រាជធានីភ្នាំសពញ, ថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

សសចកតីប្បក្ខសព័ត៌មាន
“សិក្ខាសាលាសតីពីបទពិសសាធន៍ននក្ខរងារថវិក្ខកម្ម វិធី”
គណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ


សៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ គណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ
េហការជារួយថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេេ អងគការ UNICEF បានសរៀរចាំ “សិក្ខាសាលាសតីពប
ី ទពិសសាធន៍នន
ក្ខរងារថវិក្ខកម្ម វិធ”ី សប្ការអធិរតីភាពដ៏ែពង់ែពេ់ឯក្ឧតតររណឌិត អូន ព័នធម្ុនីរត
័ ន រដឋរន្តនតប្ី ក្េួងសេដឋក្ិចច
និងហិរញ្ញវតថុ និងជាប្រធានគណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ និងមានការ
ចូលរួរពីតាំណាងប្គរ់ប្ក្េួង សាថរ័ន ប្ពរទាំងតាំណាងថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ចាំនន
ួ ប្រមាណជាង៦០០ នក្់ ។
េិកាាសាលាសពញរួយថ្ងៃសនេះ សរៀរចាំស ើងចាំសពលខដលក្រា វិធីខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈបាន
និងក្ាំពុងរញ្ច រដ
់ ាំណាក្់កាលទី ២ “គណសនយយភាពហិរញ្ញវតថ”ុ សៅដាំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥ និងសប្តៀរសបាេះជាំហានសឆ្ពេះ
សៅកាន់ដណា
ាំ
ក្់កាលទី ៣ គឺ “ការផ្សារភាារ់ងវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ” នឆ្នាំ ២០១៦ ខាងរុែសនេះ សហើយេិកាា
សាលាគឺជាសវទិកាផ្លាេ់រូរត គាំនត
ិ សោរល់ និងខេែងយល់ពោ
ី ន សៅវិញសៅរក្រវាងប្ក្េួងខដលក្ាំពង
ុ អនុវតតង វិកាក្រា
វិធី ជារួយប្ក្េួង សាថរ័នខដលសប្តៀរអនុវតតង វិកាក្រា វិធី ។ តារវដដថ្នងវិកា េិកាាសាលាបានខចក្ការពិភាក្ាជា
៣ វគគ គឺ៖ ១) ការសរៀរចាំងវិកាក្រា វធ
ិ ,ី ២) ការអនុវតតងវិកាក្រា វធ
ិ ី និង ៣) ការប្តួតពិនត
ិ យនិងវាយតថ្រាេរិទធក្រា
រួរទាំងមានរទរងាាញររេ់ប្ក្េួងអនុវតតង វិកាក្រា វិធច
ី ាំនន
ួ ៤ និងមានចាំណារ់អាររាណ៍ររេ់ប្ក្េួងអនុវតតង វិកា
ក្រា វិធីចាំនន
ួ ៣ សផ្សេងសទៀត ។
ការអនុវតតង វិកាក្រា វិធីនង
ឹ រសងកើតស ើងនូវ (១) រូលដ្ឋឋនប្គឹេះេប្មារ់ខក្លរអនូវការសធែខើ ផ្សនការងវិកាតាររយៈ
ការភាារ់រវាងងវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយ និងសោលសៅសោលនសោបាយ (២) លទធ ផ្សលចុងសប្កាយខដលប្ក្េួង
សាថរ័ន រនទីរជាំនញរាជធានី សែតត េសប្រចបានតារក្រា វិធីនរ
ី ួយៗ ស្ាើយតរសៅនឹងងវិកាខដលបានចាំណាយ (៣)
ការអនុវតតង វិកាសដើរបីជួយពប្ងឹង និងរសងកើតឱ្យមានរនទត់គណសនយយភាព, និង (៤) ការតារដ្ឋន វាយតថ្រា និងការ
សធែរើ បាយការណ៍លទធ ផ្សលថ្នការអនុវតតង វិកា ។
ងវិកាក្រា វិធីប្តូវបានដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតសាក្លបងចារ់ពឆ្
ី ន ាំ ២០០៧

សៅប្ក្េួងចាំនន
ួ ៧

រួរមាន៖ ប្ក្េួង

ក្េិក្រា រុកាាប្រមាញ់ និងសនសាទ, ប្ក្េួងអរ់រំ យុវជន និងក្ីឡា, ប្ក្េួងេុខាភ្ិបាល, ប្ក្េួងយុតិធ
ត រ៌, ប្ក្េួង
សរៀរចាំខដនដី នគរូរនីយក្រា និងេាំណង់, ប្ក្េួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ, និងប្ក្េួងក្ិចចការនរី ។ សៅឆ្នាំ ២០០៨ ការ
អនុវតតសាក្លបងងវិកាក្រា វិធីប្តូវបានពប្ងីក្ដល់ប្ក្េួងការងារ និងរណដុេះរណា
ដ លវិជាាជីវៈ ។ ចារ់ពឆ្
ី ន ាំ ២០១៥
តសៅ ងវិកាក្រា វិធីប្តូវបានដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតជាលក្ាណៈសពញសលញសដ្ឋយចារ់សផ្សតើរពីប្ក្េួងចាំនន
ួ ១០ រួរទាំងប្ក្េួង
សេដឋក្ិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ។ សៅឆ្នាំ ២០១៦ ប្ក្េួង សាថរ័នចាំនន
ួ ១៥ សទៀត នឹងប្តូវអនុវតតង វិកាក្រា វិធីសពញសលញ,
សៅឆ្នាំ ២០១៧ នឹងរខនថរ ១១ ប្ក្េួង សាថរ័ន, សៅឆ្នាំ ២០១៨ នឹងរខនថរ ៣ ប្ក្េួង សាថរ័ន សទៀត ។ េប្មារ់រដឋ
បាលថ្ននក្់សប្ការជាតិ សោលការណ៍ខណនាំពាក្់ពន
័ ធង វិកាក្រា វិធី ក្៏បាននិងក្ាំពុងសរៀរចាំរញ្ច រ់សដ្ឋយប្ក្េួងសេដឋក្ិចច
និងហិរញ្ញវតថុ និងសប្ោងសរៀរចាំដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតចារ់ពឆ្
ី ន ាំ ២០១៧ សដ្ឋយសប្ជើេសរីេរដឋបាលថ្ននក្់សប្ការជាតិរួយចាំនន
ួ
េប្មារ់អនុវតតជាជាំហានសាក្លបង ។
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានេតីពី សិក្ខាសាលាសតីពីបទពិសសាធន៍ននក្ខរងារថវិក្ខកម្ម វិធី

ថ្ងៃប្ពហេបតិ៍ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

ការខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ជាមាោ៌ដ៏ប្តឹរប្តូវខតរួយគត់ខដលេសរតចអគគរហាសេនរតីសតសជា ហុន សសន នយក្រដឋរន្តនតថ្ី នប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្រពុជា បានខណនាំឱ្យប្រតិរតតសិ ដ្ឋយរុឺងមា៉ា ត់សក្ាៀវកាា តារ
ទេេនវិេ័យដ៏ប្បាក្ដនិយរ គឺ “សកទប្ម្ង់ គឺរស់, ម្ិនសកទប្ម្ង់ គឺសាាប់” ។ ក្នុងន័យសនេះខដរ ឯក្ឧតតររណឌិត
រដឋរន្តនតប្ី ក្េួងសេដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ បានគូេរញ្ជាក្់រខនថរថ្ន ក្នុងការខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថុ សាធារណៈ
ក្រពុជា សយើងោានជសប្រើេអែសី ផ្សេងសប្ៅពីការែិតែាំ ពុេះពារជាំនេះការលាំបាក្ និងឧរេគគ សដើរបីអភ្ិវឌ្ឍេរតថភាព
ដឹក្នាំ ប្គរ់ប្គង និងប្រតិរតតកា
ិ រសលើការខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ សដ្ឋយប្រកាន់ជារ់ជានិចន
ច ូវសាារតី
ថ្នភាពជាមាចេ់ និងការទទួលែុេប្តូវែព េ់ចាំសពាេះសោលសៅខក្ទប្រង់ខដលបានក្ាំណត់ប្រក្រសដ្ឋយេតិេរបជញ្ញៈ
ការងារែព េ់ ប្រក្រសដ្ឋយរហិចតា
ឆ និងប្បាក្ដនិយរ ។
ជារួរ ការជខជក្ពិភាក្ាោ៉ាងេក្រាអាំពីរញ្ជាប្រឈរ ចាំណារ់អាររាណ៍ េាំសណើ និងេាំណូរពរសាថរនក្នុង
ការអនុវតតន៍ក្នាងរក្ បានជាធាតុចូល ជារទពិសសាធន៍ និងជា វិធានការរនតខដលជាឧតតរប្រសោជន៍ដល់ការធាន
បាននូវរូរណភាពថ្នការសោរពវិនយ
័ ងវិកា ប្រេិទធភាពថ្នការវិភាជងវិកា និងេ័ក្េ
ិត ទ
ិ ធភាពថ្នការផ្សតលស់ េវាសាធារណៈ ៕

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានេតីពី សិក្ខាសាលាសតីពីបទពិសសាធន៍ននក្ខរងារថវិក្ខកម្ម វិធី
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