សេចក្តីថ្លែងសោលជំហរ និងធាតុចូលេំខាន់ៗ
របេ់ក្ក្ុមការងារលវិកាននអងគការេងគមេុវ
ី ិលជាតិ និងអនតរជាតិ
សលើការក្សាងក្ក្បខណ្ឌសោលនសោបាយម៉ាក្ក្ូសេដ្ឋក្ិចច
និងសោលនសោបាយហិរញ្ញ វតថុសាធារណ្ៈេក្មប់សរៀបចំសេចក្តីក្ាងចាប់
េតព
ី ីហរិ ញ្ញ វតថេក្មប់
ការក្រប់ក្រងឆ្ន ំ ២០២២
ុ

តាងនាមក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ ដែលសក្មបសក្មួលដោយដវទិកានៃអងគការ
មិៃដមៃរោឋាភិបាលសត៊ីពរ
៊ី មពជា
ុ ដយើងខ្ុុំសូមសដមតងៃូវការដកាតសរដសើរ ៃិងអបអរសាទរែល់រែឋសភា ៃិងរាជរោឋាភបា
ិ ល
ជាពិដសស ក្រសួងដសែឋរិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ ដែលបាៃខិតខុំបុំដពញភាររិច្ចក្បរបដោយ ការវិវតតជាវិជជមាៃនាដពលរៃលងមរ
ជាពិដសសរនុងែុំណារ់កាលនៃការរីររាតតាាតនៃជុំងរ
ឺ ូវីែ ១៩ ជាអាទិ ការដងើបដ
៣% ដៅឆ្ាុំ២០២០ មរក្បមា

២,៤% រនុងឆ្២
ាុំ ០២១ដៃេះ ៃិងការពាាររ

៍រុំដ

ើងវិញៃូវរុំដ

ើៃដសែឋរច្
ិ ចព៊ីជាងែរ

ើៃែល់ ៤,៨% ដៅឆ្ាុំ២០២២ខាង

មុខដៃេះ ក្ពមទុំងការសៃាាទទួលបាៃថវិកាជុំៃួយ ២៤០លាៃែុលាលារ ព៊ីទុៃបក្មុងទូដៅរបស់គ

ៃ៊ីមូលៃិធិពិដសស

SDR ដែលក្រុមក្បឹរាាភិបាលនៃមូលៃិធិរូបិយវតថុអៃតរជាតិ(IMF)បាៃអៃុម័តកាលព៊ីដែើមដខស៊ីហាដៃេះដែើមាប៊ីដោេះក្សាយ
វិបតតិរូវីែ១៩ ៃិងសាតារដសែឋរច្
ិ ចដ
ដយើងខ្ុុំរ៏សូមដថលងអុំ

ើងវិញ។
រគុ

យង
ា ក្ជាលដក្ៅច្ុំដ

េះរែឋសភាជាតិ ៃិងក្រសួងដសែឋរច្
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវតថុដែលដតង

ដតអដញ្ជើញអងគការសងគមសុ៊ីវល
ិ ច្ូលរួមដៅរនុងរិច្ចក្បជុុំនានា នាដពលរៃលងមរ ក្ពមទុំងបាៃដបើរឱកាសៃិងសាវាគមៃ៍ៃូវ
រាល់ការផ្តល់មតិដយបល់ធាតុច្ូល ៃិងអៃុសាសៃ៍ពអ
៊ី នរ
ក្

រ់ព័ៃធនានា ដែើមាប៊ីដធវើឲាយក្របខ

ឌមាាក្រូដសែឋរិច្ច ៃិងដសច្រត៊ី

ងច្ាាប់សត៊ីព៊ីហិរញ្ញវតថុសក្មាប់ការក្គប់ក្គងក្បចុំឆ្ាុំ ក្បរបដោយបរិយប័ៃន ៃិងការគិតគូរខពស។
់ ក្រុមការងារថវិកានៃ

អងគការសងគមសុ៊ីវិល (BWG) ដតងដតយរច្ិតតទុរោរ់ដលើការងារដៃេះជាក្បចុំ ៃិងបាៃច្ូលរួមផ្តល់ៃូវមតិដយបល់ដែល
ជាឧតតមក្បដយជៃ៍ែល់ក្បជាពលរែឋ ជាមួយរែឋសភាជាតិ ៃិងរាជរោឋាភិបាលរមពុជាដលើរិច្ចការែ៏មាៃសារៈសុំខាៃ់ដៃេះ។
ក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិ

ៃិងអៃតរជាតិ

សូមដធវើការវាយតនមលខពស់ច្ុំដ

េះរាជរោឋាភិបាល

ជាពិដសសសាថាប័ៃ ក្រសួងសាម៊ី ៃិងក្រសួងដសែឋរិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ ដែលបាៃខិតខុំក្បឹងដក្បងរនុងការដរៀបច្ុំ ៃិងផ្ាសពវផ្ាាយ
ៃូវរបាយការ

៍លទធផ្លនៃការអៃុវតតថវិកាឆមាសទ៊ី១

ក្គងឆ្ាុំ២០២១ ៃិងដសច្រត៊ីក្
សក្មាប់ដរៀបច្ុំដសច្រត៊ីក្

ងក្របខ័

ៃិងកាវាយតនមលការអៃុវតតច្ាាប់សព
ត៊ី ៊ីហិរញ្ញវតថុសក្មាប់ការក្គប់

ឌដោលៃដយបាយមាាក្រូដសែឋរិច្ច ៃិងដោលៃដយបាយហិរញ្ញវតថុសាធារ

ៈ

ងច្ាាប់សត៊ីព៊ីហិរញ្ញវតថុសក្មាប់ការក្គប់ក្គងឆនុំំា២០២២។

ក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិៃិងអៃតរជាតិ សូមអៃុញ្ត
ញា ដលើរយរដោលជុំហរធាតុច្ូលសុំខាៃ់ៗ
ៃិងអៃុសាសៃ៍ ដែលដច្ញមរព៊ីការសិរាាក្សាវក្ជាវ វិភាគនានារបស់ក្រុមការងារ ជូៃែល់ រែឋសភាជាតិ ៃិងក្រសួង
ដសែឋរិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ ែូច្ខាងដក្កាម៖
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ក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ សាទរច្ុំដ
ការបដងកើៃច្ុំ
ច្ុំ

ូលសរុបថវិការែឋ

ឬថវិកាជាតិ។

េះការដបតជាច្
ញា ិតតរបស់រាជរោឋាភិបាលរនុង

ដទេះប៊ីជាយាងណាសងគមសុ៊ីវិលដៅដតមាៃការបារមភរនុងការក្បមូល

ូលសដក្មច្ដៅតាមដផ្ៃការ។ ែូច្ដៃេះសងគមសុ៊ីវិលដលើរទឹរច្ិតតឱាយរាជរោឋាភិបាលគិតគូរឱាយបាៃហមតច្
់ ត់រង
នុ ការធានា

បាៃៃូវការក្បមូលច្ុំ
តុលាយោ្ា ដក្

ូលដនាេះក្បរបដោយការទទួលខុសក្តូវខពស់។ ច្ុំ

ូល ៃិងច្ុំណាយ គឺក្តូវដតដធវើដ

េះដបើមិៃែូដច្នេះដទៃឹងដធវើឱាយរោឋាភិបាល បដងកើៃការខច៊ី ព៊ីបរដទសកាៃ់ដតដក្ច្ើៃដថមដទៀត។

ក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិ ៃិងអៃតរជាតិោុំាក្ទច្ុំដ

េះ បទអៃតរាគមៃ៍ទរ់ទងៃឹងជុំងរ
ឺ ូវីែ ១៩

រនុងដនាេះរ៏សូមដសនើរាជរោឋាភបា
ិ ល ជាពិដសសក្រសួងសុខាភិបាល ជួយគិតគូរបន្ថែមទ ៀតទ
ច្ុំដ

ើងឱាយមាៃសម

ើជំងឺមិថឆ្លង។

េះការអភិវឌាឍដសែឋរិច្ច សងគមសុ៊ីវិលសូមដសនើ រាជរោឋាភិបាល ៃិងរែឋសភា ពិចារណាទ

សម្រាប់វិស័យអប់រំ ថិងបណ្ុះត បណាតា

ជំនាញបទចេកទ សវិជ្ជាជីវៈ គួរម្រតូវបាថបទងកើថ ទ

ើការវិភាជថវិកា

ើសពីឆ្ាំមុថៗ ដោយបដងកើត ៃិង

បដងកើៃអៃតររមមរវាងវិស័យទុំងព៊ីរដៃេះ ដែើមាប៊ីវិស័យដៃេះមាៃលទធភាពបដងកើតរមមវិធ៊ីសិរា
ា ៃិងវិធ៊ីសាស្រសតដរៀៃៃិងបដក្ងៀៃថម៊ីៗ
ដឆលើយតបៃឹងតក្មូវការដលើររមពស់ការក្តួតពិៃិតាយវាយតនមល ៃិងផ្តល់រច្
ិ ចោុំ

របដច្ចរដទសនានាបដៃថម។

ក្រុមការងារថវិកានៃអងគការសងគមសុ៊ីវិលជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ សូមដសនើ រាជរោឋាភិបាល ដធវើច្ុំណាត់ថ្រ
្ា ់សក្មាប់ការ
ដក្បើក្បាស់ថវិការែឋបាលថ្្ារ់ដក្កាមជាតិក្បរបដោយតមាលភា
ា ព ៃិងមាៃក្បសិទធភាពខពស់ ជាពិដសសគួរដ្តាតដលើការដក្បើ
ក្បាស់ថវិកាសក្មាប់ការអៃុវតតមុខងាររបស់គណៈកម្មាធកា
ិ រពិគ្រោះគោបល់កិច្ចការស្ដ្រីនិងកុម្រ(គ.រ.ស.រ) ៃិងគណៈ
កម្មាធិការទទួលបនទុកកិច្ចការនារី

និងកុម្រឃុុំ

្ង្កាត់

(គ.រ.ៃ.រ)

រនុងការផ្តល់ដសវាសងគមសក្មាប់ក្បជាពលរែឋ

ជាពិដសសស្រសត៊ី ជៃមាៃពិការភាព ៃិងរុមារ។ ការដក្បើក្បាស់ថវិការែឋបាលថ្្ារ់ដក្កាមជាតិ គួរដ្តាតដលើការបុំដពញមុខងារ
របស់មៃទ៊ីរជុំនាញ ដែលបាៃទទួលការដផ្ទរមុខងារព៊ីថ្្ារជា
់ តិផ្ងដែរ។ ជាមួយោ្ាដៃេះ ការដក្បើក្បាស់ថវិការែឋបាលថ្្ារ់
ដក្កាមជាតិគួរផ្តល់អាទិភាពផ្ងដែរ ច្ុំដ

េះការអៃុវតតមុខងាររបស់ដសវាក្ច្រដច្ញច្ូលដតមួយក្បរបដោយគុ

ដបងដច្រថវិកាសក្មាប់អៃុវតតដផ្ៃការយុទធសាស្រសតគ

ដៃយាយភាពសងគមជុំហាៃទ៊ី២

ភាព ៃិង

និងកម្មវិធគ
ី ណគនយាយភាព្ងគម្

ដុំណាក់កាលទី២ ដោយដជាគជ័យៃិងពក្ងឹងភាពជាមាចាសរ់ បស់រោឋាភិបាល។ រដ្ឋាភិបាលគួរបដងកើៃការច្ូលរួមរបស់ក្បជា
ពលរែឋ ៃិងអងគការសងគមសុវ៊ី ិលជាពិដសសជៃដែលងាយរងដក្ោេះដៅរនុងែុំដ
ថ្្ារ់ដក្កាមជាតិឱាយបាៃក្បដសើរដ

ើង ៃិងធានាបាៃនូវគ

ើរដរៀបច្ុំដផ្ៃការ ៃិងថវិការបស់រែនបាល

ដៃយាយភាពដៅរនុងការផ្តល់ៃូវដសវាសាធារ

ៈ។ ជុំរុញការអនុ

វតតន៍គុំនិតផ្តួច្គផ្តើម្ រប្់រដ្ឋភ
ា ិបាលគអឡិច្្តូនិកគដើម្ាបីធានា្ប្ិទធភាព ននការផ្តល់គ្វាសាធារណៈ គ្វា្ងគម្ និង
ការអភិវឌាឍន៍្បកបគដ្យច្ីរភាព នន្បគទ្កម្ពុជា។
រនុងក្របខ
ការដធវើៃិយ័ត ឬវិចរ
១.

ឌមាាក្រូដសែឋរច្
ិ ច ដយើងខ្ុុំសូមដសនើ ក្រសួងដសែឋរិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ ពាាររ

ឱ
៍ ាយបាៃសុក្រិត ដជៀសវាង

រមមដក្ច្ើៃែង។ ខាងដក្កាមដៃេះគឺជាដសច្រត៊ីដសនើលមអិត៖

ការ្បម្ូលច្ុំណូល៖ រដឋគួរតត្បម្ូលច្ុំណូលឲាយអ្់លទធភាព និងម្ន្ប្ិទធភាពខ្ព្់ គដ្យឈរគលើ
គរលការណ៍យុតតិធម្៌ និង្ម្ធម្៌ គដើម្ាបីរកាាបាននូវគ្េរភាពកុំគណើនគ្ដឋកិច្ច កាត់បនេយភាព្កី្ក
និងកាត់បនេយវិ្ម្ភាព្ងគម្។ ជាតផ្ែកម្ួយគដើម្ាបីបគងកន
ើ ច្ុំណូលជាតិបតនេម្គទៀត រដ្ឋភ
ា ិបាលគួរបគងកើន
្ប្ិទធភាពននការ្បម្ូលច្ុំណូលពនធគលើអច្លន្ទពាយ។ គយើងពិនិតាយគឃើញថា ច្ុំណល
ូ ពនធ្បចុំឆ្ាុំគលើ
អច្លន្ទពាយគឺម្ន្តឹម្តត ០,១ ភាគរយ បុគណា្ាោះននផ្លិតផ្លកែុង្្ុក្រុប តដលអ្ាគនោះទាប
ជាង្បគទ្ដនទគទៀតជាគ្ច្ើន រួម្ទាុំង្បគទ្គៅកែង
ុ តុំបន់ផ្ងតដរ។ រដឋគួរបគងកន
ើ ពនធអាករបតនេម្គលើ
ផ្លិតផ្លតដលគធវើឲាយបោះពាល់ដល់្ុខ្ភាពដូច្ជា បារី គ្គឿង្្វឹង និងគភ្ជជៈបូវកម្្ាុំង គ

ើយ

វិភាជដៅដលើវិស័យសុខាភិបាល ៃិងលុបដចលរមមវិធ៊ីផ្សា ពវផ្ាាយដក្គឿងក្សវឹងក្គប់រូបភាព ៃិងអៃុម័ត
ច្ាាប់ក្គប់ក្គងដក្គឿងក្សវឹងឲាយបាៃឆប់បុំផ្ុត ដក្
ម្នការដរើៃដ

ើងខាលាុំងគួរឲាយក្ពួយបារមភ គ

េះដក្ោេះថ្្ារ់ច្រាច្រ

៍ ៃិងការដក្បើក្បាស់ដក្គឿងក្សវឹង

ើយបញ្ហានាុំឲយា វាខាតបង់ដសែឋរច្
ិ ចជាតិដក្ច្ើៃជាងច្ុំ

ូលព៊ី

ទំព័រ 2 នៃ 6

ពៃធ

រ់ពៃ
័ ធៃឹងដក្គឿងក្សវឹង ៃិងការផ្ាាយ

ិជជរមមដែលទទួលបាៃដៅដទៀត គបើគោងគៅតាមការ

ក្សាវក្ជាវជាដក្ច្ើៃែូច្ជាដៅក្បដទសនថជាដែើម។
២.

រាជរោឋាភិបាលក្តូវដក្តៀមខលួៃឲាយបាៃរួច្រាល់រនុងការដរៀបច្ុំ
រិច្ច

ែូច្ជាវិស័យដទសច្រ

៍

និងសាតារៃូវវិស័យដែលក្ទក្ទង់រុំដ

ដោយបដៃថមៃូវមុខងារឲាយបាៃដក្ច្ើៃែូច្ជា

ធមមជាតិ ៃិងវបាបធម៌ ជាដែើម។ ច្ុំគពាោះវិស័យរសិរមម ក្រសួង

ដទសច្រ

ៃ
ើ ដសែឋ

៍សិបាបៃិមត
ិ ត

រ់ព័ៃគ
ធ ួរមាៃយៃតការរនុងការផ្លិតដែើមាប៊ី

ឲាយដឆលើយតបដៅៃឹងតក្មូវការទ៊ីផ្ាារ ជាពិដសសទ៊ីផ្ាារសហគមៃ៍មូលោឋៃ
ា ដែលរនុងដនាេះ រសិឧសាាហ៍
រមមគួរដតក្តូវបាៃយរច្ិតតទុរោរ់ផ្ងតដរ។ បៃតជុំរុញការអភិវឌាឍវិស័យរសិរមម ដោយយរច្ិតតទរ
ុ ោរ់
បដៃថម

ៃិងដលើរទឹរច្ិតតក្បជាពលរែឋផ្លិតដសាបៀងអាហារក្បរបដោយសុវតថិភាព

ក្ពមទុំាងគិតគូរែល់ការបដងកៃ
ើ ក្បព័ៃធដក្សាច្ក្សព
សក្មាប់ការផ្ាសពវផ្ាាយដលើររមពសព
់ ូជក្បនព
៣.

ៃិងសុខុមាលភាព

ៃិងដច្រពូជែល់រសិររក្ពមទុំងោុំក្ទថវិកាជាតិ

(
៊ី ធមមជាតិ)។

ការច្ុំណាយ៖ សូមដសនើរាជរោឋាភិបាលយរច្ិតទ
ត ុរោរ់រង
នុ ការកាត់បៃថយៃូវច្ុំណាយដែលមិៃចុំាបាច្់ ឬ
ក្តូវធានាថ្ រាល់ការច្ុំណាយគឺដឆលើយតប ដៅៃឹងដោលៃដយបាយដោយដ្តាតដលើវិស័យអាទិភាពមួយ
ច្ុំៃួៃ ែូច្ជាវិស័យសុខាភិបាល ដលើជុំងឺឆង
ល ៃិងជុំងម
ឺ ិៃឆលង។

៤.

រាជរោឋាភិបាលគួរដ្តាតសុំខាៃ់ដលើវិស័យអប់រំ ៃិងប

េះ្ត បណាដាលបដច្ចរដទសៃិងវិជាជ
ជា ៊ីវៈដែើមាប៊ីដឆលើយតប

តក្មូវការអភិវឌាឍៃ៍ ជាពិដសសតក្មូវការទ៊ីផ្ាារការងារ ៃិងៃវាៃុវតតអប់រំក្បរបដោយបរិយបៃន ដោយ
ធានាបាៃៃូវបរិយប័ៃនសងគម ែូច្ជា រ) ពក្ងឹងដលើក្បព័ៃស
ធ ុវតេភា
ិ ព ៃិងរិច្ចោុំ
ការរំដលាភបុំ
៥.

រសងគម ខ) កាត់បៃថយ

ៃសិទធិស្រសត៊ី ៃិងសិទធិរុមារ ការដរីសដអើងនៃពិការភាព ៃិងអតតសញ្ញា

ដយៃឌ័រ។

ពក្ងឹងការដឆលើយតបឲាយមាៃក្បសិទធភាពខពស់ដផ្នរសុខាភិបាលទាុំងគៅអុំឡុងគពលនិងបនាទាប់ពីបញ្ចប់ការ
រីករាលដ្លននជុំងឺកូវីដ-១៩

រ)

ការដលើររមពស់

អនាម័យ ៃិងទឹរសាអាត ដៅតាមសាលាដរៀៃ ខ) ការប

ៃិងររាាឲាយបាៃៃូវបទោឋាៃសតង់ោរសុវតថិភាព
េះ្ត បណាដាលវិជាជាជ៊ីវៈ ៃិងជុំនាញដែលដឆលើយតបទ៊ី

ផ្ាារនានាបច្ចុបាបៃន សក្មាប់ការក្បរួតក្បដជងនាដពលអនាគត។
៦.

វិៃិដយគ

ៃិងបដងកើៃការវិភាជច្ុំណាយសាធារ

ទទួលបាៃការដរៀៃសូក្តដែលមាៃគុ

ៈដៅែល់វិស័យអប់រំ

ដែើមាប៊ីធានាថ្រុមារទុំងអស់

ភាពលអ ដហើយដែលដៃេះក្សបជាមួយៃឹងការដបេជាញាច្ិតតរបស់ខៃ
លួ

ដៅឯរិច្ចក្បជុុំរព
ុំ ូល នៃភាពជានែគូសក្មាប់ការអប់រំកាលព៊ីឆ្ាុំ២០១៨ ដែលក្តូវបដងកៃ
ើ ែល់ ២៣% នៃ
ច្ុំណាយជាតិសរុប។
៧.

ធានាថ្ រុមារទុំងអស់អាច្ដរៀៃសូក្តបាៃ ដៅរនុងអុំឡុងដពលនៃការបិទសាលាដរៀៃ ជាពិដសស ការ
ដរៀៃសូក្តព៊ីច្មាងាយក្បរបដោយគុ

ភាព បរិយប័ៃន តនមលសមរមាយ ដែើមាប៊ីឱាយរុមារក្គប់រប
ូ អាច្ដរៀៃសូក្ត

បាៃ រាជរោឋាភិបាលរមពុជា រ៏គបាប៊ីពក្ងឹងសមតថភាពរបស់ក្គូបដក្ងៀៃ រនង
ុ ការោុំក្ទែល់ការដរៀៃសូក្តព៊ី
ច្មាងាយ រួមទុំងតាមរយៈការប

្តេះបណាដាល ៃិងជុំៃួយសមក្សបជាមួយៃឹងការទទួលបាៃបដច្ចរវិទាា

ផ្ងដែរ។ គៅកែុងបរិបទកូវីដ-១៩គនោះផ្ងតដរ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគបាបីអនុវតត្បកបគដ្យ្ប្ិទធភាព
នូវគរលការណ៍តណនាុំតដលម្ន្សាប់រប្់ខ្ន
លួ

គដើម្ាបីធានាថា

កុម្រទាុំងអ្់អាច្វិល្តលប់គៅ

សាលាគរៀនវិញ គៅគពលតដលការវិល្តលប់គនោះ ម្ន្ុវតេិភាព។ បតនេម្គលើគនោះ ្បព័នធគភលើង្ញ្ញា
ច្រាច្រណ៍ពាក់ព័នន
ធ ឹងជុំងឺកូវដ
ី -១៩ គបាបី្តូវអនុវតតគដ្យ្បុង្បយ័តែ ្្ម្ប់ការគបើកសាលាគរៀនគឡើង
វិញ។
៨.

ដរៀបច្ុំ ៃិងអៃុវតតនូវយុទធសាស្រសត ៃិងដផ្ៃការបុំប៉ៃការអប់រគំ ៅកែុងបរិបទននជុំងឺ កូវីដ-១៩ ៃិងមាៃការ
ដបេជាញាច្ិតតផ្េល់ហិរញ្ញបាបទៃយាងដពញដលញច្ុំដ

េះដផ្ៃការដៃេះ។

រាជរោឋាភិបាលរមពុជារ៏គបាប៊ីសក្មប
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សក្មួលការដលើររមពស់ភាពជានែគូក្បរបដោយបរិយប័ៃន

ៃិងការដរៀរគរធៃធាៃព៊ីសុំណារ់អនរ

រ់

ព័ៃធ ជាពិដសសអងគការសងគមសុ៊ីវិល ដែើមាប៊ីអៃុវតតដផ្ៃការដៃេះ។
៩.

រាជរោឋាភិបាល

គួរបដងកៃ
ើ ការច្ុំណាយក្បចុំឆ្ាុំដែលដ្តាតទុំងក្សុងដលើបញ្ហាដក្បក្បួលអាកាសធាតុ

ដោយមូលដហតុថ្

បញ្ហាក្បឈមច្មាបងបណាដាលមរព៊ីការដក្បក្បួលអាកាសធាតុកាៃ់ដតបងកហាៃិភ័យ

ខពស់រនុងរក្មិត៧%នៃការច្ុំណាយសរុបដលើការដោេះក្សាយបញ្ហាដក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជាពិដសសគួរ
ដ្តាតកាៃ់ដតខាលាុំងដលើសរមមភាពកាត់បៃថយការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ

្បកបគដ្យនិរនតរភាពៃិង

សរមមភាពបៃាា្ាុំជារ់លារ់។
១០.

រាជរោឋាភិបាល គួរផ្តលព
់ ៌ត័មាៃក្បចុំឆ្ាុំដទៀងទត់មាៃលរខ
ៃឹងផ្លប៉េះ
ក្រសួង

ៈសាមញ្ញ ែល់សាធារ

ៈជៃ ទរ់ទង

ល់បណាដាលមរព៊ីការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការដបងដច្រថវិកាជាតិៃិងការច្ុំណាយរបស់

រ់ព័ៃធ ក្ពមទុំងរែឋបាលថ្្ារ់ដក្កាមជាតិ ដែលមាៃផ្លក្បដយជៃ៍ែល់ការដោេះក្សាយបញ្ហា

ដក្បក្បួលអាកាសធាតុ។
១១.

រាជរោឋាភិបាល គួរបងកឱកាស ឲាយម្នការផ្តល់ធាតុច្ូល្បកបគដ្យបរិោបនែ ពី្ណា
ុំ
ក់អែកពាក់ព័នធ
ទាុំងអ្់ គៅគលើែុំដ

ើការរុំដ

ទក្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារ

ៈ ជាពិគ្្ដែើមាប៊ីអៃុញ្ញាតិឲាយអងគការមិៃ

ដមៃរោឋាភិបាលបាៃច្ូលរួមពិភារាា រនុងការពិដក្ោេះដយបល់ ដែើមាប៊ីដធវើដសច្រត៊ីសដក្មច្ដលើថវិការែឋទរ់
ទងៃឹងបញ្ហាដក្បក្បួលអាកាសធាតុ។
១២.

រោឋាភិបាលគួរបដងកើៃថវិកាែល់រែឋបាលថ្្ារ់ដក្កាមជាតិ (ថ្្ារ់ឃុុំ ថ្្ារ់ក្សុរ ៃិងថ្្រ
ា ់ដខតត) ដែើមាប៊ីដធវើ
សរមមភាពជារ់លារ់រនុងការដឆលើយតបៃឹងបញ្ហាដក្បក្បួលអាកាសធាតុឲាយបាៃទៃ់ដពលដវលា។

១៣.

ក្រសួងសាថាបៃ
័
លរខ

រ់ពៃ
័ ធនានា គួរបដងកើៃការយរច្ិតទ
ត ុរោរ់បដៃថមដទៀតរនុងការបដស្រញ្ជៀបបញ្ហាដយៃឌ័រជា

ៈក្បព័ៃធរនុងរមមវិធ៊ីអភិវឌាឍៃ៍

ៃិងដផ្ៃការសរមមភាពរនុងការដោេះក្សាយបញ្ហាដក្បក្បួលអាកាស

ធាតុ។
១៤.

រាជរោឋាភិបាល គួរគិតគូរបដៃថមដលើការយរច្ិតតទុរោរ់ព៊ីផ្លប៉េះ

ល់ននជុំងក
ឺ ូវីដ-១៩គៅគលើក្បជាពល

រែឋជាពិដសសអនរដធវើការដក្ៅក្បព័ៃ។
ធ
ជុំរុញឱាយមាៃដផ្ៃការច្ាាស់លាស់រង
នុ ការអភិវឌាឍធៃធាៃមៃុសាស
ដ្តាតដលើជុំនាញវិជាជាជ៊ីវៈ ៃិងបដច្ចរដទស ជាពិដសសរនុងែុំណារ់កាលនៃការរីររាតតាាតនៃជុំងឺរូវីែ ១៩
ែូច្ជាជក្មុញការបដងកើតៃិងដលើររមពស់ការបដក្ងៀៃ ៃិងដរៀៃតាមដបបឌ៊ីជថ
៊ី ល ជាដែើម។
១៥.

ការប៉េះ

ល់ នៃការបាត់ការអៃុដក្ោេះពៃធដលើមុខទុំៃិញមួយច្ុំៃួៃ រនុងក្របខ

ដលើរដលងស

វាវុធ(EBA)ដធវើឲាយប៉េះ

ល់ែល់វិស័យការងារៃិងច្ុំ

សូមដសនើឲាយរាជរោឋាភិបាល ជុំរុញឲាយមាៃវិធាៃការដឆលើយតបច្ុំដ

ទ
ឌ ុំៃញ
ិ ក្គប់ដបបយង
ា

ូលរបស់ពលរែឋដែល្ងគម្្ុីវិល

េះរតាតាក្បឈម ែូច្ជាផ្តល់ក្បារ់ឧបតថមភ

បដងកើតការងារ ដរៀរគររការវិៃិដយគបដៃថម។
១៦.

រាជរោឋាភិបាល គួរបៃតយរច្ិតតទុរោរ់បដៃថមដទៀត ដលើក្បសិទធភាពនៃការដបងដច្រថវិកាថ្្ារ់ដក្កាមជាតិ
ដោយសារមាៃការថយច្ុេះ ដែលជាការក្ពួយបារមភ ថ្ការអភិវឌាឍដៅមូលោឋាៃភូមិ ឃុុំ ក្សុរៃឹងមាៃភាព
យឺតយាវដហើយគដក្មាងវិៃិដយគឃុុំសងាកាតម
់ ួយច្ុំៃៃ
ួ ៃឹងក្តូវពៃាារ ក្ពមទុំងពក្ងឹងៃូវយៃតការច្ុំណាយ
ឲាយមាៃក្បសិទធភាព

ៃិងតមាលាភាព

ដោយមាៃការច្ូលរួមព៊ីក្បជាពលរែឋមូលោឋាៃ

ក្សបតាមដោល

ៃដយបាយអភិវឌាឍតាមដបបក្បជាធិបដតយាយ ៃិងរមមវិធ៊ីជាតិសក្មាប់ការអភិវឌាឍតាមដបបក្បជាធិបដតយាយ
ដៅថ្្ារ់ដក្កាមជាតិ ែុំណារ់កាលទ៊ី២ (២០២១-២០៣០)។
១៧.

ការបងាហាញ ៃិងការអប់រសា
ំ ធារ

ៈសត៊ីព៊ីថវិកាក្បចុំឆ្ាុំ ថវិកាជាតិៃិងថ្្ារ់ដក្កាមជាតិមាៃរុំរិត ដែើមាប៊ី

ោុំក្ទែល់រិច្ចខត
ិ ខុំក្បឹងដក្បងដៃេះដៅក្គប់រក្មិតនៃការបងាហញ
ា ថវិកាៃិងដលើររមពសរ
់ ុំដ

ើៃដសែឋរច្
ិ ចមាា
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ក្រូដសែឋរិច្ចៃិងតមាលាភាព អងគការសងគមសុ៊ីវិល អុំ

វនាវឱាយរាជរោឋាភិបាល ៃិងសភាអៃុម័តច្ាាប់ទទួល

បាៃព័ត៌មាៃ ឱាយបាៃឆប់ តាមការជក្មុញរបស់សដមតច្នាយររែឋមស្រៃត៊ី ដែលៃឹងក្តូវអៃុម័តតាុំងព៊ីឆ្ាុំ
២០២០ម្កគម្លោះ។
១៨.

រាជរោឋាភិបាល គួរបៃតយរច្ិតតទុរោរ់បដៃថមដទៀតរនង
ុ ការដធវើឱាយក្បដសើរដ
ថវិកាជាតិ ៃិងរុំដ
រោឋាភិបាលដអ

ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារ

ើងៃូវតមាលាភាពនៃការក្គប់ក្គង

ៈ ក្ពមទុំងដលើររមពស់គៃ
ុំ ិតផ្តួច្ដផ្តម
ើ របស់

ិច្ក្តូៃិរ ដែើមាប៊ីធានាក្បសិទធភាពនៃការផ្តល់ដសវាសាធារ

ៈ ៃិងការអភិវឌាឍៃ៍ក្បរប

ដោយច្៊ីរភាពសក្មាប់រមពុជា។
១៩.

្ូម្គ្ែរា
ើ ជរោឋាភិបាល ដធវើការផ្ាសពវផ្ាាយៃិងផ្តល់ដសច្រត៊ីក្

ងច្ាាប់ថវិកាដពញដលញសក្មាប់ក្បជាពល

រែឋ ៃិងបដងកើតឱាយមាៃរិច្ព
ច ិភារាា រវាង រែឋសភា ក្រសួងសាថប
ា ័ៃរែឋ ក្បជាពលរែឋ ៃិងអងគការសងគមសុ៊ីវិល
ដែើមាប៊ីបៃតច្ូលរួមច្ុំដ

រជាមួយៃឹងរាជរោឋាភិបាលរមពុជា រនុងការពក្ងឹងតមាលាភាពថវិកាដែលជាដផ្នរមួយ

នៃរមមវិធ៊ីដរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារ
សាធារ

ៈ រនង
ុ អុំ

រាជរោឋាភិបាល

ដោយបដងកើតយៃេការសារលាបងដែើមាប៊ីច្ូលរួមជា

ុងដពលរសាងដផ្ៃការថវិកាទុំងថ្្រ
ា ់ជាតិ ៃិងថ្្រ
ា ់ដក្កាមជាតិ។ ជាមួយោ្ាដៃេះដែរ

គួរបដងកត
ើ ដវទិកា

បែិមតិ រនង
ុ ៃ័យសាថាបនារនង
ុ ែុំដ
២០.

ៈ

ឬយៃតការដទៀងទត់មយ
ួ សក្មាប់សាធារ

ជៃច្ូលរួមវិភាគទៃជា

ើរការក្តួតពិៃិតាយការអៃុវតតថវិកា ដែលបាៃអៃុម័តរួច្។

ដរៀបច្ុំបដងកើតគដក្មាងជុំៃួយដផ្នរច្ាាប់ទូលុំទលា
ូ យមួយ ដែលមាៃការផ្តលម
់ ូលៃិធិក្បរបដោយច្៊ីរភាព
រយៈដពលដវងព៊ីថវិកាជាតិ ៃិងបដងកើតតុលាការឧទធរ

៍ថ្រ
្ា ់តុំបៃ់ ដក្ៅព៊ីដៅរាជធាៃ៊ីឲាយបាៃទូលុំទលា
ូ យ

ដែើមាបធា
៊ី នាឲាយទទួលបាៃតុលាការ ៃិងសាលាជក្មេះរត៊ីក្បរបដោយក្បសិទធភាព ច្ុំដ

េះស្រសត៊ីទុំងអស់ ជា

ពិដសស ស្រសត៊ីដៅតាមជៃបទ ស្រសតជ
៊ី ៃជាតិដែើមភាគតិច្ ស្រសរ
ត៊ី នង
ុ ក្រុមជាតិពិៃធុភាគតិច្ ៃិងស្រសតមា
៊ី ៃពិការ
ភាព1។
២១.

ដបងដច្រផ្តល់ថវិកា៣%នៃថវិកាជាតិសរុបសក្មាប់សរមមភាពនានារនុងការដលើររមពសស
់ មភាពដយៃឌ័
រដៅក្គប់ក្រសួង។

ដបងដច្រធៃធាៃៃិងមូលៃិធិក្គប់ក្ោៃ់ព៊ីថវិកាជាតិ

សរមមភាពៃិងដោលៃដយបាយនានា

សក្មាប់សមភាពដយៃឌ័រ

សក្មាប់ការអៃុវតតដផ្ៃការ

ដោយរួមទុំងដផ្ៃការយុទធសាស្រសត

ជាតិដែើមាបស
៊ី មភាពដយៃឌ័រ ៃិងការពក្ងឹងភាពអង់អាច្របស់ស្រសត៊ី (“នារីរតៃៈទ៊ីក្បាុំ”) ២០១៩ ែល់
២០២៣)2។
២២.

ព័ត៌ម្នអុំពីកិច្ចលទធកម្មសាធារណៈ តដល្េត
ិ គៅគ្កាម្ការ្គប់ដណដប់ ននច្ាាប់្រីពីលទធកម្មសាធារ
ណៈ

ជាពិគ្្ព័ត៌ម្នអុំពីកិច្ចលទធកម្ម្្ម្ប់ការអនុវតត

ិរញ្ញបាបទានពីនដគូអភិវឌាឍន៍គួរ្តូវបាន

ផ្ាសពវផ្ាាយជាសាធារណៈកាន់តតទូលុំទលា
ូ យ។ ព័ត៌ម្នទាុំងគនាោះរួម្ម្ន៖ គ្ច្ករីជន
ូ ដុំណង
ឹ ្រីពីការ
ដ្ក់ឱាយគដញនលល រួម្ទាុំងឯកសារលម្អិតតដលពាក់ព័នធ កុំណត់គ

តុគបើកឯកសារគដញនលល កុំណត់គ

តុ

វាយតនម្ល្ុំគណើគដញនលល និងលិខ្ិត្បគល់កច្
ិ ច្នាា្រព
ី កា
ី រផ្គត់ផ្គង់ជាគដើម្។ ជាងគនោះគៅគទៀត រដ្ឋាភិ
បាល គួរត្ម្ូវឱាយ្កុម្

ន
ុ តដលច្ូលរួម្ដ្ក់្ុំគណើគដញនលល បង្ហាញព័ត៌ម្នអុំពីម្ចា្ភា
់ គ

ុនទាុំងអ្់

រប្់ខ្លួន និងអែកទទួលផ្លច្ុងគ្កាយ គដើម្ាបីគ្លើយតបនឹងការគបរជាញារប្់រដ្ឋាភិបាលកែុងការអនុវតតអនុ
្ញ្ញាអងគការ្
២៣.

ទិែឋភាពបុំ

្បជាជាតិ្រីពីការ្បឆុំងអុំគពើពុករលួយ(UNCAC)។

្ល ៃិងរមច៊ីបរដទស៖ សាថាៃភាពបុំ

ច្ុំៃួៃ ៥ រប្់ខ្ន
លួ ដែលរនុងដនាេះមាៃច្ុំ

្ល៖ រោឋាភិបាល្តូវក្បកាៃ់ខាជាប់ៃូវដោលការ
្ច្មួយគឺ ការដក្បើក្បាស់ឥ

1

ដសច្រត៊ីសដងកតសៃនិោឋាៃ ដៅដលើរបាយការ

៍តាមកាលរុំ

ត់ដលើរទ៊ី៦ សក្មាប់ក្បដទសរមពុជា ១១ (រ)

2

ដសច្រត៊ីសដងកតសៃនិោឋាៃ ដៅដលើរបាយការ

៍តាមកាលរុំ

ត់ដលើរទ៊ី៦ សក្មាប់ក្បដទសរមពុជា ១៥ (ខ)

៍គៃលឹេះ

ទៃក្បរបដោយតមាលាភាព

ទំព័រ 5 នៃ 6

គ

ដៃយាយភាព ក្បសិទធភាព ៃិងស័រតិសទ
ិ ធភាពខពសប
់ ុំផ្ត
ុ ។ យាងណាសងគមសុ៊ីវិលសូមដសនើ រាជរោឋា

ភិបាលជាពិដសសគឺក្រសួងដសែឋរិច្ច ៃិងអនរក្តួតពិៃិតាយការអៃុវតតគដក្មាងយរច្ិតទ
ត រ
ុ ោរ់បដៃថមដទៀត
ដលើការអៃុវតតគដក្មាងទុំាងអស់ដោយសាមារត៊ីមៃសិការជាតិ។

សូមដសនើរាជរោឋាភិបាលដក្បើក្បាស់ៃូវរមច៊ី

ដៃេះក្បរបដោយក្បសិទធភាព ៃិងស័រតិសិទធភាពដោយធានាឲាយបាៃៃូវការច្ូលរួមព៊ីក្គប់ភាគ៊ី
ពិដសសទរ់ទងៃឹងការពក្ងឹងការងារលទធរមមសាធារ

រ់ព័ៃធ ជា

ៈ។ រមចប
៊ី រដទសគួរដតផ្តល់អាទិភាពមិៃក្តឹមដត

ដលើរច្នាសមព័ៃធរូបវ័ៃតប៉ុដណា្ាេះដទ ដតគួរដតក្តូវពិចរណាផ្ងដែរដៅដលើការអភិវឌាឍៃ៍ដផ្នរដសែឋរិច្ចសងគម
ែូច្ជាការរសាងជុំនាញវិជាជ
ជា ៊ីវៈែល់រមមររ ៃិងពិពិធរមមដសែឋរិច្។
ច រាជរោឋាភិបាលគួរពិភារាា ៃិងដសនើ
សុុំការពៃាាដពលសងែល់ធនាោរដផ្ាសងៗដែលរោឋាភិបាលបាៃខច៊ី។
អាក្ស័យែូច្បាៃដោរពជក្មាបជូៃខាងដលើ សូម រដ្ឋសភា និងក្រសួងដសែឋរច្
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ ដមតាតាទទួលយរៃូវ
ធាតុច្ូលសុំខាៃ់ៗរបស់អងគការសងគមសុ៊ីវិល ដែើមាប៊ីពិចរណា ដោយដសច្រត៊ីអៃុដក្ោេះ។ ក្រុមការងារដយើងខ្ុុំ ដក្តៀមខលួៃជា
ដក្សច្ រនុងការជួបពិភារាា ្លាស់បតូរមតិដយបល់ រនង
ុ ដោលបុំ

ងច្ូលរួមច្ុំដ

រអភិវឌាឍៃ៍ក្បដទសរមពុជា ឲាយបាៃរីរ

ច្ដក្មើៃដឆ្ាេះដៅសដក្មច្ដោលដៅអភិវឌាឍៃ៍ក្បរបដោយច្៊ីរភាព។
សូម ដមតាតាទទួលៃូវដសច្រត៊ីដោរពែ៏ខពស់ខពងអ
់ ុំព៊ីដយើងខ្។
ុុំ
នថៃច្នទ ៧ដរាច្ ដខក្សាព

៍ ឆ្ាុំឆលូវ ក្ត៊ីស័រ ព.ស.២៥៦៥

រាជធាៃ៊ីភនុំដពញ នថៃទ៊ី ៣០ ដខ ស៊ីហា ឆ្ាុំ២០២១

្កុម្ការង្រលវិកា ននអងគការ្ងគម្្ុីវិលជាតិ និងអនតរជាតិ
១. ដវទិកានៃអងគការមិៃដមៃរោឋាភិបាលសត៊ីព៊ីរមពុជា
២. អងគការតមាលាភាពរមពុជា
៣. វិទាាសាថាៃតសូមតិ ៃិងដោលៃដយបាយ
៤. អងគការសមព័ៃធភាពនែគូដែើមាប៊ីការអភិវឌាឍតាមដបបក្បជាធិបដតយាយ
៥. អងគការសាតាររមពុជា
៦. ក្រុមក្បឹរាាយុវជៃរមពុជា
៧. អងគការអារ់សិៃដអតរមពុជា
៨. អងគការរមមវិធ៊ីអភិវឌាឍៃ៍ធៃធាៃយុវជៃ
៩. អងគការភាពជានែគូអប់រំនៃអងគការដក្ៅរោឋាភិបាល
១០. គ

រមមការសក្មបសក្មួលសរមមភាពសុខភាព

១១. អងគការសមពៃធសិទធិរុមាររមពុជា
១២. អងគការសមព័ៃធគ

ដៃយាយភាពសងគមរមពុជា

១៣. អងគការអុរសាវាមរមពុជា
១៤. អងគការដយៃឌ័រ ៃិងអភិវឌាឍៃ៍ដែើមាប៊ីរមពុជា
១៥. អងគការ្ីលការ
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