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កិច្ចពិគ្រោះគោបល់របស់្កមុធនាររពិភពគោកសតីពកីារវិភាគស្ថានភាព្បគេសដែលមានលកខណោះជា្បព័នធ 
ភនំគពញ ថ្ងៃេី១៣ ដែធនូ ឆ្ាំ២០១៦ 

ស្មង់សគងខបថ្នការពភិាកាជាមយួនងឹមន្រនតរីាជរដ្ឋាភបិាលថ្ន្ពោះរាជាណាច្្កកមពុជា 
ប្រធានរទអាទិ៍ភាពរីដែលបានលលើកល ើង៖ (១) កសិកម្ម (២) អរ់រ ំនិងជំនាញ (៣) លេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ រមួ្ទំងអគ្គិសនី  
វស័ិយអាទិ៍ភាពសប្ារ់អនុវត្ត 
កសិកម្ម  

- លដ្ឋយសារភាគ្រយលប្ចើនននប្រជាជនកម្ពុជាជាកសិករ កសិកម្មគឺ្ជាវស័ិយមួ្យានសារសំខាន់រំផុត្ដែលត្ប្ម្វូឲ្យានការគំប្ទ រ ុដនតកំល ើ ន
កនុងវស័ិយលនេះបានថយចុេះកនុងរយៈលពលរ ុនាម នឆ្ន ំចុងលប្កាយលនេះ។ កិចចខិត្ខំប្រឹងដប្រងរដនែម្លទៀត្គួ្រប្ត្វូបានល្វើល ើងកនុងការល្វើទំលនើរកម្មស
កិកម្ម លដ្ឋយរារ់រញ្ចូ លទំងលប្គ្ឿងយនតកសិកម្មនិងធារាសាស្រសត ប្ពម្ទំងការរលងកើនការទទួលបានទីផារទំងកនុងតំ្រន់និងសកលលោក។ 

- សប្ារ់្នធានទឹកនិងធារាសាស្រសត វានឹងានសារសំខាន់សប្ារ់ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ននការលប្រើប្បាស់ទឹកលៅប្រភពទឹកខាងលលើដែលអាច
រ េះពាល់ែល់ខាងលប្កាម្ននប្រភពទឹក ជាពិលសសកនុងកំ ុងលពលរែូវប្បំាង។ ររូម្នតធារាសាស្រសតននការលប្រើប្បាស់ទឹកលប្កាម្ែីគឺ្ានត្នម្ៃនថៃនិង
ខវេះខាត្ទឹកពិលសសកនុងរែូវប្បំាង ែូលចនេះលេើយវាបានកាត់្រនែយការប្រកួត្ប្រដជងររស់កសិករលយើងជាមួ្យនឹងប្រលទសែនទ។ 

- វាក៏នឹងានសារសំខាន់ណាស់ដែរលែើម្បីធានាថាកំល ើ នកសិកម្មគឺ្ានភាពរមួ្និងប្រករលដ្ឋយចីរភាព ទំងលសែាកិចចនិងររសិាែ ន។ 

- វាក៏នឹងអាចជួយផងដែរសប្ារ់ការរលងកើត្សាគ្ម្ ឬសេករ ៍កសិកម្ម លែើម្បពីប្ងឹងភាពប្រកួត្ប្រដជងកនុងវស័ិយកសិកម្មកម្ពុជា។ រដនែម្
លលើការកាត់្រនែយត្នម្ៃ និងការកំ ត់្ទីផារ សាគ្ម្នឹងអាចដចករដំលកចំល េះែឹង រទពិលសា្ន៍និងគំ្និត្លផេងៗ។ 

- ការវនិិលោគ្លលើកសិកម្មគឺ្ានរយៈលពលខៃី ជាមួ្យនឹងការវនិិលោគ្ដែលានរយៈលពលដវងដត្រនតិចរនតួច ទំងលនេះក៏លដ្ឋយសារដត្ានទំនាក់
ទំនងជាមួ្យនឹងត្នម្ៃខពស់។ 

- រ តុ េះរណាត លរលចចកលទសនឹងអាចល្វើឲ្យប្រលសើរផលិត្ផលររស់កសិករ ទំងលភាគ្ផល និងការចិញ្ច ឹម្សត្វ។ ជាពិលសសរ តុ េះរណាត លលលើ
រលចចកលទសទំលនើរ ការដកនចន លប្ជើសលរ ើសពូជ និងសតងដ្ឋរអនតរជាតិ្ អាចជួយឲ្យានកំល ើ នវស័ិយកសិកម្ម។ 

- កម្ពុជាគឺ្នំាចូលធាតុ្ចូលនានាសប្ារ់វស័ិយលផេងៗ ែូចជា ករាសសប្ារ់វស័ិយកាត់្លែរ ជាជាងការដំ្ឋវាកនុងប្រលទស។ លទេះជាោ ងណាក៏
លដ្ឋយ កម្ពុជាអាចល្វើឲ្យានទំលនើរកម្មលលើរលចចកលទសររស់ខៃួនលែើម្បីរលងកើនផលិត្ផលករាស និងវត្ែុធាតុ្លែើម្លផេងៗលទៀត្ដែលជាត្ប្ម្វូការ
សប្ារ់ប្កុម្េ ុន។ 

 

អរ់រ ំនិងជំនាញ 



 

2 
 

- លែើម្បីឲ្យ្ុរកិចចលៅានភាពប្រកួត្ប្រដជង និងានកំល ើ ន ក៏ែូចជារលងកើត្ការងារលអែល់ប្រជាជន ការអរ់រ ំនិងការរ តុ េះរណាត លជំនាញ
ត្ប្ម្ូវឲ្យានការដកលម្អប្គ្រ់កប្មិ្ត្ ម្លត្យយ រឋម្ អនុវទិាល័យ វទិាល័យ ឧត្តម្សិកា និងអរ់រនិំងរ តុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈរលចចកលទស។ ការ
ដកលម្អទំងររាិ  (ឧ. ការចូលលរៀនថាន ក់អនុវទិាល័យ)និងគុ្ ភាពប្ត្ូវដត្អនុវត្តឲ្យបាន ជាពិលសសសប្ារ់ប្គ្ួសារប្កីប្ករស់លៅជនរទ
ដ្ឋច់ស្សោ ល។  

- ្នធានម្នុសេខាៃ ំងគឺ្ជាគ្នៃឹេះសប្ារ់ទក់ទញវនិិលោគ្ទុនររលទសម្កកម្ពុជា លនេះប្រសិនលរើលយើងចង់ឲ្យពួកលគ្វនិិលោគ្លលើលរាងចប្កផលិត្
ទូរទឹកកក និងទូរទសេន៍ជាឧទេរ ៍ លយើងប្ត្ូវការម្នុសេដែលានការរ តុ េះរណាត លលលើជំនាញលនេះដែលអាចល្វើការងារលនេះបាន។ 
លទេះរីជាប្កុម្េ ុនខៃេះលៅកនុងតំ្រន់លសែាកិចចពិលសសបានចារ់លផតើម្អនុវត្តកម្មវ ិ្ ីរ តុ េះរណាត ញលនេះកតី លយើងប្ត្ូវការលប្ចើនដថម្លទៀត្លែើម្បីពប្ងីក
ការរ តុ េះរណាត លដររលនេះ។ 

- ការអរ់រក៏ំប្ត្វូការឲ្យានការល្ៃើយត្រនឹងត្ប្ម្ូវការទីផារផងដែរ។ កនុងករ ីខៃេះប្រជាជនមិ្នអាចរកការងារបានលរើលទេះរីជាបានរញ្ច រ់ការ
សិកាកតី។ ការសេការជាមួ្យវស័ិយឯកជនសតីពីការរ តុ េះរណាត លវជិាា ជីវៈ និងកម្មវ ិ្ ីរ តុ េះរណាត លជំនាញលផេងៗលទៀត្កតីវានឹងានសារ
សំខាន់ណាស់លែើម្បីធានាថាកម្ពុជាានភាពប្រលសើរសប្ារ់ការល្ៃើយត្រលៅនឹងត្ប្ម្ូវការទីផារពលកម្ម។ 

- រដនែម្លលើការអភិវឌ្ឍជំនាញសប្ារ់ទីផារកនុងស្សុក កម្ពុជាក៏គួ្រលលើកទឹកចិត្តរលងកើត្ជំនាញដែលអាចលៅល្វើការលៅររលទសដែលលៅទីលនាេះ
បានទទួលប្បាក់កនប្ម្ខពស់ ែូចជាប្រលទសសឹងហរូរជីាលែើម្។ 

- ប្រជាជនកម្ពុជាគួ្រទទួលបានការរ តុ េះរណាត លរលចចកលទសលែើម្បរំីលពញត្ប្ម្វូការការងារលៅតាម្សងគម្សីុវលិ និងអងគការអភិវឌ្ឍន៍នានា។  

លេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ រមួ្ទំងអគ្គិសនី 

- ប្រសិនលរើលយើងមិ្នដកលម្អលេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធប្រលទស ានទំងទឹក លភៃើងអគ្គិសនី និងផៃូវថនល់ លនាេះវស័ិយលសែាកិចចនានាមិ្នអាចរកីចំលរ ើនបាន
លទ។ 

- ការកសាងលេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធជនរទគឺ្ានសារសំខាន់ណាស់។ 

- ទំងប្គ្សួារ និង្ុរកិចចប្ត្វូការលភៃើងអគ្គិសនីលថាកនិងទុកចិត្តបាន។ 

- ទល់ដត្ត្នម្ៃអគ្គិសនីលថាក លរើមិ្នអញ្ច ឹងលទកម្ពុជានឹងមិ្នអាចប្រកួត្ប្រដជងជាមួ្យប្រលទសែ៏នទបានលទ។ អគ្គិសនីក៏ានសារសំខាន់ណាស់
ដែរកនុងការរលងកើត្ឧសាេកម្មទំលនើរៗលៅកនុងប្រលទស។ 

 

សម្្ម៌្សប្ារ់ស្រសតនិីងប្កមុ្ដែលងាយរងលប្គេះ 

- លទេះរីជាស្រសតីកំពុងដត្ានការលកើនល ើងកនុងការចូលរមួ្ររស់ខៃួនកនុងកាៃ ំងពលកម្ម ស្រសតីលៅដត្មិ្នានភាពលសមើគន កនុងការទទួលបានការងារ។ 
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- កនុងចំលណាម្ស្រសតីដែលល្វើការ ប្ត្វូានកិចចខិត្ខំប្រឹងដប្រងដថម្លទៀត្ដែលប្ត្ូវល្វើល ើងលែើម្បពីប្ងឹងការអនុវត្តចារ់ការងារ (ឧ. សតីពីសុខភាព
សប្ារ់ស្រសតីល្វើការលៅកនុងវស័ិយកាត់្លែរ)។ 

- ស្រសតីក៏ានកប្មិ្ត្អរ់រនិំងរ តុ េះរណាត លទរជាងរុរស លប្ពាេះលទធភាពននការទទួលបានការអរ់រជំាទូលៅគឺ្ទរ លេើយប្កិត្ប្កម្សងគម្សតីពីអ
សម្្ម៌្លយនឌ័្រលៅានលប្ចើនលៅកនុងប្រលទស។ 

- ប្កមុ្ម្នុសេដែលងាយរងលប្គេះនិងប្កីប្កក៏ប្រឈម្នឹងរញ្ហហ ននការទទួលបានភាពលសមើគន ននការការពារលំលៅដ្ឋា ននិងសងគម្។ 

 

គំពារសងគម្ និងសំណាញ់សុវត្ែភាព 

- លែើម្បីធានាពីសុខាលភាពប្រជាជនកម្ពុជាប្គ្រ់ររូ ជាពិលសសអនកប្ក សំណាញ់សុវត្ែភាពសងគម្គឺ្ពិត្ជាសំខាន់ណាស់។ 

- រដ្ឋា ភិបាលបានអនុវត្តលសវាសុខភាពសប្ារ់ប្រជាជនដែលបានកំ ត់្ថាប្កីប្ក រ ុដនតលសវារដនែម្លទៀត្គួ្រប្ត្ូវបានផតល់ផងដែរ (ែូចជា ធានា
រា រ់រងសងគម្)។ 

 

កិចចសប្ម្លួជំនួយ និងរទរញ្ហា ត្តិ 
- កម្ពុជាប្ត្ូវការភាពចំរេុះដររននការនំាលចញររស់ខៃួនប្ពម្ទំងរនតល្វើឲ្យានកំល ើ នខាងវស័ិយកាត់្លែរ (ឧ. រចចុរបននលនេះ ប្កណាត់្នំាចូល រ ុដនត

ប្រជាជនកម្ពុជាអាចដំ្ឋករាសបាន ែូចលនេះ វាអាចជួយឲ្យានកំល ើ នទំងកសិកម្មទំងកាត់្លែរ)។ 

- ភាពចំរេុះដររអាចលកើត្ល ើងបានតាម្រយៈកំល ើ នវស័ិយឧសាេកម្ម។ 

- កំល ើ នគួ្រានភាពចំរេុះែូចលនេះប្រជាជនលៅជនរទអាចទទួលបានផលប្រលោជន៍ពីកំល ើ នលនេះ។ 

- កម្ពុជាប្ត្ូវខំប្រឹងដប្រងដថម្លទៀត្លែើម្បីលលើកកម្ពស់ការសប្ម្រសប្ម្ួលពា ិជាកម្មនិងជំនួញ។ ការល្វើឲ្យប្រលសើរររោិកាស្ុរកិចចនឹងជួយបាន
លប្ចើន។ 

- រចចុរបនន កម្ពុជាប្រឈម្នឹងការលំបាកនានាកនុងការប្រកួត្ប្រដជងទីផារពិភពលោក។ ប្រព័នធែ៏ប្រលសើរមួ្យគួ្រប្ត្ូវបានរលងកើត្លែើម្បរីលងកើនការនំា
លចញររស់ខៃួន។ 

 

រដប្ម្រប្ម្លួអាកាសធាតុ្ និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យលប្គេះម្េនតរាយ  

- រដប្ម្រប្ម្ួលអាកាសធាតុ្គឺ្ប្ត្ូវបានលគ្រពឹំងថានឹងានផលរ េះពាល់អវជិាានទូទំងប្រលទស ជាពិលសសវស័ិយកសិកម្ម និងសត្វពាេនៈអាច
សាៃ រ់។ 

- កម្ពុជាប្ត្ូវការលរៀរចំឲ្យបានរចួរាល់ចំលពាេះការល្ៃើយត្រនឹងលប្គេះម្េនតរាយ្ម្មជាតិ្។ 
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ព័ត៌្ានវជិាា  សារគ្ម្នាគ្ម្ន៍ និងរលចចកវជិាា  (ICT) 
- រលចចកវទិាទំលនើរនឹងានសារសំខាន់ណាស់សប្ារ់ទំនាក់ទំនងទីផារ លេើយផតល់សេប្គិ្ននូវព័ត៌្ានលែើម្បពីប្ងឹងប្រត្តិរត្តិការររស់សេ

ប្គសពួកលគ្ (ឧ. ការផេពវផាយព័ត៌្ានផលិត្ផល ការផេពវផាយលសវាតាម្ប្រព័នធអនឡាញ)។ 

 

ដថទំសុខភាព 

- ប្រជាជនដែលានសុខភាពលអគឺ្ប្ត្ូវការណាស់លែើម្បទីទួលបានទំងកំល ើ នសប្ារ់កម្ពុជានិងលគលលៅកាត់្រនែយភាពប្កីប្ក។ ការដកលម្អ
ដផនកទំងលនេះត្ប្ម្ូវឲ្យានការពប្ងឹងប្រសិទធិផលនិងប្រសិទធិភាពននវស័ិយសុខាភិបាលររស់ប្រលទសនិងការផតល់លសវាសុខភាព។ 

 

សាែ រ័ន អភិបាលកិចច និងការផគត់្ផគង់លសវាសាធារ ៈ 

- លទេះរីជាលសែរភាពនលោបាយានភាពលអប្រលសើរកតី អភិបាលកិចចលអប្ត្វូដត្ដកលម្អល្វើឲ្យកាន់ដត្ប្រលសើរ។ គម នអភិបាលកិចចលអ វានឹងានការ
លំបាកែល់រញ្ហហ សំខាន់ៗលទៀត្សប្ារ់ការអភិវឌ្ឍររស់ប្រលទស។ 

- កំដ ទំរង់រែាបាលសាធារ ៈគឺ្ប្ត្ូវការជាចំាបាច់លែើម្បរីលងកើនការផគត់្ផគង់លសវា 

 

រញ្ហហ លផេងៗ 

 

ការសប្ម្រសប្ម្លួជាមួ្យនឹងដផនការអភិវឌ្ឍន៍យុទធសាស្រសតជាតិ្៖ ការសប្ម្រសប្ម្ួលនឹងានសារសំខាន់ណាស់លែើម្បីធានាថាយុទធសាស្រសតររស់ប្កុម្
្នាគរពិភពលោកស្សរនឹងដផនការនិងយុទធសាស្រសតជាតិ្ររស់រដ្ឋា ភិបាល។ 
 
ការសប្ម្រសប្ម្លួនិងសេប្រតិ្រត្តិការវស័ិយចំរេុះ៖ ការគំប្ទទំងវស័ិយសាធារ ៈនិងវស័ិយឯកជនគឺ្ត្ប្ម្ូវឲ្យានលែើម្បីការអនុវត្តយុទធសាស្រសតររស់រ
ដ្ឋា ភិបាលប្រករលដ្ឋយប្រសិទធិភាពនិងប្រសិទធិផល។ ានដត្ការល្វើការរមួ្គន លទដែលអាចរនតកំល ើ នលសែាកិចចនិងកាត់្រនែយភាពប្កីប្ក។ 

 

 

 


