




បុព្វកថា

១

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្រជឺាកម្មវិធីកកទមមង់ស្នូលមយួ ក្ថុងចំណោមកម្មវិធីកកទមមង់ សំខាន់ៗរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា ណ�ើម្ីឈានណ្្ោះណៅពមងរឹងអភិបាលកិច្ចល្អ។ កម្ថុជានរឹងកសាងបាននវូមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមយួរឹងមា ំ

ក�លឈានណៅសណមមចបានលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុចុងណមកាយ (Fiscal Outcomes) ទាងំ៣ ននមុខងារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល រមួមាន (១) បូរណភាពននការណោរពវិន័យថវិកា, (២) មបសិទ្ធភាពននថវិកា ទាងំកថ្ុងកផ្កវិភាជន ៍ទាងំកថ្ុងកផ្កមបតិបតិ្ការ

(៣) ស័កិ្សិទ្ធិភាពននការផ្ល់ណសវាសាធារណៈ ។

ណៅក្ថុងបរិការណ៍ នន្ំ្២០២០, ពិភពណោកទាងំមលូ បានឆ្លងកាត់នវូបទពិណសាធន៍ និងស្ានភាពខុសពីការរពំរឹងទុកណដ្យសារការ

រាតតបាត ននជំងឺកូវ�ី-១៩ ណហើយមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ក៏ពុំមតនូវបានណលើកកលងផងក�រ ។  មានសំណួរជាណមចើនមតនូវបានណោទសរួថា

ណតើកិច្ចការកកទមមង់នានាអាចសណមមចបានតាមណោលណៅក�លបានណមោងទុក ឬយ៉ា ងោ ? ខ្ថុំអាចសន្ិដ្ឋា នបានថា វិបតិ្ននជំងកឺូវ�ី-១៩

បានកា្ល យជាវិញ្្ញ សា ណ�ើម្ីសាកល្ងភាពរឹងមានំនមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ថុជា ។ ឆ្លងកាត់�ំោក់កាល�៏លំបាកនន្ំ្ ២០២០,

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជាណៅរកសាបានស្ានភាពល្អមបណសើរ ក�លឆ្លថុោះបញ្្ច ងំតាមរយៈការធានាបានចីរភាព ននការមបមលូ

ចំណូលជារមួមិនឲ្យធា្ល ក់ចុោះខា្ល ំង និងលទ្ធភាពវិភាជណ�ើងវិញនវូចំោយក្ថុង្ំ្ ណឆ្លើយតបបានណៅនរឹងកិច្ចការអាទិភាព ក�លណកើតមានថ្មីៗ

ក៏�ចូជាណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមនានា ក្ថុងកផ្កណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម ។ ជាមយួនរឹងស្ានភាពក�លអាចម្រប់ម្រងបាន និងលទ្ធផលល្អ

មបណសើរកន្លងមកននការអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណនោះ បានផ្ល់ជាមលូដ្ឋា នចម្ងឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា

មានលទ្ធភាពក្ថុងការណដ្ោះមសាយនវូវិបតិ្កផ្កសុខាភិបាលជាយថាណហតុជនូមបណទសជាតិ ក៏�ចូជាការសមមាលជីវភាពមបជាពលរ�ឋាមកីមក

តាមរយៈការដ្ក់ណចញនវូវិធានការនានាជាណមចើន ក៏�ចូជាសមមបសមមរួល, បន្ធនូរបន្យភាពតានតរឹង និងណលើកស្រួ យស្ានភាពអាជីវកម្ម 

ជាពិណសស សហមោសធុនតចូ និងមធ្យម ឱ្យល្អមបណសើរក្ថុងអភិមកមមបថុងមបយ័តខ្្ស់ ។ មបការណនោះបានបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ោស់ថា

កិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងកថ្ុងការងារកកទមមង់បានផ្ដល់ផលវិជ្ជមាន ក្ថុងការកសាងសមតភ្ាពននមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមយួឱ្យរឹងមា ំក�លជា “ឧបករណ៍

ណោលនណយបាយ” បណមមើឱ្យការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមណៅកម្ថុជា ។

ណទាោះបីជាយ៉ា ងណនោះក្ដី, មបសិនណបើណមបៀបណធៀបណៅនរឹងស្ង់ដ្រ និងឧត្មានុវត្ជាអន្ដរជាតិ, មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា ណៅមាន

្រមា្ល តណៅណ�ើយ ណហើយទិសណៅននការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមកម្ថុជាក៏សិ្តណៅណលើវិថីកវង ង្ា យបន្ណទៀត ក្ថុងការសណមមចបាននូវចក្ថុវិស័យ

របស់ខ្លរួន ក�លក្ថុងណនាោះកាោនុវត្ភាព និងបញ្ហា មបឈមនានា នរឹងណកើតមានណ�ើងជាបន្ដបន្ាប់ក�លោំបាច់ទាមទារ ឱ្យបន្យកចិត្ទុកដ្ក់

កកលម្អ និងពមងរឹងបកន្មណទៀត ណលើការងារកកទមមង់ និងណធវើអាទិភាវបូនីយកម្មណលើសកម្មភាពសំខាន់ថ្មីៗណទៀត ណ�ើម្ីណឆ្លើយតបជាមយួស្ានភាព

ជាក់កស្ង មពមទាងំការតមមង់ណ្្ោះណៅរក្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ននមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា ។

សមមាប់មពរឹតិ្បមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណលខ១០ សមមាប់្ំ្២០២១ ណនោះ នរឹងកា្ល យជាឧបករណ៍ជំនយួ

សា្ម រតី និងផ្ល់តនម្លបកន្មជនូមនន្ីរាជការ ជាពិណសសសាធារណជនណ�ើម្ីបន្ណលើកកម្ស់ការយល់�រឹង មពមទាងំោំមទ�ល់ទិសណៅ និង

ចក្ថុវិស័យននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា៕

    នថងា                  កខ         ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
រាជធានីភ្ំណពញ នថងាទី       កខ       ្ំ្២០២១



២



អារម្ភកថា

៣

នថងា                  កខ         ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤

រាជធានីភ្ំណពញ, នថងាទី        កខ        ្ំ្២០២១
រដ្ឋលេខាធិការ 

និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ ន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រស់ សីេវ៉ា

ក្ថុង្ំ្២០២០ណនោះ ណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជាក៏�ចូជាណស�ឋាកិច្ចពិភពណោកទាងំមូល បាននិងកំពុងទទលួរងនវូផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធងាន់ធងារ ពីការ

រកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ ក�លណធវើឱ្យកំណណើនណស�ឋាកិច្ចធា្ល ក់ចុោះពុំធា្ល ប់មានក្ថុងមបវតិ្សានស្ទំណនើបរបស់ខ្លរួន ។ ណទាោះបីជាយ៉ា ងោ, 

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណៅបន្�ំណណើរណៅមុខក្ថុងការពុោះពារឧបស្រ្គណ�ើម្ីធានាបាននវូការសណមមចណោលណៅ

ចុងណមកាយរបស់កម្មវិធីកកទមមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ ជាក់កស្ង,  ថ្មីៗណនោះអ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.)  បានណធវើការមតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្កផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី៣

និងវាយតនម្លមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណដ្យណមបើមបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្លចំោយសាធារណៈនិង្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Publ ic

Expendi ture  and Financial  Accountabi l i ty-PEFA)។ កផ្អកណលើលទ្ធផលមតរួតពិនិត្យ និងការវាយតនម្លណនោះ មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈណៅកម្ថុជាមតនូវបានកកលម្អជាបណណ្ើរៗ ណហើយណៅមានការងារណសសសល់មយួចំនួន ក�លមតនូវជំរុញបកន្ម ណទាោះបជីាមានវឌ្ឍនភាព

និងទិសណៅចបាស់ោស់ឱ្យមសបតាមបរិការណ៍កម្ថុជា និងសមមសបតាមស្ង់ដ្ និងឧត្មានុវត្អន្រជាតិ ។

ជាការពិត,កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងសិ្តណៅណលើ្រន្លងក�លណយើងអាចរកសាបាននវូភាពជាមា្ច ស់ទាងំមសថុង

ណហើយរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជាក�ល�រឹកនំាមបកបណដ្យ្រតិបណិ្តរបស់ សលមតេចអគ្គមហាលសនាបតីលតលជា ហ៊ុន កសន បានណមជើសណរសី

អភិមកមមបតិបតិ្ ក�លមានភាពមបាក�និយម និងអាចអនុវត្បាន ជាពិណសសក�លផ្ល់នវូលទ្ធផលជាក់កស្ងជាបន្បន្ាប់ណៅតាម

�ំោក់កាលនីមយួៗ។ ណលើសពីណនោះ,  កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទួលបានការោំមទ និងការចូលរមួអនុវត្យ៉ា ងផុសផុល

ពីម្រប់ស្ាប័ន មពមទាងំអង្គភាពននរាជរដ្ឋា ភិបាល ណហើយសមិទ្ធផលក�លណកើតណចញពីការខិតខំមបរឹងកមបងទាងំណនោះក៏ទទលួបានការសាទរ

និងណកាតសរណសើរពីសាធារណជនទណូៅផងក�រ ។

 ណ�ើម្ីបន្ណលើកកម្ស់ការយល់�រឹង និងោំមទ�ល់ទិសណៅ និងចក្ថុវិស័យននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា, អ.គ.ហ.  កតងកតណធវើការបនញ្្ជ បការយល់�រឹងថ្មីៗបកន្ម ក៏�ចូជាផ្សពវផសាយនវូសមិទ្ធផលក�លសណមមចបាន

ជាបន្បន្ាប់ តាមរយៈការបណ្ថុ ោះបោ្ល, សិក្ាសាោ, ការផ្សពវផសាយ, និងកិច្ចមបជុំនានា ។ តយួ៉ា ង, សមមាប់មពរឹតិ្បមតកម្មវិធីកក-

ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណលខ១០ ណនោះ នរឹងចងមកងនវូមពរឹតិ្ការណ៍ថ្មីៗ, សុន្រកថា និងទស្សនមតិរបស់ថ្ាក់�រឹកនំា

មពមទាងំអតប្ទពាក់ព័ន្ធនរឹងកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានតនម្លជាណមចើន ក�លអាចផ្ល់តនម្លបកន្មជនូមនន្ីរាជការ

ជាពិណសសសាធារណជន ក�លចង់ណឈវងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល៕











ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិច្ចមបជុំគណៈកមមាការកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សតេីពីការ
មតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតេកមមាវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈមតីម្សទី៣ ឆ្នា ២ំ០២០
នាមពរឹក នថងាចន្ ១៥ណកើត កខមិ្រសិរ ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតនូវនរឹងនថងាទី៣០ កខវិច្ិកា ្ំ្២០២០
ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាមបធាន្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (្រ.ក.ហ.) បាន�រឹកនំាកិច្ចមបជុំ
្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ) 
តាមរយៈមបព័ន្ធវីណ�អ ូ(Video Conference) ណៅទីស្ីការមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

កិច្ចមបជុំណនោះ មានការអណញ្ជ ើញចលូរមួពី
សំោក់ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ជាថ្ាក់

�រឹកនំា និងសមាជិកមកថុមការងារកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មពមទាងំមន្ីរណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ណខត្។ កិច្ចមបជុំបាន
ពិភាកសាណលើរណបៀបវារៈចំននួពីរ, ទី១.្រឺ
ពិនិត្យណលើរបាយការណវ៍ឌ្ឍនភាពននការ
អនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ �ំោក់កាលទី៣ មបោំ
មតីមាសទី៣ ្ំ្២០២០ និងទី២.្រពឺិភាកសា
ណលើណសចកី្មពាងមកបខ័ណ្កផនការសកម្មភាព
រមួ �ំោក់កាលទី៤។

មុននរឹងកិច្ចោប់ណផ្ើមពិភាកសាណលើរណបៀប
វារៈទាងំពីរ ឯកឧតតេមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ

ឧបនាយករដ្ឋមននតេី បានណមកើនរលំរឹកណលើ
ការកណនំា និងវិធានការមបថុងមបយ័តខ្្ស់
ក្ថុងការទប់សាកា ត ់រមួទាងំមបយុទ្ធមប្ំងនរឹងជំងឺ
កូវ�ី-១៩ ក�លជាកិច្ចការយកចិត្ទុកដ្ក់
ខ្ស់បំផុតរបស់មបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា
ក�ល សលមតេចអគ្គមហាលសនាបតីលតលជា 
ហ៊ុន កសន បានណធវើការអំពាវនាវ និងជំរុញ
ការអនុវត្តរឹងរឹងបំផុតណ�ើម្ីធានាបាននវូ 
សុខសុវត្ិភាពមបជាពលរ�ឋាទទូាងំមបណទស។
ឯកឧតតេមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ ក៏បាន
ផ្ល់អនុសាសន៍កណនំា�ល់អង្គភាពពាក់-
ព័ន្ធណមកាមឱវាទ ឱ្យមានការ្រិត្ររូណរៀបចំ
ថវិកាបមមថុងឱ្យបានម្រប់មោន់ សមមាប់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកថ្ុងការណដ្ោះមសាយសភាព-
ការណ៍បន្ាន់ចំណពាោះមុខ ក្ថុងស្ានភាព

ណពលណនោះ។
តាមរយៈរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកម្ម-

វិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
របស់មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ណៅ
មតីមាសទី៣ នន្ំ្២០២០ បានបងាហា ញថាការ
អនុវត្ការងារកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ស្ិតណៅក្ថុងស្ានភាពក�លអាចម្រប់ម្រង
បាន និងណៅកតរកសាបាននវូលទ្ធផលល្អ
មបណសើរ ណបើណទាោះបីស្ានភាពបច្ចថុប្ន្កំពុង
ទទួលរងការ្រំរាមកំកហងពីការរាតតបាត
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ ក៏ណដ្យ ។ ជាក់កស្ង,
សមិទ្ធផល្រន្លរឹោះៗ ននការអនុវត្កម្មវិធីកក-
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក្ថុងមតីមាសទី៣ណនោះមានវឌ្ឍនភាព្ររួឱ្យ
កត់សមា្គ ល់រមួមានជាអាទិ៍៖

មបភព៖ អ.្រ.ហ.

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្តីពតីការបតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្កម្មវធិតីកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ប្រចំាបតតីមាសទតី៣ ឆ្នា ំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវដីេអ ូ(Video Conference) ដៅន ង្ៃទតី៣០ កែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២

១. វឌ្ឍនភាពតាមក ន្ាកនន GDAP3

�ំោក់កាលទី៣ននកម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មានរយៈ
ណពលអនុវត្ោប់ពី្ំ្២០១៦ រហតូ�ល់
្ំ្២០២០។ ្ំ្ណនោះ ្រជឺា្ំ្ចុងណមកាយនន
ការមតនូវបញ្ចប់ការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹង
ណោលនណយបាយ។ ជាក់កស្ង្រិតមកមតរឹម
មតីមាសទី៣ សន្ថុោះននការអនុវត្ការងារកក
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ណៅតាមសូចនាករ ក�លបានកំណត់ក្ថុង
កផនការសកម្មភាពរមួ ណៅមានណល្ឿនល្អ
មបណសើរ និងអាចម្រប់ម្រងបាន ក�លក្ថុង
ណនាោះសមមាប់ (១) ការបន្ពមងរឹងភាពណជឿ-
ទុកចិត្ននថវិកា សណមមចបានកថ្ុងរងវង់៩២%
(២) ការបន្ពមងរឹង្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញ-
វត្ថុ សណមមចបានកថ្ុងរងវង់ ៩៧%, (៣) ការ
ផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោលនណយបាយ
សណមមចបានកថ្ុងរងវង់ ៨៧%, (៤)ការណមតៀម
ខ្លរួនសមមាប់ជំហានបន្ាប់សណមមចបានក្ថុង
រងវង ់៨៨%, និង (៥) ការោំមទ�ល់ការ
អនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់មបកបណដ្យណជា្រជ័យ
និងចីរភាព សណមមចបានកថ្ុងរងវង់ ៩៤%។ 
ណបើណធៀបនរឹងពីរមតីមាសកន្លងមក,ការអនុវត្
ការងារកកទមមង់របស់អង្គភាពននមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ណៅរកសាវឌ្ឍនភាព
ល្អមបណសើរ។

២. ការសលមមចរបស់គណៈកមមាការកក
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ

្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណៅកាត់ថា “្រ.ក.ហ.”
�រឹកនំាណដ្យរ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង-
ហិរញ្ញវត្ថុ បានណចញនវូការសណមមចចំននួ
៣០ ចំណចុនាកិច្ចមបជុំមតីមាសទី២ កន្លង
ណៅ។ ចំណចុទាងំ៣០ ណនាោះ រមួមាន៖
ចបាប់ចំននួ៦ ក្ថុងណនាោះមានចបាប់ចំននួ

២ បានបញ្ចប់ណពញណលញណដ្យទទលួបាន
ការអនុម័តណដ្យសភា នថងាទី២៦  កខតុោ
្ំ្២០២០ ្រឺ (១) ចបាប់សី្ពីការម្រប់ម្រង
កល្ងពាណិជ្ជកម្ម និង (២) ចបាប់ស្ីពីការ
ម្រប់ម្រង ការណមបើមបាស់ និងការោត់កចង
ណលើមទព្យសម្តិ្រ�ឋា  ។ ណដ្យក�កចបាប់
ចំនួន១ ្រណឺសចកី្មពាងចបាប់ស្ីពីមលូបមត-
រ�ឋា បានអនុម័តណដ្យ្រណៈរ�ឋាមនន្ីនានថងា
ទី៤ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០ និងបានបញ្ជនូន
ណៅសភាណ�ើម្ីពិនិត្យ និងអនុម័ត។ រឯីចបាប់
ចំនួន៣ ណទៀតកំពុងស្ិតក្ថុងការបន្ណរៀប-
ចំ ក្ថុងកមមិតជំនាញ រមួមាន (១) ណសចកី្
មពាងចបាប់ស្ីពីភាពជាន�្ររូវាងរ�ឋា និង
ឯកជន, (២) ណសចកី្មពាងចបាប់ស្ីពីចបាប់
មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថ្មី) និង(៣)
ណសចកី្មពាងស្ីពីការម្រប់ម្រងចំណូលមិន-
កមនសារណពើពន្ធ។
ឯកសារយុទ្ធសានស្ចំននួ៤ ក�លកំពុង

បន្ការណរៀបចំ និងមបមូលធាតុចលូរមួមាន៖
(១) ណសចកី្មពាងចក្ថុវិស័យនិងយុទ្ធសានស្
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ-
សាធារណៈ�ំោក់កាលទី៤ “្រណណនយ្យ-
ភាពសមិទ្ធកម្ម”, (២) ណសចកី្មពាងយុទ្ធ-
សានស្ស្ីពីការអនុវត្ស្ង់ដ្រ្រណណនយ្យ
សាធារណៈកម្ថុជាមលូដ្ឋា នបង្គរ្ំ្២០១៩
-២០៣១, (៣) ណសចកី្មពាងកផនការ
យុទ្ធសានស្ស្ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍
សមត្ភាពក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធីកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (�ំោក់
កាលទី៤), និង (៤)ណសចកី្មពាងចក្ថុវិស័យ
និងយុទ្ធសានស្ការងារកកទមមង់៣ បកូ ១ 
រយៈណពល  ១០ ្ំ្។
មកបខ័ណ្ចំននួ៣ ្រ ឺ(១) ណសចក្ីមពាង

មកបខ័ណ្កផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់-
កាលទី៤ ្ំ្២០២១ -២០២២ (CAP4

Framework)បានណរៀបចំ និងពិភាកសាជាមយួ
ន�្រូអភិវឌ្ឍន៍រួចរាល់ មពមទាងំណមតៀមឆ្លងកថ្ុង
កិច្ចមបជុំ្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមបោំមតីមាសទី៣ ។ 
ណដ្យក�កមកបខ័ណ្២ ណផ្សងណទៀត្រ ឺ(១)
ណសចកី្មពាងមកបខ័ណ្និងវិធានននមបព័ន្ធ
សវនកម្មនផ្ក្ថុងនិងអធិការកិច្ច, និង(២)
ណសចកី្មពាងមកបខ័ណ្ណោលនណយបាយ
ស្ីពីការអភិវឌ្ឍមលូបមតរ�ឋា ណៅមិនទាន់
មានណសចកី្មពាងណៅណ�ើយ ណដ្យសារមកថុម
ការងារកំពុងណរៀបចំមកថុមការងារ និងមបមលូ
ធាតុចលូ។
ណោលការណ៍កណនំារមួស្ីពីការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានបន្ណរៀបចំជាមយួ
នរឹងណសចកី្មពាងណលើកទី២ ណដ្យណមបើមបាស់
ជំនាញការក្ថុងមសថុក និងណមោងសិក្ាសាោ
ពិណមោោះណយបល់ ជាមយួអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ទាងំថ្ាក់ជាត ិនិងថ្ាក់មលូដ្ឋា ននាកខវិច្ិកា
្ំ្២០២០។
កផនការពមងីកការអនុវត្្រណមមាង FMIS
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ណដ្យសារវិបតិ្ជំងឺកូវី�-១៩, រាជរដ្ឋា ភិបាល 

បានណធវើវិោរកម្មថវិកាចំននួ២ ណលើក  
លទ្ធផលការអនុវត្ថវិកាបានសណមមច៥៦% 
ណធៀបនរឹងចបាប់ ប៉ាុកន្វឌ្ឍនភាពណនោះ មិនមាន 

ភាពខុសោ្ពីការអនុវត្កថ្ុងណពលណវោ 
�ក�លនា្ំ្២០១៩ កន្លងណៅ ក�លជា 
ការឆ្លថុោះបញ្្ច ងំអំពីវិន័យ ននការអនុវត្ 

ថវិកាណៅរកសាបាន។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទទួលបានការអនុម័ត�៏ខ្ង់ខ្ស់ពី ឯកឧត្ម-
អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ និងណមោងមបកាសណបើក
ការអនុវត្្រណមមាង FMIS ជំហានទី៣ ណនោះ
ណៅនថងាទី០៥ កខមករា ្ំ្២០២០។
ការណធវើសនា្ធ នកម្មមបព័ន្ធចំននួ៣ រមួមាន

(១)រវាងមបព័ន្ធ FMIS ជាមយួនរឹងមបព័ន្ធ
EFMIS របស់មកសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡា,
(២)រវាងមបព័ន្ធ FMIS ជាមយួនរឹងមបព័ន្ធ
ណបៀវត្សរបស់មកសងួមុខងារសាធារណៈ,
និង (៣)រវាងមបព័ន្ធពន្ធដ្រ ជាមយួនរឹង
ASYCUDA មានវឌ្ឍនភាពតាមកផនការ។
ចំណចុ១៣ ណផ្សងណទៀត ក�លពាក់ព័ន្ធ

នរឹងការពមងរឹងការអនុវត្ទាងំមបព័ន្ធ និង
ការវាយតនម្ល មានវឌ្ឍនភាពល្អមបណសើរ។

៣. វឌ្ឍនភាពលេើការងារកកទមមង់របស់
មកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កផ្កទី១. ភាពណជឿទុកចិត្ននថវិកា
ទិ�ឋាភាពចំណូល
ការមបមលូចំណូលរ�ឋាសរុបសណមមចបាន

៦៣% ណធៀបនរឹងចបាប់។ មបសិនណបើពិនិត្យ

ណលើការវាយតនម្ល ននការអនុវត្ថវិកាពាក់-
កោ្ល្ំ្ ការមបមលូចំណូលមតនូវបាន
បា៉ា ន់មបមាណ៧៩% ណធៀបនរឹងចបាប់។ ក្ថុង
រយៈណពល ១មតីមាសចុងណមកាយការមបមលូ
ចំណូលរ�ឋាអាចនរឹងសណមមចបានតាមការ
បា៉ា ន់សា្ម នជាវិជ្ជមាន។

ការមបមលូចំណូលជារមួសណមមចបានកថ្ុង
រងវង់ ៦៣% ្រមឺានការធា្ល ក់ចុោះណដ្យសារ
វិបតិ្ននជំងកឺូវ�ី-១៩ ៖
-ចំណូលសារណពើពន្ធ៖ សណមមចបាន៦៥%
ណធៀបនរឹងចបាប់។
-ចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ៖ សណមមច
បាន៤៨% ណធៀបនរឹងចបាប់ ។

ជាការកត់សមា្គ ល់, ោប់តំាងពីរាជរដ្ឋា -
ភិបាលមបកាស ឱ្យរឹតបន្រឹងការទប់សាកា ត់
ជំងកឺូវ�ី-១៩ណៅចុងមតីមាសទី១ ្ំ្២០២០
មក អាជីវកម្មមួយចំនួនធំជាពិណសសក្ថុង
វិស័យអប់រ ំណទសចរណ៍ ណភាជនីយដ្ឋា ន
ផ្ោះសំោក់ សោឋា ោរ និងសកម្មភាព
អាហរ័ណ-នីហរ័ណ មានសន្ថុោះយតឺ ឬ

ឈប់សមមាក ឬផ្្អ កទាងំមសថុង ក�លនិន្ា-
ការមបមលូចំណូលក៏ោប់ណផ្ើមថយចុោះជា
បណណ្ើរៗផងក�រ។
ទិ�ឋាភាពចំោយ
ណដ្យសារវិបតិ្ជំងកឺូវ�ី-១៩, រាជរដ្ឋា -

ភិបាលបានណធវើវិោរណកម្មថវិកាចំននួ ២
ណលើក ជាលទ្ធផលការអនុវត្ថវិកាបាន 
សណមមច៥៦% ណធៀបនរឹងចបាប ់ប៉ាុកន្វឌ្ឍនភាព
ណនោះ មិនមានភាពខុសោ្ពីការអនុវត្កថ្ុង
ណពលណវោ�ក�លនា្ំ្២០១៩ កន្លងណៅ 
ក�លជាការឆ្លថុោះបញ្្ច ងំអំពីវិន័យ ននការ
អនុវត្ថវិកាណៅរកសាបាន។ ណបើពិនិត្យណៅ

ណលើការពយាករណ៍ក្ថុងរបាយការណ៍វាយតនម្ល
ការអនុវត្ថវិកាពាក់កោ្ល្ំ្ ចំោយ
អាចសណមមចបានក្ថុងរងវង់៨៨%។ មបសិន

ណបើវិន័យននការអនុវត្ថវិកាណៅបន្រកសាបាន 
ណនាោះការអនុវត្ជាក់កស្ងអាចឈានណៅ
សណមមចបានតាមការណមោងណនោះ។

កផ្កទី២. ្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
 E-Transfer៖ សណមមចបានកថ្ុងរងវង់
៧០% ណដ្យបានណរៀបចំឯកសារលក្ខណ្
តមមនូវការបណច្ចកណទស និងអភិវឌ្ឍកផ្ក
បណច្ចកណទសរចួរាល់ជាបឋម សមមាប់ការ
ណធវើណតស្សាកល្ង ណលើតំណភា្ជ ប់រវាង
មបព័ន្ធ FMIS និង មបព័ន្ធរបស់ធនាោរ
កាោឌីយ៉ា ។

មបភព៖ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ (្រិតមតរឹមនថងាទី៣០ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០

មបភព៖ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ (្រិតមតរឹមនថងាទី៣០ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០

ទំព័រ  ៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

 តារាងឧបសម្័ន្ធចំណូល-ចំោយសមមាប់
ណរៀបចំ ចបាប់ទទូាត់ ្ំ្២០១៩មតនូវបាន
ផលិតសាកល្ងណចញពីមបព័ន្ធ FMIS៖
សណមមចបានណពញណលញ ណដ្យរបាយការណ៍ 
និងតារាងឧបសម្័ន្ធចំណូល-ចំោយថវិកា
សមមាប់ចបាប់ទទូាត់មតនូវបានណធវើបច្ចថុប្ន្ភាព
និងអភិវឌ្ឍកកសមមរួលបកន្មរចួរាល់ និង
បានដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់ណៅកថ្ុងមបព័ន្ធ FMIS។

 ការតមមង់ទិស និងកកលម្អនីតិវិធីអនុវត្
ការងារបច្ចថុប្ន្៖ សណមមចបានក្ថុងរងវង់
៩០%។ កិច្ចការណនោះ ណផ្្តណលើមុខសញ្្ញ
ចំោយការណបើកផ្ល់ណបៀវត្ស និងចំោយ
ណលើបន្ថុកបុ្រ្គលិក ក�លមានណោលរបប
ចបាស់ោស់បានដ្ក់ ឱ្យ�ំណណើរការជា
ផ្លនូវការ ណៅ កសហវ និងមកសងួ-ស្ាប័ន
ចំនួន៧ ។ មុខសញ្្ញ ណលើការទទូាត់មតង់
ណមរៅបន្ថុកបុ្រ្គលិក ក�លមានណវទយិតភាព
ទាបបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការណៅ កសហវ
និងកំពុងបន្សិកសាណរៀបចំសមមាប់មកសួង-
ស្ាប័នចំននួ៧ ក�លបានណមជើសណរីស រមួមាន

១.មកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, ២.មកសងួ
សុខាភិបាល, ៣.មកសងួមុខងារសាធារណៈ,
៤.មកសងួកសិកម្ម រុក្ាមបមា៉ា ញ់ និងណនសាទ,
៥.មកសងួឧសសាហកម្ម វិទយាសានស្ បណច្ចក-
វិទយា និងនវានុវត្ន៍, ៦.មកសងួការងារ និង
បណ្ថុ ោះបោ្លវិជា្ជ ជីវៈ,៧.មកសងួនមបស-
ណីយ៍ និងទរូ្រមនា្រមន៍។

មុខងារណរៀបចំកផនការថវិកា និងលទ្ធកម្ម៖ 

អង្គភាពជំនាញ កំពុងបន្ណរៀបចំ “មុខងារ
ណរៀបចំកផនការថវិកា” ក្ថុងជំហានទី ១a 
រឯី “មុខងារលទ្ធកម្ម” មកថុមការងារបានណធវើ
ណតស្សាកល្ងណលើកផ្កម្រប់ម្រងបញ្ជ ីអ្ក
ណ�ញនថ្ល ណដ្យក�កកផ្កកផនការលទ្ធកម្ម
ណៅបន្កកសមមរួល។

ចំោត់ថ្ាក់មុខងារ និងចំោត់ថ្ាក់
ភូមិសានស្៖ សណមមចបានកថ្ុងរងវង់៨០% 
ណដ្យបានបញ្ចប់ការណរៀបចំឯកសារ ទស្ស-
នាទាន សមមាប់ផសារភា្ជ ប់ពីចំោត់ថ្ាក់
កម្មវិធីជាមយួចំោត់ថ្ាក់មុខងារ។ មកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្
មបកាសស្ដ ីពីការកកសមមរួលចំោត់ថ្ាក់
ភូមិសានស្ ននមាតិកាថវិកា។ អង្គភាព
ជំនាញ ណៅកំពុងបន្សិកសាអំពីការអនុវត្
ចំោត់ថ្ាក់មុខងារណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាម
ជាតិ។

របាយការណ៍តាមចំោត់ថ្ាក់ថវិកាទាងំ
៧ តាមមបព័ន្ធ FMIS៖ សណមមចបានកថ្ុង
រងវង់៩០% ណដ្យបានដ្ក់ឆ្លងរបាយការណ៍

ស្ិតិចំោយតាមចំោត់ថ្ាក់ទាងំ៧ ជូន
ថ្ាក់�រឹកនំា ណ�ើម្ីពិនិត្យ និងបន្ពិនិត្យ
ណហើយកកលម្អនវូកំហុសឆ្គងកថ្ុងការកត់មតា
ចំោត់ថ្ាក់ននមាតិកាថវិកាទាងំ៧ ក្ថុង
មបព័ន្ធ FMIS ចំណពាោះមកសងួ-ស្ាប័ន ទាងំ
៣៧ ក�លបានអនុវត្មបព័ន្ធ FMIS។

មបព័ន្ធម្រប់ម្រងមទព្យសម្តិ្រ�ឋា (SARMIS)
សណមមចបានក្ថុងរងវង់៤០% ណដ្យសារកត
មបព័ន្ធណនោះមិនទាន់ដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការ
ណៅណ�ើយណទ ពីណមពាោះណៅមានចំណចុកកសមមរួល
បកន្មណមចើន។ ្រិតមកមតរឹមណពលណនោះ មាន
១០ មកសួង-ស្ាប័ន និងរាជធានី-ណខត្ ក�ល
បានដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់សាកល្ងណលើមបព័ន្ធ
SARMIS ណៅមានបញ្ហា មបឈមណៅណ�ើយ
ណដ្យសារកតមតនូវបានអនុវត្កថ្ុងស្ានភាព
Offline ្រមឺតរឹមបញ្ចនូលព័ត៌មាន ជាទមមង់ 
EXCELសិន ។

សនា្ធ នកម្មរវាងមបព័ន្ធ FMIS និងមបព័ន្ធ
ម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រ៖ សណមមចបាន
ណពញណលញ ណដ្យបានមបកាសដ្ក់ឱ្យ
�ំណណើរការជាផ្លនូវការណៅនថងាទី២២ កខកញ្្ញ  
្ំ្២០២០ កន្លងណៅ។

កផ្កទី៣.ការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោល
នណយបាយ

សមមាប់កផ្កណនោះ មកបខ័ណ្ថវិការយៈ
ណពលមធ្យម (MTBF), មកបខ័ណ្ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរយៈណពលមធ្យម (MTFF),
កផនការយុទ្ធសានស្ថវិកា និង្រណមមាងថវិកា
មបោំ្ំ្ ្ឺរមតនូវបានបន្តាមដ្នជាអាទិភាព
តាមរយៈយន្ការននរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
មបោំមតីមាសនីមួយៗ។

មកបខ័ណ្ MTBF៖ សណមមចបានណពញ-
ណលញ ១០០ភា្ររយ ណដ្យបានណរៀបចំនវូ
ទស្សនាទានស្ីពីមកបខ័ណ្ថវិការយៈណពល
មធ្យម (MTBF) ២០២០-២០២២ និងបាន
ដ្ក់ឱ្យអនុវត្សាកល្ងសមមាប់រ�ឋាបាល

មបភព៖ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ (្រិតមតរឹមនថងាទី៣០ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០

មបភព៖ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ (្រិតមតរឹមនថងាទី៣០ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ថ្ាក់ជាតិ ណដ្យមានកំណត់ពិដ្នសមមាប់
ណរៀបចំថវិកាមបោំ្ំ្។
មកបខ័ណ្ MTFF៖ អង្គភាពជំនាញ បាន
ណរៀបចំមតរឹមកមមិតបណច្ចកណទស។ ណដ្យសារ
វិបតិ្ជំង ឺCovid-19 ថ្ាក់�រឹកនំា កសហវ. 
បានសណមមចពនយារណពលក្ថុងការដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្ MTFF និងជំនសួវិញណដ្យមកបខ័ណ្
ណោលនណយបាយមា៉ា មកនូណស�ឋាកិច្ច និងណោល-
នណយបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សមមាប់
្ំ្២០២១ មសបតាមចំោរ �៏ខ្ង់ខ្ស់
ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០។
ការណធវើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ និង

មូលធន៖ សណមមចបានណពញណលញ ណដ្យ
បានណធវើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ និង
វិនិណយ្រតាមកម្មវិធី ណៅក្ថុងកផនការយុទ្ធ-
សានស្ថវិកា្ំ្២០២១-២០២៣។
 ការពមងីកការអនុវត្ថវិកាកម្មវិធី ៖
សណមមចបានណពញណលញ ណដ្យបានណរៀបចំ
ណោលការណ៍កណនំាសី្ពីការណរៀបចំកផនការ
យុទ្ធសានស្ថវិការមួននរាជធានី-ណខត្ មតនូវ
បានណរៀបចំរចួ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្។ ណលើស

ពីណនោះ, មននី្រ�ឋាបាលរាជធានីណខត្ចំននួ 
១២៥របូ ក៏បានទទលួការបណ្ថុ ោះបោ្ល
ណលើកទី២ ផងក�រ។
បណងកាើនការណផ្រធនធានពីថវិកាជាតិជនូ
មូលនិធិមកថុង មសថុក និងមលូនិធិឃុ ំសងាកា ត់៖
សណមមចបានកថ្ុងរងវង់៨០% ណដ្យសារ
ណសចកី្មពាងអនុមករឹត្យស្ីពីមលូនិធិឃុ ំសងាកា ត់
បានដ្ក់មបជុំពិភាកសាជាមយួមកសងួ-ស្ាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ និងកំពុងណរៀបចំកកសមមរួល ណៅ
ណ�ើយ។

កផ្កទី៤.្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម
កផ្កទី៤ណនោះ ្រមឺានសារៈសំខាន់ក្ថុងការ

ចូលរមួកសាងបណងកាើននវូមលូដ្ឋា នម្ររឹោះសមមាប់
ណបាោះជំហានណៅ�ំោក់កាលបន្ាប់។
ការណរៀបចំចបាប់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ថ្មី៖ សណមមចបានកថ្ុងរងវង់៤០% ណដ្យ
មកថុមការងារជំនាញបានបន្ពិនិត្យ និងកក-
សមមរួលណៅតាមជំពូកនីមយួៗ ក�លសរុប
មានចំនួន៩ ជំពកូ។ 
ការដ្ក់ឱ្យអនុម័តអនុមករឹត្យ៨១៖សណមមច
បានក្ថុងរងវង់៤០% ណដ្យមតរឹមណរៀបចំបាន

នវូណសចកី្មពាងបឋម និងបានពិភាកសាក្ថុង
កមមិតនាយកដ្ឋា ន មពមទាងំបានដ្ក់ជនូ
ជំនាញការបារាងំណ�ើម្ីផ្ល់ណយបល់។
ណរៀបចំណសចកី្មពាងអនុមករឹត្យ៨២៖
សណមមចបានណពញណលញ ណដ្យមកថុមជំនាញ
បានណរៀបចំនវូណសចកី្មពាង និងបានមបជុំ
ពិណមោោះណយបល់ មបមលូធាតុចលូបកន្ម
ណលើការណរៀបចំណសចកី្មពាងបឋមននអនុមករឹត្យ
ថ្មីស្ីពីការម្រប់ម្រងថវិកា និង្រណណនយ្យ-
សាធារណៈ។
ទមមង់បឋមចំោត់ថ្ាក់ណស�ឋាកិច្ចបំមពរួញ៖ 
សណមមចបានកថ្ុងរងវង់៩០%។

ទមមង់ព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មមបោំ្ំ្ និង
ទមមង់របាយការណ៍ព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មនន
ការអនុវត្ថវិកាមបោំ្ំ្៖ សណមមចបាន
ណពញណលញ ណដ្យអង្គភាពជំនាញបាន
បញ្ចប់ការណរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្។
ណសចកី្មពាងមកបខ័ណ្ទស្សនាទាន នន
ការតាមដ្ន និងមតរួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធ-
កម្ម៖ សណមមចបានណពញណលញ ណដ្យបាន
ណរៀបចំឯកសារទស្សនាទានននណសចក្ដីមពាង

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្តីពតីការបតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្កម្មវធិតីកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចំាបតតីមាសទតី៣ ឆ្នា ំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវដីេអ ូ(Video Conference) 
ដៅន ង្ៃទតី៣០ កែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ២០២០

ទំព័រ  ៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្តីពតីការបតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការអនុវត្កម្មវធិតីកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ប្រចំាបតតីមាសទតី៣ ឆ្នា ំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវដីេអ ូ(Video Conference) ដៅន ង្ៃទតី៣០ កែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ២០២០

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៦

មកបខ័ណ្តាមដ្ន និងវាយតនម្លថវិកា
សមិទ្ធកម្ម។ ណលើសពីណនោះ មកថុមការងារក៏
កំពុងណរៀបចំជាណសចកី្មពាងបឋម នន
មកបខ័ណ្តាមដ្ន និងវាយតនម្លថវិកា
សមិទ្ធកម្ម។
មកបខ័ណ្សវនកម្មណពញណលញ និងមកប-
ខ័ណ្អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ៖ សណមមចបាន
ក្ថុងរងវង់៩០% ។ ណោលការណ៍កណនំាសី្
ពីការណធវើសវនកម្មណលើសមិទ្ធកម្ម និងសវន-
កម្មបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន បានមបកាសដ្ក់
ឱ្យអនុវត្ រឯីអនុមករឹត្យសី្ពីមកបខ័ណ្មុខងារ
ភារកិច្ចរបស់សវនកម្មនផ្ក្ថុងនិងអធិការកិច្ច
ក៏ទទលួបានការអនុម័តផងក�រ។ ប៉ាុកន្ មកថុម
ការងារណៅបន្ណរៀបចំណសចកី្មពាងបឋម
កផនការយុទ្ធសានស្អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ្
២០២១-២០២៥ ណៅណ�ើយ។

កផ្កទី៥.ការោំមទការអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់
មបកបណដ្យចីរភាព

ការយកចិត្ទុកដ្ក់ក្ថុងការបន្បណងកាើន
្រុណភាពធនធានមនុស្ស និងបណងកាើនឆន្ៈ
មពមទាងំភាពជាអ្ក�រឹកនំា ្រជឺាធាតុ�៏សំខាន់
សមមាប់ការោំមទនវូកផ្កណនោះ។ ្រិតមតរឹម មតី-
មាសទី៣ ណនោះ អង្គភាពណមកាមឱវាទ កសហវ.
បានបន្យកចិត្ទុកដ្ក់ក្ថុងការផ្ល់នវូវ្រ្គ

បណ្ថុ ោះបោ្លតាមជំនាញជាក់ោក់ទាងំ
ណលើទិ�ឋាភាពចំណូល ការណមបើមបាស់មបព័ន្ធ
និងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផងក�រ។

ក្ថុងមតីមាសទី៣ណនោះ,អង្គភាពមួយចំនួន
មានសកម្មភាពក�លមតនូវអនុវត្ ប៉ាុកន្មិន
អាចអនុវត្បានណដ្យសារវិបតិ្កូវ�ី-១៩។
សកម្មភាពទាងំណនាោះ មតនូវបានសណមមចមិន
រាប់បញ្ចនូលក្ថុងការវាយតនម្លសមិទ្ធកម្ម និង
ការផ្ល់មបាក់ណបៀវត្សណនាោះណ�ើយ ។ ជារមួ
សកម្មភាពសរុបរបស់អង្គភាព កសហវ.
ក្ថុងមតីមាសទី៣ មានសរុប៣០៣ ក្ថុងណនាោះ
មានចំននួ៣២ សកម្មភាពមិនរងការវាយ-
តនម្លណនាោះណទ ណហើយសកម្មភាពចំនួន២១៨
សណមមចបាន១០០% ។ បកន្មពីណនោះក្ថុង
ចំណោមអង្គភាពទាងំ១៨ ក�លអនុវត្
កផនការសកម្មភាពកកទមមង់ ្រមឺានកត
អង្គភាពភាពជាន�្ររូ�ឋានិងឯកជន (PPP)

សណមមចបានណមកាម៥០% ។ ជារមួ ក្ថុង
មកបខ័ណ្អង្គភាពជំនាញ ក�លបានអនុវត្
 GDAP មានវឌ្ឍនភាពការងារកកទមមង់
ល្អមបណសើរណដ្យសណមមចបានជាមធ្យមក្ថុង
កមមិត៩០% មពមទាងំខិតខំណរៀបចំ និង
បានផ្ល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពបានទាន់
ណពលណវោផងក�រ។

ក្ថុងមកបខ័ណ្ស្ាប័ន, កសហវ. បាន
សណមមចនូវការណរៀបចំលិខិត្រតិយុតិ្ជាណមចើន
ក្ថុងណនាោះមានចបាប់ចំននួ២ មតនូវបានអនុម័ត
ណដ្យសភា, ចបាប់ចំនួន១ បានបញ្ចប់ការ
ណរៀបចំ និងដ្ក់ឆ្លងសភាអនុម័ត, ចបាប់
ចំនួន៣ ណទៀត កំពុងដ្ក់ណមតៀមបញ្ចប់ និង
អនុម័ត, ឯកសារយុទ្ធសានស្ចំនួន៤ កំពុង
ណរៀបចំបញ្ចប់, មកបខ័ណ្យុទ្ធសានស្ចំននួ៣
កំពុងណរៀបចំបញ្ចប់, ណោលការណ៍កណនំា និង
ការណធវើសនា្ធ នកម្មមតនូវបានបន្ណរៀបចំ និង
ពមងរឹង ។ល។ ជាការកត់សមា្គ ល់, កសហវ. 
បានបន្យកចិត្ទុកដ្ក់ក្ថុងការអនុវត្ថវិកា
កម្មវិធី ក�លជាស្នូលក្ថុង�ំោក់កាលទី៣ 
ណនោះ ណដ្យអនុវត្នវូយន្ការតាមដ្នជា

ថ្ាក់�រឹកនំា្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានកណនំា និងតមមង់ទិស 

ឱ្យ្រិត្ររូក្ថុងការបណងកាើនរយៈណពល ២ ្ំ្ 
បកន្មណទៀត ណ�ើម្ីកសាងមលូដ្ឋា នម្ររឹោះ 

�ំោក់កាលទី៣ និងការងារ្រន្លរឹោះៗ ក�លណៅ
ណសសសល់ណផ្សងៗណទៀត ណ�ើម្ីធានា ឱ្យបាន 
ចីរភាព ននការងារកកទមមង់ និងការណ�ើរមសប 
ោ្ជាមយួនរឹងកិច្ចការងារកកទមមង់ណផ្សងៗណទៀត 
 មុននរឹងឈានណបាោះជំហានណៅ�ំោក់កាលបន្ាប់



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបោំតាមរយៈកិច្ចមបជុំតាមដ្នការអនុវត្
ថវិកាកម្មវិធីពាក់កោ្ល្ំ្ ។ម៉ាយាងវិញ
ណទៀត ការចលូរមួតាមដ្នការអនុវត្ការងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កតងកតមតនូវបានអនុវត្ជាមបោំមតីមាស ។
យន្ការណលើកទរឹកចិត្ ្រជឺាការយកចិត្ទុក
ដ្ក់ខ្ស់របស់ថ្ាក់�រឹកនំាមកសួងផងក�រ។
៤.វឌ្ឍនភាពការអនុវតតេការងារកកទមមង់
របស់មកសួង-ស្ាប័ន

សមមាប់មតីមាសទី៣ណនោះ, មកសងួ-ស្ាប័ន
ចំនួន០៨ ក�លសណមមចបានទាបជាង៨៦%
ក�លរមួមាន៖ (១)រ�ឋាណលខាធិការដ្ឋា ន-
អាកាសចរណ៍សុីវិល (៨៤%), (២)មកសងួ
កសិកម្ម រុក្ាមបមាញ់ និងណនសាទ (៨៥%),
(៣)មកសងួសាធារណៈការ និង�រឹកជញ្ជនូន
(៨១%), (៤)មកសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡា
(៧៥%), (៥)មកសងួសង្គមកិច្ច អតីត-
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា (៨០%),(៦)
អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា នមពរឹទ្ធសភា (៨១%),
(៧)អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា នរ�ឋាសភា(៥០%),
(៨)ឧត្មមកថុមមបរឹកសាននអង្គណៅមកម (៦០%)។ 

ណទាោះជាយ៉ា ងោក៏ណដ្យ ណបើពិនិត្យណលើ
សមិទ្ធផលណផ្សងណទៀត មកសួង-ស្ាប័ន ភា្រ
ណមចើនណៅកតបន្ការចលូរមួណលើការងារកក-
ទមមង់ និងបន្មានវឌ្ឍនភាពមបណសើរ ក្ថុង
ណនាោះការបន្ណរៀបចំយន្ការក្ថុងការពមងរឹង
ការមបមលូចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ,
ការណរៀបចំនិងអនុវត្ថវិកា រមួទាងំការ
ចូលរមួតាមដ្នណលើការអនុវត្ការងារ
កកទមមង់តាមរបបមបជុំជាណទៀងទាត់ ។  

ទិ�ឋាភាពមបមលូចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ
 រយៈណពល៩ កខ (្រិតជាោនណរៀល)៖
-ការអនុវត្ចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ
្រិតមតរឹមមតីមាសទី៣សណមមចបានមបមាណ
 ៤៨% (មបមាណ១ ៤៤៧ប៊ីោនណរៀល)
-ការកត់មតាកថ្ុងមបព័ន្ធ NRMIS ្រមឺតនូវបាន
អនុវត្ម្រប់២៣ មកសងួ-ស្ាប័ន ។

ទិ�ឋាភាពមបមូលចំោយ៖
ការអនុវត្ចំោយមកសងួ-ស្ាប័ន្រិតមតរឹម
មតីមាសទី៣។ ជារមួសណមមចបាន ៦៥,៥៥%
ណធៀបនរឹងចបាប់មបោំ្ំ្។

នីតិវិធីតមមង់ទិសការអនុវត្ការងារតាម

មបព័ន្ធ FMIS៖
មកសួង-ស្ាប័នចំនួន៧ មតនូវបានដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្ជាផ្លនូវការនវូសវ ័យមបវតិ្កម្មតាមមបព័ន្ធ
FMIS ណលើការណបើកផ្ល់ណបៀវត្ស និងចំោយ
ណលើបន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗក�លមានណោល
របបកំណត់ចបាស់ោស់ជាផ្លនូវការណៅនថងា
ទី២៧ កខសីហា ្ំ្២០២០ និងកំពុងបន្
នីតិវិធីសមមាប់ដ្ក់ឱ្យអនុវត្នីតិវិធីថ្មី
សមមាប់ការចំោយទទូាត់មតង់ក�លមាន
ហានិភ័យទាប។

ឆន្ៈនិងភាពជាអ្ក�រឹកនំា៖
-ម្រប់មកសងួស្ាប័ន (ណលើកកលងកតមកសងួ
កផនការ) បានបន្ចលូរមួសហការក្ថុង
ការងារកកទមមង់តាមរយៈការខិតខំក្ថុង
ការផ្ល់នវូរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមបោំ
មតីមាស
-ក្ថុងចំណោមមកសងួស្ាប័នអនុវត្កម្មវិធី
កកទមមង់ទាងំ៣៩ មានមកសងួ-ស្ាប័ន
ចំនួន២៤ ក�លបាន្រិត្ររូណរៀបចំតាមដ្ន
ការអនុវត្ថវិកាកម្មវិធីពាក់កោ្ល្ំ្ ។

ណដ្យក�ក ការពិភាកសាអំពីការណរៀបចំ
ណសចកី្មពាងមកបខ័ណ្កផនការសកម្មភាព-
រមួ�ំោក់កាលទី៤ ជាការងារោំបាច់
សមមាប់ការណមតៀមខ្លរួនអនុវត្ការងារកកទមមង់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណៅកថ្ុងជំហានបន្ាប់។
មកបខ័ណ្កផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់
កាលទី៤ មានលក្ណៈទលូំទូោយណដ្យ
ណផ្្តការម្រប់ម្រងធនធានមនុស្ស និង
រចនាសម្័ន្ធោត់តំាង មពមទាងំការបញ្ចប់
ការងារណរៀបចំមលូដ្ឋា នជាសារវន្ននការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈណពល
ជាង ២០្ំ្ណនោះក្ថុងណោលណៅណ្្ោះណៅរក

ការកកទមមង់ “ការអនុវត្ការងារមបោំនថងា” 
ឬ “លទ្ធផលចុងណមកាយ”។

ថ្ាក់�រឹកនំា្រណៈកម្មការកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានកណនំា
និងតមមង់ទិសឱ្យ្រិត្ររូក្ថុងការបណងកាើនរយៈ
ណពល ២្ំ្បកន្មណទៀតណ�ើម្ីកសាងមលូដ្ឋា ន
ម្ររឹោះ�ំោក់កាលទី៣ និងការងារ្រន្លរឹោះៗ
ក�លណៅណសសសល់ណផ្សងៗណទៀត ណ�ើម្ី
ធានាឱ្យមានចីរភាពននការងារកកទមមង់
មពមទាងំការណ�ើរមសបោ្ជាមយួនរឹងកិច្ច
ការងារកកទមមង់ណផ្សងៗណទៀតមុននរឹងណបាោះ
ជំហានណៅ�ំោក់កាលបន្ាប់។ ឯកឧត្ម
អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យឧបនាយករ�ឋាមនន្ី
បានរលំរឹកបកន្មថាក្ថុងកាលៈណទសៈណនោះ
្របឺងកាឱ្យម្រប់អង្គភាពមកសងួ-ស្ាប័នសមមប
ខ្លរួនណៅនរឹងវិបតិ្ និងណមបើមបាស់នវូ្រំនិត
នច្មបឌិតខ្ស់ក្ថុងការណដ្ោះមសាយបញ្ហា
មបឈមក�លណកើតមានជាមយួនរឹងការ
មបថុងមបយ័តខ្្ស់បំផុត។

ជាចុងបញ្ចប់ ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ 

ឧបនាយករ�ឋាមនន្ ីបានកថ្លងអំណរ្រុណ 

និងវាយតនម្លខ្ស់ចំណពាោះកិច្ចខិតខំមបរឹងកមបង
កន្លងមករបស់អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈ-
កមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងម្រប់អង្គភាព
ននមកសងួណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រហតូ
សណមមចបានសមិទ្ធផលណៅមតីមាសទី៣ ណនោះ
ណទាោះបីកម្ថុជាកំពុងសិ្តក្ថុងវិបតិ្កូវ�ី-១៩
ក៏ណដ្យ ។ ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ 
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ ីក៏បានណស្ើម្រប់អង្គភាព
ណមកាមឱវាទមកសងួ បន្ជំរុញការអនុវត្
កផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់កាលទី៣
ណ�ើម្ីសណមមចតាមណោលណៅ ក�លបាន
ណមោងទុក៕

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវត្ន៍ នន អ.្រ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៨

សិកាខា សាលា្្សព្្វ សាយសារាចរសតេីពីនីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ិកាននការអនុវតតេ
ចំណូេ ពីកនមមលសវរបស់អង្គភាពមចកលចញចេូកតមួយរាជធានី លេតតេ  និង
ចំណូេពីកនមមលសវ និងចំណូេពីការពិន័យជាមរាក់ កដេមបមេូលៅ
មន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី លេតតេ

ណៅនថងាពុធ ៨ណកើត កខភមទបទ ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតនូវនរឹងណៅនថងាទី២៦ កខសីហា ្ំ្២០២០ 
ណវោណមា៉ា ង ១៤:៣០ នាទីរណសៀល ណៅសោឋា ោរភ្ំណពញ អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំា
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.) សហការជាមយួអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន  
ពាក់ព័ន្ធណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្រ្គនាយដ្ឋា នរ�ឋាបាល ននមកសងួមហានផ្
ណរៀបចំសិក្ាសាោផ្សពវផសាយសារាចរណលខ ០០៦ ចុោះនថងាទី១៣ កខសីហា ្ំ្២០២០ ស្ីពីនីតិវិធី
និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការអនុវត្ចំណូល ពីកនមមណសវារបស់អង្គភាពមចកណចញចលូកតមយួរាជធានី ណខត្
និងចំណូលពីកនមមណសវា និងចំណូលពីការពិន័យជាមបាក់ ក�លមបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញ
រាជធានី ណខត្ ។

សិក្ាសាោផ្សពវផសាយណនោះ �រឹកនំាណដ្យ
ឯកឧត្ម រស់ សីេវ៉ា  រ�ឋាណលខាធិការ

មកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គ-
ណលខាធិការ នន អ.្រ.ហ. តំោង�៏ខ្ង់ខ្ស់
ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសួងណស�ឋាកិច្ច-
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធាន្រណៈកមា្ម ធិការ
�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (្រ.ហ.ស.) ណដ្យមានការ
ចូលរមួផ្្ល់ណៅសោឋា ោរភ្ំណពញ ពីរ�ឋាបាល
រាជធានីភ្ំណពញ និងរ�ឋាបាលណខត្នមពកវង
មពមទាងំតាមរយៈមបព័ន្ធវិឌីអ ូ (video

 conference) សមមាប់រ�ឋាបាលណខត្ចំននួ 
២៣ ណផ្សងណទៀតរមួជាមយួនរឹងអង្គភាព 
និងមន្ីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ ណដ្យមានការ
សមមបសមមរួលពីមន្ីរណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ណខត្។ 

ណោលបំណងននការណរៀបចំសិក្ាសាោ
ផ្សពវផសាយណនោះណ�ើង ្រណឺ�ើម្ីធានាមបសិទ្ធភាព

ននការអនុវត្អនុមករឹត្យណលខ ២៥ អនមក.បក
ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០ សី្ពីការ
ម្រប់ម្រងចំណូលណសវារបស់អង្គភាពមចក-
ណចញចលូកតមយួរាជធានី ណខត្ និងជាពិណសស
ណ�ើម្ីណដ្ោះមសាយបញ្ហា ក�លកំពុងមបឈម
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការម្រប់ម្រងចំណូលមិនកមន
សារណពើពន្ធ និងការកបងកចកមបាក់រងាវ ន់

ណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ។
ក្ថុងកម្មវិធីណបើកសិក្ាសាោផ្សពវផសាយ,

ឯកឧត្ម រស់ សីេវ៉ា  បានណលើកណ�ើងអំពី
សាវតារ ននការណរៀបចំសិក្ាសាោណនោះ
ណដ្យកាលពីអំ�ថុងមតីមាសទី១ ្ំ្២០២០
មកថុមការងារ អ.គ.ហ. បានចុោះមបមលូ
ព័ត៌មាន ណៅឯរ�ឋាបាលរាជធានីភំ្ណពញ 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយសារាចរស្តីពតីនតីតិវធិតី និងកិច្ចបញិ្ក្ននក្រអនុវត្ចំណូល ពតីកន្រៃសសវារបស់អង្គភាព្ចកសចញចលូតតរៃយួរាជធានតី សេត្ និងចំណូល 
ពតីកន្រៃសសវា និងចំណូលពតីក្រពិន័យជា្រាក់ តែល្បរៃលូសៅរៃន្តីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានតី សេត្ តារៃរយៈ្បព័ន្ធវែិតីអ ូសៅន ង្ៃទតី២៦ តេសតីហា ឆ្នា ំ២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

រ�ឋាបាលណខត្កោ្ល និងរ�ឋាបាលណខត្-
នមពកវង មពមទាងំមានការចូលរមួពីមន្ីរ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាោររាជធានី- 
ណខត្, និងមន្ីរជំនាញមបមលូចំណូលជុំវិញ
រ�ឋាបាលរាជធានី-ណខត្ កថ្ុងណោលបំណង
ផ្ល់នវូធាតុចលូបកន្មសមមាប់ ណរៀបចំ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមបោំ្ំ្២០១៩
ននការអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ �ំោក់កាលទី៣
មបកបណដ្យភាពម្រប់មជថុងណមជាយ ។ ក្ថុង
អំ�ថុងណពលចុោះមបមូលព័ត៌មាន, មកថុមការងារ
អ.្រ.ហ. បានរកណឃើញបញ្ហា មបឈមពាក់-
ព័ន្ធនរឹងការម្រប់ម្រងចំណូលមិនកមនសារ-
ណពើពន្ធ ណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ក�ល
បញ្ហា មបឈមណនោះ ទាមទារឱ្យមានការោត់
វិធានការណដ្ោះមសាយជាបន្ាន់ ។

ក្ថុងសា្ម រតីណនោះ, ណដ្យមបតិបតិ្តាម
អនុសាសន៍�៏ខ្ងខ្ស់របស់ ឯកឧត្មអ្រ្គ-
បណ្ិតសភាោរ្យ ឧបនាយករ�ឋាមនន្ ីនិង
ការកណនំាផ្្ល់របស់ឯកឧត្ម រស់ សីេវ៉ា ,
ឯកឧត្ម លយេត វីកណេ អនុរ�ឋាណលខា-
ធិការមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា
អ្រ្គណលខាធិការរងនន អ.្រ.ហ. បាន�រឹកនំា
កិច្ចមបជុំកមមិតបណច្ចកណទសចំនួន ៥ ណលើក ជាមយួអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្ថុងណោលបំណង

ជំរុញការណរៀបចំណសចកី្មពាងសារាចរស្ីពី
នីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការអនុវត្ចំណូល
ពីកនមមណសវារបស់អង្គភាពមចកណចញចលូ
កតមយួរាជធានី-ណខត្ និងចំណូលពីកនមម
ណសវា និងចំណូលពីការពិន័យជាមបាក ់ក�ល
មបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី- 
ណខត្ ណ�ើម្ីពមងរឹងមបសិទ្ធភាពននការអនុវត្
អនុមករឹត្យ ណលខ២៥ អនមក.បក ចុោះនថងាទី
០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០ ស្ីពីការម្រប់ម្រង
ចំណូលណសវារបស់អង្គភាពមចកណចញចូល
កតមយួរាជធាន-ីណខត្ ។ ជាលទ្ធផលសារាចរ
ខាងណលើណនោះ ទទលួបានការអនុម័ត�៏ខ្ង់ខ្ស់
ព ីឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យឧបនាយក-
រ�ឋាមនន្ ីណៅនថងាទី១៣ កខសីហា ្ំ្២០២០។

កផ្អកតាមមបសាសន៍កណនំារបស់ឯកឧត្ម
រស់ សីេវ៉ា  ក្ថុងសិក្ាសាោផ្សពវផសាយ, 

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការកកសងួលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នដកឹនំាការងារកកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ក្ថុងសិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយសារាចរស្ត តីពតីនតីតិវធិតី និងកិច្ចបញ្ិកាននការអនុវត្តចំណូេ ពតីកនកមលសវារបស់អង្គភាពកចកលចញចូេកតមយួរាជធានតី លេត្ត និងចំណូេពតីកនកមលសវា 
និងចំណូេពតីការពិន័យជាករាក់ កដេកបមូេលៅមន្តីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានតី លេត្ត តាមរយៈកបព័ន្ធវដិតីអ ូលៅន ង្ៃទតី២៦ កេសតីហា ឆំ្្២០២០

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផសាយសារាចរស្តីពតីនតីតិវធិតី និងកិច្ចបញ្ិក្ននក្រអនុវត្ចំណូល ពតីកន្រៃសសវារបស់អង្គភាព្ចកសចញចលូតតរៃយួរាជធានតី សេត្ និងចំណូល 
ពតីកន្រៃសសវា និងចំណូលពតីក្រពិន័យជា្រាក់ តែល្បរៃលូសៅរៃន្តីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានតី សេត្ តារៃរយៈ្បព័ន្ធវែិតីអ ូសៅន ង្ៃទតី២៦ តេសតីហា ឆ្នា ំ២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១០

អង្គសិក្ាកាមបានណផ្្ត ការពិភាកសាណលើ
ចំណចុ្រន្លរឹោះៗ រមួមាន ៖ (១) ការណមោង
ចំណូលថវិកាពីកនមមណសវារបស់អង្គភាព
មចកណចញចលូកតមយួ រាជធានី-ណខត្ និង
ចំណូលពីកនមមណសវា និងចំណូលពីការ
ពិន័យជាមបាក់ ក�លមបមលូបានណៅមន្ីរ 
អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ណខត្, (២)ការណមោង
ឥណទានចំោយថវិកាននចំណូលក�ល
មបមលូបានណៅអង្គភាពមចកណចញចលូ
កតមយួរាជធានី-ណខត្ និងមន្ីរ អង្គភាព
ជំនាញរាជធានី-ណខត្, និង(៣)កិច្ចបញ្ជ ិកា
្រណណនយ្យទាក់ទងចំណូលក�លជា្រុណ
មបណយជន៍�ល់ថវិការបស់រ�ឋាបាលរាជធានី
-ណខត្ (ចំណូលពីណសវាក�លមបមលូបាន
ណៅតាមអង្គភាព មចកណចញចលូកតមយួ

រាជធានី-ណខត្ និងមបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាព
ជំនាញរាជធានី ណខត្) មពមទាងំជាពិណសស
បញ្ហា មបឈមជាក់កស្ង ក�លកំពុងណកើត
មានពាក់ព័ន្ធនរឹងការម្រប់ម្រងចំណូល
មិនកមនសារណពើពន្ធ ណៅតាមរ�ឋាបាលថ្ាក់
ណមកាមជាតិ។

សិក្ាសាោកន្លោះនថងាណនោះ បានណដ្ោះ-
មសាយបញ្ហា ស្មថុ្រសា្ម ញមយួចំននួធំ ណៅ
រ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ណៅសល់ បញ្ហា
មបឈមមយួចំននួណទៀត ក�លមតនូវបន្
យកចិត្ទុកដ្ក់ ។ ក្ថុងន័យណនោះ ណដ្យ
ទទួលបានការមប្រល់ភារកិច្ចពីឯកឧត្ម
រស់ សីេវ៉ា  ក្ថុងការ�រឹកនំាកិច្ចពិភាកសា និង
បូកសរុបលទ្ធផលននសិក្ាសាោ, ឯកឧត្ម
លយេត វីកណេ អនុរ�ឋាណលខាធិការ នន

មកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គ-
ណលខាធិការរង នន អ.្រ.ហ. បានណលើក
ណ�ើងជាវិធានការ មយួចំនួនបកន្មណទៀត
ជាអាទិ៍ ការពិនិត្យណមើលណលើការណមោង
ចំណូល,ការណរៀបចំកិច្ចបញ្ជ ិកា្រណណនយ្យ, 
ការកកសមមរួលមបកាសអន្រមកសងួ, ការ
ណរៀបចំវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្ល ណ�ើម្ីពមងរឹង
សមតភ្ាពមនន្ីពាក់ព័ន្ធ, និងការណរៀបចំ
សិក្ាសាោណៅតាមរ�ឋាបាលរាជធានី-ណខត្
បកន្មណទៀត ។

ជាទីបញ្ចប់, ឯកឧត្ម លយេត វីកណេ
អនុរ�ឋាណលខាធិការ មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គណលខាធិការរង នន 
អ.្រ.ហ. បានកថ្លងអំណរ្រុណយ៉ា ងមជាល-
ណមរៅ�ល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្ថុងការខិតខំ
មបរឹងកមបងសហការណរៀបចំ និងណធវើបទបងាហា ញ
សារាចរខាងណលើ និងតំោងរ�ឋាបាលណខត្, 
តំោងមកសងួពាក់ព័ន្ធ, តំោងរតនាោរ
ណខត្ និងមន្ីរណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាងំ
២៥ណខត្ ក�លបានសមមបសមមរួល និង
ចូលរមួសិក្ាសាោខាងណលើណនោះ មបមពរឹត្
ណៅណដ្យរលនូ និងមបកណដ្យកផ្លផ្កា ៕

ណោលបំណងននការណរៀបចំសិក្ាសាោ 
ផ្សពវផសាយណនោះណ�ើង ្រណឺ�ើម្ីធានាមបសិទ្ធភាព 
ននការអនុវត្អនុមករឹត្យណលខ ២៥ អនមក.បក 

ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០ ស្ីពីការ 
ម្រប់ម្រងចំណូលណសវារបស់អង្គភាពមចក 

ណចញចលូកតមយួ រាជធានី ណខត្ និងជាពិណសស
ណ�ើម្ីណដ្ោះមសាយបញ្ហា  ក�លកំពុងមបឈម 
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការម្រប់ម្រងចំណូលមិនកមន 
សារណពើពន្ធ និងការកបងកចកមបាក់រងាវ ន ់

ណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ។

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និង

                   វាយតនម្ល នន អ.្រ.ហ.

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការកកសងួលសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នដកឹនំាការងារកកទកមង់ការកគប់កគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) ក្ថុងសិកាខា សាលាផ្សព្វផសាយសារាចរស្ត តីពតីនតីតិវធិតី និងកិច្ចបញ្ិកាននការអនុវត្តចំណូេ ពតីកនកមលសវារបស់អង្គភាពកចកលចញចូេកតមយួរាជធានតី លេត្ត និងចំណូេពតីកនកមលសវា 
និងចំណូេពតីការពិន័យជាករាក់ កដេកបមូេលៅមន្តីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានតី លេត្ត តាមរយៈកបព័ន្ធវដិតីអ ូលៅន ង្ៃទតី២៦ កេសតីហា ឆំ្្២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ពិធី “ដ្ក់ឱ្យដំលណើរការសនា្ធ នកមមាជា្្លូវការរវងមបព័ន្ធបលច្ចកវិទយាព័ត៌ម្ន
សមម្ប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមបព័ន្ធមគប់មគងទិននាន័យពន្ធដ្រ”
ណៅនថងាពុធ ៦ណកើត កខអស្សថុជ ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតនូវនរឹងនថងាទី២៣ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០
មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណរៀបចំពិធី “ដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការសនា្ធ នកម្មជាផ្លនូវការរវាងមបព័ន្ធ
បណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង មបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យ
ពន្ធដ្រ” ណមកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្មបណ្ិតសភាោរ្យ ហ៊ាន សាហុីប រ�ឋាណលខាធិការមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធានមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង FMIS តំោង�៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ 
ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ  អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ណដ្យមានការចលូរមួពីថ្ាក់�រឹកនំា និង មននី្រាជការននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការងារណនោះបានសណមមចនវូទំណនើបកម្ម
និងសវ ័យមបវតិ្កម្មននការកចករំកលក

ទិន្ន័យចំណូលពន្ធដ្រណៅវិញណៅមករវាង
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រជាមយួនរឹង
មបព័ន្ធ FMIS ណលើមុខងារចំននួពីរ ្រ៖ឺ 
.ការបញ្ជនូនទិន្ន័យចំណូលថវិកាណចញ

ពីមបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រណៅ
មបព័ន្ធ FMIS ជំនសួឱ្យការណចញ្
មកដ្ស់សោកបមតបង់មបាក់ចលូ
ថវិកាជាតិ និងថ្ាក់ណមកាមជាតិ ក�ល
ពីមុនមតនូវការណពលណវោយូរ,ណមបើមបាស់
មកដ្សស្ាម និងនីតិវិធីស្មថុ ម្រសា្ម ញ
ជាណមចើន។

.ការបញ្ជនូនទិន្ន័យចំណូលពន្ធដ្រ ក�ល
បានកាត់ទុកណដ្យអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
រតនាោរជាតិ និង រតនាោររាជធានី-
ណខត្ណចញពីមបព័ន្ធ FMIS ណៅមបព័ន្ធ
ម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រណដ្យកបង-
កចកយ៉ា ងលម្អិតចបាស់ោស់ណៅតាម
មបណភទពន្ធ និងអាករនានា ។
ក្ថុងពិធីណនោះ ឯកឧត្ម គង់ វិបុេ មបតិ-

ភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលបន្ថុកជាអ្រ្គនាយក
ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្របានកថ្លងអំពី
វឌ្ឍនភាព និងអត្មបណយជន៍សំខាន់ៗននការ

ណធវើសនា្ធ នកម្មណនោះ និងបានកថ្លងអំណរ្រុណ 
�ល់ឯកឧត្មបណ្ិតសភាោរ្យ ហ៊ាន សាហុីប
ក�លបាន�រឹកនំាការ ឱ្យសណមមចបានការ
ណធវើសនា្ធ នកម្មរវាងមបព័ន្ធទាងំពីរណនោះតាម
ណោលណៅចង់បានរបស់ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិត-
សភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា ក្ថុងការណធវើទំណនើប-
កម្ម និងសវ ័យមបវតិ្កម្មការមបមូលចំណូល
ថវិកាជាតិ ណហើយរហតូមក�ល់ណពលណនោះ
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រសណមមចបាននវូការងារ
ទំណនើបកម្មជាបន្បន្ាប់នានា កថ្ុងការពមងរឹង
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងចំណូលពន្ធដ្រ និងអាករ
នានា។ ជាពិណសសមបព័ន្ធផ្ដល់ណសវាណផ្សងៗ

ជនូអ្កជាប់ពន្ធ ជាមយួនរឹងការខិតខំមបរឹង-
កមបងណធវើសនា្ធ នកម្មណៅកាន់មបព័ន្ធនានា
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមួមាន៖មបព័ន្ធមបមលូ
ពន្ធ្រយនិងអាកររបស់អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយ
និងរដ្ឋា ករកម្ថុជា, មបព័ន្ធម្រប់ម្រងមណធយាបាយ
យនយន្របស់មកសងួសាធារណការនិង
�រឹកជញ្ជនូនក�លនរឹងសណមមចបានកថ្ុងណពល
�៏ខ្លីខាងមុខ ណពាល្រ�ឺចូនរឹងណនោះ្រសឺណមមច
បាននវូការតភា្ជ ប់ជាមយួមបព័ន្ធ FMIS។
ឯកឧត្មបណ្ិតសភាោរ្យ ហ៊ាន សាហុីប
បានបញ្្ជ ក់ជនូអង្គពិធីថា ណបើ្រិតមក�ល់
ណពលបច្ចថុប្ន្ណនោះ មបព័ន្ធ FMIS បានដ្ក់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធឌិការ នឌិងជាបបធានបករុមការងារប្រប់ប្រង្រលបរោង FMIS ក្រុងពឌិធីបបកាស់ដាក់ឱ្យដំលណើរការសន្ធា នកម្ម
រវាងបបព័នធាបល ច្េកវទិ្យាព័ត៌រោនសបរោប់ការប្រប់ប្រងហឌិរញ្ញវត្រុសាធារណៈ នឌិងបបព័នធាប្រប់ប្រងទ្ឌិន្ន័យពនធាដារ លៅថ ង្ៃទ្ី២៣ ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ ១២

ឱ្យ�ំណណើរការណស្ើរកតម្រប់អង្គភាពស្នូល
ទទួលបន្ថុកហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាណៅទូទាងំ
មបណទស ក�លរួមមានអង្គភាពទទួលបន្ថុក
ហិរញ្ញវត្ថុននមកសងួ-ស្ាប័នទាងំអស់, អង្គ-
ភាពថវិកាអាោប័កណផ្រសិទ្ធិណពញណលញ,
មន្ីរណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាោរ
រាជធានី-ណខត្ទាងំ ២៥ ។ ណលើសពីណនោះ,
មបព័ន្ធ FMIS ក៏បានតភា្ជ ប់ជាមយួមបព័ន្ធ
ណផ្សងៗជាណមចើនណទៀត ក្ថុងណនាោះមាន ៖
មបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្មទិន្ន័យ្រយនិង

មបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិក្រយ
មបព័ន្ធធនាោររបស់ធនាោរជាតិ នន

កម្ថុជា និងធនាោរពាណិជ្ជន�្រជូាណមចើន
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងចំណូលមិនកមនសារ-

ណពើពន្ធ។
ការណធវើសនា្ធ នកម្មមបព័ន្ធទាងំពីរណនោះ ្រជឺា
ការសណមមចបានណដ្យណជា្រជ័យនវូកផនការ
្រន្លរឹោះមយួននការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
ក�លជាចក្ថុវិស័យ�៏ណមាោះមុត របស់ សណម្ដច
អ្រ្គមហាណសនាបតីណតណជា ហ៊ុន កសន
នាយករ�ឋាមនន្ី ននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា
ក្ថុងការបណងកាើនមបសិទ្ធភាព�ល់ការងារម្រប់-
ម្រងការមបមូលចំណូលថវិកាជាតិ, ការសន្ស ំ

សំនចចំោយថវិកាជាតិតាមរយៈការកាត់ 
បន្យការណមបើមបាស់មកដ្សស្ាម និងនីតិវិធី
ស្មថុ ម្រសា្ម ញនានា, ចលូរមួបណងកាើនផលិតភាព
ការងាររបស់មននី្ពន្ធដ្រ និងរតនាោរ។
ជាពិណសស្រកឺារផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដ ីពីចំណូល
ថវិកាជាតិបានកាន់កត្ប់រហ័ស។

្ររួបញ្្ជ ក់ផងក�រថា្រិតមតរឹមជំហានទី២
ននការដ្ក់ឱ្យអនុវត្្រណមមាង FMIS ក�ល
បានម្រប�ណ្ប់ណស្ើរទទូាងំមបណទសណហើយ
ណនោះ មបព័ន្ធ FMIS ក៏បានណធវើសនា្ធ នកម្ម
ជាមយួមបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យសំខាន់ៗ
�នទណទៀតក�លរមួមាន ៖
មបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្មទិន្ន័យ្រយ និង

មបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិច្រយ (ASYCUDA 

& E-Cus toms)

មបព័ន្ធធនាោររបស់ធនាោរជាតិ នន
កម្ថុជា និង របស់ធនាោរពាណិជ្ជ�ូចជា
ធនាោរណអសុីលីដ្, ធនាោរ JTrus t, 
ធនាោរស្ាបនា, ធនាោរកាោឌីយ៉ា
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ 

(DMFAS)

មបព័ន្ធម្រប់ម្រង់ចំណូលមិនកមនសារណពើ-
ពន្ធ (NRMIS)៕

ការណធវើសនា្ធ នកម្មមបព័ន្ធទាងំពីរណនោះ ្រជឺាការ 
សណមមចបានណដ្យណជា្រជ័យនវូកផនការ្រន្លោឺះ 
មយួននការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 

សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក�លជា
ចក្ថុវិស័យរបស់ សណម្ចអ្រ្គមហាណសនាបតីណតណជា 

ហ៊ុន  កសន នាយករ�ឋាមនន្ី ននមពោះរាជា 
ោចមកកម្ថុជាក្ថុងការបណងកាើនមបសិទ្ធភាព�ល់ 
ការងារម្រប់ម្រងការមបមលូចំណូលថវិកាជាតិ, 

ការសន្សសំំនចចំោយថវិកាជាតិតាមរយៈ 
ការកាត់បន្យការណមបើមបាស់មកដ្ស់ស្ាម 

 និងនីតិវិធីស្មថុ ម្រសា្ម ញនានា។

ណរៀបចំណដ្យ៖ មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវទិយា
                    ព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពិធីប្រកាស់ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័នធា្រណ ច្េកវទិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ�ៈ និងប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងទ្ិន្នន័យពនធាដារ 
ណៅថ ង្ៃទ្ី២៣ ខែកញ្្ញ  ឆ្្ន ំ២០២០

ពិធីប្រកាស់ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការសន្ធា នកម្មរវាងប្រព័នធា្រណ ច្េកវទិ្យាព័ត៌មានសបមា្រ់ការប្រ្រ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ�ៈ និងប្រព័នធាប្រ្រ់ប្រងទ្ិន្នន័យពនធាដារ 
ណៅថ ង្ៃទ្ី២៣ ខែកញ្្ញ  ឆ្្ន ំ២០២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការកចករំកេកបទពិលសាធសតេីពីការងារកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជនូ
គណៈមបតិភមូីយេ ន់ម្េ
ណៅនថងាទី២៥ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០ អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បាន�រឹកនំា និងសមមបសមមរួលកិច្ចមបជុំស្ីពី ការកចករកំលក
បទពិណសាធការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក�លណផ្្តជាសំខាន់ណលើការណរៀបចំ
ស្ាប័ន និង�ំណណើរការកសាងសមត្ភាពតបតាមសំណណើរបស់្រណៈមបតិភមូីយ៉ា ន់មា៉ា នន Myanmar

PFM Academy ណមកាមការសមមបសមមរួលពីធនាោរពិភពណោកមបោំមបណទសមីយ៉ា ន់មា៉ា  និងមបោំ
មបណទសកម្ថុជា។

កិច្ចមបជុំកចករំកលកបទពិណសាធណនោះ មតនូវ
ណរៀបចំតាមរយៈមបព័ន្ធវណី�អ ូ(Video

Conference) ក�លបាន�រឹកនំាណដ្យ
ឯកឧត្ម ម្ស សុេលសនសាន អ្រ្គណលខា-
ធិការរងននអ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម -
ធកិារ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) តំោង
�៏ខ្ង់ខ្ស់ ឯកឧត្ម រស់ សីេវ៉ា  អ្រ្គណលខា-
ធិការ នន អ.គ.ហ. អមណដ្យមនន្ីជំនាញ
ជាន់ខ្ស ់និងមនន្ីជំនាញនន អ.គ.ហ. និង
មានការចលូរមួពីតំោង វិទយាស្ានណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ក�លជាតំោងភា្រីកម្ថុជា
មពមទាងំការចលូរមួពី្រណៈមបតិភមូីយ៉ា ន់មា៉ា
នន Myanmar PFM Academy ក�ល
�រឹកនំាណដ្យអ្រ្គនាយករងននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
ថវិកាននមកសងួកផនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក�ល
ជាតំោងភា្រីននមបណទសមីយ៉ា ន់មា៉ា ។

Myanmar PFM Academy ជាអង្គភាព
មួយកថ្ុងចំណោមអង្គភាពទាងំ៥ នន្រណមមាង 
Myanmar Modernization of Public

Financial Management (MMPFM) 

ក�លណទើបកតបានបណងកាើតណ�ើងណៅណ�ើម្ំ្
២០២០ ជាមយួនរឹងចក្ថុវិស័យននការអភិវឌ្ឍ
សមតភ្ាពមនន្ីរាជការមបកបណដ្យទំនលួ-
ខុសមតនូវ ណ�ើម្ីពមងរឹងការផ្ល់ណសវាសាធារណៈ

ឱ្យមានមបសិទ្ធភាព។ តាមរយៈកិច្ចមបជុំណនោះ
Myanmar PFM Academy បានណស្ើសុំ
ការកចករំកលកបទពិណសាធនននការងារកក-
ទមមង់របស់មបណទសកម្ថុជា ក�លណផ្្តជា
ចម្ងណលើការណរៀបចំ និងកិច្ច�ំណណើរការ
ននការកសាងសមត្ភាពរបស់វិទយាស្ាន
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ននមកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាការកចករកំលក ឯកឧត្ម
ម្ស សុេលសនសាន បានណធវើបទបងាហា ញពី 
វឌ្ឍនភាព និងការវិវត្ននមបព័ន្ធណស�ឋាកិច្ច
របស់កម្ថុជាតំាងពីទសវត្សទី៥០ រហតូ�ល់
�ំោក់កាលននការបណងកាើតកម្មវិធីកកទមមង់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណដ្យរណំលចពីកត្ា
ណជា្រជ័យ បញ្ហា មបឈម និងទិសណៅណៅ
នថងាខាងមុខ។ ជាមយួោ្ណនាោះ តំោង នន

វិទយាស្ានណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានណធវើ
បទបងាហា ញកចករំកលកអំពីចំណចុសំខាន់
មួយចំនួន ជនូ្រណៈមបតិភូមីយ៉ា ន់មា៉ា  �ូច
ខាងណមកាម៖
.ការណរៀបចំរចនាសម្័ន្ធ និងមបភពថវិកា
ននវិទយាស្ានណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖ វិទយា-
ស្ានណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមតនូវបានបណងកាើត
ណ�ើងកថ្ុង្ំ្១៩៩៧ និងមតនូវបាន�ំណ�ើងជា
អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន ណៅនថងាទី២៣ កខកកកាដ្
្ំ្២០១៥ ក�លមាននាយកដ្ឋា នចំននួ៣
សមមាប់ោំមទរមួមាន នាយកដ្ឋា នមសាវមជាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី, នាយកដ្ឋា នបណ្ថុ ោះ-
បោ្ល និងវិមករឹតការ,មពមទាងំនាយកដ្ឋា ន
រ�ឋាបាល បុ្រ្គលិក និងហិរញ្ញវត្ថុ។ វិទយាស្ាន
មានមបភពោំមទហិរញ្ញវត្ថុពីថវិការ�ឋា ថវិកា

ឯកឧត្តម មាស សុខសសនសាន អគ្គលេខាធិការរងនៃ អ.គ.ហ. ក្នុងកិច្ចប្រជុំចចករចំេក្រទពិលោធស្ត តីពតីការងារចកទបមង់ហិរញ្ញវត្នុោធារណៈជៃូគណៈប្រតិភូ 
តាមប្រព័ៃ្ធ Video លៅន ង្ៃទតី២៥ ចែកញ្្ញ  ឆំ្្២០២០ ។

ទំព័រ  ១៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ មពមទាងំថវិការបស់ន�្រនូានា
អាមស័យណលើកិច្ចសហការននមបណភទការងារ
ណផ្សងៗោ្។
.ការណរៀបចំកម្មវិធីសិកសានិងវ្រ្គបណ្ថុ ោះ-
បោ្ល៖ កផនការយុទ្ធសានស្ស្ីពីការ
កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមតភ្ាពក្ថុងមកបខ័ណ្
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈជាទិសណៅ ននការណរៀបចំកម្មវិធី
បណ្ថុ ោះបោ្ល។ កម្មវិធីបណ្ថុ ោះបោ្ល
មតនូវបានកបងកចកជា៣ ធំៗ រមួមាន វ្រ្គ-
បណ្ថុ ោះបោ្លរយៈណពលកវង មធ្យម និង
ខ្លី។ ណ�ើម្ីទទលួបានធាតុចូល ក្ថុងការណរៀប-
ចំកផនការបណ្ថុ ោះបោ្លមបោំ្ំ្នីមយួៗ
វិទយាស្ានកតងកតណរៀបចំកមមងសំណួរណ�ើម្ី
ចុោះស្ាបស្ង់មតិពីមនន្ីរាជការ ទាងំថ្ាក់-
ជាត ិនិងរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាត ិនិងវិភា្រ
ទិន្ន័យ ណ�ើម្ីកំណត់នវូតមមនូវការបណ្ថុ ោះ-
បោ្លជាអាទិភាព ។ ្ុរណវុឌ្ឍិរបស់
សិក្ាកាមបន្ាប់ពីវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លមតនូវ
បានមតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្ល ណដ្យណមបើ-
មបាស់ម៉ាូក�ល Kirkpatric, 2006 ក�ល
ណផ្្តណលើភាពណពញចិត្របស់សិក្ាកាមណលើ

វ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្ល, ចំណណោះ�រឹង និងជំនាញ
ក�លសិក្ាកាមទទួលបាន, មបសិទ្ធភាពនន
ការណមបើមបាស់ចំណណោះ�រឹងណៅនរឹងការអនុវត្
ជាក់កស្ង និងការវិភា្រណលើលទ្ធផលចុង-
ណមកាយ។
.បញ្ហា មបឈម៖ តាមរយៈការអនុវត្

កន្លងមក វិទយាស្ានណៅកតមបឈមនរឹង
ផលវិបាកធំៗមយួចំននួកថ្ុងការណរៀបចំវ្រ្គ
បណ្ថុ ោះបោ្ល �ចូជាការណរៀបចំវ្រ្គបណ្ថុ ោះ-
បោ្លតាមមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិច �ចូជា
e-learning និង digital platform ណដ្យ
សារពុំទាន់មានសមាភា រោំមទម្រប់មោន់, ការ

ណរៀបចំមុខវិជា្ជ ជំនាញ ឯកសារ និងសមាភា រ
បណ្ថុ ោះបោ្ល និងវិមករឹតការ មសបតាម
តមមនូវការសិក្ាកាមណៅមានកមមិត និងកិច្ច
សហការជាមយួអង្គភាពពាក់ព័ន្ធណលើការ
ោំមទកថ្ុងការផ្ល់ធនធានមនុស្ស និងការ
ោំមទណលើការណរៀបចំវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លក៏
ណៅមានកមមិត។
.មតិណយបល់របស់វិទយាស្ានសមមាប់ 
Myanmar PFM Academy៖ វិទយាស្ាន
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ល់អនុសាសន៍
និងការកណនំា Myanmar PFM Academy

ឱ្យ្រិត្ររូ និងណរៀបចំកផនការយុទ្ធសានស្
កសាងសមតភ្ាព និងកផនការសកម្មភាព
មបតិបតិ្មបោំ្ំ្ជាមុន ណមពាោះវាជាកផនទី
ចង្អថុលទិសក�លមានសារៈមបណយជន៍កថ្ុង
ការកំណត់ណោលណៅ ននការកសាងសមត្-
ភាពមនន្ីណៅនថងាណមកាយ ជាពិណសសពមងរឹង
ការងារមតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្លសមតភ្ាព
មនន្ីយ៉ា ងមានមបសិទ្ធភាព៕

កផនការយុទ្ធសានស្ស្ីពីការកសាង និង 
អភិវឌ្ឍន៍សមតភ្ាពក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធ ី

កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ជាទិសណៅ ននការណរៀបចំកម្មវិធ ី

បណ្ថុ ោះបោ្ល ។

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវត្ន៍ នន អ.្រ.ហ.

កិច្ចប្រជុំចចករចំែក្រទពិសោធស្តីពតីការងារចកទប្រង់ហិរញ្ញវត្ថុោធារណៈជនូគណៈប្រតិភ ូតា្រប្រព័ន្ធ Video សៅថ ង្ៃទតី២៥ ចែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០២០ ។

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៧ |  អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការអនុវតតេលោេការណ៍ស័កតេិសិទ្ធភាពននកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ កនាថុងមកបេ័ណ្
កមមាវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជាកតងរកសានវូកិច្ចសហការល្អជាមយួន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ ក្ថុងការអនុវត្
ណោលនណយបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងកម្មវិធីកកទមមង់វសិ័យសាធារណៈ មបកបណដ្យឥរិយបថ
ទន់ភ្លន់ កតមុងឺមា៉ា ត់។ ណបើណទាោះជាកិច្ចសហការមានការវិវត្អាមស័យនរឹងបរិការណ៍ និងអាទិភាព
ននទិសណៅអភិវឌ្ឍន៍កី្, រាជរដ្ឋា ភិបាលណៅកតមបកាន់នវូជំហរ និងឥរិយបថមសបតាមណោលការណ៍
ស័កិ្សិទ្ធភាពននកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ រមួមាន (១)ការណោរពភាពជាមា្ច ស់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល,
(២)ការអនុវត្យន្ការភាពជាន�្រ,ូ និង (៣)ការណផ្្តកិច្ចសហការណលើលទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ 
សមមាប់តមមង់ទិសការអនុវត្កិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍រវាងអង្គភាពជាស្ាប័នរាជរដ្ឋា ភិបាល និង
អង្គភាពជាតំោងរបស់ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍។

ក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ្រណៈកមា្ម ធិការ

�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.) បានអនុវត្

ណោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ណដ្យ

បានបណងកាើតអភិមកមការងារ, ណរៀបចំយន្ការ

សមមបសមមរួល និងណមបើមបាស់ឧបករណ៍

មបតិបតិ្ ក�លសំណៅណលើកកម្ស់ “វប្ធម៌

សន្នា និងសមិទ្ធកម្ម”។ ជាមបព័ន្ធម្រប់ម្រង,

គ.ហ.ស. អនុវត្អភិមកម ការម្រប់ម្រង

កផ្អកណលើលទ្ធផល ក្ថុងណោលបំណងបណងកាើន

មបសិទ្ធភាព និងស័កិ្សិទ្ធភាពននការអនុវត្

កម្មវិធីកកទមមង់ណនោះ តាមរយៈការដ្ក់ណចញ

នវូចក្ថុវិស័យ, យុទ្ធសានស្ និងមកបខ័ណ្

កផនការសកម្មភាពរមួ ណហើយអង្គភាពអនុវត្

ទាងំអស់មតនូវណរៀបចំកផនការសកម្មភាពរបស់

អង្គភាពសាមី ណ�ើម្ីឈានណៅសណមមចនវូ

ណោលណៅណនាោះ។ កផ្អកតាមកិច្ចពិភាកសា

ជាមយួមកសងួ ស្ាប័នរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល,

ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍អាចផ្ល់ការោំមទតាមទមមង់

ននកិច្ចសហការកបបោមយួ ក�លខ្លរួន

មបណមើលណឃើញថាមាន្រុណមបណយជន៍�ល់

ណោលបំណងននកិច្ចសហការ។ 

ក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, មកសងួ-ស្ាប័ន

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបានទទួលការោំមទ

ពីន�្រអូភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗជាណមចើនរមួមាន៖

សហភាពអឺរ៉ុប (EU), ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

អាល្លមឺ៉ាង់, ដ្នោមា៉ា ក់, ស៊ុយកអត, ជប៉ាុន,

អនូស្ាលី, អង់ណ្រ្លស, និងស្ាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

អន្រជាតិ�ចូជា ធនាោរពិភពណោក,ធនា-

ោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងមលូនិធិរបូិយវត្ថុ

អន្រជាតិផងក�រ។ ណ�ើម្ីតមមរឹមការោំមទ

ពីន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានសង្គតិភាព និង

សុខ�ុមនីយកម្មល្អណៅនរឹងណោលណៅ នន

កម្មវិធីកកទមមង់, គ.ហ.ស. ផ្ល់សមត្កិច្ច

ជនូអ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ

កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៦

(អ.គ.ហ.) ជាណសនាធិការក្ថុងការណកៀរ្ររ

ធនធានទាងំហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនយួបណច្ចកណទស

ណហើយនរឹងសមមបសមមរួលកិច្ចសហការរវាង

មកសងួ-ស្ាប័ន របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាមយួ

ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ ណដ្យណមបើមបាស់យន្ការ

ពិណមោោះណយបល់ រមួទាងំឧបករណ៍មតរួតពិនិត្យ

និងវាយតនម្លមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជាណមចើនរបូភាព ។ 

តយួ៉ា ង, ការអនុវត្កិច្ចសហការជាមយួ

សហភាពអឺរ៉ុបបងាហា ញថា អ.គ.ហ. បាន

សមមបសមមរួលណរៀបចំមកបខ័ណ្លទ្ធផល

ននកិច្ចមពមណមពៀងមូលនិធិមទមទង់ថវិកា១

ជាមយួម្រប់មកសងួ-ស្ាប័នរបស់រាជរដ្ឋា -

ភិបាល ណដ្យណផ្្ត

ណលើកិច្ចការអាទិភាព

ននកម្មវិធីកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ 
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�ំោក់កាលទី៣ ។ ជំហានបន្ាប់, ការ

តាមដ្នការអនុវត្ណោលណៅសចូនាករ

សមិទ្ធកម្មណនាោះ មតនូវណធវើជាណទៀងទាត់តាម

កិច្ចមបជុំមបោំកខ,មបោំមតីមាស និង្ំ្ ។

កផ្អកតាមការពិភាកសា ននកិច្ចមបជុំនីមយួៗ,

អ.គ.ហ. កំណត់នវូវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា -

មបឈមក្ថុងការណដ្ោះមសាយណៅកមមិត

មបតិបតិ្ ក�លជាក់កស្ង �ចូជាការណកៀរ្ររ

និងផ្ល់ជំនយួបណច្ចកណទសសមមាប់ោំមទ

អង្គភាពអនុវត្ជាណ�ើម ។ បញ្ហា មបឈម

១ មលូនិធិមទមទង់ថវិកា្រជឺាទមមង់មយួននកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍ ក�លរាជរដ្ឋា ភិបាលសណមមចចុោះកិច្ចមពមណមពៀងរមួោ្ជាមយួសហភាពអរឺ៉ុប កថ្ុងការទទលួបានថវិកាមកចលូ
រមួអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្ថុង្ំ្២០១៩ និង២០២០ ។ ក្ថុងលក្ខណ្ននកិច្ចមពមណមពៀងណនោះ, សហភាពអរឺ៉ុបនរឹងណបើកផ្ល់ហិរញ្ញប្ទានឥត
សំណងមបមាណ ១៤ ោនអរឺ៉ ូ កផ្អកណលើលទ្ធផលសណមមចបានមបោំ្ំ្។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៨

ក�លពុំអាចណដ្ោះមសាយបាន មតនូវបន្ការ

តាមដ្ន និងណលើកណស្ើណៅសុំកិច្ចអន្រា្រមន៍

ពីថ្ាក់�រឹកនំា។ មបព័ន្ធសមមបសមមរួលកិច្ច-

សហការខាងណលើណនោះ មិនមតរឹមកតបណងកាើន

ជវភាពននការអនុវត្កិច្ចសហការកតប៉ាុណោណ ោះ

ណទ, ប៉ាុកន្កថមទាងំជំរុញឱ្យតអួង្គពាក់ព័ន្ធ

ទាងំអស់ណធវើការងាររមួោ្ណ្្ោះណៅសណមមច

សូចនាករសមិទ្ធកម្ម ក�លជាឧបករណ៍

ធានានវូ្រណណនយ្យភាពផងក�រ។

បកន្មពីណនោះ, អនុណោមតាមសារាចរ

កណនំារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលណលខ០៩ សរ

ចុោះនថងាទី២៨ កខធ្នូ ្ំ្២០១៥ សី្ពី “វិធាន

និងនីតិវិធី ននការណរៀបចំ ការអនុវត្ ការ

មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងការវាយតនម្លណលើ

ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ” ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ក៏មតនូវបាន

សាវ ្រមន៍ឱ្យចលូរមួ និងផ្ល់មតិណយបល់

ក្ថុងកិច្ចមបជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ-

សាធារណៈទាងំមូលជាមបោំកថមណទៀតផង។  

មយា៉ាងណទៀត, តំោងន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ក៏អាច

ណលើកនវូលទ្ធផល ននការសិកសា ការវាយ-

តនម្ល និងអនុសាសន៍ផ្្ល់ខ្លរួន ណ�ើម្ីពិភាកសា 

និងណស្ើសុំការពិោរោផងក�រ។ ក្ថុងន័យ

ណនោះ, ការណរៀបចំកិច្ចមបជុំ្រណៈកមា្ម ធិការ

�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈជាមយួន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ បាន

កា្ល យជាណវទិកាពិណមោោះណយបល់កមមិត

ណោលនណយបាយ�៏សំខាន់ ក្ថុងការកំណត់

ណោលណៅ និងទិសណៅកកទមមង់ណនោះ។

ជារមួ, ការអនុវត្កិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍

ក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមតនូវបានសនិ្ដ្ឋា នថា

បានមបមពរឹត្ណៅ មសបតាមណោលការណ៍នន

កិច្ចសហការអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ណពាល្ររឺកសាភាពជាមា្ច ស់និងភាពទន់ភ្លន់

កតមុឺងមា៉ា ត់ ណ�ើម្ីអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមបកប

ណដ្យមបសិទ្ធភាព និងស័កិ្សិទ្ធិភាព៕

ក្ថុងមកបខ័ណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,  មកសងួ-ស្ាប័នរបស់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានទទលួការោំមទពីន�្រូ 

អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរមួមាន៖ សហភាពអរឺ៉ុប 
(EU), ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អា�មឺ៉ាង់, 

ដ្ោមា៉ា ក់, ស៊ុយកអត, ជប៉ាុន, អូនស្ាលី, 
អង់ណ្រ្លស, និងស្ាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្រជាត ិ

�ចូជាធនាោរពិភពណោក, ធនាោរអភិវឌ្ឍន ៍
អាសុី និងមលូនិធិរបូិយវត្ថុអន្រជាតិផងក�រ។

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និង

                   វាយតនម្ល នន អ.្រ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

វឌ្ឍនភាពននការដ្ក់ឱ្យអនុវតតេមបព័ន្ធស្វ័យមបវតតេិកមមាគយ

មសបតាមកម្មវិធីកកទមមង់�៏មុតមសរួច ក៏�ចូជាយុទ្ធសានស្ណកៀរ្ររចំណូល្ំ្ ២០១៩-២០២៣ 
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល, កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ, យុទ្ធសានស្កំកណទមមង់ និងទំណនើបកម្ម្រយ ្ំ្២០១៩-២០២៣, និងយុទ្ធសានស្បណច្ចក-
វិទយា្រមនា្រមន៍ និងព័ត៌មាន្ំ្២០២០-២០២៤ សំណៅបន្អភិវឌ្ឍបកន្មណទៀត តាមរយៈការណធវើ
ទំណនើបកម្មរ�ឋាបាលរបស់ខ្លរួន ណដ្យណមបើមបាស់បណច្ចកវិទយា្រមនា្រមន៍និងព័ត៌មាន កថ្ុងន័យណឆ្លើយតប
បានទាងំមបសិទ្ធភាពការងារមបមលូចំណូល ការបងកាលក្ណៈ�ល់បរិយកាសធុរកិច្ច និងកិច្ចសមមរួល
ពាណិជ្ជកម្មកាន់កតមបណសើរណ�ើងកថមណទៀត។

.មបព័ន្ធស្វ័យមបវតតេិកមមាទិននាន័យគយ 
(អាសុីគដូ្)

ណដ្យទទលួបានការអនុញ្្ញ តពីមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អ្រ្គនាយក-

ដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា (អ.គ.រ.) ក�ល
នាណពលណនាោះជាទីោត់ការ្រយនិងរដ្ឋា ករ
បានចុោះហត្ណលខាណលើឯកសារ្រណមមាង
មបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្មទិន្ន័យ្រយ ឬណៅ
កាត់ថា អាសុី្រដូ្ (ណវលី) ជាមយួអង្គការ
សហមបជាជាតិស្ីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការ
អភិវឌ្ឍ (UNCTAD) នានថងាទី១០ កខណមសា
្ំ្២០០៦ ណមកាម្រណមមាងោំមទកផ្កហិរញ្ញ-
វត្ថុ និងបណច្ចកណទសពីន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ ក�ល
សមមបសមមរួលណដ្យធនាោរពិភពណោក
តាមរយៈ្រណមមាងកិច្ចសមមរួលពាណិជ្ជកម្ម
និងមបកតួមបកជង (Trade Facilitation

and Competitiveness Project/TFCP)

បន្ាប់មកណមកាមកម្មវិធីោំមទការអភិវឌ្ឍ
ពាណិជ្ជកម្ម (Trade Development Sup-

port Program/TDSP)។ ការអនុវត្្រណមមាង
មតនូវបានកបងកចកណចញជា�ំោក់កាលៗ
រមួមាន៖ការកសាង ្រំរូ “Prototype”,
ការដ្ក់ឱ្យអនុវត្សាកល្ង “Pilot Site”
និងការពមងីកបកន្ម (Roll out) ឱ្យម្រប-
�ណ្ប់ណៅទូទាងំមបណទស។

ជាលទ្ធផលសំខាន់ក�លសណមមចបាន,
ឯកសាររ�ឋាបាលកតមួយណៅថាមបតិណវទន៍-
្រយ (Single Adminis trative Document

- SAD) ក�លរាល់ក�ូណយងនានាមាន
លក្ណៈស្ង់ដ្រអន្រជាតិ និងអនុណោម
តាមអនុសញ្្ញ អន្រជាតិនានាសី្ពី្រយ មតនូវ
បានកសាងរចួរាល់ និងមតនូវបានដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្ណដ្យន�ណៅទទូាងំមបណទសនានថងា
ទី០១ កខមករា ្ំ្២០០៨។ ឯកសារ SAD

ណនោះ និងឯកសារណផ្សងៗមយួចំននួណទៀត
មានជាអាទិ៍ តារាងពន្ធ្រយកម្ថុជា, វិធាននន
ការ្រណនាមបាក់ពន្ធបញ្ជ ីទំនិញហាមឃាត់
និងទំនិញជាប់កមមិតកំណត់,លក្ណៈវិនិច្័យ
ណមជើសណរសីសមមាប់កំណត់ហានិភ័យ, ក�ូ
មកថុមហ៊ុន និងក�ូណយងនានា មតនូវកសាង
និងដ្ក់បញ្ចនូលណៅក្ថុងមបព័ន្ធអាសុី្រូដ្។
ណមកាយពីបានកសាងរចួ មបព័ន្ធអាសុី្រូដ្
ណនោះមតនូវបានមបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវត្សាកល្ង
ណៅមាត់មចកកំពង់កផអន្រជាតិមកថុងមពោះសី-
ហនុ នានថងាទី០១ កខឧសភា ្ំ្២០០៨។
បន្ាប់មកមបព័ន្ធណនោះមតនូវបានពមងីកបកន្ម 
ណៅអាកាសយនដ្ឋា នអន្រជាតិភំ្ណពញ និង
ណៅកផសងារួ តចំននួពីរបកន្មណទៀត ណៅនថងាទី០១
កខមករា ្ំ្២០១០។

បកន្មណលើណនោះ, អ.គ.រ. បានយកចិត្-

ទុកដ្ក់ខ្ស់បំផុតកិច្ចមបតិបតិ្ការមបោំនថងា
និងកថទាមំបព័ន្ធបានល្អមបណសើរណដ្យខ្លរួន
ឯងពីកខមករា ្ំ្២០១០ រហតូមក�ល់
កខមីនា ្ំ្២០១១ ណទើបមានមកថុមហ៊ុន Webb

Fontaine Group FZ-LLC ក�លបានឈ្ោះ

ក្ថុងការណ�ញនថ្ល និងបានចុោះកិច្ចសនយាជា-
មួយមកសងួពាណិជ្ជកម្ម មកផ្ល់ណសវា្រណមមាង
ពមងីកមបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្មទិន្ន័យ្រយ
ណនោះ បន្ពីអ្កជំនាញការ UNCTAD។
មកថុមហ៊ុនណនោះ មានន�្រជូាមយួមកថុមហ៊ុន
ក្ថុងមសថុកណឈា្ម ោះ Resolvo Cambodia ជា
Sub-Consultants។ មកថុមហ៊ុនណនោះ ក៏បាន
បញ្ចប់ណបសកកម្មរបស់ខ្លរួន ណៅក្ថុងអំ�ថុង
កខកកកាដ្ ្ំ្២០១២ ណដ្យបានណធវើមជ្ឈការ
មបព័ន្ធ (Centralized Server), មបព័ន្ធ
Disas ter Recovery Site (DRS), ពមងីក
បកន្មមបព័ន្ធណៅមាត់មចក្រយចំននួ ១៩
កកន្លងបកន្មណទៀត, ដ្ក់ឱ្យសាកល្ង
មុខងារមបព័ន្ធនិណវទន៍ប័ណណ (Manifes t)

ទំព័រ  ១៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ណៅមាត់មចកកំពង់កផភ្ំណពញ, និងមុខងារ 
ភោ្ោរ្រយមានក�នកំណត់។

ណមកាម្រណមមាង Trade Development

Support Program -TDSP) ោប់ពីកខ
កកកាដ្ ្ំ្២០១២ សមមាប់រយៈណពល១៨
កខ អ.គ.រ.បានបន្អនុវត្្រណមមាងណនោះ 
រហតូមក�ល់ចុងកខមិថុនា ្ំ្២០១៦។
ណ�ើម្ីធានាបាននិរន្រភាពកិច្ចមបតិបតិ្ការ
មបោំនថងា ការកថរកសា និងការម្រប់ម្រងណហដ្ឋា -

រចនាសម្័ន្ធោំមទ្រណមមាងមបព័ន្ធអាសុី្រូដ្,
ោប់ពីកខកកកាដ្ ្ំ្២០១៦ មក�ល់បច្ចថុប្ន្
្រណមមាងណនោះមតនូវបានណមបើមបាស់ថវិការ�ឋាទាងំ
មសថុងណលើសមាភា រៈ បរិក្ារសមមាប់បំពាក់បកន្ម
និងសមមាប់ផ្្ល ស់ជំនសួនថ្លណសវាកខ្សកាប
អុបទិក, មបាក់កខជលួបុ្រ្គលិកជាប់កិច្ចសនយា,
និងការចំោយណផ្សងៗ។

្រិតមក�ល់បច្ចថុប្ន្ មបព័ន្ធអាសុី្រូដ្
មតនូវបានពមងីកវិសាលភាព និងដ្ក់ឱ្យ
អនុវត្ណៅនាយកដ្ឋា នសាខា និងការិយល័យ
្រយនិងរដ្ឋា ករបំណពញកបបបទទាងំអស់
សរុបចំននួ៨៤ កកន្លង ទទូាងំមបណទស ក�ល
ម្រប�ណ្ប់ទាងំមសថុងណលើអង្គភាព្រយនិង
រដ្ឋា ករក�លមានកិច្ចមបតិបតិ្ការនំាណចញ-

នំាចលូ ។ មុខងារសំខាន់ៗរបស់មបព័ន្ធ
អាសុី្រដូ្ ក�លបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្រមួមាន៖
.មបព័ន្ធលអឡិកមតលូនិកគយ(E-Cus toms) 

ទន្រឹមនរឹងវឌ្ឍនភាពននមបព័ន្ធអាសុី្រដូ្
ខាងណលើណនោះ, មបព័ន្ធណអ�ិកមតនូនិក្រយ 
(e-Cus toms) ក៏មតនូវបានអភិវឌ្ឍណ�ើង
ណ�ើម្ីោំមទ និងបំណពញបកន្មណលើមបព័ន្ធ
អាសុី្រដូ្នវូនីតិវិធី្រយជាក់ោក់មយួចំនួន
ផងក�រ។ ជាលទ្ធផល,មបព័ន្ធណអ�ិកមតនូនិក
្រយ មតនូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្ណៅតាមនាយក-
ដ្ឋា ន សាខា និងការិយល័យ្រយនិងរដ្ឋា ករ
ទាងំអស់សរុបមានចំនួន៩៣ កកន្លងទូទាងំ
មបណទសផងក�រ។មុខងារសំខាន់ៗននមបព័ន្ធ
ណអ�ិកមតនូនិក្រយក�លបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្
មាន�ូចជា៖
១.ម្រប់ម្រងលិខិតអនុញ្្ញ ត�រឹកជញ្ជនូនសមមាប់

ទំនិញទូណៅ
២.ម្រប់ម្រងលិខិតអនុញ្្ញ ត�រឹកជញ្ជនូនសមមាប់

ទំនិញផលិតផលណតលសិោ
៣.ម្រប់ម្រងបងាកា ន់ន�ទទលួមបាក់កក់
៤.ម្រប់ម្រងអមតាប្នូរមបាក់

៥.ម្រប់ម្រងឯកសារ្រតិយុត្
៦.ម្រប់ម្រងបញ្ជ ីសារណពើភណ្
៧.សវ ័យមបវតិ្កម្មមបកាសកញ្ចប់បណញ្ញើរហ័ស 

ឬទំនិញតនម្លទាប
៨.សនា្ធ នកម្មសោកប័មតបង់ចំណូលចលូ

ថវិកាជាតិជាមយួមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

៩.សនា្ធ នកម្មព័ត៌មានបងាកា ន់ន�ពន្ធយន-
យន្ ជាមយួមបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្ម�រឹក-
ជញ្ជនូនផ្លនូវណោកមកសងួសាធារណៈការ
និង�រឹកជញ្ជនូន (MPWT)

១០.ម្រប់ម្រងទំនិញណល្មើស ក�លមិនបាន
បំណពញកាតពវកិច្ចពន្ធ

១១.ម្រប់ម្រង និងតាមដ្នការណមបើមបាស់
ប័ណណសមា្គ ល់ណលើមណធយាបាយ�រឹកជញ្ជនូន
ផលិតផលណតលសិោ

១២.តាមដ្ន និងបងាហា ញស្ានភាពមបមពរឹតិ្-
កម្មមបតិណវទន៍្រយ

១៣.សវ ័យមបវតិ្កម្មមបតិណវទន៍្រយសណង្ប
១៤.សវ ័យមបវតិ្កម្មមបតិណវទន៍្រយឆ្លងកាត់ 

(ជាតិនិងអន្រជាតិ)
១៥.ម្រប់ម្រង និងកត់មតាលទ្ធផលកសកាន

កុងតនឺ័រ
១៦.ទទូាត់តាមមណធយាបាយណអ�ិកមតនូនិក
១៧.ម្រប់ម្រងទិន្ន័យមនន្ីរាជការ្រយនិង

រដ្ឋា ករ
១៨.ណស្ើសុំ្រណនីសមមាប់មនន្ីណមបើមបាស់

មបព័ន្ធ
១៩.សនា្ធ នកម្មជាមយួមបព័ន្ធបញ្ជរកតមយួ

ជាតិ
២០.សនា្ធ នកម្មផ្្ល ស់ប្នូរទិន្ន័យជាមយួ

មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានននអ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា នពន្ធដ្រ

២១.ម្រប់ម្រងការចុោះបញ្ជ ីតាមដ្នការណមបើ
មបាស់ប័ណណសមា្គ ល់យនយន្�រឹកជញ្ជនូន
ឆ្លងកាត់ណ�ើម្ីនំាណចញរបស់វិនិណយ្រិន
មានលក្ណៈសម្តិ្ម្រប់មោន់

២២.ម្រប់ម្រងលិខិត និងព័ត៌មានកិច្ចមបជុំ

្រិតមក�ល់បច្ចថុប្ន្ មបព័ន្ធអាសុី្រូដ្មតនូវបាន 
ពមងីកវិសាលភាព និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្ណៅ 

នាយកដ្ឋា នសាខា និងការិយល័យ្រយនិង 
រដ្ឋា ករបំណពញកបបបទទាងំអស់ចំននួ៨៤ 
កកន្លងទទូាងំមបណទស ក�លម្រប�ណ្ប់ 

ទាងំមសថុងណលើអង្គភាព្រយនិងរដ្ឋា ករក�លមាន 
កិច្ចមបតិបតិ្ការនំាណចញ-នំាចលូ។

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២៣.ម្រប់ម្រងមណធយាបាយណធវើ�ំណណើរណទស-
ចរណ៍ឆ្លងកាត់មពំក�នបណោ្ោះអាសន្

២៤.កត់មតាបងាកា ន់ន�ពន្ធយនយន្សរណសរ
ណដ្យន�
បកន្មណលើការណមបើមបាស់មបព័ន្ធបណច្ចក-

វិទយាព័ត៌មានតាមរយៈកុំព្យនូទ័រ, អ.គ.រ. បាន
បណងកាើត និងដ្ក់ឱ្យការណមបើមបាស់ ទូរស័ព្
ន� ្្ល តនវក�លមានសារសំខាន់និងោំបាច់
ផងក�រ ។ បច្ចថុប្ន្ណនោះ ទរូស័ព្ន� ្្ល តនវ
សមមាប់មបតិបត្ិការ iOS និងមបតិបតិ្ការ 
Android ក�ល អ.គ.រ. បានណមបើមបាស់
យ៉ា ងទលូំទូោយសមមាប់ជយួោំមទ�ល់
ការមតរួតពិនិត្យអនុណោមភាព និងជា្រុណ-
មបណយជន៍�ល់សាធារណជន មានជាអាទិ៍
កម្មវិធីតារាងពន្ធ្រយ្ំ្២០១៧, កម្មវិធី
កមមងអតប្ទនីតិវិធីបំណពញកបបបទបណញ្ចញ
ទំនិញពី្រយ, កម្មវិធីសមមាប់ណផ្ៀងផ្្ត់
ឯកសារណបាោះពុម្សមមាប់មនន្ី្រយ, និង
កម្មវិធីណផ្ៀងផ្្ត់បងាកា ន់ន�យនយន្សមមាប់
សាធារណជនជាណ�ើម។ 
.មបព័ន្ធមគប់មគងទិននាន័យហានិភ័យគយ

ការម្រប់ម្រងហានិភ័យ្រយ ការអនុវត្
នីតិវិធីក្ថុងការមតរួតពិនិត្យរបូវន្ណលើទំនិញ
នំាណចញនំាចលូ បានជបួមបទោះនវូបញ្ហា
អសកម្ម និងការមិនយល់ោ្ជាណមចើន ជា
ពិណសសពាក់ព័ន្ធនរឹងការសមមរួលកបបបទ
បណញ្ចញទំនិញពី្រយ។ ក្ថុងន័យណនោះ, មបព័ន្ធ
ម្រប់ម្រងទិន្ន័យហានិភ័យ្រយ (CRMDS)
ក�លជាមបព័ន្ធណៅដ្ច់ណដ្យក�កពីមបព័ន្ធ
អាសុី្រដូ្បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្ ក�លមាន
មុខងារោត់ថ្ាក់មចកមបមពរឹតិ្កម្មមបតិណវទន៍-
្រយណៅតាមកមមិតហានិភ័យ ជាមចកមប-
មពរឹតិ្កម្ម ពណ៌មកហម, ណលឿង, ណខៀវ, និង
នបតង ។ លក្ណៈពិណសស ននមបព័ន្ធ 
CRMDS អាចោត់ថ្ាក់មចកពណ៌មបមពរឹតិ្កម្ម
មកហមណៅជា៤កមមិត មសបតាមកមមិត
ហានិភ័យខ្ស់របស់មបតិណវទន៍្រយនីមយួៗ
រមួមាន៖ មកហមកមមិតទី១, ទី២, ទី៣,

និងទី៤។ បច្ចថុប្ន្ណនោះ មបព័ន្ធ CRMDS

កំពុងដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់ណៅតាមសាខា និង
ការិយល័យ្រយនិងរដ្ឋា ករបំណពញកបបបទ
សំខាន់ៗចំននួ១០កកន្លងទទូាងំមបណទស។

.មបព័ន្ធល្្ៀងផ្្ត់តនម្គិតពន្ធគយ
មបព័ន្ធទិន្ន័យមបតិណវទន៍តនម្ល្រិតពន្ធ

្រយ (CVDS) ្ឺរជាការអភិវឌ្ឍជំនាន់ថ្មីនន
មបព័ន្ធ CVSS ក�លជាមបព័ន្ធជំនយួ�ល់
មនន្ីតនម្ល្រិតពន្ធ្រយក្ថុងការកសវងរកទិន្ន័យ
តនម្លពិោរោរបស់ទំនិញនានា និងទិន្ន័យ
មបតិណវទន៍តនម្លក�លធា្ល ប់បានឯកភាពពី
មុនមក។ មបព័ន្ធ CVDS ណនោះ មតនូវបានអភិវឌ្ឍ
ណ�ើងណ�ើម្ីផ្ដល់កិច្ចសមមរួលពាណិជ្ជកម្ម
បកន្មណទៀត�ល់មបតិណវទករ ក៏�ចូជាណ�ើម្ី
ណលើកកម្ស់មបសិទ្ធភាពការងារម្រប់ម្រង
មបតិណវទន៍តនម្ល្រិតពន្ធ្រយ តាមរយៈមុខងារ
ដ្ក់ណស្ើ និងណបាោះពុម្មបតិណវទន៍តនម្ល្រិត-
ពន្ធ្រយ, មុខងាររកសាទុកវិញ្្ញ បនបមតចុោះ
បញ្ជ ីពន្ធដ្រនិងពន្ធបា៉ា តង់មបោំ្ំ្, មុខងារ
កំណត់លំហរូនីតិវិធីនផ្ក្ថុងរបស់មនន្ីមាន
សមតក្ិច្ច, មុខងារណបាោះពុម្កំណត់បងាហា ញ
មតិរបស់មនន្,ី មុខងារចុោះបញ្ជ ិកាណលខណចញ
និងណធវើការរកសាទុកមបតិណវទន៍តនម្ល្រិតពន្ធ
្រយក�លបានសណមមចរចួកថ្ុងទមមង់ណអ�ិក-
មតនូនិកជាណ�ើម។

ជាការសនិ្ដ្ឋា ន, ណ�ើម្ីឆ្លថុោះបញ្្ច ងំ និង
វាស់កវងមបសិទ្ធភាព អ.គ.រ.បានសហការ
ជាមយួធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី, អង្គការ
្រយពិភពណោក, និងទីភ្ាក់ងារសហមបតិ-
បតិ្ការអន្រជាតិជប៉ាុន បានណធវើការសិកសា
រយៈណពលបំណពញកបបបទបណញ្ចញទំនិញ
ពី្រយកាលពី្ំ្២០១៣ ក�លលទ្ធផល
បងាហា ញថារយៈណពលបំណពញកបបបទ្រយ
មតរឹម ១ណមា៉ា ង ៥៧នាទី។ មសបតាមកំណណើន
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ថុជា ្ររួឱ្យកត់-
សមា្គ ល់ ្រកឺារនំាណចញមានការណកើនណ�ើង
មបមាណ៨៨% និងការនំាចលូមានកំណណើន

មបមាណ៨១% ណយងតាមរបាយការណ៍
ទិន្ន័យរបស់អាស៊ាន ក្ថុង្ំ្២០១៤ ណធៀប
ជាមយួទិន្ន័យ្ំ្២០១៨, ណៅ្ំ្២០១៩
អ.គ.រ.បានណធវើការសិកសារយៈណពលបំណពញ
កបបបទបណញ្ចញទំនិញពី្រយបានថយចុោះ
ជាមធ្យមមបកហលជា ៥២នាទី ពី ១ណមា៉ា ង 
៥៧នាទី ណៅ្ំ្២០១៣ មកណៅមតរឹម 

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២២

១ណមា៉ា ង ០៥នាទី។
ណទាោះជាមានវឌ្ឍនភាព្ររួឱ្យកត់សំោល់,

ក៏ អ.គ.រ.ណៅមានកិច្ចការជាណមចើនណទៀត
ក�លមតនូវអនុវត្បន្សំណៅសមមរួលឱ្យបាន
ជាអតិបរមានីតិវិធីបំណពញកបបបទ្រយ,
ពមងីកបកន្មការតភា្ជ ប់មបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្-
កម្ម្រយណៅមបព័ន្ធសវ ័យមបវតិ្កម្មរបស់

មកសួង-ស្ាប័នជំនាញ, និងមតនូវមបកាន់
យកអភិមកមម្រប់ម្រងតាមកបបបុណរសកម្ម
ក�លឆ្លថុោះបញ្្ច ងំអំពីឆន្ៈ�៏ណមាោះមុតនវូសារ
នណយបាយជាយុទ្ធសានស្របស់ សណម្ច
ណតណជានាយករ�ឋាមនន្ ី្រ ឺ“លបើកកទមមង ់
គឺរស់, កតលបើមិនកកទមមង់ គឺស្ាប”់ ក្ថុង
ណោលបំណងឈានណៅសណមមចបាននវូ

ចក្ថុវិស័យ និងណបសកកម្មរបស់ អ.គ.រ.ក្ថុង
ការអភិវឌ្ឍខ្លរួន ឱ្យកា្ល យជារ�ឋាបាល្រយ
ទំណនើប ឈានមុខ និងរកសាបាននវូសង្គតិភាព
នរឹងបទប្ញ្ញតិ្ និងណោលនណយបាយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលការអនុវត្ល្អជាអន្រជាត ិមពម
ទាងំណឆ្លើយតបណៅនរឹងតមមនូវការធុរកិច្ច៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធ នន អ.្រ.ហ. និងមកថុមការងារ

                   កកទមមង់ ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ពន្ធណនោះ មិនកមនជាមបណភទពន្ធណទើបមតនូវ
បានបណងកាើតថ្មីណទ ្រពឺន្ធណនោះមតនូវបាន

កំណត់ឱ្យមបមលូណដ្យចបាប់ស្ីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សមមាប់ការម្រប់ម្រង្ំ្២០០៧ ក�លបាន
ណធវើវិណសាធនកម្ម មាមតា ៧ ននចបាប់ស្ីពី
សារណពើពន្ធណៅជាមាមតា ៧ ថ្មី  និងមតនូវបាន
ណធវើវិណសាធនកម្មម្ងណទៀតណដ្យចបាប់ស្ីពី
ហិរញ្ញវត្ថុសមមាប់ការម្រប់ម្រង្ំ្២០១៩
ណៅជាមាមតា ៧ ថ្មី (មយួ) ណដ្យបានកចង
ថា “មបាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ្រជឺាមបាក់ចំណូល
សុទ្ធក�លសណមមចបានពីសកម្មភាពអាជីវ-
កម្ម និងសកម្មភាពនានាណមរៅពីអាជីវកម្ម

របស់របូវន្បុ្រ្គល ឬនីតិបុ្រ្គល។ ជាមយួ
ោ្ណនោះ, មបាក់ចំណូលជាប់ពន្ធក៏រមួបញ្ចនូល
ទាងំចំណណញមលូធន, ការមបាក់, នថ្លឈ្រួ ល,
សួយសារ មពមទាងំចំណូលពីមទព្យហិរញ្ញ-
វត្ថុ ឬមទព្យវិនិណយ្រ រាប់ទាងំអចលនមទព្យ
ផង”។

មុននរឹងដ្ក់ណចញនវូណោលនណយបាយ
អនុវត្ពន្ធណលើចំណណញមលូធន (Capital

Gain Tax) រ�ឋាបាលសារណពើពន្ធបានសិកសា
ណលើការអនុវត្ពីបោ្មបណទសជិតខាងនានា
ទាងំមបណទសអភិវឌ្ឍ និងមបណទសកំពុង- 
អភិវឌ្ឍរមួមាន៖ មបណទសសរឹងហាបុរ,ី ហុងកុង,

មា៉ា ណ�សុី, ណវៀតោម, មីយ៉ា ន់មា៉ា , ឥោ្, 
ហវីលីពីន, អនូស្ាលី, នថ, ស៊ុយកអ៊ត, កណូរ៉
ខាងត្នូង ណ�ើម្ីជាមលូដ្ឋា នក្ថុងការណរៀបចំ
បទប្ញ្ញតិ្ឱ្យមសបណៅនរឹងបរិបទកម្ថុជា។

មបកាសស្ីពីពន្ធណលើចំណណញមលូធន
ណនោះមានវិសាលភាពកំណត់ការយកពន្ធ
ណលើចំណណញមលូធនចំណពាោះកតរបូវន្បុ្រ្គល
និវាសនជន និងអនិវាសនជន មពមទាងំ
នីតិបុ្រ្គលអនិវាសនជនតាមអមតា២០% 
ននចំណណញមូលធនពីការលក ់ឬណផ្រមលូធន
រមួមាន៖ អចលនមទព្យ, ភតិសនយា, មទព្យ
វិនិណយ្រ, ណករ ្ិ៍ណឈា្ម ោះ, អាជីវកម្ម, កម្មសិទ្ធិ

បញ្្ញ  និងរបូិយប័ណណបរណទស ។ រឯីនីតិ-
បុ្រ្គលនិវាសនជនក�លបានចុោះបញ្ជ ីពន្ធដ្រ
និងមបកាសបង់ពន្ធណលើមបាក់ចំណូលមបោំ
្ំ្រចួរាល់ មិនមានបន្ថុកពន្ធណនោះបកន្ម
ណទៀតណទ �ូចជា មកថុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំណៅ-

វិធីសានសតេអនុវតតេការមបមូេពន្ធលេើចំលណញមូេធន
មសបតាមយុទ្ធសានស្ណកៀរ្ររចំណូល ២០១៩-២០២៣ ណ�ើម្ីធានាបានចីរភាពននកំណណើនចំណូល 
ចីរភាពននកំណណើនណស�ឋាកិច្ច, ការមបកតួមបកជងណដ្យណស្ម ើភាព និងសមធម៌សង្គម មកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសណមមចដ្ក់ណចញនវូវិធាន និងនីតិវិធីម្រប់ម្រងមបមលូពន្ធណលើចំណណញមលូធន 
តាមរយៈមបកាសណលខ ៣៤៦.សហវ.មបក. ចុោះនថងាទី០១ កខណមសា ្ំ្២០២០។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៤

ឋានជាណ�ើម។ ពន្ធណលើចំណណញមលូធនណនោះ
មបមលូណលើចំណណញមលូធនក�លសណមមច
បានណៅណពលមានមបតិបតិ្ការលក់ ឬណផ្រ
មូលធនក�លមានមបាក់ចំណណញកតប៉ាុណោណ ោះ
ណបើមិនមានចំណណញណទពុំមានកាតពវកិច្ចបង់
ពន្ធណនាោះណទ។

ណលើសពីណនោះ, ការ្រណនាមបាក់ពន្ធណលើ
ចំណណញមលូធន ្ឺរយកចំណណញមលូធន
(ចំណូលពីការលក់ ឬណផ្រមលូធន �កការ
កាត់កងចំោយក�លអនុញ្្ញ ត) ្ុរណនរឹង
អមតា ២០%។ ចំណពាោះមលូធនជាអចលន-
មទព្យ អ្កជាប់ពន្ធអាចណមជើសណរសីវិធាន
ននការកាត់កងចំោយចំននួពីរ ្រ៖ឺ
.វិធីកាត់កងចំោយតាមការកំណត់្រឺ

អនុញ្្ញ តឱ្យកាត់កងចំោយ ៨០% នន
មបាក់ចំណូលពីការលក់ ឬណផ្រអចលន-
មទព្យ ឬ

.វិធីកាត់កងតាមចំោយជាក់កស្ង្រឺ
មតនូវបានអនុញ្្ញ ត ឱ្យណធវើការកាត់កង
ចំោយ ក�លបានណកើតណ�ើងជាក់កស្ង

ណដ្យមានវិកកាយបមត ឬឯកសារភ័ស្ថុតាង
បញ្្ជ ក់អំពីណហតុការណ៍ និងលទ្ធផល
ននសកម្មភាពណស�ឋាកិច្ច ក�លទាក់ទិន
នរឹងបន្ថុកចំោយ និងចំននួទរឹកមបាក់
ក�លបានចំោយ។ ចំណពាោះមលូធន

�នទណទៀត អ្កជាប់ពន្ធមតនូវបានអនុញ្្ញ ត
ឱ្យកាត់កងចំោយ កតតាមវិធីកាត់កង
តាមចំោយជាក់កស្ងប៉ាុណោណ ោះ។
ឧទាហរណ៍, ណោក“ក”ជាអ្កជាប់ពន្ធ

និវាសនជន ទទលួបានចំណណញមលូធនពី
ការលក់ផ្ោះកលវងចំននួ ៣៤០ ០០០ ០០០ 
ណរៀល។

ឧទាហរណ៍, ណោក“ខ”ជាអ្កជាប់ពន្ធ
អនិវាសនជនទទលួបានចំណណញមលូធនពី
ការលក់ភា្រហុ៊នក្ថុងមកថុមហ៊ុនណៅមពោះរាជា-
ោចមកកម្ថុជាចំននួ ៤០០ ០០០ ០០០
ណរៀល។

ពន្ធណលើចំណណញមលូធនមតនូវបានណលើក-
កលងចំណពាោះការលក់ ឬណផ្រមលូធនមយួចំននួ
រមួមាន៖ 
.មទព្យក�លជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ាប័នរ�ឋា
.មទព្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ណបសកកម្មទូតឬ

កុងស៊ុលបរណទស អង្គការអន្រជាតិ ឬ
ទីភ្ាក់ងារសហមបតិបតិ្ការបណច្ចកណទស
ននរដ្ឋា ភិបាល�នទ

.និវាសនដ្ឋា នជាណោលណ�ើម របស់អ្ក
ជាប់ពន្ធ ក�លបានកាន់កាប់ក្ថុងរយៈ
ណពលយ៉ា ងតិចមបំា (៥) ្ំ្មុនណពល
លក់ ឬណផ្រ។ ក្ថុងករណីមាននិវាសន-
ដ្ឋា នណមចើនជាងមយួ ឬអ្កជាប់ពន្ធនិង
សហព័ទ្ធមាននិវាសនដ្ឋា នណផ្សងពីោ្
និវាសនដ្ឋា នកតមួយប៉ាុណោណ ោះក�លមតនូវ
បានអនុញ្្ញ តជានិវាសនដ្ឋា នជាណោល
ណ�ើម

.អចលនមទព្យកថ្ុងរងវង់ញាតិ�ចូមានកចង

ក្ថុងបទប្ញ្ញតិ្ស្ីពីពន្ធមបថាប់មតា ណវៀរ-
កលងកតការណផ្រកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់
អចលនមទព្យរវាងបងប្អនូនបណងកាើតនិងបង
ប្អនូនបណងកាើត រវាងឪពុក-ម្ាយណក្មកនិងកនូ
មបសា និងរវាងយយ-តាណក្មកនិងណៅ
មបសា

.មទព្យក�លមតនូវបានលក់ ឬណផ្រណ�ើម្ី
មបណយជន៍សាធារណៈ មសបតាមចបាប់
ស្ីពីអសសាមិករណ៍ (អសសាមិករណ៍
សំោល់ �ល់ការ�កហតូកម្មសិទ្ធិណលើ
អចលនវត្ថុ ឬសិទ្ធិមបត្យក្សណលើអចលន-
វត្ថុរបស់ របូវន្បុ្រ្គល នីតិបុ្រ្គលឯកជន 
និងនីតិបុ្រ្គលសាធារណៈរមួមាន �ី
សំណង់ និង�ំោំដ្�ំុោះ សមមាប់�ំណណើរ
ការស្ាបនាស្ារ និងពមងីកណហដ្ឋា រចនា-
សម្័ន្ធរបូវន្សាធារណៈក�លបំណរីផល-
មបណយជន៍សាធាណៈ និងផលមបណយជន៍
ជាតិ មពមទាងំផ្ល់នវូសំណងជាមុន
ណដ្យសមរម្យ និងយុតិ្ធម៌)។ បកន្ម
ណលើណនោះ, រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បានសណមមច
ណលើកកលងពន្ធណលើចំណណញមលូធន
ចំណពាោះការលក ់ឬណផ្រមបណភទ�ីកសិកម្ម
ជាកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់របស់មបជា-
ពលរ�ឋាក�លជាកសិករកំពុងបងកាបណងកាើន
ផលពិតមបាក� និងមានលំណៅឋាន
ស្ិតណៅ កថ្ុងឃំុ/សងាកា ត់ ក�ល�ីកសិកម្ម
ណនាោះស្ិតណៅ ។
អ្កជាប់ពន្ធ មតនូវដ្ក់លិខិតមបកាសពន្ធ

តាមទមមង់ក�លបានកំណត់ណដ្យរ�ឋាបាល
សារណពើពន្ធ និងបង់ពន្ធណលើចំណណញមលូធន
តាមមបតិបតិ្ការនីមយួៗជនូរ�ឋាបាលសារ-
ណពើពន្ធ ក្ថុងអំ�ថុងណពលមិនណលើសពី០៣កខ
បន្ាប់ពីសណមមចបានចំណណញមូលធន។ 
ចំណពាោះមទព្យក�លស្ិតណៅរាជធានីភំ្ណពញ
អ្កជាប់ពន្ធមតនូវដ្ក់លិខិតមបកាស និង
បង់ពន្ធណៅអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ។ ណដ្យ
ក�កមទព្យក�លស្ិតណៅតាមបោ្ណខត្
អ្កជាប់ពន្ធមតនូវដ្ក់លិខិតមបកាស និងបង់



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ពន្ធណៅសាខាពន្ធដ្រណខត្ក�លមទព្យស្ិត
ណៅ ឬណៅអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រតាមការ
ណស្ើសុំរបស់អ្កជាប់ពន្ធ។ ក្ថុងករណីមិន
បានដ្ក់លិខិតមបកាស និងបង់ពន្ធតាម
ណពលកំណត់ អ្កជាប់ពន្ធមតនូវទទលួរងនវូ
ណទាសទណ្តាមចបាប់ស្ីពីសារណពើពន្ធជា
ធរមាន។
ណសចកី្សន្ិដ្ឋា ន,

អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រណមតៀមអនុវត្

មបមលូពន្ធណលើចំណណញមលូធន និងបាន
ណរៀបចំរចួជាណមសចណដ្យណផ្្តចំណចុសំខាន់ 
០៣ រមួមាន៖ ១).ការណរៀបចំកផនការផ្សពវ-
ផសាយ និងកណនំាបទប្ញ្ញតិ្ស្ីពីពន្ធណលើ
ចំណណញមលូធន ឱ្យបានទលូំទូោយ�ល់
សាធារណជន និងអ្កជាប់ពន្ធមានជាអាទិ៍៖
ផ្សពវផសាយមបកាសស្ីពីពន្ធណលើចំណណញ
មូលធន តាមរយៈណ្រហទំព័រ (www.tax.
gov.kh) និងបោ្ញទំនាក់ទំនងសង្គម

(Facebook) ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ
និងបោ្ញព័ត៌មានណផ្សងៗ, វីណ�អូឃ្ល ីប
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការបង់ពន្ធណលើចំណណញមលូធន,
ផសាយផ្្ល់កម្មវិធីពន្ធដ្រ (GDT Live Show)
និងណវទិកាសំណួរ-ចណម្លើយ តាមរយៈ Live

Chat និង Call Center, ណរៀបចំណសចកី្
កណនំាបកន្មស្ីពីការដ្ក់លិខិតមបកាស
និងបង់ពន្ធណលើចំណណញមលូធន, ណរៀបចំ
កម្មវិធីសិក្ាសាោជនូ�ល់អ្កជាប់ពន្ធ

និងអាជ្ាធរពាក់ព័ន្ធណៅតាមរាជធានី-ណខត្,
បញ្ចនូលណមណរៀនសី្ពីពន្ធណលើចំណណញមលូធន
ក្ថុងកម្មវិធីវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លជំនាញវិជា្ជ ជីវៈ
ពន្ធដ្រណៅសាោជាតិពន្ធដ្រ។ ២).ការ
ពមងរឹងសមតភ្ាពមនន្ី តាមរយៈកម្មវិធី
បណ្ថុ ោះបោ្ល និងណរៀបចំលំហរូការងារ
និងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការ
ម្រប់ម្រងមបមលូពន្ធ។ ៣).ការពមងរឹងការ
អនុវត្ចបាប់ សមមាប់អ្កជាប់ពន្ធបំណពញ

អនុណោមភាពតាមចបាប់ណដ្យណស្ម ើភាពោ្
តាមរយៈយន្ការមតរួតពិនិត្យណ�ើងវិញនវូ
មូលដ្ឋា ន្រិតពន្ធ និងមបាក់ពន្ធមតនូវបង់ ក្ថុង

ករណី ក�លអ្កជាប់ពន្ធមិនផ្ល់ឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធមតរឹមមតនូវ។

ការអនុវត្មបមលូពន្ធ ណលើចំណណញ
មូលធនណនោះមតនូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលសណមមច
ពនយារណពលរហតូ�ល់�ំោច់្ំ្ ២០២១
ណដ្យោប់ណផ្ើមមបមលូពន្ធណនោះពីនថងាទី០១
កខមករា ្ំ្២០២២ ៕

ពន្ធណលើចំណណញមលូធនណនោះ មបមលូណលើចំណណញ
មលូធន ក�លសណមមចបានណៅណពលមាន 
មបតិបតិ្ការលក់ ឬណផ្រមលូធន ក�លមាន 

មបាក់ចំណណញកតប៉ាុណោណ ោះ។ ណបើមិនមានចំណណញ
ណទ ពុំមានកាតពវកិច្ចបង់ពន្ធណនាោះណទ។

គេហទំព័ររបស់អេ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ៖ www.tax.gov.kh

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធនន អ.្រ.ហ. និងមកថុមការងារ

                   កកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៦

ដំលណើរលឆ្ព ោះលៅរកការលរាោះ្សាយមេូបមតរដ្ឋលៅកមពថុជា
ចបាប់ថ្មីស្ីពីមលូបមតរ�ឋា ក�លមតនូវបានអនុម័តណដ្យរ�ឋាសភា កាលពីនថងាទី២៥ កខវិច្ិកា ្ំ្២០២០
នាសម័យមបជុំរ�ឋាសភាណលើកទី៥ នីតិកាលទី៦ ណ�ើម្ីជំនសួឱ្យចបាប់ោស់ ក�លបានចលូជាធរមាន
តំាងពី្ំ្២០០៧ រហតូមក�ល់ណពលបច្ចថុប្ន្ កថ្ុងណោលបំណងមតរួសមតាយផ្លនូវណធវើការណបាោះផសាយ
មលូបមតរ�ឋា។

ការអនុម័តចបាប់ថ្មីណនោះ ណដ្យរ�ឋាសភា
្រណឺ�ើម្ីណកៀរ្ររហិរញ្ញប្ទានក្ថុងមសថុក

និងណធវើពិពិធកម្មមបភពទុនរបស់រ�ឋា ក�ល
អាចណឆ្លើយតបនរឹងតមមនូវការជាក់កស្ងននការ
អភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។ ជាមយួោ្ណនោះ
ណដ្យពិនិត្យណឃើញនវូបញ្ហា មបឈមពីកត្ា
ខាងក្ថុង និងខាងណមរៅមយួចំននួ ក�លអាច
មានផលប៉ាោះពាល់ជាយថាណហតុណលើស្ាន-
ភាពបំណលុសាធារណៈ ជាមយួនរឹងណោល-
ណៅននការណធវើពិពិធកម្មមបភពហិរញ្ញប្ទាន
មសបតាមភាពរកីចណមមើនននណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជា
មពមទាងំចក្ថុវិស័យមុតមសរួចរបស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាលណ្្ោះណៅរកការកមបកា្ល យពីមបណទស
ក�លមានចំណូលមធ្យមកមមិតទាប (Lower

-middle income country) ណៅជាមបណទស
មានចំណូលមធ្យមកមមិតខ្ស់ (Upper

-middle income country) ណៅ្ំ្២០៣០
និងមបណទសចំណូលខ្ស់ (High income

 country) ណៅ្ំ្២០៥០។ ការោប់ណផ្ើម
សាកល្ងណបាោះផសាយមលូបមតរ�ឋា ណ�ើម្ី
ណកៀរ្ររទុនពីផសារមលូបមតក្ថុង និងណមរៅ
មបណទស មកបំណពញណសចកី្មតនូវការធនធាន
និងហិរញ្ញប្ទានបានកា្ល យជាកាោនុវត្-
ភាព និងអាទិភាពថ្មីសមមាប់កម្ថុជា។

ទន្រឹមណនោះ, ចបាប់ថ្មីណនោះជាមលូដ្ឋា ន
្រតិយុត្ក�លអាចអនុញ្្ញ តឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ថុជាណធវើការណបាោះផសាយមលូបមតតាមរយៈ
ការកំណត់នវូវិសាលភាព, ការសណមមចណលើ

ការណបាោះផសាយ, ការកំណត់ទំហំ, ទមមង់នន
ការណបាោះផសាយ, អ្កចលូរមួក្ថុងទីផសារ�ំបងូ,
 វិធីសានស្, កបបបទ និង�ំណណើរការននការ
ណបាោះផសាយ, ្រណនីម្រប់ម្រង, សិទ្ធិរបស់
អ្កកាន់កាប,់ មពមទាងំណទាសប្ញ្ញតិ្ជាណ�ើម។ 

ចបាប់ថ្មីណនោះមានភាពម្រប់មជថុងណមជាយ
និងណឆ្លើយតបខ្ស់ណៅនរឹងបរិការណ៍បច្ចថុប្ន្
និងនិន្ាការកមបមបរួល ននការអភិវឌ្ឍរបស់
កម្ថុជា តាមរយៈការកំណត់នវូមកបខ័ណ្
រមួ សមមាប់ម្រប់ម្រងការណបាោះផសាយ, ការ
ជញួ�រូ និងការម្រប់ម្រងមូលបមតរ�ឋា រមួទាងំ
ការកំណត់នវូណោលបំណងជាក់ោក់ក្ថុង
ការណឆ្លើយតបណៅនរឹងតមមនូវការហិរញ្ញប្ទាន
ជាពិណសស សមមាប់អភិវឌ្ឍណហដ្ឋា រចនា-

រដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចព្រ្រម្ពុជា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សម្័ន្ធ, ការពមងរឹងការម្រប់ម្រងតមមនូវការ
សាច់មបាក,់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យមលូបមត និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការោំមទ្រណមមាងអាទិភាព
មពមទាងំភាពោំបាច់នានា តាមរយៈយន្ការ
ណកៀរ្ររហិរញ្ញប្ទានបកន្មពីវិស័យឯកជន
ជាជាងការពរឹងកផ្អកណៅណលើការផ្ល់ជំនយួ
បរណទសទាងំមសថុង ក�លមានហានិភ័យ
ខ្ស់។ ចបាប់ថ្មីណនោះ មានវិសាលភាពអនុវត្
ចំណពាោះការណបាោះផសាយ ការជញួ�ូរ និងការ
ម្រប់ម្រងមលូបមតរ�ឋា ក�លណបាោះផសាយ
ទាងំកថ្ុង និងណមរៅមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា។
ការណបាោះផសាយមលូបមតរ�ឋា ជាសិទ្ធិអំោច
ផ្្ច់មុខរបស់មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ណៅណមកាមចបាប់ស្ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ្ំ្២០០៨ ១។ ទន្រឹមណនោះ មាមតា៦៧
ននចបាប់ស្ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
្ំ្២០០៨ ក៏បានបញ្្ជ ក់ក�រថាស្ិតណមកាម
កមមិតកំណត់ននចបាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងណមកាម
អំោចរបស់នាយករ�ឋាមនន្ី មានកតរ�ឋា-
មនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកតមយួ
្រត់ ក�លមានសិទ្ធិក្ថុងការខ្ចីមបាក់ពីណ្រ,
ការណបាោះផសាយមលូបមតរ�ឋា, ការទទលួ
ហិរញ្ញប្ទានឥតសំណង, ការវិនិណយ្រ
ណលើអចលនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, ការធានា និងការ

សនយាកផ្កហិរញ្ញវត្ថុនានា ណហើយមានសិទ្ធិ
ក្ថុងការឱ្យមបាក់ណ្រខ្ចីទាងំក្ថុងមបណទស និង
ណមរៅមបណទស។ �ូចណនោះ ចបាប់ថ្មីណនោះ្របឺាន
ផ្ល់សិទ្ធិអំោច តាមរយៈការោត់ឱ្យមាន
ការណបាោះផសាយលក់មលូបមតរ�ឋាណនោះផងក�រ។

្ររួ្រសូបញ្្ជ ក់ផងក�រថា ណៅ្ំ្១៩៩៣
ក�លជា្ំ្�ំបងូ ននការោប់ណផ្ើមខ្ចីឥណទាន
សម្ទានពីន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ណៅណមរៅមបណទស

មកការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ្រមឺានភាពមបយ័ត្មបកយង
ចបាស់ោស់ និងម៉ាត់ចត់ ណដ្យកផ្អកណលើ
ណោលការណ៍្រន្លរឹោះ មានចំននួ៤ �ចូជា២៖
ខ្ចីឥណទានក្ថុងទំហំសមមសប ក�ល

ស្ានភាពថវិកា និងណស�ឋាកិច្ចអាចមទាមំទ
បាន
ខ្ចីកតឥណទានក�លមានកមមិតសម្ទាន

ឬ លក្ខណ្អនុណមោោះខ្ស់
ខ្ចីសមមាប់វិស័យអាទិភាពមទមទង់ចីរភាព

ននកំណណើនណស�ឋាកិច្ច និងវិស័យផលិត-
ភាពណស�ឋាកិច្ច ឬផលិតភាពផលិតកម្ម 
ណមបើមបាស់ឥណទានមបកបណដ្យតមា្ល ភាព 

្រណណនយ្យភាព មបសិទ្ធភាព និងស័កិ្-
សិទ្ធិភាពខ្ស់បំផុត។
ចបាប់មូលបមតរ�ឋា មតនូវបានមបកាសដ្ក់

ឱ្យណមបើមបាស់ និង ឡាយមពោះហស្ណលខា
ណដ្យមពោះមហាក្សមតននមពោះរាជាោចមក
កម្ថុជា មពោះបាទ នលរាតតេម សីហមុន ីកាល
ពីនថងាទី២៦ កខធ្នូ ្ំ្២០២០៕

១ មាមតា៣៤ ននចបាប់ស្ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ំ្២០០៨ កចងថា រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានភារកិច្ចទទលួខុសមតនូវក្ថុងការម្រប់ម្រងចំណូល 
ចំោយ ការខ្ចី ការឱ្យខ្ចី និងការធានារបស់រ�ឋា ក�លមតនូវបានអនុញ្្ញ តណដ្យចបាប់។
២ឈរណលើណោលការណ៍្រន្លរឹោះទាងំ៤ ណនោះ, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានអនុម័ត និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្នវូយុទ្ធសានស្ស្ីពីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ចំននួ៣ណលើក ្រ៖ឺ យុទ្ធសានស្
ស្ីពីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ២០១១-២០១៨, យុទ្ធសានស្បច្ចថុប្ន្កម្មសី្ពីការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ២០១៥-២០១៨, និងយុទ្ធសានស្ស្ីពីការម្រប់ម្រង
បំណលុសាធារណៈ២០១៩-២០២៣។

ចបាប់ថ្មីណនោះមានភាពម្រប់មជថុងណមជាយ និង 

ណឆ្លើយតបខ្ស់ណៅនរឹងបរិការណ៍បច្ចថុប្ន្ និង

និន្ាការកមបមបរួលននការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ថុជា

តាមរយៈការកំណត់នវូមកបខ័ណ្រមួ សមមាប់ 

ម្រប់ម្រងការណបាោះផសាយ, ការជញួ�រូ និង 

ការម្រប់ម្រងមលូបមតរ�ឋា និងការកំណត ់

នវូណោលបំណងជាក់ោក់ក្ថុងការណឆ្លើយតប 

ណៅនរឹងតមមនូវការហិរញ្ញប្ទាន  ជាពិណសស 

សមមាប់អភិវឌ្ឍណហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ, ការ 

ពមងរឹងការម្រប់ម្រងតមមនូវការសាច់មបាក់, 

ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យមលូបមត និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ្តឌិងថ្នា ក់ដកឹនំាកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុកនាថុង
កឌិច្ចកបជុំរដ្ឋសភា ស�ើកទរី៥ ្តរីតឌិកា�ទរី៦ ថ ង្ៃទរី២៥ វចិ្ឌិកា ឆ្នា ំ២០២០

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កអនុវត្ថវកិានន អ.្រ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៨

ការចេូរួមរបស់មបជាពេរដ្ឋកនាថុងដំលណើរការថវិកា 
ណៅក្ថុង�ំណណើរការននការណលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ចថ្ាក់មលូដ្ឋា ន, ការចលូរមួរបស់មបជាពលរ�ឋា
អាចមតនូវបានោត់ទុកថា ជាយន្ការ ឬជាឧបករណ៍មយួ�៏សំខាន់ ក្ថុងការជំរុញការផ្ល់ណសវា
សាធារណៈឱ្យកាន់កតមានមបសិទ្ធភាព និងភាពណឆ្លើយតប។
ណហតុអវីបានជាការចលូរមួរបស់មបជាពលរ�ឋាក្ថុង�ំណណើរការថវិកាមានសារសំខាន់?

ការចូលរមួរបស់មបជាពលរ�ឋាពិតជា
មានសារសំខាន់ សមមាប់មបណទស

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍កថ្ុងការពមងរឹងសមិទ្ធកម្ម និង
្រណណនយ្យភាព ននការិយល័យធិបណតយ្យ។
ការចលូរមួរបស់មបជាពលរ�ឋា ្រជឺា�ំណណើរ
ការចលូរមួកថ្ុង�ំោក់កាលនីមយួៗ នន
�ំណណើរការថវិការមួមានការវិភាជធនធាន,
ការណរៀបចំថវិកា, និងការវាយតនម្លថវិកា។ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល ្រជឺាតអួង្គ�៏សំខាន់ក្ថុងការ
ជំរុញ និងណលើកកម្ស់ ឱ្យមានការចលូរមួ
របស់មបជាពលរ�ឋាណៅថ្ាកម់ូលដ្ឋា ន។ 

ការចលូរមួរបស់មបជាពលរ�ឋា ក�លអាច
និយយបានថា ជាសិទ្ធិ, កាតពវកិច្ច, ករណី-
កិច្ច, និងជាកមា្ល ងំចលករក្ថុងការពមងរឹង
អភិបាលកិច្ចល្អ ក៏�ចូជាការោំមទ�ល់
�ំណណើរការកកទមមង់វិមជ្ឈការ និងវិសហ-
មជ្ឈការ ណ�ើម្ីអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមឱ្យ
កាន់កតរកីចណមមើន និងរមួចំកណកណលើក
កម្ស់ជីវភាពរស់ណៅរបស់មបជាពលរ�ឋា។
អាចនិយយមយា៉ាងណទៀតបានថា ការចលូរមួ
របស់មបជាពលរ�ឋា  អាចជួយណធវើឱ្យ្រុណភាព
និងមបសិទ្ធភាពននការផ្ល់ណសវាសាធារណៈ

កាន់កតមបណសើរណ�ើង តាមរយៈការតាមដ្ន
ការអនុវត្្រណមមាងនានា ក�លណមបើមបាស់
ថវិកាសមមាប់អភិវឌ្ឍថ្ាក់មលូដ្ឋា ន។

មបជាពលរ�ឋាអាចចលូរមួពិណមោោះណយបល់, 

ពិនិត្យ និងតាមដ្នចំណូល និងចំោយ, 

ចលូរមួពិភាកសា្រណមមាងអភិវឌ្ឍ និង

ចលូរមួពិនិត្យ និងតាមដ្នការអនុវត្ 

្រណមមាងថ្ាក់មលូដ្ឋា ន ណ�ើម្ីឱ្យមានការ 

ណឆ្លើយតបណៅនរឹងតមមនូវការរបស់ខ្លរួន។

ប្រភព៖ អង្គការផេក កម្ពុជា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ក្ថុងន័យណនោះ, មបជាពលរ�ឋាអាចចូលរមួ
ពិណមោោះណយបល់, ពិនិត្យ និងតាមដ្ន
ចំណូល ចំោយ, ចូលរមួពិភាកសា្រណមមាង
អភិវឌ្ឍន៍ និងចលូរមួពិនិត្យ តាមដ្នការ
អនុវត្្រណមមាងថ្ាក់មលូដ្ឋា នណ�ើម្ីឱ្យមាន
ការណឆ្លើយតបណៅនរឹងតមមនូវការ រមួទាងំភាព
ោំបាច់របស់ខ្លរួន។

មាមតា១១ ននចបាប់ស្ីពីការម្រប់ម្រង
រ�ឋាបាលរាជធានី ណខត្ មកថុង មសថុក ខណ្
បានកចងពីណោលការណ៍សំខាន់ៗ ននការ
អភិវឌ្ឍតាមកបបមបជាធិបណតយ្យ ក�លក្ថុង
ណនាោះ ក៏បានបញ្្ជ ក់ពីការពិណមោោះណយបល់ការ
ចូលរមួ, ការណឆ្លើយតប និង្រណណនយ្យភាព
ជាណ�ើម ក�លជាសមាសភាព�៏សំខាន់ ក្ថុង
ការជំរុញឱ្យមានការចូលរមួពីមបជាពលរ�ឋា

ណៅថ្ាក់មលូដ្ឋា ន និងជំរុញឱ្យមានការ
អភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។

ជាមយួោ្ណនោះ,  ថវិកាមបជាពលរ�ឋា
(Citizen Budget)  មតនូវបានណរៀបចំណ�ើង
ណ�ើម្ីផ្ល់ជាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ចំណពាោះសាធារណជនទណូៅ ណហើយមបជា-
ពលរ�ឋាអាចយល់�រឹងពីថវិកា ក�លមាន
ឥទ្ធិពលណលើជីវិតរស់ណៅមបោំនថងា របស់
ពកួណ្រ។ ណហតុ�ណូច្ោះ, ថវិកាមបជាពលរ�ឋា
បានជំរុញ   ឱ្យមានការយល់�រឹងពីថវិកា
សាធារណៈ។ ថវិកាមបជាពលរ�ឋាជាមចក
ណ្្ោះណៅរកព័ត៌មានបកន្ម និងបងាហា ញ
មបជាពលរ�ឋាឱ្យ�រឹងនវូអវីក�លពកួណ្រោំបាច់
មតនូវចលូរមួ និងណធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកាន់កត
មាន្រណណនយ្យភាពក្ថុងការម្រប់ម្រងថវិកា

សាធារណៈ  ណ�ើម្ីមបសិទ្ធភាពននការផ្ល់
ណសវាធារណៈជនូមបជាពលរ�ឋាផ្្ល់។ 

ថវិកាមបជាពលរ�ឋាក៏រមួបញ្ចនូលផងក�រ
នវូព័ត៌មានអំពីការណរៀបចំ និងអនុវត្ថវិកា 
និងអ្កទទលួខុសមតនូវណៅក្ថុង�ំោក់កាល
នីមយួៗ។ ណលើសពីណនោះ, ថវិកាមបជាពលរ�ឋា
អាចបងាហា ញពីណោលនណយបាយរបស់រាជ-
រដ្ឋា ភិបាលណៅកថ្ុងវិស័យជាក់ោក់�ចូជា
វិស័យអប់រ,ំ វិស័យសុខាភិបាល, និងបញ្្ជ ក់
ពីកមមិតរ�ឋាបាល (ថ្ាក់ជាត,ិ ថ្ាក់ណមកាមជាតិ)
ក�លទទលួខុសមតនូវកថ្ុងការផ្ល់ណសវាជនូ
មបជាពលរ�ឋា។ 

ថវិកាមបជាពលរ�ឋាមតនូវបងាហា ញព័ត៌មាន
អំពីថវិកាឱ្យបានចបាស់ោស់ និងងាយយល់
ជនូមបជាពលរ�ឋា។ រដ្ឋា ភិបាលណមបើមបាស់
ថវិកាមបជាពលរ�ឋា ណ�ើម្ីផសារភា្ជ ប់ជាមយួ
មបជាពលរ�ឋា ណៅក្ថុង�ំណណើរការថវិកា។
ការចលូរមួរបស់មបជាពលរ�ឋាក្ថុង�ំណណើរ
ការណរៀបចំ និងអនុវត្ថវិកា ជាការណលើក
កម្ស់្រណណនយ្យភាពរបស់រ�ឋាបាលក្ថុង
ណពលបំណពញការងាររបស់ខ្លរួន ក�លការណ៍
ណនោះក៏ជាទិសណៅការងារកកទមមង់ ក�ល
មានភាពមបទាក់មកឡាោ្របស់រដ្ឋា ភិបាល
ផងក�រ៕

ថវិកាមបជាពលរ�ឋា (Citizen Budget) 

មតនូវបានណរៀបចំណ�ើង ណ�ើម្ីផ្ល់ជាព័ត៌មាន 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចំណពាោះសាធារណជន 

ទណូៅ ណហើយមបជាពលរ�ឋាអាចយល់�រឹងពី 

ថវិកា ក�លមានឥទ្ធិពលណលើជីវិតរស់ណៅ 

មបោំនថងារបស់ពកូណ្រ។ ណហតុ�ចូណនោះ,  

ថវិកាមបជាពលរ�ឋាបានជំរុញ ឱ្យមាន 

ការយល់�រឹងពីថវិកាសាធារណៈ។

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កអនុវត្ថវកិានន អ.្រ.ហ.

ប្រភព៖ គណៈកម្មា ធិកាជាតិសបម្្រ់ការអភិវឌ្ឍតាមប្រ្រប្រជាធិ្រតតយ្យតៅថ្នា ក់តបកាមជាតិ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣០

អភិរាេកិច្ចននសាលាបឋមសិកសាវតតេបពូ៌  
យុទ្ធសានស្ចតុណកាណ�ំោក់កាលទី៤ បានដ្ក់ណចញនវូណោលណៅជាយុទ្ធសានស្របស់ខ្លរួន ្របឺន្
ពមងរឹងសមតភ្ាព និងអភិបាលកិច្ចននស្ាប័នរ�ឋា ទាងំថ្ាក់ជាតិ និងថ្ាក់ណមកាមជាតិ ណដ្យមាន 
“អភិរាេកិច្ចេ្អ” ជាស្នូលននយុទ្ធសានស្។ កថ្ុងមកបខ័ណ្ននកម្មវិធីជាតិកំកណទមមង់រ�ឋាបាលសាធារណៈ 
“អភិរាេកិច្ចេ្អ” មតនូវបានកំណត់ថាជា ណោលណៅននការទមមង់រ�ឋាបាលសាធារណៈ ណដ្យណផ្្តណលើ
ការកកទមមង់ និងណលើកកម្ស់សមតភ្ាពស្ាប័នសាធារណៈ ជាពិណសស្រកឺារពមងរឹងសមតភ្ាពណលើ
ភាពជាអ្ក�រឹកនំារបស់ថ្ាក់�រឹកនំាអង្គភាពកថ្ុងរ�ឋាបាលសាធារណៈ ណ�ើម្ីមបសិទ្ធភាពស្ាប័នសាធារណៈ។

សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ មានណលខ
ក�ូ ១៧១០០៤០១០១៩ ស្ិតណៅ

ក្ថុងភូមិវត្បូព៌ សងាកា ត់សាោកំណរកី មកថុង
ណសៀមរាប ណខត្ណសៀមរាប មតនូវបានណបើកជា
សាោបឋមសិកសាណពញលក្ណៈ ោប់ពី
្ំ្សិកសា២០១៧-២០១៨ ណដ្យមបកាស
ណលខ ៨២៦ អយក.មបក ចុោះនថងាទី ១៤ កខ
មិថុនា ្ំ្២០១៨ របស់មកសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡា សី្ពីការណបើកសាោបឋមសិកសា
វត្បពូ៌ ជាសាោបឋមសិកសាណពញលក្ណៈ។
បច្ចថុប្ន្ ស្ិតណមកាមការ�រឹកនំារបស់ណោក-
នាយក ពឹង គិមលេន សាោបឋមសិកសា
វត្បូព៌ បានណធវើកំកណទមមង់ការ�រឹកនំា និង
ការម្រប់ម្រងរបស់ខ្លរួនជាបន្បន្ាប់ រហតូ
ទទួលបានការចលូរមួយ៉ា ងសកម្មពីណោក
ម្រនូ អ្កម្រនូ សិស្ស និងសហ្រមន៍ ក�លជា
តអួង្គ្រន្លរឹោះយ៉ា ងសំខាន់កថ្ុងការអភិវឌ្ឍនិង
កំកណទមមង់សាោបឋមសិកសាវត្បូព៌។

សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ មានចក្ថុវិស័យ
មុតមសរួច និងចបាស់ោស់ ្រ ឺ“បណ្ថុ ោះមោប់
ពជូជាធនធានមនុស្សកមមិតបឋមសិកសា
មបកបណដ្យ្រុណភាពខ្ស់ មានឥរិយបថ
នថ្លថ្នូរនិងសុខុមាលភាពល្អមបណសើរ ណ�ើម្ី
ចូលរមួចំំកណកអភិវឌ្ឍមបណទសជាតិ ឱ្យមាន
ការរកីចណមមើន�ចូបោ្មបណទសក្ថុងតំបន់
និងពិភពណោក”។ ទន្រឹមនរឹងណនោះ សាោ
បឋមសិកសាវត្បូព៌ មានយុទ្ធសានស្ជា 

សរសរស្មភា ចំននួ ៣ ្ឺរ ៖ សាោណរៀន
សិសសានុសិស្ស និងសហ្រមន៍។
ក. សាលាលរៀន
.រចនាសម្័ន្ធ�រឹកនំា និងម្រប់ម្រង

សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌មតនូវបាន�រឹកនំា
និងម្រប់ម្រងណដ្យនាយក ១ របូ អមណដ្យ
នាយករង ចំននួ ២ របូ និងណលខាធិការ
ចំនួន ១ របូ។ ទន្រឹមណនោះ សាោបឋមសិកសា
វត្បពូ៌ បានបណងកាើត្រណៈកម្មការមទមទង់
សាោ ក�លតំោងឱ្យសហ្រមន៍ក្ថុងការ
សមមបសមមរួល និងអភិវឌ្ឍសាោណរៀន 
ណ�ើម្ីធានាមបសិទ្ធភាពននការ�រឹកនំា និង
ការអភិវឌ្ឍសាោ មបកបណដ្យភាពរលនូ 
តមា្ល ភាព និង្រណណនយ្យភាព។

្រណៈកម្មការមទមទង់សាោណរៀន មាន
ភារកិច្ច ចលូរមួណរៀបចំកផនការអភិវឌ្ឍសាោ
ណរៀន កសវងរកថវិកា ណ�ើម្ីមទមទង់ការអភិវឌ្ឍ

សាោណរៀន បំផុសចលនាមហាជន ចលូ-
រមួោំមទសាោណរៀន និងចលូរមួម្រប់កម្មវិធី
របស់សាោ តាមការអណញ្ជ ើញរបស់្រណៈ-
ម្រប់ម្រងសាោ។ 

ទន្រឹមណនោះ រចនាសម្័ន្ធម្រប់ម្រងសាោ
បឋមសិកសាវត្បពូ៌ មតនូវបានកចកណចញ ជា
២ មកថុម្រ ឺមកថុមសវយ័តទី១ និងមកថុមសវយ័ត
ទី២ ណដ្យមកថុមសវយ័តទាងំ ២ មតនូវទទលួ
បន្ថុកណលើការម្រប់ម្រង និងការសមមបសមមរួល
ការបណមងៀន និងការណរៀនសិកសា មពមទាងំ
ការមបមពរឹត្ណៅជាទូណៅននជីវភាពមបោំនថងា
ននណសវាអប់ររំបស់សាោ ណដ្យមកថុមសវយ័ត
មួយ ទទួលបន្ថុកណលើណវនណពលមពរឹក ណហើយ
មកថុមសវយ័តមយួណទៀត ទទួលបន្ថុកណលើណវន
ោងា ច។ មកថុមសវយ័តនីមយួៗ មតនូវបានណរៀប
ចំបន្ដជា ១០ កផ្ក ក�លរមួមាន ៖

ទិដ្ឋភាពនាពពលពពរឹកពោរពទង់ជាតិ ពៅសាលាបឋមសិកសាវត្តបពូ៌



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

.្រុណតនម្លរបស់សាោណរៀន
 វិញ្្ញ ណរបស់អ្ក�រឹកនំា ១ មិន និង ៥ 

មាន ្រជឺាវិញ្្ញ ណននអ្ក�រឹកនំា (អ្ក�រឹកនំា
ទាងំឡាយមិនមតនូវមានភាពអាតា្ម និយម និង
មតនូវមបតិបតិ្នវូការ�រឹកនំាមបកបណដ្យឆន្ៈ
មានភាពអត់ធ្មត់ មានការពយាយម មានភាព
ណសា្ម ោះមតង់ និងមានការលោះបង់)
 លក្ណៈសម្តិ្របស់អ្ក�រឹកនំា អ្ក

�រឹកនំា មតនូវមានលក្ណៈសម្ត្ិចំននួ ១០
្រ ឺចំណណោះ�រឹងពិត ឥរិយបថនថ្លថ្នូរ សា្ម រតី
លោះបង់ ការសណមមចចិត្ចំណោលណៅ សណមមច
ផលមុនទទួលផលណមកាយ ណធវើជា្រំរលូ្អ 
ភាពជាមា្ច ស់ ណសា្ម ោះមតង់ និងមិនពុករលយួ
ណកងមបវញ័្ច យុតិ្ធម៌ោ្ម នការមសឡាញ់ និង
បណងកាើតបរិយកាសរកីរាយ
 ណោលការណ៍មបោំជីវិតរបស់អ្ក�រឹកនំា

អ្ក�រឹកនំា មតនូវមបកាន់ខា្ជ ប់និងមបតិបតិ្នវូ
ណោលការណ៍មបោំជីវិតចំននួ៨ ្រពឺយាយម
ណរៀនជាមបោំ សមមរួចឆន្ៈ មតនូវមាន្រំនិតថ្មី
មតនូវនច្មបឌិត សិកសាបរិយកាសសង្គម ណធវើ
ជា្រំរ ូោត់ទុកខ្លរួនឯងជាមនុស្សមិនទាន់
មានសមតភ្ាពម្រប់មោន់ និងកសវងរក

កិច្ចសហការទាងំកថ្ុង និងណមរៅមបណទស
 លក្ណសម្តិ្ននណសវាអប់រំ អ្កផ្ល់

ណសវាអប់រ ំជនូ�ល់អ្កទទលួណសវា រមួមាន
សិសសានុសិស្ស មាតាបិតា អាោពយាបាល
និងសហ្រមន៍ មតនូវមានលក្ណសម្តិ្
ចំនួន ៥ មបការ ្ឺរផ្ដល់ទំនុកចិត្�ល់អ្ក
ទទួលណសវា បំណពញភារកិច្ចអស់ពីសមត្ភាព
រកសាសមធម៌ក្ថុងការសិកសា ណចៀសវាងការ
ណកងមបវញ័្ច និងពុករលយួ និងមបតិបតិ្
មកមសីលធម៌ម្រនូបណមងៀន។
.ការម្រប់ម្រងធនធានម្រនូបណមងៀន

ក្ថុង្ំ្សិកសា២០១៨-២០១៩ សាោ
បឋមសិកសាវត្បពូ៌ មានម្រនូបណមងៀនសរុប
ចំនួន ១៣០ នាក់ ក្ថុងណនាោះមាន ណោកម្រនូ
ចំនួន ៣១ នាក់ និងអ្កម្រនូចំននួ ៩៩ នាក់
ក�លមតនូវបណមងៀនសិសសានុសិស្ស សរុប
មបមាណ ៦៥០០ នាក់។ ណៅក្ថុងការងារ
�រឹកនំា និងម្រប់ម្រងធនធានម្រនូបណមងៀន
ទាមទារោំបាច់នវូម្រនូបណមងៀនមានសាម្រ្គីភាព
មានវិន័យ មានការណជឿជាក់ណលើការ�រឹកនំា
និងម្រប់ម្រងរបស់នាយកសាោ។ �ចូណនោះ
នាយកសាោបានណមបើមបាស់យុទ្ធសានស្
ឬណមបើមបាស់អំោច ចំននួ ២ ្រ៖ឺ ទី១. 

អំោចរឹង សំណៅ�ល់អំោចតនួាទី 
្រឺ
អំោចជាសមត្កិច្ច ក�លថ្ាក់ណលើបាន
មប្រល់ឱ្យថ្ាក់ណមកាមណៅតាមវិធាន និង
នីតិវិធីននចបាប់ជាធរមាន និងទី២.អំោច
មសទន់  សំណៅ�ល់សមតភ្ាពរបស់បុ្រ្គល
ផ្្ល់ណពាល ្ឺរសមតភ្ាពចំណណោះ�រឹង 
ឥរិយបថ ភាពជា្រំរ ូក�លអំោចណនោះ
នាយកសាោមតនូវមានជាមុន និងមតនូវណធវើ
មុនណ្រ សមមាប់ឱ្យអ្កណមកាមឱវាទមបតិបតិ្
និងយក្រំរតូាម។
.ការម្រប់ម្រងធនធានម្រនូបណមងៀន

ណៅក្ថុងសាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ មាន
របបមបជុំចំនួន ៣ មបណភទ ្រ៖ឺ
 កិច្ចមបជុំបណច្ចកណទស ្រជឺាកិច្ចមបជុំ

ពិនិត្យពិភាកសាណលើបញ្ហា មបឈម និងកសវង

សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌មានចក្ថុវិស័យ 

មុតមសរួច និងចបាស់ោស់្រ ឺ“បណ្ថុ ោះ 
មោប់ពជូជាធនធានមនុស្ស កមមិតបឋម 

សិកសាមបកបណដ្យ្រុណភាពខ្ស់ មាន 

ឥរិយបថនថ្លថ្នូរ និងសុខុមាលភាពល្អ 

មបណសើរ ណ�ើម្ីចលូរមួចំកណកអភិវឌ្ឍ 

មបណទសជាតិ ឱ្យមានការរកីចំណរីន�ចូបោ្ 

មបណទសកថ្ុងតំបន់ និងពិភពណោក”

សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រូ អ្នកប្រូ និង្ណៈប្្រ់ប្ងសាោ លៅសាោ្រឋមសិកសាវត្ត្រពូ៌



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣២

រក�ំណោោះមសាយកកលម្អវិធីសានស្ននការ
បណមងៀន, ការណរៀបចំ និងអនុវត្កម្មវិធី
សិកសា, ខ្លរឹមសារណមណរៀន និងការណរៀនសមូត
របស់សិសសានុសិស្ស។
 កិច្ចមបជុំណ�ើមសប្ាហ៍ ្រជឺាកិច្ចមបជុំ

សាមញ្ញ ណរៀបចំណ�ើងណ�ើម្ីពិនិត្យពិភាកសាណលើ
បញ្ហា មបឈម និងកសវងរក�ំណោោះមសាយ
ពាក់ព័ន្ធការបណមងៀននរឹងការណរៀនសមូតរបស់
សិស្ស ក�លបានមបមពរឹត្ណៅរយៈណពល ១
សប្ាហ៍កន្លងណៅ។
 កិច្ចមបជុំវិសាមញ្ញ មបមពរឹត្ណៅក្ថុង

ករណីោំបាច់ោមួយក�លនាយកសាោ 
អាចណកាោះណៅសមាជិកចូលរមួកិច្ចមបជុំជា
បន្ាន់បាន ណ�ើម្ីពិនិត្យពិភាកសាណលើបញ្ហា
មបឈម និងដ្ក់ណចញនវូយន្ការណដ្ោះ-
មសាយបន្ាន់ ជាយថាណហតុ។

ចំណពាោះការណរៀបចំកផនការថវិកា របស់
សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ ្រអឺនុណោមតាម
វិធាន និងនីតិវិធីជាធរមាន ននការណរៀបចំ
ថវិកាជាតិ �ចូសាោណផ្សងៗផងក�រ ណមកាម
ការ�រឹកនំា ោត់កចង និងសមមបសមមរួល
របស់មកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក�ល
មានមន្ីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ណហើយនរឹង
ការិយល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ណខត្-
ណសៀមរាបជាណសនាធិការ។ ថវិកាណៅក្ថុង
ការម្រប់ម្រងសាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌មាន
មបភពយ៉ា ងតិចចំនួន ៣ សំខាន់ៗ ្រថឺវិកា-
ជាតិ ថវិកាអំណោយ និងថវិកាចំណូលផ្្ល់
ពីការម្រប់ម្រងសាោ។
េ. សិសសានុសិស្ស
.ការអប់រសំមាសភា្រទាងំ ៥ 

សីលធម៌ល្អ លុោះមតាកតមានការអប់រំ
សមាសភា្រទាងំ ៥ ្រកឺារអប់របំញ្្ញ  ការអប់រំ
ពលកម្ម ការអប់រំណសាភ័ណ ការអប់រសំិល្ៈ 
និងការអប់រំកាយ និងកីឡា។ កាលោ
សិសសានុសិស្ស មបតិបតិ្បានខា្ជ ប់ខ្ជរួននវូ
ការអប់រសំមាសភា្រទាងំ ៥ បានល្អមបណសើរ
ណនាោះ នរឹងទទលួបានសីលធម៌ល្អ និងមាន
សនិ្ភាពទាងំផ្លនូវកាយ ណមរៅផ្លនូវកាយ មពមទាងំ
ផ្លនូវចិត្។ 
 ការអប់របំញ្្ញ  បណ្ថុ ោះវិជា្ជ បោ្លឱ្យ

ណកើនបញ្្ញ  បណ្ថុ ោះយ៉ា ងោ ឱ្យសិសសានុ-
សិស្សកា្ល យជាមនុស្សល្អពិតមបាក�។ ការ

អប់របំញ្្ញ  ណផ្្តសំខាន់ណលើមុខវិជា្ជ សំខាន់ៗ
ចំនួន ៤ ្រ ឺកផ្កភាសាកខ្មរ កផ្ក្រណិតវិទយា
កផ្កសិកសាសង្គម និងកផ្កវិទយាសានស្ ក�ល
បានកំណត់ណដ្យកម្មវិធីសិកសារបស់មកសងួ
អប់រំ យុវជន និងកីឡា។
 ការអប់រពំលកម្ម  មិនសំណៅណៅណលើ

ការអប់រំណដ្យការណមបើមបាស់កមា្ល ងំកតមយា៉ាង
ណនាោះណទ ណពាល្រសឺំណៅណលើការអប់របំរិស្ាន 
និងការអប់រំកសិកម្ម។ ការអប់របំរិស្ាន
មាន ២មបណភទ្រ ឺបរិស្ានបុ្រ្គល (ការអប់រំ
បរិស្ានធម្មជាតិ និងបរិស្ានខ្លរួនមបាណ
ក�លមតនូវ្រិតពីបរិស្ានក្ថុងសាោ រមួទាងំ
បុ្រ្គលខ្លរួនឯងផ្្ល់កតម្ង) និងបរិស្ានសង្គម
(បណ្ដថុ ោះសា្ម រតីឱ្យណចោះយកចិត្ទុកដ្ក់ និង
មានកងវល់ពីបញ្ហា បរិស្ានណៅក្ថុងសង្គម
ជាតិទាងំមលូ)។ រីឯ ការអប់រកំសិកម្ម ្ឺរ
ជាការអប់រមំយួកបប ក�លបណមងៀនឱ្យ
សិសសានុសិស្សណចោះដ្�ំំោំម្រប់មបណភទ។
 ការអប់រសំិល្ៈ សំណៅណៅណលើការ

អប់រកំផ្កណមចៀង រារំបំា ណលងតរូ្យតននី្ ្ូររបូ
និពន្ធទំនុកណមចៀង និងសកម្ង ជាណ�ើម មតនូវ
បានបងាហា ត់ និងបណមងៀនផ្្ល់ណដ្យណោក
ម្រនូ និងអ្កម្រនូ ននសាោបឋមសិកសាវត្បូព៌។ 
 ការអប់រកំាយនិងកីទបា ផ្ល់ឱកាស

�ល់សិសសានុសិស្ស ក្ថុងការអភិវឌ្ឍ និង
អប់រំចំណណោះ�រឹងកផ្កសុខភាពរបូរាងកាយ
អាកប្កិរិយ និងរណបៀបរស់ណៅក្ថុងសង្គម
ជាណ�ើម។ ការអប់រកំាយ និងកីឡា ចំណពាោះ
សិសសានុសិស្ស មាន�ចូជា ការណធវើអត្ពល-
កម្ម បាល់ណបាោះ បាល់ទោះ បាល់ទាត់ ការ
អប់រំកាយជាមយួចងាវ ក់ណភ្លង និងកាយសម្័ន្ធ
ជាណ�ើម។
 ការអប់រំណសាភ័ណ សុភាវធម៌ និង

ឥរិយបថនថ្លថ្នូរ ្ឺរជាកញ្ចក់ឆ្លថុោះបញ្្ច ងំនវូ
ការណោរពវិន័យ របស់សាោបឋមសិកសា
វត្បពូ៌ ក�លជាស្នូលម្ររឹោះ ននការអប់រំ
ណសាភ័ណ។ សិសសានុសិស្ស ននសាោបឋម

សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រូ អ្នកប្រូ និង្ណៈប្្រ់ប្ងសាោ លៅសាោ្រឋមសិកសាវត្ត្រពូ៌

ពិធីអបអរសាទរ ទិវាអប់រកំាយ និងកីឡាសិស្ស នៅសាលាបឋមសិកសាវត្តបពូ៌



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សិកសាវត្បពូ៌ មតនូវបានបណមងៀននិងអប់រ ំឱ្យ
មានសុភាវធម៌ល្អ ណចោះណោរពោស់មពរឹទា្ធ ោរ្យ
និងមបកាន់ខា្ជ ប់នវូឥរិយបថនថ្លថ្នូរ ក្ថុងការ
រស់ណៅក្ថុងសង្គម ទាងំការ “ណ�ក ណ�ើរ ឈរ
អង្គថុយ” ណដ្យសិសសានុសិស្ស មតនូវណមបើមបាស់
ឥរិយបថទាងំបនួ ណនោះមបកបណដ្យភាព
សមរម្យ សុជីវធម៌ មិន ្្គ ំឆ្គង ណដ្យអំណរ
និងមិនស្ាយណមកាយ។ 
.សាសនា និងការអប់រំ

មពោះពុទ្ធសាសនា ្រជឺាសាសនាក�ល
ទាក់ទងនរឹងជីវិតរស់ណៅរបស់មនុស្ស។
សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ បានដ្ក់បញ្ចនូល
ការអប់រតំាមកបបមពោះពុទ្ធសាសនា ណៅក្ថុង
កម្មវិធីអប់ររំបស់ខ្លរួន។ ការបណងកាើតកម្មវិធី
អប់រតំាមកបបពុទ្ធសាសនាណនោះ ្រឺណកើតណចញ
ពីកិច្ចសហការរវាងសាោបឋមសិកសាវត្
បូព៌ និងវត្រាជបណូ៌។ ជាណរៀងរាល់សប្ាហ៍
នថងាមពហស្តិ៍ មពោះសង្ឃននវត្រាជបពូ៌ កតង
កតនិមន្ណៅបងាហា ត់បណមងៀនអប់រំ�ល់សិសសា-
នុសិស្ស មពមទាងំណោកម្រនូ អ្កម្រនូ និង
្រណៈម្រប់ម្រងសាោ ណដ្យណផ្្តសំខាន់
ណលើសីល សមាធិ បញ្្ញ  ឬធម៌វិន័យ ណពាល
្រកឺារបណមងៀន ឱ្យលោះបង់នវូទណងវើអាមកក់
ការមបមពរឹត្នវូណសចកី្ល្អ និងការជមមោះចិត្
ឱ្យសា្អ ត ។ ទន្រឹមណនោះ, សិសសានុសិស្ស ក៏
មតនូវបានទទលួការអប់រ ំននការណមបើមបាស់
សង្ឃសព្ ននមពោះពុទ្ធសាសនា ការសូមត-

ធម៌ ការយល់�រឹងអំពីមពោះពុទ្ធ មពោះធម៌ និង
មពោះសង្ឃ ផងក�រ។
.ណោលការណ៍មបតិបតិ្ទាងំ៥  

ណោលការណ៍មបតិបតិ្ទាងំ ៥ ្រជឺាណោល-
ការណ៍ “អំណពើល្អមនុស្សសកល ៥ មបការ”
ក�លអាចណធវើឱ្យបុ្រ្គលមយួរបូ កា្ល យជាមនុស្ស
ម្ាក់ក�លមានវិន័យ និងសីលធម៌ខ្ស់។
ណោលការណ៍មបតិបតិ្ទាងំ ៥ មបការ រមួ
មាន៖ទី១-សា្អ ត៖ សា្អ តទាងំផ្លនូវកាយ ណមរៅ
ផ្លនូវកាយ និងផ្លនូវចិត្ ទី២-រណបៀប៖ ជាការ
ណរៀបចំខ្លរួនឱ្យមតរឹមមតនូវ មានវិន័យ និងមាន
សោ្ប់ធ្ាប់ ទាងំរណបៀប ណ�ក ណ�ើរ ឈរ
អង្គថុយ និងការណស្ល ៀកពាក់ ទី៣-សុភាព៖
្រ“ឺសុភាពកាយ សុភាពវាោ និងសុភាពចិត្”
ទី៤-ណទៀងណពល៖ មបកាន់្រំនិត “ណពលណវោ
ជាមាសមបាក់” ទី៥-សមាធិ៖ ្រជឺាការអប់រំ
ផ្លនូវចិត្ ការតមកាល់ចិត្ឱ្យនរឹងនរ ណរៀន្រិត
និងណរៀនណធវើ ណ�ើម្ីណ្្ោះណៅកាន់សនិ្ភាពផ្លនូវ
ចិត្។ 
.មិត្អប់រំមិត្ 

បន្ាប់ពីការណោរព និងណមចៀងចណមមៀង
ជាតិចប់ តំោងសិសសានុសិស្ស ១ របូ ឬ
២ របូ កតងកតណ�ើងផ្ល់មតិណយបល់អប់រំ
នានា ណៅថាកម្មវិធី “�ំណរឹងជីវិត” ណ�ើម្ី
មបាប់ណៅកាន់មិត្ភកិ្របស់ខ្លរួន តាមរយៈ
ការបណងហាើរសំណ�ងតាមណមមកនូ ណដ្យបន្លឺនវូ
ពាក្យណពចន៍មបកបណដ្យការអប់រ ំពាក់ព័ន្ធ

សីលធម៌ក្ថុងការរស់ណៅ ទណងវើក�លមិន្ររួ
មបតិបតិ្ ចំណណោះ�រឹងទូណៅណផ្សងៗ សំណៅ
បណងកាើតបរិយកាសមិត្អប់រំមិត្។
.ការមតរួតពិនិត្យវិន័យ 

្រណៈម្រប់ម្រងសាោ ណោកម្រនូ និង
អ្កម្រនូ ្រជឺាតអួង្គសំខាន់កថ្ុងការតាមដ្ន
និងមតរួតពិនិត្យការណោរពវិន័យរបស់សិសសា-
នុសិស្ស។ ទន្រឹមណនោះ សាោបឋមសិកសា
វត្បូព៌ បានណរៀបចំយន្ការបណងកាើតមកថុមមបរឹកសា
កុមារ ណ�ើម្ីបណងកាើននិងធានាមបសិទ្ធភាពនន
ការណោរពវិន័យណៅក្ថុងសាោណរៀន។ មកថុម
មបរឹកសាកុមារ មាន ២ កមមិត ្រមឺកថុមមបរឹកសា
កុមារកមមិតថ្ាក់ និងមកថុមមបរឹកសាកុមារកមមិត
សាោណរៀន។
.ការណលើកទរឹកចិត្សិសសានុសិស្ស 

ការណលើកទរឹកចិត្សិសសានុសិស្ស ននសាោ
បឋមសិកសាវត្បូព៌ មតនូវបានណធវើណ�ើងណមកាម
របូភាព�ចូជា ការណលើកទរឹកចិត្សិស្សកថ្ុង
ការណរៀនសមូត ការណលើកទរឹកចិត្�ល់សិសសា-
នុសិស្សក�លសណមមចបានលទ្ធផលល្អក្ថុង
ការសិកសា និងការជយួសិស្សជបួការលំបាក 
ជាណ�ើម។ 
គ. សហគមន៍

សាោបឋមសិកសាវត្ដបូព៌ មាន�ំណណើរការ
ននការ�រឹកនំា ក៏�ចូជាការអនុវត្ដការងារ
ទាងំឡាយ បានទទួលសមិទ្ធផល�ចូណពល
បច្ចថុប្ន្ ្រណឺដ្យមានការចលូរមួយ៉ា ង
សកម្ម ទាងំពីសហ្រមន៍ជាតិ និងសហ្រមន៍
អន្រជាតិ។
.សហ្រមន៍ជាតិ

ការចលូរមួោំមទពីសហ្រមន៍ជាតិ ជា
ពិណសសពីសំោក់រ�ឋាអំោចភមូិឃុំ និង
អង្គការមយួចំននួ ្រជឺាកត្ា្រន្លរឹោះសំខាន់
បំផុត ក�លណធវើឱ្យសាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ 
ទទួលបានសមិទ្ធផល�ចូសពវនថងា ពិណសសណលើ
ការកសាងណហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធរបូវន្នានា។
ការចលូរមួោំមទពីសហ្រមន៍ជាតិ មានជា

សកម្មភាពអប់រកំាយ និងកីឡា របស់សិសសានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ លៅសាោបឋមសិកសាវត្តបពូ៌



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៤

អាទិ៍៖
-ការចូលជាសមាជិកសមា្រមមាតាបិតា
សិស្ស
-ការនិមន្ដមពោះសង្ឃផ្សពវផសាយតាមកបបមពោះ
ពុទ្ធសាសនា
-ផ្ដល់ជាថវិកាផ្្ល់ខ្លរួន ណ�ើម្ីណធវើការស្ាបនា
សាោណរៀន
-ការឧបត្មភាជាសមាភា រ ឬជាការបញ្ចថុោះតនម្ល
ពីមកថុមហ៊ុនឯកជនក្ថុងមសថុក
-ចលូរមួកចករំកលកចំណណោះ�រឹង ផ្សពវផសាយ 
និងបនញ្្ជ បនវូព័ត៌មានណផ្សងៗ ជនូសាោ 
រមួមានបុ្រ្គលិក និងសិសសានុសិស្សផ្្ល់
-ឧបត្មភា�ល់ជីវភាព សមមាប់ការបណមងៀន
រាល់នថងាមពហស្តិ៍។ 
ទន្រឹមណនោះ សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ ក៏

មានការណរៀបចំកម្មវិធីជាក់ោក់នានា ក្ថុង
ណោលណៅទាក់ទាញការោំមទពីសហ្រមន៍
ទាងំណនោះ រមួមាន៖ កម្មវិធីជបួជុំមាតាបិតា
សិស្ស កម្មវិធីបុណ្យផ្កា មបាក់ ការោំមទពី
វត្រាជបណូ៌ (ណខត្ណសៀមរាប) និងការចលូ
រមួឧបតម្ភាចំណពាោះកិច្ចណផ្សងៗ។
.សហ្រមន៍អន្រជាតិ

សាោក៏មានកិច្ចសហការផ្្ល់ពីអង្គការ
នានា ណៅណមរៅមបណទសផងក�រ រមួមានមបណទស
នថ ជប៉ាុន កណូរ៉ និងនតវ៉ាន់ មពមទាងំមបណទស
មួយចំននួណទៀតណៅសហ្រមន៍អរឺ៉ុប តាម
រយៈ៖
-អ្កស្ម ័ម្រចិត្ដមកជយួបណ្ដថុ ោះបោ្ដ លបកន្ម

កផ្កសិល្ៈតនន្ដី សុខភាព អនាម័យ បរិ-
ស្ាន និងសុខុមាលភាព
-ណរៀបចំឱ្យមានទស្សនកិច្ចសិកសាណៅណមរៅ
មបណទស
-ណរៀបចំឱ្យមានការបណ្ដថុ ោះបោ្ដ លបកន្ម
រយៈណពលខ្លីណលើកផ្កបណច្ចកវិទយា�ល់បុ្រ្គលិក
និងសិសសានុសិស្ស
-បណ្ថុ ោះបោ្ល ណលើការមប្រំតននី្�ល់
បុ្រ្គលិកនិងសិសសានុសិស្ស
-ផ្ដល់ជាសមាភា រសិកសា សណម្លៀកបំពាក់សិកសា 
មណធយាបាយណធវើ�ំណណើរ និងថវិកាខ្លោះៗ �ល់
សិសសានុសិស្សក�លជបួការលំបាក ជា
មបោំ្ំ្សិកសា 
-ចូលរមួផ្ដល់មតិណយបល់ខ្លោះ និងចលូរមួ
ជយួណដ្ោះមសាយបញ្ហា ណផ្សងៗ ក�លពាក់-
ព័ន្ធកថ្ុងការអភិវឌ្ឍសាោណរៀន។
ឃ. ទស្សនៈវិស័យ
.ភាពជា្រំរូ

សាោបឋមសិកសា “វត្បពូ៌” ្រជឺាសាោ
បឋមសិកសាមយួ មានវិន័យល្អ និងណោរព
ណោលការណ៍មបណយជន៍រមួជាធំ ជាពិណសស
្រមឺានភាពនច្មបឌិតខ្ស់ ក្ថុងមបព័ន្ធអប់រំ
សិសសានុសិស្ស ក�លណធវើឱ្យអាោពយាបាល
ណោរពណកាតសរណសើរ អំពីឆន្ៈ និងភាពជា
មា្ច ស់របស់្រណៈម្រប់ម្រងសាោ។ តាម
រយៈណនោះ ស្ាប័នឯកជន និងស្ាប័នរ�ឋា
មួយចំនួន បានចុោះមកណធវើទស្សនកិច្ចសិកសា 
ណឈវងយល់អំពីមបព័ន្ធម្រប់ម្រងរបស់សាោ

បឋមសិកសាណនោះ ណ�ើម្ី�កពិណសាធន៍យក
ណៅអនុវត្ណៅសាោបឋមសិកសារបស់ខ្លរួន។
ទន្រឹមណនោះ ស្ាប័នណមរៅមបណទស មយួចំននួ
ោប់អារម្មណ៍អំពីវឌ្ឍនភាព និងភាពណលច
ណធា្ល របស់សាោបឋមសិកសាណនោះ ផងក�រ 
ណដ្យមានការចុោះមកផិ្តយកនវូសកម្មភាព
ននការអប់រ ំណ�ើម្ីណធវើការផ្សពវផសាយតាម
មបព័ន្ធព័ត៌មានសង្គម ក�លកិតិ្នាមណនោះ
ល្ីលបាញរហតូ�ល់មបណទសមយួចំននួ
ចុោះមកណធវើទស្សនកិច្ចសិកសាណហើយឧបត្មភា
នវូថវិកា និងសមាភា រសិកសាមយួចំនួនណ�ើម្ី
មទមទង់�ល់កិច្ច�ំណណើរការរបស់សាោ ។ 
.ការបន្ណវន

រណបៀប�រឹកនំា និងម្រប់ម្រងរបស់អ្ក�រឹកនំា
ស្ាប័នមយួណនោះ បងកាបាននវូមបព័ន្ធមបតិតុល្យ-
ការមយួ សមមាប់កំណត់នវូលក្ណសម្តិ្
របស់អ្ក�រឹកនំាបន្ណវនរបស់ខ្លរួនរចួណៅណហើយ
តាមរយៈវត្មានមសាប់ននភាពជាអ្ក�រឹកនំា
សា្ម រតី ឆន្ៈ ទំនួលខុសមតនូវ និងទស្សនៈ
អភិវឌ្ឍខ្លរួនឯងក្ថុងមសទាប់ម្រនូបណមងៀន និង
្រណៈម្រប់ម្រងម្រប់មសទាប់របស់សាោ
បឋមសិកសាវត្បូព៌។

សាោបឋមសិកសាវត្បូព៌ អាចោត់ទុក
ជាសាោ្រំរនូន្រុណធម៌ និងមតនូវបានទទលួ
សា្គ ល់យ៉ា ងទលូំទូោយថា ជា្រំរអូភិបាល-
កិច្ច�៏ណជា្រជ័យមយួ។ ្រំរអូភិបាលកិច្ចណនោះ
នរឹងមតនូវយកលំនំាយ៉ា ង្ប់រហ័សណដ្យ
បោ្សាោណផ្សងៗណទៀតណៅកម្ថុជា៕

សាោបឋមសិកសាវត្បពូ៌ អាចោត់ទុកជា 
សាោ្រំរនូន្រុណធម៌ និងមតនូវបានទទលួ 

សា្គ ល់យ៉ា ងទលូំទូោយថា ជា្រំរអូភិបាលកិច្ច 
�៏ណជា្រជ័យមយួ។ ្រំរអូភិបាលកិច្ចណនោះ 

នរឹងមតនូវយកលំនំាយ៉ា ង្ប់រហ័ស ណដ្យ 
បោ្សាោណផ្សងៗណទៀតណៅកម្ថុជា។

សកម្មភាពបង្ហា ត់បង្រៀន អប់រតំាមបបប្ពរះពុទ្ធសាសនា ដល់ងោក្្រូ អ្នក្្រូ និរ្ណៈ្្ប់្្រសាោ ងៅសាោបឋមសិកសាវត្តបពូ៌

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កការងារកកទមមង់ទាងំ៣, ម្រប់ម្រងមទព្យសម្តិ្រ�ឋា

និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ នន អ.្រ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតេគលមម្ង FMIS ឆ្នា ២ំ០២០
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Public Financial Management Reform

Program - PFMRP) មតនូវបានដ្ក់មបកាសដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការក្ថុង្ំ្២០០៤ �រឹកនំាការអនុវត្
ណដ្យមកសងួណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងកបងកចកជា៤ �ំោក់កាល ្រ�ឺំោក់កាលទី១ “ភាពណជឿ
ទុកចិត្ននថវិកា”, �ំោក់កាលទី២ “្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ”, �ំោក់កាលទី៣ “ការផសារភា្ជ ប់
ថវិកាណៅនរឹងណោលនណយបាយ” និង �ំោក់កាលទី៤ “្រណណនយ្យភាពចំណពាោះសមិទ្ធកម្ម”។ ស្ិតក្ថុង
�ំោក់កាលទី២ “្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន សមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) មតនូវបាន
មបកាស់ដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការក្ថុង្ំ្២០១៤។

្រិតមតរឹម្ំ្២០២០,ការអនុវត្ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមមបព័ន្ធ

បណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) មតនូវបាន
ដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការ ណៅអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
្រន្លរឹោះ ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,
រតនាោររាជធានី-ណខត្ ទាងំ ២៥, មនី្រ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ណខត្ ទាងំ 
២៥, និងម្រប់មកសងួ-ស្ាប័នទាងំ៣៧
រមួទាងំអង្គភាពថវិកាអាោប័កណផ្រសិទ្ធិ
ណពញណលញណៅថ្ាក់កោ្លចំននួ២៤។
កផនការយុទ្ធសានស្តមមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្
ការងារតាមមបព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥
និងកផនការសកម្មភាពម្រប់ម្រងការផ្្ល ស់ប្នូរ
ទទួលបានការអនុម័តពីថ្ាក់�រឹកនំាមកសួង
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កថ្ុងកិច្ចមបជុំ្រណៈ-
កម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈកាលពីនថងាទី២០ កខមីនា ្ំ្
២០២០។ ណៅកថ្ុងការអនុវត្នីតិវិធីថ្មីណនោះ
ឯកសារជាមកដ្សស្ាមនានារមួមាន សំណុំ
ឯកសារអាណតិ្ណបើកមបាក់ និង ឯកសារ
ណយងណផ្សងៗណទៀត មិនមតនូវបានណរៀបចំ ចុោះ
ហត្ណលខា និងបញ្ជនូនពី�ំោក់កាលមយួ
ណៅ�ំោក់កាលមយួណទៀតណ�ើយ ណៅតាម
អង្គភាពទាងំឡាយក�លណមបើមបាស់មបព័ន្ធ

FMIS ោប់ពី�ំោក់កាលអង្គភាពថវិកា 
រហតូ�ល់�ំោក់កាលអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
រតនាោរជាតិ ណដ្យអនុវត្នីតិវិធីថ្មីតាម
មបព័ន្ធ FMIS ទាងំមសថុង ភា្ជ ប់ជាមយួនរឹង
ការកស្គនឯកសារណយងពីអង្គភាពថវិកា ។
ការអនុវត្នីតិវិធីតមមង់ទិសថ្មីតាមមបព័ន្ធ
FMIS ទាងំមសថុងណនោះ បានចូលរមួចំកណក
�៏ធំណធងក្ថុងការកាត់បន្យចំោយរ�ឋាបាល
(មិនណមបើមបាស់មកដ្ស និងឧបករណ៍សមាភា រ
ការិយល័យមយួចំនួន) ចំណណញណពលណវោ
(មិនណមបើណពលរត់ឯកសារឆ្លងពី�ំោក់កាល
មួយណៅមយួ) និងពមងរឹងតមា្ល ភាព (លំហរូ
ននមបតិបត្ិការចំោយថវិកាបងាហា ញទាងំមសថុង 
ណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS) ពមងរឹង្រណណនយ្យ-
ភាព និងបណងកាើនមបសិទ្ធភាព រមួទាងំភាព
ស័ក្ដិសិទ្ធិ ននការអនុវត្ថវិកា និងការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងបានចលូរមួ
ចំកណកក្ថុងការអនុវត្ណោលការណ៍្រមា្ល ត
សង្គម មពមទាងំចលូរមួណធវើឱ្យមបណទសកម្ថុជា
កមបកា្ល យណៅជារដ្ឋា ភិបាលឌីជីថលក្ថុង
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកថ្ុងបរិការណ៍
ប�ិវត្ន៍ឧសសាហកម្មទី៤.០ ផងក�រ ។ 
 កផនការយុទ្ធសានស្តមមង់ទិសនីតិវិធី
អនុវត្ការងារតាមមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន
សមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(FMIS)២០២០-២០២៥ នរឹងអនុវត្ណៅ
ណលើនីតិវិធីអនុវត្ការងារចំននួ៤ មបណភទ៖
១. នីតិវិធីអនុវត្ការងារពាក់ព័ន្ធនរឹងធានា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៦

ចំោយនិងទទូាត់ចំោយថវិកា
២. នីតិវិធីអនុវត្ការងារណលើការណធវើចលនា
ឥណទានចំោយថវិកា
៣. នីតិវិធីអនុវត្ការងារពាក់ព័ន្ធនរឹងការ
កត់មតាចំណូលថវិកា
៤. នីតិវិធីអនុវត្ការងារពាក់ព័ន្ធនរឹងកិច្ច
លទ្ធកម្ម។
នីតិវិធីអនុវត្ការងារទាងំ៤ ខាងណលើនរឹង
មតនូវអនុវត្ជា�ំោក់កាល ណដ្យកផ្អកណលើ
កមមិតននហានិភ័យ ឬណវទយិតភាព ទាងំ៣
កមមិត៖កមមិត១ ឬទាប, កមមិត២ ឬមធ្យម, 
កមមិត៣ ឬខ្ស់ ។
-កមមិត១ ឬទាប៖ មុខសញ្្ញ ចំោយក�ល

មប្រល់សិទ្ធិសណមមច និងទទលួខុសមតនូវមតរឹម
មបធានស្ាប័ន ឬមនន្ីមតរួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
អមមកសងួ-ស្ាប័ន កថ្ុងនាមជាអភិបាល
ហិរញ្ញវត្ថុ។
-កមមិត២ ឬមធ្យម៖ មុខសញ្្ញ ចំោយ
ក�លបានមប្រល់សិទ្ធិសណមមច និងទទលួ
ខុសមតនូវមតរឹមមបធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញកិច្ច
ននអ្រ្គ.ថវិកា កសហវ. ឬអ្រ្គនាយក នន
អ្រ្គ.ថវិកា កសហវ. ក្ថុងនាមជាអភិបាល
ហិរញ្ញវត្ថុ។
-កមមិត៣ ឬខ្ស់៖ មុខសញ្្ញ ចំោយ
ក�លបានមប្រល់សិទ្ធិសណមមច និងទទលួ
ខុសមតនូវ�ល់ ឯកឧត្ម អនុរ�ឋាណលខាធិការ
ឬរ�ឋាណលខាធិការ ននកសហវ. ឬឯកឧត្ម
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី កសហវ. ក្ថុងនាមជា
អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ។
ជាវឌ្ឍនភាព, មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងមកសួង-ស្ាប័នចំនួន៧ ១មតនូវបានដ្ក់
អនុវត្នីតិវិធីអនុវត្ការងារថ្មីតាមមបព័ន្ធ
FMIS សមមាប់ការណបើកផ្ល់ណបៀវត្ស, ការ
ចំោយណលើបន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗ ណមរៅពី
ណបៀវត្ស ក�លមានណោលរបបកំណត់ចបាស់-
ោស់ និងការចំោយទទូាត់មតង់ ក�ល
មានហានិភ័យទាបណផ្សងណទៀត ជាផ្លនូវការ។ 
ជាមយួោ្ណនោះ, ចំោត់ថ្ាក់ថវិកាទាងំ៧

រមួមាន៖
ចំោត់ថ្ាក់ណស�ឋាកិច្ច, កម្មវិធី, រ�ឋាបាល,
មបភពមលូនិធិ, ភមូិសានស្, មុខងារ និង
្រណមមាង) មតនូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្កថ្ុងមបព័ន្ធ
 FMIS។ រាល់ទិន្ន័យតាមចំោត់ថ្ាក់-
ថវិកាទាងំ៧ មតនូវបានបញ្ចនូលណៅក្ថុងមបព័ន្ធ
និងមតនូវបានណធវើបច្ចថុប្នភាពជាមបោំណៅណលើ
ណលខក�ូ ណហើយនរឹងណសចកី្បរិយយមសបតាម
ការកកសមមរួលពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

ណលើសពីណនោះ, មបព័ន្ធ FMIS ក៏បានណធវើ
សនា្ធ នកម្មផ្្ល ស់ប្នូរទិន្ន័យជាមយួមបព័ន្ធ 
ណផ្សងៗជាណមចើនណទៀត�ចូជា៖មបព័ន្ធសវ ័យ-
មបវតិ្កម្មទិន្ន័យ្រយ និងមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូ-
និក្រយ (ASCYCUDA) ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
្រយ និង រដ្ឋា ករកម្ថុជា, មបព័ន្ធម្រប់ម្រង
បំណលុសាធារណៈ (DMFAS)ននអ្រ្គនា-
យកដ្ឋា នសហមបតិបតិ្ការអន្រជាតិ និង
ម្រប់ម្រងបំណលុ, មបព័ន្ធម្រប់ម្រងចំណូល
មិនកមនសារណពើពន្ធ (NRMIS) ននអ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា នម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា និងចំណូល
មិនកមនសារណពើពន្ធ ក�លមតនូវបានដ្ក់ឱ្យ
�ំណណើរជាផ្លនូវការណៅនថងាទី០១ កខមករា ្ំ្
២០២០ ។ សនា្ធ នកម្មរវាងមបព័ន្ធ FMIS

និងមបព័ន្ធ NRMIS ្រណឺ�ើម្ីទាញបញ្ចនូល
ទិន្ន័យ និងបណងកាើតមបតិបតិ្ការណដ្យសវ ័យ

១ មកសងួ-ស្ាប័នទាងំ ៧ រួមមាន៖ មកសងួកសិកម្ម រុក្ាមបមាញ់ និងណនសាទ, មកសងួនមបសណីយ៍ និងទរូ្រមនា្រមន៍, មកសងួការងារ និងបណ្ថុ ោះបោ្លវិជា្ជ ជីវៈ,មកសងួ
មុខងារសាធារណៈ, មកសងួឧសសាហកម្ម វិទយាសានស្ បណច្ចកវិទយា និងនវានុវត្ន៍, មកសងួសុខាភិបាល និង មកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបវតិ្កថ្ុងមបព័ន្ធ FMIS ណលើចំណូលថវិកា
ក�លបានពីការមបមលូចំណូលមិនកមន
សារណពើពន្ធ និងបានកត់មតារចួរាល់ក្ថុងមប
ព័ន្ធ
NRMIS ។ កថ្ុងន័យណនោះ មកសងួ-ស្ាប័ន 
និងអង្គភាពណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ច-
និងហិរញ្ញវត្ថុទាងំអស់ក�លកំពុងណមបើមបាស់
មបព័ន្ធ FMIS មិនតមមនូវឱ្យណធវើការកត់មតា
សោកបមតបង់ចំណូលថវិកាតាមមបព័ន្ធ
NRMIS ណលើកកលងកតមានករណីណដ្យ
ក�ក ណៅមានសោកបមតបង់ចំណូលថវិកា
ក�លណរៀបចំខាងណមរៅមបព័ន្ធ NRMIS ្ឺរ
មតនូវណៅរកសាចុោះមបតិបតិ្ការចំណូលថវិកា
តាមមបព័ន្ធ FMIS�ក�ល។ ព័ត៌មានននការ
បង់ចំណូលថវិកាទាងំអស់ ក�លមកសងួ-
ស្ាប័ន ឬអង្គភាពមបមូលចំណូលមិនកមន
សារណពើពន្ធ ណធវើការកត់មតាណៅក្ថុងមបព័ន្ធ
NRMIS នរឹងមតនូវណផ្រចលូមបព័ន្ធ FMIS

ណដ្យសវ ័យមបវតិ្តាមរយៈមបព័ន្ធសនា្ធ ន-

កម្ម។ សនា្ធ នកម្មរវាងមបព័ន្ធ FMIS និង
មបព័ន្ធធនាោររបស់ធនាោរជាតិននកម្ថុជា 
ណហើយនរឹងធនាោរពាណិជ្ជន�្រូជាណមចើន,
និងថ្មីៗណនោះមបព័ន្ធ FMISបានណធវើសនា្ធ នកម្ម

ជាមយួមបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រ
ក�លមតនូវបានមបកាសដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការ
ជាផ្លនូវការណៅនថងាទី២៣ កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០។
មបព័ន្ធទាងំពីរ បានណធវើសនា្ធ នកម្មណៅណលើ
មុខងារចំននួ២ ្រ៖ឺ
.ការបញ្ជនូនទិន្ន័យចំណូលថវិកាណចញ
ពីមបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រណៅមបព័ន្ធ
FMIS ជំនសួឱ្យការណចញមកដ្សសោក-
បមតបង់មបាក់ចលូថវិកាជាត ិនិងថ្ាក់ណមកាម
ជាតិក�លពីមុនមតនូវការណពលណវោយរូណដ្យ
ការណមបើមបាស់មកដ្សស្ាម និងមាននីតិវិធី
ស្មថុ្រសា្ម ញជាណមចើន។
.ការបញ្ជនូនទិន្ន័យពន្ធដ្រ ក�លបាន
កាត់ទុកណដ្យអ្រ្គនាយដ្ឋា នរតនាោរជាតិ 
និង រតនាោររាជធានី-ណខត្ណចញពីមបព័ន្ធ 
FMIS ណៅមបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រ 
ណដ្យកបងកចកយ៉ា ងលម្អិតចបាស់ោស់
តាមមបណភទពន្ធ និងអាករនានា ។

ទន្រឹមនរឹងការណមបើមបាស់នវូមុខងារស្នូល

ទាងំ៦ ណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS (មុខងារវិ-
ភាជន៍ថវិកា, មុខងារណសៀវណៅធំ, មុខងារ
្រណនីមតនូវសង, មុខងារ្រណនីមតនូវទារ,
មុខងារការទិញ និងមុខងារម្រប់ម្រងសាច់-

មបាក់) ក�លមតនូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្ជាផ្លនូវការ
ណៅកាន់អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ និង
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ្រន្លរឹោះ តំាងពី�ំោក់-
កាលទី១ ណៅក្ថុង្ំ្២០១៥, មុខងារថ្មី
ចំនួន២ បកន្មណទៀត ក៏កំពុងមតនូវបានណរៀបចំ
ដ្ក់ឱ្យអនុវត្ ្រមឺុខងារណរៀបចំកផនការ
ថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មណពញណលញ។
ការអភិវឌ្ឍនូវមុខងារណរៀបចំកផនការថវិកា
និងមុខងារលទ្ធកម្មណពញណលញ ណៅក្ថុង
មបព័ន្ធ FMIS សណមមចបាននវូលទ្ធផល
សំខាន់ៗមយួចំនួនរមួមាន៖ បានអភិវឌ្ឍ 
និងណធវើណតស្សាកល្ងរចួរាល់ណដ្យមកថុម
ការងារតំោង ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន និង
អង្គភាព ក�លជាអ្កណមបើមបាស់ពាក់ព័ន្ធ។
ឧបករណ៍សមមាប់អ្កណមបើមបាស់ និងបោ្ដ ញ
តភា្ជ ប់ និងអ្រ្គិសនី សមមាប់ការណមបើមបាស់
មុខងារទាងំពីរមតនូវបានណរៀបចំ ណហើយដ្ក់
�ំណ�ើងរួចរាល់ ណៅទីតំាងអ្កណមបើមបាស់ណៅ
អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន, អ្រ្គនាយកដ្ឋា នថវិកា
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មសាធារណៈ និង
អង្គភាពលទ្ធកម្ម ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង-
ហិរញ្ញវត្ថុ។ មុខងារណរៀបចំកផនការថវិកា
សមមាប់ជំហានទី១a មតនូវបានអភិវឌ្ឍរចួ-
រាល់ និងបានណធវើណតស្សាកល្ង ណដ្យ
កំពុងបន្ណធវើការកកសមមរួលបកន្ម។ ចំណពាោះ
មុខងារលទ្ធកម្មណពញណលញមតនូវបានណរៀបចំ
មពមទាងំណធវើណតស្សាកល្ងរចួរាល់ណលើកផ្ក
ម្រប់ម្រងបញ្ជ ីអ្កណ�ញនថ្ល និងកផ្កកផនការ
លទ្ធកម្ម។ បច្ចថុប្ន្កំពុងបន្ណធវើការកកសមមរួល
មួយចំននួបន្ាប់ពីណធវើណតស្ និងបន្ណរៀបចំ
ណលើកផ្កពីរបន្ាប់ណទៀត្រ ឺកផ្កម្រប់ម្រង
�ំណណើរការណ�ញនថ្លមពមទាងំការម្រប់ម្រង
កិច្ចសនយា។ មុខងារទាងំ២ណនោះនរឹងមតនូវ
បញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS ណៅ
ក្ថុង្ំ្២០២០ មពមទាងំដ្ក់ឱ្យអនុវត្
សាកល្ងណៅ្ំ្២០២១ ណៅកសហវ.
និងមកសងួស្ាប័នចំននួ១ បកន្មណទៀត្រឺ

មុខងារស្នូលទាងំ៦ (បញ្ជា ទិញ, សសៀវសៅធំ, គ្រប់គ្រងសាច់គរាក់, ្រណសេយ្យគ្នូវសង, ្រណសេយ្យគ្នូវទារ, េិងវភិាជេ៍ថវកិា) េិងមុខងារពីរ បនេថែមថ្ី (សរៀបចំថវកិា
 េិងលទ្ធកម្សពញសលញ)សៅក្នុងគបព័េ្ធ FMIS។ សោយនែក មុខងារគ្រប់គ្រងគទព្យសម្ប្ិ្រដ្ឋ េិងគ្រប់គ្រងសេ្ិធិ សគរោងេឹងអភិវឌ្ឍនាសពលអនា្រ្។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៨

មកសួងព័ត៌មាន។ 
ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិច (EFT)

ក�លជាមុខងារមយួណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS

ណមបើមបាស់សមមាប់ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធ
ណអ�ិចមតនូនិចជនូមកថុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និង
មកសួង-ស្ាប័ន ណដ្យមិនតមមនូវឲ្យមានការ
ណបាោះផសាយមលូប្ទានប័មតណដ្យអ្រ្គ-
នាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិណ�ើយ។ ការទទូាត់
តាមមបព័ន្ធ EFT ណនោះមតនូវបាន រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ថុជាមបកាសដ្ក់ឱ្យ�ំណណើការកាលពី
នថងាទី០១ កខមីនា ្ំ្២០១៨ ។ រហតូមក
�ល់្ំ្២០២០ ណនោះ, ការទទូាត់តាម EFT

មតនូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្ណៅអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
រតនាោរជាតិ សមមាប់ការទទូាត់ពីមបព័ន្ធ
FMIS ណៅកាន់្រណនីអ្កទទលួផលណៅ
ថ្ាក់កោ្ល តាមរយៈធនាោរជាតិនន
កម្ថុជា និងធនាោរពាណិជ្ជជាន�្រណូផ្សងណទៀត
ណហើយកំពុងពមងីកវិសាលភាពណនោះណៅថ្ាក់
មូលដ្ឋា ន (រតនាោររាជធានី-ណខត្) ក�ល
ណមោងដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការណៅ្ំ្២០២១ ។

ឯកឧត្មបណ្ិតសភាោរ្យ ហ៊ាន សាហុីប 
រ�ឋាណលខាធិការមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងជាមបធានមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង
FMIS បាន្រសូបញ្្ច ក់ណៅក្ថុងពិធីមបកាស
ដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការនវូសនា្ធ នកម្មរវាងមបព័ន្ធ
បណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និងមបព័ន្ធ
ម្រប់ម្រងទិន្ន័យពន្ធដ្រ កាលពីនថងាទី២៣
កខកញ្្ញ  ្ំ្២០២០ ការណធវើសនា្ធ នកម្មមបព័ន្ធ
ទាងំពីរណនោះ ្រជឺាការសណមមចបានណដ្យ
ណជា្រជ័យនវូកផនការ្រន្លរឹោះមយួ ននការងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក�លជាចក្ថុវិស័យ�៏
ណមាោះមុតរបស់សណម្ដចណតណជា ហ៊ុន កសន
នាយករ�ឋាមនន្ី ក្ថុងការបណងកាើនមបសិទ្ធភាព
�ល់ការងារម្រប់ម្រងការមបមលូចំណូល
ថវិកាជាតិ, ការសន្សសំំនចចំោយថវិកា
ជាតិតាមរយៈការកាត់បន្យការណមបើមបាស់
មកដ្ស និងនីតិវិធីស្មថុ្រសា្ម ញនានា,ចលូរមួ
បណងកាើនផលិតភាពការងាររបស់មននី្ពន្ធដ្រ
និងរតនាោរ ណហើយជាពិណសស្រកឺារផ្ដល់
ព័ត៌មានស្ដ ីពីចំណូលថវិកាជាតិបានកាន់
កត្ប់រហ័ស។

ក្ថុងអំ�ថុងណពលបំណពញណបសកម្មណលើកទី៣
របស់ខ្លរួន កាលពីនថងាទី២៥ កខមិថុនា �ល់
នថងាទី១៥ កខកកកាដ្ ្ំ្ ២០២០ ទីមបរឹកសា
បណច្ចកណទសណលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់មលូនិធិរបូិយវត្ថុអន្រជាតិ
ណោក Holger van Eden ជំនាញការនន
មូលនិធិរបូិយវត្ថុអន្រជាតិ បានវាយតនម្ល
ខ្ស់ចំណពាោះលទ្ធផលការងារននការអនុវត្
្រណមមាង FMIS ណៅកម្ថុជា ។ ជំនាញការ
បានកត់សមា្គ ល់ណឃើញថា មកសងួ-ស្ាប័ន,
រតនាោរ និងមនី្រណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រាជធានី-ណខត្ បានចលូរមួណមបើមបាស់មបព័ន្ធ
FMIS បានណពញណលញ។ ជំនាញការក៏បាន
រកណឃើញថា របាយការណ៍ក�លផលិតណចញពី

មបព័ន្ធ FMIS មិនទាន់បានណឆ្លើយតបណៅតាម
តមមនូវការរបស់អ្កណមបើមបាស់ណៅតាមមកសងួ-
ស្ាប័ន, រតនាោរ និង មនី្រណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ណខត្ណៅណ�ើយ ណដ្យសារ
អ្កណមបើមបាស់ខកខានមិនបានផ្ល់ព័ត៌មាន
អំពីតមមនូវការបានម្រប់មជថុងណមជាយ។ បកន្ម
ពីណនោះ,ជំនាញការ បានផ្ល់អនុសាសន៍�ល់
ណលខាធិការដ្ឋា នមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង
FMIS ្ររួសិកសាអំពីតមមនូវការឱ្យបានលម្អិត
និងពិនិត្យលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍
បកន្ម ណ�ើម្ីណឆ្លើយតបណៅតាមតមមនូវការ
របស់អ្កណមបើមបាស់។ ជាមយួោ្ណនោះផងក�រ
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ ្ររួកតពមងីកការ
ណមបើមបាស់ចំោត់ថ្ាក់រ�ឋាបាល ននមាតិកា
ថវិកា ឱ្យបានលម្អិត ណ�ើម្ីជាមលូដ្ឋា ន
សមមាប់ការមតរួតពិនិត្យ និងតាមដ្នការ
អនុវត្ថវិការបស់អង្គភាពថវិកា។ ណដ្យក�ក
ចំណពាោះការតមមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្ការងារ
វិញ ជំនាញការបានណកាតសរណសើរណលខា-
ធិការដ្ឋា នមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង
FMIS ណលើការតមមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្
ការងារមបកបណដ្យយុទ្ធសានស្ក�លមាន
ការសិកសា និងវិភា្រម្រប់មជថុងណមជាយ ្រិត
្ររូណៅណលើហានិភ័យននមបតិបតិ្ការ និងដ្ក់
ឱ្យអនុវត្ជាជំហានៗ៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវត្ន៍នន អ.្រ.ហ. និងណលខា-

ធិការដ្ឋា នមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង FMIS

កផនការតមមង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្ការងារ 
តាមមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការ 

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២០-២០២៥ 
នរឹងអនុវត្ណៅណលើនីតិវិធីអនុវត្ការងារចំននួ៤
មបណភទ៖ (១).នីតិវិធីអនុវត្ការងារណលើការណធវើ 
ចលនាឥណទានចំោយថវិកា, (២).នីតិវិធ ី

អនុវត្ការងារណលើការណធវើចលនាឥណទាន 
ចំោយថវិកា, (៣).នីតិវិធីអនុវត្ការងារ 

ពាក់ព័ន្ធនរឹងការកត់មតាចំណូលថវិកា, (៤). 
នីតិវិធីអនុវត្ការងារពាក់ព័ន្ធនរឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សុន្រកថារបស់ ឯកឧតតេម រស់ សីេវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការននមកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កថ្លងក្ថុងកម្មវិធីណបើកសិក្ាសាោផ្សពវផសាយសារាចរស្ីពីនីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការអនុវត្ចំណូល
ពីកនមមណសវារបស់អង្គភាពមចកណចញចលូកតមយួ រាជធានី ណខត្ និងចំណូលពីកនមមណសវា និង
ចំណូលពីការពិន័យជាមបាក់ ក�លមបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី ណខត្ ។ នថងាពុធ ៨ណកើត
កខភមទបទ  ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ ណៅសោឋា ោរភ្ំណពញ នថងាទី២៦ កខសីហា ្ំ្២០២០។
-ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ជាអភិបាល អភិ-
បាលរង រាជធានី ណខត្ 
-ណោក ណោក មសី ជានាយកទីោត់ការ
ហិរញ្ញវត្ថុសាោរាជធានី ណខត្ និងមបធាន
អង្គភាពមចកណចញចលូកតមយួរាជធានី ណខត្ 

-ណោក ណោកមសី ជាមបធានមន្ីរ មបធាន
រតនាោរ, តំោងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នណមកាម
ឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
តំោង  អ្រ្គនាយដ្ឋា នរ�ឋាបាល ននមកសងួ
មហានផ្
-ណោក ណោកមសី សមាជិកអង្គពិធីជាទី
ណមមតី!

នថងាណនោះ ខ្ថុំពិតជាមានណសចក្ដីរកីរាយយ៉ា ង
នមកកលង និងកិតិ្យស �៏ខ្ង់ខ្ស់

ណដ្យទទួលបានការអនុញ្្ញ តពី ឯកឧត្ម
អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យណរៀបចំនិងកថ្លងសុន្រកថា
ណបើកក្ថុង «សិក្ាសាោផ្សពវផសាយសារាចរ
ស្ីពីនីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការអនុវត្
ចំណូលពីកនមមណសវា របស់អង្គភាពមចក
ណចញចលូកតមយួរាជធានី ណខត្ និងចំណូល
ពីកនមមណសវា និងចំណូលពីការពិន័យជា
មបាក់ ក�លមបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាព ជំនាញ
រាជធានី ណខត្» ក�លមបមពរឹតិ្ណៅនាណពល
រណសៀលណនោះ ណដ្យមានការចលូរមួណដ្យ

ផ្្ល់ពីរ�ឋាបាលរាជធានីភ្ំណពញ និងរ�ឋាបាល
ណខត្នមពកវង រមួទាងំអង្គភាព និងមនី្រជំនាញ
ពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈមបព័ន្ធវឌីីអូ (Video Con-

ference) សមមាប់រ�ឋាបាលណខត្ចំននួ២៣ 
ណផ្សងណទៀត រមួនរឹងអង្គភាព និងមន្ីរជំនាញ
ពាក់ព័ន្ធ ណដ្យមានមន្ីរណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុជយួសមមបសមមរួល។ ខ្ថុំសូមសកម្ងនវូ
ការសាវ ្រមន៍ចំណពាោះវត្មានរបស់ ឯកឧត្ម,
ណោកជំទាវ,ណោក, ណោកមសី ក�លឆ្លថុោះ
បញ្្ច ងំអំពីការយកចិត្ទុកដ្ក់ និងការ
រមួោ្ណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមនានា ក�ល
ណកើតមានណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ។

សិក្ាសាោនារណសៀលណនោះ មានណោល-
បំណងមិនមតរឹមកតណ�ើម្ីធានាមបសិទ្ធភាព
ននការអនុវត្អនុមករឹត្យណលខ ២៥អនមក.
បក ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០ សី្ពី
ការម្រប់ម្រងចំណូលណសវា របស់អង្គភាព

មចកណចញចូលកតមួយរាជធានី ណខត្ ណនាោះ
ណទ, កតកថមទាងំណដ្ោះមសាយបាននវូបញ្ហា
ក�លកំពុងមបឈមពាក់ព័ន្ធនរឹងការម្រប់-
ម្រងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ និងការ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤០

កបងកចកមបាក់រងាវ ន់ណៅរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាម
ជាតិ ។

ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ណោក ណោកមសី!

ថវីត្ិតកតអនុមករឹត្យណលខ ២៥ អនមក.
បក ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា ្ំ្២០២០ សី្ពី
ការម្រប់ម្រងចំណូលណសវា របស់អង្គភាព
មចកណចញចលូកតមយួរាជធានី-ណខត្ មតនូវ
បានអនុម័ត និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្ ណដ្យរពំរឹង
ថានរឹងអាចណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមណនោះ
បានក៏ណដ្យ, ប៉ាុកន្រហតូមក�ល់ចុងមតីមាស
ទី២ ្ំ្២០២០, បញ្ហា មបឈមពាក់ព័ន្ធនរឹង
ការម្រប់ម្រងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ
និងការកបងកចកមបាក់រងាវ ន់ ណៅរ�ឋាបាល
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ ណៅកតបន្ណកើតមាន; ថវិកា
មួយចំននួធំ ណៅតាមរ�ឋាបាលរាជធានី-ណខត្
ណៅមិនទាន់បានបង់ចលូ្រណនីមបាក់បណញ្ញើ
របស់រ�ឋាបាលរាជធានី ណខត្ ណៅរតនាោរ
រាជធានី ណខត្ ណៅណ�ើយ, ណដ្យមលូណហតុ 
មិនទាន់មានសារាចរកណនំា ក�លកចង
អំពីនីតិវិធីលម្អិតននការកបងកចក និងការ
បង់ចំណូល មពមទាងំការកត់មតាកិច្ចបញ្ជ-ិ
កា្រណណនយ្យ ។ ក្ថុងសា្ម រតីណនោះ ណដ្យ
មបតិបតិ្តាមអនុសាសន៍�៏ខ្ង់ខ្ស់ របស់
ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ ឧបនាយក-

រ�ឋាមនន្ ីរ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុ,ខ្ថុំបានោត ់ឯកឧត្ម លយេត វីកណេ 
អនុរ�ឋាណលខាធិការននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្រ្គណលខាធិការរង នន
អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំា
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ សមមបសមមរួលកិច្ចមបជុំកមមិត 
បណច្ចកណទសចំនួន៥ ណលើក ជាមយួអង្គភាព 
ពាក់ព័ន្ធណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នរ�ឋាបាល នន

មកសួងមហានផ្ ណ�ើម្ីជំរុញការណរៀបចំ
សារាចរស្ីពីនីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការ
អនុវត្ចំណូលពីកនមមណសវារបស់អង្គភាព
មចកណចញចូលកតមួយរាជធានី ណខត្ និង
ចំណូលពីកនមមណសវា និងចំណូលពីការ
ពិន័យជាមបាក់ ក�លមបមលូបានណៅមន្ីរ
អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ណខត្ ។ ជាលទ្ធផល
សារាចរណនោះ មតនូវបានទទលួការអនុម័ត�៏
ខ្ង់ខ្ស់ពី ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ 
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ ីរ�ឋាមនន្ីមកសួងណស�ឋាកិច្ច-



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

និងហិរញ្ញវត្ថុ ណៅនថងាទី១៣ កខសីហា ្ំ្
២០២០ ក�លមានអានុភាពអនុវត្ ោប់ពី
កខមករា ្ំ្២០២០។ ខ្លរឹមសារននសារាចរ
ណនោះ មតនូវបានកបងកចងលម្អិតណៅតាម ៩
ចំណចុ�ូចតណៅ ៖
.ចំណូលកនមមណសវារបស់អង្គភាពមចក

ណចញចលូកតមយួរាជធានី ណខត្
.ចំណូលកនមមណសវា និងចំណូលពីការ

ពិន័យជាមបាក់ក�លមបមលូណៅមន្ីរ 
អង្គភាព ជំនាញរាជធានី ណខត្

.ការណមោងចំណូលថវិកាពីកនមមណសវា, 
.ការណមោងឥណទានចំោយថវិកានន

ចំណូល ក�លមបមលូបានណៅអង្គភាព
មចកណចញចលូកតមយួរាជធានី-ណខត្ 
និងមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ណខត្

.ការ�កមបាក់រងាវ ន់ 
.ការបង់ចំណូលថវិកា
.ការណមបើមបាស់ និងការណរៀបចំ្រណមមាង

តមមនូវការបងាកា ន់ន�បង់មបាក់
.វិធានការណផ្រចំណូលថវិកា ក�លមន្ីរ 

អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ណខត្ បានបង់
ចលូជាចំណូលថវិកាថ្ាក់ជាតិមុនមាន
សារាចរណនោះ

.កិច្ចបញ្ជ ិកា្រណណនយ្យទាក់ទងចំណូល
ក�លជា្រុណមបណយជន៍ �ល់ថវិកា

របស់រ�ឋាបាលរាជធានី-ណខត្។  ចំណូល
ពីណសវា ក�លមបមលូបានណៅអង្គភាព
មចកណចញចលូកតមយួរាជធានី-ណខត្ និង
មបមូលណៅមនី្រ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-
ណខត្ ។

ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ណោក ណោកមសី!

ក្ថុងឱកាស�៏មានសារៈសំខាន់ណនោះ ខ្ថុំ
សូមណលើកទរឹកចិត្ និងសមូសំណូមពរ�ល់ 
ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ណោក ណោកមសី
ណមត្ាយកចិត្ទុកដ្ក់, ពិភាកសា, និងណោទ-
សួរ ណៅកាន់វា្រ្មិនរបស់ណយើង រមួមាន ៖
តំោងមកពី អ្រ្គនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ
រ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ, អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
មទព្យសម្តិ្រ�ឋានិងចំណូលមិនកមនសារ-
ណពើពន្ធ និងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិ
ក�លជាអង្គភាពណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងតំោងមកពីអ្រ្គនាយដ្ឋា ន
រ�ឋាបាលននមកសងួមហានផ្, ក្ថុងសិក្ាសាោ
ផ្សពវផសាយណនោះ ណដ្យណផ្្តណលើចំណចុ
្រន្លរឹោះៗ �ចូតណៅ៖ 
ទី១.ការណមោងចំណូលថវិកាពីកនមមណសវា

របស់អង្គភាពមចកណចញ-ចលូកតមយួ
រាជធានី-ណខត្ និងចំណូលពីកនមមណសវា
និងចំណូលពីការពិន័យជាមបាក់ ក�ល

មបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-
ណខត្ 

ទី២.ការណមោងឥណទានចំោយថវិកានន
ចំណូលក�លមបមូលបានណៅអង្គភាព
មចកណចញ-ចលូកតមយួរាជធានី-ណខត្
និងមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-ណខត្

ទី៣.ការ�កមបាក់រងាវ ន់ និងការបង់ចំណូល
ថវិកា

ទី៤.កិច្ចបញ្ជ ិកា្រណណនយ្យទាក់ទងចំណូល 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤២

ក�លជា្រុណមបណយជន៍ �ល់ថវិកា
របស់រ�ឋាបាលរាជធានី-ណខត្ (ចំណូល
ពីណសវា ក�លមបមូលបានណៅអង្គភាព
មចកណចញចលូកតមយួរាជធានី-ណខត្ 
និងមបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញ
រាជធានី-ណខត្) ណហើយជាពិណសសបញ្ហា
មបឈមជាក់កស្ងនានា ក�លកំពុង
ណកើតមានពាក់ព័ន្ធនរឹងការ ម្រប់ម្រង
ចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ ណៅរ�ឋាបាល
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ ។ 
ទន្រឹមណនោះ បន្ាប់ពីបញ្ចប់សិក្ាសាោ

ផ្សពវផសាយនានថងាណនោះ, ខ្ថុំសមូណលើកទរឹកចិត្
ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ណោក ណោកមសី
្រិត្ររូណៅណលើ ៤ ចំណចុ�ូចខាងណមកាម៖
.ណដ្យអានុភាព្រតិយុត្ននអនុមករឹត្យ
ណលខ ២៥ អនមក.បក ចុោះនថងាទី០៩ កខមីនា 
្ំ្២០២០ ស្ីពីការម្រប់ម្រងចំណូលណសវា
របស់អង្គភាពមចកណចញចលូកតមយួ រាជធានី-
ណខត្ មានបច្ច័យ�ល់ការកបងកចកមបាក់
រងាវ ន់ពីកនមមណសវានានាទាងំថ្ាក់ជាតិ និង
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ, អ្រ្គនាយដ្ឋា នមទព្យសម្តិ្-
រ�ឋា និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ សហការ

ជាមយួអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ្ររួពិនិត្យណមើល
ណ�ើងវិញអំពីមបកាសរួម ឬមបកាសអន្រ-
មកសួង សី្ពីការផ្ល់ថវិការងាវ ន់ណលើការ
ម្រប់ម្រង និងការមបមលូចំណូលកនមម
ណសវារបស់មកសួង-ស្ាប័ន។
.អ្រ្គនាយកដ្ឋា នមទព្យសម្តិ្រ�ឋា និង
ចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ សហការជាមយួ
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរ�ឋាបាលននមកសួងមហានផ្ 
និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធណផ្សងណទៀត ពិនិត្យណលើ
ការណមបើមបាស់បងាកា ន់ន�បង់មបាក់ ថាណតើ្ររួ
ណមបើមបាស់បងាកា ន់ន�បង់មបាក់ របស់មន្ីរ
ជំនាញមបមលូចំណូល ឬបងាកា ន់ន�បង់មបាក់
របស់អង្គភាពមចកណចញចូលកតមយួ។
.មន្ីរជំនាញមបមលូចំណូលមយួចំននួ 
មានភាពយឺតយ៉ា វក្ថុងការណរៀបចំសាោក-
បមតបង់ចំណូលទទូាត់មបាក់រងាវ ន ់ជាឯកសារ
ផ្លនូវការ ក�លបញ្ហា ណនោះមតនូវបានណលើកណមចើន 
សារចួមកណហើយ ណដ្យអាជ្ាធរសវនកម្ម-
ជាតិ ។ �ចូណនោះ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ្ររួពមងរឹង
យន្ការណរៀបចំសាោកបមតបង់ចំណូល
ជាឯកសារផ្លនូវការ ណផ្ើមកមកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានទាន់ណពលណវោ ។

.ខ្ថុំយល់ថាសិក្ាសាោផ្សពវផសាយនថងាណនោះ
មានរយៈណពលខ្ល ី�ចូណនោះ ខ្ថុំសមូណលើកទរឹក-
ចិត្�ល់រ�ឋាបាលរាជធានី ណខត្ បន្ណរៀបចំ
សិក្ាសាោផ្សពវផសាយបន្តាមបោ្រ�ឋា-
បាលរាជធានី-ណខត្សាមី ណ�ើម្ឱ្យការអនុវត្
សារាចរណលខ ០០៦ សហវ ណនោះ ឱ្យកាន់កត
មានមបសិទ្ធភាព ។ 

ឯកឧត្ម ណោកជំទាវ ណោក ណោកមសី!
មុននរឹងបញ្ចប់, ខ្ថុំសមូយកឱកាសណនោះ

វាយតនម្លខ្ស់ចំណពាោះកិច្ចសហការល្អរវាង
អង្គភាព ណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នរ�ឋាបាលនន
មកសួងមហានផ្ ក្ថុងការណរៀបចំសារាចរណលខ 
០០៦ សហវ ណនោះណ�ើង សំណៅណដ្ោះមសាយ
ឱ្យបាននវូបញ្ហា ក�លកំពុងមបឈមណៅ
រ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ។ ជាមយួោ្ណនោះ
ខ្ថុំសមូកថ្លងអំណរ្រុណយ៉ា ងមជាលណមរៅ
ជនូចំណពាោះ ឯកឧត្ម, ណោកជំទាវ អភិបាល
នន្រណៈអភិបាលរាជធានី ណខត្ និងណោក
ណោកមសី ជាអភិបាលរង, នាយកទីោត់ការ
ហិរញ្ញវត្ថុ, មបធានអង្គភាពមចកណចញចលូ
កតមួយ,មបធានមនី្រ, និងមបធានរតនាោរ
ណឆ្លៀតណពល�៏មានតនម្លចូលរមួសិក្ាសាោ
�៏មានសារៈសំខាន់នថងាណនោះ ។ 

ជាទីបញ្ចប់, ខ្ថុំសមូជនូពរ ឯកឧត្ម
ណោកជំទាវ ណោក ណោកមស ីសមូបាន
មបកបណដ្យសុខភាពល្អបរិបណូ៌, កមា្ល ងំ
ពលំមាមំនួ និងសណមមចបានណជា្រជ័យ�៏
មតចោះមតចង់ម្រប់ភារកិច្ច។ ខ្ថុំសមូមបកាស
ណបើក «សិក្ាសាោផ្សពវផសាយសារាចរស្ីពី
នីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ជ ិកាននការអនុវត្ចំណូល
ពីកនមមណសវារបស់អង្គភាពមចកណចញចលូ
កតមយួរាជធានី ណខត្ និងចំណូលពីកនមម
ណសវា និងចំណូលពីការពិន័យជាមបាក ់ក�ល
មបមលូណៅមន្ីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-
ណខត្» ោប់ពីណពលណនោះតណៅ ៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១១  |  អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



មពរឹតិ្បមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

“  ខ្ថុំមានកិតិ្យស កថ្ុងការ�រឹកនំាការងារណរៀបចំស្ង់ដ្រ
្រណណនយ្យសាធារណៈ ណហើយរាជរដ្ឋា ភិបាលកំពុងណធវើការ
កកសមមរួល ជាពិណសសការកកទមមង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ណៅនថងាណមកាយ ណយើងអាចណមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ថវិកាជាតិកាន់កតងាយយល់�ចូោ្នរឹងរបាយការណ៍របស់
មកថុមហ៊ុនក�រ ពីណមពាោះរណបៀបរបបពន្យល់ងាយយល់ ។ ”

មបសាសន៍របស់ ឯកឧត្ម ងី តាយី
រ�ឋាណលខាធិការមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

និងជាមបធាន មកថុមមបរឹកសាជាតិ្រណណនយ្យ កថ្លងក្ថុង
ឱកាសកម្មវិធីដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការជាផ្លនូវការកម្មវិធីសិកសា

្រណណនយ្យជំនាញកម្ថុជា ណៅនថងាទី១០ កខកុមភាៈ ្ំ្២០២១

“  ឥ�នូវណនោះ, សភាពការណ៍កូវី�-១៩ ចង្អថុលអំពីភាពោំបាច់ 

ក្ថុងការសមមបខ្លរួន ណៅនរឹងមបមកតីភាពថ្មី ក�លណយើងក៏មតនូវ្រិត 
្ររូផងក�រ ពាក់ព័ន្ធណៅនរឹងមបព័ន្ធក្ថុងការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ ណហើយណយើងក៏មតនូវការណពលខ្លោះណទៀត ណ�ើម្ីសិកសា 
ណរៀនសមូត ពីបទពិណសាធននការឆ្លងកាត់វិបតិ្មយួណនោះ ក�ល
ជាវិបតិ្ធំ ណហើយក៏មតនូវការឱ្យណយើងណរៀនសមូត ណ�ើម្ីណមតៀមខ្លរួន  
ណឆ្លើយតបណៅនរឹងវិបតិ្រណបៀបណនោះ ក�លអាចណកើតណ�ើងនាណពល 
ខាងមុខ ។ ”

ឯកឧត្មអ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័តនា
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កថ្លងក្ថុងកិច្ចមបជុំ្រណៈកម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ មបោំមតីមាសទី៣ ្ំ្២០២០ តាមរយៈមបព័ន្ធ 
វណី�អ ូ(Video Conference) ណៅនថងាទី៣០ កខវិច្ិកា 

្ំ្២០២០



អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៤

មតិរបស់ន�្រូអភិវឌ្ឍន៍ ណលើរបាយការណ៍មតរួតពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មបោំមតីមាសទី៣ ្ំ្២០២០

“ ការងារជាបន្ាន់ និងោំបាច់មយួចំននួណទៀត ក�ល
រាជរដ្ឋា ភិបាល មតនូវខិតខំសណមមចឱ្យបាននាណពលខាងមុខ 
ក�លរមួមាន៖ការបណ្ថុ ោះបោ្លមនន្ី ទាងំណៅថ្ាក់ជាត ិ
និងថ្ាក់ណមកាមជាតិ ជាពិណសសមននី្របស់រ�ឋាបាលមកថុង មសថុក
ការពិនិត្យណមើលនវូមុខងារោំបាច់មយួចំននួ ក�លថ្ាក់ជាតិ
មតនូវណផ្រជនូរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ និងការកសវងរកមបភព
ចំណូលសមមសបជនូរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ ”

មបសាសន៍ ឯកឧត្មបណ្ិត ជូ គឹមលឡង រ�ឋាណលខាធិការ 
មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កថ្លងក្ថុងពិធីណបើកសិក្ាសាោ

ស្ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រ�ឋាបាលមកថុង មសថុក 
ណៅណខត្ណសៀមរាប

“  ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍សមូវាយតនម្លខ្ស់ចំណពាោះរាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ថុជា និងមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក�លបានសណមមច
នវូវឌ្ឍនភាពល្អមបណសើរននការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្ថុង្ំ្២០២០កន្លងណៅ ណទាោះបីជា
ស្ិតក្ថុងវិបតិ្ននជំងឺរាតតបាតកូវី�-១៩ក៏ណដ្យ។ មកថុមការងារ
បណច្ចកណទសន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ បន្ផ្ល់កិច្ចសហការ និងោំមទ
សមមាប់ការសណមមចកថ្ុងការពនយារណពលអនុវត្�ំោក់កាល
ទី៣ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ក�លកិច្ចការ ទាងំណនោះនរឹងបន្ជំរុញឱ្យការកសាងនវូមលូដ្ឋា ន
�៏រឹងមាណំ�ើម្ីធានានវូភាពណជា្រជ័យននការអនុវត្កថ្ុងជំហាន
បន្ាប់។ ”



រស់ សីលវ៉ា                    
បណិ្ត កហ៊ល ចំណរនី                   
មាស សុខណសនសាន        
កប៉ាន ធីរុង្គ
ណយ៉ាត វកីណល                     
ប៊ ូវង្សសុខា                 
អ៊ុង លុយោ

អ្រ្គណលខាធិការ អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.
អ្រ្គណលខាធិការរង អ.គ.ហ.

គណៈមគប់មគង ៖

លរៀបចំអត្បទលដ្យ ៖

នវនុវតតេ និងកកសមមរួេលដ្យ ៖

អគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កផ្កការងារកកទមមង់ទាងំ៣, ម្រប់ម្រងមទព្យសម្តិ្រ�ឋា និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ
  លី  វ៉ុង                           មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  វុទ្ធី សមតា                       មនន្ីជំនាញ
  ស៊ុន ្ររឹមណហង                 មននី្ជំនាញ
កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវត្ន៍
     សុ្រន្ធ ចរិយ                   មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  ្រង់ ណ្មកកវវរលក្ណ៍       មនន្ីជំនាញ
  មសថុន រដ្ឋា                        មនន្ីជំនាញ 
កផ្កអនុវត្ថវិកា
  ប៉ាុម នលណហង                  មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  ណហៀង សយូ៉ា រ៉ ូ                 មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
     លរឹម សុខណហង                 មនន្ីជំនាញ
កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធ
  អ៊ុង មករា                       មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  រស់ ដ្លីន                     មនន្ីជំនាញ
កផ្កណោលនណយបាយ និងណរៀបចំថវិកា
  ណម៉ាត រ៉ាម៉ាន                     មនន្ីជំនាញ
  កផង សុខនម៉ា                    មនន្ីជំនាញ                
កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល
  អ៊ុំ យុទ្ធី                         មបធានកផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល   
  អ៊ចូ ណសាភ័ណ                 មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
  យន មា៉ា លរឹមណឆង            មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់ថវិកា
  ឈុន មា៉ា រឌី                   មនន្ីជំនាញមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
     ជា សុខណផង                 មនន្ីជំនាញមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
     អ៊ុង វលក្ណទវ ី               ជំនយួការមនន្ីមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង 
     ណ�ង ោន់ភងួ                ជំនយួការមនន្ីមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង 
ការចលូរមួណផ្សងៗ៖
 មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ
 មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា
 មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវត្ន៍
    សុ្រន្ធ ចរិយ                   មននី្ជំនាញជាន់ខ្ស់
 ្រង់ ណ្មកកវវរលក្ណ៍        មនន្ីជំនាញ
 មសថុន រដ្ឋា                        មនន្ីជំនាញ





អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនង៖
ផ្លនូវណលខ ៩២ សងាកា ត់វត្ភ្ំ ខណ្�ូនណពញ រាជធានីភំំ្ណពញ កម្ថុជា
ទូរស័ព្ៈ (៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
 admin@pfm.gov.kh
 www.pfm.gov.kh
 www.facebook.com/gscpfm


