








បុព្វកថា

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ថុជា មតរូវបាននរៀបចំន�ើងតាមអភិមកមជាន�ឿន (Platform Approach) និង
អនុវត្តជាដំណាក់កាលៗ (Stage)។ ក្ថុងដំណាក់កាលនីមយួៗននការអនុវត្តការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កម្ថុជា�ិត�ំ 
កសាងន�ឿនមយួក្ថុងចំនណាមន�ឿនទាងំបួន ម្របនេលនឹងនមតៀម�្លួ ន្រមរាប់កសាងន�ឿនបន្ទា ប់  នហើយទនទាឹមនឹងជំរុញវឌ្ឍនភាេននន�ឿន 
កដល្រនមមចបានកន្ងមក។ បច្ថុប្បន្ននះ កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ថុជា កំេុង្រ្ិតនៅក្ថុងដំណាក់កាលទី៣ 
“ការផ្សារភ្ជា ប់ថវិកាទៅនឹងទោលនទោបាយ” បន្ទា ប់េីឆ្ងផុតដំណាក់កាលទី១ “ភាេនជឿទុកចិត្តបានននថវិកា” និងដំណាក់កាលទី២ 
“គណទនយ្យភ្ពហិរញ្ញវត្ថុ”។ ដំណាក់កាលចុងនមកាយនឹងន ដ្ោ តនៅនលើ “គណទនយ្យភ្ពចំទោះសមិទ្ធកម្ម” ្រំនៅ្រនមមចឲ្យបានមបេ័ន្ធ 
ថវិកាកផអែកនលើេ័ត៌រាន្រមិទ្ធកម្មនៅឆំ្្២០២៥។

ក្ថុងរយៈកាល ១៣ ឆំ្្ ននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា្រនមមចបាន្រមិទ្ធផល 
ជានមចើន នហើយក៏ជបួមបទះនឹងបញ្ហា មបឈមនមចើនផងកដរ ទនទាឹមនឹងរាន្រកម្មភាេមយួចំននួ រានវឌ្ឍនភាេយតឺ។ �្ថុ ំ្រនងកេតន�ើញ និង 
ចាប់អារម្មណ៍ថា ប៉ុន្្ម នឆំ្្ចុងនមកាយននះ កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមតរូវបានរុញមចាននៅមុ�ក្ថុងនល្បឿនថ្មីៗ និង
សាវា ហាប់ជាងមុន។ នទាះជាយ៉ងណាក៏នដ្យ ភាេមបឈមដ៏្រំខាន់រប្រ់កម្ថុជាន្នេលននះ ្រកឺារធាន្បនដោវឌ្ឍនភាេននការងារននះឲ្យរាន 
្រនទាថុះនៅមុ� និងបនងកេើតបានជាវប្បធម៌ស្ាប័នមយួរឹងរំា។ នៅក្ថុងដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជា ប់ថវិកាទៅនឹងទោលនទោបាយ” ននះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសាកល្បងដ្ក់ឲ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនេញនលញ កដលបាននបើកលទ្ធភាេឲ្យមនន្តីសាធារណៈ នធវាើ្រកម្មភាេកាន់កត្រកម្ម 
កាន់កតរ្ា្រ់ការ និងកាន់កតទទលួ�ុ្រមតរូវជាងមុន។ ការនរៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធ ីបានអនុញ្្ញ តឲ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលអាចនធវាើការវភិាជធនធាន
រានកមមិតរប្រ់�្លួ ន តមមង់នឆ្្ះនៅអាទិភាេនោលននយបាយ្រំខាន់ៗ ម្របនៅតាមកម្មវិធីនោលននយបាយរប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ជាេិន្រ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្រ្ស និងនហដ្ឋា រចន្្រម្័ន្ធ។ល។ ម៉យាងវិញនទៀត មក្រងួន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏្រនមមចបាននជា្រជ័យលអែ 
មបន្រើរផងកដរក្ថុងការនកៀរ្ររធនធានក្ថុងម្រថុក កដលបានឆ្ថុះបញ្្ងំយ៉ងចបា្រ់តាមរយៈកំនណើនននចំណូលេន្ធ និងចំណូលមិនកមនេន្ធ
ក្ថុងរយៈនេលប៉ុន្្ម នឆំ្្ចុងនមកាយននះ។

ការ្រនមមចបានន្ន្កថ្ុងមកប�ណ្ឌ ននការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្រជឺាលទ្ធផលននកិច្�ិត�ំមបឹងកមបងរប្រ់ម្រប់ 
តអួង្គពាក់េ័ន្ធ ទាងំថ្ាក់ជាតិ និងថ្ាក់នមកាមជាតិ ជាមយួនឹងយន្តការការងារចបា្រ់លា្រ់។ នលើ្រេីននះ អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិ-
ការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.) កដលជាន្រន្ធិការក្ថុងការ្រមមប្រមមលួលនរៀបចំ និងតាមដ្ន
ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរប្រ់ម្រប់មក្រងួ-ស្ាប័ន បាន្រវាះក្រវាង �ិត�ំមបមលូចងមកង និងផ្សេវាផសាយ 
ក្ថុងនោលនៅនលើកកម្្រ់ និងបនញ្ជា បការយល់ដឹងអំេីកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  តាមរយៈមនធយាបាយន្ន្ 
ក្ថុងសា្ម រតីនវានុវត្តន៍ និងការទទលួ�ុ្រមតរូវ�្្រ់ ក្ថុងនន្ះរមួរានមេឹត្តិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កដលមតរូវបាន
នរៀបចំ និងនបាះផសាយជាបន្តបន្ទា ប់។ �្ថុ ំេិតជារាននរាទនភាេ នលើវឌ្ឍនភាេននការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
តាមរយៈការចលូរមួ ឆនទាៈនរាះមុត សា្ម រតីទទលួ�ុ្រមតរូវ បុនរ្រកម្ម-អន្តរ្រកម្ម-្រកម្ម រប្រ់ម្រប់មក្រងួ-ស្ាប័ន។ �្ថុ ំនជឿជាក់ផងកដរថា 
មេឹត្តិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នឹងចលូរមួចំកណកបកនម្ជាឧបករណ៍មយួ្រំខាន់ផងកដរក្ថុងការកចករកំលក
នវូេ័ត៌រាន និងចំនណះដឹងពាក់េ័ន្ធន្ន្្រមរាប់ជាមបនយជន៍ជូនមនន្តីរាជការ ្រិ្រ្ស-និ្រ្សិត ្រមរាប់្រិកសានឈវាងយល់បកនម្។ 

មុននឹងបញ្ប់ ក្ថុងន្ម្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ �្ថុ ំ្រមូ្រកមដោងកតញ្ញរូកតនវទិតាធម ៌
នដ្យោរវកិច្យ៉ងវិ្រុទ្ធ ជនូចំនពាះអ្រ្គមហារដឋាបុរ្រនននយើង ្រ ឺសទមដេចអគ្គមហាទសនាបតីទតទោ ហ៊ុន សសន ន្យករដឋាមនន្តីនន
មេះរាជាណាចមកកម្ថុជា កដលកតងកតផដោល់ចក្ថុវិ្រ័យដឹកនំ្ដ៏មបាកដនិយម និងស្ាបន្រាោន៌នយបាយដ៏មតឹមមតរូវ នដើម្បី្រនមមចនជា្រជ័យ
នលើការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ទនទាឹមននះ �្ថុ ំ្រមូ្រកមដោងនវូការដឹង្រុណដ៏មជាលនមរៅ ជនូចំនពាះឯកឧត្តមកិត្តិន្រដ្ឋា  
បណ្ឌ ិត ោត ឈន់ មបធាន្រណៈករា្ម ធិការនោលននយបាយន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ កដលកតងកតផដោល់ឱវាទដឹកនំ្ដល់្រណៈករា្ម ធិ-



    នថងៃ ្រុមក ០៥នកើត ក�បុ្រ្ស ឆំ្្រកា នេវា្រ័ក េ.្រ. ២៥៦១
រាជធានីភ្ំនេញ, នថងៃទី ២២ ក�ធ្រូ ឆំ្្២០១៧

ទទសរដ្ឋមនន្ី
រដ្ឋមនន្ីកកសួងទសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងោកបធាន

គណៈកម្្ម ធិការដឹកនាកំារងារសកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បណិ្តសភ្ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ថុងន្មជា្រ្ររ្រដោម្ភមួយនន្រណៈករា្ម ធិការនោលននយបាយន្រដឋាកិច្និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ។

�្ថុ ំ្រមូ្រកមដោងមលូវិចារដ៏នថ្វិន្រ្រជនូដល់្រនមដោច ឯកឧត្តម នលាកជំទាវ ជារដឋាមនន្តី និងមបធានស្ាប័ន កដលកតងកតដឹកនំ្ និងោំមទ
ដល់មកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមក្រងួ-ស្ាប័ន មេមទាងំមនន្តីរាជការម្រប់លំដ្ប់ថ្ាក់ កដលបាននិងកំេុង
ចូលរមួចំកណកអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មបកបនដ្យសា្ម រតី និង្រតិ្រម្បជញ្ញៈ ននភាេជារ្ា្រ់ ការទទួល
�ុ្រមតរូវ�្្រ់ និងភាេជាអ្កដឹកនំ្្រមមរូនលើការងារកកទមមង់ រហតូ្រនមមចបាន្រមិទ្ធផលដ៏វិន្រ្រន្នេលននះ។ 

ជាចុងនមកាយ �្ថុ ំ្រមូ្រកមដោងនវូអំណរ្រុណយ៉ងមជាលនមរៅ ជនូចំនពាះម្រប់នដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ទាងំអ្រ់ កដលកតងកតោំមទ ទាងំកផ្កហិរញ្ញវត្ថុ 
និងបនច្កនទ្រ តាមរយៈកិច្្រហការ និងកិច្្រមមប្រមមលួលជាមបចំាជាមយួ្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ៕



ចាប់តំាងេីកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មតរូវបានកំណត់ជាអាទិភាេ្រនឹ្ះក្ថុងនោលនៅ្្្រ់ប្តរូរមបេ័ន្ធថវិកាឱ្យ
ម្របតាម្រ្តង់ដ្រអន្តរជាតិ នៅតាមយុទ្ធសាន្រ្តជាដំណាក់កាលៗ អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.) កដលជាន្រន្ធិការរប្រ់្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន
្រមមប្រមមលួលការនរៀបចំ និងតាមដ្នការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថ្ុសាធារណៈរប្រ់មក្រងួ-ស្ាប័ន។ 

នលើ្រេីននះ អ.្រ.ហ. ក៏បានដ្ក់នចញនវូយុទ្ធសាន្រ្តក្ថុងការនលើកកម្្រ់ និងជំរុញការចលូរមួេីម្រប់មជ្ឈដ្ឋា នពាក់េ័ន្ធក្ថុងវិ្រ័យ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រមួរានជាអាទិ៍ ្រិក្ាសាលាផ្សេវាផសាយថ្ាក់ជាតិ និងថ្ាក់នមកាមជាតិ, ចលូរមួជាមួយស្ាប័នពាក់េ័ន្ធ,ការផ្សេវាផសាយ 
តាមសារេ័ត៌រាន, បណា្ត ញទំន្ក់ទំនង្រង្គម, ន្រហទំេ័រ និងការនរៀបចំឯកសារ្រមរាប់កចកជនូសាធារណៈ ជានដើម។ ទនទាឹមននះ 
ការនរៀបចំមេឹត្តិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ជាឧបករណ៍មយួ្រំខាន់ផងកដរក្ថុងការកចករំកលកនវូេ័ត៌រាន 
និងចំនណះដឹងពាក់េ័ន្ធន្ន្្រមរាប់ជាមបនយជន៍ជនូមនន្តីរាជការ ្រិ្រ្ស-និ្រ្សិត ្រមរាប់្រិកសានឈវាងយល់បកនម្ផងកដរ។ ជាក់ក្រ្តង 
រហតូមកដល់បច្ថុប្បន្ អ.្រ.ហ. បាននរៀបចំ និងនបាះផសាយមេឹត្តិបមតចំននួ ៣ នល�រចួមកនហើយ។ ្រមរាប់នល� ៤ ននះ អ.្រ.ហ. បាន
នរៀបចំកក្រមមលួលនវូរចន្្រម្័ន្ធននការនរៀបចំកថ្ុងមកប�ណ្ឌ នននវានុវត្តន៍ និងរកសានវូ្រុណតនម្ននេ័ត៌រាន និងចំនណះដឹងកដលបាននរៀបចំ
្រមរាប់ផ្សេវាផសាយ។

ជាការេិតណា្រ់ ឆនទាៈ និងការចលូរមួមបកបនដ្យសា្ម រតីទទលួ�ុ្រមតរូវ�្្រ់ េីម្រប់តអួង្គពាក់េ័ន្ធ បានចលូរមួចំកណកជា្រុណតនម្
យ៉ង្រំខាន់្រមរាប់កិច្ការន្ន្ក្ថុងមកប�ណ្ឌ ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ក្ថុងសា្ម រតីននះ អ.្រ.ហ បាន�ិត�ំ
មបមូលផ្តថុំ និងចងមកងនវូឯកសារ, អនុសា្រន៍រប្រ់ថ្ាក់ដឹកនំ្, បទេិនសាធន៍  និង្រំនិតថ្មីៗ ជានមចើនពាក់េ័ន្ធនឹងការងារកកទមមង់នហើយ
បានរនំលចនចញតាមរយៈមេឹត្តបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កថ្ុងនោលនៅកចករកំលក បនងកេើនការោំមទ និងការចលូរមួ 
ក៏ដចូជាបនញ្ជា បេុទ្ធ ិ និងនលើកកម្្រ់ការយល់ដឹងអំេីសារៈមបនយជន៍ននការងារកកទមមង់។ 

អ.្រ.ហ នជឿជាក់ថាមេឹត្តបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននះ នឹងក្ាយនៅជាឧបករណ៍ជំនយួសា្ម រតី និងតនម្
បកនម្ជនូមនន្តីរាជការជាេិន្រ្រសាធារណជន។  នលើ្រេីននះ អ.្រ.ហ ក៏្រមូចលូរមួវាយតនម្�្្រ់ជនូចំនពាះម្រប់តអួង្គពាក់េ័ន្ធកដល
កតងកតចលូរមួ និងោំមទការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នមកាមរបូភាេនផ្សងៗ កដលននះ្រជឺាឧត្តមវិភា្រទាន្រមរាប់
មបជាជាតិក�្ម រ៕

អារម្ភកថា

នថងៃ ច័នទា ០១នកើត ក�បុ្រ្ស ឆំ្្រកា នេវា្រ័ក េ.្រ. ២៥៦១
រាជធានីភ្ំនេញ, នថងៃទី ១៨ ក�ធ្រូ  ឆំ្្២០១៧

អគ្គទលខាធិការ 
អគ្គទលខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្្ម ធិការដឹកនាំ

ការងារសកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា



ម្តិកា

កម្មវិធី្រិក្ាសាលា និងវ្រ្គបណ្តថុ ះបណា្ត ល្រ្តីេី 

“មកប�ណ្ឌ ចំណាយសាធារណៈ និង្រណននយ្យភាេហិរញ្ញវត្ថុ”

ការចុះផ្សេវាផសាយកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដល់មនន្តីរាជការថ្ាក់នមកាមជាតិ

ឥទ្ធ ិេលននកម្មវិធីកកទមមង់ក្ថុងមបេ័ន្ធថវិកាសាធារណៈ

ការ្រទាង់មតិ និង្រនទា្រ្សន៍ថវិកានបើកឆំ្្២០១៧

មបេ័ន្ធថវិកាមបនទ្ររ៉ាន�្រុី

្រិក្ាសាលាអន្តរជាតិ ្រ្តីេី “នមនរៀន និងបទេិនសាធន៍ក្ថុងការអនុវត្តកម្មវិធី 

កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ អភិមកម្រមរាប់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមបកបនដ្យចីរភាេនៅកម្ថុជា”

កពឹតិ្ការណ៍

អត្បទ

១

៧

៩

១៣

១៥

២៣

្រណននយ្យភាេវិ្រ័យសាធារណៈ ៖

បទេិនសាធន៍ននចមកភេអង់ន្្រ្រ
២០



ទស្សនៈ 
      និងមតិ

សទម្ចអគ្គមហាទសនាបតីទតទោ ហ៊ុន សសន

ន្យករដឋាមនន្តីននមេះរាជាណាចមកកម្ថុជា

បណិ្តសភ្ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន នទ្ររដឋាមនន្តី រដឋាមនន្តីមក្រួង 

ន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធាន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្    

ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអ្រ្គរដឋាទូត និងជាមបធាន

្រភា្រហភាេអុឺរ៉ុបនៅកម្ថុជា

២៥

២៥

២៦

២៦
នលាកម្រ ីLeah April មនន្តីឯកនទ្រជាន់�្្រ់វិ្រ័យសាធារណៈ

ជំន្ញ្រកលកផ្កអភិបាលកិច្ធន្ោរេិភេនលាក







ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សិកាខា សាលាអន្រោតិស្ីពី “ទមទរៀន និងបទពិទសាធន៍ក្នថុងការអនុវត្កម្មវិធី 
សកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ អភិកកមសកម្បក់ារកគប់កគង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកបកបទដ្យចីរភ្ពទៅកម្ថុោ”

ននះ្រជឺានលើកទី ២ នហើយ កដល្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

បាននរៀបចំ្រិក្ាសាលាអន្តរជាតិក្ថុងមកប�ណ្ឌ កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

្រិក្ាសាលាននះ នរៀបចំ និង្រមមប-
្រមមលួលនមកាមកិច្្រហមបតិបត្តិការ 

រវាងអ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ 

ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ, មក្រងួន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ        និងធន្ោរ
េិភេនលាក និងមតរូវបាននរៀបចំន�ើងកថ្ុង

នោលបំណងកចករំកលកនវូនមនរៀន និង
បទេិនសាធន៍ក្ថុងការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរវាងរាជ - 

ទំេ័រ  ១  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា និងមបនទ្រដនទតាមរយៈ 
វា្រ្មិនកម្ថុជា និងជំន្ញការអន្តរជាតិជាអភ-ិ 
មកមដកេិនសាធន៍នលើការអនុវត្តការងារ 
កកទមមង់ មេមទាងំជាកាលានុវត្តភាេថ្មី 
មួយនទៀត្រមរាប់បនញ្ជា បការយល់ដឹង 
បនងកេើនការចលូរមួ និងជំរុញការផ្តល់នវូ 
ធាតុចលូកដលជា្រុណតនម្បកនម្្រមរាប់ 
ថ្ាក់ដឹកនំ្ និងមនន្តីរាជការនលើការជំរុញ 
មប្រិទ្ធភាេននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ 
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដចូជា 
កិច្បនងកេើន្រហមបតិបត្តិការក្ថុងភាេជានដ្រ ូ
ជាមយួនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ន្ន្ក្ថុងនោលនៅ 

ជានិរន្តរភាេននការងារកកទមមង់ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការងារ 
កកទមមង់ពាក់េ័ន្ធ។  

្រមរាប់កម្ថុជា កម្មវិធីកកទមមង់ការ-
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមអភិមកម 
ជាន�ឿន មតរូវបាន្រនមមចនដ្យនជា្រជ័យ 
ជាបន្តបន្ទា ប់នវូជំហានទី១ និងទី២ នហើយ 
បច្ថុប្បន្កំេុង្រ្ិតក្ថុងដំណាក់កាលទី៣ ្រ ឺ
ការផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននយបាយ។ 
ក្ថុងដំណាក់កាលទី៣ននះ ថវិកាកម្មវិធី 
្ររឺានសារៈ្រំខាន់ក្ថុងការកមបក្ាយថវិកា 
នៅជាឧបករណ៍នោលននយបាយយ៉ងេិតមបាកដ 
ក្ថុងការបនមមើន្រវាសាធារណៈជនូមបជាេល- 
រដឋា។ ជាលទ្ធផល មក្រងួ-ស្ាប័នចំននួ ១០ 
បានអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនេញនលញមតឹម
ឆំ្្២០១៥ និងឆំ្្២០១៦ ចំននួ្ររុប ២៥, 
ឆំ្្២០១៧ ចំននួ ៣៦ និងឆំ្្២០១៨ 
ម្រប់មក្រងួស្ាប័ននឹងមតរូវអនុវត្តថវិកា
កម្មវិធីនេញនលញកតម្តង។ នដ្យក�ក 
្រមរាប់ការនមបើមបា្រ់អភិមកមកបបដក
េិនសាធន៍្រមរាប់អនុវត្តកំកណទមមង់ 
វិ្រ័យសាធារណៈនៅអា្រុី ជបួមបទះនវូ 
បញ្ហា មបឈម្រន្ឹះៗមយួចំននួ។ ដចូននះ 
នដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ និងរដ្ឋា ភិបាលន្ន្ 
បានបនងកេើតនវូអភិមកមនដើម្បីម្រប់ម្រង 

កិច្ការបនច្កនទ្រ មបេ័ន្ធោំមទ និង 
មកប�ណ្ឌ ថ្មី្រមរាប់នដ្ះមសាយបញ្ហា ដ៏ 
្រ្មថុ្រសា្ម ញនដ្យបន្សនំវូឧត្តរានុវត្តន៍
អន្តរជាតិ (Best Practice) និង 
ដំនណាះមសាយ្រមម្របបំផុត (Best Fit)។ 
ជាក់ក្រ្តង ជំន្ញការអន្តរជាតិបានកចករកំលក 
នវូការអនុវត្តតាមអភិមកម្រមម្របបំផុត 
(Best Fit) រប្រ់មបនទ្រមួយចំនួនក្ថុង
តំបន់រមួរាន៖ 

qមបនទ្រឥណ្ឌរូ នន្រុី ៖ ម្រប់មក្រងួ- 
ស្ាប័នជំន្ញទាងំ ៨២ បាននិងកំេុង 
អនុវត្តនវូកំកណទមមង់មុ�ងារសាធារ-
ណៈកដលរានលក្ណៈជាមបេ័ន្ធចាប់ 

ភាេជាអ្កដឹកនំ្ថ្ាក់កំេលូ និង 

ការនប្តជ្ា�្្រ់ មេមទាងំកិច្្រហការ 

រវាងមក្រងួ-ស្ាប័នពាកេ់័ន្ធ្រជឺាកតា្ត - 

លីករជំរុញភាេនជា្រជ័យ ននការងារ 

កកទមមង់ ជាេិន្រ្រការកសាង 

្រមតភ្ាេធនធានមនុ្រ្ស បកូរមួ 

ទាងំ្រមតភ្ាេវិភា្រផងកដរ។

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តំាងេីឆំ្្ ២០១៥ មកនម្ះ។ រដ្ឋា ភិបាល 
បាននបើកចំហការនមជើ្រនរើ្រមនន្តីឲ្យចលូ 
បនមមើការងារ្រមរាប់មុ�តំកណង្រ្រូល
ឬយុទ្ធសាន្រ្តក្ថុងមុ�ងារសាធារណៈ 
នដ្យន ្្ត តនលើមុ�តំកណង្រំខាន់ៗ 
មួយចំននួដចូជាអ្រ្គន្យក រដឋាមនន្តី្រ្តីទី
និងន្យកមបតិបត្តិ/អ្រ្គនលខាធិការ 
នៅតាមមក្រងួ និងស្ាប័នជំន្ញ។ 
មបនទ្រឥណ្ឌរូ នន្រុី បាននមបើមបា្រ់ 
មបេ័ន្ធេ័ត៌រានវិទយា្រមរាប់ម្រប់ម្រង 
នលើហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)ឬ 
មបេ័ន្ធថវិកា   និងរតន្ោររដឋា (SPAN)
កដលបានមបកា្រដ្ក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្ថុង
ក�នមសា ឆំ្្២០១៥ នដ្យមបធាន្- 
ធិបតី នលាក Joko Widodo។   SPAN 
្រជឺា្ររា្រភា្រដ៏្រំខាន់នន្រនមរាង 
រដឋាបាលចំណូល  និងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈរប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
(Government Financial Management 
and Revenue Administration Project)
កដល្រនមរាងននះមតរូវបានោំមទកផ្ក 
ហិរញ្ញវត្ថុនដ្យធន្ោរេិភេនលាក 
ចាប់តំាងេីឆំ្្២០០៤។ 

qមបនទ្ររ៉ាន�្រុី ៖ កម្មវិធីការ្្្រ់ប្តរូរ 
រប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល (Government 

Transformation Program) មតរូវ 
បានមបកា្រដ្ក់ឱ្យអនុវត្តនៅកថ្ុងឆំ្្ 
២០១០ នដើម្បីនលើកកម្្រ់មបេ័ន្ធនឆ្្ះ 
នៅរក្រមិទ្ធកម្ម ្រណននយ្យភាេ និង
នឆ្ើយតបនៅនឹងតមមរូវការននរាជរដ្ឋា ភិ-
បាល។ នដ្យក�ក មកប�ណ្ឌ ្្្រ់ប្តរូរ
ន្រវាសាធារណៈ (Public Service 
Transformation Framework) មតរូវបាន 
មបកា្រដ្ក់ឱ្យអនុវត្តក្ថុងឆំ្្ ២០១៣ 
នដើម្បីេមងឹងនហដ្ឋា រចន្្រម្័ន្ធធនធាន
មនុ្រ្សនដើម្បីនឆ្ើយតបនឹងរនបៀវារៈនន
កម្មវិធី្្្រ់ប្តរូរជាតិ (National Trans-
formation Agenda) កថ្ុងនោលនៅ
ធាន្ការមបកតួមបកជងជា្រកល និង 

្រនមមចបាននវូទ្រ្សនៈវិ្រ័យឆំ្្ 
២០២០។ ជាឧត្តរានុវត្តន៍ រ៉ាន�្រុី
បាននមបើមបា្រ់អភិមកមេីនលើចុះនមកាម 
និងេីនមកាមន�ើងនលើ ក្ថុងការនដ្ះ  មសាយ 
បញ្ហា មបឈមនដ្យកផអែកនលើ្រំនតិកបប
នវានុវត្តន៍។ នលើ្រេីននះ ភាេជាអ្កដឹកនំ្ 
ថ្ាក់កំេលូ និងការនប្តជ្ា�្្រ់ មេមទាងំ
កិច្្រហការរវាងមក្រងួស្ាប័នពាក់ េ័ន្ធ 
្រជឺាកតា្ត លីករជំរញុភាេនជា្រជ័យនន 
ការងារកកទមមង់ ជាេិន្រ្រការកសាង 
្រមតភ្ាេធនធានមនុ្រ្ស បូករមួទាងំ 
្រមតភ្ាេវិភា្រផងកដរ។ 

qមបនទ្រនថ៖ ធន្ោរេិភេនលាកបាន 
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់មបនទ្រនថកថ្ុងឆំ្្ 
១៩៩៩   តាមរយៈកម្ីកំកណទមមង់វិ្រ័យ

្រមរាប់កម្ថុជាកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមអភិមកមជាន�ឿន 

មតរូវបាន្រនមមចនដ្យនជា្រជ័យជាបន្ត 

បន្ទា ប់នវូជំហានទី១ និងទី២ នហើយ      

បច្ថុប្បន្កំេុង្រ្ិតក្ថុងដំណាក់កាលទី ៣ ្រ ឺ        

"ការផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននយបាយ"

ទំេ័រ  ៣  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សាធារណៈ (Public Sector Reform 
Loan) និងកមី្ហិរញ្ញប្បទានម្រប់ម្រង 
ន្រដឋាកិច្ (Economic Management 
Assistant Loan) បន្ទា ប់េីវិបត្តិហិ-
រញ្ញវត្ថុអាសា៊ា នបានវាយមបហារនៅនលើ 
មបនទ្រ�្លួ នកាលេឆំ្ី្ ១៩៩៧។ នថ
បានចាប់យកការនរៀបចំថវិកាកផអែកនលើ
្រមិទ្ធកម្មយុទ្ធសាន្រ្ត (Strategic   
Performance Base Budgeting) 
កដលមកប�ណ្ឌ ននះមតរូវបាននរៀបចំ 
នដ្យកផអែកនលើឧត្តរានុវត្តន៍រប្រ់មបនទ្រ 
ណូកវលហ្សឺ�ង់ ហ�ូង់ ចមកភេអង់ន្្រ្រ 
្រហរដឋាអានមរិក និងអូនសា្ត ល។ី ជាឧត្ត-
រានុវត្តន៍ នថបានជំនៈនវូបញ្ហា មបឈម 
នដ្យនមបើមបា្រ់អភិមកមសាកល្បង 
(Pilot Approach) ក្ថុងការនធវាើនត្រ្ត
 7 Hurdle Approach រមួរាន ៖
ការនរៀបចំកផនការថវិកា (budget 
planning), ការនធវាើតមមរូវការចំណាយ 

តាមធាតុនចញ (output costing), 
ការម្រប់ម្រងលទ្ធកម្ម (procurement 
management), ការម្រប់ម្រងថវិកា
និងមូលនិធិ (budget and funds 
control), ការនរៀបចំរបាយការណ៍្រមិទ្ធ-
កម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ (financial and perfor-
mance reporting), ការម្រប់ម្រង
មទេ្យ្រកម្ម (asset management), 
និង្រវនកម្មនផទាក្ថុង (internal audit), 
និងតាមរយៈការនរៀបចំថវិកាកផអែកនលើ
្រមិទ្ធកម្ម (Performance Base   
Budgeting) និងការចុះហតន្លខា 
នលើអនុសារណៈនយ្រយល់នដើម្ប ី
បងាហា ញេីមបតិជ្ា និងការនរៀបចំ្រិក្ា- 
សាលានដើម្បីេមងឹង្រមតភ្ាេ នដ្យ្របួ 
ផ្សនំឹងកតា្ត មយួចំននួនទៀតរានជាអាទិ៍៖ 
ការយល់ដឹង និងការនប្តជ្ាកផ្កននយបាយ 
ការនមតៀមលក្ណៈ្រមរាប់ការអនុវត្ត និង 
អំណាចននការន ្្ត ត (Power of Focus)។ 

qនវៀតណាម ៖ នវៀតណាមបានបនងកេើត 
ចបាប់ថវិការដឋា (State Budget Law) 
ឆំ្្ ១៩៩៦ កដលន ្្ត តនៅនលើមបតិទិន 
ដំនណើរការ និងនោលការណ៍ថវិកាមបចំា 
ឆំ្្។ នៅឆំ្្២០០២ នវៀតណាមបាន
នធវាើវិនសាធនកម្មចបាប់ថវិការដឋាកដល
ន ្្ត តនលើវិមជ្ឈការថវិកានៅថ្ាក់ន�ត្ត 
និងនៅក្ថុងឆំ្្២០១៣ បានចាប់នផ្តើម 
បនងកេើតមបេ័ន្ធេ័ត៌រានវិទយាម្រប់ម្រងនលើ 
ថវិកា និង្រណននយ្យរតន្ោរ (Treasury 
Accounting and Budgeting Man-
agement Information System) 
(TABMIS)។ រហតូមកដល់ឆំ្្២០១៥ 
ចបាប់ថវិការដឋាមតរូវបាននធវាើវិនសាធនកម្ម
ជានលើកទី ២ កដលន ្្ត តការយកចិត្តទុក
ដ្ក់នលើតរ្ាភាេថវិកា នងិមកប�ណ្ឌ  
ថវិការយៈនេលមធ្យម។ ជាឧត្តរានុវត្តន៍ 
នវៀតណាមបានជំនះរាល់បញ្ហា មបឈម
រានជាអាទិ៍ ៖ ភាេរឹងរុ្រក្ថុងការទទលួ

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ៤
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យកនវូមបេ័ន្ធថ្មី និងបញ្ហា ្រមតភ្ាេ 
នដ្យការនប្តជ្ាេីថ្ាក់ដកឹនំ្កំេលូក្ថុង
ការដ្ក់នចញនវូបទបញ្ញត្តិចំាបាច់្រមរាប់
មបតិបត្តិការមបេ័ន្ធេ័ត៌រានវិទយាម្រប់ម្រង 
នលើថវិកា និង្រណននយ្យរតន្ោរ និង 
នរៀបចំនវូវ្រ្គបណ្តថុ ះបណា្ត ល្រមរាប់
មនន្តីក្ថុងការិយល័យរតន្ោរទាងំ 
៧០០។

យ៉ងណាមិញ ្រមរាប់មបនទ្រ ៣
នទៀតបានកចករកំលកនវូបទ េិនសាធន៍
ក្ថុងការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ផងកដរ 
រមួរាន ៖ មបនទ្រឡាវ បាន្រនមមចនូវ
្រមិទ្ធផលក្ថុងការកកទមមង់រតន្ោរ 
ជំន្ន់ទី ១ និង្រ្ិតក្ថុងកំកណទមមង់ 
ជំន្ន់ទី ២ នដ្យន ្្ត ត្រំខាន់នលើ 
ការនផទារចំនណះដឹង និងការកសាង 
្រមតភ្ាេ នដើម្បីនិរន្តរភាេននការកកទមមង់ 
មេមទាងំនរៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាន្រ្ត
អភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២៥ 
(Public Finance  Development 
Strategy 2025) កដលជាឯកសារ   
យុទ្ធសាន្រ្តម្រប់មជថុងនមជាយ្រមរាប់ 
បន្តការកកទមមង់។ ម្រនដៀងោ្ផងកដរ 

ទំេ័រ  ៥  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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មបនទ្រប៉ាេញូរូហ្គីនណ បាននធវាើកំកណ 
ទមមង់ការនរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុអន្តររដ្ឋា ភិបាល 
(Intergovernmental Finance
Arrangements) រយៈនេល ៧ ឆំ្្ 
(២០០៣-២០១០) ្រនឺ ្្ត តការយក-
ចិត្ត ទុកដ្ក់នលើថ្ាក់ន�ត្ត។ នដ្យក�ក 
្រមរាប់មបនទ្រមីយ៉ន់រ៉ា ក៏កំេុង្រ្ិត
ក្ថុងដំណាក់កាលននការចាប់នផ្តើមនវូ
កម្មវិធីកកទមមង់ជាបន្តបន្ទា ប់។

ជារមួ  ការងារកកទមមង់្រជឺាការ្រនមមច
យកនវូភាេឈចឺាប់ដ៏ធំនធងជាមយួនឹងរបត់
ននការអនុវត្តតាមកបបកផនកដលេុំរាន 
មប្រិទ្ធភាេ ឱ្យនៅជាការអនុវត្តកិច្ការក្ថុង

វិ្រយ័សាធារណៈមបកបនដ្យមប្រិទ្ធភាេ 
្រ័ក្តិ្រិទ្ធភាេ តរ្ាភាេ ្រណននយ្យភាេ 

នដើម្បីឧត្តមនយជន៍ជាតិកដលមតរូវបានយក 
ចិត្តទុកដ្ក់�្្រ់៕

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ៦
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ទំេ័រ  ៧  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការផ្្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈដល់មនន្ីរាជការថា្ន ក់ទកកាមោតិ

កាលេីឆំ្្២០១៦ កន្ងនៅ អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានផ្សេវាផសាយ 
កម្មវិធីកកទមមង់ជនូដល់មនន្តីរាជការតាមមក្រងួស្ាប័ន។ នដ្យក�ក
្រមរាប់ឆំ្្ ២០១៧ កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
នឹងមតរូវបានេមងីកការផ្សេវាផសាយជនូដល់មនន្តីរាជការថ្ាក់មលូដ្ឋា ន
តាមរាជធាននី�ត្តទាងំ២៥។

ជាក់ក្រ្តង ក្ថុងកំ�ថុងក�ឧ្រភា និងកកកេដ្ 
ឆំ្្២០១៧ កន្ងនៅននះ អ្រ្គនល-

ខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
(អ.្រ.ហ.) ្រហការជាមយួរដឋាបាលរាជធានី-
ន�ត្ត នរៀបចំកិច្មបជុំផ្សេវាផសាយ្រ្តីេីកម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
នៅសាលារដឋាបាលរាជធានី-ន�ត្ត រមួរាន 
(១) រាជធានីភំ្នេញ, (២) ន�ត្តកំេង់ឆំ្្ង, 
(៣) ន�ត្តកំេង់្រ្,ឺ (៤) ន�ត្តកណា្ត ល 
និង (៥) ន�ត្តតាកកវ។ កម្មវិធីផ្សេវាផសាយ
តាមបណា្ត រាជធានី-ន�ត្ត រានការអនញជាើញ
ចូលរមួេីថ្ាក់ដឹកនំ្មក្រួងន្រដឋាកិច្និង
ហិរញ្ញវត្ថុទទលួបនទាថុកន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ 
រាជធានី-ន�ត្ត ជាតំណាងដ៏�្ង់�្្រ់ឯក-
ឧត្តមបណ្ឌ ិត្រភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
នទ្ររដឋាមនន្តី រដឋាមនន្តីមក្រួងន្រដឋាកិច្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ រមួរាន ឯកឧត្តម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ 
ទទួលបនទាថុកន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី
ភ្ំនេញ, ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  ទទលួ
បនទាថុកន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុន�ត្តកំេង់ឆំ្្ង, 
នលាកជំទាវ សកវ ចរិោ ទទលួបនទាថុក
ន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុន�ត្តកណា្ត ល និង
ឯកឧត្តម ទអៀង ស៊ុនល ី ទទលួបនទាថុក

ន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុន�ត្តតាកកវ។ រើឯ 
ថ្ាក់ដឹកនំ្តាមបណា្ត រដឋាបាល រាជធានី-ន�ត្ត 
ចូលរមួជាអធិបតីភាេ រមួរាន នលាក

ម្ន ចាន់ោ៉ា ដ្ អភិបាលរងនន្រណៈ 
អភិបាលរាជធានីភ្ំនេញ,នលាក ទហង ពិទ ូ
អភិបាលរងនន្រណៈអភិបាលន�ត្តកំេង់ឆំ្្ង, 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

នលាក ចាន់ តារា អភិបាលរងនន
្រណៈអភិបាលន�ត្តកំេង់្រ្,ឺ នលាក 
នូវ ទប៉ាងច័ន្ទដ្រា ភិបាលរងនន្រណៈអភិ-

បាលន�ត្តកណា្ត ល និងនលាក យស់ ណាសុី 
អភិបាលរងនន្រណៈអភិបាលន�ត្តតាកកវ។
ទនទាឹមនឹងននះ តំណាងអ្រ្គន្យកដ្ឋា ន
រតន្ោរជាតិ, អ្រ្គន្យកដ្ឋា នលទ្ធកម្ម
សាធារណៈ, អ្រ្គន្យកដ្ឋា នមទេ្យ្រម្បត្តិ-
រដឋា និងចំណូលមិនកមនសារនេើេន្ធ និង
អ្រ្គន្យកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដឋាបាលថ្ាក់
នមកាមជាតិ ននមក្រងួន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក៏បានអនញជាើញចលូរមួនធវាើបទអន្តរា្រមន៍ 
និងនឆ្ើយ្រំណួរកដលទាក់ទងនឹងបញ្ហា
មបឈមការអនុវត្តការងារមបចំានថងៃផង និង
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈផងកដរ។ ការផ្សេវាផសាយ
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ្ររឺាននោលបំណងជំរុញ, 
បនងកេើនការយល់ដឹង និងការចលូរមួការអន-ុ
វត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ទាងំមនន្តីរាជការថ្ាក់ជាតិ 
និងថ្ាក់នមកាមជាតិ។ មលូនហតុចំបងកដល
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ មតរូវនលើកយកមកផ្សេវាផសាយ
ដល់មនន្តីរាជការថ្ាក់នមកាមជាតិឱ្យបាន
ទូលំទូលាយ ្ររឺដឋាបាលរាជធានី-ន�ត្តនឹង
ចាប់នផ្តើមអនុវត្តថវិកាកម្មវិធជីាបន្តបន្ទា ប់
ចាប់េីឆំ្្២០១៧-២០២០។ នៅកថ្ុងឆំ្្២០១៧ 
រានរដឋាបាលន�ត្តចំនួន ០៦ មតរូវបាន
នមជើ្រនរើ្រ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី 
នដ្យក្ថុងនន្ះរមួរាន ន�ត្តកំេង់្រ្ ឺ
ន�ត្តកកប, ន�ត្តនកាះកុង, ន�ត្តនប៉លិន, 
ន�ត្តមកនចះ និងន�ត្ត្រទាឹងកមតង។ ការដ្ក់
ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីទាងំថ្ាក់ជាតិ និង
ថ្ាក់នមកាមជាតិ ្រមឺ្របតាមទិ្រនៅ 
“ទ្រ្សន្ទាន្រ្តីេីទិ្រនៅយុទ្ធសាន្រ្តនន
ការកកទមមង់មបេ័ន្ធថវិកាឆំ្្ ២០១៣-២០២០” 
ក្ថុងនោលនៅនបាះជំហាននឆ្្ះនៅកាន់   
ការកកកមបមបេ័ន្ធថវិកាទាងំម្រថុងេី “មបេ័ន្ធ
ថវិកាន ្្ត តនលើធាតុចលូ និងមជ្ឈការ” 
នៅជា “មបេ័ន្ធថវិកាន ្្ត តនលើលទ្ធផលឬ 

ធាតុនចញ និងវិមជ្ឈការ”។ ឆ្ងតាម
ការនរៀបចំការចុះផ្សេវាផសាយកម្មវិធីកកទមមង់
ននះ រដឋាបាលរាជធានីន�ត្តទាងំ ០៥ បាន
នកាត្ររន្រើរ និងកថ្ងអំណរ្រុណចំនពាះ
មក្រួងន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ កដលបាន
ចុះផ្សេវាផសាយកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 
និងជយួនដ្ះមសាយបញ្ហា មបឈមន្ន្
រប្រ់រដឋាបាលថ្ាក់នមកាមជាតិ។ 

ជារមួ មនន្តីរាជការថ្ាក់នមកាមជាតិ
មបរាណជា ១០០០ ន្ក់ បានយល់ដឹង 
និងទទួលសា្គ ល់នវូវឌ្ឍនភាេននការអនុវត្ត
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ  និងោំមទការងារកកទមមង់កដល
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានចាត់ទុកថាជាការងារ
អាទិភាេកដលបនមមើឱ្យនោលននយបាយ 
រប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ អ.្រ.ហ. នឹងនធវាើការ
ផ្សេវាផសាយនៅតាមន�ត្តនផ្សងៗនទៀតជា
បន្តបន្ទា ប់៕

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ៨

ការផ្សេវាផសាយកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ្ររឺាននោលបំណង

ជំរុញ បនងកេើនការយល់ដឹង  និងការចលូរមួ

អនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-                                

វត្ថុសាធារណៈទាងំមនន្តីរាជការថ្ាក់ជាតិ 

និងថ្ាក់នមកាមជាតិ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំេ័រ  ៩  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

្រិក្ាសាលាននះ នមកាមអធិបតីភាេ 
រប្រ់ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត សហ៊ល ចំទរើន 

អនុរដឋានលខាធិការមក្រងួន្រដឋាកច្ិនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គនលខាធិការរង
ននអ.្រ.ហ. និងជាតំណាងឯកឧត្តម 
រស់ សីលវ៉ា  អនុរដឋានលខាធិការមក្រងួ 
ន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គនលខា- 
ធិការនន អ.្រ.ហ.។ ការនរៀបចំ្រិក្ាសាលា 
និងវ្រ្គបណ្តថុ ះបណា្ត ល្រ្តីេមីកប�ណ្ឌ
ចំណាយសាធារណៈ និង្រណននយ្យភាេ 
ហិរញ្ញវត្ថុ មតរូវបាននរៀបចំជានលើកទី១ នៅក្ថុង 
មបនទ្រកម្ថុជាកដលរាននោលបណំងបនញ្ជា ប
ការយល់ដឹងអំេីមកប�ណ្ឌ ្រមរាប់មតលួត-
េិនិត្យ និងវាយតនម្មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈតាម្រ្តង់ដ្រអន្តរជាតិ និងេមងឹង
្រមតភ្ាេមនន្តីរាជការនលើការងារម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

នឆ្ៀតក្ថុងឱកា្រននះ ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត 
សហ៊ល  ចំទរើន បាន្រ្ូរបញ្ជា ក់ថា មកប�ណ្ឌ  
PEFA ្រជឺាឧបករណ៍វា្រ់្រទាង់មបេ័ន្ធម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាងំមលូ កដល 
ចងអែថុលបងាហា ញមបាប់អំេីចំណចុខំ្ាង និង
ចំណចុន�សាយននមបេ័ន្ធថវិកា និងវដ្ត 
ថវិកាទាងំមលូ ចាប់តំាងេីការនរៀបចំ
ថវិកា, ការអនុវត្តថវិកា និងការមតលួតេិនិត្យ
និងវាយតនម្នលើការអនុវត្តថវិកា។ 

លទ្ធផលននការវាយតនម្តាមមកប�ណ្ឌ  
PEFA ្រជឺាធាតុចលូដ៏្រំខាន់្រមរាប់
ការនរៀបចំកផនការ្រកម្មភាេ និងការកំណត់ 
អាទិភាវូបនីយកម្មកកទមមង់ជាជំហានៗ ឱ្យ

បានមតឹមមតរូវ និងមបាកដនិយមផសារភាជា ប់
នឹងស្ានការណ៍ជាក់ក្រដោង។ 

មិនកតប៉ុនណាណ ះ ការវាយតនម្តាមមកប�ណ្ឌ  
PEFA អនុញ្្ញ តឱ្យនយើងអាចនមបៀបនធៀប

កម្មវិធីសិកាខា សាលា និងវគ្គបណ្ថុ ះបណ្ាល ស្ីពី 
“កកបខណ្ចំណាយសាធារណៈ និងគណទនយ្យភ្ពហិរញ្ញវត្ថុ”

នៅនថងៃទី ២៨ ក�្រីហា ឆំ្្២០១៧ អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់   
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ) ្រហការជាមយួនលខាធិការដ្ឋា ន្រណននយ្យភាេ 

ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណាយសាធារណៈ បាននរៀបចំ្រិក្ាសាលា និងវ្រ្គបណ្តថុ ះបណា្ត ល្រ្តីេី “មកប�ណ្ឌ  

ចំណាយសាធារណៈ និង្រណននយ្យភាេហិរញ្ញវត្ថុ”។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងថវិការប្រ់កម្ថុជានយើង
នៅនឹងមបេ័ន្ធម្រប់ម្រងថវកិាននបណាដោ
មបនទ្រនផ្សងនទៀតនៅនលើមលូដ្ឋា នម្រឹះ 
៣ យ៉ង ្រ ឺ៖ បូរណភាេននការនោរេ
វិន័យថវិកា, មប្រិទ្ធភាេននការវិភាជថវិកា 
និង្រ័ក្តិ្រិទ្ធភាេននការផ្តល់ន្រវាសាធារ-
ណៈ។ ្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារ   
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
បាននរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ PEFA
នលើមបេ័ន្ធម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
រប្រ់កម្ថុជាចំននួ ២ ដង រចួមកនហើយ ្រ ឺ
របាយការណ៍ PEFA នលើកទី១ កដលមតរូវ
បាននរៀបចំ និងផ្សេវាផសាយកថ្ុងឆំ្្ ២០១០ 
្រមរាប់ការវាយតនម្ការអនុវត្តក្ថុងឆំ្្ 
២០០៦, ២០០៧ និងឆំ្្២០០៨ 
រើឯរបាយការណ៍ PEFA នលើកទី២ មតរូវ

បាននរៀបចំរចួរាល់ និងផ្សេវាផសាយនៅកថ្ុង
ឆំ្្២០១៥   ្រមរាប់ ការវាយតនម្ការអនុវត្ត
ចាប់េីឆំ្្២០១១ ដល់ឆំ្្២០១៤។ 
នៅនលើកទី១ ឆំ្្២០១០ ការវាយតនម្មតរូវ 

បាននរៀបចំនដ្យមកថុមទីមបឹកសាអន្តរជាតិ 
រើឯមក្រងួ-ស្ាប័នកម្ថុជា ្រជឺាអ្កចូលរមួ, 
ចំកណកឯការវាយតនម្នលើកទី២ នៅឆំ្្២០១៥ 
្រដឺឹកនំ្អនុវត្្ត ទា ល់នដ្យ អ.្រ.ហ. និង
រានការរមួចំកណកវាយតនម្ទាងំអ្រ់ោ្េី
ម្រប់អង្គភាេ និងមក្រងួ-ស្ាប័នកម្ថុជា 
រើឯទីមបឹកសាអន្តរជាតិជាអ្កចលូរមួក្ថុង
ការេិនិត្យ្រុណភាេននរបាយការណ៍នធៀប
នៅនឹង្រដោង់ដ្រអន្តរជាតិវិញម្តង។ 

នលាក ទយ៉ាត វើសណល អ្រ្គនលខា-
ធិការរងនន អ.្រ.ហ. បាននលើកន�ើងថា 
ការនមបើមបា្រ់ឧបករណ៍ PEFA ្រឺ
នដើម្បីវា្រ់កវងអំេី្រុ�ភាេមបេ័ន្ធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ តាមរយៈលទ្ធផល 
វាយតនម្ PEFA ្រមឺិនមតឹមកតជាធាតុចលូ
្រមរាប់នរៀបចំមកប�ណ្ឌ កផនការ្រកម្មភាេ
រមួដំណាក់កាលទី២ និងដំណាក់កាលទី៣ 
ប៉ុនណាណ ះនទ កតកថមទាងំបនងកេើន្រមតភ្ាេ
មនន្តីរាជការននមក្រងួន្រដឋាកិច្នងិហិរញ្ញវត្ថុ
ផងកដរនលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

នលាក Lewis Hawke មបធាន 
នលខាធិការដ្ឋា ន PEFA បានជមរាប 
អង្គ្រិក្ាសាលាថា ការនមបើមបា្រ់មកប�ណ្ឌ  
PEFA ជាឧបករណ៍្រមរាប់ការវាយតនម្
មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កដលបាន 
ផ្តល់អតម្បនយជន៍ចំននួ ០៤ រមួរាន៖ 

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

វា្រ់កវងវឌ្ឍនភាេមបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ, េមងឹងចលនការននការម្រប់ម្រង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការ្រមមប្រមមលួល 
ជាមយួភា្រីពាក់េ័ន្ធ និងការទទលួសា្គ ល់
ជាអន្តរជាតិ។

មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១៦ មតរូវ 
បានកបងកចកជាលទ្ធផលចុងនមកាយចំនួន 
០៣, ្រ្ររ្រ្តមចំននួ ០៧,      ្រចូន្ករ
្រមិទ្ធកម្មចំនួន ០៧ និង្ររា្រធាតុចំនួន 
៩៤ ។     នលាក   Lewis Hawke  បានបកនម្ថា 
ភាេ�ុ្រកប្កោ្រវាងមកប�ណ្ឌ  PEFA 
ឆំ្្២០១១ និងមក�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១៦ 
រានចំណចុមយួចំននួនដ្យមកប�ណ្ឌ ឆំ្្
២០១៦ បានបកនម្នវូការម្រប់ម្រងមទេ្យ-
្រកម្ម, យុទ្ធសាន្រ្តមកប�ណ្ឌ ចំណូលចំណាយ, 
មកប�ណ្ឌ វិនិនយ្រសាធារណៈ និងលុប 
មួយកផ្ក្រ្តីេីជំនយួរប្រ់នដ្រអូភិវឌ្ឍន៍។
តាមរយៈការបណ្តថុ ះបណា្ត ល នដ្យនធវាើ
លំហាត់អនុវត្តេិនទាថុកដលទទលួបាន្រមរាប់ 
មក្រងួ-ស្ាប័ន និងមក្រងួន្រដឋាកិច្និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមធ្យមមបរាណ ៦៤% នន
 ១០០%។ លទ្ធផលននះ បងាហា ញថា កមមិត
យល់ដឹងរប្រ់មនន្តីរាជការរានការនកើន
ន�ើង នបើនមបៀបនធៀបការ្រទាង់មតិនលើក
ដំបូង កដលន្រទាើរកត ១០០% មិនធ្ាប់ដឹង
លអឺំេីមកប�ណ្ឌ  PEFA េីមុនមក។  

ជារមួ មនន្តីរាជការម្រប់មក្រងួ-ស្ាប័ន
បានទទលួចំនណះដឹង្រំខាន់ៗ ដចូខាង
នមកាម៖

qយល់ដឹងអំេីទ្រ្សន្ទាន និង

មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្ ២០១៦ មតរូវ

បានកបងកចកជាលទ្ធផលចុងនមកាយ

ចំននួ ០៣, ្រ្ររ្រ្តម្ភចំននួ០៧,     

្រចូន្ករ្រមិទ្ធកម្មចំននួ ០៧ 

និង្ររា្រធាតុចំននួ ៩៤។ 

ទំេ័រ  ១១  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សារៈ្រំខាន់ននការនមបើមបា្រ់មកប�ណ្ឌ  
PEFA ក្ថុងការវាយតនម្មបេ័ន្ធហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ និងរានលទ្ធភាេក្ថុង
ការបកមសាយរបាយការណ៍ចំណាយ
សាធារណៈ និង្រណននយ្យភាេហិរញ្ញ-
វត្ថុឆំ្្២០១៥។

qយល់ដឹងអំេីភាេ�ុ្រកប្កោ្រវាង
មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១១ និង 
មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១៦។

qរានលទ្ធភាេកំណត់ភាេខំ្ាង និង
ភាេន�សាយននមបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ មេមទាងំអាចនរៀបចំកផនការ
្រកម្មភាេនដើម្បីនដ្ះមសាយនវូចំណចុ
ន�សាយននមបេ័ន្ធ ជាេិន្រ្រការយក

លទ្ធផលេីការវាយតនម្ PEFA ឆំ្្
២០១៥ នៅនមបើមបា្រ់ជាធាតុចូល 
្រមរាប់ CAP3។

qដំនណើរការ, វិធីសាន្រ្តវាយតនម្ និង
ទមមង់របាយការណ៍ PEFA ទាងំ 
មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១១ និង 
មកប�ណ្ឌ  PEFA ឆំ្្២០១៦៕

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំេ័រ  ១៣  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ជាក់ក្រ្តង តាមរយៈការ្្្រ់ប្តរូរននះ 
ភាេនជឿទុកចិត្តននថវិកានន

ដំណាក់កាលទី ១ បានផ្តល់លទ្ធភាេឱ្យ
លំហរូននចំណូលកាន់កតរលនូ អនុញ្្ញ ត
ឱ្យការវិភាជថវិកាចំនោលនៅ និងកាន់កត
រានមប្រិទ្ធភាេជាងមុន ជាេិន្រ្របាន
កមបក្ាយេីស្ានភាេនន “កងវាះសាច់មបាក់
ដ៍រុ៉ានរ៉” មកជាមបនទ្រកដលរាន “អតិនរក
សាច់មបាក់”។ 

នដ្យក�ក ្រមរាប់នីតិកាលទី៥ននះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជាក៏បានបញ្ប់
នដ្យនជា្រជ័យនវូដំណាក់កាលទី ២ ្រ ឺ 
“្រណននយ្យភាេហិរញ្ញវត្ថុ” កដលន ្្ត តនលើ 
ការេមងឹងមប្រិទ្ធភាេ  និង្រណននយ្យភាេ
ហិរញ្ញវត្ថុកដលកមបក្ាយេីភាេមិនចបា្រ់-
លា្រ់ននមបេ័ន្ធកត់មតា និងរបាយការណ៍

ឱ្យនៅជាមបេ័ន្ធទំននើបមួយកដលរាន
លក្ណៈ្រុមកឹតភាេ ភាេទាន់នេល
និងការនធវាើមលូវិចារចំណូល និងចំណាយ
បានកាន់កតមបន្រើរន�ើង ក្ថុងនន្ះ
មក្រួងន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុបានដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្តនវូមបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈតាមកបបមបេ័ន្ធេ័ត៌រានវិទយា (FMIS) 
ជាមយួនងឹការដ្ក់ឱ្យនមបើមបា្រ់នៅនេល 
ថ្មីៗននះនវូចំណាត់ថ្ាក់ថវិកាទាងំ៧ 
្រមរាប់នមបើមបា្រ់ក្ថុងមបេ័ន្ធ។ បច្ថុប្បន្ 
កម្ថុជាកំេុងអនុវត្តនវូដំណាក់កាលទី៣
"ការផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននយបាយ" 
ន ្្ត តជា្រំខាន់នលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី
នេញនលញ និងការដ្ក់ឱ្យអនុវត្តអង្គភាេ
ថវិកាកដលនៅឆំ្្២០១៨ ននះ ម្រប់មក្រងួ
-ស្ាប័នមតរូវអនុវត្ត នហើយក៏ជាដំណាក់
កាលដ៏្រំខាន់នឹងមតរូវបន្តអនុវត្តនៅក្ថុង
នីតិកាលថ្មីជាបន្តបន្ទា ប់នទៀត។ នមរៅេីននះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានកកលមអែមប្រិទ្ធភាេ
ននការម្រប់ម្រងមទេ្យ្រម្បត្តិរដឋាជាបន្តបន្ទា ប់
តាមរយៈការនរៀបចំនវូលិ�ិតបទដ្ឋា ន្រតិ-
យុត្តិនដ្យបានបញ្ប់អនុមកឹត្យ្រ្តីេីវិធាន
និងនតីិវិធីននការម្រប់ម្រងបញជាីសារនេើភណ្ឌ  
សារាចរកណនំ្្រ្តីេីការនរៀបចំបញជាីសារនេើ-
ភណ្ឌ មទេ្យ្រម្បត្តិរដឋា និងបន្តបញ្ប់ការ-
នរៀបចំនវូន្រចក្តីមពាងចបាប់្រ្តីេីការម្រប-់

ម្រងការនមបើមបា្រ់ និងការចាត់កចងមទេ្យ 
្រម្បត្តិរដឋា។ 

ជាងននះនៅនទៀត កម្ថុជារានភាេ
ជារ្ា្រ់ក្ថុងការនរៀបចំវាយតនម្នដ្យ
�្លួ នឯងតាមមកប�័ណ្ឌ  PEFA នដើម្បី 
វា្រ់កវងអំេី្រុ�ភាេមបេ័ន្ធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ជាលទ្ធផល    

មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រប្រ់កម្ថុជារានចំណចុខំ្ាងនលើ

ការអនុវត្តថវិកាទាងំចំណូលនិង 

ចំណាយ តរ្ាភាេននទំន្ក់ទំនង 

ថវិកាអន្តររដឋាបាល មេមទាងំភ្ាប់នៅ

នឹងនោលបំណងនោលននយបាយ 

និងនោលនៅរប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ឥទ្ធិពលននកម្មវិធីសកទកមង់ក្នថុងកបព័ន្ធ
ថវិកាសាធារណៈ

ជាការេិត លទ្ធផលកដលទទលួបានជាវិជជារាន ្រជឺា្រមិទ្ធផល
កដលផុ្រនចញេីកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈតាមរយៈ ៤ ដំណាក់កាលកដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន
្រិត្ររូ និងដ្ក់នចញចាប់តំាងេីឆំ្្២០០៤ កថ្ុងនោលនៅនន 
ការ្្្រ់ប្តរូរមបេ័ន្ធថវិកាជាតិម្របតាម្រ្តង់ដ្រអន្តរជាតិ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
រប្រ់កម្ថុជា រានចំណចុខំ្ាងនលើការអនុវត្ត
ថវិកាទាងំចំណូលនិងចំណាយ តរ្ាភាេ
ននទំន្ក់ទំនងថវិកាអន្តររដឋាបាល មេមទាងំ 
ការចលូរមួរប្រ់មក្រងួ-ស្ាប័នក្ថុងកិច្ 
ដំនណើរការនរៀបចំថវិកាមបចំាឆំ្្ កដល
លទ្ធផលទាងំននះបានជយួោំមទរាជរដ្ឋា -

ភិបាលក្ថុងការេមងឹងការអនុវត្តថវិកា និង
ការធាន្បាននវូមប្រិទ្ធភាេននការម្រប់ម្រង
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកដលផសារ
ភាជា ប់នៅនឹងនោលបំណងនោលននយបាយ
និងនោលនៅរប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ម៉យាងវិញនទៀត ស្ាប័នអន្តរជាតិមយួ
ចំនួនក៏បានវាយតនម្នលើមបេ័ន្ធម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា និងរនំលចតាម
រយៈរបាយការណ៍នផ្សងៗោ្ កដលកថ្ុងនន្ះ
លទ្ធផលវាយតនម្បានទទលួសា្គ ល់ថាកម្ថុជា
្រនមមចបាននូវលទ្ធផល្ររួឱ្យកត់្ររា្គ ល់
នលើការនរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្តថវិកា

កម្មវិធី និងការផ្តលួចនផ្តើម និងនមតៀម�្លួ ន
នលើការនរៀបចំយុទ្ធសាន្រ្តកកទមមង់មបេ័ន្ធ
ថវិកា២០១៧-២០២៥ និងការនរៀបចំ
មបេ័ន្ធម្រប់ម្រងវិនិនយ្រសាធារណៈកដល
មតរូវបាន្រិត្ររូបញ្ប់ការអនុវត្តក្ថុងដំណាក់

កាលទី៣ មេមទាងំកិច្្រហការមបកប
នដ្យឆនទាៈនរាះមុតជាមយួនឹងកម្មវិធី
កកទមមង់ធំៗនផ្សងនទៀត ្រកឺម្មវិធីកកទមមង់
រដឋាបាលសាធារណៈ និងកម្មវិធីជាតិ
្រមរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមកបបមបជាធិប-
នតយ្យនៅថ្ាក់នមកាមជាតិ៕ 

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១៤
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ទំេ័រ  ១៥ |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តរ្ាភាេថវិកា រានលក្ណៈ្រ្មថុ្រសា្ម ញ 
ជាេិន្រ្រនៅនេលកដលនយើងកំណត់

ថានតើអ្កណាកដលនឹងនមបើមបា្រ់េ័ត៌រាន
ទាងំនន្ះ និងនៅក្ថុងភាេលមអែិតកមមិតណា? 
ការនបើកចំហរេ័ត៌រាន ្រោឺ្ម នមបនយជន៍នទ 
មប្រិននបើោ្ម នមបេ័ន្ធតាមដ្ន មតលួតេិនិត្យ 
និងវាយតនម្ចបា្រ់លា្រ់េីមប្រិទ្ធភាេនន
ការអនុវត្ត ជាទនូៅជាអវាីមតរូវបានកសាង
នៅក្ថុងស្ាប័ន កដលទាមទារឱ្យរានជំន្ញ 
ចបា្រ់លា្រ់, ចំនណះដឹង�្្រ់ និងភាេនសា្ម ះ-

មតង់ក្ថុងការបកមសាយេន្យល់។ នៅក្ថុង
កមមិតមបនទ្រ តរ្ាភាេថវិកា ្ររួមតរូវបក-
មសាយក្ថុងលក្ណៈមបយ័ត្មបកយងបំផុត 
េីនមពាះនិន្្ការេិភេនលាកន ដ្ោ តការយក-
ចិត្តទុកដ្ក់នលើជហំររមួននថវិកា មិនកមន
ជាចំណចុលមអែិតទាងំអ្រ់ កដលកថ្ុងករណី
�្ះអាចពាក់េ័ន្ធនឹងការ្ររាងៃ ត់រប្រ់ជាតិ។
មប្រិននបើតរ្ាភាេថវិកាមតរូវបាននមបើមបា្រ់
មតឹមមតរូវ នឹងទទលួបានផលមបនយជន៍
ធំេីរយ៉ង ៖ 

qជាឧបករណ៍ដ៏រានតនម្ចលូរមួចំកណក   
ក្ថុងការ្រនមមចបាននោលបំណងនន
នោលននយបាយសាធារណៈ មិនកមន 
រានន័យថាតរ្ាភាេថវិកាអាចជយួ
ឱ្យ្រនមមចបាននន្ះនទ, និង 

qធាន្បានមប្រិទ្ធភាេ, ្រណននយ្យភាេ 
និងបនញ្ៀ្រនវូអំនេើេុករលយួក្ថុង
ការម្រប់ម្រងថវកិា។ ឧទាហរណ៍ 
ជាក់ក្រដោង ្រអឺាច�្ីបំណលុក្ថុងអមតា

ការស្ទង់មតិ និងសន្ទ-
ស្សន៍ថវិកាទបើកឆា្ន  ំ
២០១៧

ជានោលការណ៍ “តរ្ាភាេ
ថវិកា”្រជឺាការនបើកចំហរចំនពាះ 
សាធារណជន អំេីមបតិបត្តិការ
ថវិកាទាងំក្ថុងអតីតកាល,
បច្ថុប្បន្កាល និងអន្្រតកាល
កដលឆ្ថុះបញ្្ងំេីរចន្្រម្័ន្ធ
នងិមុ�ងាររប្រ់រដ្ឋា ភិបាល 
ក្ថុងការកំណត់េីនោលននយ-
បាយថវិកា និងលទ្ធផលកដល
្រនមមចបាន។ កថមនលើននះ
េ័ត៌រានពាក់េ័ន្ធនឹងថវិកា
នេញនលញមតរូវផសាយឱ្យ
ទាន់នេលនវលា និងរាន
លក្ណៈជាមបេ័ន្ធ។
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ការមបាក់ទាប និងជាទនូៅរានឱនភាេ
ថវិកា មេមទាងំបំណលុកមមិតទាប។ 

អាម្រ័យនហតុននះ ក្ថុងការអនុវត្ត
ជាក់ក្រដោងេីតរ្ាភាេថវិកា កតងជបួមបទះ
នឹងបញ្ហា លំបាកធំេីរ៖  

qកដោី្រង្ឹម�្្រ់នេក ឬតមមរូវការនមចើន
នេក រមួទាងំទំហំរដឋាបាល, កមមតិ
ននឱនភាេ និងបំណលុ, ្រណននយ្យ-
ភាេ, ការនឆ្ើយតបរប្រ់រដ្ឋា ភិបាល និង
ការកាត់បនយ្អំនេើេុករលយួ នហតុដចូននះ 
ត្ិបតរានអ្កពាក់េ័ន្ធនមចើន ជាទូនៅ 
នធវាើឱ្យការអនុវត្ត�វា ះនវូភាេចបា្រ់លា្រ ់
នដ្យសារការដ្ក់បនទាថុកធងៃន់ខំ្ាងនេក                
នលើអ្កបនច្កនទ្រ និងមតរូវន ដ្ោ ត
ការយកចិត្តទុកដ្ក់នលើដំនណើរការ
ជាជាងការនដ្ះមសាយបញ្ហា  និង 
្រំខាន់បំផុតមិន្រនមមចបានតាម
នោលបំណងនននោលននយបាយ
ថវិកា និង

qបញ្ហា បនច្កនទ្រ, វប្បធម៌ និងននយ-
បាយ កដលជះឥទ្ធិេលដល់ទំន្ក់ទំនង
រវាងតរ្ាភាេ និងលក្ណៈេិន្រ្រ
នផ្សងៗននថវិកា ជាេិន្រ្រន្រមិនដឹងថា 
នតើតរ្ាភាេថវិកាអាចជយួនដ្ះមសាយ
បញ្ហា ជារចន្្រម្័ន្ធ ដចូជាការេមងឹង
ការមបកតួមបកជង ឬធម្មភាេននឱនភាេ
បានកដរឬអត់? ឧទាហរណ៍ បំណលុ
្រហរដឋាអានមរិក និងបំណលុ្រហភាេ
្រនូវៀតនៅកម្ថុជា, នតើតរ្ាភាេថវិកា
នឹងនធវាើឱ្យបំណលុទាងំអ្រ់នន្ះនៅជា
ម្របចបាប់? ឬអាចលុបនចញបានកដរ
ឬនទ?

ការស្ទង់មតិថវិកាទបើក ម្នទោល 
បំណង ០៥ សំខាន់ៗ ដចូតទៅ ៖

qបនងកេើនការយល់ដឹងេីសារៈ្រំខាន់នន
តរ្ាភាេ, ការចលូរមួ និង្រណននយ្យ-
ភាេក្ថុងកិច្ដំនណើរការ និងតនម្ 
មេមទាងំអតម្បនយជន៍

qបនងកេើនការយល់ដឹងជាទនូៅេីការ្រទាង់
មតិថវិកានបើក, នោលបំណង, ការម្រប-
ដណ្ត ប និងវិធីសាន្រ្ត (ក្ថុងលក្�ណ្ឌ
ដំនណើរការ និងរាតិកា)

 qទទលួយកចំនណះដឹង និងឧបករណ៍
ផ្តល់មតិនយបល់េីបណា្ត មបនទ្រនីមយួៗ

qបំនេញតារាង្រំណួរពាក់េ័ន្ធការ្រទាង់
មតិថវិកានបើករប្រ់មបនទ្រនីមយួៗ
្រមរាប់កផ្កមតលួតេិនិត្យន�ើងវញិ 
នដ្យរមួរានការនប្តជ្ា�្្រ់ក្ថុង
ការផ្តល់មតិនយបល់មបកបនដ្យ
្រុណភាេ និងរមួចំកណកដល់ន្រចក្តី-
មពាងរប្រ់តារាង្រំណួរ។ “្រុណភាេ”
រានន័យថាការផ្តល់េ័ត៌រានជាភ្រ្តថុ-
តាងរាល់ចំនលើយកដលបដិន្រធ និង
ការអនុវត្ត្រំណួរ្រទាង់មតិម្របតាម
ការយល់ដឹងេីវិធីសាន្រ្តននការដ្ក់េិនទាថុ

 qនយ្រយល់ និងកចករកំលកតាមរយៈ
ការ្រនទាន្រវាងរដ្ឋា ភិបាល និង្រង្គម
្រុីវិល និងតនួ្ទីកដលរួមចំកណកដល់
ការ្រទាង់មតិ និងរនបៀបវារៈននការងារ
កកទមមង់នដើម្បីនលើកកម្្រ់តរ្ាភាេ, 
ការចលូរមួ និង្រណននយ្យភាេក្ថុង
កិច្ដំនណើរការថវិកា

រចនាសម្័ន្ធននកកមងសំណួរថវិកា
ទបើកឆា្ន ២ំ០១៧

កមមង្រំណួរការ្រទាង់ថវិកានបើកមតរូវបាន
កបងកចកនចញជា ០៥ កផ្ក្រំខាន់ៗ៖

កផ្កទី០១៖ មបភេឯកសារថវិកា្រនឹ្ះ 
អាចរកបានជាសាធារណៈ រមួរានកផ្ក
្រំណួរពាក់េ័ន្ធឯកសារថវិកាទាងំ០៨។ 
្រំណួរទាំងំននះបងាហា ញេីមូលដ្ឋា ននន
ការ្រទាង់មតិទាងំមលូ ត្បិតទមមង់្រំណួរ
នផ្សងៗកផអែកនលើ្រំណួរមតរូវបាន្ររា្ភ ្រ។ 
្រមរាប់ឯកសារនីមួយៗ មបធានបទម្រប
ដណ្ត ប់រមួរាន៖
qឆំ្្សារនេើេន្ធ ចំណងនជើង
 qលមអែិតេីភាេអាចរកបានមបភេ

ឯកសារ ៖ ថានតើការនបាះផសាយ 
រចួរាល់ឬនៅ?ផ្សេវាផសាយយតឺ, ផ្សេវា-
ផសាយកតនផទាក្ថុង និងអាចរកមបភេ
ឯកសារបាន ជាឯកសារទន់ ឬ្រំនៅ
នដើម នយងនលើ្រំនណើ្រុំ

 qកាលបរិនចឆេទនេលឯកសារមតរូវបាន
នបាះផសាយ នដ្យអនុនលាមភាេនឹង
លក្ណៈវិនិចឆេ័យនេលនវលាការ្រទាង់
ថវិកានបើកជានដើម

កផ្កទី០២៖ មបភេេ័ត៌រានពាក់េ័ន្ធ
ន្រចក្តីមពាងចបាប់ថវិកាមបចំាឆំ្្រប្រ់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល (្រំណួរទី១ ដល់ទី៥៣)
  qចំណូល ចំណាយ និងបំណលុ
 qឆំ្្ថវិកា ឆំ្្អាទិភាេ និងការនមោង

ថវិកានៅឆំ្្បន្តបន្ទា ប់
 q្រកា្ត នុេលហានិភ័យ ជាឧទាហរណ៍

បំណលុឥតនមោងទុក និងបំណលុ
កក្រទាះ 
qេ័ត៌រានបកនម្ជាឧទាហរណ៍្រចូន្ករ 

្រមិទ្ធកម្ម និងវិធានការមបឆំ្ងភាេមកីមក

កផ្កទី០៣៖ ភាេម្រប់មោន់ននេ័ត៌រាន
ឯកសារថវិកាទាងំ០៨ និងឯកសារ្រនឹ្ះ 
នផ្សងៗ  (្រំណួរទី៥៤ ដល់ទី១០២)

កផ្កទី០៤៖ ភាេខំ្ាងរប្រ់ស្ាប័នខាង
នមរៅ (Oversight) (្រំណួរទី១០៣ 

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដល់ទី១២៤)
 qស្ាប័នសារនេើេន្ធឯករាជ្យ
 qស្ាប័ននីតិបញ្ញត្តិ           

qអាជ្ាធរ្រវនកម្មជាតិ 

កផ្កទី០៥៖ ការចលូរមួរប្រ់សាធារណ-
ជនក្ថុងកិច្ដំនណើរការថវិកា (្រំណួរ
ទី១២៥ ដល់ទី១៤២)
 qថវិកា៖កផ្កនរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកា
qកិច្េិភាកសាស្ាប័ននីតិបញ្ញត្តិ និង 

ការអនុម័តថវិកា
q្រវនកម្ម ៖ ការចលូរមួកថ្ុងកំណត ់

កម្មវិធី្រវនកម្ម និងការចលូរមួកផ្ក
្រវនកម្ម

រចនាសម្័ន្ធការទ ល្ ើយតបនឹងកកមង
សំណួរ ឬសចូនាករទាំងំអស់
(សន្ទស្សន៍ថវិកាទបើក) 

មបេ័ន្ធ Indiba ជាមបេ័ន្ធវាយតនម្អន-
ឡាញនវូកមមិតេិនទាថុមធ្យមធម្មតាក្ថុងចំនណាម
្រំណួរទាងំអ្រ់។ េ័ត៌រាន្រនឹ្ះ រមួរាន៖ 
ការអនងកេត និងេណ៌ន្, ទមមង់ ២/៣ 
និង១/៣ (្ររារាមតចំណូល/ចំណាយ) 
និងទមមង់ ៣/២/១ (ឧទាហរណ៍ការដ្ក់
លំដ្ប់េិនទាថុ)។ មបេ័ន្ធននការដ្ក់េិនទាថុរាន
ដូចតនៅ៖
qជនមមើ្រ្រំណួរចំននួ០៥៖ 

A)=១០០   B) =៦៧   
C) =៣៣   D)=០      
E)=N/A
qជនមមើ្រ្រំណួរចំននួ ០៣៖ 

A)=១០០   B) =០   C) = N/A
q្រនទា្រ្សន៍ថវិកានបើក (OBI) ្រំនៅ

ដល់មធ្យមធម្មតាននតនម្នល�នឆ្ើយ
តប្រំណួរនីមយួៗ
qមប្រិននបើចំនលើយនទឬ N/A លទ្ធផល 

្រំណួរនឹងមិនមតរូវបានរាប់បញ្រូល
ក្ថុងេិនទាថុរប្រ់្រនទា្រ្សន៍ថវិកានបើកនទ។ 

ការចលូរួម ភ្ពអាចរកបាននវូ 
ព័ត៌ម្ន និងទពលទវលាកំណត់ ដល់
ការសទកមចបានការស្ទង់មតិ និង
សន្ទស្សន៍ថវិកាទបើក

តាមេិតនៅ ការ្រទាង់មតិ និង្រនទា្រ្សន៍
ថវិកានបើកមតរូវបានចលូរមួនដ្យអង្គការ
កិច្្រហមបតិបត្តិការន្រដឋាកិច្ និងអភិវឌ្ឍន៍
(OECD), កិច្្រហការចាប់នផ្តើមកំកណ
ទមមង់ថវិកាអានហវាិក (CABRI), មលូនិធិ 
របូិយវត្ថុអន្តរជាតិ, មកប�ណ្ឌ ចំណាយ
សាធារណៈ និង្រណននយ្យភាេហិរញ្ញវត្ថុ 
(PEFA),បណា្ត ញម្រប់ម្រងចំណាយសាធា-
រណៈមបចំាអា្រុី (PEMNA),ភ្ាក់ងាររដ្ឋា -
ភិបាលនបើក (OGP) និងការនផ្តើមជា្រកល
្រមរាប់តរ្ាភាេសារនេើេន្ធ (GIFT)។
នដើម្បីទទលួយកនវូការ្រទាង់មតិថវិកានបើក 
លុះមតាកតរាល់ឯកសារទាងំ ០៨ មតរូវរាន
លក្ណៈវិនិចឆេ័យដូចតនៅ ៖

qឯកសារថវិកាមតរូវនបាះផសាយនលើ 
ន្រហទំេ័ររប្រ់ស្ាប័នរាជរដ្ឋា ភិបាល
កដលជាអ្កនរៀបចំឯកសារនន្ះ

qឯកសារថវិកាមតរូវកតអាចរកេ័ត៌រាន
បាននដ្យឥត្រិតនថ្។

នលើ្រេីននះ ការនឆ្ើយតប្រំណួរនន 
ការអនងកេតននះ មតរូវបានោំមទនដ្យអំណះ
អំណាងចបា្រ់លា្រ់ ដចូជា ឯកសារនយង
ជាសាធារណៈ ន្រចក្តីកថ្ងការជាផ្រូវការ
រប្រ់រដ្ឋា ភិបាល ឬអនុសា្រន៍កដលបាន
មកេីកិច្្ររា្ភ ្រមយួទល់មយួ ជាមយួ
មនន្តីរដ្ឋា ភិបាល ឬភា្រីកដលបានដឹងលដឺនទ
នទៀត។
    ការអនងកេតននការផ្សេវាផសាយេ័ត៌រានថវិកា 
មតរូវបាននរៀបចំន�ើងេីការបំនេញកមមង
្រំណួរ្រមរាប់មបនទ្រនីមយួៗ នដ្យ
អ្កជំន្ញថវិកាឯករាជ្យ កដលមិនជាប់
ទាក់ទងនឹងរដ្ឋា ភិបាលរប្រ់មបនទ្រនីមួយៗ។ 
បន្ទា ប់េីកមមង្រំណួររប្រ់មបនទ្រ
នីមយួៗមតរូវបានមតលួតេិនិត្យនដ្យក�កៗ
េីោ្នដ្យអ្កជំន្ញអន្មិកមិនជាប ់
ទាក់ទងនឹងរដ្ឋា ភិបាល។ មក្រងួន្រដឋាកិច្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានផ្តល់អនុសា្រន៍នៅនលើ
ន្រចក្តីមពាងលទ្ធផលននកមមង្រំណួរ
ការអនងកេតននការផ្សេវាផសាយេ័ត៌រានថវិកា
ផងកដរ។ នោលការណ៍ការ្រទាង់មតិថវិកា
នបើកកផអែកនលើនេលនវលាជាក់លាក់ និងរាល់
ឯកសារមតរូវកផអែកនលើឧត្តរានុវត្តអន្តរជាតិ។
តារាងខាងនមកាមននះឆ្ថុះបញ្្ងំេីេ័ត៌រាន
លមអែិតឯកសារថវិកាទាងំ ០៨ ដល់សាធារ-
ណជន៕

ផលមបនយជន៍ធំេីរយ៉ង ៖      

(ទី១) ្រជឺាឧបករណ៍ដ៏រានតនម្           

ចលូរមួចំកណកកថ្ុងការ្រនមមចបាននោល-  

បំណងនននោលននយបាយសាធារណៈ 

មិនកមនរានន័យថាតរ្ាភាេថវិកាអាច        

ជយួឱ្យ្រនមមចបាននន្ះនទ,និង (ទី២)             

្រធឺាន្បានមប្រិទ្ធភាេ,្រណននយ្យភាេ       

និងបនញ្ៀ្រនវូអំនេើេុករលយួក្ថុង   

ការម្រប់ម្រងថវិកា។

ទំេ័រ  ១៧  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ល.រ បរិោយដំណាក់កាល
ទៅក្នថុងវដថ្វិកា

លកខាណៈវិនិច្័យទពលទវលា
កតរូវផ្្សព្វផ្សាយោសាធារណៈ 

(ឯកសារសផ្អែកតាមឧត្ម្នុវត្ន៍អន្រោត)ិ កត
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០១

នរៀបចំថវិកា (របាយការណ៍បុនរ-
ថវិកា ឬយុទ្ធសាន្រ្តនកៀរ្ររចំណូល 
រយៈនេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨)
្រំណួរទី ១ ដល់ទី ៥៣

មតរូវកតផ្សេវាផសាយរយៈនេល ១ ក�មុននេល
ន្រចក្តីមពាងចបាប់ថវិកាមតរូវបាននផ្ើជនូ
អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិនដើម្បីេិចារណា

០២
នរៀបចំថវិកា (ន្រចក្តីមពាងចបាប់
ថវិកាមបចំាឆំ្្រប្រ់រាជរដ្ឋា ភិបាល)
្រំណួរទី ៥៤ ដល់ ៥៨

្រំនណើថវិការប្រ់ស្ាប័ននីតិមបតិបត្តិ
មតរូវកតផ្សេវាផសាយជនូដល់សាធារណៈ
�ណៈនេលអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅកតកំេុង
េិចារណាឬមុននេលអង្គនីតិបញ្ញត្តិ
អនុម័តនលើថវិកា

០៣
ការអនុម័តថវិកា (ថវិកាកដលបាន
អនុម័តនយងនលើចបាប់ថវិកា) 
្រំណួរទី៥៨ ដល់៦៣

ចបាប់ថវិកាមតរូវផ្សេវាផសាយជនូសាធារណៈ
មិនឱ្យនលើ្រ ០៣ ក� បន្ទា ប់េីចបាប់ននះ
មតរូវបានអនុម័តនដ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិ

០៤
ម្រប់ដំណាក់កាល (ថវិកា្រមរាប់
មបជាេលរដឋា) ្រំណួរទី ៦៤ ដល់ 
៦៧

ការបងាហា ញពាក្យសាមញ្ញមិនរានភាេ-
បនច្កនទ្រអំេីថវិការដឋាមតរូវបានផ្សេវា-
ផសាយតាមនេលនវលាននឯកសារកដល
បាននយង។ ឧទាហរណ៍ ថានតើឯកសារ
្រមមលួលនចញេីចបាប់ថវិកា (enacted 
budget) មតរូវបានផ្សេវាផសាយមិនឱ្យ
នលើ្រេី ០៣ ក�បន្ទា ប់េីចបាប់ថវិកា
មតរូវបានអនុម័ត

០៥
ការអនុវត្តថវិកា (របាយការណ៍
ពាក់កណា្ត លឆំ្្) ្រំណួរទី ៦៨ 
ដល់ ៧៥

របាយការណ៍ពាក់កណា្ត លឆំ្្មតរូវផ្សេវា-
ផសាយជនូសាធារណៈមិនឱ្យនលើ្រ ០៣ 
ក� បន្ទា ប់េីរយៈនេលនធវាើរបាយការណ៍
បញ្ប់

០៦
ការអនុវត្តថវិកា (របាយការណ៍
ពាក់កណា្ត លឆំ្្) ្រំណួរ ៧៦ 
ដល់ ៨៣

របាយការណ៍ពាក់កណា្ត លឆំ្្មតរូវកតផ្សេវា-
ផសាយជនូសាធារណៈមិនឱ្យនលើ្រ ៣ ក� 
បន្ទា ប់េីរយៈនេលនធវាើរបាយការណ៍បញ្ប់

០៧
ការអនុវត្តថវិកា (របាយការណ៍
ដំណាច់ឆំ្្) ្រំណួរ ៨៤ 
ដល់ ៩៦

របាយការណ៍ដំណាច់ឆំ្្មតរូវផ្សេវាផសាយ
ជនូសាធារណៈមិនឱ្យនលើ្រ ០១ ឆំ្្
បន្ទា ប់េីឆំ្្សារនេើេន្ធបញ្ប់

០៨
ការមតលួតេិនិត្យ (របាយការណ៍
្រវនកម្ម) ្រំណួរ ៩៧ 
ដល់ ១០២

របាយការណ៍្រវនកម្មមតរូវកតផ្សេវាផសាយ
ដល់សាធារណៈមិនឱ្យនលើ្រេី ១៨ ក�

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ១៨
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ទំេ័រ  ១៩  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គណទនយ្យភ្ពវិស័យសាធារណៈ ៖ បទពិទសាធន៍ននចកកភពអង់ទគលស

ចមកភេអង់ន្្រ្រ រានវិសាលភាេនលើអង់ន្្រ្រ (្រភា), ្រកេថុតន�ន (្រភា), មបនទ្រនវល 
(រដឋា្រភា), និងមបនទ្រនអៀរ�ង់ខាងនជើង (រដឋា្រភា) កដលកថ្ុងនន្ះកិច្ការមយួចំននួមតរូវបាន
ផ្តល់្រិទិ្ធអំណាចនេញនលញដល់មបនទ្រទាងំននះ រមួរាន វិ្រ័យ្រុខាភិបាល, វិ្រ័យន្រវា្រង្គម, 
វិ្រ័យអប់រ,ំ វិ្រ័យអភិវឌ្ឍន៍ន្រដឋាកិច្, វិ្រ័យក្រិកម្ម, វិ្រ័យវប្បធម៌, វិ្រ័យបរិស្ាន, 
វិ្រ័យ្រុវត្ិភាេសាធារណៈ និងវិ្រ័យដឹកជញជារូន។ រាជរដ្ឋា ភិបាលននចមកភេអង់ន្្រ្រ 
ទទួល�ុ្រមតរូវនលើកិច្ការនោលននយបាយរមួរាន កិច្ការបរនទ្រ, ការពារជាតិ, 

្រន្តិ្រុ�្រង្គម, ម្រប់ម្រងរ៉ាមករូន្រដឋាកិច្ និងពាណិជជាកម្ម។

ក្ថុងវិ្រ័យសាធារណៈននចមកភេអង់ន្្រ្រ 
កបងកចកជា ០៣ កមមិត រមួរាន រដ្ឋា -

ភិបាលថ្ាក់កណា្ត ល (General Govern-
ment), សាជីវកម្មសាធារណៈ (Public 
Corporations), និងរដ្ឋា ភិបាលថ្ាក់នមកាម
ជាតិ (Local Government)។ ចមកភេ
អង់ន្្រ្រ រាន ២៤ មក្រងួ (នៅថា
ន្យកដ្ឋា ន “Department”) ជារដ្ឋា ភិបាល
កណា្ត ល កដលរានអ្រនៈនៅ្រភា។ 
នដ្យក�ក ្រមរាប់រដ្ឋា ភិបាលថ្ាក់នមកាម
ជាតិ រានរចន្្រម្័ន្ធ�ុ្រៗោ្រវាងមបនទ្រ
អង់ន្្រ្រ, មបនទ្រ្រកេថុតន�ន, មបនទ្រនវល 
និងមបនទ្រនអៀរ�ង់ខាងនជើង ប៉ុកន្តរដ្ឋា -
ភិបាលថ្ាក់កណា្ត លជាអ្កផ្តល់ថវិកា និង
មតលួតេិនិត្យ។ នលើ្រេីននះ រដ្ឋា ភិបាល
ថ្ាក់នមកាមជាតិមិនរាន្រណននយ្យភាេ

ទ្ា ល់ជាមយួនឹង្រភាន�ើយ។ ថវិកាចំណាយ
រប្រ់រដ្ឋា ភិបាលថ្ាក់នមកាមជាតិ រាន ០៣ 
មបភេចម្បងៗ ដូចជា មបភេេីរដ្ឋា ភិបាល
ថ្ាក់កណា្ត ល មបរាណ ៦១% កដលក្ថុង
នន្ះ ៥៤% មតរូវបាននផទារ ទ្ា ល់្រមរាប់
ចំណាយដូចជាកិច្ដំនណើរការសាលានរៀន 
និងជយួមបជាជនទន់ន�សាយជានដើម, 

មបភេេីេន្ធពាណិជជាកម្ម (េន្ធនលើអចលន-
មទេ្យពាណិជជាកម្ម) មបរាណ ១៧%, និង
មបភេេីេន្ធនលើអចលនមទេ្យកថ្ុងម្រថុក 
មបរាណ ២២%។ កថ្ុងវិ្រ័យន្រវាហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ រានន្យកដ្ឋា នេីរកដលរាន
មុ�ងារ និងតនួ្ទីចម្បងកថ្ុងការម្រប់ម្រង
ចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ រមួរាន 
ន្យកដ្ឋា នចំណូល (សារនេើេន្ធ) និង

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អាករ (មក្រងួចំណូល) និងន្យកដ្ឋា ន
រតន្ោរ (មក្រងួហិរញ្ញវត្ថុ)។ 

ន្យកដ្ឋា នចំណូល និងអាករ រាន
តនួ្ទីកថ្ុងការម្រប់ម្រងការមបមលូចំណូល
េន្ធ ទ្ា ល់, េន្ធមលូធន, េន្ធមិន ទ្ា ល់, កាតេវាកិច្
អាករ, េន្ធទិដ្ឋា ការដីធ្ី, និងេន្ធបរិស្ាន។ 
នមរៅេីននះ ន្យកដ្ឋា នរានតនួ្ទីចលូរមួ
ចំកណកក្ថុងន្រវាធាន្រ៉ាប់រងជាតិ, កបងកចង
្រមរាប់អតម្បនយជន៍កុរារ, និងការោំមទ 
នផ្សងៗនទៀត ដចូជា មលូនិធិកុរារ, ការទទូាត់
ឥណទានេន្ធ, ការេមងឹងនបៀវត្សរ៍កមមិតទាប, 
ម្រប់ម្រងការ្ររាអែ តមបាក់ក�វាក់រប្រ់អាជីវកម្ម
ពាក់េ័ន្ធមបាក់ និងនបាះផសាយទិន្ន័យអាជីវកម្ម
នលើទំនិញជានដើម។ ្រមរាប់មក្រងួ/

ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរជាតិរានតនួ្ទីក្ថុង
ការម្រប់ម្រងចាត់កចងនលើ ៖
qថវិកាជាតិ ៖ ចំណាយរប្រ់ម្រប់

មក្រួង/ន្យកដ្ឋា ន, ន្រវាសាធារណៈ, 
មបាក់ឧបតម្្ភធន, នោលននយបាយ
ម្រប់ម្រង្រុ�ុរាលភាេ និងចំណាយ
មបចំាឆំ្្, និងវិនិនយ្រសាធារណៈ។
qនរៀបចំនោលននយបាយន្រវាសា-

ធារណៈ៖ នោលននយបាយន្រវា
ហិរញ្ញវត្ថុ និងធន្ោរ, ន្ររ្ភាេ
ហិរញ្ញវត្ថុ, និងធាន្ការមបកតួមបកជង
រប្រ់មកថុង។
qមតលួតេិនិត្យនលើមបេ័ន្ធសារនេើេន្ធ,
qផ្តល់ន្រវា្រនមរាងនហដ្ឋា រចន្្រម្័ន្ធ
qធាន្កំនណើនន្រដឋាកិច្ មេមទាងំរាន

្រណននយ្យភាេចំនពាះ្រភានលើកិច្
ការងារននះ។ 

្រមរាប់ការម្រប់ម្រងចំណូល មក្រួង/
ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរមនិរានមុ�ងារក្ថុង
ការមបមលូចំណូលសារនេើេន្ធន�ើយ 
កដលមុ�ងារននះ ្រជឺាការទទលួ�ុ្រមតរូវ
រប្រ់មក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នចំណូល និងរដ្ឋា ករ 
ប៉ុកន្តរាន្រិទ្ធចាត់កចងនលើចំណូលមិនកមន
សារនេើេន្ធ។ នដ្យក�ក ម្រប់មក្រួង/
ន្យកដ្ឋា នកដលរានចំណូលមិនកមន
សារនេើរេន្ធ តមមរូវឱ្យនរៀបចំេយាករណ៍
ចំណូលមិនកមនសារនេើនេើន្ធ ជាមយួនងឹ

កផនការចំណាយ្រមរាប់រយៈនេល ៤ ឆំ្្ 
និងនផ្ើនៅមក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នរតនោរ
នដើម្បីបកូ្ររុប េិនិត្យ និង្រនមមចក្ថុង
ទី្រ្តីការ្រណៈរដឋាមនន្តី កដលមតរូវឯកភាេ្រមរាប់
រយៈនេល ៤ ឆំ្្នេញ រើឯ្រភាអនុម័តនលើ
កញ្ប់ថវិកាមបចំាឆំ្្។ មក្រងួ/ន្យកដ្ឋា ន
រាន្រិទ្ធ ិចាត់កចងចំណូលមិនកមនសារនេើ-
េន្ធ (ឧទាហរណ៍ដចូជា នថ្ន្រវានធវាើដំនណើរ
នមបើមបា្រ់រថយន្តសាធារណៈ, ន្រវានទ្រ-
ចរណ៍ជានដើម) កដលមបមលូបាន្រមរាប់
អនុវត្តចំណាយតាមមុ�្រញ្្ញ កដលបាន 
នមោងក្ថុងកផនការ នហើយក្ថុងករណីកដល
រានអតិនរកេីការចាត់កចងនមបើមបា្រ់ មក្រងួ/
ន្យកដ្ឋា ន មតរូវនផទារចំកណកនលើ្រននះ
នៅមក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ ក្ថុង្រណនី
រមួ (Consolidated Fund) និងមតរូវបាន
កត់មតាជាចំណូលបកនម្នផ្សងៗ កដលរាន
ន័យថាមក្រងួ/ន្យកដ្ឋា ន មិនរាន្រិទ្ធ ិ
ក្ថុងការរកសាអតិនរកសាច់មបាក់មបតិបតិ្តការ
ចំណាយនផ្សងៗន�ើយ នលើកកលងទទលួ
បានការអនុម័តេីមក្រងួ/ន្យកដ្ឋា ន
រតន្ោរ។

កកបខណ្ននការកគប់កគង និងការ-
អនុវត្ចំណាយ

្រភាបានផ្តល់្រិទ្ធ ិអំណាចនៅឱ្យមក្រងួ/
ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ ក្ថុងការដឹកនំ្នរៀបចំ
នោលននយបាយម្រប់ម្រងចំណាយ និង

ទំេ័រ  ២១  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ម្រប់មក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នកដលរាន 

ចំណូលមិនកមនសារនេើេន្ធតមមរូវឱ្យ          

នរៀបចំនវូការេយាករណ៍ចំណូលមិន 

កមនសារនេើេន្ធ ជាមយួនឹងកផនការ 

ចំណាយ ្រមរាប់រយៈនេល ៤ ឆំ្្ និង                           

នផ្ើនៅមក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ 

នដើម្បីបកូ្ររុប េិនិត្យ និង្រនមមច           

ក្ថុងទី្រ្តីការ្រណៈរដឋាមនន្តី កដលមតរូវឯកភាេ 

្រមរាប់រយៈនេល ៤ ឆំ្្ រើឯ្រភាអនុម័ត 

នលើកញ្ប់ថវិកាមបចំាឆំ្្ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការអនុវត្តចំណាយកដលទទួលបានការអ-
នុម័តេី្រភាមបចំាឆំ្្។ ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ 
នធវាើការវិភាជថវិកា  និងអនុម័តថវិកា្រមរាប់
រយៈនេល ៤ ឆំ្្ ្រមរាប់ម្រប់មក្រងួ/ន្យក-
ដ្ឋា ន  ប៉ុកន្តថវិកាចំណាយមបចំាឆំ្្  (បនច្ក្រ័េទា
៖ Estimates) មតរូវបានអនុម័តនដ្យ
្រភា។ ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ ផ្តល់្រិទ្ធអំណាច
ក្ថុងការអនុវត្តចំណាយតាមកម្មវិធីឬ្រនមរាង
នៅដល់មក្រងួ/ន្យកដ្ឋា នទាងំអ្រ់។

ការកគប់កគងថវិកាសាធារណៈ
នោលការណ៍្រនឹ្ះ ៥ កដលមតរូវបាន

នមបើមបា្រ់្រមរាប់ការម្រប់ម្រងថវិកាសា-
ធារណៈ រមួរាន ភាេនទៀងទាត់, ភាេទាន់
នេលនវលា, ភាេ្រមម្រប, តនម្ននលុយ, 
និងលទ្ធភាេ។ ថវិកាសាធារណៈ មតរូវបាន
េយាករណ៍្រមរាប់រយៈនេល ៤ ឆំ្្ និង
មតលួតេិនិត្យ ៤ ឆំ្្ម្តង កដលមតរូវេិនិត្យ និង
្រនមមចមតឹម្រណៈរដឋាមនន្តី នដ្យក�ក
្រមរាប់ថវិកាមបចំាឆំ្្មតរូវយល់មេមនដ្យ
ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ និងអនុម័តនដ្យ
្រភា។ ថវិកាចំណាយសាធារណៈកដលបាន
នមោង មតរូវធាន្ថារានភាេនទៀងទាត់
ទាន់នេលនវលា និង្រមម្រប។ តមមរូវការ
ការអនុម័តថវិកាេីន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ។

ការផ្្ល់សិទ្ធិអំណាចដល់អង្គភ្ព
អនុវត្ (អង្គភ្ពថវិកា)

មក្រួង/ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ មតរូវ ៖
qឯកភាេជាមយួមក្រងួ/ស្ាប័ននលើ

ការ្រនមមចកថ្ុងការអនុវត្តចំណាយ 
 (ឧទាហរណ៍.លក្�ណ្ឌ វិនិចឆេ័យ/
បនច្កនទ្រ្រមរាប់វាយតនម្ការវិ-
និនយ្រ, ការម្រប់ម្រង្រនមរាង ឬ
វាយតនម្នមកាយការអនុវត្ត)

qបនងកេើតយន្តការនដើម្បីមតលួតេិនិត្យ្រុណ-
ភាេននការ្រនមមចចិត្តរប្រ់មក្រងួ
/ស្ាប័ន  (ឧទាហរណ៍. មតលួតេិនិត្យនលើ

ចំណាយកដលនលើថវិកាអនុម័តមបចំា
ឆំ្្, ផ្តល់្រិទ្ធ ិអំណាចនេញនលញ ប៉ុកន្ត
ទាមទារនវូកាលវិភា្រកដល្រកម្មភាេ
ណាមួយមតរូវបានបំនេញនេញនលញ 
នហើយករណីមយួចំននួអាចមតរូវបាន
យកមកមតលួតេិនិត្យ) 
q នលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាេអាណាប័ក

នផទារ្រិទ្ធ ិកថ្ុងមក្រងួ/ស្ាប័ននីមយួៗ
នដើម្បីនលើកកម្្រ់មប្រិទ្ធភាេននការ-
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាមនន្តី្រណ-
ននយ្យអាចនលើកនយបល់ថានតើ្ររួ
ផ្តល់្រិទ្ធ ិអំណាចនៅឱ្យអង្គភាេថវិកា
ដូចនម្តច។

ករណីអង្គភ្ពអាណាប័កទផ្្ទរសិទ្ធិ 
មិនម្នសិទ្ធ
qមុ�្រញ្្ញ កដលរានភាេចមមរូងចមរា្រ់
qមុ�្រញ្្ញ កដលនលើ្រថវិកាអនុម័ត
qធាន្ចំណាយនលើមុ�្រញ្្ញ ណាមយួ

កដលមិនទាន់មតរូវបានកំណត់
qមុ�្រញ្្ញ ចំណាយកដលរានតនម្នថ្

�្្រ់
qមុ�្រញ្្ញ ចំណាយកដលមតរូវទាមទារ

ជាចំាបាច់នវូការយល់មេមេីន្យ-
កដ្ឋា នរតន្ោរ

ការកតរួតពិនិត្យ
ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរជាតិកុងមតរូនលើ

ឬអ្រ្គ្រវនកម្មនធវាើការយ៉ងជិត្រ្ិទបំផុត
ក្ថុងការនចាទ្ររួនៅអង្គភាេថវិកា/អាណាប័ក
នផទារ្រិទ្ធ ិនលើការអនុវត្តចំណាយនលើករណី
ដូចជា៖
q ន្រចេីកាតេវាកិច្អនុវត្តចបាប់កដល

កចងនដ្យន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ
q  បកមសាយមិន្រមម្រប   ឬ�ុ្រឆ្ងៃ យ

េីនោលការណ៍កណនំ្ន្ន្រប្រ់ 
ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ
qរានបំណងេយាយម ឬនឆ្ៀតឱកា្រ

យកចំនណញនលើស្ានភាេននការ្្្រ់
ប្តរូរ្រិទ្ធ ិអំណាច ឬការយល់មេមនដ្យ

ទ្ា ល់     (មិនរានលាយលក្ណ៍អក្សរ) 
រប្រ់ន្យកដ្ឋា នរតន្ោរ
qរាននចតន្អនុវត្តចំណាយទាងំឡាយ

ណាកដលន្យកដ្ឋា នរតន្ោរមិន
បានអនុម័តឬេិភាកសា

បញ្ហា កបឈមននអភិបាលកិច្ចរបស់
វិស័យសាធារណៈ
qកងវាះ្រមតភ្ាេក្ថុងការមបឈមនឹង

បញ្ហា រប្រ់មនន្តី
qកងវាះវ្រ្គបណ្តថុ ះបណា្ត លជំហាន  

បឋម (Induction training) 
qមិនយល់ ឬទទលួសា្គ ល់អំេីសារៈ្រំខាន់

ននអនុនលាមភាេកថ្ុងនេលអនុវត្ត
ថវិកា
qកំនសាយននមបេ័ន្ធមតលួតេិនិត្យនផទាក្ថុង
qយុទ្ធសាន្រ្តកដលកំណត់នដ្យថ្ាក់

ដឹកនំ្មិនរានមប្រិទ្ធភាេ
qភាេមកអឺតមកទមរប្រ់ថ្ាក់ដឹកនំ្

មួយចំនួន
qកងវាះយន្តការតាមដ្ន ឬមិនទទលួ

សា្គ ល់នលើការ្្្រ់ប្តរូរតមមរូវការ្រង្គម
qកងវាះការយល់ដឹងនលើ្រ្តង់ដ្រ្រីល-

ធម៌សាធារណៈ  និងសារៈ្រំខាន់
ននទ្រ្សនៈទូនៅ (importance 
of perception)៕

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ២២

នោលការណ៍្រនឹ្ះ ៥ កដលមតរូវបាន

នមបើមបា្រ់្រមរាប់ការម្រប់ម្រងថវិកា

សាធារណៈ រមួរាន ភាេនទៀងទាត់, 

ភាេទាន់នេលនវលា, ភាេ្រមម្រប, 

តនម្ននលុយ, និងលទ្ធភាេ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំេ័រ  ២៣  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កបព័ន្ធថវិកាកបទទសម្៉ា ទេសុី 

មបនទ្ររ៉ាន�្រុី មតរូវបានចាត់ទុកជាមបនទ្រកដលទទលួនជា្រជ័យក្ថុងការកកទមមង់ន្រដឋាកិច្ 
និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ រដឋាបាល្រហេ័ន្ធរ៉ាន�្រុី បានកំណត់យកទ្ិរនៅននការអភិវឌ្ឍន៍នដ្យ
ដ្ក់នចញនវូ “ចក្ថុវិ្រ័យរ៉ាន�្រុីឆំ្្ ២០២០” (Malasia's vision 2020) នដ្យកមបក្ាយនៅជា
មបនទ្រចំណូល�្្រ់។

ជាមួយនឹងឆនទាៈ្រនមមចបាននវូចក្ថុ-
វិ្រ័យននះ រដ្ឋា ភិបាលបានដ្ក់នចញ 

នវូនោលននយបាយជាតិជាបន្តបន្ទា ប់
ចំនួន ៤ រមួរាន៖

qនោលននយបាយន្រដឋាកិច្ថ្មី 
(New Economic Policy 1971-1990)

qនោលននយបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
(National Development Policy 
1991-2000) 

qនោលននយបាយទ្រ្សនវិ្រ័យជាតិ 
(National Vision Policy 2001-2010)

qនោលននយបាយកំកណទមមង់ជាតិ
្រំរនូ្រដឋាកិច្ថ្មី  (National Transformation 
Policy - New Economic Model
2011-2020) ។

នដើម្បីោំមទការអនុវត្តនោលននយបាយ
រយៈនេលកវងខាងនលើ រដឋាបាល្រហេ័ន្ធ
រ៉ាន�្រុី បានចាប់នផ្តើមនរៀបចំ និងអនុវត្ត
កផនការ ៥ ឆំ្្ ចាប់តំាងេីឆំ្្ ១៩៥៦ 
នរៀងមក។ នៅឆំ្្២០១៧ ននះ រ៉ាន�្រុី
្រ្ិតក្ថុងដំណាក់កាលអនុវត្តកផនការ ៥ ឆំ្្ 
ទី១១ (11th Malaysia Plan 2016-2020) 
កដលនរៀបចំនដ្យអង្គភាេកផនការន្រដឋាកិច្ 

(Economic Planning Unit-EPU) 
ននទី្រ្តីការន្យករដឋាមនន្តី (Prime Minister’s 
Department) និងរានការ្រហការជាមយួ
មក្រួងហិរញ្ញវត្ថុ។ កផនការ ៥ ឆំ្្ មតរូវបាន
អនុម័តនដ្យ្រភាជាន់�្្រ់ និងជាមលូ-
ដ្ឋា នននការនរៀបចំថវិកាចរន្ត និងមលូធន
មបចំាឆំ្្។ ជាមយួនឹងការ្្្រ់ប្តរូរនោល-
ននយបាយ និងកផនការយុទ្ធសាន្រ្តរយៈ-
នេលមធ្យម និងរយៈនេលកវង មបេ័ន្ធ
ថវិកាក៏បាននធវាើបច្ថុប្បន្កម្ម និង្្្រ់ប្តរូរ
មបេ័ន្ធថវិកាផងកដរ។ មបេ័ន្ធថវិការប្រ់
រ៉ាន�្រុី រានការវិវត្ត ជា ៤ ដំណាក់កាល៖

qដំណាក់កាលទី១ (១៩៥៧-១៩៦៨) 
មបេ័ន្ធថវិកាមបនេណីកផអែកនលើធាតុ-
ចូលរមួរាន តមមរូវការចំណាយ្រមរាប់
នបៀរវត្ស ទឹក អ្រ្គិ្រនី សាងំ ន្រៀវនៅ 
នប្រកកម្ម។ល។

qដំណាក់កាលទី២ (១៩៦៩-១៩៩០) 
មបេ័ន្ធថវិកាកផអែកនលើ្រមិទ្ធកម្មកម្មវិធី
(Program Performance Budgeting
System-PPBS) ធាតុ្រំខាន់ៗ 
រមួរាន ៖ កម្មវិធី្រនមរាងចនងាកេ ម
្រកម្មភាេ ្រូចន្ករ្រមិទ្ធកម្ម និង
ការមតលួតេិនិត្យ និងវាយតនម្។ ទនទាឹមននះ 
ការចំណាយ្រឺមតរូវបាននមោងតាម
កម្មវិធីនីមយួៗ ជាមយួនឹងលទ្ធផល

ជាក់លាក់តាមកម្មវិធីនីមយួៗផងកដរ
រមួរាន ការកាត់បនយ្ភាេមកីមក, 
មរណៈភាេកុរារជានដើម ។

qដំណាក់កាលទី៣ (១៩៩១-២០១២) 
មបេ័ន្ធថវិកាកកតមមរូវ (Modified 
 Budgeting System- MBS)៖ 
តាមរយៈមបេ័ន្ធថវិកាននះ វិមជ្ឈការ
្រិទ្ធអំណាច និង្រណននយ្យភាេេី
មក្រួងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់មក្រងួ-ស្ាប័ន 
នឹងចាប់នផ្តើម្រិត្ររូការផសារភាជា ប់ោ្
រវាងធាតុចលូ លទ្ធផល និងការជះ
ឥទ្ធិេលជាវិជជារាន ។ 

qដំណាក់កាលទី៤ (២០១៣-បច្ប្បន្) 
មបេ័ន្ធថវិកា កផអែកនលើលទ្ធផលចុងនមកាយ 
 (Outcome Based Budgeting-
 OBB)។ មបេ័ន្ធននះ ន ដ្ោ តជា្រនឹ្ះ
នលើការេមងឹងការផសារភាជា ប់អាទិភាេ
នោលននយបាយជាតិនៅនឹងធន-
ធាន នដ្យនមបើឃ្្្រ់ននការ្្្រ់ប្តរូរ 
ចំនួនមបំាមួយ នដើម្បីនធវាើជាម្រ្គថុនទទា្រក៏
្រមរាប់ការនរៀបចំមបេ័ន្ធថវិកាថ្មី 
កដលន ្្ត ត្រំខាន់នលើ្រមិទ្ធកម្ម, 
ការតមមង់អាទិភាេតាមក�្សឈរ រវាង
អាទិភាេថ្ាក់ជាតិនៅនឹង្រកម្មភាេ
រប្រ់មក្រួង, ការម្រប់ម្រង្រំនិតផ្តលួចនផ្តើម
ឆ្ងវិ្រ័យ, ការ្រមមប្រមមលួលរវាង



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ចំណាយមលូធន និងចំណាយចរន្ត, 
ការនធវាើមបតិភូកម្មអំណាច នដ្យភាជា ប់
នឹង្រណននយ្យភាេចំនពាះលទ្ធផល 
និង មបេ័ន្ធមតលួតេិនិត្យ និងវាយតនម្។           

អ្កម្រប់ម្រងកម្មវិធីមតរូវបានតមមរូវឱ្យ
ចុះហតន្លខានលើកិច្មេមនមេៀង
្រមិទ្ធកម្ម កដលកថ្ុងកិច្មេមនមេៀង 
នន្ះរានកចងលមអែិតអំេីវិ្រ័យកដល
មតរូវអនុវត្ត, នោលនៅមតរូវ្រនមមចបាន 

និងការវិភាជធនធាន។ ្រណននយ្យ-
ភាេមតរូវបានកកលមអែនមចើននៅក្ថុង
ដំនណើរការនរៀបចំកបបននះ។ នទាះបីជា
យ៉ងននះកដោី តរ្ាភាេក្ថុងដំនណើរ
ការនរៀបចំថវិកា និងការមបឹកសា
នយបល់ក្ថុងចំនណាមភា្រីពាក់េ័ន្ធ
នៅរានការ�វាះខាត នដ្យសារកតា្ត
នេលនវលា។

ជារមួ មបនទ្ររ៉ាន�្រុីទទួលបាន
នជា្រជ័យនៅក្ថុងការអនុវតដោនរៀបចំថវិកា
្រមិទ្ធកម្មនធៀបនឹងមបនទ្រនៅក្ថុងតំបន់។ 
ម្រនដៀងោ្នៅនឹងមបនទ្រ្ររាជិកអង្គការ
្រមរាប់កិច្្រហមបតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍
ន្រដឋាកិច្ (Organization for Economic 
Co-operation and Development
-OECD) និងមបនទ្រនថ, ការវិភាជថវិកា/

ធនធានមិនអាម្រ័យនៅនលើ្រចូន្ករ
្រមិទ្ធកម្ម (PIs) កតមយួមុ�នទ នដ្យក្ថុង
នន្ះកតា្ត ន្រដឋាកិច្, ននយបាយ និងនោល
ននយបាយនផ្សងៗនទៀតមតរូវបានយកមក
េិចារណាបកនម្មុននធវាើការ្រនមមចចិត្ត។  
ក្ថុងទិដឋាភាេននវិ្រហមជ្ឈការ  និងវិមជ្ឈការ, 
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្ថុងមបនទ្រ
រ៉ាន�្រុី ្ររឺានលក្ណៈមជ្ឈការ�្្រ់។ 
កម្មវិធី្រំខាន់ន ្្ត តនលើវិ្រ័យ្រុ�ភាេ, 
ការអប់រ,ំ ក្រិកម្ម, អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, 
នហដ្ឋា រចន្្រម្័ន្ធ, ្រន្តិ្រុ�  និងពាណិជជាកម្ម
មតរូវបានអនុវត្តេីថ្ាក់កណាដោ ល នដ្យរាន
វតដោរានន្យកដ្ឋា នថ្ាក់្រហេ័ន្ធនៅថ្ាក់
នមកាមជាតិ។

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ២៤

រដឋាបាល្រហេ័ន្ធរ៉ាន�្រុី បាន 

កំណត់យកទិ្រនៅននការអភិវឌ្ឍ 

នដ្យដ្ក់នចញនវូ "ចក្ថុវិ្រ័យ    

រ៉ាន�្រុីឆំ្្២០២០" នដ្យកមបក្ាយ 

នៅជាមបនទ្រចំណូល�្្រ់។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំេ័រ  ២៥  |  អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទស្សនៈថា្ន ក់ដឹកនាំ

ោ្ម នលទ្ធផលណាកដលបានមកនដ្យមិនរានការបង់នថ្

នន្ះនទ នហើយក៏ោ្ម នកំកណទមមង់ណាកដល្រនមមចបាន

នដ្យមិនរានការលះបង់នន្ះកដរ។ នហតុននះនហើយ 

នទើប�្ថុ ំកតងកត្រ្ូរបញ្ជា ក់ជានរឿយៗម្តងនហើយម្តងនទៀតថា  

          "សកទកមង់គឺរស់ មិនសកទកមង់គឺសាល ប់"។

ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់្រនឺមបៀបបាននៅនឹងការ-

ជ្ួរជុលផទាះក្ថុង�ណៈកដលរានមនុ្រ្សកំេុងកតរ្រ់

នៅក្ថុងផទាះនន្ះ ទាមទារឱ្យរានការមបយ័ត្មបកយង 

�្្រ់បំផុត នដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរ្រ់នៅរប្រ ់

មនុ្រ្សកដលនៅកថ្ុងនន្ះ។ នយើងនរៀនបនណ្ត ើរ នធវាើបនណ្ត ើរ 

នេល�្ះមតរូវឈប់្រញឹ្ង្រិត នេល�្ះមតរូវនដើរយតឺៗ 

នេល�្ះមតរូវរត់។

សទម្ចអគ្គមហាទសនាបតីទតទោ ហ៊ុនសសន
ន្យករដឋាមនន្តីននមេះរាជាណាចមកកម្ថុជា

បណិ្តសភ្ចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន នទ្ររដឋាមនន្តី រដឋាមនន្តី
មក្រងួន្រដឋាកិច្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធាន្រណៈករា្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គនលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈករា្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំេ័រ  ២៦

នយើងនជឿជាក់ និងរេំឹងនលើការកកលមអែចំណចុមយួចំននួ

ក្ថុងដំណាក់កាលទី ៣ "ការផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹងនោល- 

ននយបាយ" កថ្ុងនន្ះការេមងឹងការអនុវត្តមបេ័ន្ធេ័ត៌រាន 

វិទយា្រមរាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការអនុវត្ត 

ថវិកាកម្មវិធីនេញនលញកដលជាកតា្ត ្រំខាន់ក្ថុងការជំរុញ 

ការនមបើមបា្រ់ធនធានមបកបនដ្យមប្រិទ្ធភាេ និង

ការកកលមអែន្រវាសាធារណៈ។

មតិនដគអូភិវឌ្ឍន៍

រានភាេរើកចនមមើននមចើន  ចាប់តំាងេីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា 

បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្តនវូកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈន្ឆំ្្ ២០០៤ កន្ងមក។ កថ្ុងរយៈនេល ១២ 

ឆំ្្កន្ងនៅននះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានអនុវត្តដំណាក់កាល

ទី ១ នឆ្្ះនៅអនុវត្តដំណាក់កាលទី ៣ ននកម្មវិធីកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ បច្ថុប្បន្ នយើងន�ើញ

រានការ្្្រ់ប្តរូរ និងកកលមអែមិន្ររួឱ្យនជឿកដលក្ថុងនន្ះ 

រមួរាន ថវិកាបានក្ាយនៅជាឧបករណ៍នោលននយបាយ 

កាន់កតអាចនជឿទុកចិត្តបាន មេមទាងំការមបមលូចំណូល

រានការនកើនន�ើង្ររួឱ្យកត់្ររា្គ ល់។

ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអ្រ្គរដឋាទតូ និជាមបធាន 
្រភា្រហភាេអុឺរ៉ុបនៅកម្ថុជា

នលាកម្រី Leah April មនន្តីឯកនទ្រជាន់�្្រ់
វិ្រ័យសាធារណៈ ជំន្ញ្រកលកផ្កអភិបាលកិច្

ធន្ោរេិភេនលាក



q រ្រ់ ្រីលវ៉ា                    
q បណ្ឌ ិត កហ៊ាល ចំនរើន                   
q រា្រ ្រុ�ន្រនសាន        
q កប៉ន ធីរុង្គ                     
q ប៊ា ូវង្ស្រុខា                 
q នយ៉ត វើកណល
q អ៊ាុង លុយណា

អ្រ្គនលខាធិការ នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.
អ្រ្គនលខាធិការរង នន អ.គ.ហ.

q កផ្ករដឋាបាលហិរញ្ញវត្ថុ មតលួតេិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្
  អ៊ាុំ យុទ្ធ ី                    មបធានកផ្ករដឋាបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មតលួតេិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្   
  អ៊ាចូ នសាភ័ណ            មនន្តីមតលួតេិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្្រនមរាង

q កផ្កនវានុវត្តន៍ ផ្សេវាផសាយ និងកសាង្រមតភ្ាេ
     ្រុ្រន្ធ ចរិយ             មនន្តីជំន្ញជាន់�្្រ់
  ឈុន រ៉ារឌី               មនន្តីជំន្ញ
  លី េង្សរតន្             មនន្តីជំន្ញ

q កផ្កនោលននយបាយ និងនរៀបចំថវិកា
  អ៊ាុង មករា                 មនន្តីជំន្ញ
  នម៉ត រ៉ាម៉ន                ជំនយួការ

  កផង ្រុ�នម៉              ជំនយួការ

qកផ្កនវានុវត្តន៍ ផ្សេវាផសាយ និងកសាង្រមតភ្ាេ
    ្រុ្រន្ធ ចរិយ             មនន្តីជំន្ញជាន់�្្រ់
 ឈុន រ៉ារឌី               មនន្តីជំន្ញ
 លី េង្សរតន្             មនន្តីជំន្ញ

គណៈកគប់កគង

ទរៀបចំអត្បទទដ្យ

នវនុវត្ 
និងសកសកមរួលទដ្យ

អគ្គទលខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្្ម ធិការ

ដឹកនាកំារងារសកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ





អា្រយដ្ឋា នទំន្ក់ទំនង

ផ្រូវនល� ៩២ ្រងាកេ ត់វត្តភ្ំ �័ណដនូនេញ រាជធានីភំំ្នេញ កម្ថុជា
ទូរ្រ័េទាៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៧៩១
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៧៤៥
 admin@pfm.gov.kh
 www.pfm.gov.kh
 www.facebook.com/gscpfm


