
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១១  ល្ខ ០៥

អាទិភាពគោលនយោបាយសមែប់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ 
និងការអភិវឌែឍបែកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា១

១ អាទិភាពគោលនយោបាយទាំងន្ះ ដកស្ង់ច្ញពីបទបង្ហាញនៅក្នុង
សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ២០១១។

១.  ពិពិធកម្មក្នុងចំនួនវិស័យជមែុញកំណើន និង 
ក្នុងមុខវិស័យនីមួយៗ
•	 ធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ចច្ញពីការពឹងផ្អ្កលើ មុខផលិតផល មួយ 

ចំនួនតូចសម្ប់នាំច្ញ។
•	 សម្ប់វិស័យកសិកម្ម ត្ូវផ្តោតលើការបង្កើនផលិតភាព

ន្កសិដ្ឋានតូចៗ និងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្ម ដោយដក់   
បញ្ច ូល  នូវផលិតផលមានការក្ច្ន្ និងមានតម្ល្ខ្ពស់ ដូចជា 
អង្ករ ជាដើម។

•	 សម្ប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ត្ូវធ្វើពិពិធកម្មច្ញពីផ្ន្កកាត់
ដ្រ និងឈានឡើងថ្មទៀតក្នុងខ្ស្ចង្វាក់បង្កើត តម្ល្បន្ថ្ម 
ហើយនៅក្នុង ផ្ន្កកាត់ដ្រ ត្ូវឈានទៅផលិតសម្លៀក បំពាក់ 
មានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្ល្ខ្ពស់។

•	 ធ្វើពិពិធកម្មវិស័យទ្សចរណ៍ ដោយដក់ បញ្ចូលនូវ អ្កូ 
ទ្សចរណ៍ និងទ្សចរណ៍តំបន់ឆ្ន្រ ព្មទាំង បន្តបង្កើនផល 
ចំណ្ញបានពីទ្សចរណ៍វប្បធម៌។

២. កែលម្អកែបខ័ណ្ឌនានា សមែប់ការគែប់គែង 
ហិរញ្ញវត្ថុ 
•	 គ្ប់គ្ងទីផ្សារឥណទានដ្លរីកចម្ើនយ៉ាងលឿន ដើម្បី 

ធានា ស្ថិរភាព និងនិរន្តរភាពន្វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
•	 ធានាឲ្យមានស្វាឥណទាន ផ្តល់ទៅដល់ផ្ន្កដ្លជួយ រួម  

ចំណ្កបានខ្លាំងបំផុត ដល់ កំណើន និងការកាត់ បន្ថយ ភាព 
ក្ីក្ (ឧ. សហគ្សធុនតូច និងមធ្យម និងការ ធ្វើ ស្ ទ្ង់ 
ទ្យតូច)។

•	 បង្កើតក្បខ័ណ្ឌ ដើម្បីជម្ុញវិនិយោគលើហ្ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
សធារណៈ ពីសំណក់វិស័យឯកជន៖ គម្ង ស្តោរ ផ្លូវដ្ក 
ឡើងវិញ ជាគំរូដ៏មានប្យោជន៍មួយសម្ប់អនុវត្តតាម។

៣. រកែសាស្ថានភាពម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចឲែយមនស្ថិរភាពទៅ 
អនាគត
•	 បង្កើតឱកាសខងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបង្កើនចំណយ 

សធារណៈ ជាពិស្សក្នុងផ្ន្កសុខភិបាល និងអប់រំ។ ការ ងរ 
សំខន់ គឺត្ូវបង្កើនអត្ប្មូលប្ក់ចំណូល។

•	 រក្សាឲ្យកំណើនមានតុល្យភាពល្អទៅអនាគត តាមរយៈការ  
អនុវត្តគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសមស្ប ដើម្បី ធានាឲ្យ 
កំណើន  ន្ វិស័យកំពុងផុសឡើងនានា មិនប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យ ខូចខត   
ដល់វិស័យឯទៀតដ្ល មានស្ប់។

•	 រក្សាអតិផរណឲ្យស្ថិតក្នុងកម្ិតអាចគ្ប់គ្ងបាន នៅ ចំពោះ  
មុខកំណើនសមា្ពាធផ្ស្ងៗ (កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច កំណើន  ន្ 
ចំណយ សធារណៈ វិនិយោគ ថ្ល្ផលិតផល និងការ ផ្តល់ 
ឥណទាន)។

៤. ពងែឹងកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសមែប់ 
ពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ
•	 កសងសមត្ថភាពស្វជ្វ ដើម្បីកំណត់នូវអន្តរាគមន៍ ជា 

គោល  នយោបាយសមស្បនានា និងវាយតម្ល្ លើ លទ្ធផល 
ន្ គោលនយោបាយ ដោយផ្តោតលើឥទ្ធិពលជួយ កា ត់ បន្ថយ 
ភាពក្ីក្។ តភា្ជាប់ឲ្យបានកាន់ត្ ប្សើរនូវលទ្ធផល ន្ ការ 
ស្វជ្វ ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ។

•	 តម្ឹមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងចក្ខុ វិស័យ របស់ 
វិស័យឯកជនតាមរយៈ៖
–	 ការបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើការសន្ទនា ដើម្បីឲ្យគោល 

នយោបាយ នានា អាចតំណងឲ្យ ទិដ្ឋភាព ជាទូទៅន្ វិស័យ  
ឯកជន

– ការផ្តល់គ្ឿងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជន សម្ប់ ការ 
ធ្វើវិនិយោគចម្ុះប្ប និងមានរយៈព្លវ្ង។

•	 ធ្វើការសម្បសម្ួលរវាងធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាល និង ធនធាន    
របស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីអាចទទួលបាន លទ្ធផល ប្សើរ បំផុត 
ដោយបន្តការងរលើគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ស្ងៗ ដូចជា អភិក្មគ្ប 
ដណ្ដប់លើវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម។

•	 អនុវត្តតាម ឬបន្តការងរក្នុងក្បខ័ណ្ឌគោល នយោបាយ ផ្តោត 
  លើ វិស័យជម្ុញកំណើន ដូចជា ឯកសរ ស្តីពីការ លើក កម្ពស់    
ផលិតកម្មសូ្វ និងគោល នយោបាយ នំាច្ញ សូ្វអង្ករ ជាដើម។

៥. លើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ន ដើមែបីធ្វើពិពិធកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ
• ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យស្ថាប័ន អាចអនុវត្តគោលនយោបាយ ប្កប 

ដោយប្សិទ្ធភាព និងរៀនសូត្ពីជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន នានា   
នៅតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស (SEZ) ក្នុងការ បង្កើន វិនិយោគ។



• គ្ប់គ្ងលើការរំពឹងទុករបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍៖ ត្ូវមាន ជំហរ 
ច្បាស់លាស់ និងរឹងមាំ អំពីប្វ្ងរយៈព្ល សម្ប់ ធ្វើការ 
កសងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងត្ូវបង្កើតគោលនយោបាយ ទៅ 
តាម លទ្ធភាពអាច អនុវត្ត បាន។

• កាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់សម្ប់វិនិយោគិនតាម៖
– ការបង្កើតយន្តការផ្ស្ងៗទៀត ក្ពីប្ព័ន្ធតុលាការ 

សម្ប់  ដោះស្យវិវាទប្កបដោយតមា្លាភាព
– ការបង្កើតស្ថាប័នមានចក្ខុវិស័យវ្ងឆ្ងាយទៅមុខ ដ្ល 

អាចផ្តល់ព័ត៌មានសំខន់ៗ សម្ប់ វិនិយោគ   រយៈព្ល វ្ង 
ដូចជា ថ្ល្អគ្គិសនី និងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារពលកម្ម ជាដើម។

• បន្តកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នសំខន់ៗ ដូចជា 
តុលាការ ជាដើម។

• បង្កើនប្សិទ្ធភាពយន្តការសម្បសម្ួលអន្តរក្សួង។

៦. បង្កើនចំណងទាក់ទងក្នុងតំបន់
•	 ផ្តោតការប្ឹងប្ងលើការតម្ឹមបទបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័ន ជា មួយ  

នឹង ប្ទ្សដទ្ទៀតក្នុងតំបន់ ព្មទាំងលើការ អភិវឌ្ឍ  ហ្ដ្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត។

• កំណត់កំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយជាក់លាក់ ដើម្បី បង្កើន  
កិច្ច សហប្តិបត្តិការជាមួយទីផ្សារសំខន់ៗ នៅ ប្ទ្ស ឥណ្ឌ 
និង ចិន។

• បង្កើនកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើបញ្ហា "គោលនយោបាយ 
(សូហ្វវ្រ)" ដូចជា ការសម្បខ្លួន ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ អាកាស  
ធាតុ ការអភិរក្ស និងការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងបទល្មើសឆ្លង ប្ទ្ស 
និងជំងឺឆ្លង ជាដើម។

• ផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់លើ ភាពជាមា្ចាស់របស់អ្នកក្នុងស្ុក 
និង ការចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមប្ប "ពីក្មទៅលើ"  នៅ ក្នុង 
តំបន់។

៧. តមែឹមការអភិវឌែឍកម្លាំងពលកម្ម ជាមួយនឹង  ការ 
ផ្លាស់ប្តូរ ស្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា 
• ផ្តោតការប្ឹងប្ងលើ ការផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ច្ក 

ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដើម្បីជួយឲ្យកមា្លាំង ពលកម្មកម្ពុជា 
ទទួល បានជំនាញដ៏ចាំបាច់ សម្ប់ជម្ុញវិស័យសំខន់ៗ 
របស់ប្ទ្សជាតិ។

• ជួយសម្ួលឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់ត្ប្សើរ រវាងគោល 
នយោបាយ ផ្ន្កអប់រំ និងឧស្សាហកម្ម តាមរយៈ៖
– ការសម្បសមួ្លព័ត៌មានទីផ្សារ និង ការតភា្ជាប់ព័ត៌មាន 

ន្ះ ទៅនឹង គោលនយោបាយវិស័យអប់រំ
– ការបញ្ជា្ប និងការអនុវត្តតាមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល TVET 

ដ្លមានជោគជ័យ។ 
• ក្ប្ទស្សនៈដ្លថា TVET ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ 

កម្ិតទាប ដោយដក់អនុវត្តនូវប្ព័ន្ធ ទទួលស្គាល់គុណភាព 
ជាផ្លូវការ។

• ធ្វើវិនិយោគក្នុងហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ និងសង្គម ដ្លទាក់ទង
នឹងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស។

៨. កសងសមត្ថភាព និងពងែីកដែនអប់រំ 
•	 បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំកម្ិតខ្ពស់ តាមការផ្តល់ 

អាហា រូបករណ៍ដ្លផ្តោតលើក្ុមចាញ់ប្ៀបគ្ (ដូចជា ជន 
ក្ីក្ នារី ជនជាតិភាគតិច) និងសិស្សឆ្នើម។

•	 សម្បសម្ួលធនធានន្វិស័យសធារណៈ វិស័យ ឯកជន 
និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដើម្បីបម្ើ គោលដៅ បាន កំណត់ 
ជាក់លាក់ ហើយញ៉ាំងឲ្យគោលនយោបាយអប់រំទទួលបាន 
លទ្ធផលប្សើរបំផុត។

•	 ក្លំអគុណភាពការបង្ៀន ការសិក្សា និងការស្វជ្វ 
នៅ ថា្នាក់ខ្ពស់ តាមរយៈការអនុវត្តវិធីសស្ត្ បង្ៀន ប្ប 
ទំនើប ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា និងការបំពាក់ឧបករណ៍នានា 
ដ្ល ចាំបាច់សម្ប់ការបង្ៀន ការសិក្សា និងការស្វជ្វ 
នៅតាមស្ថាប័នអប់រំកម្ិតខ្ពស់ៗ។

៩. អភវិឌែឍសមត្ថភាពផ្គតផ់្គងស់មែបវ់សិយ័ ពាណជិ្ជកម្ម 
ដោយផ្តោតលើលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផែសារនែ 
សហគែស ធុនតូច និងមធែយម
•	 ធ្វើទំនើបកម្មការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន តាមការលើក 

កម្ពស់ ស្តង់ដរយនយន្ត និងការជួយសម្ួល ឲ្យមានកំណើន 
ការប្កួតប្ជ្ងក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនដ្លនឹងជួយកាត់ បន្ថយ 
ថ្ល្ដឹកជញ្ជូន និងផលប៉ះពាល់ ខងបរិស្ថាន។

•	 បង្កើនភាពងយស្ួលន្ លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ ពិភព 
លោក សម្ប់សហគ្សធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈ ការ 
បង្កើនចំនួនផ្ស្ងួត (ICD)។

•	 សន្សំព្លវ្លា និងប្ក់កាសនៅច្កព្ំដ្ន តាមការកាត់ 
បន្ថយ សំណ៉ាំប្បបទឯកសរ ការបង្កើនម៉ាង ធ្វើការ របស់ 
គយ ឲ្យ ដល់ ២៤ម៉ាង សម្ប់យនយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់
មានលិខិតធានា ឬទៅផ្ស្ងួត និងការផ្តល់ស្វាស្តុកទំនិញ 
ប្កប ដោយសុវត្ថិភាព និងប្សិទ្ធភាព សម្ប់ទំនិញមិន ទាន់ 
ជម្ះប្បបទគយ។

១០. ធានាបំពែញតមែូវការថាមពលអគ្គិសនី 
នៅពែលអនាគត 
•	 ធានាបំព្ញតម្ូវការថាមពលអគ្គិសនីក្នុងស្ុក សម្ប់ រយៈ 

ព្ល  ខ្លី និងមធ្យម តាមការតម្ឹម ក្បខ័ណ្ឌ នានា ន្ការនាំចូល 
អគ្គិសនីពីប្ទ្សជិតខង។

•	 អភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯង របស់ 
កម្ពុជា សម្ប់រយៈព្លមធ្យម និងរយៈព្ល វ្ង ហើយឈាន 
ទៅធ្វើការនាំច្ញថាមពលអគ្គិសនី តាមរយៈការ ប្ើ ប្ស់ 
សកា្តោនុពលផលិតថាមពល វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងស្ុក។

•	 ផ្តោតការប្ឹងប្ង លើការពង្ីកបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ទៅ 
ទីជនបទកម្ពុជា និងលើការបញ្ចុះថ្ល្អគ្គិសនី តាមរយៈ ទំនើប 
ភាវូបនីយកម្ម ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវិនិយោគកាន់ត្ច្ើន 
និងមានរយៈព្លវ្ង។
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