




បុព្វកថា
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តែងតែយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងកំណែ់ការងារតកទមមង់ គជឺាឧបករណ៍គោលនគោបាយគន្លឹះសមរាប់គដ្ឹះមរាយ

បញ្ហា មបឈមនានា និងបគងកើែកាលានុវែ្តភាពថ្មីៗ គ្្ឹះគៅរកការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាព។ ការងារតកទមមង់ដ៏រានរារៈសំខាន់បមី តដល
កំពុងបន្តែនួាទមីជាសសរស្តម្ភសមរាប់ធានាគជាគជ័យននការអនុវែ្តកម្វិធមីនគោបាយ និងយុទ្ធរាសស្តចែុគកាណដំណាក់កាលទមី៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលសមរាប់នមីែិកាលទមី៦គនឹះគ ឺការតកទមមង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ការតកទមមង់រដឋាបាលរាធារណៈ និងការតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

ចាប់តំាងពមីការចាប់គ ្្តើមដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគៅ ន្ា ំ២០០៤ រហែូមកដល់គពលគនឹះ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលកម្ពុជា សគមមចបាននូវវឌ្ឍនភាពជារារវន័្តជាគមចើនតដលបានជំរុញនាវាកម្ពុជាគ្្ឹះគៅ្កអន្តរជាែិមបកបគដ្យគរាទនភាព។ 
សមរាប់ ន្ា ំគនឹះ គជឺាគពលគវលាថ្មីមយួគទៀែតដលកម្វិធមីតកទមមង់ មែរូវបានអនុវែ្តនិងវាយែនម្គលើសមិទ្ធកម្ការងារតាមរយៈកិច្ចមបជុំ
មែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំតដលរានការចលូរមួពមីមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និងនដគអូភិវឌ្ឍតដលជាែអួង្គដ៏សំខាន់កនាពុងការជំរុញកិច្ចដំគណើរការនន
កម្វិធមីតកទមមង់មបកដបគដ្យមបសិទ្ធភាពខ្ស់ មពមទាងំការគមែៀមខ្រួនគបាឹះជំហានគៅដំណាក់កាលថ្មីមួយគទៀែ កនាពុង ន្ា ំបន្តបនាទា ប់។

ជាក់តស្តង រហែូមកដល់គដើម ន្ា ំ២០១៩គនឹះ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ទទលួបានលទ្្ធ លល្អមបគសើរ ទាងំ
កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ សកម្ភាពតកទមមង់របស់អង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងសកម្ភាពតកទមមង់របស់មកសងួ-រ្ាប័ន។
ការអនុវែ្តគដ្យគជាគជ័យននយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូលរយៈគពលមធ្យម តដលគធវើឱ្យចំណូលគកើនគ�ើងជាលំដ្ប់, ការមគប់មគងនិងការ
វិភាជថវិកាកាន់តែមបគសើរគ�ើងនិងចំគោលគៅននវិស័យអាទិភាព, ការបគងកើែបានជាមលូដ្ឋា នសមរាប់ការកែ់មតាគណគនយ្យមគប់មជពុងគមជាយ
និងអាច្លិែរបាយការណ៍បានទាន់គពលគវលាតាមរយៈការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តជា បគណ្ត ើរៗនវូមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS), ការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីគពញគលញគៅមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និងតាមបណា្ត រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត
មួយចំននួ សុទ្ធសលងជាសមិទ្ធកម្ជាក់លាក់ និងជាសរាសធាែុគន្លឹះសមរាប់វាស់តវងគៅកនាពុងរយៈគពលចុងគមកាយគនឹះ ។

គដ្យត�កគៅមែមីរាសទមី១គនឹះ មកបខ័ណ្ឌ យុទ្ធរាសស្តសំខាន់ៗមយួចំននួមែរូវបានដ្ក់អនុម័ែឱ្យគមបើមបាស់ តដលកនាពុងគនាឹះរាន «យុទ្ធ-
រាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ២០១៩-២០២៥», «យុទ្ធ-
រាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥» និង «ត្នការសកម្ភាពសមរាប់អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥» ។ មយា៉ាងវិញគទៀែ, ការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តរាកល្បងនវូមបព័ន្ធមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា ការបគងកើនការ្្សពវ្សាយ
ឯករារថវិកាជារាធារណៈ ការពមងលងែនួាទមីរ្ាប័នសវនកម្ និងអធិការកិច្ច, និងការពមងលងសមែ្ភាពមសន្តមីកនាពុងការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈជាមបចំា បានជយួឱ្យការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កាន់តែរានមបសិទ្ធភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព និងែរ្ាភាព។ គលើសពមីគនឹះ
គៅគទៀែ, ការចលូរមួរបស់មកសងួ-រ្ាប័ន កនាពុងសកម្ភាព តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធាណៈ រានការរកីចគមមើនជាលំដ្ប់ ជាពិគសស
យន្តការននការមគប់មគងចំណូល, ការគរៀបចំថវិកាតាមមបព័ន្ធថវិកាកម្វិធមី, ការអនុវែ្តថវិកាតាមមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន និងការមគប់មគង
មទព្យសម្បែ្តិរដឋា ។

ជារមួគយើងអាចវាយែនម្មបកបគដ្យការគជឿជាក់ថ្ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកំពុងស្ិែគៅគលើគន្ងតដល គយើង
រា្ច ស់ការបានទាងំមសពុង គហើយរាជរដ្ឋា ភិបាលគមកាមការដលកនំាមបកបគដ្យគែិបណ្ឌ ិែរបស់                       សម ត្េចមេមោ នាយករដ្្ឋ ន្តតេរីបានគមជើសគរសី
អភិមកមអនុវែ្ត តដលរានភាពមបាកដនិយម និងអាចអនុវែ្តបាន ជាពិគសស ្្តល់នវូលទ្្ធ លជាក់តស្តងជាបន្តបនាទា ប់គៅតាមដំណាក់កាល
នមីមយួៗ។ បតន្មពមីគនឹះ, មបព័ន្ធថវិកាគយើងកាន់តែរានភាពគជឿទុកចិែ្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សមរាប់មទមទង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍគសដឋាកិច្ច 
និងសង្គម, រានបុគរលក្ខណៈសម្បែ្តិមគប់មោន់គដើម្បមីធានាគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ, រានមកបខណ្ឌ ថវិការកម្វិធមីចបាស់លាស់ ជាឧបករណ៍
សមរាប់្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។

ជាចុងបញ្ចប់, កនាពុងនាមជាមបធានននគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (គ.ហ.ស.), ខ្ពុំសមូគធវើការ
វាយែនម្ខ្ស់ និង ្្តល់មលូវិចារដ៏នថ្ថ្្ចំគោឹះសហការ ីននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, មកសងួ-រ្ាប័ន, និងអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ច

១



និងហិរញ្ញវែ្ពុ តដលបាន ្្តល់កិច្ចសហការ និងចលូរមួអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ជាពិគសសអគ្គគលខាធិការ-
ដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តដលបានខិែខំបំគពញមុខងាររបស់ខ្រួនជាឧែ្តមគសនាធិការ
ជនូ គ.ហ.ស. ទាងំការងារដលកនំា, សមមបសមមរួល, ្្សពវ្សាយ, ោំមទ និងមែរួែពិនិែ្យវាយែនម្វឌ្ឍនភាពកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។  

ខ្ពុំក៏សមូតថ្ងអំណរគុណដ៏មជាលគមរៅជនូចំគោឹះនដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ តដលតែងតែយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងបន្តោំមទកនាពុងទិដឋាភាពបគច្ចក-
គទស និងហិរញ្ញវែ្ពុ សមរាប់ោំមទដល់ការអនុវែ្តកម្វធិមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុឱ្យមបមពលែ្តគៅគដ្យរលនូ និងរានសនទាពុឹះល្អគៅមុខ,
មកសួង-រ្ាប័នតដលជាែអួង្គចលូរមួោ៉ា ងសកម្កនាពុងការគរៀបចំ និងអនុវែ្ត, មពមទាងំសហគសវិកននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និង
អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ៕

២

    នថងៃ                        តខ                ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

រាជធានមីភនាំគពញ, នថងៃទមី        តខ           ន្ា ំ២០១៩
ឧបនាយករដ្្ឋ ន្តតេរី

រដ្្ឋ ន្តតេរីកកសួងមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងោកបធា្ត

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ

អគ្គបណិ្េសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន



កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គរឺានគោលបំណងតកតមបជាជំហានៗនវូមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា
ឱ្យមសបគៅនលងឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិ គដ្យបាននិងកំពុងករាង និងពមងលងសរាសភាពសនារូលទាងំ ៤ រមួរាន “ការតកលម្អមបព័ន្ធ,  មកប-
ខ័ណ្ឌ គែិយុែ្ត,  យន្តការរ្ាប័ន និងធនធានមនុស្ស”។ បច្ចពុប្បននា កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈបាននិងកំពុងអនុវែ្ត
ដំណាក់កាលទមី៣ គ ឺ“ការផ្សារភាជា ប់ថវិកាមៅ្តឹងមោល្តមោបាយ”  ក៏កំពុងរានវឌ្ឍនភាពល្អនិងគទើបតែមែរូវបានបញ្ចប់ការមបជុំវាយ
ែនម្សមិទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ នាចុងតខឧសភា ន្ា ំ២០១៩ កន្ងគៅ។

គៅកនាពុងដំណាក់កាលទមី៣ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគនឹះ គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានកំណែ់គោលគៅអាទិភាពចំននួ ០៣ គដ្យរមួរាន៖ (១).ការពមងលងការមគប់មគងនិងអនុវែ្តត្នការ
មបមលូចំណូល, (២).ការពមងលង និងពមងមីកការដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS)
នងិ (៣).ការពមងលង និងពមងមីកការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី មពមទាងំ ្្តល់ថវិកាោំមទការអនុវែ្តត្នការសកម្ភាពរបស់មកពុមការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គៅតាមមកសងួ-រ្ាប័ន្ងតដរ។ អ.គ.ហ. តដលជាគសនាធិការឱ្យគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហរិញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កនាពុងភារកិច្ចសមមបសមមរួលការគរៀបចំ និងអនុវែ្ត, បាន ្្តរួចគ ្្តើមឱ្យរានការ្្សពវ្សាយជាទមមង់គ្្សងៗ
ដូចជា សិកា្ខ រាលា, វីគដអ,ូ ការបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល, គគហទំព័រ, បណា្ត ញទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook, YouTube) និងមពលែ្តិបមែកម្វិធមី
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងឧបករណ៍្្សពវ្សាយនានា កនាពុងគោលគៅគលើកកម្ស់ការយល់ដលង និងោំមទដល់ទិសគៅ 
និងចក្ខពុវិស័យននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ ជាក់តស្តង អ.គ.ហ. បានរចនា និងគបាឹះពុម្
្សាយនវូមពលែ្តិបមែកម្កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ចំននួ ៦គលខ រចួមកគហើយ។ គដ្យត�ក មពលែ្តិបមែគលខ ៧
សមរាប់ ន្ា ំ២០១៩ គនឹះ ក៏មែរូវបានរកសានវូអភិមកមននការគរៀបចំជាមយួការបន្តតកលម្អគលើគុណភាពននឯករារជាមយួនលងការនចនាមបឌិែខ្ស់
តដលកនាពុងគនាឹះរមួរាន ការមបមលូ ្្តពុំនវូមពលែ្តិការណ៍ថ្មីៗ និងបទពិគរាធន៍របស់មបគទសគ្្សងៗ ោក់ព័ន្ធនលងកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងអែប្ទអំពមីយុទ្ធរាសស្ត ថ្មីៗ គមកាមកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តដលគទើបតែមែរូវបានមបកាស
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត និង្្សពវ្សាយ កាលពមីនថងៃទមី២៩ តខឧសភា ន្ា ំ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (គ.ហ.ស.) មពមទាងំរានការចលូរមួជាអែ្បទដ៏រានែនម្ពមីមកពុមការងារតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈននអង្គភាព
គមកាមឱវាទមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ មយួចំនួន្ងតដរ។

ទនទាលមគនឹះ, អ.គ.ហ. គជឿជាក់ថ្មពលែ្តបមែកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគនឹះ នលងក្ាយជាឧបករណ៍ជំនយួរ្ារែមី និង
ែនម្បតន្មជនូមសន្តមីរាជការ ជាពិគសសរាធារណជន តដលចង់គឈវងយល់អំពមីបច្ចពុប្បននាកម្ ននកិច្ចដំគណើរការកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ គលើសពមីគនឹះ អ.គ.ហ. សមូចលូរមួវាយែនម្ខ្ស់ ជនូចំគោឹះមគប់អង្គភាពោក់ព័ន្ធ តដល
តែងតែចូលរមួ និងោំមទការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គមកាមរបូភាពគ្្សងៗ តដលគនឹះគជឺាឧែ្តមវិភាគទាន សមរាប់
មបជាជាែិតខ្រ៕

អារ ្្ភកថា

៣

នថងៃ                  តខ              ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

រាជធានមីភនាំគពញ, នថងៃទមី       តខ            ន្ា ំ២០១៩
អគ្គមលខាធិការ 

អគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ

រស់ សរីលវ៉ា











ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

កិច្ចកបជុំកេរួេពិ្តិេ្យកបចាឆំ្្ន ២ំ០១៨ ន្តក ម្ាវិធរីកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញ
វេ្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទរី៣

នថងៃពុធ ១១គរាច តខពិរាខ ន្ា ំកុរ  ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មែរូវនលងនថងៃទមី ២៩ តខឧសភា ន្ា ំ២០១៩ 
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បានគរៀបចំកិច្ចមបជុំ
មែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំ២០១៨ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី៣ 
និងមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្តចំននួ បមី រមួរាន យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែ ិ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥, យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ 

ន្ា ំ២០១៩-២០២៥ និងយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣ គមកាមអធិបែមីដ៏ខ្ង់ខ្ស ់របស់
ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

កិច្ចមបជុំគនឹះ រានការចលូរមួពមីឯកឧែ្តម 
គលាកជំទាវ ជាថ្នា ក់ដលកនំាមកសងួ-រ្ាប័ន

,សរាជិកមកពុមការងារតកទមមង់ការមគបម់គង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ននមកសងួគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមកសងួ-រ្ាប័ន, ឯកឧែ្តម
អភិបាល ននគណៈអភិបាលរាជធានមី-គខែ្ត, 
ឯកអគ្គរាជទូែ/ឯកអគ្គរដឋាទែូ, ែំណាង
នដគអូភិវឌ្ឍន៍ និងែំណាងអង្គការមិនតមន
រដ្ឋា ភិបាលតដលសរុបមបរាណ ៥០០រូប។

កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈជាកម្វិធមីតកទមមង់រយៈគពល
តវង តដលរានចក្ខពុវិស័យមបកបគដ្យមហិ-
ច្ិតា និងមបាកដនិយម កនាពុងគោលគៅផ្្ស់
ប្តរូរមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជាគ្្ឹះ
គៅឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិ គដ្យបាននិង
កំពុងករាង និងពមងលងសរាសធាែុសនារូល
ទាងំ ៤រមួរាន ការតកលម្អមបព័ន្ធ, មកបខ័ណ្ឌ
គែិយុែ្ត, យន្តការរ្ាប័ន និងធនធានមនុស្ស។
ការតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធា-
រណៈ គ ឺមែរូវបានគរៀបចំគ�ើង តាមលំដ្ប់
លំគដ្យមសបតាមបរិបទ ននការអភិវឌ្ឍ

សង្គម-គសដឋាកិច្ចកម្ពុជា។
ឯកឧែ្តម រស់ សរីលវ៉ា  អនុរដឋាគលខា-

ធិការ មកសួងគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជា
អគ្គគលខាធិការ ននអគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  បានរាយ-
ការណ៍ជូនអង្គមបជុំអំពមីវឌ្ឍនភាព ននការ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-

វែ្ពុរាធារណៈមបចំា ន្ា ំ ២០១៨ ដចូែគៅ៖
ការអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល

រយៈគពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  សគមមច
តាមគោលគៅ តដលបាន ដ្ក់គចញគដ្យ
ចំណូលចរន្ត (ទិននាន័យបគណា្ត ឹះអាសននា) 
រានកំគណើន ០,៥ ពិនទាពុភាគរយនន្លិែ-
្លកនាពុងមសពុកសរុប (្.ស.ស.) តដល ន្ា ំ
២០១៨ គនឹះ សគមមចបាន ១,៤៧ ពិនទាពុភាគ-



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២

រយនន ្.ស.ស. ជាមធ្យមពមី ន្ា ំ ២០១៤
ដល់ ន្ា ំ ២០១៨ ចំណូលចរន្តគកើនគ�ើងមប-
រាណ ១,៣៥ ពិនទាពុភាគរយនន ្.ស.ស. ។

គគមរាងមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន
សមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
(FMIS) មែរូវបានគរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត
ជំហានទមី១ គៅ ន្ា ំ២០១៤ និងជំហានទមី២
គៅ ន្ា ំ២០១៧ ។ទនទាលមគនឹះ,មកសងួគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុ បានគធវើការតកសមមរួលប្ង់
គណគនយ្យថ្មីឱ្យមសបតាមស្តង់ដ្រអន្តរជាែិ 
មពមទាងំបានគរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត
មបកាសស្ត មីពមី ការដ្ក់ឱ្យ អនុវែ្តចំណាែ់
ថ្នា ក់ទាងំ  ៧ រមួរាន៖ (១) ចំណាែ់ថ្នា ក់
អង្គភាពមបែិបែ្តិនិងរដឋាបាល, (២) ចំណាែ់
ថ្នា ក់ភមូិរាសស្ត , (៣) ចំណាែ់ថ្នា ក់គសដឋា-
កិច្ច, (៤) ចំណាែ់ថ្នា ក់កម្វិធមី, (៥)ចំណាែ់
ថ្នា ក់មុខងារ, (៦)ចំណាែ់ថ្នា ក់គគមរាង និង
(៧) ចំណាែ់ថ្នា ក់មលូនិធិ គដ្យកនាពុងគនាឹះ
ចំណាែ់ថ្នា ក់ថវិកាចំននួ ៥ អនុវែ្តបាន
គពញគលញ  និងចំននួ២ គទៀែបាននិងកំពុង
ជំរុញការអនុវែ្ត។ បតន្មពមីគនឹះ, មកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុបានកំណែ់ត្នការ
ពមងមីកមបព័ន្ធ FMIS មបកបគដ្យភាព
ចបាស់លាស់សំគៅោំមទការ អនុវែ្តថវិកា-

កម្វិធមី និងមបព័ន្ធគណគនយ្យភាពហិរញ្ញ-
វែ្ពុ គៅតាមមកសួង-រ្ាប័ន ដចូែគៅ៖

 ន្ា ំ២០១៨៖ មកសងួ-រ្ាប័នចំននួ 
១០ មែរូវបានដ្ក់ឱ្យ គមបើមបាស់មបព័ន្ធ
 FMIS ជា្្រូវការ ។

 ន្ា ំ២០១៩៖ មកសងួ-រ្ាប័ន ចំននួ
១០បតន្ម និងមនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាជធានមី-គខែ្តទាងំ២៥ មែរូវដ្ក់ឱ្យ
គមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS ជា្្រូវការ ។

 ន្ា ំ២០២០៖ មកសងួ-រ្ាប័នចំននួ
១៧ បតន្មនលងមែរូវដ្ក់ ឱ្យគមបើមបាស់

មបព័ន្ធ FMIS ជា្្រូវការ ។
ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី មែរូវបាននិងកំ-

ពុងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និង
មគប់រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត។ ជាវឌ្ឍនភាព,
ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៥ ដល់ ន្ា ំ២០១៨ មកសួង-
រ្ាប័ន ទាងំ ៣៩ មែរូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត
ថវិកាកម្វិធមីរាកល្បងគពញគលញ រឯីរដឋា-
បាលរាជធានមី-គខែ្តទាងំ២៥ មែរូវបានដ្ក់
ឱ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីរាកល្បងគពញគលញ
ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៧ រហូែដល់ ន្ា ំ២០២១។

ឯកឧែ្តម George Edgar ឯកអគ្គរដឋាទែូ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

និងមបធានមបែិភូសហភាពអឺរ៉ុបមបចំាកម្ពុជា
និងជាែំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ សមូអបអរ
រាទរដល់រដ្ឋា ភិបាលចំគោឹះការអនុវែ្តយុទ្ធ-
រាសស្ត គកៀរគរចំណូលរយៈគពលមធ្យម ន្ា ំ
២០១៤-២០១៨ មបកបគដ្យភាពគជាគ-
ជ័យ។ នដគអូភិវឌ្ឍន៍សង្លមថ្ យុទ្ធរាសស្ត
គកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ នលង
ទទួលបានគជាគជ័យដចូោនា នលងយុទ្ធរាសស្ត
គកៀរគរចំណូលរយៈគពលមធ្យម ន្ា ំ ២០១៤
-២០១៨ ្ ងតដរមពមទាងំនលងបន្តគធវើទំគនើប
កម្គោលនគោបាយរារគពើពន្ធ និងមិនតមន
រារគពើពន្ធ និងរដឋាបាលរារគពើពន្ធនិងមិន-
តមនរារគពើពន្ធ គដើម្បមីោំមទកំគណើនគសដឋាកិច្ច
និងធានាសមធម៌កនាពុងចំគណាមអនាកជាប់ពន្ធ។

តាងនាមឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល ឯកឧែ្តម
អគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧប-
នាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ និង ជាមបធានគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរ-
ញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  បានមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុ-
វែ្តនវូយុទ្ធរាសស្តទាងំបមី គ ឺយុទ្ធរាសស្ត គកៀរ-
គរចំណូល ២០១៩-២០២៣, យុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ

ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥, និង យុទ្ធរាសស្ត នន

ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥, និងសមូឱ្យមគប់
អង្គភាពោក់ព័ន្ធទាងំអស់អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត
ទាងំបមីគនឹះ មបកបគដ្យឆនទាៈ, មនសិការ, 

និងការទទួលខុសមែរូវខ្ស់ ។
កនាពុងរ្ារែមីគនឹះ, ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែ-

សភាចារ្យ បាន ្្តល់អនុរាសន៍ និងដ្ក់
គចញអាទិភាព សមរាប់អាទិភាព និងែមមង់
ទិស ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កនាពុង ន្ា ំ ២០១៩
គនឹះ និងបណាដា ន្ា ំខាងមុខ ដចូខាងគមកាម៖

គរៀបចំត្នការសកម្ភាពសមរាប់ការ
អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១៩
-២០២៣, យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មប-
ព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ២០១៩
-២០២៥ និងយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩ -
២០២៥ មពមទាងំជំរុញ និងតាមដ្នការ
អនុវែ្តយទ្ធរាសស្តទាងំបមី ។
  ពមងមីក និងពមងលងការអនុវែ្តការដ្ក់
ឱ្យដំគណើរការននមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន
សមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី មែរូវបាននិងកំពុង 

ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និង 
មគប់រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត។ ជាវឌ្ឍនភាព, 

ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៥ ដល់ ន្ា ំ២០១៨  
មកសងួ-រ្ាប័ន ទាងំ៣៩ មែរូវបានដ្ក់ឱ្យ 
អនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីរាកល្បងគពញគលញ 

រឯីរដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្តទាងំ២៥ មែរូវបាន 
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីរាល្បងគពញគលញ

ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៧ រហូែដល់ ន្ា ំ២០២១

គៅតាមមកសងួ-រ្ាប័ន ទនទាលមនលងការជំរុញ
គធវើសវ ័យមបវែ្តិកម្ការអនុវែ្តថវិកា គដ្យ
ចាប់គ ដ្ាើមពមីមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។
 យកចិែ្តទុកដ្ក់គលើការតកលម្អគុណ-
ភាពននថវិកាកម្វិធមី គដ្យគផ្ដា ែគលើសមិទ្ធ-
កម្ និងបនដារាកល្បងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តមកប-
ខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញវែ្ពុរយៈគពលមធ្យម និងមកប-
ខ័ណ្ឌ ថវិការយៈគពលមធ្យម។
 ពិនិែ្យ និងតកលម្អនមីែិវិធមីអនុវែ្តថវិកា 
ទាងំកនាពុង មកបខ័ណ្ឌ មកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ មពមទាងំមកសួង-រ្ាប័នរាមមី
គដ្យគផ្ដា ែជាសំខាន់ គលើការមែរួែពិនិែ្យ
របាយការណ៍អនុវែ្ត ឬរបាយការណ៍លទ្ធ-
្ល និងបគងកើែឧបករណ៍ គដើម្បមីពមងលង
មបសិទ្ធភាពននការអនុវែ្តថវិកា ។
 យកចិែ្តទុកដ្ក់ឱ្យ បានខំ្ាងក្ាតថម
គទៀែគលើ ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា
គដ្យពិនិែ្យលទ្ធភាពឱ្យរានយុទ្ធរាសស្ត ,

គោលនគោបាយ ឬត្នការសកម្ភាព
ចបាស់លាស់។
 បនដាពមងលងសមែ្ភាព ត ន្ាកមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈទាងំន ទ្ាកនាពុង មកសងួ
គសដឋាកិច្ច និង ហិរញ្ញវែ្ពុ, មកសងួ-រ្ាប័ន 
និងរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ គដើម្បមីមទមទង់
ដល់ការងារតកទមមង់្ង និងគដើម្បមីជំរុញ
មបសិទ្ធភាពននការអនុវែ្តកិច្ចការមបចំានថងៃ
្ង។
 បន្តពមងលងការសមមបសមមរួលការងារ 
និងអនុវែ្តការងារមបទាក់មកឡាោនា  រវាង
តកទមមង់ទាងំបមី រមួរាន ការតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, ការតកទមមង់
រដឋាបាលរាធារណៈ, និង វិមជ្ឈការ និង
វិសហមជ្ឈការ។
 អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ មែរូវពិនិែ្យគ�ើងវិញ និងបកូ

សរុបការអនុវែ្តត្នការសកម្ភាពរមួ ដំ-
ណាក់កាលទមី៣ និងគមែៀមគរៀបចំត្នការ
សកម្ភាពរមួសមរាប់ដំណាក់កាល ទមី៤
គដ្យគផ្ដា ែគលើគខឿនទមី៤ គ ឺគណគនយ្យ
ភាពសមិទ្ធកម្។

ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ បានវាយ
ែនម្ខ្ស់ និង ដ្ាល់មលូវិចារដ៏នថ្ថ្្ចំគោឹះ
សហការ ីននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, មកសងួ-
រ្ាប័ន, និងអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសួង
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុទាងំអស់ តដលបាន
ខិែខំមបលងតមបងអនុវែ្តសកម្ភាពទាងំឡាយ
គៅគមកាមកម្វិធមីតកទមមង់ ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ រហែូសគមមចបាន
លទ្្ធ លល្អមបគសើរ និងតថ្ងអំណរគុណោ៉ា ង
មជាលគមរៅ ដល់សហគមន៍អរឺ៉ុប,ធនាោរ
ពិភ ពគលាក, ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុមី,មលូ
និធិរបូិយវែ្ពុអនដារជាែិ, អង្គការយនូមីតសហវ,
រដ្ឋា ភិបាលបារាងំ/AFD,រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី
,និងរ្ាប័នអនដារជាែិគ្្សងគទៀែតដលបាន
និងគមោងបនដា ដ្ាល់ជំនយួហរិញ្ញវែ្ពុនិងបគច្ចក-
គទស សមរាប់ោំមទដល់ការអនុវែដាកម្វិធមី
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
ដំណាក់កាលទមី៣ គនឹះឱ្យមបមពលែ្តគៅគដ្យ
រលនូ និងរានសនទាពុឹះល្អគៅមុខគហើយនិង
រពំលងទុកចំគោឹះរ្ារែមី សហការតបបគនឹះ
កនាពុងដំណាក់កាលបនដាបនាទា ប់គទៀែ៕

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ ៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

កបកាសដ្ក់ឱ្យមកបើកបាស់កបព័្ត្ធបមច្ចកវិទយាព័េ៌ម្្តសកម្ប់ការកគប់កគង 
ហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ (FMIS) ោផ្្លូវការ មៅកកសួង-ស្ាប័្តចំ្តួ្ត ១០ ្តិង 
្្្តរីរមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុរាជធា្តរី-មេេតេទាងំ  ២៥ ្តិងកបកាសប្តតេអ្តុវេតេ 
គមកម្ង FMIS មៅកា្ត់កកសួង-ស្ាប័្តចំ្តួ្ត ១៧ សកម្ប់ឆ្្ន ២ំ០១៩
គលខាធិការដ្ឋា នមកពុមការងារមគប់មគងគគមរាងមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន សមរាប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS) បានគរៀបចំកម្វិធមី “មបកាសដ្ក់ ឱ្យគមបើមបាស់មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយា
ព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS) ជា្្រូវការ គៅមកសងួ-រ្ាប័ន ចំននួ១០ 
និងមនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី-គខែ្តទាងំ២៥ និងមបកាសបន្តអនុវែ្តគគមរាង FMIS គៅកាន់
មកសងួ-រ្ាប័ន ចំននួ១៧ សមរាប់ ន្ា ំ២០១៩  ៉ គៅមពលក នថងៃចនទា ០៦គរាច តខរាឃ ន្ា ំច សំរឹទ្ធិស័ក
ព.ស.២៥៦២ មែរូវនលងនថងៃទមី២៥ តខកុម្ភៈ ន្ា ំ២០១៩ គៅរាលមបជុំអោរ “ឃ” ទមីស្ត មីការមកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុគមកាមអធិបែមីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន
ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី មកសងួ គសដឋា  កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំា
ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

កិច្ចមបជុំគនឹះ រានការចលូរមួពមីថ្នា ក់ដលកនំា 
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ, ែំណាង 

មនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី-គខែ្ត  
ទាងំ ២៥, ែំណាងមកសងួ-រ្ាប័ន និងែំ -
ណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍សរុបមបរាណ ២៣០
របូ។ កម្វិធមីគនឹះ មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងកនាពុង
គោលបំណងចំនួន ២ គឺ ទមី១) មបកាស ឱ្យ 
មក ស ួង- រ្ាប័នចំននួ ១០បតន្ម និងមនទាមីរ
គសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី-គខែ្តទាងំ
២៥ ចាប់ គ ្្តើមគធវើមបែិបែ្តិការ្្រូវការកនាពុងការ
អនុវែ្តថវិកា និងមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុតាម 
មបព័ន្ធ FMIS និង ទមី២)មបកាសឱ្យមកសួង
រ្ាប័នតដលគៅ គសសសល់ ចំនួន ១៧ 
ចូលរមួសហការ អនុវែ្តគគមរាង FMIS 
មបមពលែ្តគៅ គដ្យ ភាពរលនូ និងគជាគជ័យ 
តាមត្ន ការ គមោងទុកគដើម្បមី គមែៀម គមបើមបាស់ 
មប ព័ន្ធ   FMIS ជា្្រូវការកនាពុង ន្ា ំ ២០២០។ 

គដ្យមបកាន់ខាជា ប់នវូចក្ខពុវិស័យចបាស់ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៦

លាស់ និងមបាកដមបជា។ កម្ពុជាបាននិង
កំពុងតមបក្ាយមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 
តដលគផ្្ត ែគលើធាែុចលូ និងមជ្ឈការ គៅ
ជាមបព័ន្ធតដលគផ្្ត ែគលើលទ្្ធ ល និងវិម-
ជ្ឈការមសបតាមបទដ្ឋា នអន្តរជាែិ។ 
ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ បានតថ្ង
គៅកនាពុងកម្វិធមីគនឹះ្ងតដរថ្ វឌ្ឍនភាពដ៏
ធំគធង ននការអនុវែ្តគគមរាង FMISតំាង
ពមី ន្ា ំ២០១៤ រហែូ មក ដល់ បច្ចពុប្បននា គនឹះគឺ
បានបគងកើែជាឆ្អលងខនាង និងបានចលូ រមួចំតណក
ោ៉ា ងខំ្ាងកនាពុងការជំរុញឱ្យកម្ វិធមី តកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងយុទ្ធ
រាសស្ត  តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា  គបាឹះ
ជំហានគៅមុខជា លំដ្ប់ជាមយួនលងការ ចាក់
មគលឹះដ៏រឹងរា ំសមរាប់ឈានគៅ សគមមច
គោលគៅគៅ ន្ា ំ ២០២៥ គ ឺ “គណ គនយ្យ  
ភាពសមិទ្ធកម្”  ។ គនឹះគជឺាគរាទនភាព 
សមរាប់ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិ-
រញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់កម្ពុជាគមោឹះថ្គយើង 
គធវើបានល្អមបគសើរ និងបានគលឿនជាងបណា្ត  

មបគទសមួយចំនួនកនាពុងែំបន់ គបើគោងតាម 
ការវាយែនម្របស់ធនាោរពិភពគលាក។ 
“វឌ្ឍនភាព និងសមិទ្្ធ ល ” គនឹះគបឺាន
គកើែគចញពមីការខិែខំមបលងតមបងរបស់គយើង 
ទាងំអស់ោនា         គដ្យឈរគលើមលូដ្ឋា ន   ៖ 
មបមលូ ្្តពុំ, ពិភាកសា និង គដ្ឹះមរាយរមួោនា  
កនាពុងរ្ារែមីជាមកពុមតែមយួ។

គៅ ន្ា ំ២០១៩ គនឹះគមកាមកម្វិធមីតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មក សងួ 
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ បានដ្ក់គចញ ន ូវ
ត្នការសកម្ភាព កនាពុងការសិកសាគលើការ 
ែមមង់ ទិស និងតកលម្អនមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារ
បច្ចពុប្បននាគដ្យែមមលមជាអែិ បររា ជាមយួនលង
នមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារតាមមបព័ន្ធ FMISគដើម្បមី
ឱ្យការអនុវែ្តន៍រានអនុគលាមភាពគៅនលង
 “យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់ មបព័ន្ធ ថវិ កា

ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥”។
កនាពុងឱកាសគនាឹះតដរ ឯកឧែ្តម អគ្គបណ្ឌ ិែ

សភាចារ្យ ក៏បានផ្្ត គំ្្ើដល់មកសងួ-រ្ាប័ន 
តដលបានចាប់គ ដ្ាើមចលូរមួអនុវែ្តគគមរាង
FMIS កនាពុង ន្ា ំ ២០១៩ គនឹះ ដចូែគៅ៖

 ថ្នា ក់ដលកនំា និងមសន្តមីអនុវែ្តការងារ 
ថ វិ កា និងហិរញ្ញវែ្ពុមែរូវចលូរមួអនុវែ្ត
មបកបគដ្យរ្ារែមីបុគរសកម្ និងអន្តរ-
សកម្  រមួជាមយួនលងឆនទាៈខ្ស់ ការភ្ាក់
រលលក និង រានភាពរា្ច ស់ការ ពិគសស
ពមីថ្នា ក់ដលកនំា និងសរាជិកននមកពុមការងារ
អនុវែ្តគគមរាង  FMIS មបចំាមកសងួ-រ្ាប័ន

 គមែៀមលក្ខណៈសមមិែសមរាងំមសន្តមី 
តដលមែរូវគមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS ឱ្យមែរូវ 
តាមែមមរូវការ និងជំនាញវិជាជា ជមីវៈគជៀស-
វាងការយកមសន្តមីតដលពុំរានការោក់ព័ន្ធ
ឬខុសមុខងារ ឬមសន្តមីតដល ជិែ ចលូ និវែ្ត-
ន៍ មពមទាងំជំរុញគលើកទលកចិែ្តដល់  មសន្តមី 
គមកាម   ឱវាទកនាពុង ការចលូរមួនវូវគ្គបណ្តពុ ឹះ-
បណា្ត ល នានា តដលគរៀបចំគ�ើងកនាពុងមកប-
ខណ្ឌ  ននកម្វិធមី តកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ពិគសសកនាពុងគគមរាង
 FMIS

 មែរូវគិែគរូ, វិភាគ និងកំណែ់ឱ្យបាន 
ចបាស់អំពមីចំននួថ្នា ក់ដលកនំា និងមសន្តមី តដល 

សមរាប់គដើម ន្ា ំ២០១៩ គនឹះមបព័ន្ធ FMIS 
បន្តដ្ក់ឱ្យដំគណើរការមុខងារទាងំ៤ តដល 

រានមរាប់កនាពុងចំគណាមមុខងារទាងំ ៦ 
របស់មបព័ន្ធរួមរាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា, 

មុខងារការទិញ, មុខងារគណគនយ្យ- 
មែរូវសង, និងមុខងារគណគនយ្យមែរូវទារ 

ដល់មកសងួ-រ្ាប័នចំននួ ១០ 
បតន្មគទៀែ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

មែរូវ ចាែ់តំាងជាអនាកគមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS
គដើម្បមីបងាក រនវូការគសនា ើសុំបតន្ម និងផ្្ស់
ប្តរូរ អនាកគមបើមបាស់មបព័ន្ធ តដលអាចបងកភាព
ស្ពុគ រ្ាញទាងំការគរៀបចំវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល
និង គៅគពលគមបើមបាស់មបព័ន្ធ

 មែរូវពិនិែ្យគលើមលូដ្ឋា នចបាប់  និងបទ -
ដ្ឋា នគែិយុែ្តចំាបាច់នានា តដល មែរូវ គមែៀម 
គរៀបចំ តកលម្អសមរាប់មទមទង់ដល់ការ
គមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS មបកបគដ្យមប-
សិទ្ធភាពខ្ស់ ជាពិគសសការកាែ់ សមមរួល 

នមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារគៅកនាពុងរ្ាប័នរបស់
ខ្រួនគដើម្បមីកាែ់បន្យនវូ ភាពស្ពុគរ្ាញ
តដលអាចគកើែរានគៅគពលដ្ក់ឱ្យគមបើ-
មបាស់មបព័ន្ធ FMIS និង

 មែរូវគមែៀមគរៀបចំកតន្ងការងារ និង 
មកពុមការងារអនុវែ្តគគមរាង FMIS  របស់ 
ខ្រួន គដើម្បមីចលូរមួ សហការ គធវើការ ងារ ឱ្យ 
បាន ជិែសនា ិទ្ធ ជាមយួមកពុមការងារមគប់មគង
FMIS របស់មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វែ្ពុ គធវើការរមួោនា ជាមកពុម តែមយួ កនាពុងការ

សគមមច ឱ្យបានគជាគជ័យតាមការដ្ឋា ន 
នមីមយួៗ និង  តាមត្នការតដលបានដ្ក់
គចញ។
សមរាប់គដើម ន្ា ំ២០១៩ គនឹះមបព័ន្ធ FMIS

បន្តដ្ក់ឱ្យដំគណើរការមុខងារទាងំ៤ តដល
រានមរាប់កនាពុងចំគណាមមុខងារទាងំ៦ របស់ 
មបព័ន្ធរមួរាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា,មុខ-
ងារ ការទិញ, មុខងារគណនមីមែរូវសង និង 
មុខងារគណនមីមែរូវទារ ដល់មកសងួ-រ្ាប័ន
ចំននួ ១០ បតន្មគទៀែគ៖ឺ (១)មកសងួ ការ 
បរគទសនិងសហមបែិបែ្តិការអន្តរជាែិ, 
(២)មកសងួគរៀបចំតដនដមី នគរបូនមីយកម្ 
និងសំណង់, (៣)មកសងួោណិជជាកម្, (៤)
មកសួងរាធារណៈការ និងដលកជញជារូន, (៥)
មកសួងធនធានទលក និងឧែុនិយម, (៦)
មកសួងសង្គមកិច្ច អែមីែយុទ្ធជន និង យុវ-
នមីែិសម្បទា, (៧)មកសងួ អភិវឌ្ឍន៍  ជន បទ,
(៨)មកសួងព័ែ៌រាន, (៩)មកសួងគទសចរណ៍
និង (១០) រដឋាគលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរ
សុមីវិលរមួទាងំមគប់មនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាជធានមី-គខែ្តទាងំ ២៥៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ ៨

ទស្ស្តកិច្ចសិកសាសតេរីពរី “កកបេ័ណ្ចំណាយសាធារណៈ ្តិងគណម្តយ្យ-

ភាពហិរញ្ញវេ្ថុ (PEFA)”

កាលពមីនថងៃទមី២៥ ដល់នថងៃទមី២៧ តខមមីនា ន្ា ំ២០១៩, មបែិភអូគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំា

ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានគធវើដំគណើរទស្សនកិច្ចសិកសា

សដា មីពមី “មកបខ័ណ្ឌ ចំណាយរាធារណៈ និងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ (PEFA: Public Expenditure 

and Financial Accountability Framework)” គៅគខែ្ត Luang Prabang ននរាធារណៈរដឋា

មបជាធិបគែយ្យមបជារានិែឡាវ ។

ែបតាមការអគញជា ើញរបស់ធនាោរពិភព-
គលាក (World Bank) គដ្យរានការ

ចូលរមួពមីមបែិភនូនមកសងួហិរញ្ញវែ្ពុននមប-
គទសហវមីលមីពមីន, ឥណ្ឌរូ គនសុមី, មមីោ៉ា ន់រា៉ា ,
បា៉ា ពអួាសុមីនូតវលហ្គមីគណ (Papua New
 Guiea), និងគវៀែណាមមពមទាងំែំណាង
ពមីនដគអូភិវឌ្ឍន៍តដលរានសហគមន៍អរឺ៉ុប

និងធនាោរពភិពគលាក្ងតដរ។
នថងៃទមី១ “កម្វធិមីផ្្ស់ប្តរូរបទពិគរាធន៍អន្តរ
ជាែិគលើកិច្ច-ការ PEFA ”

ទនទាលមគនឹះ, មបែិភ ូអ.គ.ហ.បានចលូ-
រមួកម្វិធមីផ្្ស់ប្តរូរបទពិគរាធន៍អន្តរជាែិ
គលើកិច្ចការ PEFAគដ្យមបែិភនូនមបគទស
ចំនួន ៤ រមួរាន មបគទសឡាវ,គវៀែណាម,

ហវមីលមីពមីន និងឥណ្ឌរូ គនសុមី គធវើការតចករំតលក
នវូបទពិគរាធន៍អំពមីបញ្ហា មបឈម, ដំ-
គណាឹះមរាយ, គំនិែ ្្តរួចគ ្្តើម និងឧែ្តរា-
នុវែ្តន៍ តដលបានគមបើមបាស់ឧបករណ៍ 
PEFA គដើម្បមីគធវើការវាយែនម្មបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈគដើម្បមីកំណែ់ភាពខំ្ាង និងភាព
គខសាយកនាពុងគោលបំណងគធវើទំគនើបកម្មបព័ន្ធ
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ហិរញ្ញវែ្ពុ។
 បទពិគរាធន៍មបគទសឡាវ

រដ្ឋា ភិបាលឡាវ បានគមបើមបាស់ឧប-
ករណ៍ PEFA គដើម្បមីគធវើការវាយែនម្
មបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកនាពុងមបទស
របស់ខ្រួន, គដ្យត ្្អកគលើលទ្្ធ លនន
ការវាយែនម្ PEFA កនាពុង ន្ា ំ២០១៨
គនឹះបានឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំពមីទិដឋាភាពជាក់តសដាង

នវូរ្ានភាពននមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈរបស់់មបគទសឡាវ។

 បទពិគរាធន៍ឥណ្ឌរូ គនសុមី
សមរាប់រដ្ឋា ភិបាលឥណ្ឌរូ គនសុមីការគមបើ-
មបាស់មកបខ័ណ្ឌ វាយែនម្ PEFA មែរូវ
បានទទលួរា្គ ល់ថ្ជាការោំមទដល់
ដំគណើរការតកទមមង់ការមគប់មគងហិរ
ញ្ញវែ្ពុរាធារណៈតដលកន្ងមក ការ

ទំព័រ  ៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

រចនាសម្័ន្ធ PEFA មែរូវបានតបងតចក 
លទ្្ធ លចុងគមកាយចំននួ ៣ (វិន័យថវិកា, 
យុទ្ធរាសស្ត វិភាជន៍ថវិកា និងមបសិទ្ធភាព 
ការ ្្តល់គសវារាធារណៈ), សរសរស្តម 

ចំននួ ០៧, សចូនាករសមិទ្ធកម្ចំននួ ៣១ 
និងសរាសធាែុចំននួ ៩៤ សមរាប់ 

មកបខ័ណ្ឌ រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ ១០

វាយែនម្មែរូវបានអនុវែ្តចំននួ ៣ គលើក
រចួមកគហើយគោលគកឺនាពុង ន្ា ំ ២០០៧, 

ន្ា ំ២០១២, និង ន្ា ំ២០១៧ តាមរយៈ
លទ្្ធ ល ននការវាយែនម្  PEFA គនឹះ
បានជយួដល់រដ្ឋា ភិបាលឥណ្ឌរូ គនសុមី 
បគងកើែនវូមបព័ន្ធការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈតដលរានភាពល្អមបគសើរ
តដលអាចគធវើការតាមដ្នមែរួែពិនិែ្យ

និងវាយែនម្ គដើម្បមីកំណែ់ភាពខំ្ាង 
និងភាពគខសាយននការអនុវែ្តការតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

នថងៃទមី២ និងទមី៣ “វគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល PEFA”
វគ្គបណដាពុ ឹះបណាដា លសដា មីពមី PEFA មែរូវបាន 

គរៀបចំគ�ើង គៅនថងៃទមី ២៦-២៧ តខមមីនា
ន្ា ំ២០១៩ គដ្យគលខាធិការដ្ឋា ន PEFA

។ មកបខ័ណ្ឌ  PEFAមែរូវបានតបងតចកជាពមីរ
រមួរាន PEFA សមរាប់ថ្នា ក់ជាែិ និង PEFA
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ។

រចនាសម្័ន្ធ PEFA មែរូវបានតបងតចក
លទ្្ធ លចុងគមកាយចំននួ ៣ (វិន័យថវិកា,
យុទ្ធរាសស្ត វិភាជន៍ថវិកា និងមបសិទ្ធភាព
ការ ្្តល់គសវារាធារណៈ), សសរស្តម
ចំនួន ០៧, សចូនាករសមិទ្ធកម្ចំននួ ៣១
និងសរាសធាែុចំននួ ៩៤ សមរាប់មកប-
ខណ្ឌ រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ ។ រឯី សមរាប់
មកបខ័ណ្ឌ រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិគលខា-
ធិការដ្ឋា ន PEFA គដឺូចនលងសូចនាករថ្នា ក់
ជាែិតដរ ប៉ាុតន្តបតន្មមយួសចូនាករ “ភាព
បា៉ា ន់មបរាណការគ ទ្ារធនធានពមីថ្នា ក់ជាែិ
គៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ”និងសរាសធាែុចំននួ 
៣ រមួរាន (ទមី១) គរ្ាែថវិកាមបចំា ន្ា ំ
រវាងការគ ទ្ារថវិកាសរុបជាក់តស្តងពមីចបាប់
ថវិកា ពមីថ្នា ក់ជាែិគៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ, (ទមី២)
គរ្ាែមបចំា ន្ា ំរវាងការគ ទ្ារធនធានហិរញ្ញ-
វែ្ពុជាក់តស្តង និងធនធានហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុង
ចបាប់ថវិកា, និង (៣) ភាពទាន់គពល

គវលាននការគ ទ្ារថវិកាកនាពុង ន្ា ំពមីថ្នា ក់ជាែិ។

ជារមួ សមរាប់បទពិគរាធន៍ននការវាយ-
ែនម្ PEFA គៅកម្ពុជា សមរាប់
ថ្នា ក់ជាែមែរូវគមបើមបាស់ចំននួ ០២ 
គលើកគដ្យគលើក
ទមីមួយ គធវើគ�ើងកនាពុង ន្ា ំ២០១០ តដលគមបើ-
មបាស់ទិននាន័យ ន្ា ំ២០០៦, ២០០៧, និង
២០០៨ គហើយគលើកទមី២ គៅ ន្ា ំ២០១៥គដ្យ
គមបើមបាស់ទិននាន័យ ន្ា ំ២០១១, ២០១២ និង
២០១៣ ។ គទាឹះបមីជាោ៉ា ងគនឹះក្តមី, សមរាប់
ការវាយែនម្មបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុថ្នា ក់គមកាម-
ជាែិគៅកម្ពុជា គពឺុំទាន់បានគធវើការវាយ-
ែនម្គៅគ�ើយ ។ ឆ្ងតាមរយៈទស្សនកិច្ច
សិកសា រយៈគពល ៣នថងៃ គនឹះ, បទពិគរាធន៍
និងគមគរៀនពមីបណា្ត មបគទសនានា គដើម្បមី
វាយែនម្ PEFA ថ្នា ក់គមកាមជាែិគៅ ន្ា ំ
២០១៩ និងថ្នា ក់ជាែិគៅ ន្ា ំ២០២០ កនាពុង
គោលបំណងពិនិែ្យគលើមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុ
គដើម្បមីកំណែ់ភាពខំ្ាង និងភាពគខសាយតដល
ជាធាែុចលូោ៉ា ងសំខាន់កនាពុងការគរៀបចំមកប-
ខណ្ឌ ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាល
ទមី៤  “គណគនយ្យភាពសមិទ្ធកម្” ន្ា ំ
២០២១-២០២៥ ៕ គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គដើម្បមីធានាមបសិទ្ធភាពការមបមលូ ពន្ធ
អាករមគប់មបគភទ ក៏ដូចជាការចូល 

រមួចំតណកធានានវូចមីរភាពចំណូលថវិកា 
ជាែិ តដលនលងមែរូវវិភាជគៅតាមអាទិភាព 
ននគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា  បាន 
ករាងយុទ្ធរាសស្តកំតណទមមង់ និងទំគនើប 
កម្គយ ន្ា ំ២០១៩-២០២៣ តដលកនាពុងគនាឹះ 
រានគោលគៅយុទ្ធរាសស្តមយួសំគៅ ពមងលង 
មបសិទ្ធភាពននការមបមលូចំណូល។ ការក-
រាងគំរពូយាករចំណូល ជាសកម្ភាពចូល 
រមួសំខាន់សមរាប់ចង្អពុលបងាហា ញពមីលទ្ធភាព 
ននការមបមលូចំណូល និងជាមលូដ្ឋា នដ្ក់ 
គចញនវូគោលនគោបាយសមមសមនានា។
មកពុមការងារពយាករចំណូលរបស់អគ្គនាយក -
ដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា ននមកសងួគសដឋា-
កិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ បានគមជើសគរីសគំរពូយាករ
តាម វិធមីរាសស្ត  Buoyancyមកគមបើមបាស។់

វិធមីរាសស្ត គនឹះមែរូវបានគរៀបចំគ�ើងគដ្យ 
តចកគចញជា ០២ត ន្ាកសំខាន់ៗ។ ត ន្ាកទមី១ 
ជាត ន្ាកតដលគណនាគមគុណទំនាក់ទំនង 
(Coefficient) គចញពមីការបា៉ា ន់រ្ាន (OLS 
Regression) រវាងែនម្ចំណូលពន្ធអាករ
តដលមបមលូបានមបចំា ន្ា ំ និងែនម្ែំណាង 
សមរាប់គិែពន្ធអាករ (Proxy tax base) 
តាម ន្ា ំនមីមយួៗ។ ្លិែ្លកនាពុងមសពុកសរុប 
មបចំា ន្ា ំគិែកនាពុងនថ្បច្ចពុប្បននា (្.ស.ស. នថ្ 
បច្ចពុប្បននា) មែរូវបានកំណែ់យកជាែនម្ ែំ-
ណាងសមរាប់គិែពន្ធអាករ។ ទនទាលមនលងគនឹះ 
គគក៏មែរូវបំតលងទិននាន័យធាែុចលូទាងំពមីរ  
គនឹះគៅជាទមមង់គលាការីែ (Natural loga-
rithm)  មុននលងគធវើការបា៉ា ន់រ្ានគមគុណ
ទំនាក់ទំនង ឬភាពរលាស់ (Elasticity) 
រវាងបតមមបមមរួលចំណូលគៅនលងបតមម-
បមមរួល  ្.ស.ស នថ្បច្ចពុប្បននា ។  ត ន្ាក គនឹះ 
គគអាច គៅបានថ្ជាការពយាករតដលមិន

រង្លប៉ាឹះោល់ពមីកតា្ត ហានិភ័យខាង គមរៅ
(Baseline projections)។ ត ន្ាក ទមី ២  តក
ែមមរូវបតន្មគៅគលើគំរូពយាករ ។ ត ន្ាកគនឹះ   
មែរូវបានបា៉ា ន់រ្ានគដ្យការវាយែនម្ និង 
កំណែ់គចញជាែគួលខគលើព័ែ៌រានតបប គុណ 
វិស័យគលើការតមបមបរួលជាបគណា្ត ឹះអា- 
សននា អាចរានដចូជា កំតណទមមង់រ្ាប័ន,  
បតមមប មមរួលគោលនគោបាយ ឬអន្តរាគ-
មន៍គ្្សងៗកនាពុងរយៈគពលខ្មី, និងបញ្ហា មប-
ឈមនានាពមីកតា្ត ខាងគមរៅតដលអាចគកើែ 
គ�ើងជាយថ្គហែុ រានដូចជាការតមបមបរួល 
ននិានា ការនគោបាយោណិជជាកម្ពិភពគលាក
តដលរាន្លប៉ាឹះោល់ដល់គសដឋាកិច្ច និង
ោណិជជាកម្កម្ពុជា។

វិធមីរាសស្ត គនឹះមែរូវបានកំណែ់ដចូខាង
គមកាម៖

Rf
t+1= Rt * (1+   gf

t+1)+Adjustment
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វិធរីសានសតេពយាករចំណូល របស់អគ្គនាយកដ្្ឋ ្តគយ្តិងរដ្្ឋ ករក្្ថុោ
អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា ននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រានែនួាទមីសនារូលោក់ព័ន្ធ
នលងការមគប់មគង, មែរួែពិនិែ្យ និងមបមលូពន្ធអាករមគប់មបគភទគលើទំនិញនំាគចញ និងនំាចលូ, 
បងាក រ និងបសងាក បបទគល្ើសគយ, និងចលូរមួអនុវែ្តគោលនគោបាយោណិជជាកម្អន្តរជាែិ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 Rf
t+1 : ការពយាករកនាពុង ន្ា ំខាងមុខ

 Rt     : ែនម្បា៉ា ន់រ្ាន ឬជាក់តស្តងចុង 
គមកាយរបស់ទិននាន័យ តដលមែរូវពយាករ 
គៅ ន្ា ំ (t)

   : គមគុណបា៉ា ន់រ្ានសមរាប់ចំណូល

តាមមុខទំនិញសំខាន់ៗ ឬតាមមបគភទពន្ធ

អាករគដ្យមែរូវបានគណនា ឬបា៉ា ន់ រ្ាន

(OLS Regression) រវាងែនម្ ចំណូលតាម

មុខទំនិញសំខាន់ៗ ឬតាមមប គភទ  ពន្ធអាករ

ជាមយួ នលងែនម្ែំណាងសមរាប់គិែពន្ធអាករ

(Proxy tax base) 

តាងគដ្យ៖

Buoyancyt = % Revenuet / %GDPt

សមរាប់ការគណនា ឬតាងគដ្យ:

LnRevenuet=constant+ LnGDPt+  

     Errort បា៉ា ន់រ្ាន (OLS Regression)

 gf
t+1 :ការពយាករកំគណើនរបស់ែនម្ែំណាង 

សមរាប់គិែពន្ធអាករ (Proxy tax base)

 Adjustment : ត ន្ាកតកែមមរូវបតន្មគៅ  

គលើគំរពូយាករ។

ការគរៀបចំគំរពូយាករតាមវិធមីរាសស្ត  Buoya-

ncy មែរូវការទិននាន័យជាធាែុចលូផ្ទា ល់និង ទិ ននា -

ន័យោក់ព័ន្ធបតន្ម ពមីមបភពគ្្សងៗ ជាមបចំា 

សមរាប់ោំមទដល់ការវិភាគ និងពយាករ។

ទិននាន័យធាែុចលូទាងំគនាឹះរានដចូខាងគមកាម៖

ជារមួ, អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករ
កម្ពុជា បានកំណែ់យកវិធមីរាសស្ត  Buoy-
ancy សមរាប់គធវើការពយាករចំណូលគយ
គដ្យ គហែុថ្៖   វិធមីរាសស្ត គនឹះគធវើការពយាករ
ពមីកមមិែចំណូល តដលអាចមបមូលបាន
គដ្យគិែទាងំគលើកតា្ត កំគណើនននគសដឋាកិច្ច
និងកតា្ត  រមួ្្ស ំជា គមចើនគទៀែ ដចូជាកំតណ
ទមមង់រ្ាប័ន,បតមមបមមរួលគោលនគោ-
បាយពន្ធ, បញ្ហា មបឈមនានាពមីកតា្ត ខាង
គមរៅតដលអាចគកើែគ�ើងជាយថ្គហែុ្ង 
តដរ។ គហែុគនឹះ វិធមីរាសស្ត  Buoancy មែរូវ

បានកែ់សរា្គ ល់ថ្ រានលក្ខណៈសមមសប
សមរាប់រដឋាបាលមបមលូចំណូលកនាពុងការពយា-
ករ, វិ ភាគ និងវាយែនម្ចំណូលតាមមុខ
ទំនិញ ឬតាមមបគភទពន្ធអាករ និងគធវើជា
មូលដ្ឋា នកនាពុងការគរៀបចំគោលនគោបាយ
ពន្ធនានា ។

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១២

ការករាងគំរពូយាករចំណូល ជាសកម្ភាព 
ចលូរមួសំខាន់សមរាប់ចង្អពុលបងាហា ញពមី 
លទ្ធភាពននការមបមលូចំណូល និងជា 

មលូដ្ឋា នដ្ក់គចញនវូគោលនគោបាយ 
សមមសបនានា  ។

គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នគយ

                   និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

យុទ្ធសានសតេមកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣
ស្ិែកនាពុងបរិការណ៍សុខសន្តិភាព, សិ្រភាពនគោបាយ និងសិ្ រភាពរា៉ា មករូគសដឋាកិច្ចមបកបគដ្យ
កំគណើន ខ្ស់ និងរឹងរា ំរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានអនុវែ្តនវូយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូលរយៈគពល 
មធ្យម ២០១៤-២០១៨ មបកបគដ្យគជាគជ័យគរួជាទមីគរាទនៈ ។

ជា  មួយនលងសមិទ្្ធ លគនឹះ និងការផ្្ស់ 
ប្តរូរោ៉ា ងគលឿនននរចនាសម្័ន្ធ គសដឋា -

កិច្ច-សង្គមកម្ពុជា, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ក់
គចញនូវយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១៩-
២០២៣ គដើម្បមីបន្តតកទមមង់ជាយុទ្ធរាសស្ត  
មយួដំណាក់កាលគទៀែ កនាពុងការគលើកកម្ស់ 
សមែ្ភាពរដឋាបាលមបមលូចំណូល, ការ បន្ត   
ពមងលងអភិបាលកិច្ច, គលើកកម្ស់ គុ ណ ភាព 
,មបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពននការ ្្តល់ 
គសវា មពមទាងំការគរៀបចំគោលនគោបាយ
រារគពើពន្ធ និងមិនតមនរារគពើពន្ធ គដើម្បមី 
គលើកម្ស់បរិោកាសធុរកិច្ច, ពមងលង ភាព 
មបកែួមបតជង និងជំរុញការគធវើពិពិធកម្
មូលដ្ឋា នគសដឋាកិច្ច។

យុទ្ធរាសស្ត គនឹះជាឧបករណ៍ ននគោល
នគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលមយួោ៉ា ង
សំខាន់ កនាពុងការបន្តគកៀរគរចំណូល មបកប
គដ្យមបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព                គដើម្បមី
បំគពញែមមរូវការហិរញ្ញវែ្ពុ របស់រាជរដ្ឋា
ភិបាល សមរាប់ការអនុវែ្ត វិធាន ការ តក ទមមង់
និងការងារអភិវឌ្ឍជាែិកនាពុងវិស័យសំខាន់ៗ 
ដូចតដលបានកំណែ់ កនាពុង  យុទ្ធ សានសតេចេុ-
មកាណដំណាក់កាលទរី ៤  របស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាលកម្ពុជា ។

យុទ្ធសានសតេមកៀរគរចំណូល ២០១៩-
២០២៣ រាន ចក្ខពុវិស័យ តមបក្ាយមបព័ន្ធ 
ចំណូលរដឋាឱ្យរាន លក្ខណៈទំគនើបតដលអាច 
គឆ្ើយែបគៅនលងែមមរូវការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការ 
វិវែ្ត ននរចនាសម្័ន្ធសង្គម-គសដឋាកិច្ចជាែិ, 
និងរាន គោលបំណង គធវើទំគនើបភាវូបនមី- 
យ កម្  រដឋាបាល និង គោល នគោ បាយចំ-

ណូល រារគពើពន្ធ និងមនិតមនរារគពើពន្ធ 
គដើម្បមីធានាការមបមលូចំណូលមបកបគដ្យ 
មបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ស់, រួមចំ-
តណក តកលម្អបរិោកាសវិនិគោគ,ែមមង់
ទិសការវិនិគោគ របស់វិស័យឯកជន , 
ពមងលង ភាពមបកែួមបតជងនិងជំរុញការគធវើ
ពិពិធកម្ គសដឋាកិច្ចជាែិ។ ទនទាលមគនឹះ យុទ្ធ-
រាសស្ត គនឹះ កំណែ់ គោលគៅ៖(១)មបមលូ
ចំណូលចរន្តសរុប ឱ្យគកើនបានោ៉ា ងែិច
០,៣ពិនទាពុ ភាគរយ នន ្.ស.ស ជាមធ្យម
កនាពុងមយួ ន្ា ំ និង(២)បគងកើនគុណភាពគសវា
និង្លិែភាពកនាពុងការ ្្តល់គសវាមគប់មបគភទ
ននរដឋាបាលមបមូលចំណូលរារគពើពន្ធ និង
មិន តមន រា រ គពើពន្ធ គដ្យមបកាន់ខាជា ប់នូវ
អភិមកមចំនួនបនួគ៖ឺ (១) ធានាចមីរភាព
កំ គណើន គសដឋាកិច្ច,  (២)រកសាបាននវូចមីរភាព
ចំណូល តដលឈានគៅដល់កមមិែ ឧែ្ត-
រានុពល (Optimal Level), (៣)ធានា
នវូយុែ្តិធម៌ កនាពុងការអនុវែ្តគោលនគោបាយ
រារ គពើ ពន្ធ និងមិនតមនរារគពើពន្ធមពមទាងំ
ការ មប មូល ចំណូល និង(៤)ធានានវូសមធម៌

សង្គម គដើម្បមីចលូរមួចំតណកបន្ធរូរបន្យ
បនទាពុកពន្ធដ ល់មបជាជនរានចំណូលទាប, 
បគងកើនសុខុរាលភាពមបជាពលរដឋា  និងរកសា
ការោរ បរិរ្ាន។

ជាក់តស្តង ការគធវើទំគនើបភាវូបនមីយកម្ 
មបព័ន្ធចំណូលរារគពើពន្ធនលងគផ្្ត ែគលើ ៖ 
(១)ការគធវើ វិចារណកម្គោលនគោបាយ 
គដ្យឈរ គលើគោលការណ៍រាមញ្ញភាព, 
ែរ្ាភាព, ភាពមបាកដមបជា, សមធម៌, 
យុែ្តិធម៌ និងមបសិទ្ធភាពគលើ មបគភទ ពន្ធ 
ដូច ជា អាករពិគសស,ពន្ធគលើអចលន មទព្យ,
អាករគលើែនម្បតន្ម, អាករសមរាប់ បំភ្ ឺ 
រា ធារណៈ, ពន្ធគលើ មបាក់ចំណូល របូ វន្ត- 
បុគ្គល, ពន្ធគលើោណិជជាកម្តាមមបព័ន្ធគអ-
�ិចមែរូនិក  និងវិធានការគោលនគោបាយ 
រារគពើពន្ធគ្្សងៗ  និង (២) ទំគនើបភាវបូ-
នមីយកម្រដឋាបាលរារគពើពន្ធ សំគៅករាង 
និងពមងលងសមែ្ភាពរដឋាបាលរារគពើពន្ធ 
កនាពុងការគឆ្ើយែបឱ្យទាន់គពលគវលាគៅនលង
ការផ្្ស់ប្តរូររចនាសម័្ន្ធគសដឋាកិច្ច, បគច្ចក- 
វិទយា, បរិោកាសធុរកិច្ច និងឥរិោបថ អនាក 

ទំព័រ  ១៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 
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ជាប់ពន្ធ ខណៈធានាសគមមចឱ្យបានគោល-
គៅគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិ បាល 
មបកបគដ្យមបសិទ្ធភាព និង ស័កដាិសិទ្ធិ ភាព 
ខ្ស់។

អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ៖ ការគធវើទំគនើប 
ភាវបូនមីយកម្រដឋាបាលរារគពើពន្ធគផ្្ត ែការ
ពមងលងមកបខ័ណ្ឌ រ្ាប័ន និងអភិបាលកិច្ច, 
មុខងារមបែិបែ្តិការសនារូល និងមុខងារោំមទ 
តដលកនាពុងគនាឹះ៖

 ការគធវើទំគនើបភាវបូនមីយកម្មកបខ័ណ្ឌ
រ្ា ប័ន និងអភិបាលកិច្ចគផ្ដា ែជាសំខាន់
គលើ ការមគប់មគងលក្ខណៈយុទ្ធរាសស្ត  និង
យន្តការមបែិែុល្យការ (check and  
balance) គដ្យធានាឯករាជ្យភាពនន
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុងគដើម្បមីធានាសុចរិែភាព,
វិជាជា ជមីវៈ និងទំនុកចិែ្តននរដឋាបាលរារគពើ
ពន្ធ។

 ការគធវើទំគនើបភាវបូនមីយកម្មុខងារ

មបែិបែិ្តការសនារូល គធវើគ�ើងតាមរយៈការ
គរៀបគ�ើងវិញនវូដំគណើរការការងារ និងគធវើ 
សរា ហរ ណកម្ រដឋាបាល រារគពើពន្ធគដ្យ
គមបើមបាស់មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន តដល
រានលក្ខណៈសវ ័យមបវែ្តិកម្គពញគលញ
និងមបទាក់ មកឡាគលើមគប់មុខងារមបែិបែិ្ត
ការសនារូល (ការចុឹះបញជា មី, ការដ្ក់លិខិែ
មបកាស, ការ បង់មបាក់ពន្ធ, គសវាអនាក-

ជាប់ពន្ធ, សវនកម្, បណ្ត លងែវ៉ានិងបំណលុ
) មពមទាងំគផ្្ត ែជាចម្បងគលើការពមងលង
គុណភាពគសវាអនាកជាប់ពន្ធ និងបញ្ហា សវ-
នកម្មែរួែោនា ។

 ការគធវើទំគនើបភាវបូនមីយកម្មុខងារ
ោំមទគផ្ដា ែគលើការគរៀបចំមបព័ន្ធបគច្ចក-
វិទយាព័ែ៌ រានរដឋាបាលរារគពើពន្ធ តដល
រានលក្ខណៈសវ ័យមបវែ្តិកម្គពញគលញ
និងមបទាក់ មក ឡា,យុទ្ធរាសស្តអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុស្សនិងមបព័ន្ធមែរួែពិនិែ្យ និង
វាយែនម្សមិទ្ធកម្ការងារ។
 អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា៖

ការគធវើទំគនើបភាវូបនមីយកម្រដឋាបាលរារគពើ-
ពន្ធគផ្ដា ែគលើ  កិច្ចសមមរួលោណិជជាកម្,ការ
តកលម្អ និងពមងលងអភិបាលកិច្ច និង ការ
មគប់មគងតបបយុទ្ធរាសស្ត តដលកនាពុងគនាឹះ៖

 កិច្ចសមមរួលោណិជជាកម្សំគៅជយួ

កាែ់បន្យចំណាយ និងគពលគវលារបស់
ធុរជនកនាពុងការបំគពញកាែពវកិច្ច គយសមរាប់
ការគធវើោណិជជាកម្អន្តរជាែិ។

 ការតកលម្អ និងពមងលងអភិបាលកិច្ច
រានគោលបំណងគលើកកម្ស់អនុគលាម-
ភាព និងធានាបាននវូចមីរភាពចំណូលតាម
រយៈការពមងលងការងារ សវនកម្គមកាយ
បគញ្ចញទំនិញ និងពមងលងការងារបងាក រ
 និងបសងាក បបទគល្ើសគយ។

 ការមគប់មគងតបបយុទ្ធរាសស្ត  រាន
គោលបំណងបន្តពមងលងការមគប់មគងជា
យុទ្ធរាសស្ត ននមបភពចំណូលគយ និង
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាងំបរិរាណ និង
គុណភាព គដើម្បមីគឆ្ើយែបគៅនលងែមមរូវ
ការ ននរចនាសម្័ន្ធថ្មី និងចលូរមួធានា
ចមីរភាពចំណូល។
ជារមួឯករារយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល

២០១៩-២០២៣ គផ្្ត ែសំខាន់គលើការក-ំ

ណែ់វិធានការតដលរានចរិែជាយុទ្ធរាសស្ត
និងតកទមមង់ និងកំណែ់សចូនាករសមិទ្ធ-
កម្គន្លឹះសំខាន់ៗគដើម្បមីងាយមសរួលកនាពុងការ
តាមដ្ន និងវាយែនម្មបសិទ្ធភាពននការ
អនុវែ្តវិធានការទាងំគនាឹះ៕

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៤

យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១០-២០២៣ 
រាន ចក្ខពុវិស័យ តមបក្ាយមបព័ន្ធចំណូលរដឋា 
ឱ្យរានលក្ខណៈទំគនើបតដលអាចគឆ្ើយែប 
គៅនលងែមមរូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងការវិវែ្តនន 
រចនាសម្័ន្ធសង្គម-គសដឋាកិច្ចជាែិ និងរាន 

 គោលដំណងគធវើទំគនើបភាវបូនមីយកម្រដឋាបាល 
និងគោលនគោបាយចំណូលរារគពើពន្ធ 

និងមិនតមនរារគពើពន្ធ

គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នគោលនគោបាយ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គដើម្បមីោំមទនិងគលើកកម្ស់មបសិទ្ធភាព
ការវិភាគ និងការសគមមចចិែ្តគោល-

នគោបាយ ការគរៀបចំស្ិែិគសដឋាកិច្ចកនាពុង
មសពុកមែរូវបានតបងតចកជាវិស័យ និងអនុ-
វិស័យសំខាន់ៗគដ្យត ្្អកគលើទិដឋាភាពវិស័យ
រាធារណៈ និងវិស័យឯកជនដចូរានកនាពុង
រចនាសម្័ន្ធខាងគលើ។ មបព័ន្ធស្ិែិហិរញ្ញវែ្ពុ
រដ្ឋា ភិបាល(GFS)ជាមបព័ន្ធមយួតដលអាច

្្តល់នវូព័ែ៌រានលម្អិែសំខាន់ៗននវិស័យ
រាធារណៈតដលោំមទដល់មបសិទ្ធភាពនន
ដំគណើរការវិភាគរារគពើពន្ធ (Fiscal 

Analysis) កនាពុងវិស័យ រដ្ឋា ភិបាល ឬវិស័យ
រាធារណ: ឬ ឥទ្ធិពលននវិស័យរាធារណៈ
ចំគោឹះការអភិវឌ្ឍគសដឋាកិច្ច។ មបព័ន្ធសិ្ែិ
គនឹះ រានវិរាលភាពមគបដណ្ត ប់វិស័យ
រដ្ឋា ភិបាលនិងវិស័យរាជមីវកម្រាធារណៈ។

១.វិស័យរដ្្ឋ ភិបាលទូមៅ 
វិស័យរដ្ឋា ភិបាលទូគៅសំគៅគៅគលើមគប់
អង្គភាព ឬរ្ាប័នរាធារណៈតដលបគងកើែ
គ�ើងគដ្យដំគណើរការនគោបាយ (Pol-
itical Process) បំគពញសកម្ភាពសនារូល

របស់ខ្រួនកនាពុងការ ្្តល់គសវារាធារណៈគដ្យ
មិនត ្្អកគលើគោលការណ៍ ឬែនម្ទមី្សារ
(Non-Market Producer) និងមគប់មគង
គដ្យរដ្ឋា ភិបាល។ អង្គភាពឬរ្ាប័នទាងំ
គនាឹះរមួរាន រ្ាប័នអង្គនមីែិបញ្ញែិ្តរ្ាប័ន
អង្គនមីែិមបែិបែ្តិ និងរ្ាប័នែុលាការ ឬ
រ្ាប័នតដលបំគពញមុខងារពិគសសណា-
មួយកនាពុងវិស័យ ឬត ន្ាកណាមយួជាក់លាក់
ននរដ្ឋា ភិបាលកមមិែថ្នា ក់ជាែិ ឬថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ (ឬថ្នា ក់ែំបន់)។ វិស័យរដ្ឋា ភិបាលរាន
វិរាលភាពមគបដណ្ត ប់គលើមកសងួ រ្ាប័ន

វិសាលភាពស្ាប័្តន្តកបព័្ត្ធសិ្េិហិរញ្ញវេ្ថុរដ្្ឋ ភិបាល 
(Institutional Coverage of Government Finance Statistics)
គដើម្បមីអនុញ្្ញ ែឱ្យការគរៀបចំស្ិែិ និងការគមបើមបាស់ស្ិែ ិរានលក្ខណៈជាមបព័ន្ធមបកបគដ្យសង្គែិភាព 
តដលអាចគមបៀបគធៀបបានជាសកល មបព័ន្ធស្ិែិរា៉ា មករូគសដឋាកិច្ច បានកំណែ់វិរាលភាពសកម្ភាព 
ឬមពលែ្តិការណ៍គសដឋាកិច្ច ជាពមីរត ន្ាកសំខាន់ៗគ ឺគសដឋាកិច្ចកនាពុងមសពុក និងគសដឋាកិច្ចគមរៅមសពុក (Rest of 
the world) គដ្យឈរគលើមលូដ្ឋា នវិធមីរាសស្តសិ្ែិ។ 

ទំព័រ  ១៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

រចនាសម្័ន្ធននវិរាលភាពរ្ាប័នននមបព័ន្ធស្ិែិហិរញ្ញវែ្ពុរដ្ឋា ភិបាលរានដូចខាងគមកាម



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ថ្នា ក់ជាែិ, មគលឹះរ្ានរាធារណៈរដឋាបាល,
គបឡាជាែិរបបសន្តិសុខសង្គម, និងរដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិទាងំ ៣កមមិែ (រដឋាបាល
រាជធានមី គខែ្ត, រដឋាបាលមកពុង មសពុក ខណ្ឌ , 
និងរដឋាបាលឃុំ សងាក ែ់)។

១.១. រដ្ឋបាលថា្ន ក់ោេិ 
គោងគៅតាមមពឹះរាជមកមគលខ នស/រកម
/០៥០៨/០១៦ ចុឹះនថងៃទមី២៧ តខឧសភា

ន្ា ំ២០០៨ ស្ត មីពមី “ចបាប់ស្ត មីពមីមបព័ន្ធហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈ”រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិសំគៅ
ដល់មកសងួ រ្ាប័នអង្គភាពរាធារណៈ
មបហាក់មបតហលនិងមនទាមីរជំនាញគមកាម
ឱវាទ។ រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ ្្តល់គសវារា-
ធារណៈគដ្យមិនត ្្អកគលើែនម្ទមី្សារ មគប់-
មគងផ្ទា ល់គដ្យរដ្ឋា ភិបាល។ ការចងមកង
ស្ិែិសមរាប់រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិជយួោំមទ
និងបគងកើនមបសិទ្ធភាពវិភាគតាក់តែងគោល-
នគោបាយ និងឥទ្ធិពលននការអនុវែ្តគោល-
នគោបាយ។ កនាពុងមបព័ន្ធស្ិែិហិរញ្ញវែ្ពុរដ្ឋា
ភិបាល បានតបងតចករដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិបាន
តបងតចកជាពមីរមបគភទគឺ រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ
មិនរមួបញ្ចរូលមគលឹះរ្ានរាធារណៈរដឋាបាល
និងមគលឹះរ្ានរាធារណៈរដឋាបាល។
ក.រដ្ឋបាលថា្ន ក់ោេិ្ិ្តរួ្បញ្ចលូលកគឹឹះស្ា្ត
សាធារណៈរដ្ឋបាល (Budgetary Central
Government)៖
រ្ាប័ន អង្គភាពតដលស្ិែគៅកនាពុងរដឋាបាល
គនឹះ មិនរានសិទ្ធិទទលួបានការកាន់កាប់

គៅគលើមទព្យសកម្, ទទលួមទព្យអកម្ (ខ្ចមី
បំណលុ) និងគធវើមបែិបែិ្តការន ទ្ាកនាពុងរបស់
ខ្រួនគនាឹះគទ។ កនាពុងន័យគនឹះរាល់មបែិបែ្តិការ
ចំណូល និងចំណាយរបស់រ្ាប័នទាងំគនឹះ
មែរូវសិ្ែគៅគមកាមការគធវើនិយ័ែកម្របស់មក-
សួងគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ បំគពញមុខងារ
ជាគសនាធិការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ រ្ាប័ន
ឬអង្គភាពទាងំគនឹះបំគពញមុខងារកនាពុងអំ-
ណាចទាងំ៣ (អំណាចនមីែិបញ្ញែ្តិ នមីែិមប-
ែិបែ្តិ និងអំណាចែុលាការ)។ មកសងួ ឬ
រ្ាប័នទាងំគនាឹះរមួរាន មពឹះបរមរាជវាងំ, 
រដឋាសភា, មពលទ្ធសភា, មកពុមមបលកសាធម្នុញ្ញ, 
ទមីស្ត មីការគណៈរដឋាមសន្តមី, រដឋាគលខាធិការដ្ឋា ន
អាកាសចរសុមីវិល,មកពុមមបលកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
,មកសងួការោរជាែិ,មកសងួមហាន ទ្ា,មកសងួ
ទំនាក់ទំនងជាមយួរដឋាសភា មពលទ្ធសភា និង
អធិការកចិ្ច, មកសួងការបរគទស និងសហមប-
ែិបែ្តិការអន្តរជាែិ, មកសងួគសដឋាកិច្ច និង
ហិរញ្ញវែ្ពុ, មកសងួព័ែ៌រាន,  មកសងួសុខា-
ភិបាល, មកសងួតរ៉ និងថ្មពល, មកសួង
ត្នការ, មកសងួោណិជជាកម្,មកសងួអប់រំ
យុវជន និងកមីទបា, មកសងួកសិកម្ រុកា្ខ -
មបរាញ់ និងគនរាទ, មកសងួវប្បធម៌ និង
វិចិមែសិល្បៈ, មកសងួបរិរ្ាន, មកសងួ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, មកសួងសង្គមកិច្ច អែមីែ
យុទ្ធជន និងយុវនមីែិសម្បទា, មកសងួនមប-
សណមីយ៍ និងទរូគមនាគមន៍,មកសងួធម្ការ
និងរាសនា, មកសងួកិច្ចការនារ,ី មកសងួ
រាធារណការ និងដលកជញជារូន, មកសួងយុែ្តិ

ធម៌,ែុលាការកំពលូ,រាលាឧទ្ធរណ៍,ឧែ្តម
មកពុមមបលកសាននអង្គគៅមកម, មកសងួគទស-
ចរណ៍, មកសងួគរៀបចំតដនដមី នគរបូនមីយកម្
និងសំណង់, មកសងួធនធានទលក និងឧែុ-
និយម, គណៈករ្ាធិការជាែិគរៀបចំការ
គបាឹះគ ន្ា ែ, អាជ្ាធរសវនកម្ជាែិ,មកសងួ
ការងារនិងបណ្តពុ ឹះបណា្ត លវិជាជា ជមីវៈ,អង្គភាព
មប្ំងអំគពើពុករលយួ, មកសងួមុខងារ-
រាធារណៈ,មកសងួឧសសាហកម្ និងសិប្ប-
កម្ និងមនទាមីរគមកាមឱវាទ។
េ.កគឹឹះស្ា្តសាធារណៈរដ្ឋបាល (Extra
Budgetary Central Government) ៖
មគលឹះរ្ានរាធារណៈរដឋាបាលបគងកើែគ�ើង
គដ្យរដ្ឋា ភិបាលទទលួបនទាពុក ្្តល់គសវា
ត ន្ាករាធារណៈរានលក្ខណៈរដឋាបាល និង
រានថវិកាសវយ័ែ។ គោងគៅតាមមពឹះរាជ
មកលែ្យគលខ នស/រកែ/០៨០១៥/៨៧២
ស្ត មីពមី “លក្ខន្តិកៈគែិយុែ្តននមគលឹះរ្ានរា-
ធារណៈរដឋាបាល ” មគលឹះរ្ានរាធារណៈ
រដឋាបាល គជឺានមីែិបុគ្គលនននមីែិរាធារណៈ 
តដលទទលួបនទាពុកចម្បងនវូគបសកកម្ត ន្ាក
គសវាកម្រាធារណៈ ជាអាទិ៍ គសវារាន
លក្ខណៈរដឋាបាល សង្គមកិច្ច សុខាភិបាល
វប្បធម៌ អប់រ ំវិទយារាសស្ត  និងបគច្ចកគទស
។ គបសកកម្គនឹះ មែរូវមសបតាមគោលន-
គោបាយ និងយុទ្ធរាសស្ត តដលកំណែ់គដ្យ
មកសងួរ្ាប័នអាណាពយាបាលបគច្ចកគទស
។ គិែមែលមចុង ន្ា ំ២០១៨គនឹះ មគលឹះរ្ាន
រាធារណៈរដឋាបាលរានដចូែគៅ៖ អាជ្ា-

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ធរអប្សរា, មនទាមីរគពទ្យកាល់តម៉ាែ, វិទយារ្ាន
មរាវមជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្កម្ពុជា,
វិទយារ្ានមរាវមជាវគរៅស៊កូម្ពុជា, វិទយា-
រ្ានសុខាភិបាលកងគោធពលគខមរភ-ូ
មិនទា, រាលាជាែិកសិកម្កំពង់ចាម, មនទាមីរ
គពទ្យមិែ្តភាពតខ្រ-សគូវៀែ, អាជ្ាធរជាែិ
គដើម្បមីការោរនិងអភិវឌ្ឍរមណមីយដ្ឋា ន នន
មបារាទមពឹះវិហារ,គបឡាជាែិអែមីែយុទ្ធជន
,មជ្ឈមណ្ឌ លជាែិពិគរាធន៍សុខាភិបាល, 
រាកលវិទយាល័យជាែិមគប់មគង,មនទាមីរគពទ្យ
កុរារជាែិ, វិទយារ្ានជាែិពហុបគច្ចកគទស
កម្ពុជា, គបឡាជាែិរបបសន្តិសុខសង្គម
សមរាប់មសន្តមីរាជការសុមីវិល, មនទាមីរគពទ្យមពឹះ-
អង្គឌងួ,វិទយារ្ានជាែិសុខភាពរាធារណៈ
,មនទាមីរគពទ្យមពឹះកុសុមៈ,រាលាជាែិកសិកម្
តមពកគលៀប,មលូនិធិជនពិការ,រាជបណ្ឌ ិែ្យ
សភាកម្ពុជា,រាកលវិទយាល័យភូមិនទាកសិកម្
,រាកលវិទយាល័យភូមិនទានមីែិរាសស្ត  និង
វិទយារាសស្ត គសដឋាកិច្ច, រាកលវិទយាល័យ
ភូមិនទាវិចិមែសិល្បៈ, រាកលវិទយាល័យ
វិទយារាសស្តសុខាភិបាល, និយ័ែករទរូគម-
នាគមន៍កម្ពុជា, មគលឹះរ្ានអង្គរ, វិទយារ្ាន
នមបសណមីយ៍ និងទរូគមនាគមន៍, មគលឹះរ្ាន
សំបរូនមពគុក, ទមីភានា ក់ងារបញ្ជា ក់ចំណាយ
គសវាសុខាភិបាល។ មគលឹះរ្ានទាងំអស់គនឹះ
មែរូវបានបគងកើែគដ្យអនុមកលែ្យ តាមសំគណើ
រមួរបស់មកសងួ-រ្ាប័ន អាណាពយាបាល
បគច្ចកគទស និងមកសងួគសដឋាកិច្ច និងហិ-
រញ្ញវែ្ពុ តដលជាមកសងួអាណាពយាបាល
ហិរញ្ញវែ្ពុ។ ទនទាលមគនឹះ មគលឹះរ្ានមយួចំនួន
មែរូវពិនិែ្យ និងគរៀបចំមពឹះរាជមកលែ្យ ឬអនុ-

មកលែ្យស្ត មីពមីការបគងកើែមគលឹះរ្ាន ឱ្យរានសង្គ-
ែិភាពជាមយួខ្លមរារ ននមពឹះរាជមកលែ្យគលខ
សន/រកែ/០៥១៨/៥៩០ ចុឹះនថងៃទមី២៨ តខ
ឧសភា ន្ា ំ២០១៨។ កនាពុងរាមតាទមី៤៩ថ្មី នន
មពឹះរាជមកលែ្យគនឹះ បានតចងថ្ “មគលឹះរ្ាន
ឬអង្គភាពរដឋាទាងំឡាយណាតដលអនុវែ្ត
គោលនគោបាយរបស់អាណាពយាបាល
បគច្ចកគទស និងទទលួបានចំណូលពមីការ

្្តល់គសវារាធារណៈជាមបចំា មែរូវតមប-

ក្ាយខ្រួនជាមគលរ្ានរាធារណៈរដឋាបាល
ជាចំាបាច់”។ គបឡាជាែិរបបសន្តិសុខសង្គម
(NSSF) តដលរានភារ:កិច្ចកនាពុងការធានា
នវូសុខុរាលភាព និងការការោរអាយុជមីវិែ
របស់បុគ្គលិកកម្ពុជា ខណៈគពលតដលរាន
ការគផ្្ត ែគៅគលើការ ្្តល់នវូគសវាធានារ៉ាប់
រងការងារដល់កម្ករ។ កនាពុងមបព័ន្ធស្ិែិហិ-

រញ្ញវែ្ពុរដ្ឋា ភិបាល (GFS) គបឡាជាែិរបប
សន្តិសុខសង្គមអាចទទលួរា្គ ល់ជាវិស័យ
មួយដ្ច់គដ្យត�កពមីរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ
តដលស្ិែកនាពុងវិស័យរដ្ឋា ភិបាលទូគៅ។

១.២. រដ្ឋបាលថា្ន ក់មកកា្ោេិ
គោងចបាប់ស្ត មីពមីមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ

ន្ា ំ២០០៨ រាមតា៤ បានតចងថ្ “រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ សំគៅដល់រាជធានមី គខែ្ត

មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងាក ែ់តដលស្ិែិគមកាម
តដលសមែក្ិច្ចរបស់មកពុមមបលកសានមីមយួៗ។ 
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ជារ្ាប័ន ឬអង្គ-
ភាពតដលរានសិទ្ធិអំណាចគធវើវិមជ្ឈការ
និងវិសហមជ្ឈការគៅគលើអំណាចនមីែិប្ប-
ញ្ញែ្តិ អំណាចនមីែិមបែិបែ្តិ តដលរានវិរាល
ភាពមគបដណ្ត ប់គៅគលើែំបន់ភមូិរាសសដា

ទំព័រ  ១៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

វិរាលភាពននសិទ្ធិអំណាចរបស់រដឋាបាល 

ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ជាទគូៅរានកមមិែទាប 

ជាងរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ កនាពុងន័យគនឹះពកួគគ 

អាច ឬមិនអាចរានសិទ្ធិមបមលូពន្ធគលើ 

អង្គភាព រ្ាប័នគៅកនាពុងែំបន់គនាឹះគ�ើយ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៨

នមីមយួៗសមរាប់គោលបំណងរដឋាបាល និង
នគោបាយ។ វិរាលភាពននសិទ្ធិអំណាច
របស់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិជាទគូៅរាន
កមមិែទាបជាងរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ។ រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ជាធម្តាពលងត ្្អកខំ្ាងគលើ
ការឧបែ្ម្ភអំគណាយ (គ ទ្ារ) ពមីរដឋាបាលថ្នា ក់
ជាែិ គដើម្បមីអនុវែ្តមុខងារជាភានា ក់ងាររបស់
រដ្ឋា ភិបាល និងមកសងួ រ្ាប័នថ្នា ក់ជាែិ
តដលរានរចនាសម្័ន្ធដូចខាងគមកាម៖

២. វិស័យសាជរីវក ម្ាសាធារណៈ
វិស័យរាជមីវកម្រាធារណ: សំគៅដល់
អង្គភាព រ្ាប័នរាធារណៈ តដលមគប់មគង
គដ្យវិស័យរដ្ឋា ភិបាល ្្តល់( ្្គែ់ ្្គង់)ទំនិញ
និងគសវាកម្ត ្្អកគលើនថ្ទមី្សារ (Market
Producer)។ វិស័យរាជមីវកម្រាធារណ:

មែរូវបានតបងតចកជាពមីរត ន្ាកគ៖ឺ រ្ាប័ន-
រាធារណ:រានលក្ខណៈហិរញ្ញវែ្ពុ និងរ្ា-
ប័នរាធារណ:រានលក្ខណៈមិនតមនហិ-
រញ្ញវែ្ពុ។ គោងគៅតាមមពឹះរាជមកមគលខ
ជស/រកម/០៦៩៦/០៣ សដា មីពមី ចបាប់សដា មីពមី
លក្ខន្តិក:ទគូៅននសហមោសរាធារណ:
បានតចងថ្ “សហមោសរាធារណ:គជឺា
សហមោសតដលរានគដើមទុនទាងំអស់ ឬ
ភាគគមចើនជារបស់រដឋា(រដឋាកាន់កាប់គដ្យ

មបគោលគលើសពមី៥១ភាគរយននគដើមទុន
មកពុមហ៊ុន ឬសិទិ្ធគបាឹះគ ន្ា ែ) តដលរាន
គបសកកម្បងករលក្ខណៈដល់ការអភិវឌ្ឍ
គសដឋាកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ជាអាទិ៍ កនាពុងការ
បគងកើនែនម្ធនធានធម្ជាែិ និងការបគងកើែ
អាជមីព។

២.១. វិស័យសាជរីវក ម្ាសាធារណ:ម្្ត
លក្ខណៈហិរញ្ញវេ្ថុ
វិស័យរាជមីវកម្រាធារណ:រានលក្ខណៈ
ហិរញ្ញវែ្ពុ (Financial Corporation) បាន
ចូលរមួចំតណកោ៉ា ងសកម្កនាពុងការបគមមើ
គសវាកម្ហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុងវិស័យរាធារណ:
តដលកនាពុងគនាឹះរាន គសវាធនាោរ, គសវា
ធានារ៉ាប់រង, គសវាមលូនិធិគរាធន, និង
គសវាមបាក់បគញ្ញើគ្្សងៗ។ ធនាោរជាែិនន
កម្ពុជា, ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, មកពុមហ៊នុ
ធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា, កាមិនក ូនិងរ្ាប័ន
មបហាក់មបតហលមួយចំនួនគទៀែ 
មែរូវបាន
ទទួលរា្គ ល់ជាសរាសធាែុននវិស័យរាជមីវ
កម្រាធារណ:រានលក្ខណៈហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុង
មបព័ន្ធសិ្ែិហិរញ្ញវែ្ពុរដ្ឋា ភិបាល។

២.២. វិស័យសាជរីវក ម្ាសាធារណ:ម្្ត
លក្ខណៈ្ិ្តក្្តហិរញ្ញវេ្ថុ
វិស័យរាជមីវកម្រាធារណ:រានលក្ខណៈ
មិនតមនហិរញ្ញវែ្ពុ (Nonfinancial Corpo-
ration) រានែនួាទមីចម្បងកនាពុងការ ្្គែ់ ្្គង់
ទំនិញ និងគសវា មិនតមនហិរញ្ញវែ្ពុគៅកនាពុង
ទមី្សារ។ រ្ាប័នមយួចំននួននវិស័យគនឹះ
ទទួលបានថវិកាឧបែ្ម្ភចំណូល (អំគណាយ)
ពមីរដ្ឋា ភិបាល។ រ្ាប័នរាធារណៈតដល
ស្ិែកនាពុងវិស័យរាជមីវកម្រាធារណ:រាន
លក្ខណៈមិនតមនហិរញ្ញវែ្ពុរានដចូជា៖
អគ្គិសនមីកម្ពុជា, រដ្ឋា ករទលកសវយ័ែមកពុង
ភនាំគពញ, រដ្ឋា ករទលកសវយ័ែគខែ្តគសៀមរាប,
ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា, កំពង់ត្សវយ័ែមកពុង
ភនាំគពញ,កំពង់ត្សវយ័ែមកពុងមពឹះសមីហនុ
និងអង្គភាពមបហាក់មបតហលមយួចំននួ
គទៀែតដលកំណែ់គដ្យចបាប់។ ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នគោលនគោបាយ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មូលដ្ឋា នសមរាប់គរៀបចំត្នការសកម្
 ភាព ន្ា ំ ២០១៩-២០២០ រមួរាន៖

(១)ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាល
ទមី៣ ន្ា ំ ២០១៨-២០២០តដលរានមរាប់,
(២)យុទ្ធរាសស្ត ននការ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា

ន្ា ំ២០១៨-២០២៥,
(៣) ឯករារមរាវមជាវ
ស្ត មីពមីកតា្ត កំណែ់គជាគ-
ជ័យ កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ កម្វិ-
ធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, 
(៤) របាយការណ៍នន
មកពុមការងារវាយែនម្
ឯករាជ្យ (EAP), (៥) 
របាយការណ៍វាយែនម្
អំពមីមកបខ័ណ្ឌ ចំណាយ
រាធារណៈ និងមបព័ន្ធ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរា-
ធារណៈរបស់កម្ពុជា

ន្ា ំ២០១៥ (PEFA)
(៦) របាយការណ៍សដា មី
ពមីការមែរួែពិនិែ្យការ
អនុវែ្តមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ(FMIS)របស់
មូលនិធិរបូិយវែ្ពុអន្តរជាែិ, (៧)មកបខ័ណ្ឌ

លទ្្ធ ល តដលរានគៅកនាពុងកិច្ចមពមគមពៀង
ហិរញ្ញប្បទានឥែសំណងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល
និងសហភាពអរឺ៉ុប (EU) និង(៨) កិច្ចមពម
គមពៀងហិរញ្ញប្បទានរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុមី (ADB)។
កនាពុងទិសគៅធានាដល់មបសិទ្ធភាព និង

ស័ក្តិសិទ្ធភាពននការអនុវែ្តត្នការសកម្-
ភាពខាងគលើ  អ.គ.ហ. ក៏បានសមមប

សមមរួលជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា ននិងអង្គភាព
ននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ មពមទាងំ
ជាមយួមកសងួ-រ្ាប័ននានា គដើម្បមីគរៀបចំ
ជាសចូនាករសមិទ្ធកម្គន្លឹះដចូខាងគមកាមៈ

១. សូចនាករសមិទ្ធកម្គន្លឹះ សមរាប់អគ្គ-
នាយកដ្ឋា ន និងអង្គភាពននមកសងួគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ

ទំព័រ  ១៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ការកេរួេពិ្តិេ្យ ការមរៀបចំ ្តិងការកំណេ់សូចនាករស្ិទ្ធក ម្ាគ្្តឹឹះ កផ្្តការ

សក ម្ាភាពដំណាក់កាលទរី៣ ន្តក ម្ាវិធរីកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ 
អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
(អ.គ.ហ.) តដលជារ្ាប័នគន្លឹះកនាពុងការសមមបសមមរួលការគរៀបចំ និងអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បានសមមបសមមរួលជាមយួអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ គដើម្បមីបន្តគរៀបចំត្នការសកម្ភាព ដំណាក់កាលទមី៣ ពមី ន្ា ំ២០១៩ 
ដល់ ន្ា ំ២០២០ តដលរានគោលគៅសគមមចឱ្យបាន "ការផ្សារភាជា ប់ថវិកាមៅ្តឹងមោល្តមោបាយ" ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

គដ្យត ្្អកគលើត្នការសកម្ភាព ន្ា ំ២០១៩-២០២០ និងសូចនាករសមិទ្ធកម្គន្លឹះ ខាងគលើ អគ្គនាយកដ្ឋា ន និងអង្គភាពននមកសួង 
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមកសងួ រ្ាប័នទាងំអស់់ មែរូវគរៀបចំត្នការសកម្ភាពលម្អិែសមរាប់ អនុវែ្តមបចំា ន្ា ំនមីមយួៗ (សមរាប់ ន្ា ំ២០១៩ 
និង ន្ា ំ២០២០)៕ គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៨

យុទ្ធសានសតេន្តការកកទក្ង់កបព័្ត្ធលទ្ធក ម្ាសាធារណៈឆ្្ន ២ំ០១៩-២០២៥

គសចក្តមីមោងឯករារយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥ 
មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងឱ្យរានសង្គែិភាពជាមយួឯករារយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា

ន្ា ំ២០១៨-២០២៥ តដលមែរូវបានគណៈរដឋាមសន្តមីអនុម័ែដ្ក់ ឱ្យគមបើមបាស់ជា្្រូវការកាលពមីនថងៃទមី ១២
តខមករា ន្ា ំ២០១៨។

គសចក្តមីមោងឯករារយុទ្ធរាសស្ត នន
ការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រា-

ធារណៈ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥ មែរូវបានគរៀប
ចំគ�ើងគដ្យត ្្អកគលើមលូដ្ឋា នមយួចំននួ
រមួរាន៖
១)មកបខ័ណ្ឌ វាយែនម្ចំណាយរាធារណៈ 
និងគណគនយ្យហិរញ្ញវែ្ពុ (Public  Exp-
enditure and Financial Accounab-
ility  - PEFA) ន្ា ំ២០១៥ របស់មកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
២)ការវាយែនម្ហានិភ័យអភិបាលកិច្ច 
និងត្នការមគប់មគង (Country Gover-
nance Risk Assessment and Mana-
gement Plan) របស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍
អាសុមី
៣)ការវិភាគចំណចុខំ្ាង ចំណចុគខសាយ
កាលានុវែ្តភាព និងការគំរាមកំតហង  
(SWOT Analysis)
៤)បទពិគរាធន៍ ននការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ 
រាធារណៈកន្ងមករបស់មបគទសកម្ពុជា
និងការដកមសងបទពិគរាធន៍ ននការតក
ទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈពមីមបគទស
មួយចំននួជាពិគសសមបគទសហវមីលមីពមីន និង 
មបគទសបារាងំ។
តាមការចង្អពុលបងាហា ញគៅកនាពុងឯករារ

យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា
ន្ា ំ២០១៨ -២០២៥  ទិសគៅសំខាន់ៗ

នន ការគរៀបចំឯករារយុទ្ធរាសស្ត ននការតក 
ទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩

-២០២៥ គនឹះគ៖ឺ (១).ពមងលងយន្តការ 
គណ គនយ្យភាព តាមរយៈមកប ខ័ណ្ឌ  និយ័ែ-
កម្ គដ្យតបងតចកមុខងារឱ្យដ្ច់ពមីោនា
រវាងនិយ័ែករនិងមបែិបែ្តិករ តដលកនាពុងគនាឹះ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុរានែនួាទមី
ជានិយ័ែករ រឯីរ្ាប័ន តដលអនុវែ្តកិច្ច
លទ្ធកម្ផ្ទា ល់មែរូវទទលួខុសមែរូវ និងរាន
គណគនយ្យភាពចំគោឹះកិច្ចលទ្ធកម្ (២). 
គធវើ វិមជ្ឈការលទ្ធកម្គដ្យ មបែិភកូម្សិ-

ទ្ធិអំណាចនិងការទទលួខុសមែរូវជាបគណ្ត ើរៗ 
ជនូរ្ាប័នតដលអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ផ្ទា ល់
សំគៅដល់មកសងួ រ្ាប័ន រាជធានមី គខែ្ត 
មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  រហែូដល់គពញគលញគៅ

ន្ា ំ២០២៥ គៅគពលរានមកបខ័ណ្ឌ គណ -
គន យ្យភាពចបាស់លាស់ (៣). បន្តពមងលង 
យន្តការគដ្ឹះមរាយបណដា លងែវ៉ាលទ្ធកម្ឱ្យ

រានឯករាជ្យភាពគដ្យបគងកើែឱ្យរានរបប
របបដ្ក់គទាសទណ្ឌ  (៤).គធវើសុខដុម នមី យ-
កម្វិធាន បទប្បញ្ញែ្តិ និងនមីែិវិធមីនន លទ្ធ កម្ 
រាធារណៈ គដ្យគរៀបចំចងមកងមបមលូ

្្តពុំនវូលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តោក់ព័ន្ធ និង
(៥).គគមរាងត្នការលទ្ធកម្នលងមែរូវភាជា ប់
មកជាមយួសំគណើគគមរាងថវិកាមបចំា ន្ា ំ
គហើយការពិនិែ្យ និងសគមមចនលងគធវើគ�ើង
គៅកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ  ននការចរចាថវិកាកមមិែ 

ថ្នា ក់ដលកនំាមកសងួរ្ាប័ន សមរាប់ជាមលូ-
ដ្ឋា ន ្្តល់ការឯកភាពជា្្រូវការ ពមីមកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។

គោលបំណងននឯករារយុទ្ធរាសស្ត នន
ការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥ គគឺដើម្បមីគធវើឱ្យមបព័ន្ធលទ្ធ-
កម្រាធារណៈគៅកម្ពុជាក្ាយជា “មបព័ន្ធ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

មួយតដលកាន់តែគជឿទុកចិែ្ត មបសិទ្ធភាព 
ការមបកួែមបតជង និងការសន្សសំំនច មពម
ទាងំមសបតាមឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែ”ិ។

គដើម្បមីសគមមចនូវគោលបំណងគនឹះ គឺ
មែរូវកណំែ់ វិរាលភាពនិងសរាធាែុគន្លឹះៗ
តដលោកព់័ន្ធនលងកិច្ចលទ្ធកម្រាធារណៈ
និង គធវើ អាទិភាពនមីយកម្គលើសរាសធាែុ 
គន្លឹះៗ ទាងំគនឹះ មពមទាងំដ្ក់គចញនវូ
សកម្ភាព តកទមមង់ជាក់លាក់តាមអភិមកម
ជាជំហ៊ានៗ និងជាដំណាក់កាលៗ ចាប់ពមី

ន្ា ំ២០១៩ រហែូដល់ ន្ា ំ២០២៥ ។
សរាសធាែុ គន្លឹះៗតដលោក់ព័ន្ធនលង

កិច្ចលទ្ធកម្រមួរាន៖
(១).ការគរៀបចំនិងការអនុម័ែត្នការលទ្ធ-
កម្ :រ្ាប័នតដលអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ផ្ទា ល់ 
គៅរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិមែរូវភាជា ប់គគមរាងត្ន
ការលទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំមកជាមយួនលងសំគណើ
គគមរាងថវិកាមបចំា ន្ា ំ គហើយការពិនិែ្យ
សគមមចគលើគគមរាងត្នការលទ្ធកម្មបចំា

ន្ា ំនលងមែរូវគធវើគ�ើងគៅកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ ននការ
ចរចាថវិកាកមមិែថ្នា ក់ដលកនំាមកសួង-រ្ាប័ន
តដលនលងមែរូវចាប់អនុវែ្តពមី ន្ា ំ២០១៩គនឹះ
ែគៅ។ ចំគោឹះការពិនិែ្យ និងអនុម័ែត្ន-
ការលទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំ វិញមែរូវគធវើគ�ើង គដ្យ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ គលើកតលង
តែត្នការលទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំរបស់រដឋាបាល
មកពុង មសពុក ខ័ណ្ឌ  នលងមែរូវពិនិែ្យនិង អនុម័ែ
គដ្យមនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី-
គខែ្ត ។ ចាប់ពមី ន្ា ំ២០២៣ ែគៅ ត្នការ  
លទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំរបស់រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត
មកពុង មសពុក ខ័ណ្ឌ  និងមនទាមីជំនាញរាជធានមី- 
គខែ្ត នលងមែរូវពិនិែ្យនិងអនុម័ែ គដ្យមនទាមីរ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី គខែ្ត។
(២).ការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ :គោលបំណង 
សមរាប់ ន្ា ំ២០២៥ គគឺធវើ វិមជ្ឈការលទ្ធកម្
គដ្យមបែិភកូម្សិទ្ធិអំណាច និងការទទលួ
ខុសមែរូវជាបគណ្ត ើរៗ ជនូរ្ាប័នតដលអនុ-
វែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ផ្ទា ល់រហែូដល់គពញគលញ

គៅ ន្ា ំ២០២៥ គៅគពលរានមកបខ័ណ្ឌ
គណគនយ្យភាពចបាស់លាស់គលើកតលងតែ
មុខសញ្្ញ លទ្ធកម្មយួចំនួនតដលរានទំហំ 
ធំរានចរិែជាយុទ្ធរាសស្ត  រានលក្ខណៈ 
បគច្ចកគទសគដ្យត�កសមរាប់ការ មគប់ មគង
និង/ឬរានគវទយិែភាពខ្ស់តដលចំាបាច់
មែរូវតែជាកម្វែ្ពុននការគសនា ើសុំការឯកភាពជា
មុនពមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។ គៅ
គពល គនាឹះ មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
នលងគដើរែនួាទមីជានិយ័ែករ និងសវនកម្កិច្ច

លទ្ធកម្ ចំតណកឯមកសងួរ្ាប័នមែរូវទទលួ
ខុសមែរូវ និងរានគណគនយ្យភាពចំគោឹះ
កិច្ចលទ្ធកម្។ មសបតាមទិសគៅគនឹះ នលង 
រាន បគងកើែមុខងារលទ្ធកម្ កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ  
អភិបាលថវិកា ដ្ក់គៅអមមកសងួ រ្ាប័ន
ជាបគណ្ត ើរៗ។ (៣).ការមែរួែពិនិែ្យនិងការ 

វាយែនម្គលើការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ :គោល
បំណងសមរាប់ ន្ា ំ២០២៥ គមឺែរូវតកលម្អ
លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តោក់ព័ន្ធនលងការគធវើ
សវនកម្ និងពមងមីកវិរាលភាពននការគធវើ
សវនកម្គលើកិច្ចលទ្ធកម្តដលគមបើមបាស់
ថវិកាហិរញ្ញប្បទានគដ្យ នដគអូភិវឌ្ឍន៍
និងកិច្ចលទ្ធកម្តដលគមបើមបាស់ថវិការដឋា។
(៤).ការពមងលងឯករាជ្យភាពននយន្តការគដ្ឹះ 
មរាយបណ្ត លងែវ៉ាលទ្ធកម្និងបគងកើែឱ្យរាន
របបដ្ក់គទាសទណ្ឌ  :គោលបំណងសមរាប់ 

ន្ា ំ២០២៥ គបឺន្តពមងលងការអនុវែ្តលិខិែ
បទដ្ឋា នសមរាប់គដ្ឹះមរាយបណ្ត លងែវ៉ា
បច្ចពុប្បននា និងតកលម្អមកបខ័ណ្ឌ ចបាប់ និង
លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តោក់ព័ន្ធ គដ្យបគងកើែ
ឱ្យរានរបបដ្ក់គទាសទណ្ឌ ។ (៥).គហដ្ឋា -
រចនាសម្័ន្ធមទមទង់ :គដើម្បមីឈានគៅសគមមច



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣០

បានតាមសរាធាែុទាងំ៤គនឹះ គចំឺាបាច់ មែរូវ
គធវើការតកទមមង់គលើសរាសធាែុមទមទង់មយួ
ចំនួនរមួរាន៖ ការតកលម្អមកបខ័ណ្ឌ គែិ-
យុែ្តននលទ្ធកម្រាធារណៈតាមរយៈការ
គធវើវិរាធនកម្ចបាប់ស្ត មីពមីលទ្ធកម្រាធារណៈ
និងការតកលម្អលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តោក់-
ព័ន្ធនានា ការគធវើសុខដុមនមីយកម្នវូគោល-
ការណ៍ វិធាន និងនមីែិវិធមីលទ្ធកម្ គដ្យ
គរៀបចំចងមកងជាគសៀវគៅតណនំាស្ត មីពមីលទ្ធ-
កម្រាធារណៈ (Public Procurement 

Manual) ការគរៀបចំនិងគមបើមបាស់លទ្ធកម្
រដ្ឋា ភិបាលតាមមបព័ន្ធគអ�ិចមែរូនិច (e-
GP) និងការបន្តករាងសមែ្ភាពភាគមី
ោក់ព័ន្ធ។ (៦).ការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្
រាធារណៈគៅរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ :
គគឺផ្្ត ែតែគៅគលើសរាសធាែុសំខាន់ៗចំ-

ននួ៣ តដលោក់ព័ន្ធនលងការគរៀបចំ និងការ
អនុម័ែត្នការលទ្ធកម្ ការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធ -
កម្ និងមបព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវែ្តកិច្ចលទ្ធ-
កម្។ និងការអនុម័ែត្នការលទ្ធកម្មបចំា

ន្ា ំ របស់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ សំគៅ
ដល់រដឋាបាលរាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក ខ័ណ្ឌ
គលើកតលងតែរដឋាបាលឃុំ សងាក ែ់តដលមែរូវ 
អនុវែ្តតាមលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តគដ្យ
ត�ក និងមែរូវគធវើគ�ើងគដ្យមនទាមីរគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុរាជធានមី គខែ្តចាប់ពមី ន្ា ំ២០២៣

ែគៅ។ គដ្យត�ក ចំគោឹះមបព័ន្ធរបាយ-
ការណ៍អនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្វិញគឺមែរូវរានការ
តកលម្អគលើទមមង់របាយការណ៍ និងរបប 
រាយការណ៍គដ្យគរៀបចំបគងកើែតាមស្តង់ដ្រ
របាយការណ៍ថ្មី។

ជាមយួោនា គនឹះ កនាពុងឯករារយុទ្ធរាសស្ត

ក៏បានគសូរគំលចអំពមីត្នទមីចង្អពុល្្រូវកនាពុង
មកបខ័ណ្ឌ ននការតកទមមង់ មបព័ន្ធលទ្ធកម្
រាធារណៈកម្ពុជាចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៩ រហែូ
ដល់ ន្ា ំ២០២៥ ការវិភាគ និងការមគប់មគង
ហានិភ័យ តដលអាចគកើែរានគ�ើងកនាពុងការ
អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត  ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ
លទ្ធកម្រាធារណៈគនឹះ្ងតដរ។ទនទាលមគនឹះ
ភាពគជាគជ័យ ននការអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ
គនឹះ គអឺាមស័យគលើលទ្្ធ ល ននការតក
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈការ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា និងការតកទមមង់
សំខាន់ៗគ្្សងគទៀែរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។
ឯករារយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ
លទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥ 
មែរូវបានចាែ់ទុកជាឯករាររស់តដលជាកម្
វែ្ពុននការតកតមបបានតាមការចំាបាច់៕

ការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្រានគោលបំណងសមរាប់

ន្ា ំ២០២៥ គគឺធវើ វិមជ្ឍការលទ្ធកម្គដ្យ 

មបែិភកូម្សិទ្ធអំណាច និងការទទលួខុសមែរូវ 

ជាបគណ្ត ើរៗ ជនូរ្ាប័នតដលអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ 

ផ្ទា ល់រហែូដល់គពញគលញគៅ ន្ា ំ២០២៥ គៅ 

គពលរានមកបខ័ណ្ឌ គណគនយ្យភាពចបាស់លាស់ 

គលើកគលងតែមុខសញ្្ញ លទ្ធកម្មយួចំននួ 

តដលរានទំហំធំរានចរិែជាយុទ្ធរាសស្ត  រាន

លក្ខណៈបគច្ចកគទសគដ្យត�កសមរាប់ការ 

មគប់មគងនិង/ឬរានគវទយិែភាពខ្ស់តដលចំាបាច់

មែរូវតែជាកម្វែ្ពុននការគសនា ើសុំការឯកភាព 

ជាមុនពមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។

គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្រាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

្លូ្តិធិវិ្តិមោគរដ្ឋបាលថា្ន ក់មកកា្ោេិ ចលូរួ្ចំកណកពកងឹងស្េ្ភាព
ស្ាប័្តរដ្ឋបាលកសថុក
រាជរដ្ឋា ភិបាលននមពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានបគងកើែ និងដ្ក់ឲ្យដំគណើការយន្តការមលូនិធិវិនិគោគ
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ តាមរយៈអនុមកលែ្យគលខ ៣២ អនមក.បក ចុឹះនថងៃទមី២៩ តខកុម្ភៈ ន្ា ំ២០១៦
កនាពុងគោលបំណងគលើកកម្ស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមគសដឋាកិច្ច គៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ គដ្យ ្្តល់ហិរញ្ញប្បទាន
គៅដល់គគមរាងវិនិគោគរាធារណៈ របស់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ តដលរានលក្ខណៈជាយុទ្ធរាសស្ត
និង ្្តល់ការគលើកទលកចិែ្តដល់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិគដើម្បមីគលើកកម្ស់ការបំគពញភារកិច្ច និងការ
មគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈឲ្យកាន់តែមបគសើរ។

ម ូ  លនិធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា ក់ គមកាមជាែ ិ    
  តដលរានទមីតំាងស្ិែគៅកនាពុងមកសងួ

គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ មែរូវបានមគប់មគង
គដ្យមកពុមមបលកសាភិបាល តដលរានសរា-
សភាពមកពមីែំណាងមកសួង-រ្ាប័នចំនួន 
១៩ និងរានរដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ ជាមបធានមកពុមមបលកសាភិបាល មពម
ទាងំរានគលខាធិការដ្ឋា ន មកពុមមបលកសាភិបាល
មគប់មគងមូលនិធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិ ជាគសនាធិការកនាពុងការបំគពញ
ការងារមបែិបែ្តិការមបចំានថងៃ។

ជាការពិែណាស់ យន្តការមលូនិធិវិនិ-
គោគរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ គជឺាយន្តការ
ទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន រានភាជា ប់លក្ខខណ្ឌ
និងមបកួែមបតជង,រដឋាបាលមសពុកតដលជាប់
ការវាយែនម្សមិទ្ធកម្ និងរានពិនទាពុខ្ស់

ជាងគគមែរូវបានទទលួធនធានបតន្មគដើម្បមី
អនុវែ្តគគមរាងវិនិគោគគៅមលូដ្ឋា នរបស់
ខ្រួន។ ដគូចនាឹះគដើម្បមីទទលួបានគជាគជ័យ រដឋា-
បាលមសពុកនមីមយួៗ មែរូវយកចិែ្តទុកដ្ក់បំ-
គពញមគប់លក្ខខណ្ឌ តដលបានកំណែ់គៅ

កនាពុងគោលការណ៍តណនំាស្ត មីពមីការវាយែនម្
សមិទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំសមរាប់រដឋាបាលមសពុក។
គរៀងរាល់ ន្ា ំ បុគ្គលិកននគលខាធិការដ្ឋា ន
មកពុមមបលកសាភិបាល មគប់មគងមលូនិធិវិនិ-
គោគរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ នលងចុឹះគធវើ
ការវាយែនម្សមិទ្ធកម្របស់រដឋាបាលមសពុក
គដើម្បមីគមជើសគរសីរដឋាបាលមសពុកតដលរាន
ពិនទាពុខ្ស់ជាងគគតាមលំដ្ប់ ដ្ក់ជនូមកពុម
មបលកសាភិបាលមគប់មគងមលូនិធិវិនិគោគ
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិពិនិែ្យ និងអនុម័ែ។

គោលការណ៍តណនំាស្ត មីពមីការវាយែនម្
សមិទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំ សមរាប់រដឋាបាលមសពុក
មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងត ្្អកគលើ ការអនុវែ្ត
គោលការណ៍មបជាធិបគែយ្យគៅថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ និងការបំគពញភារកិច្ចរបស់រដឋាបាល
មសពុកមបកបគដ្យមបសិទ្ធភាព ែរ្ាភាព
និងគណគនយ្យភាព តដលរានតចងគៅកនាពុង
ចបាប់ និងលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តជាធរ-
រាន ។ មលូដ្ឋា នសមរាប់វាយែនម្សមិទ្ធ-
កម្តចកគចញជា ៥ លក្ខខណ្ឌ ធំៗ គឺ៖
១). ែរ្ាភាព និងការ្្សពវ្សាយ៖ រដឋាបាល
មសពុកបាន្្សពវ្សាយព័ែ៌រានអំពមីកិច្ចមបជុំ
មកពុមមបលកសាអំពមីគគមរាងថវិកាមបចំា ន្ា ំ ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ ការអនុវែ្តថវិកា និង
ការងារគ្្សងៗតដលកំណែ់គដ្យចបាប់ 
ឬលិខិែបទដ្ឋា នជាធររាន ។

យន្តការមលូនិធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា ក ់

គមកាមជាែិ គជឺាយន្តការទទលួបាន 

ហិរញ្ញប្បទាន រានភាជា ប់លក្ខខណ្ឌ  និង 

មបកែួមបតជង, រដឋាបាលមសពុកតដលជាប់ 

ការវាយែនម្សមិទ្ធកម្ និងរានពនទាពុខ្ស ់

ជាងគគមែរូវបានទទលួធនធានបតន្ម 

គដើម្បមីអនុវែ្តគគមរាងវិនិគោគគៅមលូដ្ឋា ន 

របស់ខ្រួន។
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២).ការចលូរមួ៖ រដឋាបាលមសពុកបានគរៀប-
ចំឲ្យរានយន្តការពិគមោឹះគោបល់ និងគសនា ើ
ឲ្យរានការចលូរមួ ពមីមបជាពលរដឋាគៅកនាពុង
កិច្ចមបជុំមកពុមមបលកសាអំពមីការករាងត្នការ
និងការគរៀបចំគគមរាងថវិកា ដចូរានតចង
កនាពុងចបាប់ ឬលិខិែបទដ្ឋា នជាធររាន។
៣).ការបំគពញភារកិច្ចរបស់មកពុមមបលកសា៖
មកពុមមបលកសាមសពុកបានគរៀបចំកិច្ចមបជុំគដ្យ
រានការកែ់មតាកំណែ់គហែុកិច្ចមបជុំបាន
មែលមមែរូវ គរៀបចំបគងកើែគណៈករ្ាធិការ និង
ធានាឲ្យបានថ្មបជាពលរដឋារានឱកាស
ចូលរមួកនាពុងអភិបាលកិច្ច និងគឆ្ើយែបគៅ
នលងែមមរូវការរបស់មបជាពលរដឋាគៅកនាពុងតដន
សមែក្ិច្ចរបស់ខ្រួន ។
៤).ការបំគពញភារកិច្ចរបស់គណៈអភិបាល៖
គណៈអភិបាលមសពុកបានគរៀបចំ និងដ្ក់
ជនូមកពុមមបលកសានវូត្នការអភិវឌ្ឍរយៈគពល
០៥ ន្ា ំកម្វិធមីវិនិគោគ០៣ ន្ា ំរកំិលគគមរាង
ថវិកាមបចំា ន្ា ំ និងរបាយការណ៍នានាបាន
ទាន់គពលគវលាគដ្យត ្្អកតាមចបាប់ និង
លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តនានា។
៥).ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមទព្យសម្បែ្តិ-
រដឋា៖ រដឋាបាលមសពុកបានគរៀបចំ គគមរាង-
ថវិកាមបចំា ន្ា ំ ការអនុវែ្តថវិកា ការអនុវែ្ត
កិច្ចលទ្ធកម្ ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា
(ការគរៀបចំបញជា មីរារគពើភណ្ឌ មទព្យសម្បែ្តិ

រដឋា ) ការមគប់មគងថវិកា និងគណគនយ្យ
គដ្យអនុគលាមតាមចបាប់ និងលិខិែបទ-
ដ្ឋា នគែិយុែ្តនានាតដលរានជាធររាន។

កនាពុងដំគណើការអនុវែ្តរាកល្បងនវូយន្ត-
ការថ្មីគនឹះ រដឋាបាលមសពុកមែរូវបានគមជើសគរសី
ជារដឋាបាលគោលគៅកនាពុងការមបកែួមបតជង
សមរាប់អនុវែ្តយន្តការមលូនិធិវិនិគោគ
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិគនឹះ ។ រដឋាបាល
មសពុកមែរូវបានទទលួការវាយែនម្សមិទ្ធកម្
មបចំា ន្ា ំ គដើម្បមីទទួលបានធនធានបតន្មពមី
មលូនិធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
គលើកញ្ចប់ថវិការដឋាមបចំា ន្ា ំ ។ ចាប់ពមី ន្ា ំ
២០១៧ ដល់ ន្ា ំ២០១៨, ថវិការដឋាចំនួន
មបរាណ ១០ ០០០ លានគរៀល ឬសមមលូ
នលង ២.៥ លានដុល្ារអាគមរិក មែរូវបាន

្្តល់ជនូរដឋាបាលមសពុកចំននួ ៣៤ តដល
បានជាប់ចំណាែ់ថ្នា ក់ល្អជាងគគ កនាពុងការ
វាយែនម្សមិទ្ធកម្មបចំា ន្ា ំ ។ ត ្្អកគលើ
បទពិគរាធន៍តដលទទួលបានពមីការអនុវែ្ត
រាកល្បងគនឹះ, គលខាធិការដ្ឋា នមកពុមមបលកសា
ភិបាលមគប់មគងមលូនិធិវិនិគោគរដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ពិនិែ្យគឃើញថ្រដឋាបាល
មសពុកជាគមចើនបានបគងកើនការយកចិែ្តទុកដ្ក់
កនាពុងការមគប់មគងនិងតថរកសាឯករារ, បងក
លក្ខណៈងាយមសរួលគៅគពលរានការគធវើ
អធិការកិច្ចនិងសវនកម្, ទំនាក់ទំនងរវាង

មបជាពលរដឋាគៅមលូដ្ឋា ននិង រដឋាបាល
មសពុករានភាពមបគសើរគ�ើង, មបជាពលរដឋា
បានយល់ពមីកិច្ចដំគណើរការ ការងាររបស់
រដឋាបាលមសពុក និងសមែ្ភាពមសន្តមីរបស់
រដឋាបាលមសពុក ជាពិគសសោក់ព័ន្ធគៅនលង
ការងារថវិការានការតកលម្អ ។ សមរាប់

ន្ា ំ២០១៩, ធនធានអនុវែ្តយន្តការមលូ-
និធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា កគ់មកាមជាែិ មែរូវ
បានបគងកើន កនាពុងគនាឹះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន

្្តល់ថវិកាចំននួ ១.៥ លានដុល្ារអាគមរិក 
និងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុមី បាន ្្តល់ហិរ-
ញ្ញប្បទានថវិកា ចំននួ ៧.៥ លានដុល្ារ
អាគមរិក សមរាប់ពមងមីកវិរាលភាពមលូ-
និធិវិនិគោគរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ គៅ
ដល់រដឋាបាលមកពុង និងខណ្ឌ មពមទាងំឯករារ
ោំមទការអនុវែ្តសំខាន់ចំននួពមីរ គគឺោល-
ការណ៍តណនំាស្ត មីពមីការវាយែនម្សមិទ្ធកម្
សមរាប់រដឋាបាលមកពុង និងគោលការណ៍
តណនំាស្ត មីពមីការវាយែនម្សមិទ្ធកម្សមរាប់
រដឋាបាលខណ្ឌ មែរូវបានមកពុមមបលកសា អនុម័ែ
និងដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តនាគពលថ្មីៗ កន្ងមក
គនឹះ ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុរដឋា-
                   បាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
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បទពិមសាធក្នថុងការកកទក្ង់របស់កបមទសហ្វរីលរីពរី្ត
រដ្ឋា ភិបាលហវមីលមីពមីនបានចាប់គ ្្តើមអនុវែ្តនវូសចូនាករននការអភិវឌ្ឍសង្គម (Indicators of Social 
development) តំាងពមីគដើមទសវែ្សរ៍ ន្ា ំ៧០sមកគម្ឹះ ។ រហែូដល់ចុងទសវែ្សរ៍ ន្ា ំ៩០s, រដ្ឋា ភិបាល
បានគផ្្ត ែគលើការមគប់មគងចំណាយរាធារណៈ (Public Expenditure Management-PEM) កនាពុង
គោលគៅពមងលងវិន័យថវិកា, ពមងលងមបសិទ្ធភាពននការវភិាជ, និងពមងលងមបសិទ្ធភាពននមបែិបែ្តិការ។

សរាសភាគននការមគប់មគងចំណាយ
រាធារណៈរមួរាន មកបខណ្ឌ សចូ-

នាករសមិទ្ធកម្អង្គភាព (Organizatio-
nal Performance Idicator Framew-
ork-OPIF) និងមកបខណ្ឌ ចំណាយរយៈ
គពលមធ្យម (Medium-Term Expenditure
Framework-MTEF)។ OPIFមែរូវបានដ្ក់
ឱ្យអនុវែ្តរាកល្បងគៅ រ្ាប័នចំននួ ២០
គៅ ន្ា ំ២០០៧ និងអនុវែ្តមគប់រ្ាប័នគៅ

ន្ា ំ២០០៨ ។
កនាពុងការអនុវែ្តគនឹះ, រដ្ឋា ភិបាលបានគរៀប

ចំ និង្្សពវ្សាយគសៀវគៅលទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ 
(Book of Outputs) តដលមបមូល ្្តពុំគដ្យ
លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំសំខាន់ៗ (Major Final
 Outputs-MFOs) និងសចូនាករសមិទ្ធកម្
(Performance Indicators) ននរ្ាប័ន

នមីមយួៗ។ រដ្ឋា ភិបាលបានអនុវែ្តនវូមបព័ន្ធ
គលើកទលកចិែ្តត ្្អកគលើសមិទ្ធកម្(Perform-
ance-Based Incentive System) គៅ

ន្ា ំ២០១២ និងគរៀបចំឱ្យរានកិច្ចមពមគមពៀង
សមិទ្ធកម្គៅ ន្ា ំ២០១៣។ គៅ ន្ា ំ២០១៥
រដ្ឋា ភិបាលបានប្តរូរពមីការអនុវែ្តថវិកាត ្្អក
គលើលទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ (Outputs) គៅថវិកា
ត ្្អកគលើលទ្្ធ លចុងគមកាយ (outcomes)។

គែើអវមីជាថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ (Perfor-
mance-Informed Budgeting-PIB)?

ថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ គជឺាអភិមកម
ថវិកា តដលគមបើមបាស់ព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្
(រគំលចអំពមីគោលបំណង, លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ
, លទ្្ធ លចុងគមកាយ, និងការចំណាយ) 
ជាជំនយួដល់ការសគមមចចិែ្តកនាពុងការវិភាជ

ថវិកា ។ ព័ែ៌រានហិរញ្ញវែ្ពុ និងមិនតមន
ហិរញ្ញវែ្ពុ នលងមែរូវបងាហា ញកនាពុងចបាប់ថវិកា 
(General Appropriation Act-GAA)។
ភាពខុសោនា រវាងថវិកាត ្្អកគលើធាែុចលូ 
(Input-Based Budgeting-IBB) និង
ថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ (Performance
-Informed Budgeting-PIB) រមួរាន៖
ការផ្្ស់ប្តរូរពមីការ ្្តល់ធនធានគផ្្ត ែគលើចំ-
ណាយ ន្ា ំចាស់  គៅជាការ ្្តល់ធនធានគផ្្ត ែ
គលើគោលបំណង និងចំណាយតាមកម្វិធមី។
ផ្្ស់ប្តរូរពមីការលម្អិែគលើធាែុថវិកា (Budget
 Element/Line Item) គៅជាការបងាហា ញ
ព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ែមមលមជាមួយធនធាន
តដលបានគមោងទុក, ផ្្ស់ប្តរូរពមីការោ្ន
មូលគហែុសមមសបកនាពុងការចំណាយ គៅជា
រានគោលបំណង ឬគោលគៅចបាស់លាស់
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និងផ្្ស់ប្តរូរពមីចំគណាទតដលថ្គែើរ្ាប័ន
អាចចំណាយគកៀកនលងត្នការតដលឬគទ?
គៅជាការសងកែ់ធងៃន់គៅគលើសមិទ្ធកម្តាម
លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ និងលទ្្ធ លចុងគមកាយ។
ទស្សនវិស័យរយៈគពលតវង (Long-Term 
Vision)

ហវមីលមីពមីនបានគរៀបចំនវូទស្សនវិស័យមប
កបគដ្យមហិច្ិតាមួយសមរាប់ជាែិរហែូ
ដល់ ន្ា ំ ២០៤០ “AMBISYON NATIN 
2040”។ កនាពុងទស្សនវិស័យគនឹះ,រដ្ឋា ភិបាល
ហវមីលមីពមីនចំាបាច់មែរូវគផ្្ត ែគលើការរកសានវូ
កំគណើនគសដឋាកិច្ច ការវិនិគោគគលើធនធាន
មនុស្ស និងការការោរមប្ំងនលងអស្ិរភាព
។ តាមទស្សនវិស័យខាងគលើ មបជាជននលង
គពញចិែ្តនវូជមីវិែមបកបគដ្យផ្សុកភាព
រានចំគណឹះដលងមគប់មោន់ និងអាចគរៀបចំ
ត្នការសមរាប់អនាគែគក្ងជំនាន់គមកាយ
។ មគរួរាររស់គៅទមីកតន្ងតដលខ្រួនជារា្ច ស់
កម្សិទ្ធ និងរានសិរភីាពកនាពុងការគធវើដំគណើរ
គៅមគប់ទមីកតន្ងតាមបំណងមបាថ្នា ,មពមទាងំ
ទទួលបានការោំោរ និងការោំមទ តាម
រយៈរដ្ឋា ភិបាល តដលរានភាពយុែ្តិធម៌ 
មបសិទ្ធភាព និងរា្អ ែស្អ ំ ។

គៅ ន្ា ំ២០៤០ តាមការគមោងទុក ហវមី-
លមីពមីននលងក្ាយជាមបគទស តដលរានវិ-
បុលភាព, ជាសង្គមថ្នា ក់កណា្ត ល (Middle
 Class) តដលោ្នទុរគែជន, ជាសង្គម
តដលរឹងរា,ំ ជាសង្គមតដល្្ែវយ័(Smart
 City) និងគពញគៅគដ្យនវានុវែ្តន៍ និង
ជាសង្គមតដល ្្តល់ទំនុកចិែ្តខ្ស់ដល់មបជា
ពលរដឋា ។ គដើម្បមីសគមមចបាននវូទស្សន
វិស័យ ន្ា ំ ២០៤០ រដ្ឋា ភិបាលបានគរៀបចំ 
និងអនុវែ្តនវូត្នការអភិវឌ្ឍន៍ហវមីលមីពមីន
រយៈគពលមធ្យម (Medium-Term Philip-
pine Development Plan) ឬគៅកាែ់
ថ្ត្នការអភិវឌ្ឍន៍ហវមីលមីពមីន (Philippi-
ne Development Plan-PDP)តដលរាន
រយៈគពល ៦ ន្ា ំ និងមែរូវអនុវែ្តចំននួ៤ ត្ន-

ការរមួរាន៖ PDP 2017-2022, PDP 
2023-2028, PDP 2029-2034, PDP 
2035-2040។ 

ត្នការអភិវឌ្ឍន៍ហវមីលមីពមីន (Philippine 
Development Plan-PDP)

កនាពុងការអនុវែ្តត្នការអភិវឌ្ឍន៍ហវមីលមីពមីន
ន្ា ំ២០១៧-២០២២ តដលបានអនុម័ែ

កាលពមីគដើម ន្ា ំ២០១៧,ហវមីលមីពមីនមែរូវករាង
មូលដ្ឋា នមគលឹះដ៏រឹងរា ំសមរាប់កំគណើន
មបកបគដ្យបរិោប័ននា, ករាងសង្គមមយួ
តដលរឹងរា ំនិង ្្តល់នវូទំនុកចិែ្តខ្ស់ដល់
មបជាជន មពមទាងំជាមបគទសរានចំគណឹះ-
ដលង ត ន្ាកគសដឋាកិច្ចកនាពុងការមបកែួមបតជង
កមមិែពិភពគលាក។ បច្ច័យគនឹះ នលងនំាឱ្យ
ហវមីលមីពមីនសគមមចបាននវូឋានៈជាមបគទស
ចំណូលមធ្យមកមមិែខ្ស់គៅ ន្ា ំ២០២២,
ភាពមកមីមកនលងថយចុឹះពមី ៣០% គៅ ន្ា ំ
២០១៥ ដល់ ២០% គៅ ន្ា ំ២០២២,អមតា
និកម្ភាពនលងធ្ាក់ចុឹះពមី ៥.៥% គៅចគន្ាឹះ
៣-៥ % គៅ ន្ា ំ២០២២ ។

PDP ោំមទគដ្យសសរស្តម្ភចំននួ ៣ 
រមួរាន៖ 

១)ការគលើកកម្ស់រគបៀបគរៀបរយសង្គម
 (Enhancing the Social Fabric) :
គលើកកម្ស់ទំនុកចិែ្តកាន់តែខំ្ាងគលើ
រ្ាប័នរាធារណៈ និងសង្គម, ពមងលង
មបសិទ្ធភាព យុែ្តិធម៌ និងភាពរា្អ ែស្អ ំ
កនាពុងវិស័យរាធារណៈ, គលើកកម្ស់ការ

យល់ដលង និងការគោរពចំគោឹះវប្បធម៌
ចមមពុឹះ។ 
(២) កាែ់បន្យវិសមភាព (Inequal-
ity educing transformation): 
ពមងមីកឱកាសគសដឋាកិច្ចតាមរយៈទមី្សាកនាពុង
មសពុក និងពិភពគលាក, ្្តល់ភាពងាយ
មសរួលកនាពុងការចាប់យកឱកាសទាងំគនាឹះ
និងការយកចិែ្តទុកដ្ក់ជាពិគសសគលើ
មកពុមមបជាជនតដលរស់គៅកនាពុងជមីវភាព
លំបាក ។
(៣) បគងកើនសកា្ត នុពលកំគណើន
(Increasing Growth Potential) : 
រដ្ឋា ភិបាលនលងគផ្្ត ែគលើបគច្ចកវិទយាទំគនើប
និងគលើកទលកចិែ្តចំគោឹះនវានុវែ្តន៍ ជា-
ពិគសសគលើការមរាវមជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
។ ទនទាលមគនឹះ គដើម្បមីពគន្ឿនកំគណើនគសដឋា-
កិច្ច, រដ្ឋា ភិបាលមែរូវមគប់មគងកំគណើន
មបជាជន និងបគងកើនការវិនិគោគគលើការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ។ ការធានាបាន
នវូមលូដ្ឋា នរា៉ា មករូគសដឋាកិច្ច និងគោល-
នគោបាយជាយុទ្ធរាសស្ត , និងការករាង
គោលការណ៍ចម្បងសមរាប់សន្តិសុខ,
សន្តិភាព និងសុវែិ្ភាព, គហដ្ឋា រចនា-
សម្័ន្ធ, និងបរិរ្ាន គជឺាកតា្ត ដ៏សំខាន់ 
កនាពុងការោំមទដល់ការអនុវែ្ត PDP។

មកបខណ្ឌ អាទិភាពថវិកា (Budget Prio-
rities Framework-BPF)៖

មកបខណ្ឌ អាទិភាពថវិកាដំបូងគគមែរូវ
បានគបាឹះ្សាយសមរាប់ថវិកាជាែិ ន្ា ំរារ
គពើពន្ធ២០១៥ (FY 2015 National 
Budget)។ សមរាប់ ន្ា ំរារគពើពន្ធ២០១៩ 
ឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំគលើ ៣ ទិដឋាភាព រមួរាន៖
១)បរិការណ៍រា៉ា មករួគសដឋាកិច្ចសមរាប់ថវិកា

ន្ា ំ២០១៩, ២)កម្វិធមីហិរញ្ញវែ្ពុ (Fiscal
Program), ៣)អាទិភាពថវិកា (budget
Priorities)។ ថវិកា ន្ា ំ២០១៩ គផ្្ត ែសំខាន់
គលើការអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ គមកាម

គមរៅពមីការតាមដ្ន និងវាយែនម្គៅគលើ 

សមិទ្ធកម្តាមរយៈទិននាន័យជារបាយការណ ៍

ហវមីលមីពមីនបាន ្្តរួចគ ្្តើមនវូគគមរាងឌមីជមីថល 

(Digital Imaging for Monitoring and 

Evaluation-DIME) តដលជាការ 

ចំាបាច់សមរាប់មបមលូព័ែ៌រាន 

សមិទ្ធកម្ត ្្អកគលើភស្តពុតាង



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

កម្វិធមី Build Build Build និងគសវាសង្គម
តដលគផ្្ត ែគលើ, ការធានានវូនិរន្តរភាពហិ-
រញ្ញវែ្ពុសមរាប់កម្វិធមីអប់រ,ំ ោំមទដល់ជន
ជាែិគដើមភាគែិច និងជនពិការ, បគងកើនអា
ហារបូែ្ម្ភមបកបគដ្យគុណភាព និងពិ-
ពិធកម្គគមរាងគ ទ្ាររាច់មបាក់ និងកំតណ-
ទមមង់ពន្ធដ្រ (Tax Reform Cash Tra-
nsfer Project )
2-Tier Budgeting Approach - 2TBA

គោលបំណងននការគមោង និងការគរៀប
ចំថវិកាអនុគលាមតាម 2TBA គឺគដើម្បមីធា-
នាថ្សំគណើថវិកាថ្មី និងថវិកាកំពុងអនុវែ្ត
រានសង្គែិភាព គៅនលងអាទិភាពគោលន-
គោបាយ និងថវិកាមបចំា ន្ា ំ មពមទាងំមែរូវ
ែមមលមជាមួយធនធាននិងគោលគៅគោល
នគោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល។ លក្ខណៈពិ
គសសនន 2TBA គសឺំគណើថវិកាសរុបមែរូវ
បូកបញ្ចរូលោនា រវាង TIER1 (គោលនគោ-
បាយឬគគមរាងតដលកំពុងអនុវែ្ត) និង 
TIER2 (សំគណើថវិកាថ្មី)។

បញ្ហា កបឈ្ ្តិងការអ្តុវេតេថវិកា
ពាក់ព័្ត្ធ្តឹងកិច្ចលទ្ធក ម្ា
  បញ្ហា មបឈម

ការទរ្ាក់ថវិកាទាបជាងការគមោងទុក
(Low Disbursement)គជឺាបញ្ហា មបឈម
តដលនលងរានបច្ច័យដល់កំគណើន្លិែ-
្លកនាពុងមសពុកសរុប (GDP Growth) និង
ការបគមមើរាវារាធារណៈ ជនូមបជាពល-
រដឋា ។ ការចំណាយទាបជាងត្នការគៅតែ
បន្តគចាទជាបញ្ហា មបឈមគៅហវមីលមីពមីន។
  ការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្មុន
 (Early Procurement)

គដើម្បមីគដ្ឹះមរាយនវូបញ្ហា  ននការអនុ-
វែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ ហវមីលមីពមីនបានអនុវែ្តនមីែិវិ-
ធមីកិច្ចលទ្ធកម្មុន រានន័យថ្ការអនុវែ្ត
ការគដញនថ្កនាពុងអំ�ពុង តខែុលា ដល់តខធនារូ 
នន ន្ា ំរារគពើពន្ធ មុនកម្វិធមីចំណាយជាែិ
ឬចបាប់ឥណទានទូគៅ (NEP/GAA) មែរូវ

បានដ្ក់ឆ្ងសភាអនុម័ែកនាពុងអំ�ពុង តខធនារូ
នន ន្ា ំរារគពើពន្ធ។ រឯីការមបគល់កិច្ចសនយា
គមឺែរូវ ្្តល់ជនូ មសបគពលនលងការអនុម័ែ
ចបាប់ឥណទានទូគៅ។ បនាទា ប់ពមីចបាប់ឥណ-
ទានទគូៅមែរូវ្្សពវ្សាយកនាពុងតខមករានន ន្ា ំ
បនាទា ប់, រដ្ឋា ភិបាល នលងគរៀបចំបញជា មីវិភាជ
លម្អិែតាមរ្ាប័ន (Special Allotment 
Release Order-SARO) ដចូគនឹះ ការ
អនុវែ្តថវិកាតាមកិច្ចលទ្ធកម្នលងអាចចាប់
គ ្្តើមកនាពុងតខមករា តែម្តង។

ការតា្ដ្្ត ្តិងវយេន្្ស្ិទ្ធក ម្ា 
គមរៅពមីការតាមដ្ន និងវាយនម្គៅគលើ

សមិទ្ធកម្តាមរយៈទិននាន័យជារបាយការណ៍៍
ហវមីលមីពមីនបាន ្្តរួចគ ្្តើមនវូគគមរាងឌមីជមីថល

(Digital Imaging for Monitoring and
 Evaluation-DIME) តដលជាការចំាបាច់
សមរាប់មបមូលព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ត ្្អកគលើ
ភស្តពុតាង។ការ ្្តរួចគ ក្ើមនវូ DIME គនឹះគកឺនាពុង
គោលបំណងតាមដ្ន នវូគគមរាងរដ្ឋា ភិ-
បាលតដលរានការចំណាយខ្ស់ គដ្យគធវើ
ការគមបៀបគធៀប រវាងការគមបើមបាស់ថវិកា
និងលទ្្ធ លជាក់តស្តង សំគៅដល់សមិទ្ធ-
្លរបូវន្ត។ កនាពុងការអនុវែ្តគនឹះ ហវមីលមីពមីន
បានគមបើមបាស់នវូបគច្ចកវិទយារបូភាព និង
ទិននាន័យឌមីជមីថល (Digital Data and 

Imaging Technologies-DDIT) និង
បគច្ចកវិទយាញ្្ញ ញពមីចរាងៃ យ (Remote
Sensing Technologies) តដលរមួរាន
ឧបករណ៍ដចូជា៖ Light Detection and
Ranging (LiDAR) រានសមែភ្ាពអាច
ឆ្ពុឹះគមើលទិននាន័យគៅកនាពុងនមពមកាស់ គដ្យ
ចាប់យកចំនួនជាក់លាក់កនាពុងទំហំដមី១តមមែ
កាគរ៉ (ឧ.ការពិនិែ្យគមើលចំននួគដើមគឈើ), 
Satellites អាចពិនិែ្យគមើលភាពតមបមបរួល
ននទំហំដមី ឬទំហំនមព, Open Roads plat-
form/Geo-store អាចតាមដ្ន និងពិនិែ្យ
គមើលពមីចរាងៃ យគលើ រ្ានភាព្្រូវជាក់តស្តង
បូករមួទាងំ្្រូវតដលរាងសង់រួច និងកំពុង
រាងសង់។ Geo-tagging ែមមរូវឱ្យមសន្តមី

មែរូវ ្្តិែយករបូភាព និងវីគដអ ូភាជា ប់ជាមយួ
ទមីតំាងននគគមរាង រចួបគងាហា ឹះចលូគៅកនាពុង
មបព័ន្ធ្្សពវ្សាយ ដចូជា Facebook ឬ 
Google ជាគដើម កនាពុងគោលបំណងធានា
ែរ្ាភាពកនាពុងការអនុវែ្តគគមរាងរបស់រដ្ឋា -
ភិបាល ។

គន្ធនិគទទាស៖
១.ទស្សនវិស័យ ន្ា ំ២០៤០ របស់រដ្ឋា ភិបាលហវមីលមីពមីន (Ambisyon Natin 2040)
២.ត្នការអភិវឌ្ឍន៍ហវមីលមីពមីន ន្ា ំ២០១៧ -២០២២
៣.មកបខណ្ឌ អាទិភាពថវិកា ន្ា ំ២០១៩ របស់រដ្ឋា ភិបាលហវមីលមីពមីន 
៤. បទបងាហា ញស្ត មីពមីថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្របស់នាយកដ្ឋា នមគប់មគង 
និងថវិកា (DBM)ននរដ្ឋា ភិបាលហវមីលមីពមីន

គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.
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អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៦

កកបេ័ណ្លទ្ធផ្លរវងរាជរដ្្ឋ ភិបាលក្្ថុោ ្តិងសហភាពអឺរ៉ាុបឆ្្ន ២ំ០១៩-២០២០
កិច្ចមពមគមពៀងហិរញ្ញប្បទានឥែសំណងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងសហភាពអរឺ៉ុប ២០១៩-២០២០
គលើកទមី២ ោំមទកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី៣ កនាពុងគោលបំណង
គដើម្បមីតកលម្អការ ្្តល់គសវាធារណៈ និងជរំុញកំគណើនគសដឋាកិច្ច។

អ  គ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ជាគសនា-
ធិការ ននគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
សហការជាមយួអង្គភាពោក់ព័ន្ធ និងមបែិភូ
សហភាពអឺរ៉ុបមបចំាមពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជា
បានគរៀបចំកិច្ចមពមគមពៀងហិរញ្ញប្បទាន
ឥែសំណង ន្ា ំ២០១៩-២០២០ តដលស-
ហភាពអឺរ៉ុបនលងបន្ត ្្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥែ
សំណងបតន្មមបរាណ ២២លានអរឺ៉ ូកនាពុង
គនាឹះរាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជាទទលួបាន ១៤ 
លានអរឺ៉គូដ្យទទលួការឯកភាពគៅនថងៃទមី

២៣ តខឧសភា ន្ា ំ២០១៩។ កិច្ចមពមគមពៀង
គលើកទមី ២ គផ្្ត ែគលើលទ្្ធ លចុងគមកាយ
ចំនួន៨ រមួរាន  (១)ការករាងសមែ្ភាព
មែរូវបានពមងលង ៖ ចំននួមសន្តមីចលូរមួវគ្គ
បណ្តពុ ឹះបណា្ត លបគច្ចកគទស, (២)មបព័ន្ធ
បគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈមែរូវបានតកលម្អ, (៣)
សុមកលែភាពនិងែរ្ាភាពថវិកាននការគ ទ្ារ
ថវិកាគៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ មែរូវបានពមងលង ,
(៤)សមែ្ភាព និងែរ្ាភាពននអាជ្ាធរ-
សវនកម្ជាែិ, (៥)ការអនុវែ្តថវិកាគ្្ឹះ
គៅសមិទ្ធកម្មែរូវបានបគងកើន, (៦)ការមគប់-
មគងវិនិគោគរាធារណៈមែរូវបានតកលម្អ,

(៧)ការគកៀរគរចំណូលកនាពុងមសពុកមែរូវបាន
ពមងលង និង(៨)ែរ្ាភាពនិងមបសិទ្ធភាព នន
លទ្ធកម្រាធារណៈ មែរូវបានបគងកើន។

គដើម្បមីឱ្យការអនុវែ្តសគមមចបានតាម
គោលគៅ ន្ា ំ២០១៩ និង២០២០ អ.គ.ហ.
បានតាមដ្នមែរួែពិនិែ្យវឌ្ឍនភាពមបចំា
មែមីរាស និងសហការជាមយួមគប់រ្ាប័ន
ោក់ព័ន្ធ គធវើការវាយែនម្មបចំា ន្ា ំគលើលទ្ធ
្លសគមមចបាន៕

តារាងមកបខ័ណ្ឌ លទ្្ធ ល ន្ា ំ២០១៩-២០២០
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គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.
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អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៨

ភាពោនដគូថមារីក្នថុងការោកំទកំមណើ្តមសដ្ឋកិច្ចមៅក្្ថុោ
មបគទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគគមចើន កំពុងតែជបួមបទឹះនលង ការលំបាកកនាពុង ការ សគមមចបាននវូែមមរូវការ 
មលូធន សមរាប់ ការ អភិវឌ្ឍ ស ង្គ ម និង  គហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ គៅ ខណៈ គពល តដល ថ វិកា ជាែិ  និង ហិរ ញ្ញ-
ប្បទាន អភិវឌ្ឍន៍្្រូវការ (ODA)១ សមរាប់រដ្ឋា ភិបាល គៅរានកមមិែ ។  គហែុ គនឹះគហើយ, វិស័យ
ឯកជន បា ននិងកំពុង គដើរ ែ ួនា ទមីោ៉ា ងសំខាន់ តដលជាត ន្ាកមយួននលំហរូហិរញ្ញវែ្ពុដ៏ធំសមរាប់បណា្ត
មបគទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

គោ  លគៅ អភិវឌ្ឍន៍ មបកប គដ្យ 
ចមីរ ភាព  (SDGs)២ ក៏បានគសូ

បញ្ជា ក់ឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំពមីរារៈសំខាន់ចំគោឹះ 
ភាពជានដគរូវាងរដឋា និងវិស័យឯកជន កនាពុង 
ការចលូរមួគដ្ឹះមរាយនវូរាល់ការមបឈម
នានា ននការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋា ភិបាល្ង
តដរ ។

កនាពុងបរិការណ៍កម្ពុជា, គមកាមកម្វិធមីតក 
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  
និងកំតណទមមង់គ្្សងៗ, កម្ពុជាទទួលបាន 
ឋានៈជាមបគទសតដលរានចំណូ ល មធ្យម 
កមមិែទាបកនាពុង ន្ា ំ២០១៥  ជា មយួ នលង អ មតា  

កំគណើន  នន្សស កនាពុងរងវង់៧%៣ ចាប់ ពមី  
ន្ា ំ២០១១ រហូែមក។ របាយការណ៍គនឹះ

នលងគធវើឱ្យនដគអូភិវឌ្ឍន៍ខ្ឹះពិចារណាបន្យ  
ឬ តក  តមបលក្ខខ័ណ្ឌ គ្្សងននហិរញ្ញប្បទាន 
របស់ ខ្រួន  ខណៈសរ្ាធពមីការមបកែួមបតជង
កនាពុងសរាហរណកម្គសដឋាកិច្ច ែំបន់ និង 
សកគលាក តដល អាច នំាគៅ ដល់ ការ កាែ់ 

បន្យ ឬ ការបាែ់បង់ទាងំមសពុងនវូការអនុ-
គមោឹះត ន្ាក ោណិជជាកម្ពមី នដគូ អភិវឌ្ឍន៍ នា 
នា ។ គហែុគនឹះ, កម្ពុជាមែរូវគមែៀមខ្រួន កនាពុង 
ការមគប់ មគងមបភពហិរញ្ញវែ្ពុ  គដើម្បមី អភិ- 
វឌ្ឍ  មបកបគដ្យចមីរភាព  គៅ ខណៈ គពល 

តដល  កម្ពុជានលងមែរូវការចំណាយកាន់តែ 
គមចើនគ�ើងៗគលើការករាង គហដ្ឋា  រចនា-
 ស ម្័ន្ធ និង ការពមងលង ការ ្ ្តល់ គស វា រាធា -
រ ណៈ  កនាពុងការធានាសគមមច គោល គៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ យរូអតងវង របស់ខ្រួន។  កនាពុងន័យ 
គនឹះ កម្ពុជាចំាបាច់មែរូវ ពមងលងមបភពធន - 
ធានហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុងមសពុកសមរាប់មបែិបែ្តិ ការ

រដឋាបាល និងការអភិវឌ្ឍ ជាពិគសស ការពលង   
ត ្្អកគលើមលូដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុផ្ទា ល់ខ្រួន ឬ
កនាពុងមសពុក គដ្យគចៀសវាងការពលងត ្្អកទាងំ 
មសពុង ឬភាគគមចើនគលើ មលូនិធិពមីរា្ច ស់ជំនយួ
ឬ មបគទសជាមិែ្ត។ គដើម្បមី សគមមច បាន 

១ Official Development Assistance ២ Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 ៣ គគហទំព័រមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ៖ http://www.mef.gov.kh
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កម្ពុជាចំាបាច់មែរូវពមងលងមបភពធនធាន 
ហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុងមសពុកសមរាប់មបែិបែ្តការ 
រដឋាបាល និងការអភិវឌ្ឍ ជាពិគសសការ 
ពលងត ្្អកគលើមលូដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុផ្ទា ល់ខ្រួន 
ឬកនាពុងមសពុក គដ្យគជៀសវាងការពលងត ្្អក 
ទាងំមសពុង ឬភាគគមចើនគលើមលូនិធិពមីរា្ច ស់ 

ជំនយួ ឬមបគទសជាមិែ្ត ។

នវូ  គោ លគៅអភិវឌ្ឍន៍ជាែិ មបកប គដ្យ 
កំ គណើន និងចមីរភាព។ កម្ពុជាមែរូវបន្តខិែខំ
ចំរាញ់យកសកា្ត នុពលននកាលានុវែ្តភាព 
តដលរានមរាប់ និងពមងលងអំគណាយ្ល 
និងឱកាសពមីទមី្សារថ្មីៗបតន្មគទៀែ គដើម្បមី 
ជំរុញ ការវិនិគោគទាងំកនាពុង និង គមរៅ មប-
គទស  ជាពិគសស សកា្ត នុពលននវិស័យហិ-
រញ្ញវែ្ពុតដលរានមរាប់ដូចជាធនាោរ 

ធានារ៉ាប់រង និងទមី្សារមលូបមែ តដលគដើរ 
ែនួាទមីសំខាន់កនាពុងការគកៀរគរមបភពធន-
ធានកនាពុងមបគទស។ គមរៅពមីគនឹះ, មលូបមែ 
រដឋាក៏នលងមែរូវគដើរែនួាទមីសំខាន់កនាពុងការគកៀរ-
គរមបភពទុនសមរាប់រដ្ឋា ភិបាល្ងតដរ។ 

កិច្ចមបលងតមបងកនាពុងការជំរុញភាព ជានដ   គ ូ
រវាងរដឋានិងឯកជន បាននិងកំពុង ្្តល់   
វិភាគទានជាគមចើន កនាពុងការបគងកើែឱកាស  
ការងារ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការ 
ពមងលង បគច្ចកវិទយាឈានមុខ និងគំនិែ 
ធុរកិច្ចជាគមចើន សមរាប់បរិការណ៍ សកល- 
ភាវបូនមីយកម្ និងបដិវែ្តឧសសាហកម្ ទមី ៤ 
។ គៅខណៈគពលតដលថវិកាជាែិ គៅ រាន 
កមមិែ  ភាពជានដគរូវាងរដឋា និងឯកជន 
គជឺាដំគណាឹះមរាយមយួតដលធានាចមីរភាព 
កំគណើន។ គដើម្បមីគឆ្ើយែបគៅនលងការវិវឌ្ឍឥ-
ែឈប់ឈរ ជាពិគសសការថយចុឹះននជំ ន ួយ
គមរៅមបគទស កម្ពុជាបានគរៀបចំ ឯករារ 
គោលនគោបាយ ស្ត មីពមីការអភិវឌ្ឍយន្តការ
ភាពជានដគរូវាងរដឋា និងឯកជន សមរាប់
មគប់មគងគគមរាង វិនិគោគរាធាណៈ 

២០១៦-២០២០។ ជាមួយោនា គនឹះ គដើម្បមី

តមបក្ាយកម្ពុជាគៅជាមបគទសរានចំណូល
មធ្យមកមមិែខ្ស់មែលម ន្ា ំ២០៣០ និងជា
មបគទសចំណូលខ្ស់មែលម ន្ា ំ២០៥០, ការ
ករាងការវិនិគោគគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធមប-
កបគដ្យគុណភាព គជឺាកតា្ត គន្លឹះតដលគធវើ
ឱ្យកម្ពុជារានឧែ្តមភាពមបកួែមបតជងគៅ
កនាពុងែំបន់ និងគ្្ឹះគៅរកកំគណើនគសដឋាកិច្ច
មសបគៅតាមចក្ខពុវិស័យ ដូចបានកំណែ់
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ទនទាលមគនឹះ ឯករារ
គោលនគោបាយខាងគលើ, ត្នទមីបងាហា ញ
្្រូវសមរាប់អនុវែ្តគោលនគោបាយយុទ្ធ-
រាសស្តចែុគកាណ ដំណាក់កាលទមី៤ មែរូវ
បានបងាហា ញគៅកនាពុង ត្នការអភិវឌ្ឍន៍យុ-
ទ្ធរាសស្តជាែិ ២០១៤-២០១៨ និងត្នការ
អភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធរាសស្តជាែិ ន្ា ំ ២០១៩ -
២០២៣។ គលើសពមីគនឹះ, គយើងរានគោល
នគោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសសាហកម្
២០១៥-២០២៥, កម្វិធមីវិនិគោគរាធា-
រណៈបមី ន្ា ំរកំិល និងគោលនគោបាយតាម
វិស័យ។ គដើម្បមីឱ្យការងារវិនិគោគរាធា-
រណៈគនឹះរានមកបខ័ណ្ឌ ចបាស់លាស់, ការ
គធវើទំគនើបកម្មកបខ័ណ្ឌ  ការមគប់មគងការ
វិនិគោគរាធារណៈ នលងមែរូវដ្ក់គចញនវូ
បទប្បញ្ញែ្តិ គដើម្បមីគធវើការ មគប់មគងកំណែ់
អែ្តសញ្្ញ ណ, ការគមជើសគរសី, ការគរៀបចំ,
ការអនុម័ែ, ការអនុវែ្ត, ការមែរួែពិនិែ្យ,
ការមគប់មគងមទព្យ និងការវាយែនម្គគមរាង
វិនិគោគរាធារណៈ។ មកបខ័ណ្ឌ វិនិគោគ
រាធារណៈគនឹះនលងមែរូវអនុវែ្តរាល់ការវិនិ-
គោគរាធារណៈតាមរយៈអនុមកលែ្យស្ត មីពមី
ការមគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈ តដល
នលងមែរូវអនុវែ្តរាល់គគមរាងរាធារណៈទាងំ
ឡាយ ជាពិគសសធានាបាននវូការមគប់មគង
ការវិនិគោគរាធារណៈដ៏រឹងរា ំនិងគរួទុក
ចិែ្តបាន។ គហែុគនឹះ, ភាពជានដគរូវាងរដឋា
និងឯកជន នលងគដើរែនួាទមីកាន់តែសំខាន់ 
និងជាយន្តការគន្លឹះ សមរាប់ពមងលងគុណ
ភាពននគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ និងគសវាជាមយួ

នលងវិស័យឯកជន។ តាមរយៈយន្តការភាព
ជានដគរូវាងរដឋានិងឯកជនគនឹះ,   គគមរាង
វិនិគោគគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធនានានលងមែរូវ
បានពមងមីក ។ ការវិនិគោគគហដ្ឋា រចនា-
សម្័ន្ធនលងជយួពគន្ឿនកំគណើនមបកបគដ្យ
បរិោប័ននា ជាពិគសសនលងជយួគលើកកម្ស់
ចំណូលគៅែំបន់ជនបទមកមីមកតាមរយៈការ
ពមងលងចលភាពទមី្សារ ។

គមកាមការដលកនំាមុខគដ្យមកសងួគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ, មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិ-
រញ្ញវែ្ពុបានបគងកើែអង្គភាពភាពជានដគរូវាង
រដឋា និងឯកជនថ្នា ក់កណា្ត ល៤  តដលរាន
ែនួាទមីសំខាន់កនាពុងការសមមបសមមរួល និង
មគប់មគងមបែិបែ្តិការននគគមរាងវិនិគោគ
តាមរយៈយន្តការភាពជានដគរូវាងរដឋា និង
ឯកជន និងពិនិែ្យ និងតាមដ្នគគមរាង
វិនិគោគគៅតាមដំណាក់កាលនមីមយួៗជា
គដើម។ ជាមយួនលងការតកទមមង់រចនាសម្័ន្ធ
តដលកំពុងបន្តកនាពុងគនាឹះរមួរានការតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈនលងជំរុញ
ការមបកែួមបតជងខាងគមរៅរបស់កម្ពុជា និង
ជយួពគន្ឿនសនទាពុឹះកំគណើន រយៈគពលតវង 
និងការរកសាបាននវូចមីរភាព។

ភាពជានដគរូវាងរដឋានិងឯកជន មែរូវបាន
គគគឃើញថ្ ជាមបគភទកិច្ចសនយាពិគសស
ោក់ព័ន្ធនលងកិច្ចសនយាគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ
នានាដូចជាការរាងសង់ និងការបំោក់
ឧបករណ៍រាលាគរៀន, មនទាមីរគពទ្យ, មបព័ន្ធ
ដលកជញជារូន, មបព័ន្ធទលកជាគដើម។ ជាករណមី
សិកសាជាក់តស្តង,គៅតខមិថុនា ន្ា ំ២០១៥៥,  
ទមីភានា ក់ងារ JICA ជប៉ាុន បានចុឹះហែ្គលខា
គលើកិច្ចមពមគមពៀងកម្ចមី សមរាប់គគមរាង
អភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌ លសគសងា្គ ឹះជមីវិែបនាទា ន់
គៅកម្ពុជា ជាមយួនលងមនទាមីរគពទ្យ Sunrise
Healthcare Service Co.,Ltd (SHS)
តដលគគមរាងមនទាមីរគពទ្យរាន់រ៉ាយ ជប៉ាុន
គនឹះ មែរូវបានចងសម្័ន្ធរវាងមកពុមហ៊ុន  GJC
Corporation, មកពុមហ៊ុន INCJ, និងមកពុម

ទំព័រ  ៣៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

៤ មបកាសស្ត មីពមីការបគងកើែអង្គភាពភាពជានដគរូវាងរដឋានិងឯកជនថ្នា ក់កណា្ត ល ចុឹះនថងៃទមី២២ តខធនារូ ន្ា ំ២០១៧។  ៥ របាយការណ៍មបចំា ន្ា ំរបស់ទមីភានា ក់ងារ  JICA, ២០១៦
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ហ៊ុន  Kitahara Medical Strategies 
International។ គនឹះជាហិរញ្ញប្បទាន
គគមរាងគលើកដំបងូគៅគមកាមគគមរាងហិរញ្ញ
ប្បទានវិនិគោគវិស័យឯកជន។ តាមរយៈ
ការបគងកើែគគមរាង និងមបែិបែ្តិការ, មនទាមីរ
គពទ្យរាន់រ៉ាយជប៉ាុន ្្តល់នវូគសវាតថទាំ
សុខភាពមបកបគដ្យគុណភាពគៅកម្ពុជា 
មពមទាងំ ការគមបើមបាស់បគច្ចកវិទយាតថទាំ
សុខភាព តដលរានលក្ខណៈជាអន្តរជាែិ។
គគមរាងគនឹះបានបុកមគលឹះគៅកនាពុង ន្ា ំ២០១៥
និងរានគដើមទុនវិនិគោគ៣៥ លានដុល្ារ
រមួបញ្ចរូលទាងំមបាក់កម្ចមីពមីទមីភានា ក់ងារអភិ-
វឌ្ឍន៍របស់ជប៉ាុន (JICA) ្ងតដរ។ មនទាមីរ
គពទ្យគនឹះចលូរមួ ជាត ន្ាកមយួ  ននគហដ្ឋា -
រចនាសម្័ន្ធ ត ន្ាកគវជជារាសស្ត របស់មបគទស
កម្ពុជា។ គមរៅពមីគគមរាងខាងគលើ,គគមរាង្្រូវ
គល្បឿនគលឿនភនាំគពញ និងគខែ្តមពឹះសមីហនុ
តដលបានគបើកការដ្ឋា នគៅនថងៃទមី២២ តខមមីនា

ន្ា ំ២០១៩៦  កនាពុងការរាងសង់្្រូវដលកជញជារូន
ថ្មីមបតវងជាង១៩០៧ គមី�រូតម៉ាែ គជឺាគគមរាង
គហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធដ៏ធំមយួអនុវែ្តគមកាមរបូ
ភាព ភាពជានដគរូវាងរដឋានិងឯកជន គនឹះ
្ងតដរ គមកាមការវិនិគោគគដ្យមកពុមហ៊ុន
Cambodian PPSHV Expressway Co.
,Ltd កនាពុងទលកមបាក់ ១,៩ ោន់លានដុល្ារ
អាគមរិច ។ ការវិនិគោគគលើគគមរាង្្រូវ
គល្បឿនគលឿនគនឹះ មែរូវអនុវែ្តតាមទមមង់

រាងសង់មបែិបែ្តិគ ទ្ារ (BOT)។
ជាការសននាិដ្ឋា ន, គមកាមលិខិែបទដ្ឋា ន

គែិយុែ្ត និងគោលនគោបាយោក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗតដលរានរមួជាមយួនលងការករាង
រ្ាប័នោំមទការអភិវឌ្ឍភាពជានដគថ្ូមីកនាពុង
ការោំមទកំគណើនគសដឋាកិច្ចគៅកម្ពុជា បាន
និងកំពុងគធវើឱ្យកម្ពុជាគបាឹះជំហានគៅមុខ
មិនរាថយ គដើម្បមីគកៀរគរមបភពធនធានកនាពុង
មសពុកតដលរានសកា្ត នុពល យកមកប៉ាឹះប៉ាវូ
គលើការខាែបង់នានាគមកាមការកាែ់បន្យ
ហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍្្រូវការ ឬ ការពលង
ត ្្អកទាងំមសពុង ឬ មយួភាគធំគៅគលើមបគទស

្្តល់ជំនយួ។ ការពមងលងភាពជានដគថ្ូមីគនឹះ
នលងគធវើឱ្យកម្ពុជាអាចមទមទង់ និងពមងលងការ
ករាងគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធនានាបាន គដើម្បមី
ជាមបគោជន៍ និងគសចក្តមីមែរូវការរបស់
មបជាពលរដឋាកម្ពុជា៕

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤០

កិច្ចមបលងតមបងកនាពុងការជំរុញភាពជានដគ ូ
រវាងរដឋានិងឯកជន បាននិងកំពុង ្្តល ់

វិភាគទានជាគមចើន កនាពុងការបគងកើែឱកាស 
ការងារ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

ការពមងលងបគច្ចកវិទយាឈានមុខ និងគំនិែ 
ធុរកិច្ចជាគមចើន សមរាប់បរិការណ ៍
សកលភាវបូនមីយកម្ និងបដិវែ្ត 

ឧសសាហកម្ទមី ៤ ។

៦រារព័ែ័រាន The Phnom Penh Post, ចុឹះ្សាយនថងៃទមី០៥ តខមមីនា ន្ា ំ២០១៩ ។    ៧ គគហទំព័រមកសងួរាធារណការ និងដលកជញជារួន៖ http://www.mpwt.gov.kh/kh/home

គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.
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សញ្្ញ ណទមូៅ ន្ត “វិសហ្ជ្ឈការ” មៅក្្ថុោ
គៅមបគទសកម្ពុជា, “វិសហ្ជ្ឈការ” មែរូវបានគគឮ និងចាប់គ ដ្ាើមគមបើមបាស់ទនទាលមោនា នលងោក្យ 
“វិ្ជ្ឈការ” តដរ កនាពុងអំ�ពុង ន្ា ំ២០០០ គពលតដលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កំពុងគរៀបចំគសចកដាមីមោង
ចបាប់សដា មីពមីការមគប់មគងរដឋាបាលឃុំ-សងាក ែ់ តដលគមកាយមកគទៀែ មែរូវបានអនុម័ែ និងមបកាសដ្ក់
ឱ្យគមបើមបាស់ជា្្រូវការ គៅនថងៃទមី១៩ តខមមីនា ន្ា ំ២០០១ និងចបាប់សដា មីពមីការគបាឹះគ ន្ា ែគមជើសគរសីមកពុម
មបលកសាឃុំ-សងាក ែ់ តដលមែរូវបានអនុម័ែនិងមបកាស ដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់ជា្្រូវការគៅកនាពុងកាលបរិគចទ្
ដចូោនា ។

ចបាប់ទាងំ២គនឹះ ជាមលូដ្ឋា នមគលឹះនន
មបព័ន្ធរដឋាបាលវិមជ្ឈការ និងវិស-

ហមជ្ឈការគៅមបគទសកម្ពុជា តដលជាចបាប់
គបើក្្រូវឈាន គៅដល់ការគបាឹះគ ន្ា ែជា
សកលគមជើសតំាងមកពុមមបលកសាឃំុ សងាក ែ ់
អាណែ្តិទមី១ និងជាគលើកទមី១ កនាពុងមបវែ្តិរា-
សស្តកម្ពុជា គៅកនាពុង ន្ា ំ២០០២។

ត ្្អកគលើការអនុវែ្ត វិសហមជ្ឈការរាន
វែ្តរានកនាពុងមបព័ន្ធរដឋាបាលរាធារណៈតខ្រ
ជាយរូោរណាស់មកគហើយ មោន់តែវាបាន
ផ្្ស់បដារូរមុខរាែ់ជាគមចើនដងគមចើនរារតាម
រយៈវិគរាធនកម្បន្តបនាទា ប់ននចបាប់ និង
លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តគហើយមែរូវបានពមងលង
និងគធវើទំគនើបកម្ឱ្យរានសង្គែិភាពនិងសុមី
ចងាវ ក់ោនា  គដើម្បមីោំមទនិងមែរួែពិនិែ្យ ការ
អនុវែ្តអំណាច គៅកនាពុងមបព័ន្ធថ្មីមយួគទៀែ
គមឺបព័ន្ធវិមជ្ឈការ តដលជាមបព័ន្ធថ្មីគថ្្ង។
ការតកទមមង់គនឹះ បានកាែ់បន្យសមែ្កិច្ច
មួយចំននួធំននអាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការ គដ្យ
សមែ្កិច្ចទាងំគនាឹះមែរូវបានគ ទ្ារគៅគអាយ
អាជ្ាធរននរដឋាបាលវិមជ្ឈការតដលែំណាង
គដ្យមកពុមមបលកសាវិញតដលគកើែគចញពមីការ
គបាឹះគ ន្ា ែ។ ទនទាលមនលងការបាែ់បង់សមែ្-
កិច្ចគនឹះ រដឋាបាលវិសហមជ្ឈការក៏ទទួល
បាននវូមុខងារ ភារកិច្ចថ្មីៗតដរ ជាពិគសស
មុខងារកនាពុងទំនាក់ទំនងជាមយួនលងមកពុម
មបលកសា តដលមុខងារគនាឹះគជឺា មុខងារ

មែរួែពិនិែ្យគៅគលើគសចកដាមីសគមមចរបស់ 
មកពុមមបលកសា។

ក.្តិយ្្ត័យ
ដូចោនា នលងវិមជ្ឈការតដរ, “វិសហមជ្ឈ-

ការ” មិនរានពន្យល់គៅកនាពុងវចនានុមកម
តខ្រគនាឹះគទ គមោឹះជាោក្យថ្មីតដលមែរូវបាន
បគងកើែគៅកនាពុងអំ�ពុង ន្ា ំ២០០០ គដ្យ ឥស្ស-

រជនតខ្រមយួរបូ ននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
ដូចធ្ាប់បានគរៀបរាប់គៅកនាពុងអែ្បទសដា មីពមី
វិមជ្ឈការ។ គទាឹះោ៉ា ងណា គយើងអាចគឈវង
យល់បានអំពមីអែ្ន័យទូគៅ ននោក្យគនឹះ
បានតាមរយៈវិធមីរាសស្តបំតបកោក្យ។ 
វិមជ្ឈការ បានមកពមី “វិ-” + “មជ្ឈការ”។
“វិ-” សំគៅដល់អវមីតដលមិនតមនជា ឬតដល

ទ្ាពុយពមី។ “សហ-” រានន័យថ្ ជាមយួនលង 

ទំព័រ  ៤១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤២

ឬ រមួជាមយួ រឯី “មជ្ឈការ” បានន័យថ្
ការគធវើឱ្យគៅជាកណាដា ល។ដចូគនឹះ “វិសហ-
មជ្ឈការ” បានគសចកដាមីថ្ ការគធវើមិនឱ្យគៅ
ជាកណាដា ល ឬ អាចនិោយបានថ្ការកាែ់ 
បន្យ ឬការបញ្ឈប់ឱ្យគៅជាថ្នា ក់កណាដា ល 
គដ្យសហការោនា គៅវិញគៅមក។

កនាពុងមបព័ន្ធរដឋាបាលរាធារណៈ ននរដឋា
គទាល (unitary state), វិសហមជ្ឈការ  
គជឺាកិច្ចដំគណើរការបគងកើែ គៅកនាពុងមណ្ឌ ល 
រដឋាបាលមលូដ្ឋា ន នវូអាជ្ាធររដឋាបាលតដល
ែំណាងឱ្យរដឋា (រដឋាបាលកណាដា ល)។ ទ្ាពុយ

ពមីអាជ្ាធរវិមជ្ឈការ, អាជ្ាធរវិសហមជ្ឈ-
ការទាងំគនឹះ មិនរានសវ ័យភាពណាមួយ
ឬ រានបុគ្គលភាពគែិយុែ្តគ�ើយ គហើយមែរូវ
គោរពនវូបទបញ្ជា ននអាជ្ាធរថ្នា ក់គលើគដ្យ
គោរពគៅតាមគោលការណ៍ឋានានុមកម
ននអំណាច។ គហែុគនឹះគហើយ គទើបចបាប់សដា មី
ពមីការមគប់មគងរដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត មកពុង 

មសពុក-ខណ្ឌ  ឃុ-ំសងាក ែ ់បានកំណែ់ថ្តាម
រយៈវិសហមជ្ឈការ, រាជរដ្ឋា ភិបាល ឬមក-
សួង រ្ាប័ន គធវើមបែិភូកម្មុខងារ សិទ្ធិអំ- 
ណាច និងធនធានគៅអង្គភាពគមកាមបងា្គ ប់
ឬគៅមកពុមមបលកសាមបគភទណាមយួ គដើម្បមីអនុ-
វែ្ត កនាពុងនាមរាជរដ្ឋា ភិបាល ឬមកសងួ រ្ា-
ប័ន។ អង្គភាព ឬ មកពុមមបលកសាគនាឹះ មែរូវរាន
គណគនយ្យភាពចំគោឹះរាជរដ្ឋា ភិបាល ឬ 
មកសួង រ្ាប័ន មសបគៅតាមែមមរូវការនន
ការគធវើមបែិភូកម្គនាឹះ។

េ.រចនាស្័្្ត្ធរដ្ឋបាលវិសហ្ជ្ឈការ
រាមតា១៣៨ ននចបាប់សដា មីពមីការមគប់មគង

រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត មកពុង-មសពុក-ខណ្ឌ  
បញ្ញែ្តិថ្ មែរូវគរៀបចំឱ្យរានគណៈអភិបាល
សមរាប់រាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក ខណ្ឌ ។
គមរៅពមីគណៈអភិបាល គយើងសគងកែគឃើញ
រាន មនទាមីរមកសងួនានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
តំាងទមីគៅតាមគខែ្តនមីមយួៗ។ ដចូគនឹះ វិស-
ហមជ្ឈការ រាន ២ មបគភទធំៗ គ ឺ៖ 
វិសហមជ្ឈការតដនដមី និង វិសហមជ្ឈការ
តាមតខ្សបគណាដា យជំនាញ។

េ.១.វិសហ្ជ្ឈការកដ្តដរី
វិសហមជ្ឈការតដនដមី គជឺាកិច្ចដំគណើរ

ការកនាពុងការគរៀបចំរដឋាបាលរាធារណៈគដ្យ
បគងកើែឱ្យរាននវូ អាជ្ាធររដឋាបាលរានសម-
ែ្កិច្ចទូគៅ គៅកនាពុងមណ្ឌ លរដឋាបាលមលូ-
ដ្ឋា នតដនដមីកំណែ់មយួ។ កនាពុងន័យគនឹះ រដឋា-
ធម្នុញ្ញននមពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជា បាន
កំណែ់ការតបងតចក ជា រាជធានមី គខែ្ត មកពុង
មសពុក ខណ្ឌ  និងឃុំ សងាក ែ់។ រាជធានមី គខែ្ត
មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  និង ឃំុ សងាក ែ់ ទាងំគនឹះ
មគប់មគងគដ្យអាជ្ាធររដឋាបាលមយួគរៀងៗ
ខ្រួន។ អាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការតដនដមីតដល
មគប់មគងគៅកមមិែរាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក
ខណ្ឌ  គៅថ្ គណៈអភិបាល តដលដលកនំា
គដ្យអភិបាលមយួរបូ និងរានអភិបាល

រងមយួចំននួ។ គៅកមមិែឃុំ សងាក ែ់ អាជ្ា-
ធរវិសហមជ្ឈការតដនដមី ដលកនំាគដ្យគម-
ឃុំ និងគៅសងាក ែ់ផ្ទា ល់តែមដាង តដលខុសពមី
កមមិែខាងគលើ គមឃុ ំគៅសងាក ែ់គនឹះ គកើែ
គចញពមីការគបាឹះគ ន្ា ែគដ្យមបជាពលរដឋា។

អភិបាលរាជធានមី-គខែ្ត មែរូវតែងតំាង
គដ្យមពឹះរាជមកលែ្យតាមសំគណើនាយករដឋា-
មសន្តមី និងតាមគសចកដាមីគសនា ើសុំ ពមីរដឋាមសន្តមីមក-
សួងមហាន ទ្ា ចំតណកឯអភិបាលរងរាជធានមី
អភិបាលរងគខែ្ត អភិបាលមកពុង អភិបាល
មសពុក អភិបាលខណ្ឌ មែរូវតែងតំាងគដ្យ
អនុមកលែ្យតាមសំគណើរដឋាមសន្តមីមកសួងមហា-
ន ទ្ា។គដ្យត�ក អភិបាលរងមកពុង អភិបាល
រងមសពុក អភិបាលរងខណ្ឌ  មែរូវតែងតំាង
គដ្យមបកាសរបស់រដឋាមសន្តមីមកសងួមហា-
ន ទ្ា។ អភិបាល អភិបាលរងទាងំគនឹះ រាន
អាណែ្តិការងារមិនគលើសពមីបនួ ន្ា ំ តែអាច
មែរូវបានតែងតំាងជាគលើកទមីពមីរ គៅកនាពុងតដន
សមែ្កិច្ចដតដល។ ដចូគនឹះ អាជ្ាធរទាងំ
គនឹះ គកើែគចញពមីការតែងតំាង និងមែរូវគោ-
រពអំណាចបទបញ្ជា របស់អាជ្ាធរតដលរាន
ឋានានុមកមខ្ស់ជាង គហើយថ្នា ក់គលើតដល
ជារដឋាបាលកណាដា លអាចដកហូែ ព្យរួរ ឬ
ផ្្ស់បដារូរែំតណង របស់អភិបាលគខែ្ត មកពុង 
មសពុក ខណ្ឌ  គពលណាក៏បាន។

ទ្ាពុយពមីកមមិែរាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក
ខណ្ឌ , គៅកមមិែឃុំ-សងាក ែ់ មិនរានគណៈ
អភិបាលគទ គមឺគប់មគងគដ្យមកពុមមបលកសា
តដលជាអាជ្ាធរមលូដ្ឋា ន គកើែគចញពមីការ
គបាឹះគ ន្ា ែតាមតបបវិមជ្ឈការ និងដលកនំា
គដ្យគមឃុំ-គៅសងាក ែ់។ គមរៅពមីមុខងារជា
មបមុខដលកនំាការអនុវែ្តគសចកដាមីសគមមចរបស់
មកពុមមបលកសារបស់ខ្រួន, គមឃំុ-គៅសងាក ែ់
គនឹះឯង តដលជាអាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការ 
បំគពញមុខងារែំណាងឱ្យរដឋារានគណគនយ្យ
ភាពចំគោឹះរដឋា្ងតដរ។

គណៈអភិបាល និងគមឃុំ គៅសងាក ែ់ ់
ជារ្ាប័នតដលចំណឹុះមកសងួមហាន ទ្ាផ្ទា ល់



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ត ្្អកគលើការអនុវែ្ត វិសហមជ្ឈការ រាន 

វែ្តរានកនាពុងមបព័ន្ធរដឋាបាលរាធារណៈតខ្រ 

ជាយរូោរណាស់មកគហើយ មោន់តែវា 

បានផ្្ស់ប្តរូរមុខរាែ់ជាគមចើនដង 

គមចើនរារ តាមរយៈវិគរាធនកម្ 

បន្តបនាទា ប់ននចបាប់ និងលិខិែបទដ្ឋា ន 

គែិយុែ្ត គហើយមែរូវបានពមងលង និងគធវើ 

ទំគនើបកម្ឱ្យរានសង្គែិភាព និង 

សុមីចងាវ ក់ោនា  គដើម្បមីោំមទ និងមែរួែពិនិែ្យ 

ការអនុវែ្តអំណាច គៅកនាពុងមបព័ន្ធថ្មី 

មយួគទៀែគ ឺមបព័ន្ធ វិមជ្ឈការ តដលជា 

មបព័ន្ធថ្មីគថ្្ង។

និងជាែំណាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកនាពុងការមគប់-
មគងតដនដមី រានសមែ្កិច្ចមគប់មគងគលើ
វិស័យរដឋាបាល និងនគោបាយ គដ្យគធវើ
គសចកដាមីសគមមចតាមការកំណែ់កនាពុងចបាប់
និងលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តគ្្សងៗ។ដចូគនឹះ
អភិបាល និងគមឃំុ គៅសងាក ែ់់ រានកាែ-
ពវកិច្ចមែរូវ ដ្ាល់ព័ែ៌រាន និងគធវើរបាយការណ៍
ជនូមកសងួមហាន ទ្ា អំពមីសភាពការណ៍ទគូៅ
កនាពុងតដនដមីតដលខ្រួនមគប់មគង។

េ.២.វិសហ្ជ្ឈការតា្កេ្សបមណាដោ យ
ជំនាញ

វិសហមជ្ឈការជំនាញ ឬតាមតខ្សបគណាដា យ
សំគៅដល់ដំគណើរការមយួ តដលមកសងួ-
រ្ាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រានអា-
ជ្ាធររបស់ខ្រួនគៅតាមគខែ្ត មកពុង តដលជា
ធម្តា គៅថ្ មនទាមីរ។ ជាវិសហមជ្ឈការតាម
តខ្សបគណាដា យ គមោឹះមនទាមីរទាងំគនាឹះ សិ្ែ
គមកាមអំណាចឋានានុមកមរបស់មកសងួ
តដលជាអាណាពយាបាលរបស់ខ្រួន។ កនាពុងដំ-
គណើរការគនឹះ មនទាមីរមកសងួទាងំគនាឹះ រាន
អំណាចសគមមចអវមីមយួគៅតាមលក្ខខណ្ឌ
តដលបានកំណែ់គដ្យមកសងួគៅឯរាជ-

ធានមីភនាំគពញ។ ក៏ប៉ាុតន្ត គលើសពមីគនឹះ មនទាមីរ
មកសងួទាងំគនាឹះក៏មែរូវសិ្ែគមកាមឋានានុ-
មកមរបស់អាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការតដលជា
អភិបាលគខែ្តតដរ។

ជាធម្តាមកសងួមយួតែងរានមនទាមីររបស់
ខ្រួនមយួគៅកនាពុងរាជធានមី និងមគប់គខែ្ត ដចូ
ជាមនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ, មនទាមីរអប់រ-ំ
យុវជន និងកមីឡា និងមនទាមីរសុខាភិបាល ជា
គដើម គហើយមកសងួសំខាន់ៗមយួចំននួតថម
ទាងំរានការិោល័យជំនាញរបស់ខ្រួនគៅ
តាមមកពុង-មសពុក្ងតដរ ដចូជាការិោល័យ
អប់រ ំយុវជន និងកមីឡា ឬការិោល័យសុ-
ខាភិបាលជាគដើម។ គមរៅពមីគនឹះ ក៏រានមក-
សួងមួយចំនួន តដលរានអង្គភាពជារដឋា-
បាលវិសហមជ្ឈការគៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន គមរៅ
ពមីមនទាមីរ្ងតដរ ដចូជាករណមីននមកសងួគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ តដលគមរៅពមីមនទាមីរគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រានអង្គភាពមលូដ្ឋា ន

គ្្សងគទៀែដូចជា រាខាពន្ធដ្រ (គៅតាម
រាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក), រាខាគយ 
(គៅតាមរាជធានមី-គខែ្ត និងរាែ់មចក) និង
រែនាោររាជធានមី-គខែ្ត។ ទនទាលមគនឹះ រានមក-
សួងរ្ាប័នមយួចំននួគទៀែ មិនរានមនទាមីរ
ែំណាងរបស់ខ្រួនគ�ើយ តែរានអាជ្ាធរ
រដឋាបាលគ្្សងគៅវិញ ដចូជា ករណមីមកសងួ
មហាន ទ្ា ោ្នគ�ើយនវូមនទាមីរមហាន ទ្ាតែរាន
នវូសនាងការនិងអធិការដ្ឋា នពន្ធនាោរគខែ្ត,
ចំតណកឯមកសងួយុែ្តិធម៌ ែំណាងគដ្យ
មហាអយ្យការគៅអមរាលាជំនុំជំរឹះកដាមីនមី-
មួយៗ។ ករណមីរ្ាប័នខ្ឹះគទៀែ មិនរាននវូ
អាជ្ាធរមលូដ្ឋា នគ�ើយ។

គ. មោលបំណង ន្តវិសហ្ជ្ឈការ
ោ្នគ�ើយ មជ្ឈការដ្ច់ខាែ គហើយក៏មិន
រានវិមជ្ឈការ ឬវិសហមជ្ឈការទាងំមសពុង
គនាឹះតដរ គមោឹះលំនំាដលកនំាទាងំ៣គនឹះតែង



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៤ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

តែមែរូវការោនា  គដើម្បមីបំគពញឱ្យោនា  និងោំមទ
ោនា គៅវិញគៅមកគដ្យមិនអាចកាែ់ផ្ដា ច់
គចញពមីោនា បានគ�ើយ។ ដូចតដលបានពន្យល់
ខាងគលើ, រដឋាជាអនាកបគងកើែ, តែងតំាង និង
មបគល់សមែ្កិច្ចជនូដល់អាជ្ាធរគៅថ្នា ក់
មូលដ្ឋា នគៅថ្ “អាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការ”
តដលខ្រួនបានមបគល់សមែ្កិច្ចជនូ គដើម្បមី
គធវើសកម្ភាពកនាពុងនាមរដឋា។ ពកួគគមិនតមន
គកើែគចញពមីការគមជើសតំាងគដ្យមបជាពល-
រដឋាតាមរយៈការគបាឹះគ ន្ា ែគនាឹះគទ។ ដចូគនឹះ
ទំនាក់ទំនងរវាងរដឋាបាលកណាដា ល និងរដឋា-
បាលវិសហមជ្ឈការស្ិែគមកាមវិធាន នន
អំណាចឋានានុមកម បានគសចកដាមីថ្អាជ្ាធរ
វិសហមជ្ឈការ មែរូវគោរពបទបញ្ជា របស់
ថ្នា ក់គលើ។

មសន្តមីរាជការទាងំឡាយគៅថ្នា ក់គមកាម
ជាែិទាងំគនាឹះ អាចមែរូវបានែំគ�ើងឋានន្តរ-
ស័ក្តគៅតាមឆនាទា នុសិទ្ធិរបស់អាជ្ាធរថ្នា ក់

គលើ តដលរាននាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី ជា
គដើម។ មយា៉ាងគទៀែ រដឋាបាលកណាដា លតដល
ជាអាជ្ាធរថ្នា ក់គលើគនឹះ បញ្ជា  និងមែរួែពិ-
និែ្យគលើអាជ្ាធរថ្នា ក់គមកាមជាែិចំគោឹះការ
អនុវែ្តបញ្ជា ។ កនាពុងការអនុវែ្តអំណាចគនឹះ
អាជ្ាធរថ្នា ក់គលើ អាចនលងតកតមប ឬបដិគសធ 
នវូការសគមមចតដលគធវើគ�ើងគដ្យអាជ្ាធរ
ថ្នា ក់គមកាមរបស់ខ្រួន កាលគបើយល់គឃើញ
ថ្ការសំគរចគនាឹះមបាសចាកពមីសមែ្កិច្ច 
និងអំណាចតដលអាជ្ាធរថ្នា ក់គលើបានគធវើ
មបែិភកូម្គអាយ។ គលើសពមីគនឹះ អាជ្ាធរ
ថ្នា ក់គលើ ក៏អាចនលងអន្តរាគមន៍ជំនសួរដឋា-
បាលថ្នា ក់គមកាមរបស់ខ្រួន គដ្យបំគពញ
សកម្ភាពគដ្យខ្រួនឯងផ្ទា ល់។

អាជ្ាធរវិសហមជ្ឈការ រានែនួាទមីោ៉ា ង
សំខាន់កនាពុងរងវង់តដនដមីថ្នា ក់គមកាមជាែិ។
គណៈអភិបាលរានែនួាទមីជាែំណា ងមក-
សួង រ្ាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនាពុង

ការមគប់មគងតដនដមី។ អាជ្ាធរទាងំគនឹះរាន
កាែពវកិច្ចកនាពុងការតថរកសាសន្តិសុខសណាដា ប់
ធានា ប់រាធារណៈការោរសិទ្ធិគសរភីាពរបស់
មបជាពលរដឋា។  គដើម្បមីបំគពញការងារគនឹះ
គអាយរានមបសិទ្ធភាព អភិបាលគខែ្តអាច
បញ្ជា កងករ្ាងំនគរបាល ឬអាវុធហែក្នាពុង
ការបងាក របសងាក ប និងមរាវមជាវបទគល្ើស។  
ភារកិច្ចដ៏សំខាន់មយួគទៀែ របស់អាជ្ាធរ
វិសហមជ្ឈការគ ឺ្្សពវ្សាយអនុវែ្តតាមដ្ន
និងមែរួែពិនិែ្យការអនុវែ្តកម្វិធមីនគោបាយ
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ចបាប់ និងលិខិែបទ-
ដ្ឋា នគែិយុែ្តគ្្សងៗតដលកំពុងគៅជាធរ-
រាន។  ចុងគមកាយ គណៈអភិបាលរាន
អំណាចឋានានុមកមគលើមបធានមនទាមីរ មក-
សួងរ្ាប័ននានា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល្ង-
តដរ។ គណៈអភិបាល រានភារកិច្ចតណនំា
សមមបសមមរួលមែរួែពិនិែ្យ ែមមង់ទិស មនទាមីរ
អង្គភាព តខ្សបគណាដា យរបស់មកសងួ រ្ាប័ន
ទាងំគនាឹះ តដលគធវើសកម្ភាពកនាពុងតដន
សមែក្ិច្ចរបស់មកពុមមបលកសា។ កនាពុងន័យគនឹះ
រដឋាបាលកណាដា លអាចនលងកំណែ់ការតបង
តចកគដ្យជាក់លាក់ នវូសមែ្កិច្ចមួយចំ-
ននួ តដលមែរូវសគមមចគដ្យអាជ្ាធរវិស-
ហមជ្ឈការគៅថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន។ ជាក់តសដាង
អភិបាលគខែ្ត អាចសគមមចគលើកិច្ចការមយួ
ចំនួន តដលមិនចំាបាច់គសនា ើសុំគៅរដ្ឋា ភិបាល
គៅឯរាជធានមីភនាំគពញ។ ចំតណកឯមនទាមីរនន
មកសួង-រ្ាប័ន ក៏មែរូវបានមបគល់នវូសិទ្ធិ
សគមមចមយួចំននួ្ងតដរ។   គនឹះគជឺាការ
គ ទ្ារសមែ្កិច្ច កនាពុងទស្សនាទានននការគធវើ
វិសហមជ្ឈការ គដើម្បមីជំរុញមបសិទ្ធភាពនិង
ស័កដាិសិទ្ធភាព ននការ ដ្ាល់គសវារាធារណៈ 
និងការអភិវឌ្ឍគៅថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន គហើយ
តដលការសគមមចគ្្សងៗគៅកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ
គនឹះ គគឺធវើគ�ើងកនាពុងនាមរាជរដ្ឋា ភិបាល គៅ
ឯភនាំគពញ ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ អ.គ.ហ.
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ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

សុ្្តរកថារបស់ ឯកឧេតេ្អគ្គបណិ្េសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយក-
រដ្្ឋ ន្តតេរី រដ្្ឋ ន្តតេរីកកសួងមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងោកបធា្តគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហរិញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ
តថ្ងកនាពុងពិធមីគបើកកិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំ ២០១៨ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ

រាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី ៣

-ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, ថ្នា ក់ដលកនំាមកសងួ-
 រ្ាប័នននរាជរដ្ឋា ភិបាល;
-ឯកឧែ្តម George Edgar ឯកអគ្គរដឋាទែូ
 និង មបធានមបែិភសូហភាព អរឺ៉ុបមបចំា
 កម្ពុជា និងជាែំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ ជាទមី
 រាប់អាន;
-ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី,
 គភៀ្វជាែិ និង អន្តរជាែិ, ជាទមីគមមែមី !

នថងៃគនឹះ,ខ្ពុំរានកិែ្តិយស និងគសចក្តមីរកីរាយ
ជាអគនកគដ្យបានចូលរមួតថ្ងសុនទា-

រកថ្គបើក «កិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំ
២០១៨ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី ៣»
និង មបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តនវូយុទ្ធរាសស្ត
ចំនួនបមី គ ឺ«យុទ្ធរាសស្ត  គកៀរគរចំណូល 
២០១៩-២០២៣», «យុទ្ធរាសស្ត  ននការ
តកទមមង់ មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥», និង «យុទ្ធរាសស្ត នន
ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥»។ 

កនាពុងនាម ជាមបធានគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ និងកនាពុងនាមជារដឋាមសន្តមីមកសងួ
គសដឋាកិច្ច និង ហិរញ្ញវែ្ពុ, ខ្ពុំសូមសតម្តងនវូ
ការរាវ គមន៍ចំគោឹះវែ្តរានរបស់ឯកឧែ្តម,
គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី, ជាថ្នា ក់
ដលកនំា និងជាមសន្តមីរាជការននរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា, ឯកអគ្គរាជទូែ/ឯកអគ្គរដឋាទែូ, ែំ

ណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍, គភៀ្វ ជាែិ និង អន្តរ
ជាែិទាងំអស់ តដលបានចូលរមួកនាពុងកិច្ចមប
ជុំនានថងៃគនឹះ,តដលញពុ ងំកម្វិធមីគយើងមបមពលែ្ត
គៅមបកបគដ្យបរិោកាស អធិកអធម 
និងរានអែ្ន័យដ៏វិគសសវិរាល មពមទាងំ
ឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំអំពមីការយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងការ
មបមលូ ដ្ាពុំនវូករ្ាងំសរុបរបស់ជាែិ រមួជា
មួយនលង នដគអូភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា គដើម្បមី
ជំរុញការតកទមមង់ឲ្យបនដាគៅមុខជានិច្ច ។
ខ្ពុំកែ់សរា្គ ល់ថ្កិច្ចមបជុំនថងៃគនឹះ គមឺិនមោន់
តែជាការមែរួែពិនិែ្យការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មបចំា ន្ា ំ
២០១៨ ប៉ាុគណាណ ឹះគទ ប៉ាុតន្តតថមទាងំជាការ
វាយែនម្រមួ គលើការអនុវែ្តដំណាក់កាលទមី 
៣ គ ឺ«ការ្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលន
គោបាយ» តដលគមោងនលងបញ្ចប់គៅ ន្ា ំ
២០២០ ខាងមុខ គដើម្បមីជាមលូដ្ឋា នគមែៀម
គរៀបចំគ្្ឹះគៅ ដំណាក់កាល ទមី ៤ គឺ
«គណគនយ្យភាពសមិទ្ធកម្» ។ ដគូចនាឹះ,
ខ្ពុំសមូគឆ្ៀែយកឱកាសគនឹះ គដើម្បមីគសូ
រគំលច និងវាយែនម្អំពមីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ
មកទល់ ន្ា ំ ២០១៨ មពមទាងំអំពមីបញ្ហា មប-
ឈមជារមួកនាពុងការងារតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និង ជាពិគសស អំពមី
ការគមែៀមខ្រួនសមរាប់ ដំណាក់កាលទមី ៤ 
ែគៅមុខគទៀែ ។

ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី,
គភៀ្វកិែ្តិយសជាែិ និងអន្តរជាែ ិជាទមីគមមែមី !

រហែូមកដល់ដំណាច់ ន្ា ំ ២០១៨ និង
ែមកគដើម ន្ា ំ ២០១៩, កម្វិធមីតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ សគមមចបាន
នវូវឌ្ឍនភាពល្អ, ទាងំកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ សកម្-
ភាពននអង្គភាព គមកាមឱវាទមកសងួគសដឋា
កិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងសកម្ភាពតកទមមង់
របស់មកសងួ/រ្ាប័ន។ វឌ្ឍនភាពគន្លឹះៗ
តដលសគមមចបាន រួមរាន ៖
ទមី១).ការអនុវែ្តគដ្យគជាគជ័យ ននយុទ្ធ-
រាសស្ត គកៀរគរចំណូល រយៈគពលមធ្យម 
តដលគធវើឲ្យចំណូលគកើនគ�ើងជាលំដ្ប់ កនាពុង
គនាឹះចំណូលចរន្ត គកើនគ�ើងជាមធ្យមមប-
រាណ ១,៣៥ ពិនទាពុ ភាគរយនន ្សស កនាពុង
មួយ ន្ា ំចាប់តំាងពមី ន្ា ំ២០១៤ ដល់ ន្ា ំ២០១៨
។ សមិទ្្ធ លគនឹះ ទទលួបាននវូមលូវិចារ
ល្អគរួជាទមីគរាទនៈ, ទាងំពមីសំណាក់មបមុខ
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និង ពមីសំណាក់នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និង រ្ាប័នអន្តរជាែិ មពមទាងំ
បានអនុញ្្ញ ែ ឲ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលអាចបងហារូរ
ថវិកាកាន់តែគមចើនគៅកាន់វិស័យអាទិភាព
ក៏ដចូជាអាចបគងកើនោ៉ា ងគមចើន នវូធនធាន
វិនិគោគរាធារណៈកនាពុងមសពុក ពិគសសគលើ
ការអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធរបូវន័្ត តដល
ជាមបការជយួគលើកសទារួ យមយួកមមិែ ដល់
ឯករាជ្យភាពត ន្ាកថវិការបស់កម្ពុជា។
ទមី២).ការដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តជាបគណដា ើរៗ នវូមប
ព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS) គដ្យបាន
ដ្ក់បញ្ចរូលចំណាែ់ថ្នា ក់ថវិកា ទាងំ ៧,



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៦

បគងកើែបានជាមលូដ្ឋា នសមរាប់ការកែ់មតា
គណគនយ្យមគប់មជពុងគមជាយ និងអាច្លិែ
របាយការណ៍ទាន់គពលគវលា។ គៅគពលគនឹះ
,មបព័ន្ធ FMIS បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍជំហាន
ទមី ២ គដ្យបានដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តជា្្រូវការ
គៅតាមមកសងួ/រ្ាប័នចំននួ ២០ និងមនទាមីរ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុទាងំ ២៥ រាជធានមី-
គខែ្ត, រីឯមកសងួ/រ្ាប័នចំននួ ១៧ គ្្សង

គទៀែ នលងមែរូវមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តជា្្រូវ
ការគៅ ន្ា ំ ២០២០ ខាងមុខ ។ វឌ្ឍនភាព
កនាពុងការអនុវែ្តបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានតបបគនឹះ
មបតហលជាមិនរានមបគទសគមចើនគទ អាច
សគមមចបានជាពិគសសកនាពុងចំគណាមមបគទស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍តដល ចាប់គ ដ្ាើមការងារគនឹះ
មបហាក់មបតហលកម្ពុជា។
ទមី៣).ការដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីគពញ

គលញគៅមគប់មកសងួ/រ្ាប័ន និង តាម
បណា្ត រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្តមយួចំននួមសប
ោនា នលងការបគងកើែ និងដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តអង្គភាព
ថវិកា គៅមគប់មកសងួ/រ្ាប័ន។ គៅថ្នា ក់
គមកាមជាែិ,ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៧ មក, រដឋាបាល
គខែ្តចំននួ ១៨ មែរូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តរាក
ល្បងនវូថវិកាកម្វិធមីគពញគលញ។ សមរាប់

ន្ា ំ ២០២០ , រដឋាបាលគខែ្តចំននួ ៦ បតន្ម
រមួរាន៖ កំពង់ចាម, កំពង់ធំ, មពឹះវិហារ,
ឧែ្តររានជ័យ, គសៀមរាប និងមពឹះសមីហនុ
នលងមែរូវបានដ្ក់ ឲ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី
គហើយ គៅ ន្ា ំ ២០២១ រដឋាបាលរាជធានមី
ភនាំគពញ នលងមែរូវបានដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តនវូថវិកា
កម្វិធមីដចូោនា តដរ។ ការដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តថវិកា
កម្វិធមីបាននំាមកនវូការតកតមបការមគប់មគង
ថវិកាទាងំមសពុង, តដលពមីមុនរានលក្ខណៈ
មជ្ឈការគៅតាមមកសងួ/រ្ាប័ន, ឥ�រូវគនឹះ
រានលក្ខណៈវិមជ្ឈការ គោលគអឺនាកអនុវែ្ត



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

គគមរាង, កម្វិធមី និង សកម្ភាពផ្ទា ល់ ឬ
អនាកបគច្ចកគទសបានដលងពមីថវិការបស់ខ្រួន
និង អាចគធវើសកម្ភាពកនាពុងលក្ខណៈបុគរ-
សកម្។ ជាការកែ់សរា្គ ល់្ងតដរ,មកសងួ/
រ្ាប័នមយួចំននួ បានចាប់គ ដ្ាើមគធវើការតក
សមមរួលរចនាសម្័ន្ធរបស់ខ្រួន គដើម្បមីឈាន
គ្្ឹះគៅពមងលងសមិទ្ធកម្តថមគទៀែ។ គលើស
ពមីគនឹះ, ការអនុវែ្តថវិកា កម្វិធមីអនុញ្្ញ ែ
ឲ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល បគងកើនមបសិទ្ធភាពននការ
វិភាជថវិកាឱ្យបានកាន់តែមបគសើរ គដ្យ
តបរគ្្ឹះគៅរកវិស័យអាទិភាព។
ទមី៤).ការដ្ក់គចញនវូមកបខ័ណ្ឌ យុទ្ធរាសស្ត
ចបាស់លាស់សមរាប់ការតកទមមង់ តដល
កនាពុងគនាឹះរាន «យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល
២០១៩-២០២៣», «យុទ្ធរាសស្ត ននការតក
ទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ

ន្ា ំ២០១៩-២០២៥», «យុទ្ធរាសស្ត ននការ
តកទមមង់ មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ 
២០១៩-២០២៥» និង «ត្នការសកម្-
ភាព សមរាប់អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត ននការតក
ទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥»
តដលមែរូវមបកាសដ្ក់ឲ្យអនុវែ្ត កនាពុងកិច្ចមប-

ជុំគនឹះ។ យុទ្ធរាសស្តនមីមយួៗ បានកំណែ់
គោលបំណង និង គោលគៅចបាស់លាស់
សមរាប់ែមមង់សកម្ភាពតកទមមង់គៅកនាពុង
រយៈគពលមធ្យមខាងមុខ តដលរានអគ្គ-
នាយកដ្ឋា នទទួលបនទាពុកជាអនាកគរៀបចំផ្ទា ល់
គដ្យធានាបាន ភាពជារា្ច ស់កនាពុងការតក
ទមមង់។
ទមី៥).ការដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តរាកល្បងមបព័ន្ធ
មគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា, ការបគងកើនការ
្្សពវ្សាយ ឯករារថវិកាជារាធារណៈ,
ការពមងលងែនួាទមីរ្ាប័នសវនកម្ និងអធិ-
ការកិច្ច, និងការពមងលងសមែភ្ាពមសន្តមីកនាពុង
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈជាមបចំា
។ វឌ្ឍនភាពទាងំអស់គនឹះបានជយួឲ្យការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កាន់តែរាន
មបសិទ្ធភាព, ស័កដាិសិទ្ធភាព និងែរ្ាភាព។
ទមី៦).ការគរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញវែ្ពុរាធា-
រណៈរយៈគពលមធ្យម និងមកបខ័ណ្ឌ ថវិកា
រយៈគពលមធ្យម គទើបមែរូវបានចាប់គ ដ្ាើម
អនុវែ្តរាកល្បងគៅ ន្ា ំ ២០១៩ សមរាប់
ថវិកា ន្ា ំ២០២០-២០២២ គដើម្បមីែមមង់ទិស
ត្នការយុទ្ធរាសស្តថវិកាឱ្យរានគុណភាព

មបគសើរគ�ើង។ ជាមយួ ោនា គនឹះ, មកបខ័ណ្ឌ
ននការមគប់មគង ការវិនិគោគរាធារណៈ
ក៏កំពុងតែស្ិែគៅកនាពុងដំណាក់កាល គរៀបចំ
គៅគ�ើយ។
ទមី៧).ខណៈតដលការគរៀបចំថវិកាមែរូវបាន
គធវើគ�ើងតាមកម្វិធមី, ការមគប់មគងរ្ាប័ន
មែរូវគធវើទំគនើបកម្តថមគទៀែ តាមរយៈការ

ដ្ាល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែគមចើនដល់អនាកអនុវែ្ត
តដលកនាពុងគនាឹះថ្នា ក់ដលកនំា ឬមគប់មគងទទលួ
ខុសមែរូវជាសំខាន់គលើសមិទ្ធកម្ ឬការមែរួែ
ពិនិែ្យគលើលទ្្ធ លននការអនុវែ្ត, ចំតណក
ការទទលួខុសត ន្ាកហិរញ្ញវែ្ពុ  មែរូវគធវើគ�ើង
តាមរយៈការពមងលងមុខងារសវនកម្ន ទ្ាកនាពុង
និង អធិការកិច្ចននមកសួង/រ្ាប័ន។
ទមី៨).ភាពចំាបាច់កនាពុងការ បន្តការយកចិែ្ត
ទុកដ្ក់គលើការពមងលងសមែភ្ាពត ន្ាកមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុ, ទាងំគៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់
គមកាមជាែិ, គដើម្បមីោំមទ និង គឆ្ើយែបគៅ
នលងការតកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ ជាពិគសស គ្្ឹះគៅ «មបព័ន្ធ
ថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្» ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៨

ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី,
គភៀ្វកិែ្តិយសជាែិ និងអន្តរជាែ ិជាទមីគមមែមី!

បញ្ហា មបឈមទាងំគនឹះ មែរូវបានគដ្ឹះ-
មរាយមយួចំតណកធំ គៅកនាពុងយុទ្ធរាសស្ត
ទាងំបមី តដលនលងមែរូវពិភាកសា កនាពុងកម្វិធមី
្្សពវ្សាយដ្ក់ឲ្យអនុវែ្តកនាពុងមពលកគនឹះ ចំ-
តណកបញ្ហា តដលគៅគសសសល់ នលងមែរូវ
គលើកគ�ើងគដើម្បមីបន្តតសវងរកដំគណាឹះមរាយ
គៅកនាពុងកិច្ចមបជុំ គណៈករ្ាធិការដលកនំា
ការងារ តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ 
និងមកពុមការងារបគច្ចកគទស TWG នាគពល
រគសៀលគនឹះ។ 

ជារមួ «យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ន្ា ំ 
២០១៩-២០២៣» រានគោលគៅមបមលូ
ចំណូលចរន្តសរុប ឱ្យគកើនបានោ៉ា ងែិច
បំ្ុែ ០,៣ពិនទាពុភាគរយនន ្សស ជាមធ្យម
កនាពុងមយួ ន្ា ំ, ទនទាលមនលងការបគងកើនគុណភាព
គសវា និង្លិែភាពកនាពុងការ ្្តល់គសវាមគប់
មគងមគប់មបគភទននរដឋាបាលមបមលូចំណូល
រារគពើពន្ធ និង មិនតមនរារគពើពន្ធ។ 
យុទ្ធរាសស្តពមីរគ្្សងគទៀែោក់ព័ន្ធនលងការ-
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា គ្្ឹះគៅសគមមច 
«មបព័ន្ធថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្» គៅ ន្ា ំ 
២០២៥។  កនាពុងគនាឹះ «យុទ្ធរាសស្ត  ននការ

តកទមមង់ថវិកាថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ ២០១៩-
២០២៥» គផ្ដា ែការយកចិែ្តទុកដ្ក់គលើ
ការគធវើសរាហរណកម្ត្នការនមីយកម្ 
និង ការែមមលមជាមយួ នលងអាទិភាពតាម
វិស័យននមកសងួ/រ្ាប័នថ្នា ក់ជាែិ (មនទាមីរ
ជំនាញរាជធានមី-គខែ្ត) តដលជាអភិមកម
ពមីគលើ ចុឹះគមកាម និងការឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំអាទិភាព
គៅថ្នា ក់មលូដ្ឋា ន តដលជាែមមរូវការ និង
សំណូមពរនានាពមីរដឋាបាលថ្នា ក់មកពុង-មសពុក
-ខណ្ឌ  និង ឃុំ-សងាក ែ់ តដលជាអភិមកម
ពមីគមកាមគៅគលើ គដ្យរាន «ត្នការយុទ្ធ-
រាសស្តថវិការាជធានមី-គខែ្ត» ជាឧបករណ៍។
ចំតណក «យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ
លទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥»
គផ្ដា ែគលើការបគងកើនសិទ្ធិសគមមច និងការ
ទទួលខុសមែរូវគលើកិច្ចលទ្ធកម្ជាបគណ្ត ើរៗ 
ជនូមកសងួ/រ្ាប័ន, រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ, និង
អង្គភាពរាធារណៈមបហាក់មបតហល រហែូ
ដល់ ន្ា ំ ២០២៥។ យុទ្ធរាសស្តទាងំពមីរគនឹះ
គជឺា ការបំគពញបតន្មគលើ «យុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-
២០២៥» តដលទទលួបានការឯកភាពពមី
គណៈរដឋាមសន្តមី កនាពុងសមម័យមបជុំគពញអង្គ 
នថងៃទមី ១២ តខមករា ន្ា ំ ២០១៨។

ខ្ពុំសមូគសូបញ្ជា ក់ថ្យុទ្ធរាសស្តទាងំបមី

តដលនលងដ្ក់្្សពវ្សាយគៅមពលកគនឹះ មែរូវ
បានដ្ក់ឆ្ង ការពិភាកសាជាគមចើនគលើកជា
មួយនលងមកសួង/រ្ាប័ន និង ភាគមីោក់ព័ន្ធ 
មពមទាងំបានដ្ក់ឆ្ងគណៈករ្ាធិការដលក
នំា ការតកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ និង គណៈករ្ាធិការគោល
នគោបាយគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុមពមទាងំ
ទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ពមីសំណាក់
សគមដាចអគ្គមហាគសនាបែមីគែគជា ហ៊ុ្ត កស្ត
នាយករដឋាមសន្តមីននមពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជា។ 
ចំគោឹះ «ត្នការសកម្ភាព សមរាប់ការ
អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត  ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ
ថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥»មែរូវបានអនុម័ែ
គដ្យរបូខ្ពុំផ្ទា ល់ កនាពុងនាមជាមបធានគណៈ
ករ្ាធិការដលកនំា ការតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ្ងតដរ។ គទាឹះបមីជា
ោ៉ា ងគនឹះកដាមី, ឯករារយុទ្ធរាសស្ត  និងត្នការ
សកម្ភាពទាងំគនឹះ មែរូវបានចាែ់ទុកជា
ឯករាររស់ តដលនលងមែរូវបនដាតកលម្អ ត ្្អក
តាមបទពិគរាធន៍ និង បរិការណ៍ថ្មីៗ គៅ
គពលខាងមុខតថមគទៀែ។ ដចូខ្ពុំបានគសូ
បញ្ជា ក់, គយើងអាចនលងបនដាគលើកយកមក
ពិភាកសាោនា នវូចំណចុជាក់តសដាងមយួចំននួ
តថមគទៀែ កនាពុងកិច្ចមបជុំ គៅនថងៃរគសៀល។          

ខ្ពុំរពំលងទុកជាមុនថ្ កិច្ចមបជុំរបស់គយើង
គៅនថងៃគនឹះនលងមបមពលែ្តគៅ គដ្យរានការ
ពិភាកសាោ៉ា ង្ុស្ុល និងមគប់មជពុងគមជាយ
គដើម្បមីធានាថ្ការគិែគរូរបស់គយើងរានភាព
មែលមមែរូវគពញគលញ។ គៅគពលណាតដល
ការគិែគរូគធវើបានល្អ, ការដ្ក់គចញយុទ្ធ-
រាសស្តបានចបាស់លាស់ និងការមបាមស័យ
ទាក់ទងយល់ោនា គដ្យភាែរភាព គពលគនាឹះ
គទើបសកម្ភាពតកទមមង់នលងអាច។

កនាពុងរ្ារែមីគនឹះ, ខ្ពុំ, តាងនាមឱ្យរាជរដ្ឋា
ភិបាល,សមូមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តនវូយុទ្ធ-
រាសស្តទាងំបមី គ ឺ«យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំ-
ណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥», និង «យុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា រដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥», និង សមូ
ឱ្យមគប់អង្គភាពោក់ព័ន្ធទាងំអស់ អនុវែ្ត
យុទ្ធរាសស្តទាងំបមីគនឹះ មបកបគដ្យឆនទាៈ,
មនសិការ, និង ការទទលួខុសមែរូវខ្ស់។

ខ្ពុំសមូ គលើកទលកចិែ្តឱ្យបន្តការពិភាកសា
ឯករារយុទ្ធរាសស្តទាងំបមី គដើម្បមីឈានគៅ
គរៀបចំត្នការសកម្ភាព សមរាប់អនុវែ្ត

ឱ្យបានមគប់មជពុងគមជាយ, ធានាបាននវូការ
ចូលរមួគពញគលញ, មបសិទ្ធភាព និង ការ
ទទួលខុសមែរូវខ្ស់។ 

មុននលងបញ្ចប់, ខ្ពុំសមូយកឱកាសគនឹះ
វាយែនម្ខ្ស់ និង ដ្ាល់មលូវិចារដ៏នថ្ថ្្
ចំគោឹះសហការនីនរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា,មកសងួ
/រ្ាប័ន, និង អង្គភាពគមកាមឱវាទមកសួង
គសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុទាងំអស់ តដលបាន
ខិែខំមបលងតមបងអនុវែ្តសកម្ភាពទាងំឡាយ
គៅគមកាម កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ រហែូសគមមចបាន
លទ្្ធ លល្អមបគសើរ។ គបើគោងតាម ត្នការ
សកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាលទមី៣,គយើងអាច
សននាិដ្ឋា នបានថ្គយើងបានអនុវែ្តសកម្ភាព
កាន់តែគមចើន និង សគមមចបានលទ្្ធ ល
កាន់តែគមចើនគ�ើងៗ ពមីមយួ ន្ា ំគៅមយួ ន្ា ំ។ 
សមិទ្្ធ លទាងំគនឹះ គសូបញ្ជា ក់ោ៉ា ងចបាស់
ពមីកិច្ចខិែខំមបលងតមបងរបស់គយើងទាងំអស់
ោនា ។ គឆ្ៀែកនាពុងឱកាសគនឹះ្ងតដរ,ខ្ពុំក៏សមូ

តថ្ងអំណរគុណដ៏មជាលគមរៅ ដល់សហ-
គមន៍អឺរ៉ុប, ធនាោរពិភពគលាក, ធនាោរ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុមី,មលូនិធិរបូិយវែ្ពុអនដារជាែិ,
អង្គការយនូមីតសហវ,រដ្ឋា ភិបាលបារាងំ/AFD,
រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី, និងរ្ាប័នអនដារជាែិ
គ្្សងគទៀែ តដលបាន និង គមោងបនដា ដ្ាល់
ជំនយួហិរញ្ញវែ្ពុ និង បគច្ចកគទស សមរាប់
ោំមទដល់ ការអនុវែដាកម្វិធមីតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាល
ទមី ៣ គនឹះ ឲ្យមបមពលែ្តគៅគដ្យរលនូ និង

រានសនទាពុឹះល្អគៅមុខគហើយខ្ពុំរពំលងទុកចំគោឹះ
រ្ារែមីសហការតបបគនឹះ កនាពុងដំណាក់កាល
បនដាបនាទា ប់គទៀែ។ 

ជាចុងគមកាយ, ខ្ពុំសមូជនូពរឯកឧែ្តម,
គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី, ែំណាង
នដគូអភិវឌ្ឍន៍, ែំណាងអង្គទូែ, គភៀ្វជាែិ
និងអន្តរជាែិមគប់របូ,សមូបានមបកបគដ្យ
សុខភាពល្អ និងសគមមចបានគជាគជ័យកនាពុង
មគប់កិច្ចការរបស់ខ្រួន។ 

ខ្ពុំសូមមបកាសគបើក «កិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យ
មបចំា ន្ា ំ ២០១៨ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាល
ទមី ៣» ចាប់ពមីគពលគនឹះែគៅ។
សូ្ អរគុណ !



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥០

សុ្្តរកថាសា្វ គ្្ត៍ របស់ឯកឧេតេ្ រស់ សរីលវ៉ា  អ្តុរដ្ឋមលខាធិការកកសួង
មសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងោអគ្គមលខាធិការ ន្តអគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈ
កម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ
តថ្ងគៅកនាពុងកិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំ ២០១៨ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 
ដំណាក់កាលទមី៣ គៅនថងៃពុធ ១១គរាច តខពិរាខ ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣  មែរូវនលងនថងៃទមី២៩ 
តខឧសភា ន្ា ំ២០១៩
- ខ្ពុំបាទសមូគោរព ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែ
សភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី
រដឋាមសន្តមី មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និង
ជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ!
- សមូគោរព ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ,សរា-
ជិក, សរាជិកា ននរាជរដ្ឋា ភិបាល!
- ឯកឧែ្តម George Edgar ឯកអគ្គរដឋាទែូ
និងជាមបធានមបែិភសូហភាពអរឺ៉ុបមបចំា
កម្ពុជា និងជាែំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ ជាទមី
រាប់អាន!
- ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី
ថ្នា ក់ដលកនំា, សហគសវិក, គភៀ្វជាែិ និង
អន្តរជាែិ ជាទមីគមមែមី!

ជាបឋម, ខ្ពុំសូមរាវ គមន៍ោ៉ា ងកក់គរៅ្ត
ចំគោឹះវែ្តរាន ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ

,អស់គលាក, គលាកមសមី, គភៀ្វជាែ ិនិងអន្តរ
ជាែិទាងំអស់ តដលបានអគញជា ើញ ចលូរមួ
 “កិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំ២០១៨ នន
កម្វិធមីតកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរា-
ធារណៈ ដំណាក់កាលទមី៣” គមកាមអធិបែមី
ភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធាន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។ 

កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ

រាធារណៈជាកម្វិធមីតកទមមង់រយៈគពល
តវង តដលរានចក្ខពុវិស័យ មបកបគដ្យ
មហិច្ិតា និងមបាកដនិយមគផ្ឺ្ស់ប្តរូរមបព័ន្ធ
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា គ្្ឹះគៅឧែ្តរា
នុវែ្តអន្តរជាែិ គដ្យបាននិងកំពុងករាង
និងពមងលងសរាសធាែុសនារូលទាងំ៤ រមួរាន
“ការតកលម្អមបព័ន្ធ, មកបខ័ណ្ឌ  គែិយុែ្ត, 
យន្តការរ្ាប័ន និងធនធានមនុស្ស”។ការ
តកទមមង់ការមគបម់គងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
គមឺែរូវគរៀបចំគ�ើងតាមលំដ្ប់លំគដ្យមសប
តាមបរិបទននការអភិវឌ្ឍសង្គម-គសដឋាកិច្ច
កម្ពុជា។

កនាពុងន័យគនឹះ, កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវបានគរៀបចំ
និងមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តគដ្យ  សម ត្េច
អគ្គ្ហាមសនាបេរីមេមោ ហ៊ុ្ត កស្ត

នាយករដ្្ឋ ន្តតេរី ន្តកពឹះរាោណាចកក
ក្្ថុោ គៅនថងៃទមី០៥ តខធនារូ ន្ា ំ២០០៤ គដ្យ
មបកាន់យកអភិមកមជាគខឿន និងអនុវែ្តជា
ដំណាក់កាល រមួរាន ជាអាទិ៍៖

-ដំណាក់កាលទមី១ “ភាពគជឿទុកចិែ្ត នន
ថវិកា” ពមី ន្ា ំ២០០៥-២០០៨

-ដំណាក់កាលទមី២ “ការបគងកើនគណ-
គនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ” ពមី ន្ា ំ២០០៩-២០១៥

-ដំណាក់កាលទមី៣ “ការ្សារភាជា ប់ថវិកា
គៅនលងគោលនគោបាយ” ពមី ន្ា ំ២០១៦-
២០២០

-ដំណាក់កាលទមី៤  “គណគនយ្យភាព
សមិទ្ធកម្” ពមី ន្ា ំ២០២១-២០២៥។

រហែូមកដល់គពលគនឹះ កម្វិធមីតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គសិ្ឺែ
កនាពុងដំណាក់កាលទមី៣ “ការ្សារភាជា ប់ថវិកា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

គៅនលងគោលនគោបាយ” គដ្យគោលគៅ
អាទិភាពចំននួ ០៣ រមួរាន (១).ការពមងលង
ការមគប់មគង និងអនុវែ្តត្នការមបមលូ
ចំណូល, (២). ការពមងលង និងពមងមីកការ
ដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន
សមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
(FMIS) និង (៣). ការពមងលង និងពមងមីក
ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី មពមទាងំ ្្តល់ថវិកា

ោំមទការអនុវែ្តត្នការសកម្ភាព ដល់
មកពុមការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ គៅតាមមកសងួ-រ្ាប័ន
មបរាណ ៣០០០០ ដុល្ារអាគមរិកកនាពុងមយួ

ន្ា ំ កនាពុងមយួមកសងួ-រ្ាប័ន មពមទាងំបាន
ទទួលមបាក់ឧបែ្ម្ភគលើកទលកចិែ្តសមមសប
តាមត្នការសកម្ភាពតកទមមង់របស់ខ្រួន។

ការមែរួែពិនិែ្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព នន

ការ អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវបានគរៀបចំគ�ើង
ជាមបចំាមែមីរាស និងមបចំា ន្ា ំអនុគលាមតាម
រារាចរតណនំា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលគលខ 
០៩ ចុឹះនថងៃទមី ២៨ តខ ធនារូ ន្ា ំ ២០១៥ ស្ត មីពមី
 “វិធាននិងនមីែិវិធមីននការគរៀបចំ, ការអនុវែ្ត
,ការមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងការវាយែនម្
គលើការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
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អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥២

រាធារណៈ” កនាពុងគោលបំណង គដើម្បមីធានា
នវូមបសិទ្ធភាពននការគរៀបចំ,អនុវែ្តនិងមែរួែ
ពិនិែ្យតាមដ្នននអនុវែ្តត្នការសកម្ភាព
ោំមទ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ។

ត ្្អកគលើលទ្្ធ ល ននការអនុវែ្តកម្វិធមី
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ

ន្ា ំ ២០១៨ ខ្ពុំសមូគោរព រាយការណ៍ជនូ

អង្គមបជុំនវូរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសគង្ខប
ដូចែគៅ៖

ការអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល
រយៈគពលមធ្យម ន្ា ំ២០១៤-២០១៨ សគមមច
បានគោលគៅ តដលបានដ្ក់គចញ គដ្យ
ចំណូលចរន្ត រានកំគណើន ០,៥ ពិនទាពុភាគ-
រយ នន ្.ស.ស. តដល ន្ា ំ ២០១៨ គនឹះ
សគមមចបាន ១,៤៧ ពិនទាពុភាគរយនន ្.ស.ស

ជាមធ្យមពមី ន្ា ំ២០១៤-២០១៨ ចំណូលចរន្ត
គកើនគ�ើងមបរាណ ១,៣៥ ពិនទាពុភាគរយនន 
្.ស.ស.។

គគមរាង FMIS មែរូវបានគរៀបចំ និងដ្ក់
ឱ្យ អនុវែ្តជំហានទមី១ គៅ ន្ា ំ២០១៤ និង
ជំហានទមី២ គៅ ន្ា ំ ២០១៧។ ទនទាលមគនឹះ,
មកសួងគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ បានគធវើការ
តកសមមរួលប្ង់គណគនយ្យថ្មី ឱ្យមសបតាម
ស្តង់ដ្រអន្តរជាែិ មពមទាងំបានគរៀបចំ និង
ដ្ក់ឱ្យ អនុវែ្តមបកាសស្ត មីពមី ការដ្ក់ឱ្យ
អនុវែ្តចំណាែ់ថ្នា ក់ទាងំ ៧ រមួរាន (១).
ចំណាែ់ថ្នា ក់អង្គភាពមបែិបែ្តិ និងរដឋាបាល,
(២).ចំណាែ់ថ្នា ក់ភមូិរាសស្ត , (៣).ចំណាែ់
ថ្នា ក់គសដឋាកិច្ច, (៤).ចំណាែ់ថ្នា ក់កម្វិធមី, 
(៥).ចំណាែ់ថ្នា ក់មុខងារ, (៦).ចំណាែ់ថ្នា ក់
គគមរាង និង (៧). ចំណាែ់ថ្នា ក់មលូនិធិ 
គដ្យកនាពុងគនាឹះចំណាែ់ថ្នា ក់ថវិកាចំនួន ៥
អនុវែ្តបានគពញគលញ និងចំននួ ២គទៀែ 
បាននិងកំពុងជំរុញអនុវែ្ត។ បតន្មពមីគនឹះ, 
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ បានកំណែ់
ត្នការពមងមីកមបព័ន្ធ FMIS មបកបគដ្យ
ភាពចបាស់លាស់សំគៅោំមទ ការអនុវែ្ត
ថវិកាកម្វិធមី និងមបព័ន្ធគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុគៅតាមមកសួង-រ្ាប័ន ដចូែគៅ៖

 ន្ា ំ២០១៨៖មកសួង-រ្ាប័នចំនួន ១០
មែរូវបានដ្ក់ឱ្យ គមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS 
ជា្្រូវការ។

 ន្ា ំ២០១៩៖មកសងួ-រ្ាប័ន ចំននួ ១០
ថ្មីបតន្ម និងមនទាមីរគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាជធានមី-គខែ្ត ទាងំ២៥មែរូវដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់
មបព័ន្ធ FMIS ជា្្រូវការ។

 ន្ា ំ២០២០៖មកសងួ-រ្ាប័នចំននួ ១៧
ថ្មីបតន្ម នលងមែរូវដ្ក់ឱ្យ គមបើមបាស់មបព័ន្ធ 
FMIS ជា្្រូវការ។

 ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី មែរូវបាននិង
កំពុងដ្ក់ឱ្យ អនុវែ្តមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន
និងមគប់រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត។ ជាវឌ្ឍន
ភាព, ចាប់ពមី ន្ា ំ ២០១៥ ដល់ ន្ា ំ ២០១៨ 
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ទំព័រ  ៥៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

មកសងួ-រ្ាប័ន ទាងំ៣៩ មែរូវបានដ្ក់ឱ្យ
អនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីរាកល្បងគពញគលញ 
រឯី រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្តទាងំ២៥ មែរូវបាន
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីរាកល្បងគពញ
គលញចាប់ពមី ន្ា ំ២០១៧ រហែូដល់ ន្ា ំ
២០២១។

ជាមួយោនា គនឹះ, គដើម្បមីកំណែ់ទិសគៅ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ឱ្យបានចបាស់លាស់ 
និងមបាកដនិយម, គណៈករ្ាធិការដលកនំា
ការងារតកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ បានគរៀបចំយុទ្ធរាសស្ត ននការ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥
គហើយមែរូវបានគណៈរដឋាមសន្តមី អនុម័ែគៅ
នថងៃ១២ តខមករា ន្ា ំ២០១៨ គដ្យកំណែ់
មបព័ន្ធថវិកាកម្ពុជាជា “មបព័ន្ធថវិកាព័ែ៌រាន
សមិទ្ធកម្ ឬថវិកាសមិទ្ធកម្”។

 ជារមួ, ត ្្អកគលើលទ្្ធ លសគមមចបាន
មបចំា ន្ា ំ២០១៨ គយើងអាចសននាិដ្ឋា នថ្៖
(១).ថវិកាកាន់តែរានភាពគជឿទុកចិែ្ត និង
បានក្ាយជាចលករ ននកំគណើនគសដឋាកិច្ច,
(២).បុគរលក្ខណៈសំខាន់ៗមែរូវ បានករាង
និងពមងលងបតន្ម គដើម្បមីធានាគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុ, (៣).មកបខ័ណ្ឌ ថវិកាកម្វិធមី មែរូវ

បានគរៀបចំ ពមងលង និងពមងមីកការអនុវែ្ត
តដលជាឧបករណ៍សំខាន់សមរាប់្សារភាជា ប់
ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយ របស់រាជ
រដ្ឋា ភិបាល, (៤).សមែ្ភាពមសន្តមី កនាពុងការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវបាន
ពមងលង និង (៥).ការយល់ដលង និងការចលូ
រមួ អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរានការគកើនគ�ើងជា
លំដ្ប់។

 ែ្បិែតែកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈសគមមចបាននវូសមិទ្ធ-
្លសំខាន់ៗដចូបានជមរាបជនូគរៀបរាប់
ខាងគលើ កនាពុងនាមជាគសនាធិការឱ្យគណៈ-
ករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងរបូខ្ពុំផ្ទា ល់
បានកែ់សរា្គ ល់គឃើញថ្ គយើងជបួមបទឹះ
បញ្ហា មបឈមសំខាន់ៗ រមួរាន កតា្ត រ្ាប័ន
(ភាពជាអនាកដលកនំា, ការមគប់មគង, ឆនទាៈ និង
យន្តការសមមបសមមរួលន ទ្ាកនាពុង) និង កតា្ត
ធនធានមនុស្សគៅរានកមមិែតដលចំាបាច់
មែរូវគផ្្ត ែការយកចិែ្តដ្ក់និងចលូរមួបតន្ម
ពមីមគប់ែអួង្គោក់ព័ន្ធទាងំអស់។

ជាមយួោនា គនឹះ, តាមគោលគៅ ន្ា ំ២០២០

កម្វិធមី តកទមមង់ការមគប់មគង ហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ នលងបញ្ចប់ ដំណាក់កាលទមី ៣
ឈានគ្្ឹះគៅ ដំណាក់កាលទមី ៤ “គណ-
គនយ្យភាពសមិទ្ធកម្”,អគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការ ដលកនំាការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បាន
សហការ ជាមយួមកពុមការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគមកាមឱវាទ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមកសងួ-
រ្ាប័ន បានគធវើតកសមមរួល និងសមមរួចមកប
ខ័ណ្ឌ ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាល
ទមី៣ គដើម្បមីបញ្ចប់ការងារតដលគសសសល់
កនាពុង ន្ា ំ២០១៩-២០២០។ ទនទាលមគនឹះ, អគ្គ-
គលខាធិការគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហរិញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
គមោងនលងគធវើ ការវាយែនម្ចំណាយ រា-
ធារណៈ និងគណគនយ្យភាព ហិរញ្ញវែ្ពុ 
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ២០១៩ និងវាយែនម្
ចំណាយរាធារណៈ និងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុថ្នា ក់ជាែិ ន្ា ំ២០២០ គដើម្បមីមបមលូ
ធាែុចលូសមរាប់ការគរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ ត្ន
ការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាលទមី៤ ឱ្យសម
មសបតាម បរិបទទាងំការ អភិវឌ្ឍសង្គម-



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥៤

គសដឋាកិច្ចកម្ពុជានិងឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិ។

ឯកឧែ្តម, គលាកជំទាវ, គលាក, គលាកមសមី!

សមរាប់កិច្ចដំគណើរការកម្វិធមីកិច្ចមបជុំ
មែរួែពិនិែ្យ មបចំា ន្ា ំ ២០១៨ ននកម្វិធមី
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
ដំណាក់កាលទមី៣ នានថងៃគនឹះ គតឺបងតចក
ជាបមីវគ្គ ដចូែគៅ៖

 វគ្គទមី១៖ កម្វិធមីគបើក និងមបកាស
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត “យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល

ន្ា ំ២០១៩-២០២៣, យុទ្ធរាសស្ត  ននការ
តកទមមង់ មបព័ន្ធថវិកា ថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥, យុទ្ធរាសស្ត  ននការតក-
ទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ២០១៩-
២០២៥ និងត្នការសកម្ភាពោំមទដល់
ការអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ
ថវិកា ន្ា ំ២០១៨-២០២៥ គមកាមអធិបែមីដ៏
ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមបធាន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

វគ្គទមី២៖្្សពវ្សាយឯករារយុទ្ធរាសស្ត
តកទមមង់ និងត្នការ សកម្ភាពលម្អិែ
ោំមទយុទ្ធរាសស្ត  ននការតកទមមង់មបព័ន្ធ

ថវិកា ន្ា ំ២០១៨-២០២៥ គមកាមការសមមប
សមមរួល របស់ឯកឧែ្តម វង្សរី វិស្សថុេ រដឋា-
គលខាធិការមបចំាការមកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាអនុមបធានគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ។

វគ្គទមី៣៖កិច្ចមបជុំគណៈករ្ាធិការដលក
នំា ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ និង នដគអូភិវឌ្ឍន៍ តដលគផ្្ត ែ
គលើ (ទមី១).ពិភាកសាគលើរបាយការណ៍វឌ្ឍន-
ភាពននការអនុវែ្តកម្វធិមីតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈមបចំា ន្ា ំ២០១៨
និង (ទមី២).មបខណ័្ឌ ត្នការសកម្ភាពរមួ 
ដំណាក់កាលទមី៣។

មុននលងបញ្ចប់, តាងនាមអគ្គគលខាធិការ
ដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងរបូខ្ពុំ
ផ្ទា ល់ សមូសតមដាងកែញ្ញរូតាធម៌ដ៏មជាលគមរៅ
ជនូចំគោឹះ ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធាន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តែងតែង

្្តល់ការោំមទ និង ្្តល់អនុរាសន៍ សំគៅ
ែមមង់ទិសកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងឱ្យ

អនុវែ្តបាន មបកបគដ្យ គជាគជ័យ និង
ចមីរភាព។ ទនទាលមគនឹះ, ខ្ពុំសមូគធវើការវាយែនម្
ខ្ស់ និងគកាែសរគសើរចំគោឹះ មកពុមការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
ននមកសងួ-រ្ាប័ន និងអង្គភាពគមកាមឱវាទ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ តដលបាន

្្តល់កិច្ចសហការចលូរមួ និងខិែខំអនុវែ្ត
កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរា-
ធារណៈ។

ទនទាលមគនឹះ, ខ្ពុំសមូអរគុណជាថ្មីម្តងគទៀែ 
ចំគោឹះ បណា្ត នដគអូភិវឌ្ឍន៍នានា តដល
បានគប្តជ្ាបន្ត ្្តល់ការោំមទចំាបាច់ ទាងំជា
ហិរញ្ញប្បទាន ទាងំជា ជំនយួបគច្ចកគទស
មបកបគដ្យសុឆនទាៈនិងមបកបគដ្យចមីរភាព
ចំគោឹះការងារតកទមមង់គនឹះ ឱ្យសគមមចបាន
គជាគជ័យតាមការគមោងទុក កនាពុងរ្ារែមីនន
ការគោរព និងគលើកែគមកើង ភាពជារា្ច ស់
របស់កម្ពុជា។

ជាទមីបញ្ចប់, ខ្ពុំសមូជនូពរ ឯកឧែ្តម
គលាកជំទាវ គលាក គលាកមសមី ទាងំអស់
មបកបគដ្យពុទ្ធពរទាងំ ៤មបការ គ ឺអាយុ
វណណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបមីគឃ្ៀងឃ្្ែគ�ើយ។

សូ្ អរគុណ!



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១១  |  អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

  “តាមរយៈវឌ្ឍនភាព តដលបាន និង កំពុងគលចរបូរាងគ�ើងគនឹះ,គយើងអាចវាយែនម្បានថ្
          មបព័ន្ធថវិកាគយើងកាន់តែរានភាពគជឿទុកចិែ្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សមរាបម់ទមទង់
       និងជំរុញការអភិវឌ្ឍគសដឋាកិច្ច និងសង្គម, រានបុគរលក្ខណៈសម្បែ្តិមគប់មោន់គដើម្បមី
         ធានាគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ,រានមកបខ័ណ្ឌ ថវិកាកម្វិធមីចបាស់លាស់ជាឧបករណ៍ 
            សមរាប់្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល,រានមសន្តមី
            កាន់តែរានសមែ្ភាពសមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ,រានការយល់
            ដលងកាន់តែគមចើនគ�ើងសមរាប់ចូលរមួអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ និងកំពុងករាង
            មលូដ្ឋា នជាបគណដា ើរៗគ្្ឹះគៅកាន់គណគនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ ។”

“ខ្ពុំចង់គសូបញ្ជា ក់ថ្កម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈបានផ្្ស់ប្តរូររគបៀប ននការ
គរៀបចំ និងអនុវែ្តថវកិាគដ្យបានផ្្ស់ប្តរូរមបព័ន្ធពមីការគផ្្ត ែគលើធាែុចលូគៅជាការគផ្្ត ែគលើ
ធាែុគចញ, ការពមងលងការ្សារភាជា ប់រវាងគោលនគោបាយនិងថវិកាមពមទាងំការ
គផ្្ត ែគលើលទ្្ធ ល។ គបើគទាឹះបមីជា្្រូវននការតកទមមង់គៅតវង ង្ៃ យបន្តគទៀែក៏គដ្យ,
យុទ្ធរាសស្ត តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ២០១៨-២០២៥និងត្នការសកម្ភាព
តដលមែរូវបានមបកាសដ្ក់ឱ្យដំគណើរការអនុវែ្តបានរមួបញ្ចរូលនវូមលូដ្ឋា ននន
ការមគប់មគងតបបទំគនើបតាមរយៈមកបខណ្ឌ ថវកិារយៈគពលមធ្យម និងការ
ពមងលងមបព័ន្ធគណគនយ្យភាព ។”

ឯកឧែ្តម George Edgar ឯកអគ្គរដឋាទែូ និងជាមប
ធានមបែិភសូហភាពអឺរ៉ុបមបចំាកម្ពុជា

ទំព័រ  ៥៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន
ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

“ការចាប់យកនវូបគច្ចកវិទយាថ្មីៗ ទាងំគដ្យវិស័យឯកជន និងទាងំរាជរដ្ឋា ភិបាលនលងរមួចំតណក
ោ៉ា ងសំខាន់កនាពុងការបគងកើន្លិែភាព និងមបសិទ្ធភាពគសដឋាកិច្ច ជាពិគសសការផ្្ស់ប្តរូរ
រចនាសម្័ន្ធគសដឋាកិច្ច។ ដចូគនឹះ គសដឋាកិច្ចកម្ពុជាទាងំមលូមែរូវគមែៀមឱ្យបានល្អរចួជាគមសច
គដើម្បមីមបឈមមុខគៅទល់នលង្លប៉ាឹះោល់ននបគច្ចកវិទយា ទនទាលមោនា នលងការបគងកើន
កាលានុវែ្តភាពធុរកិច្ច និងការបគងកើែទមី្សារថ្មីៗបតន្មគទៀែ ។” 

“ការរពំលងទុក និងការោំមទពមីរ្ាប័ន សមរាប់ការអនុវែ្តថវិកាសមិទ្ធកម្គរឺាន
លក្ខណៈខុសោនា ទាងំរវាងបណា្ត មបគទស និងគៅកនាពុងមបគទសគហើយមបព័ន្ធចំាបាច់
មែរូវសមមសប និងរានភាពមបាកដនិយមគៅនលងបរិការណ៍ននសមែ្ភាព
ជាក់តស្តង ។”

ដកមសង់គចញពមីគសៀវគៅ Toward Next Generat ion 

Performance Budget ing

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥៦

ឯកឧែ្តម វង្សរី វិស្សថុេ រដឋាគលខាធិការមបចំាការ
ននមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាអនុមបធាន
មបចំាការគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ



រស់ សមីលវ៉ា                    
បណ្ឌ ិែ តហ៊ល ចំគរនី                   
រាស សុខគសនរាន        
តប៉ាន ធមីរុង្គ                     
ប៊ ូវង្សសុខា                 
អ៊ុង លុយណា
គយ៉ាែ វតីណល

អគ្គគលខាធិការ អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.

ត ន្ាកការងារតកទមមង់ទាងំ៣, មគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
  លមី  វ៉ុង                           មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  វុទ្ធមី សមតា                       មសន្តមីជំនាញ
ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
     សុគន្ធ ចរិោ                   មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  ឈុន រា៉ា រឌមី                     មសន្តមីជំនាញ
  គង់ គ្មតកវវរលក្ខណ៍       មសន្តមីជំនាញ
  មសពុន រដ្ឋា                        ជំនយួការ 
ត ន្ាកអនុវែ្តថវិកា
  ប៉ាុម នលគហង                  មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  គហៀង សូោ៉ា រ៉ ូ                 មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
     លលម សុខគហង                 ជំនយួការ
ត ន្ាកចំណូលរារគពើពន្ធ
  អ៊ុង មករា                       មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  រស់ ដ្លមីន                     មសន្តមីជំនាញ
ត ន្ាកគោលនគោបាយ និងគរៀបចំថវិកា
  គម៉ាែ រ៉ាម៉ាន                      មសន្តមីជំនាញ
  ត្ង សុខនម៉ា                    មសន្តមីជំនាញ                
ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្
  អ៊ុំ យុទ្ធមី                          មបធានត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្   
  អ៊ចូ គរាភ័ណ                  មសន្តមីមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្គគមរាង
  អ៊ុង វលក្ខគទវ ី                 ជំនយួការមសន្តមីមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្គគមរាង
ការចលូរមួគ្្សងៗ៖
 មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា
  មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
 មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្រាធារណៈ
 មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នគោលនគោបាយ
 មកពុមការងារមគប់មគងគគមរាងមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ

ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
    សុគន្ធ ចរិោ                   មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
 ឈុន រា៉ា រឌមី                      មសន្តមីជំនាញ
 គង់ គ្មតកវវរលក្ខណ៍        មសន្តមីជំនាញ
 មសពុន រដ្ឋា                        ជំនយួការ

គណៈកគប់កគង ៖

មរៀបចំអេ្បទមដ្យ ៖

្តវ្តុវេតេ ្តិងកកសក្រួលមដ្យ ៖

អគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ





អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនង៖
្្រូវគលខ ៩២ សងាក ែ់វែ្តភនាំ ខ័ណ្ឌ ដូនគពញ រាជធានមីភនាំំគពញ កម្ពុជា
ទូរស័ពទាៈ (៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
 admin@pfm.gov.kh
 www.pfm.gov.kh
 www.facebook.com/gscpfm


