
  សូមផ ទ្ៀងតាមអាន! 
 

 1  

 

 
 
 
 

បទឧទ្ទេសនាម 
របស ់

បណ្ឌិ ត អូន ព័នធមុនីរត័ន ទ្ទសរដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីក្រសងួទ្សដ្ឋរិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ 
រនងុឱកាសពិភារា 

ទ្សច្រដីក្ាងច្ាប់សដពីីហរិញ្ញវតថុសក្ាប់ការក្រប់ក្រងឆ្ន ាំ ២០១៧ 
រដ្ឋសភា, ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 ខ្ញ ុំបាទសូមផោរព ៖ 
 -សផមេចអគ្គមហាពញាចក្រី ទ្ហង សាំរនិ ក្រធានរដ្ឋសភាននក្ពះរាជាណាចក្ររមពញជា  
        ជាទីផោរពដ៏្ខពង់ខពស់; 
 -សផមេចអគ្គមហាផសនារតីផតផជា ហ ុន ខសន នាយររដ្ឋមន្រនេនីនក្ពះរាជាណាចក្ររមពញជា  
        ជាទីផោរពដ៏្ខពង់ខពស់; 
 -ឯរឧតេមរណ្ឌិ តអនញក្រធានទី ២ ននរដ្ឋសភា; 
 -សផមេច, ឯរឧតេម, ផោរជុំទាវ, សមាជិរ, សមាជិកា, ននរដ្ឋសភា និង អងគរដ្ឋសភា        
         ដ៏្ឧតេញងគឧតេម! 
 តាងនាមរាជរដ្ឋឋ ភិបាលរមពញជា, ខ្ញ ុំបាទសូមសុំដដ្ងនូវរតញ្ញូតាធម៌ដ៏្ក្ជាលផក្ៅ ចុំផ ះ
សផមេចអគ្គមហាពញាចក្រី ទ្ហង សាំរនិ ក្រធានរដ្ឋសភា, គ្ណ្ៈអចិនន្រនេយ៍ននរដ្ឋសភា,        
គ្ណ្ៈរមមការផសដ្ឋរិចច ហរិញ្ញវតថញ ធនាោរ និងសវនរមមននរដ្ឋសភា និង អងគរដ្ឋសភា
ទាុំងមូល ដដ្លបានចាត់ការយ៉ា ងរសួរាន់ និង អនញម័តដ្ឋរ់ ផសចរេកី្ ងចារ់សេពីីហរិញ្ញវតថញ
សក្មារក់ារក្គ្រក់្គ្ងឆ្ន ុំ ២០១៧ ចូលរនញងរផរៀរវារៈររស់ខលួន រនញងសម័យក្រជញុំផពញអងគរដ្ឋសភា 
នានងៃផនះ។ ជាមួយផនះ, ខ្ញ ុំបាទសូមសុំដដ្ងអុំណ្រគ្ញណ្ផដ្ឋយដែរចុំផ ះ ឯរឧតេមរណ្ឌិ តរដ្ឋ 
ជាម ផយៀរ ក្រធានគ្ណ្ៈរមមការផសដ្ឋរិចច ហរិញ្ញវតថញ ធនាោរ និងសវនរមម (គ្ណ្ៈរមមការ
ទី ២) ននរដ្ឋសភា ដដ្លបានរសួរាន់ដឹ្រនាុំដ្ុំផណី្រការពិនិតយ និងពិភារាផលីផសចរេីក្ ង-
ចារ់ផនះ ជាមួយសមាជិរ សមាជិកា ននគ្ណ្ៈរមមការទី ២ និងផដ្ឋយមានការចូលរមួពី      
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គ្ណ្ៈរមមការទាុំងអស់ននរដ្ឋសភា ផដី្មបផីធវីឱ្យផសចរេីក្ ងចារ់ផនះឈានចូលដ្ល់សម័យ
ក្រជញុំផពញអងគរដ្ឋសភា ដូ្ចដដ្លឯរឧតេមក្រធានគ្ណ្ៈរមមការទី ២ ននរដ្ឋសភា បានផធវី
របាយការណ៍្ដ៏្ផរាះរាយជូនអងគរដ្ឋសភាក្ជារអមាញ់មញិញផនះ។ អាក្ស័យផដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ - 
ភិបាលបានផរៀរចុំផសចរេីដងលងផហតញពិស្ដេ រមួយ ផោរពជូន សផមេចចក្រីក្រធានរដ្ឋសភា និងអងគ-
សភារចួផហយី ផហយី ឯរឧតេមរណ្ឌិ តរដ្ឋ ជាម ផយៀរ រនញងនាមគ្ណ្ៈរមមការទី២ ននរដ្ឋសភា 
រ៏បានរាយការណ៍្លមអតិរដនថមផទៀតជូនអងគរដ្ឋសភាអមាញ់មិញផនះផហយីដដ្រ រមួទាុំងអុំពី
មូលដ្ឋឋ នគ្តិយញតេ, ទិដ្ឋភាពរួម និងរចនាសមព័នធននផសចរេីក្ ងចារ់ផនះ្ង, ដូ្ផចនះ ផៅ
ផពលផនះ ខ្ញ ុំបាទសូមអនញញ្ញញ តផធវីរទឧផទទសនាមផដ្ឋយសផងេរខលះផដី្មបចីុំផណ្ញផពល។ 
យ៉ា ងណារ៏ផដ្ឋយ, ខ្ញ ុំបាទផោរពសញុំការអធាក្ស័យជាមញន ចុំផ ះររណី្ដដ្លខ្ញ ុំបាទអាចដងលង
ផែងីវញិ រនញងផោលផៅគូ្សរញ្ញា រ់ ឬសងកត់ធៃន់រដនថម ឬសក្មួចរដនថម នូវចុំណ្ញ ចមួយចុំនួន
ផៅរនញងរទឧផទទសនាមផនះ ដដ្លអាចជាន់ោន នឹងអវីដដ្ល ឯរឧតេមរណ្ឌិ តរដ្ឋ ជាម ផយៀរ 
បានរាយការណ៍្ជូនអងគរដ្ឋសភាមញនផនះ។    
I - អាំពីបរកិារណ៍្រមួថ្នការទ្រៀបច្ាំងវិកាឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ផៅរនញងររកិារណ៍្ដដ្លក្ពះរាជាណាចក្ររមពញជា បាននិងរុំពញងទទួល្លពីសនេិភាព, 
ឯរភាពទឹរដី្, ឯរភាពជាតិ, ផសថរភាពនផយបាយ និងការអភិវឌ្ឍ រ៏រ៉ាញដនេសភាពការណ៍្  
ផសដ្ឋរិចច និងភូមិស្ដន្រសេនផយបាយផៅផលីសរផោរ និងរនញងតុំរន់ រនេជួរក្រឈមនឹងភាព
មិនក្បារដ្ក្រជាមួយចុំនួន, ផសចរេីក្ ងចារ់សេីពីហរិញ្ញវតថញសក្មារ់ការក្គ្រ់ក្គ្ងឆ្ន ុំ ២០១៧ 
ក្តូវបានគិ្តគូ្រផរៀរចុំផែងី ផដី្មបរីង្ហា ញអុំពីការខិតខុំក្រឹងដក្រងររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល  រនញងការ-
សផក្មចផោលផៅននរមមវធីិនផយបាយររស់ខលួន ជាពិផសសសុំផៅធានាសថិរភាពមា៉ា ក្រូផសដ្ឋ-
រិចច និងក្រក្រតីភាពននជីវភាពរស់ផៅររស់ក្រជាជន ក្ពមទាុំងរនេក្ទក្ទង់ចលនការននការ-
អភិវឌ្ឍ និងការដរទក្មង់សុំខាន់ៗ ផដី្មបកី្ទក្ទង់រុំផណី្នផសដ្ឋរិចច និងធានាការដរងដចរដ្លផ្កក
ននរុំផណី្នផនះ ឱ្យបានកាន់ដតមានសមធម៌ដងមផទៀត។ 

ជារមួ, រមពញជាផៅដតអាចរនេសផក្មចបាននូវរុំផណី្នផសដ្ឋរិចចរនញងរងវង់ ៧% រនញងមួយឆ្ន ុំ 
ផៅរនញងរយៈផពលខល ី និងមធយមខាងមញខ។ ររ៏៉ាញដនេ, ការផរៀរចុំងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ផនះ សថិតរនញង  
ររកិារណ៍្ដដ្លរមពញជាក្តូវក្រឈមនឹងហានិភ័យពីរតាេ ខាងផក្  និងរតាេ ខាងរនញងមួយចុំនួន 
ដដ្លអាចនឹងផធវីឱ្យរ៉ាះ ល់ដ្ល់រុំផណី្នផសដ្ឋរិចចររស់រមពញជា ដូ្ចដដ្លឯរឧតេមក្រធាន    
គ្ណ្ៈរមមការទី ២ បានផលីរផែងីរចួផហយី ផហយីជាយថាផហតញរ៏អាចផធវីឱ្យរ៉ាះ ល់ដ្ល់
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ការក្រមូលចុំណូ្លក្គ្រ់ក្រផភទ្ងដដ្រ  រនញងផពលដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលរ៏មានតក្មូវការរផងកីន
ចុំណាយផដី្មបផី ល្ីយតរផៅនឹងផោលនផយបាយ និងតក្មូវការងមី ដៗដ្លចាុំបាច់ផចៀសមិនបាន។ 

ផៅរនញងស្ដថ នភាពផនះ, យញទធស្ដន្រសេននការផរៀរចុំងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ គឺ្ផផ្កេ តផលីការររា 
ចីរភាពននរុំផណី្នចុំណូ្ល ដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលខិតខុំក្រឹងដក្រងសផក្មចលទធ្លលអ រនញងរយៈ-
ផពលរនលងផៅ ផដី្មបធីានាបាននូវការរនេជុំរញញដ្ុំផែងីក្បារ់ផរៀវតសជូនមន្រនេីរាជការ ក្សរតាម
ផោលនផយបាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល, ការជុំរញញការដរទក្មង់រដ្ឋបាលស្ដធារណ្ៈ, ការសក្មលួ
ធញររិចច និងការផលីររមពស់ភាពក្ររួតក្រដជង, ការដរលមអផសវាស្ដធារណ្ៈសក្មារ់ក្រជា-
ពលរដ្ឋ និងការរផងកីនការវនិិផយគ្ស្ដធារណ្ៈ ផដី្មបរីុំផពញដ្ល់ការងមងយននការវនិិផយគ្
ឯរជន្ង និងផលីររមពស់រដនថមនូវ្លិតភាពនិងភាពទារ់ទាញររស់រមពញជាសក្មារ់វនិិផយ- 
គិ្ន្ង។  

ជារមួ, ផោលនផយបាយននការក្គ្រ់ក្គ្ងហរិញ្ញវតថញស្ដធារណ្ៈឆ្ន ុំ ២០១៧ គឺ្ជាផោល-
នផយបាយវតិាថ ររមមងវកិាក្រយត័នក្រដយង ផដី្មបដីងររានូវសថិរភាពមា៉ា ក្រូផសដ្ឋរិចច និងក្ទក្ទង់
រុំផណី្នរនញងរយៈផពលខលី ក្ពមទាុំងរផងកីតលរេខណ្ឌ ចាុំបាច់ផដី្មបជីុំរញញរុំផណី្នផសដ្ឋរិចចរនញងរយៈ-
ផពលមធយម និងដវង ជាពិផសស ផដី្មបរីង្ហា ញអុំពីការខិតខុំក្រឹងដក្រងររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីតិ-
កាលទី ៥ ននរដ្ឋសភា, ផក្កាមការដឹ្រនាុំដ៏្ខពង់ខពស់ ក្រររផដ្ឋយគ្តិរណ្ឌិ ត ររស់សផមេចអគ្គ-
មហាផសនារតីផតផជា ហ ុន ខសន ផឆ្ព ះផៅររការសផក្មចផោលផៅសុំខាន់ៗរដនថមផទៀត
ននរមមវធីិនផយបាយររស់ខលួន សុំផៅផ ល្យីតរផៅនឹង្នទៈ និងរុំណ្ងក្បាថាន ររស់ក្រជាពលរដ្ឋ
ដដ្លជាមាច ស់ផឆ្ន ត រ៏ដូ្ចជាសុំផៅពផនលឿនការអនញវតេរមមវធីិ និងអាទិភាពផោលនផយបាយ    
សុំខាន់ៗ, ពិផសស រផងកីនក្រសិទធភាពននការអនញវតេរមមវធីិដរទក្មង់សញីជផក្ៅផលីក្គ្រ់វស័ិយ
ររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងធានាឱ្យការផបាះផឆ្ន តផក្ជីសផរសីក្រុមក្រឹរាឃញុំ-សង្ហក ត់អាណ្តិេទី ៤, 
ដដ្លជាដ្ុំផណី្រការននការអនញវតេនូវលទធិក្រជាធិរផតយយផៅថាន រ់មូលដ្ឋឋ ន, ឱ្យក្រក្ពឹតេផៅ 
ផដ្ឋយរលូន មានសណាេ រ់ធាន រ់ និងក្រររផដ្ឋយតមាល ភាព, ទនទឹមនឹងការធានាររាការ រនូវ
សញខសនេិភាពដដ្លសផក្មចបានមរផដ្ឋយលុំបារ ឱ្យសថិតផសថរគ្ង់វងសចីរកាល។  
II - អាំពីទ្ោលការណ៍្ថ្នការទ្រៀបច្ាំងវិកាឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ផដី្មបផីោលផៅខាងផលី, ក្ររខណ្ឌ ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្តូវបានផរៀរចុំផែងីផដ្ឋយឈរ
ផលី ផោលការណ៍្សុំខាន់ៗ  ជាពិផសស ដូ្ចខាងផក្កាម ៖ 
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១/-ការរះិររ និង ក្ឹះររក្រភពចុំណូ្លៈ ផដី្មបរីផងកីនចុំណូ្លងវកិាឱ្យអស់លទធភាព 
ផហយីដ អ្រផលីមូលដ្ឋឋ នផនះ គិ្តគូ្រផរៀរចុំចុំណាយឱ្យកាន់ដតចុំទិសផៅផោលនផយបាយ   
និង សនសុំសុំនចខពស់។  

២/-ការរុំណ្ត់លុំដ្ឋរ់អាទិភាពៈ តាមរយៈការរនេនូវភាពមញងឺមា៉ា ត់ និងការសក្មួចផលី
ការផលីររមពស់ក្រសិទធភាពននការវភិាជ ផដ្ឋយផផ្កេ តការយរចិតេទញរដ្ឋរ់ផៅផលីវស័ិយអាទិ-
ភាពររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ក្ពមទាុំងផៅផលីរមមវធីិ/សរមមភាពចាុំបាច់ជាអាទិភាពររស់ក្រសួង- 
ស្ដថ រ័ន។ រនញងន័យផនះ, រុំផណី្នងវកិាក្តូវបាន េ្ល់អាទិភាពជាសុំខាន់ផៅផលីរមមវធីិ/អនញរមម-
វធីិ/សរមមភាពណាដដ្លអាចរ ុំពឹងថានឹងសផក្មចបានលទធ្លជារ់ោរ់ ជាពិផសស សរមម- 
ភាពណា ដដ្លអាចសផក្មចបានលទធ្លផក្ចីនផដ្ឋយចាយងវកិាតិច។ ផលីសពីផនះ, រនញង
ររណី្ដដ្លលទធភាពងវកិាផៅដតមិនអាចផ ល្ីយតរ ផៅនឹងតក្មូវការជាអាទិភាពងមីររស់
ក្រសួង-ស្ដថ រ័ន, មញខចុំណាយជាក្រចាុំមួយចុំនួន រ៏ក្តូវបានយរមរពិនិតយផធវីអាទិភាពផែងី
វញិដដ្រ។  

៣/-ការយរចិតេទញរដ្ឋរ់ផលីមនញសសៈ ទនទឹមនឹងរនេរផងកីនក្បារ់ផរៀវតសអរបរមា ជូន    
មន្រនេីរាជការក្គ្រ់ក្រផភទ ផឆ្ព ះផៅផក្ចីនជាង ១ ោនផរៀល ផៅឆ្ន ុំ ២០១៨, ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ 
បានដ្ឋរ់ផចញដងមផទៀត នូវវធិានការពនធដ្ឋរ រ់ព័នធនឹងការសក្មួលរក្មិតជារ់ពនធននក្បារ់-
ផរៀវតស ផដី្មបី្ េល់ការផលីរទឹរចិតេ និងរមួចុំដណ្រផលីររមពស់ជីវភាពដ្ល់មន្រនេីរាជការ 
ពិផសស ក្គូ្រផក្ងៀន និងក្គូ្ផពទយ ក្ពមទាុំងរមមររនិផយជិតដដ្លមានផរៀវតសទារ។ ផលីសពី
ផនះ, ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ រ៏បាន េ្ល់អាទិភាពដ្ល់ការរស្ដង និងពក្ងឹងធនធានមនញសស និង
េ្ល់ការយរចិតេទញរដ្ឋរ់ដ្ល់ការឧរតថមភោុំក្ទចុំផ ះមនញសស ដដ្លក្តូវទទួលខញសក្តូវរនញងការ-
អនញវតេការង្ហរផ្កទ ល់ រ៏ដូ្ចជាការពក្ងឹងគ្ញណ្ភាពផសវាស្ដធារណ្ៈ ដដ្ល េ្ល់ក្រផយជន៍ផ្កទ ល់
ដ្ល់ក្រជាជនទូផៅ។  

៤/-ការរុំណ្ត់តនមលជារ់ដសេងននរមមវធីិ/សរមមភាពៈ  ផដ្ឋយគិ្តគូ្រឱ្យកាន់ដតហមត់ចត់
ផលីភាពសមក្សរនននងល, ររមិាណ្ , និងគ្ញណ្ភាព រនញងការអនញវតេរមមវធីិ/សរមមភាពតាុំងពី
រនញងដ្ុំណារ់កាលននការផរៀរចុំងវកិា ផចៀសវាងការផលីរគ្ផក្មាងចុំណាយមានលរេណ្ៈ   
ផចាលៗ និងរនញងលរេណ្ៈក្រងញចញ៉ាញ ច ដដ្លផធវីឱ្យការវភិាជងវកិាមិនសូវមានក្រសិទធភាព 
ផហយីខាះខាា យងវកិាផៅផពលអនញវតេ។    

៥/-ការផ ទ្រងវកិាឱ្យដ្ល់អងគភាពអនញវតេ, ពិផសសផៅរនញ ងវស័ិយអាទិភាព ផ លគឺ្ វស័ិយ- 
អររ់ ុំ និង សញខាភិបាល, ផដ្ឋយរផងកីនការផ ទ្រងវកិាឱ្យផៅដ្ល់អងគភាពអនញវតេការង្ហរផ្កទ ល ់
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ដដ្លផៅផក្កាមឱ្វាទក្រសួង-ស្ដថ រ័នផៅរដ្ឋបាលរណាេ ល ឬផៅតាមមូលដ្ឋឋ នរនញងផោលផៅ
ផលីររមពស់ក្រសិទធភាពចុំណាយ ជាពិផសស ធានាបាននូវភាពទាន់ផពលផវោ និងការទទួល-
ខញសក្តូវចាស់ោស់ ផៅរនញងការក្គ្រ់ក្គ្ង និងចាត់ដចងអនញវតេងវកិា។ 

៦/-ការ្ារភាា រ់រវាងការក្រមូលចុំណូ្ល និងការវភិាជងវកិាៈ តាមរយៈវធិានការ្ារភាា រ់ 
ការវភិាជងវកិា ផៅនឹងលទធ្លននការអនញវតេចុំណូ្ល ជាពិផសស េ្ល់អាទិភាពផលីចុំណាយ 
មិនដមនរញគ្គលិរដ្ល់ក្រសួង-ស្ដថ រ័ន ដដ្លផរៀរគ្រចុំណូ្លបានផដ្ឋយការខិតខុំអនញវតេសរមម-
ភាពក្រមូលចុំណូ្ល ផហយីបានរង់ចុំណូ្លមួយភាគ្ធុំចូលងវកិារដ្ឋ, ទនទឹមនឹងការរតឹតបតិផលី
ការផសនីសញុំរផងកីនងវកិា  ចុំផ ះក្រសួង-ស្ដថ រ័នដដ្លការក្រមូលចុំណូ្លមិនអាចសផក្មចបាន 
លទធ្លសមក្សរតាមសកាេ នញពលជារ់ដសេង ឬដដ្លមានទុំហុំចុំដណ្រក្បារ់រង្ហវ ន់ធុំ។  

៧/-ការររាតញលយភាពងវកិាៈ  ផទាះរីជាសថិតផក្កាមសមាព ធននតក្មូវការចុំណាយដដ្ល
ផចះដតផរីនផែងីជាលុំដ្ឋរ់ ជាពិផសស សមាព ធននចុំណាយរនទញររញគ្គលិរ ចុំណាយចរនេមិន
ដមនរនទញររញគ្គលិរដដ្លផរីតផែងីងមីៗ  ក្ពមទាុំងចុំណាយវនិិផយគ្ផដី្មបជីុំរញញការអភិវឌ្ឍ រ៏
ដូ្ចជាផដី្មបផី ល្យីតរផៅនឹងតក្មូវការររស់ក្រជាជន, ផហយីផៅរនញងផពលដ្ុំណាលោន ផនះ 
ការក្រមូលចុំណូ្លរ៏ផៅរនេជួររញ្ញា ក្រឈម និងហានិភ័យមួយចុំនួនធុំរ៏ផដ្ឋយ, ការផរៀរចុំ
ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្តូវបានផធវីផលីមូលដ្ឋឋ នននការធានាឱ្យបាននូវតញលយភាព ផហយីទនទឹមនឹង
ផនះ រ៏មានការផក្តៀមរក្មុងសក្មារ់ផសចរេីក្តូវការមិនបានផក្ោងទញរ និងសក្មារ់ការផធវី
អនេរាគ្មន ៍ជាយថាផហតញររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរនញងវស័ិយផសដ្ឋរិចច និងសងគម្ងដដ្រ។ 
III - អាំពីក្របែណ្ឌ ងវិកាឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ក្ររខណ្ឌ ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្តូវបានផរៀរចុំផដ្ឋយឈរផលីផោលការណ៍្ដូ្ចបាន
ជក្មារខាងផលី រ៏ដូ្ចជារនញងក្ររខណ្ឌ ននរុំផណី្នផសដ្ឋរិចចដដ្លក្តូវបានផក្ោងរនញងរងវង់ ៧% 
ក្ពមជាមួយនឹងផសណារយី៉ាូចុំណូ្លដដ្លមានលរេណ្ៈសញទិដ្ឋិនិយម និងផដ្ឋយឈរផលីមូល-
ដ្ឋឋ នននលទធ្លលអក្រផសីរននការអនញវតេចុំណូ្លស្ដរផពីពនធរនញងរយៈផពល ៣ ឆ្ន ុំ ចញងផក្កាយ ផនះ។  

ជារមួ, ក្ររខណ្ឌ ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្តូវបានរុំណ្តដូ់្ចតផៅ៖ 
១-ចុំណូ្លរនញងក្រផទសងវកិារដ្ឋ ឬ ផៅថាចុំណូ្លរនញងក្រផទសងវកិាជាតិ ក្តូវបាន

ផក្ោងចុំននួ ១៦ ៦១៧ ៤២៨ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៤ ១០៣ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, 
ក្តូវជា ១៨,៦៦% នន ្សស និងមានរុំផណី្ន ១៥,៧% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦។  ក្ររ- 
ខណ្ឌ ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ មានផោលផៅរផងកនីចុំណូ្លចរនេងវកិារដ្ឋឱ្យបានផសមីនឹង ១៨,៥% 
នន ្សស  ដដ្លមានរុំផណី្នចុំនួន ០,៧៩ ពិនទញភាគ្រយ នន ្សស ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ 
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២០១៦ ផ លគឺ្នឹងសផក្មចបានផលីសផោលផៅ  ដដ្លបានដ្ឋរ់ផៅរនញងយញទធស្ដន្រសេផរៀរគ្រ
ចុំណូ្លរយៈផពលមធយមឆ្ន ុំ ២០១៤-២០១៨ ដដ្លបានរុំណ្ត់ថា រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្តូវ
ក្រមូលចុំណូ្លចរនេងវកិារដ្ឋឱ្យបានផរីនផសនីនឹង ០,៥០ ពិនទញភាគ្រយ នន ្សស ជាក្រចាុំឆ្ន ុំ 
រនញងរយៈផពលមធយម។  ក្តង់ផនះ ខ្ញ ុំបាទសូមសងកត់ធៃន់រដនថមថា ការសផក្មចបាននូវរុំផណី្ន 
ចុំណូ្លរនញងរយៈផពល រី ឆ្ន ុំចញងផក្កាយផនះ គឺ្ជារុំផណី្នមួយខពស់ មិនធាល រ់មានផៅរនញងរយៈ-
ផពល ២០ ឆ្ន ុំចញងផក្កាយ ផហយីសូមបដីតមូលធិនិរូរិយវតថញអនេរជាតិ រប៏ាន្េលក់ារវាយតនមល
ខពស់ផលីសមិទធ្ លននការខិតខុំក្រឹងដក្រងផនះ្ងដដ្រថា មិនធាល រ់មានពីមញនមរផៅរនញងចុំផណាម 
រណាេ ក្រផទសរនញងតុំរន់។ ជារ់ដសេង, ចុំណូ្លស្ដរផពីពនធរមពញជា ដដ្លផៅផពលផនះ មានទុំហុំ
រនញងរងវង់ ១៦% នន ្សស ដដ្លបានផរីនផែងីពីរក្មិតក្រមាណ្ ១២,៧% នន ្សស ឆ្ន ុំ 
២០១៣ គឺ្ឈានដ្ល់រក្មិតក្រដ្ុំក្រសងនឹងទុំហុំននចុំណូ្លស្ដរផពីពនធររស់រណាេ ក្រផទស
រនញងតុំរន់ផហយី។ យ៉ា ងណាមញិញ, ផនះគឺ្ជា្លដ ល្ផ្កក ននរិចចខិតខុំក្រឹងដក្រងអនញវតេរនញង្នទៈ   
រេូរផ្កេ ច់ឥតង្ហរផរនូវវធិានការមញតក្សួចទាុំងឡាយ ននរមមវធីិដរទក្មង់ការក្គ្រ់ក្គ្ងហរិញ្ញវតថញ-
ស្ដធារណ្ៈររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ដដ្លបានចារ់ផ េ្ីមតាុំងពីនីតិកាលមញនៗមរ ផៅផក្កាមការ-
ដឹ្រនាុំក្រររផដ្ឋយគ្តិរណ្ឌិ ត រដូ៏្ចជាការោុំក្ទ និងក្តួតពិនិតយតាមដ្ឋនជារ់ជាក្រចាុំររស ់     
សផមេចអគ្គមហាផសនារតីផតជា ហ នុ ខសន នាយររដ្ឋមន្រនេនីនក្ពះរាជាណាចក្ររមពញជា។ 

២-ចុំណាយសរញរងវកិារដ្ឋ ឬ ចុំណាយសរញរងវកិាជាតិ ក្តូវបានផក្ោងចុំននួ            
២១ ១៥១ ៩៨៥ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៥ ២២៣ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា 
២៣,៧៦% នន ្សស និងមានរុំផណី្ន ១៥,៧% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, រនញងផនាះ
ចុំណាយចរនេងវកិារដ្ឋក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ១៣ ៧៩៩ ០៧៩ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ 
៣ ៤០៧ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ១៥,៥% នន ្សស និងមានរុំផណី្ន ១៦,៧% 
ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦ ។ ក្តង់ផនះ ខ្ញ ុំបាទសូមគូ្សរញ្ញា រ់រដនថមថា គ្ផក្មាងចុំណាយ
រនទញររញគ្គលិរសរញរននងវកិារដ្ឋឆ្ន ុំ ២០១៧ នឹងមានទុំហុំ ៧ ១៣៤ ៣៨៨ ោនផរៀល, សមមូល 
ក្រមាណ្ ១ ៧៦២ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ៨,០១% នន ្សស ឬផសមីនឹង ៥១,៧% 
ននចុំណាយចរនេងវកិារដ្ឋ ដដ្ល ល្ញះរញ្ញច ុំងអុំពីការ េ្ល់អាទិភាពផលីមនញសសននផោលនផយបាយ 
ងវកិាររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
IV - អាំពីរទ្ក្ាងច្ាំណូ្ល-ច្ាំណាយងវិកាថ្នន រ់ជាត ិ

ទី១- អាំពរីទ្ក្ាងច្ាំណូ្លងវិកាថ្នន រ់ជាត ិ
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  ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ មានផោលផៅរផងកីនចុំណូ្លរនញងក្រផទសថាន រ់ជាតិឱ្យមានទុំហុំផសមី
នឹង ១៥ ៦៤៩ ៩០០ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៣ ៨៦៤ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា 
១៧,៥៨% នន ្សស គឺ្មានរុំផណី្ន ១៥,៦% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦។ រនញងក្ររខណ្ឌ
ផនះ, ឯរឧតេមក្រធានគ្ណ្ៈរមមការទី២ បានរាយការណ៍្ផោរពជូន សផមេចចក្រីក្រធានរដ្ឋសភា 
និងអងគសភា ក្ជារអមាញ់មិញផនះរចួផហយី អុំពីផោលផៅសក្មារ់ចុំណូ្លចរនេ, ទាុំងផោលផៅ
ចុំណូ្លស្ដរផពីពនធ និង ចុំណូ្លមិនដមនស្ដរផពីពនធ, ក្ពមទាុំងផោលផៅចុំណូ្លមូលធន, ទាុំង
ចុំណូ្លមូលធនរនញងក្រផទស និង ចុំណូ្លមូលធនផក្ ក្រផទស។ ដូ្ផចនះ, ផដី្មបបីានចុំផណ្ញ
ផពលផវោខលះ, ខ្ញ ុំបាទសូមការអនញញ្ញញ តមិនអធិរាយនូវចុំណ្ញ ចទាុំងអសផ់នាះ ស្ដជាងមីផែងីវញិ 
ផទ ផដ្ឋយក្ោន់ដតសញុំគូ្សរ ុំផលចរដនថមថា ផដី្មបរីមួចុំដណ្រសផក្មចផោលផៅចុំណូ្លស្ដរផពីពនធ
ដដ្លបានដ្ឋរ់ផចញផនះ អគ្គនាយរដ្ឋឋ នគ្យ និងរដ្ឋឋ ររ និង អគ្គនាយរដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ, ដដ្ល
ជាអងគភាពក្រមូលចុំណូ្លធុំពីរសថិតផក្កាមក្រសួងផសដ្ឋរិចចនិងហរិញ្ញវតថញផ្កទ ល់,     ក្តូវខិតខុំ 
សផក្មចឱ្យបានតាមផោលផៅដដ្លបានផក្ោង ដូ្ចខាងផក្កាម៖  

 ចុំណូ្លគ្យនិងរដ្ឋឋ ររ ក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ៧ ៣០៩ ០០០ ោនផរៀល, សមមូល
ក្រមាណ្ ១ ៨០៥ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ៨,២១% នន ្សស គឺ្មាន
រុំផណី្ន ៩,៩% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦;  

 ចុំណូ្លពនធដ្ឋរ ក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ៥ ៩០០ ១០០ ោនផរៀល, សមមូល
ក្រមាណ្ ១ ៤៥៧ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ៦,៦៣% នន ្សស គឺ្មាន
រុំផណី្ន ២០,២% ផធៀរនឹងចារឆ់្ន ុំ ២០១៦។ 

ទនទឹមផនះ, គ្រួរត់សមាគ ល់ថា ចុំផ ះ ចុំណូ្លមិនដមនស្ដរផពីពនធ ក្តូវបានផក្ោងចុំននួ      
២ ២៩២ ៣៦៩ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៥៦៦ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, មានរុំផណី្ន 
២៣,៨% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦ ផដ្ឋយស្ដរក្រភពធុំៗមួយចុំននួ រនញងផនះរមួមាន ចុំណូ្ល-
ពីការលរ់រណ្ណចូលទសសនារមណី្យដ្ឋឋ នអងគរ (អនញវតេផដ្ឋយក្គឹ្ះស្ដថ នអងគរ) ចុំននួ ៣៩៤ ៦៣៩ 
ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៩៧ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ជាចុំណូ្លដដ្លក្តូវបានរត់ក្តាចូល
ងវកិាជាតិទាុំងក្សុង។  

ទ២ី- អាំពីរទ្ក្ាងច្ាំណាយងវកិាថ្នន រ់ជាត ិ 
រ. អុំពីទិដ្ឋភាពរមួននចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ 

 ដូ្ចឯរឧតេមក្រធានគ្ណ្ៈរមមការទី២ បានរាយការណ៍្រចួផហយីដដ្រ, ងវកិាថាន រ់ជាតិឆ្ន ុំ 
២០១៧ មានទិសផៅជាយញទធស្ដន្រសេរុំណ្ត់ចុំណាយចរនេឱ្យសថតិរនញងរក្មិតចុំនួន ១៣ ០៥០ ៦៨៦ 
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ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៣ ២២២ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ១៤,៦៦% នន ្សស 
គឺ្មានរុំផណី្ន ១៧,០% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦ ដដ្លរនញងផនាះ ៖ 
 រ-១-ចុំណាយផលីរនទញររញគ្គលិរៈ មានរុំផណី្ន ២០,៧% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦,
ក្តូវជា ៧,៦៤% នន ្សស និង មានសមាមាក្តផសមីនឹង ៥២,១៤% ននចុំណាយចរនេងវកិា
ថាន រ់ជាតិ។ [ខ្ញ ុំបាទសូមគូ្សរញ្ញា រ់រដនថមថា អាទិភាពននចុំណាយផនះ ក្តូវបានផផ្កេ តផលីការ
ផក្ោងសក្មារ់ៈ (១)-ការដ្ុំផែងីផរៀវតសមូលដ្ឋឋ នរនញងអក្តា ១២,០% ផដ្ឋយអនញវតេចារ់ពី ដខ មរ
រា ឆ្ន ុំ ២០១៧, (២)-ការដ្ុំផែងីក្បារ់រុំណាច់មញខង្ហរដដ្លនឹងក្តូវអនញវតេចារ់ពីដខ ផមស្ដ ឆ្ន ុំ 
២០១៧ និង (៣)-ការដ្ុំផែងីក្បារ់ឧរតថមភក្រពនធ-រូនមន្រនេរីាជការសញវីលិ និងរងរមាល ុំងក្រដ្ឋរ់
អាវញធ ផដ្ឋយ្េលឱ់្យរូនមាន រច់ុំននួ ១០ ០០០ ផរៀល រនញងមួយដខ និងក្រពនធចុំនួន  ១៥ ០០០ 
ផរៀល រនញងមយួដខ គិ្តចារ់ពីដខមររា ឆ្ន ុំ២០១៧។  តាមរយៈវធិានការផនះ ស្ដថ នភាព ផរៀវតសអរប
ររមា ររស់មន្រនេីរាជការក្គ្រ់ក្រផភទ នឹងក្តូវបានផ្កល ស់រេូរដូ្ចតផៅ៖ 
 ទី១. សក្មារ់មន្រនេរីាជការសញវីលិ៖ 

- ផរៀវតសមន្រនេីរាជការសញីវលិ ដដ្លមិនដមនជាក្គូ្រផក្ងៀន ឬក្គូ្ផពទយ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងី
ពីជាង ៧០ មញឺនផរៀល ដ្លក់្រមាណ្ជាង ៨៥ មញឺនផរៀល;  

- ផរៀវតសក្គូ្រផក្ងៀន និងក្គូ្ផពទយ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពីជាង ៨០ មញឺនផរៀល ដ្ល់
ក្រមាណ្ជាង ៩៥ មញនឺផរៀល;   
 ទី២. សក្មាររ់ងរមាល ុំងក្រដ្ឋរអ់ាវញធ៖    

- ផរៀវតសនគ្របាល (ពលបាលក្តី) នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពីជាង ៧៨ មញឺនផរៀល ដ្ល់
ក្រមាណ្ជិត ៩៤ មញឺនផរៀល (គិ្តរញ្ចូ លរររអងករ); 

- ផរៀវតសផយធិន (ពលផទា) នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពីជាង ៧៣ មញឺនផរៀល ដ្ល់ក្រមាណ្
ជាង ៨៨ មញឺនផរៀល (គិ្តរញ្ចូ លរររអងករ); 
  ទី៣. ជាមួយោន ផនះដដ្រ ក្បារ់ឧរតថមភមន្រនេីជារ់រិចចសនា នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ៤០ មញឺន
ផរៀល ដ្ល ់៥០ មញឺនផរៀល ចារ់ពីដខ មររា ឆ្ន ុំ ២០១៧ ។ ចុំផ ះនិវតេជន, ទាុំងជាមន្រនេីរាជការ
សញីវលិ និងរងរមាល ុំងក្រដ្ឋរ់អាវញធ, រ៏មានការផក្ោងងវកិាក្រមាណ្ ៤៤ រ ីោនផរៀល្ង
ដដ្រ សក្មារ់ដ្ុំផែងីផស្ដធនរក្មិតទាររុំ ញ្តឱ្យផែងីដ្ល់ ៤២ មញនឺផរៀល រនញងមួយដខ ផដី្មបី
ឈានឱ្យដ្ល់ ៤៨ មញឺនផរៀល រនញង ១ ដខ ផៅរនញងឆ្ន ុំ ២០១៨។] 



  សូមផ ទ្ៀងតាមអាន! 
 

 9  

 

  រ-២-ចុំណាយផក្ រនទញររញគ្គលិរៈ មានរុំផណី្នក្តឹមដត ១៣,២% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ 
២០១៦ ក្តូវជា ៧,០២% នន ្សស និង មានសមាមាក្តផសមីនឹង ៤៧,៨៦% ននចុំណាយ
ចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ។ 
 ែ. អុំពីទិដ្ឋភាពននការវភិាជន៍តាមវស័ិយននងវកិាថាន រ់ជាតិ  
 ជារមួ, ចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ សក្មារ់ឆ្ន ុំ ២០១៧ ក្តូវបានវភិាជន៍ផដ្ឋយដ អ្រផលី 
តក្មូវការ និងអាទិភាពចាុំបាច់ រមួទាុំងការអនញវតេនូវផោលការណ៍្ងមមួីយចុំនួន ផៅតាមវស័ិយ 
នីមួយ  ៗ ក្សរតាមផោលការណ៍្ននការផរៀរចុំងវកិា ដូ្ចបានគូ្សរញ្ញា រ់ផៅរនញងផសចរេីដងលង-   
ផហតញ។  ទនទឹមនឹងផនះ, អាទិភាពចុំណាយសុំខាន់ៗ តាមវស័ិយនីមួយៗ រ៏មានគូ្សរញ្ញា រ់
ពិស្ដេ រផៅរនញងខលឹមស្ដរននអតថរទផសចរេីដងលងផហតញររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ផហយីឯរឧតេមក្រធាន 
គ្ណ្ៈរមមការទី២ រ៏បានផលីរផែងីរដនថមផទៀតអមាញ់មញញិផនះ្ងដដ្រ។ ដូ្ផចនះ ផដី្មបី
ចុំផណ្ញផពលបានដងមផទៀត ខ្ញ ុំបាទសូមមិនអធិរាយលមអិតផែងីវញិផទ, រ៏រ៉ាញដនេខ្ញ ុំបាទសូម
ផធវីការគូ្សរ ុំផលចទិដ្ឋភាពសុំខាន់ជាផោលមយួចុំនួនដូ្ចខាងផក្កាម ៖  
 ទី១. វស័ិយសងគមរិចចផៅដតក្តូវបានចាត់ទញរជាវស័ិយអាទិភាពទី១  ផដ្ឋយរនញងផនាះ  
ការយរចិតេទញរដ្ឋរ់ក្តូវបានផផ្កេ តជាពិផសសផលីក្រសួងអាទិភាពចុំននួ ៣ គឺ្ ក្រសួងអរ់រ ុំ    
យញវជននិងរីឡា, ក្រសួងការង្ហរនិងរណ្េញ ះរណាេ លវជិាា ជីវៈ និង ក្រសួងសញខាភិបាល ។    
ជានិនាន ការ, ទុំហុំចុំណាយចរនេររស់វស័ិយផនះមានការផរីនផែងីខាល ុំងជាងផគ្, ផហយីក្តវូបាន
ផក្ោងចុំនួន ៤ ៨៣៦ ៤៩៨ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ១ ១៩៤ ោនដ្ញោល រអាផមររិ 
ផ លគឺ្ មានរុំផណី្ន ១២,៧% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តូវជា ៥,៤៣% នន ្សស 
និង មានសមាមាក្តផសមីនឹង ៣៧,១% ននចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ។ ផលីសពីផនះ, ផរីគិ្ត
ពីឆ្ន ុំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ុំ ២០១៧ ចុំណាយចរនេវស័ិយសងគមរិចច បានផរីនផែងីពីទុំហុំ ៤,២៥% 
នន ្សស រហូតដ្លផ់ៅ ៥,៤៣% នន ្សស, មានន័យថាបានផរីន ១,១៨% ពិនទញភាគ្រយ។ 
[អាទិភាពចុំណាយននវស័ិយផនះ ក្តូវបានផផ្កេ តផៅផលី៖ ការរនេោុំក្ទ ដ្លក់ារពក្ងីរការទទួល
បានផសវាអរ់រ ុំ និងការផលីររមពស់គ្ញណ្ភាពអរ់រ ុំ ក្ពមទាុំងការអរ់រ ុំកាយ និងរីឡា   ជាពិផសស 
ការរនេ្ េល់អាហារូរររណ៍្ដ្ល់សិសសក្រីក្រ;  ការរផងកីនងវកិាដ្ុំផណី្រការស្ដោផរៀន; ការរនេ
ពក្ងីរស្ដោផរៀនជុំនាន់ងមី និងការរស្ដងស្ដោផរៀន; ការអភិវឌ្ឍជុំនាញដដ្លផ ល្យី-តរនឹង
តក្មូវការទី្ារ ជាពិផសសផៅរនញងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហរមម និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយ ការង្ហរ; 
ការរនេផលីររមពស់គ្ញណ្ភាពផសវាសញខាភិបាល និង ការពក្ងីរការទទួលបានផសវា  សញខាភិបា
ល ពិផសសសក្មារ់ក្រជាជនក្រីក្រ, ក្រុមជនង្ហយរងផក្ោះ, ន្រសេី និងរញមារ តាមរយៈការរនេោុំក្ទ
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ដ្ល់រមមវធីិមូលនិធិសមធម៌, ការរនេរផងកនីរញ្ច រ់ងវកិាក្រតិរតេកិារជូនដ្ល់មនទីរ-ផពទយរដងអរ 
និងមណ្ឌ លសញខភាព; និងការរផងកីនការោុំក្ទដ្ល់ក្រតិរតេិការររស់មនទីរផពទយ គ្នធរញបាា ជារ
ផណ្េី រៗ; រ៏ដូ្ចជាការរនេោុំក្ទដ្ល់រិចចោុំ រររសិ្ដថ ន និងការក្គ្រ់ក្គ្ងតុំរន់ការ រធមមជាតិ ជា
ផដី្ម។] 

ទី២. វស័ិយការ រជាតិ សនេសិញខ និងសណាេ រធ់ាន រស់្ដធារណ្ៈ  [ក្តូវបានផក្ោងចុំននួ 
៣ ៣៣៨ ៤០០ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៨២៤ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, មានរុំផណី្ន 
២០,៤% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តូវជា ៣,៧៥% នន ្សស និងមានសមាមាក្តផសមីនឹង 
២៥,៦% ននចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ] រនញងផនាះ ចុំណាយរនទញររញគ្គលិរមានចុំននួរហូត
ផៅដ្ល ់ ៧៧,៨% ដដ្លមានរុំផណី្ន ២៦,៧% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ចុំដណ្រឯ 
ចុំណាយមិនដមនរនទញររញគ្គលិរ មានដតក្តឹម ២២,២% ននចុំណាយសរញរររស់វស័ិយ ផហយី
មានរុំផណី្នដត ២,៥% រ៉ាញផណាណ ះ ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦។ ជានិនាន ការ, ផរីគិ្តពីឆ្ន ុំ 
២០១៣ ដ្លឆ់្ន ុំ ២០១៧, ចុំណាយចរនេវស័ិយការ រជាតិ សនេសិញខ និងសណាេ រធ់ាន រស់្ដ-
ធារណ្ៈបានផរីនពីទុំហុំ ២,៩២% នន ្សស ដ្ល់ទុំហុំក្តឹម ៣,៧៥% នន ្សស រ៉ាញផណាណ ះ។ 
[អាទិភាពចុំណាយននវស័ិយផនះ ក្តូវបានផផ្កេ តផៅផលី ៖ ការផលីររមពស់ជីវភាពរស់ផៅររស់
រងរមាល ុំងក្រដ្ឋរ់អាវញធ, ការ គ្ត់ គ្ង់ឯរសណាឋ ន និងសផមលៀររុំ រ,់ ការ្េល់ការផលីរទឹរ
ចិតេដ្ល់នគ្របាលចរាចរណ៍្ និងនគ្របាលផទសចរណ៍្, ការរនេ្ លិតលិខិត ល្ងដដ្ន និង
អតេសញ្ញញ ណ្រណ័្ណសញ្ញា តិដខមរ, ការរុំ រក់្រព័នធក្គ្រ់ក្គ្ងនិងក្តួតពិនិតយក្ពុំដដ្ន, ការរនេ 
ោុំក្ទដ្ល់ការអនញវតេផោលនផយបាយភូមិ-ឃញុំមានសញវតថិភាព,  ការរផងកីនងវកិាសក្មារ់ោុំក្ទ
ដ្ល់រិចចដ្ុំផណី្រការររស់ឧតេមក្រុមក្រឹរាននអងគផៅក្រម, ស្ដោជុំរះរេីក្គ្រ់ជាន់ថាន រ់ និងរដ្ឋ-
បាលតញោការ ជាផដី្ម។] 

ទី៣. វស័ិយរដ្ឋបាលទូផៅ [ក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ១ ៩៨៦ ៩៤២ ោនផរៀល, សមមូល 
ក្រមាណ្ ៤៩១ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, មានរុំផណី្ន ២៤ ,៤% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តូវ 
ជា ២,២៣% នន ្សស និង មានសមាមាក្តផសមីនឹង ១៥,២% ននចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់
ជាតិ។] ផរីគិ្តពីឆ្ន ុំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ុំ ២០១៧, ចុំណាយចរនេវស័ិយរដ្ឋបាលទូផៅ បានផរីនពី
ទុំហុំ ១,៧៧% នន ្សស ដ្លទ់ុំហុំ ២,២៣% នន ្សស។ [រនញងផនាះ, សក្មារ់ឆ្ន ុំ ២០១៧, 
រញ្ច រ់ងវកិាររស់គ្ណ្ៈរមាម ធិការជាតិផរៀរចុំការផបាះផឆ្ន តមានរុំផណី្នរហូតដ្ល់ ៥៧,៦% 
ផធៀរចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦ សក្មារ់ការចញះផឈាម ះ, ពិនិតយរញ្ា ីផឈាម ះ និងផបាះផឆ្ន តផក្ជីសផរសី
ក្រុមក្រឹរាឃញុំ-សង្ហក ត់ ក្ពមទាុំងសក្មារ់ការចញះផឈាម ះផក្ជីសផរសីតុំណាងរាន្រសេឆ្ន ុំ ២០១៨។ 
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ផលីសពីផនះ, អាទិភាពចុំណាយននវស័ិយផនះ រ៏ក្តូវបានផផ្កេ ត្ងដដ្រផៅផលី៖ ការរនេោុំក្ទ
ដ្ល់ការអនញវតេរមមវធីិជាតិរុំដណ្ទក្មង់រដ្ឋបាលស្ដធារណ្ៈ, ការរនេជុំរញញការចញះរញ្ា ី និង ការ-
េ្ល់រ័ណ្ណរមមសិទធិដី្ធល,ី ទាុំងដី្រដ្ឋ, ដី្ឯរជន និងដី្សហគ្មន៍ជនជាតិផដី្មភាគ្តិច, ក្ពមទាុំង
ការរផងកីនក្រសិទធភាពននរិចចការការទូត តាមរយៈការរផងកីនការោុំក្ទដ ន្រហរិញ្ញវតថញដ្ល់មន្រនេី
ការទូតដដ្លរុំពញងរុំផពញភាររិចចផៅផក្ ក្រផទស រ៏ដូ្ចជាការរនេោុំក្ទដ្ល់រិចចការ រ និង
ជួយសផន្រង្ហគ ះពលររដខមរដដ្លផធវីការផៅផក្ ក្រផទស ជាពិផសស ន្រសេីដខមរដដ្លក្តូវរងផក្ោះ
ផដ្ឋយការ្ផបារ និងការជួញដូ្រ ល្ូវផភទ ជាផដី្ម។] 

ទី៤. វស័ិយផសដ្ឋរិចច [ក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ១ ៣០៦ ៣៦៧ ោនផរៀល, សមមូល
ក្រមាណ្ ៣២៣ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, មានរុំផណី្ន ១៣,១% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តូវ 
ជា ១,៤១% នន ្សស និង មានសមាមាក្តផសមីនឹង ១០% ននចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិ។ 
ផរីគិ្តពីឆ្ន ុំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ុំ ២០១៧, ចុំណាយចរនេវស័ិយផសដ្ឋរិចច បានផរីនពីទុំហុំ 
០,៨៧% នន ្សស ដ្លទ់ុំហុំ ១,៤៧% នន ្សស។] ក្តង់ផនះ ខ្ញ ុំបាទសូមគូ្សរញ្ញា រ់្ង
ដដ្រថា ផទាះរីជាក្រសួងសុំខាន់ៗផៅរនញងវស័ិយផសដ្ឋរិចចផនះ មិនបានទទួលនូវរុំផណី្ន
ចុំណាយចរនេងវកិាថាន រ់ជាតិផក្ចីននិងផៅមានទុំហុំតូចរេ,ី ដតក្រសួងសុំខាន់ៗទាុំងផនះ ដូ្ច
ជា ក្រសួងរសិរមម រញកាេ ក្រមាញ់ និងផនស្ដទ, ក្រសួងធនធានទឹរ និងឧតញនិយម, ក្រសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ, និង ក្រសួងស្ដធារណ្ការនិងដឹ្រជញ្ាូ ន គឺ្ជាស្ដថ រ័នដដ្លបានក្សូរយរ
ចុំណាយវនិិផយគ្ផ្កទ ល់ផដ្ឋយហរិញ្ញរបទានរនញងក្រផទស រហូតផៅដ្ល់ជាង ៧០% សក្មារ់
រស្ដងផហដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធរូរវនេ ដូ្ចជា ល្ូវ ស្ដព ន និងក្រព័នធធារាស្ដន្រសេ ជាផដី្ម ។ 

ែ- អាំពីរទ្ក្ាងច្ាំណាយមូលធនងវកិាថ្នន រ់ជាត ិ
ចុំណាយមូលធនថាន រ់ជាតិក្តូវបានផក្ោងចុំនួន ៧ ១៣៣ ៧៧១ ោនផរៀល, សមមូល 

ក្រមាណ្ ១ ៧៦១ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, មានរុំផណី្ន ១៣,១% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តវូ 
ជា ៨,០% នន ្សស ដដ្លរនញងផនាះ ៖ 

 គ្ផក្មាងវនិិផយគ្ផ្កទ លផ់ដ្ឋយហរិញ្ញរបទានរនញងក្រផទសផៅថាន រ់ជាតិ មានរុំផណី្ន 
១៣,៤% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ២០១៦ ផហយីក្តូវជា ២,៤៥% នន ្សស ។ គ្រួគូ្សរញ្ញា រ់
្ងដដ្រថាការផរីនផែងីននចុំណាយវនិិផយគ្ផដ្ឋយងវកិាជាតិផនះ គឺ្ជាការ ល្ញះរញ្ញច ុំងពីការ- 
ផរីនផែងីននសមតថភាព និងឯររាជយភាពខាងងវកិាររស់រមពញជា ផនះមា៉ាង, មា៉ាងផទៀត រជ៏ា
ការខិតខុំររស់ររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល រនញងការរងាូរទញនវនិិផយគ្ស្ដធារណ្ៈកាន់ដតផក្ចីនផដី្មបី
ក្ទក្ទង់រុំផណី្នផសដ្ឋរិចច និងរផងកីតការង្ហររនញងក្សុរ្ងដដ្រ។  
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 គ្ផក្មាងវនិិផយគ្ស្ដធារណ្ៈផដ្ឋយហរិញ្ញរបទានផក្ ក្រផទស មានរុំផណី្ន១០,៧% 
ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦ ផហយី ក្តូវជា ៤,៨១% នន ្សស ។ ជារ់ដសេង, រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
រនេផក្ោងរុំណ្ត់ពិដ្ឋនរនញងការខចសីក្មារ់ឆ្ន ុំ ២០១៧ រនញងរងវង់ ៧០០ ោនផអសឌី្ដអ រ ដូ្ចឆ្ន ុំ 
២០១៦ ផនះដ្ដដ្ល ក្សរតាមយញទធស្ដន្រសេសេីពីការក្គ្រ់ក្គ្ងរុំណ្ញ លស្ដធារណ្ៈ ២០១៥-
២០១៨។  
 ជារមួ, ចុំណាយមូលធនររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល មានផោលផៅ េ្ល់ហរិញ្ញរបទានដ្ល់
គ្ផក្មាង/រមមវធីិ រនញងវស័ិយអាទិភាព ផដ្ឋយផផ្កេ តផៅផលីការក្ទក្ទង់រុំផណី្នផសដ្ឋរិចច ក្ពមទាុំង
ការផលីររមពស់ភាពក្ររួតក្រដជង និង ្លិតភាពផសដ្ឋរិចចជាតិ ដូ្ចដដ្លបានរុំណ្ត់ផៅរនញង
ដ្នការយញទធស្ដន្រសេអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ និង រមមវធីិវនិិផយគ្ស្ដធារណ្ៈរីឆ្ន ុំ
រ ុំរិល ២០១៧-២០១៩។ 

ជាសរបុ, តាមរយៈលទធ្លននការរូរសរញរគ្ផក្មាងចុំណាយងវកិាថាន រ់ជាតិឆ្ន ុំ 
២០១៧, ក្រសួង-ស្ដថ រ័នចុំននួ ៧ ដដ្លទទួលបានទុំហុំរញ្ច រ់ងវកិាសរញរធុំជាងផគ្ (គិ្តទាុំង
ចុំណាយចរនេ និងចុំណាយមូលធន) តាមលុំដ្ឋរ់ពីធុំ ផៅ តូច គឺ្៖ ទី១)-ក្រសួងអរ់រ ុំ យញវជន 
និងរីឡា ទទលួបាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ ២ ៧៤០ ៥០២ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្     
៦៧៧ ោនដ្ញោល រអាផមររិ,  ក្តូវជា ៣,០៨% នន ្សស, ផសមីនឹង ១២,៩៦% ននចុំណាយ
ងវកិារដ្ឋសរញរ; ទី២)-ក្រសួងស្ដធារណ្ការ និងដឹ្រជញ្ាូ ន ទទួលបាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ      
២ ៤១១ ១៤៤ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៥៩៥ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ២,៧១% 
នន ្សស, ផសមីនឹង ១១,៤០% ននចុំណាយងវកិារដ្ឋសរញរ; ទី៣)-ក្រសួងការ រជាតិ ទទួល
បាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ ១ ៨៥៧ ៥៧៥ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ៤៥៩ ោនដ្ញោល រ    
អាផមររិ, ក្តវូជា ២,០៩% នន ្សស, ផសមីនឹង ៨,៧៨% ននចុំណាយងវកិារដ្ឋសរញរ; ទី៤)-ក្រសងួ
សញខាភិបាល ទទលួបាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ ១ ៦៩៧ ៩១១ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ 
៤១៩ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ១,៩១% នន ្សស, ផសមីនឹង ៨,០៣% ននចុំណាយងវកិា
រដ្ឋសរញរ; ទី៥)- ក្រសងួមហាន្ទ ទទួលបាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ ១ ៤៦០ ៩៥៤ ោនផរៀល, 
សមមូលក្រមាណ្ ៣៦១ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ១,៦៤% នន ្សស, ផសមីនឹង ៦,៩១% 
ននចុំណាយងវកិារដ្ឋសរញរ; ទី៦)-ក្រសួងធនធានទឹរនិងឧតញនិយម ទទួលបាននូវគ្ផក្មាង
ចុំណាយ ១ ០១៨ ៤៦៤ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ២៥១ ោនដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា 
១,១៤% នន ្សស, ផសមីនឹង ៤,៨១% ននចុំណាយងវកិារដ្ឋសរញរ; និង ទី៧)-ក្រសួងសងគម-
រិចច អតីតយញទធជន និងយញវនីតិសមបទា ទទួលបាននូវគ្ផក្មាងចុំណាយ ៧៥៩ ៥៨២ ោនផរៀល, 
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សមមូលក្រមាណ្ ១៨៨ ោន ដ្ញោល រអាផមររិ, ក្តូវជា ០,៨៥% នន ្សស, ផសមីនឹង ៣,៥៩% 
ននចុំណាយងវកិារដ្ឋសរញរ ។ 
V - អាំពីរទ្ក្ាងច្ាំណូ្ល-ច្ាំណាយងវកិារដ្ឋបាលថ្នន រ់ទ្ក្កាមជាតិឆ្ន ាំ ២០១៧ 
  គ្ផក្មាងចុំណូ្ល-ចុំណាយររសរ់ដ្ឋបាលរាជធានី-ផខតេ, ក្រងុ-ក្សុរ និង ឃញុំ-សង្ហក ត ់មាន  
ឱ្នភាពងវកិាចុំនួន ៦៣៨ ១៨៦ ោនផរៀល, សមមូលក្រមាណ្ ១៥៨ ោនដ្ញោល រអាផមររិ 
ផហយីនឹងក្តូវបានផក្ោងឧរតថមភផដ្ឋយងវកិាថាន រ់ជាតិ ដដ្លការឧរតថមភផនះមានរុំផណី្ន 
២៤,៣% ផធៀរនឹងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦, ក្តវូជា ០,៧២% នន ្សស ។ 
  ក្តង់ផនះ ខ្ញ ុំបាទសូមគូ្សរញ្ញា រ់រដនថមថា អាទិភាពចុំណាយ ក្តូវបាន េ្ល់ជាពិផសស 
ដ្ល់ការតផមលីងក្បារ់ផរៀវតស ជូនដ្ល់ក្រុមក្រឹរារាជធានី-ផខតេ, ក្រុង-ក្សុរ-ខ័ណ្ឌ , ឃញ ុំ-សង្ហក ត ់
និង មន្រនេីភូមិ [ផដ្ឋយចារ់ពីដខផមស្ដ ឆ្ន ុំ ២០១៧ ផៅ នឹងមានស្ដថ នភាពដូ្ចខាងផក្កាម៖ 

- ក្បារ់ឧរតថមភក្រធានក្រុមក្រឹរារាជធានី-ផខតេ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ១ ០៩០ ០០០ 
ផរៀល ដ្ល់ ១ ២១០ ០០០ ផរៀល, ផហយីក្បារ់ឧរតថមភសមាជិរក្រុមក្រឹរារាជ- 
ធានី-ផខតេ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ៨៧០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់ ៩៧០ ០០០ ផរៀល; 

- ក្បារឧ់រតថមភក្រធានក្រុមក្រឹរាក្រុង-ក្សុរ-ខណ្ឌ  នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ៨១០ ០០០ 
ផរៀល ដ្ល់ ៩៣៥ ០០០ ផរៀល, ផហយីក្បារ់ឧរតថមភសមាជិរក្រុមក្រឹរាក្រុង-
ក្សុរ-ខណ្ឌ  នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងី ពី ៦៥០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់ ៧៥០ ០០០ ផរៀល;  

- ក្បារ់ឧរតថមភផមឃញុំ-ផៅសង្ហក ត់ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ៧៥០ ០០០ ផរៀល ដ្ល ់   
៨៨០ ០០០ ផរៀល, ក្បារ់ឧរតថមភជុំទរ់ទី១ ទី ២ ផៅសង្ហក ត់រងទី១ ទី២ នឹងក្តូវ
ដ្ុំផែងី ពី ៥៥០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់ ៦៥០ ០០០ ផរៀល ផហយីក្បារ់ឧរតថមភ
សមាជិរក្រុមក្រឹរាឃញុំ-សង្ហក ត់ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ៤៨០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់     
៥៧០ ០០០  ផរៀល; 

- ក្បារ់ឧរតថមភក្រធានភូមិ នឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ២០០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់ ២២៥ ០០០  
ផរៀល, ក្បារ់ឧរតថមភជុំនួយការភូមិនឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ១៦០ ០០០ ផរៀល ដ្ល់   
១៨០ ០០០ ផរៀល និង ក្បារ់ឧរតថមភសមាជិរភូមិនឹងក្តូវបានដ្ុំផែងីពី ១៤០ ០០០ 
ផរៀល ដ្ល់ ១៦០ ០០០ ផរៀល]។ 

VI - អាំពីតុលយភាពរមួថ្នងវិការដ្ឋឆ្ន ាំ ២០១៧ 
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 ផៅរនញងក្ររខណ្ឌ ងវកិារដ្ឋ ឬ ងវកិាជាតិខាងផលី (ទាុំងងវកិាថាន រ់ជាតិ និងងវកិាថាន រ់
ផក្កាមជាតិ) រាជរដ្ឋឋ ភិបាលអាចររាអតិផររងវកិាចរនេឱ្យបានរនញងរក្មិតក្រមាណ្ ៣,០% នន 
្សស ផៅឆ្ន ុំ ២០១៧ ផនះ ផធៀរនឹង ២,៩៩% នន ្សស ផក្ោងរនញងចារ់ឆ្ន ុំ ២០១៦។ 
ជាលទធ្ល, ឱ្នភាពងវកិាជាតិសរញរនឹងមានទុំហុំក្រមាណ្ -៥,០៩% នន ្សស គឺ្ផរីន
ផែងីរនេិចពីរក្មិតននឱ្នភាពរនញងចារ់សេីពីហរិញ្ញវតថញឆ្ន ុំ ២០១៦ ដដ្លផសមីនឹង -៤,៨៨% 
នន ្សស ។ ឱ្នភាពផនះ ក្តូវបានរុំផពញរដនថមផដ្ឋយហរិញ្ញរបទានផក្ ក្រផទសរនញងទុំហុំ 
៤,៨១% នន ្សស និងមូលនិធិក្ទក្ទង់ងវកិាក្រមាណ្ជា ០,២៨% នន ្សស ។  
VII - អាំពីបញ្ហា ក្បឈមរនងុការអនុវតតងវិកាឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ការអនញវតេក្ររខណ្ឌ ងវកិាខាងផលី តក្មូវឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភិបាលខិតខុំជមនះនូវការលុំបារ និង
រញ្ញា ក្រឈមមួយចុំនួន, ទាុំងដ្នរចុំណូ្ល ទាុំងដ្នរចុំណាយ។ រញ្ញា ក្រឈមចមបង រ-់
ព័នធនឹងដ ន្រចុំណូ្ល គឺ្ចុំណូ្លផៅមិនទាន់អាចផ ល្ីយតរនឹងទុំហុំននផសចរេីក្តូវការដ្នរ
ចុំណាយផៅផែយី ផទាះរីជាមានការខិតខុំក្រឹងដក្រងរនញងការផរៀរគ្រចុំណូ្លគួ្រឱ្យរត់សមាគ ល់
យ៉ា ងណារេី។ ផលីសពីផនះ, ការផក្ោងចុំណូ្លស្ដរផពីពនធក្តូវបានផធវីផែងីផៅរនញងផសណារ-ី
យ៉ាូសញទិដ្ឋិនិយមរក្មិតខពស់ គួ្រ្សុំនឹងការធាល រ់ចញះកាន់ដតផក្ចីននូវចុំណូ្លពនធគ្យ ផដ្ឋយស្ដរ
ការអនញវតេរិចចក្ពមផក្ពៀង ណិ្ជារមមផសរ ី ផហយីការទរ់ស្ដក ត់អុំផពីរត់ពនធ និងការផគ្ចផវស
ពនធក្គ្រ់រូរភាព រ៏ផៅជួរក្រទះការលុំបារផក្ចីន។ រឯីដ ន្រចុំណាយវញិ គឺ្សមាព ធននចុំណាយ, 
ទាុំងចុំណាយរនទញររញគ្គលិរ, ទាុំងចុំណាយផក្ រនទញររញគ្គលិរ, បានផរីនផែងីឥតឈរ់ឈរ 
ផដ្ឋយស្ដរមាេ ង, ការ េ្ល់ឤទិភាពចាុំបាច់រុំ ញ្តដ្ល់ការដ្ុំផែងីផរៀវតសជូនមន្រនេីរាជការ រនញង
ផោលផៅផឆ្ព ះផៅររផរៀវតសអរបររមាជាង ១ ោនផរៀល ផៅឆ្ន ុំ ២០១៨, និងមាេ ងផទៀត, គឺ្
ការរផងកីនចុំណាយមួយចុំនួនដដ្លមានភាពចាុំបាច់ខាល ុំង ផដី្មបសីផក្មចបាននូវអាទិភាព
ផោលនផយបាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ពិផសសការអនញវតេសរមមភាពដរទក្មង់ក្គ្រ់វស័ិយ និង
ការវនិិផយគ្ក្ទក្ទង់រុំផណី្នផសដ្ឋរិចច។  
VIII - អាំពីវិធានការរនងុការអនវុតដច្ាបស់ដពីីហរិញ្ញវតថុសក្ាប់ការ-  
      ក្រប់ក្រង ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ផដី្មបជីមនះរញ្ញា ក្រឈម និងហានិភ័យនានាទាុំងរនញងទិដ្ឋភាពមា៉ា ក្រូផសដ្ឋរិចច  និងងវកិា
ដូ្ចបានគូ្សរញ្ញា រ់ខាងផលី ក្រររផដ្ឋយក្រសិទធភាព ក្ពមទាុំងមានលរេណ្ៈជាក្រព័នធ និង
ផដី្មបសីផក្មចបានតាមផោលផៅននចារ់សេីពីហរិញ្ញវតថញសក្មារ់ការក្គ្រ់ក្គ្ងឆ្ន ុំ ២០១៧, រាជ-  
រដ្ឋឋ ភិបាលបានរុំណ្ត់វធិានការជារ់ោរស់ក្មារ់ឆ្ន ុំ ២០១៧ ដូ្ចមានដចងរនញងអតថរទពិស្ដេ រ
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ននផសចរេីនងលងផហតញជូនរដ្ឋសភា ដដ្ល រ់ព័នធនឹង៖ (១)-វធិានការផ ល្យីតរនឹង្លរ៉ាះ ល់
អវជិាមានពីហានិភ័យខាងទិដ្ឋភាពមា៉ា ក្រូផសដ្ឋរិចច; (២)- វធិានការពក្ងឹង និងដរលមអផោល-
នផយបាយ និងការក្គ្រ់ក្គ្ងចុំណូ្ល; (៣)- វធិានការពក្ងឹង និងដរលមអផោលនផយបាយ និង
ការក្គ្រ់ក្គ្ងចុំណាយ, ទាុំងដ ន្រផរៀរចុំ និង ដ ន្រអនញវតេងវកិា; និង(៤)- ការជុំរញញអនញវតេរមមវធីិ
ដរទក្មង់សុំខាន់ៗ ជាពិផសស រមមវធីិដរទក្មង់ការក្គ្រ់ក្គ្ងហរិញ្ញវតថញស្ដធារណ្ៈ“ដ្ុំណារ់កាល
ទី៣-ឆ្ន ុំ២០១៦-២០២០”, ការអនញវតេរមមវធីិការដរទក្មង់រដ្ឋបាលស្ដធារណ្ៈ, ការអនញវតេរមមវធីិ
ជាតិសក្មារ់ការអភិវឌ្ឍតាមដររក្រជាធិរផតយយផៅថាន រ់ផក្កាមជាតិ។  
IX - បទបបញ្ញតតសិ តពីីពនធដារ 
 ជាមួយោន ផនះ,  ផៅរនញងផសចរេីក្ ងចារ់សេីពីហរិញ្ញវតថញសក្មារ់ការក្គ្រ់ក្គ្ងឆ្ន ុំ ២០១៧
រ៏បានរញ្ចូ ល្ងដដ្រនូវរទរបញ្ញតេសិេពីីពនធដ្ឋរ ចុំនួន ៣ មាក្តា រមួមាន ការដរសក្មួលវារយ-
សពទ, ការដរសក្មួលមាក្តាមួយចុំនួន និង ការដរសក្មួលការផលីរដលងនិងអនញផក្ោះពនធ
ក្រថារ់ក្តា រនញងផោលរុំណ្ងធានាក្រសិទធភាពរនញងការជុំរញញផរៀរគ្រចុំណូ្លឆ្ន ុំ ២០១៧ ឱ្យ
ទទួលបានលទធ្លតាមផោលផៅដដ្លបានផក្ោងទញរ រ៏ដូ្ចជាការរនេដរលមអផោលនផយបាយ 
ស្ដរផពីពនធ  ជាពិផសស នីតិវធីិរនញងការក្រមូលពនធមួយចុំនួនឱ្យបានក្រក្ពឹតេផៅផដ្ឋយសញីសង្ហវ រ់, 
ក្រទារ់ក្រឡា, រលូន, មានសមធម,៌ ធានាបាននូវយញតេិធម៌សងគម, តមាល ភាព, ក្រសិទធភាព, 
គ្ណ្ផនយយភាព និងសងគតិភាព ផៅរនញងររកិារណ៍្សមាហរណ្រមមផសដ្ឋរិចចរនញងតុំរន់ និង
ពិភពផោរ និងផដី្មបផីលីររមពស់ជីវភាពររស់មន្រនេីរាជការ និងរមមររនិផយជិត រ៏ដូ្ចជា       
រនធូរនថយពនធដ្ល់អាជីវរមមតូចតាច។ ខ្ញ ុំបាទសូមមិនអធិរាយលមអតិផលីរណាេ សុំផណី្ដរ-
សក្មួលរទរបញ្ញតេិសេីពីពនធដ្ឋរផនាះផទ រ៏រ៉ាញដនេ, សូមអនញញ្ញញ តគូ្សរ ុំផលចចុំណ្ញ ចសុំខាន់ៗ
មួយចុំនួនដូ្ចតផៅ៖  
  ទី១- ផធវកីារដរសក្មួលរក្មិតអរបរមាននក្បារ់ចុំណូ្លជារ់ពនធសក្មារ់រូរវនេរញគ្គល ឬ
សហក្ោសឯររញគ្គល គឺ្ផដី្មបឱី្យមានសងគតិភាពផៅរនញងការអនញវតេពនធផលីក្បារ់ផរៀវតសដដ្លក្តូវ
បានដរដក្រ ក្ពមទាុំងផលីរទឹរចិតេដ្ល់សហក្ោសជាអនរជារ់ពនធតូច ដដ្លភាគ្ផក្ចីនក្រររ
អាជីវរមមជាលរេណ្ៈក្គួ្ស្ដរ។  
  ទី២- ផធវកីារដរសក្មួលមាក្តា ២៤ ងម ីននចារ់សេពីីស្ដរផពីពនធ, គឺ្ផដី្មបផីលីរទឹរចិតេដ្ល់ 
អនរជារ់ពនធដដ្លកាន់រញ្ា ិកាគ្ណ្ផនយយក្តឹមក្តូវ ឱ្យរចួ ញ្តពីកាតពវរិចចរង់ក្បារ់ពនធអរបររមា 
រ៏ដូ្ចជាផដី្មបផីលីរទឹរចិតេ និងជុំរញញឱ្យអនរជារ់ពនធទាុំងអស់ផោរពក្រតិរតេិឱ្យបានសមក្សរ 
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ផៅតាមចារ់សេីពីគ្ណ្ផនយយនិងសវនរមមជាធរមាន ដដ្លនាុំមរនូវតមាល ភាព និងភាពក្ររួត- 
ក្រដជងផដ្ឋយផសមីភាព ក្ពមទាុំងរនញងផោលផៅផរៀរគ្រចុំណូ្លពនធផៅនងៃអនាគ្ត្ងដដ្រ។ 
 ទី៣- ផធវកីារដរសក្មួលមាក្តា ៤៧ ងម ីននចារ់សេពីីស្ដរផពីពនធ គឺ្ផដី្មបដី្ុំផទបងីរក្មិតអរបររ- 
មាននក្បារ់ផរៀវតសជារ់ពនធឱ្យផែងីដ្ល់ ១ ០០០ ០០០ ផរៀល ផដី្មបី្ េល់ការផលីរទឹរចិតេ និង
ផលីររមពស់ជីវភាពដ្ល់មន្រនេីរាជការ ពិផសសក្គូ្រផក្ងៀន និង ក្គូ្ផពទយ ក្ពមទាុំងរមមររ
និផយជិត ដដ្លមានក្បារ់ផរៀវតសទារ។ ក្រការផនះ នឹង េ្ល់ជាគ្ញណ្ក្រផយជន៍ដ្ល់ក្រជា
ពលរដ្ឋទូផៅក្គ្រ់ៗោន  ទាុំងសក្មារ់មន្រនេរីាជការ និងទាុំងរមមររនិផយជិតក្គ្រ់ក្រផភទ រ៏ដូ្ចជា
ចូលរមួចុំដណ្រផលីររមពស់ផសវាអរ់រ ុំ និង សញខាភិបាល្ងដដ្រ។  
 ទី៤- ផធវកីារដរសក្មួលមាក្តា ៥៧ ននចារ់សេពីីស្ដរផពីពនធ ផដី្មបរីដនថមនូវការ គ្ត់ គ្ង់មិន
ជារ់អាររផលីតនមលរដនថមចុំនួន ៤ មញខសញ្ញញ រដនថមផទៀត រនញងផោលផៅរនេផលីររមពស់ជីវភាព
រស់ផៅនិងសញខមាលភាពររស់ក្រជាពលរដ្ឋ ក្សរតាមការសផក្មចររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរនញងផពល
រនលងមរ ដដ្លរមួមាន៖ )១( -ផសវាសិរាអរ់រ ុំ, )២( -ថាមពលអគ្គិសនី និងទឹរស្ដអ ត, )៣( -
្លិត្លរសិរមមមិនទាន់ដរនចន និង )៤( -ផសវាក្រមូលឬសមាអ តការសុំណ្ល់រងឹ-រាវ។ 
 ទី៥- ផធវកីារដរដក្រមាក្តា ១៣ ននចារ់សេពីីហរិញ្ញវតថញសក្មារ់ការក្គ្រ់ក្គ្ងឆ្ន ុំ ២០១៣ 
ផដី្មបី្ េល់ការផលីរដលង និងអនញផក្ោះពនធក្រថារ់ក្តា តាមការសផក្មចររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរនញង
ផពលរនលងមរ : (១)- ផលីរដលងពនធក្រថារ់ក្តា ចុំផ ះការទទួលរមមសិទធិ ឬសិទធកិាន់ការ់
អចលនៈក្ទពយរនញងរងវញ់ាតិ និងការទទួលរមមសិទធិផទាចក្រយនយនេ, ក្តីចក្រយនយនេក្គ្រ់
ក្រផភទ, ក្តារ់ទ័រ និងជលយនយនេក្គ្រ់ក្រផភទដដ្លមានរមាល ុំងដ្ល់ ១៥០ ផសះ ផដី្មបី
រុំផពញសុំណូ្មពរដ៏្ទទូចររស់ក្រជាពលរដ្ឋ្ ង និងផដី្មបចូីលរមួចុំដណ្រផលីររមពស់ជីវភាព 
និង  កាត់រនថយចុំណាយររស់ក្រជាពលរដ្ឋ្ ង និង (២)- ្េល់ការ-អនញផក្ោះពនធក្រថារ់ក្តា   
ចុំផ ះការទទួលរមមសិទធិឬសិទធិកាន់ការ់អចលនក្ទពយរនញងរងវង់ញាតិ ផដ្ឋយផយងផៅផលី 
ផសចរេកី្តូវការចាុំបាច់ររស់ក្រជាពលរដ្ឋ។ 
 ខ្ញ ុំបាទសញុំយរឱ្កាសផនះ សូមគូ្សរញ្ញា រ់រដនថមជូនអងគសភាទាុំងមូលក្ជារថា វធិានការ
ដ្នរពនធដ្ឋរខាងផលីផនះ គឺ្ក្តូវបានផរៀរចុំផែងីផក្កាមការចងអញលរង្ហា ញ និងដណ្នាុំផដ្ឋយផ្កទ ល់
ពី សផមេចអគ្គមហាផសនារតីផតផជា ហ ុន ខសន នាយររដ្ឋមន្រនេីននក្ពះរាជាណាចក្ររមពញជា 
ដដ្លសផមេចដតងដតយរចិតេទញរដ្ឋរ់ខពសដ់្ល់ជីវភាពរស់ផៅររស់មន្រនេីរាជការក្គ្រ់ក្រផភទ និង 
ជីវភាពរស់ផៅ និងសញខមាលភាពររស់ក្រជាពលរដ្ឋទូផៅក្គ្រ់ៗោន ។ 
X- ទ្សច្រដសីននិដាឋ ន 
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ផទាះរីជាក្តូវរនេជួរក្រទះនឹងរញ្ញា ក្រឈម, ការសមញគ្ស្ដម ញ និងមានហានិភ័យ ក្ពម
ទាុំងផៅមានចុំណ្ញ ចខវះខាតមួយចុំននួផទៀតរេ,ី រ៏ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ ល្ញះរញ្ញច ុំងពីការរផងកីនជា
ស្ដរវន័េនូវក្រសិទធភាពននការផរៀរចុំ និងការវភិាជងវកិារនញងការផ ល្ីយតរផៅនឹងអាទិភាពផោល- 
នផយបាយសុំខាន់ៗ ននរមមវធីិនផយបាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីតិកាលទី ៥ ននរដ្ឋសភា ជា-
ពិផសស ផដី្មបជីុំរញញការរផញ្ចញលទធ្លជារ់ដសេងជូនក្រជាជន។  

សរញរមរ, ងវកិាឆ្ន ុំ ២០១៧ អាចក្រសិទធនាមបានថាជា “ងវកិាននការពួត េ្ញ ុំរមាល ុំង និង
ធនធាន និង សក្មចួវធិានការផោលនផយបាយ ផដី្មបសីផក្មចឱ្យខាងដតបាននូវសមិទធ្ ល            
សុំខាន់ៗ ដដ្លក្តវូបានរុំណ្តផ់ៅរនញងរមមវធីិនផយបាយររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ផៅរនញងសភាព
សមញគ្ស្ដម ញននររកិារណ៍្ផសដ្ឋរិចចតុំរន ់ និងពិភពផោរ ផដី្មបកី្ទក្ទង់នូវដ្ុំផណី្រការផ្កល សរ់េូរ
មយួក្រររផដ្ឋយភាពក្បារដ្និយម ផឆ្ព ះផៅររការអភិវឌ្ឍ ក្រររផដ្ឋយគ្ញណ្ភាព និងចីរភាព”។ 
 ផសចរេីដូ្ចបានផោរពជក្មារជូនខាងផលី សូមសផមេចអគ្គមហាពញាចក្រី និងអងគសភា
ទាុំងមូល ផមតាេ ពិនិតយនិង្េល់ការអនញម័តផលីផសចរេីក្ ងចារស់េពីីហរិញ្ញវតថញសក្មារ់ការក្គ្រ់- 
ក្គ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ ផដ្ឋយអនញផក្ោះ។ 

សូមអរគ្ញណ្ ! 


