
សេង�បៃនកិច�ពិេ��ះេ�បល់របស់�កុមធ��រពិភពេ�ក�មយួនឹងអ�ក�ក់ព័ន�េ�កម��� 
 
ចប់ពីៃថ�ទី២៩ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៥ ដល់ៃថ�ទី១៣ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១៥ ្រក�មធនាគារពិភពេលកបានេរៀបចំកិច�

ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹងអ�កពក់ព័ន�នានាេដម្បផីា� ស់ប�ូរនូវមតិេយាបល់និងទស្សនៈជំុវញិឱកសស្រមាប់

ករអភិវឌ្ឍ និងប�� ្របឈមនានា រមួទំងមេធ្យោបាយេដម្បីេដះ�សយប�� ្របឈមទំងេនាះក�ុងរយៈេពល 

២ឬ៣ ឆា� ំខងមុខ។ 
 

ដំេណ រករៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់រមួមាន ករ្របជំុទល់មុខគា� ចំនួន១៧កិច�្របជំុ ែដលមានអ�កពក់ព័ន�ចូលរមួ

ចំនួន៦៣៥របូ ែដលពួកគាត់ជាតំណាងមកពីរជរដ� ភិបាល និងម�ន�ីជាប់េឆា� តថា� ក់េ្រកមជាតិ សមាជិកសភា 

វស័ិយឯកជន អង�ករសង�មសីុវលិ ភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ និងៃដគូអភិវឌ្ឍ។ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនះ

េរៀបចំេដយេ្របភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស។ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនថា� ក់េ្រកមជាតិគឺ្របារព�េធ�េឡងេនេខត�

កំពង់ចម េសៀមរប ្រពះសីហនុ និងរជធានីភ�ំេពញ ែដលមានអ�កចូលរមួ្របមាណ ៣៨០របូ ែដលជា្រក�ម

្របឹក្សោឃំុ/សង� ត់ �ស�ក/ខ័ណ�  េខត�/រជធានី មកពីេខត� និងរជធានីចំនួន១៨។ កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ

តំណាងរជរដ� ភិបាល គឺេធ�េឡងេនរជធានីភ�ំេពញែដលមានអ�កចូលរមួមកពី្រកសួងនានា និងភា� ក់ងររបស់

រជរដ� ភិបាល េដយែបងែចកេទតមមំុនិមួយៗៃនមំុទំង៤ៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណ។ បែន�មពីេលភា� ក់ងរ

របស់រជរដ� ភិបាល ្រក�មធនាគារពិភពេលកក៏បានជួបជាមួយសមាជិកសភា និងអង�ភាព្របឆំាងអំេពពុក

រលួយផងែដរ។   
 

អ�កចូលរមួក�ុងកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹងអង�ករសង�មសីុវលិ្រត�វបានេ្រជសេរ សេដយបណា� ញអង�ករ

ចំនួន៤ គឺគណៈគមា� ធិករសហ្របតិបត�ិករេដម្បីកម�ុជា េវទិករៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលស�ីពីកម�ុជា  

បណា� ញកសងសន�ិភាពសហគមន៍ និងសមាគមយុវជនែខ�រ។ បណា� ញនិមួយៗេផ�េឈ� ះអ�កចូលរមួពី១០ 

េទ ២០របូ។ 
 

្រក�មធនាគារពិភពេលកគឺែស�ងរកនូវមតិេយាបល់េលសំណួរគន�ឹះៗចំនួន៣ធំៗ គឺ៖ 

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

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

 ខង មុខ? 

៣. េតេគាលនេយាបាយអ�ី កំែណទ្រមង់អ�ី និងករវនិិេយាគអ�ី ែដលមានសរសំខន់បំផុតស្រមាប់កម�ុជា

ក�ុងរយៈេពល២ឬ៣ឆា� ំខងមុខ េដម្បីយកឱកសែដលមាន និងេដះ�សយករ្របឈមទំងេនះ? 
 

េវបសយៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ (ភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស) គំា្រទនូវដំេណ រករៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនះ។  

េវបសយេនះបានបរយិាយពីែផនករៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ ឯកសរសវត កលបរេិច�ទៃនកិច�្របជំុពិេ្រគាះ

េយាបល់ និងលទ�ផលសេង�បែដលបានពីកិច�្របជំុ (ឧទហរណ៍ជាមួយ សង�មសីុវលិ វស័ិយឯកជន និងៃដគូរ

អភិវឌ្ឍន៍នានា)។ េដម្បីេលកទឹកចិត�ដល់ករចូលរមួឲ្យបានទូលំទូលយ អ�កពក់ព័ន�ែដលមានចំណាប់

អរម�ណ៍មានឱកសសរេសរមតិេយាបល់ដក់ក�ុងក្រមងសំណួរែដលមានក�ុងេវបសយេនះ េហយពួកគាត់

អចសរេសរក�ុងបណា� ញេនះផា� ល់ ឬអចទញយកវេចញេដម្បបំីេពញ រចួេផ�មកករយិាល័យធនាគារពិភព



េលកក៏បាន។ 
 

កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់គឺ្របកបេដយស� បនាខ�ស់ ទំងជាស� រតី និងភាពរកីរយ េហយមានករចួលរមួយ៉ាង 

ផុលផុសពីម�ន�ីជាន់ខ�ស់របស់រជរដ� ភិបាល រមួទំងរដ�ម�ន�ី និងរដ�េលខធិករ។ មានករពិភាក្សោេ្រចនអំពី

ទិសេដេទខងមុខ និងមានភាពសីុសង� ក់គា� ចំណុចែដលេលកេឡងេដយអ�កចូលរមួ េបេទះបីជាពួកគាត់

ជាតំណាងរជរដ� ភិបាល (ពីក្រមិតខុសៗគា� ) ពីវស័ិយឯកជន ពីអង�ករសហ្របជាជាតិ និងៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និង

ពីអង�ករសង�មសីុវលិ។ 
 
វស័ិយរមួែដលបានេលកេឡងពីកិច�្របជំុេដយែឡកៗពីគា� រមួមាន៖  

• កសិកម� /ធារស�ស�៖ បេង�នផលិតផល ភាពចំរះុៃនផលិតកម� េលកកម�ស់តៃម�បែន�ម និងករ្របកួត

្របែជង ែផនករេមស្រមាប់ធារស�ស�។ 

• េហដ� រចនាសម�័ន�ជនបទ៖ ផ�ូវ អគ�ីសនី ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអនាម័យ។ 

• ដីធ�ី៖ កម�សិទិ�ដីធ�ី សម្បទនដីសង�មកិច�។ 

• អប់រ ំ/ជំនាញ៖ េលសពីករទទួលបានករអប់រ ំេទជាគុណភាព។ េលសពីករទទួលបានករអប់រ ំ

ទូេទ េទជាត្រម�វករជំនាញបេច�កេទសស្រមាប់ករងរ។  

• សុខភាព៖ ្របជាជន្រកី្រកទទួលបានេសវសុខភាព គឺមូលនិធិសមធម៌សុខភាព។ 

• វមិជ្ឈករ៖ ករផ�ល់េសវខិតជិត្របជាជន មូលនិធិេដយមានភា� ប់លក�ខណ� ។ 

• អភិបាលកិច� និងករ្របឆំាងនឹងអំេពពុករលួយ៖ បង�  និងេបាសសំអត។ 

• ករគំា្រទជីវភាពរស់េន៖ ្របជាជន្រកី្រកទំងេនជនបទ និងទី្រក�ង។ 

• ករ្រគប់្រគងហនិភ័យេ្រគាះមហន�រយ៖ ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងចំណាក�ស�ក។ 

• ករតភា� ប់ស្រមាប់ករដឹកជ��ូ ន និងដឹកជ��ូ នពណិជ�កម�៖ ែផនករេម។ 

• េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម�៖ បរយិាកសធូរកិច� ផ្សព�ផ្សោយស្រមាប់ករនំាេចញ និងភាព

ចំរះុ។  
 
ឯកសរេនះសេង�បលទ�ផល និងមតិ្រតឡប់ែដលទទួលបានពីកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ទំងអស់។ 
 

សេង�បលទ�ផលែដលទទួលបានពីអ�កពក់ព័ន�  

វស័ិយនិមួយៗ អនុសសន៍ពីកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ទំងអស់ស្រមាប់ជាករេផា� តករយកចិត�ទុកដក់ 

 
ជីវភាពរស់េន 

• ្របជាជនជាេគាលេដគឺអ�ក្រកី្រកេនជនបទ (ភាគេ្រចន) បុ៉ែន�មានករេកន

េឡងយ៉ាងេលឿនៃនអ�ក្រកេនទី្រក�ង។ 

• អនុវត�យុទ�ស�ស�គំា្រទជីវភាពរស់េនស្រមាប់្របជាជន្រកី្រកេនទី្រក�ង 

និងសហគមន៍េនភ�ំេពញ។  

អប់រ ំ • េលសពីករទទួលបានករអប់រ ំគឺេផា� តេលគុណភាព។ 

• េលសពីករអប់រទូំេទ គឺេផា� តេលជំនាញបេច�កេទសស្រមាប់ករងរ។  



សុខភាព • ព្រងីកករទទួលបានេសវសុខភាព្របកបេដយគុណភាព (េហដ� រចនា 

សម�័ន� សមត�ភាពធនធានមនុស្ស ្របព័ន�)។ 

• ធានាឲ្យមានករទទួលបាន្របកបេដយសមធម៌ ឧទហរណ៍ មូលនិធិសម

ធម៌សុខភាព។ 

• េដះ�សយកង�ះខតអហរបូត�ម�រុៃំរ ៉

គំាពរសង�ម  • ករពរជនែដលងយរងេ្រគាះពីករធា� ក់ចូលក�ុងភាព្រកី្រកវញិ 

អភិបាលកិច� • េលកកម�ស់្របសិទ�ិផល និង្របសិទ�ិភាពក�ុងករេធ�វភិាជធនធានសធារ

ណៈ ដូចជា ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ (PFM) 

• បង�ិតករផ�ល់េសវកម�េទជិត្របជាជន មាន PFM កំែណទ្រមង់រដ�បាល

សធារណៈ (PAR) និង D&D ដូចមានខងេ្រកម៖  

o ប��ូ លវមិជ្ឈករេនក្រមិតឃំុ ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច

េនជនបទ។  

o ចត់តំងមុខងរករងរេនក្រមិតថា� ក់�ស�ក េរៀបចំ និងកសង

សមត�ភាពម�ន�ីែដលពក់ព័ន�េឡងវញិ េដយេផ�មេលករផ�ល់េស

វ ដូចករអប់របំឋម ផ�ូវជនបទ និងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ។  

o វមិជ្ឈករសរេពពន� – បេង�តមូលនិធិែដលភា� ប់លក�ខណ� េនថា� ក់

�ស�កេដម្បីបំេពញបែន�មនូវមូលនិធិែដលបានផ�ល់ជូនថា� ក់មូល 

ដ� នេ្រប្របាស់ែដលមាន�សប់។  

o ករ្របឆំាងនឹងអំេពពុករលួយ - តក់ែតង និង/ឬអនុវត�វធិានករេល

ករបង� រ និងេបាសសំអត។ 



េហដ� រចនាសម�័ន� • េធ�បច�ុប្បន�ភាពបណា� ញផ�ូវថ�ល់េទតមស�ង់ដរខ�ស់ែដលអចចរចរបាន

្រគប់រដូវ និងធននឹងទឹកជំនន់ និងបែ្រមប្រម�លលអកសធាតុ។ 

• ែថទំជា្របចំ រមួទំងករេ្រប្របាស់្របតិបត�ិករកិច�សន្យោែផ�កេល 

លទ�ផល។ 

• េលកកម�ស់សុវត�ិភាពផ�ូវថ�ល់។ 

• ករអភិវឌ្ឍករដឹងជ��ូ នពហុវស័ិយ។ 

• ភា� ប់បណា� ញផ�ូវរថេភ�ងពី្របេទសៃថដល់្របេទសេវៀតណាម។ 

• ករដឹងជ��ូ នផ�ូវទឹកមានសក� ពលស្រមាប់កត់បន�យករចំណាយេលករ

េធ�ពណិជ�កម�។ 

• ករទទួលបានផ�ូវលំជនបទ។ 

• មានអគ�ីសនី។ 

• ករផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអនាម័យ។  

ករអភិវឌ្ឍពណិជ�

កម� និងវស័ិយឯកជន  

• មានករេកនេឡងករ្របកួត្របែជងក�ុងវស័ិយកម�ន�កលខ� តតូច--ជាផល

លំបាកស្រមាប់កម�ុជាគឺ៖   

• កិច�្រពមេ្រព�ងពណិជ�កម�េសរ ីFTA រវងេវៀតណាម និងអឺរ ៉បុ  

• ករចូលរមួរបស់េវៀតណាមចូលក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងភាពជាៃដគូៃនអន�រតំបន់

ប៉ាសីុហ�ិក (Trans Pacific Partnership) ែដលអចចូលទីផ្សោរអេមរកិ 

• ករចូលរមួរបស់មីយ៉ានម៉ាក�ុងគេ្រមាងអ�ីៗទំងអស់េលកែលងេទសព� វធុ

ក�ុងៃនតំបន់អឺរ ៉បុ 

• ករអនុវត�េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម� 

• បេង�តែផនករេមស្រមាប់ករដឹកជ��ូ នពណិជ�កម� 

• បេង�ត្រក�ង្រពះសីហនុជាតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស និងជាទីេដរបស់អ�ក

េទសចរ 

• េដះ�សយករ្របឈមៃនករទទួលបានថាមពលអគ�ីសនីែដលេនមាន

ក្រមិត និងតៃម�ខ�ស់ 

• អនុវត�ែផនករេមស្រមាប់ប�� រែតមួយ  

 
ករបង� រ និងករ

េរៀបចំជាមុនៃនហនិ

ភ័យេ្រគាះមហន�រយ 
 

• វយតៃម�ហនិភ័យទូទំង្របេទស ទិន�ន័យៃនេ្រគាះទឹកជំនន់ ករេរៀបចំ

ែផនករេ្រប្របាស់ដី និងេរៀបចំែបងែចកជាតំបន់ និងែផនករេសដ�កិច� រមួ

ទំងករេរៀបចំេ្រត�មបង� ។   

• បេ��� �បក�ុងែផនករេហដ� រចនាសម�័ន� និងករេរៀបចំគេ្រមាង 

• ែផនករស្រមាប់បន�ករងរេទះបីជាមានេ្រគាះមន�រយ 



• ែផនករេ្រត�មបង�  កំណត់តំបន់ែដល្រត�វផ�ល់ជំនួយដល់្រក�មែដលងយ

រងេ្រគាះ ែដលប៉ះពល់េដយេ្រគាះធម�ជាតិ 

កសិកម� និងករ

្រគប់្រគង ធនធាន 

ធម�ជាតិ 

• បេង�នផលិតផល និងភាពចំរះុៃនផលិតកម� 

• េលកកម�ស់តៃម�បែន�ម និងករ្របកួត្របែជង 

• េលកកម�ស់ករទទួលបានេសវបណ�ុ ះបណា� លកសិកម� 

• បេង�នករទទួលបានធារស�ស�៖ ែផនករេមស្រមាប់េរៀបចំករអភិវឌ្ឍ 

ធារស�ស� 

• េលកកម�ស់មូលដ� នចំេណះដឹង (ទិន�ន័យគន�ឹះ) និងយល់ដឹងៃនេសដ�កិច�

កសិកម� 

• ដីធ�ី៖ ករ្រគប់្រគងដីធ�ី សុវត�ិភាពកម�សិទ�ិដីធ�ី ករែបងែចកដី (សម្បទន

ដីសង�មកិច�) 

• េលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងទឹក និងជលផល។ 

 

 
 


