បុពក
្វ ថា
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅកម្ពុជា ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងតាមអភិក្រមជាខ�ឿន (Platform Approach) និង

អនុវត្តជាដំណាក់កាលៗ (Stage)។ ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ កម្ពុជាខិតខំ

កសាងខ�ឿនមួយក្នុងចំណោមខ�ឿនទាំងបួន ស្របពេលនឹងត្រៀមខ្លួ នសម្រាប់កសាងខ�ឿនបន្ទាប់ ហ�ើយទន្ទឹមនឹងជំរុញវឌ្ឍនភាពនៃខ�ឿន

ដែលសម្រេចបានកន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅកម្ពុជា កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣
“ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” បន្ទាប់ពីឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី១ “ភាពជ�ឿទុកចិតបា
្ត ននៃថវិកា” និងដំណាក់កាលទី២
“គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ”។ ដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងផ្ដោតទៅល�ើ “គណនេយ្យភាពចំពោះសមិទ្ធកម្ម” សំដៅសម្រេចឲ្យបានប្រព័ន្ធ

ថវិកាផ្អែកល�ើព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មនៅឆ្នាំ២០២៥។

ក្នុងរយៈកាល ១៣ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផល

ជាច្រើន ហ�ើយក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមច្រើនផងដែរ ទន្ទឹមនឹងមានសកម្មភាពមួយចំនួន មានវឌ្ឍនភាពយឺត។ ខ្ញុំសង្កេតឃ�ើញ និង
ចាប់អារម្មណ៍ថា ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈត្រូវបានរុញច្រានទៅមុខក្នុងល្បឿនថ្មីៗ និង
ស្វាហាប់ជាងមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពប្រឈមដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានាពេលនេះ គឺការធានាបន្ដវឌ្ឍនភាពនៃការងារនេះឲ្យមាន

សន្ទុះទៅមុខ និងបង្កើតបានជាវប្បធម៌ស្ថា ប័នមួយ រឹងមាំ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” នេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានសាកល្បងដាក់ឲ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញ ដែលបានប�ើកលទ្ធ ភាពឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈ ធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសកម្ម

កាន់តែម្ចាស់ការ និងកាន់តែទទួលខុសត្រូវជាងមុន។ ការរ�ៀបចំថ វិកាតាមកម្ម វិធី បានអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការវិភាជធនធាន
មានកម្រិតរបស់ខលួ ្ ន តម្រង់ឆ្ពោះទៅអាទិភាពគោលនយោបាយសំខាន់ៗ ស្របទៅតាមកម្ម វិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ល។ ម៉្យាងវិញទ�ៀត ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏សម្រេចបានជោគជ័យល្អ
ប្រស�ើរផងដែរក្នុងការក�ៀរគរធនធានក្នុងស្រុក ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈកំណ�ើននៃចំណូលពន្ធ និងចំណូលមិនមែនពន្ធ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

ការសម្រេចបាននានាក្នុងក្របខណ្ឌនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ គឺជាលទ្ធ ផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់

តួអង្គពាក់ព័ន្ធ ទាំងថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ជាមួយនឹងយន្តការការងារច្បាស់លាស់។ ល�ើសពីនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ.) ដែលជាសេនាធិការក្នុងការសម្របសម្រួលរ�ៀបចំ និងតាមដាន
ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់គ្រប់ក្រសង
ួ -ស្ថា ប័ន បានស្វះស្វែង ខិតខំប្រមូលចងក្រង និងផ្សព្វផ្សាយ

ក្នុងគោលដៅល�ើកកម្ពស់ និងបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងអំពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ តាមរយៈមធ្យោបាយនានា
ក្នុងស្មា រតីនវានុវត្តន៍ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងនោះរួមមានព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលត្រូវបាន
រ�ៀបចំ និងបោះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់។ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព ល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
តាមរយៈការចូលរួម ឆន្ទៈមោះមុត ស្មា រតីទទួលខុសត្រូវ បុរេសកម្ម-អន្តរសកម្ម-សកម្ម របស់គ្រប់ក្រសង
ួ -ស្ថា ប័ន។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ផងដែរថា
ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នឹងចូលរួមចំណែកបន្ថែមជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការចែករំលែក
នូវព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជូនមន្ត្រីរាជការ សិស្ស-និស្សិត សម្រាប់សិក្សាឈ្វេ ងយល់បន្ថែម។

មុននឹងបញ្ច ប់ ក្នុងនាមគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ខ្ញុំសូមសម្ដែងកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌

ដោយគារវកិច្ចយ៉ាងវិសុទ្ធ ជូនចំពោះអគ្គមហារដ្ឋបុរសនៃយ�ើង គឺ សម្ដេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលតែងតែផ្ដល់ចក្ខុ វិស័យដឹកនាំដ៏ប្រាកដនិយម និងស្ថា បនាមាគ៌ានយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីសម្រេចជោគជ័យ
ល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ទន្ទឹមនេះ ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋា

បណ្ឌិត គាត ឈន់ ប្រធានគណៈកម្មា ធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែងតែផ្ដល់ឱវាទដឹកនាំដល់គណៈកម្មា ធិ-

ការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុងនាមជាសសរស្ដម្ភមួយនៃគណៈកម្មា ធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្។
ថុ

ខ្ញុំសូមសម្ដែងមូល វិចារដ៏ថ្លៃ វិសេសជូនដល់សម្ដេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជារដ្ឋមន្ត្រី និងប្រធានស្ថា ប័ន ដែលតែងតែដឹកនាំ និងគាំទ្រ

ដល់ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នា ក់ ដែលបាននិងកំពុង
ចូលរួមចំណែកអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ប្រកបដោយស្មា រតី និងសតិសម្បជញ្ញៈ នៃភាពជាម្ចាស់ ការទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំគម្រូល�ើការងារកែទម្រង់ រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏ វិសេសនាពេលនេះ។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះគ្រប់ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់ ដែលតែងតែគាំទ្រ ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

និងបច្ចេកទេស តាមរយៈកិច្ចសហការ និងកិច្ចសម្របសម្រួលជាប្រចាំជាមួយគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ៕

ថ្ងៃ សុក្រ ០៥ក�ើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ទេសរដ្ឋមន្រ្ តី

រដ្ឋមន្ត្ រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

អារម្ភកថា
ចាប់តាំងពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ត្រូវបានកំណត់ជាអាទិភាពគន្លឹះក្នុងគោលដៅផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ វិកាឱ្យ

ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាដំណាក់កាលៗ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ.) ដែលជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ បាន
សម្របសម្រួលការរ�ៀបចំ និងតាមដានការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

ល�ើសពីនេះ អ.គ.ហ. ក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការល�ើកកម្ពស់ និងជំរុញការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធកនុង
្ វិស័យ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ រួមមានជាអាទិ៍ សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ, ចូលរួមជាមួយស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ,ការផ្សព្វផ្សាយ

តាមសារព័ត៌មាន, បណ្តា ញទំនាក់ទំនងសង្គម, គេហទំព័រ និងការរ�ៀបចំឯកសារសម្រាប់ចែកជូនសាធារណៈ ជាដ�ើម។ ទន្ទឹមនេះ
ការរ�ៀបចំព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក៏ជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មាន

និងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជូនមន្ត្រីរាជការ សិស្ស-និស្សិត សម្រាប់សិក្សាឈ្វេ ងយល់បន្ថែមផងដែរ។ ជាក់ស្តែង
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អ.គ.ហ. បានរ�ៀបចំ និងបោះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រចំនួន ៣ លេខរួចមកហ�ើយ។ សម្រាប់លេខ ៤ នេះ អ.គ.ហ. បាន

រ�ៀបចំកែសម្រួលនូវរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរ�ៀបចំក្នុងក្របខណ្ឌនៃនវានុវត្តន៍ និងរក្សានូវគុណតម្លៃនៃព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងដែលបានរ�ៀបចំ
សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ។

ជាការពិតណាស់ ឆន្ទៈ និងការចូលរួមប្រកបដោយស្មា រតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ បានចូលរួមចំណែកជាគុណតម្លៃ

យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនានាក្នុងក្របខណ្ឌនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ក្នុងស្មា រតីនេះ អ.គ.ហ បានខិតខំ
ប្រមូលផ្តុំ និងចងក្រងនូវឯកសារ, អនុសាសន៍របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ, បទពិសោធន៍ និងគំនិតថ្មីៗ ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកែទម្រង់ហ�ើយ

បានរំលេចចេញតាមរយៈព្រឹត្តបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុងគោលដៅចែករំលែក បង្កើនការគាំទ្រ និងការចូលរួម
ក៏ដច
ូ ជាបញ្ជ្រា បពុទ្ធិ និងល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការងារកែទម្រង់។

អ.គ.ហ ជ�ឿជាក់ថាព្រឹត្តបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនេះ នឹងក្លា យទៅជាឧបករណ៍ជំនួយស្មា រតី និងតម្លៃ

បន្ថែមជូនមន្រ្តីរាជការជាពិសេសសាធារណជន។ ល�ើសពីនេះ អ.គ.ហ ក៏សូមចូលរួមវាយតម្លៃខ្ពស់ជូនចំពោះគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធដែល
តែងតែចូលរួម និងគាំទ្រការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្រោមរូបភាពផ្សេងៗ ដែលនេះគឺជាឧត្តម វិភាគទានសម្រាប់
ប្រជាជាតិខ្មែ រ៕

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ០១ក�ើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
អគ្គ លេខាធិការ

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា

មាតិកា
១
ព្រឹត្ តិការណ៍

៧
៩

សិក្ខា សាលាអន្តរជាតិ ស្តីពី “មេរ�ៀន និងបទពិសោធន៍កនុង
្ ការអនុវត្តកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ៖ អភិក្រមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា”
ការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ដល់មន្រ្តីរាជការថ្នា ក់ក្រោមជាតិ
កម្ម វិធីសិក្ខា សាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពី
“ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្”ថុ

ឥទ្ធិពលនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់កនុង
្ ប្រព័ន្ធថ វិកាសាធារណៈ

១៣

ការស្ទង់មតិ និងសន្ទស្សន៍ថ វិកាប�ើកឆ្នាំ២០១៧

១៥

គណនេយ្យភាពវិស័យសាធារណៈ ៖

២០

បទពិសោធន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រព័ន្ធថ វិកាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

២៣

អត្ថ បទ

សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងជាប្រធាន
សភាសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា
លោកស្រី Leah April មន្រ្តីឯកទេសជាន់ខ្ពស់ វិស័យសាធារណៈ
ជំនាញសកលផ្នែកអភិបាលកិច្ចធនាគារពិភពលោក

២៥

២៥
២៦
២៦

ទស្សនៈ

និងមតិ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សិក្ខាសាលាអន្ត រជាតិស្តីពី “មេរ�ៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្ម វិធី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៖ អភិក្រមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា”

នេះគឺជាល�ើកទី ២ ហ�ើយ ដែលគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
បានរ�ៀបចំសិក្ខា សាលាអន្តរជាតិកនុង
្ ក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

សិ

ក្ខា សាលានេះ រ�ៀបចំ និងសម្រប-

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

គោលបំណងចែករំលែកនូវមេរ�ៀន និង

រវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ពិភពលោក និងត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរវាងរាជ -

សម្រួលក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

រណៈ,ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បទពិសោធន៍កនុង
្ ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជានិរន្តរភាពនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់-

កិច្ចការបច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធគាំទ្រ និង

គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងការងារ

ក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដ៏

សម្រាប់កម្ពុជា កម្ម វិធីកែទម្រង់ការ-

អន្តរជាតិ (Best Practice) និង

កែទម្រង់ពាក់ព័ន្ធ។

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ តាមអភិក្រម

ជាខ�ឿន ត្រូវបានសម្រេចដោយជោគជ័យ
ជាបន្តបន្ទាប់នូវជំហានទី១ និងទី២ ហ�ើយ

បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី៣ គឺ
ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ។

ក្នុងដំណាក់កាលទី៣នេះ ថវិកាកម្ម វិធី
គឺមានសារៈសំខាន់កនុង
្ ការប្រែក្លា យថវិកា

ស្មុគស្មា ញដោយបន្សំនូវឧត្តមានុវត្តន៍

ដំណោះស្រាយសមស្របបំផុត (Best Fit)។

ជាក់ស្តែង ជំនាញការអន្តរជាតិបានចែករំលែក
នូវការអនុវត្តតាមអភិក្រមសមស្របបំផុត

(Best Fit) របស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុង
តំបន់រម
ួ មាន៖

ទៅជាឧបករណ៍គោលនយោបាយយ៉ាងពិតប្រាកដ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្នា ក់កំពូល និង

រដ្ឋ។ ជាលទ្ធ ផល ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០

រវាងក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធគឺជាកត្តា -

ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពល-

បានអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញត្រឹម

ឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៦ ចំនួនសរុប ២៥,

ឆ្នាំ២០១៧ ចំនន
ួ ៣៦ និងឆ្នាំ២០១៨
គ្រប់ក្រសួងស្ថា ប័ននឹងត្រូវអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធីពេញលេញតែម្តង។ ដោយឡែក
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អភិក្រមបែបដក
ពិសោធន៍សម្រាប់អនុវត្តកំណែទម្រង់

ការប្តេជ្ញាខ្ពស់ ព្រមទាំងកិច្ចសហការ
លីករជំរុញភាពជោគជ័យ នៃការងារ
កែទម្រង់ ជាពិសេសការកសាង
សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស បូករួម
ទាំងសមត្ថភាពវិភាគផងដែរ។

វិស័យសាធារណៈនៅអាស៊ី ជួបប្រទះនូវ

qប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ គ្រប់ក្រសួង-

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងរដ្ឋាភិបាលនានា

អនុវត្តនូវកំណែទម្រង់មុខងារសាធារ-

បញ្ហាប្រឈមគន្លឹះៗមួយចំនួន។ ដូចនេះ
បានបង្កើតនូវអភិក្រមដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង

ស្ថា ប័នជំនាញទាំង ៨២ បាននិងកំពុង

ណៈដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចាប់

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រទេសដទៃតាមរយៈ

វាគ្មិនកម្ពុជា និងជំនាញការអន្តរជាតិជាអភិក្រមដកពិសោធន៍ល�ើការអនុវត្តការងារ

កែទម្រង់ ព្រមទាំងជាកាលានុវត្តភាពថ្មី
មួយទ�ៀតសម្រាប់បញ្ជ្រា បការយល់ដឹង

បង្កើនការចូលរួម និងជំរុញការផ្តល់នូវ
ធាតុចល
ូ ដែលជាគុណតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់

ថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការល�ើការជំរុញ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក៏ដច
ូ ជា
កិច្ចបង្កើនសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូ

ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងគោលដៅ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យឆ្នាំ

២០២០។ ជាឧត្តមានុវត្តន៍ ម៉ាឡេស៊ី
បានប្រើប្រាស់អភិក្រមពីល�ើចុះក្រោម

និងពីក្រោមឡ�ើងល�ើ ក្នុងការដោះ ស្រាយ
បញ្ហាប្រឈមដោយផ្អែកល�ើគំនត
ិ បែប

នវានុវត្តន៍។ ល�ើសពីនេះ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ថ្នា ក់កំពល
ូ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ ព្រមទាំង

កិច្ចសហការរវាងក្រសួងស្ថា ប័នពាក់ ព័ន្ធ
គឺជាកត្តា លីករជំរញ
ុ ភាពជោគជ័យនៃ

ការងារកែទម្រង់ ជាពិសេសការកសាង
សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស បូករួមទាំង
សមត្ថភាពវិភាគផងដែរ។

តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ មកម្លេះ។ រដ្ឋាភិបាល

Transformation Program) ត្រូវ

បម្រើការងារសម្រាប់មុខតំណែងស្នូល

២០១០ ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធឆ្ពោះ

សម្រាប់កម្ពុជាកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃរាជរដ្ឋាភិ-

ត្រូវបានសម្រេចដោយជោគជ័យជាបន្ត

បានប�ើកចំហការជ្រើសរ�ស
ើ មន្ត្រីឲ្យចូល
ឬយុទ្ធសាស្រ្តកនុង
្ មុខងារសាធារណៈ
ដោយផ្តោតល�ើមុខតំណែងសំខាន់ៗ

មួយចំនួនដូចជាអគ្គនាយក រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី
និងនាយកប្រតិបត្តិ/អគ្គលេខាធិការ

នៅតាមក្រសួង និងស្ថា ប័នជំនាញ។
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រង

ល�ើហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS)ឬ

បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ

ទៅរកសមិទ្ធកម្ម គណនេយ្យភាព និង

បាល។ ដោយឡែក ក្របខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរ
សេវាសាធារណៈ (Public Service

Transformation Framework) ត្រូវបាន
ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកនុង
្ ឆ្នាំ ២០១៣
ដ�ើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធាន

មនុស្សដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងរប�ៀវារៈនៃ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ តាមអភិក្រមជាខ�ឿន
បន្ទាប់នូវជំហានទី១ និងទី២ ហ�ើយ
បច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី ៣ គឺ
"ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ"

ប្រព័ន្ធថ វិកា និងរតនាគាររដ្ឋ (SPAN)

កម្ម វិធីផ្លាស់ប្តូរជាតិ (National Trans-

qប្រទេសថៃ៖ ធនាគារពិភពលោកបាន

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយប្រធានា-

ធានាការប្រកួតប្រជែងជាសកល និង

១៩៩៩ តាមរយៈកម្ចីកំណែទម្រង់ វិស័យ

ដែលបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុង

ធិបតី លោក Joko Widodo។ SPAN

formation Agenda) ក្នុងគោលដៅ

គឺជាសមាសភាគដ៏សំខាន់នៃគម្រោង

រដ្ឋបាលចំណូល និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

(Government Financial Management
and Revenue Administration Project)
ដែលគម្រោងនេះត្រូវបានគាំទ្រផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ដោ
ថុ យធនាគារពិភពលោក
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤។

qប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៖ កម្ម វិធីការផ្លា ស់ប្តូរ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល (Government

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាធារណៈ (Public Sector Reform

តាមធាតុចេញ (output costing),

qវ�ៀតណាម ៖ វ�ៀតណាមបានបង្កើត

សេដ្ឋកិច្ច (Economic Management

management), ការគ្រប់គ្រងថវិកា

ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលផ្តោតទៅល�ើប្រតិទិន

Loan) និងកម្ចីហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រងលទ្ធ កម្ម (procurement

Assistant Loan) បន្ទាប់ពី វិបត្តិហិ-

និងមូលនិធិ (budget and funds

ប្រទេសខ្លួ នកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៧។ ថៃ

កម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ (financial and perfor-

សមិទ្ធកម្មយុទ្ធសាស្រ្ត (Strategic

ទ្រព្យសកម្ម (asset management),

ដែលក្របខណ្ឌនេះត្រូវបានរ�ៀបចំ

និងតាមរយៈការរ�ៀបចំថ វិកាផ្អែកល�ើ

រញ្ញវត្អា
ថុ ស៊ានបានវាយប្រហារទៅល�ើ

បានចាប់យកការរ�ៀបចំថ វិកាផ្អែកល�ើ

Performance Base Budgeting)

control), ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍សមិទ្ធmance reporting), ការគ្រប់គ្រង

និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (internal audit),

ច្បាប់ថ វិការដ្ឋ (State Budget Law)
ដំណ�ើរការ និងគោលការណ៍ថ វិកាប្រចាំ
ឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ២០០២ វ�ៀតណាមបាន
ធ្វើ វិសោធនកម្មច្បាប់ថ វិការដ្ឋដែល

ផ្តោតល�ើ វិមជ្ឈការថវិកាទៅថ្នា ក់ខេត្ត
និងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បានចាប់ផ្តើម
បង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងល�ើ

ថវិកា និងគណនេយ្យរតនាគារ (Treasury

ដោយផ្អែកល�ើឧត្តមានុវត្តន៍របស់ប្រទេស

សមិទ្ធកម្ម (Performance Base

សហរដ្ឋអាមេរិក និងអូស្ត្រា លី។ ជាឧត្ត-

ល�ើអនុសារណៈយោគយល់ដ�ើម្បី

ដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមសាកល្បង

សាលាដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព ដោយគួប

ជាល�ើកទី ២ ដែលផ្តោតការយកចិតទ
្ត ុក

ការយល់ដឹង និងការប្តេជ្ញាផ្នែកនយោបាយ

ថវិការយៈពេលមធ្យម។ ជាឧត្តមានុវត្តន៍

ណូវែលហ្សឺឡង់ ហូឡង់ ចក្រភពអង់គ្លេស
មានុវត្តន៍ ថៃបានជំនៈនូវបញ្ហាប្រឈម

(Pilot Approach) ក្នុងការធ្វើតេស្ត
7 Hurdle Approach រួមមាន ៖

ការរ�ៀបចំផែនការថវិកា (budget

planning), ការធ្វើតម្រូវការចំណាយ

Budgeting) និងការចុះហត្ថលេខា

បង្ហាញពីប្រតិជ្ញា និងការរ�ៀបចំសិក្ខា -

ផ្សំនឹងកត្តា មួយចំនួនទ�ៀតមានជាអាទិ៍៖
ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការអនុវត្ត និង
អំណាចនៃការផ្តោត (Power of Focus)។

Accounting and Budgeting Management Information System)
(TABMIS)។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៥
ច្បាប់ថ វិការដ្ឋត្រូវបានធ្វើ វិសោធនកម្ម

ដាក់ល�ើតម្លា ភាពថវិកា និងក្របខណ្ឌ
វ�ៀតណាមបានជំនះរាល់បញ្ហាប្រឈម

មានជាអាទិ៍ ៖ ភាពរឹងរុសក្នុងការទទួល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

យកនូវប្រព័ន្ធថ្មី និងបញ្ហាសមត្ថភាព

ឹ នាំកំពូលក្នុង
ដោយការប្តេជ្ញាពីថ្នា ក់ដក
ការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិចាំបាច់សម្រាប់
ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រង

ល�ើថ វិកា និងគណនេយ្យរតនាគារ និង
រ�ៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តា លសម្រាប់

មន្រ្តីក្នុងការិយាល័យរតនាគារទាំង
៧០០។

យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់ប្រទេស ៣

ទ�ៀតបានចែករំលែកនូវបទ ពិសោធន៍
ក្នុងការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ផងដែរ

រួមមាន ៖ ប្រទេសឡាវ បានសម្រេចនូវ
សមិទ្ធផលក្នុងការកែទម្រង់រតនាគារ

ជំនាន់ទី ១ និងស្ថិតក្នុងកំណែទម្រង់

ជំនាន់ទី ២ ដោយផ្តោតសំខាន់ល�ើ
ការផ្ទេរចំណេះដឹង និងការកសាង
សមត្ថភាព ដ�ើម្បីនិរន្តរភាពនៃការកែទម្រង់

ព្រមទាំងរ�ៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត
អភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ២០២៥
(Public Finance Development

Strategy 2025) ដែលជាឯកសារ

យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់

បន្តការកែទម្រង់។ ស្រដ�ៀងគ្នា ផងដែរ
ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រទេសប៉ាពូញូហ ្គីណេ បានធ្វើកំណែ
ទម្រង់ការរ�ៀបចំហិរញ្ញវត្អ
ថុ ន្តររដ្ឋាភិបាល

(Intergovernmental Finance

Arrangements) រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ

(២០០៣-២០១០) គឺផ្តោតការយក-

ចិត្ត ទុកដាក់ល�ើថ្នា ក់ខេត្ត។ ដោយឡែក
សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏កំពុងស្ថិត
ក្នុងដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្តើមនូវ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់។

ជារួម ការងារកែទម្រង់គឺជាការសម្រេច

យកនូវភាពឈឺចាប់ដ៏ធំធេងជាមួយនឹងរបត់
នៃការអនុវត្តតាមបែបផែនដែលពុំមាន

ប្រសិទ្ធភាព ឱ្យទៅជាការអនុវត្តកិច្ចការក្នុង

វិសយ
័ សាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ស័ក្តិសិទ្ធភាព តម្លា ភាព គណនេយ្យភាព

ដ�ើម្បីឧត្តមយោជន៍ជាតិដែលត្រូវបានយក
ចិតទ
្ត ុកដាក់ខ្ពស់៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការផ្សព្វផ្សាយកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈដល់មន្រ្ តីរាជការថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

កាលពីឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ បានផ្សព្វផ្សាយ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ជន
ូ ដល់មន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថា ប័ន។ ដោយឡែក

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
នឹងត្រូវបានពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មន្ត្រីរាជការថ្នា ក់មូលដ្ឋាន
តាមរាជធានីខេត្តទាង
ំ ២៥។

ជា

ក់ស្តែង ក្នុងកំឡុងខែឧសភា និងកក្កដា

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ខេ
ថុ ត្តតាកែវ។ រីឯ

មាន ចាន់យ
៉ា ដា អភិបាលរងនៃគណៈ

ខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

ចូលរួមជាអធិបតីភាព រួមមាន លោក

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង,

ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ អគ្គលេ-

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ថ្នា ក់ដឹកនាំតាមបណ្តា រដ្ឋបាល រាជធានី-ខេត្ត

(អ.គ.ហ.) សហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី-

ខេត្ត រ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នៅសាលារដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត រួមមាន
(១) រាជធានីភ្នំពេញ, (២) ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង,

(៣) ខេត្តកំពង់សពឺ,្ (៤) ខេត្តកណ្តា ល
និង (៥) ខេត្តតាកែវ។ កម្ម វិធីផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តា រាជធានី-ខេត្ត មានការអញ្ជើញ
ចូលរួមពីថ្នា ក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ទ
ថុ ទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ខេត្ត ជាតំណាងដ៏ខ្ព ង់ខ្ពស់ឯក-

ឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន ឯកឧត្តម ឆាន់ វឌ្ឍនៈ
ទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី

ភ្នំពេញ, ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា ទទួល
បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ខេ
ថុ ត្តកំពង់ឆ្នាំង,

លោកជំទាវ កែវ ចរិយា ទទួលបន្ទុក
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ខេ
ថុ ត្តកណ្តា ល និង

ឯកឧត្តម អ�ៀង ស៊ុនលី ទទួលបន្ទុក
ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ,លោក ហេង ពិទូ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បាលខេត្តកណ្តា ល និងលោក យស់ ណាស៊ី

ធាតុចេញ និង វិមជ្ឈការ”។ ឆ្លងតាម

ទន្ទឹមនឹងនេះ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋាន

នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាង
ំ ០៥ បាន

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវ។

រតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធ កម្ម

សាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិ-

រដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និង
អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្រថុ ដ្ឋបាលថ្នា ក់

ក្រោមជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបទអន្តរាគមន៍

និងឆ្លើយសំណួរដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា

ប្រឈមការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃផង និង

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈផងដែរ។ ការផ្សព្វផ្សាយ
លោក

ចាន់

តារា

អភិបាលរងនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តកំពង់សពឺ,្ លោក
នូវ ប៉េងច័ន្ទដារា ភិបាលរងនៃគណៈអភិ-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ការរ�ៀបចំការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្ម វិធីកែទម្រង់

កោតសរស�ើរ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបាន
ចុះផ្សព្វផ្សាយកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣
និងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
របស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ។

ការផ្សព្វផ្សាយកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈគឺមានគោលបំណង
ឹ និងការចូលរួម
ជំរុញ បង្កើនការយល់ដង

សាធារណៈ គឺមានគោលបំណងជំរុញ,

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

បង្កើនការយល់ដឹង និងការចូលរួមការអនុ-

សាធារណៈ ទាំងមន្រ្តីរាជការថ្នា ក់ជាតិ
និងថ្នា ក់ក្រោមជាតិ។ មូលហេតុចំបងដែល

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វត្សា
ថុ ធារណៈទាំងមន្រ្តីរាជការថ្នា ក់ជាតិ

ជារួម មន្រ្តីរាជការថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

សាធារណៈ ត្រូវល�ើកយកមកផ្សព្វផ្សាយ

ប្រមាណជា ១០០០ នាក់ បានយល់ដឹង

ទូលំទូលាយ គឺរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តនឹង

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដល់មន្រ្តីរាជការថ្នា ក់ក្រោមជាតិឱ្យបាន

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធជា
ី បន្តបន្ទាប់

និងទទួលស្គា ល់នវូ វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត

សាធារណៈ និងគាំទ្រការងារកែទម្រង់ដែល

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២០។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាការងារ

ជ្រើសរ�ស
ើ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ អ.គ.ហ. នឹងធ្វើការ

មានរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន ០៦ ត្រូវបាន
ដោយក្នុងនោះរួមមាន ខេត្តកំពង់សពឺ្
ខេត្តកែប, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តប៉ៃលិន,

ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ការដាក់

អាទិភាពដែលបម្រើឱ្យគោលនយោបាយ
ផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខេត្តផ្សេងៗទ�ៀតជា
បន្តបន្ទាប់៕

ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីទាង
ំ ថ្នា ក់ជាតិ និង
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិ គឺស្របតាមទិសដៅ

“ទស្សនាទានស្តីពីទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃ
ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៣-២០២០”
ក្នុងគោលដៅបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់

ការកែប្រែប្រព័ន្ធថ វិកាទាំងស្រុងពី “ប្រព័ន្ធ

ថវិកាផ្តោតល�ើធាតុចូល និងមជ្ឈការ”

ទៅជា “ប្រព័ន្ធថ វិកាផ្តោតល�ើលទ្ធ ផលឬ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កម្ម វិធីសិក្ខាសាលា និងវគ្គ បណ្តុះបណ្តា ល ស្តីពី

“ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ”
នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ) សហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណាយសាធារណៈ បានរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពី “ក្របខណ្ឌ
ចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្”ថុ ។

សិ

ក្ខា សាលានេះ ក្រោមអធិបតីភាព

លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃតាមក្របខណ្ឌ

បានត្រឹមត្រូវ និងប្រាកដនិយមផ្សារភ្ជាប់

អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកច
ិ ្ចនិង

ការរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព និងការកំណត់

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការវាយតម្លៃតាមក្របខណ្ឌ

របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន

ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការរង
នៃអ.គ.ហ. និងជាតំណាងឯកឧត្តម

PEFA គឺជាធាតុចល
ូ ដ៏សំខាន់សម្រាប់

អាទិភាវូបនីយកម្មកែទម្រង់ជាជំហានៗ ឱ្យ

រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខា-

ធិការនៃ អ.គ.ហ.។ ការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា
និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីក្របខណ្ឌ

ចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានរ�ៀបចំជាល�ើកទី១ នៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងបញ្ជ្រា ប
ការយល់ដឹងអំពីក្របខណ្ឌសម្រាប់ត្រួត-

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងពង្រឹង
សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការល�ើការងារគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ហ៊ែល ចំរ�ើន បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្របខណ្ឌ
PEFA គឺជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ប្រព័ន្ធគ្រប់-

គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈទាំងមូល ដែល

ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់អំពីចំណច
ុ ខ្លា ំ ង និង

ចំណច
ុ ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធថ វិកា និងវដ្ត
ថវិកាទាំងមូល ចាប់តាំងពីការរ�ៀបចំ

ថវិកា, ការអនុវត្តថ វិកា និងការត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តថ វិកា។

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នឹងស្ថា នការណ៍ជាក់ស្ដែង។

PEFA អនុញ្ញាតឱ្យយ�ើងអាចប្រៀបធ�ៀប

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិការបស់កម្ពុជាយ�ើង
ទៅនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកានៃបណ្ដា

ប្រទេសផ្សេងទ�ៀតនៅល�ើមូលដ្ឋានគ្រឹះ

៣ យ៉ាង គឺ ៖ បូរណភាពនៃការគោរព

វិន័យថវិកា, ប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាជថវិកា
និងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារ-

ណៈ។ គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បានរ�ៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃ PEFA
ល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

របស់កម្ពុជាចំនួន ២ ដង រួចមកហ�ើយ គឺ
របាយការណ៍ PEFA ល�ើកទី១ ដែលត្រូវ
បានរ�ៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុងឆ្នាំ ២០១០

បានរ�ៀបចំរួចរាល់ និងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង

បានរ�ៀបចំដោយក្រុមទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ

២០០៦, ២០០៧ និងឆ្នាំ២០០៨

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៤។

ចំណែកឯការវាយតម្លៃល�ើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១៥

សម្រាប់ការវាយតម្លៃការអនុវត្តកនុង
្ ឆ្នាំ

រីឯរបាយការណ៍ PEFA ល�ើកទី២ ត្រូវ

ឆ្នាំ២០១៥ សម្រាប់ ការវាយតម្លៃការអនុវត្ត
នៅល�ើកទី១ ឆ្នាំ២០១០ ការវាយតម្លៃត្រូវ

រីឯក្រសួង-ស្ថា ប័នកម្ពុជា គឺជាអ្នកចូលរួម,
គឺដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់ដោយ អ.គ.ហ. និង
មានការរួមចំណែកវាយតម្លៃទាំងអស់គ្នាពី

គ្រប់អង្គភាព និងក្រសួង-ស្ថា ប័នកម្ពុជា
រីឯទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិជាអ្នកចូលរួមក្នុង
ការពិនិត្យគុណភាពនៃរបាយការណ៍ធ�ៀប
ទៅនឹងស្ដង់ដារអន្តរជាតិ វិញម្តង។

លោក យ៉េត វីណែល អគ្គលេខា-

ធិការរងនៃ អ.គ.ហ. បានល�ើកឡ�ើងថា

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ PEFA គឺ
ដ�ើម្បីវាស់វែងអំពីសុខភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ តាមរយៈលទ្ធ ផល
វាយតម្លៃ PEFA គឺមិនត្រឹមតែជាធាតុចល
ូ
សម្រាប់រ�ៀបចំក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាព

រួមដំណាក់កាលទី២ និងដំណាក់កាលទី៣
ប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាព

មន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ
ផងដែរល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

លោក Lewis Hawke ប្រធាន

លេខាធិការដ្ឋាន PEFA បានជម្រាប

អង្គសិក្ខា សាលាថា ការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ
PEFA ជាឧបករណ៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈដែលបាន

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ចំនួន ០៤ រួមមាន៖
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វាស់វែងវឌ្ឍនភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមធ្យមប្រមាណ ៦៤% នៃ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ, ការសម្របសម្រួល

យល់ដឹងរបស់មន្រ្តីរាជការមានការក�ើន

ជាអន្តរជាតិ។

ដំបូង ដែលស្ទើរតែ ១០០% មិនធ្លា ប់ដឹង

សាធារណៈ,ពង្រឹងចលនការនៃការគ្រប់គ្រង
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការទទួលស្គា ល់
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវ

បានបែងចែកជាលទ្ធ ផលចុងក្រោយចំនួន

០៣, សសរស្តមចំនួន ០៧, សូចនាករ

សមិទ្ធកម្មចំនួន ០៧ និងសមាសធាតុចំនួន
៩៤ ។ លោក Lewis Hawke បានបន្ថែមថា

១០០%។ លទ្ធ ផលនេះ បង្ហាញថា កម្រិត

ឡ�ើង ប�ើប្រៀបធ�ៀបការស្ទង់មតិល�ើក
លឺអំពីក្របខណ្ឌ PEFA ពីមុនមក។

ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវ
បានបែងចែកជាលទ្ធ ផលចុងក្រោយ

ភាពខុសប្លែកគ្នា រវាងក្របខណ្ឌ PEFA

ចំនួន ០៣, សសរស្តម្ភចំនួន០៧,

មានចំណច
ុ មួយចំនួនដោយក្របខណ្ឌឆ្នាំ

និងសមាសធាតុចំនួន ៩៤។

ឆ្នាំ២០១១ និងក្រខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦

២០១៦ បានបន្ថែមនូវការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ-

សកម្ម, យុទ្ធសាស្រ្តក្របខណ្ឌចំណូលចំណាយ,
ក្របខណ្ឌ វិនិយោគសាធារណៈ និងលុប
មួយផ្នែកស្តីពីជំនួយរបស់ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍។

តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា ល ដោយធ្វើ
លំហាត់អនុវត្តពិន្ទុដែលទទួលបានសម្រាប់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

សូចនាករសមិទ្ធកម្មចំនួន ០៧

ជារួម មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

បានទទួលចំណេះដឹងសំខាន់ៗ ដូចខាង
ក្រោម៖

qយល់ដឹងអំពីទស្សនាទាន និង

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ

PEFA ក្នុងការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញ-

វត្សា
ថុ ធារណៈ និងមានលទ្ធ ភាពក្នុង
ការបកស្រាយរបាយការណ៍ចំណាយ

សាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ឆ្
ថុ នា ំ២០១៥។

qយល់ដឹងអំពីភាពខុសប្លែកគ្នា រវាង
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ និង
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦។

qមានលទ្ធ ភាពកំណត់ភាពខ្លា ំ ង និង

ភាពខ្សោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធ ផលពីការវាយតម្លៃ PEFA ឆ្នាំ

សកម្មភាពដ�ើម្បីដោះស្រាយនូវចំណច
ុ

សម្រាប់ CAP3។

សាធារណៈ ព្រមទាំងអាចរ�ៀបចំផែនការ

ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធ ជាពិសេសការយក

២០១៥ ទៅប្រើប្រាស់ជាធាតុចូល

qដំណ�ើរការ, វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ និង

ទម្រង់របាយការណ៍ PEFA ទាំង
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ និង
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ឥទ្ធិពលនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធ
ថវិកាសាធារណៈ

ជាការពិត លទ្ធ ផលដែលទទួលបានជាវិជ ្ជមាន គឺជាសមិទ្ធផល

ដែលផុសចេញពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈតាមរយៈ ៤ ដំណាក់កាលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាន

គិតគូរ និងដាក់ចេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ ក្នុងគោលដៅនៃ
ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ វិកាជាតិស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

ជា

ក់ស្តែង តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនេះ

ឱ្យទៅជាប្រព័ន្ធទំន�ើបមួយដែលមាន

ដំណាក់កាលទី ១ បានផ្តល់លទ្ធ ភាពឱ្យ

និងការធ្វើមូល វិចារចំណូល និងចំណាយ

ភាពជ�ឿទុកចិតន្ត ៃថវិកានៃ

លំហូរនៃចំណូលកាន់តែរលូន អនុញ្ញាត
ឱ្យការវិភាជថវិកាចំគោលដៅ និងកាន់តែ
មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ជាពិសេសបាន

ប្រែក្លា យពីស្ថា នភាពនៃ “កង្វះសាច់ប្រាក់

ដ៍រ៉ាុ រ៉ៃ” មកជាប្រទេសដែលមាន “អតិរេក
សាច់ប្រាក់”។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
របស់កម្ពុជាមានចំណច
ុ ខ្លា ំ ងល�ើ

ការអនុវត្តថ វិកាទាំងចំណូលនិង
ចំណាយ តម្លា ភាពនៃទំនាក់ទំនង
ថវិកាអន្តររដ្ឋបាល ព្រមទាំងភ្ចា ប់ទៅ

នឹងគោលបំណងគោលនយោបាយ
និងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយឡែក សម្រាប់នីតិកាលទី៥នេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ច ប់

ដោយជោគជ័យនូវដំណាក់កាលទី ២ គឺ

លក្ខណៈសុក្រឹតភាព ភាពទាន់ពេល
បានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង ក្នុងនោះ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នដាក់ឱ្យ
អនុវត្តនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារ-

ណៈតាមបែបប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (FMIS)
ជាមួយនឹងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅពេល

ថ្មីៗនេះនូវចំណាត់ថ្នា ក់ថ វិកាទាំង៧

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ។ បច្ចុប្បន្ន

កម្ពុជាកំពុងអនុវត្តនូវដំណាក់កាលទី៣

"ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ"
ផ្តោតជាសំខាន់ល�ើការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ពេញលេញ និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តអង្គភាព
ថវិកាដែលនៅឆ្នាំ២០១៨ នេះ គ្រប់ក្រសួង
-ស្ថា ប័នត្រូវអនុវត្ត ហ�ើយក៏ជាដំណាក់
កាលដ៏សំខាន់នឹងត្រូវបន្តអនុវត្តនៅក្នុង

នីតិកាលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទ�ៀត។ ក្រៅពីនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានកែលម្អប្រសិទ្ធភាព

នៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់

គ្រងការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែងទ្រព្យ

យុត្តិដោយបានបញ្ច ប់អនុក្រឹត្យស្តីពី វិធាន

ជាងនេះទៅទ�ៀត កម្ពុជាមានភាព

តាមរយៈការរ�ៀបចំនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិ-

សម្បត្តិរដ្ឋ។

“គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្”ថុ ដែលផ្តោតល�ើ

និងនីតិ វិធីនៃការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារព�ើភណ្ឌ

ជាម្ចាស់ក្នុងការរ�ៀបចំវាយតម្លៃដោយ

ហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លប្រែក្លា យពីភាពមិនច្បាស់-

ភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងបន្តបញ្ច ប់ការ-

វាស់វែងអំពីសុខភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាព

លាស់នៃប្រព័ន្ធកត់ត្រា និងរបាយការណ៍

សារាចរណែនាំស្តីពីការរ�ៀបចំបញ្ជីសារព�ើរ�ៀបចំនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់-

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខ្លួ នឯងតាមក្របខ័ណ្ឌ PEFA ដ�ើម្បី
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ជាលទ្ធ ផល

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ភិបាលក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តថ វិកា និង

កម្ម វិធី និងការផ្តួចផ្តើម និងត្រៀមខ្លួ ន

ធនធានហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈដែលផ្សារ

ថវិកា២០១៧-២០២៥ និងការរ�ៀបចំ

ការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង

ភ្ជាប់ទៅនឹងគោលបំណងគោលនយោបាយ

និងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា និងរំលេចតាម

កែទម្រង់ធំៗផ្សេងទ�ៀត គឺកម្ម វិធីកែទម្រង់

នៃទំនាក់ទំនងថវិកាអន្តររដ្ឋបាល ព្រមទាំង

រយៈរបាយការណ៍ផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងនោះ

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែល
លទ្ធ ផលទាំងនេះបានជួយគាំទ្ររាជរដ្ឋា-

ត្រូវបានគិតគូរបញ្ច ប់ការអនុវត្តកនុង
្ ដំណាក់

កាលទី៣ ព្រមទាំងកិច្ចសហការប្រកប

ចំនួនក៏បានវាយតម្លៃល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ការចូលរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នក្នុងកិច្ច

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈដែល

ម៉្យាងវិញទ�ៀត ស្ថា ប័នអន្តរជាតិមួយ

របស់កម្ពុជាមានចំណច
ុ ខ្លា ំ ងល�ើការអនុវត្ត
ថវិកាទាំងចំណូលនិងចំណាយ តម្លា ភាព

ល�ើការរ�ៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

លទ្ធ ផលវាយតម្លៃបានទទួលស្គា ល់ថាកម្ពុជា

សម្រេចបាននូវលទ្ធ ផលគួរឱ្យកត់សម្គា ល់

ល�ើការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកា

ដោយឆន្ទៈមោះមុតជាមួយនឹងកម្ម វិធី

រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងកម្ម វិធីជាតិ
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នា ក់ក្រោមជាតិ៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការស្ទង់មតិ និងសន្ទ ស្សន៍ថ វិកាប�ើកឆ្នា ំ
២០១៧

ជាគោលការណ៍ “តម្លា ភាព

ថវិកា”គឺជាការប�ើកចំហរចំពោះ

សាធារណជន អំពីប្រតិបត្តិការ
ថវិកាទាំងក្នុងអតីតកាល,
បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល

ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីរចនាសម្ព័ន្ធ
និងមុខងាររបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការកំណត់ពីគោលនយោ-

បាយថវិកា និងលទ្ធ ផលដែល
សម្រេចបាន។ ថែមល�ើនេះ

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា

ពេញលេញត្រូវផ្សាយឱ្យ
ទាន់ពេលវេលា និងមាន
លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។

ត

ម្លា ភាពថវិកា មានលក្ខណៈស្មុគស្មា ញ

ត្រង់កនុង
្ ការបកស្រាយពន្យល់។ នៅក្នុង

qជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃចូលរួមចំណែក

ថាត�ើអ្នកណាដែលនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ស្រាយក្នុងលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុត

គោលនយោបាយសាធារណៈ មិនមែន

ការប�ើកចំហរព័ត៌មាន គឺគ្មា នប្រយោជន៍ទេ

ចិតទ
្ត ុកដាក់ល�ើជហ
ំ ររួមនៃថវិកា មិនមែន

ជាពិសេសនៅពេលដែលយ�ើងកំណត់

ទាំងនោះ និងនៅក្នុងភាពលម្អិតកម្រិតណា?
ប្រសិនប�ើគ្មា នប្រព័ន្ធតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ

និងវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃ

ការអនុវត្ត ជាទូទៅជាអ្វីត្រូវបានកសាង

នៅក្នុងស្ថា ប័ន ដែលទាមទារឱ្យមានជំនាញ

ច្បាស់លាស់, ចំណេះដឹងខ្ពស់ និងភាពស្មោះ-

កម្រិតប្រទេស តម្លា ភាពថវិកា គួរត្រូវបកពីព្រោះនិន្នាការពិភពលោកផ្ដោតការយក-

ជាចំណច
ុ លម្អិតទាំងអស់ ដែលក្ង
នុ ករណី

ក្នុងការសម្រេចបានគោលបំណងនៃ
មានន័យថាតម្លា ភាពថវិកាអាចជួយ
ឱ្យសម្រេចបាននោះទេ, និង

ខ្ លះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ងា ត់របស់ជាតិ។

qធានាបានប្រសិទ្ធភាព, គណនេយ្យភាព

ត្រឹមត្រូវ នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍

ការគ្រប់គ្រងថវិកា។ ឧទាហរណ៍

ប្រសិនប�ើតម្លា ភាពថវិកាត្រូវបានប្រើប្រាស់
ធំពីរយ៉ាង ៖

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

និងបញ្ចៀសនូវអំព�ើពុករលួយក្នុង

ជាក់ស្ដែង គឺអាចខ្ ចីបំណល
ុ ក្នុងអត្រា

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការប្រាក់ទាប និងជាទូទៅមានឱនភាព

ថវិកា ព្រមទាំងបំណល
ុ កម្រិតទាប។
អាស្រ័យហេតុនេះ ក្នុងការអនុវត្ត

ជាក់ស្ដែងពីតម្លា ភាពថវិកា តែងជួបប្រទះ
នឹងបញ្ហាលំបាកធំពីរ៖

qក្ដីសង្ឃឹមខ្ពស់ពេក ឬតម្រូវការច្រើន

ពេក រួមទាំងទំហំរដ្ឋបាល, កម្រិត
នៃឱនភាព និងបំណល
ុ , គណនេយ្យភាព, ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និង

ការកាត់បន្ថយអំព�ើពុករលួយ ហេតុដូចនេះ

ត្បិតមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើន ជាទូទៅ

qបង្កើនការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃ

ផ្នែកទី០១៖ ប្រភពឯកសារថវិកាគន្លឹះ

ភាពក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការ និងតម្លៃ

សំណួរពាក់ព័ន្ធឯកសារថវិកាទាំង០៨។

តម្លា ភាព, ការចូលរួម និងគណនេយ្យព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍

qបង្កើនការយល់ដឹងជាទូទៅពីការស្ទង់

មតិថ វិកាប�ើក, គោលបំណង, ការគ្របដណ្តប និង វិធីសាស្រ្ត (ក្នុងលក្ខខណ្ឌ
ដំណ�ើរការ និងមាតិកា)

qទទួលយកចំណេះដឹង និងឧបករណ៍
ផ្តល់មតិយោបល់ពីបណ្តាប្រទេសនីមួយៗ

អាចរកបានជាសាធារណៈ រួមមានផ្នែក
សំណួរទាំង
ំ នេះបង្ហាញពីមូលដ្ឋាននៃ

ការស្ទង់មតិទាង
ំ មូល ត្បិតទម្រង់សំណួរ

ផ្សេងៗផ្អែកល�ើសំណួរត្រូវបានសម្ភាស។
សម្រាប់ឯកសារនីមួយៗ ប្រធានបទគ្រប
ដណ្តប់រម
ួ មាន៖

qឆ្នាំសារព�ើពន្ធ ចំណងជ�ើង

qលម្អិតពីភាពអាចរកបានប្រភព

ឯកសារ ៖ ថាត�ើការបោះផ្សាយ

រួចរាល់ឬនៅ?ផ្សព្វផ្សាយយឺត, ផ្សព្វផ្សាយតែផ្ទៃក្នុង និងអាចរកប្រភព

ធ្វើឱ្យការអនុវត្តខ្វះនូវភាពច្បាស់លាស់

qបំពេញតារាងសំណួរពាក់ព័ន្ធការស្ទង់

ល�ើអ្នកបច្ចេកទេស និងត្រូវផ្ដោត

សម្រាប់ផ្នែកត្រួតពិនិត្យឡ�ើង វិញ

qកាលបរិច្ទ
ឆេ ពេលឯកសារត្រូវបាន

ការផ្តល់មតិយោបល់ប្រកបដោយ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពេលវេលាការស្ទង់

ដោយសារការដាក់បន្ទុកធ្ងន់ខ្លា ំ ងពេក

ការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ល�ើដំណ�ើរការ
ជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហា និង

សំខាន់បំផុតមិនសម្រេចបានតាម
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយ
ថវិកា និង

qបញ្ហាបច្ចេកទេស, វប្បធម៌ និងនយោ-

បាយ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនង
រវាងតម្លា ភាព និងលក្ខណៈពិសេស

មតិថ វិកាប�ើករបស់ប្រទេសនីមួយៗ
ដោយរួមមានការប្តេជ្ញាខ្ពស់កនុង
្

គុណភាព និងរួមចំណែកដល់សេចក្តី-

ព្រាងរបស់តារាងសំណួរ។ “គុណភាព”
មានន័យថាការផ្តល់ព័ត៌មានជាភស្តុ-

សូវ�ៀតនៅកម្ពុជា, ត�ើតម្លា ភាពថវិកា
នឹងធ្វើឱ្យបំណល
ុ ទាំងអស់នោះទៅជា

ស្របច្បាប់? ឬអាចលុបចេញបានដែរ
ឬទេ?

ការស្ទង់មតិថ វិកាប�ើក មានគោល

បំណង ០៥ សំខាន់ៗ ដូចតទៅ ៖

ផ្នែកទី០២៖ ប្រភពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

qចំណូល ចំណាយ និងបំណល
ុ

ស៊ី វិល និងតួនាទីដែលរួមចំណែកដល់

សហរដ្ឋអាមេរិក និងបំណល
ុ សហភាព

ថវិកាប�ើកជាដ�ើម

ការយល់ដឹងពី វិធីសាស្រ្តនៃការដាក់ពិន្ទុ

ការអនុវត្តសំណួរស្ទង់មតិស្របតាម

បញ្ហាជារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការពង្រឹង
បានដែរឬអត់? ឧទាហរណ៍ បំណល
ុ

បោះផ្សាយ ដោយអនុលោមភាពនឹង

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់

qយោគយល់ និងចែករំលែកតាមរយៈ

ការប្រកួតប្រជែង ឬធម្មភាពនៃឱនភាព

ដ�ើម យោងល�ើសំណ�ើសុំ

តាងរាល់ចំល�ើយដែលបដិសេធ និង

ផ្សេងៗនៃថវិកា ជាពិសេសគេមិនដឹងថា

ត�ើតម្លា ភាពថវិកាអាចជួយដោះស្រាយ

ឯកសារបាន ជាឯកសារទន់ ឬសំណៅ

ការសន្ទនារវាងរដ្ឋាភិបាល និងសង្គម

ការស្ទង់មតិ និងរប�ៀបវារៈនៃការងារ
កែទម្រង់ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់តម្លា ភាព,

ការចូលរួម និងគណនេយ្យភាពក្នុង
កិច្ចដំណ�ើរការថវិកា

រចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្រងសំណួរថវិកា

ប�ើកឆ្នា ២
ំ ០១៧

កម្រងសំណួរការស្ទង់ថ វិកាប�ើកត្រូវបាន

បែងចែកចេញជា ០៥ ផ្នែកសំខាន់ៗ៖

រាជរដ្ឋាភិបាល (សំណួរទី១ ដល់ទី៥៣)

qឆ្នាំថ វិកា ឆ្នាំអាទិភាព និងការគ្រោង
ថវិកានៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

qសក្តា នុពលហានិភ័យ ជាឧទាហរណ៍
បំណល
ុ ឥតគ្រោងទុក និងបំណល
ុ
កកស្ទះ

q ព័ត៌មានបន្ថែមជាឧទាហរណ៍សូចនាករ
សមិទ្ធកម្ម និង វិធានការប្រឆាំងភាពក្រីក្រ

ផ្នែកទី០៣៖ ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃព័ត៌មាន
ឯកសារថវិកាទាំង០៨ និងឯកសារគន្លឹះ
ផ្សេងៗ (សំណួរទី៥៤ ដល់ទី១០២)

ផ្នែកទី០៤៖ ភាពខ្លា ំ ងរបស់ស្ថា ប័នខាង
ក្រៅ (Oversight) (សំណួរទី១០៣

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដល់ទី១២៤)

ការចូលរួម ភាពអាចរកបាននូវ

qស្ថា ប័នសារព�ើពន្ធឯករាជ្យ
qស្ថា ប័ននីតិបញ្ញត្តិ	

qអាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ



ព័ត៌មាន និងពេលវេលាកំណត់ ដល់

ការអង្កេតនេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយអំណះ

សន្ទ ស្សន៍ថ វិកាប�ើក

ជាសាធារណៈ សេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការ

ការសម្រេចបានការស្ទង់មតិ និង

តាមពិតទៅ ការស្ទង់មតិ និងសន្ទស្សន៍

ផ្នែកទី០៥៖ ការចូលរួមរបស់សាធារណ-

ថវិកាប�ើកត្រូវបានចូលរួមដោយអង្គការ

ទី១២៥ ដល់ទី១៤២)

(OECD), កិច្ចសហការចាប់ផ្តើមកំណែ

ជនក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការថវិកា (សំណួរ

qថវិកា៖ផ្នែករ�ៀបចំ និងអនុវត្តថ វិកា
qកិច្ចពិភាក្សាស្ថា ប័ននីតិបញ្ញត្តិ និង
ការអនុម័តថវិកា

qសវនកម្ម ៖ ការចូលរួមក្នុងកំណត់
កម្ម វិធីសវនកម្ម និងការចូលរួមផ្នែក
សវនកម្ម

រចនាសម្ព័ន្ធការឆ្ល ើយតបនឹងកម្រង

សំណួរ ឬសូចនាករទាំង
ំ អស់
(សន្ទ ស្សន៍ថ វិកាប�ើក)

ប្រព័ន្ធ Indiba ជាប្រព័ន្ធវាយតម្លៃអន-

ឡាញនូវកម្រិតពិន្ទុមធ្យមធម្មតាក្នុងចំណោម
សំណួរទាំងអស់។ ព័ត៌មានគន្លឹះ រួមមាន៖
ការអង្កេត និងពណ៌នា, ទម្រង់ ២/៣

និង១/៣ (សមាមាត្រចំណូល/ចំណាយ)
និងទម្រង់ ៣/២/១ (ឧទាហរណ៍ការដាក់
លំដាប់ពិន្ទុ)។ ប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពិន្ទុមាន
ដូចតទៅ៖

qជម្រើសសំណួរចំនន
ួ ០៥៖
A)=១០០

C) =៣៣
E)=N/A

B) =៦៧
D)=០

qជម្រើសសំណួរចំនន
ួ ០៣៖
A)=១០០

B) =០ C) = N/A

qសន្ទស្សន៍ថ វិកាប�ើក (OBI) សំដៅ

ដល់មធ្យមធម្មតានៃតម្លៃលេខឆ្លើយ
តបសំណួរនីមយ
ួ ៗ

qប្រសិនប�ើចំល�ើយទេឬ N/A លទ្ធ ផល
សំណួរនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូ ល

ក្នុងពិន្ទុរបស់សន្ទស្សន៍ថ វិកាប�ើកទេ។

ល�ើសពីនេះ ការឆ្លើយតបសំណួរនៃ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍
ទម្រង់ថ វិកាអាហ្រ្វិក (CABRI), មូលនិធិ

អំណាងច្បាស់លាស់ ដូចជា ឯកសារយោង

របស់រដ្ឋាភិបាល ឬអនុសាសន៍ដែលបាន
មកពីកិច្ចសម្ភាសមួយទល់មួយ ជាមួយ

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល ឬភាគីដែលបានដឹងលឺដទៃ
ទ�ៀត។

ការអង្កេតនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា

រូបិយវត្អ
ថុ ន្តរជាតិ, ក្របខណ្ឌចំណាយ

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងពីការបំពេញកម្រង

(PEFA),បណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធា-

អ្នកជំនាញថវិកាឯករាជ្យ ដែលមិនជាប់

សាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សំណួរសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ ដោយ

រណៈប្រចាំអាស៊ី (PEMNA),ភ្នា ក់ងាររដ្ឋា-

ទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

សម្រាប់តម្លា ភាពសារព�ើពន្ធ (GIFT)។

នីមួយៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឡែកៗ

ភិបាលប�ើក (OGP) និងការផ្តើមជាសកល
ដ�ើម្បីទទួលយកនូវការស្ទង់មតិថ វិកាប�ើក

លុះត្រាតែរាល់ឯកសារទាំង ០៨ ត្រូវមាន
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចតទៅ ៖

ផលប្រយោជន៍ធំពីរយ៉ាង ៖

(ទី១) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃ

ចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបានគោល-

បំណងនៃគោលនយោបាយសាធារណៈ

មិនមែនមានន័យថាតម្លា ភាពថវិកាអាច
ជួយឱ្យសម្រេចបាននោះទេ,និង (ទី២)

គឺធានាបានប្រសិទ្ធភាព,គណនេយ្យភាព
និងបញ្ចៀសនូវអំព�ើពុករលួយក្នុង
ការគ្រប់គ្រងថវិកា។

qឯកសារថវិកាត្រូវបោះផ្សាយល�ើ

គេហទំព័ររបស់ស្ថា ប័នរាជរដ្ឋាភិបាល
ដែលជាអ្នករ�ៀបចំឯកសារនោះ

qឯកសារថវិកាត្រូវតែអាចរកព័ត៌មាន
បានដោយឥតគិតថ្លៃ។

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បន្ទាប់ពីកម្រងសំណួររបស់ប្រទេស
ពីគ្នាដោយអ្នកជំនាញអនាមិកមិនជាប់

ទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាល។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ទៅល�ើ

សេចក្តីព្រាងលទ្ធ ផលនៃកម្រងសំណួរ

ការអង្កេតនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា

ផងដែរ។ គោលការណ៍ការស្ទង់មតិថ វិកា

ប�ើកផ្អែកល�ើពេលវេលាជាក់លាក់ និងរាល់

ឯកសារត្រូវផ្អែកល�ើឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ។
តារាងខាងក្រោមនេះឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីព័ត៌មាន

លម្អិតឯកសារថវិកាទាំង ០៨ ដល់សាធារណជន៕

០១

រ�ៀបចំថ វិកា (របាយការណ៍បុរេថវិកា ឬយុទ្ធសាស្រ្តក�ៀរគរចំណូល
រយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨)
សំណួរទី ១ ដល់ទី ៥៣

ត្រីមាស
ទី៤
២០១៧

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពេលវេលា
ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
(ឯកសារផ្អែកតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្ត រជាតិ)

ត្រីមាស
ទី៣
២០១៧

បរិយាយដំណាក់កាល
នៅក្នុងវដ្តថ វិកា

ត្រីមាស
ទី២
២០១៧

ល.រ

ត្រីមាស
ទី១
២០១៧

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល ១ ខែមុនពេល
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកាត្រូវបានផ្ញើជន
ូ
អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិដ�ើម្បីពិចារណា

០២

រ�ៀបចំថ វិកា (សេចក្តីព្រាងច្បាប់
ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល)
សំណួរទី ៥៤ ដល់ ៥៨

សំណ�ើថ វិការបស់ស្ថា ប័ននីតិប្រតិបត្តិ
ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណៈ
ខណៈពេលអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅតែកំពុង
ពិចារណាឬមុនពេលអង្គនីតិបញ្ញត្តិ
អនុម័តល�ើថ វិកា

០៣

ការអនុម័តថវិកា (ថវិកាដែលបាន
អនុម័តយោងល�ើច្បាប់ថ វិកា)
សំណួរទី៥៨ ដល់៦៣

ច្បាប់ថ វិកាត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណៈ
មិនឱ្យល�ើស ០៣ ខែ បន្ទាប់ពីច្បាប់នេះ
ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិ

០៤

គ្រប់ដំណាក់កាល (ថវិកាសម្រាប់
ប្រជាពលរដ្ឋ) សំណួរទី ៦៤ ដល់
៦៧

ការបង្ហាញពាក្យសាមញ្ញមិនមានភាពបច្ចេកទេសអំពីថ វិការដ្ឋត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមពេលវេលានៃឯកសារដែល
បានយោង។ ឧទាហរណ៍ ថាត�ើឯកសារ
សម្រួលចេញពីច្បាប់ថ វិកា (enacted
budget) ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមិនឱ្យ
ល�ើសពី ០៣ ខែបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ វិកា
ត្រូវបានអនុម័ត

០៥

ការអនុវត្តថ វិកា (របាយការណ៍
ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ) សំណួរទី ៦៨
ដល់ ៧៥

របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លឆ្នាំត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណៈមិនឱ្យល�ើស ០៣
ខែ បន្ទាប់ពីរយៈពេលធ្វើរបាយការណ៍
បញ្ច ប់

០៦

ការអនុវត្តថ វិកា (របាយការណ៍
ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ) សំណួរ ៧៦
ដល់ ៨៣

របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លឆ្នាំត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណៈមិនឱ្យល�ើស ៣ ខែ
បន្ទាប់ពីរយៈពេលធ្វើរបាយការណ៍បញ្ច ប់

០៧

ការអនុវត្តថ វិកា (របាយការណ៍
ដំណាច់ឆ្នាំ) សំណួរ ៨៤
ដល់ ៩៦

របាយការណ៍ដំណាច់ឆ្នាំត្រូវផ្សព្វផ្សាយ
ជូនសាធារណៈមិនឱ្យល�ើស ០១ ឆ្នាំ
បន្ទាប់ពីឆ្នាំសារព�ើពន្ធបញ្ច ប់

០៨

ការត្រួតពិនិត្យ (របាយការណ៍
សវនកម្ម) សំណួរ ៩៧
ដល់ ១០២

របាយការណ៍សវនកម្មត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយ
ដល់សាធារណៈមិនឱ្យល�ើសពី ១៨ ខែ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គណនេយ្យភាពវិស័យសាធារណៈ ៖ បទពិសោធន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេ ស
ចក្រភពអង់គ្លេស មានវិសាលភាពល�ើអង់គ្លេស (សភា), ស្កុតឡេន (សភា), ប្រទេសវេល

(រដ្ឋសភា), និងប្រទេសអ�ៀរឡង់ខាងជ�ើង (រដ្ឋសភា) ដែលក្នុងនោះកិច្ចការមួយចំនួនត្រូវបាន

ផ្តល់សិទ្ធ អ
ិ ំណាចពេញលេញដល់ប្រទេសទាំងនេះ រួមមាន វិស័យសុខាភិបាល, វិស័យសេវាសង្គម,

វិស័យអប់រំ, វិស័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច, វិស័យកសិកម្ម, វិស័យវប្បធម៌, វិស័យបរិស្ថា ន,
វិស័យសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និង វិស័យដឹកជញ្ជូន។ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស
ទទួលខុសត្រូវល�ើកិច្ចការគោលនយោបាយរួមមាន កិច្ចការបរទេស, ការពារជាតិ,
សន្តិសុខសង្គម, គ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជក
្ជ ម្ម។
គ្លេស
ក្ងវិបែងចែកជា
នុ ស័យសាធារណៈនៃចក្រភពអង់
០៣ កម្រិត រួមមាន រដ្ឋា-

ភិបាលថ្នា ក់កណ្តា ល (General Govern-

ment), សាជីវកម្មសាធារណៈ (Public
Corporations), និងរដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ (Local Government)។ ចក្រភព

អង់គ្លេស មាន ២៤ ក្រសួង (ហៅថា
នាយកដ្ឋាន “Department”) ជារដ្ឋាភិបាល
កណ្តា ល ដែលមានអសនៈនៅសភា។

ដោយឡែក សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់ក្រោម
ជាតិ មានរចនាសម្ព័ន្ធខុសៗគ្នា រវាងប្រទេស

អង់គ្លេស, ប្រទេសស្កុតឡេន, ប្រទេសវេល
និងប្រទេសអ�ៀរឡង់ខាងជ�ើង ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់កណ្តា លជាអ្នកផ្តល់ថ វិកា និង
ត្រួតពិនិត្យ។ ល�ើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាល
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិមិនមានគណនេយ្យភាព

ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសភាឡ�ើយ។ ថវិកាចំណាយ

របស់រដ្ឋាភិបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ មាន ០៣
ប្រភពចម្បងៗ ដូចជា ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាល

ថ្នា ក់កណ្តា ល ប្រមាណ ៦១% ដែលក្នុង

ប្រភពពីពន្ធពាណិជក
្ជ ម្ម (ពន្ធល�ើអចលន-

សាធារណៈ មាននាយកដ្ឋានពីរដែលមាន

ចំណាយដូចជាកិច្ចដំណ�ើរការសាលារ�ៀន

ប្រភពពីពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុក

ចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ រួមមាន

នោះ ៥៤% ត្រូវបានផ្ទេរផ្ទាល់សម្រាប់
និងជួយប្រជាជនទន់ខ្សោយជាដ�ើម,

ទ្រព្យពាណិជក
្ជ ម្ម) ប្រមាណ ១៧%, និង

ប្រមាណ ២២%។ ក្នុង វិស័យសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

មុខងារ និងតួនាទីចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រង

នាយកដ្ឋានចំណូល (សារព�ើពន្ធ) និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អាករ (ក្រសួងចំណូល) និងនាយកដ្ឋាន
រតនាគារ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្)ថុ ។

គ្រប់ក្រសួង/នាយកដ្ឋានដែលមាន
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធតម្រូវឱ្យ

រ�ៀបចំនូវការព្យាករណ៍ចំណូលមិន

នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានតួនាទីក្នុង

ផែនការចំណាយសម្រាប់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ

qថវិកាជាតិ ៖ ចំណាយរបស់គ្រប់

ដ�ើម្បីបូកសរុប ពិនិត្យ និងសម្រេចក្នុង

ការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងល�ើ ៖

ក្រសួង/នាយកដ្ឋាន, សេវាសាធារណៈ,

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន, គោលនយោបាយ
គ្រប់គ្រងសុខុមាលភាព និងចំណាយ

ប្រចាំឆ្នាំ, និង វិនិយោគសាធារណៈ។

មែនសារព�ើពន្ធ ជាមួយនឹងផែនការ

qរ�ៀបចំគោលនយោបាយសេវាសា-

ផ្ញើទៅក្រសួង/នាយកដ្ឋានរតនាគារ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ, ស្ថេរភាព

ចំណាយ សម្រាប់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ និង
ដ�ើម្បីបូកសរុប ពិនិត្យ និងសម្រេច

ក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលត្រូវឯកភាព
សម្រាប់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ រីឯសភាអនុម័ត
ល�ើកញ្ច ប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ

នាយកដ្ឋានចំណូល និងអាករ មាន

តួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូល

ពន្ធផ្ទាល់, ពន្ធមូលធន, ពន្ធមិនផ្ទាល់, កាតព្វកិច្ច

ធារណៈ៖ គោលនយោបាយសេវា
ហិរញ្ញវត្,ថុ និងធានាការប្រកួតប្រជែង
របស់ក្រុង។

q ត្រួតពិនិត្យល�ើប្រព័ន្ធសារព�ើពន្ធ,

qផ្តល់សេវាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
qធានាកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងមាន
គណនេយ្យភាពចំពោះសភាល�ើកិច្ច
ការងារនេះ។

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណូល ក្រសួង/

អាករ, ពន្ធទិដ្ឋាការដីធ្លី, និងពន្ធប រិស្ថា ន។

នាយកដ្ឋានរតនាគារមិនមានមុខងារក្នុង

ចំណែកក្នុងសេវាធានារ៉ាប់រងជាតិ, បែងចែង

ដែលមុខងារនេះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវ

ក្រៅពីនេះ នាយកដ្ឋានមានតួនាទីចូលរួម

សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍កុមារ, និងការគាំទ្រ
ផ្សេងៗទ�ៀត ដូចជា មូលនិធិកុមារ,ការទូទាត់

ឥណទានពន្ធ, ការពង្រឹងប�ៀវត្សរ៍កម្រិតទាប,
គ្រប់គ្រងការសម្អា តប្រាក់កខ្វ ក់របស់អាជីវកម្ម

ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ និងបោះផ្សាយទិន្នន័យអាជីវកម្ម

ល�ើទំនិញជាដ�ើម។ សម្រាប់ក្រសួង/

ការប្រមូលចំណូលសារព�ើពន្ធឡ�ើយ

របស់ក្រសួង/នាយកដ្ឋានចំណូល និងរដ្ឋាករ
ប៉ុន្តែមានសិទ្ធចាត់ចែងល�ើចំណូលមិនមែន

និងផ្ញើទៅក្រសួង/នាយកដ្ឋានរតនគារ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលត្រូវឯកភាពសម្រាប់

រយៈពេល ៤ ឆ្នាំពេញ រីឯសភាអនុម័តល�ើ
កញ្ច ប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ។ ក្រសួង/នាយកដ្ឋាន
មានសិទ្ធិចាត់ចែងចំណូលមិនមែនសារព�ើ-

ពន្ធ (ឧទាហរណ៍ដច
ូ ជា ថ្លៃសេវាធ្វើដំណ�ើរ
ប្រើប្រាស់រថយន្តសាធារណៈ, សេវាទេសចរណ៍ជាដ�ើម) ដែលប្រមូលបានសម្រាប់
អនុវត្តចំណាយតាមមុខសញ្ញាដែលបាន

គ្រោងក្នុងផែនការ ហ�ើយក្នុងករណីដែល
មានអតិរេកពីការចាត់ចែងប្រើប្រាស់ ក្រសួង/

នាយកដ្ឋាន ត្រូវផ្ទេរចំណែកល�ើសនេះ

ទៅក្រសួង/នាយកដ្ឋានរតនាគារ ក្នុងគណនី

រួម (Consolidated Fund) និងត្រូវបាន
កត់ត្រាជាចំណូលបន្ថែមផ្សេងៗ ដែលមាន

ន័យថាក្រសួង/នាយកដ្ឋាន មិនមានសិទ្ធិ
ក្នុងការរក្សាអតិរេកសាច់ប្រាក់ប្រតិបតិកា
្ត រ

ចំណាយផ្សេងៗឡ�ើយ ល�ើកលែងទទួល
បានការអនុម័តពីក្រសួង/ នាយកដ្ឋាន
រតនាគារ។

ក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រង និងការ-

សារព�ើពន្ធ។ ដោយឡែក គ្រប់ក្រសួង/

អនុវត្តចំណាយ

សារព�ើរពន្ធ តម្រូវឱ្យរ�ៀបចំព្យាករណ៍

នាយកដ្ឋានរតនាគារ ក្នុងការដឹកនាំរ�ៀបចំ

នាយកដ្ឋានដែលមានចំណូលមិនមែន

ចំណូលមិនមែនសារព�ើព�ើន្ធ ជាមួយនឹង

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សភាបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យក្រសួង/

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចំណាយ និង

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការអនុវត្តចំណាយដែលទទួលបានការអ-

ចំណាយដែលល�ើថ វិកាអនុម័តប្រចាំ

យកចំណេញល�ើស្ថា នភាពនៃការផ្លាស់

ធ្វើការវិភាជថវិកា និងអនុម័តថវិកាសម្រាប់

ទាមទារនូវកាលវិភាគដែលសកម្មភាព

ផ្ទាល់ (មិនមានលាយលក្ខណ៍អក្សរ)

នុម័តពីសភាប្រចាំឆ្នាំ។ នាយកដ្ឋានរតនាគារ
រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ សម្រាប់គ្រប់ក្រសួង/នាយកដ្ឋាន ប៉ុន្តែថវិកាចំណាយប្រចាំឆ្នាំ (បច្ចេកស័ព្ទ

៖ Estimates) ត្រូវបានអនុម័តដោយ

សភា។ នាយកដ្ឋានរតនាគារ ផ្តល់សិទ្ធអំណាច
ក្នុងការអនុវត្តចំណាយតាមកម្ម វិធីឬគម្រោង
ទៅដល់ក្រសង
ួ /នាយកដ្ឋានទាំងអស់។
ការគ្រប់គ្រងថវិកាសាធារណៈ

គោលការណ៍គន្លឹះ ៥ ដែលត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកាសា-

ធារណៈ រួមមាន ភាពទ�ៀងទាត់, ភាពទាន់

ពេលវេលា, ភាពសមស្រប, តម្លៃនៃលុយ,
និងលទ្ធ ភាព។ ថវិកាសាធារណៈ ត្រូវបាន
ព្យាករណ៍សម្រាប់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ និង
ត្រួតពិនិត្យ ៤ ឆ្នាំមង
្ត ដែលត្រូវពិនិត្យ និង

សម្រេចត្រឹមគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដោយឡែក
សម្រាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវយល់ព្រមដោយ

ឆ្នាំ, ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែ
ណាមួយត្រូវបានបំពេញពេញលេញ
ហ�ើយករណីមួយចំនួនអាចត្រូវបាន
យកមកត្រួតពិនិត្យ)

q ល�ើកទឹកចិតដ
្ត ល់អង្គភាពអាណាប័ក
ផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងក្រសួង/ស្ថា ប័ននីមួយៗ
ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាមន្ត្រីគណនេយ្យអាចល�ើកយោបល់ថាត�ើគរួ

ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យអង្គភាពថវិកា
ដូចម្តេច។

ករណីអង្គភាពអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

មិនមានសិទ្ធ

qមុខសញ្ញាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាស់

q មុខសញ្ញាដែលល�ើសថវិកាអនុម័ត
q ធានាចំណាយល�ើមុខសញ្ញាណាមួយ
ដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់

នាយកដ្ឋានរតនាគារ និងអនុម័តដោយ

qមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានតម្លៃថ្លៃ

គ្រោង ត្រូវធានាថាមានភាពទ�ៀងទាត់

qមុខសញ្ញាចំណាយដែលត្រូវទាមទារ

សភា។ ថវិកាចំណាយសាធារណៈដែលបាន

ទាន់ពេលវេលា និងសមស្រប។ តម្រូវការ
ការអនុម័តថវិកាពីនាយកដ្ឋានរតនាគារ។

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អង្គភាព

អនុវត្ត (អង្គភាពថវិកា)

ក្រសួង/នាយកដ្ឋានរតនាគារ ត្រូវ ៖

q ឯកភាពជាមួយក្រសួង/ស្ថា ប័នល�ើ
ការសម្រេចក្នុងការអនុវត្តចំណាយ

(ឧទាហរណ៍.លក្ខខណ្ឌ វិនិច្ឆ័យ/

បច្ចេកទេសសម្រាប់វាយតម្លៃការវិ-

និយោគ, ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬ
វាយតម្លៃក្រោយការអនុវត្ត)

qបង្កើតយន្តការដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃការសម្រេចចិតរ្ត បស់ក្រសួង

/ស្ថា ប័ន (ឧទាហរណ៍. ត្រួតពិនិត្យល�ើ

ប្តូរសិទ្ធិអំណាច ឬការយល់ព្រមដោយ
របស់នាយកដ្ឋានរតនាគារ

qមានចេតនាអនុវត្តចំណាយទាំងឡាយ
ណាដែលនាយកដ្ឋានរតនាគារមិន
បានអនុម័តឬពិភាក្សា

គោលការណ៍គន្លឹះ ៥ ដែលត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកា

សាធារណៈ រួមមាន ភាពទ�ៀងទាត់,
ភាពទាន់ពេលវេលា, ភាពសមស្រប,
តម្លៃនៃលុយ, និងលទ្ធ ភាព។

បញ្
ហា ប្រឈមនៃអភិបាលកិច្ចរបស់

វិស័យសាធារណៈ

qកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការប្រឈមនឹង
បញ្ហារបស់មន្ត្រី

ខ្ពស់

qកង្វះវគ្គបណ្តុះបណ្តា លជំហាន

ជាចាំបាច់នូវការយល់ព្រមពីនាយ-

qមិនយល់ ឬទទួលស្គា ល់អំពីសារៈសំខាន់

កដ្ឋានរតនាគារ
ការត្រួតពិនិត្យ

នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិកុងត្រូល�ើ

ឬអគ្គសវនកម្មធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទបំផុត

បឋម (Induction training)

នៃអនុលោមភាពក្នុងពេលអនុវត្ត
ថវិកា

q កំសោយនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

q យុទ្ធសាស្ត្រដែលកំណត់ដោយថ្នា ក់
ដឹកនាំមិនមានប្រសិទ្ធភាព

ក្នុងការចោទសួរទៅអង្គភាពថវិកា/ អាណាប័ក

q ភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ

ដូចជា៖

qកង្វះយន្តការតាមដាន ឬមិនទទួល

ផ្ទេរសិទ្ធិល�ើការអនុវត្តចំណាយល�ើករណី

q គេចពីកាតព្វកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ដែល
ចែងដោយនាយកដ្ឋានរតនាគារ

q បកស្រាយមិនសមស្រប ឬខុសឆ្ងាយ
ពីគោលការណ៍ណែនាំនានារបស់
នាយកដ្ឋានរតនាគារ

qមានបំណងព្យាយាម ឬឆ្លៀតឱកាស

មួយចំនួន

ស្គា ល់ល�ើការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការសង្គម

q កង្វះការយល់ដឹងល�ើសង
្ត ់ដារសីល-

ធម៌សាធារណៈ និងសារៈសំខាន់
នៃទស្សនៈទូទៅ (importance
of perception)៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រព័ន្ធថ វិកាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសដែលទទួលជោគជ័យក្នុងការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ រដ្ឋបាលសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ី បានកំណត់យកទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដោយ

ដាក់ចេញនូវ “ចក្ខុ វិស័យម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ ២០២០” (Malasia's vision 2020) ដោយប្រែក្លា យទៅជា
ប្រទេសចំណូលខ្ពស់។

ជា

មួយនឹងឆន្ទៈសម្រេចបាននូវចក្ខុ-

(Economic Planning Unit-EPU)

ជាក់លាក់តាមកម្ម វិធីនីមួយៗផងដែរ

នូវគោលនយោបាយជាតិជាបន្តបន្ទាប់

Department) និងមានការសហការជាមួយ

មរណៈភាពកុមារជាដ�ើម ។

វិស័យនេះ រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ

ចំនួន ៤ រួមមាន៖

qគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

(New Economic Policy 1971-1990)

qគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
(National Development Policy
1991-2000)

qគោលនយោបាយទស្សនវិស័យជាតិ

នៃទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តី (Prime Minister’s

ក្រសួងហិរញ្ញវត្។
ថុ ផែនការ ៥ ឆ្នាំ ត្រូវបាន
អនុម័តដោយសភាជាន់ខ្ពស់ និងជាមូល-

qដំណាក់កាលទី៣ (១៩៩១-២០១២)

ប្រចាំឆ្នាំ។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោល-

Budgeting System- MBS)៖

ដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំថ វិកាចរន្ត និងមូលធន

តាមរយៈប្រព័ន្ធថ វិកានេះ វិមជ្ឈការ

ថវិកាក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និងផ្លាស់ប្តូរ

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង ប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធថ វិកាផងដែរ។ ប្រព័ន្ធថ វិការបស់

ម៉ាឡេស៊ី មានការវិវត្ត ជា ៤ ដំណាក់កាល៖
qដំណាក់កាលទី១ (១៩៥៧-១៩៦៨)

qគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ជាតិ

ចូលរួមមាន តម្រូវការចំណាយសម្រាប់

Policy - New Economic Model
2011-2020) ។

ដ�ើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយ

រយៈពេលវែងខាងល�ើ រដ្ឋបាលសហព័ន្ធ

ម៉ាឡេស៊ី បានចាប់ផ្តើមរ�ៀបចំ និងអនុវត្ត

រវាងធាតុចូល លទ្ធ ផល និងការជះ
ឥទ្ធិពលជាវិជ ្ជមាន ។

ប�ៀរវត្ស ទឹក អគ្គិសនី សាំង ស�ៀវភៅ

(Outcome Based Budgeting-

បេសកកម្ម។ល។

qដំណាក់កាលទី២ (១៩៦៩-១៩៩០)
ប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើសមិទ្ធកម្មកម្ម វិធី

(Program Performance Budgeting
System-PPBS) ធាតុសំខាន់ៗ

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តផែនការ ៥ ឆ្នាំ

ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។ ទន្ទឹមនេះ

ដែលរ�ៀបចំដោយអង្គភាពផែនការសេដ្ឋកិច្ច

នឹងចាប់ផ្តើមគិតគូរការផ្សារភ្ជាប់គ្នា

qដំណាក់កាលទី៤ (២០១៣-បច្ចប្បន្ន)

រួមមាន ៖ កម្ម វិធីគម្រោងចង្កោ ម

ទី១១ (11th Malaysia Plan 2016-2020)

សិទ្ធអំណាច និងគណនេយ្យភាពពី

ប្រព័ន្ធថ វិកាប្រពៃណីផ្អែកល�ើធាតុ-

ផែនការ ៥ ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៦

រ�ៀងមក។ នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ ម៉ាឡេស៊ី

ប្រព័ន្ធថ វិកាកែតម្រូវ (Modified

នយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈ-

(National Vision Policy 2001-2010)

គំរសេ
ូ ដ្ឋកិច្ចថ្មី (National Transformation

រួមមាន ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ,

សកម្មភាព សូចនាករសមិទ្ធកម្ម និង
ការចំណាយគឺត្រូវបានគ្រោងតាម

កម្ម វិធីនីមួយៗ ជាមួយនឹងលទ្ធ ផល

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រព័ន្ធថ វិកា ផ្អែកល�ើលទ្ធ ផលចុងក្រោយ
OBB)។ ប្រព័ន្ធនេះ ផ្ដោតជាគន្លឹះ

ល�ើការពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់អាទិភាព

គោលនយោបាយជាតិទៅនឹងធន-

ធាន ដោយប្រើឃ្នាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរ
ចំនួនប្រាំមួយ ដ�ើម្បីធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៏
សម្រាប់ការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធថ វិកាថ្មី
ដែលផ្តោតសំខាន់ល�ើសមិទ្ធកម្ម,

ការតម្រង់អាទិភាពតាមខ្សែឈរ រវាង
អាទិភាពថ្នា ក់ជាតិទៅនឹងសកម្មភាព

របស់ក្រសួង, ការគ្រប់គ្រងគំនិតផ្តួចផ្តើម

ឆ្លង វិស័យ, ការសម្របសម្រួលរវាង

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ចំណាយមូលធន និងចំណាយចរន្ត,

និងការវិភាជធនធាន។ គណនេយ្យ-

ធនធានមិនអាស្រ័យទៅល�ើសច
ូ នាករ

នឹងគណនេយ្យភាពចំពោះលទ្ធ ផល

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំបែបនេះ។ ទោះបីជា

នោះកត្តាសេដ្ឋកិច្ច, នយោបាយ និងគោល

ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច ដោយភ្ជាប់
និង ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។
រដ្ឋបាលសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ី បាន

កំណត់យកទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍ
ដោយដាក់ចេញនូវ "ចក្ខុ វិស័យ
ម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ២០២០" ដោយប្រែក្លា យ

ភាពត្រូវបានកែលម្អច្រើននៅក្នុង

យ៉ាងនេះក្ដី តម្លា ភាពក្នុងដំណ�ើរ

ការរ�ៀបចំថ វិកា និងការប្រឹក្សា
យោបល់កនុង
្ ចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ
នៅមានការខ្វះខាត ដោយសារកត្តា
ពេលវេលា។

ជារួម ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបាន

ទៅជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់។

ជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្ដរ�ៀបចំថ វិកា

អ្នកគ្រប់គ្រងកម្ម វិធីត្រូវបានតម្រូវឱ្យ

ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសសមាជិកអង្គការ

ចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀង

សមិទ្ធកម្ម ដែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង
នោះមានចែងលម្អិតអំពី វិស័យដែល

ត្រូវអនុវត្ត, គោលដៅត្រូវសម្រេចបាន

សមិទ្ធកម្មធ�ៀបនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់។
សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ច (Organization for Economic

សមិទ្ធកម្ម (PIs) តែមួយមុខទេ ដោយក្នុង
នយោបាយផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវបានយកមក

ពិចារណាបន្ថែមមុនធ្វើការសម្រេចចិត។
្ត

ក្នុងទិដ្ឋភាពនៃវិសហមជ្ឈការ និង វិមជ្ឈការ,
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្នថុ ៅក្នុងប្រទេស

ម៉ាឡេស៊ី គឺមានលក្ខណៈមជ្ឈការខ្ពស់។
កម្ម វិធីសំខាន់ផ្តោតល�ើ វិស័យសុខភាព,

ការអប់រំ, កសិកម្ម, អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ,
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, សន្តិសុខ និងពាណិជក
្ជ ម្ម

ត្រូវបានអនុវត្តពីថ្នា ក់កណ្ដា ល ដោយមាន
វត្ដមាននាយកដ្ឋានថ្នា ក់សហព័ន្ធនៅថ្នា ក់
ក្រោមជាតិ។

Co-operation and Development
-OECD) និងប្រទេសថៃ, ការវិភាជថវិកា/

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទស្សនៈថ្នា ក់ដឹកនាំ
គ្មា នលទ្ធ ផលណាដែលបានមកដោយមិនមានការបង់ថ្លៃ

នោះទេ ហ�ើយក៏គ្មា នកំណែទម្រង់ណាដែលសម្រេចបាន
ដោយមិនមានការលះបង់នោះដែរ។ ហេតុនេះហ�ើយ
ទ�ើបខ្ញុំតែងតែគូសបញ្ជាក់ជារ�ឿយៗម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតថា
"កែទម្រង់គឺរស់ មិនកែទម្រង់គឺស្លា ប់"។

សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់គឺប្រៀបបានទៅនឹងការ-

ជួសជុលផ្ទះក្នុងខណៈដែលមានមនុស្សកំពុងតែរស់

នៅក្នុងផ្ទះនោះ ទាមទារឱ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែង
ខ្ពស់បំផុត ដ�ើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់
មនុស្សដែលនៅក្នុងនោះ។ យ�ើងរ�ៀនបណ្ត ើរ ធ្វើបណ្ត ើរ
ពេលខ្ លះត្រូវឈប់សញ្ ចឹងគិត ពេលខ្ លះត្រូវដ�ើរយឺតៗ
ពេលខ្ លះត្រូវរត់។

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

មតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
យ�ើងជ�ឿជាក់ និងរំពឹងល�ើការកែលម្អចំណច
ុ មួយចំនួន

ក្នុងដំណាក់កាលទី ៣ "ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ" ក្នុងនោះការពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

វិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ការអនុវត្ត

ថវិកាកម្ម វិធីពេញលេញដែលជាកត្តាសំខាន់កនុង
្ ការជំរុញ
ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង
ការកែលម្អសេវាសាធារណៈ។

ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និជាប្រធាន
សភាសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា
មានភាពរីកចម្រើនច្រើនចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈនាឆ្នាំ ២០០៤ កន្លងមក។ ក្នុងរយៈពេល ១២
ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តដំណាក់កាល

ទី ១ ឆ្ពោះទៅអនុវត្តដំណាក់កាលទី ៣ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ បច្ចុប្បន្ន យ�ើងឃ�ើញ

មានការផ្លាស់ប្តូរ និងកែលម្អមិនគួរឱ្យជ�ឿដែលក្នុងនោះ
លោកស្រី Leah April មន្រ្តីឯកទេសជាន់ខ្ពស់
វិស័យសាធារណៈ ជំនាញសកលផ្នែកអភិបាលកិច្ច
ធនាគារពិភពលោក

រួមមាន ថវិកាបានក្លា យទៅជាឧបករណ៍គោលនយោបាយ

កាន់តែអាចជ�ឿទុកចិតបា
្ត ន ព្រមទាំងការប្រមូលចំណូល
មានការក�ើនឡ�ើងគួរឱ្យកត់សម្គា ល់។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៦

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គណៈគ្រប់គ្រង

q រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការ នៃ អ.គ.ហ.

q មាស សុខសេនសាន

អគ្គលេខាធិការរង នៃ អ.គ.ហ.

q បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន
q ប៉ែន ធីរុង្គ

q ប៊ូ វង្សសុខា

q យ៉េត វីណែល
q អ៊ុង លុយណា
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