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2013

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ១ ែខមី ំ២០១៤

ក៏+នើរ/ើងគួរឲ្យ@ញចិត្តរ

&រអភិវឌ្ឍធនVនមនុស្ស

¼ើយ0cGំ២០១៤

រMOភិ+ល រំពឹងF ចំណ¯លពីរបង់ពន្ធ នឹងæើន/ើង ១៤,៥%

លន+យើរអប់រំ និងបណ្ណុះប¤្ខល នឹង]ើរ

mៀបនឹងcGំមុន។

តួ)ទីគន្លឹះក្នុងពិពិធកម្ម

សូច)ករ_ពõីõស្តង់Mរ ក៏បញពី_ពរីកចើនLំង

ដ្ឋកិច្ច។

និងរប«្កើន_ពកួតjង

រើកកម្ពស់លទ្ធ_ពទទួល+ន#បណ្ណុះ

ក្នុងរត់បន្ថយ_ពõីõរ៖ ពីcGំ២០០៤ ដល់ ២០១៣

ប¤្ខល និងរអប់រំpនគុណ_ពល្អ ក៏លរណ៍ស្នូល

អ

មួយររអភិវឌ្ឍសប់ប់*G។

_ពõីõ+នថយចុះពី ៥៣% មកឹម ២០% ចំនួន

ជនសរុប។

សិនwើនិ)Gរបច្ចុប្បន្នបន្តdមុខៀត

លអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុ

រប«្កើតព័ន្ធអប់រំមស្តង់Mរពិភព/ក

ស្តីព
ី រត់បន្ថយ_ព

ជួយជំរុញឲ្យកម្ពុ

លច

ឆ្លងត់+ននូវដំ¤ក់លLងមុខរ

õីõឲ្យ+នñក់ក¤្ខល ពីcGំ២០០០ ដល់ ២០១៥ ពិត

អភិវឌ្ឍ

សច+ន។ ះ៉ង¤ក្តី 0cGំ២០០៩ CDRI +ន

0កhិតបឋមសិក` មធ្យមសិក` និងឧត្តមសិក`។ pន្នក

រកើញF ជនកម្ពុល ២០% រកចំណ¯ល+នឹម

សំLន់ៗបី លវpនលន+យះVយ គឺ ១)

ºចិញ្ចឹមះ យpនចំ¤យðំ1្ងតិចង ១,២៥ដុរ

រប«្កើនគុណ_ពរអប់រំ0ប់កhិត,

¼ើយសូម្បីបច្ចុប្បន្នះ

លទ្ធ_ពទទួល+នរអប់រកh
ំ
ិតមធ្យមសិក`

ក៏ជនកម្ពុើន

pនកhិត

ជីវ_ពខ្ពស់ងប)¶ត់_ពõីõºបន្តិចប៉ុùúះ។
វិបត្តិ្នកហិរញ្ញវត្ថុប¤្ខលពី

¼តុះ

គឺកិច្ចរមួយធំmង

២)

រពèីក

និងឧត្តមសិក`

ក្នុងទូ±ំងស និង ៣) រភ្ជិតគpតរ#ងជំ)ញលវ

ះធម្មតិ ដូច ទឹកជំនន់ និង

ជំរុញដ្ឋកិច្ច/ើង នឹងជំ)ញលព័ន្ធអប់រំកំពុងផ្តល់ឲ្យ។
កន្លងមក

ះ;ំងស្ងួត ឬក៏រឈឺF្កត់ ចរុញ#នពួកÌ៉ងឿន

លទ្ធ_ពទទួល+នរអប់រំកhិតបឋមសិក`

+នæើន/ើងLំង

ឲ្យ=ក់ចូលក្នុង_ពõីõវិញ។
វិសម_ពើ&ព្យធន ពិស វិសម_ពដីធ្លី និងប

យវpនរïលំអ±ំង

ប៉ុû្តលទ្ធ_ពទទួល+នរអប់រកh
ំ
ិត

មធ្យមសិក` និងឧត្តមសិក` 0ºpនប


លរMOភិ+ល

±ក់ទងនឹងអសន្តិសុខក្នុងរន់ប់ដី មូល¼តុចម្បងមួយ

វះVយ។ 0កhិតអនុវិទ%ល័យ រចុះ1»ះចូល¾ៀន

ៀត_ពõីõ។ )បច្ចុប្បន្ន ៥៥% &រ0ជនបទ

+ន=កច
់ ុះពី ៥៥% 0cGំ២០១១-១២ ដល់ ៥៣% 0

អ្នកõីõដីធ្លី។ ពួកÌមិនpនដីធ្លី ឬមួយpនដីតិចMំដុះ+ន

cGំ២០១២-១៣ និង0កhិតវិទ%ល័យ +ន=ក់ចុះពី ៣០,៦%

ឹមºចិញ្ចឹមះ។ &រ±ំងះ វប់ផុងក្នុង_ពõីõ

ដល់ ២៧%។ ទូd អ

¼ើយមិនចpនអតិ¾កផលិតផល

#ºង±បង0តំបន់ទីõុង (រូប_ព ២)។

កំ·ើនដ្ឋកិច្ច+ន។

ជួយរួមចំgកដល់

សx្តច)យករដ្ឋម|្តី

ក&ងសមត្ថ_ព&'ប័នរដ្ឋ+លដីធ្លី

រMOភិ+ល+នw្តចិត្ត

+នw្ត
¾ៀន

]ើម្បីរñរមច'ប់នូវ

ចុះ1»ះចូល¾ៀន0តំបន់ជនបទ
]ើម្បីប«្កើនអ

យ+នក&ង&¾ៀនបû្ថម

ចុះ1»ះចូល

ពិស0ម

សិទ្ធិន់ប់&ព្យសម្បត្តិរបស់p(ស់ដីតូចៗ ទប់ទល់នឹងរដក

តំបន់ជនបទ និងMច់Êល, ប«្កើនរើកទឹកចិត្តដល់

ហូតដីធ្លី

ឲ្យdm្វើរ0តំបន់យៗ និងើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យចូល¾ៀន

និង]ើម្បីជំរុញវិនិគ

យ+នគូសប

ក់F

ះទិ_ពលន+យ រMOភិ+លក្នុងណត្តិទី៥។

0មធ្យមសិក`។

រMOភិ+លនឹងបន្តកិច្ចឹងងប«្កើនបទបញ្ញត្តិ សប់ប់ង

)បច្ចុប្បន្ន

Ìើញpនគpត៉ងធំរ#ងទីõុង

នឹង

សម្ប±នដីដ្ឋកិច្ច ¼ើយm្វើរ)ង*កដីធ្លី/ើងវិញ0ម

ជនបទ ក្នុងរទទួល+នរអប់រំកhិតឧត្តម។ pនឹះ&'ន

តំបន់សមÊប មរយៈសម្ប±នដីសង្គមកិច្ច។

ឧត្តមសិក` ឬវិទ%&'នអប់រំ និងបណ្ណុះប¤្ខលវិជីវៈ និង

រMOភិ+ល
*»នដីកសិកម្ម
តំបន់ជនបទ

dក្នុងដំ·ើរររីកលូតស់ផងរ។
រMក់បញ្ចូលះ

ពីកសិកម្ម។

រអភិវឌ្ឍ

ប¤្ខល

និងរផ្តល់វគ្គបណ្ណុះប¤្ខលើ

ររ

þះ។

កំ·ើនសកម្ម_ពនគរូបនីយកម្ម៉ងឿន
និង#កម្ម

កំពុងºប«្កើត/ើងនូវវណ្ណៈពលករតំបន់ទីõុង

ដូî្នះវpន

លន+យ សប់ជួយះVយ_ពយរង
រMOភិ+ល

លថ្លឹងö្លង+នល្អរ#ង

រឲ្យពលករpនកhិតជីវ_ពសមរម្យ។
ព័ន្ធសុវត្ថិ_ពសង្គម
វិបត្តិដ្ឋកិច្ច

ប

ះ

និង

និងបណ្ណុះ

មិន+នដឹងពីអត្ថជន៍#±ំង
+នចូលរួមប«្កើន_ពpនររm្វើមិន

ពី4ះពលករល0សល់ពីកសិកម្ម

មិនច

ទទួល+នជំ)ញដ៏ðំ+ច់ ]ើម្បីចូលរួមចំgកក្នុងវិស័យ

ះ។

្សង

ៀតដ្ឋកិច្ច។
គុណ_ពរផ្តល់#អប់រំ
ក្នុងរអប់រំកhិតបឋមសិក`
រ

¼ើយនឹងតhវ

វពèឹងផងរនូវ

]ើម្បីរñរ&រយរង

និង/ឬ

សិទ្ធ_ព

តhវរឲ្យបន្ទុក

ចំ¤យផលិតកម្មpនលក្ខណៈកួតjង

មិនpន@ល2

@ញញ0មជនបទ ¼ើយទីផ`រររ0កម្ពុ ក៏*»ន

វប«្កើតលន+យwៀវត្សរ៍FGក់តិកប

យយុត្តិធម៌

តិចតួច¤ស់លស្ថិត0ទីõុង

ធន=នសប់ចំ¤យ]ើម្បីទទួល+ន#អប់រំ

សំដល់រប«្កើនឱស

យ&រpនកំ·ើនក្នុងវិស័យឧស`ហកម្ម

(TVET)

¼ើយ&រើន0មជនបទ

0

និងចំរដំឡូង-ើ,

ររ0មចំរ+ស៊ូ
តំបន់&ទ,

បî្ចកស

ក៏វព%មMក់បញ្ចូលជនõីõល

កម្ពុ។ ប

្សងៗ។



មធ្យមសិក`

éតLំងdើស្ថិតិចុះ1»ះចូល¾ៀន

បំ+ំង+ត់នូវ

ះអំពី

0ºpនប

ប

5ទ0

និងឧត្តមសិក`។
¾ឿយៗ+ន

5ទ0ក្នុងរច)សម្ព័ន្ធ
 ព័ន្ធអប់រ0
ំ

ស្នូលមួយគឺ ±ំងបឋមសិក` និងមធ្យមសិក`

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

pនអ

ំទី១៨ េលខ១ ែខមី ំ២០១៤

បញ្ចប់រសិក`កhិត±ប

ពិស0មតំបន់

ជនបទ (រូប_ព ២)។
រប6ៀន និងសp7រៈ/កû្លងប6ៀន pនគុណ_ព±ប
លក្ខណៈមួយព័ន្ធអប់រំ0កម្ពុ

មរយៈរជំរុញpបិសិស្ស

ឲ្យចូលñក់ព័ន្ធក្នុងរអប់រំ

ឲ្យបញ្ជូនកូនតូចៗd&¾ៀន

និងមរយៈរប«្កើនចំនួន

&ម<្តយ្យ របណ្ណុះប¤្ខលម<្តយ្យ និងរើកកម្ពស់

0មឹះ&'នអប់រំ

អ

ចូល¾ៀន0កhិតម<្តយ្យសិក`។

&=រណៈ កhិតបឋមសិក` និងមធ្យមសិក` ពិស0

ឹះ&'នឧត្តមសិក`0កម្ពុ

មជនបទ លºងខ្សត់ធន=នងÌ។ pនគpត៉ងធំ

សp7រៈ/កû្លងប6ៀនគុណ_ព±បរ។

រ#ងជនបទ និងទីõុង ±ក់ទងនឹងសp7រៈប6ៀន៖ សិស្ស0

រអប់រំកhិតឧត្តមសព្វ1្ង

ជនបទ

pនបទបញ្ញត
្តិ ប់ងអន់=`យ ¼ើយ¾ឿយៗផ្តល់ទិ_ព

pនលទ្ធ_ពតិចតួចក្នុងរើឧបករណ៍បî្ចកវិទ%

ក៏pនរប6ៀន
ប

និង

ធំមួយ

គឺ

pនវិស័យឯកជនអ្នកជំរុញ/ើង

ព័ត៌pន លMក់កំហិតើរបណ្ណុះប¤្ខលជំ)ញដ៏ðំ+ច់

ើ,ក់ចំ·ញ

សប់ររ0ក្នុងដ្ឋកិច្ច)បទំើប។

ប6ៀន0

ពិនិត្យគុណ_ព រពិនិត្យមMនកបយសិទ្ធ_ព និង

១០០ដុរ/¦

សមត្ថ_ពជំ)ញpនស្តង់Mរច'ស់ស់ ឹះ&'នឧត្តមសិក`

ឬប8្គប់ចំណ¯លមរយៈ

ើនផ្តល់របណ្ណុះប¤្ខលpនគុណ_ពអន់ និងសមត្ថ_ព

&មជនបទ

រកចំណ¯ល+នល

¼ើយ¾ឿយៗវm្វើររបû្ថម

សកម្ម_ពពុករលួយ ដូច រលក់វិ
]ើម។

ទpប់ទិញវិ

#បង្កប

ជំ)ញ*»នត§្ល។

្ញ&ឡងដល់សិស្ស

្ញ&ឡងកំពុងរីក;លMល

្នកគុណ_ពក្នុងរផ្តល់រអប់រំ

ងើគុណ_ព។

សមត្ថ_ពប6ៀន±ប

អន់=`យឹះ&'នឧត្តមសិក`

¼ើយ

TVET

4ះរខិតខំ

យ*»នរត

និងបទបញ្ញត្តិ

+នប៉ះñល់អវិជ្ជpនដល់

យ&រÌ+ន>ើស¾ីសបុគ្គលិកpនរបណ្ណុះ

¾ៀនសូ និងលទ្ធផលវិសក្នុងរសិក` គឺចជំនួស+ន

ប¤្ខលមិនល្អ0ឧត្តមសិក` ឲ្យមកប6ៀនវគ្គ TVET ¼ើយ

យរសូក+៉ន់។ ម%៉ងៀត #ក៏m្វើឲ្យសិស្សõីõ ល*»ន

បង្កនូវប

លទ្ធ_ពបង់1្លផ្លូវរ វðញ់ៀបÌ ពី4ះ*»នធន=ន

ប¤្ខលមុខវិបî្ច

កស លកéដ៏ðំ+ច់សប់ជំរុញ

ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ðំ+ច់ ]ើម្បីទទួល+នពិន្ទុល្អ។

ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ)អ)គត។

គន្លឹះ]ើម្បីïលំអរអប់រំកhិតបឋមសិក`

សិក`0កម្ពុគឺ

រប«្កើនថវិ&=រណៈ

ទិ_ពដល់តំបន់ជនបទ
សប់សp7រៈបរិ;រ
ប6ៀន,

លpនទិ៍

និង*រសិក`,

្នកគុណ_ព

និងឧបសគ្គដល់ដំ·ើររបណ្ណុះ

រ±ក់±ញវិស័យឯកជន

និងមធ្យម

ឲ្យចូលរួមផ្តល់មូលនិធិដល់

និងរផ្តល់

ឹះ&'នបណ្ណុះប¤្ខលជំ)ញ្នកវិទ%&Ê្តខ្ពស់ៗ និងម

រផ្តល់ថវិ

ស្ដង់Mរពិភព/ក ក៏សំLន់រ 4ះ#ហុចអត្ថជន៍ដល់

រតx្លើងwៀវត្សរ៍

õុមហ៊ុនលវរពលករpនជំ)ញខ្ពស់។

រផ្តល់របណ្ណុះប¤្ខលន់ºើរដល់

Êបមស្តង់Mរពិភព/ក

សp7រៈ/កû្លង

ក៏ជួយ±ក់±ញអ្នកសិក`Vវ

ប6ៀនមុខវិស្នូល ដូច គណិតវិទ%, និងរ=)ឲ្យកុpរ

Wវន់ខ្ពស់

pនកhិតរូបត្ថម្ភប់

វិធីះសំLន់បំផុត សប់រប«្កើតវប្បធម៌VវWវដ៏ើរ

សូ។

ន់ ]ើម្បីចផ្តុំ&»រតីើរ¾ៀន

វpនផងរនូវរឹងងើកកម្ពស់វប្បធម៌អប់រំ

ឲ្យចូលមកឹះ&'នឧត្តមសិក`0កម្ពុរ។

លនឹងជួយដល់រប6ៀនpនគុណ_ពខ្ពស់។

រូប_ព ២: គpតរ#ងតំបន់ជនបទ នឹងទីõុង ក្នុងរអប់រំកhិតមធ្យមសិក`
59,4%
52,2%

51,5%

50,2%

47,2%
37,7%
 
22,3%

  
 

សpüល់៖ អ

20,4%

  



 

ចុះ1»ះដុល សំដល់ _គរយជនប់យុចូល¾ៀន លកំពុង¾ៀន0&

ភព៖ õសួងអប់រំ យុវជន និងកី@








ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ១ ែខមី ំ២០១៤

]ើម្បីឲ្យរអប់រំ និងបណ្ណុះប¤្ខល ជួយើកម្ពស់ពិពិធកម្ម
និង_ពកួតjងដ្ឋកិច្ច

សប់បំ@ញមតhវរទីផ`រ។

កម្មវិធីសិក`ðំ+ច់វផ្តល់

រជំរុញឧស`ហកម្មថ្មីៗ

pនត§្លបû្ថមខ្ពស់ នឹងន់ºសំLន់Lំង/ើង 0@លល

ដល់កpំងពលកម្មនូវជំ)ញលនិជកវរ។ សព្វ1្ងះ

កម្ពុ/ើងåនៈសpនចំណ¯លមធ្យមកhិត±ប

ទីផ`រពលកម្មកម្ពុខ្វះLតនូវ

pនឧត្តម_ពៀបmៀបស់ប្តូរ Aងពឹង្អកើពលកម្មpន

និជិតលpនជំ)ញដ៏

ðំ+ច់ៗ Êបមលក្ខខណôដ្ឋកិច)@
្ច
លបច្ចុប្បន្ន និងd

ត§្ល±ប។

អ)គត។
ប

អ្នកជំរុញពិពិធកម្ម
ចម្បងមួយគឺ

ចំនួនើនើសតhវរពលករ

លបញ្ចប់រសិក`ºpនជំ)ញមិនសមÊប

និង

ក្នុងដ្ឋកិច្ចសើន

គឺ

សLGតតូចនិងមធ្យម (SME) ដូចÌºងើក/ើងក្នុង

សហ

និងកង្វះLត

ករណីរស់ប្តូរដ្ឋកិច្ច0សចិន។ សpជិក_ពក្នុង

ពលករñក់ក¤្ខលជំ)ញ។ វិទ%&'ន CDRI +នព%ករណ៍F

AEC ច)ំឲ្យរអភិវឌ្ឍវិស័យ SME 0កម្ពុ វប់*ំង

0cGំ២០១២

ទីផ`រររនឹងវរនិស្សិតបញ្ចប់រសិក`

យ&រpនលំហូរចូលើនៗនូវ ផលិតផល)ំចូលGកៗ។

pណ ១៦.០០០)ក់ ប៉û
ុ 
្ត ះឹ &'នឧត្តមសិក`
 បណ្ណះុ ប¤្ខល

រMOភិ+លវជួយប«្កើនផលិត_ព SMEs លសព្វ1្ងមិនសូវ

+នដល់d ២៩.០០០)ក់ ¼ើយÌ+៉ន់&»នF តួខះ

pនរតពិនិត្យ

នឹង/ើងដល់ ២២.០០០)ក់ ទល់នឹង ៧០.០០០)ក់ 0

របបm្វើជីវកម្ម

cGំ២០១៤ ។

ហិរញ្ញវត្ថុ និង;ងតុល្យរ ]ើម្បីចm្វើសវនកម្ម+នឹមវ។

អ្នកប«្កើតលន+យវ=)F

ព័ន្ធអប់រ0
ំ

រm្វើ)បះ

មរប«្កើតបទបញ្ញត្តិប់ងរwៀប

ដូច

រកំណត់ស្តងMរ
់ m្វើរ+យរណ៍

នឹងជួយប«្កើនរផ្តល់កម្ចពី
ី សំ¤ក់ធ)*រ,

កម្ពុជួយភ្ជិតគpតរ#ង ររំពឹងទុករបស់យុវជនយុវ)រីកម្ពុ

ើកទឹកចិត្តដល់វិនិគ,

លចូលdក្នុងទីផ`រររ

នឹងររក់~្តងលpន

ត_ប់មួយõុមហ៊ុនធំៗ 0ក្នុង¦្សច÷ក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់។

សប់ពួកÌ។ ដូî្នះ វºគិតគូរ/ើងវិញ Aងើកទឹកចិត្ត

រm្វើឲ្យរwៀបរបបហិរញ្ញវត្ថpនលក្ខ
ុ
ណៈផ្លូវរ/ើង ក៏នឹងជួយ

និស្សិតឲ្យសិក`នូវ

ឲ្យរMOភិ+លមូលពន្ធ+នន់ºយÊួល

មុខវិស

ប់ររមរិល័យ

និងផ្តល់មូលMOនឹះសប់រ

អំពី

SMEs

លpនតhវរតិចង និងវត់បន្ថយក្នុង្នកផ្គត់ផ្គង់នូវ

Cម±ំងប«្កើនលទ្ធ_ព្នក&រ@ើពន្ធ ]ើម្បីផ្តល់ទុនជួយើក

ឧបសគ្គ;;ំងដល់រអភិវឌ្ឍជំ)ញ))

កម្ពស់រផ្តល់#សង្គម

សប់ជួយជំរុញ

លកំពុងpនតhវរLំង

និង

វិស័យសចរណ៍ និងបដិស¤្ឋរកិច្ច Cម±ំងវិស័យត់]រ

ផ្តល់ធន=ន សប់រពèឹងដ្ឋកិច្ច Hៀមទប់ទល់នឹងរ

និងកម្មន្ត&លផងរ។

ប៉ះទង្គិច

ប

សំLន់មួយគឺ

)បច្ចុប្បន្ន

រើកទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យចូល¾ៀន

ក្នុង TEVT ង¾ៀនយកស

្សងៗពី្នកLង។

ដូî្នះ

្ញប័ ]ើម្បីយបុគ្គលិក

ច'ប់វិនិគpនល±ក់±ញ

FDI

វºïសhល/ើងវិញ]ើម្បីផ្តល់រើកទឹកចិត្តដល់

មរិល័យ។ សព្វ1្ងក្នុងគំនិតមជន TEVT pនរូប_ព

SMEs

អវិជ្ជpនមួយF ប់±ក់ទងនឹងររើកpំងយ។ រូប_ព

លន+យ&រ@ើពន្ធ ក៏គួរជួយសhបសhលឲ្យ SMEs

)បះ TVET វºស់ប្តូរឲ្យ+ន ]ើម្បីឲ្យនិស្សិតពូïៗ

ទទួល+នអត្ថជន៍ពី FDI មរើកទឹកចិត្តឲ្យប«្កើត

ដកចិត្តîញពីកម្មវិធីសិក`សប់ររមរិល័យ។

ឧស`ហកម្មប)¶ប់បន្សំ
ដូច

កម្មវិធីសិក`គDង TVET វE្លើយតបdនឹងតhវរ

ឲ្យចូលរួមក្នុងដក
្ឋ ិច្ចផ្លូវរ។

សប់បើឧស`ហកម្មកម្មន្ត&ល

ផលិតកម្មរថយន្ត]ើម។

របស់និជក សិនwើÌចង់ឲ្យពលករpនជំ)ញសមÊប។

បទបញ្ញត្តិ))

រត្អូញº្អរដូចៗ*Gមួយរបស់និជក

]ើម្បីជំរុញយុទ្ធ&Ê្តសប់ឲ្យ

និង#កម្ម

ក្នុងវិស័យកម្មន្ត&ល

រសំLន់¤ស់ល

pនបំ@ញបû្ថមយ#*ំ&
SMEs

្សងៗ

>ៀតចូលdក្នុង

ប¤្ខញផលិតកម្ម រីកធំចូលdក្នុងទីផ`រថ្មីៗ និងប«្កើន]ើមទុន

គឺកង្វះរសង្កតធ្ង
់ នើ
់ រអភិវឌ្ឍជំ)ញទន់

ល+ន;;ំងដល់ររីកចើន ក្នុងឥរិបថ0កû្លងm្វើរ,
រះVយប

ក្នុង@លមួយ*G

្នកបî្ចកស និងរប់ង។

, និង គំនិតF្នឌិត។ រក&ងយន្តរ

រពèីកសកម្ម_ពសហិន_ព និងរប«្កើតបទបញ្ញត្តិ

កបយសទ
ិ ្ធ_ព ល=)ឲ្យតhវរវិស័យឯកជន

ប់ងរwៀបរបបm្វើជីវកម្ម

pនឆ្លុះប

រឥណ±នពីវិស័យផ្លូវរ។

(ំង0ក្នុងកម្មវិធសិ
ី ក`របស់ TVET គឺសំLន់¤ស់

នឹង)ំឲ្យpនកំ·ើនតhវ
ស

្ញសំLន់ៗរល

សប់ឲ្យកម្ពុm្វើពិពិធកម្ម ចូលdក្នុងឧស`ហកម្មថ្មីៗ និង

បរិសp៉õហិរញ្ញវត្ថុ +នបញ/ើងរួចIច។ ទិ៍

øន/ើងក្នុង¦្សច÷កប«្ក
់
ើតត§្ល។

មតួខរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរតិ

(IMF)

អនុ+ត

ឥណ±ន mៀបនឹង ផសស +នæើន/ើង៉ងឿន ពីរ#ង
&រពWឹងបរិY&សZជីវកម្ម

៦% d ៩% ក្នុងអំឡុងcGំ២០០០-២០០៥ ដល់ជិត ៤០%

សpជិក_ពក្នុង AEC pនន័យF ផលិតករ0កម្ពុ
pនទីផ`រសéនុពលដល់d
¼ើយអ្នកប«្កើតលន+យ

៦០០នអ្នកើ,ស់

កំ·ើនឥណ±ន៉ងឿនះ

æើតpន

/ើង0ក្នុងទីផ`រមួយpនមនុស្សកកកុញ *»នបទបញ្ញត្តិច'ប់

pន_រកិច្ចវជួយ=)F

សéនុពលះយdកំ·ើនពិតៗ
បរិសមួយ

ក្នុងcGំ២០១៣។
ប់

យប«្កើតនូវ

ន់ និងpនរើ,ក់ដុរសំLន់ លចបង្ក

នូវនិភ័យវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ0កhិតp៉õ។

លើកទឹកចិតឲ
្ត ្យpនរ)ំîញចhុះ



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

យន្តរដ៏សំLន់

ំទី១៨ េលខ១ ែខមី ំ២០១៤

សប់ប់ងតពិនិត្យើអ្នកផ្តល់

និភ័យអ្វីខ្លះ។

)បច្ចុប្បន្ន

ជីវកម្មើន0មិន±ន់ដឹង

ឥណ±ន គួរºប«្កើត/ើង។ អ្នកm្វើលន+យវថ្លឹង

ច'ស់ពី_ពñក់ព័ន្ធ AEC និងទទួល+នព័ត៌pនតិចតួច

ö្លងឲ្យ+នល្អ

រ#ងតhវរត់បន្ថយនិភ័យ្នកp៉õ

¤ស់ពីរMOភិ+ល។ AEC ចផ្តល់អត្ថជន៍៉ងើន

និងរផ្តល់õបខ័ណôដ៏អំùយផលមួយសប់

ដល់កម្ពុ សិនwើជនកម្ពុpនរយល់ដឹង និងច

ហិរញ្ញវត្ថុ

កំ·ើនឥណ±ន

និងរពèីក#ឥណ±នក្នុងដ្ឋកិច្ច

ើ,ស់ព័ន្ធះកបយសិទ្ធ_ព។

±ំងមូល ពិសសប់ SMEs ។
&រ\ើកកម្ពស់&រត7]ប់ទំក់ទំនង

កំ·ើន FDI 0J្ទក្នុង&²ន លរំពឹងFនឹងទទួល+ន
មរប«្កើត AEC, ដំ·ើររពិនិត្យមMនផ្លូវរ, និង

រប«្កើនសមត្ថ_ពក្នុងរត_ប់¼MOរច)សម្ព័ន្ធរឹង និង

នឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់វិនិគិនបរស

ទន់ សំLន់Lំង¤ស់ ]ើម្បីជំរុញឲ្យរMOភិ+លចសចម

Cម±ំងជួយរួមចំgកប«្កើន FDI សប់ SME។ ប៉ុû្តកំ·ើន

ល)ំîញកបយមហិច្ឆរបស់ខ្លួន, m្វើពិពិធកម្មd

FDI ក៏ភពនិភ័យថ្មីៗរ។ ដូច+នពិនិត្យើញក្នុង

រកផលិតផលថ្មីៗ និងøន/ើង0ក្នុង¦្សច÷ក់ប«្កើតត§្ល។

កំ·ើនផលិត_ព,

វិបត្តិដ្ឋកិច្ចcGំ២០០៩
ស់ប្តូរ

0@លលក្ខខណôLងpនរ

វិនិគិនបរសក៏cប់

ដូîះ្ន រសំLន់

ករណីអង្ករ ឧ±ហរណ៍៉ងច'ស់មួយឧបសគ្គល

្អើលរត់îញdវិញរ។

;;ំងលបំណងដ៏ធំmងក្នុងរ)ំîញ។

រMOភិ+លpន

ល)ំîញអង្ករ ១នន/cGំ 0ឹមcGំ២០១៥ ]ើម្បី

លរMOភិ+លវប«្កើនរតពិនិត្យ

]ើម្បីចដឹងច'ស់ពីបំណុល FDI និងប់ង+នើរប៉ះ

យស)ំîញអង្ករធំបំផុតទី៣

ទង្គិច

ះQងp៉សុីនកិនÊូវចផលិតអង្ករ+ន ១ននក្នុង

្សងៗ។

រប«្កើតបទបញ្ញត
្តិ ប់ងរwៀបរបបវិនិគ
បំ@ញបû្ថម

មួយcGំក្តី ក៏¼MOរច)សម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន (កំពង់, សមត្ថ_ពដឹក

គួរpន

ជញ្ជូនផ្លូវក)

យរ¾ៀបចំឲ្យKកm្វើñណិជ្ជកម្មសំLន់ៗ

យផ្លូវរ/ើង។ ចំណុចះប

0ើពិភព/ក។

មិន±ន់pនប់

ន់សប់ដឹកជញ្ជូនអង្ករ

៉ងើនដូî្នះ។ ធ)*រពិភព/កបញF សិនwើ

ប)¶ន់មួយ 0ចំះ

មុខរប«្កើត AEC 0cGំ២០១៥។ ផលិតករនឹងទទួល+ន

&'ន_ពះ0ºបន្តþះ

អត្ថជន៍ពី AEC លុះ

សឯៀតក្នុងតំបន់

ºរMOភ+
ិ លpនគជ័យក្នុងរ

អង្ករកម្ពុនឹងpនត§្លខ្ពស់ង

យ&រºចំ¤យដឹកជញ្ជូនល

ពèីក និងជំរុញវប្បធម៌មួយលទទួលយករើ,ស់យន្តរ

ខ្ពស់ង0ស2ៀត¤មដល់d ៤០%។ ក់~្តង¤ស់

ñណិជ្ជកម្មផ្លូវរ 0ក្នុងដ្ឋកិច្ច±ំងមូល។

សមត្ថ_ពដឹកជញ្ជូនðំ+ច់វïលំអ

រ÷ស់ដ៏សំLន់មួយឧបសគ្គល;;ំងរអនុវត្ត AEC គឺ
កំហិត

្សងៗើកិច្ចCមLៀងñណិជ្ជកម្មរី

ពី4ះកិច្ចCមLៀង±ំងពីរះ
៤៧%
អ

តំណ_ប់ន់ºើរមួយសជិតLង
អនុ

pនº

ស្មុគ&»ញ

វិនិច្ឆ័យរបស់&²នបូក៥។

កម្មន្ត&លចផលិត+នឿន

្សងៗ ក្នុងរអនុវត្តមលក្ខណៈ

ក់~្តង

ក្នុងះ្បឿន

និង_ពៀង±ត់ច±យទុក+ន ក្នុងទូ±ំង¦្សច÷

ក់ផ្គតផ្គ
់ ង់
#សំLន់បំផុត ]ើម្បីឲ្យព័ន្ធះដំ·ើររ+នរលូន។
រm្វស
ើ pហរណកម្មចល
ូ ក្នង
ុ ប¤្ខញ

NTM ធំបំផុតល;;ំងផលិតករកម្ពុ ក្នុងរើ,ស់

។

គឺរត_ប់កhិតខ្ពស់

និងរសhបសhលល្អក្នុង¦្សច÷ក់ផ្គត់ផ្គង់

ÌOរ+ំងល;;ំងដល់រ

្ញតឱ្យទំនិញ

និងចំ¤យអស់តិចបំផុត។

លក្ខណៈសំLន់មួយគំរផលិ
ូ
តកម្មះ

យ&រºរ

ពន្ធគយ (Non Tariff Measures: NTMs)។

NTMs មិននប

+នចូលរួមក្នុងប¤្ខញផលិតកម្ម

JIP លក្ខណៈមួយដ្ឋកិច្ច&²ន លអនុ

លហូរម

ើ,ស់õបខ័ណôñណិជ្ជកម្មរី±ំងះF វិ=នរមិនន

õបខ័ណô&²នបូក៥

្ញតឱ្យដ្ឋកិច្ចកម្ពុ

នឹង

±ន់@លល្មម (Just In-time Production: JIP) 0ក្នុងតំបន់។

ះបី#pនរបបពន្ធគយ±បងក្តី។

ពន្ធគយ±ប#+ត់ផលជន៍អស់

ចំ¤យ និងប

&²នបូក៥

)បច្ចុប្បន្ន

ñណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុប៉ុùúះ

õបខ័ណô&²នបូក៥

មល)ំîញអង្ករ។

ើកកម្ពស់ñណិជ្ជកម្មម

រយៈõបខ័ណôត់បន្ថយពន្ធគយដូច*G។

]ើម្បីចសច+ន

JIP

នឹងប«្កត
ើ

តhវ រនូវផលិតផល និងដំ·រើ រឧស`ហកម្មន
ើ )ប៉ង

គឺរតhវឲ្យpនប័ណ្ណ)ំîញ។

Cម±ំងជំរញ
ុ រm្វព
ើ ព
ិ ធ
ិ កម្មមល
ូ MOនផលិតកម្មរបស់កម្ព
ុ ។ ក្នង
ុ

5ទសប់ºសកម្ពុមួយþះ

រយៈ@លមធ្យម

#+នប៉ះñល់ដល់ផលិតផលើន)ប៉ង

ជំ)ញ

្សងៗលទទួល+នមរយៈរ

m្វើសpហរណកម្មចូលdក្នុងប¤្ខញ

JIP

នឹងើកទឹកចិត្ត

ក្នុងទូ±ំង&²ន។ ]ើម្បីឲ្យកម្ពុ និងសឯៀតក្នុងតំបន់

ឧស`ហកម្មpនត§្លបû្ថមខ្ពស់ ឲ្យចូលមកដំ·ើរ0កម្ពុ

ទទួល+នអត្ថជន៍ពី

4ះលក្ខខណôទីផ`រ+នស់ប្តូរក្នុងទូ±ំងតំបន់។

AEC

លទីផ`រºមួយះ

Ìវលុបបំ+ត់ NTMs និងតhឹមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសបចូ
់ ល

រសhបសhល

ឲ្យទំនិញចហូរចុះ/ើង+នកប

dក្នុង AEC ]ើម្បីកុំឲ្យអ្នក)ំîញ+ក់ទឹកចិតក្ន
្ត ុងរើ,ស់

យសិទ្ធ_ព pនន័យF កម្ពុច+នចំ·ញពីកំ·ើន

õបខ័ណôះនសប់m្វើñណិជ្ជកម្ម។ ើសពីះៀត

ñណិជ្ជកម្ម។ ទីំង&²ន0ជិតប់នឹងសpនដ្ឋកិច្ច

រMOភិ+ល

Lំងៗ0សុីបូñ៌ ដូច ចិន ជប៉ុន កូ¾៉Lងត្បូង និង V#៉ន់

វផ្តល់ជំនួយបû្ថមៀតdឲ្យវិស័យឯកជន

(ពិស SMEs) ]ើម្បីឲ្យពួកÌយល់F <ើ AEC pន

]ើម

ñក់ព័នអ្វ
្ធ ីខ្លះដល់ពួកÌ - <ើ#ចផ្តល់អត្ថជន៍អ្វី និងpន

ស់ប្តូរñណិជ្ជកម្មឆ្លងត់តំបន់។ យWក ក្នុង,ំcGំកន្លង



ជួយផ្តល់ឲ្យកម្ពុនូវឱសប«្កើតមូលធន+នពីរ

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៨ េលខ១ ែខមី ំ២០១៤

មកះ ñណិជ្ជកម្ម+នæើន/ើង ១២% ¾ៀង;ល់cGំ។ ទីំង

ទី៣ កង្វះសមត្ថ_ព&'ប័ន ]ើម្បីអនុវត្តនីតិវធ
ិ ីគយកប

យុទ្ធ&Ê្តរបស់កម្ពុ0ចþះមណôលសព្វធំៗ ក្នុងតំបន់

យតp_ពនិងសិទ្ធ_ព

គឺõុងហូជីមិញ និងõុង+ងកក pនន័យF កម្ពុpនទីំង

តិបត្តិរ

ល្អ

ñណិជ្ជកម្មឆ្លងត់។

នីតវិិ ធគយ
ី
Êបមនទីបញផ្លូវdន់ AEC 0cGំ២០១៥

អត្ថជន៍±ំងះ រួមpន កំ·ើន,ក់ចំណ¯ល រកួត

ប៉ុû្តកង្វះសមត្ថ_ព&'ប័ន សប់អនុវត្តលន+យ0

jង និងសិទ្ធ_ពក្នុងរផ្តល់#ដឹកជញ្ជូន និងកំ·ើន

Cំន

តhវរនូវ#*ំ&

ចំ¤យបû្ថមមួយៀតើផលិតផលរបស់កម្ពុ។

]ើម្បីទទួល+នអត្ថជន៍អំពី

្សងៗ

ដូច

គណយ្យ

និងច'ប់

និងរយឺត៉វ។

]ើម្បីឲ្យកម្ពុចយស្នូលសំLន់មួយ
សហគមន៍ដ្ឋកិច្ច&²នþះ

0ក្នុង

រMOភិ+ល+នខិតខំតhឹម

+ន)ំឲ្យpនរយកកYផ្លូវរ

រសំLន់បំផុត

]ើម។

+នប«្កើនបន្ទុកចំ¤យើ

លយ
ដូî្នះ

លរMOភិ+លវជំរុញម|្តីកុំឲ្យយក,ក់

កY "ផ្លូវរ"។

អ្នកប«្កើតលន+យ

វើវិធី&Ê្តមួយpនបីមុខCញ

កិច្ចសហ,តិបត្តិ&រ និង&រកGងសមត្ថ7ព

]ើម្បីជំនះើឧបសគ្គ

G`ប័ន គន្លឹះសSប់c្ងអគត

សមត្ថ_ពpនកhិត 0ក្នុង¼MOរច)សម្ព័នដឹ
្ធ កជញ្ជូន។ ទី១
វបន្តកិច្ចឹងងïលំអ¼MOរច)សម្ព័នរូ្ធ បវ័ន្ត។ រMOភ+
ិ ល

សមត្ថ_ព&'ប័ន ចំណងលត_ប់ពិពិធកម្មដ្ឋកិច្ច

និងគូអភិវឌ្ឍន៍)) +នøនdមុខើន¼ើយ ពិស

កំ·ើន_ពកួតjង នឹងរអភិវឌ្ឍសប់ប់*G។ គន្លឹះ

ក្នុងរïលំអ¼MOរច)សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរូបវន្ត

pនទិ៍

]ើម្បីសច+នវិបុល_ព និងកំ·ើនដ្ឋកិចស
្ច
ប់កម្ពុ

ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវក និងកំពង់។ យWក Kករwៀងដ្ឋកិច្ច

ក្នុងប៉ុ)GនcGំLងមុខះ គឺរក&ងសមត្ថ_ព&'ប័នសប់

Lងត្បូង (ADBs Southern economic corridor) +នផ្តល់នូវ

អនុវត្តលន+យ

õបខ័ណôលន+យ

សិទ្ធ_ព តp_ព និងសម_ព0ប់កhិត។

និងមូលនិធស
ិ
ប់ត_ប់ស

¼MOរច)សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត

ឲ្យpន_ព,កដ

រកំណត់រអភិវឌ្ឍ និងរអនុវត្តលន+យកប

កម្ពុឲ្យ+នន់ºើរមួយ 2ៀត¤ម និង1។
ទី២

និងច'ប់

យសិទ្ធ_ព

វºpនបំ@ញបû្ថម

វpនសហតិបត្តិរ

និងរសhប

យរក&ង#ភស្តុ_រ)បទំើប និងÊបមស្តង់Mរ

សhលរ#ងមន្ទីរõសួង អ្នកm្វើលន+យ និងអ្នកñក់ព័ន្ធ

ពិភព/ក។ សន្ទស្ស ន៍ររភស្ត_
ុ រ (Logistics Performance

))

Index: LPI) cGំ២០១២ របស់ធ)*រពិភព/ក +នðត់

យន្តរសប់ជួយសhលñណិជ្ជកម្ម

FGក់កម្ពុ0ខ ១០១ ក្នុងចំùម ១៥៥ស ¼ើយ

សមÊបមតhវរក់~្តង។ អ្នកវចូលរួម pនទិ៍

2ៀត¤ម 0ខ ៥៣ និង 1 ៣៨។ សមត្ថ_ព±ប្នក

អ្នកដឹក)ំõុមហ៊ុនធំៗ, តំ¤ង SMEs និងផលិតករÊូវអង្ករ,

ភស្តុ_រ

និង&'ប័នVវWវ។

+នប៉ះñល់ដល់ផលិតករ0ប់កhិតក្នុងទីផ`រ

យបû្ថមបន្ទុកចំ¤យdើរ)ំîញ
មិនច'ស់ស់កុង
្ន រផ្តល់#។

ប

)បច្ចុប្បន្ន

យន្តរ))វºពèឹង/ើង

#

]ើម្បី

និងរើ,ស់

កបយសិទ្ធ_ពនូវធន=នរបស់វិស័យឯកជន

គឺរ

មរ

ក&ង_ពគូរ#ងរដ្ឋ និងឯកជន (PPPs)។

Mក់បញ្ចូល*Gនូវ #ភស្តុ_រ0FGក់មូលMOន FGក់តិ និង
FGក់តំបន់។

]ើម្បីZុំងឲ្យ

និងវិនិគ

ើកកម្ពស់សហតិបត្តិរអន្តរõសួង

និងប«្កើត_ព

ដសំ
៏ Lន់មួយ

និងវpនរចូលរួមពីវិស័យឯកជន

]ើម្បីក&ងព័នរិ
្ធ ធិប<យ្យ ឲ្យpនសិទ្ធ_ពខ្ពស់

#ភស្តុ_រ0FGក់មូលMOនpន

លក្ខណៈផ្លូវរ pនត§្លនិង@លកំណត់មិនសូវៀង±ត់-

Ìវºm្វើររ0ក្នុងõបខ័ណôលpនVប់

មិនច±យទុក+ន

រក&ងសមត្ថ_ពធរមូលMOនមរយៈ

និងមិនpនរត_ប់ល្អdនឹងប¤្ខញ

ដូច
កំgទhង់

ភស្តុ_រឆ្លងត់Cំន។ 0Cំន កុងតឺûរវºើកîញ

វិមជ្ឈរនិងវិសហមជ្ឈរ រក&ងសមត្ថ_ពព័ន្ធតុរ

និងMក់dើនយន្តខុសៗ*G

មរយៈគDងបណ្ណុះប¤្ខលសប់ម|្តី;ជរ,

លវចំ¤យអស់

¾ៀបចំ/ើងវិញនូវ

១០០ដុរ öមៀតក្នុងមួយកុងតឺើរ។

ំFGក់,ក់wៀវត្សរ៍របស់រដ្ឋ+លសុីវិល

±ំងមូល ]ើម្បីត់បន្ថយតhវររកកYផ្លូវរពីសំ¤ក់

]ើម្បីប«្កើនសិទ្ធ_ពព័ន្ធភស្តុ_រ រMOភិ+លវðត់
វិ=នរMក់បញ្ចូល*Gនូវ

ម|្តី;ជរ។ ក្នុងរក&ងព័នរិ
្ធ ធិប<យ្យះ ក៏វ

ព័នដឹ
្ធ កជញ្ជូន0មមូលMOន

(ពិស ព័ន្ធ0មតំបន់Mច់Êល) dក្នុងប¤្ខញ

pនរអភិវឌ្ឍ&'ប័នថ្មីៗ

ដឹកជញ្ជូនFGក់តិ។ ម%៉ងៀតគួរប«្កើតយន្ដរ

យឈរើលរណ៍pនតp_ព

Cំន។

្សងៗ ]ើម្បី

និងអភិ+លកិច្ចល្អ

ដូច គណៈកp»ធិរសុរិដី និងõុមឹក`ក¤្ខល

សំើកកម្ពស់សហតិបត្តិរឆ្លងត់

]ើម ]ើម្បីត់បន្ថយ_ពមិន,កដសប់វិនិគិន។
ðំ+ច់វពèីកលទ្ធ_ពើ,ស់&'ប័ន±ំងះ

រMOភិ+លក៏វើកកម្ពស់រកួតjង្នក

រថយន្តដឹកជញ្ជូន

ឲ្យ+នÊបមតhវរក់~្តង

កិច្ចCមLៀងដឹកជញ្ជូនឆ្លងត់

ïលំអរផ្តល់ព័ត៌pនអំពី
Cំនអន្តរតិ

និងរ

កំពង់

]ើម្បីïលំអស្តង់Mរ#កម្ម

ឲ្យ+នd

ដល់ប់្នកតូចៗសង្គមផង Cម±ំង=)នូវររព និង

និងរដឹកជញ្ជូនមសរ

អនុវត្តកិច្ចសន%

និងជួយឲ្យផលិតករpនជើស

និងរះVយទំ)ស់

្សង
 ៗ

dម

ផ្លូវច'ប់ យមិន្អកdើទំ)ក់ទំនង ឬភពអំ¤ចរបស់

ើរផ្តល់#ះ។

អ្នកñក់ព័ន្ធþះ។



