
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

គងៃ អង្គា រ ៨ ក ើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្ន ាំ ជូត កោស័  ព.ស ២៥៦៤ 

       រាជធានភី្នាំកពញ, គងៃទី ២៨ ខែ   កដា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 

ក្ិចចប្រជ ុំគណៈក្មាា ធកិារសោលនសោបាយសេដ្ឋក្ិចច នងិហិរញ្ញវតថុ េតីពី 

“សេចក្តីប្ាងចារ់េតីពមីូលរប្តរដ្ឋ (ថ្ាី)” និង “សេចក្តីប្ាងយ ទ្ធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យកាតស់ដ្រ ផលិតស្េែក្សជើង 

និងការរូក្មពុជា ២០២០-២០២៥” 
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 នាស្រពឹ គងៃទី ២៨ ខែ   កដា ឆ្ន ាំ២០២០, កៅទីសដ ីការស្រ សួងកសដ្ឋ ិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ, ឯ ឧតតមអគ្ាបណឌ តិសភាចារយ 

អូន ព័នធម នីរ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនត ី រដ្ឋមន្រនតីស្រ សួងកសដ្ឋ ចិ្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ និងជាស្របធានគ្ណៈ ម្មា ំិការកោលនកោបាយ

កសដ្ឋ ិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ (គ្.ស.ហ) បានដឹ្ នាាំ ិច្ចស្របជ ាំ គ្.ស.ហ កដ្ើមបីពនិតិយ នងិពិភា ាកលើរកបៀបវារៈសាំខាន់ៗច្ាំននួពីរ 

រួមម្មន៖ “កសច្ តសី្រាងច្ាបស់ត ពីមីលូបស្រតរដ្ឋ (ងា)ី” នងិ “កសច្ តសី្រាងយ ទះាន្រសតអភ្វិឌ្ឍន៍វស័ិយកាតក់ដ្រ ផលតិខសប កជើង 

នងិកាបបូ មពុជា ២០២០-២០២៥” កដាយទទួលបានការអកញ្ជ ើញចូ្លរួមពថី្នន  ់ដឹ្ នាាំជាន់ែពស់ និងមន្រនតីបកច្ច កទសរបស់

ស្រ សួង-ាថ ប័នា ់ពន័ះ ។ 

 

១- កសច្ តសី្រាងច្ាបស់ត ពីមីលូបស្រតរដ្ឋ (ងា)ី៖ 

 កដាយតស្រមូវការំនធាន នងិហិរញ្ញបបោនម្មនការក ើនក ើង ខដ្លអាច្ក ល្ើយតបនងឹតស្រមូវការជា ់ខសតងគនការ

អភ្ិវឌ្ឍកសដ្ឋ ិច្ច នងិសងាម, តាមរយៈប ករស មា នុងការគ្តិគ្រូកដ្ើមបីពស្រង ី វិាលភាពគនស្របភ្ពហិរញ្ញបបោន ជាពិកសស

កដាយកតត តការយ ចិ្តតទ  ដា ់កលើស្របភ្ពហិរញ្ញបបោន នុងស្រសុ ខដ្លកៅម្មនសកាត ន ពលែពស់កៅក ើយ, ស្រ សួងកសដ្ឋ ចិ្ច 

នងិហិរញ្ញវតថ ុបានករៀបច្ាំ “កសច្ តសី្រាងច្ាបស់ត ពីមីលូបស្រតរដ្ឋ (ងា)ី  (Government Securities)” កដ្ើមបជីាំនួសឱ្យច្ាប់ចាស់

ខដ្លបានចូ្លជាំរម្មនតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៧ កហើយ ាំព ងម្មនស ពលភាពរហូតដ្ល់កពលបច្ចុបបនន ។ “ច្ាបម់លូបស្រតរដ្ឋងា”ី 

កនេះ ជាមូលដាឋ នគ្តយិ តត កដ្ើមបីអន ញ្ញញ តឱ្យរាជរដាឋ ភិ្បាល មពុជាអាច្កបាេះផាយមូលបស្រត តាមរយៈការ ាំណត់នូវ វិាល-

ភាព, ការសកស្រមច្កលើការកបាេះផាយ,  ាំណត់ទាំហាំ និងទាំរង់គនការកបាេះផាយមូលបស្រតរដ្ឋ, ការ ាំណតអ់ន ចូ្លរួម និងនតីិវិំី

 នុងការជួញដូ្រមូលបស្រតរដ្ឋ ស្រពមោាំងកោសបញ្ញតតិ ជាកដ្ើម ។ “កសច្ តីស្រាងច្ាប់ងាី” កនេះ ម្មនភាពស្រគ្ប់ស្រជុងកស្រជាយ និង

ក ល្ើយតបែពស់កៅនឹងបរិបទបច្ចុបបនន នងិនិនាន ការការខស្របស្របួលគនការអភ្ិវឌ្ឍរបស់ មពុជា តាមរយៈការ ាំណតន់ូវស្រ បែ័ណឌ  

រួមសស្រម្មប់ស្រគ្ប់ស្រគ្ងការកបាេះផាយ, ការជួញដូ្រ និងការស្រគ្ប់ស្រគ្ងមូលបស្រតរដ្ឋ និងម្មនការ ាំណត់នូវកោលបាំណងជា ់

លា ់  រួមម្មន៖  

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ច និង ហរិញ្ញវត្ថុ 

ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពុជា 
ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្ Rk
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 ១. ការក ល្ើយតបកៅនឹងតស្រមូវការហិរញ្ញបបោន  ជាពិកសសសស្រម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍកហដាឋ រច្នាសមព័នះ,  

 ២. ការពស្រងឹងការស្រគ្ប់ស្រគ្ងតស្រមូវការាច់្ស្របា ់,  

 ៣. ការអភ្ិវឌ្ឍ វិស័យមូលបស្រត និងហិរញ្ញវតថុ និង  

 ៤. ការោាំស្រទគ្កស្រម្មងអាទិភាព និងចាាំបាច់្កផេងកទៀត ។  

 

២- កសច្ តីស្រាងយ ទះាន្រសតអភិ្វឌ្ឍន៍វស័ិយកាត់កដ្រ ផលិតខសប កជើង និងកាបូប មពុជា ២០២០-២០២៥៖ 

 វិស័យកាត់កដ្រ ផលិតខសប កជើង និងកាបូប បានកដ្ើរតួោ៉ា ងសាំខាន់ រួមច្ាំខណ ោ៉ា ងំាំដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍកសដ្ឋ ិច្ច

 មពុជា តាមរយៈ ការបកងកើតការង្គរ បកងតើនច្ាំណូលដ្លស់្របជាពលរដ្ឋ និងកាត់បនថយភាពស្រ សី្រ  ។ ងវីតបិត វិស័យកាត់កដ្រ ផលតិ

ខសប កជើង នងិកាបូបស្រតូវបានអភ្ិវឌ្ឍជាបនតបនាា ប់ កដាយខផែ កលើភាពខាល ាំងខដ្លជាឧតតមភាពស្រប តួស្របខជង នលងម ,  វិស័យ 

កនេះ កៅជួបនឹងបញ្ញា ស្របឈមមួយច្ាំននួ ។ រាជរដាឋ ភ្បិាល មពុជា បានគ្ិតគ្ូរករៀបច្ាំ “យ ទះាន្រសតអភ្វិឌ្ឍន៍វស័ិយកាតក់ដ្រ ផលតិ 

ខសប កជើង នងិកាបបូ មពុជា ២០២០-២០២៥” ខដ្លជាខផនទីបង្គា ញផលូវដ៏្ម្មនារៈសាំខាន់ កដាយគនយ ទះាន្រសត កនេះបាន

 ាំណត់ច្ ខុវិស័យខស្របកាល យវិស័យកាត់កដ្រ ផលតិខសប កជើង នងិកាបូប មពុជា ឱ្យកៅជាឧសាហ មាខដ្លម្មនភាពក ល្ើយតប, 

ម្មនតគមលបខនថមែពស់, ម្មនមូលដាឋ នោាំស្រទពិពិំ មា និងម្មនភាពស្រប ួតស្របខជង ម នបាំណាច់្ឆ្ន ាំ ២០២៥ កហើយខដ្លវិស័យកនេះ

អាច្ចូ្លរួមច្ាំខណ ស មា នុងការអភ្ិវឌ្ឍសងាម-កសដ្ឋ ិច្ច មពុជា ។  

“យ ទះាន្រសត” កនេះម្មនកោលបាំណង ាំណតន់ូវទិសកៅអភ្ិវឌ្ឍនរ៍ួម, បកងកើនភាពឯ រាជយ, ពស្រងងឹភាពបា៉ាន់ស្របម្មណ

បាន និងសថ ិរភាពគនវិស័យកាត់កដ្រ ផលិតខសប កជើង និងកាបូប មពុជា កដ្ើមបីបនតកលើ  មពស់ការអភ្ិវឌ្ឍវិស័យកនេះស្រប ប 

កដាយចី្រភាព និងបរិោប័នន ។ កដ្ើមបីសកស្រមច្បាននូវកោលបាំណង នងិច្ ខុវិស័យ, យ ទះាន្រសតបាន ាំណត់កោលកៅ៖  

១. បនតពស្រងឹងំនធានមន សេកដ្ើមបីបកងកើនផលិតភាព នងិបកងកើតគ្នលងអាជីពសស្រម្មប់ មា រ-និកោជិត,  

២. បនតកំវើឱ្យស្របកសើរក ើងនូវល ខែណឌ ការង្គរ និងស ែ ម្មលភាពរបស់ មា រ-និកោជតិ,  

៣. កលើ  មពស់ការវិនិកោគ្ នងុស្រសុ  និងអនតរជាតកិដាយកតត តកលើផលតិផលម្មនបខនថមតគមលែពស់, 

៤. ោ ់ោញការវិនិកោគ្កៅ នុងឧសាហ មាោាំស្រទ វិស័យកនេះ នងិ  

៥. ជាំរ ញការកំវើពិពិំ  មាទីផារសស្រម្មប់ការនាាំកច្ញផលតិផលកាត់កដ្រ ខសប កជើង និងកាបូប ។ 

 

ឯ ឧតតមអគ្ាបណឌ តិសភាចារយ អូន ព័នធម នីរ័តន ឧបនាយ រដ្ឋមន្រនត ី ស្របធានអងាស្របជ ាំ បានខងលងអាំណរគ្ ណ និងវាយ

តគមលែពស់ដ្លស់្រ ុមការង្គរខដ្លបានែិតែាំករៀបច្ាំឯ ារដ៏្ម្មនារសាំខាន់ោាំងពីរខាងកលើ នងិបានខណនាាំឱ្យស្រ ុមការង្គរ និង

កសន ើស្រ សួង-ាថ ប័នា ព់ន័ះបនតផតល ់ិច្ចសហការ និងខ សស្រមលួឯ ារោាំងពីរកនេះតាមាា រតគីនអងាស្របជ ាំ កដ្ើមបឱី្យឯ ារោាំង

ពីរកនេះម្មនភាពកពញកលញ ស្រគ្ប់ស្រជងុកស្រជាយ នងិអន វតត នងិអាច្ឈានដ្ល់ការបនតនីតិវិំកីោរពកសន ើស ាំការអន ម័តពរីាជរដាឋ -

ភ្ិបាល ៕ 
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