
ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួ្ក្េខួពាក់្ព័ៃធ 

ភ្នំសពញ នងៃទ២ី៩ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

អ្នក្ចូលរមួ៖ មាៃតណំាខចំៃៃួ ៥៧រូប មក្ពី្ក្េួខពាក់្ព័ៃធ េភាជាតិ ៃខិគណៈក្មាា ធកិារ ចូលរមួមក្ពសី្ថា ប័ៃនៃគូអ្ភ្ិវឌ្ឍសទេភាគី ។  

សេចក្តីស្តមី៖ ធនាររពភិ្ពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសោយសធេកីារសរៀបរាប់េសខេបពីអ្ំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្នុខក្ិចចការអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ៃូច
្តូវបាៃរក្ស ញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខៃលមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិតទុក្ោក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) ខៃល្េបតាមអាទិភាពរបេ់យុទធស្ថស្តេតចតុសកាណនៃរាជរោា ភ្ិបាលក្មពុជា។ បណាត វេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចិតតទុក្ោក់្
ក្នុខ្ក្បែណឌ ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលីក្ក្មពេ់្បេទិធ្ លរបេ់រៃា ៃខិជំរុញការអ្ភ្វិឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរុញការអ្ភ្ិវឌ្ឍ
មៃុេស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មា ៃិខព្ខឹខការស្បី្ បាេ់្បក្បសោយចីរភាពៃូវធៃធាៃធមាជាតិឱ្យកាៃ់ខត្បសេីរ ៃិខមូលបទអ្ៃតរវេ័ិយេតីពកីារព្ខឹខ
អ្ភ្ិបាលក្ិចច ស្ថា ប័ៃ ៃិខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរៃា។ បខៃាមសលីមារ៌ា ខៃល្តូវបាៃ្តេួ្តាយសោយការវៃិចិឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
(SCD) ៃខិយុទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរោា ភ្ិបាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមលីអ្ំពីឧតតមភាពស្បៀបសធៀបនៃវេ័ិយ
គស្មាខអ្ៃុវតតនានារបេ់្ក្ុមធនាររពិភ្ពសោក្។ បនាា ប់មក្ អ្នក្ចូលរមួបាៃសធេកីារពភិាក្ាេណួំរខៃល្ក្ុមធនាររពិភ្ពសោក្បាៃសលីក្ស ខីសៅក្នុខក្ចិច
ពិស្រោះសនាោះ។  

 

បញ្ហា ធំៗខៃល្តូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្នុខក្ិចចពភិាក្ាមាៃ៖ សេោា រចនាេមព័ៃធជៃបទ សេៃាក្ិចចឌ្ីជីងល ការរពំារេខគម ការខ្ប្បលួអាកាេធាតុ សយៃឌ័្រ ៃខិ
េេ្រេធុៃតូចៃិខមធយម។  

 

 



វេ័ិយខៃល្តវូបាៃ
សលកី្យក្មក្
ពភិាក្ា  

ចណុំចសរលេខំាៃ់ៗខៃលបាៃសលកី្ស ខី  

សតអី្េែីលោះសៅជាបញ្ហា
្បឈមៃខិភាព
ចាបំាច់បនាា ៃ់ជាខ
សគសៅក្នុខការ
អ្ភ្វិឌ្ឍរបេ់
្បសទេក្មពុជា? 

• ភាពងាយរខស្រោះខ្នក្សេៃាក្ចិចគឺជាបញ្ហា មួយ។ ្បសទេក្មពុជា្តូវសធេីពពិិធក្មាសេៃាក្ិចចរបេ់ែលួៃ សធេីទំសៃបីក្មាវេ័ិយជាស្ចីៃ ៃខិខេេខរក្
មសធោបាយសៃីមបបីខៃាមតនមលសៅសលី្លតិ្លសេៃាក្ិចច។ 

• មាៃស្ថរៈេំខាៃ់េ្មាប់រោា ភ្ិបាលក្នុខការក្ណំត់អ្តតេញ្ហា ណមុែេញ្ហា បសខកីៃសលបឿៃក្ំសណីៃសេៃាក្ិចច ឧទេរណ៍សៅតាមវេ័ិយខៃលកា
រវៃិិសោគតិចតួចអាចនាមំក្ៃូវក្ំសណីៃសេៃាក្ចិចបាៃកាៃ់ខតធំសធខខងមសទៀត។ 

• ងេីសបីក្មពុជាេស្មចបាៃោ៉ា ខលអសៅក្នុខការកាត់បៃាយភាព្ក្ី្ក្ក៏្សោយ ក៏្ការវៃិិសោគក្នុខក្ិចចរពំារេខគមសៅខតមាៃក្្មិតទបសៅស យី។ 
រោា ភ្ិបាលបាៃៃិខក្ំពុខវៃិិសោគោ៉ា ខស្ចីៃក្នុខវេ័ិយក្ស្ថខមូលធៃមៃុេស ៃូចជាការអ្ប់រ ំៃខិេុែភាពជាសៃមី ប៉ាុខៃតឥ ូវសៃោះការរពំារ
េខគមៃខឹសៃីរតនួាទីោ៉ា ខេខំាៃ់មួយសៅក្នុខការក្ស្ថខមូលធៃមៃុេសខៃរ។ សទោះជាោ៉ា ខណាក៏្សោយ ការរពំារេខគមគជឺាវេ័ិយងាីមួយ 
សេយីវាមាៃត្មូវការស្ចីៃជាខវេ័ិយធៃធាៃមៃុេសជាមូលោា ៃស្សខៗសទៀត។ 

• ្លូវ  ៃិខលទធភាពចូលសៅកាៃ់ទីជៃបទសៅខតជាបញ្ហា ធំមយួ។   

• ស្តេតីៃិខកុ្មារងាយរខស្រោះខាល ខំជាខសគ ៃិខរខ្លប៉ាោះពាល់ស្ចីៃសលីេលប់ពីបញ្ហា ស្ចៃីខបបោ៉ា ខសៅទីជៃបទ ៃូចជាស្រោះមេៃតរាយធមា
ជាតិ ៃិខបញ្ហា ទកឹ្ៃិខអ្នាម័យជាសៃីម។ 

• ្បសទេក្មពុជាងាយរខស្រោះសោយហាៃិភ័្យស្រោះមេៃតរាយធមាជាត។ិ ទឹក្ជៃំៃ់ ៃខិភាពរាខំេៃួត អាចបខកឱ្យមាៃការលំបាក្ៃល់្បជាជៃ
សៅតំបៃ់ជៃបទក្នុខការខេេខរក្ទទួលបាៃសេវាេំខាៃ់ៗ។ 

• វេ័ិយេំខាៃ់ៗេ្មាប់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍសៅក្មពុជានាសពលបចចុបបៃនរមួមាៃការអ្ប់រ ំៃខិការក្ស្ថខេមតាភាព បញ្ហា ៃធីលី េុខាភ្ិបាល សេោា រចនាេ
មព័ៃធ ៃិខការ្គប់្គខ្គឹោះស្ថា ៃេរិញ្ាវតាុ។ 

• វេ័ិយឯក្ជៃៃខឹកាល យជាគៃលោឹះក្នុខការឈាៃសៅេស្មចបាៃៃូវសរលសៅរបេ់រោា ភ្ិបាលសៃីមបខី្បកាល យក្មពុជាឱ្យសៅជា្បសទេមាៃចណូំល
មធយមក្្មតិែពេ់ សេយីេេ្រេធុៃតូចៃខិមធយមៃឹខសៃរីតួនាទីមួយេំខាៃ់ ក្នុខទិេសៅសៃោះ។ េេ្រេខាន តតូច ៃិខមធយម តណំាខឱ្យ
ភាគរយធំមយួនៃក្មាល ខំពលក្មាសៅក្នុខសេៃាក្ចិច។ ែណៈខៃល្បសទេក្មពុជាបាៃទក់្ទញការវៃិិសោគតា ល់ពីបរសទេ ៃិខេេ្រេធំៗ
ស្ចីៃក៏្ពិតខមៃ ប៉ាុខៃតេេ្រេធុៃតូចៃិខមធយមសៅខតមាៃការអ្ភ្ិវឌ្ឍតិចតចួសៅស យី។ 

សតមីាៃអ្េែីលោះជាវេ័ិ • អ្នក្ចូលរមួជាស្ចីៃសៅក្នុខក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះបាៃយល់្េបថា បណាត អាទិភាពខៃលធនាររពិភ្ពសោក្បាៃសេនីស ខីេ្មាប់្ក្ប



យអាទភិាព
េ្មាប់្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្បៃតជយួ
ឧបតាមភសៅក្នុខ
អ្ ុំខសពល៥ឆ្ន ំ
ខាខមុែ? មាៃអ្េី
ែលោះខៃល្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្គរួបៃត
េក្មាភាពជយួ
បខៃាមសទៀត 
ឬបៃាយ 
េក្មាភាពវញិ? 
 

ែណឌ ភាពជានៃគូេ្មាប់្បសទេ (CPF) ពតិជាេម្េបសៅក្នុខបរបិទ្បសទេនាសពលបចចុបបៃន សបីសទោះបីជាមាៃការសលីក្ស ខីេំសណីបខៃាម
មួយចំៃៃួសទៀតក៏្សោយ។ 

• ជាទូសៅ ចំសណោះៃឹខ ការរំ្ ទខ្នក្បសចចក្សទេ/ការរំ្ ទខ្នក្្តល់្បកឹ្ា ការរំ្ ទខ្នក្សរលៃសោបាយ ការសរៀបចំ្ក្បែណឌ  ៃខិអាៃុភាព
ខ្នក្េរិញ្ាវតាុេ្មាប់អ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ៃនទសទៀតរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ ទទួលការវាយតនមលែពេ់ក្នុខ្គប់វេ័ិយទខំអ្េ់។ 

 

ការអ្ភិ្វឌ្ឍមៃុេស 
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរសធេីោ៉ា ខណាឱ្យមាៃការឆលុោះបញ្ហច ខំទៃិាភាពសយៃឌ័្រឱ្យបាៃចាេ់ោេ់សៅក្នុខស្មាខទខំអ្េ់ សេយីឱ្យបញ្ហា សយៃឌ័្រ
្តូវបាៃបស្តញ្ហា បសៅតាម្គប់ខ្នក្ សោយសេតុថាវាជាចណុំចេំខាៃ់សៅក្នុខវេ័ិយទខំអ្េ់។ 

• ការក្ស្ថខេមតាភាពមាៃស្ចៃីក្្មិត ប៉ាុខៃែធនាររពិភ្ពសោក្េាតិក្នុខស្ថា ៃភាពរខឹមាមំួយក្នុខការជួយរំ្ ទការអ្ប់រកំ្្មិតឧតតមេកិ្ា។ 
សយខីមាៃគស្មាខរចួសេយីសៅក្នុខវេ័ិយសៃោះ សេយីធនាររពិភ្ពសោក្អាចបៃតសធេឱី្យបាៃស្ចីៃខងមសទៀតសៅសពលអ្នាគត។  

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតរំ្ ទការរពំារេខគម - សៃោះ្បខេលជាមៃិខមៃជាទ្មខ់ជាការ្តល់្បាក់្ក្មចីសនាោះសទ ប៉ាុខៃតក្នុខការរំ្ ទបសចចក្សទេ 
សោយការខចក្រខំលក្ជំនាញ សៃីមបយីក្សៅសរៀបចំ្ក្បែណឌ  ធានាៃិរៃតភាព ៃិខទក់្ទញធៃធាៃពី្បភ្ពស្សខសទៀត។ តាមរសបៀបសៃោះ 
ធនាររពិភ្ពសោក្អាចជួយរោា ភ្ិបាលសរៀបចំខ្ៃការសៃីមបសីោោះ្ស្ថយបញ្ហា សៃោះសោយែលួៃឯខឱ្យកាៃ់ខតមាៃ្បេទិធិភាពនាសពលអ្នាគត។ 
 

អ្ភិ្បាលកិ្ចច ៃិខសេៃាកិ្ចច 
• បចចុបបៃនក្ំខណទ្មខ់វេ័ិយស្ថធារណៈ ៃិខក្ំខណទ្មខ់រាជការេុីវលិក្ពុំខៃំសណីរការ សេយីគួរខតមាៃការែិតែំ្បខឹខ្បខមួយចំៃួៃសៅសលី
ការក្ស្ថខេមតាភាពមស្តៃតីរាជការ សៃីមបធីានាឱ្យមាៃការ្តល់សេវាស្ថធារណៈកាៃ់ខតលអ្ បសេីរស ខី។ ធនាររពិភ្ពសោក្សតត តក្មាវធិីរបេ់
ែលួៃសៅសលគីណសៃយយភាពក៏្ពិតខមៃ ប៉ាុខៃតការក្ស្ថខេមតាភាពក៏្គួរខត្តូវបាៃយក្សៅគិតគូរ្ខខៃរ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួររមួចំខណក្រំ្ ទៃល់ការ្គប់្គខរៃាបាល ការ្គប់្គខេរិញ្ាវតាុស្ថធារណៈ ៃិខវមិជឈការ។ 
• មាៃការសេនីស ខីឱ្យធនាររពភិ្ពសោក្ជួយៃល់ការសធេធុីរក្ចិច ជាពិសេេក្នុខការកាត់បៃាយនងលចំណាយសលីការបសខកីត្គឹោះស្ថា ៃធុរក្ិចច ៃិខនងល
ចំណាយសលី្បតិបតតិការធុរក្ចិច។ (រមួទខំបរោិកាេធុរក្ចិច ការេ្មបេ្មលួពាណិជាក្មា តនមលអ្គគេិៃី ៃខិក្តាត ស្សខៗសទៀត) ។ 

• ការងាររបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ពាក់្ព័ៃធេេ្រេធុៃតូចៃិខមធយមគួរសតត តសៅសលកីារថាសតីសធេីៃូចសមតចឱ្យវាសៅជា្លូវការ ៃិខ្គប់្គខវាៃូច
សមតចឱ្យបាៃកាៃ់ខត្បសេីរស ខី លទធភាពទទួលបាៃេរិញ្ាបបទៃ ៃខិការបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ សៃមីបឱី្យេេ្រេធុៃតូចៃិខមធយមអាច



សៃីរតួនាទីសៅក្នុខក្ំសណីៃសេៃាក្ិចចបាៃ។  
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតរំ្ ទៃល់វេ័ិយសេៃាក្ិចចឌ្ជីីងលស្ពាោះវាជាក្តាត ជំរុញក្ំសណីៃសេៃាក្ិចច។ 
• វេ័ិយ ICT គួរ្តូវបាៃសរៀបចំអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ឱ្យសៅជាមសធោបាយសៃីមបសីលីក្ក្មពេ់តមាល ភាព ៃិខ្បេិទធភាពនៃគស្មាខ ឬ រៃាបាលស្ថធារណៈ។   
• ធនាររពិភ្ពសោក្អាចជួយសលីបញ្ហា បនាា ៃ់នៃការសធេៃីគរូបៃីយក្មា - ក្នុខសនាោះមាៃក្ំខណទ្មខ់សរលៃសោបាយ ការក្ស្ថខេមតាភាព ៃខិ
ការកាត់បៃាយ្លប៉ាោះពាល់សលី្បសទេទខំមូល។   

 

ការអ្ភិ្វឌ្ឍជៃបទ 
• សលីក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាៃការរំ្ ទពីធនាររពភិ្ពសោក្េ្មាប់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍបណាត ញការៃឹក្ជញ្ាូ ៃតាមជៃបទ ៃិខការ្គត់្គខ់ទឹក្។ 
• ការអ្ភ្ិវឌ្ឍជៃបទជាវេ័ិយលអមួយេ្មាប់ធនាររពិភ្ពសោក្ចូលពាក់្ព័ៃធ ៃូចជា ការស្បីៃីធលី ការសធេេីមបទៃៃី ៃខិការសោោះមៃី។ 

 

បរសិ្ថា ៃ ៃិខក្េិក្មា 
• សៅសលីរសបៀបវារៈក្េិក្មា អ្នក្ចូលរមួបាៃសលីក្ស ថីា ជាការេំខាៃ់ខៃលធនាររពិភ្ពសោក្្តល់ការរំ្ ទៃល់ការសធេពីាណិជាក្មានៃ
្លិត្លក្េិក្មា្ ខខៃរ កុ្ជំួយ្តឹមខតការសធេីពិពធិក្មាក្េិក្មា។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតេ្មបេ្មលួការវៃិិសោគទុៃស្ថធារណៈ ៃិខឯក្ជៃក្នុខវេ័ិយសេោា រចនាេមព័ៃធ ៃខិការស្បី្បាេ់បសចចក្វទិោ
េ្មាប់ឧេាេក្មាក្េកិ្មា។ 

• គស្មាខទខំអ្េ់គួរខតមាៃការគិតគូរអ្ំពី្ លប៉ាោះពាល់នៃការខ្ប្បួលអាកាេធាតុ។  
សតមីាៃអ្េែីលោះខៃល
អាចជាបញ្ហា
្បឈមគរួឱ្យក្ត់
េមាគ ល់េ្មាប់ការ
អ្ៃុវតត សេយីថាសតី
បញ្ហា ្បឈមទខំ
សនាោះអាច្តវូបាៃ

• ភាពធៃ់្ទអំាកាេធាតុនៃគស្មាខគឺជាបញ្ហា ្បឈមមួយ - ជួៃកាលឥទធពិលនៃការខ្ប្បួលអាកាេធាតុសធេីឱ្យគស្មាខមិៃេូវមាៃៃិរៃតរភា
ព។ 

• តាមការយល់ស ញី អាចមាៃការែេោះការភាា ប់ទក់្ទខរន ែលោះរវាខនៃគូអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ខៃលអាចបណាត លឱ្យមាៃចសនាល ោះ្បសហាខ ឬការសធេីេក្មាភាព
្តួតជាៃ់រន ។ មៃិខមៃនៃគូអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ទខំអ្េ់េុទធខតធានាសធេីឱ្យមាៃអ្នក្មូលោា ៃមាៃេមតាភាពសៃមីបី្ ទ្ទខ់បៃតការងារសៅមុែបាៃខវខឆ្ៃ យ
សទ បនាា ប់ពីសពលគស្មាខ្តូវបាៃបញ្ច ប់។ 

• ការេ្មបេ្មួលជាមួយវេ័ិយឯក្ជៃក៏្ជាបញ្ហា ្បឈមមយួ្ខខៃរ។ ភាពជានៃគូៃ៏រខឹមាមំួយៃឹខអាចជយួ្បមូល្តុ ំ ៃិខត្មខ់ការវៃិិសោគ
ឯក្ជៃឱ្យេ្មបែលួៃតាមអាទភិាពនៃការអ្ភ្ិវឌ្ឍបាៃ។  



កាត់បៃាយសោយ
រសបៀបណាែលោះ? 

• ក្ខេោះេមតាភាពរបេ់មស្តៃតីរាជការអាចបខកបញ្ហា ក្នុខការអ្ៃុវតតគស្មាខ។ ការតាមោៃជាសទៀខទត់ៃខិការខណនាេំតពីកីារអ្ៃុវតត អាចមាៃ
្បសោជៃ៍េ្មាប់សឆលីយតបសៅៃឹខបញ្ហា ្បឈមខបបសៃោះ។ 

• ការសក្ៀខគរធៃធាៃអាចជាសរឿខ្បឈមមួយ សេយីការធានាថាវា្តូវបាៃយក្សៅស្បី្បាេ់្បក្បសោយ្បេិទធភាពក៏្ជាសរឿខ្បឈមមួយ
សទៀតខៃរ។ សពលសវោេ្មាប់សធេកីារសឆលីយតបអាចជាបញ្ហា មយួ។ ្បខេលជា ICT អាចជាវធិីមួយលអសៃីមបី្ គប់្គខគស្មាខងវកិាឱ្យបាៃលអ
្បសេីរ។ 

• ្ក្េួខពាក់្ព័ៃធៃឹខទទួលបាៃអ្តា្បសោជៃ៍ពីការេ្មបេ្មួលកាៃ់ខត្បសេីរស ខី េ្មាប់ការសរៀបចំងវកិារំ្ ទខ្នក្សយៃឌ័្រ ៃខិខ្ប្បួល
អាកាេធាតុ។ 

អ្តាា ធបិាយស្ស
ខៗសទៀត 

• វាអាចមាៃ្បសោជៃ៍េ្មាប់រោា ភ្ិបាលខៃរ្បេិៃសបីធនាររពិភ្ពសោក្អាចខបខខចក្ឱ្យចាេ់ពីភាពែុេរន សៅក្នុខ CPF ថាវេ័ិយណាែលោះ
ក្ំពុខៃំសណីរការ ឬ ជាការបៃតការងារពីមុៃ ៃិខអ្េែីលោះខៃលជាេក្មាភាពងា។ី  

• ជៃពិការគួរ្តូវបាៃចាត់ទុក្ថាជា្ក្ុមងាយរខស្រោះ ឬ ជាសរលសៅសៅក្នុខ្បតិបតតិការរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្។ 
• អ្នក្ចូលរមួក្នុខក្ិចចពិស្រោះសោបល់បាៃេខមតខចំណាប់អារមាណ៍ក្នុខការខេេខយល់បខៃាមសទៀតអ្ពំីេូចៃក្រអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ជំៃួេ (ស្ៅពី GDP/GNI 

ក្នុខមៃុេសមាន ក់្) ។ 
 

  


