
 ក្របខណ្ឌភាពជាដៃគូសក្ាបក់្បទេសរម្ពុជា (CPF) ២០១៩-២០២៣  

សេចក្តីេសខេបនៃការពិភាក្ាពិស្រោះសោបល់ជាមយួអខគការេខគមេ ីវលិ 

ភ្នំសពញ នងៃទ២ី៩ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩  

អនក្ចូលរមួ៖ តំណាខចំៃៃួ ៤១នាក់្ មក្ពអីខគការេខគមេ ីវលិ ក្ន ខសនាោះមាៃអខគការមិៃខមៃរដ្ឋា ភ្ិបាលសៅតាមសែតត ផខខែរ។  

សេចក្តីសផតមី៖ ធនាររពភិ្ពសោក្សបីក្ក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះសដ្ឋយសធវបីទបង្ហា ញេសខេបពីអំពបីរបិទរបេ់្បសទេ ៃខិអាទិភាពនានាក្ន ខក្ិចចការអភ្ិវឌ្ឍៃ៍ ែូច
្តូវបាៃរក្ស ញីតាមរយៈការវៃិិចឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេខែលមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ (SCD) ្ពមទខំេំសណីវេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចតិតទ ក្ដ្ឋក់្េ្មាប់្ក្បែណឌ
ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា (CPF) ខែល្េបតាមអាទិភាពរបេ់យ ទធស្ថស្តេតចត សកាណនៃរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្មព ជា។ បណាត វេ័ិយ្តូវសតត តយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក់្
ក្ន ខ្ក្បែណឌ ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា (CPF) រមួមាៃ៖ ១) សលីក្ក្មពេ់្បេទិធផលរបេ់រែា ៃខិជំរ ញការអភ្វិឌ្ឍវេ័ិយឯក្ជៃ, ២) ជំរ ញការអភ្ិវឌ្ឍ
មៃ េស, ៣) ខក្លមអវេ័ិយក្េិក្មម ៃិខព្ខឹខការស្បី្ បាេ់្បក្បសដ្ឋយចីរភាពៃូវធៃធាៃធមមជាតិឱ្យកាៃ់ខត្បសេីរ ៃិខមូលបទអៃតរវេ័ិយេតីពកីារព្ខឹខ
អភ្ិបាលក្ិចច ស្ថា ប័ៃ ៃិខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ពលរែា។ បខៃាមសលីមារ៌ា ខែល្តូវបាៃ្តេួ្តាយសដ្ឋយការវៃិចិឆ័យស្ថា ៃភាព្បសទេមាៃលក្េណៈជា្បព័ៃធ 
(SCD) ៃខិយ ទធស្ថស្តេតរបេ់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល  ្ក្បែណឌ ភាពជានែគូេ្មាប់្បសទេក្មព ជា មាៃសរលសៅពិចារណាសមលីអំពីឧតតមភាពស្បៀបសធៀបនៃវេ័ិយ
គស្មាខអៃ វតតនានារបេ់្ក្ុមធនាររពិភ្ពសោក្។ សៅក្ន ខក្ិចចពិស្រោះសោបល់សៃោះ អនក្ចូលរមួ្តូវបាៃខបខខចក្ជា្ក្មុៗឱ្យសធវីការជខជក្បផំ េគៃំតិ ក្ត់្តា
ចសមលីយតបសៅៃឹខេណួំរពិភាក្ារបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ ស យីបនាា ប់មក្សធវបីទបង្ហា ញអំពីការេៃនិដ្ឋា ៃតាម្ក្ុមសរៀខៗែលួៃ។    

បញ្ហា ធំៗខែល្តូវបាៃសលីក្ស ខីសៅក្ន ខក្ិចចពភិាក្ា៖ មូលធៃមៃ េស ក្ិចចរពំារេខគម គណសៃយយភាពេខគម បរសិ្ថា ៃ ៃខិេ ្រេខ្នន តតូចៃិខមធយម។ 

វេ័ិយខែល្តវូបាៃសលកី្
យក្មក្ពភិាក្ា  

ចណំ ចសរលេខំ្នៃ់ៗខែលបាៃសលកី្ស ខី 

សតអីវែីលោះសៅជាបញ្ហា ្បឈម
ៃខិភាពចាបំាច់បនាា ៃ់ជាខ
សគសៅក្ន ខការអភ្វិឌ្ឍរបេ់

• ការអភ្ិវឌ្ឍមៃ េស ៃខិការអប់រ៖ំ េេិសជាស្ចីៃសៅមិៃទៃ់បាៃស្តៀមែលួៃ្គប់្រៃ់េ្មាប់ការអប់រកំ្្មិតឧតតមេិក្ា។ សៅ
តាមតំបៃ់ែលោះ អ្តាេេិស្ប ខជាប់េញ្ហា ប្តមធយមេកិ្ាទ តិយភូ្មិមាៃ្តឹមខត ៦០ភាគរយប  សណាណ ោះ។ គ ណភាពនៃការ
អប់រសំៅមិៃទៃ់មាៃលក្េណៈសេមីរន  សធវីឱ្យយ វជៃជាស្ចៃីសៅមាៃក្្មតិជំនាញទប មិៃអាចស្តៀមែលួៃបាៃេម្េបតាម



្បសទេក្មព ជា?  ត្មូវការទីផារ ខែលសធវឱី្យពកួ្សគសៅវលិវល់ជាប់ក្ន ខវែតនៃភាព្ក្ី្ក្ឥតឈប់ឈរ។  
• េិៃិទធពល(ភាពេអិតរមតួ)ខផនក្េខគម អំសពពី ក្រលួយ ៃិខក្្មិតទបនៃការទ ក្ចិតតរបេ់មហាជៃចំសពាោះស្ថា ប័ៃស្ថធារណៈ 

សៅខតជាបញ្ហា េំខ្នៃ់សៅស យី។ រវាខអខគការេខគមេ ីវលិ ៃិខរដ្ឋា ភ្បិាលមាៃការទ ក្ចតិតរន តិចណាេ់ ខែលចាបំាច់្តូវ
ែិតែំអភ្ិវឌ្ឍខក្លមអឱ្យ្បសេីរស ខី។  

• អភ្ិបាលក្ិចចែធីលីសៅខតបៃតមាៃបញ្ហា សៅក្មព ជា ស យី ជាពសិេេ បខកផលប ោះពាល់ស្ចីៃែល់ជៃជាតិសែមីភាគតិច។ ភាព
ចាបំាច់្តូវមាៃការ្គប់្គខែេីមបទៃឱ្យបាៃលអ្ បសេីរជាខបចច បបៃន សែីមបបីស ច្ ៀេបញ្ហា នៃភាព្តតួេ ីរន នៃ្ពំែីរវាខ
េ គមៃ៍ ៃខិ្ក្ុម   ៃឯក្ជៃ។ សៅសពលណាមាៃជសមាល ោះសក្ីតស ខី យៃតការសដ្ឋោះ្ស្ថយបញ្ហា ែំសណីរការមិៃបាៃលអ។ 
ែំសណីរការសធវប័ីណណក្មមេិទធិែេីមូ ភាពសៅមាៃភាពយតឺោ វ ៃិខសៅខតេម គស្ថម ញ។ 

• ការសធវីចំណាក្្េុក្គឺជាបញ្ហា ្បឈមបនាា ៃ់មួយ។ ការសធវីចណំាក្្េកុ្សៃោះមាៃផលប ោះពាល់ែល់ក្មាល ខំពលក្មមៃខិជនំាញ 
ក្ិចចរពំារេខគម ៃិខសេែាក្ិចចជាតិ។ ្បសទេក្មព ជា្តូវការយៃតការមួយសែីមបី្ គប់្គខមូលធៃមៃ េសរបេ់ែលួៃ ៃិខរោិះរក្
មសធោបាយសែីមបសី្បី្បាេ់ការសធវីចំណាក្្េុក្នៃេ្មាប់ខក្លមអសេែាក្ចិចជាតិឱ្យបាៃកាៃ់ខត្បសេីរស ខី។ ចាបំាច់្តវូជំរ ញ
សលីក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាៃការសធវចីណំាក្្េកុ្្បក្បសដ្ឋយេ វតាភិាព។ ការសធវីចណំាក្្េកុ្ក្ន ខ្បសទេក៏្នាឱំ្យមាៃបញ្ហា ពាក់្ព័ៃធ
ៃឹខការសរៀបចៃំគរូបៃយីក្មមផខខែរ។ 

• ទក់្ទិៃសៅៃឹខការសធវចីំណាក្្េុក្សៃោះខែរ គឺទមាល ប់អៃ វតតៃ៍នៃការឱ្យែចី្បាក់្ែវោះការទទលួែ េ្តូវរបេ់្គឹោះស្ថា ៃមី្ក្ូ រិ ា្
វតា មួយចំៃៃួ។ ទមាល ប់អៃ វតតៃ៍ខបបសនាោះចាបំាច់្តូវដ្ឋក់្ស្កាមការសធវីៃិយតក្មមឱ្យបាៃលអ្ បសេីរជាខបចច បបៃន សដ្ឋយស្ថរថា 
ក្ៃលខមក្មាៃមៃ េសមួយចៃំៃួជំពាក់្បំណ លសគស្ចៃី ស យីស្ជីេសរេីយក្ការសធវីចណំាក្្េកុ្ជាមសធោបាយខតមួយគត់
របេ់ពួក្រត់េ្មាប់េខបណំ លសគវញិ។ 

• ការរពំារេខគមមាៃការអភ្ិវឌ្ឍសៅម ែែលោះៗ ប  ខៃតសៅខតមាៃភាពែវោះខ្នតស្ចៃីសៅស យីស្បៀបសៅៃឹខសេចក្តី្តូវការ។ 
ចំណ ចសៃោះក៏្មាៃទំនាក់្ទៃំខផខខែរសៅៃខឹការខក្លមអទូសៅខែលចាបំាច់្តូវមាៃសៅក្ន ខការផតល់សេវាស្ថធារណៈ។ ភាព
្គប់ែណត ប់ជាស្ថក្លនៃការធានារា ប់រខខផនក្េ ែភាព គជឺាខផនក្មួយគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍សៅក្ន ខក្ិចចរពំារេខគម។ 

• ងវីសបីសេែាក្ិចចទទួលបាៃក្ំសណីៃរខឹមាក៏ំ្ពតិខមៃ ក្ំសណីៃសៃោះមិៃ្តូវបាៃយក្សៅខបខខចក្ឱ្យបាៃសេមីភាពសៅក្ន ខចំសណាម
្បជាជៃសទ។ ្ក្មុជៃង្ហយរខស្រោះ ៃខិ្ក្ុមពលរែាខែល្តូវសគតត់សចញពីការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក់្ រម ៃឱ្កាេទទួលបាៃអតា
្បសោជៃ៍ពកី្ំសណីៃសនាោះសទ។ 



• សៅមាៃពលរែាស្ចីៃខែលរម ៃលទធភាពរក្បាៃសេវា ឬព័ត៌ាមាៃរបេ់្បព័ៃធយ តតិធម៌ា។  
• ្បសទេក្មព ជាបាៃសរៀបចំបសខកតីបាៃសរលៃសោបាយលអមយួចំៃួៃ ប  ខៃតគមាល តសៅខតមាៃរវាខសរលៃសោបាយ ៃខិការអៃ 

វតត។ ការអៃ វតតចាប់មិៃបាៃលអសៅខតបៃតមាៃ ជាពិសេេសៅតាមថាន ក់្ស្កាមៗរបេ់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាល។ 
• ការស្បី្បាេ់ស្គឿខសញៀៃ ជាពិសេេក្ន ខចំសណាមយ វវយ័ គឺជាបញ្ហា មយួខែលអាចសធវីឱ្យ្បសទេសែាោះមូលធៃមៃ េសរបេ់

ែលួៃ។ 
• វេ័ិយក្េកិ្មមសៅខតបៃតធាល ក់្សៅពីស្កាយ្បសទេែនទសទៀត ស យីចាបំាច់្តូវមាៃការអភ្វិឌ្ឍ ៃិខការសធវពីាណិជជក្មមឱ្យបាៃ

ខ្នល ខំកាល បខៃាមសទៀត។ ការខ្ប្បួលអាកាេធាត បាៃបខកផលប ោះពាល់អវជិជមាៃសលីវេ័ិយក្េិក្មម ស យីក្េកិ្រជៃបទ្តូវការ
្បព័ៃធធារាស្ថស្តេរផគត់ផគខ់ទកឹ្សធវីក្េិក្មម។ 

• េ ្រេខ្នន តតូចៃិខមធយមចាបំាច់្តូវសធវកីារអភ្វឌិ្ឍខ្នល ខំខងមសទៀត ស យីែំសណីរការៃតីិវធិេី្មាប់ការសបីក្សធវធី រក្ិចចក៏្្តូវ
ខតសធវីឱ្យមាៃភាពង្ហយ្េួលជាខបចច បបៃនខែរ។ 

• មណឌ លេ ែភាពជាស្ចៃីសៅមាៃគ ណភាពមិៃសេមរីន  សដ្ឋយក្ន ខសនាោះមាៃជនំាញ ៃខិស្គឿខបរកិាេ រក្្មិតែ េៗរន ។ 
សតមីាៃអវែីលោះជាវេ័ិយអាទិ
ភាពេ្មាប់្ក្មុធនាររ
ពភិ្ពសោក្បៃតជយួឧបតាមភ
សៅក្ន ខអ ំ ខសពល៥ឆ្ន ខំ្នខ
ម ែ? មាៃអវែីលោះខែល្ក្មុ
ធនាររពភិ្ពសោក្គរួបៃត
េក្មមភាពជយួបខៃាមសទៀត 
ឬបៃាយ េក្មមភាពវញិ? 
 

• ជារមួ ធនាររពិភ្ពសោក្គួរសធវីការវៃិិសោគតចិជាខម ៃសលខីផនក្ស ដ្ឋា រចនាេមព័ៃធ ស យីង្ហក្សៅសតត តសលីអាទិភាពសផសខៗ
វញិ សៅសពលខែល្បសទេក្មព ជាអាចរក្ រិ ា្វតា េ្មាប់ស ដ្ឋា រចនាេមព័ៃធពអីនក្ឱ្យែចី្បាក់្សផសខសទៀតបាៃ។ 
 

ការអភិ្វឌ្ឍមៃ េស 
• ការរពំារេខគម្តូវបាៃអនក្ចូលរមួពិស្រោះសោបល់ជាស្ចីៃសលីក្ស ខីថាជាអាទិភាពេ្មាប់ឱ្យមាៃការរំ្ ទពេីំណាក់្

ធនាររពិភ្ពសោក្។ តាមខែលអាចសធវីសៅបាៃ ្បព័ៃធរពំារេខគមគួរខត្តូវបាៃផារភាជ ប់រន  សែមីបធីានាឱ្យមាៃការស្លីយ
តបទៃ់សពលសវោសៅៃឹខវបិតរិ ៃិខសែមីបសីចៀេវាខការសធវកីារង្ហរសៅដ្ឋច់សដ្ឋយខ ក្ៗពីរន ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរពិចារណាចូលពាក់្ព័ៃធក្ន ខខផនក្អប់រកំ្្មិតមធយមេកិ្ាទ តិយភូ្មិ មិៃគួរពាក់្ព័ៃធខតក្ន ខខផនក្ឧតតម
េិក្ាសទ។  

• អនក្ចូលរមួបាៃេួរថាសតីមាៃឱ្កាេខែលធនាររពិភ្ពសោក្អាចចូលរមួក្ន ខបញ្ហា ្គប់្គខសលកីារសធវីចណំាក្្េកុ្ខែរឬសទ 
ពីស្ពាោះវាសៃោះគឺជាបញ្ហា ្បឈមខែលក្ពំ ខបៃតមាៃ ស យីខែលបណាត លឱ្យមាៃការែវោះខ្នតក្មាល ខំពលក្មម ៃខិជំនាញសៅក្ន ខ
្បសទេ េ្មាប់ការអភ្ិវឌ្ឍសេែាក្ិចច។ 



• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតសធវកីារសែីមបធីានាឱ្យមាៃការខបក្ខចក្ សដ្ឋយយ តតិធម៌ាផលក្ំសណីៃសេែាក្ចិចឱ្យបាៃសៅែល់្ក្ុម
្បជាជៃង្ហយរខស្រោះបំផ ត សដ្ឋយគិតគូរ្ក្ុមពលរែាស្ចីៃ្បសភ្ទ មាៃែូចជា ជៃពិការ, ្ក្ុមអនក្្េោញ់សភ្ទែូចរន , 
ក្ មារ, ស្តេតី, ៃិខជៃជាតិសែមីភាគតិច។ ការគតិគូរសៃោះសៃោះគួរខតមាៃសៅក្ន ខអំ  ខសពលអៃ វតតគស្មាខរបេ់ធនាររពភិ្ពសោ
ក្។ សតី្ក្ុមមៃ េសទខំសៃោះខែលទទលួបាៃការគិតគូរែល់សទក្ៃលខមក្?  

• ការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ក្ន ខការអភ្ិវឌ្ឍមូលធៃមៃ េសទទួលបាៃការឱ្យតនមលសកាតេរសេីរ ស យីែូសចនោះវាគួរ
ខតបៃតសៅជាខផនក្មួយេ្មាប់ការវៃិិសោគសៅ្គប់ក្្មិតទខំអេ់ រាប់ទខំការអភ្ិវឌ្ឍក្ មារតូច ៃខិយ វជៃផខខែរ។ 

• គួរមាៃការចូលពាក់្ព័ៃធសៅក្ន ខការសធវឱី្យ្បសេីរែល់េៃតេិ ែសេបៀខ ៃខិលទធផលអាហារបូតាមភ។ 
• គស្មាខរបេ់ធនាររពភិ្ពសោក្ពាក់្ព័ៃធខផនក្េ ខ្នភ្ិបាលគួរសតត តទខំសៅសលេីមធម៌ា ៃិខគ ៃភាពរបេ់សេវាខងទេំ ែភា

ព។  
 

អភិ្បាលកិ្ចច ៃិខសេែាកិ្ចច 
• គណសៃយយភាពេខគម៖ ការជួយរំ្ ទរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតមាៃការគតិគូរែល់ក្ំខណទ្មខ់វេ័ិយស្ថធារណៈសៅ

្គប់ក្្មិត ៃិខសរលៃសោបាយផខ សែីមបកីាត់បៃាយអំសពីព ក្រលយួៃិខសលីក្ក្មពេ់យ តតិធម៌ាេខគម។  
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរជួយរំ្ ទសធវីឱ្យមាៃ្បព័ៃធយ តតិធម៌ាកាៃ់ខតមាៃភាពទ ក្ចិតតបាៃជាខម ៃ តាមមសធោបាយណាក៏្សដ្ឋយ

ខែលអាចសធវីសៅរចួ។ 
• អនក្ចូលរមួក្ន ខការពិស្រោះសោបល់បាៃរំ្ ទែល់ការស្ជីេសរេីយក្វេ័ិយសតត តការយក្ចតិតទ ក្ដ្ឋក់្ទ១ី របេ់ធនាររពភិ្ព

សោក្ ស យីសគបាៃសេនីសទៀតខែរឱ្យមាៃងវកិាបខៃាមសទៀត សែីមបរីំ្ ទែល់ការង្ហរអភ្ិបាលក្ិចចលអ ៃិខគណសៃយយភាពេខគ
ម។ ក្ន ខសៃោះអាចរមួប ច្ូ លទខំការខក្លមអេមតាភាពនៃវេ័ិយស្ថធារណៈ ៃខិការរំ្ ទែល់ក្ំខណទ្មខ់េ ីវលិ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរខតសធវកីារសលីការព្ខខឹេមតាភាពសែីមបសីធវីឱ្យ្បសេីរស ខីៃូវែំសណីរការផតល់ក្មមេិទធែិីេ គមៃ៍។ 
គស្មាខខបខខចក្ែធីលីេ្មាប់ការអភ្ិវឌ្ឍេខគមៃខិសេែាក្ិចច  (LASED) គួរខតបៃតសធវីសៅសទៀត។ 

• ការអភ្ិវឌ្ឍេមតាភាពគឺជាការចាបំាច់េ្មាប់រែាបាលថាន ក់្ស្កាមជាតិ សែីមបសីធវីឱ្យ្បសេីរៃូវ្បេិទធភាពក្ន ខការផតល់សេវាក្មម
ស្ថធារណៈ។  
 



វេ័ិយឯក្ជៃ 
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរសធវីការសលកីារសរៀបចំបទបប ា្តតៃិិខការរំ្ ទែល់េ ្រេធ ៃតូចៃិខមធយម។ ក្ន ខសៃោះអាចរមួមាៃ

ការសធវីឱ្យ្ក្បែណឌ ចាប់កាៃ់ខតមាៃភាព្បសេីរស ខី ៃិខសធវីឱ្យការច ោះស ម្ ោះសបកី្ធ រក្ចិចកាៃ់ខតមាៃភាពង្ហយ្េួល។ 
• ផលិតផលក្ន ខ្េុក្ចាបំាច់មាៃការការរំ្ ទសែមីបអីាចទទលួបាៃតនមលេមរមយ ៃិខអាច្បក្ួត្បខជខជាមយួគស្មាខខែលនាំ

ចូល ក៏្ែូចជាសៅក្ន ខទផីារក្ន ខតំបៃ់ខែរ។  
• ក្ន ខការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ែលួៃជាមួយវេ័ិយឯក្ជៃ ការសលកី្ក្មពេ់ទំៃលួែ េ្តូវេខគមរបេ់្ក្ុម   ៃគួរខតជាអាទិភាព

េ្មាប់ធនាររពិភ្ពសោក្។ 
• វេ័ិយបសចចក្វជិាជ មាៃេកាត ៃ ពលេ្មាប់្បសទេក្មព ជា ស យីក៏្អាចជាខផនក្ងមមីួយេ្មាប់ធនាររពភិ្ពសោក្ពិៃតិយសមីល

លទធភាពចូលរមួពាក់្ព័ៃធផខខែរ។  
• មូលៃិធិវៃិិសោគសលផីលប ោះពាល់ខ្នខេខគមក្ិចចគជឺាជស្មេីលអមយួសែីមបសីធវឱី្យមាៃការខ្ប្បួលជាវជិជមាៃសៅក្ន ខវេិមភាព

េខគម។ 
• មៃ េសជាស្ចៃីសៅខតជបួការលំបាក្ក្ន ខការរក្ទទួលបាៃ រិ ា្វតា  ជាពិសេេក្េិក្រសៅតាមជៃបទ។ ចណំ ចសៃោះគួរខត្តូវ

បាៃដ្ឋក់្ប ច្ូ លសៅក្ន ខគស្មាខខែលមាៃ្ស្ថប់។ 
 

បរសិ្ថា ៃ ៃិខក្េិក្មម 
• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរចាត់ទ ក្ក្ំសណីៃនបតខ ៃខិៃិរៃតរភាពបរសិ្ថា ៃជាវេ័ិយអាទិភាពមយួ។ សៅទូទខំេក្លសោក្ ការវ ិ

ៃិសោគអភ្ិវឌ្ឍៃ៍ចាបំាច់្តូវត្មខ់ទិេសឆ្ព ោះសៅរក្ភាពធៃ់្ទៃំឹខអាកាេធាត ។ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលក្មព ជាមាៃយ ទធស្ថស្តេរ
ក្ំសណីៃនបតខខែលធនាររពភិ្ពសោក្អាចចូលរមួរំ្ ទ។ 

• េូមសធវីការវាយតនមលសកាតេរសេីរែល់ការរំ្ ទរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្នាសពលខ្នខម ែចំសពាោះវេ័ិយក្េកិ្មម។ សៅក្ន ខការ
ចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ធនាររពិភ្ពសោក្ក្ន ខវេ័ិយក្េិក្មម អនក្ចូលរមួពិស្រោះសោបល់បាៃសេនីឱ្យមាៃការរំ្ ទែល់ការបសខកីត
្បព័ៃធធារាស្ថស្តេត ៃខិស ដ្ឋា រចនាេមព័ៃធក្េិក្មមខែលពាក់្ព័ៃធ។ 

• គស្មាខរបេ់ធនាររពភិ្ពសោក្គួរខតសលីក្ក្មពេ់ការសធវឱី្យផលិតក្មម ៃិខការសធវីពាណិជជក្មមផលិតផលក្េិក្មមកាៃ់ខតមាៃ
ភាព្បសេីរស ខី ខែលរមួប ច្ូ លទខំលទធភាពរក្ក្ទទួលបាៃ រិ ា្វតា  ៃិខការផារភាជ ប់ជាមួយទផីារផខ។ 



• អនក្ចូលរមួក្ន ខការពិស្រោះសោបល់បាៃយល់្េបជាមយួការចូលពាក់្ព័ៃធរបេ់ធនាររពភិ្ពសោក្ក្ន ខការង្ហរេតីពីការ
្គប់្គខច្មុោះសលីធៃធាៃទកឹ្ទសៃលសមគខគ ស យីពួក្សគេខកត់ធៃៃ់ថាការពាក់្ព័ៃធគួរខតបៃតសៅម ែសទៀត។ 

• គួរខតមាៃគស្មាខរំ្ ទែល់វេ័ិយសទេចរណ៍ ៃិខសអកូ្សទេចរណ៍ ជាពិសេេ។ ការំ្ ទខបសៃោះអាចផតល់ការសលកី្ទឹក្ចិតត
ឱ្យេ គមៃ៍ចូលរមួក្ន ខការអភ្ិរក្សធមមជាតិ។ 

• ធនាររពិភ្ពសោក្គួរវៃិិសោគសលីថាមពលក្សក្ីតស ខីវញិ ខែលជាមសធោបាយមយួេ្មាប់ផគត់ផគខ់ថាមពលមាៃតនមលទប
សៅតំបៃ់ជៃបទ។ 

សតីមាៃអវីែលោះខែលអាចជា
បញ្ហា ្បឈមគរួឱ្យក្ត់
េមាគ ល់េ្មាប់ការអៃ វតត 
ស ីយថាសតីបញ្ហា ្បឈម
ទខំសនាោះអាច្តវូបាៃកាត់
បៃាយតាមរសបៀបណាែលោះ? 

• អំសពីព ក្រលួយសៅខតជាបញ្ហា ្បឈម្លខកាត់្គប់ខផនក្ទខំអេ់។ បញ្ហា សៃោះអាច្តូវបាៃកាត់បៃាយេ្មាលមក្វញិបាៃែលោះ
តាមរយៈការរំ្ ទែល់ការខក្លមអការ្គប់្គខ រិ ា្វតា ស្ថធារណៈឱ្យ្បសេីរស ខី ៃិខតាមរយៈការរំ្ ទស្ថា ប័ៃរដ្ឋា ភ្ិបាល 
ឱ្យមាៃការអៃ វតតផតល់សេវាកាៃ់ខតមាៃ្បេិទធភាពជាខម ៃ។ ្បព័ៃធព័ត៌ាមាៃវទិោក៏្្តូវបាៃសលីក្ស ខីខែរថាមាៃេកាត ៃ ពល
សែីមបសីធវីឱ្យ្បតិបតិតការនានាកាៃ់ខតមាៃតមាល ភាពខងមសទៀតនាសពលអនាគត។ ការក្ស្ថខតមាល ភាពគឺជាែំសណីរការមាៃ
សលបឿៃយតឺខមៃ ប  ខៃតវាអាចសធវីសៅបាៃតាមរយៈការក្ណំត់េតខ់ដ្ឋ ៃិខែំសណីរការចាេ់ោេ់។ 

• អនក្ចូលរមួក្ន ខការពិស្រោះសោបល់បាៃសលីក្ស ខីអំពបីញ្ហា ្បឈមៃសោបាយ ទខំក្ន ខៃខិស្ៅ្បសទេ ខែលមាៃផលប ោះ
ពាល់ែល់គស្មាខនានា។ 

• អខគការេខគមេ ីវលិបាៃសលីក្ស ខីពីការ្ពួយបារមភថាសតកីារវៃិិសោគសលីក្គស្មាខខតខខតស្លីយតបសៅៃឹខត្មូវការរបេ់
្ក្ុមខែលពាក់្ព័ៃធខែរឬសទ ស យីពួក្សគបាៃសលកី្ទឹក្ចិតតែល់ធនាររពិភ្ពសោក្ថា សៅក្ន ខសពល្តួតពិៃិតយគស្មាខខែល
ក្ំព ខអៃ វតត គួរធានាោ ខណាឱ្យការបស ច្ញេំស ខរបេ់្បជាពលរែាក្ន ខតំបៃ់គស្មាខ្តូវបាៃសលីក្ក្មពេ់ ៃិខឱ្យតនមល។ 
អនក្ចូលរមួក្ិចចពិស្រោះសោបល់បាៃេួរថាសតីអាចមាៃយៃតការណាមួយេ្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ សលីេពីែណំាក់្
កាលពិស្រោះសោបល់ខែរឬសទ? 

• ធៃធាៃមៃ េស ៃិខធៃធាៃបសចចក្សទេសៅខតមាៃក្្មិតសៅស យី េ្មាប់ការអៃ វតតគស្មាខ ជាពិសេេសៅថាន ក់្ស្កាមជា
តិ។ 

អតាា ធិបាយសផសខៗសទៀត • អនក្ចូលរមួក្ន ខក្ិចចពិស្រោះសោបល់បាៃយល់្េបថា វាជា្បការមួយមាៃ្បសោជៃ៍្បេិៃសបមីាៃការខចក្រខំលក្ព័ត៌ាមាៃឱ្យ
បាៃលអ្ បសេីរជាខម ៃពេីណំាក់្ធនាររពិភ្ពសោក្។ ពួក្សគចខ់ស ញីមាៃភាពចាេ់ោេ់បខៃាមសទៀតអំពឱី្កាេ ៃិខ
ចំណ ច្ចក្ចូលេ្មាប់សធវីការេ្មបេ្មួលរវាខអខគការេខគមេ ីវលិ ៃខិធនាររពិភ្ពសោក្ (ៃិខនែគូអភ្ិវឌ្ឍៃ៍សផសខ



សទៀត) ។  
• អខគការេខគមេ ីវលិេូមស្ថវ គមៃ៍ចំសពាោះលទធភាពមាៃការពភិាក្ាបខៃាមសទៀតជាមយួធនាររពិភ្ពសោក្ េតពីីរសបៀបសធវកីារ

ពាក់្ព័ៃធជាមួយ្បជាពលរែាតាមរយៈគស្មាខ ៃិខអំពីថាសតីសធវីែូចសមតចសែីមបឱី្យមាៃបណាត ញ្បា្េ័យទក់្ទខរន កាៃ់ខត
មាៃភាព្បសេីរជាខម ៃ។ 

• អនក្ចូលរមួមួយចំៃួៃសៅក្ន ខក្ចិចពិស្រោះសោបល់សៃោះបាៃសេនីឱ្យមាៃការេ្មបឱ្យបាៃកាៃ់ខតលអជាខម ៃជាមួយសរលសៅ
អភ្ិវឌ្ឍៃ៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព (SDGs) ៃិខក្ន ខការេ ក្ការជាមួយេ គមៃ៍ ជាមួយនែគូអភ្ិវឌ្ឍៃ៍ រដ្ឋា ភ្ិបាល ៃខិអខគការ
េខគមេ ីវលិ សែមីបសីធវីឱ្យមាៃការយល់ែខឹកាៃ់ខត្បសេីរអពំី SDGs ៃិខអពំីការថាសតីសគអាចយក្ SDGs សៅអៃ វតតសៅក្ន ខក្មម
វធិីនានាបាៃសដ្ឋយរសបៀបណាែលោះ ស យីវឌ្ឍៃភាពរបេ់វាអាច្តូវបាៃវាេ់ខវខបាៃសដ្ឋយវធិីណាខែរ។ 

• អនក្ចូលរមួក្ន ខក្ិចចពិស្រោះសោបល់ក៏្បាៃសេនផីខខែរឱ្យធនាររពិភ្ពសោក្ជយួពិៃតិយសមីលបញ្ហា បណំ ល (បណំ លខែល
្បជាជៃែចពីីធនាររ ឬ្គោឹះស្ថា ៃមី្ក្ ូរិ ា្វតា ) ។  

 


