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I- ពសចរតីព ត្ើម្ 

 េា ិតកនុងបរិការណ៍េ ខេនតភិាព, េា ិរភាពនសោបាយ, ការរគបរ់គងា៉ា រកូសេៃាកិចចសដ្ឋយរបយត័នរបខយង និង
សៃើម្បីបនតជាំរ ញការអភិវឌ្ឍកម្ពុជារបកបសដ្ឋយចីរភាព និងបរិោប័នន, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានរបកាេដ្ឋក់ឲ្យអន វតត
នូវយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤ ខៃលជារសបៀបវារៈសោលនសោបាយេងគម្-សេៃាកិចច េរាបន់តីិកាលទ ី៦ 
ថ្នរៃាេភា កនុងកិចចរបជ ាំសពញអងគសលើកទ ី១ របេ់គណៈរៃាម្ស្រនត ីនថ្ងៃទី៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ខ ែ្កសលើេកខីកម្ា និង   

បទពិសសាធន៍កនលងម្ក, យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ ខៃលជាឧបករណ៍សោលនសោបាយៃា៏នរបេទិធភាព
របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល បានរំសលចអាំពីេម្ិទធ្ លៃរ៏តចុះរតចង់, កាំណត់បញ្ហា របឈម្ និងកាលាន វតតភាពនន េរាប់
កម្ពុជាឈានសៅចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតចិតចួ និងេសរម្ចសោលសៅរបកបសដ្ឋយម្ហិចឆតា ជារបសទេ
ានចាំណូលម្ធយម្ករម្ិតខពេ់ នឆ្ន ាំ២០៣០ និងរបសទេានចាំណូលខពេ ់នឆ្ន ាំ២០៥០ ។ 

 ភាពជាអនកៃឹកនាំរបេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកនងុកិចចអភិវឌ្ឍន៍, ភាពជាថ្ៃគូសដ្ឋយសេា ើភាព និងការសោរពោន សៅវិញ
សៅម្កកនុងកចិចេនទនខ ន្កសោលនសោបាយ គឺជាសោលការណ៍ខណនាំរគឹុះកនុងកចិចេហរបតបិតតិការសលើរគបទ់ិៃាភាព
របេ់កម្ពុជា ជាម្យួថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍, វិេយ័ឯកជន និងអងគការេងគម្េ ីវិល ។ ខ ែ្កសលើសោលការណ៍ខណនាំរគឹុះទាាំង
សនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានេសរម្ចសបេកកម្ារបេ់ខលួន កនុងការជាំរ ញកិចចអភិវឌ្ឍន៍េងគម្-សេៃាកិចច របកបសដ្ឋយចរីភាព 
និងរគបរ់ជុងសរជាយ ។  

 រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសបតជាា បនតពរងឹងភាពជាថ្ៃគូ សៃើម្បីអន វតតឲ្យបានេសរម្ចនូវរសបៀបវារៈសោលនសោបាយ ខៃល
នឹងរតូវអន វតតតាម្រយៈខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ រួម្ទាាំងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយ     

ចីរភាពកម្ពុជា ។ កនុងន័យសនុះ យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ នងឹចូលរួម្ោ៉ា ងេកម្ាកនុង
ការខរបកាល យការសបតជាា េត ីពីភាពជាថ្ៃគូ សៅជាេកម្ាភាពជាក់ខេតង តាម្រយៈការដ្ឋក់ឲ្យអន វតតនូវសោលការណ៍, សោលសៅ, 
ទិេសៅ និងឧបករណ៍នន េរាប់សលើកកម្ពេ់េ័កតិេិទធភិាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ សលើម្ូលដ្ឋា នសនុះ  យ ទធសាស្រេតេត ពីីកិចច
េហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ រតូវបានសរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឲ្យអន វតត សៃើម្បីរាជរដ្ឋា ភិបាលេសរម្ចសោលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍ សដ្ឋយេហការជាម្ួយតួអងគអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអេ់ ។  

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក់ឲ្យអន វតតជាសលើកៃាំបូង នូវយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតបិតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជា 

ថ្ៃគ ូឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ សហើយេសរម្ចបានលទធ្ លគរួឲ្យកត់េាគ ល់ជាសរចើន ។ យ ទធសាស្រេត សនុះគឺជារកបខណឌ សោល
នសោបាយ េរាប់រាជរដ្ឋា ភិបាលសកៀរគរហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារជាម្ធយម្របាណជាង ១.០០០ លានៃ លាល រ 
កនុងម្ួយឆ្ន ាំ េរាប់ោាំរទយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៣ និងខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ យ ទធសាស្រេត
េត ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភវិឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូបានកាំណត់សោលសៅវាេ់ខវងម្យួចាំនួន េរាប់អន វតតសោលការណ៍
េត ីពីគណសនយយភាពសទេទិេ កនុងទាំនក់ទាំនងរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល និងថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ យ ទធសាស្រេតបាន
កាំណតឧ់បករណ៍ និងអភិរកម្ម្ួយចាំនួន េរាប់ជាំរ ញកចិចេហការរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល, ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍, អងគការេងគម្  

េ ីវិល,    វិេ័យឯកជន និងរបតិបតតិករននកនងុរកបខណឌ ថ្នកិចចេហរបតិបតតកិារតបូង-តបូង ។ យ ទធសាស្រេតក៏បានដ្ឋក់
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ឲ្យអន វតតនូវការសបតជាា របេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលេត ីពីេ័កតិេិទធភិាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍ ខៃលានខចងកនុងសេចកតីខងលងការណ៍    

ទីរកុងប សូានេត ីពីរបេិទធភាពកនុងកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ ។  
 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានសរៀបចាំយ ទធសាស្រេតេត ីពីកចិចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ នងិភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

សៃើម្បីធានការបនតអន វតត សដ្ឋយខ ែ្កសលើវឌ្ឍនភាពខៃលេសរម្ចបានកនុងការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតបិតតកិារ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ កនលងម្ក ។ យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជា  

ថ្ៃគសូនុះ នឹងរមួ្ចាំខណកសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្ នងិកាត ប់ឲ្យបាននូវកាលាន វតតភាព ខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេត      
ចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ ពិសេេកនុងបរិការណ៍ថ្នការខរបរបលួឆ្ប់រហ័េថ្ននាិា បនកម្ាេកល និងកនុងរបសទេ ។  
ការសរៀបចាំយ ទធសាស្រេត សនុះបានទទួលធាត ចលូពលីទធ្ លថ្នការសធេើអសងេត ឆ្ន ាំ២០១៨ េត ីពីភាពជាថ្ៃគូេកលេរាប ់
េ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ខៃលកម្ពុជាបានចលូរមួ្ និងការវាយតថ្ម្លេម្ិទធកម្ាថ្នការអន វតតយនតការរកមុ្ការងារ
បសចចកសទេចរម្ុុះ ខៃលបានអន វតតនពាក់កណាត លឆ្ន ាំ២០១៨ ។ សលើម្លូដ្ឋា នសនុះ យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូសនុះ រតូវបានសរៀបចាំសដ្ឋយខ ែ្កសលើេកខីកម្ា សៃើម្បីសឆលើយតបនងឹតរម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទនទឹម្នឹង
ការសតត តសលើលទធ្ លខៃលរតូវអន វតតឲ្យបានេសរម្ច ។  

ទនទឹម្នឹងការសកើនស ើងខាងលទធភាពហិរញ្ញវតាុរបេ់កម្ពុជាេរាប់ជាំរ ញការអភិវឌ្ឍជាតិ, ការចលូរមួ្របេ់ថ្ៃគូ
អភិវឌ្ឍនស៍ៅរកាតនួទីេាំខាន ់ទាាំងរបភពហិរញ្ញបបទានេរាបក់ារ វិនសិោគ ក៏ៃូចជា ត្ល់លទធភាពឲ្យកម្ពុជាទទួលបាន
នវូបសចចកវិទា, នវាន វតតន៍, បណាត ញការងារ និងៃាំសណាុះរសាយខ ន្កសោលនសោបាយ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលទទលួសាគ ល់អាំពី
សារៈេាំខាន់ថ្នការបសងេើនចាំណូលកនុងរបសទេ សៃើម្បីបងាា ញភាពជាាច េ,់ ការសបតជាា  និងេម្តាភាពរបេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល 
កនុងការឈានសៅេសរម្ចសោលសៅថ្នការអភិវឌ្ឍជាតិ ទនទឹម្នឹងការបនតសធេើការងារជាម្យួតួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់ ។  
II.  ររិការណ៍ដនរិចចសហព្រតិរតតិការអភិវឌ្ឍន៍ 

សៃើម្បីោាំរទការអន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤ របកបសដ្ឋយសជាគជ័យ, ការសរៀបចាំយ ទធសាស្រេតេដ ី
ពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ រតូវសឆលើយតបសៅនឹងបរិការណ៍កម្ពុជា, ជវភាពតាំបន ់

និងេកលសលាក  ។  សលើេពីសនុះ ក៏រតូវខ ែ្កសលើេម្ិទធ្ លខៃលេសរម្ចបានកនុងរយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ កនលង
ម្ក ទនទឹម្នឹងការរបឹងខរបងសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្ និងការទាញយកអតារបសោជន៍ពីកាលាន វតតភាពរបេ់កម្ពុជា  ។ 

យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ របេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល បានរំសលចេម្ិទធ្ លេាំខាន់ៗជាសរចើន ខៃល
ជាម្ូលដ្ឋា នេរាប់សរៀបចាំយ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ សនុះ ។ 
េម្ិទធ្ លទាាំងសនុះរួម្ាន ៖ ការរកាបានេា រិភាពា៉ា រកូសេៃាកិចច និងការបនតរកាកាំសណើនសេៃាកិចចទលូាំទលូាយ, ការ
សបតជាា បនតអន វតតការខកទរម្ងអ់ភិបាលកិចច និងការសលើកកម្ពេ់នតីិរៃា, វឌ្ឍនភាពកនុងវិេ័យេងគម្-សេៃាកិចច ពិសេេកនុង  

 វិេ័យអប់រ ំនិងេ ខាភបិាល ក៏ៃូចជាការតល េ់បដូរជាវិជាានថ្នរចនេម្ព័នធសេៃាកិចច, ការជាំរ ញឧេាភាវបូនយីកម្ា និង
ពិពិធកម្ាសេៃាកិចច ។ 

កនុងកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ រាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលសាគ លត់ួនទីរបេថ់្ៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ខៃលបានរួម្ចាំខណកកនុង 
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ការេសរម្ចេម្ិទធ្ លទាាំងសនុះ ។ កនុងន័យសនុះ គណៈកាា ធិការនតីិេម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាថ្នរកុម្របឹកាអភិវឌ្ឍន ៍

កម្ពុជា (ក.អ.ក/គ.ជ.ន) បានអន វតតការងារោ៉ា ងសពញសលញ និងានរបេិទធភាពកនុងការសកៀរគរ និងរគប់រគងធនធាន
េហរបតិបតតកិារ រពម្ទាាំងេរម្បេរម្លួកិចចពិសរោុះសោបលខ់ ន្កសោលនសោបាយជាម្ួយនឹងថ្ៃគទូាាំងសនុះ ។ 

ក.អ.ក/គ.ជ.ន បានកត់រតា និងវិភាគលាំហរូហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការរបចាាំឆ្ន ាំ េរាប់ជាម្ូលដ្ឋា នកនុងការ
សរៀបចាំខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិចចពិសរោុះសោបលខ់ ន្កសោលនសោបាយ ។ ទាំហាំហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការបានធាល ក់
ច ុះបនតិចម្ដង  ៗបនទ ប់ពីបានហក់សទបើងៃល់ករម្ិតខពេ់បា្ំ  ត គឺ ១.៥០០ លានៃ លាល រ កនុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ និនន ការសនុះាន
េងគតិភាពជាម្ួយនឹងសាា នភាពទូសៅថ្នបណាដ របសទេ ខៃលេា ិតកនុងអនតរកាលសឆ្ព ុះសៅេសរម្ចឋានៈរបសទេានចាំណូល
ម្ធយម្ ។ ទនទឹម្នឹងការសកើនសទបើងឆ្ប់រហ័េថ្ន្លតិ្លកនុងរេុកេរ ប (្.េ.េ), អន បាតថ្នហិរញ្ញបបទានេហ-  

របតិបតតិការ សធៀបនឹង .្េ.េ បានធាល ក់ច ុះម្ករតឹម្រងេង ់៦% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ការធាល ក់ច ុះថ្នហិរញ្ញបបទានឥតេាំណង
រតូវបានបាំសពញសដ្ឋយការ្ តល់ឥណទានេម្បទានពីថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍សទេភាគ ីនិងពហ ភាគីេាំខាន់  ៗ។ ឥណទានេម្បទានាន
ទាំហាំកានខ់តធាំសទបើង  ៗសធៀបនងឹហិរញ្ញបបទានឥតេាំណង នសពលអនគត កនុងខណៈខៃលកម្ពុជាកាំព ងសរៀបចាំខលួនឈានសៅ
ចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ខៃលៃាំសណើរការចាកសចញសនុះនឹងអាចចាប់ស ត្ើម្កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ។  

ននិន ការេាំខាន់ៗ ថ្នការសបើក ដ្លហិ់រញ្ញបបទានេហរបតបិតតកិារ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភពទិននន័យ : របព័នធទិននន័យេត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការរបេ់ ក.អ.ក/គ.ជ.ន  

សដ្ឋយសារការធាល កច់ ុះថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសតដ តការយកចតិតទ កដ្ឋកស់ៅសលើ 
េ័កដិេិទធិភាព និងលទធ្ លថ្នភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ កនុងន័យសនុះ ក.អ.ក/គ.ជ.ន បានបនតតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពកនុង
ការអន វតតេូចនករេត ីពីេ័កដេិិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ខៃលបានឯកភាពកនុងសវទិកាេត ីពីភាពជាថ្ៃគូេកល សហើយខៃល
រតូវបានរសំលចកនុងយ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ។  រឯឯេកខីកម្ា
ខៃលទទួលបានពកីារសធេើអសងេតភាពជាថ្ៃគូេកល ឆ្ន ាំ២០១៨ ក៏រតូវបានសរបើរបាេេ់រាបស់រៀបចាំយ ទធសាស្រេតេដ ពីីកិចច
េហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ លទធ្ លថ្នការសធេើអសងេតសនុះបានរំសលចអាំពតីរម្ូវការ
ចាាំបាច់កនុងការបនតអន វតតការសបដជាា េត ីពីភាពជាថ្ៃគូ ខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ ៖  
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- ភាពជាាច េ់របេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល តាម្រយៈការអន វតតសោលនសោបាយ សៃើម្បីពរងឹងភាពជាថ្ៃគូរបកបសដ្ឋយ      

បរិោប័នន  
- សកៀរគរធនធានហិរញ្ញបបទានពីរគប់របភព សៃើម្បីេសរម្ចសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា 

- រកា និងពរងីកកិចចពិសរោុះសោបលខ់ ន្កសោលនសោបាយជាម្ួយតួអងគអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអេ់ 
- សរៀបចាំខលួនឈានសៅចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតួច និង 

- ចូលរួម្កនុងយនតការេត ីពភីាពជាថ្ៃគូ និងេ័កដិេិទធិភាពកនងុកិចចអភិវឌ្ឍន៍ កនុងករម្តិតាំបន់ និងេកល ។ 

តារាងខាងសរកាម្បងាា ញថា រាជរដ្ឋា ភបិាល និងថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានេសរម្ចវឌ្ឍនភាពជាបនតបនទ ប ់កនុងការអន វតត
ការសបតជាា េត ីពីេ័កដិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ខៃលបានឯកភាពកនុងសវទិកាកាំពូល សៅទីរកុងប សូាន កនុងឆ្ន ាំ
២០១១ ។  

េចូនករេត ពីេ័ីកដេិិទធភិាពកនុងកិចចអភវិឌ្ឍនេ៍រាបភ់ាពជាថ្ៃគេូកល ២០១៣ ២០១៥ ២០១៧ 

១a- ការសរបើរបាេ់រកបខណឌ លទធ្ លជាតិសដ្ឋយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ - ៧៥% 
៦៤% 

១b- ការពរងឹងរកបខណឌ លទធ្ លជាតិរបេ់របសទេជាថ្ៃគូ ៩៣% 

២-  បរិសាា នអាំសណាយ្លេរាប់េងគម្េ ីវិល និងេ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ បានអន វតត បានអន វតត ៥៩% 

៣-  គ ណភាពថ្នកិចចពិសរោុះសោបល់ រវាងរៃា និងឯកជន បានអន វតត បានអន វតត ៥៩% 

៤- ការ្សពេ្ាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌ានេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ បានអន វតត បានអន វតត ១០០% 

៥a- ភាពទេសន៍ទាយបានរបចាាំឆ្ន ាំថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ  ៨៤% ៨៧% ៩៦% 

៥b- ភាពទេសន៍ទាយបានកនុងរយៈសពលម្ធយម្ថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ ៩៨% ៩៥% ៩៣% 

៦- ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការកត់រតាកនុងចាប់ងវិកា និងអន ម័្តសដ្ឋយរៃាេភា ៧៩% ៧៩% ៨៣% 

៧-  គណសនយយភាពសទេទិេ តាម្រយៈការរតួតពិនិតយរបកបសដ្ឋយបរិោប័នន បានអន វតត បានអន វតត បានអន វតត 
៨- េម្ភាពសយនឌ្័រ និងការ ត្លេ់ិទធិអាំណាចៃល់ស្រេត ី បានអន វតត បានអន វតត មិ្នបានអន វតត 
៩a- គ ណភាពថ្នរបព័នធរគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ (CPIA: ១=ទាប, ៦=ខពេ)់ ៣,៥ ៣,៤ - 
៩b-  ការសរបើរបាេ់របព័នធជាតិសដ្ឋយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍  ៣២% ៤៩% ៦១% 

១០- ហិរញ្ញបបទានោា នភាា ប់លកខខណឌ  ៨៥% ៧៩% - 
កាំណត់េាគ ល់ : -េូចនករទី៩a និងទ១ី០ រតូវបានវាេ់ខវងកនុងករមិ្តេកល   

-េូចនករទី ៨ (ឆ្ន ាំ២០១៧) ពាក់ព័នធនឹងរបព័នធងវិកាេរាប់សយនឌ្័រ 
របភពទិននន័យ : ការសធេើអសងេតថ្នថ្ៃគូេកលេត ីពីរបេិទធភាពថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ  

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានេសរម្ចវឌ្ឍនភាពកនុងការពរងឹងភាពជាាច េ់ និងការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយសតត តសលើលទធ្ ល ។ 
ជាក់ខេតង កនុងឆ្ន ាំ២០១៧, រកបខណឌ លទធ្ លជាតរិតូវបានពរងងឹ និងសរបើរបាេ់កានខ់តទលូាំទលូាយ ។ ការរបីរបាេ់
របព័នធជាត ិពិសេេពាក់ព័នធនឹងការរគបរ់គងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ បានសកើនសទបើងព ី៤៩% នឆ្ន ាំ២០១៥ ៃល ់៦១% 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ ចាំនួន៨៣%រតូវបានកត់រតាកនងុងវិការៃា ទនទឹម្នឹងភាពទេសនទ៍ាយបាន
ថ្នការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានរបចាាំឆ្ន ាំ បានសកើនៃល ់៩៦% ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានជាំរ ញ និងសលើកកម្ពេ់
ភាពជាថ្ៃគរូបកបសដ្ឋយបរោិប័ននកនុងការអភិវឌ្ឍ សដ្ឋយបនតសតត តអាទភិាពសៅសលើកចិចពិភាការវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល និង   
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ខ ន្កឯកជន រពម្ទាាំងសលើកកម្ពេ់បរោិកាេអាំសណាយ្លសៃើម្បីអងគការេងគម្េ ីវិលបានចលូរួម្កនងុកិចចអភិវឌ្ឍន ៍ ។
សលើេពីសនុះ របព័នធទនិននយ័កម្ពុជាេត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ បានពរងឹង នងិសលើកកម្ពេត់ាល ភាព តាម្រយៈការ
្សពេ្ាយពត័ា៌នជាសាធារណៈ ។  រឯឯគណសនយយភាពសទេទិេរតូវបានវាេ់ខវង តាម្រយៈការអន វតតយនតការរកុម្ការងារ
បសចចកសទេចរម្ុុះ និងេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  ។

បញ្ហា េាំខាន់ចាំសពាុះម្ ខគឺការបសងេើនការសរបើរបាេ់របពន័ធជាតិ ។ ការខកទរម្ង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ -

ៃាំណាក់កាលទី ៣  ខៃលបានសតដ តជាេាំខាន់សៅសលើការអន វតតរបព័នធងវិកាព័តា៌នេម្ិទធកម្ា រតូវបានពរងីកការអន វតត
សៅរគប់រកេួងនិងសាា ប័នថ្នរាជរដ្ឋា ភិបាល តាម្រយៈការដ្ឋក់ឲ្យអន វតតកានខ់តសរចើន នូវទិេសៅ និងេូចនករខៃលសតត ត
សលើលទធ្ ល ។ យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤ បានបញ្ហា ក់អាំពីសារៈេាំខាន់ថ្នងវិកា ខៃលជាឧបករណ៍េរាប់
តរម្ឹម្ធនធានជាម្យួអាទភិាពជាតិ ទនទមឹ្នឹងការបសងេើនការសរបើរបាេរ់បព័នធងវិការៃា សៃើម្បរីតតួពិនតិយ និងតាម្ដ្ឋន
លទធ្ ល រពម្ទាាំង វិភាជធនធាន ។ ការខកទរម្ងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈកនុងៃាំណាក់កាលបនទ ប ់ ខៃលបញ្ចូល
ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារសៅកនុងរបព័នធងវិការៃា បានកាល យជាការងារអាទភិាពរបេ់ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់ កនុង
បណាដ ឆ្ន ាំខាងម្ ខ ។

ការពាករណ៍ហរិញ្ញវតាេុរាបក់ចិចអភវិឌ្ឍន ៍ឆ្ន ាំ២០២៥

របភពទិននន័យ : ការសធេើបចចុបបននភាពថ្នការវាយតថ្ម្លសាា នភាពហិរញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្ន ាំ២០១៨ របេ់ ក.អ.ក/គ.ជ.ន

ខ ែ្កតាម្សារៈេាំខាន់កាន់ខតខាល ាំងសទបើង ថៗ្នងវិការៃាកនុងការអភិវឌ្ឍជាតិ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន និងកាំព ងបនតខិតខាំ
សកៀរគរចាំណូលកនុងរបសទេ ។ ជាក់ខេដង កនុងរយៈសពល  ៥ ឆ្ន ាំច ងសរកាយសនុះ អន បាតថ្នចាំណូលកនុងរបសទេ សធៀបនឹង
.្េ.េ បានសកើនព ី១៥,១៥%  កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ៃល ់២០,២៤% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ របាយការណ៍េត ីពីការ
វាយតថ្ម្លសាា នភាពហិរញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ បានពាករណ៍ថា សៅឆ្ន ាំ២០២៥ របាណជិត ៤០% ថ្ន
ហិរញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភវិឌ្ឍន ៍ានរបភពពីចាំណូលកនងុរបសទេ ។ សនុះបញ្ហា កច់ាេ់ថា ៃាំណាក់កាលបនទ ប់ថ្នការ
អភិវឌ្ឍសៃើម្បីេសរម្ចចកខុវិេ័យអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ នឹងរតូវខ ែ្កកាន់ខតខាល ាំងសទបើងៗសៅសលើធនធានអភិវឌ្ឍន៍តទ ល់របេ់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

របភពហិរញ្ញបបទានេរាបក់ិចចអភិវឌ្ឍន៍េាំខាន់ម្ួយសទៀត គឺធនធានរបេ់វិេយ័ឯកជន ។  វិេ័យឯកជន គឺជា
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កាលា៉ាេ ីនថ្នកាំសណើន កនងុម្ួយទេសវតសរ៍កនលងម្ក ខៃលបានរួម្ចាំខណកធនធានរបាណ ២២,៧០% សធៀបនឹង  

.្េ.េ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧  កនុងសនុះការវិនិសោគឯកជនកនុងរេុក ានរបាណ ១១,៨០% និងការវិនិសោគតទ ល់ពីបរសទេ
ានរបាណ ១១% សធៀបនងឹ ្ .េ.េ ។ 

សទាុះជាោ៉ា ងសនុះកត,ី ការេសរម្ចសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយម្ហិចឆតារបេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ពិសេេ
សោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ទាម្ទារការសកៀរគរធនធានបខនាម្ពតីួអងគអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ពន័ធជាសរចើន  
សទៀត ។ របាយការណ៍េត ីពកីារវាយតថ្ម្លសាា នភាពហិរញ្ញបបទានេរាប់កចិចអភិវឌ្ឍន៍បានបងាា ញបខនាម្ថា កម្ពុជាសៅ
ានេកាដ ន ពលជាសរចើន េរាបស់កៀរគរធនធានពីរបភពៃថ្ទ និងេរម្បេរម្ួលធនធានទាាំងសនុះ រួម្ទាាំងធនធាន
ពី វិេ័យឯកជន និងកិចចេហរបតិបតតកិារតបូង-តបូង ្ងខៃរ ។ 

េម្ិទធ្ ល, បញ្ហា របឈម្ និងកាលាន វតតភាពននខៃលានលកខណៈេម្រេបសៅនងឹៃាំណាក់កាលបនទ បថ់្ន   

យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគ ូានៃូចខាងសរកាម្ ៖ 

េមិ្ទធ្ ល 

- រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអន វតតការសបតជាា េត ីពីភាពជាថ្ៃគូកនងុកិចចអភិវឌ្ឍន៍ របកបសដ្ឋយរបេិទធភាព តាម្រយៈ
ការេសរម្ចបានលទធ្ លជាក់ខេតង រេបតាម្ខលឹម្សារថ្នយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៣ និង
ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ។ 

- របព័នធ និងេម្តាភាពសាា បន័ បានពរងឹងភាពជាអនកៃកឹនាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល កនុងការសកៀរគរ និងការ
រគប់រគងកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

បញ្ហា របឈម្ 

- ភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍រតូវសឆលើយតបសៅនឹងកិចចរបងឹខរបងរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការសធេើទាំសនើបកម្ា  
សេៃាកិចច សឆ្ព ុះសៅអន វតតម្៉ាខូៃលសេៃាកិចចខៃលសតត តសលើកាំសណើនរបកបសដ្ឋយបរិោបន័ន និងទូលាំទលូាយ ។ 

- ភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍និងការសកៀរគរធនធានងាី េរាប់ោាំរទការអន វតតសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយ
ចីរភាពកម្ពុជា ទនទឹម្នឹងការសរៀបចាំខលួនឈានសៅចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតចិតចួ កនុងសពលខៃល
ទាំហាំហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការបានធាល ក់ច ុះ ។ 

កាលាន វតតភាព 

- ការអភិវឌ្ឍករម្តិខពេ,់ សាា នភាពហរិញ្ញវតាុសាធារណៈលែរបសេើរ និងការខកទរម្ង់វិេ័យសាធារណៈរបកប 

សដ្ឋយរបេិទធភាព គឺជាម្លូដ្ឋា នចាាំបាច់េរាប់រាជរដ្ឋា ភិបាលបនតៃឹកនាំភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍។ 
- ការសបតជាា អន វតតសោលសៅអភវិឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា និងភាពជាថ្ៃគូទីរកុងប សូាន បានបាំសពញបខនាម្
ឲ្យរកបខណឌ អភិវឌ្ឍន៍ជាត ិនងិជាយនតការេរាប់រាជរដ្ឋា ភបិាលពរងឹងភាពជាថ្ៃគឲូ្យានរបេិទធភាព ។ 

សាា នភាពទូសៅថ្នកិចចអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាានលកខណៈអាំសណាយ្ល ។ សលើម្ូលដ្ឋា នសនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលសបដជាា បនត
ៃឹកនាំ និងពរងឹងភាពជាថ្ៃគូពហ ភាគី ខៃលអាចបសងេើនកាលាន វតតភាពេរាប់សកៀរគរធនធាន ទនទឹម្នឹងការអន វតតការខក
ទរម្ង់ននរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល សៃើម្បីសលើកកម្ពេ់លទធ្ លកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលសាគ ល់អាំពីការបនតធាល ក់
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ច ុះថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ ប៉ា ខនត រាជរដ្ឋា ភិបាលានលទធភាពសពញសលញកនងុការសកៀរគរធនធានតទ ល់  ទនទឹម្នឹង
បនដៃឹកនាំតួអងគអភិវឌ្ឍន៍ៃថ្ទសទៀត កនុងយនតការថ្នភាពជាថ្ៃគូងាី ។ សលើម្ូលដ្ឋា នសនុះ តនួទីថ្នយ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហ-

របតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ គឺការរគប់រគងភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍េរាប់សរបើរបាេ់ឲ្យអេ់នូវេកាត ន ពល
ថ្នភាពជាថ្ៃគទូាាំងសនុះ ។ 
III.  ពោលពៅចម្បង, ទ្ិសពៅជាយុទ្ធសាស្រសត និងព្ររែណឌ លទ្ធ្ល 

សៃើម្បតីរម្ឹម្ជាម្យួនងឹចកខុ វិេ័យ និងខ្នការអភិវឌ្ឍនជ៍ាត,ិ យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍   
និងភាពជាថ្ៃគូ បានកាំណត់សោលសៅចម្បងចាំននួ ១ និងទិេសៅជាយ ទធសាស្រេតចាំនួន ៣ ។ ៃូចបានបញ្ហា ក់កនុង      

យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានកាំណត់
េ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ រេបតាម្បរកិារណ៍កម្ពុជា សៃើម្បីេសរម្ចលទធ្ លកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ កនុងន័យសនុះ 
សោលបាំណងេាំខានថ់្នយ ទធសាស្រេត សនុះ គឺការសកៀរគរ និងរគប់រគងហិរញ្ញបបទានពរីគប់របភពទាាំងអេ់  សៃើម្បី៖  ក) ាន
ធនធានសរចើនេរាបក់ារអភវិឌ្ឍ, ខ) តរម្ឹម្ធនធានជាម្យួនឹងអាទភិាពអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ និង គ) េសរម្ចបានលទធ្ ល  

លែរបសេើរ ។ 
រេបតាម្អាទិភាពខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ និងខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, សៃើម្បីអន វតត

សដ្ឋយសជាគជ័យនវូយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានកាំណត់ទេិសៅ, 
ចាំណ ចសៅ និងេូចនករចាេល់ាេ់ ។ សដ្ឋយានេងគតភិាពជាម្ួយនឹងការខកទរម្ង់របេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល  ពិសេេ  

ការខកទរម្ង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ, យ ទធសាស្រេត សនុះបានសរបើរបាេ់អភិរកម្ព័តា៌នេម្ិទធកម្ា តាម្រយៈ
ការដ្ឋក់ឲ្យអន វតតនូវេូចនករខៃលអាចវាេ់ខវងបាន ។ កនុងន័យសនុះ យ ទធសាស្រេតបានកាំណត់រកបខណឌ លទធ្ ល 
តទ លខ់លួន សដ្ឋយខ ែ្កសលើ៖ ក) សោលសៅថ្នយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤, ខ) រកបខណឌ តាម្ដ្ឋនថ្ន
ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា និង គ) ការសបតជាា េកលេត ីពី 
េ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ខៃលបានខចងកនុងសេចកតីខងលងការណ៍ទីរកុងប សូាន ។ 

ខ ែ្កសលើសោលសៅចម្បង នងិទិេសៅជាយ ទធសាស្រេតខាងសលើ, េូចនករម្ួយចាំននួរតូវបានកាំណត់ េរាប់
តាម្ដ្ឋនជារបចាាំ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតតាម្ដ្ឋនេូចនករទាាំងសនុះ  តាម្រយៈការសរបើរបាេ់ពត័ា៌នកនុងរបព័នធទិននន័យ
កម្ពុជាេត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ ខៃលធាល បទ់ទួលសជាគជ័យកនុងការតាម្ដ្ឋនការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ពីីកិចច   
េហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ នងិភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ក៏ៃូចជាកនុងការតាម្ដ្ឋនការអន វតតការសបតជាា ទីរកុងប សូាន 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៣, ឆ្ន ាំ២០១៥ និងឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនន៍ឹងបនតរាយការណ៍ការសបើក ត្លហ់ិរញ្ញបបទានរបេ់ខលួន កនុង
របព័នធទិននន័យេត ីពហីិរញ្ញបបទានេហរបតបិតតិការ ចាំនួន ២ ៃងកនុងម្ួយឆ្ន ាំ គឺ៖ សលើកទី១ នរតាីេទី១ សរៀងរាលឆ់្ន ាំ 
សៃើម្បី្ តលត់ួសលខបា៉ា ន់សាា នការសបើក ត្លហ់ិរញ្ញបបទានកនងុឆ្ន ាំកនលងម្ក និងសលើកទី២ នរតីាេទ៣ី សៃើម្បីបញ្ហា ក់ការ
សបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានជាក់ខេតងកនុងឆ្ន ាំកនលងម្ក និងសធេើការពាករណ៍ការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានេរាបឆ់្ន ាំបនទ ប់ ។ 
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ពោលពៅចម្បង និងទ្ិសពៅជាយុទ្ធសាស្រសត សព្មារ់ពលើររម្ពស់ស័រតិសិទ្ធ ិភាររនុងរិចចអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 

ពោលពៅចម្បង : សកៀរគរ និងរគប់រគងហិរញ្ញបបទានអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអេ់ សៃើម្បីសរបើរបាេ់ធនធានទាាំងសនុះឲ្យានរបេិទធភាពខពេ់ េាំសៅ
ឈានសៅេសរម្ចសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាខៃលបានកាំណត់កនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤, ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ក៏ៃូចជាយ ទធសាស្រេតតាម្វិេ័យ និងកម្ាវិធីខកទរម្ង់របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 

ទិេសៅជាយ ទធសាស្រេតទ ី១ : ភាពជាាច េ់ 

ភាពជាអនកៃឹកនាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការ
សកៀរគរ និងរគប់រគងធនធាន 

ការសបតជាា េត ីពីភាពជាថ្ៃគូេកលរតូវបានអន វតត រេបតាម្បរិការណ៍ និងអាទិភាព
កម្ពុជា ។ ការសរបើរបាេ់ធនធានកនុង នងិសរ្របសទេ រតូវបាំសពញឲ្យោន សៅវិញសៅម្ក 

េរាប់ោាំរទការអន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤, ខ្នការយ ទធសាស្រេត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា និងអាទិភាពតាម្      

 វិេ័យ និងការខកទរម្ង់ ខៃលានេងគតិភាពជាមួ្យនឹងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 

ទិេសៅជាយ ទធសាស្រេតទ ី២ : ភាពជាថ្ៃគ ូ

ការោាំរទរបកបសដ្ឋយេងគតិភាព និងការេរម្ប
េរមួ្ល សៃើម្បីសលើកកម្ពេ់ការ ត្ល់សេវា និង
ពរងឹងរបព័នធជាត ិ 

យនតការភាពជាថ្ៃគូ បានកាំណត់ នងិសរបើរបាេ់អភិរកម្ខៃលសតត តសលើការសរៀបចាំកម្ាវិធី
រួម្ោន , ការេរម្បេរមួ្លកនុងការអន វតត និងការពរងឹងរបពន័ធជាតិ ខៃលរួម្ានការោាំរទ
ការខកទរម្ង់របេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងជាំរ ញរបេិទធភាពថ្នយនតការភាពជាថ្ៃគូ ជាមួ្យ  

តួអងគមិ្នខម្នរៃា រួម្ទាាំងអងគការេងគម្េ ីវិល និងវិេ័យឯកជន្ងខៃរ ។ 

ទិេសៅជាយ ទធសាស្រេតទ ី៣ : លទធ្ ល 

របព័នធតាម្ដ្ឋនរទ្ងា ាំ និងសោលការណ៍េត ីពី
គណសនយយភាពសទេទិេ គឺជាមូ្លដ្ឋា នេរាប់
ពរងឹងភាពជាថ្ៃគូសដ្ឋយខ ែ្កសលើេកខីកម្ា 

ភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ និងធនធាន រតូវបានសរបើរបាេ់ជាកាតាលីករ សៃើម្បីេសរម្ច
លទធ្ ល ។ សរកាម្ការៃឹកនាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងរេបតាម្ការខកទរម្ង់ការរគប់រគង
ហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ និងការសរៀបចាំងវិកាព័ត៌ានេមិ្ទធកម្ា, រចនេម្ព័នធេរម្បេរមួ្ល 

និងពិសរោុះសោបល់ រួម្ទាាំងេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  នឹងសតត តសៅសលើការកាំណត់ 
ចាំណ ចសៅ, ការតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព និងរបាយការណ៍អាំពីលទធ្ ល ។ 

 

វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតតរកបខណឌ លទធ្ ល និងេូចនករ នឹងរតូវរតតួពិនតិយតាម្រយៈរបាយការណ៍វាយតថ្ម្ល
ខាងគ ណភាពកនុងការអន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ, របាយការណ៍េត ីពវីឌ្ឍនភាពកនុងការអន វតតេូចនករ 
តាម្ដ្ឋនរួម្ោន  នងិរបាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំេត ីអាំពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ។ ការរតតួពនិតិយសនុះក៏
បានទទួលធាត ចលូបខនាម្ពីកិចចរបជ ាំថ្នបណាត ញរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ, របាយការណ៍េត ីពីសោលសៅអភវិឌ្ឍន៍
របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា (រមួ្ទាាំងរបាយការណ៍សដ្ឋយេា ័រគចតិតេត ីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការអន តតសោលសៅអភវិឌ្ឍន៍
របកបសដ្ឋយចីរភាព ខៃលកម្ពុជាសរោងសរៀបចាំកនុងឆ្ន ាំ២០១៩) និងកិចចពិសរោុះសោបលស់ទេភាគីរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល និង 

ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ៃូចជាការរតតួពិនតិយវឌ្ឍនភាពតាម្វិេ័យ ។ ទាាំងសនុះគឺជាធាត ចលូបខនាម្ េរាបស់រៀបចាំ    
របាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំេត ីពីកចិចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ។ 
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សូចនាររសព្មារ់តាម្ដ្ឋនស័រតិសិទ្ធ ិភាររនុងរិចចអភិវឌ្ឍន៍ពៅរម្ពុជា 

 សូចនាររ ព្រភរទ្ិននន័យ សាា រ័ន 

ពោលពៅចម្បង 

សកៀរគរ និងរគប់រគងហិរញ្ញ- 
បបទានអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអេ់ 
សៃើម្បីសរបើរបាេ់ធនធានទាាំង
សនុះរបកបសដ្ឋយេ័កតិេិទធិ-
ភាព និងលទធ្ លខពេ់ 

ការរតួតពិនិតយខ្នការយ ទធសាស្រេត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍
របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា និង          

េចូនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន តាម្វិេ័យ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ នឹងវាយតថ្ម្ល
វឌ្ឍនភាពថ្នកិចចអភិវឌ្ឍន ៍សៅករមិ្ត
លទធ្ ល និងធាត សចញ ក៏ៃូចជា  

វាយតថ្ម្លអាំពីការ ត្ល់ហិរញ្ញបបទាន
េរាប់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

-ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និង
រកបខណឌ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកប 

សដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា 

-បចចុបបននភាពថ្នការវាយតថ្ម្លសាា នភាព      

ហិរញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ 
(សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយ     

ចីរភាពកម្ពុជា ១៧.៣) 
-របាយការណ៍េត ីពីការអន វតតេូចនករ
តាម្ដ្ឋនរួម្ោន  (ការ្ារភាា ប់រវាងភាព
ជាាច េ់ និងលទធ្ ល) 

-រកេួងខ្នការ 
 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

 

 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

ទ្ិសពៅទ្ី ១- ភារជាមាច ស់ 

ការសបតជាា េត ីពីភាពជាថ្ៃគូ 
េកល រតូវបានអន វតត
សដ្ឋយានេងគតិភាពជាម្យួ
នឹងបរិការណ៍ និងអាទិភាព
របេ់កម្ពុជា 

១ក- ការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទាន                     

េហរបតិបតតិការ (ៃ លាល រ និង
អន បាតសធៀបនឹង ្.េ.េ) 

១ខ- ការសរបើរបាេ់រកបខណឌ           
លទធ្ លសដ្ឋយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ 
(ទិននន័យមូ្លដ្ឋា ន : ៦៤% និង
ចាំណ ចសៅ:៨០%) 

-របព័នធទិននន័យហិរញ្ញបបទានេហ-

របតិបតតិការ   (សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍
របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ១៧.២.១) 

-របព័នធទិននន័យហិរញ្ញបបទានេហ- 

របតិបតតិការ  (របាយការណ៍េត ីពីការសធេើ
អសងេតទីរកុងប ូសាន និងសោលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា 
១៧.១៥.១)  

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

-រកេួងខ្នការ 
 

 

ទ្ិសពៅទ្ី ២ - ភារជាដៃគ ូ

ការោាំរទរបកបសដ្ឋយ  

េងគតិភាព និងការេរម្ប
េរមួ្ល សៃើម្បីសលើកកម្ពេ់
ការ ត្ល់សេវា និងពរងឹង
របព័នធជាតិ 

២ក- ការសរបើរបាេ់របព័នធរគប់រគង
ហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ  (ទិននន័យ
មូ្លដ្ឋា នៈ ៧៦% និង   

ចាំណ ចសៅៈ ៨៥%) 
២ខ- ការសរបើរបាេ់របព័នធលទធកម្ា

ជាតិ (ទិននន័យមូ្លដ្ឋា នៈ 
៤៤% និងចាំណ ចសៅៈ ៦០%) 

២គ- ការពិនិតយ នងិវាយតថ្ម្ល    
របេិទធភាពភាពជាថ្ៃគូរបេ់
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរមុ្ុះ 
(រួម្ទាាំងការវាយតថ្ម្លពីការ   
ោាំរទការអភិវឌ្ឍេម្តាភាព) 

-ការខកទរម្ង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុ  
សាធារណៈ និងរបព័នធទិននន័យ      

ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ   
(របាយការណ៍េត ីពីការសធេើអសងេតទីរកុង
ប ូសាន)  

-របាយការណ៍ថ្នកិចចរបជ ាំបណាត ញរកុម្
ការងារបសចចកសទេចរមុ្ុះ  

-របាយការណ៍េត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ              
(របាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំ រួម្ទាាំងសោល
សៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាព     

កម្ពុជា ១៧.៩.១ េត ីពីកិចចេហ-     

របតិបតតិការបសចចកសទេ និងកិចចេហ-

របតិ បតតិការតបូង-តបូង)  

-រកេួងសេៃាកិចច
និងហិរញ្ញវតាុ 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

ទ្ិសពៅទ្ី ៣ - លទ្ធ្ល 

របព័នធតាម្ដ្ឋនរទ្ងា ាំ និង
សោលការណ៍េត ីពី
គណសនយយភាពសទេទិេ គឺជា
មូ្លដ្ឋា នេរាប់ពរងឹងភាព
ជាថ្ៃគូសដ្ឋយខ ែ្កសលើ    
េកខីកម្ា 

៣ក- ហិរញ្ញបបទានកត់រតាកនុងងវិកា
រៃា (ទិននន័យមូ្លដ្ឋា នៈ ៨៣% 
និង ចាំណ ចសៅៈ ៩៥%) និង
ការសបើក ត្ល់តាម្កាលបរិសចឆទ
សរោងទ ក (ទិននន័យមូ្លដ្ឋា នៈ
៩១% និងចាំណ ចសៅៈ ៩៥%) 

៣ខ- កិចចរបជ ាំបណាត ញរកុម្ការងារ
បសចចកសទេចរមុ្ុះរបចាាំឆ្ន ាំ និង
ការវាយតថ្ម្លរួម្ោន សលើវឌ្ឍនភាព 
រួម្ទាាំងេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  

-ងវិការៃា និងរបព័នធទនិនន័យហិរញ្ញបប- 

ទានេហរបតិបតតិការ  (របាយការណ៍
េត ីពីការសធេើអសងេតទីរកុងប ូសាន)  

-របាយការណ៍េត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ              
(របាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំ) 

-របាយការណ៍េត ីពីកិចចរបជ ាំបណាត ញ
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរមុ្ុះ    
(សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយ          

ចីរភាពកម្ពុជា ១៧.១៤.១) 

-រកេួងសេៃាកិចច
និងហិរញ្ញវតាុ 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 

 

 

-ក.អ.ក/គ.ជ.ន 
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IV.   ពោលការណ,៍  យនតការ, ឧរររណ៍ និងការពរណារចាំសាា រ័នសព្មារ់អនុវតតយុទ្ធសាស្រសត និងព្តួតរិនិតយ 
 សោលការណ៍ននខៃលបានកាំណត់កនុងយ ទធសាស្រេតេត ពីីកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ 
២០១៤-២០១៨ រតូវបានអន វតត និងរមួ្ចាំខណកពរងឹងភាពជាថ្ៃគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយរបេិទធភាព ។ វឌ្ឍនភាព
ទាាំងសនុះរួម្ាន៖ ក) ភាពជាអនកៃឹកនាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងៃាំសណើរការយនតការភាពជាថ្ៃគូ រេបតាម្ការខរបរបួលថ្ន 

បរិការណ៍អភិវឌ្ឍន៍, ខ) ការទទួលសាគ ល់រួម្ោន អាំពតីថ្ម្លថ្នជាំសនឿទ កចិតត និងគណសនយយភាពសទេទិេ និង គ) តរម្ូវការកនុង
ការពរងឹងរបព័នធជាតិ និងេម្តាភាពសាា ប័ន ទនទឹម្នឹងការសតត តសលើលទធ្ ល ។ សោលការណ៍ទាាំងសនុះគឺជាម្ូលដ្ឋា នរគុឹះ 
សៃើម្បីសរៀបចាំយនតការ និងឧបករណ៍េរាប់អន វតតយ ទធសាស្រេត សនុះ ។ 

យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤ បានគូេបញ្ហា ក់អាំពីភាពសជាគជ័យថ្នការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចច
េហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ នងិភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ ។ យ ទធសាស្រេតចត សកាណបានរំសលចអាំពីការខរបរបលួថ្ន    

បរិការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ ពិសេេេម្តាភាពហិរញ្ញវតាុតទ ល់របេ់កម្ពុជា េរាប់ៃឹកនាំកិចចអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ។ បទពិសសាធន៍កនុង
ការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកចិចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពជាថ្ៃគូកនលងម្ក គួប្ស ាំនឹងការខរបរបលួបរកិារណ៍, 
បញ្ហា របឈម្ និងកាលាន វតតភាព បាន ត្ល់ជាម្លូដ្ឋា នកនុងការសរៀបចាំសោលការណ៍, យនតការ និងឧបករណ៍ថ្ន  

យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ខៃលរួម្ាន៖ 

រ- ពោលការណ ៍

 រេបតាម្យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤, សោលការណ៍េត ីពីភាពជាថ្ៃគ ូ រតូវបានសរៀបចាំ សដ្ឋយ្ារ
ភាា ប់សៅនឹងទិេសៅ/លទធ្ លទាាំងបី សៃើម្បតីរម្ង់ទិេការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍នងិភាព
ជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ សោលការណ៍ទាាំងសនុះរមួ្ានៃូចខាងសរកាម្៖ 

១- ភាពជាាច េ ់

- រាជរដ្ឋា ភបិាលសបតជាា បនតពរងឹងកិចចេហរបតិបតតិការជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សដ្ឋយឈរសលើសោលការណ៍
ភាពជាាច េ់របេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល សៃើម្បីពរងឹងទាំនកទ់ាំនងខៃលខ ែ្កសលើការសជឿទ កចិតត និងការសោរពោន
សៅវិញសៅម្ក តាម្រយៈការដ្ឋក់ឲ្យអន វតតនូវរកបខណឌ រគប់រគងសដ្ឋយសតត តសលើលទធ្ ល ។ 

- សោលការណ៍េកលេត ីពីេក័តិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍ សៅរកាភាពេម្រេបេរាបប់នតអន វតតកនងុ    

បរិការណ៍កម្ពុជា សហើយការវាយតថ្ម្លការអន វតតសោលការណ៍សនុះនឹងរតូវសធេើស ើងតាម្រយៈរបាយការណ៍របចាាំ 
ឆ្ន ាំេត ីពីកចិចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ។ 

២-  ភាពជាថ្ៃគ ូ

- រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងៃឹកនាំភាពជាថ្ៃគូរបកបសដ្ឋយបរិោបន័ន ជាម្ួយតួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់ សៃើម្បីសកៀរគរ
ធនធាន និងេសរម្ចបានលទធ្ លកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍រេបតាម្ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិនិងសោលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ។ 

- គសរាងខៃល ត្លហ់ិរញ្ញបបទានសដ្ឋយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន ៍   រតូវរមួ្ចាំខណកជាំរ ញកចិចអភិវឌ្ឍន៍េងគម្-សេៃាកិចច 
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របកបសដ្ឋយចីរភាព និងេម្ធម្៌ តាម្រយៈការបសងេើនេម្តាភាព្លតិ និងការពរងឹងម្លូធនម្ន េស ។ 

- ការអភិវឌ្ឍេម្តាភាពសៅខតជាទិេសៅេាំខាន់ម្ួយកនុងកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ ។ គាំនតិ ត្ួចស ត្ើម្
កនុងការអភិវឌ្ឍេម្តាភាព នងិការ ត្ល់ជាំនួយបសចចកសទេ រតូវ្ ារភាា បស់ៅនឹងការពរងឹងរបព័នធជាតិ តាម្រយៈ
កម្ាវិធីខកទរម្ង់េនូលរបេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

៣-  លទធ្ ល 

- យនតការថ្នភាពជាថ្ៃគូ និងេរម្បេរម្លួរគប់ករម្ិត រតូវបញ្ហា ក់អាំពីទិេសៅអភិវឌ្ឍន៍  និងកាំណត់រកបខណឌ
តាម្ដ្ឋន សហើយរតូវ្ ារភាា បន់ឹងលទធ្ ល ខៃលានខចងកនុងសោលនសោបាយ  និងខ្នការជាត ិនិងវិេ័យ ។ 

- រេបតាម្យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទី ៤, ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសោលសៅ
អភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា និងយ ទធសាស្រេតតាម្វិេ័យ, ការសរៀបចាំងវិការៃារបចាាំឆ្ន ាំរតូវខ ែ្កសលើ 
អភិរកម្ព័ត៌ានេម្ិទធកម្ា ។ ៃាំសណើរការសរៀបចាំងវិកាខបបសនុះនឹងតរម្ង់ទិេការ វិភាជធនធាន, កម្ាវិធីនីយកម្ា, 
កិចចពិសរោុះសោបល់ និងការតាម្ដ្ឋន ។ 

ែ- យនតការ និងឧរររណស៍ព្មារ់អនុវតតយុទ្ធសាស្រសត និងព្តួតរិនិតយ 
ការ្ ារភាា ប់រវាងទិេសៅ ឬលទធ្ ល និងសោលការណ៍ គឺជាម្ូលដ្ឋា នសៃើម្បីកាំណតយ់នតការ និងឧបករណ៍េរាប់

អន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូសនុះ ។ សោលការណ៍េត ីពីភាពជាាច េ,់ ភាពជា    

ថ្ៃគ ូ និងលទធ្ ល នឹងតរម្ង់ទិេការអន វតតយ ទធសាស្រេត សនុះ សៃើម្បីធានេងគតភិាពជាម្ួយនឹងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-

ៃាំណាក់កាលទ ី៤ របេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល រួម្ាន៖ 

១- ការបញ្ចូលហរិញ្ញបបទានេហរបតបិតតកិារកនងុងវកិារៃា 
យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ បានបញ្ហា ក់ចាេ់ពីតនួទីេាំខាន់ថ្នងវិការៃា ខៃលជាឧបករណ៍

គនលឹុះេរាប់ វិភាជធនធាន និងតាម្ដ្ឋនលទធ្ ល ។ ងវិកាកម្ាវិធី និងខ្នការយ ទធសាស្រេតងវិកាខៃលបានដ្ឋក់ឲ្យ
អន វតតកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ គឺជាការតល េ់បតូរទរម្ង់ពីការរគប់រគងងវិកាតាម្ខទង់ចាំណាយ សៅជាការរគប់រគងងវិកាេម្ិទធកម្ា 
ខៃលសនុះគជឺាការអន វតតអភរិកម្សដ្ឋយសតត តសលើលទធ្ ល ។  

កម្ាវិធីខកទរម្ងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ-ៃាំណាក់កាលទី ៣ ខៃលអន វតតយ ទធសាស្រេត ខកទរម្ង់របព័នធ
ងវិកា ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បានកាំណត់ទិេសៅេរាបប់នតពរងឹងការ្ ារភាា ប់ងវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ សដ្ឋយបាន
អន វតតងវិកាព័ត៌ានេម្ិទធកម្ា ។ ការរគប់រគងហរិញ្ញបបទានេហរបតបិតតិការ និងការសលើកកម្ពេ់េ័កតិេិទធិភាពកនងុកចិច
អភិវឌ្ឍន ៍ានេងគតិភាពជាម្ួយនឹងយ ទធសាស្រេត ខកទរម្ងរ់បព័នធងវិកា ៃូចខាងសរកាម្៖ 

- យ ទធសាស្រេត ខកទរម្ង់របព័នធងវិកា គឺជាខ្នទីចងែលុ ល្ូវ េរាប់បញ្ចូលហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ  
សៅកនុងរកបខណឌ ខ្នការនយីកម្ា, ងវិកានីយកម្ា និងការរតតួពនិតិយ ។   

- រកបខណឌ លទធ្ លរតូវបានពរងឹង និងតរម្ឹម្ជាម្ួយអាទភិាពរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល សដ្ឋយរកេួង និងសាា បន័ 

ទាាំងអេ់រតូវសរៀបចាំងវិកា ឲ្យរេបតាម្ទិេសៅសោលនសោបាយ, កម្ា វិធី និងអន កម្ាវិធ ីនិងេកម្ាភាពនន  
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េរាបច់រចាជាម្យួរកេួងសេៃាកិចច និងហិរញ្ញវតាុ ។ 
- នឆ្ន ាំ ២០២១ ងវិកាចរនត នងិងវិកាម្លូធន នឹងរតូវដ្ឋកប់ញ្ចូលោន  រួម្ទាាំងហិរញ្ញបបទានេហរបតបិតតិការ ។ 

- រកបខណឌ ងវិការយៈសពលម្ធយម្ (រយៈសពល ៣ ឆ្ន ាំ) គឺជាម្ូលដ្ឋា នរគឹុះេរាបពិ់ភាកាហិរញ្ញបបទាន
េហរបតិបតិតការ ជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

រកេួង និងសាា ប័ននីម្យួ  ៗានរកុម្ការងារបសចចកសទេេរាបក់ារខកទរម្ងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ  
(ជាទូសៅ េា ិតសៅកនុងនយកដ្ឋា នងវិកា) ។ រកុម្ការងារសនុះានតនួទីេរម្បេរម្លួកិចចពិសរោុះសោបល់ជាម្យួថ្ៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ សៃើម្បីបញ្ចូលធនធានេហរបតិបតតកិារ សៅកនងុងវិការៃា ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ ក៏ជាយនតការពិភាកាទលូាំទលូាយ 

សៃើម្បីឲ្យការសរបើរបាេហ់ិរញ្ញបបទានអភិវឌ្ឍនអ៍ាចសឆលើយតបសៅនឹងសោលសៅ និង វិេយ័ជាសរចើន ។ 

២ - កចិចពសិរោុះសោបលស់ទេភាគជីាម្យួថ្ៃគអូភវិឌ្ឍន ៍

 ការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកចិចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ បានបងាា ញ
អាំពីនិនន ការថ្នការតល េ់បតូរទរម្ង់ពីកិចចពិសរោុះសោបលព់ហ ភាគ ី សៅជាកិចចពិសរោុះសោបល់សទេភាគី ។ កិចចពិសរោុះ
សោបល់សទេភាគបីានសៃើរតនួទីកាន់ខតេាំខាន់សទបើងៗ សដ្ឋយសារយនតការសនុះបានអន ញ្ហញ តឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល និងថ្ៃគូ
អភិវឌ្ឍនន៍ីម្យួ  ៗ ពិភាកាសលើបញ្ហា ននខៃលពាក់ពន័ធនងឹការកាំណតអ់ាទភិាព, ការសរៀបចាំកម្ាវិធនីយីកម្ា, ការអន វតត 
និងលទធ្ លថ្នការសរបើរបាេ់ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ ។ 

សរកាម្ការៃឹកនាំ និងេរម្បេរម្លួរបេ ់ ក.អ.ក/គ.ជ.ន ឬរកេួងសេៃាកចិចនងិហិរញ្ញវតាុ, កិចចពិសរោុះ
សោបល់សទេភាគបីាន ត្ល់កាលាន វតតភាព េរាប់ពិនតិយវឌ្ឍនភាព និងសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្ជាក់ខេតងកនុងការ    
អន វតតកម្ាវិធីរបេ់ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានកត់េាគ លថ់ា ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ម្ួយចាំននួព ាំទាន់បានសរបើរបាេ ់   

កាលាន វតតភាពសនុះឲ្យអេល់ទធភាពសៅសទបើយ ។ កនុងនយ័សនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលសលើកទឹកចិតតឲ្យថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់បនត
អន វតតយនតការកិចចពសិរោុះសោបលស់ទេភាគីសនុះ ជាម្ួយ ក.អ.ក/គ.ជ.ន េរាបហ់ិរញ្ញបបទានឥតេាំណង នងិជាម្ួយ
រកេួងសេៃាកិចចនិងហរិញ្ញវតាុ េរាប់ឥណទានេម្បទាន ។ 

យនតការកិចចពិសរោុះសោបលស់ទេភាគីអាចពិភាកាសលើបញ្ហា ននខ ន្កសោលនសោបាយ និងកាំណត់ទេសនៈ
រួម្ោន  រពម្ទាាំងឯកភាពសលើេកម្ាភាពខៃលរតូវអន វតត ៃូចជាការជាំរ ញអន វតតការសបតជាា សលើកកម្ពេ់េ័កតិេិទធភិាពកនុង
កិចចអភិវឌ្ឍន ៍ (តារាងេត ីពីេម្ិទធកម្ារបេ់ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍នមី្ួយៗកនុងទាំព័រទី១៧) ។ យនតការសនុះកអ៏ាចសរបើរបាេ់េរាប់
ពិនិតយភាពជាថ្ៃគ ូ កនុងសពលខៃលថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនប៍ានបសងេើនលទធភាពសកៀរគរធនធាន ជាម្ួយរាជរដ្ឋា ភបិាល និងវិេ័យ 

ឯកជន ។ កិចចពិសរោុះសោបល់សទេភាគី និងការរតតួពិនតិយធនធានជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនន៍ីម្ួយ  ៗគឺជាវិធីសាស្រេតេម្រេប 

េរាបរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលបានយល់កាន់ខតេ ីជសរៅបខនាម្សទៀត អាំពីទេសនៈ, តរម្ូវការ និងកងេល់របេ់ពួកសគ ។ 

៣- រកមុ្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ  
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះខៃលបានបសងេើតស ើងកនុងឆ្ន ាំ ២០០៤  សៅខតជាយនតការានរបេិទធភាពេរាប់  

ពិសរោុះសោបល់ជាម្ួយថ្ៃគអូភិវឌ្ឍន៍ និងេរម្បេរម្លួហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ ។ ងេីតបិតយនតការសនុះរតូវបាន 
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ោាំរទសដ្ឋយ ក.អ.ក/គ.ជ.ន  ប៉ា ខនត កិចចៃាំសណើរការរបេរ់កុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះនីម្យួ  ៗ រតូវេា តិសរកាម្ការៃឹកនាំ
តទ ល់របេ់រកេួងនិងសាា បន័សាម្ី និងោាំរទសដ្ឋយអនកេរម្បេរម្លួខាងថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ េម្តាភាពរបេ់រកមុ្ការងារ
បសចចកសទេចរម្ុុះានការវិវតតឈានស ើង កនុងរយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំច ងសរកាយ សដ្ឋយខ ែ្កសលើបរកិារណ៍ខរបរបលួ, េម្តាភាព 

និងតរម្ូវការរបេ់វិេយ័នីម្យួ  ៗ។   
សៃើម្បីវាយតថ្ម្លេម្ិទធកម្ា នងិេ័កតិេិទធិភាពរបេ់រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ ក.អ.ក/គ.ជ.ន បានសធេើអសងេត

សលើរកុម្ការងារទាាំងសនុះ កនងុរតីាេទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ។ ក.អ.ក/គ.ជ.ន  បានទទលួចសម្លើយ ៣០ ពីរកមុ្ការងារទាាំង ១៩ 

(ចសម្លើយម្យួចាំនួនរតូវបានបាំសពញរួម្ោន សដ្ឋយសាា បន័ថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាល និងថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន,៍  រឯឯចសម្លើយម្ួយចាំននួសទៀត  

ជាការបាំសពញដ្ឋច់សដ្ឋយខទបកៗពីោន ) ។ លទធ្ លបងាា ញថា ៖ 

- រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះភាគសរចើនសៅបនតេកម្ាភាពការងារ ។ រកុម្ការងារខៃលានេម្ិទធកម្ាលែ
បានតល េប់តូររសបៀបរបបការងារ រេបតាម្ការខរបរបលួប រកិារណ៍, បានសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្ និង
កាត ប់ជាប់នូវកាលាន វតតភាពរបេ់វិេ័យ ។ 

- រកុម្ការងារម្យួចាំននួបានៃាំសណើរការលែ (ពិនទុ ៣,៨ សលើ ៥ ខៃលជារងាេ េ់េម្ិទធកម្ាខាងបរាិណ) ។ 

- រកុម្ការងារខៃលទទលួសជាគជ័យភាគសរចើន បានសរៀបចាំបទដ្ឋា នពាក់ពន័ធនឹងការរបជ ាំសទៀងទាត,់ ទរម្ងថ់្ន
កិចចរបជ ាំ, េាជិកភាព និងខៃនេម្តាកចិចរបេ់ខលួន ។ 

- រកុម្ការងារខលុះរតូវពិនតិយស ើងវិញអាំពីសោលបាំណង និងេាជិកភាព សៃើម្បីឲ្យរេបសៅនឹងអាទភិាពខៃល
ានរសំលចកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ ។  

- រកុម្ការងារភាគសរចើនយលថ់ា  វិេ័យឯកជនបានកាល យជាតួអងគអភិវឌ្ឍន៍េាំខាន់របេ់វិេ័យ ប៉ា ខនតតអួងគសនុះ
ម្ិនានតាំណាងសពញសលញរបេ់ខលួនកនុងកចិចពិសរោុះសោបលស់ ើយ ។ 

- រកុម្ការងារភាគសរចើនខៃលបាំសពញការងារអនតរវិេយ័ គឺជារកុម្ការងារខៃលបានជួបរបទុះបញ្ហា របឈម្សរចើន
ជាងសគ ពិសេេពាក់ព័នធនឹងការចលូរួម្របេភ់ាគីពាក់ពន័ធ និងការតាម្ដ្ឋនអាំពលីទធ្ លការងារ ។ 

សៃើម្បីអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពកីិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ របកបសដ្ឋយ
សជាគជ័យ រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ គឺជាយនតការេាំខាន់េរាប់ពិសរោុះសោបល់ករម្តិបសចចកសទេ នងិេរាប់
តរម្ង់ទិេការសធេើកម្ា វិធនីីយកម្ាធនធានរបេ់រកេួង និងសាា ប័ន, ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភិបាល ។ សទាុះបី
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះទាាំងអេប់ានបញ្ហា កភ់ាពចាាំបាច់កនុងការបនតអន វតតេកម្ាភាពការងារ កយ៏នតការសនុះរតូវ    
ពិនិតយ វិសាលភាពការងារស ើងវិញ សៃើម្បីសឆលើយតបនងឹអាទិភាពអភិវឌ្ឍន ៍ ខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-

ៃាំណាក់កាលទ ី៤ និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ។ រកុម្ការងារបសចចកសទេភាគសរចើនបានសលើកសទបើង
នូវភាពចាាំបាច់ថ្នការចូលរួម្របេ់រៃាបាលថាន ក់សរកាម្ជាត ិ សៃើម្បីសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្ខាងេម្តាភាព និងពរងឹងការ 
ត្ល់សេវាសាធារណៈ ។ កនុងន័យសនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលសៅខតបនតអន វតតភាពទន់ភលន់កនុងការបសងេើតរកុម្ការងារងាី ៃចូករណី
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះេរាបក់ារខរបរបលួអាកាេធាត  ខៃលបានបសងេើតកនងុសពលអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ពីីកិចច
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េហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូកនលងម្ក ។ បញ្ហា េាំខាន់ខៃលៃករេង់សចញពលីទធ្ លថ្នការសធេើអសងេតេត ីពី
េម្ិទធកម្ាថ្នយនតការរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ ានៃចូខាងសរកាម្៖ 

- ការធានេងគតភិាពរវាងអាណតតិការងារ, េាជិកភាព និងការរគប់រគងរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ ។ 
- ការតរម្ឹម្ខ្នការការងារ និងរកបខណឌ លទធ្ លរបេ់រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ ជាម្ួយនឹងអាទិភាព
អភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ។ 

- ការបនតពរងឹងរបេិទធភាពថ្នយនតការរកុម្ការងារ  សដ្ឋយធានត លយភាពរវាងការចូលរួម្របេ់ វិេ័យឯកជន, 

េ ខៃ ម្នយីកម្ាថ្នភាពជាថ្ៃគូ និងការសតត តសលើលទធ្ ល ។ 

ជារួម្ រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះបានៃាំសណើរការរបកបសដ្ឋយរបេិទធភាព និងានការវិវតតលែរបសេើរ សរកាម្
ការរគបរ់គងតទ ល់របេរ់កេងួ និងសាា បន័សាម្ ី ។ សទាុះជាោ៉ា ងសនុះកត ី ក.អ.ក/គ.ជ.ន នឹងខកេរម្លួសេចកតីខណនាំ
របេ់រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ  សដ្ឋយខ ែ្កសលើការ្ តល់សោបល ់និងេកខីកម្ាថ្នឧតតាន វតតន៍របេរ់កុម្ការងារ ។ 
សេចកតីខណនាំសនុះនឹងគូេបញ្ហា ក់អាំពលីកខខណឌ កនុងការបសងេើតរកុម្ការងារងាី និងការសរៀបចាំឲ្យានអន រកុម្ការងារ ។ 

ក.អ.ក/គ.ជ.ន នឹងបនតសរៀបចាំកិចចរបជ ាំថ្នបណាត ញរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ សៃើម្បីតល េ់បតូរបទពសិសាធន៍ កៃ៏ូចជា 

ត្ល់កាលាន វតតភាពេរាបស់ដ្ឋុះរសាយបញ្ហា របឈម្នន ។ 

៤-  កចិចពសិរោុះសោបលព់ហ ភាគសីៅករម្តិ វេិយ័ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានទទលួសាគ ល់អាំពីភាពចាាំបាច ់ កនុងការសលើកកម្ពេ់កិចចពិសរោុះសោបល់ពហ ភាគសីៅករម្តិ       

 វិេ័យ ។ យនតការងាីរបកបសដ្ឋយគាំនតិថ្ចនរបឌ្តិសនុះនឹងសតត តការយកចតិតទ កដ្ឋកស់ៅសលើបញ្ហា ទូសៅថ្នកិចចអភិវឌ្ឍន៍ 
ពិសេេេក័តិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ហា របឈម្ខ ន្កហរិញ្ញបបទានសៅករម្តិវិេ័យ ។ យនតការងាីសនុះកជ៏ួយ
សលើកកម្ពេប់រិោបន័ន តាម្រយៈការបសងេើនការចលូរួម្ពរីគបត់ួអងគពាក់ពន័ធ និងបាំសពញបខនាម្ឲ្យយនតការរកុម្ការងារ
បសចចកសទេចរម្ុុះ រពម្ទាាំងជាំរ ញអន វតតេចូនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន ឲ្យកាន់ខតរបសេើរស ើង ។ យនតការពិសរោុះសោបល់
ខៃលចលូរួម្ពតីាំណាងរាជរដ្ឋា ភបិាល, ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន,៍ អងគការេងគម្េ ីវិល,  វិេ័យឯកជន និងរគុឹះសាា នរសាវរជាវ 
នឹង ត្លក់ាលាន វតតភាពេរាបត់ួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់ ពិនិតយ និងពភិាកាសលើវឌ្ឍនភាពថ្នកិចចអភិវឌ្ឍន៍, បញ្ហា
របឈម្របេ់វិេ័យ រពម្ទាាំងកាំណត់ទេសនទានរួម្េរាប់សរៀបចាំយ ទធសាស្រេត  នងិខ្នការេកម្ាភាពខៃលតរម្ូវឲ្យ   
អន វតតរមួ្ោន  និងដ្ឋច់សដ្ឋយខ កពីោន  រួម្ទាាំងកាំណតរ់បភពធនធានេរាប់ោាំរទ ។ កិចចពិសរោុះសោបលស់នុះនងឹរតូវ
សរៀបចាំជាសរៀងរាលឆ់្ន ាំ ឬតាម្ការចាាំបាច់ សរកាម្ការៃឹកនាំរបេ់រកេួង និងសាា ប័នសាម្ ី សដ្ឋយានកិចចេហការជាម្យួ  
ក.អ.ក/គ.ជ.ន ខៃលជាសាា ប័នេរម្បេរម្លួរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

៥- កចិចពសិរោុះសោបលរ់វាងរាជរដ្ឋា ភបិាល នងិអងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភបិាល 

រាជរដ្ឋា ភបិាលទទលួសាគ លអ់ាំពីសារៈេាំខាន់ថ្នការបនតរមួ្ចាំខណករបេ់អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភិបាល កនុងកិចច
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តាម្រយៈការសកៀរគរហរិញ្ញបបទាន ក៏ៃូចជាការសធេើការងារជាម្យួថ្ៃគកូនុងរបសទេ កនុងការ ត្ល់សេវា  

សាធារណៈ ពិសេេកនុងវិេ័យេងគម្កិចច ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹងបនតអន វតតយនតការពិសរោុះសោបល់ជាម្ួយអងគការម្ិន
ខម្នរដ្ឋា ភបិាល សៃើម្បីបសងេើនជាំសនឿទ កចតិតសៅវិញសៅម្ក, សលើកកម្ពេត់ាល ភាព នងិគណសនយយភាព ក៏ៃូចជាខចក
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រំខលកពត័ា៌ន ពិសេេព័ត៌ានពាក់ព័នធនឹងវឌ្ឍនភាព, បញ្ហា របឈម្ និងៃាំសណាុះរសាយ សៃើម្បីសលើកកម្ពេ់របេិទធភាព 
និងេ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ សោលបាំណងចម្បងថ្នការបនតកចិចេហការនសពលអនគត គឺសៃើម្បោីាំរទការ
អន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ៤ី, ខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ក៏ៃចូជាយ ទធសាស្រេតតាម្វិេយ័ 
និងការខកទរម្ងរ់បេ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។  

៦- កចិចពសិរោុះសោបលភ់ាពជាថ្ៃគសូៅថាន ករ់ាជធាន-ីសខតត 
រាជរដ្ឋា ភបិាលបាន នងិបនតសលើកកម្ពេក់ារអភិវឌ្ឍតាម្ខបបរបជាធិបសតយយសៅថាន ក់សរកាម្ជាតិ សៃើម្បីជាំរ ញ និង

សលើកកម្ពេ់គ ណភាពថ្នការ ត្ល់សេវាសាធារណៈ និងសដ្ឋុះរសាយគាំលាតថ្នការអភិវឌ្ឍសៅម្លូដ្ឋា ន តាម្រយៈការ
អភិវឌ្ឍេម្តាភាពរបេ់រៃាបាលថាន ក់សរកាម្ជាតិ ។ រៃាបាលថាន ក់សរកាម្ជាតិបានសៃើរតនួទីេាំខាន់ សៃើម្បីរួម្ចាំខណកអន វតត
ឲ្យបានេសរម្ចនូវទិេសៅអាទិភាពជាតិ កនុងការកាតប់នាយភាពរកីរក និងការអភិវឌ្ឍេងគម្-សេៃាកិចច ។  រាជរដ្ឋា ភិបាល
នឹងដ្ឋក់ឲ្យៃាំសណើរការនូវយនតការពិសរោុះសោបល់សៅថាន ក់រាជធាន-ីសខតត េរាប់សលើកកម្ពេ់បរិោបន័នថ្នការចូលរួម្ 

របេ់តួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ ់(ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន,៍ អងគការេងគម្េ ីវិល, េហគម្ន៍ម្លូដ្ឋា ន និងវិេយ័ឯកជន) សរកាម្ការ
ៃឹកនាំរបេ់រៃាបាលរាជធាន-ីសខតត ។ យនតការសនុះានទេិសៅសលើកកម្ពេ់អភិរកម្ថ្នការចលូរួម្ និងពរងឹងគ ណភាព
សេវាសាធារណៈសៅថាន ក់សរកាម្ជាតិ  ។ យនតការពសិរោុះសោបល់សនុះអាចសរៀបចាំ ២ៃងកនុងម្ួយឆ្ន ាំ ឬតាម្ការចាាំបាច ់
សៃើម្បី្ តល់កាលាន វតតភាព េរាប់ពភិាកាអាំពីវឌ្ឍនភាពថ្នកិចចអភិវឌ្ឍន,៍ បញ្ហា របឈម្ និងកាំណត់វិធានការចាាំបាច់
នន ។  ក.អ.ក/គ.ជ.ន និងសលខាធកិារដ្ឋា នថ្នគណៈកាា ធិការជាតិេរាបក់ារអភិវឌ្ឍតាម្ខបបរបជាធិបសតយយសៅ
ថាន ក់សរកាម្ជាត ិនឹង ត្ល់ការោាំរទេរាបច់ាប់ស ត្ើម្ៃាំសណើរការយនតការពិសរោុះសោបលស់នុះ  សដ្ឋយខ ែ្កតាម្េាំសណើ និង
អាទិភាពរបេរ់ៃាបាលថាន ក់សរកាម្ជាត ិ ។  ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន,៍ អងគការេងគម្េ ីវិល និងវិេ័យឯកជនសៅថាន កស់រកាម្ជាត ិរតូវ
បានសលើកទឹកចតិតឲ្យចលូរួម្កនុងយនតការពិសរោុះសោបលស់នុះ ។ 

៧- ការសរៀបចាំសេចកតខីណនាំេត ពីភីាពជាថ្ៃគ ូនងិការអន វតត 
សេចកតខីណនាំេត ីពភីាពជាថ្ៃគូ នឹងរតូវសរៀបចាំ សៃើម្បីបញ្ហា ក់អាំពីទិេសៅ, ទរម្ង់ និងការរគប់រគងភាពជាថ្ៃគ ូ

និងការពិសរោុះសោបល ់។ ការសរៀបចាំសេចកតីខណនាំទាាំងសនុះរតូវខ ែ្កសលើសោលការណ៍ខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេត
េត ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភវិឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និងបនទ ប់ម្ក រតូវពភិាកា និងឯកភាពជាម្យួ
នឹងតួអងគអភិវឌ្ឍនព៍ាក់ព័នធ ។ សោលសៅចម្បងថ្នសេចកតខីណនាំ  គឺការ ត្លក់ារោាំរទៃលយ់នតការពិសរោុះសោបល់ងាីទាាំង
សនុះ និងរតូវពិនតិយ និងខកេរម្លួសទបើងវិញ កនុងករណីចាាំបាច ់តាម្រយៈរបាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំេត ីពីការអន វតតយ ទធសាស្រេត
េត ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភវិឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ។ 

៨- េចូនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន  
រកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះភាគសរចើនបានអន វតតេចូនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន របេ់ខលួនរបកបសដ្ឋយសជាគជ័យ ។ 

ការខកទរម្ង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ និងការអន វតតងវិកាកម្ាវិធីសតត តសលើលទធ្ ល ខៃលេសរម្ចវឌ្ឍនភាពលែ
របសេើរ បាន ត្ល់កាលាន វតតភាព េរាប់ពរងឹងៃាំសណើរការសរៀបចាំេូចនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន  សដ្ឋយរតូវ្ ារភាា ប់ឲ្យកាន់ខត
ជិតេន ិទធខងម្សទៀត ជាម្ួយនងឹៃាំសណើរការសរៀបចាំងវិការៃា ។ កនុងន័យសនុះ យនតការរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះបានកាល យ
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ជាសវទិកាេរាប់ពភិាកា, កាំណត់អាទភិាព និងតរម្ឹម្ហរិញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារជាម្ួយនឹងអាទិភាពទាាំងសនុះ រពម្
ទាាំងកាំណត់ទិេសៅ និងចាំណ ចសៅេាំខាន់  ៗ។  

សលើម្លូដ្ឋា នសនុះ េូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន នឹងរតូវបនតអន វតត សហើយអភិរកម្េរាប់កាំណត់លទធ្ លរយៈសពល 
៥ ឆ្ន ាំ ខៃលជាម្ូលដ្ឋា នេរាប់កាំណត់ធាត សចញរយៈសពល ១-៣ ឆ្ន ាំ របេ់េចូនករនីម្ួយ  ៗ សៅខតរកាភាពេម្រេប
របេ់ខលួន ។ សទាុះជាោ៉ា ងសនុះកតី ក៏ទរម្ង់ និងៃាំសណើរការសរៀបចាំេូចនករទាាំងសនុះនឹងរតូវខកេរម្លួ កនុងសោលសៅតរម្ឹម្
ជាម្ួយនឹងៃាំសណើរការសរៀបចាំងវិការៃា ។ កនុងន័យសនុះ េូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន រតូវបានសរៀបចាំ សដ្ឋយខ ែ្កសលើខ្នការ
យ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងខ្នការ ឬសោលនសោបាយតាម្ វិេ័យ សហើយរតូវ្ារភាា បន់ឹងកម្ាវិធីនយីកម្ា និង     

ងវិកានីយកម្ា កនុងសពលខៃលងវិកាព័ត៌ានេម្ិទធកម្ាកាំព ងរតូវបានបនតអន វតត ។  
៩- របាយការណ៍េតពីកីចិចេហរបតបិតតកិារអភវិឌ្ឍន ៍នងិភាពជាថ្ៃគ ូ 
ក.អ.ក/គ.ជ.ន  នឹងតាម្ដ្ឋនជាសរៀងរាលឆ់្ន ាំ នូវការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និង

ភាពជាថ្ៃគ ូ តាម្រយៈការសរៀបចាំរបាយការណ៍េត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ សដ្ឋយសតត តសលើ ៖ 

- ការពិនតិយេម្ិទធកម្ា ,ការវិភាគវឌ្ឍនភាព និងបទពិសសាធន៍របេរ់កុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ 
- ការរតតួពិនតិយការអន វតតេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  (រួម្ទាាំងការរតតួពនិតិយកិចចៃាំសណើរការ សៃើម្បីធានភាព
េម្រេប និងលទធ្ ល) 

- ការវិភាគអាំពីការវិវតតថ្នការ ត្លហ់ិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិាររបេថ់្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការម្ិនខម្ន   

រដ្ឋា ភបិាល, ការោាំរទហិរញ្ញបបទានតាម្វិេយ័ និងការតរម្ឹម្ជាម្យួអាទិភាពជាត ិ

- ការពិនតិយវឌ្ឍនភាពកនុងការអន វតតការសបតជាា េកលេត ីពីេ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍនស៍ៅកម្ពុជា (រមួ្ទាាំង
លទធ្ លថ្នការអសងេតការសបតជាា ទីរកុងប សូាន)  

- រតតួពិនតិយេកម្ាភាពថ្នយនតការពិសរោុះសោបល ់និងការអន វតតសេចកតីខណនាំេត ីពីភាពជាថ្ៃគូ 
- ការសធេើបចចុបបននភាពហិរញ្ញបបទានេរាប់កចិចអភិវឌ្ឍន៍ សៃើម្បោីាំរទៃលក់ារអន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-

ៃាំណាក់កាលទ ី៤ និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា (េរាប់ជាធាត ចូលកនុងការរតតួពនិតិយ
វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។  

១០- របពន័ធទនិននយ័េតពីហីរិញ្ញបបទានេហរបតបិតតកិារ នងិរបពន័ធទនិននយ័របេអ់ងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភបិាល 

ក.អ.ក/គ.ជ.ន  បានបសងេើត និងរគបរ់គងរបពន័ធទិននន័យេត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតបិតតកិារ និងរបព័នធទនិននយ័ 

របេ់អងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភបិាល ។ របព័នធទិននន័យទាាំងពីរសនុះរតូវបាន្សពេ្ាយជាសាធារណៈ តាម្រយៈសគហទាំព័រ   
www.odacambodia.com សៃើម្បីសលើកកម្ពេត់ាល ភាពថ្នការសរបើរបាេហ់ិរញ្ញបបទាន និងេរាប់សរៀបចាំកម្ាវិធីនយីកម្ា 
និងការេរម្បេរម្លួ ។  

តនួទីថ្នរបពន័ធទិនននយ័ទាាំងសនុះ េរាប់ោាំរទការអន វតដយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និង
ភាពជាថ្ៃគ ូានៃូចខាងសរកាម្ ៖  
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េូចនករេតពីេ័ីកតេិិទធភិាពកនុងកចិចអភវិឌ្ឍនត៍ាម្ថ្ៃគអូភវិឌ្ឍនន៍មី្យួ  ៗ

 

ការសរបើរបាេ់
រកបខណឌ  
លទធ្ ល  

(%) 

ការសរបើរបាេ់
របពន័ធរគបរ់គង
ហរិញ្ញវតា ុ
សាធារណៈ  

(%) 

ការសរបើរបាេ់
របពន័ធលទធកម្ា

ជាត ិ

(%) 

ហរិញ្ញបបទាន
កតរ់តាកនងុ
ងវកិារៃា 
(%) 

ភាពអាចទេសន៍
ទាយបានថ្ន   
ហរិញ្ញបបទាន 

របចាាំឆ្ន ាំ 
(%) 

ខ្នការរបចាាំឆ្ន ាំ   
ត្លឲ់្យរបសទេ   

ថ្ៃគ ូ

ខ្នការ ៣ ឆ្ន ាំ     
ត្លឲ់្យរបសទេ  

ថ្ៃគ ូ

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

UN Agencies               

FAO 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 Yes Yes No No 

ILO 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 Yes Yes No No 

UN Women 0 100 0 0 0 0 0 0 6 0 Yes No No No 

UN AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 Yes No No No 

UNDP 67 100 3 0 0 0 0 0 100 100 Yes Yes Yes Yes 

UNESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yes No No No 

UNFPA 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 Yes No No No 

UNICEF 0 100 0 0 0 0 0 0 100 78 Yes Yes No No 

UNIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 Yes Yes Yes Yes 

WFP 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 Yes No No No 

WHO 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60 Yes Yes No No 

IFAD 99 100 4 60 6 88 100 100 100 100 Yes Yes Yes Yes 

Multilateral               

ADB 86 100 97 94 97 94 94 99 41 57 Yes Yes Yes Yes 

World Bank 100 100 33 45 100 98 90 70 100 75 Yes Yes Yes Yes 

Global Fund 68 0 0 0 0 0 100 0 100 100 Yes No No No 

GAVI 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 Yes Yes Yes No 

European 

Union 
              

EU/EC 65 86 38 65 62 65 62 88 83 100 Yes Yes Yes Yes 

Czech Rep 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 Yes No No No 

France 11 100 36 91 38 91 62 51 57 100 Yes Yes No Yes 

Germany 44 100 4 46 0 43 33 13 100 100 Yes Yes Yes Yes 

Ireland 0 75 0 0 0 0 100 0 100 0 No Yes No No 

Sweden 36 69 47 56 47 96 0 0 73 100 Yes Yes Yes Yes 

UK 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 Yes Yes No No 

Bilateral               

Australia 83 0 0 0 0 0 4 0 100 100 Yes Yes Yes Yes 

Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 Yes Yes Yes Yes 

China 0 0 99 96 0 0 100 100 100 100 Yes Yes Yes Yes 

Japan 57 98 28 40 28 40 89 93 100 100 Yes Yes Yes Yes 

New Zealand 60 0 0 0 0 0 0 0 100 0 Yes Yes Yes Yes 

Rep of Korea 32 33 53 56 15 6 46 70 84 88 Yes Yes Yes Yes 

Switzerland 59 57 27 48 27 48 100 0 100 100 Yes Yes Yes Yes 

USA 0 0 0 0 1 0 100 0 100 100 Yes Yes Yes Yes 

Total 37 64 57 76 26 44 79 83 87 96 99 95 95 93 

 

ការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានតាម្វិេ័យរៃា ឆ្ន ាំ២០១៥:  វិេ័យរៃារួម្ានរកេួង-សាា ប័ន, រៃាបាលថាន ក់សរកាម្ជាតិ,  វិេ័យឯកជន និងអងគការ
មិ្នខម្នរដ្ឋា ភិបាល ខៃលបានច ុះហតាសលខាកិចចរពម្សរពៀងជាម្ួយរាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 

ការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានតាម្វិេ័យសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ :  វិេ័យសាធារណៈរមួ្ានសាា ប័ន និងអងគភាពរៃា  សដ្ឋយមិ្នរាប់បញ្ចូល   

អងគការេងគម្េ ី វិល,  វិេ័យឯកជន និងតួអងគមិ្នខម្នរៃា ។ 

របភពទិននន័យ : របព័នធទិននន័យេត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការរបេ់ ក.អ.ក/គ.ជ.ន  
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- កតរ់តាការសបើក ត្លហ់ិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិាររហូតៃល់សពលបចចុបបនន នងិខ្នការសបើក ត្ល ់ (រមួ្
ទាាំងការបា៉ា ន់សាា នការសបើក ត្ល់ហិរញ្ញបបទានេរាប់រយៈសពល ៣ឆ្ន ាំខាងម្ ខ)  

- ត្លល់ទធភាពេរាប់ពិនតិយព័ត៌ានពាក់ពន័ធនឹងគសរាងខៃល ត្ល់ហិរញ្ញបបទានសដ្ឋយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

- សរៀបចាំទរម្ង់របាយការណ៍តាម្តរម្ូវការរបេ់អនកសរបើរបាេ់ និងទាញយកទនិនន័យហិរញ្ញបបទាន េរាប់
 វិភាគកនុងរបព័នធ Excel  

- កតរ់តាវឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតតេចូនករទរីកុងប សូាន (រកបខណឌ លទធ្ ល និងការសរបើរបាេរ់បព័នធជាតិ) 
-  វិភាគអាំពីការោាំរទអនតរវិេ័យ ៃូចជាសយនឌ្័រ និងការខរបរបលួអាកាេធាត  
-  វិភាគហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ េរាបោ់ាំរទការអន វតតខ្នការេកម្ាភាពថ្នសោលនសោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឧេាហកម្ា ។ 

 របាយការណ៍េត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ  បានវិភាគអាំពីការតរម្ឹម្ហរិញ្ញបបទាន 

េហរបតិបតតកិារជាម្ួយនឹងអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ សលើេពសីនុះ រេបតាម្ការខកទរម្ង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតាុ
សាធារណៈ,  របាយការណ៍សនុះានតនួទីេាំខាន់ កនុងការេរម្បេរម្លួ និងការសរៀបចាំកម្ាវិធនីយីកម្ាថ្នធនធាន 

សរ្របសទេ សដ្ឋយសារធនធានទាាំងសនុះនឹងរតូវបញ្ចូលកាន់ខតសរចើនសទបើងៗ សៅកនុងងវិការៃា ។ 

១១- ភាពជាថ្ៃគេូកលេរាបរ់បេទិធភាពថ្នកចិចេហរបតបិតតកិារអភវិឌ្ឍន ៍នងិការអសងេត 

  ការសបតជាា ទរីកងុប សូាន 

 យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៤ បានបញ្ហា ក់អាំពីការបនតចលូរមួ្ោ៉ា ងេកម្ារបេ់កម្ពុជា កនុងភាព 

ជាថ្ៃគូេកលេរាប់េក័តេិិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ខៃលរតូវបានរបកាេកនុងឆ្ន ាំ ២០១១ សៅទរីកុងប សូានថ្ន
សាធារណរៃាកូសរ៉េ ។ 

 ភាពជាថ្ៃគូេកលខៃលបានកាំណត់សោលការណ៍ម្យួចាំនួន ៃូចជា ភាពជាាច េ់, ការសតត តសលើលទធ្ ល, 

ភាពជាថ្ៃគូេកលរបកបសដ្ឋយបរិោបន័ន និងតាល ភាព រតូវបានរំសលចកនុងយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារ
អភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពជាថ្ៃគ ូ ។ សោលការណ៍ខាងសលើគឺជាម្ូលដ្ឋា នេរាប់រតតួពនិតិយវឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតតយ ទធសាស្រេត
សនុះ ។ រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងបនតចលូរួម្ការសធេើអសងេតេត ីពីការអន វតតការសបតជាា ទីរកុងប ូសាន និង  

រួម្ោន អន វតតគាំនតិ ត្ួចស ត្ើម្ងាីៗ  រេបតាម្បរិការណ៍កម្ពុជា សដ្ឋយខ ែ្កសលើលទធភាពធនធាន និងេម្តាភាព ។ 

គ- យនតការសាា រ័នសព្មារ់អនុវតតយុទ្ធសាស្រសត 
 រកេួងនិងសាា ប័ននីម្យួៗ ានតនួទីេាំខាន់កនុងការអន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍
និងភាពជាថ្ៃគ ូ សដ្ឋយសារយ ទធសាស្រេត សនុះគជឺារកបខណឌ េរាប់សលើកកម្ពេ់ និងរគប់រគងភាពជាថ្ៃគូ សៃើម្បោីាំរទ
ៃលក់ារអន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៤ ។ ខ ែ្កសលើេម្ិទធ្ លខៃលបានេសរម្ចកនុងការអន វតត  
យ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ទនទឹម្នឹងភាពសជាគជ័យថ្នការ
ខកទរម្ងរ់បព័នធខ្នការ នងិងវិការៃា, យនតការសាា ប័នេរាប់អន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍  
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និងភាពជាថ្ៃគ ូឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ានៃូចខាងសរកាម្ ៖  
១-ក.អ.ក/គ.ជ.ន បនតអន វតតតនួទីជាសេនធកិាររបេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល និងជាសាា បន័េរម្បេរម្លួការៃឹកនាំ
សកៀរគរ និងរគបរ់គងធនធានេហរបតិបតតកិារ  ។ ទនទឹម្នងឹសនុះ   ក៏ជាចាំណ ចរបម្លូ ត្ុាំ សៃើម្បីពិភាកាជាម្ួយ
ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ខៃល ត្ល់ហិរញ្ញបបទានឥតេាំណង េរាប់សរៀបចាំកម្ាវិធី, តាម្ដ្ឋន នងិវាយតថ្ម្លការសរបើរបាេ់
ហិរញ្ញបបទានសនុះ ។ កនុងន័យសនុះ ក.អ.ក/គ.ជ.ន អាច ត្ល់ការោាំរទៃចូខាងសរកាម្ ៖ 

- សរៀបចាំកចិចពិសរោុះសោបល់សទេភាគីជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ខៃល ត្ល់ហរិញ្ញបបទានឥតេាំណង និង
កិចចរបជ ាំថ្នបណាត ញរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ ។ 

- តាម្ដ្ឋនេ័កតិេិទធិភាពកនុងកចិចអភិវឌ្ឍន ៍ តាម្រយៈការសរៀបចាំ និងការរតតួពនិតិយការអន វតតេចូនករ 
តាម្ដ្ឋនរួម្ោន  និងចលូរួម្កនងុកិចចការេត ីពភីាពជាថ្ៃគូេកល រពម្ទាាំងការសធេើអសងេតទរីកុងប សូាន ។ 

- វាយតថ្ម្ល និង ត្លក់ារឯកភាពសលើគសរាងហិរញ្ញបបទានឥតេាំណង និងចលូរួម្តាម្ដ្ឋនការ  
អន វតតគសរាងតាម្ការជាក់ខេតង ។ 

- រគប់រគងរបព័នធទនិននយ័ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ និងរបព័នធទនិននយ័របេ់អងគការម្ិនខម្ន-    

រដ្ឋា ភបិាល ។ 

- ត្ល់ការោាំរទតាម្តរម្ូវការ ៃលរ់កេួងនិងសាា បន័ថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាល និងេរម្បេរម្លួការងារ
ពាក់ព័នធនឹងភាពជាថ្ៃគូ នងិេ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

២-គណៈកាា ធិការវិនិសោគកម្ពុជា បាំសពញតនួទីជាអគគសលខាធកិារដ្ឋា នថ្នសវទកិារាជរដ្ឋា ភបិាល-ខ ន្កឯកជន 
និងេរម្បេរម្លួកិចចរបជ ាំទាាំងសនុះ សដ្ឋយានការពិសរោុះសោបល់ជាម្ួយនឹងរកុម្ការងារខ ន្កឯកជន ។ 

៣-រកេួងសេៃាកិចច និងហរិញ្ញវតាុសរៀបចាំរកបខណឌ ា៉ា រកូសេៃាកិចច ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ ខ ែ្កសលើធាត ចលូរបេ ់

ក.អ.ក/គ.ជ.ន និងតរម្វូការហិរញ្ញបបទានសរ្របសទេខៃលានខចងកនុងកម្ាវិធីវិនិសោគសាធារណៈ, 
រកេួងសេៃាកិចច និងហិរញ្ញវតាុកាំណតត់រម្ូវការហិរញ្ញបបទានឥតេាំណង និងឥណទានេម្បទាន េរាប់
អន វតតកម្ាវិធីវិនិសោគសាធារណៈរបចាាំឆ្ន ាំ ទនទឹម្នឹងការរកាបានេា ិរភាពា៉ា រកសូេៃាកិចច និងចីរភាពថ្ន
បាំណ ល ។ រកេួងសេៃាកចិច និងហិរញ្ញវតាុគឺជាតាំណាងរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលខតម្យួគត់ ខៃលានេិទធិច ុះ
ហតាសលខាសលើកិចចរពម្សរពៀងឥណទានេម្បទាន និងរគប់រគងគសរាងឥណទានេម្បទាន គតិចាបត់ាាំងពី
ៃាំណាក់កាលសរៀបចាំ នងិវាយតថ្ម្លគសរាង រហូតៃលក់ារតាម្ដ្ឋនការអន វតតគសរាង ។ ទនទឹម្នឹងសនុះ 
រកេួងសេៃាកិចច និងហិរញ្ញវតាុនឹងអន វតតយ ទធសាស្រេត ខកទរម្ង់របព័នធងវិកា ខៃលជាខ ន្កម្ួយថ្នការខកទរម្ង ់

ការរគបរ់គងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ សៃើម្បីអន វតតងវិកាពត័ា៌នេម្ទិធកម្ា េរាបត់ាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពថ្នការ
អន វតតអាទភិាពននខៃលានខចងកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ ។ 

៤-រកេួងខ្នការសរៀបចាំ នងិតាម្ដ្ឋនការអន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ េរាបត់រម្ងក់ារវិនិសោគ
សាធារណៈ និងតរម្ឹម្ការវិភាជធនធានេហរបតិបតតកិារជាម្ួយនឹងអាទិភាពជាតិ ។ ខ្នការយ ទធសាស្រេត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតនិឹងបញ្ចូលសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា សៅកនុងរកបខណឌ ខ្នការជាតខិតម្យួ 
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និងពិនតិយបញ្ហា ននខៃលពាក់ព័នធនឹងហរិញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ សលើេពីសនុះ របាយការណ៍   

វាយតថ្ម្លពាក់កណាត លអាណតតិថ្នការអន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ នឹងរំសលចអាំពីវឌ្ឍនភាព នងិ
របម្លូទិនននយ័ សៃើម្បីបកូេរ បរគប់រជុងសរជាយ អាំពីេម្ិទធ្ ល និងបញ្ហា របឈម្ខៃលពាក់ពន័ធនឹងការអន វតត
យ ទធសាស្រេតចត សកាណ និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា េរាប់ជាម្ូលដ្ឋា នកនងុការកាំណត់
េកម្ាភាពខៃលរតូវបនតអន វតតនសពលខាងម្ ខ ។ សលើេពីសនុះ សដ្ឋយេហការជាម្យួ ក.អ.ក/គ.ជ.ន  និង
រកេួងនិងសាា ប័ន, រកេងួខ្នការសរៀបចាំកម្ាវិធីវិនិសោគសាធារណៈ ៣ ឆ្ន ាំរំកលិ សៃើម្បីកាំណត់គសរាង  

អាទិភាព សដ្ឋយខ ែ្កសលើពត័ា៌នខៃលបានកត់រតាកនងុរបព័នធទិននន័យេត ីពហីិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ និង      

ធាត ចលូរបេ់រកេងួនិងសាា ប័ន ។ 
៥-រកេួងការបរសទេ និងេហរបតិបតដកិារអនដរជាតិបាំសពញតនួទីជារចកទាេ រការទតូ កនុងកិចចេហរបតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍន៍ ។ ក.អ.ក/គ.ជ.ន ទទលួខ េរតូវសរៀបចាំកម្ាវិធីេហរបតិបតតកិារ និងចរចាគសរាងហិរញ្ញបបទាន  

ឥតេាំណង សហើយរកេួងសេៃាកិចច និងហិរញ្ញវតាុរគប់រគងកិចចរពម្សរពៀងឥណទានេម្បទាន ។  
៦- រកេួងនិងសាា ប័នពាក់ពន័ធានតួនទៃីឹកនាំរកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ និងចាត់តាាំងម្ស្រនតីជាន់ខពេ់ឲ្យ
ចូលរួម្កនុងរកុម្ការងារសនុះ រេបតាម្អាណតតថិ្នសាា ប័នរបេ់ខលួន ។ រកេួងខៃលៃឹកនាំរកុម្ការងារ
បសចចកសទេចរម្ុុះ រតូវសរៀបចាំេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  និងតាម្ដ្ឋនការអន វតតេចូនករទាាំងសនុះ ។ សដ្ឋយ 

េហការជាម្យួ ក.អ.ក/គ.ជ.ន និងរកេួងខ្នការ, រកេួងនិងសាា បន័រតូវរតតួពនិតិយព័តា៌នទាាំងឡាយ 
ខៃលបានបញ្ចូលកនុងរបព័នធទិនននយ័េត ីពីហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ និងរបព័នធទិននន័យរបេ់អងគការ
ម្ិនខម្នរដ្ឋា ភិបាល េរាប់ជាធាត ចលូកនុងការសរៀបចាំកម្ាវិធីវិនិសោគសាធារណៈ ។ កនុងការខកទរម្ងក់ារ
រគប់រគងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ, ការដ្ឋក់បញ្ចូលហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារសៅកនុងងវិការៃា និងការ
ដ្ឋក់បញ្ចូលោន រវាងងវិកាម្លូធននិងងវិកាចរនត  តរម្វូឲ្យរកេួងនិងសាា បន័សធេើការជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ 
សៃើម្បីេរម្បេរម្លួ និងពរងឹងភាពជាថ្ៃគូ េរាបត់រម្ឹម្ការ ត្ល់ធនធានជាម្ួយនឹងអាទភិាពជាតិ ។ 

៧-ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភបិាល រតវូពិនិតយកម្ាវិធីស ើងវិញ សៃើម្បីធានេងគតិភាពជាម្យួ    

យ ទធសាស្រេដចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ និងសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋា ភបិាល
ជាំរ ញថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នងិអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភបិាល ចូលរមួ្ឲ្យបានសពញសលញកនុងយនតការភាពជាថ្ៃគូ និងកិចច
ពិសរោុះសោបល់ ៃចូជារកុម្ការងារបសចចកសទេចរម្ុុះ និងកិចចពិសរោុះសោបលស់ទេភាគី ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលេូម្
សាេ គម្ន៍ចាំសពាុះធាត ចលូរបេ់តួអងគអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអេខ់ៃលបានសលើកសទបើងកនុងកិចចពិសរោុះសោបល ់េរាប់
ជាម្ូលដ្ឋា នកាំណតអ់ាទភិាព, សរៀបចាំងវិកា និងេចូនករតាម្ដ្ឋនរមួ្ោន  ។ សលើេពីសនុះ  ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង  

អងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភបិាលគបបីពិនតិយរសបៀបរបបអន វតតការងាររបេ់ខលួនស ើងវិញ សដ្ឋយខ ែ្កសលើសោលការណ៍   

េត ីពីេ័កតិេិទធិភាពកនុងកិចចអភវិឌ្ឍន៍ ខៃលបានកាំណត់កនុងយ ទធសាស្រេត សនុះ និងភាពជាថ្ៃគូេកល ទនទឹម្នឹងការ
បនតចលូរួម្កនុងការសធេើអសងេតេត ីពីការអន វតតការសបតជាា ទីរកុងប ូសាន ។ 

 យនតការសាា បន័េរាប់អន វតតយ ទធសាស្រេតេត ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ រតូវបានសរៀបចាំ  
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សៃើម្បី្ តល់កាលាន វតតភាពឲ្យកាន់ខតសរចើន េរាប់សលើកកម្ពេ់ភាពជាថ្ៃគូសដ្ឋយសតត តសលើលទធ្ ល ។ តាម្រយៈការ   
អន វតតសោលការណ៍ខៃលានខចងកនុងខ ន្ក “ក” ថ្នជាំពកូសនុះ, ហានិភ័យនឹងអាចកាត់បនាយ សដ្ឋយសារបានកាំណតច់ាេ់
អាំពី “ វិធានថ្នខលបង” ។ សលើម្លូដ្ឋា នសនុះ ហានិភយ័នឹងរតូវបានរគប់រគងរបកបសដ្ឋយរបេិទធភាព តាម្រយៈការកាំណត់
ឧបករណ៍ចាេ់លាេ់ និងការបសងេើតកាលាន វតតភាពេរាប់ពិសរោុះសោបល់ និងតាម្ដ្ឋនរួម្ោន សលើភាពជាថ្ៃគូ និង
លទធ្ លខៃលបានេសរម្ច ។ 
V.    ភារជាដៃគូសព្មារ់ោាំព្ទ្លទ្ធ្លរនុងរចិចអភិវឌ្ឍន៍ 

ទនទឹម្នឹងវឌ្ឍនភាពខៃលរាជរដ្ឋា ភបិាលេសរម្ចបានកនុងកម្ាវិធីខកទរម្ងន់ន ពិសេេការខកទរម្ង់ការរគប់រគង
ហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ និងងវិកា និងកនុងសពលខៃលសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា រតូវបានសធេើេា-

ហរណកម្ាកនុងខ្នការជាតិ និងរកបខណឌ តាម្ដ្ឋន, យ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតបិតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ
បានកាំណត់កាលាន វតតភាពថ្នការកសាងភាពជាថ្ៃគូ ទនទមឹ្នឹងការរំសលចឲ្យស ើញនូវការទទលួខ េរតូវងាីៗ្ងខៃរ ។  

យ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ ខៃលកាំណតត់នួទរីបេ់ ក.អ.ក/គ.ជ.ន ជា
ចាំណ ចរបម្លូ ត្ុាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការេរម្បេរម្លួ បានឆលុុះបញ្ហច ាំងអាំពីការទទួលខ េរតូវេនូលរបេស់ាា បន័សនុះ 
កនុងការរគប់រគងហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ ។ សដ្ឋយសារការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសបាុះជាំហានសៅម្ ខោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័េ, 
យ ទធសាស្រេត សនុះបានទទលួសាគ ល់អាំពតីរម្ូវការកនងុការពរងីក វិសាលភាពថ្នភាពជាថ្ៃគូបខនាម្សទៀត សរ្ពភីាពជាថ្ៃគូ
ខៃលានរសាប់ជាម្ួយថ្ៃគអូភិវឌ្ឍន៍ ។ កនុងនយ័សនុះ សទាុះបយី ទធសាស្រេត សនុះបានបនតយកចតិតទ កដ្ឋក់សលើការរគប់រគង
កិចចេហរបតបិតតិការ ជាម្ួយថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍សទេភាគ,ី ពហ ភាគី និងអងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភិបាលក៏សដ្ឋយ,  ក៏យ ទធសាស្រេត សនុះ
បានសរៀបចាំសោលការណ៍ខណនាំបខនាម្ េរាប់ពរងឹងភាពជាថ្ៃគជូាម្ួយតួអងគៃថ្ទសទៀត រួម្ទាាំងថ្ៃគូកនុងរកបខណឌ ថ្ន
កិចចេហរបតបិតតិការតបូង-តបងូ និង វិេយ័ឯកជន និង្ារភាា ប់ធនធានទាាំងសនុះសៅនងឹងវិការៃា ។ កនុងនយ័សនុះ រាជ-       

រដ្ឋា ភបិាលនឹងបនតសតត តការយកចតិតទ កដ្ឋក់សលើ ៖ ក) តនួទីចម្បងថ្នធនធានកនុងរបសទេតទ ល់របេ់រាជរដ្ឋា ភបិាលកនុង
កិចចអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, ខ) ការសរៀបចាំឈានសៅចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតចិតចួ ខៃលអាចនាំឲ្យធាល កច់ ុះថ្ន
ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតិការ  (ទាាំងទាំហាំធនធាន ទាាំង្លសធៀបនឹង .្េ.េ) និងការសកើនស ើងថ្នឥណទានេម្បទាន 
និង គ) តួនទថី្នធនធានេហរបតិបតតកិារ េរាប់កសាងភាពជាថ្ៃគូជាម្ួយនឹងតួអងគម្និខម្នរៃា សៃើម្បសីរបើរបាេ់
ហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារទាាំងសនុះ េរាប់សកៀរគរធនធានពីវិេយ័សាធារណៈ និងឯកជន ។  

១- ការកសាងភាពជាថ្ៃគជូ ាំវញិការសរៀបចាំងវកិារៃា 
យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤  បានបញ្ហា ក់អាំពីតនួទីរបេរ់កេួងសេៃាកិចចនិងហរិញ្ញវតាុ   កនុងការ

តាម្ដ្ឋនេម្ិទធកម្ាថ្នកិចចអភវិឌ្ឍន ៍តាម្រយៈរបព័នធងវិកា ។ សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា រតូវបាន
បញ្ចូលកនុងខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ សហើយរតូវតាម្ដ្ឋនតាម្រយៈការអន វតតខ្នការសនុះ ។ កនុងនយ័សនុះ 
រកេួងខ្នការនឹងសធេើរបាយការណ៍បូកេរ បេត ីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ នងិ ដ្ល់
ទេសនវិេ័យេរាប់អនគត ។  
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កនុងរកបខណឌ ថ្នងវិការៃា, សៃើម្បីហិរញ្ញបបទានេហរបតបិតតិការអាចបសងេើនលទធភាពសកៀរគរធនធានរបកបសដ្ឋយ
របេិទធភាព, ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់រតូវសធេើការោ៉ា ងជិត
េន ិទធជាម្ួយរកេួងសេៃាកិចច និងហិរញ្ញវតាុ និងរកេួង 

និងសាា ប័នថ្នរាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងសពលសរៀបចាំងវិការៃា ។ 
អន វតតខបបសនុះ សទើបហិរញ្ញបបទានរបេថ់្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍
អាចរំសលចសៅកនុងខ្នការ និងងវិការបេ់រកេងួ និង
សាា ប័ន រពម្ទាាំង ត្លល់ទធភាពកនុងការពនិតិយធនធាន
កនុងរបសទេ េរាប់បាំសពញឲ្យហិរញ្ញបបទានេហ-

របតិបតតិការ សៃើម្បីអន វតតគសរាង និងកម្ាវិធី ។ 

 កនុងសពលថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍សធេើការបានជិតេន ិទធ
ជាងម្ ន កនុងរយៈសពលសរៀបចាំងវិការៃា, ការអន វតតងវិកា
ព័តា៌នេម្ិទធកម្ាអាចពរងងឹភាពជាថ្ៃគ ូសៃើម្បី៖  

- ធានការតរម្មឹ្ខ ន្កសោលនសោបាយរវាង 

បណាត វិេ័យទាាំងអេ ់

- សលើកកម្ពេក់ារតរម្ឹម្រវាងថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់
សរកាម្ជាត ិ

- កាំណត់កាលាន វតតភាព សៃើម្បីហិរញ្ញបបទាន
េហរបតិបតតកិារអាចបាំសពញតនួទីកនុងការ
បសងេើនលទធភាពសកៀរគរ និងតនួទីជាកាលីករ  

- តាម្ដ្ឋនលទធ្ លថ្នកិចចអភិវឌ្ឍនរ៍បកប
សដ្ឋយរបេិទធភាព ។ 

 កនុងសពលងវិកាបានកាល យជាឧបករណ៍េាំខាន់
េរាបស់លើកកម្ពេល់ទធ្ ល និងេ័កដិេិទធភិាពកនុង
កិចចអភិវឌ្ឍន,៍ យ ទធសាស្រេត ថ្នការខកទរម្ងរ់បព័នធងវិកា
បានកាំណតថ់ា ទិេសៅថ្នការអន វតតរបពន័ធងវិកា
ព័តា៌នេម្ិទធកម្ា គឺជាចកខុវិេ័យរួម្របេ់កម្ពុជា សហើយអាចេសរម្ចសៅបាន ល ុះរតាខតភាគីពាក់ពន័ធ ត្លក់ារោាំរទ និង
អន វតតសដ្ឋយេ ីេងាេ កោ់ន  ។ 

២- ការោាំរទកម្ពុជាសរៀបចាំខលួនឈានសៅចាកសចញពីរកមុ្របសទេានការអភវិឌ្ឍតចិតចួ 

កម្ពុជារពឹំងថា នឹងរតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូលកនុងបញ្ា ីេរាបច់ាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតចួ កនុង 

តួនាទ្ីដនហិរញ្ញរបទានសហព្រតិរតតិការ :      
 ការរពងកើនលទ្ធភារពរណារគរ, កាតាលីររ និងរមាល ាំងរពនលឿន 

កនុងបរិការណ៍ថ្នសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាពកម្ពុជា, 
វាកយេ័ពទៃូចជាការបសងេើនលទធភាពសកៀរគរ, កាតាលកីរ នងិកាល ាំង    

ពសនលឿន រតូវបានសរបើរបាេ់ជាញកឹញាប់ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកាំណត់  
និយម្ន័យថ្នវាកយេ័ពទទាាំងសនុះ ៃូចខាងសរកាម្៖  

“ការបសងេើនលទធភាពសកៀរគរ ” េាំសៅៃល់ការសរបើរបាេ់ការ 
 វិនិសោគមួ្យ សៃើម្បីសកៀរគរ ឬទាក់ទាញហិរញ្ញបបទានបខនាម្ ។ ការ
បសងេើនលទធភាពសកៀរគរសនុះអាចសធេើស ើងសដ្ឋយតទ ល់ តាម្រយៈការ្ តល់
ធនធានបខនាម្ៃល់គសរាងតទ ល ់កនុងទរម្ង់េហហិរញ្ញបបទាន ឬសដ្ឋយ
របសោល សដ្ឋយការវិនិសោគរបេ់ភាគីម្យួ បានជាំរ ញឲ្យានការ     
 វិនិសោគពីភាគីមួ្យសទៀត ខៃលបាំសពញបខនាម្ឲ្យោន សៅវិញសៅម្ក ។ 
កនុងបរិបទថ្នធនធានរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល, ការបសងេើនលទធភាពសកៀរគរថ្ន
ធនធានអាចសធេើស ើងតាម្រយៈការ្ តល់ងវិកាបៃិភាគេរាប់គសរាង
របេ់ថ្ៃគូ ឬតាម្រយៈការបងាា ញលទធ្ លថ្នគសរាង ខៃលអាចជុះ    
ឥទធិពលកនុងការវិភាជងវិការៃា, ៃូចជាគសរាងកាំណត់អតតេញ្ហញ ណកម្ា
រគួសាររកីរក ។ កនុងបរិបទថ្នសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាព
កម្ពុជា, គសរាងរបេ់ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាចបសងេើនការចូលរួម្របេ់វិេ័យ
ឯកជន សដ្ឋយ ត្ល់ធនធានសដ្ឋយតទ ល ់តាម្យនតការភាពជាថ្ៃគូរវាងរៃា
និងឯកជន ឬការបសងេើនការវិនិសោគឯកជន សដ្ឋយសារធនធានសាធារណៈ
បានបសងេើតបរិោកាេអាំសណាយ្លៃល់ការវិនិសោគឯកជន ។   

វាកយេ័ពទ “កាតាលកីរ នងិកាល ាំងពសនលឿន ” អាចសរបើជាំនួេោន បាន 
សៃើម្បីសរៀបរាប់អាំពីលទធភាពថ្នការវិនិសោគម្យួ ខៃលអាចជុះឥទធិពល
អភិវឌ្ឍន៍ខវងជាង ឬទលូាំទលូាយជាងការបា៉ា ន់សាា នៃាំបូង ។ ឧទាហរណ៍
អាហារូបតាម្ភេរាប់ក ារតូច បាន ដ្ល់អតារបសោជន៍សពញមួ្យជីវិត 
ពិសេេពាក់ព័នធនឹងការសរៀនេូរត, ការចិញ្ច ឹម្ជិវិត និងការសលើកកម្ពេ់
េម្ភាពសយនឌ្័រ និងការេិកា ។  រឯឯការវិនិសោគសលើសហដ្ឋា រចន-  

េម្ព័នធ វិញ អាចជុះឥទធិពលៃល់េ ខភាពាតា តាម្រយៈការបសងេើន 

លទធភាពទទួល និងសរបើរបាេ់សេវាេ ខភាព ។ 
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ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ៃាំសណើរការសនុះរតូវការរយៈសពលយូរ សហើយការចាកសចញសនុះអាចនងឹបញ្ចប់ជាសាា ពរកនុងរយៈសពល ៦ 
ឆ្ន ាំ ឬសលើេពីសនុះ ។ សៃើម្បធីានវឌ្ឍនភាពសឆ្ព ុះសៅការចាកសចញសនុះ ពិសេេធានចីរភាពកនុងៃាំណាក់កាលអនតរកាល 
បនទ ប់ពីការចាកសចញ, ភាពជាថ្ៃគូរតូវសតដ តេាំខានស់ៅសលើការសដ្ឋុះរសាយបញ្ហា ននខៃលពាក់ពន័ធនឹងលកខខណឌ
 វិនិចឆ័យេរាប់ការចាកសចញពីរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតចួ (បងាា ញកនងុគាំនូេតាងខាងសរកាម្) ខៃលរួម្   

ាន៖ ក) ចាំណូល, ខ) ការអភិវឌ្ឍធនធានម្ន េស និង គ) ភាពងាយរងសរោុះខាងសេៃាកិចច ។ សលើម្លូដ្ឋា នសនុះ កនុង
ការអន វតតយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៤ និងខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត,ិ ភាពជាថ្ៃគូកនុងកចិច
អភិវឌ្ឍនរ៍តូវចាបស់ ដ្ើម្សរៀបចាំ និងេរម្បេរម្លួកិចចការននពាក់ព័នធនឹងការអន វតតយ ទធសាស្រេតអនតរកាលសនុះ ។ 

កនុងការសរតៀម្ខលួនេរាប់ៃាំណាក់កាលអនតរកាលសនុះ កម្ពុជាបនតទទលួអតារបសោជន៍ជាសរចើនពីវិធានការ
ពិសេេអនតរជាតិ ពិសេេកនុងវិេ័យពាណិជាកម្ា, កិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍, នងិជាំនួយបសចចកសទេ ។ កនុងនយ័
សនុះ កម្ពុជារតូវទាញយកអតារបសោជន៍ឲ្យអេ់លទធភាពពីការសរបើរបាេ់វិធានការពិសេេទាាំងសនុះ ។ ការោាំរទខៃល
ត្ល់ឲ្យរកុម្របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតចួ រួម្ាន៖ 

- េម្តាភាពខាងពាណិជាកម្ា : រួម្ានភាពអន សរោុះកនុងរកបខណឌ ថ្នអងគការពាណិជាកម្ាពិភពសលាក,        
 ភាពអន សរោុះជាឯកសតាភាគ ី(Non-reciprocal preferential arrangements) និងការចូលរួម្កនុងរកបខណឌ
ពរងឹងេាហរណកម្ាេរាប់ជាំនួយបសចចកសទេពាក់ព័នធនឹងពាណិជាកម្ា  (Enhanced Integrated 

Framework  for Trade-Related TA) ។  
- កចិចរពម្សរពៀងេដ ពីីកចិចេរម្លួពាណិជាកម្ា : ការោាំរទៃល់បណាដ របសទេានការអភវិឌ្ឍតិចតួច  សៃើម្បីទទលួ
បាននូវអតារបសោជន៍ពីកិចចរពម្សរពៀងសនុះ (ការអន សរោុះពនធ និងការម្និកាំណត់កតូានាំចលូ, និងខបបបទ 

ពនធគយសាម្ញ្ញ នងិឆ្ប់រហេ័) ក៏ៃូចជាទទួលបាននូវការសលើកខលងសដ្ឋយខ ែ្កសលើអន សលាម្ភាព ។  
- របពន័ធអន សរោុះេត ពី ីវធិានននពាកព់ន័ធនងឹកម្ាេទិធបិញ្ហញ  នងិការវនិសិោគ : រមួ្ានវិធានការពាណិជាកម្ា           
ខៃលពាក់ព័នធនឹងកម្ាេិទធិបញ្ហញ  នងិការវិនិសោគ (TRIPS/TRIMS) ខៃលអន ញ្ហញ តឲ្យានការបនធូរបនាយ 
 វិធាន នងិការអន វតតននពាក់ព័នធនឹងកម្ាេិទធបិញ្ហញ  និងការវិនិសោគ កនុងបណាដ របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតួច 

    ខៃលជាេាជិកថ្នអងគការពាណិជាកម្ាពិភពសលាក ។ 

- កចិចេហរបតបិតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍ : រួម្ានការសបដជាា របេថ់្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ កនុងការអន វតតសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍
របកបសដ្ឋយចីរភាព តាម្រយៈការ វិភាជធនធានរបេខ់លួន ចាំនួន ០,១៥%-០,២០% ថ្នចាំណូលជាតិេរ ប 
េរាប់្ តល់ឲ្យរបសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ។ 

- ជាំនយួបសចចកសទេ នងិការោាំរទៃថ្ទសទៀត : ៃូចជា ធនោរបសចចកវិទារបេអ់ងគការេហរបជាជាតិ
េរាបរ់បសទេានការអភវិឌ្ឍតិចតួច, ការោាំរទខ ន្ករបឹកាចាប់ និងការ ត្លអ់ាហារូបករណ៍របេ ់  

អងគការពាណិជាកម្ាពិភពសលាក ។ 
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វឌ្ឍនភារររស់រម្ពុជាឈានពៅចារពចញរីព្រុម្ព្រពទ្សមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភពទិននន័យ : គណៈកាា ធិការសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍ថ្ន UNDESA 

របសទេានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក៏អាចទទលួការោាំរទពីកម្ាវិធី “ខ្នការេកម្ាភាពេរាបរ់បសទេានការ
អភិវឌ្ឍតិចតចួ (LDC Program of Action) ខៃលកាំព ងអន វតតជាំហានទ៤ី របេខ់លួន ។  កម្ាវិធីសនុះរតូវបានអន ម្ត័ 

កនុងឆ្ន ាំ២០១១ សហើយបានសតដ តជាេាំខាន់សៅសលើេម្តាភាព្លតិ និងការតល េ់បដូររចនេម្ពន័ធសេៃាកចិច ខៃលរួម្
ានការអភិវឌ្ឍសហដ្ឋា រចនេម្ព័នធរបូវន័ត, ម្លូធនម្ន េស និងេងគម្ ។ កម្ាវិធីសនុះបានរមួ្បញ្ចូលនូវេកម្ាភាពម្ួយ
ចាំននួកនុងវិេយ័អាទិភាព ៨ គឺ ៖ េម្តាភាព្លតិ, កេិកម្ា, ពាណិជាកម្ា, ្លតិ្ល, ការអភិវឌ្ឍេងគម្ និងធនធាន
ម្ន េស,   ការសដ្ឋុះរសាយវិបតតិ និងបញ្ហា របឈម្ងាី ,ៗ ការសកៀរគរធនធាន និងអភបិាលកចិច ។  
 ការបនតឋានៈរបេ់កម្ពុជា ជារបសទេានការអភិវឌ្ឍតចិតចួ បាន ដ្ល់កាលាន វតតភាពេរាប់សលើកកម្ពេ ់  

េម្តាភាពពាណិជាកម្ា និងពសនលឿនការអន វតតសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ខៃលានខចងកនុងសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន ៍      

 វិេ័យឧេាហកម្ាកម្ពុជា ។ កនុងន័យសនុះ ការបនដសធេើការងារជាម្យួថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍កនុងវិេ័យពាណិជាកម្ា នងិសដ្ឋយ
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ពិសរោុះសោបល ់ ជាម្ួយតអួងគកនុង វិេ័យឯកជន ពាក់ព័នធនឹងសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឧេាហកម្ាកម្ពុជា 

នឹង ត្លល់ទធភាពឲ្យកម្ពុជាទាញយកអតារបសោជនក៍ាន់ខតសរចើនពកីារអន វតត វិធានការពិសេេអនតរជាតទិាាំងសនុះ ។ 

៣- ហរិញ្ញបបទានេរាបក់ចិចអភវិឌ្ឍន ៍ 
សៅករម្តិេកល, ការអន វតតសោលសៅអភិវឌ្ឍនរ៍បកបសដ្ឋយចីរភាពតរម្ូវឲ្យានហិរញ្ញបបទានោ៉ា ងសរចើនេនធឹក

េនធ ប់ (រាបរ់ទលីាន ម្ិនខម្នពានល់ានៃ លាល រ) សៃើម្បីេសរម្ចនូវចាំណ ចសៅរបកបសដ្ឋយម្ហិចឆតា នឆ្ន ាំ២០៣០ ។ ការ
សធេើម្ូលដ្ឋា នីយកម្ាថ្នរសបៀបវារៈេត ីពីកិចចអភិវឌ្ឍន៍របកបសដ្ឋយចីរភាព ឆ្ន ាំ២០៣០ សៅកម្ពុជា ក៏ទទួលសាគ ល់អាំពីភាព
ចាាំបាច់កនុងការសកៀរគរ និងរគប់រគងធនធានរបេ់បណាដ តួអងគអភិវឌ្ឍន៍ ទាាំងកនុង នងិសរ្របសទេ, ទាាំងកនុង វិេ័យ          

សាធារណៈ និងឯកជន ។ កនងុន័យសនុះ យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤ គឺជារកបខណឌ េាំខាន់ េរាបត់រម្ង់
ទិេកិចចេហការជាម្ួយបណាត ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន,៍  វិេ័យឯកជន និងអងគការេងគម្េ ីវិល រពម្ទាាំងជាំរ ញ និងសលើកកម្ពេ ់     

តនួទីថ្នការបសងេើនលទធភាពសកៀរគរធនធាន និងតនួទីជាកាតាលីករថ្នហិរញ្ញបបទានេហរបតិបតតកិារ  ពិសេេបនតពរងឹង 

និងពរងីកភាពជាថ្ៃគជូាម្ួយ វិេ័យឯកជន និងថ្ៃគូកនុងរកបខណឌ ថ្នកិចចេហរបតបិតតកិារតបូង-តបូង ។ 
ទនទឹម្នឹងសនុះ ៃូចានខចងកនុងយ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី៤, រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតពរងឹងភាព

ជាថ្ៃគូជាម្ួយអងគការេងគម្េ ីវិល និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភបិាល តាម្រយៈការពរងឹងការអន វតតចាប់េដ ីពីេាគម្ 
និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភបិាល កនងុសោលបាំណងសលើកកម្ពេ់េ័កតិេិទធិភាព, តាល ភាព នងិគណសនយយភាពថ្នកិចច
េហរបតិបតតកិារសនុះ ។ សលើម្លូដ្ឋា នសនុះ អងគការម្និខម្នរដ្ឋា ភិបាលរតូវបានសលើកទឹកចតិតឲ្យបនតរួម្ចាំខណកកនុងកិចច    
អភិវឌ្ឍន ៍ និងរតូវបានចាត់ទ កជាតួអងគេាំខាន់កនុងៃាំសណើរការពិសរោុះសោបល់ តាម្រយៈយនតការរកុម្ការងារបសចចកសទេ
ចរម្ុុះ និងការសរៀបចាំ និងតាម្ដ្ឋនការអន វតតេូចនករតាម្ដ្ឋនរួម្ោន  ។ ធនធានរបេ់អងគការទាាំងសនុះនឹងរតូវបនត
កតរ់តាកនុងរបពន័ធរគបរ់គងទនិននយ័អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភបិាល េរាប់ វិភាគ សហើយបញ្ចូលកនុងរបាយការណ៍របចាាំឆ្ន ាំ  
េដ ីពីកិចចេហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ សៅកម្ពុជា ។ 

េរាប់វិេយ័ឯកជន សោលនសោបាយងាីរបេ់រាជរដ្ឋា ភបិាលេដ ីពីភាពជាថ្ៃគូរវាងរៃា និងឯកជន បាន ដ្ល់នូវ
រកបខណឌ បខនាម្ េរាប់ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍េហការជាម្ួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងវិេយ័ឯកជន កនុងទរម្ង់ជាហិរញ្ញបបទានចរម្ុុះ  
(Blended Finance Model) ។ ថ្ៃគូអភិវឌ្ឍនរ៍តូវបានសលើកទកឹចតិតឲ្យបនតសធេើេហហិរញ្ញបបទានជាម្យួវិេយ័ឯកជន 
សហើយ ក.អ.ក/គ.ជ.ន នឹងេិកាបខនាម្អាំពីបទពិសសាធន៍ងាីៗកនុងសពលពិសរោុះសោបល់សទេភាគី សៃើម្បតីរម្ង់ទេិការ
អន វតតភាពជាថ្ៃគូងាីសនុះ និងជាំរ ញការសរបើរបាេ់ទរម្ងន់នេត ីពីហិរញ្ញបបទានចរម្ុុះសនុះ ។  

កិចចេហរបតបិតតិការតបូង-តបងូ បានសលើកកម្ពេក់ារតល េ់បដូរចាំសណុះៃឹងខ ន្កសោលនសោបាយ, បសចចកវិទា, 
ជាំនញ និងការអន វតត រវាងបណាត របសទេកាំព ងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ការតល េ់បដូរចាំសណុះៃឹងសនុះរតូវបានទទលួការសាេ គម្ន ៍

សដ្ឋយសារបានបងាា ញអាំពសីាម្គគីភាព, េម្ធម្ ៌ និងការសេា ើភាពោន កនុងកិចចេហរបតិបតតកិារ ក៏ៃូចជាសាា នភាពរបហាក់
របខហលោន របេរ់បសទេទាាំងសនុះ ។ កនុងនយ័សនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតពរងីកវិសាលភាពថ្នទរម្ង់េហរបតបិតតកិារសនុះ 
និងបនតេហការជាម្យួថ្ៃគអូភិវឌ្ឍនៃ៍ថ្ទសទៀតខៃលោាំរទអភិរកម្សនុះ តាម្រយៈកិចចេហរបតិបតតកិាររតសីកាណ ។ 



- 26 - 

 

ធនធានរបេត់ួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់ ានតនួទីេាំខាន់កនុងការរមួ្ចាំខណកអន វតតឲ្យបានេសរម្ចនូវសោលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ។ កនុងនយ័សនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតពរងឹងេម្តាភាពសកៀរគរ និងរគបរ់គងភាពជាថ្ៃគូទាាំងសនុះ រពម្ទាាំង
សធេើបចចុបបននភាពការពាករណ៍ហិរញ្ញបបទាន ខៃលានខចងកនុងឯកសារវាយតថ្ម្លេត ីពហីិរញ្ញបបទានេរាប់កិចចអភវិឌ្ឍន៍
ឆ្ន ាំ២០១៧ សៃើម្បីសរៀបចាំតរម្ូវការហិរញ្ញបបទានេរាប់អន វតតខ្នការយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ។  

VI.   សននិដ្ឋា ន 

យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៤ បានកាំណត់ចកខុវិេ័យរបកបសដ្ឋយម្ហិចឆិតា េរាប់អភិវឌ្ឍ
េងគម្-សេៃាកិចចកម្ពុជា ។ យ ទធសាស្រេត សនុះកាំណត់ វិេយ័អាទភិាព និងេកម្ាភាពម្ួយចាំនួនខៃលរតូវអន វតតឲ្យបាន
េសរម្ច សៃើម្បីបសងេើតលកខណៈអាំសណាយ្លកនុងៃាំណាក់កាលអនតរកាលេរាប់ឈានសឆ្ព ុះសៅអន វតត “គាំរូអភិវឌ្ឍ
េងគម្-សេៃាកិចចងាី”ម្ួយ ខៃលបសរម្ើអតារបសោជន៍របជាជន ។ កនុងបរិការណ៍សនុះ យ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតបិតតកិារ
អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាថ្ៃគូ គឺជារកបខណឌ េរាបរ់គប់រគងភាពជាថ្ៃគូ ខៃលជាម្ូលដ្ឋា នរគុឹះេរាបឈ់ានសៅ
េសរម្ចសោលសៅទាាំងសនុះ ។ យ ទធសាស្រេត សនុះបានកាំណត់សោលការណ៍, យនតការ នងិឧបករណ៍េាំខាន់  ៗ សៃើម្បឲី្យការ
ពិសរោុះសោបលប់ាន ៖ ក) ឯកភាពសលើទិេសៅសោលនសោបាយ និងខ្នការ, ខ) សលើកកម្ពេ់េម្តាភាព នងិពរងឹង
របព័នធជាត ិនិង គ) េសរម្ចលទធ្ លខៃលអាចវាេខ់វងបាន តាម្រយៈរបពន័ធតាម្ដ្ឋន និងវាយតថ្ម្ល ។  

វឌ្ឍនភាពៃ៏រតចុះរតចង់ និងកនុងសលបឿនសលឿន ខៃលេសរម្ចបានរហតូម្កៃលប់ចចុបបនន នឹងរតូវបនតពរងឹង និង
ពរងីកបខនាម្សទៀត តាម្រយៈភាពជាអនកៃឹកនាំៃ ៏រទ្ងា ាំរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងការអន វតតរបកបសដ្ឋយរបេទិធភាពនូវ   
យ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិសដ្ឋយសធេើការកនុងភាពជាថ្ៃគ ូជាម្ួយភាគីពាក់ពន័ធ ។ កនុងនយ័សនុះ តួអងគអភិវឌ្ឍនទ៍ាាំងអេ់រតូវ
បានសលើកទឹកចតិតឲ្យបនតសធេើការងារកនុងនយ័សាា បន ជាម្ួយរាជរដ្ឋា ភបិាល រេបសពលខៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលបនតពរងងឹ និង
បសងេើតយនតការភាពជាថ្ៃគូងាី  ៗសៃើម្បីសកៀរគរ និងតរម្ង់ទេិធនធាន េាំសៅោាំរទៃលក់ារខរបរបលួងាីថ្នរចនេម្ព័នធេងគម្-

សេៃាកិចចកនុងៃាំណាក់កាលបនទ ប់ ។ សៃើម្បីេសរម្ចសោលសៅទាាំងសនុះ យ ទធសាស្រេតចត សកាណ-ៃាំណាក់កាលទ ី ៤ និង   

យ ទធសាស្រេតេដ ីពីកិចចេហរបតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពជាថ្ៃគូ បានកាំណតន់ូវយនតការភាពជាថ្ៃគូជាកល់ាក់ម្យួចាំននួ 
ខៃលជាំរ ញកម្ពុជាឈានសឆ្ព ុះសៅេសរម្ចបានសជាគជ័យ និងវិប លភាពបខនាម្សទៀត កនុងឋានៈជារបសទេចាំណូលម្ធយម្  ។ 
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