
  

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ានេតីព ីសកិ្ខា សាលាសតីពីបទពិសសាធន៍ននក្ខរងារថវិក្ខកម្មវិធី                                                                                            ថ្ងៃប្ពហេបតិ៍ ទី២៦  ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៥  

រាជធានភី្នាំសពញ, ថ្ងៃទី ២៦ ខែ តលុា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

សសចកតីប្បក្ខសពត័៌មាន 

“សិក្ខា សាលាសតីពីបទពសិសាធន៍ននក្ខរងារថវកិ្ខកម្មវិធី” 

គណៈក្មាា ធកិារដកឹ្នាំការងារខក្ទប្រងក់ារប្គរប់្គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណៈ 



 

សៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៥ គណៈក្មាា ធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ 

េហការជារួយថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន ៍ ជាពិសេេ អងគការ UNICEF បានសរៀរចាំ “សិក្ខា សាលាសតីពបីទពិសសាធន៍នន

ក្ខរងារថវកិ្ខកម្មវិធី” សប្ការអធិរតភីាពដ៏ែពង់ែព េ់ឯក្ឧតតររណឌ ិត អូន ព័នធម្ុនីរត័ន រដឋរន្តនតបី្ក្េួងសេដឋក្ិចច 

នងិហិរញ្ញវត ថ ុ និងជាប្រធានគណៈក្មាា ធិការដឹក្នាំការងារខក្ទប្រងក់ារប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ និងមានការ

ចូលរួរពតីាំណាងប្គរ់ប្ក្េួង សាថ រ័ន ប្ពរទាំងតាំណាងថ្ដគអូភ្ិវឌ្ឍនច៍ាំននួប្រមាណជាង៦០០ នក្ ់។   

េិកាា សាលាសពញរួយថ្ងៃសនេះ សរៀរចាំស ើងចាំសពលខដលក្រាវិធីខក្ទប្រងក់ារប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈបាន 

នងិក្ាំពុងរញ្ចរ់ដាំណាក្់កាលទី ២ “គណសនយយភាពហរិញ្ញវត ថ”ុ សៅដាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០១៥ នងិសប្តៀរសបាេះជាំហានសឆ្ព េះ

សៅកាន់ដាំណាក្ក់ាលទី ៣ គ ឺ“ការផ្សារភាា រង់វកិាសៅនងឹសោលនសោបាយ” នឆ្ន ាំ ២០១៦ ខាងរុែសនេះ សហើយេិកាា

សាលាគឺជាសវទិកាផ្លា េ់រតូរគាំនតិសោរល់ នងិខេែងយល់ពោីន សៅវិញសៅរក្រវាងប្ក្េួងខដលក្ាំពងុអនុវតតងវិកាក្រា

 វិធី ជារួយប្ក្េួង សាថ រ័នខដលសប្តៀរអនុវតតងវិកាក្រាវិធី ។ តារវដដថ្នងវិកា េិកាា សាលាបានខចក្ការពិភាក្ាជា 

៣ វគគ គឺ៖ ១) ការសរៀរចាំងវកិាក្រាវធិ,ី ២) ការអនវុតតងវកិាក្រាវធិ ីនងិ ៣) ការប្តតួពនិតិយនងិវាយតថ្រាេរទិធក្រា 

រួរទាំងមានរទរងាា ញររេ់ប្ក្េួងអនុវតតងវិកាក្រាវិធចីាំននួ ៤ និងមានចាំណារ់អាររាណ៍ររេ់ប្ក្េួងអនុវតតងវិកា

ក្រាវិធីចាំននួ ៣ សផ្សេងសទៀត ។  

ការអនុវតតងវិកាក្រាវិធីនងឹរសងកើតស ើងនូវ (១) រូលដ្ឋឋ នប្គេឹះេប្មារ់ខក្លរអនូវការសធែើខផ្សនការងវិកាតាររយៈ

ការភាា រ់រវាងងវិកាសៅនងឹសោលនសោបាយ និងសោលសៅសោលនសោបាយ (២) លទធផ្សលចុងសប្កាយខដលប្ក្េួង 

សាថ រ័ន រនទីរជាំនញរាជធាន ី សែតត េសប្រចបានតារក្រាវិធីនរួីយៗ ស ា្ើយតរសៅនងឹងវិកាខដលបានចាំណាយ (៣) 

ការអនុវតតងវិកាសដើរបីជយួពប្ងងឹ និងរសងកើតឱ្យមានរនទ តគ់ណសនយយភាព, និង (៤) ការតារដ្ឋន វាយតថ្រា នងិការ

សធែើរបាយការណ៍លទធផ្សលថ្នការអនុវតតងវិកា ។  

ងវិកាក្រាវិធីប្តូវបានដ្ឋក្ឱ់្យអនុវតតសាក្លបងចារ់ពឆី្ន ាំ ២០០៧  សៅប្ក្េួងចាំននួ ៧  រួរមាន៖ ប្ក្េួង

ក្េិក្រា  រុកាា ប្រមាញ ់នងិសនសាទ, ប្ក្េួងអរ់រំ យុវជន នងិក្ឡីា, ប្ក្េួងេុខាភ្បិាល, ប្ក្េួងយតុតិធរ៌, ប្ក្េួង

សរៀរចាំខដនដី នគរូរនយីក្រា នងិេាំណង,់ ប្ក្េួងអភ្ិវឌ្ឍនជ៍នរទ, នងិប្ក្េួងក្ិចចការនរ ី។ សៅឆ្ន ាំ ២០០៨ ការ

អនុវតតសាក្លបងងវិកាក្រាវិធីប្តូវបានពប្ងីក្ដលប់្ក្េួងការងារ នងិរណដុ េះរណាដ លវិជាា ជីវៈ ។ ចារ់ពឆី្ន ាំ ២០១៥ 

តសៅ ងវិកាក្រាវិធីប្តូវបានដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតជាលក្ាណៈសពញសលញសដ្ឋយចារ់សផ្សតើរពីប្ក្េួងចាំននួ ១០ រួរទាំងប្ក្េួង

សេដឋក្ិចចនងិហិរញ្ញវត ថ ុ ។ សៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ប្ក្េួង សាថ រ័នចាំននួ ១៥ សទៀត នងឹប្តូវអនុវតតងវិកាក្រាវិធីសពញសលញ, 

សៅឆ្ន ាំ ២០១៧ នងឹរខនថរ ១១ ប្ក្េួង សាថ រ័ន, សៅឆ្ន ាំ ២០១៨ នងឹរខនថរ ៣ ប្ក្េួង សាថ រ័ន សទៀត ។ េប្មារ់រដឋ

បាលថ្នន ក្ស់ប្ការជាតិ សោលការណ៍ខណនាំពាក្ព់ន័ធងវិកាក្រាវិធី ក្ប៏ាននងិក្ាំពុងសរៀរចាំរញ្ចរ់សដ្ឋយប្ក្េួងសេដឋក្ិចច 

នងិហិរញ្ញវត ថ ុ នងិសប្ោងសរៀរចាំដ្ឋក្់ឱ្យអនុវតតចារ់ពឆី្ន ាំ ២០១៧ សដ្ឋយសប្ជើេសរីេរដឋបាលថ្នន ក្ស់ប្ការជាតិរួយចាំននួ 

េប្មារ់អនុវតតជាជាំហានសាក្លបង ។  



  

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ានេតីព ីសកិ្ខា សាលាសតីពីបទពិសសាធន៍ននក្ខរងារថវិក្ខកម្មវិធី                                                                                            ថ្ងៃប្ពហេបតិ៍ ទី២៦  ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៥  

ការខក្ទប្រងក់ារប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ជាមាោដ៏៌ប្តឹរប្តូវខតរួយគតខ់ដលេសរតចអគគរហាសេនរ-

តីសតសជា ហ ុន សសន នយក្រដឋរន្តនតថី្នប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្រពុជា បានខណនាំឱ្យប្រតិរតតសិដ្ឋយរឺុងមា៉ា ត់សក្ាៀវកាា  តារ

ទេេនវិេ័យដ៏ប្បាក្ដនយិរ គឺ “សកទប្ម្ង់ គឺរស,់ ម្ិនសកទប្ម្ង់ គឺសាា ប់” ។ ក្នុងនយ័សនេះខដរ ឯក្ឧតតររណឌ ិត 

រដឋរន្តនតបី្ក្េួងសេដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវត ថ ុបានគូេរញ្ជា ក្រ់ខនថរថ្ន ក្នុងការខក្ទប្រង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថ ុសាធារណៈ

ក្រពុជា សយើងោា នជសប្រើេអែសីផ្សេងសប្ៅពកីារែិតែាំ ពេុះពារជាំនេះការលាំបាក្ នងិឧរេគគ សដើរបអីភ្ិវឌ្ឍេរតថភាព

ដឹក្នាំ ប្គរ់ប្គង នងិប្រតិរតតកិារសលើការខក្ទប្រងក់ារប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណៈ សដ្ឋយប្រកាន់ជារ់ជានិចចនូវសាា រត ី

ថ្នភាពជាមាច េ់ នងិការទទួលែុេប្តូវែពេ់ចាំសពាេះសោលសៅខក្ទប្រងខ់ដលបានក្ាំណតប់្រក្រសដ្ឋយេតិេរបជញ្ញៈ 

ការងារែពេ់ ប្រក្រសដ្ឋយរហចិឆតា នងិប្បាក្ដនយិរ ។ 

ជារួរ ការជខជក្ពិភាក្ាោ៉ា ងេក្រាអាំពីរញ្ជា ប្រឈរ ចាំណារ់អាររាណ៍ េាំសណើ នងិេាំណូរពរសាថ រនក្នុង

ការអនុវតតន៍ក្នាងរក្ បានជាធាតចូុល ជារទពិសសាធន ៍ នងិជា វិធានការរនតខដលជាឧតតរប្រសោជន៍ដលក់ារធាន

បាននូវររូណភាពថ្នការសោរព វនិយ័ងវកិា ប្រេិទធភាពថ្នការវភិាជងវកិា នងិេ័ក្តេិិទធភាពថ្នការផ្សតលស់េវាសាធារណៈ ៕ 


