
* លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១៣ ល្ខ ០៤

អាទិភាពគោលនយោបាយទទួលបានពី  
សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣១

១ អាទិភាពផ្ន្កគោលនយោបាយទំាងន្ះ ផ្អ្កលើ បទបង្ហាញ និងវគ្គសំណួរចម្លើយនានា ន្សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។

១. ក្លំអ និងធ្វើពិពិធកម្មការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

• បន្តពង្ីកការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី  ទៅដល់គ្ួសរនៅ 
តាមជនបទ

• ក្លំអរបៀបរៀបចំស្ថាប័ន និងការធានាសុវត្ថិភាពសម្ប់ 
ការ កសងទំនប់វារីអគ្គិសនី

• ធ្វើពិពិធកម្មធនធានថាមពលក្នុងស្ុក ដ្លប្ើប្ស់ 
សម្ប់  ផលិតអគ្គិសនី ដូចជា ការប្តូរទៅប្ើធ្យូងថ្ម និង 
ថាមពល ពន្លឺព្ះអាទិត្យ។

២. ក្លំអ និងធ្វើពិពិធកម្មហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសម្ប់ការ 
នាំច្ញ និងការប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម
• ធ្វើកំណ្ទម្ង់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមទន្ល្-ស្ទឹង និង ពន្ធ 

តាម ផ្លូវទឹក ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវទឹក និងកំពង់ផ្តាមទន្ល្-ស្ទឹង
• អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្តល់ស្វាគាំទ្ (logistics) ដូចជា 

ស្វាកម្ម ច្កចូលត្មួយជាដើម ដើម្បីជួយប៉ះប៉ូវដល់ នីតិវិធី 
ការិយាធិបត្យ្យដ៏យឺតយា៉ាវ និងមានចំណយខ្ពស់ 

• បង្កើនសមត្ថភាពហ្ដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធរូបវ័ន្ត ដូចជា កំពង់ផ្ 
សមុទ្ ផ្ស្ងួត ផ្លូវទឹក ស្ពាន ផ្លូវតាមជនបទ ផ្លូវថ្នល់ធំៗ និង 
ផ្លូវដ្ក។

៣.  ពង្ឹងយន្តការអន្តរក្សួង ដើម្បីបង្កើនភាពជាដ្គូរវាងវិស័យ 
សធារណៈ - ឯកជន ក្នុងផ្ន្កថាមពល និងដឹកជញ្ជូន
• ពង្ឹងអង្គភាពសម្បសម្ួល ដូចជា ភាពជាដ្គូវិស័យ 

សធារណៈ-ឯកជន, ផ្ន្កគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
• បង្កើតជាមូលនិធិផ្ស្ងៗ ដ្លអាចកសងលើគម្ងមាន 

ជោគជ័យ ស្ប់
• អនុវត្តការជ្ើសសម្ំង និងកិច្ចការពារផ្ស្ងៗ ដើម្បី កាត់ 

បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន ន្សកម្មភាព 
គម្ងដ្គូវិស័យសធារណៈ-ឯកជន

៤.  ទទួលបានធាតុចូលកសិកម្មកាន់ត្មានគុណភាពខ្ពស់ និង តម្ល ្ទាប
• ពង្ឹងច្បាប់គ្ប់គ្ង និងការត្ួតពិនិត្យទីផ្សារជី និង គ្ប់ 

ពូជ ដើម្បីធានានូវគុណភាពផលិតផល
• ពង្ីកកម្មវិធីច្កចាយគ្ប់ពូជ ដោយផ្តោត ជាពិស្សលើ 

កសិករមានដីតូចៗ
• ពង្ីកដ្នគ្បដណ្ដប់ន្ស្វាឥណទានផ្លូវការ ដើម្បីកាត់ 

បន្ថយ  បន្ទកុចំណយលើឥណទាន សម្ប់កសិករ តូចតាច។

៥.  ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងពិពិធកម្មកសិកម្ម
• លើកទឹកចិត្តកសិករតូចតាច ឲ្យដំដំណំផ្ស្ងៗទៀត ក្ 

ពីសូ្វ ដូចជា ផលិតកម្មកៅសូ៊ខ្នាតតូច ការចិញ្ចមឹសត្វជា ដើម
• ផ្តល់ស្វាមានគុណភាពល្អ ផ្សព្វផ្សាយបច្ច្កទ្សកសិកម្ម  

ដើម្បី  បង្កើនប្សិទ្ធភាពប្ើប្ស់ និងធ្វើពិពិធកម្មបច្ច្ក 
ទ្ស កសិកម្ម

• ធ្វើឲ្យទីផ្សារកសិកម្មមានលក្ខណៈផ្លូវការ តាមរយៈ ការ  បង្កើត 
ស្ថាប័ន សម្ប់ជំរុញឲ្យធាតុចូល និងធាតុ ច្ញ មានថ្ល្ 
សមរម្យ និងក្លំអលទ្ធភាពប្ើប្ស់ ទីផ្សារ និងទទួល 
ព័ត៌មាន ទីផ្សារអាចជឿជាក់បាន ជាពិស្ស សម្ប់ កសិករ 
តូចតាច។

៦.  បង្កើនជំនាញកមា្លាំងពលកម្ម ដើម្បីពង្ឹង និងធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច
• បង្កើនលទ្ធភាពប្ើប្ស់ និងពង្ីក កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល 

និងអប់រំផ្ន្កបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដោយផ្តោត 
ការ ប្ឹងប្ងលើ ការកាត់បន្ថយអត្គា្មានការងរធ្វើកម្ិត 
ខ្ពស់ក្នុងចំណោមយុវជន 

• បំផុសឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខងផ្ន្កឯកជន មានការចូលរួមកាន់ 
ត្ប្សើរក្នុងវិស័យអប់រំ ដើម្បីជំរុញកម្មវិធីសិក្សាផ្ស្ងៗ 
ដ្ល ស្បតាមតម្ូវការរបស់វិស័យឯកជន

• ផ្តោតការប្ឹងប្ងលើការបង្កើនជំនាញកមា្លាំងពលកម្ម ដើម្បី 
ឲ្យ កម្ពុជាអាចឈានទៅធ្វើផលិតកម្ម ដ្លមានតម្ល្ បន្ថ្ម 
កាន់ត្ខ្ពស់។



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគារល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 (៨៥៥  ២៣) ៨៨១ ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣  ៦០៣  (៨៥៥២៣) ៨៨០ ៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: www.cdri.org.kh

៧.  ក្លំអស្ថាប័នផ្ស្ងៗសម្ប់ការគ្ប់គ្ងដី
• ពង្ឹងច្បាប់គ្ប់គ្ង និងការត្ួតពិនិត្យលើសម្បទានដី 

ស្ដ្ឋកិច្ច (ELCs) ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន ដ្លជួយ 
ជំរុញ នូវ កសិ-ឧស្សាហកម្មមានការទទួលខុសត្ូវខ្ពស់ផ្ន្ក
សង្គមកិច្ច និងមានចីរភាពល្អផ្ន្កបរិស្ថាន

• ពន្លឿនការប្ងច្កឡើងវិញនូវតំបន់ ELC ដ្លត្ូវបាន 
លុប ចោល ទៅឲ្យប្ជាជនគា្មានដីធ្លី តាមរយៈ សម្បទាន ដី 
សង្គមកិច្ច (SLCs)

• ធានានូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ កសិករតូចតាចងយ 
រងគ្ះ  ក្នុងទូទាំងប្ទ្ស តាមការពន្លឿនកម្មវិធីចុះបញ្ជី 
ដីធ្លី  ថា្នាក់ ជាតិ។

៨.  ជំរុញការអភិវឌ្ឍសម្ប់គ្ប់គា្នា
• លើកកម្ពស់សូចនាករផ្ន្កសុខភាព លទ្ធភាពទទួល បាន 

ស្វា  ថ្ទាំសុខភាព និងសំណញ់សុវត្ថិភាពសង្គម ជា 
ពិស្ស  សម្ប់ប្ជាជនក្ីក្

• លើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកម្ិតមធ្យម សិក្សា 
និង ឧត្តមសិក្សា ជាពិស្សម្ប់ក្ម្ងស្ី និងជនក្ីក្

• កាត់បន្ថយវិសមភាពក្នុងសង្គម និងគំលាត ប្ក់ ចំណូល 
ដ្ល  កំពុង រីកធំឡើង ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព សង្គម ស្ថិរភាព 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងកំណើនមានចីរភាព។

៩.  បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយ ទាញផលប្យោជន៍ពីការលូតលាស់
នៅអាសុី
• រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីចាប់យកឱកាសទីផ្សារ ផុស 

ច្ញ ថ្មីៗពី អតិថិជននិងឧស្សាហកម្មចិន
• បង្កើនចំណងទាក់ទងក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដោយប្យ័ត្ន 

ប្យ្ង  រក្សាទុកនូវលទ្ធភាពធ្វើគោលនយោបាយក្នុងស្ុក
• កសងសមត្ថភាពស្ថាប័ន សម្ប់ពង្ឹងអនុវត្តន៍ កិច្ច សន្យា 

និងដោះស្យវិវាទ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្ម 
អំណោយ ផលដល់វិនិយោគិនបរទ្ស។

១០. ក្ទម្ង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីត្ៀមរៀបចំសម្ប់ការឡើងឋានៈ
ជាប្ទ្សមានចំណូលមធ្យម
• បង្កើនឥណទានផ្លូវការដ្លមានច្បាប់គ្ប់គ្ង និងការ 

ត្ួតពិនិត្យល្អ សម្ប់សហគ្សធុនតូច និងមធ្យម 
(SMEs) ដើម្បីជំរុញ និងធ្វើពិពិធកម្មកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច

• បង្កើនតមា្លាភាព និងភាពជឿនលឿនន្របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ  របស់ SME ដើម្បីជួយសម្ួលការផ្តល់ឥណទាន 
ផ្លូវការ

• ធ្វើឲ្យ SMEs មានលក្ខណៈផ្លូវការ ដើម្បីបង្កើន ចំណូល 
សធារណៈ និងបង្កើតមូលដ្ឋានយកពន្ធ

• កសងយុទ្ធសស្ត ្ធ្វើបដិដុលា្លារូបនីយកម្មក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច និង 
ពង្ឹង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។


