បុពក
្វ ថា

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ គឺជាកម្ម វិធីកែទម្រង់សនូ ល
្ មួយ ក្នុងចំណោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ សំខាន់ៗរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ�ើម្បីឈានឆ្ពោះទៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ។ កម្ពុជានឹងកសាងបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈមួយ រឹងមាំ

ដែលឈានទៅសម្រេចបានលទ្ធ ផលហិរញ្ញវត្ច
ថុ ុងក្រោយ (Fiscal Outcomes) ទាំង៣ នៃមុខងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល រួមមាន (១) បូរណភាពនៃការគោរពវិន័យថវិកា, (២) ប្រសិទ្ធភាពនៃថវិកា ទាំងក្នុងផ្នែកវិភាជន៍ ទាំងក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការ
(៣) ស័កតិស
្ ិទ្ធិភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ។

នៅក្នុងបរិការណ៍ នៃឆ្នា ំ២០២០, ពិភពលោកទាំងមូល បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធ និងស្ថា នភាពខុសពីការរំពឹងទុកដោយសារការ

រាតត្បាត នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ហ�ើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ពុំត្រូវបានល�ើកលែងផងដែរ ។ មានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរថា
ត�ើកិច្ចការកែទម្រង់នានាអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក ឬយ៉ាងណា ? ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថា វិបត្តិនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩

បានក្លា យជាវិញ្ញាសា ដ�ើម្បីសាកល្បងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់កម្ពុជា ។ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃឆ្នា ំ ២០២០,

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជានៅរក្សាបានស្ថា នភាពល្អប្រស�ើរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តាមរយៈការធានាបានចីរភាព នៃការប្រមូល

ចំណូលជារួមមិនឲ្យធ្លា ក់ចុះខ្លា ំ ង និងលទ្ធ ភាពវិភាជឡ�ើង វិញនូវចំណាយក្នុងឆ្នា ំ ឆ្លើយតបបានទៅនឹងកិច្ចការអាទិភាព ដែលក�ើតមានថ្មីៗ
ក៏ដច
ូ ជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។ ជាមួយនឹងស្ថា នភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងលទ្ធ ផលល្អ

ប្រស�ើរកន្លងមកនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនេះ បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានចម្បងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

មានលទ្ធ ភាពក្នុងការដោះស្រាយនូវ វិបត្តិផ្នែកសុខាភិបាលជាយថាហេតុជូនប្រទេសជាតិ ក៏ដូចជាការសម្រាលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

តាមរយៈការដាក់ចេញនូវ វិធានការនានាជាច្រើន ក៏ដូចជាសម្របសម្រួល, បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង និងល�ើកស្ទួយស្ថា នភាពអាជីវកម្ម
ជាពិសេស សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឱ្យល្អប្រស�ើរក្នុងអភិក្រមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ។ ប្រការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារកែទម្រង់បានផ្ដល់ផលវិជមា
្ជ ន ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ម
ថុ ួយឱ្យរឹងមាំ ដែលជា “ឧបករណ៍
គោលនយោបាយ” បម្រើឱ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅកម្ពុជា ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី, ប្រសិនប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងស្តង់ដារ និងឧត្តមានុវត្តជាអន្ដរជាតិ, ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា នៅមាន

គម្លា តនៅឡ�ើយ ហ�ើយទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជាក៏សថិត
្ នៅល�ើ វីិថវែងឆ្ងាយបន្តទ�ៀត ក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុ វិស័យ
របស់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះកាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមនានា នឹងក�ើតមានឡ�ើងជាបន្ដបន្ទា ប់ដែលចាំបាច់ទាមទារ ឱ្យបន្តយកចិតទ
្ត ុកដាក់

កែលម្អ និងពង្រឹងបន្ថែមទ�ៀត ល�ើការងារកែទម្រង់ និងធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្មល�ើសកម្មភាពសំខាន់ថ្មីៗទ�ៀត ដ�ើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ថា នភាព
ជាក់ស្តែង ព្រមទាំងការតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា ។

សម្រាប់ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈលេខ១១ សម្រាប់ឆ្នា ំ២០២១ នេះ នឹងក្លា យជាឧបករណ៍ជំនួយ

ស្មា រតី និងផ្តល់តម្លៃបន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសសាធារណជនដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ទិសដៅ និង
ចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
ថ្ងៃ

១

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី

ឆ្នា ំជត
ូ ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ខែ

ឆ្នា ំ២០២១

២

អារម្ភកថា
ទោះបីជាស្ថា នការណ៍នៃជំងឺកូ វដ
ី - ១ ៩ នៅបន្ត រីករាលដាល និងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ

តាមរយៈការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវ វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងចំ

គោលដៅ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដោយមានការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញប្រកបដោយភាពឈ្លា សវៃ

របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្,ថុ ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្-ថុ
សាធារណៈកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈប្រស�ើរ ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តាមរយៈការធានាបានចីរភាពនៃការប្រមូលចំណូលជារួមមិនឱ្យធ្លា ក់ចុះខ្លា ំ ង និង

លទ្ធ ភាពវិភាជន៍ឡ�ើង វិញនូវចំណាយក្នុងឆ្នា ំឆ្លើយតបបានទៅនឹងអាទិភាព ដែលក�ើតមានថ្មីៗ ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ផ្អែកល�ើលទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃ ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣ (CAP3) ឆ្នា ំ២ ០១៦

ដល់២ ០២០ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Public Expenditure and Financial Accountability-PFA)

បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅកម្ពុជាត្រូវ បានកែលម្អជាបណ្ត ើរ និងនៅមានការងារសេសសល់មួយចំនួន ដែល
មានវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅច្បាស់លាស់ស្របតាមបរិការណ៍កម្ពុជា និងស្តង់ដារជាឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាល

លំបាកនៃវិបត្តិកូ វដ
ី - ១៩ ។ ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣ (CAP3) រយៈពេល២ ឆ្នា ំទ�ៀត ( ២ ០ ២ ១ - ២ ០ ២ ២ ) និងត្រូវបានឲ្យឈ្ម ោះជា “ ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ ( C A P 3 + 2 )

ឆ្នា ំ២ ០២១-២០២២ ” ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ឆ្ពោះទៅកសាងនូវលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាង
ំ ឡាយ ដ�ើម្បីឈានទៅដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកា
ព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ដែលជាគន្លឹះក្នុងការកសាង “ វប្បធម៌សមិទ្ធកម្ម” ក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល។

ដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងជំរុញការគាំទ្រដល់ទិសដៅ និងចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហរិញវ្ញ ត្សា
ថុ ធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ. គ. ហ. )

តែងតែធ្វើការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងថ្មីៗបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក៏ដច
ូ ជាផ្សព្វផ្សាយនូវសមិទ្ធផល

ដែលសម្រេចបានជាបន្តបន្ទា ប់ជូនដល់សាធារណជនតាមរយៈ កម្រងខ្សែវីដេអូ កាសែត វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ការបណ្តុះបណ្តា ល សិក្ខា សាលា
ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទ�ៀត។ តួយ៉ាង, សម្រាប់ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

លេខ១១ នេះ នឹងចងក្រងនូវព្រឹតតិកា
្ រណ៍ថ្មីៗ សុន្ទរកថា និងទស្សនៈ មតិ របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈមានតម្លៃជាច្រើន ដែលអាចផ្តល់តម្លៃបន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសសាធារណៈជន ដែលចង់ឈ្វេ ងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕
ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ឆ្នា ំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ខែ

រដ្ឋលេខាធិការ

ឆ្នា ំ២០២១

និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា
៣

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈនៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នា២
ំ ០២០

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧ក�ើត ខែផលន
្គុ ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១
វេលាម៉ោ ង ០៩:០០នាទី នៅទីសតីកា
្ រក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្,ថុ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពី
សំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាថ្នា ក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រុមការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្។ថុ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុង
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងតាម

រយៈប្រព័ន្ធ វីឌីអូដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

Intranet របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្តោតកិច្ចពិភាក្សាល�ើរប�ៀបវារៈ
ចំនួន ២ ដូចខាងក្រោម៖

.សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ប្រចាំឆ្នា ំ២០២០ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ដំណាក់កាលទី៣

.សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពរួមអន្តរកាល ដំណាក់កាលទី៣ បូក២។

.សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្រចាំឆ្នា២
ំ ០២០ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សធារណៈដំណាក់កាលទី៣

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ជា

វិញ្ញាសាថ្មីមួយដែលបានតេស្តសាកល្បង

នូវភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ កំណ�ើនចំណូល
ជាងកន្លះទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយបានជួយជំរុញ
ឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
កម្ពុជាមានភាពរឹងមាំ និងសុា ទំ ៅនឹង វិបត្តិ

ផ្សេងៗ។ ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍នេះ ការអនុវត្ត
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈនៅតែមានវឌ្ឍនភាព និងបន្ត

ចលនាការដោយស្ថិតក្នុងស្ថា នការណ៍ដែល

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ។

លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈឆ្នា ំ២០២០ បានបង្ហាញ
ថា៖

ទី១.ភាពជ�ឿទុកចិតន្ត ៃថវិកា គឺរក្សាបាន

នូវភាពរឹងមាំ ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីភាព
ធន់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ដែលបានកសាងកន្លងមក ខណៈមាន

ផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូ វដ
ី -១៩, ការដក
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈក្នុងកិច្ចប្រជុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

អាចគ្រប់គ្រងបាន និងសម្រេចបានលទ្ធ ផល
គួរជាទីល�ើកទឹកចិត។
្ត

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ជាវិញ្ញាសា

ថ្មីមួយដែលបានតេស្តសាកល្បងនូវភាពរឹងមាំ

នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា។

ជាក់ស្តែង ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល ច្បាប់ចំនួន៤ ក្នុងក្របខណ្ឌ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈត្រូវបានអនុម័ត និងប្រកាស
ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ក្នុងនោះរួមមាន (១)

កំណ�ើនចំណូលជាងកន្លះទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយ

ច្បាប់សតីព
្ ីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និង

ជួយជំរុញឱ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជក
្ជ ម្ម, (៣)

និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយបាន
សាធារណៈកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំ និងសុា ំ
ទៅនឹង វិបត្តិផ្សេងៗ។

ការចាត់ចែងល�ើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, (២)ច្បាប់
ច្បាប់សតីព
្ ីមូលបត្ររដ្ឋ និង (៤)ច្បាប់សតីព
្ ី

ការរ�ៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញា ធរសេវា

ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងគ្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នា ំ២០២០។ ក្នុងន័យនេះ ការ

ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តផែនការ

ប្រមូលចំណូលត្រូវធ្វើពិពិធកម្មចំណូលថ្មី
និងក�ៀរគរចំណូលឱ្យអស់សក្តា នុពល
ជាពិសេសវិស័យទូរគមនាគមន៍ និង វិស័យ
រ៉ែ និងប្រេងកាត។ ចំពោះប្រសិទ្ធភាព

ចំណាយថវិកានឹងត្រូវពង្រឹងល�ើប�ៀវត្ស,
ទំនិញ/សេវា និង វិនិយោគតាមរយៈការ
រ�ៀបចំ និងអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ដូចមានកំណត់កនុង
្ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥។

ទី២.គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាន

ពង្រឹងតាមរយៈការពង្រីកការដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS) នៅ

គ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, រតនាគាររាជធានី-

ខេត្ត ទាំង២៥ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ និងការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មចំណាយ ដែលមានហានិភ័យ

កម្រិតទាប។ ការធ្វើសន្ធា នកម្មរវាង FMIS
និង ប្រព័ន្ធទិន្នន័យពន្ធដារ, រវាង FMIS

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធីការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០២០។

និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រង

ពាក់ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់នឹងត្រូវ

ឆ្នា ំ២០២០, ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យពន្ធដារ និងប្រព័ន្ធអាស៊ីគដា
ូ

ជារួម ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកនៃ

តាមរយៈការធានាបាននូវចីរភាពនៃការ

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ ព្រមទាំងរវាង
ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំបញ្ច ប់នៅក្នុងឆ្នា ំ២០២១។

ដោយជោគជ័យ។ បន្ថែមពីនេះ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ក
ថុ ៏បានដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងបញ្ជី

សារព�ើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅតាមក្រសួងស្ថា ប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀត។

ទី៣.ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ ត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការ

ដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាព
ថវិកានៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងរដ្ឋបាល

ខេត្តចំនួន២៤ ដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
នឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នា ំ២០២១នេះ។
ទី៤.ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំហានបន្ទា ប់

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុង

រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់សតីព
្ ីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (ថ្មី), កែសម្រួលអនុក្រឹត្យ

លេខ៨១ ស្តីពីការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យ

ហិរញ្ញវត្ល�
ថុ ើការចំណាយថវិការដ្ឋនៅតាម

ក្រសួង ខេត្ត ក្រុង ក្រុងស្វយ័ត រាជធានីភ្នំពេញ និងអង្គការសាធារណៈ និងអនុក្រឹត្យ

លេខ៨២ ស្តីពីបទបញ្ជាទូទៅនៃគណនេយ្យ
សាធារណៈ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កម្ពុជានៅមានលក្ខណៈប្រស�ើរ ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រមូលចំណូលជារួមមិនឱ្យធ្លា ក់ចុះខ្លា ំ ង
និងលទ្ធ ភាពវិភាជន៍ចំណាយឡ�ើង វិញក្នុង

ដំណាក់កាលអន្តរកាលឆ្ពោះទៅខ�ឿនទី៤

ដែលក�ើតមានថ្មីៗ ក៏ដច
ូ ជាដោះស្រាយ

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានា ដ�ើម្បីឈានទៅដាក់

ឆ្នា ំ ឆ្លើយតបបានទៅនឹងអាទិភាពចល័ត
បញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គម។ ប្រការនេះបានឆ្លុះបង្ហាញយ៉ាង
ច្បាស់លាស់ថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុង

ការងារកែទម្រង់បានផ្ដល់ផលវិជមា
្ជ នក្នុង

មានគោលដៅសំខាន់កនុង
្ ការកសាង នូវ
ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម
ដែលជាគន្លឺះក្នុងការកសាង

"វប្បធម៌សមិទ្ធកម្ម" ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល។

ដំណាក់កាលអន្ដរកាលឆ្ពោះទៅខ�ឿនទី៤

មានគោលដៅសំខាន់កនុង
្ ការកសាង នូវ

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានា ដ�ើម្បីឈានទៅដាក់
ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម

ដែលជាគន្លឹះក្នុងការកសាង “វប្បធម៌សមិទ្ធ-

កម្ម” ក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំង-

មូល។ ជាលទ្ធ ផល អង្គប្រជុំបានសម្រេច
អនុម័តទៅល�ើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្ម-

ការកសាងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ម
ថុ ួយ ដែលជា

សកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ រាជរដ្ឋា-

ភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ និងចាប់

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅកម្ពុជា។

២ ឆ្នា ំទ�ៀត (ឆ្នា ំ២០២១-២០២២) ដ�ើម្បី

ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ នេះតទៅ។

“ឧបករណ៍គោលនយោបាយ” បម្រើឱ្យ

.សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព
រួម-អន្ត រកាល ដំណាក់កាលទី៣ បូក២

ផ្អែកល�ើការវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការ

ភិបាលបានសម្រេចបន្តអនុវត្តរយៈពេល

ពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកែទម្រង់កនុង
្ ខ�ឿន

ទាំង៣ ខាងដ�ើម មុននឹងឈានទៅអនុវត្ត
ខ�ឿនទី៤ “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”។

ផ្តើមដាក់ឱ្យអនុវត្តបន្ទា ប់ពីកិច្ចប្រជុំនា

ជាចុងក្រោយ ឯកឧត្ត មអគ្គបណ្ឌិត-

សភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានផ្តល់
អនុសាសន៍ណែនាំ ដល់សមាជិកគណៈ-

កម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងក្រុមការងារកែទម្រង់នៅតាមអង្គភាព

ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឱ្យបន្តកិច្ចសហការល្អ និងយកស្មា រតីនៃ

កិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១
នេះ ដ�ើម្បីបន្តជំរុញការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ឱ្យសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពតាមការរំពឹងទុក។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រប់

ថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នូវការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាន

ការងារនាពេលកន្លងមក ព្រមទាំងជូនពរ

គ្រប់ថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់
ជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង៤ ប្រការ គឺ

អាយុ វណ្ ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្ល ៀងឃ្លាត

ឡ�ើយ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃការវាយតម្លៃការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្នា២
ំ ០១៦-២០២០

ការកែទម្រង់ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ផ្ដោតជាចម្បងល�ើការបញ្ច ប់ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និងការ

រឹ ខ�ឿនទី១ និង
កសាងមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តថ វិកាសមិទ្ធកម្ម ទន្ទឹមនឹងការបន្ដពង្ង
ពង្រីកការអនុវត្តខ�ឿនទី២។

តា

មការវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តនៃ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ចាប់តាំងពីខ�ឿនទី១

ថាខ�ឿនទី១ ស្តីពីការបង្កើនភាពជ�ឿទុកចិត្ត

និងឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ថាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដំណាក់កាលទី៣ នេះបានបង្ហាញ

នៃថវិការក្សាបាននូវភាពរឹងមាំ, ខ�ឿនទី២
ស្តីពីការពង្រឹង និងពង្រីកគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ប
ថុ ន្ដមានវឌ្ឍនភាពល្អ, ខ�ឿនទី៣

ស្តីពីការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ បានសម្រេចជាសារវន្ដ, និងខ�ឿនទី៤

ស្តីពីការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម នៅមិនទាន់សម្រេចបាន

រហូតមកដល់ខ�ឿនទី៣ បានផ្តល់ផ្លែផ្កា

ច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថ
ថុ ្មី ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យ

សាធារណៈមានភាពប្រស�ើរឡ�ើងជាលំដាប់

ជាគតិយុត្តដ៏សំខាន់កនុង
្ ការធានាប្រសិទ្ធភាព

តួយ៉ាងការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូល
មានស្ថា នភាពរឹងមាំ ដែលចំណូលក�ើន

ឡ�ើងក្នុងចន្ល ោះពី១៥% ទៅ២០% ក្នុង
មួយឆ្នា ំ ក្នុងរយៈពេល៧ ឆ្នា ំចុងក្រោយ

ហ�ើយចំណូលចរន្តថ វិកាជាតិបានក�ើនឡ�ើង

ធារណៈ, និង (៤).ការកែលម្អការអនុវត្ត

ផ.ស.ស.។ ក្នុងផ្នែកភាពជ�ឿទុកចិតបា
្ត ន
នៃថវិកា, រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការ

ប�ើកប្រាក់ប�ៀវត្សពីរដងក្នុងមួយខែ ដោយ

គ្មា នរអាក់រអួល។ ល�ើសពីនេះ ការគ្រប់គ្រង

ថវិកា។ ជាលទ្ធ ផល ការពង្រឹង និងគ្រប់-

សាច់ប្រាក់ល្អបានបង្កលទ្ធ ភាពឱ្យរាជរដ្ឋា-

បង្កើតឱ្យមានអតិរេកថវិកាចរន្ត។ ការអនុវត្ត

ស្ថា នការថ្មីៗចំពោះមុខបានយ៉ាងល្អប្រស�ើរ។

គ្រងចំណូលមានស្ថា នភាពល្អប្រស�ើរ និង

ចំណាយ ត្រូវបានបន្តការកែលម្អគរួ ឱ្យកត់

ភិបាលកម្ពុជាអាចឆ្លើយតបនឹងការវិតន
្ត ៍នៃ

ការបន្តពង្រឹង និងពង្រីកខ�ឿនទី២គឺ

សម្គា ល់ និងស្ថិតក្នុងទិសដៅកំណត់ (+/-

គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្៖
ថុ ខ�ឿននេះស្ថិត

ការក�ៀរគរចំណូលប្រចាំឆ្នា ំសម្រេចបាន

(១).ចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា, (២).ការអនុវត្ត

៥% ធ�ៀបនឹងកម្ម វិធីចំណូលចំណាយ)។

នៅផ្នែកទី២ មានគោលបំណង៥ រួមមាន

យ៉ាងហោចណាស់ ០,៣% នៃ ផ.ស.ស.

ប្រព័ន្ធ FMIS, (៣).ស្តង់ដារគណនេយ្យ

នៃចំណាយសរុប។ រីឯបំណល
ុ សាធារណៈ

បញ្ជីសារព�ើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, និង

និងចំណាយកកស្ទះស្ថិតនៅតិចជាង២%
គឺសថិត
្ ក្នុងស្ថា នភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន។

សមិទ្ធផល នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

បានអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

កាលទី២ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការកត់ត្រា

ដង ឬ ប្រមាណជា ១០,៦ ពិន្ទុភាគរយនៃ

ចំណូល, (៣).ការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សា-

កម្ម វិធី និងឆ្នា ំ២០២០ រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន២៣

ក្នុងឆ្នា ំ២០១៩ ពោលគឺទំហំក�ើនឡ�ើង ៣

ទុកចិតន្ត ៃថវិកា៖ ខ�ឿននេះ ស្ថិតនៅផ្នែក

(១).ការក�ៀរគរចំណូល, (២).ការគ្រប់គ្រង

គ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន បានអនុវត្តថ វិកា

ថវិកា ប្លង់គណនេយ្យ និងដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ

ឆ្នា ំ២០១៣ ដល់២៥,១២% នៃ ផ.ស.ស.

ទី១ ដែលមានគោលបំណងចំនួន៤ រួមមាន

នៃការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី។ គិតត្រឹមឆ្នា ំ២០១៨

ពីប្រមាណ ១៥,០៦% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុង

តាមការគ្រោងទុកនៅឡ�ើយ។

ការបន្តរក្សាបាននូវខ�ឿនទី១ ភាពជ�ឿ

និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធគឺ

សាធារណៈ, (៤).ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
(៥).សន្ទស្សន៍នៃការប�ើកចំហរព័ត៌មាន
ថវិកា។ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នា ក់

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

FMIS ទាំងដំណាក់កាលទី១ និងដំណាក់និងរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ប្រ
ថុ កប

ដោយត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា មាន

វឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរ និងស្របតាមស្តង់ដារ
អន្តរជាតិ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
ត្រូវបានរ�ៀបចំ, យ៉ាងណាមិញការអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបន្តជំរុញបន្ថែមល�ើការដាក់
ឱ្យអនុវត្តពេញលេញនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ស្របគ្នា នឹងការរ�ៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនេះ។ ចំណាត់

ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង៧ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តបាន

ពេញលេញតែ៥ ចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកា រីឯ
ចំណាត់ថ្នា ក់ភូមិសាស្ត្រ និងចំណាត់ថ្នា ក់
មុខងារត្រូវបានកំពុងបន្តជំរុញការអនុវត្ត។
ស្តង់ដារគណនេយ្យហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កម្ពុជាត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឆ្ពោះ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ប៉ុន្តែយន្តការតាមដាន

វាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តនៅមិនទាន់បាន

ពង្រឹង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ, ទោះបីជានៅមាន
បញ្ហាគុណភាពក្តី ថវិកាកម្ម វិធីនឹងក្លា យជា

មូលដ្ឋានប្រមូលផ្តុំមុខសញ្ញាថវិកា។ សរុប
ត្រឹមដំណាក់កាលទី៣ អង្គភាពថវិកាមាន

ចំនួន៩១៤ ក្នុងនោះនៅថ្នា ក់កណ្តា លមាន
ចំនួន៣១១ ដោយអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក
ផ្ទេរសិទ្ធិមានចំនួន៦១ និងមិនទាន់ផ្ទេរសិទ្ធិ

មានចំនួន២៥០ ព្រមទាំងថ្នា ក់មូលដ្ឋានមាន
ចំនួន៦០៣ ផ្ទេរសិទ្ធិទាង
ំ អស់។ ក្នុងទិដ្ឋភាព
ចំណាយ, ទំហំថ វិកា ៩ ៤៧៧ ៧២៩ លាន

រ�ៀលក្នុងឆ្នា ំ២០១៣ ក�ើនឡ�ើងដល់ទំហំ
២១ ៧៦៨ ៦១៤ លានរ�ៀលនៅឆ្នា ំ២០១៩

(តួលេខមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ថ វិកា) ឬត្រូវ
បានក�ើនឡ�ើងល�ើស២,២ ដង ហ�ើយត្រូវ
បានគិតគូរល�ើ វិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ

ក្នុងនោះចំណាយសរុបរបស់ក្រសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា ត្រូវបានបង្កើនជាង៣,៤
ដង, ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានបង្កើន

២,១ ដង និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទត្រូវបានបង្កើន២,៦ ដង។ ទន្ទឹម
ទៅគណនេយ្យបង្គរ។ ការរ�ៀបចំវេទិកា

ការរ�ៀបចំថ វិកាឱ្យមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ,

កិច្ច និងក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងថវិកាប្រចាំឆ្នា ំ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងថវិការយៈពេល

ថវិកាជូនសាធារណជន មានវឌ្ឍនភាព

វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្។ថុ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

សាធារណៈស្តីពីការគ្រប់គ្រងម៉ា ក្រូសេដ្ឋនិងការផ្សព្វផ្សាយឯកសារពាក់ព័ន្ធព័ត៌មាន
ល្អឡ�ើងពីមួយឆ្នា ំទៅមួយឆ្នា ំ ដែលបានធ្វើ

ឱ្យសន្ទស្សន៍នៃការប�ើកចំហរថវិការបស់
កម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់នៅក្នុង
ការអង្កេតល�ើការប�ើកចំហរព័ត៌មានថវិកា

ជាសកលដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងរ�ៀងរាល់
២ឆ្នា ំមង
្ត ។

ការបន្ដខ�ឿនទី៣ នៃការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកា

ទៅនឹងគោលនយោបាយ៖ ខ�ឿននេះ ស្ថិត
នៅផ្នែកទី៣ មានគោលបំណងចំនួន៤

រួមមាន(១).ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី, (២).

(៣).ការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ
មធ្យម, និង (៤).ការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌ
និងយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះៗ ជាច្រើនត្រូវបាន

រ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តកនុង
្ ដំណាក់កាល
ទី៣ ដ�ើម្បីពង្រឹងការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹង
គោលនយោបាយ។ ច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្មី ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម

និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធគជា
ឺ គតិយុត្តដ៏សំខាន់
ក្នុងការធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធី។ គិតត្រឹមឆ្នា ំ២០១៨ គ្រប់ក្រសួងស្ថា ប័ន បានចូលអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និង

ឆ្នា ំ២០២០ រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន២៣ បាន

នឹងនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធ ភាពក្នុង

ការស្តា រ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ព្រមទាំង
គិតគូរទៅដល់ការល�ើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព

រស់នៅរបស់មន្រ្តីរាជការ, កងកម្លា ំងប្រដាប់
អាវុធ, និវត្តជន, អ្នកបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជា ជីវៈ និងអតីតយុទ្ធជន មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក
ខណ្ឌ ឃុំ សង្កា ត់ និងមន្រ្តីភូមិ តាមរយៈការ
ដំឡ�ើងប�ៀវត្សជារ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ ព្រមទាំងធ្វើ

ឱ្យកម្រិតប�ៀវត្សមន្រ្តីរាជការទាបបំផុតនៅ
ឆ្នា ំ២០១៨ មានចំនួនជាងមួយលានរ�ៀល

និងនៅឆ្នា ំ២០២៣ មានចំនួនមួយលានបួនសែនរ�ៀល ដោយឡែកសម្រាប់ប�ៀវត្ស
ទាបបំផុតរបស់មន្រ្តីរាជការ និងគ្រូបង្រៀន

ក្នុង វិស័យអប់រំ និង វិស័យសុខាភិបាល មាន
ចំនួនជាងមួយលានមួយសែនរ�ៀលនៅឆ្នា ំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

២០១៨ និងមួយលានប្រាំសែនរ�ៀលនៅ

(៣).ក្របខណ្ឌសវនកម្មពេញលេញ (រួម-

វិទ្យា ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត។

សាធារណៈ អាទិភាពដ៏ចម្បងមួយរបស់

និងហិរញ្ញវត្)ថុ និង (៤).ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ត្រូវបានរ�ៀបចំជាគោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ី

ឆ្នា ំ២០២៣។ នៅក្នុងក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗ

ក្នុងក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ រយៈពេលមធ្យម គឺការបន្តផ្តោតការយកចិត្ត

ទុកដាក់ដល់ការល�ើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់

មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទ ឱ្យកាន់តែប្រស�ើរ
ឡ�ើងជាលំដាប់ថែមទ�ៀត។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាត្រូវបានរ�ៀបចំ

តាមគោលបំណងគោលនយោបាយ និង

កម្ម វិធី ដោយធ្វើការពន្យល់ពីខ្លឹមសារនៃ
គោលបំណង សនិទានកម្ម ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះសម្រាប់

តាមដានការអនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យលទ្ធ ផល
គោលដៅសមិទ្ធកម្ម ក្របខណ្ឌពេលវេលា
ព្រមទាំងតម្រូវការថវិកា ជាពិសេសត្រូវ

ផ្អែកល�ើពិតានចំណាយ ដែលមានកំណត់

នៅក្នុងក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និង

មាន សមិទ្ធកម្ម ព័ត៌មានវិទ្យា អនុលោមភាព

កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងក្របខណ្ឌ

នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈដំណាក់កាលទី៤។ វឌ្ឍនភាព

នៃផ្នែកទី៤ នេះ បង្ហាញនូវភាពមិនទាន់
ច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នា ំដំបូង ប៉ុន្តែ

វឌ្ឍនភាពបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ វិញ
បន្ទា ប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ ត្រូវបានរ�ៀបចំ
និងជ្រើសរ�ើសយកប្រព័ន្ធ “ថវិកាព័ត៌មាន

សមិទ្ធកម្ម” ជាទិសដៅជាក់លាក់ នៃការ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជា។ ការងារពង្រឹង

មុខងារសវនកម្ម គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ី
ការធ្វើសវនកម្មសមិទ្ធកម្មទាង
ំ សវនកម្មផ្ទៃ

ក្រៅ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មល�ើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

ក្របខណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យម ក៏ប៉ុន្តែ
គុណភាពនៃការរ�ៀបចំត្រូវបានបន្តកែលម្អ។
ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានលទ្ធ ផលល្អប្រស�ើរ

ប៉ុន្តែការអនុវត្តត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងមួយឆ្នា ំ

ម្តងៗ ជាដំណាក់ៗដោយមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រ
និងមិនមានការកំណត់ទិសដៅរយៈពេល

មធ្យម និងរយៈពេលវែង។ ទោះបីជាយ៉ាង

នេះក្តី ការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាល
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិឆ្នា ំ២០១៩-២០២៥ គឺជា
ផែនទីចង្អុលផ្លូវនៃការពង្រឹងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្។
ថុ

ការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីទិសដៅ និង

ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ខ�ឿនទី៤ គណនេយ្យ-

ភាពសមិទ្ធកម្ម៖ ខ�ឿននេះស្ថិតនៅផ្នែកទី៤
មានគោលបំណងចំនួន៤ គឺ (១).ក្របខណ្ឌ

ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម, (២).ក្របខណ្ឌ

តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម,
ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ចំពោះក្របខណ្ឌព័ត៌មានថវិកាសមិទ្ធកម្ម
ការរ�ៀបចំថ វិកាសមិទ្ធកម្ម។ ដោយឡែក

ទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្ម គោលការណ៍

ណែនាំសតីព
្ ីការអនុវត្តថ វិកាសមិទ្ធកម្ម ព្រម
ទាំងក្របខណ្ឌទស្សនាទាននៃការតាមដាន

និងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ត្រូវបាន
រ�ៀបចំជាសេចក្តីព្រាង។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
កសាងសមត្ថភាពនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ត្រូវបានរ�ៀប-

ចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តដ�ើម្បីរ�ៀបចំធនធាន

មនុស្ស និងស្ថា ប័ន ក្នុងការគាំទ្រដល់ការ
ប្រែប្រួល នៃការអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

សម្រាប់ការត្រៀមជំហានបន្ទា ប់ រាជរដ្ឋា-

ភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា បានបន្ត
ផ្តោតល�ើគោលដៅអាទិភាព នៃកម្ម វិធី

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការថែរក្សានូវចលនា នៃការកែទម្រង់

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈប្រកបដោយ

លទ្ធ ផលការវាយតម្លៃផ្នែកទី៥ នេះ ទទួល

ដែលរួមចំណែកពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ជា

ដ�ើម្បីជំរុញការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

កាលទី៤។ បន្ទា ប់ពីបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ

ជោគជ័យ និងចីរភាព៖ ការសម្របសម្រួល

ស្នូលនៃយុទ្ធសសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់«យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

ឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥» និងផែនការសកម្មភាព

លម្អិត នៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះ ដែលជាស្នូល
នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរ�ៀបចំ និង

ការងារកែទម្រង់សថិត
្ នៅក្នុងផ្នែកទី៥ មាន

គោលបំណងចំនួន៥ រួមមាន (១).ភាពជា

អ្នកដឹកនាំ សមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ឆន្ទៈ ភាព
ជាម្ចា ស់ និងការទទួលខុសត្រូវសមស្រប

នឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ (២).ការបណ្តុះបណ្តា ល

ដាក់ឱ្យអនុវត្ត «យុទ្ធសាស្ត្រក�ៀរគរចំណូល

សមស្របប្រកបដោយស័កតិស
្ ិទ្ធិភាព និង

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈ

សមស្រប និងប្រកបដោយផលិតភាព

២០១៩-២០២៣» «យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការ

២០១៩-២០២៥» «យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោម-

ជាតិឆ្នា ំ២០១៩-២០២៥» និង «យុទ្ធសាស្ត្រ
នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធ កម្មសាធារណៈ

ឆ្នា ំ២០១៩-២០២៥» រួមជាមួយនឹងផែនការ
សកម្មភាពលម្អិតយុទ្ធសាស្រ្តនីមួយៗ។

ប្រសិទ្ធភាព (៣).ការផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្ត
ស័កតិស
្ ិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធិភាព (៤).គ្រប់
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន មានសមត្ថភាពសមស្រប

តាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ត្រូវបានអនុវត្ត។ ជា

បានលទ្ធ ផលល្អ ដោយសារការរ�ៀបចំជា
ប្រចាំនូវការតាមដានការងារកែទម្រង់ប្រចាំ
ត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នា ំ ព្រមទាំងមានការ

ចូលរួមពីគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រសួងស្ថា ប័នចំនួន៤២។ ទន្ទឹមនឹងនេះ មូលនិធិ

សម្រាប់កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ត្រូ
ថុ វបានបង្កើត
ក្នុងឆ្នា ំ២០១៨ ដ�ើម្បីធានាថាមានធនធាន

គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្ើកា
វ រងារកែទម្រង់ ទន្ទឹម
នឹងការត្រួតពិនិត្យយន្ដការល�ើកចិត្តដោយ
ផ្អែកល�ើសមិទ្ធកម្មការងារ។ អគ្គលេខា-

សម្រាប់ចូលរួមការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់ការ

ដោយស័កតិស
្ ិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធិភាព (៥).

និងសម្របសម្រួលឱ្យកាន់តែជិតស្និតជា

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ប្រកប
យន្តការ នីតិ វិធី នៃការអនុវត្តការងារកែ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈបានសហការ

មួយនឹងលេខាធិការដ្ឋាននៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
ផ្សេងទ�ៀតរួមមាន ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ធនធានមនុស្សក្នុង វិស័យសាធារណៈ ការ

កែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នា ក់

ក្រោមជាតិ និងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតតិធ
្ ម៌
តាមរយៈការរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យម�ើល

វឌ្ឍនភាពរួមគ្នា និងឈានទៅកំណត់ក្រប-

ខណ្ឌនៃការងារកែទម្រង់បីបូកមួយឱ្យមាន
ភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ។

ទន្ទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពសម្រេចបានខាងល�ើ

ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់-

កាលទី៣ នៅមានការងារសេសសល់មយ
ួ
ចំនួន ដែលសម្រេចបានខ្លះ និងមិនពេញ

លេញ។ ចំពោះវឌ្ឍនភាពសម្រេចបានកន្លង
មកក៏នៅមានមូលដ្ឋាន សម្រាប់កែលម្អ

បន្ថែមទ�ៀតដែរ។ ការងារសេសសល់នៅ
តាមផ្នែកនីមយ
ួ ៗ មានដូចខាងក្រោម៖

ផែ្នកភាពជ�ឿទុកចិតន្ត ៃថវិកា នៅមាន

បញ្ហាមួយចំនន
ួ ដែលត្រូវបន្ដយកចិតទ
្ត ុកដាក់ក្នុងនោះ ការប្រមូលចំណូលដែលមិន

ទាន់មានពិពិធភាព និងចីរភាព ការប្រមូល
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផ្ដុំគណនេយ្យភាពថវិកា និងគណនីទោល

មួយចំនួនដូចជា ការដាក់ក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ

និយមន័យ នៃចំណាយកកស្ទះមានរយៈ

ការអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃទីស្ដីការ

រតនាគារជាតិមិនទាន់ពេញលេញ រួមទាំង

រយៈពេលមធ្យម (MTFF) សម្រាប់ស្នើសុំ

នៅក្នុងក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អាទិភាពដ៏ចម្បងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ពេលវែង (ល�ើសពី ៦០ ថ្ងៃ)។ ការអនុវត្ត

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ការមិនទាន់បានអនុវត្តនូវ

ក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗ ក្នុងក្របខណ្ឌ

ទាំងនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

ផលនៃការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ការទទួល

បន្តផ្តោតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ល�ើកកម្ពស់

នីតិចំណាយ នៅមាននីតិ វិធីវែងអន្លា យ

ទាំងនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្។
ថុ

ជាមួយគ្នានេះ ប្រព័ន្ធលទ្ធ កម្មសាធារណៈ
និងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈ ទ�ើប
ត្រូវបានចាប់ផ្តើមតាមរយៈការរ�ៀបចំជា

យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់សម្រាប់កិច្ចការ
ទាំងពីរនេះ និងបានបោះជំហានទៅមុខ
ដោយសន្សឹមៗ។

ផែ្នកគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៅមាន

ការងារដែលមិនទាន់បញ្ច ប់បានទាំងស្រុង

រួមមាន ការអនុវត្តចំណាត់ថ្នា ក់នៃមាតិកា
ថវិកាមិនទាន់បានពេញលេញទាំងស្រុង

ការផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ប្រចា
ថុ
ំឆ្នា ំ

ក្នុងរយៈពេលល�ើសពី៩ ខែ ក្រោយបញ្ច ប់

ការិយបរិច្ទ
ឆេ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅមិនទាន់អាចដំណ�ើរការបាន

រលូននៅឡ�ើយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមានការងារ
ផ្សេងៗទ�ៀតដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់

គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ជា
ថុ រួមមានដូចជា

នីតិ វិធីនៃការស្នើសុំចំណាយ និងទូទាត់នៅ

ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានវាយតម្លៃលទ្ធ ខុសត្រូវរបស់អង្គភាពថវិកានៅមានកម្រិត

និងមិនទាន់មានការកំណត់អំពីហានិភ័យ
នៃហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ទន្ទឹមនេះ នៅ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ស្របតាមគោលការណ៍

អនុវត្តតាមការគ្រោងទុក។
 ផែនការកសាង

រួមមាន ការវាយតម្លៃពីអង្គភាពថវិកាតាម
ណែនាំលក្ខខណ្ឌ វិនិច្ឆ័យទាំង៧ គុណភាព

នៃកម្ម វិធី និងសូចនាករគន្លឹះនៅពុំទាន់ឆ្លើយ
តបបានពេញលេញនឹងភាពប្រាកដនិយម

ដ�ើម្បីបម្រើគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល
នៅឡ�ើយ ការរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

នៅមិនទាន់សមស្របទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ

កម្ម វិធី ការធ្វើសមាហរណកម្មថ វិកា វិនិយោគ
ទៅក្នុងកម្ម វិធីមានទំហំតូចនៅឡ�ើយ និង
ការមិនបានកំណត់គណនេយ្យភាពវាង

ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតតិ្ និងនីតិប្រតិបត្តិ រវាង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-

ស្ថា ប័ន នៅក្រោមក្របខណ្ឌថវិកាកម្ម វិធី។
ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅជំហានបន្ទា ប់

គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈក្ដី ដំណ�ើរការនៃ

ច្បាប់សតីព
្ ីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈថ្មី

មានវិធានការសម្រាប់ល�ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមាន

គណនេយ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងការ
អនុវត្តនូវមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាម

ក្រសួង-ស្ថា ប័នមិនទាន់ល្អប្រស�ើរ។ បន្ថែម

ពីនេះគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាលនៅពុំ
ទាន់បានរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ផ្អែ
ថុ ក
តាមមាតិកាថវិកានៅឡ�ើយ។

ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោ-

បាយ នៅមានការងារមិនទាន់សម្រេចបាន

ឡ�ើងជាលំដាប់បន្ថែមទ�ៀត។

សមត្ថភាពសម្រាប់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតតិ្ និង

នៅមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលនៅពុំទាន់

នីតិ វិធីលទ្ធ កម្មមានភាពយឺតយ៉ាវ ហ�ើយពុំ

ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការឱ្យកាន់តែប្រស�ើរ

មានការងារមួយចំនួនត្រូវពង្រឹងកែលម្អ

វែង និងមានច្រើនជំហាន ទោះបីជាមាន

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់-

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរយៈពេលមធ្យមគឺ

សម្រេចបានពេញលេញដូចជា ការរ�ៀបចំ
ការធ្វើ វិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យលេខ៨១ និង
លេខ៨២ សម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាសមិទ្ធកម្ម ការរ�ៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ

ស្តីពីការអនុវត្តថ វិកាសមិទ្ធកម្ម ការរ�ៀបចំ

ក្របខណ្ឌតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ
ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មនៅមិនទាន់សម្រេច

បានតាមផែនការដែលបានកំណត់ ការ

អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ ក៏មិនទាន់ត្រូវបាន

សមត្ថភាពត្រូវបានរ�ៀបចំរច
ួ ប៉ុន្តែការអនុវត្ត
នៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភជាពិសេស ការ

បណ្ដុះបណ្ដា លសមត្ថភាពតម្រង់ឆ្ពោះទៅ

កាន់ប្រព័ន្ធថ វិកាសមិទ្ធកម្ម។ នៅក្នុងផ្នែក

នេះដែរ ទោះបីវគ្គបណ្តុះបណ្តា លជាច្រើន
ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ក៏ប៉ុន្តែការតាមដាន

និងវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាព នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តា លនៅជាចំណោទនៅឡ�ើយ។ ទន្ទឹម

នឹងនេះដែរ ក្នុងការផ្លា ស់បតូរ្ ការត្រួតពិនិត្យ

ពីធាតុចល
ូ (ថវិកា សម្ភា រៈ ឧបករណ៍ និង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្)ថុ មកជាការតាមដាន

វាយតម្លៃល�ើធាតុចេញ (សកម្មភាពគោល-

ដៅនៃសូចនាករលទ្ធ ផល នៃសកម្មភាព
និងរបាយការណ៍លទ្ធ ផល) នៅមិនទាន់

បែងចែកមុខងារឱ្យបានច្បាស់លាស់កនុង
្
ការបំពេញការងារជាក់ស្ដែង រវាងអាជ្ញា ធរ

សវនកម្មជាតិ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ

រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច អគ្គា -

ធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទោះជា
អនុក្រឹត្យលេខ១៦៨ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា

ឆ្នា ំ២០២០ ស្តីពីក្របខណ្ឌ មុខងារ ភារកិច្ច

របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអធិការកិច្ច ដែល

កំណត់នវូ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងផ្ទៃ-

ជាការបោះជំហានខ្លីមួយ ក្នុងការរ�ៀបចំ

នូវគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ការកសាង

ក្នុង និងអធិការកិច្ច។

ក្រៅនៅពុំទាន់រលូនឆ្ពោះទៅរកការធានា

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្របខណ្ឌ និង វិធាននៃប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ត្រឹមត្រូវស្របតាមអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ការដាក់

ឱ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការយៈ
ពេលមធ្យមមានកម្រិតហានិភ័យខ្ព ស់ ក្នុង

ពេលដែលឥទ្ធិពលខាងក្រៅនានាបង្កភាព

មិនច្បាស់លាស់ ដល់ផ្នែកម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច

នៅឡ�ើយ។ នៅក្នុងផ្នែកត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅ

គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្មមានកម្រិតហា-

សម្រាប់ផ្នែកគាំទ្រ និងសម្របសម្រួល

គ្រប់គ្រងចំណូល និងការអនុវត្ដផែនការ

ដែលត្រូវបន្ដផ្តោតការអនុវត្តរួមមាន ភាព

ច្បាប់ ប៉ុន្តែបង្កើនប្រាក់សន្សំសម្រាប់ទ្រទ្រង់

ការងារកែទម្រង់នៅមានការងារមួយចំនួន
ជាអ្នកដឹកនាំ ឆន្ទៈ ការយល់ដឹង និងការ

ចូលរួម របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក�ើនឡ�ើងជា

លំដាប់ ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបពេញលេញ
ក្នុងការជំរុញការងារកែទម្រង់ឱ្យកាន់តែមាន

សន្ទុះ ជាពិសេសនៅកម្រិតថ្នា ក់ដឹកនាំជាន់
ខ្ព ស់ និងការទទួលខុសត្រូវគ្រប់កម្រិត។
ទន្ទឹមនេះ ការកំណត់សមាសភាពទទួល
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន សង្កេត
ឃ�ើញថាមានការផ្លា ស់បតូរ្ ញឹកញាប់ដែល
អាចប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពនៃការងារកែ-

ទម្រង់នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថា ប័ន។ ក្របខណ្ឌ

នៃលទ្ធ ផលកែទម្រង់សថិត
្ នៅជាការកសាង
ប្រព័ន្ធនៅឡ�ើយមិនទាន់អាចឆ្លុះបញ្ចាង
ំ បាន
ពីបច្ច័យនៃការអនុវត្តហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នៅឡ�ើយ។ ការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅតាម

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន នៅមិនទាន់អាចកំណត់
គោលដៅបានច្បាស់លាស់នៅឡ�ើយ។

ម្យ៉ា ងទ�ៀត កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងកម្ម វិធីកែទម្រង់

ផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់មាន
ចក្ខុ វិស័យ ឬយុទ្ធសាស្ត្រដ�ើម្បីផ្សារភ្ជា ប់គ្នា

ប្រមូលចំណូលទោះល�ើសពីការគ្រោងក្នុង
ចំណាយ។ ចំណែក ការពង្រឹង ការអនុវត្ត

ថវិកា និងពង្រឹងការអនុវត្តផែនការចំណាយ

ថ្មី និងអនុក្រឹត្យលេខ៨១ និងលេខ៨២

ដែលជាការងារគន្លឹះៗនៃការកសាងប្រព័ន្ធ
ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម។ ចំណែកផ្នែកគាំទ្រ
និងសម្របសម្រួល មានហានិភ័យមធ្យម

ក្នុងនោះការកសាងសមត្ថភាពមានកម្រិត

ពន្លឿនការចំណាយ ដូចជាភ្ជា ប់ផែនការ

បណ្តុះបណ្តា លនៅមិនទាន់ឆ្លើយនឹងនិន្នា -

ការអនុវត្តការងារកែទម្រង់មួយចំនួនដ�ើម្បី
លទ្ធ កម្មជាមួយសំណ�ើផែនការថវិកាប្រចាំ

ឆ្នា ំ។ ផ្នែកគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្នថុ ៅមាន
ហានិភ័យមធ្យម ព្រោះថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) បានក្លា យជាឆ្អឹងខ្ន ង

នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ទាំងមូល ដោយសារតែមានការទទួលយកពី

ហានិភ័យខ្ព ស់ ដោយសារគុណភាពនៃការ
ការកែទម្រង់នៅឡ�ើយ ហ�ើយជាជំហាន

បន្ទា ប់ការបណ្តុះបណ្តា លសម្រាប់ក្រសួងស្ថា ប័ននឹងត្រូវបានយកចិតទ
្ត ុកដាក់បន្ថែម
ទ�ៀត។ សម្រាប់ការសម្របសម្រួលជាមួយ
នឹងការដ្ឋានកែទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតអាចនឹង

មានហានិភ័យមធ្យម ល�ើជំហានបន្ទា ប់។
ជារួម ប�ើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបាន

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ការរ�ៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និង

និងការពង្រីកម៉ូឌុលថ្មីៗបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធ

ភាពប្រាកដនិយម ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គ្រប់គ្រាន់ ការកសាងសមត្ថភាពជាបណ្ដ ើរៗ
នេះនឹងត្រូវបន្ដអនុវត្តដ�ើម្បីឱ្យក្លា យជាប្រព័ន្ធ

ស្វ័យប្រវត្តិនៃនីតិ វិធីអនុវត្ត និងការផលិត
ជារបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ សម្រាប់

ផ្នែកការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ អាចនឹងមិនសម្រេចបានតាមការ
គ្រោងទុក ប៉ុន្តែការសម្រេចនូវការដាក់ឱ្យ

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់។ នៅក្នុងបរិការណ៍

សេសសល់កន្លងមក,ផ្នែកជ�ឿទុកចិតន្ត ៃ

លទ្ធ ភាពឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើ វិចារណកម្ម

ថវិកាមានហានិភ័យទាបដោយសារ ការ

ការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

មានកំណ�ើនខ្ព ស់នៅត្រីមាសទី៤ ប៉ុន្តែមាន

នៅឡ�ើយ។ យោងទៅតាមវឌ្ឍនភាពដែល

សម្រេចបានខាងល�ើ និងការងារដែលនៅ

និភ័យខ្ព ស់ ដោយសារការពន្យារពេលនៃ

នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក្របខ័ណ្ឌនេះអាចផ្តល់

ចំណាយបាន និងផ្ដល់ត្រឡប់ទៅវិញបាន

ផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ប្រកបដោយ

តាមផ្នែក និងបន្តបោះជំហានទៅអនុវត្ត

ខ�ឿនទី៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ក៏ពិតមែន
ការរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្ត

រយៈពេល២ឆ្នា ំ ទៅពង្រឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការទាំងនោះ ពិសេសក្នុង

បរិការណ៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឥទ្ធិពល
នៃវិបត្តិកូ វដ
ី -១៩ គឺជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវ
មួយក្នុងការបំប៉នកោសិកាគ្រប់ផ្នែកនៃ

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈផង និងបន្សុា ំ
ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅផង៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកគោលនយោបាយ និងរ�ៀបចំថ វិកានៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣ បូក២ ឆ្នា២
ំ ០២១-២០២២
(CAP3+2)
កម្ម វីធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈអនុវត្តបាន ៣ ដំណាក់កាលរួចមកហ�ើយ ដែល

ក្នុងដំណាក់នីមួយៗមាន “ផែនការសកម្មភាពរួម (Consolidated Action Plan-CAP)” មួយ ជា

មុគទេ្ទ
្គ សសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់។ ផែនការសកម្មភាពរួមទាំង៣ ដំណាក់កាលរួមមាន

ផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី១ (CAP1) ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី២ (CAP2)

និងផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ (CAP3) ដោយផ្តោតសំខាន់ល�ើ “ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកា
ទៅនឹងគោលនយោបាយ” ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកាលដ�ើមឆ្នា ំ២០១៦
និងត្រូវបានបញ្ច ប់កនុង
្ ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ។

ការវាយតម្លៃ CAP3ឆ្នា ំ២០១៦
ផ្អែ កល�ើ
ដល់២០២០ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

ឃ�ើញថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅ

តម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដោយ

មានការងារសេសសល់មយ
ួ ចំនួន ដែល

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងការវាយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃចំណាយ

សាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
(Public Expenditure and Financial

Accountability-PEFA) បានបង្ហាញឱ្យ

ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលលំបាកនៃវិបត្តិ

កម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អជាបណ្ត ើរៗ និងនៅ

វត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា នៅមានលក្ខណៈ

មានវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅច្បាស់លាស់
ស្របតាមបរិការណ៍កម្ពុជា និងសមស្រប

តាមស្តង់ដារ និងជាឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កូ វដ
ី -១៩ ក្នុងឆ្នា ំ២០២០,ស្ថា នភាពហិរញ្ញប្រស�ើរ ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តាមរយៈការធានាបាន
ចីរភាព នៃការប្រមូលចំណូលជារួមមិនឱ្យ

ធ្លា ក់ចុះខ្លា ំ ង និងលទ្ធ ភាពវិភាជន៍ឡ�ើង វិញ
នូវចំណាយក្នុងឆ្នា ំ ឆ្លើយតបបានទៅនឹង

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អាទិភាពចល័តដែលក�ើតមានថ្មីៗ ក៏ដូចជា

ដែលជាគន្លឹះក្នុងការកសាង “វប្បធម៌សមិទ្ធ-

សមិទ្ធកម្ម” ចាប់ពីឆ្នា ំ២០២៣ រហូតដល់

សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ដ�ើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋាន

មូល។ ការពន្យារពេល CAP3 ដោយកែ-

ផ្អែកល�ើបទពិសោធនៃការរ�ៀបចំក្រប-

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងផ្នែក

គ្រឹះនៃការកែទម្រង់ក្នុងខ�ឿនទាំងបី ខាង
ដ�ើមមុននឹងឈានទៅដំណាក់កាល/ខ�ឿន

ទី៤ ចុងក្រោយ និងការងារគន្លឹះៗដែល

សេសសល់ផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីធានាឱ្យមាន
ចីរភាពនៃការងារកែទម្រង់ និងការដ�ើរស្រប
គ្នា ជាមួយនឹងកិច្ចការងារកែទម្រង់ផ្សេងៗ

ទ�ៀតមុននឹងឈានបោះជំហានទៅដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” នា
បន្ទា ប់, រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ត

អនុវត្ត CAP3 រយៈពេល២ ឆ្នា ំបន្ថែមទ�ៀត

(២០២១-២០២២) និងត្រូវបានឲ្យឈ្ម ោះ
ជា “ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាល

ទី៣ បូក២ (CAP3+2) ឆ្នា ំ២០២១-២០២២”
ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ឆ្ពោះទៅកសាងនូវ

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាង
ំ ឡាយ ដ�ើម្បីឈានទៅ
ដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម

កម្ម” ក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំង

ឆ្នា ំ២០២៧។

សម្រួលអាទិភាពមួយចំនួនឡ�ើង វិញ និង

ខណ្ឌ CAP1, CAP2 និង CAP3កន្លងមក

ឱ្យបានជាអតិបរមា ដ�ើម្បីធានាឱ្យមានចីរ-

រួម ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ (CAP3+2)

ខិតខំសម្រេចការងារដែលនៅសេសសល់

ភាពនៃការងារកែទម្រង់ និងការដ�ើរស្រប
គ្នា ជាមួយនឹងកិច្ចការងារកែទម្រង់ផ្សេងៗ

ទ�ៀត រួមទាំងឆ្លើយតបបានទៅនឹងបរិការណ៍
នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ការស្តា រឡ�ើង វិញក្រោយ
វិបត្តិកូ វដ
ី -១៩ និងការតម្រង់ឆ្ពោះទៅរក

អភិក្រមនៃការរ�ៀបចំ “ផែនការសកម្មភាព
ឆ្នា ំ២០២១-២០២២” ប្រកាន់ខ្ជា ប់ការងារ
លំដាប់លំដោយ រួមមាន៖

រ�ៀបចំទស្សនាទានស្តីពីការរ�ៀបចំCAP3+2

ដោយបង្ហាញសនិទានកម្ម និងរចនាសម្ព័ន្ធ
ច្បាស់លាស់

គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម។ ការអនុវត្តនវូ

កំណត់ក្របខណ្ឌលទ្ធ ផលរយៈពេល២

ជ្រុងជ្រោយ គឺជាអន្តរកាលសំខាន់កនុង
្ ការ

អំពីសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ, លទ្ធ ផល-

សកម្មភាពដែលមិនទាន់បានសម្រេចគ្រប់
កសាងគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ដ�ើម្បី
ធានាដោយភាពជ�ឿជាក់ថា ខ�ឿនទាំង៣
ខាងដ�ើមមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់មុននឹង
ឈានទៅដំណាក់កាលទី៤ គឺ “ការបញ្ច ប់

ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាព-

ឆ្នា ំ (២០២១-២០២២) ដោយបញ្ជាក់

គោល, វិធីសាស្រ្តវាស់វែង, គោលដៅ

និងឯកសារភស្តា
តុ ង

មូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ផ្សារភ្ជា ប់

ដំណាក់កាលទី៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តម្រង់ការផ្លា ស់ប្ដូរពី “ជំហាន” មកជា

ការពង្រឹង និងកសាង “ខ�ឿន” នីមួយៗ

ដែលជាសសរស្ដម្ភនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្សា
ថុ ធារណៈដោយតម្រឹមទៅនឹង PEFA។
ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី-

៣ បូក២ មិនរក្សាទម្រង់ CAP3 ទ�ៀតទេ
គឺរ�ៀបចំកែសម្រួលជាថ្មី ដោយបែងចែក
គោលបំណងច្បាស់លាស់តាមផ្នែក/ខ�ឿន

នីមួយៗ ដោយបញ្ជាក់អំពីសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ លទ្ធ ផលគោល វិធីសាស្រ្តវាស់វែង

គោលដៅ និងឯកសារភស្តា
តុ ង និងមាន
ការកែសម្រួលឡ�ើង វិញនូវកម្រិតផ្នែក ការ

កែសម្រួលនៅកម្រិតគោលបំណង ការរ�ៀប
ចំនូវសូចនាករគន្លឹះដែលមានសង្គតិភាព

រវាងកម្រិតគោលបំណង និងកម្រិតចង្កោ ម
សកម្មភាព ព្រមទាំងការរ�ៀបចំនូវក្របខណ្ឌ
តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

រចនាសម្ព័ន្ធ CAP3+2 មានចំនួន៥ ផ្នែក

១៩ គោលបំណង ព្រមទាំង៤៤ សូចនាករ

សមិទ្ធកម្មគន្លឹះកម្រិតគោលបំណង (ស.គ)

និង៥៩ ចង្កោ មសកម្មភាព ដែលមាន១១៣
សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ កម្រិតចង្កោ ម
សកម្មភាព (ស.ច)។ សូចនាករគន្លឹះត្រូវ

បានរ�ៀបចំជារង្វា ស់ នៃការសម្រេចគោល

បំណងដែលបានដាក់ចេញ។ នេះគឺជា

លក្ខណៈដោយឡែក សម្រាប់ការរ�ៀបចំ

CAP3+2។ ការកំណត់សច
ូ នាករគន្លឹះនេះ
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងប្រភេទចំនួនបីរម
ួ មាន
(១) ការបង្កើតនូវក្របខណ្ឌច្បាប់ យន្ដការ

និងក្របខណ្ឌផ្សេងៗ បម្រើឱ្យការងារកែទម្រង់, (២) ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពល�ើ
មូលដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ដោយផ្អែកភាព

ទាន់ពេលវេលា ការពង្រីកការអនុវត្ត និង
ការកែលម្អគុណភាព, (៣) ការធានាបាន

ចីរភាពនៃការកែទម្រង់ តាមរយៈការបន្ដ
អនុវត្តល្អ ដែលសម្រេចបានកន្លងមក។

ការវាស់វែងល�ើគោលបំណងនីមយ
ួ ៗ ត្រូវ

(សគ.)។ ផ្នែក/ខ�ឿននីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញ

មានសូចនាករច្រើនល�ើសពី៣ ឡ�ើយ។

ជាលេខនៅជាប់រង្វង់។ គោលបំណងជា

មានភាពច្បាស់លាស់ ដោយរក្សាមិនឱ្យ

ល�ើសពីនេះ សូចនាករនីមួយៗ មានការ
បញ្ជាក់ច្បាស់់លាស់ពីបន្ទា ត់មល
ូ ដ្ឋាន វិធី-

សាស្ត្រវាស់វែង គោលដៅ ព្រមទាំងឯកសារ
សម្រាប់ការផ្ទៀតផ្ទា ត់។

ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនឹងបង្ហាញអំពី

ខ្លឹមសារ នៃរចនាសម្ព័ន្ធ CAP3+2 រួមមាន
ផ្នែក/ខ�ឿន ទាំង៥, គោលបំណងទាំង១៩

និងចំនួនសូចនាករគន្លឹះរបស់គោលបំណង

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្នុង “វង្វង”់ ដែលមានចំនន
ួ គោលបំណង
ខ្លឹមសារមាននៅក្នុង “ប្រអប់” ដែលមាន
ចំនួនសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (សគ.) ជា

លេខនៅជាប់ប្រអប់នីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍
ក្នុងរង្វង់ផ្នែក/ខ�ឿនទី១ “ភាពជ�ឿទុកចិត្ត

បាននៃថវិកា” មានគោលបំណងចំនួន៣
ដែលគោលបំណង “បន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រង

ចំណូល និងការអនុវត្តផែនការប្រមូល
ចំណូល” មានចំនួន ២ សគ., គោលបំណង

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តអនុវត្ត CAP3

រយៈពេល២ ឆ្នា ំបន្ថែមទ�ៀត (២០២១-២០២២)

និងត្រូវបានឱ្យឈ្ម ោះថា “ផែនការសកម្មភាពរួម
ដំណាក់កាលទី៣ បូក២(CAP3+2)

ឆ្នា ំ២០២១-២០២២" ក្នុងគោលបំណង

សំខាន់ឆ្ពោះទៅកសាងនូវលក្ខខណ្ឌចាំបាច់

ទាំងឡាយ ដ�ើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មដែលជាគន្លឹះ
ក្នុងការកសាង "វប្បធម៌សមិទ្ធកម្ម" ក្នុង
ក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល។

ឱ្យមានក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈរយៈ

ពេលមធ្យម, ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃ, ព្រមទាំងការធ្វើ វិមជ្ឈការ

ហិរញ្ញវត្។
ថុ ផ្នែកទី៤ “ការបញ្ច ប់ការត្រៀម
ខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”

ផ្តោតសំខាន់ល�ើក្របខណ្ឌថវិកាសមិទ្ធកម្ម
ការកំណត់បន្ទា ត់គណនេយ្យភាព ថវិកា

សមិទ្ធកម្ម ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវក្របខណ្ឌ
សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថភាព។ ផ្នែកទី៥ “ការគាំទ្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយចីរភាព និងភាពប្រទាក់
ក្រឡាគ្នា នៃការកែទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត” ផ្តោត

ល�ើការល�ើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុង
“ពង្រឹងការអនុវត្តថ វិកានិងពង្រឹងការអនុវត្ត

ថវិកា។ ផ្នែកទី២ “ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យ

គោលបំណង “កែលម្អដំណ�ើការនៃការ

ប្រើប្រាស់ FMIS។ ផ្នែកទី៣ “ការពង្រឹង

ផែនការចំណាយ” មានចំនួន ១ សគ. និង
អនុវត្តថ វិកា” មានចំនន
ួ ៣ សគ.។

ជារួម ក្របខណ្ឌផែនការកម្មភាពរួម

ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ នៅតែរក្សារចនា-

សម្ព័ន្ធជា៥ ផ្នែក និងផ្តល់អាទិភាព។ ផ្នែកទី១
“ការបន្តពង្រឹងភាពជ�ឿទុកចិតន្ត ៃថវិកា”

ដោយផ្តោតល�ើការអនុវត្តគោលនយោបាយ

និងការគ្រប់គ្រងចំណូលសារព�ើពន្ធ និង

មិនមែនពន្ធ និងការអនុវត្តផែនការចំណាយ

ភាពហិរញ្ញវត្”ថុ ដោយពង្រឹង និងពង្រីកការ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹង

គោលនយោបាយ” ផ្តោតល�ើថ វិកាកម្ម វិធី

ពេញលេញ និងអង្គភាពថវិកា, ការបង្កើន

ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងសមាហរណកម្ម
ថវិកា, ការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវ

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរវាងក្រសួង

ការងារកែទម្រង់ ការកសាងសមត្ថភាព និង
ការផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តដល់ការងារកែទម្រង់

និងការពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ការអនុវត្ត
ដំណាក់កាលទី៣។ “ផែនការសកម្មភាព
រួមដំណាក់កាលទី៣ បូក២” នឹងប្រែក្លា យ
ទៅជា “ផែនការសមិទ្ធកម្ម២ ឆ្នា ំ” សម្រាប់់

ឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលទី៤ នៃការកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកគោលនយោបាយ និងរ�ៀបចំថ វិកានៃ អ.គ.ហ.

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
សាមី និងស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតតិ,្ ការរ�ៀបចំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(អ.គ.ហ.) និងសាលាលីក្វា ន់យូ
ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ, ការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពធនធាន
មនុស្ស ជាកត្តាចាំបាច់មួយក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញ និងពន្លឿនការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឱ្យសម្រេចនូវចក្ខុ វិស័យដែលបានគ្រោងទុក។ ក្នុងគោលដៅចូលរួម
រឹ សមត្ថភាពមន្រ្តីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ល�ើកកម្ពស់ និងពង្ង
ថុ ធារណៈ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ(អ.គ.ហ.) ក្នុងនាមជាសេនាធិការគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈបានផ្តល់កិច្ចសម្របសម្រួលផ្សេងៗ និងបង្កើតនូវកាលានុវត្តភាព
ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយស្ថា ប័នអប់រំជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ជា

ក់ស្តែង នៅឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ,
អ.គ.ហ. បានចុះអនុស្សរណៈ-

យោគយល់ជាមួយនឹងសាលាលីក្វា ន់យូ

ក្នុងគោលដៅផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តា ល និង
សេវាអប់រំដែលមានស្តង់ដារប្រកបដោយ

គុណភាព ជូនមន្ត្រីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្-ថុ
សាធារណៈ។

អនុស្សរណៈយោគយល់រវាង អ.គ.ហ.

និងសាលាលីក្វា ន់យូបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង
ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ំ២០២០

ក្រោយពីបានចរចាល�ើការកំណត់លក្ខខណ្ឌ
អស់រយៈពេលជាច្រើនខែរួចមក។ ការ
រ�ៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់មន្ត្រីកែទម្រង់

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់កម្ពុជាតាមរយៈ

(១).ការផ្លា ស់បតូ រ្ បទពិសោធល្អៗនៃការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រដ្ឋា-

ភិបាលសិងប
្ហ ុ រី (២).ការផ្តល់សេវាអប់រំ
ដែលមានគុណភាព និងស្តង់ដារជូនមន្ត្រី

កែទម្រង់ (៣).ពង្រឹងការចំណាយថវិកា
ល�ើការបណ្តុះបណ្តា លឱ្យចំគោលដៅ និង
(៤).ជាឧបករណ៍ល�ើកទឹកចិតម
្ត ន្ត្រីកែទម្រង់
ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឱ្យអភិវឌ្ឍ

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខ្លួនកាន់តែខ្លា ំ ង។ តាមរយៈអនុស្សរណៈ

ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នា ំ២០២០ សម្រាប់មន្ត្រី

លីក្វា ន់យូ បានសហការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះ-

ស្ថា ប័នចំនួន២៥។ ដោយសារការរាតត្បាត

យោគយល់នេះ, អ.គ.ហ. និងសាលា

បណ្តា លរយៈពេលខ្លី និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល

កែទម្រង់ចំនួន២៥ នាក់ដែលមកពីក្រសួងនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ វគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះត្រូវ

ជាក់លាក់ (Cus tomized course)នានា,

បានរ�ៀបចំតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ និង

ក៏ដូចជាផ្តល់ការសម្របសម្រួលរ�ៀបចំ

បណ្តា លនេះត្រូវបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ថា្នក់ប រិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្ម វិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសសិងប
្ហ ុ រី
ស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។

បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។ វគ្គបណ្តុះ-

ប្រកបដោយស្មា រតីទទួលខុសត្រូវពីសិក្ខា -

កាម ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃខ្ព ស់

.គោលនយោបាយសាធារណៈ (Master
in Public Policy-MPP) រយៈពេល
០២ ឆ្នា ំ

.រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Mas ter in Public
Adminis tration-MPA) រយៈពេល

០២ ឆ្នា ំ

ក្នុងនាមស្ថា ប័នដៃគូសហការ, អ.គ.ហ.

ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិ ឱ្យជ្រើសរ�ើសបេក្ខជន
ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង (shortlist candidates)
និងបញ្ជូនឈ្ម ោះបេក្ខជនទាំងនោះជូន

សាលាលីក្វា ន់យូ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសចុង

ក្រោយ។ អាហារូបករណ៍កម្ម វិធីកែទម្រង់
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ជាកម្ម វិធីដែលបាន

រ�ៀបចំឡ�ើងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង
អ.គ.ហ. និងសាសាលាលីក្វា ន់យូ ដ�ើម្បី

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បេក្ខជនដែលត្រូវ
បានជ្រើសរ�ើសដោយ អ.គ.ហ.។ ក្នុងន័យ

នេះ បេក្ខជនដែល អ.គ.ហ. បានជ្រើសវគ្គបណ្តុះបណ្
តា លស្តីពី "ទស្សនាទានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការរ�ៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ" តាមប្រព័ន្ធ វីដេអូ រយៈពេលពីរថ្ងៃកន្លះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១២ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០។

ជាការអនុវត្ត, នៅឆ្នា ំ២០២០ អ.គ.ហ.

ល�ើសមត្ថភាព បទពិសោធ និង វិធីសាស្ត្រ

វគ្គបណ្តុះបណ្តា លក្នុងស្រុកចំនួនមួយស្តីពី

កិច្ចសហការល�ើកដំបូងនេះ បានបង្ហាញ

និងសាលាលីក្វា ន់យូបានសាកល្បងរ�ៀបចំ

បង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យសាលាលីក្វា ន់យូ។

“ទស្សនាទានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ពីគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តា លរបស់

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ” ដែលមាន

និងរប�ៀបរបបការងារហ្មត់ចត់ប្រកបដោយ

ការ�ៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះក្នុងការ
រយៈពេលពីរថ្ងៃកន្លះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់
តាមរយៈអនុស្សារណៈយោគយល់នេះ,

អ.គ.ហ. និងសាលាលីក្វា ន់យូ បានសហការ

រ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លរយៈពេលខ្លី និងវគ្គ

សាលាលីក្វា ន់យូជូនដល់សិក្ខា កាមកម្ពុជា
វិន័យក្រោមកិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ.
និងសាលាលីក្វា ន់យ។
ូ

នៅឆ្នា ំ២០២០ ដដែល, អ.គ.ហ. និង

សាលាលីក្វា ន់យូ បានបន្តកិច្ចសហការ

បណ្តុះបណ្តា លជាក់លាក់(customized

រ�ៀបចំ “កម្ម វិធីអាហារូបករណ៍កម្ម វិធីកែ-

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ក៏ដូចជាផ្តល់ការសម្រប-

ឧបត្ថម្ភពី អ.គ.ហ. និងសាលាលីក្វា ន់យូ

course) នានា, ផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នា ក់

សម្រួលរ�ៀបចំកម្ម វិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ
ប្រទេសសិងប
្ហ ុ រី

ទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ” ក្រោមជំនយ
ួ

សម្រាប់មុខ វិជ្ជា ថា្នក់ប រិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ចំនួនពីរគឺ៖

រ�ើសនឹងទទួលបានការណែនាំសម្របសម្រួល

ព្រមទាំងផ្តល់បុរេ វិនិច្ឆ័យ(pre assessment)

ពីក្រុមការងារសាលាលីក្វា ន់យូ ល�ើការ

សរសេរលិខិត និងការរ�ៀបចំសំណំឯ
ុ កសារ
ផ្សេងៗក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរ�ៀន (admis-

sion application)។ បេក្ខជនដែលជាប់

ជាស្ថា ពរនឹងទទួលការឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ពី អ.គ.ហ. និងសាលាលីក្វា ន់យ។
ូ

តាមរយៈបទពិសោធសាកល្បងក្នុង

ក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
ជាមួយសាលាលីក្វា ន់យូ នៅឆ្នា ំ២០២០

កន្លងមកនេះបានបង្ហាញថាសាលាលីក្វា ន់យូ
ជាដៃគូសហការដ៏ល្អបំផុត ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធ ចំណេះដឹង និងការ
បំពាក់បំប៉នការបណ្តុះបណ្តា លមួយដែល

មានស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងគុណភាពខ្ព ស់
ជូនធនធានមនុស្សកម្ពុជា ដ�ើម្បីចូលរួម

អភិវឌ្ឍ និងជំរុញកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈក៏ដច
ូ ជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាង
ំ មូល៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បរិបទការងារថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតផ្លូវដង្ហើម (កូ វីដ-១៩)
ចាប់តាំងពីពិភពលោកជួបប្រទះនូវសង្គ្រា មផ្លូវដង្ហើមដែលហៅថាកូ វដ
ី -១៩នៅចុងឆ្នា ំ២០១៩ មក

ជវី ភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិចាប់ផ្តើមមានការផ្លា ស់បតូរ្ ទៅរកទម្រង់ថ្មីមួយទ�ៀត ដែលប្រែក្លា យ

ិ ស្និទ្ធផ្ទា ល់ មកជាការទំនាក់ទំនងក្នុងគម្លា តមួយ ពីការធ្វើដំណ�ើរ
ពីការធ្លា ប់ជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងជត

ហោះហ�ើរដោយសេរីមកជាការស្នា ក់នៅគេហដ្ឋានក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកដ៏យូរ ពីការធ្វើដំណ�ើរ

ទៅផ្សារដ�ើម្បីទិញម្ហូបអាហារ ឬទៅភោជនីយដ្ឋានជាប្រចាំថ្ងៃមកជាការរ�ៀបចំការរក្សាចំណីអាហារ
ឱ្យបានយូរ និងការធ្វើម្ហូបអាហារនៅផ្ទះច្រើនជាងសព្វមួយដងជាដ�ើម។

យោ

ងតាមរបាយការណ៍របស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០២០ បង្ហាញថា

សហគ្រាសជាច្រើនល�ើសកលលោកបាន
និងកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែង ក្នុងនោះ
ដែរកម្លា ំងពលកម្មប្រមាណ ៣.៣ប៊ីលាន

កំពុងប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លា ំ ងសម្រាប់ជីវភាព
រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិនេះ មនុស្សត្រូវ

សម្របខ្លួនជាមួយបរិបទថ្មីមួយទ�ៀតដែល

មិនធ្លា ប់ជប
ួ ប្រទះ និងស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជី វិតថ្មីកនុង
្ អំឡុងពេលដែល

ទាក់ទងគ្នាដូចជាកម្ម វិធី Microsft TEAM,
ZOOM, Webex, Line, Google Meet

ប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ វិធានការបិទខ្ទ ប់

ជាដ�ើម។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់

រាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះ។ សម្រាប់អ្នក

ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការដែលមានចំណេះ-

ប្រទេសដ�ើម្បីបង្កា រ និងកាត់បន្ថយការរីក
ដែលប្រកបមុខរបរ ឬមានតួនាទីការងារ

ក្នុងការិយាល័យ ត្រូវបានផ្លា ស់បតូរ្ ពីការទៅ
ធ្វើការជាប្រចាំនៅការិយាល័យ ទៅជាការ

ធ្វើការងារពីចម្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាទំន�ើប សម្រាប់ការប្រាស្រ័យ

សកម្មភាពបំពេញការងារ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ ក្នុងអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

Future Forum Research បានបង្ហាញថា

ដឹងខ្ព ស់ប្រមាណ៤៧០០នាក់ ភាគច្រើន

ក្នុងចំណោមពួកគេ គឺមិនចង់ផ្លា ស់បតូរ្ ទៅ
រករប�ៀបធ្វើការចាស់បន្ទា ប់ពីស្ថា នភាព

វិលមកប្រក្រតី។ មានតែ ១២% ប៉ុណ្ណ ោះ
ដែលចង់ទៅធ្វើការពេញម៉ោ ងនៅការិយា-

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ-១៩

ល័យ ហ�ើយ ៧២% ទ�ៀតគឺចង់បានរប�ៀប

សម្រាប់ពេលអនាគតបន្ទា ប់ពីជំងឺនេះត្រូវ

ការធ្វើការងារពីចម្ងាយខ្លះ។ ប៉ុន្តែ បញ្ហា-

នោះជាអាទិ៍រួមមានកំណ�ើន ឬតំហយនៃ

ធ្វើការបានកូនកាត់គឺកា រិយាល័យខ្លះ និង
ប្រឈមខ្លា ំ ងក�ើតមានចំពោះអ្នកដែលមិន

អាចធ្វើការពីចម្ងាយបានដោយសារតែ

កង្វះចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
និងឧបករណ៍ជំនយ
ួ ផ្សេងៗទ�ៀត។

រប�ៀបរបបធ្វើការតាមទម្រង់ថ្មីគឺការធ្វើ

ការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ
រាតត្បាតនេះ បានបង្កជាសំណួរជាច្រើន

បានទប់ស្កា ត់បានទាំងស្រុង។ ចំណច
ុ ទាំង
ផលិតភាពការងារ ការទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រធានស្ថា ប័ន និងបុគល
្គ ិក ការវាយតម្លៃ

ល�ើសមិទ្ធកម្មការងាររបស់បុគល
្គ ិក ឬការ
ជ្រើសរ�ើសបុគល
្គ ិកថ្មី ការអនុម័តផ្លូវការ
ល�ើឯកសារចាំបាច់ជាក្រដាសស្នា មត្រូវបាន

ផ្លា ស់បតូរ្ ឬយ៉ាងណា ការបន្តផល
្ត ់ ឬបញ្ឈប់

ការរ�ៀបចំកា រិយាល័យទំន�ើបសម្រាប់មន្ត្រី

សម្រាប់អ្នកដែលប្រកបមុខរបរ ឬមានតួនាទី
ការងារក្នុងការិយាល័យ ត្រូវបានផ្លា ស់បតូរ្ ពី

ការទៅធ្វើការជាប្រចាំនៅការិយាល័យ ទៅជា

ការធ្វើការងារពីចម្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាទំន�ើប សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់-

ទងគ្នាដូចជាកម្ម វិធី Microsoft Team, Zoom,
Webex, Line, Google Meet ជាដ�ើម។

ជាន់ខ្ពស់ ការពង្រីក ឬបង្រួមទំហំកន្លែង

ធ្វើការ ការបង្កើន ឬបន្ថយចំណតយានយន្ត
ការបង្កើនចំណាយល�ើការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ការដឹកជញ្ជូន ជាដ�ើម ។ល។

កាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមដែល

ជះឥទ្ធិពលពីជំងឺរាតត្បាតនេះល�ើរប�ៀប
របបរស់នៅ ឬការប្រកបការងារថ្មី គឺត្រូវ
គិតគូរឱ្យបានម៉ត់ចត់ ដ�ើម្បីរក្សាលំនឹង

ជីវភាព និងអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍នៃ អ.គ.ហ.

កម្ម វិធីដែលពេញនិយម ប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (កិច្ចប្រជុំ ឬការសិក្សា) តាមប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គតិពិចារណាល�ើសុខដុមនីយកម្មនៃមុខងារសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច :
បទពិសោធប្រទេសកូរ៉េ

ការអនុវត្តសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ មានលក្ខណៈពិសេសពីបណ្ដាប្រទេស
ផ្សេងទ�ៀត ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។

និងអធិការកិច្ច គឺជា
មុខងារសវនកម្ម
មុខងារពីរផ្សេងពីគ្នាតែមុខងារទាំងពីរ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង, មុខងារនិងភារកិច្ច, វិមិត-

បានច្បាស់លាស់។ ប�ើពិនិត្យទៅល�ើលិខិត

ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក បានន័យថា មុខងារ

សវនកម្ម និង វិធាន នីតិ វិធីសង
្ដ ់ដារសវនកម្ម

របស់ក្រសួងចំណះុ ឱ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ឃ�ើញ

នេះ តែងតែនៅស្និទ្ធជាមួយគ្នា និងបំពេញ
ទាំងពីរត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមរចនា-

សម្ព័ន្ធអង្គភាពគ្រប់គ្រងតែមួយ ទាំងនៅក្នុង
ក្របខណ្ឌស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល និងក្នុង

ក្របខណ្ឌសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមក្រសួង-

សវនករ, គុណវុឌ្ឍិរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋាន
ភាព, ការរ�ៀបចំផែនការសវនកម្ម, ប្រភេទ
ជាដ�ើម។

ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំណះ
ុ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ

សឹងតែទាំងអស់ មានជាឯកសណ្
ឋា នក្នុង

ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវតែកំណត់ឱ្យ

បទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់និងអង្គការលេខ
ថាការបែងចែកនេះ ទំនងជាឆន្ទា នុសិទ្ធិ
របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង និងប្រធានស្ថា ប័ន
នីមួយៗ ដែលជាអ្នកត្រូវសម្រេច។

ស្ថា ប័ន។

១.កម្រិតក្រសួង-ស្ថា ប័ន

១.១.ក្របខណ្ឌច្បាប់និងការរ�ៀបចំស្ថា ប័ន

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដាក់ចេញនូវបទដ្ឋាន

គតិយុតស
្ត ំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគ្របដណ្ដប់
ល�ើការអនុវត្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ជាពិសេស
គឺ ច្បាប់ស្ដីពីសវនកម្ម វិស័យសាធារណៈ

ឆ្នា ំ២០១០ (Act on Public Sector Audit)

និងបទដ្ឋានគតិយុតស
្ត ម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្ត
ច្បាប់នេះផងដែរ គឺក្រឹត្យស្ដីពីការអនុវត្ត

ច្បាប់ស្ដីពីសវនកម្ម វិស័យសាធារណៈ (En-

forcement Decree of the Act on Public
Sector Audit) ដែលត្រូវបានធ្វើ វិសោធន-

អង្គការលេខនៃរចនាសម្ព័ន្ធស្ថា ប័នរបស់

ច្បាប់ដូចបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ បាន

ធិការដ្ឋាន” (Inspector General) ដែល

កម្មជាបន្តបន្ទា ប់។

កំណត់យ៉ាងលម្អិតនូវកិច្ចដំណ�ើរការនៃការ

អនុវត្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (នៅប្រទេសកូរ៉េ
ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា self audit) ដែល
មានសំខាន់ៗដូចជាការកំណត់និយមន័យ
នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង,វិសាលភាពនៃការអនុវត្ត,

ខ្លួន នូវអង្គភាពមួយដែលហៅថា “អគ្គា -

ហិរញ្ញវត្ថុ អង្គភាពអគ្គា ធិការដ្ឋានស្ថិតនៅ

មានបេសកកម្មអនុវត្តមុខងារសវនកម្មផង

តែម្ដង។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងផ្សេងខ្លះទ�ៀត

និងអធិការកិច្ចផង។

១.២.ការបែងចែកមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
និង អធិការកិច្ច

ថ្វីត្បិតមុខងារសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រតិបត្តិការសវនកម្ម, ការធានាឯករាជ្យ-

នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាព

ផ្ទៃក្នុង, ការតែងតាំងសវនករ, អាណត្តិរបស់

វិសាលភាពនៃមុខងារទាំង២ នេះ ជាចំណច
ុ

ភាពនៃការបំពេញមុខងាររបស់សវនកម្ម

ជាឧទាហរណ៍ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

តែមួយ តែការបែងចែកសមត្ថកិច្ច និង

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្រោមភារកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីផ្ទា ល់

បានរ�ៀបចំអគ្គា ធិការដ្ឋាន ឱ្យស្ថិតក្រោម

ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួង ដូចជាករណីក្រសួងមហាផ្ទៃ និង

សុវត្ថិភាពជាដ�ើម។

ល�ើសពីនេះ ករណីក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌របស់

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ បានរ�ៀបចំរចនាសម័្ពន្ធនៃ
អគ្គា ធិការដ្ឋាន (Inspector General) របស់

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខ្លួន ជាការិយាល័យចំនួន២ សំខាន់ៗគឺ៖

កកម្មត្រួតពិនិត្យគណនីសាធារណៈនៃ

ក្រុមប្រឹក្សាសវនករ (Council of Com-

គណនីរបស់ក្រសួងស្ថា ប័នរដ្ឋ និងធ្វើអធិ-

ប្រធាន និងស្នងការទាំងអស់របស់ស្ថា ប័ន។

ទី១.ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងករណី

ចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋ, ធ្វើសវនកម្មល�ើ

Review)៖ ការិយាល័យនេះ ត្រូវទទួល-

ការកិច្ចល�ើការបំពេញមុខងាររបស់ក្រសួង

ពិសេស (Office of Inspection & Special

ខុសត្រូវល�ើការធ្វើអធិការកិច្ចការស�ើុប-

អង្កេត និងទទួលបន្ទុកល�ើពាក្យបណ្ដឹង និង
កំហុស ព្រមទាំងធ្វើអធិការកិច្ចផ្ទៃក្នុងល�ើ
ក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌ និងមហាអយ្យការ (Prosecutors office) ផងដែរ។

ទី២.ការិយាល័យសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច

(Audit and Inspection Office)៖ទទួលខុសត្រូវធ្វើអធិការកិច្ចល�ើអង្គភាពផ្សេង
ទ�ៀត ដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវ

របស់ក្រសួងយុតតិធ
្ ម៌ ក្រៅពីអង្គភាពដែល

ស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យខាងល�ើ។
២.ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល

គណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច (Board

of Audit and Inspection) នៃសាធារណរដ្ឋ
កូរ៉េ គឺជាស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល (Supreme
Audit Institution) ដែលត្រូវបានបង្កើត

ឡ�ើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ�ើម្បីបំពេញបេស-

ស្ថា ប័ន និងមន្ត្រីរាជការបុគល
្គ ិករបស់ស្ថា ប័ន
ទាំងនោះ។

២.១.សមាសភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធ

ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូលនេះ ត្រូវបាន

បង្កើតឡ�ើងនៅក្រោមប្រធានាធិបតី ព្រោះ
ប្រធានស្ថា ប័ននេះ (Chairman) ដែលហៅ

ថាអគ្គសវនករ ត្រូវបានតែងតាំងដោយ
ប្រធានាធិបតី ដោយមានការយល់ព្រមពី
សភា រីឯអង្គសវនកររង (Comissionner)
ត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីដូចគ្នា

តាមសំណ�ើរបស់អគ្គសវនករ។ ទោះយ៉ាង

ណា ស្ថា ប័ននេះបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន
ដោយឯករាជ្យ ទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែលខ្លួន

កំណត់ ដោយមិនធ្វើតាមបង្គា ប់បញ្ជារបស់

missioners) ដែលមានអគ្គសវនករ ជា

ក្រុមប្រឹក្សានេះ ជាអង្គដែលត្រូវសម្រេច

នូវគោលនយោបាយ ផែនការសកម្មភាព
គន្លឹះ និងផែនការថវិកា ក៏ដច
ូ ជាការបិទ
បញ្ជីថ វិការបស់ស្ថា ប័ន ជាដ�ើម។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន (Secretariat General)
ដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការមួយរូប

អមដោយអគ្គលេខាធិការរងចំនួន៤ រូប។

អគ្គលេខាធិការរងនីមយ
ួ ៗ ទទួលបន្ទុកនូវ
នាយកដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ដែលមានសរុបចំនួន
២០ នាយកដ្ឋាន ដែលចែកចេញជា ៧០
ការិយាល័យក្រោមឱវាទ។

២.២.ភាពខុសគ្នានៃមុខងារសវនកម្ម

និងមុខងារអធិការកិច្ចនៃស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល

ច្បាប់ស្ដីពីគណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច

ស្ថា ប័ន ឬអាជ្ញា ធរណាមួយឡ�ើយ។ ស្ថា ប័ន

(Board of Audit and Inspection Act) បាន

ប្រធានរបស់ខ្លួន និងមានរចនាសម្ព័ន្ធគន្លឹះៗ

នឹងការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ ដូចជា

សវនកម្មកំពូលរបស់ករ៉េដឹ
ូ
កនាំដោយ
ចំនួន២ គឺ៖

កំណត់នវូ វិធាន និងនីតិ វិធីលម្អិតពាក់ព័ន្ធ

លក្ខនក
ិ្ដ ៈ សមាសភាព រចនាសម្ព័ន្ធ និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជាពិសេសមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ស្ថា ប័ន

នោះ, កិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត និងរដ្ឋ-

បង្ហាញស្រាប់ គណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច

ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងការបំពេញភារកិច្ច

និងទី២.ធ្វើអធិការកិច្ច ដែលមុខងារទាំង២

គួរកត់សម្គា ល់ជាពិសេសថា ច្បាប់នេះ

នេះ។ ដូចឈ្ម ោះរបស់ស្ថា ប័ននេះបាន

មានតួនាទីគន្លឹះចំនួន២ គឺ ទី១.ធ្វើសវនកម្ម

បាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ និងអង្គភាពស្វយ័ត

របស់មន្ត្រីស្ថា ប័នទាំងនោះជាដ�ើម។

នេះ ខុសពីគ្នា តែបំពេញឱ្យគ្នា ។

បានបញ្ជាក់នវូ កម្មវត្គ
ថុ ន្លឹះនៃការធ្វើសវន-

ចំពោះករណីករ៉េ
ូ សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច គឺជា

សេចក្ដីថាសវនកម្ម ត្រូវធ្វើទៅល�ើគណនី

កម្ម និងអធិការកិច្ចយ៉ាងជាក់លាក់ បាន

មុខងារពីរផ្សេងគ្នា តែមុខងារទាំងពីរនេះ តែងតែ

(Accounts) បានសេចក្ដីថាសវនកម្មគណនី

ដោយត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធ

ធ្វើទៅល�ើការបំពេញភារកិច្ច (Duties)

នៅស្និទ្ធជាមួយគ្នា និងបំពញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
អង្គភាពគ្រប់គ្រងតែមួយ ទាំងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ

ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល និងក្នុងក្របខណ្ឌសវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុងនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

ច្បាប់ខាងល�ើ បានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់

លាស់ និងលម្អិតនូវបណ្ដា ករណីដែលត្រូវ

(Audit of Accounts) រីឯអធិការកិច្ចត្រូវ
បានសេចក្ដីថាអធិការកិច្ចមុខងារភារកិច្ច

(Inspection of duties)។ ប្រការនេះអាច

ឱ្យយល់បានថា កម្មវត្នថុ ៃការបែងចែក
សមត្ថកិច្ចរវាងមុខងារសវនកម្ម និងអធិ-

ការកិច្ច គឺ វិស័យ ដ�ើម្បីកុំឱ្យមានការអនុវត្ត
ត្រួតជាន់គ្នា ។ ប�ើផ្អែកល�ើអង្គការលេខនៃ

ធ្វើសវនកម្មជាកាតព្វកិច្ច ករណីត្រូវធ្វើ

ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូលដូចមានខាងល�ើ

ត្រូវស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃការបំពេញ

មុខងារសវនកម្ម ត្រូវធ្វើសវនកម្មទៅល�ើ

សវនកម្មតាមឆន្ទា នុសិទ្ធិ និងករណីដែល
មុខងារអធិការកិច្ច។ ករណីត្រូវធ្វើសវនកម្ម

ជាកាតព្វកិច្ចមានដូចជា គណនីរដ្ឋ, គណនី
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ និងអង្គភាពស្វយ័ត

នាយកដ្ឋាន ឬការិយាល័យពាក់ព័ន្ធនឹង
ចំណូល-ចំណាយនៃថវិកា ទៅតាមការ
កំណត់នៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតជា
្ត

ធរមាន រីឯនាយកដ្ឋាន ឬការិយាល័យ

ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ, គណនីធនាគារកណ្ដា ល,

អធិការកិច្ច ត្រូវធ្វើអធិការកិច្ចទៅល�ើការ

បានកំណត់ដោយច្បាប់ថាត្រូវដាក់ឱ្យធ្វើ

កំណត់សម្គាល់ទី១៖ ចំពោះករណីករ៉េ
ូ

គណនីអង្គភាព-ស្ថា ប័នទាំងឡាយ ដែលត្រូវ

បំពេញមុខងារនៃគ្រប់ស្ថា ប័នទាំងអស់។

សវនកម្ម ជាដ�ើម។ ល�ើសពីនេះ ស្ថា ប័ន

សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច គឺជាមុខងារពីរ

ឆន្ទា នុសិទ្ធិបាន ប�ើសិនជាយល់ថាចាំបាច់

នៅស្និទ្ធជាមួយគ្នា និងបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញ

សវនកម្មកំពូល អាចធ្វើសវនកម្មដោយ
ឬប�ើសិនជាមានសំណ�ើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ�ើយករណីទាង
ំ នោះត្រូវបានកំណត់នៅ
ក្នុងមាត្រា២៣ នៃច្បាប់ខាងល�ើ។

ដោយឡែក ករណីដែលត្រូវដាក់ឱ្យធ្វើ

អធិការកិច្ចត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា
២៤ នៃច្បាប់ដដែល មានដូចជា កិច្ចការ
របស់ស្ថា ប័នរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋ ដែលមាន

ក្រសួងស្ថា ប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល និងការ

បំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីនៃស្ថា ប័នទាំង

ផ្សេងពីគ្នា តែមុខងារទាំងពីរនេះ តែងតែ

ទៅមក ដោយត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោម
រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពគ្រប់គ្រងតែមួយ ទាំង

នៅក្នុងក្របខណ្ឌស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល
និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាម
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

៣.ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពសវនកម្ម

ផ្ទៃក្នុង និងស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល

៣.១.ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល ៖ តួអង្គ
និម្មាបនករនៃប្រព័ន្ធសវនកម្មជាតិ

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ចំពោះមុខងាររបស់គណៈសវនកម្ម

ទាំងអស់, ផែនការពង្រឹងសកម្មភាពសវន-

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង, ស្ថា ប័ននេះ ដ�ើរតួនាទីជា

ស្ដង់ដារសវនកម្ម និងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេង

និងអធិការកិច្ច ក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង

អ្នករ�ៀបចំសង
្ដ ់ដារសវនកម្ម និងក្រមប្រតិបត្តិការសវនកម្មសម្រាប់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំងអស់។ ទន្ទឹម-

នេះ ស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល ផ្ដល់ការគាំទ្រ

កម្ម, ការលុបបំបាត់ការធ្វើសវនកម្មជាន់គ្នា ,
ទ�ៀត។

៣.៣.ការហាមឃាត់ល�ើការធ្វើសវនកម្ម
ជាន់គ្នា

ចំណច
ុ ដ៏សំខាន់មួយទ�ៀតពាក់ព័ន្ធ វិធាន

ដល់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដែលអាចជាការផ្ដល់

គឺការហាមឃាត់ការធ្វើសវនកម្មជាន់គ្នា

សវនកម្មផងដែរ។ ប្រធានក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ណាមួយត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយស្ថា ប័ន

យោបល់ល�ើផែនការសវនកម្មឬ វិធីសាស្ត្រ
អាចនឹងស្នើសុំការគាំទ្រពីស្ថា ប័នសវនកម្ម

កំពល
ូ ដ�ើម្បីជួយគាំទ្រមន្ត្រីសវនកររបស់
ក្រសួងនៃរដ្ឋាភិបាល ដែលអាចធ្វើឡ�ើង
ក្រោមទម្រង់ជាការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដា ល
ផងដែរ។

៣.២.ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលសកម្មភាព
សវនកម្ម

ច្បាប់ស្ដីអំពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង វិស័យ

ច្បាប់ដដែលបានកំណត់ថា ប�ើសិនករណី

សវនកម្មកំពូលហ�ើយ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នមិនអាចធ្វើសវនកម្ម

ល�ើករណីដដែលនោះទេ ល�ើកលែងតែ
ករណីពិសេសមួយចំនួនដែលមានកំណត់

នៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដូចជាករណី

ថ្មីទ�ើបរកឃ�ើញ និងករណីសំខាន់មួយចំនួន
តែប៉ុណ្ណ ោះ។

កំណត់សម្គាល់ទី២៖ ស្ថា ប័នសវនកម្ម

សាធារណៈ បានកំណត់ និងបែងចែក

កំពូលកូរ៉េ មានចរិតលក្ខណៈមិនដូចស្ថា ប័ន

ជាមួយនឹងស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូល ដ�ើម្បី

ស្ថា ប័ននេះ មានអាណត្តិកិច្ចធ្ើអ
វ ធិការកិច្ច

ផងដែរនូវទំនាក់ទំនងរវាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ច�ៀសវាងនូវការបំពេញមុខងារត្រួតគ្នា ។
ក្នុងន័យនេះ ច្បាប់បានតម្រូវឱ្យបង្កើតនូវ
យន្តការមួយ ដែលហៅថា “ក្រុមប្រឹក្សា

សម្របសម្រួលសកម្មភាពសវនកម្ម” (Audit

ដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ នៅត្រង់ថា
ល�ើសមិទ្ធកម្ម (ការបំពេញមុខងារ និង
ភារកិច្ច) របស់ស្ថា ប័នរដ្ឋ និងមន្ត្រីរាជការ
ទាំងឡាយនៃស្ថា ប័នទាំងនោះ។

ច្បាប់ដដែលបានតម្រូវឱ្យស្ថា ប័នសវនកម្ម

Activity Coordination Council) ដ�ើម្បី

កំពូល និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមក្រសួង-

សវនកម្មទាង
ំ មូលរបស់ជាតិ ទាំងសវនកម្ម

សវនកម្ម ដ�ើម្បីច�ៀសវាងការធ្វើសវនកម្ម

ពិគ្រោះយោបល់ និងសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធ
កំពល
ូ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមក្រសួងស្ថា ប័ន។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ មានសមាសភាព
ត្រឹម២០ រូប ដោយមានអគ្គលេខាធិការ

នៃស្ថា ប័នសវនកម្មកំពូលជាប្រធាន និង
មានសមាជិកមួយចំនួនជាតំណាងក្រសួង-

ស្ថា ប័ន ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួង

គ្រប់គ្រងបុគល
្គ ិក ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដ�ើម។
ក្រុមប្រឹក្សានេះ មានតួនាទីពិគ្រោះ និង
សម្របសម្រួលល�ើបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ស្ថា ប័ន ពិភាក្សាគ្នាល�ើការរ�ៀបចំផែនការ

ជាន់គ្នា សំដៅធានាប្រសិទ្ធភាពនៃសវនកម្ម

ទាំងស្រុង។ ការរ�ៀបចំនវូ ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
វិទ្យាគ្រប់គ្រងសវនកម្មក៏ត្រូវបានល�ើកឡ�ើង

ផងដែរ ថាជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយបំពេញបន្ថែម ដ�ើម្បីការធ្វើសុខដុមនីយកម្មនៃការបំពេញមុខងារសវនកម្ម
រវាងស្ថា ប័នសវនកម្មទាង
ំ អស់៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣ គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទិដភា
្ឋ ពនៃតួនាទី ភារកិច្ច និងយន្ត ការស្ថា ប័ននៃមុខងារសវនកម្ម និងអធិការកិច្ចក្នុង វិស័យសាធារណៈនៅកម្ពុជា

ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្ពុជា មុខងារត្រួតពិនិត្យមានអធិការកិច្ច និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ដូច្នេះ

ការបែងចែក ឬការធ្វើសុខដុមនីយកម្មសំដៅទៅការធានាបាននូវស័កតិស
្ ិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃ
អភិបាលកិច្ចសាធារណៈតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នៅជាបញ្ហាប្រឈមនៅឡ�ើយ។

យនេះ ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងក្នុងន័
ស្ថា ប័ន ត្រូវបានរ�ៀបចំ ដ�ើម្បីកំណត់

ផ្ទៃក្រៅ និងអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបំពេញ

ត្រួតពិនិត្យខាងល�ើ ដែលមានសមាសភាព

ពិនិត្យឡ�ើង វិញល�ើកិច្ចបញ្ជីកាគណនេយ្យ

ក្របខណ្ឌនៃការធ្វើសុខដុមនីយកម្មមុខងារ

ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង

ទំនាក់ទំនងព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងអាជ្ញា ធរ

សវនកម្មជាតិ។ ជាក់ស្តែង នៃកិច្ចការនេះ
មានពីរទិដ្ឋភាពគឺការធ្វើសុខដុមនីយកម្ម

រវាងមុខងារនៃស្ថា ប័ន និងការធ្វើសុខដុមនីយកម្មបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់។

ក្នុងន័យនេះ អត្ថបទនេះមានគោលបំណង

ស្វែងយល់ពីមុខងារ សាវតារ យន្តការស្ថា ប័ន
បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងការសម្រេចថ្មីរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលល�ើក្របខណ្ឌ មុខងារ ភារកិច្ច

របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអធិការកិច្ច ផ្អែក
តាមអនុក្រឹត្យលេខ១៦៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ
ទី៨ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០២០។

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

“សវនកម្មផ្ទៃក្រៅ គឺជាការពិចារណា ឬការ

សេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ និងគ្មា នការរារាំង ការ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងការ

គ្រប់សកម្មភាព រាល់បញ្ជីកត់ត្រា រាល់ទ្រព្យ

ត្រួតពិនិត្យស្ថា ប័នគ្រប់គ្រង ដោយអនុលោម
តាមស្តង់ដារនៃការធ្វើសវនកម្មទទូ ៅ និង

តាមស្តង់ដារនៃការធ្វើសវនកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ�ើម្បីធានាថា ១.បណ្តា សកម្មភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាង
ត្រឹមត្រូវ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និង
តាមរបាយការណ៍, ២.បណ្តា សកម្មភាពទាំង
នេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុលោមតាម
គោលការណ៍ គណនេយ្យទូទៅ និង ៣.-

ការត្រួតពិនិត្យនីតិ វិធី និងការអនុវត្ត ដោយ
អនុលោមតាមច្បាប់ បទបញ្ជា កិច្ចព្រម-

ព្រៀងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង កិច្ចសន្យា កម្ម វិធី

និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងទ�ៀត ដែលទាក់-

ក.តួនាទី ភារកិច្ច និងយន្ត ការស្ថា ប័ន

ទងដល់ចំណូលចំណាយ និងការប្រើប្រាស់

មុខងារសវនកម្មកនុង
្ រដ្ឋបាលសាធារណៈ

មុខងារនេះ គឺជាអាណត្តិកិច្ចនៃអាជ្ញា ធរ-

នៃមុខងារសវនកម្ម

កម្ពុជាមាន២ ប្រភេទ គឺសវនកម្មផ្ទៃក្រៅ

និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ផ្អែកតាមច្បាប់សតីព
្ ី
សវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នា ំ-

២០០០ មុខងារទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើង ហ�ើយច្បាប់នេះក៏បានបង្កើត អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ បំពេញមុខងារសវនកម្ម
១

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានសិទ្ធិពេញលេញ

១

ប្រភពធនធានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល” ។
សវនកម្មជាតិ ដែលជាស្ថា ប័នសវនកម្ម

កំពល
ូ មានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ
អនុវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើ

សវនកម្មគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន រដ្ឋបាលថ្នា ក់
ក្រោមជាតិ គ្រឹះស្ថា នរដ្ឋបាលសាធារណៈ

និងសហគ្រាសសាធារណៈ ហ�ើយអាជ្ញា ធរ

មាត្រាទី៤ នៃច្បាប់សតីព
្ ី សវនកម្មនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នា ំ២០០០

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ហាមឃាត់ ល�ើការចូលរួមត្រួតពិនិត្យនូវ
សម្បត្តិ និងបុគល
្គ ិករបស់អង្គភាព។

សវនកម្មជាតិ មានគណនេយ្យភាពផ្ទា ល់

ទៅកាន់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតតិ។
្ ជារ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ ត្រូវរ�ៀបចំរបាយ-

ការណ៍សវនកម្មល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្ញើជូន
ទៅស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតតិ្ ជាទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បី
ជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យពិនិស្ច័យ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថ វិកាប្រចាំឆ្នា ំ។

ដ�ើម្បីបំពេញមុខងារ អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ
បានបង្កើតនូវគោលការណ៍ណែនាំ ដូចជា
សវនកម្មផ្អែកល�ើកិច្ចប្រតិបត្តិការ សវនកម្ម

ផ្អែកល�ើអនុលោមភាព សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

និងនីតិ វិធីប្រភេទសវនកម្ម ដូចជាសវនកម្ម
គយនិងរដ្ឋាករ ។ល។

មុខងារ និងអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវ

បានបង្កើតឡ�ើងយោងតាមច្បាប់សតីព
្ ី សវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នា ំ២០២០,

អនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥
ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៥ ស្តីពី ការរ�ៀបចំ និង

ការប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅតាម

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បណ្តា ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាស-

ដំណ�ើរការទៅតាមគោលបំណង។ សវនកម្ម

ស្ថា ប័ន ត្រូវបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យ

លេខ១២ សរណន ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា

គ្រាន់ និងគ្មា នការរារាំង ការហាមឃាត់

ផ្ទា ល់របស់ប្រធានស្ថា ប័ន។ ជាទូទៅ តួនាទី

សាធារណៈ និងសារាចររាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នា ំ២០១១ ស្តីពី ការបន្តពង្រឹងមុខងារ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថា ប័ន

និងសហគ្រាសសាធារណៈ។ តួនាទីនៃ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ
ឯករាជ្យ នូវភាពសមស្រប គ្រប់គ្រាន់នៃ

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទាំងនោះ ព្រមទាំង
ផ្តល់នូវការធានាល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់របស់

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលកំពុងមាន និងកំពុង

២

ផ្ទៃក្នុង មានសិទ្ធិពេញលេញ សេរីភាពគ្រប់ល�ើការចូលរួមត្រួតពិនិត្យនូវគ្រប់សកម្មភាព
រាល់បញ្ជីកត់ត្រា រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិ និង

ជានាយកដ្ឋាន និងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ
និងភារកិច្ចរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន

បុគល
្គ ិករបស់អង្គភាព ។ មុខងារនេះមាន

ត្រូវបានរ�ៀបចំ ដោយផ្អែកល�ើ អនុក្រឹត្យ

នីមួយៗ មានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ហ�ើយ

រចនាសម្ព័ន្ធចំណះុ ទៅតាមផែនសវនដ្ឋាន

២

លក្ខណៈវិមជ្ឈការ ពោលគឺក្រសួង-ស្ថា ប័ន

អនុវត្តល�ើសវនដ្ឋាន ដែលជាអង្គភាពក្រោម

ឱវាទក្រសួង-ស្ថា ប័នខ្លួន។ ជារចនាសម្ព័ន្ធ,
មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅតាមក្រសួង-

លេខ ៤០ អនក្រ.បក និងបែងចែកជា

ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពចំណះថ្នា
ុ ក់ជាតិ

និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ នៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន ពោល
គឺ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បែងចែក

មាត្រាទី២ នៃ អនុក្រឹត្យ ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៥ ស្តីពី ការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅតាមបណ្តា ក្រសួង ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទៅជាការិយាល័យសវនកម្ម មួយចំនួន

ដែលទទួលបន្ទុកល�ើ អគ្គនាយកដ្ឋានកម្រិត
ថ្នា ក់ជាតិ និងមន្ទីរ រាជធានី-ខេត្ត រ�ៀងៗ

ខ្លួន។ ក្នុងទិដ្ឋភាពនៃយន្តការស្ថា ប័ន អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួង-

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីជាអង្គភាព
សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃស្ថា ប័នខ្លួនផង និងជា

តួអង្គដឹកនាំអភិវឌ្ឍមុខងារផង។ ជាក់ស្តែង
គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម
និងគោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីសវនកម្មល�ើ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ត្រូវ

បានរ�ៀបចំ ហ�ើយអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្ម

ផ្ទៃក្នុង កសហវ. ក៏បានរ�ៀបចំការបណ្តុះ-

បណ្តា លទៅដល់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នផងដែរ។ ជាយន្ត-

ការសម្របសម្រួលនៃមុខងារទាំងពីរនេះ
អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានកាតព្វកិច្ច

ក្នុងការបញ្ជូនផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នា ំ
និងរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងទៅអាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ។ រីឯក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស

ស្ថា ប័នឬអង្គភាពទាំងពីរ(អាជ្ញា ធរសវនកម្ម

ជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង)
ហាក់ដូចជាអនុវត្តដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា ពោលពុំ
ទាន់មានយន្តការសម្របសម្រួលជាក់លាក់
ក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និង

ការរ�ៀបចំគោលការណ៍សវនកម្ម ដែលរួម
មួយនៅឡ�ើយទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គភាព
សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ក្រសួង-ស្ថា ប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាច

និងហិរញ្ញវត្ដែលវិ
ថុ
សាលភាពនៃការអនុវត្ត

ជុំ វិញគោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មសមិទ្ធ-

អធិការកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានកំណត់

ប្រហាក់ប្រហែល សហគ្រាសសាធារណៈ

ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តា ល២ ផ្សេងគ្នា

កម្ម ឬគោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មកិច្ច
ប្រតិបត្តិការ។

ខ.តួនាទី ភារកិច្ច និងយន្ត ការស្ថា ប័ន
នៃមុខងារអធិការកិច្ច

មុខងាររបស់អធិការកិច្ចកនុង
្ រចនាសម្ព័ន្ធ

៣
៤

សន្មតក្នុងការបែងចែកជា២ កម្រិត៖ (១)
ក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតជា
្ត ធរមាន (២)

អធិការកិច្ចតាមវិស័យ ដែលមាននៅតាម
ក្រសួង-ស្ថា ប័នជាទូទៅ។

មុខងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថិតក្រោម

ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

មាត្រាទី ៧២ និង ៨៤ នៃច្បាប់សតីប្រ
្ ព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឆ្នា ំ២០០៨

ដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពសាធារណៈ

និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។ អគ្គា ធិការដ្ឋាន
៣

ជាសេនាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ល�ើបេសកកម្មការធ្វើអធិការកិច្ចល�ើការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងការ

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ដោយប្រើអភិក្រម

ប្រកាសលេខ ១៥៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា ំ២០១៣ ស្តីពី ការរ�ៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គា ធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គា ធិការដ្ឋាន
មុខងារសាធារណៈ។

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធ-

សភានិងអធិការកិច្ច ត្រូវបានបង្កើតដោយ

គ្រប់គ្រង រាល់កិច្ចការសម្របសម្រួល ធ្វើ

ប្រហាក់ប្រហែល រដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង

ធ្វើការងារអធិការកិច្ច ល�ើគ្រប់ វិស័យ ក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំដៅបង្កា រ ទប់ស្កា ត់
កែលម្អ និងមានវិធានការ ដ�ើម្បីប្រឆាំង

អំព�ើពុករលួយ ការរំលោភដោយអំណាច

និងបាតុភាពអសកម្មនានា។ មុខសញ្ញាការ
អនុវត្តអធិការកិច្ច រួមមាន ៖ (១) ប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង កិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ

ការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ជំនួយ និងទ្រព្យ-

សម្បត្តិរដ្ឋ (២) នីតិ វិធី បច្ចេកទេស និង
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

កិច្ចសន្យា កម្ម វិធី ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចំណាយ និងការប្រើប្រាស់ថ វិការដ្ឋ (៣)

ធ្វើអធិការកិច្ចឡ�ើង វិញ ករណីមានការតវ៉ា ។
៥

ក្រៅពីមុខងារអធិការកិច្ចខាងល�ើ គឺជា

អធិការកិច្ចតាមវិស័យ ដែលមានក្រសួងស្ថា ប័នជាតួអង្គបំពេញមុខងារនោះ។ ផ្អែក

ល�ើក្របខណ្ឌគតិយុតន្ត ៃការរ�ៀបចំ និង
ការប្រព្រឹតន្ត ៃក្រសួង-ស្ថា ប័នជារួម អធិ-

ករណីសង្ស័យ ឬបណ្តឹងបរិហារជាក់ស្តែង ”។
អគ្គា ធិការដ្ឋានក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

បំពេញមុខងារអធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
ដែលជាសេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលល�ើអធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
ស្របតាមប្រកាសលេខ ១១០៥ មស ចុះ

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា ំ២០០២ ស្តីពីការរ�ៀបចំ
៥
៦

បច្ចេកទេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាលល�ើការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង

៤

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាសេនាធិការ

ច្បាប់ក្នុងឆ្នា ំ១៩៩៩ កំណត់ជាសេនាធិការ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនាំ និង

“អធិការកិច្ចផ្អែកល�ើអនុលោមភាព ហានិភ័យ

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវអនុវត្តដោយក្រសួង

ការដ្ឋាន ឬអគ្គា ធិការដ្ឋាន ទទួលបន្ទុកល�ើ

កិច្ចការងារអធិការកិច្ចរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ
បុគល
្គ ិក និងល�ើ វិស័យ។ ជានិច្ចកាល អធិការដ្ឋាន ឬអគ្គា ធិការដ្ឋាន បានកំណត់នូវ

អភិក្រមក្នុងការអនុវត្តថា “ធ្វើអធិការកិច្ច

ជាប្រចាំល�ើអង្គភាពក្រោមឱវាទ”។ ដោយ
ឡែកសម្រាប់ស្ថា ប័នខ្លះ អធិការកិច្ច វិស័យ
ពុំមែនជាអាណត្តិកិច្ច របស់អគ្គា ធិការដ្ឋាន

ឬអធិការដ្ឋានទេ ប៉ុន្តែជាមុខងារដែលត្រូវ

នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពសាធារណៈ

ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កា ត់ នីតិបុគល
្គ សាធារណៈ
និងឯកជន ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពី

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ស្របតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បំពេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញទៅវិញ

ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង គឺករណីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួត
ប្រជែង និងបង្រ្កា បការក្លែងបន្លំ និងអគ្គា ៦

ធិការដ្ឋាននៃក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម ។

ល�ើសពីនេះ កិច្ចការអធិការកិច្ចល�ើ វិស័យ

ខ្លះ ត្រូវបានរ�ៀបចំជា ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង ល�ើកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធ

ជាអន្តរ វិស័យ ដូចជាក្រុមការងារអធិការកិច្ច

អន្តរក្រសួងក្នុង វិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបង្កើតឡ�ើង តាមប្រកាស

អន្តរក្រសួងលេខ ០៧២/២០ ក.ប/ប្រ.ក.

ខ.ល នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តា ល
វិជ្ជា ជីវៈ ក្រសួងបរិស្ថា ន និងក្រសួងទេស-

ចរណ៍ និងក្រុមការងារអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួង
ក្នុង វិស័យកម្មនសា
្ត ល ដែលត្រូវបង្កើតឡ�ើង
តាមរយៈប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៧៣/

២០ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល នៃក្រសួងការងារ

និងបណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងក្រសួងបរិស្ថា ន។

ក្រុមការងារនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ក្នុង

គោលបំណងចុះធ្ើអ
វ ធិការកិច្ចរួមគ្នា ក្នុង
ពេលតែមួយល�ើ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថា ន-

ជំពូកទី៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ំ២០១៥ ស្តីពី ការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្តីពី ការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាធារណៈ និងឯកជន ពាក់ព័ន្ធ។

ចំពោះអធិការកិច្ចនៃក្រសួងទំនាក់ទំនង

គ.សុខដុមនីយកម្មមុខងារ ភារកិច្ចរបស់

ជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ អនក្រ.បក ចុះ

មានភារកិច្ចធ្ើអ
វ ធិការកិច្ចល�ើគ្រប់ វិស័យ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអធិការកិច្ច

ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០២០ ស្តីពីក្របខណ្ឌ

មុខងារ ភារកិច្ចរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង

អធិការកិច្ច មានគោលបំណងបញ្ចៀសការ

ការងាររវាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អគ្គា ធិការដ្ឋាន

ដោយផ្អែកល�ើអភិក្រមដូចជា ៖

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើង វិញ និងបែងចែកភារកិច្ច

-តាមបណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងបរិហារពីនីតិ
បុគល
្គ រូបវន្តបុគល
្គ និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

-តាមបណ្តឹងរបស់ស្ថា ប័នរងអធិការកិច្ច

សាធារណៈ អធិការកិច្ចរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ស្ថា ប័ន

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្រថុ បស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ អធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ អធិការកិច្ច

ល�ើលទ្ធ ផលអធិការកិច្ច របស់ក្រសួង-

-ផ្អែកល�ើហានិភ័យ បណ្តឹងតវ៉ា ឬភាព

ចាំបាច់កនុង
្ ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មាន ឬរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ

របស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-

-តាមសំណ�ើរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាព

ក្នុងន័យនេះ វាក្យស័ព្ទបច្ចេកទេសថ្មី

សាធារណៈ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច។

ក្នុងការកំណត់មុខងារអធិការកិច្ចមាន៖

អធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងទំនាក់ទំនង

រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច) អធិការ-

កិច្ចបានដាក់ចេញដល់ស្ថា ប័នរងអធិការកិច្ច និង

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវអនុវត្តដោយ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដ�ើម្បីសហការល�ើកលែង

ល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និង

ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាព
សាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល រដ្ឋបាល-

សំណួរនៅត្រង់ថា អគ្គា ធិការដ្ឋាន ឬអធិការដ្ឋាននៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន នឹងនៅបន្តធ្វើ
អធិការកិច្ចល�ើការងារហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាល

និងបុគល
្គ ិកល�ើអង្គភាពក្រោមឱវាទ ស្រប
តាមបទដ្ឋានគតិយុតរ្ត បស់ខ្លួន ដែលមាន
ស្រាប់បាន ដែរឬទេ?

ជារួម ជំហានដំបូងនៃការធ្វើសុខដុម-

កម្រិតអធិការកិច្ច (រដ្ឋាភិបាល សេនាធិការ

ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការ-

សេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែ

-តាមដានរាល់នូវ វិធានការដែលអធិការ-

និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ) និងអធិការ-

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជា

ដ�ើម្បីច�ៀសវាងការស្ទួនគ្នាល�ើការរ�ៀបចំ

នីយកម្មនេះ បានសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹង

-តាមបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។

កិច្ចតាមវិស័យ (ក្រសួង-ស្ថា ប័នផ្សេងទ�ៀត)។

ឬអធិការដ្ឋាននៃក្រសួង-ស្ថា ប័នដទៃ ត្រូវ

សាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល សហគ្រាស

កិច្ចជំនាញសេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់

រដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាជំហានបន្ទា ប់ រប�ៀបរបបបំពេញ

កំណត់ជាអធិការកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាល និង

អនុវត្តសទួ ន
្ គ្នា នៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
របស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាស

កិច្ច។

ការចុះធ្ើអ
វ ធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងទំនាក់-

កិច្ច ត្រូវផ្តល់ដំណឹងជូនអធិការកិច្ចរបស់
តែ៖ (១) តាមបណ្តឹងរបស់ស្ថា ប័នរង

អធិការកិច្ចល�ើលទ្ធ ផលអធិការកិច្ច របស់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន (២)តាមបញ្ជារបស់ប្រមុខ
រាជរដ្ឋាភិបាល។

រាល់កិច្ចអនុវត្តអធិការកិច្ច ត្រូវរ�ៀបចំ

មុខងារអធិការកិច្ចល�ើទិដ្ឋភាព២ យ៉ាងគឺ

បច្ចេកទេស និង វិស័យ) យន្តការរាយការណ៍
និងអភិក្រមនៃការអនុវត្ត ដែលគួររំលេច
ថា ការធ្វើអធិការកិច្ចនឹងពុំត្រូវបានអនុវត្ត

ជាប្រចាំទ�ៀតឡ�ើយ តែត្រូវផ្តោតល�ើហានិភ័យ និងបណ្តឹងជាក់ស្តែង។ យ៉ាងណាមិញ
មុខងារអធិការកិច្ចនៅខ្វះខាតក្របខណ្ឌរួម

ដ�ើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនិងស័កតិស
្ ិទ្ធិភាព

ក្នុងការអនុវត្ត ដែលខុសឆ្ងាយពីមុខងារ
សវនកម្មពោលមុខងារសវនកម្មមានច្បាប់
អនុក្រឹត្យនិងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ
គាំទ្រគ្រប់ទិដ្ឋភាព នៃការរ�ៀបចំស្ថា ប័ន

យន្តការសម្របសម្រួល ការកសាង សមត្ថ-

រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កា ត់

ជារបាយការណ៍លទ្ធ ផលជូនក្រសួងទំនាក់

ទទួលផលប្រយោជន៍ពីហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កិច្ច ក្នុងរយៈពេលបីខែ។ ជារបបរាយការណ៍

ទំនងព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច

ស្ថា ប័ន មានកាតព្វកិច្ចកនុង
្ ការរាយការណ៍

បញ្ច ប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សតីព
្ ីអធិការកិច្ច

នីតិបុគល
្គ សាធារណៈ និងឯកជន ដែល

ស្របតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។
រីឯ អធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈត្រូវអនុវត្ត

ដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដែលជា
សេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ល�ើការងារមុខងារសាធារណៈ។

ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការប្រចាំឆ្នា ំ រដ្ឋមន្តី្រគ្រប់ក្រសួង ប្រធានគ្រប់

ល�ើលទ្ធ ផលអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នា ំជូនប្រមុខ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងចម្លងជូនក្រសួងទំនាក់

ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការ-

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ភាព និងនីតិ វិធីបច្ចេកទេសនានា។

ជាវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅ ក្រសួងទំនាក់

បាននិងកំពុងដឹកនាំរ�ៀបចំ និងគ្រោង
នាពេលខាងមុខ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣ គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ.

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បទពិសោធស្តីពីការអនុវត្ត ទំនាក់ទំនង និងការចូលរួមអនុវត្ត កម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ប្រសិទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហការអនុវត្តការងារកែទម្រង់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ, អគ្គលេខា-

ធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ.) ជា

សេនាធិការជូនគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ(គ.ហ.ស.)
ហ�ើយមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.)
និងក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដ�ើម្បីបញ្ជ្រា បការ

យល់ដឹងពីទិសដៅកែទម្រង់ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធល�ើការរ�ៀបចំ និង
អនុវត្តផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់អង្គភាពសាមី ។

ស្រ

បពេលដែលផែនការសកម្មភាព

គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ការអង្កេតនេះ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

សម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាង អ.គ.ហ.

ពីអង្គភាពអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ទាង
ំ អស់

ធនាគារពិភពលោក, សេចក្តីព្រាងរបាយ-

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង, ភាពញឹកញាប់នៃ

និងការចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

រួម៣បូក២ ត្រូវបានអនុម័ត, កិច្ច

ជាមួយអង្គភាពអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ចាំបាច់ត្រូវ

មានការតម្រឹមឱ្យមានសង្គតិភាព និងភាព

ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាទៅនឹងបម្រែបម្រួលនៃ
អាទិភាព។ ក្នុងឆ្នា ំ២០២១ នេះ, អ.គ.ហ.
បានរ�ៀបចំធ្ើអ
វ ង្កេតស្ទង់មតិពីទស្សនៈ និង

ក្តីបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនង និង
ការចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់-

មានចូលរួមផ្តល់ទិន្នន័យ និងមតិយោបល់

ល�ើមុខសញ្ញា វិភាគសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍៖
ទំនាក់ទំនង, ខ្លឹមសារទំនាក់ទំនងជាដ�ើម)
ដ�ើម្បីកត់សម្គា ល់ពីបែបបទនៃទំនាក់ទំនង

ក្នុងការយល់ដឹងពីគោលបំណង និងទិសដៅនៃសកម្មភាពកែទម្រង់ ព្រមទាំងផ្តល់

ជាគំនិតផ្តួចផ្តើម និងការចូលរួមអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ក្រោមកិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ. និង

ការណ៍ វិភាគទិន្នន័យអង្កេតស្តីពីទំនាក់ទំនង
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈត្រូវបាន

រ�ៀបចំដោយជំនាញការអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងសម្រិតសម្រាំងមតិយោបល់ និង

អនុសាសន៍ល្អៗ សម្រាប់ពង្រឹងទំនាក់ទំនង

ល�ើកិច្ចសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការវិភាគផ្តោតល�ើទិដ្ឋភាពគន្លឹះចំនួន ២

ដំណ�ើរការ និងនីតិ វិធីដែលមានការពាក់-

ទី១.ទំនាក់ទំនងរវាង អ.គ.ហ. និង

 ការឆ្លើយតបរបស់អង្គភាពភាគច្រើន

រួមមាន៖

នៅតាមអង្គភាពនីមួយៗហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្ត

ព័ន្ធខ្លា ំ ងនឹងអង្គភាពនីមួយៗ ។

ទៅតាមអភិក្រម២ ផ្សេងគ្នាគឺ (១)ប្រធាន

អង្គភាពអនុវត្ត កម្ម វិធីកែទម្រង់

បានបង្ហាញថា សមាសភាពជាសមាជិកនៃ

និងរ�ៀបចំផែនការរួមគ្នា (៥២%) និង

យកចិតទ
្ត ុកដាក់ខ្ពស់ ដោយមានអង្គភាព

សមាសធាតុនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ ប៉ុន្តែការ

 ការវិភាគទិន្នន័យអង្កេតបង្ហាញពីការ

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ចំនួន៤៤ ផ្តល់ការ

ក្រុមការងារកែទម្រង់មានការយល់ដឹងពី

យល់ដឹងនេះ ហាក់ពុំមានសង្គតិភាព ឬ

ក្រុមការងារកែទម្រង់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា

(២)ប្រធានក្រុមកែទម្រង់ចាត់មន្រ្តីបង្គោ ល
រ�ៀបចំ ហ�ើយពិនិត្យសម្រេច (៤៣%)។

ហេតុនេះ, ដ�ើម្បីបង្កើនទម្ងន់សម្រាប់ទាញ

ឆ្លើយតបនឹងកម្រងសំណួរ ហ�ើយផ្អែកតាម

និន្នា ការរួមល�ើទិសដៅ នៃការជំរុញការ

ការណែនាំឱ្យមានការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងល�ើ

កែទម្រង់ទេ។ កត្តានេះតោងទាមឱ្យមាន

សកម្មភាពកែទម្រង់តាមអង្គភាពនីមួយៗ,

ឆ្លើយតបមក អ.គ.ហ. ដោយជនបង្គោ ល

ផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្រ្ជា បការយល់ដឹងអំពី

បន្ថែម។

ការឆ្លើយតប, អង្គភាពចំនួន៣៨ ផ្ញើការ

មានតួនាទីយ៉ាងទាបត្រឹមកម្រិតអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ឬប្រហាក់ប្រហែល។

ការគិតគូរស្វែងយល់ ហ�ើយសម្រួចកម្ម វិធី
កម្ម វិធីកែទម្រង់បន្ថែម។

ដោយពិនិត្យពីការកំណត់ និងការតាមដាន

របបប្រជុំប្រចាំខែ (៣៧%) និងប្រជុំប្រចាំ

ផ្លូវការ,ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ និង

វឌ្ឍនភាពសូចនាករសមិទ្ធកម្ម នៃផែនការ

ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ហ�ើយតាមរយៈមធ្យោ-

បាយនេះ, អង្គភាពបានទទួលនូវព័ត៌មាន
ពីកម្ម វិធីកែទម្រង់យ៉ាងតិចមួយដងក្នុងមួយ

សប្តា ហ៍។ ទន្ទឹមនឹងការសម្តែងក្តីសោមនស្ស

ចំពោះមធ្យោបាយ និងកិច្ចដំណ�ើរការទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្ន, អង្គភាពក៏បង្ហាញទស្សនៈ
ចង់ឱ្យមានការបន្ថែមខ្លឹមសារល�ើព័ត៌មាន
ពិសេសល�ើកិច្ចការកែទម្រង់, ជំនាញថ្មីៗ,

 អង្គភាពផ្តល់ការឆ្លើយតបភាគច្រើន

បញ្ជាក់ពីយន្តការតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃ

យល់ពីការចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

កិច្ចប្រជុំ សម្រាប់ជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង

គឺតោងទាមឱ្យមានការសិក្សាស្វែងយល់

 របាយការណ៍ វិភាគបានព្យាយាមស្វែង

 ក្នុងចំណោមអង្គភាពផ្ញើការឆ្លើយតប

សរុប, អង្គភាពភាគច្រើនប្រើប្រាស់លិខិត

ការសន្និដ្ឋានពីរប�ៀបរ�ៀបនៃការចំផែនការ

សកម្មភាពកែទម្រង់របស់អង្គភាពអនុវត្ត។

លទ្ធ ផលនៃការវិភាគទិន្នន័យបង្ហាញអភិក្រម
តុល្យភាព (balanced approach) ពោល

គឺទន្ទឹមនឹងការបញ្ចូលអាទិភាព ដែលជា

សេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. ក្នុងផែនការសកម្មភាព, អង្គភាពនីមួយៗ ក៏មានការ

ផ្តួចផ្តើមផ្ទា ល់ខ្លួនក្នុងការកំណត់អាទិភាព
កែទម្រង់ផងដែរ។

ទី២.ការចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

 ការរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់ ដោយមាន

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្រៅពីការចូលរួមដឹកនាំការរ�ៀបចំ និង
តាមដានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

កែទម្រង់ ពីប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់
តាមអង្គភាព ទិន្នន័យក៏បានបង្ហាញថា

ប្រធានក្រុមការងារទាំងនោះក៏បានចូលរួម
សកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

ដូចជាសកម្មភាពអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ព័ត៌មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ពីភាក្សាពីនីតិ វិធីការងារ ពិភាក្សាពីការរ�ៀបចំ

គោលនយោបាយ និងសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយ

ត្រីមាស (៥៩%) ព្រមទាំងការចូលរួម

ពិនិត្យ និងពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពពីសមាសភាព
ភាគច្រើន (សមាជិកប្រមាណ៧៦% ចូល

រួមប្រជុំ) និងមានរ�ៀបចំជារបាយការណ៍
ប្រជុំ (៧២%) ផងដែរ។

 ក្រៅពីការចូលរួមដឹកនាំការរ�ៀបចំ

និងតាមដានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

កែទម្រង់ ពីប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់

តាមអង្គភាព, ទិន្នន័យក៏បង្ហាញថា ប្រធាន

ក្រុមការងារទាំងនោះក៏បានចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងទ�ៀតនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ ដូចជា

សកម្មភាពអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

(FMIS), ពិភាក្សាពីនីតិ វិធីការងារ, ពិភាក្សា

ពីការរ�ៀបចំគោលនយោបាយ និងសិក្ខា -

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈតាមក្រសួង-

នេះរំលេចពីទស្សនៈវិជមា
្ជ ន និងចំណាប់

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាលាផ្សព្វផ្សាយ ។ល។ ទិន្នន័យអង្កេត
អារម្មណ៍របស់ថា្នក់ដឹកនាំ និងសមាសភាព
ក្រុមការងារកែទម្រង់តាមអង្គភាព ក្នុងការ
ចូលរួមពិភាក្សារ�ៀបចំគោលនយោបាយ
និងនីតិ វិធីការងារការកែទម្រង់ ដែលមាន
ការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពសាមី។

ល�ើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធ ផលវិភាគខាងល�ើ,

អ.គ.ហ. ដឹកនាំពិភាក្សាអនុសាសន៍របស់

ជំនាញការអន្តរជាតិ ហ�ើយផ្អែកតាមស្មា រតី
នៃកិច្ចពិភាក្សា, អ.គ.ហ. ពិនិត្យឃ�ើញ

ស្ថា ប័ន នីមួយៗ។ ជាមួយគ្នានេះ, កម្ម វិធី
ក៏គួរតែពង្រឹងការចូលរួមអនុវត្តការងារ
កែទម្រង់ ដោយផ្តោតល�ើ (១).ផ្តល់ការ

ល�ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការចូលរួមក្នុងកម្រិត
ផ្សេងៗគ្នា នៃសមាជិកក្នុងក្រុមការងារកែ-

ទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ. និង

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, និង (២).បង្កើនប្រសិទ្ធ-

ភាពនៃការចូលរួម (optimize the involvement)
របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំនៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទ

ចំណច
ុ គួរតែកែលម្អការអនុវត្តទំនាក់ទំនង

កសហវ. និងក្រុមការងារកែទម្រង់ការ

ផ្សាយនូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗ និងជាគន្លឹះនៃ

ស្ថា ប័ន ដ�ើម្បីជំរុញការគាំទ្រអនុវត្តកម្ម វិធី

ល�ើចំណច
ុ មួយចំនួន រួមមាន (១)ការផ្សព្វ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈតាមក្រសួង-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ -

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំនាក់ទំនងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព (ឬលក្ខណៈ

ជារួម, កិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ. និង

ធារណៈ, (២) ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ

នៅតាមអង្គភាពសាមី។

optimization), (៣) អនុវត្តទំនាក់ទំនង

ធនាគារពិភពលោកល�ើការធ្វើអង្កេតស្តីពី

រំពឹងរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ.

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្នុងកម្រិតមួយ ដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តី
និងក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្សា
ថុ ធារណៈតាមក្រសួង ស្ថា ប័ន, និង
(៤) ផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ ព័ត៌មាន ដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទនៃអង្គភាពក្រោមឱវាទ

កសហវ. និងក្រុមការងារកែទម្រង់ការ

ទំនាក់ទំនង និងការចូលរួមអនុវត្តការងារ
បានផលិតនូវរបាយការណ៍ វិភាគមួយ ដែល
នាំមកនូវការពិភាក្សា និងសម្រិតសម្រាំង
អនុសាសន៍របស់ជំនាញការអន្តរជាតិ ដ�ើម្បី
រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព
សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារទស្សនាទាន

ស្តីពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងការចូលរួម
អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ឯកសារទស្សនាទាននេះ

នឹងបំផុសឱ្យមានការគិតគូររ�ៀបចំជាផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់ សម្រាប់គាំទ្រដល់

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុងដំណាក់កាល
បច្ចុប្បន្ន និងបន្ទា ប់៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃនៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន២៧ បានអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើការ

ប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្ស និង ចំណាយបន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង
ក្រសួងចំនួន៨ អនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីល�ើការទូទាត់ត្រង់។

ស្រ

បតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់

បណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ, ៤.ក្រសួងមុខងារសា-

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ៦.ក្រសួងសុខា-

ទិសនីតិ វីធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS) ២០២០ -

២០២៥ នៅក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហរិញវ្ញ ត្សា
ថុ ធារណៈរបស់

ធារណៈ, ៥.ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ

ភិបាល, និង៧.ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
បានរួចរាល់ជាស្ថា ពរនៅក្នុងឆ្នា ំ២០២០។

នីតិ វិធីថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខាធិការដ្ឋានក្រុម

និង ចំណាយបន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗ ដែល

សម្រួលដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវ

ដណ្តប់ល�ើមុខសញ្ញាចំណាយចំនួន ១៣

ការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របនីតិ វិធីថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និង

ចំណាយបន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗ ដែលមាន

គោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និងចំណាយ

មានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ គ្របដូចជា៖

១.ប្រាក់បំណាច់រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង
អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប តាម

២.លាភការទីប្រឹក្សា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-

៤.ប�ៀវត្សមូលដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌ

ស្ថា ប័នចំនួន៧ (ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកា
អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្នា ក់កណ្តា ល)

រួមមាន៖ ១.ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទ, ២.ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង

ទូរគមនាគម៍, ៣.ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ-

៣.លាភការជំនួយការ
៥.ប្រាក់បំណាច់មុខងារ

៦.ប�ៀវត្សមូលដ្ឋាន បុគល
្គ ិកជាប់កិច្ចសន្យា
៧.អ្នកសម្រាលកូន
៨.ឧបត្ថម្ភនិវត្តជន

៩.ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកសុំឈប់ពីការងារ

ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

១០.កូនមានអាយុចាប់ពី២០ឆ្នា ំចុះ

ដោយទីសតីកា
្ រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ពីអាណាប័កដ�ើមខ្សែល�ើមុខសញ្ញាចំណាយ

ដោយប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារ-

១១.ប្រាក់បំណាច់អ្នកក្នុងបន្ទុក

៦.សោហ៊ុយប្រៃសណីយ៍ ដែលផ្តល់សេវា

១៣.បន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗទ�ៀត។

៧.សោហ៊ុយទូរគមនាគមន៍ ដែលផ្គត់ផង
្គ ់

ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបគ្របដណ្តប់

៨.ប្រាក់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សា

១២.ឧបត្ថម្ភដល់កូនកំព្រារបស់មន្ត្រីរាជការ
ចំណែកនីតិ វិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់

ទៅល�ើមុខសញ្ញាចំណាយចំនួន៩ រួមមាន
ចំណាយល�ើ៖

១.ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

២.ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អា ត

៣.ថ្លៃប្រមូលសំរាម និងកាកសំណល់ រឹង-

ដោយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

និងស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេស ដែលមាន

គោលរបបកំណត់

៩.លតាប័ត្រសម្រាប់បង់ពន្ធយានយន្ត
ប្រចាំឆ្នា ំ (មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន)។

អង្គភាពដែលចូលរួមអនុវត្តនីតិ វីធីថ្មី

រាវ ដែលមានកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀង

ខាងល�ើ រួមមានអង្គភាពទទួកបន្ទុកហិរញ្ញ-

ដែលមានគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាល

លេញនៅថ្នា ក់កណ្តា លនៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន

៤.ប្រាក់កម្រៃភ្នា ក់ងារបរទេសជាប់កិច្ចសន្យា
៥.ថ្លៃជាវស�ៀវភៅរាជកិច្ច ដែលផ្គត់ផង
្គ ់

វត្ថុ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញ

នីមួយៗ ដែលបានទទួលការប្រគល់សិទ្ធិ

ខាងល�ើ រួមទាំងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្អ
ថុ ម
ជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្។
ថុ

នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ លេខា-

ធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
FMIS បានបន្តអនុវត្តនវូ នីតិ វិធីថ្មីសម្រាប់

ការប�ើកផ្តល់ប្រាក់ប�ៀវត្ស និងចំណាយល�ើ
បន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបប
កំណត់ច្បាស់លាស់ តាមប្រព័ន្ធ FMIS

ទាំងស្រុង ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន១៩
បន្ថែមទ�ៀត រួមមាន៖ (១)ក្រសួងព្រះបរម
រាជវាំង, (២)រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរ
ស៊ី វិល, (៣)ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា,

(៤)ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

និងអធិការកិច្ច, (៥)ក្រសួងការបរទេស និង
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, (៦)ក្រសួងរ៉ែ

និងថាមពល, (៧)ក្រសួងផែនការ, (៨)

ក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម, (៩)ក្រសួងវប្បធម៌

និង វិចិត្រសិល្បៈ, (១០)ក្រសួងបរិស្ថា ន,
(១១)ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, (១២)ក្រសួង

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា,
(១៣)ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា, (១៤)

ក្រសួងកិច្ចការនារី, (១៥)ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, (១៦)ក្រសួងទេស-

ចរណ៍, (១៧)ក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរ-

រូបនីយកម្ម និងសំណង់, (១៨)ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និង (១៩)ក្រសួង

ព័ត៌មាន។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ បន្ទា ប់
ពីការអនុវត្តនូវនីតិ វិធីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់

ប្រាក់ប�ៀវត្ស និងចំណាយល�ើបន្ទុកបុគល
្គ ិក
ផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់

លាស់ បានជោគជ័យជាស្ថា ពរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
នឹងបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ នីតិ វិធីចំណាយ

ទូទាត់ត្រង់ ដែលមានហានិភ័យទាបទៅ
កាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ខាងល�ើ និងក្រសួង-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ស្ថា ប័នផ្សេងៗទ�ៀតជាបន្តបន្ទា ប់។

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS

ទាំងស្រុងបានផ្តល់នវូ អត្ថប្រយោជន៍ដល់

មន្រ្តីគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថ វិកានិងហិរញ្ញវត្ថុ
ដូចជា៖

១.ឯកសារ៖ មិនមានការរ�ៀបចំ និងបញ្ជូន

សំណំឯ
ុ កសារអាណត្តិប�ើកប្រាក់ជាក្រដាស
ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ

នៅតាមអង្គភាពដែលចូលរួមអនុវត្តនីតិ វិធី

ថ្មីខាងល�ើទ�ៀតនោះទេ គឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ

FMIS ទាំងស្រុង។ ឯកសារទាំងនោះ រួមមាន

សន្លឹកអាណត្តិប�ើកប្រាក់,លិខិតសំណ�ើសុំ

ថវិកា,សលាកបត្រកត់ត្រាចំណាយថវិកា
និងត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្,ថុ ដីកាបញ្ចេញ

អាណត្តិប�ើកប្រាក់, ដីកាបញ្ជូន និងដីកាអម
លិខិតយុតតិកា
្ រ។ លិខិតយុតតិកា
្ រចំណាយ
មួយចំនួន ត្រូវបានស្គេនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ

FMIS និងរក្សាទុកច្បាប់ដ�ើមនៅអង្គភាព

សាមី ដ�ើម្បីជាកម្មវត្នថុ ៃការធ្វើអធិការកិច្ច
ឬ សវនកម្ម ដែលមានដូចជា៖ ឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្សពីក្រសួង
មុខងារសាធារណៈ, ឯកសារស្នើសុំរបស់

សាមីខ្លួន, លិខិតផ្តល់បុរេប្រទាន, វិក្កយបត្រ
ឬតារាងសម្រង់លម្អិត វិក្កយបត្រ, ប្រកាស
ឬសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គា ល់ភ្នា ក់ងារបរទេស

ជាប់កិច្ចសន្យា, កិច្ចសន្យាការងារ, បញ្ជី

ឈ្ម ោះភ្នា ក់ងារបរទេសជាប់កិច្ចសន្យាដោយ

មានបញ្ជាក់ពីប្រធានអង្គភាព, តារាងសម្រង់

ឈ្ម ោះសិស្សនិស្សិត ដែលទទួលប្រាក់

អាហារូបករណ៍, ប្រកាស ឬសេចក្តីសម្រេច
ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិត,

ច្បាប់ថតចម្លងលតាប័ត្រ, និងតារាងសម្រង់
លម្អិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កូនកំព្រារបស់

មន្ត្រីរាជការដោយមានបញ្ជាក់ពីប្រធាន
អង្គភាព ជាដ�ើម។

២.ជំហាននៃការអនុវត្ត៖ ជំហាននៃការ
អនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី,

ជំហាននៃការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីមានលក្ខណៈ

សាមញ្ញ ខ្លី ល�ឿន និងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងការតាមដានស្ថា នភាពប្រតិបត្តិការ

ចំណាយថវិកា ដោយពេលវេលានៃការ

រ�ៀបចំ និងអនុម័តល�ើប្រតិបត្តិចំណាយ
ថវិកាត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ល�ឿន និងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់កនុង
្ ការ

តាមដានអំពីស្ថា នភាពប្រតិបត្តិការចំណាយ
ថវិកា ដោយពេលវេលានៃការរ�ៀបចំ និង

ការអនុម័តល�ើប្រតិបត្តិការចំណាយថវិកា
ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។

៣.មន្ត្រីចូលរួមអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មី៖តួអង្គចូល
រួមនៅក្នុងនីតិ វីធីថ្មីមានចំនួនតិចជាងមុន។

ជារួម មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែល

ទទួលបានពីការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីនេះ រួមមាន

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាល (ប្រើប្រាស់

ក្រដាសតិច, ទឹកថ្នា ំម៉ា ស៊ីនបោះពុម្ពតិច,
សម្ភា រការិយាល័យតិច ជាដ�ើម),ចំណេញ

ពេលវេលា (មិនមានរត់ឯកសារខាងក្រៅ),
បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាពការងារ

(ប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សតិច និងកាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គង) និងបង្កើននូវតម្លា ភាព
និង គណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តថ វិកា

(អាចតាមដានបានទាំងស្រុងអំពីស្ថា នភាព

នៃការអនុវត្តថ វិកា និងអ្នកទទួលខុសត្រូវ)
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តែមួយ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក (EFT) ពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (FMIS) ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារ
កាណាឌីយ
៉ា

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ FMIS អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរ�ើសមធ្យោបាយនៃទូទាត់ចំនួន៣ ប្រភេទ

រួមមាន ទូទាត់តាមលិខិតបញ្ជាផ្ទេរសាច់ប្រាក់, ទូទាត់តាមមូលប្បទានបត្រចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS
និងទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer) ហៅកាត់ថា EFT។

ម

ធ្យោបាយទូទាត់តាម EFT ត្រូវបាន

សាច់ប្រាក់តាមអេឡិចត្រូវនិច (EFT) ពី

ពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០១៨ នៅរតនាគារ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS)

ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការជាផ្លូវការចាប់តាំង

ថ្នា ក់កណ្តា ល សម្រាប់ការទូទាត់ប្រតិបត្តិការ
ចំណាយ និងការបង្វែរសាច់ប្រាក់ពីប្រព័ន្ធ

FMIS ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា។ ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិច-

ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់

ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគារ របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា (Canadia Bank) បន្ថែមថ្មីមួយ
ទ�ៀត ស្របតាមផែនការដែលបានដាក់

ចេញសម្រាប់ផល
្ដ ់នូវជម្រើសប្រើប្រាស់

ត្រូនិច (EFT)ដែលជាមុខងារមួយនៅក្នុង

ក្នុងការទូទាត់ជន
ូ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផង
្គ ឬក្រសួង-

តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់-

រតនាគារនៅថ្នា ក់មល
ូ ដ្ឋាន។

ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់
ផ្គង់ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដោយមិនតម្រូវ

ឲ្យមានការបោះផ្សាយមូលប្បទានបត្រ

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT)
ដែលជាមុខងារមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS
ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ
អេឡិចត្រូនិចជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផង
្គ និង

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដោយមិនតម្រូវឱ្យមានការ
បោះផ្សាយមូលប្បទានប័ត្រដោយ

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឡ�ើយ។

ស្ថា ប័នទាំងនៅរតនាគារថ្នា ក់កណ្តា ល និង

ប្រតិបត្តិការដែលទូទាត់តាម EFT ពុំចាំបាច់

អត្ថប្រយោជន៍នៃការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ

នោះទេ មានន័យថា ប្រព័ន្ធ FMIS និង

អេឡិចត្រូនិច (EFT) គឺសន្សំសំចៃពេល-

តម្រូវឱ្យរង់ចាំការជម្រះសាច់ប្រាក់ទ�ៀត
ប្រព័ន្ធធនាគារនឹងធ្វើការទូទាត់កាត់កង
សមតុល្យគណនីធនាគារស្របគ្នា ក្នុងថ្ងៃ

តែមួយ ដែលអាចផ្តល់នូវមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់
និងទាន់ពេលក្នុងការផលិតរបាយការណ៍
លំហរូ សាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និង
របាយការណ៍តាមដានសាច់ប្រាក់ផ្សេងៗ
សម្រាប់ថ្នា ក់ដឹកនាំកនុង
្ ការសម្រេចចិតជា
្ត

យុទ្ធសាស្ត្រ។ ម្យ៉ា ងទ�ៀត ការទូទាត់តាម

EFT អាចកាត់បន្ថយនូវការជួបគ្នា រវាង
អ្នកទទួលផល និងអ្នកប�ើកផ្តល់ ដែល
ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឡ�ើយ។

វេលា និងកាត់បន្ថយចំណាយល�ើការប្រើ-

ធិការដ្ឋាន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

ប្រព័ន្ធ FMIS អាចធ្វើការទូទាត់ និងផ្ទេរ

កាលពីដ�ើមឆ្នា ំ២០២១ ថ្មីៗនេះ លេខាFMIS បានបញ្ច ប់ការរ�ៀបចំ ការអភិវឌ្ឍ

និងបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការដោយ

ជោគជ័យសម្រាប់ការទូទាត់ និងការបង្វែរ

ប្រាស់ក្រដាសស្នា មដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់
សាច់ប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ របស់
អ្នកទទួលផលបានឆាប់រហ័សតាមរយៈ
ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ជាមួយគ្នានេះរាល់

ចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងតម្លា ភាព

និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសាធារណៈ ដោយ
គោលដៅចុងក្រោយនោះ គឺដ�ើម្បីឱ្យការ

បម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ
បានទាន់ពេលវេលា និងតាមតម្រូវការ៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការប្រមូលចំណូលពន្ធ ដារ កាលានុវត្ត ភាព និងបញ្
ហាប្រឈម ក្នុងស្ថា នភាព
នៃការរីករាលដាលជំងឺកូ វីដ-១៩

ឺ ូ វដ
ការរីករាលដាលនៃជំងក
ី -១៩ បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធរ្ង ល�ើ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ជាពិសេសការប្រមូលចំណូលពន្ធនៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅល�ើពិភពលោក។ ប្រទេស

កម្ពុជា ក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ល�ើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ

កូ វដ
ី -១៩ ជាពិសេសការធ្លា ក់ចុះនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងចំណូលពន្ធតាមវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន
រួមមាន៖ ទេសចរណ៍ អាកាសចរណ៍ ឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌ និង វិស័យនានាផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។

កា

រព្យាករណ៍ចំណូលពន្ធកនុង
្ អំឡុង

រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។ វិធាន-

កូ វដ
ី -១៩ គឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ ហ�ើយ

ការល�ើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់

ពេលនៃការីករាលដាល នៃជំងឺ

ការគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលពន្ធ ទាម-

ទារឱ្យមានការដាក់ចេញនូវយន្តការគ្រប់គ្រង
ច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់ ក្នុង
គោលដៅធានាបាននូវលទ្ធ ផលប្រមូល

ចំណូលល្អប្រស�ើរ និងសម្រេចបានតាម
ផែនការដែលច្បាប់បានកំណត់។ ជាការ

ការសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន៖

ប្រភេទ និងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់
ឆ្នា ំ២០២០ ចំពោះភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះ-

ដែលមានតម្លៃស្មើ ឬទាបជាង ៧០០០០
(ប្រាំពីរម៉ន
ឺ ) ដុល្លា រអាមេរិក

ខេត្តស�ៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកែប

កម្ចីកនុង
្ ស្រុក និងក្រៅស្រុករបស់ធនាគារ

ងារទេសចរណ៍ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ខេត្តកំពត ក្រុងបាវិត និងក្រុងប៉ោ យប៉ែត

ដល់ការប្រមូលចំណូលពន្ធ ដែលកត្តានេះ

ល�ើកលែងការបង់ពន្ធអប្បបរមា (Mini-

សេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវ វិធានការ

កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ

បន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តពន្ធកាត់ទុក (With-

ដែលជាប្រភេទអាជីវកម្ម និងតំបន់ទទួល

អាចបណ្តា លមកពីការថមថយសកម្មភាព

ល�ើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រារាល់ការផ្ទេរ

សំណាក់ សណ្
ឋា គារ និងក្រុមហ៊ុនភ្នា ក់-

ពិតណាស់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩
បានបង្កឱ្យមាននូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លា ំ ង

រ�ៀល)

រងផលប៉ះពាល់ខ្លា ំ ង

mum Tax) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
ចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជា

holding Tax) ល�ើការប្រាក់ចំពោះប្រាក់
និងគ្រឹះស្ថា នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការបន្ធូរ
បន្ថយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នា ំ-

២០២០ សម្រាប់សហគ្រាសដែលស្ថិត

ក្នុង វិស័យវាយនភណ្ឌ ដែលទទួលរង
ផលប៉ះពាល់។

ទោះបីជាស្ថា នភាពសេដ្ឋកិច្ចសាកល

គោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ ដោយរាជ-

ល�ើកលែងការបង់ពន្ធប៉ាតង់ ពន្ធតែមប្រិ៍

ក៏ដច
ូ ជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់មានភាព

បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធផង

ទាំងពន្យារពេលធ្វើសវនកម្មពេញលេញ

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធរ្ង ពីការរីករាលដាលនៃ

រដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅរួមចំណែកកាត់
ដែរ។ ក្នុងន័យនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់កនុង
្ ការ

គាំទ្រ និងអនុវត្តនូវ វិធានការសំខាន់ៗដ�ើម្បី

សារព�ើពន្ធ (ពន្ធល�ើស្លា កយីហោ) ព្រម

សម្រាប់ឆ្នា ំ២០២០ ចំពោះភ្នា ក់ងារទេសចរណ៍ និងប្រតិបត្តិករក្នុង វិស័យទេសចរណ៍ដទៃទ�ៀត

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងជំរុញកំណ�ើន

ល�ើកលែងពន្ធល�ើការបង់ប្រាក់អតីតភាព

នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ដែលវិធានការទាំងនេះ

ចំពោះនិយោជិតខ្មែ រ ដែលធ្វើការងារ

សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយវិបត្តិ

ការងារសម្រាប់មុន និងអំឡុងឆ្នា ំ២០១៩

ត្រូវបានដាក់ចេញ ដោយឈរល�ើគោល-

ក្នុង វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ស្បែកជ�ើង

ឆ្លើយតបទៅនឹង វិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ព្រម

២០២០ ការល�ើកលែងពន្ធអាចអនុវត្ត

ការណ៍សំខាន់ៗរួមមាន ការទប់ស្កា ត់ និង
ទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងសង្គម

និងអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការការពារជីវភាព

ព្រមទាំង វិស័យផ្សេងទ�ៀត (សម្រាប់ឆ្នា ំ

សម្រាប់តែអ្នក ដែលទទួលបានប្រាក់

អតីតភាពការងារតិចជាង៤ ០០០ ០០០

ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រាកដប្រជា ជាពិសេសមានការទទួលរង

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក៏ដោយ ក៏អគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដារ តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោ-

បាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោម

ដ�ើម្បីធានាបាននិរន្តរភាពការប្រមូលចំណូល

ពន្ធ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់ និងលទ្ធ ផល

ការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់

ល្អប្រស�ើរជាពិសេសគឺ ឆ្លើយតបកាលានុវត្តភាព

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាការ

ឺ ូ វដ
នៃជំងក
ី -១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ថ្មីៗនានា និងការកាត់បន្ថយការរីករាលដាល

ដាក់ចេញនូវ វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

ដាក់ចេញនូវ វិធានការកែទម្រង់សំខាន់ៗ ឆ្លើយ

បង្ហាញប្រកបដោយភាពឈ្លា សវៃ របស់

ជាមួយនឹងនិន្នា ការ ឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់

និងចំគោលដៅ ដោយមានការដឹកនាំចង្អុល
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បាន
ខិតខំកនុង
្ ការប្រមូលពន្ធក្នុងឆ្នា ំ២០២០
សម្រេចបានប្រមាណ ១១ ៧០០.៥២ ប៊ី-

លានរ�ៀល (ប្រមាណ ២ ៨៨៩.០២ លាន
ដុល្លា រអាមេរិក) ស្មើនឹង ១០១.៣៦% នៃ

ផែនការប្រចាំឆ្នា ំ ប�ើធ�ៀបនឹងចំណូលពន្ធ-

អាករប្រមូលបានក្នុងឆ្នា ំ២០១៩ ឃ�ើញថា
មានការក�ើនឡ�ើងចំនួន៤២៣.២០ ប៊ីលាន

រ�ៀល (ប្រមាណជា១០៤,៤៩ លានដុល្លា រ
អាមេរិក) ស្មើនឹង៣.៧៣%។ ក៏ប៉ុន្តែ ការ

រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បានបង្កផល

ប៉ះពាល់ និងធ្វើឱ្យវិស័យមួយចំនួនស្ទើរ
តែមិនមានសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលយូរ

ហ�ើយ វិស័យមួយចំនួនទ�ៀតមានការថមថយនូវសកម្មភាព ដែលកត្តា ទាំងនេះនឹង
ជះឥទ្ធិពលអវិជមា
្ជ នល�ើប្រាក់ចំណូលរបស់

សហគ្រាសក្នុងឆ្នា ំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវ

តបនឹងការវិវឌ្ឍនៃស្ថា នការណ៍ ជាពិសេស

ី ល និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុង
ប្រព័ន្ធឌីជថ
ឺ ូ វដ
បរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងក
ី -១៩

ប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធកនុង
្ ឆ្នា ំ២០២១
ហ�ើយក៏អាចនឹងមានឥទ្ធិពល សម្រាប់ឆ្នា ំ

បន្តបន្ទា ប់ផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏
ដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅតែជ�ឿ-

ជាក់ និងមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមថាការប្រមូល

ចំណូលក្នុងឆ្នា ំ២០២១ និងឆ្នា ំបន្តបន្ទា ប់
អាចនឹងសម្រេចបានតាមផែនការ ដែល
ច្បាប់បានកំណត់។ ក្នុងន័យនេះ អគ្គនា-

យកដ្ឋានពន្ធដារ សង្ឃឹមថាផលប៉ះពាល់

នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ អាចនឹងប្រែក្លា យជាកាលានុវត្តភាពថ្មីសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងការ

ធ្វើពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
ដោយគិតគូរទៅល�ើកត្តា អាទិភាព និងកត្តា

លទ្ធ ភាព ហ�ើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់បង្កើន
ការផ្គត់ផង
្គ ់ក្នុងស្រុក និងការនាំចេញផលិត-

ផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមកាន់តែខ្ព ស់ និង
ជម្រើសទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ ដែល
ការណ៍នេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់

ក្នុងការផ្តល់ចំណូលពន្ធជូនជាតិ។ ទន្ទឹមនេះ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានគិតគូរ និងត្រៀម
ខ្លួនរួចជាស្រេចឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់

នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ មកល�ើការប្រមូលចំណូល
ពន្ធ ក៏ដូចជាការវិវឌ្ឍថ្មីៗ ដែលអាចក�ើត

មានឡ�ើង ក្នុងគោលដៅធានាឱ្យបាននូវ
និរន្តរភាពនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធដោយ
ក្នុងនោះ៖

µបានអភិវឌ្ឍ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវ

ប្រព័ន្ធកម្ម វិធីនានាដ�ើម្បីសម្រួល និងពង្រឹង
ការផ្តល់សេវាជូនដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងនោះ

មានដូចជា៖ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់

គ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំ
ខែ (E-Filing) និងប្រចាំឆ្នា ំ (TOI E-Filing)
ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ពន្ធតាមអនឡាញ (E-

Payment) និងប្រព័ន្ធទទួលលិខិតប្រកាស

ពន្ធតាមសេវាកម្មអនឡាញ (E-Uploader)
កម្ម វិធីប្រកាសពន្ធអាជីវកម្ម សម្រាប់អ្នក

ជាប់ពន្ធតច
ូ (GDT Tax Pre-Filing App)

កម្ម វិធីទរូ សព្ទដៃអ្នកជាប់ពន្ធ (ល�ើមុខងារ

បង់ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ពន្ធប្រថាប់ត្រា ល�ើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយាន

ជំនិះតាមអនឡាញ ព្រមទាំងកម្ម វិធីបញ្ជូន
ឯកសារអេឡិចត្រូនិក (e-Document Submis

sion System) ដែលប្រព័ន្ធកម្ម វិធីទាង
ំ នេះ
នឹងជួយសម្រួល ដល់អ្នកជាប់ពន្ធកនុង
្ ការ
បំពេញកាតព្វកិច្ចសារព�ើពន្ធ និងជាយន្តការ
ដ៏ត្រឹមត្រូវ និងសមស្របក្នុងបរិការណ៍នៃ
ការរីករាលដាលជំងឺកូ វដ
ី -១៩នេះ

µការធ្វើទំន�ើបកម្មល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

បំណល
ុ ពន្ធដែលនឹងកត់ត្រា និងរក្សាប្រវត្តិ
បំណល
ុ ពន្ធច្បាស់លាស់ មានការវិភាគនូវ

ហានិភ័យបំណល
ុ ពន្ធត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំង
ផ្តល់លទ្ធ ភាពខ្ព ស់ដល់រដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលបំណល
ុ ពន្ធ

µបន្តធ្វើទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ

ក្នុងគោលដៅបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់

អ្នកជាប់ពន្ធ និងមន្ត្រី ព្រមទាំងពង្រឹងអនុ-

លោមភាពសារព�ើពន្ធ ដ�ើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធ-

ភាព និងភាពប្រទាក់ក្រឡាក្នុងការបំពេញ
បេសកកម្មគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធ

µអនុវត្តនវូ យន្តការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាម

ថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT Platform)

និងពង្រឹងយន្តការចុះបញ្ជីពន្ធដារតាមរយៈ

ប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងការ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធ

µពង្រឹងការផ្តល់សេវាជូនអ្នកជាប់ពន្ធ

ដោយបានរ�ៀបចំក្រុមការងារសេវាគាំទ្រ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

(e-Tax Service) និងមជ្ឈមណ្ឌល Call

Center 1277 ក៏ដច
ូ ជាមានការរ�ៀបចំបតូរ្ វេន
មន្រ្តីបំពេញការងារ និងមានការចាត់ចែង

មន្រ្តីបំពេញការងារពីផ្ទះដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាល

µការសិក្សាល�ើលទ្ធ ភាពនៃការប្រមូល

ចំណូលដែលមានសក្តា នុពលផ្សេងទ�ៀត
ដោយធានាបាននូវអនុលោមភាពសារព�ើពន្ធ និងការប្រមូលចំណូល ឱ្យបានគ្រប់

ជ្រុងជ្រោយ រួមមានប្រភពចំណូលពី វិស័យ
ពាណិជក
្ជ ម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-

Commerce) វិស័យប្រេងកាត ដែលជា
សក្តា នុពលថ្មី វិស័យធនធានរ៉ែ និង វិស័យ
ដែលមានសក្តា នុពលមួយចំនួនទ�ៀត

µការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញតតិស
្ ្ដីពី

សារព�ើពន្ធ ឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននៃ
សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ធានាភាពច្បាស់លាស់ ប្រ-

សិទ្ធភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព នីត្យានុកូលភាព

និងសង្គតិភាព នៃការគ្រប់គ្រងការប្រមូល
ចំណូលពន្ធ

µពង្រឹង និងយកចិតទ្ត ុកដាក់ល�ើការធ្វើ

សវនកម្មដែលជាជញ្ជីងវាស់នវូ អនុលោមភាពរបស់សហគ្រាស និងច�ៀសវាងការ
បង្កការលំបាកដល់អ្នកជាប់ពន្ធ

µបន្តល�ើកកម្ពស់ និងបញ្ជ្រា បវប្បធម៌

បង់ពន្ធ តាមរយៈការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា

តាមអនឡាញ ការដំណ�ើរការកម្ម វិធីរ�ៀន
អំពីពន្ធដារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (GDT

E-Learning) និងការណែនាំអំពីការអនុវត្ត

បទប្បញ្ញតតិថ
្ ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ ជូនដល់
មន្ត្រីអនុវត្តផ្ទា ល់ អ្នកជាប់ពន្ធ និងសាធារណជនទូទៅ ក៏ដូចជាបន្តកិច្ចសហការ និង
ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយ វិស័យពាក់ព័ន្ធ
ដ�ើម្បីទទួលយកធាតុចូលក្នុងការសិក្សា
រ�ៀបចំ និងកែលម្អ បទប្បញ្ញតតិពា
្ ក់ព័ន្ធ
ចាំបាច់នានា

µបន្តអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (PFMRP) និងយុទ្ធសាស្រ្តក�ៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣

(RMSII)ព្រមទាំងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និង

នេះគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ និងអាទិភាព ប៉ុន្តែ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ពន្ធដារមានការថមថយផងដែរ។ ដ�ើម្បី

ធនធានមនុស្សរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់ និងលទ្ធ -

ផែនការប្រត្តិបត្តិ២០១៩-២០២៣ របស់

µបន្តពង្រឹងការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធនធាន-

មនុស្ស២០១៩-២០២៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

ជារួម ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩

គឺពិតជាបានបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាង

ធ្ងន់ធរ្ង ល�ើការងារប្រមូលចំណូលពន្ធហ�ើយ
បញ្ហាទាំងនេះតម្រូវឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ ដាក់ចេញនូវ វិធាន-

ការជាក់លាក់ និងទាន់ពេលវេលា។ ការ
ដាក់ចេញវិធានការទាំងនោះនឹងផ្តល់ផល

ប្រយោជន៍ ដល់សេដ្ឋកិច្ចកនុង
្ អំឡុងពេល
មានវិបត្តិកូ វដ
ី -១៩ និងក្រោយពេលវិបត្តិ
ជាពិសេសបង្កប រិយាកាសធុរកិច្ច និងជួយ

សម្រួលដល់បណ្តា អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាវិស័យ
នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ និងកាត់បន្ថយ
ភាពលំបាកនៃលំហរូ សាច់ប្រាក់ និងបន្ទុក

របស់សហគ្រាស និងគ្រួសារផងដែរ។ ពិត
ណាស់ការដាក់ចេញនូវ វិធានការពន្ធទាង
ំ

ទំព័រ៣៧| អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក៏ជាកត្តា សំខាន់មួយដែលនាំ ឱ្យចំណូល

ធានាបាននិរន្តរភាពការប្រមូលចំណូល

ផលល្អប្រស�ើរ ជាពិសេសគឺឆ្លើយតបនូវ
កាលានុវត្តថ្មីៗនានា និងការកាត់បន្ថយការ

រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានដាក់ចេញនូវ វិធានការ

កែទម្រង់សំខាន់ៗ ឆ្លើយតបនឹងការវិវឌ្ឍ
នៃស្ថា នការណ៍ ជាពិសេសជាមួយនឹង
និន្នា ការឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងបរិបទ
នៃការរីករាលដាលជំងឺកូ វដ
ី -១៩។ ជាមួយ
គ្នានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក៏បាន

ចូលរួម និងណែនាំឱ្យមន្រ្តី ដែលបំពេញ

ការងារត្រូវអនុវត្តឱ្យបានខ្ជា ប់ខ្ជួននូវ វិធានការសុខាភិបាល និង វិធានការ “៣ កុំ ៣

ការពារ” របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ដ�ើម្បី
កាត់ផ្តា ច់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩
ឱ្យបាន៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ. និងក្រុមការងារ

កែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការប្រមូលចំណូលគយ កាលានុវត្ត ភាព និងបញ្
ហាប្រឈម នៃរដ្ឋបាលគយ
ក្នុងស្ថា នភាពជំងឺរាតត្បាតកូ វីដ-១៩

ការបន្ត រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជក
្ជ ម្មជាសកល
ដូចជាដំណ�ើរការអាជវី កម្មផ្សេងៗត្រូវបានផ្អា កដោយការបិទខ្ទ ប់ភូមិសាស្ត្រ ដែលមានការរីករាល

ដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ ហ�ើយខ្សែច្រវ៉ា ក់នៃ ការផ្គត់ផង
្គ ់ទំនិញជួបប្រទះនូវការ
រាំងស្ទះដោយសារការរឹតត្បិត ឬបិទច្រកព្រំដែន និងភាពរអាក់រអួលនៃសេវាភ័សភា
្តុ រកម្មអន្តរជាតិ។

ផ

លប៉ះពាល់នេះ បានជះឥទ្ធិពលល�ើ

ការប្រមូលពន្ធ និងអាករគយគួរឱ្យកត់

សម្គា ល់ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នា ំ២០២០កន្លងទៅ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា(អគរ)

គ្រប់គ្រងឆ្នា ំ២០២១ ហ�ើយប�ើប្រៀបធ�ៀប

កម្រៃ ព្រមទាំងចំណូលផ្សេងៗ មានចំនន
ួ

១៨.២២%។

ដោយឡែក ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២១

នឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២០ ថយចុះប្រមាណ
ប�ើប្រៀបធ�ៀបចំណូលតាមក្រុមមុខទំ-

ប្រមូលចំណូលបានចំនួន ៩,៧៦៣.១៩

និញសំខាន់ៗជាមួយនឹងឆ្នា ំ២០១៩ ឃ�ើញ

ដុល្លា រអាមេរិក ត្រូវជាប្រមាណ ៨៣.២០%

ទី១ (ទំនិញចម្រុះ) មានចំនួន ២,៩៨៩.២៨

ប៊ីលានរ�ៀល ឬស្មើនឹង ២,៤១០.៦៦ លាន

នៃផែនការកំណត់កនុង
្ ច្បាប់សតីព
្ ីហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នា ំ២០២០។ ប�ើប្រៀប

ធ�ៀបនឹងឆ្នា ំ២០១៩ ចំណូលនេះថយចុះ
ប្រមាណ២៤.៨១%។ ដោយឡែកក្នុងត្រី-

ថាក្នុងឆ្នា ំ២០២០ ចំណូលមុខទំនិញ ក្រុម

ប៊ីលានរ�ៀល ថយចុះ ៦.៨០%, ចំណូល
មុខទំនិញក្រុមទី២ (យានយន្ត និងគ្រឿង

ចក្រ) មានចំនួន ៤,០០៦.៤៦ ប៊ីលានរ�ៀល

ថយចុះ ៤១.៥៩%, ចំណូលមុខទំនិញ

មាសទី១ ឆ្នា ំ២០២១ ចំណូលប្រមូលបាន

ក្រុមទី៣ (ផលិតផលតេលសិលា) មាន

ឬស្មើនឹង ៥៩២.០៣ លានដុល្លា រអាមេរិក

ឡ�ើង ២.៧០%, ចំណូលមុខទំនិញក្រុមទី៤

មានចំនួន ២,៣៩៧.៧៣ ប៊ីលានរ�ៀល

ត្រូវជាប្រមាណ ២៥.០៥% នៃផែនការ
កំណត់កនុង
្ ច្បាប់សតីព
្ ីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការ

ចំនួន ២,២៣៤.១០ ប៊ីលានរ�ៀល ក�ើន

(គ្រឿងសំណង់) មានចំនួន ៤៣៦.៥៧
ប៊ីលានរ�ៀល ថយចុះ ២៨.៧៩%, និង

១៣២.០១ប៊ីលានរ�ៀល ថយចុះ ២០.៤៦%។
ចំណូលមុខទំនិញក្រុមទី១ (ទំនិញចម្រុះ)

មានចំនួន ៦៨២.៣០ ប៊ីលានរ�ៀល ថយចុះ
ប្រមាណ ១៨.៨១%, ចំណូលមុខទំនិញ
ក្រុមទី២ (យានយន្ត និងគ្រឿងចក្រ) មាន

ចំនួន ១,០៨៣.៣៣ ប៊ីលានរ�ៀល ថយចុះ
ប្រមាណ ២២.២៤%, ចំណូលមុខទំនិញ

ក្រុមទី៣ (ផលិតផលតេលសិលា) មាន

ចំនួន ៥៦៨.២៦ ប៊ីលានរ�ៀល ក�ើនឡ�ើង
ប្រមាណ ០.៦៥%, ចំណូលមុខទំនិញក្រុម
ទី៤ (គ្រឿងសំណង់) មានចំនួន ១១៤.៨៩

ប៊ីលានរ�ៀល ក�ើនឡ�ើងប្រមាណ ១៤.៩៦%
ព្រមទាំងកម្រៃ និងចំណូលផ្សេងៗ មាន

ចំនួន ៤១.០៣ ប៊ីលានរ�ៀល ក�ើនឡ�ើង
ប្រមាណ ៤.៨៦% ដោយប្រៀបធ�ៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នា ំ២០២០។

ផ្អែកទៅតាមស្ថា នភាពនយោបាយ និង

សេដ្ឋកិច្ច ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ គួបផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធការងារ

កន្លងមក ទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមនានា

ជាពិសេសការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាបាន
កត់សម្គា ល់ និងប្រម�ើលឃ�ើញនូវកាលានុវត្ដភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

សន្តិភាពនឹងបន្តដ�ើរតួនាទីគ្រឹះក្នុងការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ប្រភព៖អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ រឹងមាំ និងកំណ�ើនប្រកប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គោលនយោបាយល�ើកទឹកចិតស
្ត ហគ្រាស
ធុនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍ
ឧស្សាហកម្ម បានជំរុញពិពិធកម្មខ�ឿន

ផលិតកម្មកនុង
្ ស្រុក ជាពិសេសការបង្វែរពី

ការផលិតផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ទៅជា
សម្ភា របរិក្ខា សុខាភិបាល និងកម្មនសា
្ត ល

ក្រៅពីកាត់ដេរផ្សេងទ�ៀត ក៏ដូចជាផលិតផល
កសិកម្មនានាសម្រាប់នាំចេញ

ដោយចីរភាព នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុង
ទសវត្សចុងក្រោយនេះ

ការដាក់ចេញនូវ វិធានការប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ
ទប់ស្កា ត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩

ភាពរអាក់រអួលនៃខ្សែច្រវ៉ា ក់ផលិតកម្ម

នៃបណ្តាប្រទេសនាំចេញផលិតផល ដូច

កម្ពុជា ដោយសារការរីករាលនៃជំងឺកូ វដ
ី ១៩ បានធ្វើឱ្យការបញ្ជាទិញផលិតផល
កម្ពុជាក�ើនឡ�ើង

គោលនយោបាយល�ើកទឹកចិតស
្ត ហគ្រាស

ធុនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍ

ឧស្សហកម្ម បានជំរុញពិពិធកម្មខ�ឿន

ផលិតកម្មក្នុងស្រុក ជាពិសេសការបង្វែរ
ពីការផលិតផលិតផលសំល�ៀកបំពាក់

ទៅជាសម្ភា របរិក្ខា រសុខាភិបាល និង
កម្មនសា
្ត លក្រៅពីកាត់ដេរផ្សេងទ�ៀត

ក៏ដច
ូ ជាផលិតផលកសិកម្មនានាសម្រាប់
នាំចេញ

ការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថា នរស់នៅ និង
ការងារតាមគន្លងថ្មីរបស់មន្ត្រីគយ បណ្តា

ស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែន និង

សាធារណជន តាមរយៈការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ និងការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យ បានជំរុញកិច្ចសម្រួលពាណិជក
្ជ ម្ម
ដែលអនុលោមតាមការអនុវត្តល្អ ជា

អន្តរជាតិ។

ប្រភព៖អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ទន្ទឹមនឹងកាលានុវត្តភាពខាងល�ើនេះ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទ ប់ភូមិសាស្ត្រ

ប្រឈមមួយចំនួនក្នុងការប្រមូលចំណូល

រីករាលដាលខ្លា ំ ងនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក្នុង

អគរ ក៏បាននិងកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហា

ក៏ដច
ូ ជាការបំពេញការងារ ជាប្រចាំផ្សេង
ទ�ៀត ដោយមូលហេតុដច
ូ ខាងក្រោម៖

ការរីករាលដាល និងការអូសបន្លា យនៃ
ជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បានបង្កឱ្យមាន៖

µភាពរអាក់រអួល នៃរំហូរពាណិជក
្ជ ម្ម

អន្តរជាតិ និងការដឹកជញ្ជូន (ការបិទ
ព្រំដែន កង្វះកម្លា ំងពលកម្ម ការលុប
ចោលជ�ើងដឹកជញ្ជូន ...)

µធ្លា ក់ចុះនៃវិស័យទេសចរណ៍, អចលន-

ទ្រព្យ សេវាកម្ម និងសំណង់ សកម្មភាព
អាជីវកម្ម និងពាណិជក
្ជ ម្មនានា បាន

បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធន
្ង ់ធរ្ង ដល់
គ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ដូចជាការងារ ប្រាក់ចំណូល ការរាំងស្ទះ
ផលិតកម្ម ការនាំចេញនាំចូល ការដឹក
ជញ្ជូន ការផ្គត់ផង
្គ ់ និងតម្រូវការប្រើ-

ប្រាស់ក្នុងស្រុក ធ្វើឱ្យមុខទំនិញដែលជា
ប្រភពចំណូលសំខាន់រួមមាន យានយន្ត
និងប្រេងឥន្ធនៈធ្លា ក់ចុះ និងមាននិន្នា -

ការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ជាពិសេស

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយសារការផ្ទុះ

សហគមន៍នារយៈពេលចុងក្រោយនេះ

µការធ្លា ក់ចុះនូវតម្រូវការជាសកលបាន
ធ្វើឱ្យទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជារួមតូច

ការបន្តប្រកាន់យកគោលនយោបាយ
គាំពារនិយម និងសង្គ្រា មពាណិជក
្ជ ម្មរវាង
ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

ការឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើរត់គេចពន្ធ

និងបទល្មើសឆ្លងដែននានា ក្នុងកាលៈទេសៈ
ដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួប វិបត្តិដោយសារ
ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩

ការសម្របខ្លួនមិនទាន់បានពេញលេញ

ទៅនឹងស្ថា នភាពផ្លា ស់បតូ រ្ យ៉ាងរហ័ស នៃ
បរិស្ថា នរស់នៅ និងការបំពេញការងារក្នុង
បរិបទថ្មីនេះ

ការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជំនួយ

បច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគយរបស់
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ. និងក្រុមការងារ
កែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នា២
ំ ០២០ ស្តីពីការតាមដានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ

ស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ២០១៩-២០២៥
ជាសាវតារ យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ២០១៩ -២០២៥
ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល អនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩ និងប្រកាសដាក់ឱ្យ

អនុវត្ត នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ បន្ទា ប់មក
ផែនការសកម្មភាពលម្អិត សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥ ក៏ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងទទួលបានការឯកភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នា ក់
ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ផងដែរ។

ផែ

នការសកម្មភាពលម្អិតនេះ បានដាក់

ស្តីពីការអនុវត្តការងារកែទម្រង់គន្លឹះទាំង១៤

១៤ សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះចំនួន៣៨

បន្ទា ប់ពីអនុវត្តការងារកែទម្រង់ដែល

គិតត្រឹមឆ្នា ំ២០២០៖ (តារាងខាងក្រោម)

ចេញនូវការងារកែទម្រង់គន្លឹះចំនួន

ចង្កោ មសកម្មភាពចំនួន៣៨ និងសកម្មភាព

បានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ និងតាម

ដ្ឋាន ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទក្រសួង

កំណត់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពលម្អិត

ចំនួន៧៩ ដែលត្រូវអនុវត្តដោយអគ្គនាយក-

ក្របខណ្ឌពេលវេលាជាក់លាក់ដែលបាន

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន

បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ត្រូវបានកំណត់

សម្រាប់ឆ្នា ំ២០១៩ និង២០២០ នេះ អង្គភាព

ភាពស្មុគស្មា ញ និងទំហំនៃការងារតាក់-

ពាក់ព័ន្ធចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៩ ដល់ឆ្នា ំ២០២៥។

ដូចខាងក្រោម៖

តែងក្របខណ្ឌគតិយុត្ត (ឧទាហរណ៍ ច្បាប់

ពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ បាន

គ្រោងអនុវត្តចង្កោ មសកម្មភាពចំនួន២១

ខុសត្រូវដោយរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុក

ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ ដែល

តាមដាន និងវាយតម្លៃ ទទួលខុសត្រូវដោយ

និងសកម្មភាពចំនួន៥១។

បានដាក់ចេញ យន្តការសម្របសម្រួល
តាមដាន និងវាយតម្លៃ ត្រូវបានកំណត់ជា

បីកម្រិត៖ ១).យន្តការសម្របសម្រួលកម្រិត

បច្ចេកទេស ទទួលខុសត្រូវដោយអគ្គនា-

នៃ កសហវ. និង ៣).យន្តការត្រួតពិនិត្យ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។

ផ្អែកតាមយន្តការទាំងនេះ ក្រុមការងារ

ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន)
បានធ្វើឱ្យការងារទាំងអស់នេះ មិនអាច
សម្រេចបានទៅតាមក្របខណ្ឌពេលវេ-

លា ដែលបានកំណត់ និងបានប៉ះពាល់

ដល់ការងារផ្សេងទ�ៀត មិនអាចអនុវត្ត
សម្រេចទៅបានតាមផែនការ។

ការរីករាលដាលជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក៏បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការ

យកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសតាមដានការអនុវត្ត

អនុវត្តសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញ

សម្របសម្រួលកម្រិតប្រតិបត្តិការ ទទួល

បានរ�ៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំ

រ�ៀបចំសិក្ខា សាលា និងពិគ្រោះយោបល់

គ្រប់គ្រងបំណល
ុ នៃ កសហវ. ២).យន្តការ

សម្រាប់ឆ្នា ំ២០១៩ និង២០២០នេះ អង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទ កសហវ. និងក្រសួង-

ស្ថា ប័ន ពាក់ព័ន្ធបានគ្រោងអនុវត្តចង្កោ ម

សកម្មភាពចំនួន២១ និងសកម្មភាពចំនួន៥១

PIMSRS (ហៅកាត់ថា ក្រុមការងារ PIM)

ឆ្នា ំ២០២០ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពី៖

ផងដែរ ដូចជាការពន្យារពេល នៃការ
ជាសាធារណៈជាដ�ើម។

១).វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តការងាររហូត

ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការជ្រើសរ�ើសទីប្រឹក្សា

៣).សំណ�ើសុំការពិភាក្សា និងការអនុម័ត។

រ�ៀបចំល�ើគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួន

មកដល់ឆ្នា ំ២០២០, ២).បញ្ហាប្រឈម និង
ជារួម ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាងសង្ខេប

ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ដ�ើម្បីជួយល�ើការ
តម្រូវឱ្យអង្គភាពទទួលខុសត្រូវ ចាំបាច់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ត្រូវគិតគូរល�ើការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌពេល-

លម្អិតសម្រាប់អនុវត្តនៅឡ�ើយ ជាហេតុ

ការធ្វើសមាហរណកម្មចំណាយចរន្ត និង

ដំណាក់កាលកំពុងអនុវត្ត និងមិនអាច

វេលាអនុវត្តការងារឡ�ើង វិញ។

ចំណាយវិនិយោគមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្ត

ពេញលេញនៅឡ�ើយ សម្រាប់ក្រសួង-

ស្ថា ប័នអាទិភាពដែលទទួលបានថវិកា
ចំណាយវិនិយោគសាធារណៈ។

ចង្កោ មសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលបាន

កំណត់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពលម្អិត
នេះ នៅមិនទាន់បានកំណត់សកម្មភាព

ជារួម ការអនុវត្តសកម្មភាពចំនួន៥១

ធ្វើឱ្យការងារទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុង

ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងផែនការសកម្ម-

កំណត់ពេលវេលាសម្រេចបាន ឬតាម-

ថាមានសមកម្មភាព៣១ (៦១%) ត្រូវបាន

ដានការអនុវត្តការងារទាំងនោះឱ្យបាន
ជាក់លាក់។

ផ្អែកតាមរបាយការណ៍វាយតម្លៃនេះ

ក្រុមការងារ PIM ស្នើសុំធ្ើកា
វ រពិភាក្សា និង
ការសម្រេចទៅល�ើចំណច
ុ ដូចខាងក្រោម

(តារាងខាងស្តា )ំ ៖

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ភាពលម្អិត សម្រាប់ឆ្នា ំ២០២០ បានបង្ហាញ
អនុវត្តបញ្ច ប់ និងកំពុងអនុវត្តតាមផែនការ
ដែលបានដាក់ចេញ និងសកម្មភាពចំនួន

២០ (៣៩%) បាននិងកំពុងអនុវត្តប៉ុន្តែនៅ
យឺតជាងផែនការ និងមិនទាន់បានចាប់ផ្តើម

អនុវត្តនៅឡ�ើយ។ លទ្ធ ផលនេះបង្ហាញថា
ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈលំបាក

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដោយសារតែការរីរាលដាលជម្ងឺកូ វត
ី -១៩

ពាក់ព័ន្ធ ដោយត្រូវប្រកាន់យកការអនុវត្ត

គឺជាកត្តា មិនអាចខ្វះបាន ដ�ើម្បីធានាបាន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្៖
ថុ ១).អនុវត្តការងារប្រកប

ដោយប្រកាន់ភ្ជា ប់នូវគោលការណ៍ និង

ក៏ដោយ ក៏អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្រោមឱវាទ
ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ បាននិងកំពុងខិតខំអនុវត្ត
ការងារតាមសមត្ថកិច្ចរ�ៀងៗខ្លួន។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ការរ�ៀបចំបង្កើត

ក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការ និងនីតិ វិធីរួម

តែមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី

អភិក្រមការងារ៤ ប្រការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋ-

ដោយវិជ្ជា ជីវៈ និងគោរពតាមក្រមសីលធម៌
វិជ្ជា ជីវៈ ២).អនុវត្តការងារជាក្រុម ៣).

អនុវត្តការងារ ដោយប្រកាន់ខ្ជា ប់ស្មា រតី
ថវិកា និង ៤).មិនត្រូវម�ើលរំលងកំហុស

ខ្លួន។ ទន្ទឹមនេះ ការចូលរួមប្រកបដោយ

បុរេសកម្ម និងសកម្ម របស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

នូវភាពជោគជ័យបន្តទ�ៀតនៅក្នុងការងារ

ស្មា រតីភ្ញា ក់រលឹក ធ្វើការកែទម្រង់ជាប្រចាំ

តាមអភិក្រម៥ យ៉ាងរបស់ សម្តេចតេជោ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គឺ ßងូតទឹក ឆ្លុះកញ្ច ក់ ដុលក្អែល ព្យាបាល
និងវះកាត់ à៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកអនុវត្តថ វិកានៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា

ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជា ប់នូវគោលការណ៍
គន្លឹះចំនួន០៥ ដូចខាងក្រោម៖

១).ខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថា នភាពថវិកា និងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្របាន
២).ខ្ចីតែឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទាន ឬលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ព ស់

៣).ខ្ចីសម្រាប់តែ វិស័យអាទិភាពទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និង វិស័យបង្កើនផលិតភាព
សេដ្ឋកិច្ច ឬផលិតភាពផលិតកម្ម

៤).ប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយតម្លា ភាព គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័កតិស
្ ិទ្ធិភាពខ្ព ស់បំផុត
៥).ប្រើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងវិនិយោគល�ើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ

ដែលត្រូវមានស្តង់ដារ និងគុណភាពខ្ព ស់ ស្របតាមគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ
ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ពិសេស ធានាបាននូវ
ចីរភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិស្ថា ន និងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

តា

មរយៈការអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ា ត់នូវ

បានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីការ

របស់កម្ពុជា នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃ និង

វិធានការជាយុទ្ធសាស្រ្តទាំងឡាយ ដែល

២០២៣ ស្ថា នភាពបំណល
ុ សាធារណៈ

ភ័យកម្រិតទាប”ប�ើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

គោលការណ៍គន្លឹះខាងល�ើ និង

គ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩ -

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទទួលស្គា ល់ថាមាន “ចីរភាព” និង “ហានិ-

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការ

ជាសាធារណៈ នៅល�ើគេហទំព័រផ្លូវការ

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នា ំ២០២០ រាល់សច
ូ នាករ

តាមរយៈ៖ http://mef.gov.kh/public-

រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក្តី។ ជាក់ស្តែង
បំណល
ុ ទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្រោមអនុបាត

គោល ក្នុងនោះ សូចនាករបំណល
ុ សំខាន់

ជាងគេគឺ អនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណល
ុ
សាធារណៈក្រៅប្រទេសធ�ៀបនឹង ផសស
ស្ថិតក្នុងកម្រិត ២៤% ធ�ៀបនឹងអនុបាត

គោល ៤០%។ តួលេខលម្អិតនៃស្ថា នភាព

បំណល
ុ សាធារណៈ មាននៅក្នុងព្រឹតតិប
្ ត្រ

ដែលសាធារណជនអាចទាញយកបាន

ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា ៤

debt-bulletin.html ឬ នៅល�ើគេហទំព័រ

.ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចី

ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណល
ុ តាម
រយៈ៖ https://gdicdm.mef.gov.kh/en/
cat/documents-and-publications/bul-

ជាងគេគឺ អនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណល
ុ
សាធារណៈក្រៅប្រទេសធ�ៀបនឹង ផសស
ស្ថិតក្នុងកម្រិត ២៤% ធ�ៀបនឹងអនុបាត
គោល៤០%។

យក និងការប្រមូលពីឥណទាយិកក្រោម
ក្របខណ្ឌ នៃការផ្ដល់ឥណទានរបស់

គ្លេស ដោយអនុលោមទៅតាមបរិការណ៍

ទាយក/ឥណទាយិក និងរូបិយប័ណ្ណ។

ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជា និងឧត្តមានុវត្តជា

គោល ក្នុងនោះសូចនាករបំណល
ុ សំខាន់

.សេវាបំណល
ុ (ការទូទាត់ជូនឥណទា-

.សន្និធិបំណល
ុ ហ�ើយដែលត្រូវបានចាត់

រ�ៀងរាល់មួយឆមាសម្តង និងផ្សព្វផ្សាយ

បំណល
ុ ទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្រោមអនុបាត

.ការដកសាច់ប្រាក់

ព្រឹតតិប
្ ត្រស្ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈនេះ

មានពីរភាសា គឺភាសាខ្មែ រ និងភាសាអង់-

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នា ំ២០២០ រាល់សូចនាករ

ក្រុមគឺ៖

រដ្ឋ)

letins។

ស្ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈកម្ពុជា ដែលក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំជាប្រចាំ

ដ�ើម្បីផល
្ដ ់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកអាន

អន្តរជាតិ ដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់
ល�ើទិន្នន័យស្ដីពី៖

ចំណាត់ប្រភេទទៅតាម៖វិស័យ ឥណ-

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិ-

ការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណល
ុ

១) បំណល
ុ សាធារណៈក្រៅប្រទេស
២) បំណល
ុ សាធារណៈក្នុងប្រទេស

៣) ការផ្ដល់ឥណទានរបស់រដ្ឋដល់សហគ្រាសសាធារណៈ ព្រមទាំងគ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្។
ថុ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សុន្ទរកថា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្ត រជាតិល�ើកទី២៦ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី»

ក្រោមប្រធានបទ «ការរ�ៀបចំសម័យកាលថ្មីក្រោយវិបត្តិកូ វីដ តួនាទីរបស់អាស៊ី
ក្នុងការស្តា រពិភពលោកឡ�ើង វិញ»

ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ, ថ្ងៃទី២០-២១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០២១
-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នា ក់ដឹកនាំនៃ
បណ្តាប្រទេសទាំងអស់

-លោក រ៉ូ តាកាហាស៊ី (Taro Takahashi)
និពន្ធនាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី

នៃទីស្នា ក់ការ កណ្តា លសម្រាប់តំបន់
អាស៊ី

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ, លោក,
លោកស្រី!

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជា
ថ្ងៃ នេះ
អនេក ដែលបានចូលរួមជាមួយថ្នា ក់

ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេស ក្នុងតំបន់អាស៊ីដទៃ
ទ�ៀត ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ

ល�ើកទី២៦ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី»
ក្រោមប្រធានបទ «ការរ�ៀបចំសម័យកាល

ថ្មីក្រោយវិបត្តិកូ វដ
ី ៖ តួនាទីរបស់អាស៊ីក្នុង
ការស្តា រពិភពលោកឡ�ើង វិញ» នាថ្ងៃនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការវាយ
តម្លៃខ្ព ស់ចំពោះ ក្រុមហ៊ុននីកកេ (Nikkei)

ដែលបាន ខិតខំរ�ៀបចំវេទិកានេះឡ�ើង
តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ ល�ើប្រធានបទដ៏

មានសារៈសំខាន់នេះ សម្រាប់ថ្នា ក់ដឹកនាំ
និងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់ ពិភាក្សា និង

ផ្លា ស់បតូរ្ ទស្សនៈអំពីស្ថា នការណ៍ និងការ

វិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងសកលលោកជាពិសេស
ការគិតគូរអំពីទិសដៅអនាគត សម្រាប់កិច្ច
អភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីក្នុង និងក្រោយពេល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិល�ើកទី២៦
ស្តីពី "អនាគតរបស់អាស៊ី " តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ នៅថ្ងៃទី២០-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

វិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩។

ចុះក្នុងអត្រាអវិជមា
្ជ ន ដែលមិនធ្លា ប់មាន

ដ៏លំបាកបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំន�ើបរបស់

Financial Crisis) ដោយសារការបង្អា ក់

ជាការពិតណាស់ ឆ្នា ំ២០២០ គឺជាឆ្នា ំ

បន្ទា ប់ពី វិបត្តិហិរញ្ញវត្ស
ថុ កល (Global

ពិភពលោកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ

ភ្លា មៗ មកល�ើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច, ពាណិ-

សុខភាពសាធារណៈយ៉ាងធ្ងន់ធរ្ង និងឈាន

ធ្លា ក់ចុះយ៉ាងគំហុក នៃតម្រូវការពិភពលោក

កូ វដ
ី -១៩ ដែលបាននិងកំពុងបង្កជា វិបត្តិ

ជ្ជកម្ម, ច្រវាក់ផត
្គ ់ផង
្គ ់, ការតភ្ជា ប់ និងការ

ដល់ការបន្ទច់បង្អា ក់ការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច-

គួបផ្សំនឹងការដាក់ចេញនូវ វិធានការរដ្ឋបាល

ល�ើសកលលោកសុទ្ធសឹងតែកំពុងរងការ

ដ�ើម្បី ទប់ស្កា ត់ការឆ្លង រីករាលដាលនៃជំងឺ

សង្គម ជាសកល។ គ្រប់ប្រទេស និងតំបន់
ប៉ះទង្គិចល�ើគ្រប់ វិស័យ ហ�ើយប្រជាជន

ជាងមួយរយលាននាក់បានឆ្លង និងរាប់លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់អាយុជី វិត។

ទន្ទឹមនេះ កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ធ្លា ក់

ទំព័រ៤៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រឹតត្បិតការធ្វើដំណ�ើរ និងបិទខ្ទ ប់ប្រទេស
កូ វដ
ី -១៩។

យ៉ាងណាមិញ ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចសកល

ឆ្នា ំ២០២១ នេះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងង�ើប
ឡ�ើង វិញក៏ដោយ, សកលលោកនៅតែ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្ព ស់ដោយ
សារហានិភ័យពីរលកថ្មី នៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩
និងការបំប្លែងខ្លួនថ្មីនៃ

វីរុសកូរណា
៉ូ
ដែលមាន
សភាពកាន់តែកាចសា-

ជាច្រើនទ�ៀតផងដែរ ជាពិសេស ការក�ើន

ឡ�ើងនូវភាពតានតឹងនៃស្ថា នភាពភូមិសាស្ត្រ

“ កម្ពុជានឹងផ្តល់អាទិភាពល�ើការកែទម្រង់ដោយបន្តដាក់

ហាវ និងស្រួចស្រាល់

ចេញវិធានការកែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល

ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច

ពាណិជក
្ជ ម្ម, ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច, និងការជំរុញ

ដែលអាចនឹងបន្តរំខាន
សកល។ បន្ថែមល�ើនេះ
ការទទួលបានវ៉ា ក់សាង
ំ

ដែលអាចធានាបាននូវ

កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ និងអាចបង្ទច់

បង្អា ក់ និរន្តភាពនៃដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍផង
ដែរ។

-ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក,
លោកស្រី!

ក្នុងបរិការណ៍នេះ ខ្ញុំយល់ថាអាស៊ី គឺពិត

រួមមាន ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងបរិយាកាស និងកិច្ចសម្រួល

ជាតំបន់ដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង

និងការអភិវឌ្ឍឌីជីថលូបនីយកម្មកនុង
្ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

កាលថ្មីក្រោយវិបត្តិកូ វដ
ី ជាមួយនឹងការ

ទាំងក្នុង វិស័យសាធារណៈ និង វិស័យឯកជន។ ”

ភាពសាុស
ំ ហគមន៍ (Herd Immunity)នឹង

នយោបាយតំបន់ និងសង្គ្រា មពាណិជក
្ជ ម្ម

ដែលគម្លា តនៃការទទួលបានវ៉ា ក់សាង
ំ រវាង

នានា ក៏នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍ

ត្រូវចំណាយពេលយូរទ�ៀត ស្របពេល

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍

នឹងធ្វើឱ្យមានវិសមភាពសម្រាប់ការង�ើប

ឡ�ើង វិញ នៃសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមានតែ

និងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសមហាអំណាច
សកលសម្រាប់ ទាំងរយៈពេលខ្លី និងវែង
ខាងមុខ។ ម្យ៉ា ងទ�ៀត កត្តាគំរាមកំហែង

ល�ើសន្តិភាព, ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខផ្សេងៗ

ប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណ ោះអាចស្តា រសេដ្ឋ-

ទ�ៀតក៏កំពុងលេចឡ�ើងកាន់តែច្បាស់ និង

ប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទ�ៀតនឹងបន្តប្រឈម

យ�ើងរួមមាន និន្នា ការពហុបល
៉ូ ការប្រកួត

កិច្ចខ្លួនឡ�ើង វិញបានប្រស�ើរ ខណៈដែល
នឹងផលប៉ះពាល់ទាង
ំ ក្នុងផ្នែកសុខាភិបាល
និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ជាងនេះទៅទ�ៀត ពិភពលោកទាំងមូល

ក៏កំពុងបន្តប្រឈមនឹង វិបត្តិ និងហានិភ័យ

បង្កើនការដាក់សម្ពា ធមកល�ើតំបន់អាស៊ី

ប្រជែងដ�ើម្បីផលប្រយោជន៍ ការប្រែប្រួល
នៃតុល្យភាពអំណាចក្នុងតំបន់ ផលប៉ះពាល់

ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះធម្ម-

ជាតិជាដ�ើម ដែលការណ៍ទាង
ំ នេះបាននិង

ការត្រួសត្រាយ ផ្លូវដល់ការរ�ៀបចំសម័យ
អភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព

និងបរិយាបន្ន។ ជាក់ស្តែង វិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩
ក៏បានសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សារជាថ្មីថា

អាស៊ីគនឺ ៅតែជាតំបន់ មួយដែលបន្តមាន

សក្តា នុពល និងជាក្តីរព
ំ ឹងក្នុងការជំរុញការ

ង�ើបឡ�ើង វិញនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សកល-

លោក។ ក្នុងឆ្នា ំ២០២០ ប�ើទោះបីជាពិភពលោកបានជួបប្រទះនឹងកំណ�ើនអវិជមា
្ជ ន
ក្តី ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីនៅតែ

អាចរក្សាបាននូវកំណ�ើន វិជមា
្ជ ន។ ជាងនេះ
ទៅទ�ៀត បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសមួយចំនួន ក្នុង
តំបន់ អាស៊ីបានចាប់ផ្តើមនាំមុខល�ើការ

ជំរុញការស្តា រសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងសកល

ដោយទប់ស្កា ត់ការឆ្លងជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បាន
ល្អប្រស�ើរក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេស

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិល�ើកទី២៦ ស្តីពី "អនាគតរបស់អាស៊ី " តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ នៅថ្ងៃទី២០-២១
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការស្តា រសង្គម-

ទី១. ចំពោះមុខ, ការទប់ស្កា ត់ការឆ្លង

សេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញរបស់បណ្តាប្រទេសក្នុង

រីករាលដាល និងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់

ប្រតិបត្តិការ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាផងដែរ។

កិច្ចការចាំបាច់បំផុត ដ�ើម្បីឱ្យប្រទេសទាំង

តំបន់ តាមរយៈការផ្តល់ជំនយ
ួ , កិច្ចសហ-

ដោយឡែក គួរកត់សម្គា ល់ផងដែរថា

មុននឹង វិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩, កំណ�ើនខ្ព ស់
និងការអភិវឌ្ឍល�ឿន របស់ប្រទេសក្នុង

តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល០២ ទសវត្សរ៍

ចុងក្រោយនេះបានប្រែក្លា យតំបន់យ�ើង

ទៅជា កម្លា ំងចលករ ដ៏សំខាន់សម្រាប់
វឌ្ឍនភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច,ការកាត់បន្ថយ

ភាពក្រីក្រ និងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រជាជន។ មកទល់ពេលនេះ ចិនជាប្រទេស

មានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី២ និងជប៉ុនលំដាប់
ទី៣ ខណៈដែលសហគមអាស៊ា ន និង
ឥណ្ឌា មានលំដាប់ ទី៥ និងទី៦ រ�ៀងគ្នា

នៅល�ើពិភពលោក។ បន្ថែមល�ើនេះ ជា
មួយនឹងប្រជាជនសរុបប្រមាណជិត៦០%
នៃប្រជាជនពិភពលោក និងផលិតផល

ក្នុងស្រុក សរុប (ផ.ស.ស.) ប្រមាណជា
៣០% នៃ ផ.ស.ស. ពិភពលោក, អាស៊ី

ដែលបណ្តា លមក ពីជំងឺកូ វដ
ី -១៩ គឺជា

អស់អាចចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការស្តា រ និងង�ើប
ឡ�ើង វិញបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងជាលក្ខណៈ

សកលបែបនេះ ទាមទារ នូវសាមគ្គីភាព,
ការជ�ឿទុកចិត,្ត ការគិតគូរ និងអនុវត្តរម
ួ គ្នា

ប្រកបដោយភាពហ្មត់ចត់ និងក្រោមយន្តការ
ពហុភាគីនិយម និងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ
និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

ក្នុងស្មា រតីនេះ អាស៊ីត្រូវផ្តល់អាទិភាពខ្ព ស់

ភាព និងការចែក រំលែកទិន្នន័យជាដ�ើម។

គឺជា ទំនិញសាធារណៈសកល (global

យន្តការក្នុងតំបន់ក្នុងការសម្របសម្រួល

និងចែកចាយក្នុងស្មា រតីមនុស្សធម៌ទៅដល់

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបាននូវ

សាំងបង្កា រ និងថ្នា ំព្យាបាលជំងឺកូ វដ
ី -១៩

public goods) ដែលនឹងត្រូវបានផ្គត់ផង
្គ ់
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ ជាពិសេសប្រទេស
ដែលងាយរងគ្រោះ។

ទី២.អាស៊ីចាំបាច់ត្រូវដឹកមុខក្នុងការប�ើក

ចំហរនូវទីផ្សារពាណិជក
្ជ ម្មល�ើឧបករណ៍

ដែលមានសក្តា នុពលខ្ព ស់កនុង
្ ការស្តា រ និង

ដោយមិនត្រូវបានដាក់កម្រិតណាមួយនោះ

ជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចសកលលោក។ ក្នុងន័យនេះ ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន

ផ្អែកល�ើថាមភាព និងសក្តា នុពល នេះ,

សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនឹងក្លា យជា ក្បាលម៉ាស៊ីន
នៃការអូសទាញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ឱ្យង�ើបឡ�ើង វិញ ឆាប់រហ័សពី វិបត្តិជំងឺ
កូ វដ
ី -១៩ ប្រកបដោយចីរភាព។

ដ�ើម្បីជំរុញការង�ើបឡ�ើង វិញនៃសង្គម-

តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ នៅថ្ងៃទី២០-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

និងភាពចាំបាច់បំផុតក្នុងការធានាថា វ៉ា ក់-

គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច, ទីផ្សារ និង

ចំណច
ុ តភ្ជា ប់ (connecting dot) ដ៏សំខាន់

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច

ទី៣.ជាងនេះទៅទ�ៀត អាស៊ីត្រូវពង្រឹង

ការដាក់ចេញគោលនយោបាយម៉ា ក្រូសេដ្ឋ-

ស្ថិរភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ត
ថុ ំបន់
ទន្ទឹមនឹងការបន្តខិតខំជំរុញល�ើកកម្ពស់

ពិពិធកម្ម វិស័យហិរញ្ញវត្,ថុ នវានុវត្តន៍ ក៏ដូច
ជាជំរុញល�ើកស្ទួយតួនាទី និងជីវភាព របស់

វេជ្ជសាស្ត្រ និងការផ្គត់ផង
្គ ់ស្បៀងអាហារ

វិស័យឯកជន សំដៅជំរុញការវិនិយោគ និង

ទេ, ជាពិសេសត្រូវកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់

ឬ អភិវឌ្ឍទាប ជាពិសេសគឺការវិនិយោគ

ពន្ធគយ និងកែសម្រួល វិធានមិនមែនពន្ធ

នានា ល�ើទំនិញ និងសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត,

និងលុបបំបាត់ការរឹតត្បិតការនាំចេញស្បៀង
ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ម្យ៉ា ង វិញទ�ៀត

មូលធនឯកជនទៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ផ្ទា ល់ពីបរទេស ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការស្តា រ ឡ�ើង វិញនូវកិច្ច

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។
ទី៤. ការពង្រឹងគោលការណ៍សកលភា-

ក្នុងបរិបទ នៃការរាតត្បាតជំងឺកូ វដ
ី -១៩

វូបនីយកម្ម, យន្តការពហុភាគីនិយម និង

transformation) តំបន់ ដែលជាប្រភព

វិនិយោគ នៅតែជាកិច្ចការចាំបាច់ តាមរយៈ

យ�ើងត្រូវជំរុញ បរិវត្តន៍ឌីជីថល (digital

សេរីភាវូបនីយកម្ម ពាណិជក
្ជ ម្ម និងការ

សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ ចីរភាព និង

កំណ�ើនថ្មីសម្រាប់ ជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច

ការបន្តធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់

មួយចំនួន ល�ើកិច្ចការអាទិភាព និងទិសដៅ

រ�ៀបចំអភិបាលកិច្ចរួម សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

ឧស្សាហកម្ម, ទិន្នន័យព័ត៌មាន, ធនធាន

បរិយាបន្ន ខ្ញុំសូម គូសរំលេចនូវទស្សនៈ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលយ�ើងទាំងអស់
គ្នាត្រូវចាំបាច់គិតគូរ៖

តំបន់ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើម និងជំរុញការ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ដែលរាប់បញ្ចូល

ទាំងការកំណត់សង
្ត ់ដារបទប្បញ្ញតតិ,្ ឯកជន-

ទំព័រ៤៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ស៊ីជម្រៅ និងពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផត
្គ ់ផង
្គ ់,
មនុស្ស និងកិច្ចសម្រួល ពាណិជក
្ជ ម្ម។ នា

ពេលបច្ចុប្បន្នការបាត់បង់ភាពជ�ឿទុកចិត,្ត

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការស្តា រឡ�ើង វិញ អាស៊ីចាំបាច់ត្រូវពង្រឹង

កម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងជំរុញការធ្វើ

និងរវាងប្រទេសនានា ល�ើសកលលោក

ឧស្សាហកម្ម រឹងមាំ ដែលមានសមត្ថភាព

ភាពជាដៃគូរវាង បណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់

ក៏ដច
ូ ជាតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់។ ដ�ើម្បី
សម្រេចគោលបំណងរួមរបស់យ�ើង ប្រកប
ដោយជោគជ័យ យ�ើងត្រូវតែគោរពនូវ

វិលទៅមាគ៌ានៃកំណ�ើនឡ�ើង វិញ ដោយ

សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសាមគ្គីភាព។

ការប្រកួតប្រជែង, គម្លា តការអភិវឌ្ឍ និង

-ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក ,

បានបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លា ច ឬបាត់បង់ការ

កម្ពុជា ផ្តើមចេញពីប្រទេសតូច ដែល

លោកស្រី!

គាំទ្រល�ើគោលការណ៍សកលភាវូបនីយកម្ម

ធនធានមានកម្រិត ប្តេជ្ញា បន្តខិតខំពង្រីក

យន្តការពហុភាគីនិយមដោយការគេចវេះ

ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួម ដ�ើម្បី

ពីគោលការណ៍ និង វិធាន នៃច្បាប់អន្តរជាតិ។
ទិដ្ឋភាពទាំងនេះបាន និងកំពុងបង្កកតីបា
្ រម្ភ

និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាសំដៅ

កសាងភាពធន់ទៅនឹង វិបត្តិ និងធានាឱ្យ

បាននូវចីរភាព និងបរិយាបន្នកម្ម នៃការ

និងភាពតានតឹងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមទាំងក្នុងក្របខណ្ឌ

របស់ខ្លួនក្នុងការធានាឱ្យបាននូវកិច្ចសហ-

ប្តេជ្ញាប្រែក្លា យវិបត្តិនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ទៅជា

ដូច្នេះ អាស៊ីត្រូវល�ើកកម្ពស់តួនាទីដឹកនាំ

ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្មា រតីប�ើកចំហ

(openness) និងការគាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជក
្ជ ម្ម

ពហុភាគី ដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់កិច្ចសម្រួល
ពាណិជក
្ជ ម្ម ព្រមទាំងធ្វើសមាហរណកម្ម

ការតភ្ជា ប់គ្រប់ វិស័យ ដ�ើម្បីពង្រឹងភាពធន់
របស់យ�ើងចំពោះការផ្លា ស់បតូរ្ នយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

ល�ើមល
ូ ដ្ឋានទាំងនេះ កម្ពុជានឹងផ្តល់

រស់នៅ, វប្បធម៌, ប្រពៃណី និងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ក្នុងគោលដៅពង្រឹងតម្លៃ នៃសន្តិភាព,

ជាបណ្ត ើរៗ ស្របជាមួយនឹងការចាកចេញពី

មួយច្រវាក់ផត
្គ ់ផង
្គ ់តំបន់ និងពិភពលោក”។

អាទិភាពល�ើការ (១).ស្តា រឡ�ើង វិញដោយ

ដែលជាគុណតម្លៃរបស់ប្រទេសនីមួយៗ

កម្រិតប្រាក់ចំណូល និង វិសមភាពសង្គម

នាំចេញខ្ព ស់ និងផ្សាភ្ជា ប់កាន់តែខ្លា ំ ងក្លា ជា

គោលការណ៍សន្តិសហវិជមា
្ជ ន, ការមិន

ជ្រៀតជ្រែក និងការគោរពបែបផែននៃការ

ចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិល�ើកទី២៦ ស្តីពី "អនាគតរបស់អាស៊ី "

ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស មូលដ្ឋាន

តំបន់ និងសកល។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ឱកាសសម្រាប់ការដ្ឋានកំណែទម្រង់កាន់
តែស៊ីជម្រៅសំដៅកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម ដែលកាន់តែ រឹងមាំ និងមានភាព
ធន់ទៅនឹង វិបត្តិនាពេលអនាគត។ ក្នុងន័យ

នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងរ�ៀបចំ
ហ�ើយគ្រោងនឹងដាក់ចេញនូវផែនការស្តា រ

សេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញ ពី វិបត្តិកូ វដ
ី -១៩ សម្រាប់

កសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំ សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច

ផ្តោតល�ើការធានាសុវត្ថិភាព, ការគ្រប់គ្រង

ផលប៉ះពាល់, ការរក្សាលំនឹង និងការជំរុញ

ឱ្យង�ើបឡ�ើង វិញនៃធុរកិច្ចដែលមានសក្តា -

នុពល ជាពិសេស ក្នុង វិស័យដែលទទួល

រងផលប៉ះពាល់ខ្លា ំ ង និងការបង្កើតការងារ
បន្ថែមឱ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័ស; (២).
កែទម្រង់ ដោយបន្តដាក់ចេញវិធានការ

កែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលរួម
មាន ការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវបរិយាកាស
និងកិច្ចសម្រួលពាណិជក
្ជ ម្ម, ការវិនិយោគ

និងធុរកិច្ច, និង ការជំរុញ និងការអភិវឌ្ឍ
ឌីជីថលូបនីយកម្មកនុង
្ ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ទាំង

វិស័យសាធារណៈ និង វិស័យឯកជន; និង

(៣).កសាងភាពធន់ ដោយពង្រឹងការ
ត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬ

ស្ថា នភាពស្រដ�ៀងគ្នា ដែលអាចផ្ទុះឡ�ើង

នាពេល អនាគត ដោយផ្តោតល�ើការអភិវឌ្ឍ

ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម
ដែលរឹងមាំ, មានប្រសិទ្ធភាព និងការធានា

នូវចីរភាព និងបរិយាប័ន្នកម្មនៃការស្តា រ
និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។

ជាទីបញ្ច ប់ ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរឱ្យសន្និសីទ

ជារួម អាស៊ីត្រូវបន្តកសាង និងថែរក្សា

ឆ្នា ំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណង

អន្តរជាតិល�ើកទី២៦ ស្តីពី «អនាគតរបស់

ដែលជាគ្រឹះមិនអាចខ្វះបាន សម្រាប់កិច្ច-

ខិតជិតកំណ�ើនសក្តា នុពលប្រកបដោយ

ដ៏ត្រចះត្រចង់ ហ�ើយខ្ញុំត្រូវត្រៀមឆ្លើយតប

សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងប្រទេស និងតំបន់
ការងារស្តា រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញក្រោយ

វិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរយៈ

ពេលវែង។ ជាងនេះទៅទ�ៀតក្នុងកិច្ចដំណ�ើរ

"អូសទាញកំណ�ើន សេដ្ឋកិច្ចឱ្យត្រឡប់ទៅ
ចីរភាព និងបរិយាបន្នកម្ម តាមរយៈការ
ធានា រក្សានូវសន្តិភាព, សន្តិសុខ,ស្ថិរភាព

សង្គម និងសណ្តា ប់ធ្នា ប់សាធារណៈ ល�ើ

អាស៊»ី នាពេល នេះ ទទួលបានជោគជ័យ
ប្រសិនជាមានសំណួរ៕

សូមអរគុណ!

គន្លងនៃប្រក្រតីភាពថ្មី ព្រមទាំង ការល�ើក
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សុន្ទរកថា

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្លែងក្នុង

ពិធីប្រកាសដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ ជីអាជីវកម្ម
តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច, ខែជេស្ឋ, ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នា ំ២០២០, ទីសតីកា
្ រក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

-ឯកឧត្តមកិតតិសេ
្ ដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា
លោកឧកញ៉ា

-សមាជិក សមាជិកានៃអង្គពិធីជាទីមេត្រី!
ខ្ញុំមានមោទនភាព និងកិតតិយ
្ ស
ថ្ងៃ នេះ
ដ៏ឧត្ង
តុ ឧ
្គ ត្តម ដោយបានទទួលការ

អនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សំណាក់ សម្តេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ឱ្យខ្ញុំធ្ើជា
វ អធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាស
ដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវការ នូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី

អាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ដែលជាបង្គោ លចរថ្មីមួយនៃកំណែទម្រង់

មុតស្រួចរបស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក្នុងគោលបំណងល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួត-

ប្រជែង និងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវបរិយាកាស
វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស។

ទោះបីជាកម្ពុជា, ក៏ដូចជាពិភពលោក

ទាំងមូល, កំពុងតែបន្តទទួលរងផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូ វដ
ី -១៩, រាជរដ្ឋាភិបាល, ក្រោមការ
ដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាញាណដ៏ឈ្លា សវៃ,

ចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយ និងភាពប្រាកដនិយម

របស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី, មិន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់
ដំណ�ើរការជាផ្លូវការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

បានបន្ថយល្បឿននៃការងារកែទម្រង់របស់

រដ្ឋបាល, វិធានការខាងសុខាភិបាល និង

ទេសៈនៃវិបត្តិនេះ ជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់

រួចមកហ�ើយ) សំដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ

ខ្លួនទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ, យ�ើងចាត់ទុកកាលៈជំរុញកិច្ចការកែទម្រង់មុតស្រួច ឱ្យកាន់តែ

សកម្មឡ�ើងថែមទ�ៀត សំដៅឆ្លើយតបទៅ
នឹង វិបត្តិផង និងសំល�ៀងសម្រួចភាពប្រកួត

ប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដ�ើម្បីជំរុញធ្វើ

ពិពិធកម្មមូលដ្ឋាននៃកំណ�ើន និងគាំទ្រ
ដល់កំណ�ើនប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់

រយៈពេលវែងផង។ ក្នុងស្មា រតីនេះ, ម្ខា ង,
រាជរដ្ឋាភិបាលបានរ�ៀបចំដាក់ចេញនូវ

វិធានការចម្រុះ, ចំៗ, ទាំង វិធានការខាង

ទំព័រ៤៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វិធានការខាងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច (ចំនួន៤ ជុំ

កូ វដ
ី -១៩ ផង និងជួយរក្សាលំនឹងអាជីវកម្ម

ក្នុង វិស័យមួយចំនួន ដែលទទួលរងផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់
ជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករ-និយោជិត និង
ប្រជាជនក្រីក្រងាយរងគ្រោះផង ដែលមក

ដល់ពេលនេះ អាចវាយតម្លៃបានថាកម្ពុជា
សម្រេចបានជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គា ល់
និងម្ខា ងទ�ៀត រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តជំរុញ

ការអនុវត្តជាប់មិនដាច់នវូ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នានា ដែលត្រូវបានដាក់ចេញនាពេលកន្លង
មក គួបផ្សំជាមួយនឹងការដាក់ចេញបន្ថែម

នូវ វិធានការកែទម្រង់មុតស្រួចជាប្រព័ន្ធ
ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា សំដៅល�ើកកម្ពស់ភាព
ប្រកួតប្រជែង និងជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងដំណាក់កាល ក្រោយពី វិបត្តិនៃជំងឺ
កូ វដ
ី -១៩។

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, អ្នកឧកញ៉ា,
លោកឧកញ៉ា, លោក, លោកស្រី!

កន្លងមក, វិស័យឯកជនបានបង្ហាញពី

កង្វល់ និងល�ើកឡ�ើងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណ�ើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវប្រើពេលយូរ, ចំណាយ

ថវិកាច្រើន, ឆ្លងកាត់នីតិ វិធីច្រើន និងស្មុគស្មា ញ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នជាច្រើន

ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យមាន

នៅតាមបណ្តាដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជី

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលបន្ទា ប់ពី

ជាការឆ្លើយតប, សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ-

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរក
ី រាយ និងសូមវាយ-

តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានខិតខំបញ្ច ប់

ការផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនដង និងច្រំដែល។

មន្ត្រី បានសម្រេចដាក់ចេញនូវ វិធានការ
មុតស្រួចជាកញ្ច ប់ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា
ឆ្នា ំ២០១៩ នៅក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-

ផ្នែកឯកជនល�ើកទី១៨, សំដៅល�ើកស្ទួយ
ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា ដែលក្នុង

កញ្ច ប់នៃវិធានការនេះ មានរួមបញ្ចូលនូវ
វិធានការនៃ «ការរ�ៀបចំនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន»
នេះផងដែរ។

តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តម

ផាន់ ផល្លា ប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួង
រ�ៀបចំការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេក-

វិទ្យាព័ត៌មាន, យ�ើងឃ�ើញថាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មនេះ ពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ នូវស្មា រតី
នៃការកែទម្រង់មុតស្រួចរបស់ សម្តេច-

តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាមរយៈការកាត់

បន្ថយជាអតិបរមានូវនីតិ វិធីស្មុគស្មា ញ,

ពេលវេលា និងចំណាយ ដែលក�ើតមាន

ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្របខណ្ឌយន្តការចាស់។

តម្លៃខ្ព ស់ចំពោះប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីនេះ ដែល

អនុញ្ញាតឱ្យធុរជនអាចធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិ-

ជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម, ចុះបញ្ជីពន្ធដារ

នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងធ្វើសេចក្តី
ប្រកាសផ្តល់ដំណឹងប�ើកសហគ្រាស ជូន

ទៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជា -

ជីវៈក្នុងពេលតែមួយ និងត្រូវការពេលវេលា
យ៉ាងយូរត្រឹម៨ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណ ោះ
ជាមួយនឹងចំណាយតិចជាងមុនរហូតជាង
ពាក់កណ្តា ល។ ការរ�ៀបចំឱ្យបាននូវការ

ចុះបញ្ជីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងចំណាយតិច

ជាងមុន គឺជាគោលបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយសម្រួល និង
កាត់បន្ថយជា អតិប រិមា នូវបញ្ហាប្រឈម
ដែលវិនិយោគិនជួបប្រទះ ក៏ដូចជាល�ើក

ទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មថ្មីៗទ�ៀត ឱ្យមកចុះបញ្ជី ប្រែក្លា យជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់។

ទន្ទឹមនេះ, ខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរ

ទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគមាន

លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមថ្នា លបច្ចេក-

វិទ្យាព័ត៌មាន និងបានភ្ជា ប់ខ្លួនជាមួយប្រព័ន្ធ
ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌-

មានរួចរាល់កនុង
្ ពេលដ៏ខ្លី។ តទៅមុខ,ប្រព័ន្ធ
ទាំងពីរនេះ នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើសមាហរណកម្ម
ព្រមទាំងផ្លា ស់បតូ រ្ ព័ត៌មានទៅវិញទៅមក
ដែលការងារនេះនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួល

យ៉ាងច្រើនដល់ វិនិយោគិន ពោលគឺលែង
មានការតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនដង

ហ�ើយអាចទទួលបានមកវិញនូវឯកសារ

គតិយុត្ត នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី។ កំណែទម្រង់

នេះ នឹងចូលរួមល�ើកកម្ពស់ភាពទាក់ទាញ
របស់កម្ពុជា ដោយប្រែក្លា យកម្ពុជាទៅជា

ទិសដៅវិនិយោគប្រកបដោយសក្តា នុពល

ជាពិសេសនៅក្នុងបរិការណ៍នៃការប្រែប្រួល
ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសកល និងការផ្លា ស់ប្តូរទីតាំងរបស់រោងចក្រ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៥០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ល�ើសពីនេះ, ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីនេះ នឹង

ផ្តល់ឱកាសដ៏សំខាន់មួយទ�ៀតផងដែរ ដល់

ធុរជនដែលកំពុងចង់បានឯកសារគតិយុត្ត
កំណត់អត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ដ�ើម្បីពន�ឿន និងទទួលបានឥណទានពី

កម្ម វិធីហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង វិធានការជួយដល់ វិស័យឯកជន
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាល-

ដាលនៃជំងឺកូវដ-១៩។ ក្នុងន័យនេះ, ខ្ញុំសូម
ស្នើ និងល�ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យធុរជនប្រើប្រាស់

និង ទាញប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ និងយន្តការ

នៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីនេះឱ្យអស់សក្តា នុពល។

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, អ្នកឧកញ៉ា,

លោកឧកញ៉ា, លោក, លោកស្រី!

ក្នុងស្មា រតីជយ
ួ សម្រួលបន្ថែមដល់ដំណ�ើរ

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម, កែសម្រួលបរិយាកាស

ធ្វើធុរកិច្ច និងល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង
របស់កម្ពុជា, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាម
រយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្,ថុ បាន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវកា
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

បង្កើតថ្នា លផ្លា ស់បតូរ្ ទិន្នន័យជាឆ្អឹងខ្ន ងមួយ

ទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនចែករំលែកដោយ

ទម្រង់រូបី ទៅជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក, ការ

Exchange ឬ CamDX ដែលអនុញ្ញាត

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីធ្វើការ

ពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធា-

ស្ថា ប័នសម្រាប់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន អាច

នៅក្នុងការចុះបញ្ជី, ការដាក់ឯកសារយោង

ដែលមានឈ្ម ោះថា Cambodia Data

ឱ្យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងផ្លា ស់បតូរ្ ទិន្នន័យជាមួយគ្នា បាន ដោយមិន

ចាំបាច់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ជាប្រព័ន្ធតែមួយ
និងមិនត្រូវការចំណាយវិនិយោគច្រើន

ដោយឈរល�ើ «គោលការណ៏ វិមជ្ឈការ»
(Decentralized Principle) និង «គោល-

ការណ៍ធ្ើតែ
វ មួយល�ើកគត់» (The Onceonly Principle)។

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី និងការបង្កើតថ្នា លផ្លា ស់-

ប្តូរទិន្នន័យនេះ គឺជាប្រព័ន្ធទីមួយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរក្រសួងដោយទិន្នន័យ

ស្វ័យប្រវត្តិ ទៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ការអនុម័ត។ ដំណ�ើការ
និងការទទួលបានមកវិញក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកនូវ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជក
្ជ ម្ម,
វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ, ប័ណ្ណប៉ា តង់

ពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងស្ថា ប័ន និងការ
រណៈ ព្រមទាំងការល�ើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច
ល្អ តាមរយៈការលុបបំបាត់នូវការតម្រូវឱ្យ

មានការជួបគ្នា រវាងមន្ត្រី និងអតិិថជនដែល
ត្រូវការសេវារបស់ស្ថា ប័នរដ្ឋ។

ល�ើសពីនេះទ�ៀត, អ្វីដែលយ�ើងបាន

ក៏ដច
ូ ជាឯកសារផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ដែល

សម្រេចនាថ្ងៃនេះ គឺបានបង្ហាញអំពីគោល

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ហ�ើយមិនមានការ

និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

នឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទាំងស្រុងនៅល�ើថ្នា ល
ប្រើប្រាស់ជាឯកសាររូបី (ក្នុងទម្រង់ រឹង)គឺជា

ការកែទម្រង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុង វិស័យរដ្ឋបាល
សាធារណៈ ជាពិសេសគឺការកែទម្រង់នូវ

ផ្នត់គំនិត និង រប�ៀបធ្វើការងាររបស់មន្ត្រី,
ទាំងការប្រែក្លា យពីការពិនិត្យឯកសារជា

ទំព័រ៥១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយក

ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មយ
ួ ក្នុងការងារកែ-

ទម្រង់ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពល�ើការងារ
រដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃ។ ការងារតូចមួយនេះ គឺ

ជាជំហានដ៏ធំមយ
ួ នៃការចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការក្នុងភាពជាក់ស្តែង នូវរដ្ឋបាលគ្មា ន

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

លោកឧកញ៉ា, លោក, លោកស្រី!
ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ព ស់ចំពោះក្រុមការងារ

អន្តរក្រសួង ដែលអាចបញ្ច ប់បានទាំងស្រុង

នូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នា ំ។ ខ្ញុំ

ពិតជាមានមោទនភាព ដែលគម្រោងនវានុវត្តន៍នេះត្រូវបានគិតគូរ និងរ�ៀបចំឡ�ើង

ទ�ៀត។

អន្តរក្រសួងរ�ៀបចំការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាម

រាជរដ្ឋាភិបាល ឱ្យកាន់តែខ្ព ស់ឡ�ើងថែម-

មណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី «តេជោ» នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្,ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ,

ពាល់ពីជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ដែលបានបង្ខំឱ្យ

ហ�ើយក្នុងករណីចាំបាច់, ត្រូវបន្តកែសម្រួល

ពាក់ព័ន្ធបន្តល�ើកកម្ពស់ទស្សនៈ និងស្មា រតី

ហិរញ្ញវត្,ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, មជ្ឈ-

ដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរទៅនឹងផលប៉ះ-

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានេះ,

យកឱកាសដ៏ វិសេសវិសាលនេះថ្លែងអំណរ-

កម្មា ធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង

ហកម្មទី៤ ហ�ើយក៏ជាការឆ្លើយតបប្រកប

បានរលូន និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការ

ទន្ទឹមនេះដែរ, ខ្ញុំសូមស្នើឱ្យគ្រប់តួអង្គ

រួមមាន៖អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈ-

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក និងបដិវត្តន៍ឧស្សា-

ព័ត៌មាន បន្តតាមដានធានាការអនុវត្តឱ្យ

បច្ចេកទេសពីបរទេសសោះឡ�ើយ។ ខ្ញុំសូម

ថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលក្នុងនោះ

ចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញអនុវត្ត

ចុះបញ្ជី អាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យា-

ប្រព័ន្ធនេះឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងថែម

គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះក្រុមការងារ

ក្រដាស ក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយ, ជាការ

ស្នើឱ្យក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរ�ៀបចំការ

ដោយថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្មែ រ
សុទ្ធសាធ ដោយមិនបានប្រើប្រាស់ជំនយ
ួ

ការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថែមទ�ៀត។ ខ្ញុំក៏សូម

ក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម, ក្រសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ, ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍

នៃការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកែទម្រង់របស់

ទ�ៀត ដ�ើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិកម្ពុជា

ទាំងមូល។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត, ខ្ញុំក៏សូម
ល�ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់
ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់ធុរជន និងមហាជន

ទូទៅ ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីនេះ ឱ្យបានទូលំទូលាយ។

ជាទីបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យ ជូនដល់

កម្ពុជា និងក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ ដែល

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ, អ្នកឧកញ៉ា, លោក,

និងប្រាជ្ញាស្មា រតី រហូតសម្រេចបានលទ្ធ ផល

ទាំងមូល សូមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង៤

បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លា ំងកាយចិត្ត
ដ៏ល្អប្រស�ើរ ប្រកបដោយស្មា រតីទទួល
ខុសត្រូវខ្ព ស់។

ជាការគិតគូរបន្តទៅមុខទ�ៀត, ខ្ញុំសូម

លោកស្រី, សមាជិក-សមាជិកានៃអង្គពិធី

ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបី
ឃ្ល ៀងឃ្លាតឡ�ើយ។

ដោយបានទទួលការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

មនុស្សជាតិកាត់បន្ថយការជួបគ្នា តាមរយៈ

គូសបញ្ជាក់ផងដែរថា ពិធីប្រកាសដាក់

បំផុតពី សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

មាន។ ក្នុងន័យនេះ, ជោគជ័យនៃ ប្រព័ន្ធ

អាជីវកម្មតាមថ្នា លបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន»

ណាចក្រកម្ពុជា, ខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់ឲ្យ

ការជំរុញប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌នេះ នឹងក្លា យទៅជាកាតាលីករ ព្រមទាំង

ជាការល�ើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបន្តជំរុញប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការ
កែទម្រង់ផ្សេងៗទ�ៀតនាអនាគត។

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, អ្នកឧកញ៉ា,

ដំណ�ើរការជាផ្លូវការនូវ «ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី

នាពេលនេះ គ្រាន់តែជាដំណាក់កាលទី១
ដែលផ្តោតជាសំខាន់ល�ើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីតែប៉ុណ្ណ ោះ។ នៅក្នុងដំណាក់កាល

បន្ទា ប់, រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រីកវិសាល-

ភាពនៃប្រព័ន្ធនេះ ឈានទៅគ្របដណ្តប់

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាដំណ�ើរការជាផ្លូវការនូវ «ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មានសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម» ពី
ពេលនេះតទៅ៕

សូមអរគុណ !

ដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី
រ�ៀបចំការផ្តល់អាជ្ញា បណ្ណ នានាតាមថ្នា ល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៥២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

“ ក្នុងឆ្នា ំ២ ០ ២ ០ កន្លងទៅ និងរហូតមកដល់ជិតពាក់កណ្តា ល

ឆ្នា ំ២ ០ ២ ១ នេះ កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសនៅល�ើពិភពលោក
បាននិងកំពុងរងនូវផលប៉ះពាល់អ វិជមា
្ជ នពីជំងឺកូ វដ
ី - ១ ៩ មកល�ើ

បញ្ហាសុខភាព សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន
ហ�ើយថែមទាំងអាចបន្ទច់បង្អា ក់ដល់កិច្ចដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍឈាន
ឡ�ើងរបស់កម្ពុជាផងដែរ។ តាមការប៉ា ន់ស្មា ន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

មានកំណ�ើនអវិជមា
្ជ នប្រមាណជាង - ៣ % ។ កម្ពុជាបាន
អនុវត្តគោលនយោបាយម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាព

ប្រុងប្រយ័ត្ន និងធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាព ហ�ើយ
បានជំរុញ និងល�ើកកម្ពស់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

ភាពប្រកួតប្រជែង ព្រមទាំងការផលិត និងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។ ”

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនជនរួមជាតិកម្ពុជា ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្នា ំប្រពៃណីជាតិឆ្នា ំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

“ ថវិកាឆ្នា ំ២ ០ ២ ០ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងតាមគោលនយោបាយ

« វិត្ថា រកម្មថ វិកា» ក្នុងគោលបំណងទ្រទ្រង់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និង

ការងារកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងមុតស្រួចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយរក្សា
បាននូវតុល្យភាពថវិកា ក៏ដូចជាដ�ើម្បីគោលដៅនៃការត្រៀមខ្លួន

និងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងឱ្យបានល្អ សម្រាប់ត្រៀមទប់ទល់នឹង
បញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ហ�ើយ
អាចប្រសិទ្ធនាមបានថាជា «ថវិកាយុទ្ធសាស្រ្តនៃការផ្គួប

កម្លា ំងសរុបដ�ើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ

ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាព

ផ្ទៃក្នុង ដោយជំរុញឱ្យបានខ្លា ំ ងក្លា នូវការកែទម្រង់ស៊ី-

ជម្រៅ និងមុតស្រួច ដ�ើម្បីធានាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងចីរភាពនៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសំដៅល�ើកម្ពស់
សុខុមាលភាពជូនប្រជាជន ល�ើមាគា៌ឆ្ពោះទៅរកចក្ខុ វិស័យឆ្នា ំ២ ០៣០ និងឆ្នា ំ២ ០៥០ » ”

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការ
សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា ស្តីពី សេចក្តីព្រាងច្បាប់សតីព
្ ីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នា ំ២ ០២០។
រដ្ឋសភា ថ្ងៃទី១ ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នា ំ២ ០១៩

ទំព័រ៥៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

“ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា២ ០ ២ ១ - ២ ០ ៣ ៥ ដែល

ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដ�ើម្បីជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ គោលនយោ-

បាយថ្មីនេះ នឹងជួយបង្កើនល្បឿនកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចល�ឿនជាងមុន

ដ�ើម្បីឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រែក្លា យទៅជាប្រទេសចំណូល
មធ្យមកម្រិតខ្ព ស់នៅឆ្នា ំ២ ០៣០។ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទា ល់ «ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ
ហ�ើយចង់ឃ�ើញយុវជនរបស់យ�ើងចាប់ផ្តើមយកបំណិន

សតវត្សរ៍ទី២ ១ ជាពិសេសបំណិនឌីជីថល ដ�ើម្បី

ចូលរួមនូវក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

»

”
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