បុពក
្វ ថា
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងកំណត់ការងារកែទម្រង់ គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមនានា និងបង្កើតកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព។ ការងារកែទម្រង់ដ៏មានសារៈសំខាន់បី ដែល

កំពុងបន្តតួនាទីជាសសរស្ត ម្ភសម្រាប់ធានាជោគជ័យនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីនយោបាយ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី៦ នេះគឺ ការកែទម្រង់ វិមជ្ឈការនិង វិសហមជ្ឈការ ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅឆ្នាំ២០០៤ រហូតមកដល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាសារវ័ន្តជាច្រើនដែលបានជំរុញនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយមោទនភាព។

សម្រាប់ឆ្នាំនេះ គឺជាពេលវេលាថ្មីមួយទ�ៀតដែលកម្ម វិធីកែទម្រង់ ត្រូវបានអនុវត្តនិងវាយតម្លៃល�ើសមិទក
្ធ ម្មការងារតាមរយៈកិច្ចប្រជុំ
ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចដំណ�ើរការនៃ
កម្ម វិធកែ
ី ទម្រង់ប្រកដបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ព្រមទាំងការត្រៀមខ្លួនបោះជំហានទៅដំណាក់កាលថ្មីមួយទ�ៀត ក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។

ជាក់ស្តែ ង រហូតមកដល់ដ�ើមឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រស�ើរ ទាំង

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពកែទម្រង់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។
ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ដែលធ្វើឱ្យចំណូលក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់, ការគ្រប់គ្រងនិងការ

វិភាជថវិកាកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនិងចំគោលដៅនៃវិស័យអាទិភាព, ការបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកត់ត្រាគណនេយ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
និងអាចផលិតរបាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តជា បណ្ត ើរៗនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS), ការដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងតាមបណ្តា រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
មួយចំនួន សុទស
្ធ ឹងជាសមិទក
្ធ ម្មជាក់លាក់ និងជាសមាសធាតុគន្លឹះសម្រាប់វាស់វែងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ។

ដោយឡែកនៅត្រីមាសទី១នេះ ក្របខ័ណ្ឌយុទសា
្ធ ស្រ្ត សំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានដាក់អនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ ដែលក្នុងនោះមាន «យុទ-្ធ

សាស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២០១៩-២០២៥», «យុទ-្ធ

សាស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥» និង «ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់

ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥» ។ ម្យ៉ា ង វិញទ�ៀត, ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ
ឯកសារថវិកាជាសាធារណៈ ការពង្រឹងតួនាទីស្ថា ប័នសវនកម្ម និងអធិការកិច្ច, និងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈជាប្រចាំ បានជួយឱ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព, ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព និងតម្លា ភាព។ ល�ើសពីនេះ
ទៅទ�ៀត, ការចូលរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក្នុងសកម្មភាព កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធាណៈ មានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ជាពិសេស
យន្តការនៃការគ្រប់គ្រងចំណូល, ការរ�ៀបចំថ វិកាតាមប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធី, ការអនុវត្តថ វិកាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ។

ជារួមយ�ើងអាចវាយតម្លៃប្រកបដោយការជ�ឿជាក់ថា កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងស្ ថិតនៅល�ើគន្លងដែលយ�ើង

ម្ចា ស់ការបានទាំងស្រុង ហ�ើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្ បា
រី នជ្រើសរ�ើស
អភិក្រមអនុវត្ត ដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេសផ្តល់នវូ លទ្ធផលជាក់ស្តែ ងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមដំណាក់កាល

នីមួយៗ។ បន្ថែមពីនេះ, ប្រព័ន្ធថ វិកាយ�ើងកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម, មានបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធានាគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, មានក្របខណ្ឌថវិការកម្ម វិធីច្បាស់លាស់ ជាឧបករណ៍
សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ជាចុងបញ្ច ប់, ក្នុងនាមជាប្រធាននៃគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.), ខ្ញុំសូមធ្វើការ

វាយតម្លៃខ្ពស់ និងផ្តល់មូល វិចារដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះសហការី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
១

និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការ និងចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសអគ្គលេខាធិការ-

ដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលបានខិតខំបំពេញមុខងាររបស់ខលួ ្នជាឧត្តមសេនាធិការ
ជូន គ.ហ.ស. ទាំងការងារដឹកនាំ, សម្របសម្រួល, ផ្សព្វផ្សាយ, គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ខ្ញុំក៏សម
ូ ថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់ ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងបន្តគាំទ្រក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចេក-

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងមានសន្ទុះល្អទៅមុខ,
ទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្ម វធ
ក្រសួង-ស្ថា ប័នដែលជាតួអង្គចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរ�ៀបចំ និងអនុវត្ត, ព្រមទាំងសហសេវិកនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕
ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋមន្ត្ រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

អគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

២

អារម្ភកថា

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺមានគោលបំណងកែប្រែជាជំហានៗនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា

ឱ្យស្របទៅនឹងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ដោយបាននិងកំពុងកសាង និងពង្រឹងសមាសភាពស្នូ លទាំង ៤ រួមមាន “ការកែលម្អប្រព័ន្ធ, ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត, យន្តការស្ថា ប័ន និងធនធានមនុស្ស” ។ បច្ចុប្បន្ន កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាននិងកំពុងអនុវត្ត
ដំណាក់កាលទី៣ គឺ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” ក៏កំពុងមានវឌ្ឍនភាពល្អនិងទ�ើបតែត្រូវបានបញ្ច ប់ការប្រជុំវាយ

តម្លៃសមិទក
្ធ ម្មប្រចាំឆ្នាំ២ ០១៩ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាចុងខែឧសភា ឆ្នាំ២ ០១៩ កន្លងទៅ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានកំណត់គោលដៅអាទិភាពចំនួន ០៣ ដោយរួមមាន៖ (១).ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តផែនការ

ប្រមូលចំណូល, (២).ការពង្រឹង និងពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)
និង (៣).ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ព្រមទាំងផ្តល់ថ វិកាគាំទ្រការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នផងដែរ។ អ.គ.ហ. ដែលជាសេនាធិការឱ្យគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរ�ៀបចំ និងអនុវត្ត, បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាទម្រង់ផ្សេងៗ

ដូចជា សិក្ខាសាលា, វីដេអូ, ការបណ្តុះបណ្តា ល, គេហទំព័រ, បណ្តា ញទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook, YouTube) និងព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានា ក្នុងគោលដៅល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងគាំទ្រដល់ទិសដៅ

និងចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ជាក់ស្តែ ង អ.គ.ហ. បានរចនា និងបោះពុម្ព

ផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រកម្មកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចំនួន ៦លេខ រួចមកហ�ើយ។ ដោយឡែក ព្រឹត្តិបត្រលេខ ៧
សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ក៏ត្រូវបានរក្សានូវអភិក្រមនៃការរ�ៀបចំជាមួយការបន្តកែលម្អល�ើគុណភាពនៃឯកសារជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
ដែលក្នុងនោះរួមមាន ការប្រមូលផ្តុំនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ និងបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអត្ថបទអំពីយុទសា
្ធ ស្រ្ត ថ្មីៗ ក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលទ�ើបតែត្រូវបានប្រកាស
ដាក់ឱ្យអនុវត្ត និងផ្សព្វផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ព្រមទាំងមានការចូលរួមជាអត្ថបទដ៏មានតម្លៃពីក្រុមការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃអង្គភាព
ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួនផងដែរ។

ទន្ទឹមនេះ, អ.គ.ហ. ជ�ឿជាក់ថាព្រឹត្តបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ នឹងក្លា យជាឧបករណ៍ជំនួយស្មា រតី និង

តម្លៃបន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសសាធារណជន ដែលចង់ឈ្វេ ងយល់អំពីបច្ចុប្បន្នកម្ម នៃកិច្ចដំណ�ើរការកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ល�ើសពីនេះ អ.គ.ហ. សូមចូលរួមវាយតម្លៃខ្ពស់ ជូនចំពោះគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដែល

តែងតែចូលរួម និងគាំទ្រការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រោមរូបភាពផ្សេងៗ ដែលនេះគឺជាឧត្តម វិភាគទាន សម្រាប់
ប្រជាជាតិខ្មែរ៕

ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣
ខែ

អគ្គ លេខាធិការ

ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា
៣

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នា២
ំ ០១៨ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុ សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣

ថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំ

ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣

និងប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត ចំនួន បី រួមមាន យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥, យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣ ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីឯកឧត្តម

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

វត្ថុសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ដូចតទៅ៖

,សមាជិកក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា

រយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨សម្រេច

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន,ឯកឧត្តម

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

ចំណូលចរន្ត (ទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ន)

លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត,
ឯកអគ្គរាជទូត/ឯកអគ្គរដ្ឋទត
ូ , តំណាង

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងតំណាងអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលដែលសរុបប្រមាណ ៥០០រូប។

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខា-

អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានរាយ-

ការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីវឌ្ឍនភាព នៃការ
អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈជាកម្ម វិធីកែទម្រង់រយៈពេល

វែង ដែលមានចក្ខុ វិស័យប្រកបដោយមហិ-

ច្ឆិតា និងប្រាកដនិយម ក្នុងគោលដៅផ្លាស់
ប្តូរប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាឆ្ពោះ

ទៅឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ដោយបាននិង

កំពុងកសាង និងពង្រឹងសមាសធាតុស្នូល

ទាំង ៤រួមមាន ការកែលម្អប្រព័ន្ធ, ក្របខ័ណ្ឌ

គតិយុត្ត, យន្តការស្ថា ប័ន និងធនធានមនុស្ស។
ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈ គឺ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង តាមលំដាប់

លំដោយស្របតាមបរិបទ នៃការអភិវឌ្ឍ
ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល

តាមគោលដៅ ដែលបាន ដាក់ចេញដោយ

មានកំណ�ើន ០,៥ ពិន្ទុភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស.) ដែលឆ្នាំ

២០១៨ នេះ សម្រេចបាន ១,៤៧ ពិន្ទុភាគ-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រយនៃ ផ.ស.ស. ជាមធ្យមពីឆ្នាំ ២០១៤

កម្ម វិធី និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពហិរញ្ញ-

មាណ ១,៣៥ ពិន្ទុភាគរយនៃ ផ.ស.ស. ។

ឆ្នាំ២០១៨៖ ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន

ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ចំណូលចរន្តក�ើនឡ�ើងប្រ-

វត្ថុ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដូចតទៅ៖

គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

១០ ត្រូវបានដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

(FMIS) ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ឆ្នាំ២០១៩៖ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនន
ួ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

FMIS ជាផ្លូវការ ។

ជំហានទី១ នៅឆ្នាំ២០១៤ និងជំហានទី២

១០បន្ថែម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ

និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការកែសម្រួលប្លង់

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ ។

នៅឆ្នាំ២០១៧ ។ទន្ទឹមនេះ,ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

គណនេយ្យថ្មីឱ្យស្របតាមស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ
ព្រមទាំងបានរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យ អនុវត្តចំណាត់

វត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ត្រូវដាក់ឱ្យ

ឆ្នាំ២០២០៖ ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន

១៧ បន្ថែមនឹងត្រូវដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ ។

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ត្រូវបាននិងកំ-

ពុងដាក់ឱ្យអនុវត្តគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

គ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។ ជាវឌ្ឍនភាព,
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួង-

ស្ថា ប័ន ទាំង ៣៩ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ថវិកាកម្ម វិធីសាកល្បងពេញលេញ រីឯរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ត្រូវបានដាក់
ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាកល្បងពេញលេញ

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២១។
ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ថ្នាក់ទាង
ំ ៧ រួមមាន៖ (១) ចំណាត់ថ្នាក់
អង្គភាពប្រតិបត្តិនិងរដ្ឋបាល, (២) ចំណាត់
ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ , (៣) ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច, (៤) ចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី, (៥)ចំណាត់

ថ្នាក់មុខងារ, (៦)ចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង និង
(៧) ចំណាត់ថ្នាក់មល
ូ និធិ ដោយក្នុងនោះ

ចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាចំនួន ៥ អនុវត្តបាន

ពេញលេញ និងចំនួន២ ទ�ៀតបាននិងកំពុង

ជំរុញការអនុវត្ត។ បន្ថែមពីនេះ, ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ផែនការ

ពង្រីកប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាព

ច្បាស់លាស់សំដៅគាំទ្រការ អនុវត្តថ វិកាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

ក្នុងស្មា រតីនេះ, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-

សភាចារ្យ បានផ្តល់អនុសាសន៍ និងដាក់

ចេញអាទិភាព សម្រាប់អាទិភាព និងតម្រង់
ទិស ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

នេះ និងបណ្
ដា ឆ្នាំខាងមុខ ដូចខាងក្រោម៖

រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការ

អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ២០១៩

-២០២៣, យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ២០១៩

-២០២៥ និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់
ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៩ និងប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

សាទរដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការអនុវត្តយុទ-្ធ

អង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត

និងជាតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សូមអបអរ

សាស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ

២០១៤-២០១៨ ប្រកបដោយភាពជោគ-

ជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥, និងសូមឱ្យគ្រប់

ទាំងបីនេះ ប្រកបដោយឆន្ទៈ, មនសិការ,

ជ័យ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្ឃឹមថា យុទសា
្ធ ស្រ្ត

ក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ នឹង
ទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នានឹងយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ ២០១៤

-២០១៨ ផងដែរព្រមទាំងនឹងបន្តធ្ើទ
វ ំន�ើប
កម្មគោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ និងមិនមែន

សារព�ើពន្ធ និងរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធនិងមិនមែនសារព�ើពន្ធ ដ�ើម្បីគាំទ្រកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច

និងធានាសមធម៌ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ពន្ធ។
តាងនាមឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តម

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរ-

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនវូ យុទសា
្ធ ស្ត្រ ទាំងបី គឺ យុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣, យុទសា
្ធ ស្ត្រ

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥, និង យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃ

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២០២៥ ព្រមទាំងជំរុញ និងតាមដានការ
អនុវត្តយទ្ធសាស្រ្ត ទាំងបី ។

ពង្រីក និងពង្រឹងការអនុវត្តការដាក់

ឱ្យដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទន្ទឹមនឹងការជំរុញ

គោលនយោបាយ ឬផែនការសកម្មភាព

ចាប់ផ្ដើមពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

បន្ដពង្រឹងសមត្ថភាព ផ្នែកគ្រប់គ្រង

ធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មការអនុវត្តថ វិកា ដោយ

ច្បាស់លាស់។

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ត្រូវបាននិងកំពុង
ដាក់ឱ្យអនុវត្តគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

យកចិត្តទុកដាក់ល�ើការកែលម្អគុណ-

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងផ្ទៃក្នុង ក្រសួង

គ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។ ជាវឌ្ឍនភាព,

កម្ម និងបន្ដសាកល្បងដាក់ឱ្យអនុវត្តក្រប-

និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំង៣៩ ត្រូវបានដាក់ឱ្យ

ភាពនៃថវិកាកម្ម វិធី ដោយផ្ដោតល�ើសមិទ-្ធ
ខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលមធ្យម និងក្របខ័ណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យម។

ពិនិត្យ និងកែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

ទាំងក្នុង ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ដល់ការងារកែទម្រង់ផង និងដ�ើម្បីជំរុញ

ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ
ផង។

បន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួលការងារ

ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងក្រសួង-ស្ថា ប័នសាមី

និងអនុវត្តការងារប្រទាក់ក្រឡាគ្នា រវាង

របាយការណ៍អនុវត្ត ឬរបាយការណ៍លទ្ធ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការកែទម្រង់

ដោយផ្ដោតជាសំខាន់ ល�ើការត្រួតពិនិត្យ
ផល និងបង្កើតឧបករណ៍ ដ�ើម្បីពង្រឹង
ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តថ វិកា ។

យកចិត្តទុកដាក់ឱ្យ បានខ្លា ំ ងក្លាថែម

ទ�ៀតល�ើ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
ដោយពិនិត្យលទ្ធភាពឱ្យមានយុទសា
្ធ ស្ត្រ ,

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០១៨

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាកល្បងពេញលេញ

រីឯរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ត្រូវបាន

ដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាល្បងពេញលេញ
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២១

កែទម្រង់ទាង
ំ បី រួមមាន ការកែទម្រង់ការ

សរុបការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួម ដំ-

រដ្ឋបាលសាធារណៈ, និង វិមជ្ឈការ និង

សកម្មភាពរួមសម្រាប់ដំណាក់កាល ទី៤

វិសហមជ្ឈការ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ ត្រូវពិនិត្យឡ�ើង វិញ និងបូក

ណាក់កាលទី៣ និងត្រៀមរ�ៀបចំផែនការ

ដោយផ្ដោតល�ើខ�ឿនទី៤ គឺ គណនេយ្យ
ភាពសមិទក
្ធ ម្ម។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានវាយ

តម្លៃខ្ពស់ និងផ្ដល់មូល វិចារដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះ

សហការី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ក្រសួង-

ស្ថា ប័ន, និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ អស់ ដែលបាន

ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងឡាយ
នៅក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រហូតសម្រេចបាន

លទ្ធផលល្អប្រស�ើរ និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង

ជ្រាលជ្រៅ ដល់សហគមន៍អឺរ៉ុប,ធនាគារ
ពិភពលោក, ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី,មូល
និធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្ដរជាតិ, អង្គការយូនីសែហ្វ,

រដ្ឋាភិបាលបារាំង/AFD,រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី

,និងស្ថា ប័នអន្ដរជាតិផ្សេងទ�ៀតដែលបាន

និងគ្រោងបន្ដផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេស សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្ដកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណាក់កាលទី៣ នេះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយ

រលូន និងមានសន្ទុះល្អទៅមុខហ�ើយនិង
រំពឹងទុកចំពោះស្មា រតី សហការបែបនេះ
ក្នុងដំណាក់កាលបន្ដបន្ទាប់ទ�ៀត៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤


ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (FMIS) ជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០ និង
មន្ ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ និងប្រកាសបន្តអនុវត្ត
គម្រោង FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ សម្រាប់ឆ្នា២
ំ ០១៩

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) បានរ�ៀបចំកម្ម វិធី “ប្រកាសដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន១០
និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និងប្រកាសបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅកាន់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន១៧ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ៉ នៅព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ០៦រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំ រឹទ្ធិស័ក

ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំអគារ “ឃ” ទីស្តីការក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, តំណាង

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត
ទាំង២៥, តំណាងក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងតំ-

ណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សរុបប្រមាណ ២៣០
រូប។ កម្ម វិធីនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុង

គោលបំណងចំនួន ២ គឺ ទី១) ប្រកាសឱ្យ
ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០បន្ថែម និងមន្ទីរ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ
២៥ ចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវការក្នុងការ

អនុវត្តថ វិកា និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាម
ប្រព័ន្ធ FMIS និង ទី២)ប្រកាសឱ្យក្រសួង

ស្ថា ប័នដែលនៅ សេសសល់ ចំនួន ១៧
ចូលរួមសហការ អនុវត្តគម្រោង FMIS

ប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូន និងជោគជ័យ
តាមផែនការគ្រោងទុកដ�ើម្បីត្រៀមប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធFMIS ជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ ២០២០។

ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចក្ខុ វិស័យច្បាស់

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

លាស់ និងប្រាកដប្រជា។ កម្ពុជាបាននិង

កំពុងប្រែក្លា យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដែលផ្តោតល�ើធាតុចូល និងមជ្ឈការ ទៅ

ជាប្រព័ន្ធដែលផ្តោតល�ើលទ្ធផល និង វិមជ្ឈការស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។

សម្រាប់ដ�ើមឆ្នាំ២០១៩ នេះប្រព័ន្ធ FMIS

បន្តដាក់ឱ្យដំណ�ើរការមុខងារទាំង៤ ដែល
មានស្រាប់ក្នុងចំណោមមុខងារទាំង ៦

របស់ប្រព័ន្ធរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា,
មុខងារការទិញ, មុខងារគណនេយ្យ-

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានថ្លែង

ត្រូវសង, និងមុខងារគណនេយ្យត្រូវទារ

ធំធេង នៃការអនុវត្តគម្រោង FMISតាំង

បន្ថែមទ�ៀត។

នៅក្នុងកម្ម វិធីនេះផងដែរថា វឌ្ឍនភាពដ៏

ពីឆ្នាំ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ

ដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០

បានបង្កើតជាឆ្អឹងខ្នង និងបានចូលរួមចំណែក

ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ ប�ើយោងតាម

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងយុទ្ធ

“វឌ្ឍនភាព និងសមិទផ
្ធ ល ” នេះគឺបាន

យ៉ាងខ្លា ំ ងក្នុងការជំរុញឱ្យកម្មវិធីកែទម្រង់

សាស្ត្រ កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជាបោះ
ជំហានទៅមុខជាលំដាប់ជាមួយនឹងការចាក់
គ្រឹះដ៏ រឹងមា ំ សម្រាប់ឈានទៅ សម្រេច

គោលដៅនៅឆ្នាំ ២០២៥ គឺ “គណនេយ្យ
ភាពសមិទក
្ធ ម្ម”។ នេះគឺជាមោទនភាព

ការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោក។

ក�ើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យ�ើង

ក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យ ក៏បានផ្តាផំ ្ញើដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ដែលបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមអនុវត្តគម្រោង

FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ដូចតទៅ៖

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីអនុវត្តការងារ

ថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវចូលរួមអនុវត្ត

ប្រកបដោយស្មា រតីបុរេសកម្ម និងអន្តរសកម្ម រ ួមជាមួយនឹងឆន្ទៈខ្ពស់ ការភ្ញា ក់

រលឹក និង មានភាពម្ចា ស់ការ ពិសេស

ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកនៃក្រុមការងារ
អនុវត្តគម្រោងFMIS ប្រចាំក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ត្រៀមលក្ខណៈសម្រិតសម្រា ំងមន្រ្តី

ទាំងអស់គ្នាដោយឈរល�ើមូលដ្ឋាន៖

ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យត្រូវ

ក្នុងស្មា រតីជាក្រុមតែមួយ។

វាងការយកមន្រ្តីដែលពុំមានការពាក់ព័ន្ធ

ប្រមូលផ្តុំ, ពិភាក្សា និង ដោះស្រាយរួមគ្នា

នៅឆ្នាំ២០១៩ នេះក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់

សម្រាប់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិ-

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រសួង

ធ្វើបានល្អប្រស�ើរ និងបានល�ឿនជាងបណ្តា

ផែនការសកម្មភាព ក្នុងការសិក្សាល�ើការ

រញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាព្រោះថាយ�ើង

ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥”។

តាមតម្រូវការ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈជ�ៀសឬខុសមុខងារ ឬមន្រ្តីដែលជិតចូលនិវត្តន៍ព្រ
 មទាំងជំរុញល�ើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រី

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ចេញនូវ

ក្រោមឱវាទក្នុងការចូលរួមនូវវគ្គបណ្តុះ-

តម្រង់ទិស និងកែលម្អនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

ខណ្ឌ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

បច្ចុប្បន្នដោយតម្រឹមជាអតិប
 រមាជាមួយនឹង

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMISដ�ើម្បី

ឱ្យការអនុវត្តន៍មានអនុលោមភាពទៅនឹង

“យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

បណ្តា លនានា ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុងក្របហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិសេសក្នុងគម្រោង
FMIS

ត្រូវគិតគូរ, វិភាគ និងកំណត់ឱ្យបាន

ច្បាស់អំពីចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីដែល

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្រេចឱ្យបានជោគជ័យតាមការដ្ឋាន
នីមួយៗ និងតាមផែនការដែលបានដាក់

ចេញ។

សម្រាប់ដ�ើមឆ្នាំ២០១៩ នេះប្រព័ន្ធ FMIS

បន្តដាក់ឱ្យដំណ�ើរការមុខងារទាំង៤ ដែល

មានស្រាប់ក្នុងចំណោមមុខងារទាំង៦ របស់

ប្រព័ន្ធរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថ វិកា,មុខ-

ងារការទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង និង
មុខងារគណនីត្រូវទារ ដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ចំនន
ួ ១០ បន្ថែមទ�ៀតគឺ៖ (១)ក្រសួងការ

បរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ,
(២)ក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម
ត្រូវចា
 ត់តាំងជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថា ប័នរបស់

ប្តូរអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដែលអាចបង្កភាព

ដែលអាចក�ើតមាននៅពេលដាក់ឱ្យប្រើ-

ដ�ើម្បីបង្កា រនូវការស្ន ើសុំបន្ថែម និងផ្លាស់

ស្មុ គស្មា ញទាំងការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល
និង នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ខ្លួនដ�ើម្បីកាត់បន្ថយនូវ ភាពស្មុ គស្មា ញ
ប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង

ត្រូវត្រៀមរ�ៀបចំកន្លែងការងារ និង

ត្រូវពិនិត្យល�ើមូលដ្ឋានច្បាប់និងបទ-

ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMISរបស់

រ�ៀបចំ កែលម្អសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការ

បានជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ដ្ឋានគតិយុត្តចាំបាច់នានា ដែលត្រូវត្រៀម
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រ-

សិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ជាពិសេសការកាត់ស
 ម្រួល

ខ្លួន ដ�ើម្បីចូលរួមស
 ហការធ្វើការងារឱ្យ
FMIS របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្ើកា
វ ររួមគ្នាជាក្រុម តែមួយ ក្នុងការ

ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងសំណង់, (៣)ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, (៤)
ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូ ន, (៥)
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, (៦)
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទជ
្ធ ន និងយ
 ុវ-

នីតិសម្បទា, (៧)ក្រសួងអ
 ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ,

(៨)ក្រសួងព័ត៌មាន, (៩)ក្រសួងទេសចរណ៍
និង (១០) រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរ

ស៊ី វិលរួមទាំងគ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ
វត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥៕

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពី “ក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA)”

ឹ នាំ
កាលពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩, ប្រតិភូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដក
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានធ្វើដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

ស្ដីពី “ក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA: Public Expenditure
and Financial Accountability Framework)” នៅខេត្ត Luang Prabang នៃសាធារណៈរដ្ឋ
ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ។

ត

បតាមការអញ្ជើញរបស់ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ដោយមានការ

ចូលរួមពីប្រតិភូនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រ-

ទេសហ្វីលីពីន, ឥណ្ឌូនេស៊ី, មីយ៉ាន់ម៉ា,

និងធនាគារពិភពលោកផងដែរ។

ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ី ធ្វើការចែករំលែក

ជាតិល�ើកិច្ច-ការ PEFA ”

ណោះស្រាយ, គំនិតផ្តួ ចផ្តើម និងឧត្តមា-

ិ ីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អន្តរ
ថ្ងៃទី១ “កម្ម វធ
ទន្ទឹមនេះ, ប្រតិភូ អ.គ.ហ.បានចូល-

ប៉ា ពួអាស៊ីនូវែលហ្គីណេ (Papua New

រួមកម្ម វិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ

ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុប

ចំនួន ៤ រួមមាន ប្រទេសឡាវ,វ�ៀតណាម,

Guiea), និងវ�ៀតណាមព្រមទាំងតំណាង

ល�ើកិច្ចការ PEFAដោយប្រតិភនូ ៃប្រទេស

នូវបទពិសោធន៍អំពីបញ្ហាប្រឈម, ដំនុវត្តន៍ ដែលបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
PEFA ដ�ើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ្លា ំ ង និងភាព
ខ្សោយក្នុងគោលបំណងធ្វើទំន�ើបកម្មប្រព័ន្ធ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ ៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ថុ។

បទពិសោធន៍ប្រទេសឡាវ

រដ្ឋាភិបាលឡាវ បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ PEFA ដ�ើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងប្រទស
របស់ខលួ ្ន, ដោយផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃ
ការវាយតម្លៃ PEFA ក្នុងឆ្នាំ២០១៨

នេះបានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែ ង

នូវស្ថា នភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់់ប្រទេសឡាវ។

បទពិសោធន៍ឥណ្ឌូនេស៊ី
សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃ PEFA ត្រូវ

បានទទួលស្គា ល់ថាជាការគាំទ្រដល់
ដំណ�ើរការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរ

ញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលកន្លងមក ការ

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រចនាសម្ព័ន្ធ PEFA ត្រូវបានបែងចែក

លទ្ធផលចុងក្រោយចំនួន ៣ (វិន័យថវិកា,
យុទសា
្ធ ស្ត្រ វិភាជន៍ថ វិកា និងប្រសិទភា
្ធ ព
ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ), សរសរស្ត ម

ចំនួន ០៧, សូចនាករសមិទក
្ធ ម្មចំនួន ៣១
និងសមាសធាតុចំនួន ៩៤ សម្រាប់
ក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តចំនួន ៣ ល�ើក

រួចមកហ�ើយពោលគឺក្នុងឆ្នាំ ២០០៧,
ឆ្នាំ២០១២, និងឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈ

លទ្ធផល នៃការវាយតម្លៃ PEFA នេះ
បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី

បង្កើតនូវប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈដែលមានភាពល្អប្រស�ើរ

ដែលអាចធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃ ដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ្លា ំ ង

និងភាពខ្សោយនៃការអនុវត្តការកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ថ្ងៃទី២ និងទី៣ “វគ្គបណ្តុះបណ្តា ល PEFA”
វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លស្ដីពី PEFA ត្រូវបាន

រ�ៀបចំឡ�ើង នៅថ្ងៃទី ២៦-២៧ ខែមីនា
ឆ្នាំ២០១៩ ដោយលេខាធិការដ្ឋាន PEFA

។ ក្របខ័ណ្ឌ PEFAត្រូវបានបែងចែកជាពីរ

រួមមាន PEFA សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ និង PEFA
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

វេលានៃការផ្ទេរថវិកាក្នុងឆ្នាំពីថ្នាក់ជាតិ។
ជារួម សម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការវាយ-

តម្លៃ PEFA នៅកម្ពុជា សម្រាប់

ថ្នាក់ជាតត្រូវប្រើប្រាស់ចំនួន ០២
ល�ើកដោយល�ើក

ទីមួយ ធ្វើឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដែលប្រើ-

ប្រាស់ទិន្នន័យឆ្នាំ២០០៦, ២០០៧, និង

២០០៨ ហ�ើយល�ើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១៥ដោយ
ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឆ្នាំ២០១១, ២០១២ និង

២០១៣ ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី, សម្រាប់

រចនាសម្ព័ន្ធ PEFA ត្រូវបានបែងចែក

ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោម-

យុទសា
្ធ ស្រ្ត វិភាជន៍ថ វិកា និងប្រសិទភា
្ធ ព

តម្លៃនៅឡ�ើយ ។ ឆ្លងតាមរយៈទស្សនកិច្ច

លទ្ធផលចុងក្រោយចំនួន ៣ (វិន័យថវិកា,
ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ), សសរស្ត ម

ចំនួន ០៧, សូចនាករសមិទក
្ធ ម្មចំនួន ៣១

និងសមាសធាតុចំនួន ៩៤ សម្រាប់ក្រប-

ខណ្ឌរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ។ រីឯ សម្រាប់
ក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលេខាធិការដ្ឋាន PEFA គឺដូចនឹងសូចនាករថ្នាក់

ជាតិដែរ ប៉ុន្តែបន្ថែមមួយសូចនាករ “ភាព

ប៉ា ន់ប្រមាណការផ្ទេរធនធានពីថ្នាក់ជាតិ
ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ”និងសមាសធាតុចំនួន

៣ រួមមាន (ទី១) គម្លាតថវិកាប្រចាំឆ្នាំ

រវាងការផ្ទេរថវិកាសរុបជាក់ស្តែ ងពីច្បាប់

ជាតិនៅកម្ពុជា គឺពុំទាន់បានធ្វើការវាយសិក្សា រយៈពេល ៣ថ្ងៃ នេះ, បទពិសោធន៍
និងមេរ�ៀនពីបណ្តាប្រទេសនានា ដ�ើម្បី
វាយតម្លៃ PEFA ថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឆ្នាំ

២០១៩ និងថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ២០២០ ក្នុង

គោលបំណងពិនិត្យល�ើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីកំណត់ភាពខ្លា ំ ង និងភាពខ្សោយដែល

ជាធាតុចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាល

ទី៤ “គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម” ឆ្នាំ
២០២១-២០២៥ ៕ រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

ថវិកា ពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ, (ទី២)

គម្លាតប្រចាំឆ្នាំរវាងការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្តែ ង និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុង

ច្បាប់ថ វិកា, និង (៣) ភាពទាន់ពេល
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ ១០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វិធីសាស្ត្រព្យាករចំណូល របស់អគ្គ នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីស្នូលពាក់ព័ន្ធ

នឹងការគ្រប់គ្រង, ត្រួតពិនិត្យ និងប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទល�ើទំនិញនាំចេញ និងនាំចូល,
បង្កា រ និងបង្ក្រា បបទល្មើសគយ, និងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ។

ដ�ើ

ម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ពការប្រមូលពន្ធ

អាករគ្រប់ប្រភេទ ក៏ដូចជាការចូល

រួមចំណែកធានានូវចីរភាពចំណូលថវិកា

ជាតិ ដែលនឹងត្រូវ វិភាជទៅតាមអាទិភាព
នៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាបាន
កសាងយុទសា
្ធ ស្រ្ត កំណែទម្រង់ និងទំន�ើប
កម្មគយឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ដែលក្នុងនោះ

មានគោលដៅយុទសា
្ធ ស្រ្ត មួយសំដៅពង្រឹង
ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការប្រមូលចំណូល។ ការកសាងគំរព្
ូ យាករចំណូល ជាសកម្មភាពចូល

រួមសំខាន់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញពីលទ្ធភាព

នៃការប្រមូលចំណូល និងជាមូលដ្ឋានដាក់
ចេញនូវគោលនយោបាយសមស្រមនានា។

ក្រុមការងារព្យាករចំណូលរបស់អគ្គនាយក-

ដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានជ្រើសរ�ើសគំរព្
ូ យាករ
តាមវិធីសាស្ត្រ Buoyancyមកប្រើប្រាស់។

វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ

ចែកចេញជា ០២ផ្នែកសំខាន់ៗ។ ផ្នែកទី១
ជាផ្នែកដែលគណនាមេគុណទំនាក់ទំនង

(Coefficient) ចេញពីការប៉ា ន់ស្មា ន (OLS
Regression)រវាងតម្លៃចំណូលពន្ធអាករ

ដែលប្រមូលបានប្រចាំឆ្នាំ និងតម្លៃតំណាង
សម្រាប់គិតពន្ធអាករ (Proxy tax base)

តាមឆ្នាំនីមួយៗ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
ប្រចាំឆ្នាំគិតក្នុងថ្លៃបច្ចុប្បន្ន (ផ.ស.ស. ថ្លៃ
បច្ចុប្បន្ន) ត្រូវបានកំណត់យកជាតម្លៃតំ-

ណាងសម្រាប់គិតពន្ធអាករ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
គេក៏ត្រូវបំលែងទិន្នន័យធាតុចូលទាំងពីរ
នេះទៅជាទម្រង់លោការីត (Natural logarithm)មុននឹងធ្វើការប៉ា ន់ស្មា នមេគុណ

ទំនាក់ទំនង ឬភាពរលាស់ (Elasticity)
រវាងបម្រែបម្រួលចំណូលទៅនឹងបម្រែ-

បម្រួលផ.ស.ស ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ។ផ្នែកនេះ
គេអាចហៅបានថាជាការព្យាករដែលមិន

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រងផលប៉ះពាល់ពីកត្តា ហានិភ័យខាងក្រៅ

(Baseline projections)។ ផ្នែកទ២
ី កែ

តម្រូវបន្ថែមទៅល�ើគំរូព្យាករ ។ ផ្នែកនេះ

ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មា នដោយការវាយតម្លៃ និង
កំណត់ចេញជាតួលេខល�ើព័ត៌មានបែបគុណ
វិស័យល�ើការប្រែប្រួលជាបណ្តោះអា-

សន្នអាចមានដូចជា កំណែទម្រង់ស្ថា ប័ន,
បម្រែបម្រួលគោលនយោបាយ ឬអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលខ្លី, និងបញ្ហាប្រ-

ឈមនានាពីកត្តា ខាងក្រៅដែលអាចក�ើត
ឡ�ើងជាយថាហេតុ មានដូចជាការប្រែប្រួល
និន្នាការនយោបាយពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានកំណត់ដច
ូ ខាង

ក្រោម៖

Rft+1= Rt * (1+ gft+1)+Adjustment

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Rft+1 : ការព្យាករក្នុងឆ្នាំខាងមុខ

Rt : តម្លៃប៉ា ន់ស្មា ន ឬជាក់ស្តែ ងចុង

ក្រោយរបស់ទិន្នន័យ ដែលត្រូវព្យាករ

Adjustment : ផ្នែកកែតម្រូវបន្ថែមទៅ	

ល�ើគំរព្
ូ យាករ។

ការរ�ៀបចំគំរព្
ូ យាករតាមវិធីសាស្ត្រ Buoya-

នៅឆ្នាំ (t)

ncy ត្រូវការទិន្នន័យជាធាតុចូលផ្ទាល់និងទ
 ិន្ន-

តាមមុខទំនិញសំខាន់ៗ ឬតាមប្រភេទពន្ធ

សម្រាប់គាំទ្រដល់ការវិភាគ និងព្យាករ។

: មេគុណប៉ា ន់ស្មា នសម្រាប់ចំណូល

អាករដោយត្រូវបានគណនា ឬប៉ា ន់ស្មា ន
(OLS Regression) រវាងតម្លៃចំណូលតាម

ន័យពាក់ព័ន្ធបន្ថែម ពីប្រភពផ្សេងៗ ជាប្រចាំ
ទិន្នន័យធាតុចូលទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

ករ,វិភាគ និងវាយតម្លៃចំណូលតាមមុខ

ដោយហេតុថា៖វ ិធីសាស្ត្រនេះធ្វើការព្យាករ

% Revenuet /

សម្រាប់ការគណនា ឬតាងដោយ:
LnRevenuet=constant+

%GDPt

LnGDPt+

Errort ប៉ា ន់ស្មា ន (OLS Regression)

gft+1 :ការព្យាករកំណ�ើនរបស់តម្លៃតំណាង

សម្រាប់គិតពន្ធអាករ (Proxy tax base)

សមស្របនានា។

ancy សម្រាប់ធ្ើកា
វ រព្យាករចំណូលគយ

(Proxy tax base)
Buoyancyt =

លទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូល និងជា

មូលដ្ឋានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ

បានកត់សម្គា ល់ថា មានលក្ខណៈសមស្រប

កម្ពុជា បានកំណត់យកវិធីសាស្ត្រ Buoy-

តាងដោយ៖

ចូលរួមសំខាន់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញពី

ជារួម, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ

មុខទំនិញសំខាន់ៗ ឬតាមប្រភេទពន្ធអាករ

ជាមួយ នឹងតម្លៃតំណាងសម្រាប់គិតពន្ធអាករ

ការកសាងគំរព្
ូ យាករចំណូល ជាសកម្មភាព

ពីកម្រិតចំណូល ដែលអាចប្រមូលបាន
ដោយគិតទាំងល�ើកត្តា កំណ�ើននៃសេដ្ឋកិច្ច
និងកត្តារួមផ្សំជាច្រើនទ�ៀត ដូចជាកំណែ

ទម្រង់ស្ថា ប័ន,បម្រែបម្រួលគោលនយោ-

សម្រាប់រដ្ឋបាលប្រមូលចំណូលក្នុងការព្យាទំនិញ ឬតាមប្រភេទពន្ធអាករ និងធ្វើជា
មូលដ្ឋានក្នុងការរ�ៀបចំគោលនយោបាយ
ពន្ធនានា ។

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ
និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

បាយពន្ធ, បញ្ហាប្រឈមនានាពីកត្តា ខាង

ក្រៅដែលអាចក�ើតឡ�ើងជាយថាហេតុផង
ដែរ។ ហេតុនេះ វិធីសាស្ត្រ Buoancy ត្រូវ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យុទ្ធសាស្ត្រក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣

ស្ ថិតក្នុងបរិការណ៍សុខសន្តិភាព, ស្ ថិរភាពនយោបាយ និងសិ្ថ រភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ
កំណ�ើនខ
 ្ពស់ និង រឹងមា ំ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេល
័ គួរជាទីមោទនៈ ។
មធ្យម ២០១៤-២០១៨ ប្រកបដោយជោគជយ

ជា

មួយនឹងសមិទផ
្ធ លនេះ និងការផ្លាស់
ប្តូរយ៉ាងល�ឿននៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋ-

កិច្ច-សង្គមកម្ពុជា, រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់
ចេញនូវយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល២
 ០១៩-

២០២៣ ដ�ើម្បីបន្តកែទម្រង់ជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ
មួយដំណាក់កាលទ�ៀត ក្នុងការល�ើកកម្ពស់
សមត្ថភាពរដ្ឋបាលប្រមូលចំណូល, ការបន្ត
ពង្រឹងអភិបាលកិច្ច, ល�ើកកម្ពស់គុណភា
 ព

,ប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃការផ្តល់
សេវា ព្រមទាំងការរ�ៀបចំគោលនយោបាយ

សារព�ើពន្ធ និងមិនមែនសារព�ើពន្ធ ដ�ើម្បី

ណូលសារព�ើពន្ធ និងមិនមែនសារព�ើពន្ធ

សង្គម ដ�ើម្បីចូលរួមចំណែកបន្ធូរបន្ថយ

ប្រកួតប្រជែង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្ម

ប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់, រួមចំ-

បង្កើនសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងរក្សា

ល�ើកម្ពស់ប រិយាកាសធុរកិច្ច, ពង្រឹងភាព
មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច។

យុទសា
្ធ ស្រ្ត នេះជាឧបករណ៍ នៃគោល

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយយ៉ាង

សំខាន់ ក្នុងការបន្តក�ៀរគរចំណូលប្រកប
ដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពដ�ើម្បី
បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ របស់រាជរដ្ឋា

ភិបាលសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការកែទម្រង់

និងការងារអភិវឌ្ឍជាតិក្នុង វិស័យសំខាន់ៗ
ដូចដែលបានកំណត់ក
 ្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ៤របស់រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា ។

យុទ្ធសាស្រ្តក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-

២០២៣ មាន ចក្ខុ វិស័យ ប្រែក្លា យប្រព័ន្ធ
ចំណូលរដ្ឋឱ្យមានលក្ខណៈទំន�ើបដែលអាច
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងការ

វិវត្ត នៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ,

និងមាន គោលបំណង ធ្វើទំន�ើបភាវូបនី-
យកម្មរដ្ឋបាល និងគោលនយោបាយចំ-

ដ�ើម្បីធានាការប្រមូលចំណូលប្រកបដោយ
ណែក កែលម្អប រិយាកាសវិនិយោគ,តម្រង់

ទិសការវិនិយោគ របស់ វិស័យឯកជន ,

បន្ទុកពន្ធដល់ប្រជាជនមានចំណូលទាប,
ការពារប រិស្ថា ន។

ជាក់ស្តែ ង ការធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្ម

ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនិងជំរុញការធ្វើ

ប្រព័ន្ធចំណូលសារព�ើពន្ធនឹងផ្តោតល�ើ៖
 

សាស្ត្រនេះកំណត់ គោលដៅ៖(១)ប្រមូល

ដោយឈរល�ើគោលការណ៍សាមញ្ញភាព,

ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទន្ទឹមនេះ យុទ-្ធ
ចំណូលចរន្តសរុប ឱ្យក�ើនបានយ៉ាងតិច
០,៣ពិន្ទុភាគរយ នៃ ផ.ស.ស ជាមធ្យម

ក្នុងមួយឆ្នាំ និង(២)បង្កើនគុណភាពសេវា

និងផលិតភាពក្នុងការផ្តល់សេវាគ្រប់ប្រភេទ
នៃរដ្ឋបាលប្រមូលចំណូលសារព�ើពន្ធ និង
មិនមែនសារព�ើពន្ធ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ
អភិក្រមចំនួនបួនគឺ៖ (១) ធានាចីរភាព

កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច,(២)រក្សាបាននូវចីរភាព
ចំណូល ដែលឈានទៅដល់កម្រិត ឧត្តមានុពល (Optimal Level), (៣)ធានា

នូវយុត្តិធម៌ក
 ្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ

សារព�ើពន្ធ និងមិនមែនសារព�ើពន្ធព្រមទាំង
ការប្រមូលច
 ំណូល និង(៤)ធានានូវសមធម៌

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(១)ការធ្វើ វិចារណកម្មគោលនយោបាយ

តម្លា ភាព, ភាពប្រាកដប្រជា, សមធម៌,
យុត្តិធម៌ និងប្រសិទភា
្ធ ពល�ើប្រភេទពន្ធ
ដូចជា អាករពិសេស,ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ,

អាករល�ើតម្លៃបន្ថែម, អាករសម្រាប់បំភ្លឺ
សាធារណៈ, ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណូលរូបវន្ត-
បុគ្គល,ពន្ធល�ើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេ-

ឡិចត្រូនិកនិងវិធានការគោលនយោបាយ
សារព�ើពន្ធផ្សេងៗ និង (២) ទំន�ើបភាវូបនីយកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ សំដៅកសាង

និងពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ
ក្នុងការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹង

ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម័្ពន្ធសេដ្ឋកិច្ច, បច្ចេក-
វិទ្យា, បរិយាកាសធុរកិច្ច និងឥរិយាបថអ្នក

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាប់ពន្ធខ
 ណៈធានាសម្រេចឱ្យបានគោល-

ដៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្ដិសិទភាព
្ធិ
ខ្ពស់។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖ ការធ្វើទំន�ើប

ភាវូបនីយកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធផ្តោតការ
ពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌស្ថា ប័ន និងអភិបាលកិច្ច,

មុខងារប្រតិបត្តិការស្នូ ល និងមុខងារគាំទ្រ
ដែលក្នុងនោះ៖

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ២០១០-២០២៣
មាន ចក្ខុ វិស័យ ប្រែក្លា យប្រព័ន្ធចំណូលរដ្ឋ
ឱ្យមានលក្ខណៈទំន�ើបដែលអាចឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងការវិវត្តនៃ
រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងមាន

គោលដំណងធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្មរដ្ឋបាល
និងគោលនយោបាយចំណូលសារព�ើពន្ធ
និងមិនមែនសារព�ើពន្ធ

ការធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្មក្របខ័ណ្ឌ

ជាប់ពន្ធ, សវនកម្ម, បណ្តឹងតវ៉ា និងបំណល
ុ

ល�ើការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈយុទសា
្ធ ស្រ្ត និង

គុណភាពសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ និងបញ្ហាសវ-

ស្ថាប័ន និងអភិបាលកិច្ចផ្ដោតជាសំខាន់
យន្តការប្រតិតុល្យការ (check and 
balance) ដោយធានាឯករាជ្យភាពនៃ

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

ការកែលម្អ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច

មានគោលបំណងល�ើកកម្ពស់អនុលោម-

ភាព និងធានាបាននូវចីរភាពចំណូលតាម

រយៈការពង្រឹងការងារ សវនកម្មក្រោយ
បញ្ចេញទំនិញ និងពង្រឹងការងារបង្កា រ
និងបង្រ្កា បបទល្មើសគយ។

ការគ្រប់គ្រងបែបយុទសា
្ធ ស្រ្ត មាន

គោលបំណងបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជា

នកម្មត្រួតគ្នា។

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាំងបរិមាណ និង

ការធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្មមុខងារ

គាំទ្រផ្ដោតល�ើការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេក-

ពន្ធ។

មានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ

ការធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្មមុខងារ

ធុរជនក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច គយសម្រាប់

) ព្រមទាំងផ្តោតជាចម្បងល�ើការពង្រឹង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងដ�ើម្បីធានាសុច រិតភាព,
វិជ្ជាជីវៈ និងទំនុកចិត្តនៃរដ្ឋបាលសារព�ើ

កាត់បន្ថយចំណាយ និងពេលវេលារបស់

វិទ្យាព័ត៌មានរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ ដែល

យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃប្រភពចំណូលគយ និង

គុណភាព ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ
ការ នៃរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី និងចូលរួមធានា
ចីរភាពចំណូល។

ជារួមឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល

និងប្រទាក់ក្រឡា,យុទសា
្ធ ស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍

២០១៩-២០២៣ ផ្តោ តសំខាន់ល�ើការកំ-

ប្រតិបតិ្តការស្នូ ល ធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការ

ធនធានមនុស្សនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និង

ណត់ វិធានការដែលមានចរិតជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ

សមាហរណកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធដោយ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា៖

កម្មគន្លឹះសំខាន់ៗដ�ើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ

រ�ៀបឡ�ើង វិញនូវដំណ�ើរការការងារ និងធ្វើ

វាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្មការងារ។

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែល

ការធ្វើទំន�ើបភាវូបនីយកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើ-

និងប្រទាក់ក្រឡាល�ើគ្រប់មុខងារប្រតិបតិ្ត

កែលម្អ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងការ

មានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ

ការស្នូ ល (ការចុះបញ្ជី, ការដាក់លិខិត
ប្រកាស, ការបង់ប្រាក់ពន្ធ, សេវាអ្នក-

ពន្ធផ្ដោតល�ើកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម,ការ

និងកែទម្រង់ និងកំណត់សូចនាករសមិទ-្ធ
តាមដាន និងវាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពនៃការ
អនុវត្ត វិធានការទាំងនោះ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

គ្រប់គ្រងបែបយុទសា
្ធ ស្រ្ត ដែលក្នុងនោះ៖

កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសំដៅជួយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វិសាលភាពស្ថា ប័ននៃប្រព័ន្ធស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋាភិបាល
(Institutional Coverage of Government Finance Statistics)

ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យការរ�ៀបចំស្ថិតិ និងការប្រើប្រាស់ស្ថិតិ មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប្រកបដោយសង្គតិភាព
ដែលអាចប្រៀបធ�ៀបបានជាសកល ប្រព័ន្ធស្ថិតិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច បានកំណត់ វិសាលភាពសកម្មភាព
ឬព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច ជាពីរផ្នែកសំខាន់ៗគឺ សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅស្រុក (Rest of
the world) ដោយឈរល�ើមូលដ្ឋានវិធីសាស្ត្រ សិ្ថតិ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃវិសាលភាពស្ថា ប័ននៃប្រព័ន្ធស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលមានដូចខាងក្រោម

ដ�ើ

ម្បីគាំទ្រនិងល�ើកកម្ពស់ប្រសិទភា
្ធ ព

Analysis) ក្នុង វិស័យរ ដ្ឋាភិបាល ឬវិស័យ

របស់ខលួ ្នក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយ

នយោបាយ ការរ�ៀបចំស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រព័ន្ធស្ថិតិ

(Non-Market Producer) និងគ្រប់គ្រង

ការវិភាគ និងការសម្រេចចិត្តគោល-

ស្រុកត្រូវបានបែងចែកជាវិស័យ និងអនុ-

វិស័យសំខាន់ៗដោយផ្អែកល�ើទិដ្ឋភាពវិស័យ

សាធារណ: ឬឥទ្ធិពលនៃវិស័យសាធារណៈ
នេះ មានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ វិស័យ

មិនផ្អែកល�ើគោលការណ៍ ឬតម្លៃទីផ្សារ

ដោយរដ្ឋាភិបាល។ អង្គភាពឬស្ថា ប័នទាំង

រដ្ឋាភិបាលនិង វិស័យសាជីវកម្មសាធារណៈ។

នោះរួមមាន ស្ថា ប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តស្ថា
ិ ប័ន

រចនាសម្ព័ន្ធខាងល�ើ។ ប្រព័ន្ធស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុ

១.វិស័យរដ្ឋាភិបាលទូទៅ

ស្ថា ប័នដែលបំពេញមុខងារពិសេសណា-

ផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗនៃវិស័យ

អង្គភាព ឬស្ថា ប័នសាធារណៈដែលបង្កើត

សាធារណៈ និង វិស័យឯកជនដូចមានក្នុង
រដ្ឋាភិបាល(GFS)ជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាច
សាធារណៈដែលគាំទ្រដល់ប្រសិទភា
្ធ ពនៃ
ដំណ�ើរការវិភាគសារព�ើពន្ធ (Fiscal

អង្គនីតិប្រតិបត្តិ និងស្ថា ប័នតុលាការ ឬ

វិស័យរដ្ឋាភិបាលទូទៅសំដៅទៅល�ើគ្រប់

មួយក្នុង វិស័យ ឬផ្នែកណាមួយជាក់លាក់

ឡ�ើងដោយដំណ�ើរការនយោបាយ (Pol-

ជាតិ (ឬថ្នាក់តំបន់)។ វិស័យរដ្ឋាភិបាលមាន

itical Process) បំពេញសកម្មភាពស្នូ ល

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៃរដ្ឋាភិបាលកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់ក្រោម
វិសាលភាពគ្របដណ្តប់ល�ើក្រសួង ស្ថា ប័ន

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្នាក់ជាតិ, គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល,

ទៅល�ើទ្រព្យសកម្ម, ទទួលទ្រព្យអកម្ម (ខ្ចី

ធម៌,តុលាការកំពូល,សាលាឧទ្ធរណ៍,ឧត្តម

ថ្នាក់ក្រោមជាតិទាង
ំ ៣កម្រិត (រដ្ឋបាល

ខ្លួននោះទេ។ ក្នុងន័យនេះរាល់ប្រតិបត្តិការ

ចរណ៍, ក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម, និងរដ្ឋបាល
រាជធានី ខេត្ត, រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ,
និងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់)។
១.១. រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ

យោងទៅតាមព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម
/០៥០៨/០១៦ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពី “ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិសំដៅ

ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នអង្គភាពសាធារណៈ

ប្រហាក់ប្រហែលនិងមន្ទីរជំនាញក្រោម

ឱវាទ។ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយមិនផ្អែកល�ើតម្លៃទីផ្សារ គ្រប់-

គ្រងផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាល។ ការចងក្រង
ស្ ថិតិសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិជយ
ួ គាំទ្រ
និងបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពវិភាគតាក់តែងគោល-

នយោបាយ និងឥទ្ធិពលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ។ ក្នុងប្រព័ន្ធស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋា

ភិបាល បានបែងចែករដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិបាន

បែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
មិនរួមបញ្ចូ លគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល
និងគ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល។

ក.រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិមិនរួមបញ្ចូ លគ្រឹះស្ថាន
សាធារណៈរដ្ឋបាល (Budgetary Central
Government)៖

ស្ថា ប័ន អង្គភាពដែលស្ ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបាល
នេះ មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការកាន់កាប់

បំណល
ុ ) និងធ្វើប្រតិបតិ្តការផ្ទៃក្នុងរបស់

ចំណូល និងចំណាយរបស់ស្ថា ប័នទាំងនេះ
ត្រូវស្ ថិតនៅក្រោមការធ្វើនិយ័តកម្មរបស់ក្រ-

សួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បំពេញមុខងារ

ជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ស្ថា ប័ន

ឬអង្គភាពទាំងនេះបំពេញមុខងារក្នុងអំណាចទាំង៣ (អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាចតុលាការ)។ ក្រសួង ឬ

ស្ថា ប័នទាំងនោះរួមមាន ព្រះបរមរាជវា ំង,
រដ្ឋសភា, ព្រឹទ្ធសភា, ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ,្ញ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី, រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន
អាកាសចរស៊ី វិល,ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

,ក្រសួងការពារជាតិ,ក្រសួងមហាផ្ទៃ,ក្រសួង
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង

អធិការកិច្ច, ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងព័ត៌មាន,ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល, ក្រសួង
ផែនការ, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម,ក្រសួងអប់រំ

យុវជន និងកីទ្បា, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងវប្បធម៌ និង

វិចិត្រសិល្បៈ, ក្រសួងបរិស្ថា ន, ក្រសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត

យុទជ
្ធ ន និងយុវនីតិសម្បទា, ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍,ក្រសួងធម្មការ
និងសាសនា, ក្រសួងកិច្ចការនារី, ក្រសួង

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន, ក្រសួងយុត្តិ

ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម, ក្រសួងទេស-

និងសំណង់, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, គណៈកម្មា ធិការជាតិរ�ៀបចំការ

បោះឆ្នោត, អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ,ក្រសួង
ការងារនិងបណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជាជីវៈ,អង្គភាព
ប្រឆាំងអំព�ើពុករលួយ, ក្រសួងមុខងារ-

សាធារណៈ,ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងមន្ទីរក្រោមឱវាទ។

ខ.គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល (Extra
Budgetary Central Government) ៖

គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាលបង្កើតឡ�ើង
ដោយរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្តល់សេវា

ផ្នែកសាធារណៈមានលក្ខណៈរដ្ឋបាល និង

មានថវិកាស្វ យ័ត។ យោងទៅតាមព្រះរាជ
ក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨០១៥/៨៧២

ស្តីពី “លក្ខន្តិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថា នសា-

ធារណៈរដ្ឋបាល ” គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈ
រដ្ឋបាល គឺជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈ
ដែលទទួលបន្ទុកចម្បងនូវបេសកកម្មផ្នែក
សេវាកម្មសាធារណៈ ជាអាទិ៍ សេវាមាន

លក្ខណៈរដ្ឋបាល សង្គមកិច្ច សុខាភិបាល
វប្បធម៌ អប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស

។ បេសកកម្មនេះ ត្រូវស្របតាមគោលន-

យោបាយ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត ដែលកំណត់ដោយ
ក្រសួងស្ថា ប័នអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស

។ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ គ្រឹះស្ថា ន

សាធារណៈរដ្ឋបាលមានដូចតទៅ៖ អាជ្ញា -

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វិសាលភាពនៃសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាទូទៅមានកម្រិតទាប

ជាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ក្នុងន័យនេះពួកគេ
អាច ឬមិនអាចមានសិទ ្ធិប្រមូលពន្ធល�ើ

អង្គភាព ស្ថា ប័ននៅក្នុងតំបន់នោះឡ�ើយ ។

ធរអប្សរា, មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត, វិទ្យាស្ថា ន
ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា,
វិទ្យាស្ថា នស្រាវជ្រាវកៅស៊ក
ូ ម្ពុជា, វិទ្យា-

ក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថា ន ឱ្យមានសង្គ-

រញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល (GFS) បេឡាជាតិរបប

សន/រកត/០៥១៨/៥៩០ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែ

មួយដាច់ដោយឡែកពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ

តិភាពជាមួយខ្លឹមសារ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ
ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងមាត្រាទី៤៩ថ្មី នៃ
ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ បានចែងថា “គ្រឹះស្ថា ន

សន្តិសុខសង្គមអាចទទួលស្គា ល់ជា វិស័យ
ដែលស្ ថិតក្នុង វិស័យរដ្ឋាភិបាលទូទៅ។

ឬអង្គភាពរដ្ឋទាង
ំ ឡាយណាដែលអនុវត្ត

១.២. រដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ

បច្ចេកទេស និងទទួលបានចំណូលពីការ

ឆ្នាំ២០០៨ មាត្រា៤ បានចែងថា “រដ្ឋបាល

គោលនយោបាយរបស់អាណាព្យាបាល

ផ្តល់សេវាសាធារណៈជាប្រចាំ ត្រូវប្រែ-

យោងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ សំដៅដល់រាជធានី ខេត្ត

ស្ថា នសុខាភិបាលកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ, សាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម, មន្ទីរ

ពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវ�ៀត, អាជ្ញា ធរជាតិ
ដ�ើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋាន នៃ

ប្រាសាទព្រះវិហារ,បេឡាជាតិអតីតយុទជ
្ធ ន

,មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល,
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង,មន្ទីរពេទ្យ

កុមារជាតិ, វិទ្យាស្ថា នជាតិពហុបច្ចេកទេស
កម្ពុជា, បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ី វិល, មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង,វិទ្យាស្ថា នជាតិសុខភាពសាធារណៈ
,មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ,សាលាជាតិកសិកម្ម

ព្រែកល�ៀប,មូលនិធិជនពិការ,រាជបណ្ឌិត្យ
សភាកម្ពុជា,សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
,សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង

វិទ្យាសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច, សាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទ វិចិត្រសិល្បៈ, សាកលវិទ្យាល័យ

វិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល, និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា, គ្រឹះស្ថា នអង្គរ, វិទ្យាស្ថា ន

ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, គ្រឹះស្ថា ន
សំបូរព្រៃគុក, ទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយ

សេវាសុខាភិបាល។ គ្រឹះស្ថា នទាំងអស់នេះ

ក្លា យខ្លួនជាគ្រឹស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ដែលស្ ថិតិក្រោម

រួមរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន អាណាព្យាបាល

(NSSF) ដែលមានភារ:កិច្ចក្នុងការធានា

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាស្ថា ប័ន ឬអង្គ-

រញ្ញវត្ថុ ដែលជាក្រសួងអាណាព្យាបាល

របស់បុគ្គលិកកម្ពុជា ខណៈពេលដែលមាន

ត្រូវបានបង្កើតដោយអនុក្រឹត្យ តាមសំណ�ើ
បច្ចេកទេស និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិហិរញ្ញវត្ថុ។ ទន្ទឹមនេះ គ្រឹះស្ថា នមួយចំនួន

ត្រូវពិនិត្យ និងរ�ៀបចំព្រះរាជក្រឹត្យ ឬអនុ-

ជាចាំបាច់”។ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

នូវសុខុមាលភាព និងការការពារអាយុជី វិត
ការផ្តោតទៅល�ើការផ្តល់នវូ សេវាធានារ៉ាប់

រងការងារដល់កម្មករ។ ក្នុងប្រព័ន្ធស្ថិតិហិ-

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីមយ
ួ ៗ។
ភាពដែលមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើ វិមជ្ឈការ
និង វិសហមជ្ឈការទៅល�ើអំណាចនីតិប្ប-

ញ្ញត្តិ អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ដែលមានវិសាល
ភាពគ្របដណ្តប់ទៅល�ើតំបន់ភម
ូ ិសាស្ដ្រ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នីមួយៗសម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាល និង

ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ៖ ស្ថា ប័ន-

២.១. វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:មាន

របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាទូទៅមាន

ប័នសាធារណ:មានលក្ខណៈមិនមែនហិ-

វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:មានលក្ខណៈ

នយោបាយ។ វិសាលភាពនៃសិទ្ធិអំណាច
កម្រិតទាបជាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ។ រដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាធម្មតាពឹងផ្អែកខ្លា ំ ងល�ើ

ការឧបត្ថម្ភអំណោយ (ផ្ទេរ) ពីរដ្ឋបាលថ្នាក់
ជាតិ ដ�ើម្បីអនុវត្តមុខងារជាភ្នាក់ងាររបស់
រដ្ឋាភិបាល និងក្រសួង ស្ថា ប័នថ្នាក់ជាតិ
ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

សាធារណ:មានលក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថា រញ្ញវត្ថុ។ យោងទៅតាមព្រះរាជក្រមលេខ
ជស/រកម/០៦៩៦/០៣ ស្ដីពី ច្បាប់ស្ដីពី
លក្ខន្តិក:ទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណ:
បានចែងថា “សហគ្រាសសាធារណ:គឺជា
សហគ្រាសដែលមានដ�ើមទុនទាំងអស់ ឬ

ភាគច្រើនជារបស់រដ្ឋ(រដ្ឋកាន់កាប់ដោយ

លក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Corporation) បាន

ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុង វិស័យសាធារណ:
ដែលក្នុងនោះមាន សេវាធនាគារ, សេវា

ធានារ៉ាប់រង, សេវាមូលនិធិសោធន, និង

សេវាប្រាក់បញ្ញើផ្សេងៗ។ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា, ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រុមហ៊ន
ុ

ធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា, កាមិនកូ និងស្ថា ប័ន
ប្រហាក់ប្រហែលមួយចំនួនទ�ៀត
ត្រូវបាន

ទទួលស្គា ល់ជាសមាសធាតុនៃវិស័យសាជវី
កម្មសាធារណ:មានលក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
ប្រព័ន្ធស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល។

២.២. វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:មាន
លក្ខណៈមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:មានលក្ខណៈ

មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (Nonfinancial Corporation) មានតួនាទីចម្បងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់
ទំនិញ និងសេវា មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង
ទីផ្សារ។ ស្ថា ប័នមួយចំនួននៃវិស័យនេះ

ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភចំណូល (អំណោយ)
ពីរដ្ឋាភិបាល។ ស្ថា ប័នសាធារណៈដែល

ស្ ថិតក្នុង វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:មាន

លក្ខណៈមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជា៖
អគ្គិសនីកម្ពុជា, រដ្ឋាករទឹកស្វ យ័តក្រុង
ភ្នំពេញ, រដ្ឋាករទឹកស្វ យ័តខេត្តស�ៀមរាប,

២. វិស័យសាជីវកម្មសាធារណៈ

វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ: សំដៅដល់
អង្គភាព ស្ថា ប័នសាធារណៈ ដែលគ្រប់គ្រង
ដោយវិស័យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់(ផ្គត់ផ្គង់)ទំនិញ

និងសេវាកម្មផ្អែកល�ើថ្លៃទីផ្សារ (Market
Producer)។ វិស័យសាជីវកម្មសាធារណ:

ប្រយោលល�ើសពី៥១ភាគរយនៃដ�ើមទុន
ក្រុមហ៊ុន ឬសិទបោះឆ
ិ ្ធ
្នោត) ដែលមាន
បេសកកម្មបង្ករលក្ខណៈដល់ការអភិវឌ្ឍ

សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ជាអាទិ៍ ក្នុងការ

ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា, កំពង់ផែស្វ យ័តក្រុង
ភ្នំពេញ,កំពង់ផែស្វ យ័តក្រុងព្រះសីហនុ
និងអង្គភាពប្រហាក់ប្រហែលមួយចំនួន
ទ�ៀតដែលកំណត់ដោយច្បាប់។ ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

បង្កើនតម្លៃធនធានធម្មជាតិ និងការបង្កើត
អាជីព។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការត្រួតពិនិត្យ ការរ�ៀបចំ និងការកំណត់សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្ លឹះ ផែនការ

សកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ិ ីកែទម្រង់ការ
(អ.គ.ហ.) ដែលជាស្ថា ប័នគន្លឹះក្នុងការសម្របសម្រួលការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តកម្ម វធ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីបន្តរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទី៣ ពីឆ្នាំ២០១៩

ដល់ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានគោលដៅសម្រេចឱ្យបាន "ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ" ។
ឋា នសម្រាប់រ�ៀបចំផែនការសកម្ម
មូលដ្
ភាពឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ រួមមាន៖

ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល

ទី៣ ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ដែលមានស្រាប់,

ព្រៀងហិរញ្ញប្បទានរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល

(១)ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាល
(២)យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការ

លទ្ធផល ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង

សម្រួលជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាព

និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) និង(៨) កិច្ចព្រម

ជាមួយក្រសួង-ស្ថា ប័ននានា ដ�ើម្បីរ�ៀបចំ

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង
ជាសូចនាករសមិទក
្ធ ម្មគន្លឹះដូចខាងក្រោមៈ

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥,

(៣) ឯកសារស្រាវជ្រាវ
ស្តីពីកត្តា កំណត់ជោគ-

ជ័យ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

(៤) របាយការណ៍នៃ
ក្រុមការងារវាយតម្លៃ

ឯករាជ្យ (EAP), (៥)
របាយការណ៍វាយតម្លៃ
អំពីក្របខ័ណ្ឌចំណាយ

សាធារណៈ និងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា
ឆ្នាំ២០១៥ (PEFA)

(៦) របាយការណ៍ស្ដី
ពីការត្រួតពិនិត្យការ

និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)។

១. សូចនាករសមិទក
្ធ ម្មគន្លឹះ សម្រាប់អគ្គ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)របស់

ស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្ម-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់
មូលនិធិរប
ូ ិយវត្ថុអន្តរជាតិ, (៧)ក្របខ័ណ្ឌ

ក្នុងទិសដៅធានាដល់ប្រសិទភា
្ធ ព និង

ភាពខាងល�ើ អ.គ.ហ. ក៏បានសម្រប

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនៃក្រសួងសេដ្ឋ-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយផ្អែកល�ើផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៩-២០២០ និងសូចនាករសមិទក
្ធ ម្មគន្លឹះ ខាងល�ើ អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពនៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទាំងអស់់ ត្រូវរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិតសម្រាប់ អនុវត្តប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗ (សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
និង ឆ្នាំ២០២០)៕

រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធ កម្មសាធារណៈឆ្នា២
ំ ០១៩-២០២៥
សេចក្តីព្រាងឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងឱ្យមានសង្គតិភាពជាមួយឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្រ្តីអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ១២
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

សេ

ចក្តីព្រាងឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃ
ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសា-

ធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ត្រូវបានរ�ៀប

ចំឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានមួយចំនួន
រួមមាន៖

១)ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ
និងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (Public Exp-

enditure and Financial Accounability- PEFA) ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-២០២៥ នេះគឺ៖ (១).ពង្រឹងយន្តការ

មានឯករាជ្យភាពដោយបង្កើតឱ្យមានរបប

កម្ម ដោយបែងចែកមុខងារឱ្យដាច់ពីគ្នា

កម្ម វិធាន បទប្បញ្ញត្តិ និងនីតិ វិធីនៃលទ្ធកម្ម

គណនេយ្យភាព តាមរយៈក្របខ័ណ្ឌនិយ័ត-

រវាងនិយ័តករនិងប្រតិបត្តិករ ដែលក្នុងនោះ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទី
ជានិយ័តករ រីឯស្ថា ប័ន ដែលអនុវត្តកិច្ច
លទ្ធកម្មផ្ទាល់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងមាន
គណនេយ្យភាពចំពោះកិច្ចលទ្ធកម្ម (២).

ធ្វើ វិមជ្ឈការលទ្ធកម្មដោយ ប្រតិភក
ូ ម្មសិ-

របបដាក់ទោសទណ្ឌ (៤).ធ្វើសុខដុមនីយសាធារណៈ ដោយរ�ៀបចំចងក្រងប្រមូល
ផ្តុំនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និង
(៥).គម្រោងផែនការលទ្ធកម្មនឹងត្រូវភ្ជាប់

មកជាមួយសំណ�ើគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ
ហ�ើយការពិនិត្យ និងសម្រេចនឹងធ្វើឡ�ើង

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃការចរចាថវិកាកម្រិត

២)ការវាយតម្លៃហានិភ័យអភិបាលកិច្ច
និងផែនការគ្រប់គ្រង (Country Governance Risk Assessment and Mana-

gement Plan) របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី

៣)ការវិភាគចំណច
ុ ខ្លា ំ ង ចំណច
ុ ខ្សោយ
កាលានុវត្តភាព និងការគំរាមកំហែង
(SWOT Analysis)

៤)បទពិសោធន៍ នៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម
សាធារណៈកន្លងមករបស់ប្រទេសកម្ពុជា
និងការដកស្រងបទពិសោធន៍ នៃការកែ

ទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈពីប្រទេស

មួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសហ្វីលីពន
ី និង

ទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវជាបណ្ត ើរៗ

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថា ប័ន សម្រាប់ជាមូល-

តាមការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ

សំដៅដល់ក្រសួង ស្ថា ប័ន រាជធានី ខេត្ត

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រទេសបារាំង។

យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

ឆ្នាំ២០១៨ -២០២៥ ទិសដៅសំខាន់ៗ

នៃការរ�ៀបចំឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែ
ទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩

ជូនស្ថា ប័នដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មផ្ទាល់

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌរហូតដល់ពេញលេញនៅ

ដ្ឋានផ្តល់ការឯកភាពជាផ្លូវការ ពីក្រសួង
គោលបំណងនៃឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃ

ឆ្នាំ២០២៥ នៅពេលមានក្របខ័ណ្ឌគណ-

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ

យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា លទ្ធកម្មឱ្យ

កម្មសាធារណៈនៅកម្ពុជាក្លា យជា “ប្រព័ន្ធ

នេយ្យភាពច្បាស់លាស់ (៣). បន្តពង្រឹង

២០១៩-២០២៥ គឺដ�ើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធលទ្ធ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មួយដែលកាន់តែជ�ឿទុកចិត្ត ប្រសិទភា
្ធ ព

នៅឆ្នាំ២០២៥ នៅពេលមានក្របខ័ណ្ឌ

វាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម :គោល

ទាំងស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ”។

មុខសញ្ញាលទ្ធកម្មមួយចំនួនដែលមានទំហំ

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ

ត្រូវកំណត់ វិសាលភាពនិងសមាធាតុគន្លឹះៗ

បច្ចេកទេសដោយឡែកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ការប្រកួតប្រជែង និងការសន្សំសំចៃ ព្រម

ដ�ើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងនេះ គឺ

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ
និងធ្វើអាទិភាពនីយកម្មល�ើសមាសធាតុ

គន្លឹះៗទាង
ំ នេះ ព្រមទាំងដាក់ចេញនូវ
សកម្មភាពកែទម្រង់ជាក់លាក់តាមអភិក្រម

ជាជំហ៊ា នៗ និងជាដំណាក់កាលៗ ចាប់ពី

គណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ល�ើកលែងតែ

ធំមានចរិតជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត មានលក្ខណៈ
និង/ឬមានវេទយិតភាពខ្ពស់ដែលចាំបាច់

ត្រូវតែជាកម្មវត្ថុនៃការស្ន ើសុំការឯកភាពជា
មុនពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅ

ពេលនោះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បំណងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥ គឺត្រូវកែលម្អ

សវនកម្ម និងពង្រីកវិសាលភាពនៃការធ្វើ

សវនកម្មល�ើកិច្ចលទ្ធកម្មដែលប្រើប្រាស់

ថវិកាហិរញ្ញប្បទានដោយ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
និងកិច្ចលទ្ធកម្មដែលប្រើប្រាស់ថ វិការដ្ឋ។

(៤).ការពង្រឹងឯករាជ្យភាពនៃយន្តការដោះ
ស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា លទ្ធកម្មនិងបង្កើតឱ្យមាន

នឹងដ�ើរតួនាទីជានិយ័តករ និងសវនកម្មកិច្ច

របបដាក់ទោសទណ្ឌ :គោលបំណងសម្រាប់

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី ខេត្ត។

លទ្ធកម្ម ចំណែកឯក្រសួងស្ថា ប័នត្រូវទទួល

ឆ្នាំ២០២៥ គឺបន្តពង្រឹងការអនុវត្តលិខិត

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥ គឺធ្ើវ វិមជ្ឈការលទ្ធកម្ម

កិច្ចលទ្ធកម្ម។ ស្របតាមទិសដៅនេះ នឹង

បច្ចុប្បន្ន និងកែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និង

ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៥ ។

សមាសធាតុគ
 ន្លឹះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹង

កិច្ចលទ្ធកម្មរម
ួ មាន៖

(១).ការរ�ៀបចំនិងការអនុម័តផែនការលទ្ធ-

កម្ម :ស្ថា ប័នដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មផ្ទាល់
នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវភ្ជាប់គម្រោងផែន

ការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំមកជាមួយនឹងសំណ�ើ
គម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ហ�ើយការពិនិត្យ

សម្រេចល�ើគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំ
ឆ្នាំនឹងត្រូវធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការ

ចរចាថវិកាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ដែលនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ២០១៩នេះ

តទៅ។ ចំពោះការពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ វិញត្រូវធ្វើឡ�ើង ដោយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ល�ើកលែង

តែផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាល

ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ នឹងត្រូវពិនិត្យនិង អនុម័ត
ដោយមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-

ខេត្ត ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣ តទៅ ផែនការ
លទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ និងមន្ទីជំនាញរាជធានីខេត្ត នឹងត្រូវពិនិត្យនិងអនុម័ត ដោយមន្ទីរ

(២).ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម :គោលបំណង
ដោយប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាច និងការទទួល

ខុសត្រូវជាបណ្ត ើរៗ ជូនស្ថា ប័នដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មផ្ទាល់រហូតដល់ពេញលេញ

ខុសត្រូវ និងមានគណនេយ្យភាពចំពោះ

មានបង្កើតមុខងារលទ្ធកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
អភិបាលថវិកា ដាក់នៅអមក្រសួង ស្ថា ប័ន

ជាបណ្ត ើរៗ។ (៣).ការត្រួតពិនិត្យនិងការ

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បទដ្ឋានសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ ដោយបង្កើត
ឱ្យមានរបបដាក់ទោសទណ្ឌ។ (៥).ហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ :ដ�ើម្បីឈានទៅសម្រេច

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បានតាមសមាធាតុទាង
ំ ៤នេះ គឺចាំបាច់ត្រូវ

នួន៣ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរ�ៀបចំ និងការ

ចំនួនរួមមាន៖ ការកែលម្អក្របខ័ណ្ឌគតិ-

កម្ម និងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទ្ធ-

ធ្វើការកែទម្រង់ល�ើសមាសធាតុទ្រទ្រង់មួយ
យុត្តនៃលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមរយៈការ

ធ្វើ វិសាធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
និងការកែលម្អលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់-

ព័ន្ធនានា ការធ្វើសុខដុមនីយកម្មនូវគោលការណ៍ វិធាន និងនីតិ វិធីលទ្ធកម្ម ដោយ

រ�ៀបចំចងក្រងជាស�ៀវភៅណែនាំស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ (Public Procurement

អនុម័តផែនការលទ្ធកម្ម ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធ-

ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មមានគោលបំណងសម្រាប់

កម្ម។ និងការអនុម័តផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំ

ប្រតិភូកម្មសិទអ
្ធ ំណាច និងការទទួលខុសត្រូវ

ឆ្នាំ២០២៥ គឺធ្ើវ វិមជ្ឍការលទ្ធកម្មដោយ

ឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សំដៅ

ជាបណ្ត ើរៗ ជូនស្ថា ប័នដែលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម

ល�ើកលែងតែរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ដែលត្រូវ

ពេលមានក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់

ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ
អនុវត្តតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដោយ

ឡែក និងត្រូវធ្វើឡ�ើងដោយមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី ខេត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣

ផ្ទាល់រហូតដល់ពេញលេញនៅឆ្នាំ២០២៥ នៅ
ល�ើកលេងតែមុខសញ្ញាលទ្ធកម្មមួយចំនួន

ដែលមានទំហំធំមានចរិតជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ មាន
លក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយឡែកសម្រាប់ការ

គ្រប់គ្រងនិង/ឬមានវេទយិតភាពខ្ពស់ដែលចាំបាច់
ត្រូវតែជាកម្មវត្ថុនៃការស្ន ើសុំការឯកភាព
ជាមុនពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ក៏បានគូសរំលេចអំពីផែនទីចង្អុលផ្លូវក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌនៃការកែទម្រង់ ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្ម

សាធារណៈកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ រហូត

ដល់ឆ្នាំ២០២៥ ការវិភាគ និងការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងក្នុងការ
អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ
លទ្ធកម្មសាធារណៈនេះផងដែរ។ទន្ទឹមនេះ
ភាពជោគជ័យ នៃការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ

នេះ គឺអាស្រ័យល�ើលទ្ធផល នៃការកែ
ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការ

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា និងការកែទម្រង់
សំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ
លទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥
ត្រូវបានចាត់ទុកជាឯកសាររស់ដែលជាកម្ម
Manual) ការរ�ៀបចំនិងប្រើប្រាស់លទ្ធកម្ម

តទៅ។ ដោយឡែក ចំពោះប្រព័ន្ធរបាយ-

GP) និងការបន្តកសាងសមត្ថភាពភាគី

កែលម្អល�ើទម្រង់របាយការណ៍ និងរបប

រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (e-

ពាក់ព័ន្ធ។ (៦).ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្ម

សាធារណៈនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ :
គឺផ្តោតតែទៅល�ើសមាសធាតុសំខាន់ៗចំ-

វត្ថុនៃការកែប្រែបានតាមការចាំបាច់៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ

ការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម វិញគឺត្រូវមានការ

រាយការណ៍ដោយរ�ៀបចំបង្កើតតាមស្ត ង់ដារ
របាយការណ៍ថ្មី។

ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្រោមជាតិ ចូលរួមចំណែកពង្រឹងសមត្ថភាព
ស្ថា ប័នរដ្ឋបាលស្រុក

ិ ិយោគ
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណ�ើការយន្តការមូលនិធិ វន

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ក្នុងគោលបំណងល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

ិ ិយោគសាធារណៈ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាយុទសា
ទៅដល់គម្រោងវន
្ធ ស្ត្រ

និងផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការបំពេញភារកិច្ច និងការ

គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រស�ើរ។

ធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
មូលនិដែលមានទី
តាំងស្ ថិតនៅក្នុងក្រសួង

យន្តការមូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់

ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលមានសមា-

ហិរញ្ញប្បទាន មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ និង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង
សភាពមកពីតំណាងក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន

១៩ និងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រម
ទាំងមានលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គ្រប់គ្រងមូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់

ក្រោមជាតិ ជាសេនាធិការក្នុងការបំពេញ
ការងារប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

ក្រោមជាតិ គឺជាយន្តការទទួលបាន

ប្រកួតប្រជែង, រដ្ឋបាលស្រុកដែលជាប់

ក្នុងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃ

សមិទក
្ធ ម្មប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុក។

រ�ៀងរាល់ឆ្នាំ បុគ្គលិកនៃលេខាធិការដ្ឋាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គ្រប់គ្រងមូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងចុះធ្ើវ

ការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្ម និងមានពន្ទុខ្ពស់

ការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្មរបស់រដ្ឋបាលស្រុក

ដ�ើម្បីអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគនៅមូលដ្ឋាន

ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេតាមលំដាប់ ដាក់ជូនក្រុម

ជាងគេត្រូវបានទទួលធនធានបន្ថែម
របស់ខលួ ្ន។

ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសរដ្ឋបាលស្រុកដែលមាន

ប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ វិនិយោគ

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពិនិត្យ និងអនុម័ត។
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃ

ជាការពិតណាស់ យន្តការមូលនិធិ វិនិ-

ជាងគេត្រូវបានទទួលធនធានបន្ថែមដ�ើម្បី

សមិទក
្ធ ម្មប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុក

ទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ

ខ្លួន។ ដូច្នេះដ�ើម្បីទទួលបានជោគជ័យ រដ្ឋ-

គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោម

យោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺជាយន្តការ

និងប្រកួតប្រជែង,រដ្ឋបាលស្រុកដែលជាប់

ការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្ម និងមានពិន្ទុខ្ពស់

អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគនៅមូលដ្ឋានរបស់
បាលស្រុកនីមួយៗ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់នៅ

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងផ្អែកល�ើ ការអនុវត្ត

ជាតិ និងការបំពេញភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាល

ស្រុកប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព តម្លា ភាព

និងគណនេយ្យភាព ដែលមានចែងនៅក្នុង
ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរ-

មាន ។ មូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃសមិទ-្ធ
កម្មចែកចេញជា ៥ លក្ខខណ្ឌធំៗ គឺ៖

១). តម្លា ភាព និងការផ្សព្វផ្សាយ៖ រដ្ឋបាល
ស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំ
ក្រុមប្រឹក្សាអំពីគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្តថ វិកា និង

ការងារផ្សេងៗដែលកំណត់ដោយច្បាប់
ឬលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន ។
ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២).ការចូលរួម៖ រដ្ឋបាលស្រុកបានរ�ៀប-

រដ្ឋ ) ការគ្រប់គ្រងថវិកា និងគណនេយ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិង រដ្ឋបាល

ឲ្យមានការចូលរួម ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង

ដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលមានជាធរមាន។

បានយល់ពីកិច្ចដំណ�ើរការ ការងាររបស់

ចំឲ្យមានយន្តការពិគ្រោះយោបល់ និងស្ន ើ

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអំពីការកសាងផែនការ

ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងលិខិតបទក្នុងដំណ�ើការអនុវត្តសាកល្បងនូវយន្ត-

ស្រុកមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង, ប្រជាពលរដ្ឋ

រដ្ឋបាលស្រុក និងសមត្ថភាពមន្រ្តីរបស់

និងការរ�ៀបចំគម្រោងថវិកា ដូចមានចែង

ការថ្មីនេះ រដ្ឋបាលស្រុកត្រូវបានជ្រើសរ�ើស

រដ្ឋបាលស្រុក ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹង

៣).ការបំពេញភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា៖

សម្រាប់អនុវត្តយន្តការមូលនិធិ វិនិយោគ

ឆ្នាំ២០១៩, ធនធានអនុវត្តយន្តការមូល-

ក្នុងច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន។

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយ
មានការកត់ត្រាកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំបាន

ត្រឹមត្រូវ រ�ៀបចំបង្កើតគណៈកម្មា ធិការ និង
ធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាស

ចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ច និងឆ្លើយតបទៅ

នឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ខលួ ្ន ។

៤).ការបំពេញភារកិច្ចរបស់គណៈអភិបាល៖

គណៈអភិបាលស្រុកបានរ�ៀបចំ និងដាក់
ជូនក្រុមប្រឹក្សានូវផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល
០៥ឆ្នាំកម្ម វិធី វិនិយោគ០៣ឆ្នាំរំកិលគម្រោង
ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍នានាបាន

ទាន់ពេលវេលាដោយផ្អែកតាមច្បាប់ និង
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា។

៥).ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិ-

រដ្ឋ៖ រដ្ឋបាលស្រុកបានរ�ៀបចំ គម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ការអនុវត្តថ វិកា ការអនុវត្ត
កិច្ចលទ្ធកម្ម ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
(ការរ�ៀបចំបញ្ជីសារព�ើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិ

ជារដ្ឋបាលគោលដៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះ ។ រដ្ឋបាល
ស្រុកត្រូវបានទទួលការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្ម

ប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីទទួលបានធនធានបន្ថែមពី
មូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ល�ើកញ្ច ប់ថ វិការដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៨, ថវិការដ្ឋចំនួន

ប្រមាណ ១០ ០០០ លានរ�ៀល ឬសមមូល
នឹង ២.៥ លានដុល្លា រអាមេរិក ត្រូវបាន
ផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ៣៤ ដែល

បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេ ក្នុងការ
វាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្មប្រចាំឆ្នាំ ។ ផ្អែកល�ើ

បទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការអនុវត្ត

សាកល្បងនេះ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពិនិត្យឃ�ើញថារដ្ឋបាល

ស្រុកជាច្រើនបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់
ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាឯកសារ, បង្ក

ការងារថវិកាមានការកែលម្អ ។ សម្រាប់
និធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវ

បានបង្កើន ក្នុងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន

ផ្តល់ថ វិកាចំនួន ១.៥ លានដុល្លា រអាមេរិក
និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានផ្តល់ហិរ-

ញ្ញប្បទានថវិកា ចំនួន ៧.៥ លានដុល្លា រ
អាមេរិក សម្រាប់ពង្រីកវិសាលភាពមូលនិធិ វិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទៅ
ដល់រដ្ឋបាលក្រុង និងខណ្ឌព្រមទាំងឯកសារ

គាំទ្រការអនុវត្តសំខាន់ចំនួនពីរ គឺគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្ម

សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង និងគោលការណ៍

ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃសមិទក
្ធ ម្មសម្រាប់
រដ្ឋបាលខណ្ឌត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សា អនុម័ត

និងដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលថ្មីៗ កន្លងមក
នេះ ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

លក្ខណៈងាយស្រួលនៅពេលមានការធ្វើ

អធិការកិច្ចនិងសវនកម្ម, ទំនាក់ទំនងរវាង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បទពិសោធក្នុងការកែទម្រង់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន

រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនូវសូចនាករនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម (Indicators of Social
development) តាំងពីដ�ើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៧០sមកម្លេះ ។ រហូតដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៩០s, រដ្ឋាភិបាល
បានផ្តោតល�ើការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ (Public Expenditure Management-PEM) ក្នុង
ិ ជ, និងពង្រឹងប្រសិទភា
គោលដៅពង្រឹងវិន័យថវិកា, ពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការវភា
្ធ ពនៃប្រតិបត្តិការ។

ស

មាសភាគនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយ

នីមួយៗ។ រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធ

ថវិកា ។ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែន

នាករសមិទក
្ធ ម្មអង្គភាព (Organizatio-

ance-Based Incentive System) នៅ

(General Appropriation Act-GAA)។

សាធារណៈរួមមាន ក្របខណ្ឌសូច-

nal Performance Idicator Framew-

ork-OPIF) និងក្របខណ្ឌចំណាយរយៈ
ពេលមធ្យម (Medium-Term Expenditure

Framework-MTEF)។ OPIFត្រូវបានដាក់
ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅ ស្ថា ប័នចំនួន ២០

នៅឆ្នាំ២០០៧ និងអនុវត្តគ្រប់ស្ថា ប័ននៅ
ឆ្នាំ២០០៨ ។

ក្នុងការអនុវត្តនេះ, រដ្ឋាភិបាលបានរ�ៀប

ចំ និងផ្សព្វផ្សាយស�ៀវភៅលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ

ល�ើកទឹកចិត្តផ្អែកល�ើសមិទក
្ធ ម្ម(Performឆ្នាំ២០១២ និងរ�ៀបចំឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង
សមិទក
្ធ ម្មនៅឆ្នាំ២០១៣។ នៅឆ្នាំ២០១៥

រដ្ឋាភិបាលបានប្តូរពីការអនុវត្តថ វិកាផ្អែក
ល�ើលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ (Outputs) ទៅថវិកា

ផ្អែកល�ើលទ្ធផលចុងក្រោយ (outcomes)។
ត�ើអ្វីជាថវិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម (Performance-Informed Budgeting-PIB)?

ថវិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម គឺជាអភិក្រម

ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវបង្ហាញក្នុងច្បាប់ថ វិកា
ភាពខុសគ្នារវាងថវិកាផ្អែកល�ើធាតុចល
ូ

(Input-Based Budgeting-IBB) និង

ថវិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម (Performance

-Informed Budgeting-PIB) រួមមាន៖

ការផ្លាស់ប្តូរពីការផ្តល់ធនធានផ្តោតល�ើចំ-

ណាយឆ្នាំចាស់ទៅជាការផ្តល់ធនធានផ្តោត
ល�ើគោលបំណង និងចំណាយតាមកម្ម វិធី។
ផ្លាស់ប្តូរពីការលម្អិតល�ើធាតុថ វិកា (Budget

Element/Line Item) ទៅជាការបង្ហាញ

(Book of Outputs) ដែលប្រមូលផ្តុំដោយ

ថវិកា ដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម

ព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មតម្រឹមជាមួយធនធាន

Outputs-MFOs) និងសូចនាករសមិទក
្ធ ម្ម

, លទ្ធផលចុងក្រោយ, និងការចំណាយ)

មូលហេតុសមស្របក្នុងការចំណាយ ទៅជា

លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំសំខាន់ៗ (Major Final

(Performance Indicators) នៃស្ថា ប័ន

(រំលេចអំពីគោលបំណង, លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ
ជាជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិភាជ

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលបានគ្រោងទុក, ផ្លាស់ប្តូរពីការគ្មា ន
មានគោលបំណង ឬគោលដៅច្បាស់លាស់

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងផ្លាស់ប្តូរពីចំណោទដែលថាត�ើស្ថា ប័ន

ការរួមមាន៖ PDP 2017-2022, PDP

យល់ដឹង និងការគោរពចំពោះវប្បធម៌

ទៅជាការសង្កត់ធន
្ង ់ទៅល�ើសមិទក
្ធ ម្មតាម

2035-2040។

(២) កាត់បន្ថយ វិសមភាព (Inequal-

អាចចំណាយក�ៀកនឹងផែនការដែលឬទេ?
លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ និងលទ្ធផលចុងក្រោយ។

2023-2028, PDP 2029-2034, PDP

ទស្សនវិស័យរយៈពេលវែង (Long-Term

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន (Philippine

ហ្វីលីពីនបានរ�ៀបចំនូវទស្សនវិស័យប្រ

ក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន

Vision)

ចម្រុះ។

ity educing transformation):

ពង្រីកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទីផ្សាក្នុង

Development Plan-PDP)

ស្រុក និងពិភពលោក, ផ្តល់ភាពងាយ

កបដោយមហិចឆិតា
្ មួយសម្រាប់ជាតិរហូត

ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ ដែលបានអនុម័ត

និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសល�ើ

2040”។ ក្នុងទស្សនវិស័យនេះ,រដ្ឋាភិបាល

មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ រឹងមា ំ សម្រាប់កំណ�ើន

លំបាក ។

ដែលរឹងមា ំ និងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់

(Increasing Growth Potential) :

ដល់ឆ្នាំ ២០៤០ “AMBISYON NATIN

ហ្វីលីពីនចាំបាច់ត្រូវផ្តោតល�ើការរក្សានូវ

កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគល�ើធនធាន
មនុស្ស និងការការពារប្រឆាំងនឹងអស្ ថិរភាព
។ តាមទស្សនវិស័យខាងល�ើ ប្រជាជននឹង
ពេញចិត្តនូវជី វិតប្រកបដោយផាសុកភាព
មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងអាចរ�ៀបចំ

ផែនការសម្រាប់អនាគតក្មេងជំនាន់ក្រោយ
។ គ្រួសាររស់នៅទីកន្លែងដែលខ្លួនជាម្ចា ស់

កម្មសិទ្ធ និងមានសិ រីភាពក្នុងការធ្វើដំណ�ើរ
ទៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមបំណងប្រាថ្នា,ព្រមទាំង
ទទួលបានការគាំពារ និងការគាំទ្រ តាម
រយៈរដ្ឋាភិបាល ដែលមានភាពយុត្តិធម៌
ប្រសិទភា
្ធ ព និងស្អាតស្អំ ។

កាលពីដ�ើមឆ្នាំ២០១៧,ហ្វីលីពីនត្រូវកសាង
ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន, កសាងសង្គមមួយ

ប្រជាជន ព្រមទាំងជាប្រទេសមានចំណេះដឹង ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការប្រកួតប្រជែង
កម្រិតពិភពលោក។ បច្ច័យនេះ នឹងនាំឱ្យ
ហ្វីលីពីនសម្រេចបាននូវឋានៈជាប្រទេស

ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០២២,
ភាពក្រីក្រនឹងថយចុះពី ៣០% នៅឆ្នាំ

២០១៥ ដល់ ២០% នៅឆ្នាំ២០២២,អត្រា
និកម្មភាពនឹងធ្លា ក់ចុះពី ៥.៥% ទៅចន្លោះ
៣-៥ % នៅឆ្នាំ២០២២ ។

ក្រៅពីការតាមដាន និងវាយតម្លៃទៅល�ើ

នៅឆ្នាំ២០៤០ តាមការគ្រោងទុក ហ្វី-

សមិទក
្ធ ម្មតាមរយៈទិន្នន័យជារបាយការណ៍

បុលភាព, ជាសង្គមថ្នាក់កណ្តា ល (Middle

(Digital Imaging for Monitoring and

ដែលរឹងមា ំ, ជាសង្គមដែលឆ្លាតវ័យ(Smart

ចាំបាច់សម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មាន

លីពីននឹងក្លា យជាប្រទេស ដែលមានវិClass) ដែលគ្មា នទុរគតជន, ជាសង្គម
City) និងពេញទៅដោយនវានុវត្តន៍ និង

ជាសង្គមដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ប្រជា
ពលរដ្ឋ ។ ដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សន
វិស័យឆ្នាំ ២០៤០ រដ្ឋាភិបាលបានរ�ៀបចំ

និងអនុវត្តនវូ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន
រយៈពេលមធ្យម (Medium-Term Philip-

ហ្វីលីពីនបានផ្តួចផ្តើមនូវគម្រោងឌីជីថល
Evaluation-DIME) ដែលជាការ
សមិទក
្ធ ម្មផ្អែកល�ើភស្តុតាង

PDP គាំទ្រដោយសសរស្ត ម្ភចំនួន ៣

រួមមាន៖

១)ការល�ើកកម្ពស់រប�ៀបរ�ៀបរយសង្គម
(Enhancing the Social Fabric) :

pine Development Plan) ឬហៅកាត់

ល�ើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លា ំ ងល�ើ

ne Development Plan-PDP)ដែលមាន

ប្រសិទភា
្ធ ព យុត្តិធម៌ និងភាពស្អាតស្អំ

ថាផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន (Philippiរយៈពេល ៦ឆ្នាំ និងត្រូវអនុវត្តចំនួន៤ ផែន-

ស្ថា ប័នសាធារណៈ និងសង្គម, ពង្រឹង
ក្នុង វិស័យសាធារណៈ, ល�ើកកម្ពស់ការ

ស្រួលក្នុងការចាប់យកឱកាសទាំងនោះ

ក្រុមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងជីវភាព

(៣) បង្កើនសក្តា នុពលកំណ�ើន

រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តោតល�ើបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើប
និងល�ើកទឹកចិត្តចំពោះនវានុវត្តន៍ ជា-

ពិសេសល�ើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

។ ទន្ទឹមនេះ ដ�ើម្បីពន្លឿនកំណ�ើនសេដ្ឋ-

កិច្ច, រដ្ឋាភិបាលត្រូវគ្រប់គ្រងកំណ�ើន

ប្រជាជន និងបង្កើនការវិនិយោគល�ើការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ។ ការធានាបាន
នូវមូលដ្ឋានម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោល-

នយោបាយជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត , និងការកសាង
គោលការណ៍ចម្បងសម្រាប់សន្តិសុខ,

សន្តិភាព និងសុវត្ថិភាព, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, និងបរិស្ថា ន គឺជាកត្តា ដ៏សំខាន់
ក្នុងការគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត PDP។

ក្របខណ្ឌអាទិភាពថវិកា (Budget Priorities Framework-BPF)៖

ក្របខណ្ឌអាទិភាពថវិកាដំបូងគេត្រូវ

បានបោះផ្សាយសម្រាប់ថ វិកាជាតិឆ្នាំសារ
ព�ើពន្ធ២០១៥ (FY 2015 National

Budget)។ សម្រាប់ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ២០១៩
ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ល�ើ ៣ ទិដ្ឋភាព រួមមាន៖

១)បរិការណ៍ម៉ាក្រួសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ វិកា

ឆ្នាំ២០១៩, ២)កម្ម វិធីហិរញ្ញវត្ថុ (Fiscal

Program), ៣)អាទិភាពថវិកា (budget
Priorities)។ ថវិកាឆ្នាំ២០១៩ ផ្តោតសំខាន់
ល�ើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រោម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កម្ម វិធី Build Build Build និងសេវាសង្គម

បានដាក់ឆ្លងសភាអនុម័តក្នុងអំឡុង ខែធ្នូ

Imaging Technologies-DDIT) និង

រញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្ម វិធីអប់រំ, គាំទ្រដល់ជន

គឺត្រូវផ្តល់ជូន ស្របពេលនឹងការអនុម័ត

Sensing Technologies) ដែលរួមមាន

ដែលផ្តោតល�ើ, ការធានានូវនិរន្តរភាពហិជាតិដ�ើមភាគតិច និងជនពិការ, បង្កើនអា
ហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយគុណភាព និងពិ-

ពិធកម្មគម្រោងផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និងកំណែ-

ទម្រង់ពន្ធដារ (Tax Reform Cash Transfer Project )

2-Tier Budgeting Approach - 2TBA

គោលបំណងនៃការគ្រោង និងការរ�ៀប

ចំថ វិកាអនុលោមតាម 2TBA គឺដ�ើម្បីធា-

នាថាសំណ�ើថ វិកាថ្មី និងថវិកាកំពុងអនុវត្ត

មានសង្គតិភាព ទៅនឹងអាទិភាពគោលនយោបាយ និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ព្រមទាំងត្រូវ

តម្រឹមជាមួយធនធាននិងគោលដៅគោល

នៃឆ្នាំសារព�ើពន្ធ។ រីឯការប្រគល់កិច្ចសន្យា

ច្បាប់ឥណទានទូទៅ។ បន្ទាប់ពីច្បាប់ឥណទានទូទៅត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុងខែមករានៃឆ្នាំ

បន្ទាប់, រដ្ឋាភិបាល នឹងរ�ៀបចំបញ្ជី វិភាជ
លម្អិតតាមស្ថា ប័ន (Special Allotment

Release Order-SARO) ដូចនេះ ការ

អនុវត្តថ វិកាតាមកិច្ចលទ្ធកម្មនឹងអាចចាប់
ផ្តើមក្នុងខែមករា តែម្តង។

ការតាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម

ក្រៅពីការតាមដាន និងវាយម្លៃទៅល�ើ

សមិទក
្ធ ម្មតាមរយៈទិន្នន័យជារបាយការណ៍៍
ហ្វីលីពីនបានផ្តួចផ្តើមនូវគម្រោងឌីជីថល

បច្ចេកវិទ្យាញ្ញាញពីចម្ងា យ (Remote

ឧបករណ៍ដូចជា៖ Light Detection and
Ranging (LiDAR) មានសមត្ថភាពអាច
ឆ្លុះម�ើលទិន្នន័យនៅក្នុងព្រៃក្រាស់ ដោយ

ចាប់យកចំនួនជាក់លាក់ក្នុងទំហំដី១មែត្រ
ការ៉េ (ឧ.ការពិនិត្យម�ើលចំនន
ួ ដ�ើមឈ�ើ),

Satellites អាចពិនិត្យម�ើលភាពប្រែប្រួល
នៃទំហំដី ឬទំហំព្រៃ, Open Roads plat-

form/Geo-store អាចតាមដាន និងពិនិត្យ

ម�ើលពីចម្ងា យល�ើ ស្ថា នភាពផ្លូវជាក់ស្តែ ង
បូករួមទាំងផ្លូវដែលសាងសង់រួច និងកំពុង

សាងសង់។ Geo-tagging តម្រូវឱ្យមន្រ្តី

នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។ លក្ខណៈពិ

សេសនៃ 2TBA គឺសំណ�ើថ វិកាសរុបត្រូវ

បូកបញ្ចូ លគ្នារវាង TIER1 (គោលនយោបាយឬគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្ត) និង
TIER2 (សំណ�ើថ វិកាថ្មី)។

បញ្
ហា ប្រឈម និងការអនុវត្តថវិកា

ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធ កម្ម

បញ្ហាប្រឈម

ការទម្លា ក់ថ វិកាទាបជាងការគ្រោងទុក

(Low Disbursement)គឺជាបញ្ហាប្រឈម
ដែលនឹងមានបច្ច័យដល់កំណ�ើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP Growth) និង

ការបម្រើសាវាសាធារណៈ ជូនប្រជាពល-

(Digital Imaging for Monitoring and

ត្រូវផ្តិតយករូបភាព និង វីដេអូ ភ្ជាប់ជាមួយ

បន្តចោទជាបញ្ហាប្រឈមនៅហ្វីលីពីន។

សម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មផ្អែកល�ើ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដូចជា Facebook ឬ

រដ្ឋ ។ ការចំណាយទាបជាងផែនការនៅតែ
ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មមុន

(Early Procurement)

ដ�ើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហា នៃការអនុ-

វត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ហ្វីលីពីនបានអនុវត្តនីតិ វិធីកិច្ចលទ្ធកម្មមុន មានន័យថាការអនុវត្ត

ការដេញថ្លៃក្នុងអំឡុង ខែតុលា ដល់ខែធ្នូ
នៃឆ្នាំសារព�ើពន្ធ មុនកម្ម វិធីចំណាយជាតិ
ឬច្បាប់ឥណទានទូទៅ (NEP/GAA) ត្រូវ

Evaluation-DIME) ដែលជាការចាំបាច់

ភស្តុ តាង។ការផ្តួចផ្កើមនូវ DIME នេះគឺក្នុង

គោលបំណងតាមដាន នូវគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដែលមានការចំណាយខ្ពស់ ដោយធ្វើ
ការប្រៀបធ�ៀប រវាងការប្រើប្រាស់ថ វិកា

និងលទ្ធផលជាក់ស្តែ ង សំដៅដល់សមិទ-្ធ
ផលរូបវន្ត។ ក្នុងការអនុវត្តនេះ ហ្វីលីពីន
បានប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យារូបភាព និង
ទិន្នន័យឌីជីថល (Digital Data and

ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទីតាំងនៃគម្រោង រួចបង្ហោះចូលទៅក្នុង

Google ជាដ�ើម ក្នុងគោលបំណងធានា

តម្លា ភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

គន្ធនិទ្ទេស៖

១.ទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០៤០ របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន (Ambisyon Natin 2040)
២.ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្វីលីពីន ឆ្នាំ២០១៧ -២០២២

៣.ក្របខណ្ឌអាទិភាពថវិកា ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន

៤. បទបង្ហាញស្តីពីថ វិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង
និងថវិកា (DBM)នៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្របខ័ណ្ឌលទ្ធ ផលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នា២
ំ ០១៩-២០២០
កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប ២០១៩-២០២០

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងគោលបំណង
ល�ើកទី២ គាំទ្រកម្ម វធ
ដ�ើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវាធារណៈ និងជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។

អ

គ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការ

២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ កិច្ចព្រមព្រៀង

(៧)ការក�ៀរគរចំណូលក្នុងស្រុកត្រូវបាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ជាសេនា-

ចំនួន៨ រួមមាន(១)ការកសាងសមត្ថភាព

លទ្ធកម្មសាធារណៈ ត្រូវបានបង្កើន។

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ធិការ នៃគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិភូ
សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានរ�ៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន

ឥតសំណង ឆ្នាំ២០១៩-២០២០ ដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥត

សំណងបន្ថែមប្រមាណ ២២លានអឺរ៉ូ ក្នុង
នោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបាន ១៤

លានអឺរ៉ូដោយទទួលការឯកភាពនៅថ្ងៃទី

ល�ើកទី ២ ផ្តោតល�ើលទ្ធផលចុងក្រោយ

ត្រូវបានពង្រឹង ៖ ចំនួនមន្រ្តីចូលរួមវគ្គ

ពង្រឹង និង(៨)តម្លា ភាពនិងប្រសិទភា
្ធ ព នៃ

ដ�ើម្បីឱ្យការអនុវត្តសម្រេចបានតាម

បណ្តុះបណ្តា លបច្ចេកទេស, (២)ប្រព័ន្ធ

គោលដៅឆ្នាំ២០១៩ និង២០២០ អ.គ.ហ.

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានកែលម្អ, (៣)

ត្រីមាស និងសហការជាមួយគ្រប់ស្ថា ប័ន

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
សុក្រឹតភាពនិងតម្លា ភាពថវិកានៃការផ្ទេរ

ថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបានពង្រឹង ,
(៤)សមត្ថភាព និងតម្លា ភាពនៃអាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ, (៥)ការអនុវត្តថ វិកាឆ្ពោះ
ទៅសមិទក
្ធ ម្មត្រូវបានបង្កើន, (៦)ការគ្រប់-

បានតាមដានត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពប្រចាំ
ពាក់ព័ន្ធ ធ្វើការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំល�ើលទ្ធ
ផលសម្រេចបាន៕

តារាងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលឆ្នាំ២០១៩-២០២០

គ្រងវិនិយោគសាធារណៈត្រូវបានកែលម្អ,
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

ទំព័រ៣៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ភាពជាដៃគូថ្មីក្នុងការគំាទ្រកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងកា
 រលំបាកក្នុងការសម្រេចបាននូវតម្រូវការ

ិ ជាតិនិងហ
មូលធនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅខណៈពេលដែលថវកា
 ិរញ
 -្ញ
ិ ័យ
ប្បទាន អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA)១ សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិត ។ហេតុនេះហ�ើយ, វស
ឯកជនបាននិងកំពុងដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃលំហូរហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំសម្រាប់បណ្តា
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

គោ

លដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

កំណ�ើននៃផសស ក្នុងរង្វង់៧%៣ ចាប់ពី

ដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការចំណាយកាន់តែ

បញ្ជាក់ឆលុះ
្ បញ្ចាង
ំ ពីសារៈសំខាន់ចំពោះ

នឹងធ្វើឱ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះពិចារណាបន្ថយ

សម្ព័ន្ធ និងកា
 រពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធា-

ចីរភា
 ព(SDGs) ក៏បានគូស
២

ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង វិស័យឯកជនក្នុង

ការចូលរួមដោះស្រាយនូវរាល់ការប្រឈម
នានា នៃការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលផង
ដែរ ។

ឆ្នាំ២០១១ រហូតមក។ របាយការណ៍នេះ

ឬកែប្រែលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងនៃហិរញ្ញប្បទាន
របស់ខលួ ្នខណៈសម្ពា ធពីការប្រកួតប្រជែង

ក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច តំបន់ និង

សកលោក ដែលអាចនាំទៅដល់ការកាត់

ច្រើនឡ�ើងៗល�ើការកសាងហេដ្ឋារចនារណៈក្នុងការធានាសម្រេចគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វែងរបស់ខលួ ្ន។ក្នុងន័យ
នេះ កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវព
 ង្រឹងប្រភពធន-

ធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

ក្នុងបរិការណ៍កម្ពុជា, ក្រោមកម្ម វិធីកែ

បន្ថយ ឬ ការបាត់បង់ទំាងស្រុងនូវការអនុ-

រដ្ឋបាល និងការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពឹង

និងកំណែទម្រង់ផ្សេងៗ,កម្ពុជាទទួលបាន

នា។ ហេតុនេះ, កម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុង

ក្នុងស្រុក ដោយច�ៀសវាងការពឹងផ្អែកទាំង

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យម

កម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ២០១៥ជាមួយនឹងអ
 ត្រា
១

Official Development Assistance

គ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នា

ការគ្រប់គ្រងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីអភិ-

វឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅខណៈពេល
២

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015

ផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខលួ ្ន ឬ

ស្រុង ឬភាគច្រើនល�ើមូលនិធិពីម្ចា ស់ជំនួយ

ឬ ប្រទេសជាមិត្ត។ ដ�ើម្បីសម្រេចបាន
៣

គេហទំព័រក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ http://www.mef.gov.kh

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នូវគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយ

ប្រែក្លា យកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូល

នឹង វិស័យឯកជន។ តាមរយៈយន្តការភាព

ចំរាញ់យកសក្តា នុពលនៃកាលានុវត្តភាព

ប្រទេសចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០, ការ

វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានឹងត្រូវ

និងឱកាសពីទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បី

កបដោយគុណភាព គឺជាកត្តា គន្លឹះដែលធ្វើ

កំណ�ើន និងចីរភាព។ កម្ពុជាត្រូវបន្តខិតខំ
ដែលមានស្រាប់ និងពង្រឹងអំណោយផល

ជំរុញកា
 រវិនិយោគទំាងក្នុង និងក្រៅប្រ-

ទេសជាពិសេស សក្តា នុពលនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ដូចជាធនាគារ
កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងប្រភពធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រតិបត្តការ

រដ្ឋបាល និងការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការ

ពឹងផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខលួ ្ន

ឬក្នុងស្រុក ដោយជ�ៀសវាងការពឹងផ្អែក

ទាំងស្រុង ឬភាគច្រើនល�ើមូលនិធិពីម្ចា ស់
ជំនួយ ឬប្រទេសជាមិត្ត ។

ធានារ៉ាប់រង និងទីផ្សារមូលបត្រ ដែលដ�ើរ

មធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ និងជា
កសាងការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រឱ្យកម្ពុជាមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងនៅ

ក្នុងតំបន់ និងឆ្ពោះទៅរកកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច
ស្របទៅតាមចក្ខុ វិស័យ ដូចបានកំណត់

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ទន្ទឹមនេះ ឯកសារ

វិភាគទានជាច្រើន ក្នុងការបង្កើតឱកាស

ការងារ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការ
ពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ និងគំនិត

ធុរកិច្ចជាច្រើន សម្រាប់ប រិការណ៍ស
 កល-
ភាវូបនីយកម្ម និងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤
។ នៅខណៈពេលដែលថវិកាជាតិនៅមាន
កម្រិតភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន
គឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលធានាចីរភាព

កំណ�ើន។ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ជាពិសេសការថយចុះនៃជំនយ
ួ
ក្រៅប្រទេស កម្ពុជាបានរ�ៀបចំឯ
 កសារ
គោលនយោបាយ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការ
ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់

គ្រប់គ្រងគម្រោង វិនិយោគសាធាណៈ
២០១៦-២០២០។ ជាមួយគ្នានេះ ដ�ើម្បី
៤

ចំណូលនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រតាមរយៈការ
ពង្រឹងចលភាពទីផ្សារ ។

ក្រោមការដឹកនំាមុខដោយក្រសួងសេដ្ឋ-

រដ្ឋ និងឯកជនថ្នាក់កណ្តា ល៤ ដែលមាន

រញ្ញវត្ថុបានបង្កើតអង្គភាពភាពជាដៃគូរវាង

បានបង្ហាញនៅក្នុង ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុ-

តួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួល និង

អភិវឌ្ឍន៍យុទសា
្ធ ស្ត្រ ជាតិឆ្នាំ ២០១៩ -

តាមរយៈយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និង

ទ្ធសាស្ត្រ ជាតិ ២០១៤-២០១៨ និងផែនការ
២០២៣។ ល�ើសពីនេះ, យ�ើងមានគោល

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងវិនិយោគ
ឯកជន និងពិនិត្យ និងតាមដានគម្រោង

នយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្ម

វិនិយោគនៅតាមដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗជា

រណៈបីឆ្នាំរំកិល និងគោលនយោបាយតាម

ដែលកំពុងបន្តក្នុងនោះរួមមានការកែទម្រង់

វិស័យ។ ដ�ើម្បីឱ្យការងារវិនិយោគសាធា-

រវាងរដ្ឋនិងឯកជន បាននិងកំពុងផ្តល់

បរិយាប័ន្ន ជាពិសេសនឹងជួយល�ើកកម្ពស់

សាស្ត្រ ចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤ ត្រូវ

ផ្លូវសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយយុទ-្ធ

រដ្ឋក៏នឹងត្រូវដ�ើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការក�ៀរ-

កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញភាពជាៃដគូ

សម្ព័ន្ធនឹងជួយពន្លឿនកំណ�ើនប្រកបដោយ

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិ-

២០១៥-២០២៥, កម្ម វិធី វិនិយោគសាធា-

គរប្រភពទុនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

បានពង្រីក ។ ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនា-

គោលនយោបាយខាងល�ើ, ផែនទីបង្ហាញ

តួនាទីសំខាន់ក្នុងការក�ៀរគរប្រភពធន-

ធានក្នុងប្រទេស។ ក្រៅពីនេះ, មូលបត្រ

ជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននេះ, គម្រោង

រណៈនេះមានក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់, ការ
ធ្វើទំន�ើបកម្មក្របខ័ណ្ឌ ការគ្រប់គ្រងការ

វិនិយោគសាធារណៈនឹងត្រូវដាក់ចេញនូវ

បទប្បញ្ញត្តិ ដ�ើម្បីធ្វើការ គ្រប់គ្រងកំណត់

ដ�ើម។ ជាមួយនឹងការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនឹងជំរុញ
ការប្រកួតប្រជែងខាងក្រៅរបស់កម្ពុជា និង

ជួយពន្លឿនសន្ទុះកំណ�ើន រយៈពេលវែង
និងការរក្សាបាននូវចីរភាព។

ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ត្រូវបាន

អត្តសញ្ញាណ, ការជ្រើសរ�ើស, ការរ�ៀបចំ,

គេឃ�ើញថា ជាប្រភេទកិច្ចសន្យាពិសេស

ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ និងការវាយតម្លៃគម្រោង

នានាដូចជាការសាងសង់ និងការបំពាក់

ការអនុម័ត, ការអនុវត្ត, ការត្រួតពិនិត្យ,
វិនិយោគសាធារណៈ។ ក្របខ័ណ្ឌ វិនិយោគ
សាធារណៈនេះនឹងត្រូវអនុវត្តរាល់ការវិនិយោគសាធារណៈតាមរយៈអនុក្រឹត្យស្តីពី

ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ដែល
នឹងត្រូវអនុវត្តរាល់គម្រោងសាធារណៈទំាង

ឡាយ ជាពិសេសធានាបាននូវការគ្រប់គ្រង
ការវិនិយោគសាធារណៈដ៏ រឹងមា ំ និងគួរទុក
ចិត្តបាន។ ហេតុនេះ, ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ

និងឯកជន នឹងដ�ើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់
និងជាយន្តការគន្លឹះ សម្រាប់ពង្រឹងគុណ

ភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាជាមួយ

ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនថ្នាក់កណ្តា ល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។

៥

ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ឧបករណ៍សាលារ�ៀន, មន្ទីរពេទ្យ, ប្រព័ន្ធ

ដឹកជញ្ជូ ន, ប្រព័ន្ធទឹកជាដ�ើម។ ជាករណី
សិក្សាជាក់ស្តែ ង,នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥៥,

ទីភ្នាក់ងារ JICA ជប៉ុន បានចុះហត្ថលេខា
ល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី សម្រាប់គម្រោង

អភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះជី វិតបន្ទាន់
នៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យ Sunrise

Healthcare Service Co.,Ltd (SHS)
ដែលគម្រោងមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ា យ ជប៉ុន

នេះ ត្រូវបានចងសម្ព័ន្ធរវាងក្រុមហ៊ុន GJC
Corporation, ក្រុមហ៊ុន INCJ, និងក្រុម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ JICA, ២០១៦

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហ៊ុន Kitahara Medical Strategies
International។ នេះជាហិរញ្ញប្បទាន

កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូ

រវាងរដ្ឋនិងឯកជន បាននិងកំពុងផ្តល់
វិភាគទានជាច្រើន ក្នុងការបង្កើតឱកាស

គម្រោងល�ើកដំបូងនៅក្រោមគម្រោងហិរញ្ញ
ប្បទានវិនិយោគវិស័យឯកជន។ តាមរយៈ

ការងារ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
ការពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ និងគំនិត

ការបង្កើតគម្រោង និងប្រតិបត្តិការ, មន្ទីរ

ពេទ្យសាន់រ៉ា យជប៉ុន ផ្តល់នវូ សេវាថែទំា

ធុរកិច្ចជាច្រើន សម្រាប់ប រិការណ៍
សកលភាវូបនីយកម្ម និងបដិវត្ត

សុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅកម្ពុជា

ឧស្សាហកម្មទី ៤ ។

ព្រមទំាង ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថែទំា

សុខភាព ដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ។
គម្រោងនេះបានបុកគ្រឹះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវដឹកជញ្ជូ ន
៦

សាងសង់ប្រតិបត្តិផ្ទេរ (BOT)។

ជាការសន្និដ្ឋាន, ក្រោមលិខិតបទដ្ឋាន

គតិយុត្ត និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ

សំខាន់ៗដែលមានរួមជាមួយនឹងការកសាង
ស្ថា ប័នគំាទ្រការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូថ្មីក្នុង

ការគំាទ្រកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា បាន
និងកំពុងធ្វើឱ្យកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខ

មិនរាថយ ដ�ើម្បីក�ៀរគរប្រភពធនធានក្នុង
ស្រុកដែលមានសក្តា នុពល យកមកប៉ះប៉ូវ
ល�ើការខាតបង់នានាក្រោមការកាត់បន្ថយ

និងមានដ�ើមទុន វិនិយោគ៣៥ លានដុល្លា រ

ថ្មីប្រវែងជាង១៩០៧ គីឡូម៉ែត គឺជាគម្រោង

វឌ្ឍន៍របស់ជប៉ុន (JICA) ផងដែរ។ មន្ទីរ

ភាព ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន នេះ

ផ្តល់ជំនួយ។ ការពង្រឹងភាពជាដៃគូថ្មីនេះ

Cambodian PPSHV Expressway Co.

កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាបាន ដ�ើម្បី

រួមបញ្ចូ លទាំងប្រាក់កម្ចីពីទីភ្នាក់ងារអភិពេទ្យនេះចូលរួម ជាផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ របស់ប្រទេស

កម្ពុជា។ ក្រៅពីគម្រោងខាងល�ើ,គម្រោងផ្លូវ
ល្បឿនល�ឿនភ្នំពេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ

ដែលបានប�ើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា

៦

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយអនុវត្តក្រោមរូប

ផងដែរ ក្រោមការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន
,Ltd ក្នុងទឹកប្រាក់ ១,៩ ពាន់លានដុល្លា រ
អាមេរិច ។ ការវិនិយោគល�ើគម្រោងផ្លូវ

ល្បឿនល�ឿននេះ ត្រូវអនុវត្តតាមទម្រង់

សារព័ត័មាន The Phnom Penh Post, ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

៧

ហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ឬ ការពឹង

ផ្អែកទំាងស្រុង ឬ មួយភាគធំទៅល�ើប្រទេស

នឹងធ្វើឱ្យកម្ពុជាអាចទ្រទ្រង់ និងពង្រឹងការ
ជាប្រយោជន៍ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា៕
រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

គេហទំព័រក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជួន៖ http://www.mpwt.gov.kh/kh/home

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សញ្ញាណទូទៅ នៃ “វិសហមជ្ឈការ” នៅកម្ពុជា

នៅប្រទេសកម្ពុជា, “វិសហមជ្ឈការ” ត្រូវបានគេឮ និងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទន្ទឹមគ្នានឹងពាក្យ

“វិមជ្ឈការ” ដែរ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០០ ពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងរ�ៀបចំសេចក្ដីព្រាង

ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ ដែលក្រោយមកទ�ៀត ត្រូវបានអនុម័ត និងប្រកាសដាក់
ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១ និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរ�ើសក្រុម

ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ដែលត្រូវបានអនុម័តនិងប្រកាស ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទ
ដូចគ្នា។

ច្បា

ប់ទាង
ំ ២នេះ ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ
ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលវិមជ្ឈការ និង វិស-

ហមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាច្បាប់
ប�ើកផ្លូវឈាន ទៅដល់ការបោះឆ្នោតជា

សកលជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
អាណត្តិទី១ និងជាល�ើកទី១ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២។

ផ្អែកល�ើការអនុវត្ត វិសហមជ្ឈការមាន

វត្តមានក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្មែរ

ជាយូរយារណាស់មកហ�ើយ គ្រាន់តែវាបាន

ផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាច្រើនដងច្រើនសារតាម
រយៈវិសោធនកម្មបន្តបន្ទាប់នៃច្បាប់ និង

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហ�ើយត្រូវបានពង្រឹង
និងធ្វើទំន�ើបកម្មឱ្យមានសង្គតិភាពនិងស៊ី

ចង្វា ក់គ្នា ដ�ើម្បីគាំទ្រនិងត្រួតពិនិត្យ ការ
អនុវត្តអំណាច នៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីមួយទ�ៀត

គឺប្រព័ន្ធ វិមជ្ឈការ ដែលជាប្រព័ន្ធថ្មីថ្មោ ង។
ការកែទម្រង់នេះ បានកាត់បន្ថយសមត្ថកិច្ច

មួយចំនួនធំនៃអាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការ ដោយ
សមត្ថកិច្ចទាង
ំ នោះត្រូវបានផ្ទេរទៅអោយ
អាជ្ញា ធរនៃរដ្ឋបាលវិមជ្ឈការដែលតំណាង

ដោយក្រុមប្រឹក្សាវិញដែលក�ើតចេញពីការ

ត្រួតពិនិត្យទៅល�ើសេចក្ដីសម្រេចរបស់
ក្រុមប្រឹក្សា។

រជនខ្មែរមួយរូប នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ដូចធ្លា ប់បានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទស្ដីពី

វិមជ្ឈការ។ ទោះយ៉ាងណា យ�ើងអាចឈ្វេ ង

បោះឆ្នោត។ ទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់សមត្ថ-

ក.និយមន័យ

យល់បានអំពីអត្ថន័យទូទៅ នៃពាក្យនេះ

បាននូវមុខងារ ភារកិច្ចថ្មីៗដែរ ជាពិសេស

ការ” មិនមានពន្យល់នៅក្នុងវចនានុក្រម

វិមជ្ឈការ បានមកពី “វិ-” + “មជ្ឈការ”។

ប្រឹក្សា ដែលមុខងារនោះគឺជា មុខងារ

បង្កើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០០ ដោយឥស្ស-

កិច្ចនេះ រដ្ឋបាលវិសហមជ្ឈការក៏ទទួល
មុខងារក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុម

ដូចគ្នានឹង វិមជ្ឈការដែរ, “វិសហមជ្ឈ-

ខ្មែរនោះទេ ព្រោះជាពាក្យថ្មីដែលត្រូវបាន

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ បំបែកពាក្យ។

“វិ-” សំដៅដល់អ្វីដែលមិនមែនជា ឬដែល
ផ្ទុយពី។ “សហ-” មានន័យថា ជាមួយនឹង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឬ រួមជាមួយ រីឯ “មជ្ឈការ” បានន័យថា

ស្រុក-ខណ្ឌ ឃុ-ំ សង្កាត់ បានកំណត់ថាតាម

រងមួយចំនួន។ នៅកម្រិតឃុំ សង្កាត់ អាជ្ញា -

មជ្ឈការ” បានសេចក្ដីថា ការធ្វើមិនឱ្យទៅ

សួង ស្ថា ប័ន ធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារ សិទ្ធិអំ-

ឃុំ និងចៅសង្កាត់ផ្ទាល់តែម្ដង ដែលខុសពី

ការធ្វើឱ្យទៅជាកណ្
ដា ល។ដូចនេះ “វិសហ-

រយៈវិសហមជ្ឈការ, រាជរដ្ឋាភិបាល ឬក្រ-

ជាកណ្
ដា ល ឬ អាចនិយាយបានថាការកាត់

ណាច និងធនធានទៅអង្គភាពក្រោមបង្គា ប់

ដោយសហការគ្នាទៅវិញទៅមក។

វត្ត ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល ឬក្រសួង ស្ថា -

បន្ថយ ឬការបញ្ឈប់ឱ្យទៅជាថ្នាក់កណ្
ដា ល
ក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃរដ្ឋ

ទោល (unitary state), វិសហមជ្ឈការ
គឺជាកិច្ចដំណ�ើរការបង្កើត នៅក្នុងមណ្ឌល

រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន នូវអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលដែល
តំណាងឱ្យរដ្ឋ (រដ្ឋបាលកណ្
ដា ល)។ ផ្ទុយ

ឬទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយ ដ�ើម្បីអនុ-

សួងមហាផ្ទៃ ចំណែកឯអភិបាលរងរាជធានី

ការធ្វើប្រតិភូកម្មនោះ។

ខ.រចនាសម័្ពន្ធរដ្ឋបាលវិសហមជ្ឈការ

សម្រាប់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។
ក្រៅពីគណៈអភិបាល យ�ើងសង្កេតឃ�ើញ

មាន មន្ទីរក្រសួងនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
តាំងទីនៅតាមខេត្តនីមួយៗ។ ដូចនេះ វិសហមជ្ឈការ មាន ២ ប្រភេទធំៗ គឺ ៖

វិសហមជ្ឈការដែនដី និង វិសហមជ្ឈការ
តាមខ្សែបណ្ដោ យជំនាញ។

ខ.១.វិសហមជ្ឈការដែនដី

វិសហមជ្ឈការដែនដី គឺជាកិច្ចដំណ�ើរ

ការក្នុងការរ�ៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយ

អភិបាលរងខេត្ត អភិបាលក្រុង អភិបាល

ស្រុក អភិបាលខណ្ឌត្រូវតែងតាំងដោយ
អនុក្រឹត្យតាមសំណ�ើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។ដោយឡែក អភិបាលរងក្រុង អភិបាល

រងស្រុក អភិបាលរងខណ្ឌ ត្រូវតែងតាំង
ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហា-

ផ្ទៃ។ អភិបាល អភិបាលរងទាំងនេះ មាន
អាណត្តិការងារមិនល�ើសពីបន
ួ ឆ្នាំ តែអាច

ត្រូវបានតែងតាំងជាល�ើកទីពីរ នៅក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចដដែល។ ដូចនេះ អាជ្ញា ធរទាំង

នេះ ក�ើតចេញពីការតែងតាំង និងត្រូវគោរពអំណាចបទបញ្ជារបស់អាជ្ញា ធរដែលមាន

ឋានានុក្រមខ្ពស់ជាង ហ�ើយថ្នាក់ល�ើដែល
ជារដ្ឋបាលកណ្
ដា លអាចដកហូត ព្យួរ ឬ

ផ្លាស់ប្ដូរតំណែង របស់អភិបាលខេត្ត ក្រុង
ស្រុក ខណ្ឌ ពេលណាក៏បាន។

ផ្ទុយពីកម្រិតរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក

ខណ្ឌ, នៅកម្រិតឃុំ-សង្កាត់ មិនមានគណៈ

ដ្ឋានដែនដីកំណត់មួយ។ ក្នុងន័យនេះ រដ្ឋ-

ដែលជាអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋាន ក�ើតចេញពីការ

ធម្មនុញន្ញ ៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
កំណត់ការបែងចែក ជា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង

ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់។ រាជធានី ខេត្ត

ការទាំងនេះ មិនមានស្វ័យភាពណាមួយ

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង ឃុំ សង្កាត់ ទាំងនេះ

គោរពនូវបទបញ្ជានៃអាជ្ញា ធរថ្នាក់ល�ើដោយ

ខ្លួន។ អាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការដែនដីដែល

ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង

មន្ត្រី និងតាមសេចក្ដីស្ន ើសុំ ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រ-

បង្កើតឱ្យមាននូវ អាជ្ញា ធររដ្ឋបាលមានសម-

ត្ថកិច្ចទូទៅ នៅក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋបាលមូល-

នៃអំណាច។ ហេតុនេះហ�ើយ ទ�ើបច្បាប់ស្ដី

អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវតែងតាំង

ក្រសួង ស្ថា ប័ន ស្របទៅតាមតម្រូវការនៃ

គណនេយ្យភាពចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល ឬ

បញ្ញត្តិថា ត្រូវរ�ៀបចំឱ្យមានគណៈអភិបាល

គោរពទៅតាមគោលការណ៍ឋានានុក្រម

ចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋ។
ដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាមសំណ�ើនាយករដ្ឋ-

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ

ឬ មានបុគ្គលភាពគតិយុត្តឡ�ើយ ហ�ើយត្រូវ

កម្រិតខាងល�ើ មេឃុំ ចៅសង្កាត់នេះ ក�ើត

ប័ន។ អង្គភាព ឬ ក្រុមប្រឹក្សានោះ ត្រូវមាន

មាត្រា១៣៨ នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង

ពីអាជ្ញា ធរវិមជ្ឈការ, អាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈ-

ធរវិសហមជ្ឈការដែនដី ដឹកនាំដោយមេ-

គ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញា ធររដ្ឋបាលមួយរ�ៀងៗ

គ្រប់គ្រងនៅកម្រិតរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក
ខណ្ឌ ហៅថា គណៈអភិបាល ដែលដឹកនាំ
ដោយអភិបាលមួយរូប និងមានអភិបាល

អភិបាលទេ គឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សា
បោះឆ្នោតតាមបែបវិមជ្ឈការ និងដឹកនាំ

ដោយមេឃុំ-ចៅសង្កាត់។ ក្រៅពីមុខងារជា
ប្រមុខដឹកនាំការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចរបស់
ក្រុមប្រឹក្សារបស់ខលួ ្ន, មេឃុំ-ចៅសង្កាត់

នេះឯង ដែលជាអាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការ
បំពេញមុខងារតំណាងឱ្យរដ្ឋមានគណនេយ្យ
ភាពចំពោះរដ្ឋផងដែរ។

គណៈអភិបាល និងមេឃុំ ចៅសង្កាត់់

ជាស្ថា ប័នដែលចំណះក្រ
ុ សួងមហាផ្ទៃផ្ទាល់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផ្អែកល�ើការអនុវត្ត វិសហមជ្ឈការ មាន

វត្តមានក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្មែរ
ជាយូរយារណាស់មកហ�ើយ គ្រាន់តែវា
បានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ជាច្រើនដង

ធានីភ្នំពេញ។ ក៏ប៉ុន្តែ ល�ើសពីនេះ មន្ទីរ

ផ្សេងទ�ៀតដូចជា សាខាពន្ធដារ (នៅតាម

ក្រមរបស់អាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការដែលជា

(នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត និងមាត់ច្រក) និង

ជាធម្មតាក្រសួងមួយតែងមានមន្ទីររបស់

សួងស្ថា ប័នមួយចំនួនទ�ៀត មិនមានមន្ទីរ

ក្រសួងទាំងនោះក៏ត្រូវស្ ថិតក្រោមឋានានុ-

អភិបាលខេត្តដែរ។

ច្រើនសារ តាមរយៈវិសោធនកម្ម

ខ្លួនមួយនៅក្នុងរាជធានី និងគ្រប់ខេត្ត ដូច

គតិយុត្ត ហ�ើយត្រូវបានពង្រឹង និងធ្វើ

យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរសុខាភិបាល ជា

បន្តបន្ទាប់នៃច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋាន
ទំន�ើបកម្មឱ្យមានសង្គតិភាព និង

ស៊ីចង្វា ក់គ្នា ដ�ើម្បីគាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យ
ការអនុវត្តអំណាច នៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មី

មួយទ�ៀតគឺ ប្រព័ន្ធ វិមជ្ឈការ ដែលជា
ប្រព័ន្ធថ្មីថ្មោ ង។

និងជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដី មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងល�ើ

វិស័យរដ្ឋបាល និងនយោបាយ ដោយធ្វើ
សេចក្ដីសម្រេចតាមការកំណត់ក្នុងច្បាប់

ជាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, មន្ទីរអប់រំដ�ើម ហ�ើយក្រសួងសំខាន់ៗមួយចំនួនថែម
ទាំងមានការិយាល័យជំនាញរបស់ខលួ ្ននៅ

តាមក្រុង-ស្រុកផងដែរ ដូចជាការិយាល័យ

អប់រំ យុវជន និងកីឡា ឬការិយាល័យសុខាភិបាលជាដ�ើម។ ក្រៅពីនេះ ក៏មានក្រ-

សួងមួយចំនួន ដែលមានអង្គភាពជារដ្ឋ-

រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក), សាខាគយ

រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ ទន្ទឹមនេះ មានក្រតំណាងរបស់ខលួ ្នឡ�ើយ តែមានអាជ្ញា ធរ

រដ្ឋបាលផ្សេងទៅវិញ ដូចជា ករណីក្រសួង

មហាផ្ទៃ គ្មា នឡ�ើយនូវមន្ទីរមហាផ្ទៃតែមាន
នូវស្ន ងការនិងអធិការដ្ឋានពន្ធនាគារខេត្ត,

ចំណែកឯក្រសួងយុត្តិធម៌ តំណាងដោយ

មហាអយ្យការនៅអមសាលាជំនុំជំរះក្ដីនីមួយៗ។ ករណីស្ថា ប័នខ្លះទ�ៀត មិនមាននូវ
អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋានឡ�ើយ។

បាលវិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រៅ

គ. គោលបំណង នៃវិសហមជ្ឈការ

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្រៅពីមន្ទីរសេដ្ឋ-

មានវិមជ្ឈការ ឬវិសហមជ្ឈការទាំងស្រុង

ពីមន្ទីរផងដែរ ដូចជាករណីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានអង្គភាពមូលដ្ឋាន

និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ។ដូចនេះ
អភិបាល និងមេឃុំ ចៅសង្កាត់់ មានកាតព្វកិច្ចត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាន និងធ្វើរបាយការណ៍
ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពីសភាពការណ៍ទូទៅ
ក្នុងដែនដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង។

ខ.២.វិសហមជ្ឈការតាមខ្សែបណ្
ដោ យ
ជំនាញ

វិសហមជ្ឈការជំនាញ ឬតាមខ្សែបណ្ដោ យ

សំដៅដល់ដំណ�ើរការមួយ ដែលក្រសួងស្ថា ប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល មានអា-

ជ្ញា ធររបស់ខលួ ្ននៅតាមខេត្ត ក្រុង ដែលជា

ធម្មតា ហៅថា មន្ទីរ។ ជាវិសហមជ្ឈការតាម
ខ្សែបណ្ដោ យ ព្រោះមន្ទីរទាំងនោះ ស្ ថិត
ក្រោមអំណាចឋានានុក្រមរបស់ក្រសួង

ដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខលួ ្ន។ ក្នុងដំណ�ើរការនេះ មន្ទីរក្រសួងទាំងនោះ មាន
អំណាចសម្រេចអ្វីមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
ដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងនៅឯរាជ-

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គ្មា នឡ�ើយ មជ្ឈការដាច់ខាត ហ�ើយក៏មិន
នោះដែរ ព្រោះលំនាំដឹកនាំទាង
ំ ៣នេះតែង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តែត្រូវការគ្នា ដ�ើម្បីបំពេញឱ្យគ្នា និងគាំទ្រ

ល�ើ ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ជា

ការគ្រប់គ្រងដែនដី។ អាជ្ញា ធរទាំងនេះមាន

ចេញពីគ្នាបានឡ�ើយ។ ដូចដែលបានពន្យល់

ជាអាជ្ញា ធរថ្នាក់ល�ើនេះ បញ្ជា និងត្រួតពិ-

ធ្នាប់សាធារណៈការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់

គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់
ខាងល�ើ, រដ្ឋជាអ្នកបង្កើត, តែងតាំង និង

ប្រគល់សមត្ថកិច្ចជន
ូ ដល់អាជ្ញា ធរនៅថ្នាក់

មូលដ្ឋានហៅថា “អាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការ”
ដែលខ្លួនបានប្រគល់សមត្ថកិច្ចជូន ដ�ើម្បី

ធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមរដ្ឋ។ ពួកគេមិនមែន

ក�ើតចេញពីការជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះទេ។ ដូចនេះ
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលកណ្
ដា ល និងរដ្ឋ-

បាលវិសហមជ្ឈការស្ ថិតក្រោមវិធាន នៃ
អំណាចឋានានុក្រម បានសេចក្ដីថាអាជ្ញា ធរ

វិសហមជ្ឈការ ត្រូវគោរពបទបញ្ជារបស់
ថ្នាក់ល�ើ។

ដ�ើម។ ម្យ៉ា ងទ�ៀត រដ្ឋបាលកណ្
ដា លដែល
និត្យល�ើអាជ្ញា ធរថ្នាក់ក្រោមជាតិចំពោះការ

អនុវត្តបញ្ជា។ ក្នុងការអនុវត្តអំណាចនេះ
អាជ្ញា ធរថ្នាក់ល�ើ អាចនឹងកែប្រែ ឬបដិសេធ
នូវការសម្រេចដែលធ្វើឡ�ើងដោយអាជ្ញា ធរ

ថ្នាក់ក្រោមរបស់ខលួ ្ន កាលប�ើយល់ឃ�ើញ
ថាការសំរេចនោះប្រាសចាកពីសមត្ថកិច្ច
និងអំណាចដែលអាជ្ញា ធរថ្នាក់ល�ើបានធ្វើ

ប្រតិភូកម្មអោយ។ ល�ើសពីនេះ អាជ្ញា ធរ

ថ្នាក់ល�ើ ក៏អាចនឹងអន្តរាគមន៍ជំនួសរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមរបស់ខលួ ្ន ដោយបំពេញ
សកម្មភាពដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

អាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការ មានតួនាទីយ៉ាង

មន្ត្រីរាជការទាំងឡាយនៅថ្នាក់ក្រោម

សំខាន់ក្នុងរង្វង់ដែនដីថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ស័ក្តទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អាជ្ញា ធរថ្នាក់

សួង ស្ថា ប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង

ជាតិទាង
ំ នោះ អាចត្រូវបានតំឡ�ើងឋានន្តរ-

គណៈអភិបាលមានតួនាទីជាតំណាង
 ក្រ-

កាតព្វកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្
ដា ប់
ប្រជាពលរដ្ឋ។ដ�ើម្បីបំពេញការងារនេះ
អោយមានប្រសិទភា
្ធ ព អភិបាលខេត្តអាច

បញ្ជាកងកម្លា ំងនគរបាល ឬអាវុធហត្ថក្នុង

ការបង្កា របង្ក្រា ប និងស្រាវជ្រាវបទល្មើស។
ភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទ�ៀត របស់អាជ្ញា ធរ
វិសហមជ្ឈការគឺ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តតាមដាន
និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្ម វិធីនយោបាយ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ច្បាប់ និងលិខិតបទ-

ដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដែលកំពុងនៅជាធរមាន។ចុងក្រោយ គណៈអភិបាលមាន
អំណាចឋានានុក្រមល�ើប្រធានមន្ទីរ ក្រ-

សួងស្ថា ប័ននានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ គណៈអភិបាល មានភារកិច្ចណែនាំ

សម្របសម្រួលត្រួតពិនិត្យ តម្រង់ទិស មន្ទីរ
អង្គភាព ខ្សែបណ្ដោ យរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទាំងនោះ ដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។ ក្នុងន័យនេះ

រដ្ឋបាលកណ្
ដា លអាចនឹងកំណត់ការបែង

ចែកដោយជាក់លាក់ នូវសមត្ថកិច្ចមួយចំនួន ដែលត្រូវសម្រេចដោយអាជ្ញា ធរវិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ជាក់ស្ដែ ង

អភិបាលខេត្ត អាចសម្រេចល�ើកិច្ចការមួយ
ចំនួន ដែលមិនចាំបាច់ស្ន ើសុំទៅរដ្ឋាភិបាល

នៅឯរាជធានីភ្នំពេញ។ ចំណែកឯមន្ទីរនៃ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក៏ត្រូវបានប្រគល់នូវសិទ្ធិ
សម្រេចមួយចំនួនផងដែរ។នេះគឺជាការ

ផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងទស្សនាទាននៃការធ្វើ
វិសហមជ្ឈការ ដ�ើម្បីជំរុញប្រសិទភា
្ធ ពនិង

ស័ក្ដិសិទភា
្ធ ព នៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ

និងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហ�ើយ
ដែលការសម្រេចផ្សេងៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

នេះ គឺធ្ើឡវ �ើងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល នៅ
ឯភ្នំពេញ ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ អ.គ.ហ.

ទំព័រ៤៤ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុន្ទ រកថារបស់ ឯកឧត្តមអគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ រី រដ្ឋមន្ត្ រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ
ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្លែងក្នុងពិធីប�ើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣

-ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង-

ណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរ

-ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ជុំនាថ្ងៃនេះ,ដែលញុា ង
ំ កម្ម វិធីយ�ើងប្រព្រឹត្ត

ស្ថា ប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល;

និង ប្រធានប្រតិភូសហភាព អឺរ៉ុបប្រចាំ
កម្ពុជា និងជាតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាទី
រាប់អាន;

-ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី,
ភ្ញៀវជាតិ និង អន្តរជាតិ, ជាទីមេត្រី !

ញុំមានកិត្តិយស និងសេចក្តី រីករាយ
ថ្ងៃ នេះ,ខ្
ជាអនេកដោយបានចូលរួមថ្លែងសុន្ទរកថាប�ើក «កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

២០១៨ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣»
និង ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ចំនួនបី គឺ «យុទសា
្ធ ស្ត្រ ក�ៀរគរចំណូល
២០១៩-២០២៣», «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការ

កែទម្រង់ ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ

២០១៩-២០២៥», និង «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃ
ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
ជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥»។

ក្នុងនាម ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ និងក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវ

ការស្វា គមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម,

លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី, ជាថ្នាក់

ដឹកនាំ និងជាមន្ត្រីរាជការនៃរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា, ឯកអគ្គរាជទូត/ឯកអគ្គរដ្ឋទូត, តំ

រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៨ និង

ជាតិទាង
ំ អស់ ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រ

តមកដ�ើមឆ្នាំ ២០១៩, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

ទៅប្រកបដោយបរិយាកាស អធិកអធម

នូវវឌ្ឍនភាពល្អ, ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្ម-

និងមានអត្ថន័យដ៏ វិសេសវិសាល ព្រមទាំង
ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការ

ប្រមូលផ្ដុំនូវកម្លា ំងសរុបរបស់ជាតិ រួមជា
មួយនឹង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ដ�ើម្បី

ជំរុញការកែទម្រង់ឲ្យបន្ដទៅមុខជានិច្ច ។
ខ្ញុំកត់សម្គា ល់ថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ គឺមិនគ្រាន់
តែជាការត្រួតពិនិត្យការងារកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចាំ ឆ្នាំ

២០១៨ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាការ

វាយតម្លៃរួម ល�ើការអនុវត្តដំណាក់កាលទី
៣ គឺ «ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលន

យោបាយ» ដែលគ្រោងនឹងបញ្ច ប់នៅឆ្នាំ
២០២០ ខាងមុខ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋានត្រៀម
រ�ៀបចំឆ្ពោះទៅ ដំណាក់កាល ទី ៤ គឺ

«គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម» ។ ដូច្នេះ,
ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះ ដ�ើម្បីគូស

រំលេច និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ

មកទល់ឆ្នាំ ២០១៨ ព្រមទាំងអំពីបញ្ហាប្រ-

ឈមជារួមក្នុងការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ជាពិសេស អំពី
ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ ដំណាក់កាលទី ៤
តទៅមុខទ�ៀត ។

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី,

ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាទីមេត្រី !

ទំព័រ៤៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រេចបាន
ភាពនៃអង្គភាព ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋ

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាពកែទម្រង់
របស់ក្រសួង/ស្ថា ប័ន។ វឌ្ឍនភាពគន្លឹះៗ
ដែលសម្រេចបាន រួមមាន ៖

ទី១).ការអនុវត្តដោយជោគជ័យ នៃយុទ-្ធ

សាស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល រយៈពេលមធ្យម
ដែលធ្វើឲ្យចំណូលក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់ ក្នុង

នោះចំណូលចរន្ត ក�ើនឡ�ើងជាមធ្យមប្រ-

មាណ ១,៣៥ ពិន្ទុ ភាគរយនៃ ផសស ក្នុង
មួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០១៨

។ សមិទផ
្ធ លនេះ ទទួលបាននូវមូល វិចារ
ល្អគួរជាទីមោទនៈ, ទាំងពីសំណាក់ប្រមុខ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ពីសំណាក់ដៃគូ
អភិវឌ្ឍន៍ និង ស្ថា ប័នអន្តរជាតិ ព្រមទាំង

បានអនុញ្ញាត ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបង្ហូរ
ថវិកាកាន់តែច្រើនទៅកាន់ វិស័យអាទិភាព

ក៏ដច
ូ ជាអាចបង្កើនយ៉ាងច្រើន នូវធនធាន
វិនិយោគសាធារណៈក្នុងស្រុក ពិសេសល�ើ

ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដែល

ជាប្រការជួយល�ើកស្ទួយមួយកម្រិត ដល់
ឯករាជ្យភាពផ្នែកថវិការបស់កម្ពុជា។

ទី២).ការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបណ្ដ ើរៗ នូវប្រ
ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ដោយបាន
ដាក់បញ្ចូ លចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកា ទាំង ៧,

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកត់ត្រា

ទ�ៀត នឹងត្រូវប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវ

លេញនៅគ្រប់ក្រសួង/ស្ថា ប័ន និង តាម

របាយការណ៍ទាន់ពេលវេលា។ នៅពេលនេះ

ក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបែបនេះ

គ្នានឹងការបង្កើត និងដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាព

គណនេយ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងអាចផលិត
,ប្រព័ន្ធ FMIS បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍជំហាន

ទី ២ ដោយបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ
នៅតាមក្រសួង/ស្ថា ប័នចំនួន ២០ និងមន្ទីរ
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ ២៥ រាជធានី-

ខេត្ត, រីឯក្រសួង/ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ ផ្សេង

ការនៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ វឌ្ឍនភាព
ប្រហែលជាមិនមានប្រទេសច្រើនទេ អាច

សម្រេចបានជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែល ចាប់ផ្ដើមការងារនេះ
ប្រហាក់ប្រហែលកម្ពុជា។

ទី៣).ការដាក់ឲ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញ

បណ្តា រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនស្រប
ថវិកា នៅគ្រប់ក្រសួង/ស្ថា ប័ន។ នៅថ្នាក់

ក្រោមជាតិ,ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ មក, រដ្ឋបាល

ខេត្តចំនួន ១៨ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាក
ល្បងនូវថវិកាកម្ម វិធីពេញលេញ។ សម្រាប់

ឆ្នាំ ២០២០ , រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន ៦ បន្ថែម

រួមមាន៖ កំពង់ចាម, កំពង់ធំ, ព្រះវិហារ,

ឧត្តរមានជ័យ, ស�ៀមរាប និងព្រះសីហនុ

នឹងត្រូវបានដាក់ ឲ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ហ�ើយ នៅឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នំពេញ នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវថវិកា
កម្ម វិធីដូចគ្នាដែរ។ ការដាក់ឲ្យអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធីបាននាំមកនូវការកែប្រែការគ្រប់គ្រង

ថវិកាទាំងស្រុង, ដែលពីមុនមានលក្ខណៈ

មជ្ឈការនៅតាមក្រសួង/ស្ថា ប័ន, ឥឡូវនេះ
មានលក្ខណៈវិមជ្ឈការ ពោលគឺអ្នកអនុវត្ត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គម្រោង, កម្ម វិធី និង សកម្មភាពផ្ទាល់ ឬ

ជុំនេះ។ យុទសា
្ធ ស្ត្រ នីមួយៗ បានកំណត់

និង អាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈបុរេ-

សម្រាប់តម្រង់សកម្មភាពកែទម្រង់នៅក្នុង

អ្នកបច្ចេកទេសបានដឹងពីថ វិការបស់ខលួ ្ន
សកម្ម។ ជាការកត់សម្គា ល់ផងដែរ,ក្រសួង/

ស្ថា ប័នមួយចំនួន បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែ
សម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខលួ ្ន ដ�ើម្បីឈាន

ឆ្ពោះទៅពង្រឹងសមិទក
្ធ ម្មថែមទ�ៀត។ ល�ើស
ពីនេះ, ការអនុវត្តថ វិកា កម្ម វិធីអនុញ្ញាត

ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើនប្រសិទភា
្ធ ពនៃការ

វិភាជថវិកាឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរ ដោយ
បែរឆ្ពោះទៅរកវិស័យអាទិភាព។

ទី៤).ការដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ច្បាស់លាស់សម្រាប់ការកែទម្រង់ ដែល

ក្នុងនោះមាន «យុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល
២០១៩-២០២៣», «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែ
ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥», «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការ
កែទម្រង់ ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ
២០១៩-២០២៥» និង «ផែនការសកម្ម-

ភាព សម្រាប់អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែ
ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥»

ដែលត្រូវប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្ត ក្នុងកិច្ចប្រ-

ប្រស�ើរឡ�ើង។ ជាមួយ គ្នានេះ, ក្របខ័ណ្ឌ

គោលបំណង និង គោលដៅច្បាស់លាស់

នៃការគ្រប់គ្រង ការវិនិយោគសាធារណៈ

រយៈពេលមធ្យមខាងមុខ ដែលមានអគ្គ-

នៅឡ�ើយ។

នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកជាអ្នករ�ៀបចំផ្ទាល់

ដោយធានាបាន ភាពជាម្ចា ស់ក្នុងការកែ
ទម្រង់។

ទី៥).ការដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធ

ក៏កំពុងតែស្ ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល រ�ៀបចំ

ទី៧).ខណៈដែលការរ�ៀបចំថ វិកាត្រូវបាន

ធ្វើឡ�ើងតាមកម្ម វិធី, ការគ្រប់គ្រងស្ថា ប័ន
ត្រូវធ្វើទំន�ើបកម្មថែមទ�ៀត តាមរយៈការ

ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែច្រើនដល់អ្នកអនុវត្ត

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ការបង្កើនការ

ដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំ ឬគ្រប់គ្រងទទួល

ការពង្រឹងតួនាទីស្ថា ប័នសវនកម្ម និងអធិ-

ពិនិត្យល�ើលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត, ចំណែក

ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារថវិកាជាសាធារណៈ,
ការកិច្ច, និងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុង
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាប្រចាំ

។ វឌ្ឍនភាពទាំងអស់នេះបានជួយឲ្យការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាន់តែមាន

ប្រសិទភា
្ធ ព, ស័ក្ដិសិទភា
្ធ ព និងតម្លា ភាព។
ទី៦).ការរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈរយៈពេលមធ្យម និងក្របខ័ណ្ឌថវិកា
រយៈពេលមធ្យម ទ�ើបត្រូវបានចាប់ផ្ដើម
អនុវត្តសាកល្បងនៅឆ្នាំ ២០១៩ សម្រាប់

ថវិកាឆ្នាំ២០២០-២០២២ ដ�ើម្បីតម្រង់ទិស

ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិកាឱ្យមានគុណភាព

ទំព័រ៤៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ខុសត្រូវជាសំខាន់ល�ើសមិទក
្ធ ម្ម ឬការត្រួត
ការទទួលខុសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវធ្វើឡ�ើង

តាមរយៈការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
និង អធិការកិច្ចនៃក្រសួង/ស្ថា ប័ន។

ទី៨).ភាពចាំបាច់ក្នុងការ បន្តការយកចិត្ត

ទុកដាក់ល�ើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ, ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
ក្រោមជាតិ, ដ�ើម្បីគាំទ្រ និង ឆ្លើយតបទៅ

នឹងការកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ជាពិសេស ឆ្ពោះទៅ «ប្រព័ន្ធ
ថវិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម» ។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលនឹងដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកនេះ ត្រូវ

បានដាក់ឆ្លង ការពិភាក្សាជាច្រើនល�ើកជា
មួយនឹងក្រសួង/ស្ថា ប័ន និង ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ព្រមទាំងបានដាក់ឆ្លងគណៈកម្មា ធិការដឹក
នាំ ការកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ និង គណៈកម្មា ធិការគោល

នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំង
ទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចំពោះ «ផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ការ

អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី,

ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាទីមេត្រី!
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ត្រូវបានដោះ-

ស្រាយមួយចំណែកធំ នៅក្នុងយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ទាំងបី ដែលនឹងត្រូវពិភាក្សា ក្នុងកម្ម វិធី

ផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងព្រឹកនេះ ចំណែកបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ នឹងត្រូវ
ល�ើកឡ�ើងដ�ើម្បីបន្តស្វែ ងរកដំណោះស្រាយ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារ កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG នាពេល
រស�ៀលនេះ។

កែទម្រង់ថ វិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ ២០១៩-

២០២៥» ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើ
ការធ្វើសមាហរណកម្មផែនការនីយកម្ម

និង ការតម្រឹមជាមួយ នឹងអាទិភាពតាម
វិស័យនៃក្រសួង/ស្ថា ប័នថ្នាក់ជាតិ (មន្ទីរ

ជំនាញរាជធានី-ខេត្ត) ដែលជាអភិក្រម

ពីល�ើ ចុះក្រោម និងការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អាទិភាព
នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលជាតម្រូវការ និង
សំណូមពរនានាពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

-ខណ្ឌ និង ឃុំ-សង្កាត់ ដែលជាអភិក្រម

ពីក្រោមទៅល�ើ ដោយមាន «ផែនការយុទ-្ធ
សាស្ត្រ ថវិការាជធានី-ខេត្ត» ជាឧបករណ៍។

គ្រងគ្រប់ប្រភេទនៃរដ្ឋបាលប្រមូលចំណូល
សារព�ើពន្ធ និង មិនមែនសារព�ើពន្ធ។

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ពីរផ្សេងទ�ៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការ-

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ឆ្ពោះទៅសម្រេច
«ប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម» នៅឆ្នាំ

២០២៥។ ក្នុងនោះ «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការ

យ៉ាងនេះក្ដី, ឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ និងផែនការ

សកម្មភាពទាំងនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជា
ឯកសាររស់ ដែលនឹងត្រូវបន្ដកែលម្អ ផ្អែក

តាមបទពិសោធន៍ និង បរិការណ៍ថ្មីៗ នៅ

ពេលខាងមុខថែមទ�ៀត។ ដូចខ្ញុំបានគូស
បញ្ជាក់, យ�ើងអាចនឹងបន្ដល�ើកយកមក

ពិភាក្សាគ្នានូវចំណច
ុ ជាក់ស្ដែ ងមួយចំនួន
ថែមទ�ៀត ក្នុងកិច្ចប្រជុំ នៅថ្ងៃរស�ៀល។

ខ្ញុំរព
ំ ឹងទុកជាមុនថា កិច្ចប្រជុំរបស់យ�ើង

ដ�ើម្បីធានាថាការគិតគូររបស់យ�ើងមានភាព

ទទួលខុសត្រូវល�ើកិច្ចលទ្ធកម្មជាបណ្ត ើរៗ

សេវា និងផលិតភាពក្នុងការផ្តល់សេវាគ្រប់

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផងដែរ។ ទោះបីជា

ផ្ដោតល�ើការបង្កើនសិទ្ធិសម្រេច និងការ

ចំណូលចរន្តសរុប ឱ្យក�ើនបានយ៉ាងតិច

ក្នុងមួយឆ្នាំ, ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនគុណភាព

កម្មា ធិការដឹកនាំ ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

នៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមានការ

លទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥»

បំផុត ០,៣ពិន្ទុភាគរយនៃ ផសស ជាមធ្យម

ដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈ

ចំណែក «យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ជារួម «យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ឆ្នាំ

២០១៩-២០២៣» មានគោលដៅប្រមូល

ថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥»ត្រូវបានអនុម័ត

ជូនក្រសួង/ស្ថា ប័ន, រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ, និង
អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល រហូត
ដល់ឆ្នាំ ២០២៥។ យុទសា
្ធ ស្ត្រ ទាំងពីរនេះ
គឺជា ការបំពេញបន្ថែមល�ើ «យុទសា
្ធ ស្ត្រ

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-

ពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុល និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ត្រឹមត្រូវពេញលេញ។ នៅពេលណាដែល

ការគិតគូរធ្វើបានល្អ, ការដាក់ចេញយុទ-្ធ
សាស្ត្រ បានច្បាស់លាស់ និងការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងយល់គ្នាដោយភាតរភាព ពេលនោះ
ទ�ើបសកម្មភាពកែទម្រង់នឹងអាច។

ក្នុងស្មា រតីនេះ, ខ្ញុំ, តាងនាមឱ្យរាជរដ្ឋា

២០២៥» ដែលទទួលបានការឯកភាពពី

ភិបាល,សូមប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទ-្ធ

ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨។

ណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទសា
្ធ ស្ត្រ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម្រ័យប្រជុំពេញអង្គ
ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាយុទសា
្ធ ស្ត្រ ទាំងបី

សាស្ត្រ ទាំងបី គឺ «យុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥», និង «យុទសា
្ធ ស្ត្រ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រហូតសម្រេចបាន

មានសន្ទុះល្អទៅមុខហ�ើយខ្ញុំរំពឹងទុកចំពោះ

ក្រោមជាតិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥», និង សូម

សកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣,យ�ើងអាច

បន្ដបន្ទាប់ទ�ៀត។

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ទាំងបីនេះ ប្រកបដោយឆន្ទៈ,

កាន់តែច្រើន និង សម្រេចបានលទ្ធផល

លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី, តំណាង

សមិទផ
្ធ លទាំងនេះ គូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

និងអន្តរជាតិគ្រប់រូប,សូមបានប្រកបដោយ

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា រដ្ឋបាលថ្នាក់

ឱ្យគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់ អនុវត្ត
មនសិការ, និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
ខ្ញុំសូម ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបន្តការពិភាក្សា

ឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត ទាំងបី ដ�ើម្បីឈានទៅ

រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្ត

លទ្ធផលល្អប្រស�ើរ។ ប�ើយោងតាម ផែនការ

សន្និដ្ឋានបានថាយ�ើងបានអនុវត្តសកម្មភាព

កាន់តែច្រើនឡ�ើងៗ ពីមយ
ួ ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។
ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យ�ើងទាំងអស់

គ្នា។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរ,ខ្ញុំក៏សម
ូ

ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ធានាបាននូវការ

ថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ ដល់សហ-

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី,មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិ,

ចូលរួមពេញលេញ, ប្រសិទភា
្ធ ព និង ការ
មុននឹងបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ

វាយតម្លៃខ្ពស់ និង ផ្ដល់មូល វិចារដ៏ថ្លៃថ្លា
ចំពោះសហការីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា,ក្រសួង
/ស្ថា ប័ន, និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ អស់ ដែលបាន

ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងឡាយ
នៅក្រោម កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ស្មា រតីសហការបែបនេះ ក្នុងដំណាក់កាល
ជាចុងក្រោយ, ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តម,

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, តំណាងអង្គទូត, ភ្ញៀវជាតិ

សុខភាពល្អ និងសម្រេចបានជោគជ័យក្នុង
គ្រប់កិច្ចការរបស់ខលួ ្ន។

ខ្ញុំសូមប្រកាសប�ើក «កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ

គមន៍អឺរ៉ុប, ធនាគារពិភពលោក, ធនាគារ

ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

អង្គការយូនីសែហ្វ,រដ្ឋាភិបាលបារាំង/AFD,

ទី ៣» ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី, និងស្ថា ប័នអន្ដរជាតិ
ផ្សេងទ�ៀត ដែលបាន និង គ្រោងបន្ដផ្ដល់

ជំនយ
ួ ហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ចេកទេស សម្រាប់

គាំទ្រដល់ ការអនុវត្ដកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាល
ទី ៣ នេះ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និង

ទំព័រ៤៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាល
សូមអរគុណ !

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុន្ទ រកថាស្វា គមន៍ របស់ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គ លេខាធិការ នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈ
កម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកម្ម វធ

ដំណាក់កាលទី៣ នៅថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

- ខ្ញុំបាទសូមគោរព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ឹ នាំការងារ
ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដក
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ!
- សូមគោរព ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ,សមាជិក, សមាជិកា នៃរាជរដ្ឋាភិបាល!

- ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

និងជាប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំ
កម្ពុជា និងជាតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាទី
រាប់អាន!

- ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី

ឹ នាំ, សហសេវក
ិ , ភ្ញៀវជាតិ និង
ថ្នាក់ដក
អន្តរជាតិ ជាទីមេត្រី!

ជា

បឋម, ខ្ញុំសូមស្វា គមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ

ចំពោះវត្តមាន ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ

,អស់លោក, លោកស្រី, ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរ
ជាតិទាង
ំ អស់ ដែលបានអញ្ជើញ ចូលរួម

“កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ នៃ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣” ក្រោមអធិបតី
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

សាធារណៈជាកម្ម វិធីកែទម្រង់រយៈពេល

នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រ

មហិចឆិតា
្ និងប្រាកដនិយមគឺផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ

ប្រកាន់យកអភិក្រមជាខ�ឿន និងអនុវត្តជា

វែង ដែលមានចក្ខុ វិស័យ ប្រកបដោយ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅឧត្តមា
នុវត្តអន្តរជាតិ ដោយបាននិងកំពុងកសាង

ដំណាក់កាល រួមមាន ជាអាទិ៍៖

-ដំណាក់កាលទី១ “ភាពជ�ឿទុកចិត្ត នៃ

និងពង្រឹងសមាសធាតុស្នូលទាំង៤ រួមមាន

ថវិកា” ពីឆ្នាំ២០០៥-២០០៨

យន្តការស្ថា ប័ន និងធនធានមនុស្ស”។ការ

នេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ពីឆ្នាំ២០០៩-២០១៥

គឺត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើងតាមលំដាប់លំដោយស្រប

ទៅនឹងគោលនយោបាយ” ពីឆ្នាំ២០១៦-

“ការកែលម្អប្រព័ន្ធ, ក្របខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត,

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
តាមបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជា។

ក្នុងន័យនេះ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ដោយ

និងប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយ សម្តេច

-ដំណាក់កាលទី២ “ការបង្កើនគណ-ដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

២០២០

-ដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យភាព

សមិទក
្ធ ម្ម” ពីឆ្នាំ២០២១-២០២៥។

រហូតមកដល់ពេលនេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺស្ថិត

ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទៅនឹងគោលនយោបាយ” ដោយគោលដៅ

គាំទ្រការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដល់

ការ អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តផែនការប្រមូល

វត្ថុសាធារណៈ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ជាប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំអនុលោមតាម

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ឆ្នាំ ក្នុងមួយក្រសួង-ស្ថា ប័ន ព្រមទាំងបាន

អាទិភាពចំនួន ០៣ រួមមាន (១).ការពង្រឹង

ចំណូល, (២). ការពង្រឹង និងពង្រីកការ
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
(FMIS) និង (៣). ការពង្រឹង និងពង្រីក

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ព្រមទាំងផ្តល់ថ វិកា

ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ

ប្រមាណ ៣០០០០ ដុលា្លរអាមេរិកក្នុងមួយ
ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភល�ក
ើ ទឹកចិត្តសមស្រប
តាមផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ខលួ ្ន។

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃ

ទំព័រ៥១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
សារាចរណែនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ

០៩ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពី
“វិធាននិងនីតិ វិធីនៃការរ�ៀបចំ, ការអនុវត្ត

,ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតម្លៃ

ល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាមធ្យមពីឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ចំណូលចរន្ត

ក�ើនឡ�ើងប្រមាណ ១,៣៥ ពិន្ទុភាគរយនៃ
ផ.ស.ស.។

គម្រោង FMIS ត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់

ឱ្យ អនុវត្តជំហានទី១ នៅឆ្នាំ២០១៤ និង

ជំហានទី២ នៅឆ្នាំ ២០១៧។ ទន្ទឹមនេះ,

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការ

កែសម្រួលប្លង់គណនេយ្យថ្មី ឱ្យស្របតាម

ស្ត ង់ដារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងបានរ�ៀបចំ និង
ដាក់ឱ្យ អនុវត្តប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យ

អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ទាង
ំ ៧ រួមមាន (១).
ចំណាត់ថ្នាក់អង្គភាពប្រតិបត្តិ និងរដ្ឋបាល,

(២).ចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ , (៣).ចំណាត់

ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច, (៤).ចំណាត់ថ្នាក់កម្ម វិធី,
(៥).ចំណាត់ថ្នាក់មុខងារ, (៦).ចំណាត់ថ្នាក់

គម្រោង និង (៧). ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ
ដោយក្នុងនោះចំណាត់ថ្នាក់ថ វិកាចំនួន ៥

អនុវត្តបានពេញលេញ និងចំនួន ២ទ�ៀត
បាននិងកំពុងជំរុញអនុវត្ត។ បន្ថែមពីនេះ,

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានកំណត់
ផែនការពង្រីកប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយ

ភាពច្បាស់លាស់សំដៅគាំទ្រ ការអនុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធី និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដូចតទៅ៖
ឆ្នាំ២០១៨៖ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០

ត្រូវបានដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
ជាផ្លូវការ។

ឆ្នាំ២០១៩៖ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន ១០

ថ្មីបន្ថែម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់

សាធារណៈ” ក្នុងគោលបំណង ដ�ើម្បីធានា

អង្គប្រជុំនូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសង្ខេប

ពិនិត្យតាមដាននៃអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

ការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល

ថ្មីបន្ថែម នឹងត្រូវដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

បានគោលដៅ ដែលបានដាក់ចេញ ដោយ

ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី ត្រូវបាននិង

នូវប្រសិទភា
្ធ ពនៃការរ�ៀបចំ,អនុវត្តនិងត្រួត

ដូចតទៅ៖

ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ។

ឆ្នាំ២០២០៖ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១៧

គាំទ្រ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ

រយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ សម្រេច

ផ្អែកល�ើលទ្ធផល នៃការអនុវត្តកម្ម វិធី

ចំណូលចរន្ត មានកំណ�ន
ើ ០,៥ ពិន្ទុភាគ-

កំពុងដាក់ឱ្យ អនុវត្តគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

សម្រេចបាន ១,៤៧ ពិន្ទុភាគរយនៃ ផ.ស.ស

ភាព, ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

វត្ថុសាធារណៈ។

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឆ្នាំ ២០១៨ ខ្ញុំសូមគោរព រាយការណ៍ជូន

រយ នៃ ផ.ស.ស. ដែលឆ្នាំ ២០១៨ នេះ

FMIS ជាផ្លូវការ។

និងគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។ ជាវឌ្ឍន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំង៣៩ ត្រូវបានដាក់ឱ្យ

បានរ�ៀបចំ ពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត

កម្ម វិធី កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ

រីឯ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ ត្រូវបាន

ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ របស់រាជ

ឈានឆ្ពោះទៅ ដំណាក់កាលទី ៤ “គណ-

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាកល្បងពេញលេញ

ដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីសាកល្បងពេញ
លេញចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ ឆ្នាំ
២០២១។

ជាមួយគ្នានេះ, ដ�ើម្បីកំណត់ទិសដៅ

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ឱ្យបានច្បាស់លាស់
និងប្រាកដនិយម, គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់

រដ្ឋាភិបាល, (៤).សមត្ថភាពមន្ត្រី ក្នុងការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបាន
ពង្រឹង និង (៥).ការយល់ដឹង និងការចូល

រួម អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានការក�ើនឡ�ើងជា
លំដាប់។

ត្បិតតែកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

សាធារណៈ បានរ�ៀបចំយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រេចបាននូវសមិទ-្ធ

ហ�ើយត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អនុម័តនៅ

ខាងល�ើ ក្នុងនាមជាសេនាធិការឱ្យគណៈ-

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥
ថ្ងៃ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយកំណត់

ប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជាជា “ប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មាន
សមិទក
្ធ ម្ម ឬថវិកាសមិទក
្ធ ម្ម”។

ជារួម, ផ្អែកល�ើលទ្ធផលសម្រេចបាន

ផលសំខាន់ៗដូចបានជម្រាបជូនរ�ៀបរាប់
កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់
បានកត់សម្គា ល់ឃ�ើញថា យ�ើងជួបប្រទះ

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ រួមមាន កត្តាស្ថា ប័ន

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ យ�ើងអាចសន្និដ្ឋានថា៖

(ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ការគ្រប់គ្រង, ឆន្ទៈ និង

បានក្លា យជាចលករ នៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច,

ធនធានមនុស្សនៅមានកម្រិតដែលចាំបាច់

(១).ថវិកាកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និង
(២).បុរេលក្ខណៈសំខាន់ៗត្រូវ បានកសាង

និងពង្រឹងបន្ថែម ដ�ើម្បីធានាគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ, (៣).ក្របខ័ណ្ឌថវិកាកម្ម វិធី ត្រូវ

យន្តការសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុង) និង កត្តា

ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តដាក់និងចូលរួមបន្ថែម
ពីគ្រប់តអ
ួ ង្គពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់។

ជាមួយគ្នានេះ, តាមគោលដៅឆ្នាំ២០២០

ទំព័រ៥៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សាធារណៈ នឹងបញ្ច ប់ ដំណាក់កាលទី ៣
នេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម”,អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មា ធិការ ដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន

សហការ ជាមួយក្រុមការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រោមឱវាទ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-

ស្ថា ប័ន បានធ្វើកែសម្រួល និងសម្រួចក្រប

ខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាល

ទី៣ ដ�ើម្បីបញ្ច ប់ការងារដែលសេសសល់
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩-២០២០។ ទន្ទឹមនេះ, អគ្គ-

លេខាធិការគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហរិញវ្ញ ត្ថុសាធារណៈ

គ្រោងនឹងធ្វើ ការវាយតម្លៃចំណាយ សា-

ធារណៈ និងគណនេយ្យភាព ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ និងវាយតម្លៃ
ចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០ ដ�ើម្បីប្រមូល

ធាតុចល
ូ សម្រាប់ការរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌផែន

ការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៤ ឱ្យសម
ស្របតាម បរិបទទាំងការ អភិវឌ្ឍសង្គម-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ។

ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី!
សម្រាប់កិច្ចដំណ�ើរការកម្ម វិធីកិច្ចប្រជុំ

ត្រួតពិនិត្យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៃកម្ម វិធី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណាក់កាលទី៣ នាថ្ងៃនេះ គឺបែងចែក

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ក្រោមការសម្រប

អនុវត្តបាន ប្រកបដោយ ជោគជ័យ និង

លេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ខ្ពស់ និងកោតសរស�ើរចំពោះ ក្រុមការងារ

សម្រួល របស់ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ។

វគ្គទី៣៖កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដឹក

ជាបីវគ្គ ដូចតទៅ៖

នាំ ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដាក់ឱ្យអនុវត្ត “យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល

ល�ើ (ទី១).ពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍វឌ្ឍន-

វគ្គទី១៖ កម្ម វិធីប�ើក និងប្រកាស

ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣, យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការ

កែទម្រង់ ប្រព័ន្ធថ វិកា ថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ
២០១៩-២០២៥, យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-

២០២៥ និងផែនការសកម្មភាពគាំទ្រដល់

សាធារណៈ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលផ្តោត

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

វគ្គទី២៖ផ្សព្វផ្សាយឯកសារយុទសា
្ធ ស្រ្ត

កែទម្រង់ និងផែនការ សកម្មភាពលម្អិត
គាំទ្រយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ផ្តល់កិច្ចសហការចូលរួម និងខិតខំអនុវត្ត
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ទន្ទឹមនេះ, ខ្ញុំសម
ូ អរគុណជាថ្មីម្តងទ�ៀត

ហិរញ្ញប្បទាន ទាំងជា ជំនួយបច្ចេកទេស

ដំណាក់កាលទី៣។

មុននឹងបញ្ច ប់, តាងនាមអគ្គលេខាធិការ

ផ្ទាល់ សូមសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅ

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបាន

និង (ទី២).្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធាន

នៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទ

ចំពោះ បណ្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែល

ដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់
ភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វធ

ការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ ក្រោមអធិបតីដ៏

ចីរភាព។ ទន្ទឹមនេះ, ខ្ញុំសូមធ្វើការវាយតម្លៃ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរូបខ្ញុំ
ជូនចំពោះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បានប្តេជ្ញា បន្តផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ ទាំងជា
ប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងប្រកបដោយចីរភាព

ចំពោះការងារកែទម្រង់នេះ ឱ្យសម្រេចបាន
ជោគជ័យតាមការគ្រោងទុក ក្នុងស្មា រតីនៃ
ការគោរព និងល�ើកតម្កើង ភាពជាម្ចា ស់
របស់កម្ពុជា។

ជាទីបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រី

លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ទាំងអស់

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្ល ៀងឃ្លាតឡ�ើយ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តែងតែង
ផ្តល់ការគាំទ្រ និងផ្តល់អនុសាសន៍ សំដៅ

ប្រកបដោយពុទព
្ធ រទាំង ៤ប្រការ គឺ អាយុ
សូមអរគុណ!

តម្រង់ទិសកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងឱ្យ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



“តាមរយៈវឌ្ឍនភាព ដែលបាន និង កំពុងលេចរូបរាងឡ�ើងនេះ,យ�ើងអាចវាយតម្លៃបានថា
ប្រព័ន្ធថ វិកាយ�ើងកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់

និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម, មានបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បី

ធានាគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, មានក្របខ័ណ្ឌថវិកាកម្ម វិធីច្បាស់លាស់ជាឧបករណ៍

សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល,មានមន្ត្រី

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កាន់តែមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, មានការយល់
ឹ កាន់តែច្រើនឡ�ើងសម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តកម្ម វធ
ិ ីកែទម្រង់ និងកំពុងកសាង
ដង
មូលដ្ឋានជាបណ្ដ ើរៗឆ្ពោះទៅកាន់គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម ។”

ិ ីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានផ្លាស់ប្តូររប�ៀប នៃការ
“ ខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់ថាកម្ម វធ

ិ ដោយបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធពីការផ្តោតល�ើធាតុចូលទៅជាការផ្តោតល�ើ
រ�ៀបចំ និងអនុវត្តថ វកា
ធាតុចេញ, ការពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់រវាងគោលនយោបាយនិងថវិកាព្រមទាំងការ
ផ្តោតល�ើលទ្ធផល។ ប�ើទោះបីជាផ្លូវនៃការកែទម្រង់នៅវែងឆ្ងា យបន្តទ�ៀតក៏ដោយ,
យុទសា
្ធ ស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា ២ ០ ១ ៨ - ២ ០ ២ ៥ និងផែនការសកម្មភាព
ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណ�ើរការអនុវត្តបានរួមបញ្ចូលនូវមូលដ្ឋាននៃ
ិ រយៈពេលមធ្យម និងការ
ការគ្រប់គ្រងបែបទំន�ើបតាមរយៈក្របខណ្ឌថវកា
ពង្រឹងប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព ។”

ទំព័រ៥៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តម G e org e E d g ar ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងជាប្រ
ធានប្រតិភស
ូ ហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“ការចាប់យកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ទាំងដោយវិស័យឯកជន និងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរួមចំណែក
យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រសិទភា
្ធ ពសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរ
រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ ដូចនេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវត្រៀមឱ្យបានល្អរួចជាស្រេច
ិ យា ទន្ទឹមគ្នានឹងការបង្កើន
ដ�ើម្បីប្រឈមមុខទៅទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវទ្
កាលានុវត្តភាពធុរកិច្ច និងការបង្កើតទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទ�ៀត ។”

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុប្រធាន
ប្រចាំការគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“ការរំពឹងទុក និងការគាំទ្រពីស្ថា ប័ន សម្រាប់ការអនុវត្តថ វិកាសមិទក
្ធ ម្មគឺមាន
លក្ខណៈខុសគ្នាទាំងរវាងបណ្តាប្រទេស និងនៅក្នុងប្រទេសហ�ើយប្រព័ន្ធចាំបាច់
ត្រូវសមស្រប និងមានភាពប្រាកដនិយមទៅនឹងបរិការណ៍នៃសមត្ថភាព

ជាក់ស្តែ ង ។”
ដកស្រង់ចេញពីស�ៀវភៅ Toward Next Generation
Performance B udgeting

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៦

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គណៈគ្រប់គ្រង ៖

រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការ អ.គ.ហ.

មាស សុខសេនសាន

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន
ប៉ែន ធីរុង្គ

ប៊ូ វង្សសុខា

អ៊ុង លុយណា
ី
យ៉េត វណែ
ល

រ�ៀបចំអត្ថបទដោយ ៖

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
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