
ពឹតិបត
កមវធីែកទមង់ 

រគប់គងហរិ វត រណ ៈ





បុព្វកថា
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តែងតែយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងកំណែ់ការងារតកទមមង់ គជឺាឧបករណ៍គោលនគោបាយគន្លឹះសមរាប់គដ្ឹះមរាយ

បញ្ហា មបឈមនានា និងបគងកើែកាលានុវែ្តភាពថ្មីៗ គ្្ឹះគៅរកការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាព។ ការងារតកទមមង់ដ៏រានរារៈសំខាន់បមី តដល
កំពុងបន្តែនួាទមីជាសសរស្តម្ភសមរាប់ធានាគជាគជ័យននការអនុវែ្តកម្វិធមីនគោបាយ និងយុទ្ធរាសស្តចែុគកាណដំណាក់កាលទមី៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលសមរាប់នមីែិកាលទមី៦គនឹះគ ឺការតកទមមង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ការតកទមមង់រដឋាបាលរាធារណៈ និងការតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

ចាប់តំាងពមីការចាប់គ ្្តើមដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគៅ ន្ា ំ២០០៤ រហែូមកដល់គពលគនឹះ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលកម្ពុជា សគមមចបាននូវវឌ្ឍនភាពជារារវន័្តជាគមចើនតដលបានជំរុញនាវាកម្ពុជាគ្្ឹះគៅ្កអន្តរជាែិមបកបគដ្យគរាទនភាព។ 
សមរាប់ ន្ា ំគនឹះ គជឺាគពលគវលាថ្មីមយួគទៀែតដលកម្វិធមីតកទមមង់ មែរូវបានអនុវែ្តនិងវាយែនម្គលើសមិទ្ធកម្ការងារតាមរយៈកិច្ចមបជុំ
មែរួែពិនិែ្យមបចំា ន្ា ំតដលរានការចលូរមួពមីមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និងនដគអូភិវឌ្ឍតដលជាែអួង្គដ៏សំខាន់កនាពុងការជំរុញកិច្ចដំគណើរការនន
កម្វិធមីតកទមមង់មបកដបគដ្យមបសិទ្ធភាពខ្ស់ មពមទាងំការគមែៀមខ្រួនគបាឹះជំហានគៅដំណាក់កាលថ្មីមួយគទៀែ កនាពុង ន្ា ំបន្តបនាទា ប់។

ជាក់តស្តង រហែូមកដល់គដើម ន្ា ំ២០១៩គនឹះ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ទទលួបានលទ្្ធ លល្អមបគសើរ ទាងំ
កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ សកម្ភាពតកទមមង់របស់អង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងសកម្ភាពតកទមមង់របស់មកសងួ-រ្ាប័ន។
ការអនុវែ្តគដ្យគជាគជ័យននយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូលរយៈគពលមធ្យម តដលគធវើឱ្យចំណូលគកើនគ�ើងជាលំដ្ប់, ការមគប់មគងនិងការ
វិភាជថវិកាកាន់តែមបគសើរគ�ើងនិងចំគោលគៅននវិស័យអាទិភាព, ការបគងកើែបានជាមលូដ្ឋា នសមរាប់ការកែ់មតាគណគនយ្យមគប់មជពុងគមជាយ
និងអាច្លិែរបាយការណ៍បានទាន់គពលគវលាតាមរយៈការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តជា បគណ្ត ើរៗនវូមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (FMIS), ការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីគពញគលញគៅមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន និងតាមបណា្ត រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត
មួយចំននួ សុទ្ធសលងជាសមិទ្ធកម្ជាក់លាក់ និងជាសរាសធាែុគន្លឹះសមរាប់វាស់តវងគៅកនាពុងរយៈគពលចុងគមកាយគនឹះ ។

គដ្យត�កគៅមែមីរាសទមី១គនឹះ មកបខ័ណ្ឌ យុទ្ធរាសស្តសំខាន់ៗមយួចំននួមែរូវបានដ្ក់អនុម័ែឱ្យគមបើមបាស់ តដលកនាពុងគនាឹះរាន 
«យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ២០១៩-២០២៥», 
«យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥» និង «ត្នការសកម្ភាពសមរាប់អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត  ននការ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ ២០១៨-២០២៥» ។ មយា៉ាងវិញគទៀែ, ការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តរាកល្បងនវូមបព័ន្ធមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា ការបគងកើន
ការ្្សពវ្សាយឯករារថវិកាជារាធារណៈ ការពមងលងែនួាទមីរ្ាប័នសវនកម្ និងអធិការកិច្ច, និងការពមងលងសមែ្ភាពមសន្តមីកនាពុងការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈជាមបចំា បានជយួឱ្យការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កាន់តែរានមបសិទ្ធភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព និងែរ្ាភាព។
គលើសពមីគនឹះគៅគទៀែ, ការចលូរមួរបស់មកសួង-រ្ាប័ន កនាពុងសកម្ភាព តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធាណៈរានការរកីចគមមើនជាលំដ្ប់
ជាពិគសសយន្តការននការមគប់មគងចំណូល, ការគរៀបចំថវិកាតាមមបព័ន្ធថវិកាកម្វិធមី, ការអនុវែ្តថវិកាតាមមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន និង
ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា ។

ជារមួគយើងអាចវាយែនម្មបកបគដ្យការគជឿជាក់ថ្ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកំពុងស្ិែគៅគលើគន្ងតដល គយើង
រា្ច ស់ការបានទាងំមសពុង គហើយរាជរដ្ឋា ភិបាលគមកាមការដលកនំាមបកបគដ្យគែិបណ្ឌ ិែរបស់                       សម ត្េចមេមោ នាយករដ្្ឋ ន្តតេរីបានគមជើសគរសី
អភិមកមអនុវែ្ត តដលរានភាពមបាកដនិយម និងអាចអនុវែ្តបាន ជាពិគសស ្្តល់នវូលទ្្ធ លជាក់តស្តងជាបន្តបនាទា ប់គៅតាមដំណាក់កាល
នមីមយួៗ។ បតន្មពមីគនឹះ, មបព័ន្ធថវិកាគយើងកាន់តែរានភាពគជឿទុកចិែ្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សមរាប់មទមទង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍគសដឋាកិច្ច 
និងសង្គម, រានបុគរលក្ខណៈសម្បែ្តិមគប់មោន់គដើម្បមីធានាគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ, រានមកបខណ្ឌ ថវិការកម្វិធមីចបាស់លាស់ ជាឧបករណ៍
សមរាប់្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។

ជាចុងបញ្ចប់, កនាពុងនាមជាមបធានននគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (គ.ហ.ស.), ខ្ពុំសមូគធវើការ
វាយែនម្ខ្ស់ និង ្្តល់មលូវិចារដ៏នថ្ថ្្ចំគោឹះសហការ ីននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, មកសងួ-រ្ាប័ន, និងអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ច

១



និងហិរញ្ញវែ្ពុតដលបាន ្្តល់កិច្ចសហការ និងចលូរមួអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ជាពិគសសអគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តដលបានខិែខំបំគពញមុខងាររបស់ខ្រួនជាឧែ្តមគសនាធិការជនូ 
គ.ហ.ស. ទាងំការងារដលកនំា, សមមបសមមរួល, ្្សពវ្សាយ, ោំមទ និងមែរួែពិនិែ្យវាយែនម្វឌ្ឍនភាពកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។  

ខ្ពុំក៏សមូតថ្ងអំណរគុណដ៏មជាលគមរៅជនូចំគោឹះនដគអូភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ តដលតែងតែយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងបន្តោំមទកនាពុងទិដឋាភាពបគច្ចកគទស
 និងហិរញ្ញវែ្ពុ សមរាប់ោំមទដល់ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុឱ្យមបមពលែ្តគៅគដ្យរលនូ និងរានសនទាពុឹះល្អគៅមុខ,
មកសួង-រ្ាប័នតដលជាែអួង្គចលូរមួោ៉ា ងសកម្កនាពុងការគរៀបចំ និងអនុវែ្ត, មពមទាងំសហគសវិកននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និង
អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ៕

២

    នថងៃ                        តខ                ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

រាជធានមីភនាំគពញ, នថងៃទមី        តខ           ន្ា ំ២០១៩
ឧបនាយករដ្្ឋ ន្តតេរី

រដ្្ឋ ន្តតេរីកកសួងមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងោកបធា្ត

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ

អគ្គបណិ្េសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន



គិែមកមែលមគដើម ន្ា ំ ២០២០ គនឹះ, កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បានឆ្ងកាែ់ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់អស់រយៈ
គពលមបរាណ ១៦ ន្ា ំ។ សមទិ្្ធ លជាគមចើន បានរគំលចគចញជាបន្តបនាទា ប់ រមួរានជាអាទិ៍ដចូជា លខិែិបទដ្ឋា នគែយិែុ្តិ ការគធវើទគំនើបកម្ននការ

្្តលគ់សវារាធារណៈតាមតបបមបពន័្ធពែ័រ៌ានវិទយា គណគនយ្យភាព និងែរ្ាភាព ជាគដើម តដលបានចលូរមួចតំណកោ៉ា ងសកម្ កនាពុងការរកសាបាន
នវូគស្រភាពរា៉ា មករូគសដឋាកចិ្ច នងិកគំណើនគសដឋាកចិ្ចកនាពុងអមតា ៧ ភាគរយ កដ៏ចូជាការកាែប់ន្យនវូភាពមកមីមកជាបន្តបនាទា ប់ ។

គទាឹះជាោ៉ា ងណា កម្វិធមីតកទមមង់គនឹះ មែរូវបានរពំលងថ្នលងបញ្ចប់គៅ ន្ា ំ២០២៥ តដលមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា នលង
គ្្ឹះគៅរកមបព័ន្ធថវិកាត ្្អកគលើព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្។ គហែុដចូគនឹះ មគប់ែអួង្គោក់ព័ន្ធ គៅបន្តយកចិែ្តទុកដ្ក់ពមងលងគលើការងារតកទមមង់
កន្ងមក និងគធវើអាទិភាវបូនមីយកម្គលើសកម្ភាពតកទមមង់ថ្មីៗគទៀែ គដើម្បមីគឆ្ើយែបនលងចក្ខពុវិស័យខាងគលើ។ ទនទាលមគនឹះ កនាពុងែនួាទមី និងភារកិច្ច
ជាអង្គភាពសមមបសមមរួលគលើការគរៀបចំ ការអនុវែ្ត និងការតាមដ្ននិងវាយែនម្ ការងារតកទមមង់តដលដលកនំាគដ្យគណៈករ្ាធិការ
ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តដលរានរដឋាមសន្តមីមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ ជាមបធាន, អគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បន្តជំរុញ ោំមទ និងសមមបសមមរួល ទាងំមកបខណ្ឌ
បគច្ចកគទស និងហិរញ្ញវែ្ពុ សមរាប់មគប់អង្គភាព មកសងួ-រ្ាប័ន តដលចលូរមួអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់គនឹះ ។ គលើសពមីគនឹះ ការបគងកើនការ
ចូលរមួអនុវែ្តការងារតកទមមង់គលើមគប់ទិដឋាភាពទាងំអស់ គជឺាកិច្ចការសំខាន់មយួ តដល អ.គ.ហ. បន្តយកចិែ្តទុកដ្ក់តាមរយៈការបគងកើន
ការ្្សពវ្សាយ តដលកន្ងមក អ.គ.ហ. បានធ្ាប់គធវើរចួមកគហើយ រមួរាន ការបគងកើនសមែ្ភាពមសន្តមីរាជការ តាមរយៈវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល, 
សិកា្ខ រាលា, និងកិច្ចមបជុំនានា ការបសញ្ជា បការយល់ដលងដល់រាធារណជនមគប់មសទាប់វណ្ៈ តាមរយៈកមមងតខ្សវគីដអខ្ូមី, ការតចកឯករារ
គែិយុែ្តិនានា, មពលែ្តិបមែកម្វិធមីតកទមមង់, និងឧបករណ៍្្សពវ្សាយ គ្្សងៗគទៀែ។

ជាក់តស្តង, ចាប់តំាងពមីដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, អ.គ.ហ. បានគរៀបចំ និងគបាឹះ្សាយនវូមពលែ្តិបមែកម្វិធមី
តកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បានចំននួ ៧ គលខ រចួមកគហើយ ។ សមរាប់ ន្ា ំ២០២០ គនឹះ, កម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ក៏បាន
គចញ្សាយគលខ ៨ តដលរាែិកាននឯករារគនឹះ មែរូវបានរកសាគៅដតដល ប៉ាុតន្ត ខ្លមរារ គមឺសបតាមបរិបទជាក់តស្តង។ ការចលូរមួចំតណក
របស់មសន្តមីរាជការ និងនដគអូភិវឌ្ឍ គលើកិច្ចការគនឹះ បានឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំអំពមីការយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងការោំមទពមីសំណាក់ថ្នា ក់ដលកនំា ននអង្គភាព
នមីមយួៗ គលើការងារតកទមមង់ តាមរយៈការចូលរមួគរៀបចំ ្្តល់នវូអែ្បទតដលរានខ្លមរារោក់ព័ន្ធកនាពុងមកបខណ្ឌ ននការងារតកទមមង់ហិរញ្ញ
វែ្ពុរាធារណៈ។

កនាពុងនាមខ្ពុំជាអគ្គគលខាធិការ នន អ.គ.ហ., ខ្ពុំពិែជារានគសចក្តមីគរាមនស្សរកីរាយជាអគនក និងសមូគកាែសរគសើរ និងវាយែនម្ខ្ស់
ចំគោឹះការខិែខំ ចលូរមួ គលើកកម្ស់ គលើការងារតកទមមង់គនឹះ តាមរយៈការចលូរមួ ្្តល់ជាចំគណឹះដលង រ្ារែមី ភាពសហការ និងការោំមទ
រហែូមក របស់មគប់សហការី នន អ.គ.ហ. និង មគប់ភាគមីោក់ព័ន្ធទាងំអស់ និងគសនា ើឱ្យបន្តរកសាអភិមកមននការអនុវែ្តការងារគនឹះ ឱ្យបាន
ជានិច្ចនិរន្ត។  

អារ ្្ភកថា

៣

នថងៃ                        តខ           ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

រាជធានមីភនាំគពញ, នថងៃទមី       តខ            ន្ា ំ២០២០
អគ្គមេខាធិការ 

អគ្គមេខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ

រស់ សរីេវ៉ា











ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

កិច្ចកបជុំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុ
សាធារណៈ ្តិង កកថុ្ការងារបមច្ចកមទស សតេរីពរី ការកេរួេពិ្តិេ្យតា្ដ្្ត
វឌ្ឍ្តភាពន្តការអ្តុវេតេក ម្ាវិធរីកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ
ដំណាក់កាេទរី ៣ កបចាកំេរីម្សទរី ៣ ឆ្្ន  ំ២០១៩

នាមពលកនថងៃទមី២០ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩, គៅទមីស្ត មីការមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ, គមកាមអធិបែមីភាព

ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី

មកសងួគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (គ.ហ.ស.), រានគរៀបចំកិច្ចមបជុំគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងមកពុមការងារបគច្ចកគទស។

កិ ច្ចមបជុំគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ

រាធារណៈ និងមកពុមការងារបគច្ចកគទស
គដើម្បមីមែរួែពិនិែ្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព នន
ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី៣ 
មបចំាមែមីរាសទមី៣ ន្ា ំ២០១៩ រានការ
ចូលរមួពមីសំណាក់ ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ
ជាថ្នា ក់ដលកនំា និងមសន្តមីរាជការោក់ព័ន្ធ
ននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ,  មកសួង-
រ្ាប័ន,  ែំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការ
គមរៅរដ្ឋា ភិបាល។ កិច្ចមបជុំគនឹះគ ្្ត ែសំខាន់
គលើការមែរួែពិនិែ្យតាមដ្នវឌ្ឍនភាព នន
ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈតដលបានអនុវែ្តកនាពុង
ដំណាក់កាលទមី ៣ មបចំាមែមីរាសទមី ៣ 

ន្ា ំ ២០១៩ ។
តាមរយៈរបាយការណ៍បូកសរុប, រហែូ

មកដល់មែមីរាសទមី ៣ គនឹះមគប់ត ន្ាក នន
ត្នការសកម្ភាពរមួ ននការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គៅបន្ត
រានវឌ្ឍនភាពល្អ និងវិជជារាន។ កនាពុងរយៈ

គពល ៩ តខគនឹះ, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាន
មបមលូចំណូលថវិការដឋាសរុបមបរាណ
១៩ ១២៥ ប៊ីលានគរៀល គស្ើនលង ៩០%
គធៀបនលងចបាប់ថវិកា ន្ា ំ ២០១៩ ។ ការ

អនុវែ្តត្នការមបមលូចំណូលមបចំាមែមីរាស
ទមី ៣ បងាហា ញថ្ ទិននា្លចំណូលបានពមីការ 
មបមលូគដ្យពន្ធគយនិងរដ្ឋា ករ រាន
មបរាណ ៤៩%, ពន្ធដ្រ រានមបរាណ 

 កិច្ចមបជុំគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងមកពុមការងារបគច្ចកគទស នថងៃទមី២០ តខវចិ្ិកា ន្ា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២

៣២%,ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ រាន
មបរាណ ១២% និងចំណូលគ្្សងៗ
មបរាណ ៦%។ រីឯ ការអនុវែ្តចំណាយ
ស្ិែកនាពុងរ្ានភាពតដលអាច មគប់មគងបាន
តាមចបាប់ជាធររាន ។ សមរាប់ការអនុវែ្ត
សកម្ភាពននការងារតកទមមង់ទាងំមកបខ័ណ្ឌ

មកសួងគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ ក៏ដចូជា
មកបខ័ណ្ឌ មកសួង-រ្ាប័ន កំំពុងបន្តរាន
វឌ្ឍនភាពល្អមបគសើរ តដលមែរូវបានរពំលង
ទុកថ្អាចសគមមចបានគោលគៅមបចំា ន្ា ំ។ 
ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យឧបនាយក
រដឋាមសន្តមី ក៏បានគសូបញ្ជា ក់ថ្ ការមបមលូ

ចំណូល និងការអនុវែ្ត ចំណាយ គៅបន្ត
រានសុខភាពល្អគធៀបនលង ន្ា ំមុនៗ និងគៅ
រកសាបាននិនានា ការល្អមបគសើរគៅតាមការ
គមោងទុក ។ មសបគពលជាមយួោនា គនឹះ,កិច្ច-
ការគន្លឹះៗមយួចំននួគទៀែ មែរូវបន្តពមងលង
កនាពុងការអនុវែ្ត ករាង និងគរៀបចំបញ្ចប់
រមួរាន៖ ការគរៀបចំបញ្ចប់លិខិែបទដ្ឋា ន-
គែិយុែ្តោក់ព័ន្ធនលងការមគប់មគងចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធ, ការមគប់មគងមទព្យ-
សម្បែ្តិរដឋា, ត្នការសកម្ភាពលម្អិែ
សមរាប់អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្តគន្លឹះៗនានា ដចូជា 
យុទ្ធរាសស្ត តកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្
រាធារណៈ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥,យុទ្ធរាសស្ត
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម-
ជាែិ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥,យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរ
ចំណូល ២០១៩-២០២៣, និងអនុមកលែ្យ
ស្ត មីពមីការមគប់មគងគគមរាងវិនិគោគរាធារណៈ
ជាគដើម។ ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
ឧបនាយករដឋាមសន្តមី ក៏បាន ្្តល់អនុរាសន៍
តណនំាបតន្ម គលើការពមងលងសមែ្ភាពមសន្តមី 
គដ្យមែរូវគិែគរូគរៀបចំឱ្យបានមគប់មជពុង-
គមជាយ តាមរយៈការបន្តបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល
តដលជាក់លាក់ មបកបគដ្យគុណភាព ក៏
ដូចជាបំោក់ជំនាញចបាស់លាស់ និង
គមបើមបាស់ធនធានតដលបានបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល

 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដកឹនំាការងារកកទប្រង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងបកថុ្រការងារ្រចច្ចកចទស ថ ង្ៃទី២០ កែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ឲ្យមែរូវតាមែនួាទមី និងភារកិច្ច និងជំនាញ
នមីមយួៗ ។

ជាមយួោនា គនឹះ, ែំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍
បានវាយែនម្ខ្ស់ចំគោឹះសមិទ្្ធ លតដល
សគមមចបានកនាពុងមែមីរាសទមី ៣ និងការ
ខិែខំមបលងតមបងអនុវែ្តការងារតកទមមង់
ោ៉ា ងសកម្ពមីមកសងួ-រ្ាប័ន ទាងំអស់ ។
នដគអូភិវឌ្ឍន៍ ក៏បាន ្្តល់អនុរាសន៍បតន្ម
ជាពិគសស គៅគលើមបសិទ្ធភាពននការអនុវែ្ត
ចំណាយរបស់មកសងួ-រ្ាប័ន, ការគមបើមបាស់
មបព័ន្ធ (Financial Management Infor-
mation System - FMIS) និងពមងលងការ
្្សពវ្សាយគលើការមែរួែពិនិែ្យ ការអនុវែ្ត
ថវិកាកម្វិធមី។ បតន្មពមីគនឹះ, នដគអូភិវឌ្ឍន៍ 

គៅតែបន្ត ្្តល់ការសហការល្អ និងកិច្ច
ោំមទ ទាងំជំនយួបគច្ចកគទស និងហិរញ្ញវែ្ពុ
គៅគលើសកម្ភាពគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ការ-
ងារតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈគៅកម្ពុជា
គនឹះ ។ 

ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យឧបនាយក-
រដឋាមសន្តមី បានវាយែនម្ខ្ស់ចំគោឹះអនុរាសន៍
តដលជាធាែុចលូបន្មរបស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
និងបានតថ្ងអំណរគុណោ៉ា ងមជាលគមរៅ
គកាែសរគសើរចំគោឹះកិច្ចខិែខំមបលងតមបង 
និងការ យកចិែ្តទុកដ្ក់ខ្ស់របស់នដគូ-
អភិវឌ្ឍន៍តដលបានចលូរមួសហការ និង
គធវើការជាមយួោនា ោ៉ា ងជិែសនា ិទ្ធជាមយួ
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ពិគសសមកសងួ

គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ គដ្យឈគលើរ្ារែមី
តដលកម្ពុជា ជារា្ច ស់គលើការដ្ឋា នការងារ
តកទមមង់គនឹះ តដលធាែុចលូបតន្មរបស់
នដគអូភិវឌ្ឍន៍ គឆ្ើយែបគៅនលងែមមរូវនិង
សភាពការជាក់តស្តងរបស់កម្ពុជា។ ជាមយួ
ោនា គនឹះ, ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យឧប-
នាយករដឋាមសន្តមី ក៏បានគសនា ើ និងគលើកទលកចិែ្ត
ឲ្យមសន្តមីរាជការមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន ទាងំអស់
បន្តកិច្ចខិែខំមបលងតមបងកនាពុងការអនុវែ្តការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 
មបកបគដ្យរ្ារែមីទទលួខុសមែរូវខ្ស់៕

សមរាប់ការអនុវែ្តសកម្ភាព ននការងារ 

តកទមមង់ ទាងំមកបខណ្ឌ មកសងួ 

គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ ក៏ដចូជា 

មកបខណ្ឌ មកសងួ-រ្ាប័ន 

កំពុងរានវឌ្ឍនភាពល្អមបគសើរ តដលមែរូវ 

បានរពំលងទុកថ្អាចសគមមចបាន 

គោលគៅមបចំា ន្ា ំ ។

គរៀបចំគដ្យ៖ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព ននអ.គ.ហ.

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ្តឌិងជាកបធា្ត គ.ហ.ស.

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដកឹនំាការងារកកទប្រង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងបកថុ្រការងារ្រចច្ចកចទស ថ ង្ៃទី២០ កែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ ៤

សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយ ្តិងវគ្គបណ្ថុ ុះបណ្ាេស្រីពរី “កកបខ័ណ្វយេន ល្ៃ 
ចំណាយសាធារណៈ ្តិងគណម្តយ្យភាពហិរញ្ញវេ្ថុ ” 
កាលពមីនថងៃទមី១៩ ដល ់នថងៃទមី២១ តខសមីហា ន្ា ំ២០១៩, គៅសណាឋា ោរសុខាភនាំគពញ,អគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) សហការ
ជាមយួមលូនិធិរបូិយវែ្ពុអន្តរជាែិ (International Monetary Fund-IMF) បានគរៀបចំសិកា្ខ រាលា
្្សពវ្សាយ និងវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លស្ត មីពមី “មកបខ័ណ្ឌ វាយែនម្ចំណាយរាធារណៈ និងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុ (Public Expenditure and Financial Accountability-PEFA) ។

កម្វិធមីសិកា្ខ រាលា មបមពលែ្តគៅគមកាម
អធិបែមីភាព  របស់ឯកឧែ្តម រស់ សរីេវ៉ា

អនុរដឋាគលខាធិការមកសងួគសដឋាកិច្ច និង
ហិរញ្ញវែ្ពុនិងជាអគ្គគលខាធិការនន អ.គ.ហ.
ែំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែ-
សភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋា-
មសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ

និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
(គ.ហ.ស.) គដ្យរាន ការចលូរមួពមី
ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ គលាក គលាកមសមី 
ែំណាងមកពុមការងារតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ននមកសងួ-រ្ាប័ន,

ែំណាង អភិបាល ននគណៈអភិបាល
រាជធានមី-គខែ្ត, ែំណាងអង្គភាព គមកាមឱវាទ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ តដលរាន
ការោក់ព័ន្ធ និងែំ-ណាង IMF។ គោល
បំណងននការគរៀបចំសិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយ
និងវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល  ស្ត មីពមីមកបខ័ណ្ឌ
វាយែនម្ PEFA គគឺដើម្បមីបសញ្ជា បការ

យល់ដលងអំពមីឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិគលើ
ការងារមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ក៏
ដូចជាគដើម្បមីពមងលងសមែ្ភាពមកពុមការងារ
វាយែនម្ PEFA ថ្នា ក់គមកាមជាែិតដល
រដឋាបាលរាជធានមីភនាំគពញ មែរូវបានគមជើសគរសី
សមរាប់ការវាយែនម្រាកល្បង។

 សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយស្រីពរីកកបខ័ណ្ 
វយេន ល្ៃ PEFA

កនាពុងកម្វិធមីគបើកសិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយ,
ឯកឧែ្តម រស់ សរីេវ៉ា  បានគលើកគ�ើងថ្
មកបខ័ណ្ឌ  PEFA គជឺា ឧបករណ៍វាស់សទាង់
សុខភាពមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
តដលមែរូវបានគមបើមបាស់ោ៉ា ងទូលំទូលាយ

ជាង ១៥០ មបគទស គលើសកលគលាក។ 
លទ្្ធ លវាយែនម្ PEFA គជឺាមលូដ្ឋា នដ៏
រានរារៈសំខាន់សមរាប់គរៀបចំត្នការ
សកម្ភាពរមួ និងកំណែ់ទិសគៅអាទិភាព
ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ។ ត ្្អក គលើលទ្្ធ លវាយែនម្

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  អនុរដ្ឋលេខាធិការកកសងួលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ នន អ.គ.ហ. កថ្ុងកម្មវធិីសិកាខា សលានិងវគ្គបណ្តថុ ុះបណ្្ត េស្ត ីពី កកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណលនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

PEFA ចំននួ ២គលើក តដលគលើកទមី១ កនាពុង
ន្ា ំ២០១០ និងគលើកទមី២ កនាពុង ន្ា ំ២០១៥

បានឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំអំពមីកិច្ចខិែខំមបលងតមបងរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កនាពុងការតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ រយៈ
គពលជាង ១៥ ន្ា ំ កន្ងគៅ ។ សមរាប់ ន្ា ំ
២០១៩ និង ន្ា ំ២០២០  រាជរដ្ឋា ភិបាល
សហការជាមយួនដគអូភិវឌ្ឍន៍ នលងគធវើការ
វាយែនម្ PEFA ទាងំថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់-
គមកាមជាែិ គដើម្បមីមបមូលធាែុចលូសមរាប់
គរៀបចំត្នការសកម្ភាពរមួ ននកម្វិធមី
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
ដំណាក់កាលទមី ៤ តដលគមោងនលងដ្ក់ឱ្យ
អនុវែ្តសមរាប់ ន្ា ំ ២០២១-២០២៥។

ទនទាលមគនឹះ គលាក JOSHI Suhas ទមីមបលកសា
កនាពុងែំបន់នន IMF បានគលើកគ�ើងថ្ការ
វាយែនម្ PEFA គពឺិែជា រានរារៈសំខាន់
ខំ្ាងណាស់កនាពុងការពិនិែ្យភាពខំ្ាង និង
ភាពគខសាយ ននមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ-
រាធារណៈ ដចូតដលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
ធ្ាប់បានវាយែនម្ចំននួ ២ គលើក រចួមក
គហើយ។ គលាក JOSHI Suhas ក៏បាន
បញ្ជា ក់បតន្មថ្ ការវាយនម្ PEFA ន្ា ំ
២០១៥គដ្យមកពុមការងាររបស់រាជរដ្ឋា -

ភិបាលគមឺបកាន់យកអភិមកម “មកពុមការងារ
វាយែនម្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាអនាកគរៀប
ចំរបាយការណ៍ រឯីទមីមបលកសាអន្តរជាែិ ជា
អនាកមែរួែពិនិែ្យគុណភាព និង ្្តល់គោបល់
គដើម្បមីតកសមមរួលរបាយការណ៍ឱ្យរានភាព
មគប់មជពុងគមជាយមសបតាមស្តង់ដ្រ PEFA”។ 
ការអនុវែ្តអភិមកមគនឹះ បានបងាហា ញអំពមី
ភាពជារា្ច ស់, ភាពជាអនាកដលកនំា និងឆនទាៈ
គលើការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ។ 

 វគ្គបណ្ថុ ុះបណ្ាេស្រីពរីកកបខណ្វយ
េន ល្ៃ  PEFA

វគ្គបណ្ពុ ឹះបណ្ាលស្មីពមីមកបខណ្ឌ វាយនម្

PEFA មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងគៅនថងៃទមី ២០ ដល់
នថងៃទមី ២១ តខសមីហា ន្ា ំ២០១៩ បនាទា ប់ពមីសិកា្ខ -
រាលា្្សពវ្សាយ កនាពុងគោលបំណងពមងលង
សមែភ្ាពមកពុមការងារវាយែនម្ PEFA ថ្នា ក់
គមកាមជាែិ តដលបានចាប់គ្្ើមវាយែនម្ពមី
តខមិថុនា ដល់តខធនារូ ន្ា ំ២០១៩ ។ មកបខណ្ឌ
PEFA គ្្ែគលើលទ្្ធ លចុងគមកាយចំននួ ៣
(វិន័យថវិកា, យុទ្ធរាសស្ត វិភាជន៍ថវិកា និង
មបសិទ្ធភាព ្្តល់គសវារាធារណៈ) និងរាន
រចនាសម្័ន្ធ ជាអាទិ៍ សសរស្តម្ភចំននួ ០៧ ,
សូចនាករសមិទ្ធកម្ចំនួន ៣១ និងសរាស-
ធាែុចំននួ ៩៤ សមរាប់មកបខ័ណ្ឌ ថ្នា ក់ជាែិ។ 
រឯី សមរាប់មកបខណ្ឌ ថ្នា ក់គមកាមជាែិ គឺដចូ

សកម្មភាពបណ្ត ុះបណ្្លស្តីពតី កកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្ត



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៦

នលងសូចនាករថ្នា ក់ជាែិតដរ ប៉ាុតន្តបតន្មមយួ
សូចនាករ “ភាពបា៉ា ន់មបរាណ អំពមីការគ ទ្ារ
ធនធានពមីថ្នា ក់ជាែិគៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ” និង
សរាសធាែុចំនួន ៣ រមួរាន (ទមី១). គរ្ាែ

ថវិកាមបចំា ន្ា ំរវាងការគ ទ្ារថវិកាសរុបជាក់-
តស្តងពមីថ្នា ក់ជាែិគៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ, (ទមី២). 
គរ្ាែមបចំា ន្ា ំរវាងការគ ទ្ារធនធានហិរញ្ញវែ្ពុ
ជាក់តស្តង និងធនធានហិរញ្ញវែ្ពុកនាពុងចបាប់
ថវិកា, និង(៣).ភាពទាន់គពលគវលានន ការ
គ ទ្ារថវិកាកនាពុង ន្ា ំពមីថ្នា ក់ជាែិ។

កនាពុងវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លគនឹះអង្គសិកា្ខ កាម

បានគ ្្ត ែការពិភាកសាគលើចំណចុគន្លឹះៗ 
រមួរាន៖ (ទមី១).ទស្សនាទាន និងរារៈ-
សំខាន់ ននការគមបើមបាស់មកបខណ្ឌ  PEFA 
កនាពុងការវាយែនម្មបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ-
រាធារណៈ, (ទមី២).កិច្ចដំគណើរការ និង
វិធមីរាសស្តវាយែនម្ PEFA ទាងំថ្នា ក់ជាែិ
និងថ្នា ក់គមកាមជាែិ, (ទមី៣).ភាពខុសោនា
រវាងមកបខណ្ឌ  PEFA ន្ា ំ២០១១ និង
មកបខណ្ឌ  PEFA ន្ា ំ២០១៦, ទមី៤).កំណែ់
ភាពខំ្ាង និងភាពគខសាយននមបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា តាមរយៈ

របាយការណ៍ PEFA ន្ា ំ២០១៥ និង(ទមី៥).
ការគមបើមបាស់ឧបករណ៍ PEFA គដើម្បមី
គរៀបចំមកបខណ្ឌ ត្នការសកម្ភាពរមួ
សមរាប់កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង់
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។
ជារមួ ខណៈកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី ៣
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា គហៀបនលងបិទ
បញ្ចប់គៅ ន្ា ំ២០២០ និងឈានគៅអនុវែ្ត
នវូដំណាក់កាលទមី ៤ នាគពលដ៏ខ្មីខាងមុខ
គនឹះ,ការគរៀបចំនវូបុគរលក្ខណៈ មយួចំនួន
គពឺិែជាមិនអាចខវឹះបាន ជាពិគសសការ
គរៀបចំត្នការសកម្ភាពរមួដំណាក់កាល
ទមី៤ ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ។ កនាពុងន័យគនឹះ លទ្្ធ លននការ
គមបើមបាស់មកបខណ្ឌ  PEFAកនាពុងការពិនិែ្យ
សុខភាពមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់

កម្ពុជា នលង ្្តល់ជាមលូដ្ឋា នឬធាែុចលូដ៏
រានរារៈសំខាន់បតន្មគទៀែសមរាប់ ជា
ទិសគៅតកទមមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា ៕

សមរាប់ការអនុវែ្តសកម្ភាព ននការងារតកទមមង់ 
ទាងំមកបខណ្ឌ មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ 

 ក៏ដចូជាមកបខណ្ឌ មកសងួ-រ្ាប័ន 
កំពុងរានវឌ្ឍនភាពល្អមបគសើរ តដលមែរូវ 

បានរពំលងទុកថ្អាចសគមមចបាន 
គោលគៅមបចំា ន្ា ំ ។

គរៀបចំគដ្យ៖ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្

                   ននអ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយ ស្រីពរី “ក ម្ាវិធរីកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុ
សាធារណៈ ន្តរាជរដ្្ឋ ភិបាេក្្ថុោ” 
កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តដលមែរូវបានមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តគដ្យ
មបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល កាលពមីចុង ន្ា ំ ២០០៤ កន្ងគៅ រានគោលបំណងតកតមបជាជំហានៗ 
នវូមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា គ្្ឹះគៅកាន់ឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិ គដ្យមបកាន់
យកអភិមកមជាគខឿន និងតបងតចកជា ៤ ដំណាក់កាល ។

កនាពុងទិសគៅគនឹះ គដើម្បមីសគមមចបាន
គោលគៅតដលរានរយៈគពលតវងមបកប

គដ្យមហិច្ិតាគៅ ន្ា ំ២០២៥, រាជរដ្ឋា ភិបាល
ចំាបាច់មែរូវដ្ក់គចញ និងអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត
ោក់ព័ន្ធ គដ្យមុងឺរា៉ា ែ់ ទន់ភ្ន់ និងកនាពុង
ជំហានមបពុងមបយ័ែនាបំ្ុែ។ អគ្គគលខាធិការ-
ដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ(អ.គ.ហ.)
តដលជាគសនាធិការកនាពុងភារកិច្ចសមមបសមមរួល
ការគរៀបចំ និងការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, បាន

្្តរួចគ ្្តើមបគងកើែ ឱ្យរានការ្្សពវ្សាយជា
ទមមង់គ្្សងៗ និងឧបករណ៍្្សពវ្សាយនានា 
កនាពុងគោលគៅោំមទទិសគៅ និងចក្ខពុវិស័យ
ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ 
កនាពុងន័យគនឹះ អ.គ.ហ.បានដ្ក់គចញនវូ
ត្នការ្្សពវ្សាយជាមបចំា ន្ា ំ រមួទាងំការ
្្សពវ្សាយជាទមមង់សិកា្ខ រាលា ការ្្សពវ-
្សាយតាមបណា្ត ញសង្គម និងការ្លិែ
ឧបករណ៍្្សពវ្សាយដចូជាវគីដអ ូនិង
មពលែ្តិបមែជាគដើម ។

ត ្្អកតាមរ្ារែមីគនឹះសមរាប់ការ្្សពវ្សាយ
ន្ា ំ២០១៩ អែ្បទគនឹះ នលងរគំលចតែ

មពលែ្តិការណ៍ ននការ្្សពវ្សាយជាទមមង់
សិកា្ខ រាលាចំននួ ៥ រមួរាន៖ សិកា្ខ រាលា
្្សពវ្សាយស្ត មីពមី “កម្វធិមីតកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ននរាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជា” គៅមជ្ឈមណ្ឌ លគរុគកាសល្យភមូិភាគ
ហ៊ុន តសន គខែ្តកណ្ាល,រាកលវិទយាល័យ
ជា សុមីម កំចាយរាររាខាគខែ្តកំពង់ចាម,
វិទយារ្ានគរុគកាសល្យបាែ់ដំបង គខែ្ត-
បាែ់ដំបង, រាកលវិទយាល័យរានជ័យ 
គខែ្តបនាទា យរានជ័យ និងមជ្ឈមណ្ឌ ល
គរុគកាសល្យភមូិភាគគខែ្តនមពតវង។
សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយចំននួ ៥ គោលគៅ
ខាងគលើគនឹះ គកឺនាពុងគោលបំណងគលើកកម្ស់
ការយល់ដលង បគងកើនការចលូរមួ និងបសញ្ជា ប
ពុទ្ធិអំពមីកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាជនូ
រាសរា្ត ចារ្យ គលាកមគរូ អនាកមគរូ គរុសិស្ស និង
សិស្ស-និស្សិែ ជាពិគសសកនាពុងគោលគៅឆ្ពុឹះ
បញ្្ច ងំអំពមីកិច្ចខិែខំមបលងតមបង និងឆនទាៈរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកនាពុងការអភិវឌ្ឍមបគទសជាែិ។

 សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយមៅ្ជ្ឈ្ណ្េ

គរុមកាសេ្យភូ្ ិភាគ ហ៊ុ្ត កស្ត មខេតេកណ្ាេ

សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយគៅមជ្ឈមណ្ឌ ល
គរុគកាសល្យភមូិភាគ ហ៊ុន តសន គខែ្តកណា្ត ល
មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងនានថងៃ ទមី០៨ តខែុលា

ន្ា ំ ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាពឯកឧែ្តម 
គយ៉ាែ វតីណល អគ្គគលខាធិការរង នន
អ.គ.ហ. ែំណាងឯកឧែ្តម រស់ សរីេវ៉ា
អគ្គគលខាធិការ នន អ.គ.ហ. និងឯកឧែ្តម
នវូគប៉ាង ច័នទាតារា អភិបាលរង ែំណាង
អភិបាល ននគណៈអភិបាលគខែ្តកណា្ត ល
មពមទាងំរានការចលូរមួពមីគលាកមសមីមបធាន
មនទាមីរគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ គខែ្តកណា្ត ល,
ែំណាងអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ, នាយក
មជ្ឈមណ្ឌ លគរុគកាសល្យភមូិភាគ ហ៊ុន តសន
គខែ្តកណា្ត ល និងគលាកមគរូ អនាកមគរូ គរុសិស្ស
សរុបមបរាណជា ៥៥០ នាក់ ។

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយស្តីពតីកម្មវធិតីកកទមមង់ក្រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅមជ្ឍមណ្ឌ ល្ររុនក្សល្យភមូិភា្រ ហ៊ុន កសន នេត្កណ្្ល



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយមៅសាកេ
វិទយាេ័យ ោ សុរី្ កំចាយម្រសាខាមខេតេ
កំពង់ចា្

សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយគៅរាកល
វិទយាល័យ ជា សុមីម កំចាយរាររាខាគខែ្ត
កំពង់ចាម មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងនានថងៃទមី ១០ 
តខ ែុលា ន្ា ំ ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាព
ឯកឧែ្តម គយ៉ាែ វតីណល និងគលាក មគពុយ
ខន នាយកទមីចាែ់ការហិរញ្ញវែ្ពុ រាលា
គខែ្តកំពង់ចាម ែំណាងឯកឧែ្តមអភិបាល
ននគណៈអភិបាលគខែ្តកំពង់ចាម និងរាន
ការចលូរមួពមីគលាកមសមី មបធានមនទាមីរគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ គខែ្តកំពង់ចាម, ែំណាង
អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ, រាកលវិទយាធិការ
រង ននរាកលវិទយាល័យ ជា សុមីមកំចាយរារ
រាខាគខែ្តកំពង់ចាម មពមទាងំរាសរា្ត ចារ្យ
សិស្ស-និស្សិែ សរុបមបរាណជា ២០០ 
នាក់ ។

 សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយមៅសាកេ
វិទយាេ័យម្្តជ័យមខេតេបនាទា យម្្តជ័យ

សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយគៅរាកលវិទយា
ល័យរានជ័យ មែរូវបានគរៀបចំគ�ើងនានថងៃ
ទមី០៥ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាព
ឯកឧែ្តម គយ៉ាែ វតីណល និង ឯកឧែ្តម 

គងា៉ា  គម៉ាងមជរួន អភិបាលរង ែំណាងអភិបាល
ននគណៈអភិបាល គខែ្តបនាទា យរានជ័យ ,
ឯកឧែ្តមរាកលវិទយាធិការននរាកលវិទយា
ល័យរានជ័យ, គលាកមបធានមនទាមីរគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុគខែ្តបនាទា យរានជ័យ, ែំណាង
អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ, មពមទាងំរាសរា្ត -
ចារ្យ និស្សិែ សរុបមបរាណជា២៥០ នាក់។

 សិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយមៅ ្ជ្ឈ្ណ្េ
គរុមកាសេ្យភូ្ិភាគមខេតេនកពកវង

សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយគៅមជ្ឈមណ្ឌ ល
គរុគកាសល្យភមូិភាគគខែ្តនមពតវង មែរូវបាន
គរៀបចំគ�ើងនានថងៃទមី០៦ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩
គមកាមអធិបែមីភាពឯកឧែ្តម គយ៉ាែ វតីណល

និងឯកឧែ្តម ចាន់ រា៉ាន ់អភិបាលរង ែំណាង
អភិបាល ននគណៈអភិបាលគខែ្តនមពតវង
និងរានការចលូរមួពមីគលាកមបធានមនទាមីរ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុគខែ្តនមពតវង, ែំណាង
អគ្គនាយកដ្ឋា ន ពន្ធដ្រ, គលាកនាយក
មជ្ឈមណ្ឌ លគរុគកាសល្យភមូិភាគ គខែ្ត
នមពតវង មពមទាងំគលាកមគរូ អនាកមគរូ គរុសិស្ស
សរុបមបរាណជា ២០០ នាក់ ។

តថ្ងកនាពុងសុនទារកថ្គបើកសិកា្ខ រាលា
្្សពវ្សាយស្ត មីពមី “កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ននរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា” ទាងំ ៥ គោលគៅ, ឯកឧែ្តម 
គយ៉ាែ វតីណល បានគលើកគ�ើងអំពមីរាវតារ

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៨

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយស្តីពតីកម្មវធិតីកកទមមង់ក្រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅមជ្ឍមណ្ឌ ល្ររុនក្សល្យភមូិភា្រនេត្ពមពកវង

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយនៅសាកលវទិ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ នេត្តកំពង់ចាម



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

រារៈសំខាន់ និងទិសគៅ ននកម្វិធមីតក-
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។
កនាពុងន័យគនឹះ ហិរញ្ញវែ្ពុ នលងមែរូវគធវើ វិមជ្ឈការ
គៅមកសងួ-រ្ាប័ន គហើយពមីមកសងួ-រ្ាប័ន
គៅអង្គភាព្្ល់គសវារាធារណៈ កនាពុងគោល

គៅជំរុញការ ្្តល់គសវារាធារណៈ ឱ្យកាន់
តែរានមបសិទ្ធភាពខ្ស់ និងកាន់តែគកៀែ
ជិែមបជាពលរដឋាគៅមលូដ្ឋា ន។ បតន្មពមីគនឹះ
ឯកឧែ្តមបានគលើកទលកចិែ្តឱ្យរាសរា្ត ចារ្យ
គលាកមគរូ អនាកមគរូ គរុសិស្ស និងសិស្ស-និស្សិែ
ចូលរមួឱ្យបានសកម្កនាពុងកម្វិធមីសិកា្ខ រាលា
្្សពវ្សាយ គដ្យយកចិែ្តទុកដ្ក់ និងគចាទ
ជាសំណួរោក់ព័ន្ធគ្្សងៗ កនាពុងន័យគធវើឱ្យ

សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយ ទទលួបានលទ្ធ-
្ល និងត្្ ក្  គរួជាទមីគរាទនៈ ។

ទនទាលមគនឹះ ែំណាងអភិបាល ននគណៈ-
អភិបាលគខែ្ត បានគសូបញ្ជា ក់មសគដៀង
ោនា ថ្ លទ្្ធ លតដលកម្ពុជា សគមមចបាន
កំគណើនជាមធ្យមរងវង់ ៧ % កនាពុងរយៈគពល
ប៉ាុន្ាន ន្ា ំចុងគមកាយគនឹះ និងមែរូវបានទទលួ
រា្គ ល់ជា “ខ្ាគសដឋាកិច្ចថ្មីមយួកនាពុងែំបន់
អាសុមី” គៅ ន្ា ំ២០១៦ គឺមិនអាចកាែ់ ្្ត ច់
គចញពមីការតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈនន រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បាន
គនាឹះគទ តដលលទ្្ធ លននការតកទមមង់ បាន
បញ្ចប់រ្ានភាពកងវឹះរាច់មបាក់ដ៏រាំុ នរ៉ា និង
គធវើឱ្យចំណូល ថវិកាជាែិរានការគកើនគ�ើង
ជាលំដ្ប់ គហើយជមីវភាពរស់គៅរបស់មសន្តមី

រាជការ, កងករ្ាងំមបដ្ប់អាវុធ, និវែ្តជន,
អនាកបាែ់បង់សម្បទាវិជាជា ជមីវៈ និងអែមីែយុទ្ធ-
ជន មសន្តមីជាប់កិច្ចសនយា សរាជិកមកពុម
មបលកសារាជធានមី គខែ្ត មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  ឃំុ
សងាក ែ់ និងមសន្តមីភមូិ រានភាពមបគសើរគ�ើង
តាមរយៈការដំគ�ើងគបៀវែ្សជាបន្តបនាទា ប់។
គដ្យត�ក មបធាន ឬនាយកមគលឹះរ្ាន
អប់រ ំរានការចាប់អារម្ណ៍ខំ្ាងគៅគលើ

កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរា-
ធារណៈ តាមរយៈមែិរាវ គមន៍ កនាពុងកម្វិធមី
គបើកសិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយ។

ជារមួ សិកា្ខ រាលា្្សពវ្សាយស្មីពមី 
“កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា” គៅ
គោលគៅចំននួ ៥ ខាងគលើ បានបងាហា ញ
ឱ្យគឃើញអំពមីកិច្ចខិែខំមបលងតមបង និងឆនទាៈ
គរាឹះមុែ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនាពុងការតក-
ទមមង់ការមគប់មកងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។
ជាការសននាិដ្ឋា ន រាសរា្ត ចារ្យ គលាកមគរូ
អនាកមគរូ គរុសិស្ស និងសិស្ស-និស្សិែចំននួ
មបរាណ ១៦០០ នាក់ បតន្មគទៀែ បាន
ទទួលការយល់ដលង និងមជរួែមជាបអំពមីភាព

ចំាបាច់ និងរារៈសំខាន់ននកម្វិធមីតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ៕

រាសរា្ត ចារ្យ គលាកមគរូ អនាកមគរូ គរុសិស្ស 

និងសិស្ស-និស្សិែចំននួមបរាណ 

១៦០០ នាក់ បតន្មគទៀែ

បានទទលួការយល់ដលង និងមជរួែមជាបអំពមី 

ភាពចំាបាច់ និងរារៈសំខាន់ននកម្វិធមី 

តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ 

រាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។

គរៀបចំគដ្យ៖ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្

                   ននអ.គ.ហ.

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយស្តីពតីកម្មវធិតីកកទមមង់ក្រម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅសាកលវទិយាល័យមានជយ័ នេត្បន្ទា យមានជយ័



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១០

ក ម្ាវិធរីទស្ស្តកិច្ចផ្លៃ ស់បតេតូរចំមណុះដឹងសតេរីពរីការកកទក្ង់វិស័យសាធារណៈ
្តិងការកគប់កគងការផ្លៃ ស់បតេតូរមៅកបមទសអនូសាតេ េរី

គៅនថងៃទមី៨ ដល់នថងៃទមី១១ តខែុលា ន្ា ំ២០១៩ កន្ងគៅ,គដ្យទទលួបានការោំមទសមមបសមមរួល
របស់នាយកដ្ឋា នសហមបែិបែ្តិការអន្តរជាែិនិងោណិជជាកម្ (Department of Foreign Affairs
and Trade-DFAT) ននរដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមីមបចំាគៅកម្ពុជា និងធនាោរពិភពគលាក, អគ្គគលខា-
ធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.)
បានដលកនំាដំគណើរទស្សនកិច្ចសិកសាស្ត មីពមីការតកទមមង់វិស័យរាធារណៈ និងការមគប់មគងការ
្្ស់ប្តរូរ គៅមបគទសអូសរា្ត លមី ។

កម្វិធមីគនឹះរានរយៈគពល ៤ នថងៃ គៅ
រដឋាធានមីកង់គបរា៉ា និងទមីមកពុងសុមីដនមី នន

មបគទសអូសរា្ត លមី តដលដលកនំាគដ្យ 
ឯកឧែ្តម រស់ សមីលវា៉ា  អគ្គគលខាធិការ នន
អ.គ.ហ. អមគដ្យថ្នា ក់ដលកនំា និងមសន្តមី 
នន អ.គ.ហ.មួយចំនួនគទៀែមពមទាងំរាន
ការអគញជា ើញចលូរមួពមីែំណាងអង្គភាពគមកាម
ឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ មយួ-
ចំនួន រមួរានែំណាងអគ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា
ចំនួន ០១ របូ, ែំណាងអគ្គនាយកដ្ឋា ន
ហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែ ិចំននួ ០១
របូ, ែំណាងមកពុមការងារមគប់មគងគគមរាង
មបព័ន្ធព័ែ៌រានវិទយា FMIS ចំនួន ០១ របូ,
និងគណៈមបែិភ ូននមកសងួមុខងាររាធារណៈ

ចំនួន ០៣ របូ និងរានការចលូរមួ និង
្្តល់ការសមមរួលគដ្យ ែំណាង DFAT

និងែំណាងធនាោរពិភពគលាក្ងតដរ
តដលសរុបទាងំអស់ចំនួន ១៣ របូ។ 

គមកាមកិច្ចរាវ គមន៍ោ៉ា ងកក់គរៅ្ត មបកប
គដ្យភាពសហមបែិបែ្តិការល្អរបស់ែំណាង
រដ្ឋា ភិបាលននមបគទសអូសរា្ត លមី,គណៈមបែិភូ
ននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានទទលួការ
អនុញ្្ញ ែឱ្យជបួជាមួយនលងរ្ាប័នចំនួន ៦
គដើម្បមីសិកសាតសវងយល់ និងតចករតំលក
បទពិគរាធន៍ោក់ព័ន្ធនលងការតកទមមង់
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងការ ្្តល់គសវា
រាធារណៈ តដលរមួរាន មកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ
(Department of Finance), មកសងួ

រែនាោរ (Department of Treasury), 
គណៈកម្ការគសវារាធារណៈអសូរា្ត លមី,
មកសងួអប់រ ំ(NSW Department of
Education), មកសងួសុខាភិបាល (NSW
Department of Health), និងមជ្ឈមណ្ឌ ល

  រូបភាពនៅក្រសងួហិរញ្ញវត្ថុ នៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (Department of Finance)

គោលនគោបាយហិរញ្ញវែ្ពុោក់កណា្ត ល ន្ា ំ 
តដលគរៀបចំគដ្យមកសងួគសដឋាកិច្ច 

និងហិរញ្ញវែ្ពុ គឺគ ្្ត ែគលើការពមងលងគុណភាព 
ចំណាយវិនិគោគ, មបសិទ្ធភាពននការអនុវែ្ត 

ចំណាយគដើម្បមីគលើកកម្ស់ការវិនិគោគ 
ឯកជន, បគងកើនការងារ និងកំគណើនគសដឋាកិច្ច, 
បគងកើនការមបមលូចំណូល និងពមងលងមបសិទ្ធភាព

មទព្យសកម្ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គសវាវនីោ៉ា ដញរូគៅគវល (Wynyard 
Service New South wales  Center)។ 

តាមរយៈដំគណើរទស្សនកិច្ចសិកសាតដល
រានរយៈគពល ៤ នថងៃគនឹះ, គណៈមបែិភបូាន
ទទួលនវូការតចករតំលកនវូបទពិគរាធន៍ និង
ចំគណឹះដលងថ្មីៗតដលរានរារៈមបគោជន៍
ជាធាែុចលូបតន្មសមរាប់ការពមងលងគលើ
មបសិទ្ធភាពការងារជាពិគសសការងារតក-
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
និងការតកទមមង់មុខងាររាធារណៈោក់ព័ន្ធ
គលើចំណចុរួមរាន ការតកទមមង់ និងការ
មគប់មគងថវិកា, ការមគប់មគងចំណូល និង
រា៉ា មករូគសដឋាកិច្ច, អភិបាលកិច្ចរាធារណៈ, 
សមិទ្ធកម្និងគណគនយ្យភាព, ការមគប់មគង

និងការ ្្តល់គសវារាធារណៈ, ការគមបើមបាស់
មបព័ន្ធព័ែ៌រានវិទយាសមរាប់មគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈ, និងការមគប់មគងធនធាន
មនុស្ស ជាគដើម។ 

គមកាយទទលួបាននវូការតចករំតលក និង
ការបងាហា ញនវូការអនុវែ្តជាក់តស្តង មបកប
គដ្យភាពរកីរាយ ជាមយួនលងការរាវ គមន៍
ោ៉ា ងកក់គរៅ្ត  របស់រ្ាប័នោក់ព័ន្ធ របស់
រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី,ទស្សនកិច្ចសិកសាគនឹះ
បាន ្្តល់នវូត្្ ក្  និងធាែុចលូល្អៗ ជា
គមចើនសមរាប់ពិចារណាកនាពុងការចូលរមួ
តកលម្អ និងអភិវឌ្ឍន៍ គលើការងារតកទមមង់
ទាងំពមីររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា្ងតដរ

ជាពិគសសការងារតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដចូខាងគមកាម៖

១. បទពិគរាធន៍ ននការតកទមមង់
គសដឋាកិច្ច (Economic Reform)
រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី បានគរៀបចំគធវើការ

តកទមមង់មបព័ន្ធគសដឋាកិច្ចគៅតាមបមីដំណាក់-
កាល តដលដំណាក់កាលនមីមយួៗ មែរូវបាន
កំណែ់គោលគៅ និងសគមមចបានលទ្្ធ ល 
ដូចខាងគមកាម៖
ជំហានទមី១ (First Wave Reform)
 ពម្ី នា ំ ១៩៧០-១៩៨០ “គស្រភាពរា៉ា មករូ-
 គសដឋាកិច្ច”។ កនាពុងដំណាក់កាលគនឹះ,
រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី គ ្្ត ែគលើវិស័យ
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងធនាោរ គដ្យបានគធវើ

ការតកទមមង់គជាគជ័យគលើទមី្សាររបូិយ-
ប័ណ្មបាក់ដុល្ារអសូរា្ត លមីកនាពុងការទប់-
រាក ែ់នវូបតមមបមមរួលបានោ៉ា ងមបគសើរ,
ការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តនវូយុទ្ធរាសស្តធនាោរ
បំរុង (Reserve Bank of Australia
  Strategy) និងសន្ធិសញ្្ញ គដើម្បមី
ទប់រាក ែ ់ននការគ�ើងមបាក់គបៀវែ្ស និង
ជំរុញកំគណើនគសដឋាកិច្ច។
ជំហានទមី២ (Second Wave Reform)   
  ពមី ន្ា ំ ១៩៨០-១៩៩០ “តកទមមង់
  មមីមករូគសដឋាកិច្ចនិង្លិែភាព”។
កនាពុងដំណាក់កាលគនឹះ គ ្្ត ែគលើការ
កាែ់បន្យអមតាពន្ធគដើម្បមីបគងកើនទមី្សារ

មបកួែមបតជង និងវិមជ្ឈការមបព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងឧសសាហកម្ (Decentra-
lized industral relations system) 
គដើម្បមីគរៀបចំកំណែ់នវូអែ្មបគោជន៍
ទាបបំ្ុែតដលកម្ករអាចទទលួបាន 
និងអនុញ្្ញ ែឱ្យសហជមីពរានសិទ្ធិកនាពុង
ការចចារគលើការបគងកើនមបាក់គបៀវែ្ស
សមរាប់ជាអែ្មបគោជន៍របស់កម្ករ
្សារភាជា ប់ជាមយួនលង្លិែភាពការងារ។ 
ជំហានទមី៣ (Third Wave Re-
form) ពមី ន្ា ំ ១៩៩០ រហូែមកដល់
បច្ចពុប្បននា “ការតកទមមង់ថវិកា និងការ
មគប់មគងរា៉ា មករូគសដឋាកិច្ច”។កនាពុងដំណាក់-
កាលគនឹះគ ្្ត ែគលើគោលនគោបាយ
របូិយវែ្ពុ,  គោលនគោបាយហិរញ្ញវែ្ពុ,
វិធានការពមងលងចំណូលនិងចំណាយ, 
និងការដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តនវូចបាប់ថវិកា 
(Charter of Budget Honesty 
Act)។ ចបាប់ថវិការបស់អូសរា្ត លមីបាន
ដ្ក់ទទលួការអនុម័ែគៅ ន្ា ំ ១៩៩៨ 
គដ្យរានកម្វែ្ពុគន្លឹះ គមឺកបខណ្ឌ
គរៀបចំគោលនគោបាយហិរញ្ញវែ្ពុ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុ តដលគ ្្ត ែជា
ពិគសសគលើ ការពយាករណ៍,  របាយការណ៍
ោក់កណា្ត ល ន្ា ំ,  របាយការណ៍សមរាប់
ការគមែៀមការគបាឹះគ ន្ា ែ (Pre election

 update) និងយុទ្ធរាសស្តថវិការយៈគពល
មធ្យម។ 
ជារមួ, រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី អនុវែ្ត

កម្វិធមីតកទមមង់តាមអភិមកម Big Bang។
ការតកទមមង់គនឹះ បានគធវើឱ្យរដ្ឋា ភិបាល
អសូរា្ត លមី រានភាពរឹងរាកំនាពុងការឆ្ងកាែ់
បាននវូព្យពុឹះគភ្ៀង ននវិបែ្តិហិរញ្ញវែ្ពុអាសុមី

  រូបភាពនៅក្រសងួហិរញ្ញវត្ថុ នៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (Department of Finance) ន ង្ៃេី០៨ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

ការគរៀបចំតាមដ្នសមិទ្ធកម្ការងាររបស ់
អង្គភាពនមីមយួៗ មែរូវបានគធវើគ�ើងតាមរយៈ 

Performance Agreement ។

ទំព័រ  ១១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កនាពុងកំ�ពុង ន្ា ំ ១៩៩៧ និងវិបែ្តិគសដឋាកិច្ច
សកល កនាពុង ន្ា ំ២០០៨ គដ្យគជាគជ័យ។
ឆនទាៈមុែរា ំនិងការមិនគបាឹះបង់គចាលគលើ
ការតកទមមង់ របស់អនាកតកទមមង់មិនថ្ជួប
មបទឹះនវូភាពឈចឺាប់កនាពុងដំណាក់កាល
នមីមយួៗគជឺាកតា្ត កំណែ់គជាគជ័យគលើការ
តកទមមង់របស់អូសរា្ត លមី, តដលកិច្ចការគនឹះ
បានគ ្្ត ែគលើការ្្ស់ប្តរូរគដ្យរានការ
ោំមទពមីវិស័យឯកជន និងសហជមីពកម្ករ
ក៏ដចូជារ្ាប័នរដឋា។ 

២.ការតចករតំលកបទពិគរាធពមីមកសងួ
ហិរញ្ញវែ្ពុ 

កនាពុងកិច្ចដំគណើរការននវដ្តថវិកា, មកសងួ
ហិរញ្ញវែ្ពុអូសរា្ត លមី ជាអនាកគរៀបចំនវូគោល-
នគោបាយហិរញ្ញវែ្ពុោក់កណា្ត ល ន្ា ំ និង
ពិនិែ្យគលើមគប់សំគណើចំណាយ និងគគមរាង
ចំណូលមិនតមនពន្ធ,រឯីមកសងួរែនាោរ
ពិនិែ្យតែគលើគគមរាងចំណូលពន្ធតែប៉ាុគណ្ាឹះ។
ទនទាលមនលងគនឹះ កនាពុងដំគណើរការគរៀបចំថវិកា
រានគណៈកម្ការពិនិែ្យការចំណាយ
(Expenditure Review Committee-
ERC)តដលសរាសភាពរមួរាន នាយក
រដឋាមសន្តមី ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួ
ហិរញ្ញវែ្ពុ រដឋាមសន្តមីមកសងួសុខាភិបាល និង
មបធានរែនាោរ សមរាប់ពិនិែ្យគៅគលើ
សំគណើចំណាយ ចំណូល។ ការយល់មពម

របស់ ERC ត ្្អកគលើការ ្្តល់គោបល់របស់
នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុ (Department of
 F inance)តាមរយៈ Green Br ief។ 
គោលនគោបាយហិរញ្ញវែ្ពុោក់កណា្ត ល

ន្ា ំ តដលគរៀបចំគដ្យមកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ គឺ
គ ្្ត ែគលើការពមងលងគុណភាពចំណាយវិនិ-
គោគ, មបសិទ្ធភាពននការអនុវែ្តចំណាយ 
គដើម្បមីគលើកកម្ស់ការវិនិគោគឯកជន ,
បគងកើនការងារ និងកំគណើនគសដឋាកិច្ច,  បគងកើន
ការមបមូលចំណូល និងពមងលងមបសិទ្ធភាព

មទព្យសកម្ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុ។
ការមគប់មគងតាមតបបមបព័ន្ធព័ែ៌រាន-

វិទយា៖ គដើម្បមីមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ,
មកសួងហិរញ្ញវែ្ពុអូសរា្ត លមី បានគរៀបចំ
មបព័ន្ធមគប់មគងថវិកា (Central  Budget
Management System- CBMS) 
គដើម្បមីបគងកើនមបសិទ្ធភាព ននការគធវើការ
សគមមចចិែ្តតាមគមកាយ (Post decision)

,របាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុ,  និងរបាយការណ៍
ថវិកាមបចំា ន្ា ំ។ មបព័ន្ធគនឹះ ្្តល់មបគោជន៍
ដូចជា សមមរួលដល់ការគធវើការសគមមចចិែ្ត,
ភាពអាចបា៉ា នមបរាណបានគលើកញ្ចប់ថវិកា
មបចំា ន្ា ំ,ឯករារថវិកា,គគមរាងថវិកា និង
ការអនុវែ្តមបចំាតខ និងមបចំា ន្ា ំ,ការ
មគប់មគងរាច់មបាក់,  និងរបាយការណ៍។
ទនទាលមគនឹះ, មកសងួរ្ាប័នដនទបានអនុញ្្ញ ែ
ឱ្យគរៀបចំមបព័ន្ធ FMISគដ្យត�ក សមរាប់
មគប់មគងចំណាយមបចំានថងៃរបស់ខ្រួនដចូជា
ការគបើកមបាក់គបៀរវែ្ស និងទទូាែ់វិក័យបមែ
ជាគដើម។ ប៉ាុតន្តមបព័ន្ធ FMIS  គនឹះ មែរូវគធវើ
សនា្ធ នកម្ជាមយួនលងមបព័ន្ធ CBMS របស់
មកសួងហិរញ្ញវែ្ពុ។ មកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ ក៏
កំពុងគរៀបចំមបព័ន្ធថ្មីមួយគទៀែ គដើម្បមីគធវើ
សវ ័យមបវែ្តិកម្ Pre-decisionតដលគៅថ្
Shared Budget Workflow System
(SBWS)។ មបព័ន្ធគនឹះអាច ្្តល់នវូព័ែ៌រាន
បតន្មសមរាប់ដំណាក់កាល ននការគរៀបចំ
និងការចចារថវិកា។ 

៣.ការតចករតំលកបទពិគរាធន៍ របស់
មកសួងរែនាោរជាែិ

មកសួងរែនាោរអសូរា្ត លមី រានកម្វិធមី
គោលនគោបាយ៤ គ ឺធានាមបសិទ្ធភាព
ននការអនុវែ្តចំណាយ និងការមគប់មគង
ចំណូលពន្ធ,ធានាគស្រភាពរា៉ា មករូគសដឋាកិច្ច,
ធានាដំគណើរការទមី្សារ, និងធានាមបសិទ្ធ-

  របូភាពនៅក្រសួងរតនាគារជាតិ (Department of Treasury) នៃកបនេសអូស្រ្តា លី នៅន ង្ៃេី០៨ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

  រូបភាពនៅក្រសងួហិរញ្ញវត្ថុ នៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (Department of Finance) ន ង្ៃេី០៨ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ភាព ននការមគប់មគងមបាក់ចលូនិវែ្តន៍ ។ 
មកសួងរែនាោររបស់អសូរា្ត លមី មគប់មគង
គលើការអនុវែ្តថវិកា តដលអនុគលាមតាម
ចបាប់ Government  Sector  Finance
Act  របស់រដឋាញរូគៅគវល ។ ជាការកែ់-
សរា្គ ល់,ពន្ធគលើទំនិញនិងគសវា មែរូវបាន
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តរាកល្បងកំ�ពុងទស្សវែ្សរ ៍
៨០-៩០ ប៉ាុតន្តបរាជ័យ។ គៅ ន្ា ំ២០០០,
រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី បានពមងលងការងារ

តកទមមង់គដ្យពមងលងមូលដ្ឋា នពន្ធ និង
កាែ់បន្យពន្ធគលើមបាក់ចំគណញ រមួទាងំ
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តជាថ្មីនវូពន្ធគលើទំនិញ និង
គសវាកម្ (Goods & Services Tax-
“GST”)គដ្យកំំណែ់អមតា ១០ ភាគរយ។ 

៤.បទពិគរាធន៍ពមីមកសងួអប់រ ំនិង
មកសួងសុខាភិបាល 
តាមរយៈការតចករំតលកបទពិគរាធន៍

របស់មកសួងអប់រំ និងមកសួងសុខាភិបាល

អសូរា្ត លមី,ការអនុវែ្តថវិកា មែរូវអនុគលាម
តាមចបាប់ Government Sector
Finance Act របស់រដឋាញរូគៅគវលតដល
មគប់មគងគដ្យមកសងួរែនាោរ ។ ចបាប់
Government Sector Finance Act
គ ្្ត ែគៅគលើនមីែិវិធមីននការទទលួបានថវិកា
រដឋា និងការអនុវែ្តថវិកា។ ជាការកែ់សរា្គ ល,់
តាមរយៈមបព័ន្ធថវិកាសមិទ្ធកម្ (Outcome
Budgeting System),មបសិនគបើអង្គភាព
គមកាមការមគប់មគងរបស់មកសងួណាមយួ
ននរដឋាញរូគៅតវលមិនអាចសគមមចបាននូវ
សកម្ភាពគៅតាមការគមោងកនាពុង ន្ា ំណមួយ
គនាឹះកញ្ចប់ថវិកាមិនមែរូវបានកាែ់គនាឹះគ�ើយ
ប៉ាុតន្តែមមរូវឱ្យរានការចរចានិងពិភាកសា និង
តសវងរកដំគណាឹះមរាយរមួោនា ។ ការគរៀបចំ
តាមដ្នសមិទ្ធកម្ការងាររបស់អង្គភាព

អសូរា្ត លមីបានគរៀបចំយុទ្ធរាសស្តធនធាន 
មនុស្ស គដ្យរានមបព័ន្ធទិននាន័យការងារ 

ចបាស់លាស់ និងគមបើវិធមីរាសស្ត  ៧០ៈ២០ៈ១០ 
គដើម្បមីពមងលងសមែ្ភាពមសន្តមី

  រូបភាពនៅក្រសងួអប់រ ំនៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (NSW Department of Education) ន ង្ៃេី ០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

  រូបភាពនៅក្រសងួអប់រ ំនៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (NSW Department of Education) ន ង្ៃេី ០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

  រូបភាពនៅក្រសងួអប់រ ំនៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (NSW Department of Education) ន ង្ៃេី ០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៤

នមីមយួៗ មែរូវបានគធវើគ�ើងតាមរយៈ Perf-
ormance Agreement។

 ជាការកែ់សរា្គ ល់,រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី
បានដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់នូវមបព័ន្ធសុខាភិបាល
រាធារណៈ (Public Healthcare Scheme
 - គៅថ្ Medicare) គៅ ន្ា ំ១៩៨៣, 
និងមបព័ន្ធោំមទការអប់រជំាន់ខ្ស់ (Higher
 Education Contribution Scheme - 
HECS) គៅ ន្ា ំ១៩៨៩។ គៅ ន្ា ំ១៩៩២,
អសូរា្ត លមីបានដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តមបព័ន្ធសន្ស ំ
កាែពវកិច្ច (Compulsory Retirement 
Saving Scheme -គៅថ្ Supperannu-
ation) តដលបានបតន្ម ៩.៥%មបចំា

ន្ា ំ គលើមបាក់គបៀវែ្ស។ គៅ ន្ា ំបន្តបនាទា ប់,
អសូរា្ត លមីក៏ចាប់គ ្្តើមបគងកើែនវូមបព័ន្ធធានា
រា៉ាប់រងសមរាប់ជនពិការជាែិ (National 
 Disability Insurance Scheme) និង
មបព័ន្ធសុខុរាលភាព (Welfare Scheme)

៥.ការមគប់មគងសមិទ្ធកម្

រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមី រានការមគប់មគង
សមិទ្ធកម្ ស្ិែកនាពុងមកបខណ្ឌ ចបាប់ Publ ic
Governance, Performance and
Accountabi l i ty (PGPA Act)។

ចបាប់គនឹះរានវិរាលភាពគលើមគងរដឋារបស់
អសូរា្ត លមីទាងំមលូកនាពុងការសគមមចឱ្យបាន
នវូអភិបាលកិច្ចខ្ស់, ្្តល់នវូព័ែ៌រានសមរាប់
សភានិងរាធារណៈជន, មគប់មគងនវូ
ធនធានរាធារណៈមបកបគដ្យមបសិទ្ធ-
ភាព, និងបគងកើនកិច្ចសហមបែិបែ្តិការរវាង
មគប់អង្គភាព។ តាមរយៈចបាប់គនឹះ, រាន
ចំណចុមួយចំនួនបានបងាហា ញថ្ មកសួង
ហិរញ្ញវែ្ពុអូសរា្ត លមី គៅរានសិទ្ធិកនាពុងការ
មគប់មគងគណនមីធនាោរ, ការខ្ចមី,  ការវិនិ-
គោគ, មបសិទ្ធភាពហិរញ្ញវែ្ពុ,  សម្បទាន,

ការអនុគមោឹះបំណលុ។

៦.ការមគប់មគងមសន្តមីរាធារណៈ

រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមីមគប់មគងមសន្តមីតាម
ពមីរមបព័ន្ធគ្្សងោនា រដឋាបាលកង់គបរា និងរដឋា-
បាលញរូគៅគវល ប៉ាុតន្តស្ិែគមកាមចបាប់
តែមយួគ ឺPubl ic Service Act។
អសូរា្ត លមីបានគរៀបចំយុទ្ធរាសស្តធនធាន-
មនុស្ស គដ្យរានមបព័ន្ធទិននាន័យការងារ
ចបាស់លាស់ និងគមបើវិធមីរាសស្ត  ៧០:២០:១០
គដើម្បមីពមងលងសមែ្ភាពមសន្តមី។ កនាពុងគនាឹះ 
៧០%សំគៅគៅគលើការ ្្តល់ឱកាសមសន្តមី
ចូលរមួវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លគដើម្បមីអភិវឌ្ឍ
ជំនាញ, ២០%ជាការបគងកើែបរិោកាស
ឱ្យមសន្តមីសិកសាពមីមិែ្តរមួការងារ,  និង ១០%
ជាការសិកសាគដ្យខ្រួនឯង ។ ទនទាលមគនឹះ
អសូរា្ត លមី ក៏បានគរៀបចំនវូមបព័ន្ធមគប់មគង
សមែភ្ាពធនធានមនុស្ស, ការមគប់មគង
សមែភ្ាពតាមមបព័ន្ធឌមីជមីថល, និងការ
ែមមង់ទិសតាមសមិទ្ធកម្ការងារជាគដើម។ 
ជាការកែ់សរា្គ ល់,  រដ្ឋា ភិបាលអសូរា្ត លមី
បានគរៀបចំនវូកម្វិធមី Branch Out តដល
ជាកម្វិធមី្្ស់ប្តរូរបទពិគរាធន៍រវាងមសន្តមី
កនាពុងរ្ាប័នរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈការបញជារូន
មសន្តមីឱ្យគៅចលូរមួគធវើការរយៈគពលខ្មីគៅ

  រូបភាពនៅក្រសងួអប់រ ំនៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (NSW Department of Education) ន ង្ៃេី ០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩

  រូបភាពនៅក្រសងួអប់រ ំនៃកបនេស អសូ្ត្រា លី (NSW Department of Education) ន ង្ៃេី ០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រ្ាប័នគ្្សងគទៀែ គដើម្បមីគលើកកម្ស់
សមែ្ភាពរបស់មសន្តមី ក៏ដចូជាបគងកើន
្លិែភាព និងទំនាក់ទំនងរវាងរ្ាប័ននិង
រ្ាប័ន ឆ្ងវិស័យ។

៧. ការមគប់មគងនិងការ ្្តល់គសវា
រាធារណៈ

រដឋាញរូគៅតវល រានមបព័ន្ធមគប់មគងការ
្្តល់គសវារាធារណៈរមួ (one stop

shop) សមរាប់មបជាជនគៅគលើគសវា 
រាធារណៈសរុបចំននួ ១០០០ មបគភទ
ននមបែិបែ្តិការ ទទូាងំ ៣៥ រ្ាប័នរដឋា
ទាងំអស់។ កនាពុងគនាឹះ រានមជ្ឈមណ្ឌ ល ្្តល់
គសវារាធារណៈសរុបចំននួ ១០៤ កតន្ង,
ភានា ក់ងារមបលកសាចំននួ ៣២ (counci l
agencies),គសវាចល័ែចំននួ ២, និង
បញជារឌមីជមីថលនិងសវ ័យមបវែ្តិ ចំននួ ១០
កតន្ង។ ការ ្្តល់ព័ែរានរាធារណៈ មែរូវ
បានគធវើគ�ើងតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លគសវា
ទូរស័ពទាតែមយួ (ែំណាងឱ្យមគប់រ្ាប័ន)
និងតាមរយៈគគហទំព័រ និង Appl icat ion 
្ងតដរ។ ទនទាលមគនឹះ, ការមបមលូចំណូល
រាធារណៈគៅរដឋាញរូគៅតវល មែរូវបានគធវើ

គ�ើងតាមរយៈភានា ក់ងារមគប់មគងចំណូល
របស់រដឋា គៅថ្ “Revenue NSW”
តដលរានភារកិច្ចកនាពុងការមបមលូចំណូល,
ហិរញ្ញប្បទានឥែសំណង, និងបំណលុ។
រ្ាប័នគនឹះ ្្តល់នវូគសវាសមរាប់ (១) 
រាធារណៈជនទគូៅ ដចូជា អនាកបង់ពន្ធ
អនាករងការ្កពិន័យ,(២)ភានា ក់ងារ ដចូជា
គណគនយ្យករ,គមធាវ,ី (៣) អនាកជំនញួ,
(៤)អនាក ្្គែ់ ្្គង់,និង (៥)  រ្ាប័នោក់ព័ន្ធ
គ្្សងគទៀែ ជាគដើម។ 

សរុបមក,បទពិគរាធន៍ និងចំគណឹះដលង
តដលទទលួបានពមី ការតចករំតលករបស់
រ្ាប័នមួយចំនួនរបស់អូសរា្ត លមី តាមរយៈ
ដំគណើរទស្សនកិច្ចគនឹះ, រានចំណចុល្អៗ
និងជាគន្លឹះតដលអាច ្្តល់ជាធាែុចលូមយួ
ចំនួនកនាពុង ការចលូរមួចំតណកពមងលងគលើ
ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈកម្ពុជា ដូចខាងគមកាម៖ 
កតា្ត កំណែ់គជាគជ័យគលើការងារតក-

ទមមង់,  ថមីវគបើកម្ពុជា គមជើសគរសីនវូការ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តាមអភិមកមជា
គខឿន តដលរានភាពគ្្សងោនា ពមីការ

អនុវែ្តរបស់រដ្ឋា ភិបាលអូសរា្ត លមីក៏គដ្យ,
ប៉ាុតន្តចំណចុរមួមយួតដលជាបទពិគរាធ
ល្អសមរាប់ជំរុញភាពគជាគជ័យកនាពុង
ការងារតកទមមង់ គកឺារចលូរមួពុឹះោរ
នវូបញ្ហា មបឈមតដលកំពុង និងអាចគកើែ
រាន ជាមយួនលងឆនទាៈមុែរារំបស់ថ្នា ក់
ដលកនំា និងមសន្តមីតកទមមង់ទាងំអស់ មពម
ទាងំពមងលងការចលូរមួពមីមគប់មជ្ឈដ្ឋា ន
ោក់ព័ន្ធ។

  របូភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌ លផ្តល់នេវាសាធារណៈ (Wynyard Service New South Wales center)

  ប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសេវាសាធារណៈ សៅមជ្ឈមណ្ឌ លផ្តល់សេវាសាធារណៈ (Wynyard Service New South Wales center)

ទំព័រ  ១៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុតាមតបបមបព័ន្ធ
ព័ែ៌រានវិទយា ៖ ខណៈគពលតដល
មបព័ន្ធ FMIS កម្ពុជា កំពុងសិ្ែកនាពុង
ដំណាក់កាល ននការករាងនិងដ្ក់
ឱ្យអនុវែ្តជាបគណ្ត ើរៗគលើម៉ាឌូុលមយួ
ចំនួន, ការគធវើសវ ័យមបវែ្តិកម្ Pre-
decis ion តដលរានលក្ខណៈមបហាក់
មបតហលនលងទស្សនាទាននការករាង
មបព័ន្ធ SBWS របស់អូសរា្ត លមី ក៏ជា

ចំណចុគមែៀមគិែគរូបតន្មកនាពុងគពល-
គវលាសមមសបណាមួយ។ 

ការមគប់មគងធនធានមនុស្ស៖ គដើម្បមី
ចូលរមួគលើកកម្ស់សមែ្ភាពមសន្តមី
ជាពិគសសមសន្តមីកនាពុងការងារតកទមមង់,
ការ្្ស់ប្តរូរជំនាញតាមរយៈ ្្តល់ឱកាស
្្ស់ប្តរូរបទពិគរាធរយៈគពលខ្មី គរួ
គិែគរូពិចារណៈកនាពុងមកបខណ្ឌ កម្វិធមី
តកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ្ងតដរ 

ក៏ដចូជា អភិមកម ៧០:២០:១០ 
្ងតដរ៕

  របូភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌ លផ្តល់នេវាសាធារណៈ (Wynyard Service New South Wales center)

គរៀបចំគដ្យ៖ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព ននអ.គ.ហ.

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៧ |  អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

របាយការណ៍សមងខាបវឌ្ឍ្តភាពន្តការអ្តុវេតេក ម្ាវិធរីកកទក្ង់ការកគប់កគង
ហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈកេរីម្សទរី៣ ឆ្្ន ២ំ០១៩

នានថងៃពុធ ៩គរាច តខកែ្តិក ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មែរូវនលងនថងៃទមី២០ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩
គៅទមីស្ត មីការមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ ,  អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានគរៀបចំកិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យគលើវឌ្ឍនភាព 
ននការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែមីរាសទមី៣ ដំណាក់កាលទមី៣ 

ន្ា ំ២០១៩ គមកាមអធិបែមីភាព ដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ ឯកឧែ្តម អគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន 
ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការដលកនំា
ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធាណៈ។

កិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យគលើវឌ្ឍនភាពននការ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែមីរាសទមី៣ ដំណាក់-
កាលទមី៣ ន្ា ំ២០១៩ រានវឌ្ឍនភាពដចូ
ខាងគមកាម៖
១. ស្ិទ្ធផេគ្តលៃឹុះៗន្តេិខិេបទដ្្ឋ ្ត
គេិយុេតេ កដេបា្ត្តិងកំពុងកសាងក្នថុង
ដំណាក់កាេទរី៣

ចាប់តំាងពមីដំណាក់កាលទមី១ រហែូមក
ដល់ដំណាក់កាលទមី៣ គនឹះ, ត្នការសកម្-
ភាពរមួ តដលែមមរូវឱ្យមគប់មកសងួ-រ្ាប័ ន
គរៀបចំ និងអនុវែ្តការងារតកទមមង់ មែរូវបាន
តចកគចញជា ៥ ត ន្ាក, ២១ គោលបំណង, 
និង ៧០ ចគងាក មសកម្ភាព រមួរាន៖
-ត ន្ាកទមី១៖ បន្តពមងលងភាពគជឿទុកចិែ្តនន
ថវិកា “៤ គោលបំណង និង ១៦ ចគងាក ម
សកម្ភាព”
-ត ន្ាកទមី២៖ បន្តពមងលងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុ “៥ គោលបំណង និង ១៦ 
ចគងាក មសកម្ភាព”
-ត ន្ាកទមី៣៖ ការ្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលង
គោលនគោបាយ “៥ គោលបំណង និង
 ១៨ ចគងាក មសកម្ភាព”

-ត ន្ាកទមី៤៖ ការគមែៀមខ្រួនសមរាប់ជំហាន
បនាទា ប់ “៤ គោលបំណង និង ១៤ ចគងាក ម
សកម្ភាព”
-ត ន្ាកទមី៥៖ ការោំមទដល់ការអនុវែ្តកម្-
វិធមីតកទមមង់មបកបគដ្យគជាគជ័យ និង

ចមីរភាព “៣ គោលបំណង និង ៦ ចគងាក ម
សកម្ភាព” 

ជាលទ្្ធ ល, លិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តជា
គមចើន មែរូវបានករាងគ�ើងសមរាប់ជា
មូលដ្ឋា នកនាពុងការគរៀបចំនិងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត

ទំព័រ  ១៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កាន់តែរាន
មបសិទ្ធភាព និងឈានគៅសគមមចគោលគៅ
និងចក្ខពុវិស័យរបស់កម្វិធមីតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់កម្ពុជា។
សមិទ្្ធ ល ននលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្តទាងំ
គនាឹះមែរូវបានករាងគ�ើងមសបគៅតាមត ន្ាក
នមីមយួៗ ននការអនុវែ្តការងារតកទមមង់ 
តដលសមិទ្្ធ លគន្លឹះៗ រមួរានជាអាទិ៍៖

-គដើម្បមីជំរុញមបសិទ្ធភាពគលើភាពគជឿទុក
ចិែ្តននថវិកា យុទ្ធរាសស្តនិងចបាប់មយួ
ចំនួនមែរូវបានបញ្ចប់និងកំពុងបន្តគរៀបចំ
ដូចជាយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល២០១៩-
២០២៥, យុទ្ធរាសស្ត  ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ ២០១៩-
២០២៥, យុទ្ធរាសស្តស្ត មីពមីការមគប់មគង
បំណលុរាធារណៈ ២០១៩-២០២៣, 
យុទ្ធរាសស្ត ននការមគប់មគងគគមរាងវិនិ-
គោគរាធារណៈ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥, 
ចបាប់ស្ត មីពមីយន្តការភាពជានដគវូាងរដឋានិង
ឯកជន,ចបាប់ស្ត មីពមីការ មគប់មគងចំណូល

មិនតមនរារគពើពន្ធ ជាគដើម។
-គដើម្បមីជំរុញមបសិទ្ធភាពគលើគណគនយ្យ-
ភាពហិរញ្ញវែ្ពុ ឯករារ និងយុទ្ធរាសស្ត
មួយចំននួ មែរូវបានបញ្ចប់ និងកំពុងបន្ត
គរៀបចំ ដចូជាយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់
គណគនយ្យរាធារណៈកម្ពុជា ន្ា ំ២០១៩-
២០៣១, ត្នការសកម្ភាពស្ត មីពមី ការ
កាែ់បន្យនមីែិវិធមី និងការមគប់មគងការ
្្ស់ប្តរូរ, និង FMIS Blueprint Phase 2
ជាគដើម។

-គដើម្បមីជំរុញមបសិទ្ធភាពគលើការ្សារភាជា ប់
ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយ ឯករារ
និងយុទ្ធរាសស្តមយួចំននួមែរូវបានបញ្ចប់
និងកំពុងបន្តគរៀបចំ ដចូជា គោលការណ៍
តណនំាស្ត មីពមីត្នការលទ្ធកម្ភាជា ប់ជាមយួ
សំគណើថវិកា, អនុមកលែ្យពមីការ គ ទ្ារធនធាន
ថវិកាថ្នា ក់ជាែិជនូរដឋាបាលមកពុងមសពុក និង
ឃុំសងាក ែ់, គោលការណ៍តណនំាស្ត មីពមី
ត្នការរជជាគទយ្យភាជា ប់ជាមយួសំគណើថវិកា
 ជាគដើម។
-គដើម្បមីគមែៀមសមរាប់ជំហានបនាទា ប់សមរាប់
ដំណាក់កាលទមី៤ ឯករារនិងយុទ្ធរាសស្ត  
មួយចំនួន មែរូវបានបញ្ចប់ និងកំពុងបន្ត
គរៀបចំ ដូចជា យុទ្ធរាសស្ត តកទមមង់មបព័ន្ធ

ថវិកា ២០១៨-២០២៥, ទស្សនាទាន
ថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្គៅ កម្ពុជា, និង 
គោលការណ៍តណនំាស្ត មីពមីសវនកម្ន ទ្ាកនាពុង
ត ្្អកគលើសមិទ្ធកម្ ជាគដើម។

-គដើម្បមីការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់មបកប
គដ្យគជាគជ័យ និងចមីរភាព ឯករារ
និងយុទ្ធរាសស្ត  មយួចំនួន មែរូវបានបញ្ចប់
និង កំពុងបន្តគរៀបចំ ដចូជា ត្នការ
យុទ្ធរាសស្តស្ត មីពមីការករាង និងអភិវឌ្ឍ
សមែ្ភាព កនាពុងមកបខណ្ឌ  PFMRP
ដំណាក់កាលទមី ៣, និងមបកាសស្ត មីពមី
វិធាន និងនមីែិវិធមី ននការ ្្តល់ការគលើក
ទលកចិែ្តជនូមកពុមការងារ PFM ននមកសងួ-
រ្ាប័នជាគដើម។

២. វឌ្ឍ្តភាពមេើការកប្ូេចំណូេ
្តិងការអ្តុវេតេចំណាយ

ក.ទិដ្ឋភាពរួ្ 

កនាពុងរយៈគពល ៩ តខគនឹះ, រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា បានមបមលូចំណូលថវិការដឋាសរុប
មបរាណ ១៩ ១២៥ ប៊ីលានគរៀល គស្ើនលង
៩០% គធៀបនលងចបាប់ថវិកា ន្ា ំ២០១៩ តដល
ទិននា្លចំណូលគនឹះ បានពមីការមបមលូ
គដ្យពន្ធគយនិងរដ្ឋា ករ រានមបរាណ

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ១៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៤៩%, ពន្ធដ្រ  រានមបរាណ ៣២%, 
ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ រានមបរាណ 
១២% និងចំណូលគ្្សងៗមបរាណ ៦%។

សមរាប់ការអនុវែ្តចំណាយ គៅទាបជាង
គោលគៅតដលបានកំណែ់ គ ឺ៥៩% គធៀប
នលង ៦៧% តដលអាចបងកឱ្យរានការ ចំណាយ
គមចើនគៅកនាពុងមែមីរាសចុងគមកាយនន ន្ា ំ២០១៩
គនឹះ។ 

គបើគធៀបនលងចបាប់ថវិកា,ការអនុវែ្តចំណាយ
តាមមបគភទនមីមយួៗ,រានតែចំណាយបនទាពុក
បុគ្គលិក តដលសគមមចបាន ៧៤% ខណៈ
តដលការចំណាយគលើទំនិញ និងគសវា
និងមូលធន រានវឌ្ឍនភាពទាបគៅគ�ើយ
គដ្យរារតែការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ គៅ
រានភាពយែឺោ៉ា វ និងការទទូាែ់ចំណាយ
មូលធនគធវើគៅមែមីរាសទមី៤។ 

គដ្យត�កមកបខណ្ឌ គណនមីតដលបាន
គបើកគៅ កសហវ សមរាប់គធវើការកែ់មតា
ចំណូល-ចំណាយ រានការគកើនគ�ើងរហែូ
ដល ់៩៧ គិែមកមែលមចុងមែមីរាសទមី៣គនឹះ 
គដ្យរាររានគកើនគ�ើងគគមរាងការខ្ចមី
តដលែមមរូវឱ្យគបើកគណនមីថ្មីសមរាប់គគមរាង
នមីមយួៗ។
ខ.ទិនា្ន ការន្តការកប្េូចំណូេ 

ការមបមលូចំណូលរារគពើពន្ធ គៅបន្ត
រានភាពរឹងរា ំគដ្យរារ ការគកើនគ�ើង

នវូការនំាចលូោនយន្ត និងការតកសមមរួល
គោលនគោបាយពន្ធអាករគយ គលើមុខ
ទំនិញមួយចំនួន តដលរានគវទយិែភាព
គលើចំណូល, ការគធវើកំតណទមមង់គោល-
នគោបាយ និងរដឋាបាលរារគពើពន្ធ, ការ
គធវើទំគនើបកម្រដឋាបាលរារគពើពន្ធ និងការ
ដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត មបព័ន្ធមគប់មគងទិននាន័យ
ចំណូល អនឡាញ, ប៉ាុតន្ត ចំណូលពមី្លិែ
្លថ្នា ជំក់រានការធ្ាក់ចុឹះ គដ្យរារការ
ការបិទគរាងចមក្លិែបារធីំៗកនាពុងមសពុក។
(របូភាពទមី៣)។ 

រឯី ការមបមលូចំណូលមិនតមនរារគពើ-
ពន្ធ ក៏រានវឌ្ឍនភាពមបគសើរ គដ្យរារ
ការគកើនគ�ើងននចំណូលទទលួបានពមីការ
បង់ភាគលាភរបស់សហមោសរាធារណៈ
និងមកពុមហ៊ុនតដលចំរុឹះរដឋារានភាគកម្ ពមី

ការជលួត ន្ាកននអាោរ ឬសំណង់គ្្សងៗ
និងចំណូលពមីការជលួដមី និងអាោរទាងំមលូ
របស់រដឋា, ្លទុនរបស់អាកាសចរណ៍
សុមីវិល, ្លទុនរបស់នមបសណមីយ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍,ចំណូលពមីអាករ ននរ្ានទែូ
រមួរានការ ្្តល់ទិដ្ឋា ការស្អ ិែការ ្្តល់ទិដ្ឋា ការ
គអ�ិចមែរូនិច ការ ្្តល់លិខិែឆ្ងតដន, 
ចំណូលកាែពវកិច្ចពមីកាសុមីណូ, ចំណូល
កាែពវកិច្ចពមីគ ន្ា ែ និងចំណូលពមីអាជ្ាបណ្
កាសុមីណូ ប៉ាុតន្ត មិនទាន់រានចំណូលពមី
សម្បទាន ពមីគមបងកាែ, រីឯពមីតរ៉ារានការ
ថយចុឹះ គដ្យមកសងួតរ៉ានិងថ្មពលកំពុង
គរៀបចំកំតណទមមង់ ។ ការកែ់សរា្គ ល់,
សមែភ្ាពននការពយាករណ៍របសអ់ង្គភាព
មបមលូចំណូល កាន់តែមបគសើរគ�ើង គកឺនាពុង
រងវង់ +/-៥% គធៀបនលងត្នការមែមីរាស។
 (របូភាពទមី៤ និង របូភាពទមី៥)

ទំព័រ  ១៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គ.ការអ្តុវេតេថវិការដ្ឋ
កនាពុងរយៈគពល ៩ តខ នន ន្ា ំ២០១៩,

រ្ានភាពននការអនុវែ្តចំណាយថវិការដឋា
សគមមចបានតែ ៥៩.១២% គធៀបនលងចបាប់
ថវិកា តដលគៅទាបជាងគោលគៅតដល
កនាពុងគនាឹះ ចំណាយចរន្តរានមបរាណ ៨៤% 
គហើយភាគគមចើនគចឺំណាយសមរាប់បនទាពុក
បុគ្គលិក តដលរានមបរាណ ៤៩%។ (របូ
ភាពទមី៦ និងរូបភាពទមី៧)។

គបើគធៀបនលងចបាប់, កនាពុងរយៈគពល៩គនឹះ

ចំណាយបនទាពុកបុគ្គលិកសគមមចបាន ៧៤%,
ចំណាយគមរៅបនទាពុកបុគ្គលិក (ទំនិញ និង
គសវា)សគមមចបាន ៥១,១% រឯីចំណាយ
មូលធន សគមមចបាន ៤៧,៨%។សមរាប់
រយៈគពលដតដល គធៀបនលង ន្ា ំ កន្ងគៅ,
វឌ្ឍនភាពគលើការអនុវែ្តចំណាយ រានការ
ថមថយ ជាពិគសសសមរាប់ចំណាយគលើ
ទំនិញនិងគសវា គដ្យរាររានការយែឺ-
ោ៉ា វគលើការអនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្ រឯីចំណាយ
មូលធន គគឺធវើការទទូាែ់គៅមែមីរាសទមី៤។

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២០

កនាពុងរយៈគពល ៩ តខគនឹះ, រាជរដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា បានមបមលូចំណូលថវិការដឋា
សរុប មបរាណ ១៩ ១២៥ ប៊ីលានគរៀល 
គស្ើនលង ៩០% គធៀបនលងចបាប់ថវិកា 
ន្ា ំ ២០១៩ តដលទិននា្លចំណូលគនឹះ 

បានពមីការមបមលូគដ្យពន្ធគយនិងរដ្ឋា ករ 
រានមបរាណ ៤៩%, ពន្ធដ្រ រានមបរាណ 
៣២%, ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ រាន 

មបរាណ ១២% និងចំណូលគ្្សងៗ  
មបរាណ ៦% ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៣. វឌ្ឍ្តភាពមេើការងារកកទក្ង់របស់
កកសួងមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ 

កនាពុងមែមីរាសទមី៣គនឹះ, ត ន្ាកទមី១ “ភាព
គជឿទុកចិែ្តននថវិកា”សគមមចបាន ៩១%,
ត ន្ាកទមី២ “គណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ”សគមមច
បាន ៩៧%,ត ន្ាកទមី៣ “ការ្សារភាជា ប់ថវិកា
គៅនលងគោលនគោបាយ” សគមមចបាន
៩៥%, ត ន្ាកទមី៤ “ការគមែៀមសមរាប់ជំ-
ហានបនាទា ប់” សគមមចបាន ៩០%, និង 
ត ន្ាកទមី៥ “ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់មបកប

គដ្យចមីរភាព” សគមមចបាន ៩៩%។ គបើ
គធៀបនលងមែមីរាសទមី២, សកម្ភាព ននការ
អនុវែ្តការងារតកទមមង់ គៅតែបន្តរាន
វឌ្ឍនភាពល្អ ទាងំមកបខណ្ឌ ននការគរៀបចំ
លិខិែបទដ្ឋា នគិែយុែ្ត, ការករាងមបព័ន្ធ,
និងការពមងលងការករាងសមែ្ភាពមសន្តមី។
ប៉ាុតន្ត ចំណចុសចូនារករគន្លឹះៗចំននួ គៅ
បន្តតាមដ្ន តដលជំរុញកនាពុង ការពមងលង
ការមគប់មគង និងមបមូលចំណូល, ការ
ពមងលងការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា, ការ

ពមងលងការអនុវែ្តថវិកាទាងំថ្នា ក់ជាែិ និង
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ, និង ការពមងលងមបសិទ្ធភាព
ននការអនុវែ្តមបព័ន្ធ FMIS ជាគដើម។

 ភាគគមចើនននអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រានវឌ្ឍនភាព នន
ការអនុវែ្តតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
គមចើនជាង ៨៦% និងរានតែ២ អង្គភាព
ប៉ាុគណ្ាឹះតដលសគមមចបានគមកាម ៨៦%។
 

ទំព័រ  ២១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

៤. វឌ្ឍ្តភាពមេើការងារកកទក្ង់របស់កកសួង-ស្ាប័្ត (ការអ្តុវេតេចំណាយចរ្តតេ)



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

មកសួងរ្ាប័ន តដលអនុវែ្តចំណាយ

ទាបជាង ៥០% គធៀបនលងចបាប់ រមួរាន

រដឋាគលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសចរសុមីវិល 

(៣៧%),មកសងួតរ៉ា និងថ្មពល (៤២%),

មកសងួោណិជជាកម្ (៤៧%), មកសងួ

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (៣៥%),មកសងួរាធា-

រណៈការនិងដលកជញជារូន (៣១%),និងមកសងួ

ធនធានទលក និងឧែុនិយម (៣៩%)។

គ. វឌ្ឍ្តភាពន្តការអ្តុវេតេការងារ
កកទក្ង់

មកសួង-រ្ាប័ន ភាគគមចើនគៅតែបន្តការ

ចូលរមួគលើការងារតកទមមង់ និងបន្តរាន
វឌ្ឍនភាពមបគសើរ កនាពុងគនាឹះការបន្តគរៀបចំ
យន្តការកនាពុងការពមងលងការមបមលូចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធ, ការគរៀបចំនិងអនុវែ្ត
ថវិកា និងការចលូរមួតាមដ្នគលើការ
អនុវែ្តការងារតកទមមង់តាមរបបមបជុំជា
គទៀងទាែ់។ គទាឹះជាោ៉ា ងណា បញ្ហា មបឈម
មួយចំននួ គៅតែមែរូវបន្តយកចិែ្តទុកដ្ក់
ដូចជា ពមងលងកិច្ចសហការកនាពុងការងារតក-
ទមមង់ន ទ្ាកនាពុងមកសងួ, ការមគប់មគងមទព្យ
សម្បែ្តិរដឋា និងចលូរមួពិនិែ្យតកលម្អនមីែិវិធមី
ននការអនុវែ្តការងារជាគដើម។

៥.ស្ត្និដ្្ឋ ្ត

រ្ានភាពននការមបមលូចំណូលរារគពើ-
ពន្ធ និងមិនតមនរារគពើពន្ធ ទាងំថ្នា ក់ជាែិ
និងថ្នា ក់គមកាមជាែិ រានភាពរឹងរា ំប៉ាុតន្ត
រ្ានភាពននការអនុវែ្តចំណាយគៅរាន
ការយឺែោ៉ា វបន្តិច គដ្យការអនុវែ្តកិច្ច-
លទ្ធកម្មយួចំននួ គៅរានភាពយែឺោ៉ា វ។
ការអនុវែ្តត្នការសកម្ភាពរមួដំណាក់

កាលទមី៣ (CAP3/  MAP3/  GDAP3)
មបចំាមែមីរាសទមី៣គនឹះ រានវឌ្ឍនភាពល្អ
មបគសើរ គដ្យភាគគមចើនននអង្គភាពអនុវែ្ត
សគមមចបានគោលគៅល្អមបគសើរ គៅតាម
សូចនាករតដលបានកំណែ់ ទាងំមកបខណ្ឌ
ននការគរៀបចំលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែ្ត, យុទ្ធ-
រាសស្ត , ត្នការសកម្ភាព, និងការចលូ
រមួអនុវែ្តសកម្ភាពនានា។ 

ជារមួ, ការអនុវែ្តការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គិែមកមែលម
មែមីរាសទមី៣ ន្ា ំ២០១៩ គស្ឺិែកនាពុងរ្ាន-
ភាពល្អមបគសើរ និងមែរូវបានរពំលងថ្អាច
សគមមចបាននូវគោលគៅមបចំា ន្ា ំ៕

រ្ានភាពននការមបមលូចំណូលរារគពើពន្ធ 
និងមិនតមនរារគពើពន្ធ ទាងំថ្នា ក់ជាែិ
និងថ្នា ក់គមកាមជាែិ រានភាពរឹងរា ំប៉ាុតន្ត 
រ្ានភាពននការអនុវែ្តចំណាយ គៅ
រានការយឺែោ៉ា វបន្តិច គដ្យការអនុវែ្ត 
កិច្ចលទ្ធកម្មយួចំននួ គៅរានភាព

យែឺោ៉ា វ ។

គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
                     នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សញ្្ញ ណទមូៅន្តការកគប់កគងការផ្លៃ ស់បតេតូរ

ការមគប់មគងការ្្ស់ប្តរូរ គជឺាមកបខណ្ឌ សមរាប់មគប់មគងមនុស្សគលើការ្្ស់ប្តរូរ គដើម្បមីឱ្យមសប

គៅនលងជំនាញ និងឥរិោបថថ្មី, បសញ្ជា បនវូចក្ខពុវិស័យ និងគបសកកម្រមួ និងលទ្្ធ លរពំលងទុក។

កា រមគប់មគងការ្្ស់ប្តរូរមិនតមនជា
មកបខណ្ឌ ត ្្អកគលើឧបករណ៍ ឬ

 One-size-f i ts-al l គនាឹះគ�ើយ ប៉ាុតន្ត
គជឺាការ ្្តល់នវូភាពទន់ភ្ន់ និងបន្តការ
សមមបបន្តិចម្តងៗ, "ដលកនំាការ្្ស់ប្តរូរ
តាមរយៈមនុស្ស កុំដលកនំាមនុស្សតាមរយៈ
ការ្្ស់ប្តរូរ Drive change through
people not people through change"
ការ្្ស់ប្តរូរ រមួរានដូចជា៖

-ការអនុវែ្តនវូមបព័ន្ធថ្មី,  កម្វិធមីកុំព្យរូទ័រ 
  ថ្មី,សរា្ភ រៈ/ឧបករណ៍ថ្មី
- តកតមបរចនាសម្័ន្ធអង្គភាព ឬ បនាទា ែ់
 គណគនយ្យភាព
-ការកាែ់បន្យបុគ្គលិក

-ការ្្ស់ប្តរូរគៅរកម៉ាតូឌលការងារថ្មីទាងំ
 មសពុង
-ការរមួបញ្ចរូលោនា រវាងអង្គភាព
-ការ្្ស់ប្តរូរគដ្យរារបរិោកាស
 សកល
-នមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារថ្មី។
ដូចគនឹះ ការមគប់មគងការ្្ស់ប្តរូរ គឺ

មិនតមនជាមពលែ្តិការណ៍គទ ប៉ាុតន្តជាកិច្ចដំគណើរ
ការតដលភាពគជាគជ័យ អាមស័យគលើបុគ្គល
ឬមនុស្សជាមកពុម តដលបាន្្ស់ប្តរូររគបៀប
គធវើការរបស់ពកួគគ ដចូជា ការទទលួយក
ឥរិោបទការងារថ្មី, ការគមបើមបាស់ឧបករណ៍
ថ្មី, ការសមមបខ្រួនគៅនលងនមីែិវិធមីថ្មី ។

 ការសិកសាកសាវកោវអំពរីការកគប់-
កគងការផ្លៃ ស់បតេតូរ

សញ្្ញ ណទគូៅ៖ គោងតាមមបភពរបស់
McKinsey & Co (២០០៩) បានបងាហា ញ
ថ្ ៥០%-៦០% ននករ្ាងំខិែខំគលើការ
្្ស់ប្តរូរ មិនទទលួបានគជាគជ័យគនាឹះគទ
គហើយែិចជាង ១ភាគ៣ ននគំនិែ ្្តរួចគ ្្តើម
គលើការមគប់មគងការ្្ស់ប្តរូរ មែរូវបានទទលួ
រា្គ ល់។ 
បញ្ហា មបឈមចម្បងៗ ននការ្្ស់ប្តរូរ គឺ
គកើែពមីការបដិគសធមិនទទលួយក ចាប់ពមី
កមមិែថ្នា ក់ដលកនំារហែូដល់មសន្តមី មបរាណ 
៦៥%, ភាពកំគរាយននការបសញ្ជា បព័ែ៌រាន

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៥១%, និងកងវឹះការបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល និង
ការោំមទ ៤៩%។ ឧបសគ្គតដលរាងំសទាឹះ
ដល់ការ្្ស់ប្តរូរភាគគមចើន គរឺចនាសម្័ន្ធ/
នមីែិវិធមីការងារចាស់, មបព័ន្ធមគប់មគង
ធនធានមនុស្ស, ឥរិោបទថ្នា ក់ដលកនំា
តដលមិនមពមទទួលការ្្ស់ប្តរូរ ។ 

 ្ុខងារក្នថុងការកគប់កគងការផ្លៃ ស់បតេតូរ 

កនាពុងកិច្ចដំគណើរការននការមគប់មគងការ
្្ស់ប្តរូរ រានមុខងារសំខាន់ៗ ចំននួ ៣
រមួរាន មុខងាររ្ាបែ្យករ (Architect-
Design Change), មុខងារ្្សពវ្សាយ
( Broadcaster – Communication 
Change), និងមុខងារមគរូបងវលក (Coach-
Encourage change)។

 មុខងាររ្ាបែ្យករ (Architect-Design
 Change)៖ ជាចំណចុតដលចាប់គ ្្តើមនន 
ការ្្ស់ប្តរូរ តដលមែរូវគិែគរូការ្្ស់ប្តរូរ
គដ្យត ្្អកគលើអភិមកមមលូដ្ឋា នមនុស្ស
(Human-centered design approach)។
កនាពុងដំណាក់កាលគនឹះ មែរូវធានារានធនធាន

មនុស្សតដលនលងចូលរមួ គហើយមែរូវជាមយួ
នលងលក្ខខណ្ឌ  ននការ្្ស់ប្តរូរ គដ្យគិែ
បញ្ចរូលទាងំការគមែៀមលក្ខណៈ, ការជមមពុឹះ
គចញនវូឧបសគ្គនានា និងការរកសានិរន្តរ
ភាព។
-ការវាយែនម្គលើភាពរចួរាល់ននការ្្ស់
 ប្តរូរ, វិរាលភាពននការ្្ស់ប្តរូរ, និង
 កំណែ់ឧបករណ៍សមរាប់ការវាយែនម្
 គនឹះ ដចូជា វិភាគគលើអនាកចលូរមួ,វិភាគ
 គលើ្ លប៉ាឹះោល់ និងលទ្្ធ ល ។
-កំណែ់ហានិភ័យគៅតាមមបគភទននការ
 ្្ស់ប្តរូរ តដលរមួរាន៖
ហានិភ័យខ្ស់៖ សមរាប់ការ្្ស់ប្តរូរ
ខំ្ាង និងគលឿន
ហានិភ័យមធ្យម៖សមរាប់ការ្្ស់-
ប្តរូរែិចែចួ ប៉ាុតន្តគលឿន, ឬ ការ្្ស់ប្តរូរ
ខំ្ាង ប៉ាុតន្តបន្តិចម្តងៗ ។
ហានិភ័យទាប៖សមរាប់ការ្្ស់ប្តរូរ
ែិចែចួ និងបន្តិចម្តងៗ។

 មុខងារ្្សពវ្សាយ (Broadcaster -
 Communication Change)៖ គកឺំណែ់

នវូព័ែ៌រានមែលមមែរូវ និងមគធយាបាយដ៏រាន
មបសិទ្ធភាពបំ្ុែ សមរាប់គធវើការ្្សពវ្សាយ
និងបសញ្ជា បគៅអនាកោក់ព័ន្ធ,មពមទាងំករាង
និងអនុវែ្តត្នការយុទ្ធរាសស្តសមរាប់ការ
ទំនាក់ទំនងនិង្្សពវ្សាយ។ ការ្្សពវ្សាយ/
ការទំនាក់ទំនង គរឺានរារៈសំខាន់ណាស់
សមរាប់ ្្តល់ព័ែ៌រានគៅបុគ្គលិកអំពមីការ
្្ស់ប្តរូរ និងបសញ្ជា បឱ្យយល់ដលងអំពមីអែ្-
មបគោជន៍ តដលពកួគគទទលួបានពមីលទ្ធ-
្លននការ្្ស់ប្តរូរគនឹះ។ វិធមីរាសស្ត ននការ
្្សពវ្សាយមែរូវចាប់គ ្្តើមពមី ចក្ខពុវិស័យ, គហែុ
្លននការ្្ស់ប្តរូរ, វិធមីរាសស្តលម្អិែអំពមី
ការ្្ស់ប្តរូរ, ្លប៉ាឹះោល់និងលទ្្ធ ល, 

បញ្ហា មបឈមចម្បងៗ ននការ្្ស់ប្តរូរ 

គគឺកើែពមីការបដិគសធមិនទទលួយក 

ចាប់ពមីកមមិែថ្នា ក់ដលកនំារហែូដល់មសន្តមី 

មបរាណ ៦៥%, ភាពកំគរាយ ននការ 

បសញ្ជា បព័ែ៌រាន ៥១%, និងកងវឹះការ 

បណ្តពុ ឹះបណា្ត ល និងការោំមទ ៤៩% ។

ទំព័រ  ២៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

និងវឌ្ឍនភាព។ គលើសពមីគនឹះ, ការគរៀបចំ
និងអនុវែ្តនវូ ត្នការ្្សពវ្សាយ ក៏រាន
រារៈសំខាន់កនាពុងការជំរុញមបសិទ្ធភាព តដល
អាចឆ្ពុឹះបញ្្ច ងំអំពមី WHY និងHOW តដល
ចំាបាច់មែរូវគធវើការ្្ស់ប្តរូរ្ងតដរ កនាពុងគនាឹះ
មែរូវកំណែ់អំពមីមកពុមមនុស្សតដលមែរូវទទួល
នវូការ្្ស់ប្តរូរគនឹះ មពមទាងំអនាកតដលនលង
រានឥទ្ធិពលកនាពុងការបសញ្ជា បអំពមីការ្្ស់-
ប្តរូរគនឹះ មបកបគដ្យមបសិទ្ធភាព គៅតាម

ចំណចុនមីមួយៗដចូខាងគមកាម៖
-ថ្នា ក់ដលកនំាជាន់ខ្ស់/មបធានននការ្្ស់
 ប្តរូរ៖ ជាអនាកបសញ្ជា បការយល់ដលងអំពមី
 ចក្ខពុវិស័យ និងគហែុ្លននការ្្ស់ប្តរូរ
-ថ្នា ក់ដលកនំា ឬមកពុមការងារ៖ ជាអនាក ្្តល់
 ព័ែ៌រានលម្អិែបតន្មអំពមីវិធមីរាសស្ត ននការ
 ្្ស់ប្តរូរ
-មបធានត ន្ាក/អនាកមគប់មគង ទ្ា ល់៖ ជា
 អនាកពន្យល់អំពមី្លប៉ាឹះោល់ និងលទ្្ធ ល
 តដលទទួលបាន
-ថ្នា ក់ដលកនំា ឬមកពុមការងារ ឬអនាកមគប់មគង
 ទ្ា ល់៖បងាហា ញអំពមីវឌ្ឍនភាពអំពមីការ្្ស់
 ប្តរូរគនឹះ។

 មុខងារមគរូបងវលក (Coach-Encourage 
change)
-កំណែ់ និងបា៉ា ន់រ្ានទុកមុនអំពមីមបែិកម្
 របស់មនុស្សចំគោឹះការ្្ស់ប្តរូរ។
-គមបើមបាស់សកា្ត នុពលរបស់មសន្តមីឱ្យអស់
 លទ្ធភាពគដើម្បមីមបឈមនលងការ្្ស់ប្តរូរ៖      
  វិភាគែមមរូវការបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល, បគងកើែ
ត្នការបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល,កំណែ់វិធមីរាសស្ត
ននការបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល, កំណែ់គពលគវលា

 តដលមែរូវបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល
- ្្តល់ឱកាសឱ្យមសន្តមីចូលរមួមគប់ដំណាក់
 កាលននការ្្ស់ប្តរូរ៖ គលើកទលកចិែ្ត និង
 រងាវ ន់ និងការទទលួរា្គ ល់រានា នដ, គមជើស
 គរសីមសន្តមីគំរជូាអនាកែំណាង/នំារារបន្ត,
និងបគងកើែបណា្ត ញអប់រំបន្ត។
 អ្នកពាក់ព័្ត្ធក្នថុងការកគប់កគងការ

    ផ្លៃ ស់បតេតូរ

មបធាន ននការ្្ស់ប្តរូរ (Change
 Sponsor)៖ជាបុគ្គល ឬមកពុមមនុស្ស
តដលរានឥទ្ធិពលបំ្ុែ តដលអាចដលកនំា
ការ្្ស់ប្តរូររបស់អង្គភាព តាមរយៈការ

បគងកើែមកពុមការងារចំរុឹះ គដើម្បមីោំមទការ
្្ស់ប្តរូរគនឹះមពមទាងំ ្្តល់ព័ែ៌រានជាមយួ
នលងមសន្តមីគដើម្បមីចូលរមួការ្្ស់ប្តរូរគនឹះឱ្យ
រានមបសិទ្ធភាព។
គដើម្បមីឱ្យការោំមទគលើការ្្ស់ប្តរូរគជាគជ័យ
មែរូវ ្្តល់ភាពទុកចិែ្ត, កំណែ់អាទិភាព
ចបាស់លាស់តដលអាចបគងកើែបានលទ្្ធ ល
ជាក់លាក់។ 

ការចលូរមួរបស់អនាកោក់ព័ន្ធ (Stake-
holders)៖តាមការសិកសាមរាវមជាវរបស់
McKinsey & Co បងាហា ញថ្ អមតា
គជាគជ័យគលើការ្្ស់ប្តរូរ អាចរាន៧០%
គបើអនាកោក់ព័ន្ធបានចលូរមួចាប់តំាងពមី
ដំណាកក់ាលដំបងូននការ្្ស់ប្តរូរ៕

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៦

គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
                    នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការណ៍គនឹះ បានបងាហា ញឱ្យគឃើញពមីការ 
គបាឹះជំហានថ្មី មយួគទៀែ និងជាសក្ខមី

កម្ ននកិច្ចខិែខំមបលងតមបងរបស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាល កនាពុងការគលើកកម្ស់មបសិទ្ធភាព ,
ស័ក្តិ សិទ្ធភាព , ែរ្ាភាពនិងគណគនយ្យភាព 
ននការមគប់មគង និងការគមបើមបាស់ធនធាន 
រាធារណៈគៅរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ មពម
ទាងំជាគឆ្ើយែបគៅនលងការចង្អពុលបងាហា ញ
តដល រានគៅកនាពុងយុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធថវិកាជាែិ ២០១៨-២០២៥ គដើម្បមី
តមបក្ាយជាមបព័ន្ធថវិកាជាែិគពញគលញ
និងតែមយួ។ ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិមិនមោន់តែជាការ
្្ស់ប្តរូររគបៀបរបបននការមគប់មគងថវិកា
ប៉ាុគណ្ាឹះគទ ប៉ាុតន្តតថមទាងំបគងកើនឆនាទា នុសិទ្ធិ
និងគណគនយ្យភាពដល់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម

ជាែិនមីមយួៗ្ងតដរ។
      កនាពុងន័យគនឹះ យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥ រានទិសគៅពមងលង និង
ពមងមីកការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមីជាបគណ្ត ើរៗ
គដើម្បមីឈានដល់ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី
គពញគលញ និងអង្គភាពថវិកាគដ្យធានា
ឱ្យបានការ្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោល-
នគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណង/
គោលនគោបាយរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
មែរូវែមមលមជាមយួនលងគោលបំណង/អាទិភាព
គោលនគោបាយជាែិ និងមសបតាមរចនា
សម្័ន្ធមគប់មគងននរដឋាបាល តដលកំណែ់
ែនួាទមី, សិទ្ធិអំណាច និងការទទលួខុសមែរូវ
ននរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ។ ការគធវើសរា-
ហរណកម្ត្នការនមីយកម្កមមិែត្នការ

ទំព័រ  ២៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

យុទ្ធសានសតេន្តការកកទក្ង់កបព័្ត្ធថវិការដ្ឋបាេ
ថា្ន ក់មកកា្ោេិឆ្្ន  ំ២០១៩-២០២៥
យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវកិារដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ ន្ា ំ២០១៩-២០២៥ មែរូវបាន ទទលួការអនុម័ែពមីរាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា នានថងៃទមី ០៨ តខឧសភា ន្ា ំ២០១៩ ។

យុទ្ធរាសស្ត  ្្តល់ការគលើកកម្ស់មបសិទ្ធ-
ភាពននទំនាក់ទំនង, ភាពមបទាក់មកឡា និង
បំគពញឱ្យោនា  គដ្យការែមមលមកម្វិធមីរបស់
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ គៅនលងកម្វិធមី 
របស់រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ។ ការគធវើសរាហ-
រណកម្ ននត្នការនមីយកម្របស់រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ នលងគធវើឱ្យការគរៀបចំត្នការ
សកម្ភាពរបស់រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
ទាងំ ០៣មបគភទ (រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត, 

មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  និងឃុំ-សងាក ែ់) រាន
លក្ខណៈមបមូល ្្តពុំគដើម្បមីែមមង់ទិសតបងតចក
មុខងារ និងកំណែ់ការទទលួខុសមែរូវឱ្យ
កាន់តែចបាស់លាស់ជាងមុន សមរាប់ជា

ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាល 
ថ្នា ក់គមកាមជាែិតដលរានសង្គែិភាពជាមយួ 
នលងមបព័ន្ធថវិកាជាែិតាមអភិមកម រាមញ្ញ 

ទន់ភ្ន់ ែរ្ាភាព និងគណគនយ្យភាព 
មសបគៅតាមសមែ្ភាព និងបរិការណ ៍
ជាក់តស្តងគៅរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែ ិ
គនាឹះគទ ប៉ាុតន្តការវិភាជ និងការអនុវែ្ត 
ថវិកាក៏មែរូវបាន ្្តល់សិទ្ធសវ ័យសគមមច 

និងគណគនយ្យភាពដល់រដឋាបាល 
ថ្នា ក់គមកាមជាែិនមីមយួៗ្ងតដរ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ២៨

មូលដ្ឋា នកនាពុងការែមមលមជាមយួត្នការ
របស់មនទាមីរជំនាញរាជធានមី-គខែ្ត។  តថមគលើ
គនឹះ, ការគធវើការតកលម្អ និង្្ស់ប្រូរជា
ជំហានៗវដ្ថវិកាននរដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត,
មកពុង មសពុក ខណ្ឌ  និងឃុំ-សងាក ែ់ គដ្យមែរូវ
ែមមលមជាមួយនលងវដ្ថវិកាជាែិ ជាពិគសស
កំណែ់ឱ្យបានមែលមមែរូវ និងចបាស់លាស់
អំពមីសិទ្ធិអំណាច និងការទទលួខុសមែរូវគៅ
កនាពុងដំណាក់កាលននវដ្តថវិកា។
   ទនទាលមនលងគនឹះ, យុទ្ធរាសស្ត គនឹះ ក៏បាន
កំណែ់គោលបំណង និងគសូវាស្្រូវ នន
ការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្ រាធារណៈ
គៅរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ្ងតដរ គដ្យ
គធវើការពគន្ឿន និងតកសមមរួលនមីែិវិធមីលទ្ធ-
កម្រាធារណៈ តាមអភិមកមជាជំហានៗ
គដើម្បមីឱ្យរានសង្គែិភាពជាមយួទិសគៅ នន
 ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាថ្នា ក់គមកាមជាែិ។
មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈគៅរដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិ នលងមែរូវគធវើការតកលម្អគដ្យ
មបគល់សិទ្ធិសគមមច និងការទទលួខុសមែរូវ
គលើកិច្ចលទ្ធកម្ជាបគណ្ើរៗបតន្មគទៀែជនូ
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ គៅគពលរាន
មកបខណ្ឌ គណគនយ្យភាពចបាស់លាស់គៅ

ន្ា ំ២០២៥។ មបការគនឹះ, ការមែរួែពិនិែ្យការ
អនុវែ្តកិច្ចលទ្ធកម្របស់រដឋាបាលរាជធានមី-
គខែ្ត និងមកពុង មសពុក ខណ្ឌ  នលងមែរូវពមងលង
ជាបគណ្ត ើរៗតាមរយៈការគធវើសវនកម្កិច្ច
លទ្ធកម្។

ជារមួ, យុទ្ធរាសស្ត  ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥ រានទិសគៅ៖ 

- ពមងលង និងពមងមីកការអនុវែ្ត ßថវិកា
កម្វិធមីà ជាបគណ្ត ើរៗ គដើម្បមីធានាឱ្យបាន 
ការ្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលនគោ-
បាយ  ជាពិគសស គោលបំណង/ មែរូវ
ែមមលមជាមយួនលងគោលបំណង/អាទិ-
ភាពគោលនគោបាយជាែិ។ រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិទាងំ ០៣កមមិែ នលងមែរូវ

គធវើឱ្យការគមោងត្នការសកម្ភាពរាន
លក្ខណៈមបមលូ ្្តពុំ គដើម្បមីែមមង់ទិស, តបង
តចកមុខងារ និងកំណែ់ការទទលួខុស
មែរូវឱ្យកាន់តែចបាស់លាស់ជាងមុនសមរាប់
ជាមលូដ្ឋា នកនាពុងការែមមលមជាមយួ ត្ន-
ការរបស់មនទាមីរជំនាញរាជធានមី គខែ្ត។
- គធវើការតកលម្អ និង្្ស់ប្រូរជាជំហានៗ 
វដ្ថវិកាននរដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត,មកពុង
មសពុក ខណ្ឌ  និងឃុំ-សងាក ែ់ គដ្យមែរូវ
ែមមលមជាមយួនលងវដ្ថវិកាជាែិ ជាពិគសស 

កំណែ់ឱ្យបានមែលមមែរូវចបាស់លាស់អំពមី
សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសមែរូវគៅ
កនាពុងដំណាក់កាលននវដ្តថវិកា។
- បគងកើែ ែនួាទមីមែរួែពិនិែ្យថវិកាគដ្យ

្្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទលួខុសមែរូវ
រមួ និង ទ្ា ល់ដល់មនទាមីរ គសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុ តដលមបមលូ្្ពុំមុខងារមែរួែ-
ពិនិែ្យហិរញ្ញវែ្ពុ និងកិច្ចលទ្ធកម្ កនាពុងការ
មែរួែពិនិែ្យថវិកាមនទាមីរជំនាញ និងថវិកា
រដឋាបាលរាជធានមី-គខែ្ត ។
- ្្តល់សិទ្ធិសវ ័យសគមមច និងទទលួខុស
មែរូវ ចំគោឹះការអនុវែ្តថវិការដឋាបាល មកពុង
មសពុក និងថវិការដឋាបាល ឃុ ំសងាក ែ ់ប៉ាុតន្ត
ជាកម្វែ្ពុននការមែរួែពិនិែ្យគមកាយចំណាយ
គដ្យរែនាោររាជធានមី-គខែ្ត កនាពុងមុខងារ

ជាគណគនយ្យកររាធារណៈ មពមជាមយួ
នលងការពមងលងមុខងារអធិការកិច្ចជាយ-
ថ្គហែុននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
ជាយន្ការមបែិែុល្យការ (check and 
balance)។
- គធវើរ្ាប័ននមីយកម្ជាបគណ្ត ើរៗននរបប
របាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុគៅថ្នា ក់គមកាម-
ជាែិ និងបគងកើនសមែ្ភាព រដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិឱ្យគធវើរបាយការណ៍លទ្្ធ ល
គៅថ្នា ក់រដឋាបាលរាជធានមី គខែ្ត ។

ដូចគនឹះ, ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋា-
បាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥
មិនមែលមតែបានកំណែ់ទិសគៅ និងមកប-
ខ័ណ្ឌ គពលគវលាចបាស់លាស់ ននការតកទមមង់
មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ តដល
រានសង្គែិភាពជាមយួនលងមបព័ន្ធថវិកាជាែិ
តាមអភិមកម រាមញ្ញ  ទន់ភ្ន់  ែរ្ាភាពនិង
គណគនយ្យភាព មសបគៅ តាមសមែ្ភាព
និងបរិការណ៍ជាក់តស្តងគៅរដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិគនាឹះគទ ប៉ាុតន្តការវិភាជ និងការ
អនុវែ្តថវិកា ក៏មែរូវបាន ្្តល់សិទ្ធិសវ ័យ
សគមមច និងគណគនយ្យភាពដល់រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិនមីមយួៗ្ងតដរ។
គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាល

ថ្នា ក់គមកាមជាែិ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សញ្្ញ ណទមូៅ ន្តចំណូេ្ិ្តក្្តសារមពើព្ត្ធមៅក្្ថុោ
គោងតាមចបាប់ស្ត មីពមីមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ របស់កម្ពុជា ន្ា ំ២០០៨ ធនធានអចិនសន្តយ៍របស់
រដឋារាន ចំណូលចរន្ត (ចំណូលរារគពើពន្ធ, ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ, និងចំណូលតាមដមីការ)
និងចំណូលមលូធន (ចំណូលពមីមបភព ទ្ា ល់, ចំណូលពមីមបភពខាងគមរៅ, និងចំណូលតាម ដមីការ)។

ចំណូលរារគពើពន្ធ សំគៅដល់ចំណូល
បានពមីពន្ធ និងអាករកនាពុងមបគទស និង

ពន្ធនិងអាករគលើោណិជជាកម្គមរៅមបគទស
និងចំណូលរារគពើពន្ធដនទគទៀែ, ឯចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធរមួរានចំណូលបាន
ពមីការចាែ់តចង ការគធវើអាជមីវកម្ និងការលក់
មទព្យសម្បែិ្តរដឋា ្លបានមកពមីសម្បទាន 
កនមមបានមកពមីគសវារាធារណៈ ្លពមី
ការពិន័យ និងការដ្ក់ទណ្ឌ កម្ ការឧបែ្ម្ភ

អំគណាយ ្លហិរញ្ញវែ្ពុ្លគ្្សងៗ និង
្លពិគសស និងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
ដនទគទៀែ១ ។

កនាពុងទិដឋាភាពននយន្តការរ្ាប័នវិញ,មកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ ជាគសនាធិការឱ្យ
រាជរដ្ឋា ភិបាល កនាពុងការមគប់មគង តាមដ្ន
និងមែរួែពិនិែ្យគលើថវិកា និងគោលនគោបាយ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុតដលរានអគ្គនាយក-
ដ្ឋា នពន្ធដ្រទទួលខុសមែរូវគលើការមបមលូ

និងតាមដ្នចំណូលរារគពើពន្ធ (គមរៅពមី
អាករោណិជជាកម្),អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិង
រដ្ឋា ករទទលួខុសមែរូវគលើការមបមលូ និង
តាមដ្នចំណូលរារគពើពន្ធ (សមរាប់តែ
អាការោណិជជាកម្), អគ្គនាយកដ្ឋា នមទព្យ-
សម្បែ្តិរដឋានិងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
ទទួលខុសមែរូវពិនិែ្យ និងតាមដ្នការ
មបមលូចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ, អគ្គ-
នាយកដ្ឋា នឧសសាហកម្ហិរញ្ញវែ្ពុ ទទលួ

ខុសមែរូវគលើការមបមលូ និងតាមដ្នចំណូល
ពមីឧសសាហកម្តល្បង, ការបញ្្ច ,ំសញ្្ញ បណ្
និងធានារា៉ាប់រង។

តាមរយៈមកាបទមី១. និនានា ការចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធ គធៀបនលងចបាប់ថវិកា
និងចំណាយថវិកាជាែិសរុប ចំណូលមិន-
តមនរារគពើពន្ធរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បាន
បន្តគកើនគ�ើងពមី ១.១៩៣.៦៥២ លានគរៀល
ពមី ន្ា ំ២០១១ គៅដល់ ២.៣៨៤.៤៤៤ លាន

គរៀល គៅ ន្ា ំ២០១៨ តដលរានកំគណើន
មបរាណជិែ ២ដង ក៏ប៉ាុតន្តគបើគមើលពមីែមមរូវ
ការ ននចំណាយថវិកាជាែិសរុបមបចំា ន្ា ំ
ភាគរយននចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ និង
ចំណាយថវិកាជាែិសរុបរានការធ្ាក់ចុឹះ
ពមីមបរាណ ១៦% ដល់ ១៣,៤២% ពមី ន្ា ំ
២០១១ ដល់ ន្ា ំ២០១៨ គដ្យរារយន្តការ
ពមងលងមបសិទ្ធភាពននការមបមូលចំណូល
រារគពើពន្ធ។

d

្តិយ្្ត័យ ្តិងកបមភទ ន្តចំណូេ្ិ្ត-
ក្្តសារមពើព្ត្ធ

"ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធសំគៅដល់
ចំណូលបានមកពមីការចាែ់តចងការគធវើអាជមី-
វកម្ និងការលក់មទព្យសម្បែ្តិរដឋា្លបាន
ពមីសម្បទាន កនមមបានពមីគសវារាធារណៈ 
្លពមីការពិន័យ និងការដ្ក់ទណ្ឌ កម្ ការ
ឧបែ្ម្ភអំគណាយ ្លហិរញ្ញវែ្ពុ្លគ្្សងៗ
និង្លពិគសស និងចំណូលគ្្សងគទៀែ

ទំព័រ  ២៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

១.មបភព៖ ចបាប់ស្ត មីពមីមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ន្ា ំ២០០៨   ២.មបភព៖អគ្គនាយកដ្ឋា នរែនាោរជាែិ កសហវ

២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តដលមែរូវបានកំណែ់ថ្ជាចំណូលមិនតមន
រារគពើពន្ធដនទគទៀែ" ។ 

គោងតាមអនុមកលែ្យ គលខ ៧២ អនមក.
បក ចុឹះនថងៃទមី ៧ តខមិថុនា ន្ា ំ២០១៨ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ស្ត មីពមី ការមគប់មគង
ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ,ចំណូលមិនតមន
រារគពើពន្ធគៅកម្ពុជា មែរូវបានតបងតចកជា 
មបំាមបគភទ៖

១.ចំណូលពមីមទព្យសម្បែ្តិរដឋា សំគៅដល់
ចំណូលតដលទទលួបានពមីការចាែ់តចង 
ការគធវើអាជមីវកម្ និង្លបានពមីសម្បទាន
គលើមទព្យសម្បែិ្តរដឋា។ បច្ចពុប្បននា មបភព
ចំណូលគនឹះ រមួរានមកពមី៖្លគនរាទ,
្លនមពគឈើ,សម្បទានតរ៉ា និងគមបងកាែ,
 ការជលួអចលនមទព្យ ។ល។
២.ចំណូលពមីសហមោសរាធារណៈ និង
អង្គភាពសវ ័យភាពហិរញ្ញវែ្ពុដនទគទៀែ 
សំគៅដល់ចំណូលពមីការបង់ភាគលាភ 
(ត ន្ាកបានពមីការតបងតចកមបាក់ចំគណញ)
និងអែិគរកថវិកា (ចំននួទលកមបាក់តដល
មែរូវបង់ចលូថវិការដឋា តាមការសគមមច
របស់មកពុមមបលកសាភិបាល និងរានការ
ទទួលរា្គ ល់ពមីអាណាពយាបាលបគច្ចកគទស
និងហិរញ្ញវែ្ពុ) របស់សហមោសរាធារណៈ
និងអង្គភាពសវ ័យភាពហិរញ្ញវែ្ពុដនទ
គទៀែ។ ជាទូគៅចំណូល ននសហមោស
រាធារណៈ និងអង្គភាពសវ ័យភាពនមីមយួៗ
មែរូវបានមគប់មគងគដ្យលិខិែបទដ្ឋា ន
គែិយុែ្តគដ្យត�ក ។
៣. ចំណូលពមីគសវារាធារណៈ សំគៅ 
ដល់ចំណូល តដលមបមូលបានពមីកនមម
ននការគមបើមបាស់គសវារាធារណៈ ចំគោឹះ
គសវាបង់នថ្របស់រដឋា តដលគធវើគ�ើងគដ្យ
រ្ាប័នរានសមែ្កិច្ច កនាពុងគោលគៅ
បគមមើគសវារាធារណៈ។ ចំណូលមបគភទ
គនឹះ មែរូវបានតបងតចកគៅតាមវិស័យ
តដលរាន៖ វិស័យរដឋាបាលទគូៅ,វិស័យ
ការោរជាែិ សន្តិសុខ និងសណា្ត ប់ធានា ប់

រាធារណៈ,  វិស័យសង្គមកិច្ច, វិស័យ
គសដឋាកិច្ច, និងរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ។
រាល់មបគភទគសវារាធារណៈកំណែ់
គដ្យមបកាសអន្តរមកសងួរវាងរដឋាមសន្តមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុនិងរដឋាមសន្តមី
មកសួង-រ្ាប័ន ឬរដឋាមសន្តមីមកសួងមហាន ទ្ា 
ករណមីចំណូលគៅរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ។
៤. ចំណូលពមីការ្កពិន័យ និងការដ្ក់
ទណ្ឌ កម្ សំគៅដល់ចំណូល តដលបាន
ពមីការពិន័យជាមបាក់តដលគធវើគ�ើងគដ្យ
រ្ាប័នរដឋាបាល ឬរ្ាប័នែុលាការ ចំគោឹះ
ការមបមពលែ្តគល្ើសនលងចបាប់ ឬលិខិែ
បទដ្ឋា នគែិយុែ្តធររាន និង្លពមីការ
រឹបអសូជាសម្បែ្តិរដឋា គដ្យគសចក្តមី
សគមមចរ្ាពររបស់ែុលាការសមរាប់
ជាគុណមបគោជន៍ដល់ថវិកាថ្នា ក់ជាែ ិ
ឬថវិកាថ្នា ក់គមកាមជាែិ។
៥.ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធគ្្សងគទៀែ 
រានដូចជា៖ ចំណូលពមីមទព្យនិទាោទ
ភាព, មបទានកម្, អច្ច័យទាន,ចំណូល
ពមី្លហិរញ្ញវែ្ពុ, ចំណូលពមីឧសសាហកម្
ហិរញ្ញវែ្ពុ, ្លគ្្សងៗ, និង្លពិគសស
គ្្សងៗគទៀែ។

យ្តតេការកគប់កគងចំណូេ្ិ្តក្្តសារ-
មពើព្ត្ធ

ការមបមូលចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ 
គៅថ្នា ក់គមកាមជាែិ ែមមរូវឱ្យមកសងួ-រ្ាប័ន 
រានចំណូល តដលរានមបរាណជាង ២៣, 
ទទួលខុសមែរូវកនាពុងការគរៀបចំគគមរាងថវិកា
មបចំា ន្ា ំ, ដលកនំា អនុវែ្ត និងមគប់មគងការ
មបមូលចំណូល, កែ់មតា, រាយការណ៍សិ្ែិ
ចំណូល, ែលងទារបំណលុ និងគដ្ឹះមរាយ
វិវាទគ្្សងៗ រមួទាងំការគសនា ើសុំវិធានការពមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។ ជាគរៀងរាល់
តខ មែមីរាស ឆរាស និងមបចំា ន្ា ំ របាយ-
ការណ៍ននការអនុវែ្តចំណូលមិនតមនរារ
គពើពន្ធននមកសងួ-រ្ាប័ន មែរូវរាយការណ៍
ជនូ អគ្គនាយកដ្ឋា នមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និង
ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធនន កសហវ។

រឯីការគៅថ្នា ក់គមកាមជាែិវិញ មនទាមីរគសដឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ បំគពញមុខងារជាគសនា-
ធិការ ជនូរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ តដល
ទទួលខុសមែរូវ ដចូកនាពុងយន្តការថ្នា ក់ជាែិ
តដរ តែមែរូវបញជារូនរបាយការណ៍មកកាន់
អគ្គនាយកដ្ឋា នមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និងចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធ និងអគ្គនាយកដ្ឋា ន
ហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ននមកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ។

 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣០
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គោលការណ៍បង់ថវិកាននចំណូលមិន
តមនរារគពើពន្ធ អាចមបមពលែ្តតាមរយៈ៖
(១). គណនមីគទាលរបស់រែនាោរ ឬ
ធនាោរនដគ,ូ
(២). រជជាគទយ្យករចំណូល ឬភានា ក់ងារ
មបមូលចំណូល គដ្យគធវើជាសលាកប័មែ
ចំណូលថ្នា ក់ជាែិ ឬថ្នា ក់គមកាមជាែិ។
ចំគោឹះការបង់ ចំណូលមិនតមនរារគពើ

ពន្ធគៅថ្នា ក់ជាែិ, ភាគមីបង់ចំណូល អាច
អនុវែ្តមែង់គៅកាន់គណនមីគទាល ឬ ធនា-
ោរោណិជជានដគ ូឬមកសងួ-រ្ាប័ន ឬអង្គ-
ភាពមបមលូចំណូល គហើយចំណូលតដល

បានបង់ នលងមែរូវបញជារូនបន្តគៅគណគនយ្យ
គទាលរែនាោរជាែិ។ រឯីគៅរដឋាបាលថ្នា ក់
គមកាមជាែិ, ភាគមីបង់ចំណូល អាចគធវើការ
ទូទាែ់តាមរយៈមនទាមីរ ឬអង្គភាពមបមលូ ឬ

ទ្ា ល់គៅអនុគណនមីគទាល តដលនលងបន្ត
គៅកាន់គណនមីគទាលននរែនាោរជាែិ

មសបនលងចលនាការមបកបគដ្យជវភាព
ននបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន, អភិបាលកិច្ចគអ�ិច
មែរូនិច និងគសដឋាកិច្ចឌមីជមីថលគសទា ើរបានក្ាយ
គៅជា រគបៀបវារៈនគោបាយរបស់រដ្ឋា ភិ-
បាលជារាកល។ ទំគនើបកម្យន្តការ នន
ការមគប់មគងចំណូល មិនតមនរារគពើពន្ធ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានកំណែ់ជា
ទិសគៅកនាពុងយុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល
២០១៩-២០២៥របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
គដ្យការគមបើមបាស់មបព័ន្ធព័ែ៌រានវិទយា
គដើម្បមីធានាមបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព 
គលើយន្តការ មគប់មគង តាមដ្ន និងវាយ-
ែនម្ ។ មបព័ន្ធព័ែ៌រានវិទយាមគប់មគងចំណូល
មិនតមនរារគពើពន្ធ NRMIS៖ Non-Tax
revenue Management Information
System មែរូវបានបគងកើែ និងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្ត
ចាប់ពមី ន្ា ំ ២០១៨។ ជាវឌ្ឍនភាពគិែមែលម
ចុង ន្ា ំ២០១៩, មបព័ន្ធ NRMIS មែរូវបាន
អនុវែ្តគៅមគប់មកសងួ- រ្ាប័ន តដលមបមលូ
ចំណូលទាងំ ២៣គហើយនលងបន្តពមងមីក
វិរាលភាពការអនុវែ្តគៅតាមមនទាមីរជំនាញ
និងរាលារាជធានមី- គខែ្តទាងំអស់។ ជា
ទិសគៅបន្តមបព័ន្ធ NRMISរានគោលគៅ
កនាពុងការករាងបតន្មនវូ៖ ការទទូាែ់សវ ័យ-
មបវែ្តិកម្ តាមរយៈទរូស័ពទានដ ឬកុំព្យរូទ័រ
ចូលគៅកនាពុងធនាោរជាែិ ឬធនាោរនដគូ
តាមរយៈមុខងារទទូាែ់សវ ័យមបវែ្តិកម្
(Online Payment),ការអភិវឌ្ឍកម្វិធមី
មគប់មគងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធគលើ
ឧបករណ៍្្ែនវ, និងការដ្ក់ឱ្យដំគណើរ
ការមុខងារថ្មីគៅទទូាងំមបគទសទាងំរ្ាប័ន
រដឋា និងភាគមីឯកជន៕
គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាកការងារតកទមមង់ទាងំ៣, មគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា

                   និងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ នន អ.គ.ហ.

ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ សំគៅដល់ចំណូល 
បានមកពមីការចាែ់តចង ការគធវើអាជមីវកម្ និងការ

លក់មទព្យសម្បែ្តិរដឋា ្លបានពមីសម្បទាន 
កនមមបានពមីគសវារាធារណៈ ្លពមីការពិន័យ 

និងការដ្ក់ទណ្ឌ កម្ ការឧបែ្ម្ភអំគណាយ 
្លហិរញ្ញវែ្ពុ ្លគ្្សងៗ និង្លពិគសស 
និងចំណូលគ្្សងគទៀែ តដលមែរូវបានកំណែ់
ថ្ជាចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធដនទគទៀែ
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ការកកទក្ង់ន្តការមបើកផតេេ់មបៀវេ្សតា្្តរីេិវិធរីថមារី
សមិទ្្ធ លតដលបានសគមមចជាបគណ្ត ើរៗ កន្ងមកគនឹះ បាននិងកំពុងគធវើឱ្យវិស័យហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ គដើរែនួាទមីកាន់តែសំខាន់ គៅកនាពុងការចលូរមួធានាឱ្យមបគទសជាែិរានស្ិរភាព និង
ឯករាជ្យភាព មពមទាងំកាន់តែរានការអភិវឌ្ឍឈានគ�ើង ។

ស្ិែកនាពុងទិសគៅគនឹះ, រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា គៅកនាពុងអាណែ្តិទមី៦បានគ ្្ត ែ

គលើការយកចិែ្តទុកដ្ក់កនាពុងការគលើកកម្ស់
ជមីវភាព និងគសចក្តមីមែរូវការមបចំានថងៃ របស់
មសន្តមីរាជការសុមីវិល និងមសន្តមីរាធារណៈ
គ្្សងគទៀែ ក៍ដចូជាអែមីែ មសន្តមីរាជការសុមីវិល
អែមីែយុទ្ធជន គដ្យបានចាប់គ ្្តើមតកទមមង់
គលើការគបើក ្្តល់មបាក់គបៀវែ្សគៅគរៀងរាល់
ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តងកនាពុងតខនមីមួយៗ។ 
គដើម្បមីឱ្យដំគណើរការ ននការ ្្តល់គបៀវែ្សគៅ
គរៀងរាល់ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តង ជនូមសន្តមីរាជការ
សុមីវិល និងមសន្តមីរាធារណៈគ្្សងគទៀែ 
អែមីែមសន្តមី រាជការសុមីវិល និងអែមីែយុទ្ធជន
គៅបានរលនូទាន់គពលគវលា និងមបកប
គដ្យមបសិទ្ធភាព, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
បានដ្ក់គចញនវូរារាចរគលខ ០១ សរ
ចុឹះនថងៃទមី០២ តខមករា ន្ា ំ២០១៩ ស្ត មីពមីការ
កំណែ់នមីែិវិធមី សមរាប់គបើក ្្តល់មបាក់របប

សន្តិសុខសង្គមគរៀងរាល់ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តងកនាពុង
តខនមីមយួៗជនូអែមីែមសន្តមីរាជការសុមីវិល និង
អែមីែយុទ្ធជននិងអនាកគៅកនាពុងបនទាពុក និងរា-
រាចរគលខ ០៧ សរ ចុឹះនថងៃទមី ១២ តខធនារូ ន្ា ំ
២០១៨ ស្ត មីពមីការកំណែ់នមីែិវិធមីសមរាប់ការ
គបើក ្្តល់គបៀវែ្សគរៀងរាល់ ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តង

កនាពុងតខនមីមយួៗ ជនូមសន្តមីរាជការសុមីវិល និង
មសន្តមីរាធារណៈគ្្សងគទៀែ។ គដ្យគមើល
គឃើញអំពមីគុណមបគោជន៍ ននការគបើក ្្តល់
គបៀវែ្សគៅ ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តងមកសួងមហាន ទ្ា
ត ន្ាកសន្តិសុខរាធារណៈ ក៍បានស្មគចិែ្ត 
ចូលរមួអនុវែ្តខ្លមរាររារាចរគលខ ០៧
ចុឹះនថងៃទមី១២ តខធនារូ ន្ា ំំ២០១៨ របស់រាជរដ្ឋា  
ភិបាលកម្ពុជា្ងតដរ ។

គដើម្បមីឱ្យកិច្ចការគនឹះដំគណើរការគបើក ្្តល់
គបៀវែ្សគៅគរៀងរាល់ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តង តដល
ចាប់អនុវែ្តពមី តខមករា ន្ា ំ២០១៩ មបមពលែ្ត
គៅគដ្យរលនូ និងរានមបសិទ្ធភាពខ្ស់
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ បានគរៀបច ំ
រារាចរតណនំាលំអិែគលខ ០១១ សហវ
ចុឹះនថងៃទមី២៨ តខធនារូ ន្ា ំំ២០១៨ គដើម្បមីសមមរួល
នមីែិវិធមីអនុវែ្តបតន្ម គទៀែដល់មកសងួ -
រ្ាប័ន អង្គភាពរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋា-

មកដល់បច្ចពុប្បននារាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  

បានកំពុងដំគណើរការោ៉ា ងរលនូកនាពុងការ 

អនុវែ្តនមីែិវិធមីការគបើក ្្តល់គបៀវែ្សគរៀងរាល ់

ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តងកនាពុងតខនមីមយួៗ ជនូមសន្តមី 

រាជការសុមីវិល និងមសន្តមីរាធារណៈគ្្សង 

គទៀែសគមមចបានគជាគជ័យគជួាទមីគរាទនៈ 

គហើយបន្តគប្តជ្ាចិែ្តពមងលងការគបើក ្្តល ់

មបាក់គបៀវែ្សគនឹះ ឱ្យបានទាន់គពលគវលា 

ឋិែគថរជានិរន្តរ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

បាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ។ គដ្យរានការគិែ
គោូ៉ា ង ហែ្់ចែ់ ពមីសំណាក់ថ្នា ក់ដលកនំា នន
មកសងួគសដឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវែ្ពុ ជាពិគសស
អគ្គនាយកដ្ឋា នរែនាោរជាែិ បានសិកសា
និង ដ្ក់ឱ្យដំគណើរការទទូាែ់មបាក់គបៀវែ្ស
តាមមបព័ន្ធគអ�ិចមែរូនិករបស់ធនាោរជាែិ
ននកម្ពុជា (Electronic Fund Transfer) 
គដើម្បមីពគន្ឿនការគបើក ្្តល់គបៀវែ្ស និងមបាក់
ឧបែ្ម្ភ ជនូមសន្តមីរាជការសុមីវិល និងមសន្តមី
រាធារណៈគ្្សងៗ អែមីែមសន្តមីរាជការសុមីវិល
និងអែមីែយុទ្ធជន ឱ្យបាន្ប់រហ័ស និង
ទាន់គពល គវលាតាមកាលកំណែ់គោលគឺ
គៅសបា្ត ហ៍ទមី២ និងគៅសបា្ត ហ៍ទមី៤ កនាពុងតខ
នមីមយួៗ ចាប់ពមីតខមករា ន្ា ំ២០១៩។ គដ្យ
រានកិច្ចសហការោ៉ា ងសកម្ពមីមកសងួ- 
រ្ាប័ន អង្គភាពរដឋាបាលថ្នា ក់ជាែិ និង
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ធនាោរជាែិ នន
កម្ពុជា និងធនាោរោណិជជានដគ ូគៅថ្នា ក់
កណា្ត លការគបើក ្្តល់មបាក់គបៀវែ្ស និង
មបាក់ឧបែ្ម្ភគៅគរៀងរាល់ ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តង
ននតខនមីមួយៗទទួលបានគជាគជ័យោ៉ា ង

មែចឹះមែចង់។ គដើម្បមីពគន្ឿន និងពមងលង
ការងារគនឹះ ឱ្យកាន់តែរានមបសិទ្ធភាព
តថមគទៀែ អគ្គនាយកដ្ឋា នរែនាោរជាែិ
បាននិងកំពុងសិកសាមបព័ន្ធទទូាែ់តាមរយៈ
គអ�ិចមែរូនិចជាមយួធនាោរោណិជជានដគូ
្ងតដរ គដើម្បមីពមងមីកវិរាលភាព ននការ
ដ្ក់ឱ្យ គមបើមបាស់មបព័ន្ធទទូាែ់តាមរយៈ
គអ�ិចមែរូនិចគនឹះ ដល់រែនាោររាជធានមី គខែ្ត។
តាមរយៈមបព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម អគ្គនា-
យកដ្ឋា នរែនាោរជាែិបានគធ្ចើការោ៉ា ងសកម្
ជាមយួមកសួង-រ្ាប័ន អង្គភាពរដឋាបាល
ថ្នា ក់ជាែិ និងរដឋាបាលថ្នា ក់ គមកាមជាែិ
ធនាោរជាែិ ននកម្ពុជាធនាោរោណិជជានដគូ
នាយកដ្ឋា នព័ែរានវិទយា ននអគ្គគលខា-
ធិការដ្ឋា នកនាពុងការតាមដ្នគដ្ឹះមរាយ
បញ្ហា មបឈម និងចាែ់វិធានការទាន់គពល
គវលា គដើម្បមីធានាបានការគបើក ្្តល់មបាក់
គបៀវែ្ស និងមបាក់ឧបែម្្ភ ជនូដល់មសន្តមី
រាជការទាងំអស់តាមការកំណែ់។អគ្គនាយក
ដ្ឋា ន រែនាោរជាែិក៍បានគធវើការជនូដំណលង
ជារាធារណៈ តាមរយៈមបព័ន្ធ្្សពវ្សាយ

Facebook របស់ខ្រួន គដើម្បមីមជាបជាព័ែ៌រាន
គៅគរៀងរាល់គលើក តដលខ្រួនបានបញ្ចប់
ការងារគបើក ្្តល់ គបៀវែ្ស និងមបាក់ឧបែ្ម្ភ
ជនូមកសងួ-រ្ាប័ន អង្គភាពរដឋាបាលថ្នា ក់
ជាែិ និងរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ។

មកដល់បច្ចពុប្បននា រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
បានកំពុងដំគណើរការោ៉ា ងរលនូកនាពុងការ
អនុវែ្តនមីែិវិធមីការគបើក ្្តល់គបៀវែ្សគរៀងរាល់
ពមីរសបា្ត ហ៍ម្តង កនាពុងតខនមីមយួៗ ជនូមសន្តមី
រាជការសុមីវិល និងមសន្តមីរាធារណៈគ្្សង
គទៀែសគមមចបានគជាគជ័យគរួជាទមីគរាទនៈ
គហើយបន្តគប្តជ្ាចិែ្តពមងលង ការគបើក ្្តល់
មបាក់គបៀវែ្សគនឹះ ឱ្យបានទាន់គពលគវលា
ឋិែគថរជានិរន្តរ ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នរែនាោរជាែិ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៤

វឌ្ឍ្តភាពន្តការអ្តុវេតេគមកម្ង FMIS ឆ្្ន ២ំ០១៩  
ការអនុវែ្តគគមរាង FMIS សគមមចបាននវូវឌ្ឍនភាពកនាពុងរងវង់ ៩០% សមរាប់មែមីរាសទមី៣ 

ន្ា ំ២០១៩ ។

ត ្្អកគលើលទ្្ធ លគនឹះមបព័ន្ធ FMIS មែរូវ
បានគជឿជាក់ោ៉ា ងចបាស់ថ្នលងដ្ក់

ឱ្យគមបើមបាស់ជា្្រូវការគៅតាមមកសងួ-
រ្ាប័នចំននួ ១៧ បតន្មគទៀែ គៅគដើម

ន្ា ំ២០២០ តដលសគមមចបាននវូគោលគៅ
ពមងមីកការអនុវែ្តគគមរាង FMIS ជំហាន
ទមី២ (២០១៧-២០២០) គៅមគប់មកសងួ-
រ្ាប័នទាងំអស់គដើម្បមីមគប់មគងមបែិបែ្តការ
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងការអនុវែ្តថវិកាតាមមបព័ន្ធ
FMIS ។
  គបើគទាឹះបមីជាជបួមបទឹះបញ្ហា មបឈមមួយ
ចំនួនគៅកនាពុងដំគណើរការ ននការអនុវែ្តគគមរាង
FMIS កនាពុងមែមីរាសទមី ៣ ន្ា ំ២០១៩ ោ៉ា ង
ណាក្តមីការអនុវែ្តគគមរាង FMIS គៅតែ
សគមមចបានវឌ្ឍនភាពការងារគន្លឹះជាគមចើន
 ដចូជា៖
(១). ការគមែៀមលក្ខណៈកនាពុងការពមងមីកការ
គមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS គៅមកសងួ-រ្ាប័ន
១៧ ថ្មី ៖

 បានគរៀបចំការបណ្តពុ ឹះបណា្ត លអនាក
គមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS ចំននួ ៣៧២ របូ
តដលនលងគមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS គៅគដើម

ន្ា ំ ២០២០ ខាងមុខ ។

 ដំគ�ើងគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធបគច្ចកវិទយា-
ព័ែ៌រានរចួរាល់ ោក់ព័ន្ធនលងការែភាជា ប់
បណ្ាញ Network (LAN), ការែភាជា ប់
បណ្ាញអគ្គិសនមី, ដំគ�ើងទរូ Rack និង
ការែភាជា ប់ Leased Line គៅមជ្ឈមណ្ឌ ល
ទិននាន័យ។

 បានតកសមមរួលគធវើបច្ចពុប្បននាភាពកម្វិធមី
មបព័ន្ធ FMIS Software រចួរាល់ គឆ្ើយ

ែបនលងបញជា មីគឈ្ាឹះអនាកគមបើមបាស់ និងលំហរូ
ការងារ តដលបាន្្ល់ជនូពមី មកសងួ-
រ្ាប័ន។

(២).គរៀបចំរចួរាល់នវូឯករារែមមរូវការ
គមបើមបាស់សមរាប់មុខងារថ្មីចំននួ ២ គឺ
មុខងារគរៀបចំត្នការថវិកា និងមុខងារ
លទ្ធកម្ និងបានគរៀបចំគសចក្មីមោងឯក-
រារគដញនថ្រចួរាល់សមរាប់មុខងារទាងំ
ពមីរគនឹះ។
(៣). ការសិកសានិងគរៀបចំមបព័ន្ធសនា្ធ ន-
កម្ជាមយួមបព័ន្ធខាងគមរៅបតន្មគទៀែ៖

 បានបញ្ចប់នវូការគរៀបចំត ន្ាកបគច្ចក-
គទសគលើមបព័ន្ធសនា្ធ នកម្ជាមយួមបព័ន្ធ
មគប់មគងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
(NRMIS) និងកំពុងដំគណើរការគធវើគែស្ត
រាកល្បង

 ការងារគរៀបចំមបព័ន្ធសនា្ធ នកម្ទិននានយ័
ជាមយួមបព័ន្ធមគប់មគងទិននាន័យពន្ធដ្រ 
សគមមចបាន ៥០% គលើត ន្ាកបគច្ចកគទស

 សគមមចបាននវូលទ្្ធ ល ននការសិកសា
លទ្ធភាពបគច្ចកគទស កនាពុងការសនា្ធ នកម្
ជាមយួមបព័ន្ធគបៀវែ្ស មសន្តមីរាជការ Payroll 
ននមកសងួមុខងាររាធារណៈគដ្យមកសងួ
មុខងាររាធារណៈមែរូវតកសមមរួល មបព័ន្ធ
Payroll មយួចំននួ មុននលងគធវើសនា្ធ នកម្
បាន និងបានគរៀបចំរបាយការណ៍សគង្ខប
ជាមយួនលងការគសនា ើសុំការសគមមចដ៏ខ្ង់ខ្ស់
ពមី ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យឧបនាយក-
រដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិ-
រញ្ញវែ្ពុ កនាពុងការគរៀបចំមបកាសអន្តរមកសងួ
បគងកើែមកពុមការងារបគច្ចកគទសគរៀបចំការងារ
គនឹះ រវាងមកពុមការងារមគប់មគងគគមរាង
FMIS និងមកពុមការងារមបព័ន្ធ Payroll ។
(៤). ការងារតកសមមរួល និងែមមង់ទិស
នមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារ (Business Process
Streamline)៖

 បានគរៀបចំគសចក្មីមោង ត្នការយុទ្ធ-
រាសស្តែមមង់ទិស និងតកសមមរួលនមីែិវិធមី
អនុវែ្តការងារកនាពុងមកបខណ្ឌ ននការមគប់មគង

  រូបភាពក្នុងវគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លអំពីមុខងាររបស់បបព័ន្ធ FMIS នៅសាកលវទិ្យាល័យនសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្នុ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ្សារភាជា ប់នលងការគមបើ-
មបាស់មបព័ន្ធ FMIS គដ្យចាប់គ្្ើមសិកសា
ជាជំហានៗគលើនមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារោក់-
ព័ន្ធនលងការអនុវែ្តចំណាយថវិកា ត ្្អកតាម
អភិមកមពមីហានិភ័យទាបគៅខ្ស់ (ទមី១.
ទូទាែ់ចំណាយោក់ព័ន្ធគបៀវែ្ស, ទមី២.ទទូាែ់
ចំណាយមពមគលើមុខសញ្្ញ ចំណាយតដល
មបគល់សិទ្ធិជនូមសន្តមីមែរួែពិនិែ្យហិរញ្ញវែ្ពុ
អមមកសួង-រ្ាប័ន អនុម័ែកនាពុងនាមជា
អភិបាលហិរញ្ញវែ្ពុ, ទមី៣.ទទូាែ់ចំណាយ
រជជាគទយ្យបុគរមបទាន និងចំណាយមពម

គ្្សងៗ និងទមី៤.ទទូាែ់គលើចំណាយតដល
រានធានាចំណាយ) ។

 បានសិកសាលម្អិែអំពមីលទ្ធភាពកនាពុងការ
តកសមមរួល និងែមមង់ទិសនមីែិវិធមីអនុវែ្ត
ការងារទាែ់គបៀវែ្ស កនាពុងមកបខណ្ឌ  កសហវ

និងសគមមចបានលទ្្ធ ល កនាពុងមកបខណ្ឌ
មកពុមការងារបគច្ចកគទសនវូការកាែ់បន្យ
ពមី ២៧កតន្ង ចលូរមួគៅកនាពុងនមីែិវធីមីមក
មែលម ១៧ កតន្ង កតន្ង (កាែ់បន្យ ១០
កតន្ង), និងបានទទលួការតណនំាពមីថ្នា ក់
ដលកនំា កសហវ កនាពុងការសិកសាបតន្មគលើ
លទ្ធភាពកនាពុងការតមបក្ាយនមីែិវិធមីគនឹះ រមួ
ទាងំនមីែិវិធមីទូទាែ់មែង់តដលរានហានិភ័យ
ទាប ឱ្យក្ាយជានមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារសវ ័យ
មបវែ្តិកម្ តាមមបព័ន្ធ FMIS ទាងំមសពុង
តែម្ង។

(៥).ការពមងលងការអនុវែ្តមបព័ន្ធ FMIS

 បានគធវើការ្្សពវ្សាយនវូគន្លឹះថ្មីៗោក់

ព័ន្ធនលងមបព័ន្ធ FMIS ជនូថ្នា ក់ដលកនំា និង
មសន្តមីមកសងួ-រ្ាប័នចំននួ ១០ តដលបាន
អនុវែ្តកនាពុង ន្ា ំ ២០១៨

 បានដ្ក់ឱ្យគមបើមបាស់ជា្្រូវការនវូ
មបព័ន្ធជំនយួោំមទថ្មីតដលរានគឈ្ាឹះថ្
 PK-The Helper គដើម្បមី្្ល់លទ្ធភាពឱ្យ
អនាកគមបើមបាស់បំគពញនវូសំគណើោក់ព័ន្ធនលង
ការតកសមមរួល ឬគសនា ើរបាយការណ៍ថ្មីៗគចញ
ពមីមបព័ន្ធ FMIS ។

 បានសគមមចការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍
សមរាប់ភាជា ប់កនាពុងចបាប់ទទូាែ់មបរាណ ៧០%
និងកំពុងបន្តកិច្ចការគនឹះោ៉ា ងសកម្ជាមយួ
អគ្គនាយកដ្ឋា នគន្លឹះ គបើគទាឹះបមីជារានភាព
ស្ពុគរ្ាញគមចើន មកពុមការងារគៅតែគប្ជ្ា
សគមមចឱ្យបានលទ្្ធ លជាអែិបររាគៅ
ដំណាច់ ន្ា ំគនឹះ ។

 បានបន្តការងារ្្សពវ្សាយោ៉ា ងទលូំ-
ទូលាយតាមរយៈគគហទំព័របណា្ត ញសង្គម
ជាគដើម រមួរាន ព័ែ៌រាន វគីដអ ូនិងមពលែ្តិ-
បមែព័ែ៌រាន អំពមីគគមរាង និង មបព័ន្ធ 
FMIS ៕

ត្នការយុទ្ធរាសស្តែមមង់ទិស និងតកសមមរួល 
នមីែិវិធមីអនុវែ្តការងារកនាពុងមកបខណ្ឌ  ននការ 
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ្សារភាជា ប់ 

នលងការគមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS គដ្យចាប ់
គ ្្តើមសិកសាជាជំហានៗគលើនមីែិវិធមីអនុវែ្ត 

ការងារោក់ព័ន្ធនលងការអនុវែ្តចំណាយថវិកា 
ត ្្អកតាមអភិមកមពមីហានិភ័យទាប គៅខ្ស់ ។

គរៀបចំគដ្យ៖ មកពុមការងារមគប់មគងគគមរាងមបព័ន្ធបគច្ចកវទិយាសមរាប់
                  ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ

កម្មវធិី  "ការចែករំចែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើ្រាស់្រព័ន្ធ FMIS ស្រារ់្កសងួ-ស្ថា រ័ន" បៅថ ង្ៃទី៤ តុលា ឆំ្្២០១៩

 កិច្ចប្រជុំ ពិភាកសាអំពីការងារកកសប្រួល និងតប្ង់ទិសនីតិវធិីអនុវត្តការងារ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៦

ការមកេៀ្ខលៃរួ្តសកម្ប់ជំហា្តបនាទា ប់ “គណម្តយ្យភាពស្ិទ្ធក ម្ា”  

កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ជាកម្វិធមីតកទមមង់រយៈគពលតវង តដលរាន
ចក្ខពុវិស័យមបកបគដ្យមហិច្ិតា និងមបាកដនិយម គឺ្ ្ ស់ប្តរូរមបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា
គ្្ឹះគៅឧែ្តរានុវែ្ត អន្តរជាែិ គដ្យបាននិងកំពុងករាង និងពមងលងសរាសធាែុសនារូលទាងំ ៤ 
រមួរាន “ការតកលម្អមបព័ន្ធ, មកបខ័ណ្ឌ គែិយុែ្ត, យន្តការរ្ាប័ន និងធនធានមនុស្ស”។

ការតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈគមឺែរូវគរៀបចំគ�ើងតាម

លំដ្ប់លំគដ្យមសប តាមបរិបទននការ
អភិវឌ្ឍសង្គម-គសដឋាកិច្ចកម្ពុជា។

កនាពុងន័យគនឹះ,កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវបានគរៀបចំ និង
មបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តគដ្យ សម ត្េច 
អគ្គ្ហាមសនាបេរីមេមោ ហ៊ុ្ត កស្ត
នាយករដ្្ឋ ន្តតេរី ន្តកពុះរាោណាចកកក្្ថុោ
គៅនថងៃទមី០៥ តខធនារូ២០០៤ គដ្យមបកាន់
យកអភិមកមជាគខឿននិងអនុវែ្តជាដំណាក់
កាលរមួរាន ជាអាទិ៍៖

-ដំណាក់កាលទមី១ “ភាពគជឿទុកចិែ្តនន
ថវិកា” ពមី ន្ា ំ២០០៥-២០០៨

-ដំណាក់កាលទមី២ “ការបគងកើនគណគនយ្យ
ភាពហិរញ្ញវែ្ពុ” ពមី ន្ា ំ២០០៩-២០១៥

-ដំណាក់កាលទមី៣ “ការ្សារភាជា ប់ថវិកា
គៅនលងគោលនគោបាយ” ពមី ន្ា ំ២០១៦
 -២០២០ 

-ដំណាក់កាលទមី៤ “គណគនយ្យភាព
សមិទ្ធកម្” ពមី ន្ា ំ២០២១-២០២៥។

រហែូមកដល់គពលគនឹះ កម្វិធមីតកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គសិ្ឺែ
កនាពុងដំណាក់កាលទមី៣ “ការ្សារភាជា ប់ថវិកា
គៅនលងគោលនគោបាយ” គដ្យគោលគៅ
អាទិភាពចំននួ ០៣ រមួរាន (១).ការពមងលង
ការមគប់មគង និងអនុវែ្តត្នការមបមលូ
ចំណូល, (២).ការពមងលង និងពមងមីកការដ្ក់

ឱ្យគមបើមបាស់មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន
សមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
និង (៣).ការពមងលង និងពមងមីកការអនុវែ្ត
ថវិកាកម្វិធមី។

គទាឹះបមីជារាជរដ្ឋា ភិបាល សគមមចបាន
នវូវឌ្ឍនភាពជាគមចើនកនាពុងរយៈគពល១៥ ន្ា ំ
កន្ងមកគនឹះ គដើម្បមីសគមមចបាន ទិសគៅ
ននការករាងមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ

ការគរៀបចំកម្វិធមីរបស់មកសងួ-រ្ាប័ន 
មយួចំននួគៅចំណឹុះគៅនលងរចនាសម្័ន្ធ 
រដឋាបាលគធវើឱ្យរានការលំបាកខ្ឹះកនាពុងការ 
្សារភា្ច ប់កម្វិធមីគៅនលងគោលបំណង 

គោលនគោបាយ ក៏ដចូជាការ្សារភាជា ប ់
កម្វិធមីគៅនលងការអនុវែ្តជាក់តស្តង ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

រាធារណៈ មសបតាមនិោមនិងឧែ្តរានុវែ្ត
ជាអន្រជាែិ, ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ
អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមី
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធាន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ បានតថ្ង
កនាពុងកិច្ចមបជុំមែរួែពិនិែ្យ ន្ា ំ២០១៨ កន្ង
គៅថ្ ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកំពុងបន្តជបួមបទឹះ
នវូបញ្ហា មបឈមមួយចំនួន ដចូែគៅ៖

ទមី១.ការគកៀរគរចំណូល ទទលួបានលទ្ធ-
្លល្អ ប៉ាុតន្តគៅមិនទាន់រានចមីរភាពគពញ
គលញគៅគ�ើយ។ មយា៉ាង, គទាឹះបមីជាការ

មបមលូចំណូលពន្ធបានគកៀកនលងសកា្ត -
នុពល, ប៉ាុតន្តរចនាសម្័ន្ធចំណូលមិនទាន់
រានភាពរឹងរាអំាចធានាបាននវូចមីរភាព
កនាពុងរយៈគពលតវងគៅគ�ើយ។ មយា៉ាងគទៀែ
ការមបមលូចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
ក៏គៅរានសកា្ត នុពលគរួកែ់សរា្គ ល់ ។ 
គលើសពមីគនឹះ, ការគធវើរ្ាបនមីយកម្យន្ការ
មបមូល និងការមគប់មគងចំណូលរារគពើពន្ធ 
និងមិនតមនរារគពើពន្ធគៅរានលទ្ធភាព
តកលម្អបតន្មគទៀែ។ 
ទមី២.មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, គទាឹះ
បមីជាសគមមចបានជារារវន្័ជាមបព័ន្ធសនារូល
ននគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ, ប៉ាុតន្ត គៅ
មិនទាន់អាច្លិែ បាននវូរបាយការណ៍
ឲ្យបានមគប់មជពុងគមជាយ និងមិនទាន់
បានគធវើសវ ័យមបវែ្តិកម្ការអនុវែ្តថវិកា 
គៅគ�ើយ រានន័យថ្ ការអនុវែ្តថវិកា
គៅមែរូវគមបើមកដ្សរានា ម្ង និង គមបើ
មបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រាន សមរាប់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ្ង តដល
ការងារមយួចំននួរានលក្ខណៈមែរួែជាន់
ោនា  ។

ទមី៣.ការអនុវែ្តថវិកាកម្វិធមី និងអង្គភាព
ថវិកាពិែតមនតែមែរូវបានដ្ក់ឲ្យអនុវែ្ត
គៅមគប់មកសងួ/រ្ាប័ន ថ្នា ក់ជាែិ ប៉ាុតន្ត
គុណភាពននកម្វិធមីគៅមិនទាន់បានល្អ
គពញគលញ តាមការចង់បានគៅគ�ើយ, 
ទាងំខ្លមរារ, ទាងំរចនាសម្័ន្ធ និងទាងំ
សមិទ្ធកម្ ។ គលើសពមីគនឹះ, ការគរៀបចំ
កម្វិធមីរបស់មកសងួ-រ្ាប័នមួយចំនួន
គៅចំណឹុះគៅនលងរចនាសម្័ន្ធរដឋាបាល
តដលគធវើឲ្យរានការលំបាកខ្ឹះកនាពុងការ
្សារភាជា ប់កម្វិធមីគៅនលងគោលបំណង
គោលនគោបាយក៏ដចូជាការ្សារភាជា ប់
កម្វិធមី គៅនលងការអនុវែ្តជាក់តស្ង ។ 
ម៉ាយាងគទៀែ, មកសងួ-រ្ាប័នមយួចំននួ

ភាពចំាបាច់កនាពុងការបន្តការយកចិែ្តទុកដ្ក ់
គលើការពមងលងសមែ្ភាពត ន្ាកមគប់មគង 

ហិរញ្ញវែ្ពុទាងំគៅថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់គមកាមជាែ ិ
គដើម្បមីោំមទ និងគឆ្ើយែបគៅនលងការតកទមមង់ 
ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ជាពិគសស 
គ្្ឹះគៅ មបព័ន្ធថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្ ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៨

ក៏គៅរកសាការមគប់មគងថវិកាតាមតបប
មបមូល្្ពុំគៅគ�ើយ គដ្យអនុញ្្ញ ែឲ្យ
រានអង្គភាពថវិកាចំននួែិចែួច តដល 
រានន័យថ្ថវិកា្្ល់ដល់អង្គភាពអនុវែ្ត

ទ្ា ល់ក៏រានែិចែចួតដរ ។

ទមី៤.នមីែិវិធមី ននការអនុវែ្តថវិកាមែរូវបាន
ពគន្ឿនគមចើន, ប៉ាុតន្គៅមិនទាន់អាចធានា
បាននវូភាព្ប់រហ័ស, ភាពមែលមមែរូវ និង
ភាពអាចបា៉ា ន់មបរាណបាន តាមការរពំលង
ទុកគៅគ�ើយ ។ ការងារគនឹះមិនតមនជា
ការងារដ្ច់គដ្យត�ករបស់ មកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុគនាឹះគទ ប៉ាុតន្តក៏ជា
ការងារ ទ្ា ល់របស់មកសងួរ្ាប័ន្ងតដរ។ 
មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ បានគធវើ

ការតកសមមរួលមយួចំននួគហើយគលើបញ្ហា
គនឹះ, ក៏ប៉ាុតន្តមកសួង-រ្ាប័នរាមមី ក៏មែរូវ
ខិែខំកាែ់បន្យនមីែិវិធមីន ទ្ាកនាពុងរបស់ខ្រួន
គដើម្បមីបគងកើនមបសិទ្ធភាព និង ែរ្ាភាព
ន ទ្ាកនាពុងរបស់ខ្រួន្ងតដរ ។

ទមី៥.ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋាគៅតែ
ជាបញ្ហា មបឈមសំខាន់ តដលជាចំតណក 
មួយននការមគប់មគងធនធានរាធារណៈ។
ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា, ទាងំជា
មទព្យហិរញ្ញវែ្ពុ និងមទព្យសម្បែ្តិមិនតមន
ហិរញ្ញវែ្ពុ,មែរូវការនវូការយកចិែ្តទុកដ្ក់
គមចើនតថមគទៀែ,ខណៈតដលត ន្ាកគ្្សងៗ
ននការតកទមមង់កំពុងរានវឌ្ឍនភាពល្អ
គៅមុខ។

ទមី៦.ការគរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញវែ្ពុរា-
ធារណៈរយៈគពលមធ្យម និងមកបខ័ណ្ឌ
ថវិការយៈគពលមធ្យម គទើបមែរូវបានចាប់
គ្្ើមអនុវែ្តរាកល្បងគៅ ន្ា ំ ២០១៩ 
សមរាប់ថវិកា ន្ា ំ ២០២០-២០២២ គដើម្បមី
ែមមង់ទិសត្នការយុទ្ធរាសស្តថវិកា ឱ្យ
រានគុណភាពមបគសើរគ�ើង។ ជាមយួោនា
គនឹះ, មកបខណ្ឌ  ននការមគប់មគងការ
វិនិគោគរាធារណៈក៏កំពុងតែសិ្ែគៅ
កនាពុងដំណាក់កាល គរៀបចំគៅគ�ើយ ។
ទមី៧.ខណៈតដលការគរៀបចំថវិកាមែរូវបាន
គធវើគ�ើងតាមកម្វិធមី, ការមគប់មគងរ្ាប័ន
មែរូវគធវើទំគនើបកម្តថមគទៀែ តាមរយៈការ
្្ល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែគមចើនដល់អនាក
អនុវែ្ត តដលកនាពុងគនាឹះថ្នា ក់ដលកនំា ឬមគប់មគង

ទទួលខុសមែរូវជាសំខាន់គលើសមិទ្ធកម្ ឬ
ការមែរួែពិនិែ្យគលើលទ្្ធ ល ននការអនុវែ្ត,
ចំតណកការទទលួខុសត ន្ាកហិរញ្ញវែ្ពុមែរូវ
គធវើគ�ើងតាមរយៈការពមងលងមុខងារសវន-
កម្ន ទ្ាកនាពុង និងអធិការកិច្ច ននមកសងួ-
រ្ាប័ន។
ទមី៨.ភាពចំាបាច់កនាពុងការបន្តការយកចិែ្ត-
ទុកដ្ក់គលើការពមងលងសមែ្ភាពត ន្ាក
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ ទាងំគៅថ្នា ក់ជាែិ និង
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ, គដើម្បមីោំមទ និងគឆ្ើយ
ែបគៅនលងការតកទមមង់ ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ជាពិគសសគ្្ឹះគៅ
 “មបព័ន្ធថវិកាព័ែ៌រានសមិទ្ធកម្”។

ការគដ្ឹះមរាយចំណចុទាងំ ៨ ខាងគលើ 
គជឺាមលូដ្ឋា នគន្លឹះ សមរាប់ករាងថ្នា ល
សមរាប់ជំហានបនាទា ប់។ ជាមយួោនា គនឹះ គដើម្បមី
គមែៀមខ្រួនជំហានបនាទា ប់ “គណគនយ្យភាព
សមិទ្ធកម្” ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាលទមី៤
អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំា
ការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ (អ.គ.ហ.)បានកំពុងសិកសាភាព
មគប់មជពុងគមជាយមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈកម្ពុជា គដ្យគ ្្ត ែសំណួរសំ-
ខាន់ចំននួ ៣ រមួរាន (១).គែើសគមមចអវមី
ខ្ឹះ? (២).គែើកំពុងគៅកតន្ងណា? និង
(៣).គែើមែរូវគធវើអវមីគទៀែ? 

កនាពុងន័យគនឹះ អ.គ.ហ. បាននិងកំពុង
មែរួែពិនិែ្យវឌ្ឍនភាពកម្វិធមីតកទមមង់ការ

មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់-
កាលទមី៣ និងវាយែនម្មបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ទាងំថ្នា ក់ជាែិ និង
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ គដ្យគមបើមបាស់ ឧបករណ៍
ចំណាយរាធារណៈនិងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុ តដលមែរូវគមបើមបាស់ោ៉ា ងទូលំ-
ទូលាយមបរាណជា ១៥០ មបគទសគលើ
ពិភពគលាក។ លទ្្ធ ល ននការសិកសាខាងគលើ
នលងក្ាយជាមលូដ្ឋា នសំខាន់សមរាប់គរៀបចំ
មកបខ័ណ្ឌ ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់-
កាលទមី៤ តដលគមោងនលងបញ្ចប់កនាពុងឆរាស
ទមី១ ន្ា ំ២០២០ ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្

                    នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ទស្សនាទា្តន្តការមរៀបចំមសៀវមៅសតេរីពរី “ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ-

បទពិមសាធ្ត៍ក្្ថុោ”  

កនាពុងរយៈគពលជាង ២ ទស្សវែ្សរ៍ចុងគមកាយគនឹះ កម្ពុជារានកំគណើនគសដឋាកិច្ចជាមធ្យមកនាពុងរងវង់ ៧%
កនាពុងមយួ ន្ា ំ និងសគមមចបានជាមបគទសរានចំណូលមធ្យមកមមិែទាប កាលពមីគពលថ្មីៗកន្ងគៅ ។

មុនគសដឋាកិច្ចរានការរកីចគមមើន កម្ពុជា
បានជបួមបទឹះនលងបញ្ហា មបឈមជាគមចើន

កនាពុងការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ កនាពុង
គនាឹះ បញ្ហា កងវឹះរាច់មបាក់ដ៏រុានំរ៉ា បានបគងកើែ
ឱ្យរានជាបំណលុកកសទាឹះ តដលរានបច្ច័យ
ដល់មបសិទ្ធភាពននការវិភាជ និងមបែិបែ្តិការ
ជាពិគសសការគបើកគបៀវែ្សរ៍ជនូមសន្តមីរាជការ
និងកងករ្ាងំមបដ្ប់អាវុធរានភាពយឺែោ៉ា វ
និងមិនគទៀងទាែ់; បញ្ហា មបឈម ននការ
្សាភាជា ប់រវាងថវិកា និងគោលនគោបាយ
តដលមិនអាចធានាបាននូវមបសិទ្ធភាព នន
ការចំណាយ តាមវិស័យ។ គលើសពមីគនឹះមបព័ន្ធ
ថវិកាកម្ពុជាគ ្្ត ែគលើធាែុចលូ និងរាន
លក្ខណៈមជ្ឈការជាជាងការគ ្្ត ែគលើធាែុ
គចញ ឬលទ្្ធ ល និងវិមជ្ឈការ។ គដ្យ
មបគមើលគមើលគឃើញអំពមីភាពចំាបាច់បនាទា ន់,
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានសគមមចដ្កឱ់្យ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ តដលរានរយៈគពលតវង និង
មបកបគដ្យមហិច្ិតា។

ជារាវតារ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវបានមបកាសដ្ក់
ឱ្យអនុវែ្តជា្្រូវការគមកាមអធិបែមីភាព ដ៏
ខ្ង់ខ្ស់របស់សគម្តចអគ្គមហាគសនាបែមី-
គែគជា ហ៊ុ្ត កស្ត នាយករដឋាមសន្តមី នន
មពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជា នានថងៃទមី ០៥ តខធនារូ

ន្ា ំ ២០០៤ កនាពុងគោលបំណងតកតមបជា
ជំហានៗ នូវមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈកម្ពុជា គ្្ឹះគៅកាន់ឧែ្តរានុវែ្តន៍
អន្តរជាែិគដ្យមបកាន់យកអភិមកមជាគខឿន

និងតបងតចកជា ៤ ដំណាក់កាល។ កនាពុងការ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈ រយៈគពល ជាង ១៥ ន្ា ំ
មកគនឹះ ែ្បិែកម្ពុជាសគមមចបានសមិទ្្ធ ល
ជាគមចើន ប៉ាុតន្តមទលស្ត មីននការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ គៅមិនទាន់រានការយល់ដលង
ទូលំទលូាយ ជាពិគសសភាពចំាបាច់ និង
សរាសធាែុនមីមយួៗននការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈ ។ រឯីបទពិគរាធន៍ននការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ របស់កម្ពុជា
គៅមិនទាន់រានការចងមកងជាគសៀវគៅ
គៅគ�ើយ ចាប់តំាងពមីមុនចាប់គ ្្តើមអនុវែ្ត
កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ ។

ការគរៀបចំគសៀវគៅស្ត មីពមី “ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈçបទពិគរាធន៍កម្ពុជា”
គគឺដើម្បមីបងាហា ញអំពមីសញ្្ញ ណទគូៅ ននការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ការ្សារភាជា ប់

ោនា រវាងមទលស្ត មីនិងការអនុវែ្តជាក់តស្តងមពម
ទាងំបទពិគរាធន៍ននការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្តពុ
រាធារណៈ របស់បណា្ត មបគទស OECD
និងមបគទសមួយចំនួន តដលជាសរាជិក  
ជាពិគសសបទពិគរាធន៍កនាពុងការ មគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងទិសគៅននមបព័ន្ធ
ថវិកាកម្ពុជា គដ្យត ្្អកគលើឯករារ ឬ
គែិយុែ្តតដលរានមរាប់ និងយុទ្ធរាសស្ត
ថ្មីៗ គមកាមកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។ កិច្ចការគនឹះទទលួ
បានការោំមទពមីនដគអូភិវឌ្ឍន៍រមួរាន
សហភាពអុឺរ៉ាុប និងធោរពិភពគលាកកនាពុង
ការ ្្តល់ជាជំនយួបគច្ចកគទសទាងំកនាពុងការ
ចូលរមួសរគសរ ការ ្្តល់គោបល់ និងការ
តកសមមរួល។

 មោេបំណងន្តការមរៀបចំមសៀវមៅ 
    ដចូបានគរៀបរាប់ខាងគលើ, មទលស្ត មី និង
សរាសធាែុ ននការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ គៅមិនទាន់រានការយល់ដលង 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤០

ទូលំទូលាយ។ បទពិគរាធន៍ននការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងការវិវឌ្ឍននមបព័ន្ធ
ថវិកាកម្ពុជា គៅមិនទាន់បានចងមកង ជា
គសៀវគៅ គៅគ�ើយ ។ គសៀវគៅស្ត មីពមី 
“ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ -
បទពិគរាធន៍កម្ពុជា”នលងមែរូវគរៀបចំគ�ើង
កនាពុងគោលបំណងទុកជាឯករារគន្ធៈនិគទទាស
និងជាជំនយួរ្ារែមីបតន្មសមរាប់មសន្តមី-
រាជការ និងសិស្ស-និស្សិែ សិកសាគឈវង
យល់ឱ្យកាន់តែ សុមីជគមរៅអំពមីការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គៅកម្ពុជា និងបណា្ត
មបគទសមួយចំនួនគលើសកលគលាក។

គសៀវគៅស្ត មីពមី “ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ ç បទពិគរាធន៍កម្ពុជា” គ ្្ត ែ
គលើទិដឋាភាពចំនួន ៤ ដចូខាងគមកាម៖

១.មទលស្ត មីសកល៖ សញ្្ញ ណទគូៅននការ 
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ។
២.បទពិគរាធន៍ននការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈរបស់មបគទស OECD ៖ 
អសូរា្ត លមី, បារាងំ និង ស៊ុយតអែ ។

៣.បទពិគរាធន៍ននការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វែ្ពុរាធារណៈ របស់បណា្ត មបគទសគៅ
ែំបន់អាសុមី៖ ហវមីលមីពមីន, រា៉ា គ�សុមី,ឥណ្ឌរូ -
គនសុមី, នថ�ងដ៏, និង គវៀែណាម។
៤.ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណ គៅ
កម្ពុជា៖ រ្ានភាពគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ, កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល,
លំដ្ប់លំគដ្យ ននការករាងមបព័ន្ធ
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, និងការគមបើមបាស់
ឧបករណ៍វាយែនម្ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
 (PEFA, OBS, TADAT, PIMA)។

ការសិកសាអំពមីបទពិគរាធន៍តកទមមង់
របស់មបគទសដ៏នទ តដលបូករមួទាងំកតា្ត
បគច្ចកគទស និងមិនតមនបគច្ចកគទស នលង

្្តល់អែ្មបគោជន៍ដល់កម្ពុជា កនាពុងការ
អនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។

 ការមកបើកបាស់ឯកសារគ្ត្ធៈ្តិមទទាស
ឯករារតដលនលងមែរូវយកមកពិនិែ្យ និង

ពិភាកសាសមរាប់ជាគន្ធៈនិគទទាស រមួរាន៖ 
(១).យុទ្ធរាសស្តចែុគកាណរបស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាល, (២).យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល
រយៈគពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨, (៣).

យុទ្ធរាសស្ត គកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣
(៤).យុទ្ធរាសស្ត ននការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា

ន្ា ំ២០១៨-២០២៥, (៥).យុទ្ធរាសស្ត  នន
ការតកទមមង់មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិ ន្ា ំ ២០១៩-២០២៥, (៦).យុទ្ធរាសស្ត
ននការតកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្រាធារណៈ

ន្ា ំ២០១៩-២០២៥, (៧). ចក្ខពុវិស័យ និង
យុទ្ធរាសស្ត ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ៣ ដំណាក់កាល (៧). 
របាយការណ៍វាយែនម្ចំណាយរាធារណៈ 
និងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ ន្ា ំ ២០១០ 
និង២០១៥, (៨). របាយការណ៍មែរួែពិនិែ្យ
វឌ្ឍនភាព ននការតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈមបចំា ន្ា ំ និងឯករារ
ោក់ព័ន្ធគ្្សងគទៀែ រមួទាងំឯករារោក់ព័ន្ធ
នលងបទពិគរាធន៍អន្តរជាែិ។

ខណៈកម្វិធមីតកទមមង់តកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ដំណាក់កាល
ទមី៣ អាចនលងមែរូវបិទបញ្ចប់គៅ ន្ា ំ ២០២០
និងឈានគៅអនុវែ្តនវូដំណាក់កាលទមី ៤
“គណគនយ្យភាពសមិទ្ធកម្” គៅ ន្ា ំ២០២១
ខាងមុខ, ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់កាន់
តែរានលក្ខណៈស្ពុគរ្ាញ។ ការគលើក
កម្ស់ការយល់ដលងអំពមីសរាសធាែុនមីមយួៗ
ននការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ រាធារណៈ និង
ការសិកសាអំពមីបទពិគរាធន៍អន្តរជាែិ កាន់
តែរានភាពចំាបាច់ ។ គសៀវគៅស្ត មីពមី “ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ -បទពិគរាធន៍
កម្ពុជា” នលងក្ាយជាឯករារតចករតំលក
ចំគណឹះដលងដ៏រានរារៈសំខាន់សមរាប់មសន្តមី
រាជការ និងសិស្ស-និសិ្សែ សិកសាគឈវង
យល់អំពមីបទពិគរាធន៍ ននការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ របស់បណា្ត  មបគទស
មួយចំននួគលើសកលគលាក និងបទពិគរាធន៍

ទ្ា ល់របស់កម្ពុជា ៕

ការគលើកកម្ស់ការយល់ដលងអំពមីសរាសធាែ ុ
នមីមយួៗ ននការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

និងការសិកសាអំពមីបទពិគរាធន៍អន្តរជាែ ិ
កាន់តែរានភាពចំាបាច់ ។

គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្

                      នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ការមរៀបចំកកបខណ្េទ្ធផេគ្តលៃឹុះក្នថុងឆ្្ន  ំរបស់អង្គភាពមកកា្ឱវទកកសួង
មសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងកកសួង-ស្ាប័្ត  

កនាពុងរយៈគពលជែិ ១៥ ន្ា ំ កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈបានឆ្ងកាែ់ដំណាក់កាល
ចំននួបមី ។

១ Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives".  Management Review. 70 (11): p. 35–36

ដំ ណាក់កាលទាងំ ៣ គនាឹះរមួរាន៖
ទមី១)ការបគងកើនភាពគជឿទុកចិែ្ត នន

ថវិការានរយៈគពលជាង ៤ ន្ា ំ (២០០៤-
២០០៨) គដ្យសគមមចបានគជាគជ័យ
នវូមលូដ្ឋា នមគលឹះនន ការពមងលងការមគប់មគង
និងមបមលូចំណូល មពមទាងំការមគប់មគង
រាច់មបាក់ និងការតកលម្អយន្តការចំណាយ,
ទមី២)ការបគងកើនគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ 
រានរយៈគពល ៦ ន្ា ំ (២០០៩-២០១៥)
គដ្យសគមមចបានមលូដ្ឋា នជារារវន្ត នន
គណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ,ទមី៣)ការបគងកើន
ការ្សារភាជា ប់ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយ
តដលរពំលងថ្នលងរានរយៈគពល ៥ ន្ា ំ
(២០១៦-២០២០) គឺ្្ស់ប្តរូរពមីមបព័ន្ធ
មគប់មគងតដលត ្្អកគលើធាែុចលូនិងមជ្ឈការ
គ្្ឹះគៅជាមបព័ន្ធតដលគ ្្ត ែគលើលទ្្ធ ល
ឬសមិទ្ធកម្និងវិមជ្ឈការ និងដំណាក់កាល
ចុងគមកាយគដឺំណាក់កាលទមី៤ “គណគនយ្យ
ភាពសមិទ្ធកម្”,តដលជាគពលគវលាននការ
្្ស់ប្តរូរពមីមបព័ន្ធមគប់មគង តដលត ្្អកគលើ
ធាែុចលូ និងមជ្ឈការ គ្្ឹះគៅជាមបព័ន្ធ
មគប់មគងតដលត ្្អកគលើសមិទ្ធកម្ ឬលទ្្ធ ល
និងវិមជ្ឈការ។ គៅកនាពុងន័យគនឹះគដើម្បមីសគមមច
បានតាមការរំពលងទុករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កនាពុងការតកលម្អមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈកម្ពុជាគ្្ឹះគៅកាន់ស្តង់ដ្រ
អន្តរជាែិ,កាលពមី ន្ា ំ២០១៩ និង ន្ា ំ២០២០
អ.គ.ហ.  បានគធវើការរាកល្បងកំណែ់ 
និងបូកសរុបលទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំគដ្យ្សារភាជា ប់

នលងការចរចារកញ្ចប់ថវិការបស់មកពុមការងារ
តកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្រាធារណៈ
(ក.ហ.ស.)របស់ អង្គភាពគមកាមឱវាទ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងមកសួង-
រ្ាប័ន។ ជាលទ្្ធ ល អ.គ.ហ.ទទលួ
បាននវូលទ្្ធ លគន្លឹះ តដលជាសងាវ ក់
លទ្្ធ លគឆ្ើយែបនលងមកបខ័ណ្ឌ �រូជមីខល 
(Logical Framework) និងមកបខណ្ឌ
សមិទ្ធកម្ (Performance Framework)
កនាពុងន័យវិភាជន៍ធាែុចលូ (ថវិកា, និង
ធនធាន)តដលរានសង្គែិភាពនិងសរាន-
គែិភាពនលងលទ្្ធ លតាមរយៈការគរៀបចំ
ត្នការសកម្ភាពលម្អិែ GDAP3សមរាប់
អង្គភាពគមកាមឱវាទ កសហវ និងត្នការ
សកម្ភាពលម្អិែ MAP3សមរាប់មកសងួ-
រ្ាប័ន។ បតន្មពមីគនឹះ អ.គ.ហ.  ទទលួ
បាននវូកមមងលទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ តដលជា
ឯករារគោងមយួបងាហា ញពមីសមិទ្្ធ លកនាពុង

ន្ា ំ តដល ក.ហ.ស.បានចូលរមួសហការ
ោ៉ា ងស្អ ិែរមែួកនាពុងកម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ គដ្យរានការចលូរមួ ្្តល់
ថវិកាពមីកម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
តាមរយៈថវិកាមបចំា ន្ា ំ,  ថវិកាកម្វិធមីរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, ថវិកាហិរញ្ញប្បទាន
របស់នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងមបាក់ឧបែ្ម្ភ
ការងារតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុគមកាមមលូនិធមី
កម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈជា
គដើម។

កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ ននការគរៀបចំលទ្្ធ លគន្លឹះ

សចូនាករគន្លឹះ គជឺាកតា្ត កំណែ់គជាគជ័យ 
ឬភស្តពុតាង ឬមគធយាបាយតដលអង្គភាព 
រាមមីដលងថ្លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ នលងសគមមច 

បានគដ្យការកំណែ់តាមរយៈសចូនាករល្អ 
ឬ "CREAM" តដលអាចកំណែ់គចញ 

ជាគុណភាព ឬបរិរាណបាន ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤២

៣ រារាចរគលខ ០៩ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ស្ត មីពមី វធិាននិងនមីែិវធិមីននការគរៀបចំ ការអនុវែ្ត ការមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ននិងវាយែនម្គលើការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុសធារណៈ ចុឹះនថងៃទមី០៨ តខធនារូ ន្ា ំ២០១៥, ទំព័រទមី ៣

២ CREAM : ចបាស់លាស់ (Clear), ោក់ព័ន្ធ (Relevant) , សន្សសំំនច (Economic) , មគប់មោន់ (Adequate) , មែរួែពិនិែ្យបាន (Monitorable), Schiavo-Campo (1999).  “The CREAM principles are used to select good 
performance indicators” p. 85

កនាពុង ន្ា ំតដលរានលក្ខណៈស្តង់ដ្ររមួមយួ
មបកបគដ្យភាពមគប់មជពុងគមជាយ និង
ចបាស់លាស់ គដើម្បមីជាទិសគៅគដ្ឹះមរាយ
នវូបញ្ហា ធំៗ និងអាទិភាពរបស់អង្គភាព
គមកាមឱវាទ កសហវ.និងមកសួង-រ្ាប័ន 
កនាពុងន័យសគមមចបានតាមគោលគៅសចូ-
នាករគន្លឹះ,លទ្្ធ លរបស់ត្នការសកម្-
ភាពរមួ (CAP),សចូនាករគន្លឹះរបស់នដ
គអូភិវឌ្ឍន៍ កនាពុងអភិមកមធានាបាននវូមប-
សិទ្ធភាព ស័ក្តសិទ្ធភាព ភាពសន្សសំំនច និង
ភាពមបទាក់មកឡាគ្្ឹះគៅកាន់ជំហាន
បនាទា ប់ននដំណាក់ កាលទមី៤ មបកបគដ្យ
ចមីរភាព, អ.គ.ហ.  បានគរៀបចំជាជំហានៗ 
គដ្យគោរពតាមគោលការណ៍ SMART១

តដលមែរូវបានអនុវែ្ត ោ៉ា ងទលូំទលូាយកនាពុង
ការកំណែ់សចូនាករ និងមសបតាមតខ្ស

សងាវ ក់លទ្្ធ លដចូខាងគមកាម៖
ចបាស់លាស់ (Specific)៖ ធានាថ្

លទ្្ធ លចុងគមកាយសមរាប់គដ្ឹះមរាយ
បញ្ហា មបឈមណាមួយ រានការទទលួ
ខុសមែរូវ អនាកទទលួ្លមបគោជន៍ និង
និរន្តរភាពបនាទា ប់ពមីបញ្ចប់កម្វធិមីតកទមមង។់

 វស់កវងបា្ត (Measurable)៖ 
អាចគរៀបចំសចូនាករតដលរានលក្ខណៈ 
“CREAM”២ ។

 អាចសមក្ចបា្ត (Attainable)៖
រានសមែ្ភាពមគប់មោន់កនាពុងការសគមមច
លទ្្ធ លចុងគមកាយគៅតាមធនធាន,
គពលគវលា និងគុណភាពណាមយួ ។

 កបាកដ្តិយ្ (Realistic)៖អាចគរៀប
ចំត្នការមបែិបែ្តិ ត្នការថវិកា និង
សកម្ភាពលម្អិែ។

 មពេមវលាកំណេ់ (Timeframe)៖
រានគពលគវលាចាប់គ ្្តើមនិងបញ្ចប់ចបាស់
លាស់ ។

កនាពុងដយាមកាមទមី១, កនាពុងកិច្ចដំគណើរការ
គរៀបចំត្នការលទ្្ធ លមែរូវគរៀបចំពមីមកប-
ខណ្ឌ លទ្្ធ លពមីកមមិែលទ្្ធ លចុងគមកាយ
តដលគចញពមីគោលបំណង និងចគងាក ម
សកម្ភាពរបស់ត្នការសកម្ភាព (CAP)
ជាមុនសិន បនាទា ប់មកអង្គភាពអនុវែ្តគមកាម

កម្វិធមីតកទមមង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ មែរូវ
កំណែ់ធាែុគចញ ឬលទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំោ៉ា ង
គមចើន ៥ របស់មកពុមការងារតកទមមង់ការ 
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ (ក.ហ.ស)៣

គៅកនាពុងមកសងួ-រ្ាប័ន និងអង្គភាពរបស់
ខ្រួន និងគរៀបចំត្នការសកម្ភាពលម្អិែ
(GDAP/MAP) និងធាែុចលូ (ហិរញ្ញវែ្ពុ
គលើសិកា្ខ រាលា/បណ្តពុ ឹះបណា្ត ល ទមីមបលកសា
កនាពុងឬគមរៅមបគទស ទំនិញ និងមបាក់គលើក

ទលកចិែ្តការងារតកទមមង់-PFM) សមរាប់
ោំមទត្នការអនុវែ្តសកម្ភាពតកទមមង់
ជាអាទិភាព។ គលើសពមីគនឹះ ចំគោឹះការមគប់-
មគងលទ្្ធ ល ក.ហ.ស. មែរូវគមជើសគរសី
អនុវែ្តគៅតាមត្នការសកម្ភាព និងថវិកា
តដលបានអនុម័ែ និងគរៀបចំរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាព ជាមបចំាតខ មែមីរាស និងមបចំា

ន្ា ំមក គ.ហ.ស.តាមរយៈ អ.គ.ហ.តដលជា
គសនាធិការ គដើម្បមីបកូសរុប មែរួែពិនិែ្យនិង
វាយែនម្។
-ចំណចុទមី១៖ លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ
លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំ គធឺាែុគចញ (Output) 
រយៈគពលខ្មី ឬកនាពុង ន្ា ំនមីមយួៗតដលអង្គភាព
មែរូវសគមមចឱ្យបានតាមគោលគៅតដល
បានដ្ក់គចញគដើម្បមីគដ្ឹះមរាយកចិ្ច
មបឈម ឬគធវើឱ្យមបគសើរគ�ើងអវមីមយួកនាពុង

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និង
មបសិទ្ធភាព គសវារាធារណៈជាគដើម
តដលអង្គភាពរាមមីបានគមជើសគរីសគចញ
ពមីគោលបំណងជាអាទិភាពសមរាប់ ន្ា ំ
ឬគសចក្តមីសគមមចរបស់ គ.ហ.ស. ឬ
សូចនាករគន្លឹះរបស់នដគអូភិវឌ្ឍន៍ ឬ
គសចក្តមីសគមមចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលណា
មួយ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

-ចំណចុទមី២៖ សចូនាករគន្លឹះ
សូចនាករគន្លឹះ គជឺាកតា្ត កំណែ់គជាគជ័យ

ឬភស្តពុតាង ឬមគធយាបាយតដលអង្គភាព
រាមមីដលងថ្លទ្្ធ លកនាពុង ន្ា ំនលងសគមមច
បានគដ្យការកំណែ់តាមរយៈសចូនាករ
សមទ្ធិកម្ល្អ ឬ “CREAM” តដលអាច
កំណែ់គចញជាគុណភាព ឬបរិរាណ
បាន។
-ចំណចុទមី៣៖ គោលគៅ
របូមន្តននការវាយែនម្គ៖ឺ គោលគៅ
សមិទ្ធកម្ (កមមិែននមបាថ្នា ននសមិទ្ធកម្
តដលគយើងកំណែ់) = កមមិែសចូនាករ
របស់បនាទា ែ់គោល ឬទិននាន័យមលូដ្ឋា ន+ 
កមមិែននមបាថ្នា ចង់តកលម្អ (សន្ែគលើ
ភាពចបាស់លាស់ គដ្យកមមិែរពំលងទុក
ធាែុចលូ,សកម្ភាព/កិច្ចដំគណើរការ , 
និងធាែុគចញ )
-ចំណចុទមី៤៖ ខានា ែ
ខានា ែ គកឺារកំណែ់នវូវិធមីរាសស្ត គដើម្បមីវាស់
តវង និងជាមកបខ័ណ្ឌ សមិទ្ធកម្ ដចូជា៖
១.គពលគវលា (កាលបរិគចទ្, សបា្ត ហ៍, 
តខ ,មែមីរាស,ឆរាស និង ន្ា ំ),២.ចំនួន/
គលខ (របូិយវែ្ពុ, %, សនទាស្សន៍,...)និង
៣.សមិទ្ធកម្/ បាទ-គទ (លទ្្ធ លតដល
ែមមរូវ្លិែ ឬបគងកើែកនាពុង ន្ា ំ)។
-ចំណចុទមី៥៖ សនទាស្សន៍អាទិភាព

កមមិែអាទិភាពខ្ស់បំ្ុែ ១០០%,
អាទិភាពបង្គរួរ ៧៥%, អាទិភាពមធ្យម

៥០% និងអាទិភាពទាប ២៥% និងតាម
ការគណនាសនទាស្សន៍និគទទាសគធៀបនលង
អង្គភាពតដលកំពុងអនុវែ្តគគមរាង PFM។
-ចំណចុទមី៦៖ គោលគៅ/លក្ខខណ្ឌ កំណែ់
លទ្្ធ ល
របូមន្តននការវាយែនម្គ៖ឺ សមិទ្ធកម្
គធៀបនលងគោលគៅកនាពុងលក្ខខណ្ឌ   X
គុណភាពឬទមងៃន់ នន RFD = សមិទ្ធកម្
ជាក់តស្តង

ឧទាហរណ៍៖ ១០០% (ពិនទាពុកនាពុង RFD
ននលក្ខខណ្ឌ ) X ៦០% (ទមងៃន់នន 
RFD) = ៦០%
ត ្្អកតាមបទពិគរាធន៍ ននការគរៀបចំ

លទ្្ធ លគន្លឹះកនាពុង ន្ា ំ ្សារភាជា ប់នលងត្នការ
ថវិកា រយៈគពល ២ ន្ា ំកន្ង,  អ.គ.ហ. 
បានគមើលគឃើញពមីមបសិទ្ធភាពននចំណាយ
ថវិកា ចំគោលគៅ និងែរ្ាភាព ប៉ាុតន្តគទាឹះ
បមីជាោ៉ា ងណាក៏គដ្យ គុណភាព និង
គោលគៅ ននការអនុវែ្តជាយុទ្ធរាសស្ត  គៅ
តែជបួបញ្ហា ចម្បងៗ តដលែមមរូវឱ្យរាន
ការគដ្ឹះមរាយជាស្តង់ដ្ររមួមយួ។ ដគូចនាឹះ
កនាពុង ន្ា ំ២០២០គនឹះ្ងតដរ គោលគជឺា ន្ា ំ
ចុងគមកាយ ននដំណាក់កាលទមី៣ និងជា

គពលគវលា ននការគបាឹះជំហានគៅកាន់
ដំណាក់កាលទមី៤ “គណគនយ្យភាពសមិទ្ធកម្”

ននកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ, អ.គ.ហ. បាននិងកំពុង
គរៀបចំត្នការសកម្ភាពជាអាទិភាព
មួយចំនួន រមួរាន៖
ទមី១. ជមមពុញការគរៀបចំលទ្្ធ លគន្លឹះកនាពុង

ន្ា ំ២០២០ ្ សារភាជា ប់នលងត្នការសកម្ភាព 
រមួ MAP3/GDAP3 និងត្នការថវិកា របស់
អង្គភាពគមកាមឱវាទ កសហវ. និងមកសងួ-
រ្ាប័នឱ្យរានសង្គែិភាព និងសរានគែិ-
ភាព និងគមោងដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តលទ្្ធ លគន្លឹះ
គនឹះ គៅមែមីរាសទមី១ នន ន្ា ំ២០២០, ទមី២. 
គរៀបចំគសចក្តមីមោងមកបខ័ណ្ឌ សមរាប់មែរួែ-
ពិនិែ្យ និងវាយែនម្គលើលទ្្ធ លរបស់ 
គ.ហ.ស. តដលទទលួជំនយួបគច្ចកគទស
ពមីសហភាពអុមីរ៉ាុប និងទមី៣. គមោងដ្ក់ឱ្យ
អនុវែ្តរាកល្បងនវូមបព័ន្ធ Online Web-
based Applicationសមរាប់ន ទ្ាកនាពុង អ.គ.ហ. 
គដើម្បមីធានាលទ្្ធ លចុងគមកាយ ក៏ដចូជា
មែរួែពិនិែ្យគលើការអនុវែ្តត្នការសកម្ភាព
រមួរបស់អង្គភាព ដចូតដលរានតចងគៅកនាពុង
ត្នការមបែិបែ្តិមបចំា ន្ា ំរបស់ អ.គ.ហ.៕

គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្

                   នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៤

ឯ ករារយុទ្ធរាសស្ត គនឹះបានបងាហា ញពមី
ទិដឋាភាពរមួននការមគប់មគងការវិនិគោគ

រាធារណៈ និងមែរូវបានចាែ់ទុកជាសរាស
ភាគដ៏សំខាន់មយួនន ßយុទ្ធរា        សស្តស្ត មីពមីការ
តកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ន្ា ំ២០១៨-២០២៥à
គមកាមមកបខ័ណ្ឌ  ßកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈà។

ជានិយមន័យទូគៅ, ការវិនិគោគ-
រាធារណៈ សំគៅដល់ការចំណាយគលើ
គហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធរាធារណៈតដលរាន ២
មបគភទគ៖ឺ គហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធគសដឋាកិច្ច
និងគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធសង្គម។

ការវិនិគោគរាធារណៈអាចមែរូវបាន
ហិរញ្ញប្បទានគដ្យ   (១)-ថវិការបស់
រដ្ឋា ភិបាល តដលបានមកពមីថវិការដឋា និង
ការខ្ចមីពមីកនាពុងនិងគមរៅមបគទស, និង (២)- 
ទុនវិនិគោគពមីវិស័យឯកជន។ ការវិនិគោគ
រាធារណៈ មែរូវបានហិរញ្ញប្បទានគដ្យ
ថវិកាមលូធន កនាពុងដំណាក់កាលរាងសង់
និងហិរញ្ញប្បទានគដ្យថវិកាចរន្ត កនាពុង
ដំណាក់កាលមបែិបែ្តិការ និងតថទា។ំ

ជាការពិែ,ការករាងគហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធ
រាធារណៈ គជឺាមគលឹះននការជំរុញកំគណើន
គសដឋាកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍមបកបគដ្យ
ចមីរភាព។ទនទាលមគនឹះ,ការវិនិគោគរាធារណៈ
ចំទិសគៅអាទិភាព មបកបគដ្យមបសិទ្ធភាព
និងស័ក្តិសិទ្ធភាព ក៏កាន់តែរានរារៈសំខាន់
និងចំាបាច់សមរាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍

របស់កម្ពុជា្ងតដរ។ កនាពុងន័យគនឹះ, រាជរដ្ឋា -
ភិបាល ចំាបាច់មែរូវតែគរៀបចំ និងដ្ក់គចញ
នវូយុទ្ធរាសស្តមុែមសរួច និងមុងឺរា៉ា ែ់ កនាពុង
ការតកទមមង់មបព័ន្ធមគប់មគងការ វិនិគោគ
រាធារណៈ ជាពិគសស សមរាប់បរិការណ៍
បច្ចពុប្បននារបស់កម្ពុជា តដលមយា៉ាង (១)កំពុង
រានែមមរូវការទុនវិនិគោគកាន់តែធំសមរាប់
គឆ្ើយែបនលងែមមរូវការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាគៅ
ដំណាក់កាលថ្មី, ការគធវើពិពិធកម្គសដឋាកិច្ច 
និងការពមងលងសមែភ្ាពមបកែួមបតជង ប៉ាុតន្ត
(២)កម្ពុជាក៏កំពុងមបឈមនលងភាពកមម និង
ភាពរងីសងៃរួ ែននធនធានវិនិគោគរាធារណៈ 
ទាងំពមីមបភពខាងគមរៅ និងន ទ្ាកនាពុង្ងតដរ។ 
ភាពកមម និងភាពរងីសងៃរួ ែពមីមបភពខាងគមរៅ 
គបឺណា្ត លមកពមីការធ្ាក់ចុឹះ  ននមបភព
ហិរញ្ញប្បទានឥែសំណង និងឥណទាន
តដលរានកមមិែសម្បទានខ្ស់ ពមីនដគ-ូ

អភិវឌ្ឍន៍គដ្យរារកម្ពុជាបានចាក្ុែពមី
ឋានៈជាមបគទសតដលរានចំណូលទាប 
មកជាមបគទស តដលរានចំណូលមធ្យម
កមមិែទាប។ ភាពកមមពមីមបភពន ទ្ាកនាពុង គឺ
បណា្ត លមកពមីកំគណើន ននបនទាពុកចំណាយ-
ចរន្ត ជាពិគសសការគកើនគ�ើង ននបនទាពុក
គបៀវែ្ស, ការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់សំខាន់ៗ,
ការអនុវែ្តកម្វិធមីោំោរសង្គម,  និងការ
អនុវែ្តវិធានការជាកញ្ចប់គមែៀមទប់ទល់
នលងការគំរាមកំតហងពមីខាងគមរៅតដលគធវើឱ្យ
អែិគរកថវិកាសមរាប់មទមទង់ការវិនិគោគ
រាធារណៈ អាចនលងថមថយជាយថ្គហែុ។ 
គលើសពមីគនឹះ,(៣)ការវិនិគោគរាធារណៈ

យុទ្ធសានសតេសតេរីពរីការកកទក្ង់កបព័្ត្ធកគប់កគងការវិ្តិមោគសាធារណៈ 

២០១៩-២០២៥ 
កាលពមីនថងៃទមី២២ តខែុលា ន្ា ំ២០១៩, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័ែ ßយុទ្ធរាសស្តស្ត មីពមីការ
តកទមមង់មបព័ន្ធមគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈ ២០១៩-២០២៥à និងបានមបកាសដ្ក់ឱ្យ
អនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត គនឹះគៅកនាពុងកិច្ចមបជុំគពញអង្គគណៈរដឋាមសន្តមី គៅនថងៃទមី២៥ តខែុលា ន្ា ំ២០១៩
កន្ងគៅ។

ការករាងគហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធរាធារណៈ គជឺា 
មគលឹះននការជំរុញកំគណើនគសដឋាកិច្ច និងការ 

អភិវឌ្ឍមបកបគដ្យចមីរភាព ។

 កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងសមបរេចម�ើមសចក្តីបរាង "ឯកសារបក្រខ័ណ្ឌ ទស្សនាទានស្តីពតីការប្រ្រ់ប្រងការវនិិមោ្រសាធារណៈឆ្នា ំ២០១៩-២០២០"

  ថ ង្ៃទតី១២ ខខសតីហា ឆ្នា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

កាន់តែរានចរិែស្ពុគរ្ាញ,ែនម្កាន់តែនថ្ 
និងទំហំវិនិគោគកាន់តែធំ តដលែមមរូវឱ្យ
រានមបព័ន្ធមគប់មគងរមួមយួកាន់តែរឹងរា,ំ
ចបាស់លាស់ និងហែ្់ចែ់ជាងមុន គដើម្បមី
ធានាមបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពគសដឋាកិច្ច,
សមធម៌សង្គម និងគឆ្ើយែបនលងែមមរូវការ
អភិវឌ្ឍន៍មបកបគដ្យចមីរភាព។

យុទ្ធរាសស្តស្ត មីពមីការតកទមមង់មបព័ន្ធ
មគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈ ២០១៩-
២០២៥ បានដ្ក់គចញនវូចក្ខពុវិស័យចម្បង
គោលគគឺៅមុនដំណាច់ ន្ា ំ២០២៥ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលមែរូវបគងកើែឱ្យបាននវូមបព័ន្ធមគប់មគង
ការវិនិគោគរាធារណៈ រមួមយួរបស់ជាែិ
តដលធានាបាននវូភាពគឆ្ើយែប, មបសិទ្ធ-
ភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព, ែរ្ាភាព, គណគនយ្យ-
ភាព, និងចមីរភាព ននការតបងតចក និងការ
គមបើមបាស់ធនធានរាធារណៈ មសបតាម
ឧែ្តរានុវែ្តន៍ជាអន្តរជាែិ និងបរិការណ៍
ជាក់តស្តងរបស់កម្ពុជា សំគៅរមួចំតណក
បគងកើនគល្បឿនននការគធវើពិពិធកម្គសដឋាកិច្ច
និងពមងលងសមែ្ភាពមបកួែមបតជង តដល
ជាមលូដ្ឋា នមគលឹះកនាពុងការធានាបាននវូកំគណើន
គសដឋាកិច្ចខ្ស់ មបកបគដ្យចមីរភាព និង
បរិោប័ននា គ្្ឹះគៅសគមមចបគងា្គ លចរ ន្ា ំ
២០៣០ និងចក្ខពុវិស័យកម្ពុជា ន្ា ំ២០៥០ ។
យុទ្ធរាសស្ត គនឹះរានគោលបំណងកំណែ់
មកបខ័ណ្ឌ រមួមយួ សមរាប់បគងកើែមបព័ន្ធ

មគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈ ពមីមគប់
មបភពហិរញ្ញប្បទាន (ទាងំពមីថវិកាជាែិ,
ថវិកាហិរញ្ញប្បទានគដ្យនដគអូភិវឌ្ឍន៍
និងទុនវិនិគោគឯកជនតាមយន្តការភាព
ជានដគរូវាងរដឋានិងឯកជន), និងគៅមគប់
កមមិែរដឋាបាល (ទាងំថ្នា ក់ជាែិ ទាងំរដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិ មគលឹះរ្ានរាធារណៈរដឋា-
បាល សហមោសរាធារណៈ និងអង្គភាព
រាធារណៈមបហាក់មបតហល) ។

គដើម្បមីសគមមចនូវចក្ខពុវិស័យ និងគោល-
បំណងខាងគលើ, យុទ្ធរាសស្ត គនឹះ រាន
គោលគៅសំខាន់ៗដចូខាងគមកាម៖

(១). ពិនិែ្យគមើលគ�ើងវិញ និងគរៀបចំ
មកបខ័ណ្ឌ គែិយុែ្ត សមរាប់គធវើឱ្យរាន
សង្គែិភាពកមមិែគោលការណ៍ និងអភិ-
មកមននការមគប់មគងគគមរាងវិនិគោគ
រាធារណៈ គៅមគប់ដំណាក់កាលននវដ្ត
គគមរាង, ពមីមគប់មបភពហិរញ្ញប្បទាន
(ទាងំថវិការដឋា ថវិកានដគ ូនិងទុនវិនិគោគ
ឯកជន) និងកនាពុងមគប់កមមិែរដឋាបាល
(ទាងំថ្នា ក់ជាែិទាងំរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិសហមោសរាធារណៈ មគលឹះរ្ាន-
រាធារណៈរដឋាបាល និងអង្គភាពរាធារណៈ 
មបហាក់មបតហល) ។
(២).ពមងលងការគធវើអាទិភាវបូនមីយកម្
ការវិនិគោគរាធារណៈបមី ន្ា ំរកំិល,ការ
គធវើត្នការនមីយកម្ ននការវិនិគោគ
រាធារណៈ និងការគធវើសរាហរណកម្
ថវិកាវិនិគោគរាធារណៈពមីមបភពថវិកា

  រូបភាពក្នុងកិច្ចបបជុំពពញអង្គគណៈរដ្ឋមន្្តរី ពៅទរីស្រីការគណៈរដ្ឋមន្្តរី ថ ង្ៃទរី ២៥ ខែតុលា ឆំ្្២០១៩

របូភាពក្នុងកិច្ចបបជុំពិនិត្យ និងពិភាកសាល�ើលេចក្តីបរាង "យុទ្ធសាសេ្េ្តីពតីការកកទប្រង់បបព័ន្ធ ប្រប់ប្រងការវនិិលោ្រសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥"



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៦

ជាែិ និងថវិកានដគអូភិវឌ្ឍន៍តាមបរិការណ៍
ជាក់តស្តងរបស់កម្ពុជា ។
(៣).ពមងលងការគធវើសរាហរណកម្
កម្វិធមីវិនិគោគបមី ន្ា ំរកំិលរបស់រដឋាបាល
ថ្នា ក់គមកាមជាែិគដើម្បមីជាមលូដ្ឋា នកនាពុងការ
គរៀបចំត្នការយុទ្ធរាសស្តថវិការាជធានមី-
គខែ្តតដលរានលក្ខណៈសរាហរណកម្
មសបតាមទិសគៅ ននយុទ្ធរាសស្ត តកទមមង់
មបព័ន្ធថវិការដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ន្ា ំ
២០១៩-២០២៥, និងគលើកកម្ស់
មបសិទ្ធភាព ននទំនាក់ទំនងមបទាក់មកឡា
និងបំគពញឱ្យោនា  គដ្យការែមមលម
កម្វិធមីរបសរ់ដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិគៅ
នលងកម្វិធមីរបស់រដឋាបាលថ្នា ក់ជាែ ិ(មនទាមីរ
ជំនាញរាជ-ធានមី-គខែ្ត)។
(៤).ពមងលងគុណភាព មបសិទ្ធភាពអនុវែ្ត
និងភាព្សារភាជា ប់រវាងកម្វិធមីវិនិគោគ
រាធារណៈ ៣ ន្ា ំរកំិល ជាមយួនលងថវិកា
នមីយកម្ការវិនិគោគរាធារណៈ,

(៥).បគងកើែ និង/ឬ ពមងលងយន្តការរ្ាប័ន
សមរាប់មគប់មគងការវិនិគោគរាធារណៈ
ជាពិគសស ដំណាក់កាលអាទិភាវបូនមីយ-
កម្ និងត្នការនមីយកម្, សិកសាវាយ-
ែនម្ និងគរៀបចំសំគណើគគមរាង, ពិនិែ្យ
វាយ ែនម្គលើសំគណើគគមរាង, គមជើសគរសី
គគមរាង និងថវិកានមីយកម្គគមរាងវិនិ-
គោគរាធារណៈ, និងការវាយែនម្
គមកាយបញ្ចប់ការអនុវែ្តគគមរាង, និង
(៦).គរៀបចំ និងបគងកើែឯករារតណនំា
ស្ត មីពមីគោលការណ៍ និងនមីែិវិធមីមគប់មគង
មបែិបែ្តិការគគមរាងវិនិគោគរាធារណៈ។
ការឈានគៅបគងកើែមបព័ន្ធមគប់មគងការ

វិនិគោគរាធារណៈ នលងគធវើឱ្យរានការ
តមបមបរួលសមែ្កិច្ច និងការទទលួខុសមែរូវ
របស់មកសងួ រ្ាប័នមយួចំននួ, ្្ស់ប្តរូរ
រគបៀបរបបបំគពញការងារ, មពមទាងំមែរូវការ
បំគពញលក្ខខណ្ឌ ជាគមចើនតថមគទៀែ គដើម្បមី
ឱ្យសំគណើគគមរាងវិនិគោគរាធារណៈរាន
លក្ខណៈសម្បែិ្មគប់មោន់ តដលចំាបាច់

ែមមរូវឱ្យមគប់ភាគមីោក់ព័ន្ធជាពិគសស មកសងួ
-រ្ាប័នរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលមែរូវតែបុគរ-
សកម្, សកម្, អន្តរសកម្ និងមុងឺរា៉ា ែ់
ជាងមុន គដើម្បមីមិនមែលមតែធានាថ្ ោ្នការ
រាងំសទាឹះដល់ចលនាការអភិវឌ្ឍមបគទស
គដ្យរារការជាប់ោំងននគគមរាងវិនិគោគ
រាធារណៈគៅដំណាក់កាលណាមយួគនាឹះ
គទ,តែតថមទាងំជយួគលើកកម្ស់មបសិទ្ធភាព,
ស័ក្តិសិទ្ធភាព, ែរ្ាភាព, គណគនយ្យភាព,
និងចមីរភាព ននការវិនិគោគរាធារណៈ
ឱ្យកាន់តែមបគសើរជាងមុនគទៀែ្ង។ កនាពុង
រ្ារែមីគនឹះ, ការអនុវែ្តយុទ្ធរាសស្ត គនឹះមែរូវ
មបកាន់យកនវូអភិមកម ßមបយ័ែនាមបតយង,
សន្សលមៗ, ឈរគលើគោលការណ៍មបាកដ
និយម, ទន់ភ្ន់, និង គរៀន្ង-គធវើ្ងà តែ
មុឺងរា៉ា ែ់ និងម៉ាែ់ចែ់ជាងមុន គដើម្បមីមបសិទ្ធ-
ភាពខ្ស់ននការវិនិគោគរាធារណៈ។

គដើម្បមីោំមទការអនុវែ្តវិធានការជា
យុទ្ធរាសស្តខាងគលើមបកបគដ្យមបសិទ្ធ-
ភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព, ែរ្ាភាព, និង
គណគនយ្យភាព, មកសងួគសដឋាកិច្ច និង
ហិរញ្ញវែ្ពុ  កនាពុងឋានៈជាគសនាធិការរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលមែរូវទទលួបនទាពុកជារ្ាប័ន
នំាមុខ កនាពុងការសមមបសមមរួលគលើការ
អនុវែ្តត្នការសកម្ភាព ដូចបានកំណែ់
កនាពុងឧបសម្័ន្ធ ននឯករារយុទ្ធរាសស្ត
គនឹះ៕
គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាកអនុវែ្តថវកិា នន អ.គ.ហ.

គៅមុនដំណាច់ ន្ា ំ២០២៥ រាជរដ្ឋា ភិបាលមែរូវ 
បគងកើែឱ្យបាននវូមបព័ន្ធមគប់មគងវិនិគោគ 

រាធារណៈ រមួមយួរបស់ជាែិតដលធានាបាន 
នវូភាពគឆ្ើយែប, មបសិទ្ធភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព, 
ែរ្ាភាព, គណគនយ្យភាព, ចមីរភាព ននការ 

តបងតចក និងការគមបើមបាស់ធនធានរាធារណៈ 
មសបតាមឧែ្តរានុវែ្តន៍ជាអន្តរជាែិ និងបរិការណ ៍

ជាក់តស្តងរបស់កម្ពុជា ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កស្វងយេ់អំពរីកកបខណ្ន្តកបព័្ត្ធកេរួេពិ្តិេ្យហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈមៅក្្ថុោ ៖

សវ្តក ម្ា ្តិង អធិការកិច្ច
ជាទគូៅ ការមគប់មគងគៅកនាពុងវសិ័យរាធារណៈ តែងតែមបមពលែ្តគៅគៅកនាពុងវដ្តដលរាន ៣ 

ដំណាក់កាល គ ឺការគរៀបចំ ការអនុវែ្ត និងការមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន ជាក់តស្ង គៅកនាពុងការ

មគប់មគងថវិកាជាែិជាគដើម។

កា រមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន គជឺាដំណាក់-
កាល ដ៏សំខាន់ និងមិនអាចខវឹះ

បានគមោឹះវាជាយន្តការគដើម្បមីមែរួែពិនិែ្យ
វាយែនម្ និង្្ល់អនុរាសន៍តកលម្អអំពមី
សុខភាព ននការមគប់មគង អំពមីចំណចុខំ្ាង 
និងចំណចុគខសាយ។ គៅកម្ពុជា មបព័ន្ធ
មែរួែពិនិែ្យគលើការមគប់មគងវិស័យរាធារណៈ
និោយជារមួ និងការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈនិោយគដ្យត�ក មែរូវបាន
ដ្ក់ឱ្យសិ្ែគៅគមកាមការមែរួែពិនិែ្យ នន
មុខងារចំននួ ២ គមឺុខងារអធិការកិច្ច និង
មុខងារសវនកម្។ មុខងារទាងំ ២គនឹះរាន
រារៈសំខាន់ណាស់ គមោឹះវាជាឧបករណ៍
ដ៏ចំាបាច់តដលមែរូវបានគមបើមបាស់សមរាប់
តកលម្អនវូចំណចុខវឹះខាែ និងតសវងរកនវូ
ចំណចុគន្លឹះ សំគៅបគងកើនសមិទ្ធកម្របស់
មកសងួ-រ្ាប័ននមីមយួៗ ឱ្យកាន់តែមបគសើរ
គ�ើង ជាពិគសសគៅកនាពុងការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈតែម្ង។
ក. ឧេតេម្្តុវេតេ្ត៍អ្តតេរោេិ

ក.១. ករណរីចកកភពអង់មគលៃស ៖ 
កបព័្ត្ធន្តបណ្ាកបមទសអង់កលៃតូសាកសុង
(Anglo saxon)

ជាទគូៅ មបព័ន្ធមែរួែពិនិែ្យ ននបណ្ា
មបគទសអង់ក្រូរាកសុង យកលំនំាតាម
មបព័ន្ធគដើមតដលរានកំគណើែគៅចមកភព
អង់គគ្ស។ កនាពុងរដឋាបាលរាធារណៈអង់គគ្ស 
អង្គភាពសវនកម្ន ទ្ាកនាពុង រានគៅតាមមគប់

មកសួង-រ្ាប័នរបស់រដ្ឋា ភិបាល តដលមែរូវ
មែរួែពិនិែ្យគៅគលើមបព័ន្ធនិងបញ្ហា ោក់ព័ន្ធ
នលងមបសិទ្ធភាពននបណ្ារ្ាប័ននមីមួយៗ។
ស្ង់ដ្ររមួនិងគសចក្មីតណនំាគ្្សងៗោក់-
ព័ន្ធ វិធាន នមីែិវិធមី និងតបបបទ ននការគធវើ
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុងមែរូវគរៀបចំគ�ើងគដ្យមកសងួ
រែនាោរ (Treasury) តដលរានអង្គភាព
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុង របស់រដ្ឋា ភិបាល ( the 
government internal audit agency
-GIAA) ជាគសនាធិការ។ 

គដ្យត�ក សវនកម្ន ទ្ាគមរៅគៅគលើ
មកសួង-រ្ាប័នរដ្ឋា ភិបាល គជឺាសមែ្កិច្ច
របស់រ្ាប័នសវនកម្ជាែិ (The National
Audit Office -NAO)។ ទនទាលមគនឹះ ការគធវើ
សវនកម្គៅគលើរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
អង្គភាពនគបាល និងអង្គភាពជាែិ្្ល់
គសវាសុខាភិបាល គជឺាសមែ្កិច្ចរបស់
គណៈកម្ការសវនកម្ (Audit Commis-
sion) តដលមែរូវបានបគងកើែកនាពុងគពលទនទាលម
នលងការបគងកើែរ្ាប័នសវនកម្ជាែិខាង
គលើតដរ។ 

គដ្យរារតែលក្ខណៈវិមជ្ឈការ នន
មបព័ន្ធសវនកម្ន ទ្ាកនាពុងរបស់រដ្ឋា ភិបាល
អង់គគ្សគនឹះគហើយគទើបមបព័ន្ធសវនកម្
គនឹះមែរូវបានចាែ់ទុកជាមបព័ន្ធគំរមូយួតដល
បណ្ាមបគទសជាគមចើន ជាពិគសសបណ្ា
មបគទសអង់ក្រូរាកសុងភាគគមចើន បានយក
លំនំាតាម។ 
ក.២. ករណរីកបមទសបារាងំ ៖ ្ូ៉កដេន្ត
បណ្ាកបមទសនហ្វង់កហូ្វតូ្តរី (Francophony)

គៅកនាពុង រដឋាបាលរាធារណៈបារាងំ
មបព័ន្ធសវនកម្ មជកគៅគមកាមគឈ្ាឹះ 
“អធិការកិច្ច” គមោឹះសវនកម្ គជឺាសញ្្ញ ណ
ននបណ្ាមបគទសអង់ក្រូរាកសុង។ កនាពុងន័យ
គនឹះ អោ្គ ធិការដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុ (Inspection

 Général des Finances) តដល ជាអង្គភាព
មួយស្ិែគមកាមមកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ រាន
គបសកម្ដ៏ចម្បងមយួ គឺគធវើសវនកម្គលើ
មគប់មកសងួ រ្ាប័នរបស់រដ្ឋា ភិបាល និង
កិច្ចមបែិបែ្តិការ របស់រ្ាប័នទាងំឡាយ
ណាតដលទទួលបានហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
យកគៅចាែ់តចង។ គមរៅពមីគធវើសវនកម្ 
អោ្គ ធិការដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុ ក៏រានមុខងារ
មែរួែពិនិែ្យ,សិកសា, ្្ល់គោបល់ និងគធវើ
ការវាយែនម្្ងតដរគៅគលើវិស័យោក់ព័ន្ធ
នលងការងាររដឋាបាល ការងារគសដឋាកិច្ច និង
ហិរញ្ញវែ្ពុរបស់រដ្ឋា ភិបាល។ គមរៅពមីអោ្គ ធិ-
ការដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុ របស់មកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ,
មកសួង-រ្ាប័ននមីមយួៗក៏រាននវូអង្គភាព

ភាពចមមពុឹះននរ្ាប័នោក់ព័ន្ធសវនកម្ 
និងអធិការកិច្ចគៅកម្ពុជា ទាងំកនាពុងមកបខណ្ឌ  
មកសងួ-រ្ាប័ននមីមយួៗ និងកនាពុងមកបខណ្ឌ  

ននរាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំមលូ ជាចំណចុដ៏រាន 
រារៈសំខាន់មយួតដលបងាហា ញអំពមីភាពរឹងរា ំ

ននមបព័ន្ធមែរួែពិនិែ្យគៅកម្ពុជា ។

ទំព័រ  ៤៧ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សវនកម្ន ទ្ាកនាពុងរបស់ខ្រួន្ងតដរ គដើម្បមី
មែរួែពិនិែ្យគៅគលើកិច្ចមបែិបែ្តិការ និងការ
អនុវែ្តហិរញ្ញវែ្ពុរបស់មគប់អង្គភាព ចំណឹុះ
ឱ្យមកសងួ រ្ាប័ននមីមយួៗ។ 

គដ្យត�កគៅកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ ននសវនកម្
កំពលូបារាងំរានរ្ាប័នសវនកម្កំពលូ
មួយគទៀែ តដលគៅថ្ “ែុលាការគណនមី”
(Cour des Comptes) តដលរានគបសកកម្
ជារ្ាប័នគធវើសវនកម្កំពលូ និងឯករាជ្យ
ដូចកនាពុងករណមីននអាជ្ាធរសវនកម្ជាែិគៅ
មបគទសកម្ពុជាតដរ។ 
ខ. កកបខ័ណ្ស្ាប័្តមៅក្្ថុោ
ខ.១. កកបខ័ណ្ស្ាប័្តសវ្តក ម្ា 

ខ.១.១.សវ្តក ម្ានផទាក្នថុងតា្កកសួង-
            ស្ាប័្ត 
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុង (Internal Audit) ជា

អង្គភាពមយួស្ិែគៅគមកាមរចនាសម្័ន្ធ
របស់មកសងួ-រ្ាប័ន និងសហមោស
រាធារណៈនមីមយួៗតដលអាចរានកមមិែជា
អង្គភាពជានាយកដ្ឋា ន ឬជាអគ្គនាយកដ្ឋា ន។

អង្គភាពគនឹះមែរូវបានែមមរូវឱ្យបគងកើែគ�ើង
គដ្យអនុមកលែ្យគលខ ៤០ អនមក.បកចុឹះ
នថងៃទមី១៥ តខកុម្ភៈ ន្ា ំ២០០៥ គដើម្បមី
បំគពញមុខងារ និងភារកិច្ចវាយែនម្គដ្យ
ឯករាជ្យនវូអនុគលាមភាព និងភាពសមមសប
ននកិច្ចមបែិបែ្តិការន ទ្ាកនាពុងរ្ាប័ន។
អង្គភាពសវនកម្ន ទ្ាកនាពុង គធវើរបាយការណ៍

ទ្ា ល់ និងមែង់គៅរដឋាមសន្តមីមកសងួ ឬមបធាន
រ្ាប័នរាមមីតែម្ង។ 

ខ.១.២.អគ្គនាយកដ្្ឋ ្តសវ្តក ម្ានផទា-
ក្នថុងន្តកកសួងមសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ 
រ្ាប័ន តដលជាគសនាធិការរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកនាពុងការគរៀបចំ និងកំណែ់
គោលនគោបាយ ស្ង់ដ្រ តបបបទ និង
នមីែិវិធមី ននការគធវើសវនកម្ន ទ្ាកនាពុងគៅកនាពុង
វិស័យរាធារណៈ គមឺកសងួគសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវែ្ពុតដលរានអគ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្
ន ទ្ាកនាពុងរបស់ខ្រួន ជាគសនាធិការ។

ខ.១.៣. អាោញា ធរសវ្តក ម្ាោេិ
អាជ្ាធរសវនកម្ជាែិ ជារ្ាប័នឯករាជ្យ

តដលមិនស្ិែគមកាមចំណឹុះរាជរដ្ឋា ភិបាល
គ�ើយ។ រ្ាប័នគនឹះមែរូវបានបគងកើែគ�ើង
គដ្យចបាប់ស្មីពមីសវនកម្ ននមពឹះរាជា-
ណាចមកកម្ពុជាកនាពុង ន្ា ំ ២០០០។ អាជ្ាធរ-
សវនកម្ជាែិ ទទលួខុសមែរូវកនាពុងការអនុវែ្ត
មុខងារសវនកម្ន ទ្ាគមរៅ (External Audit)

រមួរានសវនកម្គលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវែ្ពុ
សវនកម្គលើកិច្ចមបែិបែ្តិការ និងសវនកម្
គលើការអនុគលាមតាមចបាប់។ លទ្្ធ លនន
របាយការណ៍សវនកម្គនឹះ មែរូវគ្្ើជនូ
រដឋាសភា មពលទ្ធសភា និងចម្ងជនូគៅរាជរដ្ឋា -
ភិបាល និងរ្ាប័នោក់ព័ន្ធគដើម្បមីមជាប កនាពុង
គោលគៅជំរុញនិងតកលម្អមបព័ន្ធមគប់មគង
ទាងំឡាយ តដលគៅរានចំណចុខវឹះខាែ
ឬរានភាពមិនមបមកែមីកនាពុងកិច្ចមបែិបែ្តិការ
របស់ខ្រួន។ 
ខ.២. កកបខ័ណ្ស្ាប័្តអធិការកិច្ច

ខ.២.១. អធិការកិច្ចតា្កកសួង-
ស្ាប័្ត
អធិការកិច្ចគៅតាមមកសួង-រ្ាប័នមែរូវ

បានបគងកើែគ�ើង គដ្យអនុមកលែ្យស្មីពមីការ
គរៀបចំ និងការមបមពលែ្តគៅរបស់ មកសងួ-
រ្ាប័ននមីមយួៗ គៅតាមវិគសសភាពរបស់
រ្ាប័នគរៀងៗខ្រួន គដ្យមិនទាន់រានលិខិែ
បទដ្ឋា នគែិយុែ្តែមមរូវឱ្យបគងកើែជាកាែពវកិច្ច
គនាឹះគ�ើយ។ 

ជាទគូៅនិងតាមឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិ
អធិការកិច្ចគៅតាមមកសួង-រ្ាប័នបំគពញ
មុខងារមែរួែពិនិែ្យគៅគលើវិស័យជំនាញ
នមីមយួៗ ដចូជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាល 
និងវិស័យការងារជាគដើម (គលើកតលងតែ
អធិការកិច្ចហិរញ្ញវែ្ពុ តដលជាសមែ្កិច្ច
របស់មកសងួហិរញ្ញវែ្ពុ)  គដ្យគមបើមបាស់
អភិមកមត ្្អកគលើហានិភ័យ ឬត ្្អកគលើករណមី
សង្ស័យ ឬត ្្អកគលើបណ្លងែវា៉ា  ឬរានបទ-
បញ្ជា ពមីរដឋាមសន្តមីមកសួង ឬមបធានរ្ាប័ន។

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ខ.២.២.អោ្គ ធិការដ្្ឋ ្ត ន្តកកសួង
មសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ
អង្គភាពអធិការកិច្ចហិរញ្ញវែ្ពុរបស់

មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រានគឈ្ាឹះថ្
“អោ្គ ធិការដ្ឋា ន” តដលមែរូវបានបគងកើែ
គ�ើងគៅ ន្ា ំ២០០០ និងគមកាយមកគទៀែ
មែរូវបានបញ្ជា ក់គៅកនាពុងមកបខ័ណ្ឌ ចបាប់ស្មីពមី
មបព័ន្ធហិរញ្ញវែ្ពុថ្ អធិការកិច្ចហិរញ្ញវែ្ពុ 
របស់មកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រាន
គបសកកម្គធវើអធិការកិច្ចគលើការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ គដ្យគមបើអភិមកម
អធិការកិច្ចត ្្អកគលើហានិភ័យនិងអធិការកិច្ច
ត ្្អកគលើករណមីសង្ស័យ ឬបណ្លងែវា៉ា
ជាក់តស្ង កនាពុងគោលគៅធានាការមបមលូ
ព័ែ៌រាន និងទិននាន័យចបាស់លាស់កនាពុងការ
គរៀបចំការទទូាែ់ថវិកា និងកំណែ់អំគពើបំោន
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ តាមរយៈការចាែ់
វិធានការឱ្យទទួលខុសមែរូវគ្្សងៗ។

ខ.២.៣. កកសួងទំនាក់ទំ្តងោ្ួយ
រដ្ឋសភា កពឹទ្ធសភា ្តិងអធិការកិច្ច
មកសួងទំនាក់ទំនងជាមយួរដឋាសភា 

មពលទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច មែរូវបានបគងកើែ
គ�ើងគៅ ន្ា ំគៅ ន្ា ំ១៩៩៩។ មកសួងអធិការ-
កិច្ចជារ្ាប័នរានសមែ្កិច្ចគធវើអធិការកិច្ច
ទគូៅ គលើមគប់វិស័យរបស់រដ្ឋា ភិបាល
សំគៅបងាក រទប់រាក ែ់ តកលម្អរ និងរាន
វធិានការគដើម្បមីមប្ំងនលងអំគពើពុករលយួ
ការរគំលាភអំណាច និងបាែុភាពអសកម្
គ្្សងៗ។
គ. ការអ្តុវេតេោធរម្្តមៅក្្ថុោ

ភាពចមមពុឹះននរ្ាប័នោក់ព័ន្ធសវនកម្
និងអធិការកិច្ចគៅកម្ពុជា ទាងំគៅកនាពុង
មកបខ័ណ្ឌ មកសងួ-រ្ាប័ននមីមយួៗ និងកនាពុង
មកបខ័ណ្ឌ ននរាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំមលូ ជា
ចំណចុដ៏រានរារៈសំខាន់មយួតដលបងាហា ញ
អំពមីភាពរឹងរានំនមបព័ន្ធមែរួែពិនិែ្យគៅកម្ពុជា។ 

ក៏ប៉ាុតន្ត ទនទាលមគនឹះ មបការគនឹះក៏បានបគងកើែ
នវូបញ្ហា មបឈមមយួចំននួ គលើការជាន់
សមែ្កិច្ចោនា ្ងតដរ។ កនាពុងករណមីខ្ឹះអង្គភាព
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុង និងអង្គភាពអធិការកិច្ច
គៅតាមមកសងួ-រ្ាប័ន បានបំគពញ
មុខងារមែរួែពិនិែ្យសទារួ នោនា  គដ្យមែរួែពិនិែ្យ
គលើកិច្ចមបែិបែ្តិការរបស់មកសួង, ការអនុវែ្ត
ថវិកា ការមគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និង

ការមគប់មគងបុគ្គលិក ជាគដើម។ មកសងួ-
រ្ាប័នមយួចំននួធំគៅពុំទាន់បានតបងតចក
ភារកិច្ចរវាងសវនកម្ន ទ្ាកនាពុង និងអោ្គ ធិការ-
ដ្ឋា ន/អធិការដ្ឋា នរបស់ខ្រួនឱ្យបានមែលមមែរូវ
ឱ្យមសបតាមការកំណែ់គៅកនាពុងអនុមកលែ្យ
គលខ ៤០ អនមក.បក១ គៅគ�ើយ។
គដ្យត�ក ក៏រានការសទារួ នោនា ្ងតដរ រវាង
ការអនុវែ្តមុខងារ ននអោ្គ ធិការដ្ឋា ន នន

ទំព័រ  ៤៩ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

១ http://gdia.mef.gov.kh/wp-content/uploads/2012/04/៤០-១៥កុម្ភៈ២០០៥.pdf
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មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងសវនកម្
ន ទ្ាកនាពុង/អោ្គ ធិការដ្ឋា ន គៅតាមបណ្ា
មកសួង-រ្ាប័ន ខណៈតដលជាទូគៅរ្ាប័ន
ទាងំ២គនឹះ រានគោលគៅ គ្្សងពមីោនា គមោឹះ
សវនកម្ន ទ្ាកនាពុង មែរូវបានបគងកើែគ�ើងសមរាប់
ជំរុញមបសិទ្ធភាព ននការមគប់មគងន ទ្ាកនាពុង
របស់មកសងួ-រ្ាប័ន រឯីអោ្គ ធិការដ្ឋា ន
ននមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ រាន

គោលគៅកំណែ់អំគពើ តដលបំោនគលើ
បទប្បញ្ញែ្តិ ននការមគប់មគង ហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ និងការចាែ់វិធានការឱ្យទទលួ
ខុសមែរូវ កនាពុងនាមជាគសនាធិការរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

គមរៅពមីគនឹះ កនាពុងមកបខ័ណ្ឌ អន្តរមកសងួ 
អធិការកិច្ចហិរញ្ញវែ្ពុ ននមកសួងគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងអធិការកិច្ចទូគៅ របស់

មកសួង អធិការកិច្ច សុទ្ធសលងជារ្ាប័នគធវើ
ការមែរួែពិនិែ្យគលើហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
របស់រដ្ឋា ភិបាលដចូោនា ខណៈតដលចបាប់
និងបទប្បញ្ញែ្តិោក់ព័ន្ធនលងហិរញ្ញវែ្ពុ-
រាធារណៈ បានកំ   ណែ់ោ៉ា ងចបាស់លាស់
អំពមីមុខងារ ននអធិការកិច្ចហិរញ្ញវែ្ពុ៕

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥០

គរៀបចំគដ្យ៖ ត ន្ាកតកទមមង់ទាងំ៣, មគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និង

                     ចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ នន អ.គ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥១ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

សុ្តទារកថាមបើករបស់ ឯកឧេតេ្ រស់ សរីេវ៉ា  អ្តុរដ្ឋមេខាធិការ ន្តកកសួង
មសដ្ឋកិច្ច្តិងហិរញ្ញវេ្ថុ ្តិងោអគ្គមេខាធិការ ន្តអគ្គមេខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈ-
កម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ 
តថ្ងគៅកនាពុងពិធមីគបើក វគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លស្មីពមីមកបខណ្ឌ ចំណាយរាធារណៈ និងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុថ្នា ក់ជាែិ គៅនថងៃច នទា ៥គរាច តខមិគសិរ ន្ា ំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មែរូវនលងនថងៃទមី១៦
តខធនារូ ន្ា ំ២០១៩។

-ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ និង គលាក គលាកមសមី 
ជាថ្នា ក់ដលកនំា និង មសន្តមីរាជការជាន់ខ្ស់
មកពមីមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន, រដឋាបាលរាជ-
ធានមី-គខែ្ត និងអង្គភាពគមកាមឱវាទមកសងួ
គសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
-គលាក Phil Sinnett ទមីមបលកសាបគច្ចកគទស
និងែំណាងមបែិភសូហភាពអរឺ៉ាុបមបចំា
មពឹះរាជាណាចមកកម្ពុជា
-គលាក គលាកមសមី សរាជិក អង្គពិធមីជាទមី
គមមែមី!

នថងៃគនឹះ,ខ្ពុំពិែជារានគសចក្មីគរាមនស្ស
រកីរាយនមកតលងតដលបានមកចលូរមួ

ជាមយួនលងឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ អស់គលាក
គលាកមសមី កនាពុងពិធមីគបើកវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត ល
ស្មីពមី «មកបខណ្ឌ ចំណាយរាធារណៈនិង
គណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ»ដ៏រានរារៈ-
សំខាន់សមរាប់កម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ននរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជា។ វគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លគនឹះនលងមបមពលែ្ត
គៅរយៈគពលពមីរនថងៃ ចាប់ពមីនថងៃទមី ១៦ ដល់
១៧ តខធនារូ ន្ា ំ២០១៩ តដលទទួលបានការ
ោំមទ និងកិច្ចសហមបែិបែ្តិការរវាង គណៈ-
ករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងសហភាព
អឺរ៉ាុបកនាពុងគោលបំណងបសញ្ជា បការយល់ដលង
អំពមីឧែ្តរានុវែ្តន៍អន្តរជាែិគលើការមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ក៏ដចូជាពមងលងសមែ្ភាព 

គដើម្បមីគមែៀមលក្ខណៈវាយែនម្ចំណាយ
រាធារណៈ និងគណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុ
ថ្នា ក់ជាែិ ន្ា ំ២០២០ តដលគមោងនលងបញ្ចប់
កនាពុងមិថុនា ន្ា ំ២០២០។ ខ្ពុំសមូគសូបញ្ជា ក់ថ្
ការវាយែនម្ PEFA ថ្នា ក់ជាែិ ន្ា ំ ២០២០ 
គទឺទលួបានការអនុញ្្ញ ែដ៏ខ្ង់ខ្ស់ពមី 
ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន

ឧបនាយករដឋាមសន្តមី រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានគណៈករ្ាធិការ

ដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ
រាធារណៈ ។ 

មកបខណ្ឌ  PEFA គជឺាឧបករណ៍វាស់
សទាង់គលើមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
តដលមែរូវបានគមបើមបាស់ោ៉ា ងទលូំទលូាយ
មបរាណជា ១៥០ មបគទស ។ ឧបករណ៍
PEFA គនឹះ ចង្អពុលបងាហា ញមបាប់គយើង អំពមី

ចំណចុខំ្ាង និងចំណចុគខសាយ ននមបព័ន្ធ
ថវិការបស់គយើង កនាពុងវដ្តថវិកាទាងំមលូ គឺ

 របូភាពក្នុងកម្មវធិី បបើកវគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លស្ីពីកកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្នុថ្្ក់ជាតិ បៅថ ង្ៃទី១៦ ខខធ្នូ ឆំ្្២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥២

តំាងពមីដំណាក់កាល ននការគរៀបចំថវិកា, 
ការអនុវែ្តថវិកា និងការមែរួែពិនិែ្យ និង
វាយែនម្គលើការអនុវែ្តថវិកានិងសមិទ្ធកម្។
ការវាយែនម្ PEFA គនឹះ គជឺាមលូដ្ឋា នដ៏
សំខាន់ សមរាប់គរៀបចំត្នការសកម្ភាព
រមួ និងការកំណែ់អាទិភាវបូនមីយកម្ នន
គោលគៅតកទមមង់ជាជំហានៗ ឱ្យបាន
មែលមមែរូវ និងមបាកដនិយម្សារភាជា ប់នលង
រ្ានការណ៍ជាក់តស្ង ។ មិនតែប៉ាុគណ្ាឹះ,
ការវាយែនម្ PEFA នលងអនុញ្្ញ ែឱ្យគយើង
អាចគធវើការគមបៀបគធៀបមបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈរបស់កម្ពុជាគយើង គៅ
នលងមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
ននបណ្ាមបគទសគ្្សងគទៀែ គលើពិភពគលាក 
គៅគលើមលូដ្ឋា នមគលឹះបមីោ៉ា ងគ ឺបរូណភាព
ននការគោរពវិន័យថវិកា, មបសិទ្ធភាព នន
ការវិភាជន៍ថវិកា និងស័ក្តិសិទ្ធភាពននការ

្្តល់គសវារាធារណៈ តាមរយៈ ការវាយ-
ែនម្និងវិភាគលទ្្ធ លសសរស្តម្ភទាងំ ៧

 រមួរាន សសរស្តម្ភទមី១៖ ភាពគជឿទុកចិែ្ត
ននថវិកា, សសរស្តម្ភទមី២ ៖ ែរ្ាភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុ, សសរស្តម្ភទមី៣៖ ការមគប់មគង
មទព្យសកម្និងបំណលុ, សសរស្តម្ភទមី៤៖ 
យុទ្ធរាសស្តថវិកាត ្្អកគលើគោលនគោបាយ,

សសរស្តម្ភទមី៥៖ ការបា៉ា ន់មបរាណនិងការ
មែរួែពិនិែ្យការអនុវែ្តថវិកា,សសរស្តម្ភទមី៦៖

គណគនយ្យ និងការគរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងសសរស្តម្ភទមី៧៖ការមែរួែពិនិែ្យ
និងសវនកម្ន ទ្ាគមរៅ។

ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ អស់គលាក 
គលាកមសមី!

គយើងបានគរៀបចំសគមមចបាននវូរបាយ-
ការណ៍វាយែនម្ PEFA ចំននួ ២ ដងរចួ
មកគហើយ គរឺបាយការណ៍ PEFAគលើកទមី១
មែរូវបានគរៀបចំរចួរាល់គៅកនាពុង ន្ា ំ ២០១០
សមរាប់ការវាយែនម្ ការអនុវែ្តកនាពុង ន្ា ំ 
២០០៦, ២០០៧ និង ២០០៨ និងមែរូវបាន
យកមកគមបើមបាស់សមរាប់គរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ
ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាលទមី២។ 
រឯីរបាយការណ៍ PEFA គលើកទមី២ មែរូវបាន
គរៀបចំរួចរាល់ និង្្សពវ្សាយ គៅកនាពុង ន្ា ំ
២០១៥ សមរាប់ការវាយែនម្ការអនុវែ្ត
ចាប់ពមី ន្ា ំ២០១១ ដល់ ន្ា ំ២០១៤ មែរូវបាន
យកមកគមបើមបាស់សមរាប់គរៀបចំមកបខណ្ឌ
ត្នការសកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាលទមី៣។ 
គៅគលើកទមី១ ន្ា ំ២០១០ ការវាយែនម្មែរូវ
បានគរៀបចំគដ្យមកពុម ទមីមបលកសាអន្តរជាែិ
រឯីមកសងួ-រ្ាប័នកម្ពុជា គជឺាអនាកចលូរមួ
ចំតណកឯការវាយែនម្គលើកទមី២ គដឺលកនំា
អនុវែ្ត ទ្ា ល់គដ្យអគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់

 ឯកឧត្តម រស់ លីវ៉ា  អនុរដ្ឋលេខាធិការ ននកកសងួលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ ន គណៈកម្មា ធិការដកឹនំាការងារ

 កកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥៣ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងរាន
ការរមួចំតណកវាយែនម្ទាងំអស់ោនា ពមីមគប់
អង្គភាព និងមកសងួ-រ្ាប័នកម្ពុជា រឯី
ទមីមបលកសាអន្តរជាែិជាអនាកចលូរមួកនាពុងការមែរួែ
ពិនិែ្យ និងធានាគុណភាពននរបាយការណ៍
គធៀបគៅនលងស្ង់ដ្រ PEFA វិញម្តង។ 
ជាមយួោនា គនឹះ ខ្ពុំសមូជមរាបអំពមីវឌ្ឍនភាព
ការវាយែនម្ចំណាយរាធារណៈ និង

គណគនយ្យភាពហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាម
ជាែិសមរាប់រដឋាបាលភនាំគពញ ្ងតដរថ្
មកពុមការងារ បានគរៀបចំគសចក្តមីមោង
របាយការណ៍មពមទាងំបាន ឱ្យមបជុំពិភាកសា
ពិគមោឹះគោបល់គៅនថងៃទមី០៥ តខធនារូ ន្ា ំ២០១៩
គៅគខែ្តគសៀមរាប កន្ងគៅគនឹះ។ តាម
ត្នការការងារគយើងនលងបញ្ចប់របាយការណ៍
គនឹះ គហើយគ្្ើជនូគលខាធិការដ្ឋា ន PEFA
គៅរដឋាវា៉ាសុមីនគតាន ននសហរដឋាអាគមរិក
គមកាមការោំមទជំនយួបគច្ចកគទសពមីមលូ-
និធិរបូិយវែ្ពុអន្តរជាែិ គដើម្បមីពិនិែ្យគលើ
គុណភាព និងសិកា្ខ រាលាពិគមោឹះគោបល់
ចុងគមកាយគៅគដើមតខមករា ន្ា ំ២០២០។

សមរាប់ការវាយែនម្ PEFA ថ្នា ក់ជាែិ
ក៏គៅតែមបកាន់យកអភិមកម “មកពុមការងារ
វាយែនម្របស់រដ្ឋា ភិបាល ជាអនាកគរៀបចំ

របាយការណ៍ រឯីទមីមបលកសាអន្តរជាែិ ជាអនាក
មែរួែពិនិែ្យគុណភាពនិង ្្តល់គោល់ គដើម្បមី
តកសមមរួលរបាយការណ៍ឱ្យរានភាពមគប់
មជពុងគមជាយមសបតាមស្តង់ដ្រ PEFA” កនាពុង
គោលបំណងបគងកើនសមែ្ភាពមសន្តមីរាជការ
ទាងំកនាពុងមកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ,
មកសួង-រ្ាប័នោក់ព័ន្ធគ្្សងគទៀែ និង
រដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ ជាពិគសស គដើម្បមី

ជាធាែុចលូបតន្មគធវើការគរៀបចំត្នការ
សកម្ភាពរមួ ដំណាក់កាលទមី៤ តដលនលង
គមោងចាប់គ ្្តើមមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវែ្តគៅ

ន្ា ំ២០២១ ខាងមុខគនឹះ។

ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ អស់គលាក 
គលាកមសមី!

លទ្្ធ លននការវាយែនម្ PEFA គលើកទមី១ 
និងគលើកទមី២ បានបងាហា ញឱ្យគឃើញោ៉ា ង
ចបាស់ថ្ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
របស់កម្ពុជា បាននិងកំពុងសិ្ែគៅគលើ
វិថមីវឌ្ឍនាការ រកីចគមមើនដ៏គរួជាទមីសង្លម
មុែរាណំាស់ តដលឆ្ពុឹះបងាហា ញអំពមីការខិែខំ
មបលងតមបងរបស់គយើងទាងំអស់ោនា កនាពុងការ
ប្តរូរ ្្ត ច់គរាឹះមុែខិែខំអនុវែ្តការងារតកទមមង់

ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកនាពុងរយៈ
គពលជាង ១០ ន្ា ំ កន្ងមក។ ទនទាលមគនឹះ,
គយើងសង្លមថ្ ការវាយែនម្ PEFA ទាងំ
ថ្នា ក់ជាែិ និងថ្នា ក់គមកាមជាែិ នលងបងាហា ញ
នវូការជឹះឥទ្ធិពលវិជជារានននមបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈកម្ពុជា រានលក្ខណៈ

 សកម្មភាពសិកសាក្នុងវគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លស្តីពតីកកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្នុថ្្ក់ជាតិ នៅថ ង្ៃទតី១៦ ខខធ្នូ ឆំ្្២០១៩

 របូភាពក្នុងកម្មវធិី បបើកវគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លស្ីពីកកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្នុថ្្ក់ជាតិ បៅថ ង្ៃទី១៦ ខខធ្នូ ឆំ្្២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥៤

កាន់តែមបគសើរគ�ើងមសបតាមឧែ្តរានុវែ្តន៍
អន្តរជាែិ។ 

តាងនាមឱ្យអគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈ-
ករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ និងរបូខ្ពុំ ទ្ា ល់,
ខ្ពុំសូមគលើកទលកចិែ្តនិងសំណូមពរដល់
ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ អស់គលាក គលាកមសមី
គមតា្ត យកចិែ្តទុកដ្ក់,ពិភាកសា និងគចាទសរួ
កនាពុងវគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លរយៈគពលពមីរនថងៃគនឹះ
អំពមីចំណចុគន្លឹះៗគដ្យកនាពុងគនាឹះរមួរាន៖
(ទមី១).ទស្សនាទាន និងរារៈសំខាន់ននការ
គមបើមបាស់មកបខណ្ឌ  PEFA កនាពុងការវាយែនម្
មបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ ។
(ទមី២).កិច្ចដំគណើរការនិងវិធមីរាសស្តវាយែនម្
PEFA ទាងំថ្នា ក់ជាែិនិងថ្នា ក់គមកាមជាែិ។ 

(ទមី៣).ភាពខុសតប្កោនា រវាងមកបខ័ណ្ឌ
PEFA ន្ា ំ២០១១ និងមកបខ័ណ្ឌ  PEFA

ន្ា ំ២០១៦ ។ 
(ទមី៤).កំណែ់ភាពខំ្ាង និងភាពគខសាយ
ននមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ
កម្ពុជាតាមរយៈរបាយការណ៍ PEFA ន្ា ំ
២០១៥។ 
(ទមី៥).អែ្មបគោជន៍កនាពុងការគមបើមបាស់
ឧបករណ៍ PEFA គដើម្បមីគរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ
ត្នការសកម្ភាពរមួសមរាប់កម្វិធមីតក-
ទមមង់ការមគប់មគង់ហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។ 

មុននលងបញ្ចប់, ខ្ពុំសមូតថ្ងអំណរគុណ
ោ៉ា ងមជាលគមរៅ ដល់ឯកឧែ្តម គលាកជំទាវ
អស់គលាក គលាកមសមីជាថ្នា ក់ដលកនំានិងមសន្តមី
រាជការមកពមីមគប់មកសងួ-រ្ាប័ន,រដឋាបាល

រាជធានមី-គខែ្ត និងែំណាងអង្គភាពោក់ព័ន្ធ
គមកាមឱវាទមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ
និងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ តដលតែងតែ
្្ល់កិច្ចសមមបសមមរួល, កិច្ចសហការ និង
ការរាសងមបាមស័យទាក់ទងជាមយួោនា
ជាគរៀងដរាប ដល់អគ្គគលខាធិការដ្ឋា ន
គណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ។ ខ្ពុំក៏សមូ
តថ្ងអំណរគុណដល់មគប់ែំណាងនដគ-ូ
អភិវឌ្ឍន៍ តដលតែងបាន្្ល់ការោំមទត ន្ាក
ហិរញ្ញវែ្ពុ និងជំនយួបគច្ចកគទស ដ៏រាន
រារៈសំខាន់ចំាបាច់ ជាពិគសសសហភាព
អឺរ៉ាុប គដើម្បមីរមួចំតណកកនាពុងកិច្ចការវាយែនម្
PEFA  ថ្នា ក់ ជាែិ ន្ា ំ២០២០។

ជាទមីបញ្ចប់,ខ្ពុំសមូគោរពជនូពរ ឯកឧែ្តម
គលាកជំទាវ អស់គលាក គលាកមសមី សមូបាន
មបកបគដ្យសុខភាពល្អបរិបរូ, ករ្ាងំពលំ
រាមំួន និងសគមមចបានគជាគជ័យដ៏មែចឹះ
មែចង់កនាពុង មគប់ភារកិច្ច។ ខ្ពុំសូមមបកាស
គបើក «វគ្គបណ្តពុ ឹះបណា្ត លស្មីពមីមកបខណ្ឌ
ចំណាយរាធារណៈនិងគណគនយ្យភាព
ហិរញ្ញវែ្ពុថ្នា ក់ជាែិ » ចាប់ពមីគពលគនឹះ
ែគៅ ។ 
សូ្ អរគុណ !

 របូភាពក្នុងកម្មវធិី បញ្ចប់វគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លស្ីពីកកបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និងគណននយ្យភាពហិរញ្ញវត្នុថ្្ក់ជាតិ នៅថ ង្ៃទី១៧ ខខធ្នូ ឆំ្្២០១៩

 សកម្មភាពបង្រៀនក្នុរវគ្គបណ្នុ ុះបណ្្លស្តីពតី្កបខណ្ឌ ចំណ្យសាធារណៈ និរគណងនយ្យភាពហិរញ្ញវត្នុថ្្ក់ជាតិ ងៅថ ង្ៃទតី១៧ ខខធ្នូ ឆំ្្២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១១  |  អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥៥ | អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ 

“គមរៅពមីជារ្ាប័នមគប់មគងការអនុវែ្តគគមរាង
គអហវអលមអាយគអស (FMIS) មកសងួគសដឋាកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវែ្ពុនលងគធវើជាគំរកូនាពុងការកាែ់បន្យនមីែិវិធមី
អនុវែ្តការងារគមរៅមបព័ន្ធជាជំហានៗគដើម្បមី
សគមមចបាននវូការគធវើមបែិបែ្តិការថវិកាកនាពុង
មបព័ន្ធគអហវអលមអាយតអសទាងំមសពុង ។” 

“ថវិកាយុទ្ធរាសស្ត ននការ ្្គរួបករ្ាងំសរុបគដើម្បមីទប់ទល់
នលងបញ្ហា មបឈម និងហានិភ័យ,ទាងំកនាពុង និង

គមរៅមបគទស,តាមរយៈការពមងលងសមែ្ភាពន ទ្ាកនាពុងគដ្យ
ជំរុញឱ្យបានខំ្ាក្ានវូការតកទមមង់សុមីជគមរៅ និង
មុែមសរួចគដើម្បមីធានាសុខសន្តិភាព ស្ិរភាពនិងចមីរភាព
ននកំគណើនគសដឋាកិច្ច សំគៅគលើកកម្ស់សុខុរាលភាព

ជនូមបជាជនគលើរាោគ៌្្ឹះគៅរកចក្ខពុវិស័យ
ន្ា ំ២០៣០ និង ន្ា ំ២០៥០ ។” 

មបរាសន៍របស់ឯកឧែ្តមបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ ហ៊ា្ត សាហុរីប រដឋាគលខាធិការ
មកសួងគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ និងជាមបធានមកពុមការងារមគប់មគងគគមរាង 

FMIS តថ្ងកនាពុងកម្វិធមី ការតចករតំលកគន្លឹះសំខាន់ៗកនាពុងការគមបើមបាស់មបព័ន្ធ 
FMIS សមរាប់ មកសួង-រ្ាប័ន

មបរាសន៍របស់ឯកឧែ្តមអគ្គបណ្ឌ ិែសភាចារ្យ អ្ូត ព័្ត្ធ្ុ្តរីរ័េ្ន ឧបនាយករដឋាមសន្តមី
 រដឋាមសន្តមីមកសងួគសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវែ្ពុ តថ្ងកនាពុងកិច្ចមបជុំជាមយួនលងគណៈកម្ការ
គសដឋាកិច្ច ហិរញ្ញវែ្ពុ ធនាោរ និងសវនកម្ ននរដឋាសភា ស្ត មីពមីគសចក្តមីមោងចបាប់
ហិរញ្ញវែ្ពុសមរាប់ការមគប់មគង ន្ា ំ ២០២០, នានថងៃទមី១៤ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគ្គគលខាធិការដ្ឋា នគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ | ទំព័រ  ៥៦

“ការងារតកទមមង់គចៀសមិន្ុែពមីបញ្ហា មបឈមគ�ើយ 
ទាងំគៅកមមិែដលកនំា កមមិែមគប់មគង និងកមមិែ

មបែិបែ្តិការបគច្ចកគទស។ គនឹះពុំតមនជាបញ្ហា គដ្យ
ត�កសមរាប់កម្ពុជាគ�ើយ គនឹះគជឺាបញ្ហា សកល 

តដលមបគទសនានាគលើសកលគលាក ធ្ាប់បានឆ្ងកាែ់
រចួមកគហើយគៅគលើវិថមីតកទមមង់របស់ខ្រួន។” 

“រាល់យុទ្ធរាសស្ត តដលគទើបទទលួបានការ
អនុម័ែថ្មីៗគនឹះ គជឺាឆ្អលងខនាងកនាពុងការ

ករាងរដឋាបាលទំគនើបមយួគដ្យ្សារភាជា ប់
ថវិកាគៅនលងគោលនគោបាយ

កាន់តែខំ្ាងគ�ើង” 

មបរាសន៍របស់ឯកឧែ្តមកិែ្តិបរិរក្សបណ្ឌ ិែ ោេ ឈ្ត់  មបធានកិែ្តិយស  
ឧែ្តមមកពុមមបលកសាគសដឋាកិច្ចជាែិ តថ្ងកនាពុងសិកា្ខ រាលា

ស្ត មីពមីការបគងកើនភាពជារា្ច ស់គលើការងារតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ, 
នានថងៃទមី៣០ តខកញ្្ញ  ន្ា ំ២០១៥។

មែិរបស់នដគអូភិវឌ្ឍន៍នាកិច្ចមបជុំគណៈករ្ាធិការដលកនំាការងារតកទមមង់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈនិងមកពុមបគច្ចកគទសនដគអូភិវឌ្ឍន៍ ស្ត មីពមីការ
មែរួែពិនិែ្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវែ្តកម្វិធមីតកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុ

រាធារណៈ មបចំាមែមីរាសទមី៣ ន្ា ំ២០១៩, នានថងៃទមី២២ តខវិច្ិកា ន្ា ំ២០១៩



រស់ សមីលវា៉ា                     
បណ្ឌ ិែ តហ៊ល ចំគរនី                   
រាស សុខគសនរាន        
តប៉ាន ធមីរុង្គ                     
ប៊ ូវង្សសុខា                 
អ៊ុង លុយណា
គយ៉ាែ វតីណល

អគ្គគលខាធិការ អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គគលខាធិការរង អ.គ.ហ.

ត ន្ាកការងារតកទមមង់ទាងំ៣, មគប់មគងមទព្យសម្បែ្តិរដឋា និងចំណូលមិនតមនរារគពើពន្ធ
  លមី  វ៉ាុង                           មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  វុទ្ធមី សមតា                       មសន្តមីជំនាញ
ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
     សុគន្ធ ចរិោ                   មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  គង់ គ្មតកវវរលក្ខណ៍       មសន្តមីជំនាញ
  មសពុន រដ្ឋា                        ជំនយួការ 
ត ន្ាកអនុវែ្តថវិកា
  ប៉ាុម នលគហង                  មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  គហៀង សូោ៉ា រ៉ា ូ                 មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
     លលម សុខគហង                 មសន្តមីជំនាញ
ត ន្ាកចំណូលរារគពើពន្ធ
  អ៊ុង មករា                       មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
  រស់ ដ្លមីន                     មសន្តមីជំនាញ
ត ន្ាកគោលនគោបាយ និងគរៀបចំថវិកា
  គម៉ាែ រា៉ាម៉ាន                      មសន្តមីជំនាញ
  ត្ង សុខនម៉ា                    មសន្តមីជំនាញ                
ត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្
  អ៊ុំ យុទ្ធមី                          មបធានត ន្ាករដឋាបាល ហិរញ្ញវែ្ពុ មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្   
  អ៊ចូ គរាភ័ណ                  មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់មែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្គគមរាង
  យន រា៉ា លលមគឆង             មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់ថវិកា
  ឈុន រា៉ា រឌមី                     មសន្តមីជំនាញមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្គគមរាង
  អ៊ុង វលក្ខគទវ ី                 ជំនយួការមសន្តមីមែរួែពិនិែ្យតាមដ្ន និងវាយែនម្គគមរាង
     គ�ង ចាន់ភងួ                 ជំនយួការមសន្តមីថវិកា
ការចលូរមួគ្្សងៗ៖
 មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នរែនាោរជាែិ
 មកពុមការងារតកទមមង់ននអគ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវែ្ពុរដឋាបាលថ្នា ក់គមកាមជាែិ
 មកពុមការងារមគប់មគងគគមរាងមបព័ន្ធបគច្ចកវិទយាព័ែ៌រានសមរាប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវែ្ពុរាធារណៈ

ត ន្ាកនវានុវែ្តន៍ ្្សពវ្សាយ និងករាងសមែ្ភាព
    សុគន្ធ ចរិោ                   មសន្តមីជំនាញជាន់ខ្ស់
 គង់ គ្មតកវវរលក្ខណ៍        មសន្តមីជំនាញ
 មសពុន រដ្ឋា                        ជំនយួការ

គណៈកគប់កគង ៖

មរៀបចំអេ្បទមដ្យ ៖

្តវ្តុវេតេ ្តិងកកសក្រួេមដ្យ ៖

អគ្គមេខាធិការដ្្ឋ ្តគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារកកទក្ង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវេ្ថុសាធារណៈ





អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនង៖
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