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កម្ពុជា៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីរប្់ធនាគារេិភេពោក ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៥ 
ផែនការេិព្គាោះពោបល់ 

___________________________________________________________________________ 

ធនាគារេិភេពោក កាំេុងផែពធវើការេិព្គាោះពោបល់ជាសាធារណៈជាមួ្យភាគីពាក់េ័នធទាំអ្់ព ើម្បីពធវើបច្ចុបបននភាេ
ពលើការបពងកើែផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី្្ាប់ភាេជាដ គូរវាង្បពទ្្កម្ពុជានិងធនាគារេិភេពោកកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៤ និង ២០១៥។ 
  

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តពនោះ ែតល់នូវ្កម្ខ័្ណឌ មួ្យ ល់ធនាគារេិភេពោកកនុងការចូ្លរមួ្ជាមួ្យ្បពទ្្ផ ល្ែូវអនុ
វែតយុទ្ធសាស្រ្តពនោះ រហូែ ល់យុទ្ធសាស្រ្ត និង្កបខ័្ណឌ ភាេជាដ គូ្បចាំ្បពទ្្ពេញពលញមួ្យ ្ែូវបានពរៀបច្ាំ
រចួ្រាល់។ 
 

ធនាគារេិភេពោក កាំេុងផែព្នើ្ុាំពោបល់ម្ែិពោបល់េីរដ្ឋា ភិបាលនិងភាគីពាក់េ័នធនានាអងគការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិ
បាល ព ើម្បីពធវើបច្ចុបបននភាេពលើការងាររប្់ធនាគារេិភេពោកកនុងរយៈពេលេីរឆ្ន ាំខាងមុ្ខ្។ 
 

កិច្ចេិព្គាោះពោបល់ទាំងពនោះ នឹងជួយច្ងអុលបងាា ញអាំេីអនតរាគម្ន៍ផ លាន្ប្ិទ្ធិភាេបាំែុែ ល់ធនាគារេិភេ
ពោកព ើម្បបីនតកិច្ចការរប្់ខ្លួន និងបពងកើនការគាាំ្ទ្កនុងការអនុវែត្កម្មភាេតាម្កម្មវធីិរប្់ខ្លួនពៅកនុង្បពទ្្។ 
ធនាគារេិភេពោកផ្វងរកការអនុវែតលអេីអនតរជាែិ ព ើម្បីពរៀបច្ាំនិងអនុវែត ាំពណើ រការដនការេិព្គាោះពោបល់ជា
មួ្យភាគីពាក់េ័នធរប្់ខ្លួន។ 
 

ពគាលបាំណងដនកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តពនោះ 
ពគាលបាំណងដនកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តពនោះ គឺព ើម្បីព្នើ្ុាំម្ែិពោបល់េីភាគីពាក់េ័នធនានា
ពៅកនុង្បពទ្្ផ លពតត ែការយកចិ្ែតទុ្កដ្ឋក់និងទ្ាំហាំការងាររប្់ធនាគារេិភេពោក្្ាប់្បពទ្្កម្ពុជា នឹង
្កម្មភាេនានាផ លធនាគារេិភេពោកពលើកព្នើជាម្ែិពោបល់ព ើម្បអីនុវែតកនុងភាេជាដ គូជាមួ្យ្បពទ្្កម្ពុ
ជាកនុងកាំឡុងពេលអនុវែតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តពនោះ និង ា្ំពណើ ្ុាំពោបល់្្ាប់ការពរៀបច្ាំ្កម្មភាេទាំងពនោះ។ 
 

្កមុ្ភាគីពាក់េ័នធ្ ាំខាន់ៗផ លនឹង្ែវូចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពនោះាន ូច្ខាងព្កាម្៖ 
រដ្ឋា ភិបាល  ម្ន្រនតី្ក្ួងព្ ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែថុ (ជាអនកេិភាកា ា្ំខាន់រប្់រដ្ឋា ភិបាល) ម្ន្រនតី

និងែាំណាង្ក្ួងពាក់េ័នធ្េម្ទាំង ម្ន្រនតីនិងែាំណាងសាថ ប័នសាធារណៈ  ូច្ជា 
អងគភាេ្បឆ្ាំងអាំពេើេុករលួយ និងគជអប។  

រ ា្ភា អនកែាំណាង្ាជិករ ា្ភា 
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រដ្ឋា ភិបាលថ្នន ក់ព្កាម្ជាែិ  ែាំណាង្ាជិកផ លបានជាប់ពឆ្ន ែ ្កមុ្្បឹកាពខ្ែត ស្្ុក និងឃុាំ ពៅកនុងពខ្ែត  
ដ គូអភិវឌ្ឍន៍ ែាំណាងាច ្់ជាំនួយនិងទី្ភាន ក់ងារអងគការ្ហ្បជាជាែិ  
វ ិ្ ័យឯកជន ែាំណាង្កុម្ហ ុនវ ិ្ ័យឯកជនកនុងស្្ុក និងអនតរជាែិ  
អងគការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាល 
និង្ងគម្្ីុវលិ  

ែាំណាងអងគការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាលពធវើការផែនកែគែ់ែគង់ព្វា និងែ  ្ូម្ែិ ្កុម្ែតល់
ពោបល់ សាថ ប័នស្សាវ្ជាវ ្គឹសាថ នអប់រ ាំជាន់ខ្ព្់ ែាំណាង្ហជីេេលកម្ម ។  

យុវជន និ្សិែសាកលវទិ្ាល័យនិង្ិ្សវទិ្ាល័យ ែាំណាង្កមុ្យុវជន ។ល។ 
 

 ាំពណើ រដនកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ 
 ាំពណើ រការដនកិច្ចេិព្គាពោបល់ពនោះ នឹងរមួ្បញ្ចូ លទាំងការ្បជុាំេិព្គាោះពោបល់ទ្ល់មុ្ខ្គាន ែងនិងតាម្បណាត ញអីុ
នពធើពណែែងផ រ (ព្បើជាភាសាផខ្មរនិងអងគពគល្) ព ើម្បីែតល់លទ្ធភាេ ល់ភាគីពាក់េ័នធទាំងអ្់ចូ្លរមួ្បានកាន់
ផែព្ច្ើន។ កិច្ចេិព្គាោះពោបល់នឹងព្គាងចប់ពែតើម្េីពាក់កណាត លផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤។ កិច្ច្បជុាំេិព្គាោះពោបល់
តាម្អីុនពធើពណែកាំេុងផែ ាំពណើ រការ ពហើយព្គាងនឹងបនតរហូែ ល់កិច្ចេិព្គាោះពោបល់ទ្ល់មុ្ខ្គាន ្ែូវបានបញ្ច ប់។ 
 

កម្មវធីិេិព្គាោះពោបល់តាម្អីុនពធើពណែ៖ 
កម្មវធីិេិព្គាោះពោបល់តាម្អីុនពធើពណែ នឹងានដ្ឋក់បញ្ចូ លឯកសារសាវតារជាព្ច្ើនព ើម្បីជួយឲ្យភាគីពាក់េ័នធ
ទាំងអ្់បានចូ្លរមួ្កនុង ាំពណើ រការដនកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពនោះ្បកបពដ្ឋយ្ប្ិទ្ធិភាេនិងផែលតក ។ ពយើងក៏ាន
តារាង ា្ំណួរពៅពលើពវបសាយែែងផ រព ើម្បឲី្យភាគីពាក់េ័នធនានាអាច្ព្បើព ើម្បែីតល់នូវម្ែិពោបល់នានាពដ្ឋយ
តា ល់ពដ្ឋយបាំពេញទ្្ម្ង់សាា ប្ាង់ម្ែិតាម្អីុនពធើពណែ ឬពដ្ឋយទញយកតារាង ា្ំណួរពនោះកនុងទ្្ម្ង់ជាពវ ើ  
(Word file) ពច្ញេីពវបសាយែ៍ និងពែញើ្ែឡប់ម្កវញិតាម្ហ្វវ ក់ ពែញើជា ា្ំបុ្ែ ឬអីុពម្៉េល ម្កកាន់ការោិល័យរប្់
ធនាគារេិភេពោកពៅរាជធានីភនាំពេញ។ 
 

កាលបរពិ្ឆទ្ដនកិច្ច្ បជុាំេិព្គាោះពោបល់ពនោះ ក៏នឹង្ែវូបានដ្ឋក់បញ្ចូ លែងផ រពៅពលើទ្ាំេ័រពវបសាយេិព្គាោះ
ពោបល់ ព ើម្បឲី្យសាធារណៈជនបាន ឹងច្ា្់។ 
 

កម្មវធីិេិព្គាោះពោបល់តាម្អីុនពធើពណែពនោះ ក៏នឹងជាពវទិ្កាមួ្យផ លភាគីពាក់េ័នធ ដទ្ពទ្ៀែអាច្ទ្ទួ្លបាន
េ័ែ៌ានថ្មីៗអាំេី ាំពណើ រការដនកិច្ច្បជុាំពនោះនិងអាច្ ឹងថ្ន ពែើម្ែិពោបល់ផ លខ្លួនបានែតល់កនុងកិច្ច្បជុាំពនោះ (ទាំង
ម្ែិពោបល់ែតល់តាម្អីុនពធើពណែ ទាំងពៅកនុងកិច្ច្បជុាំទ្ល់មុ្ខ្គាន ) ្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លពៅកនុងផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្តរយៈពេលខ្លីពនោះោ៉េង ូច្ពម្តច្ ពហើយ្ប្ិនពបើមិ្ន្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល មូ្លពហែុអវី។ 
 

កិច្ច្ បជុាំទ្ល់មុ្ខ្គាន  
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កិច្ច្ បជុាំទ្ល់មុ្ខ្គាន ្របុច្ាំនួន ១១កិច្ច្បជុាំ ្ែវូបានព្គាងពរៀបច្ាំពធវើកនុងរយៈពេលេីរ្បាត ហ៍ជាមួ្យ្កមុ្ភាគីពាក់
េ័នធពែសងគាន   ូច្ផ លបានពរៀបរាប់ខាងពលើ។ 
 

កិច្ច្ បជុាំពនោះព្គាងនឹងពរៀបច្ាំពឡើងពៅពខ្ែត ព្ៀម្រាប កាំេង់ចម្ ភនាំពេញ និងពខ្ែត្េោះ្ីហនុ។ ភាគីពាក់េ័នធពៅ
ពខ្ែតជិែខាង នឹង្ែូវបានអពញ្ជ ើញឲ្យចូ្លរមួ្កនុងកិច្ច្បជុាំេិព្គាោះពោបល់ទាំងពនោះផ រ។ 
  

ព្ៀម្រាប អនកចូ្លរមួ្នឹង្ែូវបានអពញ្ជ ើញម្កេីពខ្ែតព្ៀម្រាប កាំេង់ធាំ បាែ់ ាំបង និងបនាា យាន
ជ័យ 

កាំេង់ចម្ អនកចូ្លរមួ្នឹង្ែូវបានអពញ្ជ ើញម្កេីពខ្ែត កាំេង់ចម្ ្កពច្ោះ សាវ យពរៀង និងដ្េផវង 
ភនាំពេញ អនកចូ្លរមួ្នឹង្ែូវបានអពញ្ជ ើញម្កេី ភនាំពេញ ពខ្ែតកណាត ល កាំេង់្ពឺ កាំេង់ឆ្ន ាំងនិង

ពពាធិ៍សាែ់ 
្េោះ្ីហនុ អនកចូ្លរមួ្នឹង្ែូវបានអពញ្ជ ើញម្កេីពខ្ែត ្េោះ្ីហនុ កាំេែ ពកាោះកុង និងតាផកវ  

 

ពខ្ែតទាំងពនោះ ្ែូវបានព្ជើ្ពរ ើ្ ជាទី្តាាំងកណាត ល្្ាប់កិច្ច្បជុាំេិព្គាោះពោបល់្្ាប់ពហែុែលភ្តុភារែង 
(ពខ្ែតទាំងពនោះែតល់លកខណៈងាយស្្ួល ល់អនកចូ្លរមួ្កនុងការពធវើ ាំពណើ រម្ក្បជុាំ) និងពដ្ឋយសារកនុងពខ្ែតទាំងពនោះ
ានអនុវែតគព្ាងផ លគាាំ្ទ្ហិរញ្ញវែថុពដ្ឋយធនាគារេិភេពោកព្ច្ើនជាងពគបាំែុែពៅថ្នន ក់ពខ្ែត ស្្កុ និងឃុាំ។  
 

ធនាគារេិភេពោក នឹងរា៉េ ប់រងការច្ាំណាយពលើការពធវើ ាំពណើ ររប្់អនកចូ្លរមួ្ផ ល្ែវូបានអពញ្ជ ើញម្កចូ្លរមួ្កនុង
កិច្ច្ បជុាំេិព្គាោះពោបល់ពនោះ។ 
 

បណាត ញអងគការព្ៅរដ្ឋា ភិបាល ា្ំខាន់ច្ាំនួនេីរគឺ គណៈកាម ធិការ្ហ្បែិបែតិការព ើម្បីកម្ពុជា (CCC) និងពវទិ្កា
ដនអងគការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាល ្តីេីកម្ពុជា ្ែូវបានព្នើរ្ុាំឲ្យជួយព្ជើ្ពរ ើ្ ែាំណាងអងគការ្ងគម្្ីុវលិព ើម្បីចូ្ល
រមួ្កនុងកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ទ្ល់មុ្ខ្គាន ។ ច្ាំផណកឯ ្ាគម្យុវជនផខ្មរ (KYA) ក៏្ែូវបានព្នើរ្ុាំឲ្យជួយព្ជើ្ពរ ើ្
ែាំណាងយុជនឲ្យចូ្លរមួ្ែងផ រ។  
 

ទ្្ម្ង់៖ កិច្ច្បជុាំេិព្គាោះពោបល់ទ្ល់មុ្ខ្គាន ពនោះ ភាគព្ច្ើននឹង្ែូវបានពរៀបច្ាំកនុងលកខណៈជាការេិភាកាតាម្្កមុ្
ពគាលពៅ ព ើម្បឲី្យ្កមុ្នីមួ្យៗ អាច្រកពម្ើលបញ្ហា នានាឲ្យបាន្ីុជុាំពៅ។ ការេិភាកាពនោះ នឹង្ែូវពរៀបច្ាំពឡើងតាម្
លាំដ្ឋប់ដន ា្ំណួរផណនាាំ (ែ្ម្ូវពៅតាម្្កុម្ភាគីពាក់េ័នធនីមួ្យៗ)។ កិច្ច្បជុាំទាំងពនោះ រ ាំេឹងថ្ននឹងានរយៈពេលបី
ពា៉េង បូករមួ្ទាំងការេិភាកាតាម្្កុម្ និងការរាយការណ៍្ែលប់អាំេីលទ្ធែលដនការេិភាកាពនាោះ ។ 
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ភាសា ៖ កិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពនោះនឹងនិោយជាភាសាអង់ពគល្ ពដ្ឋយានបកផ្បជាភាសាផខ្មរ ្្ាប់្កុម្ភាគី
ពាក់េ័នធ ូច្ជា រដ្ឋា ភិបាល រ ា្ភា វ ិ្ ័យឯកជន និងដ គូអភិវឌ្ឍន៍។ ្្ាប់្កមុ្ភាគីពាក់េ័នធ ូច្ជា រដ្ឋា ភិបាល
ថ្នន ក់ព្កាម្ជាែិ អងគការ្ងគម្្ីុវលិ/អងគការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាល និងយុវជន កិច្ចេិភាកាពនោះនឹងព្បើភាសាផខ្មរ 
ពដ្ឋយានបកផ្ប្បព ញជាភាសាអង់ពគល្។ កម្មវធីិេិព្គាោះពោបល់តាម្អីុនពធើពណែ នឹងព្បើភាសាផខ្មរែងនិង
ភាសាអង់ពគល្ែង។ 
 

ម្ែិ្ែឡប់រប្់ភាគីពាក់េ័នធ៖ កាំណែ់្តា្ពងខបកិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពនោះនឹង្ែូវពែញើជូនតាម្អីុពម្៉េលពៅកាន់អនកចូ្ល
រមួ្ទាំងអ្់ព ើម្បីេិនិែយពម្ើលពឡើងវញិនិងអនុម័្ែកនុងរយៈពេលមួ្យ្បាត ហ៍។ រាល់ការផកែ្ម្វូទាំងអ្់នឹង្ែូវ
បានដ្ឋក់បញ្ចូ លតាម្លទ្ធភាេផ លអាច្ពធវើពៅបាន ពហើយព្ច្កតី្ពងខបនឹង្ែូវពធវើបញ្ច ប់។ ព្ច្កតី្ពងខបអងគ្ បជុាំ
បញ្ច ប់ រមួ្ទាំងបញ្ជ ីរាយនាម្អនកចូ្លរមួ្ នឹង្ែូវបានចុ្ោះែាយពៅពលើទ្ាំេ័រពវបសាយែ៍កិច្ចេិព្គាោះពោបល់ពនោះ 
ពលើកផលងផែកិច្ច្បជុាំជាមួ្យ្កុម្ែាំណាងឲ្យរដ្ឋា ភិបាល។ ព្ច្កតី្ពងខបដនកិច្ច្ បជុាំទាំងអ្់នឹងពរៀបច្ាំជាភាសា
អង់ពគល្។ ្្ាប់កិច្ច្បជុាំេិភាកាផ លពរៀបច្ាំពដ្ឋយព្បើភាសាផខ្មរ និងានព្ច្កតី្ពងខបអាំេីលទ្ធែលពនាោះជា
ភាសាផខ្មរ។ 
 

 ព្ច្កតី្ពងខបចុ្ងព្កាយផ លានគូ្ច្ាំណាាំពលើម្ែិពោបល់នានាផ លទ្ទួ្លបានេីកិច្ច្ បជុាំទាំងអ្់ និង
ា្ំណួរពៅពលើអីុនពធើពណែ នឹង្ែូវយកពៅពធវើបទ្បងាា ញជូន្ក្ួងព្ ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែថុ ពៅកនុងកិច្ច្បជុាំបូក

្របុព្កាយកិច្ចេិព្គាោះពោបល់្ែូវបានបញ្ច ប់។ ព្ច្កតី្ពងខបពនោះ ក៏នឹង្ែវូបានចុ្ោះែាយពៅពលើទ្ាំេ័រពវបសាយ
ែ៍េិព្គាោះពោបល់ ពៅជិែចុ្ងបញ្ច ប់ដន ាំពណើ រការេ្ងាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី ISN ។ ព្ច្កតី្ពងខប
ពនាោះក៏ានឯកសារេនយល់អាំេីពហែុែលផ លម្ែិ្ែឡប់ពនាោះមិ្ន្ែូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល ពហើយនឹងដ្ឋក់បញ្ចូ លជា 
កញ្ច ប់ឯកសារភាជ ប់ជាមួ្យផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី ISN ចុ្ងព្កាយ ផ លយកពៅបងាា ញ ល់្កមុ្្បឹកាភិ
បាល។ 
 


