
    

កិច�ពិេ��ះេ�បលស់�ពីី�រ�បឈមនិងឱ�សស��ប់�រអភិវឌ�របសក់ម��� 
កិច�ពិេ��ះេ�បល�់មួយម�ន�ី���ក់េ��ម�ត ិ

ៃថ�ទី ៣០ ែខមិថ�ុ ដល ់ៃថ�ទី ៦ ែខកក�� ���ំ២០១៥ 
លទ�ផលសេង�ប 

 
្រក�មធនាគារពិភពេលកបានជួបពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ីជាប់េឆា� តចំនួន៣៨០របូែដលជា្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ម្របឹក្សោ�ស�ក-ខ័ណ�  និង្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ-សង� ត់ ក�ុងេខត�ចំនួន១៨ ែដលបាន្របារព�េឡងចប់ពីៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ដល់ៃថ�ទី៦ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៥ ក�ុងេខត�កំពង់ចម េសៀមរប 

្រពះសីហនុ និងរជធានីភ�ំេពញ។ េគាលបំណងៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ គឺេដម្បផីា� ស់ប�ូរនូវមតិេយាបល់និងទស្សនៈអំពីឱកស និងករ្របឈម

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជា និងរកមេធ្យោបាយស្រមាប់េដះ�សយក�ុងរយៈេពលពីរឬបីឆា� ំខងមុខ។ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនះេផា� តេលសំណួរ

គន�ឹះបីធំៗ៖ 
 

១. អ�ីជាឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

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

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

យកឱកសែដលមាន និងេដះ�សយករ្របឈមទំងេនះ? 
 

១. អ�ីជាឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់កម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ? 

• កម�ុជាមានសន�ិភាព េស�រភាពនេយាបាយ យុត�ិធម៌សង�ម ករេគារពសិទ�ិមនុស្ស និងនីតិរដ�។  

• កម�ុជាមានយុទ�ស�ស�មួយច្បោស់លស់ (យុទ�ស�ស�ចតុេកណ) ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ េគាលនេយាបាយ ភូមិ/ឃំុសុវត�ិ

ភាព េគាលនេយាបាយេបកចំហរេជងេមឃ និងេគាលនេយាបាយនំាេចញអង�រ។ 

• េគាលនេយាបាយរបស់រដ� ភិបាលក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក ករេលកទឹកចិត�ៃនករវនិិេយាគេដយេរៀបចំឲ្យមាននីតិវធីិងយៗ  

ផ�ល់ករេលកែលងពន� និងករផ�ល់អំណាច និងថវកិេទថា� ក់េ្រកមជាតិ។  



    

• កម�ុជាមានធនធានធម�ជាតិ្របេសរ (ទេន� ្របព័ន�ទឹក ៃ្រពេឈ) និងសក� នុពលស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន៍កសិកម� (មានដី ស្រមាប់កសិកម� 

និងកសិឧស្សោហ៍កម� ក៏ដូចជាចំករធំៗ) ។  

• កម�ុជាបានកសង្របព័ន�ធារស�ស�េម (្របឡាយេម) ស្រមាប់កសិកម�។ 

• កម�ុជាមានសក� នុពលល�ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ (មាន្របាសទ និងតំបន់េទសចរណ៍នានា ដូចជាេឆ�រសមុ្រទស� ត ៃ្រព

េកងកង ភ�ំ និងតំបន់េទសចរណ៍ធម�ជាតិនានា)។  

កម�ុជាអចមានអ�កវនិិេយាគេ្រចនែថមេទៀត ពិេសសវស័ិយកត់េដរ និងេរងច្រកសីុម៉ង់ត៍។  

• កម�ុជាបានបេង�នករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� (ផ�ូវ សលេរៀន ្របព័ន�េ�សច�សព វរអីគ�ីសនី និងករកសង្របព័ន�ប��ូ នអគ�ីសនី

ជាតិ...) េហយសហគមន៍មានែផនករេមេរៀងៗខ�ួនស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�។  

• មណ� លសុខភាពមានេនសហគមន៍ េហយ្របជាជន្រកី្រកអចទទួលបានមូលនិធិសមធម៌សុខភាព។ 

• បេង�នករវនិិេយាគក�ុងករផលិតសិប្បកម� ឬ ហត�កម�ខ� តតូច។ 

• កម�ុជាមានចំនួនយុវជនេ្រចន។ 

• អង�ករសង�មសីុវលិ និងៃដគូអភិវឌ្ឍកំពុងែតចូលរមួចំែណកក�ុងករអភិវឌ្ឍសហគមន៍។  

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

• ករេផ�រអំណាចពីថា� ក់ជាតិេទថា� ក់េ្រកមជាតិេនមានក្រមិត។  

• វភិាជថវកិឃំុ/សង� ត់មិនទន់េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករៃនសហគមន៍េទ។ ថវកិពីវស័ិយេទសចរណ៍មិនបានែចករែំលកដល់ថា� ក់

េ្រកមជាតិ ជាពិេសសេខត�ែដលជាទីតំងតំបន់េទសចរណ៍។  

• ករផ�ល់េសវដល់្របជាជនមូលដ� នេនមានភាពយឺតយ៉ាវ (ដូចករផ�ល់ជូនប័ណ�្រគ�សរ និងអត�ស�� ណប័ណ�)។ 



    

• េបេទះបីជា្របជាជន្រកី្រកេពលេនះទទួលបានមូលនិធិសមធម៌សុខភាព និងមានមណ� លសុខភាពកន់ែតេ្រចនេនតមសហគមន៍

ក�ី ប�� សុខភាពេនែតជាប�� ្របឈម។ ឧទហរណ៍ កង�ះអហរបូត�ម�េនែតមានក្រមិតខ�ស់ េហយេនខ�ះ្រគ�េពទ្យជំនាញ និង្រគ�

េពទ្យែដលមាន្រកមសីលធម៌វជិា� ជីវៈ។  

• គុណភាពៃនករអប់រេំនេខ្សោយ (ពុករលួយ ករបេ្រង�នមានគុណភាពទប ្របាក់ែខតិច អ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេ្រចន និងខ�ះ

ឧបករណ៍ស្រមាប់សិក្សោនិងបេ្រង�ន)។  

• តៃម�ផលិតផលកសិកម�ទប និងែ្រប្រប�លមិនេទៀង ខ�ះទីផ្សោរ (ក�ុង�ស�ក និងអន�រជាតិ)។ ខ�ះ្របព័ន�េ�សច�សព (ខ�ះ្របឡាយរង និង

្របឡាយែខ�ងតួចៗ ខ�ះ្របភពទឹក និងអងស�កុទឹក)៖ ខ�ះជំនាញបេច�កេទស។ ខ�ះមេធ្យោបាយក�ុងករគំា្រទកសិករក�ុងករទទួលយក

នូវបេច�កេទសដំដុះកសិកម�តមរេបៀបទំេនប។ ខ�ះសមាគមកសិករ។ ខ�ះមូលនិធិក�ុងករគំា្រទេលករព្រងីកកសិពណិជ�កម�។ ខ�ះ

កមា� ំងពលកម�េនតមជនបទេដយសរចំណាក�ស�ក។ គុណភាពផលិតផលកសិកម� និងករអនុវត�សុវត�ិភាពចំណីអហរមិនទន់

េឆ�យតបតមស�ង់ដរសហគមន៍អន�រជាតិ និងេទសចរ។ 

• ខ�ះខតផ�ូវតមជនបទ។ ខ�ះករែថទំផ�ូវ។ ខ�ះករទទួលបានអគ�ីសនីេនជនបទ។ មានេ្រគាះថា� ក់ចរចរេ្រចន។  

• អ្រតករ្របាក់ពីស� ប័នមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងអ�កចងករ្របាក់មានក្រមិតខ�ស់។ 

• ខ�ះកវនិិេយាគេលតំបន់ែដលមានសក� នុពលេទសចរណ៍។ ខ�ះករចូលរមួពីវស័ិយឯកជនក�ុងវស័ិយេនះ។ ខ�ះមគ�ុេទ�សក៍េទសចរ។ 

ករេចញទិដ� ករេនមានភាពយឺតយ៉ាវេនតមបុ៉ស�ិ្រត�តពិនិត្យ្រពំែដន។ េនះជាឧទហរណ៍។ 

• ខ�ះកម�សិទ�ដីធ�ីែដលនំាឲ្យមានជំេលះដីធ�ីេកតេឡង ខ�ះករែបងែចកដីស្រមាប់សប្បទនសង�មកិច�។  

• ្របជាជនចំណាក�ស�កខុសច្បោប់។ ្របជាជនជាេ្រចនបានចំណាក�ស�កចូលមកភ�ំេពញ ែដលេធ�ឲ្យទី្រក�ងេនះ មានមនុស្សេ្រចន

ហួសក្រមិត។  

• េយនឌ័រមិនទន់្រត�វបានេគបេ��� �បដល់្រគប់វស័ិយេនេឡយ។  



    

• េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ។ 

• កម�ុជាមានស�ង់ដរទបស្រមាប់ករវនិិេយាគ មានពុករលួយ ខ�ះករគំាពសង�ម និងករផ�ល់េសវសង�ម។ 

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

េដម្បីយកឱកសែដលមាន និងដំេណាះ�សយករ្របឈមទំងេនះ? 

• េលកកម�ស់ និងអនុវត�កំែណទ្រមង់ករអប់រ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ/ជំនាញ បេង�នគុណភាពៃនករផ�ល់េសវអប់រ ំនិងករ      

បណ�ុ ះបណា� លជំនាញបេច�ក។ 

• បន�អនុវត�កំែណទ្រមង់សីុជេ្រមៃនវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ (D&D) និងករេផ�រអំណាចបែន�មេទៀតេទថា� ក់េ្រកមជាតិ។ េលក

កម�ស់េសវសធារណៈ និងបង�ិតេសវទំងេនះេទជិតសហគមន៍។ កត់បន�យនីតិវធីិរដ�បាលស�ុ្រគស� ញេដយបេង�តឲ្យមាន

ករយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយេន្រគប់�ស�ក។ បន� និងព្រងីងករអនុវត�អភិបាលកិច�ល� បេង�នករវនិិេយាគេនថា� ក់�ស�ក និង

ឃំុ។  

• បេង�នផលិតផលកសិកម� េហយឲ្យវេឆ�យតបនឹងស�ង់ដរសុវត�ិភាពចំណីអហរ។ សងសង់្របព័ន�ធារស�ស� (អងស�កុទឹក 

្របឡាយរង និង្របឡាយែខ�ងតូចៗ)។ រកទីផ្សោរថ�ី និងរក្សោតៃម�ឲ្យេនេថរ។ ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញកសិកម�។ សងសង់េរង

ម៉ាសីុនកិន�ស�វទំេនប។ បន�យករបង់ពន�េលករនំាចូលឧបករណ៍ និងធាតុចូលស្រមាប់កសិកម�។ ផ�ល់្របាក់កម�ីែដលមានករ្របាក់

ទបដល់កសិករ។ 

• ទក់ទញអ�កវនិិេយាគបែន�មេទៀតឲ្យមកសងសង់េរងច្រកេនជនបទ។ ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ពលកម� និងករ្រគប់្រគងេរងច្រក។ 

េរងច្រកគួផ�ល់កែន�ងស� ក់េនដល់កម�ករ។ 

• បេង�នជំនាញក�ុងវស័ិយឧស្សោហកម� និងកសិកម�។ 



    

• ពេន��ននីតិវធីិផ�ល់ទិដ� ករតមបុ៉ស�ិ្រត�តពិនិត្យ្រពំែដន។ េរៀបចំឲ្យមានតរងតៃម�ស�ង់ដរស្រមាប់េសវនានាែដលទក់ទង នឹងវស័ិ

យេទសចរណ៍។ ថវកិែដលបានមកពីវស័ិយេទសចរណ៍គួ្រត�វែបងែចកជូនេខត�ែដលមានតំបន់េទសចរណ៍េនាះ។ េលកទឹកចិត�

្របជាជនចូលរមួរក្សោតំបន់េឆ�រឲ្យស� ត និងចូលរមួេធ�យ៉ាងណាឲ្យតំបន់េឆ�រមានសុវត�ិភាពដល់អ�កេទកំសន�។ េលកទឹកចិត�វស័ិយ

ឯកជនឲ្យវនិិេយាគេលវស័ិយេទសចរណ៍ធម�ជាតិ។ ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់វស័ិយមគ�ុេទ�សក៍េទសចរ និងបដិសណា� រកិច�។ 

• េលកកម�ស់ និងគំា្រទសកម�ភាពបេង�នចំណូលនានាេនថា� ក់សហគមន៍។ 

• ព្រងីកករទទួលបានអគ�ីសនីេនតំបន់ជនបទ និងសងសង់ផ�ូវជនបទ។ ផលប៉ះពល់ែដលេកតមានេឡងេដយសរករសងសង់

ផ�ូវគួរ្រត�វបានជំរបដំណឹងជាមុនឲ្យបាន្របាកដ្របជា រមួទំងផ�ល់ព័ត៌មានពីអត�្របេយាជន៍ឲ្យបានជាក់លក់ដល់្របជាជនែដល

ទទួលរងផលប៉ះពល់េនាះ។ 

• ផ�ល់ដីសម្បទនសង�មកិច�ដល់អ�ក្រក និងបន�ផ�ល់កម�សិទិ�ដីធ�ី និងផ�ល់កម�សិទ�ិដីសហគមន៍។ 

• េ្រត�មបង� ស្រមាប់េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ។ 

• សងសង់សលឃំុ សង� ត់បែន�ម។ 

• ព្រងឹងកររក្សោសន�ិភាព សន�ិសុខសង�ម និងេស�រភាពនេយាបាយ និងករព្រងឹងបែន�មនូវភូមិឃំុសុវត�ិភាព។  

• បេង�នកំែណទ្រមង់្របព័ន�យុត�ិធម៌ តុលករ ដីធ�ី ៃ្រពេឈ និងជលផល។  

• បង� រករនំាចូលម�ូបអហរខូចគុណភាព។ 

• កត់បន�យករស� ប់របស់មាត និងទរក និងសងសង់មន�ីរេពទ្យ និងមណ� លសុខភាពបែន�ម។ 

• ធនាគារពិភពេលកគូរែតចប់េផ�ម្របា�ស័យទក់ទងជាមួយកម�ុជាេឡងវញិនាេពលេនះ។ 

  


