
ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់
ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

លេខ ២

ឆ្នា ២ំ០១៦





អារម្ភកថា

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
្រជឺាក ន្ែកមយួនៃកំកណទមមង់ទាងំបួៃ នៃអភិបាលកិច្ច
ល្អ  កែលជាសនែនូលនៃយុទ្ធសាសស្តចតុកកាណ កហើយ
មតនូវបាៃចាត់ទុកថាជា្រៃ្លឹះសំខាៃ់នៃកំកណទមមង់
រែ្ឋបាលសាធារណៈ។ កនែថុងសា្ម រតីកៃឹះ មបព័ៃ្ធហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈមបកបកោយមបសិទ្ធភាព ៃិងស័ក្តសិទ្ធភាព
ៃលងកកលម្អការម្រប់ម្រងកសែ្ឋកិច្ច  ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ
កោយកាៃ់កតមបកសើរក�ើង កែើម្ីធានាបាៃៃវូកំកណើៃ
កសែ្ឋកិច្ចមបកបកោយចីរភាព កែលជាធាតុចលូ
មួយែ៍សំខាៃ់សមរាប់អភិវឌ្ឍៃ៍មបកទសជាតិ ៃិង
ការកាត់បៃ្យភាពមកីមក។

មពលត្តិបមត កែលមិត្តអនែកោៃកំពុងកាៃ់កៅកនែថុង
នែកៃឹះ  ជាសមិទ្្ធ លថ្មីមយួកទៀតកែល្រណៈករា្ម -
ធិការែលកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈបាៃបកងកើតក�ើងកមកាមការកណនំា ៃិង
គំាមទពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ិត អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 

កែើម្ីកលើកកម្ពស់ការយល់ែលងពី កម្មវិធីកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មពមទាងំពមងីក
វិសាលភាពនៃការ ្្តល់ព័ត៌រាៃកែលោចក�ឿទុក
ចិត្តបាៃកៅកាៃ់សាធារណ�ៃ ៃិង្្សព្វ្សាយឱ្យ
កាៃ់កតមបកសើរ ៃិងសុី�កមរៅជាងមុៃ។

អ្រ្គកលខាធិការោ្ឋ ៃនៃ្រណៈករា្ម ធិការែលកនំា
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
រាៃ�ំកៃឿយ៉ា ងមុតរាថំា មពលត្តបមតកៃឹះៃលងក្ាយជា
មកធយោបាយបកៃ្មទាងំចំកណឹះ ៃិងការទទលួសា្គ ល់ពី
ការងារកកទមមង់ មពមទាងំការបកងកើៃការមបាមស័យ
ទាក់ទង ៃិង្្សព្វ្សាយសមរាប់មិត្តអនែកោៃ ៃិងសាធា-
រណៈ�ៃម្រប់មសទាប់វណ្ៈ។ អ្រ្គកលខាធិការោ្ឋ ៃ 
សូមកថ្ងអំណរ្រុណចំកោឹះការកណនំា ៃិងគំាមទពី
សំណាក់ ឯកឧត្តមបណិ្តរែ្ឋមសៃ្តី កែលកៃឹះជាការ
ចូលរមួចំកណកមិៃោចខ្វឹះបាៃកនែថុងការកធ្វើឱ្យមពលត្ត-
បមតកៃឹះោចមបសូតកចញបាៃ៕
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ច្បាប់ស្តីពតីការទទូាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការម្្រប់ម្្រងឆ្នា ំ ២០១៣ 

ការវិភាជថវិកាឆ្នា ំ២០១៦ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ទម្កាមជាតិ   

កិច្្ចម្បជុំម្តរួតពិនិត្យម្បចំាឆ្នា ំននកម្មវិធតីកកទម្មង់ការម្្រប់ម្្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

វិធតីសាសស្ទរៀបច្ំកែនការសកម្មភាព ដំណាក់កាលទតី៣  

ការអនុវត្ និងសារៈសំខាន់ ននម្បព័ន្ធម្្រប់ម្្រងសាច្់ម្បាក់ (CMS)  

ការម្្រប់ម្្រងហានិភ័យននការងារកកទម្មង់ការម្្រប់ម្្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការទរៀបច្ំ និងការអនុវត្កែនការយុទ្ធសាសស្ថវិកា៖ 
អត្ម្បទោជន៍ បញ្ហា ម្បឈម និងដំទណាះម្សាយ 

ទោលបំណង និងការអនុវត្ថវិកាតាមនតីតិវិធតីរជ្ជទទយ្យបុទរម្បទាន
សម្រាប់ថវិកាកម្មវិធតី  

ទតើអ្តីទៅជាម្កបខ័ណ្ឌ ច្ំណាយសាធារណៈ និង្រណទនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA)

ការទរៀបច្ំកែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទតី៣ 
ននកម្មវិធតីកកទម្មង់ការម្្រប់ម្្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការម្្រប់ម្្រងបំណលុសាធារណៈម្បកបទោយច្តីរភាព 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០១ ០២

្រណៈរដ្ឋមន្្តី ្តិ្តតិត្យ្តតិងសមពមចដាក់ជូ្ត សភា 
្តិភាកសា្តតិងអ្តុម័ត។ របាយការណ៍ន្តការអ្តុវត្
ថវិកាម្តះ ចំាបាច់ពតរូវបង្ហា ញ្តវូកតិច្ចពបតតិបត្តិការ
នានា កដលរមួមា្តដូចតមៅ៖

១. របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ ថវិកាថ្នា ក់
 ជាតតិន្តកតិច្ចពបតតិបត្តិការទូមៅ
២. របាយការណ៍កតិច្ចពបតតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ 
 កដលអ្តុវត្ឆ្លងកាត់រតនាគារជាតតិ 
៣. របាយការណ៍កតិច្ចពបតតិបត្តិការ ចំណូល-ចំណាយ 
 កដលអ្តុវត្មតិ្តឆ្លងកាត់រតនាគារជាតតិ
៤. របាយការណ៍តុល្យភា្ហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
៥. របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយថវិកាថ្នា ក់មពកាម
 ជាតតិ រដ្ឋបាលរាជធា្តី-មេត្ ្តតិង 
៦. របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ ថវិកាថ្នា ក់
 មពកាមជាតតិរដ្ឋបាលពកថុង-ពសថុក។
កនាថុងកតិច្ចដំមណើរការមរៀបចំមសចកី្ពរាងចបាប់ទទូាត់

ថវិកាម្តះ, ការវាយតនម្លមលើការអ្តុវត្ថវិកា បង្ហា ញ
ឱ្យម�ើញ្តវូបញ្ហា ពបឈមកដលពតរូវមដាះពសាយ 
ទតិសមៅកដលពតរូវអ្តុវត្ប្្ត ្តតិងវិធា្តការកដលពតរូវ
ពបកា្ត់យកមដើម្ីអ្តុវត្ថវិកាន្តឆ្នា ំបនាទា ប់។

ចបាប់ស្ី្ីការទទូាត់ថវិកាទមូៅរបស់រដ្ឋសពមាប់
ការព្រប់ព្រងឆ្នា ំ ២០១៣ បា្តបង្ហា ញថ្កនាថុង
ឆ្នា ំ២០១៣ ចំណូលថវិកាអ្តុវត្បា្តចំ្តួ្ត 
១៣.៣៦០.៥៣៤ លា្តមរៀល រឯីចំណាយថវិកា
អ្តុវត្បា្តចំ្តួ្ត ១៣.០៩០.៣៨៣,៣ លា្តមរៀល 
កដលនំាឱ្យលទ្ធផលន្តការអ្តុវត្ថវិកាឆ្នា ំ២០១៣ 
មា្តអតតិមរក (Surplus) ចំ្តួ្ត ២៧០.១៥០,៧ 
លា្តមរៀល។ អតតិមរកចំណូលចរ្្ត ្តតិងចំណាយ

ចរ្្ត មា្តចំ្ត្ួត១.៤២៣.៣៥៤,៧ លា្តមរៀល 
រឯីឱ្តភា្ (Deficit)ចំណូលមលូធ្ត ្តតិងចំណាយ
មូលធ្ត មា្តចំ្ត្ួត ១.១៥៣.២០៤ លា្តមរៀល។ 

លទ្ធផលជាវិជ្ជមា្តម្តះ សបញ្្ជ ក់ឱ្យម�ើញថ្ 
រាជរដា្ឋ ភតិបាលបា្តអ្តុវត្ចបាប់ហតិរញ្ញវត្ថុឆ្នា ំ ២០១៣ 
បា្តតាមអាទតិភា្មគាល្តមោបាយសំខា្ត់ៗ របស់
េ្លលួ្ត កនាថុងបរិការណ៍កដលរាជរដា្ឋ ភតិបាល សមពមច
បា្ត្តវូសចូនាករសំខា្ត់ៗ ន្តមា៉ា ពករូមសដ្ឋកតិច្ច 
ដូចជា កំមណើ្តមសដ្ឋកតិច្ចសមពមចបា្ត ៧.៤% ន្ត 
ផសស មធៀប្តរឹងការមពគាងទុកពបមាណ ៧% ន្ត 
ផសស, ផសស សពមាប់ម្តុស្សមានា ក់ៗ សមពមចបា្ត 
១០៤៣ ដុលា្ល រអាមមរិក, អតតិផរណារកសាបា្ត ៣% 
មធៀប្តរឹងការមពគាងទុក ្រកឺនាថុងរង្វង់ ៥%, អពតាប្រូរ
ពបាក់ សមពមចបា្តជាមធ្យម ៤.០២៥ មរៀល កនាថុងមយួ
ដុលា្ល រអាមមរិក មធៀប្តរឹងការមពគាងទុក ៤.០៥០មរៀល 
កនាថុងមយួដុលា្ល រអាមមរិក ្តតិងការអ្តុវត្ចំណូល
សរុបសមពមចបា្ត ០,៦៨% ន្តផសស មធៀប្តរឹង
ការមពគាងទុក ០,៤៨% ន្តផសស កដលនំាឱ្យមា្ត
លទ្ធភា្ស្ត្សអំតតិមរកថវិកាបា្ត។ 

កផអែកមលើមូលដា្ឋ ្តន្តការសមពមចបា្ត្តវូសចូនាករ
មា៉ា ពករូមសដ្ឋកតិច្ចសំខា្ត់ៗ ្តតិងការអ្តុវត្មគាល
្តមោបាយហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកនាថុងពកបេ័ណ្ឌ ន្ត
កម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កដលកំ្ុងឈា្តមកដល់ដំណាក់កាលទី៣ ម្តះ 
រាជរដា្ឋ ភតិបាលកា្ត់កតមា្តសុទតិដ្ឋតិ្តតិយមថ្ កម្ថុជា
្តិតជាបា្ត្តតិងកំ្ុងមដើរមលើផ្លរូវដ៏ពតរឹមពតរូវ មដើម្ី
អាចកា្ល យជាពបមទសមា្តចំណូលមធ្យមកពមតិត
េ្ស់កនាថុងឆ្នា ំ ២០៣០ ខាងមុេ ជាក់ជាមតិ្តខា្ត៕

ច្បាប់ស្តីពតីការទូទាត់ថវិកាទទូៅរបស់រដ្ឋ
សម្រាប់ការម្្រប់ម្្រងឆ្នា  ំ២០១៣

ការទទូាត់ថវិកា ពតរូវមធ្វើជាមរៀងរាល់ឆ្នា ំ ្តតិងជា
កម្មវត្ថុន្តចបាប់។ មសចកី្ពរាងចបាប់ទទូាត់ថវិកា 
្តិ្តតិត្យ កត់ពតា្តវូចំ្ត្ួតទរឹកពបាក់ជាស្ា្រន្តចំណូល
កដលបា្តបង់ចលូ្រណ្តីមទាលរបស់រតនាគារជាតតិ 
្តតិងអាណាប័ណ្ណចំណាយ កដលបា្តពបព្រឹត្មៅកនាថុង
ការិយបរិមចឆេទន្តឆ្នា ំថវិកា។ មសចក្ីពរាងចបាប់ម្តះ 
ទុកជាមមា�ៈ ្តវូឥណទា្តកដលមតិ្តបា្តមពបើពបាស់ 
មហើយមលើកម�ើងឱ្យម�ើញ្តវូលទ្ធផលហតិរញ្ញវត្ថុ
្តិតន្តឆ្នា ំ មដាយមធ្វើការកត់ពតាមៅកនាថុង «្រណ្តី

លទ្ធផល» របស់រតនាគារជាតតិ។
មសចក្ីពរាងចបាប់ទូទាត់ថវិកា ពតរូវមរៀបចំមដាយ

រដ្ឋមន្្តីពកសងួមសដ្ឋកតិច្ច្តតិងហតិរញ្ញវត្ថុ មៅតាម
មាតតិកាថវិកា្តីមួយៗ មដាយកផអែកមលើទតិ្តនា្ត័យចំណូល 
ចំណាយ កដលរាយការណ៍មដាយអ្រ្គនាយកដា្ឋ ្ត
រតនាគារជាតតិ កដលជា្រណម្តយ្យករសាធារណៈ 
្តតិងមផទាៀងផ្ទា ត់អំ្ីភា្ពតរឹមពតរូវន្តទតិ្តនា្ត័យទាងំម្តះ  
មដាយអាណាប័ក ទាងំសពមាប់ថវិកាថ្នា ក់ជាតតិ ្តតិង
ថវិការដ្ឋបាលថ្នា ក់មពកាមជាតតិ មុ្ត្តរឹងដាក់ឆ្លង



០៤ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ០៤

កិច្ចប្រជុំប្រួ្ពិនិ្្យប្រចាឆំ្នា  ំននកម្មវិធី
កកទបមង់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវ្្ថុសាធារណៈ

ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មតរូវបានមតរួតពិនិត្យតាមដាន
និងវាយតមមលៃជាមបចំាកែ មបចំាមតីមាស និងមបចំាឆ្នា ំ។ 
កិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពជាមបចំាកែ 
្រជឺាកិច្ចមបជុំកមមិតបចច្ចកចទសរវាងមកថុមការងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចៅតាម
មកសងួ-ស្ាប័ន និងអ្រ្គចេខាធិការដាឋា ន្រណៈ-
កមា្ម ធិការដឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.) រឯីកិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យ
តាមដានវឌ្ឍនភាពមបចំាមតីមាស មតរូវបានចធវើច�ើង
កនាថុងយន្តការការងារបី ្រ ឺ្រណៈកម្មការកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មនមកសួងចសដឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ, ្រណៈកមា្ម ធិការដឹកនំាការងារកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (្រ.ហ.ស.) និង
កិច្ចមបជុំ ្រ.ហ.ស. ជាមយួមដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ (PFM 
Steering Committee and Development 
Partners)។

ចដាយក�ក កិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំមនកម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មតរូវបាន
ចរៀបចំច�ើងជាចរៀងរាេ់ឆ្នា ំ ចដាយមានការចេូរមួ
ពីមនន្តីរាជការម្រប់េំដាប់ថ្នា ក់ទាងំកមមិតដឹកនំា 
កមមិតម្រប់ម្រង និងកមមិតបចច្ចកចទស ចៅតាម
ម្រប់មកសងួ-ស្ាប័នកដេចូេរមួអនុវត្តកម្មវិធីកក
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មពមទាងំ
មានការចូេរមួពីមដ្រអូភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធផងកដរ 
សរុបមបមាណជាង ៥០០នាក់។ 

កិច្ចមបជុំមបចំាឆ្នា ំចនះ មតរូវបានចរៀបចំច�ើងកនាថុង
ចោេបំណងពិនិត្យនិងពិភាកសាចេើម្រប់ទិដឋាភាព
និងឱ្យបានម្រប់មជថុងចមជាយ ចេើវឌ្ឍនភាព បញ្ហា
មបឈម និងសំចណើដំចោះមសាយចផសេងៗ មន
ការអនុវត្តកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ជាពិចសស ្រកឺារអនុវត្តកផនការ
សកម្មភាពកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កនាថុងរយៈចពេមយួឆ្នា ំ ចធៀបនឹងចោេចៅសមិទ្ធកម្ម
កដេបានកំណត់។

ជាទូចៅ កិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំ មនកម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មបមពឹត្ត
ចៅកនាថុងរយៈចពេ ០២ ម ង្ៃចពញ ចដាយមានការចេូ
រមួជាអធិបតីភាពដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់ពីសំោក់ សមមដេច
អ្រ្គមហាមសនា្រ្ីម្មោ ហ៊ុន កសន នាយក-
រដឋាមនន្តីមនមពះរាជាោចមកកម្ពថុជា កដេសចមដេច
កតងកតផ្តេ់អនុសាសន៍កណនំាតមមង់ទិសដ៏ម ល្ៃថ្លៃ
ដេ់រដឋាមនន្តី មបធាន ស្ាប័ន និងមនន្តីរាជការម្រប់
េំដាប់ថ្នា ក់ ចៅតាមមកសងួ ស្ាប័ន មនរាជរដាឋា ភិបាេ 
ក៏ដចូជាឱកាសសមមាប់ក ល្ៃងអំណរ្រុណដេ់មដ្រូ
អភិវឌ្ឍន៍កដេកតងកតផដេេ់កិច្ចសហការនិងការោំមទ
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបចច្ចកចទស ដេ់កម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

កម្មវិធីមបជុំមតរូវបានចាប់ចផដេើមតាមរចបៀបវារៈ
នីមយួៗ ចដាយមានការចធវើបទបងាហា ញនិងកិច្ចពិភាកសា
ចេើមបធានបទសំខាន់ៗ ជាបន្តបនាទា ប់រហតូឈានដេ់
ការបកូសរុបេទ្ធផេពីតំោងអ្រ្គចេខាធិការដាឋា ន 

អ.្រ.ហ. មពមទាងំមតិបូកសរុប និងសុនទារកថ្បិទ
របស់ថ្នា ក់ដឹកនំាមនរាជរដាឋា ភិបាេ និងមកសងួ
ចសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

កិច្ចដំចណើរការមនកិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំមន
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កតងកតមតរូវបានចរៀបចំជា ២ វ្រ្គ ្រវឺ្រ្គទី១ «កិច្ច-
ប្រជុំពិភាកសារួម» និង វ្រ្គទី២ «កិច្ចប្រជុំពិភាកសា
តាមបកថុម»។ 

កិច្ចមបជុំពិភាកសារមួ ្រជឺាចវទិកាទេូំទលូាយ 
កដេមានអនាកចេូរមួជាសមាសភាព មកពីមកសួង-
ស្ាប័នទាងំអស់ និងដំចណើរការចៅចដាយមានការ
ចធវើបទបងាហា ញចេើមបធានបទសំខាន់ៗ រឯីការ
ពិភាកសា សួរ-ច ល្ៃើយ មតរូវបានចរៀបចំជាចវទិការមួោនា
រវាងវា្រ្មិនជាមា្ច ស់បទបងាហា ញនីមួយៗ ចដាយមាន
ការដឹកនំានិងសមមបសមមរួេចដាយរដឋាចេខាធិការ
មួយរបូ មនមកសួងចសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ចដាយ
ក�ក កិច្ចមបជុំពិភាកសាតាមមកថុម ្រជឺាកិច្ចមបជុំ
ពិភាកសាតាមមកថុមតចូៗ ចំនួន ៤ ឬ ៥ មកថុម ចមកាម
ការដឹកនំានិងសមមបសមមរួេរបស់រដឋាចេខាធិការ

មនមកសងួចសដឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មយួរបូ និងមាន
ការចេូរមួពីមនន្តីតំោងមនម្រប់មកសងួ-ស្ាប័ន 
និងម្រប់អង្គភាពចមកាមឱវាទមកសងួចសដឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ចដើម្ីពិភាកសាចេើមបធានបទដាច់ចដាយ
ក�កពីោនា ។ 

ជាក់កសដេង កាេពីម ង្ៃទី២១ និង២២ កែមីនា 
ឆ្នា ំ២០១៦ កនលៃងចៅចនះ កិច្ចមបជុំមតរួតពិនិត្យវាយ
តមមលៃវឌ្ឍនភាពមបចំាឆ្នា ំ២០១៥ មតរូវបានចរៀបចំទនទាឹម
នឹងពិធីមបកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តដំោក់កាេទី៣ 
«ការផសារភាជា ប់្វិកាចៅនឹងចោេនចោបាយ» មន
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ចមកាមអធិបតីភាពដ៏ែ្ពង់ែ្ពស់របស់ សមមដេច
អ្រ្គមហាមសនា្រ្ីម្មោ ហ៊ុន កសន នាយក-
រដឋាមនន្តី មនមពះរាជាោចមកកម្ពថុជា។ 

ចៅកនាថុងម ង្ៃទី១ កដេជាកម្មវិធីមបកាសដាក់ឱ្យ
អនុវត្តដំោក់កាេទី៣ បានដំចណើរការចៅចដាយ
មានការចធវើបទបងាហា ញអំពីកផនការសកម្មភាពរមួ 
ដំោក់កាេទី៣, សារាចររាជរដាឋា ភិបាេសដេ ីពីវិធាន
និងនីតិវិធីមនការចរៀបចំ ការអនុវត្ត ការមតរួតពិនិត្យ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៥ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៦

ការវិភាជថវិកាឆ្នា ២ំ០១៦ 
សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់កម្កាមជាតិ

នៅឆ្នា ំ២០១៦នេះ រាជរដ្ឋា ភតិបាល នពរោងវិភាជថវិកា
សរុបចំេេួ ១.៣៣៤.៥២៥ លាេនរៀល មាេ
សមាមាពត ៧,៣០% នេចំណាយថវិការដឋាសរុប 
មាេកំនណើេ ២១,៣% នធៀបេរឹងចបាប់ហតិរញ្ញវត្ថុ 
ឆ្នា ំ២០១៥ នហើយនស្ម ើេរឹង ១,៦៧% នេផ.ស.ស. 
ជេូរដឋាបាលថ្នា ក់នពកាមជាតតិទាងំបីកពមតិត ្ររឺដឋាបាល
រាជធាេី-នេត្, ពកថុង-ពសថុកេណ្ឌ , េតិងឃុំ-សង្កា ត់ 

នដើម្ីរា៉ាប់រងនលើ (១) ពបាក់នបៀវត្ស  េតិងពបាក់ឧបតម្្ភ
ដល់មនេ្ីរាជការ សមាជតិកពកថុម ពបរឹកសាកំ្ុងបំន្ញ
មុេង្រនៅរដឋាបាលថ្នា ក់នពកា មជាតតិ (២) ចំណាយ
សពមាប់ពបតតិបត្តិកា រ រដឋាបាល េតិង (៣) ចំណាយ
សពមាប់អភតិវឌ្ឍេ៍មលូដ្ឋា េកនាថុងនរោលនៅ្ពងរឹង
ពបសតិទ្ធភា្  ស័ក្តិសតិទ្ធភា្ េតិង្រណនេយ្យភា្
នេការផ្ល់នសវាសាធារណ:ជេូពបជា្លរដឋា។  

តាមដ្េ េតិ ងការវាយតនមលៃនលើការង្រកកទពមង់ការ
ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, េតិងបទបង្ហា ញស្ី
្ីអេ្រសកម្មរវាងកម្មវិធីកកទពមង់ទាងំ ៣ ្រកឺម្មវិធី
កកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កម្មវិធី
កកទពមង់ការអភតិវឌ្ឍតាមកបបពបជាធតិបនតយ្យនៅ
ថ្នា ក់នពកាមជាតតិ េតិងកម្មវិធីជាតតិកកទពមង់រដឋាបាល
សាធារណៈ នដ្យមាេការចលូរមួនធវើបទបង្ហា ញ
ផ្ទា ល់្ីថ្នា ក់ដរឹកនំាជាេ់េ្ពស់នេ្រណៈកមា្ម ធតិការកក
ទពមង់េីមួយៗ។ បនាទា ប់មក វា្រ្មតិេជាេ់េ្ពស់េីមួយៗ 
ពតរូវបាេអនញជ ើញឱ្យចលូរមួ្តិភាកសា សរួ-ន ល្ៃើយ 
កនាថុងនវទតិកា្តិភាកសាកដលដរឹកនំានដ្យឯកឧត្ម 
វង្សី វិស្សុត រដឋានលខាធតិការពកសងួនសដឋាកតិច្ចេតិង
ហតិរញ្ញវត្ថុ។  នថងៃទី២ ្រជឺាកតិច្ចពបជុំពតរួត្តិេតិត្យពបចំាឆ្នា ំ
នេកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
េតិងដំនណើរការនៅនដ្យមាេការនធវើបទបង្ហា ញអំ្ី
វឌ្ឍេភា្សំខាេ់ៗកនាថុងរយៈន្លមយួឆ្នា ំកេលៃងនៅ
កដលកនាថុងននាះរមួមាេរបាយការណ៍វឌ្ឍេភា្ពបចំា
ឆ្នា ំ២០១៥ េតិងរបាយការណ៍វឌ្ឍេភា្នេ្រនពមាង
ពប្័េ្ធ្័ត៌មាេវិទយាព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
(FMIS)។ បនាទា ប់មក នវទតិកា្តិភាកសា សរួ-ន ល្ៃើយ ពតរូវ
បាេនរៀបចំន�ើងនដ្យមាេការចលូរមួ្ីតំណាង 
អ.្រ.ហ., តំណាងអ្រ្គនាយកដ្ឋា េថវិកា, តំណាង
អ្រ្គនាយកដ្ឋា េរតនារោរជាតតិ េតិងតំណាងពកថុម
ការង្រព្រប់ព្រង្រនពមាងពប្័េ្ធ្័ត៌មាេវិទយាព្រប់ព្រង
ហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMWG) នពកាមការដរឹកនំាេតិង
សពមបសពមរួលរបស់ឯកឧត្មបណ្ឌ តិត ហ៊ា ន សាហ៊សីប 
រដឋានលខាធតិការពកសងួនសដឋាកតិច្ចេតិងហតិរញ្ញវត្ថុ។

បនាទា ប់្ីកតិច្ចពបជុំ្តិភាកសារមួ រយៈន្លមយួនថងៃ
កេលៃះខាងនលើនេះរចួមក, សមាសភា្្ីព្រប់ពកសងួ 
ស្ាប័េ េតិងអ្រ្គនាយកដ្ឋា េនេពកសួងនសដឋាកតិច្ចេតិង
ហតិរញ្ញវត្ថុ បាេចលូនៅតាមពកថុម្តិភាកសាេីមយួៗ 

កដលពតរូវបាេនរៀបចំេតិងកបងកចកជា ៥ ពកថុម នៅតាម
កផនាកទាងំ ៥ នេពកបេ័ណ្ឌ កផេការសកម្មភា្ 
ដំណាក់កាលទី៣ កដលរមួមាេ ពកថុម «្ពងរឹងភា្
នជឿទុកចតិត្នេថវិកា», ពកថុម «្ពងរឹង្រណនេយ្យភា្
ហតិរញ្ញវត្ថុ», ពកថុម «ការផសារភាជ ប់ថវិកានៅេរឹងនរោល
េនោបាយ», ពកថុម «ការនពតៀមេលៃរួេសពមាប់ជំហាេ
បនាទា ប់»េតិងពកថុម «ការរំោពទកម្មវិធីកកទពមង់ពបកប
នដ្យនជា្រជ័យេតិងចីរភា្»។ ពបធាេបទនេកតិច្ច
្តិភាកសាតាមពកថុមេីមួយៗ ្រ ឺការដ្ក់ទមងៃេ់នលើកផនាក 
នរោលបំណង េតិងចនង្កា មសកម្មភា្េីមយួៗ 
សពមាប់ការអេុវត្កផេការសកម្មភា្កកទពមង់ការ
ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ លទ្ធផលនេកតិច្ច
្តិភាកសាេតិងសំនណើតាមពកថុមេីមួយៗ ពតរូវបាេនលើក
យកមកបង្ហា ញនដ្យពកថុមេីមយួៗ ជេូដល់កតិច្ច
ពបជុំទាងំមូល។ 

មុេេរឹងដល់កម្មវិធីបតិទ តំណាងនេ អ.្រ.ហ. បាេ
ន�ើងនធវើការបកូសរុបអំ្ីលទ្ធផលនេកតិច្ចពបជុំទាងំ 
២ នថងៃ ទាងំកនាថុងពកថុមរមួេតិងពកថុម្តិភាកសាទាងំ ៥ នដើម្ី
ជេូថ្នា ក់ដរឹកនំាេតិងមនេ្ីរាជការព្រប់លំដ្ប់ថ្នា ក់នៅ
តាមពកសួង-ស្ាប័េេីមយួៗ ្តិេតិត្យេតិង្តិចារណា 
សពមាប់ការនបាះជំហាេនៅឆ្នា ំខាងមុេេតិងជំហាេ
បនាទា ប់។ 

ជាទីបញ្ចប់ ្តិធីពបកាសដ្ក់ឱ្យអេុវត្ដំណាក់-
កាលទី៣ េតិងកតិច្ចពបជុំពតរួត្តិេតិត្យពបចំាឆ្នា ំ២០១៥  
នេកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ ពតរូវបាេបតិទបញ្ចប់នពកាមអធតិបតីភា្ដ៏េ្ពង់េ្ពស់ 
ឯកឧត្មកតិត្តិនសដ្ឋា បណ្ឌ តិត គាត ឈន់ ឧបនាយក-
រដឋាមនេ្ីពបចំាការេតិងជាពបធាេ្រណៈកមា្ម ធតិការនរោល
េនោបាយនសដឋាកតិច្ចេតិងហតិរញ្ញវត្ថុ កដលបាេ្រសូ
រនំលចអំ្ីវឌ្ឍេភា្នេការកកទពមង់េតិងការនលើក
ទរឹកចតិត្ឱ្យបេ្ដំនណើរការកកទពមង់នៅមុេនទៀត៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ០៤០៨០៧

ថវិការដ្ឋបាលរាជធានសី-កេត្ត ពតរូវបាេនរៀបចំនដ្យកផអែកនលើចបាប់ស្ី្ីពប្័េ្ធហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ េតិង
ចបាប់ស្ី្ីរបបហតិរញ្ញវត្ថុេតិងការព្រប់ព្រងពទ្្យសម្ត្តិរបស់រដឋាបាលថ្នា ក់នពកាមជាតតិ។ មាពតា៣៥ នេចបាប់
ស្ី្ីរបបហតិរញ្ញវត្ថុេតិងការព្រប់ព្រងពទ្្យសម្ត្តិរបស់រដឋាបាលថ្នា ក់នពកាមជាតតិបាេកចងថ្ នពកាយ្ីពកសងួ
នសដឋាកតិច្ចេតិងហតិរញ្ញវត្ថុនរៀបចំសារាចរកណនំាស្ី្ីេីតតិវិធីបនច្ចកនទសនេការនរៀបចំ្រនពមាងថវិកាពបចំាឆ្នា ំ 
េតិងនពកាយ្ីការវិភាជកញ្ចប់ថវិកាបឋមនៅសប្ាហ៍ទី១ កេមតិថុនា ជូេរដឋាបាលថ្នា ក់នពកាមជាតតិ  អភតិបាលនេ
្រណ:អភតិបាលរាជធាេី នេត្ ពតរូវនរៀបចំ្រនពមាងថវិកាចំណូលចំណាយលមអែតិត របស់េលៃរួេនផញើមកពកសងួ
នសដឋាកតិច្ចេតិងហតិរញ្ញវត្ថុ នដើម្ីនធវើការបកូសរុបេតិងនរៀបចំកតិច្ចពបជុំចរចាថវិកា។

សពមាប់ឆ្នា ំ២០១៦ នេះ ចំណូលថវិការាជធាេី នេត្ មាេទតិេនាេ័យដូចខាងនពកាម៖

ចំណូលរាជធាេី-នេត្ លាេនរៀល
កំនណើេជា % 

នធៀបចបាប់ឆ្នា ំ២០១៥
%នធៀប ផសស

ចំណូលសារន្ើ្េ្ធ ៧៧៧ ៥០៤  ២៣,០% ០,៩៧%

ចំណូលមតិេកមេសារន្ើ្េ្ធ ៣១ ៣៩០ ១០,៥% ០,០៤%

ចំណូលឧបត្ម្ភ្ីថ្នា ក់ជាតតិ ១០៥ ៧៤១ ១៣,៤% ០,១៣%

សរុប  ៩១៤ ៦៣៥ ២១,៣% ១,១៤%

ថវិការដ្ឋបាលម្កសុង-ម្សសុក ពតរូវបាេនរៀបចំនដ្យកផអែកនលើចបាប់ស្ី្ីការព្រប់ព្រងរដឋាបាលរាជធាេី 
នេត្ពកថុង ពសថុក េណ្ឌ  អេុពករឹត្យស្ី្ីការនរៀបចំេតិងពបព្រឹត្នៅនេមលូេតិធតិពកថុងពសថុក េតិងអេុពករឹត្យសី្្ីពប្័េ្ធ 
ព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុពកថុង ពសថុក។

ឆ្នា ំ២០១៦ កញ្ចប់ថវិការបស់រដឋាបាលពកថុង ពសថុក រមួមាេ៖

ចំណូលរាជធាេី-នេត្ លាេនរៀល
កំនណើេជា % 
នធៀបចបាប់
ឆ្នា ំ២០១៥

%នធៀបចំណូល
ចរេ្ថវិកា
ថ្នា ក់ជាតតិ 
ឆ្នា ំ២០១៥

%នធៀប ផសស

ចំណូលឧបត្ម្ភ្ីថ្នា ក់ជាតតិ
(មលូេតិធតិពកថុងពសថុក) ៩៩ ១៣២ ២៧,៦% ០.៩% ០,១២%

ចំណូល្ីការផ្ល់
នសវារដឋាបាលពកថុងពសថុក ១២ ៣៤៨ ២៤២,៩% ០,០២%

សរុប ១១១ ៤៨០ ៣៧,១០% ០,១៤%

ចំណូល្ីការផ្ល់នសវារដឋាបាលពកថុងពសថុក មាេការនកើេន�ើងេ្ពស់ នដ្យសារកតការ្ពងរឹងយេ្ការផ្ល់
នសវារដឋាបាលពចកនចញចូលកតមយួនៅតាមពកថុង ពសថុក។ 

្ររួបញ្ជ ក់ ថ្ការនផទារថវិកា្ីថ្នា ក់ជាតតិជេូរដឋាបាលពកថុង ពសថុកេីមយួៗ ពតរូវបាេកំណត់នៅកនាថុងអេុពករឹត្យ
នដ្យកផអែកនលើលក្ខេណ្ឌ វិេតិច្័យបីចំណចុ្រឺ៖  

(១) ផ្ល់អាទតិភា្នលើពបាក់នបៀវត្ស មនេ្ីរាជការ នស្ម ៀេឃុំ សង្កា ត់ េតិងពបាក់ឧបតម្្ភពកថុមពបរឹកសាពកថុង ពសថុក 
(២) វិភាជមតិេឱ្យនលើស្ី ២៤% នេកញ្ចប់មលូេតិធតិសរុប ដក កញ្ចប់ នបៀវត្សេតិងពបាក់ឧបត្ម្ភ សពមាប់
 ចំណាយដំនណើរការរដឋាបាល េតិង 
(៣) ថវិកាកដលនៅសល់សពមាប់ចំណាយអភតិវឌ្ឍេ៍មូលដ្ឋា េ។  

កផអែកនលើមលូដ្ឋា េនេចំណូលនេះ រដឋាបាលរាជធាេី នេត្ បាេនរៀបចំ្រនពមាងចំណាយថវិកាឆ្នា ំ ២០១៦ 
ដូចតនៅ៖

ចំណូលរាជធាេី-នេត្ លាេនរៀល
កំនណើេជា % 

នធៀបចបាប់ឆ្នា ំ២០១៥
%នធៀប ផសស

ចំណាយចរេ្ ៧៦១ ៧៣០ ២២,៦% ០,៩៥%

ចំណាយមូលធេ ១៥២ ៩០៥ ១៥,១% ០,១៩%

សរុប ៩១៤ ៦៣៥ ២១,៣% ១,១៤%



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ១០

ការររៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្តថវិកា៖ អត្ថបបរោជន៍ 
បញ្ហា បបឈម និងដំរោះបសាយ

តាមរយៈកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ កែលមតរូវបានមបកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជា
ផ្រូវការនាចុងឆ្នា ំ២០០៤ និងអនុវត្តពេញពលញ
នាឆ្នា ំ២០០៥ កម្ថុជាបានពបដេជាញា ពធវើការកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ខ្លួនពឆ្្ោះពៅ
រកស្តង់ដារអន្តរជាតិ ពែើម្ីធានាថា ថវិកាជាតិេិត
ជាពែើរតនួាទីជាឧបករណ៍ននពោលនពោបាយរបស់
រាជរដាឋា ភិបាលមបកបពដាយមបសិទ្ធភាេ និង
ស័កដេិសិទ្ធភាេមបាកែកមន។ រហតូមកែល់ពេលពនោះ 
កម្ថុជាបានសពមមចពជា្រជ័យជាសារវន្តនវូ «ភាេ
ពជឿទុកចិត្តបានននថវិកា» កែលជាពោលពៅនន
ែំណាក់កាលទី១ នាឆ្នា ំ២០០៨ ពហើយនិងកំេុង
ឈានពៅសពមមចបានពោលពៅននែំណាក់កាលទី២ 
នាចុងឆ្នា ំ២០១៥ កនាថុង«ការបពងកើន្រណពនយ្យភាេ
ហិរញ្ញវត្ថុ» តាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្ង់្រណពនយ្យ
ថ្មី, មាតិកាថវិកាថ្មី, កិច្ចមបតិបត្តិការចំណាយថ្មី និង
មបេ័ន្ធេ័ត៌មានវិទយាសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) មុននឹងឈានពៅដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ជាផ្រូវការនវូែំណាក់កាលទី៣ ្រកឺារផសារភាជា ប់ថវិកា
ពៅនឹងពោលនពោបាយ នាពែើមឆ្នា ំ២០១៦។ 
យុទ្ធសាសស្ត្រនឹ្ោះននែំណាក់កាលទី៣ពនោះ ្រកឺារកក
ទមមង់មបេ័ន្ធថវិកា កែលរមួមានកផនការយុទ្ធសាសស្ត
ថវិកា ថវិកាកម្មវិធី និងអង្គភាេថវិកា។ កនាថុងពនោះ 
កផនការយុទ្ធសាសស្តថវិកា ជាឯកសារោ៉ា ងសំខាន់

ជាបុពរលក្ខខណ្ឌ សមមាប់ភាេពជា្រជ័យននែំណាក់-
កាលទី៣ពនោះ។

កផនការយុទ្ធសាសស្តថវិកា (BSP) ជាកផនការ
ថវិការយៈពេលមធ្យម (៣ឆ្នា ំរកំិល) ពដាយឆ្ថុោះបញ្្ច ងំ
េីពោលបំណងពោលនពោបាយរបស់មកសងួ-
ស្ាប័ន  និងមន្ីរ ជំនាញរាជធានី-ពខត្ត, ការកសាង
កម្មវិធី ឬ/និងយុទ្ធសាសស្តអាទិភាេពែើម្ីអនុវត្ត, 
និងការកំណត់សចូនាករ និងពោលពៅសចូនាករ
សមមាប់វាស់កវងការអនុវត្ត។ កផនការយុទ្ធសាសស្ត
ថវិកា ជាឯកសារផ្រូវការ កែលអនុម័តពដាយ្រណៈ-
រែឋាមសន្តី និងជាមលូដាឋា នចំាបាច់សមមាប់ពរៀបចំថវិកា
មបចំាឆ្នា ំ និងសមមាប់ការតាមដានវាយតនម្លទ្ធផល 
និងសមិទ្ធកម្មរបស់ស្ាប័នរែឋា ពមរោះកនាថុងែំណាក់
កាលទី៣ពនោះ ថវិកាជាតិនឹងមតរូវវិភាជពៅតាមពោល
បំណងពោលនពោបាយ និងកម្មវិធីជាមយួសចូនាករ 
និងពោលពៅចបាស់លាស់។

កផនការយុទ្ធសាសស្តថវិការមួមាន ៦ កផនាក ្រ៖ឺ 
កផនាកទី១-ពសចកដេីពផដេើម, កផនាកទី២-ការកំណត់ពោល
បំណងពោលនពោបាយ (មតរូវពឆ្ើយតបពៅនឹង
យុទ្ធសាសស្តចតុពកាណ និងកផនការយុទ្ធសាសស្ត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ), កផនាកទី៣-ការពរៀបចំកម្មវិធី ឬ/និង
យុទ្ធសាសស្តអាទិភាេ, កផនាកទី៤-ការកំណត់ សចូនាករ 
និងពោលពៅសចូនាករ, កផនាកទី៥-ការកំណត់ធនធាន, 
និងកផនាកទី៦-ពសចកដេីសននាិដាឋា ន។

មេឹត្តិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៩

ថវិការដ្ឋបាលឃុំ-្តង្កា ត់ មតរូវបានពរៀបចំពដាយកផអែកពលើចបាប់ស្ត ីេីការម្រប់ម្រងរែឋាបាលឃុំ សង្ក ត់ 
និងបទដាឋា ន្រតិយុត្តិជាធរមាន។

សមមាប់ឆ្នា ំ២០១៦ កញ្ចប់ថវិការបស់រែឋាបាលឃុំ-សង្ក ត់ រមួមាន៖

ចំណូលរាជធានី-ពខត្ត លានពរៀល
កំពណើនជា % 
ពធៀបចបាប់
ឆ្នា ំ២០១៥

%ពធៀបចំណូល
ចរន្តថវិកា
ថានា ក់ជាតិ 
ឆ្នា ំ២០១៥

%ពធៀប ផសស

ការឧបត្ម្ភេីថានា ក់ជាតិ ៣០៨ ៤១០ ១៣,៤% ២,៨% ០,៣៨%

ចំណូលផ្្ល់

សរុប

ការកបងកចកកញ្ចប់ថវិកាឃុំ សង្ក ត់ តាមមុខសញ្្ញ ចំណាយមតរូវកផអែកពលើពោលការណ៍កែលមានកចង
ពៅកនាថុងអនុមកឹត្យ ស្ត ីេីមូលនិធិឃុំ សង្ក ត់ កែលបានកំណត់ថា៖ 

(១) ផ្តល់អាទិភាេពលើមបាក់ឧបតម្្ភមកថុមមបឹកសាឃុំ សង្ក ត់ 
(២) វិភាជមិនឱ្យពលើសេី ១៥% ននកញ្ចប់មូលនិធិ សរុប ែក កញ្ចប់មបាក់ឧបតម្្ភមកថុមមបឹកសា សមមាប់
 ចំណាយរែឋាបាល និង 
(៣) ថវិកាកែលពៅសល់្រសឺមមាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដាឋា ន។ 

សមមាប់ឆ្នា ំ២០១៦ ពនោះ ថវិកាកែលមតរូវបានកបងកចក
សមមាប់កិច្ចមបតិបត្តិការរែឋាបាលមានចំននួសរុប 
១៦០.១៧៧ លាន ពរៀល និងសមមាប់ការអភិវឌ្ឍ
មូលដាឋា នមាន ចំននួសរុប ១៤៨.២៣៣ លានពរៀល។
បកន្មេីពលើធនធានវិភាជខាងពលើពនោះ មកសងួ
ពសែឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពមោងវិភាជថវិកាបកន្ម 
ចំននួ ៨.០០០ លានពរៀលពទៀត សមមាប់េមងឹងការ
ម្រប់ម្រងបរិស្ាន សំណល់រឹងរាវ តាមទីមបជុំជននន

រែឋាបាលថានា ក់ពមកាមជាតិ ជាេិពសសរែឋាបាលមកថុង
ទាងំ២៦។ កញ្ចប់ពសវាអនាម័យបរិស្ានពនោះ មតរូវ
បានវិភាជជនូរែឋាបាលមកថុងពោលពៅនីមយួៗ កផអែក
តាមរបូមន្តកែលធានាសមធម៌និងតម្ាភាេ និង
បានកំណត់ថា ៥០% មតរូវបានកបងកចកកនាថុងទំហំ
ពស្ម ើៗោនា  និង៥០%ពទៀតមតរូវបានកបងកចក ពៅតាម
សមាមាមតននចំននួមបជាេលរែឋាននមកថុងពោលពៅ
នីមយួៗ៕ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ១២១១

ការកំណត់ពោលបំណងពោលនពោបាយ កម្មវិធី/
យុទ្ធសាសស្តអាទិភាេ អនុកម្មវិធី កែលពឆ្ើយតប
ពៅនឹងពោលនពោបាយរបស់រាជរដាឋា ភិបាល
ែូចមានកចងកនាថុងកផនការយុទ្ធសាសស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
និងម្របែណដេ ប់ម្រប់តនួាទី និងភារកិច្ចរបស់មកសងួ-
ស្ាប័ននីមយួៗ។ មិនមតឹមកតប៉ាុពណាណ ោះ  ការកំណត់
សូចនាករមតរូវកតមានភាេម្រប់មជថុងពមជាយ  មានន័យ
ម្រប់មោន់ និងង្យយល់ ភាេពជឿទុកចិត្ត ភាេ
សាមញ្ញ ភាេមតឹមមតរូវ ភាេពផ្ៀងផ្្ត់ និងមបសិទ្ធភាេ 
ឯពោលពៅសចូនាករមតរូវកតមានភាេសមមសប 
និងមបាកែនិយម កែលអាចអនុវត្ត និងសពមមចបាន
ពោលបំណងពោលនពោបាយកែលបានកំណត់។ 
ចំកណកការេយាករណ៍ធនធាន និងការ្រណនា
តមមរូវការចំណាយមតរូវមានភាេម្រប់មជថុងពមជាយ និង
សុមកឹត។ ទាងំពនោះសុទ្ធកតទាមទារឱ្យមានការពបដេជាញា
ចិត្ត  ភាេជាមា្ច ស់ និងឆន្ៈខ្ស់កនាថុងការែឹកនំា ពលើស
េីតមមរូវការចំពណោះជំនាញរបស់មសន្តីកែលចំាបាច់
មិនអាចខវោះបាន ពែើម្ីអាចឱ្យមបេ័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់រាជរដាឋា ភិបាលទាងំមលូអាចសពមមច
បាននវូពោលពៅនន្រណពនយ្យភាេហិរញ្ញវត្ថុ។
គ. ដំរោះបសាយ 

ពែើម្ីពដាោះមសាយកិច្ចមបឈមខាងពលើ ចំាបាច់មតរូវ
មានកិច្ចសហការមបកបពដាយភាេជាមា្ច ស់ ការទទលួ
ខុសមតរូវខ្ស់ និងបុពរសកម្មេីម្រប់តអួង្គទាងំអស់។ 
សាមីមកសួង-ស្ាប័ន កែលកំេុងអនុវត្ត និងរមួទាងំ
មកសួង-ស្ាប័នកែលពមតៀមខ្លួនអនុវត្តកផនការ
យុទ្ធសាសស្តថវិកា  មតរូវមានឆន្ៈនពោបាយ និង
បពច្ចកពទសខ្ស់ មានការែឹកនំា ការម្រប់ម្រង និង
ការសមមបសមមលួលការង្រកកទមមង់ មបកបពដាយភាេ
ហ្មត់ចត់ ភាេមុឹងមា៉ា ត់ ភាេអំណត់ និងការេយាោម
កមមិតខ្ស់។ កនាថុងន័យពនោះ អ្រ្គពលខាធិការដាឋា នែឹកនំា

ការង្រកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
(អ.្រ.ហ) កែលជាពសនាធិការ នន្រណៈកមា្ម ធិការ
ែឹកនំាការង្រកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (្រ.ហ.ស) នឹងពែើរតនួាទីោ៉ា ងសំខាន់
កនាថុងការសមមបសមមលួលការផ្្ស់បដេរូរពនោះមបកបពដាយ
ទិសពៅ និងយុទ្ធសាសស្តចបាស់លាស់ មសបនឹង
យន្តការម្រប់ម្រងមតលួត េិនិត្យជាមបចំា  និងពមតៀមខ្លួន
ផដេល់ជាជំនយួកនាថុងកមមិតពោលនពោបាយ និង
បពច្ចកពទសសំពៅសពមមចឱ្យបានពោលពៅចុង
ពមកាយននការង្រកកទមមង់ ្រថឺវិកាពផ្ដេ តពលើលទ្ធផល 
ឬសមិទ្ធកម្ម។ ពមរៅេីពនោះ ការង្រមយួចំនួនមតរូវកត
ពធវើពដាយមិន អាចរលំងបានរមួមាន ការកំណត់រចនា-

សម្័ន្ធម្រប់ម្រងសិទិ្ធ អំណាច និងការទទលួខុសមតរូវ
ពៅកនាថុងមកសងួ-ស្ាប័ន ឱ្យបានចបាស់លាស់, ការ
ដាក់ឱ្យអនុវត្តអង្គភាេថវិកា, ការេមងឹងមកថុមការង្រ
ថវិការបស់សាមីមកសួង- ស្ាប័នកែលមានសមាស- 
ភា្រមកេីនាយកដាឋា នថវិកា/ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ/និង
្រណពនយ្យ នាយកដាឋា នកផនការ អង្គភាេជំនាញ 
និងអង្គភាេម្រប់ម្រង្រពមមាង, ការេមងឹង្រុណភាេ
ននការកំណត់សូចនាករ និងពោលពៅសចូនាករ
ននលទ្ធផលកនាថុងឆ្នា ំ និងលទ្ធផលចុងពមកាយពដាយ
កផអែកពលើេ័ត៌មានចបាស់លាស់ ម្រប់មជថុងពមជាយ 
លមអែិត សុមកឹត និងទាន់ពេលពវលា៕

ក. អត្ថបបរោជន៍ 
កផនការយុទ្ធសាសស្តថវិកា មានអត្មបពោជន៍
ោ៉ា ងសំខាន់ សមមាប់កំកណទមមង់មបេ័ន្ធថវិកា
ពៅកម្ថុជា ពមរោះជាឯកសារមលូដាឋា នសមមាប់ 
(១) ផសារភាជា ប់ពោលនពោបាយពៅនឹងថវិកា 
(២) បពងកើនសុមកឹតភាេកនាថុងការ្រណនាតមមរូវការ
ថវិកា  (៣)ជាមលូដាឋា នសមមាប់េន្យល់  និងពធវើអំណោះ-
អំណាងពលើតមមរូវការថវិកា (៤) ធានានិរន្តរភាេនន
កម្មវិធី និងយុទ្ធសាសស្ត  អាទិភាេ និង (៥) ជាមលូដាឋា ន
សមមាប់វាយតនម្ពលើអាទិភាេកនាថុងការកំណត់កញ្ចប់ 
និងការវិភាជថវិកា។ កនាថុងន័យពនោះ កផនការយុទ្ធសាសស្ត
ថវិកានឹងជយួតមមង់និងជំរុញឱ្យការវិភាជថវិកាចំ
ទិសពៅ  ការវិភាជថវិកាបពមមើឱ្យសកម្មភាេអាទិភាេ 
និងការវិភាជថវិកាមានភាេជាក់កសដេង ពែើម្ីសមមលួច
រាល់ចំណាយរបស់ស្ាប័នរែឋាឱ្យបពមមើទាងំមសថុង
និងសពមមចបាននវូពោលបំណងពោលនពោបាយ
ជាយុទ្ធសាសស្ត  និងអាទិភាេតាមវិស័យ ឈានពៅ
សពមមចបានពោលនពោបាយជាយុទ្ធសាសស្ត របស់
រាជរដាឋា ភិបាល។ ពលើសេីពនោះពៅពទៀត កផនការ
យុទ្ធសាសស្តថវិកាក៏បាន និងកំេុងក្ាយជាឧបករណ៍
និងយន្តការែ៏សំខាន់សមមាប់ការពធវើសមាហរណកម្ម
ថវិកាចរន្ត និងថវិកាមូលធន និងរវាងថវិកាជាតិ 
និងថវិកាផដេល់ពដាយនែ្រូអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យពៅជាថវិកា
មួយឯកភាេ និងម្រប់មជថុងពមជាយ។      
ខ. កិច្ចបបឈម 
ការង្រកកទមមង់ ពែើម្ីផ្្ស់បដេរូរទម្ាប់ការង្រ កតង
ប៉ាោះរល់ែល់កិច្ចមបតិបត្តិការការង្រ ការពមបើមបាស់ 
និងម្រប់ម្រងធនធានមនុស្ស និងរចនាសម្័ន្ធ
ម្រប់ម្រង និងចាត់តំាងស្ាប័នកែលមានមសាប់។ 
ឯកនាថុងកមមិតបពច្ចកពទសវិញ ចាប់េីឆ្នា ំ២០១៦ 
តពៅ ការពរៀបចំកផនការយុទ្ធសាសស្តថវិកាទាមទារ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៤១៣

គោលបំណង និងការអនុវត្តថវិកា តាមនីតិវិធី
រជ្ជគេយ្យបុគរបបទានសបរាប់ថវិកាកម្មវិធី 

ការររៀបចំ និងការអនុវត្តថវិការៅកម្ពុជា តតរូវ
បានរ្វើរ�ើងមួយឆ្នា ំម្តង រោយគិតការិយបរិរចឆេទពី
ថថងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថថងៃទី៣១ ខែ្នារូ ថនឆ្នា ំនីមយួៗ។ 
បន្ទា ប់ពីកញ្ចប់ថវិកា (ចបាប់ស្ត ីពីហិរញ្ញវត្ពុសតរាប់
ការតគប់តគងតបចំាឆ្នា ំ) តតរូវបានអនុម័តរោយសភា
រចួ រដើម្ីអាចអនុវត្តចំណាយថវិកាបាន តកសងួ- 
ស្្ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ និងរដ្ឋបាល
ថ្នា ក់រតកាមជាតិ តតរូវររៀបចំខែនការលទ្ធកម្ម និង
ររៀបចំបរងកើតរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន។ អាចរានសំណួរ
ថ្ រហតុអវីចំាបាច់គរួបរងកើតរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន? 
ជាក់ខស្តង ការអនុវត្តនីតិវិ្ីលទ្ធកម្មអាចតតរូវការ
រពលរវលា រោយតតរូវឆ្លងកាត់ធាន្ចំណាយ ការ
អនុវត្តវិ្ីស្សស្តលទ្ធកម្ម (រដញថថ្ល ពិរតរោះថថ្ល ឬ
សទាង់តថម្ល ជារដើម) រហតូដល់រានការចុោះកិច្ចសនយា 
និងការតបគល់ទទលួទំនិញ សំណង់ ឬរសវា រទើប
អាចទូទាត់ថវិកាបាន ដរូចនាោះរដើម្ីធាន្បាននវូភាព
រលនូពីរដើមឆ្នា ំថនដំរណើរការរដ្ឋបាល ចំណាយមួយ
ចំននួគមឺិនអាចរង់ចំាការរបាោះែសាយអាណត្តិតាម
នីតវិ្ី្ម្មតាបានរទ ដូចជា ការទិញសរាភា រៈ
ការិយាល័យតចូតាច (តកោសរា៉ាម ប៊ិច...) ការទិញ
ទឹកសុទ្ធ ការជសួជុលតចូតាច និងរសវារែសេងៗមយួ
ចំនួនជារដើម តតរូវបានអនុញ្្ញ តឱ្យរ្វើការចំណាយ
ជាមុនតាមនីតិវិ្ីរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន ខដលែ្តល់
ស្ច់តបាក់ជនូមុនសតរាប់ចំណាយ រហើយរ្វើការ
របាោះែសាយអាណត្តិនិយ័តកម្មរដើម្ីទទូាត់ជតមោះបញ្ជ ី
តាមរតកាយ រដើម្ីបំរពញបខន្មស្ច់តបាក់រ�ើងវិញ

សតរាប់ចំណាយបន្តបន្ទា ប់រទៀត។ រោយខ�កចាប់
តំាងពីរដើមឆ្នា ំ២០១៥មក រានការោក់ឱ្យអនុវត្ត
ថវិកាកម្មវិ្ីរពញរលញ រៅតកសងួស្្ប័នចំននួ 
១០ ដូរចនាោះនីតិវិ្ីរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន ក៏រានការខក
សតមរួលមយួចំននួែងខដរ។ រដើម្ីដឹងចបាស់ថ្ 
ការអនុវត្តចំណាយថវិកាតាមនីតិវិ្ីរជ្ជរទយ្យបុររ-
តបទាន ជាពិរសសសតរាប់ថវិកាកម្មវិ្ី រានឯកស្រ
គតិយុត្តអវីែ្លោះ? និងរាននីតិវិ្ីលម្ិតយា៉ា ងណា? 
សមូបន្តការអានលម្ិត ដចូខាងរតកាម៖
១. លិខិតបេដ្ឋា នគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការ
អនុវត្តចំណាយតាមរជ្ជគេយ្យបុគរបបទាន
q តបកាសរលែ១៩៣៧ សហវ.តបក ចុោះថថងៃទី៣១ 
 ខែ្នារូ ឆ្នា ំ២០១៤ ស្ត ីពីនីតិវិ្ីចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យ
 បុររតបទានសតរាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ
q តបកាសរលែ៨២៩ សហវ.តបក ចុោះថថងៃទី១៦ 
 ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១៥ ស្ត ីពីការខកសតមរួលតបការ៤ 
 តបការ៥ តបការ១៤ តបការ១៦ និងតបការ១៧ 
 ថនតបកាសរលែ១៩៣៧ សហវ.តបក ចុោះថថងៃទី
 ៣១ ខែ្នារូ ឆ្នា ំ២០១៤ ស្ត ីពីនីតិវិ្ីចំណាយតាម
 រជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់ រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ
q ស្រាចរខណនំ្រលែ០១៨ សហវ. ចុោះថថងៃទី៣១ 

ខែ្នារូ ឆ្នា ំ២០១៥ ស្ត ីពីកិច្ចបញ្ជ ីកាគណរនយ្យ
 រជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាត ិ
 និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់រតកាមជាតិ
q ស្រាចរខណនំ្រលែ០០៤ សហវ. ចុោះថថងៃទី១៤ 
 ខែមីន្ ឆ្នា ំ២០១៦ ស្ត ីពីការបរងកើតតារាងឧបសម្័ន្ធ

 រជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់ថវិកាកម្មវិ្ី
២. គោលការណ៍េគូៅននការអនុវត្តចំណាយ
តាមរជ្ជគេយ្យបុគរបបទាន

រជ្ជរទយ្យបុររតបទានគជឺាចំណាយរលើដំរណើរការ
រដ្ឋបាល និងចំណាយខដលរានលក្ខណៈជាតបចំា 
ចំាបាច់ បន្ទា ន់ និងមិនអាចរង់ចំាការរបាោះែសាយ
អាណត្តិរបើកតបាក់តាមនីតិវិ្ី្ម្មតាបាន។ មុែ
សញ្្ញ ចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន រមួរាន៖ 
q ចំណាយចំាបាច់ជាតបចំា សតរាប់ការងាររដ្ឋបាល 
 (សរាភា រៈ, ការជសួជុល...)
q ចំណាយសតរាប់សរសងា្គ ោះជាបន្ទា ន់និងពិរសស
q ចំណាយសតរាប់តបាក់របសកកម្មរៅកនាពុងនិង
 រតរៅតបរទស
q ចំណាយសតរាប់លាភការរបស់បុគ្គលិក
q ចំណាយសតរាប់ររៀបចំវគ្គបណ្តពុ ោះបណា្ត លនិង
 សិកា្ខ ស្លា
q ចំណាយសតរាប់រំតទដល់ការអនុវត្តសកម្មភាព
 ថនថវិកាកម្មវិ្ី។

នីតិវិ្ីចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន តតរូវបាន
រ្វើបច្ចពុប្ននាភាពតសបតាមកម្មវិ្ីខកទតមង់ការតគប់តគង
ហិរញ្ញវត្ពុស្ធារណៈរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល រោយបាន
ែ្តល់អាទិភាពនិងលទ្ធភាពងាយតសរួលដល់តកសងួ -
ស្្ប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិរសសតកសងួ- 
ស្្ប័នថវិកាកម្មវិ្ី កនាពុងការអនុវត្តចំណាយដំរណើរ-
ការរដ្ឋបាល និងសកម្មភាព ថនថវិកាកម្មវិ្ី ខដល
រានលក្ខណៈជាតបចំា ចំាបាច់ និងបន្ទា ន់ បានរលនូ 
ឆ្ប់រហ័ស និងទាន់រពលរវលា រដើម្ីសរតមចបាន
នវូសមិទ្ធិែលនិងសចូន្ករ តាមររលរៅនិង
ររលនរយាបាយរបស់តកសងួ ស្្ប័ន  តបកបរោយ
ភាពទាន់រពល គណរនយ្យភាព តរា្ល ភាព និង
តបសិទ្ធភាពែ្ស់។

៣. ការបគងកើតរជ្ជគេយ្យបុគរបបទាន និង 
ការតតងតាងំរជ្ជគេយ្យករបុគរបបទាន

រដើម្ីធាន្ឱ្យរានការទទួលែុសតតរូវ និងគណ-
រនយ្យភាពចបាស់លាស់រលើការអនុវត្តថវិការៅតាម
សកម្មភាពការងារនិងសរតមចបានលទ្ធែលការងារ
កាន់ខតល្តបរសើរ និងតបកបរោយតបសិទ្ធភាពទាងំ
ទិដ្ឋភាពថវិកា និងទិដ្ឋភាពរសវាស្ធារណៈ រដ្ឋមសន្តី 
តបធានស្្ប័ន ឬតបធានអង្គភាពស្ធារណៈតបហាក់-
តបខហលខដលជាខដលជាអាណាប័ករដើមខែសេថនថវិកា
របស់ែ្លរួន ឬ តបធានអង្គភាពថវិកាខដលជាអាណាប័ក
រែទារសិទ្ធិសតរាប់កិច្ចតបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ពុថនថវិកា
កម្មវិ្ីរបស់ែ្លរួន អាចរសនា ើសុំបរងកើតរជ្ជរទយ្យបុររ-
តបទាន និងខតងតំាងរជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន រដើម្ី
អាចដំរណើរការអនុវត្តចំណាយរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន
របស់តកសួង-ស្្ប័ន និងអង្គភាពរបស់ែ្លរួន។

ក. ការបគងកើតរជ្ជគេយ្យបុគរបបទាន
រដើម្ីបរងកើនតបសិទ្ធិភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធភាពថន

ការតគប់តគង និងការតតរួតពិនិត្យតាមោនការអនុវត្ត
ចំណាយថវិកាតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់ថវិកា
កម្មវិ្ី តបតពឹត្តរៅរោយរលនូតបកបរោយតរា្ល ភាព, 
គណរនយ្យភាព, ការសនសេសំំថច និងរឆ្លើយតបតាម
តតមរូវការទាន់រពលរវលារៅតាមកម្មវិ្ី, អនុកម្មវិ្ី 
និងចរងាក មសកម្មភាព តារាងឧបសម្័ន្ធរជ្ជរទយ្យ
បុររតបទានតតរូវររៀបចំជា២តបរភទ៖ តារាងឧបសម្័ន្ធ
រជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់ថវិកាកម្មវិ្ីតាមចំណាត់
ថ្នា ក់រសដ្ឋកិច្ច និងតារាងឧបសម្័ន្ធរជ្ជរទយ្យបុររ-
តបទានសតរាប់ថវិកាកម្មវិ្ីតាមចំណាត់ថ្នា ក់កម្មវិ្ី។

ខ. ការតតងតាងំរជ្ជគេយ្យករបុគរបបទាន
រជ្ជរទយ្យករបុររតបទានអាចរានរជ្ជរទយ្យករបុររ-

តបទានរងមយួចំននួជាជំនយួការតាមការចំាបាច់។ 
រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន និងរជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៦១៥

រងតតរូវបានរតជើសររើសកនាពុងចំរណាមមសន្តីរាជការខដល
រានលក្ខណៈសម្ត្តិល្ និងរានការយល់ដឹង
ចបាស់លាស់អំពីកិច្ចបញ្ជ ិកាគណរនយ្យ ខដលអាច
តគប់តគងរលើការចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន 
រដើម្ីអាចទទលួបនទាពុកជំនសួគណរនយ្យករស្ធារណៈ 
កនាពុងកិច្ចតបតិបត្តិការទទូាត់ចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យ
បុររតបទាន។ ការខតងតំាងរជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន 
និងរជ្ជរទយ្យករបុររតបទានរង តតរូវអនុរលាមតាម
តបការ៩ និងតបការ១០ ថនតបកាសរលែ១៩៣៧ 
សហវ.តបក ចុោះថថងៃទី៣១ ខែ្នារូ ឆ្នា ំ២០១៤ ស្ត ីពី
នីតិវិ្ីចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទានសតរាប់
រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ។

រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន និងរជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
រង សិ្តរៅរតកាមការតតរួតពិនិត្យរបស់អាណាប័ក
របស់ែ្លរួន ឬ តបធានអង្គភាពថវិកាខដលជាអាណាប័ក
រែទារសិទ្ធិ និងគណរនយ្យករស្ធារណៈ រហើយតតរូវ
ទទួលែុសតតរូវផ្ទា ល់ែ្លរួន ខែនាករដ្ឋបាល ខែទាកខែនាករដ្ឋប្-
រវណី ខែនាកតពហ្មទណ្ឌ  និងជាតបាក់កាស ចំរពាោះការរកសា
ការពារមលូនិ្ិខដលែ្លរួនទទលួបាន និងការរកសា
ទុកោក់លិែិតយុត្តិការ តពមទាងំការកាន់កាប់បញ្ជ ី
គណរនយ្យថនកិច្ចតបតិបត្តិការរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន។
៤. នីតិវិធីននការេូទាត់ចំណាយតាមរជ្ជគេយ្យ 
បុគរបបទាន

កិច្ចដំរណើរការថនចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន
រាន ០៤ដំណាក់កាល៖ (១)-រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
ដកតបាក់រជ្ជរទយ្យបុររតបទានពីគណរនយ្យករ
ស្ធារណៈ (២)-ចំណាយតបាក់រជ្ជរទយ្យបុររតបទាន 
(៣)-រជ្ជរទយ្យករបុររតបទានររៀបចំលិែិតយុត្តិការ 
ោក់ជនូអាណាប័ក ឬ អាណាប័ករែទារសិទ្ធិ រដើម្ី
របាោះែសាយអាណត្តិនិយ័តកម្ម និង (៤)-ទទួលបាន
ទិោ្ឋ ការពីអភិបាលហិរញ្ញវតព្ុ និងទទលួបានការ

ឯកភាពទូទាត់ពីគណរនយ្យករស្ធារណៈជា
ចំណាយថវិកាស្្ពរ។

ន្ររៀងរាល់រដើមឆ្នា ំថវិកា រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
អាចរសនា ើសុំដកតបាក់រជ្ជរទយ្យបុររតបទានរស្ម ើ ឬ តិច
ជាងចំននួទឹកតបាក់ថនជុំបងវិលថនតារាងឧបសម្័ន្ធ
រជ្ជរទយ្យបុររតបទានកនាពុងឆ្នា ំអនុវត្តថវិកា ប៉ាុខន្តកនាពុង
ករណីការបរងកើតរជ្ជរទយ្យបុររតបទានន្រដើមឆ្នា ំថវិកា
រានភាពយតឺយា៉ា វ រជ្ជរទយ្យករបុររតបទានអាចរបើក
តបាក់រជ្ជរទយ្យបុររតបទានដំបងូរស្ម ើនឹងចំននួទឹក
តបាក់មយួជុំបងវិលថនតារាងឧបសម្័ន្ធរជ្ជរទយ្យបុររ-
តបទានឆ្នា ំមុន ឬ ថនរសចក្តីតពាងតារាងឧបសម្័ន្ធ
រជ្ជរទយ្យបុររតបទានកនាពុងឆ្នា ំអនុវត្តថវិកា។

ចំនួនទឹកតបាក់សតរាប់មយួប័ណ្ណចំណាយសតរាប់
ថវិកាកម្មវិ្ី តតរូវបានកំណត់មិនរលើស ៥ លានររៀល  
រលើកខលងខតចំណាយពិរសសរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល, 
ចំណាយរលើតបាក់របសកកម្មកនាពុងនិងរតរៅតបរទស, 
ចំណាយររៀបចំវគ្គបណ្តពុ ោះបណា្ត លនិងសិកា្ខ ស្លា, 
និងចំណាយខដលរានរបបកំណត់ចបាស់លាស់ 
ខដលតតរូវទូទាត់តាមការចំណាយជាក់ខស្តង រោយ
មិនកំណត់ចំននួទឹកតបាក់កនាពុងមយួប័ណ្ណចំណាយ។ 
រដើម្ីបរងកើនតបសិទ្ធភាពចំណាយ និងធាន្ឱ្យរាន
ការទទលួែុសតតរូវចបាស់លាស់ មុននឹងរ្វើការចំណាយ
តបាក់រជ្ជរទយ្យបុររតបទាន គតឺតរូវរានររលការណ៍
ចំណាយពីអាណាប័ក ឬ អនាកខដលទទលួបានការ
រែទារសិទ្ធិពីអាណាប័ក រហើយរាល់ប័ណ្ណចំណាយ តតរូវ
ភា្ជ ប់មកជាមយួនវូររលការណ៍ចំណាយ, វិកកយបតត 
និងសក្ខីបតតចំណាយ ខដលរជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
បានរ្វើការទទូាត់ រោយរានការបញ្្ជ ក់ទទលួស្្គ ល់
ពីអាណាប័ក ឬ ពីអនាកខដលទទួលបានការរែទារសិទ្ធិ
ពីអាណាប័ក។

ជាររលការណ៍ថនការចំណាយតាមរជ្ជរទយ្យ

បុររតបទាន គតឺតរូវរានតបាក់មុនកនាពុងរបឡារជ្ជរទយ្យ
បុររតបទាន ប៉ាុខន្តកនាពុងករណីពុំទាន់រានតបាក់កនាពុងរបឡា
រជ្ជរទយ្យបុររតបទាន រជ្ជរទយ្យករបុររតបទានអាច
យកវិកកយបតត ឬ សក្ខីបតតចំណាយខដលបានចុោះ
កាលបរិរចឆេទរយៈរពលយា៉ា ងយរូ៣០ថថងៃ មុនរពល
រានស្ច់តបាក់កនាពុងរបឡារជ្ជរទយ្យបុររតបទាន មក
រ្វើជាលិែិតយុត្តិការចំណាយរដើម្ីរបាោះែសាយ
អាណត្តិនិយ័តកម្ម ប៉ាុខន្តប័ណ្ណចំណាយតតរូវចុោះកាល
បរិរចឆេទ រៅរតកាយរពលបានបំរពញរបឡាស្ច់តបាក់
រជ្ជរទយ្យបុររតបទាន។

ន្រពលដំណាច់ឆ្នា ំថវិកា កនាពុងករណីរានតបាក់
រជ្ជរទយ្យបុររតបទានរៅសល់ រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
តតរូវយកតបាក់ខដលរៅសល់រន្ោះ រៅបង់ជនូ
គណរនយ្យករស្ធារណៈវិញ រដើម្ីចុោះកិច្ចបញ្ជ ិកា
ជតមោះបញ្ជ ី រហើយទនទាឹមរន្ោះ រជ្ជរទយ្យករបុររតបទាន
តតរូវែិតែំតបមលូលិែិតយុត្តិការចំណាយជនូអាណា-
ប័ករដើម្ីរបាោះែសាយអាណត្តិនិយ័តកម្មបញ្ជរូនមក
អភិបាលហិរញ្ញវត្ពុ និងគណរនយ្យករស្ធារណៈ 
យា៉ា ងយូរបំែុតតតឹមថថងៃទី៣១ ខែ្នារូ ថនឆ្នា ំថវិកា រដើម្ី
ទូទាត់ជតមោះបញ្ជ ីរជ្ជរទយ្យបុររតបទានឱ្យបានទាន់

កនាពុងឆ្នា ំថវិកា។ 
ជារមួ ថវីត្ិតខតនីតិវិ្ីរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន រាន

ការសតមរួលដល់តកសងួ ស្្ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាល
ថ្នា ក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់រតកាមជាតិ កនាពុងការធាន្
បាននវូភាពរលនូនិងភាពទាន់រពលរវលាថនកិច្ច
ដំរណើរការរដ្ឋបាលរបស់ែ្លរួន តាមរយៈការរបើកែ្តល់
ស្ច់តបាក់ជនូមុនសតរាប់ការចំណាយ រចួរទើប
របាោះែសាយអាណត្តិទទូាត់តាមរតកាយពិតខមន ខតជា
ឯកស្រគតិយុត្តគរឺានតគប់តរន់និងតគប់តជពុងរតជាយ 
រហើយជានីតិវិ្ីគរឺានខចងចបាស់លាស់ល្ិតល្ន់
ខដលអាចធាន្បាននវូតបសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធភាព 
តរា្ល ភាព និងគណរនយ្យភាព។ ទនទាឹមរនោះ តកសួង
រសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ពុ ខដលរានអគ្គន្យកោ្ឋ ន
រតន្ររជាតិជារសន្្ិការក៏បានរបើកតចក និង
កំពុងរលើកកម្ស់ការអនុវត្តចំណាយថវិកាតាម
នីតិវិ្ីរជ្ជរទយ្យបុររតបទាន តាមតបព័ន្ធ្ន្ររ
ែងខដរ។ ចុងរតកាយ រជ្ជរទយ្យបុររតបទានក៏ជា
ឧបករណ៍រលើកទឹកចិត្តមយួដល់តកសងួ-ស្្ប័ន 
អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នា ក់រតកាមជាតិ
កនាពុងការឈានរៅអនុវត្តថវិកាកម្មវិ្ីរពញរលញ៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៨១៧

ត�ើអ្វីតៅជា
ក្របខ័ណ្ឌ
ចំណាយ
សាធារណៈ និង
គណតនយ្យភាព
ហិរញ្ញវ�្ថុ 
(PEFA)?

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានប ត្េជាញា កកទមមង់ការម្រ្់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ក្ពុងទិសបៅកកលម្អម្ព័ន្ធ
ម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកម្ពុជា ជាជំហានៗ
ប្្ោះបៅរកសតេង់ដ្រអនតេរជាតិ បោោះ្រកឺារផ្លា ស់ ត្េតូរជា
្បណតេ ើរៗពីម្ព័ន្ធម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកែល
ក ្្អកបលើធាតុចលូ និងមជ្ឈការ ប្្ោះបៅរកម្ព័ន្ធ
ម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ កែលក ្្អកបលើលទ្្ធ ល 
ឬសមិទ្ធកម្ម និងវិមជ្ឈ ការ (២០១៣-២០២០) តាមរយៈ
ការអនុវតតេកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុ 
សាធារណៈ រយៈបពលកវង ម្រ្់មជពុងបមជាយ និង 
អនុវតតេ យុទ្ធសាសសតេ៤ ជំហាន ឬ/និង ៤ែំណាក់កាល

្រ ឺ (១) ការ្បងកើនភាពបជឿទុកចិតតេបានននថវិកា 
(២) ការ្បងកើន្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (៣) ការ
្សារភាជា ្់ថវិកាបៅនឹងបោលនបោបាយ និង (៤) 
ការ្បងកើន្រណបនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម។ ជាក់កសតេងភាព
បជឿទុកចិតតេបានននថវិកា កែលជាបោលបៅចម្បងនន 
ែំណាក់កាលទី១ មតតូវបានចា្់ប ត្េើមដ្ក់ឱ្យអនុវតតេ
បៅចុង្ំ្ ២០០៤ និងមតតូវបានអនុវតតេោ៉ា ងបពញបលញ
បៅ្ំ្២០០៥ បហើយមតតូវបាន្ញ្ច្់បដ្យបជា្រជ័យ
ជាមយួនឹងការម្កាសដ្ក់ឱ្យអនុវតតេែំណាក់កាល
ទី២ ្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ បៅចុង្ំ្២០០៨ 
និងមតតូវបានអនុវតតេោ៉ា ងបពញបលញបៅ បែើម្ំ្

២០០៩ បដ្យបមោង្ញ្ច្់ក្ពុង្ំ្ ២០១៥ ទនឹ្ទមនឹង 
ការឈានបៅអនុវតតេែំណាក់កាលទី៣ ោបែើម្ំ្ 
២០១៦ ខាងមុខបនោះ្ងកែរ។ មកសួងបសែឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ពុ មានអ្រ្គបលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈ-
កមា្ម ធិការែឹកោំការងារកកទមមង់  ការម្រ្់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ) ជាបសោធិការ ក្ពុង
ការែឹកោំអនុវតតេ និងម្រ្់ម្រងការងារកកទមមង់
ហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ។ បែើម្បីធាោបាននវូម្សិទ្ធ-
ភាព និងស័កតេិសិទ្ធភាពននការអនុវតតេកម្មវិធីកកទមមង់ 
អ្រ្គបលខាធិការដ្ឋា ន អ.្រ.ហ. បាននឹងកំពុងបធវើការ
វាយតនមលានវូកម្មវិធីកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ 

តាមរយៈការបម្ើមបាស់មក្ខ័ណ្ឌ វាយតនមលាចំណាយ
សាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) 
សមមា្់្ំ្ ២០១១,២០១២ និង២០១៣។ ទន្ទឹម
នឹងបនោះ អ្រ្គបលខាធិការដ្ឋា ន អ.្រ.ហ. ក៏នឹងបរៀ្ចំ
ជារបាយការណ៏ កែលនឹង្ញ្ច្់បៅមតឹម្ំ្ ២០១៥ 
ខាងមុខបនោះ។ 

មក្ខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) ្រជឺាឧ្ករណ៏ស្តូលសមមា្់វាយ
តនមលា ម្ព័ន្ធម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរ្ស់ម្បទស 
បដ្យបផ្តេ តបលើការចំណាយសាធារណៈ កិច្ចការ
លទ្ធកម្ម និងម្ព័ន្ធ្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ និង



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ១៩ ២០

ការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពសមមា្់ការងារកកទមមង់ បែើម្បី
ធាោឱ្យបាននូវ (១)  វិន័យថវិកា (២) ម្សិទ្ធភាព
ននការវិភាជធនធាន និង (៣)  ម្សិទ្ធភាពននការ

ត្េល់បសវាសាធារណៈបដ្យមាន៣១ សចូោករ
សមិទ្ធកម្ម (២៨ + D1-D2-D3)។ កម្មវិធីចំណាយ
សាធារណៈ និង ្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) 
មតតូវបានម្កាសឱ្យបម្ើមបាស់តំាងពី្ំ្២០០១ កែល
បាន្បងកើតនវូមក្ខ័ណ្ឌ នន ភាពបជឿទុកចិតតេ និងភាព
ម្រ្់មជពុងបមជាយសមមា្់ការវាយតនមលាពីមុខងាររ្ស់
ម្ព័ន្ធម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ និងមតតូវបាន
យកបៅអនុវតតេបៅ្ណាតេ ម្បទសមួយចំនួនធំ ចា្់
ពី្ំ្២០០៥ កែលមានកមមិតចំណូលខុសោ្ មុខងារ
រែឋាបាលខុសោ្ និងភមូិសាសសតេតំ្ន់ប្សេងៗោ្។ អស់
រយៈបពលជាង ៩ ្ ្ ំកនលាងបៅននការអនុវតតេមក្ខ័ណ្ឌ
ចំណាយសាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ 
(PEFA) ្រមឺិនមានអវីកកសមមរួល ឬ ផ្លា ស់ ត្េតូរកែល្ររួ
ឱ្យកត់សមា្គ ល់បទ វាបៅកតមតតូវបានចាត់ទុកជាឧ្ករណ៏
ចំាបាច់ និងសំខាន់សមមា្់ពិនិត្យបមើលទិែឋាភាពទលូំ
ទូលាយននកម្មវិធីកកទមមង់មកែល់បពល្ច្ចពុ្្បន្។ 
នែ្រសូហម្តិ្តតេិការរ្ស់មក្ខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធា-
រណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) ពុំមាន
ទំបោរចង់កកសមមរួលនូវបោល្ំណងបែើមននមក្-
ខ័ណ្ឌ បនោះបទ កត ្្ទពុយបៅវិញ ្រមឺានឆន្ទៈចង់បធវើ្ច្ចពុ្្បន្
ភាពរ្ស់វា បែើម្បីឱ្យបឆលាើយត្បៅនឹងការអភិវឌ្ឍបៅ
ក្ពុង១ ទសសេវតសេចុងបមកាយក៏ែូចជាពមងឹងក្្កកែល
ទទួលសា្គ ល់ថាបៅមានខវោះចបោលា ោះ និងពមងីកការម្រ្
ែណតេ ្់បៅែល់ទិែឋាភាពថ្មីែចូជាយុទ្ធសាសសតេថវិកា 
(Fiscal Strategy) ការបម្ើមបាស់ម្ភពព័ត៌មាន
សមមា្់អនុវតតេការវិនិបោ្រសាធារណៈ និងការម្រ្់-
ម្រងមទព្យសម្បតតេិសាធារណៈ។ បោោះជាោ៉ា ងបនោះកតេី 
បោល្ំណងននការបធវើ្ច្ចពុ្្បន្ភាព ្របឺែើម្បីពមងីក

ភាពម្ោក់មកឡាននសូចោកររ្ស់ PEFA មពម
ោងំការរកសាបាននវូភាពកែលអាចបម្ៀ្បធៀ្
សមមា្់រយៈបពលកវង និងអាចមានលទ្ធភាពពមងីក
បាន។ នែ្រូសហម្តិ្តតេិការរពំឹងថា ការអនុវតតេការ
វាយតនមលាម្ព័ន្ធម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ  បដ្យ
ក ្្អកបលើមូលដ្ឋា នននមក្ខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណៈ 
និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) ោបពល
្ច្ចពុ្្បន្វានឹង ត្េល់បាននវូការកកលម្អម្រឹោះននម្ព័ន្ធ
តាមដ្នការអនុវតតេការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធា-
រណៈ ក៏ែចូជាសមមា្់កិច្ចពិបមោោះបោ្ល់ និងការ
កសាងកម្មវិធីកកទមមង់អាទិភាពសមមា្់ អោ្រត 
និងពមងីក្កន្មនវូភាពកែលអាចអនុវតតេបានសមមា្់
រដ្ឋា ភិបាល និងអ្កបម្ើមបាស់។  

ពិតណាស់ បែើម្បីឱ្យធាោបាននូវលទ្្ធ លជាក់-
កសតេង និងកមមិតខ្ស់ននការអនុវតតេែំណាក់កាល
ោងំ២ (ែំណាក់កាលទី១ និងទី២) ក៏ែចូជា
ម្សិទ្ធភាព និងស័កតេសិទ្ធភាពននការបបាោះជំហាន
បៅអនុវតតេែំណាក់កាល្ោ្ទ ្់ ្រែឺំណាក់កាលទី៣ 
(ការ្សារភាជា ្់ថវិកាបៅនឹងបោលនបោបាយ) តាម
រយៈការដ្ក់ឱ្យអនុវតតេក្នការសកម្មភាពរមួទី៣ 
(CAP3) ក្ពុងបោោះឧ្ករណ៏វាយតនមលាចំណាយ
សាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) 
មតតូវបានយកមកអនុវតតេបមកាមកម្មវិធីកកទមមង់ការ 
ម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរ្ស់កម្ពុជាបដ្យ
្រិតមតឹម្ំ្ (២០១១,២០១២ និង២០១៣) ជា
បលើកទី២ក្ពុង្ំ្២០១៥។ បលើកទី១ ឧ្ករណ៏
មក្ខ័ណ្ឌ  PEPA មតតូវបានយកមកបម្ើមបាស់ក្ពុង
ការវាយតនមលា្ំ្២០០៩ បមកាមកម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈកែលមតតូវបានបបាោះពុម្ភ
្សេពវ្សាយក្ពុង្ំ្ ២០១០ បដ្យបពលបោោះ លទ្្ធ ល
ននការវាយតនមលាម្ព័ន្ធម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ 

្រមឺតតូវបានយកបម្ើមបាស់ជាមលូដ្ឋា នននការបរៀ្ចំ
ក្នការសកម្មភាពរមួទី២ (CAP2) និងបានរកប�ើញ
នវូចំណចុខាលា ំងសំខាន់ៗបៅក្ពុងែំបណើរការបរៀ្ចំ
ថវិកាែ៏រស់របវើក ភាពមបាកែម្ជាននថវិកាក្ពុង្ំ្
មានការកកលម្អ និងការពមងីកជា្បណតេ ើរៗ នន្រណនី
បោលរតោោរ។ ជារមួ ការបម្ើមបាស់ឧ្ករណ៏
វាយតនមលាចំណាយសាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ពុ (PEFA) បលើកបនោះ ្រមឺានបោលបៅបែើម្បី
កសវងរកឱ្យប�ើញចបាស់នវូកងវោះខាតននកម្មវិធីកក-
ទមមង់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ក៏ែចូជា
មូលដ្ឋា នែ៏មុតមសរួចសមមា្់ការបរៀ្ចំក្នការ
សកម្មភាពរមួទី៣ (CAP3) ោំមទែល់ការអនុវតតេ
ែំណាក់កាលទី៣ កែលបមោងនឹងដ្ក់ឱ្យអនុវតតេ
បៅ្ំ្២០១៦ ោបពលែ៏ខលាីខាងមុខបនោះ។   

ការបម្ើមបាស់ឧ្ករណ៏មក្ខ័ណ្ឌ ចំណាយ
សាធារណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ បានឱ្យ
រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាអាចវាយតនមលា និងកសវងយល់
កាន់កតសុីជបមរៅអំពីវឌ្ឍនភាព ្ញ្ហា ម្ឈម និង
ការងារកែលចំាបាច់មតតូវកកលម្អ និង្នតេអនុវតតេ

សមមា្់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ ជាពិបសស 
្ងាហា ញពីលទ្ធភាព និងសមត្ភាពរ្ស់រដ្ឋា ភិបាល
ក្ពុងការបធវើការបម្ៀ្បធៀ្ជាមយួនឹងលទ្្ធ ល
របាយការណ៏្ំ្២០១០ កែលបានបធវើបដ្យអ្កវាយ
តនមលាឯករាជ្យ។  លទ្្ធ លរ្ស់ចំណាយ សាធារណៈ 
និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុបាននឹងកំពុងកាលា យ 
ជាមលូដ្ឋា នសំខាន់ក្ពុងការបរៀ្ចំក្នការសកម្ម
ភាពរមួទី៣ (CAP3) កព្ុងការសបមមចបាននូវការ
អនុវតតេកម្មវិធីកកទមមង់ ោងំមូល។ ទន្ទឹមនឹងបនោះ 
ចំណាយសាធារណៈ និង ្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ
បានជយួកំណត់ោ៉ា ងចបាស់នូវស្ានភាព  ឬ ចំណចុ
ខវោះខាតរ្ស់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ កែល
មតតូវការកកលម្អ និងពមងឹង្កន្ម ជាពិបសស ្រឺ
អ្រ្គោយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធរ្ស់មកសួង បសែឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ពុ និងមកសងួស្ា្័នមយួចំននួ។ មិនមតឹម
កត្៉ាុបណាណ ោះ លំហាត់ននមក្ខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធា-
រណៈ និង្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ ពិតជាជយួ
ពមងឹងសមតភ្ាពែល់អ្រ្គបលខាធិការដ្ឋា ន អ.្រ.ហ. 
ក្ពុងការបរៀ្ចំទិសបៅ និងយុទ្ធសាសសតេ រ្ស់កម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ។   

ជាងបនោះបទៀត ឆលាងតាមរយៈ្ទពិបសាធន៏នន
ការបរៀ្ចំ និងវាយតនមលាចំណាយសាធារណៈ និង
្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ អ្រ្គោយកដ្ឋា ន កសហវ 
និងមកសងួស្ា្័ន ្ររួយកចិតតេទុកដ្ក់ពិនិត្យ
បលើរបាយការណ៏មពាងចំណាយសាធារណៈ និង 
្រណបនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ពុ បែើម្បីជាមលូដ្ឋា នក្ពុងការ
ពមងឹងការបរៀ្ចំ ក្នការសកម្មភាពរមួអ្រ្គោយកដ្ឋា ន 
និងក្នការសកម្មភាពរមួមកសងួស្ា្័នរ្ស់ខលារួន
ក្ពុងបោលបៅ បែើម្បីឈានបៅសបមមចឱ្យបាននូវ
មហិច្ិតាននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រ្់ម្រងហិរញ្ញវត្ពុ
សាធារណៈរ្ស់រាជរែឋាភិបាល៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២២២១

ការររៀបចំ
ផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ ននកម្មវិធី

ផកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មា ធិការដឹកនំាការងារ
កកទម្រង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ) 
កដេជាស្ាប័នគនឹ្ឹះក្ថុងការសម្របសម្ររួេការលរៀបចំ 
និងអនុវត្តក្រមាវិធីកកទម្រង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ បានសហការជា្រយួមគប់មកសងួ ស្ាប័ន
ននរាជរដ្ឋា ភិបាេ និងនដគអូភិវឌ្ឍន៍លដើ្រ្ីលរៀបចំកែនការ
សក្រមាភាពដំណាក់កាេទី៣ ពីឆំ្្២០១៦ ដេ់ឆំ្្
២០២០ កដេម្នលោេលៅជាសារវន័្តគ ឺ“ការែសារ
ភាជា ប់ថវិកាលៅនឹងលោេនលោបាយ” កដេកថ្ុងលនាឹះ
សក្រមាភាពការងារជាអាទិភាពគកឺារលរៀបចំកែនការ
សក្រមាភាពសមម្ប់៣ឆំ្្ដំបូង (២០១៦-២០១៨) 
លហើយនឹងរកំិេកែនការសក្រមាភាព្រយួឆំំ្្្រ្តងៗ 

(២០០៩-២០១៤) បានបងាហា ញថា លោឹះបីជាភាព
លជឿទុកចិត្តននថវិកាលៅកតរកសាបានជាសារវន័្ត ប៉ុកន្ត
្រិនោន់បានបលងកើនលៅរកស្ិរភាពតា្រលោេលៅ
កដេចង់បានលនាឹះលទ។ លហើយេទ្ធែេននការមតរួត
ពិនិត្យល�ើងវិញក៏បានឆ្ថុឹះបញ្ចា ងំអំពីភាពចំាបាច់
ក្ថុងការបន្តកកេ្រ្អ និងពមងឹងការងារ្រយួចំននួ 
ដូចជាការអនុវត្តកែនការេទ្ធក្រមា ក្រមាវិធីចំណាយ 
មបសិទ្ធភាពកថ្ុងការមគប់មគងការមប្រេូចំណូេ និង
ការមគប់មគងសាច់មបាក់លដើ្រ្ីលឆ្ព ឹះលៅធានាភាពលជឿ
ទុកចិត្តលេើថវិកាមបកបលដ្យស្ិរភាព។ ្រ្៉យងវិញ
លទៀត ក្ថុងលោេលៅបលងកើនគណលនយ្យភាពហិរញ្ញ-
វត្ថុ សក្រមាភាពការងារល ្្ត តជាសំខាន់លៅលេើការ
កសាងនិងដ្ក់ឱ្យអនុវត្តប្ង់គណនីថមាី ម្តិកាថវិកាថមាី 
អង្គភាពថវិកា មបព័ន្ធរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
កកេ្រ្អថវិកា មព្រោងំការដ្ក់ឱ្យអនុវត្តមបព័ន្ធ
ព័ត៌ម្នវិទ្យសមម្ប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ក៏្រិនោន់បានសលម្រចបានតា្រការលមោងទុកកដរ 
កដេេទ្ធែេននការមតរួតពិនិត្យល�ើងវិញបាន
វាយតន្្រថាសលម្រចបានកតមបម្ណ៧០%ប៉ុលណាណ ឹះ។ 
េទ្ធែេលនឹះឆ្ថុឹះបញ្ចា ងំពីភាពចំាបាច់កដេមតរូវបន្ត
កកេ្រ្អនិងពមងឹងជាពិលសសការងារកដេលៅលសស-
សេ់មតរូវបន្តអនុវត្តលៅដំណាក់កាេទី៣។ លដ្យ
ក�កសក្រមាភាពការងារសមម្ប់លមតៀ្រេក្ខណៈ

ផែនែក សចូនារកររោលរៅ្រន្លឹះ

កែ្កទី១៖ 
ភាពលជឿទុកចិត្តននថវិកា

q ការអនុវត្តចំណូេ និងចំណាយមបចំាមតីម្សម្នភាពរេនូនិងអាច
ប៉ាន់សាមា នបាន (កម្រិតេល្រ្អៀងននការអនុវត្ត្រិនលេើសពី+/-៥% 
លធៀបលៅនឹងក្រមាវិធីចំណូេ-ចំណាយ)

q ការមគប់មគងបំណេុមតរូវសងនិងបំណេុមតរូវោរក្ថុងឆំ្្មបកបលដ្យ
មបសិទ្ធភាព

សមម្ប់ជំហានបនាទា ប់ រួ្រម្នការលធវើសម្ហរណក្រមា
ថវិកា ការអនុវត្តកែនការយុទ្ធសាសស្តថវិកា ការអនុវត្ត
ថវិកាក្រមាវិធី គសឺលម្រចបានមបម្ណ៨៨%។

លដ្យក�កចំលោឹះការវាយតន្្រលេើចំណាយ
សាធារណៈ និងគណលនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) 
កដេជាឧបករណ៍ដ៏ម្នសារសំខាន់្រួយសមម្ប់
វាយតន្្រលេើមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រពថុជា
ោងំ្រូេ ក៏បានរលំេចឱ្យល�ើញពីភាពចំាបាច់កថ្ុងការ
លរៀបចំកែនការសក្រមាភាពចំាបាច់្រយួចំននួសមម្ប់
អនុវត្តលដើ្រ្ីលធវើឱ្យកាន់កតមបលសើរល�ើងនវូមបព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រពថុជា លហើយកដេកែន-
ការសក្រមាភាពចំាបាច់ោងំអស់លនាឹះមតរូវបានកំណត់
លៅក្ថុងកែនការសក្រមាភាពរ្ួរដំណាក់កាេទី៣។

ជាមកបខ័ណ្ឌ រ្ួរ កែនការសក្រមាភាពរ្ួរដំណាក់-
កាេទី៣ ម្ន ៥កែ្ក ២១លោេបំណង និង៦៧ 
ចលងាក ្រសក្រមាភាព។ លដ្យកែ្អកលេើមកបខ័ណ្ឌ រ្ួរលនឹះ 
អគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន អគ្គនាយកដ្ឋា ន អោ្គ ធិការដ្ឋា ន 
និងអង្គភាពោងំអស់ននមកសួងលសដឋាកិចចា និងហិរញ្ញ-
វត្ថុ មព្រោងំមគប់មកសួង ស្ាប័ន មតរូវលរៀបចំកែនការ
សក្រមាភាពេ្រ្អិតរបស់ខ្រួន លដើ្រ្ីោំមទដេ់ការ
សលម្រចបាននវូសចូនាករលោេលៅគនឹ្ឹះននដំ-
ណាក់កាេទី៣ដចូកដេបានសលង្ខបកថ្ុងតារាង
ខាងលមកា្រ៖

រហតូដេ់ឆំ្្២០២០។
លដើ្រ្ីបានជា្រេូដ្ឋា នននការលរៀបចំកែនការ

សក្រមាភាពដំណាក់កាេទី៣លនឹះ អ.គ.ហ បានដ្ក់
លចញនូវសក្រមាភាពការងារច្រ្ង្រយួចំនួនគ ឺ (១) 
ការមតរួតពិនិត្យល្រើេល�ើងវិញននការអនុវត្តកែនការ
សក្រមាភាពដំណាក់កាេទី២ និងដំណាក់កាេទី២
ថមាី (២០០៩-២០១៤) និង (២) ការវាយតន្្រលេើ
ចំណាយសាធារណៈ និងគណលនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
(Public Expenditure and Financial 
Accountability-PEFA)។

េទ្ធែេននការមតរួតពិនិត្យល�ើងវិញលេើកែ្ក
ោងំ៤ននដំណាក់កាេទី២ និងដំណាក់កាេទី២ថមាី 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ២៤

ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
គបកបដោយចីរភាព

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្រោមរោរដឹកនំារបស់ សដ ត្េច
អ្រ្គ្ហាដសនាបតីដតដោ ហ៊ុន សសន នាយក-
រដឋាមន្្រតីន្រ្្រះរាជាណាច្កកម្ពុជា មា្រចក្ពុវិស័យ្រិង
យុទ្ធសានស្ដ៏ជាក់លាក់ កដើម្តីធានាចតីរភា្ន្ររោរ្្រប់-

្្រងបំណលុសាធារណៈ។ ក្ពុងទស្ស្រវិស័យក្ររះ ្កប-
ខ័ណ្ឌ ្រតិយុត្ស្តី្តីរោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ 
្តរូវបា្រកំណត់កដ្យចបាប់ស្តី្តី្ប្័្រ្ធហិរញ្ញវត្ពុសាធា-
រណៈ ឆំ្្២០០៨ ្រិង្តរូវបា្រកំណត់លមិ្តកដ្យអ្រុ-
្កឹត្យកលខ ១៣១ អ្រ្ក.បក ចុរះន ង្ៃទតី២៣ ខខមិ្ុនា 

ឆំ្្២០១១ ស្តី្តីរោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ។ 
ខ្្កកលើមលូដ្ឋា ្រ្រតិយុត្ទាងំក្ររះ រាជរដ្ឋា ភិបាល បា្រ
ដ្ក់កចញ្រវូយុទ្ធសានស្្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ 
២០១១-២០១៨ខដល្តរូវបា្រអ្រុម័ត រោល្តីន ង្ៃទតី

០៤ ខខកុម្ៈ ឆំ្្២០១២ ្រិង្តរូវបា្រ្បរោសដ្ក់ឱ្យ
អ្រុវត្ជា្្រូវរោរ កៅក្ពុងសម័យ្បជុំក្ញអង្គ្រណៈ-
រដឋាមន្្រតី រោល្តីន ង្ៃទតី១០ ខខកុម្ៈ ឆំ្្២០១២។

យុទ្ធសានស្ស្តី្តីរោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ 
២០១១-២០១៨ មា្រមលូដ្ឋា ្រខ្្កកលើកោលរោរណ៍

២៣

ស ន្ែក សចូនារករដោលដៅ្រន្លឹះ

ខ្្កទតី២៖ 
្រណក្រយ្យភា្ហិរញ្ញវត្ពុ

q ្ប្័្រ្ធ យ្្ររោរ ្កបខ័ណ្ឌ ្រតិយុត្្តរូវបា្រដ្ក់ឱ្យអ្រុវត្្បកប
កដ្យស័កិ្សិទ្ធភា្្រិង្បសិទ្ធភា្្តឹមឆំ្្២០១៨ (ចំណាត់ថ្្ក់្វិរោ 
ប្ង់្រណ្រតី រោរអ្រុវត្ FMISដំណាក់រោលទតី១ ្រិងដំណាក់រោលទតី២)

q ្ប្័្រ្ធ្រណក្រយ្យ្រិង្ប្័្រ្ធកត់្រា ្រិង្ប្័្រ្ធរបាយរោណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ
្តរូវបា្រអ្រុវត្្បកបកដ្យស័កិ្សិទ្ធភា្ ្រិង្បសិទ្ធភា្ តម្ាភា្ 
សុ្កឹតភា្ ្រិងទា្រ់ក្លកវលា

ខ្្កទតី៣៖ 
រោរ្សារភាជា ប់្វិរោកៅ្រឹង
កោល្រកោបាយ

q ្កបខ័ណ្ឌ ្វិរោរយៈក្លមធ្យម (ខដលរមួមា្រ្កបខ័ណ្ឌ ចំណូលរយៈ
ក្លមធ្យម្កបខណ្ឌ ចំណាយរយៈក្លមធ្យម  ្រិង្កបខណ្ឌ កោល
្រកោបាយហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈរយៈក្លមធ្យម) ្តរូវបា្រករៀបចំ្រិង
ដ្ក់ជ្ូរ្រណៈរដឋាមន្្រតី្ិ្រិត្យ្រិងអ្រុម័ត

q ខ្្ររោរយុទ្ធសានស្្វិរោ្តរូវបា្រករៀបចំ ្រិងដ្ក់ឱ្យអ្រុវត្្បកប
កដ្យស័កិ្សិទ្ធភា្្រិង្បសិទ្ធភា្ 

q ្វិរោកម្មវិធតី្រិងអង្គភា្្វិរោ្តរូវបា្រដ្ក់ឱ្យអ្រុវត្កៅ្្រប់្កសួង
ស្ាប័្រ ថ្្ក់ជាតិ ្រិងថ្្ក់ក្រោមជាតិ្បកបកដ្យស័កិ្សិទ្ធភា្្រិង
្បសិទ្ធភា្

ខ្្កទតី៤៖
រោរក្តៀមខ្លួ្រស្មាប់
ជំហា្របនាទា ប់

q ្កបខ័ណ្ឌ ្វិរោ្កបខ័ណ្ឌ ្រណក្រយ្យភា្ ្រិង្កបខ័ណ្ឌ សវ្រកម្ម  
កដ្យខ្្កកលើសមិទ្ធកម្ម្តរូវបា្រករៀបចំ

ខ្្កទតី៥៖
រោរោំ្ទដល់រោរអ្រុវត្
កម្មវិធតីខកទ្មង់្បកប
កដ្យកជា្រជ័យ ្រិង
ចតីរភា្

q ភា្ជាអ្កដឹកនំា សមតភ្ា្្្រប់្្រង សមត្ភា្បកចចេកកទស 
ភា្ជាមាចេ ស់ រោរទទលួខុស្តរូវ មា្រសមា្រ្រតិភា្ជាមយួ្រឹង 
រោរោំ្ទរោរអ្រុវត្កម្មវិធតីខកទ្មង់រោរ្្រប់្្រងហិរញ្ញវត្ពុសាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣២៥ ២៦

្រ្្រឹរះ ០៤ ោ៉ា ង្រ៖ឺ 
១. ្តរូវខចេតីឥណទា្រក្ពុងទំហំសម្សបខដល

ស្ា្រភា្្វិរោ្រិងកសដឋាកិចចេអាច្ទាំ្ ទបា្រ 
២. ្ តរូវខចេតីខតឥណទា្រខដលមា្រក្មិតសម្ទា្រ 

ឬ លក្ខណ្ឌ អ្រុក្ោរះខ្ស់
៣. ្ តរូវខចេតីស្មាប់ខតវិស័យអាទិភា្្ទ្ទង់
 ចតីរភា្កំកណើ្រ្រិងវិស័យបកងកើ្រ្លិតភា្
 កសដឋាកិចចេ ្រិង
៤. ្តរូវក្បើ្បាស់ឥណទា្រទាងំកនារះ្បកប
 កដ្យតម្ាភា្, ្រណក្រយ្យភា្,្បសិទ្ធភា្,  

្រិងស័កិ្សិទ្ធភា្ខ្ស់បំ្ុត។
ខ្្កកលើកោលរោរណ៍ខាងកលើក្ររះ រាជរដ្ឋា ភិបាល

បា្រកំណត់ទំហំន្ររោរខចេតី ្្ម តីស្មាប់ឆំ្្២០១១-
២០១៨ ក្ពុងរង្វង់្តី ៤០០ លា្រ កៅ ៧០០ លា្រ
កអសកដខអែរ កព្ុងមយួឆំ្្ ្រិងបា្រដ្ក់កចញ្រវូវិធា្រ-
រោរកោល្រកោបាយចំ្រួ្រ ០៨ ចំណចុក្្សងកទៀត 
សំកៅធានាបា្រ្រវូ្បសិទ្ធភា្, ស័កិ្សិទ្ធិភា្, 
តម្ាភា្, ្រណក្រយ្យភា្, ្រិងចតីរភា្ន្ររោរ្្រប់្្រង
បំណលុសាធារណៈ។ ជាលទ្្ធ ល រាជរដ្ឋា ភិបាល
សក្មចបា្រជាសមិទ្្ធ លជាសារវ្្រ ដចូតកៅ៖ 

១. ្្រប់្្រងបា្រ្រវូទំហំន្ររោរខចេតីមិ្រឱ្យកលើស
្តី្ិដ្្រកំណត់កដ្យចបាប់ស្តី្តីហិរញ្ញវត្ពុ

 ្បចំាឆំ្្
២. បា្រស្មិតស្មាងំយកខតឥណទា្រខដល
 មា្រក្មិតសម្ទា្រ ឬលក្ខណ្ឌ អ្រុក្ោរះ
 ខ្ស់
៣. បា្រក្បើ្បាស់ឥណទា្រសម្ទា្រចំកោលកៅ
 អាទិភា្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកដ្យកព្ុងកនារះ 
 ្បមាណ៨០% ស្មាប់រោរវិ្រិកោ្រកលើ
 វិស័យកហដ្ឋា រចនាសម្័្រ្ធរបូវ្្រ ្រិង្បមាណ
 ២០% ស្មាប់រោរវិ្រិកោ្រកលើវិស័យ

 អាទិភា្ក្្សងកទៀត ្រិង 
៤. រកសាបា្រ្រវូចតីរភា្បំណលុសាធារណៈ 
 ្រិងរោរក្មិតហា្រិភ័យបំណលុឱ្យកៅទាប 
 ខដលលទ្្ធ លក្ររះ្តរូវបា្រវាយតនម្ ្រិង
 ទទលួសា្គ ល់ កដ្យស្ាប័្រហិរញ្ញវត្ពុអ្្ររជាតិ
 ធំៗ ដចូជា មលូ្រិធិរូបិយវត្ពុអ្្ររជាតិ, 
 ធនាោរ្ិភ្កលាក, ្រិងធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍
 អាសុតី្ងខដរ។ ជាក់ខស្ង ្ិ្រទាពុន្ររោរវាយ
 តនម្សចូនាករកោល្រកោបាយបំណលុ
 របស់កម្ពុជា ខដលករៀបចំកដ្យធនាោរ
 អភិវឌ្ឍ្រ៍អាសុតីបា្រកកើ្រ្តី៤,០ ្ិ្រទាពុ កៅ
 ឆំ្្២០១០ កៅ៤,៥ ្ិ្រទាពុ កៅឆំ្្២០១១ ្រិង 
 ៥,០ ្ិ្រទាពុ ចាប់្តីឆំ្្២០១២ ដល់ឆំ្្២០១៤ 
 កធៀប្រឹង្ិ្រទាពុអតិបរមា៦,០។
 ទ្រទាឹម្រឹងសមិទ្្ធ លខាងកលើ បញ្ហា ្បឈមដ៏

្សលួច្សាល់មយួចំ្រួ្រ ក៏បា្រ្រិងកំ្ុងកចាទមា្រ
ក�ើង្ងខដរ ទាងំកព្ុងក្លបចចេពុប្្្រ ្រិងអនា្រត 
ខដលមា្រជាអាទិ៍ ដូចតកៅ៖ 

១. ភា្រងីសងៃលួ តន្រហិរញ្ញប្ទា្រឥតសំណង ្រិង
 ឥណទា្រខដលមា្រក្មិតសម្ទា្រខ្ស ់
 កដ្យកហតុថ្កសដឋាកិចចេកម្ពុជាកំ្ុងខតអភិវឌ្ឍ
 រកីចក្មើ្រធំធាត់ កដ្យកទើបខតបា្រចាកកចញ
 ្តីឋា្រៈ្បកទសមា្រចំណូលទាប កៅជាឋា្រៈ
 ្បកទសមា្រចំណូលមធ្យមក្មិតទាប
២. លទ្ធភា្ន្ររោរធ្ាក់ចុរះអតិករកចរ្្រស្មាប់
 ចំណាយ្រក្មាងវិ្រិកោ្រផ្ទា ល់ ក្ពុងបរិរោរណ៍
 ខដលរាជរដ្ឋា ភិបាលប្្រអ្រុវត្កោល្រកោ-
 បាយដំក�ើង្បាក់កបៀវត្សជូ្រមន្្រតីរាជរោរ
 សុតីវិល ្រិងកងកម្ាងំ្បដ្ប់អាវុធ កដើម្តី
 ឈា្រកៅសក្មចកោលកៅឱ្យបា្រជាង 
 ១លា្រករៀល ក្ពុងមួយខខ កៅឆំ្្២០១៨

៣. ហា្រិភ័យន្ររោត ្្វកិចចេបំណលុជាយថ្កហត ុ
 ខដលអាចកកើតកចញ្តីរោរធានារបស់រដឋាកលើ
 ្រក្មាងវិ្រិកោ្ររាមយ្្ររោរភា្ជានដ្រូ
 រវាងរដឋា្រិងឯកជ្រ (PPP) ្រិង ្តីវិស័យ
 ធនាោរ្រិងហិរញ្ញវត្ពុ ្រិង
៤. ្បសិទ្ធភា្ន្ររោរ្្រប់្្រង្រក្មាងវិ្រិកោ្រ
 សាធារណៈ។
បញ្ហា ្បឈមខាងកលើក្ររះ ្តរូវបា្រយកមក្រិត្ររូ

្រិងកដ្រះ្សាយ កៅក្ពុងកិចចេដំកណើររោរបចចេពុប្្្រកម្ម
យុទ្ធសានស្្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១១-
២០១៨ កៅករៀងរាល់ ៥ ឆំ្្ម្ង រាមរោរកំណត់
កដ្យលិខិតបទដ្ឋា ្រ្រតិយុត្ជាធរមា្រ។ ជាលទ្្ធ ល 
យុទ្ធសានស្ស្តី្តីរោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ 
២០១១-២០១៨ ្តរូវបា្រកធ្វើបចចេពុប្្្រកម្មកៅជា
យុទ្ធសានស្ស្តី្តីរោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ 
២០១៥-២០១៨ ខដល្តរូវបា្រអ្រុម័ត្រិងដ្ក់ឱ្យ
អ្រុវត្កដ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល កៅន ង្ៃទតី១៧ ខខសតីហា 
ឆំ្្២០១៥។ 

ក្ពុងកោលកៅប្្ររកសាចតីរភា្ន្ររោរ្្រប់្្រង
បំណលុសាធារណៈរយៈក្លខវង ្រិងប្្រយហា្រិ-
ភ័យន្ររោរ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈឱ្យស្ិតកៅ
ក្ពុងក្មិតទាបបំ្ុត សំកៅចូលរមួចំខណកជំរុញ
កំកណើ្រកសដឋាកិចចេ្បកបកដ្យចតីរភា្រយៈក្ល
ខវង ្្មទាងំកលើកកម្ស់ជតីវភា្របស់្បជា្លរដឋា 
យុទ្ធសានស្បចចេពុប្្្រកម្ម បា្រដ្ក់កចញ្រវូវិធា្ររោរ
កោល្រកោបាយ ០៩ ចំណចុ ដូចតកៅ៖

១. កំណត់ទំហំន្ររោរខចេតី ្្ម តីបខ្្រមក្ពុងរង្វង់ ៦០០ 
 លា្រកអសកដខអែរ ស្មាប់ឆំ្្២០១៥ ្រិងក្ពុង
 រង្វង់្តី ៧០០ លា្រ កៅ៨០០ លា្រកអសកដខអែរ 
 ក្ពុងមួយឆំ្្ ស្មាប់ឆំ្្២០១៦-២០១៨ កៅ
 រាមបរិរោរណ៍ន្រកោល្រកោបាយ្វិរោ 

 ្រិងវឌ្ឍនារោរមា៉ា ្ករូកសដឋាកិចចេជាក់ខស្ងរបស់
 កម្ពុជា។ ជារមួ ស្មាប់ឆំ្្២០១៥-២០១៨ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាល្រឹងមិ្រកបារះ្សាយមលូប្ត
 រដឋា ឬសញ្្ញ ប័ណ្ណរដឋាអធិបកតយ្យខដលជា
 ឧបករណ៍បំណលុ ្្មតីកទ ខតក៏្រឹងអាចកធ្វើរោរ
 សាកល្ងក្បើ្បាស់ឧបករណ៍ ្្មតីក្ររះកៅ
 ក្លណាមយួ ស្មាប់ជារោរចាប់ក្្ើមន្រ
 ទតី្សារបំណលុ (មលូប្តរដឋា) ្រិងអាចជា
 មលូដ្ឋា ្រស្មាប់ឱ្យមា្ររោរកបារះ្សាយ
 មូលប្តឯកជ្រ។ 
២. ប្្រក្បើ្បាស់ឥណទា្រសម្ទា្រស្មាប់
 ហិរញ្ញប្ទា្រកលើវិស័យកហដ្ឋា រចនាសម្័្រ្ធ
 របូវ្្រ ខដលមា្រ្បសិទ្ធភា្កសដឋាកិចចេខ្ស់ 
 ្រិងវិស័យបកងកើ្រ្លិតភា្្លិតកម្ម សំកៅ
 ្ទ្ទង់ចតីរភា្កំកណើ្ររយៈក្លខវង។ 
៣. ប្្រ្្ងឹង្បសិទ្ធភា្ចំណាយវិ្រិកោ្រ
 សាធារណៈទាងំកព្ុង្កបខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញប្ទា្រ
 កដ្យ្វិរោជាតិ, ្កបខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញប្ទា្រ
 កដ្យនដ្រអូភិវឌ្ឍ្រ៍ ្រិងទាងំក្ពុង្កបខ័ណ្ឌ
 វិ្រិកោ្រសាធារណៈ រាមរយៈយ្្ររោរភា្
 ជានដ្ររូវាងរដឋា្រិងឯកជ្រ (PPP)។
៤. ប្្រទទួលយកខតឥណទា្រខដលមា្រក្មិត

សម្ទា្រ ឬលក្ខណ្ឌ អ្រុក្ោរះខ្ស់។
៥. ប្្រអ្រុវត្កោល្រកោបាយ ្រិងកម្មវិធតី
 ខកទ្មង់ក្ពុងវិស័យសំខា្រ់ៗ សំកៅសក្មច
 បា្រ្រវូចតីរភា្កំកណើ្រកសដឋាកិចចេរយៈក្ល
 មធ្យមកព្ុងរង្វង់ ៧ ភា្ររយ ្រិងកំកណើ្រ
 ចំណូល្វិរោជាតិក្ពុងរង្វង់ជាមធ្យម ០,៥ 
 ្ិ្រទាពុភា្ររយ ន្រ ្សស ក្ពុងមួយឆំ្្។
៦. ប្្រអ្រុវត្កោលរោរណ៍មជ្ឈរោរ ក្ពុងរោរ
 ្្រប់្្រងបំណលុសាធារណៈ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ២៨

វិធីសាស្រ្តរ�ៀបចំ
ផែនកា�្រកម្មភាព ដំណាក់កាលទី៣ 

កម្មវិធីកកមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
មានការចលូរមួអនុវត្តពីមកសួង ស្ាប័ន ននមពរះរាជា-
ណាចមកកម្ថុជាចំននួ ៤០ កែលរមួមានទាងំមកសងួ-
ស្ាប័នននអង្គនីតិមបតិបត្តិ ស្ាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និង
ស្ាប័នតុលាការមយួចំននួផងកែរ កែលមកសងួ ស្ាប័ន
នីមយួៗនោរះ មតរូវនរៀបចំនិងអនុវត្តកផនការសកម្ម-
ភាពកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
(Ministerial Action Plan) អនុនលាមតាមមកបខ័ណ្ឌ
កផនការសកម្មភាពរមួ (Consolidated Action Plan-
CAP) កែលមតរូវបានដាក់នចញនដាយ្រណៈកមា្ម ធិការ
ែឹកោំការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ។ នដាយកែក កថ្ុងមកបខ័ណ្ឌ ននមកសងួនសែ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ អ្រ្គោយកដា្ឋ នទាងំ ១៥ នមកាមឱវាទ 
មតរូវនរៀបចំ និងអនុវត្តកផនការសកម្មភាពកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (General 
Departmental Action Plan) ននរះផងកែរ។  

មកបខ័ណ្ឌ កផនការសកម្មភាពរមួ សមមាប់ែំណាក់
កាលនីមយួៗ មតរូវបានកចកនចញជា ៣ កមមិត ្រ ឺ
កមមិត កផ្ក, កមមិត នោលបំណង (កមមិត ១ ខ្ទង់), 
និងកមមិតចនងាកោ មសកម្មភាព (កមមិត ២ ខ្ទង់) កែល
កំណត់នដាយ ្រ.ហ.ស., រឯីកមមិតសកម្មភាព 
(កមមិត ៣ ខ្ទង់) កែលមតរូវរមួចំកណកសនមមចចនងាកោ ម
សកម្មភាព នោលបំណង និងកផ្កនីមយួៗនោរះ 
នហើយកមមិតសកម្មភាពននរះ មតរូវកំណត់នដាយ
មកសួង-ស្ាប័ននីមយួៗ។ 

សមមាប់ែំណាក់កាលទី៣ «ការផសារភាជា ប់ថវិកា
នៅនឹងនោលននោបាយ» កែលមតរូវអនុវត្តពី
ឆំ្្២០១៦ ែល់ឆំ្្២០២០ មកបខ័ណ្ឌ កផនការ
សកម្មភាពរមួ ទី៣ (Consolidated Action 
Plan 3) មតរូវបានកចកនចញែចូតនៅ៖ 

q ៥ ផែនែក គឺ៖
 កផ្កទី១ ៖ បន្តពមងឹងភាពន�ឿទុកចិត្តនន
 ថវិកា 
 កផ្កទី២ ៖ បន្តពមងឹង្រណននយ្យភាព
 ហិរញ្ញវត្ថុ
 កផ្កទី៣ ៖ ការផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹង
 នោលននោបាយ
 កផ្កទី៤ ៖ ការនមតៀមខ្លួនសមមាប់�ំហាន
 បោ្ទ ប់
 កផ្កទី៥ ៖ ការោំមទកម្មវិធីកកទមមង់មបកប
 នដាយនជា្រ�័យនិងចីរភាព។

qមាន ២១ រោលបំណង 
qមាន៦៧ ចរ ក្ោ ម្រកម្មភាព។
មកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-

រណៈនៅតាមមកសងួ-ស្ាប័ននីមួយៗ (ក.ហ.ស.) 
មានភារកិច្ចសមមបសមមលួលនិងបកូសរុបកផនការ
សកម្មភាព ពីម្រប់អ្រ្គោយកដា្ឋ ន ោយកដា្ឋ ន និង
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ រចួនផញើមក អ.្រ.ហ. នែើម្បីពិនិត្យ 
ផ្ដល់នោបល់ និងកកលម្អ។ កផនការសកម្មភាព របស់
មកសួង-ស្ាប័ននីមយួៗមតរូវចុរះហត្នលខាដាក់ឱ្យ

២៧

៧. បន្តពមងឹងការនកៀរ្ររហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង 
 និងហិរញ្ញប្បទានពីមបភពនផសេងនទៀតសមមាប់
 បំនពញតមមរូវការវិនិនោ្រសាធារណៈសរុប។
៨. បន្តពមងឹងការតាមដាន និងមតលួតពិនិត្យនលើ
 ហានិភ័យបំណលុពាក់ព័ន្ធ ជាពិនសសហានិ-
 ភ័យននកាតព្វកិច្ចបំណលុជាយថានហតុ កែល
 អាចនកើតនចញពីការធាោរបស់រែ្ឋនលើ្រនមមាង
 ភាពជានែ្រូរវាងរែ្ឋ និងឯក�ន (PPP) និង
 ពីវិស័យធោោរ និងហិរញ្ញវត្ថុ។
៩. បន្តពមងឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសេ និង
 សមតភ្ាពស្ាប័ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការម្រប់ម្រង
 បំណលុសាធារណៈ ឱ្យមានមបសិទ្ធភាពខ្ស់។  
ក្ថុងនោលនៅខាងនលើននរះ ការពមងឹងមបសិទ្ធភាព

ចំណាយវិនិនោ្រសាធារណៈ ្រជឺាវិធានការនោល
ននោបាយអាទិភាពមយួកែលទាមទារឱ្យមានការ
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ស់ពីសំណាក់មកសងួ-ស្ាប័ន
ពាក់ព័ន្ធនែើម្បីបន្ត�ំរុញនល្បឿនននការអភិវឌ្ឍនហដា្ឋ -
រចោសម្័ន្ធសាធារណៈ។ នហតុននរះ រា�រដា្ឋ ភិបាល
បានសនមមចដាក់នចញនូវវិធានការមុតមសលួចបកន្ម 
ែូចខាងនមកាម៖ 

១. នរៀបចំមកបខ័ណ្ឌ នោលននោបាយរមួសមមាប់
 ម្រប់ម្រងចំណាយវិនិនោ្រសាធារណៈមបកប
 នដាយភាពម្រប់ម�ថុងនមជាយ និងមបទាក់មកឡា 
 នដាយមតរូវម្របែណ្ត ប់ទាងំ្រនមមាងវិនិនោ្រ

 ផ្្ទ ល់នដាយថវិកាជាតិ, ្រនមមាងវិនិនោ្រ
 ហិរញ្ញប្បទាននដាយនែ្រអូភិវឌ្ឍន៍, និងទាងំ
 ្រនមមាងវិនិនោ្រតាមយន្តការភាពជានែ្រូ
 រវាងរែ្ឋនិងឯក�ន និង 
២. បន្តពមងឹងនីតិវិធីមបតិបត្តិការ និងនោលការណ៍
 កណោំសមមាប់ម្រប់ម្រង និងអនុវត្ត្រនមមាង
 វិនិនោ្រសាធារណៈ សំនៅធាោបនងកោើន
 មបសិទ្ធភាព, ស័ក្តិសិទ្ធភាព, តម្ាភាព, 
 និង្រណននយ្យភាពននចំណាយវិនិនោ្រ
 សាធារណៈ។
ក្ថុងបរិការណ៍កែលនសែ្ឋកិច្ចសកលនលាក,នសែ្ឋ-

កិច្ចតំបន់, និងនសែ្ឋកិច្ចកម្ថុជា បាននិងកំពុងវិវឌ្ឍក្ថុង
ចលោការរស់រនវកី មបទាក់មកឡាោ្ និងមានឥទិ្ធ-
ពលចំនពារះោ្នៅវិញនៅមក រវាងវិស័យឯក�ន 
និងវិស័យសាធារណៈ រា�រដា្ឋ ភិបាលកម្ថុជានឹងពមងីក
វិសាលភាពននការម្រប់ម្រងបំណលុ ឱ្យម្របែណ្ដ ប់
នលើបំណលុរមួរបស់ជាតិទាងំមលូ នដាយមតរូវបញ្ចរូល
ទាងំបំណលុរបស់វិស័យឯក�ន ជាពិនសស បំណលុ
ក្ថុងវិស័យធោោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ នែើម្បីរមួចំកណក
ក្ថុងការរកសាសិ្រភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងមា៉ា មករូនសែ្ឋកិច្ច
ក្ថុងរយៈនពលកវង កែលននរះ្រជឺាចក្ថុវិស័យសមមាប់
រយៈនពលមធ្យម និងកវងននការម្រប់ម្រងបំណលុ
សាធារណៈរបស់រា�រដា្ឋ ភិបាលកម្ថុជា៕ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣២៩ ៣០

អនុវត្តនដាយរែ្ឋមនន្តីមកសួង ឬមបធានស្ាប័នសាមី
នីមយួៗ បោ្ទ ប់ពីមានការឯកភាពពីមបធាន ្រ.ហ.ស. 
និងមតរូវនផញើ�នូមបធាន ្រ.ហ.ស. តាមកាលកំណត់។

ជា�ំហានែំបងូ, មនន្តីពាក់ព័ន្ធ មតរូវកបងកចកឱ្យ
ដាច់រវាងការងារមបចំានថងៃនិងការងារកកទមមង់។ 
ការងារមបចំានថងៃ្រជឺាការងារកែលមតរូវបានកំណត់
ក្ថុងមុខងារនិងភារកិច្ចកែលមតរូវនធ្វើឱ្យសនមមចបាន
នវូលទ្ធផលកែលបានកំណត់ និងផ្តល់�នូមសបតាម
នោលននោបាយនិងកម្មវិធីរបស់មកសងួ-ស្ាប័ន។ 
រឯីការងារកកទមមង់្រជឺាសកម្មភាពការងារកែល
មតរូវបានរកន�ើញថា្ររួនធ្វើ នែើម្បីបនងកោើនផលិតភាព 
មបសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពននការងារមបចំានថងៃ។ 

របូភាពទី១៖ សកម្មភាពកកទមមង់ក្ាយនៅជា
សកម្មភាពមបចំានថងៃ 

បោ្ទ ប់មក នែើម្បីនរៀបចំសកម្មភាពឱ្យបានម្រប់
ម�ថុងនមជាយ ្រប្បីពិចារណាកស្វងរកចនម្ើយចំនពារះ
សំណួរសំខាន់ៗចំននួបនួ តាមលំដាប់លំនដាយ
ែូចតនៅ៖ 

១.  នតើមកសងួ ស្ាប័ន ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនោរះ 

 មានមបព័ន្ធនហើយឬនៅ ?
២.  នតើមានមកបខ័ណ្ឌ ្រតិយុត្តម្រប់មោន់នហើយ
 ឬនៅ សមមាប់ម្រប់ម្រងបញ្ហា ណាមួយនោរះ?
៣. នតើមានឧបករណ៍/យន្តការនហើយ ឬនៅ
 នែើម្បីអនុវត្តមបព័ន្ធឬមកបខ័ណ្ឌ ្រតិយុត្តនោរះ?
៤.  នតើមកសងួ ស្ាប័ន ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ មាន
 ធនធានមនុសសេម្រប់មោន់នហើយឬនៅសមមាប់
 អនុវត្តមបព័ន្ធ មកបខ័ណ្ឌ  និងយន្តការនោរះ?
សំណួរទាងំបួនននរះ អាច�យួឱ្យមកសងួ-ស្ាប័ន

នរៀបចំកផនការសកម្មភាពឱ្យន្្ើយតបកម្មវិធីកក-
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

ជាឧទាហរណ៍ សមមាប់ែំណាក់កាលទី៣ «ការ
ផសារភាជា ប់ថវិកានៅនឹងនោលននោបាយ» មកសួង-
ស្ាប័ន មតរូវពិនិត្យនិងពិចារណាថានតើរចោសម័្ន្ធ
របស់ខ្លួនន្្ើយតបបាននៅនឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី 
ឬ អង្គភាពថវិកាកែរឬនទ។ ទន្ទឹមននរះ មកសងួ ស្ាប័ន 
មតរូវកំណត់និងនរៀបចំនោលបំណងនោលននោបាយ 
និងកម្មវិធី ឱ្យមានភាពមបទាក់មកឡាោ្ជាមយួយុទ្ធ
សានស្តចតុនកាណ និងកផនការយុទ្ធសានស្តអភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ។ ភាពមបទាក់មកឡាោ្ននរចោសម្័ន្ធរបស់
អង្គភាពនមកាមឱវាទមកសងួ ស្ាប័ននឹង�ំរុញនល្បឿន
ននការអនុវត្តទាងំការងារកកទមមង់ ទាងំការងារមបចំា
នថងៃ ឱ្យកាន់កតមបនសើរជាងមុន។

របូភាពទី២៖ អន្តរសកម្មក្ថុងមកសួង-ស្ាប័ន
រឯីការនរៀបចំសរនសរបញ្ចរូលសកម្មភាព និង

សូចោករលម្អិតកមមិត ៣ ខ្ទង់ នៅក្ថុងមកបខ័ណ្ឌ
កផនការសកម្មភាពែំណាក់កាលទី៣ មតរូវអនុវត្ត
តាមវិធីសានស្តចំនួន ៤ ្រ៖ឺ 

១. សកម្មភាព និងសចូោករ មតរូវមានភាពជាក់-
 លាក់ (Specific)
២. សកម្មភាព និងសូចោករ អាចវាស់កវងបាន 
 (Measurable) 
៣.សកម្មភាព និងសូចោករ អាចសនមមចបាន 
 (Achievable) 
៤. សកម្មភាព និងសូចោករ មតរូវមានសមាន-
 ្រតិភាព ជាមយួនឹងមុខងារ (Relevant)
៥. សកម្មភាព និងសចូោករ មតរូវមាននពលនវលា
 កំណត់ចបាស់លាស់ (Time-bound)។

មកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ នៅតាមមកសួង-ស្ាប័ននីមយួៗ អាចនស្ើសុំ
ការកណោំឬការចង្អថុលបងាហា ញបកន្មពីអ្រ្គនលខា-
ធិការដា្ឋ ន្រណៈកមា្ម ធិការែឹកោំការងារកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នែើម្បីអនុវត្ត
វិធីសានស្ត ននរះ សំនៅសនមមចជាកផនការសកម្ម-
ភាពមបចំាមកសួង-ស្ាប័ននីមួយៗ។

អ. ្រ. ហ.  អាចពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់�ំនយួបនច្ចក-
នទសសមមសបតាមនសចក្ដីមតរូវការ និងសមត្ភាព
ជាក់កស្ដងរបស់មកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់មកសងួ-ស្ាប័ននីមួយៗ 
តាមវិធីសានស្តែូចខាងនមកាម ៖

q ការពិភាកសាកណោំែល់មនន្តីបនងា្គ លននមកថុម
 ការងារ កហស
q ការពិនិត្យនិងពិភាកសាកំណត់អំពីនសចក្ដីមតរូវ
 ការកកទមមង់មបចំាមកសងួ-ស្ាប័ននីមយួៗ 
 ជាមយួមកថុមការងារ កហស
q ការនរៀបចំសិក្ាសាលាផសេព្វផសាយនិងកណោំ
 �នូែល់ថ្ាក់ែឹកោំមកសួង ស្ាប័ន និងមកថុម

របូភាពទី១ របូភាពទី២

០.ទទួល
សា្គ ល់ 
និង

មាន្ន្ទៈ
កកទមមង់

១. កំណត់បញ្ហា ២. សិកសាបណា្ត �នមមើស

៤. ដាក់ឱ្យអនុវត្ត
សាកល្បង

៥. វាយតនម្នលើ
ការអនុវត្តសាល្បង

៦. ដាក់ឱ្យអនុវត្ត
នពញនលញ

ភ្ាក់ងារកកទមមង់
 (្រណៈកមា្ម ធិការ/មកថុមការងារ/អ្រ្គនលខាធិការដា្ឋ ន)

៣. កសាងទិសនៅ
យុទ្ធសានស្ត  និង
កផនការសកម្មភាព

សារាចរនរៀបចំ
កផនការ

យុទ្ធសានស្តថវិកា

កផនការ
យុទ្ធសានស្តថវិកា

ធាតុចលូ ធាតុនចញ

ថ្ាក់ែឹកោំ
ននោបាយ

អង្គភាព
�ំោញ

មកថុម
ការងារ
ថវិកា

អង្គភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ

មកថុម
ការងារ

កកទមមង់



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ៣២៣១

 ការងារ កហស នៅតាមមកសងួ ស្ាប័ន
 នីមយួៗ។

តារាងរ�ៀបចំផែនកា� 
្រកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣

កនូឡានកែលមតរូវបំនពញ្រមឺានចំនួន៦ ្រ៖ឺ 
១. កូរោនទី១ (រោលបំណង និងចរ ក្ោ ម
្រកម្មភាព)៖ ម្រប់នោលបំណង និងចនងាកោ ម
សកម្មភាពមតរូវបាននរៀបចំនែើងនដាយ្រណៈកមា្ម -
ធិការែឹកោំការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈនហើយមកសងួ-ស្ាប័នមតរូវនរៀបចំកផនការ
សកម្មភាពសមមាប់ោំមទននកមមិតចនងាកោ មសកម្មភាព។  
សកម្មភាព៖ មតរូវនលខកែូជាបីខ្ទង់ជានលខស្ទ ីតជា
នលខកែូបងាហា ញសកម្មភាពរបស់មកសងួ-ស្ាប័ន។ 
ឧទាហរណ៍៖ ១១. នៅថាមយួខ្ទង់ (កមមិតនោល
បំណង), ១១.១. នៅថាពីរខ្ទង់  (កមមិតចនងាកោ ម
សកម្មភាព, ១១.១.១. នៅថាបីខ្ទង់ (កមមិតសកម្ម-
ភាព) នហើយនលខបោ្ទ ប់ ្រជឺានលខស្ទ ីត។
២.ករូោនទី២ (រពលរវលាកំណត់) ៖ មកសួង 
ស្ាប័នមតរូវកំណត់នពលសមមាប់សកម្មភាពលម្អិត
នីមយួៗនែើម្បីងាយមសលួលក្ថុងមតលួតពិនិត្យ និងតាម-
ដានវាយតនម្។  ឧទាហរណ៍៖ សកម្មភាពមយួ
ចាប់នផ្តើម កខមករា ឆំ្្២០១៦ ែល់កខធ្រូ ឆំ្្២០១៦។
៣.ករូោនទី៣ (កក្រួង សាថា ប័ន/អង្គភាព)៖ 
្រណៈកមា្ម ធិការែឹកោំការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនរៀបចំន ្្ម រះរបស់អង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធ។ ប៉ាុកន្តសមមាប់កផនការសកម្មភាពលម្អិត
របស់មកសងួ ស្ាប័ន ្រមឺតរូវដាក់ន ្្ម រះ អ្រ្គោយកដា្ឋ ន 
និងោយកដា្ឋ នពាក់ព័ន្ធនមកាមឱវាទរបស់មកសងួ 
ស្ាប័ន កែលទទួលបន្ទថុកអនុវត្ត។ 

៤.កូរោនទី៤ (្រចូនាក�្រមិទ្ធកម្មគន្លឹះ) ៖ 
សូចោករកមមិតពីរខ្ទង់ និងកមមិតមយួខ្ទង់មតរូវបាន
នរៀបចំនដាយ្រណៈកមា្ម ធិការែឹកោំការងារកក
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ សមមាប់
កមមិតបីខ្ទង់ មកសងួ ស្ាប័នមតរូវបំនពញឱ្យមសប
នៅតាមកផនការសកម្មភាពនីមួយៗ និងផសារភាជា ប់
នៅនឹងនសចក្ដីមតរូវការចំាបាច់ននការកកទមមង់របស់
សាមីមកសួង ស្ាប័ននីមយួៗ។
៥.ករូោនទី៥ (រោលរៅ្រចូនាក�្រមិទ្ធកម្ម
គន្លឹះ)៖ មកសងួ ស្ាប័នមតរូវ្រសូ () សមមាប់សចូោករ
នីមយួៗ នែើម្បីបញ្ជា ក់ និងបងាហា ញនោលនៅ
សមិទ្ធកម្មមបចំាមតីមាស។  ឧទាហរណ៍៖ ១១.១.១ 
មតលួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតនម្ការអនុវត្ត
យុទ្ធសានស្ត នកៀរ្ររចំណូលរបស់អ្រ្គោយកដា្ឋ ន
នោលននោបាយនសែ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កែលមានសូចោករសមិទ្ធកម្ម្រនឹ្រះពីរ ្រ៖ឺ 

ទី១៖ មានរបាយការណ៍អនុវត្តយុទ្ធសានស្ត នកៀរ្ររ
  ចំណូលមបចំា្មាស
ទី២៖ មានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពអនុវត្តយុទ្ធ-
 សានស្ត នកៀរ្ររចំណូលមបចំាឆំ្្។

៦. កូរោនទី៦ (កបភពហិ�ញ្ញប្បទាន)៖ មកសងួ -
ស្ាប័ន មតរូវបំនពញមបភពហិរញ្ញប្បទានកែលមាននៅ
ម្រប់សកម្មភាព កែលនៅមតង់មបភពមតរូវដាក់ន ្្ម រះ
មបភព (ឧទាហរណ៍៖ ធោោរពិភពនលាក) និងមតរូវ
ដាក់ចំននួទឹកមបាក់សមមាប់ការងារននរះផងកែរ។

ខាងនមកាម ្រជឺាឧទាហរណ៍្រំរសូមមាប់ការនរៀបចំ
កផនការសកម្មភាពរបស់អ្រ្គោយកដា្ឋ ននោលននោ-
បាយនសែ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននមកសងួ
នសែ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ៣៤

ការអនុវត្ត និងសារៈសំខាន់ 
ននប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសាច់បរាក់ (CMS) 

ប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសាច់បរាក់ ្រជឺាប្រព័ន្ធការងារ
ដែលែំណ�ើរការណោយ្រណចចេកវិទ្យាព័ត៌មាន អនឡាញ 
ដែលបតរូវរាន្រណងកើតណ�ើងណោយអ្រ្គនាយកោឋា នរត-
នាគារជាតិននបកសងួណសែឋាកិចចេនិងហិរញ្ញវត្ថុ ណៅ
ែំណាច់ឆ្នា ំ២០១៥ និងបតរូវរានោក់ឱ្យបកសងួ-ស្ា្រ័ន
ទាងំឡាយអនុវត្តតាមរយៈការ្រញចេរូលទ្ិននាន័យ ដែនការ
ចំ�ូល-ចំណាយប្រចំាដែ និងប្រចំាបតរីមាស។ ប្រព័ន្ធ
ណនះ ែំណ�ើរការណោយស័្យប្រវត្តិតាម្រណចចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាន និងអាចចង្ថុល្រងាហា ញតណួលែនានាពាក់ព័ន្ធ
នឹងចំ�ូលនិងចំណាយ សបមា្រ់បកសងួ ស្ា្រ័ន
អនុវត្តនរីមយួៗ ណពាល្រសឺាមរីបកសងួ ស្ា្រ័ននរីមយួៗ
មានណ ម្ ះនិងណលែសមាងា ត់ផ្ទា ល់រ្រស់ែ្លួន ណែើម្រី
ចលូណៅពិនិត្យទ្ិននាន័យចំ�ូល- ចំណាយផ្ទា ល់រ្រស់
ែ្លួន ដតពុំអាចចលូណៅកាន់ទ្ិននាន័យននបកសងួ-ស្ា្រ័ន
ែនទ្ណ�ើយ ែុសពរីអ្រ្គនាយកោឋា នរតនាគារជាតិ ដែល
ជាមាចេ ស់ណលើប្រព័ន្ធណនះទាងំមូល ្រមឺាន្រុព្សិទ្្ធិ ជា
្រ�ណនយ្យករសាធារ�ៈ អាចចលូពិនិត្យណមើល
តណួលែ ទ្ិននាន័យចំ�ូល ចំណាយរ្រស់ប្រ្រ់បកសងួ-
ស្ា្រ័នទាងំអស់ដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធណនះ។

ប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសាច់បរាក់ ែ្ដល់អតប្្រណោជន៏

ជាណបចើនែល់អ្រ្គនាយកោឋា នរតនាគារជាតិ កនាថុងការ
ពិនិត្យតាមោន ទ្ំហំននលំហរូសាច់បរាក់ រ្រស់
បកសួង-ស្ា្រ័ននរីមយួៗ ដែលជាមូលោឋា នែ៏មាន
សារៈសំខាន់សបមា្រ់ណរៀ្រចំការពយាករ�៍លំហរូ
សាច់បរាក់និងដែនការប្រ្រ់ប្រងសាច់បរាក់ ប្រក្រ
ណោយប្រសិទ្្ធភាពនិងភាពទាន់ណពល។ 

ោ៉ា ងណាក៏ណោយ ប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសាច់បរាក់ ្រឺ
ជាឧ្រករ�៍សាកល្ងមយួណោយដ�ក ដែលមាន
ណគាលណៅ្រ�្ដថុ ះ្រណា្ដ លសមត្ភាពមនន្តរីរាជការ
ពាក់ព័ន្ធណៅតាមបកសួង ស្ា្រ័ន កនាថុងការណប្រើបរាស់
ជា្រណ�្ដ ើរៗនវូ្រណចចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ណែើម្រីណបតៀម
ែ្លួនណរាះជំហានណឆ្ព ះណៅកាន់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារ�ៈ តាម្រណចចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ្រ ឺ 

« ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ�ៈ»
(Financial Management Information 
System-FMIS) ណៅ ែំណាក់កាលខាងមុែ។

កនាថុងែំណ�ើរការសាកល្ងននប្រព័ន្ធប្រ្រ់ប្រងសាច់
បរាក់ណនះ អ្រ្គនាយកោឋា នរតនាគារជាតិ រានែ្ដល់ការ
្រ�្ដថុ ះ្រណា្ដ លជា្រន្ត្រនាទា ្រ់ែល់មនន្តរីរាជការនន
បកសួង-ស្ា្រ័ន ដែលចូលរមួអនុវត្តប្រព័ន្ធណនះ៕
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ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ០៤៣៦៣៥

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យននការងារកែទគ្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការងារកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
បានធ្វើដំធណើរអស់រយៈធេលជាង្រយួទសវត្ស
ែន្លងធៅ ធៅធលើវិថីដ៏កវងឆ្ងា យ្រយួ កដលធោរធេញ
ធៅធោយឧបស្រ្គនិងការលំបាែជាធមរើន កដលបាន
រារាងំដល់ការសធម្ររធជា្រជ័យធលើធោលធៅរុង
ធមកាយរបស់ខ្លលួន ្រឧឺត្តមានុវត្តន៍និងស្ដង់ោរអន្តរជាតិ
ននការម្រប់ម្រងមបេ័ន្ធថវិកា។

ធដើ្រ្ីជ្្រនះបញ្ហា មបឈ្រទាងំឡាយ និងកា្ដ ប់យែ
កាលានុវត្តភាេននការអភិវឌ្ឍមបេ័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ ការម្រប់ម្រងហានិភ័យ ្រជឺាែត្្ត ដ៏មានសារៈ
សំខាន់សមមាប់រលូរ្ួររំកណែធានាមបសិទ្ធភាេនិង
ស័ែ្ដសិទ្ធភាេននែិរ្ចដំធណើរការកែទម្រង់ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
និយ្រន័យននហានិភ័យ

ហានិភ័យ ្រជឺាមេរឹត្តិការណ៍ កដលបង្កការ្រំរា្រ
ែំកហងដល់លទ្ធផល ឬស្រិទ្ធែ្រ្មរបស់ែ្រ្មវិ្ី កដល
បានធមោងទុែ។ ហានិភ័យ មានលែ្ខណៈ ្រិនជាែ់-
លាែ់ េុំធទៀងទាត់ េុំអារលុបបំបាត់  ឬ ទប់សា្ក ត់បាន
ទាងំមសថុង ប៉ុកន្តអារមតរូវបានកាត់បន្យឥទ្ធិេលត្្រ
រយៈវិធានការបងា្ក រ ទប់សា្ក ត់ ឬ បធញជៀសធោយធមបើ
មបាស់អភិមែ្របុធរសែ្រ្ម សែ្រ្ម និងអន្តរសែ្រ្ម។ ជា
ទធូៅ មបសិនធបើហានិភ័យធនានះធែើតធ�ើង លទ្ធផល ឬ
ស្រិទ្ធែ្រ្មកដលទទលួបាននរឹងអារខុសេីការរេំរឹងទុែ។

ធហតុធននះ ហានិភ័យចំាបារ់មតរូវស្ិតធៅធមកា្រ
ការម្រប់ម្រងដ៏ជាែ់លាែ់្រយួ។ ែ្ថុងន័យធននះ ការ

ម្រប់ម្រងហានិភ័យសំធៅដល់ដំធណើរការែំណត់
និងវិភា្រហានិភ័យ ធដើ្រ្ីធរៀបរំនិងោែ់ធរញនវូ
វិធានការបងា្ក រ ទប់សា្ក ត់ កាត់បន្យអានុភាេ ឬ
បធញជៀសហានិភ័យមបែបធោយមបសិទ្ធភាេ។

រំធោនះែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ហានិភ័យមតរូវបានែំណត់ធរញេីបញ្ហា
មបឈ្ររ្រ្ងៗកដលបានជបួមបទនះធៅដំណាែ់
កាលទី១ និងដំណាែ់កាលទី២ និងបន្តជនះឥទ្ធិេល
អវិជជមានដល់ស្រិទ្ធែ្រ្មននែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ែ្ថុងជំហាន និងដំណាែ់-
កាលបនាទា ប់។
ែគ្រិតននហានិភ័យ 

ហានិភ័យ មតរូវបានធ វ្ើរំណាត់ថ្្ែ់ ជា ៣ ែម្រិត 
ដរូខាងធមកា្រ៖

ែ. ែគ្រិតខ្ពស់ ៖ សំធៅដល់ហានិភ័យទាងំឡាយ
ណាកដលជនះឥទ្ធិេលអវិជជមាន្ងាន់្ងារដល់ែ្រ្មវិ្ី
កែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រហូត
អារបញ្ឈប់ដំធណើរការអនុវត្តសែ្រ្មភាេននែ្រ្មវិ្ី
កែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ខ. ែគ្រិត្រធ្យ្រ ៖ សំធៅដល់ហានិភ័យទាងំ-
ឡាយណាកដលជនះឥទ្ធិេលអវិជជមាន្រ្្យ្រ ដល់
ែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ដរូជាការរាងំសទានះ កដលបង្កឱ្យមានភាេយតឺយ៉វ
ខា្ល ំង ឬេនយារធេលយរូដល់ការអនុវត្តសែ្រ្មភាេនន
ែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

្រ. ែគ្រិតទាប ៖ សំធៅដល់ហានិភ័យទាងំ
ឡាយណាកដលជនះឥទ្ធិេលអវិជជមានជាផលរខំាន

ហានិភ័យ និង សំណណើវិធានការណោះគសាយ
ហានិភ័យ ទាងំ ៣ ែម្រិត និងវិធានការធោនះមសាយ មតរូវបានធស្ើធ�ើង ដរូខាងធមកា្រ៖ 

ល.រ ហានិភ័យ
ែម្រិត

ហានិភ័យ
អង្គភាេ

ទទួលបនទាថុែ
សំធណើវិធានការធោនះមសាយ

១ ភាពជាម្ចា ស់/ភាពជាអ្នែដឹែនាំ
qែងវនះឆនទាៈ, ភាេជាមា្ច ស់, 
ភាេជាអ្ែដរឹែនំា, ការទទលួខុសមតរូវ និង
ការផ្តល់អាទិភាេធលើការអនុវត្តែ្រ្មវិ្ី 
កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងែ្រ្មវិ្ី 
កែទម្រង់ោែ់េ័ន្ធធផ្សងធទៀត  

ខ្ពស់ qមែសួង-ស្ាប័ន 
qែសហវ
qអ.្រ.ហ.

qមតរូវបធង្កើនឆនទាៈ, ភាេជាមា្ច ស់, ការទទលួខុស
មតរូវ មេ្រទាងំេមងរឹងភាេជាអ្ែដរឹែនំា និង
ស្រតភ្ាេម្រប់ម្រងដល់ថ្្ែ់ដរឹែនំានិង្រនន្តី
ោែ់េ័ន្ធ ត្្ររយៈការជំរុញនិងធលើែទរឹែរិត្តឱ្យ
មានការោែ់ធរញជាសែ្រ្មភាេោែ់េ័ន្ធធៅែ្ថុង
កផនការសែ្រ្មភាេរួ្រ ដំណាែ់កាលទី៣ និង
ដំណាែ់កាលបន្តបនាទា ប់ធទៀត
qធរៀបរំឱ្យមានែិរ្ចមបជុំជាមបចំារបស់មែថុ្រការងារ  
កែទម្រង់ ធោយមានការរូលរ្ួរេីថ្្ែ់ដរឹែនំានិង  
្រនន្តីោែ់េ័ន្ធ ធដើ្រ្ីេិនិត្យត្្រោនធលើវឌ្ឍនភាេ
ែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់
qបធង្កើនការផ្សេវផសាយស្ត ីេីែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដល់ែម្រិតថ្្ែ់
ដរឹែនំានធយបាយ, ែម្រិតថ្្ែ់ដរឹែនំាបធរ្ចែធទស 
និងែម្រិតជំនាញ ត្្ររយៈសិកា្ខ សាលា សន្ិសីទ 
និងបទឧធទទាសនា្រោែ់េ័ន្ធនានា។

២ ធនធាន្រនុស្ស
qការធមបើមបាស់្នធាន្រនុស្ស្រិនរំ
ធោលធៅនិងការផ្្ល ស់ប្តរូរ្នធាន្រនុស្ស
ញរឹែញាប់ែ្ថុងធេលអនុវត្តែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់
ត្្រដំណាែ់កាលនី្រួយៗ 
qែងវនះ្នធាន្រនុស្សសមមាប់អនុវត្ត
ែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ធៅដំណាែ់កាលនី្រួយៗ
q្រិនមានការែំណត់ធោលធៅការងារ      
របាស់លាស់សមមាប់មែថុ្រការងារកែទម្រង់

ខ្ពស់ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន
qអ.្រ.ហ.

qេិនិត្យធ្រើលធ�ើងវិញនវូមបសិទ្ធភាេនិង
ស័ែ្តិសិទ្ធភាេននការបណ្តថុ នះបណា្ត ល និងែំណត់
េីតម្ររូវការ ្នធាន្រនុស្សសមមាប់ការងារ
កែទម្រង់ឱ្យបានរបាស់លាស់ និងមសបត្្រ
ធេលធវលាជាែ់លាែ់
qធរៀបរំកផនការអភិវឌ្ឍន៍្នធាន្រនុស្សសមមាប់     
ដំណាែ់កាលទី៣និងដំណាែ់កាលបន្តបនាទា ប់
កដលរ្ួរមានទាងំការបណ្តថុ នះបណា្ត លជំនាញ
ធៅែ្ថុង ែសហវ និងែ្ថុងមែសួង-ស្ាប័នោែ់េ័ន្ធ
qធរៀបរំែំណត់អាណត្តិនិងលែ្ខខណ្ឌ ធយង 
(TOR) របស់មែថុ្រការងារកែទម្រង់ឱ្យបាន
របាស់លាស់បកន្្រធទៀត។

ដល់ការអនុវត្តសែ្រ្មភាេននែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ០៤៣៧

ល.រ ហានិភ័យ
ែម្រិត

ហានិភ័យ
អង្គភាេ

ទទួលបនទាថុែ
សំធណើវិធានការធោនះមសាយ

៣ ការគ្រប់គ្រងន ទ្ៃែ្នថុង
qែងវនះមបេ័ន្ធមតលួតេិនិត្យត្្រោននិងវា
យតន្រ្លធលើការអនុវត្តថវិកាែ្រ្មវិ្ី
qតនួាទីននអង្គភាេ/ស្ាប័នែ្ថុងការ
អនុវត្តការងារមតលួតេិនិត្យ
្រិនរបាស់លាស់ ឬជាន់ោ្

ខ្ពស់ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

qមតលួតេិនិត្យធ�ើងវិញនវូមបេ័ន្ធត្្រោនមតលួត
េិនិត្យ និងវាយតន្រ្លកដលមានមសាប់ មេ្រទាងំ
ធរៀបរំនូវមបេ័ន្ធមតលួតេិនិត្យថ្មីកដលអារធឆ្លើយតប
បានធៅនរឹងបរិបថថ្មីននថវិកាែ្រ្មវិ្ីមបែបធោយ
ស័ែ្តិសិទ្ធភាេ និងមបសិទ្ធភាេខ្ពស់ 
qមតលួតេិនិត្យធ�ើងវិញេី្រុខងារនិងតនួាទីនន
អង្គភាេមតលួតេិនិត្យនិងវាយតន្រ្លធហើយកែសម្រលួល
ធដើ្រ្ីបធង្កើនភាេរបាស់លាស់ និងបន្យការមតលួត 
ឬ ជាន់ោ្។

៤ គបតិភែូ្រ្មអំណាច 
qធោលការណ៍កណនំាននការធរៀបរំនិង
អនុវត្តរបស់អង្គភាេថវិកា ្រិនទាន់បាន
ម្រប់មជថុងធមជាយ
qែងវនះការធផទារសិទ្ធិអំណារដល់អង្គភាេ
ថវិកាឱ្យបានធេញធលញ
qធមបើមបាស់សិទ្ធិអំណារកដលបានធ្វើ
មបតិភូែ្រ្ម្រិនបានមតរឹ្រមតរូវ

ខ្ពស់ qមែសួង-ស្ាប័ន
qែសហវ

qបន្តកែល្រ្អធោលការណ៍កណនំាស្ត ីេីការធរៀបរំ
និងការអនុវត្តរបស់អង្គភាេថវិកាឱ្យបានរបាស់
លាស់ជាង្រុន
qបន្តជំរុញការធ វ្ើមបតិភូែ្រ្មអំណារធៅអង្គភាេ
ថវិកាឱ្យបានធមរើនជាង្រុនរហូតកា្ល យជាអង្គភាេ
ថវិកាធេញធលញ
qបន្តផ្សេវផសាយអំេីសិទ្ធិអំណារនិងការទទួលខុស
មតរូវរបស់អង្គភាេថវិកា និងអ្ែម្រប់ម្រងថវិកា
qបន្តេមងរឹងនិងបណ្តថុ នះបណា្ត ល្រនន្តីោែ់េ័ន្ធ។

៥ សម្ហរណែ្រ្មថវិកា
qការធ្វើសមាហរណែ្រ្មថវិកា ធៅមាន
ែម្រិត 
qែ្រ្មវិ្ីវិនិធយ្រសាធារណៈ (PIP) 
បីឆំ្្រែំិល ្រិនទាន់អារធមបើជា្រលូោឋា ន
ែ្ថុងការធរៀបរំកផនការយុទ្ធសានស្តថវិកា 
(BSP), មែបខ័ណ្ឌ ថវិកាបីឆំ្្ រែំិល និង
ថវិកាមបចំាឆំ្្បាន
qសមាហរណែ្រ្មរវាងថវិកាវិនិធយ្រែ្ថុង
មសថុែ និងហិរញ្ញប្ទានេីនដ្រអូភិវឌ្ឍន៍
ធៅមានែម្រិត

ខ្ពស់ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

qេមងរឹង្រុណភាេននការធរៀបរំកផនការយុទ្ធសានស្ត
ថវិកានិងការធរៀបរំថវិកាែ្រ្មវិ្ីធដើ្រ្ីធានា      
សមាហរណែ្រ្មថវិកាធេញធលញ
qេមងរឹង្រុណភាេននការធរៀបរំែ្រ្មវិ្ីវិនិធយ្រ   
សាធារណៈ  (PIP) បីឆំ្្រែំិល ធដើ្រ្ីជា្រលូោឋា ន
ែ្ថុងការធរៀបរំកផនការយុទ្ធសានស្តថវិកា (BSP), 
មែបខ័ណ្ឌ ថវិកាបីឆំ្្រែំិល និងថវិកាមបចំាឆំ្្
qធរៀបរំមែបខ័ណ្ឌ វិនិធយ្រ (Investment 
Framework) សំធៅធ្វើសុខដុ្រនីយែ្រ្មនន
ែ្រ្មវិ្ីវិនិធយ្រសាធាណៈ
qធរៀបរំធ្វើសុខដុ្រនីយែ្រ្មធលើយន្តការនិង
នីតិវិ្ីម្រប់ម្រង្រធមមាងវិនិធយ្រទាងំអស់េី
មបភេហិរញ្ញ-ប្ទានវិនិធយ្រែ្ថុងមសថុែ និង
ហិរញ្ញប្ទានេីនដ្រអូភិវឌ្ឍន៍
qបន្តវិភាជន៍ថវិកាវិនិធយ្រែ្ថុងមសថុែផ្ទា ល់ធៅ
វិស័យអាទិភាេឱ្យកាន់កតធមរើន ត្្រកដលអារ
ធ្វើបាន។

៣៨

ល.រ ហានិភ័យ
ែម្រិត

ហានិភ័យ
អង្គភាេ

ទទួលបនទាថុែ
សំធណើវិធានការធោនះមសាយ

៦ លទ្ធ្លសណគ្រចបានណៅដំណាែ់កាល
ទី១ និងទី២ កដលគតរូវបន្តអនុវត្តណៅ
ដំណាែ់កាលទី៣ និងដំណាែ់កាល
បន្តបនាទៃ ប់
qការអនុវត្តធោលនធយបាយរំណូល
កដលនរឹងេមងីែ្រលូោឋា នមប្រូលរំណូល, 
េមងរឹងការម្រប់ម្រងរំណូល, និងបធង្កើន
សុមែរឹតភាេននការេយាែរណ៍រំណូល
មានវឌ្ឍនភាេយឺត
qការអនុវត្តមបេ័ន្ធេត៌មានវិទយាម្រប់ម្រង  
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ធៅមាន
ែម្រិត ឬ មតរូវការធេលធវលាធមរើនកដល
ប៉នះោល់ដល់ការងារមតលួតេិនិត្យនិង
្រណធនយ្យភាេននការងារកែទម្រង់
qការោំមទហិរញ្ញវត្ថុសមាមប់អនុវត្តមបេ័ន្ធ 
FMIS ដំណាែ់កាលទី២ ធៅ្រិនទាន់មាន
ភាេរបាស់លាស់
qមែសួង-ស្ាប័ន្រិនទាន់បានធមតៀ្រលែ្ខណៈ
ម្រប់មោន់ែ្ថុងការអនុវត្តមបេ័ន្ធ  FMIS។

ខ្ពស់ qរដឋាបាលមប្រូល 
រំណូល
qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

qបន្តជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសានស្ត ធែៀរ្រររំណូល
រយៈធេល្រ្្យ្រ ២០១៤-២០១៨ សំធៅធានា
ឱ្យបានភាេធជឿទុែរិត្តននថវិកា 
qធរៀបរំយន្តការត្្រោន មតលួតេិនិត្យ និង
វាយតន្រ្លធលើវឌ្ឍនភាេនិងយន្តការ
ធោនះមសាយបកន្្រធៅធលើយន្តការកដលមាន
មសាប់ ជាេិធសសការអនុវត្តមបេ័ន្ធ FMIS
qបន្តេិភាែសាជា្រយួនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ អំេីការ
ោំមទហិរញ្ញវត្ថុសមមាប់ការអនុវត្តមបេ័ន្ធ FMIS 
ដំណាែ់កាលទី២ ជាេិធសសការេមងីែការ
អនុវត្តដល់មែសងួ ស្ាប័នធផ្សងធទៀត 
qបន្តផ្សេវផសាយអំេីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុត្្រ
មបេ័ន្ធ FMIS ដល់មែសងួ-ស្ាប័នធដើ្រ្ីមាន
រំធណនះដរឹង្រូលោឋា នែ្ថុងការធមតៀ្រខ្លលួនអនុវត្ត
មបេ័ន្ធ FMIS ឱ្យបានទាន់ធេលធវលា។

៧ គបព័ន្ធណលើែទឹែចិត្តដល់គែថុ្រការងារ   
កែទគ្រង់
qែងវនះការធលើែទរឹែរិត្តកផ្ែហិរញ្ញវត្ថុ 
និង/ឬ ្រិនក្រនហិរញ្ញវត្ថុដល់មែថុ្រការងារ
កែទម្រង់ អារប៉នះោល់ដល់ការអនុវត្តែ្រ្ម
វិ្ីកែទម្រង់។ 

្រ្្យ្រ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

qេិនិត្យធ្រើលធ�ើងវិញមបេ័ន្ធផ្តល់ការធលើែ
ទរឹែរិត្ត រយៈធេលែន្លង្រែនិងធរៀបរំឱ្យមាន
មបេ័ន្ធផ្តល់ការធលើែទរឹែរិត្តកផ្ែហិ
រញ្ញវត្ថុ និង/ឬ ្រិនក្រនហិរញ្ញវត្ថុ 
មបែបធោយស្រ្្រ៌ 
សង្គតិភាេ និងត្្រឆនទាៈននការបំធេញការងារ
របស់្រនន្តីោែ់េ័ន្ធ។ 

៨ ការណគតៀ្រលែ្ខណៈស្រ្បត្តិគ្រប់គរាន់ ណដើ្រ្បី
អនុវត្តថវិកាែ្រ្មវិធីណពញណលញ
qែងវនះការធមតៀ្រលែ្ខណៈឱ្យបានម្រប់មោន់
របស់មែសួង-ស្ាប័នែ្ថុងការអនុវត្តថវិកា  
ែ្រ្មវិ្ីធេញធលញ អារជនះឥទ្ធិេលអវិជជមាន
ដល់ការអនុវត្តែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ដំណាែ់កាល
ទី៣ និងដំណាែ់កាលបន្តបនាទា ប់ធទៀត។

្រ្្យ្រ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

ធរៀបរំមបជុំមតលួតេិនិត្យត្្រោនវឌ្ឍនភាេនន
ការអនុវត្តែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ជាមបចំា
qធរៀបរំសិកា្ខ សាលាករែរកំលែបទេិធសា្ន៏
នន ការងារថវិកាែ្រ្មវិ្ី ធោយែំណត់បញ្ហា មប
ឈ្រឱ្យបានរបាស់លាស់មេ្រទាងំធរៀបរំយន្ត
ការធោនះមសាយបញ្ហា មបឈ្រទាងំធននះ មបែប
ធោយស័ែ្តិសិទ្ធភាេនិងមបសិទ្ធភាេខ្ពស់
qធរៀបរំសិកា្ខ សាលាផ្សេវផសាយធោលកា
រណ៍កណនំា ស្ត ីេីការធរៀបរំថវិកាែ្រ្មវិ្ី, 
ការអនុវត្តថវិកាែ្រ្មវិ្ី និងការធរៀបរំនិងការអ
នុវត្តរបស់អង្គភាេថវិកា
qបន្តកែល្រ្អធោលការណ៍កណនំាោែ់េ័ន្ធនរឹង
ការធរៀបរំ និងការអនុវត្តថវិកាែ្រ្មវិ្ី។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ០៣ ០៤៣៩

ល.រ ហានិភ័យ
ែម្រិត

ហានិភ័យ
អង្គភាេ

ទទួលបនទាថុែ
សំធណើវិធានការធោនះមសាយ

៩ ការសគ្របសគ្ររួល
qមបសិទ្ធភាេសម្របសម្រលួលនន
ែ្រ្មវិ្ី  កែទម្រង់ទាងំបី (PFM, 
PAR, NCDD) ធៅមានែម្រិត
qខវនះការសម្របសម្រលួល ឬ
ទំនាែ់ទំនងជាមបចំារវាង
អ្រ្គនាយែោឋា ន 
និងអ្រ្គនាយែោឋា ន
របស់ ែសហវ និង/ឬ មែសងួ-
ស្ាប័ន និងមែសងួ-ស្ាប័ន
qការធមបើមបាសមបេ័ន្ធេ័ត៌មាន
វិទយាសមមាប់ទំនាែ់ទំនងោ្
ធៅមានែម្រិត

្រ្្យ្រ qមែសួង-ស្ាប័ន 
ោែ់េ័ន្ធ 
qPFM, PAR, 
NCDD

qបធង្កើនទំនាែ់ទំនងសម្របសម្រលួលជាមបចំានិងជំរុញការ
អនុវត្តធសរែ្តីសធម្រររួ្រស្ត ីេីការបធង្កើតយន្តការសម្រប
សម្រលួលរវាងែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍត្្រកបប
មបជា្ិបធតយ្យធៅថ្្ែ់ធមកា្រជាតិ, ែ្រ្មវិ្ីកែទម្រង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, និងែ្រ្មវិ្ីជាតិែំកណទម្រង់
រដឋាបាលសាធារណៈ រុនះនថងាទី១៩ កខឧសភា ឆំ្្២០១៥។ 
ែ្ថុងែរណីចំាបារ់មតរូវកែល្រ្អធសរែ្តីសធម្រររួ្រធននះ។
qធរៀបរំនិងអនុវត្តកផនការសែ្រ្មភាេរ្ួរ ធដើ្រ្ី
ធោនះមសាយបញ្ហា មបឈ្រននែំំកណទម្រង់ទាងំបី
qធរៀបរំយន្តការកាត់បន្យ និង/ ឬធោនះមសាយបញ្ហា
មតលួតោ្ននែំំកណទម្រង់ទាងំបី (Cross Cutting Issues)
qេមងរឹងទំនាែ់ទំនងជាមបចំារវាងថ្្ែ់ដរឹែនំានិង្រនន្តី
បធងា្គ លែ្ថុងអង្គភាេ និង/ឬ អន្តរមែសងួ-ស្ាប័ន ែ្ថុង
ការងារកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
qជំរុញការធមបើមបាស់មបេ័ន្ធេ័ត៌មានវិទយា ធដើ្រ្ីេមងរឹង
ទំនាែ់ទំនងរបស់្រនន្តីបធងា្គ លោែ់េ័ន្ធ។

១០ រចនាស្រ្ព័ន្ធគែសួង-ស្ាប័ន 
និងែ្រ្មវិធី
qររនាស្រ្ព័ន្ធរបស់មែសួង-ស្ាប័ន
្រិនធឆ្លើយតបត្្រររនាស្រ្ព័ន្ធ
របស់ថវិកាែ្រ្មវិ្ី 
qតនួាទីនិងភារែិរ្ច្រិនរបាស់
លាស់រវាងរដឋាបាលថ្្ែ់ជាតិ 
និងរដឋាបាលថ្្ែ់ធមកា្រជាតិ
កដលអារប៉នះោល់ដល់
្រណធនយ្យភាេននថវិកាែ្រ្មវិ្ី

្រ្្យ្រ qែសហវ
qមែសួង-ស្ាប័ន

qមតលួតេិនិត្យនិងកែល្រ្អររនាស្រ្ព័ន្ធមែសួង-ស្ាប័ន
ធដើ្រ្ីធឆ្លើយតបនរឹងររនាស្រ្ព័ន្ធរបស់ថវិកាែ្រ្មវិ្ី
qែំណត់បនាទា ត់្រណធនយ្យភាេរវាងរដឋាបាលថ្្ែ់ជាតិ
និងរដឋាបាលថ្្ែ់ធមកា្រជាតិ, េមងរឹងការធរៀបរំកផនការ
យុទ្ធសានស្តថវិកានិងការអនុវត្តធោលការណ៍កណនំា
ស្ត ីេីការធរៀបរំថវិកាែ្រ្មវិ្ីសមមាប់រដឋាបាល
ថ្្ែ់ធមកា្រជាតិ
qមតលួតេិនិត្យនិងកែល្រ្អធោលការណ៍កណនំាស្ត ីេី
ការធរៀបរំថវិកាែ្រ្មវិ្ីសមមាប់រដឋាបាលថ្្ែ់ធមកា្រជាតិ។ 

១១ ហិរញ្ញប្បទានរាគំទ
qែងវនះហិរញ្ញប្ទានោំមទ 
អារជនះឥទ្ធិេលអវិជជមានដល់
ដំធណើរការអនុវត្តែ្រ្មវិ្ី
កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាប qនដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ 
qរាជរោឋា ភិបាល

qអនុវត្តឱ្យបាននូវមែបខ័ណ្ឌ វាយតន្រ្លស្រិទ្ធែ្រ្ម 
(Performance Assessment Framework) រវាង
នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ និង រាជរោឋា ភិបាល
qធានាឱ្យបាននូវភាេទុែធជឿទុែរិត្តននថវិកា ត្្ររយៈ
បន្តអនុវត្តយុទ្ធសានស្ត ធែៀរ្រររំណូលរយៈធេល្រ្្យ្រ 
២០១៤-២០១៨ និងយុទ្ធសានស្ត ធែៀរ្រររំណូលរយៈ
ធេល្រ្្យ្រធមកាយៗធទៀត មេ្រទាងំបន្តធ្វើ វិចារណែ្រ្ម
រំណាយឱ្យបានជាមបចំា។

៤០

ល.រ ហានិភ័យ
ែម្រិត

ហានិភ័យ
អង្គភាេ

ទទួលបនទាថុែ
សំធណើវិធានការធោនះមសាយ

១២ ការរាគំទក ្្នែនណោបាយ
qែងវនះការោំមទកផ្ែនធយបាយ 
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