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ទំព័រ 1 នន្ ៧៧ 

 

ជាំពូកទី១៖ ក្ចករីក រ្ើម្ 

១. ស្ថ ិតក្នុងបរិការណ៍សុ្ខស្ន្តភិាព, ស្ថ ិរភាពន្យោបាយ ន្ងិយៅក្នងុរាជរោឋ ភបិាលន្ីតកិាលទី ៥ នន្រដ្ឋស្ភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣-២០១៨ ក្ម្ពុជារក្ាបាន្ស្ថ ិរភាពម៉ា ក្ក្ូយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ យោយស្យក្ម្ច្បាន្ក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចខពស់្ក្នុង

រងវង់ ៧% ជាម្ធយម្ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ ន្ិងបាន្កាៃ យខៃួន្ជាក្បយទស្មន្ចំ្ណូលម្ធយម្ក្ក្ម្ិតទបយៅឆ្ន ំ ២០១៥ ។ ទន្ទឹម្យន្េះ 

រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជាក្៏ស្យក្ម្ច្បាន្ន្វូការអន្ុវតត យទុធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរច្ណូំលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ ក្បក្ប 

យោយស្ផៃផ្កក  ន្ិងយជាគជយ័ខពស់្យោយចំ្ណូលច្រន្តបាន្យក្ើន្យ ើងជាម្ធយម្ ១,៤ ពនិ្ទុភាគរយនន្ ផ.ស្.ស្. ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ 

ស្ដ្លខពស់្ជាងពីរដ្ងយធៀបន្ឹងយគ្នលយៅ ០,៥ ពិន្ទុភាគរយនន្ ផ.ស្.ស្. យពាលគចំឺ្ណូលច្រន្តបាន្យក្ើន្យ ើងព ី

១៥,១% នន្ ផ.ស្.ស្. យៅឆ្ន ំ ២០១៣ ដ្ល ់២២,០% នន្ ផ.ស្.ស្. យៅឆ្ន ំ ២០១៨1 ។ ការយក្ើន្យ ើងនន្ចំ្ណូល

ច្រន្តយន្េះបាន្ផតលល់ទធភាពឱ្យរាជរោឋ ភិបាលបយងកើន្ចំ្ណាយស្ថធារណៈស្ក្មប់បន្តយលើក្ក្ម្ពស់្គុណភាព ន្ិងពក្ងីក្ 

 វិស្ថលភាពយស្វាស្ថធារណៈឱ្យកាន្់ស្តខិតជិតក្បជាពលរដ្ឋ ក្ពម្ទងំបយងកើន្ការ វិន្ិយោគយលើវិស័្យអាទិភាពសំ្ខាន្់ៗ 

ដូ្ច្ជា វិស័្យអប់រ ំសុ្ខាភបិាល ន្ិងយ ោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធរូបវន្តយផសងៗ ។ល។ 

២. យៅក្នុងន្តីកិាលទី ៦ នន្រដ្ឋស្ភាយន្េះ រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជា យក្កាម្ការដឹ្ក្នំាក្បក្បយោយគតិបណឌ តិ ន្ងិ

យពារយពញយោយបញ្ហញ ញាណរបស់្ ្កម្រចកត្កជា ហ ុន ក្ន នយករដាម្ស្តនរីថ្នម្ពុះរាជាណាចម្កកម្ពុជា បាន្ោក្់

យច្ញន្ូវ យុទធសាស្ត រ្ចត្ុកកាណ-ដាំណាកក់ាលទី ៤ យដ្ើម្បពីក្ងងឹន្វូបុយរលក្ខខណឌ ចំបាច់្នានា ន្ងិបរិស្ថថ ន្គំ្នក្ទការ

ស្ក្ទក្ម្ង់សីុ្ជយក្ៅរបស់្ក្ម្ពុជា ស្ក្មប់បន្តយបស្ក្ក្ម្មរបស់្ខៃួន្ ន្ងិក្នុងទិស្យៅស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្យពញយលញន្ូវយគ្នលយៅ 

អភិវឌ្ឍន្៍ក្បក្បយោយចី្រភាព ជាពិយស្ស្ស្យក្ម្ច្ច្ក្ខុវិស័្យស្ក្បកាៃ យជាក្បយទស្មន្ចំ្ណូលម្ធយម្ក្ក្ម្ិតខពស់្យៅឆ្ន ំ 

២០៣០ ន្ងិជាក្បយទស្មន្ចំ្ណូលខពស់្យៅឆ្ន ំ ២០៥០ ។  ច្ាស់្ណាស់្ថ្ន យដ្ើម្បីឈាន្យៅស្យក្ម្ច្បាន្ន្វូច្ក្ខុវិស័្យ

ក្បក្បយោយម្ ិច្ឆាយន្េះ ក្ម្ពុជាក្តូវស្តបន្តធានាស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្ជាប់ជាន្ិច្ចន្ូវក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្នុងក្ក្ម្ិតខពស់្,  រឹងម ំ

ក្បក្បយោយបរិោប័ន្ន ន្ិងមន្ភាពធន្ន់្ឹង វិបតតិ ។  

៣. ក្នុងន្យ័យដ្ើម្បីស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្ន្វូយគ្នលយៅ ន្ិងបំណងក្បាថ្នន ដ៏្ពិសិ្ដ្ឋខាងយលើជនូ្ដ្លក់្បជាជាតិក្ម្ពុជា រាជ-

រោឋ ភបិាលបាន្ោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមុ្តក្សួ្ច្ជាក្ញ្ចប់ កាលពនីថ្ៃទី ២៩ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ក្ស្បាម្បាវច្នា ២ គ ឺ

“កកទម្ម្ង់ខាងកនុង និងបកងកើនម្ិត្រខាងកម្ៅ កដ្ឋយឈរកលើសាា រត្ីឯករាជយ” ន្ិងអភិក្ក្ម្ ៥ ោ៉ា ង គឺ “ឆុ្ុះកញ្ចក,់ 

ងូត្ទកឹ, ដុ្កកែល, ពាបាល និង វុះកាត្់” យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយចំ្ៗន្ូវបញ្ហា ជារច្នាស្ម្ព័ន្ធធំៗ ក្៏ដូ្ច្ជាបញ្ហា ក្បឈម្

ជាក្់ស្ស្តងសំ្ខាន្់យផសងៗយទៀត ស្ដ្លបណាត វិន្ិយោគិន្ ន្ងិធុរជន្ បាន្ន្ងិក្ពំុងស្តជបួក្បទេះយៅក្នងុក្ិច្ចការអាជីវក្ម្ម

របស់្ខៃួន្យៅក្ម្ពុជា ក្នុងន្យ័បន្តពក្ងឹង ន្ិងពក្ងីក្ភាពក្បក្តួក្បស្ជង ក្៏ដូ្ច្ជាជំរញុការយធវើពពិិធក្ម្មយស្ដ្ឋក្ិច្ចជាតិ យៅ

ក្នុងយលបឿន្ ន្ិងជវភាពម្ួយកាន្់ស្តខពស់្ស្ថ្ម្យទៀត, បយងកើតការងារក្បក្បយោយគុណភាព, បយងកើន្ចំ្ណូល ន្ងិយលើក្

ស្ទួយក្ក្មិ្តជីវភាពរបស់្ក្បជាជន្ទូទងំក្បយទស្ផងស្ដ្រ ។  

                                           

1 ទនិ្នន្យ័របស្់អគានាយក្ោឋ ន្រតនាគ្នរជាតិ ក្តឹម្នថ្ៃទី ៥ ស្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 



   

 

ទំព័រ 2 នន្ ៧៧ 

 

៤. ពតិណាស់្ យគ្នលយៅក្បក្បយោយម្ ិច្ឆា ន្ងិពិសិ្ដ្ឋខាងយលើពិតជាក្តូវការន្វូចំ្ណូលថ្វិកាជាតិយក្ច្ើន្ ។ 

ជាមួ្យន្ឹងលទធផលដ៏្លាក្បយស្ើរក្នុងការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលនាយពលក្ន្ៃង រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជាបន្តយរៀបចំ្ 

ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតន្ូវ យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ យដ្ើម្បធីានាចី្រភាពក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច, រក្ាបាន្ន្ូវ 

ចី្រភាពចំ្ណូល, ធានាន្ូវយុតតធិម៌្ក្នងុការក្បមូ្លចំ្ណូល ន្ងិធានាន្ូវស្ម្ធម៌្រវាងអនក្ជាប់ពន្ធ ក្ពម្ទងំជាមូ្លោឋ ន្

ស្ក្មប់បន្តធានាក្បសិ្ទធភាពនន្ការក្គប់ក្គងការក្បមូ្លចំ្ណូល សំ្យៅយ ៃ្ើយតបយៅន្ឹងតក្ម្ូវការចំ្ណាយរបស់្រាជ-

រោឋ ភបិាលក្នងុការអន្ុវតត យុទធសាស្ត រ្ចត្កុកាណ-ដាំណាកក់ាលទ ី៤ ។  

៥. យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ ក្ំណត់ច្ក្ខុវិស័្យ, យគ្នលបំណង, យគ្នលយៅ ន្ងិអភិក្ក្ម្

ច្ាស់្ោស់្ ក្ពម្ទងំោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការគន្ៃេឹះស្ក្មប់ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មក្បពន័្ធចំ្ណូលរដ្ឋ ស្ដ្លក្គបដ្ណត ប់

ទងំរដ្ឋបាល ន្ងិយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ជាពិយស្ស្ក្ំណតន់្ូវសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃេឹះ

ស្ក្មប់ាម្ោន្ ន្ងិក្តួតពនិ្តិយ យដ្ើម្បធីានាក្បសិ្ទធភាព ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទធិភាពនន្ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ។ ជាងយន្េះយៅ

យទៀត យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះន្ឹងបន្តយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ច្ម្បងៗ ដូ្ច្ជា៖ (១)ការស្ក្ស្ក្ម្ួលយគ្នលន្យោបាយ

ស្ថរយពើពន្ធមួ្យចំ្ន្នួ្ក្ន្ៃងម្ក្យផ្កត តយលើការបយងកើន្ចំ្ណូលជាច្ម្បង យោយមិ្ន្ទន្ប់ាន្យ ៃ្ើយតបយពញយលញយលើទិដ្ឋភាព

យស្ដ្ឋក្ិច្ច, បរិស្ថថ ន្ ន្ិងស្ងាម្ ជាពិយស្ស្ការទក្់ទញវិន្ិយោគ, ការយលើក្ក្ម្ពស់្ភាពក្បក្ួតក្បស្ជង ន្ិងការយធវើពិពិធ-

ក្ម្មយស្ដ្ឋក្ិច្ច, (២)ការយរៀបចំ្យគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធមួ្យចំ្ន្នួ្ មិ្ន្ទន្ម់ន្ស្ងាតិភាពយៅន្ឹងយគ្នលន្យោបាយ

អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ, (៣)ការពក្ងឹងរដ្ឋបាលក្បមូ្លចំ្ណូល ទងំចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ យៅមិ្ន្ទន្អ់ាច្

យ ៃ្ើយតបក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាពយៅន្ឹងក្ំយណើន្បន្ទុក្ការងារ ន្ិងមិ្ន្ទន្អ់ាច្ស្ក្មលបន្ទុក្ក្នុងការបង់ពន្ធជាអតិបរម 

ន្ិង (៤)ការអន្ុវតតការងារក្បមូ្លចំ្ណូល យោយឈរយលើយគ្នលការណ៍ស្ម្ធម៌្ ន្ិងយតុតិធម៌្ យៅមន្ក្ក្ម្ិត ។ 

៦. រាជរោឋ ភិបាលមន្ជំយន្ឿោ៉ា ងមុ្តមថំ្ន ការអន្ុវតតន្ូវយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ ក្បក្ប

យោយយជាគជយ័ន្ងឹយធវើឱ្យក្ម្ពុជាបន្តដំ្យណើរយៅមុ្ខ យោយភាពស្ថវ ហាប់ ន្ងិភាពយជឿជាក្់ខពស់្ ក្នងុការក្ំណត់យជាគ- 

វាស្នារបស់្ខៃួន្យៅនថ្ៃអនាគត ឈាន្យៅស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្ន្វូច្ក្ខុវិស័្យ ន្ិងបំណងក្បាថ្នន ក្បក្បយោយម្ ិច្ឆារបស់្ខៃួន្ 

យពាលគឺ “កាត បយ់ក្ម្ក្វញិន្វូយមទន្ភាពជាត ិន្ងិក្ស្ថងជាតមិ្យួដ្រ៏ស់្រយវកី្” យដ្ើម្បយីឆ្ព េះយៅរក្អនាគតដ៏្រុងយរឿង, ភៃឺ-

ស្ថវ ង ន្ងិក្តច្េះក្តច្ង ់ ាម្រយៈ “ការក្ស្ថងជាជហំាន្ៗ ន្វូស្ងាម្ក្ម្ពុជាម្យួ ស្ដ្លមន្សុ្ខស្ន្តភិាព, ស្ថ រិភាព,       

ស្ណាត បធ់ាន បស់្ងាម្, មន្ការយគ្នរពោ៉ា ងខាា បខ់ាួន្ន្វូយគ្នលការណ៍ក្បជាធបិយតយយ, ន្តីរិដ្ឋ ក្ពម្ទងំសិ្ទធ ិ ន្ងិយស្ច្ក្តី

នថ្ៃថ្នូររបស់្ម្ន្សុ្ស, មន្ការអភវិឌ្ឍក្បក្បយោយច្រីភាព ន្ងិស្ម្ធម្,៌ មន្យកាសិ្កាផារភាា បគ់្នន , មន្ក្បជាជន្

ក្បក្បយោយច្យំណេះដ្ងឹខពស់្ ន្ងិវបបធម្យ៌ក្ៅក្ជេះ យ ើយមន្ជវីភាពស្ម្រម្យ ន្ងិមន្ការរស់្យៅក្បក្បយោយភាព

សុ្ខដ្មុ្រម្នា, ទងំក្នងុស្ងាម្ជាត ិន្ងិទងំស្ងាម្ក្គសួ្ថរ” ។ 

  



   

 

ទំព័រ 3 នន្ ៧៧ 

 

ជាំពូកទី២៖ ការវាយត្ថ្ម្្ការអនុវត្រយុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូលរយៈកពលម្ធយម្ ២០១៤-

២០១៨ 

៧. យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ បាន្ក្ំណត់យគ្នលបំណងចំ្ន្នួ្បីគឺ៖ (១)

យលើក្ក្ម្ពស់្វបបធម៌្បង់ពន្ធ, (២)បយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពរដ្ឋបាលចំ្ណូល ន្ងិ (៣)យក្ៀរគរចំ្ណូលឱ្យអស់្លទធភាព ។ ជា

លទធផល៖ (១)វបបធម៌្បងព់ន្ធមន្ភាពលាក្បយស្ើរជាងមុ្ន្ យោយមន្ការយក្ើន្យ ើងជាបន្តបនាទ ប់នន្អក្ាការបងព់ន្ធ

ទន្់យពលយវោ យោយស្ថរការបយងកើន្ភាពងាយក្ស្លួក្នុងការបង់ពន្ធ ន្ិងការពក្ងងឹគណុភាពយស្វាន្ងិការអប់រំដ្ល់

អនក្ជាប់ពន្ធ ក្ពម្ទងំការស្ក្ស្ក្ម្ួលយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធមួ្យចំ្ន្នួ្ ស្ដ្លបាន្ជយួយលើក្ក្ម្ពស់្ក្ិច្ចស្ក្ម្លួ

ពាណិជាក្ម្ម ន្ិងចូ្លរួម្ពក្ងឹងស្ម្ធម៌្ក្នុងការបង់ពន្ធ, (២)ក្បសិ្ទធភាពនន្រដ្ឋបាលចំ្ណូលក៏្ក្តូវបាន្យលើក្ក្ម្ពស់្ 

យោយស្ថរការអន្ុវតតវិធាន្ការស្ក្ទក្ម្ង់រដ្ឋបាលចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធភាគយក្ច្ើន្ក្តូវបាន្បញ្ចប់ 

ន្ងិ (៣)ការយក្ៀរគរចំ្ណូលទទួលបាន្យជាគជ័យខពស់្ សួ្ពីការយក្គ្នងទុក្ ស្ដ្លចំ្ណូលច្រន្តទទួលបាន្ក្ំយណើន្ជា

ម្ធយម្ ១,៤ ពនិ្ទុភាគរយនន្ ផ.ស្.ស្. ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ ស្ដ្លខពស់្ជាងពរីដ្ងយធៀបន្ងឹយគ្នលយៅ ០,៥ ពនិ្ទុភាគរយនន្ ផ.ស្.ស្. 

យពាលគបឺាន្យក្ើន្យ ើងព ី១៥,១% នន្ ផ.ស្.ស្. ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៣ ដ្ល់ ២២,០% នន្ ផ.ស្.ស្. ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ។  

២.១ វឌ្ឍនភាពថ្នការកកទម្ម្ង់រប្់អគគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

៨. អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ (អ.ព.ដ្.) បាន្អន្ុវតតវិធាន្ការស្ក្ទក្ម្ង់ យោយបាន្បញ្ចប់វិធាន្ការចំ្ន្នួ្ ៧៤ នន្

 វិធាន្ការទងំ ៨៦ ន្ិងក្ពំុងបន្តអន្ុវតតវិធាន្ការយស្ស្ស្ល់ចំ្ន្នួ្ ១២ យទៀត2 ។ ស្មិ្ទធផលច្ម្បងៗក្នុងមុ្ខងារក្បតិបតតិ-

ការស្នូល រួម្មន្៖ (១)បាន្ោក្ឱ់្យអន្ុវតតការសំុ្ចុ្េះបញ្ា ីពន្ធោរាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ ន្ិងដំ្យណើរការក្បពន័្ធទិន្នន្័យ

ក្បមូ្លផតុ ំ(centralized database), (២)បាន្ចុ្េះអយងកតស្ ក្គ្នស្ចំ្ន្នួ្ ៥៨.០៨៥ យៅក្នុង ១១ រាជធាន្ី-យខតត, (៣)

បាន្ពក្ងឹងការផតល់យស្វាជនូ្អនក្ជាប់ពន្ធ ាម្រយៈការយធវើសិ្កាខ ស្ថោផសពវផាយ ន្ងិអប់រំ, ការោក្់បញ្ារពិយក្គ្នេះ

យោបល់, ការោក្ឱ់្យដំ្យណើរការម្ជឈម្ណឌ លពិយក្គ្នេះយោបលា់ម្ទូរស័្ពទ (call centre) ន្ិងការោក្់ឱ្យមន្ក្ក្ម្ង

សំ្ណួរ-ច្យម្ៃើយ (FAQs), (៤)បាន្ោក្់ឱ្យយក្បើក្បាស់្វិក្កយបក្តស្តមួ្យ (single invoice), ន្ងិការទូទតា់ម្ក្បពន័្ធ 

យអ ិច្ក្តនូ្កិ្ (e-payment) ន្ងិបាន្បយងកើតជយក្ម្ើស្បស្ន្ថម្ក្នងុការបងព់ន្ធាម្ក្បពន័្ធធនាគ្នរ, (៥)បាន្យរៀបចំ្

យស្ៀវយៅស្ណនំាស្ត ីពកីារក្ំណតហ់ាន្ិភយ័អនក្ជាប់ពន្ធ ន្ងិក្បកាស្ស្ត ីពី វិធាន្និ្ងន្ីតិ វិធីស្ក្មប់ស្បងស្ច្ក្ចំ្ណូល ន្ិង

ចំ្ណាយក្នុងចំ្យណាម្បុគាលទក្់ទិន្ ក្ពម្ទងំបាន្ក្ស្ថងស្ម្តថភាពស្វន្ក្រពន្ធោរ, អន្ុវតតយស្ច្ក្តីស្ណនំាស្ត ីពនី្ីតិវិធី

នន្ការយធវើស្វន្ក្ម្មយលើវិស័្យ ន្ងិយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធក្គប់ក្គងស្វន្ក្ម្មាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្កិ្ ន្ងិ (៦)បាន្អន្វុតតយន្តការ

ទូទត់បំណលុជាដំ្ណាក្់កាល, ស្ក្ស្ក្មួ្លវិធាន្ ន្ងិន្ីតិវិធីយោេះក្ស្ថយបណត ឹងតវា៉ែពន្ធោរ ន្ងិបយងកើតគណៈក្មម ធិការ

យោេះក្ស្ថយវិវាទស្ថរយពើពន្ធ ។ យលើស្ពីយន្េះ ស្មិ្ទធផលធំៗក្នុងមុ្ខងារគំ្នក្ទរួម្មន្៖ (១)បាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត

ក្គប់ក្គងធន្ធាន្ម្ន្ុស្ស ២០១៤-២០១៨, (២)បាន្បញ្ចប់ស្ផន្ការយម្អភិវឌ្ឍន្៍ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ន្ងិ (៣)

                                           

2 យោងាម្របាយការណល៍ទធផលនន្ការអន្ុវតតយទុធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរច្ំណូលរយៈយពលម្ធយម្ រយៈយពលក្បំាឆ្ន ំ របស្់អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ ។ 



   

 

ទំព័រ 4 នន្ ៧៧ 

 

បាន្បយងកើតមុ្ខងារយសុ្ើបអយងកតបទយលមើស្ពន្ធោរ ន្ិងបយងកើតជាថ្មីន្ូវមុ្ខងារស្វន្ក្ម្មនផទក្នុង ។ បញ្ហា គន្ៃឹេះមួ្យចំ្ន្នួ្ស្ដ្ល

អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរក្តូវបន្តយោេះក្ស្ថយ រួម្មន្៖ 

➢ ម្ខុងារក្បតបិតតកិារស្នូល 

• មូ្លោឋ ន្ទិន្នន្័យអនក្ជាប់ពន្ធ (taxpayer database) មិ្ន្ទន្ក់្តូវបាន្យធវើបច្ចុបបន្នភាពយពញយលញ, 

• ការយធវើស្វន្ក្ម្មក្តតួគ្នន  ន្ងិការបក្ក្ស្ថយលខិតិបទោឋ ន្គតយិតុតយៅមិ្ន្ទន្ម់ន្ស្ងាតភិាពទងំក្សុ្ង, 

• ក្ងវេះយន្តការវាយតនម្ៃហាន្ិភយ័អនក្ជាប់ពន្ធយោយស្វ ័យក្បវតតិ (automatic risk assessment), 

• ក្ងវេះស្ផន្ការយុទធស្ថន្តស្តស្ត ីពកីារផតល់យស្វា ន្ងិការអប់រអំនក្ជាប់ពន្ធ យៅក្ក្ម្តិថ្នន ក្ក់្ណាត ល ន្ងិ

ស្ថខាយខតត-ខណឌ  ។ 

➢ ម្ខុងារគំ្នក្ទ 

• ទំន្ុក្ចិ្តតរបស់្ម្ន្តន្តីយលើវបបធម៌្អន្ុយោម្ភាពរបស់្វិស័្យឯក្ជន្យៅមន្ក្ក្មិ្ត ស្ដ្លអាច្ប៉ាេះពាល់

ដ្ល់ទំនាក្់ទំន្ងរវាងម្ន្តន្តី ន្ងិអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ិងក្បសិ្ទធភាពនន្ការផតល់យស្វា, 

• ក្ងវេះម្ន្តន្តីជនំាញវិភាគាម្វិស័្យស្ក្មប់យធវើស្វន្ក្ម្មយលើវិស័្យសំ្ខាន្់ៗ, 

• មិ្ន្ទន្យ់ធវើស្វយ័ក្បវតតកិ្ម្មយពញយលញ ន្ិងតភាា ប់មុ្ខងារស្នូលទងំអស់្ដូ្ច្ជា ការោក្ល់ិខតិ

ក្បកាស្ពន្ធាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ (e-filing), ការបងក់្បាក្ព់ន្ធាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្កិ្ (e-

payment) ន្ិង យស្វាអនក្ជាប់ពន្ធាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ ។ល។, 

• ការក្បមូ្ល ន្ិងការស្ច្ក្រសំ្លក្ព័តម៌ន្ ន្ងិទិន្នន្យ័ទងំនផទក្នងុអងាភាព ន្ិងរវាងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់-

ពន័្ធយៅមន្ភាពយតឺោ៉ា វ, 

• ក្ងវេះសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះយដ្ើម្បីក្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃឱ្យទន្់យពលយវោ ។ 

២.២ វឌ្ឍនភាពថ្នការកកទម្ម្ង់រប្់អគគនយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា 

៩. ជារួម្ អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា (អ.គ.រ.) ស្យក្ម្ច្បាន្ក្បមណ ៨៦% នន្ស្ក្ម្មភាពទងំអស់្ 

ស្ដ្លមន្យៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ មន្ជាអាទិ៍៖ ការយធវើបច្ចុបបន្នក្ម្ម     

ជាក្បចំន្ូវក្បព័ន្ធទិន្នន្័យតនម្ៃគិតពន្ធគយ និ្ងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យស្ក្មប់ក្ំណត់ក្ក្មិ្តថ្នន ក្់ហានិ្ភ័យ, ការយរៀបចំ្

រួច្រាល់ន្ិងការអន្ុវតតស្ផន្ការស្ក្ម្មភាពបងាក រ ន្ិងបន្តងាក បអំយពើរត់យគច្ពន្ធ, ការកំ្ណត់ទិន្នន្័យអបបបរមយៅយលើ

 វិក្កយបក្តពាណិជាក្ម្ម, ការពក្ងឹងការងារបយច្ចក្យទស្គយ, ការពក្ងឹងអភបិាលក្ិច្ចន្ងិអន្យុោម្ភាពស្ផនក្ឯក្ជន្, ការ

ជំរុញក្ិច្ចស្ក្ម្លួពាណិជាក្ម្មបស្ន្ថម្យទៀតាម្រយៈការយធវើស្ថម្ញ្ញក្ម្មន្តីិវិធីគយ, ការអន្ុវតតយន្តការភាពជានដ្គូរវាង

គយ ន្ងិ វិស័្យឯក្ជន្បាន្ោ៉ា ងខាា ប់ខាួន្ ន្ងិការពក្ងឹងស្ម្តថភាពស្ថថ ប័ន្ ជាយដ្ើម្ ។ 

១០. យោយស្ ក្ មន្ស្ក្ម្មភាពក្បមណស្ត ១៤% ប៉ាុយណាណ េះស្ដ្លមិ្ន្ក្តូវបាន្ស្យក្ម្ច្យពញយលញ ន្ងិមន្

វឌ្ឍន្ភាពតិច្តួច្រួម្មន្៖ ការងារមួ្យច្ំន្នួ្ពាក្ព់ន័្ធន្ងឹការតភាា ប់ក្បពន័្ធស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មអាសីុ្គោូ ន្ងិក្បពន័្ធយអ ិច្-

ក្តនូ្ិក្គយយផសងៗយទៀតដូ្ច្ជាក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងហាន្ភិ័យគយ (CRMDS) ន្ិងក្បពន័្ធក្ទក្ទង់ការក្ំណត់តនម្ៃគិតពន្ធគយ 
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(CVSS), ការងារពាក្់ពន័្ធន្ងឹស្ថថ ប័ន្យផសងៗ ស្ដ្លពុំស្ថ ិតយក្កាម្ភាពអាច្ក្គប់ក្គងបាន្យោយរដ្ឋបាលគយយក្កាម្ក្ក្ប-

ខ័ណឌ គយក្មងក្បពន័្ធបញ្ារស្តម្យួជាតិ, ការស្ក្ស្ក្ម្លួអន្ុក្ក្តឹយ ២០៩ ស្ត ីពីទំន្ញិហាម្ឃាត ់ ន្ិងទំន្ញិជាប់ក្ក្ម្ិត

ក្ំណត់, ការយរៀបចំ្ស្ផន្ការន្ងិក្ម្មវិធអីន្ុវតតស្វន្ក្ម្មនផទក្នងុ អ.គ.រ., ការពនិ្តិយលទធភាពនន្ការយរៀបចំ្យន្តការ

ក្បតិបតតកិ្រយស្ដ្ឋក្ិច្ចមន្ការអន្ញុ្ហញ ត (authorized economic operator) ន្ងិការខក្ខាន្ក្នងុការស្កិ្ារយៈយពល

បយញ្ចញទំន្ញិពីគយ (time release study) យលើក្ទី ២ ជាយដ្ើម្ ។  

១១. ទន្ទឹម្យន្េះ អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា មន្បញ្ហា ក្បឈម្ច្ម្បងៗមួ្យចំ្ន្នួ្ ស្ដ្លក្តូវបន្តគិតគរូ

ន្ងិយោេះក្ស្ថយ ដ្ូច្ខាងយក្កាម្៖  

• ក្បភពច្ំណូលមន្មូ្លោឋ ន្តចូ្ច្យងាៀត (ចំ្ណូលយលើស្ព ី៦០% បាន្ម្ក្ពសី្តក្ក្ុម្ទំន្ញិោន្យន្ត ន្ងិ

ផលតិផលយតលសិ្ោ),  

• ការយក្បើក្បាស់្ថ្នម្ពលពកី្បភពមិ្ន្ស្ម្ន្យក្បង ន្ិងផលតិក្ម្មក្នុងក្សុ្ក្យក្ើន្យ ើងជាបន្តបនាទ ប់,  

• ការអន្ុវតតកាន្ស់្តទូលំទូោយន្ូវក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀងពាណិជាក្ម្មយស្រី (FTA),  

• វបបធម៌្បង់ពន្ធយៅមន្ក្ក្មិ្ត យធវើឱ្យអំយពើរតព់ន្ធ ន្ងិបន្ៃពំន្ធយៅស្តមន្, 

• ក្បសិ្ទធភាពនន្ការយធវើស្វន្ក្ម្មយក្កាយបយញ្ចញទំន្ញិ (post clearance audit)យៅមន្ក្ក្ម្តិ ជាក្់ស្ស្តង

ការពក្ងីក្អងាភាពស្វន្ក្ម្មយក្កាយការបយញ្ចញទំន្ញិ យៅមិ្ន្ទន្់ស្យក្ម្ច្ាម្យគ្នលយៅ  (ោ៉ា ងតិច្ ៦ ក្ក្ុម្), 

• ក្ងវេះក្បសិ្ទធភាពនន្ក្ិច្ចស្ ការ ន្ងិការស្ច្ក្រំស្លក្ពត័៌មន្ជាមួ្យស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធមួ្យច្នំ្នួ្ ។ 

២.៣ វឌ្ឍនភាពថ្នការកកទម្ម្ង់រដាបាលម្បមូ្លចាំណូលមិ្នកម្នសារកពើពនធ 

១២. ការវាយតនម្ៃរដ្ឋបាលចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធនន្យទុធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-

២០១៨ យផ្កត តយលើ ២ ទិដ្ឋភាពសំ្ខាន្់ៗ គឺ៖ (១)ក្បភពចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធធំៗ ន្ិង (២)ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងចំ្ណូល

មិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ស្ដ្លក្គបដ្ណត ប់យលើ វិធាន្ការស្រុបចំ្ន្នួ្ ៩៣3 រួម្មន្ វិធាន្ការទូយៅ,  វិធាន្ការយគ្នល ន្ងិ 

 វិធាន្ការអន្តរក្ក្សួ្ង4។  

១៣. ចំ្យពាេះទិដ្ឋភាពចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធមន្ចំ្ស្ណក្ក្បមណ ១៤% នន្ចំ្ណូលច្រន្តស្រុប5 ស្ដ្លមន្

ក្បភពចំ្ន្នួ្ ៥ ធំៗ គឺ៖ 

                                           

3  វិធាន្ការទងំអស់្ស្ច្ក្យច្ញជាបីក្បយភទ៖ (១) វធិាន្ការទយូៅគជឺាវិធាន្ការអន្ុវតតយោយក្ក្សួ្ងក្បម្លូចំ្ណូលពាក់្ព័ន្ធទងំអស់្, (២) វិធាន្-

ការយគ្នល គជឺាវិធាន្ការក្ក្សួ្ងស្ថម្ីអន្ុវតតផ្កទ ល់, ន្ិង (៣) វធិាន្ការអន្តរក្ក្សួ្ង គជឺាវិធាន្ការអន្ុវតតយោយក្ក្សួ្ងក្បម្លូចំ្ណូលពីរ ចយក្ច្ើន្

រមួ្គ្នន ។ 

4 យោងរបាយការណ៍ពីអគានាយក្ោឋ ន្ពាក់្ព័ន្ធនន្ ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ងួ-ស្ថថ បន័្ក្តឹម្ស្ខឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

5 ផលយធៀបច្ំណូលម្និ្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុបន្ឹង ផ.ស្.ស្. ម្និ្មន្ការយក្ើន្យ ើងយក្ច្ើន្យនាេះយទគឺពី ២,៣៥% យៅឆ្ន ំ ២០១៣ ដ្ល់ ២,៧៨% 

យៅឆ្ន ំ ២០១៧ យោយក្នុងយនាេះច្ំណូលស្ថរយពើពន្ធយផសងៗ ក្បមណ ០,៤% នន្ ផ.ស្.ស្. ក្តូវបាន្ក្ត់បញ្ចូលក្នុងចំ្ណូលម្និ្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ

ចប់ពឆី្ន ំ ២០១៦ ម្ក្។ 
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(១) ច្ណូំលពយីស្វាស្ថធារណៈ មន្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ក្បមណ ៦៦% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ។ 

ចបព់ឆី្ន ំ ២០១៤ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៨ រាជរោឋ ភិបាលបាន្ពនិ្តិយ ន្ងិស្ក្ស្ក្ម្លួក្បកាស្រមួ្ស្ត ីពីយស្វាស្ថធារណៈចំ្ន្នួ្ 

៤០ ន្ិងក្បកាស្រួម្ស្ត ីពីការស្បងស្ច្ក្ក្បាក្់រងាវ ន្់ចំ្ន្នួ្ ២៦ យដ្ើម្បយី ៃ្ើយតបយៅន្ឹងក្ំយណើន្នន្យស្វាស្ថធារណៈ, ការស្ក្ស្ក្ប 

ក្នក្ម្យស្វា ន្ិងការស្ក្ស្ក្ម្លួអក្ាក្បាក្់រងាវ ន្់6 ។ ជាលទធផល ចំ្ណូលពកីារផតល់យស្វាស្ថធារណៈមន្ការយក្ើន្យ ើង, 

ការផតលយ់ស្វាក្តូវបាន្វាយតនម្ៃថ្នមន្ភាពក្បយស្ើរយ ើងជាងមុ្ន្ ន្ងិការស្បងស្ច្ក្ក្បាក្់រងាវ ន្ក់ាន្់ស្តមន្ក្បសិ្ទធភាព 

ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាព ។  

(២) ច្ណូំលពកី្ទពយស្ម្បតតរិដ្ឋ មន្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ក្បមណ ៩% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ។ 

ការពនិ្ិតយយ ើងវិញន្ូវក្ិច្ចស្ន្ាជលួក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋមន្វឌ្ឍន្ភាពតិច្តួច្ យោយស្ថរស្ថថ ប័ន្មន្ស្ម្តថក្ិច្ចក្តូវពនិ្ិតយ

ទិដ្ឋភាពច្ាប់ ន្ិងស្ ការជាមួ្យក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធ ក្៏ដូ្ច្ជាភាគីឯក្ជន្យដ្ើម្បពីនិ្តិយលទធភាពដ្ំយ ើងនថ្ៃឈនួល 

ន្ងិក្ំណតល់ក្ខខណឌ ស្ដ្លផតលផ់លក្បយោជន្៍ស្ម្ក្ស្បជនូ្ភាគរីាជរោឋ ភបិាល ។ 

(៣) ច្ណូំលពសី្ក្ម្មភាពស្លបង មន្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ក្បមណ ៧% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ។ 

ចំ្ន្នួ្កាសីុ្ណូស្ដ្លចុ្េះបញ្ា ីជាមួ្យក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញវតថបុាន្យក្ើន្យ ើងព ី ៥៧ កាសីុ្ណូ យៅឆ្ន ំ ២០១៤ ដ្ល ់

១០៦ កាស្ុីណូ យៅឆ្ន ំ ២០១៨ ។ យដ្ើម្បីពក្ងងឹការក្គប់ក្គងចំ្ណូលពីស្ក្ម្មភាពស្លបង យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ស្ត ីព ី 

រម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ ន្ងិស្លបងពាណិជាក្ម្ម ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្ជ់នូ្គណៈរដ្ឋម្ន្តន្តពីនិ្ិតយ ន្ងិអន្ុម័្ត ។ 

(៤) ច្ណូំលពសី្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈ មន្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ក្បមណ ១% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ

ស្រុប ។ ជាវឌ្ឍន្ភាព ស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈចំ្ន្នួ្ ១០ នន្ស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈចំ្ន្នួ្ ១៤ ក្តូវបាន្យធវើស្វន្ក្ម្ម

យោយស្វន្ក្រឯក្រាជយ ស្ដ្ល ៃ្ុេះបញ្ហច ងំន្ូវតមៃ ភាព ិរញ្ញវតថុ និ្ងការក្គប់ក្គងាម្ស្តង់ោរជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ      

ជាធរមន្ ។ ជាលទធផល ភាគោភពសី្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈក្តូវបាន្បង់ចូ្លថ្វិការដ្ឋទន្់យពលយវោ ន្ិងយក្ើន្ព ី

៥.៨៣០ ោន្យរៀល ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៣ ដ្ល់ ១០៦.០៩៨ ោន្យរៀល ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 

(៥) ច្ណូំលយផសងៗយទៀត ស្ដ្លមន្ក្បភពម្ក្ពកីារយផទរ, អយំណាយ, ផល ិរញ្ញវតថ ុ។ល។ មន្ចំ្ស្ណក្ជា

ម្ធយម្ក្បមណ ១៧% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ។ ចំ្ណូលទងំយន្េះមន្លក្ខណៈច្ក្មុ្េះ7 ន្ងិមិ្ន្ស្ថ តិយក្កាម្

ការក្គប់ក្គងរបស់្អងាភាពជាក្ោ់ក្ណ់ាមួ្យ ។  

១៤. ចំ្យពាេះទិដ្ឋភាពក្បពន័្ធក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ចំ្ន្នួ្ ២ ធំៗ ក្តូវបាន្ 

ន្ងិក្ពំុងយរៀបចំ្8គឺ៖ 

                                           

6 ក្នុងយនាេះអក្ាក្បាក់្រងាវ ន្់របស្់រដ្ឋយលខាធិការោឋ ន្អាកាស្ច្រសីុ្វលិក៏្ក្តវូបាន្ស្ក្ស្ក្ម្ួល ។ 

7 ក្ពម្ទងំមន្ច្ រតិជាច្ំណូលស្ំណល់ (residual) ។ 

8 ខណៈក្បព័ន្ធទងំ ២ ស្ថ ិតក្នុងដ្ំណាក់្កាលយរៀបច្ំ, ក្កុ្ម្ការងាររបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋកិ្ច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្បាន្យក្បើក្បាស្់ក្ម្មវិធី

យតយ ក្កាម្ យដ្ើម្បីគំ្នក្ទដ្ល់វធិាន្ការស្ដ្លបាន្ោក់្យច្ញ ក្នុងន្័យស្ក្ម្ួលដ្ល់ការក្ត់ក្ា ន្ិងការផ្កៃ ស់្បតូរព័តម៌ន្ឱ្យបាន្ឆ្ប់រ ័ស្ ។  
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(១) ក្បពន័្ធបយច្ចក្វទិាពត័ម៌ន្ក្គបក់្គងច្ណូំលម្និ្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ (NRMIS)៖ ក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យយក្បើក្បាស់្

ដ្ល់ក្គប់ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្លចំ្ណូលទងំ ២៣ (គិតក្តមឹ្ស្ខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៨) ស្ដ្លមន្មុ្ខងារក្គប់ក្គងចំ្ណូលពី

យស្វាស្ថធារណៈ ន្ងិក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ ក្ពម្ទងំការក្ត់ក្ាជាក្បពន័្ធដូ្ច្ជា ការយធវើចំ្ណាតថ់្នន ក្់ចំ្ណូល, ការយរៀបចំ្ឯក្-

ស្ថរយោង ន្ងិការច្ងក្ក្ងរបាយការណ៍ចំ្ណូលាម្ក្បពន័្ធ ។ល។ 

(២) ក្បពន័្ធក្គបក់្គងបញ្ាសី្ថរយពើភណឌ ក្ទពយស្ម្បតតរិដ្ឋ៖ មន្យគ្នលយៅពក្ងងឹការក្គប់ក្គង ន្ងិការយរៀបចំ្បញ្ា ី

ស្ថរយពើភណឌ ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋក្បចំឆ្ន ំឱ្យមន្ស្ងាតិភាព ន្ងិទន្់យពលយវោ ។ ក្បពន័្ធយន្េះក្ំពងុស្ថ ិតក្នុងដំ្ណាក្ក់ាល 

ស្ថក្លបងក្ក្ម្តិបយច្ចក្យទស្ ន្ងិោក្ឱ់្យយក្បើក្បាស់្ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 

១៥. ជារួម្ វិធាន្ការស្រុបទងំ ៩៣ របស់្ស្ផនក្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធក្តូវបាន្ពនិ្ិតយយឃើញថ្ន ភាគយក្ច្ើន្បាន្

បញ្ចប់ ខណៈ វិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្យទៀតក្ពំុងបន្តអន្ុវតត ស្ដ្លយធវើឱ្យការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធកាន្់ស្តមន្

ភាពរឹងម ំន្ិងយពញយលញជាងមុ្ន្ ។ ស្មិ្ទធផលធំៗរួម្មន្៖ (១)ការបង់ ន្ិងការក្ត់ក្ាចំ្ណូលចូ្លក្នុងគណន្ីយទល 

របស់្រតនាគ្នរជាតមិន្វឌ្ឍន្ភាពលាក្បយស្ើរ ន្ងិការយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធធនាគ្នរកាន្ស់្តទូលំទូោយ ន្ិង (២)ការបយងកើត

ក្គឹេះស្ថថ ន្អងារបាន្ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងការក្បមូ្លចំ្ណូលពីការលក្់បណណចូ្លទស្សនាតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្អងារ ។  

១៦. បញ្ហា ក្បឈម្ ន្ងិការងារយស្ស្ស្លធ់ំៗ ស្ដ្លមិ្ន្ទន្ស់្យក្ម្ច្បាន្យពញយលញ រួម្មន្៖ 

• ការយល់ដឹ្ងពកី្បពន័្ធ NRMIS ន្ងិក្ិច្ចស្ ការរវាងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្មួ្យច្នំ្នួ្យៅមន្ក្ក្ម្តិ, 

• ការពនិ្ិតយ ន្ងិស្ក្ស្ក្ម្លួជាយថ្នយ តនុ្វូក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង, ក្ិច្ចស្ន្ា ន្ងិអាជ្ាបណណមន្វឌ្ឍន្ភាពតិច្តួច្, 

• ការពន្ារការអន្ុវតតាម្លក្ខន្តកិ្ៈគតយិុតត ន្ិងន្តីិវិធ ីិរញ្ញវតថុថ្ម ី របស់្ក្គេឹះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាល 

រ ូតដ្ល់យដ្ើម្ឆ្ន ំ ២០២០ យោយស្ថរក្ងវេះធន្ធាន្ម្ន្ុស្សយៅាម្ក្គឹេះស្ថថ ន្មួ្យចំ្ន្នួ្ ន្ិងន្តីិវិធីមិ្ន្ទន្់

មន្ភាពរលនូ្, 

• ច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិស្ដ្លយក្គ្នងន្ឹងោក់្យច្ញ ជាពិយស្ស្ច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្

ស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ យៅមិ្ន្ទន្់អន្ុម័្ត ។  
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ជាំពូកទី៣៖ ចកខុ វិ្័យ, កោលបាំណង, កោលកៅ និងអភិម្កម្ ថ្នយុទធសាស្ត រ្កកៀរគរ

ចាំណូល ២០១៩-២០២៣ 

៣.១ ចកខុវិ្័យ  

១៧. យដ្ើម្បីស្យក្ម្ច្បាន្ច្ក្ខុវិស័្យឆ្ន ំ ២០៣០ សំ្យៅស្ក្បកាៃ យក្ម្ពុជាយៅជាក្បយទស្ចំ្ណូលម្ធយម្ក្ក្ម្ិតខពស់្ 

ន្ងិយដ្ើម្បធីានាបាន្ការអភិវឌ្ឍក្បក្បយោយយជាគជយ័ រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជាន្ីតកិាលទី ៦ នន្រដ្ឋស្ភា បាន្ោក្់យច្ញន្ូវ 

កម្ាវិធីនកោបាយ ន្ងិ យុទធសាស្ត រ្ចត្កុកាណ-ដាំណាកក់ាលទី៤ ស្ដ្លជាមូ្លោឋ ន្ស្ក្មប់ការយរៀបចំ្ស្ផន្ការ 

ន្ិងយគ្នលន្យោបាយជាក្ោ់ក្ា់ម្វិស័្យ ទងំស្ងាម្ ន្ិងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ឱ្យមន្ភាពសីុ្ច្ងាវ ក្់ ន្ិងក្បទក្់ក្ក្ឡា ។ ឈរយលើ

មូ្លោឋ ន្យន្េះ ន្ងិស្មិ្ទធផលនន្ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ រាជរោឋ ភិបាល

ក្ម្ពុជាោក្់ឱ្យអន្ុវតត យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបយៅន្ងឹការវិវតតឥតឈប់ឈរនន្

ស្ងាម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ចជាតិ ន្ិងតំបន្់ ក្ពម្ទងំជវភាពនន្ពាណិជាក្ម្ម, ធុរក្ិច្ច, ឥរិោបថ្អនក្យក្បើក្បាស់្ ន្ងិបរិស្ថថ ន្ ។  

១៨. យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ មន្ ចកខុវិ្័យ ស្ក្បកាៃ យក្បព័ន្ធចំ្ណូលរដ្ឋឱ្យមន្

លក្ខណៈទំយន្ើបស្ដ្លអាច្យ ៃ្ើយតបយៅន្ឹងតក្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងការវិវតតនន្រច្នាស្ម្ពន័្ធស្ងាម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ចជាតិ ។ ក្នុង

ន្យ័យន្េះ យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ន្ងឹកាៃ យជាឧបក្រណ៍យគ្នលន្យោបាយមួ្យោ៉ា ងសំ្ខាន្ក់្នុងការយក្ៀរគរចំ្ណូល

រដ្ឋក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាពខពស់្ ាម្រយៈការោក្់យច្ញន្ូវយគ្នលបំណង ន្ងិយគ្នលយៅ ក្ពម្ទងំ

 វិធាន្ការមុ្តក្សួ្ច្នានាស្ក្មប់អន្ុវតតក្នងុរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំខាងមុ្ខ ។ 

៣.២ កោលបាំណង និងកោលកៅ 

១៩. យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលយន្េះមន្ កោលបាំណង យធវើទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្មរដ្ឋបាល ន្ងិយគ្នលន្យោបាយ

ចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ យដ្ើម្បធីានាការក្បមូ្លចំ្ណូលក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទធិភាព

ខពស់្, ស្ក្លម្ាបរោិកាស្ វិន្ិយោគ ន្ិងតក្ម្ង់ទិស្ការ វិន្ិយោគ, ពក្ងងឹភាពក្បក្តួក្បស្ជង ន្ងិជំរញុការយធវើពពិិធក្ម្ម

យស្ដ្ឋក្ិច្ចជាតិ ។ ក្ស្បន្ងឹយគ្នលបំណងខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះមន្  កោលកៅ៖  (១)ក្បមូ្លចំ្ណូលច្រន្តស្រុបឱ្យ

យក្ើន្បាន្ោ៉ា ងតិច្ ០,៣ ពនិ្ទុភាគរយនន្ ផ.ស្.ស្. ជាម្ធយម្ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ ន្ិង (២)បយងកើន្គណុភាពយស្វា ន្ិងផលតិភាព

ក្នុងការផតល់យស្វាក្គប់ក្បយភទនន្រដ្ឋបាលក្បមូ្លចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ។ 

៣.៣ អភិម្កម្ថ្នការករៀបចាំយុទធសាស្ត រ្ 

២០. យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះក្តូវបាន្យរៀបចំ្យ ើងយោយក្បកាន្ខ់ាា ប់ន្ូវអភកិ្ក្ម្ចំ្ន្នួ្បួន្គ៖ឺ (១)ធានាចី្រភាពក្ំយណើន្

យស្ដ្ឋក្ិច្ច, (២)រក្ាបាន្ន្ូវចី្រភាពច្ំណូលស្ដ្លឈាន្យៅដ្លក់្ក្ម្ិតឧតតមន្ុពល (optimal level), (៣)ធានាន្ូវ

យុតតធិម៌្ក្នងុការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ក្ពម្ទងំការក្បមូ្លចំ្ណូល ន្ងិ (៤)

ធានាន្ូវស្ម្ធម៌្ស្ងាម្ យដ្ើម្បចូី្លរួម្ចំ្ស្ណក្បន្ធូរបន្ថយបន្ទុក្ពន្ធដ្ល់ក្បជាជន្មន្ចំ្ណូលទប, បយងកើន្សុ្ខុមលភាព

ក្បជាពលរដ្ឋ ន្ិងរក្ាការពារបរិស្ថថ ន្ ។ 
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២១. ឯក្ស្ថរយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ យផ្កត តយលើការក្ំណត់វិធាន្ការស្ដ្លមន្ច្រិតជា

យុទធស្ថន្តស្ត  ន្ងិស្ក្ទក្ម្ង ់ ន្ងិយផ្កត តយលើការក្ំណត់សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះសំ្ខាន្់ៗ យដ្ើម្បីផតលភ់ាពងាយក្ស្លួក្នងុ

ការាម្ោន្ ន្ងិវាយតនម្ៃយុទធស្ថន្តស្ត ក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាពខពស់្ ។  
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ជាំពូកទី៤៖ ទាំកនើបភាវូបនីយកម្ាម្បព័នធចាំណូលសារកពើពនធ 

២២. ទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្មក្បពន័្ធចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ យផ្កត តយលើការយធវើ វិចរណក្ម្មយគ្នលន្យោបាយ ន្ងិទំយន្ើប-

ភាវូបន្យីក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ។ ការយធវើ វិចរណក្ម្មយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ សំ្យៅដ្លក់ារពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើ

យគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធបច្ចុបបន្ន យោយឈរយលើយគ្នលការណ៍ស្ថម្ញ្ញភាព, តមៃ ភាព, ភាពក្បាក្ដ្ក្បជា, ស្ម្ធម៌្, 

យុតតធិម៌្ ន្ិងក្បសិ្ទធភាព ។ ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ សំ្យៅក្ស្ថង ន្ិងពក្ងងឹស្ម្តថភាពរដ្ឋបាល

ស្ថរយពើពន្ធ ក្នងុការយ ៃ្ើយតបឱ្យទន្់យពលយវោយៅន្ងឹការផ្កៃ ស់្បតូររច្នាស្ម័្ពន្ធយស្ដ្ឋក្ិច្ច, បយច្ចក្វិទា, បរិោកាស្ធុរក្ិច្ច 

ន្ងិឥរិោបថ្អនក្ជាប់ពន្ធ ខណៈធានាស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្យគ្នលយៅយគ្នលន្យោបាយរបស់្រាជរោឋ ភបិាលក្បក្បយោយ

ក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្ដិសិ្ទធិភាពខពស់្ ។  

៤.១ ទាំកនើបភាវូបនីយកម្ាថ្នអគគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

២៣. ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ បាន្បយងកើតន្វូស្មិ្ទធផលជាយក្ច្ើន្

ក្នុងក្ម្មវិធីស្ក្ទក្ម្ង់រដ្ឋបាលក្បមូ្លចំ្ណូល ន្ិងបាន្ក្ស្ថងមូ្លោឋ ន្ដ៏្រឹងមសំ្ក្មប់ការងារស្ក្ទក្ម្ង់បន្តក្នុងអាណតតិ

ថ្មីរបស់្រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជា ។ ស្ផាក្យលើបទពិយស្ថធន្ន៍ន្ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-

២០១៨ ការពក្ងងឹមុ្ខងារសំ្ខាន្់បីគឺ៖ (១)ក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអភបិាលក្ិច្ច,  (២)មុ្ខងារក្បតិបតតកិារស្នូល ន្ិង 

(៣)មុ្ខងារគំ្នក្ទ បាន្យធវើឱ្យរដ្ឋបាលពន្ធោរទងំមូ្លមន្ភាពលាក្បយស្ើរយ ើង ទងំស្ម្តថភាព ន្ងិការផតលយ់ស្វា ។ 

ស្ក្មប់ការយរៀបចំ្យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ មុ្ខងារទងំបីខាងយលើយៅស្តមន្ស្ថរៈសំ្ខាន្់ ន្ងិ

ចំបាច់្ ។ ក្នុងន្័យយន្េះ ការយរៀបចំ្យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣  ន្ឹងយផ្កត តយលើការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្ម

មុ្ខងារទងំបីខាងយលើដ្ស្ដ្ល ។ លទធផលរំពងឹទុក្នន្ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្ម គឺភាពក្បយស្ើរយ ើងនន្ (១)ក្បសិ្ទធភាព

ក្បតិបតតកិារ, (២)អន្ុយោម្ភាពស្ម ័ក្គច្ិតត, (៣)គុណភាពយស្វា ន្ិង (៤)យន្តការក្តតួពនិ្តិយ ន្ិងវាយតនម្ៃស្ផាក្យលើ   

សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃេឹះ ។  

គនំ្សូ្បកំ្ពញួនន្ការយធវើទយំន្ើបភាវបូន្យីក្ម្មនន្អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ 

 



   

 

ទំព័រ 11 នន្ ៧៧ 

 

ក. ម្កបែ័ណឌ សាថ ប័ន និងអភបិាលកចិច 

២៤. ស្ផាក្ាម្ឧតដមន្ុវតតន្អ៍ន្តរជាត ិ ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអភបិាលក្ិច្ចក្តូវមន្

លក្ខណៈពិយស្ស្ពីរគឺ៖ (១)ការក្គប់ក្គងលក្ខណៈយុទធស្ថន្តស្ត  ាម្រយៈការស្បងស្ច្ក្ការទទួលខុស្ក្តូវ ន្ិងសិ្ទធិ

អំណាច្ឱ្យោច់្ ន្ិងជាក្់ោក្៖់ ស្ថន ក្់ការក្ណាត ល យផ្កត តយលើការក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យច្ម្បងៗ យលើចំ្ណូល ន្ិងក្តួតពនិ្ិតយ

វាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្មការងារ (output and outcome)  រីឯអងាភាពអន្ុវតតថ្នន ក្់មូ្លោឋ ន្ (ស្ថខាយខតត-ខណឌ ) យផ្កត តយលើ

ការងារក្បតិបតតិការក្បចំនថ្ៃ យដ្ើម្បីធានាថ្នរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធអាច្យ ៃ្ើយតប ន្ងិស្ក្ម្បខៃួន្ទន្់យពលយវោយៅន្ងឹ

របត់យស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ ន្ងិ (២)យន្តការក្បតតិលុយការ (check and balance) យោយធានាឯក្រាជយភាពនន្ស្វន្ក្ម្ម 

នផទក្នុង យដ្ើម្បធីានាសុ្ច្រិតភាព,  វិជាា ជីវៈ ន្ិងទំន្ុក្ចិ្តតនន្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ។ ដូ្ច្យន្េះ ស្ក្មប់ក្ម្ពុជា ការយធវើទំយន្ើបភា-

វូបន្យីក្ម្មក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអភបិាលក្ិច្ចន្ឹងធានាស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្ពីរស្ផនក្គឺ៖ (១)ក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ ប័ន្ស្ដ្លមន្

ស្ម្តថភាពស្ក្ម្បខៃួន្យៅាម្របត់យស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ (learning organization) យោយមន្ការស្បងស្ច្ក្ការទទួល

ខុស្ក្តូវ ន្ងិសិ្ទធិអំណាច្ច្ាស់្ោស់្រវាងស្ថន ក្់ការក្ណាត ល ន្ិងថ្នន ក្់មូ្លោឋ ន្ ន្ងិ (២)ក្ក្បខណ័ឌ អភបិាលក្ិច្ច ស្ដ្ល

ស្វន្ក្ម្មនផទក្នងុមន្ឯក្រាជយភាពខពស់្ក្នងុការធានាសុ្ច្រិតភាព  វិជាា ជីវៈ ន្ងិទំន្ុក្ចិ្តតនន្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ។ ក្នុងរយៈយពល 

៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរបាន្បញ្ចប់ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតស្ផន្ការយុទធស្ថន្តស្ត , ពក្ងងឹស្ម្តថភាពក្គប់ក្គង

ហាន្ិភ័យ, យលើក្ក្ម្ពស់្យស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ិងបយងកើន្ក្ក្ម្ិតអន្ុយោម្ភាព ។ យោយស្ ក្ យដ្ើម្បីស្យក្ម្ច្បាន្ន្ូវ 

យគ្នលបំណងនន្ការស្ក្ទក្ម្ង់ក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអភបិាលក្ិច្ច អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរក្តវូបន្តយោេះក្ស្ថយបញ្ហា មួ្យ

ចំ្ន្នួ្ ដ្ូច្ខាងយក្កាម្ ៖ 

• ការក្គប់ក្គងក្ម្មវិធីស្ក្ទក្ម្ង់ភាគយក្ច្ើន្យផ្កត តយលើស្ក្ម្មភាព ន្ិងលទធផល (output) យោយមិ្ន្បាន្យផ្កត ត 

ក្គប់ក្ជងុយក្ជាយយលើស្មិ្ទធក្ម្ម (outcome),  

• សិ្ទធិស្យក្ម្ច្ ន្ងិស្ម្តថភាពក្នងុការក្គប់ក្គងក្បតិបតតកិារថ្នន ក្់មូ្លោឋ ន្យៅមន្ក្ក្ម្ិត ស្ដ្លយធវើឱ្យភាព

ជាមច ស់្ ន្ិងការទទួលខុស្ក្តូវយលើក្បតិបតតកិារយៅមន្ភាពទន្់យខាយ, 

• ការក្គប់ក្គងហាន្ភិយ័យលើក្បភពចំ្ណូលយៅមន្ក្ក្ម្តិ យោយពុទំន្អ់ាច្យ ៃ្ើយតបយៅាម្របត់យស្ដ្ឋក្ិច្ច,

ពាណិជាក្ម្ម ន្ិងបយច្ចក្វិទា ក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាព, 

• ការក្បមូ្ល ន្ងិការស្ច្ក្រំស្លក្ព័តម៌ន្ ន្ិងទិន្នន្័យទងំនផទក្នងុអងាភាព ន្ងិរវាងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ពន័្ធ

យៅមន្ភាពយតឺោ៉ា វ ន្ងិមិ្ន្ទន្់ស្ភាពការណ៍ ស្ដ្លប៉ាេះពាលដ់្ល់ក្បសិ្ទធភាពការងារក្បចំនថ្ៃ,  

• ស្វន្ក្ម្មនផទក្នុងមិ្ន្ទន្់បាន្បំយពញមុ្ខងារយពញយលញ យដ្ើម្បីធានាក្បតតិលុយការអភបិាលក្ចិ្ចនផទក្នុង ។ 

២៥. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖  



   

 

ទំព័រ 12 នន្ ៧៧ 

 

• ោក្់ឱ្យអន្ុវតតសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះក្ក្ម្តិយុទធស្ថន្តស្ត  ន្ងិក្ក្ម្តិក្បតិបតតិការ យដ្ើម្បផីតលភ់ាពងាយ-

ក្ស្លួដ្ល់ថ្នន ក្់ដឹ្ក្នំា ន្ងិក្បធាន្អងាភាពក្នងុការក្គប់ក្គងជាយុទធស្ថន្តស្ត  ន្ិងវាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្ម 

(outcome), 

• យរៀបចំ្ស្ផន្ការពក្ងងឹស្ម្តថភាព, ការយធវើវិម្ជឍការមុ្ខងារ ន្ងិការទទួលខុស្ក្តូវ ដ្លស់្ថខាយខតត-ខណឌ  

យដ្ើម្បបីយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពក្នុងការអន្ុវតតមុ្ខងារស្នូល,   

• ពក្ងឹង ន្ិងពក្ងីក្ការស្ច្ក្រំស្លក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទិន្នន្័យ ាម្ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្យៅដ្ល់ក្គប់

នាយក្ោឋ ន្ ន្ិងស្ថខាយខតត-ខណឌ  យដ្ើម្បីធានាក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាពក្បតិបតតិការក្បចំនថ្ៃ, 

• ពក្ងឹងការស្ច្ក្រំស្លក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទិន្នន្័យ ាម្ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្រវាងអគានាយក្ោឋ ន្ចំ្ណេុះ

ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ យដ្ើម្បីធានាក្បសិ្ទធភាពការងារ, 

• ពក្ងងឹក្ិច្ចស្ ការជាមួ្យន្ងឹក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធ យដ្ើម្បីក្បមូ្ល ន្ងិស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្យ័ ន្ងិពត័ម៌ន្,  

• ផតល់សិ្ទធិអំណាច្ និ្ងពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពស្វន្ក្ម្មនផទក្នុង យដ្ើម្បីធានាតមៃ ភាព ន្ិងគណយន្យយភាព 

អភបិាលក្ិច្ចនផទក្នុង ។  

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖  

• ពក្ងងឹស្ម្តថភាពក្គប់ក្គងហាន្ភិ័យក្បភពច្ំណូល យោយស្ផាក្យលើការវិភាគ ន្ងិវាយតនម្ៃផលប៉ាេះពាល់

វដ្តធុរក្ិច្ច (business cycle), 

• ក្ស្ថង ន្ងិអន្ុវតតក្បពន័្ធក្តតួពនិ្តិយដំ្យណើរការក្បតិបតតិការស្នូលទន្យ់ពលយវោ យដ្ើម្បីពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាព

ាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពស្ូច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះ ។   

ែ. ម្ែុងារម្បត្បិត្ិរការ ន្ូល 

២៦. ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មមុ្ខងារក្បតិបតតកិារស្នូលាម្ឧតដមន្ុវតតន្អ៍ន្តរជាតិក្តូវមន្លក្ខណៈពិយស្ស្ 

បីគឺ៖ (១)ការយធវើឱ្យកាន្់ស្តក្បយស្ើរយ ើងន្ូវដំ្យណើរការការងារ ន្ងិការក្គប់ក្គងការផ្កៃ ស់្បតូរស្ថថ ប័ន្ មុ្ន្ន្ងឹការោក្់ឱ្យ

យក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធបយច្ចក្ វិទាព័ត៌មន្, (២)ការយធវើស្ម រណក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធយោយយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទា

ព័តម៌ន្ស្ដ្លមន្ស្វយ័ក្បវតតកិ្ម្មយពញយលញ ន្ងិក្បទក្ក់្ក្ឡាយលើមុ្ខងារក្បតិបតតកិារទងំអស់្ ន្ងិ (៣)ការផ្កៃ ស់្បតូរ

យៅជារដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធស្ដ្លយផ្កត តយលើអនក្ជាប់ពន្ធ (customer-oriented tax administration) ាម្រយៈការ

ពក្ងងឹគុណភាពយស្វា ។ ដូ្ច្យន្េះ ស្ក្មប់ក្ម្ពុជា ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មមុ្ខងារក្បតិបតតិការស្នូលន្ងឹយធវើការយរៀបចំ្

យ ើងវិញន្វូដំ្យណើរការការងារ ន្ិងយធវើស្ម រណក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធយោយយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្ 

ស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្វ ័យក្បវតតកិ្ម្មយពញយលញ ន្ងិក្បទក្ក់្ក្ឡាយលើក្គប់មុ្ខងារស្នូល (ការច្ុេះបញ្ា ី, ការោក្ល់ិខិត

ក្បកាស្, ការបង់ក្បាក្ព់ន្ធ, យស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ, ស្វន្ក្ម្ម, បណត ឹងតវា៉ែ  ន្ងិបំណលុ) ក្ពម្ទងំយផ្កត តជាច្ម្បងយលើការ

ពក្ងឹងគុណភាពយស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ក្នុងយគ្នលបំណងបយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ, អន្ុយោម្ភាពយោយស្ម ័ក្គចិ្តត  

(អក្ាខពស់្នន្ការបង់ពន្ធទន្់យពលយវោ ន្ិងអក្ាទបនន្បំណលុពន្ធ) ន្ិងកាត់បន្ថយ ន្ិងឈាន្យៅលុបបំបាត់ការ

យគច្យវស្ពន្ធ ។ 
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២៧. យៅក្នុងរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្យន្េះ យទេះបីមន្វឌ្ឍន្ភាពក្នុងការស្ក្ទក្ម្ង់មុ្ខងារក្បតិបតតិការស្នូល     

ក្៏ក្ំយណើន្នន្តក្មូ្វការអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ងិការវិវតតនន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅបន្តបយងកើន្បន្ទុក្ដ្ល់រដ្ឋបាលពន្ធ ន្ងិផតលភ់ាពស្មុគ-

ស្ថម ញដ្ល់អនក្ជាប់ពន្ធក្នុងការអន្ុយោម្យោយស្ម ័ក្គចិ្តត ។ បញ្ហា ធំពីរយៅក្នុងក្បតិបតតកិារស្នូល គកឺារបងវលិស្ងអាក្រ

យលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ (VAT) ន្ិងការយធវើស្វន្ក្ម្មជាន្់គ្នន  ស្ដ្លក្តូវបាន្យោេះក្ស្ថយាម្រយៈការោក្់យច្ញន្ូវ )១ ( ក្បពន័្ធ

អន្ឡាញស្ក្មប់ក្គប់ក្គងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ ន្ងិ (២)ក្បកាស្ស្ត ីពីស្វន្ក្ម្មពន្ធោរ យលខ ២៧០ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះ

នថ្ៃទី ១៣ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ស្ដ្លបាន្ក្ំណតន់្វូវិធាន្ ន្ិងន្តីិវិធីលម្ាិត សំ្យៅលុបបំបាត់ការចុ្េះយធវើស្វន្ក្ម្មជាន្់គ្នន

រវាងអងាភាព ជនំាញនន្អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ, ការកាត់បន្ថយយពលក្ំណតព់ន្ធយ ើងវិញ ចំ្យពាេះការយធវើស្វន្ក្ម្មយពញ-

យលញ យោយក្ំណត់យគ្នលការណ៍ទូយៅម្ក្យៅក្តឹម្ ៣ ឆ្ន ំ ថ្យយក្កាយ ន្ិងកាត់បន្ថយអក្ាការក្បាក្់យទស្ទណឌ យលើ

ការបង់ក្បាក្់ពន្ធយឺតពី ២% ម្ក្ក្តឹម្ ១,៥% ក្នុងមួ្យស្ខ ។ យទេះបីជាមន្វឌ្ឍន្ភាពគួរឱ្យក្ត់ស្មា ល់មុ្ខងារក្បតិបតតិ-

ការស្នូលយៅបន្តមន្បញ្ហា ក្បឈម្មួ្យច្នំ្នួ្ ដ្ូច្ខាងយក្កាម្៖ 

• ការបយងកើន្ស្ក្ម្មភាពស្វន្ក្ម្មោ៉ា ងគំ កុ្ក្ន្ៃងម្ក្ បាន្កាត់បន្ថយស្ក្ម្មភាពយគច្យវស្ពន្ធមួ្យចំ្ន្នួ្ 

ប៉ាុស្ន្តក្៏បាន្បយងកើតជាបញ្ហា ន្ូវការយក្ើន្យ ើងន្វូបន្ទុក្ការងាររបស់្ស្វន្ក្រ ស្ដ្លបញ្ហា ទងំអស់្យន្េះ នំាឱ្យ

មន្ការយក្ើន្យ ើងចំ្ណាយ ន្ិងប៉ាេះពាល់ដ្លន់្ិរន្តរភាពនន្អន្ុយោម្ភាពស្ម ័ក្គចិ្តតក្នុងរយៈយពលស្វង, 

• ស្ផន្ការយុទធស្ថន្តស្តផតលយ់ស្វាអនក្ជាប់ពន្ធយៅមិ្ន្ទន្់ក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ យោយស្ថរ៖ (១)ការអប់រំយផ្កត ត

ស្តយលើអនក្ជាប់ពន្ធបច្ចុបបន្ន (existing taxpayers) ន្ិងមិ្ន្ទន្ប់ាន្ផសពវផាយពីវបបធម៌្បង់ពន្ធឱ្យ

បាន្ទូលំទូោយដ្ល់អនក្ជាប់ពន្ធអនាគត (future taxpayers) ន្ងិ (២)គុណភាពយស្វាយៅមន្

ក្ក្ម្ិត (ការបក្ក្ស្ថយច្ាប់ ន្ងិបទបបញ្ញតតិមួ្យចំ្ន្នួ្មិ្ន្ទន្់មន្ស្ងាតិភាព ន្ងិការបងវលិស្ងអាក្រ

យលើតនម្ៃបស្ន្ថម្យៅមន្ភាពយតឺោ៉ា វខាៃ ំង ។ល។), 

• យទេះបីការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្មក្ន្ៃងម្ក្យលើមុ្ខងារក្បតិបតតិការស្នូលមួ្យចំ្ន្ួន្ បាន្ផតលភ់ាពងាយ-

ក្ស្លួក្នងុការបង់ពន្ធ ន្ងិជួយយលើក្ក្ម្ពស់្ក្ក្ម្ិតអន្ុយោម្ភាពយោយស្ម ក័្គចិ្តត ប៉ាុស្ន្តការយធវើទំយន្ើបភាវូប-

ន្យីក្ម្មយន្េះយៅពុទំន្់មន្លក្ខណៈក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ, ស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មយពញយលញ (fully automated) 

ន្ងិក្បទក្់ក្ក្ឡា (integrated) ។ 

២៨. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ជំរុញការអន្ុវតតក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទធិភាពខពស់្ន្ូវ )១ ( ក្បព័ន្ធអន្ឡាញស្ក្មប់ក្គប់ក្គង

អាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ ន្ងិ (២)ក្បកាស្ស្ត ីពីស្វន្ក្ម្មពន្ធោរ យលខ ២៧០ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ១៣ ស្ខ

មី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩, 
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• យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតស្ផន្ការយរៀបចំ្យ ើងវិញន្វូដំ្យណើរការការងារ (business process re-engineering) 

ន្ងិស្ផន្ការក្គប់ក្គងការផ្កៃ ស់្បតូរស្ថថ ប័ន្ (organizational change management) យដ្ើម្បីយធវើស្ម-

 រណក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធយោយយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្យោយរលនូ្, 

• ធានាក្បសិ្ទធភាព ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទធភិាពនន្ការអន្ុវតតស្ផន្ការ ន្ិងន្តីិវិធីស្វន្ក្ម្មរួម្ យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា

ការយធវើស្វន្ក្ម្មយក្ច្ើន្ដ្ង, អស្ងាតភិាពនន្ការអន្ុវតតន្តីិវិធីស្វន្ក្ម្ម ន្ងិការកាត់បន្ថយន្វូបន្ទុក្ការងារ

របស់្ស្វន្ក្រ, 

• ពក្ងឹងការយធវើស្វន្ក្ម្មយោយស្ផាក្យលើហាន្ភិ័យ (risk-based audit), 

• យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យលើក្ក្ម្ពស់្អន្ុយោម្ភាពស្ម ័ក្គច្ិតត ស្ដ្លមន្លក្ខណៈន្វាន្ុវតតន្៍ ន្ងិ

ក្គប់ក្ជងុយក្ជាយ ជាពិយស្ស្ការពក្ងងឹគុណភាពយស្វា ន្ងិការអប់រំអនក្ជាប់ពន្ធ, 

• បយងកើតយន្តការក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃការពក្ងឹងគុណភាពយស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ងិយរៀបចំ្ស្ផន្ការយលើក្

ទឹក្ចិ្តតដ្ល់ម្ន្តន្តផីតលយ់ស្វា, 

• អន្ុវតតការចុ្េះបញ្ា ីាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-registration), ការោក្់លិខិតក្បកាស្ពន្ធាម្ក្បព័ន្ធ

យអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-filing), ន្ិងការបង់ក្បាក្់ពន្ធាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-payment) ស្ដ្លមន្លក្ខណៈ

ស្វ ័យក្បវតតកិ្ម្មយពញយលញ ន្ងិក្បទក្់ក្ក្ឡា, 

• ពក្ងងឹយន្តការយោេះក្ស្ថយបណដ ឹងតវា៉ែអនក្ជាប់ពន្ធ យដ្ើម្បធីានាទំន្ុក្ចិ្តតរបស់្អនក្ជាប់ពន្ធ ។  

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• យក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាពត័៌មន្ក្នងុការវិភាគទិន្នន្យ័ យដ្ើម្បីបយងកើន្ស្ម្តថភាពយធវើស្វន្ក្ម្មសំ្យៅ

បយងកើន្ក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាពនន្ការក្គប់ក្គងហាន្ភិយ័, 

• ពក្ងងឹយុទធស្ថន្តស្ត ក្គប់ក្គងបំណលុពន្ធ សំ្យៅកាត់បន្ថយជាអតិបរមន្វូបំណលុបច្ចុបបន្ន ន្ងិយជៀស្វាង

ការយក្ើន្យ ើងបំណលុពន្ធអនាគត ។ 

គ. ម្ែុងារោាំម្ទ 

២៩. ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មមុ្ខងារគំ្នក្ទទម្ទរន្ូវក្ាត ពីរស្ំខាន្គ់ឺ យ ោឋ រច្នាស្ម្ព័ន្ធក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទា

ព័តម៌ន្ស្ដ្លគំ្នក្ទការយធវើស្ម រណក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិធន្ធាន្ម្ន្ុស្សស្ដ្លមន្ស្ម្តថភាព ន្ងិជនំាញ

 វិភាគាម្វិស័្យ ។ ដូ្ច្យន្េះ ស្ក្មប់ក្ម្ពុជា ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មមុ្ខងារគំ្នក្ទន្ឹងយផ្កត តយលើការងារពីរស្ផនក្គឺ៖ 

(១)ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មយពញយលញ ន្ិងក្បទក្់ក្ក្ឡា រួម្មន្ 

ម្ជឈម្ណឌ លក្បមូ្លផតុំទិន្នន្័យ, ក្បព័ន្ធ វិភាគទិន្នន្័យន្ិងព័តម៌ន្អនក្ជាប់ពន្ធ, ក្បពន័្ធផតលយ់ស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ, ក្បពន័្ធ

ស្ច្ក្រសំ្លក្ទិន្នន្យ័ក្នងុស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអន្តរស្ថថ ប័ន្ ន្ងិ (២)យុទធស្ថន្តស្តអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ម្ន្ុស្ស ន្ិងក្បពន័្ធក្តតួពនិ្តិយ 

ន្ងិវាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្មការងារ យដ្ើម្បីធានាថ្នម្ន្តន្តអីន្ុវតតការងារក្បក្បយោយជនំាញឯក្យទស្ ន្ងិក្ក្ម្សី្លធម៌្វិជាា - 

ជីវៈ ។ ក្នុងរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ វឌ្ឍន្ភាពសំ្ខាន្់ៗ ក្នុងការស្ក្ទក្ម្ង់ម្ុខងារគំ្នក្ទរបស់្អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ



   

 

ទំព័រ 15 នន្ ៧៧ 

 

មន្ដូ្ច្ជា៖ បាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត ក្គប់ក្គងធន្ធាន្ម្ន្ុស្ស ២០១៤-២០១៨, បាន្បញ្ចប់ស្ផន្ការយម្អភិវឌ្ឍន្៍

ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្ ន្ិងបាន្ពក្ងងឹស្វន្ក្ម្មនផទក្នងុ ។ ោ៉ា ងណាមិ្ញ ការអន្ុវតតស្ផន្ការយម្ ន្ងិយុទធស្ថន្តស្តខាង

យលើយៅមិ្ន្ទន្អ់ាច្គំ្នក្ទដំ្យណើរការការងារ ក្បក្បយោយវិជាា ជីវៈ ន្ិងក្បសិ្ទធភាព យោយស្ថរបញ្ហា មួ្យចំ្ន្នួ្ ដូ្ច្ខាង

យក្កាម្៖ 

• ស្ម្តថភាពជនំាញឯក្យទស្ ន្ងិក្ក្ម្សី្លធម៌្វិជាា ជីវៈរបស់្ម្ន្តន្តីមួ្យចំ្ន្នួ្យៅមន្ក្ក្មិ្ត, 

• ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធមិ្ន្ទន្់មន្ភាពក្បទក្់ក្ក្ឡា ន្ិងស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មយពញ-

យលញ ស្ដ្លមិ្ន្អាច្ធានាបាន្ក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាពក្បតិបតតិការក្បចំនថ្ៃ ន្ងិការផតល់យស្វា ។  

៣០. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពក្ងងឹក្ក្ម្សី្លធម៌្វិជាា ជីវៈ ន្ងិស្ម្តថភាពម្ន្តន្តាីម្រយៈ ការបណតុ េះបណាត ល ន្ិងយរៀបចំ្ក្បពន័្ធក្គប់ក្គង 

ស្មិ្ទធក្ម្មការងារ,  

• អន្ុវតតស្ផន្ការយម្អភិវឌ្ឍន្៍ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ស្ថរយពើពន្ធ ស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្វ ័យក្បវតតិក្ម្ម

យពញយលញន្ិងក្បទក្់ក្ក្ឡា, ក្បពន័្ធ វិភាគទិន្នន្័យ, ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្អនក្ជាប់ពន្ធយពញយលញ, 

ក្បពន័្ធផតល់យស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ងិក្បពន័្ធស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្យ័អន្តរស្ថថ ប័ន្ យោយរួម្បញ្ចូលទងំស្ផន្ការ

 វិន្ិយោគ, 

• សិ្ក្ាអំពលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ចបទបបញ្ញតតិស្ត ីពកីារផតល់សិ្ទធិ ន្ិងលទធភាពយពញយលញដ្ល់

រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធក្នងុការទទួលយក្ព័តម៌ន្ ន្ិងទិន្នន្យ័ពន្ធោរ (submission and management of 

taxation data) យោយផតល់លទធភាពតភាា ប់រវាងក្បព័ន្ធទិន្នន្័យរបស់្ស្ថថ ប័ន្នានាម្ក្កាន្់ក្បព័ន្ធ

ទិន្នន្័យរបស់្ អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ, 

• សិ្ក្ាអំពលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ស្ត ីពីការតក្មូ្វឱ្យអាជីវក្ម្មទងំអស់្ យក្បើក្បាស់្ក្បព័ន្ធ cash 

receipt system ស្ក្មប់ក្បតិបតតិការជាមួ្យអតិថិ្ជន្ទូយៅ (business to customers)  យោយ

សិ្ក្ាយរៀបចំ្ផតល់ទងំការយលើក្ទឹក្ចិ្តត ន្ងិការោក្ព់និ្័យយទស្ទណឌ ចំ្យពាេះការក្បក្ពតឹតបទយលមើស្ន្ឹង

បទបបញ្ញតតិស្ត ីពពីន្ធោរ, 

• យរៀបចំ្ក្ក្ុម្ការងារអន្តរក្ក្សួ្ង យដ្ើម្បីសិ្ក្ាអំពីតក្ម្ូវការនន្ព័ត៌មន្ ន្ិងន្ីតិ វិធីនន្ការស្បងស្ច្ក្

ព័តម៌ន្ យ ើយយលើក្សំ្យណើយរៀបចំ្ន្វូថ្នន លបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្ ន្ងិតក្មូ្វការវិន្ិយោគយលើយ ោឋ រច្នា-

ស្ម្ព័ន្ធចំបាច់្នានា សំ្យៅយធវើទំយន្ើបក្ម្មស្ក្មួ្លក្ិច្ចការចុ្េះបញ្ា ីអាជីវក្ម្ម ន្ិងោក្់ឱ្យអន្ុវតតយៅក្នុងឆ្ន ំ 

២០១៩, 

• ពនិ្ិតយលទធភាព, ភាពចំបាច់្ ន្ងិផលប៉ាេះពាលយ់លើការយរៀបចំ្យ ើងវិញការយលើក្ទឹក្ចិ្តតស្វន្ក្រពន្ធោរ 

ស្ដ្លក្តូវផារភាា ប់ន្ងឹសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះ យដ្ើម្បកី្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្មការងារ ។ 

  



   

 

ទំព័រ 16 នន្ ៧៧ 

 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• ោក្់ឱ្យអន្ុវតតក្បពន័្ធក្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្មការងារ យដ្ើម្បធីានាថ្នម្ន្តន្តអីន្ុវតតការងារក្បក្ប 

យោយជនំាញឯក្យទស្ ន្ងិក្ក្ម្សី្លធម៌្វិជាា ជីវៈ ។ 

៤.២ ទាំកនើបភាវូបនីយកម្ា ថ្នអគគនយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា  

៣១. ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈយពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ បាន្យធវើឱ្យក្បយស្ើរយ ើងន្ូវរដ្ឋបាល

គយ ដូ្ច្ជាការក្តួតពិន្តិយ ន្ងិបយញ្ចញទំន្ិញ, យន្តការ ៃ្ងកាត់ ន្ិងយន្តការគំ្នក្ទ យ ើយជាលទធផលចំ្ណូលពីអគា-

នាយក្ោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ក្រក្ម្ពុជាមន្ការយក្ើន្យ ើងគរួឱ្យក្ត់ស្មា ល់ យទេះបីជាមន្ការអន្ុវតតន្វូក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង

ពាណិជាក្ម្មយស្រី ន្ងិការយក្ើន្យ ើងន្ូវផលតិក្ម្មក្នងុក្សុ្ក្ ។ ជាមួ្យន្ងឹការផ្កៃ ស់្បតូរនន្រច្នាស្ម្ព័ន្ធយស្ដ្ឋក្ិច្ចជាត ិក្៏ដូ្ច្ជា

ការបន្តពក្ងងឹភាពក្បក្តួក្បស្ជងរបស់្ក្ម្ពុជា ជាទិស្យៅស្ក្មប់រយៈយពល ៥ ឆ្ន ំយៅមុ្ខយទៀត ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យី-

ក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធនន្អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ជាការងារចំបាច់្ យដ្ើម្បីបន្តស្ក្ម្លួពាណិជាក្ម្មឱ្យ

បាន្ជាអតិបរម ន្ិងបយងកើន្ការក្បមូ្លចំ្ណូល ។ ក្នងុន្័យយន្េះ យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ ន្ឹងយផ្កត ត

ការយធវើទំយន្ើបភាវូបន្យីក្ម្មយលើ៖ (១)ក្ិច្ចស្ក្ម្លួពាណិជាក្ម្ម, (២)ការស្ក្លម្ា ន្ងិពក្ងងឹអភបិាលក្ិច្ច ន្ងិ (៣)ការ

ក្គប់ក្គងស្បបយុទធស្ថន្តស្ត  ។ 

គនំ្សូ្បកំ្ពញួនន្ការយធវើទយំន្ើបភាវបូន្យីក្ម្មនន្អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា 

 

ក. កិចច្ម្ម្លួពាណិជជកម្ា 

៣២. ការស្ក្ទក្ម្ង់យដ្ើម្បីផតលក់្ិច្ចស្ក្ម្ួលពាណិជាក្ម្ម មន្យគ្នលបំណងជយួកាត់បន្ថយចំ្ណាយ ន្ិងយពលយវោ 

របស់្ធុរជន្ក្នុងការបំយពញកាតពវក្ិច្ចគយស្ក្មប់ការយធវើពាណិជាក្ម្មអន្តរជាតិ ។ ក្នុងរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ អ.គ.រ. 

បាន្រួម្ចំ្ស្ណក្កាត់បន្ថយបន្ទុក្ចំ្ណាយ ន្ងិយពលយវោស្ក្មប់ការនំាយច្ញ-នំាចូ្លទំន្ញិ ។  



   

 

ទំព័រ 17 នន្ ៧៧ 

 

៣៣. យដ្ើម្បីបន្តស្ក្មួ្លន្វូការយធវើពាណិជាក្ម្ម ក្៏ដូ្ច្ជាកាត់បន្ថយន្វូចំ្ណាយយក្ៅផៃូវការរបស់្វិស័្យឯក្ជន្ 

ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ រិញ្ញវតថបុាន្ោក្់យច្ញន្ូវក្បកាស្យលខ ១៦០៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ២១ ស្ខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ស្ត ីពីការផតល់យស្វាស្ថធារណៈរបស់្អគានាយក្ោឋ ន្គយ និ្ងរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ស្ដ្លបាន្អនុ្វតតជាផៃូវការចប់ពីនថ្ៃទី ០១ 

ស្ខយម្ស្ថ ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ ក្បកាស្យន្េះក្តូវបាន្ោក្់បញ្ចូលន្វូយស្វាទងំអស់្ ស្ដ្លអគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា 

ផតលជ់នូ្ដ្លធ់ុរជន្ ទងំយៅក្នងុការិោល័យ, យក្ៅការិោលយ័, ក្នុងយម៉ា ងយធវើការ ន្ងិយក្ៅយម៉ា ងយធវើការ ។ រាល់ការផតល់

យស្វាទងំអស់្ក្តូវមន្ការយច្ញជាវិក្កយបក្តពីក្បព័ន្ធក្ុំពយូទ័រ យដ្ើម្បីទុក្ជូន្យៅមច ស់្ទំន្ិញ ស្ដ្លជាក្បការធានាបាន្

ន្ូវតមៃ ភាពច្ាស់្ោស់្ស្ក្មប់ចំ្ណាយយលើយស្វាយន្េះ យ ើយមច ស់្ទំន្ញិក្៏អាច្យក្វិក្កយបក្តយន្េះ យៅកាតក់្ងជា

ចំ្ណាយរបស់្ខៃួន្ យៅក្នងុការយរៀបចំ្បញ្ា ីបងព់ន្ធោរជាផៃូវការផងស្ដ្រ ។ យលើស្ពីយន្េះយទៀត ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញ-

វតថុបាន្ោក្់យច្ញន្ូវក្បកាស្យលខ ៣២៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ២១ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ស្ត ីពីការស្ក្ស្ក្ម្លួយគ្នល-

ការណ៍ ន្ងិន្ីតិវិធនីន្ការក្ំណត់មុ្ខស្ញ្ហញ ទំន្ញិនំាយច្ញ-នំាចូ្លផទុក្ក្នងុក្ងុស្តន្័រ ស្ដ្លក្តវូ ៃ្ងកាត់ក្បព័ន្ធក្តួតពនិ្ិតយ

យោយម៉ា សីុ្ន្ស្ស្កន្ យដ្ើម្បីកាតប់ន្ថយការក្ក្ស្ទេះការស្ស្កន្ក្ុងស្តន្័រយៅក្នុងក្ំពង់ស្ផ ។ 

៣៤. យទេះបីជាមន្វឌ្ឍន្ភាពគរួឱ្យក្ត់ស្មា ល់ ក្នុងន្យ័យដ្ើម្បីបន្តយលើក្ក្ម្ពស់្ភាពក្បក្តួក្បស្ជងក្ម្ពុជាបស្ន្ថម្

យទៀត អ.គ.រ. ក្តូវបន្តយោេះក្ស្ថយបញ្ហា មួ្យចំ្ន្នួ្ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

• នាឆ្ន ំ ២០១៨ ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងទិន្នន្័យហាន្ិភ័យគយបាន្វាយតនម្ៃថ្ន ក្បស្ លជាង ១០% នន្

ក្បតិយវទន្៍គយ (single administrative document) ស្ថ ិតយៅក្នងុក្ច្ក្ក្ក្ ម្ស្ដ្លទម្ទរការក្តតួ- 

ពនិ្ិតយរូបវន្ត (physical inspection) ន្ងិក្បមណជាង ៥៤% នន្ក្បតិយវទន្៍គយស្ថ ិតយៅក្នងុក្ច្ក្

យលឿងស្ដ្លទម្ទរឱ្យមន្ការក្តួតពនិ្តិយឯក្ស្ថរយ ើងវិញ ។ សូ្ច្នាក្រក្ំណតហ់ាន្ភិយ័របស់្ក្បពន័្ធ

យន្េះជាក្ម្មវតថនុន្ការពនិ្តិយសិ្ក្ា យដ្ើម្បីស្ក្លម្ាសុ្ក្ក្ឹតភាព ន្ងិក្បសិ្ទធភាពនន្ការវាយតនម្ៃហាន្ភិយ័, 

• ក្បពន័្ធបញ្ារស្តម្យួជាត ិ(National Single Window) ពុំទន្ប់ាន្បញ្ចប់ ន្ងិោក្់ឱ្យដំ្យណើរការយពញ-

យលញយៅយ ើយ ។  បច្ចុបបន្ន ក្បព័ន្ធយន្េះ យទើបបាន្ឈាន្ដ្លដំ់្ណាក្់កាលទី ២ ស្ដ្លមន្ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ 

ចូ្លរួម្ចំ្ន្ួន្ ៥ គឺ៖ ក្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល, ក្ក្សួ្ងឧស្ា ក្ម្មន្ិងសិ្បបក្ម្ម, ក្ក្សួ្ងពាណិជាក្ម្ម, ក្ក្សួ្ង

ក្សិ្ក្ម្ម រុកាខ ក្បមញន់្ងិយន្ស្ថទ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា ។ ដំ្ណាក្់កាលទី២យន្េះ យផ្កត តយលើការ

អភិវឌ្ឍមុ្ខងារយច្ញអាជ្ាបណណ,  វិញ្ហញ បន្បក្ត ចលិខិតអន្ញុ្ហញ ត ក្ស្បាម្បទបបញ្ញតតិជាធរមន្ ស្ដ្ល

យក្គ្នងន្ឹងចប់យផតើម្អន្ុវតតស្ថក្លបងចប់ពីស្ខមិ្ថុ្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ តយៅ, 

• នាយពលបច្ចុបបន្ន ស្ថម្ញ្ញក្ម្មនន្ការបំយពញស្បបបទគយយៅមន្ក្ក្ម្ិត ស្ដ្លន្តីិវិធីភាគយក្ច្ើន្ពងឹស្ផាក្

យលើការយក្បើក្បាស់្ឯក្ស្ថររឹង (hard copy) ដូ្ច្ជា វិញ្ហញ បន្បក្តចុ្េះបញ្ា ីអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ (អ.ត.ប.), 

បា៉ា តង ់ ន្ងិឯក្ស្ថរយោងយផសងៗយទៀតតក្ម្ូវឱ្យមន្ តថយលខា ន្ងិក្ារបស់្ក្ក្ុម្  នុ្ យ ើយច្ាប់ស្ត ពីី

ពាណជិាក្ម្មាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ ស្ដ្លចូ្លរួម្ចំ្ស្ណក្ក្នងុការកាត់បន្ថយក្បតិបតតិការយក្បើក្បាស់្ឯក្-

ស្ថរ រឹងក្៏មិ្ន្ទន្ម់ន្យៅយ ើយ ។ ន្តីិវិធីយន្េះជារបំាងមួ្យក្នុងក្ិច្ចស្ក្មួ្លពាណិជាក្ម្ម ក្៏ដូ្ច្ជា ៃ្ុេះ
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បញ្ហច ងំន្វូភាពមិ្ន្ទន្ក់្បទក្ក់្ក្ឡានន្ក្បពន័្ធក្គប់ក្គងបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្រវាង អ.គ.រ., អ.ព.ដ្. ន្ិង

ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ពន័្ធយផសងយទៀត ។  

៣៥. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ស្ក្លម្ាវិធីស្ថន្តស្ត  ន្ិងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យយក្ជើស្យរីស្សូ្ច្នាក្រហាន្ិភ័យ, 

• ជំរុញការអន្ុវតតក្បកាស្យលខ ១៦០៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ២១ ស្ខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៨ ស្ត ីពីការផតល់យស្វា 

ស្ថធារណៈរបស់្អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ន្ិងក្បកាស្យលខ ៣២៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី 

២១ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ស្ត ីពកីារស្ក្ស្ក្មួ្លយគ្នលការណ៍ ន្ងិន្តីិវិធនីន្ការក្ំណត់មុ្ខស្ញ្ហញ ទំន្ញិនំាយច្ញ-

នំាចូ្លផទុក្ក្នុងក្ុងស្តន្័រ ឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាពខពស់្, 

• បញ្ចប់ការយរៀបចំ្ ន្ិងយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មអន្ុក្ក្ឹតយយលខ ២០៩ អន្ក្ក្.បក្ យោយកាត់បន្ថយឱ្យបាន្ជាអតិ-

បរម ន្ូវមុ្ខទំន្ិញជាប់ក្ក្ម្ិតកំ្ណត់ ន្ិងមុ្ខទំន្ិញហាម្ឃាត់, 

• ស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលជាមួ្យក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ពន័្ធទងំ ៥ យដ្ើម្បជីំរញុោក្ឱ់្យអន្ុវតតក្បពន័្ធបញ្ារស្តម្យួជាតិ

ដំ្ណាក្់កាលទី ២ ឱ្យបាន្ទន្់យពលយវោដូ្ច្ស្ដ្លបាន្ក្ណំត់,  

• បន្តយធវើស្ថម្ញ្ញក្ម្ម, ទំយន្ើបក្ម្មន្តីិវិធីគយ ន្ិងក្ិច្ចក្បតិបតតិការគយយផសងយទៀត ក្ស្បាម្ស្តង់ោរអន្តរជាតិ 

សំ្យៅស្ក្លម្ាបស្ន្ថម្យទៀតន្ូវគុណភាពនន្ការផតល់យស្វា ន្ិងបយងកើន្ភាពយពញចិ្តតរបស់្អតិថិ្ជន្, 

• យរៀបចំ្យន្តការាម្ោន្ ន្ងិវាយតនម្ៃការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយក្ិច្ចស្ក្ម្លួពាណិជាក្ម្ម ក្បក្បយោយ

ការទទួលខុស្ក្តូវ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• ពក្ងងឹក្បពន័្ធស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មនន្ការក្គប់ក្គងហាន្ភិយ័ ជាពិយស្ស្ជំរុញការោក្់អន្ុវតតន្ូវក្បព័ន្ធ pre-

arrival information យដ្ើម្បីបយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពនន្ការងារក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្អន្ុយោម្ភាព,  

• យធវើឱ្យក្បយស្ើរយ ើងស្ថ្ម្យទៀត ន្វូការផតល់ក្បក្ពតឹតក្ម្មយលើក្ទឹក្ចិ្តតដ្លធ់ុរជន្មន្អន្ុយោម្ភាពខពស់្,  

• ពក្ងីក្យន្តការធុរជន្លាបំផុត (best trader mechanism) ន្ិងឈាន្យៅអន្ុវតតក្ម្មវិធីក្បតិបតតិក្រយស្ដ្ឋ-

ក្ិច្ចមន្ការអន្ញុ្ហញ ត (authorised economic operator - AEO) ន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្ការយល់ដឹ្ងជាស្ថ-

ធារណៈអំពីអតថក្បយោជន្ន៍ន្យន្តការយន្េះ, 

• ពក្ងកី្វិស្ថលភាព ន្ងិក្បសិ្ទធភាពនន្ការយក្បើក្បាស់្ក្បពន័្ធក្តតួពនិ្តិយយោយម៉ា សីុ្ន្ស្ស្កន្ ន្ងិក្បពន័្ធកា-

យម្រា៉ែសុ្វតថិភាព, 

• ពក្ងីក្វិស្ថលភាពនន្ការអន្ុវតតក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិ ឈាន្យៅដំ្ណាក្់កាលទី ៣,  

• តភាា ប់ក្បពន័្ធបញ្ារជាតិស្តមួ្យរបស់្ក្ម្ពុជាយៅន្ឹងក្បពន័្ធបញ្ារស្តមួ្យរបស់្អាស្ថ ន្ ។ 
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ែ. ការកកលម្ែ និងពម្ងឹងអភិបាលកិចច 

៣៦. ការស្ក្លម្ា ន្ិងពក្ងឹងអភបិាលក្ិច្ចរបស់្រដ្ឋបាលពន្ធគយ គឺជាភារក្ិច្ចគន្ៃឹេះរបស់្ អ.គ.រ. ក្នុងការយលើក្

ក្ម្ពស់្អន្ុយោម្ភាព ន្ងិធានាបាន្ន្វូចី្រភាពច្ំណូល ។ ការងារស្វន្ក្ម្មយក្កាយបយញ្ចញទំន្ញិាម្រយៈការយធវើស្វន្-

ក្ម្មយពញយលញ (comprehensive audit) យោយចុ្េះក្តតួពនិ្ិតយផ្កទ ល់ដ្ល់ទីក្ស្ន្ៃង គឺយៅស្តជាការងារស្នូលក្នងុការ

ពក្ងងឹអន្ុយោម្ភាព ន្ងិចូ្លរមួ្ស្ក្ម្ួលពាណិជាក្ម្មយៅយដ្ើម្ទី ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ក្នងុរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ តួយលខ

បាន្បងាា ញថ្នចំ្ន្នួ្ក្រណីបទយលមើស្គយមន្ការធាៃ ក្់ចុ្េះគួរឱ្យក្ត់ស្មា លទ់ងំចំ្ន្នួ្ក្រណីធ ំន្ិងក្រណីតូច្ ស្ដ្លយន្េះ

បងាា ញពកី្បសិ្ទធភាពនន្ការបងាក រ ន្ងិបន្តងាក បរបស់្ អ.គ.រ. ។ យទេះប ីអ.គ.រ. ស្យក្ម្ច្បាន្ស្មិ្ទធផលគួរឱ្យក្ត់ស្មា ល់

នាយពលក្ន្ៃងម្ក្ ដូ្ច្ជាបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតស្ផន្ការស្ក្ម្មភាពរយៈយពលម្ធយម្ យដ្ើម្បីបងាក រ ន្ិងបន្តងាក បអំយពើរត់យគច្

ពន្ធក្គប់ទក្ម្ង ់ក្៏យៅមន្បញ្ហា មួ្យចំ្ន្នួ្ស្ដ្លក្តូវបន្តយោេះក្ស្ថយបស្ន្ថម្យទៀត ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

• ន្តីិវិធីក្តួតពនិ្តិយរបស់្ អ.គ.រ. យផ្កត តច្ម្បងយៅមត់ក្ច្ក្ក្ពសំ្ដ្ន្ (យៅយដ្ើម្ទី) យៅស្តបន្តជារបំាងរដ្ឋបាល

មួ្យ ស្ដ្លផទុយន្ឹងការយលើក្ក្ម្ពស់្ក្ិច្ចស្ក្មួ្លពាណិជាក្ម្ម យោយស្ថរក្បសិ្ទធភាពនន្យន្តការស្វន្ក្ម្ម

យក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ិញយៅមន្ក្ក្ម្ិត ។ ទន្ទឹម្យន្េះ រយៈយពលប៉ានុាម ន្ឆ្ន ំចុ្ងយក្កាយយន្េះ ការអន្ុវតត

យន្តការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ញិពីគយ ក្តូវបាន្យធវើយ ើងភាគយក្ច្ើន្ស្តយលើគយក្មងវិន្ិយោគ

ក្នុងវិស័្យកាត់យដ្រ ស្ដ្លយន្តការយន្េះពុំទន្ក់្តូវបាន្អន្ុវតតទូលំទូោយក្ស្បាម្យគ្នលការណ៍ក្គប់ក្គង

ហាន្ភិយ័យលើធុរជន្យផសងយទៀត,  

• យទេះបីការងារបងាក រ ន្ងិបន្តងាក បបទយលមើស្គយមន្វឌ្ឍន្ភាពខពស់្ ការោក្់ពិន្័យក្នុងក្រណីខៃេះ យៅមិ្ន្

ទន្់ស្ម្ក្ស្បន្ឹងទំ ំចក្ក្ម្ិតបទយលមើស្យៅយ ើយ ។ 

៣៧. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពក្ងឹងការក្ំណត់សូ្ច្នាក្រ ន្ិងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យច្ាស់្ោស់្ក្នុងការយក្ជើស្យរីស្ក្ក្ុម្  ុន្ស្ក្មប់យធវើ

ស្វន្ក្ម្ម យោយស្ផាក្យលើហាន្ភិ័យ, 

• ជំរញុការអន្ុវតតយន្តការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ញិពីគយឱ្យបាន្ទូោយ (comprehensive 

customs audit) ជាជាងការយធវើស្វន្ក្ម្មស្តយលើឯក្ស្ថរ (desk review audit), 

• បន្តពក្ងកី្បស្ន្ថម្យទៀតន្ូវ វិស្ថលភាពនន្ក្បតិបតតិការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ញិពគីយ, 

• ពក្ងងឹស្ម្តថភាពរបស់្ម្ន្តន្តសី្វន្ក្ម្មគយ ន្ងិបយងកើន្ចំ្ន្នួ្អងាភាពស្វន្ក្ម្មយដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបយៅន្ងឹតក្ម្ូវការ

ជាក្់ស្ស្តង, 

• បញ្ចប់យុទធស្ថន្តស្តជំរញុការអន្វុតតច្ាប់ (enforcement strategy), 

• ជំរញុការអន្ុវតតក្ក្ម្ិតផតនាទ យទស្ាម្ក្បពន័្ធតោុការចំ្យពាេះបទយលមើស្គយស្ដ្លមិ្ន្អាច្ស្ក្មុ្េះស្ក្ម្លួ

យោេះក្ស្ថយយោយរដ្ឋបាលគយ, 
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• ពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើសិ្ទធិរបស់្អងាភាពយក្កាម្ឱ្វាទ អ.គ.រ. ក្នុងការស្ក្មុ្េះស្ក្មួ្លបទយលមើស្គយ ាម្

ឋានាន្កុ្ក្ម្, 

• ាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃក្បសិ្ទធភាពការងារបងាក រ ន្ិងបន្តងាក បបទយលមើស្គយាម្បណាដ អងាភាពគយ ន្ិងរោឋ -

ក្រពាក្់ពន័្ធ ។  

គ. ការម្គប់ម្គងកបបយុទធសាស្ត រ្ 

៣៨. ការក្គប់ក្គងស្បបយុទធស្ថន្តស្តមន្យគ្នលបំណង (១)ពក្ងងឹការក្គប់ក្គងជាយុទធស្ថន្តស្ត នន្ក្បភពច្ំណូល

គយ ន្ងិ (២)អភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្ន្ុស្សទងំបរមិណ ន្ងិគុណភាព យដ្ើម្បយី ៃ្ើយតបយៅន្ងឹតក្មូ្វការនន្រច្នាស្ម្ពន័្ធថ្ម ីន្ិង

ចូ្លរួម្ធានាចី្រភាពចំ្ណូល ។ អ.គ.រ. បាន្អន្ុវតតវិធាន្ការស្ក្លម្ាការក្គប់ក្គងក្បភពចំ្ណូលសំ្ខាន្់ៗ ន្ិងធន្ធាន្

ម្ន្ុស្ស ប៉ាុស្ន្តយៅមិ្ន្ទន្ម់ន្លក្ខណៈយុទធស្ថន្តស្ត ក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ ស្ដ្លរួម្មន្បញ្ហា ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

• ទំន្ិញសំ្ខាន្់ៗមួ្យច្នំ្នួ្ស្ដ្លជាក្បភពច្ំណូល បាន្ន្ងិក្ំពងុនំាចូ្លាម្មត់ក្ច្ក្ជាយក្ច្ើន្ ស្ដ្លអាច្

ន្ងឹបងកឱ្កាស្ក្នុងការយគច្យវស្ពន្ធ ន្ងិបយងកើតភាពស្មុគស្ថម ញក្នុងការក្គប់ក្គងក្បភពច្ណូំល, 

• ការក្ំណត់លក្ខខណឌ ក្នុងការយលើក្ទឹក្ចិ្តតយលើការនំាចូ្លមុ្ខទំន្ិញមួ្យចំ្ន្នួ្ យដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័្យអាទិភាព

យៅមន្ភាពស្មុគស្ថម ញ យ ើយមិ្ន្ច្ាស់្ោស់្ ស្ដ្លអាច្បណាដ លឱ្យប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការក្បមូ្លចំ្ណូល, 

• នាយពលបច្ចុបបន្ន ធន្ធាន្ម្ន្សុ្សស្ក្មប់គំ្នក្ទក្បតិបតតិការគយមួ្យច្នំ្ួន្ យៅមន្ក្ក្ម្ិតទងំចំ្ន្នួ្ ន្ិង

ជំនាញ, 

• ក្បព័ន្ធស្វយ័ក្បវតតិក្ម្មគយយៅមិ្ន្ទន្់យធវើស្នាធ ន្ក្ម្មយពញយលញ ស្ដ្លអាច្បណាដ លឱ្យប៉ាេះពាលដ់្ល់ការ

ពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្តិសិ្ទធិភាពការងារ ។ 

៣៩. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពនិ្ិតយ ន្ងិក្ំណត់មុ្ខទំន្ញិស្ដ្លជាក្បភពច្ំណូលសំ្ខាន្់ ន្ងិពនិ្តិយភាពចំបាច់្នន្ការក្ណំត់មត់ក្ច្ក្

ជាក្់ោក្់ស្ក្មប់ការនំាចូ្លមុ្ខទំន្ិញទងំយន្េះ ាម្ក្ក្ម្តិហាន្ភិយ័, 

• បន្តពក្ងងឹយន្តការផតលក់ារយលើក្ទឹក្ចិ្តតស្ផនក្គយស្ក្មប់ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តូច្ ន្ិងម្ធយម្, 

• បញ្ចប់ការក្ស្ថងឯក្ស្ថរយុទធស្ថន្តស្តអភិវឌ្ឍន្៍ក្បពន័្ធបយច្ចក្ វិទាព័ត៌មន្ (ICT Strategy) របស់្ អ.គ.រ. ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• យរៀបចំ្ស្ផន្ការជាក្ោ់ក្ក់្នុងការយរៀបចំ្ធន្ធាន្ម្ន្ុស្សាម្អងាភាពយៅក្គប់ក្ក្ម្ិត យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបន្ងឹ

តក្ម្ូវការ ក្៏ដូ្ច្ជាការយក្តៀម្ខៃួន្ស្ក្មប់ការវិវតតនន្បយច្ចក្វិទាថ្មី ន្ិងការឈាន្យឆ្ព េះយៅស្យក្ម្ច្បាន្ន្ូវ

អងាភាពម្យួស្ដ្លទំយន្ើប,  
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• ជំរញុយធវើទំយន្ើបក្ម្ម ន្ិងយធវើស្នាធ ន្ក្ម្មបយច្ចក្វិទាពត័ម៌ន្របស់្ អ.គ.រ. ឱ្យបាន្កាន្់ស្តទូោយ ដូ្ច្ជា 

ក្បពន័្ធអាសីុ្គោូ, ក្បពន័្ធក្គប់ក្គងហាន្ភិ័យ, ក្បពន័្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិ ន្ងិ direct trader input (DTI) 

។ល។  យដ្ើម្បីពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពការងារ ។ 

៤.៣ កោលនកោបាយសារកពើពនធ 

៤០. យដ្ើម្បីស្យក្ម្ច្បាន្ន្វូច្ក្ខុវិស័្យ ន្ិងយគ្នលបំណងខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩-២០២៣ 

ោក្់យច្ញការយធវើ វិចរណក្ម្ម (rationalization) យលើយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ សំ្យៅធានាស្ងាតភិាពជាមួ្យន្ងឹ

យគ្នលន្យោបាយអភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ, ជំរញុន្ងិតក្ម្ង់ទិស្ការវិន្ិយោគ, យលើក្ក្ម្ពស់្ឧតតម្ភាពក្នុងការក្បក្តួក្បស្ជងនន្

យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជា ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស់្ស្កាដ ន្ុពល ក្ស្បយៅន្ឹងការផ្កៃ ស់្បតូរស្ថថ ន្ភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ក្ម្ពុជា 

យោយក្បកាន្យ់ក្យគ្នលការណ៍ ស្ថម្ញ្ញភាព, តមៃ ភាព, ភាពក្បាក្ដ្ក្បជា, ស្ម្ធម៌្ ន្ងិក្បសិ្ទធភាព ។ យុទធស្ថន្តស្ត

យក្ៀរគរចំ្ណូលយន្េះ ន្ងឹោក្់យច្ញន្ូវវិធាន្ការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធរយៈយពលខៃ ី ន្ងិម្ធយម្ យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយ

បញ្ហា ក្បឈម្យៅាម្ក្បយភទពន្ធ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

៤.៣.១ កោលនកោបាយអាករពកិ្្  

៤១. ការោក្់អន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ មន្យគ្នលបំណងក្បមូ្លចំ្ណូលរដ្ឋ, ស្ក្ស្ក្បឥរិោបថ្អនក្

យក្បើក្បាស់្ ន្ងិកាត់បន្ថយផលអវិជាមន្ (negative externalities) ក្នុងការយក្បើក្បាស់្ផលតិផលស្ដ្លអាច្ប៉ាេះពាល ់

សុ្ខភាព ន្ងិបរិស្ថថ ន្ ដូ្ច្ជាយភស្ជាៈ, យក្គឿងក្ស្វឹង, បារ,ី យក្បងឥន្ធន្ៈ, រថ្យន្ត ន្ងិផលតិផលក្បណិតមួ្យចំ្ន្ួន្ ។ 

ក្បយទស្ក្ម្ពុជាបាន្អន្ុវតតអាក្រពិយស្ស្ យលើក្ដំ្បូងយោយស្ផាក្យលើក្ក្តឹយ-ច្ាប់ឆ្ន ំ ១៩៨៥ ស្ដ្លក្តូវបាន្យធវើ វិយស្ថធន្ក្ម្ម

ចំ្ន្នួ្បីយលើក្ជាបន្តបនាទ ប់9
 ប៉ាុស្ន្តមិ្ន្ទន្ម់ន្ច្ាប់ស្ត ីពីអាក្រពិយស្ស្ស្ដ្លមន្លក្ខណៈក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ ។ យដ្ើម្បអីន្ុវតត

ការក្បមូ្លអាក្រពិយស្ស្ រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជាបាន្ោក្់យច្ញអន្ុក្ក្តឹយចំ្ន្នួ្ ១៣ ន្ិងក្បកាស្ចំ្ន្នួ្ ១៥ ជាបន្តបនាទ ប់10 

ជាពិយស្ស្អាក្រពិយស្ស្យលើមុ្ខទំន្ិញសំ្ខាន្់ៗ ដូ្ច្ជាោន្យន្ត, យភស្ជាៈ ន្ិងបារី ។ ជាក្់ស្ស្តង ចំ្ណូលពីអាក្រពិយស្ស្

មន្ក្ំយណើន្ជាម្ធយម្ក្បមណ ៣០% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំស្ដ្លយក្ើន្ពី ១.៩២០ ពាន្ោ់ន្យរៀល យៅឆ្ន ំ ២០១៤ ដ្ល់ ៤.៩៥៨ 

ពាន្ោ់ន្យរៀលយៅឆ្ន ំ ២០១៨11 យ ើយចំ្ណូលអាក្រពិយស្ស្ភាគយក្ច្ើន្បាន្ម្ក្ពីទំន្ិញនំាចូ្ល ។  

៤២. យទេះជាការក្បមូ្លចំ្ណូលយលើអាក្រពិយស្ស្មន្ការយក្ើន្យ ើងគួរឱ្យក្ត់ស្មា ល់ ទងំក្នុងទិដ្ឋភាពទំ ំ ន្ិង

ក្ំយណើន្ ការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្យៅមិ្ន្ទន្់យ ៃ្ើយតបបាន្យពញយលញយៅន្ឹងការ វិវតតនន្បរិការណ៍

យស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ ក្៏ដូ្ច្ជាបរិោកាស្ធុរក្ិច្ច ន្ងិឧតតមន្ុវតតន្៍អន្តរជាតិ ។ ជារួម្ ការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយអាក្រ-

                                           

9 ការយធវើ វិយស្ថធន្ក្ម្មក្នុងច្ាប់ ិរញ្ញវតថុឆ្ន ំ ១៩៩៥, ច្ាប់ស្ត ីពីស្ថរយពើពន្ធឆ្ន ំ ១៩៩៧ ន្ិង ច្ាប់ ិរញ្ញវតថុឆ្ន ំ ២០០១ ។ 

10 យោងក្ក្ម្ងស្ក្ម្ង់បទបបញ្ញតតគិតយិុតតពាក់្ព័ន្ធវិស័្យពន្ធោរ ឆ្ន ំ ២០១៤ ន្ិងអន្កុ្កឹ្តយយលខ ២១៤ អន្ក្ក្.បក្ ច្ុេះនថ្ៃទី ១២ ស្ខធនូ ឆ្ន ំ

២០១៧ ស្ត ីពីការស្ក្ស្ក្ម្ួលអក្ាពន្ធគយ, អក្ាអាក្រពិយស្ស្ ន្ិងអក្ាអាក្រនំាយច្ញយលើម្ុខទនំ្ញិម្យួច្នំ្នួ្ ។ 

11 ទនិ្នន្យ័របស្់អគានាយក្ោឋ ន្រតនាគ្នរជាតិ ក្តឹម្នថ្ៃទី ៥ ស្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 



   

 

ទំព័រ 22 នន្ ៧៧ 

 

ពិយស្ស្យៅមន្បញ្ហា គន្ៃឹេះមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ជា៖ (១)ក្ងវេះយគ្នលន្យោបាយ ន្ិងច្ាប់អាក្រពិយស្ស្យពញយលញ ន្ងិ 

ក្គប់ក្ជងុយក្ជាយ បងកភាពស្មុគស្ថម ញក្នងុការក្គប់ក្គងរបស់្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិការបយងកើន្បន្ទុក្មិ្ន្ចំបាច់្ដ្ល់អនក្

ជាប់ពន្ធ, (២)ការផ្កៃ ស់្បតូរអាក្រពិយស្ស្ញឹក្ញាប់ប៉ាេះពាល់ដ្ល់ស្ផន្ការអាជីវក្ម្ម ន្ិងល ំូរស្ថច់្ក្បាក្់របស់្ធុរជន្, 

(៣)ការោក្់បន្ទុក្អាក្រពិយស្ស្មិ្ន្យស្ើមភាពរវាងទំន្ញិនំាចូ្ល ន្ងិទំន្ញិផលតិក្នងុក្សុ្ក្ ន្ងិ (៤)ការក្ំណត់យគ្នល-

ន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ទងំអក្ា, មូ្លោឋ ន្ ន្ិងក្បយភទទំន្ិញក្ន្ៃងម្ក្ យៅមិ្ន្ទន្់បាន្យធវើ វិចរណក្ម្មក្គប់ក្ជុង-

យក្ជាយ ។  

៤៣. ទន្ទឹម្យន្េះ យគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្យលើទំន្ញិ ស្ដ្លជាក្បភពច្ំណូលសំ្ខាន្ដូ់្ច្ជា រថ្យន្ត ន្ងិបារ ី

ក្៏មន្បញ្ហា ក្បឈម្ជាក្់ោក្ដូ់្ច្ជា៖ (១)បន្ទុក្អាក្រពិយស្ស្យលើោន្យន្តភាតរបរិស្ថថ ន្ (environmentally friendly 

vehicles)12 យៅខពស់្ ស្ដ្លមិ្ន្យលើក្ទឹក្ចិ្តតដ្ល់ការយក្បើក្បាស់្ោន្យន្តក្បយភទយន្េះ, (២)ោន្យន្តមន្ម៉ា សីុ្ន្ទំ ំ

សីុ្ឡាងំតូច្មន្អក្ាអាក្រពិយស្ស្ខពស់្ ចំ្ស្ណក្ឯោន្យន្តមន្ម៉ា សីុ្ន្ទំ ំស្ុីឡាងំធំយៅមន្អក្ាទបជាងក្បយទស្

មួ្យច្ំន្នួ្ក្នងុតំបន្់, (៣)ោន្យន្តដឹ្ក្អនក្ដំ្យណើរស្ដ្លមន្យៅអីយក្ច្ើន្ ន្ិងរថ្យន្តដឹ្ក្ទំន្ញិមន្បន្ទុក្ពន្ធអាក្រ

ពិយស្ស្ខពស់្ ន្ិង (៤)បន្ទុក្អាក្រពិយស្ស្យលើបារីយៅមន្ក្ក្ម្តិទប ។ 

៤៤. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្ូវ វិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ក្ំណត់យគ្នលការណ៍នន្រយៈយពលចូ្លជាធរមន្នន្ការផ្កៃ ស់្បតូរយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ ក្នុងការ

ធានាភាពក្បាក្ដ្ក្បជានន្យគ្នលន្យោបាយ យដ្ើម្បីស្ក្មួ្លដ្លក់ារយរៀបចំ្ស្ផន្ការអាជីវក្ម្ម ន្ងិលំ រូ

ស្ថច់្ក្បាក្់របស់្ធុរជន្, 

• សិ្ក្ា ន្ងិពនិ្តិយយ ើងវិញយលើមូ្លោឋ ន្ក្ណំតអ់ាក្រពិយស្ស្របស់្ផលតិផលក្នងុក្សុ្ក្ យដ្ើម្បរីក្ាឧតតម្ភាព

ក្បក្តួក្បស្ជង ន្ងិយលើក្ទឹក្ចិ្តតឱ្យមន្ផលតិក្ម្មក្នងុក្សុ្ក្កាន្់ស្តយក្ច្ើន្,  

• ពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើអក្ាអាក្រពិយស្ស្ ន្ងិមូ្លោឋ ន្គតិពន្ធយលើោន្យន្តភាតរបរសិ្ថថ ន្ (environmentally 

friendly vehicles), ផលិតផលបា រ,ី ក្ស្ថយបៀរ, ក្ស្ថ ន្ិងយភស្ជាៈមន្ជាតិស្ក រ ។ល។ ន្ិងទំន្ិញក្បយភទ 

ក្បណិតមួ្យចំ្ន្ួន្ យដ្ើម្បីធានាសុ្ខុមលភាពក្បជាជន្ ន្ិងការពារបរិស្ថថ ន្, 

• បន្តយធវើ វិចរណក្ម្មអក្ាពន្ធគយ ន្ងិអក្ាអាក្រពិយស្ស្យលើទំន្ិញ, 

• ពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាពការងារបយច្ចក្យទស្គយ ាម្រយៈការពក្ងឹងយន្តការយផទៀងផ្កទ ត់តនម្ៃគិតពន្ធគយ,    

ចំ្ណាតថ់្នន ក្់ទំន្ញិ ន្ិងយដ្ើម្ក្ំយណើតទំន្ញិ ន្ងិការជំរញុការយលើក្ទឹក្ចិ្តតអន្យុោម្ភាពយោយស្ម ័ក្គចិ្តត, 

• យរៀបចំ្យគ្នលន្យោបាយអាក្រពយិស្ស្ យដ្ើម្បពីក្ងងឹភាពស្ដ្លអាច្ទស្សន្ទ៍យបាន្ (predictability) នន្ការ

ផ្កៃ ស់្បតូរយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ ន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្បរិោកាស្ធុរក្ិច្ច, 

                                           

12 រថ្យន្តនំាច្លូក្បមណ ៩០% ជារថ្យន្តយក្បើក្បាស្់រួច្ យ ើយភាគយក្ច្ើន្មន្អាយុចប់ពី ១០ ឆ្ន ំយ ើងយៅ ។ 



   

 

ទំព័រ 23 នន្ ៧៧ 

 

• រាល់សំ្យណើស្ក្ស្ក្បយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ ក្តូវោក្ឱ់្យមន្ការពិយក្គ្នេះយោបលក់្នងុគណៈក្មម -

ធិការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ យដ្ើម្បធីានាន្ូវក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស្ងាតភិាពក្នុងការអន្ុវតត ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• ពនិ្ិតយលទធភាពបតូរក្បពន័្ធអាក្រពិយស្ស្ព ីក្បយភទគិតាម្អក្ា (ad valorem) យៅជាក្បពន័្ធច្ក្មុ្េះស្ដ្ល

គិតាម្អក្ាផងន្ិង/ចគតិាម្ឯក្ាផង (mixed method) យដ្ើម្បធីានាបាន្ស្ម្ធម៌្រវាងផលិតផល

ក្នុងក្សុ្ក្ ន្ងិផលតិផលនំាចូ្ល, 

• យរៀបចំ្ឱ្យមន្ច្ាប់អាក្រពិយស្ស្រួម្ ន្ិងក្គប់ក្ជងុយក្ជាយ យដ្ើម្បីស្ក្ម្ួលដ្លក់ារក្គប់ក្គង, ការអន្ុវតត 

ន្ងិការពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាព ។ 

៤.៣.២ ពនធកលើអចលនម្ទពយ 

៤៥. យគ្នលន្យោបាយពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ មន្យគ្នលបំណងធានាន្ូវស្ម្ធម៌្, បយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពយលើការ

យក្បើក្បាស់្អច្លន្ក្ទពយ ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលស្ក្មប់អភិវឌ្ឍមូ្លោឋ ន្ ។ បច្ចុបបន្ន ក្បយទស្ក្ម្ពុជាអន្ុវតតពន្ធបីក្បយភទ

យលើអច្លន្ក្ទពយគឺ៖ (១)ពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ (property tax) មន្អក្ា ០,១%, (២)ពន្ធយលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ 

(tax on unused land) មន្អក្ា ២% ន្ងិ (៣)ពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយលើការយផទរក្ម្មសិ្ទធិចសិ្ទធិកាន្ក់ាប់អច្លន្ក្ទពយ 

(property transfer tax) មន្អក្ា ៤% ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ការអន្ុវតតពន្ធទងំបីក្បយភទក្៏សំ្យៅយលើក្ក្ម្ពស់្វបបធម៌្បង់ពន្ធ

របស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ន្ិងជំរញុឱ្យមន្ការវិន្យិោគយលើដី្ទំយន្រ ។ 

៤៦.  វិស្ថលភាពនន្ការអន្ុវតតពន្ធទងំបីក្បយភទគ៖ឺ (១)ការក្បមូ្លពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ (property tax) 

បាន្ក្ពំុងអន្ុវតតយៅក្នុងរាជធាន្ ីន្ិងទីក្ក្ងុនានាាម្បណាត យខតត យោយមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធគកឺ្ំណត់យក្ ៨០% នន្នថ្ៃដី្, 

ផទេះ, អគ្នរ ន្ិងសំ្ណង់យផសងៗស្ដ្លស្ង់ភាា ប់ន្ងឹដី្យនាេះ ន្ងិដ្ក្ទឹក្ក្បាក្់ចំ្ន្នួ្ ១០០ ោន្យរៀលបស្ន្ថម្យទៀត, (២)ពន្ធ

យលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ អន្វុតតយលើដី្ស្ដ្លគ្នម ន្សំ្ណង់ ន្ងិដី្ស្ដ្លមន្សំ្ណង់យបាេះបងស់្ថ ិតក្នុងទីក្ក្ុងនានា ន្ងិក្នងុ

តំបន្ទ់ងំឡាយ ស្ដ្លមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធក្ំណត់យោយគណៈក្ម្មការវាយតនម្ៃដី្ស្ក្មប់ពន្ធយលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ 

ន្ងិ (៣)ពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយលើការយផទរក្ម្មសិ្ទធិ ចសិ្ទធិកាន្់កាប់អច្លន្ក្ទពយអន្ុវតតចំ្យពាេះការទិញ-លក្,់ ការយោេះដ្ូរ, 

ការទទួលអំយណាយ ន្ិងការោក្ភ់ាគទុន្ក្ក្ុម្  ុន្ ប៉ាុស្ន្តការយផទរសិ្ទធិកាន្ក់ាប់ក្នុងរងវងញ់ាតកិ្តូវបាន្យលើក្ស្លង ន្ិង

អន្ុយក្គ្នេះចប់ពឆី្ន ំ ២០១៦ តយរៀងម្ក្ ។ 

៤៧. ក្នងុរយៈយពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ំចុ្ងយក្កាយយន្េះ ក្ស្បជាមួ្យន្ងឹការអភិវឌ្ឍោ៉ា ងយលឿន្ក្នងុ វិស័្យអច្លន្ក្ទពយ 

ចំ្ណូលពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ, ពន្ធក្បថ្នប់ក្ា ន្ងិពន្ធយលើដី្ធៃមិី្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ មន្ការយក្ើន្យ ើងគួរឱ្យក្ត់ស្មា ល់ ។ 

ជាក្់ស្ស្តង ចំ្ណូលពន្ធស្រុបទងំបីក្បយភទបាន្យក្ើន្ពី ៣៥២ ពាន្ោ់ន្យរៀលក្នងុឆ្ន ំ ២០១៤ ដ្ល ់៧៥០ ពាន្ោ់ន្

យរៀល ក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨13 ។ ក្ស្បជាមួ្យគ្នន យន្េះ នថ្ៃដី្ក្៏មន្ការយក្ើន្យ ើងជាគំ ុក្ ស្ដ្លយធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដ្ល់ជីវភាព

                                           

13 ទនិ្នន្យ័របស្់អគានាយក្ោឋ ន្រតនាគ្នរជាតិ ក្តឹម្នថ្ៃទី ៥ ស្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ ។ 



   

 

ទំព័រ 24 នន្ ៧៧ 

 

រស់្យៅ ន្ិងបយងកើន្បន្ទុក្នថ្ៃយដ្ើម្ម្ក្យលើស្ ក្គ្នស្ធុន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្ ក្ពម្ទងំការក្បក្បរបរក្នុង វិស័្យក្សិ្ក្ម្ម 

ស្ដ្លក្ាត ទងំយន្េះបាន្ន្ិងកំ្ពុងបងាា ក្់ដំ្យណើរការក្នុងការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយជំរុញពពិិធក្ម្មយស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ ជារួម្ 

បញ្ហា ក្បឈម្មួ្យចំ្ន្ួន្ស្ដ្លក្តូវបន្តយោេះក្ស្ថយ មន្ដូ្ច្ជា៖ (១)ការអន្ុវតតពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយយៅមិ្ន្ទន្់ក្គប

ដ្ណត ប់ក្គប់ទីក្បជុំជន្, (២)នថ្ៃអច្លន្ក្ទពយមិ្ន្ទន្ប់ាន្យធវើបច្ចុបបន្នភាពឱ្យបាន្យទៀងទត់, (៣)ក្ងវេះមូ្លោឋ ន្

ទិន្នន្័យក្បមូ្លផតុ ំ ន្ងិ (៤)មិ្ន្ទន្ម់ន្យគ្នលន្យោបាយក្គប់ក្គងស្ក្ម្មភាពបរិក្បបក្ម្មអច្លន្ក្ទពយ (property 

speculation) យៅយ ើយ ។ 

៤៨. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖  

• យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតក្ក្ម្តិអន្ុយក្គ្នេះស្ដ្លទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពីម្លូោឋ ន្គតិពន្ធ (minimum 

threshold) យលើពន្ធអច្លន្ក្ទពយ ឱ្យក្ស្បន្ឹងនថ្ៃអច្លន្ក្ទពយស្ដ្លក្តូវយធវើបច្ចុបបន្នភាពស្ក្មប់ជា

មូ្លោឋ ន្គិតពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ ន្ិងពន្ធក្បថ្នប់ក្ា យោយោក្ឱ់្យអន្ុវតតយៅឆ្ន ំ ២០១៩, 

• ក្ំណត់យគ្នលការណ៍យធវើបច្ចុបបន្នក្ម្មនថ្ៃអច្លន្ក្ទពយ ស្ក្មប់ជាមូ្លោឋ ន្គតិពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ ន្ងិ

ពន្ធក្បថ្នប់ក្ា ន្ិងក្ក្ម្ិតអន្ុយក្គ្នេះស្ដ្លទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពីមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធ (minimum 

threshold) យរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ំម្តង, 

• ក្តួតពនិ្តិយយ ើងវិញការយលើក្ស្លងពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយលើការយផទរក្ម្មសិ្ទធិអច្លន្ក្ទពយក្នុងរងវងញ់ាតិ, 

• ពនិ្ិតយលទធភាពយលើការពក្ងីក្ វិស្ថលភាពនន្ការក្បមូ្លពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយយៅទីក្បជុំជន្, 

• ពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាពនន្ការបងព់ន្ធយលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• សិ្ក្ា, យរៀបចំ្ ន្ិងោក់្យច្ញវិធាន្ការបងាក រស្ក្ម្មភាពបរិក្បបក្ម្មយលើអច្លន្ក្ទពយ (property    

speculation) ។  

៤.៣.៣ អាករកលើត្ថ្ម្្បកនថម្ 

៤៩. ចប់ាំងពីការោក្អ់ន្ុវតតអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្យៅក្បយទស្ក្ម្ពុជាក្នុងឆ្ន ំ ១៩៩៩ ក្បយភទពន្ធយន្េះបាន្កាៃ យ

ជាក្បភពចំ្ណូលដ៏្សំ្ខាន្់មួ្យរបស់្រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជា ។ ចំ្ណូលអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្មន្ក្ំយណើន្ជាម្ធយម្ ១៦% 

ពឆី្ន ំ ២០១៤ ដ្ល់ ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ ក្បយទស្ក្ម្ពុជាអន្ុវតតអក្ាអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ ១០% យលើទំន្ញិ ន្ិងយស្វាភាគយក្ច្ើន្ 

ស្ដ្លក្បហាក្់ក្បស្ លន្ងឹបណាត ក្បយទស្ក្នុងអាស្ថ ន្ យលើក្ស្លងស្តក្បយទស្នថ្, សិ្ងាបុរី ន្ិងម៉ា យ សីុ្ ស្ដ្លមន្អក្ា

ទបជាងយន្េះ ស្ដ្លការអន្ុវតតយន្េះក្ស្បយៅាម្ឧតតមន្ុវតតន្អ៍ន្តរជាត ិ ក្៏ដូ្ច្ជាជយួពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពក្នុងការក្បមូ្ល

ចំ្ណូល ។ ការអន្ុវតតអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ក្នងុរយៈយពល ២០ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្យៅមិ្ន្ទន្ប់ាន្គតិគូរក្គប់ក្ជងុយក្ជាយយលើ

ក្បយភទទំន្ិញចំបាច់្ស្ក្មប់ការយក្បើក្បាស់្ក្បចំនថ្ៃរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ក្៏ដូ្ច្ជាមុ្ខទំន្ិញជាធាតុចូ្លស្ក្មប់គំ្នក្ទ



   

 

ទំព័រ 25 នន្ ៧៧ 

 

ផលតិក្ម្មក្នុងវិស័្យអាទិភាព ។ ក្ន្ៃងម្ក្ អាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ក្តូវបាន្ចត់ជាបន្ទុក្របស់្រដ្ឋយលើមុ្ខទំន្ញិស្ដ្លជា

អាហារជាមូ្លោឋ ន្ស្ក្មប់ការរស់្យៅក្បចំនថ្ៃរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ14 ប៉ាុស្ន្តមន្ច្រិតជា វិធាន្ការយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ាម្

ក្រណីជាក្់ស្ស្តង (ad hoc) ស្ដ្លទម្ទរឱ្យមន្ការពនិ្តិយយ ើងវិញ ។   

៥០. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• សិ្ក្ាអពំលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ ចបទបបញ្ញតតិពាក្់ពន័្ធន្ឹងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ 

យោយយផ្កត តយលើ វិក្កយបក្តអាក្រ (tax invoice) ន្ិងវិក្កយបក្តអាក្រាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ (e-tax 

system) ក្ពម្ទងំ សិ្ក្ាយរៀបចំ្ផតលទ់ងំការយលើក្ទឹក្ចិ្តត ន្ិងការោក្់ពនិ្យ័យទស្ទណឌ ចំ្យពាេះការ

ក្បក្ពតឹតបទយលមើស្ន្ងឹបទបបញ្ញតិតស្ត ីពីពន្ធោរ, 

• ពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើការយលើក្ស្លងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្យលើមុ្ខទំន្ិញ ស្ដ្លជាអាហារជាមូ្លោឋ ន្ស្ក្មប់

ការរស់្យៅក្បចំនថ្ៃរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ។ 

៤.៣.៤ អាករ្ម្ម្មប់បាំភ្សឺាធារណៈ  

៥១. ក្បយទស្ក្ម្ពុជាបាន្ោក្អ់ន្ុវតតអាក្រស្ក្មប់បំភៃសឺ្ថធារណៈ ៣% យលើតនម្ៃសុ្រាយម្រយ័ ន្ិងបារី ន្ងិក្តូវ

ក្ំណត់ក្គប់ដំ្ណាក្់កាលផាតផ់ាង់យៅឆ្ន ំ ១៩៩៩ ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ក្បយទស្មួ្យចំ្ន្ួន្យៅអាសីុ្ក្៏បាន្អន្ុវតតក្បយភទពន្ធក្បហាក្ ់

ក្បស្ លយន្េះក្នងុយគ្នលបំណងខុស្គ្នន ៗ ដូ្ច្ជាក្បយទស្នថ្បាន្អន្ុវតតពន្ធសុ្ខភាព (health surtax), ក្បយទស្ក្ូយរ៉ែ

បាន្អន្ុវតតពន្ធអប់រំ ន្ងិសុ្ខភាពស្ថធារណៈ (education and public health tax) ន្ិងនតវា៉ែន្់បាន្អន្ុវតតពន្ធសុ្ខភាព 

(health tax) យលើផលតិផលក្ស្ថ, ក្ស្ថយបៀរ ន្ិងបារី ។ ការអន្ុវតតអាក្រស្ក្មប់បំភៃសឺ្ថធារណៈក្គប់ដំ្ណាក្់កាល   

ផាតផ់ាងប់ាន្បយងកើន្បន្ទុក្អន្យុោម្ភាពដ្ល់អនក្ជាប់ពន្ធ ន្ងិរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ ។ ជាក្់ស្ស្តង ការក្បមូ្លចំ្ណូលភាគ-

យក្ច្ើន្បាន្យៅដំ្ណាក្់កាលទីមួ្យ ខណៈស្ដ្លអន្ុយោម្ភាពមន្ក្ក្ម្ិតទបចប់ពីក្បតិបតតិការដំ្ណាក្់កាលទីពីរ ។ 

យទេះបីជា យៅក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ មន្ការក្ំណត់យក្ ២០% នន្តនម្ៃយលើវិក្កយបក្តជាមូ្លោឋ ន្គតិពន្ធអាក្រស្ក្មប់បំភៃឺ

ស្ថធារណៈស្ក្មប់ក្បតិបតតកិារចប់ពីដំ្ណាក្់កាលទីពីរ ក្ក៏ារក្ំណត់យន្េះយៅស្តមិ្ន្ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពកី្ក្ម្តិក្បាក្់ចំ្ណូល

ជាក្់ស្ស្តងស្ដ្លជាមូ្លោឋ ន្គតិពន្ធរបស់្អនក្ផាតផ់ាង់បន្ត ស្ដ្លអាច្ប៉ាេះពាល់ដ្លក់ារក្បក្ួតក្បស្ជងទីផារ ។ 

៥២. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពនិ្ិតយលទធភាពយធវើការស្ក្ស្ក្ម្លួអាក្រស្ក្មប់បំភៃសឺ្ថធារណៈ យដ្ើម្បបីយងកើន្អន្ុយោម្ភាព, ផតលភ់ាព

ងាយក្សួ្លក្នុងការបងព់ន្ធ ន្ងិបយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពនន្ការក្បមូ្លចំ្ណូល ។ 

                                           

14 ក្បកាស្យលខ ៣៦១ ស្ វ.ក្បក្ របស្់ក្ក្ស្ងួយស្ដ្ឋកិ្ច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ច្េុះនថ្ៃទី ០៣ ស្ខយម្ស្ថ ឆ្ន ំ ២០១៨ ។ 



   

 

ទំព័រ 26 នន្ ៧៧ 

 

៤.៣.៥ ពនធកលើម្បាក់ចាំណូលរូបវនរបុគគល  

៥៣. ក្ម្ពុជាបាន្ក្បមូ្លពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលរូបវន្តបុគាល ាម្រយៈពន្ធយលើក្បាក្់យបៀវតស ន្ងិយលើអតថក្បយោជន្៍

បស្ន្ថម្ ក្ពម្ទងំពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលពីក្បភពយផសងៗ ដូ្ច្ជាពន្ធយលើឈនួ លផទេះ ន្ិងដី្, ការក្បាក្់, ភាគោភ ន្ិងសួ្យស្ថរ

យៅាម្អក្ាយផសងៗគ្នន 15 ។ ប៉ាុស្ន្ត រាជរោឋ ភិបាលមិ្ន្ទន្់បាន្ក្បមូ្លពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលពីក្បភពយផសងយទៀត ដូ្ច្ជា

ចំ្យណញមូ្លធន្ (capital gain) ស្ដ្លមិ្ន្ធានាន្ូវស្ម្ធម៌្, យុតតធិម៌្ ក្ពម្ទងំបាត់បងស់្កាត ន្ុពលចំ្ណូលពន្ធមួ្យ

ចំ្ន្នួ្ ។ ក្ាត យន្េះទម្ទរឱ្យរាជរោឋ ភិបាលោក្់យច្ញន្ូវពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលរូបវន្តបុគាល ាម្រយៈ វិធាន្ការមួ្យច្នំ្នួ្

ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ក្ស្ថងក្ក្បខ័ណឌ យគ្នលន្យោបាយ ស្ក្មប់យក្តៀម្លក្ខណៈអន្ុវតតពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលរូបវន្តបុគាល,  

• ោក្់ឱ្យអន្ុវតតពន្ធយលើចំ្យណញមូ្លធន្ (capital gain) ។  

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• យរៀបចំ្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធស្ដ្លមន្ស្ម្តថភាព ន្ងិឯក្យទស្ ស្ក្មប់យក្តៀម្លក្ខណៈអន្ុវតតពន្ធយលើ

ក្បាក្់ចំ្ណូលរូបវន្តបុគាលក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ។  

៤.៣.៦ ពនធកលើពាណិជជកម្ាតាម្ម្បព័នធកអឡិចម្ត្ូនិក 

៥៤. ជាមួ្យន្ឹងការរីក្ច្យក្ម្ើន្នន្បយច្ចក្វិទាក្នុងតំបន្់ ន្ងិស្ក្លយោក្ យស្ដ្ឋក្ិច្ចឌ្ីជីថ្លយៅក្ម្ពុជាបាន្និ្ង

ក្ំពុងយលច្រូបរាងជាបយណត ើរៗ ន្ិងបាន្បយងកើតជាស្ក្ម្មភាពធុរក្ិច្ចថ្មីៗជាយក្ច្ើន្ាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូន្ិក្ ។ យៅឆ្ន ំ ២០១៧ 

ពាណិជាក្ម្មាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ស្រុបយៅក្ម្ពុជា យោយយក្បើក្បាស់្ម្យធាបាយទូទតា់ម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តនូ្កិ្ ក្តូវ

បាន្បា៉ាន្ស់្ថម ន្មន្ទំ ំក្បមណ ១១២ ោន្ដុ្ោៃ រអាយម្រិក្ ស្ដ្លយស្ម ើ ន្ងឹ ០,៥១% នន្ ផ.ស្.ស្. ។ ក្នុងយនាេះ ពាណិជា-

ក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូន្ិក្ក្នុងក្សុ្ក្មន្ទំ ំក្បមណ ៦,៤ ោន្ដុ្ោៃ រអាយម្រិក្ ខណៈស្ដ្លទំ ំពាណិជាក្ម្មាម្

ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្កិ្ ៃ្ងកាត់ក្ពសំ្ដ្ន្មន្ទំ ំក្បមណ ១០៥ ោន្ដុ្ោៃ រអាយម្រិក្ ស្ដ្លមន្ក្ំយណើន្ក្នុងរងវង់ ៣០% 

ក្នុងរយៈយពលបីឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ ។ ការទូទត់ខាងយលើភាគយក្ច្ើន្ជាការចំ្ណាយយលើសំ្បុក្តយន្តយហាេះ ន្ិងវិស័្យយទស្ច្រណ៍ ។ 

៥៥. ក្បយទស្ក្ម្ពុជាមិ្ន្ទន្ម់ន្ក្ក្បខណ័ឌ គតិយតុតក្គប់ក្គ្នន្់ ក្នុងការក្បមូ្លចំ្ណូលពពីាណិជាក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធ

យអ ិច្ក្តូន្ិក្ ៃ្ងកាត់ក្ពំស្ដ្ន្យនាេះយទ ក្ស្បយពលស្ដ្លក្បយទស្ជាយក្ច្ើន្យៅក្នុងស្ក្លយោក្ ន្ិងក្នងុស្មគម្អាស្ថ ន្ 

យៅពុំទន្ម់ន្យន្តការរួម្ណាមួ្យក្នុងការក្បមូ្លចំ្ណូលពកី្បយភទពាណិជាក្ម្មយន្េះ ។ ក្នងុបរិការណ៍យន្េះ រាជរោឋ ភិបាល

ក្ម្ពុជាន្ងឹបន្តាម្ោន្ ន្ិងជំរញុស្ក្ម្មភាពពាណិជាក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ ន្ងិធុរក្ិច្ចថ្មី (start-up) ឱ្យកាន្់ស្ត

លូតោស់្ស្ថ្ម្យទៀតយដ្ើម្បីឈាន្ដ្ល់ “ដំ្ណាក្់កាលរីក្ច្យក្ម្ើន្” ស្ដ្លអាច្យលើក្ស្ទួយយស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជា ។ រាជរោឋ ភិបាល

ក្ម្ពុជាន្ឹងយរៀបចំ្ក្បពន័្ធយអក្ូ ូ សុីស្ដ្លគំ្នក្ទ ន្ិងបយងកើតជាបរិស្ថថ ន្អំយណាយផលស្ក្មប់ធុរក្ិច្ចថ្មី (start-up) ស្ដ្ល

                                           

15 យទេះបីជា ម្ិន្ទន្ម់ន្ច្ាប់ ច បទបបញ្ញតតិរមួ្ស្ត ីពីពន្ធយលើច្ំណូលរបូវន្តបគុាល ។ 
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រួម្មន្ទងំការវិនិ្យោគយៅយលើយ ោឋ រច្នាស្ម្ព័ន្ធគំ្នក្ទចំបាច់្យផសងៗ, ការយរៀបចំ្ក្ក្បខណ័ឌ គតិយតុតពាក្ព់ន័្ធ ន្ងិការ

 វិន្ិយោគយលើធន្ធាន្ម្ន្ុស្ស ន្ងិការបណតុ េះបណាត លជំនាញ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• សិ្ក្ាលទធភាពក្នុងការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស់្ពាណិជាក្ម្មាម្ក្បពន័្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• សិ្ក្ាលទធភាពក្នុងការយរៀបចំ្ក្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតពាក់្ព័ន្ធ យដ្ើម្បីយក្តៀម្ក្គប់ក្គងពាណិជាក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធ

យអ ិច្ក្តនូ្កិ្ ។ 

៤.៣.៧  វធិានការកោលនកោបាយសារកពើពនធក្េងៗ  

៥៦. ទន្ទឹម្យន្េះ យដ្ើម្បធីានាបាន្ន្ូវអភកិ្ក្ម្ទងំបួន្ ក្នងុការយរៀបចំ្យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ជាពិយស្ស្យលើក្ក្ម្ពស់្ភាព

ក្បក្ួតក្បស្ជងរបស់្ក្ម្ពុជា, កាត់បន្ថយបន្ទុក្ធុរជន្ ន្ងិរដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ, បន្តការគំ្នក្ទការវិន្ិយោគក្នងុវិស័្យអាទិ-

ភាព ន្ិងជំរុញស្ក្ម្មភាពអាជវីក្ម្ម យគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធយផសងៗយទៀតក្៏ចំបាច់្ក្តូវក្តួតពនិ្តិយយ ើងវិញ យដ្ើម្បី

យោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្មួ្យចំ្ន្នួ្ ដូ្ច្ជា៖ (១)ការក្បមូ្លពន្ធមិ្ន្ទន្់យពញយលញយលើអាជីវក្ម្មក្នងុបរិយវណកាស្ុីណូ

យក្ៅពអីាជីវក្ម្មភាន ល,់  (២)ក្ក្ម្ិតអបបបរមក្បាក្់ចំ្ណូលជាប់ពន្ធក្បចំឆ្ន ំរបស់្ស្ ក្គ្នស្ឯក្បុគាលមន្ក្ក្ម្ិតទប 

មិ្ន្ផតល់ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតក្នងុការយធវើអាជីវក្ម្ម, (៣)ផលរបរក្បចំឆ្ន ំ ស្ដ្លជាមូ្លោឋ ន្ក្ណំត់ចំ្ណាតថ់្នន ក្់អនក្ជាប់ពន្ធ

តូច្, ម្ធយម្ ន្ិងធំ យៅមិ្ន្ទន្់យ ៃ្ើយតបយៅន្ងឹក្ំយណើន្ស្ក្ម្មភាពធុរក្ិច្ចជាក្់ស្ស្តង ស្ដ្លក្ាត យន្េះបាន្បយងកើន្បន្ទុក្

ដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់ក្ណាត លក្នុងការក្គប់ក្គងការយក្ើន្យ ើងអនក្ជាប់ពន្ធធំ, (៤)ពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលបស្ន្ថម្យលើការស្បងស្ច្ក្ 

ភាគោភ (២០%) ចំ្យពាេះគយក្មងស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្ម្បតតិក្គប់ក្គ្នន្់ (QIP) មិ្ន្បាន្យលើក្ទឹក្ចិ្តតជាក្់ស្ស្តងដ្ល់

 វិន្ិយោគនិ្, (៥)មុ្ខទំន្ិញនំាចូ្ល ស្ដ្លជាធាតុចូ្លស្ក្មប់គំ្នក្ទ វិស័្យអាទិភាព ដូ្ច្ជាវិស័្យក្សិ្ក្ម្ម អប់រំ ន្ិងការ

ដឹ្ក្ជញ្ាូន្ យៅមិ្ន្ទន្់ទទួលបាន្ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតយពញយលញ ន្ងិ (៦)យគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធយលើវិស័្យ ិរញ្ញ-

វតថ ុន្ិងការអន្ុវតតមិ្ន្មន្ស្ងាតិភាព ។ 

៥៧. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ោក្់កាតពវក្ិច្ចបង់ពន្ធាម្របបស្វ ័យក្បកាស្ចំ្យពាេះអាជីវក្ម្មទងំអស់្យក្ៅពីស្ក្ម្មភាពស្លបង, 

• ពនិ្ិតយយ ើងវិញន្វូផលរបរក្បចំឆ្ន ំ ស្ដ្លជាមូ្លោឋ ន្ក្ំណត់ចំ្ណាតថ់្នន ក្អ់នក្ជាប់ពន្ធតូច្, ម្ធយម្ ន្ិងធ ំ

យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបយៅន្ឹងក្ំយណើន្ស្ក្ម្មភាពធុរក្ិច្ច,  

• ពិន្ិតយយ ើងវិញក្ក្ម្ិតក្បាក្់ចំ្ណូលអបបបរមជាប់ពន្ធក្បចំឆ្ន ំរបស់្ស្ ក្គ្នស្ឯក្បុគាល យដ្ើម្បីយលើក្

ទឹក្ចិ្តតការយធវើអាជីវក្ម្ម, 
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• ពនិ្ិតយយ ើងវិញពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលបស្ន្ថម្យលើការស្បងស្ច្ក្ភាគោភ (២០%) ចំ្យពាេះគយក្មងស្ដ្ល

មន្លក្ខណៈស្ម្បតតិក្គប់ក្គ្នន្់ (QIP) យដ្ើម្បីទក្់ទញការ វិន្ិយោគ, 

• ពិន្ិតយយ ើងវិញអក្ាពន្ធគយយលើមុ្ខទំន្ិញ ស្ដ្លមិ្ន្ស្ម្ន្ជាក្បភពចំ្ណូលន្ិងជាធាតុចូ្លសំ្ខាន្់

ស្ក្មប់វិស័្យអាទិភាព ដូ្ច្ជា វិស័្យក្សិ្ក្ម្ម, អប់រំ ន្ិងដឹ្ក្ជញ្ាូន្ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• ពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធយលើវិស័្យ ិរញ្ញវតថុ ។ 

៤.៣.៨ ការកកទម្ម្ង់របបកលើកទកឹចតិ្រពនធកៅកនុងចាប់្ រីពីវិនិកោគ  

៥៨. ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធក្នុងច្ាប់ស្ត ីពីវិន្ិយោគនន្ក្ម្ពុជា ស្ដ្លបាន្ោក្់ឱ្យយក្បើក្បាស់្ាំងពឆី្ន ំ ១៩៩៤
16 បាន្

ចូ្លរមួ្បយងកើតការងារ ន្ងិទក្ទ់ញវិស័្យស្ដ្លមន្តនម្ៃបស្ន្ថម្ទបដូ្ច្ជា វិស័្យវាយន្ភណឌ ន្ងិកាត់យដ្រ ជាពិយស្ស្

ផលតិក្ម្មស្ស្បក្យជើង,  វិស័្យបងាុំឧបក្រណ៍យអ ិច្ក្តនូ្កិ្ ន្ងិ វិស័្យដំ្យ ើងក្ង់ជាយដ្ើម្ ។ ប៉ាុស្ន្តការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធនា

យពលបច្ចុបបន្ន ពុមំន្ការផតលក់ារយលើក្ទឹក្ចិ្តតដ្ល់ការពក្ងីក្ក្ច្វា៉ែក្ផ់លតិក្ម្មស្ដ្លមន្ក្ស្ថប់ ន្ងិទក្់ទញវិស័្យ

ស្ដ្លមន្តនម្ៃបស្ន្ថម្ខពស់្ ន្ិងវិស័្យអាទិភាពថ្មីយៅយ ើយ ស្ដ្លតក្ម្ូវឱ្យមន្ការគិតគូរយ ើង វិញយលើរបបយលើក្ទឹក្ចិ្តត

ពន្ធយន្េះ យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបយៅន្ងឹការផ្កៃ ស់្បតូររច្នាស្ម្ព័ន្ធយស្ដ្ឋក្ិច្ច, បរិោកាស្ធុរក្ិច្ច ន្ិងផារភាា ប់ស្ ក្គ្នស្ធុន្តូច្ន្ងិ

ម្ធយម្យៅន្ងឹក្ច្វា៉ែក្់ផលិតក្ម្មគយក្មងវិន្ិយោគ ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ការផតល់ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតយៅមន្ភាពមិ្ន្យស្ម ើគ្នន  រវាង

គយក្មងវិន្ិយោគបយក្ម្ើទីផារនំាយច្ញ, គយក្មងវិនិ្យោគក្នុងឧស្ា ក្ម្មគំ្នក្ទ និ្ងគយក្មងវិនិ្យោគបយក្ម្ើទីផារ

ក្នុងក្សុ្ក្ ។ បច្ចុបបន្ន វតថធុាតុយដ្ើម្នំាចូ្លស្ក្មប់គយក្មងវិន្យិោគបយក្ម្ើទីផារនំាយច្ញ ទទួលការយលើក្ទឹក្ចិ្តតយោយ

ពន្ធនំាចូ្លជាបន្ទុក្របស់្រដ្ឋ ប៉ាសុ្ន្តស្ក្មប់គយក្មងវិន្ិយោគបយក្ម្ើទីផារក្នងុក្សុ្ក្ ពុំទទួលបាន្ការយលើក្ទឹក្ចិ្តត ខណៈ

ស្ដ្លទីផារក្នងុក្សុ្ក្បច្ចុបបន្នមន្ទំ ំកាន្ស់្តធំ ន្ងិរាជរោឋ ភិបាលក្ពំុងជំរញុការយក្បើក្បាស់្ផលតិផលក្នុងក្សុ្ក្ ។ 

៥៩. ជាក្់ស្ស្តងក្នងុបរិបទបច្ចុបបន្ន របបយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធរបស់្ក្ម្ពុជា មន្យគ្នលបំណងមិ្ន្ច្ាស់្ោស់្ យោយ

 វិស្ថលភាពនន្វិស័្យអាទិភាពទូលំទូោយ, ការក្ំណតន់ន្លក្ខន្តិក្ៈមួ្យចំ្ន្នួ្យៅមិ្ន្ទន្់ច្ាស់្ោស់្, ន្តីិវិធី ន្ងិ 

យន្តការយស្ន ើសំុ្ន្ិងផដល់ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតមន្ភាពស្មុ គស្ថម ញ, ក្ងវេះការក្តួតពិន្ិតយយៅយលើចំ្ណាយថ្វិការដ្ឋនន្ការ

យលើក្ស្លងពន្ធ, បទបបញ្ញតតនិន្ការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធមិ្ន្ស្ថ តិយក្កាម្ច្ាប់ស្ដ ីពសី្ថរយពើពន្ធ, ជាពិយស្ស្ក្ងវេះការយលើក្ទឹក្ចិ្តត

ពន្ធស្ក្មប់ការពក្ងីក្ទុន្វិន្ិយោគ ចក្ច្វា៉ែក្់ផលិតក្ម្ម ន្ងិការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធស្ដ្លទក្់ទញឧស្ា ក្ម្មមន្តនម្ៃ

បស្ន្ថម្ខពស់្ ។  

៦០. យដ្ើម្បីស្ក្ស្ក្ម្លួការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធឱ្យស្ម្ក្ស្បាម្ឧតដមន្ុវតតន្អ៍ន្តរជាតិ ន្ងិបរិបទយស្ដ្ឋក្ិច្ចបច្ចុបបន្ន

របស់្ក្ម្ពុជា រាជរោឋ ភិបាលបាន្អន្ុម័្តជាយគ្នលការណ៍ឱ្យយរៀបចំ្យក្ជំពូក្ស្ត ីពកីារយលើក្ទឹក្ចិ្តតវិន្ិយោគ យច្ញពីច្ាប់

                                           

16 របបយលើក្ទឹក្ច្ិតតពន្ធក្តូវបាន្ស្ក្ស្ក្ម្ួលាម្រយៈការយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ដ ីពីវិន្យិោគ ឆ្ន ំ ២០០៣ ន្ិងោក់្យច្ញឱ្យអន្ុវតតាម្រយៈ     

អន្ុក្កឹ្តយយលខ ១១១ អន្ក្ក្.បក្ ឆ្ន ំ ២០០៥ ។ 



   

 

ទំព័រ 29 នន្ ៧៧ 

 

ស្ត ីពី វិន្ិយោគ ន្ិងច្ាប់ស្ត ីពីតំបន្់យស្ដ្ឋក្ិច្ចពិយស្ស្ ម្ក្ោក់្យៅក្នុងច្ាប់ស្ត ីពី ិរញ្ញវតថុស្ក្មប់ការក្គប់ក្គង យ ើយ

យរៀបចំ្ជាអន្ុក្កឹ្តយរបស់្រាជោឋ ភិបាលស្ក្មប់ការអន្ុវតត យដ្ើម្បីផតល់ភាពទន្់ភៃន្់ក្នុងការផ្កៃ ស់្បតូរយគ្នលន្យោបាយ

ស្ក្មប់យលើក្ទឹក្ចិ្តតយៅយលើវិស័្យអាទិភាពនានា ឱ្យបាន្ឆ្ប់រ ័ស្ ាម្យស្ច្ក្តីក្តូវការចំបាច់្នន្ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច 

ន្ងិស្ងាម្ក្ម្ពុជាតយៅមុ្ខយទៀត ។ ក្នងុក្ក្បខ័ណឌ យន្េះ ការក្ណំត់វិស័្យអាទិភាព ស្ដ្លក្តវូទទួលបាន្ការយលើក្ទឹក្ចិ្តត

គួរជាក្ម្មវតថនុន្ការពភិាក្ាក្នុងចំ្យណាម្ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធ យៅយក្កាម្ការស្ក្ម្បស្ក្មួ្លរបស់្គណៈក្មម ធិការ

យគ្នលន្យោបាយយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ក្ក្មុ្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្ក៍្ម្ពុជាក្តូវយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីវិន្ិ-

យោគ ន្ងិយរៀបចំ្ច្ាប់ស្ត ីពីតបំន្់យស្ដ្ឋក្ិច្ចពិយស្ស្ឱ្យបាន្ច្ប់ស្ពវក្គប់យៅចុ្ង្មស្ទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៩ ។  វិធាន្ការច្ម្បងៗ 

ស្ដ្លក្តូវស្តបញ្ចប់ឱ្យបាន្ រួម្មន្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• បញ្ចប់ការយធវើ វិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពី វិន្ិយោគ ន្ិងយរៀបចំ្ច្ាប់ស្ត ីពីតំបន្់យស្ដ្ឋកិ្ច្ចពិយស្ស្ឱ្យបាន្ច្ប់

ស្ពវក្គប់យៅចុ្ង្មស្ទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៩, 

• ក្ំណត់ វិស័្យអាទិភាព ន្ិងរបបយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធោក្់យៅក្នងុច្ាប់ស្ត ីពី ិរញ្ញវតថសុ្ក្មប់ការក្គប់ក្គង ។  

៤.៣.៩ ការអភិវឌ្ឍ្ហម្ោ្ធុនត្ូច នងិម្ធយម្ 

៦១. ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ ជា ា្ឹងខនងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិជាក្មៃ ងំច្លក្រដ៏្ខាៃ ំងមួ្យក្នុងការជំរញុក្ំយណើន្ 

ន្ិងបយងកើតការងារស្ក្មប់ក្បជាជន្ ។ យោយស្ថរទំ នំន្ការវិន្ិយោគតចូ្ ន្ិងភាគយក្ច្ើន្គឺយដ្ើម្បីបយក្ម្ើយស្ច្ក្តីក្តូវការក្នុង

ក្សុ្ក្ ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តចូ្ ន្ងិម្ធយម្ ទងំយៅក្ម្ពុជា ន្ងិយៅក្បយទស្ដ៏្នទយទៀតស្តងស្តជបួក្បទេះន្វូបញ្ហា ជាយក្ច្ើន្ ។ 

យោយយល់ច្ាស់្អំពសី្ថរៈសំ្ខាន្់របស់្ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ រាជរោឋ ភបិាលបាន្ោក្់យច្ញន្វូយគ្នលន្យោបាយ

ជាក្ញ្ចប់ ក្នងុយគ្នលបំណងយលើក្ក្ម្ពស់្ការអភិវឌ្ឍស្ ក្គ្នស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្, ពក្ងងឹភាពក្បក្តួក្បស្ជង ន្ងិបយងកើន្

ស្ម្តថភាពផលតិក្ម្ម ។ អនក្អភិវឌ្ឍន្ត៍ំបន្់ក្បមូ្លផតុំស្ ក្គ្នស្ធនុ្តចូ្ ន្ងិម្ធយម្ក្៏ទទួលបាន្ន្វូការយលើក្ទឹក្ចិ្តត ។    

 វិស័្យអាទិភាព ស្ដ្លទទួលបាន្ន្ូវការយលើក្ទឹក្ចិ្តតមន្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

១- ស្ ក្គ្នស្ផលិត ន្ងិផាតផ់ាងទឹ់ក្ស្ថា ត, 

២- ផលតិក្ម្មក្ស្ិក្ម្ម ចក្សិ្-ឧស្ា ក្ម្ម, 

៣- ផលតិក្ម្មផលតិ ន្ងិស្ក្នច្នម្ាបូអាហារ, 

៤-  ក្ម្មន្តស្ថលផលតិទំន្ញិបយក្ម្ើឱ្យការនំាយច្ញ, 

៥- ក្ម្មន្តស្ថលផលិតទំន្ិញយក្បើក្បាស់្ក្នុងក្សុ្ក្, ស្ក្នច្នកាក្សំ្ណល់ និ្ងផលិតទំនិ្ញស្ក្មប់វិស័្យ

យទស្ច្រណ៍, 

៦- ក្ម្មន្តស្ថលផលិតន្ូវផលិតផលស្យក្ម្ច្ ចផលិតផលពាក់្ក្ណាត លស្យក្ម្ច្ ចស្ផនក្ ចយក្គឿងបងាុំ 

យដ្ើម្បីផាតផ់ាងឱ់្យក្ម្មន្តស្ថលដ្នទយទៀត, 

៧- ការក្ស្ថវក្ជាវ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍បយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ស្ដ្លមន្លក្ខណៈន្វាន្ុវតតន្,៍ 



   

 

ទំព័រ 30 នន្ ៧៧ 

 

៨- អនក្អភិវឌ្ឍន្៍តំបន្ក់្បមូ្លផតុំស្ ក្គ្នស្ធនុ្តចូ្ ន្ិងម្ធយម្ ។ 

៦២. យគ្នលន្យោបាយជាក្ញ្ចប់ ស្ដ្លរាជរោឋ ភិបាលបាន្ោក្់យច្ញ រួម្មន្ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

• អន្ុក្ក្ឹតយយលខ ១២៤ អន្ក្ក្.បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ០២ ស្ខតោុ ឆ្ន ំ ២០១៨ ស្ត ីពីការយលើក្ទឹក្ចិ្តតស្ផនក្ពន្ធោរ 

ស្ក្មប់ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ ស្ដ្លយៅក្នុងយន្េះរមួ្មន្ ការយលើក្ស្លងពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូល     

រយៈយពល ៣ យៅ ៥ ឆ្ន ំ, យលើក្ស្លងការបងក់្បាក្់រំយោេះពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូល ន្ងិពន្ធអបបបរម ន្ងិការ

យលើក្ទឹក្ចិ្តតចំ្ណាយស្ដ្លអាច្កាត់ក្ងបាន្ព ី១៥០% យៅ ២០០% ។ 

• អន្ុក្ក្ឹតយយលខ ៥០ ចុ្េះនថ្ៃទី ២៥ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ពកីារយលើក្ទឹក្ចិ្តតស្ផនក្គយស្ក្មប់ស្ ក្គ្នស្

ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ ស្ដ្លយៅក្នងុយន្េះរួម្មន្ការយលើក្ស្លងពន្ធគយយលើស្មភ របរិកាខ រផលតិក្ម្ម, ស្មភ រ-

ស្ថងស្ង់ ន្ងិធាតុចូ្លផលតិក្ម្មស្ក្មប់ស្ ក្គ្នស្ផលិតន្ងិផាតផ់ាង់ទឹក្ស្ថា ត, ស្ ក្គ្នស្បយក្ម្ើឱ្យ

ការនំាយច្ញ ន្ងិស្ ក្គ្នស្ជាក្បយភទឧស្ា ក្ម្មគំ្នក្ទ ។ ស្ក្មប់អនក្អភិវឌ្ឍន្ត៍ំបន្់ក្បមូ្លផតុំស្ -

ក្គ្នស្ធុន្តូច្ ន្ិងម្ធយម្ និ្ងស្ ក្គ្នស្បយក្ម្ើតក្មូ្វការក្នុងក្សុ្ក្ទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពន្ធគយ     

ស្តយលើស្មភ របរិកាខ រផលិតក្ម្ម ន្ិងស្មភ រស្ថងស្ង់ ។ ការក្ស្ថវក្ជាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍បយច្ចក្ វិទាព័ត៌មន្

ទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពន្ធគយ យលើស្មភ របរិកាខ រស្ក្មប់ដំ្យ ើង ន្ិងយក្បើក្បាស់្ក្នុងការក្ស្ថវក្ជាវ 

ន្ិងអភិវឌ្ឍបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្ស្ដ្លមន្លក្ខណៈន្វាន្ុវតតន្ ៍។ 

• អន្ុក្ក្ឹតយយលខ ៥១ ចុ្េះនថ្ៃទី ២៥ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ស្ត ពីីការស្ក្ស្ក្ម្លួអក្ាពន្ធគយ, អក្ាអាក្រ

ពិយស្ស្  ន្ងិអក្ាអាក្រនំាយច្ញ យដ្ើម្បីយលើក្ទឹក្ចិ្តតដ្ល់ វិស័្យក្សិ្ក្ម្ម, ស្ ក្គ្នស្ធនុ្តចូ្ ន្ងិម្ធយម្ 

ន្ងិការស្ថ្រក្ាបរិស្ថថ ន្ ។ 

៦៣. ក្នងុន្យ័យដ្ើម្បីអន្ុវតតអន្កុ្ក្ឹតយខាងយលើក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះន្ឹងោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការ

មួ្យច្ំន្នួ្ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• យរៀបចំ្ក្បកាស្រួម្របស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ រិញ្ញវតថុ ស្ត ពីីការអន្ុវតតអន្ុក្ក្ឹតយយលខ ១២៤, ៥១ ន្ងិ ៥០ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• សិ្ក្ា ន្ងិវាយតនម្ៃអំពលីទធផលនន្ការអន្ុវតតអន្កុ្ក្តឹយទងំបីខាងយលើ ន្ងិយស្ន ើសំុ្ស្ក្ស្ក្មួ្លក្នុងក្រណី

ចំបាច់្ ។ 

៤.៣.១០ ការករៀបចាំម្បព័នធសារកពើពនធ 

៦៤. យគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធស្ដ្លបាន្យរៀបចំ្ខាងយលើ គឺភាគយក្ច្ើន្ស្ក្មប់ស្តរយៈយពល ៥ ឆ្ន ំ យៅមុ្ខ ។ 

ស្ក្មប់បរិបទក្ម្ពុជាស្ដ្លមន្ការអភិវឌ្ឍយលឿន្ ជាមួ្យន្ងឹការផ្កៃ ស់្បតូររច្នាស្ម្ពន័្ធយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ជាក្បចំ ន្ិង



   

 

ទំព័រ 31 នន្ ៧៧ 

 

បំណងក្បាថ្នន ស្យក្ម្ច្ឱ្យបាន្ជាក្បយទស្មន្ចំ្ណូលម្ធយម្ក្ក្ម្ិតខពស់្យៅឆ្ន ំ ២០៣០ ន្ងិជាក្បយទស្អភិវឌ្ឍន្៍យៅឆ្ន ំ 

២០៥០  តក្ម្ូវឱ្យរាជរោឋ ភិបាលយធវើការគិតគូរក្គប់ក្ជងុយក្ជាយយលើទិដ្ឋភាពចំ្ណូល, យស្ដ្ឋក្ិច្ច, ស្ងាម្ ន្ិងបរសិ្ថថ ន្ ក្នងុ

រយៈយពលស្វង ។ យដ្ើម្បីស្យក្ម្ច្បាន្ន្ូវយគ្នលយៅយន្េះ រាជរោឋ ភបិាលន្ងឹសិ្ក្ាយដ្ើម្បីយរៀបចំ្យ ើងវិញន្ូវក្បពន័្ធស្ថរយពើ-

ពន្ធក្ម្ពុជា ។ 

 

 

 

  



   

 

ទំព័រ 32 នន្ ៧៧ 

 

ជាំពូកទី៥៖ ការពម្ងឹងរដាបាល និងកោលនកោបាយចាំណូលម្ិនកម្នសារកពើពនធ 

៦៥. យដ្ើម្បីឈាន្ដ្ល់ការស្យក្ម្ច្បាន្ន្វូច្ក្ខុវិស័្យ ន្ិងយគ្នលបំណងរបស់្យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ការក្បមូ្លចំ្ណូល

មិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធន្ងឹបន្តអន្វុតតាម្អភិក្ក្ម្ស្ស្រស្តម្ភទងំ ៣17 ស្ដ្លក្ណំត់យៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូលរយៈ-

យពលម្ធយម្ ២០១៤-២០១៨ ក្ពម្ទងំបស្ន្ថម្ការយធវើទំយន្ើបក្ម្មក្បពន័្ធក្គប់ក្គងន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ 

ក្នុងន្យ័ពក្ងងឹការក្គប់ក្គងឱ្យកាន្់ស្តមន្ក្បសិ្ទធភាព ក្ស្បាម្បរិបទនន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងាម្ក្ម្ពុជា ។ ការងារច្ម្បងៗ 

ស្ដ្លក្តូវយផ្កត តការយក្ចិ្តតទុក្ោក្់យលើពីរស្ផនក្ធំៗ រួម្មន្៖ (១)ទំយន្ើបក្ម្មក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ក្នងុការក្គប់ក្គង 

ន្ងិ (២)ការបញ្ចប់ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតន្វូវិធាន្ការមុ្តក្សួ្ច្ាម្វិស័្យន្ងិក្បភពចំ្ណូលសំ្ខាន្់ៗ ។ ជាមួ្យគ្នន យន្េះ     

សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃេឹះក្៏ក្តូវបាន្ក្ស្ថងយ ើងយដ្ើម្បផីតលភ់ាពងាយក្ស្លួក្នងុការវាស់្ស្វង ន្ងិវាយតនម្ៃក្បសិ្ទធភាពនន្ការ

អន្ុវតត ។ 

៥.១ ទាំកនើបកម្ាម្បព័នធបកចចកវិទាព័ត្៌ម្មនកនុងការម្គប់ម្គង 

៦៦. យបើយទេះបីជាមន្វឌ្ឍន្ភាពលាក្នុងការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ នារយៈយពល 

០៥ ឆ្ន ំក្ន្ៃងម្ក្ ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្លចំ្ណូលទងំអស់្ក្តូវខិតខំបស្ន្ថម្យទៀត យដ្ើម្បី

ធានាក្បសិ្ទធភាពនន្រដ្ឋបាលចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ។ ការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ 

យៅជួបបញ្ហា ក្បឈម្ដូ្ច្ជាការក្ត់ក្ា, ការបង់ច្ំណូល, ការយរៀបចំ្របាយការណ៍ ន្ិងការយរៀបចំ្បញ្ា ីស្ថរយពើភណឌ ក្ទពយ

ស្ម្បតតិរដ្ឋ ស្ដ្លន្ងឹក្តូវយោេះក្ស្ថយាម្រយៈការយធវើទំយន្ើបក្ម្មក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្ទងំពីរ ខាងយក្កាម្៖  

(១) ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ (NRMIS)៖ ក្បព័ន្ធយន្េះបាន្ោក់្ឱ្យ

អន្ុវតតស្ក្មប់ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ទងំ ២៣ នាយពលក្ន្ៃងម្ក្ ន្ិងក្តូវបន្តស្ក្លម្ា ក្ពម្ទងំោក្ឱ់្យអន្ុវតត វិធាន្ការមួ្យ

ចំ្ន្នួ្ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

• ពក្ងកី្ក្បពន័្ធ NRMIS ឱ្យដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិក្តឹម្ឆ្ន ំ ២០២០,  

• យរៀបចំ្ស្ផន្ការ ន្ិងស្ក្ម្មភាពជាក្់ោក្់ស្ក្មប់បន្តការបណតុ េះបណាត លស្ម្តថភាពបស្ន្ថម្ដ្លអ់នក្អន្ុវតត, 

• បន្តស្ក្លម្ាមុ្ខងាររបស់្ក្បពន័្ធ ដូ្ច្ជាការក្តក់្ា, ការបង់, ការក្គប់ក្គង, ការយរៀបចំ្របាយការណ៍ ឱ្យ

យ ៃ្ើយតបន្ងឹបញ្ហា ក្បឈម្ជាក្ស់្ស្តងយផសងៗគ្នន យៅាម្ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្,  

• បយងកើតមុ្ខងារបងក់្បាក្ា់ម្ក្បពន័្ធអន្ឡាញ ន្ងិការយរៀបចំ្ក្ម្មវិធីក្នុងទូរស័្ពទក្តឹម្ឆ្ន ំ ២០២២,  

• យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតស្ផន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ក្បពន័្ធ NRMIS រយៈយពលខៃី ន្ិងម្ធយម្ឱ្យមន្មុ្ខងារយពញយលញ ។ 

(២) ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងបញ្ា ីស្ថរយពើភណឌ ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ៖ យទេះបីជាមន្វឌ្ឍន្ភាពស្ផនក្បយច្ចក្យទស្ក្នុងការ

យរៀបចំ្ក្បពន័្ធក្គប់ក្គងបញ្ា ីស្ថរយពើភណឌ ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ ក្ក៏្បពន័្ធយន្េះយៅមិ្ន្ទន្់បាន្ស្ថក្លបងអន្ុវតតឱ្យទូលំទូោយ

                                           

17 ស្ស្រស្តម្ភទងំបីរួម្មន្៖ ការពក្ងឹងរដ្ឋបាលច្ំណូល, ការស្ក្លម្ាយគ្នលន្យោបាយច្ំណូល ន្ិងក្ក្បខ័ណឌ ស្ថថ បន័្ ន្ិងការពក្ងឹងការក្តួត- 

ពិន្តិយ ន្ិងវាយតនម្ៃ ។ 
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យៅយ ើយ ។ យដ្ើម្បីឱ្យក្បពន័្ធក្គប់ក្គងយន្េះអាច្ដំ្យណើរការយពញយលញ  វិធាន្ការមួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្ឱ់្យអន្ុវតត ដូ្ច្ខាង

យក្កាម្៖  

• អន្ុវតតស្ថក្លបងជាក្បពន័្ធយក្ៅបណាត ញ (offline system) ស្ក្មប់ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្, ម្ន្ទីររាជធាន្ី-យខតត 

ន្ងិរដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិទងំអស់្ ក្តឹម្ឆ្ន ំ ២០២០,  

• យរៀបចំ្ក្ំណត់យលខក្ូដ្ក្ទពយស្ក្ម្ម, បញ្ចូលទិន្នន្យ័យៅក្ក្មិ្តអន្ុវតត ន្ិងរក្ាទុក្ពត័៌មន្យក្កាម្ក្បពន័្ធ

ស្តម្ួយ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតជាក្បព័ន្ធអន្ឡាញ (online system) ក្តឹម្ឆ្ន ំ ២០២៣ ។ 

៦៧. បច្ចុបបន្នយន្េះ យទេះបីន្តីិវិធីនន្ការបង់ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធក្តូវបាន្ស្ក្លម្ាជាបន្តបនាទ ប់ក្តី ប៉ាុស្ន្តយៅ

មិ្ន្ទន្ស់្ម្ក្ស្បយៅន្ងឹស្ម័្យកាលបយច្ចក្វិទាទំយន្ើបយៅយ ើយ ស្ដ្លទម្ទរឱ្យមន្ការយក្ចិ្តតទុក្ោក្់ខពស់្ពីក្គប់

ភាគពីាក្់ពន័្ធ មន្ដូ្ច្ជា ការសិ្ក្ាលទធភាពក្នងុការផ្កៃ ស់្បតូរ/ស្ក្ស្ក្មួ្លន្តីិវិធីពកីារយក្បើក្បាស់្បងាក ន្ន់ដ្បង់ក្បាក្់ម្ក្

ជា វិធីស្ថម្ញ្ញ ន្ិង/ចាម្ក្បព័ន្ធ e-payment យដ្ើម្បីកាត់បន្ថយការចំ្ណាយយលើការយបាេះពុម្ពបងាក ន្់នដ្,  ការរក្ាទុក្, 

ការដឹ្ក្ជញ្ាូន្ ន្ិងបយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពនន្ការបង់ក្បាក្់ ។  វិធាន្ការស្ដ្លន្ឹងក្តូវោក្់យច្ញ មន្ដូ្ច្ជា៖  

• សិ្ក្ាសីុ្ជយក្ៅស្ត ីពីន្ីតិវិធីនន្ការផ្កៃ ស់្បតូរការយក្បើក្បាស់្បងាក ន្់នដ្បង់ក្បាក្់ម្ក្ជាវិធីស្ថម្ញ្ញ ចជាការ

យក្បើក្បាស់្ e-payment ។ 

៥.២  វិធានការតាម្វិ្យ័ និងម្បភពចាំណូល ា្ំខាន់ៗ  

៦៨. ការក្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធពី វិស័្យ ន្ិងក្បភពចំ្ណូលសំ្ខាន្់ៗ មន្ការយក្ើន្យ ើងជាបន្តបនាទ ប់

ក្នុងរយៈយពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ំចុ្ងយក្កាយយន្េះ ។ ោ៉ា ងណាមិ្ញ ការក្បមូ្លចំ្ណូលយន្េះយៅពុំទន្់ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីស្កាត ន្ុពលជាក្់

ស្ស្តង ក្ស្បាម្ការយក្ើន្យ ើងនន្ស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ច យោយស្ថរភាពយតឺោ៉ា វក្នងុការយធវើបច្ចុបបន្នភាពយលើក្ិច្ចក្ពម្

យក្ពៀង, ក្ិច្ចស្ន្ា ន្ិងអាជ្ាបណណ ន្ិងការាក្ស់្តងច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិធំ  ៗដូ្ច្ជាឯក្ស្ថរយគ្នល (blueprint) ស្ត ីពីការស្ក្

ទក្ម្ង់ក្បពន័្ធចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ, ច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងច្ាប់ស្ត ីពីការ

ក្គប់ក្គង, ការយក្បើក្បាស់្ ន្ិងការចត់ស្ច្ងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋជាយដ្ើម្ ។ ជាមួ្យគ្នន យន្េះ ក្នុងយគ្នលយៅពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាព

ក្បមូ្លចំ្ណូល ការក្គប់ក្គង, ការស្បងស្ច្ក្ ន្ិងការយក្បើក្បាស់្រងាវ ន្ព់ីយស្វាស្ថធារណៈតក្ម្ូវឱ្យមន្យន្តការស្តងោ់រ 

ន្ិងឈរយលើយគ្នលការណ៍ស្ម្ធម៌្ ។ យក្ៅពីយន្េះ វិស័្យ ន្ងិក្បភពច្ំណូលសំ្ខាន្់ៗទងំយន្េះមន្បញ្ហា ជាក្ោ់ក្ ់ស្ដ្ល

ចំបាច់្ក្តូវោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការ ដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

ក. វិ្័យអាកា្ចរណ៍្ុីវិល 

៦៩.  វិស័្យយន្េះមន្ក្បភពចំ្ណូលធំៗពីយស្វានំាផៃូវចុ្េះច្ត/យហាេះយ ើរ ន្ិងយហាេះ ៃ្ងកាត់, ចំ្ណូលសួ្យស្ថរ 

(royalty), ចំ្ណូលពីក្ពោន្យន្តយហាេះ ន្ិងចំ្ណូលយផសងៗយទៀត ។ ចំ្ណូលយន្េះមន្ក្យំណើន្ជាម្ធយម្ ១៧,៩% ក្បចំ

ឆ្ន ំ ពឆី្ន ំ ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ំ ២០១៨ ន្ិងមន្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ ៦% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ។ វិស័្យយន្េះមន្
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បញ្ហា ក្បឈម្ធំមួ្យគឺមិ្ន្ទន្់មន្ការពិន្ិតយយ ើងវិញ ចស្ក្ស្ក្មួ្លក្ិច្ចស្ន្ាជាមួ្យក្ក្ុម្  ុន្យស្វាក្ម្មច្រាច្រណ៍    

ផៃូវអាកាស្ក្ម្ពុជា ន្ិងក្ក្ុម្  នុ្ស្ម្បទន្ក្ពោន្យន្តយហាេះក្ម្ពុជា ។ 

៧០. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• បន្តសិ្ក្ា ន្ិងពនិ្ិតយលទធភាពស្ក្ស្ក្មួ្លក្ិច្ចស្ន្ាជាមួ្យក្ក្មុ្  ុន្យស្វាក្ម្មច្រាច្រណ៍ផៃូវអាកាស្ក្ម្ពុជា 

ន្ងិក្ក្ុម្  នុ្ស្ម្បទន្ក្ពោន្យន្តយហាេះក្ម្ពុជាឱ្យ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីក្ំយណើន្យជើងយហាេះយ ើរយ ើង/ចុ្េះ ន្ងិយហាេះ 

ៃ្ងកាត់ស្ដ្ន្អាកាស្ក្ម្ពុជា ន្ិងធានាឱ្យបាន្ន្ូវលក្ខខណឌ ស្ដ្លអំយណាយផលដ្លក់ារអភិវឌ្ឍ វិស័្យ    

យន្េះ ន្ងិក្ំយណើន្ចំ្ណូលស្ម្ក្ស្ប ។ 

ែ.  វិ្័យកទ្ចរណ ៍

៧១.  វិស័្យយទស្ច្រណ៍ក្ម្ពុជាមន្ឧតតម្ភាពក្បក្តួក្បស្ជងខពស់្ ន្ិងជាវិស័្យសំ្ខាន្់ក្នុងការជំរុញក្ំយណើន្

យស្ដ្ឋក្ិច្ចជាតិ ក្ពម្ទងំជាក្បភពច្ំណូលមន្ស្កាត ន្ុពល ។ ចំ្ណូលពីវិស័្យយទស្ច្រណ៍ មន្ក្ំយណើន្ជាម្ធយម្ 

២៦,១% ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ ពឆី្ន ំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៨ ស្ដ្លជាលទធផលពកីារយរៀបចំ្ឱ្យមន្ក្គេឹះស្ថថ ន្អងារ ន្ិងការ

ដំ្យ ើងនថ្ៃសំ្បុក្តចូ្លទស្សនាតំបន្់អងារ ក្៏ដូ្ច្ជាការស្ក្ទក្ម្ង់យផសងៗរបស់្រាជរោឋ ភិបាល ។ ការក្បមូ្លចំ្ណូលពីវិស័្យ

យន្េះយៅជួបបញ្ហា ក្បឈម្ ដូ្ច្ជា៖ (១)ការយស្ន ើសំុ្អាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ាម្ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ន្ងិការបង់

ចំ្ណូលាម្ក្បព័ន្ធធនាគ្នរយៅមន្ក្ក្ម្ិតទប, (២)ការស្បងស្ច្ក្តួនាទីក្នុងការក្គប់ក្គងរម្ណីយោឋ ន្មួ្យចំ្ន្ួន្

យៅមន្ភាពក្បទងំក្បយទើស្, (៣)ក្ិច្ចស្ ការរបស់្មច ស់្អាជីវក្ម្មក្នុងការចត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក់្យស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍

យៅមន្ក្ក្ម្ិត ន្ងិ  (៤)តំបន្យ់ទស្ច្រណ៍ស្កាត ន្ពុលមួ្យចំ្ន្នួ្យៅមិ្ន្ទន្ទ់ទួលបាន្ការអភវិឌ្ឍ ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យ

អស់្ពលីទធភាព ។ 

៧២. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• បន្តជំរុញការយស្ន ើសំុ្អាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ាម្ក្បពន័្ធបយច្ចក្វិទាពត័ម៌ន្ ន្ិងការបង់ចំ្ណូលាម្ក្បពន័្ធ

ធនាគ្នរ, 

• សិ្ក្ាស្ក្តក្ម្ូវក្បកាស្ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងអាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ យដ្ើម្បីស្ក្ម្ួលដ្ល់ការយធវើអាជីវក្ម្ម ន្ិងការ

ក្គប់ក្គងអាជីវក្ម្មយទស្ច្រណ៍ថ្មីៗ, 

• យរៀបចំ្ស្បងស្ច្ក្តនួាទីក្គប់ក្គងរម្ណីយោឋ ន្ឱ្យបាន្ច្ាស់្ោស់្រវាងស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធ, 

• បន្តអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្ំណត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់យស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍ក្គប់ក្បយភទ និ្ងជំរុញឱ្យក្គប់មច ស់្អាជីវក្ម្ម

យស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍យស្ន ើសំុ្ការវាយតនម្ៃចំ្ណាតថ់្នន ក្ា់ម្ក្បពន័្ធ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 



   

 

ទំព័រ 35 នន្ ៧៧ 

 

• សិ្ក្ា ន្ងិពនិ្ិតយលទធភាពអភិវឌ្ឍន្៍រម្ណីយោឋ ន្ស្ដ្លមន្ស្កាត ន្ុពល យដ្ើម្បីទក្ទ់ញយភៀ្វយទស្ច្រ 

ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស់្លទធភាព ។ 

គ. ចាំណូលពអីាករសាថ នទូត្ 

៧៣. ចំ្ណូលពអីាក្រស្ថថ ន្ទូតក្តូវបាន្ក្បមូ្លយោយក្ក្សួ្ងម្ហានផទ ន្ិងក្ក្សួ្ងការបរយទស្ ន្ងិស្ ក្បតិបតតិ-

ការអន្តរជាតិ ស្ដ្លរួម្ចំ្ស្ណក្ជាម្ធយម្ក្បមណ ២៣% នន្ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុប ន្ងិមន្ក្ំយណើន្ជា

ម្ធយម្ ២១,១% ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ ពឆី្ន ំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៨ ។ យ ៃ្ើយតបន្ងឹក្ំយណើន្ឥតឈប់ឈរនន្ចំ្ន្នួ្យភៀ្វយទស្ច្រ

ម្ក្ក្ម្ពុជា ន្ិងក្ំយណើន្តក្ម្ូវការលិខិត ៃ្ងស្ដ្ន្របស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ចំ្ណូលយន្េះរពំឹងថ្នន្ឹងបន្តយក្ើន្យ ើង ន្ិងបន្តមន្

ស្កាត ន្ុពលនាយពលអនាគត ។ ប៉ាុស្ន្តបញ្ហា ក្បឈម្មួ្យចំ្ន្នួ្ស្ដ្លយៅស្តយក្ើតមន្យ ើង ដូ្ច្ជា៖ (១)ក្បព័ន្ធរបាយ-

ការណ៍ស្ត ីពីច្ំណូលរវាងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធយៅមិ្ន្ទន្ម់ន្លក្ខណៈក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ ន្ងិ (២)ក្នក្ម្ទិោឋ ការ

ស្ក្មប់ជន្អយនាត ក្បយវស្ន្យ៍ច្ញ-ចូ្ល ន្ងិស្ថន ក្អ់ាក្ស្័យយៅក្នងុក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្ម្ពុជា យៅមិ្ន្ទន្ប់ាន្វាយតនម្ៃក្គប់

ក្ជងុយក្ជាយ យលើទិដ្ឋភាពចំ្ណូល ន្ងិតក្ម្ូវការយស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ 

៧៤. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើយន្េះ យុទធស្ថន្តស្ត យន្េះោក្់យច្ញន្វូវិធាន្ការដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពក្ងឹងការយរៀបចំ្របាយការណ៍ស្ត ីពីច្ំណូលអាក្រស្ថថ ន្ទូត, ស្ថថ ន្ភាពយក្បើក្បាស់្ស្ន្ៃឹក្ទិោឋ ការ ន្ិងស្ថថ ន្-

ភាពយក្បើក្បាស់្បងាក ន្ន់ដ្បង់ក្បាក្់ស្ផាក្យលើន្តីិវិធនីន្ការក្ត់ក្ា ន្ិងាម្ោន្ស្ន្នធិិ ាម្វិធីស្ថន្តស្តឃាៃ ងំ

ស្ន្នធិិ (stock inventory) យៅក្គប់ចំ្ណចុ្យគ្នលយៅ ស្ដ្លមន្ស្ម្តថក្ិច្ចផតល់ទិោឋ ការជនូ្យភៀ្វ

យទស្ច្ររមួ្មន្ ក្ច្ក្អន្តរជាត,ិ ស្ថថ ន្ទូត, ស្ថថ ន្អគាក្ុងស្ លុ ន្ងិស្ថថ ន្ក្ុងស្ លុក្ិតតយិស្,  

• សិ្ក្ាលទធភាពស្ក្ស្ក្ម្លួក្នក្ម្ទិោឋ ការស្ក្មប់ជន្អយនាត ក្បយវស្ន្៍យច្ញ-ចូ្ល ន្ងិស្ថន ក្អ់ាក្ស្យ័យៅ

ក្នុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្ម្ពុជា ។ 

ឃ. វិ្័យថ្ម្ប្ណីយ៍ និងទូរគម្នគម្ន៍ 

៧៥.  វិស័្យទូរគម្នាគម្ន្៍ជាវិស័្យមួ្យមន្ស្កាត ន្ពុលខាៃ ំង ប៉ាុស្ន្តក្ំយណើន្ចំ្ណូលពីវិស័្យយន្េះ យៅមិ្ន្ទន្់

ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពកីាររីក្ច្យក្ម្ើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ វឌ្ឍន្ភាពនន្ការងារស្ក្ទក្ម្ង់ក្ន្ៃងម្ក្មន្ ដូ្ច្ជា៖ ការោក្ឱ់្យយក្បើក្បាស់្ច្ាប់

ស្ត ីពីទូរគម្នាគម្ន្៍, ការយធវើបច្ចុបបន្នភាពអាជ្ាបណណ, ការយរៀបចំ្ស្ថថ ប័ន្ក្គប់ក្គងន្ិងយច្ញអាជ្ាបណណ ន្ិងការគណនា

ក្នក្ម្កាន្់ស្តច្ាស់្ោស់្ស្ក្មប់ក្បតិបតតិក្រទូរគម្នាគម្ន្ទ៍ងំអស់្ ។ ប៉ាុស្ន្តការក្បមូ្លចំ្ណូលពី វិស័្យយន្េះយៅជបួ

ក្បទេះបញ្ហា ក្បឈម្ ដូ្ច្ជា៖ (១)ទិន្នន្យ័ស្ដ្លផលតិបាន្ពីម្ជឈម្ណឌ លក្គប់ក្គងទិន្នន្យ័ទូរគម្នាគម្ន្ ៍ (DMC) 

មិ្ន្ទន្យ់ក្បើក្បាស់្យធវើជាមូ្លោឋ ន្ក្នុងក្បមូ្លចំ្ណូលពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ពន្ធ, (២)ការក្គប់ក្គង ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលពី

 វិស្ថលគម្ន្៍យន្ត វក្ង់វិទយុ (radio frequency spectrum) ស្ដ្លជាធន្ធាន្ក្ក្ម្របស់្ជាតិ ក្៏ដូ្ច្ជាចំ្ណូលយផសងៗ

យទៀតយៅមិ្ន្ទន្់អស់្លទធភាព ន្ងិមន្ក្បសិ្ទធភាពយៅយ ើយ, (៣)ការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពទូីរគម្នាគម្ន្៍យៅមិ្ន្ទន្ ់
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យពញយលញ ន្ងិការយរៀបចំ្ន្ូវបទបបញ្ញតតិគំ្នក្ទយផសងយទៀតមិ្ន្ទន្់បាន្បញ្ចប់, (៤)ច្ាប់ស្ត ីពី វិស័្យនក្បស្ណីយ៍ស្ដ្ល

បាន្ោក្់អន្ុវតតយៅឆ្ន ំ ២០០២ យៅមិ្ន្ទន្់្ ៃុេះបញ្ហច ងំពកីារវិវឌ្ឍនន្វិស័្យនក្បស្ណីយ ៍ ។ 

៧៦. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ជំរុញការយក្បើក្បាស់្ក្បកាស្រួម្ស្ត ីពីការោក្់ឱ្យអន្ុវតតទិន្នន្យ័ពីម្ជឈម្ណឌ លក្គប់ក្គងទិន្នន្យ័ទូរគម្នាគ-

ម្ន្៍ (DMC) ឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាព យដ្ើម្បីជាមូ្លោឋ ន្ក្នងុការក្បមូ្លចំ្ណូលពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ស្ម្ន្ពន្ធ, 

• ក្គប់ក្គង ន្ងិក្បមូ្លចំ្ណូលពីវិស្ថលគម្ន្៍យន្ត វក្ង់ វិទយុ (radio frequency spectrum)  ស្ដ្លជា

ធន្ធាន្ក្ក្ម្របស់្ជាត ិន្ិងចំ្ណូលយផសងៗយទៀតឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាព ន្ងិស័្ក្កិសិ្ទធិភាពខពស់្ ាម្រយៈការ  

ដ្ក្ ូតអាជ្ាបណណយន្ត វក្ង់ទំយន្រស្ដ្លមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស់្ ក្ពម្ទងំការោក្់ឱ្យយដ្ញនថ្ៃ (auction) 

យន្ត វក្ង់ទំយន្រន្ងិមន្តក្មូ្វការ, 

• អន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីទូរគម្នាគម្ន្ឱ៍្យបាន្យពញយលញ ន្ងិពយន្ៃឿន្បញ្ចប់បទបបញ្ញតតគំិ្នក្ទ ក្ពម្ទងំពក្ងឹង

ការទប់ស្ថក តក់ារក្បក្តួក្បស្ជងមិ្ន្យស្ថម េះក្តង់យៅក្នងុវិស័្យយន្េះ, 

• យធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពី វិស័្យនក្បស្ណីយ ៍។ 

ង. ដី្ម្បទានក្ដាកចិច 

៧៧. ក្ន្ៃងម្ក្ ការក្គប់ក្គង ន្ងិការអភិវឌ្ឍយលើដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅជបួក្បទេះបញ្ហា ស្មុគស្ថម ញយក្ច្ើន្ ។ ដូ្ច្យន្េះ 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជាបាន្ោក្់យច្ញន្ូវយគ្នលការណ៍យរៀបចំ្យ ើងវិញន្ូវកិ្ច្ចស្ន្ាដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋកិ្ច្ច យដ្ើម្បីធានា

ក្បសិ្ទធភាព ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទធិភាពក្នុងការក្គប់ក្គង ន្ងិយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ជយមៃ េះ ន្ិងផលប៉ាេះពាលន់ានា ប៉ាុស្ន្តការអន្ុវតតន្ូវ

យគ្នលការណ៍យន្េះមន្ភាពយតឺោ៉ា វ យោយស្ថរន្ីតិវិធីយក្ច្ើន្ ន្ិងក្ិច្ចស្ក្ម្បស្ក្ម្លួអន្តរក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធយៅ

មន្ក្ក្ម្ិត ។ ទន្ទឹម្យន្េះ រាជរោឋ ភបិាលបាន្បាត់បង់ចំ្ណូលពីការយផទរចការលក្គ់យក្មងដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយក្កាម្

រូបភាពជាការយផទរភាគ  នុ្ ចផ្កៃ ស់្បតូរយឈាម េះមច ស់្ក្ក្ុម្  នុ្ ។ 

៧៨. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពយន្ៃឿន្នី្តិវិធីយរៀបចំ្យ ើងវិញន្ូវកិ្ច្ចស្ន្ា ចកិ្ច្ចស្ន្ាស្ក្ស្ក្មួ្ល ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋកិ្ច្ច 

ន្ងិពក្ងងឹក្ិច្ចស្ ក្បតិបតតិការរវាងក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ពន័្ធឱ្យកាន្់ស្តមន្ក្បសិ្ទធភាព ពិយស្ស្ជំរញុ

ការអន្ុវតតច្ាប់ ន្ងិលិខិតបទោឋ ន្នានាឱ្យបាន្មឺុ្ងម៉ា ត់, 

• យរៀបចំ្យន្តការក្គប់ក្គងការយផទរចលក្់ដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច យក្កាម្របូភាពជាការយផទរភាគ  នុ្ ចផ្កៃ ស់្បតូរ

យឈាម េះមច ស់្ក្ក្ុម្  នុ្ យដ្ើម្បបីយងកើន្ការក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស់្លទធភាព, 



   

 

ទំព័រ 37 នន្ ៧៧ 

 

• ពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើនថ្ៃឈនួ លដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងពនិ្ិតយស្បងស្ច្ក្ចំ្ណូលពីដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅ

ក្នុងថ្វិការបស់្រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ, 

• ការផ្កៃ ស់្បតូរការបង់ចំ្ណូលដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចពីការបង់ចំ្ណូលាម្ទំ ំនផទដី្អន្ុញ្ហញ តឈូស្ឆ្យ 

ម្ក្ជាការបង់ចំ្ណូលាម្ទំ នំផទដី្ផតលជ់នូ្ស្ដ្លមន្ស្ច្ងក្នងុក្ិច្ចស្ន្ាស្ម្បទន្ អន្ុវតតាម្យគ្នល-

ការណ៍ឯក្ភាពពរីាជរោឋ ភបិាល ។ 

ច. ការជួលកកាុះ នងិត្ាំបន់កឆនរ្ម្ម្មប់អភិវឌ្ឍត្ាំបន់កទ្ចរណ៍ 

៧៩. រាជរោឋ ភិបាលបាន្ជលួយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្មួ្យចំ្ន្នួ្ឱ្យក្ក្ុម្  នុ្ឯក្ជន្ យដ្ើម្បីយធវើការ

 វិន្ិយោគ ន្ងិអភិវឌ្ឍជាតំបន្យ់ទស្ច្រណ៍ ស្ដ្លទម្ទរឱ្យមន្ការបង់ជាក្បាក្ក់្ក្់, នថ្ៃឈនួ ល ន្ងិលក្ខខណឌ យផសងៗ

យទៀត ។ ការក្បមូ្លចំ្ណូលពកីារជលួយន្េះ យៅមន្បញ្ហា ក្បឈម្ដូ្ច្ជា៖ (១)ក្ក្ុម្  នុ្មួ្យចំ្ន្នួ្ពន្ារយពលក្នងុការ

អភិវឌ្ឍតំបន្់យទស្ច្រណ៍បនាទ ប់ពីទទួលបាន្ការអន្ញុ្ហញ តពីរាជរោឋ ភិបាល, (២)ចំ្ណូលពីការយផទរក្ិច្ចស្ន្ាជលួយៅ

មិ្ន្ទន្អ់ាច្ក្បមូ្លបាន្ ន្ងិ (៣)ការបង់ក្បាក្ឈ់នួ លយៅមន្ភាពយឺតោ៉ា វ ។ 

៨០. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ  វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពក្ងឹងការអន្ុវតតក្បកាស្រួម្របស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជាស្ត ីពីការ

ក្គប់ក្គងចំ្ណូលពកី្ិច្ចស្ន្ាជលួយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ងិតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្ឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាព ន្ងិជំរញុ

ការអន្ុវតតកាតពវក្ិច្ចបង់ចំ្ណូលាម្ក្ិច្ចស្ន្ាជលួឱ្យបាន្យពញយលញ, 

• សិ្ក្ាលទធភាពស្ក្ស្ក្ម្លួនថ្ៃជលួយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ងិតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្ឱ្យក្ស្បាម្នថ្ៃទីផារជាក្់ស្ស្តង 

ន្ងិ ការផតល់រយៈយពលអន្ុយក្គ្នេះយលើការបងន់ថ្ៃឈនួ ល យោយភាា ប់លក្ខខណឌ ជាមួ្យន្ងឹវឌ្ឍន្ភាពនន្ការ

អន្ុវតតគយក្មង/ក្ិច្ចស្ន្ា, 

• អន្ុវតតការបងក់្នក្ម្ចំ្យពាេះការលក្់ ចយផទរសិ្ទធិភាគ  នុ្យៅក្នងុក្ិច្ចស្ន្ាជលួយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ងិតំបន្់

រម្ណីយោឋ ន្នានា ន្ិងអន្ុវតតការបង់ពន្ធក្បថ្នបក់្ាាម្ច្ាប់ជាធរមន្ ។ 

ឆ. ្ហម្ោ្សាធារណៈ 

៨១. ស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈ ជាស្ថថ ប័ន្ស្ដ្លមន្ស្វ ័យភាព ិរញ្ញវតថកុ្នុងការចត់ស្ច្ង ន្ងិយក្បើក្បាស់្ធន្ធាន្

របស់្ខៃួន្ យោយអន្ុយោម្ាម្បទបបញ្ញតតិជាធរមន្ ន្ងិស្ថ តិយក្កាម្អាណាពាបាលបយច្ចក្យទស្របស់្ក្ក្សួ្ងស្ថមី្ ន្ិង

អាណាពាបាល ិរញ្ញវតថុរបស់្ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ។ ប៉ាុស្ន្តស្ ក្គ្នស្ទងំយន្េះយៅស្ថ ិតយក្កាម្ក្ក្បខ័ណឌ គតិ-

យុតតចស្់ ាំងពឆី្ន ំ ១៩៩៦ ស្ដ្លកាតពវក្ិច្ចអន្ុយោម្ភាពចំ្យពាេះរដ្ឋ យៅមិ្ន្ទន្ប់ាន្យធវើបច្ចុបបន្នភាពឱ្យក្ស្បាម្ការ

 វិវឌ្ឍនន្ស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជាបច្ចុបបន្ន ។ 
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៨២. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ រាជរោឋ ភបិាលក្តូវយរៀបចំ្ក្ក្បខ័ណឌ គតិយតុតថ្មឱី្យក្ស្បាម្ការ វិវឌ្ឍនន្

ស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជាជាក្់ស្ស្តង ក្នុងន្យ័ជរំុញការអភិវឌ្ឍស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈ, ការបង់ចំ្ណូលភាគោភចូ្ល

ថ្វិកាជាតិឱ្យបាន្ក្តឹម្ក្តូវ ន្ិងការផតល់របាយការណ៍ស្ដ្លបាន្យធវើស្វន្ក្ម្មឯក្រាជយ ។ 

ជ. ម្គឹុះសាថ នសាធារណៈរដាបាល 

៨៣. ការស្ក្ទក្ម្ងក់ារក្គប់ក្គងក្គេឹះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាល យផ្កត តសំ្ខាន្់យលើការក្គប់ក្គងក្បក្បយោយតមៃ ភាព, 

គណយន្យយភាព ន្ងិស្ម្ធម៌្ យដ្ើម្បីពក្ងីក្យស្វាស្ថធារណៈក្បក្បយោយគុណភាព ក្ពម្ទងំអាច្ក្គប់ក្គងបាន្ន្ូវហា-

ន្ភិយ័ ន្ងិកាតប់ន្ថយបន្ទុក្ចំ្ណាយថ្វិការដ្ឋ ។ ក្ន្ៃងម្ក្ ច្ាប់ស្ត ីពីលក្ខន្កិក្ៈគតិយតុតនន្ក្គេឹះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាលរួម្

ទងំបទបបញ្ញតតិគំ្នក្ទយផសងៗក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ប៉ាុស្ន្តការអន្ុវតតយៅមិ្ន្ទន្់រលនូ្យោយស្ថរស្ម្តថភាពម្ន្តន្តី ន្ងិការយល់ដឹ្ង 

ពនី្ីតិវិធីថ្មីយៅមន្ក្ក្មិ្ត ។  

៨៤. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ខាងយលើ ក្គេឹះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាលក្តូវអន្ុវតតាម្លក្ខន្តកិ្ៈគតិយតុត ន្ងិន្ីតិវិធី

 ិរញ្ញវតថុថ្មី ឱ្យបាន្យពញយលញ យដ្ើម្បីធានាតមៃ ភាពនន្ក្បតិបតតិការរបស់្ក្គឹេះស្ថថ ន្ ។ 

ឈ. វិ្័យករ៉ែ និងថាម្ពល 

៨៥.  វិស័្យស្រ៉ែន្ិងថ្នម្ពល ជាវិស័្យមន្ស្កាត ន្ពុលមួ្យនាយពលអនាគត ន្ងិអាច្ជាក្បភពច្ំណូលបស្ន្ថម្ដ៏្

សំ្ខាន្់របស់្រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា ។ ក្ន្ៃងម្ក្ ការក្បមូ្លចំ្ណូលពីវិស័្យស្រ៉ែ ន្ងិថ្នម្ពល មន្ក្ំយណើន្ជាម្ធយម្ 

៤១,១% ក្នងុមួ្យឆ្ន ំពឆី្ន ំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៨ ។ យទេះបី រាជរោឋ ភបិាលោក្អ់ន្វុតតបទបបញ្ញតតិមួ្យច្នំ្នួ្យដ្ើម្បី

បយងកើន្ក្បសិ្ទធភាពក្គប់ក្គងយលើវិស័្យយន្េះ ការក្បមូ្លចំ្ណូលយៅក្បឈម្ន្ងឹបញ្ហា មួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ជា៖ (១)កាតពវក្ចិ្ច 

 ិរញ្ញវតថុស្ដ្លមន្យៅក្នងុលខិិតបទោឋ ន្គតយិុតតជាធរមន្មួ្យច្ំន្នួ្ យៅមិ្ន្ទន្់ស្ម្ក្ស្បន្ងឹការវិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច, 

(២)ក្បសិ្ទធភាពនន្ការយក្ៀរគរការក្បមូ្លចំ្ណូលពសួី្យស្ថរ ស្ក្មប់រដ្ឋយៅមន្ក្ក្ម្ិត, (៣)ក្ងវេះក្បពន័្ធព័តម៌ន្-

 វិទា យដ្ើម្បីក្គប់ក្គងក្ិច្ចស្ន្ា/ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង ន្ិងអាជ្ាបណណស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល, ន្ិង (៤)ក្ងវេះម្ន្តន្តីក្នុងការចុ្េះយក្ៀរគរ

ចំ្ណូលឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាព ។ 

៨៦. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ   វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• សិ្ក្ា ន្ងិយធវើបច្ចុបបន្នភាព កាតពវក្ិច្ច ិរញ្ញវតថុយៅក្នុងបទោឋ ន្គតយិុតតជាធរមន្ ឱ្យក្ស្បាម្ការវិវឌ្ឍ

យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជា ន្ិងផតលផ់លក្បយោជន្ជ៍នូ្ភាគរីាជរោឋ ភបិាល, 

• ពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពនន្ការយក្ៀរគរការក្បមូ្លចំ្ណូលពសួី្យស្ថរ, 

• បន្តអន្ុវតតយលើការបង់ចំ្ណូលពីវិស័្យធន្ធាន្ស្រ៉ែ យោយតក្ម្ូវឱ្យស្ម្បទន្កិ្យធវើការបងចំ់្ណូលស្ដ្ល

យក្គ្នងជាមុ្ន្ យោយស្ផាក្យលើស្ផន្ការផលតិក្ម្ម ន្ងិម្យធាបាយផលតិក្ម្ម,  
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• យរៀបចំ្ក្បពន័្ធពត័ម៌ន្ស្ក្មប់ក្គប់ក្គងក្ិច្ចស្ន្ា/ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង ន្ិងអាជ្ាបណណស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល យដ្ើម្បី

ពក្ងងឹការក្គប់ក្គង ន្ិងការក្បមូ្លចំ្ណូល,  

• យរៀបចំ្លិខតិបទោឋ ន្ យដ្ើម្បកី្ំណតឱ់្យក្ក្ុម្  នុ្អាជីវក្ម្មស្រ៉ែមន្ក្បធាន្ការោឋ ន្ស្ដ្លមន្ជំនាញច្ាស់្

ោស់្យៅក្គប់ការោឋ ន្ស្រ៉ែ ។ 

ញ. ចាំណូលពី្កម្ាភាពកលបង 

៨៧. ចំ្ណូលពីស្ក្ម្មភាពស្លបងរួម្មន្ចំ្ណូលពីកាសីុ្ណូ ន្ងិចំ្ណូលពអីាជីវក្ម្មស្លបងផសងសំ្ណាង ស្ដ្ល

ចំ្ណូលយន្េះមន្ចំ្ស្ណក្ក្បមណ ៧% នន្ច្ំណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធស្រុបក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ន្ងិមន្ក្ំយណើន្ជាម្ធយម្ 

១៣,៤% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ ពឆី្ន ំ ២០១៣ ដ្លឆ់្ន ំ ២០១៨ ។ វិស័្យយន្េះមន្ការលូតោស់្ខាៃ ំងក្នុងរយៈយពលប៉ានុាម ន្ឆ្ន ំចុ្ង

យក្កាយយន្េះ ប៉ាុស្ន្តការក្គប់ក្គងបច្ចុបបន្នយៅជួបក្បទេះបញ្ហា មួ្យចំ្ន្នួ្ដូ្ច្ជា៖ (១)ច្ាប់ស្ត ីពីរម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ 

ន្ិងស្លបងពាណិជាក្ម្មយៅមិ្ន្ទន្់អន្ុម័្ត ស្ដ្លនំាឱ្យខវេះមូ្លោឋ ន្គតយិតុតក្គប់ក្ជងុយក្ជាយក្នងុការក្គប់ក្គង ន្ិង (២)

ស្ក្ម្មភាពស្លបងខុស្ច្ាប់យៅបន្តយក្ើតមន្ ស្ដ្លប៉ាេះពាល់ដ្ល់ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ ។ 

៨៨. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ  វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពយន្ៃឿន្ការអន្ុម័្តច្ាប់ស្ត ីពីរម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ ន្ងិស្លបងពាណិជាក្ម្ម, 

• បន្តពក្ងឹងក្ិច្ចស្ ក្បតិបតតកិាររវាងក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋកិ្ច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិងក្ក្សួ្ងម្ហានផទ យដ្ើម្បីធានា

ក្បសិ្ទធភាពក្នងុការបន្តងាក បអាជីវក្ម្មស្លបងខុស្ច្ាប់, 

• បន្តខិតខំយក្ៀរគរចំ្ណូលឱ្យអស់្ពីលទធភាពពីស្ក្ម្មភាពស្លបងក្គប់ក្បយភទ ស្ដ្លទទួលបាន្យគ្នលការណ៍

អន្ញុ្ហញ តពរីាជរោឋ ភបិាលាម្បទបបញ្ញតតិជាធរមន្ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• យរៀបចំ្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត ន្ិងបទបបញ្ញតតិគំ្នក្ទដ្ល់ការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីរម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ 

ន្ងិស្លបងពាណិជាក្ម្ម ។ 

ដ. ចាំណូលពីម្ទពយ្ម្បត្រិរដា 

៨៩. ចំ្ណូលពីក្ទពយស្ម្បតតរិដ្ឋមន្ក្បភពពីការជលួក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ ន្ិងស្ម្បទន្ក្ទពយស្ម្បតតសិ្ថធារណៈ

របស់្រដ្ឋ ។ ក្ន្ៃងម្ក្ការក្បមូ្លចំ្ណូលពីក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ មន្បញ្ហា ក្បឈម្ ដូ្ច្ជា៖ (១)លក្ខខណឌ នន្ក្ិច្ចស្ន្ាជលួ

ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋមួ្យច្នំ្នួ្ មិ្ន្ទន្់ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពកីារវិវឌ្ឍនន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជាបច្ចុបបន្ន ន្ងិ (២)ការក្តតួពនិ្តិយយលើការ  

អន្ុវតតក្ិច្ចស្ន្ា ន្ិងយស្ៀវយៅបន្ទុក្នន្ស្ម្បទន្ក្ទពយស្ម្បតតសិ្ថធារណៈរបស់្រដ្ឋ (ដូ្ច្ជាភាសីុ្ផារ, ចំ្ណតរថ្យន្ត ន្ងិ

ស្ម្បទន្ដ្នទយទៀត) យៅមិ្ន្ទន្់មន្ក្បសិ្ទធភាព ។ 
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៩០. យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្ខាងយលើ  វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ ដូ្ច្ជា៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

• ពិន្ិតយយ ើងវិញន្ូវលក្ខខណឌ នន្ក្ិច្ចស្ន្ាជួលក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ យោយស្ ការជាមួ្យក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្

ពាក្ព់ន័្ធ ឱ្យក្ស្បាម្ការវិវឌ្ឍនន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជាបច្ចុបបន្ន, 

• ពក្ងងឹយន្តការក្តតួពនិ្តិយយលើការអន្វុតតក្ិច្ចស្ន្ា ន្ងិយស្ៀវយៅបន្ទុក្នន្ស្ម្បទន្ក្ទពយស្ម្បតតសិ្ថធារណៈ

របស់្រដ្ឋ យដ្ើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ ន្ងិការក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យមន្ក្បសិ្ទធភាព ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

• សិ្ក្ា ន្ិងពនិ្ិតយលទធភាពបយងកើតតំបន្់អច្លន្វតថុរបស់្រដ្ឋ ឱ្យក្ស្បយៅាម្ស្ផន្ការយម្នន្ការយរៀបចំ្ទីក្ក្ុង 

(urban development master plan), 

• សិ្ក្ា ន្ងិពនិ្តិយលទធភាពយរៀបចំ្យ ើងវិញការក្គប់ក្គងដី្ធៃ ី ន្ិងន្គរូបន្យីក្ម្ម ាម្រយៈការស្បងស្ច្ក្

តំបន្ ់ យដ្ើម្បពីក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពក្គប់ក្គង ន្ងិអភិវឌ្ឍ ក្ស្បាម្ស្កាត ន្ពុលតំបន្់ ន្ងិផតលភ់ាពងាយ-

ក្ស្លួក្នងុការផតលយ់ស្វាស្ថធារណៈ, 

• ស្ ការជាមួ្យក្ក្សួ្ងទទួលបន្ទុក្ ន្ងិអាជ្ាធរស្ដ្ន្ដី្ចុ្េះពនិ្តិយផ្កទ លក់ារអន្ុវតត ន្ងិយផទៀងផ្កទ ត់យលើការ

បង់ចំ្ណូលពីការយក្បើក្បាស់្ក្ទពយស្ម្បតតសិ្ថធារណៈរបស់្រដ្ឋ ដូ្ច្ជាការចក្់ដី្បំយពញបឹង, យ ន្រ, ទយន្ៃ 

ន្ងិការយក្ដី្ស្ថធារណៈរបស់្រដ្ឋដ្នទយទៀត យដ្ើម្បផីលក្បយោជន្ឯ៍ក្ជន្ យ ើយក្តូវអន្វុតតាម្ច្ាប់ 

ន្ងិន្ីតិវិធីជាធរមន្ ក្ពម្ទងំបង់ចំ្ណូលចូ្លថ្វិការដ្ឋាម្តនម្ៃទីផារជាក្់ស្ស្តង ។ 

ឋ. ចាំណូលពកីារចាត្់កចងវត្ថុតាងរបឹអូ្ពបីទកលាើ្ 

៩១. ក្ន្ៃងម្ក្ វតថាុងពីបទយលមើស្យផសងៗ ក្តូវបាន្រក្ាទុក្រង់ចំដំ្យណើរការាម្ន្ីតិវិធតីោុការច្ប់ជាស្ថថ ពរ 

ស្ដ្លក្តូវចំ្ណាយយពលយវោយូរ យ ើយបាន្យធវើឱ្យវតថាុងម្យួចំ្ន្នួ្ធំខចូ្ខាត, បាត់បងត់នម្ៃ ន្ងិជួបបញ្ហា ខវេះខាតទី

ក្ស្ន្ៃងរក្ាទុក្ ក្ពម្ទងំស្ថ្ម្ខទង់ចំ្ណាយស្ថ្រក្ាក្ទពយស្ម្បតតិទងំយនាេះផងស្ដ្រ ។ បញ្ហា ក្បឈម្ទងំយន្េះ យៅមិ្ន្ទន្់

មន្យន្តការជាក្ោ់ក្់ ន្ងិលខិិតបទោឋ ន្គតយិុតតក្គប់ក្គ្នន្ ់ យដ្ើម្បីចត់ស្ច្ង ន្ិងក្បមូ្លក្ទពយទងំអស់្យនាេះបង់ចូ្ល

ថ្វិការដ្ឋយៅយ ើយយទ ។ យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ទងំយន្េះ  វិធាន្ការចំបាច់្មួ្យចំ្ន្នួ្ក្តូវោក្់យច្ញ រួម្មន្៖ 

 វធិាន្ការរយៈយពលខៃ ី២០១៩-២០២០៖ 

- ពយន្ៃឿន្ការយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ពាក្់ពន័្ធ យដ្ើម្បីអន្ញុ្ហញ តឱ្យយក្បើក្បាស់្ ចចត់ស្ច្ងក្ទពយស្ម្បតតិរឹបអូស្ពី

បទយលមើស្នានា ន្ងិបង់ចំ្ណូលចូ្លថ្វិការដ្ឋ ក្ស្បាម្ន្តីិវិធីជាធរមន្ មុ្ន្មន្ស្ថលក្ក្ម្/ស្ថល

ដី្កាស្ថថ ពរ ។ 

 វធិាន្ការរយៈយពលម្ធយម្ ២០២១-២០២៣៖ 

- យរៀបចំ្លិខតិបទោឋ ន្គតយិុតតពាក្ព់ន័្ធនានាស្ក្មប់ចត់ស្ច្ងយលើក្ទពយស្ម្បតតិស្ដ្លបាន្ រឹបអូស្ ។  
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ជាំពូកទី៦៖ ការម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្ម្្ 

៩២. ការអន្ុវតត យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ ក្បក្បយោយក្បសិ្ទធភាព ន្ិងយជាគជ័យ

ទម្ទរឱ្យមន្យន្តការក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃច្ាស់្ោស់្មួ្យ ក្ពម្ទងំមន្្ន្ទៈន្យោបាយយមេះម្ុត ន្ងិធន្ធាន្

ក្គប់ក្គ្នន្ ់យដ្ើម្បាីម្ោន្លទធផលនន្ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះជាក្បចំ ។  

៩៣. ការក្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ៃយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ន្ងឹយក្បើក្បាស់្យន្តការស្ដ្លមន្ក្ស្ថប់គឺ៖ (១)គណៈក្មម ធិ-

ការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ, (២)គណៈក្មម ធកិារក្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ៃចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ងិ (៣)គណៈ-

ក្មម ធិការក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ។  

៩៤. គណៈក្មម ធិការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ មន្តនួាទី ន្ិងមុ្ខងារក្តួតពនិ្ិតយ ន្ិងាម្ោន្យលើការអន្ុវតត

 វិធាន្ការយគ្នលន្យោបាយស្ដ្លបាន្ោក្់យច្ញយៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ក្ពម្ទងំស្ក្ម្បស្ក្ម្ួល, ពនិ្តិយ ន្ិងយលើក្

សំ្យណើស្ក្ស្ក្ម្ួលយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ  យោយឈរយលើយគ្នលការណ៍ស្ម្ធម៌្, ស្ថម្ញ្ញភាព, តមៃ ភាព, 

គណយន្យយភាព ន្ងិក្បសិ្ទធភាព ។ 

៩៥. គណៈក្មម ធិការក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ មន្តួនាទីាម្ោន្ការអន្ុវតត, ក្តតួពនិ្តិយ 

ន្ងិវាយតនម្ៃ យលើស្ក្ម្មភាពន្ងិសូ្ច្នាក្រទងំអស់្ពាក្ព់ន័្ធការក្បមូ្លចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ក្ពម្ទងំជំរញុ ន្ងិផតលក់ារ

ស្ណនំាយលើការអន្ុវតតស្ផន្ការស្ក្ម្មភាពនន្ការក្បមូ្លចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធឱ្យស្យក្ម្ច្បាន្ាម្ទិស្យៅ ន្ងិទន្់យពល

យវោ ស្ដ្លក្តូវបាន្ក្ំណត់យៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ។ 

៩៦. គណៈក្មម ធិការក្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតនម្ៃចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ មន្តនួាទីាម្ោន្ការអន្ុវតត, ក្តួត-

ពនិ្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃ យលើស្ក្ម្មភាពន្ិងសូ្ច្នាក្រទងំអស់្ពាក្ព់ន័្ធការក្បមូ្លចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ក្ពម្ទងំជំរញុ 

ន្ងិផតលក់ារស្ណនំាដ្ល់ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិអងាភាពពាក្ព់ន័្ធ យលើការអន្ុវតតស្ផន្ការស្ក្ម្មភាពនន្ការក្បមូ្លចំ្ណូល

មិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ ឱ្យស្យក្ម្ច្បាន្ាម្ទិស្យៅ ន្ិងទន្់យពលយវោ ស្ដ្លក្តូវបាន្ក្ំណតយ់ៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ ។ 

៩៧. អគានាយក្ោឋ ន្យគ្នលន្យោបាយនន្ក្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ មន្តួនាទីជាយលខាធិការោឋ ន្នន្គណៈ-  

ក្មម ធិការទងំ ៣ ស្ដ្លន្ងឹយរៀបចំ្ក្ក្បខ័ណឌ ក្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ៃលម្ាិត យដ្ើម្បីយធវើការាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុ-

វតត វិធាន្ការ ន្ងិសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះទងំអស់្ស្ដ្លបាន្ោក្់យច្ញ ក្ពម្ទងំយរៀបចំ្របាយការណ៍ក្តតួពនិ្តិយ ន្ងិ

វាយតនម្ៃក្បចំឆ្ន ំោក្ជ់នូ្គណៈក្មម ធិការទងំ ៣ ។  

៩៨. សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះរបស់្ វិធាន្ការយគ្នលន្យោបាយសំ្ខាន្់ៗ ក្៏ដូ្ច្ជាសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះនន្

 វិធាន្ការទំយន្ើបភាវូបន្ីយក្ម្មរបស់្រដ្ឋបាលក្បមូ្លចំ្ណូលស្ថរយពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធមន្ស្ច្ងយៅក្នងុារាង

ឧបស្ម្ព័ន្ធ ខណៈស្ដ្ល បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ន្ងិយគ្នលយៅនន្សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃេឹះម្យួចំ្ន្នួ្យទៀត ន្ងឹយរៀបចំ្ក្នុង

ក្ក្បខ័ណឌ ន្ិងដំ្យណើរការក្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃលម្ាិត ។ 
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៩៩. យដ្ើម្បីធានាក្បសិ្ទធភាពក្នុងការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះ រាល់ការយស្ន ើសំុ្ការផ្កៃ ស់្បតូរយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើ-

ពន្ធក្តូវមន្ការពភិាក្ាក្ក្ម្តិបយច្ចក្យទស្ជាមួ្យ យលខាធកិារោឋ ន្នន្គណៈក្មម ធកិារយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ 

យដ្ើម្បីយរៀបចំ្របាយការណ៍ ន្ងិអន្សុ្ថស្ន្៍ជនូ្គណៈក្មម ធកិារយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ ។ 

១០០. ក្ក្សួ្ង-ស្ថថ ប័ន្ ន្ិងអងាភាពពាក្ព់ន័្ធន្ឹងការអន្ុវតត វិធាន្ការនានាស្ដ្លបាន្ោក្់យច្ញយៅក្នងុយុទធស្ថន្តស្ត

យន្េះក្តូវយរៀបចំ្ ន្ងិផតល់របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ម្ក្យលខាធកិារោឋ ន្នន្គណៈក្មម ធកិារទងំ ៣ យរៀងរាល់្មស្ ច

យៅាម្ការយស្ន ើសំុ្របស់្យលខាធិការោឋ ន្ យដ្ើម្បីយរៀបចំ្របាយការណ៍បូក្ស្រុបលទធផលការងារជនូ្គណៈក្មម ធិការទងំ

៣ បាន្ទន្់យពលយវោ ។ របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពក្បចំ្មស្ក្តូវយផ្ើជនូ្យលខាធកិារោឋ ន្នន្គណៈក្មម ធកិារទងំ ៣ 

ោ៉ា ងយូរក្តឹម្ដំ្ណាច់្ស្ខបនាទ ប់ ។  
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ជាំពូកទី៧៖ ក្ចករី្ននិដ្ឋា ន 

១០១. យុទធសាស្ត រ្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ ន្ងឹកាៃ យជាឧបក្រណ៍យគ្នលន្យោបាយក្នងុការ

យក្ៀរគរចំ្ណូលក្នុងក្សុ្ក្ យដ្ើម្បីគំ្នក្ទក្ិច្ចការក្ំស្ណទក្ម្ង់សីុ្ជយក្ៅយលើក្គប់វិស័្យរបស់្រាជរោឋ ភិបាល ស្ដ្លបាន្

ក្ំណត់យៅក្នុង កម្ាវិធីនកោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីត្ិកាលទ ី ៦ ថ្នរដា្ ភា ន្ិង យុទធសាស្ត រ្ចត្ុកកាណ - 

ដាំណាកក់ាល ទី ៤ យដ្ើម្បធីានាន្ូវការស្យក្ម្ច្បាន្ន្ូវ ក្ំយណើន្ ការងារ ស្ម្ធម៌្ ន្ងិក្បសិ្ទធភាព ក្ពម្ទងំពក្ងឹងការ

អភិវឌ្ឍក្បក្បយោយចី្រភាព ជាពិយស្ស្ចូ្លរួម្ចំ្ស្ណក្ក្នងុការស្យក្ម្ច្បាន្ច្ក្ខុវិស័្យរយៈយពលម្ធយម្ ន្ិងស្វងរបស់្

ក្ម្ពុជា ។ ទន្ទឹម្យន្េះ រាជរោឋ ភបិាលន្ងឹមន្ធន្ធាន្កាន្ស់្តយក្ច្ើន្ក្នុងការអន្ុវតតន្ូវយគ្នលន្យោបាយនានា សំ្យៅរក្ា

បាន្ន្ូវក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្បក្បចី្រភាព, បយងកើតការងារជនូ្ក្បជាជន្ ាម្រយៈការស្ក្លម្ាបរិោកាស្វិន្ិយោគ ន្ងិការ

យលើក្ក្ម្ពស់្ការអភិវឌ្ឍវិស័្យឯក្ជន្, បន្តកាត់បន្ថយភាពក្ក្ីក្ក្, បន្តពក្ងងឹស្ម្តថភាពន្ងិអភបិាលក្ិច្ចរបស់្ស្ថថ ប័ន្

រដ្ឋ  ន្ងិធានាស្ម្ធម៌្ស្ងាម្ យដ្ើម្បយី ៃ្ើយតបន្ងឹយស្ច្ក្តីក្តវូការជាក្់ស្ស្តង ន្ិងបរិការណ៍ថ្មីរបស់្ក្ម្ពុជា ក្ពម្ទងំបន្ត

រក្ាបាន្ន្ូវឯក្រាជយភាពនន្ថ្វិកាជាតិ ន្ងិយស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ 

១០២. ការអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យក្ៀរគរចំ្ណូល ២០១៩ - ២០២៣ ទម្ទរឱ្យមន្្ន្ទៈន្យោបាយ ន្ងិការយបតជ្ា

ចិ្តតខពស់្ ក្ពម្ទងំការចូ្លរមួ្ោ៉ា ងស្ក្ស្ថក្់ស្ក្ស្ថពំីក្គប់ភាគពីាក្ព់ន័្ធទងំស្ថថ ប័ន្រដ្ឋ ន្ងិ វិស័្យឯក្ជន្ យដ្ើម្បរីួម្គ្នន

យោេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈម្នានាក្នងុយគ្នលយៅស្យក្ម្ច្បាន្ច្ក្ខុវិស័្យ, យគ្នលបំណង, យគ្នលយៅ ន្ងិសូ្ច្នាក្រស្មិ្ទធ-

ក្ម្មគន្ៃឹេះស្ដ្លបាន្កំ្ណត់ ។ ទន្ទឹម្យន្េះ ការអន្ុវតត វិធាន្ការស្ដ្លបាន្ោក់្យច្ញយៅក្នុងយុទធស្ថន្តស្ត យន្េះទម្ទរឱ្យ

មន្ការផ្កៃ ស់្បតូរផនត់គនំ្តិ ន្ងិឥរិោបថ្ក្នុងការបំយពញកាតពវក្ិច្ចបយក្ម្ើជាតិ យោយក្តូវក្បកាន្់ខាា ប់ន្ូវអភកិ្ក្ម្ការងារ 

ស្ដ្លបាន្ោក្់យច្ញយោយ ្ កម្រចអគគម្ហាក្នបត្កីត្កជា ហ ុន ក្ន នាយក្រដ្ឋម្ន្តន្តនីន្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្ម្ពុជា គឺ 

“ឆុ្ុះកញ្ចក,់ ងូត្ទកឹ, ដុ្កកែល, ពាបាល និង វុះកាត្”់ ។ 
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ឧប្ម្ព័នធ ១. ្ូចនករ្មិ្ទធកម្ាគនឹ្ុះរប្់អគគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

ក .្ចូនករ្ម្ិទធកម្ាគនឹ្ុះកម្ម្ិត្យុទធសាស្ត រ្រប្់អគគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ កដលម្ត្វូរាយការណជ៍ាម្បចាាំ 

យគ្នលបណំង ស្ចូ្នាក្រស្ម្ទិធក្ម្មគន្ៃេឺះ រងាវ ស្ ់
បនាទ តម់្លូោឋ ន្

២០១៨ 

យគ្នលយៅក្បចំឆ្ន ំ 

២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

យស្វាក្ម្ម ន្ងិ

អន្យុោម្ភាព 

១ រយៈយពលម្ធយម្នន្ការបងវិលស្ងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្

ក្តឹម្ក្ក្មិ្តអគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ  
ចំ្ន្ួន្នថ្ៃយធវើការ ១២០ ៣៧ ៣៥ ៣៣ ៣១ ៣០ 

២ រយៈយពលម្ធយម្នន្ការបញ្ចប់ស្វន្ក្ម្មមន្ក្ក្មិ្ត ចំ្ន្ួន្នថ្ៃយធវើការ ៣៥ ៣៣ ៣០ ២៨ ២៥ ២០ 

៣ រយៈយពលម្ធយម្នន្ការបញ្ចប់ស្វន្ក្ម្មយពញយលញ ចំ្ន្ួន្នថ្ៃយធវើការ ៣០ ៣០ ២៨ ២៥ ២៣ ២០ 

៤ អក្ាក្បកាស្ពន្ធទន្់យពលយវោ % នន្អនក្ជាប់ពន្ធពន្ធធំ ន្ិងម្ធយម្ ៦៨% យក្ើន្យ ើង ២%យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

៥ អក្ាបង់ពន្ធទន្់យពលយវោ % នន្អនក្ជាប់ពន្ធពន្ធធំ ន្ិងម្ធយម្ ៧០% យក្ើន្យ ើង ២%យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
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ែ .្ចូនករ្ម្ិទធកម្ាគនឹ្ុះកម្ម្ិត្ម្បត្បិត្រកិាររប្់អគគនយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ កដលម្ត្វូរាយការណជ៍ាម្បចាាំ 

 វធិាន្ការទំយន្ើបភាវបូន្យីក្ម្មនន្អគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ ស្ចូ្នាក្រស្ម្ទិធក្ម្មគន្ៃេឹះ 
ម្លូោឋ ន្ 

២០១៨ 

យគ្នលយៅ 

២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

យោងាម្យគ្នលបំណង ន្ិងយគ្នលយៅដូ្ច្ស្ដ្លបាន្យរៀបរាប់ខាងយលើ រាជរោឋ ភិបាលន្ឹងយធវើការវាយតនម្ៃស្មិ្ទធក្ម្មការងារយលើវិធាន្ការស្ដ្លបាន្ោក្់យច្ញ ាម្រយៈស្ូច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្ម

គន្ៃឹេះដូ្ច្ខាងយក្កាម្៖ 

ក្. ក្ក្បខណ័ឌ ស្ថថ បន័្ ន្ងិអភបិាលក្ចិ្ច 

• ោក្់ឱ្យអន្ុវតតស្ូច្នាក្រស្មិ្ទធក្ម្មគន្ៃឹេះក្ក្មិ្តយុទធស្ថន្តស្ត  

ន្ិងក្ក្មិ្តក្បតិបតតិ-ការ យដ្ើម្បីផតល់ភាពងាយក្ស្ួលដ្ល់ថ្នន ក្់

ដឹ្ក្នំា ន្ិងក្បធាន្អងាភាពក្នុងការក្គប់ក្គងជាយុទធស្ថន្តស្ត  

ន្ិងវាយតនម្ៃស្ម្ិទធក្ម្ម (outcome) 

របាយការណ៏ស្ត ីពីការអន្ុវតតស្ូច្នាក្រស្ម្ិទធក្ម្ម

គន្ៃឹេះក្ក្មិ្តក្បតិបតតិការ ន្ិងក្ក្មិ្តយុទធស្ថន្តស្ត  
គ្នម ន្ យរៀងរាល់្មស្ 

• យរៀបចំ្ស្ផន្ការពក្ងឹងស្ម្តថភាព, ការយធវើវិម្ជឍការមុ្ខងារ 

ន្ិងការទទលួខុស្ក្តូវ ដ្ល់ស្ថខាយខតត-ខណឌ  យដ្ើម្បីបយងកើន្

ក្បស្ិទធភាពក្នុងការអន្ុវតតមុ្ខងារស្នូល 

• ផតល់ស្ិទធិអំណាច្ ន្ិងពក្ងឹងក្បស្ទិធភាពស្វន្ក្ម្មនផទក្នុង 

យដ្ើម្បីធានាតមៃ ភាព ន្ិងគណយន្យយភាព អភិបាលក្ិច្ចនផទ

ក្នុង   

ស្ផន្ការពក្ងឹងស្ម្តថភាព, ការយធវើវិម្ជឍការមុ្ខងារ 

ន្ិងការទទលួខុស្ក្តូវដ្ល់ស្ថខាយខតត-ខណឌ  ក្តូវ

បាន្យរៀបចំ្ 

គ្នម ន្  Ù    

ចំ្ន្ួន្អងាភាពស្ដ្លមន្យក្បើក្បាស្ន់្ីតិវិធី    

ក្បតិបតតិការស្តង់ោរ (standard operational 

procedure) 

១ យក្ើន្ោ៉ា ងតិច្ ១ ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 
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• ពក្ងឹង ន្ិងពក្ងីក្ការស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទិន្នន្័យ ាម្

ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្យៅដ្ល់ក្គប់នាយក្ោឋ ន្ ន្ិង

ស្ថខាយខតត-ខណឌ  យដ្ើម្បីធានាក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្តិស្ិទធិភាព

ក្បតិបតតិការក្បចំនថ្ៃ 

ចំ្ន្ួន្ការិោល័យក្នុង អ.ព.ដ្. ស្ដ្លយក្បើក្បាស្់

ក្បព័ន្ធស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្័យស្បបយអ ិច្ក្តូន្ិក្ (real-

time data sharing system) 

ក្គប់ការ-ិ

ោលយ័

ទងំអស់្ 

Ù     

• ពក្ងឹងការស្ច្ក្រសំ្លក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទិន្នន្័យ ាម្ក្បព័ន្ធប

យច្ចក្វិទាព័ត៌មន្រវាងអគានាយក្ោឋ ន្ចំ្ណេុះក្ក្ស្ួងយស្ដ្ឋ

ក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ យដ្ើម្បីធានាក្បស្ិទធភាពការងារ 

ក្បព័ន្ធស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្័យាម្ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទា

ព័ត៌មន្ រវាងអគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ អគានាយក្-

ោឋ ន្គយន្ិងរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ន្ិងអគានាយក្ោឋ ន្

យគ្នលន្យោបាយក្តូវបាន្តភាា ប់ 

គ្នម ន្  Ù    

• ពក្ងឹងក្ិច្ចស្ ការជាមួ្យន្ឹងក្ក្ស្ងួ-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ពន័្ធ យដ្ើម្បី

ក្បមូ្ល ន្ងិស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្័យ ន្ងិព័ត៌មន្   

• ពក្ងឹងស្ម្តថភាពក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យក្បភពចំ្ណូល យោយ

ស្ផាក្យលើការវិភាគ ន្ិងវាយតនម្ៃផលប៉ាេះពាល់វដ្តធុរក្ិច្ច 

(business cycle)  

ឯក្ស្ថរវិភាគហាន្ិភ័យទូយៅរបស្់អគានាយក្ោឋ ន្

ពន្ធោរ ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងយធវើបច្ចុបបន្នភាពជាយរៀង

រាល់ឆ្ន ំ 

យស្ច្ក្តី

ក្ពាងឯក្

ស្ថរ 

Ù Ù Ù Ù Ù 

• ក្ស្ថង ន្ិងអន្ុវតតក្បពន័្ធក្តួតពនិ្តិយដំ្យណើរការក្បតិបតតិការ

ស្នូលទន្់យពលយវោ យដ្ើម្បីពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពាម្ោន្

វឌ្ឍន្ភាពស្ូច្នាក្រស្ម្ិទធក្ម្មគន្ៃឹេះ   

ក្បព័ន្ធក្តួតពនិ្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃដំ្យណើរការក្បតិបតតិ-

ការស្នូលទន្់យពលយវោក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យដំ្យណើរការ 
គ្នម ន្   Ù Ù Ù 

ខ. ម្ខុងារក្បតបិតិតការស្នូល 

• ជំរុញការអន្ុវតតក្បក្បយោយក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្តិស្ិទធភាពខពស្់

ន្ូវ (១) ក្បព័ន្ធ  អន្ឡាញស្ក្មប់ក្គប់ក្គងអាក្រយលើតនម្ៃ

ភាគរយនន្ក្រណីបងវិលស្ងយោយយជាគជ័យក្នុង

ការទទួលបាន្ការបងវិលស្ងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ 
គ្នម ន្ យក្ើន្យ ើងជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
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បស្ន្ថម្ ន្ិង (២) ក្បកាស្ស្ត ីពីស្វន្ក្ម្មពន្ធោរ យលខ ២៧០ 

ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ១៣ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩, 

របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្វុតតក្បកាស្ស្ត ីពី

ស្វន្ក្ម្មពន្ធោរ យលខ ២៧០ ស្ វ. ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃ

ទី ១៣ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩  (យោយបញ្ហច ក្់ពី

ស្ម្ិទធផលការងារស្ដ្លយ ៃ្ើយតបន្ឹងយគ្នលបំណង

នន្ក្បកាស្យន្េះ) 

គ្នម ន្ របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

• យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតស្ផន្ការយរៀបចំ្យ ើងវិញន្វូដំ្យណើរការការងារ 

(business process re-engineering) ន្ិងស្ផន្ការក្គប់ក្គង

ការផ្កៃ ស្់បតូរស្ថថ ប័ន្ (organizational change 

management) យដ្ើម្បីយធវើស្ម រណក្ម្មរដ្ឋបាលស្ថរយពើ

ពន្ធយោយយក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័តម៌ន្យោយរលូន្ 

ឯក្ស្ថរស្ត ីពីដំ្យណើរការការងារនន្មុ្ខងារស្នូល ន្ិង 

មុ្ខងារគំ្នក្ទន្ីមួ្យៗ ទងំមុ្ន្ ន្ិងយក្កាយយក្បើ-

ក្បាស្់ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

គ្នម ន្  Ù    

ស្ផន្ការក្គប់ក្គងការផ្កៃ ស្់បតូរស្ថថ ប័ន្ក្តូវបាន្ោក្់

ឱ្យអន្ុវតត 
គ្នម ន្  Ù    

• ធានាក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្តិស្ិទធិភាពនន្ការអន្ុវតតស្ផន្ការ ន្ិង

ន្ីតិវិធសី្វន្ក្ម្មរួម្ យដ្ើម្បីយោេះក្ស្ថយបញ្ហា ការយធវើស្វន្ក្ម្ម

យក្ច្ើន្ដ្ង, អស្ងាតិភាពនន្ការអន្វុតតន្ីតិវិធីស្វន្ក្ម្ម ន្ិងការ

កាត់បន្ថយន្វូបន្ទុក្ការងាររបស្់ស្វន្ក្រ 

• យក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ក្នុងការវិភាគទិន្នន្័យ 

យដ្ើម្បីបយងកើន្      ស្ម្តថភាពយធវើស្វន្ក្ម្មស្ំយៅបយងកើន្ក្បស្ិទធ

ភាព ន្ងិស្័ក្តិស្ិទធិភាពនន្ការក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លក្តូវបាន្យធវើស្វន្ក្ម្ម

យធៀបន្ឹងស្ផន្ការស្វន្ក្ម្ម 
៥០% យក្ើន្យ ើង ៥% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្យស្ន ើស្ុំបិទអាជីវក្ម្មស្ដ្លក្តូវ

បាន្យធវើស្វន្ក្ម្ម 
៣៥% យក្ើន្យ ើង ៣% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្យស្ន ើស្ុំជក្ម្េះបញ្ា ីពន្ធស្ដ្ល

ក្តូវបាន្យធវើស្វន្ក្ម្ម  
៦០% យក្ើន្យ ើង ៥% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
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• ពក្ងឹងការយធវើស្វន្ក្ម្មយោយស្ផាក្យលើហាន្ិភ័យ (risk-based 

audit) 

ចំ្ន្ួន្ក្រណីស្វន្ក្ម្មជាម្ធយម្ក្នុងស្វន្ក្រមន ក្់ក្នុង

មួ្យឆ្ន ំ 
១១ មិ្ន្យលើស្ ១២ 

រយៈយពលម្ធយម្នន្ស្វន្ក្ម្មយពញយលញអនក្ជាប់

ពន្ធម្ធយម្/ធំ 
៣៥ នថ្ៃ ៣៥ ៣០ ៣០ ២៥ ២០ 

រយៈយពលម្ធយម្នន្ស្វន្ក្ម្មមន្ក្ក្មិ្តអនក្ជាប់

ពន្ធម្ធយម្/ធំ 
៣០ នថ្ៃ ៣០ ៣០ ២៥ ២៥ ២០ 

ភាគរយជាម្ធយម្នន្ក្រណីក្ំណត់ពន្ធយ ើងវិញស្ដ្ល

ក្តូវបាន្បតឹងតវា៉ែ  ក្នុងរយៈយពល ៣០ នថ្ៃ បនាទ ប់ពី

អនក្ជាប់ពន្ធទទួលលិខិតជូន្ដំ្ណឹងស្ត ីពីការក្ំណត់

ពន្ធយ ើងវិញ 

៣០% 

     

ចំ្ន្ួន្ក្រណីយស្ុើបអយងកតស្ដ្លបាន្បញ្ចប់ ២៥ ៤០ យក្ើន្យ ើង ៥% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

រយៈយពលម្ធយម្នន្ការបញ្ចប់ការយស្ុើបអយងកត ១២ស្ខ ១២ ១២ ១១ ១០ ១០ 

• យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតយុទធស្ថន្តស្ត យលើក្ក្ម្ពស្់អន្ុយោម្ភាព

ស្ម ័ក្គចិ្តត ស្ដ្លមន្ លក្ខណៈន្វាន្ុវតតន្៍ ន្ិងក្គប់ក្ជុង

យក្ជាយ ជាពិយស្ស្ការពក្ងឹងគុណភាពយស្វា ន្ិងការអប់រំ

អនក្ជាប់ពន្ធ 

រយៈយពលម្ធយម្នន្ការបងវិលស្ងអាក្រយលើតនម្ៃ

បស្ន្ថម្ក្តឹម្ក្ក្មិ្តអគានាយក្ោឋ ន្ពន្ធោរ 
១២០ ៣៧ ៣៥ ៣៣ ៣១ ៣០ 

លទធផលនន្ការស្ទង់ម្តិស្ត ីពីការយពញច្ិតតចំ្យពាេះការ

ផតល់យស្វាដ្ល់អនក្ជាប់ពន្ធយរៀងរាល់ ០២ឆ្ន ំម្តង 
គ្នម ន្  Ù  Ù  
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រយៈយពលស្ដ្លអនក្ជាប់ពន្ធរង់ចំក្នុងការទទលួបាន្

ការពិយក្គ្នេះយោបល់ ន្ិងយ ៃ្ើយបំភៃឺពី អពដ្ 

(ោយលក្ខណ៍អក្សរ, call centre, live chat, 

SMS,បញ្ារពិយក្គ្នេះយោបល់ ន្ិងក្បអប់ទទលួម្តិ

យោបល់) 

៣០នថ្ៃ

ស្ក្មបក់ារ

យ ៃ្ើយតប

ជាោយ 

លក្ខណ៍

អក្សរ  

៣០ ២៩ ២៨ ២៧ ២៥ 

• អន្ុវតតការចុ្េះបញ្ា ីាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-

registration), ការោក្់លិខិតក្បកាស្ពន្ធាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្

ក្តូន្ិក្ (e-filing), ន្ិងការបង់ក្បាក្់ពន្ធាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូ

ន្ិក្ (e-payment) ស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មយពញ

យលញ ន្ិងក្បទក្់ក្ក្ឡា, 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ ស្ដ្លក្តូវចុ្េះបញ្ា ីាម្   

លទធផលអយងកតស្ ក្គ្នស្ 
២០% 

ឱ្យបាន្ ២០% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ យធៀបន្ឹងលទធផល

អយងកត 

ភាគរយនន្ក្ក្ុម្  ុន្ចុ្េះបញ្ា ីាម្ក្បព័ន្ធ            

យអ ិច្ក្តូន្ិក្ 
គ្នម ន្ យក្ើន្យ ើង ២% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លបាន្យធវើបច្ចុបបន្នភាព 

យោយយជាគជ័យ យធៀបជាមួ្យចំ្ន្នួ្ស្ ក្គ្នស្

ស្ដ្លបាន្យស្ន ើស្ុំក្នុងឆ្ន ំ 

៧០% ៧០% ៧០% ៨០% ៨០% ៩០% 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លបាន្ោក្់លិខិត

ក្បកាស្ 
៧៥% យក្ើន្យ ើង ១% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លោក្់លិខិតក្បកាស្

ាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូច្ន្ិក្ (e-filing) 
គ្នម ន្ យក្ើន្យ ើង ២% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 
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ចំ្ន្ួន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លបង់ពន្ធាម្ក្បព័ន្ធ         

យអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-payment) 
១៣១ យក្ើន្យ ើង ៥០% ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លោក្់លិខិតក្បកាស្

ទន្់យពលយវោស្ក្មប់អនក្ជាប់ពន្ធធំ ន្ិងម្ធយម្ 
៦៨% យក្ើន្យ ើង ២%យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លបង់ក្បាក្់ពន្ធទន្់ 

យពលយវោស្ក្មប់អនក្ជាប់ពន្ធធំ ន្ិងម្ធយម្ 
៧០% យក្ើន្យ ើង ២%យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

រយៈយពលនន្ការទទលួលិខិតក្បកាស្ ន្ិង     

យផទៀងផ្កទ ត ់
១៥នាទ ី ១០ ១០ ១០ ៨ ៨ 

រយៈយពលបយក្ម្ើយស្វា (serving time) នន្ការោក្់

ពាក្យយស្ន ើស្ុំក្បកាស្បង់ពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយលើការយផទរ

ក្ម្មស្ិទធិ ចស្ិទធិកាន្់កាប់អច្លន្ក្ទពយយៅរាជធាន្ី

ភនំយពញ 

១៥នាទ ី ១០ ១០ ១០ ៨ ៨ 

ភាគរយនន្អច្លន្ក្ទពយស្ដ្លបាន្ចុ្េះបញ្ា ី       

ាម្រយៈអយងកត 
១០០% ១០០% 

ភាគរយនន្អច្លន្ក្ទពយស្ដ្លបាន្យធវើបច្ចុបបន្នភាព

ាម្រយៈអយងកត 
១០០% ១០០% 



   

 

ទំព័រ 51 នន្ ៧៧ 

 

• បយងកើតយន្តការក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃការពក្ងឹងគុណភាព

យស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ន្ិងយរៀបចំ្ស្ផន្ការយលើក្ទឹក្ច្ិតតដ្ល់ម្ន្តន្តី 

ផតល់យស្វា 

យន្តការក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃការពក្ងឹងគុណ

ភាពយស្វាអនក្ជាប់ពន្ធ ក្តូវបាន្បយងកើត 
គ្នម ន្ 

 
Ù 

   

ស្ផន្ការយលើក្ទឹក្ច្ិតតដ្ល់ម្ន្តន្តីផតល់យស្វាក្តូវបាន្

យរៀបចំ្ 
គ្នម ន្ 

 
Ù 

   

• ពក្ងឹងយុទធស្ថន្តស្ត ក្គប់ក្គងបំណុលពន្ធ ស្ំយៅកាត់បន្ថយជា

អតិបរមន្វូបំណលុបច្ចុបបន្ន ន្ិងយជៀស្វាងការយក្ើន្យ ើង

បំណលុពន្ធអនាគត 

ចំ្ន្ួន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លស្ថ ិតក្នុងបញ្ា ីបំណលុអាច្

ក្បមូ្លបាន្ (បំណលុអាយុកាលតិច្ជាង ០៣ឆ្ន ំ) 

២ ៨៤៣ 

ស្ ក្គ្នស្ 
ថ្យចុ្េះជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ភាគរយនន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លបាន្ទូទត់ ១០% យក្ើន្យ ើង ១% យរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ចំ្ន្ួន្ស្ ក្គ្នស្ស្ដ្លស្ថ ិតក្នុងបញ្ា ីបំណលុមិ្ន្អាច្

ក្បមូ្លបាន្ (បំណលុអាយុកាលយលើស្ពី ០៣ឆ្ន ំ) 

២ ៩៩២  

ស្ ក្គ្នស្ 
ថ្យចុ្េះជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

គ. ម្ខុងារគំ្នក្ទ 

• ពក្ងឹងក្ក្ម្ស្ីលធម៌្វិជាា ជីវៈ ន្ិងស្ម្តថភាពម្ន្តន្តីាម្រយៈ

ការបណតុ េះបណាត ល ន្ិងយរៀបចំ្ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងស្ម្ិទធក្ម្ម

ការងារ  

ស្ផន្ការយុទធស្ថន្តស្តធន្ធាន្ម្ន្សុ្សក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យ

អន្ុវតត 
គ្នម ន្ Ù 

    

ចំ្ន្ួន្ម្ន្តន្តីស្ដ្លបាន្ទទួលការក្ស្ថងស្ម្តថភាព

ក្តូវន្ឹងមុ្ខងារស្នូលរបស្់ខៃួន្ 

១ ៣៦០ 

នាក្ ់
យក្ើន្យ ើងជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ 



   

 

ទំព័រ 52 នន្ ៧៧ 

 

• អន្ុវតតស្ផន្ការយម្អភិវឌ្ឍន្៍ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្

ស្ថរយពើពន្ធ ស្ដ្លមន្ លក្ខណៈស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មយពញយលញ

ន្ិងក្បទក្់ក្ក្ឡា, ក្បព័ន្ធវិភាគទិន្នន្័យ, ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទា

ព័ត៌មន្អនក្ជាប់ពន្ធយពញយលញ, ក្បព័ន្ធផតល់យស្វាអនក្ជាប់

ពន្ធ ន្ិងក្បព័ន្ធស្ច្ក្រំស្លក្ទិន្នន្យ័អន្តរស្ថថ ប័ន្ យោយរួម្ប

ញ្ាូលទងំស្ផន្ការវិន្ិយោគ 

ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធ រមួ្

មន្មុ្ខងារស្នូល (ចុ្េះបញ្ា ីពន្ធោរ, យស្វាអនក្ជាប់

ពន្ធ, ការោក្់លិខិតក្បកាស្ន្ិងបង់ក្បាក្់ពន្ធ, 

ស្វន្ក្ម្ម, បំណលុ, ន្ិង វិវាទ) ន្ិងមុ្ខងារគំ្នក្ទ  

ក្តូវបាន្យធវើស្ម រណក្ម្ម ន្ិងស្វ ័យក្បវតតិក្ម្ម

យពញយលញ ក្តូវបាន្បយងកើត 

គ្នម ន្ 

  

 Ù 

 

• ស្ិក្ាអំពលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ចបទបបញ្ញតិត

ស្ត ីពីការផតល់ស្ិទធិ ន្ិងលទធភាពយពញយលញដ្ល់រដ្ឋបាល

ស្ថរយពើពន្ធក្នុងការទទលួយក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទនិ្នន្័យពន្ធោរ 

(submission and management of taxation data) 

យោយ     ផតល់លទធភាពតភាា ប់រវាងក្បព័ន្ធទិន្នន្័យរបស្់

ស្ថថ ប័ន្នានាម្ក្កាន្់ក្បពន័្ធទិន្នន្យ័របស្់អគានាយក្ោឋ ន្

ពន្ធោរ 

របាយការណ៍លទធផលនន្ការស្ិក្ាអំពលីទធភាព

យរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ចបទបបញ្ញតិតស្ត ីពីការផតល់

ស្ិទធិ ន្ិងលទធភាពយពញយលញដ្ល់រដ្ឋបាល    

ស្ថរយពើពន្ធក្នុងការទទលួយក្ព័ត៌មន្ ន្ិងទនិ្នន្័យ

ពន្ធោរ 

គ្នម ន្ 

 

Ù  

  

• ស្ិក្ាអំពលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ស្ត ីពីតក្មូ្វការ

ឱ្យអាជីវក្ម្មទងំអស្់យក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធ cash receipt 

system ស្ក្មប់ក្បតិបតតិការជាមួ្យអតិថិ្ជន្ទូយៅ 

(business to customers)  យោយស្ិក្ាយរៀបចំ្ផតល់

ទងំការយលើក្ទឺក្ច្ិតត ន្ិងការោក្់ពិន្័យយទស្ទណឌ ចំ្យពាេះ

ការក្បក្ពឹតតបទយលមើស្ន្ឹងបទបបញ្ញតិស្ត ីពីពន្ធោរ 

របាយការណ៍លទធផលនន្ស្ិក្ាអពំីលទធភាពយរៀបចំ្

យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់ស្ត ីពីតក្មូ្វការឱ្យអាជីវក្ម្ម     

ទងំអស្់យក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធ cash receipt system 

ស្ក្មប់ក្បតិបតតិការជាមួ្យអតិថិ្ជន្ទូយៅ 

(business to customers)   

គ្នម ន្ 

 

Ù  

  



   

 

ទំព័រ 53 នន្ ៧៧ 

 

• យរៀបចំ្ក្ក្ុម្ការងារអន្តរក្ក្ស្ងួ យដ្ើម្បីស្ិក្ាអំពីតក្មូ្វការនន្

ព័ត៌មន្ ន្ងិន្ីតិវិធីនន្ការស្បងស្ច្ក្ព័ត៌មន្ យ ើយយលើក្

ស្ំយណើយរៀបចំ្ន្វូថ្នន លបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ន្ងិតក្មូ្វការវិ

ន្ិយោគយលើយ ោឋ រច្នាស្ម្ព័ន្ធចំបាច្់នានា ស្ំយៅយធវើទំយន្ើប

ក្ម្មស្ក្មួ្លក្ិច្ចការចុ្េះបញ្ា ីអាជីវក្ម្ម ន្ិងោក្់ឱ្យអន្ុវតតយៅ

ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩  

យស្ច្ក្តីស្យក្ម្ច្បយងកើតក្ក្ុម្ការងារអន្តរក្ក្ស្ងួ 

យដ្ើម្បីស្ិក្ាអំពីតក្មូ្វការនន្ព័ត៌មន្ ន្ងិន្ីតិ វិធីនន្

ការស្បងស្ច្ក្ព័ត៌មន្យ ើយយលើក្ស្ំយណើយរៀបចំ្ន្ូវ

ថ្នន លបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ន្ិងតក្មូ្វការវិន្ិយោគ

យលើយ ោឋ រច្នាស្ម្ព័ន្ធចំបាច់្នានា ស្ំយៅយធវើ  

ទំយន្ើបក្ម្មស្ក្មួ្លក្ិច្ចការចុ្េះបញ្ា ីអាជីវក្ម្ម 

គ្នម ន្ 

 

Ù  

  

• ពិន្ិតយលទធភាព, ភាពចំបាច់្ ន្ិងផលប៉ាេះពាល់យលើការយរៀបចំ្

យ ើងវិញការយលើក្ទឹក្ចិ្តតស្វន្ក្រពន្ធោរ ស្ដ្លក្តូវផារភាា ប់

ន្ឹងស្ូច្នាក្រស្ម្ិទធក្ម្មគន្ៃឹេះ យដ្ើម្បីក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃ

ស្ម្ិទធក្ម្មការងារ 

លទធផលនន្ការស្ិក្ាការយរៀបចំ្យ ើងវិញការយលើក្

ទឹក្ចិ្តតស្វន្ក្រពន្ធោរ ស្ដ្លក្តូវផារភាា ប់ន្ឹង    

ស្ូច្នាក្រស្ម្ិទធក្ម្មគន្ៃឹេះ 
គ្នម ន្ 

 

Ù 

   

• ោក្់ឱ្យអន្ុវតតក្បព័ន្ធក្តួតពនិ្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃស្ម្ិទធក្ម្ម

ការងារ យដ្ើម្បីធានាថ្ន  ម្ន្តន្តីអន្ុវតតការងារក្បក្ប យោយ

ជំនាញឯក្យទស្ ន្ិងក្ក្ម្ស្ីលធម៌្វិជាា ជីវៈ 

ក្បព័ន្ធក្តួតពនិ្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃស្ម្ិទធក្ម្មការងារ  

ម្ន្តន្តីក្តូវបាន្យក្បើក្បាស្់ យៅក្គប់នាយក្ោឋ ន្ ន្ិង

ស្ថខាយខតត-ខណឌ  

គ្នម ន្ 

 

 Ù 
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ឧប្ម្ព័នធ ២. ្ូចនករ្មិ្ទធកម្ាគនឹ្ុះរប្់អគគនយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា 

 

ល.រ  វធិាន្ការទំយន្ើបភាវបូន្យីក្ម្ម នន្អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ងិរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ស្ចូ្នាក្រ 
បនាទ តម់្លូ

ោឋ ន្  
យគ្នលយៅក្បចំឆ្ន ំ 

I. ក្ចិ្ចស្ក្ម្លួពាណជិាក្ម្ម 

១ ស្ក្លម្ាវិធីស្ថន្តស្ត  ន្ិងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យយក្ជើស្យរីស្ស្ូច្នាក្រហាន្ិភ័យ 

 វិធីស្ថន្តស្ត នន្ការក្ំណត់សូ្ច្នាក្រហាន្ិភ័យ ន្ិងលក្ខខណឌ

 វិន្ិច្ឆ័យយក្ជើស្យរីស្ហាន្ិភ័យ ក្តូវបាន្អន្ុវតត 

 
២០២០ 

ភាគរយនន្ចំ្ន្ួន្ SADស្រុបស្ដ្លបាន្ក្ំណត់យក្កាម្ក្ច្ក្

ក្ក្ ម្  
១០% 

មិ្ន្យលើស្ ៩%

នន្ចំ្ន្ួន្ SAD

ស្រុប (២០២០) 

របាយការណ៍ចំ្ន្ួន្បទយលមើស្គយយក្កាយពីបាន្យធវើការក្តួត

ពិន្ិតយរូបវន្ត 
 ២០២០ 

២ 

ជំរុញការអន្ុវតតក្បកាស្យលខ ១៦០៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ២១ ស្ខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ស្ត ីពីការផតល់យស្វា ស្ថធារណៈរបស្់អគានាយក្ោឋ ន្គយ ន្ិងរោឋ ក្រក្ម្ពុជា ន្ិង

ក្បកាស្យលខ ៣២៨ ស្ វ.ក្បក្ ចុ្េះនថ្ៃទី ២១ ស្ខមី្នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ស្ត ីពីការស្ក្

ស្ក្មួ្លយគ្នលការណ៍ ន្ិងន្ីតិវិធីនន្ការក្ំណត់មុ្ខស្ញ្ហញ ទំន្ិញនំាយច្ញ-នំាចូ្ល

ផទុក្ក្នុងក្ុងស្តន្័រ ឱ្យមន្ក្បស្ិទធភាពខពស្់ 

របាយការណ៍លទធផល 

 

២០១៩ 
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៣ 

បញ្ចប់ការយរៀបចំ្ ន្ិងយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មអន្ុក្ក្ឹតយយលខ ២០៩ អន្ក្ក្.បក្ យោយ

កាត់បន្ថយឱ្យបាន្ជាអតិបរម ន្ូវមុ្ខទំន្ិញជាប់ក្ក្មិ្តក្ំណត់ ន្ិងមុ្ខទំន្ិញ

ហាម្ឃាត់ 

អន្ុក្ក្ឹតយថ្មីក្តូវបាន្បយងកើត 

 

២០២០ 

៤ 

ស្ក្ម្បស្ក្មួ្លជាមួ្យក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធទងំ ៥ យដ្ើម្បជីំរុញោក្់ឱ្យអន្ុវតត

ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិដំ្ណាក្់កាលទី ២ ឱ្យបាន្ទន្់យពលយវោដូ្ច្ស្ដ្លបាន្

ក្ំណត់ 

ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិដំ្ណាក្់កាលទ ី២ ក្តូវបាន្ោក់្ឱ្យ  

អន្ុវតត 

 

២០១៩ 

៥ 

បន្តយធវើស្ថម្ញ្ញក្ម្ម, ទំយន្ើបក្ម្មន្ីតិ វិធីគយ ន្ិងក្ិច្ចក្បតិបតតិការគយយផសងយទៀត 

ក្ស្បាម្ស្តង់ោរអន្តរជាតិ សំ្យៅស្ក្លម្ាបស្ន្ថម្យទៀតន្ូវគុណភាពនន្ការផតល់

យស្វា ន្ិងបយងកើន្ភាពយពញចិ្តតរបស្់អតិថិ្ជន្ 

 

 

របាយការណ៍ក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនម្ៃយលើបញ្ា ីទំន្ិញហាម្

ឃាត់ ន្ិងជាប់ក្ក្មិ្តក្ំណត់ (prohibited and restricted 

goods)  ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្គតយិុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

 

២០១៩ 

ការយផទៀងផ្កទ ត់តនម្ៃគិតពន្ធគយ ន្ងិការផតល់លិខិតអន្ុញ្ហញ ត

គយ ក្តូវបាន្យធវើវិម្ជឈការយោយស្ផាក្យលើយគ្នលការណ៍       

ហាន្ិភ័យ 

 

ក្បចំឆ្ន ំ 

ន្ីតិវិធីនន្ការផតលល់ិខិតអន្ុញ្ហញ តគយក្តូវបាន្កាត់បន្ថយឱ្យខៃី 

ន្ិងក្តូវបាន្យធវើស្វ ័យក្បវតតិក្ម្ម 

 
២០១៩ 

ការក្តួតពិន្ិតយយោយម៉ាស្ុីន្ស្ស្កន្ក្តូវបាន្កាត់បន្ថយ  ២០១៩ 

ច្ងក្ក្ងបញ្ា ីមុ្ខទំន្ិញស្ដ្លចំបាច់្នន្ការយក្បើក្បាស់្លិខិត

អន្ុញ្ហញ តគយស្ក្មប់ការនំាយច្ញ ន្ិងការនំាចូ្ល 

 
២០២០ 
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តក្មូ្វការឯក្ស្ថរ hard copy ស្ក្មប់ន្ីតិវិធីគយក្តូវបាន្

កាត់បន្ថយ 

 
២០២១ 

ក្បព័ន្ធស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មគយនានា ក្តូវបាន្យធវើស្នាធ ន្ក្ម្ម  ២០២៣ 

៦ 
យរៀបចំ្យន្តការាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃការអន្ុវតតយគ្នលន្យោបាយក្ិច្ចស្ក្មួ្ល

ពាណិជាក្ម្ម ក្បក្បយោយការទទួលខុស្ក្តូវ 

យន្តការាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃនន្ការផតល់យស្វាស្ថធារណៈ

ក្តូវបាន្បយងកើត 

 
២០១៩ 

របាយការណ៍នន្ការាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃ  ២០១៩ 

របាយការណ៍ការស្ិក្ារយៈយពលបយញ្ចញទំន្ិញពីគយ 

(time release study) 

 
២០២០ 

៧ 

ពក្ងឹងក្បព័ន្ធស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មនន្ការក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យ ជាពិយស្ស្ជំរុញការោក្់

អន្ុវតតន្ូវក្បព័ន្ធ pre-arrival information យដ្ើម្បីបយងកើន្ក្បស្ិទធភាពនន្ការងារ

ក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស្់អន្ុយោម្ភាព  

ក្បព័ន្ធ pre-arrival ព័ត៌មន្ក្តូវយរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតតជាក្បព័ន្ធ

ស្វ ័យក្បវតតិក្ម្ម 

 

២០២២ 

៨ 
យធវើឱ្យក្បយស្ើរយ ើងស្ថ្ម្យទៀត ន្ូវការផតល់ក្បក្ពឹតតក្ម្មយលើក្ទឹក្ចិ្តតដ្ល់ធុរជន្មន្

អន្ុយោម្ភាពខពស្់ 

ក្ញ្ចប់ក្បក្ពឹតតក្ម្មយលើក្ទឹក្ចិ្តតក្តូវបាន្ស្ក្ស្ក្មួ្លន្ិងោក្់ឱ្យ

អន្ុវតត 
 ២០២១ 

៩ 

ពក្ងីក្យន្តការធុរជន្លាបំផុត (best trader mechanism) ន្ិងឈាន្យៅអន្ុវតត

ក្ម្មវិធីក្បតិបតតិក្រយស្ដ្ឋក្ិច្ចមន្ការអន្ុញ្ហញ ត (authorised economic operator 

- AEO) ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស្់ការយល់ដឹ្ងជាស្ថធារណៈអំពីអតថក្បយោជន្៍នន្យន្តការ

យន្េះ 

ចំ្ន្នួ្ស្មជិក្ក្ក្ុម្ធុរជន្លាបំផតុក្តូវបាន្បយងកើន្  ២០២១ 

យន្តការ AEO ក្តូវបាន្បយងកើត ន្ងិោក្់អន្ុវតត  ២០២៣ 
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១០ 
ពក្ងីក្វិស្ថលភាព ន្ិងក្បស្ិទធភាពនន្ការយក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធក្តួតពិន្ិតយយោយម៉ាស្ុីន្

ស្ស្កន្ ន្ិងក្បព័ន្ធកាយម្រា៉ែស្ុវតថិភាព 

ចំ្ន្ួន្ការយក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធក្តួតពិន្តិយយោយម៉ាស្ុីន្ស្ស្កន្ ន្ិង

ក្បព័ន្ធកាយម្រា៉ែស្ុវតថិភាព 
 ២០២២ 

១១ 
ពក្ងីក្ វិស្ថលភាពនន្ការអន្ុវតតក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិ ឈាន្យៅដំ្ណាក្់កាលទី 

៣ 

ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិដំ្ណាក្់កាលទី ៣ ចប់យផតើម្អន្ុវតត 

ន្ិងពក្ងីក្វិស្ថលភាពជាបន្តបនាទ ប់ 
 ២០២០ 

១២ តភាា ប់ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិរបស្់ក្ម្ពុជាយៅន្ឹងក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យរបស្់អាស្ថ ន្ 
ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យជាតិរបស្់ក្ម្ពុជាក្តូវបាន្តភាា ប់យៅន្ឹង

ក្បព័ន្ធបញ្ារស្តមួ្យរបស្់អាស្ថ ន្ 
 ២០២៣ 

II. ការស្ក្លម្ា ន្ងិពក្ងងឹអភបិាលក្ចិ្ច 

១ 
ពក្ងឹងការក្ំណត់ស្ចូ្នាក្រ ន្ិងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យច្ាស្់ោស្់ក្នុងការយក្ជើស្យរសី្ 

ក្ក្ុម្  ុន្ស្ក្មប់យធវើស្វន្ក្ម្ម យោយស្ផាក្យលើហាន្ិភ័យ 

ស្ូច្នាក្រ ន្ិងលក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យក្នុងការយក្ជើស្យរសី្ ក្ក្ុម្  ុន្

ស្ក្មប់យធវើស្វន្ក្ម្មក្តូវបាន្អន្ុវតត 

 
២០២០ 

២ 

ជំរុញការអន្ុវតតយន្តការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ិញពីគយឱ្យបាន្ទោូយ 

(comprehensive customs audit) ជាជាងការយធវើស្វន្ក្ម្មស្តយលើឯក្ស្ថរ 

(desk review audit) 

ចំ្ន្ួន្ស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ិយពីគយស្ដ្លស្យក្ម្ច្

បាន្យធៀបន្ឹងស្ផន្ការ 

 ៥០% ក្នុងឆ្ន ំ

២០២០ 

យន្តការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ិញពីគយឱ្យបាន្

ទោូយ (comprehensive customs audit) ក្តូវបាន្    

អន្ុវតត 

 

២០២០ 

៣ 
បន្តពក្ងីក្បស្ន្ថម្យទៀតន្ូវ វិស្ថលភាពនន្ក្បតិបតតិការស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញ

ទំន្ិញពីគយ 

មុ្ខស្ញ្ហញ រងស្វន្ក្ម្មយក្កាយយពលបយញ្ចញទំន្ិញពីគយ ក្តូវ

បាន្បយងកើន្ចំ្ន្នួ្ 

 
២០២០ 



   

 

ទំព័រ 58 នន្ ៧៧ 

 

៤ 
ពក្ងឹងស្ម្តថភាពរបស្់ម្ន្តន្តីស្វន្ក្ម្មគយ ន្ិងបយងកើន្ចំ្ន្ួន្អងាភាពស្វន្ក្ម្មយដ្ើម្បី

យ ៃ្ ើយតបយៅន្ឹងតក្មូ្វការជាក្់ស្ស្តង 

ចំ្ន្ួន្អងាភាពស្វន្ក្ម្មក្តូវបាន្បយងកើត  ២០២០ 

ការបណតុ េះបណាត លស្ម្តថភាពម្ន្តន្តីស្វន្ក្ម្មគយក្តូវបាន្

បយងកើន្ 

 
២០២០ 

៥ បញ្ចប់យុទធស្ថន្តស្តជំរុញការអន្ុវតតច្ាប់ (enforcement strategy) 
យុទធស្ថន្តស្តជំរុញការអន្ុវតតច្ាប់ក្តូវបាន្បញ្ចប់ ន្ិងោក្់ឱ្យ

អន្ុវតត 

 
២០២០ 

៦ 
ជំរុញការអន្ុវតតក្ក្មិ្តផតនាទ យទស្ាម្ក្បព័ន្ធតុោការចំ្យពាេះបទយលមើស្គយ ស្ដ្ល

មិ្ន្អាច្ស្ក្មុ្េះស្ក្មួ្លយោេះក្ស្ថយយោយរដ្ឋបាលគយ 
របាយការណ៍លទធផល  ២០២០ 

៧ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញយលើស្ិទធិរបស្់អងាភាពយក្កាម្ឱ្វាទ អ.គ.រ. ក្នុងការស្ក្មុ្េះស្ក្មួ្ល

បទយលមើស្គយ ាម្ឋានាន្ុក្ក្ម្ 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតទក្់ទិន្ន្ឹងស្ិទធិក្នុងការស្ក្មុ្េះស្ក្មួ្ល

បទយលមើស្គយ ក្តូវបាន្ស្ក្ស្ក្មួ្ល 
 ២០២០ 

៨ 
ាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃក្បស្ិទធភាពការងារបងាក រ ន្ិងបន្តងាក បបទយលមើស្គយាម្

បណាដ អងាភាពគយន្ិងរោឋ ក្រពាក្់ព័ន្ធ 

របាយការណ៍វាយតនម្ៃក្បស្ិទធភាពការងារាម្អងាភាពក្តូវបាន្

យរៀបចំ្ 

 
២០២០ 

III. ការក្គបក់្គងស្បបយទុធស្ថន្តស្ត  

១ 

ពិន្ិតយ ន្ិងក្ំណត់មុ្ខទំន្ិញស្ដ្លជាក្បភពចំ្ណូលស្ំខាន្់ ន្ិងពិន្តិយភាពចំបាច់្

នន្ការក្ំណត់មត់ក្ច្ក្ជាក្់ោក្់ស្ក្មប់ការនំាចូ្លមុ្ខទំន្ិញទងំយន្េះ ាម្

ក្ក្មិ្តហាន្ិភ័យ 

មុ្ខទំន្ិញស្ដ្លជាក្បភពចំ្ណូលស្ំខាន្់ៗ ក្តូវបាន្ក្ំណត់ 
 

២០២០ 

មត់ក្ច្ក្ស្ក្មប់ការនំាយច្ញនំាចូ្លមុ្ខទំន្ិញខាងយលើ ក្តូវ

បាន្ក្ំណត់ 

 

២០២០ 
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២ 
បន្តពក្ងឹងយន្តការផតល់ការយលើក្ទឹក្ច្ិតតស្ផនក្គយស្ក្មប់ស្ ក្គ្នស្ធុន្តូច្ ន្ិង

ម្ធយម្ 
របាយការណ៍លទធផលក្តូវបាន្យរៀបចំ្  ២០១៩ 

៣ 
បញ្ចប់ការក្ស្ថងឯក្ស្ថរយុទធស្ថន្តស្តអភិវឌ្ឍន្ក៍្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ (ICT 

Strategy) របស្់ អ.គ.រ. 

ឯក្ស្ថរយុទធស្ថន្តស្តអភិវឌ្ឍន្ក៍្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ក្តូវ

បាន្បញ្ចប់ ន្ិងោក្់អន្ុវតត 

 
២០២០ 

៤ 

យរៀបចំ្ស្ផន្ការជាក្់ោក្់ក្នុងការយរៀបចំ្ធន្ធាន្ម្ន្ុស្សាម្អងាភាពយៅក្គប់ក្ក្មិ្ត 

យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបន្ឹងតក្មូ្វការ ក្៏ដូ្ច្ជាការយក្តៀម្ខៃួន្ស្ក្មប់ការវិវតតនន្បយច្ចក្វិទា

ថ្មី ន្ិងការឈាន្យឆ្ព េះយៅស្យក្ម្ច្បាន្ន្ូវអងាភាពមួ្យស្ដ្លទំយន្ើប 

របាយការណ៍លទធផលវាយតនម្ៃតក្មូ្វការចំបាច់្នន្ធន្ធាន្

ម្ន្ុស្សាម្អងាភាពយៅក្គប់ក្ក្មិ្ត ន្ិងាម្ភូមិ្ស្ថន្តស្ត  

 
២០២១ 

ស្ផន្ការជាក្ោ់ក្់ក្នុងការយរៀបចំ្ធន្ធាន្ម្ន្ុស្សស្ក្មប់ អ.គ.រ.  ២០២១ 

៥ 

ជំរុញយធវើទំយន្ើបក្ម្ម ន្ិងយធវើស្នាធ ន្ក្ម្មបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្របស្់ អ.គ.រ. ឱ្យបាន្

កាន្់ស្តទូោយ ដូ្ច្ជាក្បព័ន្ធអាស្ុីគូោ, ក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងហាន្ិភ័យ, ក្បព័ន្ធបញ្ារ

ស្តម្ួយជាតិ ន្ិង direct trader input (DTI) ។ល។ យដ្ើម្បីពក្ងឹងក្បស្ិទធភាព

ការងារ 

ក្បព័ន្ធស្វ ័យក្បវតតិក្ម្មគយនានាក្តូវបាន្យធវើស្នាធ ន្ក្ម្ម 

 

២០២៣ 
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ឧប្ម្ព័នធ ៣. ្ូចនករ វធិានការកោលនកោបាយសារកពើពនធ 

ល.រ  វិធានការកោលនកោបាយសារកពើពនធ ្ូចនករ 
ឆ្ន ាំកោល

កៅ 

សាថ ប័នទទួលែុ្

ម្តូ្វ 

I. យគ្នលន្យោបាយអាក្រពយិស្ស្ 

១ 

ក្ំណត់យគ្នលការណ៍នន្រយៈយពលចូ្លជាធរមន្ នន្ការផ្កៃ ស្់បតូរយគ្នលន្យោបាយអាក្រ

ពិយស្ស្ ក្នុងការធានាភាពក្បាក្ដ្ក្បជានន្យគ្នលន្យោបាយ យដ្ើម្បីស្ក្មួ្លដ្ល់ការយរៀបចំ្

ស្ផន្ការអាជីវក្ម្ម ន្ិងលំ ូរស្ថច់្ក្បាក្់របស្់ធុរជន្ 

រយៈយពលចូ្លជាធរមន្ នន្ការផ្កៃ ស្់បតូរយគ្នល-

ន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ក្តូវបាន្ក្ំណត់ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 

២ 

ស្ិក្ា ន្ិងពនិ្ិតយយ ើងវិញយលើមូ្លោឋ ន្ក្ំណត់អាក្រពិយស្ស្របស្់ផលិតផលក្នុងក្ស្ុក្ 

យដ្ើម្បីរក្ាឧតតម្ភាពក្បក្តួក្បស្ជង ន្ិងយលើក្ទឹក្ចិ្តតឱ្យមន្ផលិតក្ម្មក្នុងក្ស្ុក្កាន្់ស្តយក្ច្ើន្ 

របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ា ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្   

គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 

៣ 

ពិន្ិតយយ ើងវិញអក្ាអាក្រពិយស្ស្ ន្ិងមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធយលើោន្យន្តភាតរបរិស្ថថ ន្ 

(environmentally friendly vehicles), ផលិតផលបារី, ក្ស្ថយបៀរ, ក្ស្ថ, ន្ិងយភស្ជាៈ

មន្ជាតិស្ក រ ។ល។ ន្ិងទំន្ិញក្បយភទក្បណិតមួ្យចំ្ន្ួន្ យដ្ើម្បធីានាស្ុខុមលភាព    

ក្បជាជន្ ន្ិងការពារបរិស្ថថ ន្ 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខតិ

បទោឋ ន្គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិង 

ក្ក្ស្ួងពាក្់ពន័្ធ 

៤ 
បន្តយធវើ វិចរណក្ម្មអក្ាពន្ធគយ ន្ិងអក្ាអាក្រពិយស្ស្យលើទំន្ិញ 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០១៩ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 
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៥ 

ពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាពការងារបយច្ចក្យទស្គយ ាម្រយៈការពក្ងឹងយន្តការយផទៀងផ្កទ ត់តនម្ៃ

គិតពន្ធគយ,    ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់ទំន្ិញ ន្ិងយដ្ើម្ក្ំយណើតទំន្ិញ ន្ិងការជំរុញការយលើក្ទឹក្ច្ិតត

អន្ុយោម្ភាពយោយស្ម ័ក្គចិ្តត 

ន្ីតិវិធីយផទៀងផ្កទ ត់តនម្ៃគិតពន្ធគយ ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់ទំន្ិញ 

ន្ិងយដ្ើម្ក្ំយណើតទំន្ិញក្តូវបាន្ស្ក្ស្ក្មួ្ល 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 

មុ្ខស្ញ្ហញ មន្ហាន្ិភ័យទប ក្តូវបាន្ក្ំណត់យដ្ើម្បី  

ផតល់ក្បក្ពឹតតក្ម្មយលើក្ទឹក្ច្ិតត 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 

៦ 

យរៀបចំ្យគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ យដ្ើម្បីពក្ងឹងភាពស្ដ្លអាច្ទស្សន្៍ទយបាន្ 

(predictability) នន្ការផ្កៃ ស្់បតូរយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស្់

បរិោកាស្ធុរក្ិច្ច   

ក្ក្ុម្ការងារ ន្ិងឯក្ស្ថរទស្សនាទន្ក្តូវបាន្បយងកើត ២០១៩ 

ក្ស្ វ, អពដ្,   

អគរ, ន្ិង អគស្ 

យស្ច្ក្តីក្ពាងយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ក្តូវបាន្

ោក្់ជនូ្ថ្នន ក្់ដឹ្ក្នំាក្ក្ស្ងួយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ   

ពិន្ិតយ 

២០២០ 

៧ 

រាល់ស្ំយណើស្ក្ស្ក្បយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្ ក្តូវោក្់ឱ្យមន្ការពិយក្គ្នេះយោបល់ក្នុង

គណៈក្មម ធិការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ យដ្ើម្បីធានាន្ូវក្បស្ទិធភាព ន្ិងស្ងាតភិាពក្នុង

ការអន្ុវតត 

ស្ំយណើរយលើការស្ក្ស្ក្បយគ្នលន្យោបាយអាក្រពិយស្ស្

ក្តូវបាន្ពិយក្គ្នេះយោបល់ក្នុងគណៈក្មម ធិការយគ្នល-

ន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធ  

២០១៩ 

គណៈក្មម ធិការ

យគ្នលន្យោបាយ

ស្ថរយពើពន្ធ 

៨ 

ពិន្ិតយលទធភាពបតូរក្បព័ន្ធអាក្រពិយស្ស្ពី ក្បយភទគិតាម្អក្ា (ad valorem) យៅជា

ក្បព័ន្ធច្ក្មុ្េះស្ដ្លគិតាម្អក្ាផងន្ិង/ចគិតាម្ឯក្ាផង (mixed method) យដ្ើម្បី

ធានាបាន្ស្ម្ធម៌្រវាងផលិតផលក្នុងក្ស្ុក្ ន្ិងផលិតផលនំាចូ្ល 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២១ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្ ន្ិង អគស្ 

 ក្ក្ុម្ការងារ ន្ិងឯក្ស្ថរទស្សនាទន្ក្តូវបាន្បយងកើត ២០១៩ 
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៩ 

 

យរៀបចំ្ឱ្យមន្ច្ាប់អាក្រពិយស្ស្រួម្ ន្ិងក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ យដ្ើម្បីស្ក្មួ្លដ្ល់ការក្គប់ក្គង, 

ការអន្ុវតត ន្ិងការពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាព 

ក្ិច្ចក្បជុំរបស្់ក្ក្ុម្ការងារជាមួ្យតអួងាពាក្់ពន័្ធក្នុង

ការយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់អាក្រពិយស្ស្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ុម្

ក្បឹក្ាន្ីតិក្ម្ម, អគរ

, អពដ្ ន្ិង អគស្ 

យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់អាក្រពិយស្ស្ក្តឹម្ក្ក្មិ្តក្ក្ុម្

ការងារ 
២០២១ 

យស្ច្ក្តីក្ពាងច្ាប់អាក្រពិយស្ស្ក្តូវបាន្ោក្់ជូន្ថ្នន ក្់

ដឹ្ក្នំាក្ក្ស្ងួយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុពិន្ិតយ 
២០២២ 

II. ពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ 

១ 

យរៀបចំ្ ន្ិងោក្់ឱ្យអន្ុវតតក្ក្មិ្តអន្ុយក្គ្នេះស្ដ្លទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពីមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធ 

(minimum threshold) យលើពន្ធអច្លន្ក្ទពយ ឱ្យក្ស្បន្ឹងនថ្ៃអច្លន្ក្ទពយស្ដ្លក្តូវយធវើ

បច្ចុបបន្នភាពស្ក្មប់ជាម្លូោឋ ន្គិតពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយ ន្ិងពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយោយោក្់ឱ្យ

អន្ុវតតយៅឆ្ន ំ ២០១៩ 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតយលើការយធវើបច្ចុបបន្នភាពយលើ

មូ្លោឋ ន្គិតពន្ធក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតត 
២០១៩ 

ក្ស្ វ, អពដ្, 

ន្ិង អគស្ 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតនន្ការស្ក្ស្ក្មួ្លក្ក្មិ្ត

អន្ុយក្គ្នេះស្ដ្លទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពីមូ្លោឋ ន្

គិតពន្ធ (minimum threshold) យលើពន្ធអច្លន្-

ក្ទពយ ក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតត 

២០២០ 

២ 

ក្ំណត់យគ្នលការណ៍យធវើបច្ចុបបន្នក្ម្មនថ្ៃអច្លន្ក្ទពយ ស្ក្មប់ជាមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធយលើ

អច្លន្ក្ទពយ ន្ិងពន្ធក្បថ្នប់ក្ា ន្ិង ក្ក្មិ្តអន្ុយក្គ្នេះស្ដ្លទទួលបាន្ការយលើក្ស្លងពី

មូ្លោឋ ន្គិតពន្ធ (minimum threshold) យរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ំម្តង 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតក្នុងការក្ំណត់រយៈយពលនន្

ការយធវើបច្ចុបបន្នភាពយលើមូ្លោឋ ន្គិតពន្ធក្តូវបាន្ោក្់

ឱ្យអន្ុវតត 

២០២០ 
ក្ស្ វ, អពដ្, 

MOI, MOLMUC 
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៣ 
ក្តួតពិន្ិតយយ ើងវិញការយលើក្ស្លងពន្ធក្បថ្នប់ក្ាយលើការយផទរក្ម្មស្ិទធិអច្លន្ក្ទពយក្នុងរងវង់

ញាតិ 

របាយការណ៍លទធផលក្តួតពនិ្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគស្ 

៤ ពិន្ិតយលទធភាពយលើការពក្ងកី្វិស្ថលភាពនន្ការក្បមូ្លពន្ធយលើអច្លន្ក្ទពយយៅទីក្បជុំជន្ 
របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតត ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង 

អគស្ 

៥ ពក្ងឹងអន្ុយោម្ភាពនន្ការបង់ពន្ធយលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស្ ់ ចំ្ន្ួន្អនក្បង់ពន្ធយលើដី្ធៃីមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស្ ់ ២០១៩ ក្ស្ វ, អពដ្ 

៦ 
ស្ិក្ា, យរៀបចំ្ ន្ិងោក្់យច្ញវិធាន្ការបងាក រស្ក្ម្មភាពបរិក្បបក្ម្មយលើអច្លន្ក្ទពយ 

(property speculation) 

ក្ក្ុម្ការងារ ន្ិងឯក្ស្ថរទស្សនាទន្ក្តូវបាន្បយងកើត ២០២០ ក្ស្ វ ន្ិង 

ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ 

ពាក្់ព័ន្ធ របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ាក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២៣ 

III. អាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្ 

១ 

ស្ិក្ាអំពលីទធភាពយរៀបចំ្យស្ច្ក្តីក្ពាងវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ចបទបបញ្ញតតិពាក្់ព័ន្ធន្ឹងអាក្រយលើ

តនម្ៃបស្ន្ថម្ យោយយផ្កត តយលើវិក្កយបក្តអាក្រ (tax invoice) ន្ិងវិក្កយបក្តអាក្រាម្ក្បព័ន្ធ

យអ ិច្ក្តូន្ិក្ (e-tax system) ក្ពម្ទងំស្ិក្ាយរៀបចំ្ផតល់ទងំការយលើក្ទឹក្ច្ិតត ន្ិងការ

ោក្់ពិន្័យយទស្ទណឌ ចំ្យពាេះការក្បក្ពឹតតបទយលមើស្ន្ឹងបទបបញ្ញតិស្ត ីពីពន្ធោរ 

របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ា ន្ិងបទបបញ្ញតតិគតិយុតត

ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្, 

អគរ ន្ិង អគស្ 

២ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញយលើការយលើក្ស្លងអាក្រយលើតនម្ៃបស្ន្ថម្យលើមុ្ខទំន្ិញ ស្ដ្លជាអាហារជា

មូ្លោឋ ន្ស្ក្មប់ការរស្់យៅក្បចំនថ្ៃរបស្់ក្បជាពលរដ្ឋ 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងបទបបញ្ញតតិ

គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគរ 

IV. អាក្រស្ក្មបប់ភំៃសឺ្ថធារណៈ 
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១ 
ពិន្ិតយលទធភាពយធវើការស្ក្ស្ក្មួ្លអាក្រស្ក្មប់បំភៃឺស្ថធារណៈ យដ្ើម្បីបយងកើន្អន្ុយោម្ភាព, 

ផតលភ់ាពងាយក្ស្ួលក្នុងការបង់ពន្ធ ន្ងិបយងកើន្ក្បស្ិទធភាពនន្ការក្បមូ្លចំ្ណូល 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្, 

អគរ ន្ិង អគស្ 

V. ពន្ធយលើក្បាក្ច់្ណូំលរបូវន្តបគុាល 

១ 
ក្ស្ថងក្ក្បខ័ណឌ យគ្នលន្យោបាយ ស្ក្មប់យក្តៀម្លក្ខណៈអន្ុវតតពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលរូប

វន្តបុគាល 
ក្ក្បខណ័ឌ យគ្នលន្យោបាយក្តូវបាន្បយងកើត ២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគស្ 

២ ោក្់ឱ្យអន្ុវតតពន្ធយលើចំ្យណញមូ្លធន្ (capital gain) 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត ន្ិងន្ីតិវធិីគណនា ក្តូវបាន្

យរៀបចំ្ 
២០២០ ក្ស្ វ ន្ិង អពដ្ 

ផសពវផាយដ្ល់ស្ថធារណៈជន្ ២០២០ ក្ស្ វ ន្ិង អពដ្ 

ពន្ធយលើចំ្យណញមូ្លធន្ក្តូវបាន្អន្ុវតត ២០២០ ក្ស្ វ ន្ិង អពដ្ 

៣ 
យរៀបចំ្រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធស្ដ្លមន្ស្ម្តថភាព ន្ិងឯក្យទស្ ស្ក្មប់យក្តៀម្លក្ខណៈអន្ុវតត

ពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលរូបវន្តបុគាលក្បក្បយោយក្បស្ិទធភាព 
រដ្ឋបាលស្ថរយពើពន្ធក្តូវបាន្ពក្ងងឹស្ម្តថភាព ២០២៣ ក្ស្ វ ន្ិង អពដ្ 

VI. ពន្ធយលើពាណជិាក្ម្មាម្ក្បពន័្ធយអ ចិ្ក្តនូ្កិ្ 

១ 
ស្ិក្ាលទធភាពក្នុងការយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស្់ពាណិជាក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តូ-

ន្ិក្ 

របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ា ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្   

គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង

ពាក្់ព័ន្ធ 



   

 

ទំព័រ 65 នន្ ៧៧ 

 

២ 
ស្ិក្ាលទធភាពក្នុងការយរៀបចំ្ក្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតពាក់្ព័ន្ធ យដ្ើម្បីយក្តៀម្ក្គប់ក្គង      

ពាណិជាក្ម្មាម្ក្បព័ន្ធយអ ិច្ក្តនូ្ិក្  

របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ា ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្   

គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២៣ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង

ពាក្់ព័ន្ធ 

VII.  វធិាន្ការយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធយផសងៗ 

១ 
ោក្់កាតពវក្ិច្ចបង់ពន្ធាម្របបស្វ ័យក្បកាស្ចំ្យពាេះអាជីវក្ម្មទងំអស្់យក្ៅពីស្ក្ម្មភាព

ស្លបង 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងោក្់ឱ្យ 

អន្ុវតត 
២០២០ ក្ស្ វ, អពដ្ 

២ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញន្វូផលរបរក្បចំឆ្ន ំ ស្ដ្លជាម្លូោឋ ន្ក្ំណត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់អនក្ជាប់ពន្ធតូច្, 

ម្ធយម្ ន្ិងធំ យដ្ើម្បីយ ៃ្ ើយតបយៅន្ឹងក្ំយណើន្ស្ក្ម្មភាពធុរក្ិច្ច 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគស្ 

៣ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញក្ក្មិ្តក្បាក្់ច្ំណូលអបបបរមជាប់ពន្ធក្បចំឆ្ន ំរបស្់ស្ ក្គ្នស្ឯក្បុគាល 

យដ្ើម្បីយលើក្ទឹក្ច្ិតតការយធវើអាជីវក្ម្ម 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគស្ 

៤ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញពន្ធយលើក្បាក្់ចំ្ណូលបស្ន្ថម្យលើការស្បងស្ច្ក្ភាគោភ (២០%) ចំ្យពាេះ

គយក្មងស្ដ្លមន្លក្ខណៈស្ម្បតតិក្គប់ក្គ្នន្់ (QIP) យដ្ើម្បីទក្់ទញការ វិន្ិយោគ 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង

អគស្ 

៥ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញអក្ាពន្ធគយយលើមុ្ខទំន្ិញ ស្ដ្លមិ្ន្ស្ម្ន្ជាក្បភពចំ្ណូលន្ិងជាធាតុច្ូល

ស្ំខាន្់ស្ក្មប់វិស្័យអាទិភាព ដូ្ច្ជា វិស្័យក្ស្ិក្ម្ម, អប់រ ំន្ិងដឹ្ក្ជញ្ាូន្ 

របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ, អគរ,    

អពដ្, ន្ិង អគស្ 

៦ ពិន្ិតយយ ើងវិញយលើយគ្នលន្យោបាយស្ថរយពើពន្ធយលើវិស្័យ ិរញ្ញវតថុ 
របាយការណ៍លទធផលពិន្ិតយយ ើងវិញ ន្ិងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២២ 

ក្ស្ វ, អពដ្ ន្ិង 

អគស្ 

VIII. ការស្ក្ទក្ម្ងរ់បបយលើក្ទឹក្ច្តិតពន្ធយៅក្នុងច្ាបស់្ត ពីីវនិ្យិោគ 
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១ 
បញ្ចប់ការយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីវិន្ិយោគ ន្ងិយរៀបចំ្ច្ាប់ស្ត ីពីតំបន្់យស្ដ្ឋក្ិច្ចពិយស្ស្

ឱ្យបាន្ច្ប់ស្ពវក្គប់យៅចុ្ង្មស្ទី ១ ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ច្ាប់ស្ត ីពីវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីវិន្ិយោគក្តូវបាន្

បញ្ចប់ 

្មស្ទ ី១ 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ក្ក្ុម្ក្បឹក្ា 

អភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា 

ច្ាប់ស្ត ីពីតំបន្់យស្ដ្ឋក្ិច្ចពិយស្ស្ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
្មស្ទ ី១ 

ឆ្ន ំ ២០១៩ 

២ 
ក្ំណត់ វិស្័យអាទិភាព ន្ិងរបបយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធោក្់យៅក្នុងច្ាប់ស្ត ីពី ិរញ្ញវតថុស្ក្មប់ការ

ក្គប់ក្គង 

 វិស្័យអាទិភាព ន្ិងរបបយលើក្ទឹក្ចិ្តតពន្ធ ក្តូវបាន្

ក្ំណត់ ន្ិងោក្់បញ្ចូលយៅក្នុងច្ាប់ស្ត ីពី ិរញ្ញវតថុ

ស្ក្មប់ការក្គប់ក្គង 

២០២០ ក្ស្ វ  

IX. ការអភវិឌ្ឍស្ ក្គ្នស្ធនុ្តចូ្ ន្ងិម្ធយម្ 

១ 
យរៀបចំ្ក្បកាស្រួម្របស្់ក្ក្ស្ួងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ស្ត ីពីការអន្ុវតតអន្ុក្ក្ឹតយយលខ ១២៤, 

៥១ ន្ិង ៥០    

ក្បកាស្រួម្របស្់ក្ក្ស្ួងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ក្តូវ

បាន្បយងកើត 
២០១៩ ក្ស្ វ 

២ 
ស្ិក្ា ន្ិងវាយតនម្ៃអំពីលទធផលនន្ការអន្ុវតតអន្ុក្ក្ឹតយទងំបីខាងយលើ ន្ិងយស្ន ើស្ុំស្ក្

ស្ក្មួ្លក្នុងក្រណីចំបាច់្ 
របាយការណ៍វាយតនម្ៃក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២១ ក្ស្ វ 

X. ការយរៀបច្កំ្បពន័្ធស្ថរយពើពន្ធ 

១ ស្ិក្ាយដ្ើម្បីយរៀបចំ្យ ើងវិញន្ូវក្បព័ន្ធស្ថរយពើពន្ធក្ម្ពុជា ឯក្ស្ថរស្ត ីពីក្បព័ន្ធស្ថរយពើពន្ធក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២៣ ក្ស្ វ 



   

 

ទំព័រ 67 នន្ ៧៧ 

 

ឧប្ម្ព័នធ ៤. ្ូចនករ្មិ្ទធកម្ាគនឹ្ុះរប្់រដាបាលចាំណូលមិ្នកម្នសារកពើពនធ 

ល.រ  វធិាន្ការ ស្ចូ្នាក្រ ឆ្ន ំយគ្នលយៅ ក្ក្ស្ងួ-ស្ថថ បន័្ទទលួខុស្ក្តវូ 

I ទំយន្ើបក្ម្មក្បពន័្ធបយច្ចក្វទិាពត័ម៌ន្ក្នុងការក្គបក់្គង 

១ 

បន្តអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើ

ពន្ធ (NRMIS) ន្ិងជំរុញការយក្បើក្បាស្់ឱ្យបាន្ទលូំទោូយ យដ្ើម្បីស្ក្មួ្ល

ដ្ល់ការបង់ចំ្ណូល, ការយក្បើក្បាស្់ក្បព័ន្ធធនាគ្នរឱ្យបាន្យពញយលញ, 

ការបង់ចំ្ណូលចូ្លគណន្ីយទលរតនាគ្នរជាតិឱ្យបាន្ក្គប់ចំ្ន្នួ្ ន្ងិ

ទន្់យពលយវោ, ការច្ងក្ក្ងរបាយការណ៍ចំ្ណូលក្នុងក្បព័ន្ធឱ្យកាន្់ស្ត

មន្តមៃ ភាព ន្ិងឆ្ប់រ ័ស្ ន្ិងបញ្ចូលក្ិច្ចស្ន្ា ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង ច

អាជ្ាបណណ ចូ្លក្នុងក្បព័ន្ធ យដ្ើម្បីធានាតមៃ ភាព ន្ិងការាម្ោន្កាន្់ស្ត

មន្ក្បស្ិទធភាព  

រាល់ក្បតិបតតិការចំ្ណូលក្តូវបាន្ ៃ្ងកាត់ក្បព័ន្ធ 

NRMIS 

២០២០ 
ក្ស្ វ ន្ិង ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្ល

ចំ្ណូល (ថ្នន ក្់ជាតិ) 

២០២២ ក្ស្ វ ន្ិង រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ 

ចំ្ន្ួន្ក្ិច្ចស្ន្ា ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង ចអាជ្ាបណណ

បស្ន្ថម្ក្តូវបាន្បញ្ចូលក្នុងក្បព័ន្ធ NRMIS 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្ល

ចំ្ណូល 

២ 

បន្តអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្គប់ក្គងបញ្ា ីស្ថរយពើភណឌ ក្ទពយស្ម្បតតិស្ក្មប់ោក្់ឱ្យ

អន្ុវតតដ្ល់ក្គប់ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ ន្ិងរដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ ក្ពម្ទងំ

ជំរុញឱ្យការយរៀបចំ្បញ្ា ីក្នុងក្បព័ន្ធ ន្ិងការយរៀបចំ្បណណក្ម្មស្ិទធិឱ្យបាន្

ក្តឹម្ក្តូវ ន្ិងក្គប់ក្ជុងយក្ជាយ  

ក្បព័ន្ធយក្ៅបណាត ញ (offline) ក្តូវបាន្ោក្់ឱ្យ

យក្បើក្បាស្់ដ្ល់ក្គប់ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ ន្ងិរដ្ឋបាល

ថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ 

២០២០ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ជា  

អាជ្ាធរកាន្់កាប់ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ 

ក្បព័ន្ធអន្ឡាញ (online system) ក្តូវបាន្

អន្ុវតតដ្ល់ក្គប់ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ ន្ិងរដ្ឋបាល

ថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ 

២០២៣ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ជា    

អាជ្ាធរកាន្់កាប់ក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ 
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៣ 
ស្ិក្ាស្ុីជយក្ៅស្ត ីពនី្ីតិវិធីនន្ការផ្កៃ ស្់បតូរការយក្បើក្បាស្់បងាក ន្់នដ្បង់ក្បាក្់

ម្ក្ជាវិធីស្ថម្ញ្ញ ចជាការយក្បើក្បាស្់ e-payment 

លទធផលជាក្់ោក្់ស្ត ីពនី្ីតិវិធីនន្ការផ្កៃ ស្់បតូរ 

ការយក្បើក្បាស្់បងាក ន្់នដ្បង់ក្បាក្់ម្ក្ជាវិធី

ស្ថម្ញ្ញ ចជាការយក្បើក្បាស្់ e-payment ក្តូវ

បាន្បញ្ាប់ យោយក្នុងយនាេះមន្ទងំលទធផលនន្

ការស្ិក្ា យរៀបចំ្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត ន្ិង

ការងារបយច្ចក្យទស្ព័ត៌មន្វិទា 

២០២១ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង -ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្ល

ចំ្ណូល 

II បទបបញ្ញតតយិគ្នលពាក្ព់ន័្ធន្ងឹការក្គបក់្គងក្ទពយស្ម្បតតរិដ្ឋ ន្ងិច្ណូំលម្និ្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ 

១ 
ស្ិក្ា ន្ិងយរៀបចំ្ឯក្ស្ថរយគ្នល (blueprint) ស្ត ីពីការស្ក្ទក្ម្ង់ក្បព័ន្ធ

ចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ  

ឯក្ស្ថរយគ្នល (blueprint) ស្ត ីពីការស្ក្ទក្ម្ង់

ក្បព័ន្ធចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ 
២០២០ ក្ស្ វ 

២ អន្ុម័្តច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្ស្ថរយពើពន្ធ  
ច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងចំ្ណូលមិ្ន្ស្ម្ន្  

ស្ថរយពើពន្ធ 
២០២២ ក្ស្ វ 

៣ 
អន្ុម័្តច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គង, ការយក្បើក្បាស្់ ន្ិងការចត់ស្ច្ងក្ទពយ

ស្ម្បតតិរដ្ឋ  

ច្ាប់ស្ត ីពីការក្គប់ក្គង, ការយក្បើក្បាស្់ ន្ិងការ

ចត់ស្ច្ងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ 
២០២០ ក្ស្ វ 

III  វធិាន្ការាម្វសិ្យ័ ន្ងិក្បភពច្ណូំលស្ខំាន្់ៗ  

១ 

ស្ិក្ាយ ើងវិញ ន្ិងយរៀបចំ្យន្តការស្តង់ោរក្នុងការក្គប់ក្គង, ការស្បង

ស្ច្ក្ ន្ិងការយក្បើក្បាស្់រងាវ ន្់ពីយស្វាស្ថធារណៈ ឈរយលើយគ្នលការណ៍

ស្ម្ធម៌្ ក្នុងយគ្នលយៅពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពក្បមូ្លចំ្ណូល 

ច្ងក្ក្ងឯក្ស្ថរ ន្ិងយន្តការស្តង់ោរក្នុងការ

ក្គប់ក្គង, ការស្បងស្ច្ក្ ន្ិងការយក្បើក្បាស្់រងាវ ន្់

ពីយស្វាស្ថធារណៈ 

២០២២ 
ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ក្បមូ្លចំ្ណូល ន្ិង 

ក្ស្ វ 
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ក្  វសិ្យ័អាកាស្ច្រណ៍ស្ុីវលិ 

១ 

បន្តស្ិក្ា ន្ិងពនិ្ិតយលទធភាពស្ក្ស្ក្មួ្លក្ិច្ចស្ន្ាជាមួ្យក្ក្ុម្  ុន្យស្វា

ក្ម្មច្រាច្រណ៍ផៃូវអាកាស្ក្ម្ពុជា ន្ិងក្ក្ុម្  ុន្ស្ម្បទន្ក្ពោន្យន្តយហាេះ

ក្ម្ពុជាឱ្យ ៃ្ុេះបញ្ហច ងំពីក្ំយណើន្យជើងយហាេះយ ើរយ ើង/ចុ្េះ ន្ិងយហាេះ ៃ្ង

កាត់ស្ដ្ន្អាកាស្ក្ម្ពុជា ន្ិងធានាឱ្យបាន្ន្ូវលក្ខខណឌ ស្ដ្លអំយណាយ

ផលដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិស្័យយន្េះ ន្ិងក្ំយណើន្ចំ្ណូលស្ម្ក្ស្ប 

ក្ិច្ចស្ន្ាថ្មីស្ដ្លក្តូវបាន្យធវើវិយស្ថធន្ក្ម្ម  

ច របាយការណ៍យ តុផលនន្ការមិ្ន្យធវើ    

 វិយស្ថធន្ក្ម្ម ក្នុងក្រណីមិ្ន្មន្ការស្ក្ស្ក្មួ្ល 

២០២០ 
រដ្ឋយលខាធិការោឋ ន្អាកាស្ច្រស្ុីវិល 

ន្ិង ក្ស្ វ 

ខ  វសិ្យ័យទស្ច្រណ ៍

១ 
បន្តជំរុញការយស្ន ើស្ុំអាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ាម្ក្បព័ន្ធបយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ 

ន្ិងការបង់ចំ្ណូលាម្ក្បព័ន្ធធនាគ្នរ 

រាល់អាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ក្តូវយស្ន ើស្ុំាម្ក្បព័ន្ធ

បយច្ចក្វិទាព័ត៌មន្ ន្ិងចំ្ណូលក្តូវបង់ាម្

ធនាគ្នរ 

២០២០ ក្ក្ស្ួងយទស្ច្រណ៍ ន្ិង ក្ស្ វ 

២ 
ស្ិក្ាស្ក្តក្មូ្វក្បកាស្ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងអាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ យដ្ើម្បី

ស្ក្មួ្លដ្ល់ការយធវើអាជីវក្ម្ម ន្ិងការក្គប់ក្គងអាជីវក្ម្មយទស្ច្រណ៍ថ្មីៗ 
ក្បកាស្ស្ត ីពីការក្គប់ក្គងអាជ្ាបណណយទស្ច្រណ៍ ២០១៩ ក្ក្ស្ួងយទស្ច្រណ៍ 

៣ 
យរៀបចំ្ស្បងស្ច្ក្តួនាទីក្គប់ក្គងរម្ណីយោឋ ន្ឱ្យបាន្ច្ាស្់ោស្់រវាង  

ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 

លិខិតបទោឋ ន្ស្ត ីពីការស្បងស្ច្ក្តួនាទីក្គប់ក្គង

រម្ណីយោឋ ន្របស្់ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 
២០២០ 

ក្ក្ស្ួងយទស្ច្រណ,៍ ក្ស្ វ ន្ិង 

ក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 

៤ 

បន្តអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្ំណត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់យស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍ក្គប់ក្បយភទ 

ន្ិងជំរុញឱ្យក្គប់មច ស្់អាជីវក្ម្មយស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍យស្ន ើស្ុំការវាយតនម្ៃ  

ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់ាម្ក្បព័ន្ធ 

ក្បព័ន្ធក្ំណត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក្់យស្វាក្ម្មយទស្ច្រណ៍

ក្តូវបាន្ោក្់អន្ុវតត  
២០២០ ក្ក្ស្ួងយទស្ច្រណ៍ 
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៥ 
ស្ិក្ាន្ិងពនិ្ិតយលទធភាពអភិវឌ្ឍន្៍រម្ណីយោឋ ន្ស្ដ្លមន្ស្កាត ន្ុពល 

យដ្ើម្បីទក្់ទញយភៀ្វយទស្ច្រ ន្ិងក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស្់លទធភាព 

របាយការណ៍លទធផលនន្ការស្ិក្ា ស្ត ីពីការ

អភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ន្ស្កាត ន្ុពល 
២០២២ ក្ក្ស្ួងយទស្ច្រណ៍ 

គ ច្ណូំលពអីាក្រស្ថថ ន្ទតូ 

១ 

ពក្ងឹងការយរៀបចំ្របាយការណ៍ស្ត ីពីចំ្ណូលអាក្រស្ថថ ន្ទូត, ស្ថថ ន្ភាពយក្បើ

ក្បាស្់ស្ន្ៃឹក្ទិោឋ ការ ន្ិងស្ថថ ន្ភាពយក្បើក្បាស្់បងាក ន្់នដ្បង់ក្បាក្់ស្ផាក្យលើ

ន្ីតិវិធីនន្ការក្ត់ក្ា ន្ិងាម្ោន្ស្ន្និធិ ាម្វិធីស្ថន្តស្តឃាៃ ងំស្ន្និធិ 

(stock inventory) យៅក្គប់ចំ្ណុច្យគ្នលយៅ ស្ដ្លមន្ស្ម្តថក្ិច្ចផតល់

ទិោឋ ការជូន្យភៀ្វយទស្ច្ររួម្មន្ ក្ច្ក្អន្តរជាតិ, ស្ថថ ន្ទូត, ស្ថថ ន្អគា-

ក្ុងស្ ុល ន្ិងស្ថថ ន្ក្ុងស្ ុលក្ិតតិយស្ 

របាយការណ៍ស្ត ីពីចំ្ណូលអាក្រស្ថថ ន្ទតូ,   

ស្ថថ ន្ភាពយក្បើក្បាស្់ស្ន្ៃឹក្ទិោឋ ការ ន្ិង     

ស្ថថ ន្ភាពយក្បើក្បាស្់បងាក ន្់នដ្បង់ក្បាក្់ ក្តូវបាន្

ផតល់ជនូ្ ក្ស្ វ ឱ្យបាន្យទៀងទត់ 

ក្បចំក្តីមស្ 

ក្ក្ស្ួងម្ហានផទ ន្ិងក្ក្ស្ួងការ-

បរយទស្ ន្ិងស្ ក្បតិបតតិការ      

អន្តរជាតិ 

២ 
ស្ិក្ាលទធភាពស្ក្ស្ក្មួ្លក្នក្ម្ទិោឋ ការស្ក្មប់ជន្អយនាត ក្បយវស្ន្យ៍ច្ញ-

ចូ្ល ន្ិងស្ថន ក្់អាក្ស្័យយៅក្នុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ក្ក្ម្ពុជា 

របាយការណ៍ស្ិក្ា ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត

ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
២០២០ 

ក្ក្ស្ួងម្ហានផទ, ក្ក្ស្ួងការបរយទស្ 

ន្ិងស្ ក្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ន្ិង  

ក្ស្ វ 

ឃ  វសិ្យ័នក្បស្ណីយ ៍ន្ងិទរូគម្នាគម្ន្ ៍

១ 

ជំរុញការយក្បើក្បាស្់ក្បកាស្រួម្ស្ត ីពីការោក្់ឱ្យអន្ុវតតទិន្នន្័យពី

ម្ជឈម្ណឌ លក្គប់ក្គងទិន្នន្័យទូរគម្នាគម្ន្៍ (DMC)ឱ្យមន្ក្បស្ិទធភាព 

យដ្ើម្បីជាម្លូោឋ ន្ក្នុងការក្បមូ្លចំ្ណូលពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ស្ម្ន្ពន្ធ 

ក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្កិស្ិទធិភាពនន្ក្បកាស្រួម្ស្ត ីពី

ការោក្់ឱ្យអន្ុវតតទិន្នន្័យ DMC 
២០១៩ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងនក្បស្ណីយ៍ ន្ិង

ទរូគម្នាគម្ន្ ៍

២ 
ក្គប់ក្គង ន្ិងក្បមូ្លចំ្ណូលពីវិស្ថលគម្ន្៍យន្ត វក្ង់វិទយុ (radio 

frequency spectrum) ស្ដ្លជាធន្ធាន្ក្ក្ម្របស្់ជាតិ ន្ិងចំ្ណូល

ក្ំយណើន្ចំ្ណូលថ្មីពីវិស្ថលគម្ន្៍យន្ត វក្ង់វិទយុ 

(radio frequency spectrum) 
២០១៩ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងនក្បស្ណីយ៍ ន្ិង

ទរូគម្នាគម្ន្ ៍
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យផសងៗយទៀតឱ្យមន្ក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្កិស្ិទធិភាពខពស្់ ាម្រយៈការដ្ក្

 តូអាជ្ាបណណយន្ត វក្ង់ទំយន្រស្ដ្លមិ្ន្បាន្យក្បើក្បាស្់ ក្ពម្ទងំការោក្់

ឱ្យយដ្ញនថ្ៃ (auction)យន្ត វក្ង់ទំយន្រន្ងិមន្តក្មូ្វការ 

៣ 

អន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីទរូគម្នាគម្ន្៍ឱ្យបាន្យពញយលញ ន្ិងពយន្ៃឿន្បញ្ចប់បទ

បបញ្ញតតិគំ្នក្ទ ក្ពម្ទងំពក្ងឹងការទប់ស្ថក ត់ការក្បក្តួក្បស្ជងមិ្ន្យស្ថម េះ

ក្តង់យៅក្នុងវិស្័យយន្េះ 

ក្បស្ិទធភាព ន្ិងស្័ក្កិស្ិទធិភាពនន្ការអន្ុវតតច្ាប់

ស្ត ីពីទរូគម្នាគម្ន្៍ ន្ិងអន្ុវតតបទបបញ្ញតតិគំ្នក្ទ 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងនក្បស្ណីយ៍ ន្ិង

ទរូគម្នាគម្ន្ ៍

៤ យធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីវិស្័យនក្បស្ណីយ៍ 
ច្ាប់ស្ត ីពីវិស្័យនក្បស្ណីយ៍ក្តូវបាន្យធវើ

 វិយស្ថធន្ក្ម្ម 
២០២០ 

ក្ក្ស្ួងនក្បស្ណីយ៍ ន្ិង

ទរូគម្នាគម្ន្ ៍

ង ដ្សី្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ចិ្ច 

១ 

ពយន្ៃឿន្ន្ីតិវិធីយរៀបចំ្យ ើងវិញន្វូក្ិច្ចស្ន្ា ច ក្ិច្ចស្ន្ាស្ក្ស្ក្មួ្លពាក្់

ព័ន្ធន្ឹងដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងពក្ងឹងក្ិច្ចស្ ក្បតិបតតិការរវាងក្ក្ស្ងួ-

ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធឱ្យកាន្់ស្តមន្ក្បស្ិទធភាព ពិយស្ស្ជំរុញការអន្ុវតតច្ាប់ 

ន្ិង លិខិតបទោឋ ន្នានាឱ្យបាន្មឹុ្ងម៉ា ត់ 

៥០% នន្ក្ិច្ចស្ន្ាដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចទងំ

អស្់ ក្តូវបាន្យរៀបចំ្យ ើងវិញក្ស្បាម្បទ-

បបញ្ញតតិជាធរមន្ 

២០១៩ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ងួយរៀបចំ្ស្ដ្ន្ដី្       

ន្គរូបន្ីយក្ម្ម ន្ិងស្ំណង់, 

ក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្ម្ម រុកាខ ក្បមញ់ ន្ិង

យន្ស្ថទ, ន្ិងក្ក្ស្ួងបរិស្ថថ ន្ 

១០០% នន្ក្ិច្ចស្ន្ាដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចទងំ

អស្់ ក្តូវបាន្យរៀបចំ្យ ើងវិញក្ស្បាម្បទ-

បបញ្ញតតិជាធរមន្ 

២០២០ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ួងយរៀបចំ្ស្ដ្ន្ដី្       

ន្គរូបន្ីយក្ម្ម ន្ិងស្ំណង់, 

ក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្ម្ម រុកាខ ក្បមញ់ ន្ិង

យន្ស្ថទ, ន្ិងក្ក្ស្ួងបរិស្ថថ ន្ 
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២ 

យរៀបចំ្យន្តការក្គប់ក្គងការយផទរចលក្់ដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច យក្កាម្      

របូភាពជាការយផទរភាគ  ុន្ចផ្កៃ ស្ប់តូរយឈាម េះមច ស្់ក្ក្ុម្  ុន្ យដ្ើម្បីបយងកើន្

ការក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យអស្់លទធភាព 

លិខិតបទោឋ ន្ស្ត ីពីយន្តការក្គប់ក្គងការយផទរ ច

លក្់ដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច  
២០២០ 

ក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្ម្ម រុកាខ ក្បមញ ់ន្ិង

យន្ស្ថទ ន្ិង ក្ស្ វ 

៣ 
ពិន្ិតយយ ើងវិញយលើនថ្ៃឈនួ លដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងពិន្ិតយស្បងស្ច្ក្

ចំ្ណូលពីដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅក្នុងថ្វិការបស្់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យក្កាម្ជាតិ 

៥០% នន្ចំ្ណូលក្តូវស្បងស្ច្ក្ជូន្រដ្ឋបាលថ្នន ក្់

យក្កាម្ជាតិ  
២០២០ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្ម្ម          

រុកាខ ក្បមញ់ ន្ិងយន្ស្ថទ 

៤ 

ការផ្កៃ ស្់បតូរការបង់ចំ្ណូលដី្ស្ម្បទន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចពីការបង់ចំ្ណូលាម្

ទំ ំនផទដី្អន្ុញ្ហញ តឈសូ្ឆ្យ ម្ក្ជាការបង់ចំ្ណូលាម្ទំ ំនផទដី្ផតល់

ជូន្ស្ដ្លមន្ស្ច្ងក្នុងក្ិច្ចស្ន្ាស្ម្បទន្ អន្ុវតតាម្យគ្នលការណ៍   

ឯក្ភាពពីរាជរោឋ ភិបាល 

លក្ខខណឌ យន្េះ ក្តូវបាន្ស្ក្ស្ក្មួ្លបញ្ចូលយៅ

ក្គប់ក្ិច្ចស្ន្ា /ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង/លិខិតអន្ុញ្ហញ ត

ពាក្់ព័ន្ធនានា នន្ស្ម្បទន្ដី្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ចាម្   

រយៈលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតយដ្ើម្បីោក្់ឱ្យអន្ុវតត 

២០២០ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្ម្ម       

រុកាខ ក្បមញ់ ន្ិងយន្ស្ថទ 

ច្ ការជលួយកាេះ  ន្ងិតបំន្យ់ ន្រស្ក្មបអ់ភវិឌ្ឍតបំន្យ់ទស្ច្រណ ៍

១ 

ពក្ងឹងការអន្ុវតតក្បកាស្រមួ្របស្់ក្ក្ស្ងួយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិងក្ក្ុម្

ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជាស្ត ីពីការក្គប់ក្គងចំ្ណូលពីក្ិច្ចស្ន្ាជលួយកាេះ, 

តំបន្់យ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្ឱ្យមន្ក្បស្ិទធភាព ន្ិងជំរុញការអន្ុវតត

កាតពវក្ិច្ចបង់ចំ្ណូលាម្ក្ិច្ចស្ន្ាជួលឱ្យបាន្យពញយលញ 

ក្ំយណើន្ចំ្ណូលពីក្ិច្ចស្ន្ាជួលយកាេះ, តំបន្់

យ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្ 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍  

ក្ម្ពុជា 

២ 

ស្ិក្ាលទធភាពស្ក្ស្ក្មួ្លនថ្ៃជួលយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្

ឱ្យក្ស្បាម្នថ្ៃទីផារជាក្់ស្ស្តង ន្ិង ការផតល់រយៈយពលអន្ុយក្គ្នេះយលើការ

បង់នថ្ៃឈនួ ល យោយភាា ប់លក្ខខណឌ ជាមួ្យន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតត

គយក្មង/ក្ិច្ចស្ន្ា 

របាយការណ៍លទធផលស្ិក្ាក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២០ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍    

ក្ម្ពុជា 
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៣ 

អន្ុវតតការបង់ក្នក្ម្ចំ្យពាេះការលក្់ ចយផទរស្ិទធិភាគ  ុន្យៅក្នុងក្ិច្ចស្ន្ា

ជួលយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយោឋ ន្នានា ន្ិងអន្ុវតតការបង់ពន្ធ

ក្បថ្នប់ក្ាាម្ច្ាប់ជាធរមន្ 

ក្ំយណើន្ចំ្ណូលពីការលក្់ ចយផទរស្ិទធិភាគ  ុន្យៅ

ក្នុងក្ិច្ចស្ន្ាជួលយកាេះ, តំបន្់យ ន្រ ន្ិងតំបន្់

រម្ណីយោឋ ន្នានា 

២០២០ 
ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ុម្ក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍    

ក្ម្ពុជា 

្ ស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈ 

១ 

យរៀបចំ្ក្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតថ្មីឱ្យក្ស្បាម្ការ វិវឌ្ឍនន្ស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ច

ក្ម្ពុជាជាក្់ស្ស្តង ក្នុងន្័យជំរុញការអភិវឌ្ឍស្ ក្គ្នស្ស្ថធារណៈ, ការបង់

ចំ្ណូលភាគោភចូ្លថ្វិកាជាតិឱ្យបាន្ក្តឹម្ក្តូវ ន្ិងការផតល់របាយ-

ការណ៍ស្ដ្លបាន្យធវើស្វន្ក្ម្មឯក្រាជយ 

ក្ក្បខ័ណឌ គតិយុតតថ្មីក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២២ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ួងអាណាពាបាល

បយច្ចក្យទស្ ន្ិងស្ ក្គ្នស្         

ស្ថធារណៈន្ីមួ្យៗ 

ជ ក្គេឹះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាល 

១ 

ក្គឹេះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាលក្តូវអន្ុវតតាម្លក្ខន្តិក្ៈគតិយុតត ន្ិងន្ីតិវិធី

 ិរញ្ញវតថុថ្មី ឱ្យបាន្យពញយលញ យដ្ើម្បីធានាតមៃ ភាពនន្ក្បតិបតតិការរបស្់

ក្គឹេះស្ថថ ន្ 

ក្គប់ក្គឹេះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈរដ្ឋបាលអន្ុវតតយពញ-

យលញាម្លក្ខន្តិក្ៈគតិយុតត ន្ិងន្ីតិវិធី ិរញ្ញវតថុ

ថ្មី 

២០២០ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ួងអាណាពាបាល

បយច្ចក្យទស្ ន្ិងក្គឹេះស្ថថ ន្ស្ថធារណៈ

រដ្ឋបាលន្ីមួ្យ  ៗ

ឈ  វសិ្យ័ស្រ៉ែ ន្ងិថ្នម្ពល 

១ 

ស្ិក្ា ន្ិងយធវើបច្ចុបបន្នភាព កាតពវក្ិច្ច ិរញ្ញវតថុយៅក្នុងបទោឋ ន្គតិយុតតជា

ធរមន្ ឱ្យក្ស្បាម្ការវិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជា ន្ិងផតលផ់លក្បយោជន្៍

ជូន្ភាគីរាជរោឋ ភិបាល 

៥០% នន្កាតពវក្ិច្ច ិរញ្ញវតថុ យៅក្នុងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតជាធរមន្ន្ឹងក្តូវបាន្ពិន្ិតយ

យ ើងវិញ (ឆ្ន ំយគ្នល ២០១៨) 

២០២០ ក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល ន្ិង ក្ស្ វ 
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១០០% នន្កាតពវក្ិច្ច ិរញ្ញវតថុ យៅក្នុងលិខិត

បទោឋ ន្គតិយុតតជាធរមន្ន្ឹងក្តូវបាន្ពិន្ិតយ

យ ើងវិញ (ឆ្ន ំយគ្នល ២០១៨) 

២០២៣ ក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល ន្ិង ក្ស្ វ 

២ ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពនន្ការយក្ៀរគរការក្បមូ្លចំ្ណូលពីស្ួយស្ថរ, 
ក្ំយណើន្ចំ្ណូលពីការយក្ៀរគរការក្បមូ្លចំ្ណូល

ពីស្ួយស្ថរ 
២០២០ ក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល ន្ិង ក្ស្ វ 

៣ 

យរៀបចំ្ក្បព័ន្ធព័ត៌មន្ស្ក្មប់ក្គប់ក្គងក្ិច្ចស្ន្ា/ក្ិច្ចក្ពម្យក្ពៀង ន្ិង

អាជ្ាបណណស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល យដ្ើម្បីពក្ងឹងការក្គប់ក្គង ន្ិងការក្បមូ្ល

ចំ្ណូល 

ក្បព័ន្ធព័ត៌មន្ក្គប់ក្គងក្ិច្ចស្ន្ា/ក្ិច្ចក្ពម្

យក្ពៀង ន្ិងអាជ្ាបណណស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល ក្តូវបាន្

បយងកើត 

២០២០ ក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល 

៤ 
យរៀបចំ្លិខិតបទោឋ ន្យដ្ើម្បីក្ំណត់ឱ្យក្ក្ុម្  ុន្អាជីវក្ម្មស្រ៉ែមន្ក្បធាន្

ការោឋ ន្ស្ដ្លមន្ជំនាញច្ាស្់ោស្់យៅក្គប់ការោឋ ន្ស្រ៉ែ 

លិខិតបទោឋ ន្ក្តូវបាន្យរៀបចំ្ ២០២០ ក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិងថ្នម្ពល  

៣០% នន្ការោឋ ន្ស្រ៉ែមន្ក្បធាន្ការោឋ ន្ស្ដ្ល

មន្ជនំាញទទលួស្ថា ល់យោយក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិង

ថ្នម្ពល យដ្ើម្បីបយងកើន្ចំ្ណូល 

២០២១ ក្ក្សួ្ងស្រ៉ែ ន្ងិថ្នម្ពល 

១០០% នន្ការោឋ ន្ស្រ៉ែមន្ក្បធាន្ការោឋ ន្ស្ដ្ល

មន្ជនំាញទទលួស្ថា ល់យោយក្ក្ស្ួងស្រ៉ែ ន្ិង

ថ្នម្ពល យដ្ើម្បីបយងកើន្ចំ្ណូល 

២០២៣ ក្ក្សួ្ងស្រ៉ែ ន្ងិថ្នម្ពល 

ញ ច្ណូំលពសី្ក្ម្មភាពស្លបង 
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១ 

ពយន្ៃឿន្ការអន្ុម័្តច្ាប់ស្ត ីពីរម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ ន្ិងស្លបង

ពាណិជាក្ម្ម ន្ិងយរៀបចំ្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត ន្ិងបទបបញ្ញតតិគំ្នក្ទដ្ល់

ច្ាប់ 

ច្ាប់ស្ត ីពីរម្ណីយោឋ ន្ស្ម រណ ន្ិងស្លបង

ពាណិជាក្ម្មក្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ងិោក្់ឱ្យយក្បើក្បាស្់ 
២០២០ 

ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងម្ហានផទ 

អន្ុក្ក្ឹតយ ចក្បកាស្ ក្តូវបាន្បយងកើត ២០២១ 

២ 

បន្តពក្ងឹងក្ិច្ចស្ ក្បតិបតតិការរវាងក្ក្ស្ងួយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ ន្ិង

ក្ក្ស្ួងម្ហានផទ យដ្ើម្បធីានាក្បស្ិទធភាពក្នុងការបន្តងាក បអាជីវក្ម្មស្លបង

ខុស្ច្ាប់ 

ចំ្ន្នួ្ក្រណីអាជីវក្ម្មស្លបងខុស្ច្ាប់ក្តូវបាន្

បន្តងាក ប 
២០២០ ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួងម្ហានផទ 

៣ 

បន្តខិតខំយក្ៀរគរច្ំណូលឱ្យអស្់ពីលទធភាពពីស្ក្ម្មភាពស្លបងក្គប់

ក្បយភទ ស្ដ្លទទលួបាន្យគ្នលការណ៍អន្ុញ្ហញ តពីរាជរោឋ ភិបាលាម្  

បទបបញ្ញតតិជាធរមន្ 

ក្ំយណើន្ចំ្ណូល ២០២០ ក្ស្ វ 

ដ្ ច្ណូំលពកី្ទពយស្ម្បតតរិដ្ឋ 

១ 

ពិន្ិតយយ ើងវិញន្ូវលក្ខខណឌ នន្ក្ិច្ចស្ន្ាជួលក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ យោយ

ស្ ការជាមួ្យក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ ឱ្យក្ស្បាម្ការវិវឌ្ឍនន្   

យស្ដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជាបច្ចុបបន្ន 

៥០% នន្ក្ិច្ចស្ន្ាជួលក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋក្តូវ

បាន្ពិន្ិតយយ ើងវិញ 
២០១៩ ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 

១០០% នន្ក្ិច្ចស្ន្ាជួលក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋក្តូវ

បាន្ពិន្ិតយយ ើងវិញ 
២០២០ ក្ស្ វ ន្ិងក្ក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 

២ 

ពក្ងឹងយន្តការក្តួតពិន្ិតយយលើការអន្ុវតតក្ិច្ចស្ន្ា ន្ិងយស្ៀវយៅបន្ទុក្នន្

ស្ម្បទន្ក្ទពយស្ម្បតតិស្ថធារណៈរបស្់រដ្ឋ យដ្ើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការ

ក្បមូ្លចំ្ណូលឱ្យមន្ក្បស្ិទធភាព 

របាយការណ៍ស្ត ីពីការចុ្េះក្តួតពិន្ិតយការអន្ុវតត

ក្ិច្ចស្ន្ា ន្ិងយស្ៀវយៅបន្ទុក្នន្ស្ម្បទន្ក្ទពយ

ស្ម្បតតិស្ថធារណៈរបស្់រដ្ឋ 

២០២០ ក្ស្ វ 
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៣ 
ស្ិក្ា ន្ិងពិន្ិតយលទធភាពបយងកើតតំបន្់អច្លន្វតថុរបស្់រដ្ឋ ឱ្យក្ស្បយៅាម្

ស្ផន្ការយម្នន្ការយរៀបចំ្ទីក្ក្ុង (urban development master plan) 
របាយការណ៍លទធផលនន្ការស្ិក្ា ២០២១ ក្ស្ វ 

៤ 

ស្ិក្ា ន្ិងពិន្ិតយលទធភាពយរៀបចំ្យ ើងវិញការក្គប់ក្គងដី្ធៃី ន្ិងន្គរូបន្ី-

យក្ម្ម ាម្រយៈការស្បងស្ច្ក្តំបន្់ យដ្ើម្បីពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពក្គប់ក្គង ន្ិង

អភិវឌ្ឍ ក្ស្បាម្ស្កាត ន្ុពលតំបន្់ ន្ិងផតល់ភាពងាយក្ស្ួលក្នុងការផតល់

យស្វាធារណៈ 

របាយការណ៍លទធផលនន្ការស្ិក្ា ២០២២ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ងួស្ដ្ន្ដី្ ន្គររបូន្ី-

យក្ម្ម ន្ិងស្ំណង់ ន្ិងអាជ្ាធរ

មូ្លោឋ ន្ 

៥ 

ស្ ការជាមួ្យក្ក្ស្ងួទទួលបន្ទុក្ ន្ិងអាជ្ាធរស្ដ្ន្ដី្ចុ្េះពិន្ិតយផ្កទ ល់ការ

អន្ុវតត ន្ិងយផទៀងផ្កទ ត់យលើការបង់ចំ្ណូលពីការយក្បើក្បាស្់ក្ទពយស្ម្បតតិ    

ស្ថធារណៈរបស្់រដ្ឋ ដូ្ច្ជាការចក្់ដី្បំយពញបឹង, យ ន្រ, ទយន្ៃ ន្ិងការយក្ដី្

ស្ថធារណៈរបស្់រដ្ឋដ្នទយទៀត យដ្ើម្បីផលក្បយោជន្៍ឯក្ជន្ យ ើយក្តូវ  

អន្ុវតតាម្ច្ាប់ ន្ិងន្ីតិវិធីជាធរមន្ ក្ពម្ទងំបង់ចំ្ណូលចូ្លថ្វិការដ្ឋ

ាម្តនម្ៃទីផារជាក្់ស្ស្តង 

ចុ្េះពិន្ិតយយផទៀងផ្កត ត់យៅតំបន្់ស្ដ្លមន្ការ

អភិវឌ្ឍខាៃ ំង 

២០២០ 

ក្ស្ វ, ក្ក្ស្ងួស្ដ្ន្ដី្ ន្គររបូន្ី-

យក្ម្ម ន្ិងស្ំណង់ ន្ិងរដ្ឋបាល    

រាជធាន្ីយខតត 

យស្ន ើស្ុំយគ្នលការណ៍ ន្ិងយស្ច្ក្តីស្ណនំាពីថ្នន ក្់

ដឹ្ក្នំា ក្ក្ស្ួងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិង ិរញ្ញវតថុ/រាជរោឋ - 

ភិបាល 

បំយពញន្ីតិវិធីយលើការចត់ស្ច្ងក្ទពយស្ម្បតតិរដ្ឋ 

ាម្បទបបញ្ញតិត ន្ិងលិខិតបទោឋ ន្គតិយុតត    

ជាធរមន្ 

បយងកើន្ការបង់ចំ្ណូលចូ្លថ្វិការដ្ឋ 

ឋ ច្ណូំលពកីារចតស់្ច្ងវតថុាងរបឹអសូ្ពបីទយលមើស្ 
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១ 

ពយន្ៃឿន្ការយធវើវិយស្ថធន្ក្ម្មច្ាប់ពាក្់ព័ន្ធ យដ្ើម្បីអន្ុញ្ហញ តឱ្យយក្បើក្បាស្់ ច

ចត់ស្ច្ងក្ទពយស្ម្បតតិរឹបអសូ្ពីបទយលមើស្នានា ន្ិងបង់ចំ្ណូលចូ្លថ្វិកា

រដ្ឋ ក្ស្បាម្ន្ីតិវិធីជាធរមន្ មុ្ន្មន្ស្ថលក្ក្ម្/ស្ថលដី្កាស្ថថ ពរ  

ច្ាប់ពាក្់ព័ន្ធក្តូវបាន្យធវើវិយស្ថធន្ក្ម្ម ២០២០ ក្ក្ស្ួងយុតតិធម៌្ 

២ 
យរៀបចំ្លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតពាក្់ព័ន្ធនានាស្ក្មប់ចត់ស្ច្ងយលើក្ទពយ

ស្ម្បតតិស្ដ្លបាន្ រឹបអូស្ 

លិខិតបទោឋ ន្គតិយុតតពាក្់ព័ន្ធនានាក្តូវបាន្

យរៀបចំ្ 
២០២១ ក្ក្ស្ួងយុតតិធម៌្ 

 


