
លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា
ឆ្នាំ២០១៤  ល្ខ ០៤

អាទិភាពគោលនយោបាយបានលើកឡើងក្នុង  
សន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤

១. បន្តការអភិវឌ្ឍសម្ប់គ្ប់គ្នា ដោយផ្តោតលើការគ្ប់គ្ងដីធ្លី 
ប្កបដោយសមធម៌ និងការលើកកម្ពស់កម្ិត ជីវភាព

•	 បន្តជំរុញការក្លំអការគ្ប់គ្ងដី ដោយធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លី
នៅតាមតំបន់មានអសន្ដិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដី និងពង្ឹង 
ការ ត្ួតពិនិត្យដីសម្បទានស្ដ្ឋកិច្ច

•	 កំណត់គោលនយោបាយប្ក់បៀវត្សរ៍ទូទាំងប្ទ្សឲ្យ 
មានយុត្តិធម៌ និងការថ្លឹងថ្ល្ងល្អរវាង តម្ូវការ ឲ្យ កម្ពុជា មាន 
លក្ខណៈ ប្កួតប្ជ្ងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងតម្ូវការឲ្យពលករ
មានកម្ិតជីវភាពសមរម្យ

•	 បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានស្វាសង្គម ដើម្បីជួយដល់គ្ួសរ 
ក្ីក្។

២. កំណត់យុទ្ធសស្ត្ និងពង្ឹងការគ្ប់គ្ងមា៉ាក្ូស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បី
គ្ប់គ្ងដំណក់កាលបន្ទាប់ន្ការរីកលូតលាស់

•	 ពង្ឹងយន្តការត្ួតពិនិត្យផ្ន្កមា៉ាក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី គ្ប់គ្ង 
លើហានិភ័យផ្ស្ងៗដ្លជាប់ទាក់ទងនឹង កំណើន យ៉ាង 
លឿន ន្ ការផ្តល់ឥណទាន

•	 ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ន្កសរពើពន្ធ ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនន
ចូលរួមក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចផ្លូវការ

•	 បង្កើនការប្មូលប្ក់ចំណូលសធារណៈ និងកសង 
យុទ្ធសស្្ត ជំរុញការប្ើប្ស់ថវិកាសម្ប់ កំណ្ទម្ង់ 
សង្គមឲ្យមានប្សិទ្ធភាព និងតមា្លាភាព។

៣. លុបបំបាត់ឧបសគ្គរូបវន្តដ្លរារាំងការសម្ចបាននូវ គោលដៅ 
នំច្ញ ជាពិស្ស ផ្នការនំច្ញអង្ករឲ្យបាន ១ លានតោន 
ក្នុង មួយឆ្នាំ នៅត្ឹមឆ្នាំ២០១៥

•	 បង្កើនសមត្ថភាពហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់កម្ពុជា ដើម្បី 
ផលិត និងដឹកជញ្ជូនអង្ករឲ្យបានច្ើនគ្ប់គ្ន់

•	 កាត់បន្ថយតម្ល្ថាមពលអគ្គិសនី តាមការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលវារីអគ្គិសនី ដោយរក្សាបាននូវចីរភាពល្អ ផ្ន្កបរិស្ថាន 
និង សង្គម

•	 ពង្ីកបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅទូទំាងប្ទ្ស ដោយសម្ចឲ្យ 
បាន នូវគោលដៅន្ការពង្ីកបណ្ដាញខ្ស្កាប្ល បញ្ជូន 
អគ្គីសនី។

៤. លើកកម្ពស់វិធីសស្្តផ្តោតលើគុណភាពក្នុងវិស័យអប់រំ 
តាំងពីកម្ិតបឋមសិក្សា ដល់ឧត្តមសិក្សា

•	 ផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់លើអត្បញ្ចប់ការ សិក្សា ជាជាង 
លើ អត្ចុះឈ្មោះចូលរៀន ជាពិស្ស នៅកម្ិត បឋម 
សិក្សា និងមធ្យមសិក្សា

•	 កសងសមត្ថភាពរបស់គ្ូបង្ៀន និងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល គ្ូ 
បង្ៀន ដោយផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសមស្ប និងតម្លើង 
ប្ក់ បៀវត្សរ៍របស់គ្ូបង្ៀននៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់

•	 រៀបចំបទបញ្ញត្តឲ្ិយបានកាន់ត្ប្សើរសម្ប់គ្ប់គ្ង 
គឹ្ះស្ថាន ឧត្តមសិក្សា ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដរ បង្ៀន និង 
ផ្តល់ ឲ្យនិស្សិតនូវសមត្ថភាពជំនញមានស្តង់ដរច្បាស់លាស់។

 ៥. ធានឲ្យ ប្ព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាអាចផ្តល់នូវ ជំនញដ្ល 
និយោជកត្ូវការនព្លបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនគត

•	 លើកកម្ពស់ ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល បច្ច្កទ្ស និង 
វិជា្ជាជីវៈ (TVET) ដើម្បីដោះស្យកង្វះខាត ការ ផ្គត់ផ្គង់  
ពលករ ពាក់កណ្ដាលជំនញ និងជួយ ជំរុញដល់ វិស័យ 
កម្មន្តសល និង ស្វាកម្ម

•	 បង្កើនលំហូរព័ត៌មានស្តីពីទីផ្សារការងារ ដើម្បីឲ្យ តម្ូវការ 
របស់និយោជក មានដក់បញ្ចូលនៅក្នុង កម្មវិធីសិក្សា ហើយ 
សិស្ស និងនិស្សិតក៏ទទួលបានការណ្នំសមស្បអំពី 
គម្ង បណ្ដុះបណ្ដាល និងឱកាសការងារផ្ស្ងៗ

•	 ដក់បញ្ចូលមុខវិជា្ជាផ្ន្កវិទ្យាសស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា វិស្វកម្ម និង 
គណិតវិទ្យា (STEM) ឲ្យបានពីដើមដ្ ដើម្បីឲ្យ សិស្សអាច
ត្ៀមខ្លួនបានល្អសម្ប់មុខរបរទាមទារជំនញខ្ពស់ ដ្ល 
នឹង ត្ូវជំរុញដំណក់កាលបន្ទាប់ន្ ការអភិវឌ្ឍ។

អាទិភាពផ្ន្កគោលនយោបាយទាំងន្ះ ផ្អ្កលើ បទបងា្ហាញ និងវគ្គសំណួរ 
ចម្លើយ នន ន្សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។



វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

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

៦. ពង្ីកការអប់រំមានគុណភាពល្អ ទៅដល់គ្ប់ស្ទាប់សង្គម 
ជាពិស្ស ប្ជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ

•	 កាត់បន្ថយការប្ងច្ករវាងតំបន់ជនបទ និងទីក្ុង ក្នុង 
ការ ផ្តល់ស្វាអប់រំ តាមការកសងកន្ល្ងសិក្សាអប់រំ នៅតាម 
តំបន់ជាយ, ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គ្ូបង្ៀន និង បង្កើន 
លទ្ធភាពបានប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យា ព័ត៌មាន (ICT) និង 
សមា្ភារៈ បង្ៀន ផ្ស្ងៗទៀត

•	 បណ្ដុះវប្បធម៌អប់រំក្នុងចំណោមគ្ួសរក្ីក្នៅ ជនបទ 
ដោយជួយឲ្យពួកគ្បានចូលពាក់ព័ន្ធនឹង ការបង្ៀន ដោយ 
បើកដំណើរការមត្ត្យ្យសលា និងដោយធានឲ្យសិស្សមាន
កម្ិតអាហារូបត្ថម្ភគ្ប់គ្ន់  

•	 ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សកី្ក្ ដើម្បីឲ្យបានចូលសិក្សា 
ក្នុងគ្ឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ហើយចូលរួម ចំណ្ក បង្កើនចំនួន 
ពលករ មានជំនញ និងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសម្ប់ 
គ្ប់គ្នា។

៧. ធ្វើឱ្យប្សើរឡើងទៀតនូវ ហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ដើម្បី 
ទាញយកប្យោជន៍ ឲ្យ បាន ច្ើនបំផុតពីសមាជិកភាពក្នុង 
សហគមន៍ ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់, 
កំណើន ការនំច្ញ, និងការធ្វើ សមាហរណកម្ម ចូលទៅក្នុង 
បណ្ដាញ ផលិតកម្មក្នុងតំបន់

•	 បន្តធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន រូបវន្ត 
ដើម្បីបង្កើនការតភា្ជាប់ជាមួយចំណុចប្សព្វក្នុង តំបន់ ពោល 
គឺ ក្ុងបាងកក និង ក្ុងហូជីមីញ

•	 ជំរុញការប្កួតប្ជ្ងក្នុងស្វាភស្តុភារ តាមការបង្កើន 
ស្តង់ដរ និងការធ្វើសមាហរណកម្មបណ្ដាញភស្តុភារ នៅ 
តាម តំបន់ដច់ស្យល និងឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន

•	 កសងសមត្ថភាពមន្្តីគយ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យមាន 
តមា្លាភាព ភាពប្កដប្ជា និងប្សិទ្ធភាព។

៨. ពង្ឹងសហគ្សខា្នាតតូចនិងមធ្យម (SMEs) ដើម្បីរក្សា 
សមត្ថភាព ប្កួតប្ជ្ងនៅក្នុងសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន 
និងធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច

•	 បង្កើនផលិតភាព SMEs ដោយរៀបចំរបៀបរបបធ្វើអាជីវកម្ម 
ឲ្យមានលក្ខណៈផ្លូវការ ដូចជា ការកំណត់ ស្តង់ដរធ្វើ 
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងតារាងតុល្យការ ដើម្បីអាចធ្វើ 
សវនកម្ម បានត្ឹមត្ូវ ហើយលើកទឹកចិត្តធនគរឲ្យបង្កើន 
ការ ផ្តល់ ប្ក់កម្ចី និងទាក់ទាញថ្មទៀតនូវវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទ្ស

•	 ពង្ីកស្វាជួយគំទ្ដល់ SMEs ដើម្បីឲ្យរីកលូតលាស់ចូល 
ទៅក្នុងទីផ្សារថ្មីៗ តាមការបង្កើនទុនផ្ន្ក បច្ច្កទ្ស និងការ 
គ្ប់គ្ង និងការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារថ្មីទាន់ព្លដល់ពួកគ្

•	 ត្ួតពិនិត្យកំណើនរំពឹងទុកន្វិនិយោគផ្ទាល់ពី បរទ្ស 
ទៅក្នុង SMEs ដោយត្ូវកា្តោប់ឲ្យបានអំពីកាតព្វកិច្ច និង 
បំណុល ផ្ស្ងៗ និងចាត់វិធានការដោះស្យក្នុងករណីមាន
ការប៉ះ ទង្គិចពីខាងក្។

៩. លុបបំបាត់វិធានការមិនម្នពន្ធគយ (NTMs) ដ្លអាច 
បន្ទុច បងា្អាក់អ្នកនំច្ញក្នុងការប្ើប្ស់ ក្បខ័ណ្ឌ សហគមន៍ 
ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

•	 ផ្តល់ព័ត៌មានដល់មជ្ឈដ្ឋានឧស្សាហកម្មអំពី អត្ថប្យោជន៍ន្ 
ការប្ើប្ស់ក្បខ័ណ្ឌសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ច អាស៊ានសម្ប់ 
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងនីតិវិធីដើម្បីប្ើប្ស់វា

•	 ធ្វើឲ្យសមញ្ញនូវនីតិវិធីសម្ប់ឲ្យពាណិជ្ជករប្ើប្ស់ 
ក្បខ័ណ្ឌ សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និង លុបចោលការ 
តម្ូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្នំច្ញ

•	 ជំរុញឱ្យប្ទ្សផ្ស្ងទៀតក្នុងអាស៊ាន តម្ឹមនូវនីតិវិធី 
ប្ើប្ស់ ក្បខ័ណ្ឌសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងធ្វើការ 
លុបបំបាត់ NTMs ក្នុងទូទាំងតំបន់។

១០. ចូលរួមក្នុងកំណ្ទម្ង់រដ្ឋបាលសុីវិល ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព
ស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តរបបនីតិរដ្ឋឲ្យមានសមធម៌ និង តមា្លាភាព

•	 ពង្ឹងស្ថាប័នសំខាន់ៗ ដូចជាប្ព័ន្ធតុលាការ ដើម្បីពង្ឹង 
ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឲ្យបានប្កបដោយសមធម៌ និងមាន 
តមា្លាភាព

•	 បង្កើនការសម្បសម្ួល និងសហប្តិបត្តិការរវាងស្ថាប័ន 
រដ្ឋនន ដើម្បីអាចឆ្លើយតបបានឆប់រហ័ស និងប្កបដោយ 
ប្សិទ្ធភាព ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរផ្ស្ងៗក្នុងលក្ខខណ្ឌ 
ស្ដ្ឋកិច្ច

•	 បង្កើនសមត្ថភាពមន្្តីរាជការគ្ប់ជាន់ថា្នាក់ក្នុងការ អនុវត្ត របប 
នីតិរដ្ឋ តាមការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការផ្តល់ បៀវត្សរ៍ ឲ្យបាន 
គ្ប់គ្ន់។

ទស្សនៈទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារន្ះ គឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនម្នជាទស្សនៈរបស់
វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និង ធនាគារអ្អិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ ទ្។


