
ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ស្កាមជាតិ 

ភ្ាំសពញ នងៃទ៣ី០ ខែមក្រា ឆ្ា ២ំ០១៩  

អ្ាក្ចូលរមួ៖ មាៃតណំាខចំៃៃួ ៥៧រូប មក្ពីរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ស្កាមជាតិ (ថ្នា ក់្សែតតចៃំួៃ១២នាក់្ ថ្នា ក់្្េុក្ ១៥នាក់្ ថ្នា ក់្ឃ  ំ៣០នាក់្)។  

សេចក្តីស្តមី៖ ធនាររពភិ្ពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសោយសធវកីារសរៀបរាប់េសខេបពីអ្ំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្ា ខក្ិចចការអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ដូ្ច
្តូវបាៃរក្សឃញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខដ្លមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិតទ ក្ោក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា (CPF) ខដ្ល្េបតាមអាទិភាពរបេ់យ ទធស្ថស្តេតចត សកាណនៃរាជរោឋ ភ្ិបាលក្មព ជា។ បណាត វេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចិតតទ ក្ោក់្
ក្ា ខ្ក្បែណឌ ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលីក្ក្មពេ់្បេទិធ្ លរបេ់រដ្ឋ ៃខិជំរ ញការអ្ភ្វិឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរ ញការអ្ភ្ិវឌ្ឍ
មៃ េស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មម ៃិខព្ខឹខការស្បី្ បាេ់្បក្បសោយចីរភាពៃូវធៃធាៃធមមជាតិឱ្យកាៃ់ខត្បសេីរ ៃិខមូលបទអ្ៃតរវេ័ិយេតីពកីារព្ខឹខ
អ្ភ្ិបាលក្ិចច ស្ថា ប័ៃ ៃិខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរដ្ឋ។ បខៃាមសលីមារ៌ា ខដ្ល្តូវបាៃ្តេួ្តាយសោយការវៃិចិឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
(SCD) ៃខិយ ទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរោឋ ភ្ិបាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមលីអ្ំពីឧតតមភាពស្បៀបសធៀបនៃវេ័ិយ
គស្មាខអ្ៃ វតតនានារបេ់្ក្ុមធនាររពិភ្ពសោក្។ សៅក្ា ខក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះ អ្ាក្ចូលរមួ្តូវបាៃខបខខចក្ជា្ក្មុៗឱ្យសធវីការជខជក្បំ្  េគៃំតិ ក្ត់្តា
ចសមលីយតបសៅៃឹខេណួំរពិភាក្ារបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ ស យីបនាា ប់មក្សធវបីទបង្ហា ញអ្ំពីការេៃាិោឋ ៃតាម្ក្ុមសរៀខៗែលួៃ។  

 

បញ្ហា ធំៗខដ្ល្តូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្ា ខក្ិចចពភិាក្ាមាៃ៖ ការក្ស្ថខេមតាភាព ការអ្ភ្ិវឌ្ឍជំនាញ ព្ខឹខការង្ហរ្តល់សេវាក្មម ការ្គប់្គខធៃធាៃធមមជាតិ 
ៃិខការ្គប់្គខទកឹ្ ស ោឋ រចនាេមព័ៃធ ក្េកិ្មម។  

 

វេ័ិយខដ្ល្តវូបាៃ
សលកី្យក្មក្

ចណំ ចសរលេខំាៃ់ៗខដ្លបាៃសលកី្ស ខី 



ពភិាក្ា  
សតអី្វែីលោះសៅជាបញ្ហា
្បឈមៃខិភាព
ចាបំាច់បនាា ៃ់ជាខ
សគសៅក្ា ខការ
អ្ភ្វិឌ្ឍរបេ់
្បសទេក្មព ជា?  

• ការ្គប់្គខធៃធាៃធមមជាតគិឺជាបញ្ហា េំខាៃ់មយួខដ្លមាៃឥទធិពលសៅសលកី្ំសណីៃសេដ្ឋក្ិចច។ បញ្ហា ជាស្ចីៃមាៃសៅក្ា ខការស្បី្បាេ់
ធៃធាៃ ការសចាលកាក្េណំល់មិៃ្តមឹ្តូវ ៃខិការការពារបរសិ្ថា ៃ។ ទខំតំបៃ់ទី្ក្ុខៃខិទខំតបំៃ់ជៃបទ េ ទធខតមាៃភាពចាបំាច់្តូវមាៃ
ការ្បមូលកាក្េណំល់ ការសចាល ឬការសធវី្ប្ពឹតតកិ្មមកាក្េំណល់ ៃខិការសធវី្ ប្ពឹតតិក្មមទឹក្េមអ យឱ្យបាៃលអជាខបចច បបៃា។ ការអ្ប់រេំតីពី
ការបំព ល ៃិខបញ្ហា ស្សខសទៀត គឺមាៃស្ថរៈេខំាៃ់។ បញ្ហា ធៃធាៃធមមជាតក៏ិ្មាៃ្លប ោះពាល់ដ្ល់វេ័ិយក្េកិ្មមខដ្រ។ ការអ្ៃ វតតចាប់ការ
ពារធៃធាៃធមមជាតិក៏្មៃិទៃ់មាៃ្បេទិធភាពខដ្រ ក្ា ខការអ្ៃ វតតតាមសរលៃសោបាយ។ 

• បញ្ហា ក្មមក្រែវោះេមតាភាព ៃខិបញ្ហា គមាល តសយៃឌ័្រ សឃញីថ្នមាៃវឌ្ឍៃភាព្បសេីរែលោះខមៃ ប  ខៃតវាសៅខតជាបញ្ហា ដ្ខដ្ល។ 
• េ ្រេខាា តតូចៃិខមធយមសៅខតមិៃទៃ់មាៃភាពរខឹមាសំៅស យីសទសៅក្មព ជា។ ពួក្សគគួរខតមាៃការរំ្ ទបខៃាមសទៀត េ្មាប់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍ

សេដ្ឋក្ិចចនាសពលអ្នាគត។ 
• ធៃធាៃមៃ េសរបេ់្បសទេក្មព ជាសៅមាៃការអ្ភ្ិវឌ្ឍទប។ ការអ្ប់រ ំ្ តូវខតសតត តសលីជនំាញចាបំាច់េ្មាប់វេ័ិយឧេា ក្មមនាសពល

អ្នាគតរបេ់្បសទេ។ 
• ការអ្ប់រកំ្ មារតូចក៏្ជាបញ្ហា មយួខដ្រ។ សៅតំបៃ់ជៃបទបញ្ហា អាចមក្ពីរម ៃក្ខៃលខ្គប់្រៃ់ ឬវាអាចមក្ពមីាៃការលបំាក្បៃតចិ សោយស្ថរ

ស ត ្លស្សខៗ សៅក្ា ខការបញច ោះបញចូ លមាតាបិតាឱ្យបញជូ ៃកូ្ៃៗរបេ់ែលួៃ សៅឱ្យទទលួការអ្ប់រសំៅវយ័សក្មខ។ 
• ្បសទេក្មព ជាមាៃ្លតិភាពទប ៃិខេមតាភាពទប ជាខបណាត ្បសទេដ្នទសទៀតសៅក្ា ខតំបៃ់។ ដ្ំសណីរការខក្នចា្លិត្លគួរខតមាៃការ

ខក្លមអឱ្យ្បសេីរស ខី។ តបំៃ់មួយចៃំួៃែវោះ្បព័ៃធធារាស្ថស្តេរ ឬទកឹ្្គប់្រៃ់ សដ្ីមបអី្ៃ វតតបសចចក្សទេក្េិក្មមទំសៃីប រេឺ្មាប់សធវីការោដំ្ ោះ
សៅក្ា ខរដូ្វ្បាខំ។ 

• ខ្ាក្ស្ថធារណៈការសៅតាមជៃបទសៅមាៃលក្េណៈអ្ៃ់ងយ ស យីទឹក្ជំៃៃ់បាៃសធវឱី្យែូចខាត្លូវ ៃិខបខកការលំបាក្សចញចូលតំបៃ់មួយចៃំួ
ៃ។ ជាទូសៅការបំសពញគមាល តស ោឋ រចនាេមព័ៃធគួរខតជាអាទិភាពមួយ - ក្ា ខសនាោះមាៃ្លូវងាល់ បណាត ញគមនាគមៃ៍ ស្ថោសរៀៃ ៃខិ្បព័ៃធទឹក្ 
ជាសដ្ីម។ 

• មណឌ ល្តល់សេវាេ ែភាពសៅមិៃទៃ់មាៃសៅស យីសៅតាមតំបៃ់មួយចៃំួៃ ស យីសៅតាមតំបៃ់ដ្នទសទៀតខដ្លមាៃសនាោះ មណឌ លេ ែភាព
សៅែវោះេមតាភាពៃិខការបំពាក់្បរកិាេ រ ដូ្សចាោះ្បជាជៃេ ែចតិតចំណាយសធវីដ្ំសណីរសៅកាៃ់្បសទេស្សខសទៀតសដ្មីបរីក្សេវាខងទេំ ែភាពវញិ។ 

• ការបសខកីៃលទធភាពទទលួបាៃ រិញញវតា  ៃិខសលីក្ទកឹ្ចិតតដ្ល់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃមាៃស្ថរៈេខំាៃ់។ 
• ទមាល ប់អ្ៃ វតតៃ៍ក្ា ខការ្តល់ឥណទៃសោយរម ៃទំៃលួែ េ្តូវ បាៃបសខកតីឱ្យមាៃស្ថា ៃភាពជំពាក់្បណំ លសៅក្ា ខេ គមៃ៍ជាស្ចីៃ ខដ្លជា



ក្តាត ហាៃិភ័្យមួយនាឱំ្យមាៃការសធវីចំណាក្្េុក្។ 
សតមីាៃអ្វែីលោះជាវេ័ិ
យអាទភិាព
េ្មាប់្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្បៃតជយួ
ឧបតាមភសៅក្ា ខ
អ្ ំ ខសពល៥ឆ្ា ំ
ខាខម ែ? មាៃអ្វី
ែលោះខដ្ល្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្គរួបៃត
េក្មមភាពជយួ
បខៃាមសទៀត 
ឬបៃាយ 
េក្មមភាពវញិ? 
 

ការអ្ភិ្វឌ្ឍមៃ េស 
• អ្ាក្ចូលរមួក្ិចចពិស្រោះសោបល់បាៃេរសេីរចំសពាោះការចូលពាក់្ព័ៃធនាសពលបចច បបៃារបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ក្ា ខវេ័ិយអ្ប់រ ំេ ខាភ្ិបាល ៃិខ

ការអ្ភ្ិវឌ្ឍជនំាញ ស យីបាៃជំរ ញឱ្យធនាររបៃតរំ្ ទដ្ល់វេ័ិយេំខាៃ់ៗទខំសៃោះសទៀត។ 
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតបៃតរំ្ ទដ្ល់ការសធវីឱ្យមាៃគ ណភាពកាៃ់ខត្បសេីរស ខីសៅក្ា ខសេវាខងទេំ ែភាព ៃិខមូលៃិធេិមធម៌ាេ ខាភ្ិបា

ល េំរាប់ជៃ្ក្ី្ក្។ ការខក្លមអសេវាអាចជួយក្ស្ថខទំៃ ក្ចិតតសៅក្ា ខ្បព័ៃធេ ខាភ្ិបាលក្ា ខមូលោឋ ៃ។ ប គគលកិ្េ ខាភ្ិបាលក៏្ចាបំាច់្តូវ
មាៃការបណរ ោះបណារ លបខៃាមសទៀត្ខខដ្រ។ 

• សៅក្ា ខវេ័ិយអ្ប់រ ំធនាររពភិ្ពសោក្គួរសលីក្ទឹក្ចតិតឱ្យមាៃការអ្ប់រខំ្ាក្វទិាស្ថស្តេត្បសេីរស ខីសៅតំបៃ់ជៃបទ មិៃ្តឹមខតសៅទី្ក្ខុ
ប  សណាណ ោះសទ។ ការបណរ ោះបណារ លវជិាជ ជីវៈក្ា ខវេ័ិយក្េកិ្មម ៃិខពាណិជជក្មម មាៃស្ថរៈេំខាៃ់ណាេ់ក្ា ខការអ្ភ្ិវឌ្ឍជំនាញរបេ់ក្មមក្រ។ 
ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតពិចារណារំ្ ទមជឈមណឌ លេិក្ាេ គមៃ៍េ្មាប់ការបណត ោះបណាត ល។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរពិចារណាសធវភីាពជានដ្គូ ៃិខសធវីការពិស្រោះសោបល់បខៃាមជាមួយេមាគមអ្ាក្្ក្ី្ក្ ពាក់្ព័ៃធៃខឹការបសខកីតការង្ហរសធវី។ 
• ការរំ្ ទដ្ល់ការព្ខឹខេ ្រេខាា តតូចៃខិមធយមគឺមាៃស្ថរៈេំខាៃ់េ្មាប់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍសេដ្ឋក្ចិច។ ការរំ្ ទខបបសៃោះគួរសដ្ីរទៃាឹមរា

ជាមួយៃឹខការអ្ភ្ិវឌ្ឍជំនាញរបេ់ប គគលិក្ ៃិខក្មមវធិីេកិ្ាទូសៅ ក៏្ដូ្ចជាការខក្លមអបសចចក្វទិា្ខខដ្រ។ 
 

ការអ្ភិ្វឌ្ឍជៃបទ ៃិខស ោឋ រចនាេមពៃ័ធ 
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរវៃិិសោគសលីស ោឋ រចនាេមព័ៃធសៅតាមសែតត (ឧទ រណ៍្បព័ៃធទកឹ្ ៃិខអ្នាម័យ) សដ្មីបកីាត់បៃាយគមាល តស ោឋ រចនា

េមព័ៃធ។ 
• ជួយដ្ល់េមាគមអ្ាក្្ក្ី្ក្ ៃខិព្ខីក្គស្មាខ្ទ្ទខ់ជីវភាព។  

 

បរសិ្ថា ៃ ៃិខក្េិក្មម 
• ការរំ្ ទខដ្លធនាររពភិ្ពសោក្បាៃស្រខទ ក្ដ្ល់វេ័ិយក្េិក្មម្តូវទទួលបាៃការេរសេីរពីេណំាក់្អ្ាក្ចូលរមួ។ ប  ខៃត ធនាររគួររំ្ ទវ ិ

េ័យសៃោះតាមរយៈការសធវីឱ្យ្បសេីរស ខីៃូវ្បព័ៃធធារាស្ថស្តេត សដ្ីមបេី្មួលឱ្យមាៃការោដំ្ ោះសពញមួយឆ្ា  ំដ្ល់ការសធវពីិពិធក្មម ការខក្លមអ
បសចចក្វជិាជ  ៃិខការសធវីពាណិជជក្មមក្េិ្ ល។ 



• សអ្កូ្សទេចរណ៍គឺជាឱ្កាេមយួខដ្លធនាររពិភ្ពសោក្គរួរំ្ ទ សដ្ីមបជីយួេ គមៃ៍មូលោឋ ៃក្ា ខការរក្្បាក់្ចណូំល ស យីតាមរយៈសៃោះ
វាជួយធានាថ្នធៃធាៃធមមជាតិ្តូវបាៃការពារ្ខខដ្រ។ 

• ការ្គប់្គខចំហាៃិភ័្យស្រោះម ៃតរាយ គជឺាវេ័ិយមួយខដ្ល្តូវការការយក្ចិតតទ ក្ោក់្បខៃាមសទៀត ជាពិសេេការជៃ់លិច ៃិខស្រោះរាខំ
េៃួត សដ្មីបកីាត់បៃាយភាព្ក្ី្ក្ខដ្លបណាត លមក្ពភីាពង្ហយរខស្រោះរបេ់ពលរដ្ឋ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតរំ្ ទការកាត់បៃាយការបពំ ល។ ក្ា ខសៃោះមាៃការត្មូវឱ្យមាៃការខក្លមអការសចាលកាក្េណំល់ ៃិខការសធវី្ប្ពឹតតិ
ក្មមកាក្េណំល់ ការល បបបំាត់ការសចាលកាក្េណំល់ជាស្ថធារណៈ ៃខិកាត់បៃាយការស្បី្បាេ់បាល េាិច។ 

សតមីាៃអ្វែីលោះខដ្ល
អាចជាបញ្ហា
្បឈមគរួឱ្យក្ត់
េមាគ ល់េ្មាប់ការ
អ្ៃ វតត ស យីថ្នសតី
បញ្ហា ្បឈមទខំ
សនាោះអាច្តវូបាៃ
កាត់បៃាយតាម
រសបៀបណាែលោះ? 

• ក្ខវោះេមតាភាពរបេ់ភាា ក់្ង្ហរអ្ៃ វតតអាចជាបញ្ហា ្បឈមមយួ ខដ្លគួរមាៃការបណរ ោះបណារ លរយៈសពលែលៃីិខមធយមខងមសទៀត។ ក្ំខណទ្មខ់
វេ័ិយទូសៅបខៃាមសទៀត ៃិខការ្គប់្គខ រិញញវតា ស្ថធារណៈ គួរខត្តូវបាៃសធវីឱ្យ្បសេីរស ខី្ខខដ្រ សដ្ីមបធីានាថ្នការ្តល់សេវាមាៃទខំ
្បេិទធភាព ៃិខ្បេិទធ្ ល។ 

• ស្ថា ៃភាពៃសោបាយ ៃិខសេដ្ឋក្ិចចេក្ល ក៏្ោក់្េមាព ធៃខិហាៃិភ័្យពីខាខស្ៅសមីក្សលីគស្មាខនានាសៅក្ា ខ្បសទេក្មព ជាខដ្រ។ 
• គស្មាខរម ៃ្បេិទធភិាពសទ សបីវារម ៃការសជឿជាក់្ ៃិខការចូលរមួពេីំណាក់្េ គមៃ៍មូលោឋ ៃ។ ការង្ហរគួរខត្តូវសធវបីខៃាមសដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់

ការយល់ដ្ខឹរបេ់្បជាពលរដ្ឋអ្ំពីគស្មាខនានាសៅក្ា ខតបំៃ់របេ់ពកួ្សគ ៃខិធានាថ្នពួក្សគបាៃចូលរមួ្ខខដ្រ។ គស្មាខគួរខតមាៃការ
េ្មបេ្មួលឱ្យបាៃលអ្ បសេីរជាមួយអាជាា ធរមូលោឋ ៃ សដ្ីមបសីលីក្ទឹក្ចតិតដ្ល់េមាជកិ្េ គមៃ៍ឱ្យចូលរមួ។ 

• ក្្មិតទបនៃភាពទៃ់សែាយក្ា ខការរតឹបៃតឹខការអ្ៃ វតតសរលៃសោបាយ ៃិខចាប់ខដ្លមាៃ្ស្ថប់ទក់្ទិៃសៅៃឹខការស្បី្បាេ់ធៃធាៃធមម
ជាតិ សៅខតជាបញ្ហា ្បឈម។ 

• វាមាៃការលំបាក្ក្ា ខការបៃតគស្មាខបនាា ប់ពីវា្តូវបាៃបញច ប់។ ការបណត ោះបណាត លបខៃាមសទៀតដ្ល់េមាជកិ្េ គមៃ៍ ៃិខរដ្ឋបាលមូលោឋ ៃ 
គួរខត្តូវបាៃសធវីសដ្ីមបធីានាឱ្យមាៃៃិរៃតរភាពស្កាយគស្មាខចប់។ 

• ការសធវីចំណាក្្េុក្ក្ំព ខខតសធវឱី្យមូលោឋ ៃបាត់បខ់ចំសណោះដ្ឹខ ៃិខជំនាញក្ា ខ្េកុ្ បៃតចិមតខៗ។  
អ្តាា ធបិាយស្ស
ខៗសទៀត 

• អ្ាក្ចូលរមួជាស្ចីៃបាៃេខមតខការសពញចតិតជាទូសៅចំសពាោះភាពជានដ្គូរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ ស យីបាៃសេាេី ំឱ្យមាៃការរំ្ ទគស្មាខ
ខដ្លអាចមាៃៃិរៃតរភាព សទោះបីជាមាៃការរំ្ ទពីមាច េ់ជំៃយួ្តូវបាៃបញច ប់ក៏្សោយ។ ពកួ្សគក៏្បាៃសលីក្ស ខី្ខខដ្រអ្ពំីភាពលំបាក្នៃការ
ស្ជីេសរេីខតវេ័ិយេំខាៃ់មយួចំៃួៃេ្មាប់សតត តេក្មមភាពសលី សៅសពលមាៃត្មូវការែ េៗរា ជាស្ចីៃ ជាពិសេេសៅតាមជៃបទទូទខំ
្បសទេ។ 

 


