




បុព្វកថា
នៅក្នុងបរិការណ៍ឆំ្្២០២១, ការឆ្លងរាតតបាតនៃជំងកឺូវដី-១៩ ដ៏កាចសាហាវបាៃៃិងកំពុងបៃ្តនំាមកៃវូផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាៃ បញ្ហា -

បបឈម ៃិងហាៃិភ័យជានបចើៃ ដដលមិៃធ្្ល ប់មាៃពីមុៃមក ចំនពាះតំបៃ់ ៃិងពិភពនោកទាងំមលូ នោយគ្មា ៃការនលើកដលងចំនពាះបបនេស
ណាមួយន�ើយ ជាពិនសសគបឺាៃន្វើឱ្យមៃុស្សរាប់ោៃនាក់បាត់បង់ការងារ ធ្្ល ក់ចុះៃវូបបាក់ចំណូល ន�ើយបបជាជៃមយួចំៃៃួ្ំនៅនលើ
ពិភពនោក បតរូវធ្្ល ក់ចលូនៅក្នុងភាពបកីបកវិញ ន�ើយកម្នុជាក៏មិៃអាចនគចរចួពីវិបាកអាបកក់ទាងំនៃះផងដដរ។ ការរាតតបាតនៃជំងកឺូវដី-១៩
មិៃបតរឹមដតន្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមិេ្ធផលសង្គម-នសដ្ឋកិច្ច ដដលកម្នុជាសនបមចបាៃនានពលកៃ្លងមកនោយលំបាកប៉ុនណាណ ះនេ ដតដែមទាងំ
អាចទាញបង្អៃ់នលបឿៃនៃកិច្ចដំនណើរការអភិវឌ្ឍៃ៍ឈាៃន�ើងរបស់កម្នុជា ពិនសសអាចៃរឹងពៃយារនពលនៃការឈាៃនៅសនបមចបាៃៃូវ
ចក្នុវិស័យរបស់កម្នុជា ក្នុងការដបបកា្ល យខ្លលួ ៃជាបបនេសចំណូលម្្យមកបមិតខ្ស់នៅឆំ្្២០៣០ ៃិងជាបបនេសចំណូលខ្ស់នៅឆំ្្២០៥០
 ផងដដរ។ 

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃះ នទាះបីកម្នុជាជាបបនេសតចូ ន�ើយ្ៃធ្ៃក៏នៅមាៃកបមិតក្តី នបកាមការដរឹកនំាដ៏បុិៃបបសប់ ឈា្ល សនវ
ៃិងមុឺងម៉ាត់របស់ សម ត្េចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន ជាបបមុខ, ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈកម្នុជានៅរកសាបាៃ
ស្ាៃភាពល្អបបនសើរ ដដលឆ្លនុះបញ្្ច ងំតាមរយៈការធ្នាបាៃចីរភាព នៃការបបមូលចំណូលជារមួមិៃឲ្យធ្្ល ក់ចុះខ្្ល ំង ៃិងការវិភាជន�ើងវិញ
ៃវូចំណាយក្នុងឆំ្្, រាជរោ្ឋ ភិបាលមាៃសមតភ្ាព ៃិងលេ្ធភាពអាចបគប់បគងសភាពការណ៍វិបត្តិនៃជំងកឺូវដី-១៩ បាៃល្អបបនសើរ នឆ្លើយតប
បាៃនៅៃរឹងកិច្ចការអាេិភាព ដដលនកើតមាៃែមាីៗ នោយដផ្អកនលើមលូោ្ឋ ៃបគរឹះ រឹងមំានៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដដលនយើងខិតខំ
កសាងបាៃនៅក្នុងរយៈនពលជាង ២េសវត្សរ៍កៃ្លងមក ជាពិនសសក្នុងរយៈនពល ៧ឆំ្្ចុងនបកាយ បពមជាមួយៃរឹងការចូលរមួ យ៉ងសកមមា
ពីបគប់តអួង្គពាក់ព័ៃ្ធ រមួទាងំនដគអូភិវឌ្ឍៃ៍ផ្លរូវការ វិស័យឯកជៃ បពមទាងំអង្គការ ៃិងសង្គមសុីវិលផងដដរ។ នលើសពីនៃះ ជាមយួៃរឹង
កិច្ចបបរឹងដបបងតស៊ូជម្ះៃរឹងវិបត្តិនៃជំងកឺូវដី-១៩, សំនៅកាត់បៃយ្ផលប៉ះពាល់ នៃវិបត្តិនៃះមកនលើសុខភាព ជីវភាពរស់នៅរបស់
បបជាជៃ ៃិងសង្គម-នសដ្ឋកិច្ចទាងំមលូ។ បដៃម្ពីនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលក៏បាៃគិតគរូនរៀបចំៃវូ “ដផៃការសា្ត រនសដ្ឋកិច្ចន�ើងវិញ” សបមាប់
ឆំ្្២០២១-២០២៣ ដដលជាការនបតៀមខ្លលួ ៃ សបមាប់ដំណាក់កាលនបកាយវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ (Post Covid-19) នដើមបីឈាៃនៅបនងកើត
បាៃៃវូភាព្ៃ់ (Resiliency) របស់កម្នុជា នៅៃរឹងវិបត្តិសបមាប់រយៈនពលដវងខ្ងមុខ រមួបញ្ចរូលៃវូវិបត្តិនសដ្ឋកិច្ច ការដបបបបលួលអាកាសធ្តុ
ៃិងការរាតតបាតនៃជំងឆឺ្លងនានាផងដដរ។ 

សមិេ្ធផលដដលសនបមចបាៃមកដល់នពលនៃះ គនឺោយសារការចលូរមួយ៉ងសកមមា បបកបនោយការេេលួខុសបតរូវក្នុងភាពជាមា្ច ស់
របស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ បពមទាងំមាៃការគំ្បេជាបបចំា ៃិងការនប្តជាញា ចិត្តឥតងាកនរពីថ្្ក់ដរឹកនំា ៃិងស្ាបៃិកនគ្លៃនយបាយនៃរាជរោ្ឋ -
ភិបាលកម្នុជា ៃិងនដគអូភិវឌ្ឍៃ៍។ ក្នុងនាមគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិងរបូខញានុ ំផ្ទា ល់សមូ
ន្វើការវាយតនម្លខ្ស់ ៃិងនកាតសរនសើរចំនពាះបកនុមការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នៅតាមបកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងអង្គភាព
នបកាមឱវាេបកសួងនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�រិញ្ញវត្នុ កិច្ចស�បបតិបត្តិការភាពជានដគជូាមយួនដគអូភិវឌ្ឍៃ៍ ជាពិនសសអគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈ-
កមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដដលបាៃខិតខំបំនពញមុខងាររបស់ខ្លលួ ៃជានសនា្ិការ ជៃូគណៈកមាមា -
្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ទាងំការងារដរឹកនំា សបមបសបមលួល គំ្បេ ផ្សពវផសាយ បតលួតពិៃិត្យ បពមទាងំ
វាយតនម្ល បបកបនោយសាមា រតីបុនរសកមមា សកមមា ៃិងអៃ្តរសកមមា៕ នែងៃ អង្គារ ៣   កេីត ដខ មិគសិរ ឆំ្្ឆ្លរូវ បតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធ្ៃីភ្ំនពញ នែងៃេី ០៧ ដខ ធ្នូ ឆំ្្២០២១





អារ ្្ភកថា

នែងៃ                          ដខ         ឆំ្្ឆ្លរូវ បតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធ្ៃីភ្ំនពញ នែងៃេី       ដខ      ឆំ្្២០២១
រដ្ឋមេខាធិការ 

និងោអគ្គមេខាធិការ ននអគ្គមេខាធិការដ្្ឋ ន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារសកទម្ង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រស់ សីេវ៉ា

ក្នុងស្ាៃភាពដដលកម្នុជា កំពុងេេលួរងៃវូផលប៉ះពាល់យ៉ង្ងៃៃ់្ងៃរ ពីការរកីរាលោលនៃជំងឺកូវដី-១៩ ក្នុងរយៈកាលជាង ១ឆំ្្

កៃ្លងមកនៃះ, កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈបាៃនដើរតនួាេីយ៉ងសំខ្ៃ់ក្នុងការចលូរមួចំដណកបេបេង់ស្ាៃភាព

នសដ្ឋកិច្ចមិៃឱ្យធ្្ល ក់ចុះខ្្ល ំង ៃិងអាចបគប់បគងបាៃ បពមទាងំនៅបៃ្តដំនណើរនៅមុខក្នុងការពុះពារឧបសគ្គនដើមបីធ្នាបាៃៃវូការសនបមច

នគ្លនៅ ៃិងចក្នុវិស័យចុងនបកាយរបស់កមមាវិ្ីដកេបមង់របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល។ ជាការពិត កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ

កំពុងស្ិតនៅនលើមាគ្៌ា ៃិងេិសនៅបតរឹមបតរូវដដលនយើងអាចរកសាបាៃៃវូភាពជាមា្ច ស់ទាងំបសនុង ន�ើយរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជាដដលដរឹកនំា

បបកបនោយគតិបណិ្តរបស់ សម ត្េចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន បាៃនបជើសនរសីអភិបកមបបតិបត្តិ ដដលមាៃភាពបបាកដ-

ៃិយម ៃិងអាចអៃុវត្តបាៃ ជាពិនសសដដលផ្តល់ៃវូលេ្ធផលជាក់ដស្តងជាបៃ្តបនាទា ប់នៅតាមដំណាក់កាលៃីមួយៗ។ បដៃម្ពីនៃះ បបព័ៃ្ធ

ែវិកានយើងកាៃ់ដតមាៃភាពនជឿេុកចិត្ត ៃិងជាឧបករណ៍សំខ្ៃ់សបមាប់បេបេង់ ៃិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គម។

រ�តូមកដល់នពលនៃះកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈបតរូវបាៃដំនណើរការបាៃរយៈនពលជិត ១៧ឆំ្្ន�ើយគចឺាប់ពី

ឆំ្្២០០៤ មក បពមទាងំេេួលបាៃការគំ្បេ ៃិងចូលរមួអៃុវត្តយ៉ងផុសផុលពីបគប់ស្ាប័ៃ បពមទាងំអង្គភាពនៃរាជរោ្ឋ ភិបាល ន�ើយ

សមិេ្ធផលដដលនកើតនចញពីការខិតខំបបរឹងដបបងទាងំនៃះក៏េេលួបាៃការសាេរ ៃិងនកាតសរនសើរពីសាធ្រណជៃេនូៅផងដដរ។ ដូចនៃះ

នដើមបីបៃ្តនលើកកម្ស់ការយល់ដរឹង ៃិងការគំ្បេដល់េិសនៅ ៃិងចក្នុវិស័យនៃកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈរបស់រាជរោ្ឋ -

ភិបាលកម្នុជា, អ.គ.ហ.  ដដលជានសនា្ិការឱ្យគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នៅដតបៃ្ត

នបសកកមមារបស់ខ្លលួ ៃឥតងាកនរ ក្នុងការបញ្ញ្្ជ បការយល់ដរឹងែមាីៗបដៃម្ ក៏ដចូជាផ្សពវផសាយៃវូសមិេ្ធផលដដលសនបមចបាៃជាបៃ្តបនាទា ប ់

តាមរយៈការបណ្តនុ ះបណា្ត ល សិក្ាសាោ ការផ្សពវផសាយ ៃិងកិច្ចបបជុំនានា។

ជាក់ដស្តង សបមាប់បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈនលខ១២ នៃះ ៃរឹងចងបកងៃវូបពរឹត្តិការណ៍ែមាីៗ សុៃទារកថ្

ៃិង េស្សៃមតិរបស់ថ្្ក់ដរឹកនំា រមួទាងំអតប្េពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈមាៃតនម្លជានបចើៃ ដដលអាច

ផ្តល់បបនយជៃ៍បដៃម្ជៃូមញ្ៃ្តីរាជការ ជាពិនសសសាធ្រណជៃដដលចង់នឈវងយល់អំពីវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង

�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល៕











បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

កិច្ចមបជុំគណៈក ម្ាការសកទម្ង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សី្ដពីការ
មតរួតពិនិត្យតា្ដ្នវឌ្ឍនភាព ននការអនុវតតេក ម្ាវិធីសកទម្ង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាេទី៣ បកូ២ មបចាឆំម្សទី១ ឆ្នា ២ំ០២១

នាបពរឹកនែងៃចៃទា ១៥ នកើត ដខបសាពណ៍ ឆំ្្ ឆ្លរូវ បតីស័ក ព.ស.២៥៦៥ បតរូវៃរឹងនែងៃេី២៣ ដខសីហា
ឆំ្្២០២១ នវោនម៉ាង ៩:០០ នាេី នៅេីស្តីការបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ មាៃនរៀបចំកិច្ចបបជុំ
គណៈកមមាការដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នដើមបីពិភាកសាអំពីរបាយការណ៍បតលួតពិៃិត្យ
វឌ្ឍៃភាពកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ បបចំាឆមាសេី១ ឆំ្្២០២១ នបកាម
អ្ិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី 
រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងជាបបធ្ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ (គ.ហ.ស.) ៃិងមាៃការចលូរមួពីសំណាក់ឯកឧត្តម នោកជំទាវ 
ជាថ្្ក់ដរឹកនំា ៃិងសមាជកិបកនុមការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នៃបកសងួ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ។

កិច្ចបបជុំនៃះ នផ្្ត តសំខ្ៃ់នលើការបតលួត-
ពិៃិត្យតាមោៃវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្ត

កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុ
សាធ្រណៈ ដំណាក់កាលេី៣ បកូ២ ៃិង
វឌ្ឍៃភាព នៃការអៃុវត្តគនបមាង FMIS
បបចំាឆមាសេី១ ឆំ្្២០២១។

ជាលេ្ធផល នៅក្នុងបតីមាសេី១ ៃិងេី២
ឆំ្្២០២១ ការអៃុវត្តកមមាវិ្ីដកេបមង់ការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈដំណាក់កាល
េី៣ បូក២ សនបមចបាៃដូចខ្ងនបកាម៖ 
 “ការបៃ្តពបងរឹងភាពនជឿេុកចិត្តនៃែវិកា”

គិតបតរឹមបតីមាសេី២ ឆំ្្២០២១ រកសា
បាៃក្នុងស្ាៃភាពល្អ ៃិងអាចេុកចិត្តបាៃ 
ដដលការអៃុវត្តចំណូល គសឺ្ិតនៅក្នុងរងវង់
 +/-៥% ន្ៀបៃរឹងចបាប់តាមរយៈការបៃ្ត
ពបងរឹងបបសិេ្ធភាពការបគប់បគង ៃិងការអៃុ- 
វត្តដផៃការបបមលូចំណូល ជាពិនសសការ
ខិតខំបបរឹងដបបងអៃុវត្តដផៃការសកមមាភាព

ដូចមាៃដចងក្នុងយុេ្ធសាញ្ស្តនកៀរគរចំណូល។ 
រឯីការអៃុវត្តចំណាយយឺតជាងដផៃការ
បៃ្តិចក្ី ដតស្ិតក្នុងស្ាៃភាពដដលអាច
សនបមចបាៃតាមនគ្លនៅក្នុងឆំ្្។ េៃទារឹម
នៃះ ដំនណើរការនៃការអៃុវត្តែវិកាចាប់នផ្ើម

ដកលម្អតាមរយៈ ការសិកសា ៃិងោក់នចញ
ដផៃការសកមមាភាព សបមាប់នោះបសាយ
ចំណាយកកសទាះ ពបងីកការេទូាត់ចំណាយ
ែវិកាជាតិតាម E-Transfer ការនរៀបចំ
នគ្លការណ៍ដណនំា�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ្តឌិងជាកបធា្តគណៈ-

កម្មា ធរីការដឹកនំាការងារកកទកមង់ការកគប់កគងហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២

តាមបកសងួ ស្ាប័ៃ ៃិងការពបងរឹងបបសិេ្ធ-
ភាព នៃការអៃុវត្តដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តដក-
េបមង់បបព័ៃ្ធលេ្ធកមមាសាធ្រណៈជានដើម។
 “ការបៃ្តពបងរឹងគណនៃយ្យភាព�ិរញ្ញវត្នុ”

ការនបបើបបាស់បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់
ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ FMIS 
បតរូវបាៃពបងរឹង ៃិងពបងីកការអៃុវត្ត តាម
រយៈ ការបៃ្តោក់ឱ្យអៃុវត្តៃីតិវិ្ីអៃុវត្ត
ការងារែមាីតាមបកសួង-ស្ាប័ៃ ការពបងីក
មុខងារបដៃម្ែមាីក្នុងបបព័ៃ្ធ FMIS ជាពិនសស
ការពបងីកការអៃុវត្តគនបមាង FMIS ដល់
រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី នខត្តទាងំ២៥។ កបមិត
អៃុនោមភាព នៃរបាយការណ៍ IPSAS
Cash Basis បតរូវបាៃដកលម្អ។ េៃទារឹមនៃះ 
លិខិតបេោ្ឋ ៃសបមាប់ការបគប់បគងបេព្យ-
សមបត្តិរដ្ឋ ៃិងបណណកមមាសិេ្ធ ិបេព្យសមបត្តិរដ្ឋ
បាៃៃរឹងកំពុងបៃ្តនរៀបចំជាបៃ្តបនាទា ប់។
 “ការពបងរឹងបបសិេ្ធភាពនៃការផសារភា្ជ ប់
ែវិកានៅៃរឹងនគ្លៃនយបាយ”

បកបខណ្ែវិការយៈនពលម្្យម ឆំ្្-

២០២២ នោយមាៃពិតាៃតាមវិស័យតាម
បកសួង-ស្ាប័ៃ បកបខណ្នគ្លៃនយបាយ
ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញ-
វត្នុសាធ្រណៈឆំ្្២០២២ បតរូវបាៃនរៀបចំ
សបមាប់ការនរៀបចំនសចក្ីបពាងចបាប់ស្ីពី
�ិរញ្ញវតន្ុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២២។ 
រឯី បកបខណ្�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ រយៈ-
នពលម្្យម ឆំ្្២០២៣-២០២៥ នបគ្ង
ៃរឹងោក់ឆ្លងកិច្ចបបជុំនពញអង្គគណៈរដ្ឋមញ្ៃ្តី

នៅឆំ្្២០២២ ដដលឯកសារទាងំអស់នៃះ
ៃរឹងបងកលក្ណៈងាយបសលួលដល់បកសងួ- 
ស្ាប័ៃក្នុងការនរៀបចំែវិកា នោយមាៃការ
កំណត់តាមបកសងួ-ស្ាប័ៃ តាមវិស័យ, 
ការន្វើសមា�រណកមមាែវិកាចរៃ្ត ៃិងវិៃិ-
នយគ។ ជាមយួគ្្នៃះ ការបគប់បគងគនបមាង
វិៃិនយគបាៃៃរឹងកំពុងដកលម្អតាមរយៈ
ការនរៀបចំយៃ្តការ ៃិងលិខិតគតិយុត្តនានា
ដូចមាៃដចងក្នុងដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្ត។

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធីការដឹកនំាការងារកកទមមង់ការ

មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៣ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

 “ការបញ្ចប់ការនបតៀមខ្លលួ ៃនឆ្្ះនៅគណ-
នៃយ្យភាពសមិេ្ធកមមា”

សបមាប់ការបញ្ចប់ការនបតៀមខ្លលួ ៃនឆ្្ះ
នៅគណនៃយ្យភាពសមិេ្ធកមមា ការនរៀបចំ 
ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តលិខិតបេោ្ឋ ៃគតិយុត្ត
សបមាប់ការអៃុវត្តបបព័ៃ្ធែវិកាព័ត៌ាមាៃ-
សមិេ្ធកមមាជាការចំាបាច់ ដដលបតរូវបញ្ចប់
សបមាប់ោក់ឱ្យអៃុវត្តនៅឆំ្្២០២២ ក្នុង
ននាះរមួមាៃ៖ ចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ (ែមាី), អៃុបករឹត្យនលខ៨១ ៃិង
៨២ ៃិងបកបខណ្ែវិកាព័ត៌ាមាៃសមិេ្ធកមមា។

ជាមយួគ្្ បបព័ៃ្ធតាមោៃ ៃិងបតលួតពិៃិត្យ
សមិេ្ធកមមាបតរូវបាៃនរៀបចំ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្ត
ជាបៃ្តបនាទា ប់។
 “ការគំ្បេកមមាវិ្ីដកេបមង់បបកបនោយ
ចីរភាព ៃិងភាពបបទាក់បកឡាគ្្នៃការដក-
េបមង់នផ្សងនេៀត”

សបមាប់ ស្ិតក្នុងបរិការណ៍កូវដី-១៩
ការអៃុវត្តការបណ្នុ ះបណ្ាល ៃិងសិក្ា-
សាោផ្សពវផសាយ អាចអៃុវត្តបាៃនោយ

ដផ្ក នោយបតរូវន្វើតាមបបព័ៃ្ធអៃឡាញ 
រឯីវគ្គបណ្នុ ះបណ្ាល ដដលតបមរូវឱ្យចុះ
អៃុវត្តផ្ទា ល់បតរូវបាៃពៃយារនពល ប៉ុដៃ្តមិៃ
រងផលប៉ះពាល់ដល់ចលៃការ នៃការដក-
េបមង់នេ។ ជាមយួគ្្នៃះ បបព័ៃ្ធបគប់បគង
សមិេ្ធកមមា ៃិងគណនៃយ្យភាពបតរូវបាៃ
នរៀបចំ ៃិងោក់ឱ្យអៃុវត្តសាកលបង បពម
ទាងំ នបគ្ងពបងីកដល់បកសងួ-ស្ាប័ៃនៅ
ឆំ្្២០២២។ នគ្លការណ៍ដណនំាស្តីពីការ
បគប់បគងដផ្អកនលើលេ្ធផលដដលនបគ្ងៃរឹង
បញ្ចប់នៅបតីមាសេី៣ ៃរឹងចូលរមួក្នុងការ

នរៀបចំដផៃការសកមមាភាព ៃិងសចូៃករ
សមិេ្ធកមមាគៃ្លរឹះ ឱ្យកាៃ់ដតមាៃភាពចបាស់
ោស់។ 

ជាេីបញ្ចប់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ
អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី បាៃ
វាយតនម្លខ្ស់ ៃិងដែ្លងអំណរគុណចំនពាះ
កិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងរបស់បគប់អង្គភាពនៃ
បកសួងនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ កៃ្លងមក
រ�ូតសនបមចបាៃសមិេ្ធផលនៃះ នទាះបី

កម្នុជាកំពុងស្ិតក្នុងវិបត្តិកូវដី-១៩ ក៏នោយ។
ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា
ឧបនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី ក៏បាៃនស្ើបគប់អង្គភាព

នបកាមឱវាេបកសងួ បៃ្តជំរុញការអៃុវត្ត
ដផៃការសកមមាភាពរមួ ដំណាក់កាលេី៣
បូក២ នដើមបីសនបមចតាមនគ្លនៅដដល
បាៃនបគ្ងេុក ៃិងជៃូពរបគប់ថ្្ក់ដរឹកនំា
ៃិងមបៃី្តរាជការ នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង-
�ិរញ្ញវតន្ុ៕

បកបខណ្ែវិការយៈនពលម្្យមឆំ្្២០២២  
នោយមាៃពិតាៃតាមវិស័យ តាមបកសងួ- 
ស្ាប័ៃ បកបខណ្នគ្លៃនយបាយម៉ាបករូ 
នសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុ 
សាធ្រណៈឆំ្្២០២២ បតរូវបាៃនរៀបចំ 

សបមាប់ការនរៀបចំនសចក្តីបពាងចបាប់ស្តីព ី
�ិរញ្ញវត្នុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២២

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្កចំណូលសារនពើពៃ្ធ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៤

វគ្គបណតេថុ ុះបណាតេ េសារាចរសតេីពីនីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ិកាននការអនុវតតេចំណូេ
ពីកនម្មសវរបស់អង្គភាពមចកមចញចេូសត្ួយរាជធានី មេតតេ និងចំណូេ
ពីកនម្មសវ និងចំណូេពីការពិន័យោមរាក់ សដេមប្េូមៅ ្ ន្ីរអង្គភាព
ជំនាញរាជធានី មេតតេ
បបតិបត្តិតាមចំណារឯកភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនា -
យករដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តី បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ, អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំា
ការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ (អ.គ.ហ.) ស�ការជាមយួអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ
ពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ (កស�វ.) ៃិងអគ្គនាយកោ្ឋ ៃរដ្ឋបាលនៃបកសងួ
មហានផទា បាៃនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លសារាចរនលខ០០៦ ស�វ. ចុះនែងៃេី១៣ ដខសីហា ឆំ្្២០២០
ស្តីពីៃីតិវិ្ី ៃិងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអៃុវត្តចំណូល ពីកនបមនសវារបស់អង្គភាពបចកនចញចលូដតមយួ
រាជធ្ៃី នខត្ត ៃិងចំណូលពីកនបមនសវា ៃិងចំណូលពីការពិៃ័យជាបបាក់ ដដលបបមលូនៅមៃទាីរ 
អង្គភាពជំនាញរាជធ្ៃី នខត្ត ដដលបបបពរឹត្តនៅតាមរយៈបបព័ៃ្ធវឌីីអអូៃឡាញ ។

វគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លនៃះ ដរឹកនំានោយ
ឯកឧត្តម មយេត វីសណេ អៃុរដ្ឋ-

នលខ្្ិការនៃ កស�វ. ៃិងជាអគ្គនលខ្-
្ិការរង នៃ អ.គ.ហ. តំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់
ឯកឧត្តម រស់ សីេវ៉ា  រដ្ឋនលខ្្ិការនៃ
កស�វ. ៃងិជាអគ្គនលខ្្ិការនៃ អ.គ.ហ.
អមនោយនោក អ៊ុំ យុេ្ធ ី បបធ្ៃដផ្ករដ្ឋ-
បាល �ិរញ្ញវត្នុ ៃិងបតលួតពិៃិត្យវាយតនម្ល 
បពមទាងំមាៃការអនញ្ជើញចលូរមួជាវាគមាិៃ
ពីតំណាងអគ្គនាយកោ្ឋ ៃរតនាគ្រជាតិ,
អគ្គនាយកោ្ឋ ៃ�ិរញ្ញវត្នុរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាម
ជាតិ, អគ្គនាយកោ្ឋ ៃបេព្យសមបត្តិរដ្ឋៃិង
ចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ ៃិងអគ្គនាយក
ោ្ឋ ៃរដ្ឋបាលនៃបកសងួមហានផទា បពមទាងំ
នោក នោកបសី អភិបាលរងនៃគណៈ-
អភិបាលរាជធ្ៃី នខត្ត េីចាត់ការ�ិរញ្ញវត្នុ
អង្គភាពបចកនចញចលូដតមយួរាជធ្ៃី-នខត្ត
ៃិងមៃទាីរជំនាញបបមលូចំណូលមិៃដមៃ-
សារនពើពៃ្ធ នៃរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្តទាងំ 

២៥ នោយមាៃការសបមបសបមលួលពីមៃទាីរ 
ស�វ.  ៃិងរតនាគ្ររាជធ្ៃី នខត្ត។

វគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លនៃះ បបបពរឹត្តនៅចំៃៃួ
៣នលើក គនឺលើកេី១ នៅនែងៃេី០៣ ដខមិែុនា
ឆំ្្២០២១  នោយចលូរមួពីរដ្ឋបាលនខត្ត
ចំៃៃួ៨ រមួមាៃ៖ នខត្តកំពង់ឆំ្្ង នខត្តនពា-
្ិ៍សាត់ នខត្តបាត់ដំបង នខត្តនប៉លិៃ នខត្ត
បនាទា យមាៃជ័យ នខត្តឧត្តរមាៃជ័យ នខត្ត
នសៀមរាប ៃិងនខត្តកំពង់្ំ។ នលើកេី២ នៅ

នែងៃេី០៩ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២១ នោយមាៃការ
ចូលរមួពីរដ្ឋបាលនខត្តចំៃៃួ ៨ រមួមាៃ៖ 
នខត្តកំពង់ចាម នខត្តតបរូងឃមានុ ំ នខត្តបកនចះ
នខត្តសទារឹងដបតង នខត្តមណ្លគីរ ីនខត្តរតៃ-
គីរ ីនខត្តបពះវិហារ ៃិងនខត្តកណា្ត ល។ នលើក
េី៣ នៅនែងៃេី២៣ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២១
នោយចលូរមួពីរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្តចំៃៃួ
៩ រមួមាៃ៖ រាជធ្ៃីភំ្នពញ នខត្តតាដកវ
នខត្តនបពដវង នខត្តសាវ យនរៀង នខត្តកំពង់ស្ ឺ
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នខត្តបពះសី�ៃុ  នខត្តនកាះកុង នខត្តកំពត 
ៃិងនខត្តដកប។ អ្កចលូរមួសរុបបបមាណ
៧៣០ របូ។ ការនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត ល
ចំៃៃួ ៣ នលើកនៃះ គកឺ្នុងនគ្លបំណង
ពបងរឹងបបសិេ្ធភាពនៃការអៃុវត្តអៃុបករឹត្យ
នលខ២៥ អៃបក.បក ចុះនែងៃេី០៩ ដខមីនា 
ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការបគប់បគងចំណូលនសវា
របស់អង្គភាពបចកនចញចលូដតមយួរាជធ្ៃី
នខត្ត សំនៅនោះបសាយបញ្ហា  ដដលកំពុង
បបឈមពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង ការបគប់បគងចំណូល
មិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ ៃិងការដបងដចកបបាក់
រងាវ ៃ់នៅរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ។
ក.សាវតារននកាមរៀបចំវគ្គបណតេថុ ុះបណាតេ េ

កាលពីអំ�នុងបតីមាសេី១ ឆំ្្២០២០
បកនុមការងារបនច្ចកនេសនៃ អ.គ.ហ. ដរឹកនំា
នោយ ឯកឧត្តម មយេត វីសណេ បាៃចុះ
បបមលូព័ត៌ាមាៃនៅរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត
មួយចំៃួៃ នដើមបីជាធ្តុចលូក្នុងការនរៀបចំ
របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពបបចំាឆំ្្២០១៩
នៃការអៃុវត្តកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដំណាក់កាលេី៣។
ក្នុងអំ�នុងនពលននាះ បកនុមការងារបាៃរក
នឃើញបញ្ហា បបឈមទាក់េិៃៃរឹងការបគប់-
បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ ៃិងការ
ដបងដចកបបាក់រងាវ ៃ់សបមាប់ឆំ្្២០២០
នៅរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ។ 

នដើមបីចាត់វិធ្ៃការនោះបសាយជាបនាទា ៃ់
អ.គ.ហ. បាៃនរៀបចំកិច្ចបបជុំ ពិភាកសាជា
មួយអង្គភាពពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ កស�វ.
ដដលជាលេ្ធផល អ.គ.ហ. ពិៃិត្យនឃើញ
ថ្ អៃុបករឹត្យនលខ២៥ អៃបក.បក ចុះនែងៃ
េី០៩ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការបគប់បគង
ចំណូលនសវារបស់អង្គភាពបចកនចញចូល
ដតមួយរាជធ្ៃី-នខត្ត តបិតបតរូវបាៃោក់ឱ្យ
អៃុវត្ត ប៉ុដៃ្តមិៃទាៃ់មាៃសារាចរដណនំា
ដដលដចងអំពីៃីតិវិ្ីលម្អិតអំពីការដបងដចក 

ៃិងការបង់ចំណូល បពមទាងំការកត់បតា
កិច្ចបញ្ជិកាគណនៃយ្យនៅន�ើយ។ ស្ិតក្នុង
អៃ្តរកាលននាះ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃ�ិរញ្ញវត្នុ
រដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ រមួទាងំអង្គភាព
ពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ កស�វ. បាៃៃិង
កំពុងនរៀបចំសារាចរដណនំាដដលដចងអំពី
ៃីតិវិ្ីលម្អិតសបមាប់ពបងរឹងការអៃុវត្តអៃុ-
បករឹត្យនលខ២៥ អៃបក.បកនៃះ។

ក្នុងសាមា រតីនៃះ នោយបបតិបត្តិតាមអៃុ-
សាសៃ៍ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧតតេ្អគ្គ-
បណិ្តសភាចារ្យ បពមទាងំេេួលបាៃការ
ចាត់តំាងពីឯកឧត្តម រស់ សីេវ៉ា ,ឯកឧត្តម
មយេត វីសណេ បាៃដរឹកនំាកិច្ចបបជុំកបមិត
បនច្ចកនេសចំៃៃួ ៥នលើក ជាមយួអង្គភាព
ពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ កស�វ. ៃិងអគ្គនា-
យកោ្ឋ ៃរដ្ឋបាលនៃបកសួងមហានផទា នដើមបី
ជំរុញការនរៀបចំសារាចរស្តីពីៃីតិវិ្ី ៃិង
កិច្ចបញ្ជិកា នៃការអៃុវត្តចំណូលពីកនបម
នសវារបស់អង្គភាពបចកនចញចលូដតមួយ
រាជធ្ៃី-នខត្ត បពមទាងំចំណូលពីកនបម
នសវា ៃិងចំណូលពីការពិៃ័យជាបបាក់ដដល
បបមលូនៅមៃទាីរ អង្គភាពជំនាញរាជធ្ៃី-
នខត្ត។ ជាលេ្ធផល សារាចរនៃះេេលួបាៃ

ការអៃុម័តដ៏ខ្ង់ខ្ស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្ត-
សភាចារ្យ នៅនែងៃេី១៣ ដខសីហា ឆំ្្២០២០ 
ដដលមាៃអៃុភាពអៃុវត្តចាប់ពីដខមករា
ឆំ្្២០២០ ៃិងបតរូវបាៃនរៀបចំសិក្ាសាោ
ផ្សពវផសាយម្តងរចួមកន�ើយជៃូអង្គភាព
ៃិងមៃទាីរជំនាញពាក់ព័ៃ្ធ បពមទាងំរដ្ឋបាល
រាជធ្ៃី-នខត្ត ទាងំ២៥ កាលពីនែងៃេី២៦
ដខសីហា ឆំ្្២០២០។ 

ក្នុងៃ័យនៃះ នោយនយងតាមតបមរូវការ
ចំាបាច់បសបតាមសាមា រតីសិក្ាសាោខ្ង
នលើ, អ.គ.ហ. ស�ការជាមយួអង្គភាព
ពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ កស�វ. ៃិងអគ្គនា-
យកោ្ឋ ៃរដ្ឋបាលនៃបកសងួមហានផទា បាៃ
នរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លនៃះម្តងនេៀត ជៃូ
រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្តទាងំ២៥ រមួជាមយួ
ៃរឹងអង្គភាព ៃិងមៃទាីរជំនាញពាក់ព័ៃ្ធ តាម
រយៈ Video Conference សំនៅបញ្ញ្្ជ ប
ការយល់ដរឹងបដៃម្ ៃិងនោះបសាយបញ្ហា
ពាក់ព័ៃ្ធនផ្សងៗ ដដលកំពុងជបួការបបឈម
នៅរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ។
េ.ការមបមពឹតតេមៅននវគ្គបណតេថុ ុះបណាតេ េ 

និងការចាត់វិធានការបនតេ

នដើមបីបំនពញតបមរូវការដដលនស្ើនោយ
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អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៦

សិក្ាកាម ៃិងនោះបសាយបញ្ហា បបឈម
ដដលកំពុងនកើតមាៃន�ើងនៅរដ្ឋបាលថ្្ក់
នបកាមជាតិ, វគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លនៃះ នផ្្ត ត
នលើបេបងាហា ញចំៃួៃ៥ ដចូខ្ងនបកាម៖

(១).អៃុបករឹត្យនលខ ២៥ អៃបក.បក
ចុះនែងៃេី០៩ ដខមីនា ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការ
បគប់បគងចំណូលនសវារបស់អង្គភាពបចក
នចញចូលដតមយួរាជធ្ៃី-នខត្ត 

(២).នគ្លការណ៍េនូៅនៃសារាចរនលខ
០០៦ ស�វ. 

(៣).ការបគប់បគងចំណូលពីនសវាសា-
ធ្រណៈ ៃិងពិៃ័យនៅតាមរាជធ្ៃី-នខត្ត 

(៤).រ�ំរូបង់ចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ 
(៥).កិច្ចបញ្ជិកាគណនៃយ្យជាគុណបប-

នយជៃ៍របស់រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត។
វគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លទាងំ៣ នលើកនៃះ

បបបពរឹត្តនៅយ៉ងនពញនលញ ៃិងផុលផុស
នោយមាៃសំណួរសំខ្ៃ់ៗនចាេសរួពីជា
នបចើៃពីអ្កចូលរមួ។ ឯកឧត្តម មយេត វីសណេ
អៃុរដ្ឋនលខ្្ិការ កស�វ. ៃិងជាអគ្គនល-
ខ្្ិការរង អ.គ.ហ. បាៃកត់សមា្គ ល់នឃើញ
ថ្ វគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លទាងំ៣ នលើកនៃះ
បាៃនោះបសាយបញ្ហា សមានុគសាមា ញមយួចំៃួៃ
្ំ នៅរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ ជាអាេិ៍៖
(១).ការសបមបសបមលួលរវាងអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ
ពាក់ព័ៃ្ធ ៃិងមៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ
ៃិងរវាងមៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ រដ្ឋបាល
រាជធ្ៃី-នខត្ត ៃិងមៃទាីរ អង្គភាពជំនាញជុំ-
វិញរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត, (២).ការនបគ្ង
ចំណូល ៃិងឥណទាៃសបមាប់េូទាត់បបាក់
រងាវ ៃ់ពីចំណូលកនបមនសវាសាធ្រណៈ ឱ្យ
បាៃបគប់បជនុងនបជាយ ៃិងការអៃុវត្តៃីតិវិ្ី
ដបងដចកបបាក់រងាវ ៃ់តាមបបនភេនសវាដដល
មាៃក្នុងបបកាសអៃ្តរបកសងួ ៃិងការបង់
ចំដណកែវិកាជាគុណបបនយជៃ៍រដ្ឋបាល
ថ្្ក់នបកាមជាតិ ៃិងការនស្ើសុំឥណទាៃ

បដៃម្សបមាប់េទូាត់បបាក់រងាវ ៃ់, (៣).ការ
នបបើបបាស់បងាក ៃ់នដបង់បបាក់ ៃិង(៤).ការ
ពបងរឹងយៃ្តការតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លការ
អៃុវត្តរបស់អង្គភាពបចកនចញចូលដតមួយ
ឬការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈជៃូដល់បបជា-
ពលរដ្ឋ របស់បកសងួមហានផទា ជាពិនសស
ការេទូាត់អាណត្តិ ការកត់បតាកិច្ចបញ្ជិការ
គណនៃយ្យ ៃិងការនរៀបចំរបាយការណ៍ជា
នដើម។ នទាះជាយ៉ងនៃះក្តី នដើមបីបៃ្តនោះ-
បសាយបញ្ហា បបឈមដដលនៅនសសសល់
ៃិងបញ្ហា បបឈមដដលៃរឹងបៃ្តនកើតមាៃ
ឯកឧត្តម មយេត វីសណេ បាៃនស្ើជាវិធ្ៃ-
ការ ដចូខ្ងនបកាម៖
នស្ើរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត ស�ការជា

មួយមៃទាីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញរាជធ្ៃី-
នខត្ត ពិៃិត្យនលើការនបគ្ងែវិកាឱ្យបាៃ
បគប់បជនុងនបជាយ បសបនៅៃរឹងសកា្ត ៃុ-
ពលក្នុងការនកៀរគរចំណូលមិៃដមៃ
សារនពើពៃ្ធរបស់រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត

នស្ើរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្ត បពមទាងំមៃទាីរ
អង្គភាពជំនាញ នរៀបចំ ៃិងនផញាើរបាយ-
ការណ៍ស្តីពីការេទូាត់បបាក់រងាវ ៃ់ ៃិង
របាយការណ៍ចំណាយសបមាប់ពបងរឹង
យៃ្តការស្ាប័ៃមកមៃទាីរ ស�វ រាជធ្ៃី-

នខត្ត ពិៃិត្យ ៃិងបូកសរុបនផញាើមក កស�វ.
អ.គ.ហ. ៃរឹងសិកសាលេ្ធភាពបញ្ចរូល

បញ្ហា បបឈមទាក់េិៃរបស់រដ្ឋបាលថ្្ក់
នបកាមជាតិ ក្នុងដផៃការសកមមាភាពរមួ
នបកាមកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈរបស់បកសងួ -ស្ាប័ៃ
នដើមបីពិៃិត្យ តាមោៃ អៃុវត្តបៃ្ត

អ.គ.ហ.ស�ការជាមយួអង្គភាពនបកាម
ឱវាេ កស�វ. ៃរឹងសបមបសបមលួលជំ-
រុញការនរៀបចំបកបខណ្គតិយុត្តសបមាប់
ការបគប់បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ
ក្នុងលក្ខណ្នៃការនផទារមុខងារ ៃិងការ
ដចករដំលកចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ
ពីបកសងួ-ស្ាប័ៃឱ្យនៅដល់រដ្ឋបាលថ្្ក់
នបកាមជាតិឱ្យបាៃរចួរាល់នៅដំណាច់
ឆំ្្២០២១។ 
ការនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លសបមាប់

រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី-នខត្តទាងំ២៥ រមួទាងំ
មៃទាីរ ៃិងអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ៃ្ធដដលមាៃ
ការពិភាកសាគ្្យ៉ងផុលផុសគជឺាធ្តុចលូ
ៃិងជាមលូោ្ឋ ៃចំាបាច់បំផុតសបមាប់នរៀប
ចំបកបខណ្គតិយុត្ត សបមាប់ការបគប់បគង
ចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ ក្នុងលក្ខណ្
នៃការនផទារមុខងារ ៃិងដចករដំលកចំណូល
មិៃដមៃសារនពើពៃ្ធពីបកសងួ-ស្ាប័ៃ ឱ្យ
នៅដល់រដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ ឱ្យបាៃ
បគប់បជនុងនបជាយ ៃិងឈាៃនៅដកសបមលួល
បបកាសអៃ្តរបកសងួនានា ទាក់េិៃៃរឹងការ
បគប់បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ បពម
ទាងំផ្តល់របូភាពកាៃ់ដតចបាស់ោស់ ៃិង
មាៃភាពងាយបសលួលសបមាប់ការអៃុវត្ត
សំនៅ អៃុនោមតាមេិសនៅនៃការដក-
េបមង់ វិមជ្ឈការ ៃិងវិស�មជ្ឈការផង៕

ការនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះបណា្ត លសបមាប់រដ្ឋបាល 
រាជធ្ៃី-នខត្តទាងំ២៥ រមួទាងំមៃទាីរ ៃិងអង្គភាព
ជំនាញពាក់ព័ៃ្ធដដលមាៃការពិភាកសាគ្្យ៉ង 

ផុសផុល គជឺាធ្តុចលូ ៃិងជាមលូោ្ឋ ៃ 
ចំាបាច់បំផុតសបមាប់នរៀបចំបកបខណ្គតិយុត្ត 
 សបមាប់ការបគប់បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ
 ក្នុងលក្ខណ្នៃការនផទារមុខងារៃិងដចករដំលក 
ចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធពីបកសងួ-ស្ាប័ៃ 
 ឱ្យនៅដល់រដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ ឱ្យបាៃ 
បគប់បជនុងនបជាយ ៃិងឈាៃនៅដកសបមលួល 
បបកាសអៃ្តរបកសងួនានាទាក់េិៃៃរឹងការ 

បគប់បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្ករដ្ឋបាល �ិរញ្ញវត្នុ បតលួតពិៃិត្យ 
                   តាមោៃ ៃិងវាយតនម្ល នៃ អ.គ.�.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

េំព័រ  ១៧ |  អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ  | េំព័រ  ១៨



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៧ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

ភាពចារំាច់ននការសកទម្ង់រចនាស្័្ន្ធរបសអ់ាោញា ធរមសវហិរញ្ញវត្ថុ
្ិនស្នធនាគារ
នៅកម្នុជា វិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រ បាៃៃិងកំពុងមាៃសៃទានុះរកីចនបមើៃយ៉ងសាវ ហាប់

ខណៈវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងផលិតផល�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រែមាីៗៃរឹងនលចនចញជារបូរាងបដៃម្

នេៀតនានពលអនាគត ជាពិនសសវិស័យបនច្ចកវិេយា�ិរញ្ញវតន្ុដដលមិៃទាៃ់មាៃបកបខណ្ចបាប់ 

ៃិងលិខិតបេោ្ឋ ៃគតិយុត្តនផ្សងនេៀតសបមាប់កំណត់ការបគប់បគងនៅន�ើយ។

នៅក្នុងបរិបេនៃសកលភាវបូៃីយកមមា

នសវាៃិងផលិតផល�ិរញ្ញវត្នុែមាីៗ

បតរូវបាៃបនងកើតន�ើងជានបចើៃនោយបញ្ញត្តិករ

�ិរញ្ញវតន្ុកម្នុជា។ មុៃនពលនចញចបាប់នៃះ 

ការបគប់បគង ៃិងបតលួតពិៃិត្យវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុ

មិៃដមៃ្នាគ្រនៅកម្នុជា ស្ិតនៅនបកាម

សមតក្ិច្ចរបស់ៃិយ័តករចំៃៃួ២គ៖ឺ បកសួង

នសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ (បគប់បគងនលើវិស័យ

ធ្នារា៉ាប់រង ៃិងនសា្ៃឯកជៃ, វិស័យ

សៃ្តិសុខសង្គម, វិស័យបរ្ៃបាលកិច្ច, 

វិស័យគណនៃយ្យ ៃិងសវៃកមមា, ៃិងវិស័យ

អចលៃវត្នុ បពមទាងំវិស័យបញ្្ច ៃំិងបបាតិ

នភាគនោយអៃុបបទាៃ) ៃិងគណៈកមមាការ

មូលបបតកម្នុជា (បគប់បគងនលើវិស័យមលូ-

បបត)។ ចំដណក ឯ្នាគ្រជាតិនៃកម្នុជា

ជាបញ្ញត្តិករវិស័យ្នាគ្រ (បគប់បគងនលើ

វិស័យ្នាគ្រ)។ នដើមបីនឆ្លើយតបនៅៃរឹង

តបមរូវការចំាបាច់ជាក់ដស្តងបសបតាមបរិបេ

នៃស្ាៃភាពសកលភាវបូៃីយកមមានសវា

ៃិងផលិតផល�ិរញ្ញវត្នុែមាីៗ របស់កម្នុជា

ន�ើយនោយយល់នឃើញពីសារៈសំខ្ៃ់

ៃិងអតប្បនយជៃ៍ នៃការបចបាច់បញ្ចរូល

គ្្ជាៃិយ័តករនៃវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ

្នាគ្រនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជាដដលមាៃ

បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុជានសនា្ិការ

បាៃផ្តលួចនផ្តើមគិតគរូអំពីការន្វើសមា�រណ-

កមមាវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រ។ ជា

មួយគ្្ននាះ រាជរោ្ឋ ភិបាលយល់នឃើញថ្ 

រចនាសម្័ៃ្ធបញ្ញត្តិករនានពលបច្ចនុបបៃ្នៃ

វិស័យ�ិរញ្ញវតន្ុមិៃដមៃ្នាគ្រ ជបួបបេះ

ៃវូបញ្ហា បបឈម្ំៗ មយួចំៃួៃរមួមាៃ៖

១).កងវះបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង ៃិង

បតលួតពិៃិត្យ ២).អសង្គតិភាពនៃការនរៀបចំ

នគ្លៃនយបាយ ៃិងបេបញ្ញត្ត ិ៣).បបសិេ្ធ-

ភាពនៃកិច្ចស�បបតិបត្តការ ៃិង ៤).ការ

ចំណាយ។ 

ឈរនលើមលូោ្ឋ ៃដ៏ចំាបាច់នៃះ រាជរោ្ឋ -

ភិបាលបាៃនរៀបចំចបាប់ស្តីពីការនរៀបច ំៃិង

ការបបបពរឹត្តនៅ នៃអាជាញា ្រនសវា�ិរញ្ញវត្នុ

មិៃដមៃ្នាគ្រ (សរនសរជាអក្សរកាត់ថ្ 

អ.ស.�.) នដើមបីន្វើសមា�រណកមមាយៃ្តការ

នៃការបគប់បគង ៃិងបតលួតពិៃិត្យនលើវិស័យ

�ិរញ្ញវតន្ុមិៃដមៃ្នាគ្រ មាៃជាអាេិ៍៖

វិស័យធ្នារា៉ាប់រង ៃិងនសា្ៃឯកជៃ, 

វិស័យមលូបបត, វិស័យសៃ្តិសុខសង្គម,

វិស័យបរ្ៃបាលកិច្ច, វិស័យគណនៃយ្យ

ៃិងសវៃកមមា, វិស័យអចលៃវតន្ុ  ៃិងបញ្្ច ំ

បពមទាងំបបាតិនភាគនោយអៃុបបទាៃ ក្នុង

នគ្លបំណងពបងរឹង ៃិងធ្នាបបសិេ្ធភាព

នៃការបគប់បគង ការបតលួតពិៃិត្យ ៃិងអភិវឌ្ឍ

វិស័យ�ិរញ្ញវតន្ុមិៃដមៃ្នាគ្រ រមួទាងំ

ការនលើកកម្ស់ការអភិវឌ្ឍការនបបើបបាស់

បនច្ចកវិេយា�ិរញ្ញវត្នុនលើវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុ

មិៃដមៃ្នាគ្រនៅកម្នុជា។ 

ចបាប់នៃះបតរូវបាៃរដ្ឋសភាអៃុម័ត នៅ

នែងៃេី២៥ ដខវិច្ិកា ឆំ្្២០២០ នាសម័យ

បបជុំនលើកេី៥ ៃីតិកាលេី៦ ៃិងបពរឹេ្ធសភា

បាៃពិៃិត្យ ៃិងផ្តល់នយបល់ឯកភាពទាងំ

បសនុងនលើេបមង់ ៃិងគតិចបាប់នោយឥតដក

ដបបក្នុងសម័យបបជុំនលើកេី៦ ៃីតិកាលេី៤ 

នានែងៃេី២១ ដខ្្រូ ឆំ្្២០២០ បសបៃរឹងរដ្ឋ-

្មមាៃុញ្ញ។ ចបាប់នៃះក៏បតរូវបាៃចលូរមួសិកសា



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៨

បសាវបជាវតាមរយៈកមមាវិ្ីេស្សៃកិច្ចសិកសា

អំពីបេពិនសា្របស់បណា្ត បបនេសនានា 

ដូចជា៖បបនេសជប៉ុៃ, កូនរ៉ា, ឥណ្រូ នៃសុី,

ៃិងនែ ៃិងតាមរយៈកិច្ចបបជុំំពិភាកសាបកនុម

ការងារនផទាក្នុងចំៃួៃ២៥ នលើក បពមទាងំ

កិច្ចបបជុំអៃ្តរបកសងួចំៃួៃ១ នលើក នៅនែងៃ

េី០៨ ដខនមសា ឆំ្្២០២០ ៃិងកិច្ចបបជុំ

គណៈកមាមា ្ិការនគ្លៃនយបាយនសដ្ឋកិច្ច

ៃិង�ិរញ្ញវត្នុចំៃៃួ១ នលើក នៅនែងៃេី០៤

ដខសីហា ឆំ្្២០២០ ដដលជាកិច្ចបបជុំកបមិត

ៃនយបាយ។ 

អតប្បនយជៃ៍ នៃការតាក់ដតងចបាប់

ស្តីពីការនរៀបចំ ៃិងការបបបពរឹត្តនៅនៃអាជាញា -

្រនសវា�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រ មាៃជា

អាេិ៍៖ ១).នឆ្លើយតបៃរឹងការវិវឌ្ឍនៃវិស័យ

�ិរញ្ញវតន្ុមិៃដមៃ្នាគ្រដដលទាមទារឱ្យ

មាៃការពបងរឹងយៃ្តការស្ាប័ៃ,២).បញ្ញត្តិ-

ករដតមយួអាចនមើលនឃើញពីេិដ្ឋភាពរមួនៃ

ការអភិវឌ្ឍវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុទាងំមូល ជាពិ-

នសសនៅនពលស្ាប័ៃ�ិរញ្ញវត្នុន្វើពិពិ្កមមា

នសវា�ិរញ្ញវត្នុ នៅកាៃ់វិស័យ�ិរញ្ញវត្នុ

នផ្សងៗនេៀត អាចធ្នាបាៃៃវូសង្គតិភាព

នៃការោក់នចញបេបបញ្ញត្តិ ៃិងអាចកាត់

បៃយ្ភាពចននា្ល ះបបនហាងក្នុងបេបញ្ញត្តិ

(Regulatory Arbitrage) ជាពិនសស

បេបបញ្ញត្តិសបមាប់នសវា�ិរញ្ញវតន្ុែមាីៗ, ៣).

បនងកើៃបបសិេ្ធភាពនៃកិច្ចស�បបតិបត្តិការ

រវាងវិស័យៃីមយួៗ ដដលៃរឹងស្ិតនបកាម

ស្ាប័ៃដតមួយ តាមរយៈការដបងដចកព័ត៌ា-

មាៃ ៃិងការសបមបសបមលួលក្នុងការនចញ

បេបបញ្ញត្តិឆ្លងវិស័យ ៃិង ៤).អាចកាត់-

បៃយ្ចំណាយ (បុគ្គលិក, នពលនវោ,

សមាភា រៈ...) តាមរយៈការទាញយកអត-្

បបនយជៃ៍ពីស�ថ្មភាព (Synergy)

នៃការោក់ស្ាប័ៃៃិយ័តករ ឱ្យស្ិតនៅ

នបកាមបញ្ញត្តិករដតមយួ។ ដនូច្ះ ការោក់

បញ្ចរូលៃិយ័តករវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ

្នាគ្រឱ្យស្ិតនៅនបកាមបញ្ញត្តិករដតមយួ

គមឺាៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ក្នុងការធ្នាបាៃ

ៃវូបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង ៃិងបតលួត-

ពិៃិត្យវិស័យទាងំនៃះ នដើមបីធ្នាបាៃៃវូ

ស្ិរភាពនៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុទាងំមូល។ 

រោ្ឋ ភិបាលរពំរឹងេុកថ្ចបាប់ ៃិងយៃ្តការ

ែមាីនៃះ ៃរឹងមាៃលេ្ធភាពបគប់បគ្ៃ់ក្នុងការ

ពបងរឹង ៃិងធ្នាបាៃៃវូបបសិេ្ធភាពនៃការ

បគប់បគង បតលួតពិៃិត្យ ៃិងអភិវឌ្ឍវិស័យ

�ិរញ្ញវតន្ុមិៃដមៃ្នាគ្រ រមួទាងំការនលើក

កម្ស់ការអភិវឌ្ឍ ៃិងនបបើបបាស់បនច្ចក-

វិេយា�ិរញ្ញវត្នុនលើវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ

្នាគ្រ៕

ការោក់បញ្ចរូលៃិយ័តករវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ
ឱ្យស្ិតនៅនបកាមបញ្ញត្តិករដតមយួ គមឺាៃ 
សារៈសំខ្ៃ់ណាស់ក្នុងការធ្នាបាៃៃវូ 

បបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង ៃិងបតលួតពិៃិត្យ 
វិស័យទាងំនៃះ  នដើមបីធ្នាបាៃៃវូស្ិរភាព 

នៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុទាងំមលូ។

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្កបសាវបជាវ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍នៃ អ.គ.�.



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៩ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

សែនការយុទ្ធសាសសតេអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ២០២១-២០២៥

បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ជានសនា្ិការបនច្ចកនេសរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការអ្ិការ-
កិច្ច�ិរញ្ញវត្នុនលើការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋនៅតាមបណា្ត បកសួង-ស្ាប័ៃ
អង្គភាពសាធ្រណៈបបហាក់បបដ�ល រដ្ឋបាលរាជធ្ៃី នខត្ត បកនុង បសនុក ខណ្ ឃុំ សងាក ត់ៃីតិបុគ្គល
សាធ្រណៈ ៃិងឯកជៃដដលេេលួបាៃផលបបនយជៃ៍ពី�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នោយអៃុនោម
តាមចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិងលិខិតបេោ្ឋ ៃគតិយុត្តពាក់ព័ៃ្ធជា្រមាៃ។

ក្នុងតនួាេីជានសនា្ិការបនច្ចកនេសរបស់
រាជរោ្ឋ ភិបាល នលើកិច្ចការអ្ិការកិច្ច

�ិរញ្ញវតន្ុ, បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ 
មាៃអគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃជានសនា្ិការក្នុងការ
បំនពញនបសកកមមាបតលួតពិៃិត្យនលើអៃុនោម
ភាព សមិេ្ធកមមា នៃការបគប់បគង ៃិងការ
អៃុវត្តកិច្ចបបតិបត្តិការ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
ៃិងការបគប់បគងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋដផ្អកនលើ
ហាៃិភ័យ ករណីសង្ស័យ បណ្ត រឹងតវា៉ា  ៃិង
បណ្ត រឹង បរិហារ នដើមបីចលូរមួធ្នាការរកសា

វិៃ័យ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ធ្នាការនគ្រព
ៃិងការអៃុវត្តចបាប់ ៃិងលិខិត បេោ្ឋ ៃគតិ-
យុត្តពាក់ព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិងបេព្យ
សមបត្តិរដ្ឋ កំណត់អំនពើបំពាៃ�ិរញ្ញវត្នុសា-

ធ្រណៈ បងាក រ ៃិង/ឬ ចាត់វិធ្ៃការចំនពាះ
ការបបបពរឹត្តកំ�ុសនោយនចតនា ឬអនចតនា
នលើការបគប់បគង ៃិង/ឬការអៃុវត្តកិច្ច
បបតិបត្តិការ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិងការ
បគប់បគងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋ។

នដើមបីសនបមចបាៃតាមចក្នុវិស័យ នគ្ល-
បំណង ៃិងនគ្លនៅដដលបាៃនបគ្ងេុក
នៃបកបខណ្មុខងារ ភារកិច្ចអ្ិការកិច្ច
�ិរញ្ញវតន្ុ អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ នៃបកសងួនសដ្ឋ-
កិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ដដលជាស្ាប័ៃមាៃសិេ្ធ ិ

អំណាចបសបចបាប់ ក្នុងការន្វើអ្ិការ-
កិច្ច�ិរញ្ញវត្នុនលើបគប់បកសងួ-ស្ាប័ៃ
អង្គភាពសាធ្រណៈបបហាក់បបដ�ល
ស�បគ្សសាធ្រណៈ ៃិងអង្គភាព
េេួលបបនយជៃព៍ី�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រ-
ណៈ បាៃនរៀបចំដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្ត
អ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុរយៈនពល ៥ឆំ្្
(ឆំ្្២០២១-២០២៥) ៃិងបតរូវបាៃ
ោក់ឱ្យនបបើបបាស់នោយបកសងួនសដ្ឋ-
កិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ តាមរយៈបបកាស
នលខ២០៥ ស�វ.បបក ចុះនែងៃេី៥ 
ដខនមសា ឆំ្្២០២១ បពមទាងំបាៃ
នរៀបចំសិក្ាសាោបណ្តនុ ះបណា្ត ល

នបកាមអ្ិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស ់ឯកឧត្តម 
ឆ្យ រតនៈ បបតិភរូាជរោ្ឋ ភិបាលេេលួ
បៃទានុកជាអគ្្គ ្ិការ នៃអគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ
បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ កាលពីនែងៃេី-

២៣ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២១ តាមរយៈបបព័ៃ្ធ
វនីដអ ូ(Video Conference)។ យុេ្ធសាញ្ស្ត
អ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុឆំ្្២០២១-២០២៥
ជាដផៃការរយៈនពលម្្យមនរៀបចំន�ើង
នដើមបីកំណត់េិសនៅយុេ្ធសាញ្ស្ត ៃិងជា



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ១០

ដផៃេីចង្អនុលផ្លរូវក្នុងការចលូរមួគំ្បេកមមាវិ្ី
ដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
ដំណាក់កាលេី៣ “ការផសារភា្ជ ប់ែវិកានៅ
ៃរឹងនគ្លៃនយបាយ” ៃិងដំណាក់កាល
អៃ្តរកាលេី៣ បកូ២ នោយនបគ្ងបញ្ចប់
នៅឆំ្្២០២២ នៃះ ៃិងដំណាក់កាលេី៤
គ ឺ“គណនៃយ្យភាពសមិេ្ធកមមា”ដដលនបគ្ង
ចាប់ពីឆំ្្២០២៣ ដល់២០២៧ បពមទាងំ
រមួចំដណកក្នុងការអៃុវត្តៃវូយុេ្ធសាញ្ស្តនៃ
ការដកេបមង់បបព័ៃ្ធែវិកាឆំ្្២០១៨-២០២៥
ដដលដបបកា្ល យពី “បបព័ៃ្ធែវិកាដផ្អកនលើធ្តុ
ចូលៃិងមជ្ឈការ” នៅជា “បបព័ៃ្ធែវិកាដផ្អក
នលើសមិេ្ធកមមាៃិងវិមជ្ឈការ”បពមទាងំជយួ
ឱ្យសនបមចផងដដរៃវូនគ្លបំណងនគ្ល
ៃនយបាយេី២ របស់បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង

�ិរញ្ញវតន្ុគ ឺពបងរឹងៃិងបនងកើៃស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព
ៃិងបបសិេ្ធភាព នៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ ៃិងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋក្នុងកមមាវិ្ី
េី៤ “ការបគប់បគងចំណាយសាធ្រណៈ ៃិង
បបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ” អៃុកមមាវិ្ី
េី៤.៨ “ការបគប់បគងការងារអ្ិការកិច្ច
�ិរញ្ញវតន្ុ”។ 

ដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ
ឆំ្្២០២១-២០២៥ បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើង
ក្នុងនគ្លបំណងពបងរឹង ៃិងនលើកកម្ស់
សមតភ្ាពស្ាប័ៃ ការន វ្ើេំនៃើបកមមាបបព័ៃ្ធ 
ៃិងយៃ្តការអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ អភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាព្ៃធ្ៃមៃុស្ស ពបងរឹង ៃិងនលើក
កម្ស់បបសិេ្ធភាពការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញ-
វតន្ុតាមបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ ៃិងបបតិបត្តិការ

ការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុមាៃលក្ណៈ
ស្តង់ោវិជា្ជ ជីវៈ បបកបនោយបកមសីល្ម៌ា
វិជា្ជ ជីវៈតាមរយៈេិសនៅយុេ្ធសាញ្ស្តចំៃួៃ
៤ រមួមាៃ៖ 
យុេ្ធសាញ្ស្តេី១៖ នលើកកម្ស់ការអភិ-
វឌ្ឍបកបខណ្ការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ
យុេ្ធសាញ្ស្តេី២៖ ពបងរឹងការអភិវឌ្ឍ
ដផៃការសកមមាភាព ៃិងនលើកកម្ស់មុខងារ 
ភារកិច្ចអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ
យុេ្ធសាញ្ស្តេី៣៖ នលើកកម្ស់ការអភិ-
វឌ្ឍសមតភ្ាពមញ្ៃ្តីអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ
យុេ្ធសាញ្ស្តេី៤៖ ពបងរឹងការនរៀបចំបបព័ៃ្ធ
ការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុតាមបនច្ចកវិេយា
ព័ត៌ាមាៃ។
១.មេើកក្្ស់ការអភិវឌ្ឍមកបេណ្

ការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

នដើមបីនលើកកម្ស់គុណភាព ៃិងបបសិេ្ធ-
ភាពការងារ ការពបងរឹងបកបខណ្ការងារ 
គជឺាកិច្ចការចំាបាច់សបមាប់អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ
ក្នុងការចលូរមួចំដណកអៃុវត្ត ឱ្យសនបមច
បាៃតាមនគ្លនៅនៃកមមាវិ្ីដកេបមង់ការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈសំនៅ៖ 
.បៃ្តនលើកកម្ស់ការពបងរឹងសមតភ្ាព
ការបគប់បគងបកបខណ្ការងារអ្ិការកិច្ច
�ិរញ្ញវតន្ុ, .ពបងរឹងគុណភាពនសវាគំ្បេ
េនូៅ ដំនណើរការកិច្ចការរដ្ឋបាល បុគ្គលិក
ៃិងបបតិបត្តិការ�ិរញ្ញវត្នុ ក្នុងការនលើក-
កម្ស់អភិបាលកិច្ចល្អ, .ពបងរឹងនរៀបចំ
ដកលម្អៃីតិវិ្ីនៃការន្វើអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញ
វត្នុ, .ពបងរឹងបបសិេ្ធភាពយៃ្តការការងារ
អ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិង.នរៀបចំកំណត់
បកបខណ្បបព័ៃ្ធអ្ិការកិច្ច ៃិងសវៃកមមា
របស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ឱ្យបាៃចបាស់ោស់ 
ពបងរឹងកិច្ចស�បបតិបត្តិការជាមយួអគ្គនា-
យកោ្ឋ ៃ នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ
ៃិងបកសួង-ស្ាប័ៃ អង្គភាពដដលពាក់ព័ៃ្ធ
កិច្ចការបតលួតពិៃិត្យ អ្ិការកិច្ច សវៃកមមា



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ១១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

នដើមបីនលើកកម្ស់បបសិេ្ធភាព ស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព
ៃិងភាពនជឿេុកចិត្តបាៃនៃការងារអ្ិការ-
កិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុ។
២.ពមងឹងការអភិវឌ្ឍសែនការសក ម្ាភាព
និងមេើកក្្ស់្ុេងារ ភារកិច្ចមធ្វ ើអធិការ-
កិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ដផៃការសកមមាភាពអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ 
បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងសបមាប់ជាដផៃេីចង្អនុល
ផ្លរូវដល់ការងារ អ្ិការកិច្ច �ិរញ្ញវត្នុក្នុងការ
ពបងរឹងបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈដដលមាៃលក្ណៈបត់ដបៃនៅ
តាមឆំ្្ៃីមយួៗ ដចូនៃះដផៃការសកមមាភាព
បតរូវមាៃភាពបគប់បជនុងនបជាយ បងាហា ញអំពី
សកមមាភាព សចូនាករ សមិេ្ធកមមាគៃ្លរឹះ នពល-
នវោសបមាប់តាមោៃ ការអៃុវត្ត បតលួតពិៃិត្យ
លេ្ធផលនៃបបតិបត្តិការ ដផ្អកនលើនបសកកមមា
ភារកិច្ច ៃិងវិសាលភាពនៃបបតិបត្តិការអ្ិ-
ការកិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុ នោយផសារភា្ជ ប់នៅៃរឹង
នគ្លបំណងនគ្លៃនយបាយ ៃិងកមមា-
វិ្ីរបស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិង
យុេ្ធសាញ្ស្ត នៃការដកេបមង់បបព័ៃ្ធែវិកា
ឆំ្្២០១៨-២០២៥, យុេ្ធសាញ្ស្តនៃការដក
េបមង់បបព័ៃ្ធែវិការដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ
ឆំ្្២០១៨-២០២៥, យុេ្ធសាញ្ស្តនកៀរគរ
ចំណូលឆំ្្២០១៩-២០២៣, យុេ្ធសាញ្ស្ត
នៃការដកេបមង់បបព័ៃ្ធលេ្ធកមមាសាធ្រណៈ
ឆំ្្២០១៩-២០២៥, យុេ្ធសាញ្ស្តនៃការដក
េបមង់បបព័ៃ្ធែវិកាវិៃិនយគឆំ្្២០១៩-

២០២៥។
៣.មេើកក្្ស់ការអភិវឌ្ឍស្ត្ភាព

្សនតេីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ការកសាងអភិវឌ្ឍ្ៃធ្ៃមៃុស្ស គជឺា
សកមមាភាពវិៃិនយគដដលមាៃលក្ណៈជា
យុេ្ធសាញ្ស្តនដើមបីអភិវឌ្ឍបដៃម្ៃវូសមតភ្ាព
របស់មញ្ៃ្តីអគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ ក្នុងការបំនពញ
មុខងារ ៃិងតនួាេីរបស់ខ្លលួ ៃបបកបនោយ
គុណភាព ៃិងវិជា្ជ ជីវៈខ្ស់។ ការអភិវឌ្ឍ

្ៃធ្ៃមៃុស្ស គជឺាការេេលួខុសបតរូវរមួ
គ្្របស់មញ្ៃ្តីរាជការម្ាក់ៗ អ្កបគប់បគង
ៃិងថ្្ក់ដរឹកនំាបគប់លំោប់ថ្្ក់។ សកមមាភាព
នៃះ បតរូវអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃការចូលរមួ ៃិង
នផ្្ត តនលើលេ្ធផលដដលអាចបតលួតពិៃិត្យបាៃ
ៃិងមាៃលក្ណៈចីរភាព។ ការនរៀបចំដផៃ-
ការអភិវឌ្ឍ្ៃធ្ៃមៃុស្ស បតរូវមាៃលក្ណៈ
សមបសប សៃ្សសំំនច េៃ់ភ្លៃ ់ៃិងនឆ្លើយតប
នៅៃរឹងតបមរូវការជាអាេិភាព របស់អគ្្គ ្ិ-
ការោ្ឋ ៃ ក្នុងេិសនៅពបងរឹង ៃិងអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពស្ាប័ៃនោយ .ន្វើការពបងរឹង
បបព័ៃ្ធបគប់បគងនផទាក្នុងអគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ .
អភិវឌ្ឍជំនាញអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
នឆ្លើយតបៃរឹងការវិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្ចជាតិ។ នដើមបី
សនបមចបាៃៃូវយុេ្ធសាញ្ស្តខ្ងនលើ អគ្្គ -
្ិការោ្ឋ ៃកំណត់ៃវូសកមមាភាពដូចខ្ងជា៖
១.នលើកកម្ស់គុណភាពបណ្តនុ ះបណា្ត ល
ៃិងអភិវឌ្ឍវិជា្ជ ជីវៈ,២.ការកំណត់នគ្ល-
ការណ៍ នដើមបីធ្នាឱ្យមញ្ៃ្តីបំនពញការងារ
អស់លេ្ធភាព ៃិង៣. េំនៃើបកមមាកិច្ចស�-
បបតិបត្តិការ ៃិងការផ្សពវផសាយ។
៤.ពមងឹងការមរៀបចំមបព័ន្ធការងារអធិ-
ការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតា្បមច្ចកវិទយាព័ត៌ម្ន

នដើមបីរមួចំដណកបនងកើៃៃវូ គណនៃយ្យភាព
ចំនពាះសមិេ្ធកមមានៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ គជឺានគ្លបំណងក្នុងដំណាក់
កាលេី៤ នៃកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ (PFMRP) ដដលៃរឹង 

បតរូវសនបមចឱ្យបាៃបតរឹមឆំ្្២០២៧ ៃិង
នគ្លនៅយុេ្ធសាញ្ស្តនៃការដកេបមង់បបព័ៃ្ធ
ែវិកាឆំ្្២០១៨-២០២៥ គឺដបបកា្ល យបបព័ៃ្ធ
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈកម្នុជា ពីមជ្ឈការនផ្្ត ត
នលើធ្តុចលូនៅជាវិមជ្ឈការនផ្្ត តនលើធ្តុ
នចញ បបព័ៃ្ធព័ត៌ាមាៃវិេយាបគប់បគង�ិរញ្ញ-
វត្នុសាធ្រណៈ (Financial Management

Information System-FMIS) នបកាមកមមា-
វិ្ីកំដណេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ (PFMRP) ជាឧបករណ៍ដ៏មាៃ
សារៈសំខ្ៃ់កន្ុងការជយួគំ្បេ ពនៃ្លឿៃ ៃិង
ជំរុញគណនៃយ្យភាព បបសិេ្ធភាព ស័ក្តិ-
សិេ្ធ ិភាពនៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
នៅបគប់បកសងួ-ស្ាប័ៃ អង្គភាពរដ្ឋបាល
ថ្្ក់ជាតិ ៃិងរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ ៃិង
បបជាជៃកម្នុជាេទូាងំបបនេស។ 

ជារមួដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តអ្ិការកិច្ច-
�ិរញ្ញវតន្ុ២០២១-២០២៥នៃះ គជឺាបតីវិ-
ស័យសបមាប់ចង្អនុលេិស ជាយុេ្ធសាញ្ស្ត
រយៈនពលម្្យមក្នុងការអៃុវត្តដផៃការ
សកមមាភាពរបស់អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃនៃបកសងួ
នសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុនដើមបីធ្នាបបសិេ្ធភាព
ស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព គណនៃយ្យភាព តមា្ល ភាព 
ៃិងភាពនជឿេុកចិត្តបាៃនលើបបតិបត្តិការ
ការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ។ េៃទារឹមនៃះ
អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ ក្នុងនាមជានសនា្ិការ
បនច្ចកនេសឱ្យបកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញ-
វត្នុសនបមចឱ្យបាៃៃូវនគ្លនៅ ៃិងវិធ្ៃ
ការទាងំឡាយដដលបាៃនលើកន�ើងខ្ងនលើ
ជាពិនសសបៃ្តអៃុវត្តឱ្យមាៃបបសិេ្ធភាព
កមមាវិ្ីដកេបមង់សុីជនបរៅ នលើបគប់វិស័យ
ឱ្យកាៃ់ដតមុតបសលួចជាងមុៃ ៃិងផ្តល់លេ្ធ-
ផលជាក់ដស្តង នោយបបកាៃ់ខ្្ជ ប់ៃវូអភិបកម
ការងារ ៥យ៉ង “ឆ្លនុះកញ្ចក់ ងតូេរឹក ដុស-

ដក្អល ពយាបាល ៃិងវះកាត”់៕0
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ដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ 
ឆំ្្២០២១-២០២៥ គជឺាបតីវិស័យសបមាប់ 
ចង្អនុលេិស ជាយុេ្ធសាញ្ស្តរយៈនពលម្្យម 

ក្នុងការអៃុវត្តដផៃការសកមមាភាពរបស់ 
អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃនៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ 

នដើមបីធ្នាបបសិេ្ធភាព ស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព 
គណនៃយ្យភាព តមា្ល ភាព ៃិងភាពនជឿេុកចិត្ត 
បាៃនលើបបតិបត្តិការការងារអ្ិការកិច្ច�ិរញ្ញវត្នុ។

នរៀបចំនោយ៖ អគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ ៃិង ដផ្កបសាវបជាវ
                  ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍នៃ អ.គ.�.
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ស្ិទ្ធែេកសាង និងអភិវឌ្ឍស្ត្ភាព្សនតេីរាជការមេើជំនាញមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអភិវឌ្ឍ្ៃធ្ៃមៃុស្ស បតរូវបាៃរាជរោ្ឋ ភិបាលចាត់េុកជាអាេិភាពនៃការអៃុវត្ត យុទ្ធសាសសតេ-
ចតុមកាណ នៅបគប់ដំណាក់កាល ពិនសសបាៃកា្ល យជាអាេិភាពេី១ នៅក្នុងដំណាក់កាលេី៣ 
ៃិងេី៤ សំនៅនលើកកម្ស់ចំនណះដរឹង ជំនាញវិជា្ជ ជីវៈ សមតភ្ាព ការនច្បបឌិត ៃវាៃុវត្តៃ៍ គុណ្ម៌ា
សីល្ម៌ា មៃសិការ ៃិងការេេលួខុសបតរូវជានដើម សបមាប់រមួចំដណកអភិវឌ្ឍសង្គម-នសដ្ឋកិច្ចជាតិ 
ៃិងនលើកកម្ស់កបមិតជីវភាពជៃូបបជាពលរដ្ឋ។

ក្នុងការអៃុវត្តកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដំណាក់កាល៣ 

បូក២ ដដលជាចំណចុរបត់ដ៏សំខ្ៃ់ ៃិង
សមានុគសាមា ញនោយភាពជាមា្ច ស់ ៃិងការេេលួ
ខុសបតរូវភាគនបចើៃនលើការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុ
បតរូវបាៃនផទារនៅកាៃ់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង
អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ ទាងំ
នៅថ្្ក់ជាតិ ៃិងនៅរដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាម
ជាតិ។ បបការនៃះ តបមរូវឱ្យបគប់បកសងួ-
ស្ាប័ៃ បតរូវបនងកើៃការយកចិត្តេុកោក់ខ្ស់
នលើការពបងរឹងសមតភ្ាព ៃិងជំនាញវិជា្ជ ជីវៈ
ជៃូមញ្ៃ្តីរាជការរបស់ខ្លលួ ៃ។ ក្នុងៃ័យនៃះ
នបកាមការដរឹកនំាដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧត្តម
អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧប-
នាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងជាបបធ្ៃគណៈកមាមា ្ិការ
ដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញ
វត្នុសាធ្រណៈ ៃិងការដរឹកនំា ៃិងដណនំា
អៃុវត្តផ្ទា ល់ពី ឯកឧត្តមបណិ្តសភាចារ្យ
ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋនលខ្្ិការ ៃិងជាបប-
ធ្ៃបកនុមការងារកសាងសមតភ្ាព,បកសងួ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ដដលមាៃវិេយាស្ាៃ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ ជានសនា្ិការនលើ
មុខងារបណ្តនុ ះបណា្ត ល ៃិងវិបករឹតការបាៃ
យកចិត្តេុកោក់ជាៃិច្ច នលើការកសាង ៃិង
ការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពមញ្ៃ្តីរាជការ ក្នុង

នគ្លនៅនលើកកម្ស់ឆៃទាៈ
សមតភ្ាពជំនាញ ៃិងជំរុញ
ការចលូរមួ ៃិងការនបតៀម
លក្ណសមបត្តិ នដើមបីសនបមច
នគ្លនៅ របស់អង្គភាព
ការងារ សំនៅរមួចំដណក
គំ្បេ ៃិងអៃុវត្តការដកេបមង់
ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-
រណៈរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល។

ក្នុងៃ័យនៃះ កៃ្លងមក 
ការងារកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពមញ្ៃ្តីរាជការ នលើ
ជំនាញសបមាប់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈសនបមច
បាៃសមិេ្ធផល សំខ្ៃ់ៗ 
ដូចខ្ងនបកាម៖
១.ការមរៀបចំសែនការយុទ្ធសាសសតេកសាង
និងអភិវឌ្ឍស្ត្ភាពបច្ចថុប្បននាក ម្ា  

បសបនៅៃរឹងដំណាក់កាលផ្្ល ស់ប្តរូរនៃ
កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសារ-
ធ្ណៈ ការន្វើបច្ចនុបបៃ្កមមា ដផៃការយុេ្ធ-
សាញ្ស្តស្តីពីការកសាង ៃិងការអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពមញ្ៃ្តីរាជការ បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើង 
នដើមបីកំណត់េិសនៅ ៃិងសបមាប់ជាដផៃេី
ចង្អនុលផ្លរូវនលើការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព ជំនាញ
វិជា្ជ ជីវៈ ៃិងនកាសល្យឯកនេស បបកបនោយ

គុណភាព ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងមៃសិការ ជៃូ
មញ្ៃ្តីរាជការក្នុងមុខងារបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ នដើមបីបំនពញតនួាេី ភារកិច្ច
បបកបនោយ ឆៃទាៈ សាមា រតីេេលួខុសបតរូវ
ៃិងភាពមា្ច ស់ការសបមាប់រមួចំដណកសនបមច
នគ្លនៅ ពបងរឹងការផសារភា្ជ ប់ែវិកានៅៃរឹង
នគ្លៃនយបាយ ៃិង ការកសាងគណ-
នៃយ្យភាពចំនពាះសមិេ្ធកមមា តាមរយៈការ
ពបងរឹងពបងីកការបសាវបជាវ អភិវឌ្ឍ ៃិង 
អៃុវត្តការបណ្តនុ ះបណា្ត លមាៃលក្ណៈ
បបមលូផ្តនុំ ជាបបព័ៃ្ធ ៃិងបគប់បជនុងនបជាយ
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នលើជំនាញពាក់ព័ៃ្ធការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈសបមាប់ដំណាក់កាល៣ បកូ២
ៃិងដំណាក់កាលេី៤។ ការនរៀបចំដផៃការ
យុេ្ធសាញ្ស្តនៃះ បតរូវបាៃន្វើន�ើង បសបតាម
វិ្ីសាញ្ស្ត បនច្ចកនេស នោយមាៃការវាយ
តនម្លនលើការអៃុវត្តដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តកសាង
ៃិងអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព ដំណាក់កាលេី៣,
ការចុះសិកសាអំពីតបមរូវការបណ្តនុ ះបណា្ត ល
នៅតាមអគ្គនាយកោ្ឋ ៃជំនាញ របស់បកសួង
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ បកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិង
មៃទាីរអង្គភាពជំនាញនបកាមឱវាេ បពមទាងំ
នដគពូាក់ព័ៃ្ធជាតិ-អៃ្តរជាតិ,ការនរៀបចំ
សិក្ាសាោពិនបគ្ះនយបល់ជាមយួបគប់
បកសងួ-ស្ាប័ៃពាក់ព័ៃ្ធ ៃិងការបបជុំចនបងៀត 
នលើេិដ្ឋភាពបនច្ចកនេស ជាមយួ អ.គ.ហ. 
ៃិងអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ៃ្ធនបកាមឱវាេ
បកសួងនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ នដើមបីធ្នា
បាៃភាពបគប់បជនុងនបជាយ ៃិងមាៃសង្គតិ-
ភាពទាងំនពលនវោ សមតភ្ាពជំនាញ ៃិង
្ៃធ្ៃ នលើការកសាង ៃិងការអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពមញ្ៃ្តីរាជការ សបមាប់ចលូរមួ
គំ្បេ ៃិងអៃុវត្តការដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល 
ឱ្យសនបមចនជាគជ័យបបកបនោយបបសិេ្ធ-
ភាព ៃិងចីរភាព។
២.ការពមងឹង និងពមងីកកិច្ចសហការ
ោ្ួយនដគោូតិ-អនតេរោតិ

បកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុតាមរយៈ
វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ដដលជា
នសនា្ិការបនច្ចកនេស នលើមុខងារបណ្តនុ ះ-
បណា្ត ល ៃិងវិបករឹតការសមតភ្ាពក៏េេួល
បាៃលេ្ធផលល្អបបនសើរក្នុងកិច្ចស�បបតិ-
បត្តិការ ជាមយួនដគូអៃ្តរជាតិ ដចូជាវិេយា
ស្ាៃ�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងអភិវឌ្ឍអាសុី-ប៉ាសុីភិច
 (AFDI) នៃេីបកនុងនសៀងន� បបនេសចិៃ,
សកលវិេយាល័យបនច្ចកវិេយាណាៃ់យ៉ង
(NTU),សាោរដ្ឋបាលសាធ្រណៈ (CSC)
ៃិងមលូៃិ្ិនតម៉ានសកអៃ្តរជាតិ (TFI)

នៃបបនេសសិងហាបុរី
ជានដើម នលើសកមមា-
ភាពបណ្តនុ ះបណា្ត ល 
ៃិងវិបករឹតការជៃូ
មញ្ៃ្តីរាជការ របស់
បកសួង-ស្ាប័ៃ ៃិង
មៃទាីរ អង្គភាពពាក់ព័ៃ្ធ
នៃរាជធ្ៃី- នខត្ត 
នដើមបីបនងកើៃសមត-្
ភាព ការយល់ដរឹង 
ៃិងដកបសង់បេពិ-
នសា្ៃ៍ នលើការ
អៃុវត្តការដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ ៃិងនគ្លៃនយបាយសាធ្-
រណៈសំខ្ៃ់ៗដចូជា រដ្ឋបាលសាធ្រណៈ
អភិបាលកិច្ច ៃិងភាពជាអ្កដរឹកនំាក្នុងវិស័យ
សាធ្រណៈជានដើម។ ក្នុងឆំ្្២០២១ នៃះ
វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងសាោ
រដ្ឋបាលសាធ្រណៈ (CSC) របស់បបនេស
សិងហាបុរបីាៃស�ការ ៃិងនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះ-
បណា្ត លពីចមាងៃ យនដើមបីពបងរឹងសមតភ្ាព
នេពនកាសល្យជូៃបគរូបនងា្គ ល ៃិងបគរូឧនេទាស
របស់បកសួងនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ នលើ
បបធ្ៃបេសំខ្ៃ់ៗរមួមាៃៈ ការអភិវឌ្ឍ
កមមាវិ្ីបណ្តនុ ះបណា្ត ល, ជំនាញសបមប-
សបមលួលឱ្យបបកបនោយបបសិេ្ធភាព ៃិង
ការបណ្តនុ ះបណា្ត លជំនាញគរុនកាសល្យ 
ដដលដចករំដលកនោយសាញ្សា្ត ចារ្យ បបកប
នោយបេពិនសា្របស់សាោរដ្ឋបាល
សាធ្រណៈ បបនេសសិងហាបុរ។ី ជាមយួនៃះ
វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងសាោ
រដ្ឋបាលសាធ្រណៈ បបនេសសិងហាបុរបីាៃ
ស�ការនរៀបចំសិក្ាសាោពីចមាងៃ យដចក
រដំលកបេពិនសា្ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងការបគប់បគង
ែវិកាជាតិ ៃិងអភិបាលកិច្ចល្អជៃូថ្្ក់
ដរឹកនំា ដដលជារដ្ឋនលខ្្ិការ អគ្គនាយក
ៃិងបបធ្ៃនាយកោ្ឋ ៃ សរុបបបមាណជា 

២២០នាក ់(ញ្ស្តីចំៃួៃ ៤៨នាក)់ដដលមកពី
បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ បកសងួ-ស្ាប័ៃ
នោយមាៃការចលូរមួន្វើបេឧនេទាសនោយ
សាញ្សា្ត ចារ្យ បបកបនោយបេពិនសា្
មកពីសាោរដ្ឋបាលសាធ្រណៈ បបនេស
សិងហាបុរ ីបពមទាងំថ្្ក់ដរឹកនំាជំនាញមកពី
អគ្គនាយកោ្ឋ ៃែវិកា នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ នៃបពះរាជាណាចបកកម្នុជា។
េៃទារឹមនៃះ វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ 
បពមទាងំវិេយាស្ាៃ�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងអភិវឌ្ឍ
អាសុីប៉ា-សុីភិច (AFDI)នៃេីបកនុងនសៀងន� 
បបនេសចិៃបាៃស�ការនរៀបចំវគ្គបណ្តនុ ះ-
បណា្ត លស្តីពីបបព័ៃ្ធបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ 
សបមាប់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
(FMIS) ជៃូដល់ថ្្ក់ដរឹកនំាកបមិតអគ្គនា-
យកោ្ឋ ៃរបស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញ-
វត្នុ បពមទាងំបគប់បកសួង-ស្ាប័ៃចំៃៃួ៥៩
នាក់ (ញ្ស្តី ១០នាក់)។
៣.ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ
បមច្ចកមទស រយៈមពេ្ធ្យ្កម្ិត
វិញ្្ញ បនបមត (Certificate Program)

ក្នុងនគ្លនៅកសាងៃវូបបព័ៃ្ធបណ្នុ ះ-
បណ្ាលដដលមាៃលក្ណៈបបមលូផ្នុំ ជា
បបព័ៃ្ធ ៃិងបគប់បជនុងនបជាយ សំនៅធ្នា
គុណភាព បបសិេ្ធភាព ៃិងមាៃលក្ណៈ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធឌិការនៃកកសងួលសដ្ឋកឌិច្ចៃឌិងហឌិរញ្ញវតថ្ុ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ១៤

វិជា្ជ ជីវៈសុីជនបរៅ សបមាប់អៃុវត្តការដក
េបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ,
វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុបាៃកសាង 
បបព័ៃ្ធកមមាវិ្ីបណ្តនុ ះបណា្ត លជំនាញបនច្ចក-
នេស រយៈនពលម្្យមកបមិតវិញ្្ញ បៃបបត 
(Certificate Program) ផសារភា្ជ ប់ៃរឹង
មុខតំដណង របស់មញ្ៃ្តីដដលបតរូវដតងតំាង 
ឬ បបគល់ភារកិច្ចក្នុងមុខងារ េេលួបៃទានុក
ពាក់ព័ៃ្ធការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

ដដលមាៃសារៈសំខ្ៃ់ជាសារវៃ្ត។ បបព័ៃ្ធ
កមមាវិ្ីបណ្តនុ ះបណ្ាលនៃះ បាៃកំណត់
យៃ្តការកាៃ់ដតមុតមំាទាងំនលើសមតភ្ាព
ស្ាប័ៃ សិក្ាកាមនគ្លនៅ បគរូបនងា្គ ល
មុខវិជា្ជ សិកសា ចំៃួៃនម៉ាងសិកសា  វិៃ័យ-
សិកសា ការវាយតនម្ល ៃិងលេ្ធផលសិកសា
ជានដើម។ បបព័ៃ្ធកមមាវិ្ីបណ្តនុ ះបណ្ាលនៃះ
ៃរឹងបតរូវបៃ្តអៃុវត្ត ៃិងអភិវឌ្ឍបដៃម្នេៀត 
នដើមបីអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពមញ្ៃ្តីរាជការ ផសារ
ភា្ជ ប់មុខងារ តនួាេី ភារកិច្ច េេួលបៃទានុក

ការបគប់បគង�រិញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ នៅៃរឹង
កបមិតបកបខណ្សមតភ្ាពជំនាញវិជា្ជ ជីវៈ
ជាក់ោក់ ដដលបច្ចនុបបៃ្នៃះ វិេយាស្ាៃ
កំពុងដតនរៀបចំេស្សនាទាៃស្តីពីការកំណត់
គុណវុឌ្ឍមញ្ៃ្តីបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
នដើមបីកំណត់លក្ណវិៃិច្័យ សបមាប់ការ
នបជើសនរសីសិក្ាកាមនគ្លនៅ បតរូវចលូរមួ
វគ្គបណ្នុ ះបណ្ាលជំនាញបនច្ចកនេសបសប
តាមលក្ខណ្បនច្ចកនេស នៃបកបខណ្

សមតភ្ាព ជំនាញការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ ៃិងជាមលូោ្ឋ ៃសបមាប់ការ
នរៀបចំលិខិតបេោ្ឋ ៃគតិយុត្តឱ្យបាៃសនបមច
យ៉ងយរូបតរឹមដំណាច់ឆំ្្២០២១ នៃះ។
ក្នុងឆំ្្២០១៩-២០២០ កៃ្លងនៅនៃះ ការ
បណ្តនុ ះបណា្ត លតាមកមមាវិ្ីជំនាញបនច្ចក-
នេសនៃះ សនបមចបាៃសិក្ាកាមដដល
បប�ងបញ្ចប់ការសិកសានោយបប�ងជាប់
នជាគជ័យជាស្ាពរបបមាណជា៨៣% នៃ
សិក្ាកាមសរុប ១៣៦០នាក់ ន�ើយវិេយា-

ស្ាៃកំពុងបៃ្តខិតខំបបរឹងដបបងបំនពញនប-
សកកមមារបស់ខ្លលួ ៃ នោយពបងរឹងសមតភ្ាព
នលើការបណ្តនុ ះបណា្ត លពីចមាងៃ យ តាមបបព័ៃ្ធ
អៃឡាញដដលជាវិ្ីសាញ្ស្តែមាីនៃការកសាង
ៃិងអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព នៅក្នុងបរិបេឌីជី-
ែល ៃិងការគំរាមពីការឆ្លងរាលោលនៃ
ជំងកឺូវដី-១៩៕

ការន្វើបច្ចនុបបៃ្កមមាដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តស្តីពី 
ការកសាង ៃិងការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពមញ្ៃ្តី 
រាជការ បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងនដើមបីកំណត ់
េិសនៅ ៃិងសបមាប់ជាដផៃេីចង្អនុលផ្លរូវ 

នលើការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព ជំនាញវិជា្ជ ជវីៈ 
ៃិងនកាសល្យឯកនេស បបកបនោយគុណភាព 

ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងមៃសិការ ជៃូមញ្ៃ្តីរាជការ 
ក្នុងមុខងារបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ

នរៀបចំនោយ៖ វិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ១៥ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េទ្ធែេននការវយតន ល្ៃមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មេើកទី៣ 
ឆ្នា ២ំ០២១

ចាប់តំាងពីឆំ្្២០០៤ មក, គណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ 
(គ.ហ.ស.) បាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នោយបដបិត្តិ
តាមអភិបកមជានខឿៃ នដើមបីកសាង ៃិងដកលម្អសមាធ្តុជាបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
នៅកម្នុជា ឱ្យមាៃសមតភ្ាពគំ្បេកិច្ចអភិវឌ្ឍៃ៍របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល តាមរយៈការធ្នាឱ្យបាៃៃវូ
បរូណភាពនៃវិៃ័យែវិកា បបសិេ្ធភាពនៃែវិកាទាងំក្នុងដផ្កវិភាជៃ៍ៃិងដផ្កបបតិបត្តិ ៃិងស័ក្តិសិេ្ធភាព
នៃការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈ។

ដផ្អកតាមនគ្លបំណងនៃះ, គ.ហ.ស.
បាៃអៃុម័តៃវូយុេ្ធសាញ្ស្ត ៃិងដផៃការ

សកមមាភាពនានា នដើមបីអភិវឌ្ឍបបព័ៃ្ធ បកប-
ខណ្គតិយុត្ត យៃ្តការស្ាប័ៃ ៃិង្ៃធ្ៃ
មៃុស្ស សបមាប់គំ្បេដល់មុខងារបពមទាងំ
ដំនណើរការ នៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសា-
ធ្រណៈ ជាពិនសសនៅកបមិតបបតិបត្តិការ
តាមបកសួង-ស្ាប័ៃ ៃិងរដ្ឋបាលរាជធ្ៃី- 
នខត្ត។ នដើមបីបៃ្សនុីនគ្លនៅ ៃិងសកមមាភាព
ដកេបមង់ឱ្យមាៃសង្គតិភាព ៃិងនឆ្លើយតប
នៅៃរឹងស្ាៃភាពនៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញ
វតន្ុសាធ្រណៈ អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈ-
កមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់-
បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ (អ.គ.ហ.) ដតង
ដតនបបើបបាស់បកបខណ្ បពមទាងំឧបករណ៍
វាយតនម្លចំណាយសាធ្រណៈ ៃិងគណ-
នៃយ្យភាព�ិរញ្ញវត្នុ (PEFA) ក្នុងការពិៃិត្យ
បដបមបបមលួល នៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុ
សាធ្រណៈ។ 

PEFA បតរូវបាៃនបបើបបាស់នៅតាមបណា្ត
បបនេសជានបចើៃនលើសកលនោក នដើមបី
វាយតនម្ល ៃិងរាយការណ៍ភាពខ្្ល ំង ៃិង     
ភាពនខសាយ នៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ តាមរយៈការវាស់ដវងសចូនាករ
សមិេ្ធកមមាជាតនួលខ ដដលសមា្គ ល់ពីកបមិត

អៃុនោមភាពរបស់សមាសធ្តុ ៃិងដំនណើរ
ការនៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ន្ៀបៃរឹង
ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ។ លេ្ធផលនៃការ
វាយតនម្ល PEFA បតរូវបាៃយកនៅពិៃិត្យ
ជាមលូោ្ឋ ៃសបមាប់ន្វើដផៃការដកេបមង់,
ពិភាកសាពីយុេ្ធសាញ្ស្តៃិងអាេិភាពនៃការ

ដកេបមង់, ៃិងវិភាគពីវឌ្ឍៃភាពនៃការ
ដកេបមង់។ PEFA មាៃសសរស្តមភា (Pillar)
ចំៃៃួ៧ ដដលតំណាងឱ្យសមាសធ្តុសំខ្ៃ់
នៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ។ 
សសរស្តមភាៃីមយួៗមាៃសចូនាករសមិេ្ធកមមា
(Performance Indicators) ៃិងអៃុ-



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ១៦

សូចនាករសមិេ្ធកមមា (Dimensions)មយួ
ចំៃួៃ ដដលសរុបមាៃចំៃៃួ៣១ សចូនាករ
សមិេ្ធកមមា ៃិង៩៤ អៃុសចូនាករសមិេ្ធកមមា
។ ការោក់ពិៃទានុនលើអៃុសូចនាករសមិេ្ធកមមា
ៃីមយួៗបតរូវដផ្អកតាមសកី្កមមាៃិងវិ្ីសាញ្ស្ត
តរឹងរឹង ដដលសុេ្ធសរឹងទាមទារការយកចិត្ត
េុកោក់ ៃិងពិៃិត្យសុពលភាពយ៉ងល្អិត
ល្អៃ់។ 

ក្នុងឆំ្្២០២០ កៃ្លងនៅ អ.គ.ហ.បាៃ
ស�ការជាមយួបបតិភូស�ភាពអឺរ៉ាុប នោយ
មាៃគំ្បេពីជំនាញការអៃ្តរជាតិចំៃៃួ ២
របូ គនឺោក Phil Sinnett ដដលជាអតីត
បបធ្ៃនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ PEFA ៃិងនោក

បសី Sylvie Zaitra Beck ជាជំនាញការ
PEFA ន�ើយបាៃបញ្ចប់ការនរៀបចំ PEFA
(នលើកេី៣) បពមទាងំេេលួបាៃការបតលួត
ពិៃិត្យគុណភាពពីនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ PEFA
នៅថ្កាត់ថ្ PEFA Check នៅនែងៃេី១៤
ដខមិែុនា ឆំ្្២០២១ ៃិងគណៈកមាមា ្ិការ

ដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញ
វតន្ុសាធ្រណៈអៃុម័តនៅនែងៃេី០៦ ដខកកកោ
ឆំ្្២០២១។ កៃ្លងមក បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុបាៃដរឹកនំាន្វើការវាយតនម្ល ២ដង
រចួមកន�ើយ គឺនលើកេី១ នៅឆំ្្២០១០
ៃិងនលើកេី២ នៅឆំ្្២០១៥។

ការវាយតនម្ល PEFA (នលើកេី៣) នៃះ 
តបមរូវឱ្យមាៃការនបបើបបាស់បកបខណ្វាយ
តនម្ល ដដលមាៃជា្រមាៃ គឺបកបខណ្
ឆំ្្២០១១ ៃិងបកបខណ្ដកសបមលួលែមាី
ឆំ្្២០១៦។ ការនបបើបបាស់បកបខណ្វាយ
តនម្លឆំ្្២០១១ មាៃនគ្លបំណងធ្នា
សង្គតិភាពនៃការឆ្លនុះបញ្្ច ងំពីបដបមបបមលួល

នៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈរបស់កម្នុជា
នោយនបបៀបន្ៀបបដបមបបមលួល នៃពិៃទានុ
សបមាប់ការវាយតនម្លនាឆំ្្២០១០, ២០១៥
ៃិងឆំ្្២០២០។ នោយដ�ក ការនបបើបបាស់
បកបខណ្វាយតនម្លឆំ្្២០១៦ គជឺាការន្វើ
បច្ចនុបបៃ្កមមានៃការវាយតនម្លឱ្យបសបនៅៃរឹង

ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ន�ើយក៏បនងកើតជាបនាទា ត់នគ្ល
ែមាី សបមាប់នបបៀបន្ៀបនៅៃរឹងការវាយតនម្ល
នានពលអនាគត។
១.េទ្ធែេ និងការមមបៀបមធៀបេទ្ធែេ
ននការវយតន ល្ៃ PEFA មេើកទី៣ មដ្យ
មមបើមរាស់មកបេណ្ឆ្នា ២ំ០១១

បកបខណ្ PEFA ឆំ្្២០១១ បតរូវបាៃ
នបបើបបាស់សបមាប់នបបៀបន្ៀបវឌ្ឍៃភាព
នៃការវាយតនម្ល PEFA កៃ្លងមកនពាលគឺ
រវាងលេ្ធផលនៃការវាយតនម្ល PEFA ក្នុង
ឆំ្្២០១៥ ៃិងឆំ្្២០២១។ ដចូមាៃបងាហា ញ
ក្នុងតារាងេី១, លេ្ធផលនៃការវាយតនម្ល
ៃិងការនបបៀបន្ៀបបាៃឱ្យដរឹងថ្៖ សចូ-
នាករសមិេ្ធកមមា PEFA (ដដលនៅកាត់ PI)
ចំៃួៃ៩ រមួមាៃ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10,
PI-13, PI-14, PI-19, PI-23 ៃិង PI-25
េេួលបាៃពិៃទានុខ្ស់ជាងមុៃ។ នោយដ�ក 
សូចនាករលេ្ធផលនៃការបបមលូចំណូល
(PI-3) េេួលបាៃពិៃទានុទាបជាងការវាយ
តនម្លនលើកេី២ (ពីពិៃទានុ A មកពិៃទានុ D) នោយ
ន�តុថ្ការអៃុវត្តចំណូលក្នុងឆំ្្២០១៧-
២០១៩ មាៃេំ�ំ្ំជាង ១៥% ន្ៀបៃរឹង
ចបាប់ែវិកា។ គមា្ល ត ១៥% រវាងេំ�ំនៃ
ការអៃុវត្តន្ៀបៃរឹងចបាប់នៃះពុំឆ្លនុះបញ្្ច ងំ
ពីឧត្តមាៃុវត្តៃ៍នៃបកបខណ្វាយតនម្ល PEFA
ន�តុនៃះនេើបេេលួបាៃពិៃទានុទាប។ នទាះ
ជាយ៉ងនៃះក្ត ីការអៃុវត្តចំណូលនកើៃន�ើង
ខ្ស់ជាងការពយាករក្នុងចបាប់ែវិកា បងាហា ញ
ពីបបសិេ្ធភាព នៃការអៃុវត្តការដកេបមង់
បបព័ៃ្ធបគប់បគងចំណូលសារនពើពៃ្ធ ៃិង
មិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ តាមរយៈការអៃុវត្ត
យុេ្ធសាញ្ស្តនកៀរគរចំណូលរយៈនពលម្្យម
ឆំ្្២០១៤-២០១៨ ៃិងយុេ្ធសាញ្ស្តនកៀរ-
គរចំណូលឆំ្្២០១៩-២០២៣, ន�ើយក៏
បាៃរមួចំដណកដល់រាជរោ្ឋ ភិបាលក្នុងការ
សៃ្សឥំណទាៃ នដើមបីនបបើបបាស់សបមាប់
ន�តុការណ៍នកើតន�ើងជាយថ្ន�ត ុជាក់-
ដស្តងការេប់សាក ត់ជំងឺកូវដី-១៩ ជានដើម។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ១៧ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េៃទារឹមននាះ PI-11 េេលួពិៃទានុទាបផងដដរ
នោយសារកងវះព័ត៌ាមាៃមយួចំៃៃួនៅក្នុង

ឆំ្្២០១៥។ ចំដណកឯសូចនាករ ដដលជា
សមតក្ិច្ច របស់អាជាញា ្រសវៃកមមាជាតិ 

(PI-26) មិៃបតរូវបាៃវាយតនម្លជាពិៃទានុនេ
ដដលនំាឱ្យ PI-27 ៃិង PI-28ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ១៨

សមតក្ិច្ចរបស់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិពិៃិត្យ
នលើរបាយការណ៍សវៃកមមាឯករាជ្យ គមឺិៃ
អាចវាយតនម្លបាៃផងដដរ។ ជាចុងនបកាយ 
សូចនាករដដលពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍
(D1-D3) ពំុទាៃ់មាៃភាពចំាបាច់ក្នុងកិច្ច
ការដកេបមង់នៅន�ើយ។ 

ជាការសៃិ្ោ្ឋ ៃដផ្អកតាមបកបខណ្វាយ
តនម្លឆំ្្២០១១ កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង

�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដំណាក់កាលេី៣
គមឺាៃេិសនៅចបាស់ោស់ ៃិងជវភាព
ទាងំេិដ្ឋភាពនៃការបគប់បគងចំណាយែវិកា
ៃិងចំណូលែវិកាមាៃភាពកាៃ់ដតបបនសើរ
ន�ើងជាលំោប់។ ការដកេបមង់បបព័ៃ្ធការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈទាងំមលូ
បតរូវការនពលនវោបដៃម្ ៃិងការចលូរមួ
បគប់តអួង្គពាក់ព័ៃ្ធ បបកបនោយបុនរសកមមា

ៃិងអៃ្តរសកមមា។ 
២.េទ្ធែេននការវយតន ល្ៃ PEFA មេើក
ទី៣ មដ្យមមបើមរាស់មកបេណ្ឆ្នា ២ំ០១៦

សបមាប់ការនបបើបបាស់បកបខណ្វាយ-
តនម្លឆំ្្២០១៦, លេ្ធផលនៃការវាយតនម្ល 
PEFA (នលើកេី៣)នៃះ បងាហា ញៃវូពិៃទានុ ដចូ
មាៃបងាហា ញក្នុងតារាងេី២។ ពិៃទានុនៃះអាច
បតរូវបាៃបកបសាយ ដចូតនៅ៖ 

1 ‘Weakest link’: M1 (WL) បតរូវបាៃនបបើបបាស់សបមាប់វាយតនម្លសូចនាករសមិេ្ធកមមា ដដលមាៃអៃុសូចនាករណាមួយមាៃពិៃទានុទាប ន�ើយអាចបណា្ត លឱ្យប៉ះពាល់ដល់អៃុសូចនាករដនេនៃសូចនាករដតមួយ។
2 ‘Averaging’: M2 (AV) បតរូវនបបើបបាស់តារាងោក់ពិៃទានុ ដដលនរៀបចំនោយនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ PEFA នដើមបីកំណត់ពិៃទានុរមួ ។
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េំព័រ  ១៩ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២០

ដផ្អកនលើលេ្ធផលនៃការវាយតនម្លបបព័ៃ្ធ
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ នោយនបបើបបាស់
បកបខណ្ PEFA ឆំ្្២០១៦ ដូចមាៃគសូ
បញ្្ជ ក់ក្នុងតារាងេី២, អ.គ.ហ. អាចទាញ
ការសៃ្ិោ្ឋ ៃថ្៖ 
េី១.វិៃ័យែវិកា៖ ការអៃុវត្តចំណាយែវិកា
មាៃភាពកាៃ់ដតល្អបបនសើរ ប៉ុដៃ្តចំាបាច់បតរូវ
នោះបសាយនលើបញ្ហា ចំណាយកកសទាះ (ទាងំ
ដផ្កៃិយមៃ័យ ៃិងបំណលុមរតក)។ ចំនពាះ
ការអៃុវត្តចំណូលែវិកាវិញ បតរូវបៃ្តពបងរឹង
ការពយាករចំណូល, ការពបងរឹងរដ្ឋបាល
បបមូលចំណូល ជាពិនសសនលើការនលើក
កម្ស់អៃុនោមភាព ៃិងការបគប់បគង
ហាៃិភ័យ ៃិងការតាមោៃនលើការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈនៅតាមបគរឹះស្ាៃ
សាធ្រណរដ្ឋបាល ៃិងស�បគ្សសាធ្-
រណៈ។ 
េី២.បបសិេ្ធភាពវិភាជៃ៍ែវិកា៖ ការនរៀប
ចំែវិកាបបចំាឆំ្្េេលួបាៃពិៃទានុល្អ នោយ
សារនគ្រពតាមបបតិេិៃែវិកាចបាស់ោស់
ៃិងមាៃផ្សពវផសាយឯកសារែវិកាសមបរូរដបប
ប៉ុដៃ្តចំាបាច់បតរូវបនងកើៃគុណភាព នៃការ
នរៀបចំឯកសារែវិកាទាងំននាះបដៃម្នេៀត។
ការនរៀបចំែវិការយៈនពលម្្យម គកឺំពុង
ស្ិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់នផ្តើម នោយន�តុ
ថ្បកបខណ្�ិរញ្ញវត្នុរយៈនពលម្្យម
 (MTFF) ពំុទាៃ់បតរូវបាៃអៃុវត្ត ន�ើយ
បកបខណ្ែវិការយៈនពលម្្យម (MTBF)
ក៏បតរូវបាៃៃិងកំពុងអៃុវត្តសាកលបងនៅ

ន�ើយ។ 
េី៣.ស័ក្តិសិេ្ធ ិភាពនៃការផ្តល់នសវាសាធ្-
រណៈ៖ បច្ច័យនៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈនលើការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈ
នៅពុំទាៃ់អាចពិៃិត្យនឃើញនៅន�ើយ នោយ
សារកតា្ត នផ្សងៗរមួមាៃ កងវះបបព័ៃ្ធបតលួត-
ពិៃិត្យ តាមោៃ ៃិងវាយតនម្លសមិេ្ធកមមា,
កិច្ចលេ្ធកមមាសាធ្រណៈនៅមិៃទាៃ់មាៃ
ការបបកតួបបដជង, ការផ្សពវផសាយឯកសារ
ែវិកាសបមាប់បកសងួ ស្ាប័ៃផ្តល់នសវា
សាធ្រណៈនៅមាៃកបមិត។ ជាមយួគ្្នៃះ
មុខងារសវៃកមមានផទាក្នុងក៏បតរូវនលើកកម្ស់
នោយពបងរឹងបបព័ៃ្ធបតលួតពិៃិត្យ នដើមបីធ្នា
បបសិេ្ធភាពការចំណាយែវិកា ៃិងសមិេ្ធកមមា
នៅតាមបកសួង-ស្ាប័ៃ។ 

ជារមួ លេ្ធផលវាយតនម្លបបព័ៃ្ធបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈកម្នុជានៃះ បាៃឆ្លនុះ
បញ្្ច ងំឱ្យនឃើញថ្ បបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-
រណៈ របស់កម្នុជាបតរូវបាៃដកលម្អ នោយ

បាៃបំពាក់ៃវូសមាសធ្តុសំខ្ៃ់ៗក្នុងការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈឱ្យមាៃវិៃ័យ
ែវិកា បពមទាងំវិភាជែវិកាឱ្យកាៃ់ដតមាៃ
បបសិេ្ធភាព។ េៃទារឹមននាះ សមាសធ្តុនផ្សង
នេៀតក៏កំពុងនរៀបចំក្នុងបកបខណ្ដផៃការ
សកមមាភាពរមួនៃការដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ នដើមបីបំនពញបុនរ-
លក្ណៈ (pre-requisites) ក្នុងការបញ្ញ្្ជ ប
វបប្ម៌ាសមិេ្ធកមមា (performance culture)
ៃិងបនងកើៃតនួាេីនៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្-
រណៈក្នុងការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈ។ យ៉ង
ណាមិញ នបើនបបៀបន្ៀបនៅៃរឹងស្តង់ោ ៃិង
ឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ, បបព័ៃ្ធបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈកម្នុជានៅមាៃគមា្ល ត
នៅន�ើយ ដដលចំាបាច់បតរូវបៃ្តដកលម្អនលើ
វដ្តែវិកា ការបគប់បគងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋ ការ
នលើកកម្ស់តមា្ល ភាពែវិកា បពមទាងំការ
ពបងរឹងជាជំហាៃៗបដៃម្ ដចូមាៃកំណត់
ក្នុងនគ្លនៅយុេ្ធសាញ្ស្តគៃ្លរឹះនៃកមមាវិ្ីដក
េបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ។
ក្នុងៃ័យដកលម្អបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈនៃះ អ.គ.ហ. បាៃកំណត់ភាព
នខសាយនៃបបព័ៃ្ធ ៃិងនរៀបចំតាមលំោប់
អាេិភាព បពមបាៃោក់បញ្ចរូលជាដផៃការ
សកមមាភាពគៃ្លរឹះៗ ក្នុងបកបខណ្សកមមាភាព
រមួ៣ បកូ២ (CAP3+2) ៃិងបៃ្តពិៃិត្យ
បដៃម្នេៀតោក់បញ្ចរូលក្នុង CAP4 សបមាប់

អៃុវត្តចាប់ពីឆំ្្២០២៣ តនៅ៕

លេ្ធផលវាយតនម្លបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ 
សាធ្រណៈកម្នុជានៃះ បាៃឆ្លនុះបញ្្ច ងំ 

ឱ្យនឃើញថ្ បបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ 
របស់កម្នុជាបតរូវបាៃដកលម្អ នោយបាៃ 
បំពាក់ៃវូសមាសធ្តុសំខ្ៃ់ៗក្នុងការ 
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ឱ្យមាៃ 
វិៃ័យែវិកា បពមទាងំវិភាជែវិកាឱ្យ 

កាៃ់ដតមាៃបបសិេ្ធភាព។

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្ករដ្ឋបាល �ិរញ្ញវត្នុ បតលួតពិៃិត្យ 
                  តាមោៃ ៃិងវាយតនម្លនៃ អ.គ.�.



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ២១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

តួនាទីសំខាន់របស់មបព័ន្ធ FMIS កនាថុងក ម្ាវិធី សកទម្ង់     ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ  

សាធារណៈ និងមសដ្ឋកិច្ចឌីជីថេក្្ថុោ

ឯកឧត្តមបណិ្តសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋនលខ្្ិការបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងជាបបធ្ៃ

បកនុមការងារបគប់បគងគនបមាង FMIS បាៃគសូបញ្្ជ ក់ថ្ បបព័ៃ្ធ FMIS នដើរតនួាេីយ៉ងសំខ្ៃ់ ៃិង

មិៃអាចខវះបាៃនៅក្នុងកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈនៅបគប់ដំណាក់កាល 

បពមទាងំនៅក្នុង “បកបខណ្នគ្លៃនយបាយនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែលកម្នុជា ២០២១-២០៣៥”។

ឯកឧត្តមបណិ្តសភាចារ្យ ដែ្លងដបបនៃះ នៅក្នុងឱកាសនបើកកមមាវិ្ី “ការបញ្ញ្្ជ បការយល់ដរឹងអំពី

បបព័ៃ្ធ FMIS” ជៃូថ្្ក់ដរឹកនំា ៃិងមញ្ៃ្តីនៃអង្គភាពែវិកាអាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិនពញនលញនៅថ្្ក់

កណា្ត លបដៃម្ែមាីចំៃួៃ១១ នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ នៅនែងៃេី១៨ ដខសីហា ឆំ្្២០២១។

នានពលែមាីៗនៃះរោ្ឋ ភិបាល តាមរយៈ
គណៈកមមាការអៃ្តរបកសងួដដលមាៃ

ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ ឧបនាយក-
រដ្ឋមបៃី្ត អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ជាបបធ្ៃ បាៃ
គិតគរូយ៉ងម៉ត់ចត់ ៃិងបាៃោក់នចញៃវូ 
“បកបខណ្នគ្លៃនយបាយនសដ្ឋកិច្ច ៃិង
សង្គមឌីជីែលកម្នុជា ២០២១-២០៣៥”  
ក្នុងនគ្លនៅនឆ្លើយតបខ្ស់នៅៃរឹងៃិន្ាការ
សកលនៃបដិវត្តៃ៍ឧសសា�កមមា៤.០ ក៏ដចូ
ជាបរិវត្តកមមាឌីជីែល ដដលបាៃ ៃិងកំពុង
ន្វើឱ្យៃិមាមា បៃកមមានសដ្ឋកិច្ចពិភពនោក ៃិង
តំបៃ់មាៃការវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ជាពិនសស
បេពិនសា្ ៃិងនមនរៀៃនៃការវិបត្តិជំងឺ
កូវដី-១៩ ក្នុងបរិការណ៍ដដលចាប់តំាងពី
ឆំ្្២០២០ មកបាៃបងាហា ញអំពីសក្ាៃុពល
កាៃ់ដតសំខ្ៃ់នៃបរិវត្តកមមាឌីជីែល ក្នុងការ
ជំរុញការអភិវឌ្ឍ ៃិងកំនណើៃនសដ្ឋកិច្ច 
កំណត់ៃវូចក្នុវិស័យក្នុងការ “កសាងនសដ្ឋ-
កិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែលរស់រនវកី តាមរយៈ
ការនរៀបចំមលូោ្ឋ ៃបគរឹះជំរុញការេេលួយក

ៃិងបរិវត្តកមមាឌីជីែល នៅក្នុងបគប់តអួង្គ
សង្គម ទាងំរដ្ឋ ទាងំបបជាជៃ ៃិងទាងំ្ុរជៃ
នដើមបីជំរុញសៃទានុះកំនណើៃនសដ្ឋកិច្ចែមាី ៃិង
នលើកកម្ស់សុខុមាលភាពសង្គម តាមគៃ្លង
បបបកតីែមាី”។ នគ្លៃនយបាយនៃះ ៃរឹង
បតរូវនផ្្ត តនលើអាេិភាពចំៃួៃ៥ ្ំៗរមួមាៃ
(១).ការអភិវឌ្ឍន�ោ្ឋ រចនាសម្័ៃ្ធឌីជីែល,
(២).ការកសាងេំៃុកចិត្ត ៃិងភាពនជឿជាក់
នលើបបព័ៃ្ធឌីជីែល, (៣).ការកសាងពលរដ្ឋ
ឌីជីែល, (៤).ការកសាងរោ្ឋ ភិបាលឌីជី-
ែល ៃិង (៥).ការជំរុញ្ុរកិច្ចឌីជីែល។ 

   តាមរយៈការនរៀបចំបកបខណ្នគ្ល
ៃនយបាយនៃះ ឯកឧត្តមបណិ្តសភាចារ្យ 
ហ៊ាន សាហុីប បាៃសងកត់្ងៃៃ់ថ្ វត្តមាៃ
នៃបបព័ៃ្ធបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ សបមាប់ការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ (FMIS)
នៅកាត់ថ្ “បបព័ៃ្ធនអ�វអរឹមអាយនអស”
របស់កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ គពឺិតជាបាៃៃិងកំពុងនដើរត-ួ
នាេីដ៏សំខ្ៃ់ ៃិងមិៃអាចខវះបាៃក្នុងការ

ចូលរមួចំដណកជាមូលោ្ឋ ៃបគរឹះសបមាប់
ឈាៃនឆ្្ះនៅរកការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែលកម្នុជា ឱ្យ
សនបមចបាៃតាមនគ្លនៅ នដើមបីបបដជង



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២២

ឈ្ះជាមយួបណា្ត បបនេសក្នុងតំបៃ់ ៃិង
អៃ្តរជាតិ។ តាមរយៈការអៃុវត្តគនបមាង
FMIS កៃ្លងមក ឯកឧត្តមបណ្ិតសភាចារ្យ
ហ៊ាន សាហុីប បាៃវាយតនម្លខ្ស់ចំនពាះ
សមិេ្ធផលដដលបកនុមការងារសនបមចបាៃ
ក្នុងននាះក៏េេលួបាៃការនកាតសរនសើរ
ពីនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍ដូចជាមូលៃិ្ិរបូិយ-

វត្នុអៃ្តរជាតិ  (IMF) 
ជុំ វិញការនបាះជំហាៃនៅ មុខ
ឥតឈប់ឈររបស់ គ  នបមាង
FMIS ដដលជាចលករដ៏
សំខ្ៃ់មួយក្នុងការជំរុញៃវូ
ការអៃុវត្តែវិកានៅតាមបកសងួ-
ស្ាប័ៃ អង្គភាពចំណាយឱ្យ
កាៃ់ដតមាៃបករឹត្យបកម ៃិង
វិៃ័យក្នុងការចាយវាយ ឱ្យចំ
នគ្លនៅបបកបនោយបបសិេ្ធ-
ភាព ៃិងបបសិេ្ធផល ដដល
នគ្លនៅចុងនបកាយ គនឺដើមបី
ឱ្យការបនបមើៃវូនសវាសាធ្រណៈ
ជៃូបបជាពលរដ្ឋបាៃទាៃ់
សភាពការណៃ៍ិងតបមរូវការ។ 

គរួបញ្្ជ ក់ថ្ បសបតាម “ដផៃការពបងីក
បបព័ៃ្ធ FMIS ជំហាៃេី២ ២០១៧-២០២០”
បបព័ៃ្ធ FMIS បតរូវបាៃោក់ ឱ្យនបបើបបាស់
ជាផ្លរូវការបដៃម្រចួរាល់នៅបកសួង-ស្ាប័ៃ
ថ្្ក់ជាតិ រមួទាងំអង្គភាពែវិកាអាណាប័ក
នផទារសិេ្ធ ិនពញនលញនៅថ្្ក់កណា្ត ល ៃិង
មៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុរាជធ្ៃី-នខត្ត
ទាងំ២៥ ដដលមាៃអ្កនបបើបបាស់សរុប
ជាង ១១៦២ របូ។ បបព័ៃ្ធ FMIS បតរូវបាៃ
បៃ្តពបងីកការន្វើសនា្ធ ៃកមមាេិៃ្ៃ័យជាមយួ
ៃរឹងបបព័ៃ្ធសវ័យបបវត្តិកមមាេិៃ្ៃ័យគយ ៃិង
បបព័ៃ្ធនអ�ិចបតរូៃិកគយ បបព័ៃ្ធបគប់បគង
បំណលុសាធ្រណៈ បបព័ៃ្ធបគប់បគងចំណូល
មិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ បបព័ៃ្ធបគប់បគងចំណូល
របស់អគ្គនាយកោ្ឋ ៃពៃ្ធោរ ៃិងបបព័ៃ្ធ
្នាគ្ររបស់្នាគ្រជាតិនៃកម្នុជា ៃិង
្នាគ្រពាណិជ្ជជានដគ។ូ 

នោយដ�ក សបមាប់ “ដផៃការពបងីក
បបព័ៃ្ធ FMIS ជំហាៃេី៣ ២០២១-២០២៥” 
ក៏មាៃវឌ្ឍៃភាពគរួឱ្យកត់សមា្គ ល ់ក្នុងននាះ
មុខងារបដៃម្ែមាីចំៃួៃពីរ គមឺុខងារនរៀបចំ

ដផៃការែវិកា ៃិងមុខងារលេ្ធកមមានពញ-
នលញ បាៃអភិវឌ្ឍរចួរាល់ ៃិងោក់ឱ្យ
នបបើបបាស់ផ្លរូវការនៅក្នុងបកបខណ្បកសងួ
នសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងបកសងួកិច្ចការ
នារ ីក្នុងឆំ្្២០២១ នៃះ។ េៃទារឹមៃរឹងនៃះ
បកនុមការងារក៏បាៃអៃុវត្តសកមមាភាពជា
នបចើៃនេៀតផងដដរ (រមួមាៃ ការសិកសាពី
ៃីតិវិ្ីអៃុវត្តការងារបច្ចនុបបៃ្ ៃិងៃីតិវិ្ី
អៃុវត្តការងារែមាីតាមបបព័ៃ្ធ FMIS ការ
សិកសានលើការនរៀបចំន�ោ្ឋ រចនាសម្័ៃ្ធ
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ ៃិងការកំណត់នឈាមា ះ
អ្កនបបើបបាស់បបព័ៃ្ធ) នដើមបីនបតៀមក្នុងការ
ពបងីកការនបបើបបាស់បបព័ៃ្ធ FMIS ក្នុងឆំ្្-
២០២២ ខ្ងមុខរមួមាៃ ១.ការនបបើបបាស់
មុខងារស្រូលនៃបបព័ៃ្ធ FMISនៅរដ្ឋបាល
រាជធ្ៃី-នខត្តទាងំ២៥ ៃិងអង្គភាពែវិកា
អាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិនពញនលញចំៃៃួ១១, 
២.ការនបបើបបាស់មុខងារនរៀបចំដផៃការ
ែវិកា នៅបកសងួ-ស្ាប័ៃ ចំៃួៃ១១ ៃិង 
៣.ការនបបើបបាស់មុខងារលេ្ធកមមានពញ

នលញនៅបកសងួ-ស្ាប័ៃ ចំៃៃួ៣៤៕

វត្តមាៃនៃបបព័ៃ្ធបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ សបមាប់ 
ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ (FMIS) 
នៅកាត់ថ្ "បបព័ៃ្ធនអ�វអរឹមអាយនអស"  

របស់កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ 
សាធ្រណៈ គពឺិតជាបាៃៃិងកំពុងនដើរតនួាេ ី
ដ៏សំខ្ៃ់ ៃិងមិៃអាចខវះបាៃក្នុងការចលូរមួ 
ចំដណកជាមលួោ្ឋ ៃបគរឹះសបមាប់ឈាៃនឆ្្ះ 
នៅរកការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍នសដ្ឋកិច្ច 

ៃិងសង្គមឌីជែីលកម្នុជា ឱ្យសនបមចបាៃតាម 
នគ្លនៅ នដើមបីបបដជងឈ្ះជាមយួបណា្ត  

បបនេសក្នុងតំបៃ់ ៃិងអៃ្តរជាតិ។

នរៀបចំនោយ៖ បកនុមការងារបគប់បគងគនបមាង FMIS



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ២៣ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

បទពិមសាធមកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកនាថុងការសកទម្ង់ការមបើកែតេេ់

មបៀវត្សតា្នីតិវិធីថមាីែសារភ្ាប់ោ្ួយនឹងមបព័ន្ធ FMIS

អៃុនោមនៅតាមសារាចរដណនំានលខ០៧ សរ ចុះនែងៃេី១២ ដខ្្រូ ឆំ្្២០១៨ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល
កម្នុជា ស្តីពីការកំណត់ៃីតិវិ្ីសបមាប់ការនបើកផ្តល់នបៀវត្សនរៀងរាល់ពីរសបា្ត �៍ម្តងក្នុងដខៃីមយួៗ 
ជៃូមញ្ៃ្តីរាជការសុីវិល ៃិងមញ្ៃ្តីសាធ្រណៈនផ្សងនេៀត បគប់បកសងួ-ស្ាប័ៃ អង្គភាពរដ្ឋបាល
ថ្្ក់ជាតិ ៃិងថ្្ក់នបកាមជាតិ ក៏ដចូជាបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ផងដដរ បាៃកំពុងដំនណើរការ
យ៉ងរលៃូក្នុងការនបើកផ្តល់នបៀវត្សនរៀងរាល់ពីរសបា្ត �៍ម្តងក្នុងដខៃីមយួៗ ដដលចាប់អៃុវត្តពី
ដខមករា ឆំ្្២០១៩ មកដល់បច្ចនុបបៃ្។

នដើមបីឱ្យកិច្ចការនៃះបបបពរឹត្តនៅបាៃទាៃ់
នពលនវោ ៃិងមាៃបបសិេ្ធភាពខ្ស់ 

ទាងំការអៃុវត្តក្នុង ៃិងនបរៅបបព័ៃ្ធបនច្ចក-
វិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ (FMIS) បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុ បាៃោក់នចញៃវូសារាចរដណនំា
លំអិតនលខ០១១ ស�វ ចុះនៅនែងៃេី២៨ 
ដខ្្រូ ឆំ្្២០១៨ ៃិងអៃុវត្តការេទូាត់បបាក់
នបៀវត្សតាមបបព័ៃ្ធនអ�ិចបតរូៃិករបស់
្នាគ្រជាតិនៃកម្នុជា (Electronic Fund
Transfer។ 

នលើសពីនៃះនេៀត អៃុវត្តតាមដផៃការ
យុេ្ធសាញ្ស្តតបមង់េិសៃីតិវិ្ីអៃុវត្តការងារ
តាមបបព័ៃ្ធ FMIS ឆំ្្២០២០-២០២៥
ក្នុងបកបខណ្កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល
កម្នុជា បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុបាៃ
ចាប់នផ្ើមអៃុវត្តសាកលបងមុៃនគ ចាប់ពី
ដខនមសា ឆំ្្២០២០ ៃូវៃីតិវិ្ីតបមង់េិស
ែមាីសបមាប់ការនបើកផល្់នបៀវត្ស ៃិងចំណាយ
នលើបៃទានុកបុគ្គលិកនផ្សងៗ ដដលមាៃនគ្ល
របបកំណត់ចបាស់ោស់ នដើមបីផ្តល់ជាគំរ ូ
ៃិងអៃុសាសៃ៍សបមាប់បៃ្តអៃុវត្តនៅបគប់
បកសួង-ស្ាប័ៃ។ នៅក្នុងជំហាៃដំបូងនៃះ 

អង្គភាពេេួលបៃទានុក�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងអង្គភាព
ែវិកាអាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិនៅថ្្ក់កណា្ត ល
នៃបកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ រមួទាងំ
មញ្ៃ្តីបតលួតពិៃិត្យ�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងអគ្គនាយក-
ោ្ឋ ៃរតនាគ្រជាតិ បាៃចលូរមួអៃុវត្តៃីតិ
វិ្ីតបមង់េិសែមាី ដដលបតរូវបនងកើតបបតិបត្តិការ

ចំណាយនៅក្នុងបបព័ៃ្ធ FMIS ទាងំបសនុង
នោយមិៃមាៃការនរៀបចំសំណុំឯកសារ
អាណត្តិនបើកបបាក់ខ្ងនបរៅបបព័ៃ្ធ FMIS
នេៀតន�ើយ បពមទាងំភា្ជ ប់ជាមួយការនសកៃ 

ៃវូលិខិតយុត្តិការចំណាយមយួចំៃួៃ នដើមបី
ជាមលូោ្ឋ ៃពិៃិត្យការេទូាត់សាច់បបាក់ ឬ
េូទាត់បុនរបបទាៃ ៃិងន្វើសវៃកមមាតាម
បបព័ៃ្ធ FMIS បនាទា ប់មកន្វើការបតលួតពិៃិត្យ 
ៃិងអៃុម័តបបតិបត្តិការនៅក្នុងបបព័ៃ្ធ FMIS
ជាផ្លរូវការ នោយពុំរង់ចំាឯកសារជាបកោស

ននាះនេ រមួជាមយួបបព័ៃ្ធេទូាត់
បបាក់នបៀវត្សតាមបបព័ៃ្ធនអ�ិច-
បតរូៃិករបស់្នាគ្រជាតិនៃកម្នុជា
 (Electronic Fund Transfer)។ 
ចំនពាះអង្គភាពែវិកាអាណាប័ក
នផទារសិេ្ធ ិនៅថ្្ក់កណា្ត ល ដដល
មិៃទាៃ់នបបើបបាស់បបព័ៃ្ធ FMIS
បតរូវនរៀបចំសំណុំឯកសារអាណត្តិ
នបើកបបាក់ រចួបញ្ជរូៃមកអង្គភាព
េេួលបៃទានុក�ិរញ្ញវត្នុ នៃបកសងួ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ នដើមបីបៃ្ត
ៃីតិវិ្ីនៅក្នុងបបព័ៃ្ធ FMIS នោយ
មិៃបញ្ជរូៃសំណុំឯកសារចបាប់នដើម
ទាងំននាះបៃ្តនេៀតនេ ន�ើយបតរូវ

បាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យរកសាេុកនៅសាមីអង្គភាព។
នៅក្នុងជំហាៃបនាទា ប់ បកសងួនសដ្ឋកិច្ច

ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងបកសងួមុខងារសាធ្រណៈ
បាៃរមួស�ការគ្្នរៀបចំៃវូបនច្ចកនេស



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២៤

សនា្ធ ៃកមមា ផ្្ល ស់ប្តរូរេិៃ្ៃ័យ រវាងបបព័ៃ្ធ
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់បគប់បគងេិៃ្-
ៃ័យមញ្ៃ្តីរាជការសុីវិល ជាមយួៃរឹងបបព័ៃ្ធ
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ក្នុងនគ្លបំណង
ដកលម្អបដៃម្ៃវូៃីតិវិ្ីនបើកផ្តល់នបៀវត្ស
រវាងបកសងួ-ស្ាប័ៃ ជាមយួបកសងួមុខងារ
សាធ្រណៈ ផសារភា្ជ ប់ៃរឹងៃីតិវិ្ីតបមង់េិស
ែមាីនៃការនបើកផ្តល់នបៀវត្សតាមបបព័ៃ្ធ FMIS។
បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងបកសងួ
មុខងារសាធ្រណៈ បាៃអៃុវត្តសនា្ធ ៃកមមា
ផ្្ល ស់ប្តរូរេិៃ្ៃ័យខ្ងនលើនៃះ ចាប់ពីនែងៃេី៦
ដខនមសា ឆំ្្២០២១ តាមរយៈការបនងកើត

នោយសវ័យបបវត្តិៃវូបបតិបត្តិការចំណាយ
នបៀវត្សែមាីនៅក្នុងបបព័ៃ្ធ FMIS ពីេិៃ្ៃ័យ
ដដលផ្តល់មកនោយបបព័ៃ្ធបនច្ចកវិេយាព័ត៌ា-
មាៃ សបមាប់បគប់បគងេិៃ្ៃ័យមញ្ៃ្តីរាជការ
សុីវិល។ មកដល់បច្ចនុបបៃ្បកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ បាៃអៃុវត្តៃីតិវិ្ីែមាីសបមាប់
ការនបើកផ្តល់នបៀវត្សផសារភា្ជ ប់ជាមយួៃរឹង
បបព័ៃ្ធ FMIS បបកបនោយភាពនជាគជ័យ
បសបតាមៃីតិវិ្ីដបបឧត្តមាៃុវត្តៃ៍ ដដល
កំពុងអៃុវត្តនៅតាមបបនេសនជឿៃនលឿៃ
នានានលើសាកលនោក៕

អៃុវត្តតាមដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តតបមង់េិស 
ៃីតិវិ្ីអៃុវត្តការងារតាមបបព័ៃ្ធ FMIS  

ឆំ្្២០២០-២០២៥ ក្នុងបកបខណ្កមមាវិ្ ី
ដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ 

របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា បកសងួនសដ្ឋកិច្ច- 
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុបាៃចាប់នផ្តើមអៃុវត្តអៃុវត្ត 

សាកលបងមុៃនគ ចាប់ពីដខនមសា ឆំ្្២០២០ 
ៃវូៃិីតិវិ្ីតបមង់េិសែមាីសបមាប់ការនបើកផ្តល ់

នបៀវត្ស ៃិងចំណាយនលើបៃទានុកបុគ្គលិកនផ្សងៗ 
ដដលមាៃនគ្លរបបកំណត់ចបាស់ោស់ 

នដើមបីផ្តល់ជាគំរ ូៃិងអៃុសាសៃ៍សបមាប់បៃ្ត 
អៃុវត្តនៅបគប់បកសងួ-ស្ាប័ៃ។

នរៀបចំនោយ៖ អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ កស�វ.
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ការវិវតតេរចនាស្័្ន្ធក ម្ាវិធីនិងការមែ្រសិទ្ធិជនូអង្គភាពថវិកាននមកសួង
មសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

គិតបតរឹមឆមាសេី២ ឆំ្្២០២១នៃះ, បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុបាៃនរៀបចំដកសបមលួលែមាីៃវូ
រចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីរបស់បកសងួ នោយបាៃោក់ឱ្យដំនណើរអង្គភាពែវិកាែមាី ៃិងការនផទារសិេ្ធ ិក្នុងឋាៃៈ
ជាអាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិនពញនលញជៃូអង្គភាពែវិកាដដលនៅមិៃទាៃ់បាៃេេលួសិេ្ធ ិនពញនលញ
នៅន�ើយ ក្នុងនគ្លបំណងធ្នាៃិរៃ្តរភាពនៃការអៃុវត្តែវិការបស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ។

បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ បតរូវបាៃ
បនងកើតន�ើងស្ិតនៅនបកាមឱវាេនៃ

រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា នោយចបាប់ដដលបតរូវ
បាៃបបកាសឱ្យនបបើនោយបពះរាជបកមនលខ
ៃស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះនែងៃេី២៤ ដខមករា
ឆំ្្១៩៩៦ ៃិងមាៃសមតក្ិច្ចដរឹកនំា ៃិង
បគប់បគងវិស័យនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ នៃ
បពះរាជាណាចបកកម្នុជា។ ចាប់ពីឆំ្្២០១៥ 
រ�ូតមក បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ជា
បកសួងមួយស្ិតក្នុងចំនណាមបកសួងទាងំ១០
ដំបូង ដដលបាៃអៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ីនពញ-
នលញ ៃិងបាៃសនបមចៃូវសមិេ្ធផលជា
បៃ្តបនាទា ប់ក្នុងការងារជំរុញ ៃិងកសាងភាព
ជាគំរកូ្នុងការអៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ី។ បសប

តាមការដណនំា ៃិងចង្អនុលបងាហា ញដ៏ខ្ង់-
ខ្ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ
អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តី
បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ការអៃុវត្ត
ែវិកាកមមាវិ្ី បតរូវអៃុនោមតាមនគ្ល-
ការណ៍ដណនំា ស្ីពីៃីតិវិ្ីអៃុវត្តែវិកា
កមមាវិ្ី ដដលបតរូវបាៃោក់ឱ្យអៃុវត្តនោយ
បបកាសនលខ១៩១១ ស�វ.បបក ចុះនែងៃ
េី៣១ ដខ្្រូ ឆំ្្២០១៤ ៃិងបបកាសនលខ
១២៨២ ស�វ.បបក ចុះនែងៃេី២៧ ដខតុោ
ឆំ្្២០១៦។ 

នៅក្នុងៃីតិកាលេី៦ នៃរដ្ឋសភា រចនា-
សម្័ៃ្ធកមមាវិ្ី របស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុនៅពុំទាៃ់មាៃសង្គតិភាពជាមយួ

ៃរឹងការដបបបបលួលនៃមុខងារ ៃិងភារកិច្ច
របស់បកសងួនៅន�ើយ ដដលជាកមមាវត្នុក្នុង
ការពិៃិត្យដកសបមលួលបសបតាមបច្ចនុបបៃ្ភាព
នៃការនកើៃន�ើងនៃចំៃៃួថ្្ក់ដរឹកនំាបកសងួ
ក្នុងការណ៍នៃះ រចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីនានពល
បច្ចនុបបៃ្ នៅបៃ្តអៃុវត្តតាមរចនាសម្័ៃ្ធ
ឆំ្្២០១៤ នពលដដលបកសងួនេើបចាប់នផ្តើម
អៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ីនពញនលញនៅន�ើយ។

ការចាប់នផ្តើមអៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ីនៅ
បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុជានលើកដំបងូ
បាៃជបួបបេះៃូវបញ្ហា បបឈមនសទាើរបគប់
ដំណាក់កាល នៃវដ្តែវិកា រមួមាៃទាងំ
ដំណាក់កាលនៃការនរៀបចំ, ការអៃុវត្ត,
បពមទាងំការតាមោៃបតលួតពិៃិត្យ ៃិងវាយ
តនម្លការអៃុវត្តែវិកា ទាងំអង្គភាពេេលួ
បៃទានុក�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងបគប់អង្គភាពែវិកានបកាម
ឱវាេបកសងួ។ ជាបច្ច័យ កាអៃុវត្តែវិកា
កមមាវិ្ីរបស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ
បាៃនំាមកៃវូការផ្្ល ស់ប្តរូរបរិបេការងារគរួ
ឱ្យកត់សមា្គ ល់នៅបគប់ដំណាក់កាល នៃ
វដ្តែវិកា នទាះបីជាកតា្ត នពលនវោ ៃូវដត
ជាបញ្ហា បបឈមនៅន�ើយ។ ការគិតគរូអំពី
ការវិវត្តនៃរចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ី ៃិងការនផទារ
សិេ្ធ ិជៃូអង្គភាពែវិកា នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុបតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងនោយ
ពិៃិត្យន�ើងវិញៃវូនគ្លបំណង នគ្ល-
ៃនយបាយ កមមាវិ្ី ៃិងអៃុវកមមាវិ្ីរបស់

េំព័រ  ២៥ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

បកសួង នដើមបីធ្នាឱ្យបាៃៃវូការផសារភា្ជ ប់
ៃិងនឆ្លើយតបគ្្នៅវិញនៅមករវាងរចនា-
សម្័ៃ្ធកមមាវិ្ី ៃិងមុខងារស្រូលរបស់បកសងួ។ 
នោយដ�ក ការគិតគរូបដៃម្សបមាប់ឆំ្្-
២០២២ ខ្ងមុខ រចនាម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីរបស់
បកសួង បតរូវបាៃគិតគរូយ៉ងល្អិតល្អៃ់បគប់
បជនុងនបជាយ ៃិងផសារភា្ជ ប់ជាមយួៃរឹងនគ្ល-
ៃនយបាយអាេិភាពរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល
ៃិងបសបតាមលក្ណៈនោយដ�ក របស់
បកសួងផងដដរ។ ជាក់ដស្តង ការបនងកើត
អង្គភាពែវិកាែមាី ក្នុងកបមិតជាអគ្គនលខ្-
្ិការោ្ឋ ៃ, អគ្គនាយកោ្ឋ ៃ, ឬវិេយាស្ាៃ
អង្គភាពែវិកាែមាីទាងំននាះបតរូវបាៃោក់ឱ្យ
អៃុវត្តក្នុងកបមិតជាអង្គភាពែវិកាមយួនោយ
បដៃម្អៃុកមមាវិ្ីែមាីមួយនៅក្នុងកមមាវិ្ីណា
មួយនៃរចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីដដលមាៃបសាប់
ឱ្យបសបតាមនគ្លការណ៍ដណនំា នៃការ
អៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ី ៃិងបេោ្ឋ ៃគតិយុត្ត

ជា្រមាៃ។ 
ហេតុអ្វីបានជាតតរូវហ្ទេរសិទ្ិជូនអង្គភាពថវិកា?

បបកាសនលខ ១៩១១ ស�វ.បបក ចុះ
នែងៃេី៣១ ដខ្្រូ ឆំ្្២០១៤ ស្តីពីការោក់ឱ្យ
អៃុវត្តនគ្លការណ៍ដណនំា ស្តីពីៃីតិវិ្ី
អៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ី គជឺាឯកសារគតិយុត្ត
ចំាបាច់ ដដលបតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងសបមាប់
ឱ្យបកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងមៃទាីរជំនាញនបកាម
ឱវាេ អាចដំនណើរការអៃុវត្តកមមាវិ្ី អៃុ-
កមមាវិ្ី ៃិងសកមមាភាពរបស់ខ្លលួ ៃបាៃនោយ
រលៃូ មាៃបបសិេ្ធភាព ស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព ៃិង
បបកបនោយការសៃ្សសំំនច។ ៃីតិវិ្ីអៃុវត្ត
ែវិកាកមមាវិ្ីនៃះ មាៃនគ្លបំណងនរៀបចំ
ជាបកបខណ្គិតយុត្ត បគប់បជនុងនបជាយ
សបមាប់បកសងួ-ស្ាប័ៃអៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ី
នោយបគបដណ្ត ប់បរិបេចំណាយចាប់ពី
ដំណាក់់កាលវិភាជៃ៍ឥណទាៃែវិកា រ�តូ
ដល់ដំណាក់កាលេទូាត់ ពិនសសសំនៅ

ធ្នាបាៃថ្ ែវិកាវិភាជៃ៍បតរូវបាៃចំណាយ
នោយអៃុនោមតាមៃីតិវិ្ី�ិរញ្ញវត្នុដដល
មាៃជា្រមាៃ ៃិងកត់បតាបាៃបតរឹមបតរូវ
តាមមាតិកាែវិកា បពមទាងំបសបតាមកមមាវិ្ី
អៃុកមមាវិ្ី ៃិងសកមមាភាពតាមការនបគ្ង
េុក។ ៃីតិវិ្ីនៃះ ក៏បាៃគសូបញ្្ជ ក់ អំពី
ការេេលួខុសបតរូវ ៃិងគណនៃយ្យភាព
ចំនពាះការនបបើបបាស់ បពមទាងំការបគប់បគង
្ៃធ្ៃសាធ្រណៈរបស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ
ក៏ដចូជា អង្គភាពែវិកាក្នុងដំនណើរការអៃុវត្ត
សកមមាភាព នឆ្្ះនៅសនបមច ឱ្យបាៃៃវូ
លេ្ធផលនៅតាមនគ្លបំណងនគ្លៃ-
នយបាយជាអាេិភាពរបស់ខ្លលួ ៃ។ នោយ
ដផ្អកតាមបកបខណ្គតិយុត្តនៃះ សិេ្ធ ិអំណាច
ៃិងការេេលួខុសបតរូវក្នុងការអៃុវត្តែវិកា
កមមាវិ្ីបតរូវបាៃោក់ឱ្យអៃុវត្ត ន�ើយមាៃ
វិសាលភាពអៃុវត្តនលើចំណាយចរៃ្តថ្្ក់
ជាតិប៉ុនណាណ ះ ចំដណក ឯចំណាយមូល្ៃ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

េំព័រ  ២៧ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

បតរូវបៃ្តអៃុវត្តនៅតាមៃីតិវិ្ីៃិងបេោ្ឋ ៃ
គតិយុត្តដដលមាៃជា្រមាៃ។ 

អង្គភាពែវិកាដដលេេលួបាៃការនផទារ
សិេ្ធ ិ ឬអាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិ បតរូវបាៃកំណត់
ជា្រមាៃនៅក្នុងបកបខណ្ែវិកាកមមាវិ្ី។
សិេ្ធ ិអំណាច ៃិងការេេលួខុសបតរូវរបស់
អាណាប័ក មាៃដចងចបាស់នៅក្នុងនគ្ល-
ការណ៍ដណនំាស្តីពីៃីតិវិ្ី នៃការអៃុវត្ត
ែវិកាកមមាវិ្ី គថឺ្អាណាប័កគជឺាអភិបាល
កំពលូនៃបកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងអង្គភាពសា-
ធ្រណៈបបហាក់បបដ�ល ដដលមាៃសិេ្ធ ិ
អំណាចបគប់បគ្ៃ់តាមចបាប់ក្នុងការបញ្្ជ
ចំណូល ៃិងបញ្្ជ ចំណាយែវិការបស់ខ្លលួ ៃ។ 
ក្នុងកិច្ចបបតិបត្តិការ�ិរញ្ញវត្នុ អាណាប័ក
ចាត់ដចងនបកាមការេេលួខុសបតរូវរបស់ខ្លលួ ៃ
ក្នុងកបមិតឥណទាៃ ដដលខ្លលួ ៃេេលួបាៃ
នដើមបីនស្ើសុំធ្នាចំណាយ អៃុវត្តកិច្ចលេ្ធ-
កមមាសាធ្រណៈ នបាះផសាយអាណត្តិនបើក
បបាក់ ៃិងកិច្ចបញ្ជិការក្នុងរងវង់ឥណទាៃ
ែវិការបស់ខ្លលួ ៃ។ 

ក្នុងឆំ្្២០១៥ បកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិ-
រញ្ញវតន្ុ បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងនបកាមរចនា-
សម្័ៃ្ធែវិកាកមមាវិ្ីនោយមាៃនគ្លបំណង
នគ្លៃនយបាយចំៃួៃ២ កមមាវិ្ីចំៃៃួ៥
ៃិងអៃុកមមាវិ្ីចំៃួៃ១៦ (មៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុរាជធ្ៃី នខត្ត ស្ិតក្នុងអៃុកមមាវិ្ី
មួយក្នុងចំនណាមអៃុកមមាវិ្ីទាងំ១៦)។ ការ
នផទារសិេ្ធ ិជៃូអង្គភាពែវិកានៃបកសងួនសដ្ឋ-
កិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ បតរូវបាៃគិតគរូចាប់ពី
ដំណាក់កាលចាប់នផ្តើមអៃុវត្តែវិកាកមមាវិ្ី
មក នោយបាៃនផទារសិេ្ធ ិនពញនលញនលើ
ឥណទាៃែវិកានៃឆំ្្អៃុវត្តែវិកាជៃូអង្គ-
ភាពែវិកាថ្្ក់កណា្ត លចំៃៃួ ៣ ៃិងមៃទាីរ
នសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុរាជធ្ៃី នខត្ត ទាងំ
២៥ សរុបមាៃចំៃួៃ២៨ អង្គភាព។ េៃទារឹម
ៃរឹងការនផទារសិេ្ធ ិនពញនលញជៃូអង្គភាព
ែវិកាមយួចំៃៃួក្នុងឆំ្្២០១៥នៃះ បកសងួ

នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុបាៃគិតគរូជំហាៃ
ដំបូងសបមាប់អង្គភាពែវិកាដដលមិៃទាៃ់
េេួលបាៃការនផទារសិេ្ធ ិចំៃួៃ០២ រមួមាៃ៖
១.នផទារសិេ្ធ ិជៃូអង្គភាពែវិកាដដលមិៃដមៃ
ជាអាណាប័កនផទារសិេ្ធ ិ នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃងិ�ិរញវត្នុ ដដលបតរូវអៃុវត្តតាមៃីតិវិ្ី
រជ្ជនេយ្យបុនរបបទាៃ ជា្រមាៃ។
២.ការបបគល់សិេ្ធ ិនលើឥណទាៃរជ្ជនេយ្យ
ចំណូលសបមាប់រដ្ឋបាលថ្្ក់ជាតិ ៃិងរដ្ឋ-
បាលថ្្ក់នបកាមជាតិ។

ឆំ្្២០១៦ ស្ិតនបកាមរចនាសម្័ៃ្ធែវិកា
កមមាវិ្ីនោយមាៃនគ្លបំណង នគ្លៃ-
នយបាយចំៃួៃ២ កមមាវិ្ីចំៃៃួ៥ ដដដល 

អៃុកមមាវិ្ីបាៃន�ើង៣ បដៃម្នេៀត សរុប
ចំៃៃួ១៩ អៃុកមមាវិ្ី ប៉ុដៃ្តមៃទាីរនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុរាជធ្ៃី នខត្ត ស្ិតក្នុងអៃុ-
កមមាវិ្ីមយួក្នុងចំនណាមអៃុកមមាវិ្ីទាងំ១៩
ននាះ។ ការនផទារសិេ្ធ ិជៃូអង្គភាពែវិកានៃ
បកសួងនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុបតរូវបាៃនកើៃ
ន�ើង២ បដៃម្នេៀតសបមាប់អង្គភាពែវិកា
ថ្្ក់កណា្ត លសរុបមាៃចំៃៃួ៣០អង្គភាព។ 

ឆំ្្២០១៧-២០១៨ ស្ិតនបកាមរចនា-
សម្័ៃ្ធែវិកាកមមាវិ្ីនោយមាៃនគ្លបំណង
នគ្លៃនយបាយចំៃួៃ២ កមមាវិ្ីចំៃៃួ៥
ដដដល បដបមបបមលួលនៃអៃុកមមាវិ្ីបាៃ
នកើៃន�ើង២ បដៃម្នេៀត សរុបចំៃួៃ២១



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ២៨

អៃុកមមាវិ្ី ប៉ុដៃ្តមៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ
រាជធ្ៃី នខត្ត ស្ិតក្នុងអៃុកមមាវិ្ីមយួក្នុង
ចំនណាមអៃុកមមាវិ្ីទាងំ២១។ ការនផទារសិេ្ធ ិ
ជៃូអង្គភាពែវិកា នៃបកសួងនសដ្ឋកិច្ច ៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុបតរូវបាៃនកើៃន�ើង៣ បដៃម្នេៀត
នៅអង្គភាពែវិកាថ្្ក់កណា្ត ល សរុបមាៃ
ចំៃៃួ៨ អង្គភាព សរុបមាៃចំៃួៃ៣១ អង្គ-
ភាព។ 

ឆំ្្២០១៩-២០២០ ស្ិតនបកាមរចនា-
សម្័ៃ្ធែវិកាកមមាវិ្ីនោយមាៃនគ្លបំណង
នគ្លៃនយបាយចំៃួៃ២ កមមាវិ្ីចំៃៃួ៥
ដដដល។ បដបមបបមលួលនៃអៃុកមមាវិ្ីបាៃ
ន�ើង៦ បដៃម្នេៀត សរុបចំៃួៃ២៧ អៃុ-

កមមាវិ្ី ប៉ុដៃ្តនៅនពលននាះមៃទាីរនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុរាជធ្ៃី នខត្ត ទាងំ២៥ បតរូវបាៃ
គិតគូរបដៃម្ក្នុងការដកសបមលួលអៃុកមមាវិ្ី
ដដលេេលួបៃទានុកនោយដកនចញពីអៃុកមមា-
វិ្ីរមួមយួ នៅជាបជកនបកាមអៃុកមមាវិ្ី៤
នផ្សងគ្្ នដើមបីបៃ្សនុីគ្្រវាងមុខងាររបស់
មៃទាីរជាមយួៃរឹងកមមាវិ្ីទាងំននាះ។ ការនផទារ
សិេ្ធ ិជៃូអង្គភាពែវិកានៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុបតរូវបាៃនកើៃន�ើង២ បដៃម្
នេៀតសបមាប់អង្គភាពែវិកាថ្្ក់កណា្ត ល
សរុបមាៃចំៃួៃ៣៥ អង្គភាព។

ឆំ្្២០២១ គជឺាការគិតគរូទាងំបសនុង
ពីសំណាក់ថ្្ក់ដរឹកនំា នៃអង្គភាពេេលួ
បៃទានុក�ិរញ្ញវត្នុ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃែវិកា ៃិង
ការសនបមចដ៍ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គ-
បណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនា-
យករដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុ នៅក្នុងកិច្ចបបជុំបតលួតពិៃិត្យ ៃិង
វាយតនម្លការអៃុវត្តែវិកាបបចំាឆំ្្២០២០
ដដលបាៃនរៀបចំបបគល់សិេ្ធ ិជាអាណាប័ក
នផទារសិេ្ធ ិ ជៃូបបធ្ៃអង្គភាពែវិកាដដលមិៃ
ទាៃ់េេលួបាៃការបបគល់សិេ្ធ ិជាអាណា-
ប័កនផទារសិេ្ធ ិនដើមបីេេួលបាៃសិេ្ធ ិនពញនលញ
ក្នុងការអៃុវត្តែវិការបស់ខ្លលួ ៃ។

ភាពចារំាច់ននការវិវតតេ និងការសកសម្រួេ

រចនាស្័្ន្ធក ម្ាវិធីរបស់មកសួងមសដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ

បរិបេមយួដ៍ចំាបាច់នៃការវិវត្តនៃរចនា-
សម្័ៃ្ធ ៃិងមុខងាររបស់បកសងួ នបើនទាះបី
ជានបសកកមមារបស់បកសងួមិៃមាៃការផ្្ល ស់
ប្តរូរក៏នោយ ក៏វិសាលភាពនៃការអៃុវត្ត
មុខងាររបស់បកសងួបាៃពបងីកកាៃ់ដត្ំ
ដដលនំាឱ្យ ការបនងកើតែមាីៃវូអង្គភាពែវិកា
មួយចំៃួៃស្ិតនបកាមការបគប់បគង របស់
បកសងួដដដល។ ក្នុងៃ័យនៃះ ការបនងកើត
អាជាញា ្រនសវា�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រ គឺ
ជាបរិបេមួយែមាី គបួផ្សជំាមយួៃរឹងការនកើៃ
ន�ើងនៃចំៃួៃថ្្ក់ដរឹកនំាបកសងួផងដដរ
ដដលជាកតា្ត នំាឱ្យមាៃការដកសបមលួលរចនា-
សម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីបកសងួជាែមាី ជាបៃ្តបនាទា ប់ 
ពិនសសក្នុងឆំ្្២០២២ ខ្ងមុខនៃះ គបឺតរូវ
បាៃពិៃិត្យនមើលន�ើងវិញ ៃវូេិដ្ឋភាពរមួ
ន�ើងវិញនដើមបីធ្នាបាៃៃវូសង្គតិភាពមុខ-
ងារ ៃិងភារកិច្ចរបស់បកសួង។ 

ការដកសបមលួលរចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីនេៀត
នសាត គមឺាៃវិសាលភាពបគប់ដណ្ត ប់ទាងំ
នគ្លបំណង នគ្លៃនយបាយចំៃួៃ២
របស់បកសងួ ៃិងទាងំការរនំលចឱ្យនឃើញ
ៃវូមុខងារស្រូលរបស់កមមាវិ្ីទាងំ៥ របស់
បកសួង រឯីអៃុកមមាវិ្ីៃីមយួៗ បតរូវមាៃ
សង្គតិភាព ៃិងវិសាលភាពតាមកមមាវិ្ី
ៃីមយួៗ បពមទាងំនឆ្លើយតបៃរឹងមុខងារ
លម្អិតៃីមយួៗ ៃិងមាៃសង្គតិភាពគ្្ជា
មួយរចនាសម្័ៃ្ធរដ្ឋបាល របស់បកសងួ
នសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុផងដដរ។ រចនាសម្័ៃ្ធ
កមមាវិ្ីរបស់បកសងួ បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើង
នោយមិៃបបាសចាកៃវូមុខងារស្រូលទាងំ
៣ របស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ 
រមួមាៃ៖ ការបគប់បគងវិស័យនសដ្ឋកិច្ច,
ការបគប់បគងវិស័យ�ិរញ្ញវត្នុ, ៃិងការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នដើមបីមាៃ
មូលោ្ឋ ៃបគប់បគ្ៃ់សបមាប់គិតគរូបដៃម្
ក្នុងកបមិតនគ្លបំណង នគ្លៃនយបាយ
កមមាវិ្ី ៃិងអៃុកមមាវិ្៕ី

រចនាសម្័ៃ្ធកមមាវិ្ីរបស់បកសងួ បតរូវបាៃ 
នរៀបចំន�ើងនោយមិៃបបាសចាកៃវូមុខងារ 
ស្រូលទាងំ៣ របស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង 

�ិរញ្ញវត្នុ រមួមាៃ៖ ការបគប់បគងវិស័យនសដ្ឋកិច្ច,
ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ, ៃិងការបគប់បគង
�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នដើមបីមាៃមលូោ្ឋ ៃ 
បគប់បគ្ៃ់សបមាប់គិតគបូដៃម្ ក្នុងកបមិត 
នគ្លបំណង នគ្លៃនយបាយ កមមាវិ្ ី

ៃិងអៃុកមមាវិ្ី។

នរៀបចំនោយ៖ អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ កស�វ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

េំព័រ  ២៩ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

មគាេការណ៍មគឹុះននថវិកា ៖ សសរស្ដ ្្ភននវិន័យថវិកា

វិៃ័យែវិកាគជឺានគ្លបំណងដ៏មាៃសារៈសំខ្ៃ់បំផុតមយួនៅក្នុងចំនណាមនគ្លបំណង្ទំាងំ៣ 
នៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ។ ជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ វិៃ័យនៃះធ្នាៃវូបបសិេ្ធភាព
ៃិងស័ក្ិសិេ្ធ ិភាពនៃការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈៃិងការនបបើបបាស់ែវិកា តាមរយៈនគ្លការណ៍
បគរឹះមយួចំៃួៃដដលមាៃដចូតនៅ៖

១.សកេភាព (Universality)
នគ្លការណ៍នៃះមាៃៃ័យថ្បគប់បបនភេ

ចំណូលទាងំអស់ អាចនបបើបបាស់សបមាប់
រាល់មុខចំណាយនោយគ្មា ៃលក្ខណ្។ 
ចំណូលរបស់រោ្ឋ ភិបាលរាប់បញ្ចរូលទាងំ
ចំណូលសារនពើពៃ្ធ ចំណូលមិៃដមៃសារ-
នពើពៃ្ធ ៃិងចំណូលមលូ្ៃដដលបាៃបបមលូ
បតរូវកត់បតាទាងំបសនុង ៃិងពុំអាចកាត់កងបតង់
ៃរឹងចំណាយណាមយួជាក់ោក់ន�ើយ។ 
នទាះយ៉ងណា នយងតាមមាបតា ២០ នៃ
ចបាប់ស្ីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ បាៃ
នបើកឱ្យមាៃលេ្ធភាពក្នុងការវិភាជៃ៍ចំណូល
មួយចំៃួៃ សបមាប់នលើមុខសញ្្ញ ចំណាយ
មួយចំៃួៃដដរ ដតបតរូវមាៃលក្ខណ្កំណត់
នោយចបាប់។ នលើសពីនៃះ ការបនងកើៃេរឹក
បបាក់នៃឥណទាៃដដលបាៃអៃុម័តនោយ
សំអាងនលើបបាក់ចំណូលពិនសសណាមយួ
បតរូវបាៃហាមឃាត់។

ជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ នគ្លការណ៍
នៃះបងកប់ៃវូអតៃ្័យលម្អិត ២នផ្សងនេៀត
រមួមាៃ៖ 
.នគ្លការណ៍មិៃកាត់កង (Non-

compensation Principle) សំនៅដល់
ការបងាហា ញែវិកាជាចំៃៃួេរឹកបបាក់ដុល ៃិង
មិៃដមៃេរឹកបបាក់សុេ្ធ មាៃៃ័យថ្ចំណូល
ទាងំអស់ពុំអៃុញ្្ញ តឱ្យមាៃការកាត់កងៃរឹង
ចំណាយណាមយួនេ។ បរិមាណេរឹកបបាក់
ដដលជាចំណូល បតរូវដតបងាហា ញជាចំៃៃួ
ដុល។ ការអៃុវត្តដបបនៃះ ធ្នាបាៃៃវូ

សុបករឹតភាព ៃិងភាពបតរឹមបតរូវនៃព័ត៌ាមាៃ
ចំណូលសរុប ៃិងជាពិនសសមិៃន្វើឱ្យបាត់
មុខចំណាយជាក់ដស្តង។ 
.នគ្លការណ៍មិៃភា្ជ ប់លក្ខណ្

(Non-Affectation Principle) មាៃៃ័យ
ថ្គ្មា ៃចំណូលណាមយួបតរូវបាៃយកនៅ
ដបងដចកផ្ទា ល់ជា�ិរញ្ញបបទាៃដល់ចំណាយ
ពិនសសណាមួយន�ើយ នពាលលេ្ធភាពនៃ
ការនបបើបបាស់ចំណូលពុំបតរូវបាៃរឹតតបិត ឬ
កំណត់លក្ខណ្នលើចំណាយជាក់ោក់
ណាមួយន�ើយ។
២.សម្គតភាព (Associability) 

នគ្លការណ៍នៃះសំនៅដល់បគប់បបនភេ
ចំណូលទាងំអស់ ៃិងបគប់មុខសញ្្ញ ទាងំ-
អស់បតរូវបង់ ៃិងេទូាត់តាមរយៈបបព័ៃ្ធ
គណៃីនទាលរបស់រតនាគ្រជាតិ។ បបព័ៃ្ធ
គណៃីនទាលរបស់រតនាគ្រជាតិ គជឺានគ្ល-
ៃនយបាយក្នុងការកំណត់ឱ្យមាៃគណៃី
រោ្ឋ ភិបាលរមួដតមួយដដលស្ិតនៅ្នាគ្រ-
ជាតិ ៃិងបគប់បគងនោយបកសងួនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ។ បបព័ៃ្ធនៃះ បតរូវបាៃនបបើបបាស់
សបមាប់ការេេលួចំណូលបគប់បបនភេ ៃិង
េូទាត់រាល់ខទាង់ចំណាយរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល។
ការអៃុវត្តបបព័ៃ្ធគណៃីនទាល គជឺាេបមង់
នៃការបគប់បគងសាច់បបាក់ដបបេំនៃើប ដដល
អាចធ្នាថ្សាច់បបាក់មាៃបគប់បគ្ៃ់នៅ
នពលមាៃចំណាយនកើតន�ើង កាត់បៃយ្
ការខ្ច ីសាច់បបាក់របស់រោ្ឋ ភិបាល ៃិងបគប់-
បគងហាៃិភ័យសាច់បបាក់ជានដើម។ល។ 

យ៉ងណាមិញ នគ្លការណ៍នៃះពុំសំនៅ
ដល់ការរឹតតបិតឱ្យមាៃបបតិបត្តិការចំណូល-
ដដលរមួបញ្ចរូលគណៃីមយួចំៃួៃនៅតាម
្នាគ្រពាណិជ្ជផងដដរ។ ជាក់ដស្តង NRMIS
គជឺាបបព័ៃ្ធបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់ការ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៣០

បគប់បគងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ របស់
រាជរោ្ឋ ភិបាល ដដលបបព័ៃ្ធនៃះផសារភា្ជ ប់
ៃរឹងគណៃីនទាលរតនាគ្រជាតិ ៃិងគណៃី
មួយចំៃួៃនៅ្នាគ្រពាណិជ្ជ ដដលអៃុញ្្ញ ត
ឱ្យសាធ្រណជៃអាចនបជើសនរសីក្នុងការ
បង់នែ្លនសវាសាធ្រណៈនៅតាម្នាគ្រ
ពាណិជ្ជ។ ជានរៀងរាល់នែងៃ សមតុល្យពីគណៃី
្នាគ្រពាណិជ្ជ បតរូវនផទារនៅបបព័ៃ្ធគណៃី

នទាលរតនាគ្រជាតិ។
៣.បរូណភាព (Integrity)

នគ្លការណ៍នៃះសំនៅដល់�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈមាៃបបព័ៃ្ធដតមយួដដលមាៃ
លក្ណៈនពញនលញបគប់បជនុងនបជាយ គ្មា ៃ

ការបបទាងំបបនេើសទាងំដផ្កនគ្លៃនយ-
បាយ បកបខណ្ចបាប់ ៃិងស្ាប័ៃ  ន�ើយ
ដដលមិៃអាចរំនោភបំពាៃបាៃ។ ក្នុង
នសចក្ីនៃះ ជាបកបខណ្រាជរោ្ឋ ភិបាល
ទាងំមលូរបស់កម្នុជា រដ្ឋបាលថ្្ក់ជាតិ ៃិង
រដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ មាៃបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈរមួមយួ ន�ើយនគ្លៃនយបាយ
ឬបកបខណ្ចបាប់នផ្សងនេៀត ពុំអាចកំណត់

ឱ្យបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈមាៃលក្ណៈ
នផ្សងពីនៃះន�ើយ។ បបព័ៃ្ធនៃះ បាៃកំណត់
តអួង្គជាក់ោក់ក្នុងការនរៀបចំ ពិៃិត្យ អៃុម័ត
ៃិងបគប់បគងបកបខណ្គតិយុត្ត បពមទាងំ
នគ្លៃនយបាយៃីមយួៗ ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង

�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ដដលរមួមាៃរដ្ឋសភា
បពរឹេ្ធសភា គណៈរដ្ឋមញ្ៃ្តី ៃិងបកសងួនសដ្ឋ-
កិច្ចៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ។ យ៉ងណាមិញ សបមាប់
បបនេសមួយចំៃួៃ ដដលមាៃេបមង់ជារដ្ឋ-
ស�ព័ៃ្ធ នគ្លការណ៍នៃះពុំបតរូវបាៃអៃុវត្ត
ន�ើយ នោយន�តុថ្បបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសា-
ធ្រណៈបតរូវបាៃបនងកើត ៃិងបគប់បគងនៅ
រោ្ឋ ភិបាលនៃរដ្ឋៃីមយួៗ។
៤.ភាពោអាោញា  (Authoritativeness) 

ភាពជាអាជាញា សំនៅដល់ភាពពុំអាចបតរូវ
បាៃបំពាៃនោយបុគ្គល ស្ាប័ៃ ឬចបាប់
ដនេណាមយួនេៀតបាៃន�ើយ។ ែវិកាជា
ចបាប់ដដលអៃុម័តនោយស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ
ន�ើយចបាប់ទាងំននាះរមួមាៃចបាប់បគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុបបចំាឆំ្្ ចបាប់ដកតបមរូវ ៃិងចបាប់
េូទាត់។ នគ្លការណ៍នៃះ បាៃកំណត់ៃវូ
អាៃុភាពនៃចបាប់ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកា ជាការ
តបមរូវឱ្យនគ្រព ៃិងបបតិបត្តិជាោច់ខ្ត
នោយគ្មា ៃការបំពាៃ។ ការនគ្រព ៃិងបបតិ-
បត្តិែវិកាអៃុនោមនៅតាមនគ្លការណ៍
វិៃ័យែវិកា វិៃ័យ�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងវិៃ័យ�ិរញ្ញ-
វត្នុសាធ្រណៈ។ ក្នុងករណីមាៃការបំពាៃ 
បតរូវេេួលខុសបតរូវតាមចបាប់ជា្រមាៃ។
៥.ឯកតតេភាព (Unity)

នគ្លការណ៍ឯកត្តភាព នៃែវិកាមាៃ
អតៃ្័យ ២យ៉ង គេឺី១.ចំណូល-ចំណាយ
ទាងំអស់បតរូវោក់ឱ្យរដ្ឋសភាអៃុម័តសបមាប់
ឆំ្្ខ្ងមុខ ៃិង េី២.ចំណូល-ចំណាយ
បតរូវដតបងាហា ញនោយបពមៗគ្្ដតម្តង នដើមបី
បងាហា ញពីការខិតខំបបរឹងដបបងក្នុងការបបមលូ
ចំណូល ៃិងការអៃុវត្តចំណាយ បពមទាងំ
ឆ្លនុះបញ្្ច ងំពីស្ាៃភាពជាក់ដស្តងនៃតុល្យភាព
ែវិកា។ 

រដ្ឋ្មមាៃុញ្ញនៃបពះរាជាណាចបកកម្នុជា
តបមរូវឱ្យបនងកើត ឬដកដបបពៃ្ធនោយចបាប់។
ពៃ្ធ អាករ ៃិងចំណូលសារនពើពៃ្ធនផ្សងៗ
បតរូវកំណត់នោយចបាប ់បពមទាងំបតរូវបបមលូ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៣១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

ៃិងបតលួតពិៃិត្យនោយរដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួនសដ្ឋ-
កិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ (មាបតា ១៦ នៃចបាប់ស្តី
ពី�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ឆំ្្២០០៨)។ បគប់
បកសួង-ស្ាប័ៃបបហាក់បបដ�លសាធ្រណៈ
ទាងំអស់ បតរូវរាយការណ៍ឱ្យរដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ បាៃដរឹងពីចំណូល
ទាងំអស់ “នដើមបីចាត់ថ្្ក់ចំណូលទាងំននាះ
នៅក្នុងមាតិកាចំណូលែវិកា ឱ្យបាៃសម-
បសប” (មាបតា ៥០ នៃចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ)។ 

ជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ នយងតាម
អង្គការមលូៃិ្ិរបូិយវត្នុអៃ្តរជាតិ (IMF)
បាៃផ្តល់ៃិយមៃ័យនគ្លការណ៍ឯកត្តភាព
នៃះថ្ជាចំណូល-ចំណាយ ដដលបតរូវបាៃ
ពិចារណារមួជាមយួគ្្ ឬបពមគ្្ ក្នុងការ
កំណត់ៃវូនគ្លនៅែវិកាបបចំាឆំ្្។ ែវិកា
ននាះបតរូវបគបដណ្ត ប់នលើបគប់បបតិបត្តិការ
រោ្ឋ ភិបាលដដលឆ្លនុះបញ្្ច ងំជារបូភាពបកូ
សរុបនៃបបតិបត្តិការទាងំននាះ ៃិងបតរូវបាៃ
អៃុម័តនោយសភា។ 

នយងតាមបេបបញ្ញត្តិបកនុមបបរឹកសារបស់
ស�គមៃ៍អរឺ៉ាុប នលខ១៦០៥/២០០២ ស្តីពី
បេបបញ្ញត្តិ�ិរញ្ញវត្នុអៃុវត្តនលើែវិកាេនូៅ
នៃស�គមៃ៍អឺរ៉ាុបៃិងសនាទា ៃុបកមស្តីពីែវិកា
ៃិងកមមាវិ្ី�ិរញ្ញវត្នុនៃគណៈកមមាការអរឺ៉ាុប
បាៃផ្តល់ៃិយមៃ័យនគ្លការណ៍ឯកតភាព
នៃះថ្ ជានគ្លការណ៍ដដលរាល់ចំណូល
ៃិងចំណាយរបស់ស�គមៃ៍អឺរ៉ាុបបតរូវបាៃ
ពយាករណ៍ ៃិងអៃុម័តនរៀងរាល់ឆំ្្តាមរយៈ
ែវិកាស�គមៃ៍អរឺ៉ាុប។
៦.វិមសសភាព (Specialty or Speci-
fication)

នគ្លការណ៍វិនសសភាពនៃែវិកា សំនៅ
ជាពិនសសនៅដល់ឥណទាៃចំណាយ ដដល
បតរូវបាៃលម្អិត ៃិងន្វើ វិនសសកមមានៅតាម
តារាងែវិកាដដលបតរូវភា្ជ ប់ៃរឹងនសចក្ីបពាង

ឱ្យសភាអៃុម័ត ៃិងនដើមបីអាចអៃុវត្តបាៃ
ក្នុងកបមិតណាមយួ។ អវីដដលអៃុម័តនោយ
សភា មិៃអាចដកដបបបាៃន�ើយ លុះបតា
មាៃការដកតបមរូវតាមនបកាយនោយចបាប់
ដកតបមរូវ។ ដផ្អកនលើតារាងែវិកា ៃិងនគ្ល-
នៅឥណទាៃចំណាយ ដដលបាៃអៃុម័ត
នៃះ រោ្ឋ ភិបាលយកនៅលម្អិតបៃ្តក្នុងរចនា-
សម័្ៃ្ធនៃមាតិកាែវិកា ក្នុងកបមិតនៃសិេ្ធ ិ-
អំណាចរបស់ខ្លលួ ៃ ដដលមាៃកំណត់ក្នុង
បេបបញ្ញត្តិជា្រមាៃ។
៧.ភាពមគប់មជថុងមមោយ (Comprehen-
siveness)

ភាពបគប់បជនុងនបជាយនៃែវិកា សំនៅ
ដល់ែវិកានពញនលញដដលឆ្លនុះបញ្្ច ងំបគប់
បបភពចំណូល ៃិងបគប់មុខសញ្្ញ ចំណាយ។
ចំនពាះនគ្លការណ៍នៃះគមឺិៃអាចកាត់ផ្្ត ច់
ៃវូនគ្លការណ៍វិសសាសភាព (Sincerity)
ននាះនេ ដដលសំនៅដល់ែវិកាដដលបតរូវ
មាៃព័ត៌ាមាៃ (ឬេិៃ្ៃ័យ)នពលនលញ បគប់
បជនុងនបជាយ បតរឹមបតរូវ ៃិងសង្គតិភាពដដល
ការពណ៌ានាចំណូល ៃិងចំណាយបតរូវមាៃ
ភាពនសាមា ះបតង ់ៃិងសុចរិតភាព នោយមិៃ
បំនផ្លើស ឬោក់នលៀមចំណូល ឬចំណាយ
ណាមួយ។
៨.តុេ្យភាព (Balance)

នគ្លការណ៍តុល្យភាពនៃែវិកា បាៃ
ដចងយ៉ងចបាស់ក្នុងមាបតា៤៧ មាបតា៥២
ៃិងមាបតា៦០ នៃចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ ឆំ្្២០០៨។ នគ្លការណ៍
តុល្យភាពនៃែវិកានៃះមាៃបញ្ចរូល ឬមាៃ
ភាពផសារភា្ជ ប់គ្្ជាមយួៃរឹងនគ្លការណ៍
ស្ិរភាពនៃែវិកា ដដលសំនៅដល់ការរកសា
សមតារវាងចំណូល ៃិងចំណាយ នដើមបី
ធ្នាស្ិរភាព�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ៃិង
ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច។ មាបតា៤៧ នៃចបាប់ស្តី
ពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ឆំ្្២០០៨

បាៃដចងថ្៖ “នសចក្តីបពាងចបាប់�ិរញ្ញវត្នុ
បបចំាឆំ្្ ដដលបតរូវោក់ជៃូរដ្ឋសភា ៃិង
បពរឹេ្ធសភា បតរូវភា្ជ ប់មកជាមយួៃវូ របាយ-
ការណ៍វិភាគពីៃិន្ាការ ៃិងការវិវត្តរមួនៃ
ស្ាៃភាពនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
បច្ចនុបបៃ្ ៃិងការវិភាគនលើចរិតលក្ណៈ
នៃែវិកាែមាី បពមទាងំបញ្្ជ ក់អំពីការរកសា
ស្ិរភាពម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច សមតា�ិរញ្ញវត្នុ 
ៃិង របូិយវត្នុជាសារវៃ្ត ពិនសសតុល្យភាព
ែវិកា។...”។ 

មាបតា៥២ នៃចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈឆំ្្២០០៨ បាៃដចងថ្ “គ្មា ៃ
វិនសា្ៃកមមាណាមួយ នលើនសចក្តីបពាងចបាប់
�ិរញ្ញវតន្ុអាចបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ តឱ្យន្វើប៉ះ-
ពាល់ដល់តុល្យភាពនៃគនបមាងែវិកាដដល
បាៃនស្ើន�ើង។ តុល្យភាពែវិកា បតរូវបាៃ
ធ្នាក្នុងមាបតា៦០ នៃចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ឆំ្្២០០៨ នោយ
បាៃដចងថ្ “នៅនពលដដលការវិវត្តនៃ
ចំណូល ៃិងចំណាយដស្តងនចញឱ្យនឃើញ
ៃវូការបាត់តុល្យភាពែវិកា រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ អាចនចញជាបបកាស 
នដើមបីបងកកមយួចំដណក ឬទាងំបសនុងនៃ
បបនភេឥណទាៃមួយចំៃួៃ ដដលបាៃ
អៃុម័តនៅក្នុងចបាប់�ិរញ្ញវត្នុ។ ក្នុងករណី
ដដលការបាត់តុល្យភាពនៃះ មាៃលក្ណៈ
្ងៃៃ់្ងៃរ រាជរោ្ឋ ភិបាលអាចន្វើៃីតិវិ្ីតាម
អៃុបករឹត្យ តាមសំនណើរបស់រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសួង
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ នោយលុបនចាល
មួយចំដណក ឬទាងំបសនុងនៃបបនភេឥណទាៃ
មួយចំៃួៃដដលបាៃអៃុម័តក្នុង�ិរញ្ញវតន្ុ
បបចំាឆំ្្។”
៩.ការិយបរិមចឆេទកំណត់្ួយឆ្នា  ំ(Annu -
ality)

នគ្លការណ៍នៃះមាៃអតៃ្័យគៃ្លរឹះនៅ
បតង់ការអៃុញ្្ញ តរបស់សភា (តាមរយៈចបាប់) 



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៣២

ឱ្យរោ្ឋ ភិបាលបបមលូចំណូល ៃិងអៃុវត្ត
ចំណាយមាៃសុពលភាពបតរឹមរយៈនពល
មួយឆំ្្ដតប៉ុនណាណ ះ។ ការនបគ្ង ៃិងការ
អៃុញ្្ញ តនលើបបតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ
ែវិកាសបមាប់ឆំ្្នបកាយ បតរូវដតមាៃចបាប់
អៃុញ្្ញ តមយួនផ្សងនេៀត ដដលនគនៅជា
េនូៅថ្ចបាប់ែវិកាបបចំាឆំ្្ ឬចបាប់ស្ីពី
�ិរញ្ញវតន្ុសបមាប់ការបគប់បគងបបចំាឆំ្្។
អៃុញ្្ញ តមយួឆំ្្មង្ មិៃដមៃមាៃៃ័យថ្
ចំាបាច់បតរូវដតចាប់នផ្ើមនៅនែងៃេី១ ដខមករា
ដល់នែងៃេី៣១ ដខ្្រូ តាមឆំ្្បបតិេិៃននាះនេ
នពាលគអឺាចចាប់នផ្ើមនពលណាក៏បាៃឱ្យដត
មាៃគបមប់មយួឆំ្្ៃិងអាបស័យនលើបរិបេ
ជាក់ដសង្នៅតាមបបនេសៃីមយួៗ។ ជាក់-
ដសង្ នៅបបនេសមយួចំៃួៃ ដចូជាករណី
នៅអញូ្សា្ត លី ឆំ្្ែវិកាចាប់នផ្ើមនៅនែងៃេី១ 
ដខកកកោ ៃិងបញ្ចប់នៅនែងៃេី៣០ ដខមិែុនា
ៃិងករណីនៅឥណ្ាគចឺាប់នផ្ើមនៅនែងៃេី១
ដខនមសា ៃិងបញ្ចប់នៅនែងៃេី៣១ ដខមីនា។ 

បច្ចនុបបៃ្ ជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិ ការ
នរៀបចំែវិកាបបចំាឆំ្្មាៃៃវូបកបខណ្ព�ុ-
ឆំ្្មយួនេៀត (ជាេូនៅ ៣ឆំ្្) ដដលមាៃ
ភាពចំាបាច់ សបមាប់គនបមាងទាងំឡាយ
ដដលមិៃអាចបញ្ចប់ក្នុងឆំ្្បាៃន�ើយបតរូវ
ការដផៃការែវិកាក្នុងរយៈនពលម្្យម។ 
នគ្លការណ៍ព�ុឆំ្្នៃែវិកានៃះ មាៃតនម្ល
គតិយុត្តអាបស័យនលើបបនេសៃីមយួៗ ដដល
ករណីខ្លះជាចបាប់អៃុម័តនោយសភា ឬ

ករណីនផ្សងនេៀតអៃុម័តបតរឹមកបមិតរោ្ឋ -
ភិបាលជានដើម។
១០.តម្លៃ ភាព (Transparency)

តមា្ល ភាពសំនៅដល់ការនបើកចំ� ដដល
អាចន្វើន�ើងតាមរយៈការផ្សពវផសាយ ៃិង
ការអៃុញ្្ញ តឱ្យចូលរមួ។ ការផ្សពវផសាយអាច
ន្វើន�ើងតាមរយៈការផល្់ជៃូជាសាធ្រណៈ
ៃវូឯកសារ ៃិងព័ត៌ាមាៃពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងការ
នរៀបចំ ៃិងការអៃុវត្តែវិកា នបកាមេបមង់
ជាឧបករណ៍ផ្សពវផសាយ ឬនបកាមេបមង់ជា
កមមាវិ្ីផ្សពវផសាយជានដើម។ នោយដ�ក ការ
ចូលរមួអាចមាៃពីសំណាក់បបជាពលរដ្ឋ
ស្ាប័ៃឯកជៃ អង្គការសង្គមសុីវិល ៃិង
សមាគមនានា ក្នុងដំនណើរការនៃការនរៀបចំ
ៃិងការអៃុវត្តែវិកា។ តមា្ល ភាពជានគ្ល-
ការណ៍មយួ ដដលដតងស្ិតនៅជាចំណចុ
ជដជកដវកដញកមិៃនចះចប់មិៃនចះន�ើយ
នៅក្នុងៃីតិវិ្ីែវិកា ពីនបពាះដតឯកសារ
ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកាគជឺាឯកសារដ៏មាៃសារៈ
សំខ្ៃ់បំផុតមយួរបស់រោ្ឋ ភិបាល ៃិង
សបមាប់សង្គមក៏ដូចជាបបជាពលរដ្ឋ។ 

កបមិតតមា្ល ភាពនៃែវិកាអាចមាៃភាព
ខុសគ្្អាបស័យនលើបេបបញ្ញត្តិ នៃបណ្ា
បបនេសៃីមយួៗ ន�ើយកបមិតននាះបតរូវ
បាៃកត់បតាជាចំណចុសំខ្ៃ់មយួផងដដរ
នៅក្នុងការវាយតនម្លបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-
រណៈរបស់បបនេសៃីមួយៗ ក្នុងបកបខណ្
វាយតនម្លអៃ្តរជាតិ PEFA។
១១.ស្ិទ្ធក ម្ា (Performance)

សមិេ្ធកមមាជាពាក្យ ដដលបតរូវបាៃនបបើ-
បបាស់នបចើៃនៅក្នុងរយៈនពលប៉ុនាមា ៃឆំ្្ចុង
នបកាយនៃះនផ្ើមនចញពីការោ្ឋ ៃដកេបមង់
ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ដដល
មាៃនគ្លនៅចុងនបកាយរបស់ខ្លលួ ៃគឺ គណ-
នៃយ្យភាពសមិេ្ធកមមា ឬបបព័ៃ្ធែវិកាព័ត៌ាមាៃ
សមិេ្ធកមមា នៅក្នុងបកបខណ្នៃយុេ្ធសាញ្ស្ត

ដកេបមង់បបព័ៃ្ធែវិកាកម្នុជា។ សមិេ្ធកមមា 
សំនៅដល់ការនផ្្តនលើលេ្ធផលជាមលូ-
ោ្ឋ ៃនៃការនរៀបចំ ការអៃុម័ត ៃិងការអៃុវត្ត
ែវិកា។ ក្នុងៃ័យនៃះ សមិេ្ធកមមាឬលេ្ធផល
គជឺានគ្លបំណងនៃែវិកា មិៃដមៃជា
មន្យាបាយ ឬសមាភា រៈដដលជាធ្តុចលូននាះ
ន�ើយ។ ែវិកាដផ្អកនលើសមិេ្ធកមមា គកឺារ
នរៀបចំែវិកា នៅតាមនគ្លៃនយបាយ
ៃិងដផៃការអាេិភាពរបស់រោ្ឋ ភិបាល ៃិង
នឆ្លើយតបនៅៃរឹងនគ្លបំណងនគ្លៃនយ-
បាយ ៃិងកមមាវិ្ីរបស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ដដល
បតរូវកំណត់លេ្ធផលគៃ្លរឹះៗដដលជានបស-
កកមមាបតរូវសនបមចឱ្យបាៃ។ ក្នុងសាមា រតីនៃះ
រចនាសម្័ៃ្ធបគប់បគងរដ្ឋបាលបតរូវនឆ្លើយតប
ៃិងនរៀបចំបៃ្សនុីនៅៃរឹងរចនាសម្័ៃ្ធនគ្ល-
ៃនយបាយ-កមមាវិ្ីនៃែវិកា នដើមបីធ្នា
គណនៃយ្យភាពនៃការបគប់បគងែវិកាសំនៅ
សនបមចបាៃសមិេ្ធកមមាតាមការនបគ្ងេុក
បបកបនោយបបសិេ្ធភាព ៃិងស័ក្ិសិេ្ធ ិភាព។ 

នគ្លការណ៍សមិេ្ធកមមានៃែវិកាន្វើឱ្យ
ការនរៀបចំែវិកាបតរូវផ្្ល ស់ប្រូរេបមង់ផងដដរ
នពាលគមឺិៃអាចនបបើបបាស់វិ្ីសាញ្ស្តចាស់
ឬបបនពណី ដដលជាការនរៀបចំែវិកាដផ្អក
នលើតបមរូវការមន្យាបាយ�ិរញ្ញវត្នុ ឬសមាភា រៈ
ដដលនៅជារមួថ្ធ្តុចលូ (Inputs) ននាះ
ន�ើយ ដតបតរូវនរៀបចំនៅតាមនគ្លបំណង
នគ្លៃនយបាយ ឬលេ្ធផលដដលចង់បាៃ 
ឬនៅជារមួថ្ធ្តុនចញ (Outputs)ឬ
ការនរៀបចំែវិកាកមមាវិ្ី        (Program        
budgeting)៕

ែវិកាដផ្អកនលើសមិេ្ធកមមា   គជឺាការនរៀបច ំ
ែវិកា នៅតាមនគ្លៃនយបាយ 

ៃិងដផៃការអាេិភាពរបស់រោ្ឋ ភិបាល ៃិង 
នឆ្លើយតបនៅៃរឹងនគ្លបំណងនគ្លៃនយបាយ 

ៃិងកមមាវិ្ីរបស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ដដលបតរូវ 
កំណត់លេ្ធផលគៃ្លរឹះៗ ដដលជានបសកកមមា 

បតរូវសនបមចឱ្យបាៃ។

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្កការងារដកេបមង់ទាងំ៣, បគប់បគង 
                  បេព្យសមបត្តិរដ្ឋ ៃិងចំណូលមិៃដមៃ-
                  សារនពើពៃ្ធនៃ អ.គ.�. 
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តួនាទីស្ាប័ននីតិប្បញ្ញតតេិ និងការិយាេ័យថវិកាកនាថុងមបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ របកគំមហើញសមម្ប់ក្្ថុោ

នៅក្នុងបបព័ៃ្ធៃនយបាយបបជា្ិបនតយ្យ អង្គការៃីតិបបញ្ញត្តិជាស្ាប័ៃៃនយបាយដ៏មាៃសារៈសំខ្ៃ់
បំផុតមយួ នបពាះជាតអួង្គដដលបតរូវសនបមច បតលួតពិៃិត្យ ៃិងផល្់នយបល់ដកតបមរូវនៅឱ្យរោ្ឋ ភិបាល
ដដលជាអ្កកាៃ់អំណាចអៃុវត្ត។ តនួាេីនៃះរឹតដតមាៃសារៈសំខ្ៃ់មិៃអាចខវះបាៃនៅក្នុងបបព័ៃ្ធ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈជារមួ នបពាះជាេនូៅែវីតបិតរោ្ឋ ភិបាលជាអ្កនស្ើន�ើងៃវូគនបមាង
ែវិកាៃិងជាអ្កអៃុវត្តែវិកាក៏ពិតដមៃ ក៏ប៉ុដៃ្តែវិកាជាតិបតរូវអៃុម័តន�ើងនោយអង្គៃីតិបបញ្ញត្តិក្នុង
េបមង់ជាចបាប់។

ក្នុងបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិមាៃតនួាេីដ៏សំខ្ៃ់

នពាលគជឺាមុខងារបតលួតពិៃិត្យពិៃិស្ច័យ
នលើសំនណើែវិកា ការអៃុវត្ត ការដកសបមលួល 
ៃិងសំនណើេទូាត់�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ពី
អង្គៃីតិបបតិបត្តិ។ ជាកតា្ត សតយាៃុម័ត នដើមបី
ធ្នាបបសិេ្ធភាពនៃការអៃុវត្តមុខងាររបស់
ខ្លលួ ៃ ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញតិ្ត បតរូវមាៃសមតភ្ាព
បនច្ចកនេសបគប់បគ្ៃ់នលើជំនាញនសដ្ឋកិច្ច
�ិរញ្ញវតន្ុ ែវិកា ៃិង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ។ 
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ បតរូវអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព
ស្ាប័ៃរបស់ខ្លលួ ៃ តាមជនបមើសមយួចំៃួៃ
ដដលមាៃដចូជាេី១ ការនរៀបចំៃិងអៃុវត្ត
កមមាវិ្ីកសាងសមតភ្ាពតាមរយៈវគ្គបណ្តនុ ះ-
បណា្ត លជាបបចំា ៃិងេី២ ជាការបនងកើត
រចនាសម្័ៃ្ធអចិនញ្ៃ្តយ៍បនច្ចកនេសក្នុងកបមិត
ជាក់ោក់ណាមយួ នដើមបីគំ្បេក្នុងេិដ្ឋភាព
បនច្ចកនេស ដដលមិៃចំណះុឱ្យអាណត្តិ
ផ្្ល ស់ប្រូរដដលនកើតមាៃនៅរាល់នពលនបាះ
នឆ្្ត។ 

នៅក្នុងេិសនៅយុេ្ធសាញ្ស្តនៃការដកេបមង់
បបព័ៃ្ធែវិកា ២០១៨-២០២៣ កម្នុជាៃរឹង
ចាប់យកអៃុវត្តបបព័ៃ្ធែវិកាព័ត៌ាមាៃសមិេ្ធ-
ភាព។ ដំណាក់កាលៃីមយួៗវដ្តនៃែវិកា

ៃរឹងមាៃភាពដបបបបលួល ន�ើយអាេិភាពនៃ
ការដកេបមង់ៃរឹងបតរូវនផ្្ត តសងកត់្ងៃៃ់នៅនលើ
វិមជ្ឈការដដលៃរឹងបនងកើៃគណនៃយ្យភាព
ៃិងសមិេ្ធកមមារបស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ដដល
ទាមទារឱ្យមាៃការគិតគរូផងដដរនលើការ
ពបងរឹងតនួាេី ៃិងការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព
របស់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ទាងំកបមិតបនច្ចក-
នេស កបមិតគណៈកមមាការជំនាញ ៃិងក្នុង
កបមិតរបស់សភាទាងំមលូ។

ក្នុងសាមា រតីនៃះ ការសិកសាបសាវបជាវអំពី
“តនួាេីស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ៃិងការិយល័យ
ែវិកាក្នុងបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-
រណៈ ៖ របកគំន�ើញសបមាប់កម្នុជា” ៃរឹង
បងាហា ញអំពីបេពិនសា្ ៃិងឧត្តមាៃុវត្តៃ៍
អៃ្តរជាតិនលើតនួាេី សមតក្ិច្ច ៃិងៃីតិវិ្ី
នៃស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ នៅក្នុងបបព័ៃ្ធបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ជាពិនសសនៅក្នុង
ដំណាក់កាលអៃុម័តែវិកា។ មយ៉ាងនេៀត
ឯកសារបសាវបជាវនៃះក៏ៃរឹងបងាហា ញអំពី
ដំនណើរការនៃ “ការិយល័យែវិកា” (Budget
Bureau) ដដលជាការិយល័យមយួស្ិត
ក្នុងរចនាសម្័ៃ្ធរដ្ឋបាលនៃស្ាប័ៃៃីតិបប-
ញ្ញតិ្ត េេលួបៃទានុកនលើការងារបសាវបជាវ ៃិង
ផល្់មតិនយបល់ជៃូថ្្ក់ដរឹកនំា ៃិងសមា-

ជិកសភាដដលមាៃការពាក់ព័ៃ្ធ នៅនលើ
គនបមាងែវិកា ៃិងឯកសារនានាពាក់ព័ៃ្ធ
ៃរឹងការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈរបស់
រោ្ឋ ភិបាល។
ក.ការិយាេ័យថវិកាននស្ាប័ននីតិប្បញ្ញតតេិ

ការិយល័យែវិកា គជឺាឧទា�រណ៍មយួ
នៃការពបងរឹងសមតភ្ាពស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ
នលើជំនាញនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
នបពាះការិយល័យនៃះ គជឺារចនាសម្័ៃ្ធ
រដ្ឋបាលមយួដដលផល្់នយបល់ ៃិងផល្់
ការគំ្បេនផ្សងនេៀតដល់ការបំនពញមុខងារ
របស់សមាជិកនៃស្ាប័័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ក្នុង
ការពិៃិត្យ ៃិងអៃុម័តនៅនលើចបាប់ែវិកា
បបចំាឆំ្្ ឬការបតលួតពិៃិត្យែវិកាបបចំាឆំ្្
ផងដដរ។ ការិយល័យែវិកានៃស្ាប័ៃៃីតិ-
បបញ្ញត្តិ ជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍អៃ្តរជាតិឬៃិន្ាការ
សកលមយួក្នុងបបព័ៃ្ធបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈជាសាកល។ ជាក់ដសង្ ក្នុង
ឆំ្្២០១៤ អង្គការ OECD បាៃអៃុម័ត
ៃវូ “អៃុសាសៃ៍គៃ្លរឹះនៃបកនុមបបរឹកសានលើ
នគ្លការណ៍បគរឹះនៃស្ាប័ៃឯករាជ្យែវិកា
ៃីតិបបញ្ញតិ្ត (Independent Fiscal Insti-
tutions)”។ នគ្លការណ៍បគរឹះទាងំននាះ
រមួមាៃ៖ 
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១.ឯករាជ្យ ៃិងមិៃលំនអៀង
២.ភាពជាអ្កដរឹកនំាបតរូវដផ្អកនលើ គុណា្ិ-
បនតយ្យ (Merit) ៃិងសមតភ្ាពបនច្ចកនេស 
នោយមិៃពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងបក្សៃនយបាយ
៣.មាៃអាណត្តិកិច្ចចបាស់ោស់ ក្នុងការ
សិកសា វិភាគ ៃិងនរៀបចំរបាយការណ៍
៤.មាៃ្ៃធ្ៃផ្ទា ល់ខ្លលួ ៃ ៃិងមាៃបនាទា ត់
គណនៃយ្យភាពផ្ទា ល់នៅៃរឹងស្ាប័ៃៃីតិ-
បបញ្ញត្តិ
៥.លេ្ធភាពក្នុងការចលូនបបើបបាស់បគប់េិៃ្-
ៃ័យពាក់ព័ៃ្ធដដលធ្នានោយបេបបញ្ញត្តិ
ជាក់ោក់
៦.មាៃតមា្ល ភាពនពញនលញនលើការនរៀបចំ
ៃិងនបាះផសាយរបាយការណ៍ ៃិងការវិភាគ
ជាសាធ្រណៈ
៧.ជាឧបករណ៍េំនាក់េំៃងដ៏មាៃបបសិេ្ធ-
ភាព ក្នុងការនលើកកម្ស់ការដសវងយល់
របស់សាធ្រណៈ អំពីការេេលួខុសបតរូវ
រោ្ឋ ភិបាលនលើកិច្ចការបគប់បគង្ៃធ្ៃ
សាធ្រណៈ
៨.អាចេេលួរងវាយតនម្លនោយស្ាប័ៃ
ខ្ងនបរៅ។ 
ក.១.ករណីបបនេស�វីលីពីៃ

ក្នុងរដ្ឋបាលបបនេស�វីលីពីៃ ការិយ-

ល័យែវិកាជារចនាសម្័ៃ្ធមយួគំ្បេបបធ្ៃ
សភាតំណាងរាញ្ស្ត ដដលបតរូវបាៃផ្្ល ស់ប្តរូរ
នឈាមា ះ ៃិងដកសបមលួលរចនាសម្័ៃ្ធជានបចើៃ
នលើក។ ក្នុងឆំ្្១៩៨៧ អង្គភាពនៃះមាៃ
នឈាមា ះថ្ ការិយល័យដផៃការនសដ្ឋកិច្ច 
(Congressional Economic Planning
Service - CEPS)។ ក្នុងឆំ្្១៩៩០ ការិ-
យល័យនៃះផ្្ល ស់ប្តរូរនឈាមា ះជាការិយល័យ
ដផៃការ ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ (Congressional
Planning and Budget Offic -CPBD)។
រ�តូដល់ក្នុងឆំ្្២០១០ ការិយល័យនៃះ
ផ្្ល ស់ប្តរូរនឈាមា ះនៅជា នាយកោ្ឋ ៃបសាវបជាវ
នគ្លៃនយបាយ ៃិងែវិកា (Congress-
ional Policy and Budget Research
Department - CPBRD )វិញ។

នាយកោ្ឋ ៃ CPBRD ជារចនាសម្័ៃ្ធ
នៃដដលស្ិតនបកាមការបគប់បគងផ្ទា ល់របស់
បបធ្ៃសភាតំណាងរាញ្ស្ត។ នាយកោ្ឋ ៃ
នៃះដរឹកនំានោយអគ្គនាយកមួយរបូ ៃិង
ដបងដចកជាការិយល័យចំៃួៃ២ គកឺារិយ-
ល័យបសាវបជាវសង្គម-នសដ្ឋកិច្ច (Socio-
Economic Research Bureau-SERB)
ៃិងការិយល័យបសាវបជាវែវិកា ៃិងសារ-
នពើពៃ្ធ (Budget and Tax Research

Bureau-BTRB)។ ការិយល័យបសាវបជាវ
សង្គមនសដ្ឋកិច្ច ដរឹកនំានោយ បបធ្ៃមយួ
របូ (EPRS Executive Director) ៃិង
បំនពញកិច្ចការចំៃៃួ២ គកឺារងារបសាវបជាវ
នគ្លៃនយបាយនសដ្ឋកិច្ច ៃិងការងារ
បសាវបជាវនគ្លៃនយបាយសង្គម។ រឯី
ការិយល័យបសាវបជាវែវិកា ៃិងសារនពើពៃ្ធ
ដរឹកនំានោយបបធ្ៃមយួរបូ (BTRB Exe-
cutive Director) ៃិងបំនពញកិច្ចការ
ចំៃៃួ២ ដចូគ្្ គកឺារងារបសាវបជាវនគ្ល-
ៃនយបាយែវិកា ៃិងការងារបសាវបជាវ
នគ្លៃនយបាយសារនពើពៃ្ធ។ ក្នុងការងារ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នាយកោ្ឋ ៃ
CPBRD នៃះមាៃតនួាេីជាក់ោក់មយួ
ចំៃៃួ ដចូតនៅ៖
សិកសាបសាវបជាវនគ្លៃនយបាយពាក់-

ព័ៃ្ធៃរឹងសង្គម នសដ្ឋកិច្ច ៃិងែវិកា នដើមបី
បនបមើការ គំ្បេដផ្កព័ត៌ាមាៃនលើការនរៀបចំ
ចបាប់ ៃិងការបតលួតពិៃិត្យ
នរៀបចំរបាយការណ៍វិភាគនលើដផៃការ

អភិវឌ្ឍជាតិ ដផៃការែវិកាជាតិបបចំាឆំ្្
ៃិងកមមាវិ្ី ឬនគ្លៃនយបាយជាតិពាក-់
ព័ៃ្ធនានា
ជយួគំ្បេ សមាជិកសភា ក្នុងរនបៀបវារៈ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៣៥ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

នរៀបចំៃិងតាក់ដតងចបាប់
ផ្តល់ព័ត៌ាមាៃបនច្ចកនេស ជៃូសមាជិក

សភា នលើនគ្លៃនយបាយសំខ្ៃ់ៗ
ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងសង្គមកិច្ច នសដ្ឋកិច្ច �ិរញ្ញ-
វត្នុ ៃិងស្ាប័ៃ
នរៀបចំការសិកសាៃិងវិភាគសុីជនបរៅនលើ

បច្ច័យនៃការតាក់ដតងចបាប់ ៃិងបញ្ហា នៃ
នគ្លៃនយបាយជាក់ោក់ណាមយួ
ជាជំៃយួបនច្ចកនេសសបមាប់អ្កនំាពាក្យ

នៃស្ាប័ៃសភា ៃិងគណៈកមមាការនៃ
បកនុមបបរឹកសាអភិវឌ្ឍៃ៍ (House Panel
 for the Legislative Executive Dev-
elopment Advisory Council – LEDAC) 
ស�ការជាមយួៃរឹងស្ាប័ៃបសាវបជាវ 

នដគអូភិវឌ្ឍ ស្ាប័ៃសាធ្រណៈ ៃិងឯក-
ជៃនានា ក្នុងកិច្ចសៃទានា នគ្លៃនយ-
បាយ ការដចករំដលកចំនណះដរឹង ៃិងការ
កសាងសមតភ្ាព។

ក.២.ករណីបបនេសកនូរ៉ាខ្ងតបរូង
ការិយល័យែវិកានៃរដ្ឋសភា គជឺាអង្គ-

ភាពបនងកើតន�ើងនោយមាបតា២១ ៃិង២២
នៃចបាប់ស្ីពីរដ្ឋសភា (National Assem-
bly Act) នៅដខតុោ ឆំ្្២០០៣។ អង្គភាព
នៃះគំ្បេដល់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ៃិងមាៃ
នគ្លនៅធ្នាបបសិេ្ធភាព ៃិងស័ក្តិសិេ្ធ ិ-
ភាពនៃតនួាេីអង្គៃីតិបបញ្ញត្តិ នដើមបីពិៃិត្យ
ៃិងតាមោៃ ក្នុងការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈ។ ការិយល័យនៃះ មាៃចក្នុ-
វិស័យ៖ “កា្ល យជាមជ្ឈមណ្លគំៃិត (Think
tank)នលើកិច្ចការ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ដដល
បនបមើដល់រដ្ឋសភានៃបបនេសកូនរ៉ាខ្ងតបរូង
ៃិងបបជាជៃ” នោយមាៃនបសកកមមាចំៃៃួ
៣ គ៖ឺ (១).ការពិៃិត្យសុីជនបរៅ ៃិងបគប់
បជនុងនបជាយនលើការវិភាគ�ិរញ្ញវត្នុ (Fiscal
analysis) ៃិងនគ្លបំណង នៃកមមាវិ្ី
�ិរញ្ញវតន្ុ (Objective fiscal program)
(២).បបសិេ្ធភាពនៃការវិភាគជាក់ោក់នលើ

ការពយាករណ៍េំ�ំសារនពើពៃ្ធ ៃិងចំណាយ 
(៣).ការវិភាគនោយបបសិេ្ធភាពនលើការ
ពយាករណ៍នសដ្ឋកិច្ច។ តនួាេីរបស់ការិយ-
ល័យនៃះ មាៃចំៃៃួ៥ ជាគៃ្លរឹះ ដដលរមួ
មាៃ ការវិភាគែវិកា (Budget analysis) ,
ការសិកសា ៃិងនរៀបចំគនបមាងែវិកា, ការ
ពយាករណ៍, ការវាយតនម្ល ៃិងការបសាវបជាវ។ 

ជារចនាសម្័ៃ្ធ ការិយល័យែវិកា ស្ិត
នបកាមការដរឹកនំា របស់បបធ្ៃរដ្ឋសភា
(Speaker) ន�ើយស្ិតនបកាមការដរឹកនំា
ផ្ទា ល់របស់បបធ្ៃ (Chief) មយួរបូ ៃិង
ដបងដចកការិយល័យបនច្ចកនេសចំៃៃួ៤
រមួមាៃ៖ ១)ការិយល័យដផៃការ ៃិងបគប់-
បគង ២)ការិយល័យវិភាគែវិកា ៣)ការិ-
យល័យពយាករណ៍ ៃិងវិភាគសារនពើពៃ្ធ
ៃិង៤)ការិយល័យវិភាគនសដ្ឋកិច្ច។
ក.៣.ករណីបបនេសនែ

ការិយល័យែវិកានៃរដ្ឋសភារបស់បបនេស
នែ (Parliamentary Budget Office-
PBO) បតរូវបាៃបនងកើតន�ើងតាមរយៈមាបតា
២៦ នៃបបកាសរបស់រដ្ឋសភា (Parliament
declaration) ចុះនែងៃេី៤ ដខនមសា ឆំ្្២០១៣
ស្តីពីដផ្កចំណះុនលខ្្ិការោ្ឋ ៃនៃរដ្ឋសភា។
រចនាសម្័ៃ្ធនៃការិយល័យនៃះ ដបងដចក
ការិយល័យែវិការបស់រដ្ឋសភានែ បតរូវបាៃ
ដបងដចកនចញជា៥ ដផ្ក ដដលរមួមាៃ៖
ដផ្កវិភាគដផ្កម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច, ដផ្កវិភាគ
ែវិកា, ដផ្កវិភាគគនបមាងវិៃិនយគសាធ្-
រណៈ, ដផ្កផ្សពវផសាយៃិងព័ត៌ាមាៃ, ៃិងដផ្ក
គំ្បេកិច្ចបបតិបត្តិការរបស់រដ្ឋសភា។ តនួាេី
នៃការិយល័យែវិកានៃរដ្ឋសភានែ បតរូវ
បាៃកំណត់ដចូតនៅ៖
សិកសា វិភាគ បសាវបជាវ បពមទាងំនរៀបចំ

របាយការណ៍ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកា �ិរញ្ញវត្នុ
ៃិងម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច បពមទាងំការពយាករ-
ណ៍ស្ាៃភាពនសដ្ឋកិច្ច�ិរញ្ញវតន្ុរយៈនពល
ម្្យម ៃិងរយៈនពលដវង

សិកសា បសាវបជាវ វិភាគ បពមទាងំនរៀបចំ
របាយការណ៍នលើការងារពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង
ែវិកា របាយការណ៍ចំណាយនោយឆ្លនុះ
បញ្្ច ងំៃរឹងនគ្លៃនយបាយរបូិយវតន្ុ ៃិង
�ិរញ្ញវតន្ុ
សិកសា ៃិងវិភាគនលើចំណាយរបស់រោ្ឋ -

ភិបាលនោយដផ្អកនលើនគ្លៃនយបាយ
ដដលបាៃកំណត់ ៃិងមលូោ្ឋ ៃចបាប់ 
នដើមបីនរៀបចំរបាយការណ៍ជៃូរដ្ឋសភា
សិកសា វិភាគ ៃិងប៉ាៃ់បបមាណេំ�ំបបាក់

ចំណូល ឬផលបបនយជៃ៍នានា ដដលជា
សមិេ្ធកមមានៃដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្ត ៃិង
អភិវឌ្ឍនោយអៃុនោមតាមចបាប់ស្តីពី
�ិរញ្ញវតន្ុរដ្ឋ ៃិងវិៃ័យែវិកា នដើមបីពិចារ-
ណានលើនសចក្តីបពាងចបាប់ែវិកាបបចំាឆំ្្
ពិនបគ្ះនយបល់ក្នុងដំនណើរការនរៀបចំ

ែវិកា ឬបញ្ហា នានាដដលគណៈកមាមា ្ិ-
ការ ឬអៃុគណៈកមាមា ្ិការនៃរដ្ឋសភា
ៃិងបពរឹេ្ធសភា
នរៀបចំឯកសារសបមាប់ពិចារណា នលើ

នសចក្តីបពាងចបាប់ែវិកាបបចំាឆំ្្ នដើមបី
គំ្បេការអៃុវត្តរបស់គណៈកមមាការ អៃុ-
គណៈកមមាការ ៃិងសមាជិកនៃរដ្ឋសភា
ៃិងបពរឹេ្ធសភា
បនងកើតមលូោ្ឋ ៃេិៃ្ៃ័យនៃនសដ្ឋកិច្ច�ិរ-

ញ្ញវត្នុ ៃិងែវិការបស់រដ្ឋទាក់េងៃរឹងការ
ពិចារណានលើនសចក្តីបពាងចបាប់ែវិកា
បបចំាឆំ្្ ៃិងផសារភា្ជ ប់ព័ត៌ាមាៃជាមយួ
អង្គភាពនានា
នរៀបចំៃិងផ្សពវផសាយលេ្ធផលនៃការ

សិកសាអំពីនសដ្ឋកិច្ច �ិរញ្ញវត្នុ ៃិងែវិកា
ដល់គណៈកមមាការ អៃុគណៈកមមាការ 
ៃិងសមាជិកនៃរដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធសភា 
ៃិងសាធ្រណជៃ។

ក.៤.ករណីបបនេសអញូ្សា្ត លី
ក្នុងបបនេសអូញ្សា្ត លី នគ្លគំៃិតនៃការ

នរៀបចំការិយល័យែវិកាក្នុងស្ាប័ៃៃីតិបប-



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៣៦

ញ្ញត្តិ ដដលអាចបំនពញការងារនោយឯករាជ្យ
បាៃនលចន�ើងតំាងពីអំ�នុងឆំ្្១៩៨០ មក
នម៉្លះ ន�ើយរ�តូដល់ឆំ្្២០០៥ នេើបនគ្ល
គំៃិតនៃះបាៃកា្ល យជាបបធ្ៃបេពិភាកសា
ក្នុងស្ាប័ៃជរួរោ្ឋ ភិបាលទាងំមលូ។ ការិ-
យល័យែវិកាសភា (Parliamentary
 Budget Office-PBO) បតរូវបាៃបនងកើត
ន�ើងក្នុងឆំ្្២០១១ តាមរយៈវិនសា្ៃកមមា
នៃចបាប់ស្តីពីមុខងារភារកិច្ចសភា (Parlia-
mentary Service Act) ឆំ្្១៩៩៩ នដើមបី
ផ្តល់មតិបបរឹកសានោយឯករាជ្យ ៃិងមិៃលំនអៀង 
ជៃូស្ាប័ៃសភាទាងំ២ថ្្ក់នលើ កិច្ចការ
វិភាគែវិកា នគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុ ៃិង
ផលប៉ះពាល់ដផ្ក�ិរញ្ញវត្នុនៃនសចក្តីបពាង
ឯកសារែវិកា។ បបធ្ៃការិយល័យែវិកា
សភា (Parliamentary Budget Officer) 
បតរូវបាៃដតងតំាងនោយមាៃការឯកភាពពី
គណៈកមមាការចបមនុះស្ីពីគណៃីសាធ្រណៈ
ៃិងសវៃកមមា (Joint Committee of 
Public Account and Audit)។ ជារចនា-
សម្័ៃ្ធ ការិយល័យែវិកាសភានៃបបនេស
អញូ្សា្ត លី ដរឹកនំានោយបបធ្ៃ ១របូ ៃិង
ដបងដចកជា ៣ដផ្ក្ំៗ គ៖ឺ ដផ្កនរៀបចំ
គនបមាងែវិកាៃិងវិភាគែវិកា (Parliamen-
tarian Costing and Analysis Division), 
ដផ្កវិភាគនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុ 
(Fiscal Policy Analysis Division) ៃិង
ដផ្កយុេ្ធសាញ្ស្តសាជីវកមមា (Corporate
Strategy Branch)។ 

នយងតាមវិនសា្ៃកមមាចបាប់ស្តីពីមុខងារ
ភារកិច្ចសភាខ្ងនលើ ការិយល័យែវិកា
សភា មាៃតនួាេីដូចជា៖
នរៀបចំនគ្លៃនយបាយចំណាយ តាម
សំនណើរបស់បបធ្ៃ ៃិងសមាជិកបពរឹេ្ធ-
សភា នោយអាចរកសាជាការសមាងៃ ត់ក្នុង
ករណីមាៃការនស្ើសុំនោយបបធ្ៃ ឬ

សមាជិកបពរឹេ្ធសភាននាះ ក្នុងអាណត្តិនៃ
សភាតំណាងរាញ្ស្ត (Outside the care-
 taker period)
នរៀបចំនគ្លៃនយបាយចំណាយ តាម
សំនណើរបស់បបធ្ៃ ៃិងសមាជិកបពរឹេ្ធ-
សភា ឬសមាជិកគណបក្សៃនយបាយ
ដដលមាៃសិេ្ធ ិ ដតនគ្លៃនយបាយននាះ
បតរូវផ្សពវផសាយជាសាធ្រណៈ នៅក្នុង
អំ�នុងនពលនរៀបចំអាណត្តិែមាី នៃសភាតំ-
ណាងរាញ្ស្ត (Inside the caretaker
 period) មាៃៃ័យថ្មុៃៃរឹងអាណត្តិែមាី
នៃសភាតំណាងរាញ្ស្តបតរូវបាៃនរៀបចំរាល់
សំនណើនរៀបចំសិកសានគ្លៃនយបាយ
ចំណាយមិៃអាចរកសាការសមាងៃ ត់បាៃន�ើយ
នរៀបចំការនឆ្លើយតបពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកាជៃូ
បពរឹេ្ធសភា ៃិងសមាជិកនោយអាចរកសា
ការសមាងៃ ត់តាមការនស្ើសុំ
នរៀបចំការនឆ្លើយតបនៅកាៃ់គណៈកមមា-
ការសភាទាងំពីរថ្្ក់ តាមការនស្ើសុំជា
សាធ្រណៈ
នរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់
នៃែវិកា ដផ្អកនលើនគ្លៃនយបាយនៃ
គណបក្សជាប់នឆ្្ត បនាទា ប់ពីការនបាះនឆ្្ត
សាកលបតរូវបាៃបញ្ចប់
នរៀបចំ ផ្តលួចនផ្តើម គនបមាងសិកសាបសាវបជាវ
ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកា ៃិងការនរៀបចំនគ្ល-
ៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុ រឯីលេ្ធផលនៃការ
បសាវបជាវកំណត់ជាឯកសារសាធ្រណៈ។

ក.៥.ករណីបបនេសបារាងំ
បកនុមបបរឹកសាជាៃ់ខ្ស់នៃ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-

រណៈ (Haut Conseil des finances pub-
liques-HCFP) គជឺាស្ាប័ៃមយួោច់នោយ
ដ�កពីស្ាប័ៃៃីតិបបតិបត្តិ ៃិងស្ាប័ៃៃីតិ-
បបញ្ញត្តិ ដដលនដើរតនួាេីជាការិយល័យ
ែវិកាក្នុងរោ្ឋ ភិបាលបបនេសបារាងំ ដដល
ចំណចុនៃះមាៃលក្ណៈនោយដ�កខុស
ពីករណីភាគនបចើៃដដលនឃើញមាៃនៅក្នុង
បណ្ាបបនេសដដលបតរូវបាៃសិកសាខ្ងនលើ។ 
ស្ាប័ៃនៃះបតរូវបាៃបនងកើតន�ើងតាមរយៈ
ចបាប់អង្គការស្តីពីការនរៀបចំដផៃការ ៃិង
អភិបាលកិច្ចនៃ�ិរញ្ញវតន្ុចុះនែងៃេី១៧ ដខ្្រូ
ឆំ្្២០១២១។ បកនុមបបរឹកសានៃះដរឹកនំានោយ
បបធ្ៃ ១របូ មាៃសមាជិក ១០របូ ៃិង
មាៃនលខ្្ិការបបមាណ ៥របូ។ បបធ្ៃ 
ៃិងសមាជិក មាៃសមាសភាពមកពី ៦ 
ស្ាប័ៃនផ្សងៗពីគ្្ដូចតនៅ៖
បបធ្ៃ ១របូ គជឺាបបធ្ៃនៃតុោការ

គណៃី (Court of Auditors)
សមាជិក ៤របូ មកពីអង្គនៅបកមនៃ
តុោការគណៃី ដដលនបជើសតំាងនោយ
បបធ្ៃតុោការគណៃី
សមាជិកចំៃួៃ ៥របូ ជាអ្កជំនាញបនច្ចក-
នេសក្នុងវិស័យនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ
សាធ្រណៈដដលនបជើសតំាងនោយបបធ្ៃ
រដ្ឋសភា បបធ្ៃបពរឹេ្ធសភា បបធ្ៃគណៈ-
កមមាការ�ិរញ្ញវត្នុនៃរដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធសភា 
បបធ្ៃបកនុមបបរឹកសានសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
ៃិងបរិស្ាៃ (Conseil économique, 
social et environnemental) ៃិង 
សមាជិក ១របូ ជាអគ្គនាយកនៃវិេយាស្ាៃ
បសាវបជាវនសដ្ឋកិច្ចៃិងស្ិតិ (Institut
  national de la statistique et des
 études économiques -INSEE)។ 
បកនុមបបរឹកសាជាៃ់ខ្ស់នៃ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្-

រណៈ (HCFP) មាៃតនួាេីផ្តល់មតិនយបល់
នលើនសចក្តីបពាងចបាប់ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង�ិរញ្ញវត្នុ

ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ មាៃតនួាេីស្រូលក្នុង 

ដំណាក់កាលេី៣  “ការអៃុម័តែវិកា” 
ដដលបតរូវពិៃិត្យពិៃិស្ច័យ នលើនសចក្ត ី
បពាងចបាប់បគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុបបចំាឆំ្្ 

ចបាប់ដកតបមរូវ ៃិងចបាប់េទូាត់

១ Loi Organique du 17 Décembre 2012 relative à la Programmation et à la Gouvernance des Finances Publiques



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៣៧ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

សាធ្រណៈ មុៃៃរឹងបតរូវបាៃបញ្ជរូៃនៅ
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ។ ៃីតិវិ្ីនៃការផល្់មតិ-
នយបល់របស់ស្ាប័ៃនៃះជា កាតពវកិច្ច
តបមរូវនោយចបាប់ ដតរាល់មតិនយបល់
ដដលនស្ើន�ើងនោយបកនុមបបរឹកសាពុំតបមរូវឱ្យ
រោ្ឋ ភិបាលបតរូវដតនគ្រពអៃុវត្តតាមននាះ
ន�ើយ (non-binding)។ មតិបបរឹកសារបស់
HCFP បតរូវបាៃកំណត់ឱ្យនបាះផសាយជា
សាធ្រណៈ។ នសចក្តីបពាងចបាប់ពាក់ព័ៃ្ធ
ៃរឹង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ដដលតបមរូវឱ្យមាៃ
មតិនយបល់របស់ HCFP រមួមាៃដចូតនៅ៖
ចបាប់ស្តីពីកមមាវិ្ី�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ 
(Public Finance Programming Laws)
នសចក្តីបពាងចបាប់ស្តីពី�ិរញ្ញវត្នុ ៃិងចបាប់
�ិរញ្ញបបទាៃសៃ្តិសុខសង្គម (Draft Fin-
ancial Law and Social Security Fin-
ancing Laws)
វិនសា្ៃកមមាចបាប់�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងចបាប់
សៃ្តិសុខសង្គម (Amended Financial
Laws and Amended Social Security
Laws)
ចបាប់េូទាត់ែវិកា (Budget Settlement
 Laws) 
កមមាវិ្ីស្ិរភាព (Stability Programmes)
សបមាប់គណៈកមមាការអរឺ៉ាុប ៃិងបកនុមបបរឹកសា
អឺរ៉ាុប។
េ.ស្ាប័ននីតិប្បញ្ញតតេិក្្ថុោកនាថុងមបព័ន្ធ
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វដ្តនៃែវិកា បតរូវបាៃដបងដចកជា ៣
ដំណាក់កាល រមួមាៃ៖ ១)“ការនរៀបចំ
ដផៃការយុេ្ធសាញ្ស្តែវិកា” ២) “ការនរៀបចំ
កញ្ចប់ែវិកា” ៃិង៣) “ការអៃុម័តែវិកា”។
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ មាៃតនួាេីស្រូលក្នុង
ដំណាក់កាលេី៣ “ការអៃុម័តែវិកា” ដដល
បតរូវពិៃិត្យពិៃិស័្ចយនលើនសចក្តីបពាងចបាប់
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុបបចំាឆំ្្ ចបាប់ដកតបមរូវ
ៃិងចបាប់េទូាត់។ ជារចនាសម្័ៃ្ធ សមាជិក

រដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធសភា ដបងដចកជាគណៈ-
កមមាការបនច្ចកនេសមយួចំៃួៃ ន�ើយគណៈ-
កមាមា ការ ដដលេេួលខុសបតរូវនលើកិច្ចការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ គគឺណៈកមមា-
ការនសដ្ឋកិច្ច �ិរញ្ញវតន្ុ ្នាគ្រ ៃិងសវៃ-
កមមា ឬគណៈកមមាការេី២។ ជាៃីតិវិ្ី ស្ាប័ៃ
ទាងំពីរមាៃលេ្ធភាពនរៀបចំសិក្ាសាោ
ពិនបគ្ះនយបល់ ជាសាធ្រណៈពីភាគី
ពាក់ព័ៃ្ធ រមួទាងំសមាជិករាជរោ្ឋ ភិបាល 
ៃិងអង្គការសង្គមសុីវិលផងដដរ។ យ៉ង
ណាមិញ ដផ្អកតាមរចនាសម្័ៃ្ធជា្រមាៃ
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិទាងំពីរកបមិតក៏មាៃៃវូ
អង្គភាពបសាវបជាវ ៃិងបបរឹកសានយបល់ដដល
ស្ិតនបកាមរចនាសម្័ៃ្ធអគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃ 
ក្នុងៃ័យគំ្បេជាជំៃយួបនច្ចកនេសនលើការ
ងារបសាវបជាវ ៃិងបបរឹកសានយបល់ជូៃគណៈ-
កមមាការបនច្ចកនេស ជាឧទា�រណ៍ អគ្គនា-
យកោ្ឋ ៃៃីតិកមមា ៃិងបសាវបជាវនៃអគ្គនល-
ខ្្ិការោ្ឋ ៃរដ្ឋសភា ៃិងអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ
បសាវបជាវនៃអគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃបពរឹេ្ធសភា។
វិសាលភាពនៃសមតក្ិច្ចបសាវបជាវ ៃិងបបរឹកសា
នយបល់របស់អង្គភាពទាងំពីរមាៃលក្ណៈ
េូលំេូោយ ន�ើយរចនាសម្័ៃ្ធជានាយក-
ោ្ឋ ៃ ឬការិយល័យនៃអគ្គនាយកោ្ឋ ៃទាងំ
ពីរ ក៏ពុំមាៃៃវូនាយកោ្ឋ ៃ ឬការិយល័យ
ដដលេេលួបៃទានុកនលើការងារនសដ្ឋកិច្ច ែវិកា
ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈជាក់ោក់ន�ើយ។ 

តាមរយៈការវាយតនម្លនោយនបបើបបាស់
បកបខណ្ចំណាយសាធ្រណៈ ៃិងគណ-
នៃយ្យភាព�ិរញ្ញវត្នុបបចំាឆំ្្២០២០ នឃើញ
ថ្ តួនាេីនៃស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិនលើការបតលួត
ពិៃិត្យ ៃិងពិៃិស្ច័យែវិកានៅមាៃកបមិត
នៅន�ើយ ជាពិនសសគឺនលើវិសាលភាពនៃ
ការអៃុម័តែវិកា ៃិងអៃុសាសៃ៍ របស់
ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិនលើរបាយការណ៍សវៃកមមា
�ិរញ្ញវតន្ុ។ ជាសតយាៃុម័ត មាៃកតា្ត ចំៃៃួ
២ យ៉ងតិច ដដលនំាឱ្យលេ្ធផលនៃការ

វាយតនម្លស្ិតក្នុងកបមិតខ្ងនលើដដលរមួមាៃ
េី១ ចបាប់ស្តីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
ឆំ្្២០០៨ បាៃកបមិតវិសាលភាពនៃការ
អៃុម័តែវិការបស់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិដត
នលើនសចក្តីបពាងឯកសារែវិកាបបចំាឆំ្្ដត
ប៉ុនណាណ ះ ៃិងេី២ សមតភ្ាពបនច្ចកនេស
របស់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ៃិងរចនាសម័្ៃ្ធ
គំ្បេនលើជំនាញ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ នៅ
មាៃកបមិតដដលបតរូវយកចិត្តេុកោក់អភិវឌ្ឍ
ជាបៃ្ត។ 

សរុបមក បសបតាមេិសនៅកមមាវិ្ីដក-
េបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
តនួាេីស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិកាៃ់ដតមាៃសារៈ
សំខ្ៃ់នេវន�ើង នបពាះស្ាប័ៃកំពលូនៃះគឺ
ជាតអួង្គស្រូលមយួនៃការដកេបមង់បបព័ៃ្ធ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ ឬបបព័ៃ្ធ
ែវិការបស់កម្នុជា។ ក្នុងៃ័យនៃះ ការកសាង
សមតភ្ាពជំនាញបនច្ចកនេស ៃិងការអភិ-
វឌ្ឍស្ាប័ៃពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
ៃិងការបគប់បគងសមិេ្ធកមមា កាៃ់ដតគរួបតរូវ
បាៃចាត់េុកជាសកមមាភាពអាេិភាពមយួ
របស់ស្ាប័ៃនៃះ នដើមបីគំ្បេការអៃុវត្តមុខ-



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៣៨

ងាររបស់ខ្លលួ ៃបសបនៅតាមេិសនៅដកេបមង់
របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល។
គ.របកគំមហើញ

លេ្ធផលនៃការសិកសានៃឧត្តមាៃុវត្តៃ៍
ជាអៃ្តរជាតិ ៃិងករណីសិកសាតាមបបនេស
ទាងំ៥ ខ្ងនលើ ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងតនួាេីស្ាប័ៃ
ៃីតិបបញ្ញត្តិ ៃិងការិយល័យែវិកាក្នុងបបព័ៃ្ធ
បគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈបាៃផល្់ឱ្យ
ៃវូរបកគំន�ើញមយួចំៃួៃ ដដលអាចន្វើជា
មូលោ្ឋ ៃនៃគតិពិចារណាមួយចំៃៃួដចូត-
នៅ៖ 
១.វិសាលភាពនៃការបតលួតពិៃិត្យ ៃិងពិៃិ-
ស្ច័យនលើនសចក្តីបពាងចបាប់�ិរញ្ញវត្នុបបចំា
ឆំ្្៖ចបាប់ស្ីពីបបព័ៃ្ធ�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ
ឆំ្្២០០៨ បាៃកំណត់ថ្ការបតលួតពិៃិត្យ
ៃិងពិៃិស្ច័យនលើនសចក្តីបពាងចបាប់�ិរញ្ញវតន្ុ
បបចំាឆំ្្នៃស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ នផ្្ត តដតនលើ
ព័ត៌ាមាៃពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងែវិកា ការខ្ច ី ៃិងការ
ធ្នារបស់រដ្ឋក្នុងឆំ្្ដតប៉ុនណាណ ះ។ ជាអៃុ-
សាសៃ៍ វិសាលភាពនៃះគរួពិៃិត្យលេ្ធភាព
ក្នុងការពបងីកឱ្យមាៃភាពបគប់បជនុងនបជាយ
នលើនសចក្តីបពាងឯកសារែវិកាបបចំាឆំ្្

ទាងំមូល មាៃៃ័យថ្ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ
គរួមាៃសមតក្ិច្ចក្នុងការបតលួតពិៃិត្យ ៃិង
ពិៃិស្ច័យផងដដរ នលើបកបខណ្រយៈនពល
ម្្យមនផ្សងនេៀតសំខ្ៃ់ៗ រមួមាៃបកបខណ្
ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច បកបខណ្�ិរញ្ញវត្នុរយៈ
នពលម្្យមជានដើម ។ គរួបញ្្ជ ក់ថ្ ការ
ពបងីកវិសាលភាពខ្ងនលើជាឧត្តមាៃុវត្តៃ៍
អៃ្តរជាតិជារមួ ៃិងក៏ជាអៃុសាសៃ៍ ដដល
បតរូវបាៃនលើកន�ើងក្នុងរបាយការណ៍វាយ-
តនម្លបកបខណ្ចំណាយ ៃិងគណនៃយ្យ-
�ិរញ្ញវតន្ុឆំ្្២០២០ ផងដដរ។
២.បនងកើតការិយល័យ ឬអង្គភាពេេលួ
បៃទានុកនលើការងារែវិកា៖ បច្ចនុបបៃ្ ស្ាប័ៃ
ៃីតិបបញ្ញត្តិ ជាពិនសស រដ្ឋសភា មាៃរចនា-
សម្័ៃ្ធបសាវបជាវមយួចំៃៃួជានសនា្ិការ
ក៏ប៉ុដៃ្ត មិៃមាៃៃវូអង្គភាពចបាស់ោស់
ណាមួយដដលេេួលបៃទានុកជាក់ោក់នលើ
ការងារែវិកា ឬការងារពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងការ
បគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈននាះន�ើយ។
ជាអៃុសាសៃ៍ គរួមាៃការសិកសាលេ្ធភាព
នលើការបនងកើតអង្គភាពដបបនៃះ នដើមបីជា
នសនា្ិការបនច្ចកនេសដ៏រឹងមំាមយួជៃូ

ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ។ ការនរៀបចំការិយល័យ
ែវិកានៃះ អាចបត់ដបៃនៅតាមបរិការណ៍
របស់រដ្ឋបាល ៃិងពុំចំាបាច់ជារចនាសម្័ៃ្ធ
រឹងនៃស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញតិ្តននាះន�ើយ ឧទា-
�រណ៍ បកនុមបបរឹកសាជាៃ់ខ្ស់នៃ�ិរញ្ញវត្នុ
សាធ្រណៈរបស់បបនេសបារាងំ បតរូវបាៃ
បនងកើតន�ើងដដលរចនាសម្័ៃ្ធឯករាជ្យ នបរៅ
ពីស្ាប័ៃៃីតិបបតិបត្តិ ៃិងៃីតិបបញ្ញត្តិ។
៣.អភិវឌ្ឍសមតភ្ាពស្ាប័ៃ៖ ការពបងរឹង
សមតភ្ាពស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ គរួបតរូវបាៃ
ចាប់នផ្ើមនរៀបចំពីនពលនៃះនៅ ៃិងចាត់េុក
ជាអាេិភាពខ្ស់មយួ នោយន�តុថ្ស្ាប័ៃ
កំពលូនៃះៃរឹងនដើរតនួាេីកាៃ់ដតសំខ្ៃ់ក្នុង
ការបតលួតពិៃិត្យ ៃិងពិៃិស្ច័យែវិកាបបចំាឆំ្្
នបពាះការអៃុម័តៃរឹងបតរូវដផ្អកនលើឯកសារ
បដៃម្ដចូជា បកបខណ្ ៃិងព័ត៌ាមាៃសមិេ្ធ-
កមមា បកបខណ្នគ្លៃនយបាយអភិវឌ្ឍ
វិស័យនៃបកសួង-ស្ាប័ៃ ជានដើម។
៤.ដផៃការសកមមាភាពដកេបមង់ក្នុងយុេ្ធ-
សាញ្ស្តដកេបមង់បបព័ៃ្ធែវិកា៖ ដចូបាៃ
នលើកន�ើងខ្ងនលើ យុេ្ធសាញ្ស្តដកេបមង់
បបព័ៃ្ធែវិកាឆំ្្២០២១-២០២៥ បគបដណ្ប់
ទាងំដំណាក់កាលអៃុម័តផងដដរ បាៃៃ័យ
ថ្មាៃការពាក់ព័ៃ្ធៃរឹងតនួាេី នៃស្ាប័ៃ
ៃីតិបបញ្ញត្តិក្នុងការងារនៃះ ក៏ប៉ុដៃ្តដផៃការ
សកមមាភាពលម្អិត នៃយុេ្ធសាញ្ស្តនៃះមិៃ
មាៃបញ្្ជ ក់អំពីដផៃការសកមមាភាពដកេបមង់
ដដលស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិបតរូវនរៀបចំ ៃិងចលូ
រមួអៃុវត្តននាះន�ើយ។ ចំណចុនៃះអាចមិៃ
បតរូវបាៃនលើកន�ើងនោយសារកតា្ត ឯករាជ្យ-
ភាពរបស់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ ដដលគរួមាៃ
ការពិៃិត្យអំពីកិច្ចសបមបសបមលួល ៃិងកិច្ច-
ស�ការ នដើមបីដសវងរកដំនណាះបសាយរមួ
មួយរវាងអង្គការៃីតិបបញ្ញត្តិ ៃិងអង្គការ
ៃីតិបបតិបត្តិ៕

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្កការងារដកេបមង់ទាងំ៣, បគប់បគង 
                  បេព្យសមបត្តិរដ្ឋ ៃិងចំណូលមិៃដមៃ-
                  សារនពើពៃ្ធ នៃ អ.គ.�.



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៣៩ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

បច្ចថុប្បននាភាពនន្ុេងារសវនក ម្ានែ្កនាថុង
អគ្គនាយកោ្ឋ ៃសវៃកមមានផទាក្នុង (អ.ស.ក.) ជាអង្គភាពនបកាមឱវាេបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ 
(កស�វ) មាៃមុខងារ ៃិងភារកិច្ចអៃុនោមតាមអៃុបករឹត្យនលខ៤០ អៃបក.បក ចុះនែងៃេី១៥ 
ដខកុមភាៈ ឆំ្្២០០៥ ស្តីពីការនរៀបចំ ៃិងការបបបពរឹត្តនៅនៃមុខងារសវៃកមមានផទាក្នុងនៅតាមបណា្ត
បកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងស�បគ្សសាធ្រណៈ។

មុ ខងារសំខ្ៃ់នៃសវៃកមមានផទាក្នុង គឺ
វាយតនម្លនោយឯករាជ្យ ៃិងន្វើឱ្យ

បបនសើរន�ើងៃវូបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង
ហាៃិភ័យ ដំនណើរការនៃបបព័ៃ្ធបតលួតពិៃិត្យ
នផទាក្នុងៃិង អភិបាលកិច្ច របស់បកសងួ- 
ស្ាប័ៃ ៃិងស�បគ្សសាធ្រណៈ នដើមបី
រមួចំដណកធ្នាឱ្យនគ្លបំណង ៃិងនគ្ល
នៅជាយុេ្ធសាញ្ស្តរបស់ខ្លលួ ៃសនបមចបាៃ
នោយនជាគជ័យតាមការកំណត់។ 

សវៃកមមានផទាក្នុង គជឺាសកមមាភាពពិនបគ្ះ
នយបល់ ៃិងការអះអាងនោយឯករាជ្យ
មិៃលនម្អៀង នដើមបីផ្តល់តនម្លបដៃម្ ៃិងដក-
លម្អបបតិបត្តិការរបស់អង្គភាព ដដលជយួ
ឲ្យអង្គភាពសនបមចបាៃ ៃវូនគ្លបំណង
របស់ខ្លលួ ៃនោយនបបើបបាស់អភិបកមជាបបព័ៃ្ធ
មាៃជំនាញបតរឹមបតរូវក្នុងការវាយតនម្ល ៃិង
បនងកើៃបបសិេ្ធភាពក្នុងការបគប់បគងហាៃិ-
ភ័យ ការបគប់បគងនផទាក្នុង ៃិងដំនណើរការ
អភិបាលកិច្ចល្អ។ 

ជាដផ្លផ្ក  នៃការអៃុវត្តមុខងារសវៃកមមា
នផទាក្នុង នបកាមកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃ-
សវៃកមមានផទាក្នុងសនបមចបាៃៃូវសមិេ្ធផល
សំខ្ៃ់ៗ មាៃជាអាេិ៍៖
បកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងស�បគ្សសាធ្រណៈ
បាៃដំនណើរការៃវូមុខងារសវៃកមមានផទាក្នុង
សរុបចំៃួៃ៤៣ អង្គភាព (បកសងួ ២៨ 
ស្ាប័ៃ ៣ ៃិងស�បគ្ស ១២)
នរៀងរាល់ឆំ្្ អ.ស.ក.  បាៃចុះអៃុវត្ត
សវៃកមមា នៅតាមអង្គភាពនបកាមឱវាេ 
កស�វ.  ទាងំថ្្ក់កណា្ត ល ៃិងថ្្ក់មលូ-

ោ្ឋ ៃជាម្្យមក្នុងមយួឆំ្្មាៃចំៃៃួ១០០
នគ្លនៅ
នរៀងរាល់ឆំ្្ អ.ស.ក.  បាៃចុះបតលួតពិៃិត្យ
បបសិេ្ធភាពមុខងារ នៅនាយកោ្ឋ ៃសវៃ-
កមមានផទាក្នុង នៃបកសួង-ស្ាប័ៃចំៃៃួ៨ ជា
មួយការផ្តល់នយបល់ដកលម្អបដៃម្នោយ
បាៃផ្តល់អៃុសាសៃ៍ដកលម្អបបមាណ៥០០
អៃុសាសៃ៍ ក្នុងននាះមាៃ ៦០% បតរូវ
បាៃអៃុវត្តដកលម្អនពញនលញពីសវៃោ្ឋ ៃ
(អង្គភាពរងសវៃកមមា)
អ.ស.ក.  បាៃជយួពបងរឹងការអៃុវត្ត
សវៃកមមានផទាក្នុងដល់អង្គភាពសវៃកមមានផទា-
ក្នុង នៃបកសងួ-ស្ាប័ៃ តាមរយៈការរមួ

ចំដណកផ្តល់នយបល់ដកលម្អនលើរបាយ-
ការណ៍សវៃកមមានផទាក្នុងតាមស្តង់ោរ ដដល
បាៃនផញាើមក កស�វ. ជាម្្យមចំៃួៃ២០
របាយការណ៍ក្នុងមួយឆំ្្
អ.ស.ក.  បាៃជំរុញការដកលម្អតាម
អៃុសាសៃ៍ ក្នុងរបាយការណ៍សវៃកមមា
របស់អាជាញា ្រសវៃកមមាជាតិ ពាក់ព័ៃ្ធៃរឹង
សមតភ្ាព កស�វ. តាមរយៈលិខិត
ជំរុញ យ៉ងតិចសនបមចបាៃចំៃួៃ៨ ក្នុង
មួយឆំ្្
ក្នុងនាមជាអ្កនំាមុខនលើជំនាញសវៃកមមា
នផទាក្នុង អ.ស.ក.  បាៃរមួចំដណកបណ្តនុ ះ-
បណា្ត លពបងរឹងសមតភ្ាពសវៃករនផទាក្នុង



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៤០

របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលតាមរយៈវគ្គសិក្ាសាោ
យ៉ងនហាច ១វគ្គ ក្នុង ១ឆំ្្ ដដលមាៃ
សិក្ាកាមចលូរមួជាម្្យមបបមាណ ១៣០
នាក់ ៃិងបតរូវបាៃជយួបណ្តនុ ះបណា្ត លនលើ
ជំនាញសវៃកមមាជាក់ោក់នផ្សងនេៀត នបកាម
របូភាពនស្ើសុំនោយដ�កពីបកសងួ-ស្ាប័ៃ
សាមីផ្ទា ល់។
ការពមងីកបសន្្្ុេងារសវនក ម្ាថមាី

ក្នុងបរិការណ៍នៃការវិវត្តនសដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ៃិងបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ បពមទាងំបសបតាម
នគ្លនៅនៃកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈដំណាក់កាលេី៣បកូ
២ ក្នុងនខឿៃេី៤ “ការបញ្ចប់ការនបតៀម
ខ្លលួ ៃនឆ្្ះនៅគណនៃយ្យភាពសមិេ្ធកមមា”
អគ្គនាយកោ្ឋ ៃសវៃកមមានផទាក្នុង បាៃពបងីក
បដៃម្ៃវូបបនភេសវៃកមមាែមាីៗ ចំៃួៃ ៣ 
ដដលគំ្បេនោយ៖
-បបកាសនលខ៥៤២ ស�វ.បបក ចុះនែងៃ
េី៣០ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការោក់
ឱ្យនបបើបបាស់នគ្លការណ៍ដណនំា ៃិង

ស្តង់ោរសវៃកមមាសមិេ្ធកមមា,
-បបកាសនលខ៥៤៣ ស�វ.បបក ចុះនែងៃ
េី៣០ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការោក់
ឱ្យនបបើបបាស់នគ្លការណ៍ដណនំាសវៃកមមា
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ ៃិង
-បបកាសនលខ៦៧៣ ស�វ.បបក ចុះនែងៃ
េី០៤ ដខសីហា ឆំ្្២០២០ ស្តីពីការោក់
ឱ្យនបបើបបាស់នគ្លការណ៍ដណនំាសវៃកមមា
នលើគនបមាង�ិរញ្ញបបទាៃពីនដគអូភិវឌ្ឍៃ៍។
នគ្លការណ៍ដណនំាទាងំនៃះបតរូវបាៃផ្សពវ-
ផសាយជៃូសវៃករនផទាក្នុងនៃបកសងួ-ស្ាប័ៃ
ៃិងស�បគ្សសាធ្រណៈតាមរយៈសិក្ា-
សាោរចួរាល់ ដដលមាៃសិក្ាកាមចលូរមួ
សរុបបបមាណចំៃួៃ ៤៨០នាក់ ៃិងបាៃ
អៃុវត្តសវៃកមមាសាកលបងនលើនគ្លនៅ
មួយចំៃួៃ រមួមាៃ៖
នគ្លការណ៍ដណនំា ៃិងស្តង់ោរ

សវៃកមមាសមិេ្ធកមមា៖ នៅក្នុងឆំ្្២០២០
បាៃចុះសវៃកមមានលើសមិេ្ធកមមាសាកលបង
ចំៃៃួ ២នគ្លនៅគ ឺ(១).សវៃកមមានលើ
បបធ្ៃបេ “គនបមាងអនងកតស�បគ្ស
នៅអគ្គនាយកោ្ឋ ៃពៃ្ធោរ” ៃិង (២).
សវៃកមមានលើបបធ្ៃបេ “គនបមាងសវ័យ-
បបវត្តិកមមា នៃការបគប់បគងការងារពៃ្ធោរ
នៅអគ្គនាយកោ្ឋ ៃពៃ្ធោរ” ន�ើយនៅក្នុង
ឆំ្្២០២១ កំពុងអៃុវត្តសាកលបងបដៃម្
នេៀតនបកាមការដណនំាពីេីបបរឹកសាក្នុងបសនុក
នៅបកសួង-ស្ាប័ៃចំៃៃួ ៦ ដដលរមួមាៃ
បកសួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ, បកសួងកសិកមមា
រុក្ាបបមាញ់ ៃិងនៃសាេ, បកសងួ្ៃធ្ៃ-
េរឹក ៃិងឧតុៃិយម, បកសួងសាធ្រណការ 
ៃិងដរឹកជញ្ជរូៃ, បកសងួអប់រ ំយុវជៃ ៃិង
កីឡា ៃិងបកសួងការងារ ៃិងបណ្តនុ ះបណា្ត ល
វិជា្ជ ជីវៈ។
នគ្លការណ៍ដណនំាសវៃកមមាបនច្ចក-

វិេយាព័ត៌ាមាៃ៖ ក្នុងឆំ្្២០២០ បាៃចុះ
អៃុវត្តសវៃកមមាបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសាក-
លបងចំៃួៃ ១នគ្លនៅ នលើបបធ្ៃបេ 
“បបសិេ្ធភាពសវ័យបបវត្តិកមមានៃការបគប់បគង

ការងារពៃ្ធោរ” ន�ើយនៅក្នុងឆំ្្២០២១
កំពុងអៃុវត្តសាកលបងនៅបកសងួ-ស្ាប័ៃ
ចំៃៃួ ១០បដៃម្នេៀត រមួមាៃ បកសងួ-
នរៀបចំដដៃដី ៃគរបូៃីយកមមា ៃិងសំណង់,
បកសួងព័ត៌ាមាៃ,  បកសួងវបប្ម៌ា ៃិងវិចិបត
សិលបៈ,បកសងួយុត្តិ្ម៌ា,  បកសួងបរិស្ាៃ,
បកសួងនបបសណីយ៍ ៃិងេូរគមនាគមៃ៍,
បកសួង្មមាការ ៃិងសាសនា,  បកសងួនេស-
ចរណ៍, បកសងួសង្គមកិច្ច អតីតយុេ្ធជៃ 
ៃិងយុវៃីតិសមបទា ៃិងបកសួងដផៃការ។

នោយដ�ក ចំនពាះការន្វើសវៃកមមាបបព័ៃ្ធ
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃសបមាប់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ (FMIS) ក៏បតរូវបាៃ
អៃុវត្តសាកលបង ៃិងពបងរឹងជាបនណ្ត ើរៗ
នៅតាមបកសងួ-ស្ាប័ៃ ដដលបាៃោក់ឱ្យ
នបបើបបាស់ ៃិងដំនណើរការបបព័ៃ្ធ FMIS។
លេ្ធផលសនបមចបាៃក្នុងលក្ណៈសវៃ-
កមមាសាកលបងនលើបបព័ៃ្ធ FMIS រមូមាៃ
នៅបកសួង បកសួងអប់រំ យុវជៃៃិងកីឡា,
បកសងួសុខ្ភិបាល,បកសងួកសិកមមា រុក្ា-
បបម៉ាញ់ ៃិងនៃសាេ,បកសងួនបបសណីយ៍
ៃិងេរូគមនាគមៃ,៍បកសងួឧសសា�កមមា ៃិង
សិបបកមមា,បកសងួ្ៃធ្ៃេរឹក ៃិងឧតុៃិយម,
បកសួងសាធ្រណការ ៃិងដរឹកជញ្ជរូៃ,បកសងួ
អភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ, ៃិងបកសួងការងារ ៃិង
បណ្តនុ ះបណា្ត លវិជា្ជ ជីវៈ ជាមយួៃរឹងការរក
នឃើញចំណចុខវះចននា្ល ះមយួចំៃួៃទាក់េង
ៃរឹងបបសិេ្ធភាព ៃិងសុវត្ិភាពនៃបបព័ៃ្ធ 
FMIS ដដលបតរូវដកលម្អបដៃម្៕

មុខងារសំខ្ៃ់នៃសវៃកមមានផទាក្នុង គវឺាយតនម្ល 
នោយឯករាជ្យ ៃិងន្វើឱ្យបបនសើរន�ើងៃវូ 

បបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគងហាៃិភ័យ ដំនណើរការ 
នៃបបព័ៃ្ធបតលួតពិៃិត្យនផទាក្នុង ៃិងអភិបាលកិច្ច 

របស់បកសងួ-ស្ាប័ៃ ៃិងស�បគ្សសាធ្រណៈ 
នដើមបីរមួចំដណកធ្នាឱ្យនគ្លបំណង ៃិង 
នគ្លនៅជាយុេ្ធសាញ្ស្តរបស់ខ្លលួ ៃសនបមច 

បាៃនោយនជាគជ័យតាមការកំណត់។

នរៀបចំនោយ៖ អគ្គនាយកោ្ឋ ៃសវៃកមមានផទាក្នុង



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៤១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

តួនាទី និងសារៈសំខាន់ននគណមនយ្យភាពកនាថុងការងារសកទម្ង់
គណនៃយ្យភាព បតរូវបាៃនគឱ្យៃិយមៃ័យនផ្សងៗគ្្ជានបចើៃ អាបស័យតាមស្ាៃភាពជាក់ដសង្។ 

គណនៃយ្យភាព ជាភាសាដដលៃិយមនបបើនៅក្នុងលិខិតបេោ្ឋ ៃគតិយុត្តនានារបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល

ទាងំថ្្ក់ជាតិ ៃិងថ្្ក់នបកាមជាតិ។

គណនៃយ្យភាព សំនៅនលើភាពអាច
េេួលខុសបតរូវ ភាពអាចគណនា ៃិង

ភាពអាចពៃ្យល់បាៃ។ គណនៃយ្យភាព គឺ
ជាេស្សនាទាៃមយួនៃបកមសីល្ម៌ា ៃិង
អភិបាលកិច្ច  ដដលមាៃអតៃ្័យេូលំេូ-
ោយ ៃិងអាចបតរូវបាៃនគនបបើទាងំនៅក្នុង
វិស័យសាធ្រណៈ វិស័យឯកជៃ ៃិងសង្គម
សុីវិល។ ក្នុងៃ័យមយ៉ាងនេៀត “គណនៃយ្យ-
ភាព” គសឺំនៅនៅនលើការេេលួសា្គ ល់ ៃិង
ការេេលួខុសបតរូវចំនពាះសកមមាភាព ការ
សនបមចចិត្ត ៃិងនគ្លៃនយបាយ ដដល
បាៃអៃុវត្តនៅក្នុងតនួាេី ភារកិច្ច ៃិងដដៃ

សមតក្ិច្ចរបស់ខ្លលួ ៃផងដដរ ១។
អ្កបសាវបជាវ Romzek & Dubnick២ 

បាៃដបងដចកគណនៃយ្យភាពជា៤ បបនភេ។ 
១).គណនៃយ្យភាពការិយ្ិបនតយ្យ៖ មាៃ
ៃ័យថ្ អ្ករដ្ឋបាលសាធ្រណៈ នផ្្ត តការ
យកចិត្តេុកចិត្តនលើអាេិភាពនៃឋានាៃុបកម
ក្នុងការិយ្ិបនតយ្យនៃអង្គភាពរបស់ខ្លលួ ៃ។
២).គណនៃយ្យភាពគតិយុត្ត៖ ជាការេេលួ
ខុសបតរូវ របស់អ្ករដ្ឋបាលសាធ្រណៈ
ចំនពាះមុខចបាប់។ 
៣).គណនៃយ្យភាពវិជា្ជ ជីវៈ៖ បតរូវបាៃ
កំណត់នោយការោក់បញ្្ជ នលើសកមមាភាព 

ៃិងការងារ របស់បុគ្គលិកជំនាញ នដើមបី
សនបមចការងារឱ្យេេលួបាៃលេ្ធផលល្អ
សបមាប់អង្គភាព។ រដ្ឋបាលសាធ្រណៈ
បតរូវពរឹងដផ្អកនលើជំនាញ ឬឯកនេសរបស់
បុគ្គលិក ន�ើយបុគ្គលិកបតរូវនឆ្លើយតប ៃិង
ផ្តល់ៃវូដំនណាះបសាយចំនពាះការងារឱ្យ
បាៃល្អ។ 
៤).គណនៃយ្យភាពៃនយបាយ៖ អ្ករដ្ឋ-
បាលសាធ្រណៈបតរូវបាៃរពំរឹងថ្នឆ្លើយតប
នៅៃរឹងអាេិភាពនគ្លៃនយបាយ ៃិង
កមមាវិ្ី នដើមបីបំនពញតបមរូវការរបស់បបជា-
ពលរដ្ឋដដលជាមា្ច ស់នឆ្្ត២។

១ បកនុមបបរឹកសាជាតិភាសាដខមា រ
២ Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public administration review.
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បបព័ៃ្ធគណនៃយ្យភាព ជាឧបករណ៍
គៃ្លរឹះ នដើមបីពបងរឹងបបសិេ្ធភាពការងារបគប់
តអួង្គពាក់ព័ៃ្ធក្នុងការសនបមច ឱ្យបាៃៃវូ
សមិេ្ធកមមារបស់អង្គភាព បសបតាមនគ្ល-
ៃនយបាយ ៃិងការងារដកេបមង់នានារបស់
រោ្ឋ ភិបាលដដលបាៃោក់នចញ។

ក្នុងននាះ កមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ ក៏នផ្្ត តសំខ្ៃ់នលើ
គណនៃយ្យភាពនៃះផងដដរនៅបគប់ដំណាក់-
កាលនៃការដកេបមង់ ជាពិនសសបាៃរំនលច
នៅក្នុងដំណាក់កាលេី២ “គណនៃយ្យភាព
�ិរញ្ញវតន្ុ” ៃិងដំណាក់កាលេី៤ “គណនៃ-
យ្យភាពសមិេ្ធកមមា” នឆ្្ះនៅរកបបសិេ្ធភាព
ៃិងការេេលួខុសបតរូវរបស់តអួង្គពាក់ព័ៃ្ធ
ក្នុងការបំនពញតនួាេី ៃិងមុខងាររបស់ខ្លលួ ៃ
ឱ្យបាៃកាៃ់ដតបបនសើរក្នុងការងារដកេបមង់
�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ សបមាប់ស្ាប័ៃ ឬ 
អង្គភាពសាធ្រណៈ។ 

េៃទារឹមៃរឹងនៃះ គណនៃយ្យភាពបតរូវបាៃ
នបបើយ៉ងេលូំេូោយសបមាប់រដ្ឋបាលថ្្ក់

នបកាមជាតិផងដដរ នដើមបីពបងរឹងសិេ្ធ ិអំណាច
ដល់បបជាពលរដ្ឋ ពបងរឹងភាពជានដគរូវាង
រដ្ឋបាលថ្្ក់នបកាមជាតិ ៃិងបបជាពលរដ្ឋ
ៃិងពបងីកគណនៃយ្យភាព របស់រដ្ឋបាល
ថ្្ក់នបកាមទាងំននាះ នដើមបីដកលម្អការផ្តល់
នសវាសាធ្រណៈ ឱ្យបាៃកាៃ់ដតបបនសើរ
ៃិងមាៃបបសិេ្ធភាព។ នៅក្នុងបរិបេ នៃ
កំដណេបមង់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបបបជា្ិ-
បនតយ្យ គណនៃយ្យភាព បតរូវបាៃកំណត់
ៃិយមៃ័យបបហាក់បបដ�លគ្្ដចូខ្ង
នបកាម៖ 

“គណនៃយ្យភាព គជឺាកាតពវកិច្ចរបស់
អ្កដដលេេលួបាៃៃវូការេេលួខុសបតរូវ
ៃិងសិេ្ធ ិអំណាច នដើមបីនឆ្លើយបំភ្ល ឺៃិងេេលួ
ខុសបតរូវចំនពាះេនងវើនានារបស់ខ្លលួ ៃ រមួទាងំ
ផលវិបាកដដលនកើតន�ើងពីេនងវើទាងំននាះ”៣។ 

“គណនៃយ្យភាព គជឺាកាតពវកិច្ចនៃអ្ក
អៃុវត្ត សិេ្ធ ិអំណាចក្នុងការនឆ្លើយ បំភ្លអឺំពី
សកមមាភាពនានារបស់ខ្លលួ ៃចំនពាះអាជាញា ្រ
មាៃសមតក្ិច្ចណាមួយ ដដលអាចោក់ៃូវ

ពិៃ័យក្នុងករណីខកខ្ៃមិៃបាៃអៃុវត្ត”៤។ 
“គណនៃយ្យភាព គជឺាការអៃុវត្តតនួាេ ី

ៃិងភារកិច្ចនៅក្នុងដំនណើរការ នៃការន្វើ
នសចក្តីសនបមចចិត្ត ៃិងអៃុវត្តនសចក្តីសនបមច
ចិត្តននាះ នោយមាៃការេេលួខុសបតរូវ
ចំនពាះេនងវើរបស់ខ្លលួ ៃ ដដលបាៃរាយការណ៍ 
បពមទាងំបញ្្ជ ក់ពីមលូន�តុៃវូអវីដដលខ្លលួ ៃ
បាៃសនបមច ៃិងអៃុវត្ត”៥។ 

ជារមួ គណនៃយ្យភាពបាៃៃិងកំពុង
នដើរតនួាេីយ៉ងសំខ្ៃ់ក្នុងការពបងរឹងការ-
ងាររបស់មញ្ៃ្តីមុខងារសាធ្រណៈ ៃិងមញ្ៃ្តី
ដដលនកើតន�ើងនោយការនបាះនឆ្្ត ឱ្យ
មាៃការេេលួខុសបតរូវកាៃ់ដតខ្ស់ចំនពាះ
លេ្ធផលការងារដដលខ្លលួ ៃបបតិបត្តិ នដើមបី
នឆ្លើយតបនៅៃរឹងសមិេ្ធកមមា អភិបាលកិច្ច
របស់អង្គភាពសាធ្រណៈ តបមរូវការរបស់
បបជាពលរដ្ឋ ជាពិនសស ចលូរមួកសាង
ការោ្ឋ ៃដកេបមង់របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលឱ្យ
បាៃរឹងមំា៕

គណនៃយ្យភាព គសឺំនៅនៅការនលើការ 

េេលួសា្គ ល់ ៃិងការេេលួខុសបតរូវចំនពាះ 

សកមមាភាព ការសនបមចចិត្ត ៃិង 

នគ្លៃនយបាយ ដដលបាៃអៃុវត្តនៅក្នុង 

តនួាេី ភារកិច្ច ៃិងដដៃសមតក្ិច្ច 

របស់ខ្លលួ ៃផងដដរ។

៣ នសៀវនៅកមមាវិ្ីជាតិ សបមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបបបជា្ិបនតយ្យនៅថ្្ក់នបកាមជាតិ
៤ នសៀវនៅ ផអ៣េី២
៥ នសៀវនៅអភិបាលកិច្ចល្អសបមាប់បកនុមបបរឹកសាឃុំ សងាក ត់ ឆំ្្២០០៥ 

នរៀបចំនោយ៖ ដផ្កអៃុវត្តែវិកានៃ អ.គ.�.
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សុន្រកថា ឯកឧតតេ្អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្្ឋ សនតេី
រដ្្ឋ សនតេីមកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ដែ្លងតាមបបព័ៃ្ធវីនដអកូ្នុងពិ្ីបបកាសោក់ដំនណើរការជាផ្លរូវការៃវូបបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជវីកមមាតាមថ្្ល
បនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ-ដំណាក់កាលេី២ នៅនែងៃពុ្ ៩នរាច ដខបសាពណ៍ ឆំ្្ឆ្លរូវ បតីស័ក ព.ស.២៥៦៥
បតរូវៃរឹងនែងៃេី១ ដខកញ្្ញ  ឆំ្្២០២១ 
-ឯកឧត្តម នោកជំទាវ អ្កឧកញ៉ នោក
ឧកញ៉ 
-នោក នោកបសី នភញាៀវជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ
ជាេីនមបតី! 
នែងៃនៃះ ខញានុ ំពិតជាមាៃនសចក្តីនសាមៃស្ស

ជាអនៃក នោយបាៃេេលួការអៃុញ្្ញ ត
ដ៏ខ្ង់ខ្ស់ បំផុតពីសំណាក់ សម ត្េចអគ្គ-
្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន នាយក
រដ្្ឋ សនតេីននមពុះរាោណាចមកក្្ថុោ ជាែមាី
ម្តងនេៀត ឱ្យន្វើជាអ្ិបតី ៃិងចូលរមួដែ្លង
សុៃទារកថ្ពី ចមាងៃ យតាមបបព័ៃ្ធវនីដអ ូក្នុង
“ពិ្ីបបកាសោក់ដំនណើរការជាផ្លរូវការ បបព័ៃ្ធ
ចុះបញ្ជីអាជីវកមមា តាមថ្្លបនច្ចកវិេយា
ព័ត៌ាមាៃ-ដំណាក់កាលេី ២” ក្នុងនគ្ល-
បំណងដកសបមលួលបរិយកាស្ុរកិច្ច ៃិង
វិៃិនយគ សំនៅនលើកកម្ស់ភាពបបកតួ
បបដជងរបស់កម្នុជា ៃិងជាពិនសសចលូរមួ
ចំដណកដល់ការរកសាៃិរៃ្តរភាពនៃសកមមាភាព
នសដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិការណ៍នៃការឆ្លងរាលោល
នៃជំងកឺូវដី-១៩ តាមរយៈ ការន្វើឌីជីែល-ូ
បៃីយកមមានសវាសាធ្រណៈ។ 

ខញានុ ំនៅចំាថ្ ខញានុ ំបាៃន្វើជាអ្ិបតីនោយ
ផ្ទា ល់ ក្នុងពិ្ីោក់ឱ្យដំនណើរការបបព័ៃ្ធចុះ
បញ្ជីអាជីវកមមា តាមថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ
ដំណាក់កាលេី១ កាលពីនែងៃេី១៥ ដខមិែុនា
ឆំ្្២០២០ នោយមាៃការចលូរមួយ៉ងនបចើៃ
កុះករពីបកសងួ-ស្ាប័ៃ វិស័យឯកជៃ ៃិង
នដគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ដដលនៅ នពលននាះ នយើង
អាចមាៃលេ្ធភាពជបួជុំគ្្ផ្ទា ល់បាៃ។

នបើនទាះបីជាការបៃ្តឆ្លងរកីរាលោល នៃ
ជំងកឺូវដី-១៩ ជាពិនសសនោយសារបពរឹត្តិ-
ការណ៍ស�គមៃ៍ ២០ កុមភាៈ នៅមិៃទាៃ់
បាៃបិេបញ្ចប់ ៃិងមិៃទាៃ់អៃុញ្្ញ តឱ្យ
នយើងទាងំអស់គ្្អាចជបួជុំផ្ទា ល់មុខគ្្ដចូ
សពវដង ក៏ជំងដឺ៏កាចសាហាវ នៃះមិៃអាច
បៃទាច់បងា្អ ក់ដល់ចងាវ ក់ការងាររបស់នយើង
ន�ើយ។ ជាក់ដស្តង, ពិ្ីតាមបបព័ៃ្ធវីនដអូ
នានពលនៃះ បាៃកំពុងដំនណើរការយ៉ង
រលៃូ ដដលអៃុញ្្ញ តឱ្យនយើងអាចជបួជុំ
គ្្ពីចមាងៃ យ នដើមបី ចលូរមួផ្សពវផសាយ ៃិង
យល់ដរឹងពី បបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវកមមា តាម
ថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ-ដំណាក់កាលេី២
ដដលៃរឹងបតរូវោក់ឱ្យដំនណើរការចាប់ពីនែងៃ
នៃះ។ 

បសបនពលដដលរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា
បាៃ ៃិងកំពុងខិតខំបបរឹងដបបងឥតឈប់ឈរ
ក្នុងសាមា រតី នបសកមមា ៃិងមុងឺម៉ាត់ ក្នុងការ
បបយុេ្ធបបឆំ្ងៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ ការងារនៃ

ការោ្ឋ ៃដកេបមង់របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលនបកាម
ការដរឹកនំាបបកបនោយគតិបណិ្ត ៃិង
បបកបនោយសាមា រតីបុនរសកមមារបស់ សម ត្េច
មតមោនាយករដ្្ឋ សនតេ ីមិៃបាៃបៃយ្ៃវូ
នលបឿៃរបស់ខ្លលួ ៃន�ើយ។ ជាក់ដស្តង, ការ
ោក់ឱ្យដំនណើរការៃវូបបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវ-
កមមាតាមថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃដំណាក់-
កាលេី២ នៅនែងៃនៃះ បងាហា ញយ៉ងចបាស់
ថ្ ការោ្ឋ ៃនៃការងារដកេបមង់នដើមបីនលើក
សទាលួយបរិយកាស្ុរកិច្ច ៃិង វិៃិនយគនៅ
កម្នុជា បាៃសនបមចៃវូលេ្ធផលតាមការ
នបគ្ងេុក។ 

នាដខឧសភា ឆំ្្២០២១ នៃះ រាជរោ្ឋ -
ភិបាលកម្នុជា ក៏សនបមចបាៃៃវូសមិេ្ធផល
ដផ្ក នគ្លៃនយបាយ តាមរយៈការោក់
នចញៃវូ “បកបខណ្នគ្លៃនយបាយ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែលកម្នុជា២០២១-
២០៣៥” ជាមយួៃរឹងចក្នុវិស័យដវងឆ្ងៃ យ 
ក្នុងការកសាងនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែល

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៤៤

រស់រនវកី តាមរយៈការនរៀបចំមូលោ្ឋ ៃបគរឹះ
ជំរុញការេេលួយក ៃិងការន្វើបរិវត្តកមមា 
ឌីជីែល នៅក្នុងបគប់តអួង្គសង្គម ទាងំរដ្ឋ,
ពលរដ្ឋ ៃិង្ុរជៃនដើមបីជំរុញសមទានុះកំនណើៃ
នសដ្ឋកិច្ចែមាី ៃិងនលើកកម្ស់សុខុមាលភាព
សង្គម នោយដផ្អកនលើគៃ្លង “បបបកតីភាព
ែមាី”។ សបមាប់កម្នុជា ការន្វើបរិវត្តកមមាឌីជី-
ែល គជឺាការចាប់យក ៃិងការទាញយក
ផលបបនយជៃ៍ជាអតិបរមាពីការរកីចនបមើៃ
នៃបនច្ចកវិេយាគមនាគមៃ៍ ៃិងព័ត៌ាមាៃ 
បពមទាងំបនច្ចកវិេយាឌីជីែល នដើមបីបនងកើៃ
ផលិតភាព ៃិងបបសិេ្ធភាពនសដ្ឋកិច្ច បពម
ទាងំជំរុញកំនណើៃនសដ្ឋកិច្ចជាតិ ៃិងកសាង
សង្គមសុីវិល័យដដល ពលរដ្ឋ អាចេេលួ
បាៃៃវូផលបបនយជៃ៍ ពីការនបបើបបាស់
នសវាឌីជីែល បបកបនោយបរិយបៃ្, 
ភាពនជឿេុកចិត្ត ៃិងសុវត្ិភាពខ្ស់ ន�ើយ
ដំណាលគ្្នៃះក៏រកសាឱ្យបាៃៃវូអត្តសញ្្ញ ណ
ៃិង វបប្ម៌ាជាតិ។ ក្នុងៃ័យនៃះ បបព័ៃ្ធចុះ
បញ្ជីអាជីវកមមា តាមថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ
-ដំណាក់កាលេី២ ក៏បាៃនឆ្លើយតបយ៉ង
នលឿៃ ក្នុងការចូលរមួអៃុវត្តៃវូបកបខណ្
នគ្លៃនយបាយនៃះ នដើមបីទាញយកៃវូ
បបនយជៃ៍ពីបនច្ចកវិេយាឌីជីែល ជាពិនសស
ក្នុងបរិបេ នៃការរកីរាលោលនោយជំងឺ
កូវដី-១៩ ដដលតបមរូវឱ្យនយើងបតរូវកាត់បៃយ្
ការជបួគ្្ផ្ទា ល់ជាអតិបរមា ខណៈដដល
នយើងនៅដតបៃ្តខិតខំធ្នាឱ្យៃិរៃ្តរភាពនៃ
ការងារនៅបៃ្តជាបបបកតី។
-ឯកឧត្តម នោកជំទាវ អ្កឧកញ៉ នោក
ឧកញ៉ នោក នោកបសី!

រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា បាៃបបកាសោក់
ដំនណើរការជាផ្លរូវការ បបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវកមមា
តាមថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ-ដំណាក់កាល
េី១ កាលពីនែងៃេី១៥ ដខមិែុនា ឆំ្្២០២០
កៃ្លងនៅ នោយេេលួបាៃការចាប់អារមមាណ ៍
ៃិងការសាេរខ្ស់ពីវិស័យឯកជៃ។ បបព័ៃ្ធ
នៃះក៏បាៃចលូរមួ ចំដណកយ៉ងសំខ្ៃ់

ដល់ការរកសាៃិរៃ្តរភាពសកមមាភាពនសដ្ឋកិច្ច
ក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិនៃជំងកឺូវដី-១៩។
ជាក់ដស្តង, នៅក្នុងអំ�នុងនពលនៃការបិេ
ខទាប់ភូមិសាញ្ស្តរាជធ្ៃីភំ្នពញ ៃិងបកនុងតា
ន ម្ា នៃនខត្តកណា្ត ល,មញ្ៃ្តី បុគ្គលិក ៃិនយ-
ជិតបតរូវបាៃអៃុញ្្ញ ត ឱ្យន្វើការងារពីផទាះ
ន�ើយការន្វើ ដំនណើររបស់បបជាជៃក៏បតរូវ
បាៃរឹតតបិតផងដដរ។ ប៉ុដៃ្តនោយបបព័ៃ្ធនៃះ
បតរូវបាៃនរៀបចំន�ើងមាៃលក្ណៈអៃឡាញ
ទាងំបសនុង ន�ើយយៃ្តការគំ្បេក៏ន្វើន�ើង
តាមអៃឡាញផងដដរននាះ ្ុរជៃ នៅដត
បៃ្តនស្ើសុំការចុះបញ្ជីពីផទាះបាៃបសបនពល
ដដលយៃ្តការគំ្បេ ៃិងបតលួតពិៃិត្យសំនណើ
នោយមញ្ៃ្តី រោ្ឋ ភិបាលក៏នៅដតបៃ្តបាៃដចូ
បបបកតី។ ការណ៍នៃះគសូរំនលចបដៃម្ៃវូ
សារៈសំខ្ៃ់ ៃិងភាពចំាបាច់ នៃការនបបើ
បបាស់បបព័ៃ្ធឌីជីែល សបមាប់គំ្បេដល់
ការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈ ជាពិនសសក្នុង
បរិបេនៃវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ ក្នុងរយៈនពល
ជាង១ ឆំ្្កៃ្លងមក បបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវកមមា
បាៃដំនណើរការឥតោច់ ៃិងបាៃអៃុញ្្ញ ត
ឱ្យ្ុរជៃ អាចន្វើការនស្ើសុំការចុះបញ្ជី
អាជីវកមមាបាៃបគប់ នពលនវោ ៃិងេីកដៃ្លង
ន�ើយគិតបតរឹមនែងៃេី២៤ ដខសីហា ឆំ្្២០២១
បកនុម�៊ុៃដដលបាៃចុះបញ្ជី អាជីវកមមាតាម
ថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃនៃះ មាៃចំៃៃួ

សរុបដល់នៅ ៧ ៧១៥ ៃិង មាៃនដើមេុៃ 
សរុបនសមាើជិត ៣ ពាៃ់ោៃដុោ្ល រអានមរិក។ 
វិស័យ ៥ ដដលមាៃេំ�ំនដើមេុៃ្ំជាងនគ 
រមួមាៃ (១)-សំណង់មាៃចំៃួៃ 25.32%,
(២)-អា�រ័ណ ៃី�រ័ណ េិញលក់ ជសួ-
ជុលយៃយៃ្ត ៃិងនទាចបកយៃយៃ្តបគប់
បបនភេមាៃចំៃួៃ 16.44%, (៣)-សកមមា-
ភាពអចលៃវតន្ុមាៃចំៃៃួ 15.53%,(៤)-
កមមាៃ្តសាល មាៃចំៃៃួ 14.3% ៃិង (៥)-
សកមមាភាព�ិរញ្ញវតន្ុ ៃិងធ្នារា៉ាប់រង មាៃ
ចំៃៃួ 8.22%។

បដៃម្នលើរបាយការណ៍របស់ ឯកឧត្តម
ផាន់ ែល្លៃ  ៃិង បេបងាហា ញរបស់ឯកឧត្តម 
គង់ ម្េ រី, ខញានុ ំសមូរលំរឹកន�ើងវិញផងដដរថ្ 
ដំណាក់កាលេី១ បាៃនផ្្ត តជាសំខ្ៃ់នលើ
ៃីតិវិ្ីចំាបាច់ ជាមលូោ្ឋ ៃ ដដលបគប់
បកនុម�៊ុៃ ស�បគ្ស បតរូវបំនពញ នដើមបី
ន្វើការចុះបញ្ជីអាជីវកមមារបស់ខ្លលួ ៃជាផ្លរូវការ
ៃិងបសបចបាប់ដដលមាៃជាអាេិ៍៖ ការចុះ
បញ្ជីពាណិជ្ជកមមាជាមយួបកសងួពាណិជ្ជកមមា,
ការចុះបញ្ជីពៃ្ធោរជាមយួអគ្គនាយកោ្ឋ ៃ
ពៃ្ធោរនៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ 
ៃិងការផ្តល់នសចក្តីបបកាស ជូៃដំណរឹង
នបើកស�បគ្សនៅបកសងួការងារ ៃិង
បណ្តនុ ះបណា្ត លវិជា្ជ ជីវៈ។ ជាមយួៃរឹងភាព
នជាគជ័យនៃដំណាក់កាលេី១, រាជរោ្ឋ ភិ-



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៤៥ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

បាលបាៃពបងីកវិសាលភាពនៅដំណាក-់
កាលេី២ ដែមនេៀតនដើមបីបៃ្តសបមលួលដល់
្ុរជៃតាមរយៈការនរៀបចំថ្្លបនច្ចកវិេយា
ព័ត៌ាមាៃឱ្យមាៃលក្ណៈបគប់បជនុងនបជាយ
ៃិងបបកបនោយបបសិេ្ធភាពខ្ស់ តាមលំ-
អាៃការងារ ៃិងនគ្លការណ៍ដដលនយើង
បាៃអៃុវត្តក្នុងដំណាក់កាលេី១។

យ៉ងណាមិញ, ដំណាក់កាលេី២ នៃះ
នផ្្ត តសំខ្ៃ់នលើការនស្ើសុំអាជាញា បណណ ៃិង
លិខិត អៃុញ្្ញ តនផ្សងៗ នៅតាមបបនភេ
នៃសកមមាភាពអាជីវកមមា នោយមាៃការចលូ
រមួពីបកសងួ-ស្ាប័ៃ ចំៃៃួ៤ រមួមាៃ៖ 
បកសួងឧសសា�កមមា វិេយាសាញ្ស្ត បនច្ចក-
វិេយា ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍, បកសងួ នេសចរណ៍,
បកសួងនបបសណីយ៍ ៃិងេរូគមនាគមៃ៍
ៃិងៃិយ័តករអាជីវកមមាអចលៃវត្នុ ៃិងបញ្្ច ំ
នៃអាជាញា ្រនសវា�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ្នាគ្រ។
ការនស្ើសុំអាជាញា បណណ ឬលិខិតអៃុញ្្ញ ត
នផ្សងៗ នៅបគបដណ្ត ប់នបចើៃបកសងួ-ស្ាប័ៃ
នផ្សងនេៀត ប៉ុដៃ្តការនបជើសនរសីយកបកសងួ-
ស្ាប័ៃចំៃៃួ៤ ខ្ងនលើចូលក្នុងដំណាក់
កាលេី២ នៃះគឈឺរនលើតបមរូវការក្នុងវិស័យ
ដដលមាៃការនស្ើសុំែមាី ឬនស្ើសុំបៃ្តសុពល-
ភាពនៃសកមមាភាព្ុរកិច្ចកៃ្លងមកក្នុងចំៃួៃ
នបចើៃ។ ដំណាក់កាលេី២ នៃះៃរឹងអៃុញ្្ញ ត
ឱ្យ្ុរជៃអាចចាប់នផ្តើមអាជីវកមមារបស់ខ្លលួ ៃ
បាៃនពញនលញបសបតាមបេបបញ្ញត្តិ ដដល
មាៃជា្រមាៃ តាមរយៈការោក់នស្ើសុំ
អាជាញា បណណ ឬលិខិតអៃុញ្្ញ តនផ្សងនេៀត,
បង់នែ្លនសវាតាមរយៈ បបព័ៃ្ធេទូាត់បង់បបាក់
ឌីជីែល ៃិងទាញយកវិញ្្ញ បៃបបត ឬ
លិខិតអៃុញ្្ញ តជាេបមង់ ឌីជីែលពីេីណា
ក៏បាៃ នៅនពលណាក៏បាៃ នោយមិៃចំា
បាច់ន្វើដំនណើរ ឬមកជបួផ្ទា ល់ជាមយួមញ្ៃ្តី។ 
បដៃម្នលើនៃះ កានស្ើសុំអាជាញា បណណ ឬលិខិត
អៃុញ្្ញ តនផ្សងៗ នៅក្នុងដំណាក់កាលេី២
នៃះ ក៏មាៃលក្ណៈងាយបសលួលជាងមុៃ
នបចើៃនោយមាៃការកាត់បៃយ្នែ្លចំណាយ,

ៃីតិវិ្ី ៃិងនពលនវោ ដដលពីមុៃបតរូវការ
ចននា្ល ះពី ១៥ នៅ ៣០នែងៃ មកបតរឹមដត ៣ 
នៅ ៧នែងៃនៃនែងៃន្វើការប៉ុនណាណ ះ បបសិៃនបើ
សំនណើបំនពញលក្ខណ្បគប់បគ្ៃ់។    

នសវាចុះបញ្ជីអាជីវកមមាតាមថ្្លបនច្ចក-
វិេយាព័ត៌ាមាៃទាងំដំណាក់កាលេី១ ៃិងេី២
នៃះ បតរូវបាៃោក់ឱ្យអៃុវត្តនលើថ្្លផ្្ល ស់
ប្តរូរេិៃ្ៃ័យកម្នុជា (Cambodia Data
 Exchange-CamDX) ដដលអៃុញ្្ញ តឱ្យ
បកសួង-ស្ាប័ៃ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល អាច
ផ្្ល ស់ប្តរូរគ្្បាៃៃវូេិៃ្ៃ័យស្តីពី បកនុម�៊ុៃ
ស�បគ្ស ៃិងេិៃ្ៃ័យពាក់ព័ៃ្ធនោយរលៃូ
ៃិងសង្គតិភាព នោយមិៃតបមរូវឱ្យ្ុរជៃ 
ឬបបជាពលរដ្ឋបតរូវបំនពញ ឬផ្តល់េិៃ្ៃ័យ
ដដដលៗ ពីស្ាប័ៃមយួ នៅស្ាប័ៃមយួ
នេៀត។ ជាមយួៃរឹងសមិេ្ធផលែមាីមយួនេៀត
តាមរយៈការោក់នចញៃូវ “អៃុបករឹត្យស្តីពី
ការផ្្ល ស់ប្តរូរេិៃ្ៃ័យ តាមរយៈ ថ្្លផ្្ល ស់
ប្តរូរេិៃ្ៃ័យកម្នុជា” ចុះនែងៃេី២៤ ដខសីហា
ឆំ្្២០២១ កៃ្លងនៅែមាីៗនៃះ នយើងរពំរឹងថ្
នសវាសាធ្រណៈែមាីៗជានបចើៃមុខ ៃរឹងបតរូវ
បាៃពបងីក ៃិងោក់ឱ្យនបបើបបាស់តាមបបព័ៃ្ធ
អៃឡាញ ជាបៃ្តបនាទា ប់ សំនៅនលើកកម្ស់
បបសិេ្ធភាព នៃការផ្តល់នសវាសាធ្រណៈ
របស់បកសងួ-ស្ាប័ៃរដ្ឋ មយួកបមិតដែម
នេៀត។ អៃុបករឹត្យនៃះក៏ៃរឹងកា្ល យជាមលូ-
ោ្ឋ ៃនៃបកបខណ្គតិយុត្តិដ៏សំខ្ៃ់មយួ
ដដលអៃុញ្្ញ ត ៃិងនបើកផ្លរូវឱ្យវិស័យឯកជៃ
មាៃលេ្ធភាពចូលរមួផ្្ល ស់ប្តរូរេិៃ្ៃ័យជា
មួយរាជរោ្ឋ ភិបាល ជំរុញឱ្យមាៃស�ថ្ម-
ពល (Synergy) ៃិងស�បនងកើតែមាី (Co-
creation) ក្នុងវិស័យ្ុរកិច្ច នសដ្ឋកិច្ច ៃិង
សង្គម។ 

នទាះបីជារាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃៃិងកំពុង
ខិតខំន វ្ើបរិវត្តកមមាឌីជីែល, ប៉ុដៃ្តការងារ
កសាង អភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គមឌីជីែល
ៃរឹងមិៃអាចសនបមចន�ើយ នបើតអួង្គពាក់ព័ៃ្ធ
នៃបបព័ៃ្ធនអកូ�រូសុីមិៃនដើរបសបគ្្ ៃិងមិៃ

ចាប់នផ្តើមចាប់យកបនច្ចកវិេយាឌីជីែលនៃះ
មកនបបើបបាស់។ វិស័យឯកជៃ នដើរតនួាេី
ជាតអួង្គដ៏សំខ្ៃ់មយួ ដដលបតរូវចាប់នផ្តើម
ន្វើបរិវត្តកមមាឌីជីែលក្នុងអាជីវកមមា របស់
ខ្លលួ ៃផងដដរ តាមរយៈការនបបើបបាស់បនច្ចក-
វិេយាឌីជីែលក្នុងបបតិបត្តិការអាជីវកមមា ៃិង
សបមាប់ ជាមន្យាបាយនដើមបីពបងីកេីផសារ
របស់ខ្លលួ ៃ ដចូជាការលក់ដរូអៃឡាញ ៃិង
ពាណិជ្ជកមមាតាម បបព័ៃ្ធនអ�ិចបតរូៃិកជា
នដើម។ ក្នុងៃ័យនៃះ ខញានុ ំសមូផ្តល់អៃុសាសៃ៍
មួយចំៃួៃផងដដរ ដល់វិស័យឯកជៃ ក្នុង
ការចាប់នផ្តើមគិតគរូន្វើបរិវត្តកមមាឌីជីែល 
រមួមាៃ៖ (១)-គរួផ្្ល ស់ប្តរូរផ្ត់គំៃិត ៃិង
រនបៀបរបបន្វើការតាមយុគបនច្ចកវិេយាឌីជី-
ែល នបពាះការន វ្ើបរិវត្តកមមាឌីជីែលមិៃដមៃ
ជាដំនណើរការដដលន វ្ើដតមួយនលើក ឬមយួ
នពលននាះនេ នពាលគជឺាដំនណើរការដដល
បតរូវន្វើជាបបចំា ដនូច្ះនយើងបតរូវពបងរឹងសមត-្
ភាពសបមបខ្លលួ ៃ (Adaptability) បពមទាងំ
សមតភ្ាពផ្្ល ស់ប្តរូររ�័ស (Agility) នដើមបីរក
ដំនណាះបសាយែមាីៗន្វើឱ្យបរិវត្តកមមាឌីជីែល
កាៃ់ដតមាៃបបសិេ្ធភាព ៃិងសមទានុះនលឿៃ, 
(២)-កំណត់ចក្នុវិស័យរបស់ខ្លលួ ៃ ក្នុងការ
នបបើបបាស់បនច្ចកវិេយាឌីជីែល ៃិង ន្វើការ



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៤៦

វាយតនម្លន�ើងវិញៃវូសមតភ្ាព ៃិង្ៃធ្ៃ
របស់ខ្លលួ ៃ, (៣)-កំណត់អាេិភាពនៃការន វ្ើ
ឌីជីែលូៃីយកមមា ទាងំនលើដផ្កបបតិបត្តិការ
ៃិងដផ្កេីផសារ ៃិង(៤)- ពបងរឹងកិច្ចស�-
បបតិបត្តិការ ៃិងស�បនងកើតែមាី (Co-crea
tion) រវាងរដ្ឋ ៃិងឯកជៃ ឬ ឯកជៃ ៃិង 
ឯកជៃបពមទាងំពិៃិត្យ ៃិងដសវងរកកមមាវិ្ី
គំ្បេនផ្សងៗរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាលដដលកំពុង
ដតបតរូវបាៃោក់នចញ។ ក្នុងឱកាសនៃះ ខញានុ ំ
សូម បបកាសផងដដរថ្ រាជរោ្ឋ ភិបាល
តាមរយៈបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃិង
បកសួង-ស្ាប័ៃ ពាក់ព័ៃ្ធ ៃរឹងោក់ឱ្យមាៃ
កមមាវិ្ីគំ្បេថ្្ក់ជាតិដល់រាល់ស�បគ្ស
្ៃតចូ ៃិងម្្យមក្នុងការចាប់យកបនច្ចក-
វិេយាឌីជីែល ដដលកមមាវិ្ីនៃះ មាៃការ
គិតគរូជាកញ្ចប់ ៃិងបគប់បជនុងនបជាយ ទាងំ
េិដ្ឋភាព�ិរញ្ញវត្នុ បនច្ចកនេស ៃិងជំនាញ។
-ឯកឧត្តម នោកជំទាវ អ្កឧកញ៉ នោក
ឧកញ៉ នោក នោកបសី!

ជាែមាីម្តងនេៀត, ខញានុ ំសមូដែ្លងអំណរគុណ
យ៉ងបជាលនបរៅចំនពាះបកនុមការងារអៃ្តរ-
បកសួង នរៀបចំបបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវកមមាតាម
ថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃ ៃិងបកសងួ-ស្ាប័ៃ
ពាក់ព័ៃ្ធ ដដលបាៃនរៀបចំ ៃិង បៃ្តអៃុវត្ត

ដំណាក់កាលេី១ បបកបនោយសាមា រតីេេលួ
ខុសបតរូវខ្ស់បំផុត។ ខញានុ ំក៏ សមូដែ្លងអំណរ
គុណ ៃិងវាយតនម្លខ្ស់ចំនពាះបកនុមការងារ
អៃ្តរបកសងួក្នុងដំណាក់កាលេី២ នៃះដដល
ក្នុងននាះរមួមាៃ៖ អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃនៃ
គណៈកមាមា ្ិការនគ្លៃនយបាយនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ, មជ្ឈមណ្លបណ្តនុ ះ្ុរកិច្ចែមាី
“នតនជា”, បកសងួនេសចរណ៍, បកសងួនបប-
សណីយ៍ ៃិងេរូគមនាគមៃ៍, បកសងួឧសសា-
�កមមា វិេយាសាញ្ស្ត បនច្ចកវិេយា ៃិងៃវាៃុ-
វត្តៃ៍ បពមទាងំៃិយ័តករអាជីវកមមាអចលៃវត្នុ
ៃិងបញ្្ច នំៃអាជាញា ្រនសវា�ិរញ្ញវត្នុមិៃដមៃ
្នាគ្រ ៃិងបកសងួ-ស្ាប័ៃពាក់ព័ៃ្ធដដល
បាៃខិតខំបបរឹងដបបងឥតរាែយ តាមរយៈ
កិច្ចស�ការយ៉ងជិតស្ិេ្ធ រ�តូសនបមច
បាៃលេ្ធផលគរួជាេីនមាេៃៈ។ មុៃៃរឹងបញ្ចប់
ខញានុ ំសមូនស្ើឱ្យបកនុមការងារអៃ្តរបកសងួនរៀបចំ
ការចុះបញ្ជីអាជីវកមមា តាមថ្្លបនច្ចកវិេយា
ព័ត៌ាមាៃ បៃ្តខិតខំបបរឹងដបបងអស់ពីកមា្ល ំង
កាយ ចិត្ត បបកបនោយសាមា រតីបុនរសកមមា
ៃិង សាមា រតីេេលួខុសបតរូវខ្ស់ ក្នុងការផ្តល់
ការគំ្បេជាបបចំា នោះបសាយៃវូបញ្ហា បប-
ឈមទាងំដផ្កបនច្ចកនេស ឬបញ្ហា បបឈម
នផ្សងនេៀត ដដលៃរឹងអាចនកើតមាៃនបកាយ
ការោក់ឱ្យដំនណើរការនៃបបព័ៃ្ធនៃះ នដើមបី
ដកលម្អបបព័ៃ្ធ ឱ្យកាៃ់ដតមាៃភាពរលៃូ 
នឆ្លើយតបៃរឹងតបមរូវការជាក់ដស្តងរបស់អ្ក
នបបើបបាស់។ ជាការពិត ដំណាក់កាលេី២
បគ្ៃ់ដតជាការចាប់នផ្តើមនៃដំនណើរនៃការ
ផ្តល់នសវាបបនភេនៃះតាម បបព័ៃ្ធអៃឡាញ
ដតប៉ុនណាណ ះ។ ក្នុងៃ័យនៃះ, ខញានុ ំសមូនស្ើបកនុម
ការងារខិតខំពបងីកវិសាលភាព នៃបបព័ៃ្ធ
ផ្តល់អាជាញា បណណ ឬលិខិតអៃុញ្្ញ ត ៃិងបៃ្ត
បគបដណ្ត ប់ដល់វិស័យនផ្សងៗនេៀត បពម
ទាងំបៃ្តបញ្ចរូលៃវូនសវាសំខ្ៃ់ៗ ៃិងចំាបាច់
នានា សបមាប់ផ្តល់ៃវូការសបមលួលបដៃម្
ដល់ការន វ្ើ្ុរកិច្ចនៅកម្នុជា។ ខញានុ ំសូមនលើក
េរឹកចិត្តឱ្យបគប់តអួង្គពាក់ព័ៃ្ធ ចលូរមួផ្សពវ-

ផសាយឱ្យបាៃេលូំេូោយៃវូ ថ្្លបនច្ចក
វិេយាព័ត៌ាមាៃនៃះ។ េៃទារឹមៃរឹងនៃះ ខញានុ ំក៏នលើក
េរឹកចិត្តផងដដរ ឱ្យ្ុរជៃ ៃិងវិៃិនយគិៃ 
ទាញយកបបនយជៃ៍ ឱ្យអស់លេ្ធភាពពី
ថ្្លបនច្ចកវិេយាព័ត៌ាមាៃនៃះ ៃិងផ្តល់ៃវូ
មតិកសាងល្អៗដល់បកនុមការងារ ៃិងសមូ
នស្ើឱ្យបៃ្តគំ្បេរាជរោ្ឋ ភិបាល ៃិងបៃ្តនៅ
ជាមយួកម្នុជា, រួមគ្្ ពុះពារជម្ះៃវូរាល់
បញ្ហា បបឈមក្នុងបគ្ដ៏លំបាកនៃះ។

ជាេីបញ្ចប់, ខញានុ ំសមូជៃូពរឱ្យឯកឧត្តម 
នោកជំទាវ, អ្កឧកញ៉, នោកឧកញ៉,
នោក នោកបសី, សមាជិកសមាជិកាទាងំ
អស់នៃអង្គពិ្ីទាងំមលូ មាៃសុខភាពល្អ
ៃិងនជៀសផុតពីជំងឺ កូវដី-១៩ ៃិងេេលួ
បាៃនជាគជ័យបគប់ភារកិច្ចនរៀងៗខ្លលួ ៃ បពម
ជាមយួៃរឹងនសចក្ីចំនរៃីបគប់បបការ។ នោយ
េេួលបាៃការអៃុញ្្ញ តដ៏ខ្ង់ខ្ស់បំផុតពី
សម ត្េចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន
នាយករដ្ឋមញ្ៃ្តីនៃបពះរាជាណាចបកកម្នុជា,
ខញានុ ំសមូបបកាសោក់ដំនណើរការជាផ្លរូវការៃវូ
«បបព័ៃ្ធចុះបញ្ជីអាជីវកមមា តាមថ្្លបនច្ចក
វិេយាព័ត៌ាមាៃ-ដំណាក់កាលេី២» ចាប់ពី
នពលនៃះតនៅ៕

សូ្ អគុណ!

នសវាចុះបញ្ជីអាជីវកមមាតាមថ្្លបនច្ចកវិេយាព័តមាៃ
ទាងំដំណាក់កាលេី១ ៃិងេី២ នៃះ បតរូវបាៃ 
ោក់ឱ្យអៃុវត្តនលើថ្្លផ្្ល ស់ប្តរូរេិៃ្ៃ័យកម្នុជា 
(Cambodia Data Exchange-CamDX) 

ដដលអៃុញ្្ញ តឱ្យបកសងួ-ស្ាប័ៃ របស់រាជរោ្ឋ -
ភិបាល អាចផ្្ល ស់ប្តរូរគ្្បាៃៃវូេិៃ្ៃ័យស្តីព ី

បកនុម�៊ុៃស�បគ្ស ៃិងេិៃ្ៃ័យពាក់ព័ៃ្ធនោយ
រលៃូ ៃិងសង្គតិភាព នោយមិៃតបមរូវឱ្យ្ុរជៃ

 ឬបបជាពលរដ្ឋបតរូវបំនពញ ឬផ្តល់េិៃ្ៃ័យដដដលៗ  
ពស្ីាប័ៃមយួ នៅស្ាប័ៃមយួនេៀត។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៤៧ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

សុន្រកថាគនលៃឹុះ របស់ អគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្្ឋ សនតេី
រដ្្ឋ សនតេីមកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ដែ្លងតាមបបព័ៃ្ធវនីដអកូ្នុងសិក្ាសាោស្តីពីការនឈវងយល់អំពីការកសាងបកបខណ្នគ្លៃនយបាយ

ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ សបមាប់ការនរៀបចំនសចក្តីបពាងចបាប់ស្តី

ពី�ិរញ្ញវត្នុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២២  នៅនែងៃេី១៧ ដខសីហា ឆំ្្២០២១

សមូនគ្រព
-នោកជំទាវកិត្តិសង្គ�បណ្ិត ឃួន សុដ្រី
 អៃុបបធ្ៃេី២ រដ្ឋសភា  
-ឯកឧត្តមកិត្តិនសោ្ឋ បណ្ិត ោ្ មយៀប  
 បបធ្ៃគណៈកមមាការនសដ្ឋកិច្ច �ិរញ្ញវត្នុ
 ្នាគ្រ ៃិងសវៃកមមានៃរដ្ឋសភា
-ឯកឧត្តម នោកជំទាវ បបធ្ៃ អៃុបបធ្ៃ
 គណៈកមមាការនៃរដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធសភា
 សមាជិក-សមាជិកានៃរដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធ-
 សភា
-ឯកឧត្តម នោកជំទាវ នោក នោកបស ី 
 នភញាៀវជាតិ ៃិងអៃ្តរជាតិ ជាេីនមបតី! 

តាងនាមរាជរោ្ឋ ភិបាល របូខញានុ ំ ៃិងស�-
ការ ីមកពីបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ
មាៃកិត្តិយស ៃិងក្តីនសាមៃស្សជាអនៃក 
នោយបាៃេេលួការអនញ្ជើញចលូរមួជាែមាី
ម្តងនេៀតក្នុង “សិក្ាសាោស្តីពីការកសាង
បកបខណ្នគ្លៃនយបាយម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច
ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
សបមាប់ការនរៀបចំនសចក្តីបពាងចបាប់ ស្តីពី
�ិរញ្ញវតន្ុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២២”
នបកាមអ្ិបតីភាពដ៏ខ្ង់ខ្ស់ របស់នោក
ជំទាវកិត្តិសង្គ�បណ្ិត ឃួន សុដ្រី អៃុ-
បបធ្ៃេី២ នៃរដ្ឋសភាជាតំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់
របស់សនម្តចអគ្គមហាពញចបកី មហង សំរិន
បបធ្ៃរដ្ឋសភា។ 

នបើនទាះបីជាការបៃ្តឆ្លងរកីរាលោលនៃ
ជំងកឺូវដី-១៩ មិៃអៃុញ្្ញ តឱ្យនយើងទាងំអស់
គ្្ អាចជបួជុំផ្ទា ល់មុខគ្្ដចូសពវដង ក៏ជំងឺ

ដ៏កាចសាហាវនៃះមិៃអាចបៃទាច់បងា្អ ក់ដល់
ចងាវ ក់ការងាររបស់នយើងន�ើយ។ ជាក់ដស្តង
សិក្ាសាោតាមបបព័ៃ្ធវនីដអូនានពលនៃះ
បាៃៃិងកំពុងដំនណើរការយ៉ងរលូៃ ន�ើយ
ៃរឹងចលូរមួចំដណកបៃ្តរកសាវបប្ម៌ាដចករ-ំ
ដលកៃវូព័ត៌ាមាៃ ជៃូដល់ស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ
អំពីការនរៀបចំបកបខណ្នគ្លៃនយបាយ
ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញ
វត្នុសាធ្រណៈ ដដលជាមូលោ្ឋ ៃ នៃការ
នរៀបចំែវិកាជាតិសបមាប់ឆំ្្២០២២ ជាមយួ
ៃរឹងការចលូរមួពីសំណាក់ឯកឧត្តម នោក
ជំទាវ សមាជិក-សមាជិកានៃរដ្ឋសភា បពរឹេ្ធ-
សភា ៃិងអស់នោក នោកបសី នភញាៀវជាតិ 
ៃិងអៃ្តរជាតិ ដចូបណា្ត ឆំ្្មុៃៗ នៅនពល 
ដដលមិៃទាៃ់មាៃវត្តមាៃនៃជំងកឺូវដី-១៩។ 

បសបនពលដដលរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា

បាៃៃិងកំពុងខិតខំបបរឹងដបបងឥតឈប់ឈរ
ក្នុង សាមា រតីបុនរសកមមា ៃិងមុងឺម៉ាត់ក្នុងការ
បបយុេ្ធបបឆំ្ងៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ សិក្ាសាោ
នៃះ គជឺានវេិកាមយួដ៏មាៃសារៈសំខ្ៃ់ 
ក្នុងការបៃ្តរមួចំដណកនលើកកម្ស់តមា្ល ភាព
ែវិកា ៃិងកិច្ចសៃទានារវាងស្ាប័ៃៃីតិបបញ្ញត្តិ
ៃិងស្ាប័ៃៃីតិបបតិបត្តិសបមាប់ការនឈវង
យល់កាៃ់ដតលម្អិត ៃិងេលូំេោូយ អំពី
ការគិតគរូ ៃិងការនរៀបចំបកបខណ្នគ្ល
ៃនយបាយម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយ-
បាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណ:បបចំាឆំ្្ របស់
រាជរោ្ឋ ភិបាល។ នោយន�តុថ្ តាមការ
នបគ្ងេុក ស�ការរីបស់ខញានុ ំៃរឹងជបមាបជៃូ
អង្គសិក្ាសាោលម្អិត អំពីបរិការណ៍ ៃិង
នគ្លការណ៍ចមបងៗក្នុងការកសាងែវិកា
ជាតិ ខញានុ ំសមូន្វើការគសូរនំលចនោយសនង្ប



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៤៨

ជៃូអង្គសិក្ាសាោ ៃវូចំណចុសំខ្ៃ់ៗ
ចំៃៃួ៣ ដដលជាមលូោ្ឋ ៃនៃការនរៀបចំ 
បកបខណ្នគ្លៃនយបាយម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច
ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ 
សបមាប់ឆំ្្២០២២ ក្នុងននាះរមួមាៃ ៖ 
(១).ស្ាៃភាព ៃិងការបគប់បគងវិបត្តិជំងឺ
កូវដី-១៩ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា (២).
បរិការណ៍រមួនៃការនរៀបចំបកបខណ្ម៉ាបករូ
នសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវតន្ុ សាធ្រណៈ ៃិង
(៣).េិសនៅនគ្លៃនយបាយអាេិភាព
របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល ៃិងដផៃការសា្ត រនសដ្ឋ-
កិច្ចន�ើងវិញ។ ខញានុ ំសូមឆ្លងចូលនៅន វ្ើការអ
្ិបបាយអំពីចំណចុៃីមួយៗ ដចូតនៅ៖ 
១.អំពីស្ានភាព និងការមគប់មគងជំងឺ
កូវីដ-១៩ របស់រាជរដ្្ឋ ភិរាេក្្ថុោ

ក្នុងឆំ្្២០២១ នៃះ ជំងឺកូវដី-១៩បាៃ
បៃ្តឆ្លងរាលោលដល់បគប់បបនេស ៃិង
ដដៃដី ទាងំអស់នៅនលើសកលនោក ជា-
មួយៃរឹងភាពមិៃបបាកដបបជាកាៃ់ដតខ្ស់
តាមរយៈការបំដប្លងខ្លលួ ៃជាបបនភេវរីុសកូរដី-
១៩ ែមាីជានបចើៃ ជាពិនសសនមនរាគបំដប្លងែមាី
ដដលតា (Delta) ដដលមាៃលេ្ធភាពចម្លង
កាៃ់ដតខ្ស់ ៃិងអាចបងកនបគ្ះថ្្ក់ដល់
អាយុជីវិតបបជាជៃកាៃ់ដតខ្្ល ំងកា្ល ជាងមុៃ។
នៅក្នុងបកបខណ្តំបៃ់ 
នមនរាគបំដប្លងែមាីនៃះ
បាៃៃិងកំពុងន្វើឱ្យបបនេស មយួចំៃួៃដដល
ធ្្ល ប់បគប់បគងករណីឆ្លងបាៃល្អ កា្ល យជា
តំបៃ់នរៅ្ត គគុកនៃការរកីរាលោលនៃកូវដី-
១៩ ក្នុងកបមិត្ងៃៃ់្ងៃរ ដដលករណីឆ្លង ៃិង
ការបាត់បង់ជីវិត មាៃសមទានុះនកើៃន�ើងខ្្ល ំង
បសបនពលដដលអបតានៃការចាក់វា៉ាក់សាងំ
សបមាប់បបជាជៃជារមួ នៅមាៃកបមិតទាប
នៅន�ើយ។ 

សបមាប់កម្នុជា នបកាមការដរឹកនំាបបកប
នោយគតិបណិ្ត ៃិងភាពឈា្ល សនវរបស់   
សនម្តចអគ្គមហានសនាបតីនតនជា ហ៊ុន សសន

នាយករដ្ឋមញ្ៃ្តីនៃបពះរាជាណាចបកកម្នុជា
រាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃ ៃិងកំពុងខិតខំយ៉ង
សបសាក់សបសា ំបបកបនោយសាមា រតីបុនរ-
សកមមាក្នុងការេប់សាក ត់ការឆ្លងរកីរាលោល
ជំងកឺូវដី-១៩ ដដលនកើតនចញពី «បពរឹត្តិការណ៍
ស�គមៃ៍ ២០ កុមភាៈ ២០២១» តាមរយៈ
ការោក់នចញទាងំវិធ្ៃការរដ្ឋបាល ៃិង
វិធ្ៃសុខ្ភិបាលជានបចើៃ ដដលមាៃភាព
េៃ់ភ្លៃ់ ប៉ុដៃ្តមុឺងម៉ាត់ ៃិងបត់ដបៃនៅតាម

សភាពការណ៍ ៃិងេីតំាងភមូិសាញ្ស្ត ជាក់-
ដស្តង នដើមបីេប់សាក ត ់កាត់ផ្្ត ច់ៃវូដខ្សបចវាក់
ចម្លង ៃិងកាត់បៃយ្ការឆ្លងបាៃទាៃ់នពល
សំនៅការពារសុខភាព ៃិងអាយុជីវិតរបស់
បបជាជៃ ពិនសស គយឺុេ្ធសាញ្ស្ត ៦ចំណចុ
របស់ សម ត្េចមតមោនាយករដ្្ឋ សនតេ ីដដល
បកនសាបបញ្ចរូលៃវូវិធ្ៃការលម្អិតជាក់ដស្តង
ចំៃៃួ២៦ ចំណចុ។ ជាមយួៃរឹងវិធ្ៃការ
ទាងំនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃកំណត់យក
ការចាក់វា៉ាក់សាងំ ជាវិធ្ៃការយុេ្ធសាញ្ស្ត
គៃ្លរឹះ នដើមបីកាត់បៃយ្ការឈឆឺ្លង ៃិងឈឺ្ ងៃៃ់
ៃិង ពិនសសសំនៅឈាៃនៅសនបមចបាៃ
ៃវូ ភាពសុាសំ�គមៃ ៍(Herd Immunity) 
ដដលជាកតា្ត ជំរុញក្នុងការធ្នាបាៃៃវូការ
វិលបត�ប់ឱ្យបាៃឆ្ប់រ�័សនៅរក «បបបក-
តីភាពែមា»ី នៃជីវភាពរស់នៅបបចំានែងៃ របស់
បបជាពលរដ្ឋកម្នុជាេនូៅ ៃិងកិច្ចដំនណើរការ
នៃសង្គម-នសដ្ឋកិច្ច។ 

ជាលេ្ធផល ដផ្អកនលើសមិេ្ធផល ដដល
សនបមចបាៃមកេល់នពលនៃះ កម្នុជាៃរឹង
បញ្ចប់ការចាក់វា៉ាក់សាងំបងាក រកូវដី-១៩ ជូៃ
បបជាជៃតាមចំៃួៃនគ្លនៅ ១០ោៃនាក់
នោយមិៃទាៃ់រាប់បញ្ចរូលកុមារ ៃិងយុវវ័យ
មុៃដផៃការកំណត់។ នលើមលូោ្ឋ ៃនៃះ,
នបើនបបៀបន្ៀបៃរឹងបបនេសកន្ុងតំបៃ់ដដល
មាៃស្ាៃភាពនៃការឆ្លងរកីរាលោលជំងឺ
កូវដី-១៩ កាៃ់ដតបសលួចបសាល់, កម្នុជាស្ិត

ក្នុងចំនណាមបបនេស ដដលឈាៃមុខនគ 
ក្នុងដំនណើរនឆ្្ះនៅរកការបនងកើតភាពសាំុ
ស�គមៃ៍ក្នុងដំណាច់ឆំ្្២០២១ នៃះ ជា
មួយៃរឹងលេ្ធភាពខ្ស់ក្នុងការបគប់បគងការ
រកីរាលោល នៃជំងកឺូវដី-១៩។ ែមាីៗនៃះ,
ជាមយួៃរឹងការជំរុញអៃុវត្តយុេ្ធនាការពបងរឹង
វិធ្ៃការបបយុេ្ធ ៃិងេប់សាក ត់ការឆ្លងរាល
ោលនៃជំងកឺូវដី-១៩ ខណៈដដលនមនរាគ
បំដប្លងែមាីបបនភេ ដដលតា (Delta) បាៃ
នលចធ្្ល យចូលក្នុងស�គមៃ៍នៃរាជធ្ៃី-
នខត្តមយួចំៃួៃ, រាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃសនបមច
ោក់នចញៃវូយុេ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាងំដល់
កុមារ ៃិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី ១២ឆំ្្ ដល់
នបកាម ១៨ឆំ្្ ៃិងចាក់វា៉ាក់សាងំដសូេី៣
ឬដសូជំរុញបដៃម្ដល់បកនុមមញ្ៃ្តីបនបមើនសវា
ជរួមុខផងដដរ។ 
២.អំពីបរិការណ៍រួ្ននការមរៀបចំមកបេណ្
ម្េ មករូមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាមយួៃរឹងការធ្នាៃវូការបគប់បគងនោយបបនុងបបយ័ត ្ៃិងបបកបនោយ 
បបសិេ្ធភាពៃវូ្ៃធ្ៃបគប់បគ្ៃ់សបមាប់បំនពញតបមរូវការនៃការអភិវឌ្ឍ 
សង្គម-នសដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈនពលម្្យម រ�តូដល់ឆំ្្២០២៣, កម្នុជាបតរូវ 

បនងកើៃការនប្តជាញា ចិត្ត ៃិងតបមង់កិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងបបកបនោយភាពមុងឺម៉ាត់ ៃិង 
ឆៃទាៈៃនយបាយខ្ស់ នោយតមកល់ផលបបនយជៃ៍ជាតិជា្ំក្នុងការបបយុេ្ធបបឆំ្ង 
ជំងកឺូវដី-១៩ ៃិងពនៃ្លឿៃកិច្ចការដកេបមង់បគប់ការោ្ឋ ៃ ពិនសសការដកេបមង់ ៃិង
ការពបងរឹងសមតភ្ាពស្ាប័ៃសាធ្រណៈ ដដលជា"កតា្ត សា្ល ប់រស់" នដើមបីធ្នាឱ្យ 
កម្នុជាអាចឈាៃនៅសនបមចបាៃចក្នុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍដវងឆ្ងៃ យរបស់ខ្លលួ ៃ។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៤៩ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

ដូចបណា្ត បបនេសនានានៅនលើសកល
នោក, ២០២០ គជឺាឆំ្្ដ៏លំបាកបំផុតក្នុង 
បបវត្តិសាញ្ស្តេំនៃើបរបស់កម្នុជា ដដលន្វើ
ឱ្យកំនណើៃនសដ្ឋកិច្ចធ្្ល ក់ចុះក្នុងអបតា-៣,១%
នោយសារការធ្្ល ក់ចុះនៃតបមរូវការសកល,
ការបងា្អ ក់ដល់ដខ្សបចវាក់ផលិតកមមាសកល,
ការធ្្ល ក់ចុះនៃរំ�រូមៃុស្ស ៃិងការបាត់បង់
េំៃុកចិត្តវិៃិនយគ ដដលបតរូវបាៃបងកន�ើង
នោយការរកីរាលោលឥតបសាកបសាៃ្តនៃ
ជំងកឺូវដី-១៩។ កតា្ត នៃះបាៃន្វើឱ្យវិស័យ
ជំរុញកំនណើៃសំខ្ៃ់ៗរបស់កម្នុជា រមួមាៃ
វិស័យនេសចរណ៍ ៃិងវិស័យគំ្បេនផ្សង-
នេៀតដចូជា កាត់នដរ សំណង់ ៃិងអចលៃ-
បេព្យ ធ្្ល ក់ចុះយ៉ងគំ�ុក។ បតង់ចំណចុ
នៃះ ខញានុ ំសមូគសូបញ្្ជ ក់ផងដដរថ្នសដ្ឋកិច្ច
កម្នុជា អាចៃរឹងមាៃកំនណើៃអវិជ្ជមាៃនបរៅ
ជាងនៃះ ក្នុងករណីពុំមាៃការោក់នចញៃវូ
វិធ្ៃការអៃ្តរាគមៃ៍ ទាៃ់នពល ៃិងបបកប
នោយបបសិេ្ធភាពរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាលននាះ
នេ។ ជាក់ដស្តង មកេល់នពលនៃះ រាជរោ្ឋ -
ភិបាលបាៃោក់នចញៃវូវិធ្ៃការអៃ្តរាគមៃ៍
ចំៃួៃ៩ជុំ រចួមកន�ើយបបកបនោយបបសិេ្ធ-
ភាពខ្ស់ក្នុងការជយួរកសាលំៃរឹង្ុរកិច្ច ៃិង
ជីវភាពរស់នៅ របស់បបជាជៃ ជាពិនសស
កមមាករ-ៃិនយជិត ៃិងបគលួសារបកីបក បពមទាងំ
ជៃងាយរងនបគ្ះ ដដលេេលួរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីវិបត្តិ ជំងកឺូវដី-១៩។ សបមាប់ឆំ្្
២០២១ ដផ្អកតាមការវាយតនម្លកាលពីនដើម
ឆំ្្ កំនណើៃនសដ្ឋកិច្ចកម្នុជា បតរូវបាៃរពំរឹង
ថ្អាចៃរឹងមាៃកំនណើៃក្នុងអបតា ៤,០%
ដដលបេបេង់នោយការនងើបន�ើងវិញ នៃ
សកមមាភាពពាណិជ្ជកមមា-្ុរកិច្ចក្នុងបសនុក
ៃិងកំនណើៃវិជ្ជមាៃ នៃនសដ្ឋកិច្ចសកល 
ៃិងការនកើៃន�ើង ៃវូតបមរូវការខ្ងនបរៅ 
ពិនសសការនបបើបបាស់ ៃិងការវិៃិនយគ
ឯកជៃ ដដលជាលេ្ធផលនៃ (១).ការោក់
នចញនគ្លៃនយបាយគំ្បេនៅតាមបណា្ត  

បបនេសនានា; (២).ការរពំរឹងេុក នៃការ
នងើបន�ើងវិញជាបនណ្ត ើរៗ នៃសកមមាភាព
នសដ្ឋកិច្ចដដលជំរុញនោយការដចកចាយ ៃិង
ការចាក់វា៉ាក់សាងំបាៃកាៃ់ដតេលូំេោូយ
ៃិង(៣).ការសបមបខ្លលួ ៃរបស់បបជាជៃ ៃិង
អាជីវកមមានៅៃរឹងវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ យ៉ង
ណាមិញ តាមការវាយតនម្លពាក់កណា្ត ល-
ឆំ្្របស់បកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ, 
"បពរឹត្តិការណ៍ស�គមៃ៍ ២០ កុមភាៈ" ន្វើឱ្យ
នសដ្ឋកិច្ចកម្នុជាអាចៃរឹងសនបមចបាៃអបតា
កំនណើៃបតរឹមដត ២,៤ ភាគរយ ប៉ុនណាណ ះ
នៅក្នុងឆំ្្២០២១ នៃះ នពាលគទឺាបជាង
ការពយាករនដើមឆំ្្ នោយសារការឆ្លងរកីរាល-
ោលនៃជំងកឺូវដី-១៩នៅក្នុងស�គមៃ៍
បាៃៃិងកំពុងបៃទាច់បងា្អ ក់យ៉ងខ្្ល ំងដល់
សកមមាភាពពាណិជ្ជកមមា ដដលន្វើឱ្យវិស័យ
នេសចរណ៍ វិស័យលក់ដុំ លក់រាយ ដដល
ជាសកមមាភាពនបបើបបាស់ក្នុងបសនុក វិស័យ-
សំណង់ ៃិងអចលៃបេព្យ បៃ្តធ្្ល ក់ចុះ
យ៉ងគំ�ុក។ 

នោយដ�ក សបមាប់ឆំ្្២០២២ នសដ្ឋ-
កិច្ចកម្នុជាបតរូវបាៃរពំរឹងថ្ៃរឹងសនបមចបាៃ
ក្នុងអបតា ៤,៨ ភាគរយ នោយសារការ
សបមបខ្លលួ ៃបាៃនៅៃរឹងបបបកតីភាពែមាី (New
Normal) បពមទាងំភាព្រូបសាលនៃការ
រកីរាលោលនៃជំងកឺូវដី-១៩ បនាទា ប់ពីការ
ចាក់វា៉ាក់សាងំបតរូវបាៃ អៃុវត្តយ៉ងេលូំ-
េោូយនពញនផទាបបនេស ដដលៃរឹងជយួ
ជំរុញការនងើបន�ើងវិញសៃ្សរឹមៗ នៃវិស័យ 
ៃិងអៃុវិស័យជំរុញកំនណើៃសំខ្ៃ់ៗជាមយួ
ៃរឹងភាពល្អបបនសើរន�ើងនៃកំនណើៃនសដ្ឋ-
កិច្ចសកល ការផ្្ល ស់ប្តរូរេីតំាងនរាងចបកពី
បបនេសជិតខ្ងមយួចំៃៃួមកកាៃ់កម្នុជា
ៃិងការនងើបន�ើងវិញសៃ្សរឹមៗ នៃរ�ំរូ
មៃុស្ស ៃិងរ�ំរូេុៃវិៃិនយគបសបនពល
ដដលការរកីរាលោល នៃជំងឺកូវដី-១៩ 
បតរូវបាៃរពំរឹងថ្ៃរឹងអាចបគប់បគងបាៃ។ 

នទាះជាយ៉ងនៃះក្តី នសដ្ឋកិច្ចកម្នុជា ក៏បៃ្ត
បបឈមៃរឹងហាៃិភ័យពីកតា្ត ខ្ងនបរៅ ៃិង
ក្នុងបបនេសផងដដរ ដដលទាមទារឱ្យរាជ-
រោ្ឋ ភិបាលកម្នុជាបៃ្តនបតៀមខ្លលួ ៃបបកបនោយ
សាមា រតីបបនុងបបយ័ត ្បុនរសកមមា ៃិងបត់ដបៃ
ខ្ស់ក្នុងការនរៀបចំ ៃិងោក់នចញៃវូនគ្ល-
ៃនយបាយ ៃិងវិធ្ៃការអៃ្តរាគមៃ៍ នដើមបី
នឆ្លើយតប ៃិងសបមបតាមការវិវត្តនៃវិបត្តិ
ឱ្យកាៃ់ដតមាៃបបសិេ្ធភាពខ្ស់។ រឯីក្នុង
េិដ្ឋភាព�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈវិញ ការវាយ
តនម្លពាក់កណា្ត លឆំ្្នលើការអៃុវត្តចបាប់ស្តី
ពី�ិរញ្ញវត្នុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២១
ដដលរាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃនរៀបចំជារបាយ-
ការណ៍ នគ្រពជៃូរដ្ឋសភា ៃិងបពរឹេ្ធសភា
រចួន�ើយ បាៃបងាហា ញថ្ជាមយួៃរឹងស្ាៃ-
ភាពមិៃបបាកដបបជាខ្ស់នានពលបច្ចនុបបៃ្
កម្នុជាបាៃៃិងកំពុងេេលួរងសម្ា្�ិរញ្ញ-
វត្នុសាធ្រណៈនលើសពីការរពំរឹងេុក។ ក្នុង
ននាះ ការបបមលូចំណូលែវិកាជាតិអាច
បបឈមៃរឹងការែមែយដែមមយួកបមិតនេៀត
ជាពិនសសចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ 
បសបនៅតាមកតា្ត សតយាៃុម័តនៃស្ាៃភាព
ម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ចខណៈតនួាេី ៃិងការរមួចំ-
ដណករបស់រាជរោ្ឋ ភិបាលក្នុងការេប់េល់
ៃរឹងផលរខំ្ៃនៃះៃរឹងមាៃវិសាលភាពកាៃ់
ដត្ំនដើមបីនោះបសាយបញ្ហា នានាចំនពាះមុខ
តាមរយៈការនបតៀមបនងកើៃការោក់នចញ
កមមាវិ្ីចំណាយ ដដលមាៃភាពបត់ដបៃ
ៃិងនឆ្លើយតបៃរឹងតែភាព បបកបនោយ
បបសិេ្ធភាពខ្ស់។ 

ជាក់ដស្តង, នៅក្នុងចបាប់ស្តីពី�ិរញ្ញវត្នុ
សបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២១ រាជរោ្ឋ -
ភិបាល បាៃោក់នចញៃវូកញ្ចប់ែវិកា
អៃ្តរាគមៃ៍ក្នុងេំ�ំបបមាណ ៧១៩ ោៃ
ដុោ្ល រអានមរិក នដើមបីបបយុេ្ធការពារអាយុ
ជីវិត រកសាលំៃរឹងជីវភាពបបជាជៃ ៃិងបេបេង់
សកមមាភាពអាជីវកមមាក្នុងបសនុក។ នទាះបីជា



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៥០

យ៉ងណា មកេល់នពលបច្ចនុបបៃ្នោយសារ
បពរឹត្តិការណ៍ស�គមៃ៍ ២០ កុមភាៈ គបួផ្ស ំ
ៃរឹងសមទានុះនៃការនកើៃន�ើងៃវូចំៃៃួករណី
នំាចូល ជាពិនសសបបនភេនមនរាគបំដប្លងែមាី
ដដលតា (Delta) នានពលែមាីៗនៃះ, េំ�ំ
នៃែវិកាចំណាយអៃ្តរាគមៃ៍បបយុេ្ធបបឆំ្ង
ៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ ក្នុងឆំ្្២០២១ អាចៃរឹង
ន�ើងរ�តូដល់បបមាណ ១ ៤៥៤ ោៃ
ដុោ្ល រអានមរិក ដដលក្នុងននាះចំណាយនលើ
កមមាវិ្ីេប់សាក ត់ ៃិងពយាបាលជំងកឺូវដី-១៩
អាចន�ើងដល់បបមាណ ៧៤០ ោៃដុោ្ល រ
អានមរិក ន្ៀបៃរឹងការនបគ្ងពីនដើមឆំ្្បតរឹម
៣០ ោៃដុោ្ល រអានមរិក (មិៃទាៃ់គិតការ
េិញវា៉ាក់សាងំ) ដដលនពលននាះកម្នុជានយើង
បគប់បគងសភាពការណ៍បាៃល្អ ៃិងបាៃ
រពំរឹងេុកថ្ ការចាប់នផ្តើមចាក់វា៉ាក់សាងំនៅ
នដើមដខកុមភាៈ ឆំ្្២០២១ ៃរឹងជយួឱ្យការ
ឆ្លងជំងនឺៃះកាៃ់ដតបសាកបសាៃ្ត។ ការនកើៃ
ន�ើងយ៉ងគំ�ុកនៃបៃទានុកចំណាយនលើដផ្ក
សុខ្ភិបាល ៃិងសង្គម ៃរឹងន្វើឱ្យឱៃភាព

ែវិកាឆំ្្២០២១ រកី្ំរ�តូដល់នៅ ១១,
០៩% នៃ ផសស ខ្ស់ជាងការនបគ្ងក្នុង
ចបាប់ែវិកាបបមាណជិត ២ ពិៃទានុភាគរយ។ 

នទាះជាយ៉ងនៃះក្តី ការរកី្ំនៃឱៃភាព
ែវិកានៃះមិៃទាៃ់ជាបញ្ហា នចាេ្ំដុំសបមាប់
រាជរោ្ឋ ភិបាលននាះនេ នោយសារតបមរូវការ
ែវិកាបដៃម្នៃះ ៃរឹងបតរូវបំនពញមកវិញ
តាមរយៈ ការបនញ្ចញបដៃម្ៃវូបបាក់សៃ្ស ំ
របស់រាជរោ្ឋ ភិបាល ដដលៃរឹងអៃុញ្្ញ តឱ្យ
កម្នុជា បៃ្តបគប់បគង�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
របស់ខ្លលួ ៃបបកបនោយេំៃុកចិត្ត ភាពរឹងមំា 
ៃិងភាពជាមា្ច ស់ខ្ស់។ បតង់ចំណចុនៃះ
ខញានុ ំសមូគសូបញ្្ជ ក់ជៃូអង្គសិក្ាសាោបជាប
ថ្ ពុំដមៃបគប់រោ្ឋ ភិបាលសុេ្ធដតមាៃបបាក់
សៃ្សរំបស់ខ្លលួ ៃ សបមាប់បនញ្ចញក្នុងការ
នោះបសាយបញ្ហា នៅនពលមាៃនបគ្ះអាសៃ្
ននាះន�ើយ ន�ើយអវីដដលកម្នុជាមាៃ នា
នពលនៃះ ពំុដមៃនកើតន�ើងនោយនចដៃ្យ
ននាះនេ។ បបាក់សៃ្សទំាងំនៃះ គនឺកើតនចញ
ពីការគិតគរូបបកបនោយភាពម្្យ័ត ៃិង

ចក្នុវិស័យដវងឆ្ងៃ យក្នុងការបគប់បគង្ៃធ្ៃ
ែវិកាជាតិ ៃិងជាដផ្លផ្ក នៃកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង
ក្នុងកិច្ចការដកេបមង់�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ
ក្នុងរយៈនពលជាងពីរេសវត្សរ៍កៃ្លងមក,
ដដលនំាឱ្យកម្នុជារកសាបាៃៃវូបេនាប់ែវិកា
(Fiscal Buffer) ក្នុងកបមិតសមរម្យមយួ
បពមទាងំបាៃរមួចំដណក យ៉ងសំខ្ៃ់ក្នុង
ការនោះបសាយបញ្ហា ចំនពាះមុខ ដចូដដល
កំពុងនកើតន�ើងនានពលបច្ចនុបបៃ្។ 

សបមាប់ឆំ្្២០២២ ការនរៀបចំបកបខណ្
នគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ មាៃ
ចរិតជាការបបរឹងដបបងប្តរូរផ្្ត ច់ក្នុងការបបយុេ្ធ
បបឆំ្ងៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ នដើមបីការពារអាយុ
ជីវិតរបស់បបជាជៃផង ៃិងកសាងមលូោ្ឋ ៃ
នដើមបីសបមាប់រស់នៅជាមយួជំងកឺូវដី-១៩
ផង ក្នុងនគ្លនៅសា្ត រនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសា្ត រ
ជីវភាពបបជាជៃន�ើងវិញ តាមរយៈការ
បៃ្តអៃុវត្តៃវូកញ្ចប់ អៃ្តរាគមៃ៍សង្គម-
នសដ្ឋកិច្ច សំនៅបៃ្តបគប់បគងផលប៉ះពាល់
ពីការរកីរាលោលនៃជំងកឺូវដី-១៩ បនងកើត

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុងសឌិក្ខា សាលាស្តរីពរីក្រស វ្េ ងយល់អំពរីក្រកសាងកកបខណ្សោល្តសោបាយម៉ា កករូសសដ្ឋ- 

កឌិច្ច ្តឌិងសោល្តសោបាយហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសកមប់ក្រសរៀបចំសសចក្តរីករាងចបាប់ស្តរីពរីហឌិរញ្ញវត្ថុសកមប់ក្រកគប់កគងឆំ្្២០២២ នាថ ង្ៃទរី១៧ ខខសរីហា ឆំ្្២០២១។



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៥១ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

ការងារជៃូបបជាពលរដ្ឋ, នលើកកម្ស់បរិ-
យកាស្ុរកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់ការនលើក
េរឹកចិត្ត ៃិងបនងកើៃេំៃុកចិត្តវិៃិនយគិៃ, 
បៃ្តអភិវឌ្ឍ្ៃធ្ៃមៃុស្ស, នលើកកម្ស់
សុខុមាលភាពបបជាពលរដ្ឋ ៃិងបៃ្តនោះ-
បសាយរាល់បញ្ហា បបឈមជារចនាសម្័ៃ្ធ
នានា ដដលជំរុញការន វ្ើពិពិ្កមមានសដ្ឋកិច្ច
ៃិងនលើកកម្ស់ភាពបបកួតបបដជង។ មយ៉ាង
វិញនេៀត រាជរោ្ឋ ភិបាលៃរឹងបៃ្តន្វើអាេិភាព-
វបូៃីយកមមាមុខសញ្្ញ ចំណាយឱ្យកាៃ់ដតចំ
នគ្លនៅ ៃិងពបងរឹងការនកៀរគរ្ៃធ្ៃ
ដដលនៅមាៃសកា្ត ៃុពល ទាងំនៅនលើដផ្ក
ចំណូលសារនពើពៃ្ធ ៃិងចំណូលមិៃដមៃ-
សារនពើពៃ្ធ បពមទាងំបដៃម្ការគិតគរូនៅ
នលើយៃ្តការ�ិរញ្ញបបទាៃនានា នដើមបីបំនពញ
ឱ្យបាៃៃវូរាល់តបមរូវការចំណាយ ក្នុងបរិ-
ការណ៍វិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩ ក៏ដចូជាធ្នា
ឱ្យបាៃៃូវការសា្ត រន�ើងវិញ នៃការអភិវឌ្ឍ
សង្គម-នសដ្ឋកិច្ចកម្នុជា។ 

ក្នុងសាមា រតីនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលបៃ្តតមកល់
ៃវូគុណតនម្លនៃសិេ្ធ ិរស់រាៃមាៃជីវិតរបស់
បបជាពលរដ្ឋបគប់របូជាចមបង ដដលមាៃ
ៃ័យថ្ អាេិភាពខ្ស់បំផុតនៅដតបតរូវបាៃ
ផ្តល់នៅនលើចំណាយចំាបាច់នានា សបមាប់
ការេប់េល់នៅៃរឹងការរាលោល នៃជំងឺ
កូវដី-១៩។ ក្នុងននាះ មាៃរមួបញ្ចរូលៃវូការ
នបតៀមោក់នចញកញ្ចប់ែវិកាអៃ្តរាគមៃ៍ក្នុង
េំ�ំបបមាណជិត ១ ០០០ ោៃដុោ្ល រ
អានមរិក សំនៅបៃ្តបបយុេ្ធការពារអាយុ
ជីវិតបបជាជៃកម្នុជា បពមទាងំបៃ្តរកសា
លំៃរឹង សង្គម-នសដ្ឋកិច្ច នដើមបីឈាៃនៅ
ជំរុញន�ើងវិញជាបនណ្ត ើរៗ ៃូវកបាលម៉ាសុីៃ
កំនណើៃនសដ្ឋកិច្ចដដលមាៃបសាប់ ៃិងដដល
ជាសកា្ត ៃុពលែមាីៗ បសបនៅតាមបរិបេ 
«គៃ្លងបបបកតីភាពែមា»ី។ 

ជារមួ ក្នុងរយៈនពលជិត ២ឆំ្្កៃ្លងមក
នៃះ នគ្លៃនយបាយែវិកា (Fiscal Policy)

បាៃកា្ល យជាឧបករណ៍នគ្លៃនយបាយដ៏
សំខ្ៃ់របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលក្នុងការបេបេង់
សកមមាភាពនសដ្ឋកិច្ច បពមទាងំការបគប់បគង
សភាពការណ៍នៃវិបត្តិជំងកឺូវដី-១៩។ ក្នុង
សាមា រតីនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាៃគិតគរូបបកប
នោយភាពបបនុងបបយ័តខ្្ស់ ក្នុងការនរៀបចំ
បកបខណ្ចំណាយសាធ្រណៈឆំ្្២០២២
នពាលគបឺបកាៃ់យកនគ្លការណ៍ “នបតៀម
ខ្លលួ ៃសបមាប់អវីដដលអាបកក់បំផុត ៃិងសង្រឹម
សបមាប់អវីដដលល្អបំផុត” (Prepare for
 the Worst, Hope for the Best) ក្នុង
សាមា រតីធ្នាឱ្យមាៃែវិកាបគប់បគ្ៃ់សបមាប់
ការបបយុេ្ធៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ ៃិងគំ្បេដល់
ដំនណើរការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្ច-សង្គមក្នុង
រយៈនពលម្្យម។ 

ក្នុងនាមជានសនា្ិការផ្ទា ល់ របស់រាជ-
រោ្ឋ ភិបាលនៅក្នុងដផ្កនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញ-
វត្នុសាធ្រណៈ បពមទាងំនបកាមការចង្អនុល
បងាហា ញ បបកបនោយភាពបុិៃបបសប់ បតរឹម-
បតរូវ ចបាស់ោស់ ៃិងមុងឺម៉ាត់របស ់សម ត្េច
មតមោនាយករដ្្ឋ សនតេ ីបកសួងនសដ្ឋកិច្ច
ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ៃរឹងបៃ្តបំនពញកាតពវកិច្ច
របស់ខ្លលួ ៃបបកបនោយភាព�មាត់ចត់ ៃិង
ការេេលួខុសបតរូវខ្ស់ក្នុងការធ្នាឱ្យបាៃ
ៃវូៃិរៃ្តរភាព�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ បពមទាងំ
ធ្នាៃូវភាពជាមា្ច ស់របស់កម្នុជា នលើការ
បគប់បគងនជាគវាសនារបស់ខ្លលួ ៃ នោយមិៃ
អៃុញ្្ញ តឱ្យបបនេសជាតិធ្្ល ក់ចលូក្នុងស្ាៃ-
ភាពបំណលុវ័ណ្ត កននាះន�ើយ នទាះបីជា
ក្នុងកាលៈនេសៈណាក៏នោយ។
៣.អំពីទិសមៅអាទិភាពរបស់រាជរដ្្ឋ ភិរាេ 
និងសែនការសាតេ រមសដ្ឋកិច្ចម�ើងវិញ

បសបនពលដដលសង្គម-នសដ្ឋកិច្ចសកល
បៃ្តស្ិតក្នុងភាពមិៃបបាកដបបជាខ្ស់នោយ
សារការអសូបនា្ល យនៃជំងកឺូវដី-១៩, កម្នុជា
ក៏អាចៃរឹងេេលួបាៃៃវូកាោៃុវត្តភាព
មួយចំៃួៃវិញដដរ។ ការណ៍នៃះអាបស័យ

នលើសមតភ្ាព ៃិងលេ្ធភាពរបស់កម្នុជា 
ក្នុងការនចះបត់ដបៃ ៃិងតាមទាៃ់សភាព-
ការណ៍ដបបបបលួលក្នុងតំបៃ់ ៃិងពិភពនោក 
ក៏ដចូជាការនចះនបបើបបាស់លក្ខណ្អំនណាយ
ផលទាងំឡាយ សបមាប់នលើកកម្ស់ភាព
បបកតួបបដជងនសដ្ឋកិច្ច ៃិងដកលម្អបរិស្ាៃ
វិៃិនយគ នដើមបីទាក់ទាញបដៃម្ៃវូការវិៃិ-
នយគ ៃិង្ុរកិច្ច ដដលអាចៃរឹង�រូនចញ
ពីតំបៃ់មាៃជនមា្ល ះពាណិជ្ជកមមា ៃិងមាៃ
អស្ិរភាពៃនយបាយ បពមទាងំការផ្្ល ស់ប្រូរ
ដខ្សបចវាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបៃ់ចលូមកកាៃ់
កម្នុជា។ ក្នុងៃ័យនៃះ ការនបាះជំហាៃនលើ
គៃ្លងបបបកតីភាពែមាី ផសារភា្ជ ប់ៃរឹងការផ្្ល ស់-
ប្តរូរៃិមាមា បៃកមមានសដ្ឋកិច្ច ៃិងពាណិជ្ជកមមា
សកល បពមទាងំការបៃ្តបគប់បគងផលប៉ះ-
ពាល់នៃការរកីរាលោលជំងឺកូវដី-១៩ គឺ
ជាេិសនៅនគ្លៃនយបាយចមបង ៃិង
ជាយុេ្ធសាញ្ស្តរបស់កម្នុជាក្នុងឆំ្្២០២២
ៃិងឆំ្្បៃ្តបនាទា ប់។ 

មយ៉ាងវិញនេៀត ការបនងកើតបាៃៃវូភាព
សាំុ ស�គមៃ៍ ក្នុងរយៈនពលនពលខ្ល ីខ្ងមុខ
នៃះ ក៏ៃរឹងផ្តល់មលូោ្ឋ ៃដ៏សំខ្ៃ់សបមាប់
កម្នុជា ក្នុងការគំ្បេឱ្យសកមមាភាពនសដ្ឋកិច្ច
ៃិងពាណិជ្ជកមមាកម្នុជាអាចនងើបន�ើងវិញ
ៃិងជំរុញការឈាៃនៅដល់ «មបមកតីភាព
ថមា»ី ឱ្យបាៃកាៃ់ដតរ�័ស ជាពិនសសក្នុងការ
សា្ត រកិច្ចអភិវឌ្ឍៃ៍នសដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្នុជា
នយើង។ បតង់ចំណចុនៃះ ខញានុ ំសមូគសូបញ្្ជ ក់
ជៃូអង្គសិក្ាសាោបជាបថ្សមិេ្ធ ិផលដដល
នយើងកំពុងនឃើញចំនពាះមុខនៃះ ៃិងការ
ឈាៃនៅការបនងកើតបាៃៃវូភាពសាំុ ស�-
គមៃ៍ គនឺកើតនចញពីឆៃទាៈដ៏កា្ល ហាៃបបកប
នោយសាមា រតីបុនរសកមមារបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល
កម្នុជានបកាមការដរឹកនំាបបកបនោយនមតា្ត -
្ម៌ា របស់ សម ត្េចមតមោនាយករដ្្ឋ សនតេី
ដដលបាៃដសវងរកវា៉ាក់សាងំបងាក រជំងឺកូវដី-
១៩ សបមាប់ចាក់ជូៃបបជាជៃកម្នុជានយើង។
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ជាការបបនមើលនៅមុខ ជំងកឺូវដី-១៩
បតរូវបាៃរពំរឹងថ្ៃរឹងកា្ល យជាដផ្កមយួ នៃ
«គៃ្លងបបបកតីភាពែមា»ី។ នៅក្នុងបរិការណ៍
នៃះ យុេ្ធសាញ្ស្តរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាលក្នុង
ការនំាកម្នុជានៅ ដល់ស្ាៃភាពែមាីនៃ «ការ
រស់នៅជាមយួៃរឹងជំងកឺូវដី-១៩ តាមគៃ្លង
បបបកតីភាពែមាី» ៃរឹងពរឹងដផ្អកនលើវិធ្ៃការ
គៃ្លរឹះ ៤យ៉ងគ៖ឺ (១).ការបៃ្តជំរុញចាក់
វា៉ាក់សាងំនដើមបីបនងកើតបាៃៃវូភាពសាំុ សង្គម-
នសដ្ឋកិច្ចរឹងមំា, (២).ការបៃ្តជំរុញនបបើបបាស់
យ៉ងេលូំេូោយៃវូឧបករណ៍នតស្តរ�័ស
ក្នុងការរុករកអ្កផទានុកនមនរាគកូវដី-១៩ នដើមបី
បគប់បគងការឆ្លងរាលោលនៃជំងកឺវដី-១៩
បបកបនោយបបសិេ្ធភាព ៃិងឱ្យបាៃទាៃ់
នពល; (៣).ការពបងរឹងសមតភ្ាពពយាបាល
ៃិងការនបបើបបាស់ថ្្ ំបពមទាងំមន្យាបាយ
ពយាបាល បបកបនោយស័ក្តិសិេ្ធ ិភាព ៃិង 
(៤).ការបៃ្តជំរុញអៃុវត្តនោយម៉ត់ចត ់ៃិង
បបកបនោយបបសិេ្ធភាព ៃវូវិធ្ៃការ
ចំាបាច់នានា ទាងំដផ្ករដ្ឋបាល ទាងំដផ្ក
សុខ្ភិបាល ៃិងទាងំវិធ្ៃការចបាប់ ក៏ដចូ
ជាវិធ្ៃការផ្សពវផសាយ ៃិងអប់រនំដើមបីបគប់-
បគងការឆ្លងរាលោល ៃិងទាក់ទាញការ
ចូលរមួយ៉ងេលូំេោូយ ៃិងយ៉ងសកមមា
ពីសំណាក់សាធ្រណជៃបគប់មជ្ឈោ្ឋ ៃ ៃិង
បគប់ៗរបូ។ 

ឈរនលើមលូោ្ឋ ៃនៃះ នបើនទាះជាកម្នុជា 
ជាបបនេសមាៃចំណូលម្្យមកបមិតទាប
ន�ើយ្ៃធ្ៃក៏មាៃកបមិត រាជរោ្ឋ ភិបាល
នប្តជាញា ដបបកា្ល យវិបត្តិនៃជំងកឺូវដី-១៩ នៅជា
ឱកាសសបមាប់ការដកេបមង់កាៃ់ដតសុីជនបរៅ
សំនៅកសាងបបព័ៃ្ធនសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គម
ឱ្យកាៃ់ដតរឹងមំា ៃិង មាៃភាព្ៃ់នៅៃរឹង
វិបត្តិនាអនាគត ជាពិនសសនឆ្លើយតបឱ្យបាៃ
ទាៃ់នពលនៅៃរឹងការវិវត្ត នៃបពរឹត្តិការណ៍
នានាក្នុងតំបៃ់ ៃិងសកល។ ក្នុងសាមា រតីនៃះ
រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា កំពុងនរៀបចំ ន�ើយ

នបគ្ងៃរឹងោក់នចញៃវូដផៃការសា្ត រនសដ្ឋកិច្ច
ន�ើងវិញពីវិបត្តិកូវដី-១៩ សបមាប់ឆំ្្២០២១
-២០២៣ ក្នុងនគ្លបំណង “អសូទាញកំ-
នណើៃនសដ្ឋកិច្ចឱ្យបត�ប់នៅខិតជិតកំនណើៃ
សកា្ត ៃុពលបបកបនោយចីរភាព ៃិងបរិយ-
បៃ្ តាមរយៈការនលើកកម្ស់ភាពបបកតួ-
បបដជង ៃិងជំរុញការន្វើពិពិ្កមមានសដ្ឋកិច្ច
ជាពិនសសនលើមលូោ្ឋ ៃឧសសា�កមមារឹងមំា
ដដលមាៃសមតភ្ាពនំានចញខ្ស់ ៃិងផសារ
ភា្ជ ប់កាៃ់ដតខ្្ល ំងកា្ល ជាមយួដខ្សបចវាក់ផ្គត់ផ្គង់
តំបៃ់ ៃិងពិភពនោក”។ នដើមបីសនបមច
ឱ្យបាៃនគ្លនៅនៃះ រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា
ៃរឹងផ្តល់អាេិភាពនលើ៖ 
(១).ការសា្ត រន�ើងវិញ: នោយកសាងមលូ-
ោ្ឋ ៃរឹងមំាសបមាប់សា្ត រនសដ្ឋកិច្ចឱ្យវិលនៅ
ស្ិតនលើមាគ្៌ានៃកំនណើៃន�ើងវិញ នោយ
នផ្្ត តនលើការធ្នាសុវត្ិភាព ការបគប់បគង
ផលប៉ះពាល់ ការរកសាលំៃរឹង ៃិងការរស់
ន�ើងវិញនៃ្ុរកិច្ច ដដលមាៃសកា្ត ៃុពល
ជាពិនសស ក្នុងវិស័យដដលេេលួរងផល
ប៉ះពាល់ខ្្ល ំង ៃិងការបនងកើតការងារបដៃម្
ឱ្យបាៃនបចើៃ ៃិងឆ្ប់រ�័ស 
(២).ការដកេបមង់: នោយបៃ្តោក់នចញ
វិធ្ៃការដកេបមង់សំខ្ៃ់ៗជារចនាសម័្ៃ្ធ
ដដលរមួមាៃការន្វើ ឱ្យបបនសើរន�ើងៃវូ
បរិយកាស ៃិងកិច្ចសបមលួលពាណិជ្ជកមមា 
ការវិៃិនយគ ៃិង្ុរកិច្ច ការជំរុញ ៃិងការ
អភិវឌ្ឍឌីជីែលបូៃីយកមមាក្នុងបបព័ៃ្ធនសដ្ឋ-
កិច្ចទាងំវិស័យសាធ្រណៈ ៃិងវិស័យឯកជៃ
(៣).ការកសាងភាព្ៃ់: នោយពបងរឹងការ
នបតៀមខ្លលួ ៃ ៃិងការនឆ្លើយតបនៅៃរឹងជំង ឺឬ
ស្ាៃភាពបសនដៀងគ្្ដដលអាចផទានុះន�ើងនា
នពលអនាគត នោយនផ្្ត តនលើការអភិវឌ្ឍ
បបព័ៃ្ធសុខ្ភិបាល ៃិងបបព័ៃ្ធគំ្ពារសង្គម
ដដលរឹងមំា មាៃបបសិេ្ធភាព ៃិងការធ្នា
ៃវូចីរភាព ៃិងបរិយបៃ្កមមានៃការសា្ត រ ៃិង
ការអភិវឌ្ឍសង្គម-នសដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងសាមា រតីនៃះ ជាមយួៃរឹងការធ្នាៃវូ
ការបគប់បគងនោយបបនុងបបយ័ត ្ៃិងបបកប
នោយ បបសិេ្ធភាពៃវូ្ៃធ្ៃបគប់បគ្ៃ់
សបមាប់បំនពញតបមរូវការ នៃការអភិវឌ្ឍ
សង្គម-នសដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈនពលម្្យម រ�តូ
ដល់ឆំ្្២០២៣ កម្នុជាបតរូវបនងកើៃការនប្តជាញា -
ចិត្ត ៃិងតបមង់កិច្ចខិតខំ បបរឹងដបបងបបកប
នោយភាពមុឺងម៉ាត់ ៃិងឆៃទាៈៃនយបាយ
ខ្ស់នោយតមកល់ផលបបនយជៃ៍ជាតិជា្ំ
ក្នុងការបបយុេ្ធបបឆំ្ងជំងកឺូវដី-១៩ ៃិង
ការពនៃ្លឿៃកិច្ចការដកេបមង់បគប់ការោ្ឋ ៃ 
ជាពិនសស ការដកេបមង់ ៃិងការពបងរឹង
សមតភ្ាពស្ាប័ៃសាធ្រណៈ ដដលជា 
"កតាតេ សាលៃ ប់រស"់ នដើមបីធ្នាឱ្យកម្នុជាអាច
ឈាៃនៅសនបមចបាៃៃូវចក្នុវិស័យនៃការ
អភិវឌ្ឍដវងឆ្ងៃ យរបស់ខ្លលួ ៃ។ 

ជាែមាីម្តងនេៀត ខញានុ ំសូមនគ្រពដែ្លងអំណរ-
គុណយ៉ងបជាលនបរៅជៃូចំនពាះ នោកជំទាវ
កិត្តិសង្គ�បណ្ិត ឃួន សុដ្រី អៃុបបធ្ៃ
េី២ រដ្ឋសភា ឯកឧត្តម នោកជំទាវ បបធ្ៃ
ៃិងអៃុបបធ្ៃ នៃគណៈកមមាការទាងំអស់ 
សមាជិក-សមាជិកានៃបពរឹេ្ធសភា ៃិងរដ្ឋសភា
ដដលបាៃអនញ្ជើញចលូរមួសិក្ាសាោនា
ឱកាសនៃះ។ 

ជាចុងនបកាយ, ខញានុ ំសមូជៃូពរឱ្យសិក្ា-
សាោនែងៃនៃះ បបបពរឹត្តនៅបបកបនោយ 
ភាពនជាគជ័យ ៃិងសមូជៃូពរ នោកជំទាវ
ឯកឧត្តម នោក នោកបសីទាងំអស់ ដដល
មាៃវត្តមាៃក្នុងសិក្ាសាោនៃះ សមូបបកប
នោយពុេ្ធពរទាងំ៤ បបការគ ឺអាយុ វណណៈ
សុខៈ ៃិងពលៈ កំុ បីនឃ្ល ៀងឃា្ល តន�ើយ
ជាពិនសស នចៀសឆ្ងៃ យពីជំងកឺូវដី-១៩៕

សូ្ អគុណ!



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



បពរឹត្តិបបតកមមាវិ្ីដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

េំព័រ  ៥៣ | អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ 

“ េស្សៃវិជា្ជ របស់រាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជា គដឺបបកា្ល យការគំរាមកំដ�ង
  ពីជំងកឺូវដី-១៩ នៅជាឱកាសសបមាប់ការដកេបមង់នៅក្នុងបបនេស
  ៃីមយួៗ។ នលើមលូោ្ឋ ៃនៃះ ខញានុ ំសមូគសូបញ្្ជ ក់ថ្ រាជរោ្ឋ ភិបាល
   កម្នុជាមិៃបាៃបៃយ្នលបឿៃនៃការងារដកេបមង់របស់ខ្លលួ ៃនៅក្នុង
 បគប់វិស័យននាះន�ើយ។ ផទានុយនៅវិញ នគ្លនៅរបស់នយើង គបឺនងកើៃ
ភាពបបកតួបបដជងរបស់កម្នុជា តាមរយៈការបងកភាពងាយបសលួល ៃិង
            ការបនងកើតបរិយកាសអំនណាយផលដល់ការន្វើ្ុរកិច្ច ៃិង
                 ការវិៃិនយគនៅក្នុងបបនេស។ ”

      សនម្តចអគ្គមហានសនាបតីនតនជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមញ្ៃ្តីនៃ
      បពះរាជាណាចបកកម្នុជា ដែ្លងតាមបបព័ៃ្ធវនីដអ ូក្នុងកិច្ចបបជុំ
      កំពលូឆំ្្២០២០ នៃនវេិកានសដ្ឋកិច្ចពិភពនោក ស្ីពីផលប៉ះ
      ពាល់នលើការអភិវឌ្ឍបបកបនោយចីរភាពនបកាមបបធ្ៃបេ៖
 «ការកសាងនឆ្្ះនៅមុខបបកបនោយចីរភាពនៅក្នុងបបនេសដដលមាៃនសដ្ឋកិច្ចកំពុងរកីចនបមើៃ»

អគ្គបណ្ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធ្ុនីរ័តនា ឧបនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ដែ្លងតាមបបព័ៃ្ធវនីដអកូ្នុងសិក្ាសាោ
ស្តីពីការនឈវងយល់អំពីការកសាងបកបខណ្នគ្លៃនយបាយម៉ាបករូនសដ្ឋកិច្ច ៃិងនគ្លៃនយបាយ�ិរញ្ញវត្នុសាធ្រណៈ សបមាប់ការ
នរៀបចំនសចក្តីបពាងចបាប់ស្តីពី�ិរញ្ញវត្នុសបមាប់ការបគប់បគងឆំ្្២០២២

        “ ពុំដមៃបគប់រោ្ឋ ភិបាលសុេ្ធ ដតមាៃបបាក់សៃ្សរំបស់ខ្លលួ ៃ សបមាប់
             បនញ្ចញក្នុងការនោះបសាយបញ្ហា  នៅនពលមាៃនបគ្ះអាសៃ្ននាះ
             ន�ើយ ន�ើយអវីដដលកម្នុជាមាៃនានពលនៃះពុំដមៃនកើតន�ើងនោយ
              នចដៃ្យននាះនេ។ បបាក់សៃ្សទំាងំនៃះ គនឺកើតនចញពីការគិតគរូ
           បបកបនោយ ភាពម្្យ័ត ៃិងចក្នុវិស័យដវងឆ្ងៃ យក្នុងការបគប់បគង
                 ្ៃធ្ៃែវិកាជាតិ ៃិងជាដផ្លផ្ក នៃកិច្ចខិតខំបបរឹងដបបង ក្នុងកិច្ចការ
                 ដកេបមង់�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈក្នុងរយៈនពលជាងពីរេសវត្សរ៍
                     កៃ្លងមក, ដដលនំាឱ្យកម្នុជា រកសាបាៃៃវូបេនាប់ែវិកា   
                      (Fiscal Buffer) ក្នុងកបមិតសមរម្យមួយបពមទាងំបាៃ
                          រមួចំដណក យ៉ងសំខ្ៃ់ក្នុងការនោះបសាយបញ្ហា ចំនពាះ
                        មុខ ដចូដដលកំពុងនកើតន�ើងនានពលបច្ចនុបបៃ្។



អគ្គនលខ្្ិការោ្ឋ ៃគណៈកមាមា ្ិការដរឹកនំាការងារដកេបមង់ការបគប់បគង�ិរញ្ញវតន្ុសាធ្រណៈ | េំព័រ  ៥៤

“ នបើនទាះបី កម្នុជាបាៃៃិងកំពុងជបួបបេះបញ្ហា ្ំៗដចូជា៖ បញ្ហា ការរកីរាលោលជំងឺកូវដី-១៩
  ការកាត់ផ្្ត ច់ដផ្កខ្លះនៃការអៃុនបគ្ះពៃ្ធ EBAបញ្ហា នបគ្ះម�ៃ្តរាយ្មមាជាតិេរឹកជំៃៃ់
   ក៏ពិតដមៃ ប៉ុដៃ្តកម្នុជានៅដតអាចឈរក្នុងភាពជាមា្ច ស់ការនោយខ្លលួ ៃឯងបាៃ ន�ើយបាៃ
   កសាងៃវូសមិេ្ធផលជានបចើៃពាសនពញនផទាបបនេស ៃិងមាៃការអភិវឌ្ឍរកីចនបមើៃនលើបគប់
   វសិ័យ។ ភាពនជាគជ័យ ៃិងសមិេ្ធផលពាសនពញនផទាបបនេសទាងំអស់នៃះ មិៃដមៃនកើត
    ន�ើងនោយនចដៃ្យននាះនេ គសឺុេ្ធដតបាៃនកើតន�ើងពីការខិតខំបបរឹងដបបងឥតឈប់ឈរ
                    ការលះបង់ទាងំកមា្ល ំងកាយ កមា្ល ំងចិត្ត ៃិងបបាជាញា សាមា រតីរបស់បបមុខ
                        ថ្្ក់ដរឹកនំារាជរោ្ឋ ភិបាល ៃិងកិច្ចស�ការល្អពីបគប់បកសងួ-ស្ាប័ៃ     
                          ៃិងមញ្ៃ្តីរាជការបគប់ជាៃ់ថ្្ក់ ក្នុងខណៈដដលកម្នុជាមាៃសុខសៃ្តិភាព
                         នពញនលញ មាៃស្ិរភាពៃនយបាយ ៃិងស្ិរភាពនសដ្ឋកិច្ច។ ”

“ បដវិត្តៃ៍ឧសសា�កមមាេី៤  គជឺាៃិន្ាការសកលរយៈនពលយរូមយួ ដដលនយើងមិៃអាចនជៀសបាៃ 
        ន�ើយវាផ្តល់ផលបបនយជៃ៍ដល់មៃុស្សជាតិនបចើៃផង ប៉ុដៃ្តក៏ផ្តល់ផលវិបាកអវិជ្ជមាៃដល់
         មៃុស្សនោកផងដដរ។ ចំណចុខ្្ល ំងេី១ របស់បដវិត្តៃ៍ឧសសា�កមមាេី៤ ជាពិនសស 
         Digitalization នៃះគ ឺការបនងកើៃ Productivity ក្នុងនសដ្ឋកិច្ច ក្នុងផលិតកមមា ៃិងនសវាកមមា   
         បនងកើៃបបសិេ្ធភាពនសដ្ឋកិច្ចដដលនយើងបតរូវការ បនងកើៃតនម្លបដៃម្ក្នុងនសដ្ឋកិច្ច, េី២ គឺ
                    បនងកើៃេំនាក់េំៃង (connectivity) រវាងមៃុស្ស រវាងតអួង្គសំខ្ៃ់ៗ នៃសង្គម     
                        រវាងអ្កផលិត ៃិងអ្កនបបើបបាស់ដដលន្វើឱ្យការទាក់េងកាៃ់ដតងាយបសលួល 
                          ន�ើយបៃយ្តនម្ល (cost) នៃការទាក់េងនៃះ ន្វើឱ្យនសដ្ឋកិច្ចកាៃ់ដតមាៃតនម្ល
                           បដៃម្កាៃ់ដតខ្ស់ដែមនេៀត, េី៣ គពឺិពិ្កមមា វាន្វើឱ្យបាត់បង់ៃវូវិស័យខ្លះក្នុង 
                           នសដ្ឋកិច្ច ប៉ុដៃ្តក៏បនងកើតៃវូវិស័យខ្លះនេៀតផងដដរ។ កដៃ្លងខ្លះនេៀតវាបនងកើៃៃវូ 
                         បបសិេ្ធភាពនៃវិស័យមយួឱ្យនកើៃកាៃ់ដតខ្ស់ដែមនេៀតនោយសារដត
                         បនច្ចកវិេយា វាជំរុញពិពិ្កមមាក្នុងនសដ្ឋកិច្ច, េី៤ ដដលសំខ្ៃ់ គឺវិស័យ

បនច្ចកវិេយាឌីជីែលនៃះ បនងកើតបាៃជាជៃទាល់មយួនេៀតនៃនសដ្ឋកិច្ចសរឹងដតបគប់បបនេសទាងំអស់ រមួទាងំកម្នុជាផងដដរ ដដលជា
ជៃទាល់ដរឹកនំាកំនណើៃនសដ្ឋកិច្ច (កមា្ល ំងដរឹកនំានសដ្ឋកិច្ច កមា្ល ំងចលករនសដ្ឋកិច្ច )នៅក្នុងបបនេសកម្នុជា។ ”

                                                            ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុេ នេសរដ្ឋមញ្ៃ្តី រដ្ឋមញ្ៃ្តីបកសងួសាធ្រណការ ៃិងដរឹកជញ្ជរូៃ 
                                                            ក្នុងពិ្ីនបើកការោ្ឋ ៃស្ាបនាន�ោ្ឋ រចនាសម្័ៃ្ធចំៃួៃ ៣៨ដខ្ស ក្នុងបកនុងនសៀមរាប 
នៅនែងៃចៃទា ១៥នកើត ដខមិគសិរ ឆំ្្ជតូ នទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ បតរូវៃរឹងនែងៃេី៣០ ដខវិច្ិកា ឆំ្្២០២០។

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សថុត រដ្ឋមញ្ៃ្តីបបតិភអូមនាយករដ្ឋមញ្ៃ្តី ៃិងជារដ្ឋនលខ្្ិការបបចំាការ នៃបកសងួនសដ្ឋកិច្ច ៃិង�ិរញ្ញវត្នុ ដែ្លងបាឋកថ្ពិនសស តាម
បបព័ៃ្ធវនីដអកូ្នុងឱកាសកមមាវិ្ីជដជកនដញនោលយុវជៃថ្្ក់ជាតិ២០២១ ស្តីពី “យុវជៃ ៃិងសង្គមឌីជីែល”



រស់ សីលវា៉ា                     
បណិ្ត ដ�៊ល ចំនរៃី                   
មាស សុខនសៃសាៃ        
ដប៉ៃ ្ីរុង្គ
នយត៉ វីដណល                     
ប៊ ូវង្សសុខ្                 
អ៊ុង លុយណា

អគ្គនលខ្្ិការ អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គនលខ្្ិការរង អ.គ.ហ.

គណៈមគប់មគង ៖

មរៀបចំអត្បទមដ្យ ៖

នវនុវតតេន៍ និងសកសម្រួេមដ្យ ៖

អគ្គមេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារសកទម្ង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដផ្កការងារដកេបមង់ទាងំ៣, បគប់បគងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋ ៃិងចំណូលមិៃដមៃសារនពើពៃ្ធ
  លី  វ៉ាុង                           មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់
  វុេ្ធ ី សបតា                       មញ្ៃ្តីជំនាញ
  ស៊ុៃ គរឹមន�ង                 មញ្ៃ្តីជំនាញ
ដផ្កបសាវបជាវ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
     គង់ នឆ្មដកវវរលក្ណ៍       មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់
  បសនុៃ រោ្ឋ                        មញ្ៃ្តីជំនាញ
     គុណ មុៃីរ័ត្ភួង              មញ្ៃ្តីជំនាញ
    តាៃ់ វណណលិ                   មញ្ៃ្តីជំនាញ 
ដផ្កអៃុវត្តែវិកា
  ប៉ុម នលន�ង                  មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់
  ន�ៀង សយ៉ូរ៉ា ូ                 មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់ 
     លរឹម សុខន�ង                 មញ្ៃ្តីជំនាញ
ដផ្កចំណូលសារនពើពៃ្ធ
  អ៊ុង មករា                       មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់
  រស់ ោលីៃ                     មញ្ៃ្តីជំនាញ  
ដផ្កនគ្លៃនយបាយ ៃិងនរៀបចំែវិកា
  នម៉ត រា៉ាម៉ៃ                      មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់  
  ដផង សុខនម៉                    មញ្ៃ្តីជំនាញ                   
ដផ្ករដ្ឋបាល �ិរញ្ញវត្នុ បតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្ល
  អ៊ុំ យុេ្ធ ី                         បបធ្ៃដផ្ករដ្ឋបាល �ិរញ្ញវតន្ុ បតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្ល   
  អ៊ចូ នសាភ័ណ                 មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់បតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លគនបមាង
  យៃ ម៉ាលរឹមនឆង            មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់ែវិកា
  ឈុៃ ម៉ារឌី                   មញ្ៃ្តីជំនាញបតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លគនបមាង
     ជា សុខនផង                 មញ្ៃ្តីជំនាញបតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លគនបមាង
     អ៊ុង វលក្នេវ ី               ជំៃយួការមញ្ៃ្តីបតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លគនបមាង 
     ន�ង ចាៃ់ភងួ                ជំៃយួការមញ្ៃ្តីបតលួតពិៃិត្យតាមោៃ ៃិងវាយតនម្លគនបមាង 
ការចលូរមួនផ្សងៗ៖
 បកនុមការងារដកេបមង់នៃអគ្គនាយកោ្ឋ ៃសវៃកមមានផទាក្នុង
 បកនុមការងារដកេបមង់នៃអគ្្គ ្ិការោ្ឋ ៃ
    បកនុមការងារដកេបមង់នៃវិេយាស្ាៃនសដ្ឋកិច្ចៃិង�ិរញ្ញវត្នុ

ដផ្កបសាវបជាវ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍
     គង់ នឆ្មដកវវរលក្ណ៍       មញ្ៃ្តីជំនាញជាៃ់ខ្ស់
  បសនុៃ រោ្ឋ                        មញ្ៃ្តីជំនាញ
  គុណ មុៃីរ័ត្ភួង              មញ្ៃ្តីជំនាញ
    តាៃ់ វណណលិ                   មញ្ៃ្តីជំនាញ





អាសយោ្ឋ ៃេំនាក់េំៃង៖
ផ្លរូវនលខ ៩២ សងាក ត់វត្តភ្ំ ខណ្ដៃូនពញ រាជធ្ៃីភំំ្នពញ កម្នុជា
េូរស័ពទាៈ (៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
 admin@pfm.gov.kh
 www.pfm.gov.kh
 www.facebook.com/gscpfm


