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+ន=�ក់ចុះបន្តិច ពី ២៦% �� ផសស 0cGំ២០១២ មក��ឹម 
២៣% 0cGំ២០១៣។ �ម�រ+៉ន់&»ន ឱន_ពថវិ� 
pន����ល ៦,៨% �� ផសស   ¼ើយនឹង=�ក់ចុះមក±ប�ង 
៥,៣% 0cGំ២០១៤។ ក្នុងរយៈ@�លមធ�្យម រMOភិ+លpន  
�ល�បញ្ចុះតួ��ខ��ះö�ម�ៀត ឲ�្យ0��ឹម ៣% ដូចមុន 
@�លpនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល។ �រ��មូលចំណ¯ល&=រណៈ 

រូប_ព ១៖ �រ)ំî�ញអង្ករ គិត� �ន
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

ក៏+ន���ើរ/ើងគួរឲ�្យ@�ញចិត្ត��រ ¼ើយ0cGំ២០១៤ 
រMOភិ+ល រំពឹងF ចំណ¯លពី�របង់ពន្ធ នឹងæើន/ើង ១៤,៥% 
mៀបនឹងcGំមុន។

សូច)ករ_ពõ�ីõ�ស្តង់Mរ ក៏ប�ញពី_ពរ ីកច��ើនL�ំង 
ក្នុង�រ�ត់បន្ថយ_ពõ�ីõ���រ៖ ពីcGំ២០០៤ ដល់ ២០១៣ 
អ�_ពõ�ីõ�+នថយចុះពី ៥៣% មក��ឹម ២០% ��ចំនួន 
���ជន សរុប។ ��សិនwើនិ)G�រ បច្ចុប�្បន្ន បន្តdមុខ�ៀត 
�ល�អភិវឌ�្ឍន៍ សហស�្សវត�្សរ៍ កម្ពុ� ស្តីព�ីរ �ត់បន្ថយ_ព 
õ�ីõ� ឲ�្យ+ន ñក់ក¤្ខល ពីcGំ២០០០ ដល់ ២០១៥ ពិត� 
ស��ច+ន។ �ះ��៉ង¤ក្តី 0cGំ២០០៩ CDRI +ន 
រក�ើញF ���ជនកម្ពុ� ��� �ល ២០% រកចំណ¯ល+ន��ឹម 
º� ចិញ្ចឹម�ះ �យpនចំ¤យ��ðំ1្ង�តិច�ង ១,២៥ ដុ��រ 
¼ើយសូម�្បី បច្ចុប�្បន្ន��ះ ក៏���ជនកម្ពុ����ើន pនកh�ិត 
ជីវ_ពខ្ពស់�ងប)¶ត់_ពõ�ីõ�º�បន្តិច ប៉ុùúះ។ ¼�តុ��ះ 
វិបត្តិ�្ន�កហិរញ្ញវត្ថុប¤្ខលពី �ះធម្ម�តិ ដូច� ទឹកជំនន់ និង 
 �ះ ;ំងស្ងួត ឬក៏�រឈឺF្កត់ �ចរុញ#�នពួកÌ��៉ង�ឿន 
ឲ�្យ=�ក់ចូលក្នុង_ពõ�ីõ�វិញ ។

វិសម_ព�ើ&�ព�្យធន �ពិ��ស វិសម_ពដីធ្លី និងប�� 
±ក់ទងនឹងអសន្តិសុខក្នុង�រ�ន់�ប់ដី �មូល¼�តុ ចម�្បងមួយ    
�ៀត��_ពõ�ីõ�។ )បច្ចុប�្បន្ន ៥៥% �����&រ0 ជនបទ 
� អ្នក õ�ីõ�ដីធ្លី។ ពួកÌ�មិនpនដីធ្លី ឬមួយpនដីតិច Mំដុះ+ន 
��ឹម º� ចិញ្ចឹម�ះ។ �� �&រ±ំង��ះ ���វ�ប់ផុងក្នុង_ពõ�ីõ� 
¼ើយមិន�ចpន អតិ¾�កផលិតផល ជួយរួមចំg�កដល់  
កំ·ើន ��ដ្ឋកិច្ច+ន��។ សx្ត�ច)យករដ្ឋម|្ត�ី +នw្ត��� 
ក&ង សមត្ថ_ព&'ប័នរដ្ឋ+លដីធ្លី ]ើម�្បី�រñរ�មច�'ប់នូវ 
សិទ្ធិ  �ន់�ប់ &�ព�្យសម�្បត្តិរបស់p(ស់ដីតូចៗ ទប់ទល់នឹង �រដក 
ហូត ដីធ្លី និង]ើម�្បីជំរុញវិនិ�គ �យ+នគូសប��ក់ F 
��ះ��ទិ_ព�លន�+យ�� រMOភិ+ល ក្នុង�ណត្តិទី៥។ 
រMOភិ+លនឹងបន្តកិច្ច��ឹង��ងប«្កើន បទបញ្ញត្តិ ស��ប់��ប់��ង 
សម�្ប±នដី ��ដ្ឋកិច្ច ¼ើយ m្វើ�រ )�ង*�កដីធ្លី/ើងវិញ0�ម 
តំបន់សមÊ�ប �មរយៈ សម�្ប±នដី សង្គមកិច្ច។

រMOភិ+ល  ក៏���វព�%�មMក់បញ្ចូល���ជនõ�ីõ� ��ល 
*»នដីកសិកម្ម dក្នុងដំ·ើរ�ររីកលូត �ស់ ផង��រ។ 0 
តំបន់ ជនបទ �រMក់បញ្ចូល��ះ សំ�ដល់�រប«្កើនឱ�ស 
�ររ 0�ម ចំ�រ+ស៊ូ និងចំ�រ ដំឡូង-ើ, �រអភិវឌ�្ឍ  
តំបន់ ��&ទ, និង�រផ្តល់វគ្គបណ្ណុះប¤្ខល�ើ  �ររ�� 
ពី  កសិកម្ម។ កំ·ើនសកម្ម_ពនគរូបនីយកម្ម�៉ង�ឿន 
�យ &រpនកំ·ើនក្នុងវិស័យ ឧស�`ហកម្ម និង��#កម្ម 
កំពុង  º�ប«្កើត/ើងនូវវណ្ណៈពលករតំបន់ទីõ�ុង ដូî្ន�ះ���វpន 
�លន�+យ ស��ប់ជួយ�ះV�យ_ពយរង �ះ។ 
រMOភិ+ល ���វប«្កើត �លន�+យwៀវត�្សរ៍ FGក់�តិ��កប 
�យយុត្តិធម៌ ��លថ្លឹងö្ល�ង+នល្អរ#ង តh��វ�រឲ�្យ បន្ទុក 
ចំ¤យផលិតកម្មpនលក្ខណៈ ��កួត��j�ង ¼ើយនឹងតh��វ 
�រឲ�្យពលករpនកh�ិត ជីវ_ពសមរម�្យ។ ���វពè�ឹងផង��រ នូវ 
��ព័ន្ធសុវត្ថិ_ពសង្គម ]ើម�្បី�រñរ���&រយរង �ះ អំពី 
វិបត្តិ��ដ្ឋកិច្ច	�្ស�ងៗ។

&រអភិវឌ�្ឍធនVនមនុស�្ស
�លន�+យ�ើ�រអប់រំ និងបណ្ណុះប¤្ខល នឹង]ើរ 

តួ)ទីគន្លឹះក្នុងពិពិធកម្ម និង�រប«្កើន _ព��កួត��j�ង�� 
��ដ្ឋកិច្ច។ �រ�ើកកម្ពស់លទ្ធ_ពទទួល+ន��#បណ្ណុះ 
ប¤្ខល និង�រអប់រំpនគុណ_ពល្អ ក៏��ល�រណ៍ស្នូល  
មួយ��រ���រអភិវឌ�្ឍស��ប់��ប់*G។

�រប«្កើត��ព័ន្ធអប់រំ�មស្តង់Mរពិភព/ក ��ល�ច 
ជួយជំរុញឲ�្យកម្ពុ�  ឆ្លង�ត់+ននូវ ដំ¤ក់�ល Lងមុខ ���រ  
អភិវឌ�្ឍ គឺ�កិច្ច�រមួយធំm�ង �យ���វpន�រï�លំអ±ំង 
0 កh�ិត បឋមសិក�` មធ�្យមសិក�` និង ឧត្តមសិក�`។ pន�្ន�ក  
សំLន់ៗបី ��ល���វpន�លន�+យ�ះV�យ គឺ ១)
�រប«្កើនគុណ_ព�រ អប់រំ0 ��ប់កh�ិត, ២) �រពè�ីក 
លទ្ធ_ព  ទទួល+ន �រអប់រំ កh�ិតមធ�្យមសិក�` និងឧត្តមសិក�  ̀
ក្នុង ទូ±ំង ����ស និង ៣) �រភ្ជិតគp�តរ#ង ជំ)ញ ��ល���វ 
ជំរុញ��ដ្ឋកិច្ច/ើង នឹងជំ)ញ��ល��ព័ន្ធអប់រំកំពុង ផ្តល់ឲ�្យ។

កន្លងមក លទ្ធ_ពទទួល+ន�រអប់រំកh�ិតបឋមសិក�`
+នæើន/ើង�L�ំង បុ៉û្ត�លទ្ធ_ព ទទួល+ន�រអប់រំ  កh�ិត 
ម ធ�្យមសិក�` និងឧត្តមសិក�` 0º�pន ប����លរMOភិ+ល  
���វ�ះV�យ។ 0កh�ិតអនុវិទ�%ល័យ �រចុះ 1»ះចូល¾ៀន 
+ន=�កច់ុះពី ៥៥% 0cGំ២០១១-១២ ដល់ ៥៣% 0 
cGំ២០១២-១៣ និង0 កh�ិតវិទ�%ល័យ +ន=�ក់ចុះ ពី ៣០,៦% 
ដល់ ២៧%។ �ទូd អ � ចុះ1»ះចូល¾ៀន 0តំបន់ជនបទ 
#º�ង±ប�ង0តំបន់ទីõ�ុង (រូប_ព ២)។

រMOភិ+ល+នw្ត���ចិត្ត ]ើម�្បីប«្កើនអ�ចុះ1»ះ ចូល 
¾ៀន �យ+នក&ង&�¾ៀនបû្ថ�ម �ពិ��ស 0�ម 
តំបន់ជនបទ និងMច់Ê��ល, ប«្កើន�រ�ើកទឹកចិត្តដល់ ��� 
ឲ�្យdm្វើ�រ 0តំបន់�យៗ និង�ើក ទឹកចិត្តសិស�្សឲ�្យចូល¾ៀន
0មធ�្យមសិក�`។

)បច្ចុប�្បន្ន Ì��ើញpនគp�ត�៉ងធំរ#ងទីõ�ុង នឹង 
ជនបទ ក្នុង�រទទួល+ន�រអប់រំកh�ិត ឧត្តម។ pន��ឹះ&'ន 
ឧត្តមសិក�` ឬវិទ�%&'នអប់រំ និង បណ្ណុះប¤្ខល វិ��ជីវៈ និង 
បî្ច�ក��ស (TVET)  តិចតួច¤ស់��លស្ថិត0��ទីõ�ុង 
¼ើយ ���&រ ���ើន0�មជនបទ មិនpន@�ល2�� និង 
ធន=នស��ប់ចំ¤យ]ើម�្បីទទួល+ន��#អប់រ ំ និង បណ្ណុះ 
ប¤្ខល និង/ឬ មិន+នដឹងពីអត្ថ���ជន៍����#±ំង
þះ��។ ប����ះ +នចូលរួមប«្កើន _ពpន �ររ m្វើមិន 
@�ញ��ញ 0�មជនបទ ¼ើយទីផ�`រ�ររ0 កម្ពុ� ក៏*»ន 
  ��សិទ្ធ_ព ពី4�ះ ពលករ��ល0សល់ពីកសិកម្ម មិន�ច 
ទទួល+នជំ)ញដ៏ðំ+ច់ ]ើម�្បីចូលរួម ចំg�កក្នុង វិស័យ 	�្ស�ង 
�ៀត����ដ្ឋកិច្ច��។

គុណ_ព���រផ្តល់��#អប់រំ 0º�pនប��5ទ0 
ក្នុង�រអប់រំកh�ិតបឋមសិក�` មធ�្យមសិក�` និង ឧត្តម សិក�`។ 
�រ
éតL�ំងd�ើស្ថិតិចុះ1»ះចូល¾ៀន �¾ឿយៗ+ន 
បំ+ំង +ត់នូវ ប��5ទ0ក្នុងរច)សម្ព័ន្ធ�� ��ព័ន្ធ អប់រំ 0 
កម្ពុ�។ ប��ស្នូលមួយគឺ ±ំងបឋមសិក�` និង មធ�្យមសិក�  ̀



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

pនអ�បញ្ចប់�រសិក�` កh�ិត±ប �ពិ��ស0 �មតំបន់ 
ជនបទ (រូប_ព ២)។

�រប6�ៀន និងសp7រៈ/កû្ល�ងប6�ៀន pនគុណ_ព±ប 
� លក្ខណៈមួយ����ព័ន្ធអប់រំ0កម្ពុ� 0�ម  ��ឹះ&'នអប់រំ 
&=រណៈ កh�ិតបឋមសិក�` និងមធ�្យមសិក�` �ពិ��ស  0  
�មជនបទ ��លº�ងខ�្សត់ធន=ន �ងÌ�។ pន គp�ត �៉ងធំ 
រ#ងជនបទ និងទីõ�ុង ±ក់ទងនឹង សp7រៈប6�ៀន៖ សិស�្ស 0  
ជនបទ pនលទ្ធ_ពតិចតួចក្នុង�រ��ើឧបករណ៍បî្ច�ក  វិទ�%  
  ពត័៌pន ��លMក់ កំហិត �ើ�រ បណ្ណុះ ប¤្ខល  ជំ)ញដ៏ ðំ+ច់ 
ស��ប់�ររ0ក្នុង��ដ្ឋកិច្ច)�បទំ�ើប។ ���ប6�ៀន   0 
&� �មជនបទ រកចំណ¯ល +ន����ល ១០០ដុ��រ  / ¦�  
¼ើយ �¾ឿយៗ���វm្វើ �ររ   បû្ថ�ម ឬ ប8្គ�ប ់ចំណ¯ល �មរយៈ 
សកម្ម_ពពុករលួយ ដូច� �រលក់វិ�្ញ&  ��ឡង ដល់ សិស�្ស  
�]ើម។ ទ p�ប់ទិញ វិ�្ញ&��ឡង កំពុង រីក;លMល ¼ើយ 
#បង្ក � ប�� �្ន�កគុណ_ពក្នុង�រ ផ្តល់ �រអប់រំ 4�ះ�រ ខិតខំ  
¾ៀន សូ�� និងលទ្ធផលវិ��សក្នុង �រសិក�` គឺ�ចជំនួស +ន  
�យ�រ សូក+៉ន់។ ម�%៉ង�ៀត #ក៏m្វើឲ�្យ សិស�្សõ�ីõ� ��ល*»ន   
លទ្ធ_ពបង់1្ល�  �� ផ្លូវ�រ ���វðញ់ ��ៀបÌ� ពី4�ះ*»ន ធន=ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ðំ+ច់ ]ើម�្បី ទទួល+ន ពិន្ទុល្អ។

គន្លឹះ]ើម�្បីï�លំអ�រអប់រំកh�ិតបឋមសិក�̀  និង មធ�្យម 
សិក�`0កម្ពុ�គឺ �រប«្កើន ថវិ� &=រណៈ និង�រ ផ្តល់ 
�ទិ_ពដល់តំបន់ជនបទ ��លpន��ទិ៍ �រផ្តល់ថវិ� 
ស��ប់ សp 7រៈបរិ�;រ និង�*រសិក�`, �រតx្លើងwៀវត�្សរ៍���  
ប6�ៀន, �រផ្តល់�របណ្ណុះប¤្ខល �ន់º����ើរដល់��� 
ប6�ៀន   មុខវិ��ស្នូល ដូច� គណិតវិទ�%, និង�រ=)ឲ�្យកុpរ 
pន កh�ិត ��រូបត្ថម្ភ��ប់��ន់ ]ើម�្បី�ចផ្តុំ&»រតី �ើ�រ  ¾ៀន 
សូ��។ ���វpនផង��រនូវ�រ��ឹង��ង �ើក កម្ពស់ វប�្បធម៌ អប់រំ 

�មរយៈ�រជំរុញp�បិ� សិស�្ស ឲ�្យចូលñក់ព័ន្ធក្នុង �រអប់រំ 
ឲ�្យបញ្ជូន កូនតូចៗd&�¾ៀន និង�មរយៈ�រប«្កើនចំនួន 
&�  ម<�្តយ�្យ �របណ្ណុះប¤្ខល���ម<�្តយ�្យ និង�រ�ើក កម្ពស់ 
អ�ចូល¾ៀន0កh�ិតម<�្តយ�្យសិក�`។
��ឹះ&'នឧត្តមសិក�`0កម្ពុ� ក៏pន�រប6�ៀន និង 

សp7រៈ/កû្ល�ងប6�ៀនគុណ_ព±ប��រ។ ប��ធំមួយ គឺ 
�រអប់រំកh�ិតឧត្តមសព្វ1្ង� pនវិស័យឯកជន�អ្នកជំរុញ/ើង 
pនបទបញ្ញត្តិ ��ប់��ង អន់=�`យ ¼ើយ �¾ឿយៗផ្តល់�ទិ_ព 
�ើ,�ក់ចំ·�ញ ��ង�ើគុណ_ព។ �យ *»ន�រ���ត 
ពិនិត�្យគុណ_ព �រពិនិត�្យ�មMន��កប�យ��សិទ្ធ_ព និង 
សមត្ថ_ព ជំ)ញpន ស្តង់Mរច�'ស់�ស់ ��ឹះ&'នឧត្តមសិក�`
���ើនផ្តល់�របណ្ណុះប¤្ខល pន គុណ_ពអន់ និង សមត្ថ_ព 
ជំ)ញ*»នត§្ល�។ សមត្ថ_ពប6 �ៀន±ប និងបទបញ្ញត្តិ 
អន់=�`យ ����ឹះ&'នឧត្តមសិក�` +នប៉ះñល់អវិជ្ជpនដល់ 
TVET �យ&រÌ�+ន >�ើស¾ីស បុគ្គលិកpន�របណ្ណុះ 
ប¤្ខលមិនល្អ0ឧត្តមសិក�` ឲ�្យមកប6�ៀនវគ្គ TVET ¼ើយ 
 បង្ក នូវ ប���្ន�កគុណ_ព និងឧបសគ្គដល់ដំ·ើរ�របណ្ណុះ 
ប¤្ខលមុខវិ�� បî្ច�ក��ស ��ល�ក�é ដ៏ðំ+ច់ស��ប់ជំរុញ 
��ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ�)អ)គត។

�រ±ក់±ញវិស័យឯកជន  ឲ�្យចូលរួមផ្តល់មូលនិធិដល់ 
��ឹះ&'នបណ្ណុះប¤្ខលជំ)ញ �្ន�ក វិទ�%&Ê្ត� ខ្ពស់ៗ និង�ម 
ស្ដង់Mរពិភព/ក ក៏សំLន់��រ 4�ះ#ហុចអត្ថ���ជន៍ ដល់ 
õ�ុមហុ៊ន ��ល���វ�រពលករpន ជំ)ញខ្ពស់។ សp7រៈ/កû្ល�ង 
Ê�ប�មស្តង់Mរពិភព/ក ក៏ជួយ±ក់±ញអ្នកសិក�`V�វ
W�វ�ន់ខ្ពស់ ឲ�្យចូលមក ��ឹះ&'នឧត្តមសិក�`0កម្ពុ���រ។ 
វិធី��ះសំLន់បំផុត ស��ប់�រប«្កើតវប�្បធម៌V�វW�វដ៏���ើរ 
��លនឹង ជួយដល់ �រប6�ៀន pនគុណ_ពខ្ពស់។

រូប_ព ២: គp �តរ#ងតំបន់ជនបទ នឹងទីõ�ុង ក្នុង�រអប់រំកh�ិតមធ�្យមសិក�`
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សpüល់៖ អ�ចុះ1»ះដុល សំ�ដល់ _គរយ�����ជន ��ប់�យុចូល¾ៀន ��លកំពុង¾ៀន0&�
��ភព៖ õ�សួងអប់រំ យុវជន និងកី@ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

]ើម�្បីឲ�្យ�រអប់រំ និងបណ្ណុះប¤្ខល ជួយ�ើកម្ពស់ពិពិធកម្ម 
និង_ព��កួត��j�ង����ដ្ឋកិច្ច កម្មវិធីសិក�`ðំ+ច់���វផ្តល់   
ដល់កp�ំងពលកម្មនូវជំ)ញ��លនិ�ជក���វ�រ។ សព្វ1្ង���ះ 
ទីផ�`រពលកម្មកម្ពុ�ខ្វះLតនូវ និ�ជិត��លpនជំ)ញដ៏ 
ðំ+ច់ៗ Ê�ប�មលក្ខខណô��ដ្ឋកិច្ច )@�លបច្ចុប�្បន្ន និងd 
អ)គត។

ប��ចម�្បងមួយគឺ ចំនួន��ើន�ើសតh��វ�រ��ពលករ 
��លបញ្ចប់�រសិក�` º�pនជំ)ញ មិនសមÊ�ប និង កង្វះ Lត 
ពលករñក់ក¤្ខលជំ)ញ។ វិទ�%&'ន CDRI +ន ព�%ករណ៍F 
0cGំ២០១២ ទីផ�`រ�ររនឹង ���វ�រ និស�្សិត បញ្ចប់ �រ សិក�` 
��pណ ១៦.០០០)ក់ បុ៉û្ត� ��ះឹ&'នឧត្តមសិក�̀ បណ្ណះុប¤្ខ ល  
+នដល់d ២៩.០០០ )ក់ ¼ើយ Ì�+៉ន់&»នF តួ��ខ��ះ  
នឹង/ើងដល់ ២២.០០០)ក់ ទល់នឹង ៧០.០០០)ក់ 0  
cGំ២០១៤ ។

អ្នកប«្កើត�លន�+យ���វ=)F ��ព័ន្ធអប់រ0ំ 
កម្ពុ�ជួយភ្ជិតគp�តរ#ង �ររំពឹងទុក របស់យុវជន យុវ)រី កម្ពុ�   
��លចូលdក្នុងទីផ�`រ�ររ នឹង�រ រ�ក់~្ត�ង��ល  p ន     
ស��ប់ ពួកÌ�។ ដូî្ន�ះ ���វº�គិតគូរ /ើងវិញ A�ង�ើក ទឹកចិត្ត 
និស�្សិតឲ�្យសិក�`នូវ មុខវិ�� ស��ប់ �ររ�ម �រិ�ល័យ 
��លpនតh��វ�រតិច�ង និង���វ �ត់បន្ថយ ក្នុង�្ន�កផ្គត់ផ្គង់នូវ 
ឧបសគ្គ;;ំងដល់�រ អភិវឌ�្ឍជំ)ញ)) ស��ប់ ជួយ ជំរុញ 
វិស័យ��សចរណ៍ និង បដិស¤្ឋរកិច្ច C�ម±ំងវិស័យ �ត់]�រ 
និងកម្មន្ត&ល ផង��រ។

ប��សំLន់មួយគឺ �រ�ើកទឹកចិត្តនិស�្សិតឲ�្យចូល¾ៀន 
ក្នុង TEVT ��ង¾ៀនយកស� ្ញប័��  ]ើម�្បី��យ�  បុគ្គលិក 
�ម�រិ�ល័យ។ សព្វ1្ង�ក្នុងគំនិតម�ជន  TEVT pនរូប_ព 
អវិជ្ជpន មួយF �ប់±ក់ទងនឹង �ររ ��ើកp�ំង�យ។ រូប_ព 
)�ប��ះ�� TVET ���វº���ស់ប្តូរឲ�្យ+ន ]ើម�្បីឲ�្យនិស�្សិតពូï�ៗ 
ដកចតិ្តî�ញពី កម្មវិធីសិក�`ស��ប់�ររ�ម�រិ�ល័យ។

កម្មវិធីសិក�`��គD�ង TVET ���វE្លើយតបdនឹងតh��វ�រ 
របស់និ�ជក ��សិនwើ Ì�ចង់ឲ�្យ ពលករpនជំ)ញ សមÊ�ប។ 
�រត្អូញº្អ�រដូចៗ*Gមួយរបស់និ�ជក ក្នុងវិស័យកម្មន្ត&ល 
និង��#កម្ម គឺកង្វះ�រសង្កត់ ធ្ងន់ �ើ �រអភិវឌ�្ឍជំ)ញទន់ 
��ល+ន;;ំងដល់�ររីកច��ើន ក្នុងឥរិ�បថ0កû្ល�ងm្វើ�រ, 
�រ�ះV�យប��, និង គំនិតF្ន���ឌិត។ �រក&ងយន្ត�រ 
��កប�យ��សទិ្ធ_ព ��ល=)ឲ�្យតh��វ�រ��វិស័យឯកជន
pនឆ្លុះប�(ំង0ក្នុង កម្មវិធី សិក�`របស់ TVET គឺសំLន់¤ស់ 
ស��ប់ឲ�្យកម្ពុ�m្វើពិពិធកម្ម ចូលdក្នុងឧស�`ហកម្មថ្មីៗ និង 
øន/ើងក្នុង¦�្ស�ច÷ក់ ប«្កើតត§្ល�។

&រពW�ឹងបរិY&សZជីវកម្ម
សpជិក_ពក្នុង AEC pនន័យF ផលិតករ0កម្ពុ� 

pនទីផ�`រ �ស�éនុពលដល់d ៦០០�ន  អ្នក��ើ,�ស់ 
¼ើយ អ្នកប«្កើត�លន�+យ pន_រកិច្ច���វជួយ=)F 
ស�éនុពល��ះ  ����យd� កំ·ើនពិតៗ �យប«្កើតនូវ 
បរិ��សមួយ ��ល�ើកទឹកចិត្ត ឲ�្យpន�រ)ំî�ញចh�ុះ  

ស��ប់បំ@�ញ �ម តh��វ�រ ទីផ�`រ។ �រជំរុញឧស�`ហកម្ម ថ្មីៗ 
pន ត§្ល�បû្ថ�មខ្ពស់ នឹង�ន់º�សំLន់L�ំង/ើង 0@�ល ��ល 
កម្ពុ�/ើងåនៈ�����សpន ចំណ¯លមធ�្យមកh�ិត±ប និង
pនឧត្តម_ព��ៀបmៀប��ស់ប្តូរ A�ងពឹង�្អ�ក�ើពលកម្ម pន 
ត§្ល�±ប។

អ្នកជំរុញពិពិធកម្ម ក្នុង��ដ្ឋកិច្ច������ស���ើន  គឺ 
សហ��សLGតតូចនិងមធ�្យម (SME) ដូចÌ�º�ង �ើក/ើងក្នុង 
ករណី���រ��ស់ប្តូរ��ដ្ឋកិច្ច0����ស ចិន។ សpជិក_ពក្នុង 
AEC �ច)ំឲ�្យ�រអភិវឌ�្ឍវិស័យ SME 0កម្ពុ� ���វ�ប់*ំង 
�យ&រpនលំហូរចូល ��ើនៗនូវ ផលិតផល)ំចូលGកៗ។ 
រMOភិ+ល���វជួយប«្កើនផលិត_ព SMEs ��ល សព្វ1្ង�  មិន សូវ 
pន�រ���តពិនិត�្យ�� �ម�រប«្កើត បទបញ្ញត្តិ��ប់��ងរwៀប 
របបm្វើ�ជីវកម្ម ដូច� �រ កំណត់ស្តង់ Mរ m្វើ  រ+យ  �រណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង�;ង តុល�្យ�រ ]ើម�្បី�ច m្វើសវនកម្ម+ន��ឹម���វ។ 
�រm្វើ)�ប��ះ នឹងជួយ ប«្កើន  �រផ្តល់កម្ចី ពីសំ¤ក់ធ)*រ, 
�ើកទឹកចិត្តដល់ វិនិ�គ,  និងផ្តល់�មូលMOន��ឹះស��ប់�រ 
ត_�ប់�មួយ õ�ុមហុ៊ន ធំៗ 0ក្នុង¦�្ស�ច÷ក់ផលិតកម្មក្នុង តំបន់។ 
�រm្វើឲ�្យ រwៀបរបបហិរញ្ញវត្ថុ pនលក្ខណៈ ផ្លូវ�រ /ើង ក៏នឹងជួយ 
ឲ�្យ រMOភិ+ល ��មូលពន្ធ +ន�ន់º�យÊ�ួល អំពី SMEs 
C�ម±ំងប«្កើនលទ្ធ_ព�្ន�ក &រ@ើពន្ធ  ]ើម�្បីផ្តល់ទុន  ជួយ�ើក 
កម្ពស់�រផ្តល់��# សង្គម ��លកំពុងpនតh��វ�រL�ំង និង 
ផ្តល់ធន=ន ស��ប់ �រពè�ឹង��ដ្ឋកិច្ច H�ៀមទប់ទល់នឹង �រ  
ប៉ះទង្គិច	�្ស�ងៗពី�្ន�កLង��។

)បច្ចុប�្បន្ន ច�'ប់វិនិ�គpន�ល� ±ក់±ញ FDI 
ដូî្ន�ះ ���វº�ï�សh��ល/ើងវិញ ]ើម�្បី ផ្តល់�រ�ើកទឹកចិត្តដល់ 
SMEs ឲ�្យចូលរួមក្នុង��ដ្ឋកិច្ចផ្លូវ�រ។ ក្នុង@�ល�មួយ*G 
�លន�+យ &រ@ើពន្ធ ក៏គួរជួយ សh�បសh��លឲ�្យ SMEs 
ទទួល+នអត្ថ���ជន៍ពី FDI �ម�រ�ើក ទឹកចិត្តឲ�្យប«្កើត  
ឧស�`ហកម្ម ប)¶ប់បន�្សំ ស��ប់ប��ើឧស�`ហកម្មកម្មន្ត&ល 
ដូច� ផលិតកម្ម រថយន្ត �]ើម។ ��រសំLន់¤ស់��ល 
បទបញ្ញត្តិ)) pនបំ@�ញ បû្ថ�ម�យ��#*ំ&�	�្ស�ងៗ 
]ើម�្បីជំរុញយុទ្ធ&Ê�្តស��ប់ឲ�្យ SMEs >�ៀតចូលdក្នុង 
ប¤្ខញផលិតកម្ម រ ីកធំចូលdក្នុង ទីផ�`រ ថ្មីៗ និងប«្កើន]ើមទុន 
�្ន�កបî្ច�ក��ស និង�រ ��ប់��ង ។

�រពè�ីកសកម្ម_ពសហ��ិន_ព និង�រប«្កើត បទបញ្ញត្តិ 
��ប់��ងរwៀបរបប m្វើ�ជីវកម្ម នឹង)ំឲ�្យpនកំ·ើនតh��វ
�រឥណ±នពីវិស័យផ្លូវ�រ។ ស�្ញ សំLន់ៗ���រ�����ល 
បរិ��ស p៉õ��ហិរញ្ញវត្ថុ +នប�ញ /ើងរួច�I�ច។ ��ទិ៍ 
�មតួ��ខ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរ�តិ (IMF) អនុ+ត 
ឥណ±ន mៀបនឹង ផសស +នæើន/ើង�៉ង�ឿន ពីរ#ង 
៦% d ៩% ក្នុងអំឡុងcGំ២០០០-២០០៥ ដល់ជិត ៤០% 
ក្នុងcGំ២០១៣។ កំ·ើនឥណ±ន�៉ង�ឿន��ះ æើតpន 
/ើង0ក្នុងទីផ�`រមួយ pនមនុស�្សកកកុញ *»នបទបញ្ញត្តិច�'ប់ 
��ប់��ន់ និងpន�រ��ើ,�ក់ដុ��រ�សំLន់ ��ល�ចបង្ក 
នូវ�និភ័យ ��វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ0កh�ិតp៉õ��។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

យន្ត�រដ៏សំLន់ ស��ប់��ប់��ង���តពិនិត�្យ�ើអ្នកផ្តល់ 
ឥណ±ន គួរº� ប«្កើត/ើង។ អ្នកm្វើ �លន�+យ���វថ្លឹង 
ö្ល�ងឲ�្យ+នល្អ រ#ងតh��វ�រ�ត់បន្ថយ�និភ័យ �្ន�កp៉õ�� 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង�រផ្តល់õ�បខ័ណôដ៏អំùយផលមួយស��ប់ 
កំ·ើនឥណ±ន និង�រ ពè�ីក��# ឥណ±ន ក្នុង��ដ្ឋកិច្ច 
±ំងមូល �ពិ��សស��ប់ SMEs ។

កំ·ើន FDI 0J្ទ�ក្នុង �&²ន ��លរំពឹងFនឹងទទួល+ន 
�ម�រប«្កើត AEC, ដំ·ើរ�រពិនិត�្យ�មMន�ផ្លូវ�រ, និង 
កំ·ើន ផលិត_ព, នឹងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ វិនិ�គិន បរ��ស 
C�ម±ំង ជួយរួមចំg�កប«្កើន FDI ស��ប់ SME។ ប៉ុû្ត�កំ·ើន 
FDI ក៏���ភព ���និភ័យថ្មីៗ��រ។ ដូច+ន  ពិនិត�្យ �ើញ ក្នុង 
វិបត្តិ��ដ្ឋកិច្ចcGំ២០០៩ 0@�ល លក្ខខណô  Lង ��  pន�រ 
��ស់ប្តូរ វិនិ�គិនបរ��សក៏ cប់	្អើល រត់ î�ញ dវិញ ��រ។ 
ដូî្ន�ះ��រសំLន់ ��លរMOភិ+ល���វប«្កើន�រ���តពិនិត�្យ 
]ើម�្បី�ចដឹងច�'ស់ ពី បំណុល FDI និង��ប់��ង+ន �ើ �រ ប៉ះ 
ទង្គិច	�្ស�ងៗ។

�រប«្កើត បទបញ្ញត្តិ ��ប់��ងរwៀបរបបវិនិ�គ គួរpន 
បំ@�ញបû្ថ�ម �យ�រ¾ៀបចំឲ�្យK�កm្វើñណិជ្ជកម្មសំLន់ៗ      
��យ�ផ្លូវ�រ/ើង។ ចំណ ុច��ះ�ប��ប)¶ន់មួយ 0ចំ�ះ  
មុខ�រប«្កើត AEC 0cGំ២០១៥។ ផលិតករ នឹង ទទួល +ន 
អត្ថ���ជន៍ពី AEC លុះ�º� រMOភ+ិល pន �គ ជ័យក្នុង�រ 
ពè�ីក និងជំរុញវប�្បធម៌មួយ��លទទួលយក�រ��ើ,�ស់ យន្ត�រ 
ñណិជ្ជកម្ម ផ្លូវ�រ 0ក្នុង��ដ្ឋកិច្ច±ំងមូល។

រ÷ស់ដ៏សំLន់មួយ��ឧបសគ្គ��ល;;ំង�រអនុវត្ត AEC គឺ 
កំហិត	�្ស�ងៗ�ើកិច្ចC�មL�ៀង ñណិជ្ជកម្ម��រី �&²នបូក៥ 
ពី4�ះកិច្ចC�មL�ៀង ±ំងពីរ��ះ �ើកកម្ពស់ñណិជ្ជកម្ម�ម 
រយៈõ�បខ័ណô �ត់បន្ថយពន្ធគយ ដូច*G។ )បច្ចុប�្បន្ន pនº� 
៤៧% ��ñណិជ្ជកម្មរបស់ កម្ពុ�ប៉ុùúះ ��លហូរ�ម  
õ�ប ខ័ណô�&²នបូក៥ �ះបី#pនរបប ពន្ធគយ±ប�ងក្តី។ 
អ� ពន្ធគយ±ប#+ត់ផល���ជន៍អស់ �យ&រº��រ 
ចំ¤យ និងប��ស្មុគ&»ញ	�្ស�ងៗ ក្នុង�រអនុវត្ត�មលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យរបស់�&²នបូក៥។ Ì�Oរ+ំង ��ល ;;ំង ដល់�រ 
��ើ,�ស់ õ�បខ័ណôñណិជ្ជកម្ម��រី±ំង��ះ F  វិ=ន �រមិន��ន 
ពន្ធគយ (Non Tariff Measures: NTMs)។

NTM ធំបំផុត��ល;;ងំផលិតករកម្ពុ� ក្នុង�រ��ើ,�ស់
õ�បខ័ណô�&²នបូក៥ គឺ�រតh��វ ឲ�្យpន���ប័ណ ្ណ )ំî�ញ។ 
NTMs មិន��ន�ប��5ទស��ប់º�����សកម្ពុ� មួយþះ 
��។ �ក់~្ត�ង #+នប៉ះñល់ដល់ផលិតផល��ើន)�ប�៉ង 
ក្នុងទូ±ំង �&²ន។ ]ើម�្បីឲ�្យកម្ពុ� និង����ស ឯ�ៀតក្នុងតំបន់ 
ទទួល+ន អត្ថ���ជន៍ពី AEC ��ល�ទីផ�`រº�មួយ��ះ 
Ì����វលុបបំ+ត់ NTMs និងតh�ឹមលក្ខណៈវិនិច ្ឆ័យស��ប់ ចូល 
d ក្នុង AEC ]ើម�្បីកុំឲ�្យអ្នក)ំî�ញ+ក់ទឹកចិត្ត ក្នុង�រ ��ើ,�ស់
õ�បខ័ណô��ះ��នស��ប់m្វើ ñណិជ្ជកម្ម។ �ើសពី��ះ�ៀត 
រMOភិ+ល ���វផ្តល់ ជំនួយបû្ថ�ម�ៀតdឲ�្យវិស័យឯកជន 
(�ពិ��ស SMEs) ]ើម�្បីឲ�្យពួកÌ�យល់F <ើ AEC pន 
ñក់ព័ន្ធ  អ្វីខ្លះដល់ពួកÌ� - <ើ#�ចផ្តល់អត្ថ���ជន៍អ្វី និងpន 

�និភ័យ អ្វីខ្លះ។ )បច្ចុប�្បន្ន �ជីវកម្ម ���ើន0មិន±នដ់ឹង 
ច�'ស់ ��ពី_ពñក់ព័ន្ធ�� AEC និងទទួល+នព័ត៌pន តិចតួច  
¤ស់ ពីរMOភិ+ល។ AEC �ចផ្តល់អត្ថ���ជន៍ �៉ង��ើន 
ដល ់កម្ពុ� ��សិនwើ���ជន កម្ពុ� pន�រយល់ដឹង និង �ច 
��ើ,�ស់��ព័ន្ធ��ះ ��កប�យ��សិទ្ធ_ព។

&រ\ើកកម្ពស់&រត7]ប់ទំ�ក់ទំនង
�រប«្កើនសមត្ថ_ពក្នុង�រត_�ប់¼�MOរច)សម្ព័ន្ធរឹង និង 

ទន់ សំLន់L�ំង¤ស់  ]ើម�្បីជំរុញឲ�្យ រMOភិ+ល�ចស��ច  �ម 
�ល�)ំî�ញ��កប�យមហិច្ឆ�របស់ខ្លួន, m្វើពិពិធកម្ម d 
រក ផលិតផលថ្មីៗ និងøន/ើង0ក្នុង¦�្ស�ច÷ក់ប«្កើតត§្ល�។

ករណីអង្ករ �ឧ±ហរណ៍�៉ងច�'ស់មួយ��ឧបសគ្គ ��ល 
;;ំង�លបំណងដ៏ធំm�ង ក្នុង�រ)ំî�ញ។ រMOភិ+ល pន 
�ល�)ំî�ញអង្ករ ១�ន�ន/cGំ 0��ឹមcGំ២០១៥ ]ើម�្បី   
��យ�����ស)ំî�ញអង្ករធំបំផុតទី៣ 0  �ើ ពិភព /ក។ 
�ះ�Qងp៉សុីនកិនÊ�ូវ �ចផលិត អង្ករ+ន ១�ន �ន  ក្នុង 
មួយcGំក្តី ក៏¼�MOរច)សម្ព័ន្ធ បច្ចុប�្បន្ន (កំពង់��, សមត្ថ_ព ដឹក 
ជញ្ជូនផ្លូវ�ក) មិន±ន់pន ��ប់��ន់ ស��ប់ដឹកជញ្ជូនអង្ករ 
�៉ង ��ើន ដូî្ន�ះ��។ ធ)*រ ពិភព/ក ប�ញF ��សិនwើ 
&'ន _ព��ះ 0º� បន្តþះ អង្ករ កម្ពុ�នឹងpន ត§្ល� ខ្ពស់�ង 
����សឯ�ៀតក្នុងតំបន់ �យ&រº�ចំ¤យដឹកជញ្ជូន��ល 
ខ្ពស់�ង0����ស 2ៀត¤មដល់d ៤០%។ �ក់~្ត�ង¤ស់ 
សមត្ថ_ពដឹកជញ្ជ ូនðំ+ច់���វï�លំអ ]ើម�្បី �ចស��ច+ន 
�ម�ល�)ំî�ញអង្ករ។

តំណ_�ប់�ន់º����ើរ�មួយ����សជិតLង នឹង 
អនុ� ្ញត ឱ�្យ��ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ�  +នចូលរួមក្នុងប¤្ខញផលិតកម្ម  
±ន់ @�ល ល្មម (Just In-time Production: JIP) 0ក្នុងតំបន់។ 
JIP �លក្ខណៈមួយ����ដ្ឋកិច្ច�&²ន ��ល អនុ� ្ញត ឱ�្យទំនិញ 
កម្មន្ត&ល �ចផលិត +ន �ឿន និងចំ¤យ អស់តិចបំផុត។ 
លក្ខណៈសំLន់ មួយ  �� គំរូ ផលិតកម្ម��ះ គឺ�រត_�ប់កh�ិតខ្ពស់ 
និង �រ សh�បសh��លល្អក្នុង¦�្ស� ច÷ក់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង��ះ��្បឿន 
និង _ព�ៀង±ត់ �ច±យទុក +ន ក្នុងទូ±ំង¦�្ស� ច÷ក់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
# សំLន់បំផុត ]ើម�្បីឲ�្យ��ព័ន្ធ��ះ ដំ·ើរ�រ+នរលូន។

�រm្វើសpហរណកម្មចូលក្នងុប¤្ខញ JIP នឹងប«្កើត 
តh��វ�រនូវផលិតផល និងដំ·ើរ�រ ឧស�̀ ហកម្ម��ើន)�ប�៉ង 
C�ម±ំងជំរុញ�រm្វើពិពិធកម្មមូលMOន ផលិតកម្ម របស់កម្ព�ុ។ ក្នងុ  
រយៈ@�លមធ�្យម ជំ)ញ 	�្ស�ងៗ��លទទួល+ន�មរយៈ�រ 
m្វើ  សpហរណកម្ម ចូលdក្នុង ប¤្ខញ JIP នឹង�ើកទឹកចិត្ត 
ឧស�`ហកម្មpនត§្ល�បû្ថ�មខ្ពស់ ឲ�្យចូលមកដំ·ើ�រ0 កម្ពុ� 
4�ះ  លក្ខខណôទីផ�`រ+ន��ស់ប្តូរក្នុងទូ±ំង តំបន់។

�រសh�បសh��ល  ឲ�្យទំនិញ�ចហូរចុះ/ើង+ន��កប 
�យ ��សិទ្ធ_ព pនន័យF កម្ពុ� �ច +នចំ·�ញពីកំ·ើន 
ñណិជ្ជកម្ម។ ទី�ំង�&²ន0ជិត�ប់នឹង����សpន ��ដ្ឋកិច្ច 
L�ំងៗ 0�សីុបូñ៌ ដូច� ចិន ជបុ៉ន កូ¾ ៉�Lងត�្បូង និង V�#៉ន់ 
�]ើម ជួយផ្តល់ឲ�្យកម្ពុ� នូវឱ�ស ប«្កើត មូលធន+នពី�រ 
��ស់ ប្តូរ ñណិជ្ជកម្មឆ្លង�ត់តំបន់។ �យW�ក ក្នុង,�ំcGំកន្លង  



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

មក��ះ ñណិជ្ជកម្ម +នæើន/ើង ១២% �¾ៀង;ល់ cGំ។ ទី�ំង  
�យុទ្ធ&Ê�្តរបស់កម្ពុ�0ចþ�ះមណôល ��សព្វធំៗ  ក្នុង តំបន់ 
គឺõ�ុងហូជីមិញ និងõ�ុង+ងកក pនន័យF កម្ពុ�pន  ទី�ំង  
ល្អ  ]ើម�្បី ទទួល+ន អត្ថ���ជន៍អំពី  ñណិជ្ជកម្ម ឆ្លង �ត់។  
អត្ថ ���ជន៍ ±ំង��ះ រួមpន កំ·ើន,�ក់ចំណ¯ល �រ ��កួត 
��j�ង និង��សិទ្ធ_ព ក្នុង�រផ្តល់��#ដឹកជញ្ជូន និង កំ·ើន 
តh��វ �រនូវ ��#*ំ&�	�្ស�ងៗ ដូច� គណ��យ�្យ និង ច�'ប់ 
�]ើម។

]ើម�្បីឲ�្យកម្ពុ��ច� �យ�ស្នូលសំLន់មួយ 0ក្នុង 
សហគមន៍��ដ្ឋកិច្ច�&²នþះ អ្នកប«្កើត �ល ន�+យ
���វ��ើវិធី&Ê�្តមួយpនបីមុខC��ញ ]ើម�្បីជំនះ�ើឧបសគ្គ�� 
សមត្ថ_ព pន កh�ិត  0ក្នុង¼�MOរច)សម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន។ ទី១ 
���វបន្តកិច្ច��ឹង��ងï�លំអ¼�MOរច)សម្ព័ន្ធ រូបវ័ន្ត។ រMOភ+ិល 
និង��គូអភិវឌ�្ឍន៍)) +នøនdមុខ ��ើន¼ើយ �ពិ��ស 
ក្នុង�រï�លំអ¼�MOរច)សម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន រូបវន្ត pន��ទិ៍ 
ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ��ក និងកំពង់��។ �យW�ក K�ក រwៀង ��ដ្ឋកិច្ច 
Lងត�្បូង (ADBs Southern economic corridor) +នផ្តល់នូវ 
õ�បខ័ណô �លន�+យ និងមូលនិធិ ស��ប់ ត_�ប់ ����ស 
កម្ពុ�ឲ�្យ+ន�ន់º� ���ើរ �មួយ   2ៀត¤ម និង1�។

ទី២ ¼�MOរច)សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ���វº�pនបំ@�ញបû្ថ�ម 
�យ�រក&ង��#ភស្តុ_រ)�បទំ�ើប និងÊ�ប�មស្តង់M រ   
ពិភព/ក។ សន្ទស�្សន៍�ររភស្ត_ុរ (Logistics Performance 
Index: LPI) cGំ២០១២ របស់ ធ)*រ ពិភព /ក +នðត់ 
FGក់កម្ពុ�0��ខ ១០១ ក្នុងចំùម ១៥៥ ����ស ¼ើយ 
2ៀត¤ម 0��ខ ៥៣ និង 1� ៣៨។  សមត្ថ_ព  ±ប �្ន�ក 
ភស្តុ_រ +នប៉ះñល់ដល់ផលិតករ 0��ប់ កh�ិត  ក្នុង ទីផ�`រ 
�យបû្ថ�មបន្ទុកចំ¤យd�ើ�រ)ំî�ញ និង ប«្កើត _ព  
មិនច�'ស់�ស់ក្នុង�រផ្តល់��#។ ប��ដ៏ សំLន់មួយ គឺ�រ 
Mក់បញ្ចូល*Gនូវ ��#ភស្តុ_រ 0FGក់មូលMOន FGក់�តិ និង 
FGក់តំបន់។ )បច្ចុប�្បន្ន ��#ភស្តុ_រ 0 FGក់មូលMOនpន 
លក្ខណៈ��ផ្លូវ�រ  pន ត§្ល� និង @�ល កំណត់ មិនសូវ �ៀង±ត់-
មិន �ច ±យទុក +ន និង មិនp ន�រ ត_�ប់ល្អdនឹង ប¤្ខញ  
ភស្តុ_រ ឆ្លង�ត់ C�ំ��ន។ 0C�ំ��ន កុងតឺû�រ ���វº�  �ើកî�ញ 
និងMក់ d�ើ �នយន្ត ខុសៗ*G ��ល���វ ចំ¤យ អស់ 
១០០ដុ��រ ö�ម�ៀតក្នុងមួយកុងតឺ�ើរ។

]ើម�្បីប«្កើន��សិទ្ធ_ព����ព័ន្ធភស្តុ_រ រMOភិ+ល���វðត់ 
វិ=ន�រMក់បញ្ចូល*Gនូវ  ��ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន 0�ម មូលMOន 
(�ពិ��ស ��ព័ន្ធ0�មតំបន់Mច់Ê��ល) dក្នុងប¤្ខញ 
ដឹកជញ្ជូន FGក់�តិ។ ម�%៉ង�ៀតគួរប«្កើតយន្ដ�រ	�្ស�ងៗ ]ើម�្ប ី 
ï�លំអ�រផ្តល់ ព័ត៌pនអពំី កិច្ចC�មL�ៀង ដឹកជញ្ជូន ឆ្លង�ត់ 
C�ំ��ន អន្តរ�តិ សំ��ើកកម្ពស់សហ��តិបត្តិ�រឆ្លង �ត ់ 
C�ំ��ន។ រMOភិ+លក៏���វ�ើកកម្ពស់�រ��កួត��j�ង �្ន�ក 
រថយន្ត  ដឹកជញ្ជូន កំពង់�� និង�រដឹកជញ្ជូន�ម ��ស��រ  
]ើម�្បី  ï�លំអស្តង់Mរ��#កម្ម និងជួយឲ�្យ ផលិតករpនជ��ើស 
�ើ  �រ ផ្តល់ ��#��ះ។

ទី៣ កង្វះសមត្ថ_ព&'ប័ន ]ើម�្បីអនុវត្តនីតិវធិីគយ��កប 
�យតp�_ព និង��សិទ្ធ_ព +នប«្កើន បន្ទុកចំ¤យ �ើ  
��តិបត្តិ�រ និង�រយឺត�៉វ។ រMOភិ+ល+នខិតខំតh�ឹម    
នីតិ វិធី គយ Ê�ប�ម��នទីប�ញផ្លូវd�ន់ AEC 0cGំ២០១៥ 
ប៉ុû្ត�កង្វះសមត្ថ_ព&'ប័ន ស��ប់អនុវត្ត �ល ន�+យ0 
C�ំ��ន +ន)ំឲ�្យpន�រយកកY� �� ផ្លូវ�រ ��ល ��យ � 
ចំ¤យ បû្ថ�ម មួយ�ៀត �ើផលិតផល របស់ កម្ពុ�។ ដូî្ន�ះ �  
�រសំLន់បំផុត ��ល រMOភិ+ល���វជំរុញ ម|្ត�ី កុំឲ�្យយក ,�ក់ 
កY� "�� ផ្លូវ�រ"។

កិច្ចសហ,�តិបត្តិ&រ និង&រកGងសមត្ថ7ព 
G`ប័ន �គន្លឹះសS�ប់c្ង�អ�គត

សមត្ថ_ព&'ប័ន �ចំណង��លត_�ប់ពិពិធកម្ម��ដ្ឋកិច្ច 
កំ·ើន_ព��កួត��j�ង នឹង �រអភិវឌ�្ឍ ស��ប់��ប់*G។ គន្លឹះ 
]ើម�្បីស��ច+នវិបុល_ព និងកំ·ើន ��ដ្ឋកិច្ច ស��ប់ កម្ពុ�  
ក្នុងប៉ុ)GនcGំLងមុខ��ះ គឺ�រក&ង សមត្ថ_ព &'ប័ន ស��ប់ 
អនុវត្ត�លន�+យ និងច�'ប់  ឲ�្យ pន_ព ,�កដ ��� 
��សិទ្ធ_ព តp�_ព និងសម_ព 0 ��ប់កh�ិត។

�រកំណត់�រអភិវឌ�្ឍ និង�រអនុវត្ត�លន�+យ��កប 
�យ��សិទ្ធ_ព ���វpន សហ��តិបត្តិ�រ និង�រសh�ប 
សh��លរ#ងមន្ទីរõ�សួង អ្នកm្វើ�លន�+យ និងអ្នកñក់ព័ន្ធ 
)) និង���វpន�រចូលរួមពីវិស័យឯកជន ]ើម�្បីZុំងឲ�្យ 
យន្ត�រ ស��ប់ជួយសh��ល ñណិជ្ជកម្ម និងវិនិ�គ # 
សម Ê�ប   �មតh��វ�រ�ក់~្ត�ង។ អ្នក���វចូលរួម pន��ទិ៍ 
អ្នកដឹក)ំ  õ�ុមហុ៊នធំៗ, តំ¤ង SMEs  និងផលិតករÊ�ូវអង្ករ, 
និង&'ប័នV�វW�វ។ យន្ត�រ)) ���វº�ពè�ឹង/ើង ]ើម�្បី 
�ើក កម្ពស់សហ��តិបត្តិ�រអន្តរõ�សួង និង�រ��ើ,�ស់ 
��កប �យ ��សិទ្ធ_ពនូវធន=ន របស់វិស័យឯកជន �ម�រ 
ក&ង_ព���គូរ#ងរដ្ឋ និងឯកជន (PPPs)។

]ើម�្បីក&ង��ព័ន្ធ �រិ�ធិប<�យ�្យ ឲ�្យpន��សិទ្ធ_ពខ្ពស់ 
Ì����វº�m្វើ�ររ0ក្នុងõ�បខ័ណô  ��ល pន V�ប់ ដូច� 
�រ ក&ងសមត្ថ_ព ���ធរមូលMOន �មរយៈ កំg�ទh�ង់ 
វិមជ�្ឈ�រនិងវិសហ មជ�្ឈ�រ  �រក&ង សមត្ថ_ព��ព័ន្ធតុ��រ 
�មរយៈគD�ង    បណ្ណុះ ប¤្ខល  ស��ប់ ម|្ត�ី;ជ�រ, និង�រ 
¾ៀបចំ/ើងវិញនូវ �ំ FGក់,�ក់wៀវត�្សរ៍របស់ រដ្ឋ+ល  សុីវិល   
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