
ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួវេ័ិយឯក្ជៃ 

ភ្នំសពញ នងៃទ២ី៩ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

អ្នក្ចូលរមួ៖ មាៃតណំាខចំៃៃួ ១០រូប មក្ពីខននក្ឯក្ជៃខែលស្វីការសៅក្នុខ្បសទេក្មពុជា។  

សេចក្តីសនតមី៖ ្នាររពភិ្ពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសោយស្វកីារសរៀបរាប់េសខេបពីអ្ំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្នុខក្ិចចការអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ែូច
្តូវបាៃរក្ស ញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខែលមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិតទុក្ោក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) ខែលេ្មបែលួៃតាមអាទិភាពរបេ់យុទធស្ថស្តេតចតុសកាណនៃរាជរោា ភ្ិបាលក្មពុជា។ បណាត វេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិត
ទុក្ោក់្ក្នុខ្ក្បែណឌ ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលកី្ក្មពេ់្បេិទធនលរបេ់រែា ៃខិជំរុញការអ្ភ្ិវឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរុញការ
អ្ភ្ិវឌ្ឍមៃុេស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មម ៃិខព្ខឹខការស្បី្បាេ់្បក្បសោយចីរភាពៃូវ្ៃធាៃ្មមជាតឱិ្យកាៃ់ខត្បសេីរ ៃិខមូលបទអ្ៃតរវេ័ិយេតីពីការ
ព្ខឹខអ្ភ្ិបាលក្ិចច ស្ថា ប័ៃ ៃខិការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរែា។ បខៃាមសលមីារ៌ា ខែល្តូវបាៃ្តួេ្តាយសោយការវៃិចិឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា
្បព័ៃធ (SCD) ៃិខយុទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរោា ភ្បិាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មពុជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមីលអ្ំពីឧតតមភាពស្បៀបស្ៀបនៃវេ័ិ
យគស្មាខអ្ៃុវតតនានារបេ់្ក្ុម្នាររពិភ្ពសោក្។ បនាា ប់មក្ អ្នក្ចូលរមួបាៃស្វីការពិភាក្ាសលីេណួំរខែល្ក្មុការងារ្នាររពភិ្ពសោក្បាៃសេនីស ខី។  

 

បញ្ហា ្ំៗខែល្តូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្នុខក្ិចចពភិាក្ាមាៃ៖ ការែឹក្ជញ្ជូ ៃ ក្េិក្មម វេ័ិយហរិញ្ញវតាុ ៃខិការអ្ភ្ិវឌ្ឍជនំាញ។ 

 

វិសយ័ដៃលក្រូវ
បានទលើរយរម្រ
ពិភារា  

ចំណុ្ចទោលសខំាន់ៗដៃលបានទលើរទ ើង  

ទរើអ្វីខលះទៅជាបញ្ហា វិសយ័ហរិញ្ញវរថុ  



ក្បឈម្នងិភាព
ចបំាចប់ន្ទា នជ់ាង
ទគទៅរនងុការ
អ្ភិវឌ្ឍរបស់
ក្បទេសរម្ពុជា? 

▪ អាចៃឹខមាៃនលប ោះពាល់អ្វជិជមាៃែលោះសៅសលីខននក្ឯក្ជៃ ្បេិៃសបេីហភាពអ្ឺរ  ុបែក្ភាពអ្ៃុស្រោះពាណិជជក្មមស្កាមក្ិចច្ពមស្ពៀខ«
្គប់មុែទំៃិញទខំអ្េ់សលីក្ខលខខតេពាវ វុ្» (Everything But Arms) ពីក្មពុជា។  

▪ ជាមួយក្ំសណីៃឥៃទៃែពេ់ ការនតល់ក្មចីៃឹខបៃាយសលបឿៃ សោយស្ថរខតការត្មូវឱ្យមាៃការោក់្តមកល់មូល្ៃប្មុខបខៃាម 1.25%  

ខែលក្ណំត់សោយ្នាររជាតិ គិតចាប់តាខំពីខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅ  (តាមរយៈសៃោះ ការតមកល់មូល្ៃប្មខុៃឹខស ខីែល់សៅ 
2.5% ក្នុខឆ្ន ២ំ០២០)។   

▪ មក្ទល់សពលសៃោះមៃិទៃ់មាៃទិៃនៃ័យ ឬ េាិតិេតពីីេហ្រេ្ៃ់តូចៃខិម្យមមាៃលក្េណៈឯក្ភាព ៃិខរមួរន សៅមយួក្ខៃលខខែល
មាៃភាពទុក្ចិតតបាៃេ្មាប់សោខសទ។   

▪ អ្ំពីសេែាក្ិចចឌ្ជីីងល ្នាររជាតិក្មពុជាមិៃទទួលយក្ចាប់ចមលខឯក្ស្ថរពាក់្ព័ៃធជាលក្េណៈទៃ់/ឌ្ីជងីលសទ។ នាយក្ោា ៃពៃធោរ
ត្មូវខននក្ឯក្ជៃឱ្យបងាា ញចាប់ចមលខជាលក្េណៈ្ក្ោេៃូវព័ត៌ាមាៃហរិញ្ញវតាុក្នុខបណាា ស្ថរមាៃអាយុកាល១០ឆ្ន  ំខែលសៃោះជាការ
ត្មូវមួយខែលអ្នក្នតល់ក្មចីមាៃការលំបាក់្ក្នុខការបំសពញតាម។  

 

ការៃរឹជញ្ជូ ន/ថាម្ពល 
▪ នងលចំណាយសលីការែកឹ្ជញ្ជូ ៃែពេ់ សហយីបណាត ញនលូវគមនាគមៃ៍ែវោះតណំភាជ ប់រន ពមីួយសៅមួយ  

▪ នងលែពេ់របេ់ថាមពលអ្គគិេៃសីៅខតជាបញ្ហា ្បឈមមយួេ្មាប់ការស្វី្ុរក្ចិចសៅ្បសទេក្មពុជា 

 

រសរិម្ម  
▪ វេ័ិយក្េកិ្មមសៅែវោះការស្វយីៃតូបៃីយក្មម ែវោះក្មាល ខំពលក្មម ែវោះការស្វពីិពិ្ ក្មមែំណា ៃិខែវោះតនមលបខៃាម 

▪ នលិតនលក្េិក្មមសៅែវោះេតខ់ោគុណភាព  

▪ ែវោះការ្ស្ថវ្ជាវអ្ំពីការខក្លមអនលិតភាពែណំាសំៅក្នុខវេ័ិយក្េិក្មម ជាពិសេេែំណាំ្ េូវ ៃិខែំ ូខម។ី 

▪ ជាទូសៅ ក្េិក្រទមាល ប់ស្វីការោែំំណាខំតមួយរែូវ (ជាពិសេេ្េូវ)។  
▪ មាៃការបខ់ខាតែពេ់សៅរែូវស្កាយ្ចូតកាត់ សោយស្ថរខតការែឹក្ជញ្ជូ ៃៃិខបណាត ញគមនាគមៃ៍សៅមាៃការែវោះខាតេ្មាប់អ្ៃុញ្ហញ ត

ឱ្យក្េិក្រអាចែកឹ្ជញ្ជូ ៃនលតិនលរបេ់ែលួៃពីក្េិោា ៃសៅកាៃ់ឃ្ល ខំ ៃិខទនីារ ្បក្បសោយ្បេទិធភាព។  
▪ មាៃការស្វីការក្ត់េមាគ ល់ថាមាៃភាព្បសេីរតិចតួចសៅក្នុខវេ័ិយក្េិក្មម សហយីក្មពុជាចាបំាច់្តូវមាៃការរំ្ ទបខៃាមសទៀតែល់សហោា



រចនាេមព័ៃធ ្បព័ៃធធារាស្ថស្តេត ៃិខលទធភាពរក្បាៃទីនារេ្មាប់ក្េិនល។  
 

ជនំ្ទញ 
▪ ្បសទេក្មពុជាមាៃវតាុធាតុសែមីប ុខៃតែវោះជំនាញសែីមបនីលិតសចញជានលិតនលេស្មច។ ក្មមក្រ មាៃជំនាញគឺជាត្មូវការចាបំាច់សែមីបី

បសខកីៃនលិតភាព ៃិខការស្វអី្ៃតរក្មមសៅស្វកីារនលតិនលតិនលខែលមាៃគុណភាពែពេ់ ែូចជាស្គឿខបរកិាេ រមា េុៃី្តជាក់្ ឬឧបក្រណ៍
ស្បី្បាេ់ក្នុខនាោះ ជាសែីម។ 

ទរើានអ្វខីលះជាវសិ័
យអាេភិាពសក្ាប់
ក្រុម្ធន្ទោរពភិព
ទោរបនតជយួ
ឧបរថម្ភទៅរនងុ
អ្ំ ងុទពល៥ឆ្ន ំ
ខាងម្ខុ? ានអ្វី
ខលះដៃលក្រមុ្
ធន្ទោរពភិព
ទោរគួរបនត
សរម្មភាពជួយ
បដនថម្ទេៀរ 
ឬបនថយ 
សរម្មភាពវិញ? 

 

• ្នាររពិភ្ពសោក្បាៃជួយរំ្ ទែល់វេ័ិយែកឹ្ជញ្ជូ ៃ ប ុខៃត្នាររគួរខតស្វីការបខៃាមសទៀតសែីមបកីាត់បៃាយការចណំាយសលីខននក្សៃោះ។ 
រោា ភ្ិបាលទទួលស្ថគ ល់ថាបញ្ហា សៃោះជាឧបេគគចមបខមួយ។  

• ្នាររពិភ្ពសោក្គួរខតជួយរំ្ ទែល់ក្េិក្រឱ្យសរៀៃខ្បកាល យែលួៃឯខសៅជាេហ្គិៃក្េិ-ពាណិជជក្រ។ 
• ការស្វីពិពិ្ក្មមនលិតនលឱ្យជាែំណាមំាៃតនមលែពេ់គួរខត្តូវបាៃបសខកតីស ខី េ្មាប់ែណំាែូំចជាស្មច ស្ថវ យចៃា ីខនលសឈៃីិ ខបខៃលជា

សែីម។ 
• ខក្លមអ្បេិទធនលនៃការខក្នចនក្េិនលតាមរយៈការបសខកីតមជឈមណឌ លខក្នចនក្េិនល ការក្ំណត់តំបៃ់ែីក្េិក្មម ៃខិការសលីក្ទឹក្ចតិត

ខននក្ពៃធ។ 
• សលីក្ក្មពេ់ក្េិនលតិនលក្នុខ្េុក្ ទមាល ប់អ្ៃុវតតក្េិក្មមលអ GAP ៃខិការបសខកតីស ខីៃូវយសីោក្េិនល ជាសែមី។ 

• រោា ភ្ិបាល ៃិខនែគូអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍គួរខតែិតែំខក្លមអបណាត ញភាជ ប់គមនាគមៃ៍ឱ្យបាៃកាៃ់ខតលអស ខី ែូចជានលូវ ៃិខនលូវទឹក្ ជាសែីម។ 
• ស្វីឱ្យេុវតាិភាពអាោរ វញិ្ហញ បៃប្តអ្នាម័យៃខិភូ្តរមអ្នាម័យ ៃខិលទធភាពរក្បាៃទនីារ កាៃ់ខតមាៃភាព្បសេីរខងមសទៀត។  
• ស្វីឱ្យមាៃភាព្បសេីរស ខីៃូវភាពសជឿជាក់្របេ់វៃិិសោគិៃ តាមរយៈការខក្លមអការអ្ៃុវតតចាប់ ភាពអាចទេសៃ៍ទយបាៃ ៃិខតមាល ភា

ព។ 

• សលីក្ក្មពេ់ខននក្អាោរូបតាមភឱ្យលអខងមសទៀត។  

  

ទរើានអ្វខីលះដៃល
អាចជាបញ្ហា

• រោា ភ្ិបាលគួរខតពិស្រោះសោបល់ជាមួយវេ័ិយឯក្ជៃ មុៃសពលអ្ៃុម័តចាប់ណាមួយខែលៃឹខជោះនលប ោះពាល់ែល់វេ័ិយឯក្ជៃ។ 
• សរលៃសោបាយសលីក្ខលខពៃធគួរខត្តូវបាៃពៃិិតយស ខីវញិ សហយីការោក់្ក្្មិតចំៃួៃអ្បបបរមា ០,៥ោៃែុោល រេហរែាអាសមរកិ្ 



ក្បឈម្គួរឱ្យររ់
សាា លស់ក្ាប់ការ
អ្នុវរត ទហើយថា
ទរើបញ្ហា ក្បឈម្
ទងំទន្ទះអាចក្រវូ
បានការ់បនថយ
ទោយរទបៀបណា
ខលះ? 

ៃឹខមិៃសៅរចួសទេ្មាប់េហ្រេខាន តតូចៃខិម្យម ខែលមាៃចណូំល្តឹមពី ៣ សៅ ៥ោៃែុោល រសនាោះ។ 
 

អ្ត្ថថ ធបិាយទសេ
ងៗទេៀរ 

• ចំណាត់ថាន ក់្ោក់្សោយ្នាររពិភ្ពសោក្េតពីីគមនាគមៃ៍ែឹក្ជញ្ជូ ៃគឺមាៃសលែ៨៥ ក្នុខចំសណាម១៨០្បសទេ។ ចំណាត់ថាន ក់្សៃោះ
គួរខតមាៃការខក្លមអស ខី សោយស្ថរថាសហោា រចនាេមព័ៃធសៅក្នុខ្បសទេក្មពុជាមាៃភាព្បសេីរជាខមុៃខែរសហយី។  

• ទំហេំណំាក្េ្មាប់ស្វកីារស្ថា ប់េាខ់ក្ណំត់ចណំាត់ថាន ក់្េតីពីការស្វី្ ុរក្ិចច (Doing Business Rankings) គួរ្តូវបាៃព្ខីក្ឱ្យទូលំ
ទូោយជាខសៃោះ សហយីគួរបសខកីៃេណួំរបខៃាមសទៀតខែរសៅជុំវញិ្បធាៃបទសៃោះ។  

 


