
 

 

កិច្ចពិគ្រោះគោបល់នៃ្កុមធនាររពភិពគោកស្តីពកីារវិៃចិ្ឆ័យស្ថាៃភាព្បគេស្ដែលមាៃលកខណោះជា្បពៃ័ធ 
ភនំគពញ នងៃេី២៣ ដែ វចិ្ឆិកា ឆ្ាំ២០១៦ 

ស្្មង់ស្គងខបនៃកចិ្ចពភិាកាជាមយួនែគូអភវិឌ្ឍៃន៍ានា 
ប្រធានរទអាទិភាពរីបានល ើកល ើង៖ ១) ការអរ់រ ំនិងជំនាញ ២) ការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន ៣) ស្ថា រ័ន អភិបា កិច្ច និងការផ្ត ់លសវាស្ថធារណៈ  

ចំ្នុវស័ិយអាទិ៍ភាពដែ ប្រវូអនុវរត 
 

ការអរ់រ ំនិងជំនាញ  
- ការវនិិលោគល ើមូ ធនមនុសសគឺជាការវនិិលោគល ើប្ទពយសមបរតិែ៏មហាស្ថ ររស់ប្រលទសជារិ។ 

- ការដររដច្កប្រជាស្ថស្រសតររស់ប្រលទសកមពុជានឹងរញ្ច រ់លៅឆ្ន ំ២០៣៨ រង្ហា ញនូវលសច្កតីប្រវូការរនាា ន់មួយលែើមបីលធវើឲ្យប្រលសើរល ើងនូវការចូ្ 
លរៀន និងគុណភាពសប្ារ់ការអរ់រកំប្មិរអនុវទិ័ ័យនិងឧរតមសិកា។ 

- ការអរ់រកំប្មិរមុនរឋម និងរឋមសិកាគឺានស្ថរសំខាន់ខាល ំងណាស់សប្ារ់ការអភិវឌ្ឍ។ ល ើសពីការដែ លរៀរចំ្សិសសសប្ារ់កប្មិរអនុ
វទិ័ ័យ ការរញ្ច រ់ការអរ់រកំប្មិររឋមសិកាដរមួយរំាកក់រំរននប្រជាព រែឋននូវចំ្លណ ែឹង និងជំនាញសប្ារ់ាតរ់ដច្ងលសច្កតីប្រូវការកនុង
ប្គួស្ថរ (អនាម័យ និងភាពស្ថា រ អាហាររូរាមភ ការប្គរ់ប្គង់ហិរញ្ញវរាុ)។ 

- រនុដនត រម្មលម្នឱកាសម្នការអរ់រគឺំានកប្មិរខ្ពស់ លៅលព ដែ ការផ្ត ់នូវការង្ហរលៅកនុងវស័ិយជាលប្ច្ើនានការរប្មវូនូវគុណវឌុ្ឍទិារ លហើយ
ប្បាក់កម្ប្មរដនាមសប្ារ់ប្គួស្ថរដែ អាច្ឲ្យកូនៗរនតលរៀនសូប្រគឺលៅានកប្មិរទារនាលព រច្ចុរបននលន ។ ការអភិវឌ្ឍនូវជំនាញតាមរយៈ
ការអរ់ររំណតុ  រណាត  វជិាា ជីវៈរលច្ចកលទស គឺរញ្ហា ោនងសំខាន់សប្ារ់វស័ិយឯកជន ជាពិលសសវស័ិយការ់លែរ។  

 
ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឯកជន 

- SCD គួរពិភាកាអំពីមូ លហរុប្កមុហ ុននានាបានសលប្មច្ចិ្រតលធវើពិពិធកមមនូវការវនិិលោគររស់ពួកលគលៅកនុងប្រលទសកមពុជាលៅកនុងវស័ិយនានា
ល ើសពីវស័ិយការ់លែរលន ។ 

- សាាប្រប្បាក់សនសំទារ និងការវនិិលោគទារ៖ មិនបានផ្ត ់លប្ច្ើនលៅកនុងវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍។ 

- វាពិរជាានស្ថរសំខាន់លែើមបីសំគា ់ថាប្រលទសចិ្នគឺរួអងគែ៏ធំជាងលគលៅកនុងប្រលទសកមពុជាកនុង ័កខណ៍ម្នការវនិិលោគផ្ទា  ់ពីររលទស។ 

- វាគួរបីានការពិភាការដនាមលទៀរសតីអំពីលសែឋនកិច្ចមិនផ្លូវការែបិរវាបានផ្ត ់នូវចំ្ដណកមួយោនងធំម្នកំលំងព កមមម្នប្រលទស។ 

- វស័ិយលទសច្រណ៍រកានូវការយកចិ្រតទុកដាក់រដនាមលទៀរផ្ងដែរលដាយស្ថរដរទំហំែ៏ធំររស់ខ្លួន។ 



 

 

- ការប្គរ់ប្គងាន ប្កូលសែឋនកិច្ចនិងររោិកាសធុរកិច្ច៖ ធានានូវលសារភាពាន ប្កូហិរញ្ញវរាុគឺានស្ថរសំខាន់លែើមបរីនតនូវទំនុកចិ្រតដផ្នកទីផ្ារកាន់ដរ
ប្រលសើរល ើងដែមលទៀរ។ ការលប្រើប្បាស់ររិូយរ័ណណែុលល សហរែឋនអាលមរកិគឺជាការ ា លហើយវានំាមកនូវលសារភាព។ 

- លោងតាមការលធវើធុរកិច្ច (Doing Business)ប្រលទសកមពុជាបានអនុវរត ានូវកិច្ចសន័ការង្ហរ ដរដររជាមិន ាសប្ារ់ការលដា ស្រស្ថយការកស័យ
ធន ដែ ទលងវើលន ហាក់ែូច្ជាានភាពផ្ាុយគាន លៅវញិ។ 

- ការពប្ងីកនូវការទទួ បានមីប្កូហិរញ្ញវរាុលៅតាមជនរទគឺប្រវូការាំតបាច់្។ 

- ការរលងកើននូវការទទួ បានប្បាក់កមចីវនិិលោគសប្ារ់រយៈលព ដវងគឺានស្ថរសំខាន់ណាស់។ 

 

ស្ថា រ័ន អភិបា កិច្ច និងការការផ្ត ់លសវាស្ថធារណៈ 
- រញ្ហា អភិបា កិច្ចគួរប្រូវបានពិភាការដនាមលទៀរកនុងការវភិាគ លដាយស្ថរដររញ្ហា ទំាងលន រន ាក ់ែ ់កិច្ចការទំាងអស់។ 

- ប្រព័នធរុលការគឺានភាពកំលស្ថយោនងខាល ំងលៅកនុងប្រលទសកមពុជារនុដនតានាច ស់មូ និធីមួយចំ្នួនបានព័ោមគំាប្ទែ ់ការដកទប្មង់លៅ
ទីលនា កនលងមក។ 

- ស្ថរសំខាន់ម្នជលាល  សីុវ ិអាច្ប្រវូបានរំលផ្លើស រដាឋន ភិបា ដ ងនិោយពី “ការស្ថា រនាល ើងវញិ” លទៀរលហើយ ដរនិោយអំពី “ការអភិវឌ្ឍ”។ 

- ចំ្ណូ ស្ថធារណៈកប្មិរទារម្នផ្ ិរផ្ សររុកនុងស្រសុកររស់ប្រលទសកមពុជាានន័យថាការចំ្ណាយល ើទំនិញស្ថធារណៈគឺានកប្មិរ
ទារផ្ងដែរ។ រដាឋន ភិបា គួររលងកើននូវចំ្ណូ ស្ថធារណៈ (ល ើ២០%) ជាអទិ៍ភាពធំមួយ។ 

- កំដណទប្មង់វសិហមជឍការ និងវមិជឈការលៅកនុងប្រលទសកមពុជាមិនទាន់បានលពញល ញលទលដាយស្ថរដរកងវ សមរាភាពលៅកប្មិរថាន ក់លប្កាម
ជារិ។ 

- កំដណទប្មង់រដាឋន បា ស្ថធារណៈ និងកំដណទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវរាុលៅដរជាការង្ហរសំខាន់សប្ារ់ការអនុវរតរនត។ 

- កិច្ចខិ្រខំ្ប្រឹងដប្រងលែើមបពីប្ងឹងនូវសមរាភាពម្នស្ថា រ័នប្រូវបានអនុវរតកនុងកិច្ចការង្ហរដក មារលច្ចកវទិ័និងប្រព័នធ។ 

 

កសិកមម 
- ប្រជាព ជាលប្ច្ើនលៅដររនតពឹងដផ្ាកល ើកែំណំាកសិកមម។ 

- ការគំាប្ទគរបីបានផ្ត ់កនុងប្គាម្នការលងើរល ើងម្នការនំាលច្ញែំណំាកសិផ្ ានរម្មលខ្ពស់ជាងលដាយអនុវរតវធីិស្ថស្រសតសង្ហវ ក់រម្មល និងលដា 
ស្រស្ថយជាជំហានដែ លៅខ្វ ច្លនាល   (ឧទាហរណ៍ ការទុកដាក់ដែ ានភាពប្រជាក់)។  

- ជាទូលៅប្រូវការដក មាផ្លូវែន ់ជនរទ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ។ 



 

 

ការប្គរ់ប្គងធនធានធមមជារិ 

- ការប្គរ់ប្គងទឹកស្ថរតាមរលណាត យែងទលនលងលមគងគប្រូវបានប្រួរពិនិរយោនងហមរ់ច្រ់ (ផ្ រន ាក ់ររស់ទំនរ់វារអីគគិសនីលៅល ើជ ផ្  
និង ំហូរទឹក)  

- ការរលងកើននូវសុវរាិភាពអាហារនឹងទាមទារឲ្យវធីិស្ថស្រសតរមួកនុងការប្គរ់ប្គងធនធានធមមជារិ។ 

 

ការការាករសងគម 

- ប្រូវានការការាករប្រជាព រែឋនប្កីប្ក និងជនដែ ង្ហយរងលប្គា ពីវរិរតិនានា (ឧទាហរណ៍ រញ្ហា សុខ្ភាព ការដប្រប្រួ អាកាសធារុ និង
លប្គា ហនតរាយធមមជារិ)។ 

រញ្ហា ែម្ទ 

 

ការផ្ត ់អាទិ៍ភាព 

- កំណរ់អរតសញ្ហញ ណឱកាសសប្ារ់រលងកើនល បឿនលែើមបីជួយកំណរ់នូវចំ្នុច្អាទិ៍ភាព និង ំដារ់ ំលដាយ។ 

- ពិាតរណាល ើរុ យភាពសប្ារ់ជំរញុរលរៀរវារៈមួយល ើរលរៀរវារៈលផ្សងលទៀរ លហើយពិាតរណានូវផ្ រ ាក ់រយៈលព ដវង និងវរិរតិរយៈ
លព ខ្លី។  

- សូមលប្រើប្បាស់លគា លៅអភិឌ្ឍប្រករលដាយចី្រភាពជាប្ករខ័្ណឌ ។ 

- គិរអំពីការផ្ទល ស់រតូររច្នាសម័ពនធអវីលៅកនុងលសែឋនកិច្ចដែ នឹងអាច្លកើរល ើងកនុងរយៈលព ែរ់ឆ្ន ំខាងមុខ្លន ។ 

- សូមសលប្មច្ចិ្រតលរើប្រវូលផ្ទត រល ើវធិានការរលងកើនការវនិិលោគ ឬក៏រប្មូវការលប្រើប្បាស់។ ជាលគា ការណ៍ វាហាក់ែូច្ជាពិបាកសប្ារ់ការអនុ
វរតន៍ទំាងពីរ មួយអាច្រពឹំងថាវាានផ្ រន ាក ់លកើរលច្ញពីការវនិិលោគលកើនល ើង។  

សាហរណកមមរំរន់ 

- ជាមួយនិងសហគមន៍លសែឋនកិច្ចអាស្ថ ន វានឹងកាល យជាការ ំបាករដនាមសប្ារ់ប្រលទសកមពុជាលែើមបបី្រកួរប្រដជងលរើលប្រៀរលធៀរជាមួយនិង
ប្រលទសជិរខាងខ្លួន។ 

ការចំ្ណាកស្រសុក 

- ភាពង្ហយរងលប្គា  និងហានិភ័យររស់កមមករចំ្ណាកស្រសុកមួយលននាក់ររស់ប្រលទសកមពុជាប្រឈម គួរយកមកពិាតរណាោនងយកចិ្រតទុក
ដាក់។  
 



 

 

 


