
 
 

 

 

 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 

 

 

 

 

 

 

យុទធសាស្រ ត្នៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថវិកា                

 រដាបាលថ្នា ក់ក្ម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥ 

ßប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព េងិតម្លា ភាពà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បាៃទទួលការអៃុម័្ត្ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  

ននថៃពុធ ៥ក្កើត្ កែពិសាែ ឆ្ា ាំករុ ឯក្ក័ ព.្.២៥៦២ 

ម្ត្ូវៃឹងនថៃទី ០៨ កែឧ្ភា ឆ្ា ាំ២០១៩ 



i 

បុព្វកថា 

 

ក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋា ភបិាល ខុ្ុំសូមគូសរញ្ជា ក្់ប្រក្រដដ្ឋយដោទនភាពជាថ្មីមតងដទៀតថា ក្ត្តត សុខសនតភិាព 

នងិសថិរភាពនដោបាយ ដែលបាននងិក្ុំពុងដក្ើតោនដៅទូទុំងប្រដទសបានហុចលទធផលជាដផែផ្កា ឱ្យក្មពុជាទទួល

បាននូវការអភិវឌ្ឍដសែាកិ្ចចប្រក្រដដ្ឋយចីរភាព និងការដលើក្ក្មពស់ជីវភាពប្រជាពលរែា។ គ្មម នដពលណាដែល

សោព ធថ្វិកា ក្៏ែូចជាហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈររស់ដយើងោនសភាពធូរប្សាលែូចក្នងុដពលរចចុរបននដ ើយ។ សាថ នភាព

អុំដណាយផលដររដនេះ បានរដងាើតកាលានុវតតភាព និងលទធភាព ឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលដបាេះជុំហានកាន់ដតសាា ហារ់ក្នុង

ការដក្ទប្មង់ដលើប្គរ់វិស័យ ពិដសស ការដក្ទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ដែើមបីឈានដៅសដប្មចដគ្មលដៅ

ននចក្ខុវិស័យឆ្ន ុំ២០៣០ ជាប្រដទសចុំណូលមធយមក្ប្មិតខពស់ នងិឆ្ន ុំ២០៥០ ជាប្រដទសចុំណូលខពស់។  

ជារទពិដសាធន៍ដៅប្គរ់ការដ្ឋា នដក្ទប្មង់ទុំងអស់ ßគ្មម នសមទិធផលណាដែលបានមក្ដដ្ឋយពុុំោនការរងន់ថ្ែ

ដនាេះដទ ដហើយក្គ៏្មម នការដក្ទប្មងណ់ា ដែលសដប្មចបានដដ្ឋយពុុំោនការលេះរងដ់នាេះដែរà។ ដនេះគឺជាក្ត្តត សតានុម័ត

ដែលរាជរដ្ឋា ភបិាលពតិជាគ្មម នជដប្មើសអាីដផេង ដប្ៅពីដធាើការដក្ទប្មងត់្តមទិសដសាែ ក្ដែលខុ្ុំដតងដតរលំកឹ្ថា ßដក្ទប្មង ់

គរឺស់, មនិដក្ទប្មង ់ គសឺាែ រà់។ ក្នុងន័យដនេះ ដែើមបពីប្ងងឹការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន

សដប្មច និងអនុម័ត ‹យទុធសាស្តសតននការដក្ទប្មងប់្រពន័ធថ្វកិាឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥› ដែលជាសនូលននក្មមវិធីដក្ទប្មង់

ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈដៅក្នងុក្ិចចប្រជុុំដពញអងគគណៈរែាមស្តនតី នានថ្ៃទី១២ ដខមក្រា ឆ្ន ុំ២០១៨។ ឯក្សារ  

យុទធសាស្តសតដនេះ បានចងអុលរង្ហា ញឲ្យដរៀរចុំ ßយុទធសាស្តសតននការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្វិការែាបាលថាន ក់្ដប្កាមជាតិឆ្ន ុំ

២០១៩-២០២៥à ដែើមបដីប្រកាែ យជាប្រពន័ធថ្វិកាជាតិដពញដលញ និងដតមួយ។ 

ßយទុធសាស្តសតននការដក្ទប្មងប់្រពន័ធថ្វកិារែាបាលថាន ក្ដ់ប្កាមជាតឆិ្ន ុំ២០១៩-២០២៥à បានរង្ហា ញឱ្យដ ើញ

ពីការដបាេះជុំហានថ្មីមួយដទៀត និងជាសក្ខីក្មមននក្ិចចខិតខុំប្រឹងដប្រងររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដែើមបីដលើក្ក្មពស់ប្រសិទធភាព 

ស័ក្តិសិទធភាព តោែ ភាព និងគណដនយយភាពននការប្គរ់ប្គង និងដប្រើប្បាស់ធនធានសាធារណៈ។ ការដក្ទប្មង់ប្រព័នធ

ថ្វិការែាបាលថាន ក្់ដប្កាមជាតិ មិនប្គ្មន់ដតជាការផ្កែ ស់រតូររដរៀររររននការប្គរ់ប្គងថ្វិការ ុដណាណ េះដទ រ ុដនតដថ្មទុំង

រដងាើនឆនាា នុសិទធ ិ និងគណដនយយភាពែល់រែាបាលថាន ក្់ដប្កាមជាតនិីមួយៗផងដែរ ដែលជាសោសធាតុែ៏សុំខាន់

មួយដែលបានក្ុំណត់ដៅក្នងុយុទធសាស្តសតននការដក្ទប្មង់ប្រពន័ធថ្វិកាជាតិ២០១៨-២០២៥។ ក្ិចចការដនេះ ចុំបាច់ប្តូវ

អនុវតតដដ្ឋយសក្មម ប្បាក្ែនយិម ប្រយ័តនប្រដយង នងិសនេមឹៗ ដដ្ឋយឈរដលើតថ្ភាពជាក្់ដសតងននក្មពុជា។  

ខុ្ុំចង់គូសរញ្ជា ក្ថ់ា ßយទុធសាស្តសតននការដក្ទប្មងប់្រពន័ធថ្វកិារែាបាលថាន ក្ដ់ប្កាមជាតឆិ្ន ុំ២០១៩-២០២៥à  

គឺជាចុំណចុចរ់ដផតើមននែុំដណើរដវងឆ្ៃ យរនតដទៀត ដៅក្នងុការដប្រកាែ យប្រពន័ធថ្វិការែាបាលថាន ក្់ដប្កាមជាតកិ្មពុជា 

ឱ្យកាែ យជាប្រពន័ធមួយដែលោនប្រសិទធភាព គណដនយយភាព នងិតោែ ភាព ដឆ្ព េះដៅសដប្មចដគ្មលដៅឆ្ន ុំ២០២៥។ 

អាប្សយ័ដហតុដនេះ, ការចូលរួមប្រក្រដដ្ឋយ រុដរសក្មម និងសក្មមររស់ប្ក្សួង សាថ រ័ន នងិរែាបាលថាន ក្់ដប្កាមជាតិ

ទុំងអស់ គឺជាក្ត្តត មិនអាចខាេះបាន ដែើមបធីានាបានដជាគជយ័រនតដទៀតដៅក្នុងការង្ហរដដ្ឋយប្រកាន់ខាា រ់នូវដគ្មលការណ៍ 





I 

អារម្ភកថា 

 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាក្រោម្ោរដឹកនាំររករក្ដ្ឋយគតិរណ្ឌ ិតររស់ សក្ម្េចអគគម្ហាក្សនរតកី្តក្ជា ហ ៊ុន សែន 

នយករដាម្ន្រ្េនី្ររះរាជាណាចរកកម្ពុជា តតងតតយកចិតេទុកដ្ឋក ់ ្ិងកាំណ្ត់ទុកោរងារតកទរម្ង់ គឺជាឧរករណ៍្

ក្ោល្ក្ោបាយគ្្ះឹសរារ់ក្ដ្ឋះរាយរញ្ហា ររឈម្នន ្ងិរក្ងកើតោលា្ុវតេភារថ្មីៗ ក្ ព្ ះក្ៅរកោរអភិវឌ្ឍ 

្ងិវិរុលភារ។ ោរងារតកទរម្ង់ដ៍ា្ារសាំខា្់រី តដលកាំរងុរ្េតនួទីជាសសរសេម្ភសរារ់ធានក្ជាគជយ័ន្

ោរអ្ុវតេកម្មវិធី្ ក្ោបាយ ្ងិយុទធាន្រសេចតុក្ោណ្ដាំណាកោ់លទី៤ររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលសរារ់្ីតោិលទី៦ក្្ះ 

គឺោរតកទរម្ង់វិម្ជឈោរ្ិងវិសហម្ជឈោរ ោរតកទរម្ង់រដាបាលាធារណ្ៈ ្ងិោរតកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិរញ្ញវត ថុ

ាធារណ្ៈ។  

ោរតកទរម្ង់វិម្ជឈោរ ្ិងវិសហម្ជឈោរ គឺជាតនែកមួ្យដ៏ា្ារៈសាំខា្ន់្រករខណ័្ឌ ក្ោល្ក្ោបាយ 

ក្ដើម្បកី្លើកកម្ពស់គុណ្ភារ ្ងិររសិទធភារន្ោរនេល់ក្សវាាធារណ្ៈ ្ិងោរអភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ្ តាម្រយៈន្ោរក្នេរ

សិទធិអាំណាច មុ្ខងារ ្ ងិធ្ធា្ក្ៅឱ្យរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតរិគរ់រគង ្ ងិចាត់តចង ក្្្ើយតរក្ៅ្ងឹតរម្ូវោរជាក់តសេង

ររស់ររជារលរដាក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ្្ីមួ្យ  ៗបា្ទា្់ក្រលក្វលា ររករក្ដ្ឋយគុណ្ភារ ររសិទធភារ ្ិងគណ្ក្្យយភារ។ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបា្ដ្ឋក់ឲ្យអ្វុតេក្ោល្ក្ោបាយវិម្ជឈោរហិរញ្ញវត ថសុរារ់រយៈក្រលម្ធយម្ ្ងិតវង ក្ដ្ឋយបា្

រក្ងកើ្ ររភរធ្ធា្ថ្វិោដល់រដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតោិ្់តតក្រចើ្ ក្ ើងរីម្ួយ ែ្ ាំក្ៅមួ្យ ែ្ ាំ តាម្រយៈោររក្ងកើត ្ិង

ដ្ឋក់ឲ្យអ្ុវតេ្ ូវយ្េោរសាំខា្់ៗមួ្យចាំ្ួ្  ដូចជា ោររក្ងកើ្អរតាវិភាជររចាាំ ែ្ ាំដល់មូ្ល្ធិិរកុង រសុក ្ងិមូ្ល្ធិិ

ឃុាំ សងាក ត់, ោរតរងតចកចាំណូ្លារក្រើរ ធ្ររស់រដាបាលរាជធា្ ី ក្ខតេដល់រដាបាលរកងុ រសុក ្ងិរដាបាលឃុាំ 

សងាក ត់, ោររក្ងកើ្ ោរក្នេរធ្ធា្ហិរញ្ញវត ថាុ្ភាា រ់លកខខណ្ឌ ជូ្ រដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ ក្្្ើយតរក្ៅ្ឹងោរអ្ុវតេ

យ្េោរន្ោរក្នេរមុ្ខងារររស់រកសួង ាថ រ័្ក្ៅរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ ្ងិោររក្ងកើតមូ្ល្ធិិ វិ្ិក្ោគរដាបាល 

ថ្នែ ក់ក្រោម្ជាត ិ ទ េ្ឹម្ោែ ្ឹងយ្េោរន្ោរតរងតចក  ្ងិក្ររើរបាស់ធ្ធា្ាធារណ្ៈក្ៅរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ

រតូវបា្ររងងឹ។ ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធរដាបាលាធារណ្ៈ កក៏ាំរងុតតា្ដាំក្ណ្ើរោរក្ៅម្ខុនងតដរ។ 

ក្ៅកែងុកម្មវិធីតកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិរញ្ញវត ថាុធារណ្ៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលសក្រម្ចបា្្ូវសមិ្ទធនលសាំខា្់ៗ

ជាក្រចើ្ ជារិក្សសសក្រម្ចបា្ជាារវ័្េ្ ូវជាំហា្ទី១ គឺ ßភារក្ជឿទកុចតិេន្ថ្វោិà ្ងិជាំហា្ទី២ គ ឺ                         

ßគណ្ក្្យយភារហរិញ្ញវត ថàុ។ រចចុរប ែ្ក្្ះ ោរអ្ុវតេជាំហា្ទី៣ គ ឺßោរនារភាា រថ់្វោិក្ៅ្ងឹក្ោល្ក្ោបាយà ក៍

កាំរងុា្វឌ្ឍ្ភារលអ ក្ដ្ឋយក្រោង្ងឹរញ្ចរ់ក្ៅ ែ្ ាំ២០២០ មុ្្្ងឹឈា្ក្ៅអ្ុវតេជាំហា្ទី៤ គ ឺ ßគណ្ក្្យយ-

ភារសម្ទិធកម្មà ចារ់រី្ ែ ាំ២០២១ ដល់្ ែ ាំ២០២៥។ កែងុរករខ័ណ្ឌ ន្ោរកាំរងុអ្ុវតេជាំហា្ទី៣ ្ងិោរក្រតៀម្លកខណ្ៈ

សរារ់អ្ុវតេជាំហា្ទី៤, ឯការ ßយទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិ ែ្ ាំ២០១៨-២០២៥à, តដលជាសែូលន្

កម្មវិធីតកទរម្ងោ់ររគរ់រគងហិរញ្ញវត ថាុធារណ្ៈ, រតូវបា្ក្រៀរចាំតាក់តតងក្ ើង ្ងិដ្ឋកឱ់្យគណ្ៈរដាម្ន្រ្េអី្ុម័្ត 

ោលរនីថ្ៃទី១២ តខម្ករា ែ្ ាំ២០១៨។ ឯការយុទធាន្រសេដ៏ា្ារៈសាំខា្់ក្្ះ បា្ចងអលុរងាា ញោ៉ងចាស់រី

អភរិកម្ន្ោរផ្្លស់រេូររររ័្ ធថ្វិោររស់កម្ពុជាទាាំងក្ៅរដាបាលថ្នែ ក់ជាតិ ្ងិរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ កែុងក្ោលក្ៅ



II 

ក្ដើម្បីក្ធវើឱ្យោររគរ់រគងធ្ធា្ហិរញ្ញវត ថាុធារណ្ៈោ្ត់តររក្សើរក្ ើង ្ងិរសរតាម្ក្ោលក្ៅជាារវ្េ ក្ដើម្បី

ឈា្ក្ ព្ ះក្ៅអ្ុវតេ ßថ្វោិរត័ា៌្សម្ទិធកម្មà រសរតាម្ទិសក្ៅជាយុទធាន្រសេន្ោរនារភាា រ់ថ្វិោក្ៅ្ឹងក្ោល

្ក្ោបាយ ្ិងគណ្ក្្យយភារសមិ្ទធកម្ម ែ្ ាំ២០២៥។  

យទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិ ែ្ ាំ២០១៨-២០២៥ ក្្ះ កប៏ា្នដល់្ ូវរករខ័ណ្ឌ ទសសនទា្សរារ់

តរម្ង់ទិសកែងុោរក្រៀរចាំយុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វិោរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតនិងតដរ។ ឯការយុទធាន្រសេក្្ះ 

បា្កាំណ្តថ់្ន ររក្ទសកម្ពុជាា្រររ័្ ធថ្វិោតតមួ្យរុ៉ក្ណាណ ះគឺ ßរររ័្ ធថ្វោិជាតàិ ក្ដ្ឋយរររ័្ ធថ្វិោន្រដាបាល

ថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិសថិតក្ៅកែុងក្នះា្លកខណ្ៈជាអ្ុរររ័្ ធ។ រររ័ ធ្ថ្វិោរដាបាលថ្នែ កក់្រោម្ជាតិ ា្លកខណ្ៈដូចោែ

ក្ៅ្ឹងរររ័្ ធថ្វិោជាតិតដរ រុ៉ត្េា្លកខណ្ៈាម្ញ្ញ ទ្ភ្់្់ ក្ហើយជាក្ោលោរណ៍្ ោរវិភាជ ្ិងោរអ្ុវតេថ្វិោ

រតូវបា្នេល់្ នេ ្ុសិទធិ ្ិងគណ្ក្្យយភារដល់រដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ្ ីមួ្យៗ។ 

តាម្ទិសក្ៅក្្ះ ខុ្ាំបា្ចាតត់ាាំងរកុម្ោរងារមួ្យ តដលសថិតក្ៅក្រោម្ោរដឹកនាំករមិ្តក្ោល្ក្ោបាយ

ក្ដ្ឋយ ឯកឧតេម្រដាក្លខាធោិរ ជ ូ គឹម្ឡេង ្ងិ ឯកឧតេម្ររតភិរូាជរដ្ឋា ភបិាល សកវ ឡេងវឌ្ឍន ៍ ្ិងករម្តិ

រក្ចចកក្ទសក្ដ្ឋយ េណ្ឌ តិ ឌ្ ីែ៊ុវណ្ណ  ឱ្យក្រៀរចាំឯការយទុធាន្រសេតដលា្លកខណ្ៈរគរ់រជុងក្រជាយ សរារ់ជា

មូ្លដ្ឋា ្ន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ ធថ្វិោកែងុរយៈក្រលតវង គឺ ßយទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិរដាបាលថ្នែ កក់្រោម្

ជាតិ្ ែ ាំ២០១៩-២០២៥à រសរតាម្ររិោរណ៍្រចចុរប ែ្ន្កម្ពុជា។ 

ក្ដើម្បីធានបា្ភាររគរ់រជងុក្រជាយ, ឯការ ßយទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិរដាបាលថ្នែ កក់្រោម្

ជាតិ្ ែ ាំ២០១៩-២០២៥à រតូវបា្ក្រៀរចាំក្ដ្ឋយបា្្្ងោតោ់រសិកា ្ិងដករសង់រទរិក្ាធ្៍ររីរក្ទសមួ្យចាំ្ួ្, 

រទរិក្ាធ្ន៍្ោរអ្ុវតេោរងារជាក់តសេង, ោរនេល់ម្តិក្ោរល់រនីដគូអភិវឌ្ឍ្៍សាំខា្់ៗ, ររម្ទាាំងបា្ដ្ឋក់្្ង

កិចចររជុាំរិក្រោះក្ោរល់ជាក្រចើ្ក្លើកក្រចើ្ ារក្ៅកែងុរកសួងក្សដាកិចច្ ិងហិរញ្ញវត ថ,ុ រដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ  ្ងិ

ជាមួ្យរកសួង ាថ រ័្ពាករ់័្ ធ ជារិក្សស រកសួងម្ហាននេ  ្ងិគណ្ៈកាម ធោិរជាតសិរារ់ោរអភិវឌ្ឍតាម្តររ

ររជាធិរក្តយយក្ៅថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិ (គ.ជ.អ.រ)។ 

យទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិរដាបាលថ្នែ កក់្រោម្ជាតិ្ ែ ាំ២០១៩-២០២៥  គឺជាឯការតរម្ង់ទិស

តដលបា្កាំណ្តអ់ាំរីទិសក្ៅ ្ងិរករខ័ណ្ឌ ក្រលក្វលាចាស់លាស់ ្ងិបា្ដ្ឋក់ក្ចញតន្ោរសកម្មភារតកទរម្ង ់

តដលា្សងគតភិារជាមួ្យ្ងឹរររ័្ ធថ្វិោជាត ិ តាម្អភិរកម្ សាម្ញ្ញ ទន់ភ្លន់ តម្លល ភាព និងគណ្ឡនយ្យភាព 

រសរក្ៅតាម្សម្តថភារ ្ងិររិោរណ៍្ជាក់តសេងក្ៅរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាត។ិ យុទធាន្រសេក្្ះ ក៏បា្កាំណ្ត់ក្ោល-

រាំណ្ង ្ិងគូសវាសន្ូវន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធលទធកម្មាធារណ្ៈក្ៅរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតនិងតដរ ក្ដ្ឋយក្ធវើោរ     

រក្្្ឿ្ ្ិងតកសរម្លួ្ីតិវិធលីទធកម្មាធារណ្ៈ តាម្អភិរកម្ជាជាំហា្ៗ ្ងិា្សងគតភិារជាមួ្យទិសក្ៅន្  

ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វិោរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាត។ិ 

យទុធាន្រសេន្ោរតកទរម្ងរ់ររ័្ ធថ្វោិរដាបាលថ្នែ កក់្រោម្ជាតិ្ ែ ាំ២០១៩-២០២៥ ា្ទិសក្ៅររងឹង ្ិងររងីក

ោរអ្វុតេ ßថ្វោិកម្មវធិàី ជារក្ណ្េ ើរៗ ក្ដើម្បធីានឱ្យបា្ោរនារភាា រ់ថ្វិោក្ៅ្ងឹក្ោល្ក្ោបាយ ជារិក្សសក្ោល-

រាំណ្ងក្ោល្ក្ោបាយរដាបាលថ្នែ ក់ក្រោម្ជាតិរតូវតរម្ឹម្ជាមួ្យ្ឹងក្ោលរាំណ្ង/អាទិភារក្ោល្ក្ោបាយជាតិ។ 
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៣.២. ការគ្ត្ួត្ពនិតិ្យសមើលសលើការកកទ្គ្មងគ់្បពន័ធថវិកាថ្នា ក់សគ្កាមជាត្ិ    ១៥ 

៣.៣. ឯកសារយុទ្ធសាស្រសតននការកកទ្គ្មងគ់្បពន័ធថវិកាឆ្ា ាំ២០១៨-២០២៥   ១៦ 

៣.៤. ទិ្សសៅ និងគ្កបខ័ណឌ សពលសវលាននការកកទ្គ្មង់គ្បពន័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នា ក់សគ្កាមជាត្ ិ ១៨ 
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៤.១.១. ការសធវើកែនការយុទ្ធសាស្រសតថវិកា      ២០ 

៤.១.២. ដ្ាំសណើរការសរៀបច្ាំថវិកាគ្បចាំឆ្ា ាំ      ២៣ 

៤.១.៣. ការច្រចរថវិកា នងិការអនុម័ត្ថវិកា     ២៥ 

៤.១.៤. ការអនុវត្ត នងិការគ្ត្តួ្ពនិតិ្យថវិកា      ២៨ 

៤.១.៥. គ្បពន័ធរបាយការណ៍, ការតាមដាន, និងការវាយត្នមៃថវិកា   ៣២ 

៤.២. សេដាឋ រច្នាសមពន័ធគ្ទ្គ្ទ្ង ់        ៣៤ 
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ឧបសមពន័ធ៖ កែនទ្ចី្ងអលុែៃូវសឆ្ព ោះសៅកានស់ោលសៅយទុ្ធសាស្រសត ២០២៥ 
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ការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ ៃងិវិសហរជ្ឈការ គឺជាកនែែរយួដ៏សំខាៃន់ៃម្ែបខ័ណ្ឌ គោលៃគោបាយ កដល

ចំបាច់បំនតុសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍគសដឋែិចច ៃងិការកាត់បៃថយភាពម្ែីម្ែ តាររយៈ ßការនតលគ់សវាសាធារណ្ៈ à 

ឱ្យកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាពដល់ម្បជាពលរដឋ។ រូលដ្ឋឋ ៃដ៏សំខាៃ់សម្ាប់ការអៃុវតតែំកណ្ទម្រង់គៃេះ រួរាៃ 

ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ឆ្ែ ំ២០០១, ម្ែបខ័ណ្ឌ យុទធសាស្តសតសដីពីការកែទម្រង់វិរជ្ឈការៃិង    

 វិសហរជ្ឈការឆ្ែ ំ២០០៥, ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ឆ្ែ ំ២០០៨ ៃងិែរមវិធីជាតិ

សម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ២០១០-២០១៩។ ចាប់ ៃិងម្ែបខណ័្ឌ យុទធសាស្តសត

ទងំគៃេះបាៃនតល់គោលការណ៍្កណ្នំ ៃងិនតល់ជាកនៃទីបង្កា ញនលូវែែងុការគនេរធៃធាៃ ៃងិការទទួលខុសម្តូវគៅ

ឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតិៃីរួយៗ គដើរបីគលើែែរពស់ម្បសិទធភាពនៃការនតល់គសវាសាធារណ្ៈ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍

គសដឋែិចចរូលដ្ឋឋ ៃគ ល្ើយតបគៅៃឹងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដឋែែុងកដៃសរតថែិចចរបស់ខលួ ៃ ។ ចាប់សតីពី

ការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ឆ្ែ ំ២០០៨ បាៃនតល់ជាម្ែបខ័ណ្ឌ យទុធសាស្តសតែែងុគោលគៅ

កម្បកាល យម្បពៃ័ធម្គប់ម្គងរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតតិារគោលការណ៍្ ßរដឋបាលឯែភាពà គដើរបីបគងាើត ជ្ំរញុ ៃងិ 

គធវើឲ្យាៃចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយ តាររយៈការែំណ្ត់តួនទី រុខង្ករ ៃិងសិទធិអំណាចគៅ

តារម្បគភទរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ ។  

សរទិធនលជាគៃលឹេះកដលសគម្រចបាៃពែីំកណ្ទម្រង់គៃេះ គឺរូលដ្ឋឋ ៃម្គឹេះនៃម្បពៃ័ធម្គប់ម្គងការអភិវឌ្ឍតារ

កបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃបគងាើត ៃិងដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតគៅតាររដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ 

ែែុងគនេះរួរាៃ កបបបទៃិងៃតីិវិធីបំគពញការង្ករ ម្បពៃ័ធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថ ុ ម្បពៃ័ធែសាងកនៃការ ម្បពៃ័ធ

ម្គប់ម្គងធៃធាៃរៃុសស ម្បពៃ័ធទំនែ់ទំៃងការង្ករលែខណ្ៈអៃតររដឋបាល យៃតការនតល់គសវាតារម្ចែគចញចូល

កតរួយ យៃតការទទួលៃិងគដ្ឋេះម្សាយបណ្ត ឹងតវា៉ា របស់ម្បជាពលរដឋ ៃិងម្បព័ៃធតារដ្ឋៃ ម្តួតពិៃិតយៃិង     

របាយការណ៍្ជាគដើរ ែពំុងម្តវូបាៃអៃុវតត ៃងិកែលរអជាបគណ្ត ើរៗ។  យុទធសាស្តសតពាែព់ៃ័ធៃងឹការង្ករគណ្គៃយយ-

ភាពសងគរ ការគលើែែរពស់សរភាពគយៃឌ្័រ   បរិោប័ៃែ ៃិងសរធរ៌សងគរែ៏ែពំុងម្តូវបាៃបស្តជា បឱ្យកាៃក់តសីុ

ជ្គម្ៅគៅែែុងរចនសរព័ៃធ ម្បព័ៃធ ៃិងៃតីិវិធីបំគពញការង្កររបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ ម្ែបខ័ណ្ឌ គោល-

ៃគោបាយ ៃិងលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតពាែព់ៃ័ធៃងឹការគនេររុខង្ករគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិែ៏ម្តូវបាៃដ្ឋែ់ឱ្យ

អៃុវតត កដលែែុងគនេះរុខង្កររួយចំៃៃួែ៏ម្តូវបាៃគនេរជាបគណ្ត ើរៗគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិទងំែែុងកបបកនៃនៃ

ការម្បគល់ ៃិងការគធវើម្បតិភូែរមែែុងលែខណ្ៈជាការអៃុវតតសាែលបងនងកដរ។ ែែុងម្ែបខណ័្ឌ នៃវិរជ្ឈការហិរញ្ញវត ថ,ុ 

រូលៃធិិឃុ ំសង្កា ត ់ៃិងរូលៃធិិម្ែងុ ម្សុែម្តូវបាៃបគងាើត ៃងិបគងាើៃទំហំជាបៃតបនេ ប់ កនអែតារែំគណ្ើៃចំណូ្ល

ចរៃតនៃថវិកាជាត។ិ គម្ៅពីគៃេះ រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ជាពិគសស រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុំ សង្កា តៃ់ឹងទទួល
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បាៃៃវូធៃធាៃកាៃក់តគម្ចើៃបកៃថរគទៀតពីចំណូ្លកចែរំកលែសារគពើពៃធ ៃងិរិៃករៃសារគពើពៃធពីរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី

គខតត ៃងិពីរលូៃធិិវិៃិគោគរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ គដ្ឋយកែែ សែរមភាពជាគម្ចើៃនៃការអភវិឌ្ឍសរតថភាព

របស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិែ៏ម្តូវបាៃអៃុវតតគដ្ឋយកនអែតារតម្រូវការជាែ់កសតង គដើរបីោំម្ទដល់ការវិវឌ្ឍផ្លល ស់បតូរ

នៃែិចចដំគណ្ើរការែំកណ្ទម្រងគ់ៃេះ។  

គទេះបីជាសគម្រចបាៃៃវូសរិទធនលជាគៃលេឹះៗោ៉ា ងគៃេះែត ី ែ៏គៅាៃភាពសមគុសាម ញ គដ្ឋយសារកតែំកណ្-

ទម្រង់គៃេះាៃលែខណ្ៈអៃតរវិស័យកដលាៃការពាែព់ៃ័ធគៅៃងឹសាថ ប័ៃននទងំគៅថ្នែ ែ់ជាតិ ៃងិថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ

កដលាៃចរិតលែខណ្ៈខុសៗោែ  ម្ពរទងំាៃែិចចការជាអាទិភាពជាគម្ចើៃគនសងគទៀតកដលម្តូវបៃតអៃវុតត ជាពគិសស

គលើការពម្ងឹងអភបិាលៃមុ្ែរ ៃងិសរតថភាពសាថ ប័ៃ។  

ទៃេឹរៃឹងាៃការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ ៃងិវិសហរជ្ឈការ កដលដឹែនំ ៃិងសម្របសម្រួលគដ្ឋយគណ្ៈែាម ធិការ-

ជាតិសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ (គជ្អប) ៃិងការកែទម្រងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ 

កដលដឹែនំ ៃិងសម្របសម្រួលគដ្ឋយម្ែសួងរុខង្ករសាធារណ្ៈ ែ៏ាៃការកែទម្រង់ដ៏សំខាៃ់រួយគទៀតគឺ ែរមវធិ ី

កែទម្រងក់ារម្គបម់្គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ កដលដឹែនំគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហញិ្ញវត ថ។ុ 

ែរមវិធីកែទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ កដលម្តូវបាៃរាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតជានលូវការ

គៅឆ្ែ ំ២០០៤ គឺជាែរមវិធែីំកណ្ទម្រង់រយៈគពលកវង គដ្ឋយបាៃែំណ្ត់គោលគៅចាស់លាស់ែែុងការកម្បកាល យ

ម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈរបស់ែរពុជាឱ្យគៅជាម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈែែុងែម្រតិឧតតាៃុវតតៃ៍ ៃងិសតងដ់្ឋរ

អៃតរជាតិគៅឆ្ែ ំ២០២៥។ គដើរបីសគម្រចបាៃៃូវគោលគៅជាសារវ័ៃតខាងគលើគៃេះ ការអៃុវតតែរមវិធីកែទម្រង់ការ

ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈម្តូវបាៃែំណ្តយ់ែៃូវ ßអភមិ្ែរជាគខឿៃà គពាលគ ឺការអៃុវតតែរមវិធីកែទម្រង់ការ

ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈទងំរូលម្តូវបាៃកចែគចញជាដំណាែ់កាលៗ ៃិងជាជ្ំហាៃៗ គដើរបីធានបាៃៃូវ

ម្បសិទធភាព ៃិងស័ែតិសិទធភាព។ ដំណាែ់កាលទី១ (២០០៥-២០០៨) គឺការែសាងបាៃៃវូ ßភាពគជ្ឿទែុចតិតនៃ

ថវកិាà គដ្ឋយបាៃផ្លល ស់បតូរសាថ ៃភាពនៃ ßការខវេះសាចម់្បាែដ់រុ៏ានំរ៉ាà រែជា ßអតគិរែសាចម់្បាែà់ ម្ពរទងំែសាង

បាៃៃូវម្គឹេះដ៏រឹងាំសម្ាប់ឈាៃគៅអៃុវតតដំណាែក់ាលទី២ជាបៃតគទៀត។ ដំណាែក់ាលទី២ (២០០៩-២០១៥) 

គឺការកែលរអៃីតិវិធអីៃុវតតថវិកា ការបគងាើតាតកិាថវិកាថមីៃិងបលង់គណ្គៃយយថមី ៃិងការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតៃូវម្បពៃ័ធ

ព័ត៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ កដលជាឧបែរណ៍្ដ៏ាៃសារៈសំខាៃ់សម្ាប់ ßការបគងាើៃ

គណ្គៃយយភាពហរិញ្ញវត ថàុ។ ការអៃុវតតនៃកនៃការសែរមភាពដំណាែ់កាលទី២ គឺការែសាងជាម្គេឹះសម្ាប់

ឈាៃគៅអៃុវតតដំណាែ់កាលទី៣ (២០១៦-២០២០) កដលាៃគោលគៅជាសារវ័ៃតគ ឺ ßការនារភាា បថ់វកិាគៅ

ៃងឹគោលៃគោបាយà។ ទៃេឹរៃងឹបៃតអៃុវតត ៃងិពម្ងងឹកនៃការសែរមភាពការង្ករកដលបាៃដ្ឋែ់គចញែែងុ

ដំណាែ់កាលទី១ ៃងិទី២ វាែ៏ជាដំណាែក់ាលនៃការគិតគូរផ្លល ស់បតូរម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈែរពុជាកដលាៃ

លែខណ្ៈរជ្ឈការ ៃិងកនអែគលើធាតុចូលគៅជាម្បព័ៃធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈគផ្លត តគលើលទធនលឬសរិទធែរម ៃងិ     

 វិរជ្ឈការ ម្សបតារសតងដ់្ឋរ ៃងិឧតតាៃុវតតៃ៍អៃតរជាតិ។ ដំណាែ់កាលទី៤ (២០២១-២០២៥) គឺការបគងាើៃ        



ទំព័រទ3ីនៃ3៨ 

ßគណ្គៃយយភាពសរទិធែរមà កដលរាប់បញ្ចូលៃូវម្ែបខណ័្ឌ ថវិកាសរិទធែរម ការែណំ្ត់បនេ ត់គណ្គៃយយភាព

ថវិកាសរិទធែរម ការដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតម្ែបខ័ណ្ឌ សវៃែរមសរិទធែរម ៃិងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សរតថភាព។ 

សម្ាប់ការោំម្ទកនែែហិរញ្ញវត ថ ុ រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតទិងំអស់ទទួលបាៃការឧបតថរភធៃឬការគនេរ

ធៃធាៃថវិកាពថី្នែ ែ់ជាតិ។ បចចុបបៃែ រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងរដឋបាលឃុ ំសង្កា តទ់ងំអស់ ទទួលបាៃការនតល់

ហិរញ្ញបបទៃគសេើរកតទងំម្សុងគដ្ឋយការគនេរថវិកាពថី្នែ ែ់ជាត។ិ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ាៃម្បភពចំណូ្លពី

រូលដ្ឋឋ ៃ (ចំណូ្លសារគពើពៃធ ៃងិរិៃករៃសារគពើពៃធ) ៃងិការគនេរថវិកាពីថ្នែ ែ់ជាត។ិ ទៃេឹរៃឹងគៃេះ ការគនេរ

ធៃធាៃហិរញ្ញវត ថាុៃភាា ប់លែខខណ្ឌ  តាររយៈយៃតការនៃការគនេររុខង្ករគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ បាៃៃងិែពំុង

ាៃដំគណ្ើរការគៅរុខ គដ្ឋយបាៃដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតតារអៃុម្ែឹតយគលខ០៦ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី០៥ កខរែរា ឆ្ែ ំ២០១៧ 

សតីពី ßការគនេរធៃធាៃហរិញ្ញវត ថាុៃភាា បល់ែខខណ្ឌ គៅឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតàិ កដលអៃមុ្ែតឹយគៃេះបាៃនតលៃ់វូ 

យៃដការសម្របសម្រួល ៃិងម្គប់ម្គងហាៃភិ័យនៃការម្បគល់ ៃិងការគធវើម្បតិភែូរមរុខង្ករគៅអាជាា ធរថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ 

គម្ៅពីគៃេះ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតរូលៃធិាិៃភាា ប់លែខខណ្ឌ រួយគទៀត តាររយៈអៃុម្ែឹតយគលខ ៣២ 

អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី២៩ កខែុរភៈ ឆ្ែ ំ២០១៦ សតីពី ßការគរៀបចំ ៃិងការម្បពឹតតគៅនៃរូលៃិធិវិគោគរដឋបាលថ្នែ ែ់

គម្ការជាតàិ កដលរូលៃធិិគៃេះ ាៃគោលគៅគលើែែរពស់ការអភិវឌ្ឍគសដឋែិចចគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គដ្ឋយនតល់

ហិរញ្ញបបទៃគៅដល់គគម្ាងវិៃិគោគសាធារណ្ៈកដលាៃលែខណ្ៈជាយុទធសាស្តសត ៃិងនតល់ការគលើែទឹែចិតតដល់

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគដើរបីគលើែែរពស់ការបំគពញភារែិចច ៃិងការម្គប់ម្គងការវិៃិគោគសាធារណ្ៈ។ ដូចោែ

ៃងឹការកែទម្រង់វិសហរជ្ឈការកដរ ការគនេររុខង្ករកតងកតាៃហាៃភិយ័ គម្ពាេះថ្នការនដល់គសវាសាធារណ្ៈៃងឹ

កាៃ់កតរិៃលអម្បសិៃគបើរិៃាៃថវិកាសរម្សប ៃងិខវេះសរតថភាព ទងំែែុងែម្រតិសាថ ប័ៃ ៃងិែែងុែម្រតិធៃធាៃ 

គហើយម្បការគៃេះៃងឹជ្េះឥទធិពលគៅគលើគុណ្ភាពនៃរដឋបាលទងំរូល។ 

រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលែរពុជាបាៃគបដជាា កែទម្រង់វិរជ្ឈការ ៃងិ វិសហរជ្ឈការ គដើរបធីានឱ្យបាៃៃូវម្បសិទធភាព 

ៃងិស័ែដិសិទធភាពនៃការនដលគ់សវាសាធារណ្ៈ កដលគ ល្ើយតបគៅៃងឹតម្រូវការ ៃងិសំណូ្រពរនៃការអភិវឌ្ឍគៅៃងឹ

រូលដ្ឋឋ ៃ។ គៅែែុងកនែែការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ គោលបំណ្ងរយៈគពលកវងរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល គឺការ

បគងាើៃចំណាយកាៃ់កតគម្ចើៃគែើងៗគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គដ្ឋយភាា ប់គៅៃឹងការែសាងសរតថភាព ៃិង 

ម្ែបខ័ណ្ឌ គណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។ គៅឆ្ែ ំ២០១៩ ថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃម្បាណ្ ២% នៃន.ស.ស 

កដលទំហំថវិកាគៃេះៃងឹាៃការគែើៃគែើងជាបគណ្ដ ើរៗជាគរៀងរាលឆ់្ែ ំគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ ែែុងៃយ័គៃេះ  

រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលែំពងុជ្ំរញុការអៃុវតតយុទធសាស្តសត ៃិងម្ែបខ័ណ្ឌ នៃវិធាៃការចំបាច់ គដើរបីពម្ងឹងការគរៀបចំថវិកា

ឱ្យកាៃ់កតនារភាា ប់គៅៃឹងគោលៃគោបាយ ធានសរធរ៌ ៃងិម្បសិទធភាពនៃការវិភាជ្ថវិកា កដលកនអែគលើ  

រូលដ្ឋឋ ៃចាស់លាស់ ៃងិទិសគៅម្តឹរម្តូវ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃងិថវិកាែរមវិធីជាឧបែរណ៍្។ 

គៅគពលម្ែបខ័ណ្ឌ យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវិការួយកដលាៃលែខណ្ៈម្គប់ម្ជ្ងុគម្ជាយម្តូវបាៃដ្ឋែ់

ឱ្យអៃុវតត គនេះៃងឹរិៃម្តឹរកតទប់សាា តប់ាៃៃូវហាៃភិយ័ែែងុែិចចការកែទម្រង់ប៉ាុគណាណ េះគទ កតកថរទងំគធវើឱ្យការនតល់

គសវាសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតកិាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃងិស័ែតិសិទធភាព។ គលើសពីគៃេះ ការអៃុវតត
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ថវិកាចំបាច់ម្តូវការកែលរអ គដ្ឋយគធវើសារញ្ញែរមទងំៃីតិវិធចំីណាយ ែិចចបញ្ាិការគណ្គៃយយ ៃងិម្បពៃ័ធតារដ្ឋៃ

ៃងិម្តួតពៃិិតយ។  

គៅឆ្ែ ំ២០១៣ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបាៃដ្ឋែ់គចញឯែសារទសសនទៃសតពី ី ßទសិគៅយទុធសាស្តសតនៃការកែ-

ទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិាគៅែរពុជាឆ្ែ ២ំ០១៣-២០២០à កដលបាៃែំណ្ត់គោលបំណ្ងនៃការផ្លល ស់បតូរជាបគណ្ដ ើរៗ ៃងិ

ជ្ហំាៃៗពី ßម្បពៃ័ធថវកិាកនអែគលើធាតចុលូ ៃងិរជ្ឈការ à គៅរែ ßម្បពៃ័ធថវកិាកនអែគលើសរទិធែរម ៃងិវរិជ្ឈការ à ម្តឹរ

ឆ្ែ ំ២០២០។ គដ្ឋយកនអែតារទសសនទៃគៃេះ  ការពម្ងឹងការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយម្តូវបាៃ

ចប់គនតើរអៃុវតតជាបគណ្ត ើរៗ តាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃងិថវិកាែរមវិធីសម្ាប់ម្ែសួង 

សាថ ប័ៃ ៃងិរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត។ ជាែក់សតង ឯែសារ ßយទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិាឆ្ែ ំ២០១៨-

២០២៥à កដលជាសែូលនៃែរមវិធីកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ម្តូវបាៃគរៀបចំតាែ់កតងគែើង ៃងិ 

ដ្ឋែ់ឱ្យគណ្ៈរដឋរស្តៃតអីៃុរ័ត កាលពនីថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែ ំ២០១៨។ ឯែសារយុទធសាស្តសតដ៏ាៃសារៈសំខាៃ់គៃេះបាៃ

ចងអលុបង្កា ញោ៉ា ងចាស់ពីអភិម្ែរ ៃិងកនៃទីបង្កា ញនលូវសម្ាប់ផ្លល ស់បតូរម្បពៃ័ធថវិការបស់ែរពុជាទងំគៅរដឋបាល

ថ្នែ ែ់ជាតិ ៃងិរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ែែុងគោលគៅគដើរបគីធវើឱ្យការម្គប់ម្គងធៃធាៃហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈកាៃក់ត

ម្បគសើរគែើង ៃងិម្សបតារគោលគៅជាសារវៃត គដើរបីឈាៃគឆ្ព េះគៅអៃុវតត ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធែរម  à ម្សបតារ

ទិសគៅជាយុទធសាស្តសតនៃការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃងិគណ្គៃយយភាពសរិទធែរមឆ្ែ ំ២០២៥ ។  

គទេះបីជាោ៉ា ងគៃេះែតី កនអែតារបទពិគសាធៃ៍ជាែ់កសតង ៃិងការពិៃតិយគែើងវិញៃូវការអៃុវតតថវិការដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតនិគពលបចចុបបៃែ សៃែដិ្ឋឋ ៃថ្នម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលាគដើរបឈីាៃគឆ្ព េះគៅអៃុវតត ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធ-

ែរមà គៅឆ្ែ ំ២០២៥ រិៃទៃ់សរម្សបគៅែែុងបរិការណ៍្នៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅែរពុជាគទ។ ការផ្លល ស់បតូរពី

ម្បព័ៃធ ßថវកិាែរមវធិàី គៅរែម្បព័ៃធ ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធែរមà ៃងឹជ្ួបការលបំាែទងំសរតថភាព ៃិងធៃធាៃ។ 

ការអៃុវតតថវិកាែរមវិធីាៃភាពសារញ្ញជាង អាចអៃុវតតបាៃ ៃងិម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ជា

ពិគសសជា វិភាគទៃសម្ាប់ការសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលជាត។ិ ដូចគៃេះ ការអៃុវតត ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធែរមà គៅ

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតៃិងឹគធវើគែើងគៅគម្កាយឆ្ែ ំ២០២៥។  

យទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ គកឺារកែទម្រង់ម្បពៃ័ធ

ថវិកាកដលាៃរយៈគពលកវង ៃងិម្គប់ម្ជ្ងុគម្ជាយ សម្ាប់គធវើការកម្បកាល យជាបគណ្ត ើរៗៃូវម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់-

គម្ការជាតិតារអភមិ្ែរ សាមញ្ញ ទន់ភ្លន់ តម្លល ភាព នងិគណសនយ្យភាព ម្សបតារសរតថភាព ៃងិតថភាពជាែ់-

កសតងនៃែរពុជា។ គោលគៅគៅឆ្ែ ំ២០២៥ គកឺារពម្ងឹង ៃងិពម្ងីែការអៃុវតត ßថវកិាែរមវធិàី ជាបគណ្ត ើរ  ៗគដើរបីធាន

ឱ្យបាៃការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការ-

ជាតិម្តវូតម្រឹរជារួយៃងឹគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាត។ិ កនៃការ/ែរមវិធីថ្នែ ែ់ជាត ិ ៃិងថ្នែ ែ់គម្ការ-

ជាតិម្តូវគធវើឱ្យាៃការនារភាា ប់ទំនែ់ទំៃងោែ  បំគពញឱ្យោែ  ៃងិម្បទែោ់ែ គៅ វិញគៅរែ តាររយៈការគធវើសាហរណ្-

ែរមកនៃការៃីយែរម (សុខដុរៃីយែរមែិចចដំគណ្ើរការគធវើកនៃការ)។ ដូចោែ គៃេះកដរ រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិ 

ឃុំ សង្កា ត់ម្តូវគរៀបចំកនៃការអៃតរាគរៃ៍របស់ខលួ ៃគដ្ឋយគផ្លត តជាសំខាៃ់គលើវិស័យអាទិភាពគៅរូលដ្ឋឋ ៃ គដើរបីោំម្ទ
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ដលអ់ាទិភាពគោលៃគោបាយរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត។ ទៃេឹរៃងឹការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា គឺ

ការគធវើការកែលរអ ៃិងផ្លល ស់បដូរជាជ្ំហាៃ វៗដដថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិ ឃុំ សង្កា ត់ ពិគសស

ែំណ្តឱ់្យបាៃម្តឹរម្តូវចាស់លាស់អំពីសិទធិអណំាច ៃងិការទទួលខុសម្តូវគៅែែុងដំណាែក់ាលនៃវដតថវិកាកដលរួរ

ទងំការគធវើសាថ ប័ៃៃយីែរមជាបគណ្ត ើរៗនៃរបបរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវត ថគុៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ 

ជារួរ យទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ ៃងឹម្តូវគរៀបចំ

គដ្ឋយាៃ វិសាលភាពម្គបដណ្ត ប់គលើសាសធាតុគៃលេឹះនៃខួបថវិកា ៃិងការែំណ្ត់ទិសគៅឆ្ែ ំ២០២៥ គដ្ឋយគធវើ

ការកបងកចែជា ០៥កនែែ ររួាៃ៖ ទី១-គសចែតីគនតើរ, ទី២-សាថ ៃភាពបចចុបបៃែនៃម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត,ិ 

ទី៣-ទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ, ទី៤-យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកា    

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិឆ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ ៃិង ទី៥-គសចែតីសៃែដិ្ឋឋ ៃ។ 
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២. សាា នភាពបចចុបបននននប្បព័នធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្ស់ប្កាមជាត ិ

3 
 

ថវិកាជាតិឬថវិការដឋ រួរាៃ ថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិ ៃងិថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ ថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតិសំគៅ

ដល់ថវិការបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ កដលរួរាៃ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់។ 

ថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិសំគៅដល់ថវិការបស់ម្ែសួង សាថ ប័ៃ អងគភាពសាធារណ្ៈម្បហាែ់ម្បកហល ៃិងរៃេីរជ្នំញគម្ការ-

ឱ្វាទ។ ការម្គប់ម្គង ៃងិការអៃុវតតថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គឺកនអែគលើចាប់សតីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ

ឆ្ែ ំ២០០៨ ៃិងចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវត ថៃុងិការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១១។   

កនែែគៃេះ ៃងឹគរៀបរាប់អពំសីាថ ៃភាពបចចុបបៃែនៃម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិកដលរួរាៃការ

ម្គប់ម្គងរដឋបាលសាធារណ្ៈ ការម្គប់ម្គងបុគគលិែៃងិការែសាងសរតថភាព ការម្គប់ម្គងគសវារដឋបាលៃងិគសវា

សាធារណ្ៈ ការម្គប់ម្គងថវិកា ែិចចលទធែរម ៃងិចាប់ បទបបញ្ញតតៃិងិៃតីិវិធីសម្ាប់ការម្គប់ម្គងថវិកា។  

២.១. ការប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលសាធារណៈ 

បចចុបបៃែ រចនសរព័ៃធរដឋបាលសាធារណ្ៈែរពុជាាៃពីរែម្រិត គឺរដឋបាលថ្នែ ែ់ជាតិ ៃងិរដឋបាលថ្នែ ែ់-  

គម្ការជាតិ។ រដឋបាលថ្នែ ែ់ជាតិសំគៅដល់ម្ែសួង សាថ ប័ៃ អងគភាពសាធារណ្ៈម្បហាែ់ម្បកហល ៃងិរៃេីរជ្នំញ

គម្ការឱ្វាទ។ ចំកណ្ែឯរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិកចែជាបីម្បគភទ រួរាៃ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត រដឋបាលម្ែងុ 

ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិរដឋបាលឃុំ សង្កា ត់។ រាជ្ធាៃី ម្តវូបាៃកបងកចែជា ខណ្ឌ  គហើយរដឋបាលខណ្ឌ កចែគចញជា សង្កា ត។់ 

គខតត កចែគចញជាម្ែុង ៃងិម្សុែ ខណ្ៈកដលម្ែងុម្តូវបាៃកបងកចែជាសង្កា ត់ ៃងិម្សុែម្តូវកចែគចញជាឃុ។ំ 

បចចុបបៃែគៃេះ ម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជាាៃរាជ្ធាៃ ី គខតតចំៃៃួ២៥ ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ចំៃៃួ២០៣ ឃុំ សង្កា ត់ចំៃៃួ       

១ ៦៤៦ ៃិងភូរិចំៃៃួ ១៤ ៣៨៣។ រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ម្តូវបាៃម្គប់ម្គងតារចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋបាលឃុ ំ 

សង្កា ត ់ឆ្ែ ំ២០០១។  រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវបាៃម្គប់ម្គងតារចាប់សតីពីការម្គប់ម្គង   

រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ឆ្ែ ំ២០០៨។ រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវម្គប់ម្គងគដ្ឋយ

ម្ែុរម្បឹែា ៃងិគណ្ៈអភិបាលគៅតារថ្នែ ែ់រដឋបាលៃីរួយៗ។ ចំកណ្ែឯឃុំ សង្កា តៃ់រួីយៗាៃម្ែុរម្បឹែាឃុ ំ

សង្កា ត់ កដលតំណាងឱ្យម្បជាពលរដឋគៅែែុងភូរិសាស្តសតរបស់ខលួ ៃ។  

ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃគម្ជ្ើសគរើសគែើងតារការគបាេះគឆ្ែ តអសែលម្សប

តារៃតីិវិធីកដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់សតីពីការគបាេះគឆ្ែ តគម្ជ្ើសគរើសម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ។ 

ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កា ត់ម្តូវបាៃគម្ជ្ើសគរើសគែើងតារការគបាេះគឆ្ែ តសែលម្សបតារៃីតិវិធីកដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់

សតីពីការគបាេះគឆ្ែ តគម្ជ្ើសគរើសម្ែុរម្បឹែាឃុ ំសង្កា ត។់ 

គណ្ៈអភបិាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃកតងតាំងគដ្ឋយម្ពេះរាជ្ម្ែតឹយ អៃុម្ែឹតយ ៃងិ

ម្បកាសម្សបតារលែខខណ្ឌ កដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  

គដើរបីឲ្យគៅបំគរើការង្ករជារួយម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ។ ម្បធាៃរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃ ីគខតត
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នៃម្ែសួង សាថ ប័ៃ ម្តវូបាៃកតងតាំងគដ្ឋយរដឋរស្តៃតនីៃម្ែសួងសាថ ប័ៃសារីតារសំគណ្ើរបស់អភបិាលនៃគណ្ៈអភបិាល 

រាជ្ធាៃី គខតត។ 

អភបិាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិគរឃុំ គៅសង្កា ត់ទទួលខសុម្តូវែែងុការ

គរៀបចំគសចែតីម្ពាងកនៃការអភវិឌ្ឍៃម៍្បំាឆ្ែ ំ ែរមវិធៃីិគោគបីឆ្ែ ំរែំលិម្បចំឆ្ែ ំ ៃិងគគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំគដើរបដី្ឋែ់

ជ្ៃូម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា តរ់បស់ខលួ ៃ ពៃិតិយ ៃងិអៃុរ័ត។   

បចចុបបៃែ ការម្តួតពិៃិតយហិរញ្ញវត ថមុ្តូវបាៃម្បរូលនដុំតារយៃដការម្តួតពិៃិតយជារុៃគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចច

ៃិងហិរញ្ញវត ថ ុទងំថវិការបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិថវិការៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃី គខតត។ គលើែកលងកតថវិកាឃុ ំ

សង្កា ត់ គឺគរឃុំ គៅសង្កា ត់ជាអែែអៃុវតតថវិកាគដ្ឋយផ្លេ ល។់ រតនោររាជ្ធាៃ ី គខតត គដើរតនួទីជាគណ្គៃយយែរ

សាធារណ្ៈ ៃងិទូទតចំ់ណាយទងំអស់របស់រដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតិទងំបីម្បគភទ។  

២.២. ការប្គប់ប្គងបុគគលិក្ និងការក្សាងេមតាភាព   

ការគរៀបចំ ៃងិការម្គប់ម្គងបុគគលែិជារស្តៃតរីាជ្ការសីុវិលនៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ 

សង្កា ត់ ម្តូវអៃុវតតគដ្ឋយអៃគុលារតារចាប់ ៃងិលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតិយតុត ដូចជាចាប់សតីពីសហលែខៃតិែៈរស្តៃត ី    

រាជ្ការសុីវិលនៃម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជា, ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋបាលឃុ ំសង្កា ត់, ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដឋ-

បាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងម្ពេះរាជ្ម្ែឹតយសតពីលីែខៃតែិៈគដ្ឋយកែែសម្ាប់បុគគលែិរដឋបាលថ្នែ ែ់-

គម្ការជាត។ិ 

រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត់ ទទួលខុសម្តូវគរៀបចំកនៃការបុគគលិែម្គប់

ម្បគភទម្ែបខណ័្ឌ គៅគពលាៃតម្រូវការធៃធាៃរៃុសសគដើរបបំីគពញភារែិចច ៃងិែរណី្ែិចចគ ល្ើយតបគៅៃងឹតម្រូវការ

ការង្ករកដលរដឋបាលៃីរួយៗម្តូវអៃុវតតែែុងកដៃសរតថែិចចរបស់ខលួ ៃ។ ការគរៀបចំកនៃការបុគគលែិម្បចំឆ្ែ ំៃីរួយៗ

គធវើគែើងគៅរាល់ម្តីាសទី១ នៃឆ្ែ ំ គដើរបដី្ឋែ់បញ្ចូលែែងុគគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំបនេ ប់ គដ្ឋយាៃការោំម្ទពីរៃេីរ

រុខង្ករសាធារណ្ៈ ៃិងរៃេរីគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថរុាជ្ធាៃ ី គខតត។ គោលការណ៍្ កបបបទ ៃងិៃីតិវិធនីៃការគរៀបចំ

កនៃការបុគគលែិម្តវូែំណ្ត់គដ្ឋយម្ែសួងរុខង្ករសាធារណ្ៈ គដ្ឋយាៃការពិគម្ោេះគោបលជ់ារួយម្ែសួងរហាននេ 

ៃងិម្ែសួងសាថ ប័ៃពាែព់ៃ័ធ។  

ែែុងការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ រស្តៃតីទទួលបៃេុែភាគគម្ចើៃរិៃសូវាៃជ្ំនញ ៃិងាៃការផ្លល ស់បតូរ

ជាញឹែញាប់ គដ្ឋយគហតនុលគនសងៗ ជាពិគសស គៅរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ។ ជាែ់កសតង ម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថុ

បាៃខិតខនំតលក់ារកណ្នំ នសពវនាយ ៃិងបណ្តុ េះបណាត លសតីពៃីីតិវិធ ីៃិងលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតិយតុតននពាែ់ពៃ័ធៃងឹ

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ គដ្ឋយាៃការោំម្ទពីរៃេរីគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុៃិងរតនោរ រាជ្ធាៃី គខតត។  

គទេះបីជាាៃយៃតការែែុងការពម្ងឹងសរតថភាពតាររយៈវគគបណ្តុ េះបណាត លបគចចែគទសដល់ម្គូបគង្កគ ល ៃិង

រស្តៃតីជ្នំញែ៏គដ្ឋយ ែ៏សរតថភាពរស្តៃតីគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅាៃែម្រិតគៅគែើយ។ គលើសពីគៃេះគទៀត 

ការគធវើទំគៃើបែរម ការពម្ងឹងម្បពៃ័ធថវិកាតាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា 
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ៃិងអៃុវតតថវិកាែរមវិធី ៃងិម្បពៃ័ធពត័៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ (FMIS) គៅរៃេីរគសដឋែិចច

ៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ ៃិងរតនោររាជ្ធាៃី គខតត ទរទរឱ្យាៃការពម្ងងឹសរតថភាពរស្តៃតីទទួលបៃេុែបកៃថរគទៀត គដើរបី

គ ល្ ើយតបគៅៃឹងការវិវតតនៃតម្រូវការការង្ករែែងុគពលបចចុបបៃែ ៃងិគៅអនគត។  

២.៣. ការប្គប់ប្គងសេវារដ្ឋបាល និងសេវាសាធារណៈ 

ែែុងគពលបចចុបបៃែ គសវាសាធារណ្ៈកដលាៃលែខណ្ៈជា ßគសវារដឋបាលà រួយចៃំៃួធំម្តូវបាៃម្បរូល

នតុនំតលគ់ដ្ឋយអងគភាព ឬការោិលយ័ម្ចែគចញចូលកតរួយគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិគសវា-

សាធារណ្ៈរួយចំៃៃួគទៀតរិៃទៃ់ម្តូវបាៃនតលគ់ដ្ឋយអងគភាព ឬការិោលយ័ម្ចែគចញចូលកតរួយគៅគែើយ។ 

អងគភាព ឬការោិលយ័ម្ចែគចញចូលកតរយួ កដលជាយៃតការសម្ាប់ការនតល់គសវាសាធារណ្ៈម្បែបគដ្ឋយ

ម្បសិទធភាព ៃិងទៃ់គពលគវលា ម្តូវបាៃបគងាើតគែើងគដើរបនីតល់គសវារដឋបាលចំបាច់នន កដលបាៃគនេរពីរាជ្រដ្ឋឋ -

ភិបាល ៃងិម្ែសួងសាថ ប័ៃគៅឲ្យរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិរូលដ្ឋឋ ៃ គដើរបីគ ល្ ើយតបគៅៃងឹតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដឋ។  

គហតុគៃេះ  អងគភាព ឬការិោលយ័ម្ចែគចញចូលកតរួយជាទីែកៃលងកដលម្បជាពលរដឋរែគសែើសំុ ៃងិទទួល

ឯែសារសំណ្ុំកបបបទ ៃងិពត័ា៌ៃគពញគលញពាែព់ៃ័ធៃងឹម្បគភទគសវារដឋបាល ែនម្រ ៃងិគពលគវលានៃការនតល ់

គសវារដឋបាល។ អងគភាព ឬការិោលយ័ម្ចែគចញចូលកតរួយ កដលបាៃបគងាើតគែើងគៅម្គប់រាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិម្ែងុ 

ម្សុែ ខណ្ឌ ចំៃៃួ៨៣ ែពំងុនតល់គសវារដឋបាលពាែព់ៃ័ធៃងឹ វិស័យចំៃៃួ១៤ (ៃីតាៃែុលូែរម  អម្តាៃុែលូដ្ឋឋ ៃ 

អប់រ ំ សុខាភបិាល  ដឹែជ្ញ្ាូៃ  សុរិគោដី  សំណ្ង់  ពាណិ្ជ្ាែរម  គទសចរណ៍្  វបបធរ៌  ែសិែរម  ឧសាហែរម ៃិង 

ករ៉ាៃងិថ្នរពល)។ ម្សបគពលជារួយោែ គៃេះ ការិោលយ័ម្បជាពលរដឋម្តូវបាៃបគងាើតគែើងគដើរបីទទួលបណ្ត ឹង ៃិង 

នតលព់័តា៌ៃភាពរៃិម្បម្ែតី ៃងិភាពខវេះខាត ម្បម្ពឹតតគដ្ឋយបុគគលិែនៃរដឋបាលពាែព់ៃ័ធចំគពាេះអែែទទួលគសវា- 

សាធារណ្ៈ។  គម្ៅពីគៃេះ  គៅាៃគសវាសាធារណ្ៈរួយចំៃៃួ បាៃៃងិែំពងុគរៀបចំគនេរតាររយៈយៃតការគនេររុខង្ករ 

ៃិងធៃធាៃពីបណាត ម្ែសួង សាថ ប័ៃ គៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់ កនអែតារចាប់សតីពី

ការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  អៃុម្ែឹតយគលខ៦៨ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១០ កខឧសភា ឆ្ែ ំ

២០១២ សតីពីែិចចដំគណ្ើរការទូគៅនៃការគនេររុខង្ករ ៃិងធៃធាៃគៅឲ្យដល់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃិងអៃុម្ែឹតយ

គលខ០៦ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី៥ កខរែរា ឆ្ែ ំ២០១៨ សតីពកីារគនេរធៃធាៃហរិញ្ញវត ថាុៃភាា ប់លែខខណ្ឌ គៅឱ្យរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ 

គទេះបីាៃការកបែកចែ ៃិងការែំណ្ត់ម្បគភទគសវាសាធារណ្ៈ ៃងិសិទធិអំណាចែែងុការម្គប់ម្គង ៃងិការ

ទទួលខុសម្តូវគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត  ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា តែ់៏គដ្ឋយ ែក៏ារនតល់គសវាសាធារណ្ៈគៅ

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិរិៃទៃា់ៃភាពចាស់លាស់ ៃិងរិៃទៃ់បាៃគធវើសាហរណ្ែរម ៃិងតម្រឹរោែ ែែងុគោល-

គៅគដើរបីគអាយការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិតរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្គប់ម្បគភទអាចសគម្រចឱ្យ

បាៃៃូវសរិទធនលជាអតិបរា។   
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២.៤ ការប្គប់ប្គងថវិកា 

២.៤.១.អពំថីវកិា 

ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិសំគៅដល់ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត  ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត់។    

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិទងំអស់ទទួលបាៃការឧបតថរភធៃឬការគនេរធៃធាៃថវិកាពីថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិគដើរបីបំគពញ

ចំណាយរបស់ខលួ ៃ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃីគខតតរួយចំកណ្ែធំាៃម្បភពពីចំណូ្លផ្លេ លគ់ៅរូលដ្ឋឋ ៃ (ចំណូ្ល

សារគពើពៃធ ៃងិរិៃករៃសារគពើពៃធ) ៃិងរួយចំកណ្ែគទៀតទទួលបាៃការគនេរថវិកាជាឧបតថរភធៃពថី្នែ ែ់ជាតិ។ 

ចំកណ្ែថវិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កា ត់ទទួលបាៃគសេើរកតទងំម្សុងគដ្ឋយការគនេរថវិកាពីថ្នែ ែ់ជាតតិាររយៈ

រូលៃធិិម្ែងុ ម្សុែ ៃងិរូលៃធិិឃុ ំ សង្កា ត។់ ការកបងកចែម្បគភទចំណូ្លសារគពើពៃធ គសឺ ថិតែែងុទម្រងន់ៃការកចែ

រំកលែម្បាែចំ់ណូ្លដុល (១០០%) កដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់ជារួយៃងឹការម្តតួពិៃតិយទងំម្សុងគលើរចនសរព័ៃធ

ពៃធ ការែំណ្ត់រូលដ្ឋឋ ៃគិតពៃធ ៃិងអម្តាពៃធជាគដើរ កដលថ្នែ ែ់ជាតិគៅកតគដើរតួនទីសំខាៃ់ែែុងែិចចការគៃេះ។ 

ោ៉ា ងណារិញ  គដើរបីគលើែែរពស់ជ្ីវភាពរស់គៅរបស់ម្បជាជ្ៃ នគពលថមី គៗៃេះ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបាៃសគម្រចលុប

គចលការយែែនម្រគលើគសវាសាធារណ្ៈរួយចំៃៃួ រួរទងំពៃធគលើរគធាបាយដឹែជ្ញ្ាូៃ ៃងិោៃជ្ៃំេិះ (គទចម្ែ- 

ោៃយៃត ម្តីចម្ែោៃយៃត ម្តាែ់ទ័រ ៃងិជ្លោៃយៃតធៃុតូច) ៃិងពៃធសតតឃាត។ 

ចំណូ្លសារគពើពៃធាៃភាពខុសោែ ខាល ំងរវាងគខតតរួយគៅគខតតរួយ កនអែតារសកាត ៃុពលនៃការម្បរូលចំណូ្ល 

គៅតារតំបៃៃ់ីរួយៗ។ ចំណូ្លសារគពើពៃធរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតមិ្បាណ្៣ភាគ៤ ម្តូវបាៃម្បរូលគៅ      

រាជ្ធាៃភីែំគពញ កដលែែុងគនេះពៃធគលើអាែរបំភលសឺាធារណ្ៈម្តូវបាៃម្បរូលគសេើរកតទងំម្សុងគៅរាជ្ធាៃភីែំគពញ។  

ការម្បរូលចំណូ្លរិៃករៃសារគពើពៃធពុំទៃអ់ៃុវតតបាៃលអគៅគែើយ គបើគម្បៀបគធៀបគៅៃឹងចំណូ្លសារគពើពៃធ។  

គដើរបីបគងាើៃធៃធាៃហិរញ្ញវត ថបុកៃថរជ្ៃូរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្ែសួងគសដចែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថបុាៃគរៀបចំ

បគងាើៃែញ្ចប់ថវិកាបកៃថរចំៃៃួ ០,១%ម្បចំឆ្ែ ំជ្ៃូរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃងិ ឃុ ំសង្កា ត។់ រូលៃធិិម្ែុង ម្សុែ ៃងឹ

គែើៃពី ១,១% (ឆ្ែ ំ២០១៩) ដល់ ១,៥% (ឆ្ែ ំ២០២៣) ៃងិរូលៃិធឃិុំ សង្កា តៃ់ងឹគែើៃពី ៣% (ឆ្ែ ំ២០១៩) 

គៅ ៣,៤% (ឆ្ែ ំ២០២៣) នៃចំណូ្លចរៃតថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិកដលបាៃអៃុរ័តឆ្ែ ំរុៃ។ គលើសពីគៃេះ គដើរបីបគងាើៃៃូវ

ម្បភពធៃធាៃហិរញ្ញវត ថបុកៃថរគទៀត ជ្ៃូរដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់  ម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថុ

បាៃគចញម្បកាសកបងកចែចំណូ្លសារគពើពៃធរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គៅឱ្យរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៣% 

ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ ១% សម្ាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍៃរូ៍លដ្ឋឋ ៃ។  

ជារួយោែ គៃេះ  ម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុបាៃសគម្រចម្បគល់ចំណូ្លពពីៃធគលើឈ្ែួ លអចលៃម្ទពយ 

ៃិងចលៃម្ទពយ គដើរបីជាគុណ្ម្បគោជ្ៃ៍ដល់ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិសម្ាប់អភិវឌ្ឍៃរូ៍លដ្ឋឋ ៃ តារម្បកាស

គលខ១៤៣១ សហវ.ម្បែ ចុេះនថៃទី២៥ កខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៧ សតពីី ßការម្បគលព់ៃធគលើឈ្ែួលអចលៃម្ទពយ ៃងិចលៃ-

ម្ទពយជ្ៃូរដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតàិ។   

ការម្គប់ម្គងថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃវិសាលភាពធំ កដលាៃរដឋបាលគម្ចើៃអៃុវតតថវិកា ៃងិ 

ម្តូវាៃតាល ភាព ៃងិគណ្គៃយយភាពចំគពាេះម្ែុរម្បឹែា ៃិងម្បជាពលរដឋែែងុកដៃសរតថែិចចរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការ-
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ជាតិៃីរួយៗ។ បនេ ប់ពីចាប់សតីពីហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែ ំម្តូវបាៃអៃុរ័ត ឯែសារថវិកាពាែ់ពៃ័ធ ៃិង

គសៀវគៅថវិកាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងថវិការាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុ ំសង្កា តម់្តូវបាៃនសពវនាយជាសាធារណ្ៈ។ 

ព័តា៌ៃសតីពីថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតមិ្តូវបាៃនសពវនាយគៅគលើគគហទំព័រម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

២.៤.២. រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត 

បនេ ប់ពីម្ែបខ័ណ្ឌ ា៉ា ម្ែូគសដឋែចិច ៃងិគោលៃគោបាយហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈម្តូវបាៃែំណ្ត ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល

ដ្ឋែ់គចញសារាចរកណ្នំសតពីកីារគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាជាតិ។ កនអែគលើសារាចរកណ្នំគៃេះ ម្ែសួងគសដឋែិចច 

ៃិងហិរញ្ញវត ថគុចញសារាចរកណ្នំគដ្ឋយកែែរួយគទៀត សតីពីការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។     

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា គជឺាកនៃការបឆី្ែ ំរំែលិតារអភិម្ែរពីគម្ការគែើងគលើ កដលម្តវូបាៃគរៀបចំជាគរៀងរាល់

ឆ្ែ ំគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត។  កនៃការអភិវឌ្ឍៃរ៍យៈគពល៥ឆ្ែ ំម្តូវគរៀបចំរយៈគពល៥ឆ្ែ ំរតង ចំកណ្ែែរមវិធី

 វិៃិគោគ៣ឆ្ែ ំរំែលិម្តូវបាៃគធវើបចចុបបៃែភាពជាគរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ 

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតម្តូវបាៃគរៀបចំគដ្ឋយកនអែគលើែរមវិធ ីៃិងអាទិភាព កដល

បាៃ ល្ុេះបជច ងំគៅែែុងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងែរមវិធីវិៃិគោគ រួចដ្ឋែ់ឱ្យម្ែុរម្បឹែា រាជ្ធាៃី គខតត ពិៃតិយៃិងអៃុរ័ត 

រុៃៃងឹបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគៃេះ ម្តូវបាៃគរៀបចំគៅតារគោល

បំណ្ងគោលៃគោបាយ  ែរមវិធី អៃែុរមវិធី ៃងិ ចគង្កា រសែរមភាព គដ្ឋយាៃខល ឹរសារពិពណ៌្នអពំីគោលបំណ្ង  

សូចនែរគៃលេឹះៃិងគោលគៅសូចនែរ  ម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលា ៃងិតម្រូវការថវិកា។ ការគម្ោងថវិការបស់រដឋបាល

រាជ្ធាៃី ម្តូវរួរបញ្ចូលគគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលខណ្ឌ  ៃងិ សង្កា ត់ចំណ្េុះរដឋបាលរាជ្ធាៃី កដលជាថវិកាបាៃពី

ការវិភាជ្ ៃងិ គនេរពីរលូៃធិិឃុ ំសង្កា ត ់ៃងិ ចំណូ្លកដលរដឋបាលខណ្ឌ  ៃងិ សង្កា ត់ម្បរូលខលួ ៃឯង ។ ថវិការដឋបាល

រាជ្ធាៃ ី គខតត បនេ ប់ពីម្ែុរម្បឹែាពៃិតិយៃងិអៃុរ័តគហើយ ម្តូវបញ្ាូៃគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថគុដើរបីចរច 

ៃងិយល់ម្ពរ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុ ំ សង្កា ត ់ ម្តូវបាៃអៃុរ័តជាែញ្ចប់គដ្ឋយ   

សាថ ប័ៃៃីតិបបញ្ញតិត ជាកនែែរយួនៃថវិកាជាត។ិ កនអែគលើរូលដ្ឋឋ ៃែញ្ចប់គគម្ាងចំណូ្លថវិកាម្បចំឆ្ែ ំកដលបាៃ

ែំណ្ត់រួច អភិបាលនៃគណ្ៈអភបិាលរាជ្ធាៃមី្តវូគធវើការកបងកចែ ៃងិជ្ៃូដំណឹ្ងអពំីែញ្ចប់ថវិការបស់រដឋបាល 

ខណ្ឌ  ៃងិសង្កា តៃ់ីរួយៗគដើរបីគរៀបចំគគម្ាងថវិកាលរអិតរបស់ខលួ ៃ។  

គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត កដលម្តូវបាៃអៃុរ័តជានលូវការរួចរាល ់ ម្តូវបាៃដ្ឋែ់

បញ្ចូលែែងុម្បពៃ័ធពត័ា៌ៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្តូវគធវើ 

របាយការណ៍្បូែសរុបការអៃុវតតចំណូ្ល ចំណាយថវិការបស់ខលួ ៃជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃិងដំណាច់ឆ្ែ ំ រួច

គនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុៃិងម្ែសួងរហាននេ។ 

២.៤.៣. រដឋបាលម្ែងុ ម្សែុ ខណ្ឌ  

រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ពុទំៃ់ចប់គនតើរគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគទ គដ្ឋយការគរៀបចំគគម្ាង

ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលទងំគៃេះ គឺកនអែគលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពល៥ឆ្ែ ំ ៃងិែរមវិធីវិៃិគោគ៣ឆ្ែ ំរំែលិរបស់
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រដឋបាលៃរួីយៗ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិែរមវិធីវិៃិគោគរបស់រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃងិដ្ឋែ់

ជ្ៃូម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃ គដើរបីពៃិិតយ ៃងិអៃុរ័ត។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃម៍្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាល 

រាជ្ធាៃ ី គខតតសារី គដើរបីពៃិតិយ ៃិងនតលអ់ៃគុលារភាព។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ រិៃម្តូវបាៃបូែ

បញ្ចូលែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតតគទ។ គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ បនេ ប់ពី

ម្ែុរម្បឹែាគធវើការម្តតួពៃិតិយៃងិអៃុរ័តថវិការួច រៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថគុធវើការបែូសរុបថវិកាគៃេះគៅតារ

គខតតៃីរួយៗ រួចបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ ថវិកាម្ែុងម្តូវគម្ោងបញ្ចូលថវិកាសង្កា ត់កដលជាថវិកា

បាៃពកីារវិភាជ្ ៃិងគនេរពីរលូៃធិិឃុ ំ សង្កា ត់ ម្ពរទងំចំណូ្លផ្លេ លគ់ៅរូលដ្ឋឋ ៃ។ អភិបាលនៃគណ្ៈអភបិាល

ម្ែងុម្តូវគធវើការកបងកចែ ៃងិជ្ៃូដំណឹ្ងអពំែីញ្ចប់ថវិការបស់សង្កា ត់ដលរ់ដឋបាលសង្កា តៃ់ីរួយៗ។ គគម្ាងថវិកា

ម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ កដលម្តូវបាៃអៃុរ័តជានលូវការរួចរាល់ ម្តូវបាៃដ្ឋែ់បញ្ចូលែែុងម្បពៃ័ធពត័៌ាៃវិទា

សម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែម្តូវគធវើរបាយការណ៍្បូែសរុបការអៃុវតត

ចំណូ្ល ចំណាយថវិការបស់ខលួ ៃជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃិងដំណាច់ឆ្ែ ំ រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ

ៃងិម្ែសួងរហាននេ។ 

២.៤.៤. រដឋបាលឃុ ំសង្កា ត ់

រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ពុទំៃ់គរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគទ គដ្ឋយការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ

របស់រដឋបាលទងំគៃេះ គកឺនអែគលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពល៥ឆ្ែ ំ ៃិងែរមវិធីវិៃិគោគរយៈគពល៣ឆ្ែ ំរំែលិរបស់

រដឋបាលៃីរួយៗ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រដឋបាលឃុ ំសង្កា តម់្តូវបាៃគរៀបចំ ៃងិដ្ឋែ់ជ្ៃូម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃ គដើរបីពៃិតិយ 

ៃិងអៃុរ័ត។  កនៃការអភិវឌ្ឍៃឃ៍ុំ ៃិងសង្កា ត់ចំណ្េុះរាជ្ធាៃីម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតសារីគដើរបីពៃិតិយ 

ៃងិនតលអ់ៃុគលារភាព។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សង្កា ត់ចំណ្េុះម្ែុង ម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាលម្ែងុគដើរបីពៃិតិយ ៃិងនតល់

អៃុគលារភាព។ កនៃការអភវិឌ្ឍៃ៍គៃេះ រិៃម្តូវបាៃបូែបញ្ចូលែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតតគទ។ 

រដឋបាលឃុំ សង្កា តៃ់ីរួយៗគរៀបចំថវិកាគដ្ឋយខលួ ៃឯង រួចដ្ឋែ់ឱ្យម្ែុរម្បឹែាខលួ ៃពៃិតិយៃងិអៃុរ័ត បនេ ប់រែបញ្ាូៃ

គៅរាជ្ធាៃ ីគខតត គដើរបីម្តតួពៃិតិយ ៃងិនដលអ់ៃុគលារភាព។ គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ កដល

ម្តូវបាៃអៃុរ័តជានលូវការរួចរាល់ ម្តូវបាៃដ្ឋែ់បញ្ចូលែែុងម្បព័ៃធព័ត៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថ ុ   

សាធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ម្តូវគធវើរបាយការណ៍្បូែសរុបការអៃុវតតចំណូ្ល ចំណាយថវិការបស់ខលួ ៃ

ជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃងិដំណាច់ឆ្ែ ំគៅអភបិាលនៃគណ្ៈអភបិាលគខតត ៃិងរៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

ជារួរ ការគម្ោងថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់ ម្តូវបាៃ

គរៀបចំឈ្រគលើរូលដ្ឋឋ ៃែំគណ្ើៃម្បចំឆ្ែ ំ គដ្ឋយកនអែគលើចំណូ្លថវិកាកដលបាៃពកីារគនេរពីថ្នែ ែ់ជាត ិ ចំណូ្ល

ផ្លេ ល់របស់រដឋបាលៃីរួយៗ តម្រូវការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាអាទិភាព គោលៃគោបាយតគរលើងម្បាែ់គបៀវតសៃិងម្បាែ់ឧបតថរភ 

របស់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល ៃងិែំគណ្ើៃបុគគលែិរស្តៃតរីាជ្ការ។  
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២.៤.៥. ការម្តតួពៃិតិយការអៃវុតតថវកិា 

ែែុងការអៃុវតតបចចុបបៃែ យៃតការម្គប់ម្គង ៃងិៃីតិវិធអីៃវុតតនៃការបជា ចំណាយសម្ាប់រដឋបាលរាជ្-

ធាៃីគខតត ដូចោែ គៅៃឹងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃ ី គខតត កដលាៃរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថទុទួលខុសម្តូវគលើការ

ម្តួតពិៃិតយនតល់ទិដ្ឋឋ ការធានចំណាយ ៃិងអាណ្តតិគបើែម្បាែ់ គហើយរតនោររាជ្ធាៃី គខតតែែុងរុខង្ករជា

គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈម្តតួពៃិិតយ ៃងិទូទត់ចំណាយថវិកា។ រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ រិៃតម្រូវឱ្យាៃការគសែើសំុ

ធានចំណាយ ប៉ាុកៃតតម្រូវឱ្យាៃការម្តតួពៃិតិយថវិកាពីរៃេរីគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ រុៃគធវើការទូទត់។ ចំកណ្ែ

ថវិការដឋបាលឃុំ សង្កា តម់្តូវបាៃនតល់សិទធិសវ័យសគម្រចែែុងការចត់កចងបជា ចំណាយគដ្ឋយខលួ ៃឯង។ ការម្តួត- 

ពៃិិតយថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការ ទងំែែងុដំណាែក់ាលធានចំណាយ      

ែិចចលទធែរម អាណ្តតិែិចច ៃិងការទូទត់ គលើែកលងកតថវិការដឋបាលឃុំ សង្កា ត់។ ការម្តួតពៃិតិយថវិកាម្តូវបាៃអៃុវតត

ដូចគៅថ្នែ ែ់ជាតិកដរ គដ្ឋយកនអែគលើអៃុម្ែឹតយគលខ៨១ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចឆិកា ឆ្ែ ំ១៩៩៥ សតពីីការ

បគងាើតការម្តតួពៃិតិយហិរញ្ញវត ថគុលើការចំណាយថវិការដឋគៅតារម្ែសួង-គខតត-ម្ែងុ-ម្ែុងសវយ័ត-រាជ្ធាៃភីែំគពញ 

ៃងិអងគការសាធារណ្ៈរដឋបាល ៃិងអៃមុ្ែតឹយគលខ៨២ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចឆិកា ឆ្ែ ំ១៩៩៥ សតីពីបទបជា

ទូគៅនៃគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ 

២.៥. ក្ិចចលទធក្មម  

បចចុបបៃែ ការម្គប់ម្គង ៃងិការអៃុវតតលទធែរមសាធារណ្ៈរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គឺកនអែគលើចាប់សតីពី

លទធែរមសាធារណ្ៈឆ្ែ ំ២០១២ កតរួយដូចគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់ជាត។ិ គម្ៅពីចាប់គៃេះ ាៃលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតពាែ់-

ពៃ័ធជាធរាៃដនទគទៀតម្តូវបាៃបគងាើតគែើងសម្ាប់ម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈទងំគៅរដឋបាល

ថ្នែ ែ់ជាតិ ៃងិរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ  គលើែកលងកតរដឋបាលឃុ ំសង្កា ត ់កដលម្តូវម្គប់ម្គង ៃងិអៃុវតតតារលិខតិ

បទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតគដ្ឋយកែែកដលគចញគដ្ឋយម្ែសួងរហាននេ។ ការម្គប់ម្គង ៃិងការអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈ

គៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គមឺ្តូវបាៃគធវើគែើងគដ្ឋយគណ្ៈែាម ធកិារលទធែរម ឬ/ៃិងអងគភាពលទធែរមរបស់រដឋបាល

រាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់។  អភិបាលនៃគណ្ៈអភបិាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  

ៃងិគរឃុំ គៅសង្កា ត ់គឺជាម្បធាៃគណ្ៈែាម ធកិារលទធែរម។  

ម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថាុៃភារែិចចគចញគោលការណ៍្ ៃិងម្បកាសកណ្នំ គដើរបឱី្យរដឋបាលថ្នែ ែ់-

គម្ការជាត ិ គរៀបចំកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំ។ រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ គរៀបចំកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំគដ្ឋយកនអែ

គលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែ ំ ែរមវិធីវិៃិគោគ៣ឆ្ែ ំរំែលិ តួគលខែញ្ចប់ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់ខលួ ៃ។ កនៃការលទធែរម

របស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវបាៃពៃិតិយៃងិសគម្រចគដ្ឋយគណ្ៈែាម ធិការលទធែរមរបស់

ខលួ ៃ រុៃៃឹងបញ្ាូៃគៅម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃពៃិតិយ ៃិងនតលក់ារឯែភាព។ បនេ ប់រែ កនៃការលទធែរមរបស់រដឋបាល

រាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវបញ្ចូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ ុចំកណ្ែកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ 

ខណ្ឌ  ម្តូវបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែចិចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុគដើរបនីតលក់ារអៃុរ័តជានលូវការឱ្យបាៃរុៃឆ្ែ ំអៃវុតតថវិកា។ គដ្ឋយកែែ

រដឋបាលឃុំ សង្កា ត ់រិៃតម្រូវឱ្យាៃកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំគែើយ។ ចំគពាេះរៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវបញ្ាូៃ
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កនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់ខលួ ៃ គដើរបីពៃិិតយ ៃងិដ្ឋែ់ចូលជាឧបសរព័ៃធជារួយៃឹងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់

ម្ែសួងសាថ ប័ៃសារី រួចបញ្ាូៃបៃតគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ ុ គដើរបនីតល់ការអៃុរ័តជានលូវការឱ្យបាៃរុៃឆ្ែ ំ

អៃុវតតថវិកា។  

រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវគន ាើរបាយការណ៍្អៃុវតតលទធែរមម្បចំម្តាីស ្ាស ៃងិឆ្ែ ំ រែម្ែសួងគសដឋែិចច 

ៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវគនាើរបាយការណ៍្សតីពីការអៃុវតតែិចចលទធែរមរែរៃេីរគសដឋែិចចៃិង 

ហិរញ្ញវត ថ ុ គដើរបីគរៀបចំបូែសរបុ រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ។ុ ចំកណ្ែ រៃេរីជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតតម្តូវគន ាើ

របាយការណ៍្រែម្ែសួងសាថ ប័ៃសារី គដើរបីបូែសរុប រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

បចចុបបៃែ ការអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈ បាៃៃងិែពំុងអៃុវតតតារកបប វិរជ្ឈការ ៃិងវិសហរជ្ឈការ     

លទធែរមសាធារណ្ៈ គដ្ឋយនតល់សិទធិអណំាច ៃងិការទទួលខុសម្តូវជាបគណ្ត ើរៗគៅឱ្យសាថ ប័ៃអៃវុតតែិចចលទធែរមផ្លេ ល ់

ជាពិគសស រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ ជាែ់កសតង រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបាៃនតល់សិទធិអណំាច ៃងិការទទួលខុសម្តូវជា   

បគណ្ត ើរៗគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  តាររយៈម្បកាសអៃតរម្ែសួងគលខ៥៦៨ សហវ.ម្បែ ចុេះ

នថៃទី២១ កខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៤ សតីពកីារម្បគលសិ់ទធិសគម្រចគលើែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត 

ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ។ ការអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃពីរែម្រិត គែឺិចចលទធែរមសថិត

គម្ការែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិសគម្រចគដ្ឋយរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិផ្លេ ល់ ៃិងែិចចលទធែរមគលើសែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិ

សគម្រចកដលម្តូវគសែើសំុការពិៃិតយសគម្រចចុងគម្កាយពីម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ថវិការដឋបាលរាជ្-

ធាៃ ីគខតត ៃិងរៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ថវិការដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ។  

២.៦. ចាប់, បទបបញ្ញតតិ និងនីតិវិធីេប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងថវិកា  

ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ម្តូវបាៃម្គប់ម្គង ៃងិអៃុវតតតារគោលការណ៍្ ៃងិ  វិធាៃនន កដលបាៃ

បញ្ញតតិែែងុចាប់សតីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈឆ្ែ ំ២០០៨។ ចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវត ថៃុងិការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិ

របស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១១ បាៃកចងអំពីគោលការណ៍្ ៃិងវិធាៃសំខាៃ់ៗសម្ាប់ម្គប់ម្គងៃងិអៃុវតត

ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតនិងកដរ។ គម្ៅពីចាប់ទងំពីរគៃេះ លខិិតបទដ្ឋឋ ៃគតិយតុតពាែ់ពៃ័ធជាគម្ចើៃគទៀតម្តូវ

បាៃគរៀបចំ ៃងិដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់ការគរៀបចំ ៃងិអៃុវតតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុ ំ

សង្កា ត់។ លិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិតុតទងំគនេះ គទេះបីជាម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងែែងុគោលគៅ ៃងិគោលបំណ្ងរួរគដើរបី

គ ល្ ើយតបបាៃគៅៃងឹគោលការណ៍្ ៃិង  វិធាៃកដលបាៃែណំ្ត់គដ្ឋយចាប់ទងំពីរគៃេះែគ៏ដ្ឋយ ែល៏ិខតិបទដ្ឋឋ ៃ

គតិយតុតទងំគនេះម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងដ្ឋច់គដ្ឋយកែែៗពីោែ សម្ាប់ម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតថវិការបស់ថ្នែ ែៃ់ីរួយៗ

នៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត់។     
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៣. ទិេសៅននការកក្ទប្មងប់្បព័នធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្ស់ប្កាមជាត ិ

3 
 

ល្ងតារបទពិគសាធៃន៍ៃការអៃុវតតែៃលងគៅ ៃិងកនអែតារលទធនលនៃការសិែាពៃិតិយគែើងវិញ សតីពីការ

អៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃងិថវិកាែរមវិធីគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ បាៃឈាៃគៅរែគសចែតីសៃែដិ្ឋឋ ៃជារួរ

ថ្ន ទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ចំបាច់ម្តូវកែសម្រលួម្សបគពលជារួយៃឹងយុទធ-

សាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិ។ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលបាៃដ្ឋែ់គចញឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធ

ថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨ -២០២៥ កាលពនីថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែ ំ២០១៨ គដ្ឋយបាៃែំណ្តៃ់ូវរូលដ្ឋឋ ៃម្គេឹះ ៃិងទិសគៅសំខាៃ់ៗ

រួចជាគម្សច សម្ាប់ការគរៀបចំឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាត។ិ គទេះជា-

ោ៉ា ងគៃេះែត ីការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថ វិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិចំបាច់ម្តូវគិតគរូឱ្យបាៃម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ ជាពិគសស 

ម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលា គដ្ឋយម្តវូពិៃតិយគែើងវិញៃូវបទពិគសាធៃន៍ៃការអៃុវតតែៃលងរែ ៃងិបរិការណ៍្បចចុបបៃែនៃែរពុជា 

រួរទងំែតាត សរតថភាព ៃិងធៃធាៃគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គដើរបីគធវើឱ្យម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ

ាៃលែខណ្ៈកាៃ់កតសារញ្ញ ទៃ់ភលៃ់ ៃងិម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព គណ្គៃយយភាព ៃងិតាល ភាព ែែុងគោលគៅ 

នតល់្នេ ៃុសិទធិកាៃ់កតគម្ចើៃដល់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតៃិីរួយៗគៅែែងុការអៃុវតតថវិកា។ 

កនែែទី៣គៃេះ ៃងឹពៃិតិយគែើងវិញៃូវបណាត គោលបំណ្ងពាែព់ៃ័ធនៃឯែសារទសសនទៃ បទពិគសាធៃ ៍   

គរគរៀៃកដលទទួលបាៃពីការអៃុវតតជាែ់កសតង ៃិងទិសគៅសំខាៃ់ៗសម្ាប់ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ-់

គម្ការជាតិកដលបាៃគសូរំគលចែែងុឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ គដើរបីែណំ្ត់

ម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលា ៃងិទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ 

៣.១. ទេសនាទានេតីពីទិេសៅយុ្ទធសាស្រេតននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថវិកាក្មពុជា២០១៣-២០២០ 

ទសសនទៃសដពីីទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាែរពុជា២០១៣-២០២០ បាៃែំណ្ត់

គោលបំណ្ងនៃការផ្លល ស់បតូរជាបគណ្ដ ើរៗ ជាជ្ំហាៃៗ ពី ßម្បពៃ័ធថវកិាកនអែគលើធាតចុលូ ៃងិរជ្ឈការ à គៅរែ      

ßម្បពៃ័ធថវកិាកនអែគលើសរទិធែរម ៃងិវរិជ្ឈការà ម្តឹរឆ្ែ ំ២០២០។ ឯែសារទសសនទៃបាៃែំណ្ត់គោលបំណ្ង 

ៃងិវិសាលភាពនៃការកែទម្រង់ែែងុម្ែបខ័ណ្ឌ នៃវដតថវិកា ជាពិគសស ម្តូវធានឱ្យបាៃៃូវម្បពៃ័ធថវិការួយាៃ 

ឯែភាព សងគតិភាព ស័ែតិសិទធភាព ៃងិម្បសិទធភាពែែងុការម្គប់ម្គងថវិកា។ ែែុងទិសគៅគៃេះ ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាល 

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតចំិបាច់ម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិ ដូចខាងគម្ការ ៖ 

- ធានឱ្យបាៃការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ ពិគសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ   

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ ៃងិម្សប

តាររចនសរព័ៃធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាល កដលែំណ្តត់ួនទី សិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវនៃរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ 
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- កែលរអ ៃងិផ្លល ស់បដូរជាជ្ហំាៃៗនៃវដដថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត,ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត ់

គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងវដដថវិកាជាតិ ពិគសស ែំណ្តឱ់្យបាៃម្តឹរម្តូវចាស់លាស់អពំសិីទធិអំណាច 

ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅែែុងដំណាែក់ាលទងំ៤នៃវដតថវិកា។ 

- ម្បពៃ័ធ ៃិងការម្គប់ម្គងគណ្គៃយយហិរញ្ញវត ថនុៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ម្តូវតម្រឹរជារួយៃងឹថ្នែ ែ-់

ជាតិ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់ចំណាតថ់្នែ ែ់ថវិកា បលងគ់ណ្ៃី ៃងិទម្រង់របាយការណ៍្ដូចោែ ។ 

សរុបរែ ឯែសារទសសនទៃគៃេះ ាៃសារៈម្បគោជ្ៃស៍ម្ាប់ជារគគគុទេសែន៍ៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធ

ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ តារអភមិ្ែរកែទម្រង់ជាបគណ្ដ ើរៗ ៃិងជាជ្ហំាៃៗ គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃងឹ

ម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិ កដលរែដល់គពលគៃេះ គឺែពំុងសថតិគៅែែុងទិសគៅម្តឹរម្តូវ។ 

៣.២. ការប្តួតពិនិតយសលើការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក្់សប្កាមជាត ិ

ការសិែាវាយតនរលអពំីភាពខាល ំង ៃិងភាពគខាយនៃការអៃវុតតថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គដ្ឋយ    

គណ្ៈែាម ធិការដឹែនំការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ៃិងម្ែបខ័ណ្ឌ ចំណាយសាធារណ្ៈ ៃិង

គណ្គៃយយភាពហិរញ្ញវត ថ ុ (PEFA) បាៃបង្កា ញថ្ន ការនតួចគនតើរដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃងិថវិកា

តារែរមវិធីគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត គឺជាវឌ្ឍៃភាពរយួសំខាៃ ់ គហើយការែំណ្តចំ់ៃៃួគោលបំណ្ងគោល

ៃគោបាយ ែរមវិធី ៃងិសូចនែរគៅែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា គឺជាចំណ្ចុវិជ្ាាៃែែុងការជ្ំរញុឱ្យគផ្លដ តការ

យែចិតតទុែដ្ឋែ់គលើសរិទធែរមឱ្យបាៃកាៃក់តខាល ំងគែើង ជាពគិសស បាៃគធវើឱ្យដំគណ្ើរការគរៀបចំ ៃិង អៃុវតតថវិកា

ែរមវិធីកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃងិម្គប់ម្គងបាៃ។ ម្គប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតទងំអស់តម្រូវឱ្យគរៀបចំថវិកា

ម្បចំឆ្ែ ំគៅតារគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ ែរមវិធី អៃែុរមវិធី ៃិងចគង្កា រសែរមភាពសម្ាប់ការពិភាែា

គរៀបចំែញ្ចប់ថវិកាគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិអៃុវតតផ្លេ ល់គដ្ឋយអងគភាពថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី

គខតត។ គទេះជាោ៉ា ងគៃេះែដ ី ការគរៀបចំថវិកាកនអែគលើធាតុចូលគៅកតជាឯែសារនលូវការសម្ាប់ដ្ឋែ់ជ្ូៃម្ែសួង

គសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថពុៃិតិយៃងិសគម្រច។ 

ßអងគភាពថវកិាàម្តូវបាៃបគងាើតគែើងគដើរបធីានបាៃៃូវភាពជាាច ស់ែែងុការម្គប់ម្គង ៃងិអៃុវតត គដ្ឋយ

នារភាា ប់រវាងធៃធាៃគៅៃងឹការទទួលខុសម្តូវចំគពាេះការអៃុវតត ៃិងសរិទធែរម។ អងគភាពថវិការបស់រដឋបាល 

រាជ្ធាៃ ី គខតត គឺជារដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលទទួលបៃេុែផ្លេ លគ់ដ្ឋយអភបិាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត 

ែែុងនរជាអាណាប័ែគដើរកខស។ អងគភាពទទលួបៃេុែហរិញ្ញវត ថ ុ គឺទីចត់ការហិរញ្ញវត ថរុបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត 

កដលាៃតួនទីចរបងរួយចៃំៃួ គកឺារគរៀបចំថវិកា ការអៃុវតតថវិកា ៃងិការម្តតួពៃិតិយៃងិតារដ្ឋៃការអៃុវតត  

ថវិកា។ ទៃេឹរៃឹងម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថបុាៃនតលក់ារបណ្តុ េះបណាត ល ការោំម្ទកនែែបគចចែគទស ៃិងរគគគុទេសែ៍

ជាគម្ចើៃដលរ់ដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតរែ ការគរៀបចំថវិកា ៃិងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា  ៃិងការអៃុវតតថវិកាែរមវិធី 

បាៃទទួលការោំម្ទ ៃិងចូលរួរោ៉ា ងសែរមពីថ្នែ ែ់ដឹែនំ ៃិងរស្តៃតជី្នំញរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។  
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ជារួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពខាងគលើ ការសិែាគដ្ឋយគណ្ៈែាម ធិការដឹែនំការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់ម្ែបខ័ណ្ឌ គណ្គៃយយភាពហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិចំណាយសាធារណ្ៈ (PEFA) បាៃ

បង្កា ញៃូវចំណ្ចុខវេះខាតរួយចំៃៃួ កដលទរទរៃូវដំគណាេះម្សាយ រួរាៃ៖ 

- ការគរៀបចំខល ឹរសារនៃកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាែ៏គៅាៃភាពទៃ់គខាយ គដ្ឋយសារការយល់ដឹងកនែែ          

ទសសនទៃគៅាៃែម្រិត គហើយសរតថភាពខុសៗោែ នៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត បាៃគធវើឱ្យការគរៀបចំ

រចនសរពៃ័ធែរមវិធីគៅរិៃទៃប់ាៃលអ  

- ការចូលរួរពីម្គប់ទីចតក់ារែែងុរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតែែងុការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃិងថវិកា 

ែរមវិធីរិៃទៃប់ាៃគពញគលញ  

- ការែំណ្ត់សូចនែរសរិទធែរម ៃងិលទធនលចុងគម្កាយរិៃទៃប់ាៃលអគដ្ឋយសារបជា សរតថភាព  

- ែងវេះទិៃែៃយ័ជាគទៀងទត់ ៃងិអាចគជ្ឿជាែប់ាៃជារូលគហតុចរបងកដលគធវើឱ្យរបាយការណ៍្អពំីសូចនែរ

សរិទធែរមសំខាៃ់ៗរិៃអាចយែគៅគម្បើម្បាស់បាៃ ែែុងគោលគៅគរៀបចំកនៃការថវិកាឱ្យាៃម្បសិទធភាព។ 

 ជារួរ ម្បពៃ័ធថវិកាកនអែគលើសរិទធែរមគពញគលញសម្ាប់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិគឺរិៃអាចសគម្រចបាៃគទ 

តារទិសគៅនៃទសសនទៃសដពីីទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាែរពុជា២០១៣-២០២០ គដ្ឋយសារ 

បជា ម្បឈ្ររួយចំៃៃួដូចបាៃគរៀបរាប់ខាងគលើ ពិគសស សរតថភាពធៃធាៃរៃសុសគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅាៃ     

ែម្រតិ។   

៣.៣.  ឯក្សារយុ្ទធសាស្រេតននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

ល្ងកាតត់ារបទពិគសាធៃន៍ៃការអៃុវតតតារទិសគៅនៃទសសនទៃសដពីយីុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ

ថវិកាែរពុជា ២០១៣-២០២០ ែៃលងរែ ៃិងកនអែតារការសិែាវាយតនរលរបស់គណ្ៈែាម ធិការដឹែនំការង្ករកែ-

ទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ៃិងអែែជ្នំញពាែព់ៃ័ធសតីពីវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវតតថវិកាែរមវិធី បាៃ

បង្កា ញថ្ន ការែំណ្ត់គោលគៅឆ្ែ ំ២០២០ ែែុងការចប់គនតើរអៃុវតត ßម្បពៃ័ធថវកិាកនអែគលើសរទិធែរមà គាឺៃ

រហិចឆតាខពស់គពែ។ ែែុងៃយ័គៃេះ ឯក្ឧតតមអគគបណឌ ិតេភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយ្ក្រដ្ឋមស្រនតី រដឋរស្តៃតី

ម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ ុ ៃងិជាម្បធាៃគណ្ៈែាម ធកិារដឹែនំការង្ករកែទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ

បាៃចតតំ់ាងម្ែុរការង្កររួយ ឱ្យគរៀបចំឯែសារយុទធសាស្តសតកដលាៃលែខណ្ៈម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ សម្ាប់ជារូល-

ដ្ឋឋ ៃនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាែែុងរយៈគពលកវងគឺ ßយទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥à 

ម្សបតារឧតតាៃុវតតៃ៍ជាអៃតរជាតិ ៃិងតថភាពជាែ់កសតងនៃែរពុជា។ យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកា    

ឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ កដលម្តវូបាៃអៃុរ័តគដ្ឋយគណ្ៈរដឋរស្តៃតនីនថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែ ំ២០១៨ ម្តូវបាៃគរៀបចំ

គែើងគដ្ឋយម្ែរុការង្កររបស់ម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុកដលបាៃ ល្ងកាត់ការសិែា ៃិងដែម្សង់បទពិគសាធៃ៍ពី

សាថ ប័ៃហិរញ្ញវត ថអុៃតរជាតិធំៗ ៃិងពីបណាដ ម្បគទសរួយចំៃួៃ ដូចជា ម្បគទសបារាងំ ស ុយកអត នថ ៃិងា៉ា គែសីុ    

ជាពិគសស កនអែគលើបទពិគសាធៃន៍ៃការអៃុវតតការង្ករជាែ់កសតងរយៈគពលជាគម្ចើៃឆ្ែ ំរបស់ែរពុជាផ្លេ ល ់ ែ៏ដូចជា
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ការចលូរួរកចែរំកលែបទពិគសាធៃ៍ពអីែែជ្នំញការជាគម្ចើៃនែ ់ ម្ពរទងំបាៃ ល្ងកាតក់ារពិភាែាជាគម្ចើៃគលើែ

គម្ចើៃសារគៅននេែែុងម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុម្ែសួងសាថ ប័ៃពាែ់ពៃ័ធ ៃងិនដគអូភិវឌ្ឍៃសំ៍ខាៃ់់ៗ។   

ជាលទធនល យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃនតលជ់ាម្ែបខណ័្ឌ ទសសនទៃ 

សម្ាប់តម្រង់ទិសការគរៀបចំ ßយទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩ -២០២៥à 

ដូចខាងគម្ការ៖  

ទី១-ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាថ្នែ ែ់ជាត ិ ៃងិថ្នែ ែ់គម្ការជាតិកនអែគលើ ßម្ែបខណ័្ឌ ា៉ា ម្ែគូសដឋែចិចà        

ßម្ែបខណ័្ឌ ហរិញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈរយៈគពលរធយរà ៃងិ ßម្ែបខណ័្ឌ ថវកិារយៈគពលរធយរà កតរួយ។  

ទី២-ចាប់សតីពីហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែ ំាៃកតរួយ កដលរួរាៃថវិកាថ្នែ ែជ់ាតិ ៃងិថវិកា   

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងឹ ល្ុេះបជច ងំជាសរុបតារថ្នែ ែ់រដឋបាលៃរួីយៗ គដ្ឋយកចែ

ជាថវិកាចរៃដ ៃងិថវិការូលធៃជាឧបសរពៃ័ធនៃចាប់។ គដ្ឋយកែែ ថវិការបស់រដឋបាល ម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុ ំសង្កា ត ់

ៃងឹម្តូវ ល្ុេះបជច ងំជាទំហំសរុបដុល។  

ទី៣- រដឋបាលថ្នែ ែ់ជាតិ ៃិងរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តូវគធវើឱ្យាៃការនារភាា ប់ទំនែ់ទំៃងោែ  បំគពញ

ឱ្យោែ  ៃងិម្បទែ់ម្ែឡាោែ គៅវិញគៅរែ តាររយៈការគធវើការតម្រឹរកនៃការៃយីែរម គដើរបសីគម្រចគោលបំណ្ងររួ

នៃកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត ិ(ដចូកដលបាៃបង្កា ញែែងុដាម្ការទ១ីខាងគម្ការ)។ 

ទី៤-គំរនូៃម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតិរបស់ម្បគទសបារាងំបាៃនតល់ជារូលដ្ឋឋ ៃទសសនទៃដ៏សំខាៃ់សម្ាប់

យែរែគិតគូរគរៀបចំម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិែែុងបរិបទរបស់ែរពុជា ពិគសស ßការអៃវុតតៃងិការម្តតួ-   

ពៃិតិយថវកិាà។ 

 ទី៥-ការនតលអ់ំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវដល់រៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ កដលម្បរូលនដុំរុខង្ករម្តួត- 

ពៃិិតយហិរញ្ញវត ថ ុៃងិែិចចលទធែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃងិរៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ីគខតត។  

 ទី៦-ការនតលសិ់ទធិសគម្រច ៃងិការទទួលខសុម្តូវដលរ់ដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ៃងិរដឋបាលឃុ ំ សង្កា ត់ែែងុការ 

អៃុវតតថវិកា ប៉ាុកៃតជាែរមវត ថនុៃការម្តួតពៃិតិយគម្កាយចំណាយគដ្ឋយរតនោររាជ្ធាៃី គខតត ែែងុរុខង្ករជាគណ្គៃយយែរ

សាធារណ្ៈ។  

ទី៧-ការគធវើសាថ ប័ៃៃីយែរមជាបគណ្ដ ើរៗនៃរបបរបាយការណ៍្គៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃិងបគងាើៃសរតថភាព

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតែិែុងការគធវើរបាយការណ៍្។ 

ជារួរ គទេះបីជាយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃនដលៃ់ូវម្ែបខ័ណ្ឌ ទសសនទៃ

សម្ាប់តម្រង់ទិសែែងុការគរៀបចំយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិការអៃុវតតថវិកា

ព័តា៌ៃសរិទធែរមគៅឆ្ែ ំ២០២៥ែតី  ែ ៍ ßម្ែបខណ័្ឌ គពលគវលាà គៃេះចំបាច់ម្តូវពៃិតិយគែើងវិញឱ្យសរម្សបគៅ

ែែុងបរិការណ៍្ ៃងិសរតថភាពជាែ់កសតងនៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅែរពុជា។ 
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ដាម្ការទ១ី៖ម្ែបខណ័្ឌ ទសសនទៃនៃសាហរណ្ែរមកនៃការៃយីែរមថវកិាថ្នែ ែជ់ាត ិៃងិ ថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាត ិ

 

ម្បភពឯែសារ៖យទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិាឆ្ែ ំ២០១៨ -២០២៥ 

៣.៤. ទិេសៅ និងប្ក្បខណ័ឌ សពលសវលាននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្ស់ប្កាមជាត ិ

ឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃែំណ្ត់យែគោលគៅសម្ាប់

គធវើការផ្លល ស់បតូរម្បពៃ័ធថវិកាជាតជិាជ្ហំាៃៗ គដើរបីគឆ្ព េះគៅអៃុវតត ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធែរមà គៅឆ្ែ ំ២០២៥ ។ ប៉ាុកៃត 

កនអែតារបទពិគសាធៃ៍ ៃងិការអៃុវតតជាែ់កសតង ម្បពៃ័ធរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃភាពសមគុសាម ញ ៃងិសរតថភាព

រស្តៃតជី្នំញគៅាៃែម្រិត កដលគធវើឱ្យម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលានៃការកែទម្រង់ពមី្បពៃ័ធ ßថវកិាែរមវធិàី គៅម្បពៃ័ធ  

ßថវកិាពត័ា៌ៃសរទិធែរមà កដលបាៃែំណ្ត់ខាងគលើ រិៃសរម្សបគៅែែងុបរិការណ៍្នៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ

គៅែរពុជាគនេះគទ។ 

ែែុងៃ័យគៃេះ ßយទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩-២០២៥à ាៃ

ទិសគៅពម្ងងឹ ៃិងពម្ងីែការអៃុវតតថវិកាែរមវិធីជាបគណ្ត ើរៗ គដើរបីឈាៃដល់ការអៃុវតតថវិកាែរមវិធីគពញគលញ 

ៃិងអងគភាពថវិកា គដ្ឋយធានឱ្យបាៃការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណ្ងគោល-

ៃគោបាយរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តវូតម្រឹរជារួយៃងឹគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ ៃងិម្សបតារ

រចនសរពៃ័ធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាល កដលែំណ្តត់នួទី សិទធិអំណាច ៃងិការទទួលខុសម្តវូនៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ 

ការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរមែម្រិតកនៃការយុទធសាស្តសត គឺការគលើែែរពស់ម្បសិទធភាពនៃទំនែ់ទំៃង

ម្បទែ់ម្ែឡា ៃិងបំគពញឱ្យោែ  គដ្ឋយការតម្រឹរែរមវិធីរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅៃងឹែរមវិធីរបស់រដឋបាល

ថ្នែ ែ់ជាតិ។ ការគធវើសាហរណ្ែរមនៃកនៃការៃីយែរមរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិៃឹងគធវើឱ្យការគម្ោងកនៃការ

 

កនៃការយទុធសាស្តសតថវកិា 

រាជ្ធាៃ ីគខតត/ចគង្កា រនៃែរមវធិ ី

(លទធនលែែុងឆ្ែ ំ/លទធនលចងុគម្កាយ  

គោលៃគោបាយថ្នែ ែជ់ាត/ិអាទភិាពនៃកនៃការយទុធសាស្តសត/គោលៃគោបាយតារវស័ិយ 

ម្ែសួង សាថ ប័ៃ 

រៃេីរម្ែុង គខតត 

ការិោលយ័ម្សុែ 

 វិស
ហ
រ
ជ្
ឈកា
រ 

 វិរ
ជ្
ឈកា
រ 

កនៃការយទុធសាស្តសត ថវកិា/ែរមវធិ ី

(សទធនលចងុគម្កាយ  

ចគង្កា រនៃអៃែុរមវធិ ី

(លទធនលែែុងឆ្ែ ំ  

ចគង្កា រសែរមភាព 

(លទធនលែែុងឆ្ែ ំ  

ម្ែុរម្បឹែា 

រាជ្ធាៃ ីគខតត 

រដឋបាល 

រាជ្ធាៃ ីគខតត 

រដឋបាល 

ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  

រដឋបាល ឃុ ំ

 សង្កា ត ់

ចគង្កា រអៃែុរមវធិ ី

(លទធនលែែងុឆ្ែ ំ  

ចគង្កា រសែរមភាព 

(លទធនលែែុងឆ្ែ ំ  

សែរមភាព 

(លទធនលែែងុឆ្ែ ំ  
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សែរមភាពរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិទងំបីម្បគភទាៃលែខណ្ៈម្បរូលនតុ ំ គដើរបតីម្រង់ទិស កបងកចែរុខង្ករ 

ៃងិែំណ្ត់ការទទួលខុសម្តូវឱ្យកាៃ់កតចាស់លាស់ជាងរុៃ សម្ាប់ជារូលដ្ឋឋ ៃែែងុការតម្រឹរជារួយកនៃការ

របស់រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត។ ការគធវើការកែលរអ ៃងិផ្លល ស់បដូរជាជ្ហំាៃៗវដដថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត 

ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត់ គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃងឹវដដថវិកាជាតិ ពិគសស ែណំ្ត់ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវ ៃិង

ចាស់លាស់អំពីសិទធិអណំាច ៃងិការទទួលខុសម្តូវគៅែែងុដំណាែក់ាលនៃវដតថវិកា។ ការគធវើសាថ ប័ៃៃយីែរមជា      

បគណ្ត ើរៗនៃរបបរបាយការណ៍្ហិរញ្ញវត ថគុៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិការបគងាើៃសរតថភាពថ្នែ ែ់គម្ការជាតិឱ្យគធវើរបាយ-

ការណ៍្លទធនលគៅថ្នែ ែ់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត។ 

ជារួរ ការអៃុវតត ßថវកិាពត័៌ម្លនេមិទធក្មមà គៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ៃងឹគធវើគែើងគៅគម្កាយឆ្ែ ំ

២០២៥។ ចែខុវិស័យសម្ាប់ឆ្ែ ំ២០២៥ គឺការកម្បកាល យជាបគណ្ត ើរៗៃូវម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតែិរពុជា 

តាររយៈការែណំ្តម់្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលាចាស់លាស់ ៃងិការដ្ឋែ់គចញកនៃការសែរមភាពកែទម្រងត់ារអភិម្ែរ

កដលាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ទៃភ់លៃ់ ៃងិតាល ភាព គដ្ឋយម្តូវបាៃនតល់្នេ ៃុសិទធិ ៃិងគណ្គៃយយភាពដល់រដឋបាល 

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតៃិីរួយៗ ម្សបតារសរតថភាព ៃិងតថភាពជាែ់កសតងនៃែរពុជា។ 
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៤. យុ្ទធសាស្រេតននការកក្ទប្មងប់្បព័នធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្ស់ប្កាមជាត ិ

ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

3 
 

គោលគៅនៃយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិឆ្ែ ំ២០១៩ -២០២៥ គឺ

ពម្ងងឹការអៃុវតតថវិកាែរមវិធឱី្យបាៃគពញគលញ ៃងិែសាងរូលដ្ឋឋ ៃសម្ាប់ការអៃវុតតថវិកាព័តា៌ៃសរិទធែរម 

គដើរបធីានឱ្យបាៃៃវូការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ ជាពគិសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ។ ែែុងគោលគៅគៃេះ ការគធវើ 

សាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរមាៃភាពចំបាច់គដើរបីឱ្យកនៃការយុទធសាស្តសតរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃការនារ

ភាា ប់ទំនែ់ទំៃងោែ  បំគពញឱ្យោែ  ៃងិម្បទែ់ម្ែឡាោែ គៅវិញគៅរែ ៃងិតម្រឹរគៅៃងឹកនៃការយុទធសាស្តសតថ្នែ ែ់ជាតិ។ 

ការគរៀបចំកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែ ំចំបាច់ម្តូវធានឱ្យាៃសងគតិភាពជារួយៃងឹកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃងិម្តវូឱ្យ

ាៃការចូលរួរកាៃក់តទូលំទូលាយពភីាគពីាែព់ៃ័ធ។ ទៃេឹរៃងឹគៃេះ ការវិភាជ្ ៃងិការអៃុវតតថវិកាៃឹងម្តូវបាៃបគងាើៃ

ម្បសិទធភាពកថរគទៀត តាររយៈការកែលរអ ៃងិការគធវើសារញ្ញែរមៃតីិវិធីចំណាយ ជាពិគសស ការនតល់្ នេ ៃសិុទធិ 

ៃិងគណ្គៃយយភាពដល់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ។ ការគរៀបចំរបាយការណ៍្ៃឹងម្តូវគធវើឱ្យបាៃទៃ់គពលគវលា 

គហើយការបគងាើៃសរតថភាពរដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតិែែុងការគធវើរបាយការណ៍្តារែរមវិធៃីឹងម្តវូពម្ងឹងបកៃថរគទៀត។ 

កនែែទី៤គៃេះ ដ្ឋែ់គចញៃូវសែរមភាពកែទម្រងត់ារអភិម្ែរកដលាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ទៃ់ភលៃ ់តាល ភាព 

ៃងិគណ្គៃយយភាព គដ្ឋយគផ្លត តគលើសាសធាតុគៃលេឹះនៃវដតថវិកា ៃិងសាសធាតុកដលជារចនសរព័ៃធម្ទម្ទង់រួរ

ាៃម្ែបខ័ណ្ឌ គតិយតុត ការែសាងៃងិអភិវឌ្ឍសរតថភាព ៃងិម្បពៃ័ធបគចចែវិទាព័តា៌ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ចប់ពឆី្ែ ំ២០១៩ រហតូដលឆ់្ែ ំ២០២៥ ។ គម្ៅពីគៃេះ គៅាៃការកែទម្រង់រួយគទៀត កដល

ចត់ទុែជាសាសធាតុសំខាៃន់ៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ គឺការកែទម្រងម់្បពៃ័ធ   

លទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ 
 

៤.១. វដ្តថវិកា 

៤.១.១. ការសរៀបចាំក្នការយុ្ទធសាស្រេតថវិកា 

ែ. ការអៃវុតតបចចុបបៃែ 

ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិរិៃទៃប់ាៃគធវើសាហរណ្ែរមនៃកនៃការ

យុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិគធវើការតម្រឹរជារួយកនៃការយុទធសាស្តសតរបស់រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី

គខតតគៅគែើយគទ កដលជាគហតុនំឱ្យការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិតរិៃទៃ់ទទួលបាៃសរិទធនលជា

អតិបរា។ រា៉ាងគទៀត  ការតម្រឹរកនៃការ/ែរម វិធីរវាងថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ  ៃិងថវិការៃេីរជ្ំនញ  

រាជ្ធាៃ ី គខតតគៅរិៃអាចសគម្រចគៅបាៃ គដ្ឋយសារកតពុំទៃា់ៃការម្បឹែាគោបលោ់ែ  ៃងិសហការោែ ឱ្យបាៃ
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ម្គប់ម្ោៃរ់វាងម្ែសួង សាថ ប័ៃ ៃងិរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការបស់រដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គអឺៃុវតតែែងុែម្រិតរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលកនៃការគៃេះរិៃរួរបញ្ចូលកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង 

ម្សុែ ៃងិឃុ ំសង្កា ត។់  

កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពលម្បំាឆ្ែ ំ ៃិងែរមវិធី វិៃិគោគបីឆ្ែ ំរំែិលរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ កដល

ជារូលដ្ឋឋ ៃសំខាៃ់សម្ាប់គរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ម្តូវបាៃគរៀបចំដ្ឋច់គដ្ឋយកែែរវាងថ្នែ ែ់រដឋបាល

ៃីរួយៗនៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ គទេះបីជាាៃយៃតការសម្របសម្រួលពិគម្ោេះគោបលត់ាររយៈ ßគណ្ៈ-  

ែាម ធកិារសម្របសម្រលួបគចចែគទសà គដើរបីគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍របស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិែ៏

គដ្ឋយ ែ៏ភាពខុសោែ នៃគពលគវលា វិធីសាស្តសត ៃងិអភិម្ែរ បាៃគធវើឱ្យដំគណ្ើរការនៃការគធវើសាហរណ្ែរមបញ្ចូល

ោែ គៃេះពិបាែៃងឹសគម្រចបាៃ។ 

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវបាៃគរៀបចំតារអភមិ្ែរពីគម្ការគែើងគលើគដ្ឋយកនអែ

គលើអាទិភាពតារវិស័យពីថ្នែ ែជ់ាតិ។ ជារួយោែ គៃេះ សរតថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតគៅាៃែម្រិត កដល

បង្កា ញឱ្យគឃើញពកីារគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការិៃទៃា់ៃភាពម្គប់ម្ជ្ងុគម្ជាយ ជាពគិសស ការគម្ោងថវិកា 

ការែំណ្ត់សូចនែរសរិទធែរមគៅែែងុែរមវិធ ី ៃងិចគង្កា រសែរមភាព។ ម្បការគៃេះបាៃគធវើឱ្យការគរៀបចំកនៃការ

ថវិការិៃទៃន់ារភាា ប់បាៃទងំម្សុងគៅៃងឹគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ កដលគធវើឱ្យការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃ 

សាធារណ្ៈរិៃទៃា់ៃម្បសិទធភាព។  

ខ. ទសិគៅឆ្ែ ំ២០២៥ 

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងឹម្តូវគធវើការកែលរអជាបគណ្ត ើរៗឱ្យកាល យជាកនៃការយុទធ-

សាស្តសតថវិការួរ គៅថ្ន ßក្នការយុ្ទធសាស្រេតថវិការាជធានី សខតតàតាររយៈការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការ

របស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ៃងិការតម្រឹរជារួយៃងឹអាទិភាពតារវិស័យនៃម្ែសួងសាថ ប័ៃថ្នែ ែ់ជាតិ (រៃេីរជ្នំញ

រាជ្ធាៃ ីគខតត)   ដូចបាៃបង្កា ញែែុងដាម្ការទី១ែែុងកនែែទី៣ខាងគលើ។ ដំគណ្ើរការគៃេះ គធឺានឱ្យាៃការនារ-

ភាា ប់ោែ ម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាពរវាងកនៃការ/ែរមវិធីនៃថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅៃឹងអាទិភាពជាតិ/កនៃការយុទធ-

សាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិគដើរបីគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិតែែុងការសគម្រចឱ្យបាៃសរិទធនលជាអតិបរា។ តារ 

គោលគៅគៃេះ  រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់ម្តូវគរៀបចំកនៃការអៃតរាគរៃ៍របស់ខលួ ៃគដ្ឋយគផ្លត តជា

សំខាៃ់គលើវិស័យអាទិភាពគៅរូលដ្ឋឋ ៃ គដើរបីោំម្ទដល់អាទិភាពគោលៃគោបាយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត 

កដលជាវិភាគទៃគៅដលក់ារសគម្រចបាៃអាទិភាពតារវិស័យ ៃងិ អាទិភាពជាតិ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃម៍្ែងុ ម្សុែ 

ខណ្ឌ  ៃិងកនៃការអភិវឌ្ឍៃឃ៍ុំ សង្កា តៃ់ងឹម្តូវដ្ឋែ់បញ្ចូលែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតត គៅតារ

អាទិភាពគៅថ្នែ ែ់រូលដ្ឋឋ ៃ កដលជាតម្រូវការ ៃងិសំណូ្រពររបស់រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុ ំសង្កា តត់ារ

អភមិ្ែរពីគម្ការគែើងគលើ។ ជារួយោែ គៃេះ កនៃការរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃ ី គខតតៃងឹម្តូវយែរែគតិគូរែែុង

ដំគណ្ើរការែសាងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតត គដើរបីនតលភ់ាពង្កយម្សលួដលរ់ដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត 

ែែុងការតម្រឹរសែរមភាពរបស់ខលួ ៃ ឱ្យកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃងិចំគោលគៅ។  
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កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ីគខតត គឺជាឧបែរណ៍្សំខាៃ់ កដលម្តូវគរៀបចំឱ្យាៃភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ 

តាររយៈការពម្ងីែវិសាលភាពឱ្យម្គបដណ្ត ប់ម្គប់ម្បភពចំណូ្លទងំអស់ (ថវិការដឋ ឧបតថរភធៃ ការគនេរធៃធាៃ 

ថវិកានដគ ូ ៃងិចំណូ្លផ្លេ ល)់ ៃិងម្គប់រុខសជញ ចំណាយទងំអស់ (ចំណាយគបៀវតស ចំណាយចរៃតរិៃករៃ

គបៀវតស ៃងិចំណាយរូលធៃ)។ កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតតៃឹងម្តូវគរៀបចំគៅតារគោលបំណ្ងគោល-

ៃគោបាយ ៃងិែរមវិធី គដ្ឋយាៃគសចែតពីៃយល ់ខល ឹរសារពពិណ៌្នអំពីគោលបំណ្ង ម្បគភទហិរញ្ញបបទៃ សូចនែរ

គៃលឹេះសម្ាប់តារដ្ឋៃការអៃុវតត ៃិងម្តតួពៃិតិយលទធនល ម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលា ៃងិតម្រវូការថវិកា។ រដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តូវែំណ្ត់ឱ្យាៃអែែទទួលខុសម្តូវចំគពាេះែរមវិធី អៃុែរមវិធ ី ចគង្កា រសែរមភាព ៃិងសែរមភាព 

កដលៃឹងម្តូវគលើែគែើងគៅែែុងគោលការណ៍្កណ្នំសតីពីកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។ ម្ែបខ័ណ្ឌ ថវិកា   

រយៈគពលរធយរៃងឹម្តូវគរៀបចំគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ កដលៃងឹកាល យជារូលដ្ឋឋ ៃសម្ាប់ការគរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។ 

គដើរបីសគម្រចបាៃៃូវដំគណ្ើរការនៃការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត តម្រូវ

ឱ្យាៃការកែលរអដំគណ្ើរការម្បឹែាគោបល់ ៃិងការសម្របសម្រួលរវាងម្ែសួងសាថ ប័ៃ ៃងិរដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតិ 

ែែុងដំណាែក់ាលនៃការគធវើកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា។ ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាៃឹងម្តូវគធវើការសម្របសម្រលួ 

គដ្ឋយ ßគណ្ៈែាម ធកិារសម្របសម្រលួបគចចែគទសà កដលដឹែនំគដ្ឋយអភបិាលនៃគណ្ៈអភបិាលរាជ្ធាៃ ីគខតត 

រុៃៃងឹដ្ឋែជ់្ៃូម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃ ី គខតតម្តតួពៃិតិយៃងិអៃុរ័ត រចួបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែចិចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ ម្បការ

គៃេះៃឹងជ្ួយកាត់បៃថយគពលគវលា ៃិងជ្ួយសម្រលួដល់ដំគណ្ើរការនៃការគរៀបចំ ៃិងម្តួតពៃិិតយកនៃការយុទធសាស្តសត

ថវិការាជ្ធាៃ ីគខតត ឱ្យកាៃក់តាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័ែតិសិទធភាពជាងរុៃ។  

ជារួយោែ គៃេះ ការបគងាើៃការោំម្ទពីរស្តៃតជី្ំនញគៅថ្នែ ែ់ជាតិ តាររយៈការនតលៃ់ូវការម្បឹែាគោបល់

បគចចែគទសគៅដល់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិគឺជាែិចចការចំបាច់បំនតុ។ ចំណ្ចុគៃេះៃងឹគលើែយែរែពភិាែាគៅកនែែ

គហដ្ឋឋ រចនសរពៃ័ធោំម្ទខាងគម្ការ។ 

ជារួរ គដ្ឋយសារកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវបាៃគរៀបចំ គដ្ឋយកនអែគលើអាទិភាព

តារ វិស័យពថី្នែ ែ់ជាតិចុេះរែ, កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគៃេះ ែម៏្តូវនដលភ់ាពទៃភ់លៃ់ឱ្យាៃការដ្ឋែប់ញ្ចូលៃូវអាទិភាព

គៅថ្នែ ែរូ់លដ្ឋឋ ៃ កដលជាតម្រូវការ ៃិងសំណូ្រពរននពរីដឋបាលថ្នែ ែ់ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុ ំសង្កា ត់ កដលជា

អភមិ្ែរពគីម្ការគៅគលើ។ 

គ. កនៃទចីងអលុនលូវ 

គរៀបចំកែលរអគែើងវិញៃូវរចនសរព័ៃធែរមវិធី គដើរបធីានឱ្យាៃការនារភាា ប់កនៃការរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ-់

គម្ការជាតិគៅៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ គដ្ឋយម្តូវែំណ្ត់គោលគៅែរមវិធី អៃុែរមវិធ ី ៃិងសូចនែរ

គៃលេឹះសម្ាប់តារដ្ឋៃការអៃុវតត ៃងិម្តួតពៃិិតយលទធនល គដ្ឋយម្តូវចប់គនតើរគរៀបចំគៅឆ្ែ ំ២០១៩ ៃិងសគម្រចឱ្យ
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បាៃគៅឆ្ែ ំ២០២០។ គធវើសាហរណ្ែរមជាបគណ្ត ើរៗៃូវកនៃការរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិង 

ឃុំ សង្កា ត ់ៃិងតម្រឹរកនៃការរបស់រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ីគខតត គដ្ឋយម្តូវចប់ពឆី្ែ ំ២០២១តគៅ។   

គដើរបីោំម្ទដលក់ារសគម្រចបាៃតារទិសគៅខាងគលើ ាៃសែរមភាពរយួចំៃៃួ ដូចជា៖  

ទី(១)-ពម្ងងឹយៃតការសម្របសម្រួល ៃងិពិគម្ោេះគោបលត់ាររយៈ ßគណ្ៈែាម ធកិារសម្របសម្រលួ

បគចចែគទសà របស់រាជ្ធាៃ ី គខតត គដើរបីគ ល្ ើយតបគៅៃងឹទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការ-

ជាតិ កដលែិចចការគៃេះៃងឹម្តូវែំណ្ត់គៅគពលគរៀបចំគោលការកណ្នំសតីពកីារគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា       

រាជ្ធាៃ ីគខតត។ 

ទី(២)-គម្ជ្ើសគរើសរស្តៃតីបគចចែគទសពីម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុម្ពរជារួយៃងឹការនតលក់ារបណ្តុ េះបណាត ល

ជ្ំនញបគចចែគទស ៃិងលែខខណ្ឌ ការង្ករចាស់លាស់។ ែិចចការគៃេះៃងឹចប់គនតើរអៃុវតតគៅឆ្ែ ំ២០២០។  

ទី(៣)-នតល់ការបង្កា ត់បគម្ងៀៃ  (Coaching and Mentoring)  ដល់រស្តៃតីទទួលបៃេុែការង្ករគរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសត ៃិងកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។  

៤.១.២ ដ្ាំសណើរការសរៀបចាំថវិកាប្បចាាំឆ្ន ាំ 

ែ. ការអៃវុតតបចចុបបៃែ 

ការគរៀបចំកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតាិៃដំគណ្ើរការគនសងៗោែ រវាងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្-

ធាៃ ី គខតត ៃងិរវាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់។ ថវិការៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី

គខតត ម្តូវបាៃគម្ោងបញ្ចូលែែងុកនៃការថវិកាកដលគរៀបចំគែើងគដ្ឋយម្ែសួងសាថ ប័ៃសារី គដ្ឋយកនអែគលើកនៃការ-

ៃយីែរមពីគលើចុេះគម្ការគៅតារអាទិភាពជាត។ិ គគម្ាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុ ំ

សង្កា ត់ម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងទទួលខុសម្តូវគដ្ឋយរដឋបាលគនសងៗោែ  គដ្ឋយកនអែតារម្បភពថវិកាកដលគរៀបចំគនេរពី

ថវិកាជាតិគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែចិចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិការពាែរៃូវលទធភាពចំណូ្លសរុប

របស់រដឋបាលៃីរួយៗ។ គគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី ម្តវូបូែបញ្ចូលគគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលខណ្ឌ  ៃងិ 

សង្កា តទ់ងំអស់ចំណ្េុះរដឋបាលរាជ្ធាៃ។ី គគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលម្ែុងម្តូវបូែបញ្ចូលគគម្ាងថវិការដឋបាល

សង្កា ត់ចំណ្េុះរដឋបាលម្ែុង។  

ការគរៀបចំកនៃការថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ឃុ ំ សង្កា ត ់ ៃងិរៃេីរជ្នំញ    

រាជ្ធាៃ ី គខតតកនអែតារយៃតការនៃការនារភាា ប់គៅៃឹងយុទធសាស្តសតអាទិភាពគនសងៗោែ  គហើយការគរៀបចំកនៃការ

ថវិកាគៃេះ ែ៍រិៃទៃា់ៃសងគតិភាពោែ ទងំម្សុងជារួយៃងឹយុទធសាស្តសតអាទិភាពគៅគែើយគទ។ ការគរៀបចំកនៃការ 

ថវិការបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតតកនអែតារកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការបស់ម្ែសួងសាថ ប័ៃ កដលបាៃនារភាា ប់

គៅៃឹងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ។ កនៃការថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតៃីរួយៗ ម្តូវគរៀបចំគដ្ឋយកនអែគលើកនៃការ

យុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតតៃីរួយ  ៗកដលបាៃនារភាា ប់គៅៃងឹកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែ ំ ៃងិែរមវិធីវិៃិគោគ

៣ឆ្ែ ំរំែលិរបស់ខលួ ៃ។ ចំកណ្ែកនៃការថវិការបស់រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុ ំសង្កា ត់ គកឺនអែតារកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍
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៥ឆ្ែ ំ ៃងិែរមវិធីវិៃិគោគ៣ឆ្ែ ំរែំលិរបស់រដឋបាលៃរួីយៗ។ ជាទូគៅ ការគរៀបចំកនៃការថវិការបស់រដឋបាលម្ែងុ 

ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់ាៃភាពយឺតោ៉ា វ។ 

ការចលូរួរពីម្គប់ភាគពីាែព់ៃ័ធែែុងការគរៀបចំកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ 

ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុ ំសង្កា ត់គៅាៃែម្រតិ។ ការគរៀបចំកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ាៃនយែទីចតក់ារ

ហិរញ្ញវត ថជុាអែែសម្របសម្រលួ គរៀបចំ គដើរបីសំុការសគម្រចពអីភិបាលនៃគណ្ៈអភបិាលរាជ្ធាៃ ីគខតត។ គៅរដឋបាល 

ម្ែុង ម្សុែ ាៃការិោលយ័រដឋបាល ៃងិហរិញ្ញវត ថជុាអែែគរៀបចំៃងិសម្របសម្រលួ គដើរបីសំុការសគម្រចពី

អភបិាលនៃគណ្ៈអភបិាលម្ែងុ ម្សុែ។ គៅរដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ ាៃគសមៀៃជាអែែសម្របសម្រួល ៃងិគរៀបចំ

ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ គដើរបីសំុការសគម្រចពីគរឃុំ ៃងិគៅសង្កា ត។់ អងគភាពថវិកាម្តូវបាៃបគងាើតគែើងគដើរបីធានបាៃៃូវ

ភាពជាាច ស់គលើការគរៀបចំ ៃងិការអៃុវតតថវិកាែែុងនរជាអាណាប័ែគដើរកខស ែ៍ប៉ាុកៃតាៃរដឋបាលគខតតរួយ

ចំៃួៃធំគៅរិៃទៃ់បគងាើតម្ែុរការង្ករថវិកាគៅគែើយ។ 

ការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាែរមវិធរីបស់រដឋបាលគខតត គៅាៃភាពយឺតោ៉ា វ ៃិងរិៃទៃា់ៃគុណ្ភាពលអ

ម្គប់ម្ោៃ។់ ការគរៀបចំខល ឹរសារនៃរចនសរពៃ័ធែរមវិធាីៃភាពទៃ់គខាយ ៃងិរិៃទៃប់ាៃលអម្គប់ម្ជ្ងុគម្ជាយ 

គដ្ឋយសារការយល់ដឹងកនែែទសសនទៃគៅាៃែម្រិត គហើយសរតថភាពខុសៗោែ នៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ ការ

ែំណ្ត់សូចនែរលទធនលនៃែរមវិធីរិៃទៃម់្តឹរម្តូវលអ គដ្ឋយសារែងវេះទិៃែៃ័យកដលអាចគជ្ឿជាែ់បាៃ សរតថភាព

យល់ដឹងគៅាៃែម្រិត ៃិងការចលូរួរពីម្គប់ទីចត់ការែែងុរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត រៃិទៃ់បាៃគពញគលញ។  

ការគរៀបចំថវិកា ៃិងការគម្បើម្បាស់ចំណាត់ថ្នែ ែ់ថវិកាទងំ៧ (គសដឋែិចច រដឋបាល រុខង្ករ ភូរិសាស្តសត ែរមវិធី 

រូលៃធិ ិៃងិគគម្ាង) រិៃអាចអៃុវតតបាៃគពញគលញ។ ចំណាតថ់្នែ ែែ់រមវិធី ែំពងុដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាល  

រាជ្ធាៃី គខតត កដលអៃុវតតថវិកាែរមវិធី គលើែកលងកតរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ សង្កា ត់។ សម្ាប់ចំណាត់

ថ្នែ ែព់ីរគទៀត គឺចំណាត់ថ្នែ ែ់រុខង្ករ ៃិងចំណាត់ថ្នែ ែ់គគម្ាង គៅាៃការលំបាែែែុងដ្ឋែឱ់្យអៃុវតត កដលម្បការគៃេះ

ទរទរឱ្យាៃការសិែាបកៃថរគទៀត។ កនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវ

បាៃដ្ឋែ់បញ្ចូលសម្ាប់អៃុវតតែែុងម្បពៃ័ធពត័៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ (FMIS)។ គដ្ឋយកែែ 

ចំគពាេះកនៃការថវិការបស់រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ គៅាៃភាពយឺតោ៉ា វែែុងការដ្ឋែ់បញ្ចូលែែងុម្បព័ៃធ FMIS គដ្ឋយសារ 

ការគរៀបចំគគម្ាងថវិការៃិទៃ់គពលគវលា។  

ខ. ទសិគៅឆ្ែ ំ២០២៥  

គោលបំណ្ងគៅឆ្ែ ំ២០២៥ គជឺាការពម្ងឹងភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយនៃថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិជាបគណ្ត ើរៗ  

តាររយៈការពម្ងងឹការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ។ គដើរបីសគម្រចបាៃែិចចការគៃេះ គឺម្តូវគធវើឱ្យាៃ

សងគតភិាពោែ រវាងកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែ ំជារួយៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតត។ កនៃការថវិកាម្បចំ

ឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុ ំ សង្កា តៃ់ឹងម្តូវគធវើការសម្របសម្រួលគៅថ្នែ ែ់រដឋបាល 

រាជ្ធាៃ ី គខតត កដលដឹែនំគដ្ឋយអភបិាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត គដើរបឱី្យកនៃការថវិកាាៃការនារ-
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ភាា ប់គៅៃឹងគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ/ែរមវិធី គៅែែងុកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។ ដំគណ្ើរការ

គៃេះអាចសគម្រចបាៃតាររយៈគណ្ៈែាម ធកិារសម្របសម្រលួបគចចែគទស កដលបាៃបគងាើតគែើងសម្ាប់គរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ីគខតត ដូចកដលបាៃគរៀបរាប់ខាងគលើ។  

  ការគរៀបចំកនៃការថវិកាៃងឹម្តូវកនអែគលើរូលដ្ឋឋ ៃពត័ា៌ៃលទធនលនៃការអៃុវតតឆ្ែ ំរុៃ កបបបទ ៃិង 

ៃតីិវិធីកដលបាៃែំណ្ត ់ ៃិងគោលការណ៍្ចំណាយចំបាច់ ជាពិគសស ម្តូវាៃការចលូររួពីម្បជាពលរដឋ ៃិង 

អែែពាែព់ៃ័ធនន ៃងិម្តូវធានឱ្យាៃតលុយភាពពិតម្បាែដរវាងចំណូ្ល ៃិងចំណាយថវិកា គដើរបីពម្ងងឹ

គណ្គៃយយភាពែែងុការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណ្ៈឱ្យាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័ែតិសិទធភាព។ 

កនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ម្តូវាៃភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ ៃិងម្គបដណ្ត ប់ម្គប់

ម្បភពចំណូ្លទងំអស់  (ថវិការដឋ ឧបតថរភធៃ ការគនេរធៃធាៃ ថវិកានដគូ ៃងិចំណូ្លផ្លេ ល)់ ៃិងម្គប់រុខសជញ

ចំណាយទងំអស់ (ចំណាយគបៀវតស ចំណាយចរៃតរិៃករៃគបៀវតស ៃិងចំណាយរូលធៃ)។ ទៃេឹរៃឹងគៃេះ         

ការគរៀបចំថវិកាៃងឹគម្បើម្បាស់ចំណាតថ់្នែ ែ់ថវិកាទងំ ៧ ឱ្យបាៃគពញគលញ គដ្ឋយដ្ឋែ់បញ្ចូលគៅែែងុម្បពៃ័ធបគចចែ-

 វិទាព័ត៌ាៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ (FMIS)។  

គ. កនៃទចីងអលុនលូវ 

គដើរបីគម្តៀរលែខណ្ៈឱ្យបាៃម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់ការអៃុវតត ßថវិកាពត័៌ម្លនេមិទធក្មមà គៅគម្កាយឆ្ែ ំ២០២៥ 

ការគរៀបចំថវិកាែរមវិធីៃឹងម្តូវពម្ងីែគៅម្គប់រដឋបាលគខតតគៅឆ្ែ ំ២០២០ ៃិងរាជ្ធាៃីភែំគពញគៅឆ្ែ ំ២០២១។     

ម្សបគពលជារួយោែ ៃឹងការពម្ងីែការអៃុវតតថវិកាែរម វិធីដល់ម្គប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត  ចំណាត់ថ្នែ ែ់ែរម វិធី 

ៃិងចំណាត់ថ្នែ ែ់គគម្ាងៃងឹម្តូវដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតតគៅឆ្ែ ំ២០២១។ គដ្ឋយកែែ ចំណាត់

ថ្នែ ែ់រុខង្ករៃឹងម្តូវគធវើការសិែាគៅឆ្ែ ំ២០២០ គដើរបីពិៃិតយលទធភាពដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត។ 

ែែុងគោលគៅពម្ងងឹការគរៀបចំថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ ការគរៀបចំ ៃិងការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតម្ែបខ័ណ្ឌ ថវិការយៈគពលរធយរ 

(MTBF) សម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតតៃងឹម្តូវចប់គនតើរពឆី្ែ ំ២០២២តគៅ។  

៤.១.៣. ការចរចាថវកិា និងការអនុម័តថវកិា 

ែ. ការអៃវុតតបចចបុបៃែ  

គទេះបីជាការគរៀបចំថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃ ីគខតត ជ្ួបម្បសពវោែ គៅែម្រិត

រាជ្ធាៃ ី គខតត ែ៏ដំគណ្ើរការនៃការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាទងំពីរគៃេះគធវើគែើងតារដំគណ្ើរការពីរគនសងោែ ។ គគម្ាង

ថវិការបស់រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្តូវគសែើសំុការយលម់្ពរពមី្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថតុាររយៈម្ែសួង  

សាថ ប័ៃសារី។ ចំកណ្ែថវិការដឋបាល  រាជ្ធាៃ ីគខតតម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងដ្ឋែ់ជ្ៃូម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃ ីគខតត ពៃិិតយ

ៃងិអៃុរ័ត គហើយម្តូវបញ្ាូៃគគម្ាងថវិកាគៃេះគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ គដើរបីចរចៃិងយល់ម្ពរ ៃងិ 

បូែសរុបដ្ឋែ់បញ្ចូលគៅែែងុគសចែតីម្ពាងចាប់សតីពីហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែ ំ។ គគម្ាងថវិការបស់

រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ គាឺៃភាពខុសកបលែពីរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត គដ្ឋយគគម្ាងថវិកាម្ែងុ ម្សុែម្តូវបាៃពៃិតិយ ៃិង 
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អៃុរ័តគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែា រួចបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហរិញ្ញវត ថគុធវើការបែូសរុប រុៃៃងឹបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្-

ធាៃ ីគខតត គដើរបីពៃិតិយៃងិនតលអ់ៃុគលារភាព។  ចំគពាេះរដឋបាលឃុ ំសង្កា ត់វិញ ម្តូវគរៀបចំគគម្ាងថវិកា រួចដ្ឋែ់ជ្ៃូ

ម្ែុរម្បឹែាខលួ ៃពៃិតិយៃងិអៃុរ័ត បនេ ប់រែបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត គដើរបីពៃិតិយៃងិនតលអ់ៃុគលារភាព។ 

ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃអៃុរ័តជាែញ្ចប់គដ្ឋយសាថ ប័ៃៃតីិបបញ្ញតតិ កដលជាកនែែរយួនៃថវិកាជាតិ។ 

ដំគណ្ើរការចរចថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត គដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ រិៃទៃ់បាៃយែគគម្ាង

ថវិកាតារែរមវិធីរែជារូលដ្ឋឋ ៃសម្ាប់ការពភិាែាថវិកាគទ។  

ការគរៀបចំកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិរៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត ាៃ

ដំគណ្ើរការ ៃងិកនអែគលើការនារភាា ប់គនសងៗោែ ។ កនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតម្តូវបាៃពៃិតិយ 

ៃងិសគម្រចគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែាសារី រួចបញ្ចូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ កនៃការលទធែរមរបស់រដឋបាល 

ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវបាៃពៃិិតយគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែាសារី រួចបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ រដឋបាលឃុ ំ

សង្កា ត់ គឺរិៃតម្រូវឱ្យាៃកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំគែើយ។ ចំកណ្ែកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រៃេីរជ្នំញ  

រាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវបញ្ាូៃគៅម្ែសួងសាថ ប័ៃសារី គដើរបដី្ឋែប់ញ្ចូលែែុងឧបសរពៃ័ធរួរ រួចគនាើគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិ

ហិរញ្ញវត ថ។ុ ការគរៀបចំកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងិម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  កនអែគលើកនៃការ

អភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែ ំ ែរមវិធីវិៃិគោគ៣ឆ្ែ ំរំែលិ ៃងិតួគលខែញ្ចប់ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំគរៀងៗខលួ ៃ។  

តារៃតីិវិធីបចចុបបៃែ កនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំម្តូវបាៃគរៀបចំៃងិអៃុរ័ត ឱ្យបាៃរុៃនថៃទី៣១ កខធែូ រុៃ

ឆ្ែ ំអៃុវតតថវិកា គៅគម្កាយែចិចចរចថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ។ អងគភាពលទធែរមនៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិរួយចៃំៃួរិៃ

បាៃបញ្ចប់គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំតារគពលគវលាែំណ្ត ់ កដលនំឱ្យការអៃុវតតចំណាយតារៃតីិវិធី

លទធែរមរិៃទៃ់គពលគវលា ៃងិាៃម្បសិទធភាព។  

ខ. ទសិគៅឆ្ែ ំ២០២៥ 

គៅគពលកដលការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតិកាល យជាកនៃការរួររបស់រាជ្ធាៃ ី គខតត 

តាររយៈការគធវើសាហរណ្ែរមបញ្ចូលោែ ៃូវកនៃការយុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិការគធវើការ

តម្រឹរជារួយកនៃការរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ការពៃិតិយ ៃងិសម្របសម្រលួគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត

គលើគគម្ាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុ ំ សង្កា ត ់ គឺជាការចំបាច់ គដើរបធីានបាៃៃវូ

សងគតភិាព ៃងិម្បសិទធភាពនៃការអៃុវតតថវិកា។ រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ចំបាច់ម្តូវគធវើអាទិភាវូបៃីយែរមចំណាយ

ែែុងអំែុងគពលនៃការគធវើការពៃិតិយ ៃងិសម្របសម្រលួ គដើរបសីៃសសំំនចថវិកា ៃងិគ ល្ើយតបគៅៃងឹអាទិភាពគៅែែុង

រូលដ្ឋឋ ៃឱ្យបាៃកាៃ់កតម្បគសើរគែើង។ ដំគណ្ើរការនៃការចរចថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចច

ៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ កដលកនអែគលើធាតុចូលបចចុបបៃែៃឹងម្តូវផ្លល ស់បតូរជាបគណ្ត ើរៗគឆ្ព េះគៅរែការចរចថវិកាតារែរមវិធ ី

គដើរបីគម្បើម្បាស់ថវិកាឱ្យកាៃក់តចាស់លាស់ ៃងិាៃម្បសិទធភាពជាងរុៃ។  
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ការចរចថវិកា កដលបចចុបបៃែគផ្លត តគៅគលើថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃឹងម្តូវគធវើការពម្ងងឹ ៃងិតម្រង់

ទិសការចរចថវិកាគផ្លត តគលើគោលៃគោបាយ ៃិងវិស័យជាអាទិភាពរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិទងំរូល 

កដលរួរាៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត។់ ែែងុៃ័យគៃេះ យៃតការសម្របសម្រលួរួយ

គៅែែងុែម្រិតម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថៃុងឹម្តវូបគងាើតគែើង។ ទៃេឹរោែ គៃេះ គោលការណ៍្កណ្នំសតីពកីារចរច

ថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាតៃិងឹម្តវូគរៀបចំគែើង ជារូលដ្ឋឋ ៃសម្ាប់ការចរចថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ ម្សបតារទិសគៅនៃការអៃុវតត

ថវិកាពត័ា៌ៃសរិទធែរមគម្កាយឆ្ែ ំ២០២៥។ 

គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត កដលែៃលងរែម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងអៃុរ័ត

គម្កាយែិចចចរចថវិកា ៃិងការគរៀបចំគសចែតីម្ពាងចាប់សតីពីហិរញ្ញវត ថសុម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែ ំ ម្តូវជ្ៃំួសគដ្ឋយ 

គធវើការពៃិិតយ ៃងិសគម្រចកនៃការលទធែរមគៅែែុងម្ែបខណ័្ឌ នៃការចរចថវិកាគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ   

ដូចោែ គៃេះកដរ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវដ្ឋែ់គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំជ្ៃូរៃេរីគសដឋែិចចៃិង

ហិរញ្ញវត ថ ុែែងុគពលដំណាលោែ ៃងឹកនៃការថវិកា កដលម្តូវដ្ឋែ់ជ្ៃូអភបិាលរាជ្ធាៃ ីគខតត គដើរបីនតលអ់ៃុគលារភាព។ 

រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគរៀបចំគសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំភាា ប់រែជារួយៃឹងសំគណ្ើគគម្ាង

ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំគដើរបីជារូលដ្ឋឋ ៃនៃការចរចថវិកាជារួយម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុ ម្សបតារម្បតិទិៃនៃការ

គរៀបចំថវិកាម្បចំឆ្ែ ំ។ គសចែតមី្ពាងកនៃការលទធែរមៃងឹម្តូវគធវើការកែសម្រលួគែើងវិញ គដ្ឋយកនអែគលើលទធនលនៃ

ការចរចថវិកា រួចបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុគដើរបីពិៃតិយៃិងអៃុរ័តឱ្យបាៃរុៃនថៃទី៣១ កខធែូ រុៃឆ្ែ ំ

អៃុវតតថ វិកា។ គៅគពលម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថគុដើរតនួទីជាៃិយត័ែរគពញគលញ កនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់

រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវពៃិិតយៃងិអៃុរ័តគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចច

ៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

គ. កនៃទចីងអលុនលូវ 

ដំគណ្ើរការនៃការចរចថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ ុ កដលបចចុបបៃែកនអែ

គលើធាតុចូលៃឹងម្តូវគធវើការផ្លល ស់បតូរជាបគណ្ត ើរៗគឆ្ព េះគៅការចរចថវិកាកនអែគលើែរម វិធីចប់ពីឆ្ែ ំ២០២២តគៅ។ 

គោលការណ៍្កណ្នំសតពីីការចរចថវិកាែរមវិធីរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃងឹម្តូវគរៀបចំគែើងគៅឆ្ែ ំ២០២១។ 

គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំ កដលម្តូវពៃិិតយ ៃងិសគម្រចែែុងម្ែបខ័ណ្ឌ នៃការចរចថវិការបស់

រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតតជារួយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថៃុងឹម្តូវអៃុវតតចប់ពឆី្ែ ំ២០១៩ តគៅ។ ចំគពាេះការពៃិិតយ 

ៃងិអៃុរ័តគលើកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃិងរៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងឹម្តូវពៃិតិយ

ៃងិអៃុរ័តគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថមុ្តឹរឆ្ែ ំ២០២២ គហើយចប់ពី២០២៣តគៅ ការពៃិិតយ ៃងិអៃុរ័ត

គលើកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែ ំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃងិរៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងឹម្តូវម្បគល់សិទធិជ្ៃូ

រៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ   
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៤.១.៤. ការអនុវតត និងការប្តួតពិនិតយថវិកា 

ែ. ការអៃវុតតបចចុបបៃែ 

 សទិធអិណំាចនៃការបជា ចណំាយ 

ែែុងការអៃុវតតបចចុបបៃែ  រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ពុំទៃា់ៃ្នេ ៃុសិទធិគពញ

គលញែែុងការអៃុវតត ៃងិម្តួតពៃិិតយថវិកាគៅគែើយ គលើែកលងកតរដឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត 

កដលជាអាណាប័ែគដើរកខសនៃថវិការបស់ខលួ ៃ តម្រូវឱ្យគសែើសំុធានចំណាយ ៃងិការម្តតួពៃិតិយចំណាយ គដ្ឋយរៃេរី

គសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ ចំកណ្ែឯរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  តម្រូវឱ្យាៃការម្តួតពៃិតិយចំណាយគដ្ឋយរៃេីរ

គសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

គម្កាយគពលកដលចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ែ ំចូលជាធរាៃ ៃិងគសៀវគៅថវិកាម្បចំឆ្ែ ំម្តូវបាៃដ្ឋែឱ់្យអៃុវតត   

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតមិ្តូវគសែើសំុបគងាើតរជ្ាគទយយបុគរម្បទៃ សម្ាប់ចំណាយគលើដំគណ្ើរការរដឋបាលកដលាៃ

លែខណ្ៈជាម្បចំបនេ ៃ ់ កដលរិៃអាចរង់ចំការគបាេះនាយអាណ្តតិគបើែម្បាែត់ារៃតីិវិធធីរមតាបាៃ។ គដ្ឋយកែែ 

ចំគពាេះរុខសជញ ចំណាយម្បតិបតតិការម្បម្ែតីគនសងៗគទៀត ម្តូវបាៃអៃុវតតចំណាយតារៃីតិវិធីនៃការនដលធ់ាន

ចំណាយ ៃងិៃីតិវិធលីទធែរមសាធារណ្ៈ ។ យៃតការម្គប់ម្គង ៃងិៃតីិវិធអីៃុវតតនៃការបជា ចំណាយសម្ាប់រដឋបាល

រាជ្ធាៃីគខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  គដូឺចោែ គៅៃឹងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត កដលាៃរៃេីរគសដឋែិចច

ៃងិហិរញ្ញវត ថទុទួលខុសម្តូវគលើការម្តួតពៃិតិយ នតល់ទិដ្ឋឋ ការធានចំណាយ ៃិងអាណ្តតិគបើែម្បាែ់ គហើយរតនោរ

រាជ្ធាៃ ី គខតតែែងុរុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ ម្តួតពៃិិតយ ៃងិទូទត់ចំណាយថវិកា។ គដ្ឋយកែែ ថវិកា

រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់រិៃតម្រូវឱ្យាៃការធានចំណាយគទ។ 

 ការម្តតួពៃិតិយការអៃវុតតថវកិា 

ការម្តួតពៃិតិយចំណាយរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការទងំែែុងដំណាែ-់

កាលធានចំណាយ  ែិចចលទធែរម  អាណ្តតិែិចច ៃងិការទូទត ់គលើែកលងកតថវិការដឋបាលឃុ ំសង្កា ត់។ ការម្តតួពៃិតិយ

ថវិកាម្តូវបាៃអៃុវតតដូចគៅថ្នែ ែ់ជាតិកដរ កដលរែទល់គពលគៃេះការម្តួតពៃិតិយថវិការបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ

ម្តូវបាៃអៃុវតតគដ្ឋយកនអែគលើអៃុម្ែតឹយគលខ៨១ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចឆិកា ឆ្ែ ំ១៩៩៥ សតីពីការបគងាើតការម្តួត

ពៃិិតយហិរញ្ញវត ថគុលើការចំណាយថវិការដឋគៅតារម្ែសួង គខតត ម្ែងុ ម្ែងុសវយត័ រាជ្ធាៃភីែំគពញ ៃងិអងគការ   

សាធារណ្រដឋបាល ៃិងអៃមុ្ែតឹយគលខ៨២ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចឆិកា ឆ្ែ ំ១៩៩៥ សតីពីបទបជា ទូគៅនៃ

គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ ការគធវើៃយិ័តែរមថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅរិៃទៃ់ាៃភាពទៃភ់លៃ់ គលើែ

កលងកតរដឋបាលគខតតកដលអៃុវតតថវិកាែរមវិធី។ 

 ែចិចលទធែរម 

ការអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរិៃទៃប់ាៃនតល់សិទធិអំណាច ៃងិការទទួលខុសម្តវូឱ្យបាៃគពញ-

គលញដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  កដលជាសាថ ប័ៃអៃុវតតែិចចលទធែរមផ្លេ ល់គៅគែើយ។      

ការម្តួតពៃិតិយែិចចលទធែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការ កដលាៃម្ែសួងគសដឋែិចច



ទំព័រទ2ី9នៃ3៨ 

ៃងិហិរញ្ញវត ថគុដើរតួសខំាៃ់ ទងំែែុងដំណាែ់កាលគរៀបចំកនៃការលទធែរម ៃិងការម្តួតពៃិតិយែិចចលទធែរម។ ដូចោែ

គៃេះកដរ  ការអៃុវតតែិចចលទធែរមរបស់រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តូវបាៃម្តតួពៃិតិយគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

លិខិតបទដ្ឋឋ ៃគតិយតុតនគពលបចចុបបៃែ បាៃម្បគល់សិទធិអណំាចគពញគលញដល់ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កា ត ់

ែែុងការពៃិិតយ ៃងិសគម្រចគលើការអៃុវតតែិចចលទធែរមរបស់ខលួ ៃ។ កតគទេះជាោ៉ា ងគៃេះែត ី ែែុងការអៃុវតតជាែ់កសតង 

សិទធិសគម្រចរបស់ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កា ត ់ែែងុការអៃុវតតែិចចលទធែរមគៅាៃភាពរៃិចាស់លាស់គៅគែើយ។  

 សវៃែរម ៃងិអធកិារែចិចហរិញ្ញវត ថ ុ

សវៃែរមននេែែងុកដលជាគសនធិការរបស់អាណាប័ែគដើរកខស ាៃតួនទីោ៉ា ងសំខាៃ់ែែងុការម្តតួពៃិតិយ 

ៃងិវាយតនរលការអៃុវតតថវិកា ម្ពរទងំអាចនតលគ់ោបល់ ឬអៃសុាសៃចំ៍បាច់ជ្ៃូអាណាប័ែគដើរបីពៃិតិយៃងិ

សគម្រច ឬនតលក់ារកណ្នំ។ ៃតីិវិធនីៃការគធវើសវៃែរមននេែែងុសម្ាប់ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតម្តូវែំណ្ត ់ ៃិង 

អៃុវតតគដ្ឋយសវៃែរមននេែែងុរបស់ម្ែសួងរហាននេ គទេះបីរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតតកាល យជាអណាប័ែគដើរកខសនៃអងគ-

ភាពថវិការបស់ខលួ ៃែ៍គដ្ឋយ។  គម្ៅពាីៃសវៃែរមននេែែងុ ែ៏គៅាៃអធកិារែិចចហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិសវៃែរមននេគម្ៅ

កដលាៃភារែិចចម្តួតពៃិតិយ វាយតនរលការអៃុវតតថវិកា ៃងិនតលអ់ៃសុាសៃ៍ដល់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ៃិង  

អងគភាពពាែព់ៃ័ធ គដើរបចីត់វិធាៃការតារលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតិយតុតជាធរាៃ។ 

ខ. ទសិគៅឆ្ែ ំ២០២៥ 

 សទិធអិណំាចនៃការបជា ចណំាយ 

ែតាត គៃលេឹះនៃភាពគជាគជ្័យនៃម្បព័ៃធថវិកាែរមវិធី គកឺារគធវើម្បតិភែូរមសិទធិអំណាចគៅដល់អែែម្គប់ម្គង

ផ្លេ លែ់ែងុការចតក់ចងធៃធាៃឱ្យបាៃលអ គដើរបីសគម្រចសរិទធនល។ គៅគពលចាប់ថវិកាម្តូវបាៃអៃុរ័តរួច ឥណ្ទៃ

ថវិកាៃឹងកាល យជារូលដ្ឋឋ ៃែែងុការនដល់ការអៃជុញ តឱ្យបជា ចំណាយគពញរួយឆ្ែ ំសម្ាប់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ 

គលើែកលងកតរុខចំណាយរួយចំៃៃួកដលាៃទំហធំំ ៃងិ/ឬាៃគវទយិតភាពខពស់ កដលចំបាច់ម្តូវកតជាែរមវត ថុ

នៃការគសែើសំុការឯែភាពធានចំណាយជារុៃពីរៃេីរគសដឋែចិចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ ការអៃជុញ តឱ្យបជា ចំណាយៃងឹម្តូវ

គធវើគែើងជាែរមវិធីចំណាយម្បចំម្តាីស/្ាស ម្សបតារគោលការណ៍្ែំណ្ត់គដ្ឋយគធវើការកបងកចែធៃធាៃគៅ

តារែរមវិធ ី អងគភាពថវិកា រុខចំណាយ ៃងិគពលគវលា។ ៃតីិវិធនីៃការអៃុវតតថវិកាៃងឹម្តូវបាៃគធវើទំគៃើបែរម ៃងិ    

ពគៃលឿៃកថរគទៀត តាររយៈការគលើែែរពស់ការអៃុវតតម្បពៃ័ធបគចចែវិទាព័តា៌ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថ ុ

សាធារណ្ៈ (FMIS)។  

រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃងឹទទួលខុសម្តូវ ៃងិាៃគណ្គៃយយភាពទងំម្សុង 

ចំគពាេះការអៃុវតត ៃិងម្តតួពៃិតិយហិរញ្ញវត ថ។ុ រដឋបាលខណ្ឌ  គៅកតជាអងគភាពថវិកាកដលជាអាណាបែ័គនេរសិទធនៃ

ថវិការាជ្ធាៃភីែំគពញ ប៉ាុកៃតសិទធិអំណាចៃងឹម្តូវបាៃគិតគូរនតលជ់្ៃូបកៃថរគទៀតែែុងការវិភាជ្ថវិកា ៃងិអៃុវតតថវិកា

ែែុងឋាៃៈជាអងគភាពថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃភីែំគពញ។ ចំគពាេះការអៃុវតតថវិការបស់រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ចំបាច់ម្តូវ

គធវើការគិតគូរគែើងវិញៃូវយៃតការនៃការសម្របសម្រួលនន កដលរួរទងំការពៃិតិយ ៃិងការកែសម្រួលលែខខណ្ឌ



ទំព័រទ3ី0នៃ3៨ 

 វិៃិចឆ័យ ការ វិភាជ្ថវិកា ការម្គប់ម្គង ៃិងការម្តួតពៃិិតយវាយតនរលការអៃុវតតរូលៃធិិឃុំ សង្កា ត់ ៃិងៃតីិវិធីលទធែរម 

សាធារណ្ៈ គដើរបធីានបាៃៃវូម្បសិទធភាព តាល ភាព ៃងិគណ្គៃយយភាពនៃការអៃុវតតថវិកាម្បែប គដ្ឋយម្បសិទធភាព 

ៃងិគ ល្ើយតបគៅៃឹងតម្រូវការខពស់នៃការនតល់គសវាសាធារណ្ៈ។  

 ការម្តតួពៃិតិយការអៃវុតតថវកិា 

គដើរបីបគងាើៃម្បសិទធភាព ៃងិគណ្គៃយយភាពគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គឺម្តូវពគៃលឿៃ ៃងិគធវើសារញ្ញ-

ែរមការអៃុវតតថវិកា គដ្ឋយម្តូវម្បគល់សិទធិជាអតិបរាតារការវិវតតនៃការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ ៃិងវិសហរជ្ឈការ

គៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុំ សង្កា ត់។ ម្សបតារទិសគៅគៃេះ យៃដការម្តតួពៃិិតយការអៃវុតត

ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃិងថវិការៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃី គខតតគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហរិញ្ញវត ថ,ុ កដលម្បរូលនដុំ

ៃូវរុខង្ករម្តួតពៃិតិយហិរញ្ញវត ថ ុ ៃិងែិចចលទធែរម, ៃឹងម្តូវទទួលបាៃៃូវម្បតិភែូរមសិទធិអណំាច ៃិងការទទួលខុស

ម្តូវផ្លេ លក់ាៃ់កតគម្ចើៃពមី្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ ទៃេរឹៃងឹរុខង្ករម្តតួពៃិតិយកនែែចំណាយ  សិទធិអំណាច  

ៃងិការទទួលខុសម្តូវរបស់រៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថែុែុងការម្បរូលចំណូ្លរិៃករៃសារគពើពៃធ ៃងិការម្គប់ម្គង

ម្ទពយសរបតតរិដឋៃងឹម្តូវគលើែែរពស់កថរគទៀត។  

ដូចោែ ៃងឹថវិកាថ្នែ ែ់ជាតិកដរ  កនអែតារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ រុខង្ករ

គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈនៃរតនោររាជ្ធាៃី គខតតៃឹងម្តូវបៃដអៃុវតតយៃដការដូចបចចុបបៃែែែុងការគនេៀងផ្លេ តភ់ាពម្តឹរ

ម្តូវនៃការអៃវុតតថវិកាម្សបតារ វិធាៃគណ្គៃយយសាធារណ្ៈ ៃិងការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាែ ់ ប៉ាុកៃតម្តូវកាត់បៃថយការ 

ម្តតួពៃិតិយឱ្យរែគៅម្តឹរែម្រតិអបបបរាតាររយៈការគរៀបចំគតិយតុតឱ្យបាៃចាស់លាស់ ៃងិាៃម្បសិទធភាព 

ម្ពរជារួយៃឹងការគម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធ FMIS ៃងិ E-Transfer។ នគពលខាងរុខ គៅគពលម្បពៃ័ធម្គប់ម្គងថវិកា

កាៃ់កតម្តូវបាៃកែលរអម្សបតារឧតតាៃុវតតៃ៍ជាអៃតរជាត ិ ៃងិសរតថភាពនៃសាថ ប័ៃពាែព់ៃ័ធកាៃក់តខពស់ រុខង្ករ

គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈនៃរតនោររាជ្ធាៃ ី គខតតអាចៃងឹម្តូវគធវើសាហរណ្ែរមជារួយៃងឹរុខង្ករម្តតួពៃិតិយ

ថវិកានៃរៃេរីគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ គដើរបីឱ្យយៃដការម្តួតពៃិិតយាៃលែខណ្ៈកាៃក់តាៃម្បសិទធភាព ៃងិការ

ទទួលខុសម្តូវចាស់លាស់ ែែុងនរម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថកុតរួយ កដលជាបុគរលែខខណ្ឌ សម្ាប់ឱ្យរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតកិាៃក់តាៃគណ្គៃយយភាពគពញគលញ ទងំកនែែហិរញ្ញវត ថ ុៃិងកនែែសរិទធែរម។  

ចំគពាេះថវិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងថវិការដឋបាលឃុ ំ សង្កា ត់ ការម្តួតពៃិតិយការអៃុវតតថវិកាម្តូវគធវើតារ    

រយៈរតនោររាជ្ធាៃ ីគខតត ែែងុរុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ គលើសពីគៃេះ ែែុងគោលបំណ្ងពគៃលឿៃ ៃិង 

សម្រួលដលក់ារអៃុវតតថវិកា ជាពិគសស គដើរបីនដល់គសវាទូទតឱ់្យបាៃឆ្ប់រហ័ស គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈអាច

ៃឹងម្តូវដ្ឋែឱ់្យគៅអររដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ គដ្ឋយអាចពម្ងីែជាជ្ំហាៃ គៗៅតារលទធភាព ៃិងតារការចំបាច់ជាែ់កសដង។ 

ការអៃវុតតថវិការដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ ជាែរមវត ថនុៃការម្តួតពៃិិតយគម្កាយចំណាយ។ ចំកណ្ែ

ថវិការដឋបាលខណ្ឌ វិញ កដលជាថវិកាចំណ្េុះរាជ្ធាៃភីែំគពញ ម្តូវអៃុវតតដូចបចចុបបៃែ កដលាៃរៃេរីគសដឋែិចចៃងិ

ហិរញ្ញវត ថជុាអែែម្តតួពៃិតិយការអៃុវតតថវិកា ៃងិរតនោររាជ្ធាៃីជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ 



ទំព័រទ3ី1នៃ3៨ 

ការគសែើសំុគធវើៃិយ័តែរមថវិកាសម្ាប់ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គៅកតអៃុវតតតារយៃតការដកដល 

គដ្ឋយម្តូវគសែើសំុរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ ែ៏ប៉ាុកៃត គម្កាយគពលរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតតអៃុវតតថវិកាែរមវិធី

គពញគលញគៅឆ្ែ ំ២០២១, ការនតលម់្បតិភែូរមអំណាចែែុងការគធវើៃយិត័ែរមឥណ្ទៃថវិកាដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី 

គខតត ៃឹងម្តូវអៃុវតតែែងុែម្រិតណារួយសរម្សប។ 

 ែចិចលទធែរម 

 ែែុងគោលបំណ្ងពគៃលឿៃ ៃិងសម្រួលៃតីិវិធកីារង្ករ ការម្បគល់សិទធិសគម្រច ៃងិការទទួលខុសម្តូវគលើ

ែិចចលទធែរមៃឹងម្តូវបគងាើៃជាបគណ្ដ ើរៗបកៃថរគទៀតជ្ូៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ គដើរបីឈាៃគៅនដល់សិទធិអណំាច ៃងិ 

ការទទួលខុសម្តូវគពញគលញគៅឆ្ែ ំ២០២៥  គៅគពលាៃម្ែបខ័ណ្ឌ គណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។ ការម្បគល់

សិទធិសគម្រច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគលើែិចចលទធែរមជ្ៃូរដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ៃិងម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងឹម្តូវអៃុវតត

ជាបគណ្ត ើរៗតាររយៈការបគងាើៃែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិសគម្រច គលើែកលងកតរុខចំណាយរួយចំៃៃួកដលាៃទំហធំំ

ាៃចរិតជាយុទធសាស្តសត ាៃលែខណ្ៈបគចចែគទសគដ្ឋយកែែសម្ាប់ការម្គប់ម្គងៃិង/ឬាៃគវទយិតភាពខពស់

កដលចំបាច់ម្តូវកតជាែរមវត ថនុៃការគសែើសំុការឯែភាពជារុៃពីម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ ការម្តួតពៃិិតយការ

អៃុវតតែិចចលទធែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃិងម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃឹងម្តូវពម្ងងឹជាបគណ្ត ើរៗតាររយៈការគធវើ

សវៃែរមែិចចលទធែរម ម្ពរទងំបគងាើតឱ្យាៃរបបដ្ឋែ់គទសទណ្ឌ ចំគពាេះការរំគលាភបំពាៃចាប់ ៃិងលិខិតបទដ្ឋឋ ៃ

គតិយតុតជាធរាៃ។ ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កា តៃ់ឹងម្តូវទទួលបាៃសិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគពញគលញែែងុការ

ពៃិិតយ ៃងិសគម្រចគលើការអៃវុតតែិចចលទធែរមពីម្ែសួងរហាននេ ៃងិម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហរិញ្ញវត ថ ុ គដើរបធីានឱ្យ

បាៃៃូវតាល ភាព ម្បសិទធភាព ៃងិគណ្គៃយយភាពចំគពាេះម្បជាពលរដឋ។  

ទទេឹរៃឹងការនតល់សិទធិអណំាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវែែុងការអៃុវតតែិចចលទធែរមគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការ-

ជាតិ ចំបាច់ម្តូវគធវើការពម្ងងឹការម្គប់ម្គងការអៃុវតតែិចចលទធែរម ៃងិការគធវើសវៃែរមែិចចលទធែរម គដើរបធីានតាល ភាព 

គណ្គៃយយភាព ៃិងការម្បែួតម្បកជ្ង ម្ពរទងំធានបាៃៃូវតនរលសាច់ម្បាែែ់ែុងការអៃុវតតែិចចលទធែរមសាធារណ្ៈ។  

 សវៃែរម ៃងិ អធកិារែចិចហរិញ្ញវត ថ ុ

 គដើរបីធានម្បតិតលុយការ តួនទី ៃិងភារែិចចអោគ ធកិារដ្ឋឋ ៃនៃម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថចំុបាច់ម្តូវ

គលើែែរពស់បកៃថរគទៀត។ គទេះោ៉ា ងគៃេះែដ ី គដើរបធីានម្បសិទធភាព ៃិងភាពសៃសសំំនចខពស់ ការង្ករអធកិារែិចច

ហិរញ្ញវត ថៃុឹងម្តូវែំណ្ត់ឱ្យគធវើម្តឹរែម្រិតអបបបរាគដ្ឋយឈ្រគលើរូលដ្ឋឋ ៃនៃភាពចំបាច់ជាែ់កសតង ការរាយ-

ការណ៍្គដ្ឋយគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ ៃងិការបតងឹនតលឬ់ព័ត៌ាៃនៃភាពរៃិម្បម្ែតជីាយថ្នគហត។ុ ម្ែបខណ័្ឌ  

ៃងិៃីតិវិធលីរអតិនៃការគធវើអធកិារែិចចហិរញ្ញវត ថគុលើការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ

ៃងឹម្តូវែំណ្ត់គដ្ឋយកែែ។ ៃតីិវិធនីៃការគធវើសវៃែរមននេែែងុ ៃងឹម្តូវគរៀបចំគែើងគដ្ឋយម្តូវាៃការគតិគូរររួោែ

រវាងម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ ុៃិងម្ែសួងរហាននេ។ 

 



ទំព័រទ3ី2នៃ3៨ 

 គ. កនៃទចីងអលុនលូវ 

ែតាត គៃលេឹះនៃភាពគជាគជ្័យនៃម្បព័ៃធថវិកាែរមវិធី គកឺារគធវើម្បតិភែូរមសិទធិអំណាចគៅដលអ់ែែម្គប់ម្គង

ផ្លេ លែ់ែងុការចតក់ចងធៃធាៃឱ្យបាៃលអគដើរបីសគម្រចសរិទធនល។  តារទិសគៅគៃេះ ការនតលក់ារធានចំណាយ 

ៃងិការទូទតៃ់ឹងម្តូវពគៃលឿៃ ៃងិគលើែែរពស់ម្បសិទធភាពតាររយៈការសម្រួលៃតីិវិធីការង្ករ ៃងិអៃុវតតម្បពៃ័ធ   

បគចចែវិទាព័ត៌ាៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ជ្ៃំួសឱ្យការគម្បើម្បាស់ម្ែដ្ឋសសាែ រោ៉ា ងយូរម្តឹរ

ឆ្ែ ំ២០២៥។ ការគនេរឥណ្ទៃ ឬៃយិ័តែរមឥណ្ទៃថវិកាៃឹងម្តូវចប់គនតើរគធវើម្បតភិែូរមអំណាចជាបគណ្ត ើរៗ 

កាៃ់កតគម្ចើៃជាងរុៃដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ចបព់ឆី្ែ ំ២០២១។ 

យៃតការម្តតួពៃិតិយការអៃុវតតថវិការដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុំ សង្កា ត់ កដលម្តូវគធវើតាររយៈរតនោរ 

រាជ្ធាៃី គខតតែែងុរុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ កដលម្តូវែំណ្ត់គដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ ៃឹងម្តូវ

ចប់គនតើរគរៀបចំដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតចប់ពឆី្ែ ំ២០២២។ គោលការណ៍្កណ្នំសតីពៃីតីិវិធីចំណាយ  ៃងិកបបបទនៃការ

ម្តួតពៃិតិយហរិញ្ញវត ថកុដលាៃបចចុបបៃែ ជាពិគសស អៃមុ្ែតឹយគលខ៨១ ៃិងអៃុម្ែតឹយគលខ៨២ ម្ពរទងំបទដ្ឋឋ ៃ-

គតិយតុតពាែព់ៃ័ធននៃងឹម្តូវកែលរអគែើងវិញ ម្សបតារគពលគវលា ៃងិទិសគៅកដលបាៃកចងែែងុយុទធសាស្តសតនៃ

ការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥។   

រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងឹម្តូវទទួលបាៃៃូវម្បតិភែូរមសិទធិអំណាច ៃងិ 

ការទទួលខុសម្តូវផ្លេ ល់កាៃ់កតគម្ចើៃពីម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថែុែុងការអៃុវតតែិចចលទធែរមចប់ពីឆ្ែ ំ២០១៩ 

រហូតដលា់ៃការម្បគល់សិទធសិគម្រចគពញគលញគៅឆ្ែ ំ២០២៥។ រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងឹទទួលបាៃសិទធិ

សគម្រចគពញគលញែែងុការអៃុវតតែិចចលទធែរមចបព់ឆី្ែ ំ២០២៥តគៅ។ ការម្តតួពៃិិតយការអៃុវតតែិចចលទធែរមរបស់

រដឋបាលរាជ្ធាៃគីខតត ៃងិម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃឹងគធវើគែើងតារយៃតការរជ្ឈការគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ  

ម្ែបខណ័្ឌ  ៃងិៃតីិវិធលីរអតិនៃការគធវើអធកិារែិចចហិរញ្ញវត ថគុលើការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈគៅរដឋបាល

រាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ៃងិរដឋបាលឃុំ សង្កា ត ់ៃឹងម្តូវែំណ្តឱ់្យបាៃចាស់លាស់គៅឆ្ែ ំ២០២០។ ៃតីិវិធនីៃ

ការគធវើសវៃែរមននេែែុងរបស់អងគភាពថវិកាគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតៃឹងម្តូវែំណ្ត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់ចប់ពី

ឆ្ែ ំ២០២១។ 

៤.១.៥. ប្បព័នធរបាយ្ការណ៍, ការតាមដាន និង ការវាយ្តនមលថវិកា 

ែ. ការអៃវុតតបចចុបបៃែ 

ការគរៀបចំរបាយការណ៍្ថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅាៃភាពយឺតោ៉ា វ គហើយគុណ្ភាពរបាយការណ៍្

ែ៏រិៃទៃអ់ាចកាល យជាឧបែរណ៍្សម្ាប់នតលព់័តា៌ៃ ៃងិសម្ាប់គធវើជារូលដ្ឋឋ ៃវាយតនរលលទធនលសគម្រចបាៃ 

ទងំទិដឋភាពហិរញ្ញវត ថ ុៃិងទិដឋភាពគោលៃគោបាយ/យុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតបិាៃទងំម្សុងគែើយ។  

 

 



ទំព័រទ3ី3នៃ3៨ 

ខ. ទសិគៅឆ្ែ ំ២០២៥ 

តារទិសគៅនៃការកែទម្រងម់្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ដូចបាៃគលើែគែើងគៅែែងុកនែែទី៣ 

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតត ៃឹងកាល យជាកនៃការកដលគធវើសាហរណ្ែរមៃវូម្គប់ម្បគភទនៃរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ ដូចគៃេះ របបរបាយការណ៍្គៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ចំបាច់ម្តូវគធវើសាថ ប័ៃៃយីែរមជាបគណ្ដ ើរៗ  

គហើយសរតថភាពែែងុការគធវើរបាយការណ៍្ថវិកាែរមវិធីៃងឹម្តូវពម្ងងឹបកៃថរគទៀត។ ម្បពៃ័ធរបាយការណ៍្គៅរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតិម្តូវាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ៃិងសរម្សបគៅតារការទទួលខុសម្តូវជាគតយិុតតគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ  

របបរបាយការណ៍្នៃចគង្កា រែរមវិធីថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងឹគធវើពគីម្ការគែើងគលើ។ រដឋបាលឃុំ 

សង្កា ត ់ ៃងឹរាយការណ៍្ពីវឌ្ឍៃភាពែែងុទម្រង់ជាលទធនលែែុងឆ្ែ ំនៃសែរមភាពគៅដលម់្ែុរម្បឹែាឃុ ំ សង្កា ត ់ គហើយ  

រដឋបាលម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវរាយការណ៍្ពីវឌ្ឍៃភាពនៃអៃែុរមវិធីគៅឱ្យម្ែរុម្បឹែាម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ ។ រដឋបាល

រាជ្ធាៃ ី គខតត ម្តូវគធវើរបាយការណ៍្បូែសរុបទងំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញវត ថ ុ ៃិងរបាយការណ៍្លទធនលគៅែម្រិត   

ែរម វិធី អៃែុរមវិធ ី ៃងិរាយការណ៍្គៅម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃ ី គខតត ៃិងម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ។ុ ទម្រងន់ៃ

របាយការណ៍្ ៃងឹម្តូវកែសម្រួលជាជ្ហំាៃៗ គដើរបីបំគពញគៅតារការតម្រូវរបស់ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតតនង 

ៃងិម្ែសួងគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថនុង។ 

សរតថភាពរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិែែងុការវាយតនរលថវិកាគៅាៃែម្រិត ដូចគៃេះ រដឋបាលថ្នែ ែ-់

គម្ការជាតិ ៃងឹម្តូវអៃុវតតម្តរឹការតារដ្ឋៃថវិកា ៃិងការគធវើរបាយការណ៍្ថវិកា។ គៅគពលកដលម្បពៃ័ធតារដ្ឋៃ 

ៃងិរបាយការណ៍្ថវិកាអៃុវតតបាៃលអគហើយ ម្បពៃ័ធវាយតនរលថវិកាៃឹងចប់គនតើរដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបងជាបគណ្ត ើរៗ ។ 

ការម្គប់ម្គងលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិៃងឹម្តូវអៃុវតតតារទិសគៅវិរជ្ឈការ គដ្ឋយ

ម្តូវនតល់សិទធិអណំាច ៃងិការទទួលខុសម្តូវគពញគលញគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ 

សង្កា ត់។ ែែងុៃយ័គៃេះ ចំបាច់ម្តូវបគងាើតឱ្យាៃយៃតការម្តតួពៃិតិយ ៃងិវាយតនរលការអៃវុតតែិចចលទធែរមឱ្យបាៃជា

គទៀងទត ់ៃងិម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព។ រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ៃងិម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ម្តវូគន ាើរបាយការណ៍្អៃុវតត

លទធែរមម្បចំម្តាីស ្ាស ៃិងឆ្ែ ំ រែរៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ គដើរបីបូែសរុប រចួបញ្ាូៃបៃតរែម្ែសួង

គសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ ចំកណ្ែ រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្តូវគន ាើរបាយការណ៍្អៃុវតតលទធែរមម្បចំម្តាីស 

្ាស ៃងិឆ្ែ ំរែម្ែសួងសាថ ប័ៃសារីគដើរបីបូែសរុប  រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវត ថ។ុ   

គ. កនៃទចីងអលុនលូវ 

ការគធវើរបាយការណ៍្ ៃងិការតារដ្ឋៃការអៃុវតតថវិការបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិ ៃងឹម្តូវពៃិតិយគរើល

គែើងវិញគដើរបីគរៀបចំបគងាើតឱ្យាៃម្ែបខ័ណ្ឌ  ៃងិៃតីិវិធីចាស់លាស់រួយសម្ាប់របាយការណ៍្កនែែហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិ 

កនែែលទធនល ។ គោលការណ៍្កណ្នំសតីពៃីតីិវិធនីៃការគរៀបចំរបាយការណ៍្ ៃងិការតារដ្ឋៃការអៃុវតតថវិកាៃឹង

ម្តូវគរៀបចំចបព់ឆី្ែ ំ២០១៩ គហើយដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតគៅឆ្ែ ំ២០២០។   



ទំព័រទ3ី4នៃ3៨ 

សម្ាប់គោលគៅគៅឆ្ែ ំ២០២៥ រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងឹម្តូវអៃុវតតម្តឹរការតារដ្ឋៃថវិកា ៃងិ 

ការគធវើរបាយការណ៍្ថវិកា។ គដ្ឋយកែែ គៅគពលកដលម្បពៃ័ធតារដ្ឋៃ ៃងិរបាយការណ៍្ថវិកាអៃុវតតបាៃលអ

គហើយ, ម្បពៃ័ធវាយតនរលថវិកា ៃងឹចប់គនតើរដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបងជាបគណ្ត ើរៗគម្កាយឆ្ែ ំ២០២៥ តគៅ។ 

៤.២. សេដាឋ រចនាេមព័នធប្ទប្ទង់ 

៤.២.១.ប្ក្បខ័ណឌ គតិយុ្តតននថវិកា 

គម្ៅពីចាប់សតីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈឆ្ែ ំ២០០៨ ៃងិចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវត ថៃុងិការម្គប់ម្គង

ម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១១ គៅាៃលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតជាគម្ចើៃគទៀត ម្តូវបាៃដ្ឋែ់

ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់ការគរៀបចំ ៃងិអៃុវតតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ឃុំ សង្កា ត ់ៃងិថវិការៃេីរ

ជ្ំនញរាជ្ធាៃ ី គខតត។ លិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិតុតទងំគនេះ គទេះបីជាម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងែែុងគោលគៅ ៃិងគោល-

បំណ្ងរួរ គដើរបីគ ល្ ើយតបបាៃគៅៃឹងគោលការណ៍្ ៃងិវិធាៃកដលបាៃែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់ទងំពីរគៃេះែ៏គដ្ឋយ ែ៏

លិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតទិងំគនេះម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងដ្ឋច់គដ្ឋយកែែៗពីោែ ។ 

យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃែំណ្ត់ទិសគៅនៃការគធវើវិគសាធៃែរម

ចាប់សតីពីម្បព័ៃធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈឆ្ែ ំ២០០៨។ ែែុងៃ័យគៃេះ គម្កាយគពលកដលចាប់គៃេះម្តូវបាៃគធវើវិគសាធៃែរម

ចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវត ថៃុងិការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១១ ែ៏ចំបាច់ម្តូវពៃិតិយ ៃងិ 

កែសម្រលួគែើងវិញគដើរបធីានបាៃៃូវសងគតិភាពជារួយចាប់សតីពីម្បពៃ័ធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈឆ្ែ ំ២០០៨។ លិខតិ

បទដ្ឋឋ ៃគតយិតុតពាែ់ពៃ័ធៃងឹការម្គប់ម្គង ៃងិអៃុវតតថវិកាគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ម្តូវគធវើការពៃិិតយ ៃងិគរៀបចំម្បរូល

នតុំគែើងវិញ ម្ពរទងំគធវើសុខដុរៃីយែរមលិខតិបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតទិងំគនេះែែងុគោលបំណ្ងធានឱ្យាៃលខិិត

បទដ្ឋឋ ៃគតយិតុតរួរកតរយួ កដលរួរបញ្ចូលៃូវគោលការណ៍្ វិធាៃ ៃិងៃតីិវិធពីាែព់ៃ័ធនន កដលអាចអៃុវតតបាៃ

គដ្ឋយម្គប់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ កដលម្សបគៅតារចរិតលែខណ្ៈនៃរចនសរព័ៃធម្គប់ម្គង សិទធិអំណាច ៃងិ 

ការទទួលខុសម្តូវរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ីគខតត ម្ែងុ ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃងិឃុ ំសង្កា ត។់  

គោលគៅគៅឆ្ែ ំ២០២៥ គឺចាប់សតីពីរបបហិរញ្ញវត ថៃុិងការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់-

គម្ការជាតិឆ្ែ ំ២០១១ ម្តូវគធវើការពិៃិតយ ៃិងកែសម្រួលគែើងវិញ គម្កាយពីចាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈម្តូវ

បាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត។ ែិចចការគៃេះៃឹងម្តូវចប់គនតើរគៅឆ្ែ ំ២០២០ ៃិងបញ្ចប់គៅឆ្ែ ំ២០២២។ លិខិតបទដ្ឋឋ ៃគត-ិ

យុតតពាែព់ៃ័ធៃងឹការម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតថវិកាគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវគធវើការពៃិិតយ ៃងិគរៀបចំម្បរូលនតុំគែើង

 វិញ ម្ពរទងំគធវើសុខដុរៃីយែរមលិខិតបទដ្ឋឋ ៃគតយិុតតទងំគនេះ គដ្ឋយម្តូវចប់គនតើរគរៀបចំគៅឆ្ែ ំ២០២៣ ៃិង 

បញ្ចប់គៅឆ្ែ ំ២០២៥។  

 



ទំព័រទ3ី5នៃ3៨ 

៤.២.២. ការក្សាង និង អភ្ិវឌ្ឍេមតាភាព 

ការកែទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ បាៃឈាៃដល់ដំណាែក់ាលទី៣ កដលគផ្លត តគៅគលើការ-

នារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល គហើយភាពជាាច ស់ ៃងិការទទួលខុស

ម្តូវភាគគម្ចើៃម្តូវបាៃគនេរគៅកាៃ់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ តាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតអៃុវតតថវិកា 

ែរមវិធីជាបគណ្ត ើរៗ កដលជាជ្ំហាៃរួយគៅគលើទិសគៅគឆ្ព េះគៅរែម្បពៃ័ធថវិកាពត័៌ាៃសរិទធែរម ៃិងវិរជ្ឈការ។ 

ជារួយោែ គៃេះកដរ គោលគៅរយៈគពលកវងរបស់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល គឺការបគងាើៃធៃធាៃថវិកាកាៃក់តគម្ចើៃគែើងគៅឱ្យ

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគដ្ឋយភាា ប់គៅៃងឹការែសាងសរតថភាព ៃងិម្ែបខណ័្ឌ គណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។  

គដើរបីសគម្រចបាៃគោលគៅនៃការគធវើទំគៃើបែរម ៃងិការពម្ងងឹម្បពៃ័ធថវិកា ជាពិគសសការគធវើសាហរណ្-

ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃ ី គខតត គឺចំបាច់ម្តូវឱ្យាៃការែសាង ៃងិអភិវឌ្ឍសរតថភាពដលអ់ែែអៃុវតត

ផ្លេ លគ់ៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ។ ការែសាងសរតថភាពរស្តៃតមី្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថរុបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  

ៃងឹចប់គនតើរគៅឆ្ែ ំ២០១៩ ៃងិរស្តៃតីជ្ៃំយួការឃុំ សង្កា ត់ទទួលបៃេុែហិរញ្ញវត ថរុបស់រដឋបាលឃុំ សង្កា ត់ ៃឹងទទួល

ការបណ្តុ េះបណាត លចប់គនតើរគៅឆ្ែ ំ២០២០។ 

៤.២.៣. ប្បព័នធបសចចក្វទិាព័ត៌ម្លនេប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវតាុសាធារណៈ (FMIS) 

 ការអៃវុតតម្បពៃ័ធ FMIS ៃងឹជ្យួកែលរអការគរៀបចំ ៃងិការអៃុវតតថវិកាថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិតាររយៈការពគៃលឿៃ 

ៃងិគធវើសវយ័ម្បវតតិែរមការទូទត ់ ការែត់ម្តាគណ្គៃយយ ៃងិការគរៀបចំរបាយការណ៍្។ ជាែ់កសតង ម្បពៃ័ធ FMIS 

ម្តូវបាៃពម្ងែីដ្ឋែឱ់្យអៃុវតដដលម់្គប់រៃេីរគសដឋែិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិរតនោររាជ្ធាៃ ី គខតត។ គដើរបីឱ្យម្បពៃ័ធ 

FMIS កាល យជាឧបែរណ៍្សំខាៃ់សម្ាប់ការម្គប់ម្គង ៃងិម្តួតពៃិិតយចំណាយថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត 

ម្បពៃ័ធ FMIS ៃងឹម្តូវដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតគៅម្គប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅឆ្ែ ំ២០២២។ 
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៥. សេចក្តេីនិនដាឋ ន 
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ចបត់ាំងពីែរមវិធកីែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ ម្តូវបាៃដ្ឋែឱ់្យអៃុវតតជានលូវការែែុងឆ្ែ ំ

២០០៤ រែ រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលសំខាៃ់ៗជាគម្ចើៃ ជាពិគសស សគម្រចបាៃជាសារវៃតៃូវ

ជ្ហំាៃទី១គឺ ការបគងាើៃភាពគជ្ឿទែុចតិតនៃថវកិា (២០០៥-២០០៨)  ៃងិជ្ហំាៃទី២គឺ ការបគងាើៃគណ្គៃយយភាព

ហរិញ្ញវត ថ ុ(២០០៩-២០១៥) ។ បចចុបបៃែគៃេះ ការអៃុវតតជ្ហំាៃទី៣គឺ ការនារភាា បថ់ វកិាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ 

ែ៏ែពំុងាៃវឌ្ឍៃភាពលអ គដ្ឋយបាៃចប់គនតើរគៅឆ្ែ ំ២០១៦ កដលគម្ោងៃងឹបញ្ចប់គៅឆ្ែ ំ២០២០ រុៃៃឹងឈាៃ

គៅអៃុវតតជ្ហំាៃទី៤គ ឺការបគងាើៃគណ្គៃយយភាពសរទិធែរម ចបព់ឆី្ែ ំ២០២១ ដលឆ់្ែ ំ២០២៥។ សរិទធនលទងំ

គៃេះអាចសគម្រចគៅបាៃគដ្ឋយាៃការចូលរួរោ៉ា ងសែរម ៃងិម្បែបគដ្ឋយសាម រតីទទួលខសុម្តូវខពស់ពីម្គប់ភាគី

ពាែព់ៃ័ធ ៃងិការោំម្ទដ៏ខាល ំងកាល ពីថ្នែ ែ់ដឹែនំ ែ៏ដូចជាសាថ បៃិែគោលៃគោបាយនៃរាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលែរពុជា។  

គោលគៅសែូលសំខាៃន់ៃែរមវិធីកែទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ គឺការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកា 

កដលជាលែខខណ្ឌ ចំបាច់ ៃិងរិៃអាចខវេះបាៃ គដើរបីពម្ងងឹ ៃងិគលើែែរពស់ម្បសិទធភាព ៃងិស័ែតិសិទធភាពនៃការ

ម្គប់ម្គងចំណូ្ល ៃងិចំណាយថវិកាជាតិ កដលរួរាៃការវិភាជ្ថវិកា ៃងិការគម្បើម្បាស់ថវិកាសម្ាប់ជាគុណ្-

ម្បគោជ្ៃ៍ដល់ការោំម្ទដំគណ្ើរការអៃុវតតគោលៃគោបាយតារវិស័យ ៃិងគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ កដល

ម្តូវបាៃែំណ្ត់គៅែែុងយុទធសាស្តសតចតុគកាណ្ ៃិងកនៃការអភវិឌ្ឍៃ៍ជាតិ។  

រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតបិាៃគធវើការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាជាបគណ្ត ើរៗ ពីការអៃុវតតថវិកាកនអែគលើធាតុចូល

គៅការអៃុវតតថវិកាកនអែតារែរមវិធី កដលអាចវាស់កវងលទធនលសគម្រចបាៃ ម្សបតារទិសគៅជាយុទធសាស្តសតនៃ

ការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃងឹគោលៃគោបាយ ៃងិគណ្គៃយយភាពសរិទធែរមគៅឆ្ែ ំ២០២៥។ គបើគធៀបៃងឹថ្នែ ែ់ជាត ិ

ការអៃុវតតែរមវិធីកែទម្រង់គៃេះ ាៃភាពយតឺោ៉ា វ គដ្ឋយសារវាជាការង្ករកែទម្រង់ថមីជារួយៃងឹសរតថភាពរបស់រស្តៃតី

គៅាៃែម្រិតកដលទរទរគពលគវលាគម្ចើៃែែុងការសិែាគឈ្វងយល់ពីទសសៃៈ ចំគណ្េះដឹងថមីៗ ៃិងបទពិគសាធៃ៍

ជាអៃតរជាតិ គដើរបីអាចែំណ្ត់បាៃៃូវចែខុវិស័យឱ្យកាៃ់កតចាស់លាស់ម្សបគៅៃឹងគោលៃគោបាយអាទិភាពជាតិ។  

គទេះោ៉ា ងណាែ៏គដ្ឋយ  រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលបាៃគបតជាា ចិតតែែុងការពគៃលឿៃការង្ករកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាល-

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ឱ្យម្សបគៅៃងឹការង្ករកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់ជាត។ិ ជាែ់កសតង យទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់

ម្បពៃ័ធថវកិាឆ្ែ ំ២០១៨-២០២៥ បាៃគផ្លត តជាចរបងគៅគលើម្បពៃ័ធថវិកាជាតិ ម្ពរជារួយៃឹងការនតលៃ់ូវគោល

ការណ៍្ ៃងិរគគគុទេសែ៍សម្ាប់ការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ យុទធសាស្តសតគៃេះ បាៃសគម្រច

គម្ជ្ើសគរើសយែ ßថវកិាព័តម៌្លនេមិទធក្មមàជាទិសគៅជាែល់ាែ់សម្ាប់គធវើការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិកាថ្នែ ែ់ជាត ិ

ៃងិថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ជាជ្ហំាៃៗរហូតដលឆ់្ែ ំ២០២៥។  

ការផ្លល ស់បតូរការម្គប់ម្គងថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិពីអភិម្ែរកនអែគលើធាតុចូលគៅអភិម្ែរកនអែគលើ

ែរមវិធីអាចៃងឹសគម្រចបាៃ ប៉ាុកៃតការផ្លល ស់បតូរពីម្បពៃ័ធ ßថវកិាក្មមវិធីà គៅរែម្បពៃ័ធ ßថវិកាព័តម៌្លនេមិទធក្មមà 
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ៃងឹជ្ួបបជា ម្បឈ្រទងំធៃធាៃរៃុសស ទងំធៃធាៃហិរញ្ញវត ថ ុ ៃងិភាពសមគុសាម ញនៃម្បព័ៃធរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការ-

ជាតិបចចុបបៃែ កដលទរទរឱ្យាៃគពលគវលាគម្ចើៃែែងុការកែលរអរុៃៃងឹម្បពៃ័ធ ßថវកិាព័តម៌្លនេមិទធក្មមà

ម្តូវបាៃដ្ឋែឱ់្យអៃុវតត។ ការអៃុវតតថវិកាែរមវិធ ីាៃភាពសារញ្ញជាង អាចអៃុវតតបាៃ ៃងិម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់រដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិជាពិគសស ជា វិភាគទៃសម្ាប់ការសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលជាត។ិ ដូចគៃេះ ការដ្ឋែឱ់្យអៃុវតត

ម្បព័ៃធថវិកាព័ត៌ាៃសរិទធែរមសម្ាប់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវែំណ្តម់្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលាថមី គៅគម្កាយ

ឆ្ែ ំ២០២៥។ គោលគៅសម្ាប់ឆ្ែ ំ២០២៥គៃេះ គកឺារពម្ងងឹការអៃវុតតថវិកាែរមវិធីជាបគណ្ត ើរៗ គដើរបីឈាៃដលក់ារ

អៃុវតតថវិកាែរមវិធីគពញគលញ ៃងិអងគភាពថវិកា គដើរបធីានឱ្យបាៃការនារភាា ប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ 

ៃងិអាទិភាពជាតិ ម្សបតាររចនសរពៃ័ធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ  

ការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាត២ិ០១៩-២០២៥ បាៃែំណ្តៃ់ូវម្ែបខណ័្ឌ យុទធសាស្តសត 

ៃងិកនៃទីចងអលុនលូវ គដ្ឋយគផ្លត តគលើសាសធាតគុៃលឹេះៗ ដូចខាងគម្ការ៖ 

ទី១៖ គធវើសាហរណ្ែរមកនៃការរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ៃងិតម្រឹរជារួយៃឹងអាទិភាពតារវិស័យ

នៃម្ែសួងសាថ ប័ៃថ្នែ ែ់ជាត ិ (រៃេីរជ្នំញរាជ្ធាៃ ី គខតត)។ ការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការៃយីែរម គឺការគលើែែរពស់

ម្បសិទធភាពនៃទំនែ់ទំៃងម្បទែ់ម្ែឡា ៃងិបំគពញឱ្យោែ  គដ្ឋយការតម្រឹរែរមវិធីរបស់រដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិគៅ

ៃងឹែរមវិធីរបស់រដឋបាលថ្នែ ែជ់ាតិ គដើរបីសគម្រចគោលបំណ្ងរួរនៃកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត។ិ ការគរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត ៃងឹម្តូវកែលរអ គដ្ឋយម្តូវនដលភ់ាពទៃភ់លៃឱ់្យាៃការដ្ឋែប់ញ្ចូលៃូវ  

អាទិភាពគៅថ្នែ ែរូ់លដ្ឋឋ ៃ កដលជាតម្រូវការ ៃិងសំណូ្រពរននពរីដឋបាលថ្នែ ែ់ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុ ំសង្កា ត ់

កដលជាអភមិ្ែរពគីម្ការគៅគលើ។ 

ទី២៖ កែលរអ ៃិងផ្លល ស់បដូរជាជ្ំហាៃៗ វដដថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ  ៃិងឃុំ 

សង្កា ត់ គដ្ឋយម្តូវែណំ្តឱ់្យបាៃម្តរឹម្តវូចាស់លាស់អពំីសិទធិអំណាច ៃងិការទទួលខសុម្តូវគៅែែងុដំណាែក់ាលនៃ

វដតថវិកា។ ការអៃុវតត ៃងិម្តតួពៃិិយថវិកា ៃងឹម្តូវពគៃលឿៃ ៃងិគធវើសារញ្ញែរម គដ្ឋយម្បគល់សិទធិជាអតិបរា តារ

ការវិវតតនៃការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ ៃងិវិសហរជ្ឈការគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត ម្ែងុ ម្សុែ ៃងិឃុ ំសង្កា ត់ គដើរបី

បគងាើៃម្បសិទធភាព ៃងិគណ្គៃយយភាព ម្សបតារទសសនទៃនៃថវិកាពត័ា៌ៃសរិទធែរម ៃងិគធវើទំគៃើបែរមតារ   

រយៈការកាត់បៃថយៃតីិវិធអីៃុវតត ៃងិគម្បើម្បាស់ម្បពៃ័ធបគចចែវិទាព័តា៌ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈ។  

ទី៣៖ គធវើសាថ ប័ៃៃយីែរមជាបគណ្ត ើរៗនៃរបបរបាយការណ៍្គៅថ្នែ ែ់គម្ការជាត ិៃងិបគងាើៃសរតថភាពរដឋបាល

ថ្នែ ែ់គម្ការជាតឱិ្យគធវើរបាយការណ៍្លទធនលគៅថ្នែ ែ់រដឋបាលរាជ្ធាៃ ី គខតត។ ម្បពៃ័ធរបាយការណ៍្គៅរដឋបាលថ្នែ ែ់

គម្ការជាតិម្តូវាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ៃងិសរម្សបគៅតារការទទួលខុសម្តូវជាគតិយតុតគៅថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ 

យទុធសាស្តសតនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩-២០២៥ ែប៏ាៃែំណ្ត់គោល

បំណ្ង ៃងិគូសវាសនលូវនៃការកែទម្រង់ម្បពៃ័ធលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិនងកដរ គដ្ឋយគធវើ

ការពគៃលឿៃ ៃងិ កែសម្រលួៃតីិវិធលីទធែរមសាធារណ្ៈ តារអភមិ្ែរជាជ្ហំាៃៗ គដើរបឱី្យាៃសងគតភិាពជារួយ

ទិសគៅនៃការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ ។  
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ជាររួ ការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវកិារដឋបាលថ្នែ ែគ់ម្ការជាតឆិ្ែ ំ២០១៩ -២០២៥ បាៃែំណ្តទិ់សគៅ ៃងិ

ម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលាចាស់លាស់នៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាតិ កដលាៃសងគតិភាព

ជារួយៃឹងម្បពៃ័ធថវិកាជាតិ តារអភិម្ែរសារញ្ញ  ទៃភ់លៃ ់ តាល ភាព ៃងិគណ្គៃយយភាព ម្សបគៅតារសរតថភាព 

ៃងិបរិការណ៍្ជាែក់សតងគៅរដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ កនអែគលើកនៃទីចងអលុនលូវកដលាៃម្ែបខ័ណ្ឌ គពលគវលា

ចាស់លាស់ ម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងគដ្ឋយដ្ឋែ់គចញៃូវសែរមភាពកែទម្រង់ជាែ់កសតង តារលដំ្ឋប់លំគដ្ឋយ គដើរបី

សគម្រចបាៃគោលបំណ្ងនៃយុទធសាស្តសតកែទម្រង់ម្បពៃ័ធថវិការដឋបាលថ្នែ ែ់គម្ការជាត។ិ  

ភាពជាអែែដឹែនំ ៃងិភាពជាាច ស់នៃតអួងគពាែ់ពៃ័ធ ជារួយៃឹងការរួរវិភាគទៃកនែែចំគណ្េះដឹងដ៏ាៃ

តនរលពនីដគូអភិវឌ្ឍ គឺជាែតាដ គៃលឹេះែែុងការធានឱ្យបាៃគជាគជ្័យនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកា។ គលើសពីគៃេះ ការោំម្ទ

ោ៉ា ងរុតាំ ៃិងការកណ្នំជាម្បចំ ពីសណំាែស់គរដចអគគរហាគសនបតគីតគជា េ ុន កេន នយែរដឋរស្តៃតនីៃ 

ម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជា កដលជាអគគគរបជា ការកតរួយ បាៃគធវើឱ្យការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត ថសុាធារណ្ៈទទួលបាៃ

គជាគជ្័យគួរជាទីគាទៃៈ ៃងិែពំុងបៃដាៃសៃេុេះគៅរុខ គឺជាែតាត រិៃអាចខវេះបាៃ គដើរបនីដលែ់ដីសងឃឹរដល់   

ែរពុជាែែុងការកែទម្រងម់្បពៃ័ធថវិកា ម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព គណ្គៃយយភាព ៃងិតាល ភាព គឆ្ព េះគៅសគម្រច

គោលគៅឆ្ែ ំ២០២៥៕ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 

ផែន្ទីចង្អលុែលូវឆ ព្ ោះឆៅកាន់្ឆោលឆៅយុទធសាស្តសរ 

នន្ការផែទម្ម្ង្់ម្បព័ន្ធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា ែ់ឆម្កាម្ជាតិ្ ា ាំ២០១៩-២០២៥ 

(ពម្ង្ឹង្ការអន្ុវតរថវកិាែម្មវិធ ីនិ្ង្ ការែារភ្ជា បថ់វកិាឆៅនឹ្ង្ឆោលន្ឆោបាយថ្នា ែឆ់ម្កាម្ជាត)ិ 

 

 

ល.រ 

 

ការងារផែទម្ម្ង្ ់

អង្គភ្ជព

ទទួលខុស

ម្តូវអនុ្វតរ 

ចាបឆ់ែរើម្ បញ្ច ប ់ ឆោលបាំណង្ 

I. ផែន្ការយុទធសាស្តសរថវកិារាជធានី្ 

ឆខតរ (BSP) 

    

១. ការររៀបចផំែៃការយទុធសាស្ត្រថវកិា 

 

ក.្.ហ.វ/

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០១៩ ២០២០  ផកលមអគុណភាព ៃងិភាពរគប់ររុងររជាយនៃផែៃការយុទធ-

សាស្ត្រថវិកា 

 ររៀបចំរ ើងវិញៃូវរចនា្មព័ៃធកមមវិធី ផដ្លធានាឱ្យមាៃការ 

ែារភាា ប់រៅៃងឹផែៃការយុទធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ 

 កំណតៃ់ូវចំៃៃួ្ូចនាករ្មិទធកមម (Performance 

Indicator) 

ក.្.ហ.វ ២០២០ ២០២០  រររើ្ររើ្មស្តៃរីថវិកាកាងុ GDSNAF រដ្ើមបីគំរទដ្លក់ារងារផក

ទរមង់ 
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២. ការរធវើ្ មាហរណកមមផែៃការរប្់       

រដ្ឋបាលថ្នា ករ់រកាមជាត ិៃងិការតរមមឹ

ផែៃការជាមយួមៃទរីរនំាញរារធាៃ ីរេតរ 

ក.្.ហ.វ/

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០២១ ២០២៣  រធវើ្មាហរណកមមផែៃការរប្់រដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ, រកុង 

រ្ុក េណឌ  ៃិង ឃុំ ្ងាា ត់  

 រធវើការតរមឹមផែៃការជាមួយមៃទរីំនាញរារធាៃី រេតរ  

II. ការឆរៀបចាំគឆម្ោង្ថវកិាម្បចាា្ំ ា ាំ         

ការចរចាថវិកា ន្ិង្ការអន្ុម្័តថវិកា 

    

១. ការររៀបចគំររមាងថវកិារបចំឆ្ា  ំ ក.្.ហ.វ / 

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០១៨ ២០២១  ពរងកីការររៀបចំថវិកាកមមវិធីរៅរគប់រដ្ឋបាលរេតររៅឆ្ា ំ២០២០ 

 ដាក់បញ្ចូលរដ្ឋបាលរារធាៃអីៃុវតរថវិកាកមមវិធីរៅឆ្ា ំ២០២១ 

ក.្.ហ.វ  ២០១៨ ២០២១  ពរងកីការររបើរបា្់ចំណាត់ថ្នា ក់ ៃងិ ដាក់បញ្ចូលកាងុរបពៃ័ធ 

FMIS  

-ដាកឱ់្យររបើរបា្់ចំណាត់ថ្នា ក់កមមវិធី ៃងិចំណាត់ថ្នា ក់គររមាង

រៅឆ្ា ំ២០២១ 

-្ិកាលទធភាពដាកឱ់្យអៃុវតរចំណាតថ់្នា ក់មុេងាររៅឆ្ា ំ២០២០ 

២០១៩ ២០២២  ររៀបចំ ៃិងដាកឱ់្យអៃុវតររកបេណឌ ថវិការយៈរពលមធយម 

(MTBF) ្រមាប់រដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ ចប់រែរើមពឆី្ា ំ២០១៩ 

ៃងិ អៃុវតររពញរលញៃងិមាៃរប្ិទធភាពរៅឆ្ា ំ២០២១ 

២. ការចរចថវកិា ៃងិការអៃមុត័ថវកិា 

 

 

ក.្.ហ.វ /

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០២១ ២០២២ 

 

 

 

 ររៀបចំរគលការណ៍ផណនំា្រពីីការចរចថវិកាកមមវិធីរៅ       

ឆ្ា ំ២០២១ 

 រធវើការចរចថវិការដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ ផែអករលើកមមវិធចីបព់ី 

ឆ្ា ំ២០២២ 
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៣. ការពៃិតិយ ៃងិ ្ររមចផែៃការលទធកមម ក.្.ហ.វ /

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០១៩ ២០២៣  ភាា ប់រ្ចតរីរាងផែៃការលទធកមមកាុងរពលចរចថវិការដ្ឋបាល

រារធាៃ ីរេតររៅរក្ួងរ្ដ្ឋកិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុចប់ពឆី្ា ំ២០១៩ 

 រ្ចករីរាងផែៃការលទធកមមរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ  រែញើរៃូ

មៃទីររ្ដ្ឋកិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុរ្បរពលផដ្លផែៃការថវិការតូវ

បាៃែរលអ់ៃុរោមភាព ចបព់ឆី្ា ំ២០១៩ 

 មៃទីររ្ដ្ឋកិចចៃងិហិរញ្ញវត ថ ុពៃិតិយ ៃិង ្ររមចរលើផែៃការ   

លទធកមមរដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ ៃងិមៃទីរនំាញរារធាៃ ីរេតរចប់

ពឆី្ា ំ២០២៣តរៅ 

III. ការអនុ្វតរ ន្ិង្ការម្តួតពិន្តិយថវកិា     

១. ការរតតួពៃិតិយការអៃវុតរថវកិា ក.្.ហ.វ /

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០២១  

 

  

 ៃយិ័តកមមថវិកាៃឹងរតូវរធវើរបតភិូកមមអំណាចបរណរ ើរៗកាៃ់ផត

ររចើៃជាងមុៃដ្ល់រដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ ៃិង រកុង រ្ុក េណឌ

ចប់ពឆី្ា ំ២០២១ 

២០២២   ចប់រែរើមសាកលបងយៃរការរតតួពៃិតិយការអៃុវតរថវិកា        

រដ្ឋបាលរកុង រ្ុក តាមរយៈរតនាគររារធាៃ ីរេតរ ចប់ពី    

ឆ្ា ំ២០២២ 

២០២៥ ២០២៥  ររៀបចំ្ិការដ្ើមបីររតៀមអៃុវតរថវិកាព័តម៌ាៃ្មិទធកមម ្រមាប់

ការចប់រែរើមអៃុវតរសាកលបងររកាយឆ្ា ំ២០២៥ 

២. ការរតតួពៃិតិយការរបើកែរល ់ ក.្.ហ.វ  ២០១៩ ២០២៥  កាត់បៃថយការរតតួពៃិតិយការរបើកែរល់ឱ្យមករៅរតឹមករមតិ 

អបបបរមា តាមរយៈការររៀបចំគតិយតុរឱ្យបាៃចា្់ោ្់ ៃងិ

មាៃរប្ិទធភាព រពមជាមួយៃងឹការររបើរបា្់របពៃ័ធ FMIS រៅ

ឆ្ា ំ២០២៥ 
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៣. កចិចលទធកមម ក.្.ហ.វ /

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០១៩ ២០២៥  រដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ ៃិង រដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ  ៃងឹរតូវ

ទទួលបាៃៃូវរបតភិកូមម្ិទធិអំណាច ៃិង ការទទួលេុ្រតូវ 

កាុងការអៃុវតរកិចចលទធកមម ជាបរណរ ើរៗចប់ពីឆ្ា ំ២០១៩តរៅ 

២០១៩ ២០២៣  ការរតតួពៃិតិយការអៃុវតរកិចចលទធកមមរដ្ឋបាលរកងុ រ្ុក េណឌ  

រដាយមៃទីររ្ដ្ឋកិចចៃងិហិរញ្ញវត ថរុតូវកាៃ់បៃថយជាបរណរ ើរៗពី  

ឆ្ា ំ២០១៩ រហតូដ្លឆ់្ា ំ២០២៣ 

៤. អធកិារកចិចហរិញ្ញវត ថ ុៃងិ្វៃកមមនែទកាងុ ក.្.ហ.វ ២០២០ ២០២០  ៃតីិវិធនីៃការរធវើអធិការកិចចហិរញ្ញវត ថរុៅរដ្ឋបាលថ្នា ក់ររកាមជាតិ 

ៃងឹរតូវកំណតឱ់្យបាៃចា្់ោ្់រៅឆ្ា ំ២០២០ 

២០២១ ២០២២  ៃតីិវិធនីៃការរធវើ្វៃកមមនែទកាងុរៅរដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ     

ៃងឹរតូវកំណតឱ់្យបាៃចា្់ោ្់ចប់ពឆី្ា ំ២០២១ 

IV. ម្បព័ន្ធរបាយការណ៍, ការតាម្ដាន្ 

និ្ង្ការវាយតនម្លថវកិា 

    

១. របពៃ័ធរបាយការណ៍ ៃងិការតាមដាៃ

ថវកិា 

ក.្.ហ.វ  ២០១៩ ២០២០  រកបេ័ណឌ  ៃងិ ៃតីិវិធី្រមាប់ររៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត ថ ុៃងិ 

ការតាមដាៃការអៃុវតរថវិកា ៃងឹរតូវចប់រែរើមររៀបចំរៅ       

ឆ្ា ំ២០១៩  

២. ការវាយតនមៃថវកិា ក.្.ហ.វ  ២០២៤ ២០២៥  រកបេ័ណឌ វាយតនមៃថវិកា ៃងឹរតូវររៀបចំចប់ពឆី្ា ំ២០២៤ ៃងិ

រតូវដាក់ឱ្យអៃុវតរសាកលបងចប់ពឆី្ា ំ២០២៥ 

V. ឆេដាឋ រចនាសម្ព័ន្ធម្ទម្ទង្ ់     

១. រកេណ័ឌ គតយិតុរនៃថវកិា ក.្.ហ.វ /

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០២០ ២០២២  ចាប់្រីពីរបបហិរញ្ញវត ថ ុៃងិការរគប់រគងរទពយ្មបតិររៅ     

រដ្ឋបាលថ្នា ក់ររកាមជាតៃិងឹរតវូពិៃតិយផក្រមលួរ ើងវិញ 
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២០២៣ ២០២៥  របមូលែរុ ំៃិងរធវើ្ុេដុ្មៃីយកមមលិេិតបទដាឋ ៃគតយិតុរនានា

ផដ្លាកព់ៃ័ធៃងឹការរគប់រគង ៃងិការអៃុវតរថវិការៅថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២. ការកសាង ៃងិអភវិឌ្ឍ្មតថភាព ក.្.ហ.វ / 

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០២០ ២០២១  បណរុ ុះបណារ លមស្តៃរីរដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរ្ រីពកីារររៀបចំ

ផែៃការយុទធសាស្ត្រថវិកា រារធាៃ ីរេតរ 

 

 

 ក.្.ហ.វ / 

រដ្ឋបាលថ្នា ក់

ររកាមជាត ិ

២០១៩ ២០២០  ររៀបចំកមមវិធីបណរុ ុះបណារ លកសាង្មតថភាពមស្តៃររីគប់រគង

ហិរញ្ញវត ថរុៅរដ្ឋបាលរកងុ រ្ុក េណឌ  ៃងិឃុ ំ្ងាា ត់៖ 

- ការកសាង្មតថភាពរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ រៅឆ្ា ំ២០១៩ 

- មស្តៃររីៃំយួការឃុំ ្ងាា ត ់ៃងឹទទួលការបណរុ ុះបណារ លចប់

រែរើមរៅឆ្ា ំ២០២០ 

៣. របពៃ័ធបរចចកវទិាពត័ម៌ាៃ្រមាបក់ារ

រគបរ់គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណៈ 

ក.្.ហ.វ / 

រដ្ឋបាលរារ

ធាៃ ីរេតរ 

២០១៩ ២០២២  ពរងកីការដាក់ចំណាតថ់្នា ក់ថវិកាទងំ៧ រៅកាុងរបពៃ័ធ FMIS 

២០២២   ដាក់ឱ្យអៃុវតររបពៃ័ធ FMISដ្ល់រដ្ឋបាលរារធាៃ ីរេតរចបព់ឆី្ា ំ

២០២២ 

 

 

 


