បុពក
្វ ថា

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាកម្ម វិធីកែទម្រង់ស្នូលមួយ ក្នុងចំណោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ សំខាន់ៗរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ�ើម្បីឈានឆ្ពោះទៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ។ កម្ពុជានឹងកសាងបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយ រឹងមា ំ

ដែលឈានទៅសម្រេចបានលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយ (Fiscal Outcomes) ទាំង៣ នៃមុខងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល រួមមាន (១) បូរណភាពនៃការគោរពវិន័យថវិកា, (២) ប្រសិទភា
្ធ ពនៃថវិកា ទាំងក្នុងផ្នែកវិភាជន៍ ទាំងក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការ
(៣) ស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ។

នៅក្នុងបរិការណ៍ នៃឆ្នា ំ២០២០, ពិភពលោកទាំងមូល បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ និងស្ថា នភាពខុសពីការរំពឹងទុកដោយសារការ

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

បានក្លា យជាវិញ្ញាសា ដ�ើម្បីសាកល្បងភាពរឹងមា ំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ។ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃឆ្នា ំ ២០២០,

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជានៅរក្សាបានស្ថា នភាពល្អប្រស�ើរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តាមរយៈការធានាបានចីរភាព នៃការប្រមូល

ចំណូលជារួមមិនឲ្យធ្លា ក់ចុះខ្លា ំ ង និងលទ្ធភាពវិភាជឡ�ើង វិញនូវចំណាយក្នុងឆ្នា ំ ឆ្លើយតបបានទៅនឹងកិច្ចការអាទិភាព ដែលក�ើតមានថ្មីៗ
ក៏ដច
ូ ជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។ ជាមួយនឹងស្ថា នភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងលទ្ធផលល្អ

ប្រស�ើរកន្លងមកនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានចម្បងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

មានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយនូវ វិបត្តិផ្នែកសុខាភិបាលជាយថាហេតុជូនប្រទេសជាតិ ក៏ដូចជាការសម្រាលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

តាមរយៈការដាក់ចេញនូវ វិធានការនានាជាច្រើន ក៏ដូចជាសម្របសម្រួល, បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង និងល�ើកស្ទួ យស្ថា នភាពអាជីវកម្ម
ជាពិសេស សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឱ្យល្អប្រស�ើរក្នុងអភិក្រមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ។ ប្រការនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារកែទម្រង់បានផ្ដល់ផលវិជ្ជមាន ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយឱ្យរឹងមា ំ ដែលជា “ឧបករណ៍
គោលនយោបាយ” បម្រើឱ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅកម្ពុជា ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី, ប្រសិនប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងស្ត ង់ដារ និងឧត្តមានុវត្តជាអន្ដរជាតិ, ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា នៅមាន

គម្លា តនៅឡ�ើយ ហ�ើយទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅល�ើ វិថីវែងឆ្ងាយបន្តទ�ៀត ក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុ វិស័យ
របស់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះកាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមនានា នឹងក�ើតមានឡ�ើងជាបន្ដបន្ទា ប់ដែលចាំបាច់ទាមទារ ឱ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់

កែលម្អ និងពង្រឹងបន្ថែមទ�ៀត ល�ើការងារកែទម្រង់ និងធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្មល�ើសកម្មភាពសំខាន់ថ្មីៗទ�ៀត ដ�ើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ថា នភាព
ជាក់ស្តែ ង ព្រមទាំងការតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកគណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា ។

សម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈលេខ១០ សម្រាប់ឆ្នា ំ២០២១ នេះ នឹងក្លា យជាឧបករណ៍ជំនួយ

ស្មា រតី និងផ្តល់តម្លៃបន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសសាធារណជនដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ទិសដៅ និង
ចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
ថ្ងៃ

១

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី

ឆ្នា ំជត
ូ ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ខែ

ឆ្នា ំ២០២១

២

អារម្ភកថា
ក្នុងឆ្នា ំ២ ០ ២ ០នេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដច
ូ ជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូល បាននិងកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធរ្ង ពីការ

រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ- ១ ៩ ដែលធ្វើឱ្យកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លា ក់ចុះពុំធ្លា ប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំន�ើបរបស់ខ្លួន ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា,
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅបន្តដំណ�ើរទៅមុខក្នុងការពុះពារឧបសគ្គដ�ើម្បីធានាបាននូវការសម្រេចគោលដៅ
ចុងក្រោយរបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ជាក់ស្តែ ង, ថ្មីៗនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( អ. គ. ហ.) បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣
និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Public

Expenditure and Financial Accountability-PEFA)។ ផ្អែកល�ើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃនេះ ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈនៅកម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អជាបណ្ត ើរៗ ហ�ើយនៅមានការងារសេសសល់មួយចំនួន ដែលត្រូវជំរុញបន្ថែម ទោះបីជាមានវឌ្ឍនភាព
និងទិសដៅច្បាស់លាស់ឱ្យស្របតាមបរិការណ៍កម្ពុជា និងសមស្របតាមស្ត ង់ដា និងឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ ។

ជាការពិត,កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងស្ ថិតនៅល�ើគន្លងដែលយ�ើងអាចរក្សាបាននូវភាពជាម្ចា ស់ទាង
ំ ស្រុង

ហ�ើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានជ្រើសរ�ើស
អភិក្រមប្រតិបត្តិ ដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេសដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលជាក់ស្តែ ងជាបន្តបន្ទា ប់នៅតាម

ដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗ។ ល�ើសពីនេះ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបានការគាំទ្រ និងការចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងផុសផុល
ពីគ្រប់ស្ថា ប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពនៃរាជរដ្ឋាភិបាល ហ�ើយសមិទផ
្ធ លដែលក�ើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏ទទួលបានការសាទរ
និងកោតសរស�ើរពីសាធារណជនទូទៅផងដែរ ។

ដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងគាំទ្រដល់ទិសដៅ និងចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, អ. គ. ហ. តែងតែធ្វើការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងថ្មីៗបន្ថែម ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនូវសមិទផ
្ធ លដែលសម្រេចបាន

ជាបន្តបន្ទា ប់ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា ល, សិក្ខា សាលា, ការផ្សព្វផ្សាយ, និងកិច្ចប្រជុំនានា ។ តួយ៉ាង, សម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈលេខ១ ០ នេះ នឹងចងក្រងនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ, សុន្ទរកថា និងទស្សនមតិរបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ
ព្រមទាំងអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានតម្លៃជាច្រើន ដែលអាចផ្តល់តម្លៃបន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ

ជាពិសេសសាធារណជន ដែលចង់ឈ្វេ ងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ឆ្នា ំជត
ូ ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
ខែ

រដ្ឋលេខាធិការ

ឆ្នា ំ២០២១

និងជាអគ្គ លេខាធិការ នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា

៣

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ស្តីពីការ
ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈត្រីមាសទី៣ ឆ្នា២
ំ ០២០

នាព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ១៥ក�ើត ខែមិគសិរ ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នា ំ២០២០
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ក.ហ.) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ

គណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ)
តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ (Video Conference) នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ពេលនេះ។

តាមរយៈរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកម្ម-

វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅ

ត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នា ំ២០២០ បានបង្ហាញថាការ

អនុវត្តការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ស្ ថិតនៅក្នុងស្ថា នភាពដែលអាចគ្រប់គ្រង
បាន និងនៅតែរក្សាបាននូវលទ្ធផលល្អ
ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តកម្ម វធ

ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដី េអូ (Video Conference) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពី

នៃជំងឺកូ វីដ-១៩ ក៏ដោយ ។ ជាក់ស្តែ ង,

ក្នុងការទប់ស្កាត់ រួមទាំងប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំងនឹងជំងឺ

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការណែនាំ និង វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួង

កូ វីដ-១៩ ដែលជាកិច្ចការយកចិត្តទុកដាក់

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត។ កិច្ចប្រជុំបាន

ដែល សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ

ពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការ

ការអនុវត្តតឹង រឹងបំផុតដ�ើម្បីធានាបាននូវ

ពិភាក្សាល�ើរប�ៀបវារៈចំនួនពីរ, ទី១.គឺ

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ប្រចាំ

កត់សម្គា ល់រួមមានជាអាទិ៍៖

ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បាន

រួម ដំណាក់កាលទី៤។

ថវិកាបម្រុងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់

វារៈទាំងពីរ ឯកឧត្តមអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ

ក្នុងត្រីមាសទី៣នេះមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យ

សុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទាង
ំ ប្រទេស។
ផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់អង្គភាពពាក់-

មុននឹងកិច្ចចាប់ផ្តើមពិភាក្សាល�ើរប�ៀប

សមិទផ
្ធ លគន្លឹះៗ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែ-

ហ៊ុន សែន បានធ្វើការអំពាវនាវ និងជំរុញ

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នា ំ២០២០ និងទី២.គឺពិភាក្សា
ល�ើសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាព

ទទួលរងការគំរាមកំហែងពីការរាតត្បាត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានក្រើនរំលឹកល�ើ

សំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នា ក់

ដឹកនាំ និងសមាជិកក្រុមការងារកែទម្រង់

ប្រស�ើរ ប�ើទោះបីស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្នកំពុង

ព័ន្ធក្រោមឱវាទ ឱ្យមានការគិតគូររ�ៀបចំ

រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយសភាព-

ការណ៍បន្ទា ន់ចំពោះមុខ ក្នុងស្ថា នភាព

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រភព៖ អ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

១. វឌ្ឍនភាពតាមផ្នែកនៃ GDAP3

ដំណាក់កាលទី៣នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានរយៈ

២. ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការកែ
ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ពេលអនុវត្តចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៦ រហូតដល់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហៅកាត់ថា “គ.ក.ហ.”

ការត្រូវបញ្ច ប់ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹង

ហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញនូវការសម្រេចចំនួន

ឆ្នា ំ២០២០។ ឆ្នា ំនេះ គឺជាឆ្នា ំចុងក្រោយនៃ
គោលនយោបាយ។ ជាក់ស្តែ ងគិតមកត្រឹម

ត្រីមាសទី៣ សន្ទុះនៃការអនុវត្តការងារកែ
ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង-

៣០ ចំណច
ុ នាកិច្ចប្រជុំត្រីមាសទី២ កន្លង
ទៅ។ ចំណច
ុ ទាំង៣០ នោះ រួមមាន៖

ច្បាប់ចំនួន៦ ក្នុងនោះមានច្បាប់ចំនួន

ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩, រាជរដ្ឋាភិបាល
បានធ្វើ វិចារកម្មថ វិកាចំនួន២ ល�ើក

លទ្ធផលការអនុវត្តថ វិកាបានសម្រេច៥៦%
ធ�ៀបនឹងច្បាប់ ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពនេះ មិនមាន
ភាពខុសគ្នា ពីការអនុវត្តក្នុងពេលវេលា

ដដែលនាឆ្នា ំ២០១៩ កន្លងទៅ ដែលជា
ការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពី វិន័យ នៃការអនុវត្ត
ថវិកានៅរក្សាបាន។

ទៅតាមសូចនាករ ដែលបានកំណត់ក្នុង

២ បានបញ្ច ប់ពេញលេញដោយទទួលបាន

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់

ប្រស�ើរ និងអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលក្នុង

ឆ្នា ំ២០២០ គឺ (១) ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង

និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ ការងារកែទម្រង់៣ បូក ១

ផែនការសកម្មភាពរួម នៅមានល្បឿនល្អ

នោះសម្រាប់ (១) ការបន្តពង្រឹងភាពជ�ឿ-

ទុកចិត្តនៃថវិកា សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៩២%

(២) ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៩៧%, (៣) ការ

ផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ
សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៨៧%, (៤)ការត្រៀម

ខ្លួនសម្រាប់ជំហានបន្ទា ប់សម្រេចបានក្នុង
រង្វង់ ៨៨%, និង (៥) ការគាំទ្រដល់ការ

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយជោគជ័យ
និងចីរភាព សម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៩៤%។
ប�ើធ�ៀបនឹងពីរត្រីមាសកន្លងមក,ការអនុវត្ត
ការងារកែទម្រង់របស់អង្គភាពនៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅរក្សាវឌ្ឍនភាព
ល្អប្រស�ើរ។

ការអនុម័តដោយសភា ថ្ងៃទី២៦ខែតុលា

ល្បែងពាណិជ្ជកម្ម និង (២) ច្បាប់ស្តីពីការ
គ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែង

កាលទី៤), និង (៤)សេចក្តីព្រាងចក្ខុ វិស័យ
រយៈពេល១០ ឆ្នា ំ។

ក្របខ័ណ្ឌចំនួន៣ គឺ (១) សេចក្តីព្រាង

ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ។ ដោយឡែកច្បាប់

ក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់-

រដ្ឋ បានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃ

Framework)បានរ�ៀបចំ និងពិភាក្សាជាមួយ

ចំនួន១ គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ និងបានបញ្ជូ ន

ទៅសភាដ�ើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត។ រីឯច្បាប់
ចំនួន៣ ទ�ៀតកំពុងស្ ថិតក្នុងការបន្តរ�ៀប-

ចំ ក្នុងកម្រិតជំនាញ រួមមាន (១) សេចក្តី
ព្រាងច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង

កាលទី៤ ឆ្នា ំ២០២១ -២០២២ (CAP4

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួចរាល់ ព្រមទាំងត្រៀមឆ្លងក្នុង
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំត្រីមាសទី៣ ។
ដោយឡែកក្របខ័ណ្ឌ២ ផ្សេងទ�ៀតគឺ (១)

សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌនិង វិធាននៃប្រព័ន្ធ

ឯកជន, (២) សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីច្បាប់

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអធិការកិច្ច, និង(២)

សេចក្តីព្រាងស្ តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិន-

ស្ តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ នៅមិនទាន់

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថ្មី) និង(៣)
មែនសារព�ើពន្ធ។

ឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ ចំនួន៤ ដែលកំពុង

បន្តការរ�ៀបចំ និងប្រមូលធាតុចល
ូ រួមមាន៖
(១) សេចក្តីព្រាងចក្ខុ វិស័យនិងយុទសា
្ធ ស្ត្រ

សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ

មានសេចក្តីព្រាងនៅឡ�ើយ ដោយសារក្រុម
ការងារកំពុងរ�ៀបចំក្រុមការងារ និងប្រមូល
ធាតុចល
ូ ។

គោលការណ៍ណែនាំរួមស្ តីពីការគ្រប់គ្រង

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ-

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានបន្តរ�ៀបចំជាមួយ

ភាពសមិទក
្ធ ម្ម”, (២) សេចក្តីព្រាងយុទ-្ធ

ជំនាញការក្នុងស្រុក និងគ្រោងសិក្ខា សាលា

សាធារណៈដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យសាស្ត្រ ស្ តីពីការអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យ

សាធារណៈកម្ពុជាមូលដ្ឋានបង្គរឆ្នា ំ២០១៩
-២០៣១, (៣) សេចក្តីព្រាងផែនការ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្ តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់

នឹងសេចក្តីព្រាងល�ើកទី២ ដោយប្រើប្រាស់

ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ទាំងថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់មូលដ្ឋាននាខែវិចឆិកា
្
ឆ្នា ំ២០២០។

ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ជំហានទី៣ សេចក្តីព្រាង BluePrint 3

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទទួលបានការអនុម័តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តម-

ការប្រមូលចំណូលជារួមសម្រេចបានក្នុង

ភិបាលបានធ្វើ វិចារណកម្មថ វិកាចំនួន ២

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ នេះ

វិបត្តិនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ ៖

សម្រេច៥៦% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាព

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ និងគ្រោងប្រកាសប�ើក
នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នា ំ២០២០។

ការធ្វើសន្ធា នកម្មប្រព័ន្ធចំនួន៣ រួមមាន

(១)រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ

EFMIS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា,

(២)រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ

រង្វង់ ៦៣% គឺមានការធ្លា ក់ចុះដោយសារ

-ចំណូលសារព�ើពន្ធ៖ សម្រេចបាន៦៥%

ធ�ៀបនឹងច្បាប់។

-ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ៖ សម្រេច
បាន៤៨% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ ។

ល�ើក ជាលទ្ធផលការអនុវត្តថ វិកាបាន

នេះ មិនមានភាពខុសគ្នា ពីការអនុវត្តក្នុង
ពេលវេលាដដែលនាឆ្នា ំ២០១៩ កន្លងទៅ

ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពី វិន័យ នៃការ
អនុវត្តថ វិកានៅរក្សាបាន។ ប�ើពិនិត្យទៅ

ប�ៀវត្សរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ,
និង (៣)រវាងប្រព័ន្ធពន្ធដារ ជាមួយនឹង

ASYCUDA មានវឌ្ឍនភាពតាមផែនការ។
ចំណច
ុ ១៣ ផ្សេងទ�ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ

នឹងការពង្រឹងការអនុវត្តទាង
ំ ប្រព័ន្ធ និង
ការវាយតម្លៃ មានវឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរ។

៣. វឌ្ឍនភាពល�ើការងារកែទម្រង់របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកទី១. ភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃថវិកា
ទិដ្ឋភាពចំណូល

ការប្រមូលចំណូលរដ្ឋសរុបសម្រេចបាន

៦៣% ធ�ៀបនឹងច្បាប់។ ប្រសិនប�ើពិនិត្យ

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០

ជាការកត់សម្គា ល់, ចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋា-

ល�ើការព្យាករណ៍ក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ

ជំងឺកូ វីដ-១៩នៅចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២០

អាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់៨៨%។ ប្រសិន

ភិបាលប្រកាស ឱ្យរឹតបន្តឹងការទប់ស្កាត់

មក អាជីវកម្មមួយចំនួនធំជាពិសេសក្នុង

ការអនុវត្តថ វិកាពាក់កណ្តា លឆ្នា ំ ចំណាយ

វិស័យអប់រំ ទេសចរណ៍ ភោជនីយដ្ឋាន
ផ្ទះសំណាក់ សណ្
ឋា គារ និងសកម្មភាព

អាហរ័ណ-នីហរ័ណ មានសន្ទុះយឺត ឬ

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារ

ប�ើ វិន័យនៃការអនុវត្តថ វិកានៅបន្តរក្សាបាន

នោះការអនុវត្តជាក់ស្តែ ងអាចឈានទៅ

សម្រេចបានតាមការគ្រោងនេះ។

ផ្នែកទី២. គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ល�ើការវាយតម្លៃ នៃការអនុវត្តថ វិកាពាក់កណ្តា លឆ្នា ំ ការប្រមូលចំណូលត្រូវបាន
ប៉ា ន់ប្រមាណ៧៩% ធ�ៀបនឹងច្បាប់។ ក្នុង

រយៈពេល ១ត្រីមាសចុងក្រោយការប្រមូល
ចំណូលរដ្ឋអាចនឹងសម្រេចបានតាមការ
ប៉ា ន់ស្មា នជាវិជ្ជមាន។

 E-Transfer៖ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់
ឈប់សម្រាក ឬផ្អាកទាំងស្រុង ដែលនិន្នា ការប្រមូលចំណូលក៏ចាប់ផ្តើមថយចុះជា
បណ្ត ើរៗផងដែរ។

ទិដ្ឋភាពចំណាយ

ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩, រាជរដ្ឋា-

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៧០% ដោយបានរ�ៀបចំឯកសារលក្ខខណ្ឌ
តម្រូវការបច្ចេកទេស និងអភិវឌ្ឍផ្នែក

បច្ចេកទេសរួចរាល់ជាបឋម សម្រាប់ការ
ធ្វើតេស្ត សាកល្បង ល�ើតំណភ្ជា ប់រវាង

ប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារ
កាណាឌីយ៉ា។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ស្ ថិតិចំណាយតាមចំណាត់ថ្នា ក់ទាង
ំ ៧ ជូន
ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០

ថ្នា ក់ដឹកនាំ ដ�ើម្បីពិនិត្យ និងបន្តពិនិត្យ
ហ�ើយកែលម្អនវូ កំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រា

ចំណាត់ថ្នា ក់នៃមាតិកាថវិកាទាំង៧ ក្នុង
ប្រព័ន្ធ FMIS ចំពោះក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំង
៣៧ ដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (SARMIS)
សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៤០% ដោយសារតែ
 តារាងឧបសម្ព័ន្ធចំណូល-ចំណាយសម្រាប់

១.ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ២.ក្រសួង

ផលិតសាកល្បងចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS៖

៤.ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ,

និងតារាងឧបសម្ព័ន្ធចំណូល-ចំណាយថវិកា

វិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ៦.ក្រសួងការងារ និង

រ�ៀបចំ ច្បាប់ទូទាត់ ឆ្នា ំ២០១៩ត្រូវបាន

សម្រេចបានពេញលេញ ដោយរបាយការណ៍
សម្រាប់ច្បាប់ទូទាត់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
និងអភិវឌ្ឍកែសម្រួលបន្ថែមរួចរាល់ និង

បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។

សុខាភិបាល, ៣.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ,

៥.ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក-

បណតុះ
្ បណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ,៧.ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍។

មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា និងលទ្ធកម្ម៖

អង្គភាពជំនាញ កំពុងបន្តរ�ៀបចំ “មុខងារ
រ�ៀបចំផែនការថវិកា” ក្នុងជំហានទី ១a
រីឯ “មុខងារលទ្ធកម្ម” ក្រុមការងារបានធ្វើ

តេស្ត សាកល្បងល�ើផ្នែកគ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នក
ដេញថ្លៃ ដោយឡែកផែ្នកផែនការលទ្ធកម្ម
នៅបន្តកែសម្រួល។

ចំណាត់ថ្នា ក់មុខងារ និងចំណាត់ថ្នា ក់

រជាតិ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០

 ការតម្រង់ទិស និងកែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្ត
ការងារបច្ចុប្បន្ន៖ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់

៩០%។ កិច្ចការនេះ ផ្តោ តល�ើមុខសញ្ញា
ចំណាយការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និងចំណាយ
ល�ើបន្ទុកបុគ្គលិក ដែលមានគោលរបប
ច្បាស់លាស់បានដាក់ ឱ្យដំណ�ើរការជា

ផ្លូវការ នៅ កសហវ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ចំនួន៧ ។ មុខសញ្ញាល�ើការទូទាត់ត្រង់
ក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិក ដែលមានវេទយិតភាព

ភូមិសាស្ត្រ ៖ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៨០%
ដោយបានបញ្ច ប់ការរ�ៀបចំឯកសារ ទស្ស-

នាទាន សម្រាប់ផ្សារភ្ជា ប់ពីចំណាត់ថ្នា ក់
កម្ម វិធីជាមួយចំណាត់ថ្នា ក់មុខងារ។ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នា ក់

ភូមិសាស្ត្រ នៃមាតិកាថវិកា។ អង្គភាព

ជំនាញ នៅកំពុងបន្តសិក្សាអំពីការអនុវត្ត

ចំណាត់ថ្នា ក់មុខងារនៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ។

ទាបបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅ កសហវ

របាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង

ស្ថា ប័នចំនួន៧ ដែលបានជ្រើសរ�ើស រួមមាន

រង្វង់៩០% ដោយបានដាក់ឆ្លងរបាយការណ៍

និងកំពុងបន្តសិក្សារ�ៀបចំសម្រាប់ក្រសួង-

៧ តាមប្រព័ន្ធ FMIS៖ សម្រេចបានក្នុង

ប្រព័ន្ធនេះមិនទាន់ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ

នៅឡ�ើយទេ ពីព្រោះនៅមានចំណច
ុ កែសម្រួល
បន្ថែមច្រើន។ គិតមកត្រឹមពេលនេះ មាន

១០ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងរាជធានី-ខេត្ត ដែល
បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងល�ើប្រព័ន្ធ

SARMIS នៅមានបញ្ហាប្រឈមនៅឡ�ើយ
ដោយសារតែត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្ថា នភាព
Offline គឺត្រឹមបញ្ចូ លព័ត៌មាន ជាទម្រង់
EXCELសិន ។

សន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ៖ សម្រេចបាន

ពេញលេញ ដោយបានប្រកាសដាក់ឱ្យ
ដំណ�ើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា
ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ។

ផ្នែកទី៣.ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹងគោល
នយោបាយ

សម្រាប់ផ្នែកនេះ ក្របខ័ណ្ឌថវិការយៈ

ពេលមធ្យម (MTBF), ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (MTFF),

ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិកា និងគម្រោងថវិកា
ប្រចាំឆ្នា ំ គឺត្រូវបានបន្តតាមដានជាអាទិភាព
តាមរយៈយន្តការនៃរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

ប្រចាំត្រីមាសនីមួយៗ។

ក្របខ័ណ្ឌ MTBF៖ សម្រេចបានពេញលេញ ១០០ភាគរយ ដោយបានរ�ៀបចំនវូ
ទស្សនាទានស្ តីពីក្របខ័ណ្ឌថវិការយៈពេល

មធ្យម (MTBF) ២០២០-២០២២ និងបាន
ដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងសម្រាប់រដ្ឋបាល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្នា ក់ជាតិ ដោយមានកំណត់ពិដានសម្រាប់

ពីនេះ, មន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចំនួន

នូវសេចក្តីព្រាងបឋម និងបានពិភាក្សាក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌ MTFF៖ អង្គភាពជំនាញ បាន

ល�ើកទី២ ផងដែរ។

ជំនាញការបារាំងដ�ើម្បីផ្តល់យោបល់។

រ�ៀបចំថ វិកាប្រចាំឆ្នា ំ។

រ�ៀបចំត្រឹមកម្រិតបច្ចេកទេស។ ដោយសារ
វិបត្តិជំងឺ Covid-19 ថ្នា ក់ដឹកនាំ កសហវ.
បានសម្រេចពន្យារពេលក្នុងការដាក់ឱ្យ

អនុវត្ត MTFF និងជំនួស វិញដោយក្របខ័ណ្ឌ
គោលនយោបាយម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់

ឆ្នា ំ២០២១ ស្របតាមចំណារ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០។

ការធ្វើសមាហរណកម្មថ វិកាចរន្ត និង

១២៥រូប ក៏បានទទួលការបណតុះ
្ បណ្តា ល
បង្កើនការផ្ទេរធនធានពីថ វិកាជាតិជន
ូ

មូលនិធិក្រុង ស្រុក និងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់៖
សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៨០% ដោយសារ

សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ តីពីមូលនិធិឃុំ សង្កាត់
បានដាក់ប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ពាក់ព័ន្ធ និងកំពុងរ�ៀបចំកែសម្រួល នៅ
ឡ�ើយ។

ផ្នែកទី៤.គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម

ផ្នែកទី៤នេះ គឺមានសារៈសំខាន់កនុង
្ ការ

កម្រិតនាយកដ្ឋាន ព្រមទាំងបានដាក់ជូន
រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ៨២៖

សម្រេចបានពេញលេញ ដោយក្រុមជំនាញ
បានរ�ៀបចំនូវសេចក្តីព្រាង និងបានប្រជុំ

ពិគ្រោះយោបល់ ប្រមូលធាតុចូលបន្ថែម
ល�ើការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងបឋមនៃអនុក្រឹត្យ

ថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកា និងគណនេយ្យសាធារណៈ។

ទម្រង់បឋមចំណាត់ថ្នា ក់សេដ្ឋកិច្ចបំព្រួញ៖
សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៩០%។

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដី េអូ (Video Conference)
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តកម្ម វធ

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០

មូលធន៖ សម្រេចបានពេញលេញ ដោយ

ចូលរួមកសាងបង្កើននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់

ទម្រង់ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មប្រចាំឆ្នា ំ និង

វិនិយោគតាមកម្ម វិធី នៅក្នុងផែនការយុទ-្ធ

ការរ�ៀបចំច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអនុវត្តថ វិកាប្រចាំឆ្នា ំ៖ សម្រេចបាន

បានធ្វើសមាហរណកម្មថ វិកាចរន្ត និង
សាស្រ្ត ថវិកាឆ្នា ំ២០២១-២០២៣។

 ការពង្រីកការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ៖

សម្រេចបានពេញលេញ ដោយបានរ�ៀបចំ
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរ�ៀបចំផែនការ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិការួមនៃរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវ
បានរ�ៀបចំរួច និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត។ ល�ើស

បោះជំហានទៅដំណាក់កាលបន្ទា ប់។

ថ្មី៖ សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៤០% ដោយ
ក្រុមការងារជំនាញបានបន្តពិនិត្យ និងកែ-

សម្រួលទៅតាមជំពូកនីមយ
ួ ៗ ដែលសរុប
មានចំនួន៩ ជំពក
ូ ។

ការដាក់ឱ្យអនុម័តអនុក្រឹត្យ៨១៖សម្រេច
បានក្នុងរង្វង់៤០% ដោយត្រឹមរ�ៀបចំបាន

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទម្រង់របាយការណ៍ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មនៃ
ពេញលេញ ដោយអង្គភាពជំនាញបាន
បញ្ច ប់ការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត។

សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌទស្សនាទាន នៃ

ការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ-្ធ
កម្ម៖ សម្រេចបានពេញលេញ ដោយបាន

រ�ៀបចំឯកសារទស្សនាទាននៃសេចក្ដីព្រាង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃថវិកា

បណតុះ
្ បណ្តា លតាមជំនាញជាក់លាក់ទាង
ំ

កំពុងរ�ៀបចំជាសេចក្តីព្រាងបឋម នៃ

និងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផងដែរ។

សមិទក
្ធ ម្ម។ ល�ើសពីនេះ ក្រុមការងារក៏
ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃថវិកា
សមិទក
្ធ ម្ម។

ក្របខ័ណ្ឌសវនកម្មពេញលេញ និងក្របខ័ណ្ឌអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ៖ សម្រេចបាន
ក្នុងរង្វង់៩០% ។ គោលការណ៍ណែនាំស្តី
ពីការធ្វើសវនកម្មល�ើសមិទក
្ធ ម្ម និងសវន-

កម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានប្រកាសដាក់
ឱ្យអនុវត្ត រីឯអនុក្រឹត្យស្ តីពីក្របខ័ណ្ឌមុខងារ
ភារកិច្ចរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអធិការកិច្ច

ក៏ទទួលបានការអនុម័តផងដែរ។ ប៉ុន្តែ ក្រុម
ការងារនៅបន្តរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងបឋម
ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ្
២០២១-២០២៥ នៅឡ�ើយ។

ផ្នែកទី៥.ការគាំទ្រការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់
ប្រកបដោយចីរភាព

ការយកចិត្តទុកដាក់កនុង
្ ការបន្តបង្កើន

គុណភាពធនធានមនុស្ស និងបង្កើនឆន្ទៈ

ល�ើទិដ្ឋភាពចំណូល ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ក្នុងត្រីមាសទី៣នេះ,អង្គភាពមួយចំនួន

មានសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្ត ប៉ុន្តែមិន

អាចអនុវត្តបានដោយសារវិបត្តិកូ វីដ-១៩។
សកម្មភាពទាំងនោះ ត្រូវបានសម្រេចមិន
រាប់បញ្ចូ លក្នុងការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្ម និង
ការផ្តល់ប្រាក់ប�ៀវត្សនោះឡ�ើយ ។ ជារួម

សកម្មភាពសរុបរបស់អង្គភាព កសហវ.

ក្នុងត្រីមាសទី៣ មានសរុប៣០៣ ក្នុងនោះ
មានចំនួន៣២ សកម្មភាពមិនរងការវាយតម្លៃនោះទេ ហ�ើយសកម្មភាពចំនួន២១៨
សម្រេចបាន១០០% ។ បន្ថែមពីនេះក្នុង
ចំណោមអង្គភាពទាំង១៨ ដែលអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់ គឺមានតែ

អង្គភាពភាពជាដៃគូរដ្ឋនិងឯកជន (PPP)

សម្រេចបានក្រោម៥០% ។ ជារួម ក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពជំនាញ ដែលបានអនុវត្ត

GDAP មានវឌ្ឍនភាពការងារកែទម្រង់

ព្រមទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺជាធាតុដ៏សំខាន់

ល្អប្រស�ើរដោយសម្រេចបានជាមធ្យមក្នុង

មាសទី៣ នេះ អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ.

បានផ្តល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពបានទាន់

សម្រាប់ការគាំទ្រនូវផ្នែកនេះ។ គិតត្រឹម ត្រីបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់កនុង
្ ការផ្តល់នូវវគ្គ

កម្រិត៩០% ព្រមទាំងខិតខំរ�ៀបចំ និង

ពេលវេលាផងដែរ។

ថ្នា ក់ដឹកនាំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានណែនាំ និងតម្រង់ទិស
ឱ្យគិតគូរក្នុងការបង្កើនរយៈពេល ២ ឆ្នា ំ
បន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ

ដំណាក់កាលទី៣ និងការងារគន្លឹះៗ ដែលនៅ
សេសសល់ផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីធានា ឱ្យបាន

ចីរភាព នៃការងារកែទម្រង់ និងការដ�ើរស្រប

គ្នា ជាមួយនឹងកិច្ចការងារកែទម្រង់ផ្សេងៗទ�ៀត

មុននឹងឈានបោះជំហានទៅដំណាក់កាលបន្ទា ប់

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថា ប័ន, កសហវ. បាន

សម្រេចនូវការរ�ៀបចំលិខិតគតិយុត្តិជាច្រើន
ក្នុងនោះមានច្បាប់ចំនួន២ ត្រូវបានអនុម័ត
ដោយសភា, ច្បាប់ចំនួន១ បានបញ្ច ប់ការ

រ�ៀបចំ និងដាក់ឆ្លងសភាអនុម័ត, ច្បាប់
ចំនួន៣ ទ�ៀត កំពុងដាក់ត្រៀមបញ្ច ប់ និង

អនុម័ត, ឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ ចំនួន៤ កំពុង
រ�ៀបចំបញ្ច ប់, ក្របខ័ណ្ឌយុទសា
្ធ ស្ត្រ ចំនួន៣

កំពុងរ�ៀបចំបញ្ច ប់, គោលការណ៍ណែនាំ និង
ការធ្វើសន្ធា នកម្មត្រូវបានបន្តរ�ៀបចំ និង

ពង្រឹង ។ល។ ជាការកត់សម្គា ល់, កសហវ.
បានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធី ដែលជាស្នូ លក្នុងដំណាក់កាលទី៣

នេះ ដោយអនុវត្តនូវយន្តការតាមដានជា

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ តីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តកម្ម វធ

ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដី េអូ (Video Conference) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រចាំតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតាមដានការអនុវត្ត

ទិដ្ឋភាពប្រមូលចំណាយ៖

ទ�ៀត ការចូលរួមតាមដានការអនុវត្តការងារ

ត្រីមាសទី៣។ ជារួមសម្រេចបាន ៦៥,៥៥%

តែងតែត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំត្រីមាស ។

នីតិ វិធីតម្រង់ទិសការអនុវត្តការងារតាម

ថវិកាកម្ម វិធីពាក់កណ្តា លឆ្នា ំ ។ម៉្យាងវិញ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
យន្តការល�ើកទឹកចិត្ត គឺជាការយកចិត្តទុក

ដាក់ខ្ពស់របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំក្រសួងផងដែរ។

៤.វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តការងារកែទម្រង់
របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

សម្រាប់ត្រីមាសទី៣នេះ, ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ចំនួន០៨ ដែលសម្រេចបានទាបជាង៨៦%
ដែលរួមមាន៖ (១)រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ី វិល (៨៤%), (២)ក្រសួង

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (៨៥%),
(៣)ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូ ន

(៨១%), (៤)ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

(៧៥%), (៥)ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត-

យុទជ
្ធ ន និងយុវនីតិសម្បទា (៨០%),(៦)
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទស
្ធ ភា (៨១%),

(៧)អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា(៥០%),

(៨)ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម (៦០%)។

ការអនុវត្តចំណាយក្រសួង-ស្ថា ប័នគិតត្រឹម

ប្រព័ន្ធ FMIS៖

ពេល ២ឆ្នា ំបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីកសាងមូលដ្ឋាន

អនុវត្តជាផ្លូវការនូវស្វ័យប្រវត្តិកម្មតាមប្រព័ន្ធ

ដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បី

ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន៧ ត្រូវបានដាក់ឱ្យ
FMIS ល�ើការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និងចំណាយ
ល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោល

របបកំណត់ច្បាស់លាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ
ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០២០ និងកំពុងបន្ត

នីតិ វិធីសម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មី

សម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមាន
ហានិភ័យទាប។

ឆន្ទៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖

-គ្រប់ក្រសួងស្ថា ប័ន (ល�ើកលែងតែក្រសួង
ផែនការ) បានបន្តចូលរួមសហការក្នុង

ការងារកែទម្រង់តាមរយៈការខិតខំកនុង
្
ការផ្តល់នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំ
ត្រីមាស

ច្រើននៅតែបន្តការចូលរួមល�ើការងារកែ-

ចំនួន២៤ ដែលបានគិតគូររ�ៀបចំតាមដាន

នោះការបន្តរ�ៀបចំយន្តការក្នុងការពង្រឹង

កែទម្រង់ទាង
ំ ៣៩ មានក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពាក់កណ្តា លឆ្នា ំ។
ដោយឡែក ការពិភាក្សាអំពីការរ�ៀបចំ

ការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ,

សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាព-

ចូលរួមតាមដានល�ើការអនុវត្តការងារ

សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនអនុវត្តការងារកែទម្រង់

ការរ�ៀបចំនិងអនុវត្តថ វិកា រួមទាំងការ
កែទម្រង់តាមរបបប្រជុំជាទ�ៀងទាត់ ។

ទិដ្ឋភាពប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
រយៈពេល៩ ខែ (គិតជាលានរ�ៀល)៖

-ការអនុវត្តចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

គិតត្រឹមត្រីមាសទី៣សម្រេចបានប្រមាណ
៤៨% (ប្រមាណ១ ៤៤៧ប៊ីលានរ�ៀល)

-ការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS គឺត្រូវបាន
អនុវត្តគ្រប់២៣ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ។

ថ្នា ក់ដឹកនាំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានណែនាំ

-ក្នុងចំណោមក្រសួងស្ថា ប័នអនុវត្តកម្ម វិធី

ទម្រង់ និងបន្តមានវឌ្ឍនភាពប្រស�ើរ ក្នុង

ឬ “លទ្ធផលចុងក្រោយ”។

ធ�ៀបនឹងច្បាប់ប្រចាំឆ្នា ំ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប�ើពិនិត្យល�ើ

សមិទផ
្ធ លផ្សេងទ�ៀត ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ភាគ

ការកែទម្រង់ “ការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ”

រួមដំណាក់កាលទី៤ ជាការងារចាំបាច់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងជំហានបន្ទា ប់។
ក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់
កាលទី៤ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយ

ផ្តោ តការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង

រចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង ព្រមទាំងការបញ្ច ប់
ការងាររ�ៀបចំមូលដ្ឋានជាសារវន្តនៃការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេល
ជាង ២០ឆ្នា ំនេះក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅរក

ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងតម្រង់ទិសឱ្យគិតគូរក្នុងការបង្កើនរយៈ

គ្រឹះដំណាក់កាលទី៣ និងការងារគន្លឹះៗ

ធានាឱ្យមានចីរភាពនៃការងារកែទម្រង់
ព្រមទាំងការដ�ើរស្របគ្នា ជាមួយនឹងកិច្ច

ការងារកែទម្រង់ផ្សេងៗទ�ៀតមុននឹងបោះ
ជំហានទៅដំណាក់កាលបន្ទា ប់។ ឯកឧត្តម
អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បានរំលឹកបន្ថែមថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
គឺបង្កឱ្យគ្រប់អង្គភាពក្រសួង-ស្ថា ប័នសម្រប
ខ្លួនទៅនឹង វិបត្តិ និងប្រើប្រាស់នូវគំនិត

ច្នៃប្រឌិតខ្ពស់កនុង
្ ការដោះស្រាយបញ្ហា
ប្រឈមដែលក�ើតមានជាមួយនឹងការ
ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។

ជាចុងបញ្ច ប់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងអំណរគុណ
និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង
កន្លងមករបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈ-

កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងគ្រប់អង្គភាព
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រហូត

សម្រេចបានសមិទផ
្ធ លនៅត្រីមាសទី៣ នេះ
ទោះបីកម្ពុជាកំពុងស្ ថិតក្នុង វិបត្តិកូ វីដ-១៩
ក៏ដោយ ។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្ន ើគ្រប់អង្គភាព
ក្រោមឱវាទក្រសួង បន្តជំរុញការអនុវត្ត

ផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣
ដ�ើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅ ដែលបាន
គ្រោងទុក៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ នៃ អ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ ជិកានៃការអនុវត្ត
ចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្តនិង

ចំណូលពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅ
មន្ ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត

នៅថ្ងៃពុធ ៨ក�ើត ខែភទ្របទ ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០២០
វេលាម៉ោ ង ១៤:៣០ នាទីរស�ៀល នៅសណ្
ឋា គារភ្នំពេញ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) សហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
ិ ី
រ�ៀបចំសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរលេខ ០០៦ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពីនីតិ វធ

និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត

និងចំណូលពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ
រាជធានី ខេត្ត ។

សិ

ក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ ដឹកនាំដោយ
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គ-

លេខាធិការ នៃ អ.គ.ហ. តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ដោយមានការ

ចូលរួមផ្ទាល់នៅសណ្
ឋា គារភ្នំពេញ ពីរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញ និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង
ព្រមទាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធ វិឌីអូ (video
conference) សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន

២៣ ផ្សេងទ�ៀតរួមជាមួយនឹងអង្គភាព

និងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដោយមានការ
សម្របសម្រួលពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ខេត្ត។

គោលបំណងនៃការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា

ផ្សព្វផ្សាយនេះឡ�ើង គឺដ�ើម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ព

ិ ី និងកិច្ចបញ្ ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូល
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ តីពីនីតិ វធ

ិ អូ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដី

នៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក

នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។

គ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រក-

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា បានល�ើកឡ�ើងអំពី

ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈម

ដោយកាលពីអំឡុងត្រីមាសទី១ ឆ្នា ំ២០២០

ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពីការ

ចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងជាពិសេស
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែន
សារព�ើពន្ធ និងការបែងចែកប្រាក់រង្វា ន់

ក្នុងកម្ម វិធីប�ើកសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយ,

សាវតារ នៃការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលានេះ

ក្រុមការងារ អ.គ.ហ. បានចុះប្រមូល
ព័ត៌មាន នៅឯរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តា ល និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ទីរ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-
ខេត្ត, និងមន្ទីរជំនាញប្រមូលចំណូលជុំ វិញ

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងគោលបំណង
ផ្តល់នូវធាតុចូលបន្ថែមសម្រាប់ រ�ៀបចំ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នា ំ២០១៩
នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣

ប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ ក្នុង

អំឡុងពេលចុះប្រមូលព័ត៌មាន, ក្រុមការងារ

អ.គ.ហ. បានរកឃ�ើញបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ដែល

បញ្ហាប្រឈមនេះ ទាមទារឱ្យមានការចាត់
វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទា ន់ ។

ក្នុងស្មា រតីនេះ, ដោយប្រតិបត្តិតាម

អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពងខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គ-

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និង
ការណែនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា,

ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា
អគ្គលេខាធិការរងនៃ អ.គ.ហ. បានដឹកនាំ
កិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសចំនួន ៥ ល�ើក

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.

ិ អ
ី ូ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដ

ជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងគោលបំណង

ជំរុញការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងសារាចរស្ តីពី

នីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល
ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូល

តែមួយរាជធានី-ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃ
សេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែល

ប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានីខេត្ត ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្ត
អនុក្រឹត្យ លេខ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី

០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពីការគ្រប់គ្រង
ចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូល

តែមួយរាជធានី-ខេត្ត ។ ជាលទ្ធផលសារាចរ
ខាងល�ើនេះ ទទួលបានការអនុម័តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០២០។
ិ ី និងកិច្ចបញ្ ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូល
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ តីពីនីតិ វធ

ិ អូ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធ វដី

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផ្អែកតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់ឯកឧត្តម

រស់ សីលវ៉ា ក្នុងសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយ,

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គោលបំណងនៃការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា

ផ្សព្វផ្សាយនេះឡ�ើង គឺដ�ើម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ព
នៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក
ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពីការ

គ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រក

ចេញចូលតែមួយ រាជធានី ខេត្ត និងជាពិេសស
ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ដែលកំពុងប្រឈម
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែន
សារព�ើពន្ធ និងការបែងចែកប្រាក់រង្វា ន់
នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃ អ.គ.ហ. បានល�ើក

ឡ�ើងជាវិធានការ មួយចំនួនបន្ថែមទ�ៀត
ជាអាទិ៍ ការពិនិត្យម�ើលល�ើការគ្រោង

ចំណូល,ការរ�ៀបចំកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ,
ការកែសម្រួលប្រកាសអន្តរក្រសួង, ការ
រ�ៀបចំវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា ល ដ�ើម្បីពង្រឹង
សមត្ថភាពមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ, និងការរ�ៀបចំ

សិក្ខា សាលានៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ិ ី និងកិច្ចបញ្ ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃសេវា
.ហ.) ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ តីពីនីតិ វធ

អង្គសិក្ខា កាមបានផ្តោ ត ការពិភាក្សាល�ើ

រាជធានី-ខេត្ត និងប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាព

ចំណូលថវិកាពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាព

បញ្ហាប្រឈមជាក់ស្តែ ង ដែលកំពុងក�ើត

ចំណច
ុ គន្លឹះៗ រួមមាន ៖ (១) ការគ្រោង

ច្រកចេញចូលតែមួយ រាជធានី-ខេត្ត និង
ចំណូលពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការ
ពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលបាននៅមន្ទីរ

អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត, (២)ការគ្រោង

ជំនាញរាជធានី ខេត្ត) ព្រមទាំងជាពិសេស
មានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធ នៅតាមរដ្ឋបាលថ្នា ក់
ក្រោមជាតិ។

សិក្ខា សាលាកន្លះថ្ងៃនេះ បានដោះ-

ឥណទានចំណាយថវិកានៃចំណូលដែល

ស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មា ញមួយចំនួនធំ នៅ

តែមួយរាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរ អង្គភាព

ប្រឈមមួយចំនួនទ�ៀត ដែលត្រូវបន្ត

ប្រមូលបាននៅអង្គភាពច្រកចេញចូល

ជំនាញរាជធានី-ខេត្ត, និង(៣)កិច្ចបញ្ជិកា
គណនេយ្យទាក់ទងចំណូលដែលជាគុណ
ប្រយោជន៍ដល់ថ វិការបស់រដ្ឋបាលរាជធានី

-ខេត្ត (ចំណូលពីសេវាដែលប្រមូលបាន

នៅតាមអង្គភាព ច្រកចេញចូលតែមួយ

រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ នៅសល់ បញ្ហា
យកចិត្តទុកដាក់ ។ ក្នុងន័យនេះ ដោយ
ទទួលបានការប្រគល់ភារកិច្ចពីឯកឧត្តម

រស់ សីលវ៉ា ក្នុងការដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សា និង

បន្ថែមទ�ៀត ។

ជាទីបញ្ច ប់, ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល

អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃ

អ.គ.ហ. បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធកនុង
្ ការខិតខំ

ប្រឹងប្រែងសហការរ�ៀបចំ និងធ្វើបទបង្ហាញ

សារាចរខាងល�ើ និងតំណាងរដ្ឋបាលខេត្ត,
តំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ, តំណាងរតនាគារ

ខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ

២៥ខេត្ត ដែលបានសម្របសម្រួល និង
ចូលរួមសិក្ខា សាលាខាងល�ើនេះ ប្រព្រឹត្ត
ទៅដោយរលូន និងប្រកដោយផ្លែផ្កា៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃ នៃ អ.គ.ហ.

បូកសរុបលទ្ធផលនៃសិក្ខា សាលា, ឯកឧត្តម
យ៉េត វីណែល អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពិធី “ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មជាផ្លូវការរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធ ដារ”

នៅថ្ងៃពុធ ៦ក�ើត ខែអស្សុជ ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរ�ៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មជាផ្លូវការរវាងប្រព័ន្ធ
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ពន្ធដារ” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នា ក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

កា

រងារនេះបានសម្រេចនូវទំន�ើបកម្ម
និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចែករំលែក

ទិន្នន័យចំណូលពន្ធដារទៅវិញទៅមករវាង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារជាមួយនឹង
ប្រព័ន្ធ FMIS ល�ើមុខងារចំនន
ួ ពីរ គឺ៖

.ការបញ្ជូ នទិន្នន័យចំណូលថវិកាចេញ
ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារទៅ

ប្រព័ន្ធ FMIS ជំនួសឱ្យការចេញ្
ក្រដាស់សលាកបត្របង់ប្រាក់ចូល

ថវិកាជាតិ និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ដែល

ពីមុនត្រូវការពេលវេលាយូរ,ប្រើប្រាស់
ក្រដាសស្នា ម និងនីតិ វិធីស្មុគ្រស្មា ញ
ជាច្រើន។

.ការបញ្ជូ នទិន្នន័យចំណូលពន្ធដារ ដែល
បានកាត់ទុកដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន
រតនាគារជាតិ និង រតនាគាររាជធានី-

ខេត្តចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារដោយបែងចែកយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់ទៅតាម
ប្រភេទពន្ធ និងអាករនានា ។

ក្នុងពិធីនេះ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិ-

ភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក
នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានថ្លែងអំពី

វឌ្ឍនភាព និងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងពិធីប្រកាស់ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្ម

រវាងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ធ្វើសន្ធា នកម្មនេះ និងបានថ្លែងអំណរគុណ

ជូនអ្នកជាប់ពន្ធ ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹង-

ដែលបានដឹកនាំការ ឱ្យសម្រេចបានការ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមមាន៖ប្រព័ន្ធប្រមូល

ដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប
ធ្វើសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធទាង
ំ ពីរនេះតាម

ប្រែងធ្វើសន្ធា នកម្មទៅកាន់ប្រព័ន្ធនានា

ពន្ធគយនិងអាកររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ

គោលដៅចង់បានរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-

និងរដ្ឋាករកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយ

កម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មការប្រមូលចំណូល

ដឹកជញ្ជូ នដែលនឹងសម្រេចបានក្នុងពេល

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងការធ្វើទំន�ើបថវិកាជាតិ ហ�ើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រេចបាននូវការងារ

ទំន�ើបកម្មជាបន្តបន្ទា ប់នានា ក្នុងការពង្រឹង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធដារ និងអាករ

នានា។ ជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យានយន្តរបស់ក្រសួងសាធារណការនិង

ដ៏ខ្លីខាងមុខ ពោលគឺដូចនឹងនេះគឺសម្រេច

បាននូវការតភ្ជា ប់ជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប

បានបញ្ជាក់ជូនអង្គពិធីថា ប�ើគិតមកដល់
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធ FMIS បានដាក់

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការធ្វើសន្ធា នកម្មប្រព័ន្ធទាង
ំ ពីរនេះ គឺជាការ

សម្រេចបានដោយជោគជ័យនូវផែនការគន្លឺះ

មួយនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលជា

ិ ័យរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ចក្ខុ វស
ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពដល់
ការងារគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិ,
ការសន្សំសំចៃចំណាយថវិកាជាតិតាមរយៈ
ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាស់ស្នា ម

ពិធីប្រកាស់ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

និងនីតិ វិធីស្មុគ្រស្មា ញនានា។

ឱ្យដំណ�ើរការស្ទ ើរតែគ្រប់អង្គភាពស្នូ ល

សំចៃចំណាយថវិកាជាតិតាមរយៈការកាត់

ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចគយ (ASYCUDA

ប្រទេស ដែលរួមមានអង្គភាពទទួលបន្ទុក

ស្មុគ្រស្មា ញនានា, ចូលរួមបង្កើនផលិតភាព

ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិ នៃ

ជាពិសេសគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីចំណូល

ធនាគារអេស៊ីលីដា, ធនាគារ JTrus t,

ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកានៅទូទាង
ំ
ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំងអស់, អង្គ-

ភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ ្ធិពេញលេញ,
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគារ

រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ។ ល�ើសពីនេះ,

បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នា ម និងនីតិ វិធី
ការងាររបស់មន្ត្រីពន្ធដារ និងរតនាគារ។
ថវិកាជាតិបានកាន់តែឆាប់រហ័ស។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមជំហានទី២

ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានតភ្ជា ប់ជាមួយប្រព័ន្ធ

នៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែល

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយនិង

នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានធ្វើសន្ធា នកម្ម

ផ្សេងៗជាច្រើនទ�ៀត ក្នុងនោះមាន ៖
ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគយ

ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិ នៃ

កម្ពុជា និងធនាគារពាណិជ្ជដៃគូជាច្រើន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ

& E-Cus toms)

កម្ពុជា និង របស់ធនាគារពាណិជ្ជដូចជា
ធនាគារស្ថា បនា, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ
(DMFAS)

បានគ្របដណ្តប់ស្ទ ើរទូទាង
ំ ប្រទេសហ�ើយ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង់ចំណូលមិនមែនសារព�ើ-

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសំខាន់ៗ

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ដទៃទ�ៀតដែលរួមមាន ៖

ពន្ធ (NRMIS)៕

ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និង

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ។

ការធ្វើសន្ធា នកម្មប្រព័ន្ធទាង
ំ ពីរនេះ គឺជា
ការសម្រេចបានដោយជោគជ័យនូវផែនការ
គន្លឹះមួយនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដែលជាចក្ខុ វិស័យដ៏មោះមុត របស់ សម្ដេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពដល់ការងារគ្រប់-

គ្រងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិ, ការសន្សំ

ពិធីប្រកាស់ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេក វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការចែករំលែកបទពិសោធស្តីពីការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈជូន
គណៈប្រតិភម
ូ ីយ
៉ា ន់ម៉ា
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការចែករំលែក

បទពិសោធការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលផ្តោ តជាសំខាន់ល�ើការរ�ៀបចំ
ស្ថា ប័ន និងដំណ�ើរការកសាងសមត្ថភាពតបតាមសំណ�ើរបស់គណៈប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ានៃ Myanmar
PFM Academy ក្រោមការសម្របសម្រួលពីធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រចាំ
ប្រទេសកម្ពុជា។

កិ

ច្ចប្រជុំចែករំលែកបទពិសោធនេះ ត្រូវ

រ�ៀបចំតាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ (Video

Conference) ដែលបានដឹកនាំដោយ

ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា -

ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) តំណាង

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អគ្គលេខា-

ធិការ នៃ អ.គ.ហ. អមដោយមន្រ្តីជំនាញ
ជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីជំនាញនៃ អ.គ.ហ. និង

មានការចូលរួមពីតំណាង វិទ្យាស្ថា នសេដ្ឋកិច្ច

ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការរងនៃ អ.គ.ហ. ក្នុងកិច្ចប្រជុំចែករំលែកបទពិសោធស្ តីពីការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជូនគណៈប្រតិភូ

តាមប្រព័ន្ធ Video នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

ឱ្យមានប្រសិទភា
្ធ ព។ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះ

វិទ្យាស្ថា នសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើ

ការចែករំលែកបទពិសោធននៃការងារកែ-

មួយចំនួន ជូនគណៈប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ា ដូច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាតំណាងភាគីកម្ពុជា

Myanmar PFM Academy បានស្ន ើសុំ

នៃ Myanmar PFM Academy ដែល

ទម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោ តជា

ព្រមទាំងការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ា
ដឹកនាំដោយអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន
ថវិកានៃក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែល
ជាតំណាងភាគីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

Myanmar PFM Academy ជាអង្គភាព

មួយក្នុងចំណោមអង្គភាពទាំង៥ នៃគម្រោង

Myanmar Modernization of Public

ចម្បងល�ើការរ�ៀបចំ និងកិច្ចដំណ�ើរការ
នៃការកសាងសមត្ថភាពរបស់ វិទ្យាស្ថា ន

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាការចែករំលែក ឯកឧត្តម

មាស សុខសេនសាន បានធ្វើបទបង្ហាញពី

វឌ្ឍនភាព និងការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

Financial Management (MMPFM)

របស់កម្ពុជាតាំងពីទសវត្សទី៥០ រហូតដល់

២០២០ ជាមួយនឹងចក្ខុ វិស័យនៃការអភិវឌ្ឍ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយរំលេចពីកត្តា

ដែលទ�ើបតែបានបង្កើតឡ�ើងនៅដ�ើមឆ្នា ំ
សមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការប្រកបដោយទំនួល-

ខុសត្រូវ ដ�ើម្បីពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

ដំណាក់កាលនៃការបង្កើតកម្ម វិធីកែទម្រង់

ជោគជ័យ បញ្ហាប្រឈម និងទិសដៅទៅ
ថ្ងៃខាងមុខ។ ជាមួយគ្នានោះ តំណាង នៃ

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បទបង្ហាញចែករំលែកអំពីចំណច
ុ សំខាន់
ខាងក្រោម៖

.ការរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រភពថវិកា

នៃវិទ្យាស្ថា នសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖ វិទ្យា-

ស្ថា នសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងក្នុងឆ្នា ំ១៩៩៧ និងត្រូវបានដំឡ�ើងជា
អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា

ឆ្នា ំ២០១៥ ដែលមាននាយកដ្ឋានចំនួន៣

សម្រាប់គាំទ្ររួមមាន នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ

និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ម វិធី, នាយកដ្ឋានបណតុះ
្ -

បណ្តា ល និង វិក្រឹតការ,ព្រមទាំងនាយកដ្ឋាន
រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងហិរញ្ញវត្ថុ។ វិទ្យាស្ថា ន

មានប្រភពគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីថ វិការដ្ឋ ថវិកា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណតុះ
្ បណ្តា ល, ចំណេះដឹង និងជំនាញ

អាស្រ័យល�ើកិច្ចសហការនៃប្រភេទការងារ

ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទៅនឹងការអនុវត្ត

សាធារណៈ ព្រមទាំងថវិការបស់ដៃគូនានា
ផ្សេងៗគ្នា ។

.ការរ�ៀបចំកម្ម វិធីសិក្សានិងវគ្គបណតុះ
្ -

បណ្តា ល៖ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្ តីពីការ
កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

ដែលសិក្ខា កាមទទួលបាន, ប្រសិទភា
្ធ ពនៃ

ជាក់ស្តែ ង និងការវិភាគល�ើលទ្ធផលចុងក្រោយ។

.បញ្ហាប្រឈម៖ តាមរយៈការអនុវត្ត

ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្ តីពីការកសាង និង

អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ជាទិសដៅ នៃការរ�ៀបចំកម្ម វិធី
បណ្តុះបណ្តា ល ។

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈជាទិសដៅ នៃការរ�ៀបចំកម្ម វិធី
បណតុះ
្ បណ្តា ល។ កម្ម វិធីបណ្តុះបណ្តា ល

ត្រូវបានបែងចែកជា៣ ធំៗ រួមមាន វគ្គ-

បណ្តុះបណ្តា លរយៈពេលវែង មធ្យម និង

ខ្លី។ ដ�ើម្បីទទួលបានធាតុចូល ក្នុងការរ�ៀបចំផែនការបណតុះ
្ បណ្តា លប្រចាំឆ្នា ំនីមួយៗ

វិទ្យាស្ថា នតែងតែរ�ៀបចំកម្រងសំណួរដ�ើម្បី

ចុះស្ទា បស្ទ ង់មតិពីមន្រ្តីរាជការ ទាំងថ្នា ក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ និង វិភាគ

ទិន្នន័យ ដ�ើម្បីកំណត់នូវតម្រូវការបណតុះ
្ -

កិច្ចប្រជុំចែករំលែកបទពិសោធស្ តីពីការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជូនគណៈប្រតិភូ តាមប្រព័ន្ធ Video នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

កន្លងមក វិទ្យាស្ថា ននៅតែប្រឈមនឹង

បណ្តា លជាអាទិភាព ។ គុណវុឌ្ឍិរបស់

ផលវិបាកធំៗមួយចំនួនក្នុងការរ�ៀបចំវគ្គ

បានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដោយប្រើ-

បណ្តា លតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដូចជា

ផ្តោ តល�ើភាពពេញចិត្តរបស់សិក្ខា កាមល�ើ

សារពុំទាន់មានសម្ភារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់, ការ

សិក្ខា កាមបន្ទា ប់ពីវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា លត្រូវ

បណតុះ
្ បណ្តា ល ដូចជាការរ�ៀបចំវគ្គបណតុះ
្ -

ប្រាស់ម៉ូដែល Kirkpatric, 2006 ដែល

e-learning និង digital platform ដោយ

រ�ៀបចំមុខ វិជ្ជា ជំនាញ ឯកសារ និងសម្ភារ

បណតុះ
្ បណ្តា ល និង វិក្រឹតការ ស្របតាម
តម្រូវការសិក្ខា កាមនៅមានកម្រិត និងកិច្ច
សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធល�ើការ

គាំទ្រក្នុងការផ្តល់ធនធានមនុស្ស និងការ
គាំទ្រល�ើការរ�ៀបចំវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា លក៏

នៅមានកម្រិត។

.មតិយោបល់របស់ វិទ្យាស្ថា នសម្រាប់
Myanmar PFM Academy៖ វិទ្យាស្ថា ន
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់អនុសាសន៍

និងការណែនាំ Myanmar PFM Academy
ឱ្យគិតគូរ និងរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត

កសាងសមត្ថភាព និងផែនការសកម្មភាព
ប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នា ំជាមុន ព្រោះវាជាផែនទី
ចង្អុលទិសដែលមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុង

ការកំណត់គោលដៅ នៃការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីទៅថ្ងៃក្រោយ ជាពិសេសពង្រឹង

ការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសមត្ថភាព
មន្ត្រីយ៉ាងមានប្រសិទភា
្ធ ព៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអនុវត្តគោលការណ៍ស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងរក្សានូវកិច្ចសហការល្អជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់ ក្នុងការអនុវត្ត

ិ ីកែទម្រង់ វស
ិ ័យសាធារណៈ ប្រកបដោយឥរិយាបថ
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងកម្ម វធ

ទន់ភ្លន់ តែម៉ឺងម៉ា ត់។ ប�ើទោះជាកិច្ចសហការមានការវិវត្តអាស្រ័យនឹងបរិការណ៍ និងអាទិភាព

នៃទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្តី, រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់នូវជំហរ និងឥរិយាបថស្របតាមគោលការណ៍
ស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ រួមមាន (១)ការគោរពភាពជាម្ចា ស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល,
(២)ការអនុវត្តយន្តការភាពជាដៃគូ, និង (៣)ការផ្តោ តកិច្ចសហការល�ើលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍

សម្រាប់តម្រង់ទិសការអនុវត្តកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍រវាងអង្គភាពជាស្ថា ប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និង
អង្គភាពជាតំណាងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។

ក្នុ

ងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាចផ្តល់ការគាំទ្រតាមទម្រង់

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

ប្រម�ើលឃ�ើញថាមានគុណប្រយោជន៍ដល់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, គណៈកម្មា ធិការ

វត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.) បានអនុវត្ត

គោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយ

នៃកិច្ចសហការបែបណាមួយ ដែលខ្លួន
គោលបំណងនៃកិច្ចសហការ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់-

បានបង្កើតអភិក្រមការងារ, រ�ៀបចំយន្តការ

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ប្រតិបត្តិ ដែលសំដៅល�ើកកម្ពស់ “វប្បធម៌

ពីដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាច្រើនរួមមាន៖

សម្របសម្រួល និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍

សន្ទនា និងសមិទក
្ធ ម្ម”។ ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង,
គ.ហ.ស. អនុវត្តអភិក្រម ការគ្រប់គ្រង
ផ្អែកល�ើលទ្ធផល ក្នុងគោលបំណងបង្កើន

ប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្ត
កម្ម វិធីកែទម្រង់នេះ តាមរយៈការដាក់ចេញ
នូវចក្ខុ វិស័យ, យុទសា
្ធ ស្រ្ត និងក្របខ័ណ្ឌ

ផែនការសកម្មភាពរួម ហ�ើយអង្គភាពអនុវត្ត

ទាំងអស់ត្រូវរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់
អង្គភាពសាមី ដ�ើម្បីឈានទៅសម្រេចនូវ
គោលដៅនោះ។ ផ្អែកតាមកិច្ចពិភាក្សា

ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល,

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលការគាំទ្រ
សហភាពអឺរ៉ុប (EU), ទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

អាល្លឺម៉ង់, ដានណាម៉ា ក់, ស៊ុយអែត, ជប៉ុន,
អូស្ត្រា លី, អង់គ្លេស, និងស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាតិដូចជា ធនាគារពិភពលោក,ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុ
អន្តរជាតិផងដែរ។ ដ�ើម្បីតម្រឹមការគាំទ្រ

ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានសង្គតិភាព និង

សុខដុមនីយកម្មល្អទៅនឹងគោលដៅ នៃ
កម្ម វិធីកែទម្រង់, គ.ហ.ស. ផ្តល់សមត្ថកិច្ច
ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(អ.គ.ហ.) ជាសេនាធិការក្នុងការក�ៀរគរ

សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថា អ.គ.ហ. បាន

ដំណាក់កាលទី៣ ។ ជំហានបន្ទា ប់, ការ

ហ�ើយនឹងសម្របសម្រួលកិច្ចសហការរវាង

នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមូលនិធិទ្រទ្រង់ថ វិកា១

សមិទក
្ធ ម្មនោះ ត្រូវធ្វើជាទ�ៀងទាត់តាម

ធនធានទាំងហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនយ
ួ បច្ចេកទេស
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាមួយ
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដោយប្រើប្រាស់យន្តការ

ពិគ្រោះយោបល់ រួមទាំងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ជាច្រើនរូបភាព ។

តួយ៉ាង, ការអនុវត្តកិច្ចសហការជាមួយ

សម្របសម្រួលរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផល

ជាមួយគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តោ ត

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ,ប្រចាំត្រីមាស និងឆ្នា ំ ។

ល�ើកិច្ចការអាទិភាព
នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
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តាមដានការអនុវត្តគោលដៅសូចនាករ

ផ្អែកតាមការពិភាក្សា នៃកិច្ចប្រជុំនីមួយៗ,
អ.គ.ហ. កំណត់នូវវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយនៅកម្រិត

ប្រតិបត្តិ ដែលជាក់ស្តែ ង ដូចជាការក�ៀរគរ
និងផ្តល់ជំនយ
ួ បច្ចេកទេសសម្រាប់គាំទ្រ
អង្គភាពអនុវត្តជាដ�ើម ។ បញ្ហាប្រឈម

មូលនិធិទ្រទ្រង់ថ វិកាគឺជាទម្រង់មួយនៃកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងការទទួលបានថវិកាមកចូល

រួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងឆ្នា ំ២០១៩ និង២០២០ ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ, សហភាពអឺរ៉ុបនឹងប�ើកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥត
សំណងប្រមាណ ១៤ លានអឺរ៉ូ ផ្អែកល�ើលទ្ធផលសម្រេចបានប្រចាំឆ្នា ំ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលពុំអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវបន្តការ

ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត

ពីថ្នា ក់ដឹកនាំ។ ប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលកិច្ច-

សាធារណៈទាំងមូលជាប្រចាំថែមទ�ៀតផង។

តាមដាន និងល�ើកស្ន ើទៅសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍
សហការខាងល�ើនេះ មិនត្រឹមតែបង្កើន

ជវភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចសហការតែប៉ុណ្ណោះ
ទេ, ប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញឱ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ធ្ើកា
វ រងាររួមគ្នាឆ្ពោះទៅសម្រេច

សូចនាករសមិទក
្ធ ម្ម ដែលជាឧបករណ៍
ធានានូវគណនេយ្យភាពផងដែរ។

បន្ថែមពីនេះ, អនុលោមតាមសារាចរ

ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ០៩ សរ
ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នា ំ២០១៥ ស្ តីពី “វិធាន

និងនីតិ វិធី នៃការរ�ៀបចំ ការអនុវត្ត ការ

ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតម្លៃល�ើ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ-

ម្យ៉ា ងទ�ៀត, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏អាច
ល�ើកនូវលទ្ធផល នៃការសិក្សា ការវាយ-

តម្លៃ និងអនុសាសន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដ�ើម្បីពិភាក្សា
និងស្ន ើសុំការពិចារណាផងដែរ។ ក្នុងន័យ

នេះ, ការរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,ក្រសួង-ស្ថា ប័នរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលការគាំទ្រពីដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរួមមាន៖ សហភាពអឺរ៉ុប
(EU), ទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អាឡឺម៉ង់,

ដាណាម៉ា ក់, ស៊ុយអែត, ជប៉ុន, អូស្ត្រា លី,
អង់គ្លេស, និងស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ដូចជាធនាគារពិភពលោក, ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរ។

វត្ថុសាធារណៈជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បាន

កិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

គោលនយោបាយដ៏សំខាន់ ក្នុងការកំណត់

តែម៉ឺងម៉ា ត់ ដ�ើម្បីអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ក្លា យជាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់កម្រិត

ពោលគឺរក្សាភាពជាម្ចា ស់និងភាពទន់ភ្លន់

គោលដៅ និងទិសដៅកែទម្រង់នេះ។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកប

ជារួម, ការអនុវត្តកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួម និងផ្តល់មតិយោបល់

បានប្រព្រឹត្តទៅ ស្របតាមគោលការណ៍នៃ

សាធារណៈ” ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ត្រូវបាន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានសន្និដ្ឋានថា

ដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វឌ្ឍនភាពនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយ

ស្របតាមកម្ម វិធីកែទម្រង់ដ៏មុតស្រួច ក៏ដូចជាយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូលឆ្នា ំ ២០១៩-២០២៣
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ, យុទសា
្ធ ស្រ្ត កំណែទម្រង់ និងទំន�ើបកម្មគយ ឆ្នា ំ២០១៩-២០២៣, និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានឆ្នា ំ២០២០-២០២៤ សំដៅបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទ�ៀត តាមរយៈការធ្វើ

ទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ក្នុងន័យឆ្លើយតប

បានទាំងប្រសិទភា
្ធ ពការងារប្រមូលចំណូល ការបង្កលក្ខណៈដល់ប រិយាកាសធុរកិច្ច និងកិច្ចសម្រួល
ពាណិជ្ជកម្មកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងថែមទ�ៀត។
.ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ
(អាស៊ីគូដា)

ដោ

យទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយក-

ដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អ.គ.រ.) ដែល
នាពេលនោះជាទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
បានចុះហត្ថលេខាល�ើឯកសារគម្រោង

ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ ឬហៅ
កាត់ថា អាស៊ីគូដា (វ�ើល) ជាមួយអង្គការ

សហប្រជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការ

អភិវឌ្ឍ (UNCTAD) នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា

ឆ្នា ំ២០០៦ ក្រោមគម្រោងគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែល

សម្របសម្រួលដោយធនាគារពិភពលោក
តាមរយៈគម្រោងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម
និងប្រកួតប្រជែង (Trade Facilitation

and Competitiveness Project/TFCP)
បន្ទា ប់មកក្រោមកម្ម វិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍ

ពាណិជ្ជកម្ម (Trade Development Sup-

port Program/TDSP)។ ការអនុវត្តគម្រោង
ត្រូវបានបែងចែកចេញជាដំណាក់កាលៗ

រួមមាន៖ការកសាង គំរូ “Prototype”,

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បង “Pilot Site”
និងការពង្រីកបន្ថែម (Roll out) ឱ្យគ្របដណ្តប់នៅទូទាង
ំ ប្រទេស។

ជាលទ្ធផលសំខាន់ដែលសម្រេចបាន,

ទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

គយ (Single Adminis trative Document

ឯងពីខែមករា ឆ្នា ំ២០១០ រហូតមកដល់

ឯកសាររដ្ឋបាលតែមួយហៅថាប្រតិវេទន៍- SAD) ដែលរាល់កដយោ
ូ
ងនានាមាន

លក្ខណៈស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ និងអនុលោម

តាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាស្ តីពីគយ ត្រូវ

និងថែទាំប្រព័ន្ធបានល្អប្រស�ើរដោយខ្លួន
ខែមីនា ឆ្នា ំ២០១១ ទ�ើបមានក្រុមហ៊ុន Webb
Fontaine Group FZ-LLC ដែលបានឈ្ នះ

បានកសាងរួចរាល់ និងត្រូវបានដាក់ឱ្យ
អនុវត្តដោយដៃនៅទូទាង
ំ ប្រទេសនាថ្ងៃ

ទី០១ ខែមករា ឆ្នា ំ២០០៨។ ឯកសារ SAD

នេះ និងឯកសារផ្សេងៗមួយចំនួនទ�ៀត

មានជាអាទិ៍ តារាងពន្ធគយកម្ពុជា, វិធាននៃ
ការគណនាប្រាក់ពន្ធបញ្ជីទំនិញហាមឃាត់

ក្នុងការដេញថ្លៃ និងបានចុះកិច្ចសន្យាជា-

ជ្រើសរ�ើសសម្រាប់កំណត់ហានិភ័យ, កូដ

ពង្រីកប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ

និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់,លក្ខណៈវិនិចឆ័យ
្
ក្រុមហ៊ុន និងកូដយោងនានា ត្រូវកសាង

មួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មកផ្តល់សេវាគម្រោង
នេះ បន្តពីអ្នកជំនាញការ UNCTAD។

និងដាក់បញ្ចូ លទៅក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា។

ក្រុមហ៊ុននេះ មានដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន

នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បង

Sub-Consultants។ ក្រុមហ៊ុននេះ ក៏បាន

ក្រោយពីបានកសាងរួច ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា
នៅមាត់ច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ២០០៨។

បន្ទា ប់មកប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានពង្រីកបន្ថែម
នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ និង

នៅផែស្ងួតចំនួនពីរបន្ថែមទ�ៀត នៅថ្ងៃទី០១
ខែមករា ឆ្នា ំ២០១០។

បន្ថែមល�ើនេះ, អ.គ.រ. បានយកចិត្ត-

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងស្រុកឈ្ម ោះ Resolvo Cambodia ជា
បញ្ច ប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន នៅក្នុងអំឡុង

ខែកក្កដា ឆ្នា ំ២០១២ ដោយបានធ្វើមជ្ឈការ
ប្រព័ន្ធ (Centralized Server), ប្រព័ន្ធ

Disaster Recovery Site (DRS), ពង្រីក
បន្ថែមប្រព័ន្ធទៅមាត់ច្រកគយចំនួន ១៩
កន្លែងបន្ថែមទ�ៀត, ដាក់ឱ្យសាកល្បង
មុខងារប្រព័ន្ធនិវេទន៍ប័ណ្ណ (Manifest)

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដាត្រូវបាន
ពង្រីកវិសាលភាព និងដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅ

នាយកដ្ឋានសាខា និងការិយាល័យគយនិង

នាំចូល ។ មុខងារសំខាន់ៗរបស់ប្រព័ន្ធ

៥.គ្រប់គ្រងឯកសារគតិយុត្ត

.ប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកគយ(E-Customs)

៧.ស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រកាសកញ្ច ប់បញ្ញើរហ័ស

អាស៊ីគូដា ដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តរម
ួ មាន៖

រដ្ឋាករបំពេញបែបបទទាំងអស់ចំនួន៨៤

៦.គ្រប់គ្រងបញ្ជីសារព�ើភណ្ឌ
ឬទំនិញតម្លៃទាប

៨.សន្ធា នកម្មសលាកប័ត្របង់ចំណូលចូល

កន្លែងទូទាង
ំ ប្រទេស ដែលគ្របដណ្តប់

ិ ជាតិជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
ថវកា

ទាំងស្រុងល�ើអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករដែលមាន

វត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

កិច្ចប្រតិបត្តិការនាំចេញ-នាំចូល។

៩.សន្ធា នកម្មព័ត៌មានបង្កាន់ដៃពន្ធយាន-

យន្ត ជាមួយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដឹកជញ្ជូ នផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណៈការ

នៅមាត់ច្រកកំពង់ផែភ្នំពេញ, និងមុខងារ

និងដឹកជញ្ជូន (MPWT)

ភណ្ឌាគារគយមានដែនកំណត់។

ក្រោមគម្រោង Trade Development

១០.គ្រប់គ្រងទំនិញល្មើស ដែលមិនបាន

កក្កដា ឆ្នា ំ២០១២ សម្រាប់រយៈពេល១៨

១១.គ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រើប្រាស់

បំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធ

Support Program -TDSP) ចាប់ពីខែ

ប័ណ្ណសម្គា ល់ល�ើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

ខែ អ.គ.រ.បានបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះ

ផលិតផលតេលសិលា

រហូតមកដល់ចុងខែមិថុនា ឆ្នា ំ២០១៦។

១២.តាមដាន និងបង្ហាញស្ថា នភាពប្រព្រឹត្តិ-

ដ�ើម្បីធានាបាននិរន្តរភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការ

កម្មប្រតិវេទន៍គយ

ប្រចាំថ្ងៃ ការថែរក្សា និងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋា-

១៣.ស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិវេទន៍គយសង្ខេប
ទន្ទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា

ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នា ំ២០១៦ មកដល់បច្ចុប្បន្ន
គម្រោងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ថ វិការដ្ឋទាំង

ស្រុងល�ើសម្ភារៈ បរិក្ខា រសម្រាប់បំពាក់បន្ថែម
និងសម្រាប់ផ្លាស់ជំនួសថ្លៃសេវាខ្សែកាប

អុបទិក, ប្រាក់ខែជួលបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា,
និងការចំណាយផ្សេងៗ។

គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា

ត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាព និងដាក់ឱ្យ
អនុវត្តនៅនាយកដ្ឋានសាខា និងការិយាល័យ

១៥.គ្រប់គ្រង និងកត់ត្រាលទ្ធផលស្កែ ន

ដ�ើម្បីគាំទ្រ និងបំពេញបន្ថែមល�ើប្រព័ន្ធ

១៦.ទូទាត់តាមមធ្យោបាយអេឡិកត្រូនិក

អាស៊ីគូដានូវនីតិ វិធីគយជាក់លាក់មយ
ួ ចំនួន

ផងដែរ។ ជាលទ្ធផល,ប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក

១៧.គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការគយនិង
រដ្ឋាករ

១៨.ស្ន ើសុំគណនីសម្រាប់មន្រ្តីប្រើប្រាស់

ទាំងអស់សរុបមានចំនួន៩៣ កន្លែងទូទាង
ំ

១៩.សន្ធា នកម្មជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជ រតែមួយ

អេឡិកត្រូនិកគយដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត

២០.សន្ធា នកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយ

ដ្ឋាន សាខា និងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករ
ប្រទេសផងដែរ។មុខងារសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធ
មានដូចជា៖

១.គ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូ នសម្រាប់
ទំនិញទូទៅ

២.គ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូ នសម្រាប់

គ្របដណ្តប់ទាង
ំ ស្រុងល�ើអង្គភាពគយនិង

៣.គ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់កក់

រដ្ឋាករដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការនាំចេញ-

កុងតឺន័រ

គយ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅតាមនាយក-

គយនិងរដ្ឋាករបំពេញបែបបទទាំងអស់

សរុបចំនួន៨៤ កន្លែង ទូទាង
ំ ប្រទេស ដែល

(ជាតិនិងអន្តរជាតិ)

ខាងល�ើនេះ, ប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកគយ

(e-Customs) ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡ�ើង
រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រគម្រោងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា,

១៤.ស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិវេទន៍គយឆ្លងកាត់

ទំនិញផលិតផលតេលសិលា

៤.គ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រព័ន្ធ
ជាតិ

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

២១.គ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីតាមដានការប្រើ

ប្រាស់ប័ណ្ណសម្គា ល់យានយន្តដឹកជញ្ជូន
ឆ្លងកាត់ដ�ើម្បីនាំចេញរបស់ វិនិយោគិន
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

២២.គ្រប់គ្រងលិខិត និងព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២៣.គ្រប់គ្រងមធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើរទេស-

និងទី៤។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធ CRMDS

២៤.កត់ត្រាបង្កាន់ដៃពន្ធយានយន្តសរសេរ

ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋាករបំពេញបែបបទ

ចរណ៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនបណ្ត ោះអាសន្ន
ដោយដៃ

បន្ថែមល�ើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេក-

កំពុងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមសាខា និង
សំខាន់ៗចំនួន១០កន្លែងទូទាង
ំ ប្រទេស។

វិទ្យាព័ត៌មានតាមរយៈកុំព្យូទ័រ, អ.គ.រ. បាន

.ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃគិតពន្ធ គយ

ដៃឆ្លា តវៃដែលមានសារសំខាន់និងចាំបាច់

គយ (CVDS) គឺជាការអភិវឌ្ឍជំនាន់ថ្មីនៃ

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ iOS និងប្រតិបត្តិការ

មន្ត្រីតម្លៃគិតពន្ធគយក្នុងការស្វែ ងរកទិន្នន័យ

បង្កើត និងដាក់ឱ្យការប្រើប្រាស់ ទូរស័ព្ទ
ផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទូរស័ព្ទដៃឆ្លា តវៃ

Android ដែល អ.គ.រ. បានប្រើប្រាស់

យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់

ការត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាព និងជាគុណប្រយោជន៍ដល់សាធារណជន មានជាអាទិ៍

កម្ម វិធីតារាងពន្ធគយឆ្នា ំ២០១៧, កម្ម វិធី

កម្រងអត្ថបទនីតិ វិធីបំពេញបែបបទបញ្ចេញ

ទំនិញពីគយ, កម្ម វិធីសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់
ឯកសារបោះពុម្ពសម្រាប់មន្ត្រីគយ, និង
កម្ម វិធីផ្ទៀងផ្ទាត់បង្កាន់ដៃយានយន្តសម្រាប់
សាធារណជនជាដ�ើម។

.ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហានិភ័យគយ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគយ ការអនុវត្ត

នីតិ វិធីកនុង
្ ការត្រួតពិនិត្យរូបវន្តល�ើទំនិញ

នាំចេញនាំចូល បានជួបប្រទះនូវបញ្ហា

អសកម្ម និងការមិនយល់គ្នា ជាច្រើន ជា
ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រួលបែបបទ

បញ្ចេញទំនិញពីគយ។ ក្នុងន័យនេះ, ប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យប្រតិវេទន៍តម្លៃគិតពន្ធ

ប្រព័ន្ធ CVSS ដែលជាប្រព័ន្ធជំនួយដល់

តម្លៃពិចារណារបស់ទំនិញនានា និងទិន្នន័យ
ប្រតិវេទន៍តម្លៃដែលធ្លា ប់បានឯកភាពពី
មុនមក។ ប្រព័ន្ធ CVDS នេះ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍ

ឡ�ើងដ�ើម្បីផ្ដល់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

បន្ថែមទ�ៀតដល់ប្រតិវេទករ ក៏ដូចជាដ�ើម្បី

ល�ើកកម្ពស់ប្រសិទភា
្ធ ពការងារគ្រប់គ្រង
ប្រតិវេទន៍តម្លៃគិតពន្ធគយ តាមរយៈមុខងារ
ដាក់ស្ន ើ និងបោះពុម្ពប្រតិវេទន៍តម្លៃគិតពន្ធគយ, មុខងាររក្សាទុក វិញ្ញាបនបត្រចុះ

បញ្ជីពន្ធដារនិងពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នា ំ, មុខងារ
កំណត់លំហូរនីតិ វិធីផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រីមាន

សមត្ថកិច្ច, មុខងារបោះពុម្ពកំណត់បង្ហាញ

មតិរបស់មន្ត្,រី មុខងារចុះបញ្ជិកាលេខចេញ
និងធ្វើការរក្សាទុកប្រតិវេទន៍តម្លៃគិតពន្ធ
គយដែលបានសម្រេចរួចក្នុងទម្រង់អេឡិកត្រូនិកជាដ�ើម។

ជាការសន្និដ្ឋាន, ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាង
ំ និង

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យហានិភ័យគយ (CRMDS)

វាស់វែងប្រសិទភា
្ធ ព អ.គ.រ.បានសហការ

អាស៊ីគូដាបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ដែលមាន

គយពិភពលោក, និងទីភ្នា ក់ងារសហប្រតិ-

ដែលជាប្រព័ន្ធនៅដាច់ដោយឡែកពីប្រព័ន្ធ
មុខងារចាត់ថ្នា ក់ច្រកប្រព្រឹត្តិកម្មប្រតិវេទន៍គយទៅតាមកម្រិតហានិភ័យ ជាច្រកប្រព្រឹត្តិកម្ម ពណ៌ក្រហម, ល�ឿង, ខ�ៀវ, និង
បៃតង ។ លក្ខណៈពិសេស នៃប្រព័ន្ធ

CRMDS អាចចាត់ថ្នា ក់ច្រកពណ៌ប្រព្រឹត្តិកម្ម

ក្រហមទៅជា៤កម្រិត ស្របតាមកម្រិត
ហានិភ័យខ្ពស់របស់ប្រតិវេទន៍គយនីមួយៗ
រួមមាន៖ ក្រហមកម្រិតទី១, ទី២, ទី៣,

ជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី, អង្គការ
បត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន បានធ្វើការសិក្សា

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

រយៈពេលបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញ

ប្រមាណ៨១% យោងតាមរបាយការណ៍

បង្ហាញថារយៈពេលបំពេញបែបបទគយ

ជាមួយទិន្នន័យឆ្នា ំ២០១៨, នៅឆ្នា ំ២០១៩

ពីគយកាលពីឆ្នំា២០១៣ ដែលលទ្ធផល
ត្រឹម ១ម៉ោ ង ៥៧នាទី។ ស្របតាមកំណ�ើន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា គួរឱ្យកត់សម្គា ល់ គឺការនាំចេញមានការក�ើនឡ�ើង

ប្រមាណ៨៨% និងការនាំចូលមានកំណ�ើន

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទិន្នន័យរបស់អាស៊ា ន ក្នុងឆ្នា ំ២០១៤ ធ�ៀប

អ.គ.រ.បានធ្វើការសិក្សារយៈពេលបំពេញ
បែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយបានថយចុះ
ជាមធ្យមប្រហែលជា ៥២នាទី ពី ១ម៉ោ ង
៥៧នាទី នៅឆ្នា ំ២០១៣ មកនៅត្រឹម

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

១ម៉ោ ង ០៥នាទី។

ក្រសួង-ស្ថា ប័នជំនាញ, និងត្រូវប្រកាន់

ចក្ខុ វិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ អ.គ.រ.ក្នុង

ក៏ អ.គ.រ.នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទ�ៀត

ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតនូវសារ

ទំន�ើប ឈានមុខ និងរក្សាបាននូវសង្គតិភាព

ទោះជាមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សំគាល់,

ដែលត្រូវអនុវត្តបន្តសំដៅសម្រួលឱ្យបាន

ជាអតិបរមានីតិ វិធីបំពេញបែបបទគយ,

ពង្រីកបន្ថែមការតភ្ជា ប់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយទៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់

យកអភិក្រមគ្រប់គ្រងតាមបែបបុរេសកម្ម

នយោបាយជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត របស់ សម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី គឺ “ប�ើកែទម្រង់
គឺរស់, តែប�ើមិនកែទម្រង់ គឺស្លា ប់” ក្នុង

គោលបំណងឈានទៅសម្រេចបាននូវ

ការអភិវឌ្ឍខ្លួន ឱ្យក្លា យជារដ្ឋបាលគយ

នឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលការអនុវត្តល្អជាអន្តរជាតិ ព្រម
ទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធុរកិច្ច៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធ នៃ អ.គ.ហ. និងក្រុមការងារ
កែទម្រង់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វិធីសាស្ត្រអនុវត្តការប្រមូលពន្ធ ល�ើចំណេញមូលធន

ស្របតាមយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ ដ�ើម្បីធានាបានចីរភាពនៃកំណ�ើនចំណូល

ចីរភាពនៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច, ការប្រកួតប្រជែងដោយស្ម ើភាព និងសមធម៌សង្គម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចដាក់ចេញនូវ វិធាន និងនីតិ វិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធល�ើចំណេញមូលធន
តាមរយៈប្រកាសលេខ ៣៤៦.សហវ.ប្រក. ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នា ំ២០២០។

ព

ន្ធនេះ មិនមែនជាប្រភេទពន្ធទ�ើបត្រូវ

របស់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។ ជាមួយ

ម៉ា ឡេស៊ី, វ�ៀតណាម, មីយ៉ាន់ម៉ា, ឥណ្ឌា ,

ទាំងចំណេញមូលធន, ការប្រាក់, ថ្លៃឈ្នួ ល,

ខាងត្បូង ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរ�ៀបចំ

បានបង្កើតថ្មីទេ គឺពន្ធនេះត្រូវបាន

គ្នានេះ, ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធក៏រម
ួ បញ្ចូ ល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នា ំ២០០៧ ដែលបាន

សួយសារ ព្រមទាំងចំណូលពីទ្រព្យហិរញ្ញ-

កំណត់ឱ្យប្រមូលដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ធ្វើ វិសោធនកម្ម មាត្រា ៧ នៃច្បាប់ស្តីពី

វត្ថុ ឬទ្រព្យវិនិយោគ រាប់ទាង
ំ អចលនទ្រព្យ

ហ្វីលីពីន, អូស្ត្រា លី, ថៃ, ស៊ុយអ៊ែត, កូរ៉េ
បទប្បញ្ញត្តិឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទកម្ពុជា។

ប្រកាសស្ តីពីពន្ធល�ើចំណេញមូលធន

ផង”។

នេះមានវិសាលភាពកំណត់ការយកពន្ធ

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នា ំ២០១៩

អនុវត្តពន្ធល�ើចំណេញមូលធន (Capital

និវាសនជន និងអនិវាសនជន ព្រមទាំង

ថា “ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធគឺជាប្រាក់ចំណូល

ល�ើការអនុវត្តពីបណ្តាប្រទេសជិតខាងនានា

នៃចំណេញមូលធនពីការលក់ ឬផ្ទេរមូលធន

សារព�ើពន្ធទៅជាមាត្រា ៧ ថ្មី និងត្រូវបាន
ធ្វើ វិសោធនកម្មម្តងទ�ៀតដោយច្បាប់ស្តីពី

ទៅជាមាត្រា ៧ ថ្មី (មួយ) ដោយបានចែង
សុទដែ
្ធ លសម្រេចបានពីសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងសកម្មភាពនានាក្រៅពីអាជីវកម្ម

មុននឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ

Gain Tax) រដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធបានសិក្សា

ទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍ និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមមាន៖ ប្រទេសសឹងប
្ហ ុ រី, ហុងកុង,

ល�ើចំណេញមូលធនចំពោះតែរូបវន្តបុគ្គល

នីតិបុគ្គលអនិវាសនជនតាមអត្រា២០%
រួមមាន៖ អចលនទ្រព្យ, ភតិសន្យា, ទ្រព្យ

វិនិយោគ, កេរឈ្ម
្តិ៍
ោះ, អាជីវកម្ម, កម្មសិទ្ធិ

បញ្ញា និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស ។ រីឯនីតិ-

បុគ្គលនិវាសនជនដែលបានចុះបញ្ជីពន្ធដារ
និងប្រកាសបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលប្រចាំ
ឆ្នា ំរួចរាល់ មិនមានបន្ទុកពន្ធនេះបន្ថែម

ទ�ៀតទេ ដូចជា ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅ-

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឋានជាដ�ើម។ ពន្ធល�ើចំណេញមូលធននេះ

ដទៃទ�ៀត អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវបានអនុញ្ញាត

ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធប្រថាប់ត្រា វ�ៀរ-

បាននៅពេលមានប្រតិបត្តិការលក់ ឬផ្ទេរ

តាមចំណាយជាក់ស្តែ ងប៉ុណ្ណោះ។

អចលនទ្រព្យរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបង

ប្រមូលល�ើចំណេញមូលធនដែលសម្រេច

មូលធនដែលមានប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះ

ប�ើមិនមានចំណេញទេពុំមានកាតព្វកិច្ចបង់
ពន្ធនោះទេ។

ល�ើសពីនេះ, ការគណនាប្រាក់ពន្ធល�ើ

ចំណេញមូលធន គឺយកចំណេញមូលធន

ឱ្យកាត់កងចំណាយ តែតាមវិធីកាត់កង
ឧទាហរណ៍, លោក“ក”ជាអ្នកជាប់ពន្ធ

និវាសនជន ទទួលបានចំណេញមូលធនពី
ការលក់ផ្ទះល្វែងចំនួន ៣៤០ ០០០ ០០០
រ�ៀល។

នៃការកាត់កងចំណាយចំនន
ួ ពីរ គឺ៖

.វិធីកាត់កងចំណាយតាមការកំណត់គឺ
អនុញ្ញាតឱ្យកាត់កងចំណាយ ៨០% នៃ

ប្រាក់ចំណូលពីការលក់ ឬផ្ទេរអចលនទ្រព្យ ឬ

ឧទាហរណ៍, លោក“ខ”ជាអ្នកជាប់ពន្ធ

អនិវាសនជនទទួលបានចំណេញមូលធនពី

ការលក់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនន
ួ ៤០០ ០០០ ០០០
រ�ៀល។

ពន្ធល�ើចំណេញមូលធនត្រូវបានល�ើក-

.ទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថា ប័នរដ្ឋ
.ទ្រព្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់បេសកកម្មទូតឬ

កុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬ

ទីភ្នា ក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស
នៃរដ្ឋាភិបាលដទៃ

សំណង់ និងដំណាំដាដ
ំ ុះ សម្រាប់ដំណ�ើរ

ការស្ថា បនាស្តា រ និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈដែលបំរ�ើផល-

ល�ើនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេច

ល�ើកលែងពន្ធល�ើចំណេញមូលធន
ចំពោះការលក់ ឬផ្ទេរប្រភេទដីកសិកម្ម

ជាកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករកំពុងបង្កបង្កើន
ផលពិតប្រាកដ និងមានលំនៅឋាន

ស្ ថិតនៅ ក្នុងឃុំ/សង្កាត់ ដែលដីកសិកម្ម
នោះស្ ថិតនៅ ។

អ្នកជាប់ពន្ធ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ

តាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋបាល

ពេលយ៉ាងតិចប្រាំ (៥) ឆ្នា ំមុនពេល

តាមប្រតិបត្តិការនីមួយៗជូនរដ្ឋបាលសារ-

លក់ ឬផ្ទេរ។ ក្នុងករណីមាននិវាសន-

ដែលបានចំណាយ។ ចំពោះមូលធន

និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈរួមមាន ដី

.និវាសនដ្ឋានជាគោលដ�ើម របស់អ្នក
ជាប់ពន្ធ ដែលបានកាន់កាប់កនុង
្ រយៈ

នឹងបន្ទុកចំណាយ និងចំនួនទឹកប្រាក់

វត្ថុរបស់ រូបវន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលឯកជន

ដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌)។ បន្ថែម

រួមមាន៖

នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលទាក់ទិន

អចលនវត្ថុ ឬសិទ្ធិប្រត្យក្សល�ើអចលន-

ជាតិ ព្រមទាំងផ្តល់នវូ សំណងជាមុន

លែងចំពោះការលក់ ឬផ្ទេរមូលធនមួយចំនួន

បញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ និងលទ្ធផល

.ទ្រព្យដែលត្រូវបានលក់ ឬផ្ទេរដ�ើម្បី

ប្រយោជន៍សាធាណៈ និងផលប្រយោជន៍

ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យធ្វើការកាត់កង

ដោយមានវិក្កយបត្រ ឬឯកសារភ័ស្តុតាង

ប្រសា

សំគាល់ ដល់ការដកហូតកម្មសិទ្ធិល�ើ

.វិធីកាត់កងតាមចំណាយជាក់ស្តែ ងគឺ

ចំណាយ ដែលបានក�ើតឡ�ើងជាក់ស្តែ ង

ប្រសា និងរវាងយាយ-តាក្មេកនិងចៅ

ស្ តីពីអស្សាមិករណ៍ (អស្សាមិករណ៍

កាត់កងចំណាយដែលអនុញ្ញាត) គុណនឹង
ទ្រព្យ អ្នកជាប់ពន្ធអាចជ្រើសរ�ើសវិធាន

ប្អូនបង្កើត រវាងឪពុក-ម្តា យក្មេកនិងកូន

ប្រយោជន៍សាធារណៈ ស្របតាមច្បាប់

(ចំណូលពីការលក់ ឬផ្ទេរមូលធន ដកការ
អត្រា ២០%។ ចំពោះមូលធនជាអចលន-

លែងតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់

ដ្ឋានច្រើនជាងមួយ ឬអ្នកជាប់ពន្ធនិង

សារព�ើពន្ធ និងបង់ពន្ធល�ើចំណេញមូលធន
ព�ើពន្ធ ក្នុងអំឡុងពេលមិនល�ើសពី០៣ខែ
បន្ទា ប់ពីសម្រេចបានចំណេញមូលធន។

សហព័ទមា
្ធ ននិវាសនដ្ឋានផ្សេងពីគ្នា

ចំពោះទ្រព្យដែលស្ ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ

បានអនុញ្ញាតជានិវាសនដ្ឋានជាគោល

បង់ពន្ធនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ដោយ

និវាសនដ្ឋានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវ
ដ�ើម

.អចលនទ្រព្យក្នុងរង្វង់ញាតិដច
ូ មានចែង

អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និង
ឡែកទ្រព្យដែលស្ ថិតនៅតាមបណ្តាខេត្ត

អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពន្ធនៅសាខាពន្ធដារខេត្តដែលទ្រព្យស្ ថិត

(Facebook) នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ស្ន ើសុំរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ក្នុងករណីមិន

ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធល�ើចំណេញមូលធន,

នៅ ឬនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមការ
បានដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធតាម
ពេលកំណត់ អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវទទួលរងនូវ

ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ស្តីពីសារព�ើពន្ធជា
ធរមាន។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន,

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រៀមអនុវត្ត

និងបណ្តា ញព័ត៌មានផ្សេងៗ, វីដេអូឃ្លីប

ពន្ធល�ើចំណេញមូលធននេះ ប្រមូលល�ើចំណេញ

ផ្សាយផ្ទាល់កម្ម វិធីពន្ធដារ (GDT Live Show)

ប្រតិបត្តិការលក់ ឬផ្ទេរមូលធន ដែលមាន

និងវេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ តាមរយៈ Live
Chat និង Call Center, រ�ៀបចំសេចក្តី

ណែនាំបន្ថែមស្ តីពីការដាក់លិខិតប្រកាស

និងបង់ពន្ធល�ើចំណេញមូលធន, រ�ៀបចំ
កម្ម វិធីសិក្ខា សាលាជូនដល់អ្នកជាប់ពន្ធ

មូលធន ដែលសម្រេចបាននៅពេលមាន

ប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះ។ ប�ើមិនមានចំណេញ
ទេ ពុំមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនោះទេ។

អនុលោមភាពតាមច្បាប់ដោយស្ម ើភាពគ្នា

តាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យឡ�ើង វិញនូវ

មូលដ្ឋានគិតពន្ធ និងប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ ក្នុង

គេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖ www.tax.gov.kh

ប្រមូលពន្ធល�ើចំណេញមូលធន និងបាន

និងអាជ្ញា ធរពាក់ព័ន្ធនៅតាមរាជធានី-ខេត្ត,

០៣ រួមមាន៖ ១).ការរ�ៀបចំផែនការផ្សព្វ-

ក្នុងកម្ម វិធីវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា លជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ

រ�ៀបចំរួចជាស្រេចដោយផ្តោ តចំណច
ុ សំខាន់
ផ្សាយ និងណែនាំបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធល�ើ
ចំណេញមូលធន ឱ្យបានទូលំទូលាយដល់

បញ្ចូ លមេរ�ៀនស្ តីពីពន្ធល�ើចំណេញមូលធន
ពន្ធដារនៅសាលាជាតិពន្ធដារ។ ២).ការ
ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី តាមរយៈកម្ម វិធី

សាធារណជន និងអ្នកជាប់ពន្ធមានជាអាទិ៍៖

បណ្តុះបណ្តា ល និងរ�ៀបចំលំហូរការងារ

មូលធន តាមរយៈគេហទំព័រ (www.tax.

គ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធ។ ៣).ការពង្រឹងការ

ផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្ តីពីពន្ធល�ើចំណេញ
gov.kh) និងបណ្តា ញទំនាក់ទំនងសង្គម

និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ

អនុវត្តច្បាប់ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធបំពេញ

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ករណី ដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនផ្តល់ឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។

ការអនុវត្តប្រមូលពន្ធ ល�ើចំណេញ

មូលធននេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេច
ពន្យារពេលរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នា ំ ២០២១
ដោយចាប់ផ្តើមប្រមូលពន្ធនេះពីថ្ងៃទី០១
ខែមករា ឆ្នា ំ២០២២ ៕

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

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណ�ើរឆ្ពោះទៅរកការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនៅកម្ពុជា

ច្បាប់ថ្មីស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភា កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នា ំ២០២០
នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាល�ើកទី៥ នីតិកាលទី៦ ដ�ើម្បីជំនួសឱ្យច្បាប់ចាស់ ដែលបានចូលជាធរមាន

តាំងពីឆ្នា ំ២០០៧ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងគោលបំណងត្រួសត្រាយផ្លូវធ្វើការបោះផ្សាយ
មូលបត្ររដ្ឋ។

កា

រដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះ ដោយរដ្ឋសភា

-middle income country) ទៅជាប្រទេស

ការបោះផ្សាយ, ការកំណត់ទំហំ, ទម្រង់នៃ

និងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទុនរបស់រដ្ឋ ដែល

-middle income country) នៅឆ្នា ំ២០៣០

វិធីសាស្ត្រ , បែបបទ និងដំណ�ើរការនៃការ

គឺដ�ើម្បីក�ៀរគរហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក

មានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ (Upper

ការបោះផ្សាយ, អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារដំបូង,

និងប្រទេសចំណូលខ្ពស់ (High income

បោះផ្សាយ, គណនីគ្រប់គ្រង, សិទ្ធិរបស់

ដោយពិនិត្យឃ�ើញនូវបញ្ហាប្រឈមពីកត្តា

សាកល្បងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ដ�ើម្បី

ច្បាប់ថ្មីនេះមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

មានផលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុល�ើស្ថា ន-

ប្រទេស មកបំពេញសេចក្តីត្រូវការធនធាន

អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែ ងនៃការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ជាមួយគ្នានេះ
ខាងក្នុង និងខាងក្រៅមួយចំនួន ដែលអាច

ភាពបំណល
ុ សាធារណៈ ជាមួយនឹងគោលដៅនៃការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

ស្របតាមភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

country) នៅឆ្នា ំ២០៥០។ ការចាប់ផ្តើម

អ្នកកាន់កាប់, ព្រមទាំងទោសប្បញ្ញត្តិជាដ�ើម។

ក�ៀរគរទុនពីផ្សារមូលបត្រក្នុង និងក្រៅ

និងឆ្លើយតបខ្ពស់ទៅនឹងបរិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

និងហិរញ្ញប្បទានបានក្លា យជាកាលានុវត្ត-

កម្ពុជា តាមរយៈការកំណត់នូវក្របខ័ណ្ឌ

ភាព និងអាទិភាពថ្មីសម្រាប់កម្ពុជា។

ទន្ទឹមនេះ, ច្បាប់ថ្មីនេះជាមូលដ្ឋាន

និងនិន្នា ការប្រែប្រួល នៃការអភិវឌ្ឍរបស់

រួម សម្រាប់គ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយ, ការ
ជួញដូរ និងការគ្រប់គ្រងមូលបត្ររដ្ឋ រួមទាំង

ព្រមទាំងចក្ខុ វិស័យមុតស្រួចរបស់រាជរដ្ឋា-

គតិយុត្តដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ការកំណត់នូវគោលបំណងជាក់លាក់កនុង
្

ដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប (Lower

ការកំណត់នូវ វិសាលភាព, ការសម្រេចល�ើ

ជាពិសេស សម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា-

ភិបាលឆ្ពោះទៅរកការប្រែក្លា យពីប្រទេស

កម្ពុជាធ្វើការបោះផ្សាយមូលបត្រតាមរយៈ

ការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ច្បាប់ថ្មីនេះមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង

ឆ្លើយតបខ្ពស់ទៅនឹងបរិការណ៍បច្ចុប្បន្ន និង
និន្នា ការប្រែប្រួលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា

តាមរយៈការកំណត់នូវក្របខ័ណ្ឌរួម សម្រាប់
គ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយ, ការជួញដូរ និង
ការគ្រប់គ្រងមូលបត្ររដ្ឋ និងការកំណត់

ឹ នាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់ដក

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា ល�ើកទី៥ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃទី២៥ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០

សម្ព័ន្ធ, ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការ

សន្យាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនានា ហ�ើយមានសិទ្ធិ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាំទ្រគម្រោងអាទិភាព

ក្រៅប្រទេស។ ដូចនេះ ច្បាប់ថ្មីនេះគឺបាន

សាច់ប្រាក់, ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រ និង
ព្រមទាំងភាពចាំបាច់នានា តាមរយៈយន្តការ
ក�ៀរគរហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពី វិស័យឯកជន
ជាជាងការពឹងផ្អែកទៅល�ើការផ្តល់ជំនួយ

បរទេសទាំងស្រុង ដែលមានហានិភ័យ
ខ្ពស់។ ច្បាប់ថ្មីនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្ត
ចំពោះការបោះផ្សាយ ការជួញដូរ និងការ

ក្នុងការឱ្យប្រាក់គេខ្ចីទំាងក្នុងប្រទេស និង
ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច តាមរយៈការចាត់ឱ្យមាន

ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋនេះផងដែរ។
គួរគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅឆ្នា ំ១៩៩៣

ដែលជាឆ្នា ំដំបូងនៃការចាប់ផ្តើមខ្ចីឥណទាន

សម្បទានពីដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍នៅក្រៅប្រទេស

គ្រប់គ្រងមូលបត្ររដ្ឋ ដែលបោះផ្សាយ

ទាំងក្នុង និងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ជាសិទ្ធិអំណាច

ផ្តាច់មុខរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈឆ្នា ំ២០០៨ ១។ ទន្ទឹមនេះ មាត្រា៦៧
នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នា ំ២០០៨ ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ ថិតក្រោម

កម្រិតកំណត់នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រោម
អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី មានតែរដ្ឋ-

មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមួយ
គត់ ដែលមានសិទ្ធិកនុង
្ ការខ្ចីប្រាក់ពីគេ,

ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ, ការទទួល

ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង, ការវិនិយោគ
ល�ើអចលនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, ការធានា និងការ
១

នូវគោលបំណងជាក់លាក់កនុង
្ ការឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានជាពិសេស
សម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ការ

ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការសាច់ប្រាក់,

ការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យមូលបត្រ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មកការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល គឺមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែង

ច្បាស់លាស់ និងម៉ត់ចត់ ដោយផ្អែកល�ើ
គោលការណ៍គន្លឹះ មានចំនួន៤ ដូចជា២៖
ខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្រប ដែល

ស្ថា នភាពថវិកា និងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្រ
បាន

ខ្ចីតែឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទាន
ឬ លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ពស់

ខ្ចីសម្រាប់ វិស័យអាទិភាពទ្រទ្រង់ចីរភាព
នៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និង វិស័យផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬផលិតភាពផលិតកម្ម

ប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយតម្លា ភាព
គណនេយ្យភាព ប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត។

ច្បាប់មូលបត្ររដ្ឋ ត្រូវបានប្រកាសដាក់

ឱ្យប្រើប្រាស់ និង ឡាយព្រះហស្តលេខា
ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ព្រះបាទ នរោត្តម សីហមុនី កាល
ពីថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នា ំ២០២០៕

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

មាត្រា៣៤ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នា ំ២០០៨ ចែងថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូល

ចំណាយ ការខ្ចី ការឱ្យខ្ចី និងការធានារបស់រដ្ឋ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
២

ឈរល�ើគោលការណ៍គន្លឹះទំាង៤ នេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្ តីពីការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ ចំនួន៣ល�ើក គឺ៖ យុទសា
្ធ ស្រ្ត

ស្ តីពីការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ២០១១-២០១៨, យុទសា
្ធ ស្ត្រ បច្ចុប្បន្នកម្មស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ២០១៥-២០១៨, និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្ តីពីការគ្រប់គ្រង
បំណល
ុ សាធារណៈ២០១៩-២០២៣។

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណ�ើរការថវិកា

នៅក្នុងដំណ�ើរការនៃការល�ើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចថ្នា ក់មូលដ្ឋាន, ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

អាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាយន្តការ ឬជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការជំរុញការផ្តល់សេវា
សាធារណៈឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព និងភាពឆ្លើយតប។

ហេតុអ្វីបានជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណ�ើរការថវិកាមានសារសំខាន់?

កា

រចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតជា

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលអាច

មានសារសំខាន់ សម្រាប់ប្រទេស

និយាយបានថា ជាសិទ្ធិ, កាតព្វកិច្ច, ករណី-

ប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមពិគ្រោះយោបល់,

គណនេយ្យភាព នៃការិយាល័យធិបតេយ្យ។

អភិបាលកិច្ចល្អ ក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់

ចូលរួមពិភាក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍ និង

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការពង្រឹងសមិទក
្ធ ម្ម និង

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាដំណ�ើរ
ការចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗ នៃ
ដំណ�ើរការថវិការួមមានការវិភាជធនធាន,

ការរ�ៀបចំថ វិកា, និងការវាយតម្លៃថវិកា។
រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់កនុង
្ ការ

ជំរុញ និងល�ើកកម្ពស់ ឱ្យមានការចូលរួម
របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នា ក់មូលដ្ឋាន។

កិច្ច, និងជាកម្លា ំងចលករក្នុងការពង្រឹង
ដំណ�ើរការកែទម្រង់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមឱ្យ

កាន់តែ រីកចម្រើន និងរួមចំណែកល�ើក
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

អាចនិយាយម្យ៉ា ងទ�ៀតបានថា ការចូលរួម
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ អាចជួយធ្វើឱ្យគុណភាព
និងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

ពិនិត្យ និងតាមដានចំណូល និងចំណាយ,
ចូលរួមពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្ត

គម្រោងថ្នា ក់មូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីឱ្យមានការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួន។

កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង តាមរយៈការតាមដាន
ការអនុវត្តគម្រោងនានា ដែលប្រើប្រាស់
ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍថ្នា ក់មល
ូ ដ្ឋាន។

ប្រភព៖ អង្គការផេក កម្ពុជា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ (Citizen Budget)

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចំពោះសាធារណជន
ទូទៅ ហ�ើយប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ដឹងពី
ថវិកា ដែលមានឥទ្ធិពលល�ើជី វិតរស់នៅ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពូកគេ។ ហេតុដូចនេះ,
ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋបានជំរុញ ឱ្យមាន
ការយល់ដឹងពីថ វិកាសាធារណៈ។

សាធារណៈ ដ�ើម្បីប្រសិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់
សេវាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់។

ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋក៏រម
ួ បញ្ចូ លផងដែរ

នូវព័ត៌មានអំពីការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តថ វិកា
និងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងដំណាក់កាល

នីមួយៗ។ ល�ើសពីនេះ, ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ
អាចបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុង វិស័យជាក់លាក់ដូចជា

វិស័យអប់រំ, វិស័យសុខាភិបាល, និងបញ្ជាក់
ពីកម្រិតរដ្ឋបាល (ថ្នា ក់ជាតិ, ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ)

ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់សេវាជូន
ប្រភព៖ គណៈកម្មាធិកាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋ។

ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ហាញព័ត៌មាន

ក្នុងន័យនេះ, ប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួម

នៅថ្នា ក់មូលដ្ឋាន និងជំរុញឱ្យមានការ

អំពីថ វិកាឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងងាយយល់

ចំណូល ចំណាយ, ចូលរួមពិភាក្សាគម្រោង

ជាមួយគ្នានេះ, ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ

ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ ដ�ើម្បីផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយ

ដ�ើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណ�ើរ

ពិគ្រោះយោបល់, ពិនិត្យ និងតាមដាន

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

អភិវឌ្ឍន៍ និងចូលរួមពិនិត្យ តាមដានការ

(Citizen Budget) ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

ការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ រួមទាំងភាព

ចំពោះសាធារណជនទូទៅ ហ�ើយប្រជា-

អនុវត្តគម្រោងថ្នា ក់មូលដ្ឋានដ�ើម្បីឱ្យមាន

ចាំបាច់របស់ខ្លួន។

មាត្រា១១ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង

រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

បានចែងពីគោលការណ៍សំខាន់ៗ នៃការ
អភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ដែលក្នុង
នោះ ក៏បានបញ្ជាក់ពីការពិគ្រោះយោបល់ការ

ចូលរួម, ការឆ្លើយតប និងគណនេយ្យភាព
ជាដ�ើម ដែលជាសមាសភាពដ៏សំខាន់ ក្នុង

ការជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ

ពលរដ្ឋអាចយល់ដឹងពីថ វិកា ដែលមាន
ឥទ្ធិពលល�ើជី វិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ របស់

ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងដំណ�ើរការថវិកា។

ការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តថ វិកា ជាការល�ើក

កម្ពស់គណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋបាលក្នុង

ពេលបំពេញការងាររបស់ខ្លួន ដែលការណ៍

ពួកគេ។ ហេតុដច្នេះ
ូ
, ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ

នេះក៏ជាទិសដៅការងារកែទម្រង់ ដែល

សាធារណៈ។ ថវិកាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រក

ផងដែរ៕

បានជំរុញឱ្យមានការយល់ដឹងពីថ វិកា

ឆ្ពោះទៅរកព័ត៌មានបន្ថែម និងបង្ហាញ

ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យដឹងនូវអ្វីដែលពួកគេចាំបាច់
ត្រូវចូលរួម និងធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែ

មានគណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកា

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

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

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អភិបាលកិច្ចនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្ត បូព៌

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ បានដាក់ចេញនូវគោលដៅជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ របស់ខ្លួន គឺបន្ត
ពង្រឹងសមត្ថភាព និងអភិបាលកិច្ចនៃស្ថា ប័នរដ្ឋ ទាំងថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ដោយមាន

“អភិបាលកិច្ចល្អ” ជាស្នូ លនៃយុទសា
្ធ ស្ត្រ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្ម វិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
“អភិបាលកិច្ចល្អ” ត្រូវបានកំណត់ថាជា គោលដៅនៃការទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដោយផ្តោ តល�ើ
ការកែទម្រង់ និងល�ើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថា ប័នសាធារណៈ ជាពិសេសគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពល�ើ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំអង្គភាពក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដ�ើម្បីប្រសិទភា
្ធ ពស្ថា ប័នសាធារណៈ។

សា

លាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ មានលេខ

កូដ ១៧១០០៤០១០១៩ ស្ ថិតនៅ

ក្នុងភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរ�ើក ក្រុង

ស�ៀមរាប ខេត្តស�ៀមរាប ត្រូវបានប�ើកជា
សាលាបឋមសិក្សាពេញលក្ខណៈ ចាប់ពី

ឆ្នា ំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ដោយប្រកាស
លេខ ៨២៦ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែ

មិថុនា ឆ្នា ំ២០១៨ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន

និងកីឡា ស្ តីពីការប�ើកសាលាបឋមសិក្សា
វត្តបូព៌ ជាសាលាបឋមសិក្សាពេញលក្ខណៈ។

ទិដ្ឋភាពនាពេលព្រឹកគោរពទង់ជាតិ នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌

បច្ចុប្បន្ន ស្ ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក-

សរសរស្ត ម្ភ ចំនួន ៣ គឺ ៖ សាលារ�ៀន

សាលារ�ៀន បំផុសចលនាមហាជន ចូល-

វត្តបូព៌ បានធ្វើកំណែទម្រង់ការដឹកនាំ និង

ក. សាលារ�ៀន

របស់សាលា តាមការអញ្ជើញរបស់គណៈ-

នាយក ពឹង គិមឆេន សាលាបឋមសិក្សា

ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទា ប់ រហូត
ទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីលោក

សិស្សានុសិស្ស និងសហគមន៍។

.រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ត្រូវបានដឹកនាំ

រួមគាំទ្រសាលារ�ៀន និងចូលរួមគ្រប់កម្ម វិធី
គ្រប់គ្រងសាលា។

ទន្ទឹមនេះ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលា

គ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្ស និងសហគមន៍ ដែលជា

និងគ្រប់គ្រងដោយនាយក ១ រូប អមដោយ

បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ត្រូវបានចែកចេញ ជា

កំណែទម្រង់សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌។

ចំនួន ១ រូប។ ទន្ទឹមនេះ សាលាបឋមសិក្សា

ទី២ ដោយក្រុមស្វ យ័តទាំង ២ ត្រូវទទួល

តួអង្គគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិង

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ មានចក្ខុ វិស័យ

មុតស្រួច និងច្បាស់លាស់ គឺ “បណ្តុះគ្រាប់
ពូជជាធនធានមនុស្សកម្រិតបឋមសិក្សា

ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ មានឥរិយាបថ

ថ្លៃថ្នូរនិងសុខុមាលភាពល្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បី

ចូលរួមចំំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ឱ្យមាន

ការរីកចម្រើនដូចបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់
និងពិភពលោក”។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សាលា
បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ មានយុទសា
្ធ ស្រ្ត ជា

នាយករង ចំនួន ២ រូប និងលេខាធិការ
វត្តបូព៌ បានបង្កើតគណៈកម្មការទ្រទ្រង់

សាលា ដែលតំណាងឱ្យសហគមន៍កនុង
្ ការ
សម្របសម្រួល និងអភិវឌ្ឍសាលារ�ៀន

ដ�ើម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ពនៃការដឹកនាំ និង

ការអភិវឌ្ឍសាលា ប្រកបដោយភាពរលូន
តម្លា ភាព និងគណនេយ្យភាព។

គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលារ�ៀន មាន

ភារកិច្ច ចូលរួមរ�ៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍសាលា
រ�ៀន ស្វែ ងរកថវិកា ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍ

២ ក្រុមគឺ ក្រុមស្វ យ័តទី១ និងក្រុមស្វ យ័ត
បន្ទុកល�ើការគ្រប់គ្រង និងការសម្របសម្រួល
ការបង្រៀន និងការរ�ៀនសិក្សា ព្រមទាំង
ការប្រព្រឹត្តទៅជាទូទៅនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
នៃសេវាអប់រំរបស់សាលា ដោយក្រុមស្វ យ័ត

មួយ ទទួលបន្ទុកល�ើវេនពេលព្រឹក ហ�ើយ
ក្រុមស្វ យ័តមួយទ�ៀត ទទួលបន្ទុកល�ើវេន
ល្ងាច។ ក្រុមស្វ យ័តនីមយ
ួ ៗ ត្រូវបានរ�ៀប
ចំបន្ដជា ១០ ផ្នែក ដែលរួមមាន ៖

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌មានចក្ខុ វិស័យ
មុតស្រួច និងច្បាស់លាស់គឺ “បណតុះ
្

គ្រាប់ពូជជាធនធានមនុស្ស កម្រិតបឋម
សិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ មាន
ឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរ និងសុខុមាលភាពល្អ
ប្រស�ើរ ដ�ើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍ

ប្រទេសជាតិ ឱ្យមានការរីកចំរ�ើនដូចបណ្តា
ប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក”

អំណាចរឹង សំដៅដល់អំណាចតួនាទី
គឺ

អំណាចជាសមត្ថកិច្ច ដែលថ្នា ក់ល�ើបាន
ប្រគល់ឱ្យថ្នា ក់ក្រោមទៅតាមវិធាន និង

.គុណតម្លៃរបស់សាលារ�ៀន

កិច្ចសហការទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស

 លក្ខណសម្បត្តិនៃសេវាអប់រំ អ្នកផ្តល់

 វិញ្ញាណរបស់អ្នកដឹកនាំ ១ មិន និង ៥

សេវាអប់រំ ជូនដល់អ្នកទទួលសេវា រួមមាន

ទំាងឡាយមិនត្រូវមានភាពអាត្មា និយម និង

និងសហគមន៍ ត្រូវមានលក្ខណសម្បត្តិ

មាន គឺជា វិញ្ញាណនៃអ្នកដឹកនាំ (អ្នកដឹកនាំ

ត្រូវប្រតិបត្តិនូវការដឹកនាំប្រកបដោយឆន្ទៈ

មានភាពអត់ធត
្ម ់ មានការព្យាយាម មានភាព
សោ្មះត្រង់ និងមានការលះបង់)

 លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ អ្នក

ដឹកនាំ ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន ១០
គឺ ចំណេះដឹងពិត ឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរ ស្មា រតី

លះបង់ ការសម្រេចចិត្តចំគោលដៅ សម្រេច

សិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា អាណាព្យាបាល
ចំនួន ៥ ប្រការ គឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នក

ទទួលសេវា បំពេញភារកិច្ចអស់ពីសមត្ថភាព
រក្សាសមធម៌ក្នុងការសិក្សា ច�ៀសវាងការ

កេងប្រវ័ញ្ច និងពុករលួយ និងប្រតិបត្តិ
ក្រមសីលធម៌គ្រូបង្រៀន។

.ការគ្រប់គ្រងធនធានគ្រូបង្រៀន

ក្នុងឆ្នា ំសិក្សា២០១៨-២០១៩ សាលា

ផលមុនទទួលផលក្រោយ ធ្វើជាគំរល
ូ ្អ

បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ មានគ្រូបង្រៀនសរុប

កេងប្រវ័ញ្ច យុត្តិធម៌គ្មា នការស្រឡាញ់ និង

ចំនួន ៣១ នាក់ និងអ្នកគ្រូចំនួន ៩៩ នាក់

ភាពជាម្ចា ស់ ស្ម ោះត្រង់ និងមិនពុករលួយ
បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ

 គោលការណ៍ប្រចាំជី វិតរបស់អ្នកដឹកនាំ

អ្នកដឹកនាំ ត្រូវប្រកាន់ខ្ជា ប់និងប្រតិបត្តិនូវ
គោលការណ៍ប្រចាំជី វិតចំនួន៨ គឺព្យាយាម
រ�ៀនជាប្រចាំ សម្រួចឆន្ទៈ ត្រូវមានគំនិតថ្មី
ត្រូវច្នៃប្រឌិត សិក្សាបរិយាកាសសង្គម ធ្វើ

ជាគំរូ ចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនទាន់
មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងស្វែ ងរក

នីតិ វិធីនៃច្បាប់ជាធរមាន និងទី២.អំណាច

ស្រទន់ សំដៅដល់សមត្ថភាពរបស់បុគ្គល
ផ្ទាល់ពោល គឺសមត្ថភាពចំណេះដឹង

ឥរិយាបថ ភាពជាគំរូ ដែលអំណាចនេះ

នាយកសាលាត្រូវមានជាមុន និងត្រូវធ្វើ

មុនគេ សម្រាប់ឱ្យអ្នកក្រោមឱវាទប្រតិបត្តិ
និងយកគំរតា
ូ ម។

.ការគ្រប់គ្រងធនធានគ្រូបង្រៀន

នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ មាន
របបប្រជុំចំនួន ៣ ប្រភេទ គឺ៖

 កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស គឺជាកិច្ចប្រជុំ

ពិនិត្យពិភាក្សាល�ើបញ្ហាប្រឈម និងស្វែ ង

ចំនួន ១៣០ នាក់ ក្នុងនោះមាន លោកគ្រូ
ដែលត្រូវបង្រៀនសិស្សានុសិស្ស សរុប

ប្រមាណ ៦៥០០ នាក់។ នៅក្នុងការងារ
ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងធនធានគ្រូបង្រៀន
ទាមទារចាំបាច់នូវគ្រូបង្រៀនមានសាមគ្គីភាព

មានវិន័យ មានការជ�ឿជាក់ល�ើការដឹកនាំ

និងគ្រប់គ្រងរបស់នាយកសាលា។ ដូចនេះ
នាយកសាលាបានប្រើប្រាស់យុទសា
្ធ ស្ត្រ

ឬប្រើប្រាស់អំណាច ចំនួន ២ គឺ៖ ទី១.

ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំរវាងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព

ព៌

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អប់រំបញ្ញា ផ្តោ តសំខាន់ល�ើមុខ វិជ្ជា សំខាន់ៗ
ចំនួន ៤ គឺ ផ្នែកភាសាខ្មែរ ផ្នែកគណិត វិទ្យា

ផ្នែកសិក្សាសង្គម និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ដែល
បានកំណត់ដោយកម្ម វិធីសិក្សារបស់ក្រសួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា។

 ការអប់រំពលកម្ម មិនសំដៅទៅល�ើ

ការអប់រំដោយការប្រើប្រាស់កម្លា ំងតែម្យ៉ា ង

នោះទេ ពោលគឺសំដៅល�ើការអប់រំប រិស្ថា ន
និងការអប់រំកសិកម្ម។ ការអប់រំប រិស្ថា ន
ពិធីអបអរសាទរ ទិវាអប់រំកាយ និងកីឡាសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌

រកដំណោះស្រាយកែលម្អ វិធីសាស្ត្រ នៃការ

ចំពោះការរ�ៀបចំផែនការថវិកា របស់

បង្រៀន, ការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តកម្ម វិធី

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ គឺអនុលោមតាម

របស់សិស្សានុសិស្ស។

ថវិកាជាតិ ដូចសាលាផ្សេងៗផងដែរ ក្រោម

សិក្សា, ខ្លឹមសារមេរ�ៀន និងការរ�ៀនសូត្រ
 កិច្ចប្រជុំដ�ើមសប្តា ហ៍ គឺជាកិច្ចប្រជុំ

សាមញ្ញ រ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាល�ើ
បញ្ហាប្រឈម និងស្វែ ងរកដំណោះស្រាយ

ពាក់ព័ន្ធការបង្រៀននឹងការរ�ៀនសូត្ររបស់
សិស្ស ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ១
សប្តា ហ៍កន្លងទៅ។

 កិច្ចប្រជុំ វិសាមញ្ញ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង

ករណីចាំបាច់ណាមួយដែលនាយកសាលា
អាចកោះហៅសមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំជា
បន្ទា ន់បាន ដ�ើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាល�ើបញ្ហា

ប្រឈម និងដាក់ចេញនូវយន្តការដោះស្រាយបន្ទា ន់ ជាយថាហេតុ។

វិធាន និងនីតិ វិធីជាធរមាន នៃការរ�ៀបចំ

ការដឹកនាំ ចាត់ចែង និងសម្របសម្រួល
របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែល

មានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ហ�ើយនឹង
ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តស�ៀមរាបជាសេនាធិការ។ ថវិកានៅក្នុង

ការគ្រប់គ្រងសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌មាន

មាន ២ប្រភេទគឺ បរិស្ថា នបុគ្គល (ការអប់រំ
បរិស្ថា នធម្មជាតិ និងបរិស្ថា នខ្លួនប្រាណ

ដែលត្រូវគិតពីប រិស្ថា នក្នុងសាលា រួមទាំង

បុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្តង) និងបរិស្ថា នសង្គម
(បណ្ដុះស្មា រតីឱ្យចេះយកចិត្តទុកដាក់ និង
មានកង្វល់ពីបញ្ហាបរិស្ថា ននៅក្នុងសង្គម

ជាតិទាង
ំ មូល)។ រីឯ ការអប់រំកសិកម្ម គឺ

ជាការអប់រំមួយបែប ដែលបង្រៀនឱ្យ
សិស្សានុសិស្សចេះដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។

 ការអប់រំសិល្បៈ សំដៅទៅល�ើការ

អប់រផ្នែ
ំ កច្រៀង រាំរបាំ លេងតូរ្យតន្ត្រី គូរូប

ប្រភពយ៉ាងតិចចំនួន ៣ សំខាន់ៗ គឺថ វិកា-

និពន្ធទំនុកច្រៀង និងសម្តែង ជាដ�ើម ត្រូវ

ពីការគ្រប់គ្រងសាលា។

គ្រូ និងអ្នកគ្រូ នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌។

ជាតិ ថវិកាអំណោយ និងថវិកាចំណូលផ្ទាល់
ខ. សិស្សានុសិស្ស

បានបង្ហាត់ និងបង្រៀនផ្ទាល់ដោយលោក

 ការអប់រកា
ំ យនិងកីទ្បា ផ្តល់ឱកាស

.ការអប់រំសមាសភាគទាំង ៥

ដល់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និង

សមាសភាគទាំង ៥ គឺការអប់រប
ំ ញ្ញា ការអប់រំ

អាកប្បកិ រិយា និងរប�ៀបរស់នៅក្នុងសង្គម

សីលធម៌ល្អ លុះត្រាតែមានការអប់រំ

ពលកម្ម ការអប់រំសោភ័ណ ការអប់រំសិល្បៈ
និងការអប់រំកាយ និងកីឡា។ កាលណា

សិស្សានុសិស្ស ប្រតិបត្តិបានខ្ជា ប់ខ្ជួននូវ

ការអប់រំសមាសភាគទាំង ៥ បានល្អប្រស�ើរ

នោះ នឹងទទួលបានសីលធម៌ល្អ និងមាន
សន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយ ក្រៅផ្លូវកាយ ព្រមទាំង

អប់រំចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពរូបរាងកាយ

ជាដ�ើម។ ការអប់រំកាយ និងកីឡា ចំពោះ

សិស្សានុសិស្ស មានដូចជា ការធ្វើអត្តពលកម្ម បាល់បោះ បាល់ទះ បាល់ទាត់ ការ

អប់រំកាយជាមួយចង្វា ក់ភ្លេង និងកាយសម្ព័ន្ធ
ជាដ�ើម។

 ការអប់រំសោភ័ណ សុភាវធម៌ និង

ផ្លូវចិត្ត។

ឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរ គឺជាកញ្ច ក់ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ នូវ

ក�ើនបញ្ញា បណតុះ
្ យ៉ាងណា ឱ្យសិស្សានុ-

វត្តបូព៌ ដែលជាស្នូ លគ្រឹះ នៃការអប់រំ

 ការអប់រប
ំ ញ្ញា បណ្តុះ វិជ្ជា បណ្តា លឱ្យ

សិស្សក្លា យជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដ។ ការ

ការគោរពវិន័យ របស់សាលាបឋមសិក្សា
សោភ័ណ។ សិស្សានុសិស្ស នៃសាលាបឋម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សីលធម៌កនុង
្ ការរស់នៅ ទង្វើដែលមិនគួរ
ប្រតិបត្តិ ចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗ សំដៅ
បង្កើតបរិយាកាសមិត្តអប់រំមិត្ត។

.ការត្រួតពិនិត្យវិន័យ

គណៈគ្រប់គ្រងសាលា លោកគ្រូ និង

អ្នកគ្រូ គឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការតាមដាន

និងត្រួតពិនិត្យការគោរពវិន័យរបស់សិស្សានុសិស្ស។ ទន្ទឹមនេះ សាលាបឋមសិក្សា

វត្តបូព៌ បានរ�ៀបចំយន្តការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា
សកម្មភាពអប់រំកាយ និងកីឡា របស់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌

សិក្សាវត្តបូព៌ ត្រូវបានបង្រៀននិងអប់រំ ឱ្យ

ធម៌ ការយល់ដឹងអំពីព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង

និងប្រកាន់ខ្ជា ប់នូវឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរ ក្នុងការ

.គោលការណ៍ប្រតិបត្តិទាង
ំ ៥

មានសុភាវធម៌ល្អ ចេះគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ
រស់នៅក្នុងសង្គម ទាំងការ “ដេក ដ�ើរ ឈរ

ព្រះសង្ឃ ផងដែរ។

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិទាង
ំ ៥ គឺជាគោល-

អង្គុយ” ដោយសិស្សានុសិស្ស ត្រូវប្រើប្រាស់

ការណ៍ “អំព�ើល្អមនុស្សសកល ៥ ប្រការ”

សមរម្យ សុជីវធម៌ មិនឆ្គា ំឆ្គង ដោយអំណរ

ម្នា ក់ដែលមានវិន័យ និងសីលធម៌ខ្ពស់។

.សាសនា និងការអប់រំ

មាន៖ទី១-ស្អា ត៖ ស្អា តទាំងផ្លូវកាយ ក្រៅ

ឥរិយាបថទាំងបួន នេះប្រកបដោយភាព
និងមិនស្តា យក្រោយ។

ព្រះពុទសា
្ធ សនា គឺជាសាសនាដែល

ទាក់ទងនឹងជី វិតរស់នៅរបស់មនុស្ស។

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ បានដាក់បញ្ចូ ល

ការអប់រតា
ំ មបែបព្រះពុទសា
្ធ សនា ទៅក្នុង
កម្ម វិធីអប់រំរបស់ខ្លួន។ ការបង្កើតកម្ម វិធី
អប់រំតាមបែបពុទសា
្ធ សនានេះ គឺក�ើតចេញ

ពីកិច្ចសហការរវាងសាលាបឋមសិក្សាវត្ត
បូព៌ និងវត្តរាជបូណ៌។ ជារ�ៀងរាល់សប្តា ហ៍

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ព្រះសង្ឃនៃវត្តរាជបូព៌ តែង
តែនិមន្តទៅបង្ហាត់បង្រៀនអប់រំដល់សិស្សា-

នុសិស្ស ព្រមទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និង
គណៈគ្រប់គ្រងសាលា ដោយផ្តោ តសំខាន់

សាលារ�ៀន។

.ការល�ើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្ស

ការល�ើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្ស នៃសាលា

ការរ�ៀនសូត្រ ការល�ើកទឹកចិត្តដល់សិស្សា-

ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ទី២-រប�ៀប៖ ជាការ
រ�ៀបចំខ្លួនឱ្យត្រឹមត្រូវ មានវិន័យ និងមាន

សណ្តា ប់ធ្នា ប់ ទាំងរប�ៀប ដេក ដ�ើរ ឈរ

អង្គុយ និងការស្ល ៀកពាក់ ទី៣-សុភាព៖

រូបភាពដូចជា ការល�ើកទឹកចិត្តសិស្សក្នុង
នុសិស្សដែលសម្រេចបានលទ្ធផលល្អកនុង
្

ការសិក្សា និងការជួយសិស្សជួបការលំបាក
ជាដ�ើម។

គ. សហគមន៍

សាលាបឋមសិក្សាវត្ដបូព៌ មានដំណ�ើរការ

គឺ“សុភាពកាយ សុភាពវាចា និងសុភាពចិត្ត”

នៃការដឹកនាំ ក៏ដូចជាការអនុវត្ដការងារ

ជាមាសប្រាក់” ទី៥-សមាធិ៖ គឺជាការអប់រំ

បច្ចុប្បន្ន គឺដោយមានការចូលរួមយ៉ាង

ទី៤-ទ�ៀងពេល៖ ប្រកាន់គំនិត “ពេលវេលា
ផ្លូវចិត្ត ការតម្កល់ចិត្តឱ្យនឹងនរ រ�ៀនគិត
និងរ�ៀនធ្វើ ដ�ើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពផ្លូវ
ចិត្ត។

.មិត្តអប់រំមិត្ត

ទាំងឡាយ បានទទួលសមិទផ
្ធ លដូចពេល

សកម្ម ទាំងពីសហគមន៍ជាតិ និងសហគមន៍

អន្តរជាតិ។

.សហគមន៍ជាតិ

ការចូលរួមគាំទ្រពីសហគមន៍ជាតិ ជា

បន្ទា ប់ពីការគោរព និងច្រៀងចម្រៀង

ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចភូមិឃុំ និង

២ រូប តែងតែឡ�ើងផ្តល់មតិយោបល់អប់រំ

បំផុត ដែលធ្វើឱ្យសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌

នានា ហៅថាកម្ម វិធី “ដំណឹងជី វិត” ដ�ើម្បី

សង្ឃសព្ទ នៃព្រះពុទសា
្ធ សនា ការសូត្រ-

កុមារកម្រិតថ្នា ក់ និងក្រុមប្រឹក្សាកុមារកម្រិត

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិទាង
ំ ៥ ប្រការ រួម

ការប្រព្រឹត្តនវូ សេចក្តីល្អ និងការជម្រះចិត្ត
ត្រូវបានទទួលការអប់រំ នៃការប្រើប្រាស់

ប្រឹក្សាកុមារ មាន ២ កម្រិត គឺក្រុមប្រឹក្សា

បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្រោម

ជាតិចប់ តំណាងសិស្សានុសិស្ស ១ រូប ឬ

ឱ្យស្អា ត ។ ទន្ទឹមនេះ, សិស្សានុសិស្ស ក៏

ការគោរពវិន័យនៅក្នុងសាលារ�ៀន។ ក្រុម

ដែលអាចធ្វើឱ្យបុគ្គលមួយរូប ក្លា យជាមនុស្ស

ល�ើសីល សមាធិ បញ្ញា ឬធម៌ វិន័យ ពោល

គឺការបង្រៀន ឱ្យលះបង់នវូ ទង្វើអាក្រក់

កុមារ ដ�ើម្បីបង្កើននិងធានាប្រសិទភា
្ធ ពនៃ

ប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន តាមរយៈ

ការបង្ហើរសំឡេងតាមមេក្រូ ដោយបន្លឺនូវ

ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយការអប់រំ ពាក់ព័ន្ធ

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អង្គការមួយចំនួន គឺជាកត្តាគន្លឹះសំខាន់

ទទួលបានសមិទផ
្ធ លដូចសព្វថ្ងៃ ពិសេសល�ើ
ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរប
ូ វន្តនានា។

ការចូលរួមគាំទ្រពីសហគមន៍ជាតិ មានជា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ អាចចាត់ទុកជា
សាលាគំរូនៃគុណធម៌ និងត្រូវបានទទួល

ស្គា ល់យ៉ាងទូលំទូលាយថា ជាគំរូអភិបាលកិច្ច
័ មួយ។ គំរូអភិបាលកិច្ចនេះ
ដ៏ជោគជយ

នឹងត្រូវយកលំនាំយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយ
បណ្តា សាលាផ្សេងៗទ�ៀតនៅកម្ពុជា។

បឋមសិក្សានេះ ដ�ើម្បីដកពិសោធន៍យក
សកម្មភាពបង្ហាត់បង្រៀន អប់រំតាមបែបព្រះពុទសា
្ធ សនា ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌

ទៅអនុវត្តនៅសាលាបឋមសិក្សារបស់ខ្លួន។

-ការចូលជាសមាជិកសមាគមមាតាបិតា

ចាប់អារម្មណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព និងភាពលេច

អាទិ៍៖

ផ្នែកសិល្បៈតន្ដ្រី សុខភាព អនាម័យ បរិ-

សិស្ស

-រ�ៀបចំឱ្យមានទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅ

ពុទសា
្ធ សនា

-រ�ៀបចំឱ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដា លបន្ថែម

សាលារ�ៀន

និងសិស្សានុសិស្ស

-ការនិមន្ដព្រះសង្ឃផ្សព្វផ្សាយតាមបែបព្រះ

ស្ថា ន និងសុខុមាលភាព
ប្រទេស

ទន្ទឹមនេះ ស្ថា ប័នក្រៅប្រទេស មួយចំនួន

ធ្លោ របស់សាលាបឋមសិក្សានេះ ផងដែរ

ដោយមានការចុះមកផ្តិតយកនូវសកម្មភាព
នៃការអប់រំ ដ�ើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាម

រយៈពេលខ្លីល�ើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់បុគ្គលិក

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គម ដែលកិត្តិនាមនេះ

-ការឧបត្ថម្ភជាសម្ភារ ឬជាការបញ្ចុះតម្លៃ

-បណតុះ
្ បណ្តា ល ល�ើការប្រគំតន្ត្រីដល់

ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហ�ើយឧបត្ថម្ភ

-ចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង ផ្សព្វផ្សាយ

-ផ្ដល់ជាសម្ភារសិក្សា សម្លៀកបំពាក់សិក្សា

រួមមានបុគ្គលិក និងសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់

សិស្សានុសិស្សដែលជួបការលំបាក ជា

-ផ្ដល់ជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ដ�ើម្បីធ្វើការស្ថា បនា

ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក

និងបញ្ជ្រា បនូវព័ត៌មានផ្សេងៗ ជូនសាលា

-ឧបត្ថម្ភដល់ជីវភាព សម្រាប់ការបង្រៀន

បុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្ស

មធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើរ និងថវិកាខ្លះៗ ដល់

រប�ៀបដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំ

របស់អ្នកដឹកនាំបន្តវេនរបស់ខ្លួនរួចទៅហ�ើយ

ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារ�ៀន។

សិស្ស កម្ម វិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ ការគាំទ្រពី

.ការបន្តវេន

ជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលពាក់-

មានការរ�ៀបចំកម្ម វិធីជាក់លាក់នានា ក្នុង
ទាំងនេះ រួមមាន៖ កម្ម វិធីជប
ួ ជុំមាតាបិតា

ទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចដំណ�ើរការរបស់សាលា ។

ស្ថា ប័នមួយនេះ បង្កបាននូវប្រព័ន្ធប្រតិតុល្យ-

-ចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ខ្លះ និងចូលរួម

គោលដៅទាក់ទាញការគាំទ្រពីសហគមន៍

នូវថវិកា និងសម្ភារសិក្សាមួយចំនួនដ�ើម្បី

ប្រចាំឆ្នា ំសិក្សា

រាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

ទន្ទឹមនេះ សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ក៏

ល្បីល្បាញរហូតដល់ប្រទេសមួយចំនួន

ឃ. ទស្សនៈវិស័យ

.ភាពជាគំរូ

សាលាបឋមសិក្សា “វត្តបូព៌” គឺជាសាលា

ការមួយ សម្រាប់កំណត់នវូ លក្ខណសម្បត្តិ
តាមរយៈវត្តមានស្រាប់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ស្មា រតី ឆន្ទៈ ទំនួលខុសត្រូវ និងទស្សនៈ
អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្នុងស្រទាប់គ្រូបង្រៀន និង

គណៈគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្រទាប់របស់សាលា
បឋមសិក្សាវត្តបូព៌។

វត្តរាជបូណ៌ (ខេត្តស�ៀមរាប) និងការចូល

បឋមសិក្សាមួយ មានវិន័យល្អ និងគោរព

.សហគមន៍អន្តរជាតិ

គឺមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ

ជាសាលាគំរូនៃគុណធម៌ និងត្រូវបានទទួល

គោរពកោតសរស�ើរ អំពីឆន្ទៈ និងភាពជា

កិច្ចដ៏ជោគជ័យមួយ។ គំរូអភិបាលកិច្ចនេះ

រួមឧបត្ថម្ភចំពោះកិច្ចផ្សេងៗ។

សាលាក៏មានកិច្ចសហការផ្ទាល់ពីអង្គការ

នានា នៅក្រៅប្រទេសផងដែរ រួមមានប្រទេស
ថៃ ជប៉ុន កូរ៉េ និងតៃវ៉ា ន់ ព្រមទាំងប្រទេស
មួយចំនួនទ�ៀតនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប តាម
រយៈ៖

-អ្នកស្ម័គ្រចិត្ដមកជួយបណ្ដុះបណ្ដា លបន្ថែម

គោលការណ៍ប្រយោជន៍រួមជាធំ ជាពិសេស
សិស្សានុសិស្ស ដែលធ្វើឱ្យអាណាព្យាបាល
ម្ចា ស់របស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលា។ តាម
រយៈនេះ ស្ថា ប័នឯកជន និងស្ថា ប័នរដ្ឋ

មួយចំនួន បានចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា
ឈ្វេ ងយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សាលា

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ អាចចាត់ទុក

ស្គា ល់យ៉ាងទូលំទូលាយថា ជាគំរូអភិបាលនឹងត្រូវយកលំនាំយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយ
បណ្តា សាលាផ្សេងៗទ�ៀតនៅកម្ពុជា៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត គម្រោង FMIS ឆ្នា២
ំ ០២០

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Public Financial Management Reform

Program - PFMRP) ត្រូវបានដាក់ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្នុងឆ្នា ំ២០០៤ ដឹកនាំការអនុវត្ត
ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបែងចែកជា៤ ដំណាក់កាល គឺដំណាក់កាលទី១ “ភាពជ�ឿ
ទុកចិត្តនៃថវិកា”, ដំណាក់កាលទី២ “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ”, ដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជា ប់

ិ ទៅនឹងគោលនយោបាយ” និង ដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យភាពចំពោះសមិទក
ថវកា
្ធ ម្ម”។ ស្ ថិតក្នុង
ដំណាក់កាលទី២ “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ត្រូវបាន
គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវទ្
ប្រកាស់ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្នុងឆ្នា ំ២០១៤។

គិ

តត្រឹមឆ្នា ំ២០២០,ការអនុវត្តការគ្រប់-

FMIS ចាប់ពីដំណាក់កាលអង្គភាពថវិកា

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

រតនាគារជាតិ ដោយអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីតាម

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ត្រូវបាន
ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន
គន្លឹះ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,

រហូតដល់ដំណាក់កាលអគ្គនាយកដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ភ្ជា ប់ជាមួយនឹង
ការស្គែ នឯកសារយោងពីអង្គភាពថវិកា ។

ការអនុវត្តនីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ

រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥, មន្ទីរ

FMIS ទាំងស្រុងនេះ បានចូលរួមចំណែក

២៥, និងគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង៣៧

(មិនប្រើប្រាស់ក្រដាស និងឧបករណ៍សម្ភារ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង

រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

ដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាល

ការិយាល័យមួយចំនួន) ចំណេញពេលវេលា

ពេញលេញនៅថ្នា ក់កណ្តា លចំនួន២៤។

(មិនប្រើពេលរត់ឯកសារឆ្លងពីដំណាក់កាល

ការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥

នៃប្រតិបត្តិការចំណាយថវិកាបង្ហាញទាំងស្រុង

ទទួលបានការអនុម័តពីថ្នា ក់ដឹកនាំក្រសួង

ភាព និងបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព រួមទាំងភាព

ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត តម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្ត
និងផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់បតូ្រ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នា ំ

២០២០។ នៅក្នុងការអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីនេះ

ឯកសារជាក្រដាសស្នា មនានារួមមាន សំណំុ

ឯកសារអាណត្តិប�ើកប្រាក់ និង ឯកសារ

មួយទៅមួយ) និងពង្រឹងតម្លា ភាព (លំហរូ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS) ពង្រឹងគណនេយ្យស័ក្ដិសិទ្ធិ នៃការអនុវត្តថ វិកា និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងបានចូលរួម

ចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍គម្លា ត
សង្គម ព្រមទាំងចូលរួមធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជា
ប្រែក្លា យទៅជារដ្ឋាភិបាលឌីជីថលក្នុង

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងបរិការណ៍

យោងផ្សេងៗទ�ៀត មិនត្រូវបានរ�ៀបចំ ចុះ

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤.០ ផងដែរ ។

ទៅដំណាក់កាលមួយទ�ៀតឡ�ើយ នៅតាម

អនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ហត្ថលេខា និងបញ្ជូ នពីដំណាក់កាលមួយ
អង្គភាពទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ិ ី
 ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត តម្រង់ទិសនីតិ វធ

(FMIS)២០២០-២០២៥ នឹងអនុវត្តទៅ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

១. នីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងធានា

ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ល�ើនីតិ វិធីអនុវត្តការងារចំនួន៤ ប្រភេទ៖

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចំណាយនិងទូទាត់ចំណាយថវិកា

២. នីតិ វិធីអនុវត្តការងារល�ើការធ្វើចលនា
ឥណទានចំណាយថវិកា

ិ ីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការ
៣. នីតិ វធ
កត់ត្រាចំណូលថវិកា

ិ ីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ច
៤. នីតិ វធ
លទ្ធកម្ម។

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារទាំង៤ ខាងល�ើនឹង

ត្រូវអនុវត្តជាដំណាក់កាល ដោយផ្អែកល�ើ
កម្រិតនៃហានិភ័យ ឬវេទយិតភាព ទាំង៣
កម្រិត៖កម្រិត១ ឬទាប, កម្រិត២ ឬមធ្យម,
កម្រិត៣ ឬខ្ពស់ ។

-កម្រិត១ ឬទាប៖ មុខសញ្ញាចំណាយដែល

ប្រគល់សិទ្ធិសម្រេច និងទទួលខុសត្រូវត្រឹម

រួមមាន៖

អមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក្នុងនាមជាអភិបាល

ប្រភពមូលនិធិ, ភូមិសាស្រ្ត , មុខងារ និង

ប្រធានស្ថា ប័ន ឬមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាត់ថ្នា ក់សេដ្ឋកិច្ច, កម្ម វិធី, រដ្ឋបាល,

ហិរញ្ញវត្ថុ។

គម្រោង) ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធ

ដែលបានប្រគល់សិទ្ធិសម្រេច និងទទួល

ថវិកាទាំង៧ ត្រូវបានបញ្ចូ លទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ិ កសហវ. ឬអគ្គនាយក នៃ
នៃអគ្គ.ថវកា

លេខកូដ ហ�ើយនឹងសេចក្តីប រិយាយស្របតាម

-កម្រិត២ ឬមធ្យម៖ មុខសញ្ញាចំណាយ

ខុសត្រូវត្រឹមប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

អគ្គ.ថវិកា កសហវ. ក្នុងនាមជាអភិបាល
ហិរញ្ញវត្ថុ។

FMIS។ រាល់ទិន្នន័យតាមចំណាត់ថ្នា ក់-

និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បនភាពជាប្រចាំទៅល�ើ
ការកែសម្រួលពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

ល�ើសពីនេះ, ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានធ្វើ

-កម្រិត៣ ឬខ្ពស់៖ មុខសញ្ញាចំណាយ

សន្ធា នកម្មផ្លាស់បតូ្រទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធ

ខុសត្រូវដល់ ឯកឧត្តម អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូ-

ដែលបានប្រគល់សិទ្ធិសម្រេច និងទទួល

ឬរដ្ឋលេខាធិការ នៃកសហវ. ឬឯកឧត្តម
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កសហវ. ក្នុងនាមជា
អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាវឌ្ឍនភាព, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន៧ ត្រូវបានដាក់
១

អនុវត្តនីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ
FMIS សម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស, ការ

ចំណាយល�ើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ក្រៅពី

ប�ៀវត្ស ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និងការចំណាយទូទាត់ត្រង់ ដែល
មានហានិភ័យទាបផ្សេងទ�ៀត ជាផ្លូវការ។

ជាមួយគ្នានេះ, ចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង៧

ផ្សេងៗជាច្រើនទ�ៀតដូចជា៖ប្រព័ន្ធស្វ័យ-

និកគយ (ASCYCUDA) នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន
គយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

បំណល
ុ សាធារណៈ (DMFAS)នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង

គ្រប់គ្រងបំណល
ុ , ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល

មិនមែនសារព�ើពន្ធ (NRMIS) នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធ ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យ
ដំណ�ើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០២០ ។ សន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS

និងប្រព័ន្ធ NRMIS គឺដ�ើម្បីទាញបញ្ចូ ល

ទិន្នន័យ និងបង្កើតប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យ

ក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ៧ រួមមាន៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ក្រសួងការងារ និងបណតុះ
្ បណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ,ក្រសួង
មុខងារសាធារណៈ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ក្រសួងសុខាភិបាល និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
១

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ល�ើចំណូលថវិកា

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ

ប្រាក់) ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ

សារព�ើពន្ធ និងបានកត់ត្រារួចរាល់កនុង
្ ប្រ

ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០។

អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ តាំងពីដំណាក់-

ដែលបានពីការប្រមូលចំណូលមិនមែន
ព័ន្ធ

NRMIS ។ ក្នុងន័យនេះ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ អស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS មិនតម្រូវឱ្យធ្វើការកត់ត្រា
សលាកបត្របង់ចំណូលថវិកាតាមប្រព័ន្ធ

ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ
ប្រព័ន្ធទាង
ំ ពីរ បានធ្វើសន្ធា នកម្មទៅល�ើ
មុខងារចំនួន២ គឺ៖

.ការបញ្ជូ នទិន្នន័យចំណូលថវិកាចេញ
ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារទៅប្រព័ន្ធ
FMIS ជំនួសឱ្យការចេញក្រដាសសលាក-

បត្របង់ប្រាក់ចូលថវិកាជាតិ និងថ្នា ក់ក្រោម

NRMIS ល�ើកលែងតែមានករណីដោយ

ជាតិដែលពីមុនត្រូវការពេលវេលាយូរដោយ

ដែលរ�ៀបចំខាងក្រៅប្រព័ន្ធ NRMIS គឺ

ស្មុគស្មា ញជាច្រើន។

ឡែក នៅមានសលាកបត្របង់ចំណូលថវិកា
ត្រូវនៅរក្សាចុះប្រតិបត្តិការចំណូលថវិកា

តាមប្រព័ន្ធ FMISដដែល។ ព័ត៌មាននៃការ
បង់ចំណូលថវិកាទាំងអស់ ដែលក្រសួង-

ស្ថា ប័ន ឬអង្គភាពប្រមូលចំណូលមិនមែន
សារព�ើពន្ធ ធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ

NRMIS នឹងត្រូវផ្ទេរចូលប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈប្រព័ន្ធសន្ធា ន-

ការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នា ម និងមាននីតិ វិធី

.ការបញ្ជូ នទិន្នន័យពន្ធដារ ដែលបាន

កាត់ទុកដោយអគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិ

និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តចេញពីប្រព័ន្ធ
FMIS ទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ
ដោយបែងចែកយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់
តាមប្រភេទពន្ធ និងអាករនានា ។

ទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់នូវមុខងារស្នូ ល

ទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង
កាលទី១ នៅក្នុងឆ្នា ំ២០១៥, មុខងារថ្មី

ចំនួន២ បន្ថែមទ�ៀត ក៏កំពុងត្រូវបានរ�ៀបចំ
ដាក់ឱ្យអនុវត្ត គឺមុខងាររ�ៀបចំផែនការ
ថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ។

ការអភិវឌ្ឍនូវមុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា
និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ នៅក្នុង

ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រេចបាននូវលទ្ធផល
សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖ បានអភិវឌ្ឍ

និងធ្វើតេស្ត សាកល្បងរួចរាល់ដោយក្រុម

ការងារតំណាង នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន និង
អង្គភាព ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធ។

ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបណ្ដា ញ
តភ្ជា ប់ និងអគ្គិសនី សម្រាប់ការប្រើប្រាស់
មុខងារទាំងពីរត្រូវបានរ�ៀបចំ ហ�ើយដាក់

ដំឡ�ើងរួចរាល់ នៅទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់នៅ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា
អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ និង

អង្គភាពលទ្ធកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង-

ហិរញ្ញវត្ថុ។ មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវិកា
សម្រាប់ជំហានទី១a ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និងបានធ្វើតេស្ត សាកល្បង ដោយ

កំពុងបន្តធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែម។ ចំពោះ
មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញត្រូវបានរ�ៀបចំ
ព្រមទាំងធ្វើតេស្ត សាកល្បងរួចរាល់ល�ើផ្នែក
គ្រប់គ្រងបញ្ជីអ្នកដេញថ្លៃ និងផែ្នកផែនការ

លទ្ធកម្ម។ បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តធ្វើការកែសម្រួល
មួយចំនួនបន្ទា ប់ពីធ្ើតេ
វ ស្ត និងបន្តរ�ៀបចំ

ល�ើផ្នែកពីរបន្ទា ប់ទ�ៀតគឺ ផ្នែកគ្រប់គ្រង
មុខងារស្នូ លទាំង៦ (បញ្ជាទិញ, ស�ៀវភៅធំ, គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់, គណនេយ្យត្រូវសង, គណនេយ្យត្រូវទារ, និង វិភាជន៍ថ វិកា) និងមុខងារពីរ បន្ថែមថ្មី (រ�ៀបចំថ វិកា

និងលទ្ធកម្មពេញលេញ)នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ដោយឡែក មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងគ្រប់គ្រងសន្និធិ គ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។

កម្ម។ សន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង

ទាំង៦ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (មុខងារវិ-

ហ�ើយនឹងធនាគារពាណិជ្ជដៃគូជាច្រើន,

គណនីត្រូវសង, មុខងារគណនីត្រូវទារ,

ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
និងថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធ FMISបានធ្វើសន្ធា នកម្ម

ភាជន៍ថ វិកា, មុខងារស�ៀវភៅធំ, មុខងារ

មុខងារការទិញ និងមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់-

ទំព័រ៣៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណ�ើរការដេញថ្លៃព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង
កិច្ចសន្យា។ មុខងារទាំង២នេះនឹងត្រូវ

បញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នៅ
ក្នុងឆ្នា ំ២០២០ ព្រមទាំងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
សាកល្បងនៅឆ្នា ំ២០២១ នៅកសហវ.

និងក្រសួងស្ថា ប័នចំនួន១ បន្ថែមទ�ៀតគឺ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២០-២០២៥

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ប្រភេទ៖ (១).នីតិ វិធីអនុវត្តការងារល�ើការធ្វើ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ កាលពីថ្ងៃទី២៣

ខែកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ការធ្វើសន្ធា នកម្មប្រព័ន្ធ
ទាំងពីរនេះ គឺជាការសម្រេចបានដោយ

ជោគជ័យនូវផែនការគន្លឹះមួយ នៃការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាចក្ខុ វិស័យដ៏
មោះមុតរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព

ដល់ការងារគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូល

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT)

ដែលជាមុខងារមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ថវិកាជាតិ, ការសន្សំសំចៃចំណាយថវិកា
ជាតិតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
ក្រដាស និងនីតិ វិធីស្មុគស្មា ញនានា,ចូលរួម

បង្កើនផលិតភាពការងាររបស់មន្ត្រីពន្ធដារ

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ

និងរតនាគារ ហ�ើយជាពិសេសគឺការផ្ដល់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការ

តែឆាប់រហ័ស។

អេឡិចត្រូនិចជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និង

បោះផ្សាយមូលប្បទានប័ត្រដោយអគ្គ-

ព័ត៌មានស្ដីពីចំណូលថវិកាជាតិបានកាន់
ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកម្មល�ើកទី៣

នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឡ�ើយ។ ការទូទាត់

របស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ដល់

កម្ពុជាប្រកាសដាក់ឱ្យដំណ�ើការកាលពី

បច្ចេកទេសល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

តាមប្រព័ន្ធ EFT នេះត្រូវបាន រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០១៨ ។ រហូតមក
ដល់ឆ្នា ំ២០២០ នេះ, ការទូទាត់តាម EFT
ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋាន

រតនាគារជាតិ សម្រាប់ការទូទាត់ពីប្រព័ន្ធ

FMIS ទៅកាន់គណនីអ្នកទទួលផលនៅ
ថ្នា ក់កណ្តា ល តាមរយៈធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា និងធនាគារពាណិជ្ជជាដៃគូផ្សេងទ�ៀត
ហ�ើយកំពុងពង្រីកវិសាលភាពនេះទៅថ្នា ក់

មូលដ្ឋាន (រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត) ដែល

គ្រោងដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនៅឆ្នា ំ២០២១ ។

ិ យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ
តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវទ្

FMIS បានគូសបញ្ចាក់នៅក្នុងពិធីប្រកាស
ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនូវសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័ន្ធ

ក្រសួងព័ត៌មាន។

ិ ីអនុវត្តការងារ
ផែនការតម្រង់ទិសនីតិ វធ

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ ២០២០ ទីប្រឹក្សា
សាធារណៈរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
លោក Holger van Eden ជំនាញការនៃ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បានវាយតម្លៃ
ខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្ត
គម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ។ ជំនាញការ
បានកត់សម្គា ល់ឃ�ើញថា ក្រសួង-ស្ថា ប័ន,

រតនាគារ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

រាជធានី-ខេត្ត បានចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

FMIS បានពេញលេញ។ ជំនាញការក៏បាន
រកឃ�ើញថា របាយការណ៍ដែលផលិតចេញពី

នឹងអនុវត្តទៅល�ើនីតិ វិធីអនុវត្តការងារចំនួន៤
ចលនាឥណទានចំណាយថវិកា,(២).នីតិ វិធី
អនុវត្តការងារល�ើការធ្វើចលនាឥណទាន

ចំណាយថវិកា, (៣).នីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ត្រាចំណូលថវិកា, (៤).

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម

ប្រព័ន្ធ FMIS មិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅតាម
តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-

ស្ថា ប័ន, រតនាគារ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តនៅឡ�ើយ ដោយសារ
អ្នកប្រើប្រាស់ខកខានមិនបានផ្តល់ព័ត៌មាន

អំពីតម្រូវការបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ បន្ថែម

ពីនេះ,ជំនាញការ បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់
លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMIS គួរសិក្សាអំពីតម្រូវការឱ្យបានលម្អិត

និងពិនិត្យលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍
បន្ថែម ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការ

របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ
អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ គួរតែពង្រីកការ
ប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នា ក់រដ្ឋបាល នៃមាតិកា

ថវិកា ឱ្យបានលម្អិត ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋាន
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការ

អនុវត្តថ វិការបស់អង្គភាពថវិកា។ ដោយឡែក
ចំពោះការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

វិញ ជំនាញការបានកោតសរស�ើរលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMIS ល�ើការតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្ត
ការងារប្រកបដោយយុទសា
្ធ ស្ត្រដែលមាន

ការសិក្សា និង វិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គិត

គូរទៅល�ើហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការ និងដាក់
ឱ្យអនុវត្តជាជំហានៗ៕

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

ធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្ត ម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គ លេខាធិការ នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ថ្លែងក្នុងកម្ម វិធីប�ើកសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល

ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ រាជធានី ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃសេវា និង
ចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត ។ ថ្ងៃពុធ ៨ក�ើត

ខែភទ្របទ ឆ្នា ំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ នៅសណ្
ឋា គារភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នា ំ២០២០។
-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាអភិបាល អភិបាលរង រាជធានី ខេត្ត

-លោក លោកស្រី ជានាយកទីចាត់ការ

ហិរញ្ញវត្ថុសាលារាជធានី ខេត្ត និងប្រធាន

អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត
-លោក លោកស្រី ជាប្រធានមន្ទីរ ប្រធាន
រតនាគារ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រោម
ឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

តំណាង អគ្គនាយដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃក្រសួង
មហាផ្ទៃ

ិ អង្គពិធីជាទី
-លោក លោកស្រី សមាជក
មេត្រី!

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្ដី រីករាយយ៉ាង
ថ្ងៃ នេះ
ក្រៃលែង និងកិត្តិយស ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពី ឯកឧត្តម

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យរ�ៀបចំនិងថ្លែងសុន្ទរកថា

ប�ើកក្នុង «សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរ

ស្ តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្ត

ចំណូលពីកម្រៃសេវា របស់អង្គភាពច្រក
ចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូល

ផ្ទាល់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងរដ្ឋបាល

ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត នោះ

ពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីឌីអូ (Video Con-

ដែលកំពុងប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់-

ខេត្តព្រៃវែង រួមទាំងអង្គភាព និងមន្ទីរជំនាញ
ference) សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន២៣

ផ្សេងទ�ៀត រួមនឹងអង្គភាព និងមន្ទីរជំនាញ
ពាក់ព័ន្ធ ដោយមានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

វត្ថុជយ
ួ សម្របសម្រួល។ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវ

ការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ ឯកឧត្តម,
លោកជំទាវ,លោក, លោកស្រី ដែលឆ្លុះ
បញ្ចាង
ំ អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការ

រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដែល
ក�ើតមាននៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។

សិក្ខា សាលានារស�ៀលនេះ មានគោល-

ពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជា

បំណងមិនត្រឹមតែដ�ើម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ព

រាជធានី ខេត្ត» ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនាពេល

បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពី

ប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាព ជំនាញ
រស�ៀលនេះ ដោយមានការចូលរួមដោយ

នៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ២៥អនក្រ.

ការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវា របស់អង្គភាព

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទេ, តែថែមទាំងដោះស្រាយបាននូវបញ្ហា
គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និងការ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បែងចែកប្រាក់រង្វា ន់នៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ ។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី!
ថ្វីត្បិតតែអនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.

បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពី
ការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវា របស់អង្គភាព

ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវ
បានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត ដោយរំពឹង

ថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះ

បានក៏ដោយ, ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ចុងត្រីមាស
ទី២ ឆ្នា ំ២០២០, បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹង
ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

និងការបែងចែកប្រាក់រង្វា ន់ នៅរដ្ឋបាល
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ នៅតែបន្តក�ើតមាន; ថវិកា

មួយចំនួនធំ នៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
នៅមិនទាន់បានបង់ចូលគណនីប្រាក់បញ្ញើ
របស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត នៅរតនាគារ

រាជធានី ខេត្ត នៅឡ�ើយ, ដោយមូលហេតុ
មិនទាន់មានសារាចរណែនាំ ដែលចែង
អំពីនីតិ វិធីលម្អិតនៃការបែងចែក និងការ

បង់ចំណូល ព្រមទាំងការកត់ត្រាកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ ។ ក្នុងស្មា រតីនេះ ដោយ

ប្រតិបត្តិតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដ�ើម្បីជំរុញការរ�ៀបចំ

អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

អនុវត្តចំណូលពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាព

វត្ថុ,ខ្ញុំបានចាត់ ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំកម្រិត
បច្ចេកទេសចំនួន៥ ល�ើក ជាមួយអង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃ

សារាចរស្ តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការ
ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និង
ចំណូលពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការ

ពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលបាននៅមន្ទីរ

អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត ។ ជាលទ្ធផល
សារាចរនេះ ត្រូវបានទទួលការអនុម័តដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ំ

របស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។ចំណូល

ប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-

ខែមករា ឆ្នា ំ២០២០។ ខ្លឹមសារនៃសារាចរ

ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត និង

ទី២.ការគ្រោងឥណទានចំណាយថវិកានៃ

២០២០ ដែលមានអានុភាពអនុវត្ត ចាប់ពី
នេះ ត្រូវបានបែងចែងលម្អិតទៅតាម ៩
ចំណច
ុ ដូចតទៅ ៖

.ចំណូលកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រក
ចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត

.ចំណូលកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការ

ពីសេវា ដែលប្រមូលបាននៅអង្គភាព

ប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានីខេត្ត ។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី!
ក្នុងឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ខ្ញុំ

ពិន័យជាប្រាក់ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ

សូមល�ើកទឹកចិត្ត និងសូមសំណូមពរដល់

.ការគ្រោងចំណូលថវិកាពីកម្រៃសេវា,
.ការគ្រោងឥណទានចំណាយថវិកានៃ

មេត្តា យកចិត្តទុកដាក់, ពិភាក្សា, និងចោទ-

អង្គភាព ជំនាញរាជធានី ខេត្ត

ចំណូល ដែលប្រមូលបាននៅអង្គភាព
ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត
និងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត

.ការដកប្រាក់រង្វា ន់
.ការបង់ចំណូលថវិកា
.ការប្រើប្រាស់ និងការរ�ៀបចំគម្រោង

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី
សួរ ទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យ�ើង រួមមាន ៖
តំណាងមកពី អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋាន
ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ដែលជាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងតំណាងមកពីអគ្គនាយដ្ឋាន

តម្រូវការបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់

រដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ, ក្នុងសិក្ខា សាលា

អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត បានបង់

គន្លឹះៗ ដូចតទៅ៖

.វិធានការផ្ទេរចំណូលថវិកា ដែលមន្ទីរ

ិ ថ្នា ក់ជាតិមុនមាន
ចូលជាចំណូលថវកា
សារាចរនេះ

.កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យទាក់ទងចំណូល
ដែលជាគុណប្រយោជន៍ ដល់ថ វិកា

ផ្សព្វផ្សាយនេះ ដោយផ្តោ តល�ើចំណច
ុ

ទី១.ការគ្រោងចំណូលថវិកាពីកម្រៃសេវា

របស់អង្គភាពច្រកចេញ-ចូលតែមួយ

រាជធានី-ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃសេវា

និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែល

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ខេត្ត

ចំណូលដែលប្រមូលបាននៅអង្គភាព

ច្រកចេញ-ចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត

និងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ខេត្ត

ទី៣.ការដកប្រាក់រង្វា ន់ និងការបង់ចំណូល
ថវិកា

ទី៤.កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យទាក់ទងចំណូល

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលជាគុណប្រយោជន៍ ដល់ថ វិកា

ជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ គួរពិនិត្យម�ើល

.ខ្ញុំយល់ថាសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះ

ពីសេវា ដែលប្រមូលបាននៅអង្គភាព

ក្រសួង ស្ តីពីការផ្តល់ថ វិការង្វា ន់ល�ើការ

ចិត្តដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត បន្តរ�ៀបចំ

របស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត (ចំណូល
ច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត

និងប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ
រាជធានី-ខេត្ត) ហ�ើយជាពិសេសបញ្ហា
ប្រឈមជាក់ស្តែ ងនានា ដែលកំពុង

ក�ើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការ គ្រប់គ្រង

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៅរដ្ឋបាល
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។

ទន្ទឹមនេះ បន្ទា ប់ពីបញ្ច ប់សិក្ខា សាលា

ផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះ, ខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្ត
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី
គិតគូរទៅល�ើ ៤ ចំណច
ុ ដូចខាងក្រោម៖

.ដោយអានុភាពគតិយុត្តនៃអនុក្រឹត្យ
លេខ ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា

ឆ្នា ំ២០២០ ស្ តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវា
របស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ រាជធានី-

ខេត្ត មានបច្ច័យដល់ការបែងចែកប្រាក់
រង្វា ន់ពីកម្រៃសេវានានាទាំងថ្នា ក់ជាតិ និង

ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ, អគ្គនាយដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ សហការ

ឡ�ើង វិញអំពីប្រកាសរួម ឬប្រកាសអន្តរគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលកម្រៃ
សេវារបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

.អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ សហការជាមួយ
អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

មានរយៈពេលខ្លី ដូចនេះ ខ្ញុំសូមល�ើកទឹកសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមបណ្តា រដ្ឋ-

បាលរាជធានី-ខេត្តសាមី ដ�ើម្បឱ្យការអនុវត្ត

សារាចរលេខ ០០៦ សហវ នេះ ឱ្យកាន់តែ
មានប្រសិទភា
្ធ ព ។

និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត ពិនិត្យល�ើ

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី!

ប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ របស់មន្ទីរ

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការល្អរវាង

របស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

ហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃ

ការប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ ថាត�ើគរួ
ជំនាញប្រមូលចំណូល ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់

មុននឹងបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ

អង្គភាព ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

.មន្ទីរជំនាញប្រមូលចំណូលមួយចំនួន

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងការរ�ៀបចំសារាចរលេខ

បត្របង់ចំណូលទូទាត់ប្រាក់រង្វា ន់ ជាឯកសារ

ឱ្យបាននូវបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅ

មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរ�ៀបចំសាលាក-

ផ្លូវការ ដែលបញ្ហានេះត្រូវបានល�ើកច្រើន

សារួចមកហ�ើយ ដោយអាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ ។ ដូចនេះ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធគរួ ពង្រឹង
យន្តការរ�ៀបចំសាលាកបត្របង់ចំណូល
ជាឯកសារផ្លូវការ ផ្ញើមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។

០០៦ សហវ នេះឡ�ើង សំដៅដោះស្រាយ
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ។ ជាមួយគ្នានេះ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ អភិបាល
នៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងលោក
លោកស្រី ជាអភិបាលរង, នាយកទីចាត់ការ
ហិរញ្ញវត្ថុ, ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូល

តែមួយ,ប្រធានមន្ទីរ, និងប្រធានរតនាគារ
ឆ្លៀតពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមសិក្ខា សាលា
ដ៏មានសារៈសំខាន់ថ្ងៃនេះ ។

ជាទីបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម

លោកជំទាវ លោក លោកស្រី សូមបាន
ប្រកបដោយសុខភាពល្អប រិបូណ៌, កម្លា ំង

ពលំមំាមួន និងសម្រេចបានជោគជ័យដ៏
ត្រចះត្រចង់គ្រប់ភារកិច្ច។ ខ្ញុំសូមប្រកាស
ប�ើក «សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ តីពី

នីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល

ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូល
តែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃ

សេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែល

ប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានីខេត្ត» ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“ ឥឡូវនេះ, សភាពការណ៍កូ វីដ-១៩ ចង្អុលអំពីភាពចាំបាច់

ក្នុងការសម្របខ្លួន ទៅនឹងប្រក្រតីភាពថ្មី ដែលយ�ើងក៏ត្រូវគិត

គូរផងដែរ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ហ�ើយយ�ើងក៏ត្រូវការពេលខ្លះទ�ៀត ដ�ើម្បីសិក្សា
ិ ត្តិមួយនេះ ដែល
រ�ៀនសូត្រ ពីបទពិសោធនៃការឆ្លងកាត់ វប
ជាវិបត្តិធំ ហ�ើយក៏ត្រូវការឱ្យយ�ើងរ�ៀនសូត្រ ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួន

ឆ្លើយតបទៅនឹង វិបត្តិរប�ៀបនេះ ដែលអាចក�ើតឡ�ើងនាពេល
ខាងមុខ ។

”

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នា ំ២ ០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធ
វីដេអូ (Video Conference) នៅថ្ងៃទី៣ ០ ខែវិចឆិកា
្
ឆ្នា ំ២ ០ ២ ០

“

ខ្ញុំមានកិត្តិយស ក្នុងការដឹកនាំការងាររ�ៀបចំស្តង់ដារ

គណនេយ្យសាធារណៈ ហ�ើយរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការ

កែសម្រួល ជាពិសេសការកែទម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
នៅថ្ងៃក្រោយ យ�ើងអាចម�ើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ិ ជាតិកាន់តែងាយយល់ដូចគ្នា នឹងរបាយការណ៍របស់
ថវកា
ក្រុមហ៊ុនដែរ ពីព្រោះរប�ៀបរបបពន្យល់ងាយយល់ ។

ប្រសាសន៍របស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ថ្លែងក្នុង

ឱកាសកម្ម វិធីដាក់ឱ្យដំណ�ើរការជាផ្លូវការកម្ម វិធីសិក្សា

គណនេយ្យជំនាញកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២ ០២១

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

”

“ ការងារជាបន្ទា ន់ និងចាំបាច់មួយចំនួនទ�ៀត ដែល

រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវខិតខំសម្រេចឱ្យបាននាពេលខាងមុខ

ដែលរួមមាន៖ការបណ្តុះបណ្តា លមន្ត្រី ទាំងនៅថ្នា ក់ជាតិ

និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ជាពិសេសមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក
ការពិនិត្យម�ើលនូវមុខងារចាំបាច់មួយចំនួន ដែលថ្នា ក់ជាតិ
ត្រូវផ្ទេរជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ និងការស្វែ ងរកប្រភព
ចំណូលសមស្របជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

”

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជូ គឹមឡេង រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងពិធីប�ើកសិក្ខា សាលា
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