនការ និង ការែចក 
ចាយ ៃនជំនួយ អភិវឌ ន។៏ ្របេទសែដលមាន កំណត់្រតាៃនអភបិាលកិច្ចែដលបានប ក់ និង ខំាងកាមួយ 
គឺ អ្នកទីមួយែដល ទទួលផល្របេយាជន៏ពី ទ្រមង់ៃនជនំួយេនះ។ ្របេទសែដលគានកំណត់្រតាែបបេនះ គឺមិន 
ទំនងជា ទទួលបាន ជំនួយឥតចំណង ៃន្របេភទែដលបានេស្នើរសុំ េដាយេសចក្តី្របកាសទី្រកុងបា៉រីសេទ 
លុះ្រតា ែត ពួកេគេធ្វើេអាយមាន ការរីកចំេរីនខាំងកា ក្នុង ការគាំ្រទ អភិបាលកិច្ចល្អ, កាត់បន្ថយអំេពើពុករលួយ, 
និង ការបេង្កើត របបបញ្ញតិែដល មានតមាភាព និងេបើកចំហរ, រួមនិងបរិយាសកាសវិនិេយាគ 
សំរាប់ែផ្នកឯកជន។ 
 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ឥឡូវេនះ មាន មាស់ជំនួយ មិនែមនជា OECD េលចេឡើង ែដលមិន្រតូវបានរារាំង 
េដាយប អភិបាលកិច្ច និង ការអភិវឌ ន៏្របជាធិបេតយ  ែដល្រតូវបានេគចាប់ អារម្មណ៏យា៉ងេ្រចើន ជាមួយ 
ការគាំ្រទ ជំនួយអភិវឌ ន៏ និងជាមួយការេធ្វើការក្នុងភាព ជាៃដគូរជាមួយ ្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏ េលើ ទិសេដៅ 
អភិវឌ ន៏រួម។ 
 
គុណសម ត្តិ និង គុណវិប ត្តិ មួយចំនួនែដលបានភាប់ជាមួយនិង FDI អនុវត្តន៏ផងែដរ ជាមួយ ការផ្តល់ 
ហិរញ្ញប ទាន ពី IFIs។ 
 
៦.៥ ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន រដាភិបាល-េទៅ-រដាភិបាល 
 
ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន រដាភិបាល-េទៅ-រដាភិបាល ្រតូវបានេគចាត់ជា្រកុម េ្រកាម ‘ជំនួយ’ ែដល Wikipedia 
កំណត់ន័យ ដូចខាងេ្រកាម : 
 



ជំនួយ គឺ ការជួយ, ភាគេ្រចើន េសដ្ឋកិច្ច, ែដលអាច្រតូវបានេគផ្តល់េទៅដល់សហគមន៏ រឺ 
្របេទសេនៅក្នុង ្រពឹត្តិការណ៏ ៃនវិបត្តិមនុស ធម៌មួយ រឺ េដើម ីសំេរច េគាលេដៅ 
េសដ្ឋកិច្ចសង្គម។ េដាយេហតុេនះេហើយ ជំនួយមនុស ធម៌ គឺជាចំបង ែដលេ្របើសំរាប់ 
បន្ធូរនូវភាពបនាន់, េនៅេពលែដល ជំនួយអភិវឌ ន៏ មាន េគាលបំណង េដើម ីបេង្កើត 
ការរីកចំេរីនេសដ្ឋកិច្ចែដលអាច្រទ្រទងប់ានរយះេពលែវង។ ជាែបបែផន ថាេតើ ្របេទស 
ជាេ្រចើន ផ្តល់ជំនួយ េទៅដល់ ្របេទសែដលកំពង់អភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ចេទ។ 
 

េនៅក្នុងឆាំ ២០០៦, មាស់ជំនួយ OECD បានបេង្កើនការផ្តល់េអាយរបស់េគ េទៅដល់ ្របែហលជា ៧៥ េកាដិ 
ដុលារអាេមរិក េឡើងពី ៥៣ េកាដិដុលារអាេមរិក ក្នុងឆាំ ២០០២។ ទូរេលខជាក់ែស្តង បានរាយការណ៏ថា 
OECD សំរាប់ឆាំ ២០០៦ គឺ ៧៧.៨ េកាដិដុលារអាេមរិក ែដលរួមបញ្ចូលទំាង ការផ្តល់េទៅ ្របេទសអុីរា៉ក់ (៧ 
េកាដិដុលារអាេមរិក) ។ ភាគេ្រចើនៃនជំនួយែដលេកើនេឡើងេនះ គឺសំរាប់េធ្វើេអាយធូរ្រសាលបំណុល។ 
 
្របេទសមាន្របាក់ចំណូលកណា្ដល ដូចជា េ្របសីុល, ចិន, ឥណូេនសីុ និង ៃថ េហើយនិង ្របេទសែដលសំបូរ 
ធនធាន ដូចជា អង់េហា្គឡា កំពង់ែតទទួល ជំនួយអភិវឌ ន ៏ (ODA) តិចតួច េនៅេពលែដល មាស់ជំនួយ 
ចូលចិត្តជួយជាងដល់្របេទសែដលមានលទ្ធភាពតិចតួច េដើម ីផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន ដល់ការអភិវឌ ន៏របស់ខ្លួន 
។ សមាមា្រត ៃន ODA ែដលេទៅកាន់ ្របេទសអភិវឌ ន៏តិចតួច នងិ ្របេទសមាន្របាក់ចំណូលទាប បានេកើន 
េឡើង យា៉ងខាំង – ពី ៤០ ភាគរយ ក្នុងឆាំ ២០០២ េទៅ ៤៦ ភាគរយ ក្នុងឆាំ ២០០៦។ េលើសពីេនះេទៅ េទៀត 
សមាមា្រតខ្ពស់ជាង ៃនជំនួយ គឺ គានចំណង – េនាះអាចនិយាយបានថា មិន្រតូវបានេគចង េទៅនិង ការទិញ 
ពី្របេទសែដល ផ្គត់ផ្គង់ ជំនួយ។ 
 
អាទិភាពដំបូងៃន IFIs គ ឺ ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក, ការព្រងឹងអភិបាលកិច្ច, ការផ្តល់អំណាចដល់ ្រស្តី, ការ 
ការពារ សិទ្ធិជនជាតិភាគតិច និង ការការពារ បរិសាន។ គេ្រមាង ែដលអាចេគភាប់យា៉ងច ស់ េទៅ ការកាត់ 
បន្ថយភាព្រកី្រក និង ទិសេដៅ ដ៏ៃទៗេទៀត គឺទនំងជា្រតូវបានេគយល់្រពម េ្រចើនជាង។ មាស់ជំនួយ 
បានកាត់បន្ថយ ការគំា្រទរបស់េគ សំរាប់គេ្រមាង អាយ សីុ ធី, ែដលចូលចិត្តជាង ជំនួសេអាយ ការេដាះ 
្រសាយ អាយ សីុ ធី ជាឧបករណ៏ ក្នុងការ្របឆាំង ភាព្រកី្រក និង ក្នុងការគាំ្រទ អភិបាលកិច្ច។ ការផាស់ប្តូរ 
បរិយាកាស ថ្មីៗេនះ ្រតូវបានេគទទួលសា្គល់ ថាជា និនាការចំបង និង ការអភិវឌ ន ៏ ្របេទស អាចរពឹងទុក 
ការគាំ្រទយា៉ងេ្រចើន ពី ្របេទសអភិវឌ ន៏ ក្នុងការកសាងសមត្ថភាព សំរាប់ការបន្ធូរ និងផងែដរ ការទទួល 
យក ការផាស់ប្តូរបរិយាកាស និង ផលប៉ះពាល់របស់វា។ 
 



ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន គឺែផ្អកេទៅេលើ កិច្ច្រពមេ្រពៀងែដលដូចជា សន្ធិស  រវាង្របេទសមាស់ជំនួយ និង 
្របេទសអ្នកទទួល។ កិច្ច្រពមេ្រពៀងេនះ ្រតួតពិនិត  ែបបបទៃនកិច្ចសហការ។ សាប័នេទ្វភាគី េផ ងៗគា មាន 
ត្រមូវការ េផ ងៗគា សំរាប់ការទទួល ជំនួយអភិវឌ ន ៏និង សំរាប់ ការរាយការណ៏ េលើការេ្របើ្របាស់ ៃន 
មូលនិធិអភិវឌ ន៏។ េដាយេយា៉ងេទៅេលើ េសចក្តី្របកាសទី្រកុង បា៉រីស ៃន OECD, ជំនួយអភិវឌ ន៏ នឹង្រតូវ  
បានេគបញ្ជូន េទៅេអាយ រតនាគាររបស់្របេទសែដលកំពង់អភិវឌ ន៏េដាយផាល់។ ្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏ ជា 
ចុងបញ្ចប់ នឹងេនៅក្នុងទីតំាងមួយ េដើម ីសំេរច សំរាប់ខ្លួនរបស់េគ េលើ រេបៀបែដល្របាក់ជំនួយទាំងេនះ ្រតូវ 
បានេគចំណាយ។ អ្វីែដល្រតូវការជាមុន គឺ ការធានាថា ្របេទស មាន ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ, អភិបាលកិច្ច, 
ការផ្គត់ផ្គង់, និង សមត្ថភាព្រតួត្រតា េដើម ីេ្របើ្របាស់េអាយបាន្រតីម្រតូវ នូវមូលនិធិទាំងេនះ េនៅេពល បំេពញ 
ត្រមូវការសំរាប់ ការេបើកចំហរ, តមាភាព, ភាពសុ្រកិត និង សមធម៌ ែដល្របេទស OECDគំា្រទ។ 
ដូចេនះ ភាគេ្រចើនៃនប ែដលបានពិភក េ្រកាម FDI អនុវត្តន៏ផងែដរ។ 
 
ភាពេជាគជ័យ ៃនជំនួយអភិវឌ ន៏ ្រតូវបានេគវាស់ែវង ក្នុងន័យ : 
 
 ការរួមចំែណក ចំេពាះការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក 
 ការរួមចំែណក ចំេពាះការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច និង កំេនើនគាំ្រទអ្នក្រក 
 ការរួមចំែណក ចំេពាះការសំេរច MDGs និង 
 ផលប៉ះពាល់រយះេពលែវង ៃនជំនួយែដលបានផ្តល់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៧. ការេរៀបចំ យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន 
 
ែផ្នកេនះមានេគាលបំណងេដើម ី : 
 ពិភាក អំពី ដំណាក់កាល េដម ីេអាយេគអនុវត្តន៏ក្នុង ការអភិវឌ ន៏សំេណើមួយ សំរាប់ការផ្តល់ 

ហិរញ្ញប ទានដល់ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី និង 
 ផ្តល់លក្ខណះសេង្ខបៃនប ចំបង់ក្នុងការបេង្កើតសំេណើរ 
 
 
៧.១ ទិដ្ឋភាពៃនការចល័តធនធាន 
 
មានជំហានជាេ្រចើន បានពាក់ពន្ធ័ ក្នុងការេរៀបច ំ យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន។ េយើងសូម ចាប់េផ្តើមជាមួយ 
និយមន័យ ៃន យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន និង ទស នះែដលទាក់ទង។ 
 
ធនធាន អាចជា ហិរញ្ញវត្ថុ, មនុស , រឺ ក្នុង្របេភទ ទំនិញ និង េសវា ែដលអាចរកបាន េដើម ីអនុវត្តន៏យុទ្ធ 
សា្រស្ត, ែផនការ, កម្មវិធី, គេ្រមាង និង សកម្មភាព។ 
 
យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន គឺជាែផនការមួយ ែដលពន ល់ព ី រេបៀបែដលអង្គការមួយ នឹងេធ្វើេអាយមាន 
សុវត្ថិភាព ធនធាន េដើម ីអនុវត្តន ៏គេ្រមាង និង សំេរចេគាលេដៅ ែដលបានកំណត់ក្នុងេពលមួយ។ 
 
ការអភ្វិឌ ន៏ យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន ជាធម្មតា គឺជា ជំហានទី១ ក្នុងការអភិវឌ ន ៏ សំេណើរហិរញ្ញប ទាន។ 
វាគឺជា ែផនការ ែដលរកេឃើញ សកានុពល ៃដគូរ និង មាស់ជំនួយ និង ពន ល់ពី រេបៀប និង ធនធានអ្វី 
ែដលពួកេគអាច ផ្តល់េអាយ។ វាគឺជា សមាសធាតុៃនសំេណើរគេ្រមាង ផងែដរ, ្របសិនេបើ្របភពៃនមូលនិធិ 
និង ធនធានេផ ងេទៀត មិនអាច្រតូវបានរកេឃើញ, េហើយបនាប់្របែហលជា គេ្រមាង រឺសកម្មភាព 
ែដលេគេស្នើរសុំ មិនអាចសំេរចបានេទ។ 
 
យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន អាចឋិតេនៅ ក្រមិត ៃនយុទ្ធសា្រស្ត, ែផនការ, និង សកម្មភាព ជាតិ; យុទ្ធសា្រស្ត 
និង ែផនការ ែផ្នក; អង្គការ រឺ គេ្រមាងបុគ្គល។ េនៅក្នុងែផ្នកឯកជន, យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន គឺជាែផ្នកមួយ 
ៃន ែផនការជំនួញ និង វាេផាតេទៅេលើ្របាក់ចំេណញ។ េនៅក្នុងែផ្នកសារធារណះ, យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន 
គឺ្រតូវបាន េគនាំេឆាះេទៅ ការធានា និរន្តរភាពគេ្រមាង។ យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន ែតងែត មិនតូវបានេគ 



រួមបញ្ចូល េនៅក្នុង ែផនការគេ្រមាង។ េពលខ្លះ ពួកេគ្រតូវបានេគដាក់បញ្ចូល េ្រកាមចំណងេជើង ដូចជា 
ែផនការហិរញ្ញវត្ថុ រឺ ពួកេគ មិនអាចេលចេឡើង េនៅក្នុងែផនការគេ្រមាង សូម ីែតបន្តិច។ ការចល័តធនធាន 
គឺជា ការពិចារណាដំបូងមួយ ែដល អ្នកបេង្កើតគេ្រមាង គិតអំពី។ 
 
ដំណាក់កាល ែដលពាក់ពន្ធ័ ក្នុងការដាក់ជាមួយគា នូវយុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន គឺ: 
 
១.  កំណត់អត្តសញ្ញណ និង ក្រមិតចំនួន ធនធានែដលេគត្រមូវ និង ពន ល់មូលេហតុែដលពួកេគត្រមូវ។  
      គេ្រមាងថវិការ អាច្រគប់្រគាន់ សំរាប់េគាលបំណងេនះ, ជាមួយ ការពិពណ៌នាអំពី ចំនុចក្នុងគេ្រមាងថវិកា 
      និងសារសំខាន់របស់ពួកេគ ចំេពាះការអនុវត្តន៏។ 
២. ពន ល់ រេបៀបែដលធនធាន នឹង្រតវូបានេគត្រមូវ, កំណត់អត្តសញ្ញណៃដគូរ រឺ អ្នកសហការ ែដលអាច 

ផ្តល់ធនធាន។ 
៣. ពន ល់រេបៀបែដល ៃដគូរ រឺ អ្នកសហការ នឹងចូលរួមចំែណក ដល់គេ្រមាង។ េធ្វើេអាយសុ្រកិតការេ្រជើស 

េរីស ៃដគូរ រឺ អ្នកសហការ និង តួនាទី និង ការចូលរួមចំែណក របស់ពួកេគ។ 
៤.  កំណត់អត្តសញ្ញណ រេបៀបែដលៃដគូរ នឹង្រតូវបានេគចូលេទៅដល់ និង រេបៀបែដលការ្របា្រស័យទាក់ទង 

ជាមួយពួកេគ នឹង្រតូវបានបេង្កើតេឡើង។ 
៥.   ពិភាក  និង រលឹក ជេ្រមើស, វាយតៃម្ល និង េធ្វើេអាយសុ្រកិត ជេ្រមើស។ 
៦.   ផ្តល់ អនុសា្រស្តន៏ 
៧.   ចូលេទៅដល់ សកានុពលៃដគូរ, េធ្វើសំេណើរ និង វាយតៃម្លផល្របេយាជន៏របស់ពួកេគ 
៨.   ចរចារ កិច្ច្រពមេ្រពៀង និង ែកែ្រប សំេណើរគំេរាង។ 
៩.   យល់្រពម និង ចុះហត្ថេលខា េលើកិច្ច្រពមេ្រពៀង េដើម ីអនុវត្តនគ៏េ្រមាង 

 
វាច ស់ណាស់ ពី ការពិពណ៌នាៃនដំណាក់កាល ែដលពាក់ពន្ធ័ មូលេហតុែដល ពត៌មានែដល បានេលើក 
េឡើងខ្លះៗ អាចមិន្រតូវបានេគត្រមូវ េនៅក្នុងឯកសារគេ្រមាង រឺ ឯកសារសំេណើរ ជាក់ែស្តង។ 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ ប ទាំងអស់េនះ ្រតូវែតបានេគពចិារណា េនៅេពលែដលែស្វងរកមូលនិធិ និង 
វិធីសា្រស្តែដលមូលនិធិ នងឹ្រតូវបាន េគទទួល។ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
៧.២ ការេរៀបចំ សំេណើរមូលនិធិ 
 
អ្នកទទួលែដលប៉ុនប៉ង នូវសំេណើរមូលនិធិ គឺ សាប័នអភិវឌ នអ៏ន្តរជាតិ្របៃពណី ដូចជា សាប័នេទ្វភាគី 
របស់្រកុម OECD របស់្របេទស, the IFIs និង អង្គការសហ្របជាជាតិ។ ្របភពេផ ងេទៀត ៃនមលូនិធិ ែដល 
េគអាចពិចារណាបាន គឺ SWFs និង ជំនួយេទ្វភាគី រវាង្របេទសនិង្របេទស ដូចជា ចិន និង ឥណា 
ែដលកំពង់ កាយជា តួអង្គសំខាន់របស់ពិភពេលាក។ 
 
លកខណ័ជាេ្រចើន ្រត្វូវបានេគេ្របើ េដើម ីពិពណ៌នា សំេណើរមូលនិធ និង មាស់ជំនួយេផ ងៗ មានត្រមូវការ និង 
ដំេណើរការ េផ ងៗគា សំរាប់សំេណើរមូលនិធិអភិវឌ ន៏។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ, ដំណាក់កាល 
ក្នុងការេរៀបចសំំេណើរមូលនិធិ ជាមូលដាន គឺដូចគា។ 
 
ដំណាក់កាលវាយតៃម្ល 
 
ដំណាក់កាលដំបូង គឺ វិភាគរក ត្រមូវការ សំរាប់គេ្រមាង តាមរយះ ការវាយតៃម្ល និង វិភាគ ។ េនះគឹ ដំណាក់ 
កាល សំខាន់មួយ ពីេ្រពាះ ្របសិនេបើ ការវិភាគរក មិនកំពង់ែតបង្ខ,ំ គេ្រមាង អាចមិនទាក់ទាញមូលនិធិ។ 
បនាប់ការកំណត់ត្រមូវការច ស់លាស់, វាសំខាន់ផងែដរ េដើម ីវាយតៃម្ល កាលៈេទសៈ និងកតាទាក់ទង 
ែដលមាន ឥទ្ធិពល េលើត្រមូវការ សំរាប់គេ្រមាង និង មូលនិធិែដលេគ្រតូវការ។ យា៉ងល្អវិេសស 
ទិន្នន័យែដលអាចវាស់ែវ់ង បាន ែដលបងាញត្រមូវការ, ការទាមទារសំរាប់ និងភាពរួចរាលេ់ដើម ិេ្របើ្របាស ់
អាយ សីុ ធី គួរែត្រតូវបានេគ ្របមូល, រួមនិងពត៌មានអំពីអាទិភាពែដលភាប់េទៅគេ្រមាង ែដលបាន េស្នើរេដាយ 
រដាភិបាល, អ្នកទទួលផល និង មាស់ជំនួយ។ ពត៌មានទាំងេនះ នឹងជួយេធ្វើេអាយសុ្រកឹត តិែដលបានេស្នើរ 
និង ថវិកាែដលបានភាប់ជាមួយវា។ 

 

បេង្កើត ជា្រកុមតូចៗ េហើយពិភាក  យុទ្ធសា្រស្តចល័តធនធាន ែដលអ្នកបានេ្របើ្របាស់ក្នុង 
េពលអតីតកាល។ វាយតៃម្ល ្របសិទ្ធភាពរបស់យុទ្ធសា្រស្ត។ 

 

អ្វែីដល្រតូវេធ្វើ 



ការេរៀបជាជរួ អាទិភាពអភិវឌ ន៏ជាតិ និង អន្តរជាតិ 
 
ែផ្នកៃនការបងាញភាព្រតឹម្រតូវ សំរាប់គេ្រមាង គឺ រេបៀបែដលវាទាក់ទងេទៅ អាទិភាព និង ត្រមូវការ 
ៃន្របេទស និង យុតាធិការ ែដលែស្វងរកការគំា្រទ។ សំេណើរគេ្រមាង ្រតូវែតដាក់េនៅ ក្នុង ែផនការ និង 
យុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន ៏ជាតិ ទូេទៅ។ 
 
សំរាប់មាស់ជំនួយជាេ្រចើន, េគាលបំណងសំខាន់ ៃនជំនួយអភិវឌ ន៏ គឺ ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក េនៅេ្រកាម 
កាលៈេទសៈធម្មតាមួយ។ ‘កាលៈេទសៈធម្មតា ’ មានន័យថា អវត្តមាន ៃនជេមាះ, េ្រគាះមហន្តរាយ និង 
្របតិបត្តិ ការជំនួយមនុស ធម៌ធំទូលាយ ែដលចាំបាច់េដើម ីនាំយក្របេទសមួយ ្រតឡប់េទៅកាន់សានភាព 
ែដលរដាភិបាល មិនកំពង់្របតិបត្តិ េនៅក្នុងទ្រមង់វិបត្ត។ិ េគាលេដៅៃនការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក គឺេលើកដំបូង 
ៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង ជា សកល ែផ្អកេលើ MDGs។ 
 
ជាមួយនិង ជំនួយៃនមាស់ជំនួយអន្តរជាតិ, ្របេទសកំពង់អភិវឌ ន៏ជាេ្រចើន បានអភិវឌ ន៏ វិធីសា្រស្តែដល 
មានែផនគារ េដើម ី្របឆាំង និងភាព្រកី្រក ែដល្រតូវបានេគកំណត់ េនៅក្នុងដំេណើការ ឯកសារយុទ្ធសា្រស្ត 
កាត់បន្ថយភាព្រកី ្រក (PSRP)។ ធានាគារពិភពេលាក ្រតូវបានេគផ រភាប់យា៉ងជិតស្និទ ជាមួយ ដំេណើរការ 
PRSP និង មូលនិធិ ធានាគារពិភពេលាក គឺ្រតូវបានេគេផាតេទៅេលើ ការសំេរចេគាលបំណង និង េគាលេដៅ 
ៃនការកាត់បន្ថយ ភាព្រកី្រក និង ការអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច ែដលេ្រគាងក្នុង PRSPs េនៅថាក់ជាតិ។ ដំេណើរការ 
PRSP បានវិវត្តន៏បន្តិច បន្តួច និង ឥឡូវ រួមបញ្ចូល សមាសធាតុ េដើម ីផ ព្វផ យកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច។ េនះ 
អាច្រតូវបានេគសេង្ខប េនៅេពល ដំេណើរការ យុទ្ធសា្រស្តកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និង អភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិច្ច 
ែដល្រតូវបានេគេ្របើ ក្នុង្របេទសមួយចំនួន។ 
 
មាស់ជំនួយអន្តរជាតិ ផងែដរបានយល់្រពម ែដលអាទិភាពអភិវឌ ន៏េផ ងៗ ្រតូវែតបានេគបរយិាយ ផងែដរ, 
េនៅេពលែដលពួកេគចាំបាច់ សំរាប់ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និង កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច។ អាទិភាពេផ ងៗ 
ទាំងេនះ រួមមាន 
 
 ការផ ព្វផ យ អភិបាលកិច្ចល្អ 
 ការផ ព្វផ យ ការផ្តល់អំណាចដល់្រស្តី 
 ការផ ព្វផ យ ការ្រគប់្រគងបរិសានល្អ ែដលេពលខ្លះ ្រតូវបានេគទាក់ េដាយទស នះការអភិវឌ ន៏ 

និរន្តរភាព 



 ្របយុទ្ធ្របឆាំង និង ការផាស់ប្តូរបរិយាកាស េដាយការផ ព្វផ យ វិធីសា្រស្ត េដើម ីជួយ្របេទស បន្ធូរ និង 
ទទួលយក ការផាស់ប្តូរបរិយាកាស។ 

 ធានាថា ត្រមូវការមនុស ជាមូលដាន ្រតូវបានេគបំេពញេនៅក្នុងវិស័យ អាហារបំប៉ន និង សុខភាព, 
ការអប់រ, និង ជំរក ជាមួយការេផាតយា៉ងខាំង េទៅេលើការេដាះ្រសាយ ជាមួយវិបត្តិ ជំងឺ េអដស៏ និង 

 ការការពារ វិបត្តិ និង ការធូរេស ើយេឡើងវិញ 
 
ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន ICTD 
 
្របសិនេបើទាំងេនះ គឺជា អាទិភាព ៃន្របេទសមាស់ជំនួយ, េតើកែន្លណាអាយ សីុ ធី ត្រមូវចិត្ត? 
រហូតដល់បច្ចុប ន្ន, ហិរញ្ញប ទាន សំរាប់ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី បានមកពី សាប័នជំនួយេផ ងៗេទៀត, 
ជាពិេសស សាប័ន្របតិបត្តិជំនួយធំ ដូចជា UNDP និង សាប័នេទ្វភាគីមួយចំនួន ដូចជា 
នាយកដានច្រកភពអង់េគ្លស សំរាប់ ការអភិវឌ ន៏អន្តរជាតិ (DFID)។ េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ, 
ការភាប់េ្រគឿងឧបករណ៏ឌីជីថល មិន្រតូវបានេគ ចាត់ទុកេទៀតេទ ជាេគាលេដៅសំខាន់ក្នុង និង ៃនខ្លួនរបស់វា, 
និង ការេ្របើ្របាស់ អាយ សីុ ធី េនៅេពលែដល ឧបករណ៏ សំរាប់ការអភិវឌ ន ៏ គឺជា 
វិធីសា្រស្តែដល្រតូវែតបានេគអនុវត្តន៏។ 
 
ធានាគារពិភពេលាក ផ្តល់មូលនិធិ ដល់គេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច យា៉ងេទៀងទាត ់ និង 
បានគាំ្រទ្របេទស ែដលអភិវឌ ន៏ យុទ្ធសា្រស្ត និង ែផនការសកម្មភាព អាយ សីុ ធី ជាតិ។ 
េទាះបីជាយា៉ងណាក៏េដាយ, ែផនការ និងយុទ្ធសា្រស្តទាំងអស់េនះ បានចង្អុលបងាញថា ពួកេគេដាះ្រសាយ 
ជាមួយ MDGs និង យា៉ងជាក់លាក់ ជាមួយ ការ្របយុទ្ធ្របឆាំង ភាព្រកី្រក និង ការផ ព្វផ យ ការអភិវឌ ន៏ 
និង កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច។ ទស នះ ៃន កំេណើនអ្នក្រក-និយម បានេងើបេឡើង និង គេ្រមាងែដលអាចេគចង្អលុ 
បងាញ េដើម ីផ ព្វផ យ កំេណើន អ្នក្រក-និយម ្រតូវបានេគេលើកទឹកចិត្ត និង មានឱកាសល្អ 
ៃនការ្រតវូបានេគផ្តល់ហរិញ្ញប ទាន។ 
 
សាប័នខ្លះៗ េនៅែតបរិយាយ គេ្រមាង អាយ សីុ ធី េដាយផាល់, ITU មានការទទួលខុស្រតូវ ការអនុវត្តន៏ 
អនុសា្រស្តមួយចំនួន ែដលេគេធ្វើេឡើងេ្រកាម ែផនការសកម្មភាព សំរាប់ WSIS។ បុ៉ែន្ត ITU មិនែមនជា 
សាប័ន ្របតិបត្តិធំ មួយ និង វាបានកំណត់ មេធ បាយ សំរាប់ការអនុវត្តន ៏WSIS។ ផងែដរ សាប័នដ៏ៃទេទៀត 
េដាះ ្រសាយេដាយផាល់ ជាមួយ អាយ សីុ ធី ែដលរួមបញ្ចូលទាំង មជ មណល ្រសាវ្រជាវ ការអភិវឌ ន៏ 
អន្តរជាតិ (IDRC) ៃនកាណាដា ប៉ែន្ត េនៅេ្រកាម មុំ ៃនវិទ សា្រស្ត និង បេច្ចកវិទ  សំរាប់ការអភិវឌ ន៏។ IDRC 



គឺជា សាប័នតូចមួយ និង មានអត្ថន័យកំណត់ ែដលេផាតជាពិេសសេទៅេលើ ការ្រសាវ្រជាវ អាយ សីុ ធី និង 
សកម្មភាព អភិវឌ ន៏ ែដលអាចជួយ្របេទស អភិវឌ ន៏សមត្ថភាព េដើម ីបំេពញ ទិសេដៅ និង 
េគាលេដៅអភិវឌ ន៏ របស់េគ ែដលេនៅេពលែតមួយ សំេរចបាន MDGs។ 
 
គេ្រមាង អាយ សីុ ធី, ជាពិេសស គេ្រមាងរដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច, អាច្រតូវបានភាប់ជាមួយ ការកាត់បន្ថយ 
ភាព្រកី្រក នងិ អភិបាលកិច្ច និង ការផ ព្វផ យ MDGs ជាេ្រចើន េនៅក្នុងែផ្នកែដលពាក់ពន្ធ័។ ឧទាហរណ៏, 
គេ្រមាង សុខាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច អាច្រតូវបានេគចង្អុលបងាញ េដើម ីផ្តល់ ្របសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ក្នុងការេ្រតៀម 
ធនធាន និង ការចូលេទៅដល់ និង ការព បាលអ្នកជំងឺ ែដលឈីចាប់េដាយជំងឺ។ កង្វល់ចំបង 
ែដលសាប័នជាេ្រចើន មានេលើ អាយ សីុ ធី គឺការេជៀសវាង 
ការ្រតូវបានេគេមើលេឃើញថា្រតូវបានេគផ្តល់មូលនិធិ ដល់គេ្រមាង អាយ សីុ ធី សំរាប់ ្របេយាជន៏ៃនការទិញ 
កំព ូទ័រ និង េ្រគឿង ែតឯង។ េហតុដូចេច្នះេហើយ, ក្នុងការអភិវឌ ន ៏សំេណើរមួយ សំរាប់ គេ្រមាង អាយ សុី ធី រឺ 
រដាភិបាល-េអឡិច្រតូនិច, ខាងេ្រកាមេនះ គួរែត្រតូវបានេគបរិយាយ : 
 
 េតើ គេ្រមាង បាន្រតូវេគអនុវត្តន ៏ពីមុនេទ ? 
 េតើ មានសកម្មភាព រឺ គេ្រមាងេផ ងេទៀត ែដល កំពង់ែតបរិយាយអំពី ត្រមូវការែដលេគបងាញ ? 
 េតើ ការផ្តល់មូលនិធិ ដល់គេ្រមាងេនះ បរិយាយ ត្រមូវការអភិវឌ ន៏អាទិភាព ែដលបានេគរកេឃើញសំរាប់ 

្របេទស រឺ យុតាធិការ មួយ យា៉ងដូចេម្តច? 
 េតើ គេ្រមាងេនះ អាចេធ្វើេទៅបានេទ ? េតើសាប័នែដលេគេស្នើរេឡើង េដើម ីអនុវត្តន៏គេ្រមាង មាន 

សមត្ថភាព ្រគប់្រគងគេ្រមាង និងេតើ សាប័ន នឹងអាចមានផល្របេយាជន៏ព ី គេ្រមាងេនះេលើ 
រយះេពលែវងមួយ រឹ េតើ គេ្រមាងេនះ នឹងត្រមូវេអាយមាន ការគំា្រទខាងេ្រកៅជាបន្តបនាប ់េដើម ីេជាគជ័យ 
េទ ?សរុបេសចក្តីមក, េតើ គេ្រមាង មាននិរន្តរភាព េទ ? 

 
តៃម្ល មិនែមនជាប ដំបូង ែដលមាស់ជំនួយ នឹងមិនបារម្មណ៏ អំពី។ ្របសិនេបើគេ្រមាង្រតូវបានេគ 
បេង្កើតយា៉ងល្អ និង េលចេឡើង េដើម ីបរិយាយប  និង អាទិភាពគន្លឹះជាេ្រចើន ែដលេធ្វើេអាយមាស់ជំនួយ 
បារម្មណ៏, េហើយ បនាប់មក វាទំនងជាទទួលបានការគំា្រទពីមាស់ជំនួយ។ សំេណើរមូលនិធិល្អមួយគួរែតេធ្វើ 
ដូចខាងេ្រកាម : 
 
 ប ក់ពី រេបៀបែដលគេ្រមាង នឹងផ្តល់ដល់ ទិសេដៅ និង េគាលេដៅ ជាតិ, រដាភិបាល, ្រកសួង រឺ អង្គការ 



 ប ក់ពី េគាលេដៅគេ្រមាង និង ដាក់ពួកេគ េទៅក្នុង បរិបទធំមួយ ៃនទិសេដៅ និង េគាលេដៅ អភិវឌ ន ៏
ជាតិ រួមនិង ការសំេរចបាន MDGs 

 ពិពណ៌នាពី រេបៀបែដលគេ្រមាង នឹង្រតូវបានេគអនុវត្តន៏, អភិបាលកិច្ចគេ្រមាង និង ការេរៀបចំសាប័ន, 
និង វិធីសា្រស្ត ចំេពាះគេ្រមាង ែដលសាប័ន រឺ ្រកសួង មានបំណងយក ែដលរួមបញ្ចូល ការេធ្វើការជាមួយ 
អ្នកពាក់ពន្ធ័ទំាងអស់ និង មិន្រគាន់ែតអ្នកេនៅក្នុងជួររដាភិបាល។ 

 េរៀបរាប ់ត្រមូវការ អាយ សីុ ធី, ការប ក់លំអិត, លទ្ធផល។ 
 ទទួលយក េ្រគាងការណ៏ RBM មួយ ែដលពិពណ៌នាពី អ្វីែដលនឹង ្រតូវបានសំេរច ក្នុងន័យ លទ្ធផល, 

បែន្ថមេទៅេលើ ទិន្នផល។ ទិន្នផល ពិពណ៌នាពី អ្វីែដលនឹង្រតូវេគត្រមូវ រឺ បេង្កើត េដាយ គេ្រមាង។ 
លទ្ធផល រួមបញ្ចូល ដំេណើរការ និង ្របពន្ធ័ និង ជា រងាស់ដ៏សំខាន់ៃនការេជាគជ័យ ក្នុងន័យ អភិវឌ ន ៏
ែដលអាចនិយាយបានថា ក្នុងន័យ កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក ែដលពាក់ពន្ធ័េទៅនិងការសំេរច MDGs។ 
េ្រគាងការណ៏ RBM គឺែផ្អកេទៅេលើ ការេ្របើ្របាស់ ៃននិយ័តករ និង មេធ បាយៃនការពិនិត ប ក ់
្រសបជាមួយ ការពិពណ៌នា ៃនអំណះអំណាង ែដលនឹងែណនាំការេ្របើ្របាស់ និង ការវាស់ែវងៃននិយ័តករ 
ទំាងេនះ។ 

 ផ្តល់ ការវាយតៃម្លមួយ ៃនត្រមូវការធនធាន, ែដលរួមទាំង ធនធានមនុស និង សមត្ថភាពែដលត្រមូវ 
សំរាប់គេ្រមាង។ 

 គូសេឡើង តារាងេពល និង កាលវិភាគ គេ្រមាងមួយ។ ្រកាភិច អាចមាន្របេយាជន៏ណាស់ចំេពាះេរឿង 
េនះ។ 

 ផ្តល់ គេ្រមាងថវិកា ែដលេរៀបរាប់ សមាសធាតុតៃម្លសំខាន់ៗ និង រេបៀបែដលតៃម្លនឹង្រតវូបានេគ្រគប ់
្រគង។ 

 ពិពណ៌នា ធាតុផ ំការវាយតៃម្ល និង ្រតួតពិនិត  ែដល និងឹេ្របើ និយ័តករ IBM េដើម កីត់្រតា និង 
រាយការណ៏ ការ្រប្រពឹត្ត និង លទ្ធផល ក្នុងកំឡង់េពលមួយ។្របអប់ទី១ សាមាសធាតុ ៃន 
សំេណើរផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សំរាប់ពត៌មានបែន្ថម េលើ ែផនការ, ការអនុវត្តន,៏ ការ្រតួតពិនិត  និង ការវាយតៃម្ល គេ្រមាង ICTD, សូម េយាង 
េទៅេលើ េមេរៀនទី ៧ ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 

សំេណើរផ្តល់ហិរញ្ញប ទានមួយ មាន សាមសធាតុ ដូចខាងេ្រកាមេនះ : 
 
១- ការសេង្ខបៃនការ្របតិបត្តិ ែដលរួមបញ្ចូល គេ្រមាងថវិការ និង តារាងេពល និង 

ធនធាន មូលនិធិ 
២- មាស់ គេ្រមាង (ហត្ថេលខា/្រតា) 
៣- អ្នកចូលរួម គេ្រមាង 
៤- ការពិពណ៌នា គេ្រមាង 

 ការវិភាគ សានភាព 
 ការេធ្វើេអាយ្រតឹម្រតូវ 
 េគាលេដៅ 

៥- យុទ្ធសា្រស្ត អនុវត្តន៏ 
 ទិន្នផល និង លទ្ធផល គេ្រមាង 
 អភិបាលកិច្ច និង ការេរៀបចំ ការ្រគប់្រគង សាប័ន 
 បរិបទច ប ់

៦- គេ្រមាងថវិកា : តារាងេពល និង ត្រមវូការធនធាន 
៧- គេ្រមាង វាយតៃម្ល និង ្រតួតពិនិត  

 
 
បេង្កើត ជា្រកុមតូចៗ និង អភិវឌ ន ៏ េ្រគាង សំេណើរមូលនិធិ សំរាប់គេ្រមាង ជាែផនការ រឺជា 
ការពិត។ េ្រតៀម េឡើងបងាញ េ្រគាង និង ភាពេពញេលញ របស់អ្នក។ 

 

អ្វែីដល្រតវូេធ្វើ 



ការេរៀបចេំមេរៀន 
 
េដាយអា្រស័យេលើសិកា្ខកាម េពលេវលាែដលមាន ្រពមទំាងការកំណត់ និងលក្ខណក្នុងមូលដាន ខ្លឹមសារ 
មូ៉ឌុលអាច្រតូវបាន បងាញជាេសចក្ដីសេង្ខបែដលេយាងតាមេពលេវលាខុសៗគា ។ អ្វីែដលអាចេលើក 
េឡើងេនៅវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលែដលមានរយៈេពល ខុសៗគា្រតូវបានេលើកេឡើងខាងេ្រកាម ។ ្រគូបេងា្គល 
្រតូវបានអេញ្ជើញេដើម ីេធ្វើការែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធេមេរៀនេដាយែផ្អក េលើការយល់ដឹងផាល់ខ្លួនអំពី ្របេទស 
និងសិកា្ខកាម ។  
 
ស្រមាប់ការបណ្ដះុបណា្ដលរយៈេពល ៩០នាទី 
 
មានេគាលេដៅអភិវឌ ការយល់ដឹងមូលដានអំពីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក រួមទាំងមូលេហតុៃន អត្ថ្របេយាជន៍ 
និងកតាសំខាន់ៗ ស្រមាប់េជាគជ័យៃនគេ្រមាងរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកក្នុងែផ្នកទី ១ ។  
 
ស្រមាប់ការបណ្ដះុបណា្ដលរយៈេពល ៣ េម៉ាង 
 

បនាប់ពីការពិភាក ជាទូេទៅអំពីសនិទានភាពស្រមាប់រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក និងកតាេជាគជ័យ សំខាន់ៗ 
ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូេទៅ អំពីគំរូរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក នងិការេរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្ដ 
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកែដលនាំេទៅរកការបេង្កើតែផនទីបងាញផ្លូវស្រមាប់ការអនុវត្ដរដាភិបាល េអឡិច 
្រតូនិក ។ ការពិភាក  និងលំហាត់ពាក់ព័ន្ធមានេនៅក្នុងែផ្នកទ ី២ ។     

 
ស្រមាប់ការបណ្ដះុបណា្ដលរយៈេពល ១ៃថ្ង (រយៈេពល្របំាមួយេម៉ាង) 
 

េពលេវលាេនះនឹងអនុ តេអាយមានការែស្វងរកមួយ ឬពីរៃនកម្មវិធីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកែដលបាន 
បងាញក្នុងែផ្នកទី ៣ ជាការបែន្ថមេទៅេលើទិដ្ឋភាពទូេទៅអំពីេគាលការណ៍រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក គំរូ 
និងការេរៀបចែំផនការយុទ្ធសា្រស្ដែដល បានផ្ដល់េនៅក្នុងែផ្នកទ ី ១ និង ទី ២ ។  េផាតេលើកម្មវិធី 
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិក ែដលមានការពាក់ព័ន្ធេ្រចើនបំផុតចេំពាះ សិកា្ខកាម និងេ្របើ្របាស់សំណួរ 



ពិភាក ពាក់ព័ន្ធ (“សំណួរែដល្រតូវ្រតិះរិះ”) ្រពមទំាងសកម្មភាពសិក  (“កិច្ចការែដល្រតូវេធ្វើ”) េដើម ីេធ្វើ 
េអាយេមេរៀនមានអន្ដរកម្ម ។   

 

ស្រមាប់ការបណ្ដះុបណា្ដលរយៈេពល ៣ៃថ្ង 
 

េពលេវលាេនះគួរែតសមល្មមក្នុងជួយេអាយអ្នកអាចទទួលការបណ្ដុះបណា្ដលអំពីមូ៉ឌុលទាំងមូលបានេដាយ 
រួមមានការពិភាក  លម្អិតេលើករណីសិក ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្មវិធីរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកជាក់លាក់ ។ 
រួមមានករណីសិក អំពី “រស់េនៅ” តាមរយៈ ការេធ្វើដំេណើរដល់ទីកែន្លងេទៅកាន់ទីតាំងគេ្រមាងអនុវត្ដ 
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកក្នងុមូលដាន ។ េរៀបចំេពលេវលាស្រមាប់ការ េរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្ដ 
រដាភិបាលេអឡិច្រតូនិកេដាយសិកា្ខកាម លទ្ធផលែដលនឹង្រតូវបងាញដល់្រកុមេផ ងេទៀត ។   

 

  



េសចក្តែីថ្លងអំណរគណុ 
 
អ្នកនិពន្ធសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អ្នកមានដូចខាងេ្រកាមសំរាប់ការេ្របើពត៌មាននិងឯកសារែដលពួកេគផ្តល់
ឲ េនៅេពលការេធ្វើការេលើ PPP េនះក្នុងគេ្រមាងរាជរដាភិបាលេអឡិច្រតូនិចក្នងុ Mongolia េធ្វើក្នុងឆំា ២០០៧ 
សំរាប់រាជរដាភិបាលៃន Mongolia េ្រកាមជំនួយមួយពីធនាគារពិភពេលាក ។ 
 Rahzeb Chowdhury, Atos Consulting, London សំរាប់រក សិទ្ធេ្របើ្របាស់ឯកសារេលើ 

PPPsនិងកិច្ចសន  និងប ដ៏ៃទេទៀតែដលទាក់ទង ។ 
 Ken Chia, ្របធានៃន្រកុមអនុវត្តន៏គមនាគមន៏រឺ IT, Baker & McKenzie. 

Wong & Leow, Singapore 
 

សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរេទៅ Joe Faganសំរាប់ការផ្តល់ពត៌មានែដលមានតំៃលអំពីបទពិេសាធន ៏ របស់ 
គាត់ក្នុងការបេង្កើត្របព័ន្ធ Merx e-procurement ែដលគឺបច្ចុប ន្នក្នុងការេ្របើេដាយរដាភិបាលៃន្របេទស 
Canadaនិងសំរាប់ជូនដំណឹងពួកេយើងៃនការងារេលើ Merx e-procurement ក្នុង្របេទស Philippine ក្នុងការ 
បេង្កើត PhilGEPS e-procurement system. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



UN-APCICT 
 
មជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ ស្រមាប់ការអភិវឌ តំបន់អាសុី និង 
បា៉សីុហ្វិករបស់អង្គការ សហ្របជាជាតិ  (UN-APCICT) គឺជាអង្គភាពបុ្រតសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការ េសដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមស្រមាប់តំបន់អាសុី និង បា៉សុីហ្វិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានេគាលេដៅព្រងឹង 
កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្របេទសជាសមាជិក ESCAP េដើម ីេ្របើ្របាស់ ICT ក្នុងការអភិវឌ សង្គមេសដ្ឋកិច្ច 
របស់ខ្លួនតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងសាប័ន ។ ការងារ របស់ UN-APCICT គឺេផាតេលើ 
សសរស្ដម្ភសំខាន់បី ៖ 
 
1> ការបណ្ដុះបណា្ដល ៖ េដើម ីែកលម្អចំេណះដឹង និងជំនាញែផ្នក ICT របស់អ្នកបេង្កើតេគាលនេយាបាយ 

និងអ្នកវិជាជីវៈ ICT ្រពមទំាងព្រងងឹសមត្ថភាពរបស់្រគបូេងា្គល ICT និងសាប័នបណ្ដុះបណា្ដល ICT ។  
2> ការ្រសាវ្រជាវ ៖ េដើម ីចាប់េផ្ដើមអនុវត្ដការសិក វិភាគទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ែផ្នក ICT 

និង 
៣. ការែណនាំ ៖ េដើម ីផ្ដល់េសវាែណនំាអំពីកម្មវិធីអភិវឌ ន៍ធនធានមនុស ដល់សមាជិក EKSCAP 
និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធ ។  
 
UN-APCICT មានទីតាំងេនៅ Incheon សាធារណរដ្ឋកូេរ ។  
 
 http://www.unapcict.org  
 
 



ESCAP  
 
ESCAP គឺជាអង្គភាពអភិវឌ ន៍ក្នុងតំបន់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ និងេដើរតួនាទីជាមជ មណលអភិវឌ ន ៍
េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម  ចម ងស្រមាប់អង្គការសហ្របជាជាតិក្នុងទ្វីបអាសុី និងបា៉សីុហ្វិក ។ អាណត្ដិរបស់ 
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