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រមក  
r1s 

 

េ ម រដឹក ំ បកបេ យចកុវស័ិយែវង យរបស់សេមចអគម េស បតីេតេ  ហ៊ុន ែសន 

យករដម នីៃន ពះ ច កកមុ , កមុ នែ ប យពី បេទសែដល ន និភ័យបណុំលក មតិ

ខស់ មក បេទស ន ន ពបំណុល រណៈ បកបេ យ «ចីរ ព» និង ន « និភ័យក មិត ប» 

ពម ងំ តវ ន យតៃមនិងទទួល ល់េ យ ប័នហរិ វតុអនរ តិធំៗ  បេទសគំរូមួយ ែដល

គប់ គងបណុំល រណៈ នល បេសីរ និង ន ព បយត័ បែយងខស់។ ក់ែសង ពិនុសូច ករេ ល

នេ យបណុំល រណៈរបស់កមុ  នេកីនេឡងី លំ ប់ ពី ៣,៥ ពិនុ េ ២ំ០០៥ េ  ៥,០ ពនុិ 

ប់ពី ២ំ០១២ មក េធ បនឹងពិនុលបំផុត (អតបិរ ) ៦,០។  

សមិទផលសំ ន់ៗ ែដល ជរ ភិ លសេ មច ន កុង រអនុវតយុទ សសីពី រ គប់ គង

បំណុល រណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ន ទ៖ ១) េក រគរហរិ ប នឥតសណំង ន ប ណ ២,៦ 

បី៊ នដុ រ េមរកិ េដមី សី លបនុកៃន រខីឥណ ន, ២) េក រគរ នងិស មតិស ងំឥណ នែដល

នក មិតសម នខស់និង និភ័យ ប ន ប ណ ៤,៥ បី៊ នដុ រ េមរកិ េ យ ន គប់ គងទហំំ

ៃន រខី ប ំ ឱំ សិតេ មពិ នែដលកណំត់េ យច ប់, ៣) នេ បី ស់ឥណ នសម ន ងំេ ះ

ចំេ លេ ទិ ពរបស់ ជរ ភិ ល, និង ៤) ន គប់ គង និភ័យបណុំល ក់ព័ន ងំអស់ មិនឱ       

ប៉ះ ល់ដល់ចីរ ពៃនបណុំល រណៈ។ 

ថីត តិែតសេ មច ននូវសមទិផលដធ៏េំធង ងំេនះកី ក៏ ជរ ភិ លមិនែដលេភចខួន ឬ ពេងីយ

កេនីយ កុង របនព ងឹង បសិទ ពៃន រ គប់ គងបណុំល រណៈេឡយី។ ផុយេ វញិ ជរ ភិ ល     

ននិងកំពុងយកចិតទុក ក់េទដង កុង រ គប់ គងបណុំល រណៈ បកបេ យ ព បយត័ បែយងខស់ 

សំេ បនរក ននូវចីរ ពបំណុលរយៈេពលមធ ម និងែវង ពម ងំក មិត និភ័យបំណុលឱ េ ប។ 

អនុេ ម មលកខណត មវៃនអនុ កឹត សីពី រ គប់ គងបណុំល រណៈ របូខំុ, អនូ ព័នមនុីរត័, 

កុង នៈ ឧប យករដម ន ី រដម នី កសួងេសដកិចនងិហរិ វតុ និង ប នគណៈក ធិ រ គប់ គង

បំណុល រណៈ ន ត់ ងំ កម រ រមួយ េ ម រដឹក  ំ ស មបស មលក មិតេ លនេ យ

របស់ឯកឧតមរដេល ធិ រ ប ំ រ វង  ី វិស តុ និង អនុ ប ន ប ំ រៃនគណៈក ធិ រ គប់ គង

បំណុល រណៈ ឱ ទទលួ រកិចេរ បចំេសចកី ង «យុទ សសពីី រ គប់ គងបំណុល រណៈ 

២០១៩ - ២០២៣» ែដល ននូវ ព គប់ ជងេ យ និង ប ក់ ក មយួេ លនេ យ នងិ

យុទ ស ក់ព័ន េដីម េីឆីយតបេ នឹងបរ ិ រណ៍ថីៃនេសដកិចែដល ន់ែតរកីលូត ស់ និង ន ព     

សុគ ញ ងមុន ពម ងំរមួចំែណកកុង របេងីនេល នៃន រេធីពពិធិកមេសដកិច និងព ងងឹសមត ព

បកួត បែជង ែដល មូល ន គឹះកុង ររក ននូវកំេណីនេសដកចិខស់ បកបេ យចីរ ព នងិបរ ិ ប័ន      

េ ះេ សេ មចបេ លចរ ២ំ០៣០ និងចកុវស័ិយកមុ ២ំ០៥០។ 

«យុទ សសពីី រ គប់ គងបំណុល រណៈ ២០១៩ - ២០២៣» តវ នេរ បចំេឡងី 

អនុេ ម មបរ ិ រណ៍ ក់ែសងរបស់កមុ  និងឧត នុវត អនរ តិ េ យ ន តតពិនិត  និងវ ិ គេលី
គប់ទិដ ព ក់ព័ននងឹ រ គប់ គងបណុំល រណៈ រមួ ន៖ វឌ ន ព, និភយ័, ប បឈម, នងិ           

នុវត ព េហយី ក់េចញនូវវ ិ ន រ យុទ ស ចំនួន ១០ ដូច ងេ ម៖  
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 ១- កំណត់ទហំៃំន រខថីបីែនម កុងមួយ  ំ កុងរងង់ពី ១,៥ បី៊ ន េ  ២ បី៊ នេអសេដែអ៊រ 

ស ប់ ២ំ០១៩ - ២០២៣។ កុង លៈេទសៈ ំ ច់ នងឹបេងនីដល់រងង់ ៣ បី៊ នេអសេដែអ៊រ កុងមួយ  ំ

ែតទំហៃំន រខីថបីែនមពីេ បេទសសរុប កុងរយៈេពល ៥ េំនះ មិន តវេលសីព ី ១១ បី៊ នេអសេដែអ៊រ 

(សមមូលនឹង ប ណ ១៥ បី៊ នដុ រ េមរកិ) េឡយី។ 

 ២- កំណត់ពិ នៃនសូច ករបំណុលគនឹះៗ ែដល តវ គប់ គងនិង ម ន ចនំនួ ៥ ដូច ងេ ម៖  
- អនុ តតៃមបចុប នៃនបណុំល រណៈសរុប េធ បនឹង ផសស តវសិតេ ម ៥៥% ែដល

កុងេ ះ៖ 
o អនុ តតៃមបចុប នៃនបណុំល រណៈេ បេទស (រមួ ងំបំណុលែដល ន រ

ពីរដ)េធ បនឹង ផសស តវសតិេ ម ៤០% 
o អនុ តតៃមបចុប នៃនបណុំល រណៈកុង បេទស (រមួ ងំបណុំលែដល ន រ

ពីរដ) េធ បនងឹ ផសស តវសិតេ ម ១៥% 
- អនុ តតៃមបចុប នៃនបំណុល រណៈេ បេទស េធ បនឹង រ េំចញ តវសិតេ ម១៨០% 
- អនុ តេស បណុំល រណៈេ បេទស េធ បនឹង រ េំចញ តវសតិេ ម ១៥% 
- អនុ តេស បំណុល រណៈេ បេទស េធ បនឹងចំណូលថវ ិ តិ តវសិតេ ម ១៨%។ 

 ៣- បនខសី ប់ែតវស័ិយ ទិ ព ែដល ន បសិទ ពេសដកិចខស់ ពិេសស វស័ិយបេងនី                       

ផលិត ពផលិតកម, ជំរុញ រត ប់, និងេលីកកមស់សមត ព បកួត បែជង។  

 ៤- បនព ងឹង បសទិ ពៃន រ គប់ គង រវនិិេ គ រណៈ មរយៈៃន រអនុវត ‹យុទ ស

សីពី រែកទ មង់ បព័ន គប់ គង រវនិិេ គ រណៈ ២០១៩ - ២០២៥›។ 

 ៥- បនេធពិីពធិកម បភពហរិ ប នឱ ទូលទូំ យ ងមុន ពីៃដគូអភិវឌ ន៍, ពីទីផ រមូលប ត 

( ងំកុង នងិេ បេទស), និងពីវស័ិយឯកជន។ 

 ៦- បនព ងឹង រ ម ន នងិ តតពនិិត េលី និភ័យបំណុល ក់ព័ន ែដលវ ិ ន រគនឹះៗ ចំេ ះ     

និភ័យៃន តពកិចបណុំល យ េហតុ នដូច ងេ ម៖ 
- បនមិនផល់ រ ឥណ នចំេ ះវស័ិយឯកជន។ 
- បនវ ិ ជនថ៍វ ិ  កុងរងង់ ៥ គរយ ៃន េស បំណុលសរុប ប ំ  ំ េ កុងមូលនធិបិ មង 

(Contingency Fund) ស ប់េ ត មេ ះ យ រ របស់រដ ែដលនងឹ ចេកីតេឡងី           
យ េហតុ។ ទនឹមេនះ កសួងេសដកចិ នងិហរិ វតុ ក៏ ចយកមូលនិធិេនះេ វនិិេ គ 

េដីម ី នចណូំល គុណ បេ ជន៍ថវ ិ តិ ផងែដរ។  
- កំណត់ពិ នៃន រ ទូ ត់សរុប ស ប់គេ ងថ ីមនិឱ េលីសពី ១០ គរយ ៃនចំណូល      

ថវ ិ តិ។ ពិ នេនះ នឹង តវ ន តតពនិិត  និងេធបីចុប នកម េរ ង ល់  ំេដីម ី ន
នូវសងតិ ព មួយ កបខ័ណ ៉ កេសដកចិ នងិហរិ វតុ រណៈរយៈេពលមធ ម។ 

- ធ រ តិៃនកមុ  តវបនសិក  និង ម នេលី ន ព នងិនិ រៃនបណុំលរបស់                              
វស័ិយឯកជន និង នភ័ិយៃន តពកិចបណុំល យ េហតុ ែដល ចេកីតេចញពីវស័ិយ
ធ រនិងហរិ វតុ េហយីែចករែំលកព័ត៌ ននងិទនិន័យ ងំេ ះមក កសងួេសដកិចនងិ
ហរិ វតុ ពម ងំ តវព ងឹង រអនុវតេ លនេ យ, យុទ ស, និងបទប តិ ក់ព័ន
ធរ ន បកបេ យ ពមុឺង ៉ ត់ និង បសិទ ពខស់។ 

- កសួងេសដកិច និងហរិ វតុ តវបេងីត កម រ របេចកេទសអនរ កសួង- ប័នមយួ េដីម ៖ី       
១) សិក  និងដក សងប់ទពិេ ធន៍ពី ប័នហរិ វតុអនរ តិ នងិ បេទស  កុង         
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ជំរូរទ្ី១  
រ្ចរតីរ្តើម្ 

 

ក្នុងរយៈសរលជាងរីរទសវតសរចុ៍ងសព្កាយសនះ ជាមួយសថិរភារនសោបាយ និងសថិរភារមា ព្ក្ូ        
សសែាកិ្ចច ក្មពុជាសសព្មចបានកំ្សណីនសសែាក្ិចចខ្ពស់ ក្នុងរងវង់ជាម្យមព្បមាណ ៧,៧ ភាររយ ក្នុងមួយឆ្ន  ំ
សដ្ឋយ ្សស ក្នុងមនុសសមាន ក្់ បានសក្នីស ងី ៤ ែង ស លរឺ រី ៤១៧ ែុល្ារអាសមរកិ្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៤ ែល់
ព្បមាណ ១ ៥៦៣ ែុល្ារអាសមរកិ្ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ ខ្ណៈអព្តាភារព្ក្ីព្ក្ព្តូវបានបនតធ្ាក្ចុ់ះជាលំដ្ឋបរ់ី
ព្បមាណ ៥៤ ភាររយ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៤ មក្ព្តឹម ១៣,៥ ភាររយ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ សែយីព្តូវបានបា ន់សាម នថា 
សថិតសៅក្នុងរងវង់ ១០ ភាររយ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨។ ទនាមឹសនះ វសិមភារហែលព្តូវបានវាស់ហវងសដ្ឋយសមរុណជនី ី
បានបនតធ្ាក្់ចុះរ ី ០,៣៨ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៤ មក្ព្តមឹ ០,២៩ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ ហែលជាក្ព្មិតលអព្បសសីរសៅក្នុង
ចំសណាមព្បសទសសមាជិក្អាសា៊ា ន សែយីក្៏ព្តូវបានររំឹងថា នឹងបនតធ្ាក្់ចុះហថ្មសទៀត។ 

ជាសមាទនភារ, សៅឆ្ន ២ំ០១៥ ក្មពុជាបានឆ្្ងចូលរបតន់នការអភិវឌ្ឍថ្មរីបសខ់្្ួន រកឺារឈានស ងី             
ចំណាត់ថាន ក្់រីព្បសទសហែលមានចណូំលទាប (Low-Income Country) មក្ជាព្បសទសហែលមានចណូំល
ម្យមក្ព្មតិទាប (Lower Middle-Income Country) ព្រមទាងំព្តូវបាន្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីព្បសិទធនាមថា
ជា «ខ្ាសសែាក្ចិចថ្មីសៅអាសុី» (Asia’s New Tiger Economy) សែយីព្តូវបាន្នាោររិភរសលាក្ចាតចូ់លជា
ព្បសទសមយួក្នុងចំសណាម «ព្បសទសឯក្ទរគក្រក្ំសណីនសសែាក្ិចច» (World’s Fastest Growing Economies) 
សៅក្នុងសក្លសលាក្្ងហែរ។ ជាតថ្ភារ, ភារសជារជយ័រួរជាទីសមាទនៈសនះ មិនអាចកាត់ផ្ដា ច់សចញរីការ        
រមួចំហណក្ននការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ ព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ, ព្បសទិធភារ, នងិស័ក្ាិសទិធិភារស យី។ 

ឆ្្ងតាមបទរិសសា្ន៍ជាអនតរជាតិរបសប់ណាត ព្បសទសនានាសលីសក្លសលាក្ ការព្រប់ព្រងបណុំល                 
សាធារណៈ បានរមួចំហណក្ោ ងសខំាន់ែល់ការព្ទព្ទង ់ និងជំរុញក្ំសណីនសសែាក្ិចច ព្រមទាងំព្រប់ព្រង                                
ហានិភ័យននវបិតតិបណុំលចំស ះសសែាក្ិចចនងិថ្វកិាជាតិ។ ជាសោលការណ៍ ព្បរ័នធព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ
រងឹមា ំព្តូវរមួ្សសំដ្ឋយសមាសធាតុជាសារវនតមួយចនំួន ជាអាទិ៍៖ ១) ព្ក្បខ្័ណឌ រតិយុតត, ២) សោលនសោបាយ,                     
យុទធសាស្រសត, នងិនីតិវ ិ្ ីព្របព់្រងព្បតិបតតិការព្រប់ព្ជុងសព្ជាយ, ៣) សមតថភារសាថ បន័ និង្នធានមនុសស                       
ព្រប់ព្ោន,់ និង ៤) ព្បរន័ធរត័៌មានវទិាសព្មាប់ព្រប់ព្រងព្បតិបតតកិារ និងរក្ាទុក្ទនិននយ័ សែីមបជីាមូលដ្ឋា ននន
ការវភិារ និងតាមដ្ឋនហានិភយ័បំណុល។ល។ 

តាងំរីឆ្ន ១ំ៩៩៣មក្, រាជរដ្ឋា ភិបាលហតងព្បកាន់ខាា ប់នូវសាម រតីព្បយត័នព្បហយងខ្ពស់ក្នុងការព្រប់ព្រង
បំណុលសាធារណៈ សដ្ឋយបានអនុវតតោ ងមុឺងមា ត់នូវសោលការណ៍រន្ះឹៗ ចនំួន ៤ រមួមាន៖ ១) ខ្ចឥីណទាន
ក្នុងទំែសំមព្សបហែលសាថ នភារថ្វកិា និងសសែាក្ចិចអាចព្ទាពំ្ទបាន, ២) ខ្ចីហតឥណទានហែលមានក្ព្មតិ
សមបទាន ឬលក្ខខ្ណឌ អនុសព្ោះខ្ពស់, ៣) ខ្ចីសព្មាប់ហតវសិ័យអាទភិារព្ទព្ទង់ចីរភារននក្ំសណីនសសែាក្ិចច និង      
វសិ័យបសងកនី្លតិភារសសែាក្ិចច ឬ្លិតភារ្លិតក្មម, និង ៤) សព្បីព្បាស់ឥណទាន ព្បក្បសដ្ឋយតម្ាភារ, 
រណសនយយភារ, ព្បសិទធភារ, និងសក័្តិសិទធភិារខ្ពស់បំ្ុត។ 

ឈរសលីសោលការណ៍រន្ឹះទាងំ ៤ ខាងសលី នងិមានអនុព្ក្ឹតយសតរីីការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ      
ជាសោល, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសរៀបចំ និងដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតនូវយុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ 
ចំនួន២សលីក្ រួចមក្សែីយ រឺ យុទធសាស្រសតសាីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១១ - ២០១៨ និង    
យុទធសាស្រសតបចចុបបននក្មមសាីរកីារព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ សដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទាងំ           
ព្ក្បខ្ណ័ឌ រមួសតីរីការព្រប់ព្រងហានិភ័យបណុំលសាធារណៈ, ការវភិារចីរភារបណុំល, និងហ្នការអភិវឌ្ឍន៍
សមតថភារសាថ បន័ និង្នធានមនុសស សព្មាប់ការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ។ យុទធសាស្រសតទាងំរីរសនះ បាន



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 2 នន 19 

សែីរតួនាទីោ ងសំខាន់ក្នុងការសក្ៀរររ្នធានែរិញ្ញវតថុ សដ្ឋយរក្ាបាននូវចីរភារបណុំល និងក្ព្មតិ                   
ហានិភ័យឱ្យសៅទាប សព្មាប់ជំរុញ និងបសងកីនសលបឿនននការវនិិសោរសាធារណៈ ក្នុងវសិ័យអាទិភារសំខាន់ៗ
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល រមួមាន៖ ្្ូវថ្នល់, សាព ន, ្្ូវហែក្, ក្រំង់ហ្, អាកាសោនដ្ឋា ន, សរាងចព្ក្្លិតថាមរល 
អរគិសន,ី បណាត ញបញ្ចូ ននិងហចក្ចាយថាមរលអរគសិនី, សាថ នីយ៍្ លិតនងិបណាត ញ្គត់្គង់ទកឹ្សាអ ត, ព្បរ័នធ
ព្បព្រឹតតិក្មមទឹក្ក្ខ្វក្,់ ព្បរន័ធធារាសាស្រសត, មជឈមណឌ លបណាុ ះបណាា លវជិាា ជីវៈ, ការសលីក្ក្មពស់រុណភារអប់រ ំ
និងការ្តល់សសវាសុខាភិបាល ជាសែីម។ សមិទធ្ល្ំៗទាងំសនះ បានក្ាយជាក្ម្ាងំចលក្រែ៏សំខាន់ និងរងឹមា ំ
ក្នុងការរមួចំហណក្បនតជំរុញការអភិវឌ្ឍសសែាក្ិចច សងគម ព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ។ 

សលីមូលដ្ឋា នននភារសជារជយ័ែូចបានសរៀបរាបខ់ាងសលី នងិហ្អក្តាមបរកិារណ៍ថ្មីរបស់ក្មពុជា, ក្នុង                 
ទិសសៅជាយុទធសាស្រសត, រាជរដ្ឋា ភិបាលចាបំាច់ព្តូវបសងកីនទែំនំនការខ្ចីសព្ចីនជាងមុន ហែលក្នុងសនាះ មយួចំហណក្                      
នឹងព្តូវ្តល់ឱ្យសែព្ោសសាធារណៈខ្ចីបនត សដ្ឋយសែតុថា៖ ១) មានក្ំសណីនតព្មូវការទុនវនិិសោរែ៏រំែុក្ 
ក្នុងវសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមព័នធ និងសសវាសាធារណៈ ទាងំទែំ,ំ បរមិាណ, នងិរុណភារ; ២) ក្ំសណីនអតិសរក្ចរនត 
សព្មាបប់សព្មឱី្យការវនិិសោរសាធារណៈ អាចនឹងថ្មថ្យ ក្នុងបរកិារណ៍ ៥ឆ្ន  ំ សៅមុខ្ ហែលថ្វកិាជាតមិួយ   
ហ្នក្្ំព្តូវចណំាយសលីមុខ្សញ្ហញ អាទិភារចំស ះមុខ្ មួយចំនួន រមួមាន៖ ការែំស ងីព្បាក្់សបៀវតស, ការរព្ងឹង
ព្បរ័នធោ ំរសងគម, នងិការអនុវតតវធិានការជាក្ញ្ចប់សែីមបរីព្ងឹងភារព្បក្ួតព្បហជងរបស់ក្មពុជា ទបទ់លន់ឹងការ
រំរាមក្ំហែងរីខាងសព្ៅ; ៣) សមតថភារខ្ចីរបស់ក្មពុជាសក្នីស ងីខ្ពស់ជាងមុន; ៤) ក្មពុជាសៅមានឱ្កាសខ្ចី                 
បានសថាក្ និងឱ្កាសព្សបូយក្ចំសណះែងឹ - ចំសណះស្វលីអៗ បហនថមរីសព្ៅ; នងិ ៥) មាននែរូអភិវឌ្ឍន៍ជាសព្ចនី                  
ស្សងសទៀតក្រុំងសព្តៀម្តល់ក្ចិចសែព្បតិបតតកិារ។ សលីសរសីនះ ក្នុងែណំាក្់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីននសសែាក្ិចចក្មពុជា,               
ក្មពុជាសៅមានសកាត នុរលខ្ាងំក្នុងការស្វរីិរិ្ក្មមព្បភរែរិញ្ញបបទានបហនថមសទៀត តាមរយៈការសក្ៀរររទុនរ ី               
ទី្ារមូលបព្ត នងិវសិ័យឯក្ជន។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្៏បានសរៀបចំ នងិដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតត្ ងហែរនូវ «យុទធសាស្រសតសតីរីការហក្ទព្មង់ព្បរ័នធព្រប់ព្រង
ការវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥» សព្មាប់រព្ងឹងអភិបាលក្ិចចក្នុងការព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ
រីព្រប់ព្បភរែរិញ្ញបបទាន សដ្ឋយរមួទាងំការខ្ចី តាមរយៈននការបសងកីតព្បរ័នធព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ                 
រមួមួយរបស់ជាតិ ហែលធានាបាននូវភារសឆ្្ីយតប, ព្បសិទធភារ, សក័្តិសទិធភារ, តម្ាភារ, រណសនយយភារ, និង
ចីរភារ ននការហបងហចក្និងការសព្បីព្បាស់្នធានសាធារណៈ ព្សបតាមឧតតមានុវតតជាអនតរជាតិ និងបរកិារណ៍
ជាក្់ហសតងរបស់ក្មពុជា។ 

សរុបមក្ សែីមបសីឆ្្យីតបសៅនឹងបរកិារណ៍ថ្មីននសសែាក្ិចចហែលកាន់ហតរកី្លូតលាស ់ និងមានភារ       
សមុរសាម ញជាងមុន ព្រមទាងំរមួចំហណក្ក្នុងការបសងកីនសលបឿនននការស្វីររិិ្ក្មមសសែាក្ិចច និងរព្ងឹងសមតថភារ
ព្បក្ួតព្បហជង ហែលជាមូលដ្ឋា នព្រឹះក្នុងការរក្ាបាននូវក្ំសណីនសសែាក្ចិចខ្ពស ់ព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ និងបរោិប័នន      
សឆ្ព ះសៅសសព្មចបសគគ លចរឆ្ន ២ំ០៣០ នងិចក្ខុវសិ័យក្មពុជាឆ្ន ២ំ០៥០, រាជរដ្ឋា ភិបាលចាបំាច់ព្តូវមាន                            
យុទធសាស្រសតហែលមានភាររងឹមា ំ និងកាន់ហតមាច សក់ារជាងមុន ក្នុងការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ សដ្ឋយនងឹ
សៅហតបនតព្បកាន់ខាា បនូ់វសោលការណ៍រន្ះឹទាងំ៤ ខាងសលី និងបហនថមនូវសោលការណ៍រន្ឹះទ៥ី មួយសទៀត រ ឺ    
ព្តូវ៖ «សព្បីព្បាស់ឥណទានសព្មាប់ែិរញ្ញបបទានរសព្មាងវនិិសោរសលីសែដ្ឋា រចនាសមព័នធសាធារណៈ ហែលព្តវូ
មានសតងដ់្ឋ និងរុណភារខ្ពស់ ព្សបតាមសោលការណ៍ននការព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ ព្រមទាងំ    
សឆ្្ីយតបសៅនឹងតព្មវូការននការអភិវឌ្ឍជាតិសៅក្នុ ងែណំាក់្កាលថ្មី រិសសស ធានាបាននូវចីរភារសសែាកិ្ចច, 
សងគម, បរសិាថ ន, និងភារ្ន់សៅនឹងការហព្បព្បលួអាកាសធាតុ»។ 

យុទធសាស្រសតសាីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ សនះ ជា «ឯក្សាររស់» ហែលអាច
នឹងព្តូវបានព្តួតរនិិតយស ងីវញិ និងស្វបីចចុបបននក្មម តាមការចាបំាច់។ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ជំរូរទ្ី២ 

រោលបំណង,រោលរៅ,  
និងវិសាលភារ 
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ជំរូរទ្ី២ 
រោលបណំង, រោលរៅ, នងិវសិាលភារ 

 

២.១. រោលបំណង 

យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ មានសោលបំណងធានានូវ       
ព្បសិទធភារ, ស័ក្តសិិទធិភារ, តម្ាភារ, រណសនយយភារ, និងចីរភារ ននការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ សំសៅ
រមួចំហណក្ក្នុងការបសងកីនសលបឿនននការស្វីររិិ្ក្មមសសែាក្ិចច និងរព្ងឹងសមតថភារព្បក្ួតព្បហជង ហែលជា        
មូលដ្ឋា នព្រឹះក្នុងការរក្ាបាននូវក្ំសណីនសសែាក្ិចចខ្ពស់ ព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ និងបរោិប័នន សឆ្ព ះសៅសសព្មច
បសគគ លចរឆ្ន ២ំ០៣០ និងចក្ខុវសិ័យក្មពុជាឆ្ន ២ំ០៥០។ 

 
២.២. រោលរៅ 

យុទធសាស្រសតសនះ មានសោលសៅក្ំណត់នូវវធិានការជាយុទធសាស្រសត ក្នុងការ៖  
១) សក្ៀរររនិងសព្មិតសព្មាងំ្នធានែរិញ្ញវតថុ ហែលមាននថ្្សែីមនិងហានិភ័យទាប សែីមបបីំសរញ

តព្មូវការទុនវនិិសោរសាធារណៈសរុប ព្បក្បសដ្ឋយព្បសិទធភារ នងិបនតរក្ាបាននូវចីរភារ
បំណុលសាធារណៈរយៈសរលម្យម នងិហវង; 

២)  ជំរុញការអភិវឌ្ឍទី្ារមូលបព្តក្នុងព្បសទស សែមីបសី្វីរិរិ្ ក្មមព្បភរែរិញ្ញបបទាន។ 
 

២.៣. វិសាលភារ 

យុទធសាស្រសតសតរីីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ មានវសិាលភារព្របែណត ប់សលី៖ 

១) រាល់ព្បតិបតតកិារ ក្រ់័នធនឹងការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ រមួមាន៖ ការខ្ចីព្បាក្់រីសរ, ការឱ្យ
ព្បាក្់សរខ្ច,ី ការសបាះ្ាយនងិការដ្ឋក្ល់ក្់មូលបព្តរែា, ការធានា, ការវនិិសោរអចលក្មមែរិញ្ញវតថុ, និងការ
ព្រប់ព្រងហានិភ័យបំណុល រមួទាងំកាតរវក្ិចចបណុំលជាយថាសែតុ; 

២) ការតាមដ្ឋនសលសីាថ នភារ និងនិនាន ការននបណុំលរបស់វសិ័យឯក្ជន សំសៅរមួចំហណក្ព្រប់ព្រង
សថិរភារមា ព្ក្ូសសែាក្ចិច នងិែរិញ្ញវតថុ ក្នុងរយៈសរលម្យម នងិហវង។ 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 

 
  

 
ជំរូរទ្ី៣ 

វឌ្ឍនភារននការអនុវត្ត
យទុ្ធសាស្រ្ត្ តរីីការព្រប់ព្រង

បំណុលសាធារណៈ  
២០១៥ - ២០១៨ 

 



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 4 នន 19 

ជំរូរទ្ី៣ 
វឌ្ឍនភារននការអនវុត្តយទុ្ធសាស្រ្ត្ តរីីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ  

២០១៥ - ២០១៨ 
 
តាមរយៈការអនុវតតោ ងមុឺងមា ត់នូវវធិានការជាយុទធសាស្រសតរន្ឹះទាងំ ៩ ចណុំច ហែលបានដ្ឋក្់សចញសៅ

ក្នុងយុទធសាស្រសតសារីីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ សាថ នភារបណុំលសាធារណៈរបស់                    
ក្មពុជាបានវវិឌ្ឍសៅរក្ភារលអព្បសសីរ ជាលំដ្ឋប។់ ជាក្់ហសាង សាថ ប័នែរិញ្ញវតថុអនតរជាតិ្ ំៗ ែូចជា៖ មូលនិ្ិ
រូបិយវតថុអនតរជាត,ិ ្នាោររិភរសលាក្, និង្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានវាយតនមថ្ា សាថ នភារបណុំល                        
សាធារណៈក្មពុជាមាន «ចីរភារ» និង «ហានិភ័យក្ព្មិតទាប» សែយីបានែំស ងីរិនាុសូចនាក្រសោល-
នសោបាយបណុំលសាធារណៈរបស់ក្មពុជាជាលដំ្ឋប ់ ររឺី ៣,៥ រិនាុ សៅឆ្ន ២ំ០០៥ សៅ ៥,០ រនិាុ ចាបរ់ ី          
ឆ្ន ២ំ០១២ មក្ ស្ៀបនឹងរិនាុលអបំ្ុត (អតិបរមា) ៦,០។ 

ជារមួ សមទិធ្ល្ំៗ នងិវឌ្ឍនភារសំខាន់ៗ  ហែលរាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចបាន ក្នុងការអនុវតត                         
យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ មានែូចខាងសព្កាម៖ 

− សក្ៀរររែរិញ្ញបបទានឥតសណំងរីនែរូអភិវឌ្ឍនស៍រុបបានព្បមាណ ២,៦ ប៊ាីលានែុល្ាអាសមរកិ្                   
ក្នុងសនាះ៖ ព្បមាណ ៣០ ភាររយ ព្តូវបានសព្បីព្បាស់ក្នុងវសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវនត និងព្បមាណ ៧០              
ភាររយ ក្នុងវសិ័យសសែាក្ិចច, សងគមក្ចិច, និងអាទិភារចំស ះមុខ្ស្សងសទៀត។ 

− សក្ៀរររ និងសព្មតិសព្មាងំឥណទានហែលមានក្ព្មតិសមបទានខ្ពស ់នងិហានិភយ័ទាបរនីែរូអភិវឌ្ឍន៍
សរុបបានព្បមាណ ៣,១ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ សមមូលនងឹព្បមាណ ៤,៥ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ សដ្ឋយបាន
ព្រប់ព្រងទែំនំនការខ្ចីព្បចាឆំ្ន  ំ ឱ្យសថិតសព្កាមរិដ្ឋនក្ណំត់សដ្ឋយចាប់ នងិបានវភិាជន៍ព្បមាណ ៨៧ ភាររយ 
សព្មាប់វសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមពន័ធរូបវនត  និងព្បមាណ ១៣ ភាររយ សព្មាប់វសិ័យអាទិភារចំស ះមុខ្ស្សងសទៀត។   

−  រមួចំហណក្ជំរុញការសក្ៀរររ្នធានែរិញ្ញវតថុរីវសិ័យឯក្ជនមក្វនិិសោរសាធារណៈតាមយនតការ PPP 
សរុបបានចំនួន ៧ រសព្មាង ហែលមានទឹក្ព្បាក្់សរុបព្បមាណ ៣,៧ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ ក្នុងសនាះ៖                               
វសិ័យថាមរល ចំនួន ៦ រសព្មាង សសមីនឹងទឹក្ព្បាក្់ព្បមាណ ២ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ និងវសិ័យែឹក្ជញ្ាូ ន ចំននួ 
១ រសព្មាង សសមីនឹងទឹក្ព្បាក្់ ១,៧ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្។ 

− រមួចំហណក្រព្ងងឹព្បសទិធភារចំណាយវនិិសោរសាធារណៈរីព្រប់ព្បភរែរិញ្ញបបទាន និងព្រប់ក្ព្មតិ
រែាបាល សដ្ឋយបានជំរុញការសរៀបចំ «យុទធសាស្រសតសតីរីការហក្ទព្មង់ព្បរ័នធព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ 
២០១៩ - ២០២៥» 

− បានបនតអនុវតតោ ងមុឺងមា ត់នូវសោលការណ៍មជឈការក្នុងការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ ហែលមានហត
រែាមស្រនតីព្ក្សួងសសែាក្ិចចនិងែរិញ្ញវតថុហតមួយរត់ សព្កាមការព្បទានសទិធិរីនាយក្រែាមស្រនតី មានសិទធកិ្នុងការខ្ចីព្បាក្់
រីសរ, ការសបាះ្ាយមូលបព្តរែា, ការសបាះ្ាយសញ្ហញ បណ័ណរែាអ្ិបសតយយ, ការវនិិសោរ, ការធានានិងការសនា
ហ្នក្ែរិញ្ញវតថុនានា, ការឱ្យព្បាក្់សរខ្ចី ទាងំក្នុងនងិសព្ៅព្បសទស, និងការសរៀបចំរចនាសមព័នធបំណុល                        
សាធារណៈស ងីវញិ។ 

− បនតតាមដ្ឋន និងព្តួតរនិិតយោ ងសក្មម និងបុសរសក្មមសលហីានិភ័យបណុំល ក្រ់័នធ ហែលជាលទធ្ល
រមួ បានព្រប់ព្រងមនិឱ្យមានហានិភ័យ ក្់រ័នធ្ ំែុំសក្តីស ងី ប ះ ល់ែល់ចីរភារបណុំលសាធារណៈសទ។ 

− បានបនតយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ក្នុងការរព្ងឹងសមតថភារសាថ បន័ និង្នធានមនុសស ក្រ់័នធ ទាងំក្នុង          
ព្ក្បខ្័ណឌ ននការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ និងទាងំក្នុងព្ក្បខ្័ណឌ ននការព្រប់ព្រងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ 



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 5 នន 19 

ជាប់ជាព្បចា ំ ហែលជាលទធ្ ល ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ក្់រ័នធ ជារិសសស ព្ក្សួងសសែាក្ចិច និងែរិញ្ញវតថុ ក្សាងបាន
នូវ្នធានមនុសសមួយចនំួនហែលមានសមតថភារស្វកី្ិចចការសំខាន់ៗជាសព្ចីន សដ្ឋយខ្្ួនឯងបាន ែូចជា៖ ការ                   
ក្សាងបទដ្ឋា នរតិយុតត, សោលនសោបាយ, និងយុទធសាស្រសតនានា, ព្រមទាងំការវភិារសំខាន់ៗ, និងក្ចិចការ      
 ក្់រ័នធ ជាសព្ចីនស្សងសទៀត។ 

− បានបនតខ្ិតខ្ំព្បងឹហព្បងក្នុងការចរចារសដ្ឋះព្សាយបណុំលមរតក្ជាមួយនែរូ សដ្ឋយសសព្មចបាននូវ
វឌ្ឍនភាររួរឱ្យក្តស់មាគ ល់ ក្នុងសនាះ៖ ជាមួយនែរូមួយ មានការសោរយល់ោន សព្ចីន សដ្ឋយបានឯក្ភារោន សលី
លក្ខខ្ណឌ មយួចំននួរចួសែយី សដ្ឋយហ ក្ចំស ះលក្ខខ្ណឌ ហែលសៅសសសសល់ ក្៏សងឃមឹថា អាចនឹងហសវងរក្    
ែំសណាះព្សាយរមួមយួ ហែលភារីទាងំសងខាងអាចទទួលយក្បាន ក្នុងសរលឆ្ប់ៗ ្ងហែរ។  ចំស ះនែរូមួយ
សទៀត សបីសទាះជាមនិទាន់មានវឌ្ឍនភារជាែុំក្ំភនួក្តី ក្៏រាជរដ្ឋា ភិបាលសៅហតបនតឆ្នាៈក្នុងការសដ្ឋះព្សាយឱ្យបាន
ព្ជះព្ស ះ សែមីបរីក្ាទំនាក្់ទំនងជាព្បនរណីែល៏អព្បសសរី និងសបកី្្្ូវឱ្យមានក្ិចចសែព្បតិបតតកិារកាន់ហតសុី
ជសព្ៅបហនថមសទៀត។ ជារមួ ការសដ្ឋះព្សាយបណុំលមរតក្ជាមួយនែរូ ហលងជាក្ងវល់ចសំ ះកាតរវក្ិចចបំណុល               
ជាយថាសែតុសព្មាប់ក្មពុជាសទៀតសែយី សដ្ឋយក្ិចចការសនះសថិតក្នុងក្ព្មិតអាចព្រប់ព្រងបាន និងមិនជះឥទធិរល
អវជិាមាន ែល់សាថ នភារបណុំលសាធារណៈរបស់ក្មពុជាសនាះសទ។ 

− បានសរៀបចំសបាះ្ាយ និង្សរវ្ាយជាសាធារណៈនូវព្រឹតតបិព្តសថិតបិណុំលសាធារណៈក្មពុជា ព្បចាំ
ឆ្មាស ជាសទៀងទាត់ មិនសលីសរី ៣ហខ្ បនាា បរ់ីែណំាច់ឆ្មាសនមីួយៗ ក្នុងសោលបណំងបនតសលកី្ក្មពស ់      
តម្ាភារ, រណសនយយភារ, ព្បសិទធភារ, និងស័ក្តិសទិធិភារ ននការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ។ 

 
(វឌ្ឍនភារលមអិតននការអនុវតតវធិានការជាយុទធសាស្រសតនីមយួៗ មានក្នុងឧបសមពន័ធ ២) 

  



 

 
 
 
 

 
  

 
ជំរូរទ្ី៤ 

ហានិភ័យ, បញ្ហា ព្បឈម្,  
និងកាលានុវត្តភារ 
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ជំរូរទ្ី៤ 
ហានិភយ័, បញ្ហា ព្បឈម្, និងកាលានវុត្តភារ 

 

៤.១. ហានិភយ័ 

តាមរយៈការអនុវតតោ ងមុឺងមា ត់នូវវធិានការជាយុទធសាស្រសត ហែលបានដ្ឋក្់សចញសៅក្នុងយុទធសាស្រសត             
សតីរីការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨, រែូតមក្ទល់បចចុបបនន រុំមានហានិភ័យបណុំល្ែុំំ
សក្ីតស ងី ហែលស្វឱី្យប ះ ល់ែលច់ីរភារបណុំលសាធារណៈរបស់ក្មពុជាសទ ស លរឺ ហានភិ័យបណុំល                
 ក្់រ័នធនីមួយៗ សុទធហតសថិតក្នុងភារអាចព្រប់ព្រងបាន។ សបីសទាះជាក្មពុជាក្ំរុងសថិតក្នុងចំណាត់ថាន ក្ជ់ា
ព្បសទសមាន «ហានិភ័យបណុំលក្ព្មិតទាប» ហបបសនះក្តី មិនហមនមាននយ័ថា ក្មពុជាក្ំរុងសថិតក្នុង                    
ែំណាក្់កាលមានសុវតថិភារ ហែលព្តូវព្រសងយីក្សនតីយសនាះស យី។ ជារមួ រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ថា សាថ នភារ
បំណុលសាធារណៈក្មពុជា សៅហតអាចទទួលរងនូវ្លប ះ ល់រីហានិភ័យមយួចំននួ ែូចខាងសព្កាម៖ 

− ហានិភ័យចមបងៗ រមួមាន៖ ១) ហានិភ័យននកាតរវក្ិចចបណុំលជាយថាសែតុ ហែលសក្តីសចញរី
ការធានារបស់រែា និងរីវសិយ័្នាោរនងិែរិញ្ញវតថុ, ២) ហានិភ័យថ្វកិា ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារសូចនាក្រ    
មា ព្ក្ូសសែាក្ិចចរន្ឹះៗ រុសំសព្មចបានតាមសោលសៅ, នងិ ៣) ហានិភ័យទី្ារ ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារ        
ការសក្ីនស ងីននអព្តាការព្បាក្់ឥណទាន ព្រមទាងំការធ្ាក្ចុ់ះតនម្រូបិយវតថុជាតិ ស្ៀបនងឹរូបិយបណ័ណបណុំល។ 

− ហានិភ័យបនាា ប់បនស ំ រមួមាន៖ ១) ហានិភ័យព្បតបិតតិការ ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារភារចសន្ាះ
ព្បសហាងននព្បរន័ធព្រប់ព្រងការគរ, ការស្វសព្បហែសរបសម់ស្រនតីទទលួបនាុក្, បសចចក្វទិា, ឬក្រណីព្បធានសក្ត;ិ 
២) ហានិភ័យសនានីយភារ ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារតព្មូវការសាច់ព្បាក្់រំែុក្ សព្មាប់ទូទាត់សសវាបណុំល; 
៣) ហានិភ័យែរិញ្ញបបទានននរសព្មាង ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារនែរូអភិវឌ្ឍនប៍ញ្ឈប់ការ្តលែ់រិញ្ញបបទាន  
ភ្ាមៗ សែយីក្មពុជាចាបំាចព់្តូវហសវងរក្ែរិញ្ញបបទានរីព្បភរស្សងហែលមានតនម្នថ្្ជាងមុនមក្ជំនសួ; នងិ    
៤) ហានិភ័យឥណទាន ហែលសក្ីតស ងីសដ្ឋយសារឥណទាយកិ្រុំមានលទធភារទូទាត់សសវាបណុំលជូនរែាទាន់
សរលសវលា។ 

៤.២. បញ្ហា ព្បឈម្ 

ក្នុងបរកិារណ៍បចចុបបនន  រាជរដ្ឋា ភិបាលរិនិតយស ញីថា មានបញ្ហា ព្បឈមរីក្តាត ខាងសព្ៅ និងខាងក្នុង
មួយចំននួ ហែលអាចនងឹបងក្លប ះ ល់ជាយថាសែតុសលីសាថ នភារបណុំលសាធារណៈក្មពុជា ជាអាទិ៍        
ែូចខាងសព្កាម៖ 
៤.២.១. ការរំរាមក្ំហែងរខីាងសព្ៅ 

ឥទធិរលននសស្រគគ ម ណិជាក្មមរវាងមហាអណំាច្ំៗ  នងិការរំរាមក្ំហែងរីសព្ៅស្សងសទៀត  អាចនឹង
បងក្លប ះ លអ់វជិាមានែល់ក្មពុជា សដ្ឋយសែតុថា បចចុបបននសសែាក្ិចចក្មពុជារងឹហ្អក្ខ្ាងំសលី ណិជាក្មម                     
អនតរជាត។ិ ែូចសនះ ក្នុងក្រណីព្បសិទធភារននការអនុវតតវធិានការជាក្ញ្ចប់ ហែលរាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក្់សចញ 
សែីមបទីប់ទល់នូវវបិតតិជាយថាសែតុទាងំសនះ មានក្ព្មិត សនាះសូចនាក្រមា ព្ក្ូសសែាក្ចិចរន្ះឹៗ អាចនងឹរុំសសព្មច
បានតាមសោលសៅ សែយីអាចនឹងប ះ ល់ខ្ាងំែល់សាថ នភារបណុំលសាធារណៈរបសក់្មពុជា។ 
៤.២.២. ភាររងីសងួតននែរិញ្ញបបទានឥតសណំង នងិឥណទានហែលមានក្ព្មិតសមបទានខ្ពស់ 

ខ្ណៈហែលក្មពុជាសៅហតបនតរក្ាបាននូវក្ំសណីនសសែាក្ចិចឥតឈប់ឈរ ជារិសសស បនាា ប់រី្ ុត             
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រយៈសរលអនតរកាលននការស ងីឋានៈជាព្បសទសចណូំលម្យមក្ព្មិតទាប ឬសៅសរលហែលចណូំលជាតិែុលក្នុង
មនុសសមាន ក្់ឈានែល់ក្ព្មិតមួយខ្ពស់ សនាះព្បភរែរិញ្ញបបទានឥតសណំង និងឥណទានសមបទានក្ព្មតិខ្ពស ់
ហែលក្មពុជាធ្ាប់ហតទទលួបានរីនែរូអភិវឌ្ឍន៍ អាចនឹងកាន់ហតសខ្ីច សដ្ឋយសារក្មពុជាក្ន៏ឹងព្តូវចាតជ់ាព្បសទស
ហែលមានសមតថភារខ្ច ីនិងលទធភារសងកាន់ហតខ្ពសជ់ាងមុន ្ងហែរ ស លរឺ ជាព្បសទសហែលរុំចាបំាច់ហតរឹង
ហ្អក្ខ្ាងំសលីព្បភរែរិញ្ញបបទានជាព្បនរណីសព្ៅព្បសទស។ 

ជាក្់ហសាង នែរូអភិវឌ្ឍនប៍ចចុបបនន ែូចជា៖ ជប ុន, ្នាោររភិរសលាក្, ្នាោរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុី នឹង្ាល់
ឥណទាន ហែលមានក្ព្មិតសមបទាន ឬលក្ខខ្ណឌ អនុសព្ោះទាបជាងមុនែលក់្មពុជា។ ទនាឹមសនះ តាមការ
រិភាក្ាជាមយួនែរូអភិវឌ្ឍនថ៍្មីៗ ែូចជា៖ ្នាោរវនិិសោរសែដ្ឋា រចនាសមព័នធអាសុ,ី អាល្ឺម ង,់ នងិសាធារណ-
រែាហឆ្ក្ ជាសែីម ក្ប៏គា ញឱ្យស ញីហែរថា ឥណទានហែលនែរូទាងំសនាះនងឹ្ាល ់ អាចមនិមានក្ព្មតិសមបទាន
សលីសរ ី៣៥ ភាររយ សទ។  

៤.២.៣. យនតការចំស ះក្ិចច សព្មាប់រសព្មាង PPP 
សបីសទាះជាសោលនសោបាយសតីរីការអភិវឌ្ឍយនតការភារជានែរូរវាងរែា នងិឯក្ជន សព្មាប់ព្រប់ព្រង

រសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៦ - ២០២០ ព្តូវបានអនុម័ត និងព្បកាសដ្ឋក្ឱ់្យអនុវតតជា្្ូវការ សៅក្នុង
ក្ិចចព្បជុំសរញអងគរណៈរែាមស្រនតី ក្៏ប ុហនត ព្បសិទធភារននការអនុវតតសៅមានក្ព្មតិ សៅស យី សដ្ឋយសែតុថា        
យនតការចំស ះក្ិចចសៅហតព្តូវបានយក្មក្សព្បីព្បាស់សព្មាប់រសព្មាង PPP ថ្មីៗមួយចនំនួ។ 

៤.២.៤. បញ្ហា ព្បឈម ក់្រ័នធស្សងសទៀត 
សព្ៅរីបញ្ហា ព្បឈមចមបងទាងំ៣ ខាងសលី ការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈសៅក្មពុជាក្ក៏្ំរុងព្បឈម

នឹងបញ្ហា មយួចំននួស្សងសទៀត្ងហែរ ហែលរមួមានែូចខាងសព្កាម៖ 
− ការថ្មថ្យននអតិសរក្ចរនតសព្មាប់ចំណាយរសព្មាងវនិិសោរផ្ដា ល់ 
ខ្ណៈហែលរាជរដ្ឋា ភិបាលមានភារចាបំាច់ក្នុងការអនុវតត ក្មមវ ិ្ ីសោលនសោបាយជាអាទិភារនានា 

(ែូចជា៖ ការែំស ងីព្បាក្់សបៀវតស និងការោ ំរសងគម) នងិវធិានការជាក្ញ្ចប ់ សែីមបរីព្ងឹងភារព្បក្ួតព្បហជង 
ទប់ទលន់ឹងការរំរាមរំហែងរខីាងសព្ៅ សនាះអតិសរក្ចរនត ហែលជាព្បភរែស៏ំខានស់ព្មាប់យក្មក្ែរិញ្ញបបទាន
រសព្មាងវនិិសោរផ្ដា លអ់ាចនងឹថ្មថ្យ សបីសទាះបីជាការព្បមូលចណូំលថ្វកិាជាតិសសព្មចបានខ្ពស់ក្ត។ី 

− ការក្ត់ព្តាទិននន័យកាតរវក្ិចចបំណុលជាយថាសែតុ 
សបីសទាះជាតាមរយៈក្ចិចខ្ិតខ្ំព្បឹងហព្បងក្ន្ងមក្ ទិននន័យននកាតរវក្ិចចបណុំលជាយថាសែតុមួយចនំួន

ែូចជា៖ ការធានារបស់រែាសលរីសព្មាងវនិិសោរក្នុងវសិយ័ថាមរល និងែឹក្ជញ្ាូ ន ព្តូវបានព្បមូលយក្មក្ក្ត់ព្តា 
និងវភិារក្ត ី ក្៏ប ុហនត ទនិនន័យហែលព្បមូលបានទាងំសនះ សៅរុំទាន់មានភារព្រប់ព្ជុងសព្ជាយសៅស យី ស លរ ឺ
អាចសៅមានទិនននយ័ ក្់រន័ធមួយចំននួសទៀត ែូចជា៖ ការធានារបស់រែាសលីរសព្មាងវនិិសោរក្នុងវសិ័យស្សង
សទៀត, រសព្មាងហែលរែាបានបញ្ចប់ក្ិចចសនាមុនកាលក្ំណត់ សែយីទញិព្ត បម់ក្វញិ, និងកាតរវក្ចិចបណុំល
ជាយថាសែតុក្នុងវសិ័យ្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ ជាសែីម។ល។ ព្បការសនះ នាឱំ្យលទធ្លននការវភិារ រុំអាចធានា
បាននូវសុព្ក្ឹតយភារសរញសលញ សែីមបសី្វីការសននិដ្ឋា នឱ្យបានចាស់លាស់អំរទីំែ ំនិង្លប ះ ល់ននកាតរវក្ចិច
បំណុលជាយថាសែតុ មក្សលសីាថ នភារបណុំលសាធារណៈ។ 

− ្នធានមនុសសក្នុងក្ិចចការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ នងិក្ិចចការ ក់្រ័នធ  
តាមរយៈក្ចិចខ្ិតខ្ំព្បឹងហព្បងរបស់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន ក្់រន័ធ ជារិសសស ព្ក្សួងសសែាក្ិចចនិងែរិញ្ញវតថុ 



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 8 នន 19 

ហែលជាសសនា្ិការផ្ដា ល់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងក្ិចចការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ក្នុងរយៈកាលក្ន្ងមក្
សនះ ថ្វីតបតិហតសមតថភារ្នធានមនុសស ក្រ់័នធនងឹការគរព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ និងក្ិចចការ ក្់រ័នធ
ស្សងៗ សដ្ឋយរមួទាងំការគរព្រប់ព្រងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ ព្តូវបានរព្ងឹងក្តី ក្ប៏ ុហនត ទាងំចំននួ នងិ
ក្ព្មិតសមតថភារមស្រនតី សៅរុទំាន់អាចសឆ្្ីយតបបានតាមតព្មូវការការគរបចចុបបនន ក្៏ែូចជាសៅអនារតសៅស យី។                                    

៤.៣. កាលានវុត្តភារ 
ទនាឹមនងឹបញ្ហា ព្បឈមែូចបានសរៀបរាប់ខាងសល ី រាជរដ្ឋា ភបិាលយល់ស ញីថា បរកិារណ៍ថ្មីននសសែាក្ិចច

សនះ ក្៏ជាកាលានុវតតភារែស៏ខំាន់្ងហែរ សព្មាបក់ារព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈសៅក្មពុជា។ កាលានុវតតភារ
សំខាន់ៗទាងំសនះ មានែូចខាងសព្កាម៖ 

៤.៣.១. ការសក្ីនស ងីនូវសមតថភារខ្ច ី
ភាររកី្ចសព្មីនននសសែាក្ិចចក្មពុជា ហែលហសតងឱ្យស ញីតាមរយៈការឈានស ងីរីព្បសទសហែលមាន

ចំណូលទាប សៅជាព្បសទសហែលមានចណូំលម្យមក្ព្មិតទាប; ការសសព្មចបាននូវសូចនាក្រមា ព្ក្ូសសែាក្ចិច   
សំខាន់ៗមយួចំននួ ែូចជា៖ ១) ការរក្ាបាននូវចីរភារក្ំសណីនជាម្យមក្នុងរងវង់ ៧ ភាររយ, ២) ក្ំសណីន
ចំណូលថ្វកិាជាតិជាម្យមក្នុងរងវង់ ១ រិនាុភាររយ នន្សស ក្នុងមួយឆ្ន ,ំ និង ៣) ក្ំសណីនការនាសំចញជា
ម្យមព្បមាណ ១២ ភាររយ ក្នុងមយួឆ្ន ;ំ ព្រមទាងំការរក្ាបាននូវចីរភារបណុំលសាធារណៈក្ន្ងមក្                             
សបញ្ហា ក្ឱ់្យស ញីថា ក្មពុជាអាចបសងកនីសមតថភារខ្ចីរបស់ខ្្ួនបានខ្ពស់ជាងមុនហថ្មសទៀត សព្មាប់យក្មក្
បំសរញតព្មូវការវនិិសោរសាធារណៈសរុប។ សទាះជាោ ងសនះក្តី ការបសងកីនសមតថភារខ្ចកី្នុងក្ព្មតិណាមយួសនាះ 
ចាបំាច់ព្តូវមានការវភិារព្រប់ព្ជុងសព្ជាយ ព្សបតាមបទដ្ឋា នបសចចក្សទសអនតរជាតិ ហែលព្តូវរនិិតយសៅសល ី                     
សូចនាក្របណុំលរន្ឹះៗ ចនំនួ ៥ ស្ៀបនងឹអនុបាតសោល (នឹងមានលមអិតក្នុងចណុំច ៦.២. ននវធិានការជា       
យុទធសាស្រសត) សែមីបធីានាថា សាថ នភារបណុំលសាធារណៈក្មពុជាសៅហតមានចីរភារ និងហានិភ័យក្ព្មិតទាប។ 

៤.៣.២. លទធភារក្នុងការស្វរីិរិ្ក្មមព្បភរែរិញ្ញបបទាន 
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ស ញីថា ភាររកី្ចសព្មីនននសសែាក្ិចចក្មពុជា មិនព្តឹមហតបងកលទធភារែល ់              

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការបសងកីនសមតថភារខ្ចីបានខ្ពសជ់ាងមុនប ុសណាណ ះសទ ប ុហនតហថ្មទាងំជាកាលានុវតតភារែ៏ព្បសសីរ
ក្នុងការស្វីររិិ្ក្មមព្បភរែរិញ្ញបបទានឱ្យកាន់ហតទូលំទូលាយ សព្មាបយ់ក្មក្ែរិញ្ញបបទានរសព្មាងវនិិសោរ          
សាធារណៈសរុប ព្បក្បសដ្ឋយភារបត់ហបន នងិព្បសទិធភារជាងមុន តាមរយៈ៖ ការរព្ងឹងក្ិចចសែព្បតិបតតកិារ
ឱ្យកាន់ហតសុីជសព្ៅជាមយួនែរូអភិវឌ្ឍនច៍ាស,់ ការសបីក្ក្ិចចសែព្បតិបតតិការជាមយួនែរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្ម,ី ការ
រិចារណាទទួលយក្ឥណទានហែលមានក្ព្មិតសមបទានទាបជាងមុន, ការសក្ៀរររទុនរីទី្ារមូលបព្ត ទាងំក្នុង 
និងសព្ៅព្បសទស, និងជារិសសស ការបនតរព្ងឹងយនតការ PPP។ល។ 

៤.៣.៣. ការចូលរមួរីវស័ិយឯក្ជនក្នុងការវនិិសោរសាធារណៈ 
ទនាឹមនងឹការអភិវឌ្ឍែ៏រួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ក្នង្មក្ ក្មពុជាសៅហតព្តូវការវនិិសោរសាធារណៈែ៏សនធកឹ្

សនាធ ប់បហនថមសទៀត សែីមបជីំរុញក្ំសណីនសសែាក្ិចចព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ សំសៅឈានសៅសសព្មចបាននូវបសគគ លចរ  
ឆ្ន ២ំ០៣០ ែូចបានក្ណំត់ក្នុងចក្ខុវសិយ័ឆ្ន ២ំ០៥០ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល។ វសិ័យឯក្ជន រឺជាតួអងគែស៏ំខាន់
មួយ ហែលមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការចូលរមួក្សាងសាត រ នងិអភិវឌ្ឍន៍សែដ្ឋា រចនាសមព័នធសាធារណៈ និងក្៏ជាតអួងគ
ែ៏សំខាន់ហែលោពំ្ទែលក់ារអនុវតតសោលនសោបាយអាទិភារស្សងៗរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។  

តាមរយៈការអនុវតតសោលនសោបាយសព្មលួវនិិសោរ ក្នុងរយៈកាលក្នង្មក្ ការចូលរមួរីវសិយ័    
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ឯក្ជនសៅក្មពុជា មានសនាុះសលឿនរួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ ហែលហសាងសចញតាមរយៈក្ំសណីនននការវនិិសោរផ្ដា ល់រី
បរសទស ក្នុងរងវង់ព្បមាណ ៧៣០ លានែុល្ារអាសមរកិ្ សៅឆ្ន ២ំ០០៨ សៅព្បមាណ ២,៦ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ 
សៅឆ្ន ២ំ០១៨ (តួសលខ្បា នស់ាម ន) សែយីព្បាក្ប់សញ្ញីររបសវ់សិ័យឯក្ជនសក្ីនរីព្បមាណ ២,៣ ប៊ាីលានែុល្ារ      
អាសមរកិ្ សៅព្បមាណ ១៩,៧ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ ក្នុងរយៈសរលែូចោន សនះ។ សនះជាសកាត នុរលែ៏ព្បសសីរ 
ហែលបគា ញថាវសិ័យឯក្ជន ក្ំរុងនិងកាន់ហតមានលទធភារខ្ពសក់្នុងការចូលរមួវនិិសោរសាធារណៈ ជាមយួ                                       
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

៤.៣.៤. ភាររកី្ចសព្មីនននវស័ិយ្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ 
ក្នុងរយៈសរលប ុនាម នឆ្ន ចុំងសព្កាយសនះ វសិយ័្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ សៅក្មពុជា មានការរកី្ចសព្មីនរួរឱ្យ

ក្ត់សមាគ ល់ ហែលហសតងឱ្យស ញីតាមរយៈការសក្ីនស ងីននចនំួន្នាោរ ណិជា, ្នាោរឯក្សទស, ព្រះឹសាថ ន               
មីព្ក្ូែរិញ្ញវតថុ, ព្ក្ុមែ៊ាុនភតសិនាែរិញ្ញវតថុ, នងិព្ក្ុមែ៊ាុនធានារា ប់រងថ្មីៗជាសព្ចីន។   ការរកី្ចសព្មីនននវសិ័យ្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុសនះ មិនព្តឹមហតជាក្ម្ាងំចលក្រែស៏ំខាន់ក្នុងការ                   
រមួចំហណក្ទាក្ទ់ាញវសិ័យឯក្ជន ឱ្យមក្វនិិសោរសៅក្មពុជាប ុសណាណ ះសទ ប ុហនត ហថ្មទាងំបសងកតីបរោិកាស
អនុសព្ោះែល់ការអភិវឌ្ឍទី្ ារមូលបព្តក្នុងព្បសទស ្ងហែរ។  

៤.៣.៥. លទធភារក្នុងការសបាះ្ាយមូលបព្តរែា  
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ស ញីថា ក្នុងបរកិារណ៍បចចុបបនន ក្មពុជាមានលទធភារសព្ចនីក្នុងការចាប់ស្តីម                   

សាក្លបងសបាះ្ាយមូលបព្តរែា  សែីមបអីាចសក្ៀរររទុនរទីី្ារមូលបព្តក្នុងព្បសទស យក្មក្បំសរញតព្មូវការ      
វនិិសោរសាធារណៈ សដ្ឋយសែតុថា មានវនិិសោរិនសកាត នុរលជាសព្ចីនបាននិងក្រុំងសព្តៀមលក្ខណៈក្នុងការ         
វនិិសោរសលីមូលបព្តរែា ែូចជា៖ ព្រឹះសាថ ន្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ្ំៗមួយចំនួន, ព្ក្ុមែ៊ាុនធានារា ប់រង,                     
សបឡាជាតិសនតិសុខ្សងគមសព្មាប់មស្រនតីរាជការសុីវលិ, សបឡាជាតិរបបអតតីយុទធជន, និងសបឡាជាតិរបប                     
សនតិសុខ្សងគម ជាសែមី។                                                
  



 

 
 
 
 

 
 
  

 
ជំរូរទ្ី៥ 

ការវិភារចីរភារបំណុល 
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ជំរូរទ្ី៥ 
ការវិភារចីរភារបំណុល 

 

៥.១. សាថ នភារបណុំលសាធារណៈរម្ពុជា ព្ត្ឹម្ដ្ំណាចឆ់្ន ២ំ០១៨ 
រិតព្តឹមែំណាចឆ់្ន ២ំ០១៨ សដ្ឋយរិតបញ្ចូ លទាងំបណុំលមរតក្ក្រុំងសដ្ឋះព្សាយ ក្មពុជាមានសននិ្ិ

បំណុលសាធារណៈសរុបចនំនួព្បមាណ ៧ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ សដ្ឋយភារសព្ចនីសលីសលុប (៩៩,៩៦        
ភាររយ) ជាបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ខ្ណៈហែលបណុំលសាធារណៈក្នុងព្បសទស (សក្ីតសចញរីការ
សបាះ្ាយសញ្ហញ បណ័ណរែាមនិអាចជួញែូរបាន សែីមបបីំសរញទុនឱ្យព្ក្មុែ៊ាុនធានារា ប់រងរបស់រែា) មានចនំួន    
តិចតួចបំ្ុតព្តឹមព្បមាណ ២,៨ លានែុល្ារអាសមរកិ្ ព្តូវនឹងព្បមាណ ០,០៤ ភាររយ ននសននិ្បិំណុល           
សាធារណៈសរុប។ 

ហ្អក្តាមលទធ្លននការវភិារចីរភារបណុំល បគា ញថា សព្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ សូចនាក្របណុំលរន្ះឹៗ
ទាងំ៥ របស់ក្មពុជា សុទធហតសថិតសព្កាមអនុបាតសោលននបទដ្ឋា នបសចចក្សទសអនតរជាតិ ក្នុងសនាះ៖ ១) អនុបាត
តនម្បចចុបបននននបណុំលសាធារណៈសរបុ ស្ៀបនឹង ្សស មានព្តមឹ ២១,៥ ភាររយ ស្ៀបនឹងអនុបាតសោល
ក្ព្មិត ៥៥ ភាររយ, ២) អនុបាតតនមប្ចចុបបននននបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទសស្ៀបនឹង ្សស មានព្តមឹ 
២១,៥ ភាររយ ស្ៀបនឹងអនុបាតសោលក្ព្មិត ៤០ ភាររយ, ៣) អនុបាតតនមប្ចចុបបននននបំណុលសាធារណៈ
សព្ៅព្បសទសស្ៀបនឹងការនាសំចញ មានព្តឹម ២៨,៤ ភាររយ ស្ៀបនងឹអនុបាតសោលក្ព្មិត ១៨០ ភាររយ,               
៤) អនុបាតសសវាបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ស្ៀបនឹងការនាសំចញមានព្តឹម ១,៤ ភាររយ ស្ៀបនឹង        
អនុបាតសោលក្ព្មតិ ១៥ ភាររយ, នងិ ៥) អនុបាតសសវាបំណុលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ស្ៀបនឹងចណូំល
ថ្វកិាជាតិមានព្តឹម ៤,៩ ភាររយ ស្ៀបនឹងអនុបាតសោលក្ព្មិត ១៨ ភាររយ។ ក្នុងសាថ នភារហបបសនះ បញ្ហា ក្់
ចាស់ថា បណុំលសាធារណៈក្មពុជាបចចុបបននមាន «ចីរភារ» និង «ហានិភ័យក្ព្មិតទាប»។ 

៥.២. ត្ព្ម្វូការហរិញ្ញបបទានវិនិរោរម្លូធនសាធារណៈ 
ហ្អក្តាមហ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩ - ២០២៣ សែមីបសីសព្មចបានក្ំសណីនសសែាក្ចិច

ព្បក្បសដ្ឋយចីរភារ ជាមូលដ្ឋា ន រាជរដ្ឋា ភបិាលព្តូវការទុនវនិិសោរសាធារណៈសរុបព្បមាណ ១៥ ប៊ាីលាន
ែុល្ារអាសមរកិ្ ក្នុងសនាះ៖ ែរិញ្ញបបទានក្នុងព្សកុ្មានចនំួន ៧ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ ព្តូវនងឹព្បមាណ ៤៧   
ភាររយ និង ែរិញ្ញបបទានសព្ៅព្បសទសមានចំននួ ៨ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ ព្តូវនងឹព្បមាណ ៥៣ ភាររយ។       
ជារមួ មាននយ័ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលចាបំាច់ព្តូវសក្ៀរររែរិញ្ញបបទានរីព្បភរនានាសព្ៅព្បសទស (ែរិញ្ញបបទាន                      
ឥតសណំង នងិឥណទានសមបទាន) ឱ្យបានជាម្យមក្នុងរងវង់ ១,៦ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្ ក្នុងមយួឆ្ន ។ំ 

សទាះជាោ ងសនះក្តី ព្បសិនសបីរិតបញ្ចូលនូវតព្មូវការទាងំអស់ននចណំាយវនិិសោរសាធារណៈហែល
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសព្ោងទុក្ ែូចមានក្នុងយុទធសាស្រសតចតុសកាណ - ែំណាក្់កាលទី៤ និងការសបតជាា ចតិត           
សោលនសោបាយែនទសទៀត ែូចជា៖ ការសលីក្ក្មពស់វសិ័យអប់រ,ំ ការបសងកីតព្បរ័នធោ ំរសងគម, ការោពំ្ទ       
សមតថភារបសចចក្សទសរែាបាលននសាថ បន័រាជរដ្ឋា ភបិាល រមួទាងំហ្នការអភិវឌ្ឍន៍តាមវសិ័យ ហែលព្តូវរិចារណា
សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលអាណតតទិី៦សនះ សនាះតព្មូវការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរសាធារណៈសរុប អាចនឹងព្តូវសក្ីន
ព្បមាណ ៤៩ ភាររយ បហនថមសទៀត។ ែូចសនះ ការសក្ៀរររែរិញ្ញបបទានរីសព្ៅព្បសទស ជារិសសសរឺ ឥណទាន
សមបទាន ក្៏នឹងព្តូវបសងកីនសៅតាមសនាះហែរ។ 
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ការរាក្រតព្មវូការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរមូល្នសាធារណៈ  ២០១៩ - ២០២៣ 

 
  ព្បភរ៖ ហ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

៥.៣. រ្ណារយី នូនការខ្ចីថ្មីបន្នថម្ 
ឈរសលីតព្មូវការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរសាធារណៈខាងសលី រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ណំត់ទំែនំនការខ្ចីថ្មី

បហនថមរីសព្ៅព្បសទសសព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ តាមសសណារយី ូចំនួន ៣ សព្មាបជ់ាមូលដ្ឋា នក្នុងការវភិារ
ចីរភារបណុំល ែូចខាងសព្កាម៖ 

- សសណារយី ូទ១ី៖ ទំែនំនការខ្ចីថ្មីបហនថមក្នុងរងវង់រ ី ១,៥ ប៊ាីលាន សៅ ២ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ         
ក្នុងមួយឆ្ន  ំ(សមមូលនងឹព្បមាណ ២,១ ប៊ាលីាន សៅ ២,៨ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្)។ 

- សសណារយី ូទ២ី៖ ទំែនំនការខ្ចីថ្មីបហនថមក្នុងរងវង់រ ី ២ ប៊ាីលាន សៅ ៣ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ ក្នុង     
មួយឆ្ន  ំ(សមមូលនឹង ២,៨ ប៊ាីលាន សៅ ៤,២ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្)។ 

- សសណារយី ូទ៣ី៖ ទំែនំនការខ្ចីថ្មីបហនថមក្នុងរងវង់រី ២,៥ ប៊ាីលាន សៅ ៣,៥ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ     
ក្នុងមួយឆ្ន  ំ(សមមូលនងឹ ៣,៥ ប៊ាីលាន សៅ ៤,៩ ប៊ាលីានែុល្ារអាសមរកិ្)។ 

៥.៤. លទ្ធ្ លននការវភិារ 
ជាលទធ្លរមួននការវភិារចីរភារបណុំល តាមបទដ្ឋា នបសចចក្សទសអនតរជាតិ បគា ញថា៖ 
- ក្នុងក្រណីខ្ចីថ្មបីហនថមតាមសសណារយី ូទ១ី ក្នុងរងវង់ ១,៥ ប៊ាីលាន សៅ ២ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ           

(សមមូលនឹងព្បមាណ ២,១ ប៊ាីលាន សៅ ២,៨ ប៊ាលីានែុល្ារអាសមរកិ្) ក្នុងមួយឆ្ន  ំសព្មាប់ឆ្ន ំ
២០១៩ - ២០២៣ សនាះសាថ នភារបំណុលសាធារណៈរបស់ក្មពុជាមាន «ចីរភារ» និង «ហានិភ័យ
ក្ព្មិតទាប»។ 

- ក្នុងក្រណីខ្ចីថ្មបីហនថមតាមសសណារយី ូទី២ ក្នុងរងវង់ ២ ប៊ាីលាន សៅ ៣ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ           
(សមមូលនឹងព្បមាណ ២,៨ ប៊ាីលាន សៅ ៤,២ ប៊ាលីានែុល្ារអាសមរកិ្) ក្នុងមួយឆ្ន  ំសព្មាប់ឆ្ន ំ
២០១៩ - ២០២៣ សនាះសាថ នភារបណុំលសាធារណៈរបស់ក្មពុជានឹងសៅហតមាន «ចីរភារ» នងិ   
«ហានិភ័យក្ព្មិតទាប» ប ុហនត ព្តូវមានការព្បយត័នព្បហយងរីការធ្ាក្ចុ់ះការនាសំចញ (Exports 
shock)។ 
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- ក្នុងក្រណីខ្ចីថ្មបីហនថមតាមសសណារយី ូទី៣ ក្នុងរងវង់ ២,៥ ប៊ាីលាន សៅ ៣,៥ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ           
(សមមូលនឹងព្បមាណ ៣,៥ ប៊ាីលាន សៅ ៤,៩ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្) ក្នុងមួយឆ្ន  ំសព្មាប់ឆ្ន ំ
២០១៩ - ២០២៣ សនាះសាថ នភារបណុំលសាធារណៈរបស់ក្មពុជា នឹងហលងមានចីរភារ សដ្ឋយ
ព្តូវព្បឈមនូវ «ហានិភ័យក្ព្មិតម្យម» ព្បសនិសបីក្មពុជារងនូវការប ះទងគចិ (Shock) ណាមយួ 
ក្នុងចំសណាមក្រណីទាងំ ៤ រមួមាន៖ ១)  តនម្រូបិយវតថុជាតិធ្ាក្់ចុះរែុំក្ ស្ៀបនឹង រូបិយបណ័ណ
បរសទស, ២) ការនាសំចញរងការប ះទងគិចខ្ាងំ, ៣) ការសក្ីតស ងីនូវបំណុលសចញរកីាតរវក្ចិច
បំណុលជាយថាសែតុ, និង ៤) ក្ំសណីន ្សស ថ្មថ្យខ្ាងំ។ 

 (លទធ្លននការវភិារលមអិតតាមសសណារយី ូននការខ្ចីថ្មីបហនថមនីមយួៗ មានក្នុ ងឧបសមពន័ធ ៥) 
ជារមួ សែមីបសីឆ្្ីយតបសៅនឹងតព្មូវការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរមូល្នសាធារណៈ ែូចបានក្ណំត់សៅ

ក្នុងហ្នការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩ - ២០២៣, ក្មពុជាមានសមតថភារខ្ចីថ្មីបហនថមរីសព្ៅព្បសទស ក្នុង
រងវង់ ១,៥ ប៊ាីលាន សៅ ២ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ (សមមូលនឹងព្បមាណ ២,១ ប៊ាលីាន សៅ ២,៨ ប៊ាីលានែុល្ារ                 
អាសមរកិ្) ក្នុងមយួឆ្ន  ំនងិអាចសក្ីនែល់ ៣ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ (សមមូលនងឹព្បមាណ ៤,២ ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្) 
អាព្ស័យតាមវវិឌ្ឍនាការមា ព្ក្សូសែាក្ិចចជាក្់ហសតង និងព្តូវសោររលក្ខខ្ណឌ  ែូចខាងសព្កាម៖ 

- សព្មិតសព្មាងំខ្ចីហតឥណទាន ហែលមាននថ្្សែីមនិងហានភិយ័ទាប នងិខ្ចីសព្មាប់ហតវនិិសោរសល ី       
វសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវនាហែលមាន្លិតភារសសែាក្ិចចខ្ពស់ និងវសិ័យបសងកីន្លិតភារ
្លិតក្មម សំសៅព្ទព្ទង់ចីរភារក្ំសណីនរយៈសរលហវង សែយីរាល់រសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ 
ហែលនឹងព្តូវែរិញ្ញបបទានសដ្ឋយឥណទានសមបទាន ព្តូវហតជារសព្មាងហែលមានសតងដ់្ឋ នងិ       
រុណភារខ្ពស់ ព្រមទាងំធានាបាននូវចីរភារសសែាក្ិចច, សងគម, បរសិាថ ន, នងិការហព្បព្បលួ           
អាកាសធាតុ។  

- ព្តូវសសព្មចឱ្យបាននូវក្ំសណីន ្សស  ក្នុងរងវង់ ៧ភាររយ និងក្ំសណីនចណូំលថ្វកិាជាត ិ                 
ជាម្យម ០,៣ រិនាុភាររយ នន ្សស ក្នុងមួយឆ្ន ។ំ 

- បនតអនុវតតព្បក្បសដ្ឋយព្បសិទធភារខ្ពសនូ់វក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មងរ់ន្ឹះៗ ហែលជាមូលដ្ឋា នននការព្ទព្ទង ់               
ចីរភារក្ំសណីនសសែាក្ចិចក្នុងរយៈសរលហវង ែូចជា៖ ១) ក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មងក់ារព្រប់ព្រងែរិញ្ញវតថុ                 
សាធារណៈ, ២) ក្មមវ ិ្ ីជាតិហក្ទព្មង់រែាបាលសាធារណៈ, និង ៣) ក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មង់វមិជឈការ និង
វសិែមជឈការរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ល។ 

- បនតរព្ងងឹព្រប់ព្រងកាតរវក្ិចចបំណុលជាយថាសែតុ សដ្ឋយព្បយត័នព្បហយងខ្ពស ់ ជារិសសស                      
ហានិភ័យ ហែលសក្ីតសចញរីរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈតាមយនតការ PPP និងវសិ័យ្នាោរ និង
ែរិញ្ញវតថុ។ 

 
  



 

 
 
 
 

 
  
 

ជំរូរទ្ី៦ 
វិធានការជាយទុ្ធសាស្រ្ត 
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ជំរូរទ្ី៦ 
វិធានការជាយទុ្ធសាស្រ្ត  

 

ក្នុងសោលសៅបនតរក្ាចីរភារបំណុលសាធារណៈរយៈសរលម្យមនងិហវង និងក្ព្មតិហានិភ័យបណុំល
ឱ្យសៅទាប សំសៅរមួចំហណក្ជំរុញក្ំសណីនសសែាក្ិចច នងិសលីក្សាួយក្ព្មិតជីវភារព្បជាជន ព្សបតាមបរកិារណ៍
សសែាក្ិចចថ្មីរបស់ក្មពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចដ្ឋក្់សចញនូវវធិានការជាយុទធសាស្រសតសព្មាប់រព្ងឹងព្បសិទធភារនន
ការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ សព្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ ែូចខាងសព្កាម៖ 

៦.១. រណំត្ទ់្ំហនំនការខ្ចីថ្មបីន្នថម្  
ហ្អក្តាមលទធ្លននការវភិារចីរភារបណុំលព្សបតាមបទដ្ឋា នបសចចក្សទសអនតរជាតិ និងសដ្ឋយហ្អក្

សលសីោលនសោបាយ និងយុទធសាស្រសត ក្់រន័ធ រាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចក្ំណត់ទំែនំនការខ្ចីថ្មីបហនថមរីសព្ៅ
ព្បសទស សព្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ ក្នុងរងវង់ ១,៥ ប៊ាីលាន សៅ ២ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ ក្នុងមយួឆ្ន  ំសែយីក្នុង
កាលៈសទសៈចាបំាច់ នឹងបសងកីនែល់រងវង់ ៣ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ ក្នុងមួយឆ្ន  ំ ហតទែំនំនការខ្ចីថ្មីបហនថមរីសព្ៅ
ព្បសទសសរុប ក្នុងរយៈសរល ៥ ឆ្ន សំនះ មិនព្តូវសលីសរី ១១ ប៊ាីលានសអសសែហអ៊ារ (សមមូលនឹងព្បមាណ ១៥          
ប៊ាីលានែុល្ារអាសមរកិ្) ស យី។ 

៦.២. រណំត្រ់ិោននន្ចូនាររបណុំលរន្ះឹៗ ន្ដ្លព្ត្ូវព្រប់ព្រង និងតាម្ោន  
សែីមបធីានាបាននូវសងគតិភារជាមួយបទដ្ឋា នបសចចក្សទសអនតរជាតិ ក្នុងការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ 

និងអនុសលាមតាមបរកិារណ៍ជាក្់ហសតងរបស់ក្មពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចក្ណំត់រដិ្ឋនននសូចនាក្របណុំល     
រន្ឹះៗ ចំនួន ៥ សព្មាបជ់ាមូលដ្ឋា នក្នុងការព្រប់ព្រង នងិតាមដ្ឋនចីរភារបណុំលសាធារណៈ ែូចខាងសព្កាម៖ 

− អនុបាតតនម្បចចុបបននននបណុំលសាធារណៈសរុប (រមួបញ្ចូលនូវ៖ បំណុលសាធារណៈក្នុងព្បសទស 
និងបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស សដ្ឋយរមួទាងំបណុំលហែលមានការធានារីរែា) ស្ៀបនងឹ     
្សស (PV1 of total public debt to GDP ratio) ព្តូវសថតិសព្កាម ៥៥ ភាររយ ហែលក្នុងសនាះ៖ 
o អនុបាតតនម្បចចុបបននននបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស (រមួទាងំបណុំលហែលមានការធានារី
រែា) ស្ៀបនឹង ្សស (PV of PPG2 external debt to GDP ratio) ព្តូវសថិតសព្កាម                          
៤០ ភាររយ។ 

o អនុបាតតនម្បចចុបបននននបណុំលសាធារណៈក្នុងព្បសទស (រមួទាងំបណុំលហែលមានការធានារី
រែា) ស្ៀបនឹង ្សស (PV of PPG domestic debt to GDP ratio) ព្តូវសថិតសព្កាម                        
១៥ ភាររយ។ 

− អនុបាតតនម្បចចុបបននននបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ស្ៀបនឹង ការនាសំចញ (PV of PPG 
external debt to exports ratio) ព្តូវសថិតសព្កាម ១៨០ ភាររយ។ 

− អនុបាតសសវាបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ស្ៀបនឹង ការនាសំចញ (PPG external debt 
service to exports ratio) ព្តូវសថិតសព្កាម ១៥ ភាររយ។ 

− អនុបាតសសវាបណុំលសាធារណៈសព្ៅព្បសទស ស្ៀបនងឹ ចណូំលថ្វកិាជាត ិ(PPG external debt 
service to revenue ratio) ព្តូវសថិតសព្កាម ១៨ ភាររយ។ 

 
1 PV: Present Value 
2 PPG: Public and Publicly Guaranteed 
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៦.៣. បនតខ្ចី្ ព្មាបន់្ត្វិ្ យ័អាទ្ិភារ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ស ញីថា វសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមពន័ធ សៅហតជាវសិ័យអាទិភារសព្មាបក់្មពុជា ក្នុងការ

ព្ទព្ទង់ចីរភារននក្ំសណីនសសែាក្ិចចរយៈសរលម្យមនងិហវង និងវសិយ័បសងកីន្លតិភារសសែាក្ិចច ឬ្លិតភារ
្លិតក្មម។ ក្នុងន័យសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាល នងឹបនតសព្បីព្បាស់ថ្វកិាហែលសក្ៀរររបានតាមរយៈការខ្ចឥីណទាន
សមបទានរីសព្ៅព្បសទស សព្មាប់ែរិញ្ញបបទានសលីវសិ័យសែដ្ឋា រចនាសមព័នធហែលមានព្បសិទធភារសសែាក្ចិចខ្ពស់ 
ជារិសសស វសិ័យបសងកនី្លិតភារ្លិតក្មម, ជំរុញការតភាា ប់, និងសលីក្ក្មពសស់មតថភារព្បក្ួតព្បហជង ែូចជា៖                               
្្ូវថ្នល,់ សាព ន, ព្បរន័ធសព្សាចព្សរ, អរគិសន,ី ក្ំរង់ហ្, ការ្គត់្គងទ់ឹក្សាអ តសៅទីព្បជុំជន, ព្បរ័នធព្បព្រតឹតិក្មមទឹក្
ក្ខ្វក្,់ ការបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈសព្មាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវសិ័យឧសាែក្មម,  ូជីសាកី្, និងវសិ័យឌ្ជីីថ្ល       
ជាសែីម។ 

ទនាឹមសនះ ព្តូវសព្បីព្បាស់ឥណទានសព្មាប់ែរិញ្ញបបទានរសព្មាងវនិិសោរសលីសែដ្ឋា រចនាសមព័នធសាធារណៈ 
ហែលព្តូវមានសតង់ដ្ឋ និងរុណភារខ្ពស់ ព្សបតាមសោលការណ៍ននការព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ        
ព្រមទាងំសឆ្្យីតបសៅនឹងតព្មវូការននការអភិវឌ្ឍជាតិសៅក្នុងែំណាក្់កាលថ្ម ី រិសសស ធានាបាននូវចីរភារ                    
សសែាក្ិចច, សងគម, បរសិាថ ន, នងិភារ្ន់សៅនឹងការហព្បព្បួលអាកាសធាតុ។ 

៦.៤. បនតរព្ងឹងព្ប្ទិ្ធភារននការព្រប់ព្រងការវិនិរោរសាធារណៈ  
ការសលីក្ក្មពស់ព្បសិទធភារននការវនិិសោរសាធារណៈ រីព្រប់ព្បភរែរិញ្ញបបទាន (ទាងំថ្វកិារែា, ថ្វកិា

នែរូអភិវឌ្ឍន,៍ និងទុនវនិិសោរឯក្ជន) និងព្រប់ក្ព្មិតរែាបាល (ទាងំថាន ក្់ជាតិ, ទាងំថាន ក្់សព្កាមជាត,ិ            
សែព្ោសសាធារណៈ, ព្រឹះសាថ នសាធារណៈរែាបាល, នងិអងគភារសាធារណៈព្បហាក្ព់្បហែល) សៅព្រប់
ែំណាក្់កាលននវែតរសព្មាង រឺជាវធិានការជាយុទធសាស្រសតរន្ឹះមួយ ក្នុងចំសណាមវធិានការនានា ក្នុងការកាត់
បនថយសមាព ្បណុំលសាធារណៈក្មពុជា។ ក្នុងនយ័សនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលព្តូវអនុវតត ‹យុទធសាស្រសតសារីីការហក្ទព្មង់
ព្បរ័នធព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥› សដ្ឋយ ព្បយត័នព្បហយង, ឈរសលីសោលការណ៍
ព្បាក្ែនិយម, និងមានភារទន់ភ្ន់។ សដ្ឋយហ ក្ ចំស ះការខ្ចឥីណទានសព្មាបក់ារអភិវឌ្ឍទីព្ក្ុង និង              
ទីព្បជុំជន ព្តូវបំសរញឱ្យបាននូវបុរវលក្ខខ្ណឌ  (Pre-conditions) ចមបងៗ ចំនួន ៣ រមួមាន៖ ១) ហ្នការសម
សព្មាប់អភិវឌ្ឍនទ៍ីព្ក្ុង ឬទីព្បជុំជន, ២) ហ្នការវនិិសោរសែដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវនត, នងិ ៣) ហ្នការរលំស់នថ្្
សែីមវនិិសោរ សំសៅធានាបសងកីនព្បសទិធិភារ, ស័ក្តសិិទធភិារ, តម្ាភារ, និងរណសនយយភារននចណំាយ           
វនិិសោរសាធារណៈ ព្រមទាងំធានាបាននូវចីរភារននការអភិវឌ្ឍ។ ទនាឹមសនះ ចសំ ះរសព្មាងវនិិសោរ                
សាធារណៈ្ំៗ និងមានលក្ខណៈសមុរសាម ញ រាជរដ្ឋា ភិបាលព្តូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់រព្ងឹងបហនថមសលែីំណាក្់កាល៖ 
១) ការស្វីអតតសញ្ហញ ណក្មមនងិការសរៀបចំរសព្មាងបឋម, ២) ការសិក្ាសមទិធិលទធភារ ការសរៀបចំរសព្មាង និង
ការវាយតនម្សំសណីរសព្មាង, និង ៣) ការព្តួតរិនិតយសំសណីរសព្មាង សដ្ឋយព្ក្សងួ-សាថ ប័នឯក្រាជយរបស ់                        
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ជាមួយោន សនះ ក្៏ព្តូវបនតរព្ងឹង និងរព្ងីក្យនតការព្តួតរនិិតយនិងតាមដ្ឋនរសព្មាង ក្នុង     
ែំណាក្់កាលននការអនុវតត សលពី្រប់រសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈែរិញ្ញបបទានរីនែរូអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ ្ងហែរ។ 

៦.៥. បនតរធវើររិិធរម្មព្បភរហរិញ្ញបបទានឱ្យទ្ូលទំ្ូលាយជាងម្ុន 
ក្នុងបរកិារណ៍សសែាកិ្ចចថ្មីរបស់ក្មពុជា រាជរដ្ឋា ភិបាលមានភារចាបំាច់ព្តូវបនតស្វីរិរិ្ក្មមព្បភរ                        

ែរិញ្ញបបទាន ឱ្យបានទូលទូំលាយជាងមុន សែមីបបីំសរញតព្មូវការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរសាធារណៈសរុប ហែល
បានដ្ឋក្់សចញសៅក្នុងហ្នការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាត ិ២០១៩ - ២០២៣ សំសៅរមួចហំណក្ព្ទព្ទងច់ីរភារនន
ក្ំសណីនសសែាក្ចិច សងគម និងសលីក្សាួយក្ព្មតិជីវភារព្បជាជន។                                     



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 15 នន 19 

ក្នុងន័យសនះ ព្ក្សួងសសែាក្ចិច និងែរិញ្ញវតថុ ហែលជាសសនា្ិការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ព្តវូបនតសក្ៀរររ
ែរិញ្ញបបទានរីព្រប់ព្បភរ រមួមានែូចខាងសព្កាម៖ 

៦.៥.១. នែរូអភិវឌ្ឍន៍ 
តាមរយៈការបនតរព្ងងឹក្ិចចសែព្បតិបតិតការលអជាមួយនែរូអភិវឌ្ឍន ៍ រាជរដ្ឋា ភិបាល នឹងបនតខ្ិតខ្ំ

សក្ៀរររឱ្យអសល់ទធភារនូវែរិញ្ញបបទានឥតសណំង និងឥណទានហែលមានក្ព្មិតសមបទាន ឬលក្ខខ្ណឌ
អនុសព្ោះខ្ពស ់ព្សបតាមលក្ខខ្ណឌ វនិចិឆ័យននការអនុវតតជាអនតរជាតិ សែីមបបីំសរញតព្មូវការែរិញ្ញបបទានវនិិសោរ
សាធារណៈសរុប និងជយួសព្មាលបនាុក្សសវាបណុំល។  

ក្នុងបរកិារណ៍ននការធ្ាក្់ចុះឥណទានហែលមានក្ព្មតិសមបទានខ្ពសរ់ីនែរូអភិវឌ្ឍន ៍ សដ្ឋយសារក្មពុជា
បានចាក្្ុតរីឋានៈជាព្បសទសហែលមានចណូំលទាប ក្ាយជាព្បសទសចណូំលម្យមក្ព្មិតទាប រាជរដ្ឋា ភិបាល
នឹងរិនតិយលទធភារទទួលយក្ឥណទានហែលមានក្ព្មិតសមបទានម្យម ឬទាប អាព្ស័យតាមសាថ នភារ                
ជាក្់ហសតងននសសែាក្ចិច, លទធភារថ្វកិាជាតិ, នងិក្រណីរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈនីមយួៗ។  

ទនាឹមសនះ បនតរព្ងឹងក្ិចចសែព្បតិបតតិការជាមួយនែរូអភិវឌ្ឍន៍ជាព្បនរណី និងរព្ងីក្ក្ិចចសែ-                       
ព្បតិបតតិការជាមួយនែរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗបហនថមសទៀត។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្៏សៅបនតរក្ាភារទន់ភន្់ក្នុងការសព្បីព្បាស់ឥណទានសមបទាន ក្នុងទំែសំមព្សប 
សព្មាប់ែរិញ្ញបបទានរសព្មាងក្នុងវសិ័យសងគមក្ិចច ក្នុងសោលសៅទាក្់ទាញ និងសក្ៀរររែរិញ្ញបបទាន                          
ឥតសណំង។ 

៦.៥.២. ទី្ ារមូលបព្ត 
ការអភិវឌ្ឍទី្ារមូលបព្តក្នុងព្បសទស មានសារៈសំខាន់ចំស ះការព្ទព្ទងក់្ំសណីនសសែាក្ិចច, ការ

ព្រប់ព្រងសថិរភារែរិញ្ញវតថុ, និងការរព្ងឹងភារជាមាច សស់លពី្បភរែរិញ្ញបបទានរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សព្មាប់
បំសរញតព្មូវការវនិសិោរសាធារណៈសរុប។ ការសបាះ្ាយមូលបព្តរែា ជាមូលដ្ឋា នព្រឹះក្នុងការជួយជំរុញការ
អភិវឌ្ឍមូលបព្តមហាជន, ជាមស្ាបាយរន្ឹះក្នុងការសក្ៀរររែរិញ្ញបបទានក្នុងព្សកុ្ សព្មាប់បំសរញឱ្នភារ
ថ្វកិារែា,  និងជាឧបក្រណ៍វនិិសោរហែលមានហានិភ័យទាបសព្មាប់វនិិសោរិន។ 

តាមរយៈការសបាះ្ាយមូលបព្តរែាជារូបិយវតថុជាតិ               រាជរដ្ឋា ភិបាលអាចកាត់បនថយការព្បឈម
នឹងហានិភយ័ននអព្តាបតូរព្បាក្ ់ ហែលជាឫសរល់ននវបិតតិែរិញ្ញវតថុក្នុងតបំន់មយួចំននួសៅសលីសក្លសលាក្               
ែូចជា៖ វបិតតិែរិញ្ញវតថុក្នុងតបំន់អាសមរកិ្ឡាទីនកាលរីឆ្ន ១ំ៩៩៤ នងិក្នុងតំបនអ់ាសុឆី្ន ១ំ៩៩៧ ជាសែីម។ 
ជាមួយោន សនះ ទី្ារមូលបព្តក្នុងព្បសទស ក្៏្តល់នូវភារបត់ហបន និងឯក្រាជយភារែល់្នាោរក្ណាត លក្នុងការ
អនុវតតសោលនសោបាយរូបិយវតថុ សែីមបពី្រប់ព្រងអព្តាបតូរព្បាក្់ និងអព្តាការព្បាក្់សៅទី្ារ ព្បក្បសដ្ឋយ             
ព្បសិទធភារ ្ងហែរ។ 

ក្នុងន័យសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាល រិនិតយស ងីវញិនិងស្វីវសិសា្នក្មមចាបស់តីរមូីលបព្តរែា, អនុព្ក្ឹតយសតីរ ី      
ការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ, ព្រមទាងំសរៀបចលំិខ្តិបទដ្ឋា នរតិយុតត ក្់រន័ធ ឱ្យព្សបតាមសោលការណ៍នន
ការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈក្មពុជា នងិឧតតមានុវតតជាអនតរជាតិ សែមីបឈីានសៅសបាះ្ាយសាក្លបង                    
មូលបព្តរែា សៅសរលសវលាសមព្សបណាមយួ។ ក្នុងសោលបំណងរព្ងឹងទនុំក្ចតិតរីវនិសិោរិន, ព្បតិបតតិការ
ចំណូល - ចណំាយ ក្់រន័ធនងឹមូលបព្តរែា នឹងព្តូវដ្ឋក្់ឱ្យសថិតសព្កាមព្ក្បខ្ណ័ឌ រណនីសទាលរតនាោរ (Treasury 
Single Account - TSA)។ ទុនហែលទទលួបានរីការសបាះ្ាយមូលបព្តរែា នឹងព្តូវសព្បីព្បាស់សព្មាបហ់ត      
ែរិញ្ញបបទានសលីរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈក្នុងវសិ័យអាទិភារ ហែលមាន្លិតភារសសែាក្ិចច ឬ្លិតភារ
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្លិតក្មមខ្ពស់ (អាចជារសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈរបស់សែព្ោសសាធារណៈ ហែលមានចណូំលខ្ពស់)។ 

៦.៥.៣. វស័ិយឯក្ជន  
ការចូលរមួរបស់វសិយ័ឯក្ជន ក្នុងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈសលីវសិយ័សែដ្ឋា រចនាសមពន័ធរូបវនា 

សដ្ឋយព្បភរែរិញ្ញបបទានចព្មុះ និងតាមយនតការ PPP  រឺជាមស្ាបាយរន្ះឹមួយ ក្នុងការស្វីរិរិ្ ក្មមព្បភរ
ែរិញ្ញបបទានបហនថមសលីព្បភរែរិញ្ញបបទានជាព្បនរណី ហែលរមួមាន ថ្វកិាជាត ិ នងិែរិញ្ញបបទានរីនែរូ                
អភិវឌ្ឍន។៍  

ក្នុងនយ័សនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលនងឹរព្ងឹងការព្រប់ព្រងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈសដ្ឋយព្បភរែរិញ្ញបបទាន
ចព្មុះ តាមរយៈការអនុវតតវធិានការជាយុទធសាស្រសត ហែលបានដ្ឋក្់សចញសៅក្នុងយុទធសាស្រសតសតរីីការហក្ទព្មង់
ព្បរ័នធព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥។ 

ទនាឹមសនះ សែីមបទីាក្់ទាញការចូលរមួរីវសិ័យឯក្ជនសៅក្នុងការវនិិសោរសាធារណៈ តាមយនតការ PPP 
ឱ្យកាន់ហតខ្ាងំក្ាហថ្មសទៀត ព្ក្សួងសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុ ក្នុងឋានៈជាសសនា្កិាររបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ព្តូវបនត
ែឹក្មុខ្ក្នុងការជំរុញអនុវតតវធិានការហែលបានដ្ឋក្ស់ចញ សៅក្នុងឯក្សារសោលនសោបាយសារីីការអភិវឌ្ឍ               
យនតការ PPP សព្មាប់ព្រប់ព្រងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៦ - ២០២០ និងជំរុញការសរៀបចំលិខ្តិ
បទដ្ឋា នរតិយុតត ក្់រន័ធនានា សែីមបឈីានសៅអនុវតតបានសរញសលញនូវយនតការ PPP ឱ្យបានឆ្ប ់ និងឈាន
សៅបញ្ឈប់ការសព្បីព្បាស់យនតការចំស ះក្ចិច សំសៅរព្ងងឹព្បសិទធភារ នងិព្រប់ព្រងហានិភ័យ ននរសព្មាង                      
វនិិសោរសាធារណៈ តាមយនតការ PPP។ ចំស ះមុខ្ ព្តវូរព្ងឹងយនតការព្ចក្សចញ-ចូលហតមួយ សៅអងគភារ     
ភារជានែរូរវាងរែា និងឯក្ជនថាន ក្ក់្ណាត ល ននព្ក្សងួសសែាក្ិចច នងិែរិញ្ញវតថុ ចំស ះរាល់សំសណីរសព្មាង            
វនិិសោរសាធារណៈតាមយនតការ PPP។ 

៦.៦. បនតរព្ងឹងការតាម្ោន នងិព្ត្តួ្រិនតិ្យរលើហានិភយ័បណុំលពាររ់័នធ  
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ថា ក្នុងចំសណាមហានិភយ័បណុំល ក្់រ័នធទាងំអស់ ហានភិយ័ននកាតរវក្ិចច

បំណុលជាយថាសែតុ សៅហតជាហានិភ័យចមបងបំ្ុត ហែលអាចប ះ ល់ែលច់ីរភារបណុំលសាធារណៈ និង
បហនថមសមាព ្ែល់ថ្វកិាជាតិ ឬព្បសិនសបី្ងន់្ ងរជាងសនះ ែល់សថិរភារែរិញ្ញវតថុ និងមា ព្ក្ូសសែាក្ចិច សដ្ឋយក្នុង                      
បរកិារណ៍ក្មពុជាបចចុបបនន កាតរវក្ិចចបណុំលជាយថាសែតុ អាចសក្តីសចញរីព្បភរ ឬក្តាត សំខានច់ំនួន ២ រ៖ឺ           
១) ការធានាទូទាត់របស់រែា ចំស ះក្ចិចព្រមសព្រៀង ណិជាក្មមហែលអនុវតតសដ្ឋយសែព្ោសសាធារណៈ និង
រសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ តាមយនតការ PPP និង ២) វសិ័យ្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ។ 

ក្នុងន័យសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចដ្ឋក្់សចញនូវវធិានការរន្ឹះៗ ែូចខាងសព្កាម៖  
១)  បនតមិន្ាលក់ារធានាឥណទានចំស ះវសិ័យឯក្ជន។   
២) បនតវភិាជនថ៍្វកិា ក្នុងរងវង់ ៥ ភាររយ ននសសវាបណុំលសរុបព្បចាឆំ្ន  ំ សៅក្នុងមូលនិ្ ិបព្មងុ 

(Contingency Fund) សព្មាប់សព្តៀមសដ្ឋះព្សាយការធានាទូទាត់របស់រែា ហែលនងឹអាចសក្ីត
ស ងីជាយថាសែតុ។ ទនាឹមសនះ ព្ក្សងួសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុ ក្៏អាចយក្មូលនិ្ ិសនះសៅ          
វនិិសោរ សែីមបបីានចណូំលជារុណព្បសោជនថ៍្វកិាជាត ិ្ងហែរ។ 

៣) ក្ំណតរ់ិដ្ឋនននការធានាទូទាត់សរុប សព្មាប់រសព្មាងថ្មី មិនឱ្យសលីសរី ១០ ភាររយ ននចំណូល
ថ្វកិាជាតិ។ រិដ្ឋនសនះ នឹងព្តវូបានព្តួតរិនិតយ និងស្វីបចចុបបននក្មម ជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំសែីមបធីានាបាន
នូវសងគតិភារជាមួយព្ក្បខ្ណ័ឌ មា ព្ក្ូសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈសរលម្យម។ 

៤) ្នាោរជាតិននក្មពុជា ព្តូវបនតសិក្ា និងតាមដ្ឋនសលីសាថ នភារ និងនិនាន ការននបំណុលរបស ់                             



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 17 នន 19 

វសិ័យឯក្ជន និងហានិភ័យននកាតរវក្ិចចបណុំលជាយថាសែតុ ហែលអាចសក្ីតសចញរីវសិ័យ
្នាោរនិងែរិញ្ញវតថុ សែយីហចក្រហំលក្រ័ត៌មាននិងទិននន័យទាងំសនាះមក្ព្ក្សួងសសែាក្ិចចនិង
ែរិញ្ញវតថុ ព្រមទាងំព្តូវរព្ងឹងការអនុវតតសោលនសោបាយ, យុទធសាស្រសត, និងបទបបញ្ញតត ិក្់រន័ធ     
ជា្រមាន ព្បក្បសដ្ឋយភារមុឺងមា ត់ និងព្បសិទធភារខ្ពស់។ 

៥) ព្ក្សួងសសែាក្ិចច នងិែរិញ្ញវតថុ ព្តូវបសងកីតព្ក្មុការគរបសចចក្សទសអនតរព្ក្សួង-សាថ ប័នមួយ សែីមប៖ី       
១) សិក្ា និងែក្ព្សងប់ទរិសសា្ន៍រីសាថ ប័នែរិញ្ញវតថុអនតរជាតិ និងព្បសទសនានា ក្នុង        
សោលបណំងបនតរព្ងងឹសមតថភារមស្រនតី ក្់រ័នធនឹងក្ចិចការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ និង 
២) ចងព្ក្ងរ័ត៌មាន នងិទិននន័យ ក្់រ័នធនឹងកាតរវក្ចិចបណុំលជាយថាសែតុ សព្មាប់ជា     
រុណព្បសោជន៍ននការវភិារ និងព្រប់ព្រងហានភិ័យ។ 

បហនថមសលីសនះ រាជរដ្ឋា ភបិាលែឹងចាស់ថា ការទទួលយក្នូវឥណទានហែលមានអព្តាការព្បាក្ ់        
ហព្បព្បួល (Floating Rate) រីនែរូអភិវឌ្ឍន៍ នងឹអាចបណាា លឱ្យសក្តីមានហានិភ័យអព្តាការព្បាក្។់              
ក្នុងន័យសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលសសព្មចដ្ឋក្់សចញនូវវធិានការរន្ឹះបហនថម សព្មាប់ព្រប់ព្រងហានិភ័យអព្តាការព្បាក្ ់
ែូចខាងសព្កាម៖ 

១) បនតអនុវតតវធិានការក្ណំត់រិដ្ឋនអព្តាការព្បាក្ ់(Interest Rate Cap) ចំស ះឥណទានហែល
មានអព្តាការព្បាក្់ហព្បព្បលួ។ 

២) បនតអនុវតតវធិានការបំហប្ងឥណទានហែលមានអព្តាការព្បាក្់ហព្បព្បួល ឱ្យសៅជាឥណទានហែល
មានអព្តាការព្បាក្់សថ្រ (Fixed Rate) សៅនថ្ងែក្សាច់ព្បាក្ជ់ាក្់ហសតង។ ក្នុងន័យសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាល
នឹងរិចារណាសលីជសព្មីសែក្សាច់ព្បាក្ជ់ាក្ញ្ចប់ហតមួយែង (Single Disbursement) រនីែរូ
អភិវឌ្ឍន ៍ ព្បសិនសបីមានភារអំសណាយ្លជាងជសព្មីសែក្សាច់ព្បាក្់សព្ចីនែង (Multiple 
Disbursements) សែយីព្ក្សួងសសែាក្ិចច នងិែរិញ្ញវតថុអាចយក្សាច់ព្បាក្ហ់ែលបានែក្ និង
មិនទានយ់ក្សៅសព្បីព្បាស់សៅវនិិសោរ ព្សបតាមចាបស់ារីីព្បរ័នធែរិញ្ញវតថុសាធារណៈ និង               
បទបបញ្ញតត ិក្់រន័ធជា្រមាន សែីមបបីានចណូំលមក្ជួយសព្មាលបនាុក្ការព្បាក្់ នងិក្នព្ម        
ស្សងៗ ហែលព្តូវទូទាតជូ់ននែរូ។ 

ជាមួយោន សនះ ព្ក្សួង-សាថ បន័ ក្់រន័ធ ព្តូវចូលរមួសែការអនុវតតតាមវធិានការលមអិតនីមួយៗ ហែល
បានដ្ឋក្់សចញក្នុងព្ក្បខ្ណ័ឌ រមួសាីរីការព្រប់ព្រងហានិភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ហែលជា
ឧបសមពន័ធ ៤ ននយុទធសាស្រសតសនះ  ព្បក្បសដ្ឋយការទទួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ សជៀសវាងភារចសន្ាះព្បសហាង                       
ជាយថាសែតុ ហែលនាឱំ្យមានការសក្ីតស ងីនូវហានិភ័យ្ងន់្ ងរែួសរភីារហែលអាចព្រប់ព្រងបាន។ 

៦.៧. បនតអនវុត្តរោលការណ៍ម្ជឈការននការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល នឹងបនតអនុវតតឱ្យបានមុឺងមា ត់នូវសោលការណ៍មជឈការននការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ 

ព្សបតាមមាព្តា ៦៧ ននចាប់សតីរីព្បរ័នធែរិញ្ញវតថុសាធារណៈ នងិមាព្តា ៦ ននអនុព្ក្ឹតយសតីរកីារព្រប់ព្រង
បំណុលសាធារណៈ រឺ «មានហតរែាមស្រនតីព្ក្សងួសសែាកិ្ចច និងែិរញ្ញវតថុ ហតមយួរត ់ សព្កាមការព្បទានសិទធិរី     
នាយក្រែាមស្រនតី ហែលមានសិទធិក្នុ ងការខ្ចីព្បាក្់រីសរ, ការសបាះ្ាយមូលបព្តរែា, ការសបាះ្ាយសញ្ហញ បណ័ណរែា
អ្ិបសតយយ, ការវនិិសោរ, ការធានានិងការសនាហ្នក្ែិរញ្ញវតថុនានា, ការឱ្យព្បាក្ស់រខ្ចី ទាងំក្នុ ងនិងសព្ៅ
ព្បសទស, និងការសរៀបចំរចនាសមព័នធបណុំលសាធារណៈស ីងវញិ។ ោម នរែាមស្រនតីែនទណាសទៀត ព្បធានសាថ បន័ 
ព្បធានអងគភារសាធារណៈព្បហាក្់ព្បហែល ព្បធានសែព្ោសសាធារណៈ អភិបាលននរែាបាលថាន ក្ ់         



យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ទំរ័រទី 18 នន 19 

សព្កាមជាតិ ឬមស្រនតីសាធារណៈណាមួយ មានសិទធិក្នុ ងការខ្ចីព្បាក្់រីសរ, ឱ្យព្បាក្់សរខ្ចី, សចញលិខិ្តធានា, ឬ ក្៏ស្វី                
ទសងវីណាស្សងៗសទៀតសដ្ឋយផ្ដា ល់ ឬ សដ្ឋយព្បសោល ហែលអាចនាឱំ្យសកី្តមាននូវបណុំល ឬ បនាុ ក្ែិរញ្ញវតថុ
ស្សងសទៀត សដ្ឋយផ្ដា ល់ ឬ សដ្ឋយព្បសោលែល់ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជាបានសទ។» 
៦.៨. បនតរព្ងឹងព្ប្ទិ្ធភារននការព្រប់ព្រងការឱ្យព្ារ់ររខ្ច ី

ក្នុងបរកិារណ៍ថ្មីននសសែាក្ិចចក្មពុជា តួនាទីរបសស់ែព្ោសសាធារណៈ, ព្រះឹសាថ នសាធារណៈ, ព្រមទាងំ
ព្រឹះសាថ ន្នាោរ និងែរិញ្ញវតថុ កាន់ហតមានសារៈសខំាន ់ ក្នុងការចូលរមួអនុវតតសោលនសោបាយ នងិ                  
យុទធសាស្រសតអាទិភាររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ហែលស្វីឱ្យទែំនំនតព្មូវការខ្ចឥីណទានរីរែា កានហ់តរកី្្ជំាងមុន។ 
ក្នុងន័យសនះ សែមីបបីនតរព្ងឹងព្បសិទធភារក្នុងការព្រប់ព្រងការឱ្យព្បាក្់សរខ្ច,ី រាជរដ្ឋា ភបិាលសសព្មចដ្ឋក្់សចញនូវ
វធិានការជាយុទធសាស្រសត ែូចខាងសព្កាម៖ 

− រព្ងឹងការអនុវតតព្បកាសសតរីីសោលការណ៍ នងិនីតិវ ិ្ ីព្រប់ព្រងការ្តល់ឥណទានែលស់ែព្ោស
សាធារណៈ, ព្រះឹសាថ នសាធារណៈ, នីតបុិរគលសាធារណៈែនទសទៀត, និងព្រឹះសាថ ន្នាោរនងិ
ែរិញ្ញវតថុ ព្បក្បសដ្ឋយព្បសទិធភារខ្ពស់។ ទនាឹមសនះ ព្ក្សួងសសែាក្ចិចនិងែរិញ្ញវតថុ ព្តូវរិនិតយ               
ស ងីវញិ នងិស្វីវសិសា្នក្មមព្បកាសសនះ ឱ្យព្សបតាមបរកិារណ៍ជាក្់ហសតងរបស់ក្មពុជា និងធានា
បាននូវសងគតិភារជាមួយរចនាសមព័នធសាថ ប័នបចចុបបនន។ 

− រព្ងឹងព្បសិទធភារននការព្រប់ព្រងរសព្មាងវនិិសោរសាធារណៈ តាមរយៈការអនុវតត ‹យុទធសាស្រសត       
សាីរីការហក្ទព្មង់ព្បរ័នធព្រប់ព្រងការវនិិសោរសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥›។ 

៦.៩. បនតអនុវត្តរោលនរោាយ នងិរម្មវិធនី្រទ្ព្ម្ងរ់នងុវិ្យ័្ខំាន់ៗ                               
រាជរដ្ឋា ភិបាលព្តូវបនតអនុវតតឱ្យបានសជារជយ័នូវសោលនសោបាយ និងក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មងទ់ាងំឡាយហែល

បានដ្ឋក្់សចញរចួសែយី សែយីក្៏ព្តូវបនតដ្ឋក្់សចញនូវវធិានការនានាបហនថមសទៀត ក្នុងរយៈសរលននការអនុវតត      
យុទធសាស្រសតសតីរីការព្រប់ព្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ សំសៅសសព្មចឱ្យបាននូវចីរភារនន
ក្ំសណីនសសែាក្ចិចរយៈសរលម្យម ក្នុងរងវង់ ៧ ភាររយ និងក្ំសណីនចណូំលថ្វកិាជាតិជាម្យមក្នុងរងវង់ ០,៣ រិនាុ
ភាររយ នន ្សស ក្នុងមួយឆ្ន ។ំ  

ក្នុងសោលសៅសនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតសក្មមអនុវតតក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មងច់ំនួន ៣ ហែលជាមស្ាបាយរន្ះឹ 
ក្នុងការព្ទព្ទង់ចីរភារក្ំសណីនសសែាក្ិចច និងបសងកីនចណូំលថ្វកិាជាតិ រមួមាន៖ ១) ក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មង់ការព្រប់ព្រង
ែរិញ្ញវតថុសាធារណៈ, ២) ក្មមវ ិ្ ីជាតិហក្ទព្មង់រែាបាលសាធារណៈ, និង ៣) ក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មង់វមិជឈការ និង                  
វសិែមជឈការ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

៦.១០. បនតរព្ងឹងការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភារសាថ បន័ និងធនធានម្នុ្ ស  
ព្ក្សួងសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុ ព្តូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ក់្នុងការអនុវតតហ្នការសក្មមភារហែលបានដ្ឋក្់

សចញសៅក្នុងហ្នការអភិវឌ្ឍនស៍មតថភារសាថ បន័ និង្នធានមនុសស សព្មាប់ការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ 
២០១៩ - ២០២៣ ហែលជាឧបសមពន័ធ ៦ ននយុទធសាស្រសតសនះ ឱ្យមានព្បសទិធភារខ្ពស។់ 

 
សែីមបោីពំ្ទការអនុវតតវធិានការជាយុទធសាស្រសតទាងំអស់ខាងសលី ព្បក្បសដ្ឋយព្បសិទធភារ, ស័ក្តិសទិធភារ, 

តម្ាភារ, និងរណសនយយភារ, ព្ក្សួងសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុ  ក្នុងឋានៈជាសសនា្ិការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ព្តូវ
ទទួលបនាុក្ជាសាថ ប័ននាមុំខ្ ក្នុងការសព្មបសព្មលួសលីការអនុវតតហ្នការសក្មមភារ ែូចបានក្ណំត់ក្នុង
ឧបសមពន័ធ៣។ 
  



 

 
 
 
 

 
 

 
ជំពូកទី៧ 

ករ ម ន, ្រតតួពិនិតយ, និង
ករ យតៃម្លេលើករអនុវត្ត
វិធនករជយទុធ ្រស្ត 
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ជំរូរទ្ី៧ 
ការតាម្ោន, ព្ត្ួត្រិនតិ្យ, នងិការវាយត្នម្្រលើការអនុវត្តវិធានការជាយទុ្ធសាស្រ្ត 

 
 ព្ក្សួងសសែាក្ិចច និងែរិញ្ញវតថុ មានភារក្ិចចសព្មបសព្មលួការអនុវតតព្បរ័នធតាមដ្ឋន, ព្តតួរិនិតយ, និង
វាយតនមស្លីការអនុវតតវធិានការជាយុទធសាស្រសត ែូចខាងសព្កាម៖ 

ព្បរ័នធរបាយការណ៍៖ ហ្នការសក្មមភារហែលបានក្ណំត់សៅក្នុងឧបសមព័នធទី៣ នងឹព្តូវដ្ឋក្់បញ្ចូល
សៅក្នុងហ្នការសក្មមភាររមួននក្មមវ ិ្ ីហក្ទព្មងក់ារព្រប់ព្រងែរិញ្ញវតថុសាធារណៈ (CAP ឬ GDAP ឬ MAP) 
ហែលជាក្មមវតថុននការសរៀបចំអនុវតត របស់អរគនាយក្ដ្ឋា ន/អងគភារ ក្់រ័នធ សព្កាមឱ្វាទព្ក្សួងសសែាក្ចិចនងិ               
ែរិញ្ញវតថុ និងព្ក្សួង-សាថ បន័ ក្់រន័ធ។ ក្នុងន័យសនះ ្នាោរជាតិននក្មពុជា, សែព្ោសសាធារណៈ,                           
អរគនាយក្ដ្ឋា នព្ទរយរែានិងចណូំលមិនហមនសារសរីរនធ, អងគភារភារជានែរូរវាងរែានងិឯក្ជនថាន ក្ក់្ណាត ល, 
និងព្ក្ុមការគរ ក្់រន័ធននព្ក្សួងសសែាក្ិចចនិងែរិញ្ញវតថុ សព្មាប់រសព្មាងវនិិសោរអនុវតតតាមយនតការ PPP ព្តូវ
្តល់របាយការណ៍ ព្បចាពំ្តមីាស និងព្បចាឆំ្ន  ំ សតីរីវឌ្ឍនភារ នងិបញ្ហា ព្បឈម ននការអនុវតតវធិានការជា                       
យុទធសាស្រសត ក្់រ័នធនឹងសមតថក្ិចចរបស់ខ្្ួន មក្សលខា្ិការដ្ឋា នននរណៈក្មាម ្ិការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ 
សែីមបសី្វីការបូក្សរុប និងរាយការណ៍ជូនរណៈក្មាម ្ិការព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ។ 

យនតការសដ្ឋះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម៖ រណៈក្មាម ្ិការព្របព់្រងបណុំលសាធារណៈ មានភារក្ិចចរនិិតយ 
និងសសព្មចដ្ឋក្់សចញវធិានការចាបំាច់នានា សែីមបសីដ្ឋះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម ហែលបានសក្តីស ងីក្នុងសរលអនុវតត
វធិានការជាយុទធសាស្រសត។ ក្នុងក្រណីមានសវទយតិភារ, ព្តូវសសនីសុំការសសព្មចរីរណៈក្មាម ្ិការសោលនសោបាយ
សសែាក្ិចចនិងែរិញ្ញវតថុ និងសសមតចសតសជានាយក្រែាមស្រនតី។ 

យនតការតាមដ្ឋន, ព្តតួរិនិតយ, និងវាយតនម្អំរីវឌ្ឍនភារជាព្បចា៖ំ សលខា្ិការដ្ឋា នននរណៈក្មាម ្ិការ
ព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ មានភារក្ិចចតាមដ្ឋន, ព្តួតរិនតិយ, នងិវាយតនម្សលីវឌ្ឍនភារននការអនុវតត       
វធិានការជាយុទធសាស្រសត នងិវធិានការសដ្ឋះព្សាយបញ្ហា ព្បឈម ហែលបានដ្ឋក្់សចញ និងរាយការណ៍ជូន                         
រណៈក្មាម ្កិារព្រប់ព្រងបណុំលសាធារណៈ៕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស នុ កម 

ឧបសម័ន ១ 
 



ឧបសម្ព័ន្ធ ១ 

 

សទ្ទា នុ្ក្រុម្  ទំព័រទី 1 នន្ 2 

សទ្ទា នុក្រម 
សក្ាបប់ក្បើក្ាសរ់នងុ 
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កាតពវរិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ (Contingent Liabilities) សំហៅដល់កាតពវរិច្ចេរិញ្ញវតថុរបស ់        
រាជរដ្ឋា ភិបាលរនុងការទូទ្ទតស់ំណង ក្បសិន្ហបមីាន្ក្ពតឹតិការណ៍ជារ់លារ់ណាម្ួយហរីតហ ងីនាហពលអនាគត 
ដូច្ជា៖ ការធានា, ការរា៉ាប់រង, ការទូទ្ទតស់ណំងអន្តរាយ, ការបង់វភិាគទ្ទន្ហដីម្បធីានាសមាជិរភាពរម្ពុជារនុង
អងគការនានា ន្ិងការផ្តលស់ណំងតាម្បណតឹ ងន្ីតានុ្រូល។ 
 ការវភិាគច្ីរភាពបណុំល (Debt Sustainability Analysis – DSA) សំហៅដលក់ារវាយតនម្ៃហល ី   
សម្តថភាពទូទ្ទត់បណុំលរបស់ក្បហទសម្ួយ រនុងរយៈហពលម្ធ្យម្ ន្ិងវវង តាម្រយៈការវាស់សាងរ់ក្ម្ិតបណុំល
សាធារណៈបច្ចុបបន្ន (ហដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទ្ទងំការធានា) បូររមួ្ន្ឹងតក្ម្ូវការខ្ចថី្មីបវន្ថម្ ហធ្ៀបន្ឹងសូច្នាររមា៉ា ក្រ ូ    
ហសដារិច្ចគន្ៃឹឹះៗ រមួ្មាន្៖  ផ្សស, ច្ណូំលថ្វកិាជាត,ិ ន្ងិការនាហំច្ញ។ ហគអាច្សន្នដិ្ឋា ន្អំពសីាថ ន្ភាពបណុំល
សាធារណៈ ន្ងិរក្ម្តិហាន្ភិ័យ នន្ក្បហទសម្ួយបាន្ ហដ្ឋយពិន្ិតយហៅហលីសូច្នាររបំណុលគន្ៃឹឹះៗហធ្ៀបន្ឹង     
អនុ្បាតហោល។ 

តនម្ៃបច្ចុបបន្ននន្បណុំល (Present Value) សំហៅដលទ់ំេសំន្នធិ្ិបណុំល ហក្កាយដរតនម្ៃអបបហារ 
(រម្ពុជា ហក្បីក្បាស់អក្តាអបបហាររមួ្ ៥ ភាគរយ តាម្បទដ្ឋា ន្បហច្ចរហទសរបស់ IMF)។ តាម្បទដ្ឋា ន្បហច្ចរហទស
អន្តរជាត ិ រនុងការគណនាអនុ្បាតបណុំល សក្មាប់ក្រុម្ក្បហទសវដលហៅទទលួបាន្ឥណទ្ទន្សម្បទ្ទន្ ហគម្ិន្
ហក្បីតនម្ៃចាររឹនន្បណុំលហទ គឺហគហក្បីតនម្ៃបច្ចុបបន្ននន្បណុំល។ ច្ំហ ឹះរម្ពុជារ៏ដូច្ោន វដរ គឺក្តូវហក្បីតនម្ៃបច្ចុបបន្ន
នន្បំណុល ហក្ ឹះថា ឥណទ្ទន្វដលរដាខ្ចីពីហក្ៅក្បហទសទ្ទងំអស់ សុទធសងឹជាឥណទ្ទន្វដលមាន្រក្ម្តិ
សម្បទ្ទន្ ឬលរខខ្ណឌ អនុ្ហក្ោឹះខ្ពស់។ 

ធាតុអំហណាយ (Grant Element) សំហៅដលផ់្លហធ្ៀបរវាង៖ ១) ផ្លដរនន្តនម្ៃចាររឹរបស ់                  
ឥណទ្ទន្ ន្ិងតនម្ៃបច្ចុបបន្ននន្ការទូទ្ទត់ហសវាបំណុល, ន្ិង ២) តនម្ៃចាររឹរបស់ឥណទ្ទន្។ ធាតុអំហណាយ ក្តូវ
បាន្ហក្បីក្បាសជ់ាមូ្លដ្ឋា ន្រនុងការវាស់សាងរ់ក្ម្ិតសម្បទ្ទន្នន្ឥណទ្ទន្។ 

បំណុលសាធារណៈ (Public Debt) សំហៅដលប់ណុំលរបស់រដា វដលហរីតហ ងីក្សបតាម្ច្ាប ់                
អនុ្ញ្ញញ ត។ បណុំលសាធារណៈសរុប រមួ្បញ្ចូលនូ្វ៖ បណុំលសាធារណៈរនុងក្បហទស ន្ិងបណុំលសាធារណៈ
ហក្ៅក្បហទស ហដ្ឋយរមួ្ទ្ទងំបណុំលវដលមាន្ការធានាពីរដា។ 

បំណុលសាធារណៈរនុងក្បហទស (Public Domestic Debt) សំហៅដលប់ណុំលរនុងក្បហទសរបស់រដា 
វដលហរីតហ ងីក្សបតាម្ច្ាប់អនុ្ញ្ញញ ត ហដ្ឋយគិតបញ្ចូ លទ្ទងំបំណុលវដលមាន្ការធានាពីរដា។ រនុងបរកិារណ៍                 
រម្ពុជាបច្ចុបបន្ន បណុំលហន្ឹះ មាន្វតសញ្ញញ ប័ណណរដាម្ិន្អាច្ជួញដូរបាន្ វដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ហបាឹះផ្ាយ 
ហដីម្បបីំហពញទុន្ឱ្យក្រមុ្េ ុន្ធានារា៉ាប់រងរបស់រដាប៉ាុហណាណ ឹះ។ ហទ្ទឹះជាយ៉ា ងហន្ឹះរតី ហៅនថ្ៃមុ្ខ្ បណុំលហន្ឹះ អាច្ន្ងឹ
រមួ្បញ្ចូ លនូ្វសញ្ញញ បណ័ណរដាវដលអាច្ជញួដូរបាន្ផ្ងវដរ រនុងររណី រាជរដ្ឋា ភិបាលសហក្ម្ច្ហធ្វីការហបាឹះផ្ាយ។ 

បំណុលសាធារណៈហក្ៅក្បហទស (Public External Debt) សំហៅដល់បណុំលហក្ៅក្បហទសរបស់រដា 
វដលហរីតហ ងីក្សបតាម្ច្ាប់អនុ្ញ្ញញ ត ហដ្ឋយគិតបញ្ចូ លទ្ទងំបណុំលវដលមាន្ការធានាពីរដា។ រនុងបរកិារណ៍
រម្ពុជាបច្ចុបបន្ន បណុំលហន្ឹះមាន្វតការខ្ចឥីណទ្ទន្សម្បទ្ទន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ហទវភាគី ន្ិងពេុភាគីហក្ៅក្បហទស 
ប៉ាុហណាណ ឹះ។ ហទ្ទឹះជាយ៉ា ងណារតី ហៅនថ្ៃមុ្ខ្ បណុំលហន្ឹះ អាច្ន្ឹងរមួ្បញ្ចូ លផ្ងវដរនូ្វឧបររណ៍បណុំលហផ្េងហទៀត 
ដូច្ជា សញ្ញញ បណ័ណរដាអធ្ិបហតយយជាហដីម្ រនុងររណីរាជរដ្ឋា ភិបាលសហក្ម្ច្ហធ្វីការហបាឹះផ្ាយ។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ១ 

 

សទ្ទា នុ្ក្រុម្  ទំព័រទី 2 នន្ 2 

 បំណុលម្រតរ (Old Debt) សំហៅដល់បណុំលវដលបន្េល់ទុរហដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលជនំាន្់មុ្ន្។ រនុង               
បរកិារណ៍រម្ពុជា បណុំលម្រតរ គឺជាបណុំលវដលបាន្ហរីតហ ងីមុ្ន្ឆ្ន ១ំ៩៩៣។ ភាគហក្ច្ីន្នន្បណុំលទ្ទងំហន្ឹះ 
ក្តូវបាន្ច្រចាហដ្ឋឹះក្សាយជាម្យួនដគូរចួ្រាល់ហេយី រនុងហនាឹះ ម្ួយច្នំ្ួន្ក្តូវបាន្ទូទ្ទត់សងរចួ្រាល់ជាសាថ ពរ ន្ិង
ម្ួយច្ំន្នួ្រំពុងក្តូវបាន្ទូទ្ទតត់ាម្រម្មវធិ្សីងនន្រិច្ចក្ពម្ហក្ពៀង។ ហដ្ឋយវ រ ច្ំហ ឹះបណុំលម្រតរវដលហៅ
ហសសសល់ បច្ចុបបន្ន, រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ន្ិងរំពុងខ្ិតខ្បំន្តច្រចាហដ្ឋឹះក្សាយជាម្ួយនដគូឱ្យបាន្ក្ជឹះក្ស ឹះ។ 
 មូ្លបក្តរដា (Government Securities) សំហៅដល់បណ័ណ សញ្ញញ បណ័ណ ឬឧបររណ៍េរិញ្ញវតថុហផ្េងៗ
ហទៀតវដលបញ្ញា រ់ពកីារទទលួសាគ ល់បណុំលវដលបាន្ហបាឹះផ្ាយរនុងនាម្រាជរដ្ឋា ភិបាល។ មូ្លបក្តរដា រមួ្មាន្៖ 
 ១- បណ័ណរតនាោរវដលមាន្ឥណទ្ទន្ក្បតិទ្ទន្តិច្ជាងម្ួយឆ្ន  ំ
 ២- សញ្ញញ បណ័ណរតនាោរវដលមាន្ឥណក្បតទិ្ទន្ចាប់ពីម្ួយឆ្ន ហំ ងីហៅ 
 ៣- សញ្ញញ ប័ណណវដលផ្លច្ណូំលផ្ារភាា ប់ជាម្ួយន្ឹងអក្តាអតិផ្រណា ឬអក្តាបតូរក្បារ ់ឬអក្តាហផ្េងៗ 
 ៤- មូ្លបក្តរដាវដលម្ិន្អាច្ជួញដូរបាន្ 
 ៥- មូ្លបក្តរដាហផ្េងៗដនទហទៀត វដលហបាឹះផ្ាយក្សបតាម្ច្ាប់អនុ្ញ្ញញ ត។ 
 រយៈហពលអនុ្ហក្ោឹះ (Grace Period) សំហៅដល់រយៈហពលច្ហនាៃ ឹះពីហពលវដលរចិ្ចក្ពម្ហក្ពៀង          
ឥណទ្ទន្ ឬរិច្ចក្ពម្ហក្ពៀងការផ្តល់ឥណទ្ទន្ចូ្លជាធ្រមាន្ រេូតដល់ហពលក្តូវសងក្បារ់ហដីម្ដបូំង ហដ្ឋយរនុង   
រយៈហពលហនាឹះ មាន្វតការក្បារ់ប៉ាុហណាណ ឹះ វដលក្តូវទូទ្ទត់។ 
 សញ្ញញ ប័ណណរដាអធ្បិហតយយ (Sovereign Bond) សំហៅដល់ឧបររណ៍េរិញ្ញវតថុបញ្ញា រ់ពីការទទលួ
សាគ ល់បណុំល វដលក្តូវបាន្ហបាឹះផ្ាយរនុងនាម្រាជរដ្ឋា ភិបាលហលីទផី្ារអន្តរជាត។ិ 
 សន្និធ្ិបណុំល (Debt Outstanding/ Debt Stock) សំហៅដល់ទេំបំណុំលជារ់វសតង វដលឥណទ្ទ-
យរិម្ិន្ទ្ទន្់ទូទ្ទត់ជូន្ឥណទ្ទយរ។ ជាទូហៅសន្និធ្បិំណុល ហសមីន្ឹងការដរសាច្់ក្បារស់រុប ដរឱ្យ៖ ការបវងវរ
សាច្់ក្បារ់ហៅនដគូអភិវឌ្ឍន្៍វញិ ន្ិងការទូទ្ទត់ក្បារ់ហដមី្សរុប។ ជាររណីពិហសស សក្មាប់រម្ពុជា សន្និធ្ិបណុំល
សាធារណៈហក្ៅក្បហទស ហសមនី្ឹង៖ ការដរសាច្់ក្បារ់សរុប ដរឱ្យ ការបវងវរសាច្់ក្បារ់ហៅនដគូអភិវឌ្ឍន្៍វញិ, ការ
ទូទ្ទត់ក្បារ់ហដីម្សរុប, ន្ិងបណុំលវដលបាន្លុបហដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ បូរន្ឹង បំណុលម្រតរវដលបាន្ច្រចា                 
ហដ្ឋឹះក្សាយរចួ្ ហេយីរពុំងសង ន្ិងបណុំលម្រតរវដលរំពុងច្រចាហដ្ឋឹះក្សាយ។ 

ហសវាបំណុល (Debt Service) សំហៅដល់ក្បារ់ហដមី្ ការក្បារ់ ន្ិងរនក្ម្ រព់័ន្ធហផ្េងហទៀត។ 
 េរិញ្ញបបទ្ទន្ឥតសណំង (Grant) សំហៅដល់េរិញ្ញបបទ្ទន្ ហក្កាម្ទក្ម្ងន់ានា ដូច្ជា៖ សាច្់ក្បារ,់ 
ទំន្ិញ, ឬហសវា វដលម្និ្នាឱំ្យហរីតមាន្បន្ាុរហសវាបំណុល។ 
 ឥណទ្ទន្ (Loan) សំហៅដល់េរិញ្ញបបទ្ទន្ ហក្កាម្ទក្ម្ង់នានា ដូច្ជា៖ សាច្់ក្បារ់, ទនំ្ិញ, ឬ                       
ហសវា វដលនាឱំ្យហរីតមាន្បន្ាុរហសវាបណុំល។ 
 ឥណទ្ទន្ ណិជារម្ម (Commercial Loan) សំហៅដលឥ់ណទ្ទន្វដលេរិញ្ញបបទ្ទន្ហដ្ឋយធ្នាោរ
 ណិជា ឬសាថ ប័ន្េរិញ្ញវតថុហផ្េងហទៀត តាម្លរខខ្ណឌ ឥណទ្ទន្ទីផ្ារ។ 

ឥណទ្ទន្សម្បទ្ទន្ (Concessional Loan) សំហៅដលឥ់ណទ្ទន្វដលមាន្លរខខ្ណឌ អនុ្ហក្ោឹះខ្ពស់
ជាងលរខខ្ណឌ ឥណទ្ទន្ទីផ្ារ ឬលរខខ្ណឌ ឥណទ្ទន្ ណិជារម្ម ហដ្ឋយមាន្ធាតុអំហណាយចាប់ពី ៣៥ ភាគរយ 
ហ ងីហៅ។ 

ឥណក្បតិទ្ទន្ (Maturity) សំហៅដល់រយៈហពលខ្ច ី ហដ្ឋយគិតចាបព់ហីពលវដលរិច្ចក្ពម្ហក្ពៀង                      
ឥណទ្ទន្ ឬរចិ្ចក្ពម្ហក្ពៀងសតីពីការផ្តល់ឥណទ្ទន្ ចូ្លជាធ្រមាន្ រេូតដល់បណុំលក្តូវបាន្សងអស់។                      
ឥណក្បតិទ្ទន្ ហសមីន្ងឹរយៈហពលអនុ្ហក្ោឹះ បូរន្ឹងរយៈហពលសងហដីម្។ 
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វឌ្ឍនភាព 
ននការអនវុត្តយទុ្ធសាស្រ្ត្ តពីីការគ្រប់គ្រងបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ 

 

រាជរោឋ ភិាលាន្អនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា ត់នូ្វវធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតទាាំរ ៩ ចាំណុច កដលាន្ោក់បចញ
បៅកនុរយុទធសាស្រសតសដីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ បោយសបប្ម្ចាន្នូ្វសម្ទិធសល    
សាំខាន្់ៗ ន្ិរវឌ្ឍន្ភាពតាម្វធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតន្ីម្ួយៗ ដូចខារបប្កាម្៖ 

១. ការខ្ចីគ្បចឆំ្ន  ំ 
រាជរោឋ ភិាលខ្ិតខ្ាំបកៀរគរឥណទាន្សម្បទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍នានា ម្កបាំបពញតប្ម្ូវការវនិ្ិបោគ                 

សាធារណៈសរុប ាន្ចាំន្ួន្ប្បាណ ៣,១ ប៊ែីលាន្បអសបដកអ៊ែរ សម្មូ្លន្រឹប្បាណ ៤,៥ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រ                        
អាបម្រកិ ប្ពម្ទាាំររកាាន្នូ្វទាំហាំដន្ការខ្ចឥីណទាន្សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំ ម្និ្ឱ្យបលសីពីពោិន្កដលកាំណត់បោយ
ចាប់។ ជាក់កសដរ ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ កនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ ាន្ដូចតារារទ១ី ខារបប្កាម្៖ 

តារារទី១- ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 
  ឯកតា៖ ជាលាន្ 

ឆ្ន ាំ 
ចាប់អនុ្ញ្ញញ ត អនុ្វតត អនុ្វតតបធៀប 

ន្ឹរចាប់ (បអសបដកអ៊ែរ) (បអសបដកអ៊ែរ) (ដុលាៃ រអាបម្រកិ) 
២០១៥ ៦០០  ៥៥៨  ៧៧៨ ៩៣,១% 
២០១៦ ៧០០  ៦២៨  ៨៤៦ ៨៩,៨% 
២០១៧ ៧០០  ៦៨៥  ៩៧៨ ៩៧,៨% 
២០១៨ ១ ៥១៤ ១ ៣១៩ ១ ៨៤៣ ៨៧,១% 

សរុប (២០១៥ - ២០១៨) ៣ ៥១៤ ៣ ១៩០ ៤ ៤៤៦ ៩០,៨% 
ម្ធយម្ភាគ (២០១៥ - ២០១៨) ៨៧៨,៥ ៧៩៧ ១ ១១២ ៩០,៨% 
សរុប (១៩៩៣ - ២០១៨) ៩ ៣៦៣ ៨ ១៥០ ១១ ៣៩១ ៨៧,០% 

 ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ  
   

តាម្ទិន្នន្័យកនុរតារារទ១ី ខារបលី បងាា ញថ្ន កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភាិលទទលួ ាន្
ឥណទាន្សម្បទាន្ពីដដគូអភវិឌ្ឍន្៍ ជាម្ធយម្ប្បាណ ៨០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ               
១,១ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បពាលគ៉ឺ សបប្ម្ចាន្ប្បាណ ៩១ ភាគរយ ដន្ចាប់។ ការសបប្ម្ចាន្
នូ្វសម្ិទធសលបន្ឹះ សបញ្ញជ ក់ឱ្យប ញីពកីិចចខ្តិខ្ាំប្បរឹកប្បររបស់រាជរោឋ ភិាល កនុរការបកៀរគរឥណទាន្
សម្បទាន្ ន្ិរការបកនី្ប រីនូ្វសម្តថភាពខ្ចី សប្ាប់វនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យអាទិភាពនានា ប្ពម្ទាាំរ        
ឆៃុឹះបញ្ញច ាំរពីគុណភាពដន្ការពាករតប្ម្ូវការវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប សរកដរ។ 

ជារមួ្ បបីគិតចប់ពីបដមី្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ រហូតម្កដលដ់ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ រាជរោឋ ភាិលទទលួាន្      
ឥណទាន្សម្បទាន្ពីដដគូអភវិឌ្ឍន្៍ សរុបប្បាណ ៨,២ ប៊ែីលាន្បអសបដកអ៊ែរ សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ             
១១,៤ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បពាលគ៉ឺ សបប្ម្ចាន្ប្បាណ ៨៧ ភាគរយ ដន្ចាប់។ 

បបីគិតចបព់ីឆ្ន ាំ១៩៩៣ ម្ក រាជរោឋ ភាិលាន្បបរកនី្ពិោន្ដន្ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំ
ចាំន្ួន្ ៤ ដាំណាកក់ាលធាំៗ គ៉ឺ៖ ១) ដាំណាក់កាលទី១ ពីបប្កាម្ ២០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បៅ                           



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 2 ដន្ 25 

ឆ្ន ាំ១៩៩៣-១៩៩៧ ដល់ ២០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ - ២០០៨, ២) ដាំណាក់កាលទ២ី 
ដល់ររវរ់ ៤០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្យួឆ្ន ាំ បៅឆ្ន ាំ២០០៩-២០១១, ៣) ដាំណាក់កាលទី៣ ដល់ររវរ់                   
៦០០លាន្ - ៧០០ លាន្បអសកដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បៅឆ្ន ាំ២០១២-២០១៧, ន្រិ ៤) ដាំណាក់កាលទ៤ី រហូត
ដល់កប្ម្តិជារ ១,៥ ប៊ែីលាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្យួឆ្ន ាំ បៅឆ្ន ាំ២០១៨។  

បៅដាំណាកក់ាលទី៣ ន្រិទ៤ី រាជរោឋ ភិាលាន្បបរកីន្ពិោន្ដន្ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំជា
គាំហុក បបីបធៀបន្រឹដាំណាកក់ាលមុ្ន្ៗ បោយបហតុថ្ន៖ ១) កាំបណីន្បសដឋកចិច ន្រិចាំណូលថវកិាជាត ិ សុទធកត
សបប្ម្ចាន្បលីសពីបោលបៅរ ាំពឹរទុក, ២) ាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈលអៗ បប្ចីន្កនុរវសិ័យអាទភិាព,  
ន្ិរ ៣) កសអកតាម្លទធសលដន្ការវភិាគចីរភាពបាំណុល ប្បកបបោយភាពប្បយត័នប្បកយរ សម្តថភាពខ្ចីឥណទាន្
សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំពតិប្ាកដរបស់កម្ពុជា ាន្កប្ម្តិធាំជារបទវដរ បបីបធៀបន្ឹរទាំហាំពោិន្ដន្ការខ្ចឥីណទាន្
សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំកដលាន្កាំណតក់នុរចាប។់ ពោិន្ដន្ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ១៩៩៣ - 
២០១៨ ាន្ដូចប្កាហវទ១ី ខារបប្កាម្៖ 

ប្កាហវទី១- ពិោន្ដន្ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ប្បចាំឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ១៩៩៣ - ២០១៨ 

 
ប្បភព៖ ចាប់ហិរញ្ញវតថុ ប្បចាំឆ្ន ាំ និ្រប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ  

២. ការបគ្បើគ្ា្ឥ់ណទាន្ម្បទាន្គ្មាបវ់ិ្យ័អាទ្ភិាព 
២.១. ការខ្ចឥីណទាន្សម្បទាន្តាម្វស័ិយ 
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្ចុឹះកិចចប្ពម្បប្ពៀរខ្ចឥីណទាន្សម្បទាន្ជាម្ួយដដគូ

អភិវឌ្ឍន្ស៍រុបចាំន្ួន្ ៨១ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្ទឹកប្ាក់សរុបប្បាណ ៤,៥ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរ
បនាឹះ៖ វសិ័យបហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ាន្ចាំន្ួន្ ៦០ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្ទឹកប្ាក់ប្បាណ ៣,៨       
ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ ន្រិវសិ័យអាទភិាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត ាន្ចាំន្ួន្ ២១ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្                
ទឹកប្ាក់ប្បាណ ៥៩៨ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ។ 

ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ជាកក់សតរពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍តាម្វសិយ័កនុរឆ្ន ាំ ២០១៥ - ២០១៨ ាន្ដូច
តារារទី២ ខារបប្កាម្៖ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 3 ដន្ 25 

តារារទី២- ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្តាម្វស័ិយឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 
ឯកតា៖ ជាលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 

វស័ិយ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សរបុ 

(២០១៥-
២០១៨) 

ម្ធយម្ភាគ 
(២០១៥-
២០១៨) 

សរបុ 
(១៩៩៣-
២០១៨) 

ក- បហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរបូវន្ត        

ចាំនួ្ន្គបប្ារ/កម្មវធីិ ១៤ ១៤ ១៣ ១៩ ៦០ ១៥ ២៣១ 

ទាំហាំឥណទាន្ ៧៣៩ ៦២៥ ៨៧៨ ១ ៦០៦ ៣ ៨៤៨ ៩៦២ ៩ ៨៩៩ 

ភាគរយ ៩៥,០% ៧៣,៩% ៨៩,៨% ៨៧,១% ៨៦,៦% ៨៦,៦% ៨៦,៩% 
ខ្- អាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត        

ចាំនួ្ន្គបប្ារ/កម្មវធីិ ២ ១១ ៣ ៥ ២១ ៥ ៨១ 

ទាំហាំឥណទាន្ ៣៩ ២២១ ១០០ ២៣៧ ៥៩៨ ១៤៩ ១ ៤៩៣ 

ភាគរយ ៥,០% ២៦,១% ១០,២% ១២,៩% ១៣,៤% ១៣,៤% ១៣,១% 
សរបុ        

ទាំហាំឥណទាន្ ៧៧៨ ៨៤៦ ៩៧៨ ១ ៨៤៣ ៤ ៤៤៦ ១ ១១២ ១១ ៣៩១ 

ចាំនួ្ន្គបប្ារ/កម្មវធីិ ១៦ ២៥ ១៦ ២៤ ៨១ ២០ ៣១២ 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ  

តាម្ទិន្នន្័យកនុរតារារទ២ី ខារបលី បងាា ញថ្ន កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ឥណទាន្សម្បទាន្កដល
រាជរោឋ ភិាលាន្ចុឹះកិចចប្ពម្បប្ពៀរខ្ចីពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ភាគបប្ចីន្បលសីលុបប្បាណ ៨៧ ភាគរយ ជាគបប្ារ/
កម្មវធិីវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យបហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដូចជា៖ សៃូវថនល,់ សាព ន្, កាំពរ់កស, ប្បពន័្ធ               
ធារាសាស្រសត, អគគិសន្ី, ការសគតស់គរ់ទឹកសាអ ត, ន្ិរប្បព័ន្ធប្បប្ពតឹតិកម្មទកឹកខ្វក់ ន្ិរប្បាណ ១៣ ភាគរយ បទៀត ជា
គបប្ារ/កម្មវធិីវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិយ័អាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត ដូចជា៖ បសដឋកិចច, ហរិញ្ញវតថុ, 
អប់រ ាំ, បទសចរណ៍, បសវាសាធារណៈ, សុខាភាិល, ដីធៃ,ី ន្ិរកសិកម្ម។ តួបលខ្ទាាំរបន្ឹះ បញ្ញជ កថ់្ន ការខ្ច ី                 
ឥណទាន្សម្បទាន្កនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ គ៉ឺាន្អនុ្វតតប្សបតាម្វធិាន្ការជាយុទធសាស្រសត ដន្យុទធសាស្រសត   
សតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ កដលកាំណត់ឱ្យខ្ចសីប្ាប់វសិ័យបហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តប្ទប្ទរច់ីរភាពដន្
កាំបណីន្បសដឋកិចច ន្រិបបរកនី្សលិតភាពសលតិកម្ម។ 

ជារមួ្ បបីគតិចប់ពីបដីម្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ រហូតម្កដល់ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ រាជរោឋ ភិាលាន្ចុឹះ               
កិចចប្ពម្បប្ពៀរខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ជាម្យួដដគូអភិវឌ្ឍន្ស៍រុបចាំន្នួ្ ៣១២ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្ទឹកប្ាក់
សរុបប្បាណ ១១,៤ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរបនាឹះ វសិ័យបហោឋ រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត ដូចជា៖ សៃូវថនល,់ សាព ន្,     
សៃូវកដក, អាកាសោន្ោឋ ន្, កាំពរ់កស, ប្បព័ន្ធធារាសាស្រសត, អគគិសន្,ី ការសគតស់គរ់ទកឹសាអ ត, ន្ិរប្បពន័្ធប្បប្ពតឹតិកម្ម
ទឹកកខ្វក ់ ាន្ចាំន្ួន្ ២៣១ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្ទឹកប្ាកស់រុបប្បាណ ៩,៩ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ       
បសមីន្ឹរប្បាណ ៨៧ ភាគរយ ន្ិរវសិយ័អាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត ដូចជា៖ បសដឋកចិច, ហរិញ្ញវតថុ, 
បទសចរណ៍, អប់រ ាំ, បសវាសាធារណៈ, សុខាភិាល, ដីធៃ,ី ន្ិរកសកិម្ម ាន្ចាំន្ួន្ ៨១ គបប្ារ/កម្មវធិី កដលាន្
ទឹកប្ាកស់រុបប្បាណ ១,៥ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមនី្ឹរប្បាណ ១៣ ភាគរយ។ 
២.២. ការដកសាច់ប្ាក់ពីឥណទាន្សម្បទាន្តាម្វស័ិយ 
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្ដកសាច់ប្ាកព់ីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍យកម្កបប្បីប្ាស ់    



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 4 ដន្ 25 

ជាក់កសតរសរុបប្បាណ ២,៥ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរបនាឹះ ប្បាណ ២,៣ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមីន្រឹ
ប្បាណ ៩០ ភាគរយ ប្តូវាន្បប្បីប្ាស់បដីម្បវីនិ្ិបោគសាធារណៈបលីវសិ័យបហោឋ រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត ន្រិ
ប្បាណ ២៤៧ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមីន្រឹប្បាណ ១០ ភាគរយ បទៀត ប្តូវាន្បប្បីប្ាស់បដមី្បវីនិ្ិបោគ          
សាធារណៈបលីវសិយ័អាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត។ 

ការដកសាច់ប្ាក់ពឥីណទាន្សម្បទាន្តាម្វសិ័យជាក់កសតរកនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ ាន្ដូចតារារ   
ទី៣ ខារបប្កាម្៖ 

តារារទី៣- ការដកសាច់ប្ាក់ពីឥណទាន្សម្បទាន្តាម្វស័ិយឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 

     ឯកតា៖ ជាលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 

ការដកសាច់ប្ាក់តាម្វស័ិយ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សរបុ 

(២០១៥-
២០១៨) 

ម្ធយម្ភាគ 
(២០១៥-
២០១៨) 

សរបុ 
(១៩៩៣-
២០១៨) 

ក- បហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរបូវន្ត ៥៥២ ៤៦៦ ៦៣៥ ៦០៦ ២ ២៦០ ៥៦៥ ៦ ៣៤៨ 
ភាគរយ ៩៣% ៨៦% ៨៨% ៩៤% ៩០% ៩០% ៨៧% 

ខ្- វស័ិយអាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្ 
បសេរបទៀត 

៤៣ ៧៧ ៨៧ ៤០ ២៤៧ ៦២ ៩៤៣ 

ភាគរយ ៧% ១៤% ១២% ៦% ១០% ១០% ១៣% 
សរបុ (ក+ខ្) ៥៩៥ ៥៤៣ ៧២២ ៦៤៦ ២ ៥០៧ ៦២៧ ៧ ២៩១ 
បកប្ម្បប្ម្លួប្បចាំឆ្ន ាំ -៨% -៩% +៣៣% -១១% - ១%** - 
ការខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្សរបុ ១១ ៣៩១ 
ការដកសាច់ប្ាក់សរបុបធៀបនឹ្រការខ្ចីសរបុ ៦៤% 
* ការដកសាច់ប្ាក់កនុ រឆ្ន ាំ២០១៤ ាន្ចាំនួ្ន្សរុបប្បាណ ៦៤៩ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 
** បកប្ម្បប្មួ្លជាម្ធយម្កនុ រមួ្យឆ្ន ាំ សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៨ 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ       

តាម្ទិន្នន្័យកនុរតារារទី៣ ខារបល ីបងាា ញថ្ន កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្ដក
សាច់ប្ាកព់ីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ជាម្ធយម្ប្បាណ ៦៣០ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បពាលគ៉ឺ ជាម្ធយម្ ការដក
សាច់ប្ាក់ ាន្ការបកនី្ប រីប្បាណ ១ ភាគរយ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ។ សាច់ប្ាក់កដលាន្ដកទាាំរបន្ឹះភាគបប្ចីន្
បលីសលុបប្បាណ ៩០ ភាគរយ ប្តូវាន្បប្បីប្ាស់បដមី្បហីរិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរ                   
វសិ័យបហោឋ រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត ដូចជា៖ សៃូវថនល់, សាព ន្, សៃូវកដក, ប្បព័ន្ធធារាសាស្រសត, អគគិសន្,ី កាំពរ់កស, ការ      
សគត់សគរទ់ឹកសាអ ត, ន្ិរប្បព័ន្ធប្បប្ពឹតតិកម្មទឹកកខ្វក ់ ន្ិរប្បាណ ១០ ភាគរយ បទៀត ប្តូវាន្បប្បីប្ាស់បដីម្ប ី                     
ហរិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យអាទភិាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត ដូចជា៖ បសដឋកចិច, ហរិញ្ញវតថុ, 
បទសចរណ៍, អប់រ ាំ, បសវាសាធារណៈ, សុខាភិាល, ដីធៃ,ី ន្ិរកសកិម្ម។ 

ជារមួ្ បបគីិតចប់ពីបដីម្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ រហូតដល់ប្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ រាជរោឋ ភិាលាន្ដក           
សាច់ប្ាកព់ីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍យកម្កបប្បីប្ាស់ជាក់កសតរសរុបប្បាណ ១១,៤ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមីន្រឹ
ប្បាណ ៦៤ ភាគរយ ដន្ទាំហាំឥណទាន្សម្បទាន្សរុបកដលាន្ចុឹះកិចចប្ពម្បប្ពៀរ។ សាច់ប្ាក់កដលាន្ដក
ទាាំរបន្ឹះ ប្បាណ ៦,៣ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមីន្រឹប្បាណ ៨៧ ភាគរយ ប្តូវាន្បប្បីប្ាស់បដីម្ប ី        
ហរិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យបហោឋ រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត ដូចជា៖ សៃូវថនល់, សាព ន្, សៃូវកដក, 
កាំពរ់កស, អាកាសោន្ោឋ ន្, ប្បព័ន្ធធារាសាស្រសត, អគគសិន្,ី ការសគត់សគរទ់ឹកសាអ ត, ន្ិរប្បពន័្ធប្បប្ពឹតតិកម្មទឹកកខ្វក ់



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 5 ដន្ 25 

ន្ិរប្បាណ ៩៤៣ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បសមីន្ឹរប្បាណ ១៣ ភាគរយ បទៀតប្តូវាន្បប្បីប្ាស់ បដមី្ប ី         
ហរិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យអាទភិាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត ដូចជា៖ បសដឋកចិច, ហរិញ្ញវតថុ, 
បទសចរណ៍, អប់រ ាំ, បសវាសាធារណៈ, សុខាភិាល, ដីធៃ,ី ន្ិរកសកិម្ម។  

៣. ការពគ្ងឹងគ្ប្ទិ្ធភាពចំណាយវនិិបោរសាធារណៈ  
ជាការពប្រឹរប្បសិទធភាពចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ ពីប្គប់ប្បភពហរិញ្ញបបទាន្ ន្ិរប្គប់កប្ម្ិតរដឋាល 

រាជរោឋ ភិាលាន្ជាំរុញបរៀបចាំឯកសារដ៏ាន្សារៈសាំខាន្ម់្ួយគ៉ឺ ‹យុទធសាស្រសតសតីពីការកកទប្ម្រ់ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គរ
ការវនិ្ិបោគសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥›។  ទន្ទមឹ្បន្ឹះ ក៏សបប្ម្ចាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាព គួរឱ្យកតស់ាគ ល ់                    
ជាបប្ចីន្ កនុរការពប្រឹរប្បសទិធភាពចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ តាម្ប្បភពហរិញ្ញបបទាន្ន្ីម្ួយៗ ន្រិបៅ                    
រដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិកដលាន្ដូចខារបប្កាម្៖ 

៣.១. ប្កបខ័្ណឌ ហរិញ្ញបបទាន្បោយថវកិាជាត ិ
ប្សបតាម្ទិសបៅកម្មវធិីកកទប្ម្រ់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ     

រាជរោឋ ភិាល កដលាន្ប្កសួរបសដឋកិចចន្ិរហរិញ្ញវតថុ ជាបសនាធិការ ាន្បរៀបចាំ អនុ្ម្ត័ ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វ    
ឯកសារគតិយុតតសាំខាន្់ៗជាបប្ចីន្ កនុរការបន្តពប្រឹរប្បសិទធភាពចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ បប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ
ហរិញ្ញបបទាន្បោយថវកិាជាត ិ(គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល)់ ដូចខារបប្កាម្៖ 

− ាន្បរៀបចាំ ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វសារាចរសាំខាន្់ៗចាំន្នួ្ ២ កនុរឆ្ន ាំ២០១៦ រមួ្ាន្៖ ១) សារាចរ                                     
សតីពីការសតល់ថវកិាបុបរប្បទាន្សប្ាប់ចាំណាយថវកិាវនិ្ិបោគសាធារណៈ ជួសជុល ន្រិកថទាាំ បហោឋ រចនាសម្ពន័្ធ
សាធារណៈ ន្ិរគបប្ារអភវិឌ្ឍន្៍មូ្លោឋ ន្អនុ្វតតបោយអរគភាពរដឋ កនុរបោលបាំណរប្គប់ប្គរ, ចត់កចរ,       
បប្បីប្ាស ់ន្ិរទូទាត់ថវកិាបុបរប្បទាន្ ឱ្យាន្ប្បសិទធភាព ប្សបតាម្ន្ីតិវធិហីរិញ្ញវតថុជាធរាន្; ន្ិរ ២) សារាចរ
កណនាាំសតីពីកបបបទរដឋាល ន្ិរន្ីតិវធិីហរិញ្ញវតថុសប្ាប់អរគភាពអនុ្វតតគបប្ារហរិញ្ញវតថុ បោយថវកិារដឋ កនុរ
បោលបាំណរោក់បចញនូ្វកបបបទរដឋាល ន្ិរន្តីិវធិីហរិញ្ញវតថុ សប្ាប់អរគភាពអនុ្វតតគបប្ារហរិញ្ញបបទាន្
បោយថវកិាជាត ិ បដីម្បបី្បសទិធភាពកនុរការអនុ្វតតថវកិា, ការកត់ប្តាចាំណាយ, ការអនុ្វតតន្ិរតាម្ោន្គបប្ារ 
បោយរមួ្ទាាំរការបធវីសវន្កម្មគបប្ារ។ 

− ាន្បរៀបចាំ ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតពីីកបបបទ ន្ិរន្ីតិវធិចីាំណាយបលកីារជួសជុល
អន្តរាគម្ន្ប៍នាទ ន្ស់ៃូវថនល,់ សាព ន្, ន្ិរលូ បប្កាម្អាណាប័កប្កសួរសាធារណៈការ ន្ិរដកឹជញ្ជូ ន្ កនុរ                       
ឆ្ន ាំ២០១៧។ ប្បកាសបន្ឹះ ាន្បោលបាំណរសាំខាន្់ កនុរការបបរកីន្ប្បសិទធភាព, សក័តិសទិធភិាព, តាៃ ភាព, ន្ិរ
គណបន្យយភាព កនុរការ    បប្បីប្ាស់ចាំណាយអន្តរាគម្ន្៍បនាទ ន្់។ 

− ាន្បរៀបចាំ ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វបោលការណ៍កណនាាំសតីពនី្ីតិវធិី ន្ិរកបបបទប្តតួពិន្តិយចាំណាយ    
វនិ្ិបោគសាធារណៈ ហរិញ្ញបបទាន្បោយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ (គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់)។ បោលការណ៍កណនាាំបន្ឹះ 
ាន្បោលបាំណរ បដីម្បបីលកីកម្ពស ់ ន្ិរធានានូ្វប្បសិទធភាព, ស័កតិសទិធិភាព, តាៃ ភាព, ន្រិគណបន្យយភាព    
កនុរការប្គប់ប្គរកចិចប្បតបិតតកិារចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ ហរិញ្ញបបទាន្បោយថវកិាថ្នន ក់ជាតិ (គបប្ារ    
វនិ្ិបោគផ្ទទ ល)់ ប្សបតាម្បទោឋ ន្គតិយុតត ន្ិរន្តីិវធិីហរិញ្ញវតថុពាក់ពន័្ធ ជាធរាន្។ 

− ាន្បរៀបចាំ ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វឯកសារទសេនាទាន្សតីពីចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈហរិញ្ញបបទាន្ 
បោយថវកិាថ្នន កជ់ាត ិ (គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់)។ ឯកសារទសេនាទាន្បន្ឹះ ាន្បោលបាំណរសាំខាន្់ កនុរការ
បរៀបចាំបោលការណ៍កណនាាំលម្អិត ដន្ដាំណាក់កាលដន្វដតចាំណាយវនិិ្បោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទាន្បោយ



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 6 ដន្ 25 

ថវកិាជាត ិ(គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់)។ 

ទន្ទឹម្បន្ឹះ ប្កសួរបសដឋកចិចន្រិហរិញ្ញវតថុ ាន្ោក់បចញនូ្វវធិាន្ការគតម់្ត់ម្យួចាំន្នួ្ បដីម្បជីាំរុញការ
បបរកីន្តដម្ៃដន្លុយ (Value for Money) ន្ិរការពប្រឹរសតរ់ោបបចចកបទសដន្គបប្ារសាថ បនា ន្រិជួសជុល               
បហោឋ រចនាសម្ព័ន្តរូបវន្ត ប្ពម្ទាាំរាន្បោរពោ៉ា រខាជ ប់ខ្ជួន្នូ្វបោលការណ៍សាំខាន្់ៗ ដន្ការអនុ្វតតឥណទាន្
ថវកិាជាំពូក ២១ (គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់) សាំបៅរមួ្ចាំកណកធានាាន្នូ្វប្បសិទធភាពដន្ការប្គប់ប្គរថវកិា។ 

៣.២. ប្កបខ័្ណឌ ហរិញ្ញបបទាន្បោយដដគូអភិវឌ្ឍន៍្  
ជាការបន្តពប្រឹរយន្តការប្គប់ប្គរគបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈ បប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ ហរិញ្ញបបទាន្បោយ     

ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលកដលាន្ប្កសរួបសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ                         
ជាបសនាធិការ ាន្៖ 

− អនុ្ម្័ត ន្រិោកឱ់្យអនុ្វតតឯកសារកណនាាំលម្អិតសដីព៖ី ១) ដាំបណីរការបធវអីតតសញ្ញញ ណកម្ម បរៀបចាំ 
ន្ិរប្គប់ប្គរគបប្ារវនិ្ិបោគសារធារណៈ, ២) កិចចដាំបណីរការលទធកម្ម, ន្ិរ ៣) កចិចដាំបណីរការពនិ្ិតយសាំបណី
សុាំថវកិា បប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ កម្មវធិី/គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈហរិញ្ញបបទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ តាម្រយៈប្បកាស    
បលខ្ ៧២៤ សហវ-ប្បក ចុឹះដថៃទី២៥ កខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

− បន្តជាំរុញ ន្ិរចរចជាម្ួយដដគូអភិវឌ្ឍន្៍បទវភាគី ន្រិពហុភាគីម្ួយចាំន្ួន្ ឱ្យចូលរមួ្អនុ្វតតប្បពន័្ធ
របស់ប្បបទស បប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ ន្តីិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការអនុ្វតតគបប្ារ រមួ្ាន្៖ ១) មូ្លន្ិធសិកល 
(Global Fund), ២) សហភាពអ៉ឺរ ៉ាុប (European Union), ៣) ធនាោរវនិ្ិបោគអ៉ឺរ ៉ាុប (European 
Investment Bank), ន្រិ ៤) ភាគីចិន្ បលីគបប្ារអាទភិាពម្ួយចាំន្ួន្។  

− បន្តសតលវ់គគបណតុ ឹះបណាត លជូន្ម្ស្រន្តីអនុ្វតតគបប្ារបប្កាម្ហរិញ្ញបបទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍សតពីី ន្ីតិវធិី
រមួ្បចចុបបន្នកម្ម កដលរមួ្ាន្៖ ការប្គប់ប្គររដឋាល, ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុ, ន្ិរកចិចលទធកម្មគបប្ារ បប្កាម្កចិច
សហប្បតបិតតិការបបចចកបទសជាម្ួយធនាោរអភិវឌ្ឍន្៍អាសុ។ី 

៣.៣. ប្កបខ័្ណឌ វនិ្ិបោគសាធារណៈតាម្យន្តការភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរឯកជន្ (PPP) 
រាជរោឋ ភិាលាន្អនុ្ម្័តឯកសារបោលន្បោាយសតពីីការអភិវឌ្ឍយន្តការ PPP សប្ាប់ប្គប់ប្គរ

គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈ ២០១៦ - ២០២០ កាលពីដថៃទី២២ កខ្ម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ន្រិាន្ប្បកាសោក់
ឱ្យអនុ្វតតជាសៃូវការ បៅកនុរសម្័យប្បជុាំបពញអរគគណៈរដឋម្ស្រន្តី នាដថៃទ២ី៣ កខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ សាំបៅសបប្ម្ច
ាន្នូ្វចកខុវសិ័យកនុរការបបរកតី ន្ិរអនុ្វតតឱ្យាន្បពញបលញ នូ្វប្បពន័្ធប្គប់ប្គរការវនិ្ិបោគសាធារណៈ       
តាម្យន្តការ PPP ប្បកបបោយប្បសទិធភាព, សក័តិសទិធភិាព, តាៃ ភាព, គណបន្យយភាព, សរគតភិាព, ន្ិរ               
ភាពប្បទាកប់្កឡា។        

តាម្រយៈបោលន្បោាយបន្ឹះ រាជរោឋ ភិាល ាន្ោកប់ចញនូ្វកសន្ការសកម្មភាពសតពីីការអភិវឌ្ឍ
យន្តការ PPP សប្ាប់ប្គបប់្គរគបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈ ២០១៦ - ២០២០ កដលាន្វធិាន្ការជា         
យុទធសាស្រសតជាអាទិភាពសាំខាន្់ៗ ចាំន្នួ្ ៤ រមួ្ាន្៖ ១) ការពិន្ិតយ ន្ិរបរៀបចាំប្កបខ្ណ័ឌ គតិយុតត ន្ិរន្តីិវធិី
ប្គប់ប្គរប្បតិបតតកិារ, ២) ការបរៀបចាំយន្តការោាំប្ទហរិញ្ញវតថុ, ៣) ការបរៀបចាំ ន្ិរកាំណត់យន្តការសាថ ប័ន្, ន្រិ    
៤) ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពសាថ ប័ន្ ន្រិធន្ធាន្ម្នុ្សេ។ វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតវធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតន្ីម្ួយៗ 
ាន្ដូចខារបប្កាម្៖ 

ក) ការពនិ្ិតយ ន្ិរបរៀបចាំប្កបខ័្ណឌ គតិយុតត ន្ិរន្ីតិវធិីប្គប់ប្គរប្បតិបតតិការ  
− ាន្ពិន្តិយប រីវញិបលបីទបបញ្ញតតិដន្ចាបស់តីពសីម្បទាន្ ន្ិរចាប់ពាក់ព័ន្ធដដទបទៀត ប្ពម្ទាាំរ



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 7 ដន្ 25 

ាន្ន្ិរកាំពុរបរៀបចាំបសចកតីប្ពារចាប់ថមសីតីពី PPP ឱ្យប្សបតាម្បរកិារណ៍ជាក់កសតររបស់កម្ពុជា ន្រិឧតតានុ្វតត
ជាអន្តរជាត។ិ បសចកតីប្ពារចាប់ថមីបន្ឹះ បប្ោរន្ឹរអនុ្ម្័ត ន្ិរោកឱ់្យអនុ្វតតបៅឆ្ន ាំ២០១៩ ប្សបតាម្កសន្ការ
សកម្មភាពកដលាន្ោក់បចញបៅកនុរកម្មវធិីកកទប្ម្រ់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ - ដាំណាក់កាលទី៣។   

− ាន្ន្ិរកាំពុរបរៀបចាំបសចកដីប្ពារន្ីតិវធិរីមួ្ប្បតិបតតិការ (SOP) សប្ាប់ប្គប់ប្គរវដតគបប្ារ PPP។ 
បសចកតីប្ពារឯកសារទាាំរបន្ឹះ ន្ឹរប្តូវបលីកយកម្កពនិ្ិតយពិភាកា, អនុ្ម្័ត, ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតត បនាទ ប់ពចីាប់ថមី
សតីពី PPP ប្តូវាន្អនុ្ម្ត័ ន្រិប្បកាសោក់ឱ្យអនុ្វតតជាសៃូវការ។ 

ខ្) ការបរៀបចាំយន្តការោាំប្ទហរិញ្ញវតថុ  
− ាន្អនុ្ម្័ត ន្ិរោកឱ់្យអនុ្វតតនូ្វបោលការណ៍កណនាាំសតីពកីារប្គប់ប្គរមូ្លន្ធិិអភិវឌ្ឍន្គ៍បប្ារ 

(Project Development Facility - PDF)។ បទាឹះជាោ៉ា របន្ឹះកតី មូ្លន្ិធិបន្ឹះបៅពុាំទាន្់ាន្ថវកិាបៅប យី 
កដលបន្ឹះជាបញ្ញា ប្បឈម្ម្យួ កនុរការសកិាសម្ទិធិលទធភាព ន្ិរបរៀបចាំគបប្ារបៅកនុរបញ្ជ ីគបប្ារវនិ្ិបោគ     
សាធារណៈតាម្យន្តការ PPP រហូតដល់ាន្លទធភាពចូលបៅដាំណាក់កាលលទធកម្ម។ ការសិកាសម្ិទធិលទធភាព 
ឬបុបរសម្ទិធិលទធភាព ជាតប្ម្ូវការចាំាច់កនុរការសបប្ម្ចបធវកីិចចលទធកម្មតាម្យន្តការ PPP។ ជាពិបសស ចាំបពាឹះ
បញ្ញា ប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ការសិកាសម្ិទធិលទធភាព អាចរ ាំបលចនូ្វកាតពវកចិចហរិញ្ញវតថុរបស់រដឋ ន្រិ     
ហាន្ិភ័យហរិញ្ញវតថុសាធារណៈបសេរៗ។ ប៉ាុកន្តបទាឹះជាោ៉ា របន្ឹះកតី អរគភាពភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរឯកជន្ថ្នន ក ់    
កណាត ល (អ.រ.ជ.) ាន្ន្ិរកាំពុរបធវីការជាម្ួយដដគូអភិវឌ្ឍន្៍បសេរៗដូចជា Asia Pacific Project 
Preparation Facility (AP3F) បដីម្បបីសនជីាំន្ួយ សប្ាប់ោាំប្ទការបរៀបចាំសិកាសម្ិទធលិទធភាពគបប្ារ PPP
ណា កដលាន្សកាត នុ្ពល។ ម្កដល់បពលបន្ឹះ អ.រ.ជ. ាន្ោក់បសនគីបប្ារចាំន្ួន្ ៤ ជូន្ AP3F បដីម្បពីិន្ិតយ 
ន្ិរសបប្ម្ចសតលជ់ាំន្ួយសិកា ន្ិរបរៀបចាំគបប្ារ។  

− ចាំបពាឹះការបរៀបចាំមូ្លន្ិធិសប្ាប់បាំបពញសលចាំបណញហរិញ្ញវតថុ (Viability Gap Fund - VGF) 
បោលការណ៍កណនាាំសប្ាប់ប្គប់ប្គរមូ្លន្ធិិបន្ឹះ គ៉ឺជាកសនកម្ួយដន្បសចកតីប្ពារន្តីិវធិបី្បតិបតតិការរមួ្ កដល
កាំពុរាន្ការកកសប្ម្ួល ន្រិបប្តៀម្ោក់បចញឱ្យអនុ្វតតបប្កាយពីបពលចាប់ថមសីតីព ី PPP ប្តូវាន្អនុ្ម្ត័។ 
បទាឹះជាោ៉ា របន្ឹះកត ីបោលន្បោាយសតីពកីារអនុ្វតតយន្តការ PPP ឆ្ន ាំ២០១៦ - ២០២០ ម្ិន្ទាន្់បលីកទកឹចតិត
ឱ្យបប្បីប្ាស់មូ្លន្ិធិបន្ឹះ ឬវធិោីាំប្ទរបស់រដឋបសេរបទៀតមុ្ន្ឆ្ន ាំ២០២០ បទ។ 

គ) ការបរៀបចាំ ន្ិរកាំណត់យន្តការសាថ ប័ន្ 
− ាន្បបរកីតអរគភាពភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរឯកជន្ថ្នន ក់កណាដ ល កដលសរបសរជាអកេរកាត់ថ្ន        

អ.រ.ជ. ន្រិសរបសរជាភាសាអរ់បគៃសថ្ន «Central Public Private Partnership Unit» សថតិបប្កាម្ឱ្វាទ                
ប្កសួរបសដឋកិចច ន្រិហរិញ្ញវតថុ សប្ាប់ជាបសនាធិការ ន្ិរជាទាោទដន្គណៈកាម ធកិារអន្តរប្កសរួដឹកនាាំ
ការងារអនុ្វតតន្បោាយសតីពកីារអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរឯកជន្។ អ.រ.ជ. ាន្បបសកកម្មជាំរុញ, 
សប្ម្បសប្ម្ួល, ន្រិប្គប់ប្គរគបប្ារ តាម្យន្តការភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរឯកជន្ ប្បកបបោយន្វានុ្វតតភាព 
ន្ិរប្បសទិធភាពខ្ពស ់ ប្សបតាម្ឧតតានុ្វតតជាអន្តរជាត ិ សាំបៅរមួ្ចាំកណកប្ទប្ទរច់រីភាពដន្កាំបណីន្បសដឋកចិច          
រយៈបពលកវរ ន្ិរបបរកីន្សម្តថភាពប្បកតួប្បកជររបសក់ម្ពុជា។  

− ាន្បបរកីត ន្ិរបធវសីាហរណកម្មមុ្ខ្ងារដន្អរគភាពភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្រិឯកជន្ បៅតាម្       
បណាត ប្កសួរ-សាថ បន័្ម្ួយចាំន្នួ្តាម្វសិយ័។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 8 ដន្ 25 

៣.៤. ប្កបខ័្ណឌ វនិ្ិបោគសាធារណៈបៅរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិ
ប្សបតាម្ទិសបៅកម្មវធិីកកទប្ម្រ់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ - ដាំណាក់កាលទ៣ី ន្ិរកម្មវធិ ី      

កកទប្ម្រ់វមិ្ជឈការ ន្ិរវសិហម្ឈការរបស់រាជរោឋ ភិាល កនុរការពប្ររឹប្បសទិធភាពចាំណាយបៅរដឋាលថ្នន ក់
បប្កាម្ជាត ិ រាជរោឋ ភិាលាន្បបរកីតមូ្លន្ធិិវនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិ (Sub-National Investment 
Fund - SNIF) ន្ិរប្កមុ្ប្បកឹាភិាលប្គប់ប្គរមូ្លន្ធិិវនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ (ក.វ.ក) តាម្រយៈ 
អនុ្ប្កឹតយបលខ្ ៣២ អន្ប្ក.បក ចុឹះដថៃទី២៩ កខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ កនុរបោលបាំណរបលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសរគម្
បសដឋកិចចបៅថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិ បោយសតល់ហរិញ្ញបបទាន្បៅដល់គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈរបស់រដឋាលថ្នន ក់
បប្កាម្ជាតិ កដលាន្លកខណៈយុទធសាស្រសត ន្ិរសតលក់ារបលីកទកឹចិតតដល់រដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិបដីម្បបីលកី
កម្ពស់ការបាំបពញភារកិចច ន្រិការប្គប់ប្គរការវនិ្ិបោគសាធារណៈឱ្យកាន្់កតប្បបសីរ។ មូ្លន្ិធិវនិ្ិបោគរដឋាល
ថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិ គ៉ឺជាយន្តការសប្ាប់សតល់ហរិញ្ញបបទាន្របស់រាជរោឋ ភាិលជូន្រដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ កនុរ
ទប្ម្រ់ជាការបសទរថវកិាាន្ភាជ ប់លកខខ្ណឌ  កដលាន្លកខណៈជាការប្បកួតប្បកជរកនុរបោលបាំណរពប្រឹរ    
សម្តថភាពរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិកនុរការអនុ្វតតថវកិា ន្រិពប្រឹរប្បសទិធភាពចាំណាយ។ 

បដីម្បអីនុ្វតតមូ្លន្ិធិវនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិឱ្យាន្ប្បសិទធភាព រាជរោឋ ភាិល តាម្រយៈ
ប្កសួរបសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ ន្ិរប្កុម្ប្បឹកាភិាលប្គបប់្គរមូ្លន្ិធិវនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ ាន្
បរៀបចាំឯកសារគតិយុតតម្ួយចាំន្ួន្ ដូចខារបប្កាម្៖ 

− អនុ្ម្័ត ន្រិោកឱ់្យអនុ្វតតនូ្វបោលការណ៍កណនាាំសតពីីការវាយតដម្ៃសម្ិទធកម្មប្បចាំឆ្ន ាំសប្ាប់រដឋាល 
ប្សុក តាម្រយៈបសចកតីសបប្ម្ចបលខ្ ០០៤ សសរ/ក.វ.ក ចុឹះដថៃទី៣០ កខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧។ បោលការណ៍
កណនាាំបន្ឹះ គ៉ឺជាមូ្លោឋ ន្ កដលបលខាធិការោឋ ន្ដន្ប្កុម្ប្បឹកាភិាលប្គប់ប្គរមូ្លន្ិធវិនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់
បប្កាម្ជាតិ (បលខាធិការោឋ ន្ ក.វ.ក) បប្បីប្ាស់បដីម្បវីាយតដម្ៃការបាំបពញភារកចិចរបស់រដឋាលប្សុក ន្ិរជា             
ឯកសាររស់កដលអាចកកតប្ម្ូវតាម្ការចាំាច់។ 

− បចញបសចកតីកណនាាំបលខ្ ០០១ ស.ណ.ន្/ក.វ.ក ចុឹះដថៃទី២៩ កខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការបរៀបចាំ
គបប្ារវនិ្ិបោគជូន្រដឋាលប្សុក កដលទទលួាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពីមូ្លន្ិធិវនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាត។ិ 

− ប្បកាសបលខ្ ៥៤៤ សហវ.ប្បក ចុឹះដថៃទ០ី៥ កខ្ម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពនី្ីតិវធិហីរិញ្ញវតថុដន្មូ្លន្ិធ ិ  
វនិ្ិបោគរដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ ន្ិរលិខ្តិបទោឋ ន្សប្ាប់កិចចដាំបណីរការរបស់បលខាធកិារោឋ ន្ ក.វ.ក។ 

៤. ការ្គ្ម្តិ្្គ្មាងំឥណទាន្ម្បទាន  
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ តាម្រយៈកចិចខ្ិតខ្ាំប្បឹរកប្បរកនុរការបន្តអនុ្វតតនូ្វបោលន្បោាយ      

ពិពិធកម្មប្បភពហរិញ្ញបបទាន្ រាជរោឋ ភិាលបៅកតអាចបកៀរគរ ន្ិរសប្ម្ិតសប្ាាំរាន្នូ្វឥណទាន្កដលាន្
កប្ម្ិតសម្បទាន្ខ្ពស ់ ន្ិរហាន្ិភ័យទាប ាន្ទាន្់បពលបវលា ន្រិប្គប់ប្ោន្់តាម្កសន្ការ សប្ាប់បាំបពញនូ្វ      
តប្ម្ូវការវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុបកនុរវសិ័យអាទិភាពរបសខ់្ៃួន្។ 

ជាក់កសដរ ឥណទាន្កដលរាជរោឋ ភិាលាន្ចុឹះកចិចប្ពម្បប្ពៀរ កនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ កន្ៃរម្ក  
សុទធសរឹជាឥណទាន្សម្បទាន្កប្ម្ិតខ្ពស់ កដលាន្ធាតុអាំបណាយចបព់ី ៣៥ ភាគរយ ប រីបៅ បោយាន្៖ 
អប្តាការប្ាក់ព ីសូន្យ បៅ ២ ភាគរយ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ, រយៈបពលខ្ចីព ី២០ បៅ ៤០ឆ្ន ាំ, ន្ិរ រយៈបពលអនុ្បប្ោឹះ                 
ពី ៧ បៅ ១៥ឆ្ន ាំ។ សូចនាករដថៃបដីម្ ន្ិរហាន្ិភ័យដន្ឥណទាន្ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ាន្ដូចតារារ                 
ទី៤ ខារបប្កាម្៖ 

 
  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 9 ដន្ 25 

តារារទី៤ - សូចនាករដថៃបដីម្ ន្ិរហាន្ិភ័យដន្ឥណទាន្សម្បទាន្ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 
សូចនាករ / Indicators ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ម្ធយម្ភាគ 

រយៈបពលម្ធយម្ដល់ឥណប្បតិទាន្ (ឆ្ន ាំ) /  
Average Time to Maturity - "ATM" (Years) 

១១ ១០ ១០ ១០ ១១ 

អប្តាការប្ាក់ម្ធយម្ (កនុរម្ួយឆ្ន ាំ) / 
Weighted Average Interest Rate (p.a) 

១,១% ១,១% ០,៦% ១,៣% ១.១% 

ឥណប្បតិទាន្ម្ធយម្ (ឆ្ន ាំ) / 
Weighted Average Maturity (Years) 

២៩ ២៩ ៣៣ ២៧ ២៩ 

រយៈបពលអនុ្បប្ោឹះម្ធយម្ (ឆ្ន ាំ) / 
Weighted Average Grace  Period (Years) 

៩ ៩ ៩ ៨ ៩ 

ធាតុអាំបណាយម្ធយម្ / 
Weighted Average Grant Element 

៤៨,៣% ៤៨,៣% ៥៥,០% ៤៣,៥% ៤៨.០% 

ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ  

៥. ការអនុវត្តបោលនបោាយ និងកម្មវិធីកកទ្គ្ម្ងក់នងុវិ្យ័្ខំាន់ៗ 
បដីម្បបីឆៃីយតបបៅន្ឹរបោលបៅកដលាន្ោក់បចញ កនុរការសបប្ម្ចាន្នូ្វចីរភាពកាំបណីន្បសដឋកចិច       

រយៈបពលម្ធយម្ កនុរររវរ់ ៧ ភាគរយ ន្ិរកាំបណីន្ចាំណូលថវកិាជាតិកនុរររវរ់ ០,៥ ពិន្ទុភាគរយ ដន្ សសស កនុរ                  
ម្ួយឆ្ន ាំ រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តសកម្មអនុ្វតតនូ្វកម្មវធិីកកទប្ម្រ់ ន្ិរយុទធសាស្រសតគន្ៃឹឹះៗជាអាទិភាពនានា ដូចជា៖ 
កម្មវធិីកកទប្ម្រ់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ, កម្មវធិីជាតិកកទប្ម្រ់រដឋាលសាធារណៈ, កម្មវធិីកកទប្ម្រ ់        
វមិ្ជឈការ ន្ិរវសិហម្ជឈការរបស់រាជរោឋ ភាិល, ន្ិរយុទធសាស្រសតបកៀរគរចាំណូលរយៈបពលម្ធយម្ ២០១៤ - 
២០១៨។ ជាលទធសលដន្ការអនុ្វតតជាក់កសតរ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលសបប្ម្ចាន្នូ្វ
កាំបណីន្បសដឋកិចច ន្ិរកាំបណីន្ចាំណូលថវកិាជាតិខ្ពស់ គួរឱ្យកត់សាគ ល់ ដូចាន្កនុរប្កាហវទី២ ន្រិ ទី៣                    
ខារបប្កាម្៖ 
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ភាគរយ ប្កាហវទ២ី៖ កាំបណីន្ សសស ២០១៥ - ២០១៨

បោលបៅ ការអនុ្វតត
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 10 ដន្ 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

តាម្ប្កាហវទ២ី ន្រិទី៣ ខារបលី បងាា ញថ្ន ជារមួ្ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ សូចនាករា៉ា ប្ក ូ        
បសដឋកិចចសាំខាន្់ៗ  ទាាំរ ២ សុទធកតសបប្ម្ចាន្នូ្វកាំបណីន្ខ្ពស់ បៅតាម្ ឬបលីសពីបោលបៅកាំណត់ បោយកនុរ
បនាឹះ៖ សសស សបប្ម្ចាន្កាំបណីន្ជាម្ធយម្កនុរររវរ់ ៧ ភាគរយ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ ដូចការបប្ោរទុក ន្ិរចាំណូល
ថវកិាជាតិ សបប្ម្ចាន្បលីសការរ ាំពឹរទុកបទវដរ បពាលគ៉ឺ សបប្ម្ចាន្កាំបណីន្ជាម្ធយម្កនុរររវរ់ ១ ពិន្ទុភាគរយ 
ដន្ សសស កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បធៀបន្ឹរបោលបៅ ០,៥ ពនិ្ទុភាគរយ ដន្ សសស កនុរម្ួយឆ្ន ាំ។ ការសបប្ម្ចាន្នូ្វ                  
សម្ិទធសលដធ៏ាំបធរបន្ឹះ បញ្ញជ ក់ថ្ន សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ សម្តថភាពខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ ជាក់កសតរ
របស់កម្ពុជា ាន្កប្ម្តិបលសីពី ៨០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បៅបទៀត បហយីកម្ពុជាក៏អាចបបរកីន្                    
សម្តថភាពខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ាន្បប្ចនី្ជារបន្ឹះកថម្បទៀត ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ បៅ ប្បសិន្បបីបៅកតអាចបន្ត
រកាកាំបណីន្ដន្សូចនាករា៉ា ប្កូបសដឋកចិចសាំខាន្់ទាាំរ ២ តាម្ន្ិនាន ការកបបបន្ឹះ។ 

៦. ការអនុវត្តបោលការណ៍ម្ជ្ឈការននការគ្របគ់្រងបណុំលសាធារណៈ 
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តអនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា ត់នូ្វបោលការណ៍ ន្ិរយន្តការ

នានាពាក់ពន័្ធន្ឹរការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ដូចាន្កចរកនុរាប្តា៦៧ ដន្ចាប់សតីពីប្បព័ន្ធហរិញ្ញវតថុ   
សាធារណៈ ន្រិាប្តា៦ ដន្អនុ្ប្កឹតយសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ៖ «ាន្កតរដឋម្ស្រន្តីប្កសួរបសដឋកិចច
និ្រហិរញ្ញវតថុ កតម្ួយគត់ បប្កាម្ការប្បទាន្សិទធិពីនាយករដឋម្ស្រន្តី កដលាន្សិទធិកនុ រការខ្ចីប្ាក់ពីបគ, ការ                  
បាឹះសាយមូ្លបប្តរដឋ, ការបាឹះសាយសញ្ញញ បណ័ណរដឋអធិបបតយយ, ការវនិិ្បោគ, ការធានានិ្រការសន្ាកសនក
ហិរញ្ញវតថុនានា, ការឱ្យប្ាក់បគខ្ចី ទាាំរកនុ រនិ្របប្ៅប្បបទស, និ្រការបរៀបចាំរចនាសម្ព័ន្ធបាំណុលសាធារណៈប ីរ    
វញិ។ ោម ន្រដឋម្ស្រន្តីដដទណាបទៀត ប្បធាន្សាថ ប័ន្ ប្បធាន្អរគភាពសាធារណៈប្បហាក់ប្បកហល ប្បធាន្          
សហប្ោសសាធារណៈ អភិាលដន្រដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ ឬម្ស្រន្តីសាធារណៈណាម្យួ ាន្សិទធិកនុ រការខ្ចី
ប្ាក់ពីបគ, ឱ្យប្ាក់បគខ្ចី, បចញលិខិ្តធានា, ឬ ក៏បធវីទបរវីណាបសេរៗបទៀតបោយផ្ទទ ល់ ឬ បោយប្បបោល កដល
អាចនាាំឱ្យបកីតាន្នូ្វបាំណុល ឬ បន្ទុ កហិរញ្ញវតថុ បសេរបទៀត បោយផ្ទទ ល់ ឬ បោយប្បបោលដល់ប្ពឹះរាជាណាចប្ក
កម្ពុជាាន្បទ។» 

ការអនុ្វតតតាម្បោលការណ៍ម្ជឈការដូចាន្កចរកនុរចាបស់តីពីប្បពន័្ធហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ ន្ិរអនុ្ប្កតឹយ 
សតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈបន្ឹះ ាន្ន្ិរកាំពុរបរកលទធភាពដល់រាជរោឋ ភិាលកនុរការកាំណត់ការ       
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ភាគរយ ដន្សសស ប្កាហវទ៣ី៖ ចាំណូលថវកិាជាត ិ២០១៥ - ២០១៨

បោលបៅ ការអនុ្វតត

ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 11 ដន្ 25 

បប្បីប្ាសឥ់ណទាន្សម្បទាន្ចាំបោលបៅអាទិភាព ន្ិរអាចប្គប់ប្គរទិន្នន្យ័បាំណុលសាធារណៈប្បកបបោយ
ភាពប្គប់ប្ជរុបប្ជាយ ន្រិភាពបជឿទុកចតិតាន្ បដីម្បជីាមូ្លោឋ ន្កនុរការវភិាគចីរភាពបាំណុល សាំបៅកាំណត់
សម្តថភាពខ្ចីថម ី ន្រិការធានារបស់រដឋសប្ាប់ឆ្ន ាំបន្តបនាទ ប ់ កនុរទាំហាំកដលសាថ ន្ភាពថវកិា ន្ិរបសដឋកិចចអាច 
ប្ទាាំប្ទាន្។ 

៧. ការបកៀរររហរិញ្ញបបទានឥត្្ណំង និងហរិញ្ញបបទានពីគ្បភពបសេងបទ្ៀត្ 
៧.១. ការបកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរ 
បបីបទាឹះបីជាប្បភពហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរសប្ាប់កម្ពុជា កាន្់កតររីសៃួតបៅៗ កនុរបរកិារណ៍កដល       

កម្ពុជាាន្ប រីឋាន្ៈពីប្បបទសកដលាន្ចាំណូលទាប ម្កជាប្បបទសកដលាន្ចាំណូលម្ធយម្កប្ម្ិតទាប        
ក៏ពិតកម្ន្ ក៏ប៉ាុកន្ត តាម្រយៈកចិចខ្ិតខ្ាំប្បឹរកប្បរ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ (២០១៥ - ២០១៨) បន្ឹះ រាជរោឋ ភិាល
បៅកតអាចបកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរពីដដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ ាន្សរុបប្បាណ ២,៦ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 
សប្ាប់បាំបពញតប្ម្ូវការវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិយ័អាទិភាពនានា រមួ្ាន្៖ បហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរបូវន្ត, បសដឋកិចច, 
សរគម្កចិច, ន្ិរវសិ័យអាទភិាពចាំបពាឹះមុ្ខ្បសេរបទៀត។  

កនុរការបកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរបន្ឹះ រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តខិ្តខ្ាំរកាភាពទន្់ភៃន់្កនុរការ       
បប្បីប្ាស់ឥណទាន្សម្បទាន្ បធវីជាប្ោប់ពូជ ឬជាធាន ក់ បដីម្បទីាក់ទាញ ន្ិរបកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរ 
សប្ាប់ហរិញ្ញបបទាន្គបប្ារកនុរវសិ័យសរគម្កិចច ដូចជា៖ វសិ័យអប់រ ាំ, សុខាភិាល, ន្ិរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ។ 
ជាក់កសដរ កនុរទឹកប្ាក់ហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរខារបល ី ទឹកប្ាក់ចាំន្នួ្ប្បាណ ១៥០ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 
ប្តូវាន្បកៀរគរតាម្រយៈការបប្បីប្ាស់ឥណទាន្សម្បទាន្កដលជាប្ោប់ពូជ (Seed Money) ចាំន្នួ្ប្បាណ 
៥៦១ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ។ 

ហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរកដលទទលួាន្ជាក់កសតរ តាម្វសិ័យកនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ ាន្ដូច
តារារទី៥ ខារបប្កាម្៖ 
  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 12 ដន្ 25 

តារារទី៥៖ ហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរតាម្វស័ិយឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 
ឯកតា៖ ជាលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 

វស័ិយ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សរុប 

(២០១៥-
២០១៨) 

ម្ធយម្ភាគ 
(២០១៥-
២០១៨) 

- បហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ២១៥ ១៩៦ ១៧៧ ១៨៨ ៧៧៧ ១៩៤ 
ភាគរយ ២៨% ២៩% ២៨% ៣៣% ៣០% ៣០% 

- បសដឋកចិច ១៧០ ១៣០ ១៤០ ១៣១ ៥៧១ ១៤៣ 
ភាគរយ ២២% ១៩% ២២% ២៣% ២២% ២២% 

- សរគម្កិចច ២៨៤ ២៦០ ២០៨ ១១១ ៨៦៣ ២១៦ 
ភាគរយ ៣៨% ៣៩% ៣៣% ១៩% ៣៣% ៣២% 

- វស័ិយអាទិភាពចាំបពាឹះមុ្ខ្ 
បសេរបទៀត 

៨៧ ៨៦ ១០១ ១៤៥ ៤១៩ ១០៥ 

ភាគរយ ១១% ១៣% ១៦% ២៥% ១៦% ១៦% 
សរុប ៧៥៥ ៦៧២ ៦២៧ ៥៧៥ ២ ៦២៩ ៦៥៧ 

បកប្ម្ប្ម្លួប្បចាំឆ្ន ាំ -៥% -១១% -៧% -៨% - -៨%** 
*ហិរញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរកនុ រឆ្ន ាំ២០១៣ ាន្ចាំនួ្ន្សរុបប្បាណ ៨៦៤ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ  
** កាំបណីន្ជាម្ធយម្កនុ រមួ្យឆ្ន ាំ សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចចនិ្រហិរញ្ញវតថុ  / ប្កុម្ប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា 

តាម្ទិន្នន្័យដូចាន្កនុរតារារទី៥ ខារបលី បងាា ញថ្ន កនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ រាជរោឋ ភិាលាន្
បកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរជាម្ធយម្ប្បាណ ៦៦០ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ បោយកនុរបនាឹះ               
ទឹកប្ាក់ប្បាណ ៥០ ភាគរយ ប្តូវាន្បប្បីប្ាសស់ប្ាបហ់រិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈកនុរវសិ័យ
បហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ន្ិរបសដឋកិចច បហយីប្បាណ ៥០ ភាគរយ បទៀត កនុរវសិ័យសរគម្កចិច ន្ិរអាទិភាព
បសេរបទៀត។ 

គួរកត់សាគ ល់ថ្ន បបីគិតបញ្ចូលទាាំរឥណទាន្សម្បទាន្ កនុររយៈបពល ១០ឆ្ន ាំ កន្ៃរម្ក រាជរោឋ ភិាល
ាន្បកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ពដីដគូអភិវឌ្ឍន្៍ សប្ាបយ់កម្កបប្បីប្ាស់ជាក់កសតរ កនុរការវនិ្ិបោគសាធារណៈ 
សរុបប្បាណ ១០,១ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ (កនុរបនាឹះ ៥៥ ភាគរយ ជាហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរ ន្រិ ៤៥       
ភាគរយ ជាឥណទាន្សម្បទាន្) បពាលគ៉ឺ បសមនី្ឹរប្បាណ ៧៣ ភាគរយ បធៀបន្ឹរចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ
សរុប កដលាន្ប្បាណ ១៣,៨ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ។ ការដកសាច់ប្ាក់ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាក់កសតរ              
ឆ្ន ាំ២០០៩ - ២០១៨ បធៀបន្រឹចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប ាន្ដូចប្កាហវទ៤ី ខារបប្កាម្៖ 
  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 13 ដន្ 25 

ប្កាហវទី៤ - ហរិញ្ញបបទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន៍្ បធៀបន្ឹរចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប ២០០៩ - ២០១៨ 

 

ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  

៧.២. ការបកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ពីវស័ិយឯកជន្ តាម្យន្តការ PPP 

កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្រមួ្ចាំកណកបកៀរគរធន្ធាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពីវសិ័យឯកជន្
ម្កវនិ្ិបោគសាធារណៈតាម្យន្តការ PPP សរុបាន្ចាំន្នួ្ ៧ គបប្ារ កដលាន្ទឹកប្ាក់សរុបប្បាណ ៣,៧ 
ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរបនាឹះ៖ វសិ័យថ្នម្ពល ចាំន្ួន្ ៦ គបប្ារ បសមីន្ឹរទឹកប្ាក់ប្បាណ ២ ប៊ែីលាន្      
ដុលាៃ រអាបម្រកិ ន្ិរ វសិ័យដឹកជញ្ជូ ន្ ចាំន្ួន្ ១ គបប្ារ បសមនី្ឹរទឹកប្ាក់ប្បាណ ១,៧ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ។ 
បបីគិតជាម្ធយម្ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ រាជរោឋ ភិាល បកៀរគរធន្ធាន្ហរិញ្ញបបទាន្ពីវសិ័យឯកជន្ាន្ប្បាណ ១ ប៊ែីលាន្
ដុលាៃ រអាបម្រកិ ម្កបាំបពញតប្ម្ូវការវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប។ 

តារារទី ៦- គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈតាម្យន្តការ PPP 
ឯកតា៖ ជាលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 

វស័ិយ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សរុប 

(២០១៥-
២០១៨) 

ម្ធយម្ភាគ 
(២០១៥-
២០១៨) 

ក-ថ្នម្ពល 
- ចាំន្ួន្គបប្ារ ោម ន្ ១ ៣ ២ ៦ ២ 
- ទាំហាំគបប្ារ ២២,៧ ៥៩៧,៧ ១ ៣៤៨,៧ ១ ៩៦៩,២ ៦៥៦,៣ 

ខ្-ដឹកជញ្ចូ ន្ 
- ចាំន្ួន្គបប្ារ ោម ន្ ោម ន្ ោម ន្ ១ ១ ១ 
- ទាំហាំគបប្ារ ១ ៧០០ ១ ៧០០ ១ ៧០០ 

សរុប (ក+ខ្) 
ចាំន្ួន្គបប្ារ ោម ន្ ១ ៣ ៣ ៧ ៣ 
ទាំហាំគបប្ារ ២២,៧ ៥៩៧,៧ ៣ ០៤៨,៧ ៣ ៦៦៨,២ ៩១៧,១ 

ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  

ជាម្ធយម្៖ ៧៣ ភាគរយ
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វនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប ហរិញ្ញបបទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ហរិញ្ញបបទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្ប៍ធៀបន្រឹវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប

លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 14 ដន្ 25 

៧.៣. ការអភិវឌ្ឍទីសារមូ្លបប្ត 
រហូតម្កទល់បចចុបបន្នបន្ឹះ រាជរោឋ ភិាលពុាំទាន្ស់បប្ម្ចបធវីការបាឹះសាយមូ្លបប្តរដឋ (កដលអាច    

ជួញដូរាន្) ឬសញ្ញញ បណ័ណរដឋអធិបបតយយបៅប យីបទ បោយបហតុថ្ន កម្ពុជាបៅកតអាចាន្លទធភាពកនុរការ
បកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ឥតសាំណរម្ួយចាំន្នួ្ ន្រិឥណទាន្កដលាន្កប្ម្តិសម្បទាន្ឬលកខខ្ណឌ អនុ្បប្ោឹះខ្ពស់ពី
ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍។  

កនុរបរកិារណ៍ដន្បសដឋកចិចកាន្់កតរកីចបប្ម្នី្លូតលាសជ់ាលាំោប់ រាជរោឋ ភិាលយលថ់្ន ជាកាលានុ្វតតភាព
ដ៏ប្បបសីរ សប្ាបក់ម្ពុជាកនុរការបធវីពិពធិកម្មប្បភពហរិញ្ញបបទាន្ឱ្យាន្កាន្់កតទូលាំទូលាយជារមុ្ន្ បដមី្បី
បាំបពញតប្ម្ូវការវនិ្ិបោគសាធារណៈសរុប កនុរបនាឹះ ទីសារមូ្លបប្តទាាំរកនុរប្បបទស ន្ិរបប្ៅប្បបទស គ៉ឺជា
ប្បភពទុន្ដ៏សាំខាន្។់  

តាម្រយៈបន្ឹះ  ប្កសួរបសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ កដលជាបសនាធិការរបស់រាជរោឋ ភិាល ាន្ន្រិកាំពុរ
បប្តៀម្លកខណៈឱ្យាន្រចួរាលជ់ាមុ្ន្កនុរការអភិវឌ្ឍទីសារមូ្លបប្តកនុរប្បបទស បោយាន្បន្តខ្ិតខ្ាំអភិវឌ្ឍ
សម្តថភាពសាថ បន័្ ន្ិរធន្ធាន្ម្នុ្សេ ប្ពម្ទាាំរាន្បបរកីតប្កុម្ការងារបបចចកបទសម្យួ បដីម្បសីិកា ន្រិ                 
ប្តួតពិន្តិយប រីវញិបលបីទោឋ ន្គតិយុតតពាក់ពន័្ធ។ ទន្ទមឹ្បន្ឹះ កា៏ន្ការគតិគូរកនុរការសិកាអាំពលីទធភាព                  
បាឹះសាយសញ្ញញ បណ័ណរដឋអធបិបតយយ បដីម្បបីកៀរគរទុន្វនិ្ិបោគពីទីសារមូ្លបប្តបប្ៅប្បបទស សរកដរ។ 

៨. ការគ្រប់គ្រង នងិតាម្ដានហានិភយ័បណុំល 
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តពប្រឹរការតាម្ោន្ ន្ិរប្តួតពនិ្ិតយោ៉ា រយកចតិត

ទុកោក់បលីហាន្ិភយ័បាំណុលពាក់ព័ន្ធ ប្សបតាម្វធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតកដលាន្ោក់បចញកនុរយុទធសាស្រសត                  
សតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ន្រិវធិាន្ការលម្អិតកនុរបោលន្បោាយសតីពកីារ
ប្គប់ប្គរហាន្ិភ័យបាំណុលសាធារណៈ បោយជាលទធសលរមួ្ ពុាំាន្ហាន្ភិ័យបាំណុលពាក់ពន័្ធធាំដុាំបកីតប រី 
កដលបធវីឱ្យប៉ាឹះពាល់ដល់ចីរភាពបាំណុលសាធារណៈរបសក់ម្ពុជាបទ។ វឌ្ឍន្ភាពដន្ការប្គប់ប្គរ ន្ិរតាម្ោន្              
ហាន្ិភ័យបាំណុលន្ីម្យួៗ ាន្ដូចខារបប្កាម្៖ 

៨.១. ហាន្ិភ័យហរិញ្ញបបទាន្ដន្គបប្ារ ឬ ហាន្ភ័ិយបុន្ហរិញ្ញបបទាន្ (Project Funding Risk) 
តាម្រយៈការបន្តប្បកាន្់ខាជ ប់ជាន្ិចចនូ្វបោលការណ៍ប្គឹឹះសាំខាន្់ៗចាំន្ួន្ ៤ កនុរការប្គប់ប្គរគបប្ារ គ៉ឺ៖ 

ប្បសិទធភាព, ស័កតសិិទធិភាព, តាៃ ភាព, ន្រិគណបន្យយភាព ប្សបតាម្ន្តីិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការអនុ្វតត
គបប្ារហរិញ្ញបបទាន្សហប្បតិបតតិការពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ប្ពម្ទាាំរបោលន្បោាយ, បោលការណ៍កណនាាំ, ន្ិរ
ន្ីតិវធិីរបស់ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ប្ពម្ទាាំរតាម្រយៈការបន្តពប្ររឹយន្តការកិចចសន្ទនាកនុរកប្ម្ិតបោលន្បោាយ ន្ិរ
ទាំនាកទ់ាំន្រលអជាប្បដពណីជាម្ួយដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ពុាំាន្ហាន្ភិ័យបន្ឹះបកតីប រីបទ។ 

៨.២. ហាន្ភ័ិយទីសារ (Market Risk) 
− ហាន្ិភ័យរូបិយប័ណណ (Currency Risk)  
កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ប្កសួរបសដឋកចិចន្ិរហរិញ្ញវតថុ ន្ិរធនាោរជាតដិន្កម្ពុជា ាន្បន្តពប្រឹរ

កិចចសហការោន  តាម្រយៈការកចករ ាំកលកព័ត៌ាន្ោន បៅវញិបៅម្កជាប្បចាំ កនុរការតាម្ោន្បលីបកប្ម្បប្ម្ួល
សាសភាគរូបិយប័ណណបាំណុល ជាពិបសស រូបិយបណ័ណកដលាន្ចាំកណកធាំបៅកនុរចបងាក ម្បាំណុលសាធារណៈ
បប្ៅប្បបទសរបស់កម្ពុជា ន្រិកដលាន្អប្តាបដូរប្ាកក់ប្បប្បួលខាៃ ាំរ សាំបៅរកាទុកនូ្វទុន្បប្ម្រុជារូបិយបណ័ណ
បាំណុលកដលប្តូវទូទាតជូ់ន្ដដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ ប្សបតាម្ទាំហាំន្រិកម្មវធិទូីទាត់បសវាបាំណុល ន្ិរបរៀបចាំយន្តការបងាក រ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 15 ដន្ 25 

ឬបបញ្ច ៀសការខាតបរ់តដម្ៃហរិញ្ញវតថុ (Hedging Mechanism) ដន្បាំណុលសាធារណៈ។ 
ជាលទធសល ហាន្ិភ័យរូបិយប័ណណបៅកនុរចបងាក ម្បាំណុលសាធារណៈបប្ៅប្បបទស ប្តូវាន្កាត់បន្ថយ

គួរឱ្យកតស់ាគ ល់ កដលកសដរបចញតាម្រយៈការកប្បប្បួលជាវជិជាន្ដន្សាសភាគរូបិយបណ័ណបាំណុលធាំៗ ចាំន្នួ្ 
៣ គ៉ឺ៖ បអសបដកអ៊ែរ, យន័្ចិន្, ន្ិរដុលាៃ រអាបម្រកិ កនុរបនាឹះ សាសភាគរូបិយប័ណណបអសបដកអ៊ែរ ន្ិរយន័្ចិន្ កដល
ជារូបិយបណ័ណបាំណុលាន្ហាន្ិភ័យកប្ម្តិម្ធយម្ ន្ិរបរគួរាន្ការថយចុឹះ ខ្ណៈកដលសាសភាគរូបិយប័ណណ
ដុលាៃ រអាបម្រកិ កដលជារូបយិប័ណណបាំណុលាន្ហាន្ភិយ័កប្ម្ិតតចិតួចបាំសុត ាន្ការបកីន្ប រី បធៀបន្រឹ
សាសភាគរូបិយប័ណណបាំណុលបៅដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៤ ដូចាន្លម្អតិកនុរប្កាហវទ៥ី ខារបប្កាម្៖ 

ប្កាហវទី៥ - បប្បៀបបធៀបសាសភាគរូបិយប័ណណបាំណុលសាធារណៈបប្ៅប្បបទស  
រវារចុរឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ិរចុរឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  

តាម្ប្កាហវទ៥ី ខារបលី បងាា ញថ្ន  រូបិយបណ័ណបាំណុលជាបអសបដកអ៊ែរ ាន្ថយចុឹះប្បាណ ៤ ភាគរយ 
គ៉ឺពីប្បាណ ៣១ ភាគរយ បៅប្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្កប្បាណ  ២៧ ភាគរយ បៅប្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ខ្ណៈកដលរូបយិបណ័ណបាំណុលជាយន័្ចិន្ ាន្ថយចុឹះប្បាណ ២ ភាគរយ គ៉ឺពីប្បាណ ១៧ ភាគរយ ម្ក
ប្បាណ ១៥ ភាគរយ បៅកនុររយៈបពលដូចោន បន្ឹះ។ ទន្ទមឹ្ន្ឹរការថយចុឹះដន្រូបិយបណ័ណបាំណុលជាបអសបដកអ៊ែរ 
ន្ិរយន័្ចិន្ រូបិយប័ណណដុលាៃ រអាម្រកិ ាន្បកីន្ប្បាណ ៣ ភាគរយ គ៉ឺពីប្បាណ ៤១ ភាគរយ បៅ                         
ប្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៤ ម្កដល់ប្បាណ ៤៤ ភាគរយ បៅប្តឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៨ ខ្ណៈកដលរូបិយបណ័ណ
បាំណុលជាបយន្ជប៉ាុន្ ន្ិរអ៉ឺរ ៉ាូ ាន្ការបកីន្ប រីកនុរររវរ់ ២ ភាគរយ។ បទាឹះជាោ៉ា របន្ឹះកដ ីគតិប្តឹម្ដាំណាចឆ់្ន ាំ
២០១៨ រូបយិបណ័ណបាំណុលជាបយន្ជប៉ាុន្ ាន្ចាំន្ួន្កតប្បាណ ៥ ភាគរយ ន្ិរជាអ៉ឺរ ៉ា ូាន្ចាំន្ួន្កតប្បាណ   
៣ ភាគរយ ប៉ាុបណាណ ឹះ។ ចាំកណកឯសាសភាពរូបិយបណ័ណបាំណុលជាវ ៉ាុន្កូបរ ៉ា ន្ិរជាាតដថ សថិតកនុរកប្ម្ិតដកដល 
គ៉ឺ ៥ ភាគរយ កនុរររវរ់ ១ ភាគរយ តាម្លាំោប់កនុររយៈបពលដូចោន បន្ឹះ។  

ទន្ទឹម្បន្ឹះ បដីម្បបីងាក រ/បបញ្ច ៀស នូ្វហាន្ិភ័យរូបិយបណ័ណ ប្កសួរបសដឋកិចចន្រិហរិញ្ញវតថុ ាន្សដល ់             
ឥណទាន្បន្ដជូន្ឥណទាយកិ ជារូបិយបណ័ណដន្ឥណទាន្បដីម្កដលរដឋខ្ចីពីដដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ បហយីឥណទាយកិ
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២០១៨

 អ៉ឺរ ៉ាូ (EUR) ាត ដថ (THB) បយន្ជប៉ាុន្   (JPY)
វ ៉ាុន្ កូបរ ៉ា  (KRW) យន័្ ចិន្ (CNY) បអសបដកអ៊ែរ   (SDR)
ដុលាៃ រអាបម្រកិ  (USD)

ភាគរយ



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 16 ដន្ 25 

កដលទទលួាន្ឥណទាន្បន្តពីរដឋ កា៏ន្ទូទាត់បសវាបាំណុលជូន្រដឋតាម្អប្តាបតូរប្ាក់កដលរដឋទូទាតជូ់ន្ដដគូ
អភិវឌ្ឍន្ក៍ដរ។  

− ហាន្ិភ័យអប្តាការប្ាក់ (Interest Rate Risk) 
រាជរោឋ ភិាលយល់ចាស់អាំពសីលប៉ាឹះពាល់ដន្ហាន្ិភយ័បន្ឹះ ម្កបលីចបងាក ម្បាំណុលសាធារណៈកម្ពុជា 

កនុរន្័យបន្ឹះ ប្កសរួបសដឋកិចចន្ិរហរិញ្ញវតថុ កដលជាបសនាធកិាររបស់រាជរោឋ ភាិលកតរាន្ភាពប្បយត័នប្បកយរ
ខ្ពស ់បោយបធវីការវភិាគប្គប់ប្ជរុបប្ជាយ មុ្ន្ន្ឹរបធវីការសបប្ម្ចចិតតទទលួយកលកខខ្ណឌ ឥណទាន្ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍
ណាម្ួយ ជាពិបសស គ៉ឺលកខខ្ណឌ អប្តាការប្ាក។់  

ជាក់កសតរ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ឥណទាន្កដលរាជរោឋ ភិាលាន្ចុឹះកិចចប្ពម្បប្ពៀរ           
ភាគបប្ចីន្បលសីលុបជាឥណទាន្កដលាន្អប្តាការប្ាក់បថរ (Fixed Rate)។ បោយក កចាំបពាឹះ ឥណទាន្ពី
ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ម្ួយចាំន្ួន្ កដលជាប្បបភទឥណទាន្ាន្អប្តាការប្ាក់កប្បប្បួល ក៏ប្តូវាន្ចតវ់ធិាន្ការបបញ្ច ៀស      
ហាន្ិភ័យរចួបហយី តាម្រយៈ៖ ១) ការកាំណតអ់ប្តាការប្ាក់អតិបរា (Interest Rate Cap) ឱ្យសថតិកនុរកប្ម្ិត
ម្ួយកដលាន្ធាតុអាំបណាយខ្ពស់អាចទទលួយកាន្, ២) ការបាំកបៃរឱ្យបៅជាអប្តាការប្ាក់បថរ បៅដថៃដក
សាច់ប្ាក,់ ន្ិរ ៣) វធិាន្ការពាក់ព័ន្ធម្ួយចាំន្ួន្បទៀត។ ដូបចនឹះ ាន្ន្័យថ្ន កនុរចបងាក ម្បាំណុលសាធារណៈ      
កម្ពុជាបចចុបបន្ន ពុាំាន្ហាន្ិភយ័អប្តាការប្ាក់បទ។  

គួរកត់សាគ ល់ថ្ន វធិាន្ការខារបលីបន្ឹះប្តូវាន្ទទលួសាគ ល់បោយសាថ ប័ន្ហរិញ្ញវតថុអន្តរជាតិធាំៗម្យួ
ចាំន្ួន្ថ្ន ជាវធិាន្ការដ៏ប្បបសីរម្ួយ កដលបណាត ប្បបទសជាឥណទាយកិទាាំរឡាយអាចយកបៅបធវីជាគាំរូ កនុរការ
រកាកប្ម្ិតសម្បទាន្ដន្ឥណទាន្ ន្ិរបបញ្ច ៀសហាន្ិភ័យអប្តាការប្ាក់។ 

៨.៣. ហាន្ិភ័យឥណទាន្ (Credit Risk)  
ជាការអនុ្វតតកន្ៃរម្ក បដមី្បជីាការជួយបប្សាចប្សរស់ាថ ន្ភាពហរិញ្ញវតថុរបសស់ហប្ោសសាធារណៈ

ម្ួយចាំន្នួ្ពភីាពកេយ័ធន្ ប្ពម្ទាាំរជាការអនុ្វតតវធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតជួយសប្ាលបន្ទុកជីវភាពប្បជាពលរដឋ 
ន្ិរកាតប់ន្ថយដថៃបដីម្ដន្ការប្បកបធុរកិចចបៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាពប្រឹរភាពប្បកួតប្បកជររបស់កម្ពុជា ប្កសរួ                 
បសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុាន្សតល់ការអនុ្បប្ោឹះដល់សហប្ោសសាធារណៈកនុរវសិ័យអាទភិាពសាំខាន្់ៗម្ួយចាំន្នួ្ 
រមួ្ាន្៖ អគគិសន្,ី សគត់សគរ់ទកឹសាអ ត,  ូជសីទីក, ទូរគម្នាគម្ន្,៍ ន្ិរជាំរុញប្សូវអរករ តាម្រយៈការអនុ្ញ្ញញ តឱ្យ
ពន្ារបពលទូទាត់បសវាបាំណុលជូន្រដឋ ន្ិរបន្ធូរបន្ថយអប្តាការប្ាក់ ដន្ឥណទាន្កដលាន្សតលជូ់ន្សហប្ោស
សាធារណៈទាាំរបនាឹះខ្ចី កនុរប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ការឱ្យខ្ចីបោយបប្បបី្ាស់ថវកិារដឋ ន្ិរការឱ្យខ្ចីបន្តបប្កាម្ហរិញ្ញបបទាន្              
ពីដដគូ។ 

ការអនុ្វតតនូ្វវធិាន្ការសដល់ភាពអនុ្បប្ោឹះកបបបន្ឹះ ាន្បណាដ លឱ្យចាំណូលបសវាបាំណុលរបស់រដឋ កនុរ
ប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ការឱ្យខ្ចីបោយបប្បីប្ាស់ថវកិារដឋ ន្ិរការឱ្យខ្ចបីន្តពីឥណទាន្សម្បទាន្របស់ដដគូ ាន្ការធាៃ កចុ់ឹះ
ទាបជារកសន្ការកដលាន្កាំណតក់នុរចាបស់តីពីហរិញ្ញវតថុប្បចាំឆ្ន ាំ។  

៨.៤. ហាន្ិភ័យសន្ទន្ីយភាពកនុរការទូទាត់បសវាបាំណុល (Liquidity Risk) 
សប្ាប់ឥណទាន្សម្បទាន្កដលាន្ចុឹះកិចចប្ពម្បប្ពៀរកនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ប្កសួរបសដឋកចិច

ន្ិរហរិញ្ញវតថុ ាន្បន្តខ្ិតខ្ាំចរចជាម្ួយដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ បោយាន្បសនីបរៀបចាំកម្មវធិទូីទាតប់សវាបាំណុលសប្ាប់
ការខ្ចីថមី ម្ិន្ឱ្យសថិតកនុរកខ្ណាកដលាន្ទាំហាំបសវាបាំណុលបប្ចីន្រចួបហយី ដូចជា៖ កខ្កុម្ភៈ, ម្ីនា, សីហា, ន្ិរ
កញ្ញញ  បដីម្បឱី្យទាំហាំបសវាបាំណុលជាម្ធយម្ប្បចាំកខ្សថិតកនុរររវរ់ប្បាណ ៨ ភាគរយ កដលជាកប្ម្ិតឧតតានុ្ពល 
(Optimum Level)។  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 17 ដន្ 25 
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កប្មិ្តឧតតានុ្ពល
Optimum Level

តាម្រយៈកចិចខ្ិតខ្ាំទាាំរបន្ឹះ ាន្បធវីឱ្យកម្មវធិីទូទាត់បសវាបាំណុលបចចុបបន្នាន្ភាពប្បបសរីប រី បបីបធៀប
ន្ឹរសាថ ន្ភាពមុ្ន្បពលអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ដូចាន្កនុរប្កាហវទ៦ី ន្ិរទ៧ី 
ខារបប្កាម្៖   

ប្កាហវទី៦៖ កម្មវធិទូីទាត់បសវាបាំណុលមុ្ន្ ន្រិបប្កាយការអនុ្វតតយុទធសាស្រសត 

 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  
 

ប្កាហវទី៧៖ ពាករណ៍កម្មវធិទូីទាត់បសវាបាំណុលប្បចាំកខ្ សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ - ២០២៣ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  

ទន្ទឹម្ន្រឹកិចចខ្ិតខ្ាំប្បឹរកប្បរខារបលី ប្កសរួបសដឋកិចចន្ិរហរិញ្ញវតថុ ាន្បន្តពប្ររឹការកត់ប្តា ន្រិ   
បសទៀតផ្ទទ ត់ទនិ្នន្័យបាំណុលកនុរប្បព័ន្ធប្គប់ប្គរទនិ្នន្័យបាំណុល ឱ្យកាន្់កតាន្ប្បសទិធភាព បដមី្បបីបរកនី្              
សុប្កឹតយភាព កនុរការពាករបសវាបាំណុល ប្ពម្ទាាំរាន្បន្តពប្រឹរកិចចសហប្បតិបតតិការដសទកនុររវារអគគនាយកោឋ ន្     
សហប្បតបិតតិការអន្តរជាតិ ន្រិប្គប់ប្គរបាំណុល (អរគភាពប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ) ន្ិរអរគភាពប្គប់ប្គរ
សាច់ប្ាក់ ដន្អគគនាយកោឋ ន្រតនាោរជាតិ កនុរប្កបខ្័ណឌ ដន្ការទូទាត់បសវាបាំណុលសរកដរ បោយអគគនាយកោឋ ន្ 
សហប្បតបិតតិការអន្តរជាត ិ ន្ិរប្គប់ប្គរបាំណុល កតរាន្សតល់រាយការណ៍សតពីីការពាករការទូទាត់បសវា
បាំណុលប្បចាំសាត ហ៍ជូន្អគគនាយកោឋ ន្រតនាោរជាតិ ន្រិបធវីបចចុបបន្នកម្មជាប់ជាប្បចាំ សាំបៅរមួ្ចាំកណកដល់
ការបលីកកម្ពស់ប្បសិទធភាពការងារប្គប់ប្គរសាច់ប្ាក។់ 
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កប្មិ្តឧតតានុ្ពល 
Optimum Level 

 

 



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 18 ដន្ 25 

តាម្រយៈកចិចសហប្បតិបតតិការលអប្បបសីររវារអរគភាពទាាំរពីរបន្ឹះ កនុរឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ កន្ៃរបៅ 
រាល់ប្បតិបតតិការទូទាត់បសវាបាំណុលទាាំរអស់ាន្ប្បប្ពឹតតិបៅបោយរលូន្ ន្រិពុាំាន្បញ្ញា រា ាំរសទឹះ ឬហាន្ិភ័យ
បកីតប រីបទ។ 

៨.៥. ហាន្ិភ័យប្បតិបតតិការ (Operational Risk) 
ប្កសួរបសដឋកិចច ន្រិហរិញ្ញវតថុ ាន្អនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា តនូ់្វវធិាន្ការលម្អិតនានា កដលាន្ោក់បចញបៅ

កនុរបោលន្បោាយសតីពីការប្គប់ប្គរហាន្ិភ័យបាំណុលសាធារណៈ បោយសបប្ម្ចាន្នូ្វសម្ិទធសល ន្ិរ
វឌ្ឍន្ភាព ដូចខារបប្កាម្៖ 

− ាន្អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតន្ីតិវធីិរមួ្ប្បតិបតតិការសប្ាប់ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ    
តាម្រយៈប្បកាសបលខ្ ៥៤៦ សហវ-ប្បក ចុឹះដថៃទ០ី៧ កខ្ម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

− ាន្អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតឯកសារកណនាាំលម្អិតសដីព ី ១) ដាំបណីរការបធវីអតតសញ្ញញ ណកម្ម 
បរៀបចាំ ន្ិរប្គប់ប្គរគបប្ារវនិ្ិបោគសារធារណៈ, ២) កិចចដាំបណីរការលទធកម្ម, ន្ិរ ៣) កិចច
ដាំបណីរការពិន្ិតយសាំបណីសុាំថវកិា បប្កាម្ប្កបខ្័ណឌ កម្មវធិី/គបប្ារវនិ្ិបោគសាធារណៈហរិញ្ញបបទាន្
ពីដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ តាម្រយៈប្បកាសបលខ្៧២៤ សហវ-ប្បក ចុឹះដថៃទី២៥ កខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

− ាន្អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតប្បព័ន្ធប្គប់ប្គរទិន្នន្័យរមួ្ សប្ាប់ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ  
កដលជាឧបករណ៍ជាំន្យួដ៏សាំខាន្់សប្ាប់សប្ម្លួដល់ប្បតបិតតិការការងារប្បចាំដថៃ ន្រិការងារ
វភិាគបសេរៗ  តាម្រយៈប្បកាសបលខ្ ១៦២០ សហវ-ប្បក ចុឹះដថៃទី២៧ កខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

− ាន្បន្តជាំរុញ ន្ិរចរចជាម្យួបណាត ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍បទវភាគ ី ន្ិរពហុភាគីបសេរបទៀត ឱ្យចូលរមួ្     
អនុ្វតតប្បពន័្ធរបស់ប្បបទស បប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ ន្ីតិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការអនុ្វតតគបប្ារ។ 

− ាន្បន្តពប្រឹរសម្តថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សេទាាំរគុណភាព ទាាំរបរាិណ ឱ្យប្សបបៅន្ឹរតប្ម្ូវការដន្
ការងារ តាម្រយៈការបរៀបចាំវគគបណតុ ឹះបណាត លជាំនាញពាកព់ន័្ធ ន្ិរការបប្ជសីបរសីម្ស្រន្តីថម។ី 

− ាន្បរៀបចាំបសចកតីប្ពារន្ីតិវធិរីមួ្បចចុបបន្នកម្មបលីកទ២ី សប្ាបក់ារប្គប់ប្គរ ន្ិរអនុ្វតតគបប្ារ
ហរិញ្ញបបទាន្សហប្បតបិតតិការពីដដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ រមួ្ាន្៖ i) ន្តីិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការ
ប្គប់ប្គររដឋាលគបប្ារ, ii) ន្ីតិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុគបប្ារ, ន្រិ 
iii) ន្ីតិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ាប់ការប្គប់ប្គរកចិចលទធកម្មគបប្ារ បោយាន្ោក់ឆៃរកចិចពិបប្ោឹះ
បោបល់ជាម្យួប្គប់ប្កសួរ-សាថ ប័ន្ ន្ិរដដគូអភិវឌ្ឍន្៍ពាកព់័ន្ធ ជាបប្ចនី្បលីករចួម្កបហយី។ 

− ន្ិរសបប្ម្ចាន្នូ្វសម្ទិធសលពាក់ព័ន្ធបនាទ ប់បន្េាំជាបប្ចីន្បសេរបទៀត។ 

ជារមួ្ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ពុាំាន្ហាន្ិភ័យប្បតបិតតិការធាំដុាំបកីតប រីបទ។ បទាឹះជាោ៉ា របន្ឹះកត ី
រាជរោឋ ភិាលន្ឹរបន្តខ្ិតខ្ាំកកលម្អបកន្ថម្បទៀត បដមី្បឱី្យការប្គប់ប្គរហាន្ិភ័យប្បតិបតតកិារ កាន្់កតាន្ភាព   
ប្គប់ប្ជុរបប្ជាយ ប្សបតាម្បោលការណ៍កណនាាំជាអន្តរជាតិ។ 

៨.៦. ហាន្ិភ័យថវកិា (Fiscal Risk) 
កសអកតាម្បោលការណ៍ប្បយត័នប្បកយរកនុរការវភិាគចីរភាពបាំណុលសប្ាបឆ់្ន ាំ២០១៥ រាជរោឋ ភិាល

ាន្កាំណត់ទាំហាំដន្ការខ្ចថីមីបកន្ថម្ កនុរររវរ់ ៧០០ លាន្ បៅ ៨០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ សប្ាប់ឆ្ន ាំ
២០១៦ - ២០១៨ កនុរលកខខ្ណឌ កដល៖ ១) ឥណទាន្ទាាំរអស់ប្តូវាន្កប្ម្ិតសម្បទាន្ខ្ពស់ បោយាន្ធាតុ
អាំបណាយ ចប់ព ី៣៥ ភាគរយ ប រីបៅ, ២) កាំបណីន្សសស សបប្ម្ចាន្ជាម្ធយម្កនុរររវរ់ ៧ ភាគរយ,                



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 19 ដន្ 25 

៣) ការនាាំបចញ សបប្ម្ចាន្កាំបណីន្ជាម្ធយម្កនុរររវរ់ ១០ ភាគរយ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ, ន្រិ ៤) ចាំណូលថវកិាជាត ិ
សបប្ម្ចាន្កាំបណីន្កនុរររវរ់ ០,៥ ពិន្ទុភាគរយ ដន្ សសស កនុរម្ួយឆ្ន ាំ។  

ជាការអនុ្វតតជាក់កសតរ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ រាជរោឋ ភិាលសប្ម្តិសប្ាាំរាន្នូ្វឥណទាន្
កដលាន្កប្ម្ិតសម្បទាន្ខ្ពស់ បោយាន្ធាតុអាំបណាយខ្ពស់ចប់ពី ៣៥ ភាគរយ ប រីបៅ។ ទន្ទឹម្បន្ឹះ                          
សូចនាករា៉ា ប្កូបសដឋកិចចគន្ៃឹឹះៗទាាំរ ៣ សុទធកតសបប្ម្ចាន្នូ្វកាំបណីន្ខ្ពស់ បៅតាម្ ឬបលសីពីបោលបៅកាំណត ់
ន្ិរប្សបបៅតាម្ការពាករបៅចុរឆ្ន ាំ២០១៤។ ការសបប្ម្ចាន្សម្ិទធសលដ៏ោប់ប្បបសីរទាាំរបន្ឹះ ាន្ន្័យថ្ន 
សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ កម្ពុជាម្ិន្ប្តឹម្កតអាចាន្សម្តថភាពខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្កនុរររវរ់ ៧០០ លាន្ 
បៅ ៨០០ លាន្បអសបដកអ៊ែរ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ ប៉ាុបណាណ ឹះបទ កតជាសម្តថភាពពិតប្ាកដ បោយកសអកបលលីទធសលដន្ការ
វភិាគចីរភាពបាំណុល តាម្បទោឋ ន្បបចចកបទសអន្តរជាតិ កម្ពុជាអាចខ្ចីឥណទាន្សម្បទាន្ាន្បប្ចនី្ជារបន្ឹះ 
កនុរកប្ម្តិបទវដរ។ ដូបចនឹះ ការបបរកីន្ពោិន្ដន្ការខ្ចីបកន្ថម្សប្ាបឆ់្ន ាំ២០១៨ រហូតដល់ជារ ១,៥ ប៊ែីលាន្                       
បអសបដកអ៊ែរ ពុាំបធវីឱ្យប៉ាឹះពាល់ដល់ចីរភាពបាំណុលសាធារណៈកម្ពុជា បនាឹះបទ។ 

៨.៧. កាតពវកចិចបាំណុលជាយថ្នបហតុ (Contingent Liabilities) 

៨.៧.១. វស័ិយធនាោរ ន្ិរហរិញ្ញវតថុ (Banking and Financial Sector) 
កនុរបោលបាំណរបងាក រ/បបញ្ច ៀស នូ្វហាន្ិភយ័កាតពវកិចចបាំណុលជាយថ្នបហតុកនុរវសិ័យធនាោរ ន្ិរ

ហរិញ្ញវតថុ សាំបៅបន្តពប្ររឹភាពប្គប់ប្ោន្់ដន្បដីម្ទុន្, សន្ទន្ីយភាព, ន្ិរគុណភាពប្ទពយសកម្ម រាជរោឋ ភាិល 
កដលាន្ប្កសួរបសដឋកចិចន្ិរហរិញ្ញវតថុ ន្ិរធនាោរជាតិដន្កម្ពុជា ជាបសនាធិការ ាន្៖ 

− កាំពុរបន្តអនុ្វតតបោលន្បោាយម្ិន្សដល់ការធានាបលីហាន្ិភ័យកនុរវសិ័យធនាោរ ន្ិរហរិញ្ញវតថុ, 
ការរកាាន្នូ្វសថិរភាពន្បោាយ ន្ិរា៉ា ប្កបូសដឋកិចច។ 

− អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតីពីអនុ្ាតប្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាព ន្រិប្បកាសសតពី ី                    
ប្កបខ្ណ័ឌ ប្គប់ប្គរហាន្ភិ័យសន្ទន្ីយភាពរបស់ប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរ ន្ិរហរិញ្ញវតថុ។ 

− អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតីពីបដីម្ទុន្ចុឹះបញ្ជ ីអបបបរា។ 
− អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតីពីការកាំណត់ប្ទនាបប់ដីម្ទុន្។  
− អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតីពីចាំណាត់ថ្នន កហ់ាន្ិភយ័ឥណទាន្ ន្រិសាំវធិាន្ធន្បល ី          
អុីម្កភរម្និ្។ 

− អនុ្ម្័ត ន្ិរោក់ឱ្យអនុ្វតតនូ្វប្បកាសសតីពីសវន្កម្មចាំបពាឹះប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរន្រិហរិញ្ញវតថុ។ 
− បលីកកម្ពស់សម្តថភាព, ភាពធន្់, ន្ិរភាពររឹាាំ ដន្វសិយ័ធនាោរន្រិម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ តាម្រយៈ       
ការប្តួតពិន្តិយបលីឯកសារ ន្រិការប្តួតពនិ្ិតយដល់ទីកកន្ៃរជាប្បចាំ។ 

− បរៀបចាំបសចកតីប្ពារប្ពឹះរាជប្កតឹយ សតពីីការបបរកតីគណៈកាម ធិការជាតសិថិរភាពហរិញ្ញវតថុកម្ពុជា កនុរ
បោលបាំណរបបរកីតយន្តការប្គប់ប្គរសថិរភាពហរិញ្ញវតថុ បដមី្បទីប់សាក ត់ ន្រិប្គប់ប្គរវបិតតិហរិញ្ញវតថុ 
ឱ្យាន្ទាន្់បពលបវលា ន្ិរប្បកបបោយប្បសិទធភាព សាំបៅធានាាន្នូ្វសថិរភាព ន្ិរចីរភាពដន្ការ
អភិវឌ្ឍវសិ័យហរិញ្ញវតថុបៅកម្ពុជា។ 

ជារមួ្ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ពុាំាន្កាតពវកិចចបាំណុលជាយថ្នបហតុកនុរវសិ័យធនាោរ ន្ិរ  
ហរិញ្ញវតថុបទ បពាលគ៉ឺ ពុាំាន្វបិតតិវសិយ័ហរិញ្ញវតថុកដលបធវឱី្យប៉ាឹះពាល់ដល់បាំណុលសាធារណៈបទ។ ទន្ទឹម្បន្ឹះ            



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 20 ដន្ 25 

អនុ្ាតបសាធន្ភាពដន្ប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរាន្កប្ម្ិតជាម្ធយម្ប្បាណ ២៥ ភាគរយ ន្រិប្គឹឹះសាថ ន្ម្ីប្កហូរិញ្ញវតថុ 
២១ ភាគរយ (កប្ម្ិតអបបបរា ១៥ ភាគរយ)។ ចាំកណកឯអនុ្ាតសន្ទន្ីយភាពាន្កប្ម្ិតជាម្ធយម្ប្បាណ 
១៦០ ភាគរយ សប្ាប់ប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរពាណិជជ ន្ិរ ១៥៨ ភាគរយ សប្ាប់ប្គឹឹះសាថ ន្ម្ីប្កហូរិញ្ញវតថុទទួល
ប្ាក់បបញ្ញី (កប្ម្តិអបបបរា ៧០ ភាគរយ)។ ជាម្ួយោន បន្ឹះ ឥណទាន្ម្ិន្ដាំបណីរការាន្កប្ម្ិតទាបប្បាណ    
២,៩ ភាគរយ សប្ាប់ប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរ ន្ិរ ៥ ភាគរយ សប្ាប់ប្គឹឹះសាថ ន្ម្ីប្កូហរិញ្ញវតថុ។ ទាាំរបន្ឹះ គ៉ឺជា                 
សូចនាករគន្ៃឹឹះម្ួយចាំន្ួន្ កដលបងាា ញអាំពីភាពររឹាាំដន្វសិយ័ធនាោរ ន្រិម្ីប្កហូរិញ្ញវតថុបៅកម្ពុជា។ 

បលីសពីបន្ឹះ រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តជាំរុញការកសារសម្តថភាពជាប្បចាំបៅបលីការប្តួតពិន្ិតយប្គឹឹះសាថ ន្
ធនាោរន្ិរហរិញ្ញវតថុ ន្ិរាន្យកចតិតទុកោក់ន្រិវាយតដម្ៃជាប្បចាំបៅបលីហាន្ភិ័យម្ួយចាំន្នួ្ដូចជា៖ ១) 
សាថ ន្ភាពកាំបណីន្ឥណទាន្, ២) ភាពប្បទាក់ប្កឡារវារវសិ័យអចលន្ប្ទពយន្ិរវសិ័យធនាោរ, ៣) ការពឹរ
កសអកបលីកម្ចីមូ្លន្ិធិបរបទស, ន្ិរ ៤) សាថ ន្ភាពសន្ទន្ីយភាពរបស់ប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរន្ិរប្គឹឹះសាថ ន្ម្ីប្កហូរិញ្ញវតថុ។ 

៨.៧.២. ប្កសួរ-សាថ ប័ន្ អរគភាពសាធារណៈប្បហាក់ប្បកហលប្គឹឹះសាថ ន្សាធារណៈ សហប្ោស                          
សាធារណៈ ន្ិររដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាត ិ

តាម្រយៈការបន្តអនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា ត់នូ្វបោលការណ៍ម្ជឈការ ដន្ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ 
បោយអនុ្បលាម្តាម្ចាប់សតពីីប្បព័ន្ធហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ, ចាប់សតពីីហរិញ្ញវតថុប្បចាំឆ្ន ាំ, អនុ្ប្កឹតយសតីពីការ
ប្គបប់្គរបាំណុលសាធារណៈ, ន្ិរបទោឋ ន្គតិយុតតជាធរាន្ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ពុាំាន្ហាន្ិភ័យបន្ឹះ
បកីតប រីបទ បពាលគ៉ឺ «ាន្កតរដឋម្ស្រន្តីប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ កតម្ួយគត់ បប្កាម្ការប្បទាន្សិទធិពីនាយក
រដឋម្ស្រន្តី កដលាន្សិទធិកនុ រការខ្ចីប្ាក់ពីបគ, ការបាឹះសាយមូ្លបប្តរដឋ, ការបាឹះសាយសញ្ញញ បណ័ណរដឋ
អធិបបតយយ, ការវនិិ្បោគ, ការធានានិ្រការសន្ាកសនកហិរញ្ញវតថុនានា, ការឱ្យប្ាកប់គខ្ចី ទាាំរកនុ រនិ្របប្ៅ
ប្បបទស, និ្រការបរៀបចាំរចនាសម្ព័ន្ធបាំណុលសាធារណៈប ីរវញិ។ ោម ន្រដឋម្ស្រន្តីដដទណាបទៀត ប្បធាន្សាថ បន័្ 
ប្បធាន្អរគភាពសាធារណៈប្បហាក់ប្បកហល ប្បធាន្សហប្ោសសាធារណៈ អភិាលដន្រដឋាលថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ 
ឬម្ស្រន្តីសាធារណៈណាម្យួ ាន្សិទធិកនុ រការខ្ចីប្ាក់ពីបគ, ឱ្យប្ាក់បគខ្ចី, បចញលិខិ្តធានា, ឬ ក៏បធវីទបរវីណា     
បសេរៗបទៀត បោយផ្ទទ ល ់ឬ បោយប្បបោល កដលអាចនាាំឱ្យបកីតាន្នូ្វបាំណុល ឬ បន្ទុ កហិរញ្ញវតថុ បសេរបទៀត
បោយផ្ទទ ល់ ឬ បោយប្បបោលដល់ប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជាាន្បទ។»  

៨.៧.៣. ការធានារបស់រដឋ (Guarantee) 
ជារមួ្ កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ ពុាំាន្ហាន្ិភ័យកដលបកីតបចញពកីារធានារបស់រដឋបនាឹះបទ   បប្ពាឹះ

ថ្ន ប្កសរួបសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ កដលជាបសនាធិការរបស់រាជរោឋ ភិាល ាន្អនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា ត់នូ្វវធិាន្ការ
ជាយុទធសាស្រសត កដលាន្ោកប់ចញបៅកនុរយុទធសាស្រសតសតីពកីារប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ 
បោយាន្៖                 

− សហការជាម្យួប្កសរួ-សាថ បន័្ពាក់ពន័្ធ កនុរការសិកា ន្រិវភិាគសុជីបប្ៅបលលីទធភាពដន្ការបកីត
ាន្បន្ទុកកាតពវកិចចបាំណុលជាយថ្នបហតុ មុ្ន្ន្រឹសបប្ម្ចសតល់ការធានាទូទាត់បលីគបប្ារថម ី               
ណាម្ួយ។  

− បន្តសហការោន ជាម្យួប្កសរួ-សាថ បន័្ពាក់ពន័្ធ កនុរការតាម្ោន្ជាប់ជាប្បចាំបលសីកម្មភាព                   
អាជីវកម្ម ន្ិរសាថ ន្ភាពហរិញ្ញវតថុរបសអ់គគិសន្ីកម្ពុជា កដលជាលទធសលបងាា ញថ្ន កនុររយៈបពល      
៤ឆ្ន ាំ កន្ៃរបៅ អគគសិន្ីកម្ពុជាាន្សាថ ន្ភាពហរិញ្ញវតថុររឹាាំ ន្ិរាន្ទូទាត់ដថៃអគគសិន្ី ន្ិរដថៃឈនួល



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 21 ដន្ 25 

កខ្េបញ្ជូ ន្អគគិសន្ី ជូន្ប្កុម្ហ៊ែុន្ឯកជន្ាន្ទាន្់បពលបវលា ន្ិរប្គបច់ាំន្ួន្។ 
− បបរកីតមូ្លន្ិធបិប្ម្ុរ បៅបដមី្ឆ្ន ាំ២០១៦ បដីម្បបីប្តៀម្បោឹះប្សាយការធានាទូទាត់របស់រដឋ បៅបពល
កដលាន្កាតពវកិចចបាំណុលជាយថ្នបហតុបកតីប រី បោយាន្វភិាជន្៍ថវកិាចូលមូ្លន្ិធិបន្ឹះកនុរ
ម្ួយឆ្ន ាំ ររវរ់ ៥ ភាគរយ ដន្បសវាបាំណុលសរុបប្បចាំឆ្ន ាំ។  

៩. ការអភិវឌ្ឍ្ម្ត្ថភាពសាថ ប័ន និងធនធានម្នុ្ េ  
រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តយកចតិតទុកោក់កនុរការពប្រឹរសម្តថភាពសាថ បន័្ ន្ិរធន្ធាន្ម្នុ្សេពាកព់ន័្ធ 

ទាាំរកនុរប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ន្រិទាាំរកនុរប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ការប្គប់ប្គរគបប្ារវនិ្ិបោគ
សាធារណៈ បោយសបប្ម្ចាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាពសាំខាន្់ៗ ដូចខារបប្កាម្៖  

៩.១. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពសាថ ប័ន្ 
− ាន្ការកកសប្ម្ួលរចនាសម្ពន័្ធ ដន្ប្កសួរបសដឋកិចចន្ិរហរិញ្ញវតថុ បោយាន្ដាំប រីអរគភាពប្គប់ប្គរ

បាំណុលសាធារណៈពីកប្ម្តិនាយកោឋ ន្ បៅកប្ម្ិតអគគនាយកោឋ ន្ ន្ិរបបរកតីអរគភាពភាពជាដដគូរវាររដឋ ន្ិរ
ឯកជន្ថ្នន ក់កណាត ល។  

− ទន្ទឹម្បន្ឹះ រចនាសម្ព័ន្ធបៅតាម្ប្កសួរ-សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ កា៏ន្ន្ិរកាំពុរប្តូវាន្កកសប្ម្លួជាបបណតី រៗ 
បដីម្បបីឆៃីយតបន្ឹរបោលបាំណរ ន្ិរបោលបៅដន្ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ។ 

− ាន្ការបប្ជីសបរសីម្ស្រន្តថីមី កដលាន្សម្តថភាពជាំនាញ ន្រិឆន្ទៈវជិាជ ជីវៈខ្ពស់បកន្ថម្ទាាំរកនុរប្កបខ្័ណឌ
ប្កសួរបសដឋកិចចន្ិរហរិញ្ញវតថុ ន្ិរទាាំរកនុរប្កបខ្ណ័ឌ ប្កសរួ-សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ។ 

៩.២. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សេ  
− តាម្រយៈការអនុ្វតតតាម្វធិាន្ការ កដលាន្ោក់បចញបៅកនុរកសន្ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពសាថ ប័ន្ ន្រិ

ធន្ធាន្ម្នុ្សេ សប្ាបក់ារប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ធន្ធាន្ម្នុ្សេពាក់ពន័្ធន្ឹរការងារប្គប់ប្គរបាំណុល
សាធារណៈ ន្ិរការងារប្គប់ប្គរវនិ្ិបោគសាធារណៈ កនុរប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ប្កសួរបសដឋកចិច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ ាន្ភាព
រកីចបប្ម្ីន្ជាលាំោប ់ កដលអាចបធវីកិចចការសាំខាន្់ៗ បោយខ្ៃួន្ឯរាន្ ដូចជា៖ ១) ការកសារបទោឋ ន្គតិយុតត; 
២) ការបរៀបចាំឯកសារបោលន្បោាយ, យុទធសាស្រសត, ន្តីិវធិី, ន្រិទសេនាទាន្; ៣) ការសលិតរាយការណ៍
ន្ិរប្ពឹតតបិប្តសថតិិបាំណុល; ៤) ការវភិាគចីរភាពបាំណុល, ចបងាក ម្បាំណុល, ធាតុអាំបណាយ, ហាន្ិភយ័បាំណុល
ពាក់ព័ន្ធ បោយរមួ្ទាាំរកាតពវកិចចបាំណុលជាយថ្នបហតុ; ន្រិ ៥) កចិចការពាកព់័ន្ធសាំខាន្ជ់ាបប្ចីន្បសេរបទៀត។ 

− ទន្ទឹម្បន្ឹះ ធន្ធាន្ម្នុ្សេបៅតាម្ប្កសរួ-សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ក៏ាន្ការរកីចបប្ម្ីន្គួរឱ្យកតស់ាគ លស់រកដរ 
តាម្រយៈការចូលរមួ្សិកាខ សាលា, វគគបណដុ ឹះបណាដ ល, បវទកិា, សន្និសទីនានា ទាាំរកនុរ ន្ិរបប្ៅប្បបទស។ 

១០. វឌ្ឍនភាពការងារពាក់ពន័ធបសេងបទ្ៀត្ 
ទន្ទឹម្ន្រឹវឌ្ឍន្ភាពកដលសបប្ម្ចាន្តាម្វធិាន្ការជាយុទធសាស្រសតគន្ៃឹឹះទាាំរ ៩ចាំណុច ខារបល ី                  

រាជរោឋ ភិាលកស៏បប្ម្ចាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាពបលីកិចចការសាំខាន្់ៗបសេរបទៀត ពាក់ព័ន្ធន្ឹរការប្គប់ប្គរបាំណុល                       
សាធារណៈសរកដរ កដលរមួ្ាន្ដូចខារបប្កាម្៖ 
១០.១. អតិបរកចរន្តសប្ាប់ចាំណាយគបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់ 
បបីបទាឹះជារាជរោឋ ភិាលាន្ ន្ិរកាំពុរអនុ្វតតបោលន្បោាយ ជាអាទិភាពសាំខាន្់ចាំន្ួន្ ២ គ៉ឺ៖                 

១) បោលន្បោាយដាំប រីប្ាក់បបៀវតេជូន្ម្ស្រន្តរីាជការសុីវលិ ន្ិរករកាៃ ាំរប្បោប់អាវុធ ឱ្យាន្ជារ ១ លាន្
បរៀល កនុរម្ួយកខ្ បៅឆ្ន ាំ២០១៨ ន្រិ ២) បោលន្បោាយជាតិោាំពារសរគម្ ២០១៦ - ២០២៥ កដី ក៏ប៉ាុកន្ត    



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 22 ដន្ 25 

តាម្រយៈការបន្តពប្រឹរការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតបកៀរគរចាំណូលរយៈបពលម្ធយម្ ២០១៤ - ២០១៨ ប្បកបបោយ            
ប្បសិទធភាព ន្ិរការបធវីវចិរណកម្មចាំណាយ រាជរោឋ ភិាលបៅកតអាចសបប្ម្ចាន្នូ្វអតិបរកចរន្ត សប្ាប់យក
ម្កហរិញ្ញបបទាន្គបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល។់ ជាក់កសដរ សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០១៨ រាជរោឋ ភិាលសបប្ម្ចាន្
នូ្វអតិបរកចរន្តសរុបចាំន្ួន្ ១៧ ១៨៧ ប៊ែីលាន្បរៀល សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ ៤ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ បោយកនុរ
បនាឹះ ទឹកប្ាក់ចាំន្នួ្ ៧ ១០៤ ប៊ែីលាន្បរៀល សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ ១,៧ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ ប្តូវាន្                        
បប្បីប្ាសស់ប្ាប់ចាំណាយគបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់។ តួបលខ្លម្អិត ាន្ដូចកនុរប្កាហវទ៨ី ខារបប្កាម្៖ 

ប្កាហវទី៨ - ចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈហរិញ្ញបបទាន្បោយថវកិាជាតិបធៀបន្ឹរអតិបរកចរន្ត ២០១៥-២០១៨ 

  
សាគ ល់៖ ឆ្ន ាំ២០១៨ ជាតួបលខ្ា៉ា ន់្សាម ន្ 
ប្បភព៖ ប្កសួរបសដឋកិចច និ្រហិរញ្ញវតថុ  

តាម្ទិន្នន្័យបៅកនុរប្កាហវទ៨ី ខារបលី បងាា ញថ្ន កនុររយៈបពល ៤ឆ្ន ាំបន្ឹះ រាជរោឋ ភិាលសបប្ម្ចាន្
នូ្វអតិបរកចរន្តជាម្ធយម្ប្បាណ ៤ ២៩៧ ប៊ែីលាន្បរៀល កនុរម្ួយឆ្ន ាំ សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ ១ ប៊ែីលាន្ដុលាៃ រ        
អាបម្រកិ កនុរម្ួយឆ្ន ាំ កនុរបនាឹះ ប្បាណ ១ ៧៧៦ ប៊ែីលាន្បរៀល សម្មូ្លន្ឹរប្បាណ ៤៣៩ លាន្ដុលាៃ រអាបម្រកិ 
បពាលគ៉ឺ ប្បាណ ៤១ ភាគរយ ប្តូវាន្បប្បីប្ាសស់ប្ាបច់ាំណាយគបប្ារវនិ្ិបោគផ្ទទ ល់។ 
១០.២. ការបោឹះប្សាយបាំណុលម្រតក 
រាជរោឋ ភិាលាន្បន្តខ្ិតខ្ាំប្បឹរកប្បរកនុរការចរចបោឹះប្សាយបាំណុលម្រតកជាម្ួយដដគូ បោយ

សបប្ម្ចាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាពគួរឱ្យកត់សាគ ល់ កនុរបនាឹះ៖ ជាម្យួដដគូម្ួយ ាន្ការបោគយល់ោន បប្ចីន្ បោយាន្
ឯកភាពោន បលីលកខខ្ណឌ ម្ួយចាំន្ួន្រចួបហយី បោយក កចាំបពាឹះលកខខ្ណឌ កដលបៅបសសសល់ កស៏រឃមឹ្ថ្ន អាច
ន្ឹរកសវររកដាំបណាឹះប្សាយរមួ្ម្ួយ កដលភាគទីាាំរសរខារអាចទទួលយកាន្ កនុរបពលឆ្ប់ៗ សរកដរ។  
ចាំបពាឹះដដគូម្ួយបទៀត បបីបទាឹះជាម្និ្ទាន្់ាន្វឌ្ឍន្ភាពជាដុាំកាំភនួ្កតី ក៏រាជរោឋ ភិាលបៅកតបន្តឆន្ទៈកនុរការ               
បោឹះប្សាយឱ្យាន្ប្ជឹះប្ស ឹះ បដីម្បរីកាទាំនាក់ទាំន្រជាប្បដពណីដ៏លអប្បបសីរ ន្ិរបបីកសៃូវឱ្យាន្កិចចសហ-
ប្បតិបតតិការកាន្់កតសុីជបប្ៅបកន្ថម្បទៀត។ ជារមួ្ ការបោឹះប្សាយបាំណុលម្រតកជាម្ួយដដគូ កលរជាករវល់
ចាំបពាឹះកាតពវកចិចបាំណុលជាយថ្នបហតុសប្ាប់កម្ពុជាបទៀតបហយី បោយកិចចការបន្ឹះសថតិកនុរកប្ម្ិតអាចប្គប់ប្គរ
ាន្ ន្ិរម្ិន្ជឹះឥទធិពលអវជិជាន្ ដល់សាថ ន្ភាពបាំណុលសាធារណៈរបសក់ម្ពុជាបនាឹះបទ។ 

2015 2016 2017 2018e សរុប ម្ធយម្
អតិបរកចរន្ត 3,689 3,748 4,022 5,728 17,187 4,297
ចាំណាយវនិ្ិបោគសាធារណៈ
បោយបប្បីប្ាស់ថវកិាជាតិ

1,401 1,470 1,934 2,299 7,104 1,776
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 23 ដន្ 25 

១០.៣. ការវាយតដម្ៃបោលន្បោាយ ន្ិរសាថ ប័ន្ប្បបទស (Country Policy and Institutional 
Assessment – CPIA) 

បោរតាម្ការវាយតដម្ៃបោលន្បោាយន្ិរសាថ ប័ន្ប្បបទស របស់សាថ ប័ន្ហិរញ្ញវតថុអន្តរជាតិធាំៗ 
បងាា ញថ្ន ពីម្យួឆ្ន ាំបៅម្ួយឆ្ន ាំ កម្ពុជាទទលួាន្ចាំណាតថ់្នន ក់លអប្បបសីរជាលាំោប់។ សម្ិទធសលទាាំរបន្ឹះ កសតរ
បចញពីកិចចខ្ិតខ្ាំប្បឹរកប្បររបស់រាជរោឋ ភិាល កនុរការកកទប្ម្រ់បលីរាល់វសិ័យអាទិភាពនានា ដូចជា៖ ការកក
ទប្ម្រ់ការប្គប់ប្គរហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ, កកទប្ម្រ់រដឋាលសាធារណៈ, ន្រិកកទប្ម្រ់វមិ្ជឈការ ន្ិរវសិហម្ជឈការ
របស់រាជរោឋ ភាិល ជាបដមី្ កដលជាកាៃ ាំរចលករោ៉ា រសាំខាន្់កនុរការរកាចីរភាពកាំបណីន្បសដឋកចិចរយៈបពល
កវរ។ ពិន្ទុដន្ការវាយតដម្ៃបោលន្បោាយន្ិរសាថ ប័ន្ប្បបទសរបស់កម្ពុជា កនុររយៈបពល ១០ឆ្ន ាំ ចុរបប្កាយ 
(២០០៩ - ២០១៨) ាន្ដូចតារារទ៧ី ខារបប្កាម្៖ 

តារារទ៧ី៖ ពិន្ទុដន្ការវាយតដម្ៃបោលន្បោាយន្ិរសាថ ប័ន្ប្បបទសរបស់កម្ពុជា (ឆ្ន ាំ២០០៩ - ២០១៨) 
 

ឆ្ន ាំ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសុ ី ធនាោរពិភពបលាក ន្រិមូ្លន្ិធិរូបិយវតថុអន្តរជាត ិ
២០០៩ ៣,៩ ៣,៣ 
២០១០ ៤,០ ៣,៤ 
២០១១ ៤,០ ៣,៤ 
២០១២ ៤,២ ៣,៤ 
២០១៣ ៤,១ ៣,៤ 
២០១៤ ៤,២ ៣,៤ 
២០១៥ ៤,២ ៣,៤ 
២០១៦ ៤,១ ៣,៤ 
២០១៧ - ៣,៤ 
២០១៨ ៤,១ - 

ប្បភព៖ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសីុ, ធនាោរពិភពបលាក និ្រមូ្លនិ្ធិរូបិយវតថុ អន្តរជាតិ 

កនុរការវាយតដម្ៃបោលន្បោាយន្ិរសាថ ប័ន្ប្បបទស សាថ ប័ន្ហរិញ្ញវតថុអន្តរជាតធិាំៗាន្ពិន្ិតយបៅបលី
សូចនាករគន្ៃឹឹះចាំន្ួន្ ១៦ បោយោក់ពិន្ទុពី ១ (អបបបរា) បៅ ៦ (អតិបរា) កដលកនុរបនាឹះកា៏ន្សូចនាករ
បោលន្បោាយបាំណុលម្យួសរកដរ។ ជាបាទន្ភាពបៅកនុរការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈសូចនាករ  
បោលន្បោាយបាំណុលទទលួាន្ពនិ្ទុខ្ពស់ជារបគ កនុរចាំបណាម្សូចនាករគន្ៃឹឹះទាាំរអស់គ៉ឺ ៥,០ ពិន្ទុ 
(ធនាោរអភិវឌ្ឍន្៍អាសុី) កដលជាពិន្ទុខ្ពស់ជារបគ បធៀបន្រឹបណាត ប្បបទសនានាកនុរតាំបន្់ កដលាន្ម្ធយម្ភាគ
ប្តឹម្ ៣,៩ ពនិ្ទុ។ ចាំបពាឹះធនាោរពិភពបលាក ន្រិមូ្លន្ិធិរូបិយវតថុអន្តរជាតិ សូចនាករបន្ឹះទទលួាន្ពិន្ទុ ៤,៥។        

ជាការកតស់ាគ ល់ អាប្ស័យបោយការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈបៅកម្ពុជា ាន្៖ ១) ប្កបខ្័ណឌ     
គតិយុតត, បោលន្បោាយ, ន្ិរយុទធសាស្រសត ចាស់លាស់; ២) រចនាសម្ព័ន្ធសាថ ប័ន្ររឹាាំ; ៣) ធន្ធាន្ម្នុ្សេ 
ប្បកបបោយសម្តថភាព; ន្ិរ ៤)  ប្បពន័្ធព័ត៌ាន្វទិាសប្ាប់ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈប្គប់ប្ជុរបប្ជាយ 
ពិន្ទុដន្ការវាយតដម្ៃសូចនាករបោលន្បោាយបាំណុលាន្ភាពលអប្បបសីរជាលាំោប់ពមី្យួឆ្ន ាំបៅម្ួយឆ្ន ាំ។ ពិន្ទុ
ដន្ការវាយតដម្ៃសូចនាករបោលន្បោាយបាំណុលសប្ាប់កម្ពុជា កនុររយៈបពល ១០ឆ្ន ាំ ចុរបប្កាយ (២០០៩ 
- ២០១៨) ាន្ដូចតារារទ៨ី ខារបប្កាម្៖ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 24 ដន្ 25 

តារារទ៨ី៖ ពិន្ទុដន្ការវាយតដម្ៃសូចនាករបោលន្បោាយបាំណុលសប្ាប់កម្ពុជា (ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៨) 
 

ឆ្ន ាំ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសុ ី ធនាោរពិភពបលាក ន្រិមូ្លន្ិធិរូបិយវតថុអន្តរជាត ិ
២០០៩ ៤,០ ៣,៥ 
២០១០ ៤,០ ៣,៥ 
២០១១ ៤,៥ ៣,៥ 
២០១២ ៥,០ ៤,០ 
២០១៣ ៥,០ ៤,០ 
២០១៤ ៥,០ ៤,០ 
២០១៥ ៥,០ ៤,៥ 
២០១៦ ៥,០ ៤,៥ 
២០១៧ - ៤,៥ 
២០១៨ ៥,០ - 

ប្បភព៖ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសីុ, ធនាោរពិភពបលាក និ្រមូ្លនិ្ធិរូបិយវតថុ អន្តរជាតិ 
ជារមួ្ វឌ្ឍន្ភាពទាាំរអស់ខារបលី សបញ្ញជ ក់ឱ្យប ញីថ្ន តាម្រយៈការអនុ្វតតោ៉ា រមុ្៉ឺរា៉ា ត់នូ្វវធិាន្ការ

ជាយុទធសាស្រសត កដលាន្ោកប់ចញបៅកនុរយុទធសាស្រសតសតីពកីារប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ន្ិរការបន្តប្បកាន្់
ខាជ ប់ជាន្ិចចនូ្វបទោឋ ន្បបចចកបទសអន្តរជាតិ, បោលការណ៍, ន្ិរវនិ្យ័ដន្ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ                   
សាថ ន្ភាពដន្ការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា កាន្់កតវវិឌ្ឍបៅរកភាពលអប្បបសីរប រីជាលាំោប។់ 
ទន្ទឹម្បន្ឹះ តាម្លទធសលដន្ការវភិាគចីរភាពបាំណុល សាថ ន្ភាពបាំណុលសាធារណៈ កម្ពុជាបចចុបបន្នាន្                       
«ចីរភាព» ន្ិរ «ហាន្ិភ័យកប្ម្ិតទាប» កដលលទធសលបន្ឹះក៏ប្តូវាន្វាយតដម្ៃន្ិរទទលួសាគ លស់រកដរ បោយ          
សាថ ប័ន្ហរិញ្ញវតថុអន្តរជាតិធាំៗ ដូចជា៖ មូ្លន្ធិិរូបិយវតថុអន្តរជាតិ, ធនាោរពិភពបលាក, ន្រិធនាោរអភិវឌ្ឍន្៍
អាសុី ជាបដីម្។ សម្ិទធសលទាាំរបន្ឹះ ជាសកខីភាពបងាា ញថ្ន រាជរោឋ ភិាលាន្ន្រិកាំពុរបដីរបៅបលីសៃូវដ៏ប្តឹម្ប្តូវ
កនុរការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈប្បកបបោយចីរភាព។ 

១០.៤. ប្ពឹតតបិប្តសថិតបិាំណុលសាធារណៈ 
កនុរបោលបាំណរបន្តបលីកកម្ពសត់ាៃ ភាព, គណបន្យយភាព, ប្បសិទធភាព, ន្រិសក័តសទិធិភាព កនុរការ

ប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ រាជរោឋ ភិាល កដលាន្ប្កសួរបសដឋកិចច ន្រិហរិញ្ញវតថុ ជាបសនាធិការ ាន្បរៀបចាំ 
ប្ពឹតតិបប្តសថិតិបាំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ប្បចាំឆាស ន្រិបាឹះពុម្ពជាបសៀវបៅកចកជូន្ប្កសួរ-សាថ បន័្ពាកព់័ន្ធ, 
សាថ ន្ទូត, ប្គឹឹះសាថ ន្អប់រ ាំ, ដដគូអភិវឌ្ឍន្៍, ន្ិរអរគការបប្ៅរោឋ ភិាលនានា ប្ពម្ទាាំរាន្សេពវសាយបៅបល ី            
បគហទាំព័រសៃូវការរបស់ប្កសួរបសដឋកិចច ន្ិរហរិញ្ញវតថុ ជាបទៀរទាត់ ម្និ្បលសីពី ៣កខ្ បនាទ ប់ពីដាំណាច់ឆាស
ន្ីម្ួយៗ តាាំរពីឆ្ន ាំ២០១៦ ម្កបម្ៃ៉ាឹះ។ 

ប្ពឹតតិបប្តសថិតិបាំណុលសាធារណៈបន្ឹះ ប្តូវាន្បរៀបបរៀរប រីជាពីរភាសា គ៉ឺភាសាកខ្មរ ន្ិរភាសាអរ់បគៃស 
បោយអនុ្បលាម្តាម្ឧតតានុ្វតតជាអន្តរជាតិ ន្រិបរកិារណ៍ជាក់កសដររបស់កម្ពុជា កដលាន្វសិាលភាពប្គប
ដណដ ប់បលីទនិ្នន្័យសដីព៖ី ១) បាំណុលសាធារណៈបប្ៅប្បបទស; ២) បាំណុលសាធារណៈកនុរប្បបទស; ន្រិ ៣) 
ការសដល់ឥណទាន្របស់រដឋដល់សហប្ោសសាធារណៈ, ប្គឹឹះសាថ ន្សាធារណៈ, ន្ីតបុិគគលសាធារណៈដដទបទៀត, 
ន្ិរប្គឹឹះសាថ ន្ធនាោរន្ិរហរិញ្ញវតថុ។  



ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 

វឌ្ឍន្ភាពដន្ការអនុ្វតតយុទធសាស្រសតសតីពីការប្គប់ប្គរបាំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ទាំព័រទី 25 ដន្ 25 

ទិន្នន្័យបៅកនុរប្ពឹតតិបប្តបន្ឹះ ប្តូវាន្កបរកចកជា ៤ ប្កុម្ គ៉ឺ៖ ១) ការខ្ចី, ២) ការដកសាច់ប្ាក់,                      
៣) បសវាបាំណុល (ការទូទាត់ជូន្ឥណទាយក ន្ិរការប្បមូ្លពីឥណទាយកិបប្កាម្ប្កបខ្ណ័ឌ ដន្ការសដល ់                  
ឥណទាន្របស់រដឋ), ន្រិ ៤) សន្និធបិាំណុល បហយីកដលប្តូវាន្ចតច់ាំណាត់ប្បបភទបៅតាម្៖ វសិ័យ,                                
ឥណទាយក/ឥណទាយកិ, ន្រិរូបិយបណ័ណ។ 

ប្ពឹតតិបប្តបន្ឹះ អាចទាញយកាន្តាម្រយៈ៖ https://mef.gov.kh/public-debt-bulletin.html ឬ 
https://gdicdm.mef.gov.kh/en/cat/documents-and-publications/bulletins៕ 

https://mef.gov.kh/public-debt-bulletin.html
https://gdicdm.mef.gov.kh/en/cat/documents-and-publications/bulletins


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែផន រសកម ពស ប់ 

អនុវតយទុ សសពី ី

រ គប់ គងបំណុល រណៈ 

២០១៩ - ២០២៣ 

 

ឧបសម័ន ៣ 
 



  ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ 

 

        ផែន្ការសកម្មភាពសម្រាប់អនុ្វត្តយុទ្ធសាស្រសតសតីពីការម្ររប់ម្ររងបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ 

ចង្កោ ម្សកម្មភាព សកម្មភាព ង្ពលង្វលា 
អងគភាពទ្ទ្ួល
បន្ទុក 

១) ពិន្ិត្យ ន្ិងង្រៀបចំ 
ម្រកបខ័ណឌ រត្ិយុត្ត 
ន្ិងន្ីត្ិវធិីម្ររប់ម្ររង 
ម្របត្ិបត្តិការ 

- ពិន្ិត្យង្ ងីវញិ ន្ិងង្ធវីវងិ្សាធន្កម្មចាប់សតីពី ‹មូ្លបម្រត្
រដ្ឋ› ម្រពម្ទងំង្រៀបចំលិខិត្បទ្ដ្ឋឋ ន្រត្ិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានា 

២០១៩ - ២០២១ កសហវ 

- ពិន្ិត្យង្ ងីវញិ ន្ិងង្ធវីវងិ្សាធន្កម្មអនុ្ម្រកឹត្យសតីពី   
‹ការម្ររប់ម្ររងបំណុលសាធារណៈ› 

២០២១ - ២០២២ កសហវ/ អសប 

- ពិន្ិត្យង្ ងីវញិ ន្ិងង្ធវីវងិ្សាធន្កម្ម ម្របកាសសតីពី                 
‹ង្ោលការណ៍ ន្ិងន្ីត្ិវធិីម្ររប់ម្ររងការែតល់ឥណទន្ដ្ល់
សហម្រោសសាធារណៈ, ម្ររឹឹះសាា ន្សាធារណៈ, ន្ីត្ិបុរគល
សាធារណៈដ្ទទ្ង្ទ្ៀត្, ន្ិងម្ររឹឹះសាា ន្ធនាោរន្ិងហរិញ្ញវត្ាុ› 

២០២០ - ២០២១ កសហវ/ អសប 

- ង្រៀបចំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វត្ត ‹ន្ីត្ិវធិីរួម្បចចុបបន្នកម្ម សម្រាប់
ការអនុ្វត្តរង្ម្រាងហរិញ្ញបបទន្សហម្របត្ិបត្តិការពីទដ្រូ
អភិវឌ្ឍន្៍›  

២០១៩ កសហវ/ អសប 

- ពិន្ិត្យង្ ងីវញិ ន្ិងង្ធវីបចចុបបន្នកម្ម   ‹ន្ីត្ិវធិីរមួ្ម្របត្ិបត្តិការ
សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងបំណុលសាធារណៈ›  

២០១៩ - ២០២១ កសហវ/ អសប 

២) ពម្រងឹងការម្ររប់ម្ររង 
ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ 
សាា ន្ភាព ន្ិង 
ហាន្ិភ័យបំណុល
ពាក់ព័ន្ធ 

- បង្ងោីត្ម្រកុម្ការករបង្ចចកង្ទ្សអន្តរម្រកសួង-សាា ប័ន្ម្ួយ 
ង្ដ្ីម្បសិីកា ន្ិងចងម្រកងព័ត្៌ាន្ន្ិងទ្ិន្នន្័យ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង
កាត្ពវកិចចបំណុលជាយថាង្ហតុ្ 

២០១៩ - ២០២០ កសហវ/ អសប 

- ង្រៀបចំ ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យអនុ្វត្តម្របព័ន្ធម្ររប់ម្ររងទ្ិន្នន្័យពាក់ព័ន្ធ
ន្ឹងកាត្ពវកិចចបំណុលជាយថាង្ហតុ្ 

២០២០ - ២០២១ កសហវ/ អសប 

- ង្ធវីបចចុបបន្នកម្មការវភិារចីរភាពបំណុល ជាង្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ ២០១៩ - ២០២៣ កសហវ/ អសប 

- ង្រៀបចំ ‹ម្រពឹត្តិបម្រត្សាិត្ិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា›                   
ង្រៀងរាល់ឆាស ម្ិន្ង្លីសពី ២ផខ បនាទ ប់ពីដ្ំណាច់
ឆាសន្ីម្ួយៗ 

២០២១ - ២០២៣ កសហវ/ អសប 

- ង្រៀបចំរបាយការណ៍ម្របចមំ្រត្ីាស ន្ិងម្របចឆំ្ន  ំ សតីពីវឌ្ឍន្-
ភាព ន្ិងបញ្ហា ម្របឈម្ទន្ការអនុ្វត្តវធិាន្ការជាយុទ្ធសាស្រសត 

២០១៩ - ២០២៣ កសហវ/ អសប 

៣) ពម្រងឹងការអភិវឌ្ឍ
សម្ត្ាភាពសាា ប័ន្ 
ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សស 

- អនុ្វត្ត ‹ផែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ាភាពសាា ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្
ម្នុ្សស សម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - 
២០២៣› 

២០១៩ - ២០២៣ កសហវ/ អសប 

សាគ ល់៖  
- កសហវ៖ ម្រកសួងង្សដ្ឋកិចច ន្ិងហរិញ្ញវត្ាុ 
- អសប៖   អរគនាយកដ្ឋឋ ន្សហម្របត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ិ ន្ិងម្ររប់ម្ររងបំណុល 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កបខ័ណរមួសពីី រ គប់ គង 

និភ័យបំណុល រណៈ  

២០១៩ - ២០២៣ 
 

ឧបសម័ន ៤ 
 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 1 នន្ ១៣ 

ជំពូរទី១  

សស្ចរតីស្តើម 
 

កន្លងម្ក, រាជរដ្ឋា ភិបាលខតងប្បកាន្ខ់្ជជ ប់នូ្វសាម រតីប្បយត័នប្បខយងែពស់ កនុងការប្គប់ប្គងបណុំល                   
សាធារណៈ សដ្ឋយប្គប់ប្គងទាងំសលីការែចីប្បាក់ពីសគ, ការឱ្យប្បាក់សគែច,ី ការធាន្ទ, ន្ងិជាពិសសស ហាន្ិភ័យ    
ពាក់ព័ន្ធន្ទន្ទ សដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាងំកាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ។ ជាក់ខសតង, កនុងយុទធសាស្តសតសតពីីការ
ប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១១ - ២០១៨ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់សចញនូ្វវធិាន្ការជាយុទធសាស្តសតម្យួ
ចំន្ួន្កនុងការពប្ងងឹការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងប្តួតពនិ្ិតយហាន្ភិ័យបំណុលសាធារណៈ សេយីសៅដំណាកក់ាលបន្ទា ប,់         
រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្កណំតអ់តតសញ្ញញ ណ ន្ិងវភិាគហាន្ិភយ័បំណុលសាធារណៈពាក់ពន័្ធ សដ្ឋយបាន្សរៀបចជំា
សោលន្សោបាយសតីពកីារប្គប់ប្គងហាន្ភិ័យបណុំលសាធារណៈ ភាជ បជ់ាឧបសម្ពន័្ធថមីម្ួយ នន្យុទធសាស្តសត
បចចុបបន្នកម្មសដីពីការប្គប់ប្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨ ខតម្តង សេយីខដលឧបសម្ព័ន្ធថមីសន្ោះ គជឺា          
ប្កបែណ័ឌ រមួ្សប្ោបប់្គប់ប្គង ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ហាន្ភិ័យបណុំលសាធារណៈ ខដលបាន្ដ្ឋក់សចញនូ្វវធិាន្ការ        
គន្លឹោះៗ កនុងការសប្តៀម្លកខណៈជាមុ្ន្ សដីម្បបីង្កា រ ន្ិងបសញ្ច ៀសហាន្ភិ័យបណុំលន្មី្ួយៗ ប្ពម្ទាងំសប្ោល
បន្ាុកន្ងិសដ្ឋោះប្សាយបាន្ទាន្់សពលសវលា ប្បសិន្សបីោន្ហាន្ិភ័យបណុំលសកីតស ងី។ 

តាម្រយៈការអនុ្វតតោ៉ា ងមុ្ឺងោ៉ា ត់នូ្វវធិាន្ការគន្លោឹះៗ  ខដលបាន្ដ្ឋក់សចញទាងំសន្ោះ, រេូតម្កទល់
បចចុបបន្ន ពុោំន្ហាន្ភិ័យបណុំលធំដុំសកតីស ងី ខដលសធវឱី្យប៉ាោះពាល់ដល់ចីរភាពបណុំលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា
សទ សពាលគឺ ហាន្ិភ័យបំណុលពាក់ពន័្ធន្ីម្យួៗ សុទធខតសថិតកនុងភាពអាចប្គប់ប្គងបាន្។ សទាោះជាោ៉ា ងសន្ោះកត ី                          
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ថា ថវីតបតិខតកម្ពុជាកំពុងសថិតកនុងចំណាតថ់ាន ក់ជាប្បសទសោន្ «ហាន្ិភ័យបំណុលកប្ម្ិតទាប» 
ក៏ពិតខម្ន្ ប៉ាុខន្ត ម្ិន្ខម្ន្ោន្ន្័យថា កម្ពុជាកំពុងសថិតកនុងដំណាក់កាលោន្សុវតថិភាព ខដលប្តូវប្ពសងយីកសន្តីយ
សន្ទោះស យី។ ការណ៍សន្ោះ តប្ម្ូវឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលចបំាច់ប្តូវសធវីបចចុបបន្នកម្មប្កបែ័ណឌ រមួ្សតពីកីារប្គប់ប្គងហាន្ិភ័យ
បំណុលសាធារណៈ ប្បកបសដ្ឋយភាពប្គប់ប្ជុងសប្ជាយ សដីម្បសី្លីយតបសៅន្ងឹបរកិារណ៍ថមីនន្សសដាកិចច ខដល
កាន្់ខតរកីលូតលាស់ សេយីការប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ កាន្់ខតោន្ភាពសមុគសាម ញជាងមុ្ន្។  

ប្កបែណ័ឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហាន្ិភ័យបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ គឺជាឧបករណ៍ជនំ្យួ   
ដ៏សំខ្ជន្់ ន្ិងជាសោសធាតុខដលម្ិន្អាចែវោះបាន្ កនុងការរមួ្ចំខណកអនុ្វតតយុទធសាស្តសតសតពីីការប្គប់ប្គង
បំណុលសាធារណៈប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព, សក័តិសទិធិភាព, តោល ភាព, ន្ិងគណសន្យយភាព សំសៅបន្តរកា      
ចីរភាពបណុំលសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្ន្ងិខវង ប្ពម្ទាងំកប្ម្ិតហាន្ិភយ័បណុំលឱ្យសៅទាប។  

ប្កបែណ័ឌ រមួ្សន្ោះ ជា «ឯកសាររស់» ខដលអាចន្ឹងប្តូវបាន្ប្តួតពនិ្ិតយស ងីវញិ ន្ងិសធវីបចចុបបន្នកម្ម     
តាម្ការចបំាច់។ 

 
 
 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 2 នន្ ១៣ 

ជំពូរទី២ 

សោលបណំ្ង , សោលសៅ, នងិវសិាលភាព 
 

២.១. សោលបំណ្ង 
ប្កបែណ័ឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហាន្ិភ័យបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ោន្សោលបណំង

ធាន្ទប្បសទិធភាព, ស័កតិសទិធភិាព, តោល ភាព, ន្ិងគណសន្យយភាព កនុងការប្គប់ប្គង ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ហាន្ិភ័យបំណុល
សាធារណៈពាក់ព័ន្ធ សំសៅរមួ្ចំខណកបន្តរកាចីរភាពបណុំលសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងខវង ប្ពម្ទាងំ
កប្ម្ិតហាន្ភិ័យបណុំលឱ្យសៅទាប។ 

 
២.២. សោលសៅ 

ប្កបែណ័ឌ រមួ្សន្ោះ ោន្សោលសៅកណំត់វធិាន្ការគន្លោឹះៗកនុងការប្គប់ប្គង ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ហាន្ិភយ័
បំណុលសាធារណៈពាក់ពន័្ធ ខដលរមួ្ោន្៖ ការសប្តៀម្លកខណៈជាមុ្ន្ សដីម្បបីង្កា រ ន្ិងបសញ្ច ៀសហាន្ិភ័យ
បំណុលន្ីម្យួៗ ប្ពម្ទាងំសប្ោលបន្ាុកន្ិងសដ្ឋោះប្សាយបាន្ទាន្់សពលសវលា ប្បសិន្សបោីន្ហាន្ិភយ័បណុំល
សកីតស ងី។ 

 
២.៣. វិសាលភាព 

ប្កបែណ័ឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហាន្ិភ័យបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ោន្វសិាលភាព    
ប្គបដណត ប់សលីហាន្ិភយ័ខដលពាក់ពន័្ធន្ឹងការែចីប្បាកព់ីសគ, ការឱ្យប្បាក់សគែច,ី ន្ិងការធាន្ទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 3 នន្ ១៣ 

ជំពូរទី៣ 

ការវិភារហានិភយ័ពារ់ព័នធ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ថា កនុងបរកិារណ៍ថមីនន្សសដាកិចចខដលកាន្់ខតរកីលូតលាស់ សាថ ន្ភាពបណុំល                       

សាធារណៈកម្ពុជា អាចន្ឹងទទួលរងនូ្វ្លប៉ាោះពាល់ពីហាន្ិភ័យចម្បងៗ ន្ិងហាន្ភិយ័បន្ទា ប់បន្សមំ្ួយចំន្នួ្ 
ដូចខ្ជងសប្កាម្៖ 

៣.១. ហានភិ័យចមបងៗ 

៣.១.១. ហាន្ិភ័យនន្កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ (Contingent Liabilities) 

ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់កាតពវកិចចេរិញ្ញវតថុរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកនុងការ្ដល់ឧបតថម្ភធន្, ទូទាត់សណំង, 
ឬសដ្ឋោះប្សាយបន្ទា ន្់ កនុងករណីោន្ប្ពឹតតិការណ៍ជាក់លាកណ់ាម្ួយសកតីស ងីន្ទសពលអន្ទគត ដូចជា៖ ការធាន្ទ, 
ការរា៉ាប់រង, ការទូទាត់សំណងម្េន្តរាយ, ការបង់វភិាគទាន្សប្ោប់សោជិកភាពកម្ពុជាកនុងអងគការសេប្បជាជាត ិ
ធន្ទោរអភិវឌ្ឍន្៍ពេុភាគ ី ន្ិងអងគការអន្តរជាតិន្ទន្ទ, ប្ពម្ទាងំការ្ដលស់ណំងតាម្បណដឹ ងន្ីតានុ្កូល             
ជាសដីម្។ កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ ប្តូវបាន្ខបងខចកជា ២ ប្បសភទគឺ៖ ១) កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ
ខដលអាចប្បសម្ីលស ញីបាន្ (Explicit) ន្ិង ២) កាតពវកចិចបណុំលជាយថាសេតុខដលម្និ្អាចប្បសម្លី                 
ស ញីបាន្ (Implicit)។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ កនុងករណីោន្ប្ពឹតតិការណ៍ណាម្ួយខដលសថិតសប្កាម្កាតពវកចិចេរិញ្ញវតថុរបស់រាជរដ្ឋា -    
ភិបាលសកតីស ងី សន្ទោះកាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ ន្ឹងកាល យជាបណុំលសាធារណៈ ខដលបសងាីតឱ្យោន្
បន្ាុកបណុំលធងន្ធ់ងរ សេយីបងាជាការខ្ជតបង់េរិញ្ញវតថុ ន្ិងបខន្ថម្សោព ធដល់ថវកិាជាតិ ឬប្បសិន្សបីធងន្ធ់ងរជាង
សន្ោះ ដល់សថិរភាពេរិញ្ញវតថុ ន្ងិោ៉ា ប្កូសសដាកិចច។  

កនុងបរកិារណ៍កម្ពុជាបចចុបបន្ន កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុអាចសកតីសចញពកីតាត ធំៗ ចំន្ួន្ ២                                                                          
ដូចខ្ជងសប្កាម្៖ 

៣.១.១.១. ការធាន្ទ (Guarantee) 
កាតពវកចិចបណុំលជាយថាសេតុខដលសកតីសចញពកីារធាន្ទរបស់រដា អាចបងាឱ្យោន្បន្ាុកេរិញ្ញវតថុ ឬ

បំណុលសាធារណៈដល់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងករណីខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលោន្ភាពចបំាច់ប្តូវបញ្ចប់កិចចសន្ា       
វនិ្ិសោគជាម្ួយវសិ័យឯកជន្មុ្ន្កាលកណំត់សេយីទិញគសប្ោងប្ត បម់្កវញិ ន្ិងកនុងករណីខដលសេប្ោស
សាធារណៈ ប្គឹោះសាថ ន្សាធារណៈ ឬន្ីតិបុគគលសាធារណៈ ខដលទទលួបាន្ការធាន្ទពីរដា ពុំោន្លទធភាពទូទាត់
នថលទំន្ិញ, សសវា, កនប្ម្ស្សងៗ, សសវាបណុំល, ឬបំសពញកាតពវកិចចេរិញ្ញវតថុន្ទន្ទស្សងសទៀតតាម្កិចចប្ពម្សប្ពៀង
ជូន្ប្កុម្េ ុន្វនិ្ិសោគ ឬឥណទាយក។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ កនុងបរកិារណ៍បចចុបបន្ន កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ សកីតសចញពីការធាន្ទសលី
គសប្ោងវនិ្ិសោគតាម្យន្តការភាពជានដគូរវាងរដាន្ិងឯកជន្ (PPP) កនុងវសិ័យអគគសិន្ី ខដលគតិម្កទល់
បចចុបបន្នសន្ោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្្តល់ការធាន្ទទូទាត់ ន្ិង/ឬ ធាន្ទទិញគសប្ោង សលីគសប្ោងវនិ្ិសោគតាម្យន្តការ 
PPP/BOT/BOO កនុងវសិ័យអគគិសន្ីចំន្ួន្ ២២ គសប្ោង កនុងសន្ទោះ៖ គសប្ោងសាថ ន្ីយវារអីគគិសន្ីចំន្ួន្ ៨ គសប្ោង, 
គសប្ោងសរាងចប្កអគគិសន្ដុីតធយូងថមចំន្នួ្ ៦ គសប្ោង, គសប្ោងសាថ ន្ីយ្លិតអគគសិន្ីសដីរសដ្ឋយពន្លឺប្ពោះអាទិតយ



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 4 នន្ ១៣ 

ចំន្ួន្ ៣ គសប្ោង, គសប្ោងខែសបញ្ជូ ន្អគគិសន្ចីំន្ួន្ ៥ គសប្ោង។ 
កនុងករណីខដលអគគិសន្ីកម្ពុជា ពុំោន្លទធភាពទូទាតជូ់ន្ប្កុម្េ ុន្វនិ្ិសោគ សន្ទោះកាតពវកិចចបណុំល     

ជាយថាសេតុ ន្ឹងកាល យជាបំណុលសាធារណៈ ខដលន្ងឹបខន្ថម្សោព ធសលីថវកិាជាត។ិ សទាោះជាោ៉ា ងសន្ោះកត ី                    
សបីវភិាគសលីសាថ ន្ភាពអាជីវកម្ម ន្ិងេរិញ្ញវតថុជាក់ខសតង របស់អគគិសន្ីកម្ពុជាបចចុបបន្ន លទធភាពខដលកាតពវកិចច
បំណុលជាយថាសេតុន្ងឹកាល យជាបំណុលសាធារណៈ គោឺន្កប្ម្ិតទាបបំ្ ុត។  

៣.១.១.២. វស័ិយធន្ទោរ ន្ងិេរិញ្ញវតថុ (Banking and Financial Sector) 
ជាទូសៅ កាតពវកិចចបំណុលជាយថាសេតុកនុងវសិ័យធន្ទោរន្ិងេរិញ្ញវតថុ អាចសកីតសចញពីកតាត ចម្បងៗ

ម្ួយចំន្នួ្ ដូចជា៖ វបិតតិនន្ប្បតិបតតិការរបស់ធន្ទោរ ន្ិងសាថ ប័ន្េរិញ្ញវតថុកនុងប្សុក, ្ លប៉ាោះពាល់ពីវបិតតិេរិញ្ញវតថុ
កនុងតំបន្់ ឬសកលសលាក, អតិ្រណា, ការខប្បប្បលួដ៏គេុំកនន្អប្តាបតូរប្បាក់, ការ្តលឥ់ណទាន្ដ៏សប្ចីន្សន្ធឹក
សន្ទធ ប់របស់ធន្ទោរសលីវសិយ័អចលន្ប្ទពយ, ទេំបំណុំលអាប្កក់សប្ចនី្សពក (Bad debts), ការដកសាច់ប្បាក់
ដ៏គំេុកពីធន្ទោរ, ន្ិងការធាល ក់ចុោះដ៏គេុំកនូ្វទំេបំ្បាក់បសញ្ញី។ល។ ភាគសប្ចីន្នន្កាតពវកចិចបណុំលជាយថាសេតុ 
កនុងវសិ័យធន្ទោរន្ងិេរិញ្ញវតថុ គឺជាប្បសភទកាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុខដលម្ិន្អាចប្បសម្ីលស ញីបាន្។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ តាម្រយៈរបាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់ធន្ទោរជាតិនន្កម្ពុជា បាន្ឱ្យដឹងថា វសិ័យ
ធន្ទោរ ន្ិងម្ីប្កូេរិញ្ញវតថុសៅកម្ពុជា ោន្ភាពរងឹោលំអ ខដល្លុោះបញ្ញច ងំតាម្រយៈសូចន្ទករគន្លោឹះៗ ម្ួយចនំ្នួ្     
រមួ្ោន្៖ ១) អនុ្បាតសសាធន្ភាពនន្ប្គឹោះសាថ ន្ធន្ទោរោន្កប្ម្ិតជាម្ធយម្ប្បោណ ២៤,២ ភាគរយ ន្ិង
ប្គឹោះសាថ ន្ម្ីប្កេូរិញ្ញវតថុ ១៩,៨ ភាគរយ សធៀបន្ឹងកប្ម្ិតអបបបរោ ១៥ ភាគរយ, ២) អនុ្បាតសន្ាន្ីយភាពោន្
កប្ម្ិតជាម្ធយម្ប្បោណ ១៥៨,៨ ភាគរយ សប្ោប់ប្គឹោះសាថ ន្ធន្ទោរពាណិជជ ន្ិង ២១៣,៦ ភាគរយ សប្ោប់
ប្គឹោះសាថ ន្ម្ីប្កេូរិញ្ញវតថុទទួលប្បាក់បសញ្ញី សធៀបន្ឹងកប្ម្ិតអបបបរោ ៧០ ភាគរយ, ន្ងិ ៣) ឥណទាន្ម្ិន្      
ដំសណីរការោន្កប្ម្ិតទាបប្បោណ ២,២ ភាគរយ សប្ោប់ប្គឹោះសាថ ន្ធន្ទោរ ន្ិង ១,៣ ភាគរយ សប្ោប់ប្គឹោះសាថ ន្
ម្ីប្កូេរិញ្ញវតថុ។ សទាោះជាោ៉ា ងសន្ោះកតី អប្តាការប្បាក់ែពស់ ន្ិងការសកីន្ស ងីបំណុលរបស់សគេជន្ សៅខតជាបញ្ញា
ប្បឈម្ចម្បង សៅកនុងវសិ័យធន្ទោរ ន្ិងេរិញ្ញវតថុ។ 

៣.១.២. ហាន្ិភ័យថវកិា (Fiscal Risk) 
ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់ហាន្ភិ័យខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារសូចរន្ទករោ៉ា ប្កូសសដាកិចចគន្លោឹះៗ ខដលជា

ធាតុចូលសំខ្ជន្ស់ប្ោបក់ារវភិាគចីរភាពបណុំល ដូចជា៖ កំសណីន្ ្សស, ចណូំលថវកិាជាត,ិ ការន្ទសំចញ,      
អប្តាបតូរប្បាក ់ពុំសសប្ម្ចបាន្តាម្សោលសៅរពំឹងទុក។ ការវភិាគចីរភាពបណុំល គឺជាមូ្លដ្ឋា ប្គឹោះដស៏ំខ្ជន្ក់នុងការ
កំណត់ពិដ្ឋន្នន្ការែចបីខន្ថម្ សៅកនុងចាបស់តីពីេរិញ្ញវតថុប្បចឆំ្ន  ំ សដ្ឋយធាន្ទបាន្នូ្វចរីភាពបណុំលរយៈសពល
ម្ធយម្ ន្ងិខវង ប្ពម្ទាងំរកាកប្ម្ិតហាន្ភិ័យបណុំលឱ្យសៅទាប។  

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសនិ្សបីហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ងឹបណាត លឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់សុប្កតឹយភាពលទធ្ ល
នន្ការវភិាគចីរភាពបណុំល ខដលោន្ន្័យថា ពិដ្ឋន្នន្ការែចីប្បចឆំ្ន មំ្ិន្សម្ប្សបតាម្បរកិារណ៍សសដាកចិច      
ជាក់ខសតង។ សលីសពីសន្ោះសទៀត ក៏អាចន្ឹងប៉ាោះពាល់ដលស់ាថ ន្ភាពបណុំលសាធារណៈ្ងខដរ កនុងករណីខដល     
រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ចុោះកិចចប្ពម្សប្ពៀងែចីឥណទាន្ជាម្យួនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ សដ្ឋយខ្អកតាម្ពដិ្ឋន្នន្ការែចីខដលបាន្
កំណត់រចួសេយីសន្ទោះ។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ កនុងរយៈកាលកន្លងសៅ (២០១៥ - ២០១៨) សូចន្ទករោ៉ា ប្កូសសដាកិចចគន្លោឹះៗ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 5 នន្ ១៣ 

ខដលធាតុចូលសំខ្ជន្ស់ប្ោបក់ារវភិាគចីរភាពបណុំល សុទធខតសសប្ម្ចបាន្លទធ្ លលអប្បសសីរតាម្សោលសៅ
រពំឹងទុក កនុងសន្ទោះ៖ ្សស សសប្ម្ចបាន្កំសណីន្ជាម្ធយម្កនុងរងវង់ ៧ ភាគរយ កនុងម្ួយឆ្ន ,ំ ន្ិង ចំណូលថវកិាជាតិ
សសប្ម្ចបាន្កំសណីន្ជាម្ធយម្កនុងរងវង់ ១ ពិន្ាុភាគរយ នន្ ្សស កនុងម្ួយឆ្ន ។ំ ទន្ាមឹ្សន្ោះ ការន្ទសំចញ សសប្ម្ច
បាន្កំសណីន្ជាម្ធយម្កនុងរងវង ់១១ ភាគរយ, ន្ិងអប្តាបតូរប្បាក់សថិតកនុងរងវងជ់ាម្ធយម្ ៤ ០៥០ សរៀល កនុងម្ួយ
ដុលាល រអាសម្រកិ។ 

សទាោះជាោ៉ា ងសន្ោះកត ី កនុងករណីប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតវធិាន្ការជាកញ្ចប់ ខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្    
ដ្ឋក់សចញ សដីម្បទីប់ទល់នូ្វការគំរាម្កំខេងពីខ្ជងសប្ៅ ោន្កប្ម្ិត សន្ទោះសូចន្ទករោ៉ា ប្កូសសដាកិចចគន្លោឹះៗ សប្ោប់
ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ អាចន្ឹងពុសំសប្ម្ចបាន្តាម្សោលសៅខដលបាន្រពំឹងទុក សេយីអាចន្ឹងប៉ាោះពាល់ដល់
សាថ ន្ភាពបណុំលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ 

៣.១.៣. ហាន្ភ័ិយទី្ារ (Market Risk) 
សំសៅដល់ហាន្ិភ័យនន្ការខ្ជតបង់ខ្នកេរិញ្ញវតថុ ខដលបណាត លម្កពីការខប្បប្បួលតនម្លទី្ារនន្ធាតុចូល

ពាក់ព័ន្ធ រមួ្ោន្៖ ហាន្ភិ័យរូបិយបណ័ណ ន្ងិហាន្ិភយ័អប្តាការប្បាក់។ 

៣.១.៣.១. ហាន្ភ័ិយរូបិយប័ណណ (Currency Risk) 
 ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដលហ់ាន្ិភ័យខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារការធាល កចុ់ោះតនម្លរូបិយវតថុជាតិសធៀបន្ឹង

រូបិយបណ័ណបណុំល។ ប៉ាុខន្ត សប្ោប់កម្ពុជា អាចោន្ពីរករណីគ៖ឺ ១) ការធាល ក់ចុោះតនម្លរូបិយវតថុជាតិសធៀបន្ងឹ
ដុលាល រអាសម្រកិ ន្ិង ២) ការធាល ក់ចុោះតនម្លដុលាល រអាសម្រកិសធៀបន្ឹងរូបិយបណ័ណបណុំល សប្ពាោះថា បចចុបបន្ន កនុងការ
ទូទាត់សសវាបំណុលសាធារណៈសប្ៅប្បសទស កនុងករណីរូបិយប័ណណបំណុលជារូបិយប័ណណស្សងសប្ៅពីដុលាល រ       
អាសម្រកិ សន្ទោះរាជរដ្ឋា ភិបាលប្តូវយករូបិយវតថុជាតិសៅបតូរជាដុលាល រអាសម្រកិជាមុ្ន្សិន្ រចួសទីបយកដុលាល រអាសម្រកិ
សៅទិញរូបិយប័ណណបណុំល សដីម្បទូីទាតជូ់ន្នដគូអភិវឌ្ឍន្៍។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសនិ្សបីហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី សន្ទោះកនុងប្កបែណ័ឌ នន្ការែចីប្បាក់ពីសគ ន្ឹងបណាដ ល
ឱ្យសន្និធបិណុំល ន្ិងបន្ាុកសសវាបណុំលោន្ទំេធំជំាងមុ្ន្ ខដលអាចោន្សោព ធដល់លទធភាពទូទាត់សសវា
បំណុលរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ សដ្ឋយសេតុថា រាជរដ្ឋា ភបិាលពុទំាន្់បាន្ចប់ស្តីម្សកៀរគរទុន្េរិញ្ញវតថុពីទី្ារ    
មូ្លបប្តកនុងប្បសទសម្កបំសពញតប្ម្ូវការវនិ្ិសោគសាធារណៈសៅស យី សេយីពឹងខ្អកខ្ជល ងំសលកីារែចីឥណទាន្
សម្បទាន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្៍សប្ៅប្បសទស ដូសចនោះ កនុងចសង្កា ម្បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបចចុបបន្ន ភាគសប្ចីន្
សលសីលុប គឺជារូបិយបណ័ណបណុំលបរសទស1 ខដលគិតប្តឹម្ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ ោន្ប្បោណ ៩៩,៩៦ ភាគរយ 
កនុងសន្ទោះ៖ ដុលាល រអាសម្រកិ ៤៤ ភាគរយ, សអសសដខអ រ ២៧ ភាគរយ, យន័្ចនិ្ ១៥ ភាគរយ, សយ៉ាន្ជប៉ាុន្ ៥ ភាគរយ,                                    
វ ៉ាុន្កូសរ ៉ា ៥ ភាគរយ, អឺរ ៉ាូ ៣ ភាគរយ, ន្ងិបាតនថ ១ ភាគរយ។ 

 
1 បំណុលជារូបិយវតថុជាតិ ោន្ចំនួ្ន្ ១១,១៨ ប លីាន្សរៀល សកីតសចញពីការសបាោះ្ាយសញ្ញញ ប័ណណរដាមិ្ន្អាចជួញដូរបាន្ សដីម្បីបំសពញ
ទុន្ឱ្យប្កុម្េ ុន្ធាន្ទរា៉ា ប់រងរបស់រដា។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 6 នន្ ១៣ 

ប្កាេវទី១៖ សន្នធិិបណុំលសាធារណៈ ប្តឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨  

 

ប្កាេវទី២៖ សន្នធិិបណុំលសាធារណៈសប្ៅប្បសទសតាម្រូបិយប័ណណ ប្តឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨   

ប្បភព៖ ប្កសួងសសដាកិចច និ្ងេិរញ្ញវតថុ  

៣.១.៣.២. ហាន្ភ័ិយអប្តាការប្បាក់ (Interest Rate Risk)  
ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដលហ់ាន្ភិ័យខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារការសកីន្ស ងីនន្អប្តាការប្បាក់ឥណទាន្។ 

ហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងីខតសៅសលីឥណទាន្ទាងំឡាយណា ខដលោន្អប្តាការប្បាក់ខប្បប្បួល (Floating 
Rate) ប៉ាុសណាណ ោះ។  

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសិន្សបហីាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ឹងបណាត លឱ្យបន្ាុកការប្បាក់ខដលប្តូវទូទាត់ជូន្     
នដគូអភិវឌ្ឍន្៍សកីន្ស ងី ខដលន្ឹងអាចប៉ាោះពាល់ដល់លទធភាពទូទាត់សសវាបំណុលរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ទន្ាឹម្សន្ោះ 
កប្ម្ិតសម្បទាន្នន្ឥណទាន្ក៏ន្ឹងធាល ក់ចុោះ្ងខដរ។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ សៅកនុងចសង្កា ម្បណុំលសាធារណៈសប្ៅប្បសទសបចចុបបន្នរបស់កម្ពុជា ពុំោន្                   
ហាន្ិភ័យសកតីសចញពអីប្តាការប្បាក់សទ សដ្ឋយសេតុថា រាល់ឥណទាន្សម្បទាន្ខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលែចីកន្លងម្ក 
សុទធសងឹជាឥណទាន្ខដលោន្អប្តាការប្បាក់សថរ (Fixed Rate)។ ទន្ាឹម្សន្ោះ ចំសពាោះប្បសភទឥណទាន្ោន្      

0.04%

99.96%
កនុងប្បសទស សប្ៅប្បសទស

44%

27%

15%

5%
5%

3%
1%

ដុលាល រអាសម្រកិ (USD)

សអសសដខអ រ (SDR)

យន័្ចិន្ (CNY)

វ ៉ាុន្កូសរ ៉ា (KRW)

សយ៉ាន្ជប៉ាុន្ (JPY)

អឺរ ៉ាូ (EUR)

បាតនថ (THB)

សរុបប្បោណ  
៧ ប ីលាន្ដុលាល រអាសម្រកិ 

ក 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 7 នន្ ១៣ 

អប្តាការប្បាក់ខប្បប្បលួ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ចត់វធិាន្ការបខំបលងឱ្យសៅជាឥណទាន្ខដលោន្អប្តាការប្បាក់សថរ
រចួសេយី។ សទាោះជាោ៉ា ងសន្ោះកតី កនុងបរកិារណ៍នន្ការអភិវឌ្ឍថមី រាជរដ្ឋា ភិបាល ន្ឹងបន្តពិចរណាទទលួយក     
ឥណទាន្ប្បសភទសន្ោះ បន្ទា ប់ពីសកិាវភិាគថលងឹខថលងឱ្យបាន្សុីជសប្ៅសៅសលីហាន្ភិយ័នន្បខប្ម្បប្ម្ួលនន្អប្តា   
ការប្បាក់។ 

៣.២. ហានិភយ័បន្ទា បប់នស ំ

៣.២.១. ហាន្ិភ័យប្បតិបតតកិារ (Operational Risk) 
ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់ហាន្ិភ័យ ខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារភាពចសន្ទល ោះប្បសហាងនន្ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង

ការង្ករ, ការសធវសប្បខេសរបស់ម្ស្តន្តទីទលួបន្ាុក, បសចចកវទិាេួសសម្័យ, កំេុសបសចចកសទស, ឬករណី                
ប្បធាន្សកត ិ ខដលសធវីឱ្យរាងំសាោះ ឬរអាក់រអលួដល់ប្បតិបតតកិារប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ។ សៅកនុងបរកិារណ៍
នន្ការប្គប់ប្គងបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាបចចុបបន្ន ហាន្ិភ័យប្បតិបតតិការអាចសកីតសចញពីកតាត ចម្បងចំន្ួន្ ៣ គ៖ឺ 
ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងការង្ករ, ម្នុ្សស, ន្ងិបសចចកវទិា។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសិន្សបីហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ឹងបណាត លឱ្យោន្ការរាងំសាោះដលក់ិចចដំសណីរការ
អនុ្វតតការង្ករពាក់ព័ន្ធ។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ ជារមួ្, តាម្រយៈការអនុ្វតតោ៉ា ងមុ្ឺងោ៉ា ត់តាម្វធិាន្ការគន្លោឹះៗ ខដលបាន្ដ្ឋក់សចញ
សៅកនុងសោលន្សោបាយសតីពកីារប្គប់ប្គងហាន្ិភ័យបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨  កនុងរយៈសពល      
៤ឆ្ន សំន្ោះ ពុំោន្ហាន្ិភ័យប្បតិបតតិការធំដុំសកីតស ងី ខដលសធវីឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ប្បសិទធភាពនន្ប្គប់ប្គងបំណុល      
សាធារណៈសន្ទោះសទ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្ឹងបន្តែិតែំខកលម្អបខន្ថម្សទៀត សដីម្បឱី្យការប្គប់ប្គង      
ហាន្ិភ័យប្បតិបតតកិារ កាន្់ខតោន្ភាពប្គប់ប្ជុងសប្ជាយ ប្សបតាម្សោលការណ៍ខណន្ទជំាអន្តរជាត។ិ 

៣.២.២. ហាន្ិភ័យសន្ាន្ីយភាពកនុងការទូទាត់សសវាបណុំល (Liquidity Risk) 
ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់ហាន្ិភ័យខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារឱ្ន្ភាពសាច់ប្បាក់ បណាត លម្កពីោន្

តប្ម្ូវការសាច់ប្បាក់គំេុក ន្ងិបន្ទា ន្ ់ សប្ោប់ទូទាត់សសវាបំណុល ដូចជា៖ ការសដ្ឋោះប្សាយកាតពវកិចចបំណុល                                     
ជាយថាសេតុ, ការសដ្ឋោះប្សាយបំណុលម្រតកជាម្ួយនដគូ, ការបងគរបន្ាុកសសវាបំណុលសប្ចីន្សពកកនុងខែណាម្ួយ, 
ឬកតាត ស្សងសទៀត។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសិន្សបហីាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ងឹបណាត លឱ្យការទូទាត់សសវាបណុំលជូន្នដគូ
អភិវឌ្ឍន្៍ោន្ភាពយតឺោ៉ា វ ឬ ប្តូវបាន្ពន្ារសពល។ កនុងករណីសន្ោះ បន្ាុកសសវាបណុំលខដលប្តូវទូទាត់ន្ឹងោន្
ទំេធំំជាងមុ្ន្ សដ្ឋយសេតុថា រាជរដ្ឋា ភិបាលប្តូវទូទាតទ់ាងំប្បាក់ពនិ្័យសលភីាពយតឺោ៉ា វបខន្ថម្ ន្ិងកនុងករណី
ធងន្់ធងរជាងសន្ោះ សៅសពលខដលបំណុលប្តវូបាន្បងគរកាន្់ខតសប្ចីន្ ន្ឹងអាចប៉ាោះពាលដ់លល់ទធភាពសង។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ ប្កសងួសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ បាន្បន្តពប្ងឹងកចិចសេប្បតិបតតកិារន្ាកនុងរវាង                
អគគន្ទយកដ្ឋា ន្សេប្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ន្ិងប្គប់ប្គងបំណុល (អងគភាពប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ) ន្ងិ                   
អងគភាពប្គប់ប្គងសាច់ប្បាក់ នន្អគគន្ទយកដ្ឋា ន្រតន្ទោរជាតិ តាម្រយៈកិចចសេការខចករខំលកព័តោ៌ន្ ន្ិងសធវី
បចចុបបន្នកម្មទនិ្នន្័យសសវាបណុំលជាប់ជាប្បច។ំ  

ទន្ាឹម្សន្ោះ សប្ោប់ការែចីថមី កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ - ២០១៨ កន្លងសៅ ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេិរញ្ញវតថុបាន្        
អនុ្វតតវធិាន្ការបសញ្ច ៀសឱ្យបាន្នូ្វហាន្ិភយ័សន្ាន្ីយភាពកនុងការទូទាត់សសវាបណុំល សដ្ឋយសរៀបចំកម្មវធីិ



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 8 នន្ ១៣ 

ទូទាត់សសវាបណុំល ម្និ្ឱ្យសថិតកនុងខែខដលោន្បន្ាុកសសវាបំណុលសប្ចីន្ ជាពិសសស ខែម្ីន្ទ ន្ិងកញ្ញញ ។                       
តាម្រយៈសន្ោះ ទំេសំសវាបណុំលកនុងខែម្ីន្ទ ន្ងិកញ្ញញ  បាន្ធាល ក់ចុោះបន្តិចម្តងៗ គួរឱ្យកតស់ោគ ល។់ សទាោះជាោ៉ា ង
សន្ោះកដ ីតាម្ការពាករ បង្កា ញថា កម្មវធិទូីទាត់សសវាបំណុលប្បចខំែសប្ោប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ សៅពំុទាន្់
ោន្ភាពលអប្បសសីរសៅស យីសទ ថវតីបតិខតទេំសំសវាបណុំលកនុងខែម្ីន្ទ ន្ិងកញ្ញញ  ោន្ន្ិន្ទន ការធាល ក់ចុោះ           
បន្តិចម្តងៗ ពីរងវង ់១៨ ភាគរយ ម្ក ១៣ ភាគរយ នន្ទំេសំសវាបំណុលសរបុប្បចឆំ្ន  ំកព៏ិតខម្ន្ ក៏ប៉ាុខន្ត សៅខត
សថិតកនុងកប្ម្ិតែពស ់សេយីសសវាបំណុលកនុងខែកុម្ភៈ ន្ងិសហីា ក៏ោន្ទំេធំំខ្ជល ងំ្ងខដរ កនុងរងវងព់ី ១៥ ភាគរយ 
សៅ ២១ ភាគរយ សធៀបន្ងឹកប្ម្ិតឧតតោនុ្ពល (Optimum Level) ៨ ភាគរយ សដ្ឋយសារឥណទាន្សម្បទាន្
ធំៗខដលបាន្ចុោះកិចចប្ពម្សប្ពៀងកន្លងម្ក ប្តូវដល់សពលសងប្បាក់សដីម្។ ពាករណ៍កម្មវធិីទូទាត់សសវាបណុំល         
ប្បចខំែ សប្ោប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ ោន្លម្អតិកនុងប្កាេវទី៣ ខ្ជងសប្កាម្៖ 

ប្កាេវទី៣៖ ពាករណ៍កម្មវធិទូីទាត់សសវាបណុំលប្បចខំែ សប្ោប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ 

  
ប្បភព៖ ប្កសួងសសដាកិចច និ្ងេិរញ្ញវតថុ  

៣.២.៣. ហាន្ភ័ិយេរិញ្ញបបទាន្នន្គសប្ោង (Project Funding Risk) 
ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់ហាន្ភិ័យ ខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារនដគូអភិវឌ្ឍន្៍បញ្ឈប់ការ្តលេ់រិញ្ញបបទាន្

ភាល ម្ៗ ខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលចបំាច់ប្តូវខសវងរកេរិញ្ញបបទាន្ពីប្បភពស្សងសទៀតម្កជនំ្ួសតាម្លកខែណឌ ស្សងពី
លកខែណឌ នន្េរិញ្ញបបទាន្សដមី្។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសិន្សបហីាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ងឹបងាឱ្យោន្ការរាងំសាោះដល់ដសំណីរការអនុ្វតត
គសប្ោង ឬអាចន្ឹងបសងាីតបន្ាុកចំណាយជាយថាសេតុកនុងអំ ុងសពលនន្ការអនុ្វតតគសប្ោងខដលតប្ម្ូវឱ្យ              
រាជរដ្ឋា ភិបាលចបំាច់ប្តូវខសវងរកេរិញ្ញបបទាន្ឥណទាន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ឬប្បភពស្សងសទៀតម្កជំន្ួសជាបន្ទា ន្ ់
សដីម្បបីន្តអនុ្វតតគសប្ោងឱ្យបាន្សជាគជ័យជាសាថ ពរ។ ជារមួ្ លកខែណឌ ឥណទាន្ខដល្ដល់សដ្ឋយនដគូអភិវឌ្ឍន្៍
ស្សងសទៀត សប្ចីន្ខតោន្លកខែណឌ អនុ្សប្ោោះ ឬ កប្ម្តិសម្បទាន្ទាបជាងឥណទាន្សដីម្ ខដលវាន្ឹងសធវឱី្យបន្ាុក
សសវាបំណុលោន្ទំេធំជំាងមុ្ន្ សេយីប៉ាោះពាល់ដល់លទធភាពកនុងការទូទាត់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 9 នន្ ១៣ 

 សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖  កនុងរយៈសពល ៤ឆ្ន  ំកន្លងសៅ ពុោំន្ហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងីសទ សពាលគឺ ោម ន្ការ
លុបសចលការ្ដលេ់រិញ្ញបបទាន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ណាម្ួយ សលីគសប្ោងខដលកពុំងអនុ្វតតសន្ទោះស យី។ ទន្ាឹម្សន្ោះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏បាន្ន្ិងកំពុងែិតែបំន្តពប្ងឹងយន្តការកិចចសន្ាន្ទកនុងកប្ម្តិសោលន្សោបាយ ន្ងិទំន្ទកទ់ំន្ង
លអជាប្បនពណីជាម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍្ពាក់ព័ន្ធ ប្ពម្ទាងំសធវីពិពិធកម្មប្បភពេិរញ្ញបបទាន្ឱ្យោន្លកខណៈ                  
ទូលំទូលាយជាងមុ្ន្ ្ងខដរ។ 

៣.២.៤. ហាន្ិភ័យឥណទាន្ (Credit Risk)  

ន្ិយម្ន័្យ៖ សំសៅដល់ហាន្ិភ័យ ខដលសកីតស ងីសដ្ឋយសារឥណទាយកិ កនុងប្កបែ័ណឌ នន្ការឱ្យែចី
សដ្ឋយសប្បីប្បាស់ថវកិារដា (Lending) ឬការឱ្យែចីបន្តពីឥណទាន្សម្បទាន្របស់នដគូ (On-Lending) ពុំោន្
លទធភាពទូទាត់សសវាបណុំលជូន្រដា ទាន្់សពលសវលា។ 

្លប៉ាោះពាល់៖ ប្បសិន្សបីហាន្ិភ័យសន្ោះសកីតស ងី ន្ឹងបណាត លឱ្យចណូំលខដលបាន្ម្កពីសសវាបណុំល
ធាល ក់ចុោះទាបជាងខ្ន្ការខដលបាន្កំណត់កនុងចាប់សដីពីេិរញ្ញវតថុប្បចឆំ្ន  ំ ខដលអាចន្ទឱំ្យោន្ឱ្ន្ភាពថវកិា
បខន្ថម្។ 

សាថ ន្ភាពបចចុបបន្ន៖ កនុងរយៈកាលកន្លងសៅ ការប្បមូ្លចំណូលសសវាបំណុលពីឥណទាយកិ ប្តូវបាន្សធវី
ស ងីជាសទៀងទាត់ ន្ិងទាន្់សពលសវលា។ ទន្ាឹម្សន្ោះ សាថ ន្ភាពអាជីវកម្ម ន្ិងេរិញ្ញវតថុរបស់ឥណទាយកិ ោន្            
សាថ ន្ភាពរងឹោ ំ ន្ិងលអប្បសសីរ។ ោ៉ា ងណាម្ិញ ក៏សៅោន្ឥណទាយកិែលោះ ពុំទាន្់ោន្សាថ ន្ភាពអាជីវកម្ម ន្ិង
េរិញ្ញវតថុន្ឹងន្រសៅស យី សបីសទាោះជារាជរដ្ឋា ភិបាល បាន្អនុ្វតតនូ្វវធិាន្ការជយួសប្ោលបន្ាុកសសវាបំណុល        
រចួសេយីកតី ខដលសន្ោះបងាជាកតីបារម្ភចំសពាោះលទធភាពនន្ការសកីតោន្នូ្វបំណុលអាប្កក់ (Bad debt)។ 

 
  



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 10 នន្ ១៣ 

ជំពូរទី៤ 

វិធានការ 

 សដីម្បីសប្តៀម្លកខណៈជាមុ្ន្ កនុងការបង្កា រ ន្ិងបសញ្ច ៀសហាន្ិភ័យបណុំលសាធារណៈពាក់ព័ន្ធ         
ប្ពម្ទាងំសប្ោលបន្ាុក ន្ិងសដ្ឋោះប្សាយទាន្់សពលសវលា សៅសពលោន្ហាន្ិភ័យបំណុលសកីតស ងី រាជរដ្ឋា ភិបាល
សសប្ម្ចដ្ឋក់សចញនូ្វវធិាន្ការគន្លោឹះៗ សប្ោប់ប្គប់ប្គង និ្ងតាម្ដ្ឋន្ហាន្ិភ័យន្ីម្ួយៗ  ដូចខ្ជងសប្កាម្៖  

៤.១. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័ននកាតពវរចិចបំណុ្លជាយថាសេត ុ
- បន្តពប្ងងឹការអនុ្វតតសោលការណ៍ម្ជឈការនន្ការប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ សដ្ឋយអនុ្សលាម្តាម្
ចាប់សដីពីប្បព័ន្ធេរិញ្ញវតថុសាធារណៈ ន្ិងអនុ្ប្កឹតយសដីពីការប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ។ 

- បន្តអនុ្វតតន្ីតិវធិ,ី សោលន្សោបាយ, យុទធសាស្តសត, ន្ិងបទបបញ្ញតតិពាក់ព័ន្ធជាធរោន្ ប្បកបសដ្ឋយ
ភាពមុ្ឹងោ៉ា ត់ ន្ងិប្បសទិធភាពែពស់។ 

- បន្តម្ិន្្ដល់ការធាន្ទឥណទាន្ចំសពាោះវសិ័យឯកជន្។   
- បន្តវភិាជន្ថ៍វកិា កនុងរងវង់ ៥ ភាគរយ នន្សសវាបណុំលសរុបប្បចឆំ្ន  ំ សៅកនុងមូ្លន្ិធិបប្ម្ងុ 
(Contingency Fund) សប្ោប់សប្តៀម្សដ្ឋោះប្សាយការធាន្ទទូទាត់របស់រដា ខដលន្ងឹអាចសកីត
ស ងីជាយថាសេតុ។ ទន្ាឹម្សន្ោះ ប្កសងួសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ក៏អាចយកមូ្លន្ិធិសន្ោះសៅវនិ្ិសោគ 
សដីម្បបីាន្ចណូំលជាគុណប្បសោជន្៍ថវកិាជាតិ ្ងខដរ។ 

- កំណតព់ិដ្ឋន្នន្ការធាន្ទទូទាត់សរុប សប្ោប់គសប្ោងថមី ម្និ្ឱ្យសលីសពី ១០ ភាគរយ នន្ចំណូល
ថវកិាជាតិ។ ពិដ្ឋន្សន្ោះ ន្ឹងប្តវូបាន្ប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងសធវីបចចុបបន្នកម្ម ជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំសដីម្បធីាន្ទបាន្នូ្វ
សងគតិភាពជាម្ួយប្កបែណ័ឌ ោ៉ា ប្កូសសដាកចិច ន្ិងេរិញ្ញវតថុសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្។ 

- ពប្ងឹងយន្តការប្ចកសចញ - ចូលខតម្ួយ សៅអងគភាពភាពជានដគូរវាងរដា ន្ងិឯកជន្ថាន ក់កណាត ល នន្
ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ចំសពាោះរាលស់ំសណីគសប្ោងវនិ្សិោគសាធារណៈតាម្យន្តការ PPP។ 

- ធន្ទោរជាតិនន្កម្ពុជា ប្តូវបន្តសិកា ន្ិងតាម្ដ្ឋន្សលសីាថ ន្ភាព ន្ិងន្ិន្ទន ការនន្បណុំលរបស ់                             
វសិ័យឯកជន្ ន្ិងហាន្ិភ័យនន្កាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ ខដលអាចសកីតសចញពីវសិ័យធន្ទោរ
ន្ិងេិរញ្ញវតថុ  សេយីខចករខំលកព័ត៌ោន្និ្ងទិន្នន្័យទាងំសន្ទោះម្កប្កសួងសសដាកិចចន្ិងេិរញ្ញវតថុ     
ប្ពម្ទាងំប្តូវពប្ងឹងការអនុ្វតតសោលន្សោបាយ, យុទធសាស្តសត, ន្ិងបទបបញ្ញតតិពាកព់័ន្ធជាធរោន្ 
ប្បកបសដ្ឋយភាពមុ្ឺងោ៉ា ត់ ន្ិងប្បសិទធភាពែពស។់ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបសងាីតប្កមុ្ការង្ករបសចចកសទសអន្តរប្កសងួ-សាថ ប័ន្ម្យួ សដីម្ប៖ី       
១) សិកា ន្ិងដកប្សងប់ទពិសសាធន្៍ពសីាថ ប័ន្េរិញ្ញវតថុអន្តរជាត ិ ន្ិងប្បសទសន្ទន្ទ កនុង             
សោលបំណងបន្តពប្ងឹងសម្តថភាពម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធន្ឹងកិចចការប្គប់ប្គងបំណុលសាធារណៈ ន្ិង           
២) ចងប្កងព័ត៌ោន្ ន្ិងទិន្នន្័យពាកព់័ន្ធន្ងឹកាតពវកិចចបណុំលជាយថាសេតុ សប្ោបជ់ា                 
គុណប្បសោជន្៍នន្ការវភិាគ ន្ិងប្គប់ប្គងហាន្ភិ័យ។ 

៤.២. វិធានការចំសពាោះហានិភយ័ថវកិា 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តតាម្ដ្ឋន្ជាប្បចសំលីការខប្បប្បួលសូចន្ទករោ៉ា ប្កូសសដាកចិច     



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 11 នន្ ១៣ 

គន្លឹោះៗ ដូចជា៖ កំសណីន្ ្សស, ចណូំលថវកិាជាត,ិ ការន្ទសំចញ, ន្ិងអប្តាបតូរប្បាក់ សេយីសលីក
សំសណីជាវធិាន្ការសោលន្សោបាយ កនុងករណីចបំាច។់  

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវសធវីបចចុបបន្នកម្មការវភិាគចរីភាពបណុំល ជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំសេយីកនុង
ករណីធាតុចូលសំខ្ជន្់ៗោន្ការខប្បប្បួលខ្ជល ងំ ប្តូវសធវបីចចុបបន្នកម្មការវភិាគចីរភាពបណុំលភាល ម្ៗ 
សដីម្បកីណំត់ពដិ្ឋន្ែចីប្បចឆំ្ន សំ ងីវញិ ។  

៤.៣. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័ទី្ារ 
o ចំសពាោះហាន្ិភ័យរូបិយប័ណណ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវអបបោទជាបជ់ាប្បចសំលរូីបិយបណ័ណបណុំលខដលោន្ហាន្ិភ័យ
ែពស់ សដីម្បកុីំឱ្យប៉ាោះពាលដ់លល់ទធភាពនន្ការទូទាត់សសវាបណុំល ន្ិងភាពអាចប្ទាបំ្ទបាន្នន្ថវកិា
ន្ិងសសដាកិចចជាតិ។ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ន្ិងធន្ទោរជាតិនន្កម្ពុជា ប្តូវបន្តកិចចសេការ កនុងការខចករខំលក
ព័ត៌ោន្ ន្ិងតាម្ដ្ឋន្សដ្ឋយប្បុងប្បយ័តនសៅសលីបខប្ម្បប្ម្ួលសោសភាគរូបិយប័ណណបំណុល          
ជាពិសសស រូបិយប័ណណខដលោន្ចំខណកធំ សៅកនុងសន្និធិបណុំលសាធារណៈសប្ៅប្បសទសរបស់កម្ពុជា 
សេយីខដលអប្តាបតូរប្បាក់នន្រូបិយបណ័ណទាងំសន្ទោះោន្ការខប្បប្បួលខ្ជល ងំ។ ទន្ាឹម្សន្ោះ ប្តូវរកាទុកទុន្
បប្ម្ុងជារូបយិបណ័ណបណុំលខដលប្តូវទូទាត់ជូន្នដគូអភិវឌ្ឍន្៍ ប្សបតាម្ទំេ ំន្ងិកម្មវធិីទូទាត់សសវា
បំណុល។  
- ប្កសួងសសដាកិចចន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវ្តល់ឥណទាន្បន្តជូន្ឥណទាយកិ ជារូបិយបណ័ណនន្ឥណទាន្សដីម្
ខដលរដាែចពីីនដគូអភិវឌ្ឍន្។៍ ទន្ាឹម្សន្ោះ សៅកនុងដំណាក់កាលទូទាត់ ឥណទាយកិខដលទទួលបាន្
ឥណទាន្ពីរដា ប្តូវទូទាត់សសវាបំណុលជូន្រដាតាម្អប្តាបដូរប្បាក់ខដលរដាទូទាតជូ់ន្នដគូអភិវឌ្ឍន្៍។ 

o ចំសពាោះហាន្ិភ័យអប្តាការប្បាក់ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តសកិា ន្ិងវភិាគឱ្យបាន្សុីជសប្ៅសៅសលីបខប្ម្បប្ម្ួលនន្អប្តា
ការប្បាក់ពាកព់័ន្ធន្ទន្ទ មុ្ន្ន្ឹងសសប្ម្ចទទលួយកឥណទាន្ខដលោន្អប្តាការប្បាក់ខប្បប្បួលណា
ម្ួយពីនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ សដីម្បធីាន្ទថា កនុងករណីខដលអប្តាការប្បាក់ោន្ការខប្បប្បលួ សន្ទោះហាន្ិភ័យ
ខដលអាចសកីតស ងី ោន្កប្ម្ិតទាបបំ្ុត ខដលន្ឹងម្ិន្សធវីឱ្យបន្ាុកការប្បាក់សកនី្ស ងីខ្ជល ងំ សេយី
កប្ម្ិតសម្បទាន្នន្ឥណទាន្ក៏ម្ិន្ធាល ក់ចុោះខ្ជល ងំ។ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តចរចជាម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ សដីម្បកីំណត់អប្តាការប្បាក់អតិបរោ 
(Interest Rate Cap) ឱ្យសថតិកនុងកប្ម្ិតម្ួយខដលអាចទទលួយកបាន្។ 
- បន្តអនុ្វតតវធិាន្ការបំខបលងឥណទាន្ខដលោន្អប្តាការប្បាក់ខប្បប្បួល ឱ្យសៅជាឥណទាន្ខដលោន្
អប្តាការប្បាក់សថរ (Fixed Rate) សៅនថងដកសាច់ប្បាកជ់ាក់ខសតង។ កនុងន្័យសន្ោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្ងឹ
ពិចរណាសលីជសប្ម្ីសដកសាច់ប្បាក់ជាកញ្ចប់ខតម្ួយដង (Single Disbursement) ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍
ប្បសនិ្សបោីន្ភាពអំសណាយ្លជាងជសប្ម្សីដកសាច់ប្បាក់សប្ចីន្ដង (Multiple Disbursements) 
សេយីអាចយកសាច់ប្បាក់ខដលបាន្ដក ន្ិងម្ិន្ទាន្យ់កសៅសប្បីប្បាសស់ៅវនិ្ិសោគ ប្សបតាម្ចាប់
សដីពីប្បពន័្ធេរិញ្ញវតថុសាធារណៈ ន្ងិបទបបញ្ញតតិពាក់ពន័្ធជាធរោន្ សដីម្បបីាន្ចណូំលម្កជយួ
សប្ោលបន្ាុកការប្បាក់ ន្ងិកនប្ម្ស្សងៗ ខដលប្តូវទូទាត់ជូន្នដគូ។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 12 នន្ ១៣ 

៤.៤. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័ក្បតបិតតកិារ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តពប្ងឹងការអនុ្វតតន្តីិវធិីរមួ្ប្បតបិតតិការសប្ោប់ការប្គប់ប្គង
បំណុលសាធារណៈ; ន្ីតិវធិីរមួ្សប្ោប់ការប្គប់ប្គង ន្ិងអនុ្វតតគសប្ោងេរិញ្ញបបទាន្សេប្បតិបតតិការ
ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្;៍ ន្ិងឯកសារខណន្ទលំម្អិតសតីពី ១) ដំសណីរការសធវអីតតសញ្ញញ ណកម្ម សរៀបចំ ន្ិង
ប្គប់ប្គងគសប្ោងវនិ្ិសោគសារធារណៈ, ២) កចិចដំសណីរការលទធកម្ម, ន្ិង ៣) កចិចដំសណីរការពិន្ិតយ
សំសណីសុំថវកិា សប្កាម្ប្កបែណ័ឌ កម្មវធិី/គសប្ោងវនិ្ិសោគសាធារណៈេរិញ្ញបបទាន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ 
ប្ពម្ទាងំពនិ្ិតយ ន្ិងសធវីបចចុបបន្នកម្មតាម្ការចបំាច់។ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តពប្ងងឹការអនុ្វតតប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងទិន្នន្យ័រមួ្ សប្ោប់ការ
ប្គប់ប្គងបណុំលសាធារណៈ ប្ពម្ទាងំពនិ្ិតយ ន្ិងសធវីបចចុបបន្នកម្មតាម្ការចបំាច់។ 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តពប្ងឹងសម្តថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សសទាងំគុណភាព ន្ិងទាងំ
បរោិណឱ្យសម្ប្សបសៅន្ឹងតប្ម្ូវការនន្ការង្ករ។ 
- ប្កសួងសសដាកិចច និ្ងេិរញ្ញវតថុ ប្តូវសិកាពិន្ិតយលទធភាពសរៀបចំខ្ន្ការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យ     
ប្បតិបតតិការ ឱ្យប្សបតាម្ឧតតោនុ្វតតជាអន្តរជាតិ ន្ិងបរកិារណ៍ជាក់ខសតងរបស់កម្ពុជា។  

៤.៥. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័ស្នានយីភាពរនងុការទទូាត់សស្វាបណុំ្ល  
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តចរចជាម្ួយនដគូ សដីម្បសីរៀបចកំម្មវធិទូីទាត់សសវាបណុំល        
ឱ្យកាន្់ខតស្លីយតបន្ឹងលកខែណឌ តប្ម្ូវនន្សោលការណ៍ប្គប់ប្គងសាច់ប្បាក់ ប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព
ែពស។់ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តអនុ្វតតការប្គប់ប្គងប្បតិបតតិការចណូំល-ចំណាយរបស់រដា សៅ
កនុងគណន្ីសទាលរតន្ទោរ (Treasury Single Account - TSA) សដីម្បសីជៀសវាងកងវោះខ្ជត       
សាច់ប្បាកក់នុងការទូទាត់សសវាបំណុលជូន្នដគូអភិវឌ្ឍន្។៍ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តជំរុញកិចចសេការន្ាកនុងរវាងអគគន្ទយកដ្ឋា ន្ពាក់ព័ន្ធនន្
ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ កនុងការខចករខំលកពត័៌ោន្ សៅវញិសៅម្កឱ្យបាន្ទាន្់សពលសវលា។ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តការប្បយត័នប្បខយងែពស់កនុងការចរចសរៀបចំកម្មវធិសីងបណុំល
ម្រតកជាម្យួនដគូពាក់ពន័្ធ សដមី្បកុីំឱ្យោន្បន្ាុកសសវាបណុំលធងន្់ធងរកនុងឆ្ន ខំដលម្និ្បាន្សប្ោងថវកិា 
ន្ិងម្ិន្ប៉ាោះពាល់ដល់ចីរភាពបណុំលសាធារណៈ។  

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវពាោម្សប្ម្បសប្ម្លួជាម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ សដមី្បសីសនីសុំខក
សប្ម្ួលកម្មវធិីទូទាត់សសវាបណុំលស ងីវញិ កនុងករណីខដលោន្បន្ាុកសសវាបណុំលធងន្់ធងរកនុងខែ
ម្ួយចំន្នួ្។ ទន្ាមឹ្សន្ោះ ចំសពាោះឥណទាន្ថម ីប្តូវចរចឱ្យនដគូអភិវឌ្ឍន្៍ោន្ភាពទន្់ភលន្់ កនុងការកំណត់
កម្មវធិីទូទាត់សសវាបណុំល។ 

៤.៦. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័េរិញ្ញបបទានននរសក្មាង 
- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ងិេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តពប្ងងឹយន្តការកិចចសន្ាន្ទកនុងកប្ម្តិសោលន្សោបាយ ន្ងិ
ពប្ងឹងទំន្ទក់ទំន្ងលអជាប្បនពណីជាម្យួនដគូអភិវឌ្ឍន្ព៍ាកព់័ន្ធឱ្យកាន្់ខតលអប្បសសីរខថម្សទៀត។ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តពប្ងឹងកិចចសេការជាម្ួយប្កសួង-សាថ ប័ន្ពាក់ពន័្ធ កនុងការ
ប្គប់ប្គងគសប្ោងប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព, សក័តិសទិធិភាព, តោល ភាព, ន្ិងគណសន្យយភាព ប្សបតាម្



ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
 

ប្កបែ័ណឌ រមួ្សតីពីការប្គប់ប្គងហានិ្ភ័យបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣  ទំព័រទី 13 នន្ ១៣ 

ន្ីតិវធិីរមួ្បចចុបបន្នកម្មសប្ោបក់ារអនុ្វតតគសប្ោងេរិញ្ញបបទាន្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន្,៍ សោលន្សោបាយ, 
សោលការណ៍ខណន្ទ,ំ ន្ិងន្តីវិធិីរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន្៍។ 

- ប្កសួងសសដាកិចច ន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវបន្តសធវពីិពិធកម្មប្បភពឥណទាន្សម្បទាន្ឱ្យោន្លកខណៈ     
ទូលំទូលាយជាងមុ្ន្ សដមី្បបីសងាីន្លទធភាព កនុងការខសវងរកេរិញ្ញបបទាន្ម្កជំន្ួសភាល ម្ៗ                        
កនុងករណីខដលគសប្ោងប្តូវបាន្ផ្អអ ក ឬ បញ្ឈបស់ដ្ឋយប្ពឹតតិសេតុណាម្យួ ទន្ាឹម្សន្ោះ ក៏ប្តវូពិចរណា
កនុងការទទលួយកឥណទាន្ជារូបិយបណ័ណស្សង សប្ៅពីរូបយិប័ណណខដលែចីបចចុបបន្ន កនុងករណីពនិ្ិតយ
ស ញីថា រូបយិបណ័ណ ន្ិងលកខែណឌ ឥណទាន្សន្ទោះ ោន្ហាន្ិភ័យទាប ន្ងិធាតុអំសណាយែពស់អាច
ទទួលយកបាន្។ 

៤.៧. វធិានការចំសពាោះហានិភយ័ឥណ្ទាន 
- ពប្ងឹងការអនុ្វតតប្បកាសសតពីីសោលការណ៍ ន្ងិន្ីតិវធិីប្គប់ប្គងការ្តល់ឥណទាន្ដលស់េប្ោស
សាធារណៈ, ប្គោឹះសាថ ន្សាធារណៈ, ន្ីតបុិគគលសាធារណៈដនទសទៀត, ន្ិងប្គឹោះសាថ ន្ធន្ទោរន្ងិ
េរិញ្ញវតថុ ប្បកបសដ្ឋយប្បសទិធភាពែពស់។ ទន្ាឹម្សន្ោះ ប្កសួងសសដាកចិចន្ិងេរិញ្ញវតថុ ប្តូវពិន្ិតយ               
ស ងីវញិ ន្ងិសធវីវសិសាធន្កម្មប្បកាសសន្ោះ ឱ្យប្សបតាម្បរកិារណ៍ជាក់ខសតងរបស់កម្ពុជា ន្ិងធាន្ទ
បាន្នូ្វសងគតិភាពជាម្ួយរចន្ទសម្ព័ន្ធសាថ ប័ន្បចចុបបន្ន។ 

- ពប្ងឹងប្បសិទធភាពនន្ការប្គប់ប្គងគសប្ោងវនិ្ិសោគសាធារណៈ សដ្ឋយប្តូវសោរពោ៉ា ងមុ្ងឺោ៉ា ត់តាម្
សោលការណ៍នន្ «យុទធសាស្តសតសដីពីការខកទប្ម្ង់ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងការវនិ្ិសោគសាធារណៈ ២០១៩ - 
២០២៥»៕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រវិ គចីរ ពបំណុល 

២០១៩ - ២០២៩ 

ឧបសម័ន ៥ 
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ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី 1  នន្ 20 

ជំពូកទី១  
សេចកតីស្តើម 

 

សៅមុ្ន្ឆ្ន ២ំ០១១ អាត្សយ័សដ្ឋយសម្រាភាពធន្ធាន្ម្នុ្សសសៅមន្កត្ម្ិរ កម្ពុជាន្រងពឹងន្្ែកសំខាន្់
សលីរាយការណ៍សតពីីការវភិាគចីរភាពបណុំល ន្ិងសោបល់របសមូ់្លន្ធិិរូបិយវរាុអន្តរជារិ ជាមូ្លដ្ឋា ន្កនុងការ
កំណរ់ពិដ្ឋន្នន្ការខ្ចីត្បចឆំ្ន ។ំ ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១១ ម្ក អាត្ស័យសដ្ឋយមន្ភាពរកីចសត្ម្ីន្នន្ធន្ធាន្ម្នុ្សសកនុង
កិចចការត្គប់ត្គងបំណុលសាធារណៈ តាម្រយៈការចូលរមួ្វគគបណតុ ឹះបណាត លជំនាញនានាទាងំកនុង ន្ិងសត្ៅ
ត្បសទសកម្ពុជាក៏ចប់ស្តីម្សធវកីារវភិាគចីរភាពបណុំលសដ្ឋយខ្្ួន្ឯង។  

ជាក់ន្សតង អនុ្សោម្តាម្មត្តា ៣០ នន្អនុ្ត្កឹរយសលខ្ ១៣១ អន្ត្ក.បក ចុឹះនថ្ៃទ២ី៣ ន្ខ្ម្ិថុ្នា         
ឆ្ន ២ំ០១១ សតពីីការត្គប់ត្គងបំណុលសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិាល ន្ដលមន្ត្កសងួសសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ញវរាុ ជា
សសនាធិការ ាន្សរៀបចំឯកសារ្្ូវការសតីពកីារវភិាគចីរភាពបណុំល ភាជ ប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនន្យុទធសាស្រសតបណុំល
ចំន្ួន្ ២ សលីករចួម្កសហយី គឺ ទាងំយុទធសាស្រសតសតីពីការត្គប់ត្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១១ - ២០១៨ ន្ងិទាងំ
យុទធសាស្រសតបចចុបបន្នកម្មសតពីីការត្គប់ត្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨។ ទន្ទមឹ្សន្ឹះ ការវភិាគចីរភាព
បំណុល ក៏ត្រូវាន្សសងេបបញ្ចូ លសៅកនុងត្ពរឹតិបត្រសាិរបិណុំលសាធារណៈ ន្ដលសាឹះ្ាយត្បចឆំមស សដ្ឋយ
ត្កសួងសសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ញវរាុ  ្ ងន្ដរ។ 

កនុងការវភិាគចរីភាពបណុំលសន្ឹះ ត្កសួងសសដាកចិចន្ងិហរិញ្ញវរាុ សត្បីត្ាស់វធិីសាស្រសត ន្ដលជាបទដ្ឋា ន្
បសចចកសទសអន្តរជារិ របសមូ់្លន្ិធិរូបិយវរាុអន្តរជារិ ន្ងិធនាោរពិភពសោក សដ្ឋយន្្ែកសលីសាា ន្ភាពបណុំល      
សាធារណៈជាក់ន្សតងរបស់កម្ពុជា ត្ពម្ទាងំអនុ្សោម្តាម្ត្កបខ្័ណឌ សោលន្សោាយ ន្ិងយុទធសាស្រសតពាក់ពន័្ធរបស់
រាជរដ្ឋា ភាិល ដូចជា៖  យុទធសាស្រសតចរុសកាណ, ន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្៍ជារិ, កម្មវធិវីនិ្ិសោគសាធារណៈបីឆ្ន ំ
រកំិល, ត្កបខ្ណ័ឌ ម ត្កូសសដាកចិចន្ិងហរិញ្ញវរាុសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្, ន្ិង យុទធសាស្រសតសកៀរគរចណូំលរយៈសពល
ម្ធយម្។ 

ការវភិាគចីរភាពបណុំល គជឺាឧបករណ៍ជនំ្ួយដម៏ន្សារៈសំខាន្ ់ សត្មប់វាសស់ទង់សាា ន្ភាពបណុំល      
សាធារណៈ ន្ិងសម្រាភាពទូទារ់បណុំលរបស់កម្ពុជា បចចុបបន្ន ន្ិងរយៈសពល ១០ឆ្ន សំៅមុ្ខ្ ត្ពម្ទាងំសដីម្បជីា       
មូ្លដ្ឋា ន្កណំរព់ិដ្ឋន្នន្ការខ្ច ីសៅកនុងចាបស់តីពីហរិញ្ញវរាុសត្មប់ការត្គប់ត្គងត្បចឆំ្ន ។ំ 

កនុងន្យ័សន្ឹះ រាជរដ្ឋា ភិាលសត្ម្ចដ្ឋកឱ់្យអនុ្វរតនូ្វឯកសារសតីពី «ការវភិាគចីរភាពបណុំល ២០១៩-
២០២៩»  ភាជ ប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនន្យុទធសាស្រសតសតីពកីារត្គប់ត្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ សំសៅបន្តរកា
ាន្នូ្វចីរភាពបណុំលសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងន្វង ត្ពម្ទាងំកត្ម្ិរហាន្ិភ័យបំណុលឱ្យសៅទាប។ 

ឯកសារសតីពកីារវភិាគចីរភាពបណុំលសន្ឹះ គជឺា «ឯកសាររស់» ន្ដលន្ឹងត្រូវសធវីបចចុបបន្នកម្មជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
សដីម្បធីានាាន្នូ្វសងគរិភាពជាម្ួយការន្ត្បត្បលួនន្ធារុចូលសខំាន្់  ៗ កនុងការវភិាគ ដូចជា៖ សូចនាករម ត្ក ូ      
សសដាកចិចគន្្ឹឹះ ,ៗ រត្ម្ូវការហរិញ្ញបបទាន្វនិ្ិសោគសាធារណៈ, ន្ងិលកេខ្ណឌ ឥណទាន្។ល។  



ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
 

ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី 2  នន្ 20 

ជំពូកទី២ 
សោលបណំង, សោលសៅ, នងិវសិាលភាព 

 

២.១. សោលបំណង 
ឯកសារសតពីី «ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩» សន្ឹះ មន្សោលបណំងធានានូ្វចីរភាព

បំណុលសាធារណៈ រយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងន្វង ត្ពម្ទាងំកត្ម្ិរហាន្ិភយ័ឱ្យសៅទាប។ 

២.២. សោលសៅ 

ឯកសារសន្ឹះ មន្សោលសៅវភិាគ ន្ិងវាយរនម្្សលសីម្រាភាពខ្ចីថ្មបីន្ន្ាម្ត្បចឆំ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ -
២០២៣ សដ្ឋយន្្ែកសលសីាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈបចចុបបន្ន, រត្ម្ូវការវនិ្ិសោគមូ្លធន្សាធារណៈកនុង
ន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្ជ៍ារិ ២០១៩-២០២៣, ន្ងិបរកិារណ៍ម ត្កូសសដាកិចចជាក់ន្សតង សំសៅរមួ្ចំន្ណក
កនុងការបន្តរកាសាិរភាពហរិញ្ញវរាុ ន្ិងម ត្កូសសដាកិចចរបស់កម្ពុជា។ 

២.៣. វិសាលភាព 

 ឯកសារសតពីី «ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩» សន្ឹះ មន្វសិាលភាពត្គបដណត ប់សលី
បំណុលសាធារណៈកនុងត្បសទស ន្ិងបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សដ្ឋយរមួ្ទាងំបណុំលន្ដលមន្ការ                 
ធានាពីរដា។  



ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
 

ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី 3  នន្ 20 

ជំពូកទី៣ 
 សាា នភាពបណុំលសាធារណៈកមពុជា ត្តឹមដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 

៣.១. ការខ្ច ី
គិរចបព់ីឆ្ន ១ំ៩៩៣ រហូរម្កត្រមឹ្ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដ្ឋា ភិាលាន្ចុឹះកចិចត្ពម្សត្ពៀងខ្ច ី    

ឥណទាន្សម្បទាន្ជាម្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន្ស៍រុបចំន្ួន្ ៣១២ គសត្មង/កម្មវធិី ន្ដលមន្ទកឹត្ាក់ចំន្ួន្ត្បមណ 
១១,៤ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ កនុងសនាឹះ៖  ការចុឹះកិចចត្ពម្សត្ពៀងសត្កាម្ត្កបខ្័ណឌ ពហុភាគី មន្ចនំ្ួន្ ១៧១ 
គសត្មង/កម្មវធិ ីន្ដលមន្ទឹកត្ាក់ត្បមណ ៤,១ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ឹងត្បមណ ៤០ ភាគរយ ន្ិងសត្កាម្
ត្កបខ្័ណឌ សទវភាគីមន្ចំន្ួន្ ១៤១ គសត្មង/កម្មវធិី ន្ដលមន្ទឹកត្ាក់ត្បមណ ៧,៣ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ                         
សសមីន្ឹងត្បមណ ៦០ ភាគរយ។  

ត្កាហវទី១៖ ការខ្ចី ត្រមឹ្ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឥណទាន្សម្បទាន្ទាងំសន្ឹះ ត្រូវាន្សត្បីត្ាស់សដីម្បបីំសពញរត្ម្ូវការវនិ្ិសោគសាធារណៈសលីវសិ័យ

អាទិភាពនានារបស់រាជរដ្ឋា ភិាលកនុងសោលសៅជំរុញកំសណីន្សសដាកិចចរយៈសពលន្វង ន្ិងការការ់បន្ាយភាពត្កីត្ក
របស់ត្បជាជន្ កនុងសនាឹះ៖ វសិយ័សហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត (ដូចជា៖ ្្ូវថ្នល់, សាព ន្, ្្ូវន្ដក, អាកាសោន្ដ្ឋា ន្, 
កំពងន់្្, ត្បព័ន្ធធារាសាស្រសត, អគគិសន្,ី ការ្គរ់្ គង់ទកឹសាែ រ, ន្ងិសាា ន្យីត៍្បពន័្ធត្បត្ពឹរតកិម្មទឹកកខ្វក់) មន្ចំន្នួ្ 
២៣១ គសត្មង/កម្មវធិី ន្ដលមន្ទឹកត្ាក់ចំន្ួន្ត្បមណ ៩,៩ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ឹងត្បមណ                          
៨៧ ភាគរយ  ន្ិងវសិ័យអាទិភាពចំសពាឹះមុ្ខ្ស្សងសទៀរ (ដូចជា៖ សសដាកចិច, ហរិញ្ញវរាុ, សទសចរណ៍, អប់រ,ំ        
សសវាសាធារណៈ,  សុខាភិាល, ន្ិងដីធ្ី) មន្ចំន្ួន្ ៨១ គសត្មង/ កម្មវធិី ន្ដលមន្ទឹកត្ាក់ចំន្ួន្ត្បមណ                     
១,៥ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ឹងត្បមណ ១៣ ភាគរយ។  

87% 

ត្បភព៖ ត្កសួងសសដាកិចច និ្ងហិរញ្ញវរាុ  
 

41%

23%

12%

10%

7%
5%

2%

តាម្ឥណទាយក

ចិន្ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសុី
ជប ុន្ ធនាោរពិភពសោក
កូសរ  សទវភាគីស្សងសទៀរ
ពហុភាគីស្សងសទៀរ

តាម្វស័ិយ

វសិ័យសហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត 

វសិ័យអាទិភាពចំសពាឹះមុ្ខ្ស្សងសទៀរ

13%

ពហុភាគីស្សងសទៀរ 

សទវភាគីស្សងសទៀរ 

87% 
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51%

23%

10%

5%
5%

5% 2%

តាម្ឥណទាយក

ចិន្ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍្អាសុី
ធនាោរពិភពសោក កូសរ  
ជប ុន្ សទវភាគីស្សងសទៀរ
ពហុភាគីស្សងសទៀរ

តាម្វស័ិយ

វសិ័យសហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត 

វសិ័យអាទិភាពចំសពាឹះមុ្ខ្ស្សងសទៀរ

ត្បភព៖ ត្កសួងសសដាកិចច និ្ងហិរញ្ញវរាុ  

13% 

87% 

ជារមួ្ ឥណទាន្ន្ដលរាជរដ្ឋា ភិាលាន្ចុឹះកិចចត្ពម្សត្ពៀងកន្្ងម្ក ភាគសត្ចីន្បំ្ុរជាឥណទាន្ន្ដល
មន្កត្ម្ិរសម្បទាន្ខ្ពស់ សដ្ឋយមន្ធារុអំសណាយចប់ពី ៣៥ ភាគរយ ស ងីសៅ។ លកេខ្ណឌ នន្ឥណទាន្ទាងំ
សនាឹះ រមួ្មន្៖ អត្តាការត្ាក់ពី សូន្យ សៅ ២ ភាគរយ កនុងម្ួយឆ្ន ,ំ រយៈសពលសងព ី២០ សៅ ៤០ឆ្ន ,ំ ន្ិង             
រយៈសពលអនុ្សត្ោឹះពី ៧ សៅ ១៥ឆ្ន ។ំ 

៣.២. ការដកសាច់ត្ាក់ 
គិរចបព់ីឆ្ន ១ំ៩៩៣ រហូរដល់ត្រមឹ្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដ្ឋា ភិាលាន្ដកសាច់ត្ាកព់ីនដគូ

អភិវឌ្ឍន្៍យកម្កសត្បីត្ាស់ជាក់ន្សតងសរុបត្បមណ ៧,៣ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ងឹត្បមណ ៦៤  ភាគរយ 
នន្ទំហឥំណទាន្សម្បទាន្សរុបន្ដលាន្ចុឹះកិចចត្ពម្សត្ពៀង។ សាច់ត្ាក់ន្ដលាន្ដកទាងំសន្ឹះ ត្បមណ ៦,៣ 
ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ងឹត្បមណ ៨៧ ភាគរយ ត្រូវាន្សត្បីត្ាស់សដីម្បហីរិញ្ញបបទាន្គសត្មងវនិ្ិសោគ    
សាធារណៈកនុងវសិ័យសហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត ដូចជា៖ ្្ូវថ្នល់, សាព ន្, ្្ូវន្ដក, កំពង់ន្្, អាកាសោន្ដ្ឋា ន្, 
ត្បព័ន្ធធារាសាស្រសត, អគគិសន្,ី ការ្គរ់្គងទ់ឹកសាែ រ, ន្ងិត្បព័ន្ធត្បត្ពឹរតកិម្មទកឹកខ្វក់ ន្ិងត្បមណ ៩៤៣ ោន្
ដុោ្រអាសម្រកិ សសមីន្ងឹត្បមណ ១៣ ភាគរយ សទៀរ  ត្រូវាន្សត្បីត្ាស់សដីម្បហីរិញ្ញបបទាន្គសត្មងវនិ្ិសោគ      
សាធារណៈកនុងវសិ័យអាទិភាពចំសពាឹះមុ្ខ្ស្សងសទៀរ ដូចជា៖ សសដាកិចច, ហរិញ្ញវរាុ, សទសចរណ៍, អប់រ,ំ សសវា     
សាធារណៈ, សុខាភាិល, ដធី្ី, ន្ងិកសកិម្ម។ 

ត្កាហវទី២៖ ការដកសាច់ត្ាក់ ត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

៣.៣. ការទូទាត់សេវាបំណុល 
សដ្ឋយគិរបញ្ចូ លទាងំបណុំលម្ររកន្ដលាន្សរៀបចំកម្មវធិសីងស ងីវញិ ត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨     

កម្ពុជាាន្ទូទារ់សសវាបណុំលជូន្នដគូអភិវឌ្ឍន្៍សរុបចំន្នួ្ត្បមណ ១,៤ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ កនុងសនាឹះ៖ 
ត្ាក់សដីម្ មន្ចំន្នួ្ត្បមណ ៨១៩ ោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សហយីការត្ាកន់្ិងកនត្ម្ពាក់ព័ន្ធស្សងៗ មន្ចំន្ួន្
ត្បមណ ៥៤៨ ោន្ដុោ្រអាសម្រកិ ដូចមន្កនុងត្កាហវទ៣ី ខាងសត្កាម្៖ 
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ត្កាហវទី៣ ៖ ការទូទារ់សសវាបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសរុប ត្រមឹ្ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
៣.៤. េននិធបិំណុល 

សដ្ឋយគិរបញ្ចូ លទាងំបណុំលម្រករកពុំងសដ្ឋឹះត្សាយ ត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ កម្ពុជាមន្សន្និធិ
បំណុលសាធារណៈសរុបចនំ្នួ្ត្បមណ ៧ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ សដ្ឋយភាគសត្ចនី្សលីសលុប (៩៩,៩៦        
ភាគរយ) ជាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស ខ្ណៈន្ដលបណុំលសាធារណៈកនុងត្បសទស (សកីរសចញពីការ
សាឹះ្ាយសញ្ញញ បណ័ណរដាម្និ្អាចជួញដូរាន្ សដីម្បបីំសពញទុន្ឱ្យត្កមុ្ហ ុន្ធានារា ប់រងរបស់រដា) មន្ចនំ្ួន្    
រិចរួចបំ្ុរត្រឹម្ត្បមណ ២,៨ ោន្ដុោ្រអាសម្រកិ ត្រូវន្ឹងត្បមណ ០,០៤ ភាគរយ នន្សន្និធបិណុំល           
សាធារណៈសរុប។ 

៣.៥. េចូនាករបណុំល 
សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៨ សូចនាករបំណុលគន្្ឹឹះៗទាងំ៥ របស់កម្ពុជាសុទធន្រសាិរសត្កាម្អនុ្ារសោលនន្

បទដ្ឋា ន្បសចចកសទសអន្តរជារ ិ កនុងសនាឹះ៖ ១) អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសរុប សធៀបន្ងឹ      
្សស មន្ត្រឹម្ ២១,៥ ភាគរយ សធៀបន្ឹងអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៥៥ ភាគរយ, ២) អនុ្ាររនម្ប្ចចុបបន្ននន្
បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹ ្សស មន្ត្រមឹ្ ២១,៥ ភាគរយ សធៀបន្ឹងអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៤០ 

819 

548 

ត្ាកស់ដីម្ ការត្ាក ់និ្ងកនត្ម្ស្សងៗ 

ជាោន្ដុោ្រអាសម្រកិ

720
647 

សទវភាគី ពហុភាគី

ជាោន្ដុោ្រអាសម្រកិ
44%

35%

9%

4%
3%
5%

សអសសដន្អ រ ដុោ្រអាសម្រកិ
យន័្ចិន្ វ  ុន្កូសរ  
សយ ន្ជប ុន្ ស្សងៗ

ត្បភព៖ ត្កសួងសសដាកិចច និ្ងហិរញ្ញវរាុ  

តាម្រូបិយប័ណណ តាម្ឥណទាយក 
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ភាគរយ, ៣) អនុ្ាររនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹងការនាសំចញ មន្ត្រឹម្ ២៨,៤ 
ភាគរយ សធៀបន្ឹងអនុ្ារសោលកត្ម្រិ ១៨០ ភាគរយ, ៤) អនុ្ារសសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស 
សធៀបន្ឹងការនាសំចញមន្ត្រឹម្ ១,៤ ភាគរយ សធៀបន្ឹងអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ១៥ ភាគរយ, ន្ងិ   ៥) អនុ្ារ
សសវាបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ងឹចណូំលថ្វកិាជារិមន្ត្រឹម្ ៤,៩ ភាគរយ សធៀបន្ងឹអនុ្ារ
សោលកត្ម្រិ ១៨ ភាគរយ។ 

 កនុងសាា ន្ភាពន្បបសន្ឹះ បញ្ញជ ក់ចាស់ថា បណុំលសាធារណៈកម្ពុជាបចចុបបន្នមន្ «ចីរភាព» ន្ិង                       
«ហាន្ិភ័យកត្ម្ិរទាប»។  
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ោន្ដុោ្រអាសម្រកិ 

ជំពូកទី៤ 
 តត្មូវការហរិញ្ញបបទានវិនិសោគមលូធនសាធារណៈ 

 

ន្្ែកតាម្ន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្៍ជារិ ២០១៩ - ២០២៣ សដីម្បសីសត្ម្ចាន្កំសណីន្សសដាកចិច
ត្បកបសដ្ឋយចីរភាព ជាមូ្លដ្ឋា ន្ រាជរដ្ឋា ភិាលត្រូវការទុន្វនិ្ិសោគសាធារណៈសរុបត្បមណ ១៥ ប ីោន្
ដុោ្រអាសម្រកិ កនុងសនាឹះ៖ ហរិញ្ញបបទាន្កនុងត្សកុមន្ចនំ្ួន្ ៧ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ ត្រូវន្ងឹត្បមណ ៤៧     
ភាគរយ ន្ិង ហរិញ្ញបបទាន្សត្ៅត្បសទសមន្ចំន្នួ្ ៨ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ ត្រូវន្ងឹត្បមណ ៥៣ ភាគរយ។           
ជារមួ្ មន្ន្័យថា រាជរដ្ឋា ភិាលចាំច់ត្រូវសកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ពីត្បភពនានាសត្ៅត្បសទស (ហរិញ្ញបបទាន្                
ឥរសណំង ន្ិងឥណទាន្សម្បទាន្) ឱ្យាន្ជាម្ធយម្កនុងរងវង់ ១,៦ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ កនុងម្យួឆ្ន ។ំ 

សទាឹះជាោ ងសន្ឹះកត ី ត្បសនិ្សបីគិរបញ្ចូលនូ្វរត្ម្ូវការទាងំអស់នន្ចណំាយវនិ្ិសោគសាធារណៈន្ដល
រាជរដ្ឋា ភិាលាន្សត្ោងទុក ដូចមន្កនុងយុទធសាស្រសតចរុសកាណ - ដំណាក់កាលទី៤ ន្ិងការសបតជាា ចិរតសៅកនុង
សោលន្សោាយដនទសទៀរ ដូចជា៖ ការសលីកកម្ពស់វសិ័យអប់រ,ំ ការបសងកីរត្បព័ន្ធោពំារសងគម្, ការោតំ្ទ               
សម្រាភាពបសចចកសទសរដាាលនន្សាា បន័្រាជរដ្ឋា ភាិល (រមួ្ទាងំន្្ន្ការអភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្វសិ័យ ន្ដលត្រូវ
ពិចរណាសដ្ឋយ     រាជរដ្ឋា ភាិលអាណរតទិី៦សន្ឹះ សនាឹះរត្ម្ូវការហរិញ្ញបបទាន្វនិ្ិសោគសាធារណៈសរុប អាច
ន្ឹងត្រូវសកីន្ត្បមណ ៤៩ ភាគរយ បន្ន្ាម្សទៀរ។ ដូចសន្ឹះ ការសកៀរគរហរិញ្ញបបទាន្ពីសត្ៅត្បសទស ជាពិសសសគ ឺ
ឥណទាន្សម្បទាន្ ក៏ន្ឹងត្រូវបសងកីន្សៅតាម្សនាឹះន្ដរ។ 

 ត្កាហវទី៤ ៖ ការពាកររត្ម្វូការហរិញ្ញបបទាន្វនិ្ិសោគមូ្លធន្សាធារណៈ  ២០១៩ - ២០២៣ 
 

 
 ត្បភព៖ ន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជារិ ២០១៩-២០២៣ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
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ជំពូកទី៥ 
 ការវិភាគ 

៥.១. សេណារយី នូនការខ្ចីថ្មបីន្នាម 
ឈរសលីរត្ម្ូវការហរិញ្ញបបទាន្វនិ្ិសោគសាធារណៈខាងសលី រាជរដ្ឋា ភិាលកណំរ់ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មី

បន្ន្ាម្ពីសត្ៅត្បសទសសត្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ តាម្សសណារយី ូចំន្ួន្ ៣ ដូចខាងសត្កាម្៖ 
- សសណារយី ូទ១ី៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្កនុងរងវង់ព ី ១,៥ ប ីោន្ សៅ ២ ប ីោន្សអសសដន្អ រ                               
កនុងម្ួយឆ្ន  ំ(សម្មូ្លន្ងឹត្បមណ ២,១ ប ោីន្ សៅ ២,៨ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ)។ 

- សសណារយី ូទ២ី៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្កនុងរងវង់ព ី ២ ប ីោន្ សៅ ៣ ប ីោន្សអសសដន្អ រ កនុង                          
ម្ួយឆ្ន  ំ(សម្មូ្លន្ឹង ២,៨ ប ីោន្ សៅ ៤,២ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ)។ 

- សសណារយី ូទ៣ី៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្កនុងរងវង់ពី ២,៥ ប ីោន្ សៅ ៣,៥ ប ីោន្សអសសដន្អ រ     
កនុងម្ួយឆ្ន  ំ(សម្មូ្លន្ងឹ ៣,៥ ប ីោន្ សៅ ៤,៩ ប ោីន្ដុោ្រអាសម្រកិ)។ 

៥.២. បទដ្ឋា នបសចចកសទេអនតរជាតកិនងុការវភិាគ 

ន្្ែកតាម្បទដ្ឋា ន្បសចចកសទសអន្តរជារ ិ ន្ដលសទីបន្រត្រូវាន្ន្កសត្ម្លួ ន្ិងត្បកាសដ្ឋក់ឱ្យសត្បីត្ាស់
ជា្្ូវការ នានថ្ៃទ០ី១ ន្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ ការវាយរនម្្សលីសាា ន្ភាពបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសនន្
ត្បសទសម្យួ ត្រូវាន្ការ់បន្ាយពីការពិន្រិយសលីសូចនាករបណុំលគន្្ឹឹះៗចំន្នួ្ ៥ ម្ក ៤ (សដ្ឋយលុបសចលនូ្វ
អនុ្ារសោលរនម្ប្ចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹចណូំលថ្វកិាជារ)ិ សហយីមូ្លដ្ឋា ន្
សត្មបក់ណំរ់អនុ្ារសោល ម្ិន្អាត្ស័យន្រសៅសលីពិន្ទុនន្ការវាយរនម្ស្ោលន្សោាយន្ិងសាា ប័ន្ត្បសទស
សទៀរសទ គឺអាត្សយ័សលីសូចនាករបន្ស ំ(Composite Indicators - CI) ន្ដលត្រូវគណនាសដ្ឋយន្្ែកសលីទិន្នន្័យ                 
រយៈសពល ១០ឆ្ន  ំ (៥ឆ្ន  ំ ជារួសលខ្ជាក់ន្សតង ន្ងិ ៥ឆ្ន  ំ ជារួសលខ្ា ន្ស់ាម ន្ ន្ិងពាករណ៍) នន្សូចនាករ     
សំខាន្់ៗចនំ្ួន្ ៥ គ៖ឺ ១- ពិន្ទុនន្ការវាយរនម្្សោលន្សោាយ ន្ិងសាា ប័ន្ត្បសទស (CPIA), ២- កំសណីន្     
្សស ពិរ (Real GDP growth), ៣- ទុន្បត្ម្ុងសធៀបន្ឹងការនាចូំល (Import coverage of reserves),     
៤- ត្ាក់ទទួលាន្ពីបរសទស (Remittances), ន្ិង ៥- កំសណីន្សសដាកិចចពិភពសោក (World growth rate)។ 

ទន្ទឹម្សន្ឹះ ចំសពាឹះការវាយរនម្ស្លីសាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈជារមួ្របស់ត្បសទស សគត្រូវសម្ីលសៅសលី
សូចនាករបណុំលគន្្ឹឹះម្យួសទៀរ គឺ អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសរុប (រមួ្បញ្ចូ លនូ្វ៖ បណុំល            
សាធារណៈសត្ៅត្បសទស, បណុំលសាធារណៈកនុងត្បសទស, ន្ិងបណុំលន្ដលមន្ការធានាពីរដា) សធៀបន្ឹង        
្សស។ 

ជារមួ្ សគត្រូវវភិាគសាា ន្ភាពបណុំលបចចុបបន្ន ន្ិងរយៈសពល ១០ឆ្ន  ំសៅមុ្ខ្ សដ្ឋយពិន្រិយសលសូីចនាករ
បំណុលគន្្ឹឹះៗចនំ្ួន្៥ សធៀបន្ឹងអនុ្ារសោល ន្ដលមន្ ៣ កត្ម្ិរ គ៖ឺ ទាប, ម្ធយម្ ន្ងិខ្ពស ់អាត្ស័យសលីពិន្ទុ
នន្សូចនាករបន្ស ំដូចកនុងតារាងខាងសត្កាម្៖ 
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តារាងទី១៖ អនុ្ារសោលនន្បំណុល 

សូចនាករបណុំល 
អនុ្ារសោល 

កត្ម្ិរទាប 
CI < ២,៦៩ 

កត្ម្ិរម្ធយម្ 
២,៦៩ ≤ CI ≤  ៣,០៥ 

កត្ម្ិរខ្ពស់ 
CI ˃ ៣,០៥ 

-  រនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសរុប     
សធៀបនឹ្ង ្សស ៣៥% ៥៥% ៧០% 

- រនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស    
សធៀបនឹ្ង ្សស ៣០% ៤០% ៥៥% 

សធៀបនឹ្ង ការនាសំចញ ១៤០% ១៨០% ២៤០% 
- សសវាបណុំលនន្បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស    

សធៀបនឹ្ង ការនាសំចញ ១០% ១៥% ២១% 
សធៀបនឹ្ង ចណូំលថ្វកិាជារិ ១៤% ១៨% ២៣% 

ត្បភព៖ មូ្លនិ្ធិរូបិយវរាុ អន្តរជារិ និ្ងធនាោរពិភពសោក - នថ្ៃទី០១ ន្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ន្្ែកតាម្ត្កបខ្ណ័ឌ នន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលថ្មីសន្ឹះ សូចនាករបន្ស ំត្រូវាន្ពនិ្ិរយ ន្ងិសធវីបចចុបបន្នភាព 
២ ដង កនុងម្ួយឆ្ន  ំគឺសៅន្ខ្សម្សា ន្ងិន្ខ្រុោ សហយីត្បសទសម្ួយអាចរកំលិការសត្បីអនុ្ារសោលពីកត្ម្ិរម្ួយ
សៅកត្ម្ិរម្យួសទៀរ លុឹះត្តាន្រមន្ពនិ្ទុ CI ន្ដលសារិកនុងកត្ម្ិរសនាឹះចំន្ួន្ ២ដងជាប់ោន ។ បនាទ បព់ីមូ្លដ្ឋា ន្កនុង
ការកំណរ់អនុ្ារសោលត្រូវាន្ន្កសត្ម្ួលម្ក បចចុបបន្ន កម្ពុជាសៅន្រសត្បីត្ាស់អនុ្ារសោល «កត្ម្ិរម្ធយម្»
ដន្ដល។ 

៥.៣. េចូនាករមា ត្កូសេដាកិចចគន្ឹឹះៗ េត្មាបក់ារវិភាគ 
ធារុចូលដ៏សំខាន្់ន្ដលម្ិន្អាចខ្វឹះាន្ សត្មប់ការវភិាគចរីភាពបណុំល គឺ សូចនាករម ត្កូសសដាកិចច    

គន្្ឹឹះៗ ដូចជា៖ កំសណីន្ ្សស, ចណូំលថ្វកិាជារ,ិ ការនាសំចញ, ន្ងិអត្តាបតូរត្ាក់ ជាសដីម្។ ជាលកេខ្ណឌ
រត្ម្ូវ ទិន្នន្័យទាងំសន្ឹះត្រូវមន្៖ ១) ការអនុ្វរតជាក់ន្សតងរយៈសពល ១០ឆ្ន  ំចុងសត្កាយ, ន្ិង ២) ការា ន្់សាម ន្ 
ន្ិងពាករណ៍រយៈសពល ២១ឆ្ន ។ំ 

សដ្ឋយសារការពាករត្រូវាន្សធវីសត្មប់រយៈសពលន្វង ដូចសន្ឹះ សុត្ករឹយភាពអាចសៅមន្កត្ម្រិ។ 
សទាឹះជាោ ងសន្ឹះកត ី កនុងត្កបខ្ណ័ឌ នន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលសន្ឹះ រាជរដ្ឋា ភាិលាន្ពាករសដ្ឋយឈរសល ី    
សោលការណ៍ត្បយរ័នត្បន្យង ន្ិងមន្សងគរិភាពជាម្យួត្កបខ្ណ័ឌ យុទធសាស្រសតន្ិងសោលន្សោាយពាក់ពន័្ធ
នានា ត្ពម្ទាងំាន្ស្ទៀងផ្ទទ រជ់ាម្ួយន្ឹងការពាកររបស់សាា ប័ន្ហរិញ្ញវរាុអន្តរជារធិំៗ ្ងន្ដរ។ 

៥.៣.១. សសណារយី ូមូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline Scenario) 
ន្្ែកតាម្ត្កបខ្ណ័ឌ ម ត្កូសសដាកិចច ន្ិងហរិញ្ញវរាុសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្, យុទធសាស្រសតសកៀរគរ

ចំណូល ២០១៩ - ២០២៣, ន្ិងកនុងបរកិារណ៍សសដាកិចចកម្ពុជាបចចុបបន្ន សូចនាករម ត្កូសសដាកិចចគន្្ឹឹះៗ សត្មប់
ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០៣៩ ន្ដលសត្បីជាសសណារយី ូមូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline Scenario) កនុងការវភិាគចីរភាពបណុំល 
ត្រូវាន្ពាករ ដូចខាងសត្កាម្៖ 

- កំសណីន្ ្សស៖  ជាម្ធយម្ កនុងរងវង់ ៧ ភាគរយ  



ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
 

ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី 10  នន្ 20 

- ចំណូលថ្វកិាជារ៖ិ ជាម្ធយម្សកនី្កនុងរងវង់ ០,៣ ពិន្ទុភាគរយ នន្ ្សស សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - 
២០២៣ ន្ងិសកីន្កនុងរងវង ់ ០,២ ពិន្ទុភាគរយ - ០,១ ពនិ្ទុភាគរយ នន្ ្សស 
សត្មប់ឆ្ន ២ំ០២៤ - ២០៣៩ 

- ការនាសំចញ៖ ជាម្ធយម្សកនី្កនុងរងវង់ ១០ ភាគរយ កនុងម្ួយឆ្ន  ំ
- អត្តាបតូរត្ាក់៖ ៤ ០៥៤ សរៀល - ៤ ២០០ សរៀល កនុងម្ួយដុោ្រអាសម្រកិ។ 

៥.៣.២. សសណារយី ូសូចនាករម ត្កសូសដាកចិចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្ថ្ម្ថ្យ (Customized Scenario) 

ទន្ទឹម្សន្ឹះ សដ្ឋយឈរសលីសោលការណ៍ត្បយរ័នត្បន្យងកនុងការវភិាគចីរភាពបណុំល រាជរដ្ឋា ភិាលាន្
បសងកីរនូ្វសសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកចិចគន្្ឹឹះៗ មន្កសំណីន្ថ្ម្ថ្យ (Customized Scenario) ម្ួយ
បន្ន្ាម្សទៀរគឺ ្សស, ចណូំលថ្វកិាជារិ, ន្ិងការនាសំចញមន្កំសណីន្ទាប ដូចខាងសត្កាម្៖ 

- កំសណីន្ ្សស៖  ជាម្ធយម្ កនុងរងវង់ ៦,៥% (២០១៩ - ២០២៣), ៦% (២០២៤ - ២០២៨), 
ន្ិង ៥% (២០២៩ - ២០៣៨), ន្ងិ ៤% (២០៣៥ - ២០៣៩) 

- ចំណូលថ្វកិាជារ៖ិ ជាម្ធយម្សកនី្កនុងរងវង់ ០,៣% ពិន្ទុភាគរយ នន្ ្សស សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - 
២០២៣ ន្ិង សកនី្កនុងរងវង់ ០,០៥% - ០,១% ពិន្ទុភាគរយ នន្ ្សស សត្មប់
ឆ្ន ២ំ០២៤ - ២០៣៩  

- ការនាសំចញ៖  ជាម្ធយម្សកនី្កនុងរងវង់ ៩,៥% (២០១៩ - ២០២៣), ៩% (២០២៤ - 
២០២៨), ៨,៥% (២០២៩ - ២០៣៣), ន្ិង ៨% (២០៣៤ - ២០៣៩) 

៥.៤. លទធ្ លននការវភិាគ 
លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំល សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩- ២០២៩ តាម្សសណារយី ូនន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្

ទាងំ ៣ ខាងសលី មន្ដូចខាងសត្កាម្៖  

៥.៤. ១. សសណារយី ូទ១ី (ទហំនំន្ការខ្ចីថ្មបីន្ន្ាម្កនុងរងវងព់ី ១, ៥ ប ោីន្ សៅ ២ ប ោីន្សអសសដន្អ រ       
កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣) 
- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណារយី ូមូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline Scenario) ន្ងិការវភិាគ 

សវទយរិភាព (Sensitivity Analysis) សដ្ឋយន្្ែកសលីសន្នធិិបណុំលសាធារណៈត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(សដ្ឋយគិរទាងំបណុំលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ឹងការខ្ចីថ្មតីាម្សសណារយី ូទ១ី បង្ហា ញថា៖ ពុំមន្សូចនាករ       
ណាម្ួយកនុងចំសណាម្សូចនាករបំណុលសាធារណៈទាងំ ៥ ខ្ពស់ជាងអនុ្ារសោលសទ កនុងសនាឹះ សូចនាករ
បំណុលសំខាន្់ជាងសគ គអឺនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ឹង ្សស ស ងីខ្ពស់
បំ្ុរត្រមឹ្រងវង់ ៣៣ ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០២១ សធៀបន្ងឹអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៤០ ភាគរយ។ 

- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកិចចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្
ថ្ម្ថ្យ (Customized  Scenario) សដ្ឋយន្្ែកសលសីន្និធបិំណុលសាធារណៈត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ (សដ្ឋយ
គិរបញ្ចូលទាងំបណុំលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ឹងការខ្ចីថ្មីតាម្សសណារយី ូទី១ បង្ហា ញថា៖ សៅន្រពំុមន្សូចនាករ
ណាមួ្យកនុងចំសណាម្សូចនាករបំណុលសាធារណៈទាងំ  ៥  ស ងីខ្ពស់ជាងអនុ្ារសោលសនាឹះសទ   កនុងសនាឹះ
សូចនាករបណុំលសំខាន្់ជាងសគ គឺ អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ឹង ្សស 
សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៩ មន្ខ្ពសប់ំ្ុរត្រឹម្រងវង ់២៦ ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០២៩ សធៀបន្ងឹអនុ្ារសោល
កត្ម្ិរ ៤០ ភាគរយ។ 



ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
 

ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី 11  នន្ 20 

 ដូចសន្ឹះ លទធ្លនន្ការវភិាគខាងសលី បញ្ញជ ក់ឱ្យស ញីថា កម្ពុជាមន្សម្រាភាពខ្ចថី្មីបន្ន្ាម្ាន្ កនុង
រងវង់ព ី១,៥ ប ីោន្ សៅ ២ ប ីោន្សអសសដន្អ រ កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ សដ្ឋយម្ិន្ប ឹះពាល់
ដល់សាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈសនាឹះសទ សពាលគឺ សៅន្រអាចបន្តរកាាន្នូ្វ «ចីរភាព» ន្ិង «ហាន្ិភ័យ    
កត្ម្ិរទាប»។ 

ត្កាហវទី៥- លទធ្ លននការវិភាគតាមសេណារយី ទូី១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹ ្សស 

គ- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹការនាសំចញ  - សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ការនាសំចញ 

ង- សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ចំណូលថ្វកិាជារ ិ

Most extreme shock 

សវទយរិភាព 

Baseline 

មូ្លដ្ឋា ន្  

Historical  

ត្បវរតិសាស្រសត 

Threshold 

អនុ្ារសោល 

Customized Scenario 

សសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកចិចគន្្ឹឹះៗ មន្
កំសណីន្ថ្ម្ថ្យ 

ក- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសរុបសធៀបន្ឹង ្សស 

សមគ ល់៖ 

លទធ្លនន្ការវភិាគសន្ឹះ នឹ្ងត្រូវសធវីបចចុ បបន្នកម្មជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ* 
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តារាងទី២៖ លទធ្ លនន្ការវភិាគតាម្សសណារយី ូទ១ី 

សូចនាករបំណុល 
Debt Indicators 

អនុ្ារ 
សោល 

Threshold 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសរុប / PV of  Total Public Debt  

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

55% 

21.3 21.2 21.1 21.4 20.5 21.4 22.2 22.8 23.1 23.3 23.5 

Sensitivity 21.3 22.5 24.6 26.0 26.0 28.0 29.9 31.4 32.6 33.7 34.8 

Customized 21.3 21.4 21.7 22.2 21.5 22.8 24.0 25.0 25.8 26.4 27.3 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/ PV of Public and Publicly Guaranteed External Debt 

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

40% 

21.3 21.2 21.1 21.3 20.4 21.4 22.1 22.6 22.9 23.0 23.2 

Sensitivity 21.3 25.5 33.1 32.6 30.5 31.0 31.2 31.2 31.0 30.6 29.8 

Customized 21.3 21.2 21.1 21.3 20.4 21.7 22.7 23.7 24.4 25.1 26.0 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

180% 

27.5 27.6 27.5 27.6 28.4 29.5 30.7 31.7 32.3 32.8 33.2 

Sensitivity 27.5 36.3 51.4 50.5 50.6 51.2 51.9 52.3 52.4 52.0 51.1 

Customized 27.5 27.6 27.5 27.6 28.4 30.0 31.9 33.6 35.0 36.3 38.2 

អនុ្ារសសវាបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/  Public and Publicly Guaranteed External Debt Service 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

15% 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 

Sensitivity 1.5 1.8 2.2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 2.8 3.3 

Customized 1.5 1.8 2.2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 2.8 3.3 

សធៀបនឹ្ងចំណូល 
ថ្វកិាជារិ 
to Revenue 

Baseline 

18% 

5.1 5.6 5.7 6.0 5.7 5.7 5.5 5.4 5.7 5.6 5.6 

Sensitivity 5.1 5.6 6.2 7.2 6.7 6.6 6.4 6.2 6.4 6.9 8.1 

Customized 5.1 5.6 6.2 7.2 6.7 6.6 6.4 6.2 6.4 6.9 8.1 
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៥.៤. ២. សសណារយី ូទ២ី (ទហំនំន្ការខ្ចីថ្មបីន្ន្ាម្កនុងរងវងព់ី ២ ប ីោន្ សៅ ៣ ប ីោន្សអសសដន្អ រ                        
កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣) 

- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណារយី ូមូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline Scenario) ន្ងិការវភិាគ
សវយរិភាព (Sensitivity Analysis) សដ្ឋយន្្ែកសលីសន្នធិិបណុំលសាធារណៈត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(សដ្ឋយគិរទាងំបណុំលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ឹងការខ្ចីថ្មីតាម្សសណារយី ូទី២សន្ឹះ បង្ហា ញថា៖ ពុមំន្សូចនាករ
ណាម្ួយកនុងចំសណាម្សូចនាករបំណុលសាធារណៈទាងំ ៥ ខ្ពស់ជាងអនុ្ារសោលសទ ប ុន្ន្ត សូចនាករបំណុល
សំខាន្់ជាងសគ គឺអនុ្ាររនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ងឹ ្សស ន្ងឹស ងីដល់រងវង ់
៣៧ ភាគរយ ចបព់ីឆ្ន ២ំ០២៧ សៅ ន្ដលសកៀកន្ងឹអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៤០ ភាគរយ ត្បសិន្សបកីារនាសំចញ
រងការប ឹះទងគិចខ្ាងំ (Exports shock) 1។ 

- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកិចចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្
ថ្ម្ថ្យ (Customized  Scenario) សដ្ឋយន្្ែកសលសីន្និធបិំណុលសាធារណៈត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ (សដ្ឋយ
គិរបញ្ចូលទាងំបណុំលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ឹងការខ្ចីថ្មីតាម្សសណារយី ូទី២សន្ឹះ បង្ហា ញថា៖ សៅន្រពំុមន្           
សូចនាករណាម្ួយកនុងចំសណាម្សូចនាករបណុំលសាធារណៈទាងំ ៥ ស ងីខ្ពសជ់ាងអនុ្ារសោលសនាឹះសទ     
កនុងសនាឹះ សូចនាករបណុំលសខំាន្់ជាងសគ គឺ អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ងឹ 
្សស សត្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ - ២០២៩ មន្ខ្ពស់បំ្ុរត្រឹម្រងវង ់៣៣ ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០២៩ សធៀបន្ឹងអនុ្ារ
សោលកត្ម្រិ ៤០ ភាគរយ។ 

ដូចសន្ឹះ លទធ្លនន្ការវភិាគខាងសលី បញ្ញជ ក់ឱ្យស ញីថា កម្ពុជាមន្សម្រាភាពខ្ចថី្មីបន្ន្ាម្ាន្ កនុង
រងវង់ព ី២ ប ីោន្ សៅ ៣ ប ីោន្សអសសដន្អ រ កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ សដ្ឋយម្ិន្ប ឹះពាលដ់ល់
សាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈសនាឹះសទ សពាលគឺ សៅន្រអាចបន្តរកាាន្នូ្វ «ចីរភាព» ន្ងិ «ហាន្ិភ័យ               
កត្ម្ិរទាប» ប ុន្ន្ត ត្រូវត្បងុត្បយរ័នកនុងករណីការនាសំចញរងការប ឹះទងគិចខ្ាងំ (Exports shock)។ 

 
  

 
1 ជាបទដ្ឋា ន្បសចចកសទសអន្តរជារិ សគត្រវូពិនិ្រយសមី្លបន្ត្ម្បត្ម្ួលសាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈ ត្បសិន្សបីការនាសំចញរងការប ឹះទងគិចខ្ាងំ (Exports 
shock) កនុ ងរយៈសពល ២ឆ្ន សំៅមុ្ខ្ គឺ ឆ្ន ២ំ០២០ - ២០២១។ ជារមួ្, Exports shock ត្រូវាន្ពាករសដ្ឋយន្្ែកសលីទិន្នន្័យនន្ការនាសំចញជាក់ន្សតង  
កនុ ងរយៈសពល ១០ឆ្ន ចុំងសត្កាយ (២០០៩ - ២០១៨) ន្ដលកនុងសនាឹះ៖ ការនាសំចញសៅឆ្ន ២ំ០២០ អាចនឹ្ងធ្ាកចុ់ឹះកត្មិ្រ -១,១% និ្ងសៅឆ្ន ២ំ០២១ 
អាចមន្កំសណីន្ត្រឹម្ ១,២%។ 
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ត្កាហវទី៦- លទធ្ លននការវិភាគតាមសេណារយី ទូី២ 

 

Most extreme shock 

សវទយរិភាព 

Baseline 

មូ្លដ្ឋា ន្  

Historical  

ត្បវរតិសាស្រសត 

Threshold 

អនុ្ារសោល 

Customized Scenario 

សសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកចិចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្
ថ្ម្ថ្យ 

ក- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសរុបសធៀបន្ឹង ្សស ខ្- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹ ្សស 

គ- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹការនាសំចញ  - សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ការនាសំចញ 

ង- សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ចំណូលថ្វកិាជារ ិ សមគ ល់៖ 

លទធ្លនន្ការវភិាគសន្ឹះ នឹ្ងត្រូវសធវីបចចុ បបន្នកម្មជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ* 
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តារាងទី៣៖ លទធ្លនន្ការវភិាគតាម្សសណារយី ូទ២ី 

សូចនាករបំណុល 
Debt Indicator 

អនុ្ារ 
សោល 

Threshold 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសរុប/ PV of  Total Public Debt 

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

55% 

21.4 21.5 22.0 22.8 22.7 24.5 26.2 27.7 28.8 29.7 30.5 

Sensitivity 21.4 22.9 25.5 27.6 28.3 31.4 34.2 36.8 38.8 40.6 42.3 

Customized 21.4 21.8 22.5 23.6 23.6 25.9 28.1 30.1 31.7 33.0 34.6 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/ PV of Public and Publicly Guaranteed External Debt 

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

40% 

21.4 21.5 22.0 22.8 22.6 24.4 26.1 27.5 28.6 29.4 30.1 

Sensitivity 21.4 25.9 34.0 34.1 32.7 34.1 35.2 36.2 36.7 36.9 36.8 

Customized 21.4 21.5 22.0 22.8 22.6 24.8 26.8 28.8 30.4 31.8 33.4 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

180% 

27.5 28.2 28.6 29.5 31.4 33.8 36.3 38.6 40.4 41.8 43.2 

Sensitivity 27.5 36.8 52.8 52.9 54.2 56.3 58.6 60.6 62.1 62.9 63.1 

Customized 27.5 28.2 28.6 29.5 31.4 34.4 37.6 40.8 43.5 46.0 49.1 

អនុ្ារសសវាបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/ Public and Publicly Guaranteed External Debt Service 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

15% 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.3 

Sensitivity 1.5 1.8 2.2 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.2 3.8 

Customized 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 2.4 2.6 

សធៀបនឹ្ងចំណូល 
ថ្វកិាជារិ 
to Revenue 

Baseline 

18% 

5.1 5.6 5.8 6.2 5.9 6.0 5.9 5.9 6.5 6.5 6.6 

Sensitivity 5.1 5.6 6.3 7.4 7.0 7.0 6.8 6.7 7.3 7.9 9.1 

Customized 5.1 5.6 5.8 6.2 5.9 6.1 6.1 6.1 6.9 7.0 7.3 
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៥.៤. ៣. សសណារយី ូទី៣ (ទំហនំន្ការខ្ចថី្មីបន្ន្ាម្កនុងរងវងព់ី ២,៥ ប ីោន្ សៅ ៣,៥ ប ីោន្សអសសដន្អ រ    
កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣) 
- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណារយី ូមូ្លដ្ឋា ន្ (Baseline Scenario) សដ្ឋយន្្ែក 

សលីសន្នធិិបណុំលសាធារណៈត្រឹម្ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ (សដ្ឋយគិរទាងំបណុំលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ិងការខ្ចីថ្ម ី
តាម្សសណារយី ូទី៣សន្ឹះ បង្ហា ញថា៖ ពុមំន្សូចនាករណាម្ួយកនុងចំសណាម្សូចនាករបំណុលសាធារណៈ                 
ទាងំ ៥ ខ្ពស់ជាងអនុ្ារសោលសទ ប ុន្ន្ត សូចនាករបណុំលសំខាន្់ជាងសគ គឺ អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បណុំល          
សាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ិង ្សស ន្ងឹស ងីដល់រងវង់ ៣៨ ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០២៨ សធៀបន្ងឹអនុ្ារ 
សោលកត្ម្រិ ៤០ ភាគរយ។ ទន្ទឹម្សន្ឹះលទធ្លនន្ការវភិាគសវទយរិភាព (Sensitivity Analysis) បង្ហា ញថា៖ 
សូចនាករបណុំលសខំាន្់ជាងសគ គឺ អនុ្ាររនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ឹង ្សស 
អាចន្ឹងស ងី្ុរអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៤០ ភាគរយ កនុងរងវង់ព ី ៤១ ភាគរយ សៅ ៤៦ ភាគរយ ចប់ព ី                       
ឆ្ន ២ំ០២៤ សៅ ត្បសិន្សបកីម្ពុជារងការប ឹះទងគចិ (Shock) ណាម្ួយ កនុងចំសណាម្ករណីទាងំ ៤ រមួ្មន្៖                                              
១) រនម្្រូបិយវរាុជារិសៅឆ្ន បំនាទ ប់ (២០២០) សធៀបន្ឹងរូបិយបណ័ណបណុំល ធ្ាក់ចុឹះ ៣០ ភាគរយ, ២) ការ      
នាសំចញរងការប ឹះទងគិចខ្ាងំ (Exports shock), ៣) ការពវកចិចបណុំលជាយថាសហរុ2, ន្ងិ ៤) កំសណីន្       
្សស ថ្ម្ថ្យខ្ាងំ3។ 

- លទធ្លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលតាម្សសណរយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកិចចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្
ថ្ម្ថ្យ (Customized Scenario) សដ្ឋយន្្ែកសលីសន្នធិបិំណុលសាធារណៈត្រឹម្ដណំាច់ឆ្ន ២ំ០១៨ (សដ្ឋយ
គិរទាងំបំណុលម្ររក) បូកបន្ន្ាម្ន្ងឹការខ្ចីថ្មតីាម្សសណារយី ូទី៣សន្ឹះ បង្ហា ញថា៖ អនុ្ាររនម្ប្ចចុបបន្ននន្
បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស សធៀបន្ឹង ្សស អាចន្ឹងស ងីដល់រងវង់ ៤១ ភាគរយ សៅឆ្ន ២ំ០២៩                  
សពាលគឺ ខ្ពស់ជាងអនុ្ារសោលកត្ម្ិរ ៤០ ភាគរយ បន្តិច។ 

ដូចសន្ឹះ លទធ្លនន្ការវភិាគខាងសលី បញ្ញជ កឱ់្យស ញីថា ត្បសិន្សបខី្ចីថ្មីបន្ន្ាម្កនុងរងវងព់ី ២,៥ ប ីោន្ 
សៅ ៣,៥ ប ីោន្សអសសដន្អ រ កនុងម្ួយឆ្ន  ំសត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ សនាឹះសាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈ
របស់កម្ពុជា ន្ឹងម្ិន្អាចបន្តរកាាន្នូ្វចីរភាពសទ សពាលគ ឺអាចន្ឹងត្រូវត្បឈម្នូ្វ «ហាន្ិភ័យកត្ម្ិរម្ធយម្ »។ 
  

 
2 ជាបទដ្ឋា ន្បសចចកសទសអន្តរជារិ សគត្រូវពិនិ្រយសមី្លបន្ត្ម្បត្ម្ួលសាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈ ត្បសិន្សបីមន្រងការប ឹះទងគិចនន្ការពវកិចចបណុំល                    
ជាយថាសហរុ (Contingent Liabilities Shock) សៅឆ្ន បំនាទ ប់ (២០២០)។ តាម្ការពាកររបស់មូ្លនិ្ធិរូបិយវរាុអន្តរជារិ និ្ងធនាោរពិភពសោក 
Contingent Liabilities Shock របស់កម្ពុជា សៅឆ្ន ២ំ០២០ អាចមន្ទហំតំ្បមណ ១១,៣% នន្ ្សស កនុងសនាឹះ៖  ៦,៣% សកីរសចញពីការធានារបស់
រដាសលីគសត្មង PPP និ្ង ៥% ពីវស័ិយធនាោរនិ្ងហិរញ្ញវរាុ ។ 
3 សគត្រូវពិនិ្រយសមី្លបន្ត្ម្បត្ម្ួលសាា ន្ភាពបំណុលសាធារណៈ  ត្បសិន្សបីកំសណីន្ ្សស រងការប ឹះទងគិច (Real GDP Growth Shock) កនុងរយៈសពល 
២ឆ្ន សំៅមុ្ខ្ គឺ ឆ្ន ២ំ០២០ - ២០២១។ ជារមួ្, Real GDP Growth Shock ត្រូវាន្ពាករសដ្ឋយន្្ែកសលីទិន្នន្័យនន្កំសណីន្ ្សស ជាក់ន្សតងកនុ ង             
រយៈសពល ១០ឆ្ន ចុំងសត្កាយ (២០០៩ - ២០១៨) ន្ដល ្សស សៅឆ្ន ២ំ០២០ - ២០២១ អាចមន្កំសណីន្ដូចោន ត្រឹម្កត្មិ្រ ៤,១%។ 
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ត្កាហវទី៧- លទធ្លននការវិភាគតាមសេណារយី ទូី៣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ក- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសរុបសធៀបន្ឹង ្សស ខ្- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹ ្សស 

គ- រនម្ប្ចចុបបន្ននន្បណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ងឹការនាសំចញ  - សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ការនាសំចញ 

Most extreme shock 

សវទយរិភាព 

Baseline 

មូ្លដ្ឋា ន្  

Historical  

ត្បវរតិសាស្រសត 

Threshold 

អនុ្ារសោល 

Customized Scenario 

សសណារយី ូសូចនាករម ត្កូសសដាកចិចគន្្ឹឹះៗ មន្កំសណីន្
ថ្ម្ថ្យ 
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ង- សសវាបណុំលសាធារណៈសត្ៅត្បសទសសធៀបន្ឹង ចំណូលថ្វកិាជារ ិ សមគ ល់៖ 

លទធ្លនន្ការវភិាគសន្ឹះ នឹ្ងត្រូវសធវីបចចុ បបន្នកម្មជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ* 
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តារាងទី៤៖ លទធ្ លនន្ការវភិាគតាម្សសណារយី ូទី៣ 

សូចនាករបំណុល 
Debt Indicators 

អនុ្ារ 
សោល 

Threshold 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសរុប / PV of  Total Public Debt 

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

55% 

21.7 23.2 25.4 28.1 29.0 31.8 34.2 36.1 37.3 38.2 38.9 

Sensitivity 21.7 24.6 29.3 33.3 35.2 39.3 42.9 45.9 48.2 50.0 51.6 

Customized 21.7 23.5 26.0 28.9 30.0 33.3 36.3 38.7 40.5 41.9 43.5 

អនុ្ាររនម្្បចចុបបន្ននន្បំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/ PV of Public and Publicly Guaranteed External Debt 

សធៀបនឹ្ង្សស 
to GDP 

Baseline 

40% 

21.7 23.2 25.4 28.0 28.9 31.7 34.1 35.9 37.1 37.9 38.5 

Sensitivity 21.7 29.1 28.4 31.8 33.4 37.0 40.2 42.6 44.2 45.4 46.4 

Customized 21.7 23.2 25.4 28.0 28.9 31.9 34.5 36.7 38.4 39.7 41.2 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

180% 

28.0 30.3 33.1 36.3 40.2 44.4 48.0 51.0 53.1 54.6 55.9 

Sensitivity 28.0 39.3 58.5 61.3 65.0 69.2 72.8 75.6 77.4 78.3 78.5 

Customized 28.0 30.3 33.1 36.3 40.2 44.2 48.4 52.0 54.9 57.4 60.5 

អនុ្ារសសវាបំណុលសាធារណៈសត្ៅត្បសទស/ Public and Publicly Guaranteed External Debt Service 

សធៀបនឹ្ងការនាសំចញ 
to Exports 

Baseline 

15% 

1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 

Sensitivity 1.5 1.8 2.4 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.4 3.8 4.5 

Customized 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.7 2.8 3.0 

សធៀបនឹ្ងចំណូល 
ថ្វកិាជារិ 
to Revenue 

Baseline 

18% 

5.1 5.6 6.3 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8 7.7 7.8 8.1 

Sensitivity 5.1 5.6 6.7 8.2 7.8 7.9 7.7 7.6 8.5 9.2 10.7 

Customized 5.1 5.6 6.3 6.9 6.8 7.0 6.9 6.9 8.0 8.1 8.6 
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ជំពូកទី៦ 
េននដិ្ឋា ន 

 

ជាសន្និដ្ឋា ន្រមួ្ ន្្ែកតាម្លទធ្ លនន្ការវភិាគចីរភាពបណុំលខាងសល ីបង្ហា ញថា៖ 

ក- សសណារយី ូទី១៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្ កនុងរងវង់ ១,៥ ប ីោន្ សៅ ២ ប ីោន្សអសសដន្អ រ (សម្មូ្ល
ន្ឹងត្បមណ ២,១ ប ីោន្ សៅ ២,៨ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ) កនុងម្ួយឆ្ន  ំ សត្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣          
សាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមន្ «ចីរភាព» ន្ងិ «ហាន្ិភ័យកត្ម្ិរទាប»។  

ខ្- សសណារយី ូទី២៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្ កនុងរងវង់ ២ ប ីោន្ សៅ ៣ ប ីោន្សអសសដន្អ រ (សម្មូ្ល
ន្ឹងត្បមណ ២,៨ ប ីោន្ សៅ ៤,២ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ) កនុងម្ួយឆ្ន  ំ សត្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣              
សាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមន្ «ចីរភាព» ន្ងិ «ហាន្ិភ័យកត្ម្ិរទាប»។ 

គ- សសណារយី ូទី៣៖ ទំហនំន្ការខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្ កនុងរងវង់ ២,៥ ប ីោន្ សៅ ៣,៥ ប ីោន្                                             
សអសសដន្អ រ (សម្មូ្លន្ងឹត្បមណ ៣,៥ ប ីោន្ សៅ ៤,៩ ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ) កនុងម្ួយឆ្ន  ំ សត្មប់ឆ្ន ំ
២០១៩ - ២០២៣ សាា ន្ភាពបណុំលសាធារណៈរបសក់ម្ពុជាន្ងឹម្ិន្អាចបន្តរកាាន្នូ្វចីរភាពសទ សពាលគឺ 
អាចន្ឹងត្រូវត្បឈម្នូ្វ «ហាន្ិភ័យកត្ម្ិរម្ធយម្ »។ 

ដូចសន្ឹះ កនុងបរកិារណ៍សសដាកចិចបចចុបបន្ន, សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣  កម្ពុជាមន្សម្រាភាពខ្ចីថ្មីបន្ន្ាម្ 
ពីសត្ៅត្បសទស កនុងរងវង ់១,៥ ប ីោន្ សៅ ២ ប ីោន្សអសសដន្អ រ (សម្មូ្លន្ងឹត្បមណ ២,១ ប ោីន្ សៅ ២,៨ 
ប ីោន្ដុោ្រអាសម្រកិ) កនុងម្យួឆ្ន  ំ ន្ិងអាចសកីន្ដល់ ៣ ប ីោន្សអសសដន្អ រ (សម្មូ្លន្ឹងត្បមណ ៤,២          
ប ីោន្ដុោ្អាសម្រកិ) កនុងករណីចាំច់  អាត្ស័យតាម្វវិឌ្ឍនាការម ត្កូសសដាកិចចជាក់ន្សតង សពាលគឺ អាចសឆ្ីយ
របសៅន្ឹងរត្ម្ូវការហរិញ្ញបបទាន្ ដូចាន្កំណរ់សៅកនុងន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្៍ជារិ ២០១៩ - ២០២៣។ 
ទន្ទឹម្សន្ឹះ សដមី្បបីន្តរកាចីរភាពបណុំលសាធារណៈកនុងរយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងន្វង ត្ពម្ទាងំកត្ម្ិរហាន្ិភ័យ
បំណុលឱ្យសៅទាបាន្ លុឹះត្តាន្រ៖ 

- សត្ម្ិរសត្មងំខ្ចីន្រឥណទាន្សម្បទាន្ ន្ដលមន្ហាន្ភិយ័ទាប ន្ិងខ្ចសីត្មប់ន្រវនិ្ិសោគសល ី       
វសិ័យសហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ដន្ដលមន្្លិរភាពសសដាកិចចខ្ពស់ និ្ងវសិ័យបសងកីន្្លិរភាព
្លិរកម្ម សំសៅត្ទត្ទង់ចីរភាពកំសណីន្រយៈសពលន្វង សហយីរាល់គសត្មងវនិ្ិសោគសាធារណៈ 
ន្ដលន្ឹងត្រូវហរិញ្ញបបទាន្សដ្ឋយឥណទាន្សម្បទាន្ ត្រូវន្រជាគសត្មងន្ដលមន្សតងដ់្ឋ ន្ិង               
គុណភាពខ្ពស់ ត្សបតាម្សោលការណ៍នន្ការត្គប់ត្គងការវនិ្ិសោគសាធារណៈ ត្ពម្ទាងំសឆ្ីយរប
សៅន្ឹងរត្ម្ូវការនន្ការអភិវឌ្ឍជារិសៅកនុងដំណាក់កាលថ្មី ពិសសស ធានាាន្នូ្វចីរភាពសសដាកិចច, 
សងគម្, បរសិាា ន្, ន្ិងភាពធន្ស់ៅន្ឹងការន្ត្បត្បលួអាកាសធារុ។  

- សត្មប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ កំសណីន្ ្សស ន្ងឹសសត្ម្ចាន្ កនុងរងវង ់ ៧ ភាគរយ សហយី
កំសណីន្ចណូំលថ្វកិាជារិ ន្ងឹសសត្ម្ចាន្ ជាម្ធយម្ ០,៣ ពិន្ទុភាគរយ នន្ ្សស កនុងម្ួយឆ្ន  ំ
តាម្សោលសៅកណំរ់សៅកនុងន្្ន្ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន្ជ៍ារិ ២០១៩ - ២០២៣ ន្ិង              
យុទធសាស្រសតសកៀរគរចណូំល ២០១៩ - ២០២៣។ 

- បន្តអនុ្វរតត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាពខ្ពសនូ់្វកម្មវធិីន្កទត្ម្ងគ់ន្្ឹឹះៗ ន្ដលជាមូ្លដ្ឋា ន្នន្ការត្ទត្ទង ់                
ចីរភាពកំសណីន្សសដាកចិចកនុងរយៈសពលន្វង ដូចជា៖ ១) កម្មវធិីន្កទត្ម្ង់ការត្គប់ត្គងហរិញ្ញវរាុ                



ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
 

ការវភិាគចីរភាពបំណុល ២០១៩ - ២០២៩  ទំព័រទី20  នន្ 20 

សាធារណៈ, ២) កម្មវធិជីារកិំន្ណទត្ម្ង់រដាាលសាធារណៈ, ន្ិង ៣) កម្មវធិីន្កទត្ម្ង់វមិ្ជឈការ 
ន្ិងវសិហម្ជឈការរបស់រាជរដ្ឋា ភិាល។ល។ 

- បន្តពត្ងងឹការត្គប់ត្គងការពវកិចចបណុំលជាយថាសហរុ ត្បកបសដ្ឋយភាពត្បយរ័នត្បន្យងខ្ពស់       
ជាពិសសស ហាន្ិភ័យ ន្ដលអាចសកីរសចញពីគសត្មងវនិ្ិសោគសាធារណៈតាម្យន្តការ PPP ន្ិង      
វសិ័យធនាោរន្ិងហរិញ្ញវរាុ៕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ែផន រអភិវឌ ន៍ 

សមត ព ប័ន និងធន នមនុស  

ស ប់ 

រ គប់ គងបំណុល រណៈ 

២០១៩ - ២០២៣ 

ឧបសម័ន ៦ 
 



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 
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    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 1 នន្ ៨ 

 

ជំពូកទី១ 
សសចកតីសែតើម 

 

សោយយល់ចាស់ពីសារៈសខំ្ន្់នន្កិចចការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ កនុងការរមួ្ចំហណកអភិវឌ្ឍសសដ្ឋកិចច
ជាត្ិ កន្លងម្ក រាជរោឋ ភិបលបន្អនុ្ម្័ត្ ន្ិងោកឱ់្យអនុ្វត្តនូ្វហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សស 
សង្ោបក់ារង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ភាា ប់ជាឧបសម្ពន័្ធ នន្យុទធសាស្តសតសតីពីការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ចំន្នួ្      
២សលកី រចួម្កសែយី គ ឺទងំកនុងយុទធសាស្តសតសតពីីការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១១ - ២០១៨ ន្ងិកនុងយុទធសាស្តសត
បចចុបបន្នកម្មសតីពកីារង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១៥ - ២០១៨។  

រាជរោឋ ភិបល ហដ្លោន្ង្កសួងសសដ្ឋកិចច ន្ងិែរិញ្ញវត្ថុ ជាសសនាធិការ បន្អនុ្វត្តសោយសជាគជ័យនូ្វហ្ន្ការ
ទងំ ២ ដ្ំណាក់កាលខ្ងសលី សែយីបន្សធវឱី្យសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ងិធន្ធាន្ម្នុ្សស ពាក់ព័ន្ធន្ងឹកិចចការង្គប់ង្គង
បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ោន្ភាពរកីចសង្ម្នី្គួរឱ្យកត្់សោា ល់ ង្ពម្ទងំទទួលបន្ការសកាត្សរសសីរ ន្ងិ                
វាយត្នម្លសពសព់ីនដ្គូអភិវឌ្ឍន្ន៍ានា ន្ងិសាថ បន័្ែរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាត្ិធំៗ ដូ្ចជា៖ មូ្លន្ធិិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្,ិ ធនាោរ        
ពិភពសលាក, ធនាោរអភិវឌ្ឍន្៍អាសុី, អងាការសន្និសីទសែង្បជាជាត្ិសង្ោប់ពាណិជាកម្មន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍ (United 
Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), ន្ិងអងាការសង្ោបស់ែង្បត្ិបត្តិការសសដ្ឋកចិច 
ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) ជាសដ្ីម្។  

ជាក់ហសតង, សៅកនុងង្កបសណ័ឌ នន្ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈកម្ពុជាបចចុបបន្ន សយងីោន្មុ្សងារសំខ្ន្់ៗ
ទងំ ៣ ង្សបតាម្ឧត្តោនុ្វត្តជាអន្តរជាត្ិ រចួសែយី រមួ្ោន្៖ ១) ការយិាល័យជួរមុ្ស (Front Office), ២) ការយិាល័យ
ជួរកណាត ល (Middle Office), ន្ងិ ៣) ការយិាល័យជួរសង្កាយ (Back Office) ហដ្លសថិត្សង្កាម្ង្កសួងសសដ្ឋកចិច ន្ងិ
ែរិញ្ញវត្ថុ។ ទន្ទឹម្សន្េះ សយងីក៏កសាងបន្នូ្វធន្ធាន្ម្នុ្សស ហដ្លោន្សម្ត្ថភាពសធវីកិចចការសំខ្ន្់ៗ ជាសង្ចនី្ 
ង្បកបសោយភាពជាោច ស់ ដូ្ចជា៖ ១) ការកសាងបទោឋ ន្គត្ិយុត្ត; ២) ការសរៀបចំឯកសារសោលន្សយាបយ,                     
យុទធសាស្តសត, ន្ីត្ិវធិ,ី ន្ិងទសសនាទន្; ៣) ការ្លិត្របយការណ៍ន្ិងង្ពតឹ្តិបង្ត្សថិត្ិបណុំល; ៤) ការវភិាគចីរភាព
បំណុល, ចសងាោ ម្បណុំល, ធាតុ្អំសណាយ, ហាន្ិភ័យបណុំលពាក់ពន័្ធ សោយរមួ្ទងំកាត្ពវកិចចបណុំលជាយថាសែតុ្; 
ន្ិង ៥) កិចចការពាក់ព័ន្ធសំខ្ន្់ជាសង្ចីន្ស្សងសទៀត្។ 
 សបីសទេះបីជាមុ្សងារសំខ្ន្់ៗទងំ ៣ នន្ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ សថិត្សង្កាម្ឆ័ង្ត្រមួ្នន្ង្កសងួ                   
សសដ្ឋកិចចន្ិងែរិញ្ញវត្ថុសែយីកស៏ោយ ក៏ប៉ាុហន្ត បចចុបបន្ន មុ្សងារការយិាល័យជួរមុ្ស សង្ោបក់ារង្គប់ង្គងបំណុល                        
សាធារណៈកនុងង្បសទស ន្ិងបណុំលសាធារណៈសង្ៅង្បសទស សៅោន្ភាពហបកហសែកោន សៅស យី ហដ្លចបំច់ង្ត្ូវោន្
ការង្ត្ួត្ពិន្តិ្យស ងីវញិ ន្ិងសធវីសោែរណកម្ម នាកាលៈសទសៈសម្ង្សបណាម្ួយ តាម្ការចបំច់ សដ្ីម្បឱី្យការ
ង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈកម្ពុជា កាន្់ហត្ោន្ភាពរងឹោហំថម្សទៀត្។ ទន្ទឹម្សន្េះ សៅកនុងបរកិារណ៍ថមីនន្ការស ងីឋាន្ៈ
ជាង្បសទសោន្ចណូំលម្ធយម្កង្ម្ិត្ទប ហដ្លនាឱំ្យការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈកាន្់ហត្ោន្ភាពសមុគសាម ញ                  
ជាងមុ្ន្, កម្ពុជាកោ៏ន្ភាពចបំច់ង្ត្ូវយកចិត្តទុកោកខ់្ល ងំកាល ហថម្សទៀត្ កនុងការបន្តពង្ងឹងសម្ត្ថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សស 
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ្ងហដ្រ ជាពិសសស សលកីារងារវភិាគសុីជសង្ៅ។  
 កនុងន្័យសន្េះ រាជរោឋ ភបិលសសង្ម្ចោក់សចញនូ្វ «ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សស 
សង្ោប់ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣» សង្ោប់សង្បីង្បស់ជាង្ត្ីវសិយ័កនុងការបន្តពង្ងងឹ                 
សម្ត្ថភាពសាថ បន័្ ន្ងិធន្ធាន្ម្នុ្សសពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ សដ្ីម្បោីងំ្ទដ្ល់ការអនុ្វត្ត          
យុទធសាស្តសតសតីពីការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ ន្ិងឈាន្សៅដ្លក់ារសរៀបចំយុទធសាស្តសតសដពីីការ



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 2 នន្ ៨ 

ង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ២០២៤ - ២០២៨ នាឆ្ន ២ំ០២៣ សំសៅរមួ្ចំហណកបន្តរកោចីរភាពបណុំលសាធារណៈ
រយៈសពលម្ធយម្ ន្ងិហវង ង្ពម្ទងំកង្ម្ិត្ហាន្ិភយ័បណុំលឱ្យសៅទប។  

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សស សង្ោប់ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ជា
ឧបករណ៍ដ្៏ោន្សារៈសំខ្ន្ ់ ន្ិងម្ិន្អាចសវេះបន្ សដ្មី្បោីងំ្ទដ្ល់ការអនុ្វត្តយុទធសាស្តសតសតពីីការង្គប់ង្គងបណុំល   
សាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ សែយីហ្ន្ការសន្េះ ជា «ឯកសាររស់» ហដ្លអាចន្ឹងង្ត្ូវបន្ង្ត្ួត្ពនិ្ិត្យស ងីវញិ ន្ិង
សធវីបចចុបបន្នកម្ម តាម្ការចបំច់។ 



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 3 នន្ ៨ 

ជំពូកទី២ 
សោលបំណង, សោលសៅ, និងវិស្ថលភាព 

 

២.១. សោលបំណង 
ហ្ន្ការសន្េះ ោន្សោលបំណងបន្តពង្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សសពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្គប់ង្គង

បំណុលសាធារណៈ សដ្ីម្បធីានានូ្វង្បសិទធភាព, ស័កតិសិទធិភាព, ត្ោល ភាព, ន្ិងគណសន្យយភាព កនុងការង្គប់ង្គងបំណុល
សាធារណៈ សំសៅរមួ្ចំហណកបន្តរកោចីរភាពបណុំលសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងហវង ង្ពម្ទងំកង្ម្តិ្ហាន្ិភយ័
បំណុលឱ្យសៅទប។ 

២.២. សោលសៅ 
ហ្ន្ការសន្េះ ោន្សោលសៅោក់សចញនូ្វហ្ន្ការសកម្មភាពកនុងការបន្តពង្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្

ម្នុ្សស ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ។ 

២.៣. វិស្ថលភាព 
ហ្ន្ការសន្េះ ោន្វសិាលភាពង្គបដ្ណត ប់សលីការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សស ពាក់ពន័្ធន្ឹង

ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 4 នន្ ៨ 

ជំពូកទី៣ 
ការវិភារចំណុចខ្ល ងំ, ចំណុចសសោយ, កាលានុវត្តភាព, និងការរំរាមកំផែង 
កនុងង្កបស័ណឌ នន្ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈបចចុបបន្ន សបីសទេះជាោន្កម្មវធិកីសាងសម្ត្ថភាពតាម្      

អភិង្កម្នានាជាសង្ចីន្ឆ្ន កំន្លងម្កសែយីកត ី ក៏កម្ពុជាសៅហត្ោន្ភាពចបំច់ កនុងការបន្តពង្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថ បន័្ ន្ងិ
ធន្ធាន្ម្នុ្សសបហន្ថម្សទៀត្ សំសៅសលីកកម្ពស់ង្បសទិធភាពនន្ការអនុ្វត្តការងារ ពិសសស កិចចការហដ្លោន្លកខណៈ
សមុគសាម ញ ដូ្ចជា៖ ការវភិាគចីរភាពបណុំល, ការវភិាគចសងាោ ម្បណុំល, ការង្គប់ង្គងន្ងិតាម្ោន្ហាន្ិភយ័បណុំល
ពាក់ព័ន្ធ, ន្ងិការសរៀបចំយុទធសាស្តសតបណុំលសាធារណៈ សង្កាយៗសទៀត្ ជាសដ្ីម្។ 

កនុងសាម រត្ីសន្េះ, សដ្ីម្បជីាមូ្លោឋ ន្ឈាន្សៅោក់សចញនូ្វហ្ន្ការសកម្មភាពបន្តពង្ងងឹសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិង
ធន្ធាន្ម្នុ្សស សង្ោប់ឆ្ន ២ំ០១៩ - ២០២៣ ង្បកបសោយលកខណៈវទិាសាស្តសត ន្ងិង្បកដ្ន្ិយម្, រាជរោឋ ភិបល
បន្វភិាគសលីចណុំចខ្ល ងំ, ចណុំចសសោយ, កាលានុ្វត្តភាព, ន្ិងការគំរាម្កំហែង (SWOT Analysis) ដូ្ចខ្ងសង្កាម្៖ 

៣.១. ចណុំចខ្ល ងំ 
− រាជរោឋ ភិបលោន្រសបៀបវារៈសោលន្សយាបយចាសល់ាស ់កនុងការបន្តកសាង ន្ិងអភិវឌ្ឍង្បសទស ដូ្ច
បញ្ជា ក់កនុងយុទធសាស្តសតចតុ្សកាណដ្ណំាក់កាលទ៤ី ហដ្លបន្្ដល់អាទិភាពទី១ សលី ម្នុ្សស។ 

− រាជរោឋ ភិបលោន្ឆន្ទៈសោលន្សយាបយសពស់ កនុងការបន្តសកម្មអនុ្វត្តនូ្វកម្មវធិីហកទង្ម្ង់គន្លឹេះៗទងំ ៣ 
រមួ្ោន្៖ ១) កម្មវធិីហកទង្ម្ង់ការង្គប់ង្គងែរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ២) កម្មវធិីជាត្ិហកទង្ម្ង់រដ្ឋបល                  
សាធារណៈ ន្ិង ៣) កម្មវធិីហកទង្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ងិវសិែម្ជឈការ ហដ្លកនុងសនាេះក៏សតត ត្សំខ្ន្់សលកីារ
បន្តពង្ងងឹគុណភាពសាថ ប័ន្ ន្ងិធន្ធាន្ម្នុ្សសសៅតាម្ង្កសួង-សាថ ប័ន្ពាក់ពន័្ធ ្ងហដ្រ។  

− រចនាសម្ព័ន្ធសាថ ប័ន្បចចុបបន្ននន្អងាភាពង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ោន្ភាពរងឹោ ំ សោយង្គបដ្ណត បនូ់្វ
មុ្សងារសខំ្ន្់ទងំ ៣ នន្ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ង្សបតាម្ឧត្តោនុ្វត្តជាអន្តរជាត្ិ រមួ្ោន្៖ ១) 
ការយិាលយ័ជរួមុ្ស (Front Office), ២) ការយិាល័យជួរកណាត ល (Middle Office), ន្ិង ៣) ការយិាល័យ
ជួរសង្កាយ (Back Office)។ 

− សម្ត្ថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សសកនុងកិចចការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ោន្ភាពរកីចសង្ម្ីន្គរួឱ្យកត្់សោា ល ់
សោយោន្ភាពជាោច ស់សធវីកិចចការសំខ្ន្់ៗជាសង្ចីន្បន្ ដូ្ចជា៖ ការសរៀបចំឯកសារបទោឋ ន្គត្ិយុត្ត, 
សោលន្សយាបយ, ន្ងិយុទធសាស្តសតនានា, ង្ពម្ទងំការវភិាគ ន្ិងកិចចការពាក់ព័ន្ធជាសង្ចីន្ស្សងសទៀត្។ 

− ម្ស្តន្តីពាក់ពន័្ធភាគសង្ចីន្ ោន្ទំន្ួលសុសង្ត្ូវសពស់ចំសពាេះត្ួនាទី ន្ិងភារកិចចរបស់សលួន្ ង្ពម្ទងំោន្ឆន្ទៈ
សោេះមុ្ត្កនុងការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពជំនាញបហន្ថម្។ 

៣.២. ចំណុចសសោយ 
− មុ្សងារការយិាល័យជួរមុ្ស សៅោន្ភាពហបកហសែកោន សៅស យី រវាងការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈកនុង
ង្បសទស ន្ងិបណុំលសាធារណៈសង្ៅង្បសទស។ 

− មុ្សងារនន្ការង្គប់ង្គងកាត្ពវកិចចបណុំលជាយថាសែតុ្ ហដ្លសកីត្សចញពីការធានា ពុំទន្់ោន្លកខណៈ
ង្បមូ្ល្ដុសំៅស យី។  

− ថវីត្បតិ្ហត្ សម្ត្ថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សសពាកព់័ន្ធន្ងឹកិចចការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ោន្ភាព                             
រកីចសង្ម្ីន្គួរឱ្យកត្ស់ោា លក់តី ក៏ប៉ាុហន្ត ទងំចំន្នួ្ ន្ិងកង្ម្ិត្សម្ត្ថភាពម្ស្តន្តី ជាពិសសស សលីការងារវភិាគ



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 5 នន្ ៨ 

សុីជសង្ៅ ន្ងិការងារជនំាញពាក់ព័ន្ធម្ួយចនំ្ួន្សទៀត្ សៅពុំទន្អ់ាចសឆលីយត្បបន្តាម្ទែំកំារងារ     
ជាកហ់សតងសៅស យី។ 

− ភាគសង្ចីន្នន្ម្ស្តន្តីថមី ហដ្លសទបីង្ត្ូវបន្សង្ជសីសរសីឱ្យម្កបំសពញការងារ ោន្ហត្ចំសណេះដ្ងឹជំនាញទូសៅ 
សពាលគ ឺ ពុំធាល បប់ន្ឆលងកាត្វ់គាបណតុ េះបណាត លជំនាញពាក់ព័ន្ធន្ងឹការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈសៅ
ស យី ទន្ទមឹ្សន្េះ ក៏សៅសសទីរបទពិសសាធន្៍ការងារហដ្រ។ 

៣.៣. កាលានុវត្តភាព 
− ហ្នកបសចចកសទស៖ កម្ពុជាោន្ជំន្ួយបសចចកសទសពីនដ្គូអភវិឌ្ឍន្៍ ន្ងិសាថ បន័្ែរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាត្ិនានា 
(ដូ្ចជា៖ មូ្លន្ិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ, ធនាោរពិភពសលាក, ន្ងិធនាោរអភវឌិ្ឍន្៍អាសុ ីជាសដ្ីម្) តាម្រយៈ
ការ្តល់ជនំាញការអន្តរជាត្ិ ឬអនកជនំាញបសចចកសទស ម្កសធវីបទបងាា ញសៅកនុងវគាបណតុ េះបណាត ល ឬ
សិកាខ សាលា សដ្មី្បី្ តលច់ំសណេះដ្ឹងជនំាញ ន្ិងបទពិសសាធន្៍សលកីារងារង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ 
ន្ិងការងារពាក់ព័ន្ធនានា។ 

− ហ្នកែរិញ្ញវត្ថុ៖ រាជរោឋ ភិបលអាចសង្បីង្បស់ជំន្យួែរិញ្ញវត្ថុពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងពីង្បភពស្សងសទៀត្ 
សង្ោប់ែរិញ្ញបបទន្ម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធសៅចូលរមួ្សិកាខ សាលា, វគាបណតុ េះបណាត ល, ទសសន្កិចចសិកោ, 
សន្និសទី, សវទិកា ទងំកនុងង្សុក ន្ិងសង្ៅង្បសទស ន្ិងសង្ោប់្តលក់ារសលីកទកឹចិត្តដ្ល់ម្ស្តន្តីហដ្លោន្
សម្ត្ថភាព ន្ងិឆន្ទៈវជិាា ជីវៈសពស់។ 

៣.៤. ការររំាមកំផែង 
− ភាពទក់ទញខ្ល ងំនន្ការងារសៅតាម្វសិ័យឯកជន្ ន្ិងអងាការ សាថ ប័ន្នានា  ហដ្លអាចជាបញ្ជា ង្បឈម្
ដ្៏ចម្បង កនុងការរកោទុក ន្ងិង្សូបយកនូ្វធន្ធាន្ម្នុ្សសលអៗ  ឱ្យសៅបន្ត ន្ិងម្កបសង្ម្ីការងារ។ 

− ការតល ស់បតូរសោលន្សយាបយជាយថាសែតុ្របស់នដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ កនុងការ្តល់ជំន្ួយបសចចកសទសដ្ល់កម្ពុជា។ 
− ភាពវវិត្តឥត្ឈប់ឈរនន្វសិយ័ព័ត្៌ោន្វទិា ហដ្លកម្ពុជាអាចន្ឹងពិបកកនុងការបត្់ហបន្បន្ភាល ម្ៗនូ្វ
រសបៀបរបបនន្ការអនុ្វត្តការងារ។ 



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 6 នន្ ៨ 

ជំពូកទី៤ 
ផែនការសកមមភាពកនងុការបនតពម្រងឹងសមត្ថភាពស្ថថ ប័ន និងធនធានមនុសស  

២០១៩ - ២០២៣ 
 

កនុងសោលបំណងបន្តពង្ងឹងសម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្នុ្សសពាក់ព័ន្ធន្ឹងការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ 
សដ្ីម្បធីានានូ្វង្បសិទធភាព, សក័តិសិទធិភាព, ត្ោល ភាព, ន្ិងគណសន្យយភាព កនុងការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ សំសៅ
រមួ្ចំហណកបន្តរកោចីរភាពបណុំលសាធារណៈរយៈសពលម្ធយម្ ន្ិងហវង ង្ពម្ទងំកង្ម្តិ្ហាន្ិភ័យបណុំលឱ្យសៅទប 
ង្កសួងសសដ្ឋកិចចន្ិងែរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងង្កសួង-សាថ ប័ន្ពាក់ពន័្ធនន្រាជរោឋ ភិបល ង្ត្ូវអនុ្វត្តនូ្វហ្ន្ការសកម្មភាព ដូ្ចត្សៅ៖ 

៤.១. ផែនការសកមមភាពកនងុការបនតពម្រងឹងសមត្ថភាពស្ថថ ប័ន 
បចចុបបន្ន មុ្សងារនន្ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈរបសក់ម្ពុជា ង្ត្ូវបន្ហបងហចកជា ៣ រមួ្ោន្៖ មុ្សងារ

ការយិាល័យជួរមុ្ស, មុ្សងារការយិាល័យជួរកណាដ ល, ន្ិងមុ្សងារការយិាល័យជួរសង្កាយ ង្សបតាម្ឧត្ដោនុ្វត្ត                      
ជាអន្តរជាត្។ិ សទេះជាយា៉ា ងណាកដី មុ្សងារការយិាល័យជរួមុ្ស សង្ោប់ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈកនុងង្បសទស 
ន្ិងបណុំលសាធារណៈសង្ៅង្បសទស សៅោន្ភាពហបកហសែកោន សៅស យី ហដ្លចបំច់ង្ត្ូវោន្ការង្ត្តួ្ពិន្តិ្យស ងីវញិ 
ន្ិងសធវីសោែរណកម្ម នាកាលៈសទសៈសម្ង្សបណាម្ួយ តាម្ការចបំច ់ សដ្ីម្បឱី្យការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ
កម្ពុជា កាន្់ហត្ោន្ភាពរងឹោហំថម្សទៀត្។ ទន្ទមឹ្សន្េះ ក៏ង្ត្ូវបន្តពង្ងងឹមុ្សងារនន្ការង្គប់ង្គងកាត្ពវកិចចបណុំល                  
ជាយថាសែតុ្ ហដ្លសកតី្សចញពីការធានា ្ងហដ្រ។ 

សដ្ីម្បោីងំ្ទនូ្វការអនុ្វត្តមុ្សងារគន្លឹេះន្ីម្ួយៗ នន្ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ឱ្យកាន្់ហត្ោន្ភាពរងឹោ ំន្ិង
ោន្សម្ត្ថភាពសពញសលញ កនុងការបំសពញការងារ ង្បកបសោយង្បសទិធភាព ន្ិងការទទួលសុសង្ត្ូវសពស់ ង្កសងួ                   
សសដ្ឋកិចចន្ិងែរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងង្កសួង-សាថ ប័ន្ពាក់ពន័្ធនន្រាជរោឋ ភិបល ង្ត្ូវអនុ្វត្តនូ្វអភិង្កម្ ដូ្ចខ្ងសង្កាម្៖ 

− បន្តអនុ្វត្តវធិាន្ការចបំច់នានាកនុងការរកោទុកម្ស្តន្តោីន្សម្ត្ថភាព ន្ិងឆន្ទៈវជិាា ជីវៈសពស់ ហដ្លោន្
ង្សាប ់ឱ្យសៅបំសពញការងារ សដ្ីម្បបីន្តន្ិរន្តរភាព។ 

− បន្តសង្ជីសសរសីម្ស្តន្តី ន្ងិម្ស្តន្តីកិចចសន្ាថមី ហដ្លោន្សម្ត្ថភាពន្ិងឆន្ទៈវជិាា ជីវៈសពស់បហន្ថម្សទៀត្         
ង្បកបសោយត្ោល ភាព ន្ិងភាពង្បកួត្ង្បហជង ឱ្យង្សបតាម្ទំែកំារងារជាក់ហសតង។ 

− បន្តអនុ្វត្តការងារជាង្កមុ្ , ង្បកបសោយវជិាា ជីវៈ ន្ិងសោរពង្កម្សលីធម្៌វជិាា ជីវៈ, ង្បកាន្់ខ្ា បស់ាម រត្ ី                
បុសរសកម្ម, ន្ងិសរៀន្្ង - សធវី្ ង។ 

៤.២. ផែនការសកមមភាពកនងុការបនតពម្រងឹងសមត្ថភាពធនធានមនសុស 
សដ្ីម្បពីង្ងឹងសម្ត្ថភាពម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធន្ងឹការងារង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ ង្កសួងសសដ្ឋកិចច ន្ិងែរិញ្ញវត្ថុ 

ន្ិងង្កសងួ-ស្ថា ប័នពាក់ពន័្ធ ង្ត្ូវអនុ្វត្តនូ្វហ្ន្ការសកម្មភាព ដូ្ចខ្ងសង្កាម្៖ 

− បន្តយកចិត្តទុកោកក់នុងការពង្ងឹងសម្ត្ថភាពធន្ធាន្ម្នុ្សស សលីមុ្សជំនាញសំខ្ន្់ៗ ពាក់ព័ន្ធន្ឹង                   
សម្ត្ថកិចចសៅតាម្ង្កសួង-សាថ ប័ន្ របស់សលួន្ ដូ្ចជា៖  

o ការសរៀបចំយុទធសាស្តសតង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ (Medium Term Debt Management 
Strategy – MTDS) 

o ការវភិាគចីរភាពបណុំល    (Debt Sustainability Analysis – DSA) 
o ការវភិាគចសងាោ ម្បណុំល (Debt Portfolio Analysis – DPA) 



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 7 នន្ ៨ 

o ការវភិាគនថល ន្ងិហាន្ិភយ័ (Cost at Risk – CaR and Value at Risk – VaR)  
o ការគណនាកាត្ពវកិចចបំណុលជាយថាសែតុ្ (Contingent Liabilities Calculation)   
o ការវភិាគកង្ម្តិ្សម្បទន្នន្ឥណទន្ (Grant Element) 
o ការវភិាគវបិត្តបិំណុលរបស់បណាត ង្បសទសនានាសលសីកលសលាក 
o ការង្គប់ង្គងការធានា ន្ងិការ្តល់ឥណទន្របស់រដ្ឋ 
o ការសរៀបចំសបេះ្ោយ ន្ិងោកល់ក់មូ្លបង្ត្រដ្ឋ ន្ិងសញ្ជញ បណ័ណរដ្ឋអធិបសត្យយ 
o ការសរៀបចំយន្តការបសញ្ច ៀស ឬបងាោ រការខ្ត្បង់ត្នម្លែរិញ្ញវត្ថុ (Hedging Mechanism) 
o ការតាម្ោន្ ន្ិងង្ត្តួ្ពិន្តិ្យការអនុ្វត្តយុទធសាស្តសតង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ 
o ការសរៀបចំន្ិត្ិវធិីរមួ្ង្បត្បិត្តិការសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ 
o ការកត្់ង្តា ន្ងិស្ទៀងតទ ត្់ទិន្នន្័យបណុំល 
o ការសរៀបចំរបយការណ៍ ន្ងិង្ពឹត្តិបង្ត្សថិត្ិបណុំលសាធារណៈ 
o ការង្គប់ង្គង ន្ិងហថរកោទិន្នន្យ័បំណុល 
o ការសរៀបចំការវាយត្នម្លការង្គប់ង្គងបណុំលសាធារណៈ (Debt Management Performance 

Assessment – DeMPA) 
o ការវភិាគ ន្ិងវាយត្នម្លសលគីសង្ោងវនិ្ិសយាគសាធារណៈធំៗ ន្ិងសមុគសាម ញតាម្យន្តការ PPP 
o ការវភិាគ ន្ិងវាយត្នម្លគសង្ោងតាម្វធិសីាស្តសតត្នម្លនន្លុយ (Value for Money) 
o ការហបងហចកហាន្ិភ័យកនុងគសង្ោងវនិ្ិសយាគសាធារណៈ តាម្យន្តការ PPP (Risk Allocation) 
o ការវភិាគ ន្ងិវាយត្នម្លសលីហាន្ិភ័យថវកិានន្គសង្ោង តាម្យន្តការ PPP (PPP Fiscal Risk 

Assessment Model – PFRAM) 
o ការគណនា ន្ិងវភិាគែរិញ្ញវត្ថុនន្គសង្ោង (Project Financial Analysis) 
o ការង្គប់ង្គងរដ្ឋបល, ការង្គប់ង្គងែរិញ្ញវត្ថុ ន្ិងកិចចលទធកម្មគសង្ោង 
o ការវាយត្នម្លការង្គប់ង្គងែរិញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (Public Investment Management 

Assessment – PIMA)  
o ការវភិាគសលីរបយការណ៍ែរិញ្ញវត្ថុរបសស់ែង្ោសសាធារណៈ 
o ការពាករសូចនាករោ៉ា ង្កូសសដ្ឋកិចចគន្លឹេះៗ  
o ន្ិងមុ្សជំនាញពាក់ព័ន្ធចបំចស់្សងសទៀត្។ 

− បន្តបំពាក់បំប៉ាន្សម្ត្ថភាពម្ស្តន្តីពាក់ពន័្ធ តាម្អភិង្កម្ ដូ្ចខ្ងសង្កាម្៖  
o ការបណតុ េះបណាត លកនុងង្សកុ ហដ្លរមួ្ោន្៖ ១) ការសរៀបចំវគាបណតុ េះបណាត លជំនាញហដ្ល
បងាា ត្់បងាា ញសោយជនំាញការអន្តរជាត្ិ ឬម្ស្តន្តីនន្សាថ ប័ន្ជនំាញអន្តរជាត្ិនានា, ២) ការសរៀបច ំ                  
សិកាខ សាលា, សវទិកា ឬសន្និសទី សោយោន្ចូលរមួ្ពជីំនាញការជាត្ិ អន្តរជាត្ិ ឬម្ស្តន្តីជនំាញនន្ 
ង្កសួង-សាថ បន័្ពាកព់័ន្ធ, ន្ិង ៣) ការសិកោតាម្ង្បព័ន្ធអុនី្សធីហណត្។ 

o ការបណតុ េះបណាត លសង្ៅង្បសទស ហដ្លរមួ្ោន្៖ ១) ការចូលរមួ្វគាបណតុ េះបណាត លជនំាញ ហដ្ល
សរៀបចំសោយអងាការ-សាថ ប័ន្កនុងត្ំបន្់ ឬ អន្តរជាត្ិនានា, ២) ការចូលរមួ្សកិាខ សាលា, សវទិកា ឬ                                        
សន្និសីទកនុងត្ំបន្់ ឬអន្តរជាត្ ិសលីង្បធាន្បទជំនាញពាក់ពន័្ធ, ន្ិង ៣) ការសធវីទសសន្កិចចសិកោ
សៅតាម្ង្កសងួ-សាថ ប័ន្ជំនាញនន្ង្បសទសកនុងត្បំន្់ ន្ងិង្បសទសសជឿន្សលឿន្នានាសលីសកល-                                              
សលាក។ បហន្ថម្សលីសន្េះ ង្ត្ូវសរៀបចំឱ្យោន្កម្មវធិបីណតុ េះបណាត លន្ទកនុង សដ្ីម្បជីាការហចករហំលក
ចំសណេះដ្ឹងបន្តពីម្ស្តន្តីហដ្លបន្ចូលរួម្វគាបណតុ េះបណាត លសង្ៅង្បសទស ដ្ល់ម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធ               
ស្សងសទៀត្។  



    ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 

ហ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍សម្ត្ថភាពសាថ ប័ន្ និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្សសសង្ោប់ការង្គប់ង្គងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣          ទំព័រទី 8 នន្ ៨ 

ជំពូកទី៥ 
រសម្រាងប៉ា ន់ស្ថម នថវកិាចំណាយ សម្រាប់ការបនតពម្រងឹងសមត្ថភាពស្ថថ ប័ន និង

ធនធានមនុសស ២០១៩ - ២០២៣ 
 

ឯកតា៖ ពាន្់ដុ្លាល រអាសម្រកិ 
ហ្ន្ការសកម្មភាព ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ សរុប 

១) កនុងង្សកុ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ៨៧៥ 

ក) វគាបណដុ េះបណាដ លជំនាញ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៤៥០ 

ស) សិកាខ សាលា ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ ២០០ 

គ) សវទិកា ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 

ឃ) សន្និសទី ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 

ង) ការសិកោតាម្ង្បព័ន្ធអុីន្សធីហណត្ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២៥ 
២) សង្ៅង្បសទស ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ១ ៥០០ 
ក) វគាបណដុ េះបណាដ លជំនាញ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 

ស) សិកាខ សាលា ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 

គ) សវទិកា ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 

ឃ) សន្និសទីអន្តរជាត្ ិ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ ២៥០ 

ង) ទសសន្កិចចសកិោ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ៥០០ 

សរុប (១+២)៖ ៤៧៥ ៤៧៥ ៤៧៥ ៤៧៥ ៤៧៥ ២ ៣៧៥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

អនុ កឹត  

សពី ី

រ គប់ គងបំណុល រណៈ 
 





































 

 

  

 

េសចកីសេ មច 

សពី ី

របេងតគណៈក ធិ រ 

គប់ គងបំណុល រណៈ 
 









 

 
  

សមាសភាព 

ក្រុមការងារបច្ចេរច្េសច្រៀបច ំ

យេុធសាស្រសតសតពីី 

ការក្រប់ក្រងបំណុលសាធារណៈ  

២០១៩ - ២០២៣        



 

 យុទ្ធសាស្ត្រ្ដីពីការគ្រប់គ្រងបណុំលសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៣ គ្រូវបានររៀបច ំ និងគ្ាងរ ីងរោយ 
គ្រុមការងារបរចេររទ្្រប្់អរគនាយរោា ន្ហគ្បរិបររិការអនររជារិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (អ្ប) នន
គ្រ្ួងរ្ដ្ារិចេ និងហិរញ្ញវរថុ  រគ្កាមការណណនារំប្់រណៈរម្មា ធិការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ណដ្លបានបរងកីរ
រ ីងរោយរ្ចរដី្រគ្មចរប្់រាជរោា ភិបាលរលខ ១១ ្្រ ចុុះនងៃទី្១២ ណខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមទ្្សនៈ                     
រិររូរណវងឆ្ៃ យគ្បរបរោយររិបណឌិ ររប្់្រមដចរររជានាយររដ្ាមស្តនរី ននគ្ពុះរាជាណាចគ្ររមពុជា។ 
 គ្រុមការងារបរចេររទ្្រនុះ ដឹ្រនាផំ្ទា ល់រោយឯរឧររម បប៉ែន ធីរងុគ អរគនាយរ នន អ្ប និងជា
្ម្មជិររណៈរម្មា ធិការគ្របគ់្រងបណុំលសាធារណៈ ណដ្លរមួម្មន៖ 

រ- ក្រមុវភិារ និងច្រៀបចំ 
 ១- រោរ មា៉ែ ង សភុារ៉ែ  គ្បធាននាយរោា នគ្រប់គ្រងបណុំល និងជា 
    គ្បធានរលខាធិការោា នននរណៈរម្មា ធកិារគ្រប់គ្រងបណុំលសាធារណៈ 
 ២- រោរ ហ ុល បុណ្ណា រត័្ន អនុគ្បធាននាយរោា ន្ហគ្បរិបររកិារពហុភារ ី
 ៣- រោរគ្្ ី ឈនុ វីរៈវឌ្ឍនា គ្បធានការយិាល័យវភិារបណុំល 
 ៤- រោរ ច្ ៀវ ណ្ណវ៉ែ  គ្បធានការយិាល័យទូ្ទារ់រ្វាបំណុល 
 ៥- រោរគ្្ី  ឌ្ុន បនូីតា អនុគ្បធានការយិាល័យវភិារបំណុល 
 ៦- រោរ ជាង សវុេុធ ី អនុគ្បធានការយិាល័យវភិារបំណុល 
 ៧- រោរ យ៉ែន ហ ុន អនុគ្បធានការយិាល័យរដ្ាបាល និងព័រ៌ម្មនវទិ្ា 
 ៨- រោរ េួន សភុាផល្លា  មស្តនរីបរចេររទ្្ននការយិាលយ័វភិារបណុំល 
 ៩- រោរ អ ុន ពសិដិ្ឋ  ជំនាញការណននរវភិារបណុំល 
 ១០- រញ្ញញ  ច្វឿន វត្តឆីក្រសីទនីា ជំនាញការណននរវភិារបណុំល 
 ១១- រោរ វង់ ច្ពក្រវសិាល  ជំនាញការណននរវភិារបណុំល 
 ១២- រោរ  រន ច្សងហ ន ់ ជំនាញការណននរព័រ៌ម្មនវទិ្ា 

 - ក្រមុគកំ្េ 
 ១- រោរគ្្ ី ស នុ ណ្ណល ី អរគនាយររង នន អ្ប  
 ២- រោរ ច្យ៉ែន សធុា  អនុគ្បធាននាយរោា នគ្រប់គ្រងបណុំល 
 ៣- រោរគ្្ ី ឆាយ សវុណ្ណា រ ី អនុគ្បធាននាយរោា នគ្រប់គ្រងបណុំល 
 ៤- រោរគ្្ ី អុិន ខ្ ៃ អនុគ្បធាននាយរោា នគ្រប់គ្រងបណុំល 
 ៥- រោរគ្្ ី រង់ ច្សាភ ី គ្បធានការយិាល័យរដ្ាបាល និងព័រម៌្មនវទិ្ា 
 ៦- រោរគ្្ ី ហាស ់ដាណ្ណ អនុគ្បធានការយិាល័យទូ្ទាររ់្វាបំណុល 
 ៧- រោរគ្្ ី ច្សឿម ក្សលីរខណ៍ អនុគ្បធានការយិាល័យទូ្ទាររ់្វាបំណុល 
 ៨- រញ្ញញ  ណ្ណរ៉ែ  នាររីត្ន ៍ ជំនួយការណននរគ្រប់គ្រងបណុំល 
 ៩- រោរគ្្ ី ផល ក្សបីណត្  ជំនួយការណននរគ្រប់គ្រងបណុំល 
 ១០- រោរ  សវុណា  ភារៈ ជំនួយការណននរគ្រប់គ្រងបណុំល 




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	នន្សស



