
របាយការណ៍
ចេញផ្សាយ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០១៩

ការ ច្វើ ឱ្យែូេ ខាត ទ្រព្យ ដាក់ បញ្ចា ំ៖
ការ បាត់ បង់ ដី ្ ្ី  និង ការ រំចោភ បំពាន កនានុង វិស័យ មីទករូហិរញ្ញវត្នុ ចៅ កម្នុជា



LICADHO

CAMBODIAN LEAGUE FOR THE PROMOTION 
AND DEFENSE OF HUMAN RIGHTS

របាយការណ៍ចេញផ្សាយ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០១៩

ការ ច្វើ ឱ្យែូេ ខាត ទ្រព្យ ដាក់ បញ្ចា ំ៖
ការ បាត់ បង់ ដី ្ ្ី  និង ការ រំចោភ បំពាន កនានុង វិស័យ មីទករូហិរញ្ញវត្នុ ចៅ កម្នុជា



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។  ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត     ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ 
អង្គការននះ  គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់ប ្
រ ជា ព ល រ ដ្ឋនៅកនាុងតបនទ ស ក ម្ុជា និង នលើកកម្ស់  ការនោរពសិទ្ធិទាងំននះ ពីសំណាករ់ាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការនានា។  
នដ្យបានកសាងនូវ សមទិិ្ធផលល្អកនាុងអតីតកាល   លីកាដូ  បានបន្តនដើរតួនាទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ  និងន្វើការ 
ឃ្លា ំនមើលសា្ថ នភាពសង្គមតាមរយៈកម្ម វ ិ្ ីឃ្លា នំមើល និងការពារសិទិ្ធមនុស្ស ពីការោិល័យកណា្ត ល របស់ ខលាួន នៅរាជធានីភនានំពញ 
និងនៅតាមសាខាទាងំ ១៣ នខត្តនផ្សងនទៀត។ 

ការោិល័យឃ្លា នំមើលការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស សិទិ្ធសស្តី និងសិទិ្ធកុរារ   ន្វើការឃ្លា នំមើលនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស ដដលតបតពរឹត្ត 
នដ្យអាជាញា ្រ ការរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ។ ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាមរយៈ ការន្វើអន្តរាគមនជ៍ា
មួយអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។ ការោិល័យឃ្លា នំមើលពន្ធនាោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធនាោរចំនួន ១៨កដនលាង នដើម្វីាយ 
តមមលា អំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធនាោរ  និងនដើម្ធីានាថា ជនជាបឃុ់ំទទួលបាននូវការតំណាងដផនាកចបាប។់ ការោិល័យចបាបផ់្តល់ 
ជូននូ វការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់      និងផ្តល់ជូននមធាវសិីទិ្ធមនុស្ស   សតរាបជ់ាតំណាងផលាូវចបាប ់    នលើករណីសំខាន់ៗ មយួចំនួន។ 
ការោិល័យ    នលើកកម្ស់សិទិ្ធ និងទាកទ់ាញមតិោតំទ    ចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័ នដើម្ឱី្យរានភាពងាយតសរួលកនាុងការ 
ដសវង រកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិតជារបាយការណ៍ជាតបចា។ំ

សម្រាប់ព័ត៌្រានបននថែ្ សូ្ទរាក់ទង៖
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគហទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

សមាគមធាងរ្នា្

សរាគមធាងនតានា ត (STT)   តតរូវបានបនងកើតន�ើងនៅឆ្នា  ំ២០០៥  និងតតរូវបានចុះបញ្ជ ីជាអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលកនាុងតសរុកជួយ� 
ោតំទដល់សហគមនត៍កីតកនៅកនាុងរាជធានីភនានំពញ   នៅឆ្នា ២ំ០០៦។ សរាគមធាងនតានា ត  ចាបន់ផ្តើមជាអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាល 
កនាុងតសរុកតូច មយួ  ដដលន ្្ត តនៅនលើការជួយ�នលើកកម្ស់ដផនាកបនច្ចកនទសដល់សហគមនត៍កីតក និង បន្ាបម់កចាបន់ផ្តើមរកីលូត
ោស់ខលាួន  នដ្យន្វើការបនងកើតជាដផនទីសហគមនត៍កីតក ការសិកសាតសាវតជាវ និងការតសូ៊មតិ នដើម្សីនតមចនោលនៅរបស់ខលាួន 
កនាុង ការជួយ�ដល់សហគមនត៍កីតកនៅកនាុងរាជធានីភនានំពញ ឱ្យទទួលបាននូវសិទិ្ធដី្លាី និងសិទ្ធិលំនៅដ្្ឋ ន។

សម្រាប់ព័ត៌្រានបននថែ្ សូ្ទរាក់ទង៖

នោក នសឿង សារន៉, នាយកតបតិបត្តិមនសរាគម ធាងនតានា ត
រាជធានីភនានំពញ តបនទសកម្ុជា

ទូរស័ព្នលខ៖ (+៨៥៥) ៨៩ ៦៦៦ ០១៣
អុីដមល៉៖: director@teangtnaut.org 

Web: www.teangtnaut.org    Facebook: https://www.facebook.com/teangtnaut     Twitter: https://twitter.com/teangtnaut

www.teangtnaut.org
https://www.facebook.com/teangtnaut
https://twitter.com/teangtnaut


មាតិកា

ការតសាវតជាវននះ គឺមនិតតរូវបានន្វើន�ើងកនាុងនោលបំណងតំណាងឱ្យតួនលខទាងំអស់នៅកនាុងតបនទស 
កម្ុជា ឬការរកនឃើញពីអតិថិជនទាងំអស់មនតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកម្ុជាននាះនទ។ របាយការណ៍ននះ 
តោនដ់តតតរូវបានន្វើន�ើង នដើម្បីងាហា ញអំពីបញ្ហា មយួចំនួនដដលអនាកតសាវតជាវបានរកនឃើញនៅតាមតំបន់
នោលនៅ ដូចជាការបាតប់ងដ់ី្ លាី ជានដើម ដដលន្វើឱ្យសា្ថ នភាពសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជាកានដ់តធាលា កចុ់ះ និង

ន្វើឱ្យភាពតកីតកនៅកម្ុជាកានដ់តនកើនន�ើង។ ការតសាវតជាវបដន្ថមនទៀតនៅមថងៃខាងមុខ គួរតតរូវបានពិចារណា 
នដ្យវារានសារៈសំខាន ់នដើម្កីំណតពី់ទំហំពិតតបាកដ និងកតមតិមនភាព្ងៃន់្ ងៃរមនបញ្ហា ទាងំននាះ 

ដដលតតរូវបាននលើកន�ើងនៅកនាុង របាយការណ៍ននះ។

របាយការណ៍ននះ គឺជារបាយការណ៍ដំបូងមនរបាយការណ៍មយួចំនួននទៀតរបស់
អង្គការ លីកាដូ អំពីឥណទានខានា តតូចនៅកម្ុជា។

ទំពរ័ទី ១ខលារឹមសារសនងខេប

សាវតា ទំពរ័ទី ៤

ទំពរ័ទី ៦

ទំពរ័ទី ៧

វ ិ្ ីសាសស្ត

ការរកនឃើញមនការសិកសា

ការអនុវត្តផ្តល់តបាកក់ម្ចោី្ម នតកមសីល្ម៌ ទំពរ័ទី ៧

ការលកដី់នដ្យបងខេំ ទំពរ័ទី ៨

ការបាតប់ងទី់លំនៅ

ពលកម្មកុរារ

ការចំណាកតសរុក

ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល

អនាកចងការតបាកឯ់កជន

ទំពរ័ទី ១១

ទំពរ័ទី ១២

បទបញ្ញត្តិ និងការការពារអនាកនតបើតបាស់ឥណទាន ទំពរ័ទី ១៧

អនុសាសន៍ ទំពរ័ទី ២០

ភាពជារា្ច ស់កម្មសិទិ្ធ ទំពរ័ទី ២១

ទំពរ័ទី ១៣

ទំពរ័ទី ១៥

ទំពរ័ទី ១៦



ខ្លឹមសារសង្ខេប
បំណុលមតីករូហិរញ្ញ                      វត្ថុនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា     ដដលភាគនតចើនតតមរូវឱ្យ 
ដ្កប់ញ្្ច ំ   នូវបណ័្ណ កម្មសិទ្ធិដី្លាី   បានបងកជា   ការគំរាមកំដហង ដល់ 
សុវត្ថិភាព      មនសិទ្ធិកានក់ាបដ់ី្លាី    របស់តគរួសារជំពាកប់ំណុល និង       
បានបងកឱ្យរានការរនំោភបំពាន      ជាលកខេណៈជាតបពន័្ធោ៉ង្ងៃន់្ ងៃរ 
នៅនលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។      ខណៈដដលកំពុងនរៀប 
ចំរបាយការណ៍ននះ      តករុមអនាកតសាវតជាវ      បានរកនឃើញករណីជា 
នតចើន      អំពីការោយី   របស់ តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នៅនលើអនាកខ្ចី  
តបាក ់    នដើម្ឱី្យពួកនគសងតបាកក់ម្ច ីវញិ។     បទសរាភា សនជ៍ាមយួ          
អតិថិជន    និងថានា កដ់រឹកនាំ   របស់តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុបាននចាទ 
ជាសំណួរ     ថានតើអនុបាតទាប   មន ចំនួន ឥណទាន  មនិដំនណើ រការ១    
របស់វស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ         អាចនកើតរាន        គឺនដ្យសារដតការ 
លកដ់ី្លាីនដ្យបងខេំ        ការនតបើតបាស់ពលកម្ម កុរារ     ការន្វើចំណាក 
តសរុកនតពាះដតបំណុល  កងវះខាតនស្ៀងអាហារ  និង ការ រនំោភបំពាន  
នលើសិទ្ធិមនុស្សដមទនផ្សងនទៀត       ឬោ៉ងណា?       តគរឹះ សា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ         ដំបូងន�ើយ   គឺចាបន់ផ្តើមជាគនតរាងកាតប់ន្ថយភាព 
តកីតក    តាមរយៈការផ្តល់តបាកក់ម្ច ី    ឱ្យនៅតបជាពលរដ្ឋ   ដដលមនិ រាន 
លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន        ឬ        តបាកក់ម្ចពីី្នាោរ។   
តគរឹះ សា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ       នៅដតរកសានករ ្តិ៍ន ្្ម ះបានល្អ  កនាុងចំនណាម 
មដគូអភវិឌ្ឍនរ៍ហូតមក។         មតីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុ្ំៗភាគនតចើននៅកនាុងតបនទស 
កម្ុជា     ទទួលបានការោតំទពី   ឬ   កានក់ាបន់ដ្យ្នាោរបរនទស  
តករុមហុ៊នវនិិនោគទុន      និង       ភានា ក ់ងារអភវិឌ្ឍនន៍ោកខាងលិច។      
ប៉ុដន្តមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុទាងំននះ       បានដផ្អកនៅ នលើ ភាពខវះចននាលា ះោ៉ងទូលំ 
ទូោយមនបទ បញ្ញត្តិរាជរដ្្ឋ ភបិាល      និង  ភាពស្មុគសា្ម ញមនអាជាញា ្រ 
មូលដ្្ឋ ន   នដើម្ជីតមរុញ និងដ្ក ់សរ្ា្  ឱ្យអនាកខ្ចីតបាកល់កដី់្លាីនដ្យ
បងខេំ    នហើយទាញយកបានតបាក ់ចំនណញ   រាបរ់យោនដុោលា រ     ពី 
តគរួសារតកីតកកម្ុជាជានតចើន។ 

នានដើម ឆ្នា ២ំ០១៩            តបជាពលរដ្ឋកមុ្ជា           តបរាណ ២,៤ ោន នាក ់   បាន
ជំពាកបំ់ណុលោ៉ងតិចសរបុ              ៨ពាន ់     ោនដុោលា រ២   ជាចំនួនទរឹកតបាក ់ 
ដដលនស្មើនរឹងមយួភាគបី     មនផលិតផលកនាុងតសរុកសរបុ៣ ។    បំណុលមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុគិតកនាុងរានា ក់          ជាម្្យមនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា            រានចំនួន 
តបរាណ      ៣,៣៧០ ដុោលា រ          ដដលជាចំនួនម្្យមខ្ស់ជាងនគ       

កនាុង  ពិភពនោក៤។    តួនលខននះ   នស្ើរនស្មើនរឹងតួនលខកណា្ត ល មនតបាក ់
ចំណូល   នតកាយកាត់ពន្ធសតរាបត់គរួសារ  ជនបទទាំងអស់នៅកម្ុជា 
កនាុងឆ្នា  ំ២០១៧ (តបរាណ ៣,៩០០ដុោលា រ)    និង   នលើសនទវដងមន 
ផលិតផលកនាុង តសរុកសរបុ សតរាបម់នុស្សរានា ក ់        កនាុងឆ្នា  ំ២០១៧ 
(១,៤២៧ដុោលា រ)៥។    ការប៉ានស់ា្ម នចំនួន   ៨ពាន ់    ោនដុោលា រ ននះ  
គឺជាការវាយតមមលាតួនលខទាបមួយ   សតរាបវ់ស័ិយមតីករូឥណទាននៅ 
កម្ុជា   នដ្យដផ្អកនលើតគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   និង   ្ នាោរពាណិជ្ជ 
ចំនួនពីរ នទៀតដតប៉ុនណា្ណ ះ   ដដលបានផ្តល់មតីករូឥណទាន។                                                     ការផ្តល់ 
តបាកក់ម្ចមី ិនផលាូវការ  ជាទូនៅមនិរានការ កតត់តា  និងសិកសាតសាវតជាវ     
ន�ើយ     ដដលជានហតុន្វើឱ្យរានភាពលំបាក    កនាុង ការវាយតមមលាឱ្យរាន 
លកខេណៈតគបត់ជរុងនតជាយ    អំពីឥណទានខានា តតូច    នៅ កនាុងតបនទស 
កម្ុជា។

អំ�ុងនពលចុះន្វើកម្មសិកសាតសាវតជាវ  រយៈនពលបីសបា្ត ហ៍   តករុមអនាក 
តសាវតជាវ បានសរាភា សពលរដ្ឋចំនួន ២៨ តគរួសារ  ដដលរានសរាជិក 
តគរួសាររងនតោះ ពីអំនពើរនំោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស្ងៃន់្ ងៃរ និង/ឬជានតចើន 
ដង នដ្យសារដត ជំពាកប់ំណុលរបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ កនាុងចំនណាម 
២៨តគរួសារននះ រានតគរួសារចំនួន ២២ តតរូវបាននគបងខេំឱ្យលកដី់្លាី។ 
តបជាពលរដ្ឋចំនួន ១៣តគរួសារ  ពាកព់ន័្ធនៅនរឹង  ការនតបើតបាស់ពលកម្ម 
កុរារ។ តគរួសារចំនួន ១៨ រានសរាជិកន្វើចំណាកតសរុកនតពាះដត
បំណុល ។ តគរួសារចំនួន ២៦ បរនិភាគអាហាររានគុណភាពអន ់
ឬបររិាណតិចជាងមុននដើម្ ី សន្សតំបាកស់ងបំណុល។ នលើសពីននះ 
តគរួសារចំនួន២០ យកកម្ចោ៉ីងតិចមយួនផ្សងនទៀត នដើម្យីកនៅ 
សងតបាកក់ម្ចរីបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ តគរួសារចំនួន ២២ បានខ្ចីតបាកពី់ 
អនាកចងការតបាកឯ់កជន ខណៈដដលកំពុងជំពាកត់បាកម់តីករូហិរញ្ញ  វត្ថុ។ 
ននះបងាហា ញឱ្យនឃើញថាកម្ចផីលាូវការពីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ និងកម្ចឯីកជនមនិ 
ផលាូវការនកើតន�ើងបន្តោនា  បនងកើតជាវដ្តមយួ ដដលន្វើឱ្យអនាកខ្ចីជំពាក ់
បំណុលកានដ់តនតចើន។

បញ្ហា ទូនៅមយួនទៀតដដលអនាកតសាវតជាវបានសនងកតនឃើញ  គឺការផ្តល់ 
តបាកក់ម្ច ី នដ្យមនិយកចិត្តទុកដ្ក ់  របស់មសន្តីឥណទានរបស់ 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជានតចើន រមួរានទាងំការឱ្យកម្ចនីៅអតិថិជនដដលមនិ 
រានលទ្ធភាពសងវញិ និងការដ្កស់រ្ា្ដល់អតិថិជនឱ្យសងតបាក ់ 

១ឥណទានមិនដំណណើរការគឺជាឥណទានដដលអ្នកខ្ចីមិនបានទូទាត់សងក្ននុងរយៈណេលណលើសេចី៣០ថ្ងៃណ្កោយណេលកំណត់។
២គិតរួមបញ្ចូលទាំងតុល្យភាេ“ឥណទានខ្នាតតូច“របស់ធនាគារណអសុចីលចីដានិងធនាគារស្ាបនា។
៣មិនមាននិយមន័យជាក់លាក់ស្មាប់មចី្កូឥណទានណនៅកម្នុជា។របាយការណ៍ណនះណ្បើ្បាស់និយមន័យ្ាជាឥណទានរបស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឬ“ឥណទានខ្នាតតូច“របស់ធនាគារ
េាណិជ្ជ។
៤របាយការណ៍ប៉ារូដម៉តមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឆ្នាំ២០១៨“ការរួមគ្នាទំេ័រទចី២្បណទសណប៉រូជាប់ចំណាត់្្នាក់ទចីេចីរដដលមានចំនួនមធ្យមណសមើនរង២,៤៧១ដុល្ារ។
៥អណងកេតណសដ្ឋកិច្សង្គមកិច្កម្នុជាឆ្នាំ២០១៧វិទ្យាស្ានជាតិស្ិតិទំេ័រទចី៧៦មានណនៅ https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202017.pdf

១

https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202017.pdf


តាមរយៈការបងខេំឱ្យលកដី់្លាី    ឬតាមរយៈវធិានការោ្ម នតកមសីល្ម ៌
នផ្សងនទៀត។    តគរួសារដដលតតរូវបានសរាភា សទាងំអស់ននះ     បាននរៀប 
រាបត់បាបថ់ា       ពួកោតប់ានធាលា កក់នាុងសភាពកានដ់តលំបាកជាងមុន 
នតកាយ នពល ពួកោតខ់្ចីតបាកពី់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។

កំនណើ នកម្ចមីតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នៅកនាុងតបនទសកម្ុជា    បាននកើននលើស 
កំនណើ ន តបាកច់ំណូល    ប៉ុដន្តតបជាពលរដ្ឋកម្ុជាទូនៅ    នៅ ដត អាច 
បន្តសងកម្ចរីបស់ពួកនគបានោ៉ងនទៀងទាត។់  អនុបាត ឥណទាន មនិ 
ដំនណើ រការ     ឬភាគរយមនកម្ច ី  ដដលអនាកខ្ចីមនិបានបងស់ង  នលើស 
ពី៣០មថងៃន�ើងនៅ នតកាយនពលកំណត ់ គឺរាន ១,៨% សតរាប ់មតីករូ 
ឥណទាននាចុងឆ្នា  ំ២០១៨    ដដលជាសញ្្ញ បងាហា ញថាវស័ិយឥណទាន 
រានភាពល្អតបនសើរ។  នទាះជាោ៉ងននះក្តី  ការរកនឃើញ  មនការសិកសា 
តសាវតជាវននះបានឱ្យដរឹងថា តួនលខននះ  ទាបមយួដផនាក គឺនដ្យសារដត 
តបជាពលរដ្ឋកម្ុជាលកដី់្លាី ទាងំដីដតសចំការ    និងផ្ះសដម្ង  និងខ្ចីតបាក ់  
បដន្ថម  នដើម្យីកនៅសងមតីករូឥណទាន  របស់ពួកនគ។   ការលក ់ ដី្លាី  
ននះ  នកើត ន�ើង ជាញរឹកញាប ់ បន្ាបពី់ទទួលរងសរ្ា្ពី  មតីករូហិរញ្ញ  វត្ថុ     
ឬ អាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន។    ដីភាគនតចើន  តតរូវបានដ្ក ់តមកល់  ជា ការ  ធានា     
សតរាបក់ម្ចពីីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នហើយមសន្តីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នរឹងទទូច ឱ្យ 
អតិថិជនលកដី់្លាីននាះ   នដើម្សីងតបាកក់ម្ចរីបស់ពួក នគ។     អតិថិជន
របស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ     ដដលតករុមអនាកតសាវតជាវ    បានសរាភា  ស    ភាគ 
នតចើន  ទទួលរងនូវអំនពើរនំោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស    ជានតចើនដង   រមួ 
ទាងំការបងខេំឱ្យលកដី់្លាី     នដ្យសារពួកនគ  មនិអាចសងបំណុល។ 
ការអនុវត្តដបបននះ  បានបងាហា ញឱ្យនឃើញថា   អាចផ្តល់ផលចំនណញ 
ដល់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    ជាអាទិ៍   តោនដ់តមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ្ំជាង 
នគទាងំ៧   អាចរកបានតបាកច់ំនណញ  រហូតដល់នលើសពី ១៣០ោន 
ដុោលា រ  កនាុងឆ្នា  ំ២០១៧។៦  

កងវះបទបញ្ញត្តិរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល  និងការតតរួតពិនិត្យរបស់តគរឹះសា្ថ ន
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  បានន្វើឱ្យបរាជយ័ដល់ការការពារតបជាជនកម្ុជាដដល 
ជាអនាក ខ្ចី ឬរារាងំកំនណើ នមនវស័ិយននះ។៧  រាជរដ្្ឋ ភបិាលដតងនលើក 
សរនសើរវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ថាជាដផនាកសំខាន ់ មនដផនការកាត ់បន្ថយ 
ភាពតកីតក។ ដផនការអភវិឌ្ឍនន៍សដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នា ២ំ០០១-២០០៥ 
និងយុទ្ធសាសស្តជាតិកាតប់ន្ថយភាពតកីតកឆ្នា  ំ ២០០៤-២០០៥ បាន 
គូស បញ្្ជ កថ់ាវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជាដផនាកសំខានរ់បស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល

កនាុងការកាតប់ន្ថយភាពតកីតក។  នាឆ្នា  ំ២០០៦ សនម្តចនាយករដ្ឋមសន្តី 
នោកបានតបកាសថា ឆ្នា ២ំ០០៦  ននះគឺជា “ឆ្នា មំតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ”៨  នហើយ 
វស័ិយននះនៅដតបន្តរកីរាយ ជាមយួបទបញ្ញត្តិ្ូររលុង   និងការោតំទ 
ពីនោលននោបាយជាតិ។ អតតាការតបាកត់បចាឆំ្នា អំតិបររា ១៨% 
ដដលតតរូវបានដ្កឱ់្យនតបើនៅដខមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧ នឃើញថាមនិរាន   
តបសិទ្ធ ភាព ជួយ�បន្ធូរបន្ថយ      ដល់អនាកនតបើតបាស់នសវាននាះន�ើយ 
នដ្យសារ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុបានចាបន់ផ្តើមតតមរូវឱ្យអតិថិជនបង់
មថលានសវានផ្សងៗ    ជាមុនគិតជាភាគរយ   មនចំនួនទរឹកតបាកក់ម្ចនីដើម្ ី
ធានាថា អតតាការតបាកជ់ាកដ់ស្តង  ខ្ស់ជាងអតតាការតបាកអ់តិបររា។

អំនពើរនំោភបំពាននៅកនាុងរបាយការណ៍ននះ  ភាគនតចើននកើតនចញពីកម្ច ី
របស់ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុមយួចំនួន កនាុងចំនណាមតគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុផ្តល់ មតីករូឥណទាន្ំជាងនគ  ទាងំតបាបំនួ  នៅកនាុងតបនទស 
កម្ុជា  ដដលតគរឹះសា្ថ នទាងំអស់ននះ  តគបដណ្ត ប ់ ៩០ភាគរយ មន 
វស័ិយននះ ។   ននះរាននយ័ថាការរនំោភបំពាន មនិដមននកើតនចញពី  
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុដតមយួននាះន�ើយ   ផ្ុយនៅវញិ    វាគឺជាដផនាកដ ៏

សំខាន ់ មនបទដ្្ឋ ន្ុរកិច្ចមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅតបនទសកម្ុជា។  ករណី 
ជានតចើន  ដដលបានកតត់តានដ្យអនាក តសាវតជាវសតរាបរ់បាយការណ៍ 
ននះរានពាកព់ន័្ធនរឹង   បុគ្គលិកតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ     ដដលបញ្្ជ  
អតិថិជន   ឱ្យលកដី់្លាី និងគំរាមចាតវ់ធិានការតាមផលាូវចបាប ់ តបសិននបើ 
ពួកនគមនិតពមន្វើតាម។   ការគំរាមកំដហងននះ  រានលកខេណៈ្ងៃន់្ ងៃរ 
សតរាបអ់តិថិជននដ្យសារ      តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   រានបណ័្ណ  
កម្មសិទ្ធិដី្លាីរបស់ពួកនគ។   អតីតថានា កដ់រឹកនា ំ  និងថានា កដ់រឹកនាបំច្ចុប្ននា 
របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុពីររបូ  ដដលរានបទពិនសា្ន ៍ជាង២០ 
ឆ្នា កំនាុងវស័ិយននះ បានតបាបអ់នាកតសាវតជាវឱ្យដរឹងថា  តគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ្កស់រ្ា្ជានទៀងទាត ់  ដល់អតិថិជនរបស់ខលាួនឱ្យលកដី់  
នដើម្សីងតបាកក់ម្ចរីបស់ពួកនគ។ នតកាមលកខេខណ្ រកសាអនាមកិភាព 
របស់ពួកោត ់  ថានា កដ់រឹកនាទំាងំពីរននះ  បាននរៀបរាបអ់ំពីការនតបើតបាស់
អាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន ជាទូនៅនដើម្ ីបនងកើនសរ្ា្នៅនពលចាបំាច។់ 

នហតុដូចននះ ករណីបំភតិបំភយ័ និងការបងខេិតបងខេំឱ្យលកដី់្លាីដដលអនាក
តសាវតជាវបានសនងកតនឃើញ មនិដមនជានហតុការណ៍ដ្ចន់ដ្យដ�ក
នកើតន�ើងនដ្យសារដតមសន្តីឥណទានរានា ក់ៗ ននាះន�ើយ ផ្ុយនៅវញិ
វាហាកដូ់ចជាទរាលា បអ់នុវត្តទូនៅនៅកនាុងវស័ិយននះ។

៦ទិន្នន័យ្បមូលេចីរបាយការណ៍របស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ្បចាំឆ្នាំ២០១៧។
៧សូមណមើលដ្្នកការការេារអ្នកណ្បើ្បាស់និងច្ាប់បញ្ញត្ិខាងណ្កោម។
៨David J. Norman “យុទ្ធសា្ស្ដបបណសរីនិយម្មចីក្ននុងការកាត់បន្យភាេ្កចី្កណនៅកម្នុជា៖ករណចីមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ“ការ្្ាស់ប្ចូររូបរាងណសដ្ឋកិច្របស់កម្នុជាដកស្មួលណដោយ“.““““““
&K. Unវិទ្យាស្ានNordic Institute of Asian Studies ទំេ័រទចី១៦៦ឆ្នាំ២០១១។

២



នទាះជារានបញ្ហា ទាងំននះក្តី   មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅដតបន្ត  ទទួលបានការ
ោតំទដផនាកហិរញ្ញ វត្ថុ ពីរា្ច ស់ជំនួយនទវភាគី្ំៗ  របស់តបនទសកម្ុជា  រមួ 
រា នដូចជា  សារជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិ របស់្នាោរពិភពនោក 
ភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនស៍ហរដ្ឋអានមរកិ និងសហគមនអឺ៍រ ៉បុ  និង្នាោរ 
អភវិឌ្ឍនរ៍បស់រដ្ឋនៅសហគមនអឺ៍រ ៉បុ ដដលបានផ្តល់ទុនរាបោ់ន 
ដុោលា រ  នដើម្ពីតងីកវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុរបស់កម្ុជា   នហើយនពល 
ខលាះរា្ច ស់ជំនួយទាងំននះ  កក៏ានក់ាបភ់ាគហុ៊ននៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ
វត្ថុកម្ុជាផងដដរ។៩  

បញ្ហា នៅកនាុងវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកម្ុជា   នៅដតមនិទានរ់ានការ  
រាយការណ៍ និងសិកសាឱ្យបានតគបត់ោន។់ អំនពើរនំោភបំពានមិ នតតរូវ 
បានបងាហា ញ នៅកនាុងរបាយការណ៍តុល្យភាព ឬរបាយការណ៍ តគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុតបចាឆំ្នា  ំ    ដដលជានហតុនាឱំ្យបញ្ហា ទាងំននះ    តតរូវបាន 
ោកប់ាងំជិត ។  នានដើមឆ្នា ២ំ០១៧  បញ្ញ វន្តមយួចំនួនបាននលើកន�ើង 
នូវការភយ័តពរួយអំពី   “ការដួលរលំមនឥណទានមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ”   និង  
បានបញ្្ជ កថ់ាមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុកំពុងដត “ដកយកកម្មសិទ្ធិដី្លាីពីតបជាជន 
តកីតកសន្ស រឹមៗ”។១០   បញ្ហា មយួចំនួនតតរូវបានរកនឃើញ នដ្យរា្ច ស់ 
ភាគហុ៊ន្្ល់ ដតមនិដដលតតរូវបានផ្សពវផសាយជាសាធារណៈ ឬ 
រាយការណ៍កនាុងរបាយការណ៍ន�ើយ។ ជាអាទិ៍ របាយការណ៍ដខតុោ 
ឆ្នា ២ំ០១៧  ស្តីអំពីភាពជំពាកប់ំណុលនតចើននលើសលបន់ៅតបនទស 
កម្ុជា  ដដលន្វើន�ើងនដ្យរានការោតំទ ពីភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនម៍នតកសួង 
សហតបតិបត្តិការនសដ្ឋកិច្ច និងអភវិឌ្ឍន ៍ អាលលាឺមង៉ ់ (BMZ) និង 
្នាោរអភវិឌ្ឍនអ៍ាលលាីមង៉ ់  KfW  បានស្ងម់តិអតិថិជនរបស់មតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុកម្ុជា ជាង ១,៦៦០នាក។់ របាយការណ៍ននះបានបងាហា ញថា 
៥០ភាគរយ មនអនាកខ្ចីតបាកពី់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ជំពាកប់ំណុលនតចើននលើស 

លប។់ ភស្តុតាងបងាហា ញថា  តបជាពលរដ្ឋតកីតកកម្ុជា កំពុងរងការ 
លំបាក នដ្យ ៥៥ភាគរយ  មនអតិថិជនដដលជំពាកឥ់ណទានកសិកម្ម 
បានរាយការណ៍ថា ពួកនគបរនិភាគអាហាររានគុណភាពទាបជាង 
មុន ខណៈដដល៤៧ភាគរយ កាតប់ន្ថយបររិាណអាហារដដលពួកនគ 
បរនិភាគនដើម្នីដ្ះតសាយបំណុលរបស់ពួកនគ។ នទាះជារានការរក 
នឃើញបញ្ហា ទាងំននះ កដូ៏ចជាបញ្ហា គួរឱ្យបារមភានផ្សងនទៀតក្តី របាយការណ៍ 
ឆ្នា  ំ២០១៧ននះ មនិតតរូវបានផ្សពវផសាយជាសាធារណៈន�ើយ។  ភានា ក ់  
ងារ អភវិឌ្ឍនម៍នតកសួងសហតបតិបត្តិការនសដ្ឋកិច្ច  និងអភវិឌ្ឍន ៍
អា�ឺមង៉ ់ (BMZ) និង   ្នាោរអភវិឌ្ឍន ៍ អា�ឺមង៉ ់ KfW  បា
នបន្តផ្តល់ការោតំទដផនាកហិរញ្ញ វត្ថុ  ដល់វស័ិយ      មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ុជា  
ដដលនកើនន�ើងនលើស ៣០ភាគរយ នៅឆ្នា ំ បន្ាប ់ នតកាយ 
របាយការណ៍ននះនបាះពុម្ផសាយ។

តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុដដលកំពុងន្វើតបតិបត្តិការបច្ចុប្ននាននះ   បាន 
បងកជាការគំរាមកំដហង  ដល់សុវត្ថិភាព មនសិទ្ធិកានក់ាបដី់្លាីរបស់  
តបជាពលរដ្ឋ រាបោ់ននាកន់ៅតបនទសកម្ុជា។ ោ៉ងតិច 
ណាស់ ៥០ភាគរយមនតគរួសារទាងំអស់ នៅកនាុងនខត្តនីមយួៗ 
នលើកដលងដតរាជធានីភនានំពញ ជំពាកក់ម្ចមីតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលអនាកទាងំ 
ននាះភាគនតចើន  រានដ្កប់ណ័្ណ កម្មសិទ្ធិកានក់ាបដ់ី្លាី ជាការធានា  
នហើយនៅកនាុងនខត្តមយួចំនួន  រាននលើសពី  ៨០ភាគរយមនតគរួសារ។១១  
កំនណើ នោ៉ងឆ្បរ់ហ័សមនវស័ិយននះ  បរោិកាសបទបញ្ញត្តិ្ូររលុង 
និងការទាមទារឱ្យរានកំនណើ នអនាកវនិិនោគបរនទស  បាននាឱំ្យរាន 
ការរនំោភបំពាន  ការបាតប់ងដី់្លាី និងការនកងតបវញ័្ច នៅនលើអតិថិជន
របស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅទូទាងំតបនទស។

៩សូមណមើលដ្្នកភាេជាកមមសិទ្ធិខាងណ្កោម។
១០Milford Bateman “មតិណយោបល់៖"វិស័យមចី្កូឥណទានជួបបញ្ាដដលបណងកេើតណ�ើងណដោយខ្លួនឯង“កាដសតខាំបូឌាណដលចីចុះ្្ាយណនៅថ្ងៃទចី១២ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៧" https://www.
cambodiadaily.com/news/opinion-microcredit-sector-hits-wall-making-129618/

១១"ការសិក្ាេចីភាេជំេាក់បំណុលណ្ចើនណលើសលប់កម្នុជា២"ដខតុលាឆ្នាំ២០១៧

៣

https://www.cambodiadaily.com/news/opinion-microcredit-sector-hits-wall-making-129618/
https://www.cambodiadaily.com/news/opinion-microcredit-sector-hits-wall-making-129618/


សាវតា
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   បានចាបន់ផ្តើមរាននៅតបនទសកម្ុជាចាបពី់ឆ្នា  ំ ១៩៩០ 
កនាុងរបូភាពជាគនតរាងអភវិឌ្ឍនអ៍ន្តរជាតិ      ដដលផ្តល់ឥណទានដល់ 
តបជាពលរដ្ឋតកីតក     នដើម្ឱី្យពួកនគរានលទ្ធភាពបនងកើតមុខរបរខានា ត 
តូច។  នៅដខមករា ឆ្នា ១ំ៩៩៣  កម្មវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍនអ៍ង្គការ សហតបជាជាតិ 
និង អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ        បានន្វើកិច្ចសហការបនងកើតសរាគម 
ភានា កង់ារ   អភវិឌ្ឍនន៍សដ្ឋកិច្ចកនាុងតសរុក  (នអសីុលីដ្)។   នអសីុលីដ្ 
បាន កាលា យខលាួននៅជា    ្នាោរពាណិជ្ជ្ំជាងនគ     នៅកនាុងតបនទស 
និង បច្ចុប្ននា រានតុល្យភាពឥណទាន    នលើសពី   ៣ពានោ់នដុោលា រ 
កនាុ ង ននាះ    ១,៦ពានោ់នដុោលា រ    គឺសតរាបឥ់ណទានខានា តតូច។  
ការ ល្ា ស់ប្តូរ ននះ    អាចន្វើនៅបាន       កន៏ដ្យសារដតរានជំនួយដផនាក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ       និង      បនច្ចកនទស    ពីអង្គការសហតបជាជាតិ   (UN) 
សារជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិ    (IFC)    និង    ភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនស៍ហរដ្ឋ 
អានមរកិ (USAID)  និងសហគមអឺរ ៉បុ (EU)។១២  

វស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកម្ុជា    ចាបន់ផ្តើមរកីលូតោស់នៅឆ្នា ២ំ០០០ 
នហើយ ចាប់ពីឆ្នា  ំ ២០០៩មក     រានការផ្ុះន�ើងនូវ ការវនិិនោគពី 
បរនទស  ន្វើឱ្យវស័ិយននះរកីចនតមើនោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស  កនាុងរយៈនពលមយួ
ទសវត្សរក៍នលាងមកននះ។   នានដើមឆ្នា ២ំ០១៩  រានតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ  
វត្ថុជាង ៨០  ដដលបានចុះបញ្ជ ីន ្្ម ះ  ជាមយួនរឹង្នាោរជាតិកម្ុជា 
រមួរានតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      ទទួលតបាកប់នញ្ញ ើពីសាធារណជន 
្ំៗទាងំតបាំពីរ។១៣   តួនលខននះមនិរាបប់ញ្ចូ លតបតិបត្តិការឥណទាន 
ជនបទ  និងអង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលតូចៗរាបរ់យនទៀត    ដដលផ្តល់ 
ឥណទាន ខានា តតូចន�ើយ។

តុល្យភាពឥណទាន     របស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុផលាូវការ   នកើនន�ើងពីតបរាណ 
៣០០ោនដុោលា រ    កនាុងឆ្នា ២ំ០០៩  ដល់១,៣ពាន ់ោនដុោលា រ   នៅឆ្នា  ំ
២០១៣   និងនកើនដល់    តបរាណ៥,៤ពានោ់នដុោលា រ   នា  ចុង   ឆ្នា  ំ
២០១៨។១៤  នដ្យគិតរមួបញ្ចូ លទាងំ     “តុល្យភាព មតីករូឥណទាន”  
របស់្នាោរនអសីុលីដ្     និង្នាោរសា្ថ បនា      ដដល ជា្នាោរ    
ពាណិជ្ជ ចូលរមួកនាុងទីផសារមតីករូឥណទាន       តុល្យភាព មតីករូ ឥណទាន 
សរុបនកើនដល់   ៨ពានោ់នដុោលា រ។   ចំនួនទរឹក តបាកក់ម្ច ី   ៨ពាន ់
ោន  ដុោលា រននះ    ស្ថិតនៅកនាុងមដអនាកខ្ចីចំនួន  ២,៤ោននាកន់ៅទូទាងំ 

តបនទស។

កំនណើ នដគ៏ួរឱ្យភាញា កន់ផ្អើលននះ       បាននកើនហួសសមត្ថភាពរបស់អនាកខ្ចី
កនាុង ការសងតបាកក់ម្ច។ី  កនាុងចននាលា ះ  ឆ្នា ២ំ០០៤  និង ២០១៤ទំហំឥណទាន 
ម្្យមរបស់    មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      នកើនន�ើងបនួដង      មនចំណូលរបស់ 

តគរួសារ។១៥       សតរាបត់គរួសារនៅជនបទ        ទំហំឥណទានម្្យម 
កំពុងដតនកើនន�ើង   តាម ចំណូលម្្យមរបស់តគរួសារ  និង   នលើសពី 
នទវដង មនផលិតផលកនាុងតសរុក   សរបុកនាុងមនុស្សរានា ក។់ កនាុងចននាលា ះឆ្នា  ំ
២០១៥ និង២០១៧   ទំហំឥណទានម្្យមបាននកើនន�ើង   ដល់នៅ 
៨០ភាគរយ។១៦  កំនណើ នននះនៅដតរានបន្ត នដ្យនៅកនាុងឆ្នា  ំ២០១៨ 
តុល្យភាពឥណទាន    សរបុរបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   នកើនន�ើងនលើសពី 
៣០ភាគរយ។១៧   នៅកនាុងឆ្នា ដំដដល មូលនិ្ិរបិូយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) 
បាន រាយការណ៍ថា  “សារៈសំខាន ់    មនការរកីលូតោស់របស់តគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   នៅដតបន្តបងកជាហានិភយ័ដល់   នស្ថរភាពហិរញ្ញ វត្ថុ 
និងរ៉ាតករូនសដ្ឋកិច្ច”។១៨

១២៉្បវត្ិ៉ណអសុចីលចីដា https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/ff_history

១៣តាមលំដាប់ទំហំតុល្យភាេឥណទានេចីធំណទៅតូច៖្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ្បាសាក់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុអ្មរត្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុហត្ាកសិករអិលអូអិលសុចី(ណខមបូឌា)អង្គរមចី្កូ
ហិរញ្ញវត្នុកម្នុជា្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណ្កឌចីតដាប់ដបែលយូបែីហ្ាយដនន
១៤ទិន្នន័យេចីរបាយការណ៍្បចាំឆ្នាំរបស់សមាគមមចី្កូហិរញ្ញវត្នុកម្នុជា

៤

https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/ff_history


កំនណើ ន ននះ   បានផ្តល់តបាកច់ំនណញ     ោ៉ងសនម្ ើម    ដល់រា្ច ស់ 
ភាគ ហុ៊ន  របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    និង មដគូ     ផ្តល់តបាកក់ម្ច។ី 
តបាកច់ំនណញ នៅដតបន្តរាន     នទាះជា្នាោរជាតិមនកម្ុជាបាននចញ 
តបកាស      ឬបទបញ្ញត្តិ     សតរាបត់បតិបត្តិ  នៅដខមនីា ឆ្នា  ំ២០១៧ 
នដ្យកំណត ់ អតតា ការតបាក ់អតិបររា          សតរាបក់ម្ចពីីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
តតរឹម  ១៨ ភាគរយ     កនាុងមយួឆ្នា  ំ      ខណៈដដលននះជាការរកសាអតតាការ 
តបាកខ់្ស់របស់ កម្ចពីី មុន។     តបាកច់ំនណញននះភាគនតចើន     គឺបាន 
នៅនលើ សា្ថ បន័ ហិរញ្ញ វត្ថុ ចំនួនតបាបំនួ   រមួរានតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ       
ទទួលតបាកប់នញ្ញ ើពី សាធារណជនទាងំតបាពីំរ  និង្នាោរនអសីុលីដ្ 
នហើយនិង្នាោរសា្ថ បនា     ដដលសា្ថ បន័ទាងំអស់ននះ     រាន         តុល្យ 
ភាព មតីករូឥណទាន   នលើសពី    ៩០    ភាគរយ មនមតីករូឥណទាន ទាងំ 
អស់ នៅកនាុងតបនទស។

តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ្ំៗទាងំអស់   កានក់ាបន់ដ្យសា្ថ បន័បរនទស
ទាងំតសរុង  ឬដដលរានភាគហុ៊ននតចើន នលើកដលង្នាោរនអសីុលីដ្ 
ដដលរានភាគហុ៊ន ៥១ភាគរយជារបស់ដខ្មរ។ ប៉ុនា្ម នឆ្នា កំនលាងមកននះ 
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជានតចើន   តតរូវបានទិញយកនដ្យ  វនិិនោគិន 
បរនទស    នដ្យសារផលចំនណញពីវស័ិយននះ  បានទាកទ់ាញទុន 
វនិិនោគពីនតរៅតបនទស។   រា្ច ស់ភាគហុ៊ន្ំៗនៅកនាុងសា្ថ បន័ទាងំននះ 
រមួ រានសារជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិរបស់្នាោរពិភពនោក   (IFC) 
ភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនអឺ៍រ ៉បុ(EU)  និងសា្ថ បន័្នាោរឯកជនដដលរកមតម 
បាន ខ្ស់។

១ ៥  ៉្បណទសកម្នុជា៖ ការខ្ចីជាណ្ចើនដង និងទំហំកម្ចី“ សន្ទស្ន៍មចី្កូហិរញ្ញវត្នុស្ចីេចីការរីកនិងភាេដឆអែតថនទចី្្ារ ទំេ័រទចី២ ដខមិ្ុនា ឆ្នាំ២០១៦  https://cma-network.org/files/
OIDWORKSHOP/MIMOSA%20Circular%20%20Cambodia%20Jun%202016.pdf

១៦ មចី្កូហិរញ្ញវត្នុ និងសុខមាលភាេ្គួសារ៖ ឯកសារណគោលនណយោបាយកម្នុជា“ធនាគារេិភេណលោក្គុប ទំេ័រទចី១១ ដខកុម្ៈ ឆ្នាំ២០១៩ http://documents.worldbank.org/curated/
en/144661552916327946/pdf/128266-REVISED-WP-PUBLIC-Nota-MFI-web.pdf

១៧សុខចាន់“ធនាគារនិង្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុរីកលូតលាស់ក្ននុងក្មិតលអែ៖ធនាគារកណ្ាល“ដខមរ្ាមថ្ងៃទចី២៨ដខមករាឆ្នាំ២០១៩ https://www.khmertimeskh.com/50572675/
banks-and-mfis-growing-at-a-healthy-rate-central-bank/

១៨  ៉្កុមការងារមូលនិធិរូបិយវត្នុអន្រជាតិមកបំណេញណបសកកមមមា្តា៤ណនៅកម្នុជាក្ននុងឆ្នាំ២០១៨ ៉ មូលនិធិរូបិយវត្នុអន្រជាតិ ថ្ងៃទចី២ ដខតុលាឆ្នាំ២០១៨https://www.imf.org/en/News/
Articles/2018/10/02/PR18371Cambodia.
១៩្បកាសស្ចីេចីការដាក់េិដានអ្តាការ្បាក់ឥណទានឆ្នាំ២០១៧

៥
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វិធីសាសស្ត
អង្គការសម្ន័្ធដខ្មរជំនរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស  លីកាដូ និង សរាគម 
ធាងនតានា ត        រានបទពិនសា្ន ៍   នតចើនទសវត្សរក៍នាុងការកត ់តតា 
សា្ថ ន ភាព  រាប ់រយពានរ់បស់តបជាពលរដ្ឋដខ្មរ     ដដលបាន បាតប់ង ់  
ដី្លាីរបស់ពួកនគ       នដ្យសារ ការន្លាៀតឱកាសនកងចំនណញពីបុគ្គល 
និងសា្ថ បន័ ដដលរាន  អំណាច។

ការសិកសាតសាវតជាវ      ដដលបងាហា ញនៅកនាុងរបាយការណ៍ននះ    ន្វើ 
ន�ើងនៅកនាុងឃុំចំនួន  ១០   កនាុងនខត្តចំនួនបនួ    រមួរាននខត្តកំពងច់ាម 
នខត្តកណា្ត ល  នខត្តមតពដវង   និងនខត្តត្ងូឃ្មុ ំ     និងរាជធានីភនានំពញ។   
កិច្ចសរាភា សន ៍ តតរូវបានន្វើន�ើង  កនាុងរយៈនពលបីសបា្ត ហ៍  ពីចននាលា ះដខ 
មនីា  និង  ដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។    តករុមអនាកតសាវតជាវពីរតករុម   ន្វើការ 
សរាភា សដំបូង   នដើម្ ីកំណត ់     និងនតជើសនរ ើសបុគ្គល       ដដលធាលា បរ់ង 
នតោះ       ពីអំនពើរនំោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស      នដ្យសារបំណុលមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។   អនាកដដលតតរូវបានសរាភា ស នលើកដំបូង      នស្ើរដតទាងំអស់      
ធាលា បទ់ទួលរងនតោះមនការរនំោភ បំពាន ម្តង        ឬនតចើននលើកនតចើនសារ។ 
តករុមអនាកតសាវតជាវ    កំណតប់ាន    នូវករណីចំនួន  ២៨  មនអំនពើរនំោភ 
បំពានសិទ្ធិមនុស្ស ោ៉ង្ងៃន់្ ងៃរ     ឬនតចើន ដង   ដដលបណា្ត លមកពីការ  
ជំពាកប់ំណុលមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។  បន្ាប ់មក  តករុមអនាកតសាវតជាវ  ន្វើការ 
សរាភា សសីុជនតរៅលកខេណៈ ពាកក់ណា្ត ល រចនាសម្ន័្ធ       ជាមយួនរឹង 
បុគ្គល ដដលរងនតោះ។     សំណួរ     ដដលសួរទាកទ់ងនៅនរឹងតបវត្តិ    មន    
ការយកឥណទាន  ពីមតីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុ         បទពិនសា្នក៍នាុងការដកយក 
ឥណទាន        តបវត្តិមុខរបរនិងចំណូល      បទ ពិនសា្នទូ៍ទាតស់ង 
បំណុល      និងបញ្ហា ដដលនកើតរានន�ើង      នដ្យសារបំណុលនៅកនាុង 
តគរួសារ ឬសហគមន។៍   តករុមអនាកតសាវតជាវន្វើកំណត ់តតា   នហើយ ដផនាក 
ខលាះ       ថតទុកជាសំន�ងមនកិច្ចសរាភា សន ៍       ដដលរានរយៈ នពល 
តបរាណមួយនរ៉ាង។       តករុមអនាកតសាវតជាវ     ជូន ពត័រ៌ានជា មុន 
ដល់ អនាកដដល  តតរូវ បាន សរាភា សន ៍        អំពីការនបាះពុម្ផសាយ ខលារឹមសារ   
មនកិច្ចស រាភា សន ៍     នដ្យមនិបនញ្ច ញពត័រ៌ាន     អំពីអត្ត សញ្្ញ ណ 
ដូចជា    ន ្្ម ះ    ឬឃំុរបស់ពួកនគ។   តករុមអនាកតសាវតជាវន្វើការ ពន្យល់ 
តបធានបទ      មនការសិកសាតសាវតជាវ        និងទទួលបានការយល់តពម 
នដ្យ្្ល់រាត ់        ពីអនាកចូលរមួកនាុងបទសរាភា សន ៍    ឱ្យកតត់តាទុក  
ចនមលាើយ របស់ពួកនគ   មុននពលកិច្ចសរាភា សននី៍មយួៗចាបន់ផ្តើម។ 

ទីកដនលាងសតរាប់ការសិកសាននះ      តតរូវបាននតជើសនរ ើសដផ្អកតាមចំនួន 

ឥណទានកនាុងមយួតគរួសារ     និង/ឬ    ផលន្ៀប្ំរវាងឥណទានមនិ 
ដំនណើ រ ការនរឹងចំនួនឥណទានសរបុនៅកនាុងតំបន។់  តករុមអនាកតសាវតជាវ 
ដសវងរកតំបនដ់ដលជំពាកប់ំណុលនតចើន  និងនដញតាមករណីបាតប់ង់
ដី្លាីនដ្យសារឥណទាន ពីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ អតីតថានា កដ់រឹកនា ំនិងថានា ក ់
ដរឹកនាំបច្ចុប្ននា របស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុពីររបូ  ដដលរានបទពិនសា្នជ៍ាង 
២០ឆ្នា ំ នៅកនាុងវស័ិយននះកប៏ានផ្តល់បទសរាភា សនរ៍យៈនពលរាបន់រ៉ាង 
និង  នរៀបរាបឥ់តោកន់លៀម  ពីការអនុវត្តទូនៅនៅកនាុងវស័ិយននះ កនាុង 
លកខេខណ្រកសាអនាមកិភាពរបស់ពួកនគ។

ខណៈដដលការសិកសាននះន្វើន�ើង  នដ្យរានការគិតពីបញ្ហា នយនឌរ័ 
ការសិកសានាមថងៃមុខអំពីតួនាទីដដលនយនឌរ័   រានកនាុងការនដ្ះតសាយ 
បំណុល មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  នរឹងផ្តល់អត្ថតបនោជន ៍ ដល់ការដសវងយល់ថា
ឥណទានទាំងននះបះ៉ពាល់ដល់សស្តី    និងបុរសខុសោនា ោ៉ងដូចនម្តច 
ខលាះ។    អនាកតសាវតជាវបានរកនឃើញថា   អតិថិជនរបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
យល់ថាបំណុល      គឺជាបញ្ហា តគរួសារ។     នៅកនាុងតគរួសារដដលរានប្តី  
និងតបពន្ធ     ពួកនគទាងំពីរ    តតរូវបានជូនពត័រ៌ាន    អំពីបំណុលជាមុន 
នហើយ ពួកនគទាងំពីរននះន្វើការនដើម្សីងបំណុលននះ។     នទាះជា ោ៉ង 
ននះ ក្តី     រានវសិមរាតតរវាងនយនឌរ័   នៅកនាុងការផ្តល់កម្ចរីបស់មតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ នដ្យតបរាណ ៧៥ភាគរយ    មនអតិថិជនរបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
គឺជាសស្តី   នហើយមូលនិ្ិពីភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនរ៍បស់នោកខាងលិចខលាះ 
ផ្តល់ មកតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      តាមរយៈកម្មវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍនន៍យនឌរ័។ 
ជាទរាលា ប ់យូរមកនហើយ   សស្តីនៅកម្ុជា   គឺជាអនាកចាតដ់ចងហិរញ្ញ វត្ថុ 
តគរួសារ  ដូចននះចាបំាចត់តរូវរានការសិកសាវភិាគនយនឌរ័ សីុជនតរៅ 
អំពីបំណុល មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។

គួរកតស់រា្គ ល់ថា     ការសិកសាននះ    មនិបានន្វើន�ើងកនាុងនោលបំណង 
ជាសំណាកតំណាងទូទាងំតបនទសកម្ុជា   ឬសំណាក  អតិថិជនទាងំ 
អស់របស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកនាុងតបនទសន�ើយ    ប៉ុដន្តនដើម្នីលើកយក 
បញ្ហា ដដលអនាកតសាវតជាវរកនឃើញនៅកនាុងតំបនន់ោលនៅ  ដូចជាបញ្ហា
បាត់បងដី់្លាីដដលបងាហា ញឱ្យនឃើញចបាស់  ពីការោបសងកតន់លើ  សិទ្ធិ  
មនុស្សរបស់តបជាពលរដ្ឋតកីតក។   ការសិកសានាមថងៃអនាគតតតរូវរានជា
ចាបំាចន់ដើម្កីំណតទ់ំហំពិតតបាកដនិងភាព្ងៃន់្ ងៃរមនបញ្ហា ដដលបាន
នលើកន�ើងកនាុងរបាយការណ៍ននះ។

៦



ការរកង�ីញនៃការសិក្ា
ករារអនុវត្តផ្តល់ម្រាក់ក្្ចីគ្រានមក្សចីលធ្៌

ការរកនឃើញមនការសិកសាតសាវតជាវននះ       បងាហា ញថារាល់ទំនាកទ់ំនង 
្្ល់រវាងអតិថិជន        ជាមយួនរឹងតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នស្ើរដត 
ន្វើន�ើងតាម រយៈ    មសន្តីឥណទាន។  មសន្តី ទាងំ 
ននះ   ចុះតាមភូម ិ       នដើម្ផី្តល់ឥណទាននិងចុះ 
កិច្ច សនយា       នហើយពួក នគ ចុះនៅ    ទូទាតត់បាក ់
ជានរៀងរាល់ដខ    តាម នពល កំណត់ ។    ដូចោនា  
នរឹងបណា្ត តបនទសជា នតចើន នផ្សងនទៀត       ដដល 
រាន វស័ិយមតីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុ      នដើរ តួនាទី សំខាន២់០             

មសន្តីឥណទាន     ដតងដតទទួលសរ្ា្ពី  ថានា ក ់ នលើ      
ដដលតតមរូវឱ្យពួកនគ   សនតមចបាន ចំនួន   កូតាមន
ការផ្តល់កម្ចតីបចាដំខ      និង     ធានា ឱ្យបានថា 
តបាកក់ម្ចទីាងំននះ     តតរូវ បានសង   តត�បម់កវញិនទៀងទាតន់ពល     នទាះ 
ជានពល  ខលាះ  ពួកនគតតរូវនចញឥណទាន ថ្មី     ្ំជាងមុនឱ្យអតិថិជន   ឬ  
បងខេំឱ្យ អតិថិជន លកដី់   កន៏ដ្យ។         គំនាបសងកត ់នលើមសន្តី ឥណទាន 
ថានា កទ់ាប ននះ    ដតងដតធាលា កន់លើអតិថិជន       តាមរយៈការ តបតពរឹត្តិនូវ    
ទនងវើ ន្លាៀត ឱកាសនកងចំនណញ    ឬោ្ម នតកមសីល្ម ៌    ដដល នកើត ន�ើង 
ជានតចើន  នលើកនតចើនដងនលើអតិថិជន      ននះដផ្អកតាមការរាយការណ៍   
តបាបក់នាុងកិច្ច សរាភា សនជ៍ាមយួអតិថិជន។

អនាកតសាវតជាវ   បានកតត់តាករណីចំនួន១០     កនាុងននាះតគរឹះសា្ថ ន មតីករូ 

ហិរញ្ញ វត្ថុ បានឱ្យតបាកក់ម្ច ី  ដល់តបជាពលរដ្ឋ      នទាះជាដរឹងចបាស់ថា 
តបាកក់ម្ច ីននះ        នរឹងយកនៅទូទាតស់ងបំណុលចាស់      កន៏ដ្យ។  
កនាុងករណី ខលាះ     កម្ចតីតរូវបាន ផ្តល់ ដល់អតិថិជន   នទាះបីជាមសន្តីឥណទាន   

ដរឹងថាអនាកខ្ចី       មនិអាចរានលទ្ធភាពសង 
តបាក់កម្ច។ី រានករណីមយួ    អតិថិជនរបស់ 
្នាោរសា្ថ បនា    មនិបានបងត់បាករ់យៈនពល 
១៥មថងៃនតកាយនពលកំណត។់       មសន្តីឥណទាន 
បានមកតបាបអ់តិថិជនននាះ     ឱ្យលកដ់ី  ឬ ចង 
ការតបាកក់ម្ចឯីកជន        នដើម្យីកមកទូទាត ់
បំណុល ។          អតិថិជនននាះបានន្វើតាមនដ្យ 
លកដី់   និង នៅចងការតបាកឯ់កជន      នដើម្ ី
សងតបាក់កម្ចី។       បីមថងៃនតកាយបន្ាប ់ពី បាន 

ទូទាតស់ងបំណុលអស់   នដ្យរានក្តីបារមភា     ពីបញ្ហា ចិញ្ច រឹមកូនរបស់ 
ោតអ់តិថិជនរបូននះ  កត៏ត�បន់ៅ្នាោរសា្ថ បនា    ម្តងនទៀតនហើយ 
មសន្តីឥណទានដដដល    បានផ្តល់កម្ចបីដន្ថម     និងនតចើនជាងមុន ដល់ 
ោត។់

នៅកនាុងករណីខលាះនទៀត      កងវះបទបញ្ញត្តិ និងរនបៀបដដលវស័ិយមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ         ដសវងរកតបាកច់ំនណញ   បានចូលរមួជតមរុញឱ្យរានការ 
អនុវត្តផ្តល់តបាកក់ម្ចមីនិតតរឹមតតរូវ  ដដលគួរដតនជៀសវាង។

៉ខ្នុំ្បាដកជាសប្ាយចិត្ខ្ាំងណាស់
្បសិនជាសាររបស់ខ្នុំណនះបានលឺ
ដល់សហគមន៍អឺរ៉ុប៖្បសិនណបើ្គរះ
ស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនៅដតបន្គាប
សងកេត់មកណលើកសិករដូចជារូបខ្នុំណនះ
ណយើងនរងបន្បាត់បង់ដចីធ្ចីរបស់េួក

ណយើងជាមិនខាន"
-កសិករណនៅណខត្ត្ចូងឃមនុំ

ករណចីសិក្រាអំពចីករារអនុវត្តផ្តល់ម្រាក់ក្្ចីគ្រានមក្សចីលធ្៌
សុខា២១គឺជាឪេុកម្នាក់ដដលមានកូន្បាំនាក់និង្បកបរបរជាកសិករដាំដំ�ចូងមចី។គាត់បានយក្បាក់កម្ចីដំបូងចំនួន៣,២៥០ដុល្ារេចីធនាគារស្ាបនាណនៅឆ្នាំ
២០១៦ណដើម្ចីទិញម៉ាសុចីនណធ្ើចំការដំណាំដំ�ចូង។គាត់បានដាក់តមកេល់ដចីដ្សមួយហិចតាជា្ទេ្យបញ្ាំ្បាក់កម្ចី។ណនៅណេលតថម្ដំ�ចូងមចីចាប់ណ្្ើមធ្ាក់ចុះខ្ាំងនិង
ដល់ណេល្តួវទូទាត់បង់្បាក់ណដើមគាត់មិនមានលទ្ធភាេបង់្បាក់ណ�ើយ។
បន្ទាប់េចីខកខានបង់្បាក់ណលើកទចីមួយមនន្ចីឥណទានរបស់ធនាគារស្ាបនាបានណទៅ្្ទះគាត់េចីរដងក្ននុងរយៈណេល១៥ថ្ងៃ។សុខាបានណស្នើសុំេន្យារណេលបង់្បាក់
រយៈណេលមួយដខណដើម្ចីទុកណេលរក្បាក់បដន្មដតមនន្ចីណនោះទុកណេលឱ្យគាត់ដត១៥ថ្ងៃប៉ុណណណោះនិងបាន្បាប់គាត់្ា្បសិនជាគាត់មិនលក់ដចីណទេួកណគនរង
"អនុវត្តាម្្ចូវច្ាប់ដូចមានដចងក្ននុងកិច្សន្យា"។សុខាដរងច្ាស់្ា្បសិនជាេួកណគរឹបអូសយកដចីរបស់គាត់ណហើយដាក់លក់ក្ននុងតថម្ទាបជាងតថម្ទចី្្
សារដូចណនះគាត់ក៏បានលក់ដចីមួយចំដណកណដោយខ្លួនឯងនិងចងការ្បាក់មិន្្ចូវការចំនួនេចីរណទៀតណដើម្ចីសង្្ាច់្បាក់កម្ចីរបស់ធនាគារស្ាបនា។
បចីថ្ងៃណ្កោយមកសុខាបាន្ត�ប់ណទៅរកធនាគារស្ាបនាវិញ។មនន្ចីឥណទានដដដលបាន្្ល់្បាក់កម្ចីចំនួនទរក្បាក់៣,៥០០ដុល្ារបដន្មណទៀតណដោយ
ត្មូវឱ្យដាក់តមកេល់ដចីចំការកាន់ដតធំជាងមុនណទៀត។តថម្ដំណាំធ្ាក់ចុះសារជា្មចីម្ងណទៀតណហើយសុខាក៏បាន្បាប់ណទៅមនន្ចីឥណទានរបស់ធនាគារស្ាបនា្ា
គាត់មិនអាចទូទាត់បង់្បាក់ឱ្យបានណ�ើយ។មនន្ចីឥណទានទំាងណនោះបាន្បាប់គាត់ឱ្យណទៅខ្ចី្បាក់េចីអ្នក្្ល់កម្ចីឯកជនណ្េោះ្ាណបើគាត់បង់សង្្ាច់្បាក់កម្ចី
ណនះគាត់នរងអាចទទួលបាន្បាក់កម្ចី្មចីណ្ចើនជាងមុនណហើយគាត់នរងមិនចាំបាច់ខ្ាយខ្ល់េចីការបង់្បាក់ក្ននុងរយៈណេលប៉ុនមានដខ។សុខាណធ្ើតាមអ្ចីដដលណគ្បាប់។
ណ្កោយណេលគាត់បង់សង្្ាច់កម្ចីរបស់ធនាគារស្ាបនាណហើយគាត់ក៏ទទួលបាន្បាក់កម្ចី្មចីក្ននុងទរក្បាក់ចំនួន៥,០០០ដុល្ារ។
សេ្ ថ្ងៃណនះណដោយសារតថម្ដំណាំ ណនៅដតទាបណហើយជិតដល់ណេល្តូវបង់រំណលោះ្បាក់ណដើម្ងសុខាបានបង្ំចិត្ឈប់បញ្ជចូនកូនរបស់គាត់ដដលមានអាយុ១០ឆ្នាំ
និង៧ឆ្នាំណទៅណរៀនណដើម្ចីឱ្យជួយណនៅណធ្ើចំការដំ�ចូងមចីរបស់គាត់។គាត់ដរងច្ាស់្ាគាត់នរង្តូវបង្ំចិត្លក់ដចីដដលណនៅណសសសល់របស់គាត់ក្ននុងណេលឆាប់ៗ
ណនះណដើម្ចីទូទាត់សង្បាក់កម្ចីបច្នុប្ន្នរបស់គាត់។គាត់បានខ្ចី្បាក់េចីមចី្កូហិរញ្ញវត្នុជាង១១,០០០ដុល្ារគឺណដើម្ចីដតទិញម៉ាសុចីនណធ្ើចំការដំ�ចូងរបស់គាត់។
គាត់បាននិយាយ្ា"្បសិនណបើខ្នុំមិនសង្បាក់េួកណគនរងលក់ដចីចំការខ្នុំ។សូម្បាប់ណទៅេួកគាត់្ង្ា្បសិនជាណយើងមិនអាចសង្បាក់ទាន់ណេលណវលា
េួកគាត់មិនគួររឹបអូសយកដចីឬ្្ទះរបស់ណយើងណទ។"

២០Mathilde Maîtrot “ណគោលការណ៍ថនចចីរភាេនិងការ្បាសចាកេចីណគោលការណ៍៖ការសិក្ាអំេចីជចីវភាេអតិ្ិជនរបស់មចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនៅ្បណទសបង់ក្ាណដស“ការណកើនណ�ើងនិងធ្ាក់ចុះមចី្កូឥ
ណទានជាសកល៖ការអភិវឌ្ឍបំណុលនិងការខកចិត្ដកស្មួលណដោយM. Bateman, S. Blankenburg, and R. Kozul-Wright ទំេ័រ១៤៣ដល់១៦៥(ឆ្នាំ២០០៩)Oxford: Routledge

២១ណឈមោះណនះក៏ដូចជាណឈមោះណ្្ងណទៀតដដលមានណនៅក្ននុងករណចីសិក្ាក្ននុងរបាយការណ៍ណនះ្តូវបាន្្ាស់ប្ចូរណដើម្ចីការេារអត្សញ្ញាណរបស់អ្នក្្ទាល់បទសម្ាស៍

៧



៨

២២W. Nathan Green “េចីវាលដ្សក្ាយជា្ទេ្យហិរញ្ញវត្នុដចីមានតថម្ស្មាប់មចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនៅកម្នុជា“ Royal Geographical Society ទំេ័រទចី៩ដខណមសាឆ្នាំ២០១៩

រានករណី  ជានតចើន    ដដលតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ        ផ្តល់តបាកក់ម្ច ី
នៅតគរួសារ    ដដលរានសរាជិកតគរួសារឈ ឺ   ដដលបញ្ហា ននះ ន្វើឱ្យ 
ចំណូលតគរួសាររបស់ពួកនគ ថយចុះ។    កនាុងករណីមយួចំនួននទៀតនៅ 
នពលអតិថិជន     ខកខានមនិបានបងត់បាក ់      តគរឹះសា្ថ នហិរញ្ញ វត្ថុ  
បានដរឹងតាំងពីដំបូងថា   អតិថិជនអាចពំុ រាន  លទ្ធភាពសងបំណុល       
ដតតគរឹះសា្ថ នហិរ ញ្ញ វត្ថុននាះ   ពំុរានផ្តល់ ដំនណាះតសាយសមរម្យ ណា 
មយួ   ដល់អតិថិជនន�ើយន្វើ ឱ្យបំណុលរបស់ អតិថិជន    អាច នកើន 
ន�ើងរាបព់ានដុ់ោលា រ   នដ្យសារ ដត កំនណើ នការតបាក ់ និង តបាក ់ពិនយ័ 
នផ្សងនទៀត ។

នៅកនាុងករណីខលាះនទៀត      អតិថិជននតបើតបាស់កម្ច ី   នដើម្ទូីទាតក់ារ 
ចំណាយចាបំាចន់ផ្សងៗ     រានដូចជាអាហារ    ថានា នំពទ្យ    សុខភាព 
ឬការចំណាយ  នលើការសិកសារបស់កូន។  តបនទសកម្ុជា  នៅខវះខាត 
នសវាសង្គមជានតចើន ដូចជា  នសវាដថទាសុំខភាពនពញនលញ  ឬការ 
សិកសានដ្យឥតគិតមថលាតគបត់ោន ់  នហើយកម្ចពីីមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុតតរូវបាន 
នតបើតបាស់ម្តងរាក ល   សតរាបច់ំណាយនដើម្សុីខភាព   និងការរស់ 
នៅតបកបនដ្យភាពមថលាថនាូរ។ កិច្ចសនយាដដលអាចយកជាផលាូវការបាន 
តតមរូវឱ្យភាគីទាងំពីរយល់តពមនដ្យនសរ ី   និងោ្ម ន ការបងខេិតបងខេំពី 
កតា្ត ខាងនតរៅ   ប៉ុដន្តសា្ថ នភាពនសដ្ឋកិច្ច   សង្គមកិច្ច  របស់អនាក ខ្ចី តបាកពី់ 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជានតចើន  បានបងកជាសំណួរថា នតើការ ខ្ចីតបាកន់ដើម្ ី
ចិញ្ច រឹម កូន ឬបញ្ជូ នសាចញ់ាតិ     នៅមន្ីរនពទ្យអាចចាតទុ់កថាជា 
ជនតមើសនដ្យ  ស្ម័តគ ចិត្ត មនិរានការបងខេំ ឬោ៉ងណា?

ករារលក់ដចីដដោយបង្ំ

កនាុងចំនណាមករណីសិកសាចំនួន២៨ករណី        ោ៉ងនហាចណាស់ករ៏ាន 
២២ករណី     ពាកព់ន័្ធនរឹងការលកដី់នដ្យបងខេំ    ននះជាភាគរយដខ៏្ស់ 
គួរឱ្យចាំ អាម្មណ៍    ដដលជាក្តីបារម្មណ៍ខាលា ងំ  នៅនលើការបាតប់ងដី់ 
្លាីនដ្យសារ   វស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។ អវី  
ដដលគួរឱ្យកតស់រា្គ ល់   គឺសារៈសំខានម់នដី្លាី   សតរាបត់បជាពលរដ្ឋ     
ដដលតតរូវនគបងខេំឱ្យលកដ់ី។ នៅកនាុងករណីភាគនតចើន ដី្លាីដដលបាត ់
បង ់ គឺធាលា បន់តបើ   នដើម្បីនងកើតតបាកច់ំណូល នដ្យនតបើតបាស់សតរាប ់ 
ដ្ដំំណាំ  ឬ ចិញ្ច រឹមនោ។    សតរាបត់បជាពលរដ្ឋតកីតក   នៅទីជនបទ   
ដដលជាតករុមកូនបំណុលចម្ង   ដីពិតជា រាន សារៈសំខាន ់  ចំនពាះ 
ជីវភាពរស់នៅតបចាមំថងៃ  ជាពិនសស    គឺចំនពាះ តបជាពលរដ្ឋ   ដដល 
ជាកសិករ។ តបជាពលរដ្ឋកម្ុជារស់នៅទីជនបទ ពរឹងពាកន់លើដី នដើម្ ី
ចិញ្ច រឹមជីវតិ   នបើោ្ម នដីពួកនគកោ៏្ម នមន្យាបាយ  នដើម្រីកតបាកច់ំណូល 
នដើម្ផី្គតផ់្គងជី់វភាពនទៀតននាះដដរ។   ដូនចនាះ ការបាតប់ងដី់្លាី   គឺមនិដមន 
បាននយ័ថា    ជាការនផ្រតទព្យពីមនុស្សរានា ក ់នៅមនុស្សរានា កន់ទៀតននាះ 
នទ ដតជានតោះថានា កដ់ល់ជីវភាព តគរួសារ   មុខរបរ  និង អត្តសញ្្ញ ណរបស់ 
ពួកនគ។ 

ពាក្យថាលកដី់នដ្យបងខេិតបងខេំ   គឺជាការបងខេឱំ្យលកដ់ីនដ្យការគំរាម 
គំដហង ការបំភតិបំភយ័   នដ្យការបញ្្ជ     ឬការ ដ្កស់រ្ា្នដ្យ្្ល់ 
ពីបុគ្គលិកតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   នដើម្ឱី្យអតិថិជនលកដី់ នដើម្បីាន 
តបាកស់ង បំណុល។    ការលកដី់កនាុងសា្ថ នភាពដបបននះ    ករ៏ាននយ័ 
ថាជា ការលកន់តកាមសរ្ា្        នពាលគឺអតិថិជន      តតរូវបងខេំចិត្តលក ់
នដ្យសារដតរងសរ្ា្      ដដលនកើតន�ើង  នដ្យនសចក្តីភយ័ខាលា ចថា 
នបើ ពួកនគមនិតបញាបល់កន់ទ ននាះតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនរឹងលកដី់ 
របស់ពួកនគ កនាុងតមមលានតកាមទីផសារ  ឬ  នដ្យការភយ័ខាលា ចថា អាជាញា ្រ 
មូលដ្្ឋ ន       នរឹងនកាះនៅនៅសាកសួរ   តបសិននបើពួកនគមនិរាន 
លទ្ធភាពសងបំណុល។ នៅកនាុងករណីទាងំអស់ដដលស្ថិតកនាុងការ 
តសាវតជាវននះ ោ្ម នអតិថិជនណារានា កច់ងល់កដី់របស់ពួកនគនទ ប៉ុដន្ត 
ពួកនគ មនិដរឹងថារានមន្យាបាយណានផ្សង នដើម្សីងបំណុល នតរៅពី 
ការលកដី់ននាះនទ។ 

ការដ្កប់លាងដី់ជាតទព្យបញ្្ច ំ    គឺជាការអនុវត្តជាទូនៅ    របស់តគរឹះសា្ថ ន  
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។     តបជាពលរដ្ឋ    ដដលផ្តល់បទ 
សរាភា សនន៍ៅកនាុងការតសាវតជាវននះ    សុទ្ធដតបានដ្កត់មកល់បលាងដី់ន្វើ
ជាតទព្យបញ្្ជ ំ  នដើម្ទីទួលបានកម្ច។ី    បលាងដី់   ដដលអាចនតបើជាតទព្យ  
បញ្្ច ំបាន  រមួរាន  “បលាងរ់ រឹង”  ដដលទទួលសា្គ ល់  និងចុះបញ្ជ ីនៅកនាុង 
សា្ថ បន័រានសមត្ថកិច្ចជាតិ   និង   “បលាងទ់ន”់   ដដលបានចុះបញ្ជ ី តាម 
រយៈអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន។  នបើនោងតាមការសិកសាលម្អតិនៅនលើ ករណី 
ទាងំអស់នៅកនាុងការតសាវតជាវននះ   រាល់ដីដដលយកន្វើជា   តទព្យបញ្្ច ំ   
សុទ្ធដតរានតមមលានលើសតមមលាតបាកក់ម្ច ី          នបើនទាះជាតមមលា ជាក ់ដស្តង 
មនដីនៅតំបនខ់លាះ   កនាុងតបនទសកម្ុជា       ពិបាកនរឹងន្វើការវាយតមមលាក្តី។   
ដផ្អកតាមការសិកសាកនលាងមក       នគរកនឃើញថា     ្ នាោរ នអសីុលីដ្       
បានទំោកត់មមលាដី       ដដលដ្កជ់ាតទព្យបញ្្ច ំ    នៅ កនាុងនោល ការណ៍ 
របស់ខលាួន      ពី៥០ នៅ ៧៥ភាគរយ។    ការកំណត ់នោលការណ៍ ដបប 
ននះ គឺនដើម្កីារពារចំនពាះការន�ើងចុះមនតមមលាដី។២២  

នទាះជាពិបាកវាយតមមលាឱ្យចបាស់ោស់ក្តី     ក៏នគអាចប៉ានស់ា្ម នបាន 
ថាោ៉ងនហាចណាស់     ករ៏ានបលាង់ដីតបរាណ  ជាងមយួោនបលាង ់   
ដដលតគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  កំពុងកានក់ាប ់ នបើតាមការសិកសាមផ្កនាុង  
ដដល ន្វើ ន�ើង នដ្យ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   នចញផសាយ កាលពី 
ដខ   តុោ    ឆ្នា ២ំ០១៧។    របាយការណ៍ ដដដល  បានបងាហា ញថា      
តបដហលពាកក់ណា្ត ល     មនកម្ចទីាងំអស់   គឺរានបលាងដី់ដ្កជ់ា តទព្យ 
បញ្្ច ំ២៣    ដតចំនួនជាកដ់ស្តង  អាចនរឹងខ្ស់ជាងននះ។  របាយការណ៍ 
ននះបានរកនឃើញថា    តគឺះសា្ថ នមីតករូហិរញ្ញ វត្ថុមយួចំនួន បានអនុវត្ត 
ការផ្តល់ កម្ចមីនិតតរឹមតតរូវ      នដ្យតតមរូវឱ្យកូន បំណុលរបស់ខលាួនដ្ក ់
បញ្្ជ ំបលាងដី់ទាងំអស់ គឺមនិដមនតោនដ់តនដើម្ ី  ឱ្យនស្មើនរឹងតមមលាមនតបាក ់



ក ម្ចនីនាះនទ    ដតនដើម្រីារាងំពួកនគ   មនិឱ្យនៅខ្ចីតបាកពី់ តគរឹះសា្ថ ន 
ហិរញ្ញ វត្ថុនផ្សងនទៀត។២៤   ការសិកសាតសាវតជាវននះ បាន   រកនឃើញដូចោនា    
នរឹងរបាយការណ៍ខាងនលើននះ    នដ្យអនាក ផ្តល់បទសរ្ាសនសុ៍ទ្ធដត
បានអះអាងដូចៗោនា ថា     ពួកនគតតរូវតមកល់បលាងដ់ីនលើសពីមយួ   នដើម្ ី
ទទួលបានកម្ចមីយួ ពីតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ។  

ការរានបលាងដី់្លាីរបស់អតិថិជនកនាុងមដ        ផ្តល់ឥទ្ធិពលដល់តគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      កនាុងការដ្កស់រ្ា្ដល់អតិថិជន     នដើម្សីងតបាក ់
មកវញិ។   តបជាពលរដ្ឋដដលផ្តល់បទសរ្ាសន ៍    បានរាយការណ៍
ថាពួកនគពិតជារានអាម្មណ៍ថា  រានសរ្ា្កនាុងការសងតបាកន់គវញិ 
ឱ្យទានន់ពលនវោ នតពាះពួកនគខាលា ចថា  នបើពួកនគហ៊ានបង ់តបាកយ់ឺត 
ដតម្តង      ននាះតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ     នរឹងលកដី់របស់ពួកនគកនាុង 
តមមលានតកាមទីផសារ   នដ្យមនិចាបំាចរ់ា នការអនុញ្្ញ ត ពី ពួកនគនទ។ 
អនាកតសាវតជាវ   រកនឃើញករណីចំនួនពីរ   ដដលទាកទ់ងការលកដ់បបននះ  
ប៉ុដន្តករណីភាគនតចើន        គឺពាកព់ន័្ធនរឹងការបងខេឱំ្យរា្ច ស់លកដី់នដ្យ 
ខលាួនឯង។ 

អនាកតសាវតជាវបានកតត់តានូវករណីមយួចំនួន  ដដលមសន្តីតគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  បានគំរាមគំដហងអតិថិជនរបស់ខលាួនថា នរឹងចាត ់
វធិានការតាមផលាូវចបាប។់  តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ដតងដតនតបើវ ិ្ ី 
សាសស្តដបបននះ ដតពួកនគកតមនរឹងប្តរឹង កូនបំណុលរបស់ខលាួននៅ 
តុោការណាស់។ ជាញរឹកញាប ់ នៅនពលអតិថិជនរបស់ពួក 
នគបងលុ់យយឺត ចំនួនពីរឬបីមថងៃ មសន្តីឥណទានដតងយក 
“កិច្ចសនយាចបាបន់ដើម” សំនៅនៅនលើកិច្ចតពមនតពៀងខ្ចីឥណទាន ន្វើជា 
សំអាង នហើយអតិថិជនយល់ចបាស់ណាស់ថាននះ គឺជាការគំរាម 
កំដហងរបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលនរឹងយកដីពួកនគ លក ់
តបសិនជាពួកនគមនិអាចសងតបាកប់ាន ។ 

រានកនាុងករណីមយួពាកព់ន័្ធ    នរឹងមសន្តីឥណទាន    របស់តគរឹះសា្ថ ន 

មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុវសិីនហាវ ន ់   (Vision Fund)   ដដលតគរឹះសា្ថ ន ននះពី មុន 
ជាដផនាកមយួ   មនអង្គការទស្សនៈពិភពនោក     (World Vision)  ដដល 
ជា   អង្គការតគរឹស្សាសនាអន្តរជាតិ   មនិដមន រដ្្ឋ ភបិាល       នតកាយ 
មកតគរឹះសា្ថ នននះ  តតរូវបានលកន់ៅឱ្យ ្នាោរកូនរខ៉ាងត្ងូ  និង តតរូវ 
បាន ប្តូរន ្្ម ះ  នៅជា តគរឹះសា្ថ នមីតករូហិរញ្ញ វត្ថុ  ដ្បដ់បល៊យូប៊ហីាវ យ 
ដនន នៅពាកក់ណា្ត ល ឆ្នា ២ំ០១៨។ មសន្តីឥណទានននាះបានបិទ ល្ា ក 
“ផ្ះលក”់  នៅមុខផ្ះ  អតិថិជនរបស់ខលាួន   នដ្យមនិសំុការអនុញ្្ញ តិ 
ពីរា្ច ស់ផ្ះ   នដ្យតោនដ់តអតិថិជនរបូននាះ  ខកខានពំុបានបងត់បាក ់
រយៈនពល តបាពីំរ តបាបីំមថងៃនតកាយនពលកំណត។់    ននះគឺជាក្តីបារមភាមយួ 
របស់ អតិថិជន ភាគនតចើន       ដដលខាលា ចតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ លកដី់ 
របស់ពួកនគកនាុងតមមលានតកាមទីផសារ     នដ្យមនិរានការអនុញ្្ញ តពីពួក 
នគ   ដូចននះ    កានដ់តបដន្ថមសរ្ា្ដល់អតិថិជន   ឱ្យលកដី់នដ្យខលាួន 
ឯងនដើម្ធីានាបាននូវតមមលាលកល់្អតបនសើរ។

ជាងននះនៅនទៀត  នៅកនាុងករណីជានតចើន អាជាញា ្រថានា កភ់ូម-ិឃំុបាន នដើរ 
តួនាទីជា  មសន្តីអនុវត្តចបាប ់    សតរាបត់គរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    នដើម្ ី
បងខេំអតិថិជនឱ្យសងតបាក ់     ឬ  បានន្លាៀតឱកាស នកងចំនណញ ពីអនាក 
ភូមដិដលជំពាកប់ំណុល              តាមរយៈការចងការ  តបាក ់ឯកជនកនាុង 
អតតាការតបាកខ់្ស់ហួសនហតុ។        នៅកនាុងករណីមយួ         នមភូម ិ
រានា កដ់ដលមកពីភូមជិិតខាង    បានចងការតបាក ់    ឱ្យកូនបំណុលរានា ក ់
របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      នដ្យទាមទារ      ឱ្យដ្កប់ញ្្ច ំបលាងដី់ 
ចំនួន ពីរជាថនាូរ។       នមភូមរិបូននះនតកាយមកកប៏ានដកលាងបនលាំសានា មនមមដ 
របស់កូនបំណុល     និងយកបលាងដី់ទាងំពីរននះ     នៅលកន់ដ្យមនិរាន 
ការយល់តពម   ពីកូនបំណុល     នៅនពលកូនបំណុលននាះ     ោ្ម ន 
លទ្ធភាពសងតបាក។់     នៅកនាុងករណីនផ្សងមយួនទៀត    រានអនាកភូម ិ
រានា កប់ាននរៀបរាប់ថា   នមភូមបិាននកាះនៅកូនបំណុលរបស់តគរឹះ សា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់   ដដលបានបងត់បាកយ់ឺតោ៉វ នដើម្សីាកសួរ។ 
នដ្យសារខាលា ចនគនកាះនៅ  ោតក់ប៏ានសនតមចចិត្តលកដី់     នដើម្ ី

ករណចីសិក្រាពចីករារលក់ដចីដដោយបង្ំ
ចំ ណរើនបានខ្ចី្បាក់ដំបូងេចី្គរះស្ានហិរញ្ញវត្នុហត្ាកសិករលចីមចីធចីត  ក្ននុងឆ្នាំ២០១០ណដើម្ចីសង់្្ទះ។គាត់បានសង្បាក់កម្ចីវិញអស់ណហើយប៉ុនមានឆ្នាំណ្កោយមក
ណលោកក៏បានណទៅខ្ចី្បាក់៣,០០០ដុល្ារណដើម្ចីដាំណ្មចនិងណកៅសែូេចីធនាគារភូមិដដលបានប្ចូរណឈមោះណទៅជាអិលអូអិលសុចី(ណខមបូឌា)ណនៅឆ្នាំ២០១៥ខណៈណេល
គាត់កំេុងសង្បាក់ខ្ចី។

បន្ទា ប់េចីខ្ចី បា នមួយឆ្នាំ   ចំណរើន្តូវបង់សង្បាក់ណដើមតាមកាលកំណត់ប៉ុដន្ដំណាំរបស់គាត់មិនបាន្្ល់ទិន្ន្ល។មនន្ចីឥណទានណនៅ្គរះស្ានអិលអូអិលសុចី
បាន ្បាប់គាតឱ់្យណទៅខ្ចី្បាក់ឯកជន និងដណនាំគាត់ណទៅ្ស្ចីម្នាក់ដដលគាត់មិនដដលបានជួបេចីមុនមក។ ដំបូងគាត់បាន្បដកក មិនខ្ចី្បាក់េចី្ស្ចីណនោះណដោយសារ
ដតអ ្តាការ ្បាក់ខ្ស់ណេក ដតណ្កោយមកក៏យល់្េមខ្ចីវិញ ណនៅណេលដដលមនន្ចីឥណទានណនោះបាន្បាប់គាត់្ា អិលអូអិលសុចីនរងប្រងគាត់ ្បសិនជាគាត់មិន
សង្បាក់។

ក្ននុង រយៈណេលជាងេចីរដខចំណរើនខំ្បរងសងបំណុលឯកជនណនះទាំងលំបាកណដោយបានបញ្ជចូនកូនរបស់គាត់ណទៅណនៅជាមួយសាច់ញាតិនិងបរិណភោគអាហារតិចជាមុន
ណដើម្ចីសន្ំ្បាក់។ទចីបំ្ុតគាត់ក៏បានណទៅយក្បាក់កម្ចីេចីហត្ាកសិករណដើម្ចីសងបំណុលឯកជនមួយភាគធំនិងបានលក់ដចីគាត់មួយចំនួនណដើម្ចីសង្្ាច់។គាត់
បាន ្បាប់ណទៅមនន្ចីឥណទានមុនណេលយកកម្ចី្ា គាត់នរងយក្បាក់កម្ចីណនះណទៅសងបំណុលឯកជន ដតអ្ចីដដលមនន្ចីឥណទានទាំងណនោះខ្ល់ និងចង់បានេចីគាត់
គឺប្ង់ដចី។ ប៉ុនមានដខណ្កោយមក គាត់បានយឺតយ៉ាវក្ននុង ការសង្បាក់ណទៅហត្ាកសិករ ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនះបានណទៅរកភាគចីទចីបចីណដើម្ចីណទៅទិញដចីេចីចំណរើន។
ដំបូងគាត់បាន្បដកក ដតហត្ាកសិករបានបញ្ជចូន្កុមការងារ ១១នាក់ មានម៉ូតូបួន និង�ានមួយណ្គឿង ណទៅ្្ទះរបស់គាត់ ណដើម្ចីគំរាមចាត់វិធានការតាម្្ចូវច្ាប់
្បសិនជាគាត់មិនសង្បាក់។  ណដោយគមានជណ្មើសណ្្ង ចំណរើនក៏បានលក់ដចីណទៅឱ្យអ្នកទិញណនោះ។ ចំណរើនបាននិយាយ្ា "មចី្កូហិរញ្ញវត្នុមិនបាន្្ល់្បណយោជន៍អ្ចី
ណទ។េចីមុនខ្នុំធ្ាប់មានចំណចីអាហារបរិណភោគដតសេ្ថ្ងៃណនះជចីវភាេខ្នុំកាន់ដតលំបាកខ្ាំងជាងមុន។"

២៣“ការសិក្ាេចីភាេជំេាក់បំណុលណ្ចើនណលើសលប់កម្នុជា២”ដខតុលាឆ្នាំ២០១៧

៩



នជៀសនវៀងពីការបងត់បាកយ់ឺតោ៉វ។  រានករណីមយួនទៀតកាលពីជិត 
ដបឆ់្នា មំុន    រាននមភូមរិានា កប់ានន្វើជានមតករុម       ឱ្យអនាកយកកម្ចជីា 
តករុម សតរាបត់គរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុតបាសាក។់       នមភូមរិបូននះអាច 
តគបត់គងអតតាការតបាក ់      និងអាចរកសាអំណាច    នលើអតិថិជនបាន 
តាម រយៈការមនិបងាហា ញអត្តសញ្្ញ ណ  របស់សរាជិកតករុមនផ្សងនទៀត 
ឬមន្យាបាយដដលពួកនគទាកទ់ង ជាមយួតគរឹះសា្ថ ន  ដដល ផ្តល់កម្ច ី
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។  ចុងនតកាយអតិថិជនដដលជាសរាជិក  បានសនតមច
ចិត្តលកដី់នដ្យសារក្តីបារម្មណ៍ថា  ពួកនគនរឹងបាតប់ងដី់កានដ់តនតចើន 
តបសិននបើពួកនគមនិឆ្បល់កន់ទននាះ។ 

ចរតិលកខេណៈជាសា្ថ បន័ មនយុទ្ធសាសស្តដ្កស់រ្ា្ទាងំននះ   តតរូវបាន 
អះអាងនដ្យ អតីតថានា កដ់រឹកនា ំ     និងថានា កដ់រឹកនានំៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុពីររបូ   ដដលបាននិោយថា  មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកនាុង តបនទស 
កម្ុជា  ចូលចិត្តនតបើវ ិ្ ីសាសស្តដបបននះ       ជាមយួអតិថិជនរបស់ពួក 
នគ។   ថានា កដ់រឹកនាំទាងំពីររបូននះ    ធាលា បប់ានកានត់ំដណង  ជានតចើន 
តាងំពីតំដណងថានា កម់្្យម       និងតំដណងកំពូល      នៅតាមតគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនផ្សងៗ   និងរានបទពិនសា្នជ៍ាង  ២០ឆ្នា  ំ កនាុងវស័ិយ 
ននះ។ ថានា កដ់រឹកនាទំាងំពីរននះ កប៏ានអះអាងដូចោនា ថា  តគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដតងដតបងខេំឱ្យ      អតិថិជនរបស់ខលាួន  លកដ់ីនដើម្សីងបំណុល។ 
រានា កក់នាុងចំនណាមអនាកទាងំពីរ       បាននលើកន�ើងថា        នដើម្រីកសាអតតា 
ឥណទានមនិដំនណើ រការឱ្យនៅទាប      តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    ដតង 
ពរឹងពាក ់នលើការលកដី់របស់អតិថិជន របស់ខលាួន     និងបាននិោយថា 
“តមមលាដី គឺជាកតា្ត សំខានដ់តមយួគត ់សំរាបទី់ផសារតគរឹះសា្ថ នមតីករូ  ហិរញ្ញ   
វត្ថុ  បច្ចុប្ននា។” 

បទសរាភា សន ៍   ជាមយួថានា កដ់រឹកនានំៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ និងការ 
ចុះតសាវតជាវតាមតំបនន់ោលនៅ  សុទ្ធដតបងាហា ញថា    កនាុងករណីខលាះ 
តបសិន ជា   អតិថិជនទទូចមនិតពមលកដ់ី តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនរឹង 
ដសវងរកអន្តរាគមន ៍  ពីអាជាញា ្រភូម-ិឃំុ។ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនរឹង 
បងលុ់យឱ្យមសន្តីមូលដ្្ឋ នទាងំននះ  ឱ្យជួយ�ដ្កស់រ្ា្ឱ្យអនាកភូមសិង 
តបាកជំ់ពាកម់កវញិ។     ថានា កដ់រឹកនារំបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ  វត្ថុបាន 

ន្វើនសចក្តីសននាិដ្្ឋ ន  នរៀងខលាួនថាតបរាណជា១០ភាគរយ    មន បំណុល 
ដដលសងមកវញិ  គឺបានតាមរយៈការលកដី់នដ្យបងខេំនដ្យរាន 
អន្តរាគមន ៍ពីអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន។ ពួកនគកប៏ានប៉ានស់ា្ម នថាចំនួនភាគ
រយននះគឺកានដ់តខ្ស់ជាងននះនៅនទៀត  នបើនិោយពីការលកដី់នដ្យ
បងខេំដដលមនិរានការលូកមដពីមសន្តីថានា កម់ូលដ្្ឋ ន។ 

លទ្ធផលអវជិ្ជរានទាងំននះ   គឺតបាសចាកពីនោល បំណង របស់វស័ិយ 
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ និងមដគូ ផ្តល់មូលនិ្ិនទវភាគី  ដដល ដតងនពាល 
ថា    ខលាួនចងន់្វើការងារល្អដល់សង្គម     នដ្យចូលរមួចំដណក កាត ់
បន្ថយភាពតកីតក។ លទ្ធផលអវជិ្ជរាន  នរឹងអូស បនាលា យយូរនដ្យសារ
ការលកដី់ទាងំននះ   ទាមទារឱ្យរានចំណាតក់ារ ដថមនទៀតពីតគរឹះសា្ថ ន
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ     និងរដ្្ឋ ភបិាលនដើម្ធីានាថាការលកដី់នដ្យបងខេំនរឹង
មនិបន្តនកើតន�ើងតនៅនទៀត។

"្បសិនជាមានអ្នកវិនិណយោគទុនមកទចីណនះសូមណធ្ើការ
សិក្ា្សាវ្ជាវេចី្លប៉ះេាល់អវិជ្ជមានថនមចី្កូហិរញ្ញ
វត្នុ្ង។ដស្ងយល់េចីស្ានភាេកសិករជាមុនសិន
មុននរងណធ្ើការវិនិណយោគ។ណយើងមិនមាន្បាក់្គប់
្គាន់ស្មាប់្្គត់្្គង់ជចីវភាេនិងបង់បំណុល

របស់េួកណយើងណទ។"

២៤ដូចខាងណលើ

១០



ករារ្រាត់បង់ទចីលំដនៅ

ថានា កដ់រឹកនាំរបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   បានតបាបអ់នាកតសាវតជាវឱ្យដរឹងថា   មសន្តី 
ឥណទានកតមបងខេំអតិថិជនឱ្យលកលំ់នៅដ្្ឋ ន របស់ពួកនគណាស់ នដ្យ 
សាររានផ ល បះ៉ពាល់្ងៃន់្ ងៃរដល់អតិថិជន។   នទាះជាោ៉ងននះក្តី  អនាក 
តសាវ តជាវបានរកនឃើញករណីចំនួនបនួ អំពីការលកផ់្ះនដើម្សីងបំណុល 
មតីករូឥណទាន។ កនាុងករណីចំនួនពីរ អនាកផ្តល់បទសរាភា សនត៍តរូវបាន តបាប ់
នដ្យបុគ្គលិករបស់មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុឱ្យលកផ់្ះរបស់ពួក នគ   នដើម្ ីនជៀសវាង 

អតតាការតបាកន់កើនន�ើងបដន្ថម   និងមថលាពិនយ័នផ្សងនទៀត នដ្យសារការសង 
បំណុលយឺត។         ការបាតប់ងផ់្ះ    ដដលជាលទ្ធផលមនការខកខានសង 
បំណុល របស់ពួកនគបានន្វើឱ្យតគរួសារចំនួនបីតគរួសារ    កនាុងននាះរានមយួ 
តគរួសាររាននក្មងអាយុ  ៣ឆ្នា  ំ  និង  ៥ឆ្នា  ំ  ស្ថិតកនាុងភាពទល័លំបាកខាលា ងំ 
នហើយ មនិរានតគរួសារណាមយួ  កនាុងចំនណាមតគរួសារបីននះ រានទីជតមក 
តគបត់ោនន់�ើយ រហូតមកដល់ឥ�ូវននះ។

ការបាតប់ងលំ់នៅដ្្ឋ ន     មនិតតរឹមដតតបាសចាក      ពីនោលបំណងដដល 
បាននលើកន�ើងនដ្យ      តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុននាះនទ   ដថម  
ទាងំផ្ុយពីអនុសញ្្ញ អន្តរជាតិ  ដូចជាកតិកាសញ្្ញ អន្តរជាតិ 
ស្តីពីសិទ្ធិនសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្្ម ៌ដដល តបនទស កម្ុជា   
បានចុះហត្ថនលខា  និងន្វើសចា្ច នុមត័  ផងដដរ។ រាតតា ១១ 
បាន ដចងថា    រាល់រដ្ឋទាងំអស់   តតរូវទទួលសា្គ ល់ពីសិទ្ធិទទួល 
បានទីលំនៅតគបត់ោន ់   តតរូវចាត់វធិានការសមតសប   នដើម្ ី
ធានា ឱ្យបាននូវសិទ្ធិននះ។២៥      មនិរានអតិថិជនរបស់មតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ   ដដលបានបាតប់ងផ់្ះសដម្ងណាមយួ ដរឹងអំពីការ 
ការពារតសបចបាប ់ឬអំពីអាជាញា ្រពាកព់ន័្ធដដលពួកនគអាចពរឹង
ពាកប់ាននដើម្ជីួយ�ឱ្យរចួផុតពីភាពោ្ម នទីជតមកននាះនទ។

តគរួសារបីកនាុងចំនណាមបនួតគរួសារ        ដដលបានបាតប់ង ់ផ្ះ 
បច្ចុប្ននា ននះ      កំពុងតបឈមនរឹង   ហានិភយ័មនភាពោ្ម នទី 
ជតមក។  ខណៈដដលរានតគរួសារ មយួ  បានអនុវត្តសិទ្ធិទទួល 
បានទី លំនៅរបស់ពួកនគទានន់ពលនវោ   តគរួសារចំនួនបីនទៀត 
នៅដតងាយរងនតោះពីការបនណ្ត ញនចញតគបន់ពល      នដ្យ 
ោ្ម នការ ការពារ អវីន�ើយ។      នទាះជារានការវនិិនោគ្ំៗនលើ 
លំនៅដ្្ឋ ន              កនាុងរយៈ នពលមយួទសវត្សរក៍នលាងមកននះក្តី 
នស្ើរដតមនិរាន លំនៅដ្្ឋ ន ណា          ដដលរានតមមលាសមរម្យ    
សតរាបត់បជាជន តកីតក ខាលា ងំកនាុងតបនទសកម្ុជាន�ើយ។

ករណចីសិក្រាពចីករារ្រាត់បង់ទចីលំដនៅ
សម្រងណទៅកាន់ដចីមួយកដន្ងដដលមានទ្ារបងបិទជិតអែុំទាវបានចងអែនុលបង្ាញេចីទចីតាំង្្ទះគាត់េចីមុន។អស់រយៈណេលជាង២០ឆ្នាំគាត់បានរស់ណនៅក្ននុង្្ទះ
ដដលស្ិតណនៅណ្កោមម្ប់ណដើមស្ាយជា្្ទះដដលកូន្សចីនិងកូន្បុសរបស់គាត់ធំធាត់ណ�ើង។ប៉ុដន្ក្ននុងណេលណនះស្ិតក្ននុងវ័យ៦០ឆ្នាំដចីគាត់េចីមុន្តូវបានទុកណចោល
ណហើយ្្ទះគាត់្តូវបានកំណទចណចោលណ្កោយណេលគាត់លក់្្ទះណនោះណដើម្ចីយក្បាក់ណទៅសងបំណុលមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ។
អែុំទាវបានយក្បាក់កម្ចីេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុថដគូណដើម្ចីទិញចំណចីអាហារទរកណដោះណគោនិង្្នាំណេទ្យស្មាប់ណចៅៗរបស់គាត់។ឪេុកម្ាយរបស់ណកមងទាំងណនោះ
បានណធ្ើចំណាក្សុកណដើម្ចីរកការងារណធ្ើប៉ុដន្្បាក់ដដលេួកណគណ្្ើមកឱ្យមិន្គាន់ស្មាប់សង្បាក់កម្ចីណនោះណទ។អស់រយៈណេលបចីឆ្នាំមនន្ចីរបស់្គរះស្ានមចី្កូ
ហិរញ្ញវត្នុ ដត ង ដតមក្បាប់គាត់  ឱ្យសង្បាក់កម្ចីវិញណហើយអែុំទាវដតងដត្បាប់ណទៅវិញ្ាគាត់េុំមានលទ្ធភាេចិញ្រមណចៅៗរបស់គាត់និងសង្បាក់កម្ចីណនោះណទ។
គាត់បានណរៀ ប រា ប់្បាប់្ា  មានណេលមួយណនោះមនន្ចីរបស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុបាន្្ល់ដំណណោះ្សាយមួយណទៅគាត់។មនន្ចីទាំងណនោះបាន្បាប់គាត់“អែុំគួរដត
ណទៅរកការងារណធ្ើណហើយយកណចៅៗណទៅដាក់ណនៅមណ្ឌលកុមារកំ្េា។"

បំណុលណដើមរបស់គាត់មានចំនួន៥,០០០ដុល្ារណហើយ្បាក់េិន័យស្មាប់ការសងយឺតដដល្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឱ្យគាត់បង់មានចំនួនជាង៣,០០០ដុល្ារ
សរុបណទៅបំណុលគាត់ណកើនដល់៨,០០០ដុល្ារ។ណដោយសារមានការជ្មុញេចីមនន្ចីឥណទានអែុំទាវបានលក់្្ទះរបស់គាត់ក្ននុងតថម្៩,០០០ណហើយបានយក្បាក់
ណនះណទៅទូទាត់សងបំណុលជាមួយនរង្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុអស់ណស្ទើរដតគមានសល់្បាក់បន្ិចបន្លួចណសោះ។
អែុំទាវសេ្ថ្ងៃរស់ ណនៅជាមួយណចៅេចីរនាក់របស់គាត់ដដលមានអាយុ៣ឆ្នាំនិង៤ឆ្នាំក្ននុងខ្ទមស័ងកេសចីណនៅណលើដចីរបស់រដ្ឋ។អ្នកជិតខាងគាត់បានឱ្យ្បាក់ ណដើម្ចីសង់ខ្ទម
ណហើយណមភូមិបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ណ្បើ្បាស់ដចីណនោះ។ណទោះជាយ៉ាងណនះក្ចីក្មិតជចីវភាេរបស់គាត់បានធ្ាក់ចុះយ៉ាងសណម្ើម។គាត់ងាយនរងរងណ្គោះេចីការបណណ្ញ
ណចញណដោយមិនមានការ្បាប់ឱ្យដរងមុន។ណនះគឺជាបញ្ាដដលគាត់គិតក្ននុងចិត្ណហើយ្េួយបារម្ខ្ាំង។អែុំទាវបាន្បាប់្ា្្ទះ្មចីរបស់គាត់ណក្ៅខ្ាំងណនៅណេលថ្ងៃណដោយ
សារមានដំបូលស័ងកេសចីនិងខ្ះណដើមណឈើប៉ុដន្គាត់មិនមានកដន្ងណ្្ងណទៀតដដលអាចណទៅបានម្យ៉ាង្តូវណនៅណមើលដ្ទាំណចៅៗរបស់គាត់។
អែុំទាវបាននិយាយ្បាប់អ្នក្សាវ្ជាវ "ខ្នុំណនៅដតណទៅអង្គនុយដក្រ្្ទះចាស់របស់ខ្នុំណ្េោះវាមានម្ប់ ណហើយខ្នុំនរក្្ទះរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំនរកណេលដដលខ្នុំនិយាយគ្នាណលងជាមួយ
មិត្ខ្នុំណនៅទចីណនោះ។"

២៥មា្តា១១កតិកាសញ្ញាអន្រជាតិស្ចីេចីសិទ្ធិណសដ្ឋកិច្សង្គមកិច្និងវប្ធម៌ឆ្នាំ១៩៦៦។

១១



ពលក្្កុ្រារ

ពលរដ្ឋជានតចើនតគរួសារ ដដលរានការពិបាក កនាុងការសងបំណុល 
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ដតងដតនតបើតបាស់កុរារ នដើម្ជីួយ�ន្វើការងាររក 
តបាកក់មតម  និងន្វើឱ្យកុរារបាតប់ងឱ់កាសចូលសាោនរៀននដ្យ 
ការនៅន្វើការសីុឈនាួលកនាុងចំការ  ឬន្វើចំណាកតសរុកនដើម្រីកការងារ
ន្វើ បានតបាកច់ំណូលជួយ�ជីវភាពតគរួសារ។ ពលរដ្ឋចំនួន ១៣តគរួសារ 
កនាុងចំនណាមពលរដ្ឋចំនួន ២៨តគរួសារ ដដលតតរូវបានសរាភា ស និោយ 
ថា  បានឱ្យកុរារន្វើការងាររកតបាក ់ នដើម្អីាចសងបំណុលតគរឹះសា្ថ ន
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ ភាគនតចើនមនកុរារ ដដលន្វើការងាររកតបាកទ់ាងំននាះ 
រានអាយុពី ១៣ នៅ ១៧ឆ្នា  ំ (អនាកតសាវតជាវបានដរឹងអំពីករណីមយួ 
ចំនួន ដដលរានកុរារជួយ�ន្វើការងាររកតបាក ់ រានអាយុតតរឹម ៧ ឆ្នា  ំ
នដ្យតតរូវបានឳពុករា្ត យឱ្យជួយ�ន្វើការងារកនាុងចំការ្្ល់ខលាួន   នដើម្ ី
រកតបាកជ់ួយ�នដ្ះបំណុល)។ 

ករណីមនពលកម្មកុរារ         អាចតតរូវបានរាបប់ញ្ចូ ល       នៅកនាុងការ 
តសាវតជាវ ននះ   ដតកនាុងករណី   ដដលអនាកតតរូវបានសរាភា ស នរ៍ាយការណ៍ 
ថាបំណុលតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      គឺជាកតា្ត ចំបង      ដដលជំរញុឱ្យ 
កុរារន្វើការងាររកតបាក ់ នដើម្នីដ្ះបំណុលននាះ។     ករណីជានតចើន 

ដដលពាក់ពន័្ធនរឹង    នក្មងជំទងអ់ាយុពី ១៥ ដល់ ១៧ឆ្នា  ំដដល ល្ា ស់ 
នៅរស់នៅទីតករុង     នដ្យនក្មងតបរុសដតងដតនៅន្វើការងារសំណង ់រឯី  
នក្មងតសី ដតងដតនៅន្វើការងារជាអនាកបនតមើការងារតាមផ្ះ។   ការងារននះ 
អាចរានហានិភយ័ និងន្វើឱ្យកុរារងាយរងនតោះពីអំពីជួញដូរ រងរបសួ 
ឬនកងតបវញ័្ច ។  អនាកតតរូវបានសរាភា សជានតចើន    បងាហា ញអារម្មណ៍នសាក 
សា្ត យ    ដដលគិតថាវាសំខានក់នាុងការឱ្យកុរារជួយ�ន្វើការងាររកតបាក ់
កមតម។ អនាកទាងំននាះ បងាហា ញអារម្មណ៍    ចងប់ញ្ជូ នកូនៗរបស់ពួកនគ 
តត�បចូ់លសាោនរៀនវញិ។ ប៉ុដន្ត ពួកនគមនិរានលទ្ធភាពន្វើដបបននះ 
នតពាះការឱ្យកូនៗជួយ� ន្វើការងារ គឺជាតតមរូវការរបស់មសន្តីឥណទានមន 
តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។     បន្ុកមយួបដន្ថមនទៀត   សតរាបឳ់ពុករា្ត យ 
គឺជាការចំណាយ      កនាុងការឱ្យកូនៗរបស់ពួកនគ    បានចូលនរៀន 
ដដល ន្វើឱ្យឳពុករា្ត យទាងំននាះសនតមចចិត្ត    មនិបញ្ជូ នកូននៅនរៀន។ 
ករណីទូនៅជានតចើន    មនពលកម្មកុរារ រមួរានការឱ្យកុរារឈបន់រៀន 
នដើម្ជីួយ�ន្វើការងារកនាុងចំការ្្ល់ខលាួន       នដើម្សីន្សតំបាកពី់ការជួល 
កម្មករពីខាងនតរៅ ឬនដើម្ឱី្យឳពុករា្ត យអាចនៅន្វើការងារនផ្សង បនងកើន 
ចំណូលកនាុងតគរួសារ។ 

ករណចីសិក្រាអំពចីពលក្្កុ្រារ
វ៉ាន់ឌចី ជាមនុស្រួសរាយរាក់ទាក់ ណហើយញញរម្សស់។ ណលោកនិយាយណលង ណនៅណេលណលោកទាញ្កដាសលក្ខណ្ឌកម្ចីទាំង្បាំេចីររបស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ
ណនៅមុខណលោក។ប៉ុដន្អាកប្កិរិយាសុទិដ្ឋិនិយមរបស់លាកបានរសាត់បាត់ណនៅណេលដដលណលោកចាប់ណ្្ើមណរៀបរាប់េចីការធ្ាក់ចូលក្ននុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ណលោក
ណហើយនិងស្ានភាេដដលណលោកឱ្យកូនណលោកទាំង្បាំមួយជួយណធ្ើការងារនិងរក្បាក់ណដើម្ចីជចីវភាេ។
ជចីវភាេរបស់ណលោកចាប់ណ្្ើមេចីបំណុលបន្ិចបន្ទលួចេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុអង្គរមចី្កូហិរញ្ញវត្នុកម្នុជា(AMK)ណដើម្ចីយកមកណធ្ើដ្សចំការ។ខណៈណេលដដលណលោក
កំេុងសងបំណុល   ណលោកចាប់ណ្្ើមខ្ចី្បាក់ក្ននុងចំនួនណ្ចើនេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុហត្ាកសិករលចីមចីតធចីត(HKL)និងវីសិនហ្ាន់ ណដើម្ចីដាំដំ�ចូង។ណ្កោយមក
្បដហលមួយដខណ្កោយេចីទទួលបានប្ង់ដចីេចី្កុមសម័្គចិត្របស់សណម្ចនាយករដ្ឋមនន្ចីណលោកបានណ្បើ្បាស់ប្ង់ណនោះណដើម្ចីទទួលបានកម្ចី្មចីណទៀតណហើយបន្ទាប់
មកណលោកខ្ចីលុយេចីអ្នកចងការ្បាក់ឯកជនណដើម្ចីណដោះបំណុលទាំងណនោះ។ភ្ាមៗណ្កោយមកណលោកវ៉ាន់ឌចីជំេាក់បំណុល្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណ្កឌចីតចំនួន១
មុឺនដុល្ារអាណមរិក។ណលោកមិនដដលបានណឃើញប្ង់ដចីទាំងបួនរបស់ណលោកអស់ជាណ្ចើនឆ្នាំ។
ណលោកបានលក់ ដចីដ្សចំនួន២,៩ហិកតា ណដើម្ចីណដោះបំណុលចំនួន ១ មុឺនដុល្ារ ណហើយនិងណដោះបំណុលមួយចំនួនរបស់អ្នកចងការ្បាក់ឯកជន។ ណមភូមិរបស់
ណលោកដណនាំណលោកឱ្យទាក់ទងនរងអ្នកចងការ្បាក់ឯកជនណដើម្ចីខ្ចី្បាក់យកមក្្គត់្្គង់ជចីវភាេនិងណដោះបំណុលណ្្ងណទៀត។ប៉ុដន្អ្តាការ្បាក់ខ្ស់ហួសណហតុ
ណធ្ើឱ្យណលោកមិនមានលទ្ធភាេណដោះបំណុលណនោះនិងចិញ្រមកូនណលោកបានណទ។
ណនៅឆ្នាំ ២០១៨ វ៉ាន់ឌចី បានខ្ចី្បាក់េចីធនាគារ ណអសុចីលចីដា ណហើយណ្កោយមកណលោកមិនអាចសងបំណុលណនះបាន។ មនន្ចីឥណទាន្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ ណ្កឌចីត
បាន្បាប់ណលោក ្ា   ណលោកអាចខ្ចី្បាក់េចី្គរះស្ាន ណ្កឌចីត ណដើម្ចីយកណទៅសងបំណុលណនៅធនាគារ ណអសុចីលចីដា បាន ណហើយណលោកក៏ណធ្ើតាម។ កូនៗរបស់ណលោក
ដដលមានអាយុ១០ឆ្នាំ១៣ឆ្នាំនិង១៥ឆ្នាំបានចាប់ណ្្ើមជួយណលោកដាំនិង្បមូល្លស្ាយចន្ទចីណនៅខណៈដដលកូន្សចីេចីរនាក់របស់ណលោកដដលមានអាយុ១៥និង
១៦ឆ្នាំបានចំណាក្សុកតាមរយៈណមអណណ្ើក ណទៅណធ្ើការជាអ្នកបណ្មើតាម្្ទះណនៅរាជធានចីភ្នំណេញ។កូន្សចីអាយុ១៥ឆ្នាំបាន្ត�ប់មក្្ទះវិញេចីរបចីដខណ្កោយមក
ណ្េោះការងារលំបា កខ្ាំងណេក រីឯកូន្សចីអាយុ ១៦ឆ្នាំ ្តូវបានម្ាស់្្ទះណដញណចញេចី្្ទះទាំងកណ្ាលយប់ ណហើយ្តូវបានជួយសណនង្គោះណដោយបងបអែចូនដដលរស់ណនៅ
ភ្នំណេញ។វ៉ាន់ ឌចី ធ្ាក់ខ្លួនឈឺនិង្េួយបារម្េចីកូន្សចីរបស់ណលោកប៉ុដន្ណលោកមានអារមមណ៍្ាណលោកគមានជណ្មើសអ្ចីណ្្ងេចីណនះ ណដើម្ចីណដោះបំណុលេចី្គរះស្ានមចី្កូ
ហិរញ្ញវត្នុណនោះណទ។

១២



ករារចំណរាកមសុក 

ការន្វើចំណាកតសរុក     រមួទាងំចំណាកតសរុករបស់កុរារអាយុនតកាម 
១៨ឆ្នា  ំនកើតរានជានរឿយៗនៅកនាុងតគរួសារ ដដលជាបប់ំណុលរបស់តគរឹះ 
សា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ តគរួសារចំនួន ១៨ កនាុងចំនណាមតគរួសារទាងំ 
២៨ ដដលតតរូវបានសរាភា ស  រានសរាជិកន្វើចំណាកតសរុកនដើម្រីក 
ការងារន្វើបនងកើនចំណូលតគរួសារ នដើម្ជីួយ�នដ្ះបំណុលតគរឹះសា្ថ នមតីករូ
ហិរញ្ញ  វត្ថុ។ 

បញ្ហា ដដលកំពុងនកើតរានន�ើងននះ    តតរូវបាននលើកន�ើងម្តងរចួនហើយ 
នៅកនាុងរបាយការណ៍ឆ្នា  ំ២០១៦       របស់អង្គការអន្តរជាតិនទសន្តរ តបនវសន ៍
(IOM) នដ្យបានរកនឃើញថា៤០,៦ភាគរយ មនជន ចំណាកតសរុកកម្ុជា 
បានចាកនចញពីតបនទស នដ្យសារ ជំពាកប់ំណុល ហិរញ្ញ វត្ថុកនាុង 
តបនទស។២៦  នលើសពីននះ របាយការណ៍កាលពីដខសីហា ឆ្នា ២ំ០១៧ 
ដដលតតរូវបាននចញផសាយនដ្យការោិល័យ អង្គការសហតបជាជាតិ 
ទទួលបន្ុកកិច្ចការនតគឿងនញៀន  និងបទនល្មើសតពហ្មទណ្  បាន 
កតស់រា្គ ល់   អំពីទំនាក់ ទំនង    រវាងការជាបប់ំណុល   តគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុ និងការន្វើចំណាកតសរុក នដ្យបាននលើកន�ើងថា 

“សតរាបព់លរដ្ឋកម្ុជាជានតចើន បំណុលតគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ដតង 
ដតមិនអាចជួយ�សតរាលបន្ុកនលើបញ្ហា    ហិរញ្ញ វត្ថុននាះនទ។   ផ្ុយ 
នៅវញិបំណុលទាងំននាះ     ដបរជារញុតចានឱ្យអនាកខ្ចីធាលា កខ់លាួនកានដ់ត 
នតរៅ នៅកនាុងភាពតកីតក”។២៧  របាយការណ៍ននះ កប៏ានកតស់រា្គ ល់ថា 
“ទំនាកទ់ំនងរវាងបំណុល     តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ      ចំណាកតសរុក 
និង កា រជួញដូរមនុស្ស    គឺមនិតតរូវបាននគចងតកង  ឱ្យបានតតរឹមតតរូវ 
ឬន្វើការតសាវតជាវនៅន�ើយនទ   ដដលទាមទារឱ្យរានការយកចិត្តទុក
ដ្ក ់និងវភិាគនៅមថងៃមុខ”។ 

អនាកតសាវតជាវជានតចើន       ដដលបានន្វើការសិកសានលើករណីននះ បាន 
និោយ ជាមយួសរាជិកតករុមតគរួសារ    ដដលបានរាយការណ៍អំពីការ ទទួ
លរងនូវការរនំោភបំពានរបស់បងប្អូនរបស់អនាកទាងំននាះ    ដដលជាអនាក 
បាននៅន្វើការងារ នដ្យចំណាកតសរុក។    អនាកចំណាកតសរុកទាងំននាះ 
ជាទូនៅដតងបងាហា ញអារម្មណ៍នសាកសាដា យ    ដដលគិតថាចំណាកតសរុក 
អាច ជួយ�នដ្ះបំណុលរបស់អនាកទាងំននាះ  ជាមយួតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ   
វត្ថុ បាន។ នៅកនាុងករណីមយួ នក្មងតសីរានា កដ់ដលមនិទាន់តគបអ់ាយុ តតរូវ 
បាននគនដញនចញពីផ្ះ     នៅរាជធានីភនានំពញទាងំកណា្ត លយប ់ នៅ 

ករណចីសិក្រាននករារដធវើចំណរាកមសុក
ដំបូង សារ័ត្នបានខ្ចី្បាក់េចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ ណអអរមណខ (AMK) ណដើម្ចីសង់្្ទះ។ នាងបានខ្ចី្បាក់យ៉ាងណ្ចើនេចី្គរះស្ានណនះ ណហើយណ្កោយមកបានខ្ចី្បាក់េចី
្គរះស្ានធនាគារភូមិនិងវីសិនហ្ាន់(VisionFund)ណដើម្ចីយកជាណដើមទុនណធ្ើចំការតូចមួយរបស់នាង។នាងក៏បានខ្ចី្បាក់ណ្កៅ្្ចូវការមួយចំនួនណដើម្ចីបង្ិលសង
បំណុលចាស់របស់ ្គរះស្ានទាំងណនោះវិញ ណដើម្ចីឱ្យអាចខ្ចី្បាក់បានណ្ចើនជាងមុនេចី្គរះស្ានទាំងណនោះ។ ណនៅណេលដដលបំណុលរបស់នាងកាន់ដតណ្ចើនណ�ើងៗ
ណលើសេចីចំនូលរបស់នាង នាងក៏សណ្មចចិត្ខ្ចី្បាក់េចីធនាគារ ណអសុចីលចីដា  ដតមួយ  ណដើម្ចីណដោះបំណុលតូចណ្្ងៗណទៀត  ណដោយដាក់បញ្ាំប្ង់ដចីចំការរបស់នាង
ណហើយនាងបានណធ្ើចំណាក្សុកណទៅ្បណទសថ្ជាមួយស្ាមចីរបស់នាងណដើម្ចីរក្បាក់ណដោះបំណុលណនៅធនាគារណនោះ។នាងបាននិយាយ្ា៖“ណនៅទចីណនះ [កម្នុជា]
មិនមានការងារណធ្ើណនោះណទ"។
សារ័ត្ន បានសងបំណុលរប ស់នាងេចីធនាគារ  ណអសុចីលចីដា តាមរយៈការណធ្ើការងារណនៅ្បណទសថ្ជាណរៀងរាល់ដខ ណហើយការសងមិនដដលឱ្យមានការយឺតយាវណនោះ
ណទ។ ណទោះបចីជាយ៉ាងណនះ ក្ចី  នាងនិយាយ្ា មនន្ចីឥណទានចាប់ណ្្ើមសួរណទៅអ្នកជិតខាងនាង និងបងបអែចូននាងណនៅ្សុកកំណណើត្ា ណហតុអ្ចីបានជាមិនណឃើញនាង
ណនៅក្ននុងភូមិ។នាងសង្័យ្ាអ្នកទាំងណនោះបារម្្ានាងនរងមិន្ត�ប់ណទៅ្្ទះនាងវិញណដោយសារកូនៗរបស់នាងទាំង្បាំក៏មិនណនៅក្ននុងភូមិដដរ។ណនៅខណៈណេល
ដដលនាងមិនបានដរងច្ាស់លាស់ សារ័ត្ន្ត�ប់មក្្ទះវិញេចីរបចីឆ្នាំមុន ណហើយបានដរង្ាធនាគារ បានណរៀបចំលក់ដចីចំការរបស់នាងណទៅឱ្យអ្នកទិញ-លក់ដចីដដល
មាន្ទេ្យម្នាក់មកេចី ខា ងណ្កៅភូមិ។ នាងសង្័យ្ាអ្នកទាំងណនោះបានសហការជាមួយអាជ្ាធរ ណដើម្ចីដក្ងស្នាមណមថដរបស់នាងណលើកិច្សន្យាលក់ ដដលនាងមិន
ដដលបានណឃើញណសោះ។អ្ចីដដលធនាគារ្បាប់នាងណនៅណេលដដលនាងបាន្ត�ប់មក្្ទះវិញគឺ្ាដចីរបស់នាង្តូវបានណគលក់ណហើយបំណុលរបស់នាង្តូវបានណគ
ណដោះរួចរាល់។
សារ័ត្ន រស់ណនៅក្ននុងខ្ទមមួយជាមួយកូនទាំង្បាំរបស់នាង។ កូនច្ង ដដលមានអាយុ ១៤ ឆ្នាំ ជួយណទៅសុចីឈ្នលួលណធ្ើការងារក្ននុងចំការស្ាយចន្ទចី ណនៅក្ននុងភូមិជា
ណរៀងរាល់ថ្ងៃ ណដើម្ចីជួយសងបំណុលណ្កៅ្្ចូវការដដលនាងបានបង្ំចិត្ខ្ចី ណដើម្ចីចិញ្រមជចីវិតរបស់នាង ណ្កោយណេលដដលធនាគារបានលួចលក់ដចីរបស់នាង។ កូន
្សចីបន្ទាប់របស់នាង កំេុងមានជំងឺ ដតនាងមិនហែានខ្ចី្បាក់េចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណទៀតណទ។ នាងខ្ាច្ា្គរះស្ានទាំងណនោះនរងលក់្្ទះរបស់នាងណទៀត ដដល
ជា្ទេ្យនាងណនៅសល់ដតមួយគត់។នាងបាននិយាយ្ា"្គរះស្ាន/ធនាគារទាំងណនោះមិនខ្ល់ណទ។ណគខ្ល់ដតលុយរបស់ណគប៉ុណណណោះ"។

២៦"របាយការណ៍វាយតថម្៖ស្ានភាេថនកមមករចំណាក្សុកកម្នុជាដដលបានណធ្ើមាតុភូមិនិវត្ន៍”អង្គការអន្រជាតិណទសន្រ្បណវសន៍កម្នុជា(IOM)ទំេ័រទចី១៤ឆ្នាំ២០១៦អាចទាញយកបានតាម
រយៈ៖https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOM-AssessmentReportReturnedMigrants2016.pdf. 
២៧ “ការជួញដូរមនុស្េចីកម្នុជា�ាវនិងមចីយ៉ាន់ម៉ាណទៅកាន់្បណទសថ្” ការិយាល័យថនអង្គការសហ្បជាជាតិទទួលបន្ទនុកណ្គឿងណញៀននិងបទណលមើស្េហមទណ្ឌទំេ័រទចី១៨ដខសចីហាឆ្នាំ២០១៧
អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2017/Trafficking_in_persons_to_Thailand_report.pdf.

១៣

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOM-AssessmentReportReturnedMigrants2016.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2017/Trafficking_in_persons_to_Thailand_report.pdf


នពល ដដលនាងកំពុងន្វើការងារជាអនាកបនតមើតាមផ្ះ។  ករណីមយួនទៀត 
រា្ត យរានា ករ់បស់នក្មង  ដដលរានអាយុ ៣ និង៥ឆ្នា  ំ បាននៅន្វើការងារ 
ជាអនាកបនតមើតាមផ្ះនៅតបនទសសិងហាបុរ។ី នៅកនាុងករណីមយួនផ្សងនទៀត 
រា្ត យរបស់នក្មងតូចៗមយួចំនួន    បានន្វើការចំណាកតសរុកនៅន្វើ 
ការងារ នៅតបនទសមថ    ជាមយួសាវ មរីបស់អនាកតសី    នដើម្រីកតបាក ់
នដ្ះបំណុលរបស់អនាកទាងំននាះ  ជាមយួនរឹងតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ  
វត្ថុ  ប៉ុដន្តនៅនពលដដល  តគរឹះសា្ថ នននាះដរឹងថានាងមនិនៅកនាុងភូម ិ
តគរឹះសា្ថ នននាះ  បានលកដី់្លាីរបស់នាងនដ្យមនិរានការយល់តពមពី
នាង នទាះជានាងមនិដដលយឺតោ៉វកនាុងការសងបំណុលកន៏ដ្យ។ 

អនាកតសាវតជាវរានា កក់នាុងចំនណាមអនាកតសាវតជាវជានតចើន អនាកតសី Mary-
ann Bylander ដដលបាននចញផសាយនូវរបាយការណ៍ជានតចើន ដដល 
បងាហា ញពីទំនាកទ់ំនង រវាងបំណុលរបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
និងចំណាកតសរុកនៅតបនទសកម្ុជា។ អនាកតសី បានសរនសរកាលពីឆ្នា  ំ
២០១៨ថា៖

“នៅខណៈដដល រានការបងាហា ញតិចតួចថាជនចំណាកតសរុក ជា
ហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុសតរាបត់គរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ នយើងនៅដតដរឹង 
ថាបំណុល បនងកើនភាពងាយរងនតោះដល់កម្មករចំណាកតសរុក។ 
នទាះជារានការនលើកទរឹកចិត្តខាលា ងំ ឱ្យពលរដ្ឋសងបំណុលនៅកនាុង 

តសរុកកន៏ដ្យ កអ៏នាកទាងំននាះ នៅដតចំណាកតសរុកនដើម្រីកតបាកន់ដ្ះ
បំណុល។ ការជាបជំ់ពាកន់រឹងបំណុល  តតរូវបានរកនឃើញថាជាបញ្ហា  
បណា្ត លឱ្យកម្មករចំណាកតសរុក នៅន្វើការងារដដលរានលកខេណៈនកង 
តបវញ័្ច   ដដលន្វើឱ្យអនាកទាងំននាះពិបាកចាកនចញពីការងារដដលរាន
សា្ថ នភាពអាតកក ់ បណា្ត លឱ្យរានការតពរួយបារមភា និងបាកទ់រឹកចិត្ត។ 
ននះអាចន្វើឱ្យអនាកទាងំននាះ ងាយធាលា កចូ់លនៅកនាុងការងារន្វើការនដ្យ
បងខេំ និងបងខេំឱ្យពួកនគរតន់ចញពីការអនុវត្តតាមកិច្ចសនយាការងារ ដដល
បណា្ត លឱ្យពួកនគបាតប់ងស់ា្ថ នភាពតសបចបាបន់ៅកនាុងតបនទសដដល
ពួកនគន្វើការងារននាះ”។២៨ 

នៅឆ្នា  ំ២០១៨ អង្គការសរាគមធាងនតានា ត បានន្វើការតសាវតជាវមយួ 
នៅនលើសហគមនម៍យួចំនួន ដដលនទើបដត ល្ា ស់លំនៅមករាជធានី
ភនានំពញ។ ករណីមយួចំនួន  ពលរដ្ឋជានតចើនតគរួសារ បានមករស់នៅ 
ទីតករុង នដើម្នីគចនចញពីមសន្តីឥណទានតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុននាះ 
និង ដសវងរកតបាកច់ំណូលនដើម្សីងបំណុលរបស់ពួកនគ។ សហគមន ៍
មយួចំនួនកនាុងចំនណាមសហគមនទ៍ាងំននាះ បានមករស់នៅនលើដី 
របស់រដ្ឋនដ្យខុសចបាប ់ ដដលន្វើឱ្យអនាកទាងំននាះស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព 
នតោះថានា កម់នការបនណ្ត ញនចញ និងរស់នៅកនាុងសា្ថ នភាពលំបាកខាលា ងំ 
នដើម្ពីយាោមរកតបាកច់ំណូល។

២៨ Maryann Bylander, “្លប៉ះេាល់ធំទូលាយថនឥណទានខ្នាតតូច៖ ការជាប់្ុងធងៃន់ធងៃន់ក្ននុងវិបត្ិបំណុល និងចំណាក្សុកឆ្ង្បណទស”, American Sociological Association, ទំេ័រទចី២
ឆ្នាំ២០១៨អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://sociologyofdevelopment.files.wordpress.com/2018/03/3_2_bylander.pdf. 

១៤

https://sociologyofdevelopment.files.wordpress.com/2018/03/3_2_bylander.pdf


ករារបញ្រាំខ្លួនដដោះបំណុល

កតមតិបំណុលខ្ស់ របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ     និងតគរឹះសា្ថ នឯកជនបាន 
ន្វើឱ្យពលរដ្ឋកម្ុជា    រាបព់ានន់ាកធ់ាលា កក់នាុងវបិត្តិ     មនការន្វើការងារនដើម្ ី
នដ្ះ  បំណុល ឬបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល     នៅកនាុងសិប្កម្ម�ឥដ្ឋ    នៅកនាុង 
តប នទស។   អង្គការ លីកាដូ      បាននចញផសាយនូវរបាយការណ៍   កាលពី 
ដខ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១៦   ស្តីពី “ការអភវិឌ្ឍនលើទាសភាព៖ ការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល 
និង ពលកម្មកុរារ     កនាុងសិប្កម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ុជា”   ដដលបានបងាហា ញ 
ោ៉ងលំអិត     អំពីអំនពើនល្មើសដផនាកតពហ្មទណ្   និងការរនំោភបំពានរបស់ 
សិប្កម្ម �ឥដ្ឋទាងំននាះ       នហើយនិងការនតបើតបាស់  ចំណងមនបំណុល 
របស់ ខលាួននលើកម្មករ។     របាយការណ៍ននះ កប៏ានបងាហា ញអំពីហានិភយ័្ងៃន ់
្ងៃរនៅនលើសុខភាពរបស់កម្មករ    ដដលន្វើការនៅកនាុងសិប្កម្ម�ឥដ្ឋ។ ភាគ 
នតចើនមនកម្មករទាងំននះ    ជាបជំ់ពាកប់ំណុលជាមយួនរឹងតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរ ញ្ញ  
វត្ថុ   ឬ “ភានា កង់ារឥណទានកនាុងភូម”ិ   (អង្គការមនិដមនរដ្្ឋ ភបិាលចុះបញ្ជ ី ដដល 
ផ្តល់ឥណទានខានា តតូច    ប៉ុដន្តមនិរានលកខេខណ្ នដើម្ទីទួលបានអាជាញា បណ័្ណ  
ជាតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ)។     ចាបត់ាងំពីនចញផសាយនូវរបាយការណ៍ននះ 
រាជរដ្្ឋ ភបិាល      មនិទានច់ាតវ់ធិានការ   នដើម្បីញ្ឈបឱ់្យរានការបញ្្ច ំខលាួន  
នដើម្នីដ្ះបំណុលនៅកនាុងសិប្កម្ម�ឥដ្ឋននាះនទ។          របាយការណ៍មយួ  
របស់អនាកតសាតជាវជនជាតិអងន់គលាស     ដដលនចញផសាយនតកាយរបាយការណ៍ 
អង្គការ លីកាដូ     កប៏ានរកនឃើញថា    បំណុលនដើមរបស់កម្មករដដលបាន 
បញ្្ច ំខលាួននដើម្នីដ្ះបំណុលជានតចើន       គឺជាបំណុលរបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។២៩  ករណីមយួ ដដលតតរូវបាននលើកន�ើងនដ្យអនាក តសាវតជាវ 
មយួចំនួនកាលពីឆ្នា  ំ ២០១៤ បានរកនឃើញថា តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុមយួ 
បានតតមរូវឱ្យ  អនីតិជនជាបក់ាតពវកិច្ចកនាុ ង កិច្ចសនយា    កនាុងការន្វើការងារ 
នដើម្នីដ្ះបំណុលរបស់រា្ត យនាង។៣០  នទាះបីជាការបញ្្ច ំខលាួននដ្ះបំណុល 
រនំោភ  នរឹងអនុសញ្្ញ របស់អង្គការ   សហតបជាជាតិ   ស្តីពីការលុបបំបាត ់
អំនពើទាសភាព៣១      និងអនុសញ្្ញ នលខ ២៩  របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ 
ស្តីពីការន្វើការងារនដ្យបងខេ៣ំ២  កអ៏ំនពើននះ នៅដតរាននតចើន នហើយជាពិនសស 
នៅកនាុងវស័ិយសិប្កម្ម�ឥដ្ឋ កនាុង តបនទសកម្ុជា        ដដលអំនពើននះដតងដត 
បណា្ត លមកពីការជាបប់ំណុលពី តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

២៩K. Brickell et al., “ឥដ្ឋដដលមានឈាម៖ណរឿងរ៉ាវដដល្តូវបានណគលាក់បាំងស្ចីេចីទាសភាេសម័យទំណនើបនិងការដ្ប្បួលអាកាសធាតុណនៅកម្នុជា”, Royal Holloway, សាកលវិទ្យាល័យទចី្កុង
�នុងទំេ័រទចី១៩ឆ្នាំ២០១៨ 
៣០Jan Ovesen & Ing-Britt Trankell, “ការមានទំនាក់ទំនងណទៅវិញណទៅមកថនឥណទានខ្នាតតូចនិងកម្ចីឯកជនណនៅកម្នុជា”ទនិ្ននុប្វត្ិដ្្នកនរវិទ្យាណនៅអាសុចីប៉ាសុចីហ្ិកទំេ័រទចី១៨៧ដល់១៨៨
ឆ្នាំ២០១៤”
៣១មា្តា១(ក)អនុសញ្ញាបំណេញបដន្មស្ចីេចីការលុបបំបាត់អំណេើទាសភាេការជួញដូរទាសករនិងអង្គការអំណេើ្បហាក់្បដហលនរងអំណេើទាសភាេឆ្នាំ២០១៦
៣២មា្តា១និង២(ក)អនុសញ្ញាស្ចីេចីការណធ្ើការងារណដោយបង្ំ(ណលខ២៩)ឆ្នាំ១៩៣០

១៥

ករណចីសិក្រាអំពចីករារបញ្រាំខ្លួនដដោះបំណុល
ណនៅដខមចីនាឆ្នាំ២០១៩កុមារីម្នាក់ដដលមានអាយុ៩ឆ្នាំបានដាច់ថដ
ណ្កោយេចីថដនាងបានជាប់ចូលណទៅក្ននុងម៉ាសុចីនកាត់ឥដ្ឋក្ននុងណេលណធ្ើ
ការងារណនៅក្ននុងសិប្កមម�ឥដ្ឋមួយណនៅណខត្កណ្ាល។្ កុម្គួសារ
របស់នាងបានជាប់ជំេាក់នរងបំណុលជាមួយម្ាស់សិប្កមម�ឥដ្ឋ
បន្ទា ប់ េចី្គួសារនាងមិនអាចណដោះបំណុល ចំនួន ២.០០០ដុល្ារ
អាណមរិកេចីធនាគារភូមិ(ធនាគារណនះបច្នុប្ន្នមានណឈមោះ្ាLOLC
បន្ទាប់េចី្តូវបានណគទិញកាលេចីឆ្នាំ២០១៤)។
អ្នកទាំងណនោះមិនមានលទ្ធភាេសងបំណុលណ្កោយណេលដដលជចីដូន
របស់កុមារីធ្ាក់ខ្លួនឈឺណដោយមិនមានលទ្ធភាេសងបំណុលដដល
ណនៅសល់ជាង១០០ដុល្ារក្ននុងមួយដខណនោះណទ។មនន្ចីឥណទាន
របស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុបាន្បាប់្កុម្គួសារកុមារីណនោះ្ា
្បសិនណបើអ្នកទាំងណនោះមិនអាចសងបំណុលបានណទណនៅក្ននុងរយៈ
ណេលបចីដខអ្នកទាំងណនោះ្តូវយកដចីធ្ចីរបស់េួកណគណទៅដាក់បញ្ាំ(ដចីធ្ចី
ណនោះជាដចីលំណនៅស្ានដតមួយគត់របស់្កុម្គួសារនាងណនៅណេល
ណនោះ)ណដើម្ចីធានាដល់ការសងបំណុល។
ណដើម្ចីណជៀសេចីការបាត់បង់ដចីនិង្្ទះសមាជិកទាំង១២នាក់ក្ននុង
្គួសារនាងបានបញ្ាំខ្លួនណដើម្ចីណដោះបំណុលណនៅក្ននុងសិប្កមម�
ឥដ្ឋមួយដក្ររាជធានចីភ្នំណេញណដោយដំបូងយក្បាក់ឈ្នលួលេចីការ
ណធ្ើការងារក្ននុងសិប្កមម�ឥដ្ឋរបស់អ្នកទាំងណនោះណទៅសង្គរះស្ាន
មចី្កូហិរញ្ញវត្នុ។បន្ទាប់មកអ្នកទាំងណនោះបានខ្ចី្បាក់យ៉ាងណ្ចើន
េចីសិប្កមម�ឥដ្ឋណដើម្ចីណដោះបំណុលេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ
ដដលណធ្ើឱ្យអ្នកទាំងណនោះជាប់ខ្លួនក្ននុងបំណុលជាមួយសិប្កមម
�ឥដ្ឋ។  កូនៗដដលមានវ័យតិចជាងណគ បចីនាក់ ក្ននុង្គួសារ (អ្នក
ទាំងណនោះមានអាយុណ្កោម ១៤ឆ្នាំ) ណធ្ើការណនៅក្ននុងសិប្កមម�ឥដ្ឋ
ដដលណនះជាភាេទូណទៅមួយណនៅក្ននុងសិប្កមម�ឥដ្ឋជាណ្ចើន ដដល
មានកមមករដាក់បញ្ាំខ្លួនណដើម្ចីណដោះបំណុល។
បន្ទាប់េចីកុមារីអាយុ៩ឆ្នាំណនោះបានដាច់ថដម្ាស់សិប្កមម�ឥដ្ឋ
បាន្បាប់ណទៅ្កុម្គួសារ្ាបំណុល ដដល្គួសារណនោះជំេាក់
្តូវបានរួច។ ្កុម្គួសារណនោះ បច្នុប្ន្ន្ត�ប់ណទៅ្្ទះរបស់អ្នក
ទាំងណនោះវិញ ណដោយសមាជិកមួយចំនួន សុចីឈ្នលួលដរកណឈើណដើម្ចី
បាន្បាក់។អ្នកទាំងណនោះ បានខ្ចី្បាក់េចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញ
វត្នុជា្មចីម្ងណទៀត ដដលណេលណនះេួកណគខ្ចីេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញ
វត្នុចណ្មើន។ ្គួសារណនះមិនទាន់មានការយឺតយ៉ាវ ក្ននុងការសង
បំណុលណនោះណទ ប៉ុដន្ជចីដូនរបស់កុមារីណនោះ បាននិយាយ្ា “វា
េិបាកខ្ាំងណាស់រាល់ថ្ងៃ... ខ្នុំអង្គនុយក៏េិបាកចិត្ ណដកក៏េិបាកចិត្
នរងណរឿងរកលុយ”។



១៦

អ្នកចងករារម្រាក់ឯកជន
គុណតបនោជនម៍យួ     មនគុណតបនោជនដ៍មទនទៀត         មនតគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  គឺសា្ថ បន័ទាងំននាះ បានន្វើឱ្យរានការកាតប់ន្ថយតតមរូវការ 
អនាកចងការតបាកឯ់កជន     ដដលជាអនាកចងការតបាក ់    នដ្យអតតាការ 
តបាកខ់្ស់នដ្យកនាុង      ករណីជានតចើន គឺរានអតតាការតបាកន់លើសពី 
៣០ភាគរយ កនាុងមយួដខ។     ការ អះអាងខាងនលើននះ   មនិតតរូវបានោតំទ 
នដ្យរបាយការណ៍ននះនទ   នដ្យកនាុង ចំនណាមពលរដ្ឋ    ដដលតតរូវបាន 
សរាភា សចំនួន ២៨នាក ់ រានពលរដ្ឋចំនួន ២២នាក ់  បានខ្ចីតបាកពី់អនាក 
ចងការតបាកឯ់កជន  នដើម្បីំនពញបដន្ថមនដើម្នីដ្ះបំណុល  ពីតគរឹះសា្ថ ន 
មតីករូ ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនាកទាងំននាះ។

ម សន្តី ឥណទានរបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  ដតងដតតបាបអ់តិថិជនរបស់ 
ខលាួនថា អតិថិជនទាងំននាះ    មនិអាចខ្ចីតបាកន់ទៀតនទ  តបសិននបើអនាកទាងំ 
ននាះ មនិទានន់ដ្ះបំណុលចាស់ ។  នោលននោបាយននះរានបំណង 
នដើម្កីារពារអតិថិជន នដ្យមនិឱ្យខ្ចីតបាកន់តចើនដងពី តគរឹះសា្ថ នមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ នហើយនោលននោបាយននះ តតរូវបានអនុវត្តោ៉ងតរឹងរុ រឹងរយៈ 
នពលប៉ុនា្ម នឆ្នា ចុំងនតកាយននះ នដ្យសារវស័ិយ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
បានរាយការណ៍កានដ់តនតចើនន�ើងៗអំពីទិននានយ័មនការខ្ចីតបាក ់ នៅកាន ់
ការោិល័យឥណទានកម្ុជា។

កប៏៉ុដន្ត ការរកនឃើញបងាហា ញថា នោលននោបាយននះ បានន្វើឱ្យ 
អតិថិជន នៅខ្ចីតបាកពី់អនាកចងការតបាកឯ់កជន នដើម្នីដ្ះបំណុល  របស់ 
អនាកទាងំននាះនៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។  បន្ាបពី់នដ្ះបំណុលរចួអនាក 
ទាងំននាះ ដតងដត នៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ នដើម្នីៅខ្ចីតបាកក់នាុង 
ចំនួននតចើនជាងមុន នដ្យនពលខលាះតតរឹមដតពីរបីមថងៃប៉ុនណា្ណ ះ     នតកាយនពល 
នដ្ះបំណុលចាស់ ។       ការណ៍ដដលរានលទ្ធភាពនដ្ះបំណុលចាស់  
ន្វើឱ្យ អនា កទាងំននាះងាយតសរួល កនាុងការខ្ចីតបាកជ់ាថ្មី។  បន្ាបម់កអនាកទាងំ 
ននាះ  យកតបាកដ់ដលខ្ចីពីតគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុថ្មីននាះ  នៅនដ្ះបំណុល 
ពីអនាកចងការតបាកឯ់កជន ដដលករណីមយួចំនួន អនាកចងការតបាកឯ់កជន 
ននាះ គឺ ជានមភូម។ិ បទពិនសា្ នទូ៍នៅននះ     គឺជាឧទារហណ៍ចបាស់ 
មយួមនវដ្តមនបំណុលដដលនកើត រាននៅកនាុងសហគមន ៍    ដដលតតរូវ 
បានស រាភា សនដ្យអនាកតសាវតជាវ។ នៅកនាុងករណីនផ្សងនទៀត ពលរដ្ឋ បាន 

នតបើតបាស់កម្ចឯីកជន នដើម្បីំនពញការចំណាយ នលើតតមរូវការមូលដ្្ឋ ន 
ដូចជា ការទិញមហាូបអាហារ ឬឱសថ នៅខណៈដដលអនាកទាងំននាះយកតបាក ់
ចំណូលរបស់ខលាួនទាងំអស់ នដើម្សីងបំណុលតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ការតសាវតជាវននះ បានរកនឃើញថា    តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជានតចើនពរឹង 
ដផ្អកនលើ     អនាកចងការតបាកឯ់កជន   នដើម្បីនងកើតជាដផនាកមយួ មនវដ្តមន 
បំណុល    ដដលន្វើឱ្យអនាកខ្ចីតបាកធ់ាលា កចូ់លកនាុងអន្ាកប់ំណុល  នដ្យនដ្ះ 
បំណុលមយួរចួ នហើយនៅខ្ចីបំណុលថ្មី និងកានដ់តនតចើនន�ើងៗ។ នៅកនាុង 
ករណីមយួចំនួន  មសន្តីឥណទានបានដណនា ំ  អនាកចងការតបាកឯ់កជន 
ដល់អតិថិជន និងនលើកទរឹកចិត្ត    ឱ្យអតិថិជនខលាួនខ្ចីអនាកចងការតបាកឯ់ក
ជនននាះ ឬ មសន្តីទាងំននាះមនិដដលសួរអតិថិជនថា នតើអនាកទាងំននាះបាន 
តបាកម់កពីណា នតចើនរាបព់ានដុ់ោលា រ នដើម្នីដ្ះបំណុលចាស់ននាះនទ។ 
នៅកនាុងករណីមយួ មសន្តីឥណទានជានតចើន    របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
វសិីនហាវ ន ់(VisionFund) បានសនយាថា     នរឹងផ្តល់កម្ចថី្មីនៅអតិថិជន 
ដដលកំពុងជាបក់ម្ចចីាស់  តបសិននបើអតិថិជនននាះ    តពមនៅខ្ចីតបាក ់
ពី អនាកចងការតបាកឯ់កជននដើម្មីកនដ្ះបំណុលចាស់។    ករណីមយួ  
នទៀតមសន្តីឥណទាន របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ LOLC  បានដណនាអំនាក 
ចងការតបាកឯ់កជន      ដល់អតិថិជន រានា កដ់ដល បាន សងបំណុល យឺតោ៉វ    
នហើយបាននលើកទរឹកចិត្តអតិថិជនននាះឱ្យខ្ចីតបាកពី់អនាកចងការតបាកឯ់ក
ជន ននាះ នដើម្នីដ្ះបំណុលជាមយួ តគរឹះសា្ថ នរបស់មសន្តីឥណទានននាះ។ 

នទាះបីជា     មសន្តីឥណទានរបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុជា នតចើន  មនិរាន 
ការ ជាប ់ពាកព់ន័្ធនដ្យ្្ល់កន៏ដ្យ    កក៏ារខ្ចី តបាកន់តរៅផលាូវការ    អាច 
បណា្ត លឱ្យរានផលវបិាកអវជិ្ជរានជានតចើន។      អនាកសរាភា សនម៍យួរបូ 
បាន តបាបថ់ា      នមភូមរិានា កន់ដើរតួជា    អនាកចងការតបាកឯ់កជននដើម្ផី្តល់ 
កម្ចនីតរៅផលាូវការ     ដល់អតិថិ ជន     របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនហើយ 
បន្ាប ់មក         ដកលាងឯកសារនដើម្ ី      លកដី់របស់អតិថិជនននាះនដ្យ 
មនិរាន   ការតពមនតពៀងពីអតិថិជនននាះនទ។      ករណីមយួនទៀតសស្តីចំ 
ណាស់រានា ក ់  ដដលនស្ើរដតោ្ម នតបាកច់ំណូល   នហើយ បានជាបក់នាុង 
បំណុលរាបព់ានដុ់ោលា រ    ជាមយួតគរឹះសា្ថ នម ីតករូហិរញ្ញ វត្ថុ   បាន នៅជួបអនាក 
ចងការតបាកឯ់កជននដើម្ខី្ចីតបាកន់ដ្ះបំណុល       ដដលនតកាយ មក អនាក 
ចងការតបាកន់នាះ  បានបងខេំ ឱ្យ    អនាកតសីលកដ់ី ដតសរ បស់អនាកតសីនស្ើរដត 
ទាងំអស់ នដើម្នីដ្ះបំណុលរបស់អនាកតសី។ 

ករណចីសិក្រាអំពចីក្្ចីដមកៅផ្លូវករារ
ក្ននុងអំ�នុងណេលមួយឆ្នាំដំបូងសុភាបានបង់្បាក់ចំនួន១.២៥០ដុល្ារអាណមរិកថន្បាក់បំណុលសរុប២.៧៥០ដុល្ារអាណមរិករបស់នាងជាមួយ្គរះស្ានមចី្កូ
ហិរញ្ញវត្នុHKL។នាងបានយក្បាក់កម្ចីណដើម្ចីណទៅដាំណ្មចនិង្សូវណហើយនិងយក្បាក់ខ្ះណទៅសងបំណុលណ្្ងណទៀតដដលនាងមានជាមួយ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញ
វត្នុវីសិនហ្ាន់និងធនាគារណអសុចីលចីដា។នាងធ្ាប់បាន្បាប់្គរះស្ានទាំងណនោះ្ានាងមិនអាចទាយដរងច្ាស់ជាមុន្ា្បាក់ចំណូលរបស់នាងមានចំនួនប៉ុនមានណនោះ
ណទណ្េោះនាងណធ្ើការជាកមមករសុចី្បាក់ឈ្នលួល្បចាំថ្ងៃណហើយទិន្ន្លក្ននុងចំការរបស់នាងេរងដ្អែកណលើតថម្ក្ននុងទចី្្ារកសិ្ល។ណទោះបចីជាយ៉ាងណនះក្ចីក៏្គរះស្ាននចីមួយៗ
ណនៅដតត្មូវឱ្យដាក់តមកេល់ប្ងដចីណដើម្ចីទទួលបាន្បាក់កម្ចី។

អំ�នុងណេលឆ្នាំទចីេចីរថនបំណុលជាមួយ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុHKLសុភាបានធ្ាក់ខ្លួនឈឺណហើយតថម្ណ្មចចាប់ណ្្ើមធ្ាក់ចុះ។ណនៅណេលដដលនាងចាប់ណ្្ើមសងបំណុល
យឺតយ៉ាវអ្នកជំនួញបានមកដល់្្ទះនាងណដោយមិនបានដរងមុនជាមួយនរងអ្នកតំណាង្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុHKL។អ្នកតំណាងណនោះបានណរៀបចឱំ្យមានការលក់ណ្គឿង
យន្ភ្ជលួរដ្សរបស់នាង្្ទនុយេចីឆន្ទៈរបស់នាងណដើម្ចីណដោះបំណុលរបស់នាង។សុភាបាននិយាយ្ា"ខ្នុំមិនចង់លក់វាណទប៉ុដន្ណគបានណហៅនរណាម្នាក់មកទិញវា"។ណដោយមិន
មានណ្គឿងយន្ភ្ជលួរដ្សនាងមិនអាចណធ្ើដ្សណលើដចីណដើម្ចីចិញ្រមកូនរបស់នាងបានណទប៉ុដន្នាងមិនមានលទ្ធភាេណដើម្ចីបញ្ឈប់ការលក់ណនោះ។

បន្ទាប់េចីការលក់ណនោះសុភាចាប់ណ្្ើមសងបំណុលយឺតយ៉ាវជាមួយកម្ចីចំនួន១.៥០០ដុល្ារអាណមរិករបស់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុវីសិនហ្ាន់។មនន្ចីឥណទានបាន
មក្្ទះនាងណហើយ្បាប់ឱ្យនាងលក់្្ទះរបស់នាង។នាងបាននិយាយ្ា"្បសិនណបើខ្នុំលក់្្ទះណតើឱ្យខ្នុំណទៅណនៅឯណា?"។ជំនួសឱ្យការលក់្្ទះនាងបានណទៅខ្ចីលុយេចីអ្នក
ចងការ្បាក់ឯកជនណដើម្ចីណដោះបំណុលរបស់្គរះស្ានហិរញ្ញវត្នុវីសិនហ្ាន់។ណនៅណេលនាងខកខានក្ននុងការសងបំណុលអ្នកចងការ្បាក់អ្នកចងការ្បាក់ណនោះបាន
ណទៅជួបណមភូមិណហើយបង្ំនាងឱ្យណ្្ទរសិទិ្ធណលើដចីធ្ចីរបស់នាងណស្ទើរដតទាំងអស់ណទៅឱ្យអ្នកទាំងណនោះ។េួកណគបានយកដចីធ្ចីណនៅជុំវិញ្្ទះរបស់នាងរួមទាំងដចីណ្កោយ្្ទះ។ឥ�ចូវនាង
រស់ណនៅក្ននុង្្ទះដដលេ័ទ្ធជុំវិញណដោយដចីដដលនាង្តូវបានណគបង្ឱំ្យលក់។នាងណនៅដតបារម្អំេចី្ាណតើនាងនរងណដោះបំណុលដដលណនៅណសសសល់របស់នាងណដោយរណបៀបណាណនៅ
ណេលដដល្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុនិងអ្នកចងការ្បាក់ឯកជនបានយកដចីរបស់នាងណស្ទើរដតទាំងអស់និងមាសុចីនភ្ជលួរដ្សរបស់នាងណទៅណហើយ។នាងបាននិយាយ្ា"ណតើឱ្យខ្នុំ
សប្ាយចិត្យ៉ាងដូណម្ចណទៅណបើខ្នុំមិនមាន្បាក់ចំណូល្ង?ណតើឱ្យខ្នុំសងបំណុលណគយ៉ាងណម៉ចណទៅ?"



បទបញ្ញត្តិ និងករារករារពរារអ្នកដមបើម្រាស់ឥណទរាន

បទបញ្ញ ត្តិការពារអនាកនតបើតបាស់ឥណទាន  ដរ៏ានតបសិទិ្ធភាព  គឺនស្ើរ 
ដត ោ្ម ន  នៅកនាុងវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកម្ុជា។   ្នាោរជាតិមន 
កម្ុជា  គឺជាអនាកទទួលខុសតតរូវកនាុងការតគបត់គង   និង  ផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ  
ដល់ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ។ ប៉ុដន្ត្នាោរជាតិបានដ្កន់ចញ 
បញ្ញតិ្ត ការពារអនាកនតបើតបាស់  ឥណទានតិចតួចប៉ុនណា្ណ ះ នហើយកនាុង 
ចំនណាមបញ្ញត្តិទាងំននាះ គឺោ្ម នបញ្ញត្តិណាមយួរានឥទ្ធិពលជា 
វជិ្ជរាន    ដល់ជីវភាពរបស់អតិថិជន   របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
ននាះនទ។ តុោការ  តតរូវបានផ្តល់អំណាចឱ្យការពារ   និងពិនិត្យនលើ
ការខកខានសងបំណុលរបស់អនាកខ្ចី ប៉ុដន្តអំនពើពុករលួយជាតបពន័្ធ 
និង មនិសូវ្លាងតាមនីតិវ ិ្ ីតុោការ របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
បណា្ត លឱ្យអនាកខ្ចីរានា ក់ៗ មនិចង ់ ឬ មនិរានលទ្ធភាពទាមទារសិទិ្ធ 
តសបចបាបរ់បស់ខលាួន ពាកព់ន័្ធនរឹងបំណុល។ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
រាននចតនាបងាហា ញថា ខលាួននិងមសន្តីរបស់ខលាួនអនុវត្តតាមចបាប ់ នដើម្ ី
តបកានខ់ា្ជ បត់ាម នោលការណ៍តកមសីល្ម ៌ ប៉ុដន្តមនិរានយន្តការ 
អនុវត្តចបាបន់តរៅតបពន័្ធតុោការ នដើម្អីនុវត្តវធិានការចបាបន់នាះនទ 
ឬមនិរាន ភស្តុតាងដដលបងាហា ញថាអនាកទាងំននាះនជាគជយ័ កនាុងការ
ការពារអតិថិជនទាងំននាះននាះនទ។

ចបាបស់្តីពី្នាោរ និងតគរឹះសា្ថ នហិរញ្ញ វត្ថុ ឆ្នា ១ំ៩៩៩ បានឱ្យនិយមនយ័   
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុថា   ជាអនាកផ្តល់នូវតបាកក់ម្ច ី   និង   
ទទួលតបាកប់នញ្ញ ើ    ដល់ពលរដ្ឋតកីតក    អនាកដដលរានតបាកច់ំណូល  
ទាប និង អាជីវកម្មខានា តតូច ដូចដដលរានបញ្ញត្តិនដ្យ្នាោរជាតិ  
មនកម្ុជា។៣៣  រានដតតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  ដដលរានភាគហុ៊ននតចើន 
ជាង  ២៥០  ោននរៀល (៦១.៥០០ ដុោលា រអានមរកិ) ប៉ុនណា្ណ ះនទើប 
អាចទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ ។ តិចជាងននះ គឺនៅថា “អង្គការមនិដមន 
រដ្្ឋ ភបិាល” ដដលតតមរូវឱ្យតតរឹមដតចុះបញ្ជ ីប៉ុនណា្ណ ះ។ អាជាញា បណ័្ណ ដដល 
មនិរានកំណតន់ពលកនាុងការតបតិបត្តិការ គឺតតរូវបានផ្តល់ឱ្យដល់អនាក 
នសនាើសំុដដលបាននសនាើសំុនជាគជយ័។៣៤  តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុដដល 
ទទួលបានអាជាញា បណ័្ណ  តបឈមមុខនរឹង បញ្ញត្តិតរឹងរុងឺជាងមុន 
នដើម្ធីានានូវតទព្យសកម្ម និង ការពារអនាកវនិិនោគទុន ដូចជា 

វធិានការចបាបម់យួចំនួន ដដលតតមរូវឱ្យ តគរឹះសា្ថ នទាងំននាះរាន 
តបាកត់មកល់កនាុង្នាោរជាតិ៣៥  ប៉ុដន្តចំនពាះវធិានការការពារអនាក 
នតបើតបាស់ឥណទាន គឺរានតិចតួចណាស់ដដលតតរូវបានបញ្ញត្តិជា 
ចបាប។់ នដ្យសារតគរឹះសា្ថ នទាងំននាះ អាចបងាហា ញថារានសមត្ថភាព
កនាុងការតគបត់គង និងរកតបាកច់ំណូល ដូចននះបន្ាបម់កតគរឹះសា្ថ នទាងំ 
ននាះអាចនសនាើសំុអាជាញា បណ័្ណ ដ្ចន់ដ្យដ�កមយួនទៀត នដើម្តីបមូល 
តបាកប់នញ្ញ ើពីសាធារណជន៣៦  ដដលមនិតតរូវបានធានានដ្យសា្ថ បន័ 
រដ្ឋណាមយួ។ អនាកខ្ចីតបាកភ់ាគនតចើន ខ្ចីតបាកពី់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ  
វត្ថុ នដ្យការផ្តិតនមមដនលើកិច្ចសនយាផលាូវការ និងថតចមលាងនចញរចួនៅ 
នហើយ នហើយតតរូវបានទទួលសា្គ ល់ពីអាជាញា ្រកនាុងតំបន ់ ភាគនតចើន 
គឺនមឃុំ។

ចបាបក់ម្ុជា អនុញ្្ញ តឱ្យអនាកខ្ចីដ្កប់ញ្្ច ំអចលតទព្យ នដ្យតបគល់
តទព្យននាះឱ្យរា្ច ស់បំណុលកានក់ាប ់ នដើម្ធីានាការសងបំណុល។  
ចបាប ់ កត៏តមរូវឱ្យតគរឹះសា្ថ នហិរញ្ញ វត្ថុប្តរឹងនៅតុោការ នដើម្សំុីលក ់
តទព្យបញ្្ច ំ នៅនពលកូនបំណុលមនិរានលទ្ធភាពសងបំណុល។៣៧ 

្នាោរពិភពនោក បានកតសំ់ោល់ថា នីតិវ ិ្ ីតុោការហាក ់
ដូចជាធានានូវតបនោជនកូ៍នបំណុល ដដលល្អជាងការនដ្ះតសាយ 
បញ្ហា បំណុលនតរៅតបពន័្ធតុោការ ដដលផ្តល់តបនោជនដ៍ល់តគរឹះសា្ថ ន
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនតចើនជាងកូនបំណុល។៣៨  ប៉ុដន្ត លកខេខណ្តតមរូវទាងំននះ 
ដតងដតមនិតតរូវបានអនុវត្តនដ្យតគរឹះសា្ថ នទាងំននាះ ដដលដូចដដល 
បាននលើកន�ើងខាងនលើ ដតងដតដ្កស់រ្ា្នលើអតិថិជនឱ្យលកដី់ 
្លាី   នដ្យមនិបាច់្ លាងតាមនីតិវ ិ្ ីតុោការ។ កងវះខាតការយល់ដរឹង 
ផលាូវចបាបរ់បស់អតិថិជនតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   អតតាអកខេរភាពដផនាក 
ហិរញ្ញ វត្ថុទាប និងការមនិសូវរានទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជននលើ 
តបពន័្ធយុតា្ត ្ិការកម្ុជាដដលភាគនតចើនរានអំនពើពុករលួយ ន្វើឱ្យ 
អតិថិជន តិចតួចទាមទារសិទិ្ធរបស់ខលាួនតាមរយៈនីតិវ ិ្ ីតុោការ។ 

តកមរដ្ឋប្នវណីកម្ុជា    បានកំណតថ់ាកិច្ចសនយា    តតរូវដតតសបនរឹង 
សណា្ត បធ់ានា បស់ាធារណៈ និង “ទំននៀមទំោបល់្អ”៣៩  ដដលរាននយ័ 
ថាពលរដ្ឋតតរូវនោរពតាមវធិានការ  ទំននៀមទំោប ់  និង  ចបាប ់ដដល 
រាន ដចងជាោយលកខេណ៍អក្សរ។     នលើសពីននះ   តកមរដ្ឋប្នវណីបាន 

បទបញ្ញត្តិ ៃិ្ការការពារអ្នកង្បី្រាស់ឥណទាៃ

៣៣“និយតករ/យន្ការ្្ចូវច្ាប់"សមាគមមចី្កូហិរញ្ញវត្នុកម្នុជាអាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://www.cma-network.org/en/regulators-legal-framework.  សូមណមើល្ងដដរមា្តា
២ថន្បកាសស្ចីេចីការចុះបញ្ជចីនិងការ្្ល់អាជ្ាប័ណណ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឆ្នាំ២០០២
៣៤មា្តា៩ថន្បកាសស្ចីេចីការ្្ល់អាជ្ាប័ណណមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឆ្នាំ២០០០
៣៥មា្តា១៦ថន្បកាសស្ចីេចីការ្្ល់អាជ្ាប័ណណមចី្កូហិរញ្ញវត្នុឆ្នាំ២០០០
៣៦ ្បកាសស្ចីេចីការ្្ល់អាជ្ាប័ណណមចី្កូហិរញ្ញវត្នុទទួល្បាក់បណញ្ញើឆ្នាំ២០០៧
៣៧មា្តា២០៦ថនច្ាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១
៣៨ “ការអនុវត្ជាវិជ្ជមានស្មាប់ការការេារអតិ្ិជនហិរញ្ញវត្នុ” ធនាគារេិភេណលោក ទំេ័រ២៤ ឆ្នាំ២០១២ អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ http://responsiblefinance.worldbank.org/~/
media/GIAWB/FL/Documents/Misc/Good-practices-for-financial-consumer-protection.pdf. 

៣៩ មា្តា៣៥៤និង៣៥៧ថន្កមរដ្ឋប្ណវណចីកម្នុជាឆ្នាំ២០០៧

១៧

https://www.cma-network.org/en/regulators-legal-framework
http://responsiblefinance.worldbank.org/~/media/GIAWB/FL/Documents/Misc/Good-practices-for-financial-consumer-protection.pdf
http://responsiblefinance.worldbank.org/~/media/GIAWB/FL/Documents/Misc/Good-practices-for-financial-consumer-protection.pdf


ដចងនូវមន្យាបាយជានតចើន  ដដលន្វើឱ្យកិច្ចសនយា    តតរូវបានចាតទុ់ក 
ជានរាឃៈដូចជា   “ការបងាហា ញ្ន្ៈតតរូវបានន្វើន�ើង    នដ្យអំនពើន្លាៀត 
ឱកាស  នដ្យរាននោលបំណង   នកងយកចំនណញហួសនហតុ”៤០។ 
រាតតាមយួនទៀត   បានដចងថាតបសិននបើ  “ភាគីមនកិច្ចសនយារាខេ ងនតបើ 
តបាស់ឋានៈខលាួន ដដលរានអាទិភាពជាងភាគីរាខេ ងនទៀត ខាងដផនាក 
នសដ្ឋកិច្ច ឬដផនាកសង្គម  ឬ  បាននតបើសា្ថ នភាពនផ្សងនទៀត ដដលភាគី 
រាខេ ងនទៀតមនិអាចតបឆ្ងំតបបាននទ ភាគីរាខេ ងនទៀតននាះ អាចលុប 
នចាលនូវកិច្ចសនយាបាន នដ្យនហតុថា ការបងាហា ញ្ន្ៈននាះរាន 
វកិារៈ”៤១ ។ការឱ្យខ្ចីតបាកដ់ដលរានលកខេណៈទាញតបនោជនពី៍ អនាកតក 
និងសា្ថ នភាពនសដ្ឋកិច្ចមនិនស្មើោនា ទាងំននះ គឺជាបញាសគល់ចម្ងមយួ
មនបញាសបញ្ហា ជានតចើន  ដដលតតរូវបានចងតកងទុកកនាុងអំ�ុងនពលមនការ 
តសាវតជាវ។

នលើសពីននះ  នាយកតបតិបត្តិមនតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ បានតបាបអ់នាក 
តសាវតជាវថា តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុខានា តតូចមយួចំនួន នពលខលាះដណ 
នាអំតិថិជនរបស់ខលាួននៅកានក់ារខ្ចីតបាកន់តរៅផលាូវការ  ដដលមនិរាន 
ការតគបត់គងតតរឹមតតរូវ ដូចជាអនាកចងការតបាកឯ់កជន ឬហាង បញ្្ច ំ 
នដើម្ទីាញយកតបនោជនប៍ដន្ថមនទៀត ពីពលរដ្ឋ ដដលកំពុងជាប ់
បំណុលតសាប។់ ឯកសារចុះបញ្ជ ីអាជីវកម្មកម្ុជា បានបញ្្ជ កថ់ា 
រានទំនាកទ់ំនងរវាងរា្ច ស់ភាគហុ៊ន មនតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុខានា ត 
តូចមយួចំនួន  និងរា្ច ស់ហាងបញ្្ច ំ កដូ៏ចជាតករុមហុ៊នអចលនតទព្យ
មយួចំនួន។ 

ពលរដ្ឋដដលតតរូវបានសរាភា សជានតចើន  មនិដដលទទួលបានលកខេខណ្ 
មនកិច្ចសនយា  ជាតកដ្សរានោយលកខេណ៍អក្សរននាះនទ    នទាះបីជា 
អនាកទាងំអស់ននាះ    អាចអាន   ឬអាចឱ្យនគពន្យល់  ពីអត្ថនយ័មន 
លកខេខណ្ទាងំននាះកន៏ដ្យ។  ភាគនតចើនមនពលរដ្ឋទាងំននាះ មនិ 
រានលទ្ធភាពរកនសវាដផនាកចបាប ់ ឬការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ នៅនពល 
ដដលពួកនគជួបបញ្ហា  ជាមយួតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុននាះនទ។ 
ការមនិទុកចិត្តតុោការ កងវះខាតចំនណះដរឹងដផនាកចបាប ់ និងកងវះ 
ខាតការោតំទដផនាកចបាប ់ បណា្ត លឱ្យបញ្ហា ោ៉ងនតចើនពាកព់ន័្ធនរឹងការ
សងបំណុលនៅតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ តតរូវន្វើការនដ្ះតសាយនៅនតរៅ
តបពន័្ធតុោការ នដ្យរានការជួយ�សតមបសតមរួលនដ្យអាជាញា ្រកនាុង
តំបន។់ ននះ គឺជាការតពរួយបារមភាមយួ នៅនពលដដលរានទំនាស់ផល 
តបនោជនន៍កើតន�ើង នដ្យអាជាញា ្រកនាុងតំបនម់យួចំនួនទទួលបាន  

តបាកពី់តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  នដើម្ជីួយ�ឱ្យរានការសងបំណុលនៅ
កនាុងសហគមនរ៍បស់អនាកទាងំននាះ។ 

សរាគមតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ុជា (CMA)      បានបងាហា ញអំពី 
តកមសីល្មថ៌្មីមយួសតរាបស់រាជិកទាងំ ៨៧ តគរឹះសា្ថ នរបស់ 
ខលាួន នៅ ឆ្នា  ំ ២០១៧   ដដលរាននោលនៅ “ពតងរឹងសុចរតិភាព” 
របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ នដ្យន្វើការនថាក លនទាសការអនុវត្តជាក់
ោកម់យួចំនួនដដលោ្ម នសីល្ម។៌៤២  តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ចំនួន 
១៨ នៅកម្ុជា បានោតំទយុទ្ធនាការមវឆ្លា ត   (Smart Campaign) 
ការនប្តជាញា ចិត្ត  ជាអន្តរជាតិ   នដើម្សីនតមចបាននូវឧសសាហកម្មមតីករូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុមយួ ដដលន ្្ត តនលើវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ និងសង្គម។៤៣  ការ តបតិ-
បត្តិតាមតកមសីល្មអ៌ន្តរជាតិទាងំននះ  នដ្យតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
គឺជាការស្ម័តគចិត្ត។ តកមសីល្មន៌នះ   មនិរានយន្តការខាងនតរៅកនាុង
ការចាបប់ងខេំឱ្យតបតិបត្តិតាមននាះនទ៖   ការតគបត់គងរបស់្នាោរជាតិ
នៅនលើ តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  គឺបច្ចុប្ននានៅរានកតមតិ កនាុងការតតរួត 
ពិនិត្យនៅនលើការតបតិបត្តិតាមចបាប ់      និងនោលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
តកមសីល្មន៌នះ មនិបានពតងីកដល់ការធានាោ៉ងរានតបសិទិ្ធភាព
ថាតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុទាងំននាះ តបតិបត្តិការតបកបនដ្យសីល្ម ៌
និងការទទួលខុសតតរូវននាះនទ។  ការសិកសាមយួអំពីឧសសាហកម្ម 
មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅកនាុងតបនទសសាធារណរដ្ឋដូមកីង ់    បានរកនឃើញថា  
ការពតងរឹងការអនុវត្តចបាបន់ដ្យខលាួនឯង  មនិទានត់គបត់ោនក់នាុងការ ការ 
ពារ អនាកនតបើតបាស់ឥណទានពីការជាបផុ់ងកនាុងវបិត្តិបំណុលននាះនទ។ 
ការសិកសាបានរកនឃើញថា  នៅនពលដដលពរឹងនលើការពតងរឹងការអនុវត្ត
ចបាបន់ដ្យខលាួនឯង របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ នដើម្កីារពារអតិថិជន 
ផលតបនោជន ៍   និងសុខុរាលភាពរបស់អតិថិជន    មនិតតរូវបាន 
តគរឹះសា្ថ នយកចិត្តទុកដ្ក ់ ដូចតបាកច់ំណូលរបស់តគរឹះសា្ថ នននាះ
នទ។៤៤  

នៅឆ្នា  ំ២០១៧ រាជរដ្្ឋ ភបិាល បានន្វើយុទ្ធនាការមយួ នដើម្ធីានាថា 
អតិថិជនរបស់   តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុដរឹងថា      សា្ថ បន័ទាងំននាះ 
មនិដមនជាសា្ថ បន័របស់រដ្ឋននាះនទ។    នសចក្តីដណនាមំយួ  ដដល បាន 
បញ្្ច ក ់អំពីភាពខុសោនា មនសា្ថ បន័ទាងំពីរននះ      កប៏ានបញ្ចូ ល តកម សីល 
្មរ៌បស់សរាគម  តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ        ដដលបា ននលើកន�ើង 
ខាងនលើផងដដរ។៤៥   ្នាោរ្ំៗ    និង     តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ 
ជានតចើន       រមួរាន្នាោរ   នអសីុលីដ្  តតរូវបងខេំចិត្ត ល្ា ស់ប្តូររបូ 

៤០មា្តា៣៤៥(៣)ថន្កមរដ្ឋប្ណវណចីកម្នុជាឆ្នាំ២០០៧
៤១មា្តា៣៤៩(១)ថន្កមរដ្ឋប្ណវណចីកម្នុជាឆ្នាំ២០០៧
៤២ហែគចីមសាយ“សមាគមមចី្កូហិរញ្ញវត្នុកម្នុជាបណងកេើត្កមសចីលធម៌ស្មាប់មចី្កូហិរញ្ញវត្នុក្ននុង្សុក”កាដសតភ្នំណេញប៉ុស្ិ៍ថ្ងៃទចី២៦ដខកកកេដាឆ្នាំ២០១៧អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://
www.phnompenhpost.com/business/cma-issues-code-conduct-local-mfis.  
៤៣ “្បណទសកម្នុជា”យុទ្ធនាការថវឆ្ាត២០១៩អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/730.  
៤៤J. Afonso et al., “Doing Good by Doing Well? Microfinance, Self-Regulation and Borrowers’

 Over-Indebtedness in the Dominican Republic”, ទនិ្ននុប្វត្ិដ្្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាអន្រជាតិទំេ័រ៩៣១ដល់៩៣២ឆ្នាំ២០១៦ 
៤៥សូមណមើលកំណត់សម្គាល់ខាងណលើណលខ៣៨

១៨

https://www.phnompenhpost.com/business/cma-issues-code-conduct-local-mfis
https://www.phnompenhpost.com/business/cma-issues-code-conduct-local-mfis
https://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/730


សញ្្ញ របស់ខលាួន   ដដលរានរបូដូចនរឹងរបូសញ្្ញ របស់សា្ថ បន័រដ្ឋ នហើយ 
សនម្តចនាយករដ្ឋមសន្តី        បានបងា្គ បឱ់្យតករុមហុ៊ននសវាទូរស័ព្ទាងំ 
អស់  នផញាើសារជាសំ ន� ង   និង  អក្សរនៅកានអ់តិថិជន  របស់ខលាួន 
នដើម្ ីជូនដំណរឹ ងថា    តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់  គឺជាសា្ថ បន័ 
ឯកជន។៤៦  នោលននោបាយទាងំននះភាគនតចើន           នកើតរានន�ើង 
នដ្យសារ       ការ តពរួយបារមភាអំពីការយល់ដរឹងរបស់សាធារណជន    
នៅនពលដដលរាន   ការតបតពរឹត្តខុសចបាបរ់បស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ
មយួចំនួន។   នោល ននោបាយទាងំននាះ   អាចរានឥទ្ធិពលដល់ការ 
ការពាររាជរដ្្ឋ ភបិាល   ប៉ុដន្តមនិបានជួយ�ការពារដល់អតិថិជនមនតគរឹះ
សា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុទាងំននាះនទ។

នៅដខមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៧       នៅមុននពលរានការនបាះនឆ្នា តថានា កឃុ់ំ-
សងាក ត ់រាជរដ្្ឋ ភបិាល          បានដ្កន់ចញនូវពិដ្ន អតតាការតបាក ់
តបចាំ ឆ្នា ថំ្មីមយួ  តតរឹម ១៨ ភាគរយកនាុងមយួឆ្នា  ំ សតរាបក់ម្ចតីគរឹះសា្ថ ន 
មីតករូហិរញ្ញ វត្ថុថ្មី។៤៧    វធិានការននះគឺនដើម្ ី  “ការពារអតិថិជនពីការ 
ដ្កអ់តតាការតបាក ់   ខ្ស់ហួស នហតុ ពី      តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    
និង នដើម្នីលើកកម្ស់   ការនតបើតបាស់កម្ច ី      ដដលសមរម្យ ឱ្យរាន 
តបសិទិ្ធភាព”៤៨។      មុននពលរានការកំណត ់     ពិដ្នអតតាការ 
តបាក ់ថ្មី ននះ     អតតាការតបាកជ់ាទូនៅ      រានចននាលា ះពី ២០ នៅ ៣០ 
ភាគរយកនាុងមយួឆ្នា ។ំ៤៩     មនិរានអវីគួរឱ្យភាញា កន់ផ្អើលននាះនទ   ពិដ្ន 
អតតាការតបាកថ់្មីននះ  មនិតតរូវបានតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ   ទទួល យក 
ននាះនទ៖ តគរឹះសា្ថ នទាងំននាះ     បាននលើកន�ើងពីបញ្ហា   អំពីលទ្ធភាព   
របស់ ពួកនគកនាុងការរកសានូវកតមតិខ្ស់       មនការផ្តល់តបាកក់ម្ចមីថងៃមុខ
នទៀត។ ការរញុថយរបស់តគរឹះសា្ថ នទាងំននះ គឺន ្្ត តនៅនលើបញ្ហា ពីរគឺ៖ 
ទីមយួ ការផ្គតផ់្គងឥ់ណទានខានា តតូច   នរឹងតតរូវដលងរាន   តបសិននបើ 
តគរឹះសា្ថ នទាងំននាះ មនិអាចរកតបាកច់ំណូលបានតគបត់ោន ់  និងទីពីរ 

នៅនពលដលងរានការផ្តល់ឥណទានខានា តតូច      ពលរដ្ឋតកីតកកម្ុជា 
នរឹងរ រឹតដតពរឹងដផ្អកទាងំតសរុង  នលើការខ្ចីតបាកពី់ភានា កង់ារចងការតបាកឯ់ក
ជន ដដលរានអតតាការតបាកខ់្ស់សតរាបក់ម្ចខីានា តតូ់ច។៥០  បន្ាបម់ក 
រាជរដ្្ឋ ភបិាល បានន្វើការ “ការពារនិរន្តភាព” មនវស័ិយមតីករូហិរញ្ញ
វត្ថុកាលពីដខវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៧ នដ្យកាតប់ន្ថយពន្ធដដលតតមរូវឱ្យ
តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុបងន់ៅនលើកម្ចបីរនទសពី ១៤ មកតតរឹម ១០ 
ភាគរយ។៥១  ការរកីលូតោស់ និងតបាកច់ំណូលនៅកនាុងវស័ិយមតីករូ
ហិរញ្ញ វត្ថុ បន្តនកើនន�ើង បន្ាបពី់តតរូវបានដ្កព់ិដ្នអតតាការតបាក ់
នៅនពលដដលតគរឹះសា្ថ នទាងំននាះ ចាបន់ផ្តើមនតបើតបាស់មន្យាបាយនផ្សង 
នទៀត នដើម្បីនងកើតចំណូលរបស់ខលាួន ដូចជាកមតមបងម់ុនទទួលបាន 
តបាកក់ម្ច ី(up-front fees)។ 

ការណ៍តតរូវបានបញ្្ជ ក ់ តាមរយៈការតសាវតជាវននះ និងការទទួល 
សា្គ ល់ពី្នាោរជាតិ  នៅកនាុងរបាយការណ៍របស់ខលាួន   ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ដដលបងាហា ញថា  តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ បានបនងកើនតបាកច់ំណូល
របស់ខលាួនតាមរយៈកមតមននះគុណនរឹងពីរន្ៀបនរឹងឆ្នា  ំ ២០១៨។៥២  

តបាកក់មតមននះ ដដលតតរូវបានឃ្លា នំមើល នដ្យអនាកតសាវតជាវជានតចើន 
តតរូវបាននគយក នដ្យគិតជាភាគរយកាតពី់តបាកក់ម្ច ី នៅនពលដដល 
អនាកខ្ចីទទួលបានតបាកកម្ច។ី អតតាការតបាករ់បស់តបាកក់ម្ច ី គឺជា 
អតតាការ តបាករ់បស់តបាកក់ម្ចទីាងំមូល  នដ្យមនិបានដកនចញនូវ 
តបាកក់មតមបងម់ុនននាះនទ។ វធិានការណ៍ននះ បានន្វើឱ្យអតតាការតបាក ់
អាចរានកតមតិនលើសពីពិដ្នការតបាក ់ ១៨ភាគរយ កនាុងមយួឆ្នា  ំ
ដដលបានកំណតន់ដ្យរាជរដ្្ឋ ភបិាល។  ននះបានបងាហា ញថាការ 
ពយាោមរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល កនាុងការតគបត់គងវ់ស័ិយហិរញ្ញ វត្ថុ មនិ 
ទានរ់ានតបសិទិ្ធភាពនៅន�ើយ ជាពិនសសកនាុងការការពារអតិថិជន 
របស់តគរឹះសា្ថ ន។ 

៤៦ គួច ណាដរ៉ន “្កុមហែុនទូរស័េ្ទចល័ត ្តូវបាន្បាបឱ់្យ្្េ្្្ាយសារ្ា ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុមិនដមនជារបស់រដ្ឋណទ” កាដសតឌរណខមបូឌាដដលចី ថ្ងៃទចី២៣ ដខកុម្ៈ ឆ្នាំ២០១៧
អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://www.cambodiadaily.com/news/mobile-firms-told-to-spread-message-mfis-not-state-run-125665/. 

៤៧មា្តា៤ថន្បកាសស្ចីេចីការកំណត់េិដានអ្តាការ្បាក់ឥណទានឆ្នាំ២០១៧
៤៨មា្តា២ថន្បកាសស្ចីេចីការកំណត់េិដានអ្តាការ្បាក់ឥណទានឆ្នាំ២០១៧ 
៤៩ ហែគចីមសាយ“រាជរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្យបន្ទនុកេន្ធស្មាប់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុទទួល្បាក់េចីណ្កៅ្បណទស”កាដសតភ្នំណេញប៉ុស្ិ៍ថ្ងៃទចី១៥ដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៧អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖  
https://www.phnompenhpost.com/business/government-reduces-tax-load-mfis-receiving-money-abroad. 
៥០Daniel Rozas, “េិដានអ្តាការ្បាក់ នរងប៉ះេាល់្គួសារជនបទ” កាដសតភ្នំណេញប៉ុស្ិ៍ ថ្ងៃទចី២១ ដខមចីនា ឆ្នាំ២០១៧អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖  www.phnompenhpost.com/
analysis-and-op-ed/interest-rate-cap-will-hurt-rural-families.

៥១ដូចខាងណលើ
៥២ “ស្ានភាេសិ្រភាេហិរញ្ញវត្នុ្បចាំឆ្នាំ ២០១៩” ធនាគារជាតិថនកម្នុជា ទំេ័រ ២៣ ដខណមសា ឆ្នាំ២០១៩ អាចទាញយកបានតាមរយៈ៖ https://www.nbc.org.kh/download_files/
publication/annual_rep_eng/FSR-for-publication-final-22Apr2019.pdf. 

១៩

https://www.cambodiadaily.com/news/mobile-firms-told-to-spread-message-mfis-not-state-run-125665/
https://www.phnompenhpost.com/business/government-reduces-tax-load-mfis-receiving-money-abroad
http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/interest-rate-cap-will-hurt-rural-families
http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/interest-rate-cap-will-hurt-rural-families
https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/annual_rep_eng/FSR-for-publication-final-22Apr2019.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/publication/annual_rep_eng/FSR-for-publication-final-22Apr2019.pdf


អៃុសាសៃ៍

្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុនិងថដគូកម្ចី៖
1. សហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្នុជា និងសហគមន៍អន្រជាតិ ណដើម្ចីបណងកេើតនូវកមមវិធចីណដោះបន្ទនុកថនបំណុល ដដលធានា្ា

អតិ្ិជនថន្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុមិនត្មូវឱ្យលក់ដចីធ្ចីណដើម្ចីណដោះបំណុលរបស់អ្នកទាំងណនោះណទ។ណគោលណដៅចម្ងថនកមមវិធចី
គឺជាការលុបបំបាត់ការលក់ដចីធ្ចីរបស់អតិ្ិជនណដោយបង្ំ។

2. ណធ្ើការណសើុបអណងកេត និង្សាវ្ជាវបដន្មេាក់េ័ន្ធនរងការរំណលោភសិទិ្ធមនុស្ ដដលបណ្ាលមកេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ
ណនៅក្ននុង្បណទសកម្នុជាណហើយបណងកេើតនូវយន្ការ្តួតេិនិត្យមួយដដលរឹងមាំនិងណទៀងទាត់ណដើម្ចីវាយតថម្ស្ានភាេរបស់អ្នកខ្ចី
្បាក់ណនៅក្ននុង្បណទសកម្នុជា។

3. ទាមទារឱ្យ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនៅកម្នុជា បញ្ឈប់នូវការបង្ំអតិ្ិជនខ្លួន ឱ្យលក់ដចីធ្ចីណនៅណ្កៅ្បេ័ន្ធតុលាការ បញ្ឈប់ការ
្្ល់កម្ចីលក្ណៈអសចីលធម៌និងចាត់វិធានការសមរម្យណដើម្ចីកាត់បន្យចំនួនថនការលក់ដចីធ្ចីណដើម្ចីណដោះបំណុល។

4. បណងកេើត និង្្ល់ជំនួយដល់កមមវិធចីគាំ្ទដល់ជន្កចី្កណនៅកម្នុជា ដដលអាច្្ល់នូវ្បាក់កម្ចីណដោយមិនចាំបាច់តំកល់ប្ង់ដចី ឬ
រំណលោភណទៅណលើសិទិ្ធមនុស្នានារបស់អតិ្ិជន។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្នុជា៖
1. ធានា្ាអាជ្ាធរក្ននុងតំបន់ នរងមិនទទួលយកកថ្មេចី្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ ណដើម្ចីដាក់សម្ាធដល់ អតិ្ិជនក្ននុងការ

ណដោះបំណុលណនោះណទ។
2. បណងកេើតច្ាប់ ដដលហាមឃាត់្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុេចីការដាក់សម្ាធណលើអតិ្ិជន ឱ្យលក់ដចីធ្ចី ណដើម្ចីធានា្ាមាននចីតិវិធចី

ច្ាប់ស្មាប់អតិ្ិជនដដលមិនមានលទ្ធភាេសងបំណុល។
3. ធានា្ាភាគចីេាក់េ័ន្ធនិងអ្នកវិនិណយោគទុនណនៅក្ននុង្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុរួមទាំងម្ាស់ជំនួយណទ្ភាគចីណធ្ើការឃ្ាំណមើលណនៅក្ននុង

វិស័យមចី្កូហិរញ្ញវត្នុណនៅកម្នុជានិងណលើកទរកចិត្អ្នកទាំងណនោះឱ្យបណងកេើតនិង្្ល់ជំនួយដល់កមមវិធចីគាំ្ទជន្កចី្ក។
4. សហការជាមួយថដគូ្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ និងថដគូកម្ចី ណដើម្ចីបណងកេើតកមមវិធចីណដោះបន្ទនុកបំណុល ណដើម្ចីក្មិតចំនួនថនការ

លក់ដចីណដើម្ចីណដោះបំណុល។
5. ណរៀបចំកមមវិធចីជាមួយសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍អន្រជាតិ ណដើម្ចីបណងកេើតច្ាប់ ណហដ្ឋារចនាសម្័ន្ធហិរញ្ញវត្នុ និងលក្ណៈថនសាវតា

និងស្ាប័នដថទណទៀត ដដលត្មូវឱ្យស្ាប័នហិរញ្ញវត្នុក្ននុង្សុក ដដល្គប់្គងណដោយបុគ្គលឯកជន ឬ ណដោយសហគមន៍
រួមបញ្ចូលគ្នាដដលក្ននុងរយៈណេលដវងនរងជំនួស្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ។

្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ៖
1. ្្ាស់ប្ចូរបទបញ្ជាថ្្ទក្ននុង្គរះស្ានមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ ណដើម្ចីហាមឃាត់ការទាមទារឱ្យមានការដាក់តមកេល់ប្ង់ដចី ទុកជា្ទេ្យបញ្ាំ

ស្មាប់កម្ចីមចី្កូហិរញ្ញវត្នុ្មចីទាំងអស់។
2. គណនានិងណចញ្្ាយជាសាធារណៈនូវចំនួនប្ង់ដចីដដល្តូវបានតំកល់ជា្ទេ្យបញ្ាំ។
3. បញ្ឈប់ការដាក់សម្ាធណលើអតិ្ិជន ឱ្យលក់ដចីធ្ចី ណដើម្ចីណដោះបំណុល ណហើយជំនួសណដោយការណ្បើ្បាស់យន្ការ្្ចូវច្ាប់ដដល

មាន្សាប់ស្មាប់អតិ្ិជនដដលគមានលទ្ធភាេណដោះបំណុល។
4. បញ្ឈប់ការណ្បើ្បាស់ការយកកថ្មបង់មុនដដលបណ្ាលឱ្យអ្តាការ្បាក់េិតណលើសេចីេិដានអ្តាការ្បាក់១៨ភាគរយក្ននុង

មួយឆ្នាំដដល្តូវបានកំណត់ណដោយធនាគារជាតិកម្នុជាកាលេចីដខមចីនាឆ្នាំ២០១៧។
5. គាំ្ទនិងស្មបស្មួលការឃ្ាំណមើលឯករាជ្យណទៅណលើការអនុវត្នានារបស់្គរះស្ាននិងធានាឱ្យមានការជួយស្មាលបន្ទនុក

និងសំណងដល់អតិ្ិជនណនៅណេលដដលរកណឃើញ្ាមានកំហុសក្ននុងការអនុវត្របស់្គរះស្ាន។

២០



ភរាពជរា្្រាស់ក្្សិទិ្ធ 

តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ្ំបំផុតនៅកម្ុជា តតរូវបានបនងកើតន�ើងនដ្យ 
រានការោតំទ និង  ជួយ�ដផនាកហិរញ្ញ វត្ថុ ពីទីភានា កង់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ន្តរជាតិ 
នហើយតគរឹះសា្ថ នមយួនៅដតតតរូវបានបន្តតគបត់គង ឬទទួលជំនួយដផនាក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ពីទីភានា កង់ារទាងំននាះ។         សាជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិ 
(IFC) ជារា្ច ស់ភាគហុ៊នភាគតិច នៅកនាុងតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ  
វត្ថុអតមតិ នហើយចាបត់ាងំពីឆ្នា  ំ ២០១៥ បានផ្តល់តបាកក់ម្ចជីាង 
៣០០ ោនដុោលា រអានមរកិ ដល់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុនៅកម្ុជា 
នដើម្ ី ពតងីកភាគហុ៊នកម្ចរីបស់អនាកទាងំននាះ ដដលកនាុងននាះ ១១២ 
ោនដុោលា រអានមរកិ គឺជាតបាកក់ម្ច ី នដ្យ្្ល់ពីគណនីរបស់សាជីវ 
កម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិ។ ទីភានា កង់ារអន្តរជាតិជានតចើន និង្នាោរ 
រដ្ឋមនបណា្ត តបនទសមយួចំនួនដូចជា សហគមនអឺ៍រ ៉បុ អា�ឺមង៉ ់
បារាងំ ចតកភពអងន់គលាស ហូ�ង ់ ជប៉ុន និងតបនទសដមទនទៀត 
គឺស្ថិតកនាុងចំនណាមរា្ច ស់ភាគហុ៊ន ឬមដគូកម្ចរីបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូ
ហិរញ្ញ វត្ថុ្ំៗនៅកម្ុជា។ ទីភានា កង់ារសហរដ្ឋអានមរកិសតរាបកិ់ច្ច 
អភវិឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ផ្តល់នូវការោតំទចំបងៗ នៅកនាុងការ 
អភវិឌ្ឍវស័ិយននះនៅនពលដំបូង នហើយបន្តផ្តល់នូវការោតំទដផនាក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់វស័ិយននះរហូតដល់ឆ្នា  ំ ២០១៨។  មដគូកម្ចឯីកជន 
របស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ រានដូចជា្នាោរ im Bustum Es

-
sen ដដលរានដ្កព់ាក្យនសាលា កថា “ការន្វើតបតិបត្តិការ្នាោរតបកប
នដ្យយុត្តិ្ម”៌ នហើយរាបប់ញ្ចូ លតពះវហិារសាសនាតគិសកាតូលិកថា

ជាសា្ថ បនិកមយួ និង្នាោរ Triodos Bank ដដលនៅខលាួនឯងថាជា 
“ អនាកតតរួសតតាយផលាូវអន្តរជាតិសតរាបក់ារន្វើតបតិបត្តិការ្នាោរតបកប
នដ្យនិរន្តភាព”។

មន្យាបាយអសីល្ម ៌  ដដលតតរូវបាននតបើតបាស់នដ្យតគរឹះសា្ថ នមី
តករូហិរញ្ញ វត្ថុ បានន្វើឱ្យពលរដ្ឋកមុ្ជាជានតចើន បាតប់ងដ់ីដតស និង 
ផ្ះសដម្ង កាតប់ន្ថយសុវត្ថិភាពអាហារ រមួចំដនកបនងកើតឱ្យរានការ 
នតបើតបាស់ពលកម្មកុរារ និងពលករចំណាកតសរុក នហើយបណា្ត ល
ឱ្យនកើតរានការរនំោភសិទិ្ធមនុស្សជានតចើននៅកនាុងតបនទសកម្ុជា។ 
បញ្ហា នីមយួៗទាងំននះ បានបនងកើតឱ្យរានការតពរួយបារមភាមយួោ៉ង 
ខាលា ងំ។ បញ្ហា ទាងំននះ អាចនរឹងរកីរាលដ្ល នៅនពលដដលកតមតិមន 
បំណុលនៅកម្ុជាបន្តនកើនន�ើង។ មកដល់បច្ចុប្ននាននះ មនិ 
ទានរ់ានការ តសាវតជាវ  ជាសាធារណៈណាមយួ   តតរូវបាន 
ន្វើន�ើងនដ្យមដគូ តគរឹះសា្ថ ន មតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ    ឬ   រា្ច ស់ជំនួយ  នដើម្ ី
ដសវងរកផលបះ៉ពាល់ អវជិ្ជរាន    មនការមនិរានលទ្ធភាពនដ្ះបំណុល 
នៅកម្ុជានៅន�ើយនទ។ 

ខាងនតកាមននះ   គឺ  ជាតារាងរា្ច ស់ភាគហុ៊ន មនតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ
វត្ថុ្ំៗនៅក ម្ុជាទាងំតបាពីំរតគរឹះសា្ថ ន  ដូចជា្នាោរ នអសីុលីដ្ 
និងសា្ថ បនា។ តបភពមនពត័រ៌ានននះ រមួរានបញ្ជ ី្ុរកិច្ចកម្ុជា  របាយ
ការណ៍ តប ចាំ ឆ្នា រំបស់តគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ  និង្នាោរ នគហទំពរ័ 
និងរបាយការណ៍របស់រា្ច ស់ភាគហុ៊ន និងទិននានយ័ឧសសាហកម្ម។ 

ភាពជាម្ាស់កម្មសិទិ្ធ 

២១



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ ្រាសាក់

២២



ធៃា្ារ ងអសុីលីដា

២៣



ធៃា្ារ ស្ាបៃា

២៤



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ អ្មលឹត

២៥



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ាកសិករ លីមីតធីត

២៦



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអរូអិលសុី កម្ថុជា
(អតីតតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ ្នាោរ ភូម)ិ

២៧



អ្្គរ ្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុកម្ថុជា (ងអអិមងខ)

២៨



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ ង្កឌីត

២៩



្្លឹឹះស្ាៃមី្ករូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊លយរូប៊ី ហ្ាយណាៃ់
(អតីតតគរឹះសា្ថ នមតីករូហិរញ្ញ វត្ថុ វសិីនហាវ ន)់

៣០



www.licadho-cambodia.org                                                       www.teangtnaut.org


