បុពក
្វ ថា
គិតចាប់ពីជំហានដំបូងនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ យ�ើងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់នូវរ�ឿងរ៉ា វជាច្រើន សប្បាយ

ផង, បារម្ភផង, ជូរចត់ផង ប៉ុន្តែដោយហេតុតែស្មា រតី និងឆន្ទៈដ៏មោះមុតឥតន�ឿយហត់ ជាមួយនឹងអភិក្រម “ រ�ៀនផង ធ្វ ើផង” និងមាន
ការជំរុញគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា ពី អគ្គ មហារដ្ឋបុរស គឺ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានធ្វើឱ្យអំរែកដ៏ធ្ងននេ
់ ះ មានភាពធូរស្រាលបន្តិច-

ម្តងៗ ហ�ើយនៅទីបំផុត យ�ើងសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លផ្លែផ្កាជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈ ដែលបានរួមចំណែកសម្រេចនូវគោលបំណង
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ។ ហេតុនេះហ�ើយ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នឹងនៅតែបន្ត
ជាអាទិភាពមួយនៃរប�ៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមអភិក្រមជាខ�ឿន បានបោះជំហានពីមយ
ួ ដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់-

កាល និងជាជំហានៗ ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបច្ចុប្បន្ន យ�ើងបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី៣ ដែលកំពុងផ្តោ ត

សំខាន់ល�ើ “ ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ" ។ ជាមួយនឹងចក្ខុ វិស័យច្បាស់លាស់ និងប្រាកដប្រជា, កម្ពុជាបាននិងកំពុង
ប្រែក្លាយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលផ្តោ តល�ើធាតុចូល និងមជ្ឈការ ទៅជាប្រព័ន្ធដែលផ្តោ តល�ើលទ្ធផល និង វិមជ្ឈការ ស្របតាម

ស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ។ បន្ថែមពីនេះ យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨ - ២ ០ ២ ៥ ដែលទ�ើបទទួលបានការអនុម័តក្នុង

សម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨ ក៏បានដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
កាលពីខែមេសា ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨ កន្លងទៅ។

ក្នុងបរិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានការរីកចម្រើន, កម្ម វិធីកែទម្រង់ក៏បានចូលរួមជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចឱ្យសម្រេចបានជាមធ្យមក្នុង

រង្វង់ ៧ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រកបដោយសមធម៌, បរិយាប័ន្ន និងធន់នឹង វិបត្តិ ដែលរឹតតែធ្វើឱ្យកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រស�ើរ

ឡ�ើង។ ល�ើសពីនេះ, ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ, ចំណូលចរន្តថ វិការដ្ឋបានក�ើនទ្វេដង, ការអនុវត្តចំណាយកាន់តែខិតទៅជិត
គោលដៅនៃច្បាប់ថ វិកា ដែលបានជំរុញឱ្យមានអតិរេកសាច់ប្រាក់ និងកាត់បន្ថយឱនភាពសរុប ព្រមទាំងធានាមិនឱ្យមានបំណល
ុ កកស្ ទះ

ដ៏រាុរ៉ៃ
ំ , និងបំណល
ុ សាធារណៈ ក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ កត្តា ទាំងអស់នេះ បានធានាថា ភាពទុកចិត្តនៃថវិកា កាន់តែប្រស�ើរ

ឡ�ើង ហ�ើយជាពិសេសបានផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡ�ើងប�ៀវត្សរ៍ជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ថែមទ�ៀតផង។ ដោយឡែក គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានធានាផងដែរ តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីភាពបុរេសកម្មការងារ

ជាពិសេសការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមបែបព័ត៌មានវិទ្យា ( ដែលហៅកាត់ថា F M I S ) , ការពង្រឹង

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមក្រសួង- ស្ថា ប័ន, ព្រមទាំងការរ�ៀបចំ កែលម្អ និងការពង្រឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត
ថវិកា។ ជាការគួរឱ្យកត់សម្គាល់, ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ, របាយការណ៍អង្កេតតម្លា ភាពថវិកាអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថា តម្លា ភាពថវិកានៅ
ិ ទៅនឹងគោលនយោបាយ ក្នុង
កម្ពុជា មានវឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរក្នុងឆ្នាំ២ ០ ១ ៧ ប�ើធ�ៀបនឹងឆ្នាំ២ ០ ១ ៥ កន្លងទៅ។ រីឯការផ្សារភ្ជាប់ថ វកា

ដំណាក់កាលទី៣ នេះ, គ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន បាននិងកំពុងអនុវត្តពេញលេញនូវថវិកាកម្ម វិធី ទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការកែសម្រួលរចនា-

សម្ព័ន្ធគោលនយោបាយ, ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិកា, និងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនានា សម្រាប់ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត,
យន្តការអង្គភាពថវិកាដ�ើម្បីជំរុញតម្លា ភាព, គណនេយ្យភាព, ការផ្ទេរសិទអ
្ធ ំណាច, ការទទួលខុសត្រូវ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី
រាជការ ក៏ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់។

ជាការពិត, ក្នុងរយៈពេល ២ ០ ឆ្នាំចុងក្រោយ, កម្ពុជាសម្រេចបានកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយ

នេះ ដោយជាមធ្យមស្ ថិតក្នុងរង្វង់ ៧ % ។ កំណ�ើននេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ដោយស្ថា ប័នអន្តរជាតិ ថាជាកំណ�ើនដែល
ពុំធ្លា ប់មានពីមុនមកក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់។ ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ២ ០ ១ ៤ -

២ ០ ១ ៨ , ការកែលម្អរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ និងការធ្វើទំន�ើបកម្មប្រព័ន្ធពន្ធដារ ដែលបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូន
ប្រជាពលរដ្ឋ, ការវិភាជថវិកាកាន់តែចំគោលដៅអាទិភាព និងមានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ជាងមុន, ព្រមទាំងការអនុវត្តនូវថវិកាកម្ម វិធី គឺជាកត្តា

ជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លខាងល�ើ។ ម៉្យាងវិញទ�ៀត, កម្ម វិធីកែទម្រង់នេះ បានបង្កើតឱកាសជំរុញឱ្យគ្រប់ក្រសួង
១

ស្ថា ប័ន ពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឱ្យកាន់តែងាយស្រួល, តម្លា ភាព, អាចជ�ឿទុកចិត្ដបាន, ឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទភា
្ធ ពសម្រាប់

អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ព្រមទាំងបានរួមចំណែកកសាងអភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមស្ថា ប័ននីមួយៗ ដែលជាចំណច
ុ ស្នូ លនៃយុទសា
្ធ ស្ត្រចតុកោណ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ជារួម ដោយសារការប្រតិបតិ្តឥតរួញរាក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល, ការបង្កើតបាននូវសមិទផ
្ធ លដ៏ធំធេងទាំងនេះ

បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងនូវទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡ�ើងក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការ, កងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធ និងសាធារណជន

ចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសមានចំណូលទាបមកជា

ប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ២ ០ ១ ៥ កន្លងទៅ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏នៅតែប្តេជ្ញាបន្តខិតខំអនុវត្តនូវចក្ខុ វិស័យដែលជាគោលដៅសំខាន់ៗ របស់

កម្ម វិធីកែទម្រង់មួយនេះ ជាពិសេសបញ្ច ប់ការងារអាទិភាពដែលនៅសេសសល់ក្នុងអាណត្តិទី៥ និងជំរុញការផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តជូន
ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន។

ក្នុងនាមគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ខ្ញុំសូមសម្តែង

នូវគារវកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត ជូន សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលសម្តេចគឺជា អគ្គ មេបញ្
ជា ការតែមួយ ក្នុងការជំរុញកម្ម វិធីកែទម្រង់ដ៏មុតស្រួចនេះ ឱ្យទទួលបានលទ្ធផល

ដ៏ធំធេងគួរជាទីមោទនៈ សម្រាប់គ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័នទាំងអស់។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់

ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងបន្តគាំទ្រទាំងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-

ណៈនៃរាជរដ្ឋាភិបាល, ក្រសួង- ស្ថា ប័នដែលជាតួអង្គចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរ�ៀបចំ និងអនុវត្ត, ព្រមទាំងសហសេវិកនៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕
ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្នាំច សំ រឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

ឆ្នាំ២០១៨

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

អគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

២

អារម្ភកថា
ចាប់តាំងពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្ម វិធកី ែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លគន្លឹះៗជា

ច្រើន។ ដំណាក់កាលទី៣ គឺជាដំណាក់កាលថ្មីមយទ�
ួ
ៀត ដែលត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ គឺចាប់ពីឆ្នាំ២ ០ ១ ៦ រហូតដល់ឆ្នាំ

២ ០ ២ ០ ។ ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨ នេះ គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មយដែ
ួ
លគ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន តម្រូវឱ្យចូលរួមអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាពថវិកា។

ការសម្រេចបានជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលទី១ និងទី២ បានជំរុញការបោះជំហានទៅមុខរបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
មកកាន់ដំណាក់កាលទី៣ និងកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើការចាប់ផ្តើមក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរ។ វឌ្ឍនភាពដ៏គួរជាទី
ល�ើកទឹកចិត្តនេះ គឺជាសមិទផ
្ធ លដែលក�ើតចេញពីឆន្ទៈនយោបាយដ៏មុតស្រួច និងឥតរាថយ ព្រមទាំងការកំណត់ទិសដៅ និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រាកដនិយមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយនឹងការចង្អុលណែនាំផ្ទាល់ជាប្រចាំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គួបផ្សំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួង- ស្ថា ប័នទាំងអស់

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនេះ ក្នុងដំណ�ើរនៃការបោះជំហាន ក៏បានជួបនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ហ�ើយដែលបង្កើនលទ្ធភាពឱ្យ
អ្នករ�ៀបចំ និងអ្នកអនុវត្ត បន្ថែមភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរ ក្នុងនោះកត្តា ធនធានមនុស្ស គឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏សំខាន់ ដែលបាន
ជួបប្រទះក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការនេះ។

ជាការពិត ការល�ើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សក៏នៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី១ មក ហ�ើយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលជាសេនាធិការក្នុងកិច្ចសម្របសម្រួល រ�ៀបចំ និងតាមដាន

ល�ើការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន ក៏បានចូលរួមចំណែកកសាងនូវប្រព័ន្ធ និងយន្តការនានាដ�ើម្បីចូលរួមជំរុញប្រសិទភា
្ធ ព

ការងារនេះ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរ�ៀបចំសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយ កិច្ចសហការសម្របសម្រួលល�ើការបណ្តុះបណ្តា ល និងការរ�ៀបចំ

ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាសូចនាករដ៏សំខាន់ផងដែរ ក្នុងការរួមចំណែកបញ្ជ្រា ប និងល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
របស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងសាធារណជនទូទៅ។ ជាក់ស្តែង អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានស្ថា បនារ�ៀបចំ និងបោះផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចំនួន៤
លេខ រួចមកហ�ើយ ហ�ើយដែលព្រឹត្តិបត្រលេខ ៥ នេះ ក៏ជាសមិទផ
្ធ លថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨ នេះផងដែរ។ ព្រឹត្តិបត្រលេខ ៥ ឆ្នាំ២ ០ ១ ៨
នេះ បានប្រមូលផ្តុំនូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអត្ថបទដែល

ក�ើតពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមមួយចំនួនផងដែរ ដែលអាចរួមចំណែកបង្កើនពុទ្ធិ ក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយចំនួន ដល់អ្នកចង់ឈ្វេ ងយល់
អំពីបច្ចុប្បន្នកម្មនៃកិច្ចដំណ�ើរការកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ជារួម តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ល�ើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន បន្តចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មាន និងអត្ថបទ
ពាក់ព័ន្ធដែលអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ជន
ូ មន្ត្រីរាជការ និងសាធារណៈជន៕
ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្នាំច សំ រឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២

អគ្គ លេខាធិការ

ឆ្នាំ២០១៨

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា
៣

មាតិកា
ព្រឹត្តិការណ៍
ទំព័រ

០១

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និង

ទំព័រ

ការវាយតម្លៃសមិទផ
្ធ លរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ទំព័រ

០៩

ល�ើកទី១ ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចា ស់ផ្ទះ រ�ៀបចំ
សន្និសិទពេញអង្គនៃបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយ
សាធារណៈប្រចាំអាស៊ី (PEMNA)

១៩

សុន្ទរកថាប�ើករបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុង
សិក្ខា សាលាស្តីពី “បុពហេត
្វ
ុ សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័យនៃការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល”

អត្ថបទ
ទំព័រ

ទំព័រ

២៧

ថវិកាជាតិ ឆ្នាំ២០១៨

៣៧

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ក្នុង
កិច្ចការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពន្ធដារ

ទំព័រ

ទំព័រ

៣៣

បញ្ហា និងទស្សនៈ

៤១

ការបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុជន
ូ រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ទំព័រ

ទំព័រ

ទំព័រ

៤៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈកម្ពុជា

៤៩

លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឆ្នាំ២០១៧

ទំព័រ

ទំព័រ

៤៥

ការរួមចំណែករបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងតម្លា ភាពថវិកានៅកម្ពុជា

៥៣

សមិទផ
្ធ ល និងទិសដៅ ៥ ឆ្នាំនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៥៧

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ២០១៨ របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទស្សនៈ និងមតិ
ទំព័រ

៥៩

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ទំព័រ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៥៩

លោកជំទាវ ងួន សុខា

ទំព័រ

៥៩

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៦០

លោក FRANK VIAULT

ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនៃស្ថា នតំណាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ

លោកស្រី Ellen Goldstein

នាយកធនាគារពិភពលោក ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ទំព័រ

៦០

ទំព័រ

៦០

លោក Wansup Kim

សហប្រធាននៃគណៈកម្មា ធិការ PEMNA និងជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រង
សមិទក
្ធ ម្មសារព�ើពន្ធ ក្រសួងយុទសា
្ធ ស្រ្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រទេសកូរ៉េ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នា២
ំ ០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល
រយៈពេល ៥ ឆ្នា ំ

នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៦ក�ើត ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំ រឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា
ឹ នាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរ�ៀបចំ
ឆ្នាំ២០១៨ គណៈកម្មា ធិការដក
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទផ
្ធ ល ៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីសម្ដេច

វត្ថុសាធារណៈ,ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់-

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅ

រាជរដ្ឋាភិបាល, សមាជិកគណៈកម្មា ធិការ

និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខា-

កម្មា ធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ,

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មា ធិការជាតិសម្រាប់

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈ-

តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងតំណាងអង្គការ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បញ្ចាង
ំ អំពីសមិទផ
្ធ លសំខាន់ៗ នៃការអនុ-

ច្រើន ជាពិសេសល�ើ វិស័យសង្គមកិច្ច

សាធារណៈ ចាប់តាំងពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ត

វិសាលភាពនៃការផ្ដលសេ
់ វាសាធារណៈ

វត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាផ្លូវការនាឆ្នាំ២០០៤ មក ជាពិសេស
សមិទផ
្ធ លជាសារវន្តដែលសម្រេចបាន

នៅក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ស្របពេលដែលអាណត្តិដឹកនាំរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា

នឹងត្រូវបញ្ច ប់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ។
សមិទផ
្ធ លសំខាន់ៗ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ រួមមាន
ជាអាទិ៍៖

កសាងបានពេញលេញនូវមូលដ្ឋាន

យន្តការ និងជាឧបករណ៍មិនអាចខ្វះបាន
ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃ

ការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាពក្នុងសង្គមជាតិ
ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវបង្គោ ល

ចរដ៏សំខាន់មួយ គឺការប្រែក្លាយពីប្រទេស
មានចំណូលទាប ទៅជាប្រទេសមាន

ថវិការដ្ឋ ការគ្រប់គ្រងប្រសិទភា
្ធ ពនៃ

សម្រេចបានយន្តការស្នូ លនៃគណនេ-

សាធារណៈបានត្រឹមត្រូវ។ ប�ើគិតពី

អនុវត្តសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូល

ចរន្តថ វិការដ្ឋបានក�ើនឡ�ើងជាង ២ ដង

ពីប្រមាណ ២ ២៦៤ លានដុល្លា រអាមេរិក

បែងចែកជា ២ វគ្គ។ វគ្គទី១ គឺពិធីប្រកាស

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជា

ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប។

ចំណាយ និងការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ

នាក់។ កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបាន

ឱ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋ។

គ្រឹះនៃភាពទុកចិត្តបាននៃថវិកា តាម
រយៈការពង្រឹងយន្តការក�ៀរគរចំណូល

មិនមែនរដ្ឋាភិបាល សរុបប្រមាណ ៥០០

និងការល�ើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីក

ដល់ប្រមាណ ៤ ៥៦០ លានដុល្លា រ
អាមេរិក ដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យ
រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនចំណាយយ៉ាង

យ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការដាក់ឱ្យ
ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (FMIS) នៅផ្ទៃក្នុងក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រីក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន,
ការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាម
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងការរ�ៀបចំ, កែលម្អ

ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវ “យុទសា
្ធ ស្ត្រ

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ឆ្នាំ២០១៨-

២០២៥” និងវគ្គទី២ គឺកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទផ
្ធ ល
៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បានថ្លែងសុន្ទរកថាស្វា គមន៍ ដោយឆ្លុះ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងថវិកា។

សម្រេចបានជាសារវន្តនូវការផ្សារភ្ជាប់

ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ តាមរយៈ
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញ

លេញ នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

ការពង្រឹង និងកែលម្អមយ
ួ កម្រិតខ្ពស់
ថែមទ�ៀតក្នុងការរ�ៀបចំ និងការចរចា
ថវិកាដោយឆ្លុះបញ្ចាង
ំ កាន់តែប្រស�ើរ
នូវអាទិភាពគោលនយោបាយសំខាន់ៗ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

កែលម្អបន្ថែម ល�ើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

ថវិកា តាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានថវិកា
នៅគ្រប់វដ្តនៃថវិកាចាប់តាំងពីការត្រៀម

រ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច,ការរ�ៀបចំសេចក្ដីព្រាង, ការអនុម័ត និងការអនុវត្ត

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីប្រសិទភា
្ធ ព
គណនេយ្យភាព និងតម្លា ភាពនៃថវិកា។
សម្រេចបាននូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

ក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹង
ការបែងចែកផលនៃកំណ�ើនប្រកប-

ដោយសមធម៌ ព្រមទាំងការរក្សាបាន

ជារួមនូវស្ ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកច្ច
ិ រឹងមា ំ
និងអនុគ្រោះ ក្នុងបរិការណ៍អតិផរណា

ទាប និងអត្រាប្ដូរប្រាក់មានស្ ថិរភាព រួម-

នឹង វិធានការគោលនយោបាយដោះ-

ស្រាយទុក្ខលំបាក, ក្ដីកង្វល់ និងបំណង

ប្រាថ្នាប្រជាពលរដ្ឋ និងគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដែលកំពុងតែផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ជាពិសេសអ្នក
មានចំណូលទាប។

ជាមួយគ្នានេះ លោក FRANK VIAULT

ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការ នៃស្ថា នតំ-

ណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា និងជា
ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គន្លឹះ ដោយបានវាយតម្លៃខ្ពស់ល�ើកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ក៏ដច
ូ ជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ, និងគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំងអស់
ដែលបានចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់
រហូតសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លជាសារវន្ត

ដូចខាងល�ើនេះ។ សម្ដេចតេជោនាយក-

រដ្ឋមន្ត្រី បានគូសបញ្ជាក់ថា ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាយន្តការ និងជា
ឧបករណ៍មិនអាចខ្វះបាន មិនត្រឹមតែក្នុង

ការសម្រេចបានគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍ
និង វិបុលភាពក្នុងសង្គមជាតិ ដែលនាំឱ្យ
កម្ពុជាសម្រេចបាននូវបង្គោ លចរដ៏សំខាន់

មួយ គឺការប្រែក្លាយពីប្រទេសមានចំណូល

ទាប ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

កម្រិតទាប និងត្រូវបានចាត់ទុកជាខ្លា
សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់បំផុត សម្រាប់ការខិតខំដ�ើម្បី
សម្រេចបាននូវចក្ខុ វិស័យ នៃការប្រែក្លាយ
កម្ពុជា ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

កម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេស
មានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ផងដែរ។

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានផ្ដល់
អនុសាសន៍ណែនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត

តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានសម្ដែងនូវ
ការអបអរសាទរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ដែលសម្រេចបានសមិទផ
្ធ លសំខាន់ៗ នៃ
ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ជំហរ

របស់សហភាពអឺរ៉ុប ថានឹងបន្តកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជាមួយរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ល�ើការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

បន្ទាប់មក សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតី-

តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងសុន្ទរកថា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កញ្ច ក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និង
វះកាត់”។

សម្រាប់នាពេលរស�ៀលថ្ងៃដដែល ឯក-

ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ បានអញ្ជើញដឹកនាំ និង
សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ
និងចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយ ដល់គណៈកម្មា ធិ-

ព្រមទាំង វិមជ្ឈការនិង វិសហមជ្ឈការ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាគ្រប់ក្រសួង

ស្ថា ប័ន ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ស្ថា ប័ន ឱ្យផ្ដោ តការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើ
ចំណច
ុ សំខាន់ៗចំនួន ៥ រួមមាន៖

បង្កើនភាពជាម្ចា ស់ក្នុងការកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារ

បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីនៃក្រសួង
ធារណៈ

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការអនុវត្ត
យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ
ថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥។

ក្នុងន័យនេះ គណៈកម្មការកែទម្រង់

កែទម្រង់នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងគ្រប់

ភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងការកែទម្រង់

នៃភាពប្រាកដនិយម និងភាពជាម្ចា ស់ខ្ពស់

បន្តពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួល និង
ទាំង៣ ក្នុងនោះ ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មា រតី
ព្រមទាំងអភិក្រមទន់ភ្លន់ តែម៉ឺងម៉ា ត់ នៅ
ក្នុងការអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ “ឆ្លុះ

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទផ
្ធ ល ៥ ឆ្នាំ
នៃការអនុវត្តកម្ម វិធកី ែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល
និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ កិច្ចប្រជុំនាពេលរស�ៀល

នេះ រ�ៀបចំឡ�ើងក្នុងគោលបំណងពិភាក្សា
លម្អិតអំពីសមិទផ
្ធ ល, បញ្ហាប្រឈម និង
ការផ្ទេរមុខងារ ដ�ើម្បីធានា
ថាការផ្ទេរមុខងារពីថ្នាក់ជាតិ
ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានភាពរលូន
ដែលមានគោលបំណង ដ�ើម្បីបង្ខិត
សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទភា
្ធ ព
និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ព។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទិសដៅនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

បានក្លាយជាកម្លា ំងចលករក្នុងការទ្រទ្រង់

បានពង្រឹង

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

បុរេលក្ខណៈសំខាន់ៗត្រូវបានកសាង

វិធីកែទម្រង់ក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានធ្វើ
សេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីលទ្ធផល នៃ

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តកម្ម វិធកី ែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ព្រមទាំង
សន្និដ្ឋានថា សមិទក
្ធ ម្មរបស់អង្គភាពនៃ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមិទក
្ធ ម្ម

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន សម្រេចបានលទ្ធផល
ល្អ ដោយស្ទ ើរគ្រប់សកម្មភាពដែលបាន

និងជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច,

និងពង្រឹងបន្ថែម ដ�ើម្បីធានាគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការយល់ដឹង និងការចូលរួមអនុវត្តកម្ម-

ទន្ទឹមនេះ ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន

ក្របខ័ណ្ឌថវិកាកម្ម វិធី ត្រូវបានរ�ៀបចំ

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង

ពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត ដែលជា
ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សមត្ថភាពមន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថា ប័នក្នុង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវ

លោក យូ ពិសី អគ្គនាយករង នៃអគ្គ-

សុខាភិបាល និងលោកស្រី គង់ សុធីរី

ប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

បានផ្តល់ចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយសម្តែង

ដាក់ចេញក្នុងផែនការសកម្មភាពសម្រេច

បានតាមគោលដៅ។ កត្តានេះ បានបង្ហាញ

អំពីការខិតខំនៃអង្គភាពនីមួយៗ ដ�ើម្បីឈាន
ទៅសម្រេចគោលដៅរួមនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ក្នុង
រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៣-២០១៧
ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិ-

រញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រេចបានសមិទផ
្ធ ល
សំខាន់ៗមានជាអាទិ៍៖

ថវិកាកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នូវការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការអនុវត្តកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហ�ើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជា វិជ្ជមាន
ដោយសម្រេចបាន សមិទផ
្ធ លជាច្រើន
ជាពិសេសល�ើការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី។

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរ �ើន

អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មា ធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រ-

ជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប.)

បានល�ើកឡ�ើងថា លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.
អ.ប.បានខិតខំសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង

ស្ថា ប័ន ធ្វើការផ្ទេរមុខងារ ដ�ើម្បីធានាថា

បន្ថែមថា ការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់

រដ្ឋាភិបាល ចំពោះសមិទផ
្ធ លសម្រេចបាន

ជាតិមានភាពរលូន ដែលមានគោលបំណង

ថវិកាថ្មី គឺជាការងារចំពោះមុខដែលគ្រប់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រមទាំងស្ន ើគណៈ-

ការផ្ទេរមុខងារពីថ្នាក់ជាតិ ទៅថ្នាក់ក្រោម
ដ�ើម្បីបង្ខិតសេវាសាធារណៈ ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទភា
្ធ ព និង

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឱ្យស្របតាមបរិបទប្រព័ន្ធ
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន គួផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់។
ទន្ទឹមនេះ លោក FRANK VIAULT

ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព។ រីឯ ឯកឧត្តម គង់ សុភី

ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការ នៃស្ថា នតំណាង

ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បានបញ្ជាក់

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានអបអរសាទរដល់រាជ-

ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មា ធិ-

សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា និងជាតំណាង

ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពីការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នូវសំណ�ើមានជាអាទិ៍

(១).ជំរុញការអនុវត្តនីតិ វិធីការងារនៅតាម

ក្រសួង-ស្ថា ប័នឱ្យបានល�ឿន និងបញ្ជ្រា ប
ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២០២២)។

ជាចុងបញ្ច ប់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភា-

ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានសម្ដែងកតញ្ញូ-

តាធម៌ និងកតវេទិតាធម៌ដ៏ថ្លៃ វិសេសបំផុត
ជូន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំពោះគុណូបក្ការៈដ៏ឧត្តុង

ឧត្តមក្នុងឋានៈសម្តេចជា “អគ្គ មេបញ្
ជា ការ

តែមួយ” នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់ជាតិ។ ជាមួយគ្នានេះ
ប្តូរ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដ�ើម្បីធានានូវ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានធ្វើការ-

ប្រសិទភា
្ធ ព នៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់

សាធារណៈ និង(២).បង្កើនការទទួលខុស-

បរិបទប្រព័ន្ធថ វិកាថ្មី គឺជាការងារ

ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវរបស់អង្គភាពថវិកាតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ស្របពេលនឹងការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងថវិកាកម្ម វិធី។

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឱ្យស្របតាម

ចំពោះមុខដែលគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
គួរផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់។

ឆ្លើយតបនឹងសំណ�ើរបស់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន

និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត
សភាចារ្យ

អូន

ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

បានគូស

បញ្ជាក់ និងសង្កត់ធន
្ង ់ថា គណៈកម្មា ធិការ

វាយតម្លៃខ្ពស់ និងការកោតសរស�ើរដ៏ស្មោះ
ចំពោះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាក្រុមការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួង
ស្ថា ប័ន និងក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើសកម្មភាពកែទម្រង់

ផ្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយក្លា ហាន ភ្ញាក់រលឹក
និងម្ចា ស់ការ។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ
ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

នានា ដែលបានបន្តផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់

ដែលបានល�ើកឡ�ើង ក្នុងទិសដៅនៃការអនុ-

ប្រកបដោយសុឆន្ទៈ ចំពោះការងារកែទម្រង់

វត្ថុសាធារណៈ បានដាក់បញ្ចូ លគ្រប់ចំណច
ុ
វត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១៨-

ទាំងហិរញ្ញប្បទាន និងជំនយ
ួ បច្ចេកទេស
និងជានិច្ចកាល តែងបានល�ើកតម្កើងភាព
ជាម្ចា ស់របស់កម្ពុជា៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ល�ើកទី១ ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វ ើជាម្ចាស់ផ្ទះ រ�ៀបចំសន្និសិទពេញអង្គ
នៃបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ ប្រចាំអាស៊ី (PEMNA)

ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីបានធ្វើកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមអភិក្រម
ផ្សេងៗគ្នា និងតាមបរិការណ៍នៃប្រទេសនីមួយៗ។

កា

រគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជា

ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ប្រទេសមួយចំនួននៅ

ត�ើអ្វីជាបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយសា-

ប្រព័ន្ធនៃកិច្ចដំណ�ើរការក្នុងការរ�ៀប-

អាស៊ីតែងតែជួបជុំគ្នា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពេញ-

ធារណៈនៅអាស៊ី (Public Expenditure

ចំណាយសាធារណៈ និងកិច្ចដំណ�ើរការ

ល�ើបទពិសោធក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រងចំណាយ

PEMNA)?

ចំការគ្រប់គ្រងចំណូល និងការគ្រប់គ្រង
សវនកម្ម ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និង

ច្បាប់។ ការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ
គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការធានានូវប្រសិទ-្ធ

ភាពនៃការបែងចែកធនធាន សម្រាប់អាទិភាព

គោលនយោបាយសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋាភិបាល
ដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេស។

អង្គក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ និងចែករំលែករវាងគ្នា
សាធារណៈរបស់ខ្លួ ន។ ការជួបជុំនេះ គឺត្រូវ

Management Network in Asiaបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ

បានរ�ៀបចំឡ�ើង រវាងបណ្តាប្រទេសដែល

នៅអាស៊ី (PEMNA) គឺជាការប្រមូលផ្តុំនវូ

សាធារណៈនៅអាស៊ី (Public Expenditure

និងគំនិតរវាងសមាជិកដែលជាអ្នកបដិបត្តិ

ជាសមាជិក នៃបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយ

Management Network in AsiaPEMNA)។

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បណ្តា ញមួយ ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរនូវបទពិសោធ
ផ្ទាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វិក។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សន្និសីទពេញអង្គ នៃបណ្តា ញគ្រប់គ្រង

ចំណាយសាធារណៈនៅអាស៊ី ត្រូវបាន

រ�ៀបចំឡ�ើង ៧ ល�ើក រួចមកហ�ើយគិតចាប់
តាំងពីឆ្នាំ២០១២ មកម្លេះ ដែលរួមមាន

នៅថៃ កូរ៉េខាងត្បូង ចិន ម៉ុងហ្គោ លី
មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ី។

ដោយឡែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នេះ កម្ពុជា

ត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសធ្វើជាម្ចា ស់ផ្ទះ ល�ើក
ទី៨ សម្រាប់សន្និសីទពេញអង្គនៃបណ្តា ញ

គ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ ប្រចាំអាស៊ី
នេះ។

ជាការពិត ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសុខសន្តិភាព

និងឯកភាពទឹកដី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ពិតជាមានកាលានុវត្តភាពជាច្រើនក្នុងការ-

បង្ហាញអន្តរជាតិអំពីវឌ្ឍនភាព និងភាពរីកចម្រើននានា ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការចូលរួមរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ជាក់ស្តែង សន្និសីទ
ពេញអង្គនៃបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយ

សាធារណៈប្រចាំអាស៊ី គឺបានបង្កើតកាលា-

នុវត្តភាពថ្មីមយទ�
ួ
ៀតសម្រាប់កម្ពុជា ក្នុង

ការចែករំលែកបទពិសោធ និងភាពជោគជ័យ ល�ើការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួ ន។

សន្និសីទពេញអង្គនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

ឡ�ើងល�ើទឹកដីដ៏បវរនៃខេត្តស�ៀមរាប កាល

ពីថ្ងៃទី២-៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមាន
PEMNA ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅឆ្នាំ២០១២

ការងាររតនាគារ។ សមាជិកដែលជាអ្នក

ជាសមាជិកចំនួន១៤ ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទ-

រតនាគារ តែងតែជួបប្រជុំគ្នាជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ

ក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលរវាងប្រទស

ពិសោធ នៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ បណ្តា ញនេះ ត្រូវ
បានរ�ៀបចំឡ�ើងជាទម្រង់នៃកិច្ចប្រជុំ ២

ប្រភេទ ដែលហៅថា Budget Community
of Practice (B-CoP) សម្រាប់អ្នកកាន់

ការងារថវិកា និង Treasury Community

of Practice (T-CoP)សម្រាប់អ្នកកាន់

កាន់ការងារថវិកា និងអ្នកកាន់ការងារ
ដែលកិច្ចប្រជុំនោះ ហៅថាសន្និសីទពេញ-

អង្គប្រចាំឆ្នាំ ដែលមិនត្រឹមតែអ្នកកាន់

ការងារផ្ទាល់ចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មាន
ជំនាញការបរទេសជាច្រើន ត្រូវបានអញ្ចើញ

ចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនូវទ្រឹស្តី និងរបក
គំហ�ើញថ្មីៗ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផងដែរ។

អ្នកចូលរួមប្រមាណ ៣៥០ នាក់ ពីបណ្តា

ប្រទេសជាសមាជិកចំនួន១៤, ដៃគូអភិ-

វឌ្ឍន៍, អ្នកជំនាញការអន្តរជាតិ, និងមន្រ្តី

រាជការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ការរ�ៀបចំ
សន្និសីទពេញអង្គនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំក្រោម

ប្រធានបទរួមគឺ "ការពង្រឹងចំណូល និង
ការគ្រប់គ្រងថវិកាដ�ើម្បីទ្រទ្រង់អាទិភាព

គោលនយោបាយជាតិ (Strengthening
Revenue and Budget Management
to Support National Policy Priori-

ties)"។ សន្និសីទពេញអង្គនេះ មានរយៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពេលពីរថ្ងៃកន្លះ និងមានការចូលរួមផ្តល់
កិត្តយ
ិ សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម
កិច្ច សហការរ�ៀបចំ និងសម្របសម្រួល
ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គឺជាប្រព័ន្ធនៃកិច្ចដំណ�ើរការក្នុង
ការរ�ៀបចំការគ្រប់គ្រងចំណូល
និងការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ
និងកិច្ចដំណ�ើរការសវនកម្ម ជាមួយ

វត្ថុសាធារណៈ និងលេខាធិការដ្ឋាន PE-

នឹងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងច្បាប់។

គឺជាកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសរបស់អ្នកកាន់ការ-

ជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយស ដែលអញ្ចើញពី

MNA។ ទន្ទឹមនេះ ថ្ងៃទី២ នៃអង្គសន្និសីទ

ងារថវិកា និងរតនាគារផងដែរ។

ជាការកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងរយៈពេល

ពីរថ្ងៃកន្លះនេះ មានប្រធានបទជាច្រើន

ត្រូវបានល�ើកយកមកពិភាក្សា ចែករំលែក
និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ រវាងអ្នកចូលរួម

កម្រិតថ្នាក់ជាតិ តាមវិស័យ និងក្រសួង

ដែលត្រូវអនុវត្ត និងទាមទារនូវការគាំទ្រ

និងសហប្រតិបត្តិការ ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ
ដ�ើម្បីធានាការសម្រេចបាន ដែលកិច្ច-

ការនេះ តម្រូវឱ្យមានការរ�ៀបចំជា
ផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ និង
ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការវិភាជ។

Strengthening Revenue Mobi-

lization with Efficiency, Equity

and Sustainability ត្រូវបានពិភាក្សា

ប្រទេសជាសមាជិក និងជំនាញការបរទេស

ល�ើការគ្រប់គ្រងចំណូលសារព�ើពន្ធ

Translating National Develop-

សារព�ើពន្ធ ដូចជាការមិនមានអនុលោម-

ផងដែរ។ ប្រធានបទទាំងនោះរួមមាន៖

ment Policies into Strategic Ac-

tions សំដៅល�ើគោលនយោបាយ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលជួបប្រទះក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាល

ភាព ហ�ើយត្រូវស្វែ ងរកនូវឧបករណ៍
កែលម្អល�ើកិច្ចការងារនេះ។ ល�ើសពី

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នេះ ការពិភាក្សាស្វែ ងរកនូវដំណោះស្រាយ និងគន្លឹះល�ើការកាត់បន្ថយគម្លា ត

អនុលោមភាព និងការជំរុញការប្រមូល
ចំណូលប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់។
A

Paradigm

Shift

Towards

Linking Formulation, Execution and Strategic Reviews

សំដៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការផ្តោ តល�ើ
ការរ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃថវិកាកម្ម វិធី។
International

Experience

in

Strengthening Budget and Revenue Management Systems

ដែលមានការចែករំលែកនូវបទពិសោធ

អន្តរជាតិល�ើកិច្ចការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកា និងចំណូល។
Strengthening

Budget-Policy

Linkages to Improve Public

Sector Performance ដែលជា

ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកកាន់

ការងារថវិកា ហ�ើយត្រូវបានផ្តោ ត
កិច្ចពិភាក្សាល�ើការផ្សារភ្ជាប់ផែនការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការកំណត់បញ្ហាប្រឈមនានា (Converting Policy to Action in Pro-

gram Budgets; Strategies and
Challenges), ការដោះស្រាយបញ្ហា

ប្រឈមល�ើការអនុវត្ត និងសមាហរណ-

កម្មខ្សែបណ្តោយ និងខ្សែទទឹង (Addressing the Challenges of Ver-

tical and Horizontal Alignment

and Integration), និងការធ្វើ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ជាតិ ជាមួយនឹងកម្ម វិធី

សមាហរណកម្មថ វិកាឱ្យមានភាពគ្រប់

Strategic

ភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ (Linking National
Plans

to

Annual

ជ្រុងជ្រោយ និងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការផ្សារ(Integrated Budgeting for
Comprehensive and Effective
Budget-Policy Linkage)។

Developing an Effective Government Revenue and Management System ជាប្រធានបទនៃកិច្ច

ប្រជុំរវាងអ្នកកាន់ការងាររតនាគារ
ហ�ើយផ្តោ តកិច្ចពិភាក្សាល�ើការបង្កើត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពធនាBudget Programs), ការបំលែង

គោលនយោបាយ ទៅជាការអនុវត្តក្នុង

ថវិកាកម្ម វិធី, ការរ�ៀបចំយុទសា
្ធ ស្ត្រ និង

គារ ឬមិនមែនធនាគារ ក្នុងការជំរុញ

tion in Accelerating Revenue

(Developing Collaboration with

អនុម័តល�ើប្រតិបត្តិការចំណូលតាម

ប្រសិទភា
្ធ ព នៃការប្រមូលចំណូល

Banking/Non-banking Institu-

Collection), ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច, (Developing
គោលនយោបាយកម្រិតថ្នាក់ជាតិ
តាមវិស័យ និងក្រសួង ដែលត្រូវ
អនុវត្តដែលទាមទារនូវការគាំទ្រ
និងសហប្រតិបត្តិការពីគ្រប់អង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីធានាការសម្រេចបាន
ដែលកិច្ចការនេះ តម្រូវឱ្យមាន
ការរ�ៀបចំ ជាផែនការសកម្មភាព
ច្បាស់លាស់ និងប្រសិទភា
្ធ ពនៃ
ការវិភាជ។

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Approv al System of Revenue

Transa ction Electronically),

ការកែលម្អគុណភាពនៃការព្យាករ
សាច់ប្រាក់សម្រាប់ចំណូលសាធារណៈ

(Improving the Cash Forecasting
Quality for Government Reve-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

nue), និងការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួត-

ពិនិត្យ និងគណនេយ្យភាពសម្រាប់
អង្គភាពចំណាយ ដែលផ្តល់ភាពបត់បែន
និងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

to Use Non- tax Revenue)។

ល�ើកទី៨ ដែលរ�ៀបចំនៅខេត្តស�ៀមរាប

គ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ នៅអាស៊ី

នូវធាតុចូលថ្មីៗ តាមរយៈការចែករំលែក

ជារួម សន្និសីទពេញអង្គនៃបណ្តា ញ

ចំណូលមិនមែនសារព�ើរពន្ធ (Developing Control and Accountability of the Spending Unit

that has Flexibility/ Authority
សន្និសិទពេញអង្គនៃបណ្តា ញ
គ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈនៅ
អាស៊ីល�ើកទី៨ ដែលរ�ៀបចំនៅខេត្ត
ស�ៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវធាតុចូលថ្មីៗ
តាមរយៈការចែករំលែករវាងគ្នា និង
គ្នាល�ើប្រធានបទទាំងអស់ខាងល�ើ
តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើត
បរិយាកាសស្និតស្នាលជាមិត្តភាពរវាង
បណ្តាប្រទេសជាសមាជិកផងដែរ។

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនត្រឹមតែផ្តល់

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រវាងគ្នា និងគ្នាល�ើប្រធានបទទាំងអស់ខាង

ប្រទេសជាសមាជិកផងដែរ ដែលក្រោម

in Cambodia គឺសមាហរណកម្ម (Inte-

យាកាសស្និទស្
្ធ នា លជាមិត្តភាព រវាងបណ្តា

PEMNA Plenary Conference 2018

ភាពរុងរ�ឿង (Prosperity) ជាមួយគ្នា៕

ល�ើតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើតបរិ-

ពាក្យស្លោ កឆ្លុះបង្ហាញ តាមរយៈអត្តសញ្ញាណ

gration), គុណតម្លៃ (Value), និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុន្ទរកថាប�ើករបស់ឯកឧត្តមអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលា ស្តីពី

“បុពហេត
្វ
ុ សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័យ នៃការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល”

សិក្ខា សាលាស្តីពី "បុព្វហេតុ សមិទផ
្ធ ល និងទស្សនវិស័យ នៃការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយគណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់គន្លឹះទាំង ៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួម
មាន៖ គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,គណៈកម្មា ធិការ

កែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ, គណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាល
ឹ នាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និង វស
ិ ័យយុត្តិធម៌ក្រោមកិច្ចសហការ
សាធារណៈ និងគណៈកម្មា ធិការដក
ជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា ស.ស.យ.ក.។
ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្ស
ថ្ងៃនេះ
ក្រៃលែងដែលបានមកចូលរួមជាមួយ

នឹងឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក
លោកស្រី ជាពិសេសប្អូនៗយុវជនដែល
ជាសសរទ្រូងដ៏ រឹងមា ំនៃប្រទេសជាតិរបស់

យ�ើង នៅក្នុងសិក្ខា សាលាស្ដីពី "បុពហេត
្វ
ុ

សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័យនៃការងារ

កម្មា ធិការកែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែប

រ�ៀបចំឡ�ើង ដោយគណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់

កម្មា ធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង

កែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល” ដែលត្រូវបាន
គន្លឹះទាំង ៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺ
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, គណៈ-

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ,គណៈគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់

និង វិស័យយុត្តិធម៌ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែល

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហៅកាត់ថា ស.ស.យ.ក.។
សុខសន្តិភាព ដែលយ�ើងបាននិង

កំពុងអាស្រ័យផលរយៈពេលជិត២
ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ គឺជាមហា
សមិទ្ធិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
ដែលយុវជនកម្ពុជាជំនាន់មុន បាន

ស្ថា បនាឡ�ើងដោយការលះបង់គ្រប់

បែបយ៉ាង រួមទាំងអាយុជី វិតផ្ទាល់ខ្លួ ន
និងសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារផងដែរ។

ប�ើពិ និត្យល�ើរប�ៀបវារៈ យ�ើងឃ�ើញថា

សិក្ខា សាលាមួយថ្ងៃពេញនេះត្រូវបានរ�ៀប-

និងទស្សនវិស័យនៃការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៤

ដែលយ�ើងបាននិងកំពុងអាស្រ័យផល រយៈ-

ទំនង, កិច្ចសហការ, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ,

មហាសមិទ្ធិដ៏មានតម្លៃ មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន

ជាពិសេសគឺភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា, ទំនាក់
និងការគាំទ្រគ្នា ឬការពឹងផ្អែកឱ្យគ្នា ទៅវិញ

ទៅមក នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់នីមួយៗ សំដៅ
សម្រេចបាននូវស្នូ លនៃយុទសា
្ធ ស្ត្រចតុកោណ

គឺអភិបាលកិច្ចល្អ ដ�ើម្បីកំណ�ើន, ការងារ,
សមធម៌, និងប្រសិទភា
្ធ ព។

កោសល្យវិជ្ជាជីវៈខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
ជាមន្ត្រីរាជការ។ រីឯវគ្គពិភាក្សានឹងប្រព្រឹត្ត

ទៅដោយផ្ដោ តល�ើ បុព្វហេតុ សមិទផ
្ធ ល

ក្នុងគ្រួសារផងដែរ។

ខ្ញុំសូមគូសរំលេចជាពិសេស ជូនប្អូនៗ

មានសង្គ្រា មផងមកម្លេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង

មេរ�ៀន និងបទពិសោធ អំពីការងារកែទម្រង់
ស្នូ លរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងចំណោមយុវជន
ទាំងជំនាន់មុន ក៏ដច
ូ ជាជំនាន់បច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីចំណច
ុ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ជាច្រើននៅសម័យក្រោយ

ប្រកបដោយបទពិសោធជ្រៅជ្រះ និងគរុ-

ទាំងអាយុជី វិតផ្ទាល់ខ្លួ ន និងសេចក្តីសុខ

និងអន្តរសកម្ម នៃការចែករំលែកពុទ្ធិជា

ថ្ងៃនេះ គឺជាឱកាសនៃការជួបជុំដ៏រស់រវ�ើក

នៃការដ្ឋានកែទម្រង់ស្នូលទាំង៤ ដែលធ្វើ
កែទម្រង់នីមួយៗ ដែលសុទតែ
្ធ ជាអ្នកជំនាញ

ឡ�ើងដោយការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាង រួម

ថា តាំងពីនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេស

ប្រវត្តិសាស្ត្រ មួយចំនួន ជូនដល់យុវជន

ឡ�ើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ម វិធី

ដែលយុវជនកម្ពុជាជំនាន់មុន បានស្ថា បនា

ខ្ញុំរំពឹងទុកថា សិក្ខា សាលារបស់យ�ើងនា

ចំឡ�ើងប្រកបដោយគុណភាព និងស្ដ ង់ដារ

វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ ដោយមានបទបង្ហាញគន្លឹះៗ

ពេលជិត ២ ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ គឺជា

យ�ើងផងដែរថា ថ្វីត្បិតយ�ើងបានបង្កើត
ទទួលបានសន្ដិភាពពេញបរិបូណ៌ក៏ពិត

មែន;ក៏ប៉ុន្តែ ការងារកែទម្រង់នេះ បានចាក់
ឫសគល់របស់ខ្លួ ន ចាប់ផ្ដើមតាំងពីយ�ើង
ស្ ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុត

ក្រោយការរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជ

សាសន៍ ប៉ុល ពត មកម្លេះ។ សុខសន្ដិភាព

យ�ើងស្ ថិតក្នុងស្ថា នភាពមានសន្ដិភាពផង និង

យុវជនជំនាន់មុន ជាពិសេសគឺ សម្ដេច

អគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
ផ្ទាល់តែម្ដង បានយល់ដឹងច្បាស់ និងប្រកាន់

ខ្ជាប់រួចទៅហ�ើយថា ការងារកែទម្រង់គឺ
ជាកិច្ចការស្លា ប់-រស់ របស់ប្រទេសជាតិ ដែល
យ�ើងត្រូវតែធ្វើ ទោះស្ ថិតក្នុងកាលៈទេសៈ

ណាក៏ដោយ។ ជាក់ស្តែង នៅក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពវៃឈ្លា ស, ប្រាកដនិយម,

ពោរពេញដោយភាពក្លា ហាន និងគតិបណ្ឌិត
ព្រមទាំងចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ សម្តេច

អគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
អគ្គមហារដ្ឋបុរសនៃយ�ើង កម្ពុជាបានចាប់
ប្រកាន់យកនូវការកែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឥតរាថយឡ�ើយ ដោយចាប់ផ្ដើមពីការ-

បច្ចុប្បន្ននេះ គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃការដឹកនាំ

នាពេលនេះបានទេ; ប៉ុន្តែ ខ្ញុំសូមផ្តល់ជូននូវ

ប្រទេសជាតិ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និង

មុតឥតរាថយនៅល�ើមាគ៌ាគោលនយោបាយ

នេះដូចតទៅ៖

បញ្ច ប់ភាពអត់ឃ្លានដ៏រុារ៉ៃ
ំ ក្រោយការរំដោះ
បានឆ្លងកាត់ការកែទម្រង់របបសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការ មកជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ
នៅក្នុងខណៈដែលស្ថា ប័ននយោបាយរបស់

យ�ើង កំពុងស្ ថិតក្នុងស្ថា នភាពផ្លាស់ប្តូរជា

បណ្ត ើរៗ និងបានបន្តរហូតមកដល់ការដាក់
ឱ្យដំណ�រើ ការកម្ម វិធីកែទម្រង់គ្រប់ជ្រុង-

ជ្រោយ ទៅតាមអភិក្រមគ្របដណ្តប់តាម

វិស័យ ស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ពិនិត្យជារួម សាវតារនៃការដឹកនាំ

កសាងខ�ឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាំងពីក្រោយ

ថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ មកទល់

កែទម្រង់ប្រកបដោយភាពក្លា ហាន, មោះមួយដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់, មាន

និយមន័យនៃ “សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន”
“សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន នៅក្នុងបរិ-

ភាពប្រាកដនិយម និងមានចក្ខុ វិស័យវែង-

ការណ៍កម្ពុជា គឺជាសំណំនុ ៃល្បាយគោល-

និងសង្គតិភាព។ នោះ គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃ

សេដ្ឋកិច្ចមួយ ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន;មាន

ឆ្ងាយ ប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ការដឹកនាំកសាង “សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន”
ដែលខ្ញុំបានស្ន ើប្រសិទនា
្ធ មថា “ហ៊ុនសែន

ណូមិកស៍ (Honsenomics)”។ អ្វីទៅជា
“សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន”? ដោយសារ
មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំមិនអាច
អធិប្បាយពន្យល់អំពីការយល់ឃ�ើញរបស់

ខ្ញុំ ល�ើទស្សនាទានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខាង

ផ្នែកទ្រឹស្តីនៃ “សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន”

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នយោបាយ និងការដឹកនាំកសាងខ�ឿន
លក្ខណៈប�ើកចំហ; សមាហរណកម្មជាមួយ
សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងសកលលោក; ឆ្លើយ
តបយ៉ាងរស់រវ�ើកទៅនឹងនិន្នាការប្រែប្រួល

នានាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស; ឈរល�ើ

គោលការណ៍ និងយន្តការទីផ្សារ ពិសេស

ការគោរព និងការការពារកម្មសិទ្ធិឯកជន
ព្រមទាំងការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌;

ដោយក្នុងនោះ វិស័យឯកជនដ�ើរតួនាទី

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទីផ្សារប្រជាជន” ឬ “ហ៊ុនសែនណូមិកស៍”

ពេញដោយជម្លោះ និងការហែកហួរគ្នានេះ។

ដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន)

បញ្ជូ នកងកម្លា ំងរបស់ខ្លួ ន ឱ្យពាក់មួកខ�ៀវ

គឺជារប�ៀបនៃការដឹកនាំ (ពោលគឺជារប�ៀប
ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើន នៅក្នុងរយៈ-

ពេលវែង សំដៅកសាងខ�ឿនសេដ្ឋកិច្ចទំន�ើប

មួយរបស់កម្ពុជា ដោយឈរល�ើគោលការណ៍ និងយន្តការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប�ើក
ចំហ ហ�ើយប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងយន្តការ
សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនេះ ឱ្យបម្រើផលប្រយោជន៍
ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ សំដៅធានាឱ្យប្រជា-

ជាតិកម្ពុជាទាំងមូលអាចក្តា ប់ជាប់ និងធ្វើ

ជាម្ចា ស់យ៉ាងពេញលេញ ល�ើជោគវាសនា
របស់ខ្លួ ន ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរចម្រើនរុងរ�ឿង។

ជាលទ្ធផល នៃការដឹកនាំកែទម្រង់ឆ្លងកាត់
បណ្តា ដំណាក់កាលដ៏លំបាកស្មុ គស្មា ញជា
បន្តបន្ទាប់ កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីដ៏គរួ ជាទីមោទនៈបំផុត។ ដូច

សម្តេចតេជោ បានគូសបញ្ជាក់ជារ�ឿយៗ,
ប�ើពិនិត្យម�ើលតែត្រឹមរយៈពេលជាងពីរ

ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ យ�ើងទាំងអស់គ្នា

ពិតជានៅចងចាំមិនភ្លេចទេថា កាលពីជាង
ម្ភៃឆ្នាំមុន កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលទទួល
ជាកម្លា ំងចលករនៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ហ�ើយ

រដ្ឋមានតួនាទីជាទស្សនវិទូ ជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ វិទូ
និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចអភិវឌ្ឍ តាមរយៈ

យកទាហានមួកខ�ៀវរបស់អង្គការសហ-

ប្រជាជាតិ ដ�ើម្បីមកធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សា
សន្តិភាព នៅល�ើទឹកដីដ៏កម្សត់ ដែលពោរ-

ឥឡូវ កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែល
ទៅចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងប្រទេស

មួយចំនួនដែលជាចំណចក្តៅ
ុ
នៅល�ើសកល

លោក។ កម្ពុជាដែលពីមុនល្បីថាជាវាល
ពិឃាត, ជាតំបន់អសន្តិសុខ, ជាចម្ការមីន
ដែលគេភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នា, ឥឡូវនេះ បាន

ក្លាយទៅជា “កោះសន្តិភាព” និងជាតំបន់
ទេសចរណ៍ប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាព

នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលទទួលបាន
ភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។

កម្ពុជា ដែលពីមុនល្បីក្នុងការប្រើប្រាស់

អាវុធដ�ើម្បីដណ្ត ើមអំណាចគ្នា និងក្នុង

ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាល, ឥឡូវនេះ បានក្លាយ
ទៅជាប្រទេសមួយ ដែលគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួ ន
នូវគោលការណ៍ នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សេរីពហុបក្ស តាមរយៈការរ�ៀបចំយ៉ាង

ទ�ៀងទាត់ នូវការបោះឆ្នោ តដោយសេរី
ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដ�ើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ជ្រើសតាំងតំណាងដឹកនាំប្រទេស ជានីតិរដ្ឋ

ដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដោយឥត

ងាករេ និងជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមាន

បូរណភាពទឹកដីពេញលេញ។ កម្ពុជា ដែល

ការផ្គត់ផ្គង់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង

ការសម្របសម្រួលចាំបាច់នានា ព្រមទាំង
ការបង្កើតនូវបរិយាកាសអនុគ្រោះអំណោយ-

ផលដល់កិច្ចដំណ�ើរការទីផ្សារ ក៏ដច
ូ ជា

ការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលចាំបាច់ ដ�ើម្បីតម្រង់
ទិសយន្តការទីផ្សារ សំដៅធានាឱ្យប្រជាជន

កម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ និងគ្រប់រូប
អាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពអភិ-

វឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាមួយនឹងការចែក
រំលែកប្រកបដោយសមធម៌នូវផលផ្លែផ្កា

នៃការអភិវឌ្ឍ ដោយមិនបោះបង់ចោល
អ្នកណាម្នាក់ឡ�ើយ។” សរុបខ្លី “សេដ្ឋកិច្ច

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពីមុនជាប្រទេស ត្រូវទទួលរងការហ៊ុមព័ទ ្ធ
និងឯកោ ទាំងខាងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច,
ឥឡូវនេះ បានក្លាយជាប្រទេសមួយដែល
កំពុងសមាហរណកម្មខ្លួ នយ៉ាងសកម្ម ទៅ

ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ និងនិម្មា បនកម្មតំបន់ និង

ពិភពលោក និងជាប្រទេសដែលកំពុងតែ

ដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសកម្ម ដោយស្ម ើសិទ្ធិ និង
ស្ម ើភាពក្នុងគ្រប់កិច្ចការតំបន់ និងនៅល�ើ

ឆាកអន្តរជាតិ។ កម្ពុជា ដែលពីមុនជាប្រទេស
អន់ថយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច, គ្របដណ្តប់
ទៅដោយភាពក្រីក្រ និងមានអសន្តិសុខ
ស្បៀង, ឥឡូវនេះ បានក្លាយជាប្រទេសនាំ

ស្បៀងចេញ, ហ�ើយស្ ថិតនៅក្នុងចំណោម
ប្រទេសឯតទគ្គៈល�ើពិភពលោក ដែល

សម្រេចបានកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងជា
ប្រទេសដែលសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏

ល្អប្រស�ើរក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក៏
ដូចជាការកែលម្អសូចនាករផ្នែកសង្គមកិច្ច

ហ�ើយបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ ពី

កម្រិតទាប កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ។

ក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម

លោកស្រី និងប្អូនៗយុវជនជាទីមេត្រី!

ចំណាត់ថ្នាក់ នៃប្រទេសមានចំណូលទាប

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សមិទផ
្ធ ល ដែលយ�ើងសម្រេចបាននា

ពេលកន្លងមក

បានចង្អុលប្រាប់យ៉ាង

ប្រត្យក្សថា ការកែទម្រង់គឺជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹម-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

"ហ៊ុនសែនណូមិកស៍ (Hunseno-

mics"ឬ "សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រជាជន"
ក្នុងបរិការណ៍កម្ពុជាគឺជាសំណំនុ ៃ
ល្បាយគោលនយោបាយ និង

ការដឹកនាំកសាងខ�ឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយ

ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន; មានលក្ខណៈ
ប�ើកចំហ; សមាហរណកម្មជាមួយ

សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងសាកលលោក;

ឆ្លើយតបយ៉ាងរស់រវ�ើកទៅនឹងនិន្នាការ
ប្រែប្រួលនានា ទាំងក្នុង និងក្រៅ
ប្រទេស; ឈរល�ើគោលការណ៍

និងយន្តការទីផ្សារ ពិសេសការគោរព
និងការការពារសិទ្ធិឯកជន ព្រមទាំង
ការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌។

ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា សិក្ខា សាលាស្ដីពីការងារ

ត្រូវ តែមួយគត់ ដែលយ�ើងបានសម្រេច

ជ្រើសរ�ើសយកមកប្រតិបត្តិ ដោយឥតងាករេ

និងម៉ឺងម៉ា ត់ក្លៀវក្លា ក្រោមការដឹកនាំប្រកប
ដោយគតិបណ្ឌិត បញ្ញាញាណវាងវៃ និង
ចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយរបស់អគ្គមហារដ្ឋបុរស

ដោយ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក-

រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង
ទី២) ការកែទម្រង់មានគោលបំណងដ�ើម្បី
ល�ើកកម្ពស់ភាពប្រស�ើរឡ�ើងនៃអភិបាល-

កិច្ចល្អ និងសេវាសាធារណៈ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសគឺយុវជន ហ�ើយដែល
យុវជនគឺជាកម្លា ំងដ៏មានសក្ដា នុពលបំផុត

ផ្សារភ្ជាប់នឹងការងារកែទម្រង់។ ដូចនេះ
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា បុព្វហេតុនៃការកែ-

ទម្រង់ គឺដ�ើម្បីយុវជន រីឯបុព្វហេតុយុវជន
គឺដ�ើម្បីការកែទម្រង់ សំដៅឆ្ពោះទៅកាន់
ត្រើយតែមួយ គឺការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព
នៃប្រទេសជាតិរបស់យ�ើង។

ផ្អែកល�ើទស្សនាទានខាងល�ើ សិក្ខា -

សាលានាថ្ងៃនេះ នឹងក្លាយទៅជាជំហាន

ដល់យុវជនយ�ើងនាពេលនេះ គឺជាការចាប់-

យុវជនទៅនឹងការងារកែទម្រង់របស់រាជ-

បានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់ផ្តលជ
់ ូនជាពិសេស

ផ្តើមមួយដ៏ប្រស�ើរ ក្នុងការបំពាក់ស្មា រតីនៃ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមនៃការងារកែទម្រង់
ដល់យុវជនយ�ើង។

ហេតុនេះ ខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមាន

ការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលានេះ ជាបន្តបន្ទាប់ទ�ៀត

ក្នុងន័យនេះ ការយល់ដឹងរបស់យុវជន អំពី

ស្លា ប់-រស់របស់ប្រទេសជាតិ ទាំងសម្រាប់

ការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជា

ដែលប្រការនេះ តែងត្រូវបានល�ើកឡ�ើង

កែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលត្រូវ

នៃយ�ើង គឺ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ពេលបច្ចុប្បន្ន និងជាពិសេសសម្រាប់អនាគត

ពីព្រោះ ទី១) ការងារកែទម្រង់ជាការងារ

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ថ្មីមួយទ�ៀតនៃការផ្សារភ្ជាប់

រដ្ឋាភិបាល ដែលផ្តល់កាលានុវត្តភាពដ៏

ទូលំទូលាយ ដល់យុវជនយ�ើង ក្នុងការចូល

រួមចំណែក ប្រកបដោយភាពជាម្ចា ស់ល�ើ

ការដ្ឋានកែទម្រង់នានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ជាពិសេស គឺការងារកែទម្រង់ស្នូលជាប្រព័ន្ធ
ទាំង៣ រួមបន្ថែមនូវការងារកែទម្រង់ច្បាប់
និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ មួយទ�ៀត គម្រប់ជា៤។

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធានានិរន្តរភាព និងចីរភាព

នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ពីមួយជំនាន់
ទៅកាន់មយ
ួ ជំនាន់ទ�ៀតជាបន្តបន្ទាប់; ការ-

ឈានទៅមុខ ពិសេសការឈានទៅសម្រេច

បាននូវចក្ខុ វិស័យ នៃការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅ
ជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ នៅឆ្នាំ
២០៣០ និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់
នៅឆ្នាំ២០៥០ ទន្ទឹមនឹងទស្សនវិស័យ

ដែលកំណត់ថា ការកែទម្រង់គជា
ឺ គន្លឹះ
ជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន ប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព និងចីរភាព។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាជំហានបន្ទាប់ ខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្ត

គន្លឹះមួយចំនួន សម្រាប់យុវជនយ�ើងយក

ភ្នាក់ងារចម្លង ជូនទៅមជ្ឈដ្ឋានយុវជន

ទាំង៤ និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា

សូមខិតខំស្វែ ងយល់អំពីអត្ថន័យពិត

សូមពិនិត្យលទ្ធភាពចូលរួមដោយផ្ទាល់

បន្ថែមទ�ៀត ដល់លេខាធិការដ្ឋានកែទម្រង់

ឱ្យបន្តរ�ៀបចំ និងអនុវត្តផែនការផ្សព្វផ្សាយ

អំពីការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៤ ជូនដល់យុវជន
របស់យ�ើងនៅតាមរាជធានី-ខេត្ត ទៅតាម
គំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដែលបានសម្រេចគ្នានៅក្នុង
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្នុងពេលកន្លងមក។
ការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីការងារ
កែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជា
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធានានិរន្តរភាព
និងចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ពីមួយជំនាន់ទៅកាន់មយ
ួ ជំនាន់ទ�ៀត

ទៅពិចារណាដូចតទៅ៖

ប្រាកដនៃការងារកែទម្រង់របស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងផ្ដល់មតិយោបល់

កែលម្អដល់ការងារកែទម្រង់ ក្នុងស្មា រតី
នៃភាពជាម្ចា ស់ និងការទទួលខុសត្រូវ
ខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនានៃប្រទេស
ជាតិរបស់ខ្លួ ន។

សូមចូលរួមគាំទ្រ និងពង្រីកការយល់ដឹង និងភាពចាំបាច់នៃការកែទម្រង់

យ�ើង។

និងដោយស្មា រតីនៃភាពជាម្ចា ស់ ក្នុង
ការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងករណីយកិច្ចនីត្យានុកល
ូ នានា ក្នុង

នាមជាពលរដ្ឋ និយោជិត ធុរជន សហគ្រិន មន្ត្រីរាជការ អ្នកនយោបាយ អាស្រ័យតាមអង្គ វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួ នរ�ៀងៗ
ខ្លួន។		

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឱ្យកាន់តែទូលំ-

និងប្អូនៗយុវជន ជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន!

របស់ខ្លួ ន។ សូមយុវជនយ�ើង ធ្វើជា

ចំពោះគណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់ទាង
ំ ៤

ទូលាយថែមទ�ៀត នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន

ជាបន្តបន្ទាប់; ការឈានទៅមុខ
ពិសេសការឈានទៅសម្រេចបាននូវ

ចក្ខុ វិស័យនៃការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជា
ប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់
នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសមាន
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

ខ្ញុំមានជំន�ឿថា តាមរយៈសិក្ខា សាលា

ក្នុងថ្ងៃនេះ ប្អូនៗប្រាកដជានឹងបានដឹង

យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីសាវតារ បុព្វហេតុ កិច្ចដំណ�ើរការ សមិទផ
្ធ ល និងទស្សនវិស័យ

ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមរួម និងបញ្ហាប្រឈម

ដោយឡែកនៃការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៤ នេះ
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញ
និងអនុវត្តអស់ជាច្រើនទសវត្សមកហ�ើយ។

ក្នុងន័យនេះ សិក្ខា សាលានេះ នឹងផ្ដល់

កាលានុវត្តភាពថ្មីមួយទ�ៀត ដល់យុវជន
កម្ពុជាក្នុងការល�ើកកម្ពស់សមត្ថភាពយល់-

ដឹងរបស់ខ្លួ ន ដ�ើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សា
សុខសន្ដិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

ល�ើមល
ូ ដ្ឋាននេះ ខ្ញុំសូមទាញការយកចិត្ត

ទុកដាក់របស់យុវជនកម្ពុជា មកល�ើកិច្ចការ
ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មុននឹងបញ្ច ប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលរួមមាន៖ គណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់
ការអភិវឌ្ឍ តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ, គណៈកម្មា ធិការកែទម្រង់

រដ្ឋបាលសាធារណៈ, និងគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធ

យុត្តិធម៌ ព្រមទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជន
កម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការ និង
សម្របសម្រួលល�ើការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា

មួយនេះ ឱ្យលេចជារូបរាងឡ�ើងនៅថ្ងៃនេះ។

ជាទីបញ្ច ប់ ខ្ញុំសូមប្រសិទព
្ធ រជ័យជូន

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី,
និងប្អូនៗយុវជនទាំងអស់ បានប្រកបដោយ

សុខភាពល្អ កម្លា ំងពលមា ំមួន និងសម្រេច

បានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ ក្នុងគ្រប់

ភារកិច្ច ដ�ើម្បីបុព្វហេតុជាតិ, មាតុភូមិ និង
ការអភិវឌ្ឍ៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថវិកាជាតិ ឆ្នា២
ំ ០១៨

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននូវបង្គោ លចរមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត របស់ខ្លួ ន
គឺការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅក៏ដូចជាសម្រេចបាន
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ផ្សេងៗទ�ៀត។
ការចូលរួមចំណែកពីកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ជា

មួយនឹងការដាក់ចេញ និងការអនុវត្ត
ប្រកបដោយឆន្ទៈ និងមហិចឆិតា
្ ល�ើ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ ដែលជាសសរស្ត ម្ភនៃការ-

កែប្រែទាំងក្របខ័ណ្ឌ វិមជ្ឈការ, ការផ្ទេរ
ធនធាន, ការកែប្រែប្រព័ន្ធថ វិកា, និង

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមជាបណ្ត ើរៗក្នុង

ស្ ទះដ៏រាុរ៉ៃ
ំ , ព្រមទាំងបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ

ការងារ, សមធម៌, និងប្រសិទភា
្ធ ពនៅកម្ពុជា

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាដ�ើម។ កិច្ចខិតខំ

សេដ្ឋកិច្ច នៃកម្ម វិធីនយោបាយរបស់រាជ-

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ប្រឹងប្រែងទាំងនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និង
វាយតម្លៃខ្ពស់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រព័ន្ធ

វាយតម្លៃអន្តរជាតិរម
ួ មាន៖ ក្របខ័ណ្ឌចំ-

ណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលហៅកាត់ថា PEFA។

សន្ទុះឥតឈប់ឈរ ដ�ើម្បីប្តេជ្ញាកែប្រែប្រព័ន្ធ

សេចក្តីផ្តើមពីថ វិកា ឆ្នា២
ំ ០១៨

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈដែលផ្តោ តល�ើ

ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានគិតគូរ និងរ�ៀបចំដ�ើម្បី

អន្តរជាតិ។ ជាក់ស្តែង ការអនុវត្តថ វិកាមាន

ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងបន្តជំ-

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់
លទ្ធផល និង វិមជ្ឈការស្របតាមស្ត ង់ដារ
ភាពប្រស�ើរឡ�ើង ដោយលំហូរចំណូល និង
ចំណាយកាន់តែមានភាពរលូន ដោយជំរុញ

ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ បានទាន់ពេលវេលា,
កាត់បន្ថយបានទាំងស្រុងនូវបំណល
ុ កក-

ឈរល�ើមូលដ្ឋានខាងល�ើនេះ ថវិកា

ធានាចលនការនៃការកែទម្រង់របស់ខ្លួ ន

ដែលជារប�ៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គម
រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា។
ស្ ថិតក្នុងបរិការណ៍សុខសន្តិភាព
ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និង
ស្ ថិរភាពនយោបាយដែលក�ើតចេញពី
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ និងការប្រកាន់
ខ្ជាប់ឥតងាករេនូវគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ, នីតិរដ្ឋ និងការគោរព
សិទម
្ធ នុស្ស នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

រុញអនុវត្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាំងពីដ�ើម

និងច្បាប់, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានជាអតិបរមានូវគោលដៅយុទសា
្ធ ស្ត្រ

រីកចម្រើនលូតលាស់ល�ើគ្រប់ វិស័យ។

នីតិកាលមក ជាពិសេសដ�ើម្បីសម្រេចឱ្យ
ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ ដ�ើម្បីកំណ�ើន,

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សង្ខេបពីសច
ូ នាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

តាមការព្យាករ, កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

នៅឆ្នាំ២០១៨ នឹងអាចបន្តសម្រេចបានក្នុង

រង្វង់៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលធ្វើឱ្យផលិតផល
ក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស) នៃថ្លៃបច្ចុប្បន្ន

ក�ើនឡ�ើងដល់ 99 116 ប៊ីលានរ�ៀល (ប្រមាណ 24,6 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក ) ខណៈ

ដែល ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស)

ត្រូនិច, ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ, កាត់-

ក�ើនឡ�ើងដល់ 1 568 ដុល្លា រអាមេរិក (ឆ្នាំ

កំណ�ើននៃវិស័យសេវាកម្មប្រមាណ

សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹង

២០១៣៖ 1 042 ដុល្លា រអាមេរិក)។ កំណ�ើន
នេះទ្រទ្រង់ដោយ៖

កំណ�ើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មប្រមាណ
8,6% (ផលិតកម្មគ្រឿងបង្គុំអេឡិច-

ដេរ, សំណង់...)

7,6% (ដឹកជញ្ជូ ន និងទូរគមនាគមន៍,

សណ្
ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋាន, ភ្ញៀវ
ទេសចរ, វិស័យអចលនទ្រព្យ...)

និងកំណ�ើននៃវិស័យកសិកម្មប្រមាណ
2,0% (ដំណាំ, ជលផល, ប្រព័ន្ធ

ស្រោចស្រព...)

រីឯអត្រាអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំត្រូវ

បានប៉ា ន់ស្មា នក្នុងអត្រា 3,5% ដោយសារ
ការង�ើបឡ�ើង វិញជាបណ្ត ើរៗនៃថ្លៃប្រេងល�ើ

ទីផ្សារអន្តរជាតិ និងថ្លៃកសិផលមួយចំនួន។

ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់រ�ៀល ត្រូវបានរក្សា
ក្នុងស្ ថិរភាពអាចគ្រប់គ្រងបានដោយស្ ថិត

ក្នុងរង្វង់ 4 037 រ�ៀល ក្នុងមួយដុល្លា រ

អាមេរិក។ អត្រានៃភាពក្រីក្រមានការធ្លា ក់
ចុះពី 53,5% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

13,5% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធ្លា ក់ជាបន្ត

ក្នុងតំបន់ ឱ្យឡ�ើងដល់កម្រិតកណ្តា លធ�ៀប

ចំណាយសរុបថវិកាជាតិនេះ ត្រូវបានបង្កើន

ក�ើនឡ�ើ ង ពី 3,64 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក

វត្ថុអន្តរជាតិ និងស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

អាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៣ រហូតដល់ប្រមាណ

បន្ទាប់ទ�ៀត។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិក៏បាន
នៅឆ្នាំ២០១៣ ដល់ 7,85 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៨ ដោយសារការវិនិយោគ

ផ្ទាល់ពីបរទេស និងនៅបន្តមានកំណ�ើនល្អ។
កំណ�ើនថវិកា ឆ្នា២
ំ ០១៨

ក្នុងបរិការណ៍នៃស្ ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋ-

កិច្ច ប្រកបដោយសមធម៌, បរិយាប័ន្ន និង
ធន់នឹង វិបត្តិ,ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ត្រូវបានរ�ៀបចំ

នឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ ហ�ើយមូលនិធិរូបិយដទៃទ�ៀតក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ល�ើសមិទផ
្ធ ល
នេះផងដែរ។

ិ រដ្ឋ
ទំហំចំណូលចរន្តថ វកា
បានក�ើនឡ�ើងប្រមាណ ២ ដង គឺពី
2264 លានដុល្លា រអាមេរិកនៅ
ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ 4 080

ជិត ២ ដង គឺពីប្រមាណ 3,35 ប៊ីលានដុល្លា រ
6 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៨។

ជាលទ្ធផល អតិរេកថវិកាចរន្តអាចរក្សាបាន
ក្នុងកម្រិតប្រមាណ 2,48% នៃផ.ស.ស.
នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះ។

អាទិភាពថវិកា ឆ្នា២
ំ ០១៨ តាម

វិស័យ

ជាមួយនឹងការគ្រោងចំណាយសរុប

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយសំខាន់

លានដុល្លា រអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៨។

ថវិកាជាតិ, សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋា-

តាមរយៈការជំរុញអនុវត្ត វិធានការនៅក្នុង

ជារួម ចំណូលសរុបថវិកាជាតិ ត្រូវបាន

សំខាន់ៗដូចជា៖

និងជាអាទិភាពគន្លឹះៗ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
យុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល រយៈពេលមធ្យម

ព្យាករក�ើនដល់ប្រមាណ 23 383 ប៊ីលាន

បានក�ើនឡ�ើងប្រមាណ ២ ដង គឺពី 2 264

ក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស.) ដែលមានកំ-

២០១៤-២០១៨ ទំហំចំណូលចរន្តថ វិការដ្ឋ

លានដុល្លា រអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់
4 080 លានដុល្លា រអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០១៨។
ការសម្រេចបាននូវចំណូលដ៏ខ្ពស់ និងមិន
ធ្លា ប់មាននៅក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំចុងក្រោយ

នេះ បាននាំកម្ពុជាដែលធ្លា ប់មានចំណូល

ថវិកាជាតិធ�ៀបនឹង ផ.ស.ស. ទាបជាងគេ

រ�ៀល ស្ម ើនឹង 23,59% ធ�ៀបនឹងផលិតផល
ណ�ើន 10,6% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៧។

ចំណែកឯចំណាយសរុបថវិកាជាតិ ត្រូវបាន
គ្រោងចំនួន 24 375 ប៊ីលានរ�ៀល (សម-

មូល 6 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក) ស្ម ើនឹង

24,59% នៃផ.ស.ស. និងមានកំណ�ើន

15,2% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៧ ពោលគឺ

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ភិបាលបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ល�ើ វិស័យ

វិស័យសង្គមកិច្ច ត្រូវបានចាត់ទុកជា

វិស័យអាទិភាពទី១ ក្នុងការវិភាជថវិកា
ជាតិឆ្នាំ២០១៨ ដែលត្រូវបានគ្រោងថវិកា

ចំណាយប្រមាណ 5 658 ប៊ីលានរ�ៀល

(សមមូល 1,4 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក)
ស្ម ើនឹង 4,71% នៃផ.ស.ស. និងមាន
កំណ�ើនស្ម ើនឹង 17,0% ធ�ៀបនឹងច្បាប់
ឆ្នាំ២០១៧។ ការគ្រោងនេះ គឺដ�ើម្បី

ពង្រឹងគុណភាព និងសេវាអប់រំ, អភិវឌ្ឍ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជំនាញ និង វិស័យការងារ,ល�ើកកម្ពស់

នឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០១៧។ ការគ្រោងនេះ គឺ

ផ្ទៃក្រៅ ដ�ើម្បីល�ើកស្ទួយអភិបាលកិច្ច

គាំទ្រដល់សមាគមអតីតយុទជ
្ធ ន និង

លាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងរដ្ឋបាល

ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព តម្លា ភាព និង

គុណភាពសេវាសុខាភិបាល, ឧបត្ថម្ភ
បង្កើនថវិកាគាំទ្រដល់ការបង្កើតសមា-

គមន៍មនុស្សចាស់នៅតាមឃុំ- សង្កាត់
ចំនួន ១ ២៤២ នៅទូទាង
ំ ប្រទេស, ការផ្តល់ថ វិកាគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយ
ជីវភាពជនក្រីក្រតាមសហគមន៍ក្នុង

ជំហានសាកល្បង, ព្រមទាំងអភិរក្ស

និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិជាដ�ើម។ ជារួម
ប�ើធ�ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣, ក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចដំណ�ើរការរបស់សាតុលាការ, ការប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំងការជួញដូរ
មនុស្ស ស្ត្រី និងកុមារ, ការផ្តោ តយក-

បន្តធានាកិច្ចការពារនូវអធិបតេយ្យភាព-

នឹង 1,39% នៃផ.ស.ស. និងមាន

ភាពកងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងបុព្វហេតុ
ជាតិ បូរណភាពទឹកដី សុខសុវត្ថិភាព

និងសណ្តា ប់ធ្នាប់សាធារណៈ ជាដ�ើម។

វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅត្រូវបានគ្រោង

នឹងឆ្នាំ២០១៣, ក្រសួងសុខាភិបាល

ស្ម ើនឹង 2,28% នៃផ.ស.ស. និងមាន

វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និង
សណ្តា ប់ធ្នាប់សាធារណៈ ត្រូវបាន

គ្រោងថវិកាប្រមាណ 3 894 ប៊ីលាន

(សមមូល 0,5 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក)
កំណ�ើនស្ម ើនឹង 13,9% ធ�ៀបនឹងច្បាប់

ឆ្នាំ២០១៧។ ការគ្រោងនេះ គឺដ�ើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការអនុវត្តកម្ម វិធីជាតិកំណែទម្រង់
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

រ�ៀល (សមមូល 0,9 ប៊ីលានដុល្លា រ

ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

និងមានកំណ�ើនស្ម ើនឹង 16,7% ធ�ៀប-

២០២៥ និងការបន្តគាំទ្រដល់សវនកម្ម

អាមេរិក) ស្ម ើនឹង 3,93% នៃផ.ស.ស.

វិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគ្រោងថវិកា

ប្រមាណ 1 379 ប៊ីលានរ�ៀល (សម-

ថវិកាប្រមាណ 2 263ប៊ីលានរ�ៀល

ត្រូវបានបង្កើនជិត ២ ដងកន្លះ។

គណនេយ្យភាព។ល។

ចិត្តទុកដាក់ល�ើជីវភាព និងសុខុមាល-

នេះ ថវិកាក្រសួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡា ត្រូវបានបង្កើនជាង ៣ដងធ�ៀប-

និងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈ

វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-

មូល 0,3 ប៊ីលានដុល្លា រអាមេរិក) ស្ម ើ
កំណ�ើនស្ម ើនឹង 5,6% ធ�ៀបនឹងច្បាប់

ឆ្នាំ២០១៧។ ការគ្រោងនេះ គឺដ�ើម្បីល�ើក
កម្ពស់ផលិតភាព, ពិពិធភាវូបនីយកម្ម

និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម ក្នុង វិស័យកសិ-

កម្ម, ការជួសជុល និងថែទាំហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធ, ការជំរុញការអភិវឌ្ឍទឹកស្អា ត និង

អនាម័យជនបទ, ការពង្រឹងគុណភាព

សេវាទេសចរណ៍, ការបន្តប�ើកទីផ្សារ
សម្រាប់ការនាំចេញ, និងការពង្រឹងនូវ
យន្តការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច

និងមធ្យម។ល។ ជារួម ប�ើធ�ៀបនឹង

ឆ្នាំ២០១៣, ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ ថវិកា
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឡ�ើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយគាំពារ

សង្គមចំនួន២ ទ�ៀត ដែលគិតចាប់ពីខែ
មករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ, រួមមានការផ្តល់
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមាតុភាព និងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
បុណ្យសពមន្ត្រីរាជការស៊ី វិលផងដែរ។

ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងៗ រួមទាំង

មន្ ទីរពេទ្យគន្ធ បុប្ផា

ជាមួយនឹងថវិកាឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិ-

បាលក៏បានផ្តល់អាទិភាពល�ើ

ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករ

នេសាទត្រូវបានបង្កើនជិត ៣ ដង។

លានរ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨)។

រីឯមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួម-

ការល�ើកកម្ពស់ធនធានមនុស្ស

មានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត, ក្រុង-ស្រុក

ប�ៀវត្សរ៍អប្បបរមាជូនមន្ត្រីរាជការ និង

ដំឡ�ើង ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។ ល�ើសពីនេះ

ទន្ទឹមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បន្តដំឡ�ើង

កងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធ រហូតដល់ជិត៣
ដងធ�ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣, ដែលក្នុងនោះ៖

-ខណ្ឌ, ឃុំ-សង្កាត់ និងមេភូមិ ក៏ត្រូវបាន
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្តល់ និងដំ-

ប�ៀវត្សរ៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ី វិលក�ើន
ពី 34 ម៉ន
ឺ រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៣ រហូត

ដល់ល�ើស 91 ម៉ឺនរ�ៀលនៅឆ្នាំ២០១៨

(344 000 រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៣ រហូត
ដល់ 914 450 រ�ៀលនៅឆ្នាំ២០១៨)

ប�ៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យក�ើន

ពី 36 ម៉ឺនរ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៣ រហូត
ដល់ល�ើស 1 លានរ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨
(ក�ើនពី 360 000 រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៣
រហូតជាង 1លានរ�ៀលនៅឆ្នាំ២០១៨)

ប�ៀវត្សរ៍នគរបាល ក�ើនពី 38 ម៉ឺនរ�ៀល

នៅឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ល�ើស 1 លាន
រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨ (ក�ើនពី 380 000

រ�ៀលនៅឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ ជាង 1
លានរ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨)

ប�ៀវត្សរ៍យោធិនក�ើនពី 31,6 ម៉ឺនរ�ៀល
នៅឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ល�ើស 1លាន
រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨ (ក�ើនពី 316 000
រ�ៀលនៅឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ជាង 1

ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការឧបត្ថម្ភមាតុភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិត

ការបន្តនិរន្តរភាពមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

ដោយបន្តឧបត្ថម្ភរហូតដល់ជិតប្រមាណ
15 លានដុល្លា រអាមេរិក។

ការប្រើប្រាស់ថ វិកាមូលធន

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាការកត់សម្គាល់ផងដែរ រាជរដ្ឋាភិបា-

គ្រងចំណូល,ការគ្រប់គ្រងចំណាយ,ការជំរុញ

ផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ល�កា
ើ រទ្រទ្រង់

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

លកម្ពុជា នឹងប្រើប្រាស់ថ វិកាមូលធនដោយ
កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច

ដែលរួមមាន៖គម្រោងក្នុង វិស័យថាមពល,
វិស័យធារាសាស្ត្រ , វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវន្ត, វិស័យកសិកម្ម, សុខាភិបាល ,ទេសចរណ៍, ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា ត, និងអប់រ។
ំ

វិធានការដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវ

គោលបំណងខាងល�ើ និងសន្និដ្ឋានជារួម
ដូចនេះ ដ�ើម្បីសម្រេចបានគោលបំណង

ទាំងអស់ខាងល�ើ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់
ចេញនូវ វិធានការដូចជា៖ វិធានការឆ្លើយ
តបនឹងផលប៉ះពាល់អ វិជ្ជមានពីហានិភ័យ

ខាងទិដ្ឋភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច,វិធានការពង្រឹង
និងកែលម្អគោលនយោបាយ និងការគ្រប់-

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់សំខាន់ៗ ជាពិសេស
ធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ គឺការផ្សារភ្ជាប់

ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ, ការអនុវត្ត
យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២០-

១៨-២០២៥, ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, និងកម្ម វិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោម

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តដំឡ�ើង
ប�ៀវត្សរ៍អប្បបរមាជូនមន្រ្តីរាជការ
និងកងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធ

រហូតដល់ជិត ៣ ដង ធ�ៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៣។

ជារួម ការសម្រេចបាននូវកំណ�ើន

ជាតិ។ បន្ថែមពីនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលលុប-

សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងស្ ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីសារព�ើពន្ធ ដ�ើម្បីដំឡ�ើង

ប្រាក់មានស្ ថិរភាពខាងល�ើនេះ បានធ្វើឱ្យ

ចោលពន្ធសត្តឃាត, កែសម្រួលមាត្រា៤៧
កម្រិតអប្បបរមានៃប�ៀវត្សរ៍ជាប់ពន្ធឱ្យដល់

1 200 000 រ�ៀល ដ�ើម្បីផ្តល់ការអនុគ្រោះ
ដល់មន្ត្រីរាជការ និងកម្មករនិយោជិតដែល
មានប�ៀវត្សរ៍ទាប និងការបញ្ចូ លបទបញ្ញតិ្ត

ស្តីពីពន្ធល�ើប្រតិបត្តិការប្រេងកាត និងធនធានរ៉ែក្នុងច្បាប់ស្តីពី សារព�ើពន្ធផងដែរ។

ក្នុងបរិការណ៍អតិផរណាទាប និងអត្រាប្តូរ
ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់នៅ

ទូទាង
ំ ប្រទេស កាន់តែមានឱកាសក្នុងការ-

ស្វែ ងរកការងារ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល
ដោយក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លា ំង
ប្រដាប់អាវុធ ទទួលបានប្រាក់ចំណូល
កាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ល�ើសពីនេះ វិធានការបុរេសកម្មជា

ច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាព

នយោបាយ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបញ្ចុះតម្លៃថាមពលអគ្គិសនី និង

ទឹកស្អា ត, ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ, និងការអនុគ្រោះពន្ធល�ើប្រភេទពន្ធមួយចំនួន ជា-

ដ�ើម បាននិងកំពុងផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍
ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទទូ ៅ ជាពិសេសអ្នក

មានចំណូលទាប និងមន្ត្រីរាជការ, កងកម្លា ំង
ប្រដាប់អាវុធ, គ្រូបង្រៀន, គ្រូពេទ្យ, និង
កម្មករនិយោជិត។

ហេតុដូចនេះ ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបាន

ប្រសិទនា
្ធ មថា ជាថវិកាយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការពូនផ្តុំកម្លា ំង និងធនធានជាអតិបរមា ដ�ើម្បី
សម្រេចឱ្យខានតែបាននូវគោលដៅសំខាន់

ៗ នៃកម្ម វិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បញ្
ហា និងទស្សនៈ

ពិនិត្យទៅល�ើបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងប្រទេសជាសមាជិកតាមរយៈទស្សនៈនៃសមាជិករបស់ខ្លួ ន
(through the eyes of its members)។

តា

មរយៈសន្និសិទពេញអង្គ នៃបណ្តា ញ
គ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈប្រចាំ

អាស៊ី (The PEMNA Plenary Conference)

ឆ្នាំ២០១៨, លោក មាស សុខសេនសាន
មកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)នៃរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជានឹងពន្យល់អំពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា

(PFMRP) តាមរយៈកម្រងសំណួរ និងអត្ថា ធិប្បាយដូចខាងក្រោម៖

សំណួរទី១. អំពី អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) គឺជា សេនាធិការ
នៃគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអនុវត្តនូវគំនិត
ផ្តួចផ្តើម នៃយុទសា
្ធ ស្ដ្រ កែទម្រង់ការគ្រប់-

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងស្ន ើសុំការអនុ

លោក មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ. "យ�ើងប្តេជ្ញាក្នុងការបំពេញ
តួនាទីជាសេនាធិការនៃគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ និងប្តេជ្ញាកែលម្អប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា។ ការងារនេះ

នឹងសម្រេចបានប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ព ដោយផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធថ វិកា
ផ្អែកល�ើធាតុចូល ទៅប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើធាតុចេញ ស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ"។

ម័តពីគណៈកម្មា ធិការ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

នាពេលបច្ចុប្បន្ន, យ�ើងបានប្រឈមនឹង

យ�ើងក៏បានបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការ

កាល។ តាមរយៈដំណាក់កាល ២ ដំបូងនៃ

ដោយសារតែការយល់ដឹងនៅមានកម្រិត

ទ�ៀងទាត់ជាប្រចាំខែ ត្រីមាស និងឆ្នាំ។
សកម្មភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដែលហៅថាផែនការ
សកម្មភាពរួម “CAP”) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
និងធ្វើការតាមដាននូវការអនុវត្តផងដែរ។


សំណួរទី២. កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា៖ សមិទផ
្ធ ល
និងបញ្ហាប្រឈម

ធារ ណៈនៅកម្ពុជា អនុវត្តជា ៤ ដំណាក់
កម្ម វិធី, យ�ើងបានបង្កើតអង្គភាពសវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុងតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន, បានកែលម្អ

នីតិ វិធីនៃសំណ�ើសុំធានាចំណាយ, អនុវត្ត

នូវអង្គភាពថវិកា ថវិកាកម្ម វិធី និងចំណាត់

ថ្នាក់ថ វិកា, ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការប្រព័ន្ធបច្ចេក
វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (FMIS)ដំណាក់កាលទី ១។ ល។
មុននឹងសម្រេចបាននូវសមិទក
្ធ ម្មដែលមាន

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឧបសគ្គ និងភាពលំបាកលំបិនជាច្រើន
អំពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រមទាំងកង្វះខាតធនធានមនុស្ស និងការប្តេជ្ញារបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។ ជាក់ស្តែង
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដ�ើរតួនាទី

ឈានមុខគេ ក្នុងការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ដោយបានបញ្ច ប់ដំណាក់កាលទី១ និង

ទី២ នៃ PFMRP, យ�ើងឈានមកដល់

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណាក់កាលទី៣ ដែលផ្តោ តជាសារវន្ត

កែទម្រង់ ដ�ើម្បីធានាឱ្យមានការផ្សារភ្ជាប់

គោលនយោបាយ តាមរយៈការអនុវត្ត

កែលម្អបន្ថែមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

ល�ើការធានាការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹង

ពេញលេញនូវថវិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាព

ថវិកា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យ�ើងបានដាក់
ឱ្យអនុវត្តនូវយុទសា
្ធ ស្ដ្រ នៃការកែទម្រង់

ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ និងគម្រោង

ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ ខណៈនៅតែ
បន្តអនុវត្ត និងពង្រឹងកិច្ចការកែទម្រង់គន្លឹះ
ក្នុងដំណាក់កាលមុនៗ។

ដោយបានបញ្ច ប់ដំណាក់កាលទី១

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
និងទី២ នៃកម្ម វធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,យ�ើងបានឈាន
មកដល់ដំណាក់កាលទី៣ ដែលផ្តោ ត
ជាសារវន្តល�ើការធានាការផ្សារភ្ជាប់
ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

តាមរយៈការអនុវត្តពេញលេញនូវ
ថវិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាពថវិកា។

សំណួរទី៣. ការរំពឹងទុកសម្រាប់សន្និសីទ

ពេញអង្គ PEMNA ឆ្នាំ២០១៨

ក្នុងនាមជាម្ចា ស់ផ្ទះ, សម្រាប់សន្និសីទ

ពេញអង្គឆ្នាំនេះ, កម្ពុជាសូមចែករំលែក

ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងការថវិកា។ ក្នុងន័យនេះ បទពិសោធ និងចំណេះដឹងដែលបានចែករំលែកនៅសន្និសីទ

ពេញអង្គ PEMNA ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ នឹងក្លាយ
ជាធាតុចូលដ៏មានតម្លៃ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពនូវប្រព័ន្ធថ វិកា
ក៏ដូចជាសម្រាប់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ទិដភា
្ឋ ពទូទៅនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

នាខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤, នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាស
ដាក់ឱ្យអនុវត្ត នូវកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់-

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) ដ�ើម្បី

កែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការ-

បែងចែកធនធាន។ PFMRP មានគោលដៅ
ផ្លាស់ប្តូរជាបណ្ត ើរៗ ពីប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើ

ធាតុចូល និងមជ្ឈការទៅជាប្រព័ន្ធថ វិកា
ផ្អែកល�ើលទ្ធផល ឬសមិទក
្ធ ម្ម និង វិមជ្ឈការ។
កម្ម វិធីនេះ ត្រូវបានដាក់ចេញតាមអភិក្រម

ជាខ�ឿនចំនន
ួ ៤ និងអនុវត្តជា៤ ដំណាក់កាលរួមមាន៖

ដំណាក់កាលទី ១. ភាពជ�ឿទុកចិត្តបាន
នៃថវិកា (២០០៥-២០០៨)

អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែទម្រង់

ដំណាក់កាលទី២. គណនេយ្យភាព

សន្និសិទ។ បន្ថែមពីល�ើនេះ យ�ើងក៏ចង់

ដំណាក់កាលទី៣ .ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

ជាមួយបណ្តាប្រទេស ជាសមាជិកនៃអង្គ-

ហិរញ្ញវត្ថុ (២០០៩-២០១៥)

ទាញយកបទពិសោធពីបណ្តាប្រទេសជា

ទៅនឹងគោលនយោបាយ (២០១៦-

ដែរ។ ជាពិសេស យ�ើងចង់ដឹងពី វិធីសាស្រ្ត

ដំណាក់កាលទី៤ ) គណនេយ្យភាព

សមាជិក PEMNA ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផង

២០២០)

ដែលមានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រង

សមិទក
្ធ ម្ម (២០២១-២០២៥)។

នយោបាយដ�ើម្បីឱ្យស្របទៅនឹងអាទិភាព

វឌ្ឍនភាពនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់

ចំណូល, ចំណច
ុ គន្លឹះនៃការបង្កើតគោលគោលនយោបាយជាតិ,បញ្ហាប្រឈមគន្លឹះៗ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

បត្តិករជួបប្រទះ នៅពេលរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ

ការកែទម្រង់របស់ខ្លួ ន,កម្ពុជាសម្រេចបាន

ដែលស្ថា ប័ននិម្មា បនករ និងស្ថា ប័នប្រតិ-

តាមរយៈដំណាក់កាលទី ១ និងទី ២ នៃ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ចំណូលស្ ថិតនៅក�ៀកគោលដៅដែល

បានកំណត់

គ្មានបំណល
ុ កកស្ ទះថ្មីក្នុងឆ្នាំ២ ០១៤

និងឆ្នាំ២០១៥ ដោយរក្សាបាននូវបំ-

ក្នុងដំណាក់កាលទី២ នៃ PFMRP។
ដំណាក់កាលទី៣ (២០១៦-២០២០)៖

ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា នឹងគោលនយោបាយ

ណុលស្ ថិតក្រោម ២% នៃចំណាយ
សរុប។

អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុវត្ត

នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

អ្នកកាន់ថ វិកាបានចំណាយស្របតាម

ថវិកាដែលបានអនុម័ត និងការព្យាករ
លំហូរសាច់ប្រាក់ ក្នុងឆ្នាំសារព�ើពន្ធ
ហ�ើយអនុវត្តតាមចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា

(ឧទា. ប�ៀវត្សរ៍, ទំនិញ/សេវា និង
ចំណាយមូលធន)។

ច្បាប់ថ្មីស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន

អនុម័ត និងអនុវត្ត។

អង្គភាពថវិកា, ថវិកាកម្ម វិធី និងចំណាត់

ថ្នាក់ថ វិកាត្រូវបានបង្កើត និងអនុវត្ត។

ជំហានទី ១ នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារ-

ណៈ (FMIS) ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ
ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បន្ទាប់ពីបានផ្តោ តល�ើការបង្កើតភាព-

ជ�ឿទុកចិត្តបាននៃថវិកា, ការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង, និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ តាម

រយៈដំណាក់កាលទី ១ និងទី២, កម្ពុជាបាន

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឈានដល់ដំណាក់កាលទី៣ (ការផ្សារភ្ជាប់

លេញនូវថវិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាពថវិកា។

ដៅពង្រឹងការផ្សារភ្ចា ប់រវាងថវិកា និងគោល-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ថវិកា ទៅនឹងគោលនយោបាយ)ក្នុងគោលនយោបាយ ដោយធានាការអនុវត្តពេញ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានគោលដៅ
ផ្លាស់ប្តូរជាបណ្ត ើរៗ ពីប្រព័ន្ធថ វិកា

ផ្អែកល�ើធាតុចូល និងមជ្ឍការ ទៅជា
ប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើលទ្ធផល
ឬសមិទក
្ធ ម្ម និង វិមជ្ឈការ។

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាត្រូវបានអនុវត្ត

ដោយផ្អែកល�ើយុទសា
្ធ ស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖

ពង្រឹងការអនុវត្ត និងការបង្កើនប្រសិទ-្ធ

ភាពនៃផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិកា (BSP)

ការពង្រឹង និងការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

សន្និដ្ឋាន

រហូតមកដល់ពេលនេះ, កម្ពុជាសម្រេច

បាននូវគោលដៅសំខាន់ៗ ដែលបានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។ ក្នុងការ-

សម្រេចបាននេះ ឆន្ទៈនយោបាយដ៏ រឹងមា ំ,
ការប្តេជ្ញា និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ថា្នក់

ដឹកនាំនៃគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នគឺពិតជាមាន
សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះភាពជោគ-

ជ័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ចាំបាច់

ត្រូវពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង
សមត្ថភាពស្ថា ប័នដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត

នូវប្រព័ន្ធថ វិកាថ្មីប្រកបដោយភាពរឹងមា ំ
និងចីរភាព៕

ពេញលេញតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នរួមទាំង
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ពិនិត្យឡ�ើង វិញ, កែសម្រួល និងអនុវត្ត

ចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាថ្មី, ប្លង់គណនេយ្យថ្មី
និងដំណាក់កាលទី២ នៃប្រព័ន្ធ FMIS
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែ-

ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

លទ្ធ ផលនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រង
និងការប្រមូលចំណូលពន្ធ ដារ

សន្តិភាព និងស្ ថិរភាពនយោបាយបានផ្តល់ឱកាស និងលទ្ធភាពឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្នុងនាម

ជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដាក់ចេញនូវយុទសា
្ធ ស្រ្ត និង វិធានការកែទម្រង់
ស៊ីជម្រៅក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធឱ្យបានគ្រប់ផែនការ។
ងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការស្ ថិតក្នុ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេស
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទសា
្ធ ស្រ្តក�ៀរគរ

ចំណូលរយៈពេលមធ្យម (២០១៤-២០១៨)

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានខិតខំប្រឹងប្រែង
ប្រមូលចំណូលពន្ធ ព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្ត
យ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការកែទម្រង់គោលន-

យោបាយសារព�ើពន្ធ និងជាពិសេសការធ្វើ
ទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ។ ការងារ
កែទម្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជាកិច្ចការដែល

អាចជួយបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ព

គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពន្ធ តាមរយៈ

ចុងក្រោយនេះ។ ដ�ើម្បីសម្រេចបានជោគ-

ជាឧបករណ៍គោលនយោបាយ ដ៏មានសារៈ-

សារព�ើពន្ធ ការកែលម្អរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ

ក្រោមនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានបាននិងកំពុង

នៃការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង

សំខាន់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម

នានា និងបង្កើតកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ឆ្ពោះ
ទៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព។ ក្នុងន័យ
នេះ តាមរយៈការចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា

នូវកម្ម វិធីកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ការពង្រឹង និងកែលម្អគោលនយោបាយ
និងការបញ្រ្ជាបវប្បធម៌នៃការបង់ពន្ធ។ ជា
លទ្ធផល អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រេច
បាននូវការប្រមូលចំណូលពន្ធល�ើសផែន-

ការជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ស្របតាម
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិ-

កាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត, ភាពឈ្លា សវៃ

និងបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺស្វា ងរបស់ សម្តេច

អគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននិងកំពុងខិតខំ

យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការធានានូវប្រសិទភា
្ធ ព, ផលិតភាព ,តម្លា ភាព, សមភាព

និងគណនេយ្យភាព នូវនីតិ វិធីនៃការគ្រប់ទំព័រ៣៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជ័យដែលរំលេចឡ�ើងតាមរយៈតួលេខខាង

អនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួ ន នូវបរិបទថ្មីនៃការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅស្របតាមគោលនយោបាយ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការពង្រឹង
និងកែលម្អគោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យ៉ាងពេញទំហឹងពី សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមទាំងកិច្ចគាំទ្រ
និងការផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំចង្អុលបង្ហាញ

ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត
សភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននិងកំពុងធ្វើការកែលម្អគោលនយោ-

បាយសារព�ើពន្ធ តាមរយៈការកែសម្រួល
និងបំពេញបន្ថែមនូវបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពី

ពន្ធដារ ក្នុងន័យធ្ើឱ
វ ្យការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី
សារព�ើពន្ធមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

និងមានសង្គតិភាព។ ជាលទ្ធផល អគ្គ-

នាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានសម្រេចនូវការងារ
សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖ ការកែប្រែរប-

បកំណត់ពន្ធ ដោយលុបចោលរបបម៉ៅ ការ
ក៏ដច
ូ ជាការពង្រឹង និងកែលម្អរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ។

ទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ
សំដៅល�ើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវា
សាធារណៈ ឱ្យកាន់តែមានគុណភាព
រហ័ស, ងាយស្រួល, គួរឱ្យទុកចិត្ត
និងសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ
ជាពិសេសដ�ើម្បីធ្វើឱ្យការងារ
កែទម្រង់ស្ថា ប័នពន្ធដារឱ្យកាន់តែមាន
ប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពខ្ពស់។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បាននិងកំពុងបន្ត

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងទំន�ើបកម្មគ្រប់ផ្នែក

ទាំងអស់របស់ខ្លួ នរួមមាន៖ ការកែលម្អនវូ

រចនាសម្ព័ន្ធ, រដ្ឋបាល, ធនធានមនុស្ស,

៥ឆ្នាំ (២០១៣-២០១៧) ទោះបីជាបទប្បញ្ញត្តិ

ពន្ធតែមួយគត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មាន៖ ច្បាប់, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ,

រួមមាន៖ អ្នកជាប់ពន្ធតច
ូ , អ្នកជាប់ពន្ធ

ស្តីពីពន្ធដារ និងលិខិតបទដ្ឋាននានា រួម-

សេចក្ដីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីណែនាំត្រូវ
បានរ�ៀបចំ និងធ្វើ វិសោធនកម្មជារ�ៀងរាល់

ឆ្នាំក្ដី ក៏អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាន់
យកនូវគោលការណ៍ទាង
ំ ៤ ចំណច
ុ ដែល
បានចែងក្នុងយុទសា
្ធ ស្រ្តក�ៀរគរចំណូល

រយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមមាន៖

ការប្រមូលឱ្យអស់លទ្ធភាពនូវសក្ដា នុ-

ពលចំណូលដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន,

មិនបង្កើតប្រភេទពន្ធថ្មី,

មិនដំឡ�ើងអត្រាពន្ធ និងអាករ ល�ើកលែងតែក្នុងករណីប៉ះប៉ូវដល់ការបាត់

ចំណូល និងការការពារសុខភាព និង
ការការពារបរិស្ថា ន

ព័ត៌មានវិទ្យា រហូតដល់មុខងារប្រតិបត្តិការ

ធានាឱ្យបាននូវភាពងាយស្រួល,សមធម៌

ផ្នែកផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, ផ្នែកចាត់ចែង

តម្លា ភាព និងគណនេយ្យភាព ក្នុង

ស្នូ លទាំងអស់ដូចជា ផ្នែកចុះបញ្ជីពន្ធដារ,
លិខិតប្រកាស, ផ្នែកសវនកម្ម, ផ្នែកប្រមូល

បំណល
ុ ពន្ធ និងបណ្តឹងតវ៉ា ។ ក្នុងរយៈពេល

និងកំណត់របបស្វ័យប្រកាសជារបបកំណត់

និងយុត្តិធម៌ ព្រមទាំងធានាប្រសិទភា
្ធ ព

ការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពន្ធ។

ក្រោមកិច្ចគាំទ្រ និងការល�ើកទឹកចិត្ត

ក៏ដូចជាការកំណត់អ្នកជាប់ពន្ធជា ៣ ប្រភេទ
មធ្យម, និងអ្នកជាប់ពន្ធធំ, ការលុបចោល
ការប្រមូលពន្ធល�ម
ើ ធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ ន
និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចំពោះទោចក្រ-

យានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ

ត្រាក់ទ័រ និងគ្រឿងចក្រប្រហាក់ប្រហែល
និងជលយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលមាន

កម្លា ំងដល់ ១៥០ សេះ, ការរ�ៀបចំដាក់ឱ្យ

អនុវត្តនវូ វិធាន និងនីតិ វិធីនៃការគ្រប់គ្រង
ប្រមូលពន្ធប៉ា តង់,ការរ�ៀបចំដាក់ឱ្យអនុវត្ត
នូវការកំណត់ វិធាន និងនីតិ វិធី នៃការអនុវត្ត
បញ្ជីគណនេយ្យសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកជាប់

ពន្ធតច
ូ , ការរ�ៀបចំ និងកែសម្រួលយន្តការ
នៃបណ្តឹងតវ៉ា ពន្ធដារ ព្រមទាំងការបង្កើត
គណៈកម្មា ធិការដោះស្រាយវិវាទសារព�ើ

ពន្ធ, ការកែសម្រួលវាក្យសព្ទនៅក្នុងច្បាប់

ស្តីពីសារព�ើពន្ធ (ប្រាក់ចំណូល, របបស្វ័យ

ប្រកាស, ឆ្នាំជាប់ពន្ធ, ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ, ក្រុមហ៊ុនមូលធន...),ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាព

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សារព�ើពន្ធ, ការកែសម្រួលកម្រិតអប្បបរមា

ែដលទទួលបានការអនុម័តដោយរដ្ឋសភា។

បុគ្គល ឬសហគ្រាសឯកបុគ្គល និងការកែ-

ទស្សនវិស័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន

នៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធសម្រាប់រូបវន្ត

សម្រួលពន្ធល�ើ សហគ្រាសធានារ៉ា ប់រង,
ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពីកាតព្វកិច្ចសារព�ើពន្ធ

ចំពោះសហគ្រាសដែលអនុវត្តពហុគម្រោង,

ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពីការល�ើកទឹកចិត្តពន្ធ-

ដារចំពោះគ្រឹះស្ថា នសិក្សា, ការរ�ៀបចំប្រ-

កាសស្តីពី ការកំណត់នវូ វិធាន និងនីតិ វិធី
នៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារ, ការរ�ៀបចំប្រកាស
ស្តីពី ការអនុវត្តអាករល�ើតម្លៃបន្ថែមល�ើ
ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែ-

ច្នៃ, ការរ�ៀបចំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ វិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដែល
បានចុះបញ្ជីពន្ធដារតាមរបបស្វ័យប្រកាស,

ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច

ពន្ធដារ គឺធ្ើឱ
វ ្យស្ថា ប័នប្រមូលចំណូល
មួយនេះ ក្លាយជាអង្គភាពសាធារណៈ
មួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ល�ើ
គុណភាព និងជំនាញក្នុងការប្រមូល
ចំណូលពន្ធដារក្នុងទិសដៅជំរុញកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច និងនិរន្តរភាព តាមរយៈ
ការផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាព
ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ
ស្តីពីពន្ធដារប្រកបដោយភាពសុច រិត
និងយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធទាង
ំ អស់។

កាត់ទុកពន្ធល�ើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម, ការរ�ៀបចំដាក់ឱ្យនិរាករណ៍ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើត

ពន្ធសត្តឃាត,ការរ�ៀបចំដំឡ�ើងកម្រិតពិតាន

នៃប�ៀវត្សរ៍ដែលត្រូវជាប់ពន្ធ, ការរ�ៀបចំ
និងដាក់បញ្ចូ លនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធល�ើ

ប្រតិបត្តិការប្រេងកាត និងធនធានរ៉ែ, ការរ�ៀបចំអនុក្រឹត្យ និងប្រកាសស្តីពី វិធាន និង
នីតិ វិធីនៃការល�ើកលែង និងអនុគ្រោះពន្ធ

ប្រថាប់ត្រា, ការរ�ៀបចំអនុក្រឹត្យ និងប្រកាស
ស្តីពីការល�ើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារចំពោះ

ការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហគ្រាស
ធុនតូចនិងមធ្យម, ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពី

វិធាន និងនីតិ វិធីសម្រាប់បែងចែកចំណូល
និងចំណាយក្នុងចំណោមបុគ្គលទាក់ទិន

(Transfer Pricing), ការរ�ៀបចំកែសម្រួល

ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតអាករ សម្រាប់បំភ្លឺ
សាធារណៈ, ការរ�ៀបចំប្រកាសស្តីពីលក្ខណៈ
វិនិចឆ័យ
្ នៃការកាន់បញ្ជិកាគណនេយ្យមិន

ត្រឹមត្រូវ និងនីតិ វិធីនៃការបង់ពន្ធអប្បបរមា,
ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការច�ៀស-

វាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា (DTA) រួមមាន៖
ប្រទេសសិងប
្ហ ុ រ,ី ចិន, ព្រុយណេ និងថៃ

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាមួយគ្នានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

បាននិងកំពុងធ្វើទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលសារ-

ព�ើពន្ធ សំដៅល�ើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវា

សាធារណៈ ឱ្យកាន់តែមានគុណភាព, រហ័ស
ងាយស្រួល, គួរឱ្យទុកចិត្ត និងសមស្រប

ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការ ជាពិសេសដ�ើម្បីធ្វើ
ឱ្យការងារកែទម្រង់ស្ថា ប័នពន្ធដារ កាន់តែ
មានប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពខ្ពស់។

ការធ្វើទំន�ើបកម្ម របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
បានសម្រេចនូវលទ្ធផលការងារ រួមមាន៖
ការរ�ៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទុកទិន្នន័យ

(Data Storage Center) ដែលមាន

លក្ខណៈស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ (ទទួល
បានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 27001 2013 ផ្នែក

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ពី វិទ្យាស្ថា ន
ស្ត ង់ដារអង់គ្លេស) និងការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យឱ្យទៅជា Centralized

Payment), ការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ

នានាទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេស និងបញ្ហានយោ-

និងដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនូវសេវាទទួលប្រាក់

ដូច្នេះ ទាមទារឱ្យមានការសហការយ៉ាង

Database, ការរ�ៀបចំដាក់ឱ្យដំណ�ើរការ

នូវបញ្ជ រសម្រាប់ចុះបញ្ជីពន្ធដារថ្មី, ការរ�ៀបចំ

ប្រាក់ពន្ធ (Tax Payment Receipt/Sin-

ពន្ធគ្រប់ប្រភេទនៅតាមធនាគារ, ការរ�ៀបចំ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ពីការបង់

gle Invoice) ដែលមានលក្ខណៈងាយ-

ស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនន
ួ ប្រាក់

ពន្ធដែលប្រមូលបាន, ការបង្កើត និងបន្ត

កែសម្រួលកម្ម វិធី (Application) សម្រាប់
បញ្ជូ លក្នុងឧបករណ៍ Smart Device និង
នៅល�ើគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធ-

ដារ, ការរ�ៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយតប
តាមទូរស័ព្ទ

(Call

Center)

ដ�ើម្បី

ងាយស្រួលដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់

ចម្ងល់របស់អ្នកជាប់ពន្ធ ទាក់ទងនឹង វិស័យ

ពន្ធដារ, ការរ�ៀបចំបង្កើត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង់ពន្ធតាមអនឡាញ (E-

ឲ្យមានបញ្ជ រពិគ្រោះយោបល់ពន្ធនៅអគ្គ-

នាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងនៅតាមសាខា

ពន្ធដារ, ការរ�ៀបចំ និងដាក់ឲ្យដំណ�ើរការ
ការផ្តល់បណ្ណ សម្គាល់ការបង់ពន្ធល�ើអច-

លនទ្រព្យ និងពន្ធល�ើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ ន,
ការរ�ៀបចំ និងពង្រឹងយន្តការផ្តល់សេវា និង

អប់រំតាមរយៈ Call Center, GDT Live

Chat និងសិក្ខា សាលានានានៅរាជធានី
ភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តទូទាង
ំ ប្រទេស។

ពិតណាស់ថា ការអនុវត្តកិច្ចការកែទម្រង់

តែងជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គ និងបញ្ហាប្រឈម

បាយ ដែលនេះជាការធម្មតាច�ៀសមិនផុត។
ពេញទំហឹងពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា និងមន្រ្តីទាំងអស់
ដែលជាកម្លា ំងចលករជំរុញ ក៏ដច
ូ ជាកត្តា

គន្លឹះកំណត់ជោគជ័យនៃការកែទម្រង់នេះ

តាមការគ្រោងទុក ក្នុងស្មា រតីនៃការគោរព
និងល�ើកតម្កើងភាពជាម្ចា ស់របស់កម្ពុជា

ដូចប្រសាសន៍របស់ សម្តេចតេជោនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តី ថា “គ្មានលទ្ធផលណាដែលបាន
មក ដោយមិនមានការបង់ថ្លៃនោះទេ ហ�ើយ
ក៏គ្មានការកែទម្រង់ណាដែលសម្រេចបាន

ដោយមិនមានការលះបង់នោះដែរ”។ យ�ើង
ទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវចងចាំជាប់ជានិច្ចនូវសារ

នយោបាយគន្លឹះ និងជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត របស់
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីផងដែរ គឺ៖

“ប�ើកែទម្រង់ គឺរស់, តែប�ើមិនកែទម្រង់ គឺ
ស្លា ប់”។ ក្នុងបរិបទនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន

ពន្ធដារ បាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម

នូវ វិធានការពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្អែកល�ើគោល-

ការណ៍អនុគ្រោះដល់កំណ�ើន និងធានា
យុត្តិធម៌, សមធម៌, សេវាល្អ, អភិបាលកិច្ចល្អ

និងបង្កើនអនុលោមភាព។ ទស្សនវិស័យ

របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ គឺធ្ើឱ
វ ្យស្ថា ប័ន
ប្រមូលចំណូលមួយនេះក្លាយជាអង្គភាព

សាធារណៈមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់
ល�ើគុណភាព និងជំនាញក្នុងការប្រមូល

ចំណូលពន្ធដារក្នុងទិសដៅជំរុញកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច និងនិរន្តរភាព តាមរយៈការផ្តល់

នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាព ពង្រឹង

ការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ
ប្រកបដោយភាពសុច រិត និងយុត្តិធម៌ចំពោះ
អ្នកជាប់ពន្ធទាង
ំ អស់ ដ�ើម្បីជំរុញអនុលោមភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តឈានទៅសម្រេចបាន

នូវការអភិវឌ្ឍ និងល�ើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ជូនរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

ចំណូលថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងឃុំ

សង្កាត់ នឹងត្រូវបានបង្កើនថែមទ�ៀតចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ បន្ទាប់ពីមានការសម្រេចថ្មីៗ

របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការបន្ថែមប្រភពចំណូលសារព�ើពន្ធជូនរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
និងការបង្កើនទំហំធនធាននៃការឧបត្ថម្ភធនពីថ វិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក

ចំ

ណូលថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

អចលនទ្រព្យ។ ប្រភពចំណូលសារព�ើពន្ធ

កិច្ចដំណ�ើរការរដ្ឋបាល, និងចំណាយអភិ-

ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ នឹង

និងមានសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់

សារព�ើពន្ធ និងការឧបត្ថម្ភធនពីថ វិការដ្ឋ

ជាតិដែលមានរដ្ឋបាលរាជធានី- ខេត្ត

ត្រូវបានបង្កើនថែមទ�ៀតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨

នេះតទៅ បន្ទាប់ពីមានការសម្រេចថ្មីៗ
របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការ-

បន្ថែមប្រភពចំណូលសារព�ើពន្ធជន
ូ រដ្ឋបាល

រាជធានី-ខេត្ត និងការបង្កើនទំហំធនធាននៃ

ទាំងនេះ គឺជាប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ
ក្រោមជាតិ ជាពិសេសរដ្ឋបាលរាជធានី
ខេត្ត ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណាយល�ើ
ការប�ើកប�ៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនបុគ្គ-

លិក មន្ត្រីរាជការ និងក្រុមប្រឹក្សា, គាំទ្រ

ការឧបត្ថម្ភធនពីថ វិការដ្ឋ ជូនរដ្ឋបាលក្រុង
ស្រុក និងឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈការបង្កើន

អត្រាវិភាជន៍ នៃចំណូលចរន្តថ វិការដ្ឋដែល
បានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ។ លទ្ធផលសម្រេចបាន

ទាំងនេះ គឺបានមកដោយសារតែជោគជ័យ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសម្រេចបាន
តាមការគ្រោងទុកនូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចប្រ-

ចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់៧% ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
និងសមធម៌ ព្រមទាំងជោគជ័យនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដែលបានធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃការប្រមូល

ចំណូលមានកំណ�ើនក្នុងចន្លោះ ១៥% ទៅ
២០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៨។

មុនឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ត្រូវបានប្រគល់ជូននូវចំណូលសារព�ើពន្ធ

ចំនួន ៨ ប្រភេទ ដែលរួមមាន៖ ពន្ធល�ើដីធ្លី

មិនបានប្រើប្រាស់, ពន្ធប្រថាប់ត្រា, ពន្ធល�ើ
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ ន និងយានយន្តគ្រប់

ប្រភេទ, អាករបំភ្លឺសាធារណៈ, អាករស្នាក់
នៅ, ពន្ធប៉ា តង់, ពន្ធសត្តឃាត, និងពន្ធ

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វឌ្ឍ មូលដ្ឋាន ខណៈដែលចំណូលមិនមែន
នៅមានកម្រិត។

ដ�ើម្បីសម្រាលបន្ទុកចំណាយ និងរួម

ចំណែកល�ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ និង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៨ កន្លងមក, រាជរដ្ឋាភិបាល

ត្រីចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ, ត្រាក់ទ័រ,និង

នោះទេ ប៉ុន្តែបានធ្វើឱ្យធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

មួយចំនួន ដូចជា៖ លុបចោលការប្រមូល

សេះ, និងលុបចោលពន្ធសត្តឃាតជាដ�ើម។

ឡ�ើងថែមទ�ៀតផង។

កែសម្រួលគោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ

ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូ ន និងយានជំនិះ

ប្រភេទទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយាន
យន្ត, ត្រាក់ទ័រ, និងគ្រឿងយន្តប្រហាក់
ប្រហែល,ជលយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែល

មានកម្លា ំងដល់១៥០ សេះ, កែសម្រួល និង
កំណត់ប្រាក់ពន្ធល�ើពន្ធមធ្យោបាយដឹក

ជញ្ជូ ន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, កែ-

ជលយានយន្តដែលមានកម្លា ំងដល់ ១៥០
ទាំងនេះ បានធ្វើឱ្យចំណូលសារព�ើពន្ធរបស់
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានការថមថយ

មួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃចំណូលថវិកា

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តែនៅរក្សាបាន
កំណ�ើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃចំណូលថវិកាជាតិ
ទាំងមូលជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលក�ើត

របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមានការក�ើន

មុនឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ត្រូវបានប្រគល់ជូននូវចំណូលសារ-

ព�ើពន្ធចំនួន ៨ ប្រភេទដែលរួមមាន៖
ពន្ធល�ើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់,

ពន្ធប្រថាប់ត្រា, ពន្ធល�ើមធ្យោបាយ

ដឹកជញ្ជូ ន និងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ,

សម្រួល ល�ើកលែង និងអនុគ្រោះពន្ធ

ឡ�ើងនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ, អាករស្នាក់នៅ,

និងសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក

អលចនទ្រព្យ និងចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋបាល

និងពន្ធអចលនទ្រព្យ។

ប្រថាប់ត្រានៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្នុងរង្វង់ញាតិ

ម្តាយ និងកូនបង្កើត រវាងប្តី និងប្រពន្ធ រវាង

យាយនិងតា ព្រមទាំងចៅបង្កើត, ល�ើកលែង
ពន្ធប្រថាប់ត្រាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត

បានសម្រេចប្រគល់ ចំណូលពន្ធល�ើឈ្នួល
ថ្នាក់ជាតិជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែល
មិនត្រឹមតែបំពេញនូវការថមថយដោយសារ
ការកែសម្រួលគោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ

ពន្ធប៉ា តង់, ពន្ធសត្តឃាត,

ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនចំណូលថវិកាសម្រាប់

ជាគុណប្រយោជន៍, ថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ, រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត បានធ្វើការបែងចែកសារឡ�ើង វិញ នូវចំណូលសារព�ើពន្ធ

របស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តសាមី ជូនរដ្ឋបាល

ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ចំនួន៣% និងរដ្ឋបាលឃុំ
សង្កាត់ ១% ដែលកន្លងមក រដ្ឋបាលក្រុង

ស្រុក-ខណ្ឌ និងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ពឹង
ផ្អែកស្ទ ើរតែទាំងស្រុងល�ើចំណូលពីការឧ-

បត្ថម្ភធនថវិការដ្ឋ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បាននិង

កំពុងរ�ៀបចំកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីការ-

ផ្ទេរធនធានថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង-ស្រុក

និងមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ ដោយក្នុងនោះ

គ្រោងនឹងបង្កើនអត្រាវិភាជន៍ចំនួន ០.១%
គឺស្ម ើនឹងពី ១.១%ដល់ ១.៥% នៃចំណូល
ចរន្តថ វិការដ្ឋជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩

ដល់ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភមូលនិធិ
ក្រុង-ស្រុក និងបង្កើនអត្រាវិភាជន៍ពី ២.៨%
ទៅ ៣% នៃចំណូលចរន្តថ វិការដ្ឋនៅឆ្នាំ

២០១៩ និងបន្តក�ើនឡ�ើងរ�ៀងរាល់ឆ្នាំរហូត

ដល់ ៣.៤% នៃចំណូលចរន្តថ វិការដ្ឋនៅ
ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភមូលនិធិឃុំ
សង្កាត់៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា

ឹ នាំរបស់ សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដក
រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានទស្សនវិស័យ និងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ ក្នុងការធានា

បាននូវការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈមួយ ប្រកបដោយចីរភាព តម្លា ភាព គណនេយ្យភាព
ស័ក្តសិទភា
្ធ ព និងប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់។

ក្នុ ងទស្សនវិស័យខាងល�ើនេះ កិច្ចការ
ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ

ត្រូវបានដាក់បញ្ចូ លជាគោលបំណងមួយ

ដ៏សំខាន់ ក្នុងចំណោមគោលបំណងជា

ឯកសារស្ដីពីការវិភាគចីរភាពបំណល
ុ , និង

ក្រៅប្រទេស, ២)បំណល
ុ សាធារណៈក្នុង

ធនធានមនុស្ស។ល។

រដ្ឋដល់សហគ្រាសសាធារណៈ, គ្រឹះស្ថា ន

ផែនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថា ប័ន និង
ក្នុងគោលបំណងបន្តល�ើកកម្ពស់តម្លា -

ច្រើន នៅក្នុងផ្នែកទី១ “បន្តពង្រឹងភាពជ�ឿ

ភាព និងគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រង

រួមនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

៣៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ

ទុកចិត្តនៃថវិកា” របស់ផែនការសកម្មភាព
វត្ថុសាធារណៈ។

ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវអនុក្រឹត្យ

លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រង
បំណល
ុ សាធារណៈ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១១ ដែលជាឯកសារគតិយុត្តគោល
និងជាផែនទីចង្អុលផ្លូវ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
បំណល
ុ សាធារណៈនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈ

នេះ សមិទផ
្ធ លធំៗជាច្រើន បានក�ើតឡ�ើង

បំណល
ុ សាធារណៈ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា

សាធារណៈ, រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមាន
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ

បានធ្វើទំន�ើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

បំណល
ុ ព្រមទាំងបង្កើតក្រុមការងារកត់ត្រា
និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យបំណល
ុ ដោយមាន
កម្ម វិធីការងារច្បាស់លាស់ ពោលគឺផ្ទៀង-

ផ្ទាត់ទាង
ំ ក្នុងដំណាក់កាលកត់ត្រា និងទាំង

ក្នុងដំណាក់កាលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ ដ�ើម្បី

ធានានូវភាពអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន នៃទិន្នន័យ
និងឈានទៅបោះផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា៖ ការបង្កើតគណៈ-

ជាផ្លូវការនូវព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ សាធា-

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សា-

ដែលជាសមិទផ
្ធ លថ្មីបន្ថែមទ�ៀតរបស់

កម្មា ធិការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ សាធារណៈ,

ធារណៈ២០១១-២០១៨, ប្រកាសស្ដីពី
គោលការណ៍ និងនីតិ វិធីគ្រប់គ្រងការផ្ដល់

រណៈកម្ពុជា ជាល�ើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០១៦
រាជរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រង
បំណល
ុ សាធារណៈ។ ព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ

ឥណទានដល់សហគ្រាសសាធារណៈ, គ្រឹះ-

សាធារណៈកម្ពុជាត្រូវបានរ�ៀបរ�ៀង និង

ទ�ៀត និងគ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ,

ឆមាសម្តង ជា ២ ភាសា គឺភាសាខ្មែរ និង

ស្ថា នសាធារណៈ, នីតិបុគ្គលសាធារណៈដទៃ

បច្ចុប្បន្នកម្មយុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង

បំណល
ុ សាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ដោយ
រួមបញ្ចូ លទាំងគោលនយោបាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបំណល
ុ សាធារណៈ,

បោះពុម្ពផ្សាយជាទ�ៀងទាត់ រ�ៀងរាល់មួយ

ភាសាអង់គ្លេស ស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍ជា
អន្តរជាតិ និងបរិការណ៍ជាក់ស្តែងរបស់
កម្ពុជា ដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់

ល�ើទិន្នន័យស្តីពី៖ ១) បំណល
ុ សាធារណៈ

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រទេស, និង ៣) ការផ្តល់ឥណទានរបស់
សាធារណៈ, នីតិបុគ្គលសាធារណៈដទៃ

ទ�ៀត, និងគ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ដ�ើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកអាន,

ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា ៤

ក្រុមគឺ៖ ១)ការខ្ចី ២)ការដកសាច់ប្រាក់,

៣)សេវាបំណល
ុ (ការទូទាត់ជូនឥណទាន-

យក និងការប្រមូលពីឥណទាយិកក្រោម
ក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ឥណទានរបស់រដ្ឋ),
និង ៤) សន្និធិបំណល
ុ ហ�ើយដែលត្រូវបាន
ចាត់ចំណាត់ប្រភេទទៅតាម៖ វិស័យ,
ឥណទាយក/ឥណទាយិក, និងរូបិយប័ណ្ណ។
ទន្ទឹមនេះ ក៏មានការពន្យល់ជាលក្ខណៈ

បច្ចេកទេសលម្អិត អំពីនិយមន័យនៃវាក្យ-

ស័ព្ទគន្លឹះៗ ដែលប្រើនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ
ផងដែរ។

កិច្ចការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបំណល
ុ
សាធារណៈ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូ លជា

គោលបំណងមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងចំណោម
គោលបំណងជាច្រើន នៅក្នុងផ្នែកទី១
ិ "។
"បន្តពង្រឹងភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃថវកា

ព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈនេះ

ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នៅល�ើ
គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វត្ថុដែលសាធារណជនអាចទាញយកបាន

តម្លៃខ្ពស់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនាញការ

នៅក្នុងព្រឹតិ្តបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈ

debt-bulletin.html ព្រមទាំងត្រូវបាន

បំណល
ុ ដំបូងគេ ដែលមានពត៌មានគ្រប់

បំណល
ុ ពីប្រភពផ្សេង ដែលគ្រាន់តែជាតួ-

តាមរយៈ http://mef.gov.kh/public-

បោះពុម្ពជាស�ៀវភៅចែកជូនក្រសួង- ស្ថា ប័ន

ពាក់ព័ន្ធ, ស្ថា នទូត, គ្រឹះស្ថា នអប់រំ, ដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍, និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា

អន្តរជាតិមយច
ួ
ំនួនថា ជាព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិ
ជ្រុងជ្រោយ និងរ�ៀបចំបានល្អ ស្របតាម
ឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ។

ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវ-

ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

នាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ ក៏ដូចជា

កន្លងមក ព្រឹត្តិបត្រស្ ថិតិបំណល
ុ សាធារណៈ

ប្រាស់តួលេខបំណល
ុ ផ្លូវការ ដែលត្រឹមត្រូវ

តាមរយៈការចេញផ្សាយចំនួន ៥ លេខ

នេះ ទទួលបានការកោតសរស�ើរ និងវាយ

ជាមូលដ្ឋាន ច�ៀសវាងការប្រើប្រាស់តួលេខ
លេខប៉ា ន់ស្មា ន និងគ្មានភាពច្បាស់លាស់
ឬជាតួលេខដ�ើម្បីបំភាន់សាធារណជនក្នុង
បំណងកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយ៕

តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាង
ំ ឡាយ ជ�ឿជាក់ និងប្រើនិងជាក់ស្ដែ ងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចមាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការរួមចំណែករបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
ក្នុងតម្លាភាពថវិកានៅកម្ពុជា

ត�ើការអង្កេតល�ើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា (OBS) គឺជាអ្វី?

ិ នឯករាជ្យ និងមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការវាស់វែងអំពីតម្លា ភាព និងគណនេយ្យភាព
OBS គឺជា វធា
ិ នៅល�ើពិភពលោក។
ថវកា

រ

បាយការណ៍អំពីតម្លា ភាពថវិកានេះ ត្រូវ
បានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយអ្នកជំនាញខាង

ថវិកា តាមរយៈការកំណត់នូវកម្រងសំណួរ

ដែលមានលក្ខណៈស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ, ជា
ពិសេសធ្វើការវាស់វែងល�ើការអង្កេតតាម

ទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែង ដោយប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌសូចនាករចំនួន១៤៥ និងមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ទៅល�ើ ១១៥ ប្រទេស។

គិតត្រឹម ឆ្នាំ២០១៨ នេះ របាយការណ៍
OBS ត្រូវបានចេញផ្សាយចំនន
ួ ៦ ដង រួច
មកហ�ើយគឺនៅឆ្នាំ២០០៦, ២០០៨, ២០១០,
២០១២, ២០១៥, និង២០១៧។

IBP ដែលជាស្ថា ប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

អន្តរជាតិ បានរ�ៀបចំការអង្កេតការប�ើក

(GIFT) ។

លទ្ធ ផលនៃការអង្កេតជាសកលឆ្នា ំ

២).ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារថវិកាទាំង៨

លទ្ធផលនៃការអង្កេតការប�ើកចំហថ-

ឆ្នាំ២០១៧ រួមមាន៖ ព័ត៌មានពីម៉ាក្រូ

ចំហថវិកានៅប្រទេសជុំ វិញពិភពលោក

២០១៧

ការប�ើកចំហថវិកានេះ ត្រូវបានវាស់វែង

វិកាឆ្នាំ២០១៧ នៃប្រទេសជុំ វិញពិភពលោក

ឯកសារពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានថវិកា, ការចូលរួម

៣ គឺ៖

ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំម្តង។ ការអង្កេតល�ើ
ល�ើ ៣ ផ្នែករួមមាន៖ ការផ្សព្វផ្សាយ
របស់សាធារណជន និងការត្រួតពិនិត្យ
ថវិកា (Budget Oversight)។ ការអង្កេត
នេះ ប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រ កម្រងសំណួរដែល

មានសំណំល
ុ ក្ខណៈវិនិចឆ័យ
្
ដោយមាន

ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងបង្កើតឡ�ើង
ដោយអង្គការពហុភាគី រួមមាន៖ មូលនិធិ
រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF), អង្គការសម្រាប់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

(OECD), អង្គការអន្តរជាតិនៃស្ថា ប័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់ (INTOSAI) និងអង្គការផ្តួចផ្តើមជាសកលសម្រាប់តម្លា ភាពសារព�ើពន្ធ

ទទួលបានពិន្ទុល�ើស ៤២។

បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវលទ្ធផលធំៗ ចំនួន
១).សន្ទស្សន៍នៃការប�ើកចំហថវិកាជាស-

កល (Open Budget Index è

OBI) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នៅមានកម្រិត

ដោយមានពិន្ទុសរុបជាមធ្យម ៤២ ល�ើ
១០០ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ១១៥

ដែលបានធ្វើការអង្កេត។ ក្នុងនោះ

ប្រទេសចំនួន៨៩ ពុំបានផ្តល់ព័ត៌មាន
គ្រប់គ្រាន់អំពីថ វិកាជាតិរបស់ខ្លួ ននៅ

ឡ�ើយ។ ប�ើពិនិត្យម�ើលការអង្កេតក្នុង

តំបន់ វិញ មានតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ថៃ

ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះដែល

ទំព័រ៤៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មាននិន្នាការធ្លា ក់ចុះជាសកលសម្រាប់

សេដ្ឋកិច្ច និងអាទិភាពគោលនយោបាយ

ធ្លា ក់ចុះចំនួន០៨ ពិន្ទុ, សេចក្តីព្រាងច្បាប់

ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លា ក់ចុះ
០៥ ពិនទុ្, ថវិកាដែលបានអនុម័តធ្លា ក់
ចុះ ០៨ ពិនទុ្, របាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំធ្លា ក់

ចុះ ០៩ ពិន្ទុ, របាយការណ៍ពាក់កណ្តា ល

ឆ្នាំ ធ្លា ក់ចុះ ០៤ ពិនទុ្, របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្នាំបានធ្លា ក់ចុះ ០៥ ពិនទុ្, របាយការណ៍ថ វិកាសម្រាប់ប្រជាជន គឺពុំមាន

ការប្រែប្រួលឡ�ើយ និងរបាយការណ៍
សវនកម្មមានការក�ើនឡ�ើងចំនួន២ ពិនទុ្។

៣).ពុំមានប្រទេសណាមួយដែលបានធ្វើ
ការអង្កេតនេះ បានអនុវត្តមុខងារទាំង
៣ បានពេញលេញនោះទេ។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រាងច្បាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិ-

បាល និងរបាយការណ៍ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ បាន
ផ្សព្វផ្សាយយឺតជាងពេលវេលានៃការបិទ

បញ្ច ប់ការអង្កេត, ដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះ
ត្រូវចាត់ទុកថាពុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
ឡ�ើយ។

លទ្ធផលអង្កេតឆ្នាំ២០១៧ បាន
បង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិនទុ្២០

ិ , ពិនទុ្០៤
ល�ើការប�ើកចំហព័ត៌មានថវកា
នៃការចូលរួមរបស់សាធារណជន,

ិ
និងពិនទុ្៥៥ នៃការត្រួតពិនិត្យថវកា
(Budget Oversight)។

ផ្នែកការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុង

ដំណ�ើរការរ�ៀបចំថ វិកា កម្ពុជាទទួលបាន
លទ្ធ ផលអង្កេតល�ើការផ្សព្វផ្សាយ

នូវពិនទុនេ
្ ះ គឺដោយសារកម្ពុជាបានផ្សព្វ-

កម្ពុជាបានចូលរួមសហការជាមួយ

យការណ៍សវនកម្ម និងរបាយការណ៍ថ វិកា

ព័ត៌មានថវិការបស់កម្ពុជា ឆ្នា២
ំ ០១៧

IBP និង NGOF ក្នុងការអង្កេតល�ើការផ្សព្វ-

ផ្សាយព័ត៌មានថវិកា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ មក។

លទ្ធផលអង្កេតឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា

កម្ពុជាទទួលបានពិនទុ្ ២០ ល�ើការប�ើកចំហ
ព័ត៌មានថវិកា, ពិន្ទុ ៤ នៃការចូលរួមរបស់

សាធារណជន, និងពិនទុ្៥៥ នៃការត្រួតពិនិត្យថវិកា (Budget Oversight)។

ពិនទុ្នៃការប�ើកចំហថវិកាឆ្នាំ២០១៧ គឺជា
ពិនទុខ្ព
្ ស់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីត្រូវបាន

ធ្វើការអង្កេត ក៏ប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងតែ ២ ប្រទេស
ប៉ុណ្ណោះ គឺវ�ៀតណាមបានពិនទុ្ ១៥ និង

មីយ៉ាន់ម៉ា បានពិនទុ្ ០៧។ នៅក្នុងតំបន់ ទីម័រ

ខាងក�ើតបានពិនទុ្ ៤០, ម៉ាឡេស៊ីបានពិន្ទុ ៤៦,

ថៃបានពិនទុ្៥៦, ឥណ្ឌូនេស៊ីបានពិនទុ្៦៤ និង

ហ្វីលីពីនបានពិនទុ្៦៧ ដែលជាពិនទុខ្ព
្ ស់
ជាងគេ។

កត្តាដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើង

ផ្សាយរបាយការណ៍ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ, របាសម្រាប់ប្រជាជនបានទាន់ពេលវេលា។

តាមរយៈការអង្កេតរបស់ IBP ក្នុងឆ្នាំ

២០១៧, កម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ថវិកាជាសាធារណៈបានចំនន
ួ ៦។ ទោះជា

យ៉ាងនេះក្តី ឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយ
នោះ មានឯកសារចំនន
ួ ៥ ពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឱ្យមានភាពទូលំទូលាយនៅឡ�ើយ

ល�ើកលែងតែ ឯកសារថវិកាដែលបានអនុ-

ម័តរួចប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅពីនេះ របាយការណ៍

ថវិកាសម្រាប់ប្រជាជន, របាយការណ៍ថ វិកា

ពិនទុ្ ០៤ ល�ើ១០០ គឺទាបជាងពិនទុ្មធ្យម
សកល ១២ ល�ើ ១០០។ ប�ើប្រៀបធ�ៀបក្នុង

តំបន់ កម្ពុជាមានពិនទុ្ទាបជាងវ�ៀតណាម
និងទីម័រខាងក�ើតបាន ០៧ ពិនទុ្, ម៉ាឡេស៊ី

បាន ០៩ ពិន្ទុ, ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ីបាន ២២

ពិនទុ្ ខណៈដែលហ្វីលីពីនបានពិនទុខ្ព
្ ស់ជាង
គេ គឺរហូតដល់ ៤១ ពិនទុ្។ ទោះបីជាយ៉ាង

ណាក៏ដោយ, កម្ពុជាទទួលបានពិនទុ្ល្អនៃ
ការត្រួតពិនិត្យថវិកា (Budget Oversight)

ពីព្រោះលទ្ធផលនៃការអង្កេតជាសកល ពុំ
មានប្រទេសណាមួយទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់
ជាង ៦០ ឡ�ើយ ។

ឧត្តមានុវត្តន៍របស់ប្រទេសផ្សេងៗ

ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ និងរបាយការណ៍សវនកម្ម

នៃការចូលរួមពីប្រជាជនក្នុងដំណ�ើរការ

នៅឡ�ើយ។ រីឯរបាយការណ៍ត្រៀមរ�ៀបចំ

ផ្អែកល�ើករណីសិក្សា បទពិសោធនៃ

គឺបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្រិតអប្បបរមា

រ�ៀបចំថ វិកា

ថវិកា វិញ បានផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិត

ការអង្កេតល�ើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា

ក្នុងឆ្នាំបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ។ ដោយ-

កន្លងទៅ បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថាយន្តការ

នៅឡ�ើយ ខណៈដែលរបាយការណ៍ថ វិកា
ឡែក ឯកសារចំនួន ០២ រួមមាន៖ សេចក្តី

ឆ្នាំ២០១៧ (Open Budget Survey)

ចំនួន៤ នៃការប�ើកទូលាយដល់សាធារ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ណជនក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំថ វិកាត្រូវបាន

Approach)៖ ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់

ឆ្នាំ៖ ឯកសារនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ

មុនសិន មុននឹងជូនដំណឹងទៅភ្នាក់ងារ

ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរយៈពេល ២ ឆ្នាំ

ប្រទេសផ្សេងៗ យកមកអនុវត្ត ដ�ើម្បីបង្កើន

នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានល�ើសំណ�ើថ វិកាជា

គោលនយោបាយពិគ្រោះយោបល់៖

ថវិកា, បន្ទាប់មកនឹងដាក់ជូនក្រសួង

ពិនទុ្ក្នុងផ្នែកនេះឱ្យបានខ្ពស់រម
ួ មាន៖

ផ្តោ តល�ើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយ ហ�ើយ
បញ្ហានោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ថ វិកា

ជាតិប្រចាំឆ្នាំនោះទេ (អនុវត្តដោយ
ប្រទេសម៉ុលដាវី, ក្រូអាត, សាធារណរដ្ឋ
ឆែក និងចក្រភពអង់គ្លេស)។

រ�ៀបចំក្រុមការងារតាមវិស័យ ៖ ក្រសួង

ហិរញ្ញវត្ថុ, ស្ថា ប័ន និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធធ្ើវ
ការពិភាក្សាល�ើផែនការតាមវិស័យ និង

វិស័យអាទិភាព (អនុវត្តដោយប្រទេស
កាហ្សាក់ស្ថា ន និងរុស្ស៊ី)។

យន្តការរាយការណ៍ល�ើអ៊ីនធ�ើណែត៖

រ�ៀបចំជាគេហទំព័រសម្រាប់សាធារណ-

ហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យ និងសម្រេច (អនុវត្ត
ដោយប្រទេសហ្វីលីពីន, ឥណ្ឌូនេស៊ី
និងបុតស្វា ណា)។

កត្តាដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើង
ពិន្ទុខ្ពស់នេះ គឺកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយ

របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ, របាយ -

ការណ៍សវនកម្ម, និងរបាយការណ៍ថ វិកា
សម្រាប់ប្រជាជនបានទាន់ពេលវេលា។

គោលនយោបាយសម្រាប់ទិសដៅ

ជនចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះ ដ�ើម្បីវាយ

ការងារ

ពីចំណច
ុ មិនល្អណាមួយ (អនុវត្តដោយ

ស្សន៍ប�ើកចំហថវិកាបន្ថែមទ�ៀត ដោយ

នេស៊ី និងម៉ិចស៊ីកូ)។

និងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពល�ើចំណច
ុ មួយចំ-

តម្លៃពីថ វិកាជាតិ និងការរាយការណ៍
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង, ម៉ាឡេស៊ី, ឥណ្ឌូអភិក្រមពិគ្រោះយោបល់ពីក្រោមឡ�ើង

ល�ើ (Bottom-Up Consultation

កម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនសន្ទ-

រក្សាឱ្យបាននូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមក
នួនដូចខាងក្រោម៖

ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទូទាត់ថ វិកាប្រចាំ

ទំព័រ៤៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែច្បាប់នេះ ត្រូវ

ក្រោយឆ្នាំសារព�ើពន្ធ ដោយសារត្រូវ
អនុម័តដោយសភាជាតិ និងឡាយព្រះ
ហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រ។ តាម

និយមន័យនៃការអង្កេត, ការអនុវត្ត

បែបនេះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាការប�ើក
ចំហព័ត៌មានថវិកាយឺត និងត្រូវចាត់ទុកថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយតែម្តង។ បញ្ហា
ប្រឈមនេះ អាចដោះស្រាយបាន
ប្រសិនប�ើការផ្សព្វផ្សាយអាចធ្វើបាន

ជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថ វិកា ឬ
សង្ខេបឱ្យបានមុនឆ្នាំ។

ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកា

ប្រចាំឆ្នាំ៖ ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះ
មានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងចំ-

ណោមឯកសារទាំងអស់។ ប្រសិនប�ើ
កម្ពុជាសម្រេចផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាង

ច្បាប់ថ វិកានេះ ពិន្ទុផ្នែកនេះ នឹងក�ើន
ឡ�ើងខ្លាំង។

ពង្រីកវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍ស-

វនកម្មនៅគ្រប់ចំណាយរបស់រាជរដ្ឋា-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ភិបាល ៖ របាយការណ៍សវនកម្មលម្អិត

ប្រទេសចំនួន៨ ក្នុងចំណោមប្រទេស

ឧត្តមានុវត្តន៍របស់ប្រទេសផ្សេងៗ នៃ

ធ្វើឱ្យពិនទុ្ នៃការប�ើកចំហថវិកាក�ើន

គឺល�ើប្រទេសសេណេហ្គាល់,ទុយណេ-

រ�ៀបចំថ វិកា។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ក្រសួង

បន្ថែ មត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ដែលបាន

ឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍
ទាំងនោះ បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តែពីប្រតិបត្តិការរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡ�ើយ។

ពិនទុផ្នែ
្ កនេះ អាចនឹងក�ើនឡ�ើងបន្ថែម
ទ�ៀតប្រសិនប�ើរបាយការណ៍សវនកម្ម

កាន់តែលម្អិតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ ជា

ទស្សនៈ របាយការណ៍សវនកម្មគរួ រក្សា
ទុកការផ្សព្វផ្សាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិន និង
បន្តល�ើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់តាមវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធ។

បង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាជន ក្នុង
ដំណ�ើរការរ�ៀបចំថ វិកា៖ ឆ្លងតាមការអង្កេតល�ើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា

ឆ្នាំ២០១៧ ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន

ពិនទុ្៤ នៃការចូលរួមពីសាធារណជន
ក្នុងដំណ�ើរការថវិកា ដែលជាពិនទុល�
្ ើ

ចំនួន ១០០ ដែលត្រូវបានធ្វើការអង្គេត
ស៊ី, អាល់បានី, ស៊េប៊ី, អេស្ប៉ាញ,
សូម៉ា លី, ស៊ូដង់ខាងត្បូង និងកាតា។

តាមការអនុវត្តកន្លងមក, ការរ�ៀបចំ
សិក្ខា សាលាប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរ�ៀបចំថ វិកា គឺជាវឌ្ឍនភាព

សំខាន់ក្នុងផ្នែកនេះ។ កិច្ចការនេះ គួរ
បន្តធ្វើឱ្យក្លាយជាការងារប្រចាំឆ្នាំក្នុង

ការរ�ៀបចំថ វិកា និងបន្តប�ើកចំហឱ្យ
មានការចូលរួមបានទូលំទូលាយ និង
ចូលរួមឱ្យបានទូលំទូលាយ នឹងអាច
ជួយឱ្យពិន្ទុផ្នែកនេះក�ើនឡ�ើងខ្ពស់។

ក្នុងន័យនេះផងដែរ កម្ពុជានឹងទទួល
បានពិន្ទុល្អប្រស�ើរ ឬខ្ពស់ជាងនេះ ក្នុង
ករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាល អាចមាន
លទ្ធភាពអនុវត្តនូវយន្តការខាងល�ើបាន

ចំនួន ១ ឬ ២ ដូចបានល�ើកឡ�ើងក្នុង

ការចូលរួមពីប្រជាជនក្នុងដំណ�ើរការ

ក៏អាចប្រើនូវយន្តការផ្សេងទ�ៀត ដែល
សាកសមនឹងបរិបទកម្ពុជាផងដែរ។

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

៖ គឺជយ
ួ ជំរុញការរ�ៀបចំរបាយការណ៍
ថវិកាបានទាន់ពេលវេលា ជាពិសេស
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវចំណាត់ថ្នាក់ថ-

វិកាទាំង៧ (ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាល,
ភូមិសាស្ត្រ ,សេដ្ឋកិច្ច,កម្ម វិធី,មុខងារ,

គម្រោង, និងមូលនិធិ) ទៅក្នុង FMIS
នឹងធ្វើឱ្យព័ត៌មានអំពីថ វិកាកាន់តែ

លម្អិត និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ការណ៍

នេះ នឹងជួយឱ្យពិន្ទុតម្លា ភាពថវិកា
កម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើងខ្ពស់សម្រាប់
ការអង្កេតឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទ�ៀត៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

លទ្ធ ផលនៃការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈឆ្នា២
ំ ០១៧

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាកម្ម វិធីកែទម្រង់ស្នូលមួយនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
កម្ម វធ
សំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ�ើម្បីឈានឆ្ពោះទៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ច។

ក

ម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានវាយតម្លៃខ្ពស់

តាមដាន និងការវាយតម្លៃល�ើការងារកែ-

ដោយមហិចឆិតា
្ និងប្រាកដនិយម ពោល

និងមានជំន�ឿថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតែអាច

គ.ហ.ស. បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព

សាធារណៈ គឺមានចក្ខុ វិស័យប្រកប-

គឺដ�ើម្បីកសាងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កម្ពុជាឱ្យស្របតាមស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ ដែល
មានគោលដៅផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដែលផ្ដោ ត

ល�ើធាតុចល
ូ និងមជ្ឈការ ឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធ
ដែលផ្ដោ តល�ើធាតុចេញ ឬលទ្ធផល និង
វិមជ្ឈការ។ ម្យ៉ាងទ�ៀត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរឹងមា ំ នឹងឈានទៅ
សម្រេចបានលទ្ធផលចុងក្រោយទាំង៣

រួមមាន៖ បូរណភាពនៃការគោរពវិន័យ

ថវិកា, ប្រសិទភា
្ធ ពនៃថវិកាទាំងក្នុងផ្នែក
វិភាជន៍ និងផ្នែកប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។

រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា

ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត

របស់ សម្តេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាព និងចាត់ទុកភាពរឹងមា ំនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាឱ្យសម្រេចបានប្រកបដោយជោគជ័យ

និងចីរភាព។ ក្នុងន័យនេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិតជា
មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញ ដ�ើម្បីឱ្យមាន
ការរីកចម្រើនប្រកបដោយជវភាព, វិបុល-

ល�ើការខិតខំកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

បន្តកំណ�ើនខ្ពស់ និង រឹងមា ំ ក្នុងរយៈពេល
ខ្លី និងមធ្យម ខាងមុខនេះ។ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ត្រូវបានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) កំណត់ និងដាក់
ចេញនូវគោលដៅអាទិភាពចំនួន៣ រួមមាន៖

(១).ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តផែនការ
ប្រមូលចំណូល, (២). ពង្រឹង និងពង្រីក
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(Financial Management Information System-FMIS) និង (៣). ពង្រឹង
និងពង្រីកការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
រឹងមា ំ នឹងឈានទៅសម្រេចបាន

លទ្ធផលចុងក្រោយទាំង៣ រួមមាន៖
បូរណភាពនៃការគោរពវិន័យថវិកា,
ប្រសិទភា
្ធ ពនៃថវិកាទាំងក្នុងផ្នែក

វិភាជន៍ និងផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងស័ក្តិ-

សិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។

ទន្ទឹមនេះ អនុលោមតាមសារាចរណែនាំ

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”

និងបានរ�ៀបចំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ ជា
ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ។ ជាក់ស្តែង
ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍ-

នភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៧

គ.ហ.ស. មិនត្រឹមតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
សមិទក
្ធ ម្មនៃអង្គភាពចូលរួមអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ

ទេ តែថែមទាំងធ្វើការវាយតម្លៃល�ើប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូលផង

ដែរ ដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយ
សំដៅពង្រឹង និងបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
តាមរយៈលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្រប

តាមក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទី៣ បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ នូវវឌ្ឍនភាពដូច
ខាងក្រោម៖

ការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្តក�ៀរគរចំណូល

ប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ា ត់ និងមុតស្រួច

នេះ បានធ្វើឱ្យកំណ�ើនចំណូលក�ើន

ឡ�ើងជាលំដាប់ ប�ើគិតជាមធ្យមចាប់ពី

ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ ចំណូលបានក�ើន
ឡ�ើងប្រមាណ ០,៩៦ ពិន្ទុភាគរយនៃ
ផ.ស.ស. ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ភាព និងបរិយាប័ន្ន។ អាស្រ័យហេតុនេះ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ ០៩ សរ ចុះថ្ងៃទី

ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់

រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ, ធនាគារពិភពលោក និង

វិធីនៃការរ�ៀបចំ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ

និងដំណាក់កាលទី២ នៅឆ្នាំ២០១៧។

បណ្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមមាន៖ មូលនិធិ

២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី “វិធាន និងនីតិ

ទំព័រ៤៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឱ្យអនុវត្តដំណាក់កាលទី១ នៅឆ្នាំ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មុខងារស្នូ ល និងចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា ត្រូវ

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ចុងក្រោយនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់-

ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការពង្រីក

និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន៣ បន្ថែម

ការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធល�ើកទឹកចិត្ត នឹងជំរុញ

បានរ�ៀបចំដាក់បញ្ចូ លក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ការអ នុ វត្តប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាក់ស្តែង
មុខងារស្នូ លនៃប្រព័ន្ធនេះ មានចំនួន៦

រួមមាន (១).មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា, (២).

មុខងារគណនីត្រូវសង, (៣). មុខងារ
គណនីត្រូវទារ, (៤). មុខងារគ្រប់គ្រង
សាច់ប្រាក់, (៥). មុខងារទិញ និង (៦).
មុខងារស�ៀវភៅធំ។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការកែសម្រួលប្លង់គណនេយ្យថ្មីឱ្យស្របតាម

ស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ និងបានរ�ៀបចំ និង
ដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យ

អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាទាំង៧ រួមមាន៖
(១).ចំណាត់ថ្នាក់អង្គភាពប្រតិបត្តិ និង
រដ្ឋបាល, (២). ចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ ,

(៣).ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច, (៤).ចំណាត់

ចំនួន ១១ បន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលសរុបចំនួន

ធ្វើស្ថា ប័ននីយកម្មឱ្យស្របតាមទិសដៅ

ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីចាប់

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

៣៩។ រីឯគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២០។ ជាមួយគ្នានេះ
ដ�ើម្បីកំណត់ទិសដៅប្រព័ន្ធថ វិកាឱ្យបាន

ច្បាស់លាស់ និងប្រាកដនិយម, ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំយុទ-្ធ

អនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី

ិ សមិទក
ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម ឬថវកា
្ធ ម្ម។

១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយកំណត់
ប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជា គឺជាប្រព័ន្ធថ វិកា

ិ កម្ពុជា ជាប្រព័ន្ធថ វកា
ិ
ប្រព័ន្ធថ វកា

ទន្ទឹមនេះ ដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ្លាំង និង

ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម ឬថវិកាសមិទក
្ធ ម្ម។

ភាពខ្សោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

តាមរយៈលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មាន

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
សុទិដ្ឋិនិយម និងវាយតម្លៃជារួមថា៖

ភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃថវិកានៅតែរក្សាបាន

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំ

ជាសារវន្ត ប៉ុន្តែទាមទារឱ្យមានការ-

បាល, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់

ចំណូលចំណាយប្រចាំត្រីមាស,

យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិ-

ិ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ត្រូវបាន
ថវកា

អនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី

២០១៨-២០២៥ ហ�ើយដែលត្រូវបាន

ណាត់ថ្នាក់មល
ូ និធិ។ បន្ថែមពីនេះ នៅ

អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រួមមាន ក្រសួង

យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយកំណត់

វឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកែទម្រង់ឆ្នាំ២ ០ ១ ៧

ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន១០

នៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរ-

សាស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ

ថ្នាក់កម្ម វិធី, (៥).ចំណាត់ថ្នាក់មុខងារ,
(៦).ចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង និង (៧).ចំ-

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

ពង្រឹងការព្យាករ និងការអនុវត្តកម្ម វិធី

សាធារណៈ,គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ
ណៈ បានអនុញ្ញាតឱ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រើប្រាស់

ក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Framework for

Public Expenditure and Financial
Accountability) ឆ្នាំ២០១១។

តាមរយៈលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ PEFA

និងនេសាទ,ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ-

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពបាននិងកំពុង

ឆ្នាំ២០១៧ បង្ហាញថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសា-

ក្រសួងបរិស្ថា ន, ក្រសួងមុខងារសាធា-

FMIS ដំណាក់កាលទី២ ជាមួយនឹង

តម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២ ០១៥

បណ្តា លវិជ្ជាជីវៈ, ក្រសួងកិច្ចការនារី,
រណៈ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

កសាងតាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ
ភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់,

និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនា-

ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តថ វិកា

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ត្រូវបាននិង

និងកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ វិកា

គមន៍។

កំពុងដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង

កម្ម វិធីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រ�ៀបចំ

ធារណៈ គឺមានភាពល្អប្រស�ើរជាងការវាយ
ក្នុងនោះសូចនាករសមិទក
្ធ ម្មចំនួន ៩ បាន
ក�ើនឡ�ើងពិនទុ្ ដោយរួមមាន PI-2, PI-4,
PI-7, PI-9, PI-10, PI-13, PI-14,
PI-18 និង PI-19 និងធ្លា ក់ពិន្ទុចំនួន ២

កម្ពុជា,

រួមមាន PI-3 និង PI-16។ ទន្ទឹមនេះ

ជាវឌ្ឍនភាព ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន ១០

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ជាសមាសធាតុដ៏

D3 គឺមិនត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃ ដែល

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន ១៥ បន្ថែម

នេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម ដែលជាគោលដៅ

ស្ថា ប័ន និងគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥,

យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

សំខាន់សម្រាប់កំណត់ទិសដៅនៃគណ-

សូចនាករពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចាប់ពី D1ស្ ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តារាងបម្រែបម្រួលល�ើលទ្ធ ផល/សមិទ្ធកម្មឆ្នា២
ំ ០១៧ ធ�ៀបនឹងការវាយតម្លៃឆ្នា២
ំ ០១៥

ទំព័រ៥១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សមិទ្ធផល និងទិសដៅ ៥ ឆ្នា ំ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) គឺជាកម្ម វិធីកែទម្រង់ស្នូលមួយ
នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់សំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ�ើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងទ្រទ្រង់
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងសមធម៌ដូចបានកំណត់ក្នុងយុទសា
្ធ ស្រ្ត
ចតុកោណ និងផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

ក

ម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ម វិធីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រ�ៀបចំ និង

ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា

(៤).ការរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ពីប្រមាណ ១៥,០៦% នៃ ផ.ស.ស. ក្នុងឆ្នាំ

សាធារណៈ មានគោលដៅកែលម្អ

ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលផ្តោ តល�ើលទ្ធផល និង វិមជ្ឈការស្រប
តាមស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ។

សមិទផ
្ធ លរយៈពេល ៥ឆ្នាំ នៃការអនុ-

វត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ បង្ហាញនូវសមិទផ
្ធ លរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភាក្នុងការខិតខំអនុវត្ត ព្រមទាំងកំណត់នូវបញ្ហាប្រឈម

កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជា,

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-

២០២៥ ជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់
កំណត់ទិសដៅនៃគណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម

និង (៥).ការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធល�ើកទឹកចិត្ត នឹង
ជំរុញការធ្វើស្ថា ប័ននីយកម្មឱ្យស្របតាម
ទិសដៅនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

បន្ថែមពីនេះ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច

និងទិសដៅបន្តរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ សម្រាប់

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកំណ�ើនសេដ្ឋ-

ឆ្លុះបញ្ជាង
ំ នូវសមាសធាតុគន្លឹះទាំង៤ ដែល

បាននូវបង្គោ លចរជាប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺការ-

រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា និង
បាននិងកំពុងរ�ៀបចំ និងពង្រឹងការអនុវត្តរួម-

មាន៖ ការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធ, ការរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ

គតិយុត្ត, ការរ�ៀបចំយន្តការ និងការកសាង
ធនធានមនុស្សល�ើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-

ធារណៈ មានសុទិដ្ឋិនិយម និងវាយតម្លៃ

សមិទផ
្ធ លសម្រេចបានរយៈពេល ៥ ឆ្នាំជារួមថា៖ (១).ភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃថវិកានៅ

តែរក្សាបានជាសារវន្ត, (២).ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពបាននិងកំពុងកសាងតាមរយៈ

កិច្ចប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% ព្រមទាំងសម្រេច
ឆ្លងពីប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិត

ទាបជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៥ និងត្រូវបាន
ប្រសិទនា
្ធ មថាជា “ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី”
នៅឆ្នាំ២០១៦។ រីឯភាពគ្មានការងារធ្វើស្ថិត

ក្នុងអត្រា ០,៣%, ភាពក្រីក្រតោកយ៉ាក

២០១៣ ដល់ ១៩,៦៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

រីឯថវិកាចំណាយ បានក�ើនឡ�ើងប្រមាណ

១,៨ ដង ហ�ើយការវិភាជថវិកាត្រូវបាន
គិតគូរល�ើ វិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ និង
ការអនុវត្តថ វិកាផ្នែកចំណាយក៏កាន់តែមាន

ប្រសិទភា
្ធ ព ទាំងកម្រិតវិភាជន៍ និងកម្រិត
ប្រតិបត្តិការ។

សមាសធាតុ៤ ដែលបានកំពុងរ�ៀបចំ និង
ពង្រឹងការអនុវត្ត រួមមាន៖ ការរ�ៀបចំ
ប្រព័ន្ធ, ការរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត,

ការរ�ៀបចំយន្តការ និងការកសាងធនធាន
មនុស្សល�ើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

សមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងរយៈ-

ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ

ពេល ៥ ឆ្នា ំ

ក�ើនពី ១ ០៤២ ដុល្លា រអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០-

បង្ហាញក្នុងទិដ្ឋភាពចំនួន២ ល�ើទិដ្ឋភាព

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

ភាពខ្សោយនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២០១៧ និងប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់
១៣ ដល់ប្រមាណ ១ ៤២៧ ដុល្លា រអាមេរិក
ចំណែកឯក្នុងក្របខ័ណ្ឌកែទម្រង់ការ-

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដំណាក់-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការប្រមូល

(៣).ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តថ វិកា

មានការក�ើនឡ�ើងក្នុងចន្លោះ ១៥%-២០%

កាលទី២ ជាមួយនឹងភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់,

ហ�ើយចំណូលចរន្តថ វិកាជាតិបានក�ើនឡ�ើង

ចំណូលនៅតែមានភាពរឹងមា ំ ដែលចំណូល

ទំព័រ៥៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សមិទផ
្ធ លរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ត្រូវបាន

ទូទៅនៃ PFMRP ទាំងភាពខ្លាំង និង
ដោយប្រើប្រាស់នូវក្របខ័ណ្ឌចំណាយ

សាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
(PEFA) ឆ្នាំ២០១១ ដូចដ្យាក្រាមសង្ខេប
ជូនខាងក្រោមនេះ៖

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទន្ទឹមនឹងនេះ លទ្ធផលវាយតម្លៃ PEFA
ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ថា ប្រព័ន្ធ PFM គឺ
មានភាពប្រស�ើរជាងមុន ល�ើប្រសិទភា
្ធ ព

នៃការអនុវត្តថ វិកា, ការពង្រឹងរដ្ឋបាលប្រមូលចំណូល, តម្លា ភាពថវិកា និងលទ្ធកម្ម
សាធារណៈ និងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការគ្រប់គ្រង

ប�ៀវត្សរ៍៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ៥៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថវិកាសង្ខេបឆ្នា២
ំ ០១៨ របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានគោលដៅកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ិ ជ្ឈការ
សាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលផ្តោ តល�ើលទ្ធផល និង វម
ស្របតាមស្ត ងដារអន្តរជាតិ។

នា

ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តថ វិកា

គន្លឹះដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយដៃគូអភិ-

បានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី៣ “ការ-

ទិសដៅកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល, ថវិកាទ្រទ្រង់ហិរញ្ញប្បទាន

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កម្ម វិធី

ផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ”

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ភិបាលកំពុងជំរុញល្បឿននៃការងារកែទម្រង់

ល�ើសពីនេះ ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបាន

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាល�ើគ្រប់ វិស័យ។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

រ�ៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមសកម្មភាព

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)

ដំណាក់កាលទី៣ និងសូចនាករសមិទក
្ធ ម្ម

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

ក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មា ធិ-

ដែលស្ ថិតក្រោមផែនការសកម្មភាពរួម

ការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស) បានរ�ៀបចំថ វិកាប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត

ផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣
ជូនអង្គភាពទាំងអស់ក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ មានការក�ើនឡ�ើង៣៥%
ប�ើធ�ៀបនឹងថវិកាឆ្នាំ២០១៧ ដោយសារ

មានការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ផែនការថវិកាឆ្នា២
ំ ០១៨ របស់កម្ម-

វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានផ្តល់
អាទិភាពទៅល�ើ ៤ ចំណច
ុ រួមមាន៖

ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រមូល
ចំណូល,

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

សម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

ទំព័រ៥៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វឌ្ឍន៍ក្រោមប្រភពថវិកាបដិភាគរបស់

ដោយសហភាពអឺរ៉ុប, ជំនយ
ួ ជាឥណទាន
សម្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងថវិកាពីអង្គការយូនីសេហ្វ។ ថវិកាឆ្នាំ២០១៨

មានការក�ើនឡ�ើង៣៥%ប�ើធ�ៀបនឹងថវិកា

ឆ្នាំ២០១៧ ដោយសារមានការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISជូនក្រសួង-ស្ថា ប័ន៕

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

"ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវផ្តោ តល�ើការប្រមូល
ចំណូលដ�ើម្បីបំពេញបង្គ្រប់សេចក្តីត្រូវការចំណាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺជា
ការគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព នូវធនធានកម្ររបស់
ជាតិ ដ�ើម្បីបម្រើឱ្យការអភិវឌ្ឍ និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងន័យនេះ រដ្ឋត្រូវ
ថ្លឹងថ្លែងប្រមូលចំណូល (ដោយដាក់បន្ទុកពន្ធ) នៅក្នុងកម្រិតដែលសេដ្ឋកិច្ច
អាចទ្រទ្រង់បាន ដ�ើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអនុគ្រោះសម្រាប់ការវិនិយោគ និង
សកម្មភាពធុរកិច្ច ហ�ើយទន្ទឹមនេះ ក៏គិតគូរអំពីសមធម៌សង្គម និងការជំរុញ
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ឹ នាំការងារកែទម្រង់
និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដក
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ តាមរយៈការសម្រាលបន្ទុកពន្ធដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែល
មានចំណូលទាបផង និងការវិភាជចំណាយប្រកបដោយវិចារណភាព សំដៅ
ទ្រទ្រង់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយធានាឱ្យបាននូវចីរភាពនៃថវិកាជាតិផង៕"

"ក្នុងការសម្រេចបាន និងធានាបាននូវលទ្ធផលដែលក�ើតចេញពីការអនុវត្ត
ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពនូវការងារកែទម្រង់ និងគោលបំណងគោលនយោបាយ
ផ្សេងៗ, កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ប៉ុន្តែ ដោយតម្រូវការគ្មានដែនកំណត់
ទន្ទឹមនឹងកង្វះខាតធនធាន, ដំណ�ើរការនៃការអនុវត្តចាំបាច់ត្រូវមានប្រសិទភា
្ធ ព
និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ហេតុផលនេះហ�ើយ ដែលកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡ�ើងដ�ើម្បី
ដ�ើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនេះ៕"

លោកជំទាវ ងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

“ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបានជោគជ័យ

នៅពេលដែលលែងមានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកែទម្រង់ ដោយការងារនេះ

ត្រូវបានច្របាច់ចូល និងប្រែក្លាយជាការងារស្នូ លរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន និង
ក្រសួង/ស្ថា ប័ន នីមួយៗ រ�ៀងៗខ្លួន។ នៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនេះ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានកែទម្រង់នឹងខិតខំសម្របសម្រួល និងតាមដានការអនុវត្ត
ការងារកែទម្រង់ស្របតាមទិសដៅដែលបានដាក់ចេញដោយគណៈកម្មា ធិការ
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អគ្គលេខាធិការ
ឹ នាំការងារកែទម្រង់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដក

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕"

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ៥៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

"ភាពប្រស�ើរឡ�ើងនៃសេវាសាធារណៈដែលរួមបញ្ចូ លទាំងសុខុមាលភាព
មូលដ្ឋាន ការអប់រំ និងសេវាមូលដ្ឋានផ្សេងទ�ៀត នឹងមានសារៈសំខាន់

សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងគាំទ្រ
ព្រមទាំងបង្កើនថវិកាដ�ើម្បីពង្រីក និងកែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សារៈសំខាន់នៃ PFM ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

គឺដូចជាសារៈសំខាន់នៃទឹកចំពោះកសិករអញ្ ចឹងដែរ។ PFM ចាំបាច់ត្រូវមាន
ប្រសិទភា
្ធ ពដ�ើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។ ជាឧទាហរណ៍

មានធនធានគ្រប់គ្រាន់, លំហូរនៃតម្រូវការមូលនិធិទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា
សាធារណៈផ្ទាល់ មានលក្ខណៈទាន់ពេល, ហ�ើយអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកា
លោកស្រី Ellen Goldstein, នាយកធនាគារពិភពលោក
ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ

អាចអនុវត្តថ វិកាប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងគណនេយ្យភាពដ�ើម្បី
ធានាប្រសិទភា
្ធ ពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ៕"

"ដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើ វិមជ្ឈការបន្ថែម

ទ�ៀតល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ការកសាងសមត្ថភាពគឺ រឹតតែមានសារៈសំខាន់
ដ�ើម្បីធានាថាមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមានជំនាញត្រឹមត្រូវ និងធ្វើការងារចំកន្លែង។
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សូមអបអរសាទរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់

ការអនុម័តល�ើផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
និងសូមជំរុញក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពង្រឹង
ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព និងសមិទក
្ធ ម្ម ដោយផ្សារភ្ជាប់កំណ�ើនប�ៀវត្សរ៍
ជាមួយនឹងភាពប្រស�ើរឡ�ើងនៃសមិទក
្ធ ម្ម និងប្រសិទភា
្ធ ពក្នុងការផ្តល់
សេវាសាធារណៈ៕"

លោក FRANK VIAULT ប្រធានផ្នែកសហប្រតិបត្តិការ
នៃស្ថា នតំណាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា

"ខណៈពេលដែលបណ្តា ញគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ ប្រចាំអាស៊ី

(PEMNA) មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់, បណ្តា ញនេះបានក្លាយទៅ
ជាបណ្តា ញដ៏ រឹងមា ំ និងជាវេទិកាគាំទ្រដល់ភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM) នៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ា ស៊ីហ្វិក។ ជាឧទាហរណ៍

អ្នកជំនាញ PFM អាចបង្វែរកិច្ចពិភាក្សារបស់យ�ើង ទៅជារបាយការណ៍ វិភាគ
គោលនយោបាយដែលរួមមានអនុសាសន៍ និងការណែនាំ។ នៅពេលយ�ើង
លោក Wansup Kim សហប្រធាននៃគណៈកម្មា ធិការ PEMNA

និងជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងសមិទក
្ធ ម្មសារព�ើពន្ធ ក្រសួងយុទសា
្ធ ស្រ្ត
និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រទេសកូរ៉េ

ចូលរួមជាមួយគ្នាដោយចែករំលែកបទពិសោធ ក៏ដច
ូ ជាឧត្តមានុវត្តន៍នានា
យ�ើងនឹងអាចទទួលបានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ប រិការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់យ�ើងរ�ៀងៗខ្លួនផងដែរ៕"

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៦០

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គណៈគ្រប់គ្រង ៖
រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការ អ.គ.ហ.

មាស សុខសេនសាន

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន
ប៉ែន ធីរុង្គ

ប៊ូ វង្សសុខា

អ៊ុង លុយណា

យ៉េត វីណែល

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

រ�ៀបចំអត្ថបទដោយ ៖

ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
លីវ៉ុង

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

វុទ្ធី សត្រា

មន្រ្តីជំនាញ

សុគន្ធ ចរិយា

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព
ឈុន ម៉ា រឌី

លី ពង្សរតនា

ផ្នែកអនុវត្តថ វិកា

ប៉ុម លៃហេង

មន្រ្តីជំនាញ

មន្រ្តីជំនាញ
មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

លឹម សុខហេង

ជំនយ
ួ ការ

អ៊ុង មករា

មន្រ្តីជំនាញ

ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធ
រស់ ដាលីន

ជំនយ
ួ ការ

ផ្នែកគោលនយោបាយ និងរ�ៀបចំថ វិកា
ម៉េត រ៉ា ម៉ន

ផែង សុខម៉ៃ

ជំនយ
ួ ការ

ជំនួយការ

ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
អ៊ុំ យុទ្ធី

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

យន ម៉ា លឹមឆេង

មន្រ្តីថវិកា

អ៊ូច សោភ័ណ

ល�ឿង សុវណ្ណ ឌី

ការចូលរួមផ្សេងៗ

មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

ជំនយ
ួ ការមន្រ្តីថវិកា

ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

នវានុវត្ត និងកែសម្រួលដោយ ៖

ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព
សុគន្ធ ចរិយា
ឈុន ម៉ា រឌី

លី ពង្សរតនា

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

មន្រ្តីជំនាញ

មន្រ្តីជំនាញ

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖

ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
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