
ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួនៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ភនំសពញ នងៃទ៣ី០ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ មាៃតណំាខចំៃួៃ ២៥រូប ចូលរមួមក្ពសី្ថា ប័ៃនៃគូអភិវឌ្ឍសទេភាគី ៃខិពហុភាគ ីខៃលក្ំពុខស្េីការសៅក្នុខ្បសទេក្មពុជា។  

សេចក្តីស្តមី៖ ្នាររពភិពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសោយស្េកីារសរៀបរាប់េសខេបពីអំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្នុខក្ិចចការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃូច
្តូវបាៃរក្ស ញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខៃលមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិតទុក្ោក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) ខៃល្េបតាមអាទិភាពរបេ់យុទធស្ថស្តេតចតុសកាណនៃរាជរោា ភិបាលក្មពុជា។ បណាត វេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចិតតទុក្ោក់្
ក្នុខ្ក្បែណឌ ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលីក្ក្មពេ់្បេទិធ្ លរបេ់រៃា ៃខិជំរុញការអភវិឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
មៃុេស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មម ៃិខព្ខឹខការស្បី្ បាេ់្បក្បសោយចីរភាពៃូវ្ៃធាៃ្មមជាតិឱ្យកាៃ់ខត្បសេីរ ៃិខមូលបទអៃតរវេ័ិយេតីពកីារព្ខឹខ
អភិបាលក្ិចច ស្ថា ប័ៃ ៃិខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរៃា។ បខៃាមសលីមារ៌ា ខៃល្តូវបាៃ្តេួ្តាយសោយការវៃិចិឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
(SCD) ៃខិយុទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរោា ភិបាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមលីអំពីឧតតមភាពស្បៀបស្ៀបនៃវេ័ិយ
គស្មាខអៃុវតតនានារបេ់្ក្ុម្នាររពិភពសោក្។ សៅក្នុខក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះ អនក្ចូលរមួ្តូវបាៃខបខខចក្ជា្ក្មុៗឱ្យស្េីការជខជក្បំ្ ុេគៃំតិ ក្ត់្តា
ចសមលីយតបសៅៃឹខេណួំរពិភាក្ារបេ់្នាររពិភពសោក្ សហយីបនាា ប់មក្ស្េបីទបង្ហា ញអំពីការេៃនិោា ៃតាម្ក្ុមសរៀខៗែលួៃ។  

 

បញ្ហា ្ំៗខៃល្តូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្នុខក្ិចចពភិាក្ាមាៃ៖ ការរពំារេខគម បរសិ្ថា ៃ ក្េិក្មម គណសៃយយភាព/អភបិាលក្ិចច 

 

វេ័ិយខៃល្តវូបាៃ
សលកី្យក្មក្
ពភិាក្ា  

ចណុំចសរលេខំាៃ់ៗខៃលបាៃសលកី្ស ខី 



សតអីេែីលោះសៅជាបញ្ហា
្បឈមៃខិភាព
ចាបំាច់បនាា ៃ់ជាខ
សគសៅក្នុខការ
អភវិឌ្ឍរបេ់
្បសទេក្មពុជា? 

▪ ក្ខេោះ្បព័ៃធរពំារេខគម ៃិខភាពង្ហយរខស្រោះរបេ់្បជាជៃចំសពាោះមុែវបិតដិ គជឺាខ្នក្េំខាៃ់េ្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ខៃលនៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ជាស្ចីៃ
មាៃចំណាប់អារមមណ៍ចូលរមួពាក់្ព័ៃធ។ 

▪ ការសក្ីៃស ខីបំណុល ៃខិបរសិ្ថា ៃមា៉ា ្ក្សូេៃាក្ចិច៖ វាមៃិទៃ់ៃល់ក្្មិតោ៉ា ប់យុៃឺខាល ខំសទ ប៉ាុខៃតវាមាៃ្បសោជៃ៍ខៃរក្នុខការពិៃតិយ ៃខិស្េីការ
រំ្ ទៃល់េមតាភាព ៃខិខ្ៃការយុទធស្ថស្តេត ក្នុខការ្គប់្គខការវៃិិសោគស្ថធារណៈ។ 

▪ បំណុល្គួស្ថរ ៃិខការស្េចីណំាក្្េកុ្ គឺជាបញ្ហា ្បទក់្្ក្ឡារន សៅវញិសៅមក្ - ទិៃនៃ័យខបបបរមិាណអាចសៅមិៃទៃ់មាៃ្គប់្រៃ់សៅ
ស យីសទ ប៉ាុខៃតសបីៃិោយពី្ជខុទិៃាភាពខបបគុណភាពវញិ បញ្ហា ទខំសៃោះ្តូវបាៃសគៃឹខឮោ៉ា ខចាេ់សហយី។ ការស្េចីំណាក្្េុក្សៅក្នុខ
្បសទេ ៃខិេក្មមភាពៃគរូបៃីយក្មម ក៏្ជាបញ្ហា ្បឈមេ្មាប់ទី្ក្ុខនានារបេ់្បសទេក្មពុជា ក៏្ៃូចជា្ៃធាៃមៃុេសខៃលមាៃសៅក្នុខ
តំបៃ់ជៃបទខៃរ។ 

▪ គណសៃយយភាព/តមាល ភាព សៅខតជាបញ្ហា អៃតរវេ័ិយ។ 
▪ បញ្ហា បរសិ្ថា ៃក្ំពុខខតស្េីឱ្យមាៃការ្ពួយបារមភកាៃ់ខតខាល ខំស ខី ក៏្ៃូចជាភាពង្ហយរខស្រោះរបេ់្បជាជៃចំសពាោះស្រោះមហៃតរាយ្មមជាតិ ្ខ
ខៃរ។ 

▪ ការស្េីពិពិ្ក្មមក្េិក្មមគឺជាបញ្ហា េំខាៃ់មួយសទៀត សោយស្ថរ្លិត្លក្េិក្មមរបេ់ក្មពុជាជបួ្បទោះការលំបាក្ក្នុខការ្បក្ួត្បខជខ
ជាមួយៃឹខ្បសទេជិតខាខ។ 

សតមីាៃអេែីលោះជាវេ័ិ
យអាទភិាព
េ្មាប់្ក្មុ
្នាររពភិព
សោក្បៃតជយួ
ឧបតាមភសៅក្នុខ
អ ុំខសពល៥ឆ្ន ំ
ខាខមុែ? មាៃអេី
ែលោះខៃល្ក្មុ
្នាររពភិព

ការអភិវឌ្ឍមៃុេស 
• ការរពំារេខគមគឺជាវេ័ិយគៃលឹោះមួយខៃល្តូវការអភិវឌ្ឍៃ៍បខៃាម សហយីខៃល្នាររពភិពសោក្ហាក់្ៃូចជាមាៃជហំររខឹមាកំ្នុខការចូលពាក់្
ព័ៃធ សោយខ្អក្សលីបទពិសស្ថ្ៃ៍អៃតរជាតិរបេ់ែលួៃ។ សតីមាៃ្ចក្សបីក្ចំហណាមួយេ្មាប់ឱ្យ្នាររពិភពសោក្ចូលរមួក្នុខវេ័ិយសៃោះបាៃ
ខៃរឬសទ? (ឧ. ការធានារា៉ា ប់រខខ្នក្សវជជស្ថស្តេត) 

• នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ៃនទសទៀតក៏្បាៃស្េីការក្ត់េមាគ ល់្ខខៃរថា ការរពំារេខគមគឺជាឈ្នន ៃ់បសខកីៃសលបឿៃេ្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ៃូសចនោះវាអាចជាខ្នក្
មួយេ្មាប់ក្ិចចេហ្បតបិតតកិាររន នាសពលអនាគត។ នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ជាស្ចីៃចខ់ភាជ ប់ក្ចិចរពំារេខគមឱ្យបាៃកាៃ់ខតលអ្ បសេីរស ខីជាមួយ
មូល្ៃមៃុេស ក្ំសណីៃសេៃាក្ិចច ៃិខការកាត់បៃាយហាៃិភ័យខ្នក្សេៃាក្ិចច សៃីមបសី្េីឱ្យ្បធាៃបទសៃោះកាៃ់ខតមាៃទនំាក់្ទំៃខរន ស ខី។  

• បញ្ហា អាហារូបតាមភ ៃខិយុវជៃ សៅខតជាវេ័ិយអភិវឌ្ឍៃ៍មៃុេសៃ៏េំខាៃ់េ្មាប់ការរំ្ ទរបេ់្នាររពិភពសោក្ សហយីវា្តល់ឱ្កាេឱ្យមាៃ
ការេ្មបេ្មួលៃិខក្ចិចេហ្បតិបតតកិាររន ក្នុខចំសណាមនៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍។  

 



សោក្គរួបៃត
េក្មមភាពជយួ
បខៃាមសទៀត 
ឬបៃាយ 
េក្មមភាពវញិ? 
 

អភិបាលកិ្ចច  
• ្នាររពិភពសោក្មាៃបទពសិស្ថ្លអៗ សលីការ្គប់្គខហរិញ្ញវតាុស្ថធារណៈ ៃខិគណសៃយយភាព ជាពិសេេ ទក់្ទខជាមួយៃខឹលទធក្មម 
ៃិខតមាល ភាព ៃូសចនោះ្តខ់សៃោះអាចជាខ្នក្មួយមាៃឧតតមភាពខៃលអាចស្បៀបស្ៀបបាៃ។ 

• អភិបាលក្ិចចខៃលទក់្ទខសៅៃឹខឱ្កាេេ្មាប់ៃវាៃុវតតៃ៍(ការនចន្បឌ្ិត) ៃិខសេៃាក្ិចចឌ្ីជីងល គឺជាខ្នក្មួយលអគួរស្េីការពិៃិតយេិក្ាសមលី
លទធភាពខៃរ។ សេៃាក្ចិចឌ្ីជងីលៃឹខកាល យជាខ្នក្មួយខៃលមាៃការចាប់អារមមណ៍ ៃិខជាអាទិភាពនាសពលខាខមុែ េ្មាប់េកាត ៃុពលការរំ
្ទរបេ់្នាររពិភពសោក្ ក៏្ៃូចជា PPPs ខៃរ។ រោា ភិបាលមាៃចណំាប់អារមមណ៍ក្នុខការទញវេ័ិយឯក្ជៃឱ្យចូលពាក់្ព័ៃធសៅក្នុខខ្នក្សៃោះ 
សៅសពលណាក៏្បាៃខៃរ តាមខតអាចស្េីសៅបាៃ។ 
 

បរសិ្ថា ៃ ៃិខក្េិក្មម 
• ការ្គប់្គខ ្ៃធាៃទឹក្មាៃស្ថរៈេំខាៃ់ណាេ់េ្មាប់្បសទេក្មអុជាក្នុខនាមជា្បសទេមួយសៅចុខខែសទកឹ្។ មាៃការក្ត់េមាគ ល់ស ញី
ថា្នាររពភិពសោក្ សៅខតបៃតចូលពាក់្ព័ៃធតាមរយៈការង្ហរ្គប់្គខច្មុោះសលី្ៃធាៃទឹក្ទសៃលសមគខគ ៃិខក៏្ៃូចក្នុខការង្ហរបរសិ្ថា ៃខៃរ។ វា
ៃឹខមាៃ្បសោជៃ៍ខៃរសៅក្នុខការពិៃិតយសមលីចណុំចសៃោះពី្ជុខទេសៃៈវេ័ិយក្នុខតំបៃ់ ៃខិអភិបាលក្ិចច។ 

• នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ចខ់ខេេខយល់ពកីារថាសតី ្នារពិភពសោក្ បញ្ចូ លបញ្ហា សយៃឌ័្រសៅក្នុខការង្ហររបេ់ែលួៃៃូចសមតចែលោះ ពសី្ពាោះថាសៃោះជាបញ្ហា
មាៃលក្េណៈអៃតរវេ័ិយ ខៃល្តូវបាៃរក្ស ញីសោយតួអខគជាស្ចីៃសៅក្នុខការង្ហរអភវឌិ្ឍៃ៍។ 

• ការ្គប់្គខ្ៃធាៃ្មមជាតអិាចមាៃតណំភាជ ប់ជាមួយៃឹខការអភិវឌ្ឍេហគមៃ៍ ៃិខក្ំសណីៃសេៃាក្ចិច្បក្បសោយចីរភាព សោយស្ថរថាសគ
ស ញីសៅមាៃឱ្កាេសអកូ្សទេចរណ៍លអស្ចៃីសនាោះស យី ខៃលអាចភាជ ប់សៅៃខឹការការពារបរសិ្ថា ៃ បាៃខៃរ។ ្នាររពិភពសោក្បាៃក្ត់
េមាគ ល់ថា ការរំ្ ទសអកូ្សទេចរណ៍ៃឹខមក្ៃល់តាមរយៈគស្មាខនាសពលខាខមុែ។ 

• វេ័ិយក្េកិ្មម្តូវបាៃក្ណំត់ថាជាវេ័ិយអាទិភាពេ្មាប់្តល់ការរំ្ ទ ៃូសចនោះអនក្ចូលរមួជាស្ចីៃមាៃការសពញចិតតក្នុខការសមីលស ញីថាការ
រំ្ ទៃឹខមាៃមក្ៃល់សៅសពលខាខមុែ។ មាៃនៃគូជាស្ចៃីស្េីការសៅក្នុខវេ័ិយសៃោះ ខៃលជួៃកាលនាឱំ្យមាៃវ ិ្ សី្ថស្តេតមួយជាលក្េណៈ
រោច់រសោច ែេោះភាពសទៀខទត់សៅវញិ។ 

សតមីាៃអេែីលោះខៃល
អាចជាបញ្ហា
្បឈមគរួឱ្យក្ត់

• យៃតការេ្មបេ្មលួតាមវេ័ិយខៃលមាៃ្ស្ថប់មិៃខមៃខតខខតមាៃ្បេិទធភាពសទ។ នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ចាបំាច់្តូវការស្េកីារឱ្យបាៃជតិេនិទធ
ជាមួយរន  សៃមីបសីចៀេវាខការស្េីការសោយខ ក្ៗ។ 

• េមតាភាពរបេ់ទីភាក់្ង្ហររៃាបាលស្ថធារណៈ ឬការខបខខចក្ការទទលួែុេ្តូវតាមវេ័ិយរវាខស្ថា ប័ៃស្សខៗរន អាចបខកបញ្ហា ្បឈមៃល់



េមាគ ល់េ្មាប់ការ
អៃុវតត សហយីថាសតី
បញ្ហា ្បឈមទខំ
សនាោះអាច្តវូបាៃ
កាត់បៃាយតាម
រសបៀបណាែលោះ? 

ការអៃុវតតគស្មាខ។ 
• នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ៃនទសទៀតក៏្្បឈមៃឹខបញ្ហា ចណំាយ្ខខៃរ។ វាមាៃស្ថរៈេំខាៃ់ណាេ់ក្នុខការក្ត់េមាគ ល់បញ្ហា រាខំេាោះ ៃខិស្បីវ ិ្ ីទខំសៃោះ
សៃីមបៃីឹក្នាយុំទធស្ថស្តេតនាសពលអនាគត។ 

អតាា ្បិាយស្ស
ខៗសទៀត 

• អនក្ចូលរមួក្នុខការពិស្រោះសោបល់បាៃេខមតខៃូវការសកាតេរសេីរចំសពាោះការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខៃលមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) 
របេ់្នាររពិភពសោក្។ នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ភាគស្ចីៃបាៃសលីក្ស ខីថាពួក្សគេាិតសៅក្នុខៃំណាក់្កាលអភិវឌ្ឍៃ៍យុទធស្ថស្តេតចូលរមួពាក់្ព័ៃធ
េ្មាប់្បសទេរបេ់ែលួៃខៃរ សហយីអនក្ចូលរមួជាស្ចៃីបាៃៃិោយថា មាៃការេ្មបត្មឹម ៃិខភាព្តតួេុីរន គួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់ស្ចីៃ សៅ
ក្នុខការរក្ស ញីរបេ់ពកួ្សគ ៃិខេេរេតមភមាៃេកាត ៃុពលេ្មាប់ការចូលរមួពាក់្ព័ៃធ ជាពិសេេសៅក្នុខការអភិវឌ្ឍមៃុេស។ នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍
មួយចំៃៃួបាៃៃោិយថាពកួ្សគៃឹខសតត តការយក្ចិតតទុក្ោក់្កាៃ់ខតខាល ខំសលីក្ំសណីៃនបតខ ៃិខបរសិ្ថា ៃ ក៏្ៃូចជាការ្បក្ួត្បខជខ្ខខៃរ។ 

• នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍បាៃពិភាក្ាអពំភីាពចាបំាច់ក្នុខការស្បៀបស្ៀប ៃិខខចក្រខំលក្ខ្ៃការយុទធស្ថស្តេតខៃលក្ំពុខៃំសណីរការ ៃិខមាៃសៅនងៃខាខមុែ 
សៃីមបធីានាោ៉ា ខណាកុ្ឱំ្យការង្ហរអភិវឌ្ឍៃ៍មាៃលក្េណៈោច់ពីរន ជាៃុំៗ  ៃិខគួរខតមាៃការេហការសៅសពលណាខៃលអាចស្េីសៅបាៃ។ 

• នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ចខ់ពិភាក្ាអពំភីាព្បទក់្្បទខរន រវាខយុទធស្ថស្តេតនានារបេ់្បសទេក្មពុជាជាមួយ SDGs ក៏្ៃូចជាថាសតីទីភាន ក់្ង្ហរស្សខៗ
នលលក្ៃូចសមតចជាមួយបញ្ហា អៃតរវេ័ិយ។ 

• ទីតាខំរបេ់ក្មពុជាសៅក្នុខេហគមៃ៍សេៃាក្ចិចអាស្ថ៊ា ៃ ៃិខេមាហរណក្មមក្នុខតបំៃ់ គជឺាវេ័ិយមួយសទៀតេ្មាប់ការពិភាក្ាក្នុខចំសណាមនៃ
គូអភិវឌ្ឍៃ៍នាសពលអនាគត។ 

 


