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ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុមត័ឯក រយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១១-២០១៨ 
ែដលជយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈេលីកទី១ របស់កមពុជ កលពីៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ 
និងបន្របកស កឱ់យអនុវត្តេនកនុងសមយ័្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី នៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២។ 

មរយៈយុទធ ្រស្តរយៈេពល ០៨ ឆន េំនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់ទំហៃំនករខចីថមីបែនថមស្រមប់ឆន ំ
២០១១-២០១៨ កនុងរង្វង់ពី ៤០០ ន េទ ៧០០ នេអសេដែអរ៊ កនុងមួយឆន  ំ និងបន ក់េចញនូវ         
វធិនករេគលនេយបយចំនួន ០៨ ចំណុច េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព,
គណេនយយភព, និងចីរភពៃនករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ែដលជែផនកមួយយ៉ងសំខនក់នុងកមមវធីិ     
ែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបនកតស់មគ ល់េឃញីថ េលីមូល ្ឋ នៃនយុទធ ្រស្តស្ដីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ
២០១១-២០១៨ ករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈេនកមពុជសេ្រមចបននូវសមិទធផលគួរជទីេមទនៈ។   
ែផ្អក មលទធផលៃនករវភិគចីរភពបំណុល ថ នភពបំណុល ធរណៈកមពុជបចចុបបននមន “ចីរភព” និង 
“ និភយ័ក្រមិតទប”។ លទធផលេនះ ក្៏រតូវបន យតៃម្ល និងទទួល គ ល់ េ យ ថ បន័ហរិញញវតថុអន្តរជតិធំៗ 
ដូចជ៖ មូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ, ធនគរពិភពេ ក, និងធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ផងែដរ។ ជកែ់ស្តង ពិនទុ
ៃនករ យតៃម្លសូចនករេគលនេយបយបំណុលរបស់កមពុជ េរៀបចំេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បនេកីនពី 
៤,០ ពិនទុ េនឆន ២ំ០១០ េទ ៤,៥ ពិនទុ េនឆន ២ំ០១១ និង ៥,០ ពិនទុ ចបពី់ឆន ២ំ០១២ ដល់ឆន ២ំ០១៤  
េធៀបនឹងពិនទុអតិបរមិ ៦,០។ 

ជរ ្ឋ ភិបលសូមេធ្វីករ យតៃម្លខពស់ចំេពះ្រកសួង ថ បន័ពកព់័នធ ែដលបនសកមមចូលរមួអនុវត្ត
យ៉ងមឺុងម៉ត់ នូវ ល់វធិនករេគលនេយបយែដលបន កេ់ចញកនុងយុទធ ្រស្តស្ដីពីករ្រគប្់រគងបំណុល
ធរណៈ២០១១-២០១៨  និងសូមេកតសរេសីរចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

ែដលបនបំេពញភរកិចចយ៉ងខជ បខ់ជួន កនុង នៈជេសនធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេលីកិចចករ្រគប់្រគងបំណុល
ធរណៈ កនុងករដឹកនអំនុវត្តយុទធ ្រស្តេនះ ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

ទនទឹមនឹងសមិទធផលែដលសេ្រមចបនទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលេនែតពិនិតយេឃញីមនបញ្ហ ្របឈម     
ធំៗមួយចំនួន ែដលកំពុងបន្តជះឥទធិពលេលីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ទងំកនុងេពលបចចុបបនន និងទងំ
កនុងេពលអនគត រមួមន៖ (១) ភពរងីសងួតៃនហរិញញបបទនឥតសំណង និងឥណទនែដលមនក្រមិត
សមបទនខពស់ េនេពលែដលេសដ្ឋកិចចកមពុជកំពុងែតអភិវឌ ន៍រកីចេ្រមីនធំធត ់ កនុងដំេណីរេបះជំ នយ៉ង
្វ ប ់ ចកេចញពី នៈ្របេទសមនចំណូលទប េទ នៈ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប; (២)  

លទធភពៃនករធ្ល កចុ់ះអតិេរកចរន្តស្រមប់ចំ យគេ្រមងវនិិេយគផទ ល់ កនុងបរកិរណ៍ែដល ជរ ្ឋ ភិបល
បន្តអនុវត្តេគលនេយបយដំេឡងី្របក់េបៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករសុីវលិ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េដីមបឈីន
េទសេ្រមចេគលេ ឱយបនជង ១ នេរៀល កនុងមួយែខ េនឆន ២ំ០១៨; (៣) និភ័យៃនកតព្វកិចច
បំណុលជយថេហតុែដល ចេកីតេចញ ពីករធនរបស់រដ្ឋេលីគេ្រមងវនិិេយគ មយន្តករភពជៃដគូ 
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រ ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP) និង ពីវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ; និង (៤) ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងគេ្រមង  
វនិិេយគ ធរណៈ។ល។ 

ចំេពះមុខបញ្ហ ្របឈមខងេលី និងេ យពិនិតយេឃញីសភពករណ៍វវិឌ ថមីៗកនុងវសិ័យ្រគប្់រគង
បំណុល ធរណៈ ទងំកនុងក្រមិតតំបន់ និងទងំកនុងក្រមិតសកលេ ក ្រពមទងំអនុេ ម មម្រ ៦៧ 
ៃនចបប់ស្ដីពី្របពន័ធហរិញញវតថុ ធរណៈ និងម្រ ២៧ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ     
ជរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិ េលីករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ 
២០១១-២០១៨ និងបនេធ្វីបចចុបបននកមមកនុងេគលបំណងបន្តធនសងគតិភព និងភព្របទក់្រក ជមួយ
េគលនេយបយនិងយុទធ ្រស្តពក់ព័នធ។ 

កនុងនយ័េនះ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច កេ់ចញនូវយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ 
២០១៥-២០១៨ េ យកំណតទំ់ហៃំនករខចីថមីបែនថមកនុងរង្វង ់៦០០ នេអសេដែអរ៊ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥ និង
កនុងរង្វងពី់ ៧០០ ន េទ ៨០០ នេអសេដែអរ៊ កនុងមួយឆន  ំស្រមប់ឆន ២ំ០១៦-២០១៨ ្រពមទងំបន
ក់េចញនូវវធិនករេគលនេយបយចំនួន ០៨ ចំណុចេផ ងេទៀត េ យរមួមនទងំេគលនេយបយស្ដីពី

ករ្រគប្់រគង និភ័យបំណុល ធរណៈ េដីមបបីន្តរក ចីរភពបំណុល ធរណៈរយៈេពលែវង និងក្រមិត
និភ័យបំណុលឱយេនទប សំេ រមួចំែណកជំរុញចីរភពកំេណីនេសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង និងេលីកសទួយ

ក្រមិតជីវភព្របជជន។ 

កនុងប ្ដ វធិនករេគលនេយបយទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលយល់េឃញីថ កិចចករព្រងឹង្របសិទធភព
ចំ យវនិិេយគ ធរណៈ គឺជវធិនករេគលនេយបយ ទិភពមួយែដលទមទរឱយមនករយកចិត្ត
ទុក កខ់ពស់ពីសំ ក់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ េដីមបបីន្តជំរុញេលប នៃនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ         
ធរណៈ កនុងបរកិរណ៍ែដលបញ្ហ ្របឈមកំពុងមនឥទធិពលេលីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈកមពុជ។ 

កនុងនយ័េនះ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច ក់េចញនូវវធិនករមុត្រសួចបែនថមមួយចំនួន រមួមន៖ (១) ករេរៀបចំ
្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយរមួស្រមប្់រគប់្រគងចំ យវនិិេយគ ធរណៈ ្របកបេ យភព្រគប់្រជុងេ្រជយ 
និង្របទក្់រក  េ យ្រតូវ្រគបដណ្ត បទ់ងំគេ្រមងវនិិេយគផទ ល់េ យថវកិជតិ, គេ្រមងវនិិេយគ     
ហរិញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន,៍ និងទងំគេ្រមងវនិិេយគ មយន្តករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន; និង 
(២) ករបន្តព្រងឹងនីតិវធីិ្របតិបត្តិករ និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់្រគប្់រគងនិងអនុវត្តគេ្រមងវនិិេយគ    
ធរណៈ សំេ ធនបេងកីន្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, និងគណេនយយភពៃនចំ យវនិិេយគ
ធរណៈ។ 

ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលេមីលេឃញីថ េសដ្ឋកិចចសកលេ ក, េសដ្ឋកិចចតំបន់, និងេសដ្ឋកិចចកមពុជ 
បននិងកំពុងវវិឌ កនុងចលនកររស់រេវកី ចរកឹេ យ ភព្របទក្់រក  និងភពមនឥទិធពលចំេពះគន េទវញិ
េទមក រ ងវសិ័យឯកជន និងវសិ័យ ធរណៈ។ កនុងនយ័េនះ ជចកខុវសិ័យស្រមបរ់យៈេពលមធយម និងែវង  
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងព្រងីកវ ិ លភពៃនករ្រគប់្រគងបំណុល ឱយ្រគបដណ្ដ ប់េលីបំណុលរមួរបស់ជតិទងំមូល 
េ យ្រតូវបញចូ លទងំបំណុលរបស់វសិ័យឯកជន ជពិេសស បំណុលកនុងវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ េដីមបរីមួ
ចំែណកកនុងកររក សថិរភពហរិញញវតថុ និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចចកនុងរយៈេពលែវង។ 





 

បុព្វកថ 
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បុព្វកថ 
r1s 

 

 
េ យទទួលបនភរកិចចដ៏ឧត្តុងឧត្តមពី ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យចកខុវសិ័យែវង

ឆង យរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ បនេរៀបចំឯក រយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១១-២០១៨ 
េ យអនុេ ម មបទបបញញត្តិជធរមន និងេគលករណ៍គន្លឹះទងំ ០៤ របស់សេម្ដចេតេជ ែដលរមួមន៖  

១) ្រតូវខចីឥណទនកនុងទំហសំម្រសបែដល ថ នភពថវកិ និងេសដ្ឋកិចច ច្រទ្ំរទបន 
២) ្រតូវខចីែតឥណទនែដលមនក្រមិតសមបទន ឬលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះខពស់  
៣) ្រតូវខចីស្រមបែ់តវសិ័យ ទិភព្រទ្រទងចី់រភពកំេណីន និងវសិ័យបេងកីនផលិតភពេសដ្ឋកិចច 
៤) ្រតូវេ្របី្របស់ឥណទនទងំេនះ ្របកបេ យតម្ល ភព, គណេនយយភព, ្របសិទធភព, និង 

ស័ក្តិសិទធិភពខពស់បំផុត។ 
យុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវបនអនុមត័េ យសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី កលពីៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ 

និង្រតូវបន្របកស ក់ឱយអនុវត្តេនកនុងកិចច្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី នៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២។ 
យុទធ ្រស្តេនះ បនកំណត់ទំហៃំនករខចីថមីបែនថមស្រមប់ឆន ២ំ០១១-២០១៨ កនុងរង្វងពី់ ៤០០ ន េទ 
៧០០ នេអសេដែអ៊រ កនុងមួយឆន  ំ និងបន កេ់ចញនូវវធិនករេគលនេយបយចំនួន ០៨ ចំណុចេផ ង
េទៀត សំេ ធនបននូវ្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, គណេនយយភព, និងចីរភពៃនករ្រគប្់រគង
បំណុល ធរណៈ ែដលជែផនកមួយដស៏ំខនក់នុងករអនុវត្តកមមវធីិែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 

កនុងរយៈេពលកន្លងេទ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ កនុង នៈជេសនធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល   
េលីកិចចករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ បន ម ន និង្រតួតពិនិតយេ យយកចិត្តទុក ក់េលីករអនុវត្ត      
យុទធ ្រស្តេនះ រហូតឈនេទសេ្រមចបននូវសមិទធផលធំៗ រមួមន៖ (១) ករ្រគប្់រគងបននូវទំហៃំនករខចី
មិនឱយេលីសពីពិ នកំណតេ់ យចបបស់្ដីពីហរិញញវតថុ្របចឆំន ;ំ (២) ករស្រមិតស្រមងំយកែតឥណទនែដល
មនក្រមិតសមបទន ឬលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះខពស់; (៣) ករេ្របី្របស់ឥណទនសមបទនចំេគលេ ទិភព
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ យកនុងេនះ ្របមណ ៨០% ស្រមបក់រវនិិេយគេលីវសិ័យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត 
និង្របមណ ២០% ស្រមបក់រវនិិេយគេលីវសិ័យ ទិភពេផ ងេទៀត; និង (៤) កររក បននូវចីរភព
បំណុល ធរណៈ និងករក្រមិត និភ័យបំណុលឱយេនទប។ 

េបីេទះបីជសេ្រមចបននូវសមិទធផលដធំ៏េធងយ៉ងេនះក្ដី កិចចករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈរបស់ 
កមពុជ េនែតជួបនូវបញ្ហ ្របឈមែដលចបំច្់រតូវបន្តខិតខំេ ះ្រ យ។ ទនទឹមេនះ មករសិក ្រ វ្រជវ  
ភគេ្រចីនៃន្របេទសែដលប ជយ័កនុងកិចចករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ គឺប ្ដ លមកពី៖ (១) កង្វះខត
ៃន្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេគលនេយបយ និង (២) ភពទនេ់ខ យៃនយន្តករនិងសមតថភព ថ បន័ កនុងករ
្រគប្់រគង និភយ័បំណុល ធរណៈ ែដលបងកេឡងីេ យ្រពឹត្តិេហតុៃផទកនុង និង/ឬ ៃផទេ្រក។  

កនុងនយ័េនះ ករ្រតួតពិនិតយេមីលេឡងីវញិេលីករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ 
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២០១១-២០១៨ និងករេធ្វីបចចុបបននកមមឱយេទជយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-
២០១៨ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ្របយត័ន្របែយង និងយកចិត្តទុក កេ់លីបញ្ហ ្របឈម, បទពិេ ធន៍ៃនប ្ដ
្របេទសននេលីសកលេ ក, និងបរកិរណ៍វវិឌ ៃនេសដ្ឋកិចច-សងគមកមពុជ ្រពមទងំបន ក់េចញនូវវធិនករ
េគលនេយបយចំនួន ០៩ ចំណុច ដូចខងេ្រកម៖ 

១- កំណតទំ់ហៃំនករខចីថមីបែនថមកនុងរង្វង ់៦០០ នេអសេដែអរ៊ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៥ និងកនុងរង្វងពី់ 
៧០០ ន េទ ៨០០ នេអសេដែអរ៊ កនុងមួយឆន  ំស្រមប់ឆន ២ំ០១៦-២០១៨ េទ មបរកិរណ៍ៃនេគល
នេយបយថវកិ និងវវិឌ នករម៉្រកូេសដ្ឋកិចចជកែ់ស្តងរបស់កមពុជ។ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥-២០១៨ ជរមួ    
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងមិនេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ ឬសញញ ប័ណ្ណរដ្ឋអធិបេតយយែដលជឧបករណ៍បំណុលថមីេទ ែតក៏
ចេធ្វីករ កលបងេ្របី្របស់ឧបករណ៍ថមីេនះេនេពល មួយ ស្រមប់ជករចបេ់ផ្តីមៃនទីផ របំណុល 

(មូលប្រតរដ្ឋ) និង ចជមូល ្ឋ នស្រមបឱ់យមនករេបះផ យមូលប្រតឯកជន។ 

២- បន្តេ្របី្របស់ឥណទនសមបទនស្រមប់ហរិញញបបទនេលីវសិ័យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត ែដលមន
្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចខពស់ និងវសិ័យបេងកីនផលិតភពផលិតកមម សំេ ្រទ្រទងចី់រភពកំេណីនរយៈេពលែវង។ 

៣- បន្តព្រងឹង្របសិទធភពចំ យវនិិេយគ ធរណៈ ទងំកនុង្រកបខណ័្ឌ ហរិញញបបទនេ យថវកិ
ជតិ, ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន,៍ និងទងំកនុង្រកបខណ័្ឌ វនិិេយគ ធរណៈ មយន្តករ
ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP)។ 

៤- បន្តទទួលយកែតឥណទនែដលមនក្រមិតសមបទន ឬលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះខពស់។ 

៥- បន្តអនុវត្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិែកទ្រមងក់នុងវសិ័យសំខន់ៗ  សំេ សេ្រមចបននូវចីរភព
កំេណីនេសដ្ឋកិចចរយៈេពលមធយម កនុងរង្វង ់៧ ភគរយ និងកំេណីនចំណូលថវកិជតិកនុងរង្វងជ់មធយម ០,៥ 
ពិនទុភគរយ ៃន ផសស កនុងមួយឆន ។ំ 

៦- បន្តអនុវត្តេគលករណ៍មជឈករកនុងករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ។ 

៧- បន្តព្រងឹងករេកៀរគរហរិញញបបទនឥតសំណង និងហរិញញបបទនពី្របភពេផ ងេទៀត ស្រមប់
បំេពញត្រមូវករវនិិេយគ ធរណៈសរុប។ 

៨- បន្តព្រងឹងករ ម ន និង្រតួតពិនិតយេលី និភ័យបំណុលពកព់័នធ ជពិេសស និភ័យៃន 
កតព្វកិចចបំណុលជយថេហតុែដល ចេកីតេចញ ពីករធនរបស់រដ្ឋេលីគេ្រមងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិង   
ឯកជន (PPP) និង ពីវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ។ 

៩- បន្តព្រងឹងករអភិវឌ ធនធនមនុស  និងសមតថភព ថ បន័ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងបំណុល    
ធរណៈ ឱយមន្របសិទធភពខពស់។ 

ទនទឹមេនះ េ្រកមករចង្អុលបង្ហ ញដខ៏ពង់ខពស់របស់សេម្ដចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ នឹងសហករជមួយ្រកសួង ថ បន័ពក់ពន័ធ កនុងករ៖ (១) បន្តព្រងឹង្របសិទធភពចំ យវនិិេយគ
ធរណៈ មរយៈករេរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយរមួ, នីតិវធីិ្របតិបត្តិករ, និងេគលករណ៍ែណនំ

ស្រមប់ករ្រគប្់រគងគេ្រមងវនិិេយគ ធរណៈ និង (២) េរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្រមប់ករ





 

ខ្លឹម រសេងខប 
ៃន 

ឯក រយទុធ ្រស្ត 
ស្តពីី 

ករ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ 
២០១៥-២០១៨ 
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ខ្លឹម រសេងខបៃន 
ឯក រយទុធ ្រស្តស្តពីីករ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ 

 
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុមត័ឯក រយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១១-២០១៨ 

ែដលជយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈេលីកទី១ របស់កមពុជ កលពីៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ និង
បន្របកស កឱ់យអនុវត្តេនកនុងសមយ័្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី នៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២។ 

យុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេ យអនុេ ម មបទបបញញត្តិជធរមន និងេគលករណ៍គន្លឹះទងំ 
០៤ របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលរមួមន៖ 

១) ្រតូវខចីឥណទនកនុងទំហសំម្រសបែដល ថ នភពថវកិ និងេសដ្ឋកិចច ច្រទ្ំរទបន 
២) ្រតូវខចីែតឥណទនែដលមនក្រមិតសមបទន ឬលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះខពស់ 
៣) ្រតូវខចីស្រមបែ់តវសិ័យ ទិភព្រទ្រទង់ចីរភពកំេណីន និងវសិ័យបេងកីនផលិតភពេសដ្ឋកិចច និង 
៤) ្រតូវេ្របី្របស់ឥណទនទងំេនះ ្របកបេ យតម្ល ភព, គណេនយយភព, ្របសិទធភព, និង 

ស័ក្តិសិទធិភពខពស់បំផុត។ 

មរយៈយុទធ ្រស្តេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់ទំហៃំនករខចីថមីបែនថមស្រមប់ឆន ២ំ០១១-២០១៨ 
កនុងរង្វង់ពី ៤០០ ន េទ ៧០០ នេអសេដែអរ៊ កនុងមួយឆន  ំ និងបន ក់េចញនូវវធិនករេគល
នេយបយចំនួន ០៨ ចំណុចេផ ងេទៀត សំេ ធនបននូវ្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, 
គណេនយយភព, និងចីរភពៃនករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ។ 

េ យពិនិតយេឃញីសភពករណ៍វវិឌ ថមីៗកនុងវសិ័យ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ទងំកនុងក្រមិតតំបន ់
និងទងំកនុងក្រមិតសកលេ ក ្រពមទងំអនុេ ម មម្រ ៦៧ ៃនចបប់ស្ដីពី្របពន័ធហរិញញវតថុ ធរណៈ 
និងម្រ ២៧ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ជរ ្ឋ ភិបលបន្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលី 
ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្ដីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១១-២០១៨ និងបនេធ្វីបចចុបបននកមមឱយេទ  
ជយុទធ ្រស្តស្ដីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ េដីមបធីនឱយមនសងគតិភព និង     
ភព្របទក់្រក គន ជមួយេគលនេយបយនិងយុទធ ្រស្តពកព់័នធ ែដលកិចចករទងំេនះ ជសកមមភព្រតូវ
សេ្រមចឱយបនកនុងករអនុវត្តកមមវធីិែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ - ដំ ក់កលទី២។ 

យុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ មនេគលបំណងធននូវ   
្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, និងគណេនយយភព កនុងករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ សំេ បន្ត    
រក ចីរភពបំណុល ធរណៈរយៈេពលែវង និងក្រមិត និភយ័បំណុលឱយេនទប េ យធនបននូវ 
សងគតិភព និងភព្របទក់្រក គន ជមួយឯក រយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយពក់ពន័ធនន រមួមន៖ 
១) យុទធ ្រស្តចតុេកណ - ដំ កក់លទី៣, ២) ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិ ២០១៤-២០១៨, ៣) 
េគលនេយបយម៉្រកូេសដ្ឋកិចច, ៤) េគលនេយបយថវកិ, ៥) េគលនេយបយរូបិយវតថុ, ៦) យុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍វសិ័យហរិញញវតថុឆន  ំ ២០១១-២០២០, ៧) េគលនេយបយអភិវឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជឆន ំ
២០១៥-២០២៥, និង ៨) យុទធ ្រស្តេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធយម ២០១៤-២០១៨។ល។ 
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យុទធ ្រស្តេនះ មនេគលេ កំណត់នូវ វធិនករេគលនេយបយ សំេ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង
បំណុល ធរណៈ េដីមបរីមួចំែណកជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចច ្របកបេ យចីរភពកនុងរយៈេពលែវង។ 

យុទធ ្រស្តស្ដីពីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ េនះ មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
េលី ល់្របតិបត្តិករពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងមិន្រគបដណ្ត បេ់លីបំណុលរបស់  
វសិ័យឯកជនេទ។ ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលេមីលេឃញីថ េសដ្ឋកិចចសកលេ ក, េសដ្ឋកិចចតំបន់, និងេសដ្ឋកិចច
កមពុជ បននិងកំពុងវវិឌ កនុងចលនកររស់រេវកី ចរកឹេ យ ភព្របទក្់រក  និងភពមនឥទធិពលចំេពះគន
េទវញិេទមក រ ងវសិ័យឯកជន និងវសិ័យ ធរណៈ។ កនុងន័យេនះ ជចកខុវសិ័យស្រមបរ់យៈេពលមធយម 
និងែវង ជរ ្ឋ ភិបលនឹងព្រងីកវ ិ លភពៃនករ្រគប្់រគងបំណុល ឱយ្រគបដណ្ត បេ់លីបំណុលរមួរបស់ជតិ
ទងំមូល េ យ្រតូវបញចូ លទងំបំណុលរបស់វសិ័យឯកជន ជពិេសស បំណុលកនុងវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ 
េដីមបរីមួចំែណកកនុងកររក សថិរភពហរិញញវតថុ និងម៉្រកូេសដ្ឋកិចចកនុងរយៈេពលែវង។ 

មរយៈករអនុវត្តយ៉ងមឺុងម៉ត់ មបទ ្ឋ នបេចចកេទសអន្តរជតិ ្រពមទងំេគលករណ៍ និងវនិ័យ
ៃនករ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ បនេធ្វីឱយ ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈរបស់កមពុជកន់ែត
វវិឌ េទរកភពរកីចេ្រមីនជបន្តបនទ ប់។ ែផ្អក មលទធផលៃនករវភិគចីរភពបំណុលេ យ្របយត័ន្របែយង និង
្រគប្់រជុងេ្រជយ ថ នភពបំណុល ធរណៈកមពុជបចចុបបននមន “ចីរភព” និង “ និភយ័ក្រមិតទប”។   
លទធផលេនះ ក្៏រតូវបន យតៃម្លនិងទទួល គ ល់ េ យ ថ បន័ហរិញញវតថុអន្តរជតិធំៗ ដូចជ៖ មូលនិធិរូបិយវតថុ
អន្តរជតិ, ធនគរពិភពេ ក, និងធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ជេដីម។ ជកែ់ស្តង ពិនទុៃនករ យតៃម្លសូចនករ
េគលនេយបយបំណុលរបស់កមពុជ េរៀបចំេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បនេកីនពី ៤,០ ពិនទុ េនឆន ២ំ០១០ 
េទ ៤,៥ ពិនទុ េនឆន ២ំ០១១ និង ៥,០ ពិនទុ ចបពី់ឆន ២ំ០១២ ដល់ឆន ២ំ០១៤ េធៀបនឹងពិនទុអតិបរម ៦,០។ 
សមិទធផលទងំេនះ ជសកខីភពបង្ហ ញថ ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកំពុងេដីរេនេលីផ្លូវដ្៏រតឹម្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង
បំណុល ធរណៈ ្របកបេ យចីរភព។ 

ទនទឹមនឹងសមិទធផលែដលសេ្រមចបនទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលេនែតពិនិតយេឃញីនូវបញ្ហ ្របឈមធំៗ
មួយចំនួន ែដលកំពុងបន្តជះឥទធិពលេលីករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈកមពុជ ទងំកនុងេពលបចចុបបនន និងទងំ
កនុងេពលអនគត។  

ជកែ់ស្ដង េនេពលែដលេសដ្ឋកិចចកមពុជកនែ់តអភិវឌ នរ៍កីចេ្រមីនធំធត ់ កនុងដំេណីរេបះជំ ន
យ៉ង ្វ ប់ ចកេចញពី នៈ្របេទសមនចំណូលទប េទ នៈ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប 
េនះ    ហរិញញបបទនឥតសំណង និងឥណទនែដលមនក្រមិតសមបទនខពស់ស្រមបក់មពុជ នឹងកនែ់តរងីសងួត
េទៗ េ យៃដគូអភិវឌ ន៍នឹងផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ មរយៈករកត់បនថយ ឬែលងផ្តល់ហរិញញបបទនឥត
សំណងឱយកមពុជែតម្តង។ កនុងបរកិណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភិបលចបំច្់រតូវេធ្វីពិពិធកមម្របភពហរិញញបបទនឱយមន
លកខណៈទូលំទូ យជងមុន េដីមបបំីេពញត្រមូវករវនិិេយគ ធរណៈសរុបកនុងវសិ័យ ទិភពរបស់ខ្លួន។ 

មយង៉វញិេទៀត ចបពី់ឆន ២ំ០១៥ េទ អតិេរកចរន្តស្រមបចំ់ យគេ្រមងវនិិេយគផទ ល់នឹង
កនែ់តេខីចេទៗ េ យ រចំ យចរន្តរបស់រដ្ឋនឹងមនករេកីនេឡងីមួយក្រមិត កនុងបរកិរណ៍ែដល            
ជរ ្ឋ ភិបលបន្តអនុវត្តេគលនេយបយដំេឡងី្របក់េបៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករសុីវលិ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
េដីមបឈីនេទសេ្រមចេគលេ ឱយបនជង ១ នេរៀល កនុងមួយែខ េនឆន ២ំ០១៨។ កនុង ថ នករណ៍េនះ 
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ជរ ្ឋ ភិបលចបំច់្រតូវមនភពហមតច់ត់កនុងករបន្ត៖ (១) ព្រងឹងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេកៀរគរចំណូល       
រយៈេពលមធយម ២០១៤-២០១៨; (២) បេងកីនករសន សំំៃចខពស់ មរយៈករេធ្វីវចិរណកមមចំ យ; (៣) 
ព្រងឹង្របសិទធភពចំ យវនិិេយគ ធរណៈ; និង (៤) ព្រងឹងករេកៀរគរហរិញញបបទន ពីៃដគូអភិវឌ ន ៍និង
ពី្របភពេផ ងេទៀត ស្រមប់បំេពញត្រមូវករវនិិេយគ ធរណៈសរុប។ 

ទនទឹមេនះែដរ បំណុលចស់ ឬបំណុលជមរតក កេ៏នែតជបញ្ហ ្របឈមែដល ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវ
ខិតខំេ ះ្រ យឱយបន្រជះ្រសឡះ េដីមបេីបីកផ្លូវឱយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករសុីជេ្រមេពញេលញេលី្រគប់      
វសិ័យ ជមួយៃដគូពក់ពន័ធទងំេនះ។ េបីេទះបីជយ៉ងេនះក្ដី ករេ ះ្រ យ្រតវូមនករ្របុង្របយត័ន និងមិន
្រតូវេធ្វីឱយបះ៉ពល់ដល់ចីរភពបំណុល ធរណៈរបស់កមពុជេឡយី។ 

ករកត់្រ ទិនននយ័កតព្វកិចចបំណុលជយថេហតុឱយមនលកខណៈ្របមូលផ្តុ ំ និង្រគប្់រជុងេ្រជយក៏
េនែតជបញ្ហ េចទេនេឡយី ស្រមប់ករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ជពិេសស ទិនននយ័ពក់ពន័ធនឹងករធន
េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករអនុវត្តគេ្រមងវនិិេយគ មយន្តករ PPP/BOT កនុងវសិ័យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត    
ដូចជ៖ ផ្លូវថនល់, ព ន, ផ្លូវែដក, កសយន ្ឋ ន, កំពងែ់ផ។ល។ ែដលទមទរឱយមនកិចចសហករខពស់ពី
្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធៃន ជរ ្ឋ ភិបល។ ទនទឹមេនះ បំណុលរបស់សហ្រគស ធរណៈ (SOEs) កពំុ៏ទន់
្រតូវបនសិក ឱយសុីជេ្រមេនេឡយី េហយីែដលបំណុលេនះនឹងក្ល យជបំណុល ធរណៈរបស់រដ្ឋ ្របសិនេបី
សហ្រគស ធរណៈ មួយមិន ចមនលទធភពសងេគបន។ 

ធនធនមនុស កនុងកិចចករ្រគប្់រគងបំណុល េនពំុទន់ ចេឆ្លីយតបបន មត្រមូវករករងរ
បចចុបបនន ក៏ដូចជេទអនគតេនេឡយី ែដលក ្ត េនះ ទមទរឱយ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ្រតូវ៖ ១) េ្រជីសេរសី
ម្រន្តីថមីែដលមនសមតថភពបែនថម, ២) បន្តព្រងឹងករបណ្ដុ ះប ្ដ លេលីករងរវភិគ និងករងរជំនញ    
ពកព់ន័ធ, និង ៣) ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដីមបរីក ទុកម្រន្តីែដលមនសមតថភព និងឆនទៈវជិជ ជីវៈខពស់   
មរយៈករពិនិតយេឡងីវញិេលី្របពន័ធផ្ដល់ករេលីកទឹកចិត្ត។ 

កនុងបរកិរណ៍ខងេលី េដីមបបីន្តរក ចីរភពបំណុល ធរណៈ និងក្រមិត និភ័យបំណុលឱយេន
ទប សំេ រមួចំែណកកនុងករជំរុញចីរភពកំេណីនេសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង និងេលីកសទួយក្រមិតជីវភព             
្របជជន ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច កេ់ចញនូវវធិនករេគលនេយបយចំនួន ០៩ ចំណុច ស្រមបក់រ
្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈឆន ២ំ០១៥-២០១៨ ដូចខងេ្រកម៖ 

១- កំណតទំ់ហៃំនករខចីថមីបែនថមកនុងរង្វង ់៦០០ នេអសេដែអ៊រ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៥ និងកនុងរង្វងពី់ 
៧០០ ន េទ ៨០០ នេអសេដែអរ៊ កនុងមួយឆន  ំ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៦-២០១៨ េទ មបរកិរណ៍ៃន 
េគលនេយបយថវកិ និងវវិឌ នករម៉្រកូេសដ្ឋកិចចជកែ់ស្តងរបស់កមពុជ។  

ស្រមប់ឆន  ំ ២០១៥- ២០១៨ ជរមួ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងមិនេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ ឬសញញ បណ័្ណរដ្ឋ
អធិបេតយយែដលជឧបករណ៍បំណុលថមីេទ ែតក៏ ចេធ្វីករ កលបងេ្របី្របស់ឧបករណ៍ថមីេនះេនេពល
មួយ ស្រមបជ់ករចបេ់ផ្តីមៃនទីផ របំណុល (មូលប្រតរដ្ឋ) និង ចជមូល ្ឋ នស្រមបឱ់យមនករេបះផ យ
មូលប្រតឯកជន។ 

២- េ្របី្របស់ឥណទនសមបទនស្រមប់វសិ័យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត ែដលមន្របសិទធភព    
េសដ្ឋកិចចខពស់ និងវសិ័យបេងកីនផលិតភពផលិតកមម សំេ ្រទ្រទងចី់រភពកំេណីនរយៈេពលែវង ដូចជ៖ ផ្លូវ



ខ្លមឹ រសេងខបៃនឯក រយុទធ ្រស្តស្តពីកីរ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ ទំព័រទ ី4 ៃន 5 
 

ថនល់, ព ន, ្របពន័ធេ្រ ច្រសព, អគគិសនី, កំពង់ែផ, ករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តេនទី្របជំុជន, ថ នីយស៍ម្អ តទឹក
កខ្វក,់ និងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈស្រមបជំ់រុញករអភិវឌ វសិ័យឧស ហកមម ជេដីម។ 

៣ - បន្តព្រងឹង្របសិទធភពចំ យវនិិេយគ ធរណៈ ទងំកនុង្រកបខណ័្ឌ ហរិញញបបទនេ យថវកិ
ជតិ, ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន,៍ និងទងំកនុង្រកបខណ័្ឌ វនិិេយគ ធរណៈ មយន្តករ 
ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP)។ កនុងនយ័េនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រតូវចតែ់ចង៖ (១) 
េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយរមួស្រមប់្រគប្់រគងចំ យវនិិេយគ ធរណៈ ្របកបេ យភព្រគប់
្រជុងេ្រជយ និង្របទក្់រក  េ យ្រតូវ្រគបដណ្ដ ប់ទងំគេ្រមងវនិិេយគផទ ល់េ យថវកិជតិ, គេ្រមង     
វនិិេយគហរិញញបបទនេ យៃដគូអភិវឌ ន,៍ និងទងំគេ្រមងវនិិេយគ មយន្ដករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិង     
ឯកជន (PPP); និង (២) បន្តព្រងឹងនីតិវធីិ្របតិបត្តិករ និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់្រគប្់រគងនិងអនុវត្ត
គេ្រមងវនិិេយគ ធរណៈ សំេ ធនបេងកីន្របសិទធិភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, និងគណេនយយភពៃន
ចំ យវនិិេយគ ធរណៈ។ 

៤- បន្តទទួលយកែតឥណទនែដលមនក្រមិតសមបទន ឬលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះខពស់។ 

៥- បន្តអនុវត្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិែកទ្រមងក់នុងវសិ័យសំខន់ៗ  សំេ សេ្រមចបននូវចីរភព
កំេណីនេសដ្ឋកិចចរយៈេពលមធយម កនុងរង្វង ់៧ ភគរយ និងកំេណីនចំណូលថវកិជតិ កនុងរង្វងជ់មធយម ០,៥ 
ពិនទុភគរយ ៃន ផសស កនុងមួយឆន ។ំ 

៦- បន្តអនុវត្តេគលករណ៍មជឈករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ ែដល មេនះ “មនែត    
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុែតមួយគត ់េ្រកមករ្របទនសិទធពីិនយករដ្ឋម្រន្ត ីែដលមនសទិធកិនុងករខចី
្របកពី់េគ, ករេបះផ យមូលប្រតរដ្ឋ, ករេបះផ យសញញ បណ័្ណរដ្ឋអធិបេតយយ, ករវនិិេយគ, ករធននិង
ករសនយែផនកហរិញញវតថុនន, ករឱយ្របក់េគខច ី ទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស, និងករេរៀបចំរចនសមព័នធបំណុល  
ធរណៈេឡងីវញិ។ គម នរដ្ឋម្រន្តដីៃទ េទៀត ្របធន ថ ប័ន ្របធនអងគភព ធរណៈ្រប ក្់របែហល 

្របធនសហ្រគស ធរណៈ អភិបលៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ឬម្រន្តី ធរណៈ មួយ មនសទិធិកនុង
ករខច្ីរបកពី់េគ, ឱយ្របកេ់គខច,ី េចញលខិិតធន, ឬ កេ៏ធ្វទីេង្វី េផ ងៗេទៀតេ យផទ ល ់ឬ េ យ្របេយល 
ែដល ចនឱំយេកីតមននូវបំណុល ឬ បនទុកហរិញញវតថុេផ ងេទៀត េ យផទ ល់ ឬ េ យ្របេយលដល់្រពះ ជ-

ច្រកកមពុជបនេទ។” 
៧- បន្តព្រងឹងករេកៀរគរហរិញញបបទនឥតសំណង និងហរិញញបបទនពី្របភពេផ ងេទៀត ស្រមបបំ់េពញ

ត្រមូវករវនិិេយគ ធរណៈសរុប។ ជមួយគន េនះ ្រតូវរក ភពទនភ់្លន់កនុងករេ្របី្របស់ឥណទនែដលមន
ក្រមិតសមបទនខពស់ ស្រមបហ់រិញញបបទនគេ្រមងកនុងវសិ័យសងគមកិចច កនុងេគលេ ទក់ទញ និងេកៀរគរ
ហរិញញបបទនឥតសំណង េដីមបបំីេពញត្រមូវករហរិញញបបទនគេ្រមងសរុប និងជួយស្រមលបនទុកេស បំណុល។  

 ទនទឹមេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រតូវដឹកមុខកនុងករសិក េរៀបចំបេងកីត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត 
ស្រមប់្រគប្់រគងគេ្រមង មយន្តករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋ និងឯកជន (PPP) កនុងវសិ័យេហ ្ឋ រចនសមព័នធ   
រូបវន្តនន ែដល ចទកទ់ញករចូលរមួពីវសិ័យឯកជន ឱយបនឆប់បំផុត។ 

៨- បន្តព្រងឹងករ ម ន និង្រតួតពិនិតយេលី និភ័យបំណុលពកព់ន័ធ ជពិេសស និភ័យៃន 
កតព្វកិចចបំណុលជយថេហតុ ែដល ចេកីតេចញ ពីករធនរបស់រដ្ឋេលីគេ្រមងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋ និង  



ខ្លមឹ រសេងខបៃនឯក រយុទធ ្រស្តស្តពីកីរ្រគប់្រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ ទំព័រទ ី5 ៃន 5 
 

ឯកជន (PPP) និង ពីវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ។ កនុងនយ័េនះ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច កេ់ចញនូវវធិនករ
គន្លឹះបែនថម ដូចខងេ្រកម៖  

• ធនទូទតគ់េ្រមងវនិិេយគ មយន្តករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP) ្រតឹមក្រមិតែដល
ថ នភពថវកិ និងេសដ្ឋកិចច ច្រទ្ំរទបន។ ទនទឹមេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រតូវបន្ត

ខិតខំេរៀបចំេគលនេយបយស្ដីពីករធនរបស់រដ្ឋ េដីមបី កឱ់យអនុវត្តកនុងេពលដ៏ខ្លីខងមុខ។ 

• បេងកីតមូលនិធិប្រមុង (Contingency Fund) ស្រមប់េ្រតៀមេ ះ្រ យករធនទូទត់របស់រដ្ឋ
េលីគេ្រមងវនិិេយគ មយន្តករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP)។ 

• ធនគរជតិៃនកមពុជ ្រតូវសិក ្រគប្់រជុងេ្រជយេលី និភ័យៃនកតព្វកិចចបំណុលជយថេហតុ
ែដល ចេកីតេចញពីវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ េដីមបី កជូ់នគណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងបំណុល
ធរណៈពិភក  និងេសនីវធិនករេ ះ្រ យ កនុងករណីចបំច។់ 

• ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រតូវដឹកមុខកនុងករេរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្រមប់           
ករ្រគប្់រគងបំណុលរមួរបស់ជតិទងំមូល ឱយ្រគបដណ្ដ បទ់ងំបំណុល ធរណៈ និងទងំ
បំណុលរបស់វសិ័យឯកជន ជពិេសស បំណុលកនុងវសិ័យធនគរនិងហរិញញវតថុ។ 

ទនទឹមេនះ ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ ្រតូវចូលរមួសហករអនុវត្ត មវធិនករលម្អិតនីមួយៗ ែដលបន
កេ់ចញកនុងឯក រេគលនេយបយស្ដីពីករ្រគប្់រគង និភយ័បំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ ្របកប

េ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ េជៀស ងភពចេន្ល ះ្របេ ងជយថេហតុែដលនឱំយមនករេកីតេឡងីនូវ     
និភ័យធងនធ់ងរហួសពីភពែដល ច្រគប់្រគងបន។ 

៩- បន្តព្រងឹងករអភិវឌ ធនធនមនុស  និងសមតថភព ថ បន័ ពក់ពន័ធនឹងករ្រគប្់រគងបំណុល    
ធរណៈ ឱយមន្របសិទធភពខពស់។ 

ជរ ្ឋ ភិបល នឹងបន្ត ម នយ៉ងយកចិត្តទុក ក់េលីដំេណីរករៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្ដីពីករ
្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ២០១៥-២០១៨ េនះ េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភព, ស័ក្តិសិទធិភព, តម្ល ភព, 
គណេនយយភព, និងចីរភពៃនករ្រគប្់រគងបំណុល ធរណៈ ែដលជែផនកមួយដស៏ំខនក់នុងករចូលរមួ 
េលីកសទួយចីរភពកំេណីនេសដ្ឋកិចច កនុងរយៈេពលែវង និងករ្រទ្រទង់វសិ័យសងគមកិចច េដីមបសីមធម៌ និង
យុត្តិធម៌សងគម៕ 
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