








បុព្វកថា
គិតចាប់ពីជំហានដំបងូននកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ យ�ើងទាងំអស់គ្នា បានឆ្លងកាត់នវូយរឿងរ៉ាវជាយមរើន សបបា�

ផង, បារម្ភផង, ជរូរត់ផង ប៉ុកនតែយោ�យហតុកតសា្ម រតី និងឆន្ៈដ៏យោះមុតឥតយនឿ�ហត ់ជាម�ួនឹងអភិមកម “រ�ៀនផង រ ្្វ ើផង”  និងោន
ការជំរុញគំ្មទយ៉ងខ្្ល ំងកា្ល ពី អគ្គមហា�ដ្ឋបុ�ស គ ឺសរមតេចរេរោនាយក�ដ្ឋមននតេរី បានយធវើឱ្យអំករកដ៏ធ្ងនយ់នះ ោនភាពធរូមសាលបនតែិរ-
មតែងៗ យហើ�យៅទីបំផុត យ�ើងសយមមរបាននវូសមិទ្ធផលកផ្លផ្កា ជាយមរើនគរួជាទីយោទនៈ កដលបានរមួរំកណកសយមមរនវូយគ្លបំណង
យគ្លនយយបា�របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជាផងកដរ។ យហតុយនះយហើ� កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នឹងយៅកតបនតែ
ជាអាទិភាពមួ�ននរយបៀបវារៈយគ្លនយយបា�របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា។

ការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមអភិមកមជាយ�ឿន បានយបាះជំហានពីម�ួដំណាក់កាលយៅម�ួដំណាក់-
កាល និងជាជំហានៗ ជាម�ួនឹងភាពយជាគជ័�ជាបនតែបន្្ប់ យោ�បរ្ថុប្បននា យ�ើងបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី៣ កដលកំពុងយផ្តែ ត
សំខ្ន់យលើ “កា�ផសា�ភ្ជា ប់ថវិការៅនឹងរោលនរោបាយ"។ ជាម�ួនឹងរក្ថុវិស័�របាស់លាស់ និងមបាកដមបជា, កម្ថុជាបាននិងកំពុង
កមបកា្ល �មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកដលយផ្តែ តយលើធាតុរលូ និងមជ្ឈការ យៅជាមបព័ន្ធកដលយផ្តែ តយលើលទ្ធផល និងវិមជ្ឈការ មសបតាម
សតែង់ោរអនតែរជាតិ។ បកន្មពីយនះ �ុទ្ធសាសសតែ ននការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ កដលយទើបទទលួបានការអនុម័តកនាថុង
សម័�មបជុំគណៈរដឋាមសនតែីកាលពីក�មករ ឆ្នា ំ២០១៨ ក៏បានោក់ឱ្យអនុវតតែយមកាមអធិបតីភាពដ៏�្ង់�្ស់របស់ សរមតេចរេរោនាយក�ដ្ឋមននតេរី 
កាលពីក�យមសា ឆ្នា ំ២០១៨ កន្លងយៅ។

កនាថុងបរិការណ៍យសដឋាកិរ្កំពុងោនការរកីរយមមើន,  កម្មវិធីកកទមមង់ក៏បានរលូរមួជំរុញកំយណើនយសដឋាកិរ្ឱ្យសយមមរបានជាមធ្យមកនាថុង
រងវង់ ៧% កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ មបកបយោ�សមធម៌,បរិយប័ននា និងធន់នឹងវិបតតែិ កដលរឹតកតយធវើឱ្យកមមិតជីវភាពមបជាពលរដឋាកាន់កតមបយសើរ
យ�ើង។ យលើសពីយនះ,  កនាថុងរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំរុងយមកា�យនះ, រំណូលររនតែថវិការដឋាបានយកើនយទវដង, ការអនុវតតែរំណា�កាន់កត�ិតយៅជិត
យគ្លយៅននរបាប់ថវិកា កដលបានជំរុញឱ្យោនអតិយរកសារ់មបាក់ និងកាត់បន្�ឱនភាពសរុប មពមទាងំធាន្មិនឱ្យោនបំណលុកកស្ះ
ដ៏រុនំរ៉ា,  និងបំណលុសាធារណៈ ក៏មតរូវបានមគប់មគងយ៉ងមតឹមមតរូវ។ កតាតែ ទាងំអស់យនះ បានធាន្ថា ភាពទុករិតតែននថវិកា កាន់កតមបយសើរ
យ�ើង យហើ�ជាពិយសសបានផតែល់លទ្ធភាពឱ្យរជរោឋា ភិបាលកនាថុងការដំយ�ើងយបៀវត្សរ៍ជនូមសនតែីរជការ និងកងកោ្ល ងំមបោប់អាវុធមគប់លំោប់-
ថានា ក់ កថមយទៀតផង។ យោ�ក�ក គណយន�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏មតរូវបានធាន្ផងកដរ តាមរ�ៈការឆ្លថុះបញ្្ងំពីភាពបុយរសកម្មការងារ 
ជាពិយសសការយរៀបរំ និងោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមកបបព័ត៌ោនវិទយា (កដលយៅកាត់ថា FMIS),  ការពមងឹង
មុ�ងារសវនកម្មនផ្កនាថុងតាមមកសួង-ស្ាប័ន,  មពមទាងំការយរៀបរំ កកលម្អ និងការពមងឹងរបាប់និងបទបញ្ញតតែិគតិ�ុតតែពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវតតែ
ថវិកា។ ជាការគរួឱ្យកត់សោគា ល់,  កនាថុងយពលថ្មីៗយនះ,  របា�ការណ៍អយងកាតតោ្ល ភាពថវិកាអនតែរជាតិបានវា�តនម្លថា តោ្ល ភាពថវិកាយៅ
កម្ថុជា ោនវឌ្ឍនភាពល្អមបយសើរកនាថុងឆ្នា ំ២០១៧ យបើយធៀបនឹងឆ្នា ំ២០១៥ កន្លងយៅ។ រឯីការផសារភាជា ប់ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា� កនាថុង
ដំណាក់កាលទី៣ យនះ,  មគប់មកសងួ-ស្ាប័ន បាននិងកំពុងអនុវតតែយពញយលញនវូថវិកាកម្មវិធី ទន្ឹមគ្នា ជាមួ�នឹងការកកសមមរួលររន្-
សម្័ន្ធយគ្លនយយបា�, កផនការ�ុទ្ធសាសសតែថវិកា, និងមកប�័ណ្ឌ គតិ�ុតតែន្ន្ សមោប់ការអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី។ យលើសពីយនះយទៀត, 
�នតែការអងគាភាពថវិកាយដើម្បីជំរុញតោ្ល ភាព, គណយន�្យភាព, ការយផ្រសិទ្ធអំណារ, ការទទលួ�ុសមតរូវ និងការពមងឹងសមតភ្ាពមសនតែី
រជការ ក៏មតរូវបានយរៀបរំ និងពមងឹងជាបនតែបន្្ប់។ 

ជាការពិត,  កនាថុងរ�ៈយពល ២០ ឆ្នា ំរុងយមកា�,  កម្ថុជាសយមមរបានកំយណើនយសដឋាកិរ្�្ស់ ជាពិយសសកនាថុងរ�ៈយពល ៣ ឆ្នា ំរុងយមកា�
យនះ យោ�ជាមធ្យមស្ិតកនាថុងរងវង់ ៧%។ កំយណើនយនះ មតរូវបានទទលួសាគា ល់ និងវា�តនម្ល�្ស់យោ�ស្ាប័នអនតែរជាតិ ថាជាកំយណើនកដល
ពុំធា្ល ប់ោនពីមុនមកកនាថុងរំយណាមបណាតែ មបយទសកនាថុងតំបន់។ មបសិទ្ធភាពននការអនុវតតែ�ុទ្ធសាសសតែ យកៀរគររំណូលរ�ៈយពលមធ្យម ២០១៤-
២០១៨, ការកកលម្អរដឋាបាលសារយពើពន្ធ និងការយធវើទំយនើបកម្មមបព័ន្ធពន្ធោរ កដលបងកាភាពងា�មសរួលកនាថុងការផតែល់យសវាសាធារណៈជនូ
មបជាពលរដឋា,  ការវិភាជថវិកាកាន់កតរំយគ្លយៅអាទិភាព និងោនមបសិទ្ធភាព�្ស់ជាងមុន,  មពមទាងំការអនុវតតែនវូថវិកាកម្មវិធី គជឺាកតាតែ
ជំរុញដ៏សំខ្ន់កនាថុងការសយមមរបាននវូសមិទ្ធផលខ្ងយលើ។ ម៉យាងវិញយទៀត, កម្មវិធីកកទមមង់យនះ បានបយងកាើតឱកាសជំរុញឱ្យមគប់មកសួង

១



    នថ្ង                        ក�                ឆ្នា ំរ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២

រជធានីភនាំយពញ, នថ្ងទី        ក�           ឆ្នា ំ២០១៨
រេស�ដ្ឋមននតេរី

�ដ្ឋមននតេរីកកសួងរសដ្ឋកិច្ចនិងហិ�ញ្ញវេ្ថុ និងោកបធាន
គណៈកម្មា ្ិកា�ដឹកនាកំា�ងា�កកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ

អគ្គបណិ្េសភ្ចា�្យ អូន ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន

ស្ាប័ន ពមងឹងការផតែល់យសវាសាធារណៈ ឱ្យកាន់កតងា�មសរួល, តោ្ល ភាព, អារយជឿទុករិត្ដបាន, ឆ្ប់រហ័ស និងោនមបសិទ្ធភាពសមោប់
អនាកយមបើមបាស់យសវា មពមទាងំបានរមួរំកណកកសាងអភិបាលកិរ្ល្អយៅតាមស្ាប័ននីមួ�ៗ កដលជារំណរុសនារូលនន�ុទ្ធសាសសតែរតុយកាណ 
របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា។

ជារមួ យោ�សារការមបតិបតិតែឥតរញួរយមកាមការរង្អថុលបងាហា ញរបស់មបមុ�រជរោឋា ភិបាល, ការបយងកាើតបាននវូសមិទ្ធផលដ៏ធំយធងទាងំយនះ
បានកា្ល �ជាមលូោឋា នមគឹះកនាថុងការកសាងនវូទំនុករិតតែកាន់កតខ្្ល ំងយ�ើងកនាថុងរំយណាមមសនតែីរជការ, កងកោ្ល ងំមបោប់អាវុធ និងសាធារណជន 
រំយពាះការដឹកនំ្របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា កដលសយមមរបានយជាគជ័�ដ៏ធំយធងកនាថុងការកមបកា្ល �កម្ថុជាពីមបយទសោនរំណូលទាបមកជា
មបយទសោនរំណូលមធ្យមកមមិតទាបយៅឆ្នា ំ២០១៥ កន្លងយៅ។ យទាះជាយ៉ងយនះកតែី គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏យៅកតយបតែជាញា បនតែ�ិត�ំអនុវតតែនវូរក្ថុវិស័�កដលជាយគ្លយៅសំខ្ន់ៗ របស់
កម្មវិធីកកទមមង់មួ�យនះ ជាពិយសសបញ្ប់ការងារអាទិភាពកដលយៅយសសសល់កនាថុងអាណតតែិទី៥ និងជំរុញការផតែល់ការយលើកទឹករិតតែជនូ
មកថុមការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយៅមគប់មកសងួ-ស្ាប័ន។ 

កនាថុងន្មគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ,  �ញាថុំសមូសកមតែង
នវូគ្រវកិរ្ដ៏�្ង់�្ស់ និងការដឹងគុណដ៏មជាលយមរៅជាទីបំផុត ជនូ សរមតេចអគ្គមហារសនាបេរីរេរោ ហ៊ុន កសន នាយក�ដ្ឋមននតេរី 
ននកពរះរាោណាចកកកម្ថុោ កដលសយមតែរគជឺា អគ្គរមបញ្ជា កា�កេមួយ កនាថុងការជំរុញកម្មវិធីកកទមមង់ដ៏មុតមសរួរយនះ ឱ្យទទលួបានលទ្ធផល
ដ៏ធំយធងគរួជាទីយោទនៈ សមោប់មគប់មកសងួ-ស្ាប័នទាងំអស់។ �ញាថុំក៏សមូកថ្លងអំណរគុណដ៏មជាលយមរៅជនូរំយពាះនដគអូភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ 
កដលកតងកត�ករិតតែទុកោក់  និងបនតែគំ្មទទាងំទិដឋាភាពបយរ្កយទស និងហិរញ្ញវត្ថុសមោប់កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈននរជរោឋា ភិបាល, មកសងួ-ស្ាប័នកដលជាតអួងគារូលរមួយ៉ងសកម្មកនាថុងការយរៀបរំ និងអនុវតតែ,  មពមទាងំសហយសវិកននមកសងួ
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕

២



ចាប់តំាងពីការោក់ឱ្យអនុវតតែកម្មវិធកីកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រជរោឋា ភិបាលសយមមរបាននវូសមិទ្ធផលគន្លឹះៗជា
យមរើន។ ដំណាក់កាលទី៣  គជឺាដំណាក់កាលថ្មីម�ួយទៀត កដលមតរូវបានយមគ្ងសមោប់រ�ៈយពល ៥  ឆ្នា ំ គចឺាប់ពីឆ្នា ំ២ ០ ១ ៦  រហតូដល់ឆ្នា ំ
២០២០។   ឆ្នា ំ២០១៨ យនះ គជឺាយពលយវលាដ៏សំខ្ន់ម�ួកដលមគប់មកសងួ-ស្ាប័ន តមមរូវឱ្យរលូរមួអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី និងអងគាភាពថវិកា។
ការសយមមរបានជាយមរើនកនាថុងដំណាក់កាលទី១ និងទី២ បានជំរុញការយបាះជំហានយៅមុ�របស់កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
មកកាន់ដំណាក់កាលទី៣  និងកំពុងមតរូវបានមតរួតពិនិត្យ និងវា�តនម្លយលើការចាប់យផតែើមកនាថុងដំណាក់កាលយនះផងកដរ។ វឌ្ឍនភាពដ៏គួរជាទី
យលើកទឹករិតតែយនះ គជឺាសមិទ្ធផលកដលយកើតយរញពីឆន្ៈនយយបា�ដ៏មុតមសរួរ និងឥតរថ� មពមទាងំការកំណត់ទិសយៅ និង�ុទ្ធសាសសតែ
ដ៏មតឹមមតរូវ និងមបាកដនិ�មរបស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា ជាម�ួនឹងការរង្អថុលកណនំ្ផ្្ល់ជាមបចំារបស់ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ 
អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន យទសរដឋាមសនតែី រដឋាមសនតែីមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គបួផ្សនំឹងការ�ិត�ំមបឹងកមបងអនុវតតែរបស់ថានា ក់ដឹកនំ្ និងមសនតែីរជការមគប់លំោប់ថានា ក់ននមកសងួ- ស្ាប័នទាងំអស់
ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា។ ទនឹ្មយនះ កនាថុងដំយណើរននការយបាះជំហាន ក៏បានជបួនវូបញ្ហា មបឈមជាយមរើន យហើ�កដលបយងកាើនលទ្ធភាពឱ្យ
អនាកយរៀបរំ និងអនាកអនុវតតែ បកន្មភាពមបថុងមប�័តនា�្ស់ផងកដរ កនាថុងយន្ះកតាតែ ធនធានមនុស្ស គជឺាបញ្ហា មបឈមមួ�ដ៏សំខ្ន់ កដលបាន
ជបួមបទះកនាថុងកិរ្ដំយណើរការយនះ។ 

ជាការពិត ការយលើកកម្ស់ធនធានមនុស្សក៏យៅកតបនតែ�ករិតតែទុកោក់ខ្្ល ំងចាប់តំាងពីដំណាក់កាលទី១ មក យហើ�អគគាយលខ្ធិការោឋា ន
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កដលជាយសន្ធិការកនាថុងកិរ្សមមបសមមរួល យរៀបរំ និងតាមោន
យលើការអនុវតតែសកម្មភាពកកទមមង់របស់មកសងួ- ស្ាប័ន ក៏បានរលូរមួរំកណកកសាងនវូមបព័ន្ធ និង�នតែការន្ន្យដើម្បីរលូរមួជំរុញមបសិទ្ធភាព
ការងារយនះ តាមរ�ៈការសមមបសមមរួលយរៀបរំសិក្ាសាលាផ្សពវផសា� កិរ្សហការសមមបសមមរួលយលើការបណតែថុ ះបណាតែ ល និងការយរៀបរំ
ឧបករណ៍ផ្សពវផសា�ន្ន្ កដលមតរូវបានចាត់ទុកជាសរូន្ករដ៏សំខ្ន់ផងកដរ កនាថុងការរមួរំកណកបសញ្ជា ប និងយលើកកម្ស់ការ�ល់ដឹង
របស់មសនតែីរជការមគប់លំោប់ថានា ក់ និងសាធារណជនទយូៅ។ ជាក់កសតែង អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ 
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានស្ាបន្យរៀបរំ និងយបាះផសា�នវូមពឹតតែិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រំននួ៤
យល� ររួមកយហើ� យហើ�កដលមពឹតតែិបមតយល� ៥  យនះ ក៏ជាសមិទ្ធផលថ្មីសមោប់ឆ្នា ំ២ ០ ១ ៨  យនះផងកដរ។ មពឹតតែិបមតយល� ៥  ឆ្នា ំ២ ០ ១ ៨ 
យនះ  បានមបមលូផតែថុំនវូព័ត៌ោនកដលពាក់ព័ន្ធនឹងមពឹតតែិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអត្បទកដល
យកើតពីការសិកសាមសាវមជាវបកន្មម�ួរំនួនផងកដរ កដលអាររួមរំកណកបយងកាើនពុទ្ធិ ក៏ដូរជារំយណះដឹងម�ួរំនួន ដល់អនាករង់យឈវង�ល់
អំពីបរ្ថុប្បននាកម្មននកិរ្ដំយណើរការកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រជរោឋា ភិបាល។ 

ជារមួ តាមរ�ៈមពឹតតែិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយនះ អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារ
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏យលើកទឹករិតតែដល់មគប់មកសួង- ស្ាប័ន បនតែរូលរមួកនាថុងការករករំកលកនវូព័ត៌ោន និងអត្បទ
ពាក់ព័ន្ធកដលអារផតែល់មបយយជន៍ជនូមសនតែីរជការ និងសាធារណៈជន៕

នថ្ង                         ក�                     ឆ្នា ំរ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២

រជធានីភនាំយពញ, នថ្ងទី       ក�            ឆ្នា ំ២០១៨
អគ្គរលខា្ិកា� 

អគ្គរលខា្ិកា�ដ្្ឋ នគណៈកម្មា ្ិកា�ដឹកនាំ
កា�ងា�កកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ

�ស់ សរីលវ៉ា

អា�ម្ភកថា

៣



ម្េិកា

ទំព័រ ០១

មពឹតតែិការណ៍

កិរ្មបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំ២០១៧ និង 
ការវា�តនម្លសមិទ្ធផលរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ

អតប្ទ

ថវិកាជាតិ ឆ្នា ំ២០១៨ បញ្ហា  និងទស្សនៈ

លទ្ធផលននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់កនាថុង 
កិរ្ការមគប់មគង និងការមបមលូរំណូលពន្ធោរ

ការបយងកាើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុជនូរដឋាបាល 
ថានា ក់យមកាមជាតិ

យលើកទី១ កដលកម្ថុជាទទួលយធវើជាោ្ស់ផ្ះ យរៀបរំ
សននាិសិទយពញអងគាននបណាតែ ញមគប់មគងរំណា�
សាធារណៈមបចំាអាសុី (PEMNA)

សុន្រកថាយបើករបស់ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន យទសរដឋាមសនតែី រដឋាមសនតែីមកសងួយសដឋាកិរ្នងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កថ្លងកនាថុង 
សិក្ាសាលាសតែ ីពី “បុព្វរហេុ សមិេ្ធផល និងេស្សនវិស័យននកា�ងា�កកេកមង់�បស់រាជ�ដ្្ឋ ភិបាល”

ទំព័រ ០៩

ទំព័រ ១៩

ទំព័រ ២៧ ទំព័រ ៣៣

ទំព័រ ៣៧ ទំព័រ ៤១



មពឹតតែិបមតស្ិតិបំណលុសាធារណៈកម្ថុជា

សមិទ្ធផល និងទិសយៅ ៥ ឆ្នា ំននកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថវិកាសយង្បឆ្នា ំ២០១៨ របស់កម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទស្សនៈ និងមតិ

យលាកមសី Ellen Goldstein 
ន្�កធន្គ្រពិភពយលាក មបចំាមបយទសកម្ថុជា មីយ៉ន់ោ៉ និងឡាវ

យលាក Wansup Kim 
សហមបធានននគណៈកោ្ម ធិការ PEMNA និងជាអគគាន្�កមគប់មគង
សមិទ្ធកម្មសារយពើពន្ធ មកសងួ�ុទ្ធសាសសតែនិងហិរញ្ញវត្ថុ មបយទសកូយរ៉ា

យលាក FRANK VIAULT 
មបធានកផនាកសហមបតិបតតែិការននស្ានតំណាងសហភាពអុរឺ៉ាុបមបចំាកម្ថុជា

លទ្ធផលននការមតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតែ
កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
ឆ្នា ំ២០១៧

យលាកជំទាវ ងួន សុខា
រដឋាយលខ្ធិការមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកឧតតែម �ស់ សរីលវ៉ា
អគគាយលខ្ធិការននអគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន
យទសរដឋាមសនតែី រដឋាមសនតែីមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការរមួរំកណករបស់កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កនាថុងតោ្ល ភាពថវិកាយៅកម្ថុជា

ទំព័រ ៤៣ ទំព័រ ៤៥

ទំព័រ ៤៩
ទំព័រ ៥៣

ទំព័រ ៥៧

ទំព័រ ៥៩ ទំព័រ ៦០

ទំព័រ ៥៩ ទំព័រ ៦០

ទំព័រ ៥៩ ទំព័រ ៦០







ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១  |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិច្ចកបជុំកេរួេពិនិេ្យកបចាឆំ្្ន ២ំ០១៧ និងកា�វយេនមលៃសមិេ្ធផល 
�យៈរពល ៥ ឆ្្ន ំ
ន្មពឹកនថ្ងសមុក ៦យកើត ក�ពិសា� ឆ្នា ំរ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦១ មតរូវនឹងនថ្ងទី ២០ ក�យមសា 
ឆ្នា ំ២០១៨ គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានយរៀបរំ
កិរ្មបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំ ២ ០ ១ ៧  និងការវា�តនម្លសមិទ្ធផល ៥  ឆ្នា ំ ននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ យមកាមអធិបតីភាពដ៏�្ង់�្ស់របស់ សរមតេចអគ្គមហារសនាបេរី- 
រេរោ ហ៊ុន កសន ន្�ករដឋាមសនតែីននមពះរជាណារមកកម្ថុជា។

កិរ្មបជុំយនះ ោនការរលូរមួពីសយម្ដរ 
ឯកឧតតែម យលាកជំទាវ សោជិក សោជិការ 

រជរោឋា ភិបាល, សោជិកគណៈកោ្ម ធិការ 
ដឹកនំ្ការងារកកទមមងក់ារមគប់មគងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈ, មកថុមការងារកកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននមកសងួ-ស្ាប័ន
និងមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ, យលខ្- 
ធិការោឋា ន ននគណៈកោ្ម ធិការជាតិសមោប់ 

ការអភិវឌ្ឍតាមកបបមបជាធិបយត�្យ យៅ 
ថានា ក់យមកាមជាតិ, យលខ្ធិការោឋា នននគណៈ-
កោ្ម ធិការកកទមមង់រដឋាបាលសាធារណៈ, 
តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងតំណាងអងគាការ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ២

មិនកមនរោឋា ភិបាល សរុបមបោណ ៥០០ 
ន្ក់។ កិរ្មបជុំមតរួតពិនិត្យយនះ មតរូវបាន 
កបងករកជា ២ វគគា។ វគគាទី១ គពឺិធីមបកាស
ោក់ឱ្យអនុវតតែជាផ្លរូវការនវូ “�ុទ្ធសាសសតែ
ននការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា ឆ្នា ំ២០១៨-
២០២៥” និងវគគាទី២ គកឺិរ្មបជុំមតរួតពិនិត្យ
មបចំាឆ្នា ំ២០១៧ និងការវា�តនម្លសមិទ្ធផល
៥ ឆ្នា ំ ននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

ជាកិរ្ចាប់យផតែើម ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិត
សភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន យទសរដឋាមសនតែី 
រដឋាមសនតែីមកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារ
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
បានកថ្លងសុន្រកថាសាវ គមន៍ យោ�ឆ្លថុះ

បញ្្ងំអំពីសមិទ្ធផលសំខ្ន់ៗ ននការអនុ-
វតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈ ចាប់តំាងពីការោក់ឱ្យអនុវតតែ
ជាផ្លរូវការន្ឆ្នា ំ២០០៤ មក ជាពិយសស 
សមិទ្ធផលជាសារវនតែកដលសយមមរបាន
យៅកនាថុងរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំរុងយមកា�យនះ
មសបយពលកដលអាណតតែិដឹកនំ្របស់រជ-
រោឋា ភិបាលកនាថុងនីតិកាលទី ៥ ននរដឋាសភា
នឹងមតរូវបញ្ប់យៅកនាថុងឆ្នា ំ២០១៨ យនះ។ 
សមិទ្ធផលសំខ្ន់ៗ ននការអនុវតតែកម្មវិធី 
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កនាថុងរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំរុងយមកា�យនះ រមួោន
ជាអាទិ៍៖

កសាងបានយពញយលញនវូមលូោឋា ន
មគឹះននភាពទុករិតតែបានននថវិកា តាម
រ�ៈការពមងឹង�នតែការយកៀរគររំណូល    
ថវិការដឋា ការមគប់មគងមបសិទ្ធភាពនន 
រំណា� និងការមគប់មគងបំណលុ 
សាធារណៈបានមតឹមមតរូវ។ យបើគិតពី
ឆ្នា ំ២០១៣ ដល់ឆ្នា ំ២០១៨ រំណូល
ររនតែថវិការដឋាបានយកើនយ�ើងជាង ២ ដង
ពីមបោណ ២ ២៦៤ លានដុលា្ល រអាយមរិក 
ដល់មបោណ ៤ ៥៦០ លានដុលា្ល រ
អាយមរិក កដលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យ
រជរោឋា ភិបាលបយងកាើនរំណា�យ៉ង

យមរើន ជាពិយសសយលើវិស័�សងគាមកិរ្ 
និងការយលើកកម្ស់គុណភាព និងពមងីក
វិសាលភាពននការផ្ដលយ់សវាសាធារណៈ
ឱ្យកាន់កត�ិតយៅជិតមបជាពលរដឋា។

សយមមរបាន�នតែការសនារូលននគណយន-
�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ តាមរ�ៈការោក់ឱ្យ 
អនុវតតែសាកល្បងនវូមបព័ន្ធបយរ្កវិទយា 
ព័ត៌ោនសមោប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) យៅនផ្កនាថុងមកសួង
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងការពមងីក
ជាបនតែបន្្ប់យៅតាមមកសងួ-ស្ាប័ន, 
ការពមងឹងមុ�ងារសវនកម្មនផ្កនាថុងតាម
មកសួង-ស្ាប័ន និងការយរៀបរំ, កកលម្អ 

ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គជឺា 

�នតែការ និងជាឧបករណ៍មិនអារ�វះបាន    

កនាថុងការសយមមរបាននវូយគ្លយៅនន 

ការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាពកនាថុងសងគាមជាតិ 

កដលនំ្ឱ្យកម្ថុជាសយមមរបាននវូបយងាគា ល

ររដ៏សំខ្ន់មួ� គកឺារកមបកា្ល �ពីមបយទស 

ោនរំណូលទាប យៅជាមបយទសោន 

រំណូលមធ្យមកមមិតទាប។
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និងពមងឹងការអនុវតតែរបាប់ និងបទប្ប-
ញ្ញតតែិគតិ�ុតតែពាក់ព័ន្ធការមគប់មគងថវិកា។
សយមមរបានជាសារវនតែនវូការផសារភាជា ប់
ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា� តាមរ�ៈ 
ការោក់ឱ្យអនុវតតែថវិកាកម្មវិធីយពញ
យលញ យៅមគប់មកសួង-ស្ាប័ន និង
ការពមងឹង និងកកលម្អម�ួកមមិត�្ស់
កថមយទៀតកនាថុងការយរៀបរំ និងការររចា
ថវិកាយោ�ឆ្លថុះបញ្្ងំកាន់កតមបយសើរ
នវូអាទិភាពយគ្លនយយបា�សំខ្ន់ៗ
របស់រជរោឋា ភិបាល។
កកលម្អបកន្ម យលើការផ្សពវផសា�ព័ត៌ោន
ថវិកា តាមរ�ៈការផ្ដល់ព័ត៌ោនថវិកា 
យៅមគប់វដតែននថវិកាចាប់តំាងពីការយមតៀម
យរៀបរំមកប�័ណ្ឌ ោ៉មករូយសដឋាកិរ្, ការយរៀប-
រំយសរក្ដីមពាង, ការអនុម័ត និងការអនុវតតែ
របាប់ហិរញ្ញវត្ថុមបចំាឆ្នា ំ យដើម្បីមបសិទ្ធភាព 
គណយន�្យភាព និងតោ្ល ភាពននថវិកា។
សយមមរបាននវូកំយណើនយសដឋាកិរ្�្ស់
កនាថុងរងវង់ ៧% កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ ជាម�ួនឹង
ការកបងករកផលននកំយណើនមបកប-
យោ�សមធម៌ មពមទាងំការរកសាបាន
ជារមួនវូស្ិរភាពោ៉មករូយសដឋាករ្ិរឹងោ ំ
 និងអនុយមគ្ះ កនាថុងបរិការណ៍អតិផរណា
ទាប និងអមតាប្ដរូរមបាក់ោនស្ិរភាព រមួ-

នឹងវិធានការយគ្លនយយបា�យោះ-
មសា�ទុក្លំបាក, ក្ដីកងវល់ និងបំណង
មបាថានា មបជាពលរដឋា និងយគ្លនយយ-
បា�គំ្ពារសងគាមរបស់រជរោឋា ភិបាល 
កដលកំពុងកតផ្ដល់ជាគណុមបយយជន៍ 
ដល់មបជាពលរដឋាទយូៅ ជាពិយសសអនាក
ោនរំណូលទាប។

ជាម�ួគ្នា យនះ យលាក FRANK VIAULT
មបធានកផនាកសហមបតិបតតែិការ ននស្ានតំ-
ណាងសហភាពអរឺ៉ាុបមបចំាកម្ថុជា និងជា 
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អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤

តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ បានសកម្ដងនវូ
ការអបអរសាទរដល់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា 
កដលសយមមរបានសមិទ្ធផលសំខ្ន់ៗ នន 
ការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មពមទាងំបញ្ជា ក់ជំហរ
របស់សហភាពអឺរ៉ាុប ថានឹងបនតែកិរ្សហ-
មបតិបតតែិការមគប់មជថុងយមជា� ជាម�ួរជ-
រោឋា ភិបាលកម្ថុជា យលើការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

បន្្ប់មក សរមតេចអគ្គមហារសនាបេរី-
រេរោ ហ៊ុន កសន បានកថ្លងសុន្រកថា 

គន្លឹះ យោ�បានវា�តនម្ល�្ស់យលើកិរ្�ិត�ំ
មបឹងកមបងរបស់គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ក៏ដរូជាមកសងួយសដឋាកិរ្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ, និងមគប់មកសងួ-ស្ាប័ន ទាងំអស់
កដលបានរូលរមួអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់
រហតូសយមមរបាននូវសមិទ្ធផលជាសារវនតែ
ដរូខ្ងយលើយនះ។ សរមដេចរេរោនាយក-
�ដ្ឋមននតេរី បានគសូបញ្ជា ក់ថា ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គជឺា�នតែការ និងជា 
ឧបករណ៍មិនអារ�វះបាន មិនមតឹមកតកនាថុង
ការសយមមរបានយគ្លយៅននការអភិវឌ្ឍ 
និងវិបុលភាពកនាថុងសងគាមជាតិ កដលនំ្ឱ្យ
កម្ថុជាសយមមរបាននវូបយងាគា លររដ៏សំខ្ន់
ម�ួ គកឺារកមបកា្ល �ពីមបយទសោនរំណូល
ទាប យៅជាមបយទសោនរំណូលមធ្យម 
កមមិតទាប និងមតរូវបានចាត់ទុកជាខ្្ល
យសដឋាកិរ្ថ្មីម�ួកនាថុងតំបន់អាសុី ប៉ុយណាណ ះយទ 
ប៉ុកនតែក៏ចំាបារ់បំផុត សមោប់ការ�ិត�ំយដើម្បី
សយមមរបាននូវរក្ថុវិស័� ននការកមបកា្ល �
កម្ថុជា យៅជាមបយទសោនរំណូលមធ្យម 
កមមិត�្ស់យៅឆ្នា ំ២០៣០ និងជាមបយទស 
ោនរំណូល�្ស់យៅឆ្នា ំ២០៥០ ផងកដរ។ 
សរមដេចរេរោនាយក�ដ្ឋមននតេរី ក៏បានផ្ដល់
អនុសាសន៍កណនំ្មបកបយោ�គតិបណ្ឌ ិត
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និងរក្ថុវិស័�កវងឆ្្ង � ដល់គណៈកោ្ម ធិ-
ការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគបម់គង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូរជាមគប់មកសួង
ស្ាប័ន ឱ្យយផ្្ដ តការ�ករិតតែទុកោក់យលើ
រំណរុសំខ្ន់ៗរំនួន ៥ រមួោន៖

បយងកាើនភាពជាោ្ស់កនាថុងការកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាម
មកសួង-ស្ាប័ន
ផតែល់ការយលើកទឹករិតតែដល់មកថុមការងារ
កកទមមង់យៅតាមមកសួង-ស្ាប័ន
បនតែពមងឹង�នតែការសមមបសមមរួល និង
ភាពមបទាក់មកឡាគ្នា រវាងការកកទមមង់
ទាងំ៣ កនាថុងយន្ះ ការកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រដឋាបាលសាធារណៈ 

មពមទាងំវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ
បនតែពមងឹងសមតភ្ាពមសនតែីននមកសងួ
ស្ាប័ន កនាថុងការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈ
�ករិតតែទុកោក់�្ស់ដល់ការអនុវតតែ
�ុទ្ធសាសសតែ ននការកកទមមង់មបព័ន្ធ
ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥។

កនាថុងន័�យនះ គណៈកម្មការកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមគប់
មកសួង-ស្ាប័ន មតរូវមបកាន់ខ្ជា ប់នូវសា្ម រតី
ននភាពមបាកដនិ�ម   និងភាពជាោ្ស់�្ស់ 
មពមទាងំអភិមកមទន់ភ្លន់ កតមុឺងោ៉ត់ យៅ
កនាថុងការអនុវតតែមសបតាមយគ្លការណ៍ “ឆ្លថុះ

កញ្ក់ ងតូទឹក ដុសកក្អល ពយាបាល និង
វះកាត់”។ 

សមោប់ន្យពលរយសៀលនថ្ងដកដល ឯក-
ឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន 
យទសរដឋាមសនតែី រដឋាមសនតែីមកសួងយសដឋាកិរ្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមងក់ារមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ បានអយញជា ើញដឹកនំ្ និង
សមមបសមមរួលកិរ្មបជុំមតរួតពិនិត្យមបចំាឆ្នា ំ
២០១៧ និងការវា�តនម្លសមិទ្ធផល ៥ ឆ្នា ំ
ននការអនុវតតែកម្មវិធកីកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រវាងរជរោឋា ភិបាល
និងនដគអូភិវឌ្ឍន៍។ កិរ្មបជុំន្យពលរយសៀល
យនះ យរៀបរំយ�ើងកនាថុងយគ្លបំណងពិភាកសា
លម្អិតអំពីសមិទ្ធផល, បញ្ហា មបឈម និង

ការយផ្រមុ�ងារ យដើម្បីធាន្

ថាការយផ្រមុ�ងារពីថានា ក់ជាតិ 

យៅថានា ក់យមកាមជាតិ ោនភាពរលនូ 

កដលោនយគ្លបំណង យដើម្បីបង្ិត

យសវាសាធារណៈជនូមបជាពលរដឋា 

មបកបយោ�គុណភាព មបសិទ្ធភាព 

និងស័កតែិសិទ្ធភាព។
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អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៦

ទិសយៅននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ជាកិរ្ចាប់យផតែើម អគគាយលខ្ធិការោឋា ន
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានយធវើ
យសរកតែីរ�ការណ៍សយង្បអំពីលទ្ធផល នន
របា�ការណ៍មតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការអនុ-
វតតែកម្មវិធកីកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ មបចំាឆ្នា ំ២០១៧ មពមទាងំ
សននាិោឋា នថា សមិទ្ធកម្មរបស់អងគាភាពនន
មកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមិទ្ធកម្ម
របស់មកសងួ-ស្ាប័ន សយមមរបានលទ្ធផល
ល្អ យោ�យស្ើរមគប់សកម្មភាពកដលបាន 
ោក់យរញកនាថុងកផនការសកម្មភាពសយមមរ
បានតាមយគ្លយៅ។ កតាតែ យនះ បានបងាហា ញ 
អំពីការ�ិត�ំននអងគាភាពនីម�ួៗ យដើម្បីឈាន
យៅសយមមរយគ្លយៅរមួ ននកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ កនាថុង
រ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ ពីឆ្នា ំ២០១៣-២០១៧   
ការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិ-
រញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សយមមរបានសមិទ្ធផល
សំខ្ន់ៗោនជាអាទិ៍៖ 

ថវិកាកាន់កតោនភាពយជឿទុករិតតែ និង

បានកា្ល �ជាកោ្ល ងំរលករកនាថុងការមទមទង់
និងជំរុញកំយណើនយសដឋាកិរ្, 
បុយរលក្ណៈសំខ្ន់ៗមតរូវបានកសាង 
និងពមងឹងបកន្ម យដើម្បីធាន្គណយន-
�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
មកប�័ណ្ឌ ថវិកាកម្មវិធី មតរូវបានយរៀបរំ 
ពមងឹង និងពមងីកការអនុវតតែ កដលជា
ឧបករណ៍សំខ្នស់មោប់ផសារភាជា ប់ថវិកា
យៅនឹងយគ្លនយយបា�របស់រជរោឋា -
ភិបាល
សមតភ្ាពមសនតែីននមកសងួ-ស្ាប័នកនាថុង
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មតរូវ

បានពមងឹង
ការ�ល់ដឹង និងការរលូរមួអនុវតតែកម្ម-
វិធីកកទមមង់យកើនយ�ើងជាលំោប់។

ទន្ឹមយនះ ឯកឧតតែម ពិេ ចំណាន 
រដឋាយលខ្ធិការមកសងួអប់រ ំ�ុវជន និងកីឡា 
យលាក យ ូ ពិសរី អគគាន្�ករង ននអគគា-
ន្�កោឋា នរដឋាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ននមកសងួ
សុខ្ភិបាល និងយលាកមស ី គង់ សុ្រី�ី
មបធានន្�កោឋា នគណយន�្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ននមកសងួកសិកម្ម រុក្ាមបោញ់ និងយនសាទ
បានផតែល់រំណាប់អារម្មណ៍ យោ�សកមតែង
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នវូការ�ករិតតែទុកោក់ យលើការអនុវតតែកម្មវិធី
កកទមមង់ការមគប់មគង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
យហើ�ទទួលបាន អត្មបយយជន៍ជាវិជជាោន
យោ�សយមមរបាន សមិទ្ធផលជាយមរើន 
ជាពិយសសយលើការអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី។

ជាម�ួគ្នា យនះ ឯកឧតតែម ងា៉ា ន់ ចំរ�ីន 
អនុមបធានយលខ្ធិការោឋា ន ននគណៈកោ្ម -
ធកិារជាតិសមោប់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបមប-
ជាធិបយត�្យយៅថានា ក់យមកាមជាតិ   (គ.ជ.អ.ប.) 
បានយលើកយ�ើងថា យលខ្ធិការោឋា ន គ.ជ.
អ.ប.បាន�ិត�ំសមមបសមមរួលជាមួ�មកសងួ
ស្ាប័ន យធវើការយផ្រមុ�ងារ យដើម្បីធាន្ថា
ការយផ្រមុ�ងារពីថានា ក់ជាតិ យៅថានា ក់យមកាម
ជាតិោនភាពរលនូ  កដលោនយគ្លបំណង 
យដើម្បីបង្ិតយសវាសាធារណៈ ជនូមបជាពល-
រដឋាមបកបយោ�គុណភាព មបសិទ្ធភាព និង
ស័កតែិសិទ្ធភាព។ រឯី ឯកឧតតែម គង់ សុភរី
មបធានយលខ្ធិការោឋា ន ននគណៈកោ្ម ធិ-
ការកកទមមង់រដឋាបាលសាធារណៈ បានបញ្ជា ក់

បកន្មថា ការកកទមមង់ររន្សម្័ន្ធរបស់
មកសួង-ស្ាប័ន ឱ្យមសបតាមបរិបទមបព័ន្ធ
ថវិកាថ្មី គជឺាការងាររំយពាះមុ�កដលមគប់
មកសងួ-ស្ាប័ន គយួផ្តែ តការ�ករិតតែទុកោក់។ 

ទន្ឹមយនះ យលាក FRANK VIAULT 
មបធានកផនាកសហមបតិបតតែិការ ននស្ានតំណាង
សហភាពអឺរ៉ាុបមបចំាកម្ថុជា និងជាតំណាង
នដគអូភិវឌ្ឍន៍ បានអបអរសាទរដល់រជ-

រោឋា ភិបាល រំយពាះសមិទ្ធផលសយមមរបាន
ពីការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មពមទាងំយសនា ើគណៈ-
កោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នវូសំយណើោនជាអាទិ៍ 
(១).ជំរុញការអនុវតតែនីតិវិធីការងារយៅតាម
មកសួង-ស្ាប័នឱ្យបានយលឿន និងបសញ្ជា ប
រំយណះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការមគប់មគងការផ្្ល ស់-

ទំព័រ  ៧  |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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បតែរូរ យៅតាមមកសួង-ស្ាប័ន យដើម្បីធាន្នវូ
មបសិទ្ធភាព ននការអនុវតតែមបព័ន្ធបយរ្កវិទយា
ព័ត៌ោនសមោប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ និង(២).បយងកាើនការទទលួ�ុស-
មតរូវរបស់អងគាភាពថវិកាតាមមកសងួ-ស្ាប័ន 
មសបយពលនឹងការោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធ
បយរ្កវិទយាព័ត៌ោនសមោប់ការមគប់មគង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងថវិកាកម្មវិធី។ យឆ្លើ�តបនឹងសំយណើរបស់មកសងួ-ស្ាប័ន 

និងនដគអូភិវឌ្ឍន៍, ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិត
សភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន បានគសូ
បញ្ជា ក់ និងសងកាត់ធ្ងន់ថា គណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ បានោក់បញ្រូលមគប់រំណរុ
កដលបានយលើកយ�ើង កនាថុងទិសយៅននការអនុ-
វតតែកម្មវិធីកកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ (២០១៨-

២០២២)។ 
ជារុងបញ្ប់ ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភា-

ចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន បានសកម្ដងកតញ្ញរូ- 
តាធម៌ និងកតយវទិតាធម៌ដ៏នថ្លវិយសសបំផុត
ជនូ សយមតែរអគគាមហាយសន្បតីយតយជា 
ហ៊ុន កសន ន្�ករដឋាមសនតែីននមពះរជា-
ណារមកកម្ថុជា រំយពាះគុណូបកាកា រៈដ៏ឧតតែថុង
ឧតតែមកនាថុងឋានៈសយមតែរជា “អគ្គរមបញ្ជា កា�
កេមួយ” យៅកនាថុងការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់ជាតិ។ ជាម�ួគ្នា យនះ
ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ បានយធវើការ-
វា�តនម្ល�្ស់ និងការយកាតសរយសើរដ៏យសា្ម ះ 
រំយពាះ អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ  ក៏ដូរជាមកថុមការងារកកទមមង់ 
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមកសងួ
ស្ាប័ន និងមកថុមការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមកសងួយសដឋាកិរ្និង
ហិរញ្ញវត្ថុ កដលបានយធវើសកម្មភាពកកទមមង់
ផ្្ល់មបចំានថ្ង យោ�កា្ល ហាន ភាញា ក់រលឹក 
និងោ្ស់ការ។ ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ
 ក៏បានកថ្លងអំណរគុណរំយពាះនដគអូភិវឌ្ឍន៍
ន្ន្ កដលបានបនតែផតែល់ការគំ្មទចំាបារ់ 
ទាងំហិរញ្ញប្បទាន និងជំន�ួបយរ្កយទស 
មបកបយោ�សុឆន្ៈ រំយពាះការងារកកទមមង់ 
និងជានិរ្កាល កតងបានយលើកតយមកាើងភាព
ជាោ្ស់របស់កម្ថុជា៕

ការកកទមមង់ររន្សម្័ន្ធរបស់ 

មកសងួ-ស្ាប័ន ឱ្យមសបតាម         

បរិបទមបព័ន្ធថវិកាថ្មី គជឺាការងារ 

រំយពាះមុ�កដលមគប់មកសងួ-ស្ាប័ន 

គរួយផ្តែ តការ�ករិតតែទុកោក់។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៨
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ទំព័រ  ៩  |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គជឺា
មបព័ន្ធននកិរ្ដំយណើរការ កនាថុងការយរៀប-

រំការមគប់មគងរំណូល និងការមគប់មគង
រំណា�សាធារណៈ និងកិរ្ដំយណើរការ
សវនកម្ម ជាម�ួនឹងមកប�័ណ្ឌ គតិ�ុតតែ និង
របាប់។ ការមគប់មគងរំណា�សាធារណៈ 
គជឺាកិរ្ការដ៏សំខ្ន់កនាថុងការធាន្នវូមបសិទ្ធ-
ភាពននការកបងករកធនធាន សមោប់អាទិភាព
យគ្លនយយបា�សំខ្ន់ៗ របស់រោឋា ភិបាល 
យដើម្បីការអភិវឌ្ឍមបយទស។ 

ជាយរៀងរល់ឆ្នា ំ មបយទសមួ�រំននួយៅ
អាសុីកតងកតជបួជុំគ្នា  កនាថុងកិរ្ពិភាកសាយពញ-
អងគាកនាថុងការផ្្ល ស់បតែរូរ និងករករំកលករវាងគ្នា
យលើបទពិយសាធកនាថុងកិរ្ការមគប់មគងរំណា�
សាធារណៈរបស់�្លរួន។ ការជបួជុំយនះ គមឺតរូវ
បានយរៀបរំយ�ើង រវាងបណាតែ មបយទសកដល
ជាសោជិក ននបណាតែ ញមគប់មគងរំណា�
សាធារណៈយៅអាសុី (Public Expenditure 
Management Network in Asia-
PEMNA)។

យតើអវីជាបណាតែ ញមគប់មគងរំណា�សា-
ធារណៈយៅអាសុី (Public Expenditure 
Management Network in Asia-
PEMNA)?

បណាតែ ញមគប់មគងរំណា�សាធារណៈ
យៅអាសុី (PEMNA) គជឺាការមបមលូផតែថុំនវូ
បណាតែ ញម�ួ យដើម្បីផ្្ល ស់បតែរូរនវូបទពិយសាធ 
និងគំនិតរវាងសោជិកកដលជាអនាកបដិបតតែិ
ផ្្ល់កនាថុងមកប�័ណ្ឌ ននការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ យៅកនាថុងតំបន់អាសុីប៉ាសុីហវិក។ 

រលើកេរី១ កដលកម្ថុោេេួលរ ្្វ ើោម្្ច ស់ផ្រះ រ�ៀបចំសន្និសិេរពញអង្គ
ននបណាតេ ញកគប់កគងចំណាយសាធា�ណៈ កបចាអំាសុរី (PEMNA)
មបយទសម�ួរំននួយៅតំបន់អាសុីបានយធវើកំកណទមមង់ននការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមអភិមកម
យផ្សងៗគ្នា  និងតាមបរិការណ៍ននមបយទសនីមួ�ៗ។
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អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១០

PEMNA មតរូវបានបយងកាើតយ�ើងយៅឆ្នា ំ២០១២ 
កនាថុងយគ្លបំណងសមមបសមមរួលរវាងមបទស
ជាសោជិករំននួ១៤ យដើម្បីផ្្ល ស់បតែរូរបទ-
ពិយសាធ ននការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ បណាតែ ញយនះ មតរូវ
បានយរៀបរំយ�ើងជាទមមង់ននកិរ្មបជុំ ២
មបយភទ កដលយៅថា  Budget Community 
of Practice (B-CoP) សមោប់អនាកកាន់
ការងារថវិកា និង Treasury Community 
of Practice (T-CoP)សមោប់អនាកកាន់

ការងាររតន្គ្រ។ សោជិកកដលជាអនាក
កាន់ការងារថវិកា និងអនាកកាន់ការងារ
រតន្គ្រ កតងកតជបួមបជុំគ្នា ជាយរៀងរល់ឆ្នា ំ 
កដលកិរ្មបជុំយន្ះ យៅថាសននាិសីទយពញ-
អងគាមបចំាឆ្នា ំ កដលមិនមតឹមកតអនាកកាន់
ការងារផ្្ល់រលូរមួប៉ុយណាណ ះយទ ប៉ុកនតែក៏ោន
ជំន្ញការបរយទសជាយមរើន មតរូវបានអយញ្ើញ
រូលរមួកនាថុងការករករំកលកនវូមទឹសតែ ី និងរបក
គំយហើញថ្មីៗ កនាថុងមកប�័ណ្ឌ ននការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផងកដរ។ 

សននាិសីទយពញអងគា ននបណាតែ ញមគប់មគង
រំណា�សាធារណៈយៅអាសុី មតរូវបាន
យរៀបរំយ�ើង ៧ យលើក ររួមកយហើ�គិតចាប់
តំាងពីឆ្នា ំ២០១២ មកយម្លះ កដលរមួោន
យៅនថ កយូរ៉ាខ្ងត្បរូង រិន ម៉ុងយហាគា លី
មីយ៉ន់ោ៉ ហវីលីពីន និងឥណ្ឌរូ យនសុី។ 
យោ�ក�ក សមោប់ឆ្នា ំ២០១៨ យនះ កម្ថុជា 
មតរូវបានផតែល់កិតតែិ�សយធវើជាោ្ស់ផ្ះ យលើក
ទី៨ សមោប់សននាិសីទយពញអងគាននបណាតែ ញ
មគប់មគងរំណា�សាធារណៈ មបចំាអាសុី
យនះ។

ជាការពិត កនាថុងមកប�័ណ្ឌ ននសុ�សនតែិភាព 
និងឯកភាពទឹកដី មពះរជាណារមកកម្ថុជា 
ពិតជាោនកាលានុវតតែភាពជាយមរើនកនាថុងការ-
បងាហា ញអនតែរជាតិអំពីវឌ្ឍនភាព និងភាពរកី-
រយមមើនន្ន្ កដលជាកិរ្�ិត�ំមបឹងកមបង
របស់រជរោឋា ភិបាល និងការរលូរមួរបស់
មបជាពលរដឋាកម្ថុជា។ ជាក់កសតែង សននាិសីទ
យពញអងគាននបណាតែ ញមគប់មគងរំណា�
សាធារណៈមបចំាអាសុី គបឺានបយងកាើតកាលា-
នុវតតែភាពថ្មីម�ួយទៀតសមោប់កម្ថុជា កនាថុង
ការករករំកលកបទពិយសាធ និងភាពយជាគ-
ជ័� យលើការងារមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈរបស់�្លរួន។

សននាិសីទយពញអងគាយនះ មតរូវបានយរៀបរំ
យ�ើងយលើទឹកដីដ៏បវរននយ�តតែយសៀមរប កាល
ពីនថ្ងទី២-៤ ក�ឧសភា ឆ្នា ំ២០១៨ កដលោន
អនាករូលរមួមបោណ ៣៥០ ន្ក់ ពីបណាតែ
មបយទសជាសោជិករំននួ១៤, នដគអូភិ-
វឌ្ឍន៍, អនាកជំន្ញការអនតែរជាតិ, និងមសនតែី 
រជការននរជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា។ ការយរៀបរំ
សននាិសីទយពញអងគាយនះ មតរូវបានយរៀបរំយមកាម
មបធានបទរមួគ ឺ "កា�ពកងឹងចំណូល និង
កា�កគប់កគងថវិការដើម្រីកេកេង់អាេិភ្ព
រោលនរោបាយោេ ិ (Strengthening 
Revenue and Budget Management 
to Support National Policy Priori-
ties)"។ សននាិសីទយពញអងគាយនះ ោនរ�ៈ
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ទំព័រ  ១១  |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

យពលពីរនថ្ងកន្លះ និងោនការរលូរមួផតែល់
កិតិតែ�សដ៏�្ង់�្ស់ពីឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិត
សភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន យទសរដឋាមសនតែី 
រដឋាមសនតែីមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ យមកាម
កិរ្សហការយរៀបរំ និងសមមបសមមរួល
យោ�អគគាយលខ្ធកិារោឋា នគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ និងយលខ្ធិការោឋា ន PE- 
MNA។ ទនឹ្មយនះ នថ្ងទី២ ននអងគាសននាិសីទ
គជឺាកិរ្មបជុំបយរ្កយទសរបស់អនាកកាន់ការ-
ងារថវិកា និងរតន្គ្រផងកដរ។

ជាការកត់សោគា ល់ផងកដរកនាថុងរ�ៈយពល
ពីរនថ្ងកន្លះយនះ ោនមបធានបទជាយមរើន
មតរូវបានយលើក�កមកពិភាកសា ករករកំលក 
និងផ្្ល ស់បតែរូរបទពិយសាធ រវាងអនាករលូរមួ

ជាម�ួនឹងវាគ្មិនកិតតែិ�ស កដលអយញ្ើញពី
មបយទសជាសោជិក និងជំន្ញការបរយទស
ផងកដរ។ មបធានបទទាងំយន្ះរមួោន៖

Translating National Develop-
ment Policies into Strategic Ac-
tions សំយៅយលើយគ្លនយយបា�

កមមិតថានា ក់ជាតិ តាមវិស័� និងមកសងួ 
កដលមតរូវអនុវតតែ និងទាមទារនវូការគំ្មទ 
និងសហមបតិបតតែិការ ពីមគប់តអួងគាពាក់ព័ន្ធ 
យដើម្បីធាន្ការសយមមរបាន កដលកិរ្-
ការយនះ តមមរូវឱ្យោនការយរៀបរំជា
កផនការសកម្មភាពរបាស់លាស់ និង
មបសិទ្ធភាពននការវិភាជ។
Strengthening Revenue Mobi-
lization with Efficiency, Equity 
and Sustainability មតរូវបានពិភាកសា
យលើការមគប់មគងរំណូលសារយពើពន្ធ 
កដលជបួមបទះកនាថុងមកប�័ណ្ឌ រដឋាបាល
សារយពើពន្ធ ដរូជាការមិនោនអនុយលាម-
ភាព យហើ�មតរូវកសវងរកនវូឧបករណ៍
កកលម្អយលើកិរ្ការងារយនះ។ យលើសពី

ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គជឺាមបព័ន្ធននកិរ្ដំយណើរការកនាថុង

ការយរៀបរំការមគប់មគងរំណូល 

និងការមគប់មគងរំណា�សាធារណៈ 

និងកិរ្ដំយណើរការសវនកម្ម ជាម�ួ 

នឹងមកប�័ណ្ឌ គតិ�ុតតែ និងរបាប់។
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អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២

យនះ ការពិភាកសាកសវងរកនវូដំយណាះ-
មសា� និងគន្លឹះយលើការកាត់បន្�គោ្ល ត
អនុយលាមភាព និងការជំរុញការមបមលូ
រំណូលមបកបយោ�មបសិទ្ធភាព�្ស់។
A Paradigm Shift Towards 
Linking Formulation, Execu-
tion and Strategic Reviews 
សំយៅដល់ការផ្្ល ស់បតែរូរកនាថុងការយផ្តែ តយលើ
ការយរៀបរំកផនការ�ុទ្ធសាសសតែកនាថុងមកប-
�័ណ្ឌ ននថវិកាកម្មវិធី។
International Experience in 
Strengthening Budget and Rev-
enue Management Systems 
កដលោនការករករកំលកនវូបទពិយសាធ
អនតែរជាតិ យលើកិរ្ការពមងឹងមបព័ន្ធមគប់-
មគងថវិកា និងរំណូល។
Strengthening Budget-Policy 
Linkages to Improve Public 
Sector Performance កដលជា
មបធានបទននកិរ្មបជុំរវាងអនាកកាន់
ការងារថវិកា យហើ�មតរូវបានយផ្តែ ត
កិរ្ពិភាកសាយលើការផសារភាជា ប់កផនការ
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�ុទ្ធសាសសតែជាតិ ជាម�ួនឹងកម្មវិធី
ថវិកាមបចំាឆ្នា ំ (Linking National 
Strategic Plans to Annual 

Budget Programs), ការបំកលង
យគ្លនយយបា� យៅជាការអនុវតតែកនាថុង
ថវិកាកម្មវិធី, ការយរៀបរំ�ុទ្ធសាសសតែ  និង

ការកំណត់បញ្ហា មបឈមន្ន្ (Con-
verting Policy to Action in Pro-
gram Budgets; Strategies and 
Challenges), ការយោះមសា�បញ្ហា
មបឈមយលើការអនុវតតែ និងសោហរណ-
កម្មក�្សបយណាតែ � និងក�្សទទឹង (Ad-
dressing the Challenges of Ver-
tical and Horizontal Alignment 
and Integration), និងការយធវើ
សោហរណកម្មថវិកាឱ្យោនភាពមគប់
មជថុងយមជា� និងមបសិទ្ធភាពននការផសារ-
ភាជា ប់ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា� 
(Integrated Budgeting for 
Comprehensive and Effective 
Budget-Policy Linkage)។
Developing an Effective Gov-
ernment Revenue and Manage-
ment System ជាមបធានបទននកិរ្
មបជុំរវាងអនាកកាន់ការងាររតន្គ្រ 
យហើ�យផ្តែ តកិរ្ពភិាកសាយលើការបយងកាើត
កិរ្សហមបតិបតតែិការ រវាងអងគាភាពធន្-
គ្រ ឬមិនកមនធន្គ្រ កនាថុងការជំរុញ
មបសិទ្ធភាព ននការមបមលូរំណូល 
(Developing Collaboration with 
Banking/Non-banking  Institu-

tion in Accelerating Revenue 
Collection), ការបយងកាើតនវូមបព័ន្ធ
អនុម័តយលើមបតិបតតែិការរំណូលតាម
មបព័ន្ធយអ�ិរមតរូនិរ,  (Developing 

យគ្លនយយបា�កមមិតថានា ក់ជាតិ 

តាមវិស័� និងមកសងួ កដលមតរូវ 

អនុវតតែកដលទាមទារនវូការគំ្មទ             

និងសហមបតិបតតែិការពីមគប់អងគាភាព 

ពាក់ព័ន្ធ យដើម្បីធាន្ការសយមមរបាន 

កដលកិរ្ការយនះ តមមរូវឱ្យោន                                   

ការយរៀបរំ ជាកផនការសកម្មភាព  

របាស់លាស់ និងមបសិទ្ធភាពនន 

ការវិភាជ។

ទំព័រ  ១៣  |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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Approv al System of Revenue 
Transa ction Electronically), 

ការកកលម្អគុណភាពននការពយាករ 
សារ់មបាក់សមោប់រំណូលសាធារណៈ 

(Improving the Cash Forecasting 
Quality for Government Reve-

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៤
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nue), និងការបយងកាើតនវូមបព័ន្ធមតរួត-
ពិនិត្យ និងគណយន�្យភាពសមោប់
អងគាភាពរំណា� កដលផតែល់ភាពបត់កបន 
និងសមតក្ិរ្សមោប់ការយមបើមបាស់
រំណូលមិនកមនសារយពើរពន្ធ (De-
veloping Control and Account-
ability of the Spending Unit 
that has Flexibility/ Authority 

to Use Non- tax Revenue)។ 
ជារមួ សននាិសីទយពញអងគាននបណាតែ ញ

មគប់មគងរំណា�សាធារណៈ យៅអាសុី

យលើកទី៨ កដលយរៀបរំយៅយ�តតែយសៀមរប
ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា មិនមតឹមកតផតែល់
នវូធាតុរលូថ្មីៗ តាមរ�ៈការករករំកលក

សននាិសិទយពញអងគាននបណាតែ ញ                

មគប់មគងរំណា�សាធារណៈយៅ

អាសុីយលើកទី៨ កដលយរៀបរំយៅយ�តតែ

យសៀមរបននមពះរជាណារមកកម្ថុជា       

មិនមតឹមកតផតែល់នវូធាតុរលូថ្មីៗ 

តាមរ�ៈការករករំកលករវាងគ្នា  និង 

គ្នា យលើមបធានបទទាងំអស់ខ្ងយលើ 

កតប៉ុយណាណ ះយទ ប៉ុកនតែក៏បានបយងកាើត     

បរិយកាសសនា ិតសានា លជាមិតតែភាពរវាង 

បណាតែ មបយទសជាសោជិកផងកដរ។

ទំព័រ  ១៥ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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រវាងគ្នា  និងគ្នា យលើមបធានបទទាងំអស់ខ្ង
យលើកតប៉ុយណាណ ះយទ ប៉ុកនតែក៏បានបយងកាើតបរិ-
យកាសសនា ិទ្ធសានា លជាមិតតែភាព រវាងបណាតែ

មបយទសជាសោជិកផងកដរ កដលយមកាម
ពាក្យយសា្ល កឆ្លថុះបងាហា ញ តាមរ�ៈអតតែសញ្្ញ ណ 
PEMNA Plenary Conference 2018

in Cambodia គសឺោហរណកម្ម (Inte-
gration), គុណតនម្ល (Value), និង 
ភាពរុងយរឿង (Prosperity) ជាមួ�គ្នា ៕

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៦
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នថ្ងយនះ �ញាថុំពិតជាោនយសរក្ដីយសាមនស្ស
នមកកលង កដលបានមករលូរមួជាម�ួ

នឹងឯកឧតតែម យលាកជំទាវ អស់យលាក 
យលាកមសី ជាពិយសសប្អរូនៗ�ុវជនកដល
ជាសសរមទរូងដ៏រឹងោនំនមបយទសជាតិរបស់
យ�ើង យៅកនាថុងសិក្ាសាលាស្ដ ីពី "បុព្វរហេុ 

សមិេ្ធផល និងេស្សនវិស័យននកា�ងា�
កកេកមង់�បស់រាជ�ដ្្ឋ ភិបាល” កដលមតរូវបាន
យរៀបរំយ�ើង យោ�គណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់
គន្លឹះទាងំ ៤ របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា គ ឺ
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, គណៈ-

កោ្ម ធិការកកទមមង់ការអភិវឌ្ឍតាមកបប
មបជាធិបយត�្យយៅថានា ក់យមកាមជាតិ, គណៈ-
កោ្ម ធិការកកទមមង់រដឋាបាលសាធារណៈ និង
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការកកទមមង់របាប់
និងវិស័��ុតតែិធម៌ យមកាមកិរ្សហការជា-
ម�ួសហភាពសហព័ន្ធ�ុវជនកម្ថុជា កដល

សុន្�កថារបើក�បស់ឯកឧេតេមអគ្គបណិ្េសភ្ចា�្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន រេស�ដ្ឋមននតេរី 
�ដ្ឋមននតេរីកកសួងរសដ្ឋកិច្ចនិងហិ�ញ្ញវេ្ថុ និងោកបធានគណៈកម្មា ្ិកា�ដឹកនាំ
កា�ងា�កកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ កថលៃងក្នថុងសិកាខា សាលា សតេរីពរី 
“បុព្វរហេុ សមិេ្ធផល និងេស្សនវិស័យ ននកា�ងា�កកេកមង់�បស់រាជ-
�ដ្្ឋ ភិបាល”
សិក្ាសាលាសតែ ីពី "បុពវយហតុ សមិទ្ធផល នងិទស្សនវិស័� ននការងារកកទមមង់របស់រជរោឋា ភិបាល
មតរូវបានយរៀបរំយ�ើងយោ�គណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់គន្លឹះទាងំ ៤ របស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជាកដលរមួ
ោន៖ គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,គណៈកោ្ម ធិការ
កកទមមង់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបមបជាធិបយត�្យយៅថានា ក់យមកាមជាតិ, គណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់រដឋាបាល
សាធារណៈ និងគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការកកទមមង់របាប់ និងវសិ័��ុតតែិធម៌យមកាមកិរ្សហការ
ជាម�ួសហភាពសហព័ន្ធ�ុវជនកម្ថុជា កដលយៅកាត់ថា ស.ស.�.ក.។
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យៅកាត់ថា ស.ស.�.ក.។ 

យបើពិនិត្យយលើរយបៀបវារៈ យ�ើងយ�ើញថា 
សិក្ាសាលាម�ួនថ្ងយពញយនះ មតរូវបានយរៀប-
រំយ�ើងមបកបយោ�គុណភាព និងស្ដង់ោរ
វិជាជា ជីវៈ�្ស់ យោ�ោនបទបងាហា ញគន្លឹះៗ 
ននការោឋា នកកទមមង់សនារូលទាងំ៤ កដលយធវើ
យ�ើងយោ�ថានា ក់ដឹកនំ្ជាន់�្ស់ ននកម្មវិធី
កកទមមង់នីមួ�ៗ កដលសុទ្ធកតជាអនាកជំន្ញ
មបកបយោ�បទពិយសាធយមរៅមជះ និងគរុ-
យកាសល្យវិជាជា ជីវៈ�្ង់�្ស់ កនាថុងមកប�័ណ្ឌ
ជាមសនតែីរជការ។ រឯីវគគាពិភាកសានឹងមបមពឹតតែ
យៅយោ�យផ្្ដ តយលើ បុពវយហតុ សមិទ្ធផល 

និងទស្សនវិស័�ននការងារកកទមមង់ទាងំ ៤
ជាពិយសសគភឺាពមបទាក់មកឡាគ្នា , ទំន្ក់
ទំនង, កិរ្សហការ, កិរ្សហមបតិបតតែិការ, 
និងការគំ្មទគ្នា  ឬការពឹងកផ្អកឱ្យគ្នា  យៅវិញ
យៅមក ននកម្មវិធីកកទមមង់នីមួ�ៗ សំយៅ
សយមមរបាននវូសនារូលនន�ុទ្ធសាសសតែរតុយកាណ 
គអឺភិបាលកិរ្ល្អ យដើម្បីកំយណើន, ការងារ, 
សមធម៌, និងមបសិទ្ធភាព។

�ញាថុំរពំឹងទុកថា សិក្ាសាលារបស់យ�ើងន្
នថ្ងយនះ គជឺាឱកាសននការជបួជុំដ៏រស់រយវកី 
និងអនតែរសកម្ម ននការករករកំលកពុទ្ធិជា
យមយរៀន និងបទពិយសាធ អំពីការងារកកទមមង់
សនារូលរបស់រជរោឋា ភិបាល កនាថុងរំយណាម�ុវជន 
ទាងំជំន្ន់មុន ក៏ដរូជាជំន្ន់បរ្ថុប្បននា។ 

កនាថុងន័�យនះ �ញាថុំសមូរលំឹកអំពីរំណរុ
មបវតតែិសាសសតែម�ួរំននួ ជនូដល់�ុវជន
យ�ើងផងកដរថា ថវីត្បិតយ�ើងបានបយងកាើត
កម្មវិធីកកទមមង់ជាយមរើនយៅសម័�យមកា�
ទទួលបានសន្ដិភាពយពញបរិបណូ៌ក៏ពិត
កមន; ក៏ប៉ុកនតែ ការងារកកទមមង់យនះ បានចាក់
ឫសគល់របស់�្លរួន ចាប់យផ្ដើមតំាងពីយ�ើង
ស្ិតយៅកនាថុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុត
យមកា�ការរយំោះមបយទសពីរបបមបល័�ពជូ
សាសន៍ ប៉ុល ពត មកយម្លះ។ សុ�សន្ដិភាព

កដលយ�ើងបាននិងកំពុងអាមស័�ផល រ�ៈ-
យពលជិត ២ ទសវត្សរ៍រុងយមកា�យនះ គជឺា
មហាសមិទ្ធិដ៏ោនតនម្ល មិនអារកាត់នថ្លបាន 
កដល�ុវជនកម្ថុជាជំន្ន់មុន បានស្ាបន្
យ�ើងយោ�ការលះបង់មគប់កបបយ៉ង រមួ
ទាងំអា�ុជីវិតផ្្ល់�្លរួន  និងយសរកតែីសុ�
កនាថុងមគរួសារផងកដរ។ 

�ញាថុំសូមគសូរំយលរជាពិយសស ជនូប្អរូនៗ
ថា តំាងពីយៅកនាថុងដំណាក់កាលកដលមបយទស
យ�ើងសិ្តកនាថុងស្ានភាពោនសន្ដិភាពផង  និង
ោនសសងាគា មផងមកយម្លះ ថានា ក់ដឹកនំ្ និង
�ុវជនជំន្ន់មុន ជាពិយសសគ ឺ សរមដេច
អគ្គមហារសនាបេរីរេរោ ហ៊ុន កសន 
ផ្្ល់កតម្ដង បាន�ល់ដឹងរបាស់ និងមបកាន់
ខ្ជា ប់រួរយៅយហើ�ថា ការងារកកទមមង់គឺ
ជាកិរ្ការសា្ល ប់-រស់ របស់មបយទសជាតិ កដល
យ�ើងមតរូវកតយធវើ យទាះសិ្តកនាថុងកាលៈយទសៈ
ណាក៏យោ�។ ជាក់កសតែង យៅយមកាមការដឹក-
នំ្មបកបយោ�ភាពនវឈា្ល ស, មបាកដនិ�ម,
យពារយពញយោ�ភាពកា្ល ហាន និងគតិបណ្ឌ ិត 
មពមទាងំរក្ថុវិស័�កវងឆ្្ង �របស់ សរមតេច
អគ្គមហារសនាបេរីរេរោ ហ៊ុន កសន 
អគគាមហារដឋាបុរសននយ�ើង កម្ថុជាបានចាប់
មបកាន់�កនវូការកកទមមង់ជាបនតែបន្្ប់

សុ�សនតែិភាព កដលយ�ើងបាននិង

កំពុងអាមស័�ផលរ�ៈយពលជិត២ 

ទស្សវត្សរ៍រុងយមកា�យនះ គជឺាមហា

សមិទ្ធិដ៏ោនតនម្លមិនអារកាត់នថ្លបាន 

កដល�ុវជនកម្ថុជាជំន្ន់មុន បាន

ស្ាបន្យ�ើងយោ�ការលះបង់មគប់

កបបយ៉ង រមួទាងំអា�ុជីវិតផ្្ល់�្លរួន 

និងយសរកតែីសុ�កនាថុងមគរួសារផងកដរ។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ២០
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ឥតរថ�យ�ើ� យោ�ចាប់យផ្ដើមពីការ-
បញ្ប់ភាពអត់ឃ្្ល នដ៏រុនំរ៉ា យមកា�ការរយំោះ
មបយទសជាតិ ៧ មករ ឆ្នា ំ១៩៧៩ និង
បានឆ្លងកាត់ការកកទមមង់របបយសដឋាកិរ្ជាតិ 
ពីយសដឋាកិរ្កផនការ មកជាយសដឋាកិរ្ទីផសារ 
យៅកនាថុង�ណៈកដលស្ាប័ននយយបា�របស់
យ�ើង កំពុងសិ្តកនាថុងស្ានភាពផ្្ល ស់បតែរូរជា
បយណតែ ើរៗ និងបានបនតែរហតូមកដល់ការោក់
ឱ្យដំយណើរការកម្មវិធីកកទមមង់មគប់មជថុង-
យមជា� យៅតាមអភិមកមមគបដណតែ ប់តាម
វិស័� មសបតាមឧតតែោនុវតតែន៍ជាអនតែរជាតិ
ន្យពលបរ្ថុប្បននាយនះ។

ពិនិត្យជារមួ សាវតារននការដឹកនំ្
កសាងយ�ឿនយសដឋាកិរ្កម្ថុជា តំាងពីយមកា�
នថ្ងរយំោះ ៧ មករ ឆ្នា ំ១៩៧៩ មកទល់

បរ្ថុប្បននាយនះ គជឺាមបវតតែិសាសសតែ ននការដឹកនំ្
កកទមមង់មបកបយោ�ភាពកា្ល ហាន, យោះ-
មុតឥតរថ�យៅយលើោគ្យ៌គ្លនយយបា�
ម�ួកដលោនយគ្លយៅរបាស់លាស់, ោន
ភាពមបាកដនិ�ម និងោនរក្ថុវិស័�កវង-
ឆ្្ង � មបកបយោ�ភាពមគប់មជថុងយមជា� 
និងសងគាតិភាព។ យន្ះ គជឺាមបវតតែិសាសសតែ នន
ការដឹកនំ្កសាង “យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន” 
កដល�ញាថុំបានយសនា ើមបសិទ្ធន្មថា “ហ៊ុនកសន
ណូមិកស ៍ (Honsenomics)”។ អវីយៅជា 
“យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន”? យោ�សារ
មិនោនយពលយវលាមគប់មគ្ន់ �ញាថុំមិនអារ
អធិបបា�ពន្យល់អំពីការ�ល់យ�ើញរបស់
�ញាថុំ យលើទស្សន្ទានមគប់មជថុងយមជា�ខ្ង
កផនាកមទឹសតែ ីនន “យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន” 

ន្យពលយនះបានយទ; ប៉ុកនតែ �ញាថុំសមូផតែល់ជនូនវូ
និ�មន័�នន “យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន” 
យនះដរូតយៅ៖

“យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន យៅកនាថុងបរិ-
ការណ៍កម្ថុជា គជឺាសំណុំននលបា�យគ្ល-
នយយបា� និងការដឹកនំ្កសាងយ�ឿន
យសដឋាកិរ្ម�ួ មបកបយោ�បរិយប័ននា;ោន
លក្ណៈយបើករំហ; សោហរណកម្មជាមួ�
យសដឋាកិរ្តំបន់ និងសកលយលាក; យឆ្លើ�
តបយ៉ងរស់រយវកីយៅនឹងនិន្នា ការកមបមបរួល
ន្ន្ទាងំកនាថុង និងយមរៅមបយទស; ឈរយលើ
យគ្លការណ៍ និង�នតែការទីផសារ ពិយសស
ការយគ្រព និងការការពារកម្មសិទ្ធិឯកជន 
មពមទាងំការមបកតួមបកជងយោ��ុតតែិធម៌; 
យោ�កនាថុងយន្ះ វិស័�ឯកជនយដើរតនួ្ទី
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ជាកោ្ល ងំរលករននកំយណើនយសដឋាកិរ្ យហើ�
រដឋាោនតនួ្ទីជាទស្សនវិទ ូជា�ុទ្ធសាសសតែ វិទ ូ
និងជាអនាកមគប់មគងកិរ្អភិវឌ្ឍ តាមរ�ៈ
ការផគាត់ផគាង់នវូយហោឋា ររន្សម្័ន្ធ និង
ការសមមបសមមរួលចំាបារ់ន្ន្ មពមទាងំ
ការបយងកាើតនវូបរិយកាសអនុយមគ្ះអំយណា�-
ផលដល់កិរ្ដំយណើរការទីផសារ ក៏ដរូជា
ការយធវើអនតែរគមន៍យៅយពលចំាបារ់ យដើម្បីតមមង់
ទិស�នតែការទីផសារ សំយៅធាន្ឱ្យមបជាជន
កម្ថុជាមគប់មសទាប់ជាន់ថានា ក់ និងមគប់របូ 
អាររលូរមួយ៉ងសកម្មកនាថុងសកម្មភាពអភិ-
វឌ្ឍសងគាម-យសដឋាកិរ្ជាតិ ជាម�ួនឹងការករក
រកំលកមបកបយោ�សមធម៌នវូផលកផ្លផ្កា
ននការអភិវឌ្ឍ យោ�មិនយបាះបង់យចាល
អនាកណាោនា ក់យ�ើ�។” សរុប�្លី “យសដឋាកិរ្

ទីផសារមបជាជន” ឬ “ហ៊ុនកសនណូមិកស”៍ 
គជឺារយបៀបននការដឹកនំ្  (យពាលគជឺារយបៀប
ដឹកនំ្របស់ សរមតេចរេរោ ហ៊ុន កសន) 
ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាយមរើន យៅកនាថុងរ�ៈ-
យពលកវង សំយៅកសាងយ�ឿនយសដឋាកិរ្ទំយនើប
ម�ួរបស់កម្ថុជា យោ�ឈរយលើយគ្ល-
ការណ៍ និង�នតែការយសដឋាកិរ្ទីផសារយបើក
រំហ យហើ�យមបើមបាស់  និងមគប់មគង�នតែការ
យសដឋាកិរ្ទីផសារយនះ ឱ្យបយមមើផលមបយយជន៍
មបជាជនមគប់មសទាប់ សំយៅធាន្ឱ្យមបជា-
ជាតិកម្ថុជាទាងំមលូអារកាតែ ប់ជាប់ និងយធវើ
ជាោ្ស់យ៉ងយពញយលញ យលើយជាគវាសន្
របស់�្លរួន កនាថុងភាពនថ្លថនារូររយមមើនរុងយរឿង។
ជាលទ្ធផល ននការដឹកនំ្កកទមមង់ឆ្លងកាត់
បណាតែ ដំណាក់កាល ដ៏លំបាកស្មថុគសា្ម ញជា
បនតែបន្្ប់ កម្ថុជាសយមមរបាននវូការផ្្ល ស់-
បតែរូរមុ�ោត់ថ្មីដ៏គរួជាទីយោទនៈបំផុត។ ដរូ
សរមតេចរេរោ បានគសូបញ្ជា ក់ជាយរឿ�ៗ, 
យបើពិនិត្យយមើលកតមតឹមរ�ៈយពលជាងពីរ
ទស្សវត្សរ៍រុងយមកា�យនះ យ�ើងទាងំអស់គ្នា
ពិតជាយៅរងចំាមិនយភ្លរយទថា កាលពីជាង
នម្ភឆ្នា ំមុន កម្ថុជាគជឺាមបយទសកដលទទលួ
�កទាហានមកួយ�ៀវ របស់អងគាការសហ-
មបជាជាតិ យដើម្បីមកយធវើមបតិបតតែិការរកសា
សនតែិភាព យៅយលើទឹកដីដ៏កម្សត់ កដលយពារ-

យពញយោ�ជយោ្ល ះ និងការកហកហរួគ្នា យនះ។ 
ឥ�រូវ កម្ថុជាបានកា្ល �ជាមបយទសកដល
បញជារូនកងកោ្ល ងំរបស់�្លរួន ឱ្យពាក់មួកយ�ៀវ
យៅរលូរមួកនាថុងមបតិបតតែិការរកសាសនតែិភាព
របស់អងគាការសហមបជាជាតិ យៅកនាថុងមបយទស
ម�ួរំននួកដលជារំណរុយរៅតែ  យៅយលើសកល
យលាក។ កម្ថុជាកដលពីមុនល្បីថាជាវាល
ពិឃ្ត, ជាតំបន់អសនតែិសុ�, ជារោកា រមីន
កដលយគភ័�ខ្្ល រមគប់គ្នា , ឥ�រូវយនះ បាន
កា្ល �យៅជា “រការះសនតេិភ្ព” និងជាតំបន់
យទសររណ៍ មបកបយោ�មបជាមបិ�ភាព
យៅកនាថុងតំបន់អាសុីអាយគនា�៍ កដលទទលួបាន
យភញាៀវយទសរររប់លានន្ក់កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ។ 
កម្ថុជា កដលពីមុនល្បីកនាថុងការយមបើមបាស់
អាវុធយដើម្បីដយណតែ ើមអំណារគ្នា  និងកនាថុង
ការផ្្ល ស់បតែរូររោឋា ភិបាល, ឥ�រូវយនះ បានកា្ល �
យៅជាមបយទសមួ� កដលយគ្រពយ៉ងខ្ជា ប់�ជារួន
នវូយគ្លការណ៍ ននលទ្ធិមបជាធិបយត�្យ
យសរពីហុបក្ស តាមរ�ៈការយរៀបរំយ៉ង
យទៀងទាត់ នវូការយបាះយឆ្នា តយោ�យសរ ី
មតឹមមតរូវ និង�ុតតែិធម៌ យដើម្បីឱ្យមបជាពលរដឋា
យមជើសតំាងតំណាងដឹកនំ្មបយទស ជានីតិរដឋា
កដលយគ្រពយគ្លការណ៍របាប់យោ�ឥត
ងាកយរ និងជារដឋាអធិបយត�្យកដលោន
បូរណភាពទឹកដីយពញយលញ។ កម្ថុជា កដល
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ពីមុនជាមបយទស មតរូវទទលួរងការហ៊ុមព័ទ្ធ 
និងឯយកា ទាងំខ្ងនយយបា�  និងយសដឋាកិរ្, 
ឥ�រូវយនះ បានកា្ល �ជាមបយទសម�ួកដល
កំពុងសោហរណកម្ម�្លរួនយ៉ងសកម្ម យៅ
កនាថុងររន្សម្័ន្ធ និងនិោ្ម បនកម្មតំបន់ និង 
ពិភពយលាក និងជាមបយទសកដលកំពុងកត
យដើរតនួ្ទីយ៉ងសកម្ម យោ�យស្ម ើសិទ្ធិ និង
យស្ម ើភាពកនាថុងមគប់កិរ្ការតំបន់ និងយៅយលើ
ឆ្កអនតែរជាតិ។ កម្ថុជា កដលពីមុនជាមបយទស
អន់ថ�ខ្ងកផនាកយសដឋាកិរ្, មគបដណតែ ប់
យៅយោ�ភាពមកីមក និងោនអសនតែិសុ�
យស្បៀង, ឥ�រូវយនះ បានកា្ល �ជាមបយទសនំ្
យស្បៀងយរញ, យហើ�ស្ិតយៅកនាថុងរំយណាម
មបយទសឯតទគគាៈយលើពិភពយលាក កដល
សយមមរបានកំយណើនយសដឋាកិរ្�្ស់ និងជា
មបយទសកដលសយមមរបាននវូវឌ្ឍនភាពដ៏
ល្អមបយសើរកនាថុងការកាត់បន្�ភាពមកីមក ក៏
ដរូជាការកកលម្អសូរន្ករកផនាកសងគាមកិរ្ 
យហើ�បានឆ្លងកាត់យោ�យជាគជ័� ពី
រំណាត់ថានា ក់ ននមបយទសោនរំណូលទាប 
កា្ល �យៅជាមបយទសោនរំណូលមធ្យម

កមមិតទាប កាលពីយពលថ្មីៗកន្លងយៅ។
ឯកឧតតែម យលាកជំទាវ អស់យលាក 

យលាកមសី និងប្អរូនៗ�ុវជនជាទីយមមតី!

សមិទ្ធផល កដលយ�ើងសយមមរបានន្
យពលកន្លងមក បានរង្អថុលមបាប់យ៉ង
មបត្យក្សថា ការកកទមមង់គឺជាោគ្ដ៌៏មតឹម-
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មតរូវ កតម�ួគត់ កដលយ�ើងបានសយមមរ
យមជើសយរសី�កមកមបតិបតតែិ យោ�ឥតងាកយរ 
និងមុឺងោ៉ត់យក្លៀវកា្ល  យមកាមការដឹកនំ្មបកប
យោ�គតិបណ្ឌ ិត បញ្្ញ ញាណវាងនវ និង
រក្ថុវិស័�កវងឆ្្ង �របស់អគគាមហារដឋាបុរស 
ននយ�ើង គ ឺសរមដេចរេរោ ហ៊ុន កសន 
ន្�ករដឋាមសនតែី ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា។ 
កនាថុងន័�យនះ ការ�ល់ដឹងរបស់�ុវជន អំពី
ការងារកកទមមង់របស់រជរោឋា ភិបាល គជឺា
លក្�ណ្ឌ សមោប់ធាន្និរនតែរភាព និងរីរភាព
ននការអភិវឌ្ឍមបយទសជាតិ ពីមួ�ជំន្ន់
យៅកាន់ម�ួជំន្ន់យទៀតជាបនតែបន្្ប់; ការ-
ឈានយៅមុ� ពិយសសការឈានយៅសយមមរ
បាននវូរក្ថុវិស័� ននការកមបកា្ល �កម្ថុជាយៅ
ជាមបយទសរំណូលមធ្យមកមមិត�្ស់ យៅឆ្នា ំ 
២០៣០ និងជាមបយទសោនរំណូល�្ស់
យៅឆ្នា ំ២០៥០ ទន្ឹមនឹងទស្សនវិស័�
កដលកំណត់ថា ការកកទមមង់គជឺាគន្លឹះ
យជាគជ័�ននការអភិវឌ្ឍស្ាប័ន មបកប
យោ�និរនតែរភាព និងរីរភាព។ 

�ញាថុំយជឿជាក់ថា សិក្ាសាលាស្ដ ីពីការងារ
កកទមមង់របស់រជរោឋា ភិបាល កដលមតរូវ
បានយរៀបរំយ�ើងសមោប់ផតែលជ់នូជាពិយសស
ដល់�ុវជនយ�ើងន្យពលយនះ គជឺាការចាប់-
យផតែើមម�ួដ៏មបយសើរ កនាថុងការបំពាក់សា្ម រតីនន
ភាពជាអនាកដឹកនំ្យឆនាើមននការងារកកទមមង់
ដល់�ុវជនយ�ើង។ 

យហតុយនះ �ញាថុំសូមយលើកទឹករិតតែឱ្យោន
ការយរៀបរំសិក្ាសាលាយនះ ជាបនតែបន្្ប់យទៀត 
ពីយមពាះ ទី១) ការងារកកទមមង់ជាការងារ
សា្ល ប់-រស់របស់មបយទសជាតិ ទាងំសមោប់

យពលបរ្ថុប្បននា និងជាពិយសសសមោប់អន្គត 
កដលមបការយនះ កតងមតរូវបានយលើកយ�ើង
យោ� សរមដេចរេរោ ហ៊ុន កសន ន្�ក-
រដឋាមសនតែីននមពះរជាណារមកកម្ថុជា និង 
ទី២) ការកកទមមង់ោនយគ្លបំណងយដើម្បី
យលើកកម្ស់ភាពមបយសើរយ�ើងននអភិបាល-
កិរ្ល្អ និងយសវាសាធារណៈ ជនូដល់មបជា-
ពលរដឋា ជាពិយសសគ�ឺុវជន យហើ�កដល
�ុវជនគជឺាកោ្ល ងំដ៏ោនសកា្ដ នុពលបំផុត
ផសារភាជា ប់នឹងការងារកកទមមង់។ ដូរយនះ 
�ញាថុំអារនិយ�បានថា បុពវយហតុននការកក-
ទមមង់ គឺយដើម្បី�ុវជន រឯីបុពវយហតុ�ុវជន 
គយឺដើម្បីការកកទមមង់ សំយៅយឆ្្ះយៅកាន់
យមតើ�កតម�ួ គកឺារអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាព
ននមបយទសជាតិរបស់យ�ើង។ 

កផ្អកយលើទស្សន្ទានខ្ងយលើ សិក្ា-
សាលាន្នថ្ងយនះ នឹងកា្ល �យៅជាជំហាន
�ុទ្ធសាសសតែថ្មីម�ួយទៀតននការផសារភាជា ប់
�ុវជនយៅនឹងការងារកកទមមង់របស់រជ-
រោឋា ភិបាល កដលផតែល់កាលានុវតតែភាពដ៏
ទូលំទូលា� ដល់�ុវជនយ�ើង កនាថុងការរូល
រមួរំកណក មបកបយោ�ភាពជាោ្ស់យលើ
ការោឋា នកកទមមង់ន្ន្ របស់រជរោឋា ភិបាល 
ជាពិយសស គឺការងារកកទមមង់សនារូលជាមបព័ន្ធ
ទាងំ៣ រមួបកន្មនវូការងារកកទមមង់របាប់
និងមបព័ន្ធ�ុតតែិធម៌ មួ�យទៀត គមមប់ជា៤។ 

"ហ៊ុនកសនណូមិកស៍ (Hunseno-
mics"ឬ "យសដឋាកិរ្ទីផសារមបជាជន" 
កនាថុងបរិការណ៍កម្ថុជាគជឺាសំណុំនន 

លបា�យគ្លនយយបា� និង                                                           
ការដឹកនំ្កសាងយ�ឿនយសដឋាកិរ្ម�ួ 
មបកបយោ�បរិយប័ននា; ោនលក្ណៈ                                                          

យបើករំហ; សោហរណកម្មជាម�ួ                                                
យសដឋាកិរ្តំបន់ និងសាកលយលាក;                               

យឆ្លើ�តបយ៉ងរស់រយវីកយៅនឹងនិន្នា ការ                                                  
កមបមបរួលន្ន្ ទាងំកនាថុង និងយមរៅ                                     
មបយទស; ឈរយលើយគ្លការណ៍                           

និង�នតែការទីផសារ ពិយសសការយគ្រព 
និងការការពារសិទ្ធិឯកជន មពមទាងំ    
ការមបកតួមបកជងយោ��ុតតែិធម៌។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ២៤
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ជាជំហានបន្្ប់ �ញាថុំសមូយលើកទឹករិតតែ
បកន្មយទៀត ដល់យលខ្ធិការោឋា នកកទមមង់
ទាងំ៤ និងសហភាពសហព័ន្ធ�ុវជនកម្ថុជា 
ឱ្យបនតែយរៀបរំ និងអនុវតតែកផនការផ្សពវផសា�
អំពីការងារកកទមមង់ទាងំ៤ ជនូដល់�ុវជន
របស់យ�ើងយៅតាមរជធានី-យ�តតែ យៅតាម
គំនិតផ្ដរួរយផ្ដើម កដលបានសយមមរគ្នា យៅកនាថុង
មកថុមការងារបយរ្កយទសកនាថុងយពលកន្លងមក។

�ញាថុំោនជំយនឿថា តាមរ�ៈសិក្ាសាលា
កនាថុងនថ្ងយនះ ប្អរូនៗមបាកដជានឹងបានដឹង
យ៉ងសុីជយមរៅអំពីសាវតារ បុពវយហតុ កិរ្-
ដំយណើរការ សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័� 
មពមទាងំបញ្ហា មបឈមរមួ និងបញ្ហា មបឈម
យោ�ក�កននការងារកកទមមង់ទាងំ ៤ យនះ 
កដលរជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា បានោក់យរញ
និងអនុវតតែអស់ជាយមរើនទសវត្សមកយហើ�។ 
កនាថុងន័�យនះ សិក្ាសាលាយនះ នឹងផ្ដល់
កាលានុវតតែភាពថ្មីម�ួយទៀត ដល់�ុវជន
កម្ថុជាកនាថុងការយលើកកម្ស់សមតភ្ាព�ល់-
ដឹងរបស់�្លរួន យដើម្បីរូលរមួរំកណកកថរកសា
សុ�សន្ដិភាព និងការអភិវឌ្ឍមបយទសជាតិ។ 
យលើមលូោឋា នយនះ �ញាថុំសូមទាញការ�ករិតតែ
ទុកោក់របស់�ុវជនកម្ថុជា មកយលើកិរ្ការ

គន្លឹះម�ួរំនួន សមោប់�ុវជនយ�ើង�ក
យៅពិចារណាដរូតយៅ៖

សូម�ិត�ំកសវង�ល់អំពីអតន្័�ពិត
មបាកដននការងារកកទមមង់របស់រជ-
រោឋា ភិបាល មពមទាងំផ្ដល់មតិយយបល់   
កកលម្អដល់ការងារកកទមមង់ កនាថុងសា្ម រតី
ននភាពជាោ្ស់ និងការទទួល�ុសមតរូវ
�្ស់រំយពាះយជាគវាសន្ននមបយទស
ជាតិរបស់�្លរួន។ 
សូមរលូរមួគំ្មទ និងពមងីកការ�ល់-
ដឹង និងភាពចំាបារ់ននការកកទមមង់
របស់រជរោឋា ភិបាល ឱ្យកាន់កតទលូំ-
ទូលា�កថមយទៀត យៅកនាថុងមជ្ឈោឋា ន
របស់�្លរួន។ សូម�ុវជនយ�ើង យធវើជា

ភានា ក់ងាររម្លង ជនូយៅមជ្ឈោឋា ន�ុវជន
យ�ើង។ 
សូមពិនិត្យលទ្ធភាពរលូរមួយោ�ផ្្ល់ 
និងយោ�សា្ម រតីននភាពជាោ្ស់ កនាថុង
ការងារកកទមមង់របស់រជរោឋា ភិបាល 
កនាថុងករណី�កិរ្នីតយានុកលូន្ន្ កនាថុង
ន្មជាពលរដឋា និយយជិត ធុរជន សហ-
មគិន មសនតែីរជការ អនាកនយយបា� អា-
មស័�តាមអងគាវិជាជា ជីវៈរបស់�្លរួនយរៀងៗ
�្លរួន។  
ឯកឧតតែម យលាកជំទាវ យលាក យលាកមសី 

និងប្អរូនៗ�ុវជន ជាទីមសឡាញ់រប់អាន!
មុននឹងបញ្ប់ �ញាថុំសមូកថ្លងអំណរគុណ

រំយពាះគណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់ទាងំ៤ 

ការ�ល់ដឹងរបស់�ុវជនអំពីការងារ 

កកទមមង់របស់រជរោឋា ភិបាល គជឺា

លក្�ណ្ឌ សមោប់ធាន្និរនតែរភាព 

និងរីរភាពននការអភិវឌ្ឍមបយទសជាតិ 

ពីម�ួជំន្ន់យៅកាន់ម�ួជំន្ន់យទៀត 

ជាបនតែបន្្ប់; ការឈានយៅមុ� 

ពិយសសការឈានយៅសយមមរបាននវូ 

រក្ថុវិស័�ននការកមបកា្ល �កម្ថុជាយៅជា

មបយទសោនរំណូលមធ្យមកមមិត�្ស់    

យៅឆ្នា ំ២០៣០ និងជាមបយទសោន  

រំណូល�្ស់យៅឆ្នា ំ២០៥០។

ទំព័រ  ២៥ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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កដលរមួោន៖ គណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់
ការអភិវឌ្ឍ តាមកបបមបជាធិបយត�្យយៅ
ថានា ក់យមកាមជាតិ, គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ, គណៈកោ្ម ធិការកកទមមង់
រដឋាបាលសាធារណៈ, និងគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់របាប់ និងមបព័ន្ធ
�ុតតែិធម៌ មពមទាងំសហភាពសហព័ន្ធ�ុវជន
កម្ថុជា កដលបានផ្ដល់កិរ្សហការ និង
សមមបសមមរួលយលើការយរៀបរំសិក្ាសាលា
ម�ួយនះ ឱ្យយលរជារបូរងយ�ើងយៅនថ្ងយនះ។

ជាទីបញ្ប់ �ញាថុំសមូមបសិទ្ធពរជ័�ជនូ 
ឯកឧតតែម, យលាកជំទាវ, យលាក, យលាកមសី, 
និងប្អរូនៗ�ុវជនទាងំអស់ បានមបកបយោ�

សុ�ភាពល្អ កោ្ល ងំពលោមំួន និងសយមមរ
បានយជាគជ័�ដ៏មតរះមតរង់ កនាថុងមគប់

ភារកិរ្ យដើម្បីបុពវយហតុជាតិ, ោតុភមូិ និង
ការអភិវឌ្ឍ៕
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ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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ថវិកាោេិ ឆ្្ន ២ំ០១៨
រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជាសយមមរបាននវូបយងាគា លររម�ួដ៏សំខ្ន់យៅកនាថុងមបវតតែិសាសសតែ របស់�្លរួន
គកឺារកា្ល ��្លរួនជាមបយទសោនរំណូលមធ្យមកមមិតទាបកនាថុងឆ្នា ំ២០១៥ កន្លងយៅក៏ដូរជាសយមមរបាន
នវូយគ្លយៅអភិវឌ្ឍន៍សំខ្ន់យផ្សងៗយទៀត។

កា�ចូល�ួមចំកណកពរីកមមាវិ្រីកកេកមង់
កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ 

ជាម�ួនឹងការោក់យរញ និងការអនុវតតែ
មបកបយោ�ឆន្ៈ និងមហិរ្ិតាយលើ

កម្មវិធីកកទមមង់ កដលជាសសរសតែម្ភននការ-
កកកមបទាងំមកប�័ណ្ឌ វិមជ្ឈការ, ការយផ្រ
ធនធាន, ការកកកមបមបព័ន្ធថវិកា, និង
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស, មពះរជាណា-
រមកកម្ថុជា បានចាប់យផតែើមជាបយណតែ ើរៗកនាថុង
សន្ថុះឥតឈប់ឈរ យដើម្បីយបតែជាញា កកកមបមបព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា យឆ្្ះយៅកាន់
មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈកដលយផ្តែ តយលើ
លទ្ធផល និងវិមជ្ឈការមសបតាមសតែង់ោរ
អនតែរជាតិ។ ជាក់កសតែង ការអនុវតតែថវិកាោន
ភាពមបយសើរយ�ើង យោ�លំហរូរំណូល និង
រំណា�កាន់កតោនភាពរលនូ យោ�ជំរុញ
ការទទូាត់សារ់មបាក់ បានទាន់យពលយវលា, 
កាត់បន្�បានទាងំមសថុងនវូបំណលុកក-

ស្ះដ៏រុនំរ៉ា, មពមទាងំបានោក់ឱ្យអនុវតតែនវូ
មបព័ន្ធព័ត៌ោនវិទយា សមោប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាយដើម។ កិរ្�ិត�ំ
មបឹងកមបងទាងំយនះ មតរូវបានទទលួសាគា ល់ និង
វា�តនម្ល�្ស់ពីនដគអូភិវឌ្ឍន៍ និងមបព័ន្ធ
វា�តនម្លអនតែរជាតិរមួោន៖ មកប�័ណ្ឌ រំ-
ណា�សាធារណៈ និងគណយន�្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ កដលយៅកាត់ថា PEFA។

រសចកតេរីរផតេើមពរីថវិកា ឆ្្ន ២ំ០១៨ 
ឈរយលើមលូោឋា នខ្ងយលើយនះ ថវិកា

ឆ្នា ំ២០១៨ មតរូវបានគិតគរូ និងយរៀបរំយដើម្បី
ធាន្រលនការ ននការកកទមមង់របស់�្លរួន 
កដលរជរោឋា ភិបាល បាននិងកំពុងបនតែជំ-
រុញអនុវតតែយ៉ងសមសាក់សមសាតំំាងពីយដើម
នីតិកាលមក ជាពិយសសយដើម្បីសយមមរឱ្យ
បានជាអតិបរោនវូយគ្លយៅ�ុទ្ធសាសសតែ  
រតុយកាណដំណាក់កាលទី៣ យដើម្បីកំយណើន, 

ការងារ, សមធម៌, និងមបសិទ្ធភាពយៅកម្ថុជា 
កដលជារយបៀបវារៈយគ្លនយយបា�សងគាម
យសដឋាកិរ្ ននកម្មវិធីនយយបា�របស់រជ-
រោឋា ភិបាលនីតិកាលទី៥ ននរដឋាសភា។

ស្ិតកនាថុងបរិការណ៍សុ�សនតែិភាព 

ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និង 

ស្ិរភាពនយយបា�កដលយកើតយរញពី 

នយយបា�ឈនាះ-ឈនា ះ និងការមបកាន ់      

ខ្ជា ប់ឥតងាកយរនវូយគ្លការណ៍ននលទ្ធិ-  

មបជាធិបយត�្យ, នីតិរដឋា និងការយគ្រព               

សិទ្ធមនុស្ស យៅយមកាមដំបលូរដឋាធម្មនុញ្ញ                        

និងរបាប់, មពះរជាណារមកកម្ថុជា 

សយមមរបាននវូការអភិវឌ្ឍ    

រកីរយមមើនលតូលាស់យលើមគប់វិស័�។

ទំព័រ  ២៧ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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សរងខាបពរីសចូនាក�ម្៉ា កករូរសដ្ឋកិច្ច
តាមការពយាករ,  កំយណើនយសដឋាកិរ្កម្ថុជា

យៅឆ្នា ំ២០១៨ នឹងអារបនតែសយមមរបានកនាថុង
រងវង់៧% កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ កដលយធវើឱ្យផលិតផល
កនាថុងមសថុកសរុប (ផ.ស.ស) នននថ្លបរ្ថុប្បននា
យកើនយ�ើងដល់  99 116 ប៊ីលានយរៀល  (មប-
ោណ  24,6 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក ) �ណៈ

កដល ផលិតផលកនាថុងមសថុកសរុប   (ផ.ស.ស) 
សមោប់មនុស្សោនា ក់មតរូវបានរពំឹងថានងឹ
យកើនយ�ើងដល់ 1 568 ដុលា្ល រអាយមរិក (ឆ្នា ំ
២០១៣៖ 1  042 ដុលា្ល រអាយមរិក)។  កំយណើន
យនះមទមទង់យោ�៖

កំយណើនននវិស័�ឧសសាហកម្មមបោណ 
8,6% (ផលិតកម្មយមគឿងបងគាថុំយអ�ិរ-

មតរូនិរ, មហារូបអាហារ និងយភសជជាៈ, កាត់-
យដរ, សំណង់...)  
កំយណើនននវិស័�យសវាកម្មមបោណ 
7,6% (ដឹកជញជារូន និងទូរគមន្គមន៍, 
សណាឋា គ្រ និងយភាជនី�ោឋា ន, យភញាៀវ
យទសររ, វិស័�អរលនមទ ព្យ...) 
និងកំយណើនននវិស័�កសិកម្មមបោណ 
2,0% (ដំណំា, ជលផល, មបព័ន្ធ
យមសារមសព...)

រឯីអមតាអតិផរណាមធ្យមមបចំាឆ្នា ំមតរូវ
បានប៉ាន់សា្ម នកនាថុងអមតា 3,5% យោ�សារ
ការយងើបយ�ើងវិញជាបយណតែ ើរៗនននថ្លយមបងយលើ
ទីផសារអនតែរជាតិ និងនថ្លកសិផលម�ួរំននួ។
រំកណកឯអមតាបតែរូរមបាក់យរៀល មតរូវបានរកសា
កនាថុងស្ិរភាពអារមគប់មគងបានយោ�សិ្ត
កនាថុងរងវង់ 4 037 យរៀល កនាថុងមួ�ដុលា្ល រ
អាយមរិក។ អមតាននភាពមកីមកោនការធា្ល ក់
រុះពី 53,5% កនាថុងឆ្នា ំ២០០៤ មកមតឹម

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ២៨
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ទំព័រ  ២៩ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

13,5% កនាថុងឆ្នា ំ២០១៤ និងបនតែធា្ល ក់ជាបនតែ
បន្្ប់យទៀត។  ទុនបមមថុងអនតែរជាតិក៏បាន
យកើនយ�ើ ង ពី 3,64 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក  
យៅឆ្នា ំ២០១៣ ដល់  7,85 ប៊ីលានដុលា្ល រអា-
យមរិក  យៅឆ្នា ំ២០១៨ យោ�សារការវិនិយយគ
ផ្្ល់ពីបរយទស និងយៅបនតែោនកំយណើនល្អ។

កំរណើនថវិកា ឆ្្ន ២ំ០១៨
កនាថុងបរិការណ៍ននសិ្រភាពោ៉មករូយសដឋា-

កិរ្ មបកបយោ�សមធម៌, បរិយប័ននា និង
ធន់នឹងវិបតតែិ, ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ មតរូវបានយរៀបរំ
យដើម្បីយឆ្លើ�តបនឹងយគ្លនយយបា�សំខ្ន់ 
និងជាអាទិភាពគន្លឹះៗ របស់រជរោឋា ភិបាល។ 
តាមរ�ៈការជំរុញអនុវតតែវិធានការយៅកនាថុង
�ុទ្ធសាសសតែ យកៀរគររំណូល រ�ៈយពលមធ្យម 
២០១៤-២០១៨ ទំហំរំណូលររនតែថវិការដឋា
បានយកើនយ�ើងមបោណ ២ ដង គពឺី 2 264 
លានដុលា្ល រអាយមរិកយៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់ 
4 080 លានដុលា្ល រអាយមរិកយៅឆ្នា ំ ២០១៨។ 
ការសយមមរបាននូវរំណូលដ៏�្ស់ និងមិន
ធា្ល ប់ោនយៅកនាថុងរ�ៈយពល២០ឆ្នា ំរុងយមកា�
យនះ បាននំ្កម្ថុជាកដលធា្ល ប់ោនរំណូល
ថវិកាជាតិយធៀបនឹង ផ.ស.ស. ទាបជាងយគ

កនាថុងតំបន់ ឱ្យយ�ើងដល់កមមិតកណាតែ លយធៀប
នឹងមបយទសកនាថុងតំបន់ យហើ�មលូនិធិរបូិ�-
វត្ថុអនតែរជាតិ និងស្ាប័នហិរញ្ញវត្ថុអនតែរជាតិ
ដនទយទៀតក៏បានវា�តនម្ល�្ស់យលើសមិទ្ធផល
យនះផងកដរ។ 

ជារមួ រំណូលសរុបថវិកាជាតិ មតរូវបាន
ពយាករយកើនដល់មបោណ 23 383 ប៊ីលាន
យរៀល  យស្ម ើនឹង 23,59% យធៀបនឹងផលិតផល
កនាថុងមសថុកសរុប (ផ.ស.ស.) កដលោនកំ-
យណើន  10,6% យធៀបនឹងរបាប់ឆ្នា ំ២០១៧។
រំកណកឯរំណា�សរុបថវិកាជាតិ មតរូវបាន
យមគ្ងរំនួន 24 375 ប៊ីលានយរៀល  (សម-
មូល 6 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក) យស្ម ើនឹង 
24,59% ននផ.ស.ស. និងោនកំយណើន 
15,2% យធៀបនឹងរបាប់ឆ្នា ំ២០១៧ យពាលគឺ

រំណា�សរុបថវិកាជាតិយនះ មតរូវបានបយងកាើន
ជិត ២ ដង គពឺីមបោណ 3,35 ប៊ីលានដុលា្ល រ
អាយមរិក យៅឆ្នា ំ ២០១៣ រហតូដល់មបោណ  
6 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិកយៅឆ្នា ំ២០១៨។ 
ជាលទ្ធផល អតិយរកថវិការរនតែអាររកសាបាន
កនាថុងកមមិតមបោណ 2,48% ននផ.ស.ស. 
យៅឆ្នា ំ២០១៨ យនះ។ 

អាេិភ្ពថវិកា ឆ្្ន ២ំ០១៨ តាម
វិស័យ

ជាម�ួនឹងការយមគ្ងរំណា�សរុប
ថវិកាជាតិ, សមោប់ឆ្នា ំ២០១៨ រជរោឋា -
ភិបាល បានបនតែ�ករិតតែទុកោក់យលើវិស័�
សំខ្ន់ៗដូរជា៖ 

វិស័�សងគាមកិរ្ មតរូវបានចាត់ទុកជា
វិស័�អាទិភាពទី១ កនាថុងការវិភាជថវិកា
ជាតិឆ្នា ំ២០១៨ កដលមតរូវបានយមគ្ងថវិកា
រំណា�មបោណ 5 658 ប៊ីលានយរៀល  
(សមមូល 1,4 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក)  
យស្ម ើនឹង 4,71% ននផ.ស.ស. និងោន
កំយណើនយស្ម ើនឹង 17,0% យធៀបនឹងរបាប់
ឆ្នា ំ២០១៧។  ការយមគ្ងយនះ គយឺដើម្បី
ពមងឹងគុណភាព និងយសវាអប់រ,ំ អភិវឌ្ឍ

ទំហំរំណូលររនតែថវិការដឋា 

បានយកើនយ�ើងមបោណ ២ ដង គពីឺ                                                     

2  264 លានដុលា្ល រអាយមរិកយៅ 

ឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់ 4 080 

លានដុលា្ល រអាយមរិក យៅឆ្នា ំ២០១៨។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៣០

ជំន្ញ និងវិស័�ការងារ,យលើកកម្ស់
គុណភាពយសវាសុខ្ភិបាល, ឧបតម្្ភ
គំ្មទដល់សោគមអតីត�ុទ្ធជន និង
បយងកាើនថវិកាគំ្មទដលក់ារបយងកាើតសោ-
គមន៍មនុស្សចាស់យៅតាម�ុំ-សងាកា ត់
រំនួន ១ ២៤២ យៅទូទាងំមបយទស, ការ-
ផតែល់ថវិកាគំ្មទដល់ការយោះមសា�
ជីវភាពជនមកីមកតាមសហគមន៍កនាថុង
ជំហានសាកល្បង, មពមទាងំអភិរក្ស 
និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិជាយដើម។ ជារមួ 
យបើយធៀបនឹងឆ្នា ំ២០១៣, កនាថុងឆ្នា ំ២០១៨ 
យនះ ថវិកាមកសងួអប់រ ំ �ុវជន និង
កីឡា មតរូវបានបយងកាើនជាង ៣ ដងយធៀប-
នឹងឆ្នា ំ២០១៣, មកសួងសុខ្ភិបាល
មតរូវបានបយងកាើនជិត ២ ដងកន្លះ។ 
វិស័�ការពារជាតិ សនតែិសុ� និង
សណាតែ ប់ធានា ប់សាធារណៈ មតរូវបាន
យមគ្ងថវិកាមបោណ 3 894 ប៊ីលាន
យរៀល  (សមមលូ 0,9 ប៊ីលានដុលា្ល រ
អាយមរិក) យស្ម ើនឹង 3,93% ននផ.ស.ស.  
និងោនកំយណើនយស្ម ើនឹង 16,7% យធៀប-

នឹងរបាប់ឆ្នា ំ២០១៧។ ការយមគ្ងយនះ គ ឺ
យដើម្បីគំ្មទដល់កិរ្ដំយណើរការរបស់សា-
លាជមមះកតែីមគប់ជាន់ថានា ក់ និងរដឋាបាល
តុលាការ, ការមប�ុទ្ធមបឆំ្ងការជញួដូរ
មនុស្ស សសតែ ី និងកុោរ, ការយផ្តែ ត�ក-
រិតតែទុកោក់យលើជីវភាព និងសុ�ុោល-
ភាពកងកោ្ល ងំមបោប់អាវុធ កនាថុងបុពវយហតុ
បនតែធាន្កិរ្ការពារនវូអធិបយត�្យភាព-
ជាតិ បរូណភាពទឹកដី សុ�សុវត្ិភាព 
និងសណាតែ ប់ធានា ប់សាធារណៈ ជាយដើម។
វិស័�រដឋាបាលទយូៅមតរូវបានយមគ្ង
ថវិកាមបោណ 2 263ប៊ីលានយរៀល  
(សមមូល  0,5 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក) 
យស្ម ើនឹង 2,28% ននផ.ស.ស. និងោន
កំយណើនយស្ម ើនឹង 13,9% យធៀបនឹងរបាប់
ឆ្នា ំ២០១៧។ ការយមគ្ងយនះ គយឺដើម្បីគំ្មទ
ដល់ការអនុវតតែកម្មវិធីជាតិកំកណទមមង់
រដឋាបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ 
ការអនុវតតែយគ្លនយយបា�អភិវឌ្ឍន៍
វិស័�ឧសសាហកម្មកម្ថុជាឆ្នា ំ២០១៥-
២០២៥ និងការបនតែគំ្មទដល់សវនកម្ម

នផ្យមរៅ យដើម្បីយលើកស្រួ �អភិបាលកិរ្ 
និងការយមបើមបាស់ធនធានសាធារណៈ
មបកបយោ�មបសិទ្ធភាព តោ្ល ភាព និង
គណយន�្យភាព។ល។
វិស័�យសដឋាកិរ្មតរូវបានយមគ្ងថវិកា
មបោណ 1 379 ប៊ីលានយរៀល    (សម-
មូល 0,3 ប៊ីលានដុលា្ល រអាយមរិក) យស្ម ើ
នឹង 1,39% ននផ.ស.ស. និងោន
កំយណើនយស្ម ើនឹង 5,6% យធៀបនឹងរបាប់
ឆ្នា ំ២០១៧។ ការយមគ្ងយនះ គយឺដើម្បីយលើក
កម្ស់ផលិតភាព, ពិពិធភាវបូនី�កម្ម 
និងពាណិជជារូបនី�កម្ម កនាថុងវិស័�កសិ-
កម្ម, ការជសួជុល និងកថទាយំហោឋា ររន្
សម្័ន្ធ, ការជំរុញការអភិវឌ្ឍទឹកសា្អ ត និង
អន្ម័�ជនបទ, ការពមងឹងគុណភាព
យសវាយទសររណ៍, ការបនតែយបើកទីផសារ
សមោប់ការនំ្យរញ, និងការពមងឹងនវូ
�នតែការអភិវឌ្ឍន៍សហមគ្សធុនតូរ 
និងមធ្យម។ល។ ជារមួ យបើយធៀបនឹង
ឆ្នា ំ២០១៣, កនាថុងឆ្នា ំ២០១៨ យនះ ថវិកា
មកសួងកសិកម្ម រុក្ាមបោញ់ និង
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យនសាទមតរូវបានបយងកាើនជិត ៣ ដង។

កា�រលើកកម្ស់្នធានមនុស្ស
ទន្ឹមយនះ រជរោឋា ភិបាល ក៏បនតែដំយ�ើង

យបៀវត្សរ៍អប្បបរោជនូមសនតែីរជការ និង
កងកោ្ល ងំមបោប់អាវុធ រហតូដល់ជិត៣
ដងយធៀបនឹងឆ្នា ំ២០១៣, កដលកនាថុងយន្ះ៖

យបៀវត្សរ៍សមោប់មសនតែីរជការសុីវិលយកើន
ពី 34 មុនឺយរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូ
ដល់យលើស 91 មុនឺយរៀលយៅឆ្នា ំ២០១៨
(344 000 យរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូ
ដល់ 914 450 យរៀលយៅឆ្នា ំ២០១៨) 
យបៀវត្សរ៍មគរូបយមងៀន និងមគរូយពទ្យយកើន
ពី 36 មុឺនយរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូ
ដល់យលើស  1 លានយរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៨ 
(យកើនពី 360 000 យរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៣ 
រហតូជាង 1លានយរៀលយៅឆ្នា ំ២០១៨)
យបៀវត្សរ៍នគរបាល យកើនពី 38 មុឺនយរៀល 
យៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់យលើស 1 លាន
យរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៨ (យកើនពី 380 000  
យរៀលយៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់ ជាង 1
លានយរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៨)
យបៀវត្សរ៍យយធិនយកើនពី  31,6 មុនឺយរៀល 
យៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់យលើស  1លាន
យរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៨ (យកើនពី 316 000 
យរៀលយៅឆ្នា ំ២០១៣ រហតូដល់ជាង 1 

លានយរៀល យៅឆ្នា ំ២០១៨)។
រឯីមសនតែីរជការយៅថានា ក់យមកាមជាតិ រមួ-

ោនមកថុមមបឹកសារជធានី-យ�តតែ, មកថុង-មសថុក
-�ណ្ឌ , �ុំ-សងាកា ត់ និងយមភូមិ ក៏មតរូវបាន
ដំយ�ើង ជាបនតែបន្្ប់ផងកដរ។ យលើសពីយនះ 
រជរោឋា ភិបាលក៏បានសយមមរផតែល់ និងដំ-

យ�ើងមបាក់ឧបតម្្ភយគ្លនយយបា�គំ្ពារ
សងគាមរំនួន២ យទៀត កដលគិតចាប់ពីក�
មករ ឆ្នា ំ២០១៨ តយៅ, រមួោនការផតែល់
មបាក់ឧបតម្្ភោតុភាព និងផតែល់មបាក់ឧបត្ម្ភ
បុណ្យសពមសនតែីរជការសុីវិលផងកដរ។

កា�យកចិេតេេុកដ្ក់រផ្សងៗ �ួមទាងំ
មន្រី�រពេ្យគន្ធបុបាផា

ជាម�ួនឹងថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ រជរោឋា ភិ-
បាលក៏បានផតែល់អាទិភាពយលើ

 ការកថទាសំុ�ភាពសមោប់កម្មករ
  ការឧបត្ម្ភោតុភាពសមោប់កម្មករនិ-
យយជិត
ការបនតែនិរនតែរភាពមន្ីរយពទ្យគន្ធបុបាផា
យោ�បនតែឧបត្ម្ភរហតូដល់ជិតមបោណ 
15 លានដុលា្ល រអាយមរិក។

កា�រកបើកបាស់ថវិកាមលូ្ន
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ជាការកត់សោគា ល់ផងកដរ រជរោឋា ភិបា-
លកម្ថុជា នឹងយមបើមបាស់ថវិកាមលូធនយោ�
យផ្តែ តការ�ករិតតែទុកោក់យលើការមទមទង់
កំយណើនយសដឋាកិរ្ យោ�យលើកកម្ស់ភាព-
មបកតួមបកជង និងផលិតភាពយសដឋាកិរ្ 
កដលរមួោន៖ គយមោងកនាថុងវិស័�ថាមពល, 
វិស័�ធារសាសសតែ , វិស័�យហោឋា ររន្សម្័ន្ធ
របូវនតែ, វិស័�កសិកម្ម, សុខ្ភិបាល ,យទស-
ររណ៍, ការផគាត់ផគាង់ទឹកសា្អ ត, និងអប់រ។ំ

វិធានកា�រដើម្រីសរកមចបាននវូ
រោលបំណងខាងរលើ និងសន្និដ្្ឋ នោ�ួម

ដរូយនះ យដើម្បីសយមមរបានយគ្លបំណង
ទាងំអស់ខ្ងយលើ រជរោឋា ភិបាលបានោក់
យរញនូវវិធានការដរូជា៖ វិធានការយឆ្លើ�
តបនឹងផលប៉ះពាល់អវិជជាោនពីហានិភ័�
ខ្ងទិដឋាភាពោ៉មករូយសដឋាកិរ្, វិធានការពមងឹង 
និងកកលម្អយគ្លនយយបា� និងការមគប់-

មគងរំណូល, ការមគប់មគងរំណា�, ការជំរុញ
អនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់សំខ្ន់ៗ ជាពិយសស
កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ គកឺារផសារភាជា ប់
ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា�, ការអនុវតតែ
�ុទ្ធសាសសតែ ននកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ២០-
១៨-២០២៥, ការកកទមមង់រដឋាបាលសាធា-
រណៈ, និងកម្មវិធីជាតិសមោប់ការអភិវឌ្ឍ
តាមកបបមបជាធិបយត�្យយៅថានា ក់យមកាម
ជាតិ។ បកន្មពីយនះ រជរោឋា ភិបាលលុប-
យចាលពន្ធសតតែឃ្ត, កកសមមរួលោមតា៤៧
ថ្មី ននរបាប់សតែ ីពីសារយពើពន្ធ យដើម្បីដំយ�ើង
កមមិតអប្បបរោននយបៀវត្សរ៍ជាប់ពន្ធឱ្យដល់ 
1  200  000 យរៀល យដើម្បីផតែល់ការអនុយមគ្ះ
ដល់មសនតែីរជការ  និងកម្មករនិយយជិតកដល
ោនយបៀវត្សរ៍ទាប និងការបញ្រូលបទបញ្ញតិតែ
សតែ ីពីពន្ធយលើមបតិបតតែិការយមបងកាត និងធន-
ធានករ៉ាកនាថុងរបាប់សតែ ីពី សារយពើពន្ធផងកដរ។

ជារមួ ការសយមមរបាននូវកំយណើន
យសដឋាកិរ្�្ស់ និងស្ិរភាពោ៉មករូយសដឋាកិរ្ 
កនាថុងបរិការណ៍អតិផរណាទាប និងអមតាបតែរូរ
មបាក់ោនស្ិរភាពខ្ងយលើយនះ បានយធវើឱ្យ
មបជាជនកម្ថុជាមគប់មសទាប់ជាន់ថានា ក់យៅ
ទូទាងំមបយទស កាន់កតោនឱកាសកនាថុងការ-
កសវងរកការងារ និងបយងកាើនមបាករ់ំណូល 
យោ�កនាថុងយន្ះមសនតែីរជការ និងកងកោ្ល ងំ
មបោប់អាវុធ ទទលួបានមបាក់រំណូល
កាន់កត�្ស់ពីម�ួឆ្នា ំយៅម�ួឆ្នា ំ។

យលើសពីយនះ វិធានការបុយរសកម្មជា
យមរើនរបស់រជរោឋា ភិបាល  ទាងំកនាថុងទិដឋាភាព
នយយបា� និងយគ្លនយយបា�ពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបញ្ថុះតនម្លថាមពលអគគាិសនី និង
ទឹកសា្អ ត, ការបន្ធរូរបន្�ពន្ធ, និងការ-
អនុយមគ្ះពន្ធយលើមបយភទពន្ធមួ�រំនួន ជា-
យដើម បាននិងកំពុងផតែល់នវូគុណមបយយជន៍
ជនូដល់មបជាពលរដឋាទយូៅ ជាពិយសសអនាក
ោនរំណូលទាប និងមសនតែីរជការ, កងកោ្ល ងំ
មបោប់អាវុធ, មគរូបយមងៀន, មគរូយពទ្យ, និង
កម្មករនិយយជិត។

យហតុដរូយនះ ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ មតរូវបាន
មបសិទ្ធន្មថា ជាថវិកា�ុទ្ធសាសសតែ ននការ-
ពនូផតែថុំកោ្ល ងំ និងធនធានជាអតិបរោ យដើម្បី
សយមមរឱ្យខ្នកតបាននវូយគ្លយៅសំខ្ន់
ៗ ននកម្មវិធីនយយបា�របស់រជរោឋា ភិបាល
នីតិកាលទី៥ ននរដឋាសភា៕

រជរោឋា ភិបាល បនតែដំយ�ើង            

យបៀវត្សរ៍អប្បបរោជនូមសនតែីរជការ               

និងកងកោ្ល ងំមបោប់អាវុធ 

រហតូដល់ជិត ៣ ដង យធៀបនឹង 

ឆ្នា ំ២០១៣។
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តាមរ�ៈសននាិសិទយពញអងគា ននបណាតែ ញ
មគប់មគងរំណា�សាធារណៈមបចំា

អាសុី (The PEMNA Plenary Conference) 
ឆ្នា ំ២០១៨, យលាក ម្ស សុខរសនសាន 
មកពីអគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការ
ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)ននរជរោឋា ភិបាល
កម្ថុជានឹងពន្យលអ់ំពីកម្មវិធីកកទមមង់ការ-
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយៅកម្ថុជា
(PFMRP) តាមរ�ៈកមមងសំណួរ និងអត្ា-
ធិបបា�ដូរខ្ងយមកាម៖ 

 សំណួរទី១. អំពី អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការ

ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) គជឺា យសន្ធិការ 
ននគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់
រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា យោ�អនុវតតែនវូគំនិត
ផតែរួរយផតែើម នន�ុទ្ធសាសស្ដ កកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងយសនា ើសុំការអនុ
ម័តពីគណៈកោ្ម ធិការ តាមរ�ៈកិរ្មបជុំ
យទៀងទាត់ជាមបចំាក� មតីោស និងឆ្នា ំ។ 
យ�ើងកប៏ានបយងកាើតនវូមកប�័ណ្ឌ ននកផនការ
សកម្មភាពការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (កដលយៅថាកផនការ
សកម្មភាពរមួ “CAP”) របស់រជរោឋា ភិបាល 
និងយធវើការតាមោននវូការអនុវតតែផងកដរ។
   

 សំណួរទី២. កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយៅកម្ថុជា៖ សមិទ្ធផល 
និងបញ្ហា មបឈម

កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈយៅកម្ថុជា អនុវតតែជា ៤ ដំណាក់
កាល។ តាមរ�ៈដំណាក់កាល ២ ដំបូងនន
កម្មវិធី, យ�ើងបានបយងកាើតអងគាភាពសវនកម្ម
នផ្កនាថុងតាមមកសងួ-ស្ាប័ន, បានកកលម្អ
នីតិវិធីននសំយណើសុំធាន្រំណា�, អនុវតតែ
នវូអងគាភាពថវិកា ថវិកាកម្មវិធី និងរំណាត់
ថានា ក់ថវិកា, ោក់ឱ្យដំយណើរការមបព័ន្ធបយរ្ក
វិទយាព័ត៌ោនសមោប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ  (FMIS)ដំណាក់កាលទី ១។ ល។ 
មុននឹងសយមមរបាននវូសមិទ្ធកម្មកដលោន

ន្យពលបរ្ថុប្បននា, យ�ើងបានមបឈមនឹង
ឧបសគគា និងភាពលំបាកលំបិនជាយមរើន 
យោ�សារកតការ�ល់ដឹងយៅោនកមមតិ
អំពីតនម្លននការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
មពមទាងំកងវះខ្តធនធានមនុស្ស និងការ-
យបតែជាញា របស់មកសងួ-ស្ាប័ន។ ជាក់កសតែង
មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ បានយដើរតនួ្ទី
ឈានមុ�យគ កនាថុងការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

យោ�បានបញ្ប់ដំណាក់កាលទី១ និង
ទី២ នន  PFMRP, យ�ើងឈានមកដល់

បញ្ហា  និងេស្សនៈ
ពិនិត្យយៅយលើបញ្ហា ជាក់កសតែងកនាថុងមបយទសជាសោជិកតាមរ�ៈទស្សនៈននសោជិករបស់�្លរួន 

(through the eyes of its members)។ 

យលាក ោស សុ�យសនសាន អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ. "យ�ើងយបតែជាញា កនាថុងការបំយពញ  

តនួ្ទីជាយសន្ធិការននគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ                                            

សាធារណៈ និងយបតែជាញា កកលម្អមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយៅកម្ថុជា។ ការងារយនះ 

នឹងសយមមរបានមបកបយោ�មបសិទ្ធភាព និងស័កតែិសិទ្ធភាព យោ�ផ្្ល ស់បតែរូរពីមបព័ន្ធថវិកា

កផ្អកយលើធាតុរលូ យៅមបព័ន្ធថវិកាកផ្អកយលើធាតុយរញ មសបតាមឧតតែោនុវតតែន៍អនតែរជាតិ"។

ទំព័រ  ៣៣ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ដំណាក់កាលទី៣ កដលយផ្តែ តជាសារវនតែ
យលើការធាន្ការផសារភាជា ប់ថវិកាយៅនឹង
យគ្លនយយបា� តាមរ�ៈការអនុវតតែ
យពញយលញនវូថវិកាកម្មវិធី និងអងគាភាព
ថវិកា។ ជាម�ួគ្នា យនះកដរ យ�ើងបានោក់ 
ឱ្យអនុវតតែនវូ�ុទ្ធសាសស្ដ ននការកកទមមង់
មបព័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ និងគយមោង 
មបព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ �ណៈយៅកត
បនតែអនុវតតែ និងពមងឹងកិរ្ការកកទមមង់គន្លឹះ 
កនាថុងដំណាក់កាលមុនៗ។ 

 សំណួរទី៣. ការរពំឹងទុកសមោប់សននាិសីទ
យពញអងគា PEMNA ឆ្នា ំ២០១៨

កនាថុងន្មជាោ្ស់ផ្ះ, សមោប់សននាិសីទ
យពញអងគាឆ្នា ំយនះ, កម្ថុជាសមូករករំកលក
អំពីកិរ្�ិត�ំមបឹងកមបងកនាថុងការកកទមមង់
ជាម�ួបណាតែ មបយទស ជាសោជិកននអងគា-
សននាិសិទ។ បកន្មពីយលើយនះ យ�ើងក៏រង់
ទាញ�កបទពិយសាធពីបណាតែ មបយទសជា
សោជិក PEMNA ក៏ដូរជាអនាកជំន្ញផង
កដរ។ ជាពិយសស យ�ើងរង់ដឹងពីវិធីសាសសតែ
កដលោនមបសិទ្ធិភាព កនាថុងការមគប់មគង
រំណូល, រំណរុគន្លឹះននការបយងកាើតយគ្ល-
នយយបា�យដើម្បីឱ្យមសបយៅនឹងអាទិភាព
យគ្លនយយបា�ជាតិ, បញ្ហា មបឈមគន្លឹះៗ 
កដលស្ាប័ននិោ្ម បនករ និងស្ាប័នមបតិ-
បតតែិករជបួមបទះ យៅយពលយរៀបរំមកប�័ណ្ឌ

កកទមមង់ យដើម្បីធាន្ឱ្យោនការផសារភាជា ប់
ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា� និងការ-
កកលម្អបកន្មយៅកនាថុងការមគប់មគងមបព័ន្ធ
ថវិកា។ កនាថុងន័�យនះ បទពិយសាធ និងរំ-
យណះដឹងកដលបានករករកំលកយៅសននាិសីទ
យពញអងគា  PEMNA ឆ្នា ំ ២០១៨ យនះ នឹងកា្ល �
ជាធាតុរលូដ៏ោនតនម្ល សមោប់ការមគប់មគង
មបកបយោ�មបសិទ្ធភាពនវូមបព័ន្ធថវិកា 
ក៏ដរូជាសមោប់កំយណើនយសដឋាកិរ្ជាតិ។

េិដ្ឋភ្ពេរូៅននកមមាវិ្រីកកេកមង់
កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ

ន្ក�ធនារូ ឆ្នា ំ២០០៤, ន្�ករដឋាមសនតែី
ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា បានមបកាស
ោក់ឱ្យអនុវតតែ នវូកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) យដើម្បី
កកលម្អការផតែល់យសវាសាធារណៈ និងការ-
កបងករកធនធាន។ PFMRP ោនយគ្លយៅ
ផ្្ល ស់បតែរូរជាបយណតែ ើរៗ ពីមបព័ន្ធថវិកាកផ្អកយលើ
ធាតុរលូ និងមជ្ឈការយៅជាមបព័ន្ធថវិកា
កផ្អកយលើលទ្ធផល ឬសមិទ្ធកម្ម និងវិមជ្ឈការ។ 
កម្មវិធីយនះ មតរូវបានោក់យរញតាមអភិមកម
ជាយ�ឿនរំននួ៤ និងអនុវតតែជា៤ ដំណាក់-
កាលរមួោន៖ 

ដំណាក់កាលទី ១. ភាពយជឿទុករិតតែបាន
ននថវិកា (២០០៥-២០០៨) 
ដំណាក់កាលទី២. គណយន�្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ (២០០៩-២០១៥) 
ដំណាក់កាលទ៣ី.ការផសារភាជា ប់ថវិកា 
យៅនឹងយគ្លនយយបា� (២០១៦-
២០២០) 
ដំណាក់កាលទី៤ ) គណយន�្យភាព
សមិទ្ធកម្ម (២០២១-២០២៥)។ 

វឌ្ឍនភ្ពននកមមាវិ្រីកកេកមង់
កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ

តាមរ�ៈដំណាក់កាលទី ១ និងទី ២ នន
ការកកទមមង់របស់�្លរួន, កម្ថុជាសយមមរបាន

យោ�បានបញ្ប់ដំណាក់កាលទី១ 

និងទី២ ននកម្មវធិីកកទមមង់ការមគប់មគង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,យ�ើងបានឈាន

មកដល់ដំណាក់កាលទី៣ កដលយផ្តែ ត 

ជាសារវនតែយលើការធាន្ការផសារភាជា ប់         

ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា�     

តាមរ�ៈការអនុវតតែយពញយលញនវូ 

ថវិកាកម្មវិធី និងអងគាភាពថវិកា។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៣៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

នវូលទ្ធផលដរូខ្ងយមកាម៖ 
រំណូលស្ិតយៅយកៀកយគ្លយៅកដល
បានកំណត់
គ្្ម នបំណលុកកស្ះថ្មីកនាថុងឆ្នា ំ២០១៤ 
និងឆ្នា ំ២០១៥ យោ�រកសាបាននវូប-ំ
ណលុស្ិតយមកាម ២% ននរំណា�
សរុប។
អងគាភាពសវនកម្មនផ្កនាថុងមតរូវបានអនុវតតែ
យៅតាមមកសួង-ស្ាប័ន។
អនាកកាន់ថវិកាបានរំណា�មសបតាម 
ថវិកាកដលបានអនុម័ត និងការពយាករ 
លំហរូសារ់មបាក់ កនាថុងឆ្នា ំសារយពើពន្ធ
យហើ�អនុវតតែតាមរំណាត់ថានា ក់ថវិកា 
(ឧទា. យបៀវត្សរ៍, ទំនិញ/យសវា និង
រំណា�មូលធន)។
របាប់ថ្មីសតែ ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមតរូវបាន
អនុម័ត និងអនុវតតែ។
 អងគាភាពថវិកា, ថវិកាកម្មវិធី និងរំណាត់
ថានា ក់ថវិកាមតរូវបានបយងកាើត និងអនុវតតែ។
ជំហានទី ១ ននមបព័ន្ធបយរ្កវិទយាព័ត៌ោន 
សមោប់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈ  (FMIS) មតរូវបានោក់ឱ្យដំយណើរការ

កនាថុងដំណាក់កាលទី២ នន PFMRP។

ដំណាក់កាលេរី៣ (២០១៦-២០២០)៖
កា�ផសា�ភ្ជា ប់ថវិកា នឹងរោលនរោបាយ 

បន្្ប់ពីបានយផ្តែ តយលើការបយងកាើតភាព-
យជឿទុករិតតែបានននថវិកា, ការមតរួតពិនិត្យ
នផ្កនាថុង, និងគណយន�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ តាម
រ�ៈដំណាក់កាលទី ១ និងទី២, កម្ថុជាបាន

ទំព័រ  ៣៥ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឈានដល់ដំណាក់កាលទី៣ (ការផសារភាជា ប់
ថវិកា យៅនឹងយគ្លនយយបា�)កនាថុងយគ្ល-
យៅពមងឹងការផសារភ្ាប់រវាងថវិកា និងយគ្ល-
នយយបា� យោ�ធាន្ការអនុវតតែយពញ

យលញនវូថវិកាកម្មវិធី និងអងគាភាពថវិកា។

ការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាមតរូវបានអនុវតតែ
យោ�កផ្អកយលើ�ុទ្ធសាសសតែដរូខ្ងយមកាម៖

ពមងឹងការអនុវតតែ និងការបយងកាើនមបសិទ្ធ-
ភាពននកផនការ�ុទ្ធសាសសតែថវិកា (BSP)
ការពមងឹង និងការអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី
យពញយលញតាមមកសងួ-ស្ាប័នរមួទាងំ
មកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ
ពិនិត្យយ�ើងវិញ, កកសមមរួល និងអនុវតតែ
រំណាត់ថានា ក់ថវិកាថ្មី, ប្លង់គណយន�្យថ្មី
និងដំណាក់កាលទី២ ននមបព័ន្ធ FMIS
ការោក់ឱ្យអនុវតតែ�ុទ្ធសាសសតែ ននការកក-
ទមមង់មបព័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ ២០១៨-២០២៥។

សន្និដ្្ឋ ន
រហតូមកដល់យពលយនះ, កម្ថុជាសយមមរ

បាននវូយគ្លយៅសំខ្ន់ៗ កដលបានកំ-
ណត់កនាថុងដំណាក់កាលនីម�ួៗ។ កនាថុងការ-
សយមមរបានយនះ ឆន្ៈនយយបា�ដ៏រឹងោ,ំ
ការយបតែជាញា  និងភាពជាអនាកដឹកនំ្របស់ថានា ក់
ដឹកនំ្ននមគប់មកសួង-ស្ាប័នគពឺិតជាោន
សារៈសំខ្ន់ខ្្ល ំងណាស់រំយពាះភាពយជាគ-
ជ័�ននកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ។ យលើសពីយនះយទៀត ចំាបារ់
មតរូវពមងឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និង
សមតភ្ាពស្ាប័នយដើម្បីគំ្មទដល់ការអនុវតតែ
នវូមបព័ន្ធថវិកាថ្មីមបកបយោ�ភាពរឹងោ ំ
និងរីរភាព៕

កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគង         

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោនយគ្លយៅ                            

ផ្្ល ស់បតែរូរជាបយណតែ ើរៗ ពីមបព័ន្ធថវិកា 

កផ្អកយលើធាតុរលូ និងមជ្ឍការ យៅជា     

មបព័ន្ធថវិកាកផ្អកយលើលទ្ធផល 

ឬសមិទ្ធកម្ម និងវិមជ្ឈការ។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៣៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

លេ្ធផលននកា�អនុវេតេកមមាវិ្រីកកេកមង់ក្នថុងកិច្ចកា�កគប់កគង 
និងកា�កបមលូចំណូលពន្ធដ្�
សនតែិភាព និងស្ិរភាពនយយបា�បានផតែល់ឱកាស និងលទ្ធភាពឱ្យអគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ កនាថុងន្ម

ជាយសន្ធិការរបស់មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ ោក់យរញនវូ�ុទ្ធសាសសតែ  និងវិធានការកកទមមង់

សុីជយមរៅកនាថុងការមបមលូរំណូលពន្ធឱ្យបានមគប់កផនការ។

ស្ិតកនាថុងមកប�័ណ្ឌ ននកម្មវិធីកកទមមង់ការ-
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិយសស

យដើម្បីយឆ្លើ�តបយៅនឹង�ុទ្ធសាសសតែ យកៀរគរ
រំណូលរ�ៈយពលមធ្យម (២០១៤-២០១៨)
អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ បាន�ិត�ំមបឹងកមបង
មបមលូរំណូលពន្ធ មពមទាងំរលូរមួអនុវតតែ
យ៉ងសកម្មកនាថុងកិរ្ការកកទមមង់យគ្លន-
យយបា�សារយពើពន្ធ និងជាពិយសសការយធវើ
ទំយនើបកម្មរដឋាបាលសារយពើពន្ធ។ ការងារ
កកទមមង់មិនកមនមគ្ន់កតជាកិរ្ការកដល
អារជ�ួបយងកាើនមបសិទ្ធភាព និងស័កតែិសិទ្ធភាព  
ននការងារមបចំានថ្ងប៉ុយណាណ ះយទ ប៉ុកនតែកថមទាងំ
ជាឧបករណ៍យគ្លនយយបា� ដ៏ោនសារៈ-
សំខ្ន់ កនាថុងការយោះមសា�បញ្ហា មបឈម
ន្ន្ និងបយងកាើតកាលានុវតតែភាពថ្មីៗ យឆ្្ះ
យៅរកការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាព។ កនាថុងន័�
យនះ តាមរ�ៈការរូលរមួអនុវតតែយ៉ងខ្្ល ំងកា្ល
នវូកម្មវិធីកកទមមង់សុីជយមរៅ និង�ុទ្ធសាសសតែ
យកៀរគររំណូលរ�ៈយពលមធ្យម មសបតាម
យគ្លនយយបា�របស់រជរោឋា ភិបាលនីតិ-
កាលទី៥ ននរដឋាសភា យមកាមការដឹកនំ្ដ៏�្ង់
�្ស់ មបកបយោ�គតិបណ្ឌ ិត, ភាពឈា្ល សនវ 
និងបញ្្ញ ញាណដ៏ភ្លសឺាវ ងរបស់ សរមតេច
អគ្គមហារសនាបេរីរេរោ ហ៊ុន កសន 
ន្�ករដឋាមសនតែី ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា 
អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរបាននិងកំពុង�ិត�ំ
យ៉ង�ករិតតែទុកោក់ កនាថុងការធាន្នវូមប-
សិទ្ធភាព, ផលិតភាព ,តោ្ល ភាព, សមភាព 
និងគណយន�្យភាព នវូនីតិវិធីននការមគប់-

មគង និងការមបមូលរំណូលពន្ធ តាមរ�ៈ
ការពមងឹង និងកកលម្អយគ្លនយយបា�
សារយពើពន្ធ ការកកលម្អរដឋាបាលសារយពើពន្ធ 
និងការបសញ្ជា បវប្បធម៌ននការបង់ពន្ធ។ ជា
លទ្ធផល អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរសយមមរ
បាននវូការមបមលូរំណូលពន្ធយលើសកផន-
ការជាយរៀងរល់ឆ្នា ំ កនាថុងរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ

រុងយមកា�យនះ។ យដើម្បីសយមមរបានយជាគ-
ជ័�កដលរំយលរយ�ើងតាមរ�ៈតួយល�ខ្ង
យមកាមយនះ  អគគាន្�កោឋា នបាននិងកំពុង
អនុវតតែយ៉ងខ្ជា ប់�ជារួន នវូបរិបទថ្មីននការកក-
ទមមង់សុីជយមរៅមសបតាមយគ្លនយយបា�
របស់រជរោឋា ភិបាល តាមរ�ៈការពមងឹង 
និងកកលម្អយគ្លនយយបា�សារយពើពន្ធ 

ទំព័រ  ៣៧ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ក៏ដរូជាការពមងឹង និងកកលម្អរដឋាបាលសា-
រយពើពន្ធ។

អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ បាននិងកំពុងបនតែ
យធវើបរ្ថុប្បននាភាព និងទំយនើបកម្មមគប់កផនាក
ទាងំអស់របស់�្លរួនរមួោន៖ ការកកលម្អនវូ
ររន្សម្័ន្ធ, រដឋាបាល, ធនធានមនុស្ស, 
ព័ត៌ោនវិទយា រហតូដល់មុ�ងារមបតិបតតែិការ
សនារូលទាងំអស់ដូរជា កផនាករុះបញជា ីពន្ធោរ, 
កផនាកផតែល់យសវាអនាកជាប់ពន្ធ, កផនាកចាត់ករង
លិ�ិតមបកាស, កផនាកសវនកម្ម, កផនាកមបមលូ
បំណលុពន្ធ និងបណតែ ឹងតវា៉ា។  កនាថុងរ�ៈយពល 

៥ឆ្នា ំ  (២០១៣-២០១៧) យទាះបីជាបទប្បញ្ញតតែិ
សតែ ីពីពន្ធោរ និងលិ�ិតបទោឋា នន្ន្ រមួ-
ោន៖ របាប់, អនុមកឹត្យ, មបកាស, សារររ, 
យសរក្ដីជនូដំណឹង និងយសរក្ដីកណនំ្មតរូវ
បានយរៀបរំ និងយធវើ វិយសាធនកម្មជាយរៀងរល់
ឆ្នា ំក្ដី ក៏អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរបានមបកាន់
�កនវូយគ្លការណ៍ទាងំ ៤ រំណរុ កដល
បានករងកនាថុង�ុទ្ធសាសសតែ យកៀរគររំណូល
រ�ៈយពលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ របស់
រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជារមួោន៖ 

ការមបមលូឱ្យអស់លទ្ធភាពនវូសកា្ដ នុ-
ពលរំណូលកដលោនន្យពលបរ្ថុប្បននា, 
មិនបយងកាើតមបយភទពន្ធថ្មី, 
មិនដំយ�ើងអមតាពន្ធ និងអាករ យលើក-
កលងកតកនាថុងករណីប៉ះប៉វូដល់ការបាត់
រំណូល និងការការពារសុ�ភាព និង
ការការពារបរិស្ាន 
ធាន្ឱ្យបាននវូភាពងា�មសរួល,សមធម៌ 
និង�ុតតែិធម៌ មពមទាងំធាន្មបសិទ្ធភាព
តោ្ល ភាព និងគណយន�្យភាព កនាថុង
ការមគប់មគង និងមបមូលរំណូលពន្ធ។
យមកាមកិរ្គំ្មទ និងការយលើកទឹករិតតែ

យ៉ងយពញទំហឹងព ី សរមតេចអគ្គមហារសនា-
បេរីរេរោ ហ៊ុន កសន មពមទាងំកិរ្គំ្មទ 
និងការផតែល់អនុសាសន៍កណនំ្រង្អថុលបងាហា ញ
យោ�ផ្្ល់ពីសំណាក់ ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិត
សភាចារ្យយទសរដឋាមសនតែី រដឋាមសនតែីមកសងួ
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ, អគគាន្�កោឋា នពន្ធ-
ោរបាននិងកំពុងយធវើការកកលម្អយគ្លនយយ-
បា�សារយពើពន្ធ តាមរ�ៈការកកសមមរួល 
និងបំយពញបកន្មនវូបទប្បញ្ញតតែិន្ន្សតែ ីពី
ពន្ធោរ កនាថុងន័�យធវើឱ្យការអនុវតតែរបាប់សតែ ីពី
សារយពើពន្ធោនលក្ណៈមគប់មជថុងយមជា� 
និងោនសងគាតិភាព។ ជាលទ្ធផល អគគា-
ន្�កោឋា នពន្ធោរ បានសយមមរនវូការងារ
សំខ្ន់ៗមួ�រំននួរមួោន៖ ការកកកមបរប-
បកំណត់ពន្ធ យោ�លុបយចាលរបបយរ៉ៅការ
 និងកំណត់របបសវ ័�មបកាសជារបបកំណត់
ពន្ធកតមួ�គត់ននមពះរជាណារមកកម្ថុជា 
ក៏ដរូជាការកំណត់អនាកជាប់ពន្ធជា ៣ មបយភទ 
រមួោន៖ អនាកជាប់ពន្ធតរូ, អនាកជាប់ពន្ធ
មធ្យម, និងអនាកជាប់ពន្ធធំ, ការលុបយចាល
ការមបមូលពន្ធយលើមយធយាបា�ដឹកជញជារូន 
និងយនជំនិះមគបម់បយភទរំយពាះយទារមក-
យន�នតែ និងមតីរមកយន�នតែមគប់មបយភទ
មតាក់ទ័រ និងយមគឿងរមកមបហាក់មបកហល 
និងជលយន�នតែមគប់មបយភទកដលោន
កោ្ល ងំដល់ ១៥០ យសះ, ការយរៀបរំោក់ឱ្យ
អនុវតតែនវូវិធាន និងនីតិវិធីននការមគប់មគង
មបមលូពន្ធប៉ាតង់, ការយរៀបរំោក់ឱ្យអនុវតតែ
នវូការកំណត់វិធាន និងនីតិវិធី ននការអនុវតតែ
បញជា ីគណយន�្យសាមញ្ញសមោប់អនាកជាប់
ពន្ធតរូ, ការយរៀបរំ និងកកសមមរួល�នតែការ
ននបណតែ ឹងតវា៉ាពន្ធោរ មពមទាងំការបយងកាើត
គណៈកោ្ម ធិការយោះមសា�វិវាទសារយពើ
ពន្ធ, ការកកសមមរួលវាក្យសព្យៅកនាថុងរបាប់
សតែ ីពីសារយពើពន្ធ (មបាក់រំណូល, របបសវ ័�
មបកាស, ឆ្នា ំជាប់ពន្ធ, មកថុមហ៊ុនសហកម្ម-
សិទ្ធិ, មកថុមហ៊ុនមូលធន...),ការយរៀបរំមប-
កាសសតែ ីពីរំណាត់ថានា ក់ននអនុយលាមភាព

ទំយនើបកម្មរដឋាបាលសារយពើពន្ធ         

សំយៅយលើកកម្ស់ការផតែល់យសវា  

សាធារណៈ ឱ្យកាន់កតោនគុណភាព 

រហ័ស, ងា�មសរួល, គរួឱ្យទុករិតតែ 

និងសមមសបយៅនឹងតមមរូវការ         

ជាពិយសសយដើម្បីយធវើឱ្យការងារ                

កកទមមង់ស្ាប័នពន្ធោរឱ្យកាន់កតោន 

មបសិទ្ធភាព និងស័កតែិសិទ្ធភាព�្ស់។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៣៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៩ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សារយពើពន្ធ, ការកកសមមរួលកមមិតអប្បបរោ
ននមបាក់រំណូលជាប់ពន្ធសមោប់របូវនតែ
បុគគាល ឬសហមគ្សឯកបុគគាល និងការកក-
សមមរួលពន្ធយលើ សហមគ្សធាន្រ៉ាប់រង, 
ការយរៀបរំមបកាសសតែ ីពីកាតពវកិរ្សារយពើពន្ធ
 រំយពាះសហមគ្សកដលអនុវតតែពហុគយមោង, 
ការយរៀបរំមបកាសសតែ ីពីការយលើកទឹករិតតែពន្ធ-
ោររំយពាះមគឹះស្ានសិកសា, ការយរៀបរំមប-
កាសសតែ ីពី ការកំណត់នវូវិធាន និងនីតិវិធី
ននការរុះបញជា ីពន្ធោរ, ការយរៀបរំមបកាស
សតែ ីពី ការអនុវតតែអាករយលើតនម្លបកន្មយលើ
ការផគាត់ផគាង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កក-
នរនា, ការយរៀបរំយសរកតែីកណនំ្សតែ ីពីការយមបើ-
មបាស់វិកកា�បមតសមោប់អនាកជាប់ពន្ធកដល
បានរុះបញជា ីពន្ធោរតាមរបបសវ ័�មបកាស, 
ការយរៀបរំមបកាសសតែ ីពីការអនុវតតែកាតពវកិរ្
កាត់ទុកពន្ធយលើអត្មបយយជន៍បកន្ម, ការ-
យរៀបរំោក់ឱ្យនិរករណ៍របាប់សតែ ីពីការបយងកាើត
ពន្ធសតតែឃ្ត, ការយរៀបរំដំយ�ើងកមមិតពិតាន
ននយបៀវត្សរ៍កដលមតរូវជាប់ពន្ធ, ការយរៀបរំ
និងោក់បញ្រូលនវូបទប្បញ្ញតតែិសតែ ីពីពន្ធយលើ
មបតិបតតែិការយមបងកាត និងធនធានករ៉ា, ការ-
យរៀបរំអនុមកឹត្យ និងមបកាសសតែ ីពីវិធាន និង
នីតិវិធីននការយលើកកលង និងអនុយមគ្ះពន្ធ
មបថាប់មតា, ការយរៀបរំអនុមកឹត្យ និងមបកាស
សតែ ីពីការយលើកទឹករិតតែកផនាកពន្ធោររំយពាះ
ការរុះបញជា ីយោ�ស្ម ័មគរិតតែ របស់សហមគ្ស
ធុនតរូនិងមធ្យម, ការយរៀបរំមបកាសសតែ ីពី
វិធាន និងនីតិវិធីសមោប់កបងករករំណូល 
និងរំណា�កនាថុងរំយណាមបុគគាលទាក់ទិន 
(Transfer Pricing), ការយរៀបរំកកសមមរួល
ការកំណត់មលូោឋា នគិតអាករ សមោប់បំភ្លឺ
សាធារណៈ,ការយរៀបរំមបកាសសតែ ីពីលក្ណៈ
វិនិរ្័�ននការកានប់ញជា ិកាគណយន�្យមិន
មតឹមមតរូវ និងនីតិវិធីននការបង់ពន្ធអប្បបរោ,
ការយរៀបរំយសរកតែីមពាងរបាប់សតែ ីពីការយរៀស-
វាងការ�កពន្ធមតរួតគ្នា  (DTA) រមួោន៖ 
មបយទសសិងហាបុរ,ី រិន, មពថុ�យណ និងនថ

កដលទទួលបានការអនុម័តយោ�រដឋាសភា។ ជាម�ួគ្នា យនះ អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ 
បាននិងកំពុងយធវើទំយនើបកម្មរដឋាបាលសារ- 
យពើពន្ធ សំយៅយលើកកម្ស់ការផតែល់យសវា
សាធារណៈ ឱ្យកាន់កតោនគុណភាព, រហ័ស 
ងា�មសរួល, គរួឱ្យទុករិតតែ និងសមមសប
យៅនឹងយសរកតែីមតរូវការ ជាពិយសសយដើម្បីយធវើ
ឱ្យការងារកកទមមង់ស្ាប័នពន្ធោរ កាន់កត
ោនមបសិទ្ធភាព និងស័កតែិសិទ្ធភាព�្ស់។ 
ការយធវើទំយនើបកម្ម របស់អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ 
បានសយមមរនូវលទ្ធផលការងារ រមួោន៖ 
ការយរៀបរំមជ្ឈមណ្ឌ លរកសាទុកទិននាន័� 
(Data Storage Center) កដលោន
លក្ណៈមសបតាមបទោឋា នអនតែរជាតិ (ទទួល
បានវិញ្្ញ បនបមត ISO 27001 2013 កផនាក
មបព័ន្ធមគប់មគងព័ត៌ោនវិទយា ពីវិទយាស្ាន
សតែង់ោរអង់យគ្លស) និងការយរៀបរំមបព័ន្ធ

ទស្សនវិស័�របស់អគគាន្�កោឋា ន 

ពន្ធោរ គយឺធវើឱ្យស្ាប័នមបមលូរំណូល

ម�ួយនះ កា្ល �ជាអងគាភាពសាធារណៈ

ម�ួកដលមតរូវបានទទលួសាគា ល់យលើ 

គុណភាព និងជំន្ញកនាថុងការមបមលូ  

រំណូលពន្ធោរកនាថុងទិសយៅជំរុញកំយណើន     

យសដឋាកិរ្ និងនិរនតែរភាព តាមរ�ៈ 

ការផតែល់នវូយសវាកម្មកដលោនគុណភាព 

ពមងឹងការអនុវតតែរបាប់ និងបទបញ្ញតតែិ 

សតែ ីពីពន្ធោរមបកបយោ�ភាពសុររិត  

និង�ុតតែិធម៌រំយពាះអនាកជាប់ពន្ធទាងំអស់។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤០

មគប់មគងទិននាន័�ឱ្យយៅជា Centralized 
Database, ការយរៀបរំោក់ឱ្យដំយណើរការ
មបព័ន្ធមគប់មគងបងាកា ន់នដបញ្ជា ក់ពីការបង់
មបាក់ពន្ធ  (Tax Payment  Receipt/Sin-
gle Invoice) កដលោនលក្ណៈងា�-
មសរួលកនាថុងការមគប់មគងយផ្ៀងផ្្ត់រំននួមបាក់
ពន្ធកដលមបមូលបាន, ការបយងកាើត និងបនតែ
កកសមមរួលកម្មវិធី (Application) សមោប់
បញជារូលកនាថុងឧបករណ៍  Smart Device និង
យៅយលើយគហទំព័ររបស់អគគាន្�កោឋា នពន្ធ-
ោរ, ការយរៀបរំបយងកាើតមជ្ឈមណ្ឌ លយឆ្លើ�តប
តាមទូរស័ព្ (Call Center) យដើម្បី
ងា�មសរួលដល់ការយឆ្លើ�តបយៅនឹងរល់
រម្ងល់របស់អនាកជាប់ពន្ធ ទាក់ទងនឹងវិស័�
ពន្ធោរ, ការយរៀបរំបយងកាើត និងោក់ឱ្យអនុវតតែ
មបព័ន្ធមគប់មគងបង់ពន្ធតាមអនឡាញ (E-

  Payment), ការយរៀបរំ  និងោក់ឱ្យដំយណើរការ
នវូបញជារសមោប់រុះបញជា ីពន្ធោរថ្មី, ការយរៀបរំ 
និងោក់ឱ្យដំយណើរការនវូយសវាទទួលមបាក់
ពន្ធមគប់មបយភទយៅតាមធន្គ្រ, ការយរៀបរំ
ឲ្យោនបញជារពិយមគ្ះយយបល់ពន្ធយៅអគគា-
ន្�កោឋា នពន្ធោរ និងយៅតាមសាខ្
ពន្ធោរ, ការយរៀបរំ និងោក់ឲ្យដំយណើរការ 
ការផតែល់បណណសោគា ល់ការបង់ពន្ធយលើអរ-
លនមទព្យ និងពន្ធយលើមយធយាបា�ដឹកជញជារូន, 
ការយរៀបរំ និងពមងឹង�នតែការផតែល់យសវា និង
អប់រំតាមរ�ៈ Call Center, GDT Live 
Chat និងសិក្ាសាលាន្ន្យៅរជធានី
ភនាំយពញ និងយៅតាមបណាតែ យ�តតែទទូាងំមប-
យទស។ 

ពិតណាស់ថា ការអនុវតតែកិរ្ការកកទមមង់
កតងជបួមបទះនឹងឧបសគគា និងបញ្ហា មបឈម

ន្ន្ទាងំបញ្ហា បយរ្កយទស និងបញ្ហា នយយ-
បា� កដលយនះជាការធម្មតាយរៀសមិនផុត។ 
ដយូរនាះ ទាមទារឱ្យោនការសហការយ៉ង
យពញទំហឹងពីមគប់មកសួង-ស្ាប័ន និង
អងគាភាពពាក់ព័ន្ធន្ន្ និងមសនតែីទាងំអស់
កដលជាកោ្ល ងំរលករជំរុញ ក៏ដរូជាកតាតែ
គន្លឹះកំណត់យជាគជ័�ននការកកទមមង់យនះ
តាមការយមគ្ងទុក កនាថុងសា្ម រតីននការយគ្រព 
និងយលើកតយមកាើងភាពជាោ្ស់របស់កម្ថុជា 
ដរូមបសាសន៍របស់ សរមតេចរេរោនាយក-
�ដ្ឋមននតេរី ថា “គ្្ម នលទ្ធផលណាកដលបាន
មក យោ�មិនោនការបង់នថ្លយន្ះយទ យហើ�
ក៏គ្្ម នការកកទមមង់ណាកដលសយមមរបាន
យោ�មិនោនការលះបង់យន្ះកដរ”។ យ�ើង
ទាងំអស់គ្នា ក៏មតរូវរងចំាជាប់ជានិរ្នវូសារ
នយយបា�គន្លឹះ និងជា�ុទ្ធសាសសតែ របស់
សរមតេចរេរោនាយក�ដ្ឋមននតេរីផងកដរ គ៖ឺ 
“របើកកេកមង់ គឺ�ស់, កេរបើមិនកកេកមង់ គឺ
សាលៃ ប់”។ កនាថុងបរិបទយនះ អគគាន្�កោឋា ន
ពន្ធោរ បាននិងកំពុងអនុវតតែយ៉ងសកម្ម
នវូវិធានការពាក់ព័ន្ធ យោ�កផ្អកយលើយគ្ល-
ការណ៍អនុយមគ្ះដល់កំយណើន និងធាន្
�ុតតែិធម៌, សមធម៌, យសវាល្អ, អភិបាលកិរ្ល្អ 
និងបយងកាើនអនុយលាមភាព។ ទស្សនវិស័�
របស់អគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ គយឺធវើឱ្យស្ាប័ន
មបមលូរំណូលមួ�យនះកា្ល �ជាអងគាភាព
សាធារណៈម�ួកដលមតរូវបានទទលួសាគា ល់
យលើគុណភាព និងជំន្ញកនាថុងការមបមូល
រំណូលពន្ធោរកនាថុងទិសយៅជំរុញកំយណើន
យសដឋាកិរ្ និងនិរនតែរភាព តាមរ�ៈការផតែល់
នវូយសវាកម្មកដលោនគុណភាព ពមងឹង
ការអនុវតតែរបាប់ និងបទប្បញ្ញតតែិសតែ ីពីពន្ធោរ
មបកបយោ�ភាពសុររិត និង�ុតតែិធម៌រំយពាះ
អនាកជាប់ពន្ធទាងំអស់ យដើម្បីជំរុញអនុយលាម-
ភាពយោ�ស្ម ័មគរិតតែឈានយៅសយមមរបាន
នវូការអភិវឌ្ឍ និងយលើកកម្ស់សុ�ុោល-
ភាពរបស់មបជាជនកម្ថុជា៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កា�បរងកើន្នធានហិ�ញ្ញវេ្ថុជូន�ដ្ឋបាលថា្ន ក់រកកាមោេិ
រំណូលថវិការដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិកដលោនរដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ មកថុង-មសថុក-�ណ្ឌ  និង�ុ ំ

សងាកា ត់ នឹងមតរូវបានបយងកាើនកថមយទៀតចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៨ យនះតយៅ បន្្ប់ពីោនការសយមមរថ្មីៗ 

របស់មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ កនាថុងការបកន្មមបភពរំណូលសារយពើពន្ធជនូរដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ 

និងការបយងកាើនទំហំធនធានននការឧបត្ម្ភធនពីថវិការដឋាជនូរដឋាបាលមកថុង-មសថុក 

រំណូលថវិការបស់រដឋាបាលថានា ក់យមកាម
ជាតិកដលោនរដឋាបាលរជធានី- យ�តតែ 

មកថុង-មសថុក-�ណ្ឌ  និង�ុំ-សងាកា ត់ នឹង
មតរូវបានបយងកាើនកថមយទៀតចាប់ពីឆ្នា ំ ២០១៨
យនះតយៅ បន្្ប់ពីោនការសយមមរថ្មីៗ 
របស់មកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុកនាថុងការ-
បកន្មមបភពរំណូលសារយពើពន្ធជនូរដឋាបាល
រជធានី-យ�តតែ និងការបយងកាើនទំហំធនធាននន
ការឧបតម្្ភធនពីថវិការដឋា ជនូរដឋាបាលមកថុង 
មសថុក និង�ុំ-សងាកា ត់ តាមរ�ៈការបយងកាើន
អមតាវិភាជន៍ ននរំណូលររនតែថវិការដឋាកដល
បានអនុម័តកនាថុងឆ្នា ំ។ លទ្ធផលសយមមរបាន
ទាងំយនះ គបឺានមកយោ�សារកតយជាគជ័�
របស់រជរោឋា ភិបាល កនាថុងការសយមមរបាន
តាមការយមគ្ងទុកនូវកំយណើនយសដឋាកិរ្មប-
ចំាឆ្នា ំកនាថុងរងវង់៧% មបកបយោ�បរិយប័ននា 
និងសមធម៌ មពមទាងំយជាគជ័�ននការកក-
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
កដលបានយធវើឱ្យលទ្ធផលននការមបមលូ
រំណូលោនកំយណើនកនាថុងរយន្្ល ះ ១៥% យៅ
២០% កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ កនាថុងរ�ៈយពលចាប់ពីឆ្នា ំ
២០១៣ ដល់ឆ្នា ំ២០១៨។

មុនឆ្នា ំ២០១៧ រដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ 
មតរូវបានមបគល់ជនូនវូរំណូលសារយពើពន្ធ
រំនួន ៨ មបយភទ កដលរមួោន៖ ពន្ធយលើដីធ្លី
មិនបានយមបើមបាស់, ពន្ធមបថាប់មតា, ពន្ធយលើ
មយធយាបា�ដឹកជញជារូន និងយន�នតែមគប់
មបយភទ, អាករបំភ្លសឺាធារណៈ, អាករសានា ក់
យៅ, ពន្ធប៉ាតង់, ពន្ធសតតែឃ្ត, និងពន្ធ

អរលនមទព្យ។ មបភពរំណូលសារយពើពន្ធ
ទាងំយនះ គជឺាមបភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ 
និងោនសារៈសំខ្ន់របស់រដឋាបាលថានា ក់ 
យមកាមជាតិ ជាពិយសសរដឋាបាលរជធានី 
យ�តតែ យដើម្បីយមបើមបាស់សមោប់រំណា�យលើ
ការយបើកយបៀវត្សរ៍ និងមបាក់ឧបត្ម្ភជនូបុគគា-
លិក មសនតែីរជការ និងមកថុមមបឹកសា, គំ្មទ

កិរ្ដំយណើរការរដឋាបាល, និងរំណា�អភិ-
វឌ្ឍ មលូោឋា ន  �ណៈកដលរំណូលមិនកមន
សារយពើពន្ធ និងការឧបត្ម្ភធនពីថវិការដឋា
យៅោនកមមិត។ 

យដើម្បីសមោលបន្ថុករំណា� និងរមួ
រំកណកយលើកកម្ស់ជីវភាពរស់យៅមបចំានថ្ង
របស់មបជាពលរដឋាចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៧ និង

ទំព័រ  ៤១ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

យៅយដើមឆ្នា ំ២០១៨ កន្លងមក, រជរោឋា ភិបាល
កកសមមរួលយគ្លនយយបា�សារយពើពន្ធ
ម�ួរំនួន ដរូជា៖ លុបយចាលការមបមលូ
ពន្ធមយធយាបា�ដឹកជញជារូន និងយនជំនិះ
មបយភទយទារមកយន�នតែ និងមតីរមកយន
�នតែ,  មតាក់ទ័រ, និងយមគឿង�នតែមបហាក់
មបកហល , ជលយន�នតែមគប់មបយភទកដល
ោនកោ្ល ងំដល់១៥០ យសះ, កកសមមរួល និង
កំណត់មបាក់ពន្ធយលើពន្ធមយធយាបា�ដឹក
ជញជារូន និងយនជំនិះមគប់មបយភទ, កក-
សមមរួល យលើកកលង និងអនុយមគ្ះពន្ធ
មបថាប់មតាននការយផ្រកម្មសិទ្ធិកនាថុងរងវង់ញាតិ 
និងសិទ្ធិកាន់កាប់អរលនមទព្យរវាងឪពុក
ោតែ � និងកនូបយងកាើត រវាងបតែី និងមបពន្ធ រវាង
យ�និងតា មពមទាងំយៅបយងកាើត, យលើកកលង
ពន្ធមបថាប់មតាយផ្រកម្មសិទ្ធិយទារមកយន�នតែ 

មតីរមកយន�នតែមគប់មបយភទ, មតាក់ទ័រ,និង
ជលយន�នតែកដលោនកោ្ល ងំដល់ ១៥០
យសះ, និងលុបយចាលពន្ធសតតែឃ្តជាយដើម។ 
ទាងំយនះ បានយធវើឱ្យរំណូលសារយពើពន្ធរបស់
រដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិ ោនការថមថ�
ម�ួរំននួកនាថុងមកប�័ណ្ឌ  ននរំណូលថវិកា
រដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិ កតយៅរកសាបាន
កំយណើនកនាថុងមកប�័ណ្ឌ ននរំណូលថវិកាជាតិ
ទាងំមូលជាយរៀងរល់ឆ្នា ំ។

យឆ្លើ�តបនឹងបញ្ហា មបឈមកដលយកើត
យ�ើងយនះ មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានសយមមរមបគល់ រំណូលពន្ធយលើឈនារួ ល
អលរនមទព្យ និងរលនមទព្យរបស់រដឋាបាល
ថានា ក់ជាតិជនូរដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិ កដល 
មិនមតឹមកតបំយពញនវូការថមថ�យោ�សារ
ការកកសមមរួលយគ្លនយយបា�សារយពើពន្ធ

យន្ះយទ ប៉ុកនតែបានយធវើឱ្យធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
របស់រដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិោនការយកើន
យ�ើងកថមយទៀតផង។ 

ទន្ឹមនឹងការបយងកាើនរំណូលថវិកាសមោប់
ជាគុណមបយយជន៍, ថវិការដឋាបាលថានា ក់យមកាម
ជាតិ, រដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ បានយធវើការកបង-
ករកសារយ�ើងវិញ នវូរំណូលសារយពើពន្ធ
របស់រដឋាបាលរជធាន-ីយ�តតែសាមី ជនូរដឋាបាល
មកថុង-មសថុក-�ណ្ឌ  រំននួ៣% និងរដឋាបាល�ុំ 
សងាកា ត់ ១% កដលកន្លងមក រដឋាបាលមកថុង 
មសថុក-�ណ្ឌ  និងរដឋាបាល�ុំ-សងាកា ត់ពឹង
កផ្អកយស្ើរកតទាងំមសថុងយលើរំណូលពីការឧ-
បត្ម្ភធនថវិការដឋា។ ជាម�ួគ្នា យនះផងកដរ 
មកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុក៏បាននិង
កំពុងយរៀបរំកកសមមរួលអនុមកឹត្យសតែ ីពីការ-
យផ្រធនធានថវិការដឋាជនូមលូនិធិមកថុង-មសថុក 
និងមលូនិធិ�ុំ-សងាកា ត់ យោ�កនាថុងយន្ះ
យមគ្ងនឹងបយងកាើនអមតាវិភាជន៍រំននួ ០.១% 
គយឺស្ម ើនឹងពី ១.១%ដល់ ១.៥% ននរំណូល
ររនតែថវិការដឋាជាយរៀងរល់ឆ្នា ំចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៩
ដល់ឆ្នា ំ២០២៣ សមោប់ឧបត្ម្ភមូលនិធិ
មកថុង-មសថុក និងបយងកាើនអមតាវិភាជន៍ពី ២.៨%
យៅ ៣% ននរំណូលររនតែថវិការដឋាយៅឆ្នា ំ
២០១៩ និងបនតែយកើនយ�ើងយរៀងរល់ឆ្នា ំរហតូ
ដល់ ៣.៤%  ននរំណូលររនតែថវិការដឋាយៅ
ឆ្នា ំ២០២៣ សមោប់ឧបតម្្ភមលូនិធិ�ំុ
សងាកា ត់៕

មុនឆ្នា ំ២០១៧ រដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ 

មតរូវបានមបគល់ជនូនវូរំណូលសារ-

យពើពន្ធរំននួ ៨ មបយភទកដលរមួោន៖ 

ពន្ធយលើដីធ្លីមិនបានយមបើមបាស់, 

ពន្ធមបថាប់មតា, ពន្ធយលើមយធយាបា� 

ដឹកជញជារូន និងយន�នតែមគប់មបយភទ, 

អាករបំភ្លសឺាធារណៈ, អាករសានា ក់យៅ, 

ពន្ធប៉ាតង់, ពន្ធសតតែឃ្ត, 

និងពន្ធអរលនមទព្យ។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កពឹេតេិបកេសិ្េិបំណុលសាធា�ណៈកម្ថុោ
រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជាយមកាមការដកឹនំ្របស់ សរមតេចអគ្គមហារសនាបេរីរេរោ ហ៊ុន កសន ន្�ក-

រដឋាមសនតែីននមពះរជាណារមកកម្ថុជា ោនទស្សនវិស័� និងយគ្លការណ៍របាស់លាស់ កនាថុងការធាន្

បាននវូការមគប់មគងបំណលុសាធារណៈម�ួ មបកបយោ�រីរភាព តោ្ល ភាព គណយន�្យភាព 

ស័កតែសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធភាព�្ស់។

កនាថុ ងទស្សនវិស័�ខ្ងយលើយនះ  កិរ្ការ
ពមងឹងការមគប់មគងបំណលុសាធារណៈ 

មតរូវបានោកប់ញ្រូលជាយគ្លបំណងម�ួ
ដ៏សំខ្ន់ កនាថុងរំយណាមយគ្លបំណងជា
យមរើន យៅកនាថុងកផនាកទី១ “បនតែពមងឹងភាពយជឿ
ទុករិតតែននថវិកា” របស់កផនការសកម្មភាព
រមួននកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ។

យោ�អនុយលាមតាមរបាប់សតែ ីពីមបព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា
បានអនុម័ត និងោក់ឱ្យអនុវតតែនវូអនុមកឹត្យ
យល� ១៣១ អនមក.បក សតែ ីពីការមគប់មគង
បំណលុសាធារណៈ យៅនថ្ងទី២៣  ក�មិថុន្ 
ឆ្នា ំ២០១១ កដលជាឯកសារគតិ�ុតតែយគ្ល 
និងជាកផនទីរង្អថុលផ្លរូវ សមោប់ការមគប់មគង
បំណលុសាធារណៈយៅកម្ថុជា។ តាមរ�ៈ
យនះ សមិទ្ធផលធំៗជាយមរើន បានយកើតយ�ើង
ជាបនតែបន្្ប់ដរូជា៖ ការបយងកាើតគណៈ-
កោ្ម ធិការមគប់មគងបំណលុសាធារណៈ, 
�ុទ្ធសាសសតែស្ដ ីពីការមគប់មគងបំណលុសា-
ធារណៈ២០១១-២០១៨, មបកាសស្ដ ីពី
យគ្លការណ៍ និងនីតិវិធីមគប់មគងការផ្ដល់
ឥណទានដល់សហមគ្សសាធារណៈ, មគឹះ-
ស្ានសាធារណៈ, នីតិបុគគាលសាធារណៈដនទ
យទៀត និងមគឹះស្ានធន្គ្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ, 
បរ្ថុប្បននាកម្ម�ុទ្ធសាសសតែស្ដ ីពីការមគប់មគង
បំណលុសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ យោ�
រមួបញ្រូលទាងំយគ្លនយយបា�ស្ដ ីពីការ-
មគប់មគងហានិភ័�បំណលុសាធារណៈ, 

ឯកសារស្ដ ីពីការវិភាគរីរភាពបំណលុ, និង
កផនការអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពស្ាប័ន និង
ធនធានមនុស្ស។ល។

កនាថុងយគ្លបំណងបនតែយលើកកម្ស់តោ្ល -
ភាព និងគណយន�្យភាពននការមគប់មគង
បំណលុសាធារណៈ ដរូោនករងកនាថុងោមតា
៣៤ ននអនុមកឹត្យសតែ ីពីការមគប់មគងបំណលុ
សាធារណៈ, រជរោឋា ភិបាលកដលោន
មកសួងយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុជាយសន្ធិការ 
បានយធវើទំយនើបកម្មមបព័ន្ធមគប់មគងទិននាន័�
បំណលុ មពមទាងំបយងកាើតមកថុមការងារកត់មតា
និងយផ្ៀងផ្្ត់ទិននាន័�បំណលុ យោ�ោន
កម្មវិធីការងាររបាស់លាស់ យពាលគយឺផ្ៀង-
ផ្្ត់ទាងំកនាថុងដំណាក់កាលកត់មតា និងទាងំ
កនាថុងដំណាក់កាលយរៀបរំរបា�ការណ៍ យដើម្បី
ធាន្នវូភាពអារយជឿទុករិតតែបាន ននទិននាន័� 
និងឈានយៅយបាះផសា� និងផ្សពវផសា�
ជាផ្លរូវការនវូមពឹតតែិបមតស្ិតិបំណលុសាធា-
រណៈកម្ថុជា ជាយលើកដំបងូយៅឆ្នា ំ២០១៦ 
កដលជាសមិទ្ធផលថ្មីបកន្មយទៀតរបស់
រជរោឋា ភិបាល យៅកនាថុងកិរ្ការមគប់មគង
បំណលុសាធារណៈ។ មពឹតតែិបមតស្ិតិបំណលុ
សាធារណៈកម្ថុជាមតរូវបានយរៀបយរៀង និង
យបាះពុម្ផសា�ជាយទៀងទាត់ យរៀងរល់ម�ួ
ឆោសមតែង ជា ២ ភាសា គភឺាសាក�្មរ និង
ភាសាអង់យគ្លស មសបតាមឧតតែោនុវតតែន៍ជា
អនតែរជាតិ និងបរិការណ៍ជាក់កសតែងរបស់
កម្ថុជា កដលោនវិសាលភាពមគបដណតែ ប់
យលើទិននាន័�សតែ ីពី៖ ១) បំណលុសាធារណៈ

យមរៅមបយទស, ២)បំណលុសាធារណៈកនាថុង
មបយទស, និង ៣) ការផតែល់ឥណទានរបស់
រដឋាដល់សហមគ្សសាធារណៈ, មគឹះស្ាន
សាធារណៈ, នីតិបុគគាលសាធារណៈដនទ
យទៀត, និងមគឹះស្ានធន្គ្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
យដើម្បីផតែល់ភាពងា�មសរួលដល់អនាកអាន, 
ទិននាន័�ទាងំអស់មតរូវបានកបងករកជា ៤ 
មកថុមគ៖ឺ ១)ការ�ី្ ២)ការដកសារម់បាក់, 
៣)យសវាបំណលុ (ការទទូាត់ជនូឥណទាន-
�ក និងការមបមលូពីឥណទា�ិកយមកាម
មកប�័ណ្ឌ ននការផតែល់ឥណទានរបស់រដឋា), 
និង ៤) សននាិធិបំណលុ យហើ�កដលមតរូវបាន
ចាត់រំណាត់មបយភទយៅតាម៖ វិស័�, 
ឥណទា�ក/ឥណទា�ិក, និងរបូិ�ប័ណណ។ 
ទន្ឹមយនះ ក៏ោនការពន្យល់ជាលក្ណៈ
បយរ្កយទសលម្អិត អំពីនិ�មន័�ននវាក្យ-
ស័ព្គន្លឹះៗ កដលយមបើយៅកនាថុងមពឹតតែិបមតយនះ 
ផងកដរ។ 

មពឹតតែិបមតស្ិតិបំណលុសាធារណៈយនះ 
មតរូវបានផ្សពវផសា�ជាសាធារណៈ យៅយលើ
យគហទំព័ររបស់មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញ-

កិរ្ការពមងឹងការមគប់មគងបំណលុ 

សាធារណៈ មតរូវបានោក់បញ្រូលជា 

យគ្លបំណងម�ួដ៏សំខ្ន់ កនាថុងរំយណាម 

យគ្លបំណងជាយមរើន យៅកនាថុងកផនាកទី១                                    

"បនតែពមងងឹភាពយជឿទុករិតតែននថវកិា"។

ទំព័រ  ៤៣ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

វត្ថុកដលសាធារណជនអារទាញ�កបាន
តាមរ�ៈ http://mef.gov.kh/public-
debt-bulletin.html មពមទាងំមតរូវបាន
យបាះពុម្ជាយសៀវយៅករកជនូមកសងួ-ស្ាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ, ស្ានទូត, មគឹះស្ានអប់រំ, នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍, និងអងគាការយមរៅរោឋា ភិបាលន្ន្ 
យដើម្បីយមបើមបាស់ តាមតមមរូវការជាក់កសតែង។

តាមរ�ៈការយរញផសា�រំនួន ៥ យល�
កន្លងមក មពឹតតែិបមតស្ិតិបំណលុសាធារណៈ
យនះ ទទួលបានការយកាតសរយសើរ និងវា�

តនម្ល�្ស់ពីនដគអូភិវឌ្ឍន៍ និងជំន្ញការ
អនតែរជាតិម�ួរំននួថា ជាមពឹតតែិបមតស្ិតិ
បំណលុដំបងូយគ កដលោនពត៌ោនមគប់
មជថុងយមជា� និងយរៀបរំបានល្អ មសបតាម
ឧតតែោនុវតតែន៍ជាអនតែរជាតិ។ 

កនាថុងន័�យនះ  រជរោឋា ភិបាលសមូអំពាវ-
ន្វដល់សាធារណជនទាងំអស់  ក៏ដូរជា
តអួងគាពាក់ព័ន្ធទាងំឡា� យជឿជាក់ និងយមបើ-
មបាស់តយួល�បំណលុផ្លរូវការ កដលមតឹមមតរូវ
និងជាក់កស្ដងរបស់រជរោឋា ភិបាល ដរូោន

យៅកនាថុងមពឹតិតែបមតស្ិតិបំណលុសាធារណៈ 
ជាមលូោឋា ន យរៀសវាងការយមបើមបាស់តួយល�
បំណលុពីមបភពយផ្សង កដលមគ្ន់កតជាត-ួ
យល�ប៉ាន់សា្ម ន និងគ្្ម នភាពរបាស់លាស់ 
ឬជាតយួល�យដើម្បបីំភាន់សាធារណជនកនាថុង
បំណងយកងរំយណញកផនាកនយយបា�៕

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤៤



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កា��ួមចំកណក�បស់កមមាវិ្រីកកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ 
ក្នថុងេម្លៃ ភ្ពថវិការៅកម្ថុោ
យតើការអយងកាតយលើការផ្សពវផសា�ព័ត៌ោនថវិកា (OBS) គជឺាអវី? 
OBS គជឺាវិធានឯករជ្យ និងោនភាពមតឹមមតរូវសមោប់ការវាស់កវងអំពីតោ្ល ភាព និងគណយន�្យភាព
ថវិកាយៅយលើពិភពយលាក។

របា�ការណ៍អំពីតោ្ល ភាពថវិកាយនះ មតរូវ
បានយរៀបរំយ�ើងយោ�អនាកជំន្ញខ្ង

ថវិកា តាមរ�ៈការកំណត់នវូកមមងសំណួរ
កដលោនលក្ណៈសតែង់ោរអនតែរជាតិ, ជា
ពិយសសយធវើការវាស់កវងយលើការអយងកាតតាម
ទិដឋាភាពជាក់កសតែង យោ�យមបើមបាស់មកប-
�័ណ្ឌ សូរន្កររំនួន១៤៥ និងោនវិសា-
លភាពមគបដណតែ ប់យៅយលើ ១១៥ មបយទស។ 
គិតមតឹម ឆ្នា ំ២០១៨ យនះ របា�ការណ៍
OBS មតរូវបានយរញផសា�រំននួ  ៦  ដង ររួ
មកយហើ�គយឺៅឆ្នា ំ២០០៦, ២០០៨, ២០១០, 
២០១២, ២០១៥, និង២០១៧។ 

IBP កដលជាស្ាប័នមិនកមនរោឋា ភិបាល
អនតែរជាតិ បានយរៀបរំការអយងកាតការយបើក
រំហថវិកាយៅមបយទសជុំវិញពិភពយលាក 
កនាថុងរ�ៈយពល ២ ឆ្នា ំមតែង។ ការអយងកាតយលើ
ការយបើករំហថវិកាយនះ មតរូវបានវាស់កវង
យលើ ៣ កផនាករមួោន៖ ការផ្សពវផសា�
ឯកសារពាក់ព័ន្ធព័ត៌ោនថវិកា, ការរលូរមួ
របស់សាធារណជន និងការមតរួតពិនិត្យ
ថវិកា (Budget Oversight)។ ការអយងកាត
យនះ យមបើមបាស់វិធីសាសសតែកមមងសំណួរកដល
ោនសំណុំលក្ណៈវិនិរ្័� យោ�ោន
ការទទលួសាគា ល់ជាអនតែរជាតិ និងបយងកាើតយ�ើង
យោ�អងគាការពហុភាគី រមួោន៖ មូលនិធិ
របូិ�វត្ថុអនតែរជាតិ (IMF), អងគាការសមោប់
កិរ្សហមបតិបតតែិការ និងអភិវឌ្ឍន៍យសដឋាកិរ្
(OECD), អងគាការអនតែរជាតិននស្ាប័នសវ-
នកម្មជាន់�្ស់  (INTOSAI) និងអងគាការផតែរួរ-
យផតែើមជាសកលសមោប់តោ្ល ភាពសារយពើពន្ធ

 (GIFT) ។
លេ្ធផលននកា�អរងកេោសកលឆ្្ន ំ

២០១៧
លទ្ធផលននការអយងកាតការយបើករំហថ-

វិកាឆ្នា ំ២០១៧ ននមបយទសជុំវិញពិភពយលាក
បានបងាហា ញឱ្យយ�ើញនូវលទ្ធផលធំៗ រំនួន
៣ គ៖ឺ 
១).សន្ស្សន៍ននការយបើករំហថវិកាជាស-

កល (Open Budget Index è
OBI) សមោប់ឆ្នា ំ ២០១៧ យៅោនកមមិត 
យោ�ោនពិន្ថុសរុបជាមធ្យម ៤២ យលើ 
១០០ កនាថុងរំយណាមមបយទសរំនួន ១១៥ 
កដលបានយធវើការអយងកាត។      កនាថុងយន្ះ 
មបយទសរំនួន៨៩ ពុំបានផតែល់ព័ត៌ោន
មគប់មគ្ន់អំពីថវិកាជាតិរបស�់្លរួនយៅ
យ�ើ�។ យបើពិនិត្យយមើលការអយងកាតកនាថុង
តំបន់វិញ ោនកតមបយទសោ៉យ�សុី នថ 
ឥណ្ឌរូ យនសុី និងហវីលីពីនប៉ុយណាណ ះកដល

ទទួលបានពិន្ថុយលើស ៤២។ 
២).ការផ្សពវផសា�ឯកសារថវិកាទាងំ៨ 

ោននិន្នា ការធា្ល ក់រុះជាសកលសមោប់
ឆ្នា ំ២០១៧ រមួោន៖ ព័ត៌ោនពីោ៉មករូ
យសដឋាកិរ្ និងអាទិភាពយគ្លនយយបា� 
ធា្ល ក់រុះរំននួ០៨ ពិន្ថុ, យសរកតែីមពាងរបាប់
ថវិកាមបចំាឆ្នា ំរបស់រោឋា ភិបាល ធា្ល ក់រុះ 
០៥ ពិន្ថុ, ថវិកាកដលបានអនុម័តធា្ល ក់
រុះ ០៨ ពិន្ថុ, របា�ការណ៍កនាថុងឆ្នា ំធា្ល ក់
រុះ ០៩ ពិន្ថុ,     របា�ការណ៍ពាក់កណាតែ ល
ឆ្នា ំ ធា្ល ក់រុះ ០៤ ពិន្ថុ, របា�ការណ៍
មបចំាឆ្នា ំបានធា្ល ក់រុះ ០៥ ពិន្ថុ, របា�-
ការណ៍ថវិកាសមោប់មបជាជន គពឺុំោន
ការកមបមបរួលយ�ើ� និងរបា�ការណ ៍
សវនកម្មោនការយកើនយ�ើងរំននួ២ ពិន្ថុ។

៣).ពុំោនមបយទសណាមួ�កដលបានយធវើ
ការអយងកាតយនះ បានអនុវតតែមុ�ងារទាងំ 
៣ បានយពញយលញយន្ះយទ។

ទំព័រ  ៤៥ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

លេ្ធផលអរងកេរលើកា�ផ្សព្វផសាយ
ព័េ៌ម្នថវិកា�បស់កម្ថុោ ឆ្្ន ២ំ០១៧

កម្ថុជាបានរលូរមួសហការជាម�ួ  
IBP និង NGOF កនាថុងការអយងកាតយលើការផ្សពវ-
ផសា�ព័ត៌ោនថវិកា ចាប់ពីឆ្នា ំ២០០៨ មក។ 
លទ្ធផលអយងកាតឆ្នា ំ២០១៧ បានបងាហា ញថា
កម្ថុជាទទលួបានពិន្ថុ ២០ យលើការយបើករំហ
ព័ត៌ោនថវិកា, ពិន្ថុ ៤ ននការរូលរមួរបស់
សាធារណជន, និងពិន្ថុ៥៥ ននការមតរួត-
ពិនិត្យថវិកា (Budget Oversight)។ 
ពិន្ថុននការយបើករំហថវិកាឆ្នា ំ២០១៧ គជឺា
ពិន្ថុ�្ស់ជាងយគបំផុតចាប់តំាងពីមតរូវបាន
យធវើការអយងកាត ក៏ប៉ុកនតែ�្ស់ជាងកត ២ មបយទស
ប៉ុយណាណ ះ គយឺវៀតណាមបានពិន្ថុ ១៥ នងិ
មីយ៉ន់ោ៉បានពិន្ថុ ០៧។ យៅកនាថុងតំបន់ ទីម័រ
ខ្ងយកើតបានពិន្ថុ ៤០, ោ៉យ�សុីបានពិន្ថុ ៤៦, 
នថបានពិន្ថុ៥៦, ឥណ្ឌរូ យនសុីបានពិន្ថុ៦៤  និង
ហវីលីពីនបានពិន្ថុ៦៧ កដលជាពិន្ថុ�្ស់
ជាងយគ។ 

កតាតែ កដលនំ្ឱ្យកម្ថុជាោនការយកើនយ�ើង

នវូពិន្ថុយនះ គយឺោ�សារកម្ថុជាបានផ្សពវ-
ផសា�របា�ការណ៍ពាក់កណាតែ លឆ្នា ំ, របា-
�ការណ៍សវនកម្ម និងរបា�ការណ៍ថវិកា
សមោប់មបជាជនបានទាន់យពលយវលា។ 
តាមរ�ៈការអយងកាតរបស់ IBP កនាថុងឆ្នា ំ 
២០១៧, កម្ថុជាបានផ្សពវផសា�ព័ត៌ោន
ថវិកាជាសាធារណៈបានរំននួ៦។ យទាះជា
យ៉ងយនះកតែី ឯកសារកដលបានផ្សពវផសា�
យន្ះ ោនឯកសាររំននួ៥ ពុំទាន់បានផ្សពវ-
ផសា�ឱ្យោនភាពទូលំទូលា�យៅយ�ើ� 
យលើកកលងកត ឯកសារថវិកាកដលបានអនុ-
ម័តរួរប៉ុយណាណ ះ។ យមរៅពីយនះ របា�ការណ៍
ថវិកាសមោប់មបជាជន, របា�ការណ៍ថវិកា
ពាក់កណាតែ លឆ្នា ំ និងរបា�ការណ៍សវនកម្ម 
គបឺានផ្សពវផសា�យៅកនាថុងកមមិតអប្បបរោ
យៅយ�ើ�។ រឯីរបា�ការណ៍យមតៀមយរៀបរំ
ថវិកាវិញ បានផ្សពវផសា�យៅោនកមមិត
យៅយ�ើ� �ណៈកដលរបា�ការណ៍ថវិកា
កនាថុងឆ្នា ំបានផ្សពវផសា�ទលូំទលូា�។ យោ�-
ក�ក ឯកសាររំននួ ០២ រមួោន៖ យសរកតែី

មពាងរបាប់ថវិកាមបចំាឆ្នា ំរបស់រជរោឋា ភិ-
បាល និងរបា�ការណ៍ថវិកាមបចំាឆ្នា ំ បាន
ផ្សពវផសា��តឺជាងយពលយវលាននការបិទ
បញ្ប់ការអយងកាត, កដលការផ្សពវផសា�យនះ
មតរូវចាត់ទុកថាពុំបានយធវើការផ្សពវផសា�
យ�ើ�។

កផនាកការរលូរមួពីសាធារណជនកនាថុង
ដំយណើរការយរៀបរំថវិកា កម្ថុជាទទលួបាន
ពិន្ថុ ០៤ យលើ១០០ គទឺាបជាងពិន្ថុមធ្យម
សកល ១២ យលើ ១០០។ យបើយមបៀបយធៀបកនាថុង
តំបន់ កម្ថុជាោនពិន្ថុទាបជាងយវៀតណាម 
និងទីម័រខ្ងយកើតបាន ០៧ ពិន្ថុ, ោ៉យ�សុី
បាន ០៩ ពិន្ថុ, នថ និងឥណ្ឌរូ យនសុីបាន ២២ 
ពិន្ថុ �ណៈកដលហវីលីពីនបានពិន្ថុ�្ស់ជាង
យគ     គរឺហតូដល់ ៤១ ពិន្ថុ។ យទាះបីជាយ៉ង
ណាក៏យោ�, កម្ថុជាទទលួបានពិន្ថុល្អនន
ការមតរួតពិនិត្យថវិកា (Budget Oversight)
ពីយមពាះលទ្ធផលននការអយងកាតជាសកល ពុំ
ោនមបយទសណាមួ�ទទលួបានពិន្ថុ�្ស់
ជាង ៦០ យ�ើ� ។

ឧេតេម្នុវេតេន៍�បស់កបរេសរផ្សងៗ 
ននកា�ចូល�ួមពរីកបោជនក្នថុងដំរណើ�កា�
រ�ៀបចំថវិកា

កផ្អកយលើករណីសិកសា បទពិយសាធនន
ការអយងកាតយលើការផ្សពវផសា�ព័ត៌ោនថវិកា
ឆ្នា ំ២០១៧ (Open Budget Survey)
កន្លងយៅ បានបងាហា ញឱ្យយ�ើញថា�នតែការ
រំនួន៤ ននការយបើកទលូា�ដល់សាធារ-

លទ្ធផលអយងកាតឆ្នា ំ២០១៧ បាន 

បងាហា ញថាកម្ថុជាទទលួបានពិន្ថុ២០ 

យលើការយបើករំហព័ត៌ោនថវិកា, ពិន្ថុ០៤ 

ននការរលូរមួរបស់សាធារណជន, 

និងពិន្ថុ៥៥ ននការមតរួតពិនិត្យថវិកា 

(Budget Oversight)។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤៦
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ណជនកនាថុងដំយណើរការយរៀបរំថវិកាមតរូវបាន
មបយទសយផ្សងៗ �កមកអនុវតតែ យដើម្បីបយងកាើន
ពិន្ថុកនាថុងកផនាកយនះឱ្យបាន�្ស់រមួោន៖

យគ្លនយយបា�ពិយមគ្ះយយបល់៖ 
យផ្តែ តយលើបញ្ហា ជាក់លាក់ណាម�ួ យហើ�
បញ្ហា យន្ះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ថវិកា
ជាតិមបចំាឆ្នា ំយន្ះយទ  (អនុវតតែយោ�
មបយទសម៉ុលោវ,ី មករូអាត, សាធារណរដឋា
កឆក និងរមកភពអង់យគ្លស)។
 យរៀបរំមកថុមការងារតាមវិស័� ៖ មកសងួ
ហិរញ្ញវត្ថុ, ស្ាប័ន និងតអួងគាពាក់ព័ន្ធយធវើ
ការពិភាកសាយលើកផនការតាមវិស័� និង
វិស័�អាទិភាព (អនុវតតែយោ�មបយទស
កាហសាក់ស្ាន និងរុស្សថុី)។
 �នតែការរ�ការណ៍យលើអុីនយធើកណត៖ 
យរៀបរំជាយគហទំព័រសមោប់សាធារណ-
ជនរលូយៅយធវើការរុះយឈា្ម ះ យដើម្បីវា�
តនម្លពីថវិកាជាតិ និងការរ�ការណ៍
ពីរំណរុមិនល្អណាមួ� (អនុវតតែយោ�
មបយទសកូយរ៉ាខ្ងត្បរូង, ោ៉យ�សុី, ឥណ្ឌរូ -
យនសុី និងមុិរសុីក)ូ។
អភិមកមពិយមគ្ះយយបល់ពីយមកាមយ�ើង
យលើ (Bottom-Up Consultation 

Approach)៖ យធវើការពិយមគ្ះយយបល់
យៅថានា ក់មលូោឋា នយលើសំយណើថវិកាជា
មុនសិន មុននឹងជនូដំណឹងយៅភានា ក់ងារ
ថវិកា, បន្្ប់មកនឹងោក់ជនូមកសងួ
ហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យ និងសយមមរ (អនុវតតែ
យោ�មបយទសហវីលីពីន, ឥណ្ឌរូ យនសុី 
និងបុតសាវ ណា)។

រោលនរោបាយសកម្ប់េិសរៅ
កា�ងា�

កម្ថុជាោនលទ្ធភាពកនាថុងការបយងកាើនសន្-
ស្សន៍យបើករំហថវិកាបកន្មយទៀត យោ� 
រកសាឱ្យបាននវូកិរ្�ិត�ំមបឹងកមបងកន្លងមក 
និងអារពិនិត្យលទ្ធភាពយលើរំណរុមួ�រំ-
ននួដូរខ្ងយមកាម៖

ការផ្សពវផសា�របាប់ទទូាត់ថវិកាមបចំា

ឆ្នា ំ៖ ឯកសារយនះមតរូវបានផ្សពវផសា�
ជាយរៀងរល់ឆ្នា ំ ប៉ុកនតែរបាប់យនះ មតរូវ
ផ្សពវផសា�ជាផ្លរូវការរ�ៈយពល ២ ឆ្នា ំ
យមកា�ឆ្នា ំសារយពើពន្ធ យោ�សារមតរូវ
អនុម័តយោ�សភាជាតិ និងឡា�មពះ
ហត្យលខ្យោ�មពះមហាក្សមត។ តាម
និ�មន័�ននការអយងកាត, ការអនុវតតែ
កបបយនះ មតរូវចាត់ទុកថាជាការយបើក
រំហព័ត៌ោនថវិកា�តឺ និងមតរូវចាត់-
ទុកថាមិនបានផ្សពវផសា�កតមតែង។ បញ្ហា
មបឈមយនះ អារយោះមសា�បាន
មបសិនយបើការផ្សពវផសា�អារយធវើបាន
ជាយសរកតែីមពាងរបាប់ទទូាត់ថវិកា ឬ
សយង្បឱ្យបានមុនឆ្នា ំ។
ការផ្សពវផសា�យសរកតែីមពាងរបាប់ថវិកា
មបចំាឆ្នា ំ៖ ការផ្សពវផសា�ឯកសារយនះ 
ោនសារៈសំខ្ន់ជាងយគបំផុតកនាថុងរំ-
យណាមឯកសារទាងំអស់។  មបសិនយបើ
កម្ថុជាសយមមរផ្សពវផសា�យសរកតែីមពាង
របាប់ថវិកាយនះ ពិន្ថុកផនាកយនះ នឹងយកើន
យ�ើងខ្្ល ំង។
ពមងីកវិសាលភាពននរបា�ការណស៍-
វនកម្មយៅមគប់រំណា�របស់រជរោឋា -

កតាតែ កដលនំ្ឱ្យកម្ថុជាោនការយកើនយ�ើង                                            

ពិន្ថុ�្ស់យនះ គកឺម្ថុជាបានផ្សពវផសា� 

របា�ការណ៍ពាក់កណាតែ លឆ្នា ំ, របា� - 

ការណ៍សវនកម្ម, និងរបា�ការណ៍ថវិកា

សមោប់មបជាជនបានទាន់យពលយវលា។

ទំព័រ  ៤៧ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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ភិបាល ៖ របា�ការណ៍សវនកម្មលម្អិត
បកន្ មមតរូវបានផ្សពវផសា� កដលបាន
យធវើឱ្យពិន្ថុ ននការយបើករំហថវិកាយកើន
យ�ើងកនាថុងឆ្នា ំ២០១៧ ប៉ុកនតែរបា�ការណ៍
ទាងំយន្ះ បានឆ្លថុះបញ្្ងំកតពីមបតិបតតែិ-
ការរមួរបស់រជរោឋា ភិបាលយៅយ�ើ�។ 
ពិន្ថុកផនាកយនះ អារនឹងយកើនយ�ើងបកន្ម
យទៀតមបសិនយបើរបា�ការណ៍សវនកម្ម 
កាន់កតលម្អិតមតរូវបានផ្សពវផសា�។ ជា
ទស្សនៈ របា�ការណ៍សវនកម្មគរួរកសា
ទុកការផ្សពវផសា�មតឹមប៉ុយណណះសិន និង
បនតែយលើកកម្ស់ជាបនតែបន្្ប់តាមវឌ្ឍ-
នភាពននមបព័ន្ធ។
បយងកាើនការរលូរមួរបស់មបជាជន កនាថុង
ដំយណើរការយរៀបរំថវិកា៖ ឆ្លងតាមការ-
អយងកាតយលើការផ្សពវផសា�ព័ត៌ោនថវិកា
ឆ្នា ំ២០១៧ មបយទសកម្ថុជាទទលួបាន
ពិន្ថុ៤ ននការរលូរមួពីសាធារណជន
កនាថុងដំយណើរការថវិកា កដលជាពិន្ថុយលើ

មបយទសរំននួ៨ កនាថុងរំយណាមមបយទស
រំនួន ១០០ កដលមតរូវបានយធវើការអយងគាត 
គយឺលើមបយទសយសយណហាគា ល់, ទុ�យណ-
សុី, អាល់បានី, យស៊ប៊ី, យអសបា៉ញ, 
សោ៉ូលី, ស៊ូដង់ខ្ងត្បរូង និងកាតា។ 
តាមការអនុវតតែកន្លងមក, ការយរៀបរំ
សិក្ាសាលាមបចំាឆ្នា ំ យដើម្បីមបមលូធាតុ-
រូលកនាថុងការយរៀបរំថវិកា គជឺាវឌ្ឍនភាព
សំខ្ន់កនាថុងកផនាកយនះ។ កិរ្ការយនះ គរួ
បនតែយធវើឱ្យកា្ល �ជាការងារមបចំាឆ្នា ំកនាថុង
ការយរៀបរំថវិកា និងបនតែយបើករំហឱ្យ
ោនការរលូរមួបានទលូំទលូា� និង
រូលរមួឱ្យបានទលូំទលូា� នឹងអារ
ជ�ួឱ្យពិន្ថុកផនាកយនះយកើនយ�ើង�្ស់។ 
កនាថុងន័�យនះផងកដរ កម្ថុជានឹងទទលួ
បានពិន្ថុល្អមបយសើរ ឬ�្ស់ជាងយនះ កនាថុង
ករណីកដលរជរោឋា ភិបាល   អារោន
លទ្ធភាពអនុវតតែនវូ�នតែការខ្ងយលើបាន
រំនួន ១ ឬ ២ ដូរបានយលើកយ�ើងកនាថុង

ឧតតែោនុវតតែន៍របស់មបយទសយផ្សងៗ នន
ការរូលរមួពីមបជាជនកនាថុងដំយណើរការ
យរៀបរំថវិកា។ មយ៉ាងវិញយទៀត មកសួង
ក៏អារយមបើនូវ�នតែការយផ្សងយទៀត កដល
សាកសមនឹងបរិបទកម្ថុជាផងកដរ។ 
មបព័ន្ធបយរ្កវិទយាព័ត៌ោនសមោប់ការ-
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) 
៖ គជឺ�ួជំរុញការយរៀបរំរបា�ការណ៍
ថវិកាបានទាន់យពលយវលា ជាពិយសស
ការោក់ឱ្យអនុវតតែនវូរំណាត់ថានា ក់ថ-
វិកាទាងំ៧ (រំណាត់ថានា ក់រដឋាបាល,       
ភូមិសាសសតែ , យសដឋាកិរ្, កម្មវិធី, មុ�ងារ, 
គយមោង, និងមូលនិធិ) យៅកនាថុង FMIS 
នឹងយធវើឱ្យព័ត៌ោនអំពីថវិកាកាន់កត
លម្អិត និងមគប់មជថុងយមជា�។ ការណ៍
យនះ នឹងជ�ួឱ្យពិន្ថុតោ្ល ភាពថវិកា
កម្ថុជាោនការយកើនយ�ើង�្ស់សមោប់
ការអយងកាតឆ្នា ំបនតែបន្្ប់យទៀត៕

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៤៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ គោឺនរក្ថុវិស័�មបកប-

យោ�មហិរ្ិតា និងមបាកដនិ�ម យពាល
គយឺដើម្បីកសាងមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កម្ថុជាឱ្យមសបតាមសតែង់ោរអនតែរជាតិ កដល
ោនយគ្លយៅផ្្ល ស់បតែរូរមបព័ន្ធកដលយផ្្ដ ត
យលើធាតុរលូ និងមជ្ឈការ យឆ្្ះយៅមបព័ន្ធ
កដលយផ្្ដ តយលើធាតុយរញ ឬលទ្ធផល និង
វិមជ្ឈការ។ មយ៉ាងយទៀត មបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរឹងោ ំ នឹងឈានយៅ
សយមមរបានលទ្ធផលរុងយមកា�ទាងំ៣
រមួោន៖ បរូណភាពននការយគ្រពវិន័�
ថវិកា, មបសិទ្ធភាពននថវិកាទាងំកនាថុងកផនាក
វិភាជន៍ និងកផនាកមបតិបតតែិការ មពមទាងំស័កតែិ-
សិទ្ធភាពននការផតែល់យសវាសាធារណៈ។

រជរោឋា ភិបាលនីតិកាលទី៥ ននរដឋាសភា 
យមកាមការដឹកនំ្មបកបយោ�គតិបណ្ឌ ិត
របស់ សរមតេចអគ្គមហារសនាបេរីរេរោ 
ហ៊ុន កសន ន្�ករដឋាមសនតែីននមពះរជា-
ណារមកកម្ថុជាបានផតែល់អាទិភាព និងចាត់-
ទុកភាពរឹងោនំនមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ គជឺាឆ្អឹង�នាងននការអនុវតតែកម្ម-
វិធីយគ្លនយយបា�របស់រជរោឋា ភិបាល
កម្ថុជាឱ្យសយមមរបានមបកបយោ�យជាគជ័� 
និងរីរភាព។ កនាថុងន័�យនះ កម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិតជា 
ោនសារៈសំខ្ន់កនាថុងការជំរុញ យដើម្បីឱ្យោន
ការរកីរយមមើនមបកបយោ�ជវភាព, វិបុល-
ភាព និងបរិយប័ននា។ អាមស័�យហតុយនះ 
បណាតែ នដគអូភិវឌ្ឍន៍ រមួោន៖ មលូនិធិ
របូិ�វត្ថុអនតែរជាតិ, ធន្គ្រពិភពយលាក និង

ធន្គ្រអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានវា�តនម្ល�្ស់
យលើការ�ិត�ំកកទមមងរ់បស់រជរោឋា ភិបាល 
និងោនជំយនឿថាយសដឋាកិរ្កម្ថុជា យៅកតអារ
បនតែកំយណើន�្ស់ និងរឹងោ ំកនាថុងរ�ៈយពល
�្លី និងមធ្យម ខ្ងមុ�យនះ។ កម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់-
កាលទី៣ មតរូវបានគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) កំណត់ និងោក់
យរញនវូយគ្លយៅអាទិភាពរំននួ៣ រមួោន៖
(១).ពមងឹងការមគប់មគង និងអនុវតតែកផនការ
មបមលូរំណូល, (២). ពមងឹង និងពមងីក
ការោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធបយរ្កវិទយាព័ត៌ោន
សមោប់មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
(Financial Management Informa-
tion System-FMIS) និង (៣). ពមងឹង 
និងពមងីកការអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី។ 

ទន្ឹមយនះ អនុយលាមតាមសារររកណនំ្
របស់រជរោឋា ភិបាលយល� ០៩ សរ រុះនថ្ងទី
២៨ ក�ធនារូ ឆ្នា ំ២០១៥ សតែ ីពី “វិធាន និងនីតិ
វិធីននការយរៀបរំ ការអនុវតតែ ការមតរួតពិនិត្យ 

តាមោន និងការវា�តនម្លយលើការងារកក-
ទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” 
គ.ហ.ស. បានយធវើការមតរួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព 
និងបានយរៀបរំរបា�ការណ៍មតរួតពិនិត្យ ជា
មបចំាមតីោស និងមបចំាឆ្នា ំ។ ជាក់កសតែង 
កនាថុងការយរៀបរំរបា�ការណ៍មតរួតពិនិត្យវឌ្ឍ-
នភាពននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការ-
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នា ំ២០១៧ 
គ.ហ.ស. មិនមតឹមកតយធវើការមតរួតពិនិត្យ
សមិទ្ធកម្មននអងគាភាពរលូរមួអនុវតតែប៉ុយណាណ ះ
យទ កតកថមទាងំយធវើការវា�តនម្លយលើមបព័ន្ធ
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាងំមលូផង
កដរ យដើម្បីកំណត់ភាពខ្្ល ំង និងភាពយ�សា� 
សំយៅពមងឹង និងបនតែកកលម្អមបព័ន្ធមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈពីម�ួឆ្នា ំយៅម�ួឆ្នា ំ។

តាមរ�ៈលទ្ធផលននការមតរួតពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតែកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មសប
តាមមកប�ណ្ឌ កផនការសកម្មភាព ដំណាក់-
កាលទី៣ បានឆ្លថុះបញ្្ងំនវូវឌ្ឍនភាពដូរ
ខ្ងយមកាម៖

ការអនុវតតែ�ុទ្ធសាសសតែ យកៀរគររំណូល
មបកបយោ�ភាពមុងឺោ៉ត់ និងមុតមសរួរ
យនះ បានយធវើឱ្យកំយណើនរំណូលយកើន
យ�ើងជាលំោប់ យបើគិតជាមធ្យមចាប់ពី
ឆ្នា ំ២០១៣-២០១៧ រំណូលបានយកើន
យ�ើងមបោណ ០,៩៦ ពិន្ថុភាគរ�នន 
ផ.ស.ស. កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ ។
មបព័ន្ធ FMIS មតរូវបានយរៀបរំ និងោក់
ឱ្យអនុវតតែដំណាក់កាលទី១ យៅឆ្នា ំ២០១៤ 
និងដំណាក់កាលទី២ យៅឆ្នា ំ២០១៧។ 

លេ្ធផលននកា�កេរួេពិនិេ្យវឌ្ឍនភ្ពននកា�អនុវេតេ
កមមាវិ្រីកកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈឆ្្ន ២ំ០១៧
កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាកម្មវិធីកកទមមង់សនារូលម�ួននកម្មវិធីកកទមមង់
សំខ្ន់ៗរបស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា យដើម្បីឈានយឆ្្ះយៅពមងឹងអភិបាលកិរ្។ 

មបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រឹងោ ំនឹងឈានយៅសយមមរបាន 

លទ្ធផលរុងយមកា�ទាងំ៣ រមួោន៖ 

បរូណភាពននការយគ្រពវិន័�ថវិកា,    

មបសិទ្ធភាពននថវិកាទាងំកនាថុងកផនាក  

វិភាជន៍ និងកផនាកមបតិបតតែិការ និងស័កតែិ-

សិទ្ធភាពននការផតែល់យសវាសាធារណៈ។

ទំព័រ  ៤៩ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មុ�ងារសនារូល និងរំណាត់ថានា ក់ថវិកា មតរូវ
បានយរៀបរំោក់បញ្រូលកនាថុងមបព័ន្ធ FMIS 
ជាបនតែបន្្ប់យៅតាមកផនការពមងីក
ការអ នុ វតតែមបព័ន្ធ FMIS។ ជាក់កសតែង 
មុ�ងារសនារូលននមបព័ន្ធយនះ ោនរំននួ៦
រមួោន (១).មុ�ងារវិភាជន៍ថវិកា, (២).
មុ�ងារគណនីមតរូវសង, (៣). មុ�ងារ
គណនីមតរូវទារ, (៤). មុ�ងារមគប់មគង
សារ់មបាក់, (៥). មុ�ងារទិញ និង (៦). 
មុ�ងារយសៀវយៅធំ។ ទន្ឹមយនះ មកសួង
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ បានយធវើការកក-
សមមរួលប្លង់គណយន�្យថ្មីឱ្យមសបតាម
សតែង់ោរអនតែរជាតិ និងបានយរៀបរំ និង
ោក់ឱ្យអនុវតតែមបកាសសតែ ីពីការោក់ឱ្យ
អនុវតតែរំណាត់ថានា ក់ថវិកាទាងំ៧ រមួោន៖
(១).រំណាត់ថានា ក់អងគាភាពមបតិបតតែិ និង
រដឋាបាល, (២). រំណាត់ថានា ក់ភមូិសាសសតែ , 
(៣).រំណាត់ថានា ក់យសដឋាកិរ្, (៤).រំណាត់
ថានា ក់កម្មវិធី, (៥).រំណាត់ថានា ក់មុ�ងារ, 
(៦).រំណាត់ថានា ក់គយមោង និង (៧).រំ-
ណាត់ថានា ក់មលូនិធិ។ បកន្មពីយនះ យៅ
ឆ្នា ំ២០១៨ មកសួង-ស្ាប័នរំនួន១០ 
អនុវតតែមបព័ន្ធ FMIS រមួោន មកសួង
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ, មកសួងអប់រំ 
�ុវជន និងកីឡា, មកសួងសុខ្ភិ-
បាល, មកសួងកសិកម្ម រុក្ាមបោញ់ 
និងយនសាទ,មកសងួការងារ និងបណតែថុ ះ-
បណាតែ លវិជាជា ជីវៈ, មកសួងកិរ្ការន្រ,ី 
មកសួងបរិស្ាន, មកសួងមុ�ងារសាធា-
រណៈ, មកសួងឧសសាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 
និងមកសួងនមបសណី�៍ និងទូរគមន្-
គមន៍។ 
ការអនុវតតែថវិកាកម្មវិធី មតរូវបាននិង
កំពុងោក់ឱ្យអនុវតតែយៅមគប់មកសងួ 
ស្ាប័ន និងមគប់រដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ។ 
ជាវឌ្ឍនភាព មកសងួ-ស្ាប័ន រំននួ ១០ 
អនុវតតែថវិកាកម្មវិធីសមោប់ឆ្នា ំ ២០១៥, 
មកសួង-ស្ាប័ន រំននួ ១៥ បកន្ម

សមោប់ឆ្នា ំ ២០១៦  និងមកសងួ-ស្ាប័ន 
រំនួន ១១ បកន្មសមោប់ឆ្នា ំ ២០១៧ 
និងមកសួង-ស្ាប័ន រំនួន៣ បកន្ម
សមោប់ឆ្នា ំ ២០១៨ កដលសរុបរំនួន 
៣៩។ រឯីមគប់រដឋាបាលរជធានី-យ�តតែ 
មតរូវបានោក់ឱ្យអនុវតតែថវិកាកម្មវិធីចាប់
ពីឆ្នា ំ២០១៧-២០២០។ ជាម�ួគ្នា យនះ 
យដើម្បីកំណត់ទិសយៅមបព័ន្ធថវិកាឱ្យបាន
របាស់លាស់ និងមបាកដនិ�ម, មកសងួ
យសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ បានយរៀបរំ�ុទ្ធ-
សាសសតែ ននការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ
២០១៨-២០២៥ យហើ�កដលមតរូវបាន
អនុម័តយោ�គណៈរដឋាមសនតែី យៅនថ្ងទី
១២ ក�មករ ឆ្នា ំ ២០១៨ យោ�កំណត់
មបព័ន្ធថវិកាកម្ថុជា គជឺាមបព័ន្ធថវិកា
ព័ត៌ោនសមិទ្ធកម្ម ឬថវិកាសមិទ្ធកម្ម។

តាមរ�ៈលទ្ធផលននការមតរួតពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកកទមមង់ឆ្នា ំ២ ០ ១ ៧ 
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោន
សុទិដឋាិនិ�ម និងវា�តនម្លជារមួថា៖

ភាពយជឿទុករិតតែននថវិកាយៅកតរកសាបាន
ជាសារវនតែ ប៉ុកនតែទាមទារឱ្យោនការ-
ពមងឹងការពយាករ និងការអនុវតតែកម្មវិធី
រំណូលរំណា�មបចំាមតីោស,
មបព័ន្ធគណយន�្យភាពបាននិងកំពុង
កសាងតាមរ�ៈការោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធ  
FMIS ដំណាក់កាលទី២ ជាម�ួនឹង
ភាពមបថុងមប�័តនា�្ស់,
ការពមងឹង និងពមងីកការអនុវតតែថវិកា
កម្មវិធីជាមលូោឋា នមគឹះសមោប់យរៀបរំ 
និងកំណត់ការផ្្ល ស់បតែរូរមបព័ន្ធថវិកា
កម្ថុជា,
�ុទ្ធសាសសតែ ននការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា 
ឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ ជាសោសធាតុដ៏
សំខ្ន់សមោប់កំណត់ទិសយៅននគណ-
យន�្យភាពសមិទ្ធកម្ម កដលជាយគ្លយៅ

រុងយមកា�ននកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់-
មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,
 ការយរៀបរំមបព័ន្ធយលើកទឹករិតតែ នឹងជំរុញ
យធវើស្ាប័ននី�កម្មឱ្យមសបតាមទិសយៅ
ននការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរ-
ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ទន្ឹមយនះ យដើម្បីកំណត់ភាពខ្្ល ំង និង
ភាពយ�សា�ននមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ, គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារ
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈ បានអនុញ្្ញ តឱ្យអគគាយលខ្ធិការោឋា ន
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈយមបើមបាស់
មកប�័ណ្ឌ រំណា�សាធារណៈ និងគណ-
យន�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Framework for
Public Expenditure and Financial 
Accountability) ឆ្នា ំ២០១១។ 

តាមរ�ៈលទ្ធផលននការវា�តនម្ល PEFA 
ឆ្នា ំ២០១៧ បងាហា ញថាមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈ គឺោនភាពល្អមបយសើរជាងការវា�
តនម្លមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នា ំ២០១៥
កនាថុងយន្ះសូរន្ករសមិទ្ធកម្មរំនួន ៩ បាន
យកើនយ�ើងពិន្ថុ យោ�រមួោន  PI-2, PI-4, 
PI-7, PI-9, PI-10, PI-13, PI-14, 
PI-18 និង PI-19  និងធា្ល ក់ពិន្ថុរំននួ ២ 
រមួោន PI-3 និង PI-16។ ទន្ឹមយនះ 
សរូន្ករពាក់ព័ន្ធនដគអូភិវឌ្ឍន៍ចាប់ពី D1-
D3 គមឺិនមតរូវបានយធវើការវា�តនម្ល កដល
ស្ិតយៅយមរៅវិសាលភាពននកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕

�ុទ្ធសាសសតែ ននការកកទមមង់មបព័ន្ធ                 

ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ មតរូវបាន 

អនុម័តយោ�គណៈរដឋាមសនតែី យៅនថ្ងទ ី

១២ ក�មករ ឆ្នា ំ២០១៨ យោ�កំណត់ 

មបព័ន្ធថវិកាកម្ថុជា ជាមបព័ន្ធថវិកា 

ព័ត៌ោនសមិទ្ធកម្ម ឬថវិកាសមិទ្ធកម្ម។

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៥០



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តារាងបកកមបកមរួលរលើលេ្ធផល/សមិេ្ធកមមាឆ្្ន ២ំ០១៧ រ្ៀបនឹងកា�វយេនមលៃឆ្្ន ២ំ០១៥

ទំព័រ  ៥១ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៥២



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កម្មវិធីកកទមមង់ការមគបម់គងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ ោនយគ្លយៅកកលម្អ

មបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា
យឆ្្ះយៅកាន់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កដលយផ្តែ តយលើលទ្ធផល និងវិមជ្ឈការមសប
តាមសតែង់ោរអនតែរជាតិ។ 

សមិទ្ធផលរ�ៈយពល ៥ឆ្នា ំ ននការអនុ-
វតតែកម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ បងាហា ញនវូសមិទ្ធផលរបស់រជ-
រោឋា ភិបាល នីតិកាលទី៥ ននរដឋាសភាកនាថុងការ-
�ិត�ំអនុវតតែ មពមទាងំកំណត់នវូបញ្ហា មបឈម 
និងទិសយៅបនតែរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ សមោប់
រជរោឋា ភិបាល នីតិកាលទី៦ ននរដឋាសភា និង
ឆ្លថុះបញ្ជា ងំនវូសោសធាតុគន្លឹះទាងំ៤កដល
បាននិងកំពុងយរៀបរំ និងពមងឹងការអនុវតតែរមួ-
ោន៖ ការយរៀបរំមបព័ន្ធ, ការយរៀបរំមកប�័ណ្ឌ
គតិ�ុតតែ, ការយរៀបរំ�នតែការ និងការកសាង
ធនធានមនុស្សយលើវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ-
ណៈ។ ទន្ឹមនឹងយនះ គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្
ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈ ោនសុទិដឋាិនិ�ម និងវា�តនម្ល
សមិទ្ធផលសយមមរបានរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំជា-
រមួថា៖ (១).ភាពយជឿទុករិតតែននថវិកាយៅ
កតរកសាបានជាសារវនតែ, (២).មបព័ន្ធគណ-
យន�្យភាពបាននិងកំពុងកសាងតាមរ�ៈ
ការោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធ FMIS ដំណាក់-
កាលទី២ ជាម�ួនឹងភាពមបថុងមប�័តនា�្ស់, 
(៣).ការពមងឹង និងពមងីកការអនុវតតែថវិកា

កម្មវិធីជាមលូោឋា នមគឹះសមោប់យរៀបរំ និង
កំណត់ការផ្្ល ស់បតែរូរមបព័ន្ធថវិកាកម្ថុជា, 
(៤).ការយរៀបរំ និងោក់ឱ្យអនុវតតែ�ុទ្ធសាសសតែ
ននការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាឆ្នា ំ ២០១៨-
២០២៥ ជាសោសធាតុដ៏សំខ្ន់សមោប់
កំណត់ទិសយៅននគណយន�្យភាពសមិទ្ធកម្ម
និង  (៥).ការយរៀបរំមបព័ន្ធយលើកទឹករិតតែ នឹង
ជំរុញការយធវើស្ាប័ននី�កម្មឱ្យមសបតាម
ទិសយៅននការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

បកន្មពីយនះ កនាថុងមកប�័ណ្ឌ យសដឋាកិរ្ 
រជរោឋា ភិបាលសយមមរបានកំយណើនយសដឋា-
កិរ្មបចំាឆ្នា ំកនាថុងរងវង់ ៧% មពមទាងំសយមមរ
បាននវូបយងាគា លររជាមបវតតែិសាសសតែ  គកឺារ-
ឆ្លងពីមបយទសោនរំណូលមធ្យមកមមិត
ទាបជាផ្លរូវការយៅឆ្នា ំ២០១៥ និងមតរូវបាន
មបសិទ្ធន្មថាជា “ខាលៃ រសដ្ឋកិច្ចរៅអាសុរី” 
យៅឆ្នា ំ២០១៦។ រឯីភាពគ្្ម នការងារយធវើសិ្ត
កនាថុងអមតា ០,៣%, ភាពមកីមកយតាកយ៉ក
មតរូវបានលុបបំបាត់យចាលទាងំមសថុងកនាថុងឆ្នា ំ
២០១៧ និងមបាក់រំណូលកនាថុងមនុស្សោនា ក់
យកើនពី ១ ០៤២ ដុលា្ល រអាយមរិកកនាថុងឆ្នា ំ២០-
១៣ ដល់មបោណ ១ ៤២៧ ដុលា្ល រអាយមរិក
កនាថុងឆ្នា ំ២០១៧។ 

រំកណកឯកនាថុងមកប�័ណ្ឌ កកទមមង់ការ-
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការមបមូល
រំណូលយៅកតោនភាពរឹងោ ំកដលរំណូល
ោនការយកើនយ�ើងកនាថុងរយន្្ល ះ ១៥%-២០% 

កនាថុងមួ�ឆ្នា ំ សមោប់រ�ៈយពល ៥ឆ្នា ំ រុងយមកា�
យហើ�រំណូលររនតែថវិកាជាតិបានយកើនយ�ើង
ពីមបោណ ១៥,០៦% នន ផ.ស.ស. កនាថុងឆ្នា ំ 
២០១៣ ដល់ ១៩,៦៤% កនាថុងឆ្នា ំ ២០១៧។ 
រឯីថវិការំណា� បានយកើនយ�ើងមបោណ 
១,៨ ដង យហើ�ការវិភាជថវិកាមតរូវបាន
គិតគរូយលើវិស័�អាទិភាពសំខ្ន់ៗ និង
ការអនុវតតែថវិកាកផនាករំណា�ក៏កាន់កតោន
មបសិទ្ធភាព ទាងំកមមិតវិភាជន៍ និងកមមិត
មបតិបតតែិការ។

សមិេ្ធផលសរកមចបានក្នថុង�យៈ-
រពល ៥ ឆ្្ន ំ

សមិទ្ធផលរ�ៈយពល ៥ ឆ្នា ំ មតរូវបាន
បងាហា ញកនាថុងទិដឋាភាពរំនួន២ យលើទិដឋាភាព
ទយូៅនន PFMRP ទាងំភាពខ្្ល ំង និង
ភាពយ�សា�ននមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
យោ�យមបើមបាស់នូវមកប�័ណ្ឌ រំណា�
សាធារណៈ និងគណយន�្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
(PEFA) ឆ្នា ំ២០១១ ដូរដយាមកាមសយង្ប
ជនូខ្ងយមកាមយនះ៖

សមិេ្ធផល និងេិសរៅ ៥ ឆ្្ន  ំននកមមាវិ្រីកកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុ
សាធា�ណៈ
កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) គជឺាកម្មវិធីកកទមមង់សនារូលម�ួ 
ននកម្មវិធីកកទមមង់សំខ្ន់ៗរបស់រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា យដើម្បីពមងឹងអភិបាលកិរ្ និងមទមទង់
ការអភិវឌ្ឍយសដឋាកិរ្ មបកបយោ�បរិយប័ននា និងសមធម៌ដូរបានកំណត់កនាថុង�ុទ្ធសាសសតែ
រតុយកាណ និងកផនការ�ុទ្ធសាសសតែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

សោសធាតុ៤ កដលបានកំពុងយរៀបរំ និង                                        

ពមងឹងការអនុវតតែ រមួោន៖  ការយរៀបរំ                                  

មបព័ន្ធ, ការយរៀបរំមកប�័ណ្ឌ គតិ�ុតតែ, 

ការយរៀបរំ�នតែការ និងការកសាងធនធាន

មនុស្សយលើវិស័�ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ទំព័រ  ៥៣ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៥៤

ទន្ឹមនឹងយនះ លទ្ធផលវា�តនម្ល PEFA 
ឆ្នា ំ២០១៧ ឆ្លថុះបញ្្ងំថា មបព័ន្ធ PFM គឺ
ោនភាពមបយសើរជាងមុន យលើមបសិទ្ធភាព

ននការអនុវតតែថវិកា, ការពមងឹងរដឋាបាលមប-
មូលរំណូល, តោ្ល ភាពថវិកា និងលទ្ធកម្ម 
សាធារណៈ និងមបសិទ្ធភាពននការមគប់មគង

យបៀវត្សរ៍៕



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥៥ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៥៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ថវិកាសរងខាបឆ្្ន ២ំ០១៨ �បស់កមមាវិ្រីកកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ
កម្មវិធីកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោនយគ្លយៅកកលម្អមបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈកម្ថុជា យឆ្្ះយៅកាន់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កដលយផ្តែ តយលើលទ្ធផល និងវិមជ្ឈការ
មសបតាមសតែងោរអនតែរជាតិ។

ន្យពលបរ្ថុប្បននាយនះ កម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បានឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី៣ “ការ-
ផសារភាជា ប់ថវិកាយៅនឹងយគ្លនយយបា�”  
ចាប់ពីឆ្នា ំ២០១៦ មសបយពលកដលរជរោឋា -
ភិបាលកំពុងជំរុញយល្បឿនននការងារកកទមមង់
យលើមគប់វិស័�។ អគគាយលខ្ធិការោឋា ន
គណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 
កនាថុងន្មជាយសន្ធិការរបស់គណៈកោ្ម ធិ-
ការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស) បានយរៀប-
រំថវិកាមបចំាឆ្នា ំយដើម្បីគំ្មទដល់ការអនុវតតែ
កផនការសកម្មភាពរមួដំណាក់កាលទី៣ 
ជនូអងគាភាពទាងំអស់យមកាមកម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

កផនកា�ថវិកាឆ្្ន ២ំ០១៨ �បស់កមមា-
វិ្រីកកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុ
សាធា�ណៈ

ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ របស់កម្មវិធីកកទមមង់
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានផតែល់
អាទិភាពយៅយលើ ៤ រំណរុរួមោន៖

ការពមងឹងការមគប់មគងការមបមលូ
រំណូល, 
ការោក់ឱ្យអនុវតតែមបព័ន្ធព័ត៌ោនវិទយា
សមោប់មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, 

ការពមងឹង និងពមងីកការអនុវតតែថវិកា
កម្មវិធី 
ទិសយៅកកទមមង់មបព័ន្ធថវិការបស់
រជរោឋា ភិបាលកម្ថុជា។ 

យលើសពីយនះ ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ មតរូវបាន
យរៀបរំយោ�អនុយលាមយៅតាមសកម្មភាព
កដលស្ិតយមកាមកផនការសកម្មភាពរមួ
ដំណាក់កាលទី៣ និងសូរន្ករសមិទ្ធកម្ម

គន្លឹះកដលបានមពមយមពៀងជាមួ�នដគអូភិ-
វឌ្ឍន៍យមកាមមបភពថវិកាបដិភាគរបស់
រជរោឋា ភិបាល, ថវិកាមទមទង់ហិរញ្ញប្បទាន
យោ�សហភាពអឺរ៉ាុប, ជំន�ួជាឥណទាន
សម្បទានពីធន្គ្រអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងថវិ-
កាពីអងគាការ�នូីយសហវ។ ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ 
ោនការយកើនយ�ើង៣៥%យបើយធៀបនឹងថវិកា
ឆ្នា ំ២០១៧ យោ�សារោនការពមងីកការយមបើ-
មបាស់មបព័ន្ធ FMISជនូមកសងួ-ស្ាប័ន៕ 

ថវិកាឆ្នា ំ២០១៨ ោនការយកើនយ�ើង៣៥% 

យបើយធៀបនឹងថវិកាឆ្នា ំ២០១៧ យោ�សារ 

ោនការពមងីកការយមបើមបាស់មបព័ន្ធ FMIS

ទំព័រ  ៥៧ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៥៨



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

"ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គមឺិនកមនមគ្ន់កតមតរូវយផ្តែ តយលើការមបមលូ

រំណូលយដើម្បីបំយពញបសងគាប់យសរកតែីមតរូវការរំណា�ប៉ុយណាណ ះយទ ប៉ុកនតែគជឺា

ការមគប់មគង និងការកបងករកមបកបយោ�មបសិទ្ធភាព នវូធនធានកមមរបស់ 

ជាតិ យដើម្បីបយមមើឱ្យការអភិវឌ្ឍ និងកំយណើនយសដឋាកិរ្។ កនាថុងន័�យនះ រដឋាមតរូវ 

ថ្លឹងកថ្លងមបមលូរំណូល (យោ�ោក់បន្ថុកពន្ធ) យៅកនាថុងកមមិតកដលយសដឋាកិរ្ 

អារមទមទង់បាន យដើម្បីបយងកាើតបរិយកាសអនុយមគ្ះសមោប់ការវិនិយយគ និង 

សកម្មភាពធុរកិរ្ យហើ�ទន្ឹមយនះ ក៏គិតគរូអំពីសមធម៌សងគាម និងការជំរុញ

កំយណើនយសដឋាកិរ្ផងកដរ តាមរ�ៈការសមោលបន្ថុកពន្ធដល់មបជាពលរដឋាកដល

ោនរំណូលទាបផង និងការវិភាជរំណា�មបកបយោ�វិចារណភាព សំយៅ

មទមទង់កំយណើនយសដឋាកិរ្ យោ�ធាន្ឱ្យបាននវូរីរភាពននថវិកាជាតិផង៕"

ឯកឧតតែមអគគាបណ្ឌ ិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនរី�័េ្ន យទសរដឋាមសនតែី 
រដឋាមសនតែីមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ   

និងជាមបធានគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ 
ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

"កនាថុងការសយមមរបាន និងធាន្បាននវូលទ្ធផលកដលយកើតយរញពីការអនុវតតែ

មបកបយោ�មបសិទ្ធភាពនវូការងារកកទមមង់ និងយគ្លបំណងយគ្លនយយបា�

យផ្សងៗ, កិរ្�ិត�ំមបឹងកមបង និងការរលូរមួពីរោឋា ភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺ

ពិតជាោនសារៈសំខ្ន់ខ្្ល ំងណាស់។ ប៉ុកនតែ យោ�តមមរូវការគ្្ម នកដនកំណត់

ទន្ឹមនឹងកងវះខ្តធនធាន, ដំយណើរការននការអនុវតតែចំាបារ់មតរូវោនមបសិទ្ធភាព

និងយឆ្លើ�តបយៅនឹងតមមរូវការជាក់កសតែង។ យហតុផលយនះយហើ� កដលកម្មវិធី

កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមតរូវបានផតែរួរយផតែើមយ�ើងយដើម្បី

យដើរតនួ្ទីដ៏សំខ្ន់មួ�យនះ៕"
យលាកជំទាវ ងួន សុខា រដឋាយលខ្ធិការ 

មកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ

“ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទទលួបានយជាគជ័�

យៅយពលកដលកលងោនអគគាយលខ្ធិការោឋា នកកទមមង់ យោ�ការងារយនះ

មតរូវបានមរបារ់រលូ និងកមបកា្ល �ជាការងារសនារូលរបស់អគគាន្�កោឋា ន និង

មកសងួ/ស្ាប័ន នីមួ�ៗ យរៀងៗ�្លរួន។ យៅកនាថុងរ�ៈយពលអនតែរកាលយនះ 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នកកទមមង់នឹង�ិត�ំសមមបសមមរួល និងតាមោនការអនុវតតែ

ការងារកកទមមង់មសបតាមទិសយៅកដលបានោក់យរញយោ�គណៈកោ្ម ធិការ

ដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕"ឯកឧតតែម �ស់ សរីលវ៉ា  អគគាយលខ្ធិការ 
អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់

ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ  ៥៩ |  អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

"ភាពមបយសើរយ�ើងននយសវាសាធារណៈកដលរមួបញ្រូលទាងំសុ�ុោលភាព

មលូោឋា ន ការអប់រ ំនិងយសវាមលូោឋា នយផ្សងយទៀត នឹងោនសារៈសំខ្ន់

សមោប់កាត់បន្�ភាពមកីមកយៅកម្ថុជា។ រជរោឋា ភិបាល បាននិងកំពុងគំ្មទ 

មពមទាងំបយងកាើនថវិកាយដើម្បីពមងីក និងកកលម្អការផតែល់យសវាសាធារណៈ

សមោប់មបជាពលរដឋា។ សារៈសំខ្ន់នន PFM កនាថុងការផតែល់យសវាសាធារណៈ 

គដឺរូជាសារៈសំខ្ន់ននទឹករំយពាះកសិករអញ្ឹងកដរ។ PFM ចំាបារ់មតរូវោន

មបសិទ្ធភាពយដើម្បីសមមរួលដល់ការផតែល់យសវាសាធារណៈ។ ជាឧទាហរណ៍ 

ោនធនធានមគប់មគ្ន់, លំហរូននតមមរូវការមលូនិធិយៅកាន់អនាកផតែល់យសវា

សាធារណៈផ្្ល់ ោនលក្ណៈទាន់យពល, យហើ�អនាកមគប់មគងថវិកា 

អារអនុវតតែថវិកាមបកបយោ�មបសិទ្ធភាព និងគណយន�្យភាពយដើម្បី

ធាន្មបសិទ្ធភាពយៅកនាថុងការផតែល់យសវាសាធារណៈ៕"
យលាកមសី Ellen Goldstein, ន្�កធន្គ្រពិភពយលាក 

មបចំាមបយទសកម្ថុជា មីយ៉ន់ោ៉ និងឡាវ

"យោ�មបព័ន្ធមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអនុញ្្ញ តឱ្យយធវើ វិមជ្ឈការបកន្ម

យទៀតយលើការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុ, ការកសាងសមត្ភាពគឺរឹតកតោនសារៈសំខ្ន់

យដើម្បីធាន្ថាមសនតែីពាក់ព័ន្ធោនជំន្ញមតឹមមតរូវ និងយធវើការងាររំកកន្លង។ 

នដគអូភិវឌ្ឍន៍សមូអបអរសាទរមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុសមោប់        

ការអនុម័តយលើកផនការ�ុទ្ធសាសសតែសតែ ីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមតភ្ាព 

និងសមូជំរុញមកសងួ-ស្ាប័ន និងមកសងួយសដឋាកិរ្និងហិរញ្ញវត្ថុ ពមងឹង

មបព័ន្ធគណយន�្យភាព និងសមិទ្ធកម្ម យោ�ផសារភាជា ប់កំយណើនយបៀវត្សរ៍ 

ជាម�ួនឹងភាពមបយសើរយ�ើងននសមិទ្ធកម្ម និងមបសិទ្ធភាពកនាថុងការផតែល់

យសវាសាធារណៈ៕"
យលាក FRANK VIAULT មបធានកផនាកសហមបតិបតតែិការ

ននស្ានតំណាងសហភាពអុរឺ៉ាុបមបចំាកម្ថុជា

"�ណៈយពលកដលបណាតែ ញមគប់មគងរំណា�សាធារណៈ មបចំាអាសុី 

(PEMNA) ោនការរកីរយមមើនគរួឱ្យកត់សោគា ល់, បណាតែ ញយនះបានកា្ល �យៅ

ជាបណាតែ ញដ៏រឹងោ ំនិងជាយវទិកាគំ្មទដល់ភាពជានដគកូនាថុងការមគប់មគង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM) យៅតំបន់អាសុី និងប៉ាសុីហវិក។ ជាឧទាហរណ៍ 

អនាកជំន្ញ PFM អារបកងវរកិរ្ពិភាកសារបស់យ�ើង យៅជារបា�ការណ៍វិភាគ

យគ្លនយយបា�កដលរមួោនអនុសាសន៍ និងការកណនំ្។ យៅយពលយ�ើង

រលូរមួជាម�ួគ្នា យោ�ករករំកលកបទពិយសាធ ក៏ដរូជាឧតតែោនុវតតែន៍ន្ន្ 

យ�ើងនឹងអារទទលួបានឥទ្ធិពលជាវិជជាោនដល់បរិការណ៍ននការមគប់មគង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់យ�ើងយរៀងៗ�្លរួនផងកដរ៕"

យលាក Wansup Kim សហមបធានននគណៈកោ្ម ធិការ PEMNA 
និងជាអគគាន្�កមគប់មគងសមិទ្ធកម្មសារយពើពន្ធ មកសងួ�ុទ្ធសាសសតែ  

និងហិរញ្ញវត្ថុ មបយទសកូយរ៉ា 

អគគាយលខ្ធិការោឋា នគណៈកោ្ម ធិការដឹកនំ្ការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ៦០



រស់ សីលវា៉ា                     
បណ្ឌ តិ កហ៊ល រំយរនី                   
ោស សុ�យសនសាន        
កប៉ន ធីរុងគា                     
ប៊ ូវង្សសុខ្                 
អ៊ុង លុ�ណា
យ�៉ត វកីណល

អគគាយលខ្ធិការ អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.
អគគាយលខ្ធិការរង អ.គ.ហ.

កផនាកការងារកកទមមង់ទាងំ៣, មគប់មគងមទព្យសម្បតតែិរដឋា និងរំណូលមិនកមនសារយពើពន្ធ
  លី  វ៉ាុង                     មសនតែីជំន្ញជាន់�្ស់
  វុទ្ធី សមតា                 មសនតែីជំន្ញ

កផនាកនវានុវតតែន៍ ផ្សពវផសា� និងកសាងសមតភ្ាព
     សុគន្ធ ររិយ             មសនតែីជំន្ញជាន់�្ស់
  ឈុន ោ៉រឌី               មសនតែីជំន្ញ
  លី ពង្សរតន្             មសនតែីជំន្ញ 

កផនាកអនុវតតែថវិកា
  ប៉ុម នលយហង             មសនតែីជំន្ញជាន់�្ស់
     លឹម សុ�យហង           ជំន�ួការ

កផនាករំណូលសារយពើពន្ធ
  អ៊ុង មករ                 មសនតែីជំន្ញ
  រស់ ោលីន               ជំន�ួការ

កផនាកយគ្លនយយបា� និងយរៀបរំថវិកា
  យម៉ត រ៉ាម៉ន                ជំន�ួការ
  កផង សុ�នម៉              ជំនួ�ការ                

កផនាករដឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមោន និងវា�តនម្ល
  អ៊ុំ �ុទ្ធី                    មបធានកផនាករដឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមោន និងវា�តនម្ល   
  អ៊ូរ យសាភ័ណ            មសនតែីមតរួតពិនិត្យតាមោន និងវា�តនម្លគយមោង
  �ន ោ៉លឹមយឆង        មសនតែីថវិកា
  យលឿង សុវណណឌី         ជំន�ួការមសនតែីថវិកា

ការរលូរមួយផ្សងៗ
  មកថុមការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននអគគាន្�កោឋា នហិរញ្ញវត្ថុរដឋាបាលថានា ក់យមកាមជាតិ
   មកថុមការងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននអគគាន្�កោឋា នពន្ធោរ

កផនាកនវានុវតតែន៍ ផ្សពវផសា� និងកសាងសមតភ្ាព
    សុគន្ធ ររិយ             មសនតែីជំន្ញជាន់�្ស់
 ឈុន ោ៉រឌី               មសនតែីជំន្ញ
 លី ពង្សរតន្             មសនតែីជំន្ញ

គណៈកគប់កគង ៖

រ�ៀបចំអេ្បេរដ្យ ៖

នវនុវេតេ និងកកសកមរួលរដ្យ ៖

អគ្គរលខា្ិកា�ដ្្ឋ នគណៈកម្មា ្ិកា�

ដឹកនាកំា�ងា�កកេកមង់កា�កគប់កគងហិ�ញ្ញវេ្ថុសាធា�ណៈ





អាស�ោឋា នទំន្ក់ទំនង៖
ផ្លរូវយល� ៩២ សងាកា ត់វតតែភនាំ �័ណ្ឌ ដូនយពញ រជធានីភនាំំយពញ កម្ថុជា
ទូរស័ព្ៈ (៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០
 admin@pfm.gov.kh
 www.pfm.gov.kh
 www.facebook.com/gscpfm


