


ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 2 នន 20 

៣. គដ្ឋយផ្ែរេក្មប់បរិការណ៍្េរល, ឆ្ន ាំ ២០១៦ រនែងគៅគនេះបានបគា ញឱ្យគ ើញកាន់ផ្ត្ច្ាេ់នូវការ- 

ផ្ក្បក្បលួោ៉ា ងខ្ែ ាំងនូវនមិម បនរម្មគេដ្ឋរិច្ច,  ណ្ិជជរម្ម នងិភូមិ្សាស្រេតនគោបាយទាំងរនងុរក្ម្តិ្ត្ាំបន ់នងិេរល។ 

ពិភពគោររាំពុងក្បឈម្នូវននិន ការថ្មីៗមួ្យច្ាំនួនដូ្ច្ជា ការគលច្គែើងនូវច្រនតក្បឆ្ាំងេរលភាវូបនីយរម្ម, ការការ-

 រនិយម្ផ្ដ្លរាាំងខៃប់ការគធ្វើ ណិ្ជជរម្មគេរី, ការគរើនគែើងនូវការគក្បើក្បាេ់គោលនគោបាយក្បជាភិថុ្ត្និយិម្គៅ

រនុងក្បគទេផ្ដ្លមនគេដ្ឋរចិ្ចលតូ្ោេ់ និងការក្បឆ្ាំងនងឹការគធ្វើអគនត ក្បគវេន៍ ផ្ដ្លននិន ការផ្បបជាត្និិយម្ទាំង-

គនេះបានជេះឥទធិពលអវិជជមន (Negative Spillovers) ដ្លក់្បគទេដ្នទគទៀត្ និងរាំពងុបគងាើត្ភាពេមុរសាម ញ នងិ

ភាពមិ្នក្បារដ្ក្បជាកាន់ផ្ត្ខ្ែ ាំងដ្លស់ាថ នភាពភូមិ្សាស្រេតនគោបាយ នងិបញ្ហា េនតិេុខពិភពគោរ រ៏ដូ្ច្ជាបគងាើន

ហានភិយ័កាន់ផ្ត្ខពេ់ដ្ល់គេដ្ឋរិច្ច,  ណិ្ជជរម្ម នងិហិរញ្ញវត្ថុេរលគោរ, ត្ាំបន់ នងិក្បគទេ។   

៤. រនងុបរិបទេរលថ្មីគនេះ, គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាររ៏ាំពុងក្បឈម្នងឹហានភិ័យខ្ងគក្ៅ ដូ្ច្ជា រាំគណ្ើនទន់គខាយ 

ននក្បគទេមនគេដ្ឋរិច្ចអភិវឌ្ឍន,៍ ភាពម្និច្ាេ់ោេ់នន វិាថ ររម្មគោលនគោបាយសារគពើពនធ និងការរឹត្បនតងឹ

គោលនគោបាយរូបិយវត្ថុរបេ់េហរដ្ឋអាគម្រិរ, ការចរគច្ញរបេ់ក្បគទេអង់គរែេ  និងអនរត្របេ់េហភាពអឺរ៉ៃុប, 

រាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យរបេ់គេដ្ឋរិច្ចចិ្ន, ភាពមិ្នច្ាេ់ោេ់ននគោលនគោបាយគេដ្ឋរិច្ច នងិ ណិ្ជជរម្មរបេ់េហរដ្ឋ

អាគម្រិរគក្កាម្ការដឹ្រនាំរបេ់ក្បធានធ្ិបត្ីថ្ម។ីល។ គលើេពីគនេះ, ការរំពឹងទុរនវូការគងើបគែើងវិញនវូត្នម្ែគក្បង នងិ

ទាំនិញគលើទីលារអនតរជាត្ិរ៏ជាហានភិ័យេក្មប់គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាលងផ្ដ្រ។ 

៥.ច្ាំគ េះហានភិយ័រនងុក្បគទេ, ការវិភារបានបគា ញថា គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាបានឈានដ្លច់្ាំណ្ចុ្មួ្យ ផ្ដ្ល

រាជរដ្ឋឋ ភបិាលចាំបាច់្ក្ត្ូវជាំរុញអនុវត្តឱ្យបានខ្ែ ាំងកាែ នវូវិធានការ នងិយុទធសាស្រេតនន ផ្ដ្លបានដ្ឋរ់គច្ញរនែងម្រ 

ក្ពម្ទាំងចត្់វិធានការមុ្ត្ក្េួច្ និងចាំបាច់្បផ្នថម្គៅរនុងវិេ័យមួ្យច្ាំននួ គដ្ើម្បីក្ទក្ទងរ់ាំគណ្ើនរនងុរងវង់ ៧% ក្បរប 

គដ្ឋយច្ីរភាព និងរឹងម ាំរនុងរយៈគពលម្ធ្យម្ នងិផ្វង។ ជាងពីរទេវត្សរ៍ម្រគនេះ គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាអាច្េគក្ម្ច្បាន

រាំគណ្ើនខពេ់ក្បរបគដ្ឋយនិរនតភាពគដ្ឋយពងឹផ្លែរគលើ វិេ័យរេិរម្ម,  វិេ័យកាត្់គដ្រ,  វិេ័យេាំណ្ង ់ និងវិេ័យគទេ-

ច្រណ៍្។ រ៏ប៉ាុផ្នតប៉ាុនម នឆ្ន ាំចុ្ងគក្កាយគនេះ,  វិេ័យទាំងគនេះបាននងិរាំពុងបគា ញនូវេញ្ហញ ថ្ម្ថ្យមួ្យច្ាំននួផ្ដ្លមិ្នអាច្ 

ក្ទក្ទង់រាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចដូ្ច្ឆ្ន ាំមុ្នៗគទៀត្បាន។ ជារ់ផ្េែង, រាំគណ្ើនននត្នម្ែបផ្នថម្របេ់វិេ័យគទេច្រណ៍្មនរក្ម្ិត្

ទប គហើយគៅក្ទឹងគៅរនុងរយៈគពលបួនឆ្ន ាំចុ្ងគក្កាយគនេះ,  វិេ័យកាត្់គដ្រ និង វិេ័យេាំណ្ង់អាច្នងឹបនតមនរាំគណ្ើន 

ថ្ម្ថ្យគៅឆ្ន ាំខ្ងមុ្ខ ខណ្ៈផ្ដ្លអនបុាត្ននការនាំគច្ញគធ្ៀបនងឹ លេេ រនងុក្េុររម៏នភាពក្ទឹង  (៤៥% នន                 

លេេ)។ ទនៃឹម្នងឹគនេះ, រម្ពុជារ៏រាំពងុបនតក្បឈម្នងឹបញ្ហា រនុងគេដ្ឋរិច្ចមួ្យច្ាំននួគទៀត្ រួម្មនៈ រ) ត្នម្ែអរាិេនី

គៅខពេ់ផ្ដ្លបនតដ្ឋរ់បនៃុរដ្ល់វិនិគោរនិ គបើគទេះជាត្នម្ែគនេះបានធាែ រ់ចុ្េះបនតិច្រនុងរយៈគពលប៉ានុម នឆ្ន ាំចុ្ងគក្កាយ;    

ខ)ការគរើនគែើងជាលាំដ្ឋប់ននគបៀវត្សអបបបរម ផ្ដ្លគធ្វើឱ្យេឹររិច្រិលនូវភាពក្បរតួ្ក្បផ្ជងរបេ់រម្ពុជាគធ្ៀបនងឹ

ក្បគទេជិត្ខ្ង; រ) ការបនតបង់រនក្ម្គេវាគក្ៅលែូវការផ្ដ្លគៅផ្ត្បនតជាបញ្ហា គៅគែើយរនុងការគធ្វើធ្ុរៈរិច្ចគៅរម្ពុជា; 

 ) នីត្ិវិធ្ីេមុរសាម ញមួ្យច្ាំននួផ្ដ្លមិ្នចាំបាច់្ គៅផ្ត្បនតជាឧបេរា ផ្ដ្លគធ្វើឱ្យការទរទ់ញការវិនិគោរបផ្នថម្



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 3 នន 20 

ម្ររម្ពុជា មិ្នអាច្ឈានគៅដ្ល់ច្ាំណ្ចុ្េកាត នពុលខពេ់បាំលតុ្; នងិ ង) នថ្ែម្ាបូអាហារគៅរម្ពុជាមនននិន ការគរើន

គែើងគលឿនជាងរាំគណ្ើននថ្ែននម្ុខទាំនិញដ្នទគទៀត្ គទេះបីនថ្ែរេិលលជាេរលមនននិន ការថ្យរ៏គដ្ឋយ។   

 ៦. េថតិ្រនងុបរិការណ៍្គនេះ, គដ្ើម្បីបនតររារាំគណ្ើនក្បរបគដ្ឋយចី្រភាព នងិធានេថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ចគៅឆ្ន ាំ

បនតបនៃ ប់គទៀត្, រម្ពុជាចាំបាច់្ក្ត្ូវាម្ដ្ឋននូវការវិវត្តននសាថ នភាពខ្ងគលើឱ្យបានហមត្ច់្ត្់ និងជាប់ជាក្បចាំ គហើយ

ឈានគៅដ្ឋរ់គច្ញនូវ វិធានការរនែឹេះ គដ្ើម្បីបគញ្ចៀេហានិភយ័ជាយថាគហត្ុ។ ទនៃឹម្គនេះផ្ដ្រ,  រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនឹងបនតការ-

អនុវត្ត វិធានការផ្ដ្លមនក្សាប់ និងចត្់វិធានការមុ្ត្ក្េួច្បផ្នថម្ រនុងការផ្រទក្ម្ង់រច្នេម្ព័នធគេដ្ឋរិច្ច េាំគៅជាំរញុ    

ការគធ្វើពិពិធ្រម្មគៅររ វិេ័យថ្មីៗ ផ្ដ្លមនត្នម្ែបផ្នថម្ខពេ់ នងិការផ្រលម្ែបរិោកាេវិនិគោរឱ្យបានកាន់ផ្ត្លែ

ក្បគេើរ គដ្ើម្បធីានចី្រភាពននរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចរនងុរងវង់ ៧% រនុងមួ្យឆ្ន ាំ ជាពិគេេាម្រយៈការដ្ឋរ់គច្ញ នងិអនុវត្ត

នវូវិធានការគោលនគោបាយ ផ្ដ្លមនលរខណ្ៈគ ែ្ើយត្ប ទាំងគៅរនុងផ្លនរម៉ា ក្រូគេដ្ឋរចិ្ច និងផ្លនរហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-

ណ្ៈ។ ម្៉ាាងគទៀត្,  េមហរណ្រម្មអាសា៊ា ន នងិគេដ្ឋរិច្ចរនងុត្ាំបនរ់ាំពងុផ្ត្រីរច្គក្ម្ើន នងិនាំមុ្ខគរ ក្េបគពលផ្ដ្ល

ផ្ខសច្គវ រត់្នម្ែត្ាំបនប់ាន និងរាំពងុមនការផ្កែ េ់បែូរ ផ្ដ្លគនេះរឺជាកាោនុវត្តភាពមួ្យោ៉ា ងេាំខ្ន់េក្មប់រម្ពុជាក្ត្វូ

ចប់យរ និងគក្បើក្បាេ់ឱ្យអេ់លទធភាពរនងុរយៈគពល ៥ ឆ្ន ាំខ្ងមុ្ខ គដ្ើម្បគីធ្វើេមហរណ្រម្មឧេាហរម្មឱ្យបាន

គជារជ័យ ចូ្លគៅរនងុបណាត ញលលតិ្រម្មរនុងត្ាំបន់ នងិេរល រនុងគោលគៅគធ្វើពពិិធ្រម្មមូ្លដ្ឋឋ នគេដ្ឋរិច្ចបេ់ខែួន។  

I- ក្របខណ័្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច  

៧. គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាគៅឆ្ន ាំ  ២០១៦ រនែងគៅ   គៅបនតមនរាំគណ្ើនរឹងម ាំ គដ្ឋយេគក្ម្ច្បានរាំគណ្ើន  ៧% 

គដ្ឋយសារផ្ត្ការគងើបគែើងវិញននរាំគណ្ើនរនុង វិេ័យរេិរម្ម បនៃ ប់ពីគេៃ ើរផ្ត្ោម នរាំគណ្ើនគសាេះរនុងរយៈគពលបីឆ្ន ាំចុ្ង-

គក្កាយគនេះ ខណ្ៈផ្ដ្លរាំគណ្ើនវិេ័យឧេាហរម្ម នងិគេវារម្មមនភាពថ្ម្ថ្យបនតិច្។ ការថ្ម្ថ្យននរាំគណ្ើនរនុង

 វិេ័យឧេាហរម្ម និងគេវារម្មគនេះ បានបគា ញពីភាពចាំបាច់្ និងជាបនៃ នន់នការគធ្វើការផ្រទក្ម្ង់រច្នេម្ព័នធគេដ្ឋរិច្ច 

នងិការគធ្វើពពិធិ្រម្ម រនុងគោលគៅផ្េវងររជនៃល់ថ្មីៗ ផ្ដ្លមនត្នម្ែបផ្នថម្ខពេ់ដ្ល់គេដ្ឋរិច្ច គដ្ើម្បីបនតធានចី្រភាពនន

រាំគណ្ើនរនងុរយៈគពលម្ធ្យម្ នងិផ្វង។ រនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិឆ្ន ាំ ២០១៨ គនេះ, គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជាក្ត្ូវបានរពំឹងថានងឹគៅ

បនតរាំគណ្ើនរឹងម ាំរនងុរងវង់ក្បមណ្ ៧% ដូ្ច្ផ្ដ្លបានគក្ោងទុរ ផ្ដ្លក្ទក្ទង់គដ្ឋយរាំគណ្ើនលែននវិេ័យរេិរម្ម និង

ឧេាហរម្ម ជាពិគេេ វិេ័យកាត្់គដ្រ, លលតិ្រម្មមិ្នផ្ម្នកាត្់គដ្រ នងិលលតិ្រម្មផ្ដ្លបគក្ម្ើឱ្យការគក្បើក្បាេ់រនុងក្េុរ។ 

ផ្លែរគលើននិន ការខ្ងគលើ, គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជារនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ និង ២០១៨ ក្ត្ូវបានពាររដូ្ច្ខ្ងគក្កាម្៖  

(១)-  វិេ័យរេិរម្មក្ត្ូវបានពាររថាគៅផ្ត្ររាបានរាំគណ្ើនក្បមណ្ ២,០% រនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ និងឆ្ន ាំ 

២០១៨។  វិេ័យដ្ាំណាាំរំពឹងថានងឹមនរាំគណ្ើនក្បមណ្ ២,១% និង ១,៩% គៅឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិ ២០១៨ ផ្ដ្លរាំគណ្ើន 

គនេះ បានម្រគដ្ឋយការគរើនគែើងលលិត្រម្មគៅេ៊ា ូនងិដ្ាំណាាំបនៃ ប់បនស ាំដូ្ច្ជា ដ្ាំែូងមី្ នងិគ ត្ ។ ដ្ាំណាាំក្េូវក្ត្ូវបាន

រំពឹងថានឹងមនរាំគណ្ើនយតឺ្គដ្ឋយសារផ្ត្នលៃដី្ដ្ឋាំដុ្េះពុាំអាច្ពក្ងរីបនតគទៀត្ ក្េបគពលផ្ដ្លលលតិ្ភាពគរើនគែើងយឺត្ 

នងិត្នម្ែមនភាពម្និនងឹនរ។ ទនៃឹម្នងឹគនេះ, ការ វិនិគោរគលើវិេ័យរេិឧេាហរម្មដូ្ច្ជាការលលតិ្ច្ាំណី្េត្វ, គក្បង 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 4 នន 20 

គអាណ្លុ នងិេាេរជាគដ្ើម្ នងឹបនតជាំរញុលលិត្រម្មននដ្ាំណាាំទាំងគនេះឱ្យមនការគរើនគែើង។  វិេ័យរេិរម្មគលសង-

គទៀត្ ផ្ដ្លរួម្មន ជលលល នងិការច្ញិ្ច ឹម្េត្វ រក៏្ត្ូវបានពាររថានងឹបនតរាំគណ្ើនលែ គដ្ឋយសារផ្ត្មនការរពំឹងទុរ

អាំពកីារបនតគរើនគែើងននការ វិនគិោរគលើ វិេ័យវារីវបបរម្ម នងិការបនតពក្ងីរអាជីវរម្មចិ្ញ្ចមឹ្មន់ នងិក្ជរូគដ្ឋយក្រុម្-

ហ៊ានុឯរជនរនុងទក្ម្ង់ជារេិរម្មផ្បបរិច្ចេនា (Contract Farming)។ 

(២)-  វិេ័យឧេាហរម្មរ៏អាច្បនតររារាំគណ្ើនខពេ់រនងុអក្ា ១០,៧% រនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិ ១០,១% រនុងឆ្ន ាំ 

២០១៨ ផ្ដ្លោាំក្ទគដ្ឋយ វិេ័យកាត្់គដ្រ និងេាំណ្ង ់ ជាពិគេេវិេ័យលលិត្រម្មមិ្នផ្ម្នកាត្់គដ្រ។ រនុងគនេះ វិេ័យ 

កាត្់គដ្រក្ត្ូវបានពាររថានងឹមនរាំគណ្ើនគងើបគែើងវិញបនតិច្រនងុរងវង់ ៨,៥% រនងុឆ្ន ាំ ២០១៧។ ការបនតរាំគណ្ើនននវិេ័យ

គនេះ បណាត លម្រពីការគងើបគែើងវិញននរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចរបេ់ក្បគទេនដ្រ ូណិ្ជជរម្មេាំខ្ន់ៗ រួម្មនៈ េហរដ្ឋអា-

គម្រិរ និងក្បគទេភារគក្ច្ើនរនងុត្ាំបនអ់ឺរ៉ៃុប, ការដ្រខែួនរបេ់េហរដ្ឋអាគម្រិរពរីិច្ចក្ពម្គក្ពៀង ណិ្ជជរម្មភាពជានដ្រូ

អនតរបា៉ា េីុហវិរ (TPP) ផ្ដ្លគធ្វើឱ្យគរាងច្ក្រកាត្់គដ្រមួ្យច្ាំននួ ផ្ដ្លបានផ្កែ េ់ទីាាំងគៅក្បគទេគវៀត្ណាម្អាច្

ពិចរណាគែើងវិញ គបើគទេះបីជាមនការក្បឈម្នឹងហានភិយ័មួ្យច្ាំននួគៅរម្ពុជាដូ្ច្ជា ការគរើនគែើងក្បារឈ់នួ លអបប-

បរម នងិការខិត្ជតិ្ម្រដ្លន់នការគបាេះគឆ្ន ត្ ក្ពម្ជាមួ្យនងឹហានភិ័យខ្ងគក្ៅគលសងគទៀត្ រួម្មន ការចរគច្ញ

របេ់ក្បគទេអង់គរែេពីេហរនអ៍ឺរ៉ៃុបរ៏គដ្ឋយ។ រនងុឆ្ន ាំ ២០១៨,  វិេ័យកាត្់គដ្រអាច្នងឹមនរាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យបនតចិ្ 

ម្រក្ត្ឹម្ ៨,០% គបើគទេះបីជាសាថ នភាពគេដ្ឋរិច្ចននក្បគទេផ្ដ្លជានដ្រ ូណ្ិជជរម្មក្ត្ូវបានពាររគៅផ្ត្មនភាពលែ

ក្បគេើរ ។ ការពារររាំគណ្ើនយតឺ្ននវិេ័យកាត្់គដ្ររនងុឆ្ន ាំ ២០១៨ គធ្ៀបនងឹឆ្ន ាំ ២០១៧ រឺបណាត លម្រពសីាថ នភាពម្និ

ច្ាេ់ោេ់ននការវិនិគោររនងុឆ្ន ាំគបាេះគឆ្ន ត្េរល នងិការក្បរួត្ក្បផ្ជងកានផ់្ត្ខ្ែ ាំងពីក្បគទេមី្ោ៉ា នម់៉ា  នងិគវៀត្-

ណាម្ ជាពិគេេ គៅគពលផ្ដ្លរិច្ចក្ពម្គក្ពៀង ណិ្ជជរម្មគេរី (FTA) រវាងគវៀត្ណាម្ និងេហភាពអឺរ៉ៃុបចូ្លជា   

ធ្រមន។  

បនៃ ប់ពមីនរាំាំគណ្ើនជាម្ធ្យម្ក្បមណ្ ១៩% រនុងឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៦   វិេ័យេាំណ្ង់ក្ត្ូវបានពាររថាអាច្

នងឹមនរាំគណ្ើនថ្យម្រក្ត្ឹម្ ១៤,១%េក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៧  និង ១២,៤% េក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ គដ្ឋយសារឥរិោបថ្ "រង-់

ចាំគម្ើល" (Wait-and-See) របេ់វិនិគោរិនរនុងការវិនិគោរបផ្នថម្ និងរាំគណ្ើនននការលាត្ល់ាង់ដ៏្គក្ច្ើនគលើេលប់ គធ្ៀប

នឹងត្ក្ម្ូវការជារ់ផ្េតងច្ាំគ េះក្បគភទេាំណ្ង់លាំគៅដ្ឋឋ នផ្ដ្លមនត្នម្ែខពេ់។ ជាននិន ការ, ការសាងេង់ខុនដូ្រ និងបុរី

ផ្ដ្លមនត្នម្ែខពេ់មនេភាពគៅក្ទឹង ប៉ាុផ្នតបានប៉ាេះប៉ាូវគដ្ឋយរគក្មងលាំគៅដ្ឋឋ នផ្ដ្លមនត្ាំនលេម្រម្យ, ការបនត

គរើនគែើងននការសាងេង់េាំណ្ង់ការិោលយ័ នងិេាំណ្ង់គលសងៗគទៀត្ ដូ្ច្ជាការបញ្ចប់ការសាងេង់ម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

លារទាំគនើប ក្េបជាមួ្យនឹងននិន ការននការលតូ្ោេ់ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័េផ្លនរនររូបនយីរម្មគៅរាជធានភីនាំគពញ នងិាម្

គខត្តធ្ាំៗមួ្យច្ាំននួដូ្ច្ជា គខត្តក្ពេះេហីនុជាគដ្ើម្ ផ្ដ្លអាច្នងឹជយួបនតជាំរុញរាំគណ្ើនននវិេ័យគនេះ។ ច្ាំផ្ណ្ររគក្មង

អភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធធ្ាៗំ  ផ្ដ្លរួម្មនរគក្មងជួេជលុ និងពក្ងីរលែូវជាត្ិគលខ ៥ ព ី២ រនែង គៅ ៤ រនែង 

ផ្ដ្លមនទឹរក្បារក់្បមណ្ ១៦០ ោនដុ្ោែ រអាគម្រិរ នងិរគក្មងលែូវគលបឿនគលឿនភនាំគពញ-ក្រងុក្ពេះេីហន ុ ផ្ដ្ល



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 5 នន 20 

មនទឹរក្បារក់្បមណ្ ១,៦ ប៊ា៊ីោនដុ្ោែ រអាគម្រិរ នងឹក្ត្វូចប់គលតើម្សាងេង់គៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ ជារួម្, រាំគណ្ើន

ថ្ម្ថ្យននវិេ័យេាំណ្ងន់នវិេ័យឯរជនជាេញ្ហញ លែមួ្យ គក្ េះថា វិេ័យគនេះរាំពងុឈានចូ្លដ្ាំណារន់នការផ្កែ េ់បតូរ

ទីលារ នងិពពិិធ្រម្មទីលារអច្លនវត្ថុ ខណ្ៈផ្ដ្លការគរើនគែើងនន វិនិគោរសាធារណ្ៈគលើគហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធរូបវន័ត 

នងឹជយួប៉ាេះប៉ាូវមួ្យផ្លនរននការធាែ រ់ចុ្េះការវិនិគោររនងុវិេ័យឯរជន ជាពិគេេចូ្លរួម្គលើររម្ពេ់រាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ច

ជាត្ិឱ្យកាន់ផ្ត្ក្បគេើរគែើង។ 

ច្ាំផ្ណ្រ វិេ័យឧេាហរម្មគលសងៗ ផ្ដ្លមនដូ្ច្ជា  វិេ័យម្ាបូអាហារ គភេជជៈ និងថាន ាំជរ់,  វិេ័យគក្រឿងបងាុាំ- 

គអែិច្ក្ត្នូិច្ នងិគក្រឿងបនែ េ់រថ្យនត,  វិេ័យថាម្ពល  នងិវិេ័យលលតិ្គៅេ៊ាផូ្ក្រប មនេនៃុេះខ្ែ ាំងរនងុការក្ទក្ទង ់ 

 វិេ័យឧេាហរម្ម រ៏ដូ្ច្ជាលលតិ្លលរនុងក្េុរេរុបលងផ្ដ្រ។  វិេ័យម្ាបូអាហារ គភេជជៈ នងិថាន ាំជរ ់មនការគរើន

គែើងជាបនតបនៃ ប់រនងុរយៈគពលប៉ានុម នឆ្ន ាំចុ្ងគក្កាយគនេះ ផ្ដ្លក្ត្ូវបាន ែ្ុេះបញ្ហច ាំងាម្រយៈរាំគណ្ើនត្ក្ម្ូវការគក្បើក្បាេ់

របេ់ក្បជាជនរនុងក្េុរ និងការគរើនគែើងននលលតិ្រម្មរនុងក្េុរជាំនួេឱ្យការនាំចូ្ល។ គរាងច្ក្រលលតិ្ម្ាបូអាហារ នងិ

គភេជជៈច្ាំននួ ១៤ ក្ត្ូវបានបគងាើត្ថ្មីរនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ផ្ដ្លរមួ្មន គរាងច្ក្រលលតិ្ទឹរផ្លែគឈើ, ទឹរក្រូច្, គភេជជៈប៉ាវូ    

រាំោាំង, ក្សាគបៀរ នងិេហក្ោេលលិត្នាំរញ្ចប់, អាហាររាំប៉ាុង, ទឹរេីុអុីវ, ទឹរក្ត្ី, អាំបិល...។ល។ ជាការរត្់េមា ល,់ 

គរាងច្ក្ររកូារឡូាថ្មីមួ្យគទៀត្ ក្ត្ូវបានចប់គលតើម្ដ្ាំគណ្ើរការនឆ្ន ាំ ២០១៦ រនែងគៅ ក្េបគពលផ្ដ្លមនការគរើន

គែើងររួឱ្យរត្់េមា លន់វូការដ្ឋរល់រល់លតិ្លលអាហារ នងិគភេជជៈលលិត្រនុងក្េុរាម្លារទាំគនើបគលសងៗ ផ្ដ្លជា

េញ្ហញ ដ៏្លែននការគរើនគែើងការលលតិ្អាហារ នងិគភេជជៈរនងុក្េុរ។ រគក្មងបគងាើនការលលតិ្អាហារ នងិគភេជជៈរនងុ

ក្េុរបផ្នថម្គទៀត្ជាំនេួឱ្យការនាំចូ្លរនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ និង២០១៨ នឹងគធ្វើឱ្យវិេ័យគនេះរួម្ច្ាំផ្ណ្រកាន់ផ្ត្ធ្ាំជាងមុ្ន

គៅរនងុគេដ្ឋរិច្ចជាត្។ិ រាំគណ្ើនននវិេ័យថាម្ពល, គដ្ឋយសាររាំគណ្ើនននការលាត្ល់ាង់អរាិេនពីីទាំនប់វារីអរាិេនរីនុង

ក្េុរមួ្យច្ាំននួ, បានរួម្ច្ាំផ្ណ្រោ៉ា ងេាំខ្នរ់នងុការកាត្ប់នថយបរិមណ្អរាិេនីផ្ដ្លនាំចូ្លពកី្បគទេជិត្ខ្ង នងិ

គធ្វើឱ្យត្នម្ែអរាិេនីគៅរម្ពុជាកាន់ផ្ត្មនរក្ម្តិ្េម្រម្យជាងមុ្ន។  វិេ័យគក្រឿងបងាុាំគអែិច្ក្ត្នូិច្ នងិគក្រឿងបនែ េ់រថ្-

យនតរម៏នេនៃុេះខ្ែ ាំងលងផ្ដ្រ គដ្ឋយវិនិគោរនិជប៉ានុបានបនតបគងាើត្គរាងច្ក្រថ្មីបផ្នថម្គទៀត្រនងុត្ាំបន់គេដ្ឋរិច្ចពិគេេ

គៅទីក្រងុគបា៉ាយផ្ប៉ាត្ េក្មប់បគក្ម្ើការនាំគច្ញគៅគក្ៅក្បគទេ។ ជារ់ផ្េតង, រនែងម្ររម្ពុជាបាននងិរាំពងុទទួលបាន

អត្ថក្បគោជនា៍ម្រយៈការផ្កែ េ់បតូរទីាាំងគរាងច្ក្រពកី្បគទេអភឌិ្ឍន៍គៅកាន់ក្បគទេរាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូ្ច្ជាការអនុ-

វត្តយុទធសាស្រេត ចិ្នបូរ ១ នងិនថ្បូរ ១ គដ្ើម្បីពក្ងឹងភាពក្បរតួ្ក្បផ្ជង នងិគធ្វើពពិិធ្រម្មមូ្លដ្ឋឋ នលលតិ្រម្ម។ ការគរើន

គែើងជាលាំដ្ឋប់ននត្នម្ែគៅេ៊ាូគលើទីលារអនតរជាត្ិ បានរួម្ច្ាំផ្ណ្រជាំរញុការលលិត្គៅេ៊ាូផ្ក្របគៅរម្ពុជាឱ្យកាន់ផ្ត្មន

រាំគណ្ើនក្បគេើរផ្ថ្ម្គទៀត្រនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិ ២០១៨។   

 (៣)-  វិេ័យគេវារម្មក្ត្ូវបានពាររថាបនតេគក្ម្ច្បានរាំគណ្ើនខពេ់រនុងរងវង ់៦,៥% នងិ ៦,៧% រនុងឆ្ន ាំ 

២០១៧ និង ២០១៨។  វិេ័យគទេច្រណ៍្ក្ត្ូវបានពាររថានងឹគងើបគែើងវិញបនតិច្រនងុអក្ា ២,៣% រនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ 

គដ្ឋយសារការដ្ឋរ់គច្ញនូវគោលនគោបាយមួ្យច្ាំននួរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល គដ្ើម្បីជាំរុញរាំគណ្ើនគទេច្រអនតរជាត្ ិ   



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 6 នន 20 

ដូ្ច្ជា គោលនគោបាយទរទ់ញគភាៀវគទេច្រជនជាត្ិចិ្ន នងិការលតល់ទិដ្ឋឋ ការគច្ញ-ចូ្លគក្ច្ើនដ្ងរនងុរយៈគពលបី

ឆ្ន ាំេក្មប់គភាៀវគទេច្រជនជាត្ិចិ្ន, រូគរ៉ៃ នងិជប៉ានុ ផ្ដ្លបានដ្ឋរ់គច្ញរនងុផ្ខ រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៦។ គទេះជាោ៉ា ងណា

រ៏គដ្ឋយ,  វិេ័យគទេច្រណ៍្ទាំនងជាគៅបនតមនរាំគណ្ើនទប ក្បេិនគបើមិ្នមនគោលនគោបាយជារោ់រណ់ាមួ្យ 

រនុងការបនតគធ្វើពិពធិ្រម្មគោលគៅ នងិលលតិ្លលគទេច្រណ៍្ ឬការគបើរទីលារគទេច្រណ៍្ថ្មីបផ្នថម្េក្មប់គភាៀវគទេច្រ 

ចេ ់ដូ្ច្ជាគភាៀវគទេច្រគវៀត្ណាម្, នថ្, រូគរ៉ៃ នងិជប៉ានុ ផ្ដ្លរាំពងុបនតននិន ការថ្យចុ្េះ។  េក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៨,  វិេ័យ

គទេច្រណ៍្អាច្មនរាំគណ្ើនគថ្ររនុងអក្ា ២,៣ % គដ្ឋយសារផ្ត្ការរពំឹងទុរននរាំគណ្ើនយឺត្ននក្បគទេផ្ដ្លជាទីលារ 

គទេច្រណ៍្របេ់រម្ពុជា និងភាពម្ិនក្បារដ្ក្បជាននការវិនិគោររនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ខ្ងមុ្ខ។ ជារួម្,  វិេ័យគទេច្រណ៍្ 

នងឹគៅផ្ត្បនតគដ្ើរត្ួនទីជាជនៃលក់្ទក្ទង់រាំគណ្ើនដ្ផ្ដ្ល ប៉ាុផ្នតចាំបាច់្ក្ត្ូវបនតគធ្វើពពិិធ្រម្មឱ្យអេ់េកាត នុពល ជាពិគេេ

ការគធ្វើពពិិធ្រម្មគោលគៅ នងិលលតិ្លលគទេច្រណ៍្ ឬការគបើរទីលារគទេច្រណ៍្ថ្មី គដ្ើម្បីបគងាើនត្នម្ែបផ្នថម្ននវិេ័យ

គនេះរនុងគេដ្ឋរិច្ចជាត្ិ។ 

ច្ាំផ្ណ្រ វិេ័យលរ់ដុ្ាំ និងរាយ ក្ត្ូវបានពាររថានឹងមនរាំគណ្ើនរឹងម ាំរនុងរងវង់អក្ា ៧,៨% និង ៨,៣% រនុង

ឆ្ន ាំ ២០១៧  និង ២០១៨  គដ្ឋយសារការរំពឹងទុរននការបនតគរើនគែើងនូវការគក្បើក្បាេ់រនងុក្េុរ។  ជារ់ផ្េតង, រនងុប៉ានុម ន    

ទេសវត្សរ៍ចុ្ងគក្កាយគនេះ  ការគក្បើក្បាេ់រនងុក្េុរក្ត្ូវបានេគងាត្គ ើញថាមនេនៃុេះរាំគណ្ើនកាន់ផ្ត្ខ្ែ ាំងគដ្ឋយសារ

រាំគណ្ើនននក្បជាជនផ្ដ្លមនច្ាំណូ្លម្ធ្យម្ (Middle Class), រាំគណ្ើនយុវជន និងការផ្កែ េ់បែូរឥរិោបថ្រេ់គៅ

របេ់េងាម្ (Lifestyle) ទរទ់ងនងឹច្ាំណាយគលើការគក្បើក្បាេ់ ផ្ដ្លបានគធ្វើឱ្យវិេ័យគនេះជួយជាំរញុរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ច

រម្ពុជាបផ្នថម្គទៀត្។  ម្៉ាាងវិញគទៀត្,  ការអនុវត្តគោលនគោបាយវិាថ ររម្មថ្វិការបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ាម្រយៈការត្គម្ែើង

គបៀវត្សជូនម្ស្រនតរីាជការ និងរងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្, ការបគងាើនការវិនិគោរគលើគហដ្ឋឋ រច្នេម្ព័នធគលសង  ៗ រ៏ដូ្ច្ជាការ-  

ត្គម្ែើងគបៀវត្សអបបបរម រ៏នងឹរមួ្ច្ាំផ្ណ្រោ៉ា ងេាំខ្ន់រនុងការជាំរុញ និងបគងាើនេម្ត្ថភាពច្ាំណាយរនុងក្េុរ ជាំនួេឱ្យការ- 

ថ្ម្ថ្យរាំគណ្ើនននវិេ័យគលសងគទៀត្ដូ្ច្ជា  វិេ័យកាត្់គដ្រ, េាំណ្ង់ និងអច្លនក្ទពយ។ ច្ាំផ្ណ្រវិេ័យអច្លនក្ទពយ 

គៅឆ្ន ាំ ២០១៧ និង ២០១៨ ក្ត្ូវបានពាររថានងឹមនអក្ារាំគណ្ើនទបជាងឆ្ន ាំ ២០១៦ ក្េបជាមួ្យរាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យ

នន វិេ័យេាំណ្ង ់គដ្ឋយសារគហត្លុលននភាពមិ្នច្ាេ់ោេ់ននសាថ នភាពវិនិគោរនឆ្ន ាំខ្ងមុ្ខ នងិរាំគណ្ើនននការ- 

លាត្ល់ាងផ់្ដ្លគក្ច្ើនគលើេលប់គធ្ៀបនងឹត្ក្ម្ូវការ ប៉ាុផ្នតអាច្មនរាំគណ្ើនគែើងបនតិច្វិញគៅឆ្ន ាំបនតបនៃ ប់គទៀត្។ គដ្ឋយ-

ផ្ែរ,  វិេ័យទូររម្នរម្នន៍ងឹបនត រីរច្គក្ម្ើនកានផ់្ត្ខ្ែ ាំង  គដ្ឋយសារការវិនិគោរកាន់ផ្ត្គក្ច្ើន  ជាពិគេេ គលើគហដ្ឋឋ -

រច្នេម្ពន័ធ និងបគច្ចរវិទាថ្មីៗ , ការពគក្ងើរត្ាំបនក់្របដ្ណ្ត ប់ និងគេវារម្មគៅាម្ត្ាំបនក់្បជុាំជននន។ រាត គនេះនងឹ

ជាំរញុឱ្យទីលារវិេ័យទូររម្នរម្នក៏ាន់ផ្ត្មនភាពរេ់រគវីរជាងមុ្ន។ គទេះបីជាមនរាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យបនតិច្នឆ្ន ាំ 

២០១៧ និង ២០១៨  វិេ័យដឹ្រជញ្ជូនទាំនងជាមនភាពក្បគេើរគែើងរនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ និង ២០២០ គដ្ឋយគហត្ុថា គហដ្ឋឋ -

រច្នេម្ព័នធដឹ្រជញ្ជូនេាំខ្ន់ៗមួ្យច្ាំននួអាច្នងឹបញ្ចប់ ផ្ដ្លរនុងគនេះរួម្មនៈ ផ្លនរខែេះននលែូវជាត្ិគលខ៥, ផ្លនរខែេះនន



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 7 នន 20 

លែូវរថ្គភែើងភារខ្ងគជើង នងិការពក្ងរីរាំពង់ផ្លក្រុងក្ពេះេីហនុជាគដ្ើម្។ គលើេពគីនេះ, ការគរៀបច្ាំបគងាើត្ក្រុម្ក្បឹរាជាត្ិ

ែូជីេៃ ីរ រពំឹងថានងឹគធ្វើឱ្យមនភាពក្បគេើរគែើងននភាពក្បរតួ្ក្បផ្ជងខពេ់ននវិេ័យែូជីេៃ រី នងិដឹ្រជញ្ជូនគៅរម្ពុជា។ 

 

រំគណ្ើនពិត្តាមវិេ័យ 

 ២០១៦ បា៉ា ន់សាម ន ២០១៧ ពាររណ្ ៍ ២០១៨ ពាររណ្៍ 

រាំគណ្ើន  លេេ ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

រេិរម្ម ១,៨% ២,០% ២,០% 

ដ្ាំណាាំ ២,៣% ២,១% ១,៩% 

ការចិ្ញ្ច ឹម្េត្វ ០,៥% ១,៤% ១,៥% 

គនសាទ ១,៨% ២,៦% ២,៧% 

នក្ពគឈើ -១,៦% -១,៧% -១,៧% 

ឧេាហរម្ម ១០,៥% ១០,៧% ១០,១% 

កាត្់គដ្រ ៨,០% 

 

៨,៥% ៨,០% 

េាំណ្ង់ ១៥,៩% ១៤,១% ១២,៤% 

ឧេាហរម្មគលសងគទៀត្ ១១,៦% ១២,៧% ១៣,០% 

គេវារម្ម ៦,៧% ៦,៥% ៦,៧% 

គទេច្រណ្៏ ២,២% ២,៣% ២,៣% 

លរ់ដ្ុាំ និងលរ់រាយ ៧,៤% ៧,៨% ៨,៣% 

ដឹ្រជញ្ជូន និងរម្នរម្ន ៏ ៧,៦% ៧,៥% ៧,៤% 

អច្លនក្ទពយ និង ណ្ិជជរម្ម ៩,៥% ៨,៣% ៧,៩% 

 ក្បភពៈ ការបា៉ា ន់សាម ន និងពារររបេ់ក្រេួងគេដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្ខ រុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

៨. អក្ាអត្លិរណាគៅរម្ពុជា រំពឹងថានងឹេថ ិត្គៅរនុងរក្ម្ិត្មួ្យផ្ដ្លអាច្ក្រប់ក្រងបាន គទេះបីនថ្ែគក្បងគលើ

ទីលារអនតរជាត្អិាច្នងឹបនតគរើនគែើង  គដ្ឋយអក្ាអត្លិរណាម្ធ្យម្ក្បចាំឆ្ន ាំនងឹេថ តិ្គៅក្ត្ឹម្ក្បមណ្ ៣,៨% នងិ 

៣,៥% គៅឆ្ន ាំ២០១៧ នងិ ២០១៨ គរៀងោន  បនៃ ប់ពីេថ តិ្រនងុរក្ម្តិ្ ៣,០% គៅរនុងងឆ្ន ាំ ២០១៦។ គទេះជាោ៉ា ងគនេះរតី, 

នថ្ែម្ាបូអាហារជាទូគៅគៅរម្ពុជាមនននិន ការគរើនគែើងគលឿនជាងមុ្ខទាំនញិដ្នទគទៀត្ គទេះបីនថ្ែរេិលលជាេរល

មនននិន ការថ្ម្ថ្យរ៏គដ្ឋយ ផ្ដ្លគនេះជារងវល់េាំខ្ន់មួ្យ និងទម្ទរឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ត្ូវចត្់វិធានការបនៃ ន ់

នងិមុ្ត្ក្េួច្ គដ្ើម្បីកាត្់បនថយេមព ធ្គលើជីវភាពរេ់គៅរបេ់ក្បជាជននគពលបច្ចុបបនន នងិអនរត្។ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

នងឹពនិតិ្យគម្ើលគលើមូ្លគហត្នុនការគរើនគែើងនននថ្ែម្ាបូអារហារ នងិចត្់វិធានការមុ្ត្ក្េួច្ គដ្ើម្បីធានររានថ្ែម្ាបូ

អាហារឱ្យេថ ិត្គៅរនុងរក្ម្ិត្េម្ក្េប។ ច្ាំផ្ណ្រឯអក្ាបតូរក្បារ់ដុ្ោែ រអាគម្រិរ វិញ ក្ត្ូវបានរំពងឹថានឹងមនេថ ិរភាព

គៅឆ្ន ាំគនេះ នងិឆ្ន ាំបនៃ ប់ ផ្ដ្លមនត្នម្ែជាម្ធ្យម្រនងុរងវង ់៤ ០៣៧ គរៀល រនងុ ១ដុ្ោែ រអាគម្រិរ។ រាត ផ្ដ្លររាបាន



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 8 នន 20 

នវូអក្ាបតូរក្បារឱ់្យមនេថ ិរភាព រឺម្រពីរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចខពេ់របេ់រម្ពុជា និងក្បេិទធភាពរនងុការបនតអនុវត្តគោល-

នគោបាយក្រប់ក្រងសាច់្ក្បារ់រនងុវិេ័យហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិគោលនគោបាយរូបិយវត្ថបុានលែ។  

៩. ឱ្នភាពរណ្នីច្រនត (រួម្បញ្ចូលបផ្ងវរ) បានថ្យចុ្េះម្រក្ត្ឹម្ ៧,៦% នន  លេេ រនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ ផ្ដ្ល

បាន ែ្ុេះបញ្ហច ាំងាម្រយៈភាពក្បគេើរគែើងននេម្ត្លុយ ណិ្ជជរម្ម គទេះបីេរម្មភាព ណិ្ជជរម្មអនតរជាត្ិជារួម្មនការ

ថ្ម្ថ្យ។ រនងុឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិ ២០១៨ ឱ្នភាពរណ្នចី្រនតក្ត្ូវបានពាររថានងឹគរើនគែើងបនតិច្ម្រវិញរនងុអក្ា

ក្បមណ្ ៧,៩% និង ៨,៥% នន  លេេ គរៀងោន  គដ្ឋយសារការរំពងឹទុរអាំពីរាំគណ្ើនយតឺ្បនតិច្ននការនាំគច្ញ ខណ្ៈ

ឆ្ន ាំ ២០១៨ ជាឆ្ន ាំគបាេះគឆ្ន ត្េរល។ គទេះបីជាការនាំគច្ញក្ត្ូវបានពាររថាអាច្នងឹមនរាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យរ៏គដ្ឋយ       

រ៏ការនាំចូ្លក្ត្ូវបានរំពងឹថានងឹគៅផ្ត្គរើនគែើង ក្េបោន គៅនឹងននិន ការគរើនគែើងជាបនតបនៃ ប់ននលលតិ្រម្មរនុងក្េុរ

គដ្ើម្បីបគក្ម្ើឱ្យការគក្បើក្បាេ់រនងុក្េុរ ផ្ដ្លរួម្ច្ាំផ្ណ្រកានផ់្ត្ធ្ាំរនុងការក្ទក្ទង់រាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចជាត្ិ។ ជាមួ្យោន គនេះ

ផ្ដ្រ ទុនបក្មុ្ងអនតរជាត្ិេរុបបានគរើនគែើងដ្ល់ ៦ ៧៣១ ោនដុ្ោែ រអាគម្រិរ រនងុឆ្ន ាំ ២០១៦ (៥,៥ ផ្ខននការនាំ-

ចូ្ល) គដ្ឋយសារការដ្ឋរ់បញ្ចូលរូបិយវត្ថុចិ្ន (ក្បារ់យន័) បផ្នថម្គលើទុនបក្មុ្ងផ្ដ្លមនក្សាប់ គហើយរាំគណ្ើនគនេះក្ត្ូវ

បានពាររថានងឹគរើនគែើងដ្ល ់៧ ៥៣៨ ោនដុ្ោែ រអាគម្ររិ នងិ ៧ ៨៥៣ ោនដុ្ោែ រអាគម្រិរ ផ្ដ្លធានការនាំចូ្ល

ក្បមណ្ ៥,៧ ផ្ខ នងិ ៥,៥ ផ្ខ គៅឆ្ន ាំ ២០១៧ នងិ ២០១៨ គរៀងោន ។ 

១០. គទេះជាោ៉ា ងណារ៏គដ្ឋយ, ក្េបគៅនឹងការពាររខ្ងគលើ គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជារ៏អាច្ជបួក្បទេះនវូហានភិ័យ

មួ្យច្ាំននួដូ្ច្ជា៖ ការគរើនគែើងននត្នម្ែក្បារ់ដុ្ោែ រអាគម្រិរផ្ដ្លនឹងនាំឲ្យប៉ាេះ ល់ដ្លភ់ាពក្បរួត្ក្បផ្ជងននការនាំ-

គច្ញ រ៏ដូ្ច្ជាការទរទ់ញគទេច្រអនតរជាត្ិ, រាំគណ្ើនឥណ្ទនទបរនងុវិេ័យផ្ដ្លមនលលតិ្ភាពខពេ់ នងិការ-

ក្រប់ក្រងរាំគណ្ើនឥណ្ទនឱ្យេថ ិត្រនងុរក្ម្តិ្េម្ក្េបមួ្យ, ការផ្ក្បក្បលួអាកាេធាត្ុផ្ដ្លនងឹលតលល់លអាក្ររ់ដ្ល់

រាំគណ្ើនរនងុ វិេ័យរេិរម្ម, ការចរគច្ញរបេ់ក្បគទេអងគ់រែេ នងិភាពម្និច្ាេ់ោេ់ននអនរត្េហភាពអឺរ៉ៃុប 

ផ្ដ្លអាច្ប៉ាេះ ល់ដ្លក់ារនាំគច្ញរបេ់រម្ពុជា នងិរាំគណ្ើនថ្ម្ថ្យននគេដ្ឋរិច្ចចិ្ន ផ្ដ្លអាច្នងឹជេះឥទិធពលអ វិជជមន 

ដ្លក់ារវិនិគោរ នងិវិេ័យគទេច្រណ៍្របេ់រម្ពុជា។ រនុងនយ័គនេះ, គដ្ើម្បីបនតជាំរញុរាំាំគណ្ើនឱ្យេគក្ម្ច្បានាម្ការ-

គក្ោងទុរ, រម្ពុជាក្ត្ូវដ្ឋរ់គច្ញនវូវិធានការរនែឹេះបី រួម្មនៈ (រ) បនតធានេថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច;  (ខ) ជាំរញុរាំគណ្ើន

គេដ្ឋរិច្ចរឹងម ាំក្បរបគដ្ឋយបរិោប័នន នងិធ្នន់ងឹវិបត្តិ; នងិ (រ) ពគនែឿនការគររាំផ្ណ្ទក្ម្ង់រច្នេម្ពន័ធសាថ ប័ន នងិ

អភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុេស។ 

 វិធានការគោលនគោបាយជារ់ផ្េតងាម្ផ្លនររនែេឹះធ្ាំៗទាំងបីគនេះ រួម្មន៖ 

(រ)- បនតធានេថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច ាម្រយៈ (១) ពក្ងងឹយនតការក្រប់ក្រងហានភិ័យ នងិវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថ;ុ 

(២) ក្ទក្ទង់រាំគណ្ើនឥណ្ទនឱ្យេថ តិ្រនងុរក្ម្តិ្េម្ក្េបមួ្យ និងបគងាើនរុណ្ភាពននការលតល់ឥណ្ទន គដ្ឋយគផ្កត ត្

គលើវិេ័យលលតិ្រម្ម  និង ណិ្ជជរម្ម; (៣) បនតខតិ្ខាំផ្េវងររក្បភពទុនថ្មីៗបផ្នថម្គទៀត្ េក្មប់វិេ័យឯរជន   ជា-



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 9 នន 20 

ពិគេេ ការអភិវឌ្ឍទីលារេញ្ហញ បណ្ណ (Bond Market) នងិទីលាររបិូយប័ណ្ណ (Money Market); (៤) បនតគផ្កត ត្ការ-

យរចិ្ត្តទុរដ្ឋរ់គលើការក្រប់ក្រង វិេ័យអច្លនក្ទពយ, ផ្ត្ខិត្ខាំជាំរញុការអភិវឌ្ឍលាំគៅសាថ នផ្ដ្លមនត្នម្ែេម្រម្យ

ក្េបាម្គោលនគោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល; និង (៥) បគងាើនការយល់ដឹ្ងរបេ់ក្បជាពលរដ្ឋទូគៅ ជាពិគេេ

ក្បជាពលរដ្ឋគៅាម្ទីជនបទ  រព់ន័ធនងឹរម្ចពីីសាថ ប័នមី្ក្រហូិរញ្ញវត្ថុ ក្ពម្ទាំងបនតពនិតិ្យលទធភាពបញ្ចុេះផ្ថ្ម្គទៀត្នវូ

អក្ាការក្បាររ់នុងវិេ័យគនេះ។  

(ខ)- ជាំរុញរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចខពេ់ ាម្រយៈ (១) ខិត្ខាំគទវដ្ងរនុងការទរទ់ញការវិនិគោរផ្កៃ លព់ីគក្ៅ

ក្បគទេ គដ្ើម្បីបាំគពញបផ្នថម្ការវិនិគោរគៅរនុងក្េុរ ផ្ដ្លអាច្នឹងថ្ម្ថ្យគដ្ឋយសារភាពម្និក្បារដ្ក្បជានឆ្ន ាំ 

២០១៨ ខ្ងមុ្ខ; (២)ជាំរញុការអនុវត្តគោលនគោបាយឧេាហរម្ម ផ្ដ្លជាយុទធសាស្រេតរាំគណ្ើនថ្មីរបេ់ជាត្ិ គដ្ឋយ

ជាំរញុការអនុវត្តរនែងម្រផ្ដ្លមិ្នទន់ទទួលបានផ្លែផ្កា  ឱ្យមនេនៃុេះខ្ែ ាំងកាែ គែើង េាំគៅជាំរញុគលបឿនននការគធ្វើពិពធិ្-

រម្មមូ្លដ្ឋឋ នឧេាហរម្មឱ្យកាន់ផ្ត្ឆ្ប់រហ័េ គដ្ើម្បីបគងាើនភាពក្បរួត្ក្បផ្ជង, បគងាើនត្នម្ែបផ្នថម្ឱ្យកានផ់្ត្ខពេ់រនុងផ្ខស

ច្គវ រ់លលិត្រម្មននឧេាហរម្មកាត្់គដ្រ, ផ្រនច្នម្ាបូអាហារ, ការដ្ាំគែើងគក្រឿងម៉ា េីុន, គក្រឿងគអែិច្ក្ត្នូិច្ នងិឧេាហ- 

រម្មថ្មីគទៀត្ផ្ដ្លជាំរញុេរម្មភាពគេដ្ឋរិច្ច; នងិ (៣) បគងាើនច្ាំណាយគលើវិេ័យអាទិភាពេាំខ្ន់ៗដូ្ច្ជា អប់រ,ំ ការ-

អភិវឌ្ឍជាំនញ, េុខ្ភបិាល, រេិរម្ម ក្ពម្ទាំងការបគងាើនការវិនិគោរគលើក្បពន័ធធារាសាស្រេត  នងិវិេ័យគហដ្ឋឋ រច្ន-

េម្ព័នធរូបវន័តេាំខ្ន់ៗគលសងគទៀត្ គដ្ឋយផ្លែរគលើផ្លនការគម្មួ្យច្ាេ់ោេ់ ជាពិគេេច្ាំគ េះវិេ័យទូររម្នរម្ន ៍

នងិដឹ្រជញ្ជូន នងិ  វិេ័យថាម្ពល ក្ពម្ទាំងគលើររម្ពេ់ក្បេិទធភាពននច្ាំណាយទាំងគនេះ។  

(រ)-  ពគនែឿនការគររាំផ្ណ្ទក្ម្ង់រច្នេម្ពន័ធសាថ ប័ន នងិអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុេស ាម្រយៈ (១) ការរិត្រូរ

គែើងវិញនវូគោលនគោបាយរយៈគពលផ្វង នងិការដ្ឋរគ់ច្ញនវូយុទធសាស្រេតថ្មីច្ាំគ េះវិេ័យេាំខ្ន់ៗមួ្យច្ាំននួគៅរនងុ

គេដ្ឋរិច្ច ដូ្ច្ជា វិេ័យរេិរម្ម និងវិេ័យគទេច្រណ៍្ គដ្ើម្បីជាំរញុរាំគណ្ើន, គលើររម្ពេ់លលតិ្ភាព និងក្បេិទធភាព 

ក្ពម្ទាំងភាពក្បរតួ្ក្បផ្ជងរបេ់រម្ពុជា; (២) ចត្់វិធានការមុ្ត្ក្េួច្ េាំគៅកាត្់បនថយច្ាំណាយគលើការគធ្វើធ្ុររិច្ច 

(Cost of Doing Business) ាម្រយៈការគរៀបច្ាំជាបនៃ នន់វូក្រុម្ការគរច្គងែៀត្មួ្យ គដ្ើម្បីគដ្ឋេះក្សាយបញ្ហា

ច្ាំណាយធ្ុរៈរិច្ចទាំងគនេះ គដ្ឋយពនិតិ្យជាចាំបាច់្គៅគលើបញ្ហា បទបញ្ញត្តិ, នីត្ិវិធ្នីនការអនុវត្ត, រុណ្ភាព នងិការច្ាំណាយ 

គលើគេវាសាធារណ្ៈ រនុងគោលបាំណ្ងគលើររម្ពេ់ែូជីេៃ ីររម្ពុជាឱ្យកាន់ផ្ត្មនក្បេិទធភាព េាំគៅចូ្លរួម្បគងាើនភាព-

ក្បរួត្ក្បផ្ជង នងិបគក្ម្ើដ្ល់វិេ័យគេដ្ឋរិច្ចទាំងមូ្ល; (៣) ពគនែឿនអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នេុសមនជាំនញ ទាំងជាំនញ

រក្ម្ិត្ទប ម្ធ្យម្ នងិខពេ់ េាំគៅជយួដ្លក់ារអភិវឌ្ឍវិេ័យឧេាហរម្មឱ្យកានផ់្ត្ខ្ែ ាំងកាែ ជាងមុ្ន។  

 ១១. ជារួម្ ក្របខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ចគនេះ ក្ត្ូវបានគរៀបច្ាំគែើងគដ្ើម្បីររាេថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច ាម្រយៈការ- 

ររារាំគណ្ើនខពេ់ក្បរបគដ្ឋយចី្រភាព, េថ ិរភាពនថ្ែ, ការបគងាើត្ការគរ និងចី្រភាពបាំណ្លុ។ គដ្ើម្បីេគក្ម្ច្គោល-

បាំណ្ងខ្ងគលើ, រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានរាំណ្ត្់គោលគៅរាំគណ្ើន លេេ ឱ្យេគក្ម្ច្បានរនងុអក្ា ៧,០ % រនុងឆ្ន ាំ 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 10 នន 20 

២០១៧ នងិ ២០១៨។ ជាមួ្យោន គនេះផ្ដ្រ, រាជរដ្ឋឋ ភបិាល រ៏ដូ្ច្ជាសាថ ប័នផ្ដ្លមនេម្ត្ថរិច្ចផ្កៃ លន់ងឹក្ត្ូវខិត្ខាំចត្់

 វិធានការចាំបាច់្នន េាំគៅររាឱ្យបានេថ ិរភាពនថ្ែទាំនញិគៅគលើទីលារ រនុងអក្ាអត្លិរណាម្ធ្យម្ក្បចាំឆ្ន ាំឱ្យេថ តិ្

គក្កាម្ ៥% គ លរឺគៅរនងុរងវង់ ៣,៨% និង ៣,៥% គៅឆ្ន ាំ ២០១៧ និង ២០១៨។ ទនៃឹម្នងឹគនេះ, រាជរដ្ឋឋ ភបិាល

នឹងបនតធានររាឱ្យបាននូវេថ ិរភាពអក្ាបតូរក្បារ់ឱ្យេថ ិត្រនុងរងវង់  ៤ ០៣៧ គរៀល រនងុ ១ ដុ្ោែ រអាគម្រិរ គដ្ឋយខតិ្ខាំ

ជាំរញុគលើររម្ពេ់ការគក្បើក្បាេ់ក្បារ់គរៀលរនុងគេដ្ឋរិច្ចជាត្ិ ទាំងេក្មប់រយៈគពលច្ាំគ េះមុ្ខ នងិរនងុរយៈគពលផ្វង។  

 

II-  ក្របខណ័្ឌ គោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

១២-ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ក្ត្ូវបានគរៀបច្ាំ គដ្ឋយឈរគលើមូ្លដ្ឋឋ នននក្របខ័ណ្ឌ

គោលនគោបាយម៉ា ក្រូគេដ្ឋរចិ្ច ដូ្ច្ផ្ដ្លបានរូេបញ្ហជ រ់ខ្ងគលើ នងិ “យ ទធសាស្រេតច្ត្ គកាណ្ ដ្ណំារក់ាលទី៣”, 

“ផ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ ២០១៤-២០១៨” នងិ “គោលនគោបាយអភវិឌ្ឍន៍វិេ័យឧេាហរមម 

២០១៥-២០២៥” ផ្ដ្លមនគោលបាំណ្ងេាំខ្ន់ៗ ដ្ូច្ត្គៅ៖  

- បនតពក្ងងឹេនតភិាព, េថ ិរភាពនគោបាយ, េនតិេុខ នងិេណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ; 

- បនតធានអនុវត្តគោលនគោបាយគដ្ើម្បជីាំរញុរាំគណ្ើន, ការគរ, េម្ធ្ម៌្ នងិក្បេិទធភាព គដ្ើម្បីបនតកាត្់បនថយ 

ភាពក្រីក្ររបេ់ក្បជាជន និងផ្បងផ្ច្រផ្លែផ្កា រាំគណ្ើន ក្បរបគដ្ឋយេម្ធ្ម៌្ដ្ល់ក្រប់ក្េទប់វណ្ណៈននក្បជាជន; 

- បនតធានេគក្ម្ច្ឱ្យបាននូវរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចខពេ់ ក្បរបគដ្ឋយបរិោប័នន នងិចី្រភាព ក្ពម្ទាំងធានបាននូវ

េថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច នងិហរិញ្ញវត្ថ ុរនងុបរិការណ៍្ននអក្ាអត្លិរណាទប នងិអក្ាបែូរក្បារ់មនេថ ិរភាព; 

- បនតលតលអ់ាទិភាពដ្លក់ារត្គម្ែើងក្បារ់គបៀវត្សជនូម្ស្រនតរីាជការ នងិរងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្ គឆ្ព េះគៅេគក្ម្ច្

គោលគៅឱ្យបានគលើេ ១ ោនគរៀល គៅឆ្ន ាំ ២០១៨ គដ្ឋយលាភាជ ប់គៅនងឹការផ្រទក្ម្ង់ក្បព័នធគបៀវត្ស  និង 

ការផ្រទក្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ជាពិគេេការអនុវត្តរម្មវិធ្ីជាត្ិរាំផ្ណ្ទក្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ២០១៥-

២០១៨, ការផ្រទក្ម្ងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងអាំគពើពរុរលយួ; 

- បនតធានអនុវត្តរម្មវិធ្ីផ្រទក្ម្ង់ចាំបាច់្ននរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលឱ្យមនលរខណ្ៈេីុជគក្ៅ នងិទទួលបាន

លទធលលជាផ្លែផ្កា ជារ់ផ្េតងជាបគណ្ត ើរៗ រួម្មនៈ  ការផ្រទក្ម្ង់រងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្, ការផ្រទក្ម្ង់ វិម្ជឈការ 

នងិ វិេហម្ជឈការ, ការផ្រទក្ម្ង់ក្បពន័ធយុត្តធិ្ម៌្ នងិត្ោុការ, នងិការក្រប់ក្រងធ្នធានធ្ម្មជាត្ិក្បរបគដ្ឋយ

និរនតភាព; 

- បនតជាំរុញការអភិវឌ្ឍធ្នធានម្នុេស ាម្រយៈការគលើររម្ពេ់រុណ្ភាពអប់រំ នងិអក្ាគែើងថាន រ់របេ់េិេស; 

- ជាំរុញការបណ្តុ េះបណាត លជាំនញ វិជាជ ជីវៈ និងបគច្ចរគទេទាំងរក្ម្តិ្ទប ម្ធ្យម្ នងិខពេ់ គដ្ើម្បីលាត្ល់ាងព់លរម្ម 

ជាំនញក្បរបគដ្ឋយលលតិ្ភាពឱ្យបានក្រប់ក្ោន់គៅាម្ត្ក្មូ្វការរបេ់ធ្ុររិច្ច; 
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- បនតគលើររម្ពេ់គេវាេខុ្ភបិាលាម្រយៈការវិនិគោរបផ្នថម្ ទាំងគលើអាោរម្នៃីគពទយ, េមភ រៈបរិកាខ រ នងិ

េម្ត្ថភាពម្ស្រនតីេុខ្ភបិាល; 

- បនតជាំរុញការវិនិគោរគលើគហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធដឹ្រជញ្ជូន នងិគហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធចាំបាច់្នន េក្មប់ោាំក្ទដ្ល់

រាំគណ្ើន នងិការអភិវឌ្ឍ; 

- បនតជាំរុញការអភិវឌ្ឍវិេ័យរេិរម្ម ពិគេេគផ្កត ត្គៅគលើការលលតិ្ពជូលែ, បផ្នែ, ការច្ញិ្ចមឹ្េត្វ នងិវារីវបប-

រម្ម, ការនាំអងារគច្ញ ក្ពម្ទាំងលលិត្រម្មផ្រនច្នម្ាបូអាហារ; 

- ពក្ងងឹ នងិពក្ងរីលាំហថ្វិកា រមួ្ទាំងយនតការក្រប់ក្រង វិបត្តិគដ្ើម្បទីប់ទល់ វិបត្តិរលិយរុ នងិហានភិ័យគលសងៗ

ផ្ដ្លអាច្គរើត្មនគែើងជាយថាគហត្ុ; 

- បនតពក្ងងឹការអនុវត្តគោលនគោបាយក្រប់ក្រងបាំណ្លុសាធារណ្ៈ ឱ្យេថ តិ្រនងុរក្ម្ិត្មួ្យផ្ដ្លអាច្ក្រប់-

ក្រងបាន នងិក្បរបគដ្ឋយចី្រភាព; 

- បនតពក្ងងឹសាថ ប័នជាត្ិ នងិក្បពន័ធអភបិាលរិច្ច គដ្ើម្បធីានក្បេិទធភាព, រណ្គនយយភាព នងិត្មែ ភាព និង

ធានបានេម្ធ្ម៌្េងាម្ នងិឱ្កាេគេម ើោន ;  

- គលើររម្ពេ់រុណ្ភាព នងិក្បេិទធភាពននគេវាសាធារណ្ៈ ក្ពម្ទាំងពក្ងរីការទទួលបានការគពញចិ្ត្តពីគេវា

ទាំងគនេះ។ 

១៣- គដ្ើម្បីឈានគៅេគក្ម្ច្គោលគៅខ្ងគលើគនេះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានរាំណ្ត្់គោលគៅេូច្នររហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណ្ៈដូ្ច្ខ្ងគក្កាម្គនេះ៖ 

- ធានរាំគណ្ើនច្ាំណូ្លច្រនត ឲ្យេគក្ម្ច្បានរនងុទាំហាំក្បមណ្ ១៨,៦០% នន លេេ គៅឆ្ន ាំ ២០១៨ (គធ្ៀប

នងឹគោលគៅផ្ដ្លបានរាំណ្ត្់គៅរនុងយុទធសាស្រេត គរៀរររច្ាំណូ្លរយៈគពលម្ធ្យម្ ២០១៤-២០១៨ ក្ត្ឹម្ផ្ត្ 

១៧,៣៥% នន លេេ គៅរនងុឆ្ន ាំ ២០១៨)  រនុងគនេះ រគក្មងច្ាំណូ្លច្រនតេក្មប់ថាន រជ់ាត្ិ រឺ ១៧,៦៦% 

នន លេេ នងិរគក្មងច្ាំណូ្លច្រនតេក្មប់ថាន រ់គក្កាម្ជាត្ិ រឺ ០,៩៤% នន  លេេ។ ច្ាំណូ្លពីអរានយរ-

ដ្ឋឋ នរយ នងិរដ្ឋឋ រររម្ពុជា ក្ត្វូបានគក្ោងេគក្ម្ច្ឱ្យបាន ៨,៤១% នន លេេ, ច្ាំណូ្លពអីរានយរដ្ឋឋ នពនធ-

ដ្ឋរក្ត្ូវបានគក្ោងេគក្ម្ច្ឱ្យបាន ៧,៦៩% នន លេេ និងច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធក្ត្ូវបានគក្ោង

េគក្ម្ច្ឱ្យបាន ២,៥០% នន  លេេ។ ឈរគលើមូ្លដ្ឋឋ នគនេះ ច្ាំណូ្លរនុងក្េុរេរុបេក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ត្ូវ

បានគក្ោងេគក្ម្ច្ឱ្យបាន ១៨,៧៨% នន លេេ; 

- ច្ាំណាយេរុបគៅឆ្ន ាំ ២០១៨ នងឹក្ត្ូវបានរាំណ្ត្រ់នុងរងវង់ ២៤,៦៨% នន លេេ រនងុគនេះច្ាំណាយេក្មប់

រដ្ឋបាលថាន រ់ជាត្ិក្ត្ូវបានគក្ោង ២៣,៧៤% នន លេេ នងិ ច្ាំណាយេក្មប់រដ្ឋបាលថាន រ់គក្កាម្ជាត្ិក្ត្ូវ

បានគក្ោង ១,៦៨% នន លេេ (ឧបត្ថម្ភធ្នដ្ល់ថាន រ់គក្កាម្ជាត្ិក្ត្ូវបានគក្ោងច្ាំននួ ០,៧៥% នន លេេ)។ 

ច្ាំណាយច្រនតេរុបក្ត្ូវបានគក្ោងរនុងរក្ម្ិត្ ១៥,៦៨% នន លេេ ផ្ដ្លរនងុគនេះច្ាំណាយបនៃុរបុរាលរិក្ត្ូវ



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 12 នន 20 

បានគក្ោងក្បមណ្ ៥៣,៧% ននច្ាំណាយច្រនតេរុប ឬគេម ើក្បមណ្ ៨,៤២% នន លេេ គដ្ឋយគផ្កែ ត្អាទិ-

ភាពគលើការបគងាើនគបៀរវត្សជនូម្ស្រនតរីាជការ នងិរងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្ គដ្ើម្បីបគងាើនលលតិ្ភាពការគរនងិ

ពក្ងងឹការលតល់គេវាសាធារណ្ៈ នងិច្ាំណាយមិ្នផ្ម្នគបៀវត្សមួ្យច្ាំននួ ពិគេេគលើត្ក្ម្ូវការច្ាំណាយ

េក្មប់ក្ទក្ទង់ការផ្រទក្ម្ងន់ន នងិការអនុវត្តគោលនគោបាយេាំខ្ន់ៗរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ ជារួម្ 

ច្ាំណាយច្រនតថាន រ់ជាត្ ិក្ត្ូវបានគក្ោងវិភាជគៅាម្វិេ័យ ដូ្ច្ខ្ងគក្កាម្៖ 

o  វេ័ិយរដ្ឋបាលទគូៅ ក្ត្ូវបានគក្ោងក្បមណ្ ២,១១% នន  លេេ នងិមនរាំគណ្ើន ៤,៩% គធ្ៀប

នងឹច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន ាំ ២០១៧, 

o  វេ័ិយការ រជាត្ ិ េនតេុិខ នងិេណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ ក្ត្ូវបានគក្ោងក្បមណ្ ៣,៨៩% នន  

លេេ នងិមនរាំគណ្ើន ១៥,៤% គធ្ៀបនងឹច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន ាំ ២០១៧, 

o  វេ័ិយេងាម្រចិ្ច ក្ត្ូវបានគក្ោងក្បមណ្ ៥,៤៥% នន  លេេ នងិមនរាំគណ្ើន ១១,៥% គធ្ៀបនងឹ

ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន ាំ ២០១៧, 

o  វេ័ិយគេដ្ឋរចិ្ច ក្ត្ូវបានគក្ោងក្បមណ្ ១,៤៩% នន  លេេ និងមនរាំគណ្ើន ១២,៨% គធ្ៀបនងឹ

ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្ន ាំ ២០១៧; 

- ទនៃឹម្នងឹគនេះផ្ដ្រ េក្មប់ឆ្ន ាំ  ២០១៨  ច្ាំណាយមូ្លធ្នក្ត្ូវបានគក្ោងបគងាើនដ្លក់្បមណ្ជា ៩,០% នន     

 លេេ  រនុងគោលគៅជួយក្ទក្ទង់លលតិ្ភាពគេដ្ឋរិច្ច, អភិវឌ្ឍគហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធ  នងិជាំរញុរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ច; 

- ឈរគលើមូ្លដ្ឋឋ នរគក្មងក្របខ័ណ្ឌ ច្ាំណូ្ល នងិច្ាំណាយខ្ងគលើ អត្ិគររថ្វិកាច្រនតេក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ត្ូវ

គេម ើនងឹ ២,៩២% នន  លេេ  ច្ាំផ្ណ្រឯឱ្នភាពថ្វិកាេរុបក្ត្ូវបានរាំណ្ត្ក់្ត្ឹម្ ៥,៩០% នន  លេេ ;  

- គៅរនងុក្របខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈខ្ងគលើគនេះ, គដ្ើម្បធីានត្លុយភាពថ្វិកា រាជរដ្ឋឋ ភបិាលគក្ោងនងឹគក្បើ

ក្បាេ់ក្បារ់បគញ្ញើរបេ់ខែួនច្ាំននួក្បមណ្ ១,០% នន  លេេ ក្ត្ូវជា ៩៩៤ ៧៣៧ ោនគរៀល រនុងគោល-

បាំណ្ងបនតោាំក្ទរគក្មង វិនិគោរគលើគហដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធរូបវន័ត េក្មប់ការធានរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចក្បរប 

គដ្ឋយច្រីភាព, ការបនតអនុវត្តរម្មវិធ្ីផ្រទក្ម្ង់េាំខ្ន់ៗរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល គដ្ើម្បីបគងាើនភាពទរទ់ញ នងិ

ភាពក្បរតួ្ក្បផ្ជងរបេ់គេដ្ឋរិច្ចរម្ពុជា នងិការដ្ាំគែើងគបៀវត្សម្ស្រនតរីាជការេីុវិល នងិរងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្

ក្រប់ក្បគភទ ាម្ផ្លនការផ្ដ្លបានគក្ោងទុរ (េូម្ពិនតិ្យក្របខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៦-២០១៨ 

មនគៅរនងុឧបេម្ពន័ធ ២ ភាជ ប់ម្រជាមួ្យ)។ 

១៤- គដ្ើម្បីធានបាននូវការអនុវត្តគៅាម្គោលគៅខ្ងគលើ នងិគដ្ឋយផ្លែរគលើសាថ នភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច និង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ ការគក្ោងថ្វិកាឆ្ន ាំ ២០១៨ នងិគពលខ្ងមុ្ខ ក្ត្ូវគរៀបច្ាំគែើងគលើមូ្លដ្ឋឋ នយុទធសាស្រេត  នងិ

ក្របខ័ណ្ឌ នន វិធានការ ដូ្ច្ខ្ងគក្កាម្៖ 
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ផ ន្រច្ណូំ្ល 

រ .ផ ន្រច្ណូំ្លពនធដារ 

គដ្ើម្បីពក្ងងឹក្បភពច្ាំណូ្លេាំខ្ន់ៗ រ៏ដូ្ច្ជាគ ែ្ើយត្បគៅនងឹបញ្ហា ក្បឈម្ផ្ដ្លអាច្នងឹគរើត្មនរនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ 

 វិធានការផ្លនរច្ាំណូ្លពនធដ្ឋរេក្មប់បនតអនុវត្តរនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ រួម្មន៖ 

 បនតពក្ងងឹមុ្ខគរក្បត្ិបត្តិការេនូល គផ្កត ត្គលើការច្ុេះបញ្ជ ីអនរជាប់ពនធ, ការលតលគ់េវាអនរជាប់ពនធ, ការចត្់

ផ្ច្ងលិខិត្ក្បកាេ, ការគធ្វើេវនរម្ម, ការគេុើបអគងាត្, ការក្បមូ្លបាំណ្លុពនធ និងបណ្ត ងឹត្វា៉ៃ   ាម្រយៈ ៖ 

- ការគធ្វើបច្ចុបបននរម្មបញ្ជអីនរជាប់ពនធឱ្យបានគទៀងទត្់ និងទន់គពលគវោ ជាពិគេេបនតការគរលុប

េហក្ោេផ្ដ្លបាត្់ខែួនគច្ញពីបញ្ជ ,ី 

- ការពក្ងងឹការចុ្េះបញ្ជពីនធដ្ឋរច្ាំគ េះេហក្ោេផ្ដ្លមិ្នទនប់ានចុ្េះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ ផ្ដ្លររគ ើញ

គដ្ឋយការគធ្វើអគងាត្េហក្ោេ នងិលាូរលាងព័ត្ម៌នជាមួ្យសាថ ប័នគលសងៗ, 

- ការលតល់គេវាជនូអនរជាប់ពនធធ្ាំច្ាំននួ ១៥០ េហក្ោេ ាម្រយៈេិកាខ សាោ នងិការពិគក្ោេះគោបល ់

ទរ់ទងនងឹក្បពន័ធពនធដ្ឋរ និងរដ្ឋបាលសារគពើពនធ, 

- ការគរៀបច្ាំការដ្ឋរល់ិខតិ្ក្បកាេ នងិការបង់ក្បារ់ Online (E-Filing and E-Payment), 

- ការបនតជាំរញុការអនុវត្តកាត្ពវរិច្ចលតល់របាយការណ៍្ហិរញ្ញវត្ថ ុ ផ្ដ្លគធ្វើេវនរម្មគដ្ឋយេនងការ

រណ្គនយយឯររាជយ គដ្ើម្បីពក្ងឹងការគោរពច្ាប់ នងិបនថយបនៃុរេវនរម្ម, 

- ការពក្ងងឹការគធ្វើេវនរម្មគលើ វិេ័យផ្ដ្លមនេកាត នពុលមួ្យច្ាំននួដូ្ច្ជា  វិេ័យនាំគច្ញ-នាំចូ្ល     

 វិេ័យគទេច្រណ៍្ និង វិេ័យេាំណ្ង់, 

- ការបនតគក្ជើេគរីេេហក្ោេផ្ដ្លមនបុក្ត្េម្ពន័ធ (Group Companies) ជាអាទិភាពរនងុការគធ្វើ

េវនរម្ម គដ្ឋយេហការោន ជាក្រុម្ គដ្ើម្បីររឱ្យគ ើញការគរច្គវេះពនធ នងិការគលៃរនថ្ែ, 

- ការគរៀបច្ាំ នងិដ្ឋរ់ឱ្យអនុវត្តលិខតិ្បទដ្ឋឋ នេត ពីីការគលៃរនថ្ែ (Transfer Pricing) គដ្ើម្បទីប់សាា ត្់ការ

គរច្គវេះពនធ, 

- ការពក្ងងឹការអនុវត្តោ៉ា ងមឺុ្ងម៉ា ត្ន់វូវិធានការត្ងឹទរបាំណ្លុពនធ ផ្ដ្លមនផ្ច្ងរនុងបទបបញ្ញត្តិេត ីពី

ពនធដ្ឋរ ដូ្ច្ជាការរឹបអូេ ឬការ ុាំក្រងក្ទពយេម្បត្តិរបេ់អនរជាំ រ់បាំណ្លុពនធ នងិការបតងឹអនរជាំ រ់

បាំណ្លុពនធគៅត្ោុការ។ 

 បនតការពក្ងងឹមុ្ខគរោាំក្ទ ាម្រយៈ៖ 

- ការគរៀបច្ាំ នងិដ្ឋរ់ឱ្យអនុវត្តនវូផ្លនការអភិវឌ្ឍនស៍ាថ ប័ន, 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 14 នន 20 

- ការពក្ងងឹក្បពន័ធេុវត្ថិភាពបគច្ចរវិទាព័ត្៌មនឱ្យកាន់ផ្ត្លែក្បគេើរ គដ្ើម្បីឈានគៅការគក្បើក្បាេ់

ក្បពន័ធក្រប់ក្រងការគរេវនរម្ម ក្បព័នធលាូរលាងអាររគលើត្នម្ែបផ្នថម្ (VAT Cross-Checking) និង

ក្បពន័ធក្រប់ក្រងបាំណ្លុពនធ, 

- ការបគងាើត្ក្បពន័ធក្រប់ក្រងអនរគក្បើក្បាេ់រួម្ផ្ត្មួ្យ (Core System-Single sign-on)។ 

ខ. ផ ន្រច្ណូំ្លរយ និងរដាឋ ររ 

រនុងទិេគៅបនតពក្ងងឹក្បភពច្ាំណូ្លេាំខ្ន ់ រ៏ដូ្ច្ជាគ ែ្ើយត្បគៅនងឹបញ្ហា ក្បឈម្ផ្ដ្លអាច្នឹងគរើត្មនគែើង,  

 វិធានការជារោ់រ់េក្មប់ផ្លនរច្ាំណូ្លរយ នងិរដ្ឋឋ ររ ផ្ដ្លនងឹក្ត្ូវអនុវត្តរនងុឆ្ន ាំ ២០១៨ រួម្មន៖ 

 ការបនតពក្ងងឹការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ នងិបគញ្ចញទាំនញិគផ្កត ត្គលើ ការក្បកាេរយ, ការរាំណ្ត្ ់ និងគធ្វើច្ាំណាត្់ថាន រ់ 

ហានភិយ័ នងិេវនរម្មគក្កាយគពលបគញ្ចញទាំនញិពរីយ ាម្រយៈ ៖ 

- ការបនតគលើរររម្ពេ់អនុគោម្ភាពននការក្រប់ក្រងចុ្េះបញ្ជ ីទាំនញិនគពលនាំចូ្លម្រដ្ល់ផ្ដ្នរយទាំង 

លែូវគោរនងិលែូវទឹរ ក្ពម្ទាំងការជាំរុញឲ្យមនការជក្ម្េះបញ្ជគីពញគលញជាមួ្យក្បត្គិវទនរ៍យ  គដ្ឋយ 

ក្ត្ូវគផ្កត ត្ជាេាំខ្ន់គលើទាំនញិផ្ដ្លមនគវទយិត្ភាពច្ាំណូ្លខពេ់ ទាំនញិរាំណ្ត្់ពិគេេេថ ិត្គក្កាម្ 

ក្បពន័ធក្ាពនធរយ នងិទាំនញិគក្កាម្របបរយ ែ្ងកាត្់ក្បគទេជាប់ក្ពាំផ្ដ្នរួច្ចូ្លរម្ពុជាាម្លែូវគោរ, 

- ការចុ្េះឃ្ែ ាំគម្ើលនងិវាយត្នម្ែឲ្យបានគទៀងទត្់របេ់ថាន រ់ដឹ្រនាំរយ នងិេវនររមនេម្ត្ថរិច្ចនវូ

ក្បេិទធភាពននការអនុវត្តផ្លនការេរម្មភាពក្បចាំឆ្ន ាំរបេ់អរានយរដ្ឋឋ ន ជាពិគេេការអនុវត្តនតី្ិ វិធ្ី

ក្ត្ួត្ពនិតិ្យរយាម្អងាភាពរយមូ្លដ្ឋឋ ន រព់ន័ធនឹងការក្បមូ្លច្ាំណូ្លរយ, 

- ការគលើររម្ពេ់ការយល់ដឹ្ងនងិការទទួលខុេក្ត្ូវរបេ់ម្ស្រនតរីយ និងធ្ុរជនគលើនតី្ិវិធ្ីរយ ជាពិគេេ 

កាត្ពវរិច្ចនន រព់ន័ធនងឹការក្បកាេ, ការបង់ពនធ, ការដឹ្រជញ្ជូនផ្ច្រចយ និងការកាន់ររាទាំនញិ

គវទយិត្, 

- ការបនតគលើររម្ពេ់រុណ្ភាពក្បព័នធក្រប់ក្រងហានភិ័យរយ និងក្បពន័ធពត័្៌មនេក្មប់ជាមូ្លដ្ឋឋ នរនងុ

ការបស្រគា បឬអនុវត្តយនតការេវនរម្មាម្ក្រប់រូបភាព ក្ពម្ទាំងការអនុវត្តនវូនីត្ិវិធ្ាីម្លែវូត្ោុការ 

គលើជនេងស័យឬជនគលមើេផ្ដ្លមិ្នរាងចល, 

- ការពក្ងឹងក្បេិទធភាពការគរក្ត្ួត្ពនិតិ្យរូបវន័តគលើទាំនញិគៅយនតការគដ្ើម្ទី គដ្ឋយអងាភាពរយមូ្លដ្ឋឋ ន

មនេម្ត្ថរិច្ចទាំងថាន រ់ការិោល័យ និងថាន រស់ាខ្រយឲ្យមនអនុគោម្ភាពគពញគលញជាមួ្យនតី្ិវិ-

ធ្ីក្ត្តួ្ពនិតិ្យ ជាពិគេេការគលើរររម្ពេ់ការទទួលខុេក្ត្ូវរបេ់ម្ស្រនតីក្ត្ួត្ពនិិត្យរូបវន័តគដ្ឋយផ្ភនរទគទ 

និងាម្រយៈម៉ា េីុនផ្េាន, 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 15 នន 20 

- ការដ្ឋរ់ឲ្យអនុវត្តយនតការផ្កែ េ់បតូរព័ត្ម៌នហានភិ័យនលៃរនងុរយ និងអនតរសាថ ប័ន នងិការគលើររម្ពេ់ 

រិច្ចេហការអនតរសាថ ប័នទប់សាា ត្ន់ងិបស្រគា បបទគលមើេរយ ជាពិគេេបទគលមើេរយជារ់ផ្េតង រ់- 

ពន័ធនឹងការនាំគច្ញ-នាំចូ្លទាំនញិាម្មត្់ក្ច្រគទវភារី ឬក្ច្ររគបៀងខុេច្ាប់, 

- ការបនតគលើរទឹរចិ្ត្តឲ្យមនការចូ្លរួម្របេ់ធ្ុរជនលែរនងុការគរបស្រគា បបទគលមើេរយ គក្កាម្ក្របខណ្ឌ

ននយនតការភាពជានដ្រូរយ នងិវិេ័យឯរជន ាម្រូបភាពននការច្លូរួម្លតលព់ត័្៌មនក្ពម្ទាំងបទ-

ពិគសាធ្នល៍ែៗរនុងត្ាំបន់, 

- ការបនតពក្ងងឹក្បេិទធភាពយនតការេវនរម្មរយាម្រយៈ ការគលើររម្ពេ់េម្ត្ថភាពអងាភាពេវន- 

រម្ម ការពក្ងរីភាពក្របដ្ណ្ត ប់ននយនតការគនេះដ្លក់្រប់វិេ័យធ្ុររិច្ច និងការគក្បើក្បាេ់ទិនននយ័ហា-  

នភិ័យផ្ដ្លក្បមូ្លបានពកី្បភពរនងុនិងគក្ៅក្បគទេ; 

 ការបនតការពក្ងងឹយនតការោាំក្ទ ាម្រយៈ៖ 

- ការជាំរញុអនុវត្តយនតការេហការរយជាមួ្យសាថ ប័នមនេម្ត្ថរិច្ចគលសងគទៀត្ ជាពិគេេជាមួ្យអរា-

នយរដ្ឋឋ នដឹ្រជញ្ជូនននក្រេួងសាធារណ្ការនងិដឹ្រជញ្ជូន គដ្ើម្បីគលៃៀងផ្កៃ ត្អ់នុគោម្ភាពពនធគលើ

ោនយនតក្រប់ក្បគភទគៅយនតការរណាត លទី នងិចុ្ងទី ទាំងគពលនាំចូ្លេននធិ្ិ គពលលាុាំដ្ាំគែើង គពល-

គធ្វើផ្កែ រគលខ នងិគពលច្រាច្រផ្ច្រចយាម្អាជីវរម្មដ្ឋឋ ន គដ្ឋយផ្លែរគលើក្បពន័ធទិនននយ័ នងិការ-

រាំណ្ត្់រម្យដ្ឋឋ នច្ាេ់ោេ់ទាំងោនយនតឯរជន  ោនយនតរដ្ឋ  ក្ពម្ទាំងោនយនតគក្កាម្របប          

បគណាត េះអាេននគលសងៗ, 

- ការរសាង អនុវត្ត និងវាយត្នម្ែការអនុវត្តផ្លនការេរម្មភាពឬរគក្មងគលើររម្ពេ់ក្បេិទធភាពក្រប់ក្រង 

នងិអភិវឌ្ឍអងាភាពរយ ជាពិគេេគលើៈ (១)-រច្នេម្ពន័ធក្រប់ក្រង (២)-េម្ត្ថភាពនងិេីលធ្ម៌្វិជាជ -

ជីវៈម្ស្រនតរីយ នងិ (៣)-ការបាំ រ់ម្គធ្ាបាយការគរទាំងម្គធ្ាបាយច្ាប់ និងម្គធ្ាបាយរូបវន័តគលសង 

គទៀត្ឲ្យបានេម្ក្េបដូ្ច្ជា ម្គធ្ាបាយក្បគដ្ញនងឹក្បពន័ធទាំនរ់ទាំនងរម្នរម្ន៍ ក្ពម្ទាំងការ-  

អនុវត្តក្បពន័ធគលើរទឹរចិ្ត្តម្ស្រនតរីយមនសាន នដ្ នងិដ្ឋរ់ទណ្ឌ រម្មម្ស្រនតីរយអេរម្ម, 

- ការជាំរុញពក្ងឹងអនុគោម្ភាពអាជីវរម្មលលិត្លលគត្លេិោ នងិថាម្ពលនាំចូ្ល គដ្ឋយបនត

លសពវលាយនិងអនុវត្តឲ្យបានកាន់ផ្ត្គពញគលញាម្ការរាំណ្ត្់របេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលជាធ្រមន  រ់ពន័ធ

នងឹការគធ្វើអាជីវរម្មនាំចូ្ល េននធិ្ិ និងច្រាច្រផ្ច្រចយលលតិ្លលគត្លេិោ ជាពិគេេការជាំរុញ  

អនុវត្តវិធានការបិទការនាំចូ្លលលតិ្លលគត្លេិោាម្លែូវគោរ, 

- ការបនតពក្ងរីភាពក្របដ្ណ្ត ប់នងិមុ្ខគរក្បពន័ធេវ ័យក្បវត្តរិម្មរយនន ជាពិគេេការរសាងក្បពន័ធ     

ត្ភាជ ប់គដ្ឋយម្គធ្ាបាយគអែិច្ក្ត្នូិររវាងក្បពន័ធត្នម្ែរតិ្ពនធរយ ក្បពន័ធក្រប់ក្រងហានភិ័យ ក្បពន័ធ 

េថ ិត្ិរយ ជាមួ្យក្បពន័ធេវ ័យក្បវត្តិរម្មរយគលសងគទៀត្ រ៏ដូ្ច្ជាជាមួ្យអរានយរដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ, 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 16 នន 20 

- ការបនតវាយត្នម្ែជាក្បចាំនវូលលប៉ាេះ លគ់លើច្ាំណូ្លរយពបីញ្ហា ក្បឈម្នន និងការគធ្វើវិចរណ្រម្ម 

នងិពពិិធ្រម្មគោលនគោបាយរយនន េាំគៅប៉ាេះប៉ាូវច្ាំណូ្លរយផ្ដ្លបាត្់បង់ពីបញ្ហា ក្បឈម្

នីមួ្យៗឲ្យបានេម្ក្េបនិងទន់គពលគវោ ជាពិគេេ (១)-ការបនតពនិិត្យលទធភាពដ្ាំគែើងអក្ាអាររ 

ពិគេេ (២)-ការពក្ងងឹេម្ត្ថភាពបស្រគា បបទគលមើេ នងិការកាត្់បនថយការគលើរទឹរចិ្ត្តពនធអាររ

ហួេពីការអនុវត្តលែរនងុត្ាំបន់ នងិ (៣)-ការចត្់វិធានការមុ្ត្ក្េួច្ននបផ្នថម្គទៀត្ គដ្ើម្បរីរាចី្រភាព 

រាំគណ្ើនច្ាំណូ្លរយាម្គោលនគោបាយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

 រ.ផ ន្រច្ំណូ្លមិនផមនសារគពើពនធ 

គដ្ើម្បីពក្ងងឹក្បភពច្ាំណូ្លេាំខ្ន់ រ៏ដូ្ច្ជាគ ែ្ើយត្បគៅនងឹបញ្ហា ក្បឈម្េាំខ្ន់ៗផ្ដ្លអាច្នឹងគរើត្មនគែើង

រនុងឆ្ន ាំ ២០១៨  វិធានការេក្មប់អនុវត្តរនងុឆ្ន ាំ ២០១៨ (មិ្នផ្ម្នជាវិធានការជារោ់ររ់នុងឆ្ន ាំគទ) ប៉ាុផ្នតជា វិធានការ

ក្បចាំក្ោេាំខ្ន់ៗ ផ្ដ្លក្ត្ូវបនតអនុវត្ត រួម្មន៖ 

- បនតេក្ម្បេក្ម្ួលដ្ាំគណ្ើរការរបេ់រណ្ៈរមម ធ្ិការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ និងវាយត្នម្ែច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ; 

- បនតេក្ម្បេក្មួ្លជាមួ្យថាន រដឹ់្រនាំ នងិម្ស្រនតីបគគា លាម្ក្រេួង-សាថ ប័នផ្ដ្លទទួលខុេក្ត្ូវរនុងការាម្-

ដ្ឋន, រត្ក់្ា, គរៀរររច្ាំណូ្ល នងិចត្់វិធានការត្ឹងទរបាំណ្លុ; 

- បនតពក្ងឹងក្បេិទធភាពននការក្រប់ក្រង ការរត្ក់្ា និងការលែល់របាយការណ៍្ច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ ឱ្យ

កាន់ផ្ត្មនត្មែ ភាព នងិទនគ់ពលគវោ គដ្ឋយពក្ងងឹការក្រប់ក្រងសាថ ប័ន, ការទទួលខុេក្ត្ូវច្ាេ់ោេ់, 

ការដ្ឋរ់ទណ្ឌ រម្ម, េវនរម្ម នងិអធ្ិការរិច្ច ាម្រយៈអនុក្រឹត្យេែ ពីីការក្រប់ក្រងច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ 

ផ្ដ្លនឹងក្ត្ូវបញ្ចប់រនុងគពលឆ្ប់ៗ; 

- បនតររមុ្ខច្ាំណូ្លថ្មីៗ និងពក្ងឹងការក្បមូ្លមុ្ខច្ាំណូ្លផ្ដ្លមនក្សាប់ ផ្ដ្លមិ្នប៉ាេះ ល់ដ្លជ់ីវភាពរបេ់

ក្បជាជនទូគៅ រនងុគនេះរួម្មនការបនតផ្េវងយលព់ីបទពិគសាធ្នព៍ីក្បគទេដ្នទគទៀត្; 

- បនតពក្ងឹងយនតការរណ្ៈរម្មការអនតរក្រេួង គដ្ើម្បីទប់សាា ត្់មិ្នឱ្យមនបាំណ្លុថ្មី នងិការត្ឹងទរបាំណ្លុ; 

- បនតជាំរញុការគរៀបច្ាំក្បពន័ធក្រប់ក្រងច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធាម្ក្បពន័ធព័ត្ម៌នវិទា ផ្ដ្លរាំពុងគរៀបច្ាំ

គដ្ឋយក្រុម្ការគររបេ់ក្រេួងគេដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុនិងឈានគៅការបញ្ចប់ឲ្យបានឆ្ប់នូវការគរៀបច្ាំក្បពន័ធ

ព័ត្ម៌នវិទា គដ្ើម្បីក្រប់ក្រងច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ;  

- បនតជាំរញុការគក្បើក្បាេ់ក្បពន័ធធ្នោរ រនងុការបង់ច្ាំណូ្លគៅរណ្នីគទលរបេ់រត្នោរជាត្ិឱ្យក្រប់ច្ាំននួ 

នងិទន់គពលគវោ;  

- គេន ើអាជាា ធ្រេវនរម្មជាត្ិគធ្វើេវនរម្មគលើការក្រប់ក្រងក្ទពយេម្បត្តិរដ្ឋ នងិច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធរបេ់

ក្រេួងសាថ ប័ន និងអងាភាពរដ្ឋបាលថាន រ់ជាត្ិ និងថាន រ់គក្កាម្ជាត្ិ; 

- ជាំរុញអនុវត្ត នងិផ្រលម្ែេែងដ់្ឋរគេវាេក្មប់បង់ច្ាំណូ្ល ឱ្យមនភាពគយក្េលួ នងិត្មែ ភាព; 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 17 នន 20 

- បនតពក្ងឹងការក្បមូ្លរនក្ម្ពីគេវាដឹ្រអនរដ្ាំគណ្ើរាម្អាកាេ ផ្ដ្លបច្ចុបបនន អរានយរដ្ឋឋ នក្ទពយរដ្ឋ និង

ច្ាំណូ្លមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ រាំពុងេហការជាមួ្យរដ្ឋគលខ្ធ្កិារដ្ឋឋ នអាកាេច្រណ៍្េីុវិល គដ្ើម្បីបគងាើត្រនក្ម្ 

៤ ដុ្ោែ រអាគម្រិរ េក្មប់អនរដ្ាំគណ្ើររនុងក្បគទេ និង ៦ ដុ្ោែ រអាគម្រិរ េក្មប់អនរគធ្វើដ្ាំគណ្ើរគក្ៅក្បគទេ; 

- បនតពក្ងឹងក្បេិទធភាពននការក្បមូ្លច្ាំណូ្លពីដី្េម្បទនគេដ្ឋរិច្ច គដ្ឋយផ្លែរគលើគោលកាណ៍្រាំណ្ត្់របេ់

រាជរដ្ឋឋ ភិបាល;  

- បនតគរៀបច្ាំនិងបគងាើនក្បេិទធភាពននការអនុវត្តលិខិត្បទដ្ឋឋ នរត្ិយតុ្តិ គដ្ើម្បីគរៀរររច្ាំណូ្លពីវិេ័យកាេីុណូ្ 

នងិគឆ្ន ត្ែូត្ូ; 

- បគងាើនក្បេិទធភាពននការក្រប់ក្រងអាជីវរម្ម  Online;                                                                                                                                                                                                               

- ជាំរុញការអនុម័្ត្ច្ាប់េត ីពីការក្រប់ក្រងរម្ណី្យដ្ឋឋ នេមហរណ្ផ្លបង ណ្ិជជរម្មឲ្យគច្ញគៅឆ្ន ាំ ២០១៨; 

- បនតរិច្ចេហការជាមួ្យក្រេួងម្ហានលៃ គដ្ើម្បីបស្រគា បអាជីវរម្មផ្លបងខុេច្ាប់។ 

ផ ន្រច្ណំាយ  

គដ្ឋយឈរគលើមូ្លដ្ឋឋ នការអនុវត្តច្ាំណាយសាធារណ្ៈរនែងម្រ នងិគដ្ើម្បេីគក្ម្ច្បានក្បេិទធភាព នងិេ័រតិ-

េិទធភាពននគោលនគោបាយ វិាថ ររម្មច្ាំណាយសាធារណ្ៈ, រាជរដ្ឋឋ ភបិាលចាំបាច់្ក្ត្ូវអនុវត្ត វិធានការ នងិគោល-

ការណ៍្ជារោ់រ់ម្យួច្ាំននួរនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ផ្ដ្លរួម្មន៖ 

- បនតការរតិ្ររូពកីារគរៀបច្ាំថ្វិកាឱ្យកាន់ផ្ត្មនលរខណ្ៈលាភាជ ប់ គៅនងឹគោលនគោបាយអាទិភាពរបេ់រាជ- 

រដ្ឋឋ ភិបាល ាម្រយៈការបគងាើនក្បេិទធភាពននការវិភាជថ្វិកាឈរគលើមូ្លដ្ឋឋ នចាំបាច់្, ជារ់ផ្េតង និងច្ាំទិេ-

គៅ ពិគេេការពក្ងងឹការអនុវត្តផ្លនការយុទធសាស្រេតថ្វិកា ក្េបជាមួ្យនងឹការពក្ងងឹក្បេិទធភាពរនុងការ-   

អនុវត្តថ្វិកា; 

- ពក្ងរីការដ្ឋរឱ់្យអនុវត្តថ្វិការម្មវិធ្គីពញគលញ នងិអងាភាពថ្វិកាឱ្យបានក្រប់ក្រេួង-សាថ ប័នទាំងថាន រ់ជាត្ ិ

នងិថាន រ់គក្កាម្ជាត្;ិ 

- បនតអនុវត្តគោលការណ៍្បគងាើនគបៀវត្សជនូម្ស្រនតរីាជការេីុវិល នងិរងរមែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធ្ឱ្យទទួលបានគលើេ 

១ ោនគរៀល គៅឆ្ន ាំ ២០១៨ រនុងគោលគៅបគងាើនរុណ្ភាព នងិក្បេិទធភាពននការលតល់គេវាសាធារណ្ៈ 

គដ្ឋយឈរគលើគោលការណ៍្ក្បេិទធភាព, េម្ធ្ម៌្, េងាត្ភិាព ចី្រភាពថ្វិកា និងេថ ិរភាពគេដ្ឋរិច្ច; 

- បនតររាអាទិភាព និង វិចរណ្រម្មននគោលនគោបាយច្ាំណាយគៅរនុងវិេ័យអប់រំ, បណ្ែុ េះបណាែ ល វិជាជ ជីវៈ, 

ក្បពន័ធដឹ្រជញ្ជូន នងិែូជីេៃ ីរ, រេិរម្ម និងក្បពន័ធោាំ រេងាម្;  

- បនតគធ្វើវិាថ ររម្មគោលនគោបាយច្ាំណាយ (រួម្ជាមួ្យការបនត រិត្ត្បិត្ច្ាំណាយមិ្នចាំបាច់្) រនុងសាម រត្ីោាំក្ទ

ដ្ល់ “គោលនគោបាយអភវិឌ្ឍន៍វិេ័យឧេាហរម្ម” នងិោាំក្ទដ្លក់ារក្ទក្ទង់ចី្រភាពរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ច



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 18 នន 20 

េក្មប់រយៈគពលម្ធ្យម្ និងផ្វង ាម្រយៈការបគងាើនការច្ាំណាយ វិនិគោរសាធារណ្ៈគលើការពក្ងីរគហដ្ឋឋ -

រច្នេម្ព័នធរូបវន័ត ដូ្ច្ជា លែូវថ្នល់, លែូវផ្ដ្រ, រាំពងផ់្ល, ក្បពន័ធធារាសាស្រេត គក្សាច្ក្េព និងអរាិេន។ីល។ គដ្ើម្បី

លតលភ់ាពគយក្េួលដ្ល់វិនិគោរនិ,  ណិ្ជជររ នងិក្បជាជន; 

- បគងាើនការយរចិ្ត្តទុរដ្ឋរ់គលើច្ាំណាយផ្ថ្ទាំឱ្យមនក្បេិទធភាព រនងុទិេគៅផ្រលម្ែ នងិពក្ងងឹការផ្ថ្ទាំគហ-

ដ្ឋឋ រច្នេម្ពន័ធរូបវន័ត; 

- បនតគផ្កែ ត្ការយរចិ្ត្តទុរដ្ឋរ ់ នងិបគងាើនការវិនិគោរសាធារណ្ៈឱ្យច្ាំ វិេ័យផ្ដ្លលតលល់លតិ្ភាពខពេ់ រនុង

គោលគៅក្ទក្ទង់រាំគណ្ើនក្បរបគដ្ឋយចី្រភាព ដូ្ច្ជា  វិេ័យរេិរម្ម  វិេ័យច្ាំណី្អាហារ នងិវិេ័យោាំក្ទគដ្ើម្បី

ជាំរុញលលតិ្ភាព, ត្នម្ែបផ្នថម្ នងិជាំរញុការផ្រនច្នរេិលលេក្មប់ការនាំគច្ញ, ការចិ្ញ្ច ឹម្េត្វ ការដ្ឋាំបផ្នែ និង

វារីវបបរម្ម ាម្រយៈវិចរណ្រម្មគោលនគោបាយច្ាំណាយរនងុទិេគៅទទួលបានក្បេិទធភាពខពេ់; 

- បនតជាំរុញអនុវត្តរម្មវធិ្សីាច្ក់្បារព់លរម្ម (Cash For Work) ផ្ដ្លជារម្មវិធ្ីជយួសាត រ និងរសាងគហដ្ឋឋ រច្ន-

េម្ព័នធជនបទ នងិជារម្មវិធ្ីអនតរារម្ន៍គដ្ឋយក្ត្ង់របេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលរនុងការបគងាើត្ការគរគៅទីជនបទ 

ផ្ដ្លោាំក្ទដ្ល់វិេ័យជាំនញ ទប់សាា ត្់ការគធ្វើច្ាំណារក្េុរ, បគងាើនលលិត្ភាព នងិគលើររម្ពេ់ជីវភាពក្បជាជន 

គៅទីជនបទ; 

- គលើររម្ពេ់ក្បេិទធភាពននក្បត្បិត្តិការច្ាំណាយ ាម្រយៈការបគងាើនត្នម្ែននលុយ គដ្ឋយគផ្កត ត្ការយរចិ្ត្ត-

ទុរដ្ឋរ់គលើភាពេម្ក្េបនននថ្ែ, បរិមណ្ , រុណ្ភាព នងិភាពទន់គពលននថ្វិកាផ្ដ្លបានច្ាំណាយ ទាំង-

ច្ាំណាយច្រនត (ច្ាំណាយបុរាលរិ និងមិ្នផ្ម្នបុរាលិរ) នងិច្ាំណាយមូ្លធ្ន; 

- បនតពក្ងងឹការក្រប់ក្រងច្ាំណាយសាធារណ្ៈ  ជាពិគេេបនតពក្ងងឹ  និងជាំរុញការផ្រលម្ែការអនុវត្តថ្វិកា ាម្-  

រយៈការបនតកាត្់បនថយនតី្ិវិធ្ចី្ាំណាយ, ការបនតពក្ងឹងការក្រប់ក្រងសាច់្ក្បារ់, ការបនតពក្ងឹងការអនុវត្តរម្ម-

 វិធ្ីច្ាំណូ្ល-ច្ាំណាយក្បចាំក្ត្មីេ, ការបនតក្ត្ួត្ពនិិត្យការអនុវត្តថ្វិកាក្បចាំក្ត្ីមេ នងិ្មេ, ការបនត

ពក្ងងឹការក្ត្ួត្ពនិិត្យនលៃរនុងគដ្ើម្បីបនតពក្ងឹងភាពគជឿទុរចិ្ត្តបានននថ្វិកាផ្ដ្លេគក្ម្ច្បាន និងបនតបគងាើន

ក្បេិទធភាពរណ្គនយយភាពហរិញ្ញវត្ថុ នងិជាំហានបនៃ ប់គលសងៗគទៀត្; 

- រិត្ររូឱ្យមនរញ្ចប់ថ្វិការគក្ត្ៀម្បក្មុ្ងេក្មប់គដ្ឋេះក្សាយត្ក្ម្ូវការបនៃ ន់    រនុងររណី្មនត្ក្ម្ូវការច្ាំណាយ 

ចាំបាច់្ភាែ ម្ៗរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល,  វិបត្តិគលសងៗ និងក្បធានេ័រតិ; 

- គលើររម្ពេ់ក្បេិទធភាពច្ាំណាយវិនិគោរសាធារណ្ៈពីក្រប់ក្បភពហិរញ្ញបបទន ទាំងពកី្បភពថ្វិការដ្ឋ, ក្បភព 

ហិរញ្ញបបទនគក្ៅក្បគទេ និងទាំងពកី្បភពថ្វិការបេ់នដ្រឯូរជនអនុវត្តាម្យនតការភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋ និង    

 វិេ័យឯរជន គដ្ឋយក្ត្ូវបគងាើត្ឱ្យមននវូក្បពន័ធក្រប់ក្រងការវិនិគោរសាធារណ្ៈរួម្មួ្យ ផ្ដ្លមនលរខណ្ៈ

ក្រប់ក្ជងុគក្ជាយ, ក្បេិទធភាព, េ័រតិេិទធិភាព, ត្មែ ភាព នងិរណ្គនយយភាព ាម្រយៈ៖ 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 19 នន 20 

o ការគរៀបច្ាំក្របខ័ណ្ឌ និងគោលការណ៍្រួម្េក្មប់ក្រប់ក្រងការវិនិគោរសាធារណ្ៈ ពីក្រប់ក្បភព

ហិរញ្ញបបទន ផ្ដ្លគក្ោងនឹងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវត្តគដ្ឋយអនកុ្រតឹ្យគៅមុ្នដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ២០១៧, 

o ការគរៀបច្ាំគោលការណ៍្ និងនតី្ិវិធ្ីលម្ែិត្េក្មប់ក្រប់ក្រងរគក្មងវិនិគោរសាធារណ្ៈហិរញ្ញបបទន

ពីក្បភពថ្វិកាជាត្ិ ផ្ដ្លគក្ោងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវត្តគដ្ឋយអនកុ្រតឹ្យគៅរនងុឆ្ន ាំ២០១៨, 

o ការពនិិត្យ នងិគធ្វើបច្ចុបបននរម្មគលើនតី្ិវិធ្ីរួម្េក្មប់ក្រប់ក្រងនិងអនុវត្តរគក្មងហិរញ្ញបបទនពនីដ្រូ

អភិវឌ្ឍន៍ ផ្ដ្លគក្ោងនងឹដ្ឋរឱ់្យអនុវត្តគដ្ឋយអនុក្រឹត្យគៅរនងុឆ្ន ាំ២០១៨, និង 

o ការគរៀបច្ាំក្របខ័ណ្ឌ រត្យិុត្ត យនតការសាថ ប័ន និងនតី្ិវិធ្ីក្បត្ិបត្តិការរួម្ េក្មប់ក្រប់ក្រងការគរៀបច្ាំ 

នងិ អនុវត្តរគក្មងវិនិគោរសាធារណ្ៈ ាម្យនតការភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋនិងវិេ័យឯរជន ផ្ដ្ល-

គក្ោងនងឹដ្ឋរឱ់្យអនុវត្តគៅឆ្ន ាំ២០១៨; 

- បនតអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយេែ ីពកីារក្រប់ក្រងហានភិ័យបាំណ្លុ នងិបនតពក្ងឹងបផ្នថម្  េម្ត្ថភាព

សាថ ប័ន ផ្ដ្ល រ់ពន័ធនងឹការក្រប់ក្រងបាំណ្លុសាធារណ្ៈ រនងុគោលគៅបនតររាចី្រភាពននការក្រប់ក្រង

បាំណ្លុ។ 

 

III- េននិដាឋ ន 

១៥. ជារួម្ សាថ នភាពគេដ្ឋរចិ្ចរម្ពុជានឹងបនតមនលរខណ្ៈលែក្បគេើរ ប៉ាុផ្នតទម្ទរឱ្យមនការពគនែឿនការផ្រ-

ទក្ម្ង់រច្នេម្ពន័ធ និងការគធ្វើពិពធិ្រម្មគេដ្ឋរិច្ចគៅររអនុ វិេ័យថ្មីៗផ្ដ្លមនត្នម្ែបផ្នថម្ខពេ់ រួម្មនៈ ផ្ខសច្គវ រ់

លលតិ្រម្មគៅរនុងឧេាហរម្មកាត្់គដ្រ, ផ្រនច្នម្ាបូអាហារ, ការដ្ាំគែើងគក្រឿងម៉ា េីុន, គក្រឿងគអែិច្ក្ត្នូិច្ នងិឧេាហ-

រម្មថ្មីគទៀត្ ផ្ដ្លជាំរញុេរម្មភាពគេដ្ឋរិច្ច គដ្ើម្បីេគក្ម្ច្ឱ្យបានរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចក្បចាំឆ្ន ាំរនុងរងវង់ ៧% ជាពិគេេ

ាម្រយៈការដ្ឋរ់គច្ញ និងអនុវត្តនវូវិធានការគោលនគោបាយផ្ដ្លមនលរខណ្ៈគ ែ្ើយត្ប ទាំងរនងុផ្លនរម៉ា ក្រូគេដ្ឋ-

រិច្ច នងិផ្លនរហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ នងិក្ត្ូវបនតាម្ដ្ឋនោ៉ា ងក្បុងក្បយ័ត្ន នងិដ្ឋរ់គច្ញនវូ វិធានការរនែឹេះគដ្ើម្បី

បគញ្ចៀេហានភិយ័ជាយថាគហត្ុ រនងុបរិការណ៍្ផ្ដ្លទេសនៈវិេ័យគេដ្ឋរិច្ច នងិហិរញ្ញវត្ថុពភិពគោររាំពងុេថ ិត្គៅ

រនុងភាពលយុក្េយួ និងមិ្នក្បារដ្ក្បជាខពេ់។ រនុងបរិការណ៍្គនេះ, ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ចឆ្ន ាំ 

២០១៨ បានដ្ឋរ់គច្ញនូវគោលគៅរនងុការេគក្ម្ច្ឱ្យបានរាំគណ្ើនគេដ្ឋរិច្ចក្បមណ្ ៧% ខណ្ៈអក្ាអត្លិរណា

ម្ធ្យម្ក្បចាំឆ្ន ាំក្ត្ូវររាឱ្យេថ ិត្រនុងរក្ម្ិត្ផ្ដ្លអាច្ក្រប់ក្រងក្បមណ្ ៣,៥%។ ជាមួ្យោន គនេះផ្ដ្រ ក្របខ័ណ្ឌ គោល

នគោបាយហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈេក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ រ៏ក្ត្វូបានគក្ោងេគក្ម្ច្អត្ិគររថ្វិកាច្រនតរនងុរងវង់ ២,៩២% នន 

លេេ គហើយឱ្នភាព ថ្វិកាេរុបនងឹក្ត្ូវបានគក្ោងរនងុរក្មិ្ត្ ៥,៩០% នន លេេ  រនងុទិេគៅបគងាើនលាំហថ្វិកា

េក្មប់គ ែ្ើយត្បនងឹត្ក្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ រ៏ដូ្ច្ជាេក្មប់គក្ត្ៀម្ជាគក្េច្រនងុការគ ែ្ើយត្បនងឹត្ក្ម្ូវការជាយថាគហត្ុ

គលសងគទៀត្ ផ្ដ្លអាច្គរើត្មនគែើងគៅរនុងឆ្ន ាំ។ 



ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយម៉ា ក្រគូេដ្ឋរិច្ច និងគោលនគោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០១៨          ទាំព័រទី 20 នន 20 

១៦. ការរាំណ្ត្់គោលគៅរនងុក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយគេដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈខ្ងគលើ រឺជា

រាត រនែេឹះរនងុការររាេថ ិរភាពម៉ា ក្រូគេដ្ឋរិច្ច និងរាំគណ្ើនខពេ់ក្បរបគដ្ឋយបរោិប័នន, ការផ្បងផ្ច្រផ្លែផ្កា រាំគណ្ើន

កាន់ផ្ត្ក្បគេើរ នងិការបគងាើនរុណ្ភាពជីវិត្ ជាពិគេេធានបាននូវការផ្កែ េ់បតូររច្នេម្ព័នធគេដ្ឋរិច្ច គដ្ើម្បីររា

រាំគណ្ើនក្បរបគដ្ឋយចី្រភាពរនងុរយៈគពលម្ធ្យម្ នងិផ្វង។  គទេះជាោ៉ា ងណារ៏គដ្ឋយ, គដ្ើម្បីេគក្ម្ច្គោលគៅគនេះ 

 វិធានការផ្ដ្លបានដ្ឋរ់គច្ញខ្ងគលើ ក្ត្ូវផ្ត្មនការច្លូរមួ្អនុវត្តជាបនៃ ន ់និងក្បរបគដ្ឋយក្បេិទធភាពពីក្រប់ត្អួងា

 រព់ន័ធទាំងអេ់ គដ្ើម្បឱី្យរម្ពុជាឈានគឆ្ព េះគៅេគក្ម្ច្បាននវូច្រខុវិេ័យ នងិបាំណ្ងក្បាថាន រយៈគពលផ្វង រនងុការផ្ក្ប-

កាែ យរម្ពុជាឱ្យគៅជាក្បគទេមនច្ាំណូ្លម្ធ្យម្រក្ម្តិ្ខពេ់ក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ ២០៣០ នងិក្បគទេច្ាំណូ្លខពេ់ក្ត្ឹម្ឆ្ន ាំ ២០៥០។ 

ទនៃឹម្នងឹគនេះ, ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយខ្ងគលើ រ៏បាន ែ្ុេះបញ្ហច ាំងពីរិច្ចខតិ្ខាំក្បឹងផ្ក្បងរនុងការគរៀរររច្ាំណូ្ល, 

ទាំងផ្លនរសារគពើពនធ និងមិ្នផ្ម្នសារគពើពនធ, ក្េបគពលនងឹការបនតគធ្វើ វិចរណ្រម្មច្ាំណាយឱ្យកាន់ផ្ត្ច្ាំទិេគៅ នងិ

ក្បរបគដ្ឋយក្បេិទធភាពខពេ់ជាងមុ្ន ាម្រយៈរម្មវិធ្ី និងវិធានការមុ្ត្ក្េួច្ផ្ដ្លបានដ្ឋរ់គច្ញ។ ជារួម្ ក្របខ័ណ្ឌ

គោលនគោបាយគនេះ រ៏ជាទិេគៅរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលរនុងការេគក្ម្ច្ឱ្យបានេមិ្ទធលិលជាផ្លែផ្កា  នងិការេនាផ្ដ្ល

គៅគេេេលទ់ាំងអេ់របេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលនតី្ិកាលទី ៥ ច្ាំគ េះក្បជាជនរម្ពុជា គដ្ើម្បធីានបានវឌ្ឍនភាព, ឯររាជយ

ភាព នងិភាពជាមច េ់របេ់រម្ពុជារនុងការក្រប់ក្រងគជារវាេនរបេ់ខែួនេក្មប់ការអភវិឌ្ឍរយៈគពលផ្វងបនតគៅមុ្ខ

គទៀត្។  

 

រាជធានភីនាំគពញ, នថ្ងទី      ផ្ខ មី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

    ក្រេងួគេដ្ឋរចិ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

 


