
ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួ្ក្េខួសេដ្ឋកិ្ចច ៃិខហិរញ្ញវត្ថុ  

ភ្នំសពញ នងៃទ១ី៨ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

អ្នក្ចូលរមួ៖ មាៃត្ណំាខចំៃៃួ ៥រូប មក្ពី្ក្េខួសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុ។  

សេចក្តីស្តមី៖ ធនាររពភិ្ពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសោយសធវកីារសរៀបរាប់េសខេបពីអ្ំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្នុខក្ិចចការអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ដូ្ច
្ត្ូវបាៃរក្ស ញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថថ ៃភាព្បសទេខដ្លមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្ត្ូវសតត ត្យក្ចតិ្តទុក្ោក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) ខដ្ល្េបតាមអាទិភាពរបេ់យុទធស្ថស្តេតចតុ្សកាណនៃរាជរោឋ ភ្ិបាលក្មពុជា។ បណាត វេ័ិយ្ត្ូវសតត ត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្
ក្នុខ្ក្បែណឌ ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលីក្ក្មពេ់្បេទិធ្ លរបេ់រដ្ឋ ៃខិជំរុញការអ្ភ្វិឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរុញការអ្ភ្ិវឌ្ឍ
មៃុេស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មម ៃិខព្ខឹខការស្បី្ បាេ់្បក្បសោយចីរភាពៃូវធៃធាៃធមមជាត្ិឱ្យកាៃ់ខត្្បសេីរ ៃិខមូលបទអ្ៃតរវេ័ិយេតីពកីារព្ខឹខ
អ្ភ្ិបាលក្ិចច ស្ថថ ប័ៃ ៃិខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរដ្ឋ។ បខៃថមសលីមារ៌ា ខដ្ល្ត្ូវបាៃ្ត្េួ្តាយសោយការវៃិចិឆ័យស្ថថ ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
(SCD) ៃខិយុទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរោឋ ភ្ិបាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានដ្គូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមលីអ្ំពីឧត្តមភាពស្បៀបសធៀបនៃវេ័ិយ
គស្មាខអ្ៃុវត្តនានារបេ់្ក្មុធនាររពិភ្ពសោក្។  

 

បញ្ហា ធំៗខដ្ល្ត្ូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្នុខក្ិចចពភិាក្ាមាៃ៖ មូលធៃមៃុេស ការក្ស្ថខេមត្ថភាពវេ័ិយស្ថធារណៈ ការ្គប់្គខបណុំល ៃខិ PPPs។ 

 

វេ័ិយខដ្ល្ត្វូបាៃ
សលកី្យក្មក្
ពភិាក្ា  

ចណុំចសរលេខំាៃ់ៗខដ្លបាៃសលកី្ស ខី  

សត្អី្វែីលោះសៅជាបញ្ហា • ជារមួ អាទិភាពនៃការអ្ភ្ិវឌ្ឍមាៃសៅក្នុខយុទធស្ថស្តេតចតុ្សកាណរបេ់រាជរោឋ ភ្បិាលក្មពុជា ដូ្សចនោះវាគឺជាវធិីស្ថស្តេត្ត្ឹម្ត្ូវេ្មាប់ធនាររ



្បឈមៃខិភាព
ចាបំាច់បនាា ៃ់ជាខ
សគសៅក្នុខការ
អ្ភ្វិឌ្ឍរបេ់
្បសទេក្មពុជា? 

ពិភ្ពសោក្ស្បីសដ្ីមបសី្ជេីយក្អាទិភាពមួយចៃំួៃសដ្មីបី្ តល់ការរំ្ ទ។ អ្នក្ចូលរមួក្ិចចពិភាក្ាបាៃយល់្េបជាមយួអាទិភាពៃិខវេ័ិយសតត
ត្ការយក្ចតិ្តទុក្ោក់្ ខដ្លធនាររពិភ្ពសោក្បាៃស្ជីេសរេីយក្។ 

• អ្នក្ចូលរមួបាៃគូេបញ្ហា ក់្ពសី្ថរៈេំខាៃ់របេ់មូលធៃមៃុេស សហយីបាៃពិភាក្ារន ថារោឋ ភ្ិបាល្ត្ូវសធវីការេស្មចចតិ្តអ្ំពីវធិដ៏ី្លអបំ្ ុត្
សដ្ីមបី្ តល់ហរិញ្ញបបទៃរំ្ ទដ្ល់គស្មាខសៃោះ (តាមរយៈងវកិាស្ថធារណៈ ឬជំៃួយឥត្េំណខ) ។ ជាទូសៅ ការក្ស្ថខេមត្ថភាពេ្មាប់
ទខំបុគគល ៃខិស្ថថ ប័ៃ ៃឹខមាៃស្ថរៈេខំាៃ់សៅឆ្ន ខំាខមុែៗ សហយីទខំសៃោះចាបំាច់្ត្ូវមាៃអ្ភ្ិ្ក្មមួយខដ្លកាៃ់ខត្មាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
ៃិខខបបេមហរណក្មមចូលរន ស្ចីៃស ខី។ 

សត្មីាៃអ្វែីលោះជាវេ័ិ
យអាទភិាព
េ្មាប់្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្បៃតជយួ
ឧបត្ថមភសៅក្នុខ
អ្ ុំខសពល៥ឆ្ន ំ
ខាខមុែ? មាៃអ្វី
ែលោះខដ្ល្ក្មុ
ធនាររពភិ្ព
សោក្គរួបៃត
េក្មមភាពជយួ
បខៃថមសទៀត្ 
ឬបៃថយ 
េក្មមភាពវញិ? 
 

• អ្នក្ចូលរមួពិភាក្ាបាៃេខកត់្ធៃៃ់ថា ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុ បាៃចាត់្ទុក្ត្នមលបខៃថមេំខាៃ់ៗរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្សៅក្នុខការ្ត
ល់ចំសណោះដ្ខឹ ្ក្បែណឌ  ៃខិឧបក្រណ៍ ជាជាខការ្តល់ហរិញ្ញបបទៃ។ រោឋ ភ្ិបាលេូមសកាត្េរសេីរចំសពាោះការខចក្រខំលក្បទពិសស្ថធៃ៍នៃ
ធនាររពិភ្ពសោក្ទក់្ទខៃខឹការអ្ភ្ិវឌ្ឍ ៃិខៃនិាន ការសេដ្ឋក្ិចច នាសពលអ្នាគត្។ 

• គស្មាខរបេ់ធនាររពភិ្ពសោក្នាសពលអ្នាគត្គួរខត្ោក់្បញ្ចូ លសេដ្ឋក្ចិចឌ្ីជងីលសធវេីមាេភាគប្មខុមួយ មិៃចាបំាច់ជាគស្មាខមួយ
ោច់សោយខ ក្សនាោះសទ ប ុខៃតជាការស្បីបសចចក្វជិាា ឌ្ីជងីល ឬបសចចវជិាា ៃវាៃុវត្តៃ៍ សៅសពលខដ្លអាចសធវីសៅបាៃក្នុខ្បត្បិត្តិការ សដ្មីបសីលីក្ទកឹ្
ចិត្តឱ្យមាៃក្ំសណីៃសេដ្ឋក្ិចចក្្មិត្សជឿៃសលឿៃខងមសទៀត្របេ់្បសទេក្មពុជា។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខត្ពិភាក្ាបខៃថមសទៀត្ជាមួយ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុ េត ីពកីារចូលពាក់្ព័ៃធជាមួយវេ័ិយឯក្ជៃ សោយរោឋ ភ្ិ
បាលសទីបខត្ៃឹខបាៃអ្ៃុម័ត្យុទធស្ថស្តេរភាពជានដ្គូរវាខវេ័ិយស្ថធារណៈៃិខឯក្ជៃ (PPPs) រចួសហយី។ ្ត្ខ់សៃោះក៏្ជាចំណុចលអមួយខដ្រ 
េ្មាប់ការចូលរមួរបេ់ស្ថជវីក្មមហរិញ្ញវត្ថុអ្ៃតរជាត្ ិ(IFC)។ 

• ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុ ចខ់ស ញី IFC សធវីការក្នុខវេ័ិយជាស្ចីៃ រមួទខំវេ័ិយហរិញ្ញវត្ថុ ៃិខសហោឋ រចនាេមព័ៃធ ្ខខដ្រ។ 

• អ្នក្ចូលរមួបាៃសលីក្ទកឹ្ចិត្តធនាររពិភ្ពសោក្ឱ្យសធវកីារពភិាក្ាអ្ំពីយុទធស្ថស្តេត្គប់្គខបណុំលជាមួយនាយក្ោឋ ៃពាក់្ព័ៃធ ៃិខរោិះរក្សមីល
ថាសត្ី្បធាៃបទសៃោះអាចមាៃលទធភាពទទលួបាៃការរំ្ ទពីធនាររសោយរសបៀបណាែលោះ ដូ្ចជាតាមរយៈ ASAs នាសពលខាខមុែសៃោះ។ 

• ការខចក្រខំលក្ចំសណោះដ្ខឹរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្េតពីីការស្ារ្បាក់្ ៃិខការងារស្ៅ្បសទេរបេ់ពលក្រក្មពុជា ៃឹខ្ត្ូវបាៃការស្ថទរវាយ
ត្នមលែពេ់។ 

• ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុចាប់អារមមណ៍ចខ់មាៃគស្មាខមួយេតីពកីារអ្ភ្ិវឌ្ឍេៃរេុិែខ្នក្េុែភាពថាន ក់្ស្កាមជាត្ិ ប ុខៃតក៏្ចខ់ដ្ឹខខដ្រអ្ំពី
្បភ្ព្តល់ហរិញ្ញបបទៃជាជៃំួយឥត្េណំខ សដ្មីបខីេវខរក្ហរិញ្ញវត្ថុមក្្គត់្្គខ់គស្មាខសៃោះ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខត្បៃតស្បី្បាេ់សមសរៀៃបទពិសស្ថធៃ៍ក្ៃលខមក្អ្ំពពីីបរបិទក្មពុជាសដ្ីមបសីធវីការខក្លមអយុទធស្ថស្តេត ៃិខការអ្ៃុវត្តនាសពល



អ្នាគត្ រមួមាៃ: ការសរៀបចគំស្មាខ លទធក្មម ៃខិការ្គប់្គខហរិញ្ញវត្ថុ។ 
សត្មីាៃអ្វែីលោះខដ្ល
អាចជាបញ្ហា
្បឈមគរួឱ្យក្ត់្
េមាគ ល់េ្មាប់ការ
អ្ៃុវត្ត សហយីថាសត្ី
បញ្ហា ្បឈមទខំ
សនាោះអាច្ត្វូបាៃ
កាត់្បៃថយសោយ
រសបៀបណាែលោះ? 

• ៃីត្ិវធិីលទធក្មមរបេ់ធនាររពភិ្ពសោក្មាៃភាពេមុគស្ថម ញ ៃិខត្្មូវឱ្យរាជរោឋ ភ្ិបាល្ត្វូស្បី្បាេ់ធៃធាៃៃខិក្ិចច្បខឹខ្បខស្ចីៃ ដូ្សចនោះគួរ
ខត្េ្មួលៃីត្ិវធិទីខំសនាោះឱ្យស្ថមញ្ញបៃតិច តាមវធិីណាមយួខដ្លអាចសធវីសៅបាៃ។ 

• ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហរិញ្ញវត្ថុមិៃេូវបាៃេហការលអជាមយួស្ថថ ប័ៃ IFC សទក្នុខសពលក្ៃលខមក្ ដូ្សចនោះជា្បការលអខដ្លគួរខត្មាៃការព្ខឹខ
ទំនាក់្ទៃំខ ៃខិការេ្មបេ្មួលការងារជាមួយរន នាសពលអ្នាគត្។ 

• ជាសរឿយៗ ការស្ារធៃធាៃសៅឱ្យថាន ក់្ស្កាមខត្ខមាៃភាពយតឺ្ោ វ សហយីរាជរោឋ ភ្ិបាល្ត្ូវការសធវីក្ិចចការសៃោះ។ រោឋ ភ្បិាល្ពួយបារមភថា
គស្មាខខដ្ល្តល់ជំៃួយេមបទៃងវកិា Seed Grants តាមរយៈ្ក្ុម្បកឹ្ា ុមំិៃមាៃៃិរៃតរភាពសទ ពីស្ពាោះរោឋ ភ្ិបាលថាន ក់្ស្កាមជាត្ៃិឹខមៃិ
មាៃលទធភាព្គប់្រៃ់សដ្មីបបីៃតការងារបាៃសទ បនាា ប់ពីគស្មាខបាៃបញ្ច ប់។ 

• ជាបញ្ហា ្បឈមមួយក្នុខការសធវីការជាមួយនដ្គូអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ សៅសពលខដ្លគស្មាខទខំសនាោះមិៃអាចរក្ាឱ្យមាៃអ្ត្ថិភាពបៃតសៅមុែបាៃ បនាា ប់ពី
វា្ត្ូវបាៃបិទ។ ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចចៃិខហរិញ្ញវត្ថុចខ់ឱ្យរាជរោឋ ភ្ិបាលមាៃភាពមាច េ់ការជាខមុៃសៅសលគីស្មាខ សដ្មីបឱី្យវាមាៃៃិរៃតរភាពបខៃថម
សទៀត្បនាា ប់ពីវាចប់តាមកាលក្ំណត់្។ វាគួរខត្មាៃការស្ារគស្មាខសៃោះសៅឱ្យរោឋ ភ្បិាល ជាជាខការ្រៃ់ខត្សធវីអ្ៃតរាគមៃ៍មួយរយៈកាល
សហយីចប់បទិខត្មតខ។ 

• ្ក្េួខសេដ្ឋក្ិចច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុបាៃពិភាក្ាសលី្បសភ្ទមូលៃធិិេ្មាប់សរៀបចំខ្បកាល យេមត្ថភាពរដ្ឋបាលថាន ក់្ស្កាមជាត្ឱិ្យមាៃលក្េណៈស្ថថ
ប័ៃ ៃិខសដ្ីមបសីលកី្ក្មពេ់គណសៃយយភាពរបេ់្ក្ុម្បកឹ្ា ុេំងាក ត់្។ ការណ៍សៃោះអាចជួយដ្ល់អាណត្តិថាន ក់្ស្កាមជាត្ិឱ្យមាៃអ្ភ្ិបាលក្ិចច
កាៃ់ខត្្បសេីរ ៃិខការ្គប់្គខកាៃ់ខត្ស្ថវ ហាប់ជាខសៃោះ។ 

អ្តាថ ធបិាយស្ស
ខៗសទៀត្ 

• អ្នក្ចូលរមួក្ិចចពិស្រោះសោបល់បាៃសលកី្ស ខីថាសៃោះជាសពលសវោដ៏្លអេ្មាប់ការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ CPF ៃិខសដ្មីបពី្ខឹខភាពជានដ្គូជាមួយ
ធនាររពិភ្ពសោក្។ 

• អ្នក្ចូលរមួបាៃេខកត់្ធៃៃ់ថា្ក្េួខសេដ្ឋក្ចិច ៃិខហរិញ្ញវត្ថុឱ្យត្នមលធនាររពិភ្ពសោក្ថាជាធនាររចំសណោះដ្ឹខ។ ការសក្ៀរគរជំៃួយឥត្
េំណខ/ការស្បីអាៃុភាពធៃធាៃឱ្យមាៃ្បេិទធភាពគជឺាការមាៃស្ថរៈេំខាៃ់ សហយី្ត្ូវបាៃឆលុោះបញ្ហច ខំសៅក្នុខ CPF។ ដូ្សចនោះធនាររពិភ្ព
សោក្គួរខត្សធវីខ្ៃការមៃិ្រៃ់ខត្េ្មាប់គស្មាខរំ្ ទសោយេមាគមអ្ភ្ិវឌ្ឍអ្ៃតរជាត្ិ (IDA) ប ុសណាណ ោះសទ ប ុខៃតគួរសធវីខ្ៃការេ្មាប់នាមំក្
ៃូវជំៃួយឥត្េណំខបខៃថម សដ្ីមបជីួយជយួអ្ភ្ិវឌ្ឍេមត្ថភាពបខៃថមសទៀត្នាសពលអ្នាគត្។ 

 


