
1

qñaM 2012 elx 03

សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
កំណើនយ៉ាងខ្ពស់ ដែលកម្ពុជាសមែចបានក្នុង ទសវតែសរ៍   

ចុងកែយនែះ បានពឹងផ្អែកជា ខ្លាំងលើ ការ  នាំ ចែញ     ទៅ 
ទីផែសារ សាកល ជាពិសែស ទីផែសារ សហរដ្ឋ អាមែរិក   និង អឺរ៉ុប 
វិនិយោគផ្ទាល់ ពីបរទែស (FDI) និងជំនួយ  អភិវឌែឍន៍  ផ្លូវ ការ  
កែម របប សែដ្ឋកិច្ចសែរីភាវូបនីយ កម្ម បើក  ទូលាយ។ ដូច្នែះ  
ទីផែសារ របស់ កម្ពុជាមិនធន់អាចរួចផុត ពីពែយុះ  សាកលទែ។ វិបត្តិ 
សាកល  ទន្ទឹមគ្នា ទាំងពីរ ជាការ ដាស់ អារម្មណ៍ ទាន់ ពែល វែលា  
មួយ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីបញ្ហាបែឈម សំខន់ៗ និង ឱកាស   
សមែប់ស្ថិរភាពសែដ្ឋកិច្ច កំណើន និង វិបុល ភាព  នា ពែល  
អនាគតរបស់កម្ពុជា។ អត្ថបទនែះ បូក សរុប  ពី គោល 
នយោបាយ ម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុក ក្នុងការ កាត់ បន្ថយ 
អតិផរណា  ដ៏ខ្ពស់បំផុត និងកំណើន ដ៏ទាប បំផុត ដែល  កម្ពុជា  
បាន ជួបបែទះចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ មក។ ផ្អែកលើ បទ 
ពិសោធន៍ រៀនសូតែបាន អត្ថបទនែះ ផ្តល់ជា គំនិត ពី វិធីពងែឹង 
បែសិទ្ធភាព គោលនយោបាយម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន។

វិបត្តិអតិផរណា
កមែិតថ្លែខ្ពស់ ដោយសារកំណើនឥតរំពឹងទុកក្នុងសាកល 

លោក  នូវតមែូវការផលិតផល បានប៉ះពាល់ស្ទើរតែភា្លាមៗ ដល់  
ថ្លែ សែបៀង អាហារនៅកម្ពុជា ដែល ធ្វើឲែយ អតិផរណា ក្នុង  សែុក   
កើន ឡើងយ៉ាងលឿន។ សន្ទសែសន៍ ថ្លែ ទំនិញ  បែើបែស់  (CPI) 
បែៀប ធៀបឆ្នាំ (year-on-year CPI) ចាប់ផ្តើមកើន ឡើងនៅ 
ខែ មិថុនា ២០០៧ ដោយមន កំណើន ៧,៦% លើ មធែយម ភាគ 
ខ្ពស់បំផុត ៥% សមែប់ ទសវតែសរ៍ ចុងកែយនែះ ដែល ជមែុញ 
ឡើងដោយកំណើនថ្លែ សែបៀង អាហារ ដល់ទៅ ៥,២%។ នៅ 
ខែ មីនា ២០០៨ អតិផរណា CPI បានកើនដល់ ២៦,៦% 
ដោយ សារកំណើន ១៧,១% ក្នុងថ្លែអាហារ និង ៣,៥% ក្នុង 
ថ្លែ ដឹកជញ្ជូន ហើយបនា្ទាប់មក កើនខ្ពស់បំផុតដល់ ៣៥,៤% 

នៅខែឧសភា ២០០៨ ដោយសារកំណើន ២៣,៤% ក្នុង ថ្លែ 
អាហារ និង ៣,៤៦% ក្នុងថ្លែដឹកជញ្ជូន។

មូលហែតុចមែបងនែកំណើនថ្លែអាហារ និងបែងឥន្ទនៈ គឺ 
កំណើនថ្លែទំនិញ និងបែងឥន្ទនៈយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពិភព លោក។ 
អតិផរណា និងអតិផរណាសែបៀងអាហារនៅកម្ពុជា ដើរ សែប 
គ្នា  ជាខ្លាំង ជាមួយនឹងនិនា្នាការក្នុងបែទ ែសដែគូ ពាណិជ្ជកម្ម នៅ 
ជិតខងគឺ ថែ និងវៀតណាម ហើយដើរទាន់គ្នាជាមួយនឹងថ្លែ 
អាហារ  ក្នុងបែទែសទាំងពីរក្នុងរយៈពែលពីរឬបីខែ ដោយសារ 
ពាណិជ្ជកម្មសែបៀងអាហារឆ្លងកាត់ពែំដែនមនកមែិតខ្ពស់ និង 
ទីផែសារ ផលិតផលមនលក្ខណៈ សមហរណកម្មចូលគ្នាខ្លាំង។ 
មែយ៉ាងទៀត អតិផរណាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដោយសារការ 
បែើ បែស់ ចែើនហួសកមែិត ដូចអាចមើលឃើញចែបាស់តាម 
គម្លាត ផសស (output-gap)  ដែលបង្ហាញពីសញ្ញា នានា   
នែសែដ្ឋកិច្ចរត់លឿនពែក និងតែូវបានជមែុញឡើងមួយ កមែិត  
ទៀត ដោយសារកតា្តាមួយចំនួន គឺចំណាយ ឯកជន កំណើនពុះ 
កញ្ជែោល ខងអចលនទែពែយ កំណើនលែបឿន ចរាចររូបិយវត្ថុ 
និង កំណើនឥណទានយ៉ាងលឿន។

កំណើនអតិផរណា ជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចបែឹង បែង 
អភិវឌែឍន៍ជាតិ ជាពិសែស ការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ។ កំណើន 
ថ្លែអាហារ បានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគែដល់ជន កែីកែ និង កែុម 
ងយ រងគែះ ជាពិសែស អ្នកទិញអាហារ និងបែជាជន ១,៧ 
លាននាក់ ដែលជាគែួសារមនអសន្តិសុខសែបៀង រស់ នៅ  តាម  
តំបន់ទន្លែសាប និងតំបន់វាលទំនាប។ នៅកម្ពុជា បែជាជន 
៤០% ដែលកែីកែជាងគែ តែូវចំណាយ ៧០% នែ ចំណូល 
របស់ខ្លួនទៅលើអាហារ (CSES 2004)។ ថ្លែ ទំនិញខ្ពស់ 
គួរតែបានផ្តល់ផលចំណែញទៅដល់ផលិតករ ជនបទ ប៉ុន្តែ 
Chan (2008) បានបង្ហាញថា មន កសិករ  តែ ២៥% 
ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលចំណែញ ពីពែះ  មន កសិករ 
តែឹមតែ ៣៤% ដែលមនអតិរែកផលិតផលនៅឆ្នាំ២០០៨ 

ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិបត្តិអតិផរណា

និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល
ហៃ  សុវុធ្ធា១

១	 លោក	ហៃ		សុវុធ្ធា	ជាអ្នកសៃវជៃវ	នៅអង្គភាពគោលនយោបាយសង្គម	នៃឧត្តមកៃុមបៃឹកៃសាសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ	។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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ហើយគែួសារជនបទ ២១% គ្មានដីផ្ទាល់ខ្លួនទែ និង ៤៥% 
មនដីតិចតួច (មនដីមួយហិកតា ឬតិចជាងនែះ)។

ដើមែបីដោះសែយផលប៉ះពាល់ភា្លាមៗនែ អតិផរណា ថ្លែ 
អាហារ មនការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលសំខន់ៗមួយ ចំនួន 
រួមមន ការលក់អង្ករ ៣០០តោន ថ្លែ ១៨០០រៀល/គ.កែ ដែល 
ទាប  ជាង  ថ្លែទីផែសារ (២៥០០រៀល/គ.កែ) ការផ្អាកការនាំចែញ 
អង្ករ បណ្តោះអាសន្ន និងការផ្តល់ឥណទាន ១២លានដុលា្លារ 
ទៅ ឲែយធនាគរអភិវឌែឍន៍ជនបទ។ វិធានការចមែបងៗ លើ 
កំណើន  ថ្លែបែងឥន្ធនៈ មនការកំណត់ថ្លែគោលសមែប់គិត 
ពន្ធ និងការរកែសាស្ថិរភាពថ្លែអគ្គិសនី ដោយបែើឧបត្ថម្ភធនពី 
រដា្ឋាភិបាល។

មែយ៉ាងទៀត រដា្ឋាភិបាលបានបែើវិធីមួយចំនួនអនុវត្ត គោល    
នយោបាយ  ម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿន ដែលសមែប សមែួល 
ឡើងដោយកែុមតែួតពិនិតែយថ្លែ ដោយមន ការ គំទែ ពី គណៈ 
កម្មាធិការគោលនយោបាយសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គោល 
នយោបាយសារពើពន្ធដ៏បែយ័ត្នបែយែង ពែមជាមួយនឹងបែក់ 
បញ្ញើ ដែលសនែសំបាន បានផ្តល់លទ្ធភាពឲែយមនការលើកលែង 
ព ន្ធនាំចូលលើ បែភែទផលិតផលដែលមនលក្ខណៈ រសើប 
(sensitive-products) ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនផែសែងៗ និងការ 
គែប់គែង តឹងរឹងលើចំណាយសាធារណៈ។ ខងផ្នែកគោល 
នយោបាយ រូបិយវត្ថុវិញ កំណើនថ្លែអាហារ និងបែងឥន្ទនៈ  
នាំឲែយ មនតមែូវការបែក់ដុលា្លារខ្ពស់។ បែសិនបើគ្មាន 
អន្តរាគមន៍ ពីធនាគរជាតិនែកម្ពុជា (NBC) ទាន់ពែលវែលាទែ 
សម្ពាធអតិផរណានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ដោយសារគំនួប
នែការធា្លាក់ថ្លែបែក់រៀល និងផលឆ្លងកាត់ (pass-through 
effect)។ ទោះបីមនអន្តរាគមន៍រកែសាស្ថិរភាពអតែប្តូរបែក់ក្តី 
ក៏ផលឆ្លងកាត់នៅតែរាលដាល។ មែយ៉ាងទៀត អន្តរាគមន៍ណា
មួយដែលនាំឲែយបែក់រៀលឡើងថ្លែ ធៀបនឹងអតែប្តូរបែក់ 
ពីដំបូង នឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពបែកួតបែជែងពាណិជ្ជកម្ម។ 
ដូច្នែះ ការធា្លាក់ថ្លែបែក់រៀល និងផលឆ្លងកាត់ នាំឲែយគោល 
នយោបាយ រូបិយវត្ថុគ្មានបែសិទ្ធភាព ក្នុងការទប់ទល់នឹង 
អតិផរណា កើតចែញពីបែភពខងកែនែះ។

ធនាគរកណា្តោល និងរដា្ឋាភិបាល មនលទ្ធភាព តិច តួចក្នុង 
ការគែប់គែងអតិផរណាកើតចែញពីបែភព ខងកែ ដោយ ជា 
ទូទៅ អាចគែន់តែសមែលផលប៉ះពាល់ អាកែក់ ខ្លះ និង ទប់ 
សា្កាត់ឥទ្ធិពលជុំទី២ តាមរយៈការគែប់គែងអតែប្តូរ បែក់។ 
ដោយ ឡែក គោលនយោបាយអតែប្តូរបែក់ភាគចែើនគ្មាន    

បែសិទ្ធភាព ទែ ក្នុងការកាត់បន្ថយអតិផរណា ប៉ុន្តែ កាតព្វកិច្ច  
ទុនបមែុង (reserve requirement) និងពិដាន ឥណទាន 
(credit ceiling) បានជួយញ៉ាំងឲែយ សែដ្ឋកិច្ច ដែល រត់លឿន 
ក្តាពែក វាថយលែបឿនតែជាក់មក វិញ បន្តិច តាមការ ទប់ 
កំណើន ឥណទាន។ កំណើនបែក់ បញ្ញើ  របស់ រដា្ឋាភិបាលក្នុង  
អំឡុង ពែល មនកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់  បានអនុញ្ញាតឲែយមន 
ភាពបត់បែនខងគោលនយោបាយ សារ ពើពន្ធ ហើយគោល 
នយោបាយសារពើពន្ធបងែួម មនបែសិទ្ធភាពល្អក្នុង ការ 
គែប់ គែង លើតមែូវការសរុប។ ជារួម ការ សមែបសមែួល និង 
ភាពបំពែញឲែយគ្នារវាងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងគោល 
នយោបាយ សារពើពន្ធ គឺអនុវត្តបានល្អគួរកោត សរសើរ   ហើយ   
ការ ចាត់វិធានការខងរដ្ឋបាល ដើមែបី ដោះសែយ បញ្ហា ផុស ថ្មី 
នានា គឺធ្វើបានមុឺងម៉ាត់និងទាន់ពែលវែលា។

បទពិសោធន៍កំណើនទាបបំផុត
ការផ្ទុះវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចសាកល ភា្លាមៗតាមកែយបន្តពី 

វិបត្តិថ្លែ  អាហារ បានប៉ះទង្គិចបែទែស កម្ពុជា ធ្ងន់ធ្ងរ និង 
បង្អាក់  ដំណើរ កំណើន មួយ ទសវតែសរ៍ កន្លងមក និង ការ កាត់ 
បន្ថយ ភាពកែីកែ។ កំណើនបន្តមនរហូត ដល់ តែី មស ទី៣ 
ឆ្នាំ២០០៨ ទើបធា្លាក់ចុះមកតែឹម ០,១% នៅ ឆ្នាំ២០០៩ ដែល 
ពនែយល់ដោយសមសភាព ផសស ក្នុងនែះវិស័យ ឧសែសាហកម្ម  
ធា្លាក់អតែកំណើនរហូតដល់ -៩,៥% ហើយវិស័យសែវា កម្ម 
មនដំណើរការអន់ខែសាយ។ ប៉ុន្តែ សែដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្តើមបង្ហាញ 
សញ្ញាងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ២០១០ ជាមួយនឹងកំណើន ៥,៩% 
ដោយសារសន្ទុះងើបឡើងវិញ លឿនជាងការរំពឹង ទុកខង 
វិស័យ កាត់ដែរ ហើយការបើកផ្តល់ FDI ក្នុង តែី មស   ទី៤ 
ឆ្នាំ២០១០ មនជិតស្មើនឹង ទំហំក្នុងតែីមសទី២ ឆ្នាំ២០០៨ 
ដែលបែការនែះឆ្លុះបញ្ចាំងពី ការងើបឡើងវិញ យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង 
វិស័យរូបវន្ត (real sector)។

ដើមែបីទប់ទល់អតិផរណា ពងែឹងសន្តិសុខសែបៀង ដែល 
ជា បញ្ហាបន្តពីឆ្នាំ២០០៨ មនវិធានការបញ្ចូលបែក់ ១៨ 
លាន ដុលា្លារទៅក្នុងធនាគរអភិវឌែឍន៍ជនបទ ដើមែបីបន្តលើក 
កម្ពស់ សន្តិសុខសែបៀង។ ការធា្លាក់ចុះសែដ្ឋកិច្ចបានបង្កការ 
បាត់បង់ការងរ និងការកាត់បន្ថយការងរ នៅក្នុងវិស័យ ប៉ះ 
ទង្គិចដោយវិបត្តិ ដូចជាកាត់ដែរ សំណង់ និងទែសចរណ៍។ 
ដោយ ពិនិតែយឃើញបញ្ហានែះ រដា្ឋាភិបាលបានចំណាយ ៦,៥ 
លាន ដុលា្លារ សមែប់មូលនិធិបណ្តុះបណា្តោល ពិសែស និង 
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១លានដុលា្លារ សមែប់ការបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯង ពែម 
ទាំង  ជួយរួមចំណែកបង់បែក់ បុព្វលាភហានិភ័យការងរ 
(occupational risk premium payment) ដើមែបីកាត់បន្ថយ 
បន្ទុក របស់ កែុមហ៊ុនកាត់ដែរ។ ដើមែបីជមែុញកំណើនឡើងវិញ 
តាម រយៈ ឥណទានទៅវិស័យឯកជន កមែិតឥណទាន លើ 
វិស័យ អចលនទែពែយតែូវបានលើកលែង និងអតែ កាតព្វកិច្ច 
ទុនបមែុង តែូវបានបន្ថយពី ១៦% មកតែឹម ១២% ដើមែបី 
បង្កើន  លំហូរឥណទាន។ 

នៅពែលការធា្លាក់ចុះសែដ្ឋកិច្ចសាកល កំពុងវិវត្តទៅមុខ 
ចំណ៉ាច ផ្តាត សំខន់គឺ ការអនុម័តវិធានការពងែីកសារពើ ពន្ធ 
(fiscal expansion) ដើមែបីជមែុញសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច។ 
ខុស ប្លែក ពីឆមសទី២ ឆ្នាំ២០០៨ ដែលកាលនោះ ការពងែ ីក 
សារ ពើពន្ធមនទមែង់ជាការលើកលែង ពន្ធ វិធានការ ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅ ឆ្នាំ២០០៩ មនទមែង់ជាការបង្កើនចំណាយ សាធារណៈ 
ដែល រួមមន ចំណាយចរន្តកើនបែហែល ២១៩ លាន ដុលា្លារ 
(២៧%) និងចំណាយមូលធនកើនបែហែល ១៥៤ លាន 
ដុលា្លារ (៣១%)។ ដោយឃើញមនសញ្ញានែការងើប សែដ្ឋកិច្ច 
ឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ២០១០ រដា្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្តើមបន្ថយការ 
ពងែីក សារពើពន្ធ ដែលនាំឲែយមនកំណើនចំណាយចរន្តមក 
តែឹម ១៥៩លានដុលា្លារ (១៥%) និងកំណើនចំណាយ 
មូលធន ៨៦លានដុលា្លារ (១៣%) (ចែបាប់ថវិកាបែចាំឆ្នាំ)។

ការពងែីកសារពើពន្ធមិនគែប់គែន់ ដើមែបី ទប់ទល់ នឹង    
វិបត្តិ  សែដ្ឋកិច្ច ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធា្លាប់ ជួប និងឥទ្ធិពល ផែសែងៗ   របស់   
វាទែ គឺគែន់តែអាចជួយជមែុញតមែូវការ ក្នុង សែុក បានខ្លះ 
(SNEC 2011)។ មែយ៉ាងទៀត ចំណូល របស់រដា្ឋាភិបាលកើន 
តិច តួច  ណាស់ មិនទាន់គ្នា នឹងកំណើន ចំណាយ  បែើបែស់  
របស់    រដា្ឋាភិបាល ទែ។ មនមូល ហែតុជា ចែើន ដែល អាច 
ពនែយល់ បាន។ កញ្ចប់ បង្កើន ចំណាយ សាធារណៈ ដ៏តូច តែឹម 
បែហែល ៤,៥% នែ ផសស ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង ២,៨%  
នែ ផសស ក្នុងឆ្នាំ២០១០ វាមិន គែប់គែន់ទែ ដើមែបីបង្កើន 
សកម្មភាព សែដ្ឋកិច្ច (Jalilian and Reyes 2010)។ បែព័ន្ធ
សុវត្ថិភាពសង្គមនៅអន់ខែសាយ ការបាត់បង់ការងរយ៉ាងចែើន 
និងភាពមិនបែកដបែជានែបែក់ចំណូល បានបង្កើននិនា្នាការ 
សនែសំ (prospensity to save) ដែលបានរាំងស្ទះដល់ផល 
មែគុណ (multiplier effect) នែចំណាយសាធារណៈ។ 
កំណើន ចំណាយសាធារណៈ បានហូរចែញទៅកែតាមការ  
ទូទាត់  ថ្លែទំនិញនាំចូល  ដោយសារមូលដា្ឋាន ផលិតកម្ម ក្នុង  

សែុក នៅ អន់ខែសាយ។ មែយ៉ាងទៀត បែព័ន្ធសា្ថាប័ន គែប់គែង 
ថវិកា អន់ខែសាយ ធ្វើឲែយចំណាយមួយភាគតូច ងក ចែញ  ពី 
គោលដៅអនុវត្តដែលចង់បាន។ កតា្តាទាំងនែះ បានគួប ផែសំ  គ្នា  
បង្កជាក្តីបារម្ភ អំពីបែសិទ្ធភាពនែ យុទ្ធ សា សែ ្ត និង សមត្ថភាព 
របស់រដា្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តកញ្ចប់វិធានការសង្គែះ ក្នុង 
បរ ិការណ៍ ដែលតួនាទីនែវិធានការជមែុញសែដ្ឋកិច្ច គឺនៅមន 
កមែិត  (Jalilian and Reyes 2010)។

សរុបមក រដា្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការល្អ និងភា្លាមៗ គួរឲែយ 
កោតសរសើរ ដើមែបីលើកកម្ពស់សន្តិសុខសែបៀង និងរកែសា 
ផលិតភាព នៅចំពោះមុខពែយុះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សាកល កន្លង មក។ 
ជាង នែះ ទៅទៀត ការអនុវត្តវិធានការពងែីកសារពើពន្ធ ជា ការ  
ចាំបាច់ និងទាន់ពែល ដើមែបីទប់សា្កាត់កំណើនអវិជ្ជមន និង 
ការបាត់បង់ការងរ។ ហើយទោះបីបែសិទ្ធភាពមនកមែិត ក្តី 
ក៏គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ មនការសមែបសមែួលយ៉ាងល្អ 
និង រលូនគ្នាជាមួយនឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ។

ដំណើរការកេយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
វិបត្តិបានបង្ហាញពី បែសិទ្ធភាពមនកមែិតនែ គោល 

នយោបាយ  សារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុ ក្នុងការ ទប់ទល់ នឹង វិបត្តិ 
មន បែភពពីខងកែ។ ទោះ យ៉ាងនែះ ក្តី យុទ្ធសាស្តែជមែុញ  
កំណើនផ្អែកលើការនាំចែញ និងនាំមុខដោយវិស័យឯកជន 
ដែល កម្ពុជា កំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងែ នៅតែមនលក្ខណៈល្អ តែឹម 
តែូវជានិច្ច។ 

វិធានការ គោលនយោបាយម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ តែូវការ 
ការពងែឹងបន្ថែម។ ការរឹតបន្តឹងសារពើពន្ធ នឹង  បំពែញ   បែក់ 
បញ្ញើរបស់រដា្ឋាភិបាលឡើងវិញ។ ទន្ទឹម នឹងនែះ សា្ថាប័ន 
គែប់គែងថវិកាកាន់តែរឹងមំ ដែលជា លទ្ធផល ចង់ បាន នែ 
កម្មវិធី កែទមែង់ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ នឹង ជួយ  
កែលំអការធ្វើរដ្ឋបាលចំណូល និងបែសិទ្ធភាព ចំណាយ។ 
គោល នយោបាយរូបិយវត្ថុនឹងកាន់តែមន ស្វ័យ ភាព និងមន 
ជមែើសចែើនឡើង តាម រយៈការ ធ្វើបដិដុលា្លា រូបនីយ កម្ម  ជា 
បណ្តើរៗ និងការ បង្កើ ត ទីផែសារ រូបិយវត្ថុ។

គោលនយោបាយតាមវិស័យ នឹងបង្កើនបែសិទ្ធភាព និង 
ភាពបំពែញឲែយគ្នានែឧបករណ៍ម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចនានា។ ការ ផែសព្វ 
ផែសាយឯកសារ គោលនយោបាយស្តីពី ការជមែុញ ផលិតកម្ម  
សែូវ និងការនាំចែញអង្ករ និងយុទ្ធសាសែ្តជាតិគំពារសង្គម
ទើប អនុម័តថ្មី សុទ្ធសឹងជាសមិទ្ធផលដ៏សំខន់ៗថែមទៀត។ 
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