រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

យុទធសាស្រ្តនៃការកកទម្ម្ង់ម្បព័ៃធថ វិកា
រដាបាលថ្នាក់ក្ម្កាម្ជាត្ិឆ្ា២
ាំ ០១៩-២០២៥
ßប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព េិងតម្លាភាពà

បាៃទទួលការអៃុម្័ត្ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ននថៃ ពុធ ៥ក្កើត្ កែពិសាែ ឆ្ាក
ាំ រុ ឯក្័ក ព.្.២៥៦២
ម្ត្ូវៃឹងនថៃទី ០៨ កែឧ្ភា ឆ្ា២
ាំ ០១៩

បុព្វកថា
ក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ខ្ុ ុំសូមគូសរញ្ជាក្់ប្រក្រដដ្ឋយដោទនភាពជាថ្មីមង
ត ដទៀតថា ក្ត្តតសុខសនតភា
ិ ព
និងសថិរភាពនដោបាយ

ដែលបាននិងក្ុំពុងដក្ើតោនដៅទូទង
ុំ ប្រដទសបានហុចលទធផលជាដផែផ្កាឱ្យក្មពុជាទទួល

បាននូវការអភិវឌ្ឍដសែាក្ិចចប្រក្រដដ្ឋយចីរភាព និងការដលើក្ក្មពស់ជីវភាពប្រជាពលរែា។ គ្មមនដពលណាដែល
សោពធថ្វិកា ក្៏ែូចជាហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈររស់ដយើងោនសភាពធូរប្សាលែូចក្នង
ុ ដពលរចចុរបននដ ើយ។ សាថនភាព
អុំដណាយផលដររដនេះ បានរដងាើតកាលានុវតតភាព និងលទធភាព ឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដបាេះជុំហានកាន់ដតសាាហារ់ក្នុង
ការដក្ទប្មង់ដលើប្គរ់ វិស័យ ពិដសស ការដក្ទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ ដែើមបីឈានដៅសដប្មចដគ្មលដៅ
ននចក្ខុ វិស័យឆ្នុំ២០៣០ ជាប្រដទសចុំណូលមធយមក្ប្មិតខព ស់ និងឆ្នុំ២០៥០ ជាប្រដទសចុំណូលខព ស់។
ជារទពិដសាធន៍ដៅប្គរ់ការដ្ឋានដក្ទប្មង់ទង
ុំ អស់ ßគ្មមនសមិទធផលណាដែលបានមក្ដដ្ឋយពុោ
ុំ នការរង់នថ្ែ

ដនាេះដទ ដហើយក្៏គ្មមនការដក្ទប្មង់ណា ដែលសដប្មចបានដដ្ឋយពុោ
ុំ នការលេះរង់ដនាេះដែរà។ ដនេះគឺជាក្ត្តតសតានុមត
័
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាគ្មមនជដប្មើសអាីដផេង ដប្ៅពីដធាកា
ើ រដក្ទប្មង់ត្តមទិសដសាែក្ដែលខ្ុដុំ តងដតរំលក្
ឹ ថា ßដក្ទប្មង់

គឺរស់, មិនដក្ទប្មង់ គឺសាែរ់à។ ក្នុងន័យដនេះ ដែើមបីពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
សដប្មច និងអនុម័ត ‹យុទធសាស្តសនត នការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្វិកាឆ្ន២
ុំ ០១៨-២០២៥› ដែលជាសនូលននក្មម វិធីដក្ទប្មង់
ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈដៅក្នង
ុ ក្ិចចប្រជុុំដពញអងគគណៈរែាមស្តនតី នានថ្ៃទី១២ ដខមក្រា ឆ្នុំ២០១៨។ ឯក្សារ
យុទធសាស្តសតដនេះ បានចងអុលរង្ហាញឲ្យដរៀរចុំ ßយុទធសាស្តសនត នការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្ វិការែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិឆ្នុំ

២០១៩-២០២៥à ដែើមបីដប្រកាែយជាប្រព័នធថ្ វិកាជាតិដពញដលញ និងដតមួយ។
ßយុទធសាស្តសនត នការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្វិការែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិឆ្នុំ២០១៩-២០២៥à បានរង្ហាញឱ្យដ ញ
ើ
ពីការដបាេះជុំហានថ្មីមួយដទៀត និងជាសក្ខីក្មមននក្ិចចខិតខុំប្រឹងដប្រងររស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែើមបីដលើក្ក្មពស់ប្រសិទធភាព
ស័ក្ិស
ត ិទធភាព តោែភាព និងគណដនយយភាពននការប្គរ់ប្គង និងដប្រើប្បាស់ធនធានសាធារណៈ។ ការដក្ទប្មង់ប្រព័នធ
ថ្វិការែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិ មិនប្គ្មន់ដតជាការផ្កែស់រូរត រដរៀររររននការប្គរ់ប្គងថ្វិការុដណាណេះដទ រុដនតដថ្មទុំង
រដងាន
ើ ឆនាានុសិទធិ និងគណដនយយភាពែល់រែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិនីមួយៗផងដែរ ដែលជាសោសធាតុែ៏សុំខាន់
មួយដែលបានក្ុំណត់ដៅក្នង
ុ យុទធសាស្តសតននការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្វិកាជាតិ២០១៨-២០២៥។ ក្ិចចការដនេះ ចុំបាច់ប្តូវ
អនុវតតដដ្ឋយសក្មម ប្បាក្ែនិយម ប្រយ័តនប្រដយង និងសនេឹមៗ ដដ្ឋយឈរដលើតថ្ភាពជាក្់ដសតងននក្មពុជា។
ខ្ុ ុំចង់គូសរញ្ជាក្់ថា ßយុទធសាស្តសនត នការដក្ទប្មង់ប្រព័នធថ្វិការែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិឆ្នុំ២០១៩-២០២៥à
គឺជាចុំណច
ុ ចរ់ដផតើមននែុំដណើរដវងឆ្ៃយរនតដទៀត

ដៅក្នង
ុ ការដប្រកាែយប្រព័នធថ្ វិការែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិក្មពុជា

ឱ្យកាែយជាប្រព័នធមួយដែលោនប្រសិទធភាព គណដនយយភាព និងតោែភាព ដឆ្ពេះដៅសដប្មចដគ្មលដៅឆ្នុំ២០២៥។
អាប្ស័យដហតុដនេះ, ការចូលរួមប្រក្រដដ្ឋយ រុដរសក្មម និងសក្មមររស់ប្ក្សួង សាថរ័ន និងរែាបាលថានក្់ដប្កាមជាតិ
ទុំងអស់ គឺជាក្ត្តតមិនអាចខា េះបាន ដែើមបីធានាបានដជាគជ័យរនតដទៀតដៅក្នុងការង្ហរដដ្ឋយប្រកាន់ខាារ់នូវដគ្មលការណ៍

i

អារម្ភ កថា
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោម្ោរដឹកនាំររករក្ដ្ឋយគតិរណ្ឌិតររស់ សក្ម្េចអគគម្ហាក្សនរតីក្តក្ជា ហ៊ុន សែន
នយករដាម្ន្រ្េនី ្ររះរាជាណាចរកកម្ពុជា តតងតតយកចិតទ
េ ក
ុ ដ្ឋក់ ្ិងកាំណ្ត់ទុកោរងារតកទរម្ង់ គឺជាឧរករណ្៍
ក្ោល្ក្ោបាយគ្្ះឹ សរារ់ក្ដ្ឋះរាយរញ្ហាររឈម្នន ្ិងរក្ងកត
ើ ោលា្ុវតេភារថ្មីៗ ក្្ពះក្ៅរកោរអភិវឌ្ឍ
្ិង វិរុលភារ។ ោរងារតកទរម្ង់ដ៍ា្ារសាំខា្់រី តដលកាំរង
ុ រ្េតន
ួ ទីជាសសរសេម្ភសរារ់ធានក្ជាគជ័យន្
ោរអ្ុវតេកម្ម វិធ្
ី ក្ោបាយ ្ិងយុទធាន្រសេចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទី៤ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលសរារ់្ីតោ
ិ លទី៦ក្្ះ
គឺោរតកទរម្ង់ វិម្ជឈោរ្ិង វិសហម្ជឈោរ ោរតកទរម្ង់រដាបាលាធារណ្ៈ ្ិងោរតកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិរញ្ញវតថុ
ាធារណ្ៈ។
ោរតកទរម្ង់ វិម្ជឈោរ ្ិង វិសហម្ជឈោរ គឺជាតនែកម្ួយដ៏ា្ារៈសាំខា្់ន្រករខ័ណ្ឌក្ោល្ក្ោបាយ
ក្ដើម្បីក្លើកកម្ពស់គុណ្ភារ ្ិងររសិទធភារន្ោរនេល់ក្សវាាធារណ្ៈ ្ិងោរអភិវឌ្ឍម្ូលដ្ឋា្ តាម្រយៈន្ោរក្នេរ
សិទធិអាំណាច ម្ុខងារ ្ិងធ្ធា្ក្ៅឱ្យរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិរគរ់រគង ្ិងចាត់តចង ក្្្យ
ើ តរក្ៅ្ឹងតរម្ូវោរជាក់តសេង
ររស់ររជារលរដាក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋា្្ីម្យ
ួ ៗ បា្ទា្់ក្រលក្វលា ររករក្ដ្ឋយគុណ្ភារ ររសិទធភារ ្ិងគណ្ក្្យយភារ។
រាជរដ្ឋាភិបាលបា្ដ្ឋក់ឲ្យអ្ុវតេក្ោល្ក្ោបាយវិម្ជឈោរហិរញ្ញវតថស
ុ រារ់រយៈក្រលម្ធយម្ ្ិងតវង ក្ដ្ឋយបា្
រក្ងក្
ើ ររភរធ្ធា្ថ្វិោដល់រដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិោ្់តតក្រចើ្ក្ ង
ើ រីម្ួយ្ែាំក្ៅម្ួយ្ែាំ តាម្រយៈោររក្ងកើត ្ិង
ដ្ឋក់ឲ្យអ្ុវតេ្ូវយ្េោរសាំខា្់ៗម្ួយចាំ្្
ួ ដូចជា ោររក្ងកើ្អរតាវិភាជររចាាំ្ែាំដល់ម្ល
ូ ្ិធិរកុង រសុក ្ិងម្ូល្ិធិ
ឃុាំ សងាកត់, ោរតរងតចកចាំណ្ូលារក្រើរ្ធររស់រដាបាលរាជធា្ី ក្ខតេដល់រដាបាលរកុង រសុក ្ិងរដាបាលឃុាំ
សងាកត់, ោររក្ងក្
ើ ោរក្នេរធ្ធា្ហិរញ្ញវតថា
ុ ្ភាារ់លកខខណ្ឌជូ្រដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ ក្្្ើយតរក្ៅ្ឹងោរអ្ុវតេ
យ្េោរន្ោរក្នេរម្ុខងារររស់រកសួង

ាថរ័្ក្ៅរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ

ថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ ទ្េឹម្ោែ្ឹងយ្េោរន្ោរតរងតចក

្ិងោររក្ងកត
ើ ម្ូល្ិធិ វិ្ិក្ោគរដាបាល

្ិងក្ររើរបាស់ធ្ធា្ាធារណ្ៈក្ៅរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ

រតូវបា្ររងឹង។ ោរតកទរម្ង់រររ័្ធរដាបាលាធារណ្ៈ ក៏កាំរង
ុ តតា្ដាំក្ណ្ើរោរក្ៅម្ុខនងតដរ។
ក្ៅកែង
ុ កម្ម វិធីតកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិរញ្ញវតថា
ុ ធារណ្ៈ រាជរដ្ឋាភិបាលសក្រម្ចបា្្ូវសម្ិទធនលសាំខា្់ៗ
ជាក្រចើ្

ជារិក្សសសក្រម្ចបា្ជាារវ័្្
េ ូវជាំហា្ទី១

គឺ

ßភារក្ជឿទុកចិតនេ ្ថ្វិោà

្ិងជាំហា្ទី២

គឺ

ßគណ្ក្្យយភារហិរញ្ញវតថàុ ។ រចចុរប្ែក្្ះ ោរអ្ុវតេជហា
ាំ ្ទី៣ គឺ ßោរនារភាារ់ថ្វិោក្ៅ្ឹងក្ោល្ក្ោបាយà ក៍
កាំរង
ុ ា្វឌ្ឍ្ភារលអ ក្ដ្ឋយក្រោង្ឹងរញ្ច រ់ក្ៅ្ែាំ២០២០ ម្ុ្្ឹងឈា្ក្ៅអ្ុវតេជហា
ាំ ្ទី៤ គឺ ßគណ្ក្្យយ-

ភារសម្ិទធកម្មà ចារ់រ្
ី ែ ាំ២០២១ ដល់្ែាំ២០២៥។ កែង
ុ រករខ័ណ្ឌន្ោរកាំរង
ុ អ្ុវតេជហា
ាំ ្ទី៣ ្ិងោរក្រតៀម្លកខណ្ៈ
សរារ់អ្ុវតេជហា
ាំ ្ទី៤, ឯការ ßយុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោ្ែាំ២០១៨-២០២៥à, តដលជាសែូលន្
កម្ម វិធីតកទរម្ង់ោររគរ់រគងហិរញ្ញវតថា
ុ ធារណ្ៈ,

រតូវបា្ក្រៀរចាំតាក់តតងក្ ើង

្ិងដ្ឋក់ឱ្យគណ្ៈរដាម្ន្រ្េអ
ី ្ុម្ត
័

ោលរីនថ្ៃទី១២ តខម្ករា ្ែាំ២០១៨។ ឯការយុទធាន្រសេដ៏ា្ារៈសាំខា្់ក្្ះ បា្ចងអល
ុ រងាាញោ៉ងចាស់រី
អភិរកម្ន្ោរផ្ល្ស់រូរេ រររ័្ធថ្ វិោររស់កម្ពុជាទាាំងក្ៅរដាបាលថ្នែក់ជាតិ ្ិងរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ កែុងក្ោលក្ៅ

I

ក្ដើម្បីក្ធវើឱ្យោររគរ់រគងធ្ធា្ហិរញ្ញវតថា
ុ ធារណ្ៈោ្់តតររក្សើរក្ ើង

្ិងរសរតាម្ក្ោលក្ៅជាារវ្េ

ក្ដើម្បី

ឈា្ក្្ពះក្ៅអ្ុវតេ ßថ្វិោរ័តា
៌ ្សម្ិទធកម្មà រសរតាម្ទិសក្ៅជាយុទធាន្រសេន្ោរនារភាារ់ថ្ វិោក្ៅ្ឹងក្ោល
្ក្ោបាយ ្ិងគណ្ក្្យយភារសម្ិទធកម្ម្ែាំ២០២៥។

យុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោ្ែាំ២០១៨-២០២៥ ក្្ះ ក៏បា្នដល្
់ ូវរករខ័ណ្ឌទសសនទា្សរារ់
តរម្ង់ទិសកែង
ុ ោរក្រៀរចាំយុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិនងតដរ។ ឯការយុទធាន្រសេក្្ះ
បា្កាំណ្ត់ថ្ន ររក្ទសកម្ពុជាា្រររ័្ធថ្ វិោតតម្ួយរ៉ុក្ណាណះគឺ ßរររ័្ធថ្វិោជាតិà ក្ដ្ឋយរររ័្ធថ្ វិោន្រដាបាល
ថ្នែក់ក្រោម្ជាតិសិត
ថ ក្ៅកែុងក្នះា្លកខណ្ៈជាអ្ុរររ័្ធ។ រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ ា្លកខណ្ៈដូចោែ
ក្ៅ្ឹងរររ័្ធថ្ វិោជាតិតដរ រ៉តុ ្េា្លកខណ្ៈាម្ញ្ញ ទ្់ភ្្់ ក្ហើយជាក្ោលោរណ្៍ ោរវិភាជ ្ិងោរអ្ុវតេថ្ វិោ
រតូវបា្នេល្
់ នេ្ុសិទធិ ្ិងគណ្ក្្យយភារដល់រដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ្ីម្យ
ួ ៗ។
តាម្ទិសក្ៅក្្ះ ខ្ុ ាំបា្ចាត់តាាំងរកុម្ោរងារម្ួយ តដលសថិតក្ៅក្រោម្ោរដឹកនាំករម្ិតក្ោល្ក្ោបាយ
ក្ដ្ឋយ ឯកឧតេម្រដាក្លខាធិោរ ជូ គឹម្ឡេង ្ិង ឯកឧតេម្ររតិភរា
ូ ជរដ្ឋាភិបាល សកវ ឡេងវឌ្ឍន៍ ្ិងករម្ិត
រក្ចចកក្ទសក្ដ្ឋយ េណ្ឌត
ិ ឌ្ី ែ៊ុវណ្ណ ឱ្យក្រៀរចាំឯការយុទធាន្រសេតដលា្លកខណ្ៈរគរ់រជុងក្រជាយ សរារ់ជា
ម្ូលដ្ឋា្ន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្ វិោកែង
ុ រយៈក្រលតវង គឺ ßយុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្

ជាតិ្ែាំ២០១៩-២០២៥à រសរតាម្ររិោរណ្៍រចចុរប្ែន្កម្ពុជា។
ក្ដើម្បីធានបា្ភាររគរ់រជុងក្រជាយ, ឯការ ßយុទធាន្រសនេ ្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្

ជាតិ្ែាំ២០១៩-២០២៥à រតូវបា្ក្រៀរចាំក្ដ្ឋយបា្្្ងោត់ោរសិកា ្ិងដករសង់រទរិក្ាធ្៍ររី រក្ទសម្ួយចាំ្ួ្,
រទរិក្ាធ្៍ន្ោរអ្ុវតេោរងារជាក់តសេង, ោរនេល់ម្តិក្ោរល់រនី ដគូអភិវឌ្ឍ្៍សខា
ាំ ្់ៗ, ររម្ទាាំងបា្ដ្ឋក់្្ង
កិចចររជុរ
ាំ ិក្រោះក្ោរល់ជាក្រចើ្ក្លើកក្រចើ្ារក្ៅកែង
ុ រកសួងក្សដាកិច្
ច ិងហិរញ្ញវតថ,ុ រដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ ្ិង
ជាម្ួយរកសួង ាថរ័្ពាក់រ្
័ ធ ជារិក្សស រកសួងម្ហាននេ

្ិងគណ្ៈកាមធិោរជាតិសរារ់ោរអភិវឌ្ឍតាម្តររ

ររជាធិរក្តយយក្ៅថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ (គ.ជ.អ.រ)។

យុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ្ែាំ២០១៩-២០២៥

គឺជាឯការតរម្ង់ទិស

តដលបា្កាំណ្ត់អាំរីទិសក្ៅ ្ិងរករខ័ណ្ឌក្រលក្វលាចាស់លាស់ ្ិងបា្ដ្ឋក់ក្ចញតន្ោរសកម្មភារតកទរម្ង់
តដលា្សងគតភា
ិ រជាម្ួយ្ឹងរររ័្ធថ្ វិោជាតិ តាម្អភិរកម្ សាម្ញ្ញ ទន់ភ្លន់ តម្លលភាព និងគណ្ឡនយ្យភាព
រសរក្ៅតាម្សម្តថភារ ្ិងររិោរណ្៍ជាក់តសេងក្ៅរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ។ យុទធាន្រសេក្្ះ ក៏បា្កាំណ្ត់ក្ោលរាំណ្ង ្ិងគូសវាសន្ូវន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធលទធ កម្មាធារណ្ៈក្ៅរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិនងតដរ ក្ដ្ឋយក្ធវោ
ើ រ
រក្្្ឿ្ ្ិងតកសរម្ួល្ីតិ វធ
ិ ល
ី ទធ កម្មាធារណ្ៈ តាម្អភិរកម្ជាជាំហា្ៗ ្ិងា្សងគតភា
ិ រជាម្ួយទិសក្ៅន្
ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្ វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ។

យុទធាន្រសេន្ោរតកទរម្ង់រររ័្ធថ្វិោរដាបាលថ្នែក់ក្រោម្ជាតិ្ែាំ២០១៩-២០២៥ ា្ទិសក្ៅររងឹង ្ិងររងីក
ោរអ្ុវតេ ßថ្វិោកម្ម វធ
ិ à
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ការកែទម្រង់ វិរជ្ឈការ ៃិង វិសហរជ្ឈការ គឺជាកនែែរួយដ៏សំខាៃ់នៃម្ែបខ័ណ្ឌគោលៃគោបាយ កដល
ចំបាច់បន
ំ ត
ុ សម្ាប់ការអភិវឌ្ឍគសដឋែិចច ៃិងការកាត់បៃថយភាពម្ែីម្ែ តាររយៈ ßការនតលគ់ សវាសាធារណ្ៈ à
ឱ្យកាៃ់ កតាៃម្បសិ ទធភាពដល់ ម្បជាពលរដឋ ។ រូល ដ្ឋឋៃដ៏ សំខាៃ់សម្ាប់ការអៃុវតតែំកណ្ទម្រង់ គៃេះ រួរាៃ
ចាប់ សី ព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋ បាលឃុំ

សង្កាត់ឆ្ែំ ២០០១,

ម្ែបខ័ ណ្ឌយុ ទធសា ស្តសតសីព
ដ ីការកែទម្រង់ វិរជ្ឈការៃិង

វិសហរជ្ឈការឆ្ែំ២០០៥, ចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌឆ្ែំ២០០៨ ៃិងែរម វិធីជាតិ
សម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ២០១០-២០១៩។ ចាប់ ៃិងម្ែបខ័ណ្ឌយុទធសាស្តសត
ទំងគៃេះបាៃនតល់គោលការណ្៍កណ្នំ ៃិងនតល់ជាកនៃទីបង្កាញនលូវែែង
ុ ការគនេរធៃធាៃ ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅ
ឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ

គដើរបីគលើែែរពស់ម្បសិទធភាពនៃការនតល់គសវាសាធារណ្ៈ

ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍

គសដឋែិចចរូលដ្ឋឋៃគ្លើយតបគៅៃឹងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដឋែែុងកដៃសរតថែិចចរបស់ខួ ល ៃ ។ ចាប់សីព
ត ី
ការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌឆ្ែំ២០០៨ បាៃនតល់ជាម្ែបខ័ណ្ឌយុទធសាស្តសតែង
ែុ គោលគៅ
កម្បកាលយម្បព័ៃធម្គប់ម្គងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិតារគោលការណ្៍ ßរដឋបាលឯែភាពà គដើរបីបគងាើត ជ្ំរញ
ុ
ៃិង
គធវើឲ្យាៃចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយ តាររយៈការែំណ្ត់តួនទី រុខង្ករ ៃិងសិទធិអំណាចគៅ
តារម្បគភទរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរយ
ួ ៗ។
សរទិធនលជាគៃលឹេះកដលសគម្រចបាៃពីែំកណ្ទម្រង់គៃេះ គឺរល
ូ ដ្ឋឋៃម្គឹេះនៃម្បព័ៃធម្គប់ម្គងការអភិវឌ្ឍតារ
កបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃបគងាើត ៃិងដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតគៅតាររដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ
ែែុងគនេះរួរាៃ កបបបទៃិងៃីតិ វិធីបំគពញការង្ករ ម្បព័ៃធម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ ម្បព័ៃធែសាងកនៃការ ម្បព័ៃធ
ម្គប់ម្គងធៃធាៃរៃុសស ម្បព័ៃធទំនែ់ទៃ
ំ ងការង្ករលែខណ្ៈអៃតររដឋបាល យៃតការនតល់គសវាតារម្ចែគចញចូល
កតរួយ

យៃតការទទួល ៃិងគដ្ឋេះម្សាយបណ្តឹងតវា៉ា របស់ ម្បជាពលរដឋ

ៃិង ម្បព័ៃធតារដ្ឋៃ

ម្តួតពិៃិតយៃិង

របាយការណ្៍ជាគដើរ ែំពុងម្តូវបាៃអៃុវតត ៃិងកែលរអជាបគណ្តើរៗ។ យុទធសាស្តសតពាែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការង្ករគណ្គៃយយភាពសងគរ ការគលើែែរពស់សរភាពគយៃឌ្័រ
ជ្គម្ៅគៅែែុងរចនសរព័ៃធ

ម្បព័ៃធ

បរិោប័ៃែ ៃិងសរធរ៌សងគរែ៏ែព
ំ ុងម្តូវបាៃបស្តជាបឱ្យកាៃ់កតសុី

ៃិងៃីតិ វិធីបំគពញការង្កររបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

ម្ែបខ័ណ្ឌគោល-

ៃគោបាយ ៃិងលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយុតពា
ត ែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការគនេររុខង្ករគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែ៏ម្តូវបាៃដ្ឋែ់ឱ្យ
អៃុវតត កដលែែុងគនេះរុខង្កររួយចំៃៃ
ួ ែ៏ម្តូវបាៃគនេរជាបគណ្តើរៗគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ ែែុងកបបកនៃនៃ
ការម្បគល់ ៃិងការគធវើម្បតិភូែរមែែុងលែខណ្ៈជាការអៃុវតតសាែលបងនងកដរ។ ែែុងម្ែបខ័ណ្ឌនៃវិរជ្ឈការហិរញ្ញវតថ,ុ
រូលៃិធិឃុំ សង្កាត់ ៃិងរូលៃិធិម្ែុង ម្សុែម្តូវបាៃបគងាត
ើ ៃិងបគងាៃ
ើ ទំហំជាបៃតបនេប់ កនអែតារែំគណ្ើៃចំណ្ូល
ចរៃតនៃថវិកាជាតិ។ គម្ៅពីគៃេះ រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ជាពិគសស រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ៃឹងទទួល
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ទំព័រទី នៃ ៨

បាៃៃូវធៃធាៃកាៃ់កតគម្ចើៃបកៃថរគទៀតពីចំណ្ូលកចែរំកលែសារគពើពៃធ

ៃិងរិៃករៃសារគពើពៃធពីរដឋបាលរាជ្ធាៃី

គខតត ៃិងពីរល
ូ ៃិធិ វិៃិគោគរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ គដ្ឋយកែែ សែរមភាពជាគម្ចើៃនៃការអភិវឌ្ឍសរតថភាព
របស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែ៏ម្តូវបាៃអៃុវតតគដ្ឋយកនអែតារតម្រូវការជាែ់កសតង គដើរបីោំម្ទដល់ការវិវឌ្ឍផ្លលស់បូរត
នៃែិចចដំគណ្ើរការែំកណ្ទម្រង់គៃេះ។
គទេះបីជាសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលជាគៃលេះឹ ៗោ៉ាងគៃេះែតី ែ៏គៅាៃភាពសមគ
ុ សាមញ គដ្ឋយសារកតែំកណ្ទម្រង់គៃេះាៃលែខណ្ៈអៃតរវិស័យកដលាៃការពាែ់ពៃ
័ ធគៅៃឹងសាថប័ៃននទំងគៅថ្នែែ់ជាតិ

ៃិងថ្នែែ់គម្ការជាតិ

កដលាៃចរិតលែខណ្ៈខុសៗោែ ម្ពរទំងាៃែិចចការជាអាទិភាពជាគម្ចើៃគនសងគទៀតកដលម្តូវបៃតអៃុវតត ជាពិគសស
គលើការពម្ងឹងអភិបាលៃុម្ែរ ៃិងសរតថភាពសាថប័ៃ។
ទៃេឹរៃឹងាៃការកែទម្រង់ វិរជ្ឈការ ៃិងវិសហរជ្ឈការ កដលដឹែនំ ៃិងសម្របសម្រួលគដ្ឋយគណ្ៈែាមធិការជាតិសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបគតយយគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ (គជ្អប) ៃិងការកែទម្រង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ
កដលដឹែនំ ៃិងសម្របសម្រួលគដ្ឋយម្ែសួងរុខង្ករសាធារណ្ៈ ែ៏ាៃការកែទម្រង់ដ៏សំខាៃ់រួយគទៀតគឺ ែរម វធ
ិ ី
កែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ កដលដឹែនំគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិញ្វញ តថ។
ុ
ែរម វិធីកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ

កដលម្តូវបាៃរាជ្រដ្ឋឋភិបាលដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតជានលូវការ

គៅឆ្ែំ២០០៤ គឺជាែរម វិធែ
ី ំកណ្ទម្រង់រយៈគពលកវង គដ្ឋយបាៃែំណ្ត់គោលគៅចាស់លាស់ែែុងការកម្បកាលយ
ម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈរបស់ែរពុជាឱ្យគៅជាម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈែែុងែម្រិតឧតតាៃុវតតៃ៍
អៃតរជាតិគៅឆ្ែំ២០២៥។

គដើរបីសគម្រចបាៃៃូវគោលគៅជាសារវ័ៃតខាងគលើគៃេះ

ៃិងសតងដ្ឋ
់ រ

ការអៃុវតតែរម វិធីកែទម្រង់ការ

ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈម្តូវបាៃែំណ្ត់យែៃូវ ßអភិម្ែរជាគខឿៃà គពាលគឺ ការអៃុវតតែរម វិធីកែទម្រង់ការ
ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈទំងរូលម្តូវបាៃកចែគចញជាដំណាែ់កាលៗ ៃិងជាជ្ំហាៃៗ គដើរបីធានបាៃៃូវ
ម្បសិទធភាព ៃិងស័ែិស
ត ិទធភាព។ ដំណាែ់កាលទី១ (២០០៥-២០០៨) គឺការែសាងបាៃៃូវ ßភាពគជ្ឿទុែចិតនត ៃ

ថវិកាà គដ្ឋយបាៃផ្លលស់បូរត សាថៃភាពនៃ ßការខវ េះសាច់ម្បាែ់ដរា
៏ ុ នំ រ៉ាà រែជា ßអតិគរែសាច់ម្បាែ់à ម្ពរទំងែសាង
បាៃៃូវម្គឹេះដ៏ រឹងាំសម្ាប់ឈាៃគៅអៃុវតតដំណាែ់កាលទី២ជាបៃតគទៀត។ ដំណាែ់កាលទី២ (២០០៩-២០១៥)
គឺការកែលរអៃីតិ វិធអ
ី ៃុវតតថវិកា

ការបគងាើតាតិកាថវិកាថមីៃិងបលង់គណ្គៃយយថមី

ៃិងការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតៃូវម្បព័ៃធ

ព័ត៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ កដលជាឧបែរណ្៍ដ៏ាៃសារៈសំខាៃ់សម្ាប់ ßការបគងាៃ
ើ

គណ្គៃយយភាពហិរញ្ញវតថàុ ។

ការអៃុវតតនៃកនៃការសែរម ភាពដំណាែ់កាលទី ២

គឺការែសាងជាម្គឹេះសម្ាប់

ឈាៃគៅអៃុវតតដំណាែ់កាលទី ៣ (២០១៦-២០២០) កដលាៃគោលគៅជាសារវ័ៃតគឺ ßការនារភាាប់ថវិកាគៅ

ៃឹងគោលៃគោបាយà។

ទៃេឹរៃឹងបៃតអៃុវតត

ៃិងពម្ងឹងកនៃការសែរមភាពការង្ករកដលបាៃដ្ឋែ់គចញែែង
ុ

ដំណាែ់កាលទី១ ៃិងទី២ វាែ៏ជាដំណាែ់កាលនៃការគិតគូរផ្លលស់បូរត ម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈែរពុជាកដលាៃ
លែខណ្ៈរជ្ឈការ

ៃិងកនអែគលើធាតុចូលគៅជាម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈគផ្លតតគលើលទធ នលឬសរិទធែរម

ៃិង

វិរជ្ឈការ ម្សបតារសតងដ្ឋ
់ រ ៃិងឧតតាៃុវតតៃ៍អៃតរជាតិ។ ដំណាែ់កាលទី៤ (២០២១-២០២៥) គឺការបគងាើៃ
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ទំព័រទី នៃ ៨

ßគណ្គៃយយភាពសរិទធែរមà

កដលរាប់បញ្ចូ លៃូវម្ែបខ័ណ្ឌថវិកាសរិទធែរម

ការែំណ្ត់បនេត់គណ្គៃយយភាព

ថវិកាសរិទធែរម ការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតម្ែបខ័ណ្ឌសវៃែរមសរិទធែរម ៃិងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សរតថភាព។
សម្ាប់ការោំម្ទកនែែហិរញ្ញវតថុ

រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ អស់ទទួលបាៃការឧបតថរភធៃឬការគនេរ

ធៃធាៃថវិកាពីថ្នែែ់ជាតិ។ បចចុបបៃែ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ទង
ំ អស់ ទទួលបាៃការនតល់
ហិរញ្ញបបទៃគសេើរកតទំងម្សុងគដ្ឋយការគនេរថវិកាពីថ្នែែ់ជាតិ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ាៃម្បភពចំណ្ូលពី
រូលដ្ឋឋៃ (ចំណ្ូលសារគពើពៃធ ៃិងរិៃករៃសារគពើពៃធ) ៃិងការគនេរថវិកាពីថ្នែែ់ជាតិ។ ទៃេឹរៃឹងគៃេះ ការគនេរ
ធៃធាៃហិរញ្ញវតថា
ុ ៃភាាប់លែខខណ្ឌ តាររយៈយៃតការនៃការគនេររុខង្ករគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ បាៃៃិងែំពុង
ាៃដំគណ្ើរការគៅរុខ គដ្ឋយបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតតារអៃុម្ែឹតយគលខ០៦ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី០៥ កខរែរា ឆ្ែំ២០១៧
សតីពី ßការគនេរធៃធាៃហិរញ្ញវតថា
ុ ៃភាាប់លែខខណ្ឌគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិà កដលអៃុម្ែឹតយគៃេះបាៃនតលៃ
់ វូ
យៃដការសម្របសម្រួល ៃិងម្គប់ម្គងហាៃិភ័យនៃការម្បគល់ ៃិងការគធវម្ើ បតិភែ
ូ រមរុខង្ករគៅអាជាាធរថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
គម្ៅពីគៃេះ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតរូលៃិធា
ិ ៃភាាប់លែខខណ្ឌរួយគទៀត តាររយៈអៃុម្ែឹតយគលខ ៣២
អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី២៩ កខែុរភៈ ឆ្ែំ២០១៦ សតីពី ßការគរៀបចំ ៃិងការម្បពឹតគត ៅនៃរូលៃិធិ វិគោគរដឋបាលថ្នែែ់

គម្ការជាតិà កដលរូលៃិធិគៃេះ ាៃគោលគៅគលើែែរពស់ការអភិវឌ្ឍគសដឋែិចចគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គដ្ឋយនតល់
ហិរញ្ញបបទៃគៅដល់គគម្ាងវិៃិគោគសាធារណ្ៈកដលាៃលែខណ្ៈជាយុទធសាស្តសត ៃិងនតល់ការគលើែទឹែចិតដ
ត ល់
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគដើរបីគលើែែរពសកា
់ របំគពញភារែិចច ៃិងការម្គប់ម្គងការវិៃិគោគសាធារណ្ៈ។ ដូចោែ
ៃឹងការកែទម្រង់ វិសហរជ្ឈការកដរ

ការគនេររុខង្ករកតងកតាៃហាៃិភយ
័

គម្ពាេះថ្នការនដល់គសវាសាធារណ្ៈៃឹង

កាៃ់កតរិៃលអម្បសិៃគបើរិៃាៃថវិកាសរម្សប ៃិងខវ េះសរតថភាព ទំងែែុងែម្រិតសាថប័ៃ ៃិងែែង
ុ ែម្រិតធៃធាៃ
គហើយម្បការគៃេះៃឹងជ្េះឥទធ ិពលគៅគលើគុណ្ភាពនៃរដឋបាលទំងរូល។
រាជ្រដ្ឋឋភិបាលែរពុជាបាៃគបដជាាកែទម្រង់ វិរជ្ឈការ ៃិង វិសហរជ្ឈការ គដើរបីធានឱ្យបាៃៃូវម្បសិទធភាព
ៃិងស័ែិស
ដ ិទធភាពនៃការនដលគ់ សវាសាធារណ្ៈ កដលគ្លយ
ើ តបគៅៃឹងតម្រូវការ ៃិងសំណ្ូរពរនៃការអភិវឌ្ឍគៅៃឹង
រូលដ្ឋឋៃ។ គៅែែុងកនែែការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ គោលបំណ្ងរយៈគពលកវងរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល គឺការ
បគងាៃ
ើ ចំណាយកាៃ់កតគម្ចើៃគែើងៗគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គដ្ឋយភាាប់គៅៃឹងការែសាងសរតថភាព

ៃិង

ម្ែបខ័ណ្ឌគណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។ គៅឆ្ែំ២០១៩ ថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃម្បាណ្ ២% នៃន.ស.ស
កដលទំហំថ វិកាគៃេះៃឹងាៃការគែើៃគែើងជាបគណ្ដើរៗជាគរៀងរាល់ឆ្ែំគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

ែែុងៃ័យគៃេះ

រាជ្រដ្ឋឋភិបាលែំពង
ុ ជ្ំរញ
ុ ការអៃុវតតយុទធសាស្តសត ៃិង ម្ែបខ័ណ្ឌនៃវិធាៃការចំបាច់ គដើរបីពម្ងឹងការគរៀបចំថ វិកា
ឱ្យកាៃ់កតនារភាាប់គៅៃឹង គោលៃគោបាយ

ធានសរធរ៌

ៃិងម្បសិទធភាពនៃការវិភាជ្ថវិកា

កដលកនអែគលើ

រូលដ្ឋឋៃចាស់លាស់ ៃិងទិសគៅម្តឹរម្តូវ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃិងថវិកាែរម វិធីជាឧបែរណ្៍។
គៅគពលម្ែបខ័ណ្ឌយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការួយកដលាៃលែខណ្ៈម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយម្តូវបាៃដ្ឋែ់
ឱ្យអៃុវតត គនេះៃឹងរិៃម្តឹរកតទប់សាាត់បាៃៃូវហាៃិភយ
័ ែែង
ុ ែិចកា
ច រកែទម្រង់ប៉ាុគណាណេះគទ កតកថរទំងគធវើឱ្យការនតល់
គសវាសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័ែិស
ត ិទធភាព។ គលើសពីគៃេះ ការអៃុវតត
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ថវិកាចំបាច់ម្តូវការកែលរអ គដ្ឋយគធវើសារញ្ញែរមទង
ំ ៃីតិ វិធច
ី ំណាយ ែិចចបញ្ាិការគណ្គៃយយ ៃិងម្បព័ៃធតារដ្ឋៃ
ៃិងម្តួតពិៃិតយ។
គៅឆ្ែំ២០១៣ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃដ្ឋែ់គចញឯែសារទសសនទៃសតព
ី ី ßទិសគៅយុទធសាស្តសនត ៃការកែ-

ទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាគៅែរពុជាឆ្ែ២
ំ ០១៣-២០២០à កដលបាៃែំណ្ត់គោលបំណ្ងនៃការផ្លលស់បូរត ជាបគណ្ដើរៗ ៃិង
ជ្ំហាៃៗពី ßម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើធាតុចល
ូ ៃិងរជ្ឈការ à គៅរែ ßម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើសរិទធែរម ៃិងវិរជ្ឈការ à ម្តឹរ
ឆ្ែំ២០២០។ គដ្ឋយកនអែតារទសសនទៃគៃេះ

ការពម្ងឹងការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយម្តូវបាៃ

ចប់គនតើរអៃុវតតជាបគណ្តើរៗ តាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា ៃិងថវិកាែរម វិធីសម្ាប់ម្ែសួង
សាថប័ៃ ៃិងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ ជាែ់កសតង ឯែសារ ßយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-

២០២៥à កដលជាសែូលនៃែរម វិធីកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ ម្តូវបាៃគរៀបចំតាែ់កតងគែើង ៃិង
ដ្ឋែ់ឱ្យគណ្ៈរដឋរស្តៃតអ
ី ៃុរ័ត កាលពីនថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែំ២០១៨។ ឯែសារយុទធសាស្តសតដ៏ាៃសារៈសំខាៃ់គៃេះបាៃ
ចងអល
ុ បង្កាញោ៉ាងចាស់ពីអភិម្ែរ ៃិងកនៃទីបង្កាញនលូវសម្ាប់ផ្លលស់បូរត ម្បព័ៃធថ វិការបស់ែរពុជាទំងគៅរដឋបាល
ថ្នែែ់ជាតិ ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ែែុងគោលគៅគដើរបីគធវើឱ្យការម្គប់ម្គងធៃធាៃហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈកាៃ់កត
ម្បគសើរគែើង ៃិងម្សបតារគោលគៅជាសារវៃត គដើរបីឈាៃគឆ្ពេះគៅអៃុវតត ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមà ម្សបតារ
ទិសគៅជាយុទធសាស្តសតនៃការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃិងគណ្គៃយយភាពសរិទធែរមឆ្ែំ ២០២៥ ។
គទេះបីជាោ៉ាងគៃេះែតី កនអែតារបទពិគសាធៃ៍ជាែ់កសតង ៃិងការពិៃត
ិ យគែើងវិញៃូវការអៃុវតតថវិការដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិនគពលបចចុបបៃែ សៃែដ្ឋ
ិ ឋ ៃថ្នម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលាគដើរបីឈាៃគឆ្ពេះគៅអៃុវតត ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធ-

ែរមà គៅឆ្ែំ២០២៥ រិៃទៃ់សរម្សបគៅែែុងបរិការណ្៍នៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅែរពុជាគទ។ ការផ្លលស់បូរត ពី
ម្បព័ៃធ ßថវិកាែរម វធ
ិ à
ី គៅរែម្បព័ៃធ ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមà ៃឹងជ្ួបការលំបាែទំងសរតថភាព ៃិងធៃធាៃ។
ការអៃុវតតថវិកាែរម វិធីាៃភាពសារញ្ញជាង អាចអៃុវតតបាៃ ៃិងម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

ជា

ពិគសសជាវិភាគទៃសម្ាប់ការសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលជាតិ។ ដូចគៃេះ ការអៃុវតត ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមà គៅ
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃង
ឹ គធវើគែើងគៅគម្កាយឆ្ែំ២០២៥។

យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩-២០២៥ គឺការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ
ថវិកាកដលាៃរយៈគពលកវង ៃិងម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ សម្ាប់គធវើការកម្បកាលយជាបគណ្តរើ ៗៃូវម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិតារអភិម្ែរ សាមញ្ញ ទន់ភ្លន់ តម្លលភាព និងគណសនយ្យភាព ម្សបតារសរតថភាព ៃិងតថភាពជាែ់កសតងនៃែរពុជា។ គោលគៅគៅឆ្ែំ២០២៥ គឺការពម្ងឹង ៃិងពម្ងីែការអៃុវតត ßថវិកាែរម វធ
ិ à
ី ជាបគណ្តើរៗ គដើរបីធាន
ឱ្យបាៃការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ។ កនៃការ/ែរម វិធីថ្នែែ់ជាតិ ៃិងថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវគធវើឱ្យាៃការនារភាាប់ទំនែ់ទំៃងោែ បំគពញឱ្យោែ ៃិងម្បទែ់ោែគៅវិញគៅរែ តាររយៈការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរម (សុខដុរៃីយែរមែិចចដំគណ្ើរការគធវើកនៃការ)។ ដូចោែគៃេះកដរ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិង
ឃុំ សង្កាត់ម្តូវគរៀបចំកនៃការអៃតរាគរៃ៍របស់ខួ ល ៃគដ្ឋយគផ្លតតជាសំខាៃ់គលើ វិស័យអាទិភាពគៅរូលដ្ឋឋៃ គដើរបីោំម្ទ
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ដល់អាទិភាពគោលៃគោបាយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ ទៃេឹរៃឹងការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា គឺ
ការគធវកា
ើ រកែលរអ ៃិងផ្លលស់បូរដ ជាជ្ំហាៃៗវដដថ វិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិង ឃុំ សង្កាត់ ពិគសស
ែំណ្ត់ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវចាស់លាស់អំពីសិទធិអណា
ំ ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅែែុងដំណាែ់កាលនៃវដតថ វិកាកដលរួរ
ទំងការគធវសា
ើ ថ ប័ៃៃីយែរមជាបគណ្តើរៗនៃរបបរបាយការណ្៍ហរិ ញ្ញវតថគុ ៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
ជារួរ យុទធសាស្តសនត ៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩-២០២៥ ៃឹងម្តូវគរៀបចំ
គដ្ឋយាៃវិសាលភាពម្គបដណ្តប់គលើសាសធាតុគៃលេះឹ នៃខួបថវិកា ៃិងការែំណ្ត់ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥ គដ្ឋយគធវើ
ការកបងកចែជា ០៥កនែែ រួរាៃ៖ ទី១-គសចែតីគនតើរ, ទី២-សាថៃភាពបចចុបបៃែនៃម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ,
ទី៣-ទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ,

ទី៤-យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកា

រដឋ បាលថ្នែែ់ គម្ការជាតិឆ្ែំ ២០១៩-២០២៥ ៃិង ទី៥-គសចែតីសៃែដ្ឋ
ិ ឋ ៃ។
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២. សាានភាពបចចុបបននននប្បព័នធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក្់សប្កាមជាតិ

3
ថវិកាជាតិឬថវិការដឋ រួរាៃ ថវិកាថ្នែែ់ជាតិ ៃិងថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិសំគៅ
ដល់ថវិការបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ កដលរួរាៃ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។
ថវិកាថ្នែែ់ជាតិសំគៅដល់ថវិការបស់ម្ែសួង សាថប័ៃ អងគភាពសាធារណ្ៈម្បហាែ់ម្បកហល ៃិងរៃេីរជ្ំនញគម្ការឱ្វាទ។ ការម្គប់ម្គង ៃិងការអៃុវតតថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺកនអែគលើចាប់សីព
ត ីម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ
ឆ្ែំ២០០៨ ៃិងចាប់សីព
ត ីរបបហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ិ ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ ២០១១។
កនែែគៃេះ

ៃឹងគរៀបរាប់អព
ំ សា
ី ថ ៃភាពបចចុបបៃែនៃម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិកដលរួរាៃការ

ម្គប់ម្គងរដឋបាលសាធារណ្ៈ ការម្គប់ម្គងបុគល
គ ិែៃិងការែសាងសរតថភាព ការម្គប់ម្គងគសវារដឋបាលៃិងគសវា
សាធារណ្ៈ ការម្គប់ម្គងថវិកា ែិចល
ច ទធ ែរម ៃិងចាប់ បទបបញ្ញតៃ
ិត ង
ិ ៃីតិ វិធីសម្ាប់ការម្គប់ម្គងថវិកា។

២.១. ការប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
បចចុបបៃែ

រចនសរព័ៃធរដឋបាលសាធារណ្ៈែរពុជាាៃពីរែម្រិត

គឺរដឋបាលថ្នែែ់ជាតិ

ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់-

គម្ការជាតិ។ រដឋបាលថ្នែែ់ជាតិសំគៅដល់ម្ែសួង សាថប័ៃ អងគភាពសាធារណ្ៈម្បហាែ់ម្បកហល ៃិងរៃេីរជ្ំនញ
គម្ការឱ្វាទ។ ចំកណ្ែឯរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិកចែជាបីម្បគភទ រួរាៃ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត រដឋបាលម្ែុង
ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់។ រាជ្ធាៃី ម្តូវបាៃកបងកចែជា ខណ្ឌ គហើយរដឋបាលខណ្ឌកចែគចញជា សង្កាត់។
គខតត

កចែគចញជាម្ែុង

ៃិងម្សុែ ខណ្ៈកដលម្ែុងម្តូវបាៃកបងកចែជាសង្កាត់ ៃិងម្សុែម្តូវកចែគចញជាឃុ។
ំ

បចចុបបៃែគៃេះ ម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជាាៃរាជ្ធាៃី គខតតចៃ
ំ ៃ
ួ ២៥ ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌចំៃៃ
ួ ២០៣ ឃុំ សង្កាត់ចៃ
ំ ៃ
ួ
១ ៦៤៦ ៃិងភូរិចៃ
ំ ៃ
ួ ១៤ ៣៨៣។ រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ម្តូវបាៃម្គប់ម្គងតារចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋបាលឃុំ
សង្កាត់ ឆ្ែំ២០០១។

រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃម្គប់ម្គងតារចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គង

រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ឆ្ែំ២០០៨។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវម្គប់ម្គងគដ្ឋយ
ម្ែុរម្បឹែា ៃិងគណ្ៈអភិបាលគៅតារថ្នែែ់រដឋបាលៃីរយ
ួ ៗ។ ចំកណ្ែឯឃុំ សង្កាត់ៃរ
ី ួយៗាៃម្ែុរម្បឹែាឃុំ
សង្កាត់ កដលតំណាងឱ្យម្បជាពលរដឋគៅែែុងភូរសា
ិ ស្តសតរបស់ខួ ល ៃ។
ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌម្តូវបាៃគម្ជ្ើសគរើសគែើងតារការគបាេះគឆ្ែតអសែលម្សប
តារៃីតិ វិធីកដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់សីព
ត ីការគបាេះគឆ្ែតគម្ជ្ើសគរើសម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ។
ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់ម្តូវបាៃគម្ជ្ើសគរើសគែើងតារការគបាេះគឆ្ែតសែលម្សបតារៃីតិ វិធីកដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់
សតីពីការគបាេះគឆ្ែតគម្ជ្ើសគរើសម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់។
គណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌម្តូវបាៃកតងតាំងគដ្ឋយម្ពេះរាជ្ម្ែឹតយ អៃុម្ែឹតយ ៃិង
ម្បកាសម្សបតារលែខខណ្ឌកដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ
គដើរបីឲ្យគៅបំគ រើការង្ករជារួយម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ។ ម្បធាៃរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត
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នៃម្ែសួង សាថប័ៃ ម្តូវបាៃកតងតាំងគដ្ឋយរដឋរស្តៃតនី ៃម្ែសួងសាថប័ៃសារីតារសំគណ្ើរបស់អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាល
រាជ្ធាៃី គខតត។
អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងគរឃុំ គៅសង្កាត់ទទួលខុសម្តូវែែង
ុ ការ
គរៀបចំគសចែតីម្ពាងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្បាំឆ្ែំ ែរម វិធៃ
ី ិគោគបីឆ្ែំរែ
ំ ល
ិ ម្បចំឆ្ែំ ៃិងគគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំគដើរបីដ្ឋែ់
ជ្ូៃម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់របស់ខួ ល ៃ ពិៃត
ិ យ ៃិងអៃុរ័ត។
បចចុបបៃែ ការម្តួតពិៃិតយហិរញ្ញវតថម្ុ តូវបាៃម្បរូលនដំតា
ុ រយៃដការម្តួតពិៃិតយជារុៃ គដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថុ ទំងថវិការបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត។ គលើែកលងកតថវិកាឃុំ
សង្កាត់ គឺគរឃុំ គៅសង្កាត់ជាអែែអៃុវតតថ វិកាគដ្ឋយផ្លេល់។ រតនោររាជ្ធាៃី គខតត គដើរតួនទីជាគណ្គៃយយែរ
សាធារណ្ៈ ៃិងទូទត់ចំណាយទំងអស់របស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ បីម្បគភទ។

២.២. ការប្គប់ប្គងបុគគលិក្ និងការក្សាងេមតាភាព
ការគរៀបចំ ៃិងការម្គប់ម្គងបុគល
គ ែ
ិ ជារស្តៃតរា
ី ជ្ការសុី វល
ិ នៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ
សង្កាត់ ម្តូវអៃុវតតគដ្ឋយអៃុគលារតារចាប់ ៃិងលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ត ដូចជាចាប់សីព
ត ីសហលែខៃតិែៈរស្តៃតី
រាជ្ការសុី វិលនៃម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជា, ចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់, ចាប់សីព
ត ីការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងម្ពេះរាជ្ម្ែឹតយសតព
ី ល
ី ែខៃែ
តិ ៈគដ្ឋយកែែសម្ាប់បុគល
គ ែ
ិ រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ ទទួលខុសម្តូវគរៀបចំកនៃការបុគល
គ ិែម្គប់
ម្បគភទម្ែបខ័ណ្ឌគៅគពលាៃតម្រូវការធៃធាៃរៃុសសគដើរបីបំគពញភារែិចច ៃិងែរណ្ីែិចចគ្លើយតបគៅៃឹងតម្រូវការ
ការង្ករកដលរដឋបាលៃីរួយៗម្តូវអៃុវតតែែុងកដៃសរតថែិចចរបស់ខួ ល ៃ។

ការគរៀបចំកនៃការបុគល
គ ែ
ិ ម្បចំឆ្ែំៃីរយ
ួ ៗ

គធវើគែើងគៅរាល់ម្តីាសទី១ នៃឆ្ែំ គដើរបីដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែង
ុ គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំបនេប់ គដ្ឋយាៃការោំម្ទពីរៃេីរ
រុខង្ករសាធារណ្ៈ ៃិងរៃេរី គសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថរា
ុ ជ្ធាៃី គខតត។ គោលការណ្៍ កបបបទ ៃិងៃីតិ វិធនី ៃការគរៀបចំ
កនៃការបុគល
គ ែ
ិ ម្តូវែំណ្ត់គដ្ឋយម្ែសួងរុខង្ករសាធារណ្ៈ គដ្ឋយាៃការពិគម្ោេះគោបល់ជារួយម្ែសួងរហាននេ
ៃិងម្ែសួងសាថប័ៃពាែ់ពៃ
័ ធ។
ែែុងការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ រស្តៃតីទទួលបៃេុែភាគគម្ចើៃរិៃសូវាៃជ្ំនញ ៃិងាៃការផ្លលស់បូរត
ជាញឹែញាប់ គដ្ឋយគហតុនលគនសងៗ ជាពិគសស គៅរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ។ ជាែ់កសតង ម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
បាៃខិតខំនល
ត កា
់ រកណ្នំ នសពវនាយ ៃិងបណ្តុេះបណា
ត លសតីពៃ
ី ីតិ វិធី ៃិងលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ន
ត នពាែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ
ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ គដ្ឋយាៃការោំម្ទពីរៃេរី គសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ៃិងរតនោរ រាជ្ធាៃី គខតត។
គទេះបីជាាៃយៃតការែែុងការពម្ងឹងសរតថភាពតាររយៈវគគបណ្តុេះបណា
ត លបគចចែគទសដល់ម្គូបគង្កគល ៃិង
រស្តៃតីជ្ន
ំ ញែ៏គដ្ឋយ ែ៏សរតថភាពរស្តៃតីគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅាៃែម្រិតគៅគែើយ។ គលើសពីគៃេះគទៀត
ការគធវើទំគៃើបែរម ការពម្ងឹងម្បព័ៃធថវិកាតាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា
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ៃិងអៃុវតតថវិកាែរម វិធី ៃិងម្បព័ៃធពត
័ ៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS) គៅរៃេីរគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថុ ៃិងរតនោររាជ្ធាៃី គខតត ទរទរឱ្យាៃការពម្ងឹងសរតថភាពរស្តៃតីទទួលបៃេុែបកៃថរគទៀត គដើរបី
គ្លើយតបគៅៃឹងការវិវតតនៃតម្រូវការការង្ករែែង
ុ គពលបចចុបបៃែ ៃិងគៅអនគត។

២.៣. ការប្គប់ប្គងសេវារដ្ឋបាល និងសេវាសាធារណៈ
ែែុងគពលបចចុបបៃែ គសវាសាធារណ្ៈកដលាៃលែខណ្ៈជា ßគសវារដឋបាលà រួយចំៃៃ
ួ ធំម្តូវបាៃម្បរូល
នតន
ំុ ល
ត គ់ ដ្ឋយអងគភាព ឬការិោល័យម្ចែគចញចូលកតរួយគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងគសវាសាធារណ្ៈរួយចំៃៃ
ួ គទៀតរិៃទៃ់ម្តូវបាៃនតលគ់ ដ្ឋយអងគភាព
អងគភាព

ឬការិោល័យម្ចែគចញចូលកតរួយ

ឬការិោល័យម្ចែគចញចូលកតរួយគៅគែើយ។

កដលជាយៃតការសម្ាប់ការនតល់គសវាសាធារណ្ៈម្បែបគដ្ឋយ

ម្បសិទធភាព ៃិងទៃ់គពលគវលា ម្តូវបាៃបគងាត
ើ គែើងគដើរបីនល
ត ់គសវារដឋបាលចំបាច់នន កដលបាៃគនេរពីរាជ្រដ្ឋឋភិបាល ៃិងម្ែសួងសាថប័ៃគៅឲ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិរល
ូ ដ្ឋឋៃ គដើរបីគ្លើយតបគៅៃឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដឋ។
គហតុគៃេះ អងគភាព ឬការិោល័យម្ចែគចញចូលកតរួយជាទីែកៃលងកដលម្បជាពលរដឋរែគសែស
ើ ុំ ៃិងទទួល
ឯែសារសំណ្ំកុ បបបទ ៃិងព័តា
៌ ៃគពញគលញពាែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ម្បគភទគសវារដឋបាល ែនម្រ ៃិងគពលគវលានៃការនតល់
គសវារដឋបាល។ អងគភាព ឬការិោល័យម្ចែគចញចូលកតរួយ កដលបាៃបគងាត
ើ គែើងគៅម្គប់រាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង
ម្សុែ ខណ្ឌចំៃៃ
ួ ៨៣ ែំពង
ុ នតល់គសវារដឋបាលពាែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ វិស័យចំៃៃ
ួ ១៤ (ៃីតាៃុែល
ូ ែរម

អម្តាៃុែល
ូ ដ្ឋឋៃ

អប់រំ សុខាភិបាល ដឹែជ្ញ្ាូៃ សុ រិគោដី សំណ្ង់ ពាណ្ិជ្ែ
ា រម គទសចរណ្៍ វបបធរ៌ ែសិែរម ឧសាហែរម ៃិង
ករ៉ាៃង
ិ ថ្នរពល)។ ម្សបគពលជារួយោែគៃេះ ការិោល័យម្បជាពលរដឋម្តូវបាៃបគងាត
ើ គែើងគដើរបីទទួលបណ្តឹង ៃិង
នតលព
់ ័តា
៌ ៃភាពរិៃម្បម្ែតី ៃិងភាពខវ េះខាត ម្បម្ពឹតគត ដ្ឋយបុគល
គ ិែនៃរដឋបាលពាែ់ពៃ
័ ធចំគពាេះអែែទទួលគសវាសាធារណ្ៈ។ គម្ៅពីគៃេះ គៅាៃគសវាសាធារណ្ៈរួយចំៃៃ
ួ បាៃៃិងែំពង
ុ គរៀបចំគនេរតាររយៈយៃតការគនេររុខង្ករ
ៃិងធៃធាៃពីបណា
ត ម្ែសួង សាថប័ៃ គៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ កនអែតារចាប់សីព
ត ី
ការម្គប់ម្គងរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ អៃុម្ែឹតយគលខ៦៨ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១០ កខឧសភា ឆ្ែំ
២០១២ សតីពីែិចចដំគណ្ើរការទូគៅនៃការគនេររុខង្ករ ៃិងធៃធាៃគៅឲ្យដល់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងអៃុម្ែឹតយ
គលខ០៦ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី៥ កខរែរា ឆ្ែំ២០១៨ សតីពកា
ី រគនេរធៃធាៃហិរញ្ញវតថា
ុ ៃភាាប់លែខខណ្ឌគៅឱ្យរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
គទេះបីាៃការកបែកចែ ៃិងការែំណ្ត់ម្បគភទគសវាសាធារណ្ៈ ៃិងសិទធិអំណាចែែង
ុ ការម្គប់ម្គង ៃិងការ
ទទួលខុសម្តូវគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ែ៏គដ្ឋយ ែ៏ការនតល់គសវាសាធារណ្ៈគៅ
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិរិៃទៃ់ាៃភាពចាស់លាស់ ៃិងរិៃទៃ់បាៃគធវើសាហរណ្ែរម ៃិងតម្រឹរោែែែង
ុ គោលគៅគដើរបីគអាយការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិតរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្គប់ម្បគភទអាចសគម្រចឱ្យ
បាៃៃូវសរិទធនលជាអតិបរា។
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២.៤ ការប្គប់ប្គងថវិកា
២.៤.១.អំពថ
ី វិកា
ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិសំគៅដល់ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ អស់ទទួលបាៃការឧបតថរភធៃឬការគនេរធៃធាៃថវិកា ពីថ វិកាថ្នែែ់ជាតិគដើរបីបំគពញ
ចំណាយរបស់ខួ ល ៃ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃីគខតតរួយចំកណ្ែធំាៃម្បភពពីចំណ្ូលផ្លេល់គៅរូលដ្ឋឋៃ (ចំណ្ូល
សារគពើពៃធ

ៃិងរិៃករៃសារគពើពៃធ)

ៃិងរួយចំកណ្ែគទៀតទទួលបាៃការគនេរថវិកាជាឧបតថរភធៃពីថ្នែែ់ជាតិ។

ចំកណ្ែថវិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ទទួលបាៃគសេើរកតទំងម្សុងគដ្ឋយការគនេរថវិកាពីថ្នែែ់ជាតិតាររយៈ
រូលៃិធិម្ែុង ម្សុែ ៃិងរូលៃិធិឃុំ សង្កាត់។ ការកបងកចែម្បគភទចំណ្ូលសារគពើពៃធ គឺសិត
ថ ែែង
ុ ទម្រង់នៃការកចែ
រំកលែម្បាែ់ចំណ្ូលដុល (១០០%) កដលែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់ជារួយៃឹងការម្តួតពិៃត
ិ យទំងម្សុងគលើរ ចនសរព័ៃធ
ពៃធ ការែំ ណ្ត់ រូល ដ្ឋឋៃគិតពៃធ ៃិង អម្តាពៃធ ជាគដើរ កដលថ្នែែ់ ជាតិ គៅកតគដើ រតួន ទី សំខាៃ់ែែុងែិចចការគៃេះ។
ោ៉ាងណារិញ

គដើរបីគលើែែរពស់ជ្ីវភាពរស់គៅរបស់ម្បជាជ្ៃ នគពលថមីៗគៃេះ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃសគម្រចលុប

គចលការយែែនម្រគលើគសវាសាធារណ្ៈរួយចំៃៃ
ួ រួរទំងពៃធគលើរគធាបាយដឹែជ្ញ្ាូៃ ៃិងោៃជ្ំៃេះិ (គទចម្ែោៃយៃត ម្តីចម្ែោៃយៃត ម្តាែ់ទ័រ ៃិងជ្លោៃយៃតធៃ
ុ តូច) ៃិងពៃធសតតឃាត។
ចំណ្ូលសារគពើពៃធាៃភាពខុសោែខាលំងរវាងគខតតរួយគៅគខតតរយ
ួ កនអែតារសកាតៃុពលនៃការម្បរូលចំណ្ូល
គៅតារតំបៃ់ៃីរយ
ួ ៗ។ ចំណ្ូលសារគពើពៃធរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្បាណ្៣ភាគ៤ ម្តូវបាៃម្បរូលគៅ
រាជ្ធាៃីភែំគពញ កដលែែុងគនេះពៃធគលើអាែរបំភសា
លឺ ធារណ្ៈម្តូវបាៃម្បរូលគសេើរកតទំងម្សុងគៅរាជ្ធាៃីភែំគពញ។
ការម្បរូលចំណ្ូលរិៃករៃសារគពើពៃធពុំទៃ់អៃុវតតបាៃលអគៅគែើយ គបើគម្បៀបគធៀបគៅៃឹងចំណ្ូលសារគពើពៃធ។
គដើរបីបគងាើៃធៃធាៃហិរញ្ញវតថប
ុ កៃថរជ្ូៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្ែសួងគសដចែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថបា
ុ ៃគរៀបចំ
បគងាៃ
ើ ែញ្ច ប់ថ វិកាបកៃថរចំៃៃ
ួ ០,១%ម្បចំឆ្ែំជ្ៃ
ូ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិង ឃុំ សង្កាត់។ រូលៃិធិម្ែុង ម្សុែ ៃឹង
គែើៃពី ១,១% (ឆ្ែំ២០១៩) ដល់ ១,៥% (ឆ្ែំ២០២៣) ៃិងរូលៃិធឃ
ិ ុំ សង្កាត់ៃង
ឹ គែើៃពី ៣% (ឆ្ែំ២០១៩)
គៅ ៣,៤% (ឆ្ែំ២០២៣) នៃចំណ្ូលចរៃតថ វិកាថ្នែែ់ជាតិកដលបាៃអៃុរត
័ ឆ្ែំរៃ
ុ ។ គលើសពីគៃេះ គដើរបីបគងាៃ
ើ ៃូវ
ម្បភពធៃធាៃហិរញ្ញវតថប
ុ កៃថរគទៀត ជ្ូៃរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ ម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ
បាៃគចញម្បកាសកបងកចែចំណ្ូលសារគពើពៃធរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គៅឱ្យរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៣%
ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ១% សម្ាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍៃ៍រល
ូ ដ្ឋឋៃ។
ជារួយោែគៃេះ ម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ បាៃសគម្រចម្បគល់ចំណ្ូលពីពៃធគលើឈ្ួ ែ លអចលៃម្ទពយ
ៃិងចលៃម្ទពយ គដើរបីជាគុណ្ម្បគោជ្ៃ៍ដល់ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិសម្ាប់អភិវឌ្ឍៃ៍រូលដ្ឋឋៃ តារម្បកាស
គលខ១៤៣១ សហវ.ម្បែ ចុេះនថៃទី២៥ កខធែូ ឆ្ែំ២០១៧ សតព
ី ី ßការម្បគល់ពៃធគលើឈ្ួ ែ លអចលៃម្ទពយ ៃិងចលៃ-

ម្ទពយជ្ូៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិà។
ការម្គប់ម្គងថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃវិសាលភាពធំ កដលាៃរដឋបាលគម្ចើៃអៃុវតតថ វិកា ៃិង
ម្តូវាៃតាលភាព ៃិងគណ្គៃយយភាពចំគពាេះម្ែុរម្បឹែា ៃិងម្បជាពលរដឋែង
ែុ កដៃសរតថែិចចរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការ-
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ជាតិៃីរួយៗ។ បនេប់ពីចាប់សីព
ត ីហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែំម្តូវបាៃអៃុរ័ត ឯែសារថវិកាពាែ់ពៃ
័ ធ ៃិង
គសៀវគៅថវិកាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងថវិការាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ម្តូវបាៃនសពវនាយជាសាធារណ្ៈ។
ព័តា
៌ ៃសតីពីថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវបាៃនសពវនាយគៅគលើគគហទំព័រម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ

២.៤.២. រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
បនេប់ពីម្ែបខ័ណ្ឌា៉ា ម្ែូគសដឋែច
ិ ច ៃិងគោលៃគោបាយហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈម្តូវបាៃែំណ្ត់ រាជ្រដ្ឋឋភិបាល
ដ្ឋែ់គចញសារាចរកណ្នំសព
ី ត កា
ី រគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាជាតិ។ កនអែគលើសារាចរកណ្នំគៃេះ ម្ែសួងគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថគុ ចញសារាចរកណ្នំគដ្ឋយកែែរួយគទៀត

សតីពីការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា គឺជាកនៃការបីឆ្ែំរំែល
ិ តារអភិម្ែរពីគម្ការគែើងគលើ កដលម្តូវបាៃគរៀបចំជាគរៀងរាល់
ឆ្ែំគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។

កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពល៥ឆ្ែំម្តូវគរៀបចំរយៈគពល៥ឆ្ែំរង
ត ចំកណ្ែែរម វិធី

វិៃិគោគ៣ឆ្ែំរំែល
ិ ម្តូវបាៃគធវើបចចុបបៃែភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ែំ។
កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវបាៃគរៀបចំគដ្ឋយកនអែគលើែរម វិធី ៃិងអាទិភាព កដល
បាៃ្លុេះបជចង
ំ គៅែែុងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគ រួចដ្ឋែ់ឱ្យម្ែុរម្បឹែា រាជ្ធាៃី គខតត ពិៃត
ិ យៃិងអៃុរត
័
រុៃៃឹងបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ

កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកាគៃេះ

ម្តូវបាៃគរៀបចំគៅតារគោល

បំណ្ងគោលៃគោបាយ ែរម វិធី អៃុែរម វិធី ៃិង ចគង្ការសែរមភាព គដ្ឋយាៃខល ឹរសារពិពណ្៌នអំពីគោលបំណ្ង
សូចនែរគៃលេះឹ ៃិងគោលគៅសូចនែរ

ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលា ៃិងតម្រូវការថវិកា។ ការគម្ោងថវិការបស់រដឋបាល

រាជ្ធាៃី ម្តូវរួរបញ្ចូ លគគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលខណ្ឌ ៃិង សង្កាត់ចំណ្េះុ រដឋបាលរាជ្ធាៃី កដលជាថវិកាបាៃពី
ការវិភាជ្ ៃិង គនេរពីរល
ូ ៃិធិឃុំ សង្កាត់ ៃិង ចំណ្ូលកដលរដឋបាលខណ្ឌ ៃិង សង្កាត់ម្បរូលខលួ ៃឯង ។ ថវិការដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត បនេប់ពីម្ែុរម្បឹែាពិៃត
ិ យៃិងអៃុរ័តគហើយ ម្តូវបញ្ាូៃគៅម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថគុ ដើរបីចរច
ៃិងយល់ម្ពរ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ ម្តូវបាៃអៃុរ័តជាែញ្ច ប់គដ្ឋយ
សាថប័ៃៃីតិបបញ្ញតិត ជាកនែែរួយនៃថវិកាជាតិ។ កនអែគលើរល
ូ ដ្ឋឋៃែញ្ច ប់គគម្ាងចំណ្ូលថវិកាម្បចំឆ្ែំកដលបាៃ
ែំណ្ត់រួច

អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃីម្តូវគធវកា
ើ រកបងកចែ

ៃិងជ្ូៃដំណ្ឹងអំពីែញ្ច ប់ថវិការបស់រដឋបាល

ខណ្ឌ ៃិងសង្កាត់ៃីរយ
ួ ៗគដើរបីគរៀបចំគគម្ាងថវិកាលរអិតរបស់ខួ ល ៃ។
គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលម្តូវបាៃអៃុរត
័ ជានលូវការរួចរាល់ ម្តូវបាៃដ្ឋែ់
បញ្ចូ លែែង
ុ ម្បព័ៃធពត
័ ា
៌ ៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគធវើ
របាយការណ្៍បូែសរុបការអៃុវតតចំណ្ូល ចំណាយថវិការបស់ខួ ល ៃជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃិងដំណាច់ឆ្ែំ រួច
គនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ៃិងម្ែសួងរហាននេ។

ុ ម្សែ
ុ ខណ្ឌ
២.៤.៣. រដឋបាលម្ែង
រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ពុទ
ំ ៃ់ចប់គនតើរគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកាគទ គដ្ឋយការគរៀបចំគគម្ាង
ថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលទំងគៃេះ គឺកនអែគលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពល៥ឆ្ែំ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគ៣ឆ្ែំរំែល
ិ របស់
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រដឋបាលៃីរួយៗ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគរបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងដ្ឋែ់
ជ្ូៃម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃ គដើរបីពៃ
ិ ិតយ ៃិងអៃុរត
័ ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតតសារី គដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យ ៃិងនតលអ
់ ៃុគលារភាព។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌរិៃម្តូវបាៃបូែ
បញ្ចូ លែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតតគទ។ គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ បនេប់ពី
ម្ែុរម្បឹែាគធវើការម្តួតពិៃត
ិ យៃិងអៃុរត
័ ថវិការួច

រៃេីរគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថគុ ធវកា
ើ របូែសរុបថវិកាគៃេះគៅតារ

គខតតៃីរួយៗ រួចបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ ថវិកាម្ែុងម្តូវគម្ោងបញ្ចូ លថវិកាសង្កាត់កដលជាថវិកា
បាៃពីការវិភាជ្ ៃិងគនេរពីរល
ូ ៃិធិឃុំ សង្កាត់ ម្ពរទំងចំណ្ូលផ្លេល់គៅរូលដ្ឋឋៃ។ អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាល
ម្ែុងម្តូវគធវកា
ើ រកបងកចែ ៃិងជ្ូៃដំណ្ង
ឹ អំពែ
ី ញ្ច ប់ថវិការបស់សង្កាត់ដល់រដឋបាលសង្កាត់ៃីរយ
ួ ៗ។ គគម្ាងថវិកា
ម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ កដលម្តូវបាៃអៃុរ័តជានលូវការរួចរាល់ ម្តូវបាៃដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែុងម្បព័ៃធពត
័ ៌ាៃវិទា
សម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែម្តូវគធវើរបាយការណ្៍បូែសរុបការអៃុវតត
ចំណ្ូល ចំណាយថវិការបស់ខួ ល ៃជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃិងដំណាច់ឆ្ែំ រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ
ៃិងម្ែសួងរហាននេ។

២.៤.៤. រដឋបាលឃុំ សង្កាត់
រដឋបាលឃុំ

សង្កាត់ពទ
ុំ ៃ់គរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកាគទ

គដ្ឋយការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំ

របស់រដឋបាលទំងគៃេះ គឺកនអែគលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពល៥ឆ្ែំ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគរយៈគពល៣ឆ្ែំរំែល
ិ របស់
រដឋបាលៃីរួយៗ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងដ្ឋែ់ជ្ៃ
ូ ម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃ គដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យ
ៃិងអៃុរ័ត។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ឃុំ ៃិងសង្កាត់ចំណ្េះុ រាជ្ធាៃីម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតសារីគដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យ
ៃិងនតលអ
់ ៃុគលារភាព។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សង្កាត់ចំណ្េះុ ម្ែុង ម្តូវបញ្ាូៃគៅរដឋបាលម្ែុងគដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យ ៃិងនតល់
អៃុគលារភាព។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍គៃេះ រិៃម្តូវបាៃបូែបញ្ចូ លែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតតគទ។
រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ៃីរយ
ួ ៗគរៀបចំថ វិកាគដ្ឋយខលួ ៃឯង រួចដ្ឋែ់ឱ្យម្ែុរម្បឹែាខលួ ៃពិៃត
ិ យៃិងអៃុរត
័ បនេប់រែបញ្ាូៃ
គៅរាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីម្តួតពិៃត
ិ យ ៃិងនដលអ
់ ៃុគលារភាព។ គគម្ាងថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ កដល
ម្តូវបាៃអៃុរ័តជានលូវការរួចរាល់

ម្តូវបាៃដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែុងម្បព័ៃធព័ត៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ្ៈ (FMIS)។ រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ម្តូវគធវើរបាយការណ្៍បូែសរុបការអៃុវតតចំណ្ូល ចំណាយថវិការបស់ខួ ល ៃ
ជាម្បចំកខ ម្តីាស ្ាស ៃិងដំណាច់ឆ្ែំគៅអភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលគខតត ៃិងរៃេីរគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
ជារួរ ការគម្ោងថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ ម្តូវបាៃ
គរៀបចំឈ្រគលើរល
ូ ដ្ឋឋៃែំគណ្ើៃម្បចំឆ្ែំ

គដ្ឋយកនអែគលើចណ្
ំ ូលថវិកាកដលបាៃពីការគនេរពីថ្នែែ់ជាតិ

ចំណ្ូល

ផ្លេល់របស់រដឋបាលៃីរួយៗ តម្រូវការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាអាទិភាព គោលៃគោបាយតគរលើងម្បាែ់គបៀវតសៃិងម្បាែ់ឧបតថរភ
របស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល ៃិងែំគណ្ើៃបុគល
គ ែ
ិ រស្តៃតរា
ី ជ្ការ។
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២.៤.៥. ការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថ វិកា
ែែុងការអៃុវតតបចចុបបៃែ

យៃតការម្គប់ម្គង

ៃិងៃីតិ វិធអ
ី ៃុវតតនៃការបជាចំណាយសម្ាប់រដឋបាលរាជ្-

ធាៃីគខតត ដូចោែគៅៃឹងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត កដលាៃរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថទ
ុ ទួលខុសម្តូវគលើការ
ម្តួតពិៃិតយនតល់ ទិដ្ឋឋ ការធានចំ ណាយ

ៃិងអាណ្តតិគបើែម្បាែ់

គហើយរតនោររាជ្ធាៃី

គខតតែែុង រុ ខង្ករជា

គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈម្តួតពិៃិតយ ៃិងទូទត់ចណា
ំ
យថវិកា។ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ រិៃតម្រូវឱ្យាៃការគសែើសុំ
ធានចំណាយ ប៉ាុកៃតតម្រូវឱ្យាៃការម្តួតពិៃត
ិ យថវិកាពីរៃេរី គសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ រុៃគធវើការទូទត់។ ចំកណ្ែ
ថវិការដឋបាលឃុំ សង្កាត់ម្តូវបាៃនតល់សិទធិស័យ
វ សគម្រចែែុងការចត់កចងបជាចំណាយគដ្ឋយខលួ ៃឯង។ ការម្តួតពិៃិតយថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការ

ទំងែែង
ុ ដំណាែ់កាលធានចំណាយ

ែិចចលទធ ែរម អាណ្តតិែិចច ៃិងការទូទត់ គលើែកលងកតថវិការដឋបាលឃុំ សង្កាត់។ ការម្តួតពិៃត
ិ យថវិកាម្តូវបាៃអៃុវតត
ដូចគៅថ្នែែ់ជាតិកដរ គដ្ឋយកនអែគលើអៃុម្ែឹតយគលខ៨១ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចិកា
ឆ
ឆ្ែំ១៩៩៥ សតព
ី ីការ
បគងាើតការម្តួតពិៃត
ិ យហិរញ្ញវតថគុ លើការចំណាយថវិការដឋគៅតារម្ែសួង-គខតត-ម្ែុង-ម្ែុងសវយ័ត-រាជ្ធាៃីភែំគពញ
ៃិងអងគការសាធារណ្ៈរដឋបាល ៃិងអៃុម្ែឹតយគលខ៨២ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចិកា
ឆ ឆ្ែំ១៩៩៥ សតីពីបទបជា
ទូគៅនៃគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។

២.៥. ក្ិចចលទធ ក្មម
បចចុបបៃែ ការម្គប់ម្គង ៃិងការអៃុវតតលទធ ែរមសាធារណ្ៈរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺកនអែគលើចាប់សីព
ត ី
លទធ ែរមសាធារណ្ៈឆ្ែំ២០១២ កតរួយដូចគៅរដឋបាលថ្នែែ់ជាតិ។ គម្ៅពីចាប់គៃេះ ាៃលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយុតពា
ត ែ់ព័ៃធជាធរាៃដនទគទៀតម្តូវបាៃបគងាើតគែើងសម្ាប់ម្គប់ម្គង

ៃិងអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមសាធារណ្ៈទំងគៅរដឋបាល

ថ្នែែ់ជាតិ ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គលើែកលងកតរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ កដលម្តូវម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតតារលិខត
ិ
បទដ្ឋឋៃគតិយុតគត ដ្ឋយកែែកដលគចញគដ្ឋយម្ែសួងរហាននេ។ ការម្គប់ម្គង ៃិងការអៃុវតតែិចចលទធ ែរមសាធារណ្ៈ
គៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺម្តូវបាៃគធវើគែើងគដ្ឋយគណ្ៈែាមធិការលទធ ែរម ឬ/ៃិងអងគភាពលទធ ែរមរបស់រដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។ អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ
ៃិងគរឃុំ គៅសង្កាត់ គឺជាម្បធាៃគណ្ៈែាមធិការលទធ ែរម។
ម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថា
ុ ៃភារែិចគច ចញគោលការណ្៍ ៃិងម្បកាសកណ្នំ គដើរបីឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គរៀបចំកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំ។ រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គរៀបចំកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែំគដ្ឋយកនអែ
គលើកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែំ ែរម វិធី វិៃិគោគ៣ឆ្ែំរំែល
ិ
តួគលខែញ្ច ប់ថ វិកាម្បចំឆ្ែំរបស់ខួ ល ៃ។ កនៃការលទធ ែរម
របស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃពិៃត
ិ យៃិងសគម្រចគដ្ឋយគណ្ៈែាមធិការលទធ ែរមរបស់
ខលួ ៃ រុៃៃឹងបញ្ាូៃគៅម្ែុរម្បឹែាគរៀងៗខលួ ៃពិៃត
ិ យ ៃិងនតលកា
់ រឯែភាព។ បនេប់រែ កនៃការលទធ ែរមរបស់រដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវបញ្ចូ ៃរែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ចំកណ្ែកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ
ខណ្ឌ ម្តូវបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែច
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីនល
ត កា
់ រអៃុរ័តជានលូវការឱ្យបាៃរុៃឆ្ែំអៃុវតតថវិកា។ គដ្ឋយកែែ
រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ រិៃតម្រូវឱ្យាៃកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំគែើយ។ ចំគពាេះរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវបញ្ាូៃ
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កនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់ខួ ល ៃ គដើរបីពៃ
ិ ិតយ ៃិងដ្ឋែ់ចល
ូ ជាឧបសរព័ៃធជារួយៃឹងកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់
ម្ែសួងសាថប័ៃសារី រួចបញ្ាូៃបៃតគៅម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីនល
ត ់ការអៃុរត
័ ជានលូវការឱ្យបាៃរុៃឆ្ែំ
អៃុវតតថ វិកា។
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគនាើរបាយការណ្៍អៃុវតតលទធ ែរមម្បចំម្តីាស ្ាស ៃិងឆ្ែំ រែម្ែសួងគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថ។
ុ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវគនាើរបាយការណ្៍សីព
ត ីការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមរែរៃេីរគសដឋែិចចៃិង
ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីគរៀបចំបូែសរុប រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ ចំកណ្ែ រៃេរី ជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវគនាើ
របាយការណ្៍រែម្ែសួងសាថប័ៃសារី គដើរបីបូែសរុប រួចគនារ
ើ ែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
បចចុបបៃែ ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមសាធារណ្ៈ បាៃៃិងែំពុងអៃុវតតតារកបបវិរជ្ឈការ ៃិង វិសហរជ្ឈការ
លទធ ែរមសាធារណ្ៈ គដ្ឋយនតល់សិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវជាបគណ្តើរៗគៅឱ្យសាថប័ៃអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមផ្លេល់
ជាពិគសស រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ជាែ់កសតង រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃនតល់សិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវជា
បគណ្តើរៗគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ តាររយៈម្បកាសអៃតរម្ែសួងគលខ៥៦៨ សហវ.ម្បែ ចុេះ
នថៃទី២១ កខឧសភា ឆ្ែំ២០១៤ សតីពកា
ី រម្បគល់សិទធិសគម្រចគលើែិចល
ច ទធ ែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ។ ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃពីរែម្រិត គឺែិចល
ច ទធ ែរមសិត
ថ
គម្ការែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិសគម្រចគដ្ឋយរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិផ្លេល់ ៃិងែិចល
ច ទធ ែរមគលើសែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិ
សគម្រចកដលម្តូវគសែើសុំការពិៃិតយសគម្រចចុងគម្កាយពីម្ែសួងគសដឋ ែិចចៃិងហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ថ វិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ។

២.៦. ចាប់, បទបបញ្ញតតិ និងនីតិ វិធីេប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងថវិកា
ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតតារគោលការណ្៍ ៃិង វិធាៃនន កដលបាៃ
បញ្ញតិែ
ត ង
ែុ ចាប់សីព
ត ីម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈឆ្ែំ២០០៨។

ចាប់សីព
ត ីរបបហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ិ ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិ

របស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១១ បាៃកចងអំពីគោលការណ្៍ ៃិង វិធាៃសំខាៃ់ៗសម្ាប់ម្គប់ម្គងៃិងអៃុវតត
ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិនងកដរ។ គម្ៅពីចាប់ទង
ំ ពីរគៃេះ លិខិតបទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ពា
ត ែ់ពៃ
័ ធជាគម្ចើៃគទៀតម្តូវ
បាៃគរៀបចំ ៃិងដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់ការគរៀបចំ ៃិងអៃុវតតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ
សង្កាត់។ លិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ទ
ត ង
ំ គនេះ គទេះបីជាម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងែែង
ុ គោលគៅ ៃិងគោលបំណ្ងរួរគដើរបី
គ្លើយតបបាៃគៅៃឹងគោលការណ្៍ ៃិង វិធាៃកដលបាៃែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់ទង
ំ ពីរគៃេះែ៏គដ្ឋយ ែ៏លិខត
ិ បទដ្ឋឋៃ
គតិយត
ុ ទ
ត ង
ំ គនេះម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងដ្ឋច់គដ្ឋយកែែៗពីោែសម្ាប់ម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតថ វិការបស់ថ្នែែ់ៃីរួយៗ
នៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។
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៣. ទិេសៅននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក្់សប្កាមជាតិ

3
្លងតារបទពិគសាធៃ៍នៃការអៃុវតតែៃលងគៅ ៃិងកនអែតារលទធ នលនៃការសិែាពិៃត
ិ យគែើងវិញ សតីពីការ
អៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃិងថវិកាែរម វិធីគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ បាៃឈាៃគៅរែគសចែតីសៃែដ្ឋ
ិ ឋ ៃជារួរ
ថ្ន ទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ចំបាច់ម្តូវកែសម្រួលម្សបគពលជារួយៃឹងយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាថ្នែែ់ជាតិ។ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃដ្ឋែ់គចញឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ
ថវិកាឆ្ែំ២០១៨ -២០២៥ កាលពីនថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែំ២០១៨ គដ្ឋយបាៃែំណ្ត់ៃូវរូលដ្ឋឋៃម្គឹេះ ៃិងទិសគៅសំខាៃ់ៗ
រួចជាគម្សច សម្ាប់ការគរៀបចំឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ គទេះជាោ៉ាងគៃេះែតី ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិចំបាច់ម្តូវគិតគូរឱ្យបាៃម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ ជាពិគសស
ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលា គដ្ឋយម្តូវពិៃត
ិ យគែើងវិញៃូវបទពិគសាធៃ៍នៃការអៃុវតតែៃលងរែ ៃិងបរិការណ្៍បចចុបបៃែនៃែរពុជា
រួរទំងែតាតសរតថភាព

ៃិងធៃធាៃគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គដើរបីគធវើឱ្យម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

ាៃលែខណ្ៈកាៃ់កតសារញ្ញ ទៃ់ភលៃ់ ៃិងម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព គណ្គៃយយភាព ៃិងតាលភាព ែែុងគោលគៅ
នតល់្នេៃុសិទធិកាៃ់កតគម្ចើៃដល់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗគៅែែង
ុ ការអៃុវតតថ វិកា។
កនែែទី៣គៃេះ ៃឹងពិៃត
ិ យគែើងវិញៃូវបណា
ត គោលបំណ្ងពាែ់ពៃ
័ ធនៃឯែសារទសសនទៃ បទពិគសាធៃ៍
គរគរៀៃកដលទទួលបាៃពីការអៃុវតតជាែ់កសតង ៃិងទិសគៅសំខាៃ់ៗសម្ាប់ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិកដលបាៃគូសរំគលចែែង
ុ ឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ គដើរបីែណ្
ំ ត់
ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលា ៃិងទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

៣.១. ទេសនាទានេតីពីទិេសៅយ្ុទធសាស្រេតននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិកាក្មពុជា២០១៣-២០២០
ទសសនទៃសដព
ី ីទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាែរពុជា២០១៣-២០២០

បាៃែំណ្ត់

គោលបំណ្ងនៃការផ្លលស់បូរត ជាបគណ្ដើរៗ ជាជ្ំហាៃៗ ពី ßម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើធាតុចល
ូ ៃិងរជ្ឈការ à គៅរែ

ßម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើសរិទធែរម ៃិង វិរជ្ឈការà ម្តឹរឆ្ែំ២០២០។ ឯែសារទសសនទៃបាៃែំណ្ត់គោលបំណ្ង
ៃិង វិសាលភាពនៃការកែទម្រង់ែង
ែុ ម្ែបខ័ណ្ឌនៃវដតថ វិកា

ជាពិគសស

ម្តូវធានឱ្យបាៃៃូវម្បព័ៃធថ វិការួយាៃ

ឯែភាព សងគតិភាព ស័ែិស
ត ិទធភាព ៃិងម្បសិទធភាពែែង
ុ ការម្គប់ម្គងថវិកា។ ែែុងទិសគៅគៃេះ ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិចំបាច់ម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងម្បព័ៃធថ វិកាថ្នែែ់ជាតិ ដូចខាងគម្ការ ៖
-

ធានឱ្យបាៃការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ

ពិគសស

គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ

រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ ៃិងម្សប
តាររចនសរព័ៃធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាល កដលែំណ្ត់តួនទី សិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវនៃរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
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-

កែលរអ ៃិងផ្លលស់បូរដ ជាជ្ំហាៃៗនៃវដដថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត,ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់
គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងវដដថវិកាជាតិ ពិគសស ែំណ្ត់ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវចាស់លាស់អព
ំ ស
ី ិទធិអំណាច
ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅែែុងដំណាែ់កាលទំង៤នៃវដតថ វិកា។

-

ម្បព័ៃធ ៃិងការម្គប់ម្គងគណ្គៃយយហិរញ្ញវតថនុ ៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងថ្នែែ់ជាតិ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់ចំណាត់ថ្នែែ់ថ វិកា បលងគ
់ ណ្ៃី ៃិងទម្រង់របាយការណ្៍ដូចោែ។

សរុបរែ

ឯែសារទសសនទៃគៃេះ

ាៃសារៈម្បគោជ្ៃ៍សម្ាប់ជារគគគុ ទេ សែ៍នៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ

ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ តារអភិម្ែរកែទម្រង់ជាបគណ្ដើរៗ ៃិងជាជ្ំហាៃៗ គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹង
ម្បព័ៃធថ វិកាថ្នែែ់ជាតិ កដលរែដល់គពលគៃេះ គឺែព
ំ ុងសថត
ិ គៅែែុងទិសគៅម្តឹរម្តូវ។

៣.២. ការប្តួតពិនិតយសលើការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក្់សប្កាមជាតិ
ការសិែាវាយតនរលអព
ំ ីភាពខាលំង

ៃិងភាពគខាយនៃការអៃុវតតថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គដ្ឋយ

គណ្ៈែាមធិការដឹែនំការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ ៃិងម្ែបខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណ្ៈ ៃិង
គណ្គៃយយភាពហិរញ្ញវតថុ (PEFA) បាៃបង្កាញថ្ន ការនតួចគនតើរដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា ៃិងថវិកា
តារែរម វិធីគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី

គខតត

គឺជាវឌ្ឍៃភាពរួយសំខាៃ់

គហើយការែំណ្ត់ចំៃៃ
ួ គោលបំណ្ងគោល

ៃគោបាយ ែរម វិធី ៃិងសូចនែរគៅែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា គឺជាចំណ្ច
ុ វិជ្ា
ា ៃែែុងការជ្ំរញ
ុ ឱ្យគផ្លដតការ
យែចិតទ
ត ុែដ្ឋែ់គលើសរិទធែរមឱ្យបាៃកាៃ់កតខាលំងគែើង ជាពិគសស បាៃគធវើឱ្យដំគណ្ើរការគរៀបចំ ៃិង អៃុវតតថ វិកា
ែរម វិធីកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃិងម្គប់ម្គងបាៃ។ ម្គប់រដឋ បាលរាជ្ធាៃី គខតតទង
ំ អស់ តម្រូវឱ្យគរៀបចំថ វិកា
ម្បចំឆ្ែំគៅតារគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ ែរម វិធី អៃុែរម វិធី ៃិងចគង្ការសែរមភាពសម្ាប់ការពិភាែា
គរៀបចំែញ្ច ប់ថ វិកាគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ
គខតត។

គទេះជាោ៉ាងគៃេះែដី

ៃិងអៃុវតតផ្លេល់គដ្ឋយអងគភាពថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី

ការគរៀបចំថ វិកាកនអែគលើធាតុចូលគៅកតជាឯែសារនលូវការសម្ាប់ដ្ឋែ់ជ្ូៃម្ែសួង

គសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថព
ុ ៃ
ិ ត
ិ យៃិងសគម្រច។

ßអងគភាពថវិកាàម្តូវបាៃបគងាត
ើ គែើងគដើរបីធានបាៃៃូវភាពជាាចស់ែង
ែុ ការម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតត គដ្ឋយ
នារភាាប់រវាងធៃធាៃគៅៃឹងការទទួលខុសម្តូវចំគពាេះការអៃុវតត

ៃិងសរិទធែរម។

អងគភាពថវិការបស់រដឋបាល

រាជ្ធាៃី គខតត គឺជារដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលទទួលបៃេុែផ្លេល់គដ្ឋយអភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត
ែែុងនរជាអាណាប័ែគដើរកខស។ អងគភាពទទួលបៃេុែហិរញ្ញវតថុ គឺទីចត់ការហិរញ្ញវតថរុ បស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
កដលាៃតួនទីចរបងរួយចំៃៃ
ួ គឺការគរៀបចំថ វិកា ការអៃុវតតថ វិកា ៃិងការម្តួតពិៃត
ិ យៃិងតារដ្ឋៃការអៃុវតត
ថវិកា។ ទៃេឹរៃឹងម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថបា
ុ ៃនតលកា
់ របណ្តុេះបណា
ត ល ការោំម្ទកនែែបគចចែគទស ៃិងរគគគុ ទេ សែ៍
ជាគម្ចើៃដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតរែ ការគរៀបចំថវិកា ៃិងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា

ៃិងការអៃុវតតថវិកាែរម វិធី

ឹ នំ ៃិងរស្តៃតជ្
បាៃទទួលការោំម្ទ ៃិងចូលរួរោ៉ាងសែរមពីថ្នែែ់ដែ
ី ន
ំ ញរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។
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ជារួយៃឹងវឌ្ឍៃភាពខាងគលើ

ការសិែាគដ្ឋយគណ្ៈែាមធិការដឹែនំ ការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ គដ្ឋយគម្បើម្បាស់ម្ែបខ័ណ្ឌគណ្គៃយយភាពហិរញ្ញវតថុ ៃិងចំណាយសាធារណ្ៈ (PEFA) បាៃ
បង្កាញៃូវចំណ្ច
ុ ខវ េះខាតរួយចំៃៃ
ួ កដលទរទរៃូវដំគណាេះម្សាយ រួរាៃ៖
- ការគរៀបចំខលឹរសារនៃកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកាែ៏គៅាៃភាពទៃ់គខាយ គដ្ឋយសារការយល់ដឹងកនែែ
ទសសនទៃគៅាៃែម្រិត គហើយសរតថភាពខុសៗោែនៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត បាៃគធវើឱ្យការគរៀបចំ
រចនសរពៃ
័ ធែរម វិធីគៅរិៃទៃ់បាៃលអ
- ការចូលរួរពីម្គប់ទីចត់ការែែង
ុ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតែង
ែុ ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃិងថវិកា
ែរម វិធីរិៃទៃ់បាៃគពញគលញ
- ការែំណ្ត់សូចនែរសរិទធែរម ៃិងលទធនលចុងគម្កាយរិៃទៃ់បាៃលអគដ្ឋយសារបជាសរតថភាព
- ែងវេះទិៃែៃយ
័ ជាគទៀងទត់ ៃិងអាចគជ្ឿជាែ់បាៃជារូលគហតុចរបងកដលគធវឱ្
ើ យរបាយការណ្៍អព
ំ ីសូចនែរ
សរិទធែរមសំខាៃ់ៗរិៃអាចយែគៅគម្បើម្បាស់បាៃ ែែុងគោលគៅគរៀបចំកនៃការថវិកាឱ្យាៃម្បសិទធភាព។
ជារួរ ម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើសរិទធែរមគពញគលញសម្ាប់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺរៃ
ិ អាចសគម្រចបាៃគទ
តារទិសគៅនៃទសសនទៃសដព
ី ីទិសគៅយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាែរពុជា២០១៣-២០២០ គដ្ឋយសារ
បជាម្បឈ្ររួយចំៃៃ
ួ ដូចបាៃគរៀបរាប់ខាងគលើ

ពិគសស

សរតថភាពធៃធាៃរៃុសសគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅាៃ

ែម្រិត។

៣.៣. ឯក្សារយ្ុទធសាស្រេតននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិកាឆ្ន២
ាំ ០១៨-២០២៥
្លងកាត់តារបទពិគសាធៃ៍នៃការអៃុវតតតារទិសគៅនៃទសសនទៃសដព
ី យ
ី ុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ
ថវិកាែរពុជា ២០១៣-២០២០ ែៃលងរែ ៃិងកនអែតារការសិែាវាយតនរលរបស់គណ្ៈែាមធិការដឹែនំការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ

ៃិងអែែជ្ំនញពាែ់ពៃ
័ ធសីព
ត ីវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវតតថ វិកាែរម វិធី

បាៃ

បង្កាញថ្ន ការែំណ្ត់គោលគៅឆ្ែំ២០២០ ែែុងការចប់គនតរ
ើ អៃុវតត ßម្បព័ៃធថវិកាកនអែគលើសរិទធែរមà គឺាៃ
រហិចតា
ឆ ខព ស់គពែ។ ែែុងៃ័យគៃេះ ឯក្ឧតត មអគគបណឌិតេភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយ្ក្រដ្ឋមស្រនត ី រដឋរស្តៃតី
ម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ៃិងជាម្បធាៃគណ្ៈែាមធិការដឹែនំការង្ករកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ
បាៃចត់តាំងម្ែុរការង្កររួយ ឱ្យគរៀបចំឯែសារយុទធសាស្តសតកដលាៃលែខណ្ៈម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ សម្ាប់ជារូលដ្ឋឋៃនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាែែុងរយៈគពលកវងគឺ ßយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥à
ម្សបតារឧតតាៃុវតតៃ៍ជាអៃតរជាតិ

ៃិងតថភាពជាែ់កសតងនៃែរពុជា។

យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកា

ឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ កដលម្តូវបាៃអៃុរត
័ គដ្ឋយគណ្ៈរដឋរស្តៃតន
ី នថៃទី១២ កខរែរា ឆ្ែំ២០១៨ ម្តូវបាៃគរៀបចំ
គែើងគដ្ឋយម្ែុរការង្កររបស់ម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ កដលបាៃ្លងកាត់ការសិែា ៃិងដែម្សង់បទពិគសាធៃ៍ពី
សាថប័ៃហិរញ្ញវតថអ
ុ ៃតរជាតិធំៗ ៃិងពីបណា
ដ ម្បគទសរួយចំៃួៃ ដូចជា ម្បគទសបារាំង សុយកអត នថ ៃិងា៉ា គែសុី
ជាពិគសស កនអែគលើបទពិគសាធៃ៍នៃការអៃុវតតការង្ករជាែ់កសតងរយៈគពលជាគម្ចើៃឆ្ែំរបស់ែរពុជាផ្លេល់ ែ៏ដូចជា
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ការចូលរួរកចែរំកលែបទពិគសាធៃ៍ពអ
ី ែែជ្ំនញការជាគម្ចើៃនែ់

ម្ពរទំងបាៃ្លងកាត់ការពិភាែាជាគម្ចើៃគលើែ

គម្ចើៃសារគៅននេែែុងម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ម្ែសួងសាថប័ៃពាែ់ពៃ
័ ធ ៃិងនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍សំខាៃ់់ៗ។

ជាលទធនល យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ បាៃនតលជា
់ ម្ែបខ័ណ្ឌទសសនទៃ
សម្ាប់តម្រង់ទិសការគរៀបចំ ßយុទធសាស្តសនត ៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩ -២០២៥à
ដូចខាងគម្ការ៖
ទី១-ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាថ្នែែ់ជាតិ ៃិងថ្នែែ់គម្ការជាតិកនអែគលើ ßម្ែបខ័ណ្ឌា៉ា ម្ែូគសដឋែច
ិ à
ច

ßម្ែបខ័ណ្ឌហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈរយៈគពលរធយរà ៃិង ßម្ែបខ័ណ្ឌថវិការយៈគពលរធយរà កតរួយ។
ទី២-ចាប់សីព
ត ីហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែំាៃកតរួយ

កដលរួរាៃថវិកាថ្នែែ់ជាតិ

ៃិងថវិកា

រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹង្លុេះបជចង
ំ ជាសរុបតារថ្នែែ់រដឋបាលៃីរួយៗ គដ្ឋយកចែ
ជាថវិកាចរៃដ ៃិងថវិការូលធៃជាឧបសរពៃ
័ ធនៃចាប់។ គដ្ឋយកែែ ថវិការបស់រដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់
ៃឹងម្តូវ្លុេះបជចង
ំ ជាទំហំសរុបដុល។
ទី៣- រដឋបាលថ្នែែ់ជាតិ ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវគធវឱ្
ើ យាៃការនារភាាប់ទំនែ់ទំៃងោែ បំគពញ
ឱ្យោែ ៃិងម្បទែ់ម្ែឡាោែគៅវិញគៅរែ តាររយៈការគធវកា
ើ រតម្រឹរកនៃការៃីយែរម គដើរបីសគម្រចគោលបំណ្ងរួរ
នៃកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ (ដូចកដលបាៃបង្កាញែែង
ុ ដាម្ការទី១ខាងគម្ការ)។
ទី៤-គំរនូ ៃម្បព័ៃធថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិរបស់ម្បគទសបារាំងបាៃនតល់ជារូលដ្ឋឋៃទសសនទៃដ៏សំខាៃ់សម្ាប់
យែរែគិតគូរគរៀបចំម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែែុងបរិបទរបស់ែរពុជា ពិគសស ßការអៃុវតតៃង
ិ ការម្តួត-

ពិៃត
ិ យថវិកាà។
ទី៥-ការនតលអ
់ ំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវដល់រៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ កដលម្បរូលនដំរ
ុ ុខង្ករម្តួតពិៃិតយហិរញ្ញវតថុ ៃិងែិចល
ច ទធ ែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត។
ទី៦-ការនតលស
់ ិទធិសគម្រច ៃិងការទទួលខុសម្តូវដល់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ែង
ែុ ការ
អៃុវតតថវិកា ប៉ាុកៃតជាែរមវតថនុ ៃការម្តួតពិៃត
ិ យគម្កាយចំណាយគដ្ឋយរតនោររាជ្ធាៃី គខតត ែែង
ុ រុខង្ករជាគណ្គៃយយែរ
សាធារណ្ៈ។
ទី ៧-ការគធវើសាថ ប័ៃ ៃីយែរម ជាបគណ្ដើរ ៗនៃរបបរបាយការណ្៍ គៅថ្នែែ់ គម្ការជាតិ ៃិង បគងាើៃ សរតថភាព
ថ្នែែ់គម្ការជាតិែែុងការគធវើរបាយការណ្៍។
ជារួរ គទេះបីជាយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ បាៃនដលៃ
់ ូវម្ែបខ័ណ្ឌទសសនទៃ
សម្ាប់តម្រង់ទិសែែង
ុ ការគរៀបចំយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងការអៃុវតតថ វិកា
ព័តា
៌ ៃសរិទធែរមគៅឆ្ែំ២០២៥ែតី

ែ៍ ßម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលាà គៃេះចំបាច់ម្តូវពិៃត
ិ យគែើង វិញឱ្យសរម្សបគៅ

ែែុងបរិការណ្៍ ៃិងសរតថភាពជាែ់កសតងនៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅែរពុជា។
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ដាម្ការទី១៖ម្ែបខ័ណ្ឌទសសនទៃនៃសាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរមថវិកាថ្នែែ់ជាតិ ៃិង ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គោលៃគោបាយថ្នែែ់ជាតិ/អាទិភាពនៃកនៃការយុទធសាស្តស/ត គោលៃគោបាយតារវិសយ
័

ម្ែសួង សាថប័ៃ

កនៃការយុទធសាស្តសថ
ត វិកា

ម្ែុរម្បឹែា

រាជ្ធាៃី គខតត/ចគង្ការនៃែរម វធ
ិ ី

រាជ្ធាៃី គខតត

កនៃការយុទធសាស្តសត ថវិកា/ែរម វធ
ិ ី
(សទធនលចុងគម្កាយ

(លទធនលែែុងឆ្ែំ/លទធនលចុងគម្កាយ

ការិោល័យម្សុែ

ចគង្ការនៃអៃុែរម វធ
ិ ី

ចគង្ការអៃុែរម វធ
ិ ី

រដឋបាល

(លទធនលែែុងឆ្ែំ

(លទធនលែែង
ុ ឆ្ែំ

រាជ្ធាៃី គខតត

ចគង្ការសែរមភាព

ចគង្ការសែរមភាព

រដឋបាល

(លទធនលែែុងឆ្ែំ

(លទធនលែែុងឆ្ែំ

ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ

សែរមភាព

រដឋបាល ឃុំ

(លទធនលែែង
ុ ឆ្ែំ

សង្កាត់

ម្បភពឯែសារ៖យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្ែំ២០១៨ -២០២៥

៣.៤. ទិេសៅ និងប្ក្បខ័ណឌសពលសវលាននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក្់សប្កាមជាតិ
ឯែសារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥

បាៃែំណ្ត់យែគោលគៅសម្ាប់

គធវើការផ្លលស់បូរត ម្បព័ៃធថវិកាជាតិជាជ្ំហាៃៗ គដើរបីគឆ្ពេះគៅអៃុវតត ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមà គៅឆ្ែំ២០២៥ ។ ប៉ាុកៃត
កនអែតារបទពិគសាធៃ៍ ៃិងការអៃុវតតជាែ់កសតង ម្បព័ៃធរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃភាពសមគ
ុ សាមញ ៃិងសរតថភាព
រស្តៃតជ្
ី ន
ំ ញគៅាៃែម្រិត កដលគធវើឱ្យម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលានៃការកែទម្រង់ពម្ី បព័ៃធ ßថវិកាែរម វធ
ិ à
ី គៅម្បព័ៃធ

ßថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមà កដលបាៃែំណ្ត់ខាងគលើ រិៃសរម្សបគៅែែង
ុ បរិការណ្៍នៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
គៅែរពុជាគនេះគទ។
ែែុងៃ័យគៃេះ ßយុទធសាស្តសនត ៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩-២០២៥à ាៃ
ទិសគៅពម្ងឹង ៃិងពម្ងីែការអៃុវតតថ វិកាែរម វិធីជាបគណ្តើរៗ គដើរបីឈាៃដល់ការអៃុវតតថ វិកាែរម វិធីគពញគលញ
ៃិងអងគភាពថវិកា គដ្ឋយធានឱ្យបាៃការនារភាាប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ ៃិងម្សបតារ
រចនសរពៃ
័ ធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាល កដលែំណ្ត់តន
ួ ទី សិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវនៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
ការគធវើសាហរណ្ែរម កនៃការៃីយែរមែម្រិតកនៃការយុទធសាស្តសត គឺការគលើែែរព ស់ម្បសិទធភាពនៃទំនែ់ទំៃង
ម្បទែ់ម្ែឡា ៃិងបំគពញឱ្យោែ គដ្ឋយការតម្រឹរែរម វិធីរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅៃឹងែរម វិធីរបស់រដឋបាល
ថ្នែែ់ជាតិ។ ការគធវើសាហរណ្ែរមនៃកនៃការៃីយែរម របស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃឹងគធវើឱ្យការគម្ោងកនៃការ
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វិរជ្ឈការ

វិសហរជ្ឈការ

រៃេីរម្ែុង គខតត

សែរមភាពរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ បីម្បគភទាៃលែខណ្ៈម្បរូលនតំុ គដើរបីតម្រង់ទិស កបងកចែរុខង្ករ
ៃិងែំណ្ត់ការទទួលខុសម្តូវឱ្យកាៃ់កតចាស់លាស់ជាងរុៃ

សម្ាប់ជារូលដ្ឋឋៃែែង
ុ ការតម្រឹរជារួយកនៃការ

របស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត។ ការគធវកា
ើ រកែលរអ ៃិងផ្លលស់បូរដ ជាជ្ំហាៃៗវដដថ វិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ គដ្ឋយម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងវដដថ វិកាជាតិ ពិគសស ែំណ្ត់ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវ ៃិង
ចាស់លាស់អំពីសិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅែែង
ុ ដំណាែ់កាលនៃវដតថ វិកា។ ការគធវសា
ើ ថ ប័ៃៃីយែរមជា
បគណ្តើរៗនៃរបបរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថគុ ៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងការបគងាៃ
ើ សរតថភាពថ្នែែ់គម្ការជាតិឱ្យគធវើរបាយការណ្៍លទធ នលគៅថ្នែែ់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។
ជារួរ ការអៃុវតត ßថវិកាព័ត៌ម្លនេមិទធក្មម à គៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងគធវើគែើងគៅគម្កាយឆ្ែំ
២០២៥។ ចែខុ វិស័យសម្ាប់ឆ្ែំ២០២៥ គឺការកម្បកាលយជាបគណ្តើរៗៃូវម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែរពុជា
តាររយៈការែំណ្ត់ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលាចាស់លាស់

ៃិងការដ្ឋែ់គចញកនៃការសែរមភាពកែទម្រង់តារអភិម្ែរ

កដលាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ទៃ់ភលៃ់ ៃិងតាលភាព គដ្ឋយម្តូវបាៃនតល់្នេៃុសិទធិ ៃិងគណ្គៃយយភាពដល់រដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរយ
ួ ៗ ម្សបតារសរតថភាព ៃិងតថភាពជាែ់កសតងនៃែរពុជា។
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៤. យ្ុទធសាស្រេតននការកក្ទប្មង់ប្បព័នធថ វិការដ្ឋបាលថ្ននក្់សប្កាមជាតិ
ឆ្ន២
ាំ ០១៩-២០២៥

3
គោលគៅនៃយុ ទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ ថ វិកា រដឋ បាលថ្នែែ់ គម្ការជាតិឆ្ែំ ២០១៩ -២០២៥ គឺ
ពម្ងឹងការអៃុវតតថ វិកាែរម វិធឱ្
ី យបាៃគពញគលញ

ៃិងែសាងរូលដ្ឋឋៃសម្ាប់ការអៃុវតតថ វិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរម

គដើរបីធានឱ្យបាៃៃូវការនារភាាប់ថវិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ជាពិគសស គោលបំណ្ងគោលៃគោបាយរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវតម្រឹរជារួយៃឹងគោលបំណ្ង/អាទិភាពគោលៃគោបាយជាតិ។ ែែុងគោលគៅគៃេះ ការគធវើ
សាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរមាៃភាពចំបាច់គដើរបីឱ្យកនៃការយុទធសាស្តសតរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃការនារ
ភាាប់ទំនែ់ទំៃងោែ បំគពញឱ្យោែ ៃិងម្បទែ់ម្ែឡាោែគៅវិញគៅរែ ៃិងតម្រឹរគៅៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតថ្នែែ់ជាតិ។
ការគរៀបចំកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែំចំបាច់ម្តូវធានឱ្យាៃសងគតិភាពជារួយៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា ៃិងម្តូវឱ្យ
ាៃការចូលរួរកាៃ់កតទូលំទូលាយពីភាគីពាែ់ពៃ
័ ធ។ ទៃេឹរៃឹងគៃេះ ការវិភាជ្ ៃិងការអៃុវតតថ វិកាៃឹងម្តូវបាៃបគងាៃ
ើ
ម្បសិទធភាពកថរគទៀត តាររយៈការកែលរអ ៃិងការគធវើសារញ្ញែរមៃត
ី ិ វិធីចំណាយ ជាពិគសស ការនតល្
់ នេៃុសិទធិ
ៃិងគណ្គៃយយភាពដល់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិៃីរួយៗ។ ការគរៀបចំរបាយការណ្៍ៃឹងម្តូវគធវើឱ្យបាៃទៃ់គពលគវលា
គហើយការបគងាើៃសរតថភាពរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែែុងការគធវរើ បាយការណ្៍តារែរម វិធៃ
ី ឹងម្តូវពម្ងឹងបកៃថរគទៀត។
កនែែទី៤គៃេះ ដ្ឋែ់គចញៃូវសែរមភាពកែទម្រង់តារអភិម្ែរកដលាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ទៃ់ភលៃ់ តាលភាព
ៃិងគណ្គៃយយភាព គដ្ឋយគផ្លតតគលើសាសធាតុគៃលេះឹ នៃវដតថ វិកា ៃិងសាសធាតុកដលជារចនសរព័ៃធម្ទម្ទង់រួរ
ាៃម្ែបខ័ណ្ឌគតិយត
ុ ត

ការែសាងៃិងអភិវឌ្ឍសរតថភាព

ៃិងម្បព័ៃធបគចចែ វិទាព័តា
៌ ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ ចប់ពឆ្
ី ែ ំ២០១៩ រហូតដល់ឆ្ែំ២០២៥ ។ គម្ៅពីគៃេះ គៅាៃការកែទម្រង់រួយគទៀត កដល
ចត់ទុែជាសាសធាតុសខា
ំ ៃ់នៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គឺការកែទម្រង់ម្បព័ៃធ

លទធ ែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

៤.១. វដ្តថ វិកា
៤.១.១. ការសរៀបចាំក្នការយ្ុទធសាស្រេតថ វិកា
ែ. ការអៃុវតតបចចុបបៃែ
ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិរិៃទៃ់បាៃគធវើសាហរណ្ែរមនៃកនៃការ
យុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
គខតតគៅគែើយគទ

ៃិងគធវើការតម្រឹរជារួយកនៃការយុទធសាស្តសតរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី

កដលជាគហតុនំឱ្យការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិត រិៃទៃ់ទទួលបាៃសរិទធនលជា

អតិ បរា។ រា៉ា ង គទៀត ការតម្រឹ រកនៃការ/ែរម វិធីរវាងថវិ កា រដឋ បាលថ្នែ ែ់ គម្ការជាតិ ៃិងថវិកា រៃេី រជ្ំនញ
រាជ្ធាៃី គខតតគៅរិៃអាចសគម្រចគៅបាៃ គដ្ឋយសារកតពុំទៃ់ាៃការម្បឹែាគោបល់ោែ ៃិងសហការោែឱ្យបាៃ
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ម្គប់ម្ោៃ់រវាងម្ែសួង សាថប័ៃ ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការបស់រដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺអៃុវតតែង
ែុ ែម្រិតរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលកនៃការគៃេះរិៃរួរបញ្ចូ លកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង
ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់។
កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍រយៈគពលម្បាំ ឆ្ែំ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគបីឆ្ែំរំែិលរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ កដល
ជារូលដ្ឋឋៃសំខាៃ់សម្ាប់គរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា

ម្តូវបាៃគរៀបចំដ្ឋច់គដ្ឋយកែែរវាងថ្នែែ់រដឋបាល

ៃីរយ
ួ ៗនៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ គទេះបីជាាៃយៃតការសម្របសម្រួលពិគម្ោេះគោបល់តាររយៈ ßគណ្ៈ-

ែាមធិការសម្របសម្រួលបគចចែគទសà គដើរបីគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍របស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ែ៏
គដ្ឋយ ែ៏ភាពខុសោែនៃគពលគវលា វិធីសាស្តសត ៃិងអភិម្ែរ បាៃគធវឱ្
ើ យដំគណ្ើរការនៃការគធវស
ើ ាហរណ្ែរម បញ្ចូ ល
ោែគៃេះពិបាែៃឹងសគម្រចបាៃ។
កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវបាៃគរៀបចំតារអភិម្ែរពីគម្ការគែើងគលើគដ្ឋយកនអែ
គលើអាទិភាពតារវិស័យពីថ្នែែ់ជាតិ។ ជារួយោែគៃេះ សរតថភាពរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅាៃែម្រិត កដល
បង្កាញឱ្យគឃើញពីការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការិៃទៃ់ាៃភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ ជាពិគសស ការគម្ោងថវិកា
ការែំណ្ត់សូចនែរសរិទធែរមគៅែែង
ុ ែរម វិធី

ៃិងចគង្ការសែរមភាព។

ម្បការគៃេះបាៃគធវើឱ្យការគរៀបចំកនៃការ

ថវិការិៃទៃ់នារភាាប់បាៃទំងម្សុងគៅៃឹងគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ

កដលគធវឱ្
ើ យការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃ

សាធារណ្ៈរិៃទៃ់ាៃម្បសិទធភាព។

ខ. ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥
កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវគធវកា
ើ រកែលរអជាបគណ្តើរៗឱ្យកាលយជាកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការួរ គៅថ្ន ßក្នការយ្ុទធសាស្រេតថ វិការាជធានី សខតត àតាររយៈការគធវស
ើ ាហរណ្ែរមកនៃការ
របស់រដឋ បាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងការតម្រឹរជារួយៃឹងអាទិភាពតារវិសយ
័ នៃម្ែសួងសាថប័ៃថ្នែែ់ជាតិ (រៃេីរជ្ំនញ
រាជ្ធាៃី គខតត)

ដូចបាៃបង្កាញែែុងដាម្ការទី១ែែុងកនែែទី៣ខាងគលើ។ ដំគណ្ើរការគៃេះ គឺធានឱ្យាៃការនារ-

ភាាប់ោែម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាពរវាងកនៃការ/ែរម វិធីនៃថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅៃឹងអាទិភាពជាតិ/កនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិគដើរបីគម្បើម្បាស់ធៃធាៃកដលាៃែម្រិតែែុងការសគម្រចឱ្យបាៃសរិទធនលជាអតិបរា។ តារ
គោលគៅគៃេះ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ម្តូវគរៀបចំកនៃការអៃតរាគរៃ៍របស់ខួ ល ៃគដ្ឋយគផ្លតតជា
សំខាៃ់ គលើ វិស័យអាទិភាពគៅរូល ដ្ឋឋៃ

គដើ របី ោំម្ទដល់អា ទិភាពគោលៃគោបាយរដឋ បាលរាជ្ធាៃី

គខតត

កដលជាវិភាគទៃគៅដល់ការសគម្រចបាៃអាទិភាពតារវិស័យ ៃិង អាទិភាពជាតិ។ កនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ម្ែុង ម្សុែ
ខណ្ឌ ៃិងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ឃុំ សង្កាត់ៃង
ឹ ម្តូវដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែុងកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត គៅតារ
អាទិភាពគៅថ្នែែ់រល
ូ ដ្ឋឋៃ កដលជាតម្រូវការ ៃិងសំណ្ូរពររបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់តារ
អភិម្ែរពីគម្ការគែើងគលើ។ ជារួយោែគៃេះ កនៃការរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតតៃង
ឹ ម្តូវយែរែគិតគូរែែុង
ដំគណ្ើរការែសាងកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីនល
ត ភា
់ ពង្កយម្សួលដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
ែែុងការតម្រឹរសែរមភាពរបស់ខួ ល ៃ ឱ្យកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃិងចំគោលគៅ។

21នៃ3៨

ទំព័រទី

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត គឺជាឧបែរណ្៍សំខាៃ់ កដលម្តូវគរៀបចំឱ្យាៃភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ
តាររយៈការពម្ងីែវិសាលភាពឱ្យម្គបដណ្តប់ម្គប់ម្បភពចំណ្ូលទំងអស់ (ថវិការដឋ ឧបតថរភធៃ ការគនេរធៃធាៃ
ថវិកានដគូ ៃិងចំណ្ូលផ្លេល់) ៃិងម្គប់រុខសជញចំណាយទំងអស់ (ចំណាយគបៀវតស ចំណាយចរៃតរៃ
ិ ករៃ
គបៀវតស ៃិងចំណាយរូលធៃ)។ កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតតៃឹងម្តូវគរៀបចំគៅតារគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ ៃិងែរម វិធី គដ្ឋយាៃគសចែតព
ី ៃយល់ ខល ឹរសារពិពណ្៌នអំពីគោលបំណ្ង ម្បគភទហិរញ្ញបបទៃ សូចនែរ
គៃលឹេះសម្ាប់តារដ្ឋៃការអៃុវតត ៃិងម្តួតពិៃត
ិ យលទធនល ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលា ៃិងតម្រូវការថវិកា។ រដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវែំណ្ត់ឱ្យាៃអែែទទួលខុសម្តូវចំគពាេះែរម វិធី អៃុែរម វិធី ចគង្ការសែរមភាព ៃិងសែរមភាព
កដលៃឹងម្តូវគលើែគែើងគៅែែុងគោលការណ្៍កណ្នំសីព
ត ីកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។ ម្ែបខ័ណ្ឌថវិកា
រយៈគពលរធយរៃឹងម្តូវគរៀបចំគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ

កដលៃឹងកាលយជារូលដ្ឋឋៃសម្ាប់ការគរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។
គដើរបីសគម្រចបាៃៃូវដំគណ្ើរការនៃការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត តម្រូវ
ឱ្យាៃការកែលរអដំគណ្ើរការម្បឹែាគោបល់ ៃិងការសម្របសម្រួលរវាងម្ែសួងសាថប័ៃ ៃិងរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
ែែុងដំណាែ់កាលនៃការគធវើកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកា។ ការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាៃឹងម្តូវគធវើការសម្របសម្រួល
គដ្ឋយ ßគណ្ៈែាមធិការសម្របសម្រួលបគចចែគទសà កដលដឹែនំគដ្ឋយអភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត
រុៃៃឹងដ្ឋែ់ជ្ៃ
ូ ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតតម្តួតពិៃត
ិ យៃិងអៃុរត
័ រួចបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែច
ិ ចៃិងហិរញ្ញវតថ។
ុ ម្បការ
គៃេះៃឹងជ្ួយកាត់បៃថយគពលគវលា ៃិងជ្ួយសម្រួលដល់ដំគណ្ើរការនៃការគរៀបចំ ៃិងម្តួតពិៃិតយកនៃការយុទធសាស្តសត
ថវិការាជ្ធាៃី គខតត ឱ្យកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័ែិស
ត ិទធភាពជាងរុៃ។
ជារួយោែគៃេះ ការបគងាៃ
ើ ការោំម្ទពីរស្តៃតជ្
ី ំនញគៅថ្នែែ់ជាតិ តាររយៈការនតលៃ
់ ូវការម្បឹែាគោបល់
បគចចែគទសគៅដល់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺជាែិចចការចំបាច់បំនត
ុ ។ ចំណ្ច
ុ គៃេះៃឹងគលើែយែរែពិភាែាគៅកនែែ
គហដ្ឋឋរចនសរពៃ
័ ធោំម្ទខាងគម្ការ។
ជារួរ គដ្ឋយសារកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវបាៃគរៀបចំ គដ្ឋយកនអែគលើអាទិភាព
តារវិស័យពីថ្នែែ់ជាតិចុេះរែ, កនៃការយុទធសាស្តសតថវិកាគៃេះ ែ៏ម្តូវនដលភា
់ ពទៃ់ភលៃ់ឱ្យាៃការដ្ឋែ់បញ្ចូ លៃូវអាទិភាព
គៅថ្នែែ់រូលដ្ឋឋៃ កដលជាតម្រូវការ ៃិងសំណ្ូរពរននពីរដឋបាលថ្នែែ់ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ កដលជា
អភិម្ែរពីគម្ការគៅគលើ។

គ. កនៃទីចងអល
ុ នលូវ
គរៀបចំកែលរអគែើង វិញៃូវរចនសរព័ៃធែរម វិធី គដើរបីធានឱ្យាៃការនារភាាប់កនៃការរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ គដ្ឋយម្តូវែំណ្ត់គោលគៅែរម វិធី អៃុែរម វិធី ៃិងសូចនែរ
គៃលេះឹ សម្ាប់តារដ្ឋៃការអៃុវតត ៃិងម្តួតពិៃិតយលទធនល គដ្ឋយម្តូវចប់គនតើរគរៀបចំគៅឆ្ែំ២០១៩ ៃិងសគម្រចឱ្យ
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បាៃគៅឆ្ែំ២០២០។ គធវើសាហរណ្ែរមជាបគណ្តើរៗៃូវកនៃការរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិង
ឃុំ សង្កាត់ ៃិងតម្រឹរកនៃការរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត គដ្ឋយម្តូវចប់ពឆ្
ី ែ ំ២០២១តគៅ។
គដើរបីោំម្ទដល់ការសគម្រចបាៃតារទិសគៅខាងគលើ ាៃសែរមភាពរួយចំៃៃ
ួ ដូចជា៖
ទី(១)-ពម្ងឹងយៃតការសម្របសម្រួល ៃិងពិគម្ោេះគោបល់តាររយៈ ßគណ្ៈែាមធិការសម្របសម្រួល

បគចចែគទសà របស់រាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីគ្លើយតបគៅៃឹងទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

កដលែិចកា
ច រគៃេះៃឹងម្តូវែំណ្ត់គៅគពលគរៀបចំគោលការកណ្នំសីព
ត កា
ី រគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកា

រាជ្ធាៃី គខតត។
ទី(២)-គម្ជ្ើសគរើសរស្តៃតីបគចចែគទសពីម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ម្ពរជារួយៃឹងការនតលកា
់ របណ្តុេះបណា
ត ល
ជ្ំនញបគចចែគទស ៃិងលែខខណ្ឌការង្ករចាស់លាស់។ ែិចកា
ច រគៃេះៃឹងចប់គនតើរអៃុវតតគៅឆ្ែំ២០២០។
ទី(៣)-នតល់ការបង្កាត់បគម្ងៀៃ

(Coaching and Mentoring)

ដល់រស្តៃតីទទួលបៃេុែការង្ករគរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសត ៃិងកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

៤.១.២ ដ្ាំសណើរការសរៀបចាំថ វិកាប្បចាាំឆ្ន ាំ
ែ. ការអៃុវតតបចចុបបៃែ
ការគរៀបចំកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិាៃដំគណ្ើរការគនសងៗោែរវាងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរវាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។ ថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី
គខតត ម្តូវបាៃគម្ោងបញ្ចូ លែែង
ុ កនៃការថវិកាកដលគរៀបចំគែើងគដ្ឋយម្ែសួងសាថប័ៃសារី គដ្ឋយកនអែគលើកនៃការៃីយែរមពីគលើចុេះគម្ការគៅតារអាទិភាពជាតិ។ គគម្ាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ
សង្កាត់ម្តូវបាៃគរៀបចំ

ៃិងទទួលខុសម្តូវគដ្ឋយរដឋបាលគនសងៗោែ

គដ្ឋយកនអែតារម្បភពថវិកាកដលគរៀបចំគនេរពី

ថវិកាជាតិគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែច
ិ ចៃិងហិរញ្ញវតថុ ៃិងការពាែរៃូវលទធ ភាពចំណ្ូលសរុប
របស់រដឋបាលៃីរយ
ួ ៗ។ គគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី ម្តូវបូែបញ្ចូ លគគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលខណ្ឌ ៃិង
សង្កាត់ទង
ំ អស់ចំណ្េះុ រដឋបាលរាជ្ធាៃី។

គគម្ាងថវិការបស់រដឋបាលម្ែុងម្តូវបូែបញ្ចូ លគគម្ាងថវិការដឋបាល

សង្កាត់ចំណ្េះុ រដឋបាលម្ែុង។
ការគរៀបចំកនៃការថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ ៃិងរៃេីរជ្ំនញ
រាជ្ធាៃី

គខតតកនអែតារយៃតការនៃការនារភាាប់គៅៃឹងយុទធសាស្តសតអាទិភាពគនសងៗោែ

គហើយការគរៀបចំកនៃការ

ថវិកាគៃេះ ែ៍រិៃទៃ់ាៃសងគតិភាពោែទំងម្សុងជារួយៃឹងយុទធសាស្តសតអាទិភាពគៅគែើយគទ។ ការគរៀបចំកនៃការ
ថវិការបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតតកនអែតារកនៃការយុទធសាស្តសតថវិការបស់ម្ែសួងសាថប័ៃ កដលបាៃនារភាាប់
គៅៃឹងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ។ កនៃការថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតៃីរួយៗ ម្តូវគរៀបចំគដ្ឋយកនអែគលើកនៃការ
យុទធសាស្តសតថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតៃីរួយៗ កដលបាៃនារភាាប់គៅៃឹងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែំ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគ
៣ឆ្ែំរំែល
ិ របស់ខួ ល ៃ។ ចំកណ្ែកនៃការថវិការបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ គឺកនអែតារកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍
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ទំព័រទី

៥ឆ្ែំ ៃិងែរម វិធី វិៃិគោគ៣ឆ្ែំរែ
ំ ល
ិ របស់រដឋបាលៃីរួយៗ។ ជាទូគៅ ការគរៀបចំកនៃការថវិការបស់រដឋបាលម្ែុង
ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ាៃភាពយឺតោ៉ាវ។
ការចូលរួរពីម្គប់ភាគីពាែ់ពៃ
័ ធែែុងការគរៀបចំកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី

គខតត

ម្ែុង

ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់គៅាៃែម្រិត។ ការគរៀបចំកនៃការថវិកាគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ាៃនយែទីចត់ការ
ហិរញ្ញវតថជា
ុ អែែសម្របសម្រួល គរៀបចំ គដើរបីសុំការសគម្រចពីអភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ គៅរដឋបាល
ម្ែុង ម្សុែ ាៃការិោល័យរដឋបាល ៃិងហិរញ្ញវតថជា
ុ អែែគរៀបចំៃង
ិ សម្របសម្រួល គដើរបីសុំការសគម្រចពី
អភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលម្ែុង ម្សុែ។ គៅរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ាៃគសមៀៃជាអែែសម្របសម្រួល ៃិងគរៀបចំ
ថវិកាម្បចំឆ្ែំ គដើរបីសកា
ុំ រសគម្រចពីគរឃុំ ៃិងគៅសង្កាត់។ អងគភាពថវិកាម្តូវបាៃបគងាត
ើ គែើងគដើរបីធានបាៃៃូវ
ភាពជាាចស់គលើការគរៀបចំ

ៃិងការអៃុ វតតថ វិកា ែែុងនរជាអាណាប័ែ គដើ រកខស

ែ៍ ប៉ាុកៃតាៃរដឋ បាលគខតតរួយ

ចំ ៃួៃ ធំ គៅរិៃ ទៃ់បគងាើត ម្ែុរការង្ករថវិកាគៅគែើយ។
ការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាែរម វិធរី បស់រដឋបាលគខតត គៅាៃភាពយឺតោ៉ាវ ៃិងរិៃទៃ់ាៃគុណ្ភាពលអ
ម្គប់ម្ោៃ់។

ការគរៀបចំខលឹរសារនៃរចនសរពៃ
័ ធែរម វិធា
ី ៃភាពទៃ់គខាយ

ៃិងរិៃទៃ់បាៃលអម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ

គដ្ឋយសារការយល់ដឹងកនែែទសសនទៃគៅាៃែម្រិត គហើយសរតថភាពខុសៗោែនៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ ការ
ែំណ្ត់សូចនែរលទធ នលនៃែរម វិធីរិៃទៃ់ម្តឹរម្តូវលអ គដ្ឋយសារែងវេះទិៃែៃ័យកដលអាចគជ្ឿជាែ់បាៃ សរតថភាព
យល់ដឹងគៅាៃែម្រិត ៃិងការចូលរួរពីម្គប់ទីចត់ការែែង
ុ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត រិៃទៃ់បាៃគពញគលញ។
ការគរៀបចំថវិកា ៃិងការគម្បើម្បាស់ចំណាត់ថ្នែែ់ថវិកាទំង៧ (គសដឋែិចច រដឋបាល រុខង្ករ ភូរិសាស្តសត ែរម វិធី
រូលៃិធិ ៃិងគគម្ាង) រិៃអាចអៃុវតតបាៃគពញគលញ។ ចំណាត់ថ្នែែ់ែរម វិធី ែំពង
ុ ដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត កដលអៃុវតតថវិកាែរម វិធី គលើែកលងកតរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។ សម្ាប់ចំណាត់
ថ្នែែ់ពីរគទៀត គឺចំណាត់ថ្នែែ់រខ
ុ ង្ករ ៃិងចំណាត់ថ្នែែ់គគម្ាង គៅាៃការលំបាែែែុងដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត កដលម្បការគៃេះ
ទរទរឱ្យាៃការសិែាបកៃថរគទៀត។ កនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវ
បាៃដ្ឋែ់បញ្ចូ លសម្ាប់អៃុវតតែែុងម្បព័ៃធពត
័ ៌ាៃវិទាសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS)។ គដ្ឋយកែែ
ចំគពាេះកនៃការថវិការបស់រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ គៅាៃភាពយឺតោ៉ាវែែុងការដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែង
ុ ម្បព័ៃធ FMIS គដ្ឋយសារ
ការគរៀបចំគគម្ាងថវិការិៃទៃ់គពលគវលា។

ខ. ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥
គោលបំណ្ងគៅឆ្ែំ២០២៥ គឺជាការពម្ងឹងភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយនៃថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិជាបគណ្តើរៗ
តាររយៈការពម្ងឹងការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ។ គដើរបីសគម្រចបាៃែិចកា
ច រគៃេះ គឺម្តូវគធវឱ្
ើ យាៃ
សងគតភា
ិ ពោែរវាងកនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែំជារួយៃឹងកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត។ កនៃការថវិកាម្បចំ
ឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ៃឹងម្តូវគធវើការសម្របសម្រួលគៅថ្នែែ់រដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត កដលដឹែនំគដ្ឋយអភិបាលនៃគណ្ៈអភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីឱ្យកនៃការថវិកាាៃការនារ-
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ភាាប់គៅៃឹងគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ/ែរម វិធី គៅែែង
ុ កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត។ ដំគណ្ើរការ
គៃេះអាចសគម្រចបាៃតាររយៈគណ្ៈែាមធិការសម្របសម្រួលបគចចែគទស

កដលបាៃបគងាត
ើ គែើងសម្ាប់គរៀបចំ

កនៃការយុទធសាស្តសតថវិការាជ្ធាៃី គខតត ដូចកដលបាៃគរៀបរាប់ខាងគលើ។
ការគរៀបចំកនៃការថវិកាៃឹងម្តូវកនអែគលើរល
ូ ដ្ឋឋៃព័តា
៌ ៃលទធនលនៃការអៃុវតតឆ្ែំរៃ
ុ
កបបបទ ៃិង
ៃីតិ វិធីកដលបាៃែំណ្ត់ ៃិងគោលការណ្៍ចណា
ំ
យចំបាច់ ជាពិគសស ម្តូវាៃការចូលរួរពីម្បជាពលរដឋ ៃិង
អែែពាែ់ពៃ
័ ធ នន

ៃិងម្តូវធានឱ្យាៃតុលយភាពពិតម្បាែដរវាងចំណ្ូល

ៃិងចំណាយថវិកា

គដើរបីពម្ងឹង

គណ្គៃយយភាពែែង
ុ ការគម្បើម្បាស់ធៃធាៃសាធារណ្ៈឱ្យាៃម្បសិទធភាព ៃិងស័ែិស
ត ិទធភាព។
កនៃការថវិកាម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវាៃភាពម្គប់ម្ជ្ុងគម្ជាយ ៃិងម្គបដណ្តប់ម្គប់
ម្បភពចំណ្ូលទំងអស់ (ថវិការដឋ ឧបតថរភធៃ ការគនេរធៃធាៃ ថវិកានដគូ ៃិងចំណ្ូលផ្លេល់) ៃិងម្គប់រុខសជញ
ចំណាយទំងអស់

(ចំណាយគបៀវតស

ចំណាយចរៃតរិៃករៃគបៀវតស

ៃិងចំណាយរូលធៃ)។

ទៃេឹរៃឹងគៃេះ

ការគរៀបចំថវិកាៃឹងគម្បើម្បាស់ចណា
ំ
ត់ថ្នែែ់ថវិកាទំង ៧ ឱ្យបាៃគពញគលញ គដ្ឋយដ្ឋែ់បញ្ចូ លគៅែែង
ុ ម្បព័ៃធបគចចែវិទាព័ត៌ាៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ (FMIS)។

គ. កនៃទីចងអល
ុ នលូវ
គដើរបីគម្តៀរលែខណ្ៈឱ្យបាៃម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់ការអៃុវតត ßថវិកាព័ត៌ម្លនេមិទធក្មម à គៅគម្កាយឆ្ែំ២០២៥
ការគរៀបចំថ វិកាែរម វិធីៃឹងម្តូវពម្ងីែគៅម្គប់រដឋបាលគខតតគៅឆ្ែំ២០២០

ៃិងរាជ្ធាៃីភែំគពញគៅឆ្ែំ ២០២១។

ម្សបគពលជារួយោែៃឹងការពម្ងីែការអៃុ វតតថ វិកាែរម វិ ធីដល់ ម្គប់រ ដឋ បាលរាជ្ធាៃី គខតត ចំណា ត់ថ្នែែ់ែ រម វិធី
ៃិងចំណាត់ថ្នែែ់គគម្ាងៃឹងម្តូវដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅឆ្ែំ២០២១។ គដ្ឋយកែែ ចំណាត់
ថ្នែែ់រុខង្ករៃឹងម្តូវគធវើការសិែាគៅឆ្ែំ២០២០ គដើរបីពិៃិតយលទធ ភាពដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។
ែែុងគោលគៅពម្ងឹងការគរៀបចំថវិកាម្បចំឆ្ែំ

ការគរៀបចំ

ៃិងការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតម្ែបខ័ណ្ឌថវិការយៈគពលរធយរ

(MTBF) សម្ាប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតៃង
ឹ ម្តូវចប់គនតើរពីឆ្ែំ២០២២តគៅ។

៤.១.៣. ការចរចាថវិកា និងការអនុម័តថវិកា
ែ. ការអៃុវតតបចចប
ុ បៃែ
គទេះបីជាការគរៀបចំថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ជ្ួបម្បសពវោែគៅែម្រិត
រាជ្ធាៃី គខតត ែ៏ដំគណ្ើរការនៃការគរៀបចំគគម្ាងថវិកាទំងពីរគៃេះគធវើគែើងតារដំគណ្ើរការពីរគនសងោែ។ គគម្ាង
ថវិការបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី

គខតត

ម្តូវគសែើសកា
ុំ រយល់ម្ពរពីម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថតា
ុ ររយៈម្ែសួង

សាថប័ៃសារី។ ចំកណ្ែថវិការដឋបាល រាជ្ធាៃី គខតតម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងដ្ឋែ់ជ្ៃ
ូ ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ពិៃិតយ
ៃិងអៃុរត
័ គហើយម្តូវបញ្ាូៃគគម្ាងថវិកាគៃេះគៅម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីចរចៃិងយល់ម្ពរ ៃិង
បូែសរុបដ្ឋែ់បញ្ចូ លគៅែែង
ុ គសចែតីម្ពាងចាប់សីព
ត ីហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែំ។

គគម្ាងថវិការបស់

រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ គឺាៃភាពខុសកបលែពីរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដ្ឋយគគម្ាងថវិកាម្ែុង ម្សុែម្តូវបាៃពិៃត
ិ យ ៃិង
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អៃុរ័តគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែា រួចបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថគុ ធវកា
ើ របូែសរុប រុៃៃឹងបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យៃិងនតលអ
់ ៃុគលារភាព។ ចំគពាេះរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ វញ
ិ ម្តូវគរៀបចំគគម្ាងថវិកា រួចដ្ឋែ់ជ្ៃ
ូ
ម្ែុរម្បឹែាខលួ ៃពិៃត
ិ យៃិងអៃុរត
័ បនេប់រែបញ្ាូៃគៅរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យៃិងនតលអ
់ ៃុគលារភាព។
ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃអៃុរត
័ ជាែញ្ច ប់គដ្ឋយសាថប័ៃៃីតិបបញ្ញតិត កដលជាកនែែរួយនៃថវិកាជាតិ។
ដំគណ្ើរការចរចថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ រិៃទៃ់បាៃយែគគម្ាង
ថវិកាតារែរម វិធីរែជារូលដ្ឋឋៃសម្ាប់ការពិភាែាថវិកាគទ។
ការគរៀបចំកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ាៃ
ដំគណ្ើរការ ៃិងកនអែគលើការនារភាាប់គនសងៗោែ។ កនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវបាៃពិៃត
ិ យ
ៃិងសគម្រចគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែាសារី រួចបញ្ចូ ៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ កនៃការលទធ ែរមរបស់រដឋបាល
ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃពិៃិតយគដ្ឋយម្ែុរម្បឹែាសារី រួចបញ្ាូៃរែរៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថ។
ុ រដឋបាលឃុំ
សង្កាត់

គឺរិៃតម្រូវឱ្យាៃកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំគែើយ។

ចំកណ្ែកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រៃេីរជ្ំនញ

រាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវបញ្ាូៃគៅម្ែសួងសាថប័ៃសារី គដើរបីដ្ឋែ់បញ្ចូ លែែុងឧបសរពៃ
័ ធរួរ រួចគនាគើ ៅម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ
ហិរញ្ញវតថ។
ុ ការគរៀបចំកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ កនអែគលើកនៃការ
អភិវឌ្ឍៃ៍៥ឆ្ែំ ែរម វិធី វិៃិគោគ៣ឆ្ែំរំែល
ិ ៃិងតួគលខែញ្ច ប់ថវិកាម្បចំឆ្ែំគរៀងៗខលួ ៃ។
តារៃីតិ វិធីបចចុបបៃែ កនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំម្តូវបាៃគរៀបចំៃង
ិ អៃុរត
័ ឱ្យបាៃរុៃនថៃទី៣១ កខធែូ រុៃ
ឆ្ែំអៃុវតតថ វិកា

គៅគម្កាយែិចចចរចថវិកាម្បចំឆ្ែំ។

អងគភាពលទធ ែរមនៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិរួយចំៃៃ
ួ រិៃ

បាៃបញ្ច ប់គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំតារគពលគវលាែំណ្ត់ កដលនំឱ្យការអៃុវតតចំណាយតារៃីតិ វិធី
លទធ ែរមរៃ
ិ ទៃ់គពលគវលា ៃិងាៃម្បសិទធភាព។

ខ. ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥
គៅគពលកដលការគរៀបចំកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិកាលយជាកនៃការរួររបស់រាជ្ធាៃី គខតត
តាររយៈការគធវើសាហរណ្ែរមបញ្ចូ លោែៃូវកនៃការយុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

ៃិងការគធវកា
ើ រ

តម្រឹរជារួយកនៃការរបស់រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ការពិៃត
ិ យ ៃិងសម្របសម្រួលគដ្ឋយរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
គលើគគម្ាងថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់ គឺជាការចំបាច់ គដើរបីធានបាៃៃូវ
សងគតភា
ិ ព ៃិងម្បសិទធភាពនៃការអៃុវតតថ វិកា។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ចំបាច់ម្តូវគធវអា
ើ ទិភាវូបៃីយែរមចំណាយ
ែែុងអំែុងគពលនៃការគធវើការពិៃត
ិ យ ៃិងសម្របសម្រួល គដើរបីសៃស ំសំនចថវិកា ៃិងគ្លយ
ើ តបគៅៃឹងអាទិភាពគៅែែុង
រូលដ្ឋឋៃឱ្យបាៃកាៃ់កតម្បគសើរគែើង។ ដំគណ្ើរការនៃការចរចថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថុ

កដលកនអែគលើធាតុចល
ូ បចចុបបៃែៃឹងម្តូវផ្លលស់បូរត ជាបគណ្តើរៗគឆ្ពេះគៅរែការចរចថវិកាតារែរម វិធី

គដើរបីគម្បើម្បាស់ថ វិកាឱ្យកាៃ់កតចាស់លាស់ ៃិងាៃម្បសិទធភាពជាងរុៃ។
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ការចរចថវិកា កដលបចចុបបៃែគផ្លតតគៅគលើថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវគធវើការពម្ងឹង ៃិងតម្រង់
ទិសការចរចថវិកាគផ្លតតគលើគោលៃគោបាយ

ៃិង វិស័យជាអាទិភាពរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិទង
ំ រូល

កដលរួរាៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។ ែែង
ុ ៃ័យគៃេះ យៃតការសម្របសម្រួលរួយ
គៅែែង
ុ ែម្រិតម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ឹ ម្តូវបគងាត
ើ គែើង។

ទៃេឹរោែគៃេះ

គោលការណ្៍កណ្នំសីព
ត កា
ី រចរច

ថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិៃង
ឹ ម្តូវគរៀបចំគែើង ជារូលដ្ឋឋៃសម្ាប់ការចរចថវិកាម្បចំឆ្ែំ ម្សបតារទិសគៅនៃការអៃុវតត
ថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរមគម្កាយឆ្ែំ២០២៥។
គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត កដលែៃលងរែម្តូវបាៃគរៀបចំ ៃិងអៃុរត
័
គម្កាយែិចចចរចថវិកា ៃិងការគរៀបចំគសចែតីម្ពាងចាប់សីព
ត ីហិរញ្ញវតថស
ុ ម្ាប់ការម្គប់ម្គងម្បចំឆ្ែំ ម្តូវជ្ំៃួសគដ្ឋយ
គធវើការពិៃិតយ

ៃិងសគម្រចកនៃការលទធ ែរមគៅែែុងម្ែបខ័ណ្ឌនៃការចរចថវិកាគៅម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ

ដូចោែគៃេះកដរ រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវដ្ឋែ់គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំជ្ៃ
ូ រៃេរី គសដឋែិចៃ
ច ិង
ហិរញ្ញវតថុ ែែង
ុ គពលដំណាលោែៃឹងកនៃការថវិកា កដលម្តូវដ្ឋែ់ជ្ៃ
ូ អភិបាលរាជ្ធាៃី គខតត គដើរបីនល
ត អ
់ ៃុគលារភាព។
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគរៀបចំគសចែតីម្ពាងកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំភាាប់រែជារួយៃឹងសំគណ្ើគគម្ាង
ថវិកាម្បចំឆ្ែំគដើរបីជារូលដ្ឋឋៃនៃការចរចថវិកាជារួយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ

ម្សបតារម្បតិទៃ
ិ នៃការ

គរៀបចំថ វិកាម្បចំឆ្ែំ។ គសចែតម្ី ពាងកនៃការលទធ ែរមៃង
ឹ ម្តូវគធវើការកែសម្រួលគែើង វិញ គដ្ឋយកនអែគលើលទធនលនៃ
ការចរចថវិកា រួចបញ្ាូៃរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ គដើរបីពិៃត
ិ យៃិងអៃុរ័តឱ្យបាៃរុៃនថៃទី៣១ កខធែូ រុៃឆ្ែំ
អៃុវតតថវិកា។ គៅគពលម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថគុ ដើរតួនទីជាៃិយត
័ ែរគពញគលញ កនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវពិៃិតយៃិងអៃុរ័តគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថ។
ុ

គ. កនៃទីចងអល
ុ នលូវ
ដំគណ្ើរការនៃការចរចថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ កដលបចចុបបៃែកនអែ
គលើធា តុ ចូល ៃឹងម្តូ វ គធវើការផ្លលស់ បូ តរជាបគណ្តើរៗគឆ្ពេះគៅការចរចថវិកា កនអ ែ គលើែ រម វិធីចប់ ពី ឆ្ែំ ២០២២តគៅ។
គោលការណ្៍កណ្នំសព
ី ត ីការចរចថវិកាែរម វិធីរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវគរៀបចំគែើងគៅឆ្ែំ២០២១។
គសចែតីម្ពាងកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំ កដលម្តូវពិៃិតយ ៃិងសគម្រចែែុងម្ែបខ័ណ្ឌនៃការចរចថវិការបស់
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតជារួយម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ឹ ម្តូវអៃុវតតចប់ពឆ្
ី ែ ំ ២០១៩ តគៅ។ ចំគពាេះការពិៃិតយ
ៃិងអៃុរ័តគលើកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវពិៃត
ិ យ
ៃិងអៃុរត
័ គដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថម្ុ តឹរឆ្ែំ២០២២ គហើយចប់ពី២០២៣តគៅ ការពិៃិតយ ៃិងអៃុរ័ត
គលើកនៃការលទធ ែរមម្បចំឆ្ែំរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវម្បគល់សិទធិជ្ៃ
ូ
រៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
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៤.១.៤. ការអនុវតត និងការប្តួតពិនិតយថវិកា
ែ. ការអៃុវតតបចចុបបៃែ
 សិទធអ
ិ ណា
ំ
ចនៃការបជាចំណាយ
ែែុងការអៃុវតតបចចុបបៃែ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ពុំទៃ់ាៃ្នេៃុសិទធិគពញ
គលញែែុងការអៃុវតត ៃិងម្តួតពិៃិតយថវិកាគៅគែើយ គលើែកលងកតរដឋបាលឃុំ សង្កាត់។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
កដលជាអាណាប័ែគដើរកខសនៃថវិការបស់ខួ ល ៃ តម្រូវឱ្យគសែើសធា
ុំ នចំណាយ ៃិងការម្តួតពិៃត
ិ យចំណាយ គដ្ឋយរៃេរី
គសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ ចំកណ្ែឯរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ តម្រូវឱ្យាៃការម្តួតពិៃត
ិ យចំណាយគដ្ឋយរៃេីរ
គសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
គម្កាយគពលកដលចាប់ថវិកាម្បចំឆ្ែំចល
ូ ជាធរាៃ

ៃិងគសៀវគៅថវិកាម្បចំឆ្ែំម្តូវបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត

រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវគសែើសប
ុំ គងាើតរជ្ាគទយយបុគរម្បទៃ

សម្ាប់ចំណាយគលើដំគណ្ើរការរដឋបាលកដលាៃ

លែខណ្ៈជាម្បចំបនេៃ់ កដលរិៃអាចរង់ចំការគបាេះនាយអាណ្តតិគបើែម្បាែ់តារៃីតិ វិធធ
ី រមតាបាៃ។ គដ្ឋយកែែ
ចំគពាេះរុខសជញចំណាយម្បតិបតតិការម្បម្ែតីគនសងៗគទៀត ម្តូវបាៃអៃុវតតចំណាយតារៃីតិ វិធីនៃការនដលធា
់ ន
ចំណាយ ៃិងៃីតិ វិធល
ី ទធែរមសាធារណ្ៈ ។ យៃតការម្គប់ម្គង ៃិងៃីតិ វិធអ
ី ៃុវតតនៃការបជាចំណាយសម្ាប់រដឋបាល
រាជ្ធាៃីគខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ គឺដូចោែគៅៃឹងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត កដលាៃរៃេីរគសដឋែិចច
ៃិងហិរញ្ញវតថទ
ុ ទួលខុសម្តូវគលើការម្តួតពិៃត
ិ យ នតល់ទដ្ឋ
ិ ឋ ការធានចំណាយ ៃិងអាណ្តតិគបើែម្បាែ់ គហើយរតនោរ
រាជ្ធាៃី គខតតែង
ែុ រុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ ម្តួតពិៃិតយ ៃិងទូទត់ចណា
ំ
យថវិកា។ គដ្ឋយកែែ ថវិកា
រដឋបាលឃុំ សង្កាត់រៃ
ិ តម្រូវឱ្យាៃការធានចំណាយគទ។
 ការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថ វិកា
ការម្តួតពិៃត
ិ យចំណាយរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការទំងែែុងដំណាែ់កាលធានចំណាយ ែិចល
ច ទធ ែរម អាណ្តតិែិចច ៃិងការទូទត់ គលើែកលងកតថវិការដឋបាលឃុំ សង្កាត់។ ការម្តួតពិៃត
ិ យ
ថវិកាម្តូវបាៃអៃុវតតដូចគៅថ្នែែ់ជាតិកដរ កដលរែទល់គពលគៃេះការម្តួតពិៃត
ិ យថវិការបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
ម្តូវបាៃអៃុវតតគដ្ឋយកនអែគលើអៃុម្ែឹតយគលខ៨១ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចិកា
ឆ ឆ្ែំ១៩៩៥ សតីពីការបគងាើតការម្តួត
ពិៃិតយហិរញ្ញវតថគុ លើការចំណាយថវិការដឋគៅតារម្ែសួង គខតត ម្ែុង ម្ែុងសវយត
័
រាជ្ធាៃីភែំគពញ ៃិងអងគការ
សាធារណ្រដឋបាល ៃិងអៃុម្ែឹតយគលខ៨២ អៃម្ែ.បែ ចុេះនថៃទី១៦ កខវិចិកា
ឆ
ឆ្ែំ១៩៩៥ សតីពីបទបជាទូគៅនៃ
គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ ការគធវើៃយ
ិ ័តែរមថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅរិៃទៃ់ាៃភាពទៃ់ភលៃ់ គលើែ
កលងកតរដឋបាលគខតតកដលអៃុវតតថវិកាែរម វិធី។

 ែិចល
ច ទធ ែរម
ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមសាធារណ្ៈគៅរិៃទៃ់បាៃនតល់សិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវឱ្យបាៃគពញគលញដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ កដលជាសាថប័ៃអៃុវតតែិចចល ទធ ែរមផ្លេល់ គៅគែើយ។
ការម្តួតពិៃត
ិ យែិចល
ច ទធ ែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវបាៃអៃុវតតតារយៃតការរជ្ឈការ កដលាៃម្ែសួងគសដឋែិចច
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ទំព័រទី

ៃិងហិរញ្ញវតថគុ ដើរតួសខា
ំ ៃ់ ទំងែែុងដំណាែ់កាលគរៀបចំកនៃការលទធ ែរម ៃិងការម្តួតពិៃត
ិ យែិចល
ច ទធ ែរម។ ដូចោែ
គៃេះកដរ ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមរបស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវបាៃម្តួតពិៃត
ិ យគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
លិខិតបទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ន
ត គពលបចចុបបៃែ បាៃម្បគល់សិទធិអណា
ំ
ចគពញគលញដល់ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់
ែែុងការពិៃិតយ ៃិងសគម្រចគលើការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមរបស់ខួ ល ៃ។ កតគទេះជាោ៉ាងគៃេះែតី ែែុងការអៃុវតតជាែ់កសតង
សិទធិសគម្រចរបស់ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់ ែែង
ុ ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមគៅាៃភាពរិៃចាស់លាស់គៅគែើយ។
 សវៃែរម ៃិងអធិការែិចហ
ច រិ ញ្ញវតថុ
សវៃែរមននេែង
ែុ កដលជាគសនធិការរបស់អាណាប័ែគដើរកខស ាៃតួនទីោ៉ាងសំខាៃ់ែង
ែុ ការម្តួតពិៃត
ិ យ
ៃិងវាយតនរលការអៃុវតតថ វិកា

ម្ពរទំងអាចនតលគ់ ោបល់

ឬអៃុសាសៃ៍ចំបាច់ជ្ៃ
ូ អាណាប័ែគដើរបីពៃ
ិ ត
ិ យៃិង

សគម្រច ឬនតលកា
់ រកណ្នំ។ ៃីតិ វិធនី ៃការគធវើសវៃែរមននេែង
ែុ សម្ាប់ថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតម្តូវែំណ្ត់ ៃិង
អៃុវតតគដ្ឋយសវៃែរមននេែង
ែុ របស់ម្ែសួងរហាននេ គទេះបីរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតកាលយជាអណាប័ែគដើរកខសនៃអងគភាពថវិការបស់ខួ ល ៃែ៍គដ្ឋយ។

គម្ៅពីាៃសវៃែរមននេែង
ែុ ែ៏គៅាៃអធិការែិចហ
ច ិរញ្ញវតថុ ៃិងសវៃែរមននេគម្ៅ

កដលាៃភារែិចម្ច តួតពិៃត
ិ យ វាយតនរលការអៃុវតតថ វិកា ៃិងនតលអ
់ ៃុសាសៃ៍ដល់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិង
អងគភាពពាែ់ពៃ
័ ធ គដើរបីចត់ វធា
ិ ៃការតារលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ជា
ត ធរាៃ។

ខ. ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥
 សិទធអ
ិ ណា
ំ
ចនៃការបជាចំណាយ
ែតាតគៃលេះឹ នៃភាពគជាគជ្័យនៃម្បព័ៃធថ វិកាែរម វិធី

គឺការគធវម្ើ បតិភែ
ូ រមសិទធិអំណាចគៅដល់អែែម្គប់ម្គង

ផ្លេល់ែង
ែុ ការចត់កចងធៃធាៃឱ្យបាៃលអ គដើរបីសគម្រចសរិទធនល។ គៅគពលចាប់ថវិកាម្តូវបាៃអៃុរត
័ រួច ឥណ្ទៃ
ថវិកាៃឹងកាលយជារូលដ្ឋឋៃែែង
ុ ការនដល់ការអៃុជញតឱ្យបជាចំណាយគពញរួយឆ្ែំសម្ាប់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
គលើែកលងកតរុខចំណាយរួយចំៃៃ
ួ កដលាៃទំហធ
ំ ំ ៃិង/ឬាៃគវទយិតភាពខព ស់ កដលចំបាច់ម្តូវកតជាែរមវតថុ
នៃការគសែើសកា
ុំ រឯែភាពធានចំណាយជារុៃពីរៃេីរគសដឋែច
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ ការអៃុជញតឱ្យបជាចំណាយៃឹងម្តូវ
គធវើគែើងជាែរម វិធីចំណាយម្បចំម្តីាស/្ាស ម្សបតារគោលការណ្៍ែំណ្ត់គដ្ឋយគធវកា
ើ រកបងកចែធៃធាៃគៅ
តារែរម វិធី អងគភាពថវិកា រុខចំណាយ ៃិងគពលគវលា។ ៃីតិ វិធនី ៃការអៃុវតតថវិកាៃឹងម្តូវបាៃគធវើទំគៃើបែរម ៃិង
ពគៃលឿៃកថរគទៀត

តាររយៈការគលើែែរពសកា
់ រអៃុវតតម្បព័ៃធបគចចែ វិទាព័តា
៌ ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ្ៈ (FMIS)។
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃឹងទទួលខុសម្តូវ ៃិងាៃគណ្គៃយយភាពទំងម្សុង
ចំគពាេះការអៃុវតត ៃិងម្តួតពិៃត
ិ យហិរញ្ញវតថ។
ុ រដឋបាលខណ្ឌ គៅកតជាអងគភាពថវិកាកដលជាអាណាបែ័គនេរសិទធនៃ
ថវិការាជ្ធាៃីភែំគពញ ប៉ាុកៃតសទ
ិ ធ ិអំណាចៃឹងម្តូវបាៃគិតគូរនតលជ្
់ ៃ
ូ បកៃថរគទៀតែែុងការវិភាជ្ថវិកា ៃិងអៃុវតតថ វិកា
ែែុងឋាៃៈជាអងគភាពថវិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃីភែំគពញ។ ចំគពាេះការអៃុវតតថ វិការបស់រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ចំបាច់ម្តូវ
គធវើការគិតគូរគែើងវិញៃូវយៃតការនៃការសម្របសម្រួលនន កដលរួរទំងការពិៃត
ិ យ ៃិងការកែសម្រួលលែខខណ្ឌ
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វិៃិច័យ
ឆ ការវិភាជ្ថវិកា ការម្គប់ម្គង ៃិងការម្តួតពិៃិតយវាយតនរលការអៃុវតតរូលៃិធិឃុំ សង្កាត់ ៃិងៃីតិ វិធីលទធ ែរម
សាធារណ្ៈ គដើរបីធានបាៃៃូវម្បសិទធភាព តាលភាព ៃិងគណ្គៃយយភាពនៃការអៃុវតតថវិកាម្បែប គដ្ឋយម្បសិទធភាព
ៃិងគ្លយ
ើ តបគៅៃឹងតម្រូវការខព ស់នៃការនតល់គសវាសាធារណ្ៈ។
 ការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថ វិកា
គដើរបីបគងាើៃម្បសិទធភាព ៃិងគណ្គៃយយភាពគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គឺម្តូវពគៃលឿៃ ៃិងគធវសា
ើ រញ្ញែរមការអៃុវតតថ វិកា គដ្ឋយម្តូវម្បគល់សិទធិជាអតិបរាតារការវិវតតនៃការកែទម្រង់ វិរជ្ឈការ ៃិង វិសហរជ្ឈការ
គៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។ ម្សបតារទិសគៅគៃេះ យៃដការម្តួតពិៃិតយការអៃុវតត
ថវិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងថវិការៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតតគដ្ឋយរៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថ,ុ កដលម្បរូលនដំុ
ៃូវរុខង្ករម្តួតពិៃត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ៃិងែិចល
ច ទធ ែរម, ៃឹងម្តូវទទួលបាៃៃូវម្បតិភែ
ូ រមសិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុស
ម្តូវផ្លេល់កាៃ់កតគម្ចើៃពីម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ ទៃេរ
ឹ ៃឹងរុខង្ករម្តួតពិៃត
ិ យកនែែចំណាយ

សិទធិអំណាច

ៃិងការទទួលខុសម្តូវរបស់រៃេីរគសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថែ
ុ ែុងការម្បរូលចំណ្ូលរិៃករៃសារគពើពៃធ ៃិងការម្គប់ម្គង
ម្ទពយសរបតតរិ ដឋៃង
ឹ ម្តូវគលើែែរពស់កថរគទៀត។
ដូចោែៃឹងថវិកាថ្នែែ់ជាតិកដរ កនអែតារយុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ រុខង្ករ
គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈនៃរតនោររាជ្ធាៃី គខតតៃឹងម្តូវបៃដអៃុវតតយៃដការដូចបចចុបបៃែែែុងការគនេៀងផ្លេត់ភាពម្តឹរ
ម្តូវនៃការអៃុវតតថវិកាម្សបតារវិធាៃគណ្គៃយយសាធារណ្ៈ

ៃិងការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាែ់

ម្តួតពិៃត
ិ យឱ្យរែគៅម្តឹរែម្រិតអបបបរាតាររយៈការគរៀបចំគតិយត
ុ ឱ្
ត យបាៃចាស់លាស់

ប៉ាុកៃតម្តូវកាត់បៃថយការ
ៃិងាៃម្បសិទធភាព

ម្ពរជារួយៃឹងការគម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធ FMIS ៃិង E-Transfer។ នគពលខាងរុខ គៅគពលម្បព័ៃធម្គប់ម្គងថវិកា
កាៃ់កតម្តូវបាៃកែលរអម្សបតារឧតតាៃុវតតៃ៍ជាអៃតរជាតិ ៃិងសរតថភាពនៃសាថប័ៃពាែ់ពៃ
័ ធកាៃ់កតខព ស់ រុខង្ករ
គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈនៃរតនោររាជ្ធាៃី
ថវិកានៃរៃេរី គសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ

គខតតអាចៃឹងម្តូវគធវើសាហរណ្ែរមជារួយៃឹងរុខង្ករម្តួតពិៃត
ិ យ

គដើរបីឱ្យយៃដការម្តួតពិៃិតយាៃលែខណ្ៈកាៃ់កតាៃម្បសិទធភាព

ៃិងការ

ទទួលខុសម្តូវចាស់លាស់ ែែុងនរម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថកុ តរួយ កដលជាបុគរលែខខណ្ឌសម្ាប់ឱ្យរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិកាៃ់កតាៃគណ្គៃយយភាពគពញគលញ ទំងកនែែហិរញ្ញវតថុ ៃិងកនែែសរិទធែរម។
ចំគពាេះថវិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងថវិការដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថវិកាម្តូវគធវតា
ើ រ
រយៈរតនោររាជ្ធាៃី គខតត ែែង
ុ រុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។ គលើសពីគៃេះ ែែុងគោលបំណ្ងពគៃលឿៃ ៃិង
សម្រួលដល់ការអៃុវតតថ វិកា ជាពិគសស គដើរបីនល
ដ ់គសវាទូទត់ឱ្យបាៃឆ្ប់រហ័ស គណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈអាច
ៃឹងម្តូវដ្ឋែ់ឱ្យគៅអររដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ គដ្ឋយអាចពម្ងីែជាជ្ំហាៃៗគៅតារលទធ ភាព ៃិងតារការចំបាច់ជាែ់កសដង។
ការអៃុវតតថវិការដឋបាល ម្ែុង ម្សុែ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ជាែរមវតថនុ ៃការម្តួតពិៃិតយគម្កាយចំណាយ។ ចំកណ្ែ
ថវិការដឋបាលខណ្ឌ វិញ កដលជាថវិកាចំណ្េះុ រាជ្ធាៃីភែំគពញ ម្តូវអៃុវតតដូចបចចុបបៃែ កដលាៃរៃេរី គសដឋែិចៃ
ច ង
ិ
ហិរញ្ញវតថជា
ុ អែែម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថវិកា ៃិងរតនោររាជ្ធាៃីជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ។
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ការគសែើសំុគធវើៃិយ័តែរម ថ វិកាសម្ាប់ថ វិកា រដឋ បាលរាជ្ធាៃី គខតត គៅកតអៃុវតតតារយៃតកា រដកដល
គដ្ឋយម្តូវគសែើសុំរែម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ ែ៏ប៉ាុកៃត គម្កាយគពលរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតអៃុវតតថ វិកាែរម វិធី
គពញគលញគៅឆ្ែំ២០២១,

ការនតលម្់ បតិភែ
ូ រមអំណាចែែុងការគធវៃ
ើ យ
ិ ត
័ ែរមឥណ្ទៃថវិកាដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី

គខតត ៃឹងម្តូវអៃុវតតែង
ែុ ែម្រិតណារួយសរម្សប។

 ែិចល
ច ទធ ែរម
ែែុងគោលបំណ្ងពគៃលឿៃ ៃិងសម្រួលៃីតិ វិធកា
ី រង្ករ ការម្បគល់សិទធិសគម្រច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគលើ
ែិចចលទធ ែរមៃឹងម្តូវបគងាើៃជាបគណ្ដើរៗបកៃថរគទៀតជ្ូៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ គដើរបីឈាៃគៅនដល់សិទធិអណា
ំ
ច ៃិង
ការទទួលខុសម្តូវគពញគលញគៅឆ្ែំ២០២៥ គៅគពលាៃម្ែបខ័ណ្ឌគណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។ ការម្បគល់
សិទធិសគម្រច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគលើែិចល
ច ទធ ែរមជ្ៃ
ូ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃឹងម្តូវអៃុវតត
ជាបគណ្តើរៗតាររយៈការបគងាៃ
ើ ែម្រិតទឹែម្បាែ់សិទធិសគម្រច គលើែកលងកតរុខចំណាយរួយចំៃៃ
ួ កដលាៃទំហធ
ំ ំ
ាៃចរិតជាយុទធសាស្តសត

ាៃលែខណ្ៈបគចចែគទសគដ្ឋយកែែសម្ាប់ការម្គប់ម្គងៃិង/ឬាៃគវទយិតភាពខព ស់

កដលចំបាច់ម្តូវកតជាែរមវតថនុ ៃការគសែើសុំការឯែភាពជារុៃពីម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ

ការម្តួតពិៃិតយការ

អៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃឹងម្តូវពម្ងឹងជាបគណ្តើរៗតាររយៈការគធវើ
សវៃែរមែិចចលទធ ែរម ម្ពរទំងបគងាើតឱ្យាៃរបបដ្ឋែ់គទសទណ្ឌចំគពាេះការរំគលាភបំពាៃចាប់ ៃិងលិខិតបទដ្ឋឋៃ
គតិយត
ុ ជា
ត ធរាៃ។ ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់ៃឹងម្តូវទទួលបាៃសិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគពញគលញែែង
ុ ការ
ពិៃិតយ ៃិងសគម្រចគលើការអៃុវតតែិចចលទធ ែរមពីម្ែសួងរហាននេ ៃិងម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីធានឱ្យ
បាៃៃូវតាលភាព ម្បសិទធភាព ៃិងគណ្គៃយយភាពចំគពាេះម្បជាពលរដឋ។
ទទេ ឹរៃឹងការនតល់សិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវែែុងការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមគៅឱ្យរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ចំបាច់ម្តូវគធវើការពម្ងឹងការម្គប់ម្គងការអៃុវតតែិចល
ច ទធែរម ៃិងការគធវស
ើ វៃែរមែិចល
ច ទធ ែរម គដើរបីធានតាលភាព
គណ្គៃយយភាព ៃិងការម្បែួតម្បកជ្ង ម្ពរទំងធានបាៃៃូវតនរលសាច់ម្បាែ់ែែុងការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរម សាធារណ្ៈ។

 សវៃែរម ៃិង អធិការែិចហ
ច រិ ញ្ញវតថុ
គដើរបីធានម្បតិតល
ុ យការ តួនទី ៃិងភារែិចចអោគធិការដ្ឋឋៃនៃម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថច
ុ ំបាច់ម្តូវ
គលើែែរពស់បកៃថរគទៀត។ គទេះោ៉ាងគៃេះែដី គដើរបីធានម្បសិទធភាព ៃិងភាពសៃស ំសំនចខព ស់ ការង្ករអធិការែិចច
ហិរញ្ញវតថៃ
ុ ឹងម្តូ វែំណ្ត់ ឱ្យគធវើម្តឹ រែម្រិតអបបបរាគដ្ឋយឈ្រគលើ រូល ដ្ឋឋៃនៃភាពចំ បា ច់ ជាែ់ កសតង ការរាយការណ្៍គដ្ឋយគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ ៃិងការបតង
ឹ នតលឬ
់ ព័ត៌ាៃនៃភាពរិៃម្បម្ែតីជាយថ្នគហតុ។ ម្ែបខ័ណ្ឌ
ៃិងៃីតិ វិធល
ី រអត
ិ នៃការគធវអ
ើ ធិការែិចចហិរញ្ញវតថគុ លើការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ
ៃឹងម្តូវែំណ្ត់គដ្ឋយកែែ។ ៃីតិ វិធនី ៃការគធវើសវៃែរមននេែង
ែុ
ៃឹងម្តូវគរៀបចំគែើងគដ្ឋយម្តូវាៃការគិតគូររួរោែ
រវាងម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថុ ៃិងម្ែសួងរហាននេ។
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គ. កនៃទីចងអល
ុ នលូវ
ែតាតគៃលេះឹ នៃភាពគជាគជ្័យនៃម្បព័ៃធថ វិកាែរម វិធី

គឺការគធវម្ើ បតិភែ
ូ រមសិទធិអំណាចគៅដល់អែែម្គប់ម្គង

ផ្លេល់ែង
ែុ ការចត់កចងធៃធាៃឱ្យបាៃលអគដើរបីសគម្រចសរិទធនល។
ៃិងការទូទត់ៃឹងម្តូវពគៃលឿៃ

តារទិសគៅគៃេះ ការនតលកា
់ រធានចំណាយ

ៃិងគលើែែរពស់ម្បសិទធភាពតាររយៈការសម្រួលៃីតិ វិធីការង្ករ

ៃិងអៃុវតតម្បព័ៃធ

បគចចែ វិទាព័ត៌ាៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ ជ្ំៃួសឱ្យការគម្បើម្បាស់ម្ែដ្ឋសសាែរោ៉ាងយូរម្តឹរ
ឆ្ែំ២០២៥។

ការគនេរឥណ្ទៃ

ឬៃិយ័តែរមឥណ្ទៃថវិកាៃឹងម្តូវចប់គនតើរគធវើម្បតិភែ
ូ រមអំណាចជាបគណ្តើរៗ

កាៃ់កតគម្ចើៃជាងរុៃដល់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ចប់ពឆ្
ី ែ ំ២០២១។
យៃតការម្តួតពិៃត
ិ យការអៃុវតតថ វិការដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ កដលម្តូវគធវតា
ើ ររយៈរតនោរ
រាជ្ធាៃី គខតតែង
ែុ រុខង្ករជាគណ្គៃយយែរសាធារណ្ៈ កដលម្តូវែំណ្ត់គដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ៃឹងម្តូវ
ចប់គនតើរគរៀបចំដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតចប់ពឆ្
ី ែ ំ ២០២២។ គោលការណ្៍កណ្នំសីព
ត ៃ
ី ត
ី ិ វិធីចំណាយ

ៃិងកបបបទនៃការ

ម្តួតពិៃត
ិ យហិរញ្ញវតថកុ ដលាៃបចចុបបៃែ ជាពិគសស អៃុម្ែឹតយគលខ៨១ ៃិងអៃុម្ែឹតយគលខ៨២ ម្ពរទំងបទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ពា
ត ែ់ពៃ
័ ធននៃឹងម្តូវកែលរអគែើង វិញ ម្សបតារគពលគវលា ៃិងទិសគៅកដលបាៃកចងែែង
ុ យុទធសាស្តសតនៃ
ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥។
រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងរដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃឹងម្តូវទទួលបាៃៃូវម្បតិភែ
ូ រមសទ
ិ ធ ិអំណាច ៃិង
ការទទួល ខុសម្តូវផ្លេល់កាៃ់កតគម្ចើៃពីម្ែសួងគសដឋ ែិចចៃិងហិរញ្ញវតថែ
ុ ែុងការអៃុវតតែិចចលទធ ែរម ចប់ពីឆ្ែំ ២០១៩
រហូតដល់ាៃការម្បគល់សិទធស
ិ គម្រចគពញគលញគៅឆ្ែំ២០២៥។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងទទួលបាៃសិទធិ
សគម្រចគពញគលញែែង
ុ ការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមចប់ពឆ្
ី ែ ំ ២០២៥តគៅ។ ការម្តួតពិៃិតយការអៃុវតតែិចល
ច ទធ ែរមរបស់
រដឋបាលរាជ្ធាៃីគខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌៃឹងគធវើគែើងតារយៃតការរជ្ឈការគដ្ឋយម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ
ម្ែបខ័ណ្ឌ ៃិងៃីតិ វិធល
ី រអត
ិ នៃការគធវអ
ើ ធិការែិចចហិរញ្ញវតថគុ លើការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈគៅរដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ៃិងរដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ៃឹងម្តូវែំណ្ត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់គៅឆ្ែំ២០២០។ ៃីតិ វិធនី ៃ
ការគធវើសវៃែរម ននេ ែែុងរបស់អងគភាពថវិកា គៅរដឋ បាលរាជ្ធាៃី

គខតតៃឹង ម្តូវែំ ណ្ត់ឱ្យបាៃចាស់លា ស់ច ប់ពី

ឆ្ែំ ២០២១។

៤.១.៥. ប្បព័នធរបាយ្ការណ៍, ការតាមដាន និង ការវាយ្តនមលថ វិកា
ែ. ការអៃុវតតបចចុបបៃែ
ការគរៀបចំរបាយការណ្៍ថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅាៃភាពយឺតោ៉ាវ គហើយគុណ្ភាពរបាយការណ្៍
ែ៏រិៃទៃ់អាចកាលយជាឧបែរណ្៍សម្ាប់នល
ត ព
់ ័តា
៌ ៃ ៃិងសម្ាប់គធវើជារូលដ្ឋឋៃវាយតនរលលទធ នលសគម្រចបាៃ
ទំងទិដឋភាពហិរញ្ញវតថុ ៃិងទិដឋភាពគោលៃគោបាយ/យុទធសាស្តសតរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិបាៃទំងម្សុងគែើយ។
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ខ. ទិសគៅឆ្ែំ២០២៥
តារទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

ដូចបាៃគលើែគែើងគៅែែង
ុ កនែែទី៣

កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងកាលយជាកនៃការកដលគធវើសាហរណ្ែរមៃវូ ម្គប់ម្បគភទនៃរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ដូចគៃេះ របបរបាយការណ្៍គៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ចំបាច់ម្តូវគធវសា
ើ ថ ប័ៃៃីយែរមជាបគណ្ដើរៗ
គហើយសរតថភាពែែង
ុ ការគធវរើ បាយការណ្៍ថ វិកាែរម វិធីៃង
ឹ ម្តូវពម្ងឹងបកៃថរគទៀត។ ម្បព័ៃធរបាយការណ្៍គៅរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិម្តូវាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ៃិងសរម្សបគៅតារការទទួលខុសម្តូវជាគតិយុតគត ៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
របបរបាយការណ្៍នៃចគង្ការែរម វិធីថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងគធវើពគី ម្ការគែើងគលើ។ រដឋបាលឃុំ
សង្កាត់ ៃឹងរាយការណ្៍ពីវឌ្ឍៃភាពែែង
ុ ទម្រង់ជាលទធនលែែុងឆ្ែំនៃសែរមភាពគៅដល់ម្ែុរម្បឹែាឃុំ សង្កាត់ គហើយ
រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌម្តូវរាយការណ្៍ពីវឌ្ឍៃភាពនៃអៃុែរម វិធីគៅឱ្យម្ែុរម្បឹែាម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ។ រដឋបាល
រាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគធវើរបាយការណ្៍បូែសរុបទំងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ ៃិងរបាយការណ្៍លទធ នលគៅែម្រិត
ែរម វិធី អៃុែរម វិធី ៃិងរាយការណ្៍គៅម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថ។
ុ ទម្រង់នៃ
របាយការណ្៍ ៃឹងម្តូវកែសម្រួលជាជ្ំហាៃៗ គដើរបីបំគពញគៅតារការតម្រូវរបស់ម្ែុរម្បឹែារាជ្ធាៃី គខតតនង
ៃិងម្ែសួងគសដឋែិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថន
ុ ង។
សរតថភាពរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិែង
ែុ ការវាយតនរលថ វិកាគៅាៃែម្រិត

ដូចគៃេះ

រដឋបាលថ្នែែ់-

គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវអៃុវតតម្តឹរការតារដ្ឋៃថវិកា ៃិងការគធវើរបាយការណ្៍ថ វិកា។ គៅគពលកដលម្បព័ៃធតារដ្ឋៃ
ៃិងរបាយការណ្៍ថវិកាអៃុវតតបាៃលអគហើយ ម្បព័ៃធវាយតនរលថវិកាៃឹងចប់គនតរ
ើ ដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបងជាបគណ្តរើ ៗ ។
ការម្គប់ម្គងលទធ ែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវអៃុវតតតារទិសគៅវិរជ្ឈការ គដ្ឋយ
ម្តូវនតល់សិទធិអណា
ំ
ច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគពញគលញគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ
សង្កាត់។ ែែង
ុ ៃ័យគៃេះ ចំបាច់ម្តូវបគងាើតឱ្យាៃយៃតការម្តួតពិៃត
ិ យ ៃិងវាយតនរលការអៃុវតតែិចល
ច ទធែរមឱ្យបាៃជា
គទៀងទត់ ៃិងម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព។ រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ៃិងម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ម្តូវគនាើរបាយការណ្៍អៃុវតត
លទធ ែរមម្បចំម្តីាស ្ាស ៃិងឆ្ែំ រែរៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ គដើរបីបូែសរុប រួចបញ្ាូៃបៃតរែម្ែសួង
គសដឋែិចចៃិងហិរញ្ញវតថ។
ុ ចំកណ្ែ រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត ម្តូវគនាើរបាយការណ្៍អៃុវតតលទធ ែរមម្បចំម្តីាស
្ាស ៃិងឆ្ែំរែម្ែសួងសាថប័ៃសារីគដើរបីបូែសរុប រួចគនាើរែម្ែសួងគសដឋែិចៃ
ច ិងហិរញ្ញវតថ។
ុ

គ. កនៃទីចងអល
ុ នលូវ
ការគធវើរបាយការណ្៍

ៃិងការតារដ្ឋៃការអៃុវតតថវិការបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ

គែើងវិញគដើរបីគរៀបចំបគងាើតឱ្យាៃម្ែបខ័ណ្ឌ

ៃឹងម្តូវពិៃត
ិ យគរើល

ៃិងៃីតិ វិធីចាស់លាស់រយ
ួ សម្ាប់របាយការណ្៍កនែែហិរញ្ញវតថុ

ៃិង

កនែែលទធនល ។ គោលការណ្៍កណ្នំសីព
ត ៃ
ី ត
ី ិ វិធនី ៃការគរៀបចំរបាយការណ្៍ ៃិងការតារដ្ឋៃការអៃុវតតថ វិកាៃឹង
ម្តូវគរៀបចំចប់ពឆ្
ី ែ ំ២០១៩ គហើយដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតគៅឆ្ែំ២០២០។
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ទំព័រទី

សម្ាប់គោលគៅគៅឆ្ែំ២០២៥ រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវអៃុវតតម្តឹរការតារដ្ឋៃថវិកា ៃិង
ការគធវើរបាយការណ្៍ថ វិកា។ គដ្ឋយកែែ គៅគពលកដលម្បព័ៃធតារដ្ឋៃ ៃិងរបាយការណ្៍ថ វិកាអៃុវតតបាៃលអ
គហើយ, ម្បព័ៃវា
ធ យតនរលថ វិកា ៃឹងចប់គនតើរដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបងជាបគណ្តើរៗគម្កាយឆ្ែំ២០២៥ តគៅ។

៤.២. សេដាឋរចនាេមព័នធប្ទប្ទង់
៤.២.១.ប្ក្បខ័ណឌគតិយ្ុតតននថវិកា
គម្ៅពីចាប់សីព
ត ីម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈឆ្ែំ២០០៨

ៃិងចាប់សីព
ត ីរបបហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ិ ការម្គប់ម្គង

ម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១១ គៅាៃលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយុតជា
ត គម្ចើៃគទៀត ម្តូវបាៃដ្ឋែ់
ឱ្យអៃុវតតសម្ាប់ការគរៀបចំ ៃិងអៃុវតតថ វិការដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ ៃិងថវិការៃេីរ
ជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត។ លិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ទ
ត ង
ំ គនេះ គទេះបីជាម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងែែុងគោលគៅ ៃិងគោលបំណ្ងរួរ គដើរបីគ្លើយតបបាៃគៅៃឹងគោលការណ្៍ ៃិង វិធាៃកដលបាៃែំណ្ត់គដ្ឋយចាប់ទង
ំ ពីរគៃេះែ៏គដ្ឋយ ែ៏
លិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយុតទ
ិត ង
ំ គនេះម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងដ្ឋច់គដ្ឋយកែែៗពីោែ។
យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥

បាៃែំណ្ត់ទិសគៅនៃការគធវើ វិគសាធៃែរម

ចាប់សីព
ត ីម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈឆ្ែំ២០០៨។ ែែុងៃ័យគៃេះ គម្កាយគពលកដលចាប់គៃេះម្តូវបាៃគធវើ វិគសាធៃែរម
ចាប់សីព
ត ីរបបហិរញ្ញវតថៃ
ុ ង
ិ ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១១ ែ៏ចំបាច់ម្តូវពិៃត
ិ យ ៃិង
កែសម្រួលគែើង វិញគដើរបីធានបាៃៃូវសងគតិភាពជារួយចាប់សីព
ត ីម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈឆ្ែំ២០០៨។ លិខត
ិ
បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ ពា
ត ែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតថ វិកាគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ ម្តូវគធវើការពិៃិតយ ៃិងគរៀបចំម្បរូល
នតំគុ ែើង វិញ

ម្ពរទំងគធវស
ើ ុខដុរៃីយែរមលិខត
ិ បទដ្ឋឋៃគតិយុតទ
ិត ង
ំ គនេះែែង
ុ គោលបំណ្ងធានឱ្យាៃលិខិត

បទដ្ឋឋៃគតិយត
ុ រត ួរកតរួយ កដលរួរបញ្ចូ លៃូវគោលការណ្៍ វិធាៃ ៃិងៃីតិ វិធពា
ី ែ់ពៃ
័ ធនន កដលអាចអៃុវតតបាៃ
គដ្ឋយម្គប់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ កដលម្សបគៅតារចរិតលែខណ្ៈនៃរចនសរព័ៃធម្គប់ម្គង សិទធិអំណាច ៃិង
ការទទួលខុសម្តូវរបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់។
គោលគៅគៅឆ្ែំ២០២៥

គឺចាប់សីព
ត ីរបបហិរញ្ញវតថៃ
ុ ិងការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបតតិរបស់រដឋ បាលថ្នែែ់ -

គម្ការជាតិឆ្ែំ ២០១១ ម្តូវគធវើការពិៃិតយ ៃិងកែសម្រួល គែើង វិញ គម្កាយពីចាប់ម្បព័ៃធហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈម្តូវ
បាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត។ ែិចចការគៃេះៃឹងម្តូវចប់គនតើរគៅឆ្ែំ២០២០ ៃិងបញ្ច ប់គៅឆ្ែំ២០២២។ លិខិតបទដ្ឋឋៃគតិយុតពា
ត ែ់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការម្គប់ម្គង ៃិងអៃុវតតថវិកាគៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវគធវើការពិៃិតយ ៃិងគរៀបចំម្បរូលនតំគុ ែើង
វិញ ម្ពរទំងគធវើសុខដុរៃីយែរមលិខិតបទដ្ឋឋៃគតិយុតទ
ត ង
ំ គនេះ គដ្ឋយម្តូវចប់គនតើរគរៀបចំគៅឆ្ែំ២០២៣ ៃិង
បញ្ច ប់គៅឆ្ែំ២០២៥។
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៤.២.២. ការក្សាង និង អភ្ិវឌ្ឍេមតាភាព
ការកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ បាៃឈាៃដល់ដណា
ំ
ែ់កាលទី៣ កដលគផ្លតតគៅគលើការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល គហើយភាពជាាចស់ ៃិងការទទួលខុស
ម្តូវភាគគម្ចើៃម្តូវបាៃគនេរគៅកាៃ់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ តាររយៈការដ្ឋែ់ឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតអៃុវតតថ វិកា
ែរម វិធីជាបគណ្តើរៗ កដលជាជ្ំហាៃរួយគៅគលើទិសគៅគឆ្ពេះគៅរែម្បព័ៃធថវិកាព័ត៌ាៃសរិទធែរម ៃិងវិរជ្ឈការ។
ជារួយោែគៃេះកដរ គោលគៅរយៈគពលកវងរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល គឺការបគងាើៃធៃធាៃថវិកាកាៃ់កតគម្ចើៃគែើងគៅឱ្យ
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគដ្ឋយភាាប់គៅៃឹងការែសាងសរតថភាព ៃិងម្ែបខ័ណ្ឌគណ្គៃយយភាពចាស់លាស់។
គដើរបីសគម្រចបាៃគោលគៅនៃការគធវើទំគៃើបែរម ៃិងការពម្ងឹងម្បព័ៃធថវិកា ជាពិគសសការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត គឺចំបាច់ម្តូវឱ្យាៃការែសាង ៃិងអភិវឌ្ឍសរតថភាពដល់អែែអៃុវតត
ផ្លេល់គៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ ការែសាងសរតថភាពរស្តៃតម្ី គប់ម្គងហិរញ្ញវតថរុ បស់រដឋបាលម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ
ៃឹងចប់គនតើរគៅឆ្ែំ២០១៩ ៃិងរស្តៃតីជ្ៃ
ំ យ
ួ ការឃុំ សង្កាត់ទទួលបៃេុែហិរញ្ញវតថរុ បស់រដឋបាលឃុំ សង្កាត់ ៃឹងទទួល
ការបណ្តុេះបណា
ត លចប់គនតើរគៅឆ្ែំ២០២០។

៤.២.៣. ប្បព័នធបសចចក្ វិទាព័ត៌ម្លនេប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវតាុ សាធារណៈ (FMIS)
ការអៃុវតតម្បព័ៃធ FMIS ៃឹងជ្ួយកែលរអការគរៀបចំ ៃិងការអៃុវតតថវិកាថ្នែែ់គម្ការជាតិ តាររយៈការពគៃលឿៃ
ៃិងគធវើសយ
័វ ម្បវតតិែរមការទូទត់ ការែត់ម្តាគណ្គៃយយ ៃិងការគរៀបចំរបាយការណ្៍។ ជាែ់កសតង ម្បព័ៃធ FMIS
ម្តូវបាៃពម្ងីែដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតដដល់ម្គប់រៃេីរគសដឋែិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ៃិងរតនោររាជ្ធាៃី គខតត។ គដើរបីឱ្យម្បព័ៃធ
FMIS កាលយជាឧបែរណ្៍សំខាៃ់សម្ាប់ការម្គប់ម្គង ៃិងម្តួតពិៃិតយចំណាយថវិការបស់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត
ម្បព័ៃធ FMIS ៃឹងម្តូវដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតគៅម្គប់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតតគៅឆ្ែំ២០២២។
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៥. សេចក្តេ
ី និនដាឋន

3
ចប់តាំងពីែរម វិធកី ែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ

ម្តូវបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតតជានលូវការែែុងឆ្ែំ

២០០៤ រែ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលសំខាៃ់ៗជាគម្ចើៃ ជាពិគសស សគម្រចបាៃជាសារវៃតៃូវ
ជ្ំហាៃទី១គឺ ការបគងាៃ
ើ ភាពគជ្ឿទុែចិតនត ៃថវិកា (២០០៥-២០០៨) ៃិងជ្ំហាៃទី២គឺ ការបគងាៃ
ើ គណ្គៃយយភាព

ហិរញ្ញវតថុ (២០០៩-២០១៥) ។ បចចុបបៃែគៃេះ ការអៃុវតតជ្ហា
ំ ៃទី៣គឺ ការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ
ែ៏ែព
ំ ុងាៃវឌ្ឍៃភាពលអ គដ្ឋយបាៃចប់គនតើរគៅឆ្ែំ២០១៦ កដលគម្ោងៃឹងបញ្ច ប់គៅឆ្ែំ២០២០ រុៃៃឹងឈាៃ
គៅអៃុវតតជ្ហា
ំ ៃទី៤គឺ ការបគងាៃ
ើ គណ្គៃយយភាពសរិទធែរម ចប់ពឆ្
ី ែ ំ២០២១ ដល់ឆ្ែំ២០២៥។ សរិទធនលទំង
គៃេះអាចសគម្រចគៅបាៃគដ្ឋយាៃការចូលរួរោ៉ាងសែរម

ៃិងម្បែបគដ្ឋយសាមរតីទទួលខុសម្តូវខព ស់ពីម្គប់ភាគី

ពាែ់ពៃ
័ ធ ៃិងការោំម្ទដ៏ខាលំងកាលពីថ្នែែ់ដឹែនំ ែ៏ដូចជាសាថបៃិែគោលៃគោបាយនៃរាជ្រដ្ឋឋភិបាលែរពុជា។
គោលគៅសែូលសំខាៃ់នៃែរម វិធីកែទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ គឺការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកា
កដលជាលែខខណ្ឌចំបាច់ ៃិងរិៃអាចខវ េះបាៃ គដើរបីពម្ងឹង ៃិងគលើែែរពស់ម្បសិទធភាព ៃិងស័ែិស
ត ិទធភាពនៃការ
ម្គប់ម្គងចំណ្ូល ៃិងចំណាយថវិកាជាតិ កដលរួរាៃការវិភាជ្ថវិកា ៃិងការគម្បើម្បាស់ថ វិកាសម្ាប់ជាគុណ្ម្បគោជ្ៃ៍ដល់ការោំម្ទដំគណ្ើរការអៃុវតតគោលៃគោបាយតារវិស័យ ៃិងគោលបំណ្ងគោលៃគោបាយ កដល
ម្តូវបាៃែំណ្ត់គៅែែុងយុទធសាស្តសតចតុគកាណ្ ៃិងកនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ។
រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិបាៃគធវើការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាជាបគណ្តើរៗ ពីការអៃុវតតថ វិកាកនអែគលើធាតុចល
ូ
គៅការអៃុវតតថ វិកាកនអែតារែរម វិធី កដលអាចវាស់កវងលទធ នលសគម្រចបាៃ ម្សបតារទិសគៅជាយុទធសាស្តសតនៃ
ការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ ៃិងគណ្គៃយយភាពសរិទធែរមគៅឆ្ែំ២០២៥។ គបើគធៀបៃឹងថ្នែែ់ជាតិ
ការអៃុវតតែរម វិធីកែទម្រង់គៃេះ ាៃភាពយឺតោ៉ាវ គដ្ឋយសារវាជាការង្ករកែទម្រង់ថមីជារួយៃឹងសរតថភាពរបស់រស្តៃតី
គៅាៃែម្រិតកដលទរទរគពលគវលាគម្ចើៃែែុងការសិែាគឈ្វ ងយល់ពីទសសៃៈ ចំគណ្េះដឹងថមីៗ ៃិងបទពិគសាធៃ៍
ជាអៃតរជាតិ គដើរបីអាចែំណ្ត់បាៃៃូវចែខុ វិស័យឱ្យកាៃ់កតចាស់លាស់ម្សបគៅៃឹងគោលៃគោបាយអាទិភាពជាតិ។
គទេះោ៉ាងណាែ៏គដ្ឋយ រាជ្រដ្ឋឋភិបាលបាៃគបតជាាចិតែ
ត ែុងការពគៃលឿៃការង្ករកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ឱ្យម្សបគៅៃឹងការង្ករកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាថ្នែែ់ជាតិ។ ជាែ់កសតង យុទធសាស្តសនត ៃការកែទម្រង់

ម្បព័ៃធថវិកាឆ្ែំ២០១៨-២០២៥ បាៃគផ្លតតជាចរបងគៅគលើម្បព័ៃធថ វិកាជាតិ ម្ពរជារួយៃឹងការនតលៃ
់ ូវគោល
ការណ្៍ ៃិងរគគគុ ទេ សែ៍សម្ាប់ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។ យុទធសាស្តសតគៃេះ បាៃសគម្រច
គម្ជ្ើសគរើសយែ ßថវិកាព័តម្ល
៌ នេមិទធក្មម àជាទិសគៅជាែ់លាែ់សម្ាប់គធវើការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកាថ្នែែ់ជាតិ
ៃិងថ្នែែ់គម្ការជាតិ ជាជ្ំហាៃៗរហូតដល់ឆ្ែំ២០២៥។
ការផ្លលស់បូ រត ការម្គប់ម្គងថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិពីអភិម្ែរកនអែគលើធាតុចូលគៅអភិម្ែរកនអែ គលើ
ែរម វិធីអាចៃឹងសគម្រចបាៃ ប៉ាុកៃតការផ្លលស់បូរត ពីម្បព័ៃធ ßថវិកាក្មម វិធីà គៅរែម្បព័ៃធ ßថវិកាព័តម្ល
៌ នេមិទធក្មមà
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ៃឹងជ្ួបបជាម្បឈ្រទំងធៃធាៃរៃុសស ទំងធៃធាៃហិរញ្ញវតថុ ៃិងភាពសមគ
ុ សាមញនៃម្បព័ៃធរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិបចចុបបៃែ កដលទរទរឱ្យាៃគពលគវលាគម្ចើៃែែង
ុ ការកែលរអរុៃៃឹងម្បព័ៃធ ßថវិកាព័តម្ល
៌ នេមិទធក្មម à
ម្តូវបាៃដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត។ ការអៃុវតតថវិកាែរម វិធី ាៃភាពសារញ្ញជាង អាចអៃុវតតបាៃ ៃិងម្គប់ម្ោៃ់សម្ាប់រដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិ ជាពិគសស ជា វិភាគទៃសម្ាប់ការសគម្រចបាៃៃូវសរិទធនលជាតិ។ ដូចគៃេះ ការដ្ឋែ់ឱ្យអៃុវតត
ម្បព័ៃធថវិកាព័ត៌ាៃសរិទធែរមសម្ាប់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃឹងម្តូវែំណ្ត់ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលាថមី គៅគម្កាយ
ឆ្ែំ២០២៥។ គោលគៅសម្ាប់ឆ្ែំ២០២៥គៃេះ គឺការពម្ងឹងការអៃុវតតថវិកាែរម វិធីជាបគណ្តរើ ៗ គដើរបីឈាៃដល់ការ
អៃុវតតថ វិកាែរម វិធីគពញគលញ ៃិងអងគភាពថវិកា គដើរបីធានឱ្យបាៃការនារភាាប់ថ វិកាគៅៃឹងគោលៃគោបាយ
ៃិងអាទិភាពជាតិ ម្សបតាររចនសរពៃ
័ ធម្គប់ម្គងនៃរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ២០១៩-២០២៥

បាៃែំណ្ត់ៃូវម្ែបខ័ណ្ឌយុទធសាស្តសត

ៃិងកនៃទីចងអល
ុ នលូវ គដ្ឋយគផ្លតតគលើសាសធាតុគៃលឹេះៗ ដូចខាងគម្ការ៖
ទី១៖ គធវើសាហរណ្ែរមកនៃការរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងតម្រឹរជារួយៃឹងអាទិភាពតារវិស័យ
នៃម្ែសួងសាថប័ៃថ្នែែ់ជាតិ (រៃេីរជ្ំនញរាជ្ធាៃី គខតត)។ ការគធវើសាហរណ្ែរមកនៃការៃីយែរម គឺការគលើែែរពស់
ម្បសិទធភាពនៃទំនែ់ទំៃងម្បទែ់ម្ែឡា ៃិងបំគពញឱ្យោែ គដ្ឋយការតម្រឹរែរម វិធីរបស់រដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិគៅ
ៃឹងែរម វិធីរបស់រដឋបាលថ្នែែ់ជាតិ គដើរបីសគម្រចគោលបំណ្ងរួរនៃកនៃការយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ។ ការគរៀបចំ
កនៃការយុទធសាស្តសតថ វិការាជ្ធាៃី គខតត ៃឹងម្តូវកែលរអ គដ្ឋយម្តូវនដលភា
់ ពទៃ់ភលៃឱ្
់ យាៃការដ្ឋែ់បញ្ចូ លៃូវ
អាទិភាពគៅថ្នែែ់រូលដ្ឋឋៃ កដលជាតម្រូវការ ៃិងសំណ្ូរពរននពីរដឋបាលថ្នែែ់ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ សង្កាត់
កដលជាអភិម្ែរពីគម្ការគៅគលើ។
ទី២៖ កែលរអ ៃិងផ្លលស់បូរដ ជាជ្ំហាៃៗ វដដថ វិកានៃរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ខណ្ឌ ៃិងឃុំ
សង្កាត់ គដ្ឋយម្តូវែំណ្ត់ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវចាស់លាស់អព
ំ ីសិទធិអំណាច ៃិងការទទួលខុសម្តូវគៅែែង
ុ ដំណាែ់កាលនៃ
វដតថវិកា។ ការអៃុវតត ៃិងម្តួតពិៃិយថវិកា ៃឹងម្តូវពគៃលឿៃ ៃិងគធវសា
ើ រញ្ញែរម គដ្ឋយម្បគល់សិទធិជាអតិបរា តារ
ការវិវតតនៃការកែទម្រង់ វិរជ្ឈការ ៃិងវិសហរជ្ឈការគៅឱ្យរដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត ម្ែុង ម្សុែ ៃិងឃុំ សង្កាត់ គដើរបី
បគងាៃ
ើ ម្បសិទធភាព ៃិងគណ្គៃយយភាព ម្សបតារទសសនទៃនៃថវិកាព័តា
៌ ៃសរិទធែរម ៃិងគធវើទំគៃើបែរមតារ
រយៈការកាត់បៃថយៃីតិ វិធអ
ី ៃុវតត ៃិងគម្បើម្បាស់ម្បព័ៃធបគចចែវិទាព័តា
៌ ៃសម្ាប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈ។
ទី៣៖ គធវសា
ើ ថ ប័ៃៃីយែរមជាបគណ្តើរៗនៃរបបរបាយការណ្៍គៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ ៃិងបគងាៃ
ើ សរតថភាពរដឋបាល
ថ្នែែ់គម្ការជាតិឱ្យគធវើរបាយការណ្៍លទធនលគៅថ្នែែ់រដឋបាលរាជ្ធាៃី គខតត។ ម្បព័ៃធរបាយការណ្៍គៅរដឋបាលថ្នែែ់
គម្ការជាតិម្តូវាៃលែខណ្ៈសារញ្ញ ៃិងសរម្សបគៅតារការទទួលខុសម្តូវជាគតិយត
ុ គត ៅថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

យុទធសាស្តសតនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩-២០២៥

ែ៏បាៃែំណ្ត់គោល

បំណ្ង ៃិងគូសវាសនលូវនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធលទធែរមសាធារណ្ៈគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិនងកដរ គដ្ឋយគធវើ
ការពគៃលឿៃ ៃិង កែសម្រួលៃីតិ វិធល
ី ទធ ែរមសាធារណ្ៈ តារអភិម្ែរជាជ្ំហាៃៗ គដើរបីឱ្យាៃសងគតភា
ិ ពជារួយ
ទិសគៅនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ ។
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ជារួរ ការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិឆ្ែំ២០១៩ -២០២៥ បាៃែំណ្ត់ទិសគៅ ៃិង
ម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលាចាស់លាស់ នៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិ ការដឋ បាលថ្នែែ់ គម្ការជាតិ

កដលាៃសងគតិភាព

ជារួយៃឹងម្បព័ៃធថវិកាជាតិ តារអភិម្ែរសារញ្ញ ទៃ់ភៃ
ល ់ តាលភាព ៃិងគណ្គៃយយភាព ម្សបគៅតារសរតថភាព
ៃិងបរិការណ្៍ជាែ់កសតងគៅរដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។

កនអែគលើកនៃទីចងអល
ុ នលូវកដលាៃម្ែបខ័ណ្ឌគពលគវលា

ចាស់លាស់ ម្តូវបាៃគរៀបចំគែើងគដ្ឋយដ្ឋែ់គចញៃូវសែរមភាពកែទម្រង់ជាែ់កសតង តារលំដ្ឋប់លំគដ្ឋយ គដើរបី
សគម្រចបាៃគោលបំណ្ងនៃយុទធសាស្តសតកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិការដឋបាលថ្នែែ់គម្ការជាតិ។
ភាពជាអែែដឹែនំ ៃិងភាពជាាចស់នៃតួអងគពាែ់ពៃ
័ ធ ជារួយៃឹងការរួរ វិភាគទៃកនែែចំគណ្េះដឹងដ៏ាៃ
តនរលពនី ដគូអភិវឌ្ឍ គឺជាែតាដគៃលឹេះែែុងការធានឱ្យបាៃគជាគជ្័យនៃការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថវិកា។ គលើសពីគៃេះ ការោំម្ទ
ោ៉ាងរុតាំ ៃិងការកណ្នំជាម្បចំ ពីសណា
ំ
ែ់សគរដចអគគរហាគសនបតីគតគជា េុន កេន នយែរដឋរស្តៃនតី ៃ
ម្ពេះរាជាណាចម្ែែរពុជា កដលជាអគគគរបជាការកតរួយ បាៃគធវឱ្
ើ យការកែទម្រង់ហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណ្ៈទទួលបាៃ
គជាគជ្័យគួរជាទីគាទៃៈ ៃិងែំពុងបៃដាៃសៃេុេះគៅរុខ

គឺជាែតាតរិៃអាចខវ េះបាៃ

គដើរបីនល
ដ ែ
់ ីស
ដ ងឃឹរដល់

ែរពុជាែែុងការកែទម្រង់ម្បព័ៃធថ វិកា ម្បែបគដ្ឋយម្បសិទធភាព គណ្គៃយយភាព ៃិងតាលភាព គឆ្ពេះគៅសគម្រច
គោលគៅឆ្ែំ២០២៥៕
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ឧបសម្ព ័ន្ធ
ផែន្ទីចង្អល
ុ ែលូវឆ្ពោះឆៅកាន្់ឆោលឆៅយុទធសាស្តសរ
នន្ការផែទម្ម្ង្់ម្បព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាែ់ឆម្កាម្ជាតិ្ា២
ាំ ០១៩-២០២៥
(ពម្ង្ឹង្ការអន្ុវតរថ វិកាែម្ម វិធី ន្ិង្ ការែារភ្ជាប់ថ វិកាឆៅន្ឹង្ឆោលន្ឆោបាយថ្នាែ់ឆម្កាម្ជាតិ)

អង្គភ្ជព
ល.រ

ការងារផែទម្ម្ង្់

ទទួលខុស

ចាប់ឆែរម្
ើ

បញ្ច ប់

ឆោលបាំណង្

ម្តូវអន្ុវតរ
I.

ផែន្ការយុទធសាស្តសរថ វិការាជធាន្ី
ឆខតរ (BSP)

១.

ការររៀបចំផែៃការយុទធសាស្ត្រថវិកា

ក.្.ហ.វ/

២០១៩

២០២០

រដ្ឋបាលថ្នាក់

 ផកលមអគុណភាព ៃិងភាពរគប់ររុងររជាយនៃផែៃការយុទធសាស្ត្រថ វិកា
 ររៀបចំរ ើង វិញៃូវរចនា្មព័ៃធកមម វិធី ផដ្លធានាឱ្យមាៃការ

ររកាមជាតិ

ែារភាាប់រៅៃឹងផែៃការយុទធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ
 កំណត់ៃូវចំៃៃ
ួ ្ូចនាករ្មិទធកមម (Performance
Indicator)
ក.្.ហ.វ

២០២០

២០២០

 រររើ្ររើ្មស្តៃរីថ វិកាកាង
ុ GDSNAF រដ្ើមបីគំរទដ្ល់ការងារផក
ទរមង់
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២.

II.

ការរធវ្
ើ មាហរណកមមផែៃការរប្់

ក.្.ហ.វ/

រដ្ឋបាលថ្នាក់ររកាមជាតិ ៃិងការតរមឹម

រដ្ឋបាលថ្នាក់

ផែៃការជាមួយមៃទរី រំនាញរារធាៃី រេតរ

ររកាមជាតិ

២០២១

២០២៣

 រធវើ្មាហរណកមមផែៃការរប្់រដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ, រកុង
រ្ុក េណឌ ៃិង ឃុំ ្ងាាត់
 រធវើការតរមឹមផែៃការជាមួយមៃទរ
ី ំនាញរារធាៃី រេតរ

ការឆរៀបចាំគឆម្ោង្ថវិកាម្បចាាំ្ា ាំ
ការចរចាថវិកា ន្ិង្ការអន្ុម្័តថវិកា

១.

ការររៀបចំគររមាងថវិការបចំឆ្ាំ

ក.្.ហ.វ /

២០១៨

២០២១

 ពរងីកការររៀបចំថ វិកាកមម វិធីរៅរគប់រដ្ឋបាលរេតររៅឆ្ាំ២០២០
 ដាក់បញ្ចូ លរដ្ឋបាលរារធាៃីអៃុវតរថ វិកាកមម វិធីរៅឆ្ាំ២០២១

រដ្ឋបាលថ្នាក់
ររកាមជាតិ
ក.្.ហ.វ

២០១៨

២០២១

 ពរងីកការររបើរបា្់ចំណាត់ថ្នាក់ ៃិង ដាក់បញ្ចូ លកាង
ុ របព័ៃធ
FMIS
-ដាក់ឱ្យររបើរបា្់ចំណាត់ថ្នាក់កមម វិធី ៃិងចំណាត់ថ្នាក់គររមាង
រៅឆ្ាំ២០២១
-្ិកាលទធ ភាពដាក់ឱ្យអៃុវតរចំណាត់ថ្នាក់មុេងាររៅឆ្ាំ២០២០

២០១៩

២០២២

 ររៀបចំ ៃិងដាក់ឱ្យអៃុវតររកបេណឌថវិការយៈរពលមធយម
(MTBF) ្រមាប់រដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ ចប់រែរើមពីឆ្ាំ២០១៩
ៃិង អៃុវតររពញរលញៃិងមាៃរប្ិទធភាពរៅឆ្ាំ២០២១

២.

ការចរចថវិកា ៃិងការអៃុមត
័ ថវិកា

ក.្.ហ.វ /

២០២១

២០២២

រដ្ឋបាលថ្នាក់

 ររៀបចំរគលការណ៍ផណនាំ្ព
ី រ ីការចរចថវិកាកមម វិធីរៅ
ឆ្ាំ២០២១
 រធវើការចរចថវិការដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ ផែអករលើកមម វិធច
ី ប់ពី

ររកាមជាតិ

ឆ្ាំ២០២២
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៣.

ការពិៃត
ិ យ ៃិង ្ររមចផែៃការលទធកមម

ក.្.ហ.វ /

២០១៩

២០២៣

រដ្ឋបាលថ្នាក់

 ភាាប់រ្ចតរីរាងផែៃការលទធកមមកាុងរពលចរចថវិការដ្ឋបាល
រារធាៃី រេតររៅរក្ួងរ្ដ្ឋកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ចប់ពឆ្
ី ា ំ២០១៩
 រ្ចករីរាងផែៃការលទធ កមមរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ រែញរ
ើ ៃ
ូ

ររកាមជាតិ

មៃទីររ្ដ្ឋកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ រ្បរពលផដ្លផែៃការថវិការតូវ
បាៃែរលអ
់ ៃុរោមភាព ចប់ពឆ្
ី ា ំ២០១៩
 មៃទីររ្ដ្ឋកិចចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ ពិៃត
ិ យ ៃិង ្ររមចរលើផែៃការ
លទធ កមមរដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ ៃិងមៃទីរនា
ំ ញរារធាៃី រេតរចប់
ពីឆ្ាំ២០២៣តរៅ
III.

ការអន្ុវតរ ន្ិង្ការម្តួតពិន្ត
ិ យថវិកា

១.

ការរតួតពិៃត
ិ យការអៃុវតរថវិកា

ក.្.ហ.វ /

 ៃិយ័តកមមថ វិកាៃឹងរតូវរធវរើ បតិភូកមមអំណាចបរណរើរៗកាៃ់ផត

២០២១

រដ្ឋបាលថ្នាក់

ររចើៃជាងមុៃដ្ល់រដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ ៃិង រកុង រ្ុក េណឌ

ររកាមជាតិ

ចប់ពឆ្
ី ា ំ២០២១
 ចប់រែរើមសាកលបងយៃរការរតួតពិៃត
ិ យការអៃុវតរថ វិកា

២០២២

រដ្ឋបាលរកុង រ្ុក តាមរយៈរតនាគររារធាៃី រេតរ ចប់ពី
ឆ្ាំ២០២២
២០២៥

២០២៥

 ររៀបចំ្ិការដ្ើមបីររតៀមអៃុវតរថ វិកាព័តមា
៌ ៃ្មិទធកមម ្រមាប់
ការចប់រែរើមអៃុវតរសាកលបងររកាយឆ្ាំ២០២៥

២.

ការរតួតពិៃត
ិ យការរបើកែរល់

ក.្.ហ.វ

២០១៩

២០២៥

 កាត់បៃថយការរតួតពិៃត
ិ យការរបើកែរល់ឱ្យមករៅរតឹមករមិត
អបបបរមា តាមរយៈការររៀបចំគតិយត
ុ ឱ្
រ យបាៃចា្់ោ្់ ៃិង
មាៃរប្ិទធភាព រពមជាមួយៃឹងការររបើរបា្់របព័ៃធ FMIS រៅ
ឆ្ាំ២០២៥
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៣.

កិចល
ច ទធកមម

ក.្.ហ.វ /

២០១៩

២០២៥



រដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ ៃិង រដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ ៃឹងរតូវ

រដ្ឋបាលថ្នាក់

ទទួលបាៃៃូវរបតិភក
ូ មម្ិទធិអំណាច ៃិង ការទទួលេុ្រតូវ

ររកាមជាតិ

កាុងការអៃុវតរកិចល
ច ទធ កមម ជាបរណរើរៗចប់ពីឆ្ាំ២០១៩តរៅ
២០១៩

២០២៣

 ការរតួតពិៃត
ិ យការអៃុវតរកិចល
ច ទធ កមមរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ
រដាយមៃទីររ្ដ្ឋកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថរុ តូវកាៃ់បៃថយជាបរណរើរៗពី
ឆ្ាំ២០១៩ រហូតដ្ល់ឆ្ាំ២០២៣

៤.

អធិការកិចហ
ច រិ ញ្ញវតថុ ៃិង្វៃកមមនែទកង
ាុ

ក.្.ហ.វ

២០២០

២០២០

 ៃីតិ វិធនី ៃការរធវអ
ើ ធិការកិចចហិរញ្ញវតថរុ ៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ររកាមជាតិ
ៃឹងរតូវកំណត់ឱ្យបាៃចា្់ោ្់រៅឆ្ាំ២០២០

២០២១

២០២២

 ៃីតិ វិធនី ៃការរធវើ្វៃកមមនែទកង
ាុ រៅរដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ
ៃឹងរតូវកំណត់ឱ្យបាៃចា្់ោ្់ចប់ពឆ្
ី ា ំ ២០២១

IV.

ម្បព័ន្ធរបាយការណ៍, ការតាម្ដាន្
ន្ិង្ការវាយតនម្ល ថ វិកា

១.

របព័ៃធរបាយការណ៍ ៃិងការតាមដាៃ

ក.្.ហ.វ

២០១៩

២០២០

 រកបេ័ណឌ ៃិង ៃីតិ វិធី្រមាប់ររៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ៃិង

ថវិកា

ការតាមដាៃការអៃុវតរថ វិកា ៃឹងរតូវចប់រែរើមររៀបចំរៅ
ឆ្ាំ២០១៩

២.

ការវាយតនមៃថវិកា

ក.្.ហ.វ

២០២៤

២០២៥

 រកបេ័ណឌវាយតនមៃថ វិកា ៃឹងរតូវររៀបចំចប់ពឆ្
ី ា ំ២០២៤ ៃិង
រតូវដាក់ឱ្យអៃុវតរសាកលបងចប់ពឆ្
ី ា ំ ២០២៥

V.

ឆេដាឋរចនាសម្ព ័ន្ធម្ទម្ទង្់

១.

រកេ័ណឌគតិយត
ុ នរ ៃថវិកា

ក.្.ហ.វ /

២០២០

២០២២

រដ្ឋបាលថ្នាក់



ចាប់្ីព
រ ីរបបហិរញ្ញវតថុ ៃិងការរគប់រគងរទពយ្មបតិររ ៅ
រដ្ឋបាលថ្នាក់ររកាមជាតិៃង
ឹ រតូវពិៃត
ិ យផក្រមួលរ ើង វិញ

ររកាមជាតិ
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២០២៣

២០២៥

 របមូលែរំុ ៃិងរធវើ្ុេដ្ុមៃីយកមមលិេិតបទដាឋៃគតិយត
ុ នា
រ នា
ផដ្លាក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការរគប់រគង ៃិងការអៃុវតរថ វិការៅថ្នាក់
ររកាមជាតិ

២.

ការកសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ្មតថភាព

ក.្.ហ.វ /

២០២០

២០២១

 បណរុុះបណា
រ លមស្តៃរីរដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរ្ីព
រ កា
ី រររៀបចំ

រដ្ឋបាលថ្នាក់

ផែៃការយុទធសាស្ត្រថ វិកា រារធាៃី រេតរ

ររកាមជាតិ
ក.្.ហ.វ /

២០១៩

២០២០

 ររៀបចំកមម វិធីបណរុុះបណា
រ លកសាង្មតថភាពមស្តៃររី គប់រគង

រដ្ឋបាលថ្នាក់

ហិរញ្ញវតថរុ ៅរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌ ៃិងឃុំ ្ងាាត់៖

ររកាមជាតិ

-

ការកសាង្មតថភាពរដ្ឋបាលរកុង រ្ុក េណឌរៅឆ្ាំ២០១៩

-

មស្តៃររ
ី ៃ
ំ យ
ួ ការឃុំ ្ងាាត់ ៃឹងទទួលការបណរុុះបណា
រ លចប់
រែរើមរៅឆ្ាំ២០២០

៣.

របព័ៃធបរចចក វិទាព័តមា
៌ ៃ្រមាប់ការ

ក.្.ហ.វ /

២០១៩

រគប់រគងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ

រដ្ឋបាលរារ

២០២២

២០២២

 ពរងីកការដាក់ចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ថ វិកាទំង៧ រៅកាុងរបព័ៃធ FMIS
 ដាក់ឱ្យអៃុវតររបព័ៃធ FMISដ្ល់រដ្ឋបាលរារធាៃី រេតរចប់ពឆ្
ី ាំ

ធាៃី រេតរ

២០២២
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