
   
 

កិច�ពិេ្រគាះេយាបលស់�ពីីករ្របឈមនិងឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបសក់ម�ុជា 

កិច�ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមួយអង�ករសង�មសុវីិល 
ៃថ�ទី ១៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៥ 

លទ�ផលសេង�ប 
 
 

្រក�មករងរេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់របស់្រក�មធនាគារពិភពេលកបានជួបពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយតំណាងអង�ករសង�មសីុវលិចំនួន ៥៦ របូ 

ែដល្របារព�េឡងកលពីៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដឆា� ំ២០១៥ េនរជធានីភ�ំេពញ។ អ�កចូលរមួគឺ្រត�វបានេ្រជសេរ សេដយបណា� ញអង�ករចំនួន៤គឺ គ

ណៈគមា� ធិករសហ្របតិបត�ិករេដម្បីកម�ុជា េវទិករៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលស�ីពីកម�ុជា បណា� ញកសងសន�ិភាពសហគមន៍ និងសមាគម

យុវជនែខ�រ។ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនះេផា� តេលសំណួរគន�ឹះបីធំៗ៖ 

១.  អ�ីជាឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជានារយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

២.  អ�ីជាករ្របឈមជាចម្បងស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជាែដល្រត�វេដះ�សយក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

៣.  េតេគាលនេយាបាយអ�ី កំែណទ្រមង់អ�ី និងករវនិិេយាគអ�ី ែដលមានសរសំខន់បំផុតស្រមាប់កម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ េដម្បី

យកឱកសែដលមាន និងេដះ�សយករ្របឈមទំងេនះ? 
 

១. អ�ីជាឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជានារយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

• ធនធានធម�ជាតិ ៖ សម្បត�ិធម�ជាតិ (ទេន� ្របព័ន�ទឹក ៃ្រពេឈ --ករអភិរក្ស ៃ្រពសហគមន៍ ករដំដុះ-- ដី ករេនសទ កររកទីផ្សោរលក់ 

ធនធានធម�ជាតិ)។ 

• ធនធានមនុស្ស (កំេណ នមនុស្សវយ័េក�ងេកនេឡង) 

• យុវជន៖ បណា� ញយុវជននិងសមាគមយុវជនែដលមាន�សប់ ឱកសទទួលបានអហរបូករណ៍េនក�ុង្របេទសនិងេ្រក្របេទស 

ឱកសករងរស្រមាប់អ�កស�័្រគចិត� និងលទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មានវទិ្យោ។ 

 
 

 



   
 

• កម�ុជាបានអនុម័តច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�ជាេ្រចនដូចជា េគាលនេយាបាយវមិជ្ឈករ ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ យុទ�ស

�ស�អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយអប់រនិំងសុខភិបាល អភិបាលកិច�ល� ច្បោប់ស�ីពីករវយតៃម�ផលប៉ះពល់េលបរសិ� ន ច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគង

េ្រគាះមហន�រយ និងេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍យុវជន េគាលនេយាបាយស�ីពីករអភិវឌ្ឍ្រក�មជនជាតិភាគតិច។ 

• សមាហរណកម�សហគមន៍េសដ�កិច�អស៊ន (វនិិេយាគទុននិងទីផ្សោរ៖ ជំនាញ និងពណិជ�កម�) 

• កម�ុជាបានបេង�នវនិិេយាគទុនពីបរេទស (វនិិេយាគទុនផា� ល់ពីបរេទស) ជាពិេសសេលវស័ិយកត់េដរ។  

• សហគមន៍អន�រជាតិផ�ល់នូវករគំា្រទែផ�កហិរ��វត�ុស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របេទសកម�ុជា។  

• បេង�នករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�របូវន័�។  

២. េតអ�ីជាករ្របឈមជាចម្បងស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជាែដល្រត�វេដះ�សយក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

• ប�� ្របឈមទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ (ៃ្រពេឈ ធនធាន្រតី ដី និងែរ)៉ និងបែ្រមប្រម�លអកសធាតុ។  

• កសិកម�៖ កង�ះ្របព័ន�េ�សច�សព ជាពិេសស ្របព័ន�េ�សច�សពខ� តតូច ជំនាញបេច�កេទស និងទំនាក់ទំនងផ្សោភា� ប់ជាមួយទីផ្សោរ។  

• អភិបាលកិច�៖ កង�ះសមត�ភាពរដ�បាលសធារណៈ និងករេលកទឹកចិត�តិចតួច (្របាក់ែខទប) ករែបងែចកធនធានគា� នយុត�ិធម៌  

កង�ះករអភិវឌ្ឍជំនាញ ករែបងែចកថវកិជាតិមិន្រគប់្រគាន់។  

• ឱកសស្រមាប់ករងររបស់សង�មសីុវលិ្រត�វបានកំហិត និងសេម�ងរបស់សង�មសីុវលិ្រត�វបានបំបិទ េដយយកច្បោប់េផ្សងៗមកដក់ប

ន�ុក។ 

• តួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រកសួងពក់ព័ន�មានភាពមិនច្បោស់លស់ (តួនាទីជាន់គា�  មានករ្របកួត្របែជងគា� រវង្រកសួងពក់

ព័ន�នានា) 

• បទដ� នវនិិេយាគទុនមិនល� អំេពពុករលួយ កង�ះករករពរពីសង�ម និងកង�ះករផ�ត់ផ�ងេសវសង�ម។  

• កំែណទ្រមង់េលករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈមានសភាពយឺតយ៉ាវ 

• សិទ�ិកន់កប់ដីធ�ីមានភាពមិនច្បោស់លស់ និងមានករបេណ� ញេចញេដយបង�ំ 

• ករែបងែចកដីសម្បទនេសដ�កិច�រយៈេពលែវង ែដលនំាឲ្យប៉ះពល់ដល់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន (ករងរកសិកម�និងករតំង 

ទីលំេន) 

 
 

 



   
 

• គុណភាពៃនវស័ិយអប់រេំនទប (អំេពពុករលួយ គុណភាពៃនករបេ្រង�នមានក្រមិតទប ្របាក់ែខទប អ្រតសិស្សេបាះបង់េចលករ

សិក្សោមានក្រមិតខ�ស់ កង�ះសមា� រៈស្រមាប់បេ្រង�ន)។  

• េទះបីជាបច�ុប្បន� ្របជាពលរដ�្រកី្រកមានឱកសទទួលបានមូលនិធិសមធម៌សុខភាពនិងមណ� លសុខភាព្រត�វបានសងសង់េ្រចន

ជាងមុនេនក�ុងសហគមន៍ក�ី ក៏ប�� សុខភាពេនែតជាប�� ្របឈមមួយ។ ឧទហរណ៍ កង�ះអហរបូត�ម�េនែតមានក្រមិតខ�ស់ ករ

េធ�អត�ស�� ណកម�/ករេ្រជសេរ ស្របជាពលរដ�្រកី្រកេដម្បឲី្យទទួលេសវសុខភាពេនែតមានប��  កង�ះគិលនុប្បឋកែដលមាន

គុណភាព និងកង�ះបុគ�លិកសុខភិបាលែដលមានសីលធម៌។ 

• យុវជនកម�ុជា្របឈមនឹងកង�ះករេលកទឹកចិត� ខ�ះជំនាញ មានករអប់រទំប េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន មានផ�ុកេមេរគេអដស៍និងជម�ឺ 

េអដស៍ េធ�ចំណាក�ស�កខុសច្បោប់េទែស�ងរកករងរ ខ�ះសុវត�ិភាព ជាពិេសស �ស�ីវយ័េក�ងនិងកុមារ។ី  

• ករសងសង់ទំនប់វរអីគ�ិសនីនិងអជីវកម�បូមខ្សោច់លក់ បានប៉ះពល់ជាអវជិ�មានដល់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�និងធនធាន

ធម�ជាតិ។ 

៣. េតេគាលនេយាបាយអ�ី កំែណទ្រមង់អ�ី និងករវនិិេយាគអ�ី ែដលមានសរសំខន់បំផុតស្រមាប់កម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ េដម្ប ី

យកឱកសែដលមាន និងេដះ�សយករ្របឈមទំងេនះ? 

• ករអនុវត� ករព្រងឹង ឬករេធ�ឲ្យដំេណ រករេឡងវញិៃនច្បោប់ េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� ែដលមាន�សប់ និងកំែណទ្រមង់ (រមួ

ប��ូ លទំងេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ្រកបខ័ណ� គណេនយ្យភាពសង�ម េគាលនេយាបាយផា� ស់ប�ូរជំនាញ កំែណទ្រមង់ករ

្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ) 

• វនិិេយាគេលវស័ិយកសិកម� ្របព័ន�ធារស�ស� និងករដំេដមេឈេឡងវញិ។ រកទីផ្សោរស្រមាប់លក់ផលិតផលក�ុង�ស�ក និងប�្ឈប់

ករនំាចូលផលិតផល និងបេង�ននូវេសដ�កិច�ពណ៌ៃបតង។ 

• បេង�ឲ្យេលឿនជាងមុនករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី និងពេន��នដំេណ រករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ីស្រមាប់សហគមន៍ជនជាតិ 

• េដះ�សយរល់េរឿងក�ីទក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ�ីទំងអស់ែដលមាន�សប់ (ករណីទំនាស់ដីបឹងកក់និងករណីដៃទេទៀត) មុននឹងចប់ 

េផ�មេធ�ករវនិិេយាគថ�ី។ 

• ព្រងឹងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងប�្ឈប់ករផ�ល់សម្បទនដី ៃ្រពេឈ និងែរ។៉ 

 
 

 



   
 

• គំា្រទសហគមន៍េនសទ និងដក់ប��ូ លសហគមន៍ទំងេនះចូលក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹក។ 

• េរៀបចំករេបាះេឆា� តែដលមានលក�ណៈេសរនិីងយុត�ិធម៌។ 

• អនុម័តច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិទទួលបានព័ត៌មាន 

• លុបបំបាត់េចលច្បោប់ែដលកំហិតឬេកៀបសង�ត់អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលនិងសមាគម។ 

• គំា្រទផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់កសិករឲ្យបានកន់ែត្របេសរជាងមុន។ 

• យុវជន៖ ចត់ទុកយុវជនជាៃដគូស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេចៀសជាងចត់ទុកពួកេគ (ជាឈ� ន់នេយាបាយ) ផ�ល់អហរបូករណ៍និងគំា្រទជន

ជាតិេដមភាគតិចឲ្យេចះនិយាយពីរភាស បេង�តឱកសករងរឲ្យបានកន់ែតេ្រចនជាងមុនស្រមាប់អ�កស�័្រគចិត� និងផ�ល់នូវករ 

បណ�ុ ះបណា� លជំនាញវជិា� ជីវៈ។ 

• បេង�ន/ព្រងីកមូលនិធិសមធម៌សុខភាព។ 

• ្រក�មធនាគារពិភពេលក គួរែត្រត�តពិនិត្យេមលេឡងវញិេលេគាលនេយាបាយវនិិេយាគទុននិងវធិានករពរសុវត�ិភាពរបស់ខ�ួន ែដល

អចមានផលប៉ះពល់ដល់សិទ�ិមនុស្ស ធនធានធម�ជាតិ និងជនជាតិេដមភាគតិច រមួទំងគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកិច�ែដលខ�ួនបាន

គំា្រទ។ 

• ករផ�ល់កម�ីរបស់ធនាគារពិភពេលកដល់កម�ុជា គួរែតផ�ល់ឲ្យក�ុងរបូភាពជាជំនួយឥតសំណងឲ្យបានេ្រចនបំផុត (អច ៧០ភាគរយ

ជាជំនួយឥតសំណង និង ៣០ភាគរយជា្របាក់កម�ី)។  

• មា� ស់ជំនួយនានា គួរែតដក់លក�ខណ� ជាមួយរដ� ភិបាល និងដក់ប��ូ លសេម�ងរបស់ភាគីពក់ព័ន�ទំងអស់េទក�ុងករេរៀបចំបេង�ត

គេ្រមាងថ�ីៗ និងេធ�ឲ្យករចូលរមួរបស់ភាគីពក់ព័ន�ទំងអស់មានលក�ណៈេបកចំហនិងមានតមា� ភាព។ 

• ផ�ល់ករគំា្រទេលកម�វធីិកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ េដម្បបីេង�ននិងែកលម�ដំេណ រករេធ�េសចក�ីសេ្រមចិត�េនថា� ក់មូលដ្

ឋននិងថា� ក់សហគមន៍។ 

• បន�គំា្រទកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ។ មុខងរៃនម�ន�ីរជករសីុវលិ គួរែតមានភាពច្បោស់លស់និង្រត�វបានអនុវត�។ ធានាថា  

ម�ន�ីរជករសីុវលិ និងកងកមា� ំង្របដប់អវធុ ទទួលបាន្របាក់ែខ្រគប់្រគាន់អចរស់េនសមរម្យបាន។ 

• គំា្រទរដ� ភិបាលក�ុងករបេង�តេគាលនេយាបាយចំណាក�ស�ក។ 

 
 

 


