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ទស្សនាទានស្ដីពីទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ

ននការកែទម្រងម់្រព័នធថវិកាែរពុជា ២០១៣-២០២០

អគ្គដេខាធិការដ្ឋា ន 

គ្ណៈែម្មា ធកិារដឹែនាាំការងារកែទម្រង់ការម្គ្រ់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃទី      ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥

ស្ិកាា សាលា

........................................................................................................
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ម្មត្ិកានុម្ែរ

១. ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ ននការកែទម្រង់ម្រព័នធថវកិា

២. កែនការយុទធសាស្តស្រថវិកា ថវិកាែរា វិធី និងអងគភាពថវិកា

៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ

៤. ស្ននិដ្ឋា ន
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១. ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ 
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ការកែទម្រង់ម្រព័នធថវិកា គ្ឺជាស្នូេ ននដាំណាែ់កាេទី៣ និងទី៤ នន ែ.ហ.ស្. 
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គ្ណដនយយភាពស្រិទធែរា ៖ ប្រព័ន្ធប្តួតពិន្ិតយន្ិងវាយតថ្លៃលទធផល ន្ិងសលិទធកម្ល  (ជាំហាន្ទី ៤)

ថវិកាែារភាា រ់ជារយួដោេនដោបាយ ៖ ការកខកម្ទប្លង់ប្រព័ន្ធងវិកា (ជាំហាន្ទី ៣)

ខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ងវិកាកម្ល វិធី អងគភាពងវិកា

គ្ណដនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៖ រៃង់គណន្ីង ី មាតិកាងវិកាង ី អងគភាពងវិកា (ជាំហាន្ទី ២)

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន្វិទាសប្មារ់ប្គរ់ប្គងហិរកញ្ញវតថុ

ភាពដជឿទុែចិត្រដេើថវិកា ៖ ពប្ងឹងការកប្រលលូ  ន្ិងការកប្គរ់ប្គងចាំណូល (ជាំហាន្ទី ១)

គណន្ីទោលរកតនាគារកជាតិ ន្ិងការកប្គរ់ប្គងសាច់ប្ាកម្់
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១. ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ ននការកែទម្រង់ម្រព័នធថវិកា (១)

ទគាលទៅគន្ៃឹឹះ ២ ថ្ន្ការកខកម្ទប្លង់ប្រព័ន្ធងវិកា គឺ៖

- រទងកើន្វិន្័យកម្នុងការកប្គរ់ប្គងហិរកញ្ញវតថុសាធារកណៈ (តុលយភាព/ចីរកភាព) រទងកើន្ប្រសិទធភាពវិភាជ  ( វិភាជ 

ចាំទគាលទៅឤទិភាព) ន្ិងរទងកើន្ប្រសិទធភាពរទចេកម្ទទស (ចាំណាយប្រកម្រទោយស័កម្រិសិទធភាពន្ិង 

ប្រសិទធភាព)។

- ការកផ្លៃ ស់ររូរកជារទណរ ើរកៗ ពីប្រព័ន្ធងវិកាទផ្លរ តទលើធាតុចលូ ន្ិងលជឈការក ទៅប្រព័ន្ធងវិកា ន្ិងការក

ប្គរ់ប្គង ខែលទផ្លរ តទលើធាតុទចញ (លទធផល ន្ិងសលិទធកម្ល ) ប្ពលោាំងមាន្លកម្ខណៈវិសហលជឈការក 

ន្ិងវិលជឈការកសលប្សរ។

ដត្ើដយើងម្ត្ូវដធវើដាំដណើរដៅណា?
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១.ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ ននែាំកណទម្រង់ម្រព័នធថវិកា (២)

ែាំទណើរកការកថ្ន្ែាំណាកម្់កាលោាំង ៤ ថ្ន្វែរងវិកាន្ឹងប្តូវាន្ផ្លៃ ស់ររូរកទៅកម្នុងប្រព័ន្ធោាំងលូល គឺ៖

១-ការដរៀរចាំថវកិាៈប្តវូខផែកម្ទលើទគាលន្ទោាយ កម្ល វិធី ន្ិងសូចនាកម្រក ខែលមាន្ប្កម្រែ័ណឌ គតិយុតរ ន្ិងយន្រការកចាស់

លាសក់ម្នុងការក ផារកភាា រ់ងវិកាទៅន្ឹងទគាលន្ទោាយ ន្ិងឤចវាស់ខវងលទធផល ទែើលបីធានា វិន្័យងវិកា (តុលយភាព/ន្រិកន្រ

ភាព) ប្រសិទធភាពវិភាជ ( វិភាជចាំទគាលទៅឤទិភាព) ន្ិងប្រសិទធភាពរទចេកម្ទទស (ចាំណាយប្រកម្រទោយស័កម្រិសិទធភាព) ប្ពល

ោាំងទគាលការកណ៍ប្គឹឹះោាំង ១១ ថ្ន្ងវិកា។

២-ការអនុរ័ត្ថវកិាៈ ប្តូវផ្លៃ ស់ររូរកពីប្រទេទ ជាំពកូម្ ទៅជាទគាលន្ទោាយ កម្ល វិធី ន្ិងសូចនាកម្រក។

៣-ការអនុវត្រថវកិាៈ ធានាឱ្យមាន្ការកអន្ុវតរងវិកាប្រកម្រទោយស័កម្រិសិទធភាពន្ិងប្រសិទធភាព ពិទសស គឺការកផ្លៃ ស់ររូរកពីការក             

តាលោន្ន្ិងវាយតថ្លៃទលើធាតុចលូ ទៅជាការកតាលោន្ន្ិងវាយតថ្លៃទលើធាតុទចញ។

៤-ការម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរៃេទធែេនិងស្រិទធែរាៈ ធានាឱ្យមាន្តមាៃ ភាព គណទន្យយភាព ន្ិងការកទទួលែុសប្តូវ

ចាស់លាស់ ទែើលបីឤចអន្ុវតរប្កម្រែ័ណឌ  ន្ិងយន្រការកតាលោន្វាយតថ្លៃលទធផល ន្ិងការកប្គរ់ប្គងទផ្លរ តទលើធាតទុចញ

( វិសហលជឈការក/ វិលជឈការក) ប្រកម្រទោយស័កម្រិសិទធភាព ន្ិងប្រសិទធភាព។

`

ដត្ើម្រព័នធថវិកា ដៅឆ្ន ាំ២០២០ ម្មនេែាណៈដូចដររច?
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១ .ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ ននការកែទម្រង់ម្រព័នធថវិកា (៣)

រន្រពប្ងឹងភាពទជឿទុកម្ចិតរទលើងវិកា ន្ិងរទងកើន្ជារទណរ ើរកៗគណទន្យយភាពហិរកញ្ញវតថុ ន្ិង ការកផារកភាា រង់វិកាទៅន្ឹងទគាលន្ទោាយ 

ប្ពលោាំងទប្តៀលអន្ុវតរគណទន្យយភាពសលិទធកម្ល គ៖ឺ

 កែនការស្ែរាភាព កដេម្ត្ូវរញ្ចរដ់ាំណាែ់កាេទ២ី (២០១៥):

- រន្រពប្ងឹង ន្ិងរទងកើន្សថ ិរកភាព ថ្ន្ភាពទជឿទុកម្ចិតរថ្ន្ងវិកា (ចទកក លសកម្ល ភាពគន្ៃឹឹះ ៤)។

- រន្រជាំរកុញការកករកទប្តៀលលកម្ខណៈសប្មារ់ការកោកម្់ឱ្យអន្ុវតរប្រព័ន្ធព័ត៌មាន្ វិទា សប្មារ់ការកប្គរប់្គងហិរកញ្ញវតថុ ជាំហាន្ទី១ ឆ្ន ាំ 

២០១៥ ន្ិងពប្ងឹងការកអន្ុវតរកម្នុងឆ្ន ាំ២០១៥ ទែើលបីឈាន្ទៅអន្ុវតរទពញទលញទៅឆ្ន ាំ២០១៦ (មាតិកាងវិកាង ី រៃង់គណន្ីង ី

កម្ិចេែាំទណើរកការក ថ្ន្ការកអន្ុវតរងវិកាង ី ប្រព័ន្ធកម្ត់ប្តា ន្ិងរកាយការកណ៍)

- ពប្ងឹង ន្ិងពប្ងីកម្ការកអន្ុវតរងវិកាកម្ល វិធី (ទពញទលញសប្មារ់ប្កម្សួង ១០ ទៅឆ្ន ាំ២០១៥ ន្ិង ប្កម្សួង ១៥ ទៅឆ្ន ាំ២០១៦)។

- រន្រជាំរុកញការកទប្តៀលលកម្ខណៈសប្មារ់ការកោក់ម្ឱ្យអន្ុវតរសាកម្លបងអងគភាពងវិកា។

- រន្រជាំរកុញការកខកម្លលែ ន្ិងវាយតថ្លៃការកអន្ុវតរ ប្ពលោាំងទរកៀរចាំទប្តៀលលកម្ខណៈ សប្មារ់ោកម្់ខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកាឆ្ៃង        

គណៈរកែឋលស្តន្រី។

ដត្ើម្ត្ូវដធវ ើោ៉ា ងដូចដររចដទើរអាចដឆ្ព ោះដៅរែម្រព័នធថវិកា ដៅឆ្ន ាំ២០២០បាន?
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១ .ទិស្ដៅយុទធសាស្តស្រ ននែាំកណទម្រង់ម្រព័នធថវិកា (៤)

រន្រពប្ងឹងភាពទជឿទុកម្ចិតរទលើងវិកា ន្ិងរទងកើន្ជារទណរ ើរកៗគណទន្យយភាពហិរកញ្ញវតថុ ន្ិង ការកផារកភាា រ់ងវិកាទៅន្ឹងទគាល

ន្ទោាយ ប្ពលោាំងទប្តៀលអន្ុវតរគណទន្យយភាពសលិទធកម្ល គឺ៖

 ២០១៦-២០១៨៖ រនរកែេរអ ពិនិត្យដ ើងវិញ និងដរៀរចាំេែាណៈស្របត្រិ ស្ម្ម្មរ់ការអនុវត្រដពញដេញ 

(ខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា, ងវិកាកម្ល  វិធី, អងគភាពងវិកា, មាតិកាងវិកាង ី, រៃង់គណន្ីង ី,កម្ិចេែាំទណើរកការកថ្ន្ការកអន្ុវតរងវិកាង ី 

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន្វិទាសប្មារ់ការកប្គរ់ប្គងហិរកញ្ញវតថុ ន្ិង វិដសាធនែរាចារស់្ដពីីម្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ)។  

 ២០១៩-២០២០៖ ដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្រដពញដេញថវកិាែរាវិធី (ការផ្លៃ ស្់ររូរម្រព័នធថវិកា និងការម្គ្រ់ម្គ្ងទាាំងរូេ)។

ដត្ើម្ត្ូវដធវ ើោ៉ា ងដូចដររចដទើរអាចដឆ្ព ោះដៅរែម្រព័នធថវិកា ដៅឆ្ន ាំ២០២០បាន?
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២. កែនការយុទធសាស្តស្រថវិកា ថវិកាែរា វិធី 

និងអងគភាពថវិកា
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ទាំនាែ់ទាំនងរវាងរចនាស្រព័នធម្គ្រ់ម្គ្ងសាថ រ័ន និងរចនាស្រព័នធដោេនដោបាយ

ការកផារកភាា រ់រកវាងងវិកាប្រចាំឆ្ន ាំ ទៅន្ឹងទគាលន្ទោាយថ្នន ក់ម្ជាតិន្ឹងប្តូវាន្ធានា

ដោេនដោបាយជាត្ិ

(យុទធសាស្តសរចតុទកាណ/ខផន្ការកយុទធសាស្តសរអេិវឌ្ឍន្៍ជាតិ)

ទគាលន្ទោាយមា៉ា ប្កម្ូទសែឋកម្ិចេ/

ទគាលន្ទោាយហិរកញ្ញវតថុសាធារកណៈ
ទគាលន្ទោាយតាលវិស័យ

ប្កម្រែ័ណឌ ចាំណូល ន្ិងចាំណាយ រកយៈទពលលធយល ខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា

ចារ់ស្រីពីហិរញ្ញវត្ថុស្ម្ម្មរ់ការម្គ្រ់ម្គ្ងម្រចាំឆ្ន ាំ
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...ការកផារកភាា រ់រកវាងរកចនាសលព័ន្ធប្គរ់ប្គងសាថ រ័ន្ ន្ិងរកចនាសលព័ន្ធទគាលន្ទោាយន្ឹងប្តូវធានា

ជាលួយន្ឹងប្រព័ន្ធគណទន្យយភាព  ន្ិងការកទទលួែុសប្តវូចាស់លាស់ន្ឹងប្តវូាន្អន្ុវតរ...

កម្ប្លិតែឹកម្នាាំ ន្ិងកម្ាំណត់ទគាលន្ទោាយ 

(កម្ប្លិតទី១: ប្កម្សងួសាថ រ័ន្)

កម្ប្លិតប្គរ់ប្គងរទចេកម្ទទស ន្ិងកម្ាំណត់ យុទធសាស្តសរ /កម្ល វិធី 

(កម្ប្លិតទី២: អគគទលខាធិការកោឋ ន្/អគគនាយកម្ោឋ ន្)
យុទធសាស្តសរ /កម្ល វិធី

កម្ប្លិតរចេកម្ទទស ន្ិងកម្ាំណត់ អន្ុកម្ល វិធ/ី ចទកក លសកម្ល ភាព

(កម្ប្លិតទី៣:នាយកម្ោឋ ន្ /សលលលូ)
អន្ុកម្ល វិធី/ ចទកក លសកម្ល ភាព

កម្ប្លិតរទចេកម្ទទស ន្ិងអន្ុវតរសកម្ល ភាព

(កម្ប្លិទី៣/៥...: រណារ អងគភាពទប្កាលឱ្វាទ)
សកម្ល ភាព

កម្ាំណត់ទគាលន្ទោាយ ទគាលរាំណងទគាលន្ទោាយ/ យុទធសាស្តសរ /កម្ល  វិធី

កម្ាំណត់យុទធសសាស្តសរ /កម្ល វិធី

កម្ាំណត់អន្កុម្ល វិធ/ី ចទកក លសកម្ល ភាព

កម្ាំណត់/អន្ុវតរសកម្ល ភាព

រចនាស្រព័នធម្គ្រ់ម្គ្ង ស្ិទធអាំណាច និងការទទួេខុស្ម្ត្វូ រចនាស្រព័នធដោេនដោបាយ

ទាំនាែ់ទាំនងរវាងរចនាស្រព័នធម្គ្រ់ម្គ្ងសាថ រ័ន និងរចនាស្រព័នធដោេនដោបាយ



 

 

ការផ្លៃ ស់្ររូររេូដ្ឋា នននការដរៀរចាំថវិកា និងអនុរ័ត្ ថវិកា
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៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ
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៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ (១)

១-ការដរៀរចាំថវិកា

 ការកទរកៀរចាំងវិកាប្តូវាន្ខកម្លលែលួយកម្ប្លិត ពិទសសរនាា រ់ពីការកោកម្់ឱ្យអន្ុវតរខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ន្ិងការកសាកម្លបង

ងវិកាកម្ល វិធី ប្ពលោាំងការកពប្ងឹងការកពាកម្រកណ៍ចាំណូល ន្ិងការកគណនាតប្លូវការកចាំណាយ។

 រ៉ាុខន្ររញ្ហា ប្រឈលគឺការកទរកៀរចាំខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ន្ិងងវិកាកម្ល វិធីលិន្ោន្ា់ន្លែ ទហើយការកពាកម្រកណ៍ចាំណូល ន្ងិ

ការកគណនាតប្លូវការកចាំណាយលិន្ោន្់សុប្កម្ឹត។

 ែូទចនឹះ ប្តូវខកម្លលែ និ្ងពប្ងងឹការកទរកៀរចាំ និ្ងការកអនុ្វតរខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវកិា និ្ងងវកិាកម្ល  វធីិ ប្ពលោាំងរទងកើន្សុប្កឹម្តភាព

ថ្ន្ការកពាកម្រកណ៍ចាំណូល និ្ងការកគណនាតប្លូវការកចាំណាយ ទែើលបីឱ្យការកទរកៀរ ចាំងវិកា ធានាាន្ការកទគារកពវិន្័យងវិកាធានា

ាន្ការកវិភាជងវិកាប្រកម្រទោយប្រសិទធភាព ន្ិងធានាាន្ន្វូស័កម្រិសិទធភាពថ្ន្ចាំណាយ។
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២-ការអនុរ័ត្ថវិកា

 ការកអន្ុល័តងវិកា ក៏ម្ប្តូវាន្ខកម្លលែលួយកម្ប្លិត ពិទសសរនាា រ់ពីការកោក់ម្ឱ្យអន្ុវតរខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ន្ិងការកសាកម្លបង

ងវិកាកម្ល  វិធី ប្ពលោាំងការកខកម្លលែទលើទសចកម្ដីប្ាងចារ់ តារាងឧរសលព័ន្ធ ប្ពលោាំងកម្ាំណត់រកា ញ ន្ិងទសចកម្រីខងៃងទហតុ។

 រ៉ាុខន្ររញ្ហា ប្រឈលគឺការកអន្ុល័តងវិកាទៅខតខផែកម្ទលើគណន្ី ជាំពកូម្ ប្រទេទ ទោយសារកខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ន្ិងងវិកា

កម្ល វិធី ខែលមាន្ទគាលរាំណងទគាលន្ទោាយ កម្ល វិធី ន្ិងសូចនាកម្រក លិន្ោន្់ប្តូវាន្អន្ុវតរទពញទលញ ន្ិងយកម្លកម្ទធវើ

ជាលូលោឋ ន្កម្នុងការកវិភាជ ន្ិងអន្ុល័តទៅទ ើយ។

 ែូទចនឹះ ប្តូវខតរន្រខកម្លលែ ន្ិងពប្ងឹងការកអន្ុវតរខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវិកា ន្ិងងវិកាកម្ល  វិធី ទហើយឈាន្ទៅអន្ុវតរឱ្យាន្

ទពញទលញ ទែើលបឱី្យខផន្ការកយុទធសាស្តសរងវកិា និ្ងងវកិាកម្ល វធីិកាៃ យជាឧរកម្រកណ៍ ែ៏ពិតប្ាកម្ែ និ្ងោ៉ា ងរកងឹមា ាំសប្មារ់ការក 

 វភិាជ និ្ងអនុ្ល័តងវកិា។ 

៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ (២)
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៣-ការអនុវត្រថវិកា

 ការកអន្ុវតរងវិកាពិតជាមាន្លកម្ខណៈលែប្រទសើរកទប្ចើន្ ពិទសសតាលរកយៈការកកាត់រន្ថយន្ីតិវិធីចាំណាយ ន្ិងការកទធវើវិសហលជឈការក 

ការកប្តួតពិន្ិតយហិរកញ្ញវតថុ ន្ិងការកខកម្លលែន្ីតិវិធីលទធកម្ល សាធារកណៈ ប្ពលោាំងការកខកម្លលែការកទោូត់ ន្ិងពប្ងឹងការកប្គរ់ប្គង

សាច់ប្ាកម្់។

 រ៉ាុខន្រ រញ្ហា ប្រឈលគឺកម្ិចេែាំទណើរកការក ថ្ន្ការកអន្ុវតរងវិកា (ការកប្តួតពិន្តិយហិរកញ្ញវតថុ ការកទធវើលទធកម្ល សាធារកណៈ ន្ិងការក

ទូោត់) ទៅខតស ុគសា ញ ន្ិងពុាំោន្់ប្សរទៅន្ឹងងវិកាកម្ល វិធីទៅទ ើយ។ 

 ែទូចនឹះ ប្តូវខតរន្រខកម្លលែកម្ិចេែាំទណើរកការក ថ្ន្ការកអន្ុវតរងវិកាជាជាំហាន្ៗ ពិទសសតាលរកយៈ ការកោកម្់ឱ្យអន្ុវតរកម្ិចេែាំទណើរកការក

អន្ុវតរងវិកាង ី,ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន្វិទាសប្មារ់ការកប្គរ់ប្គងហិរកញ្ញវតថុ, ចារស់ដ ីពីលទធកម្ល សាធារកណៈ, ងវិកាកម្ល វិធីទពញទលញ 

ន្ិងអងគភាពងវិកា ទែើលបីឈាន្ទៅអន្ុវតរ ប្រព័ន្ធងវកិា និ្ងការកប្គរ់ប្គងខផែកម្ទលើលទធផល ឬសលិទធកម្ល ។

៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ (៣)
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៤-ការម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នរៃេទធែេ និងស្រិទធែរា

 ការកប្តួតពិន្តិយន្ងិវាយតថ្លៃលទធផល ន្ិងសលិទធកម្ល មាន្វឌ្ឍន្ភាពតិចតចួ រកួលោាំងប្កម្សួងអន្ុវតរងវិកាកម្ល  វិធី ខែលគុណភាព

ថ្ន្ការកកម្ាំណត់សូចនាកម្រក ន្ិងទគាលទៅ ទៅតាលកម្ល វិធី ន្ិងអន្ុកម្ល វិធី ទៅមាន្កម្ប្លិត។

 រញ្ហា ប្រឈល ថ្ន្ការកអន្ុវតរប្រព័ន្ធងវិកា (ងវិកាកម្ល វិធី ) គឺ កម្ងវឹះប្រព័ន្ធប្តួតពិន្តិយន្ិងវាយតថ្លៃសលិទធកម្ល ន្ិងលទធផល

ខងលោាំងមាន្ អសងគតិភាពរកវាងរកចនាសលព័ន្ធសាថ រ័ន្ប្គរ់ប្គង ន្ិងរកចនាសលព័ន្ធទគាលន្ទោាយ,  រកឯកាការកទរកៀរចាំប្រព័ន្ធន្ិង

យន្រការកការកករកសប្មារ់ប្ទប្ទង់ងវិកាកម្ល វិធី កម្៏ទៅលិន្ោន្់មាន្សមាន្គតិភាព ទៅទ ើយខែរក។

 ែទូចនឹះ ោលោរកឱ្យមាន្ការកផ្លៃ ស់ររូរកពីការកប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតថ្លៃទលើធាតុចូល ទៅជាការកប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតថ្លៃទលើ

ធាតុទចញ/លទធផល/សលិទធកម្ល  ទហើយប្តូវរទងកើតប្រព័ន្ធ និ្ងយន្រការកប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតថ្លៃលទធផល និ្ងសលិទធកម្ល ឱ្យាន្

ចាស់លាស់ ន្ិងទៅប្គរ់លាំោរ់ថ្នន កម្់ោាំងថ្ផាកម្នុង ន្ិងថ្ផាទប្ៅ រកួលោាំងរកវាងន្ីតិរបញ្ញតរិ ន្ិងន្ីតិប្រតិរតរិ។

៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ (៤)
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៥- ឆនទៈ ស្រត្ថភាព និងែិចចស្ហការ

 ឆ្ន្ាៈ ភាពជាមាេ ស់ ភាពជាអនកម្ែកឹម្នាាំ រុទរកសកម្ល  និ្ងសា រកតីទទួលែុសប្តូវ ទៅមាន្កម្ប្លិតខែលតប្លូវជាចាំាច់ ឱ្យមាន្ការក

ពប្ងឹង ន្ិងរទងកើន្រខន្ថល។

 សលតថភាពសាថ រ័ន្ និ្ងធន្ធាន្លន្សុស ទៅលិន្ោន្់សលប្សរជាលួយន្ឹងប្រព័ន្ធងវិកាកម្ល វិធី ោាំងទៅកម្នុងសាថ រ័ន្ន្ីតិ

ប្រតិរតរិ ន្ិងសាថ រ័ន្ន្ីតរិបញ្ញតរិ ខែលតប្លូវឱ្យមាន្ការកទរកៀរចាំន្ិងអន្ុវតរខផន្ការកយុទធសាស្តសរអេិវឌ្ឍសលតថភាពសាថ រ័ន្

សប្មារ់រកយៈទពលលធយល ប្រកម្រទោយសមាន្គតិភាពន្ិងប្រសិទធភាព។

 កិម្ចេសហការក ន្ិងសប្លរសប្លួលសាថ រ័ន្ រកវាងការកខកម្ទប្លងោ់ាំង ៣ (ការកខកម្ទប្លង់ការកប្គរ់ប្គងហិរកញ្ញវតថុសាធារកណៈ ការកខកម្

ទប្លង់រកែឋាលសាធារកណៈ ន្ិងការកខកម្ទប្លង់ការកអេិវឌ្ឍតាលខររប្រជាធិរទតយយទៅថ្នន កម្់ទប្កាលជាតិ ) ប្តូវាន្ពប្ងឹង

រខន្ថលតាលរកយៈយន្រការកចាស់លាស់ ោាំងកម្ប្លិតរទចេកម្ទទស ន្ិងន្ទោាយ។

៣. ែត្តរ ែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ (៥)
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៤. ស្ននិដ្ឋា ន
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៤. ស្ននិដ្ឋា ន

១-លទធផល រទពិទសាធន្៍ ន្ិងការកទប្តៀលលកម្ខណៈាន្លែ គឺជាលូលោឋ ន្ែ៏សាំខាន្់ ន្ិងរកឹងមា ាំ ខែលធានាថ្ន

ការកខកម្ទប្លង់ទែើរកទលើផៃូវប្តូវ ន្ិងផរល់ន្វូជាំទន្ឿទុកម្ចិតរទលើការកអន្ុវតរទិសទៅយទុធសាស្តសរ ថ្ន្ការកខកម្ទប្លង់

ប្រព័ន្ធងវិកា ទោឹះជាមាន្ការកលាំាកម្ ន្ិងរញ្ហា ប្រឈលែៃឹះកម្៏ទោយ។

២-គា ន្ជទប្លើសទផសងទទ ការកខកម្ទប្លង់ជាការកករកសាៃ រ់-រកស ់ពិទសសកម្នុងសល័យទាំទន្ើរកម្ល  ន្ិងសមាហរកណ -

កម្ល  ខែលរទចេកម្វិទា ទសែឋកម្ិចេ ន្ិងសងគលវិវតរឥតឈរ់ឈរក។

៣-ទិសទៅយុទធសាស្តសរ ថ្ន្ការកខកម្ទប្លង់ប្រព័ន្ធងវកិាទន្ឹះ ឤចសទប្លចាន្ ទោយខផែកម្ទលើលូលោឋ ន្ថ្ន្ឆ្ន្ាៈ

ន្ទោាយទមាឹះលុត យន្រការកែឹកម្នាាំន្ិងប្គរ់ប្គងចាស់លាស់ ប្ពលោាំងការកចលូរកួលអន្ុវតរពបី្គរ់តួអងគាកម្់

ព័ន្ធប្រកម្រទោយស័កម្រិសិទធភាពន្ិងប្រសិទធភាព។

៤-សលតថភាពសាថ រ័ន្ន្ិងធន្ធាន្លន្ុសស ចាំាច់ប្តូវពប្ងឹងរខន្ថល ទែើលបីប្ទប្ទង់ការកអន្ុវតរប្រព័ន្ធងវិកាង  ី

ប្រកម្រទោយទជាគជ័យន្ិងចីរកភាព។
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ម្រព័នធ យនរការ ម្ែរខ័ណឌ គ្ត្ិយុត្រ និងធនធានរនុស្ស គឺ្ជា

ែត្តរ គ្នៃឹោះែាំណត្់ដជាគ្ជ័យ ធានាវិន័យ ត្ម្មៃ ភាព

គ្ណដនយយភាព  ស្័ែរិស្ិទធភាព និងម្រស្ិទធភាព

ននម្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ស្ូរអរគ្ុណ


