




បុព្វកថា

១

កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្រជឺាកម្មវិធីកកទមមង់ស្នូលមយួ ក្ថុងចំណោមកម្មវិធីកកទមមង់ សំខាន់ៗរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា ណ�ើម្ីឈានណ្្ោះណៅពមងរឹងអភិបាលកិច្ចល្អ។ កម្ថុជានរឹងកសាងបាននវូមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមយួរឹងមំា

ក�លឈានណៅសណមមចបានលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុចុងណមកាយ (Fiscal Outcomes) ទាងំ៣ ននមុខងារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

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

(៣) ស័ក្ិសិទ្ធ ិភាពននការផល្់ណសវាសាធារណៈ ។

ណៅក្ថុងបរិការណ៍ នន្ំ្២០២០, ពិភពណោកទាងំមូល បានឆ្លងកាត់នវូបទពិណសាធ និងស្ានភាពខុសពីការរពំរឹងទុកណដ្យសារការ

រាតតបាត ននជំងកឺូវ�ី-១៩ ណហើយមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ក៏ពុំមតនូវបានណលើកកលងផងក�រ ។  មានសំណួរជាណមចើនមតនូវបានណោទសរួថា

ណតើកិច្ចការកកទមមង់នានាអាចសណមមចបានតាមណោលណៅក�លបានណមោងទុក ឬយ៉ា ងោ ? ខ្ថុ ំអាចសន្ិដ្ឋា នបានថា វិបត្ិននជំងកឺូវ�ី-១៩

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

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជាណៅរកសាបានស្ានភាពល្អមបណសើរ ក�លឆ្លថុោះបញ្្ច ងំតាមរយៈការធានាបានចីរភាព ននការមបមលូ

ចំណូលជារមួមិនឲ្យធា្ល ក់ចុោះខា្ល ំង និងលទ្ធភាពវិភាជណ�ើងវិញនវូចំោយក្ថុង្ំ្ ណឆ្លើយតបបានណៅនរឹងកិច្ចការអាទិភាព ក�លណកើតមានថ្មីៗ

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

មបណសើរកន្លងមកននការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណនោះ បានផល្់ជាមលូដ្ឋា នចម្ងឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា

មានលទ្ធភាពក្ថុងការណដ្ោះមសាយនវូវិបត្ិកផ្កសុខាភិបាលជាយថាណហតុជនូមបណទសជាតិ ក៏�ចូជាការសមមាលជីវភាពមបជាពលរ�ឋាមកីមក

តាមរយៈការដ្ក់ណចញនវូវិធានការនានាជាណមចើន ក៏�ចូជាសមមបសមមរួល, បន្ធនូរបនយ្ភាពតានតរឹង និងណលើកស្រួយស្ានភាពអាជីវកម្ម 

ជាពិណសស សហមោសធុនតចូ និងមធ្យម ឱ្យល្អមបណសើរក្ថុងអភិមកមមបថុងមបយ័តខ្្ស់ ។ មបការណនោះបានបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ោស់ថា

កិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងកថ្ុងការងារកកទមមង់បានផ្ដល់ផលវិជ្ជមាន ក្ថុងការកសាងសមតភ្ាពននមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមយួឱ្យរឹងមំា ក�លជា “ឧបករណ៍

ណោលនណយបាយ” បណមមើឱ្យការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមណៅកម្ថុជា ។

ណទាោះបីជាយ៉ា ងណនោះក្ដី, មបសិនណបើណមបៀបណធៀបណៅនរឹងសង្់ដ្រ និងឧតម្ានុវតជ្ាអន្ដរជាតិ, មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា ណៅមាន

្រមា្ល តណៅណ�ើយ ណហើយទិសណៅននការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមកម្ថុជាក៏ស្ិតណៅណលើវិថី កវង ង្ា យបនណ្ទៀត ក្ថុងការសណមមចបាននូវចក្ថុវិស័យ

របស់ខ្លរួ ន ក�លក្ថុងណនាោះកាោនុវតភ្ាព និងបញ្ហា មបឈមនានា នរឹងណកើតមានណ�ើងជាបន្ដបន្ាប់ក�លោំបាច់ទាមទារ ឱ្យបនយ្កចិតទ្ុកដ្ក់

កកលម្អ និងពមងរឹងបកនម្ណទៀត ណលើការងារកកទមមង់ និងណធវើអាទិភាវបូនីយកម្មណលើសកម្មភាពសំខាន់ថ្មីៗណទៀត ណ�ើម្ីណឆ្លើយតបជាមយួស្ានភាព

ជាក់កសង្ មពមទាងំការតមមង់ណ្្ោះណៅរក្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ននមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា ។

សមមាប់មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណលខ១១ សមមាប់្ំ្២០២១ ណនោះ នរឹងកា្ល យជាឧបករណ៍ជំនយួ

សា្ម រតី និងផល្់តនម្លបកនម្ជនូមនន្ីរាជការ ជាពិណសសសាធារណជនណ�ើម្ីបនណ្លើកកម្ស់ការយល់�រឹង មពមទាងំោំមទ�ល់ទិសណៅ និង

ចក្ថុវិស័យននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា៕

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



២



អារម្ភកថា

៣

នថងា                       កខ               ្ំ្ឆ្លនូវ មតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធានីភ្ំណពញ, នថងាទី      កខ          ្ំ្២០២១
រដ្ឋលេខាធិការ 

និងជាអគ្គលេខាធិការ ននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ ន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រស់ សីេវ៉ា

ណទាោះបីជាស្ានការណ៍ននជំងកឺូវ�ី-១៩ ណៅបន្រកីរាលដ្ល និងបង្កឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់�ល់ណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជាយ៉ា ងោ ក៏ណដ្យ

តាមរយៈការអនុវតន្វូណោលនណយបាយ�៏មតរឹមមតនូវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ណមកាមការ�រឹកនំាមបកបណដ្យ្រតិបណិ្តរបស់ សណមច្អ្រ្គមហា-

ណសនាបតីណតណជា ហ៊ុន កសន នាយករ�ឋាមនន្ី ននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ក៏�ចូជាការដ្ក់ណចញនវូវិធានការ�៏មានមបសិទ្ធភាព និងចំ

ណោលណៅ ក្ថុងមកបខណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណដ្យមានការ�រឹកនំាចង្អថុលបងាហា ញមបកបណដ្យភាពឈា្ល សនវ

របស់ឯកឧតម្អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ,  ស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ-

សាធារណៈកម្ថុជាណៅមានលក្ណៈមបណសើរ ឆ្លថុោះបញ្្ច ងំតាមរយៈការធានាបានចីរភាពននការមបមលូចំណូលជារមួមិនឱ្យធា្ល ក់ចុោះខា្ល ំង និង

លទ្ធភាពវិភាជន៍ណ�ើងវិញនវូចំោយក្ថុង្ំ្ណឆ្លើយតបបានណៅនរឹងអាទិភាព ក�លណកើតមានថ្មីៗ ក៏�ចូជាណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមនានា 

ក្ថុងកផ្កណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។ កផ្អកណលើលទ្ធផលននការវាយតនម្ល ការអនុវតក្ផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់កាលទី៣ (CAP3)  ្ំ្២០១៦

�ល់២០២០ ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  និងការវាយតនម្លមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណដ្យណមបើមបាស់ឧបករណ៍

វាយតនម្លចំោយសាធារណៈ និង្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Publ ic  Expendi ture  and Financial  Accountabi l i ty-PFA)

បានបងាហា ញឱ្យណ�ើញថាមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណៅកម្ថុជាមតនូវ បានកកលម្អជាបណណ្ើរ និងណៅមានការងារណសសសល់មយួចំននួ ក�ល

មានវឌ្ឍនភាព និងទិសណៅចបាស់ោស់មសបតាមបរិការណ៍កម្ថុជា និងសង្់ដ្រជាឧតម្ានុវតអ្នរ្ជាតិ ជាពិណសសក្ថុង�ំោក់កាល

លំបាកននវិបត្ិកូវ�ី-១៩។ កថ្ុងន័យណនោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសណមមចបនអ្នុវតក្ផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់កាលទី៣ (CAP3) រយៈ-

ណពល២ ្ំ្ណទៀត (២០២១-២០២២) និងមតនូវបានឲ្យណឈា្ម ោះជា “កផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី៣ បកូ២ (CAP3+2)

្ំ្២០២១-២០២២” កថ្ុងណោលបំណងសំខាន់ណ្្ោះណៅកសាងនវូលក្ខណ្ោំបាច់ទាងំឡាយ ណ�ើម្ីឈានណៅដ្ក់ឱ្យអនុវតម្បព័ន្ធថវិកា

ព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ក�លជា្រន្លរឹោះក្ថុងការកសាង “វប្ធម៌សមិទ្ធកម្ម”  កថ្ុងមកបខណ្រាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំមូល។

ណ�ើម្ីបនណ្លើកកម្ស់ការយល់�រឹង និងជំរុញការោំមទ�ល់ទិសណៅ និងចក្ថុវិស័យននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា, អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)

កតងកតណធវើការបនញ្្ជ បការយល់�រឹងថ្មីៗបកនម្ពាក់ព័ន្ធនរឹងការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏�ចូជាផ្សពវផសាយនវូសមិទ្ធផល

ក�លសណមមចបានជាបនប្ន្ាប់ជនូ�ល់សាធារណជនតាមរយៈ កមមងកខ្សវណី�អ ូកាកសត វិទ្យថុ ទរូទស្សន៍ ការបណ្ថុ ោះបោ្ល សិក្ាសាោ

មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ និងឧបករណ៍ផ្សពវផសាយណផ្សងៗណទៀត។ តយួ៉ា ង,  សមមាប់មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ណលខ១១ ណនោះ នរឹងចងមកងនូវមពរឹត្ិការណ៍ថ្មីៗ សុន្រកថា និងទស្សនៈ មតិ របស់ថ្ាក់�រឹកនំា មពមទាងំអតប្ទពាក់ព័ន្ធនរឹងកម្មវិធីកកទមមង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានតនម្លជាណមចើន ក�លអាចផល្់តនម្លបកនម្ជនូមនន្ីរាជការ ជាពិណសសសាធារណៈជន ក�លចង់ណឈវង-

យល់អំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល៕











មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិច្ចមបជុំគណៈកមមាការកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈននមកសួង 
លសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមបចាឆំ្្ន ២ំ០២០

នាមពរឹកនថងាមពហស្តិ៍ ៧ណកើត កខផល្គថុន ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតនូវនរឹងនថងាទី១៨ កខកុម្ៈ ្ំ្២០២១
ណវោណមា៉ា ង ០៩:០០នាទី ណៅទីស្ីការមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ
អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមបធាន្រណៈកមា្ម -
ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បាន�រឹកនំាកិច្ចមបជុំ្រណៈកម្មការ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ណដ្យមានការចលូរមួពី
សំោក់ឯកឧតម្ ណោកជំទាវជាថ្ាក់�រឹកនំា ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មពមទាងំមកថុមការងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណៅតាមអង្គភាពណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

កិច្ចមបជុំណនោះ មតនូវបានណរៀបចំណ�ើងតាម 
រយៈមបព័ន្ធវឌីីអូណដ្យណមបើមបាស់មបព័ន្ធ

Intranet របស់មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុ និងណ្្តកិច្ចពិភាកសាណលើរណបៀបវារៈ
ចំនួន ២ �ចូខាងណមកាម៖
.ណសចក្ីមពាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
មបោំ្ំ្២០២០ ននការអនុវតក្ម្មវិធីកក-
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
�ំោក់កាលទី៣

.ណសចក្ីមពាងកផនការសកម្មភាពរមួ-
អនរ្កាល �ំោក់កាលទី៣ បកូ២។

.លសចក្តីមរាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
មបចាឆំ្្ន ២ំ០២០ ននការអនុវត្តកមមាវិធី
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសធា-
រណៈដំណាក់កាេទី៣

ការរកីរាលដ្លននជំងឺកូវ�ី-១៩ ជា
វិញ្្ញ សាថ្មីមយួក�លបានណតសស្ាកល្ង
នវូភាពរឹងមំាននមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈរបស់កម្ថុជា។ កំណណើនចំណូល
ជាងកន្លោះទសវត្សរ៍ចុងណមកាយ និងមបសិទ្ធ-
ភាពននការម្រប់ម្រងចំោយបានជយួជំរុញ
ឱ្យមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កម្ថុជាមានភាពរឹងមំា និងសុាណំៅនរឹងវិបត្ិ
ណផ្សងៗ។ ស្ិតក្ថុងបរិការណ៍ណនោះ ការអនុវត្
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈណៅកតមានវឌ្ឍនភាព និងបន្
ចលនាការណដ្យស្ិតក្ថុងស្ានការណ៍ក�ល

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ្តឌិងជាកបធា្តគណៈកម្មា ធឌិការដឹកនំាការងារកកទកមង់ការកគប់កគងហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ថុង

កឌិច្ចកបជុំគណៈកមមាការកកទកមង់ការកគប់កគងហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកបចំាឆំ្្២០២០ តាមរយៈកបព័្ត្ធវសីដអ ូនាកពឹកថ ង្ៃទរី១៨ កែកុម្ៈ ឆំ្្២០២១។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២

អាចម្រប់ម្រងបាន និងសណមមចបានលទ្ធផល
្ររួជាទីណលើកទរឹកចិត។្

ជាក់កសង្ ក្ថុងកិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ចបាប់ចំននួ៤ កថ្ុងមកបខណ្
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈមតនូវបានអនុម័ត និងមបកាស
ដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់ ក្ថុងណនាោះរមួមាន (១) 
ចបាប់ស្ីពីការម្រប់ម្រងការណមបើមបាស់ និង
ការោត់កចងណលើមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា, (២)ចបាប់
ស្ីពីការម្រប់ម្រងកល្ងពាណិជ្ជកម្ម, (៣)
ចបាប់ស្ីពីមូលបមតរ�ឋា និង (៤)ចបាប់ស្ីពី
ការណរៀបចំ និងមបមពរឹតណ្ៅននអាជ្ាធរណសវា

ហិរញ្ញវត្ថុមិនកមនធនាោរ។
លទ្ធផលននការវាយតនម្លការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ្ំ្២០២០ បានបងាហា ញ
ថា៖ 
ទី១.ភាពណជឿទុកចិតន្នថវិកា ្ររឺកសាបាន
នវូភាពរឹងមំា ក�លឆ្លថុោះបញ្្ច ងំអំពីភាព
ធន់ននមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក�លបានកសាងកន្លងមក ខណៈមាន
ផលប៉ាោះពាល់ណដ្យជំងឺកូវ�ី-១៩, ការ�ក
មបព័ន្ធអនុណមោោះពន្ធ EBA និងណមោោះទរឹក-
ជំនន់ណៅ្ំ្២០២០។ ក្ថុងន័យណនោះ ការ
ពមងរឹងការម្រប់ម្រង និងការអនុវតក្ផនការ
មបមលូចំណូលមតនូវណធវើពិពិធកម្មចំណូលថ្មី
និងណកៀរ្ររចំណូលឱ្យអស់សក្ានុពល 
ជាពិណសសវិស័យទរូ្រមនា្រមន៍ និងវិស័យ
ករែ និងណមបងកាត។ ចំណពាោះមបសិទ្ធភាព
ចំោយថវិកានរឹងមតនូវពមងរឹងណលើណបៀវត្ស,
ទំនិញ/ណសវា និងវិនិណយ្រតាមរយៈការ
ណរៀបចំ និងអនុវតល្ិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុត្
�ូចមានកំណត់ក្ថុងកផនការយុទ្ធសានស្
ស្ីពីការកកទមមង់មបព័ន្ធម្រប់ម្រងវិនិណយ្រ

ការរកីរាលដ្លននជំងឺកូវ�ី-១៩ ជាវិញ្្ញ សា 
ថ្មីមយួក�លបានណតសស្ាកល្ងនវូភាពរឹងមំា 
ននមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា។
កំណណើនចំណូលជាងកន្លោះទស្សវត្សរ៍ចុងណមកាយ 
និងមបសិទ្ធភាពននការម្រប់ម្រងចំោយបាន 

ជយួជំរុញឱ្យមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សាធារណៈកម្ថុជាមានភាពរឹងមំា និងសុា ំ

ណៅនរឹងវិបត្ិណផ្សងៗ។

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកកទបមង់ការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចំាឆ្នា ំ២០២០  នៅថ ង្ៃទី១៨ កែកុម្ៈ ឆ្នា ំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីនេអ។ូ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ្តឌិងជាកបធា្តគណៈ-

កម្មា ធឌិការដឹកនំាការងារកកទកមង់ការកគប់កគងហឌិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្ថុងកឌិច្ចកបជុំ នាក្ឹកថ ង្ៃទរី១៨ កែកុម្ៈ ឆំ្្២០២១។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សាធារណៈ ២០១៩-២០២៥។ 
ទី២.្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ មតនូវបាន
ពមងរឹងតាមរយៈការពមងីកការដ្ក់ឱ្យអនុវត្
មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ណៅ
ម្រប់មកសួង-ស្ាប័ន, រតនាោររាជធានី-
ណខត ្ទាងំ២៥ និងមន្ីរណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុ រាជធានី-ណខត ្ទាងំ២៥ និងការណធវើសវ័យ-
មបវត្ិកម្មចំោយ ក�លមានហានិភ័យ
កមមិតទាប។ ការណធវើសនា្ធ នកម្មរវាង FMIS
និង មបព័ន្ធទិន្ន័យពន្ធដ្រ, រវាង FMIS
និងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានម្រប់ម្រង
ចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ មពមទាងំរវាង
មបព័ន្ធទិន្ន័យពន្ធដ្រ និងមបព័ន្ធអាសុី្រដូ្
ក�លមតនូវបានដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការជាផ្លនូវការ
ណដ្យណជា្រជ័យ។ បកនម្ពីណនោះ មកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានដ្ក់ឱ្យអនុវត្
មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានម្រប់ម្រងបញ្ជី
សារណពើភណ្មទព្យសម្ត្ិរ�ឋាណៅតាមមកសងួ-
ស្ាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ�នទណទៀត។
ទី៣.ការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោល-
នណយបាយ មតនូវបានពមងរឹងតាមរយៈការ
ដ្ក់ឱ្យអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី និងអង្គភាព
ថវិកាណៅម្រប់មកសងួ-ស្ាប័ន និងរ�ឋាបាល
ណខតច្ំនួន២៤ ក�លរ�ឋាបាលរាជធានីភំ្ណពញ
នរឹងមតនូវដ្ក់ឱ្យអនុវតណ្ៅ្ំ្២០២១ណនោះ។
ទី៤.ការណមតៀមខ្លរួ នសមមាប់ជំហានបន្ាប់
មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុង
ណរៀបចំណសចក្ីមពាងចបាប់ស្ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ (ថ្មី), កកសមមរួលអនុមករឹត្យ
ណលខ៨១ ស្ីពីការបណង្កើតការមតរួតពិនិត្យ
ហិរញ្ញវត្ថុណលើការចំោយថវិការ�ឋាណៅតាម
មកសួង ណខត ្មកថុង មកថុងសវយ័ត រាជធានី-
ភ្ំណពញ និងអង្គការសាធារណៈ និងអនុមករឹត្យ
ណលខ៨២ ស្ីពីបទបញ្្ជ ទណូៅនន្រណណនយ្យ
សាធារណៈ  និងលិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុត្

ពាក់ព័ន្ធក�លជាមលូដ្ឋា នោំបាច់នរឹងមតនូវ
ណរៀបចំបញ្ចប់ណៅក្ថុង្ំ្២០២១។ 

ជារមួ ឆ្លងកាត់�ំោក់កាលលំបាកនន

្ំ្២០២០, ស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កម្ថុជាណៅមានលក្ណៈមបណសើរ ឆ្លថុោះបញ្្ច ងំ
តាមរយៈការធានាបាននវូចីរភាពននការ

ទំព័រ  ៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការននអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធីការដឹកនំាការងារកកទមមង់ការ

មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ថុងកិច្ចមបជុំគណៈកមមាការកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមបចំាឆំ្្២០២០។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មបមូលចំណូលជារមួមិនឱ្យធា្ល ក់ចុោះខា្ល ំង
និងលទ្ធភាពវិភាជន៍ចំោយណ�ើងវិញក្ថុង
្ំ្ ណឆ្លើយតបបានណៅនរឹងអាទិភាពចល័ត
ក�លណកើតមានថ្មីៗ ក៏�ចូជាណដ្ោះមសាយ
បញ្ហា មបឈមនានា ក្ថុងកផ្កណស�ឋាកិច្ច និង
សង្គម។ មបការណនោះបានឆ្លថុោះបងាហា ញយ៉ា ង
ចបាស់ោស់ថា កិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងក្ថុង
ការងារកកទមមង់បានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានកថ្ុង
ការកសាងមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមយួ ក�លជា
“ឧបករណ៍ណោលនណយបាយ” បណមមើឱ្យ
ការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមណៅកម្ថុជា។

.លសចក្តីមរាងកែនការសកមមាភាព
រួម-អន្តរកាេ ដំណាក់កាេទី៣ បូក២

កផ្អកណលើការវាយតនម្លការអនុវតក្ផនការ

សកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី៣ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលបានសណមមចបនអ្នុវតរ្យៈណពល
២ ្ំ្ណទៀត (្ំ្២០២១-២០២២) ណ�ើម្ី
ពមងរឹងមលូដ្ឋា នម្ររឹោះននការកកទមមង់ក្ថុងណខឿន
ទាងំ៣ ខាងណ�ើម មុននរឹងឈានណៅអនុវត្
ណខឿនទី៤ “្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”។ 

�ំោក់កាលអន្ដរកាលណ្្ោះណៅណខឿនទី៤ 
មានណោលណៅសំខាន់ក្ថុងការកសាង នវូ
លក្ខណ្ោំបាច់នានា ណ�ើម្ីឈានណៅដ្ក់
ឱ្យអនុវតម្បព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម
ក�លជា្រន្លរឹោះក្ថុងការកសាង “វប្ធម៌សមិទ្ធ-
កម្ម” ក្ថុងមកបខណ្រាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំ-
មូល។ ជាលទ្ធផល អង្គមបជុំបានសណមមច
អនុម័តណៅណលើណសចក្ីមពាងកផនការសកម្ម-
ភាពរមួ �ំោក់កាលទី៣ បកូ២ និងោប់
ណផ្ើមដ្ក់ឱ្យអនុវតប្ន្ាប់ពីកិច្ចមបជុំនា
នថងាទី១៨ កខកុម្ៈ ្ំ្២០២១ ណនោះតណៅ។ 

ជាចុងណមកាយ ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្ត-
សភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី បានផល្់
អនុសាសន៍កណនំា �ល់សមាជិក្រណៈ-
កម្មការកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងមកថុមការងារកកទមមង់ណៅតាមអង្គភាព
ណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
ឱ្យបនក្ិច្ចសហការល្អ និងយកសា្ម រតីនន
កិច្ចមបជុំនានថងាទី១៨ កខកុម្ៈ ្ំ្២០២១ 
ណនោះ ណ�ើម្ីបនជ្ំំរុញការអនុវតក្ារងារកក-
ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឱ្យសណមមចបានវឌ្ឍនភាពតាមការរពំរឹងទុក។ 
ឯកឧត្តមអគ្គបណិ្តសភាចារ្យ ឧបនាយក-
រដ្ឋមនន្តី បានកថ្លងអំណរ្រុណចំណពាោះម្រប់
ថ្ាក់�រឹកនំា និងមនន្ីរាជការរបស់មកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នវូការយកចិតទ្ុក-
ដ្ក់ និងកិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងសណមមចបាន
ការងារនាណពលកន្លងមក មពមទាងំជនូពរ
ម្រប់ថ្ាក់�រឹកនំា និងមនន្ីរាជការទាងំអស់ 
ជបួមបទោះកតនរឹងពុទ្ធពរទាងំ៤ មបការ ្រឺ
អាយុ វណ្ៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីណ�្ល ៀងឃ្្ល ត
ណ�ើយ៕

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និង

                   វាយតនម្ល នន អ.្រ.ហ.

�ំោក់កាលអនរ្កាលណ្្ោះណៅណខឿនទី៤ 
មានណោលណៅសំខាន់ក្ថុងការកសាង នវូ 

លក្ខណ្ោំបាច់នានា ណ�ើម្ីឈានណៅដ្ក ់
ឱ្យអនុវតម្បព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម 

ក�លជា្រន្លោឺះក្ថុងការកសាង 
"វប្ធម៌សមិទ្ធកម្ម" កថ្ុងមកបខ័ណ្រាជរដ្ឋា - 

ភិបាលទាងំមលូ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៧ |  អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១៨



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ខ្ឹមសារសលងខេបននការវយតនម្ការអនុវត្តកែនការសកមមាភាពរួម ដំណាក់-
កាេទី៣ ឆ្្ន ២ំ០១៦-២០២០

ការកកទមមង់កថ្ុង�ំោក់កាលទី៣ ណ ្្ដ តជាចម្ងណលើការបញ្ចប់ការអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី និងការ
កសាងមលូដ្ឋា នោំបាច់សមមាប់ការអនុវតថ្វិកាសមិទ្ធកម្ម ទន្រឹមនរឹងការបន្ដពមងរឹងណខឿនទី១ និង 
ពមងកីការអនុវតណ្ខឿនទី២។ 

តាមការវាយតនម្លអំពីការអនុវតន្ន
�ំោក់កាលទី៣ ណនោះបានបងាហា ញ

ថាណខឿនទី១ ស្ីពីការបណង្កើនភាពណជឿទុកចិត្
ននថវិការកសាបាននវូភាពរឹងមំា, ណខឿនទី២
ស្ីពីការពមងរឹង និងពមងីក្រណណនយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុបន្ដមានវឌ្ឍនភាពល្អ, ណខឿនទី៣
ស្ីពីការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោលនណយ-
បាយ បានសណមមចជាសារវន្ដ, និងណខឿនទី៤
ស្ីពីការណមតៀមខ្លរួ នណ្្ោះណៅកាន់្រណណនយ្យ-
ភាពសមិទ្ធកម្ម ណៅមិនទាន់សណមមចបាន
តាមការណមោងទុកណៅណ�ើយ។

ការបនរ្កសាបាននវូណខឿនទី១ ភាពណជឿ
ទុកចិតន្នថវិកា៖ ណខឿនណនោះ ស្ិតណៅកផ្ក
ទី១ ក�លមានណោលបំណងចំននួ៤ រមួមាន
(១).ការណកៀរ្ររចំណូល, (២).ការម្រប់ម្រង
ចំណូល, (៣).ការម្រប់ម្រងបំណលុសា-
ធារណៈ, និង (៤).ការកកលម្អការអនុវត្
ថវិកា។ ជាលទ្ធផល ការពមងរឹង និងម្រប់-
ម្រងចំណូលមានស្ានភាពល្អមបណសើរ និង
បណង្កើតឱ្យមានអតិណរកថវិកាចរន។្ ការអនុវត្
ចំោយ មតនូវបានបនក្ារកកលម្អ្ររួឱ្យកត់
សមា្គ ល់ និងស្ិតក្ថុងទិសណៅកំណត់ (+/-
៥% ណធៀបនរឹងកម្មវិធីចំណូលចំោយ)។ 
ការណកៀរ្ររចំណូលមបោំ្ំ្សណមមចបាន
យ៉ា ងណហាចោស់ ០,៣% នន ផ.ស.ស. 
និងចំោយកកសោ្ះស្ិតណៅតិចជាង២%
ននចំោយសរុប។ រឯីបំណលុសាធារណៈ
្រសឺ្ិតក្ថុងស្ានភាពអាចម្រប់ម្រងបាន។ 
សមិទ្ធផល ននការកកទមមង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោប់តំាងពីណខឿនទី១ 
រហតូមក�ល់ណខឿនទី៣ បានផល្់កផ្ល ្្ក
និងឆ្លថុោះបញ្្ច ងំថាការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈមានភាពមបណសើរណ�ើងជាលំដ្ប់
តយួ៉ា ងការម្រប់ម្រង និងការមបមលូចំណូល
មានស្ានភាពរឹងមំា ក�លចំណូលណកើន
ណ�ើងកថ្ុងចណនា្ល ោះពី១៥% ណៅ២០% ក្ថុង
មួយ្ំ្ ក្ថុងរយៈណពល៧ ្ំ្ចុងណមកាយ
ណហើយចំណូលចរនថ្វិកាជាតបិានណកើនណ�ើង
ពីមបមាណ ១៥,០៦% នន ផ.ស.ស. ក្ថុង
្ំ្២០១៣ �ល់២៥,១២% នន ផ.ស.ស.
ក្ថុង្ំ្២០១៩ ណពាល្រទឺំហំណកើនណ�ើង ៣ 
�ង ឬ មបមាណជា ១០,៦ ពិន្ថុភា្ររយនន 
ផ.ស.ស.។ ក្ថុងកផ្កភាពណជឿទុកចិតប្ាន
ននថវិកា, រាជរដ្ឋា ភិបាលសណមមចបានការ
ណបើកមបាក់ណបៀវត្សពីរ�ងក្ថុងមយួកខ ណដ្យ
ោ្ម នរអាក់រអលួ។ ណលើសពីណនោះ ការម្រប់ម្រង
សាច់មបាក់ល្អបានបង្កលទ្ធភាពឱ្យរាជរដ្ឋា -
ភិបាលកម្ថុជាអាចណឆ្លើយតបនរឹងការវិតន្៍នន
ស្ានការថ្មីៗចំណពាោះមុខបានយ៉ា ងល្អមបណសើរ។

ការបនព្មងរឹង និងពមងកីណខឿនទី២  ្រឺ
្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖ ណខឿនណនោះស្ិត
ណៅកផ្កទី២ មានណោលបំណង៥ រមួមាន
(១).ចំោត់ថ្ាក់ថវិកា, (២).ការអនុវត្
មបព័ន្ធ FMIS, (៣).សង្់ដ្រ្រណណនយ្យ
សាធារណៈ, (៤).មបព័ន្ធម្រប់ម្រងទិន្ន័យ
បញ្ជីសារណពើភណ្មទព្យសម្ត្ិរ�ឋា, និង 
(៥).សន្ស្សន៍ននការណបើកចំហរព័ត៌មាន
ថវិកា។ ការដ្ក់ឱ្យអនុវតច្ំោត់ថ្ាក់

ថវិកា ប្លង់្រណណនយ្យ និង�ំណណើរការមបព័ន្ធ
FMIS ទាងំ�ំោក់កាលទី១ និង�ំោក់-
កាលទី២ ណ�ើម្ីជាមលូដ្ឋា នននការកត់មតា
និងណរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបកប
ណដ្យមតរឹមមតនូវ និងទាន់ណពលណវោ មាន
វឌ្ឍនភាពល្អមបណសើរ និងមសបតាមសង្់ដ្រ
អនរ្ជាតិ។ មបព័ន្ធម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា
មតនូវបានណរៀបចំ, យ៉ា ងោមិញការអនុវត្
មបព័ន្ធណនោះ មតនូវបនជ្ំរុញបកនម្ណលើការដ្ក់
ឱ្យអនុវតណ្ពញណលញណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័ន 
មសបោ្នរឹងការណរៀបចំលិខិតបទដ្ឋា ន្រត-ិ
យុត ្សមមាប់ម្រប់ម្រងមបព័ន្ធណនោះ។ ចំោត់
ថ្ាក់ថវិកាទាងំ៧ មតនូវបានដ្ក់ឱ្យអនុវត្
ណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS ក៏ប៉ាុកនអ្នុវតប្ាន
ណពញណលញកត៥ ចំោត់ថ្ាក់ថវិកា រឯី
ចំោត់ថ្ាក់ភមូិសានស ្និងចំោត់ថ្ាក់
មុខងារមតនូវបានកំពុងបនជ្ំរុញការអនុវត។្
សង្់ដ្រ្រណណនយ្យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កម្ថុជាមតនូវបានណរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត្
ជាមយួនរឹងកផនទីបងាហា ញផ្លនូវសមមាប់ណ្្ោះ

ចបាប់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ក�លកំពុងមតរួតពិនិត្យ 
និងណធវើបច្ចថុប្ន្កម្ម និងអនុមករឹត្យពាក់ព័ន្ធ្រ ឺ

ជា្រតិយុត�្៏សំខាន់ក្ថុងការធានាមបសិទ្ធភាព 
ននការអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី។ ្រិតមតរឹម្ំ្២០១៨ 

ម្រប់មកសងួ-ស្ាប័ន បានអនុវតថ្វិកា 
កម្មវិធី និង្ំ្២០២០ រ�ឋាបាលណខតច្ំននួ២៣ 

បានអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៦

ណៅ្រណណនយ្យបង្គរ។ ការណរៀបចំណវទិកា
សាធារណៈស្ីពីការម្រប់ម្រងមា៉ា មកនូណស�ឋា-
កិច្ច និងមកបខណ្ម្រប់ម្រងថវិកាមបោំ្ំ្
និងការផ្សពវផសាយឯកសារពាក់ព័ន្ធព័ត៌មាន
ថវិកាជនូសាធារណជន មានវឌ្ឍនភាព
ល្អណ�ើងពីមយួ្ំ្ណៅមយួ្ំ្ ក�លបានណធវើ
ឱ្យសន្ស្សន៍ននការណបើកចំហរថវិការបស់
កម្ថុជាមានការណកើនណ�ើងជាលំដ្ប់ណៅក្ថុង
ការអណង្កតណលើការណបើកចំហរព័ត៌មានថវិកា
ជាសកលក�លបានណរៀបចំណ�ើងណរៀងរាល់
២្ំ្មង្។ 

ការបន្ដណខឿនទី៣ ននការផសារភា្ជ ប់ថវិកា
ណៅនរឹងណោលនណយបាយ៖ ណខឿនណនោះ ស្ិត
ណៅកផ្កទី៣ មានណោលបំណងចំននួ៤ 
រមួមាន(១).ការអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី, (២).

ការណរៀបចំថវិកាឱ្យមានភាពម្រប់មជថុងណមជាយ,
(៣).ការណរៀបចំមកបខណ្ណោលនណយបាយ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងថវិការយៈណពល
មធ្យម, និង (៤).ការណរៀបចំមកបខណ្
វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ។ លិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុត ្
និងយុទ្ធសានស្្រន្លរឹោះៗ ជាណមចើនមតនូវបាន
ណរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវតក្្ថុង�ំោក់កាល
ទី៣ ណ�ើម្ីពមងរឹងការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹង
ណោលនណយបាយ។ ចបាប់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្មី ក�លកំពុងមតរួតពិនិត្យនិងណធវើបច្ចថុប្ន្កម្ម
និងអនុមករឹត្យពាក់ព័ន្ធ្រជឺា្រតិយុត�្៏សំខាន់
ក្ថុងការធានាមបសិទ្ធភាពននការអនុវតថ្វិកា
កម្មវិធី។ ្រិតមតរឹម្ំ្២០១៨ ម្រប់មកសងួ-
ស្ាប័ន បានចលូអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី និង
្ំ្២០២០ រ�ឋាបាលណខតច្ំននួ២៣ បាន

អនុវតថ្វិកាកម្មវិធី ប៉ាុកនយ្នក្ារតាមដ្ន
វាយតនម្លណលើការអនុវតណ្ៅមិនទាន់បាន
ពមងរឹង។ ទន្រឹមនរឹងណនោះ, ណទាោះបីជាណៅមាន
បញ្ហា ្រុណភាពក្ី ថវិកាកម្មវិធីនរឹងកា្ល យជា
មូលដ្ឋា នមបមូលផ្ថុំមុខសញ្្ញ ថវិកា។ សរុប
មតរឹម�ំោក់កាលទី៣ អង្គភាពថវិកាមាន
ចំនួន៩១៤ កថ្ុងណនាោះណៅថ្ាក់កោ្លមាន
ចំនួន៣១១ ណដ្យអង្គភាពថវិកាអាោប័ក
ណផ្រសិទ្ធ ិមានចំននួ៦១ និងមិនទាន់ណផ្រសិទ្ធ ិ
មានចំនួន២៥០ មពមទាងំថ្ាក់មលូដ្ឋា នមាន
ចំនួន៦០៣ ណផ្រសិទ្ធ ិទាងំអស់។ ក្ថុងទិ�ឋាភាព
ចំោយ, ទំហំថវិកា ៩ ៤៧៧ ៧២៩ ោន
ណរៀលក្ថុង្ំ្២០១៣ ណកើនណ�ើង�ល់ទំហំ
២១ ៧៦៨ ៦១៤ ោនណរៀលណៅ្ំ្២០១៩
(តណួលខមានកំណត់ក្ថុងចបាប់ថវិកា) ឬមតនូវ
បានណកើនណ�ើងណលើស២,២ �ង ណហើយមតនូវ
បាន្រិត្ររូណលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ 
ក្ថុងណនាោះចំោយសរុបរបស់មកសងួអប់រំ
យុវជន និងកីឡា មតនូវបានបណង្កើនជាង៣,៤
�ង, មកសងួសុខាភិបាលមតនូវបានបណង្កើន
២,១ �ង និងមកសួងកសិកម្ម រុក្ាមបមាញ់ 
និងណនសាទមតនូវបានបណង្កើន២,៦ �ង។ ទន្រឹម
នរឹងណនោះ, រាជរដ្ឋា ភិបាលមានលទ្ធភាពក្ថុង
ការស្ារ និងអភិវឌ្ឍន៍មបណទសជាតិ មពមទាងំ
្រិត្ររូណៅ�ល់ការណលើកកម្ស់កមមិតជីវភាព
រស់ណៅរបស់មនន្ីរាជការ, កងកមា្ល ំងមបដ្ប់
អាវុធ, និវតជ្ន, អ្កបាត់បង់សម្ទាវិជា្ជ -
ជីវៈ និងអតីតយុទ្ធជន មនន្ីជាប់កិច្ចសនយា 
សមាជិកមកថុមមបរឹកសារាជធាន ីណខត ្មកថុង មសថុក
ខណ្ �ុ ំសងា្ក ត ់និងមនន្ីភូមិ តាមរយៈការ
�ំណ�ើងណបៀវត្សជាណរៀងរាល់្ំ្ មពមទាងំណធវើ
ឱ្យកមមិតណបៀវត្សមនន្ីរាជការទាបបំផុតណៅ
្ំ្២០១៨ មានចំនួនជាងមយួោនណរៀល 
និងណៅ្ំ្២០២៣ មានចំននួមយួោន-
បួនកសនណរៀល ណដ្យក�កសមមាប់ណបៀវត្ស
ទាបបំផុតរបស់មនន្ីរាជការ និងម្រនូបណមងៀន
ក្ថុងវិស័យអប់រ ំនិងវិស័យសុខាភិបាល មាន
ចំនួនជាងមយួោនមួយកសនណរៀលណៅ្ំ្ 



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

២០១៨ និងមយួោនមបំាកសនណរៀលណៅ
្ំ្២០២៣។ ណៅក្ថុងមកបខណ្ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ អាទិភាព�៏ចម្ងមួយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកថ្ុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗ
ក្ថុងមកបខណ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រយៈ-
ណពលមធ្យម ្ឺរការបនណ្្្តការយកចិត្
ទុកដ្ក់�ល់ការណលើកកម្ស់ជីវភាពរបស់
មនន្ីរាជការម្រប់មបណភទ ឱ្យកាន់កតមបណសើរ
ណ�ើងជាលំដ្ប់កថមណទៀត។ 

កផនការយុទ្ធសានសថ្វិកាមតនូវបានណរៀបចំ
តាមណោលបំណងណោលនណយបាយ និង
កម្មវិធី ណដ្យណធវើការពន្យល់ពីខ្ល រឹមសារនន
ណោលបំណង សនិទានកម្ម មបណភទហិរញ្ញ-
ប្ទាន សចូនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះសមមាប់
តាមដ្នការអនុវត ្និងមតរួតពិនិត្យលទ្ធផល
ណោលណៅសមិទ្ធកម្ម មកបខណ្ណពលណវោ 
មពមទាងំតមមនូវការថវិកា ជាពិណសសមតនូវ
កផ្អកណលើពិតានចំោយ ក�លមានកំណត់
ណៅក្ថុងមកបខណ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង
មកបខណ្ថវិការយៈណពលមធ្យម ក៏ប៉ាុកន្
្រុណភាពននការណរៀបចំមតនូវបានបនក្កលម្អ។
ការអនុវតណ្ោលនណយបាយវិមជ្ឈការ
ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានលទ្ធផលល្អមបណសើរ 
ប៉ាុកនក្ារអនុវតម្តនូវបានណរៀបចំណ�ើងមួយ្ំ្
មង្ៗ ជា�ំោក់ៗណដ្យមិនមានយុទ្ធសានស្
និងមិនមានការកំណត់ទិសណៅរយៈណពល
មធ្យម និងរយៈណពលកវង។ ណទាោះបីជាយ៉ា ង
ណនោះក្ី ការណរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវតយ្ុទ្ធ-
សានសន្នការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិការ�ឋាបាល
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ្ំ្២០១៩-២០២៥ ្រជឺា
កផនទីចង្អថុលផ្លនូវននការពមងរឹងណោលនណយ-
បាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ។

ការកំណត់ចបាស់ោស់អំពីទិសណៅ និង
ការណមតៀមខ្លរួ នសមមាប់ណខឿនទី៤ ្រណណនយ្យ-
ភាពសមិទ្ធកម្ម៖ ណខឿនណនោះស្ិតណៅកផ្កទី៤
មានណោលបំណងចំននួ៤ ្រ ឺ(១).មកបខណ្
ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម, (២).មកបខណ្
តាមដ្ន និងមតរួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម,

(៣).មកបខណ្សវនកម្មណពញណលញ (រមួ-
មាន សមិទ្ធកម្ម ព័ត៌មានវិទយា អនុណោមភាព
និងហិរញ្ញវត្ថុ) និង (៤).កផនការយុទ្ធសានស្
កសាង និងអភិវឌ្ឍសមតភ្ាពក្ថុងមកបខណ្
ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ�ំោក់កាលទី៤។ វឌ្ឍនភាព
ននកផ្កទី៤ ណនោះ បងាហា ញនវូភាពមិនទាន់
ចបាស់ោស់កថ្ុងរយៈណពលពីរ្ំ្�ំបងូ ប៉ាុកន្
វឌ្ឍនភាពបានបងាហា ញយ៉ា ងចបាស់ោស់វិញ
បន្ាប់ពីយុទ្ធសានសន្នការកកទមមង់មបព័ន្ធ
ថវិកា្ំ្២០១៨-២០២៥ មតនូវបានណរៀបចំ
និងណមជើសណរសីយកមបព័ន្ធ “ថវិកាព័ត៌មាន
សមិទ្ធកម្ម” ជាទិសណៅជាក់ោក់ ននការ
កកទមមង់មបព័ន្ធថវិកាកម្ថុជា។ ការងារពមងរឹង
មុខងារសវនកម្ម ណោលការណ៍កណនំាស្ីពី
ការណធវើសវនកម្មសមិទ្ធកម្មទាងំសវនកម្មនផ្
ណមរៅ និងសវនកម្មនផ្ក្ថុង មពមទាងំណោល-
ការណ៍កណនំាសវនកម្មណលើមបព័ន្ធព័ត៌មាន

វិទយា មតនូវបានណរៀបចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវត។្ 
ចំណពាោះមកបខណ្ព័ត៌មានថវិកាសមិទ្ធកម្ម
មតនូវបានណរៀបចំជាណោលការណ៍កណនំាស្ីពី
ការណរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម។ ណដ្យក�ក 
ទមមង់កិច្ចមពមណមពៀងសមិទ្ធកម្ម ណោលការណ៍
កណនំាស្ីពីការអនុវតថ្វិកាសមិទ្ធកម្ម មពម
ទាងំមកបខណ្ទស្សនាទានននការតាមដ្ន
និងមតរួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម មតនូវបាន
ណរៀបចំជាណសចក្ីមពាង។ កផនការយុទ្ធសានស្
កសាងសមតភ្ាពននកម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មតនូវបានណរៀប-
ចំ និងដ្ក់ឱ្យអនុវតណ្�ើម្ីណរៀបចំធនធាន
មនុស្ស និងស្ាប័ន ក្ថុងការោំមទ�ល់ការ
កមបមបរួល ននការអនុវតក្ារងារពាក់ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

សមមាប់ការណមតៀមជំហានបន្ាប់ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលនីតិកាលទី៦ ននរ�ឋាសភា បានបន្
ណ្្តណលើណោលណៅអាទិភាព ននកម្មវិធី
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អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៨

កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក�លរមួចំកណកពមងរឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ជា
ស្នូលននយុទ្ធសសានសច្តុណកាណ �ំោក-់
កាលទី៤។ បន្ាប់ពីបានដ្ក់ឱ្យអនុវតន្វូ 
«យុទ្ធសានសន្នការកកទមមង់មបព័ន្ធថវិកា
្ំ្២០១៨-២០២៥» និងកផនការសកម្មភាព
លម្អិត ននយុទ្ធសានសណ្នោះ ក�លជាស្នូល
ននកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានណរៀបច ំនិង
ដ្ក់ឱ្យអនុវត ្«យុទ្ធសានសណ្កៀរ្ររចំណូល
២០១៩-២០២៣» «យុទ្ធសានសស្្ីពីការ
កកទមមង់មបព័ន្ធម្រប់ម្រងវិនិណយ្រសាធារណៈ
២០១៩-២០២៥» «យុទ្ធសានសស្្ីពីការ
កកទមមង់មបព័ន្ធថវិការ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាម-
ជាតិ្ំ្២០១៩-២០២៥» និង «យុទ្ធសានស្
ននការកកទមមង់មបព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ 
្ំ្២០១៩-២០២៥» រមួជាមយួនរឹងកផនការ
សកម្មភាពលម្អិតយុទ្ធសានសន្ីមយួៗ។

ការកថរកសានវូចលនា ននការកកទមមង់
ណ�ើម្ីជំរុញការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមបកបណដ្យ
ណជា្រជ័យ និងចីរភាព៖ ការសមមបសមមរួល
ការងារកកទមមង់ស្ិតណៅក្ថុងកផ្កទី៥ មាន
ណោលបំណងចំននួ៥ រមួមាន (១).ភាពជា
អ្ក�រឹកនំា សមតភ្ាពម្រប់ម្រង ឆន្ៈ ភាព
ជាមា្ច ស់ និងការទទលួខុសមតនូវសមមសប
នរឹងកម្មវិធីកកទមមង់ (២).ការបណ្ថុ ោះបោ្ល
សមមសបមបកបណដ្យស័ក្ិសិទ្ធ ិភាព និង
មបសិទ្ធភាព (៣).ការផល្់ការណលើកទរឹកចិត្
សមមសប និងមបកបណដ្យផលិតភាព
ស័ក្ិសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធ ិភាព (៤).ម្រប់
មកសងួ-ស្ាប័ន មានសមតភ្ាពសមមសប
សមមាប់ចលូរមួការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មបកប
ណដ្យស័ក្ិសិទ្ធភាព និងមបសិទ្ធ ិភាព (៥).
យនក្ារ នីតិវិធី ននការអនុវតក្ារងារកក-

ទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
តាមមកសងួ-ស្ាប័ន មតនូវបានអនុវត។្ ជា
លទ្ធផលការវាយតនម្លកផ្កទី៥ ណនោះ ទទលួ
បានលទ្ធផលល្អ ណដ្យសារការណរៀបចំជា
មបោំនវូការតាមដ្នការងារកកទមមង់មបោំ
មតីមាស និងមបោំ្ំ្ មពមទាងំមានការ
ចូលរមួពីម្រប់អង្គភាពណមកាមឱវាទមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មពមទាងំមកសងួ- 
ស្ាប័នចំនួន៤២។ ទន្រឹមនរឹងណនោះ មលូនិធិ
សមមាប់កកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុមតនូវបានបណង្កើត
ក្ថុង្ំ្២០១៨ ណ�ើម្ីធានាថាមានធនធាន
ម្រប់មោន់សមមាប់ណធវើការងារកកទមមង់ ទន្រឹម
នរឹងការមតរួតពិនិត្យយន្ដការណលើកចិតណ្ដ្យ
កផ្អកណលើសមិទ្ធកម្មការងារ។ អ្រ្គណលខា-
ធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានសហការ
និងសមមបសមមរួលឱ្យកាន់កតជិតស្ិតជា
មួយនរឹងណលខាធិការដ្ឋា នននកម្មវិធីកកទមមង់
ណផ្សងណទៀតរមួមាន ការកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ធនធានមនុស្សក្ថុងវិស័យសាធារណៈ ការ
កកទមមង់តាមកបបមបជាធិបណតយ្យណៅថ្ាក់
ណមកាមជាតិ និងការកកទមមង់មបព័ន្ធយុត្ិធម៌
តាមរយៈការណរៀបចំកិច្ចមបជុំពិនិត្យណមើល
វឌ្ឍនភាពរមួោ្ និងឈានណៅកំណត់មកប-
ខណ្ននការងារកកទមមង់បីបូកមយួឱ្យមាន
ភាពមបទាក់មកឡាោ្។

ទន្រឹមនរឹងវឌ្ឍនភាពសណមមចបានខាងណលើ 
ការអនុវតក្ផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់-
កាលទី៣ ណៅមានការងារណសសសល់មយួ
ចំនួន ក�លសណមមចបានខ្លោះ និងមិនណពញ
ណលញ។ ចំណពាោះវឌ្ឍនភាពសណមមចបានកន្លង
មកក៏ណៅមានមលូដ្ឋា ន សមមាប់កកលម្អ
បកនម្ណទៀតក�រ។ ការងារណសសសល់ណៅ
តាមកផ្កនីមយួៗ មាន�ចូខាងណមកាម៖

កផ្កភាពណជឿទុកចិតន្នថវិកា ណៅមាន
បញ្ហា មយួចំននួក�លមតនូវបន្ដយកចិតទ្ុក-
ដ្ក់កថ្ុងណនាោះ ការមបមលូចំណូលក�លមិន
ទាន់មានពិពិធភាព និងចីរភាព ការមបមលូ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ផ្ដថុំ្រណណនយ្យភាពថវិកា និង្រណនីណទាល
រតនាោរជាតិមិនទាន់ណពញណលញ រមួទាងំ
និយមន័យ ននចំោយកកសោ្ះមានរយៈ
ណពលកវង (ណលើសពី ៦០ នថងា)។ ការអនុវត្
នីតិចំោយ ណៅមាននីតិវិធីកវងអនា្ល យ
ទាងំណៅក្ថុងមកបខណ្មកសួង-ស្ាប័ន និង
ទាងំណៅកថ្ុងមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ជាមយួោ្ណនោះ មបព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ
និងការម្រប់ម្រងវិនិណយ្រសាធារណៈ ណទើប
មតនូវបានោប់ណផ្ើមតាមរយៈការណរៀបចំជា
យុទ្ធសានសន្នការកកទមមង់សមមាប់កិច្ចការ
ទាងំពីរណនោះ និងបានណបាោះជំហានណៅមុខ
ណដ្យសន្សរឹមៗ។

កផ្ក្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ណៅមាន
ការងារក�លមិនទាន់បញ្ចប់បានទាងំមសថុង 
រមួមាន ការអនុវតច្ំោត់ថ្ាក់ននមាតិកា
ថវិកាមិនទាន់បានណពញណលញទាងំមសថុង 
ការផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមបោំ្ំ្
ក្ថុងរយៈណពលណលើសពី៩ កខ ណមកាយបញ្ចប់
ការិយបរិណចឆេទ និងមបព័ន្ធម្រប់ម្រងមទព្យ-
សម្ត្ិរ�ឋាណៅមិនទាន់អាច�ំណណើរការបាន
រលនូណៅណ�ើយ។ ទន្រឹមនរឹងណនោះមានការងារ
ណផ្សងៗណទៀតក�លអាចណធវើឱ្យប៉ាោះពាល់�ល់
្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុជារមួមាន�ូចជា
នីតិវិធីននការណស្ើសុំចំោយ និងទទូាត់ណៅ
កវង និងមានណមចើនជំហាន ណទាោះបីជាមាន
មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់-
ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្ដី �ំណណើរការនន
នីតិវិធីលទ្ធកម្មមានភាពយឺតយ៉ា វ ណហើយពុំ
មានវិធានការសមមាប់ណលើកទរឹកចិតឱ្្យមាន
្រណណនយ្យភាពកផ្កហិរញ្ញវត្ថុ មពមទាងំការ
អនុវតន្វូមុខងារសវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅតាម
មកសួង-ស្ាប័នមិនទាន់ល្អមបណសើរ។ បកនម្
ពីណនោះម្ររឹោះស្ានសាធារណៈរ�ឋាបាលណៅពុំ
ទាន់បានណរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកផ្អក
តាមមាតិកាថវិកាណៅណ�ើយ។ 

ការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោលនណយ-
បាយ ណៅមានការងារមិនទាន់សណមមចបាន

មួយចំននួ�ចូជា ការដ្ក់មកបខណ្ហិរញ្ញវត្ថុ 
រយៈណពលមធ្យម (MTFF) សមមាប់ណស្ើសុំ
ការអនុម័តកថ្ុងកិច្ចមបជុំណពញអង្គននទីស្ដីការ
្រណៈរ�ឋាមនន្ី ការមិនទាន់បានអនុវតន្វូ
ការមតរួតពិនិត្យ និងតាមដ្នវាយតនម្លលទ្ធ-
ផលននការអនុវតថ្វិកាកម្មវិធី ការទទលួ
ខុសមតនូវរបស់អង្គភាពថវិកាណៅមានកមមិត
និងមិនទាន់មានការកំណត់អំពីហានិភ័យ
ននហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ទន្រឹមណនោះ ណៅ
មានការងារមយួចំននួមតនូវពមងរឹងកកលម្អ
រមួមាន ការវាយតនម្លពីអង្គភាពថវិកាតាម
មកសួង-ស្ាប័ន មសបតាមណោលការណ៍
កណនំាលក្ខណ្វិនិចឆេ័យទាងំ៧ ្រុណភាព
ននកម្មវិធ ីនិងសចូនាករ្រន្លរឹោះណៅពុំទាន់ណឆ្លើយ
តបបានណពញណលញនរឹងភាពមបាក�និយម 
ណ�ើម្ីបណមមើណោលនណយបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល
ណៅណ�ើយ ការណរៀបចំរចនាសម័្ន្ធម្រប់ម្រង
ណៅមិនទាន់សមមសបណៅនរឹងរចនាសម្័ន្ធ
កម្មវិធី ការណធវើសមាហរណកម្មថវិកាវិនិណយ្រ
ណៅក្ថុងកម្មវិធីមានទំហំតចូណៅណ�ើយ និង
ការមិនបានកំណត់្រណណនយ្យភាពវាង   
ស្ាប័ននីតិប្ញ្ញត្ិ និងនីតិមបតិបត្ិ រវាង
មកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមកសងួ-
ស្ាប័ន ណៅណមកាមមកបខណ្ថវិកាកម្មវិធី។

ការណមតៀមខ្លរួ នណ្្ោះណៅជំហានបន្ាប់
ណៅមានកិច្ចការមយួចំននួក�លណៅពុំទាន់
សណមមចបានណពញណលញ�ូចជា ការណរៀបចំ
ចបាប់ស្ីពីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថ្មី
ការណធវើវិណសាធនកម្មអនុមករឹត្យណលខ៨១ និង
ណលខ៨២ សមមាប់អនុវតម្បព័ន្ធថវិកា-
សមិទ្ធកម្ម ការណរៀបចំណោលការណ៍កណនំា
ស្ីពីការអនុវតថ្វិកាសមិទ្ធកម្ម ការណរៀបចំ
មកបខណ្តាមដ្ន និងមតរួតពិនិត្យមបព័ន្ធ
ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មណៅមិនទាន់សណមមច
បានតាមកផនការក�លបានកំណត់ ការ
កំណត់នវូមបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យនផ្ក្ថុង និងនផ្-
ណមរៅណៅពុំទាន់រលនូណ្្ោះណៅរកការធានា
នវូ្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ការកសាង

សមតភ្ាពសមមាប់ស្ាប័ននីតិប្ញ្ញត្ិ និង
អាជ្ាធរសវនកម្មជាតិ ក៏មិនទាន់មតនូវបាន
អនុវតត្ាមការណមោងទុក ។ កផនការកសាង
សមតភ្ាពមតនូវបានណរៀបចំរចួ ប៉ាុកនក្ារអនុវត្
ណៅកតជាបញ្ហា មពរួយបារម្ជាពិណសស ការ
បណ្ដថុ ោះបោ្ដ លសមតភ្ាពតមមង់ណ្្ោះណៅ
កាន់មបព័ន្ធថវិកាសមិទ្ធកម្ម។ ណៅក្ថុងកផ្ក
ណនោះក�រ ណទាោះបីវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លជាណមចើន
មតនូវបានណរៀបចំណ�ើង ក៏ប៉ាុកនក្ារតាមដ្ន
និងវាយតនម្លពីមបសិទ្ធភាព ននវ្រ្គបណ្ថុ ោះ-
បោ្លណៅជាចំណោទណៅណ�ើយ។ ទន្រឹម
នរឹងណនោះក�រ ក្ថុងការ ្្ល ស់ប្នូរការមតរួតពិនិត្យ
ពីធាតុចលូ (ថវិកា សម្ារៈ ឧបករណ៍ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) មកជាការតាមដ្ន
វាយតនម្លណលើធាតុណចញ (សកម្មភាពណោល-
ណៅននសូចនាករលទ្ធផល ននសកម្មភាព 
និងរបាយការណ៍លទ្ធផល) ណៅមិនទាន់
កបងកចកមុខងារឱ្យបានចបាស់ោស់ក្ថុង
ការបំណពញការងារជាក់កស្ដង រវាងអាជ្ាធរ
សវនកម្មជាតិ មកសងួទំនាក់ទំនងជាមួយ
រ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច អោ្គ -
ធិការដ្ឋា នននមកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងសវនកម្មនផ្ក្ថុងមកសងួ-ស្ាប័ន ណទាោះជា
អនុមករឹត្យណលខ១៦៨ ចុោះនថងាទី០៨ កខតុោ
្ំ្២០២០ ស្ីពីមកបខណ្ មុខងារ ភារកិច្ច
របស់សវនកម្មនផ្ក្ថុង និងអធិការកិច្ច ក�ល
ជាការណបាោះជំហានខ្ល ីមួយ ក្ថុងការណរៀបចំ
មកបខណ្ និងវិធានននមបព័ន្ធសវនកម្មនផ្
ក្ថុង និងអធិការកិច្ច។ 

ណៅក្ថុងមកបខណ្ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  
អាទិភាព�៏ចម្ងមយួរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ក្ថុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗ ក្ថុងមកបខណ្ 
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈណពលមធ្យម្រ ឺ
បនណ្្្តការយកចិតទ្ុកដ្ក់ណលើកកម្ស់  
ជវីភាពរបស់មនន្ីរាជការឱ្យកាន់កតមបណសើរ 

ណ�ើងជាលំដ្ប់បកនម្ណទៀត។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១០

សមមាប់កផ្កោំមទ និងសមមបសមមរួល
ការងារកកទមមងណ់ៅមានការងារមយួចំនួន
ក�លមតនូវបន្ដណ្្តការអនុវតរ្មួមាន ភាព
ជាអ្ក�រឹកនំា ឆន្ៈ ការយល់�រឹង និងការ
ចូលរមួ របស់មកសងួ-ស្ាប័ន ណកើនណ�ើងជា
លំដ្ប ់ប៉ាុកនណ្ៅពុំទាន់ណឆ្លើយតបណពញណលញ
ក្ថុងការជំរុញការងារកកទមមង់ឱ្យកាន់កតមាន
សន្ថុោះ ជាពិណសសណៅកមមិតថ្ាក់�រឹកនំាជាន់
ខ្ស់ និងការទទលួខុសមតនូវម្រប់កមមិត។ 
ទន្រឹមណនោះ ការកំណត់សមាសភាពទទលួ
មបាក់ឧបតម្្របស់មកសួង-ស្ាប័ន សណង្កត
ណ�ើញថាមានការ ្្ល ស់ប្នូរញរឹកញាប់ក�ល
អាចប៉ាោះពាល់�ល់វឌ្ឍនភាពននការងារកក-
ទមមង់ណៅកថ្ុងមកសងួ-ស្ាប័ន។ មកបខណ្
ននលទ្ធផលកកទមមង់ស្ិតណៅជាការកសាង
មបព័ន្ធណៅណ�ើយមិនទាន់អាចឆ្លថុោះបញ្្ច ងំបាន
ពីបច្ច័យននការអនុវតហ្ិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ណៅណ�ើយ។ ការអនុវតស្កម្មភាពកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណៅតាម
មកសងួ-ស្ាប័ន ណៅមិនទាន់អាចកំណត់
ណោលណៅបានចបាស់ោស់ណៅណ�ើយ។ 
មយា៉ាងណទៀត កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកម្មវិធីកកទមមង់
ណផ្សងៗរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលណៅពុំទាន់មាន
ចក្ថុវិស័យ ឬយុទ្ធសានសណ្�ើម្ីផសារភា្ជ ប់ោ្
ណៅណ�ើយ។ ណយងណៅតាមវឌ្ឍនភាពក�ល
សណមមចបានខាងណលើ និងការងារក�លណៅ
ណសសសល់កន្លងមក,កផ្កណជឿទុកចិតន្ន
ថវិកាមានហានិភ័យទាបណដ្យសារ ការ

ម្រប់ម្រងចំណូល និងការអនុវត្ដកផនការ
មបមលូចំណូលណទាោះណលើសពីការណមោងក្ថុង
ចបាប់ ប៉ាុកនប្ណង្កើនមបាក់សន្សសំមមាប់មទមទង់
ចំោយ។ ចំកណក ការពមងរឹង ការអនុវត្
ថវិកា និងពមងរឹងការអនុវតក្ផនការចំោយ
មានកំណណើនខ្ស់ណៅមតីមាសទី៤ ប៉ាុកនម្ាន
ការអនុវតក្ារងារកកទមមង់មយួចំននួណ�ើម្ី
ពណន្លឿនការចំោយ �ចូជាភា្ជ ប់កផនការ
លទ្ធកម្មជាមយួសំណណើកផនការថវិកាមបោំ
្ំ្។ កផ្ក្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុណៅមាន
ហានិភ័យមធ្យម ណមពាោះថាមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយា
ព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) បានកា្ល យជាឆ្អរឹងខ្ង
ននមបព័ន្ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ទាងំមលូ ណដ្យសារកតមានការទទលួយកពី
មកសងួ-ស្ាប័ន ការណរៀបចំណហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធ
ម្រប់មោន់ ការកសាងសមតភ្ាពជាបណណ្ដ ើរៗ
និងការពមងីកម៉ាឌូុលថ្មីៗបកនម្។ មបព័ន្ធ
ណនោះនរឹងមតនូវបន្ដអនុវតណ្�ើម្ីឱ្យកា្ល យជាមបព័ន្ធ
សវ័យមបវត្ិនននីតិវិធីអនុវត ្និងការផលិត
ជារបាយការណ៍ម្រប់មជថុងណមជាយ។ សមមាប់
កផ្កការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹងណោលនណយ-
បាយ អាចនរឹងមិនសណមមចបានតាមការ
ណមោងទុក ប៉ាុកនក្ារសណមមចនវូការដ្ក់ឱ្យ
អនុវតថ្វិកាកម្មវិធីណៅម្រប់មកសងួ-ស្ាប័ន
ជាមលូដ្ឋា ន�៏សំខាន់។ ណៅក្ថុងបរិការណ៍
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ មកបខ័ណ្ណនោះអាចផល្់
លទ្ធភាពឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលណធវើវិោរណកម្ម
ចំោយបាន និងផ្ដល់មត�ប់ណៅវិញបាន

មតរឹមមតនូវមសបតាមអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាល។ ណទាោះបីជាយ៉ា ងណនោះក្ដី ការដ្ក់
ឱ្យអនុវតម្កបខ័ណ្ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការយៈ
ណពលមធ្យមមានកមមិតហានិភ័យខ្ស់ ក្ថុង
ណពលក�លឥទ្ធិពលខាងណមរៅនានាបង្កភាព
មិនចបាស់ោស់ �ល់កផ្កមា៉ា មកនូណស�ឋាកិច្ច
ណៅណ�ើយ។ ណៅក្ថុងកផ្កណមតៀមខ្លរួ នណ្្ោះណៅ
្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្មមានកមមិតហា-
និភ័យខ្ស់ ណដ្យសារការពនយារណពលនន
ការអនុវតច្បាប់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ថ្មី និងអនុមករឹត្យណលខ៨១ និងណលខ៨២
ក�លជាការងារ្រន្លរឹោះៗននការកសាងមបព័ន្ធ
ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម។ ចំកណកកផ្កោំមទ
និងសមមបសមមរួល មានហានិភ័យមធ្យម
ក្ថុងណនាោះការកសាងសមតភ្ាពមានកមមិត
ហានិភ័យខ្ស់ ណដ្យសារ្រុណភាពននការ
បណ្ថុ ោះបោ្លណៅមិនទាន់ណឆ្លើយនរឹងនិន្ា-
ការកកទមមង់ណៅណ�ើយ ណហើយជាជំហាន
បន្ាប់ការបណ្ថុ ោះបោ្លសមមាប់មកសួង-
ស្ាប័ននរឹងមតនូវបានយកចិតទ្ុកដ្ក់បកនម្
ណទៀត។ សមមាប់ការសមមបសមមរួលជាមយួ
នរឹងការដ្ឋា នកកទមមង់ណផ្សងណទៀតអាចនរឹង
មានហានិភ័យមធ្យម ណលើជំហានបន្ាប់។ 

ជារមួ ណបើណទាោះបីជារាជរដ្ឋា ភិបាលបាន
ដ្ក់ណចញនវូមកបខណ្យុទ្ធសានស ្និង
កផនការសកម្មភាពចបាស់ោស់មបកបណដ្យ
ភាពមបាក�និយម ណ�ើម្ីម្រប់ម្រងហានិភ័យ
តាមកផ្ក និងបនណ្បាោះជំហានណៅអនុវត្
ណខឿនទី៤ ននកម្មវិធីកកទមមង់ក៏ពិតកមន
ការណរៀបចំកផនការសកម្មភាពសមមាប់អនុវត្
រយៈណពល២្ំ្ ណៅពមងរឹងការអនុវតយ្ុទ្ធ-
សានស ្និងកផនការទាងំណនាោះ ពិណសសក្ថុង
បរិការណ៍សង្គមណស�ឋាកិច្ចណមកាមឥទ្ធិពល
ននវិបត្ិកូវ�ី-១៩ ្រជឺាជណមមើស�៏មតរឹមមតនូវ
មួយកថ្ុងការបំប៉ានណកាសិកាម្រប់កផ្កនន
មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផង និងបនសាថុ ំ
ណៅនរឹងផលប៉ាោះពាល់ខាងណមរៅផង៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កណោលនណយបាយ និងណរៀបចំថវិកានន អ.្រ.ហ.



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការលរៀបចំកែនការសកមមាភាពរួមដំណាក់កាេទី៣ បកូ២ ឆ្្ន ២ំ០២១-២០២២ 
(CAP3+2)
កម្មវធីីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអនុវតប្ាន ៣ �ំោក់កាលរចួមកណហើយ ក�ល
ក្ថុង�ំោក់នីមយួៗមាន “កផនការសកម្មភាពរួម (Consolidated Action Plan-CAP)” មយួ ជា
មុ្រ្គណទ្សសមមាប់ការអនុវតស្កម្មភាពកកទមមង់។ កផនការសកម្មភាពរមួទាងំ៣ �ំោក់កាលរមួមាន
កផនការសកម្មភាពរមួ�ំោក់កាលទី១ (CAP1) កផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី២ (CAP2)

និងកផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី៣ (CAP3) ណដ្យណ្្តសំខាន់ណលើ “ការផសារភា្ជ ប់ថវិកា
ណៅនរឹងណោលនណយបាយ” ក�លមតនូវបានមបកាសដ្ក់ឲ្យអនុវតជ្ាផ្លនូវការកាលណ�ើម្ំ្២០១៦ 
និងមតនូវបានបញ្ចប់ក្ថុង្ំ្២០២០ កន្លងណៅ។

កផ្អកណលើការវាយតនម្ល CAP3្ំ្២០១៦
�ល់២០២០ ននកម្មវិធីកកទមមង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការវាយ-
តនម្លមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណដ្យ
ណមបើមបាស់ឧបករណ៍វាយតនម្លចំោយ
សាធារណៈ និង្រណណនយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
(Public Expenditure and Financial

 Accountability-PEFA) បានបងាហា ញឱ្យ
ណ�ើញថាមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈណៅ
កម្ថុជាមតនូវបានកកលម្អជាបណណ្ើរៗ និងណៅ
មានការងារណសសសល់មយួចំនួន ក�ល
មានវឌ្ឍនភាព និងទិសណៅចបាស់ោស់
មសបតាមបរិការណ៍កម្ថុជា និងសមមសប
តាមសង្់ដ្រ និងជាឧតម្ានុវតអ្នរ្ជាតិ

ជាពិណសសកថ្ុង�ំោក់កាលលំបាកននវិបត្ិ
កូវ�ី-១៩ ក្ថុង្ំ្២០២០,ស្ានភាពហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា ណៅមានលក្ណៈ
មបណសើរ ឆ្លថុោះបញ្្ច ងំតាមរយៈការធានាបាន
ចីរភាព ននការមបមូលចំណូលជារមួមិនឱ្យ
ធា្ល ក់ចុោះខា្ល ំង និងលទ្ធភាពវិភាជន៍ណ�ើងវិញ
នវូចំោយកថ្ុង្ំ្ ណឆ្លើយតបបានណៅនរឹង



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១២

អាទិភាពចល័តក�លណកើតមានថ្មីៗ ក៏�ចូជា
ណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមនានា ក្ថុងកផ្ក
ណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។ ណ�ើម្ីពមងរឹងមលូដ្ឋា ន
ម្ររឹោះននការកកទមមង់ក្ថុងណខឿនទាងំបី ខាង
ណ�ើមមុននរឹងឈានណៅ�ំោក់កាល/ណខឿន
ទី៤ ចុងណមកាយ និងការងារ្រន្លរឹោះៗក�ល
ណសសសល់ណផ្សងៗណទៀត ណ�ើម្ីធានាឱ្យមាន
ចីរភាពននការងារកកទមមង់ និងការណ�ើរមសប
ោ្ជាមយួនរឹងកិច្ចការងារកកទមមង់ណផ្សងៗ
ណទៀតមុននរឹងឈានណបាោះជំហានណៅ�ំោក-់
កាលទី៤ “្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” នា
បន្ាប់, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសណមមចបន្
អនុវត ្CAP3 រយៈណពល២ ្ំ្បកនម្ណទៀត
(២០២១-២០២២) និងមតនូវបានឲ្យណឈា្ម ោះ
ជា “កផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាល
ទី៣ បកូ២ (CAP3+2) ្ំ្២០២១-២០២២”
ក្ថុងណោលបំណងសំខាន់ណ្្ោះណៅកសាងនវូ
លក្ខណ្ោំបាច់ទាងំឡាយ ណ�ើម្ីឈានណៅ
ដ្ក់ឱ្យអនុវតម្បព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម

ក�លជា្រន្លរឹោះក្ថុងការកសាង “វប្ធម៌សមិទ្ធ-
កម្ម” ក្ថុងមកបខណ្រាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំ
មូល។ ការពនយារណពល CAP3 ណដ្យកក-
សមមរួលអាទិភាពមយួចំននួណ�ើងវិញ និង
ខិតខំសណមមចការងារក�លណៅណសសសល់
ឱ្យបានជាអតិបរមា ណ�ើម្ីធានាឱ្យមានចីរ-
ភាពននការងារកកទមមង់ និងការណ�ើរមសប
ោ្ជាមយួនរឹងកិច្ចការងារកកទមមង់ណផ្សងៗ
ណទៀត រមួទាងំណឆ្លើយតបបានណៅនរឹងបរិការណ៍
ននជំងកឺូវ�ី-១៩  ការស្ារណ�ើងវិញណមកាយ
វិបត្ិកូវ�ី-១៩ និងការតមមង់ណ្្ោះណៅរក
្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម។ ការអនុវតន្វូ
សកម្មភាពក�លមិនទាន់បានសណមមចម្រប់
មជថុងណមជាយ ្រជឺាអនរ្កាលសំខាន់ក្ថុងការ
កសាង្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ណ�ើម្ី
ធានាណដ្យភាពណជឿជាក់ថា ណខឿនទាងំ៣ 
ខាងណ�ើមមានភាពរឹងមំាម្រប់មោន់មុននរឹង
ឈានណៅ�ំោក់កាលទី៤ ្រ ឺ“ការបញ្ចប់
ការណមតៀមខ្លរួ នណ្្ោះណៅ្រណណនយ្យភាព-

សមិទ្ធកម្ម” ោប់ពី្ំ្២០២៣ រហតូ�ល់
្ំ្២០២៧។ 

កផ្អកណលើបទពិណសាធននការណរៀបចំមកប-
ខណ្ CAP1, CAP2 និង CAP3កន្លងមក
អភិមកមននការណរៀបចំ “កផនការសកម្មភាព
រមួ �ំោក់កាលទី៣ បកូ២ (CAP3+2)

្ំ្២០២១-២០២២” មបកាន់ខា្ជ ប់ការងារ
លំដ្ប់លំណដ្យ រមួមាន៖ 
ណរៀបចំទស្សនាទានស្ីពីការណរៀបចCំAP3+2

ណដ្យបងាហា ញសនិទានកម្ម និងរចនាសម្័ន្ធ
ចបាស់ោស់
កំណត់មកបខណ្លទ្ធផលរយៈណពល២
្ំ្ (២០២១-២០២២) ណដ្យបញ្្ជ ក់
អំពីសចូនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះ, លទ្ធផល-
ណោល, វិធីសានសវ្ាស់កវង, ណោលណៅ
និងឯកសារភស្ថុតាង
មូលដ្ឋា នចបាស់ោស់សមមាប់ផសារភា្ជ ប់
�ំោក់កាលទី៤ ននកម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

តមមង់ការ ្្ល ស់ប្ដនូរពី “ជំហាន” មកជា
ការពមងរឹង និងកសាង “ណខឿន” នីមយួៗ
ក�លជាសសរស្ដម្ននការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈណដ្យតមមរឹមណៅនរឹង PEFA។ 
កផនការសកម្មភាពរមួ �ំោក់កាលទី-

៣ បកូ២ មិនរកសាទមមង់ CAP3 ណទៀតណទ
្រណឺរៀបចំកកសមមរួលជាថ្មី ណដ្យកបងកចក
ណោលបំណងចបាស់ោស់តាមកផ្ក/ណខឿន
នីមយួៗ ណដ្យបញ្្ជ ក់អំពីសចូនាករសមិទ្ធ-
កម្ម្រន្លរឹោះ លទ្ធផលណោល វិធីសានសវ្ាស់កវង
ណោលណៅ និងឯកសារភស្ថុតាង និងមាន
ការកកសមមរួលណ�ើងវិញនវូកមមិតកផ្ក ការ
កកសមមរួលណៅកមមិតណោលបំណង ការណរៀប
ចំនូវសចូនាករ្រន្លរឹោះក�លមានសង្គតិភាព
រវាងកមមិតណោលបំណង និងកមមិតចណងា្ក ម
សកម្មភាព មពមទាងំការណរៀបចំនវូមកបខណ្
តាមដ្ន មតរួតពិនិត្យ និងវាយតនម្ល។

រចនាសម្័ន្ធ CAP3+2 មានចំននួ៥ កផ្ក
១៩ ណោលបំណង មពមទាងំ៤៤ សចូនាករ
សមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះកមមិតណោលបំណង (ស.្រ)
និង៥៩ ចណងា្ក មសកម្មភាព ក�លមាន១១៣
សូចនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះ កមមិតចណងា្ក ម
សកម្មភាព (ស.ច)។ សចូនាករ្រន្លរឹោះមតនូវ
បានណរៀបចំជារងាវ ស់ ននការសណមមចណោល
បំណងក�លបានដ្ក់ណចញ។ ណនោះ្រជឺា
លក្ណៈណដ្យក�ក សមមាប់ការណរៀបចំ
CAP3+2។ ការកំណត់សចូនាករ្រន្លរឹោះណនោះ
មតនូវបានណធវើណ�ើងកថ្ុងមបណភទចំនួនបីរមួមាន
(១) ការបណង្កើតនវូមកបខណ្ចបាប់ យន្ដការ
និងមកបខណ្ណផ្សងៗ បណមមើឱ្យការងារកក-
ទមមង់, (២) ការកកលម្អមបសិទ្ធភាពណលើ
មូលដ្ឋា នក�លមានមសាប់ ណដ្យកផ្អកភាព
ទាន់ណពលណវោ ការពមងីកការអនុវត ្និង
ការកកលម្អ្រុណភាព, (៣) ការធានាបាន
ចីរភាពននការកកទមមង់ តាមរយៈការបន្ដ
អនុវតល្្អ ក�លសណមមចបានកន្លងមក។ 

ការវាស់កវងណលើណោលបំណងនីមយួៗ មតនូវ
មានភាពចបាស់ោស់ ណដ្យរកសាមិនឱ្យ
មានសចូនាករណមចើនណលើសពី៣ ណ�ើយ។
ណលើសពីណនោះ សចូនាករនីមយួៗ មានការ
បញ្្ជ ក់ចបាស់់ោស់ពីបន្ាត់មលូដ្ឋា ន វិធី-
សានសវ្ាស់កវង ណោលណៅ មពមទាងំឯកសារ
សមមាប់ការណផ្ៀត្្ត់។ 

ក្ថុងរបូភាពខាងណមកាមនរឹងបងាហា ញអំពី
ខ្ល រឹមសារ ននរចនាសម្័ន្ធ CAP3+2 រមួមាន
កផ្ក/ណខឿន ទាងំ៥, ណោលបំណងទាងំ១៩
និងចំននួសចូនាករ្រន្លរឹោះរបស់ណោលបំណង

(ស្រ.)។ កផ្ក/ណខឿននីមយួៗមតនូវបានបងាហា ញ
ក្ថុង “វងវង”់ ក�លមានចំននួណោលបំណង
ជាណលខណៅជាប់រងវង់។ ណោលបំណងជា
ខ្ល រឹមសារមានណៅក្ថុង “មបអប់” ក�លមាន
ចំនួនសចូនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះ (ស្រ.) ជា
ណលខណៅជាប់មបអប់នីមយួៗ។ ឧទាហរណ៍
ក្ថុងរងវង់កផ្ក/ណខឿនទី១ “ភាពណជឿទុកចិត្
បានននថវិកា” មានណោលបំណងចំននួ៣
ក�លណោលបំណង “បនព្មងរឹងការម្រប់ម្រង
ចំណូល និងការអនុវតក្ផនការមបមលូ
ចំណូល” មានចំននួ ២ ស្រ., ណោលបំណង



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៤

“ពមងរឹងការអនុវតថ្វិកានិងពមងរឹងការអនុវត្
កផនការចំោយ” មានចំននួ ១ ស្រ. និង
ណោលបំណង “កកលម្អ�ំណណើការននការ
អនុវតថ្វិកា” មានចំននួ ៣ ស្រ.។

ជារមួ មកបខណ្កផនការកម្មភាពរមួ 
�ំោក់កាលទី៣ បូក២ ណៅកតរកសារចនា-
សម្័ន្ធជា៥ កផ្ក និងផល្់អាទិភាព។ កផ្កទី១
“ការបនព្មងរឹងភាពណជឿទុកចិតន្នថវិកា”
ណដ្យណ្្តណលើការអនុវតណ្ោលនណយបាយ 
និងការម្រប់ម្រងចំណូលសារណពើពន្ធ និង
មិនកមនពន្ធ និងការអនុវតក្ផនការចំោយ

ថវិកា។ កផ្កទី២ “ការបនព្មងរឹង្រណណនយ្យ
ភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ណដ្យពមងរឹង និងពមងីកការ
ណមបើមបាស់ FMIS។ កផ្កទី៣ “ការពមងរឹង
មបសិទ្ធភាពននការផសារភា្ជ ប់ថវិកាណៅនរឹង
ណោលនណយបាយ” ណ្្តណលើថវិកាកម្មវិធី
ណពញណលញ និងអង្គភាពថវិកា, ការបណង្កើន
ភាពម្រប់មជថុងណមជាយ និងសមាហរណកម្ម
ថវិកា, ការកំណត់ឱ្យបានចបាស់ោស់នវូ
តនួាទី និងការទទលួខុសមតនូវរវាងមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មកសងួ-ស្ាប័ន
សាមី និងស្ាប័ននីតិប្ញ្ញត្ិ, ការណរៀបចំ

ឱ្យមានមកបខណ្ចំោយសាធារណៈរយៈ
ណពលមធ្យម, ការបណង្កើតមបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យ
និងវាយតនម្ល, មពមទាងំការណធវើវិមជ្ឈការ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ កផ្កទី៤  “ការបញ្ចប់ការណមតៀម
ខ្លរួ នណ្្ោះណៅ្រណណនយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”
ណ្្តសំខាន់ណលើមកបខណ្ថវិកាសមិទ្ធកម្ម
ការកំណត់បន្ាត់្រណណនយ្យភាព ថវិកា
សមិទ្ធកម្ម ការដ្ក់ឱ្យអនុវតន្វូមកបខណ្
សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និងកផនការអភិវឌ្ឍន៍
សមតភ្ាព។ កផ្កទី៥ “ការោំមទកម្មវិធីកក-
ទមមង់មបកបណដ្យចីរភាព និងភាពមបទាក់
មកឡាោ្ននការកកទមមង់ណផ្សងណទៀត” ណ្្ត
ណលើការណលើកកម្ស់ភាពជាអ្ក�រឹកនំាក្ថុង
ការងារកកទមមង់ ការកសាងសមតភ្ាព និង
ការផល្់ការណលើកទរឹកចិត�្ល់ការងារកកទមមង់
និងការពមងរឹងសមតភ្ាពសមមាប់ការអនុវត្
�ំោក់កាលទី៣។ “កផនការសកម្មភាព
រមួ�ំោក់កាលទី៣ បូក២” នរឹងកមបកា្ល យ 
ណៅជា “កផនការសមិទ្ធកម្ម២ ្ំ្” សមមាប់់
ណ្្ោះណៅ�ំោក់កាលទី៤ ននការកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ថុជា៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កណោលនណយបាយ និងណរៀបចំថវិកានន អ.្រ.ហ.

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសណមមចបនអ្នុវត ្CAP3

រយៈណពល២ ្ំ្បកនម្ណទៀត (២០២១-២០២២) 

និងមតនូវបានឱ្យណឈា្ម ោះថា “កផនការសកម្មភាពរមួ  

�ំោក់កាលទី៣ បកូ២(CAP3+2) 

្ំ្២០២១-២០២២" ក្ថុងណោលបំណង 

សំខាន់ណ្្ោះណៅកសាងនវូលក្ខណ្ោំបាច់ 

ទាងំឡាយ ណ�ើម្ីឈានណ្្ោះណៅដ្ក់ឱ្យអនុវត ្

មបព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មក�លជា្រន្លរឹោះ 

ក្ថុងការកសាង "វប្ធម៌សមិទ្ធកម្ម" កថ្ុង 

មកបខណ្រាជរដ្ឋា ភិបាលទាងំមលូ។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កិច្ចសហមបតិបត្តិការរវងអគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារ
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(អ.គ.ហ.) និងសាលាេីកា្វ ន់យ ូ
ក្ថុងមកបខណ្កម្មវិធីកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សមតភ្ាពធនធាន
មនុស្ស ជាកត្ាោំបាច់មយួក្ថុងការចលូរមួចំកណកជំរុញ និងពណន្លឿនការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱ្យសណមមចនវូចក្ថុវិស័យក�លបានណមោងទុក។ កថ្ុងណោលណៅចលូរមួ
ណលើកកម្ស់ និងពមងរឹងសមតភ្ាពមនន្ីកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន�រឹកនំា
ការងារកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(អ.្រ.ហ.) ក្ថុងនាមជាណសនាធិការ្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំា
ការងារកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានផល្់កិច្ចសមមបសមមរួលណផ្សងៗ និងបណង្កើតនវូកាោនុវតភ្ាព
ក្ថុងកិច្ចសហមបតិបត្ិការនានាជាមយួស្ាប័នអប់រជំាតិ និងអនរ្ជាតិ។

ជាក់កសង្ ណៅ្ំ្២០២០ កន្លងណៅ, 
អ.គ.ហ. បានចុោះអនុស្សរណៈ-

ណយ្រយល់ជាមយួនរឹងសាោលីកាវ ន់យូ
ក្ថុងណោលណៅផល្់ការបណ្ថុ ោះបោ្ល និង
ណសវាអប់រកំ�លមានសង្់ដ្រមបកបណដ្យ
្រុណភាព ជនូមនន្ីកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុ-
សាធារណៈ។

អនុស្សរណៈណយ្រយល់រវាង អ.គ.ហ.
និងសាោលីកាវ ន់យបូានចុោះកិច្ចមពមណមពៀង
ជាផ្លនូវការណៅនថងាទី២៩ កខមករា ្ំ្២០២០
ណមកាយពីបានចរោណលើការកំណត់លក្ខណ្
អស់រយៈណពលជាណមចើនកខរចួមក។ ការ
ណរៀបចំកិច្ចមពមណមពៀងណនោះនរឹងផល្់នវូអត-្
មបណយជន៍ជាណមចើន�ល់មនន្ីកកទមមង់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ថុជាតាមរយៈ
(១).ការ ្្ល ស់ប្នូរបទពិណសាធល្អៗននការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋា -
ភិបាលសិងហាបុរ ី (២).ការផល្់ណសវាអប់រំ
ក�លមាន្រុណភាព និងសង្់ដ្រជនូមនន្ី
កកទមមង់ (៣).ពមងរឹងការចំោយថវិកា
ណលើការបណ្ថុ ោះបោ្លឱ្យចំណោលណៅ និង
(៤).ជាឧបករណ៍ណលើកទរឹកចិតម្នន្ីកកទមមង់
ក�លមានសមតភ្ាពម្រប់មោន់ឱ្យអភិវឌ្ឍ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៦

ខ្លរួ នកាន់កតខា្ល ំង។ តាមរយៈអនុស្សរណៈ
ណយ្រយល់ណនោះ, អ.គ.ហ. និងសាោ
លីកាវ ន់យ ូបានសហការណរៀបចំវ្រ្គបណ្ថុ ោះ-
បោ្លរយៈណពលខ្ល ី និងវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្ល
ជាក់ោក់ (Cus tomized course)នានា, 
ផល្់អាហារបូករណ៍ថ្ាក់បរិញ្្ញ បមតជាន់ខ្ស់
ក៏�ចូជាផល្់ការសមមបសមមរួលណរៀបចំ
កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិកសាណៅមបណទសសិងហាបុរី
មសបតាមលក្ខណ្ននកិច្ចមពមណមពៀង។ 

ជាការអនុវត,្ ណៅ្ំ្២០២០ អ.គ.ហ. 
និងសាោលីកាវ ន់យបូានសាកល្ងណរៀបចំ
វ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លក្ថុងមសថុកចំននួមយួស្ីពី
“ទស្សនាទានណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
កាណរៀបចំសចូនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះក្ថុងការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក�លមាន
រយៈណពលពីរនថងាកន្លោះ ោប់ពីនថងាទី១០ �ល់

ទី១២ កខវិចឆេិកា ្ំ្២០២០ សមមាប់មនន្ី
កកទមមង់ចំននួ២៥ នាក់ក�លមកពីមកសងួ-
ស្ាប័នចំននួ២៥។ ណដ្យសារការរាតតបាត
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ វ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លណនោះមតនូវ
បានណរៀបចំតាមរយៈមបព័ន្ធអនឡាញ និង
បានមបមពរឹតណ្ៅណដ្យរលនូ។ វ្រ្គបណ្ថុ ោះ-
បោ្លណនោះមតនូវបានចលូរមួយ៉ា ងសកម្ម
មបកបណដ្យសា្ម រតីទទួលខុសមតនូវពីសិក្ា-
កាម មសបជាមយួនរឹងការវាយតនម្លខ្ស់

ណលើសមតភ្ាព បទពិណសាធ និងវិធីសានស្
បណមងៀនរបស់សានស្ាោរ្យសាោលីកាវ ន់យ។ូ
កិច្ចសហការណលើក�ំបងូណនោះ បានបងាហា ញ
ពី្ុរណភាពននការបណ្ថុ ោះបោ្លរបស់
សាោលីកាវ ន់យជូនូ�ល់សិក្ាកាមកម្ថុជា
និងរណបៀបរបបការងារហ្មត់ចត់មបកបណដ្យ
វិន័យណមកាមកិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ. 
និងសាោលីកាវ ន់យ។ូ 

ណៅ្ំ្២០២០ �ក�ល, អ.គ.ហ. និង
សាោលីកាវ ន់យ ូបានបនក្ិច្ចសហការ
ណរៀបចំ “កម្មវិធីអាហារូបករណ៍កម្មវិធីកក-
ទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ណមកាមជំនយួ
ឧបតម្្ពី អ.គ.ហ. និងសាោលីកាវ ន់យូ
សមមាប់មុខវិជា្ជ ថ្ាក់បរិញ្្ញ បមតជាន់ខ្ស់
ចំនួនពីរ្រ៖ឺ

.ណោលនណយបាយសាធារណៈ (Mas ter

in Public Policy-MPP) រយៈណពល 
០២ ្ំ្

.រ�ឋាបាលសាធារណៈ (Mas ter in Public

 Adminis tration-MPA) រយៈណពល 
០២ ្ំ្
ក្ថុងនាមស្ាប័នន�្រសូហការ, អ.គ.ហ.

មតនូវបានផល្់សិទ្ធ ិ ឱ្យណមជើសណរសីណបក្ជន
ជាប់វ្រ្គជមមថុោះ�ំបងូ (shortlis t candidates) 

និងបញ្ជនូនណឈា្ម ោះណបក្ជនទាងំណនាោះជនូ
សាោលីកាវ ន់យ ូណ�ើម្ីណមជើសណរសីចុង
ណមកាយ។ អាហារបូករណ៍កម្មវិធីកកទមមង់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាកម្មវិធីក�លបាន
ណរៀបចំណ�ើងមសបតាមកិច្ចមពមណមពៀងរវាង
អ.គ.ហ. និងសាសាោលីកាវ ន់យ ូណ�ើម្ី
ផល្់អតម្បណយជន៍�ល់ណបក្ជនក�លមតនូវ 
បានណមជើសណរសីណដ្យ អ.គ.ហ.។ ក្ថុងន័យ
ណនោះ ណបក្ជនក�ល អ.គ.ហ. បានណមជើស-
ណរសីនរឹងទទលួបានការកណនំាសមមបសមមរួល
មពមទាងំផល្់បុណរវិនិចឆេ័យ(pre assessment)

ពីមកថុមការងារសាោលីកាវ ន់យ ូណលើការ
សរណសរលិខិត និងការណរៀបចំសំណុំឯកសារ
ណផ្សងៗកថ្ុងការដ្ក់ពាក្យចលូណរៀន (admis-

sion application)។  ណបក្ជនក�លជាប់
ជាស្ាពរនរឹងទទួលការឧបតម្្អាហារូប-
ករណ៍ពី អ.គ.ហ. និងសាោលីកាវ ន់យ។ូ

តាមរយៈបទពិណសាធសាកល្ងក្ថុង
មកបខណ្កិច្ចសហមបតិបត្ិការណទវភា្រី
ជាមយួសាោលីកាវ ន់យ ូណៅ្ំ្២០២០ 
កន្លងមកណនោះបានបងាហា ញថាសាោលីកាវ ន់យូ
ជាន�្រសូហការ�៏ល្អបំផុត ក្ថុងការកចក-
រកំលកបទពិណសាធ ចំណណោះ�រឹង និងការ
បំពាក់បំប៉ានការបណ្ថុ ោះបោ្លមយួក�ល
មានសង្់ដ្រអនរ្ជាតិ និង្រុណភាពខ្ស់
ជនូធនធានមនុស្សកម្ថុជា ណ�ើម្ីចលូរមួ
អភិវឌ្ឍ និងជំរុញកម្មវិធីកកទមមង់ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈក៏�ចូជាណស�ឋាកិច្ចជាតិទាងំមូល៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវតន្៍នន អ.្រ.ហ.

វគ្គបណ្ត ុះបណ្្លស្តីពតី "ទស្សនាទានសសដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ត និងការសរៀបចំសចូនាករសមិទ្ធកម្មគន្លុះក្តងការគគប់គគងហិរញ្ញវត្ត

សាធារណៈ" តាមគបព័ន្ធវីសដអ ូរយៈសពលពតីរថ ង្ៃកន្ុះ ចាប់ពតីថ ង្ៃទតី១០ ដល់ទតី១២ ខែវិច្ិកា ឆំ្្២០២០។

តាមរយៈអនុសសារណៈណយ្រយល់ណនោះ, 
អ.្រ.ហ. និងសាោលីកាវ ន់យ ូបានសហការ 
ណរៀបចំវ្រ្គបណ្ថុ ោះបោ្លរយៈណពលខ្ល ី និងវ្រ្គ 
បណ្ថុ ោះបោ្លជាក់ោក់  (customized 
course) នានា, ផល្់អាហារបូករណ៍ថ្ាក ់

បរិញ្្ញ បមតជាន់ខ្ស់ ក៏�ចូជាផល្់ការសមមប- 
សមមរួលណរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិកសាណៅ 

មបណទសសិងហាបុរី



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

បរិបទការងារថមាីក្នថុងអំឡថុងលពេននវិបត្តិជំងឺរាតតបាតែ្លូវដលងហើម (កូវីដ-១៩)

ោប់តំាងពីពិភពណោកជបួមបទោះនវូសនងា្គ មផ្លនូវ�ណងហាើមក�លណៅថាកូវ�ី-១៩ណៅចុង្ំ្២០១៩ មក

ជីវភាពរស់ណៅរបស់មនុស្សជាតិោប់ណផ្ើមមានការ ្្ល ស់ប្នូរណៅរកទមមង់ថ្មីមយួណទៀត ក�លកមបកា្ល យ

ពីការធា្ល ប់ជបួមបាមស័យទាក់ទងជតិស្ិទ្ធ្្ល់ មកជាការទំនាក់ទំនងក្ថុង្រមា្ល តមយួ ពីការណធវើ�ំណណើរ

ណហាោះណហើរណដ្យណសរមីកជាការស្ាក់ណៅណ្រហដ្ឋា នក្ថុងរយៈណពលឈប់សមមាក�៏យរូ ពីការណធវើ�ំណណើរ

ណៅផសារណ�ើម្ីទិញមហានូបអាហារ ឬណៅណភាជនីយដ្ឋា នជាមបោំនថងាមកជាការណរៀបចំការរកសាចំណីអាហារ

ឱ្យបានយរូ និងការណធវើមហានូបអាហារណៅផ្ោះណមចើនជាងសពវមយួ�ងជាណ�ើម។

ណយងតាមរបាយការណ៍របស់

អង្គការសុខភាពពិភពណោក

ចុោះនថងាទី១៣ កខតុោ ្ំ្២០២០ បងាហា ញថា

សហមោសជាណមចើនណលើសកលណោកបាន 

និងកំពុងទទលួរងការ្រំរាមកំកហង ក្ថុងណនាោះ

ក�រកមា្ល ំងពលកម្មមបមាណ ៣.៣ប៊ីោន

កំពុងមបឈមមុខយ៉ា ងខា្ល ំងសមមាប់ជីវភាព

រស់ណៅមបោំនថងា។

ក្ថុងអំ�ថុងណពលននវិបត្ិណនោះ មនុស្សមតនូវ

សមមបខ្លរួ នជាមយួបរិបទថ្មីមយួណទៀតក�ល

មិនធា្ល ប់ជបួមបទោះ និងសវោះកសវងរកមណធយា-

បាយចិញ្ច រឹមជីវិតថ្មីក្ថុងអំ�ថុងណពលក�ល

មបណទសជាណមចើនបានដ្ក់វិធានការបិទខ្ប់

មបណទសណ�ើម្ីបងា្ក រ និងកាត់បនយ្ការរកី

រាតតបាត�៏កាចសាហាវណនោះ។ សមមាប់អ្ក

ក�លមបកបមុខរបរ ឬមានតនួាទីការងារ

ក្ថុងការិយល័យ មតនូវបាន ្្ល ស់ប្នូរពីការណៅ

ណធវើការជាមបោំណៅការិយល័យ ណៅជាការ

ណធវើការងារពីចមាងា យតាមរយៈការណមបើមបាស់

បណច្ចកវិទយាទំណនើប សមមាប់ការមបាមស័យ

ទាក់ទងោ្�ចូជាកម្មវិធី Microsft TEAM,

 ZOOM, Webex, Line, Google Meet 

ជាណ�ើម។ ណយងតាមការមសាវមជាវរបស់ 

Future Forum Research បានបងាហា ញថា

ក្ថុងចំណោមអ្កណធវើការក�លមានចំណណោះ-

�រឹងខ្ស់មបមាណ៤៧០០នាក់ ភា្រណមចើន

ក្ថុងចំណោមពកួណ្រ ្រមឺិនចង់ ្្ល ស់ប្នូរណៅ

រករណបៀបណធវើការោស់បន្ាប់ពីស្ានភាព

វិលមកមបមកតី។ មានកត ១២% ប៉ាុណោ្ោះ

ក�លចង់ណៅណធវើការណពញណមា៉ា ងណៅការិយ-

សកម្មភាពបំពពញការងារ និងប្រាប្សរ័យទាក់ទងគ្នា ពីចម្ងា យតាមរយៈប្បពរ័ន្ធវីពេអ ូកនានុងអំឡនុងពពលការរកីរាលដាលននជំងឺកូវេី-១៩



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ១៨

ល័យ ណហើយ ៧២% ណទៀត្រចឺង់បានរណបៀប

ណធវើការបានកនូកាត់្រកឺារិយល័យខ្លោះ និង

ការណធវើការងារពីចមាងា យខ្លោះ។ ប៉ាុកន ្បញ្ហា -

មបឈមខា្ល ំងណកើតមានចំណពាោះអ្កក�លមិន

អាចណធវើការពីចមាងា យបានណដ្យសារកត

កងវោះចំណណោះ�រឹងកផ្កបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន

និងឧបករណ៍ជំនយួណផ្សងៗណទៀត។

រណបៀបរបបណធវើការតាមទមមង់ថ្មី្រកឺារណធវើ

ការពីចមាងា យក្ថុងអំ�ថុងណពលននវិបត្ិជំងឺ

រាតតបាតណនោះ បានបង្កជាសំណួរជាណមចើន

សមមាប់ណពលអនា្រតបន្ាប់ពីជំងណឺនោះមតនូវ

បានទប់សា្ក ត់បានទាងំមសថុង។ ចំណចុទាងំ

ណនាោះជាអាទិ៍រមួមានកំណណើន ឬតំហយនន

ផលិតភាពការងារ ការទំនាក់ទំនងរវាង

មបធានស្ាប័ន និងបុ្រ្គលិក ការវាយតនម្ល

ណលើសមិទ្ធកម្មការងាររបស់បុ្រ្គលិក ឬការ

ណមជើសណរសីបុ្រ្គលិកថ្មី ការអនុម័តផ្លនូវការ

ណលើឯកសារោំបាច់ជាមកដ្សស្ាមមតនូវបាន

្្ល ស់ប្នូរ ឬយ៉ា ងោ ការបនផ្ល្់ ឬបញ្ឈប់

ការណរៀបចំការិយល័យទំណនើបសមមាប់មនន្ី

ជាន់ខ្ស់ ការពមងីក ឬបមងរួមទំហំកកន្លង

ណធវើការ ការបណង្កើន ឬបនយ្ចំណតយនយន្

ការបណង្កើនចំោយណលើការវិនិណយ្របណច្ចក-

វិទយាថ្មីៗ ការ�រឹកជញ្ជនូន ជាណ�ើម ។ល។

កាោនុវតភ្ាព និងបញ្ហា មបឈមក�ល

ជោះឥទ្ធិពលពីជំងរឺាតតបាតណនោះណលើរណបៀប

របបរស់ណៅ ឬការមបកបការងារថ្មី ្រមឺតនូវ

្រិត្ររូឱ្យបានម៉ាត់ចត់ ណ�ើម្ីរកសាលំនរឹង

ជីវភាព និងអាជីវកម្មរបស់មបជាពលរ�ឋា

និងណស�ឋាកិច្ចផងក�រ៕      
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវតន្៍នន អ.្រ.ហ.

សមមាប់អ្កក�លមបកបមុខរបរ ឬមានតនួាទី 
ការងារក្ថុងការិយល័យ មតនូវបាន ្្ល ស់ប្នូរព ី

ការណៅណធវើការជាមបោំណៅការិយល័យ ណៅជា 
ការណធវើការងារពីចមាងា យតាមរយៈការណមបើមបាស់ 
បណច្ចកវិទយាទំណនើប សមមាប់ការមបាមស័យទាក់- 
ទងោ្�ចូជាកម្មវិធី Microsoft Team, Zoom, 

Webex, Line, Google Meet ជាណ�ើម។

ទម្លា ប់ក្នុងការរស់នៅ និងប្រាប្សរ័យទាក់ទងគ្្ ក្នុងអំឡនុងនេលការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩

កម្មវិធីដែលពេញនិយម ព្រើស្រារ់ទំនាក់ទំនង (កិច្ច្រជុំ ឬការសិកសា) តាម្រេ័ន្ធវពីែអូ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ១៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មុខងារសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច ្ឺរជា
មុខងារពីរណផ្សងពីោ្កតមុខងារទាងំពីរ

ណនោះ កតងកតណៅស្ិទ្ធជាមយួោ្និងបំណពញ
ឱ្យោ្ណៅវិញណៅមក បានន័យថា មុខងារ
ទាងំពីរមតនូវបានដ្ក់ឱ្យស្ិតណៅណមកាមរចនា-
សម្័ន្ធអង្គភាពម្រប់ម្រងកតមយួ ទាងំណៅក្ថុង
មកបខណ្ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ និងក្ថុង
មកបខណ្សវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅតាមមកសួង-
ស្ាប័ន។
១.កមមិតមកសួង-ស្ាប័ន
១.១.មកបខណ្ចបាប់និងការលរៀបចំស្ាប័ន

រដ្ឋា ភិបាលកណូរែបានដ្ក់ណចញនវូបទដ្ឋា ន
្រតិយុតស្ំខាន់ៗមយួចំននួក�លម្រប�ណ្ដ ប់
ណលើការអនុវតស្វនកម្មនផ្ក្ថុង ជាពិណសស
្រ ឺចបាប់ស្ដីពីសវនកម្មវិស័យសាធារណៈ 
្ំ្២០១០ (Act on Public Sector Audit) 
និងបទដ្ឋា ន្រតិយុតស្មមាប់ោំមទការអនុវត្
ចបាប់ណនោះផងក�រ ្រមឺករឹត្យស្ដីពីការអនុវត្
ចបាប់ស្ដីពីសវនកម្មវិស័យសាធារណៈ (En-

forcement Decree of the Act on Public

Sector Audit) ក�លមតនូវបានណធវើវិណសាធន-
កម្មជាបនប្ន្ាប់។

ចបាប់�ចូបានណលើកណ�ើងខាងណលើ បាន
កំណត់យ៉ា ងលម្អិតនវូកិច្ច�ំណណើរការននការ
អនុវតស្វនកម្មនផ្ក្ថុង (ណៅមបណទសកូណរែ
ណៅជាភាសាអង់ណ្រ្លសថា self audit) ក�ល
មានសំខាន់ៗ�ចូជាការកំណត់និយមន័យ
ននសវនកម្មនផ្ក្ថុង,វិសាលភាពននការអនុវត,្
កិច្ចមបតិបត្ិការសវនកម្ម, ការធានាឯករាជ្យ-
ភាពននការបំណពញមុខងាររបស់សវនកម្ម
នផ្ក្ថុង, ការកតងតំាងសវនករ, អាណត្ិរបស់

សវនករ, ្រុណវុឌ្ឍិរបស់មបធាននាយកដ្ឋា ន
សវនកម្មនផ្ក្ថុង, មុខងារនិងភារកិច្ច, វិមិត-
ភាព, ការណរៀបចំកផនការសវនកម្ម, មបណភទ
សវនកម្ម និងវិធាន នីតិវិធីស្ដង់ដ្រសវនកម្ម
ជាណ�ើម។ 

មកសួង-ស្ាប័នចំណោុះរដ្ឋា ភិបាលកូណរែ
សរឹងកតទាងំអស់ មានជាឯកសោឋា នក្ថុង

អង្គការណលខននរចនាសម្័ន្ធស្ាប័នរបស់
ខ្លរួ ន នវូអង្គភាពមយួក�លណៅថា “អោ្គ -
ធិការដ្ឋា ន” (Inspector General) ក�ល
មានណបសកកម្មអនុវតម្ុខងារសវនកម្មផង
និងអធិការកិច្ចផង។
១.២.ការកបងកចកមុខងារសវនកមមានែទៃក្នថុង 
និង អធិការកិច្ច

ថវីត្ិតមុខងារសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច
ណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័នស្ិតណៅក្ថុងអង្គភាព
កតមួយ កតការកបងកចកសមតក្ិច្ច និង
វិសាលភាពននមុខងារទាងំ២ ណនោះ ជាចំណចុ

�៏មានសារៈសំខាន់ក�លមតនូវកតកំណត់ឱ្យ
បានចបាស់ោស់។ ណបើពិនិត្យណៅណលើលិខិត
បទដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធទាងំអស់និងអង្គការណលខ
របស់មកសងួចំណោុះឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកូណរែ ណ�ើញ
ថាការកបងកចកណនោះ ទំនងជាឆន្ានុសិទ្ធ ិ
របស់រ�ឋាមនន្ីមកសងួ និងមបធានស្ាប័ន
នមីយួៗ ក�លជាអ្កមតនូវសណមមច។ 

ជាឧទាហរណ៍ ណៅមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ អង្គភាពអោ្គ ធិការដ្ឋា នស្ិតណៅ
ណមកាមភារកិច្ចម្រប់ម្រងរបស់រ�ឋាមនន្ី្្ល់
កតម្ដង។ ទន្រឹមណនោះ មកសងួណផ្សងខ្លោះណទៀត 
បានណរៀបចំអោ្គ ធិការដ្ឋា ន ឱ្យស្ិតណមកាម
ភារកិច្ចទទលួខុសមតនូវរបស់អនុរ�ឋាមនន្ី
មកសួង �ចូជាករណីមកសងួមហានផ្ និង
សុវត្ិភាពជាណ�ើម។

ណលើសពីណនោះ ករណីមកសងួយុត្ិធម៌របស់
រដ្ឋា ភិបាលកណូរែ បានណរៀបចំរចនាសម័្ន្ធនន
អោ្គ ធិការដ្ឋា ន (Inspector General) របស់

គតិពិចារណាលេើសុខដុមនីយកមមាននមុខងារសវនកមមានិងអធិការកិច្ច : 
បទពិលសាធមបលទសកលូរ៉ា
ការអនុវតស្វនកម្មនិងអធិការកិច្ចណៅសាធារណរ�ឋាកណូរែ មានលក្ណៈពិណសសពីបោ្ដ មបណទស
ណផ្សងណទៀត �៏្ររួឱ្យោប់អារម្មណ៍។
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អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២០

ខ្លរួ ន ជាការិយល័យចំនួន២ សំខាន់ៗ្រ៖ឺ

ទី១.ការិយល័យអធិការកិច្ច និងករណី
ពិណសស (Office of Inspection & Special

 Review)៖ ការិយល័យណនោះ មតនូវទទលួ-
ខុសមតនូវណលើការណធវើអធិការកិច្ចការណសើុប-
អណង្កត និងទទលួបន្ថុកណលើពាក្យបណ្ដ រឹង និង
កំហុស មពមទាងំណធវើអធិការកិច្ចនផ្ក្ថុងណលើ
មកសួងយុត្ិធម៌ និងមហាអយ្យការ (Pros-

ecutors office) ផងក�រ។

ទី២.ការិយល័យសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច 
(Audit and Inspection Office)៖ទទួល-
ខុសមតនូវណធវើអធិការកិច្ចណលើអង្គភាពណផ្សង
ណទៀត ក�លស្ិតណមកាមការទទលួខុសមតនូវ
របស់មកសួងយុត្ិធម៌ ណមរៅពីអង្គភាពក�ល
ស្ិតក្ថុងសមតក្ិច្ចននការិយល័យខាងណលើ។

២.ស្ាប័នសវនកមមាកំពេូ
្រណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច (Board

of Audit and Inspection) ននសាធារណរ�ឋា
កណូរែ ្រជឺាស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ (Supreme

 Audit Ins titution) ក�លមតនូវបានបណង្កើត
ណ�ើងណដ្យរ�ឋាធម្មនុញ្ញ ណ�ើម្ីបំណពញណបស-

កកម្មមតរួតពិនិត្យ្រណនីសាធារណៈនន
ចំណូលចំោយរបស់រ�ឋា, ណធវើសវនកម្មណលើ
្រណនីរបស់មកសងួស្ាប័នរ�ឋា និងណធវើអធិ-
ការកិច្ចណលើការបំណពញមុខងាររបស់មកសងួ
ស្ាប័ន និងមនន្ីរាជការបុ្រ្គលិករបស់ស្ាប័ន
ទាងំណនាោះ។
២.១.សម្សភាពនិងរចនាសម័្ន្ធ

ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូណនោះ មតនូវបាន
បណង្កើតណ�ើងណៅណមកាមមបធានាធិបតី ណមពាោះ
មបធានស្ាប័នណនោះ (Chairman) ក�លណៅ
ថាអ្រ្គសវនករ មតនូវបានកតងតំាងណដ្យ
មបធានាធិបតី ណដ្យមានការយល់មពមពី
សភា រឯីអង្គសវនកររង (Comissionner)

មតនូវកតងតំាងណដ្យមបធានាធិបតី�ចូោ្
តាមសំណណើរបស់អ្រ្គសវនករ។ ណទាោះយ៉ា ង
ោ ស្ាប័នណនោះបំណពញមុខងាររបស់ខ្លរួ ន
ណដ្យឯករាជ្យ ណៅតាមវិធីសានសក្�លខ្លរួ ន
កំណត់ ណដ្យមិនណធវើតាមបងា្គ ប់បញ្្ជ របស់
ស្ាប័ន ឬអាជ្ាធរោមយួណ�ើយ។ ស្ាប័ន
សវនកម្មកំពលូរបស់កណូរែ�រឹកនំាណដ្យ
មបធានរបស់ខ្លរួ ន និងមានរចនាសម្័ន្ធ្រន្លរឹោះៗ
ចំនួន២ ្រ៖ឺ

មកថុមមបរឹកសាសវនករ (Council of Com-

missioners) ក�លមានអ្រ្គសវនករ ជា
មបធាន និងសង្ការទាងំអស់របស់ស្ាប័ន។
មកថុមមបរឹកសាណនោះ  ជាអង្គក�លមតនូវសណមមច
នវូណោលនណយបាយ កផនការសកម្មភាព
្រន្លរឹោះ និងកផនការថវិកា ក៏�ចូជាការបិទ
បញ្ជីថវិការបស់ស្ាប័ន ជាណ�ើម។
អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន (Secretariat General) 

ក�ល�រឹកនំាណដ្យអ្រ្គណលខាធិការមយួរបូ
អមណដ្យអ្រ្គណលខាធិការរងចំននួ៤ របូ។
អ្រ្គណលខាធិការរងនីមយួៗ ទទួលបន្ថុកនវូ
នាយកដ្ឋា នណផ្សងៗោ្ ក�លមានសរុបចំននួ 
២០ នាយកដ្ឋា ន ក�លកចកណចញជា ៧០ 
ការិយល័យណមកាមឱវាទ។
២.២.ភាពខុសគ្្ន ននមុខងារសវនកមមា 
និងមុខងារអធិការកិច្ចននស្ាប័នសវន-
កមមាកំពូេ

ចបាប់ស្ដីពី្រណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច
(Board of Audit and Inspection Act) បាន
កំណត់នវូវិធាន និងនីតិវិធីលម្អិតពាក់ព័ន្ធ
នរឹងការណរៀបចំ និងការមបមពរឹតណ្ៅ �ូចជា
លក្និ្ដកៈ សមាសភាព រចនាសម្័ន្ធ និង
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ទំព័រ  ២១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ជាពិណសសមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ស្ាប័ន
ណនោះ។ �ចូណឈា្ម ោះរបស់ស្ាប័នណនោះបាន
បងាហា ញមសាប់ ្រណៈសវនកម្មនិងអធិការកិច្ច 
មានតនួាទី្រន្លរឹោះចំននួ២ ្រ ឺទី១.ណធវើសវនកម្ម 
និងទី២.ណធវើអធិការកិច្ច ក�លមុខងារទាងំ២
ណនោះ ខុសពីោ្ កតបំណពញឱ្យោ្។

ចបាប់ខាងណលើ បានកបងកចកយ៉ា ងចបាស់
ោស់ និងលម្អិតនវូបោ្ដ ករណីក�លមតនូវ
ណធវើសវនកម្មជាកាតពវកិច្ច ករណីមតនូវណធវើ
សវនកម្មតាមឆន្ានុសិទ្ធ ិ និងករណីក�ល
មតនូវស្ិតណមកាមវិសាលភាពននការបំណពញ
មុខងារអធិការកិច្ច។ ករណីមតនូវណធវើសវនកម្ម
ជាកាតពវកិច្ចមាន�ចូជា ្រណនីរ�ឋា, ្រណនី
រ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ និងអង្គភាពសវយ័ត
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ, ្រណនីធនាោរកោ្ដ ល, 
្រណនីអង្គភាព-ស្ាប័នទាងំឡាយ ក�លមតនូវ
បានកំណត់ណដ្យចបាប់ថាមតនូវដ្ក់ឱ្យណធវើ
សវនកម្ម ជាណ�ើម។ ណលើសពីណនោះ ស្ាប័ន
សវនកម្មកំពលូ អាចណធវើសវនកម្មណដ្យ
ឆន្ានុសិទ្ធ ិបាន ណបើសិនជាយល់ថាោំបាច់ 
ឬណបើសិនជាមានសំណណើរបស់នាយករ�ឋាមនន្ី
ណហើយករណីទាងំណនាោះមតនូវបានកំណត់ណៅ
ក្ថុងមាមតា២៣ ននចបាប់ខាងណលើ។

ណដ្យក�ក ករណីក�លមតនូវដ្ក់ឱ្យណធវើ
អធិការកិច្ចមតនូវបានកំណត់ណៅក្ថុងមាមតា
២៤ ននចបាប់�ក�ល មាន�ចូជា កិច្ចការ
របស់ស្ាប័នរ�ឋាបាលរបស់រ�ឋា ក�លមាន
មកសួងស្ាប័នរបស់រដ្ឋា ភិបាល និងការ
បំណពញភារកិច្ចរបស់មនន្ីននស្ាប័នទាងំ

ណនាោះ, កិច្ចការរបស់រ�ឋាបាលណខត ្និងរ�ឋា-
បាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ និងអង្គភាពសវយ័ត
ថ្ាក់ណមកាមជាតិ មពមទាងំការបំណពញភារកិច្ច
របស់មនន្ីស្ាប័នទាងំណនាោះជាណ�ើម។

្ររួកត់សមា្គ ល់ជាពិណសសថា ចបាប់ណនោះ
បានបញ្្ជ ក់នវូកម្មវត្ថុ្រន្លរឹោះននការណធវើសវន-
កម្ម និងអធិការកិច្ចយ៉ា ងជាក់ោក់ បាន
ណសចក្ដីថាសវនកម្ម មតនូវណធវើណៅណលើ្រណនី
(Accounts) បានណសចក្ដីថាសវនកម្ម្រណនី
(Audit of Accounts) រឯីអធិការកិច្ចមតនូវ
ណធវើណៅណលើការបំណពញភារកិច្ច (Duties)

បានណសចក្ដីថាអធិការកិច្ចមុខងារភារកិច្ច
 (Inspection of duties)។ មបការណនោះអាច
ឱ្យយល់បានថា កម្មវត្ថុននការកបងកចក
សមតក្ិច្ចរវាងមុខងារសវនកម្ម និងអធិ-
ការកិច្ច ្រឺវិស័យ ណ�ើម្ីកុំឱ្យមានការអនុវត្
មតរួតជាន់ោ្។ ណបើកផ្អកណលើអង្គការណលខនន
ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ�ចូមានខាងណលើ
នាយកដ្ឋា ន ឬការិយល័យពាក់ព័ន្ធនរឹង
មុខងារសវនកម្ម មតនូវណធវើសវនកម្មណៅណលើ
ចំណូល-ចំោយននថវិកា ណៅតាមការ
កំណត់ណៅក្ថុងលិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុតជ្ា
ធរមាន រឯីនាយកដ្ឋា ន ឬការិយល័យ
អធិការកិច្ច មតនូវណធវើអធិការកិច្ចណៅណលើការ
បំណពញមុខងារននម្រប់ស្ាប័នទាងំអស់។

កំណត់សម្្គ េ់ទី១៖ ចំណពាោះករណីកណូរែ 
សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច ្រជឺាមុខងារពីរ
ណផ្សងពីោ្ កតមុខងារទាងំពីរណនោះ កតងកត
ណៅស្ិទ្ធជាមយួោ្ និងបំណពញឱ្យោ្ណៅវិញ
ណៅមក ណដ្យមតនូវបានដ្ក់ឱ្យស្ិតណៅណមកាម
រចនាសម្័ន្ធអង្គភាពម្រប់ម្រងកតមយួ ទាងំ
ណៅក្ថុងមកបខណ្ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ
និងក្ថុងមកបខ័ណ្សវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅតាម
មកសងួ-ស្ាប័ន។

៣.ទំនាក់ទំនងរវងអង្គភាពសវនកមមា
នែទៃក្នថុង និងស្ាប័នសវនកមមាកំពូេ
៣.១.ស្ាប័នសវនកមមាកំពេូ ៖ តួអង្គ
និម្មា បនករននមបព័ន្ធសវនកមមាជាតិ

ចំណពាោះករណីកណូរែសវនកម្ម និងអធិការកិច្ច ្រជឺា
មុខងារពីរណផ្សងោ្ កតមុខងារទាងំពីរណនោះ កតងកត
ណៅស្ិទ្ធជាមយួោ្ និងបំពញឱ្យោ្ណៅវិញណៅមក
ណដ្យមតនូវបានដ្ក់ឱ្យស្ិតណៅណមកាមរចនាសម្័ន្ធ
អង្គភាពម្រប់ម្រងកតមយួ ទាងំណៅក្ថុងមកបខណ្
ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ និងក្ថុងមកបខណ្សវនកម្ម

នផ្ក្ថុងណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័ន។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២២

ចំណពាោះមុខងាររបស់្រណៈសវនកម្ម
និងអធិការកិច្ច ក្ថុងទំនាក់ទំនងជាមួយនរឹង
សវនកម្មនផ្ក្ថុង, ស្ាប័នណនោះ ណ�ើរតនួាទីជា
អ្កណរៀបចំស្ដង់ដ្រសវនកម្ម និងមកមមបតិ-
បត្ិការសវនកម្មសមមាប់សវនកម្មនផ្ក្ថុង
ណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័នទាងំអស់។ ទន្រឹម-
ណនោះ ស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ ផ្ដល់ការោំមទ
�ល់សវនកម្មនផ្ក្ថុង ក�លអាចជាការផ្ដល់
ណយបល់ណលើកផនការសវនកម្មឬវិធីសានស្
សវនកម្មផងក�រ។ មបធានមកសងួ-ស្ាប័ន
អាចនរឹងណស្ើសុំការោំមទពីស្ាប័នសវនកម្ម
កំពលូ ណ�ើម្ីជយួោំមទមនន្ីសវនកររបស់
មកសួងននរដ្ឋា ភិបាល ក�លអាចណធវើណ�ើង
ណមកាមទមមង់ជាការផ្ដល់ការបណ្ដថុ ោះបោ្ដ ល
ផងក�រ។ 
៣.២.មកថុមមបឹកសាសមមបសមមរួេសកមមាភាព
សវនកមមា

ចបាប់ស្ដីអំពីសវនកម្មនផ្ក្ថុងវិស័យ
សាធារណៈ បានកំណត់ និងកបងកចក
ផងក�រនវូទំនាក់ទំនងរវាងសវនកម្មនផ្ក្ថុង
ជាមយួនរឹងស្ាប័នសវនកម្មកំពលូ ណ�ើម្ី
ណចៀសវាងនវូការបំណពញមុខងារមតរួតោ្។
ក្ថុងន័យណនោះ ចបាប់បានតមមនូវឱ្យបណង្កើតនវូ
យនក្ារមយួ ក�លណៅថា  “មកថុមមបរឹកសា
សមមបសមមរួលសកម្មភាពសវនកម្ម” (Audit

 Activity Coordination Council) ណ�ើម្ី
ពិណមោោះណយបល ់និងសមមបសមមរួលមបព័ន្ធ
សវនកម្មទាងំមូលរបស់ជាត ិទាងំសវនកម្ម
កំពលូ និងសវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅតាមមកសងួ-
ស្ាប័ន។ មកថុមមបរឹកសាណនោះ មានសមាសភាព
មតរឹម២០ របូ ណដ្យមានអ្រ្គណលខាធិការ
ននស្ាប័នសវនកម្មកំពលូជាមបធាន និង
មានសមាជិកមយួចំននួជាតំោងមកសងួ-
ស្ាប័ន �ចូជាមកសួងមហានផ្ មកសងួ
ម្រប់ម្រងបុ្រ្គលិក មកសងួហិរញ្ញវត្ថុ ជាណ�ើម។
មកថុមមបរឹកសាណនោះ មានតនួាទីពិណមោោះ និង
សមមបសមមរួលណលើបញ្ហា មួយចំនួន �ចូជា
កិច្ចសហមបតិបត្ិការរវាងសវនកម្មនផ្ក្ថុង

ទាងំអស់, កផនការពមងរឹងសកម្មភាពសវន-
កម្ម, ការលុបបំបាត់ការណធវើសវនកម្មជាន់ោ្,
ស្ដង់ដ្រសវនកម្ម និងបញ្ហា សំខាន់ៗណផ្សង
ណទៀត។
៣.៣.ការហាមឃាត់លេើការលធ្វ ើសវនកមមា
ជាន់គ្្ន

ចំណចុ�៏សំខាន់មយួណទៀតពាក់ព័ន្ធ វិធាន
្រកឺារហាមឃ្ត់ការណធវើសវនកម្មជាន់ោ្
ចបាប់�ក�លបានកំណត់ថា ណបើសិនករណី
ោមយួមតនូវបានណធវើសវនកម្មណដ្យស្ាប័ន
សវនកម្មកំពលូណហើយ សវនកម្មនផ្ក្ថុង
របស់មកសងួ-ស្ាប័នមិនអាចណធវើសវនកម្ម
ណលើករណី�ក�លណនាោះណទ ណលើកកលងកត
ករណីពិណសសមយួចំនួនក�លមានកំណត់
ណៅក្ថុងលិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុត ្�ចូជាករណី
ថ្មីណទើបរកណ�ើញ និងករណីសំខាន់មយួចំនួន
កតប៉ាុណោ្ោះ។

កំណត់សម្្គ េ់ទី២៖ ស្ាប័នសវនកម្ម
កំពលូកណូរែ មានចរិតលក្ណៈមិន�ចូស្ាប័ន
�ចូោ្ណៅកថ្ុងមបណទសណផ្សងៗ ណៅមតង់ថា
ស្ាប័នណនោះ មានអាណត្ិកិច្ចណធវើអធិការកិច្ច
ណលើសមិទ្ធកម្ម (ការបំណពញមុខងារ និង
ភារកិច្ច) របស់ស្ាប័នរ�ឋា និងមនន្ីរាជការ
ទាងំឡាយននស្ាប័នទាងំណនាោះ។ 

ចបាប់�ក�លបានតមមនូវឱ្យស្ាប័នសវនកម្ម
កំពលូ និងសវនកម្មនផ្ក្ថុងតាមមកសងួ-
ស្ាប័ន ពិភាកសាោ្ណលើការណរៀបចំកផនការ
សវនកម្ម ណ�ើម្ីណចៀសវាងការណធវើសវនកម្ម
ជាន់ោ្ សំណៅធានាមបសិទ្ធភាពននសវនកម្ម
ទាងំមសថុង។ ការណរៀបចំនវូមបព័ន្ធព័ត៌មាន
វិទយាម្រប់ម្រងសវនកម្មក៏មតនូវបានណលើកណ�ើង
ផងក�រ ថាជា�ំណោោះមសាយ�៏មានមបសិទ្ធ-
ភាពមយួបំណពញបកនម្ ណ�ើម្ីការណធវើសុខ-
�ុមនីយកម្មននការបំណពញមុខងារសវនកម្ម
រវាងស្ាប័នសវនកម្មទាងំអស់៕

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កការងារកកទមមង់ទាងំ៣ ម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា

 និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធនន អ.្រ.ហ.



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទិដ្ឋភាពននតួនាទី ភារកិច្ច និងយន្តការស្ាប័នននមុខងារសវនកមមា និងអធិការ-
កិច្ចក្នថុងវិស័យសាធារណៈលៅកម្ថុជា
ក្ថុងរ�ឋាបាលសាធារណៈកម្ថុជា មុខងារមតរួតពិនិត្យមានអធិការកិច្ច  និងសវនកម្មនផ្ក្ថុង។ �ណូច្ោះ 
ការកបងកចក ឬការណធវើសុខ�ុមនីយកម្មសំណៅណៅការធានាបាននវូស័ក្ិសិទ្ធ ិភាព និងមបសិទ្ធភាពនន
អភិបាលកិច្ចសាធារណៈតាមរយៈការណមបើមបាស់ឧករណ៍មតរួតពិនិត្យ ណៅជាបញ្ហា មបឈមណៅណ�ើយ។ 

ក្ថុងន័យណនោះ មកថុមការងារអនរ្មកសងួ-
ស្ាប័ន មតនូវបានណរៀបចំ ណ�ើម្ីកំណត់

មកបខណ្ននការណធវើសុខ�ុមនីយកម្មមុខងារ
មតរួតពិនិត្យខាងណលើ ក�លមានសមាសភាព
ពីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មកសងួ
ទំនាក់ទំនងមពរឹទ្ធសភា រ�ឋាសភា និងអធិការ-
កិច្ច មកសងួមុខងារសាធារណៈ និងអាជ្ាធរ
សវនកម្មជាតិ។ ជាក់កសង្ ននកិច្ចការណនោះ 
មានពីរទិ�ឋាភាព្រកឺារណធវើសុខ�ុមនីយកម្ម
រវាងមុខងារននស្ាប័ន និងការណធវើសុខ�ុម-
នីយកម្មបទដ្ឋា ន្រតិយុតក្�លមានមសាប់។ 
ក្ថុងន័យណនោះ អតប្ទណនោះមានណោលបំណង
កសវងយល់ពីមុខងារ សាវតារ យនក្ារស្ាប័ន
បទដ្ឋា ន្រតិយុត ្និងការសណមមចថ្មីរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលណលើមកបខណ្ មុខងារ ភារកិច្ច
របស់សវនកម្មនផ្ក្ថុង និងអធិការកិច្ច កផ្អក
តាមអនុមករឹត្យណលខ១៦៨ អនមក.បក ចុោះនថងា
ទី៨ កខតុោ ្ំ្២០២០។
ក.តួនាទី ភារកិច្ច និងយន្តការស្ាប័ន
ននមុខងារសវនកមមា

មុខងារសវនកម្មក្ថុងរ�ឋាបាលសាធារណៈ
កម្ថុជាមាន២ មបណភទ ្រសឺវនកម្មនផ្ណមរៅ
និងសវនកម្មនផ្ក្ថុង។ កផ្អកតាមចបាប់ស្ីពី
សវនកម្មននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ្ំ្-
២០០០ មុខងារទាងំពីរណនោះមតនូវបានបណង្កើត
ណ�ើង ណហើយចបាប់ណនោះក៏បានបណង្កើត អាជ្ា-
ធរសវនកម្មជាតិ បំណពញមុខងារសវនកម្ម

នផ្ណមរៅ និងអង្គភាពសវនកម្មនផ្ក្ថុងបំណពញ
មុខងារសវនកម្មនផ្ក្ថុង។
“សវនកម្មនផ្ណមរៅ ្រជឺាការពិោរោ ឬការ
ពិនិត្យណ�ើងវិញណលើកិច្ចបញ្ជីកា្រណណនយ្យ
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងកិច្ចមបតិបត្ិការ និងការ
មតរួតពិនិត្យស្ាប័នម្រប់ម្រង ណដ្យអនុណោម
តាមសង្់ដ្រននការណធវើសវនកម្មទណូៅ និង
តាមសង្់ដ្រននការណធវើសវនកម្មរបស់រាជ-
រដ្ឋា ភិបាល ណ�ើម្ីធានាថា ១.បោ្សកម្មភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងណស�ឋាកិច្ចមតនូវបានបងាហា ញយ៉ា ង
មតរឹមមតនូវ តាមរយៈណសចក្ីកថ្លងការណ៍ និង
តាមរបាយការណ៍, ២.បោ្សកម្មភាពទាងំ
ណនោះ មតនូវបានអនុវតណ្ដ្យអនុណោមតាម
ណោលការណ៍ ្រណណនយ្យទណូៅ និង ៣.-
ការមតរួតពិនិត្យនីតិវិធី និងការអនុវត ្ណដ្យ
អនុណោមតាមចបាប់ បទបញ្្ជ  កិច្ចមពម-
ណមពៀងមបព័ន្ធម្រប់ម្រង កិច្ចសនយា កម្មវិធី
និងលក្ណៈវិនិចឆេ័យណផ្សងណទៀត ក�លទាក់-
ទង�ល់ចំណូលចំោយ និងការណមបើមបាស់
មបភពធនធានរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល” ១។
មុខងារណនោះ ្រជឺាអាណត្ិកិច្ចននអាជ្ាធរ-
សវនកម្មជាតិ ក�លជាស្ាប័នសវនកម្ម
កំពលូ មានឯករាជ្យភាពម្រប់មោន់ក្ថុងការ
អនុវតក្ិច្ចមបតិបត្ិការរបស់ខ្លរួ នក្ថុងការណធវើ
សវនកម្មម្រប់មកសងួ-ស្ាប័ន រ�ឋាបាលថ្ាក់
ណមកាមជាតិ ម្ររឹោះស្ានរ�ឋាបាលសាធារណៈ
និងសហមោសសាធារណៈ ណហើយអាជ្ាធរ

សវនកម្មជាតិ មាន្រណណនយ្យភាព្្ល់
ណៅកាន់ស្ាប័ននីតិប្ញ្ញត្ិ។ ជាណរៀងរាល់្ំ្
អាជ្ាធរសវនកម្មជាតិ មតនូវណរៀបចំរបាយ-
ការណ៍សវនកម្មណលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងណផ្ើជនូ
ណៅស្ាប័ននីតិប្ញ្ញត្ិ ជាណទៀងទាត់ ណ�ើម្ី
ជាមលូដ្ឋា នក្ថុងការមតរួតពិនិត្យពិនិស្ច័យ
ណសចក្ីមពាងចបាប់ទូទាត់ថវិកាមបោំ្ំ្។
ណ�ើម្ីបំណពញមុខងារ អាជ្ាធរសវនកម្មជាត ិ
បានបណង្កើតនវូណោលការណ៍កណនំា �ចូជា
សវនកម្មកផ្អកណលើកិច្ចមបតិបត្ិការ សវនកម្ម
កផ្អកណលើអនុណោមភាព សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
និងនីតិវិធីមបណភទសវនកម្ម �ចូជាសវនកម្ម
្រយនិងរដ្ឋា ករ ។ល។

មុខងារ និងអង្គភាពសវនកម្មនផ្ក្ថុងមតនូវ
បានបណង្កើតណ�ើងណយងតាមចបាប់ស្ីពី សវន-
កម្មននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ្ំ្២០២០,
អនុមករឹត្យណលខ៤០ អនមក.បក ចុោះនថងាទី១៥
កខកុម្ៈ ្ំ្២០០៥ ស្ីពី ការណរៀបចំ និង
ការមបមពរឹតណ្ៅននសវនកម្មនផ្ក្ថុង ណៅតាម

១ មាមតាទី៤ ននចបាប់ស្ីពី សវនកម្មននមពោះរាជោចមកកម្ថុជា ្ំ្២០០០

សវនកម្មនផ្ក្ថុងមានសិទ្ធ ិណពញណលញ 

ណសរភីាពម្រប់មោន់ និងោ្ម នការរារាងំ ការ 

ហាមឃ្ត់ ណលើការចលូរមួមតរួតពិនិត្យនវូ 

ម្រប់សកម្មភាព រាល់បញ្ជីកត់មតា រាល់មទព្យ 

សម្ត្ិ និងបុ្រ្គលិករបស់អង្គភាព។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៤

បោ្ មកសងួ-ស្ាប័ន និងសហមោស-
សាធារណៈ និងសារាចររាជរដ្ឋា ភិបាល
ណលខ១២ សរណន ចុោះនថងាទី២៥ កខវិចឆេិកា
្ំ្២០១១ ស្ីពី ការបនព្មងរឹងមុខងារ
សវនកម្មនផ្ក្ថុងតាមបោ្មកសងួ-ស្ាប័ន
និងសហមោសសាធារណៈ។ តនួាទីនន
សវនកម្មនផ្ក្ថុង ្រមឺតនូវបានវាយតនម្លណដ្យ
ឯករាជ្យ នវូភាពសមមសប ម្រប់មោន់នន
មបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យនផ្ក្ថុងទាងំណនាោះ មពមទាងំ
ផល្់នវូការធានាណលើភាពម្រប់មោន់របស់
មបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យក�លកំពុងមាន និងកំពុង

�ំណណើរការណៅតាមណោលបំណង។ សវនកម្ម
នផ្ក្ថុង មានសិទ្ធ ិណពញណលញ ណសរភីាពម្រប់-
មោន់ និងោ្ម នការរារាងំ ការហាមឃ្ត់
ណលើការចលូរមួមតរួតពិនិត្យនវូម្រប់សកម្មភាព
រាល់បញ្ជីកត់មតា រាល់មទព្យសម្ត្ិ និង
បុ្រ្គលិករបស់អង្គភាព២។ មុខងារណនោះមាន
លក្ណៈវិមជ្ឈការ ណពាល្រមឺកសងួ-ស្ាប័ន
នីមយួៗ មានអង្គភាពសវនកម្មនផ្ក្ថុង ណហើយ
អនុវតណ្លើសវនដ្ឋា ន ក�លជាអង្គភាពណមកាម
ឱវាទមកសួង-ស្ាប័នខ្លរួ ន។ ជារចនាសម្័ន្ធ,
មុខងារសវនកម្មនផ្ក្ថុង ណៅតាមមកសងួ-

ស្ាប័ន មតនូវបណង្កើតណ�ើងតាមរយៈអនុមករឹត្យ
ជានាយកដ្ឋា ន និងស្ិតណមកាមការ�រឹកនំា
្្ល់របស់មបធានស្ាប័ន។ ជាទូណៅ តនួាទី
និងភារកិច្ចរបស់ អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន ឬនាយក-
ដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ក្ថុង ណៅមកសងួ-ស្ាប័ន
មតនូវបានណរៀបចំ ណដ្យកផ្អកណលើ អនុមករឹត្យ
ណលខ ៤០ អនមក.បក និងកបងកចកជា
រចនាសម្័ន្ធចំណោុះ ណៅតាមកផនសវនដ្ឋា ន
ក�លជារចនាសម្័ន្ធអង្គភាពចំណោុះថ្ាក់ជាតិ
និងថ្ាក់ណមកាមជាតិ ននមកសងួ-ស្ាប័ន ណពាល
្រ ឺនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ក្ថុង កបងកចក

២ មាមតាទី២ នន អនុមករឹត្យ ៤០ អនមក.បក ចុោះនថងាទី ១៥ កខកុម្ៈ ្ំ្២០០៥ ស្ីពី ការណរៀបចំ និងការមបមពរឹតណ្ៅននសវនកម្មនផ្ក្ថុង ណៅតាមបោ្ មកសងួ ស្ាប័ន និងសហមោសសាធារណៈ។



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ណៅជាការិយល័យសវនកម្ម មយួចំននួ
ក�លទទលួបន្ថុកណលើ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នកមមិត
ថ្ាក់ជាតិ និងមនី្រ រាជធានី-ណខត ្ណរៀងៗ
ខ្លរួ ន។ ក្ថុងទិ�ឋាភាពននយនក្ារស្ាប័ន អ្រ្គ-
នាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ក្ថុង ននមកសងួ-
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានតនួាទីជាអង្គភាព
សវនកម្មនផ្ក្ថុងននស្ាប័នខ្លរួ នផង និងជា
តអួង្គ�រឹកនំាអភិវឌ្ឍមុខងារផង។ ជាក់កសង្
ណោលការណ៍កណនំាស្ីពីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម
និងណោលការណ៍កណនំាស្ីពីសវនកម្មណលើ
មបព័ន្ធម្រប់ម្រងបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន មតនូវ
បានណរៀបចំ ណហើយអ្រ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្ម
នផ្ក្ថុង កសហវ. ក៏បានណរៀបចំការបណ្ថុ ោះ-
បោ្លណៅ�ល់អង្គភាពសវនកម្មនផ្ក្ថុង
ណៅតាមមកសួង-ស្ាប័នផងក�រ។ ជាយន-្
ការសមមបសមមរួលននមុខងារទាងំពីរណនោះ
អង្គភាពសវនកម្មនផ្ក្ថុង មានកាតពវកិច្ច
ក្ថុងការបញ្ជនូនកផនការសវនកម្មមបោំ្ំ្
និងរបាយការណ៍សវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅអាជ្ា-
ធរសវនកម្មជាតិ។ រឯីក្ថុងទិ�ឋាភាពបណច្ចកណទស
ស្ាប័នឬអង្គភាពទាងំពីរ(អាជ្ាធរសវនកម្ម
ជាតិ និងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នសវនកម្មនផ្ក្ថុង)
ហាក់�ចូជាអនុវតដ្្ច់ ង្ា យពីោ្ ណពាលពុំ
ទាន់មានយនក្ារសមមបសមមរួលជាក់ោក់
ក្ថុងការកសវងយល់ពីោ្ណៅវិញណៅមក និង
ការណរៀបចំណោលការណ៍សវនកម្ម ក�លរមួ
មួយណៅណ�ើយណទ។ បច្ចថុប្ន្ណនោះ អង្គភាព
សវនកម្មនផ្ក្ថុងណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័ន
ទទួលបានការបណ្ថុ ោះបោ្ល២ ណផ្សងោ្
ជុំវិញណោលការណ៍កណនំាសវនកម្មសមិទ្ធ-
កម្ម ឬណោលការណ៍កណនំាសវនកម្មកិច្ច
មបតិបត្ិការ។ 
ខ.តួនាទី ភារកិច្ច និងយន្តការស្ាប័ន
ននមុខងារអធិការកិច្ច

មុខងាររបស់អធិការកិច្ចក្ថុងរចនាសម្័ន្ធ

មកសួង-ស្ាប័នននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា អាច
សន្មតក្ថុងការកបងកចកជា២ កមមិត៖ (១)
អធិការកិច្ចរាជរដ្ឋា ភិបាល ក�លបានកំណត់
ក្ថុងលិខិតបទដ្ឋា ន្រតិយុតជ្ាធរមាន (២)
អធិការកិច្ចតាមវិស័យ ក�លមានណៅតាម
មកសួង-ស្ាប័នជាទណូៅ។

មុខងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្ិតណមកាម
ក�នសមតក្ិច្ចរបស់រ�ឋាមនន្ីមកសួងណស�ឋាកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ ក�លវិសាលភាពននការអនុវត្
�ល់មកសងួ-ស្ាប័ន អង្គភាពសាធារណៈ
មបហាក់មបកហល សហមោសសាធារណៈ
និងរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ៣។ អោ្គ ធិការដ្ឋា ន
ជាណសនាធិការននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុ ណលើណបសកកម្មការណធវើអធិការកិច្ចណលើការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការ
ម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា ណដ្យណមបើអភិមកម 

៣ មាមតាទី ៧២ និង ៨៤ ននចបាប់ស្ីមបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ំ្២០០៨
៤ មបកាសណលខ ១៥៥៦ សហវ.មបក ចុោះនថងាទី ៣១ កខធ្នូ ្ំ្២០១៣ ស្ីពី ការណរៀបចំនិងការមបមពរឹតណ្ៅនននាយកដ្ឋា ននិងអង្គភាពណមកាមឱវាទអោ្គ ធិការដ្ឋា នននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ  ២៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
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“អធិការកិច្ចកផ្អកណលើអនុណោមភាព ហានិភ័យ
ករណីសង្ស័យ ឬបណ្រឹងបរិហារជាក់កសង្៤”។

អោ្គ ធិការដ្ឋា នមកសងួមុខងារសាធារណៈ
បំណពញមុខងារអធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
ក�លជាណសនាធិការបណច្ចកណទសរបស់រាជ-
រដ្ឋា ភិបាលណលើអធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
មសបតាមមបកាសណលខ ១១០៥ មស ចុោះ
នថងាទី៣១ កខធ្នូ ្ំ្២០០២ ស្ីពីការណរៀបចំ 

និងការមបមពរឹតណ្ៅរបស់អោ្គ ធិការដ្ឋា ន
មុខងារសាធារណៈ។

មកសងួទំនាក់ទំនងជាមយួរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធ-
សភានិងអធិការកិច្ច មតនូវបានបណង្កើតណដ្យ
ចបាប់ក្ថុង្ំ្១៩៩៩ កំណត់ជាណសនាធិការ
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្ថុងការ�រឹកនំា និង
ម្រប់ម្រង រាល់កិច្ចការសមមបសមមរួល ណធវើ
ទំនាក់ទំនងជាមួយរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និង
ណធវើការងារអធិការកិច្ច ណលើម្រប់វិស័យ ក្ថុង
មពោះរាជាោចមកកម្ថុជាសំណៅបងា្ក រ ទប់សា្ក ត់
កកលម្អ និងមានវិធានការ ណ�ើម្ីមប្ំង
អំណពើពុករលយួ ការរណំោភណដ្យអំោច
និងបាតុភាពអសកម្មនានា។ មុខសញ្្ញ ការ
អនុវតអ្ធិការកិច្ច រមួមាន ៖ (១) មបព័ន្ធ
ម្រប់ម្រងនផ្ក្ថុង កិច្ចមបតិបត្ិការហិរញ្ញវត្ថុ 
ការម្រប់ម្រងណមបើមបាស់ជំនយួ និងមទព្យ-
សម្ត្ិរ�ឋា (២) នីតិវិធី បណច្ចកណទស និង
ការអនុវតក្ិច្ចមពមណមពៀង មបព័ន្ធម្រប់ម្រង
កិច្ចសនយា កម្មវិធី ពាក់ព័ន្ធនរឹងចំណូល- 
ចំោយ និងការណមបើមបាស់ថវិការ�ឋា (៣)
ណធវើអធិការកិច្ចណ�ើងវិញ ករណីមានការតវាែ ៥។ 

ណមរៅពីមុខងារអធិការកិច្ចខាងណលើ ្រជឺា
អធិការកិច្ចតាមវិស័យ ក�លមានមកសងួ-
ស្ាប័នជាតអួង្គបំណពញមុខងារណនាោះ។ កផ្អក
ណលើមកបខណ្្រតិយុតន្នការណរៀបចំ និង
ការមបមពរឹតន្នមកសងួ-ស្ាប័នជារមួ អធិ-
ការដ្ឋា ន ឬអោ្គ ធិការដ្ឋា ន ទទួលបន្ថុកណលើ
កិច្ចការងារអធិការកិច្ចរ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ
បុ្រ្គលិក និងណលើវិស័យ។ ជានិច្ចកាល អធិ-
ការដ្ឋា ន ឬអោ្គ ធិការដ្ឋា ន បានកំណត់នវូ
អភិមកមក្ថុងការអនុវតថ្ា “ណធវើអធិការកិច្ច
ជាមបោំណលើអង្គភាពណមកាមឱវាទ”។ ណដ្យ
ក�កសមមាប់ស្ាប័នខ្លោះ អធិការកិច្ចវិស័យ 
ពុំកមនជាអាណត្ិកិច្ច របស់អោ្គ ធិការដ្ឋា ន 
ឬអធិការដ្ឋា នណទ ប៉ាុកនជ្ាមុខងារក�លមតនូវ

បំណពញណដ្យអ្រ្គនាយកដ្ឋា នជំនាញណៅវិញ
ជាឧទាហរណ៍ជាក់កសង្ ្រកឺរណីអ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា នការពារអ្កណមបើមបាស់ កិច្ចការមបកតួ
មបកជង និងបនងា្ក បការកក្លងបន្លំ និងអោ្គ -
ធិការដ្ឋា នននមកសួងពាណិជ្ជកម្ម៦។

ណលើសពីណនោះ កិច្ចការអធិការកិច្ចណលើវិស័យ
ខ្លោះ មតនូវបានណរៀបចំជា មកថុមការងារបណច្ចក-
ណទសអនរ្មកសងួ ណលើកិច្ចការក�លពាក់ព័ន្ធ
ជាអនរ្វិស័យ �ចូជាមកថុមការងារអធិការកិច្ច
អនរ្មកសងួក្ថុងវិស័យឧសសាហកម្មណទស-
ចរណ៍ ក�លមតនូវបណង្កើតណ�ើង តាមមបកាស
អនរ្មកសងួណលខ ០៧២/២០ ក.ប/មប.ក.
ខ.ល ននមកសងួការងារ និងបណ្ថុ ោះបោ្ល
វិជា្ជ ជីវៈ មកសួងបរិស្ាន និងមកសួងណទស-
ចរណ៍ និងមកថុមការងារអធិការកិច្ចអនរ្មកសងួ
ក្ថុងវិស័យកម្មនស្ាល ក�លមតនូវបណង្កើតណ�ើង 
តាមរយៈមបកាសអនរ្មកសងួណលខ០៧៣/
២០ ក.ប/មប.ក.ខ.ល ននមកសងួការងារ
និងបណ្ថុ ោះបោ្លវិជា្ជ ជីវៈ មកសងួឧសសា-
ហកម្ម និងសិប្កម្ម និងមកសងួបរិស្ាន។ 
មកថុមការងារណនោះ មតនូវបានបណង្កើតណ�ើង ក្ថុង
ណោលបំណងចុោះណធវើអធិការកិច្ចរមួោ្ក្ថុង
ណពលកតមយួណលើ សហមោស ម្ររឹោះស្ាន-

៥ ជំពកូទី៦ ននអនុមករឹត្យណលខ ០៣ អនមក.បក ចុោះនថងាទី១២ កខមករា ្ំ្២០១៥ ស្ីពី ការណរៀបចំ និងការមបមពរឹតណ្ៅរបស់មកសងួទំនាក់ទំនងជាមួយរ�ឋាសភា-មពរឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
៦ អនុមករឹត្យណលខ ៣៨ អនមក.បក ចុោះនថងាទី១៦ កខមីនា ្ំ្២០២០ ស្ីពី ការណរៀបចំ និងការមបមពរឹតណ្ៅននមកសងួពាណិជ្ជកម្ម

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ មតនូវអនុវតណ្ដ្យមកសងួ

ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក�លជាណសនាធិការ 

បណច្ចកណទស របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលណលើការ 

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា

ណៅមកសងួ-ស្ាប័ន អង្គភាពសាធារណៈ 

មបហាក់មបកហល រ�ឋាបាល រាជធានី ណខត ្មកថុង 

មសថុក ខណ្ �ុំ សងា្ក ត់ នីតិបុ្រ្គលសាធារណៈ 

និងឯកជន ក�លទទលួផលមបណយជន៍ពី 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មសបតាមចបាប់មបព័ន្ធ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៦



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សាធារណៈ និងឯកជន ពាក់ព័ន្ធ។ 
គ.សុខដុមនីយកមមាមុខងារ ភារកិច្ចរបស់
សវនកមមានែទៃក្នថុង និងអធិការកិច្ច

អនុមករឹត្យណលខ ១៦៨ អនមក.បក ចុោះ
នថងាទី០៨ កខតុោ ្ំ្២០២០ ស្ីពីមកបខណ្
មុខងារ ភារកិច្ចរបស់សវនកម្មនផ្ក្ថុង និង
អធិការកិច្ច មានណោលបំណងបណញ្ចៀសការ
អនុវតស្្រួនោ្ ននមុខងារសវនកម្មនផ្ក្ថុង
របស់បោ្មកសងួ-ស្ាប័ន និងសហមោស
សាធារណៈ អធិការកិច្ចរបស់មកសួង-ស្ាប័ន
អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់មកសួងណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ អធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈ
របស់មកសងួមុខងារសាធារណៈ អធិការកិច្ច
របស់មកសងួទំនាក់ទំនងជាមយួរ�ឋាសភា-
មពរឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច។

ក្ថុងន័យណនោះ វាក្យស័ព្បណច្ចកណទសថ្មី
ក្ថុងការកំណត់មុខងារអធិការកិច្ចមាន៖
អធិការកិច្ចរដ្ឋា ភិបាល (មកសងួទំនាក់ទំនង
រ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច) អធិការ-
កិច្ចជំនាញណសនាធិការបណច្ចកណទសរបស់
រដ្ឋា ភិបាល (មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងមកសងួមុខងារសាធារណៈ) និងអធិការ-
កិច្ចតាមវិស័យ (មកសងួ-ស្ាប័នណផ្សងណទៀត)។ 

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ មតនូវអនុវតណ្ដ្យ
មកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក�លជា
ណសនាធិការបណច្ចកណទសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
ណលើការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង
មទព្យសម្ត្ិរ�ឋាណៅមកសងួ-ស្ាប័ន អង្គភាព
សាធារណៈមបហាក់មបកហល រ�ឋាបាល-
រាជធាន ីណខត ្មកថុង មសថុក ខណ្ �ុំ សងា្ក ត់
នីតិបុ្រ្គលសាធារណៈ និងឯកជន ក�ល
ទទួលផលមបណយជន៍ពីហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
មសបតាមចបាប់មបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
រឯី អធិការកិច្ចមុខងារសាធារណៈមតនូវអនុវត្
ណដ្យមកសងួមុខងារសាធារណៈ ក�លជា
ណសនាធិការបណច្ចកណទសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
ណលើការងារមុខងារសាធារណៈ។

ចំណពាោះអធិការកិច្ចននមកសងួទំនាក់ទំនង
ជាមយួរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 
កំណត់ជាអធិការកិច្ចរាជរដ្ឋា ភិបាល និង
មានភារកិច្ចណធវើអធិការកិច្ចណលើម្រប់វិស័យ
ណដ្យកផ្អកណលើអភិមកម�ូចជា ៖ 
-តាមបណ្រឹងតវាែ  និងបណ្រឹងបរិហារពីនីតិ
 បុ្រ្គល របូវនប្ុ្រ្គល និងម្រប់មជ្ឈដ្ឋា ន
-តាមបណ្រឹងរបស់ស្ាប័នរងអធិការកិច្ច
 ណលើលទ្ធផលអធិការកិច្ច របស់មកសងួ- 
 ស្ាប័ន
-កផ្អកណលើហានិភ័យ បណ្រឹងតវាែ  ឬភាព
 ោំបាច់ក្ថុងការណផ្ៀង្្ត់ព័ត៌មាន ឬរបាយ-
 ការណ៍ពាក់ព័ន្ធ
-តាមសំណណើរបស់មកសងួ-ស្ាប័ន អង្គភាព
 សាធារណៈមបហាក់មបកហល សហមោស
 សាធារណៈ និងរ�ឋាបាលថ្ាក់ណមកាមជាតិ
-តាមដ្នរាល់នវូវិធានការក�លអធិការ-
 កិច្ចបានដ្ក់ណចញ�ល់ស្ាប័នរងអធិការ-
 កិច្ច និង
-តាមបញ្្ជ របស់មបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល។
ការចុោះណធវើអធិការកិច្ចរបស់មកសងួទំនាក់-

ទំនងជាមយួរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការ-
កិច្ច មតនូវផល្់�ំណរឹងជនូអធិការកិច្ចរបស់
មកសួង-ស្ាប័ន ណ�ើម្ីសហការណលើកកលង
កត៖ (១) តាមបណ្រឹងរបស់ស្ាប័នរង
អធិការកិច្ចណលើលទ្ធផលអធិការកិច្ច របស់
មកសងួ-ស្ាប័ន (២)តាមបញ្្ជ របស់មបមុខ
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

រាល់កិច្ចអនុវតអ្ធិការកិច្ច មតនូវណរៀបចំ
ជារបាយការណ៍លទ្ធផលជនូមកសងួទំនាក់
ទំនងជាមយួរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការ-
កិច្ច ក្ថុងរយៈណពលបីកខ។ ជារបបរាយការណ៍
មបោំ្ំ្ រ�ឋាមន្ីមម្រប់មកសងួ មបធានម្រប់
ស្ាប័ន មានកាតពវកិច្ចក្ថុងការរាយការណ៍
ណលើលទ្ធផលអធិការកិច្ចមបោំ្ំ្ជនូមបមុខ
រាជរដ្ឋា ភិបាល និងចម្លងជនូមកសងួទំនាក់
ទំនងជាមយួរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា និងអធិការ-

កិច្ច។ 
ជាជំហានបន្ាប់ រណបៀបរបបបំណពញ

ការងាររវាងសវនកម្មនផ្ក្ថុង អោ្គ ធិការដ្ឋា ន
ឬអធិការដ្ឋា នននមកសងួ-ស្ាប័ន�នទ មតនូវ
មតរួតពិនិត្យណ�ើងវិញ និងកបងកចកភារកិច្ច
ណ�ើម្ីណចៀសវាងការស្រួនោ្ណលើការណរៀបចំ
មបព័ន្ធមតរួតពិនិត្យនផ្ក្ថុងរបស់ខ្លរួ ន។ ប៉ាុកន្
សំណួរណៅមតង់ថា អោ្គ ធិការដ្ឋា ន ឬអធិ-
ការដ្ឋា នននមកសងួ-ស្ាប័ន នរឹងណៅបនណ្ធវើ
អធិការកិច្ចណលើការងារហិរញ្ញវត្ថុ រ�ឋាបាល
និងបុ្រ្គលិកណលើអង្គភាពណមកាមឱវាទ មសប
តាមបទដ្ឋា ន្រតិយុតរ្បស់ខ្លរួ ន ក�លមាន
មសាប់បាន ក�រឬណទ? 

ជារមួ ជំហាន�ំបងូននការណធវើសុខ�ុម-
នីយកម្មណនោះ បានសណមមចពាក់ព័ន្ធនរឹង
មុខងារអធិការកិច្ចណលើទិ�ឋាភាព២ យ៉ា ង្រឺ
កមមិតអធិការកិច្ច (រដ្ឋា ភិបាល ណសនាធិការ
បណច្ចកណទស និងវិស័យ) យនក្ាររាយការណ ៍
និងអភិមកមននការអនុវត ្ក�ល្ររួរណំលច
ថា ការណធវើអធិការកិច្ចនរឹងពុំមតនូវបានអនុវត្
ជាមបោំណទៀតណ�ើយ កតមតនូវណ្្តណលើហានិ-
ភ័យ និងបណ្រឹងជាក់កសង្។ យ៉ា ងោមិញ
មុខងារអធិការកិច្ចណៅខវោះខាតមកបខណ្រមួ
ណ�ើម្ីធានាមបសិទ្ធភាពនិងស័ក្ិសិទ្ធ ិភាព
ក្ថុងការអនុវត ្ក�លខុស ង្ា យពីមុខងារ
សវនកម្មណពាលមុខងារសវនកម្មមានចបាប់
អនុមករឹត្យនិងណោលការណ៍កណនំាណផ្សងៗ
ោំមទម្រប់ទិ�ឋាភាព ននការណរៀបចំស្ាប័ន
យនក្ារសមមបសមមរួល ការកសាង សមត-្
ភាព និងនីតិវិធីបណច្ចកណទសនានា។ 

ជាវឌ្ឍនភាព និងទិសណៅ មកសងួទំនាក់
ទំនងមពរឹទ្ធសភា រ�ឋាសភា និងអធិការកិច្ច
បាននិងកំពុង�រឹកនំាណរៀបចំ និងណមោង
បញ្ចប់ណសចក្ីមពាងចបាប់ស្ីពីអធិការកិច្ច
នាណពលខាងមុខ៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កការងារកកទមមង់ទាងំ៣ ម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា

 និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធនន អ.្រ.ហ.



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ២៨

បទពិលសាធស្តីពីការអនុវត្តទំនាក់ទំនង និងការចូេរួមអនុវត្តកមមាវិធី
កកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  
មបសិទ្ធភាពននទំនាក់ទំនង្រជឺាមលូដ្ឋា ន�៏ោំបាច់កថ្ុងការបណង្កើនកិច្ចសហការអនុវតក្ារងារកកទមមង់
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ កថ្ុងមកបខណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អ្រ្គណលខា-
ធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.្រ.ហ.)  ជា
ណសនាធិការជនូ្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(្រ.ហ.ស.)
ណហើយមានភារកិច្ចសមមបសមមរួលជាមយួអង្គភាពណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.)
និងមកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមមកសងួ-ស្ាប័ន ណ�ើម្ីបនញ្្ជ បការ
យល់�រឹងពីទិសណៅកកទមមង់ និងណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធណលើការណរៀបចំ និង
អនុវតក្ផនការសកម្មភាពកកទមមង់របស់អង្គភាពសាមី ។

មសបណពលក�លកផនការសកម្មភាព
រមួ៣បូក២ មតនូវបានអនុម័ត, កិច្ច

សមមបសមមរួលទំនាក់ទំនងរវាង អ.គ.ហ.
ជាមយួអង្គភាពអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ោំបាច់មតនូវ
មានការតមមរឹមឱ្យមានសង្គតិភាព និងភាព
មបទាក់មកឡាោ្ណៅនរឹងបកមមបមមរួលនន
អាទិភាព។ កថ្ុង្ំ្២០២១ ណនោះ, អ.គ.ហ. 
បានណរៀបចំណធវើអណង្កតសង្់មតិពីទស្សនៈ និង
ក្ីបារម្នានាពាក់ព័ន្ធនរឹងទំនាក់ទំនង និង
ការចលូរមួអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់-

ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ការអណង្កតណនោះ
មានចូលរមួផល្់ទិន្ន័យ និងមតិណយបល់
ពីអង្គភាពអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ទាងំអស់
ណលើមុខសញ្្ញ វិភា្រសំខាន់ៗ (ឧទាហរណ៍៖
មណធយាបាយទំនាក់ទំនង, ភាពញរឹកញាប់នន
ទំនាក់ទំនង, ខ្ល រឹមសារទំនាក់ទំនងជាណ�ើម) 
ណ�ើម្ីកត់សមា្គ ល់ពីកបបបទននទំនាក់ទំនង
ក្ថុងការយល់�រឹងពីណោលបំណង និងទិស-
ណៅននសកម្មភាពកកទមមង់ មពមទាងំផល្់
ជា្ំរនិតផ្រួចណផ្ើម និងការចលូរមួអនុវត្
កផនការសកម្មភាពកកទមមង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
ណមកាមកិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ. និង

ធនាោរពិភពណោក, ណសចក្ីមពាងរបាយ-
ការណ៍វិភា្រទិន្ន័យអណង្កតស្ីពីទំនាក់ទំនង
និងការចលូរមួអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមតនូវបាន
ណរៀបចំណដ្យជំនាញការអនរ្ជាតិ ក្ថុងណោល-
បំណងសមមិតសមមំាងមតិណយបល់ និង
អនុសាសន៍ល្អៗ សមមាប់ពមងរឹងទំនាក់ទំនង
ណលើកិច្ចសមមបសមមរួលការអនុវតក្ម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ២៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការវិភា្រណ្្តណលើទិ�ឋាភាព្រន្លរឹោះចំននួ ២
រមួមាន៖
ទី១.ទំនាក់ទំនងរវង អ.គ.ហ. និង
អង្គភាពអនុវត្តកមមាវិធីកកទមមង់
 ការវិភា្រទិន្ន័យអណង្កតបងាហា ញពីការ

យកចិតទ្ុកដ្ក់ខ្ស់ ណដ្យមានអង្គភាព
អនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ចំននួ៤៤ ផល្់ការ
ណឆ្លើយតបនរឹងកមមងសំណួរ ណហើយកផ្អកតាម

ការកណនំាឱ្យមានការពិភាកសានផ្ក្ថុងណលើ
ការណឆ្លើយតប, អង្គភាពចំនួន៣៨ ណផ្ើការ
ណឆ្លើយតបមក អ.គ.ហ. ណដ្យជនបណងា្គ ល
មានតនួាទីយ៉ា ងទាបមតរឹមកមមិតអនុមបធាន-
នាយកដ្ឋា ន ឬមបហាក់មបកហល។
 ក្ថុងចំណោមអង្គភាពណផ្ើការណឆ្លើយតប

សរុប, អង្គភាពភា្រណមចើនណមបើមបាស់លិខិត
ផ្លនូវការ,មបព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ និង
កិច្ចមបជុំ សមមាប់ជាមណធយាបាយទំនាក់ទំនង
ក្ថុងមកបខណ្កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ណហើយតាមរយៈមណធយា-
បាយណនោះ, អង្គភាពបានទទលួនវូព័ត៌មាន
ពីកម្មវិធីកកទមមង់យ៉ា ងតិចមយួ�ងក្ថុងមយួ
សប្ាហ៍។ ទន្រឹមនរឹងការសកមង្ក្ីណសាមនស្ស
ចំណពាោះមណធយាបាយ និងកិច្ច�ំណណើរការទំនាក់-
ទំនងបច្ចថុប្ន្, អង្គភាពក៏បងាហា ញទស្សនៈ
ចង់ឱ្យមានការបកនម្ខ្ល រឹមសារណលើព័ត៌មាន
ពិណសសណលើកិច្ចការកកទមមង់, ជំនាញថ្មីៗ,

�ំណណើរការ និងនីតិវិធីក�លមានការពាក់-
ព័ន្ធខា្ល ំងនរឹងអង្គភាពនីមួយៗ ។
 ការណឆ្លើយតបរបស់អង្គភាពភា្រណមចើន

បានបងាហា ញថា សមាសភាពជាសមាជិកនន
មកថុមការងារកកទមមង់មានការយល់�រឹងពី
សមាសធាតុននកម្មវិធីកកទមមង់ ប៉ាុកនក្ារ
យល់�រឹងណនោះ ហាក់ពុំមានសង្គតិភាព ឬ
និន្ាការរមួណលើទិសណៅ ននការជំរុញការ

កកទមមង់ណទ។ កត្ាណនោះណតាងទាមឱ្យមាន
ការ្រិត្ូររកសវងយល់ ណហើយសមមរួចកម្មវិធី
ផ្សពវផសាយ និងបនញ្្ជ បការយល់�រឹងអំពី
កម្មវិធីកកទមមង់បកនម្។ 
 របាយការណ៍វិភា្របានពយាយមកសវង

យល់ពីការចលូរមួអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ 
ណដ្យពិនិត្យពីការកំណត់ និងការតាមដ្ន
វឌ្ឍនភាពសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ននកផនការ
សកម្មភាពកកទមមង់របស់អង្គភាពអនុវត។្ 
លទ្ធផលននការវិភា្រទិន្ន័យបងាហា ញអភិមកម
តុល្យភាព (balanced approach) ណពាល
្រទឺន្រឹមនរឹងការបញ្ចនូលអាទិភាព ក�លជា
ណសចក្ីសណមមចរបស់ គ.ហ.ស. ក្ថុងកផន-
ការសកម្មភាព, អង្គភាពនីមយួៗ ក៏មានការ
ផ្រួចណផ្ើម្្ល់ខ្លរួ នក្ថុងការកំណត់អាទិភាព
កកទមមង់ផងក�រ។ 
ទី២.ការចូេរួមអនុវត្តកមមាវិធីកកទមមង ់
 ការណរៀបចំកផនការសកម្មភាពកកទមមង់

ណៅតាមអង្គភាពនីមយួៗហាក់�ចូជាមបមពរឹត្
ណៅតាមអភិមកម២ ណផ្សងោ្្រ ឺ(១)មបធាន
មកថុមការងារកកទមមង់�រឹកនំាកិច្ចមបជុំពិភាកសា
និងណរៀបចំកផនការរមួោ្ (៥២%) និង
(២)មបធានមកថុមកកទមមង់ោត់មនន្ីបណងា្គ ល
ណរៀបចំ ណហើយពិនិត្យសណមមច (៤៣%)។
ណហតុណនោះ, ណ�ើម្ីបណង្កើនទមងាន់សមមាប់ទាញ
ការសន្ិដ្ឋា នពីរណបៀបណរៀបននការចំកផនការ

សកម្មភាពកកទមមង់តាមអង្គភាពនីមួយៗ,
្រណឺតាងទាមឱ្យមានការសិកសាកសវងយល់
បកនម្។     
 អង្គភាពផល្់ការណឆ្លើយតបភា្រណមចើន

បញ្្ជ ក់ពីយនក្ារតាមដ្នវឌ្ឍនភាពនន
កផនការសកម្មភាពកកទមមង់ ណដ្យមាន
របបមបជុំមបោំកខ (៣៧%) និងមបជុំមបោំ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣០

មតីមាស (៥៩%) មពមទាងំការចលូរមួ
ពិនិត្យ និងពិភាកសាវឌ្ឍនភាពពីសមាសភាព
ភា្រណមចើន (សមាជិកមបមាណ៧៦% ចលូ
រមួមបជុំ) និងមានណរៀបចំជារបាយការណ៍
មបជុំ (៧២%) ផងក�រ។
 ណមរៅពីការចលូរមួ�រឹកនំាការណរៀបចំ 

និងតាមដ្នការអនុវតក្ផនការសកម្មភាព
កកទមមង់ ពីមបធានមកថុមការងារកកទមមង់
តាមអង្គភាព, ទិន្ន័យក៏បងាហា ញថា មបធាន
មកថុមការងារទាងំណនាោះក៏បានចលូរមួសកម្ម-
ភាពណផ្សងណទៀតននកម្មវិធីកកទមមង់ �ូចជា
សកម្មភាពអនុវតម្បព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន
ស្ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
(FMIS), ពិភាកសាពីនីតិវិធីការងារ, ពិភាកសា

ពកីារណរៀបចំណោលនណយបាយ និងសិក្ា-
សាោផ្សពវផសាយ ។ល។ ទិន្ន័យអណង្កត
ណនោះរណំលចពីទស្សនៈវិជ្ជមាន និងចំោប់
អារម្មណ៍របស់ថ្ាក់�រឹកនំា និងសមាសភាព
មកថុមការងារកកទមមង់តាមអង្គភាព ក្ថុងការ
ចូលរមួពិភាកសាណរៀបចំណោលនណយបាយ
និងនីតិវិធីការងារការកកទមមង់ ក�លមាន
ការពាក់ព័ន្ធនរឹងអង្គភាពសាមី។

ណលើមលូដ្ឋា នននលទ្ធផលវិភា្រខាងណលើ, 
អ.គ.ហ. �រឹកនំាពិភាកសាអនុសាសន៍របស់
ជំនាញការអនរ្ជាតិ ណហើយកផ្អកតាមសា្ម រតី
ននកិច្ចពិភាកសា, អ.គ.ហ. ពិនិត្យណ�ើញ
ចំណចុ ្ររួកតកកលម្អការអនុវតទ្ំនាក់ទំនង
ណលើចំណចុមយួចំននួ រមួមាន (១)ការផ្សពវ-
ផសាយនវូខ្ល រឹមសារសំខាន់ៗ និងជា្រន្លរឹោះនន
កម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសា-
ធារណៈ, (២) ការណមបើមបាស់មណធយាបាយ
ទំនាក់ទំនងឱ្យមានមបសិទ្ធភាព (ឬលក្ណៈ
 optimization), (៣) អនុវតទ្ំនាក់ទំនង
ក្ថុងកមមិតមយួ ក�លនរឹងណឆ្លើយតបណៅនរឹងក្ី
រពំរឹងរបស់អង្គភាពណមកាមឱវាទ កសហវ.
និងមកថុមការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈតាមមកសងួ ស្ាប័ន, និង
(៤) ផ្សពវផសាយខ្ល រឹមសារ ព័ត៌មាន ក�ល
ពាក់ព័ន្ធនរឹងបរិបទននអង្គភាពណមកាមឱវាទ
កសហវ. និងមកថុមការងារកកទមមង់ការ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមមកសងួ-
ស្ាប័ន នីមយួៗ។ ជាមយួោ្ណនោះ, កម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក៏្ររួកតពមងរឹងការចលូរមួអនុវតក្ារងារ       
កកទមមង់ ណដ្យណ្្តណលើ (១).ផល្់ការ
ណលើកទរឹកចិតឱ្្យមានការចលូរមួក្ថុងកមមិត
ណផ្សងៗោ្ននសមាជិកក្ថុងមកថុមការងារកក-
ទមមង់ ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ណៅតាមអង្គភាពណមកាមឱវាទ កសហវ. និង
មកសងួ-ស្ាប័ន, និង (២).បណង្កើនមបសិទ្ធ-
ភាពននការចលូរមួ (optimize the involvement)

របស់ថ្ាក់�រឹកនំាណៅតាមអង្គភាពណមកាមឱវាទ 
កសហវ. និងមកថុមការងារកកទមមង់ការ
ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមមកសងួ- 
ស្ាប័ន ណ�ើម្ីជំរុញការោំមទអនុវតក្ម្មវិធី
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ណៅតាមអង្គភាពសាមី។ 

ជារមួ, កិច្ចសហការរវាង អ.គ.ហ. និង
ធនាោរពិភពណោកណលើការណធវើអណង្កតស្ីពី
ទំនាក់ទំនង និងការចលូរមួអនុវតក្ារងារ
កកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
បានផលិតនវូរបាយការណ៍វិភា្រមយួ ក�ល
នំាមកនវូការពិភាកសា និងសមមិតសមមំាង
អនុសាសន៍របស់ជំនាញការអនរ្ជាត ិណ�ើម្ី
ណរៀបចំណសចក្ីមពាងកផនការសកម្មភាព
សមមាប់បញ្ចនូលណៅក្ថុងឯកសារទស្សនាទាន
ស្ីពីការពមងរឹងទំនាក់ទំនង និងការចូលរមួ
អនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ។ ឯកសារទស្សនាទានណនោះ
នរឹងបំផុសឱ្យមានការ្រិត្ររូណរៀបចំជាកផនការ
យុទ្ធសានសជ្ាក់ោក់ សមមាប់ោំមទ�ល់
ការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្ថុង�ំោក់កាល
បច្ចថុប្ន្ និងបន្ាប់៕

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និង

                   វាយតនម្លនន អ.្រ.ហ.

ណមរៅពីការចលូរមួ�រឹកនំាការណរៀបចំ និង 

តាមដ្នការអនុវតក្ផនការសកម្មភាព 

កកទមមង់ ពីមបធានមកថុមការងារកកទមមង់ 

តាមអង្គភាព ទិន្ន័យក៏បានបងាហា ញថា 

មបធានមកថុមការងារទាងំណនាោះក៏បានចលូរមួ 

សកម្មភាពណផ្សងណទៀតននកម្មវិធីកកទមមង់ 

 �ចូជាសកម្មភាពអនុវតម្បព័ន្ធបណច្ចកវិទយា 

ព័ត៌មានស្ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ពីភាកសាពីនីតិវិធីការងារ ពិភាកសាពីការណរៀបច ំ

ណោលនណយបាយ និងសិក្ាសាោផ្សពវផសាយ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការដ្ក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថមាីតាមមបព័ន្ធបលច្ចកវិទយាព័ត៌ម្នសមម្ប់ការមគប់មគង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាងំមសថុង ក្នថុងមកបខណ្មកសួងលសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និង មកសួង-ស្ាប័ន 

្រិតមតរឹមមតីមាសទី១ ្ំ្២០២១ ណនោះ មកសងួ-ស្ាប័នចំននួ២៧ បានអនុវតន្ីតិវិធីថ្មីណលើការ
ណបើកផ្ដល់ណបៀវត្ស និង ចំោយបន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗក�លមានណោលរបបកំណត់ចបាស់ោស់ និង 
មកសងួចំននួ៨ អនុវតន្ីតិវិធីថ្មីណលើការទទូាត់មតង់។

មសបតាមកផនការយុទ្ធសានសត្មមង់
ទិសនីតិវធីីអនុវតក្ារងារតាមមបព័ន្ធ

បណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ២០២០ -
២០២៥ ណៅក្ថុងមកបខណ្កម្មវធីកកទមមង់
ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថ្ុសាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា ណលខាធិការដ្ឋា នមកថុម
ការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង FMIS បានសមមប-
សមមរួលដ្ក់ឱ្យអនុវតណ្ដ្យណជា្រជ័យនវូ
នីតិវិធីថ្មីសមមាប់ការណបើកផល្់ណបៀវត្ស និង
ចំោយបន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗ ក�លមាន
ណោលរបបកំណត់ចបាស់ោស់ និងចំោយ
ទូទាត់មតង់ក�លមានហានិភ័យទាប តាម
មបព័ន្ធ FMIS ទាងំមសថុង ក្ថុងមកបខណ្
មកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមកសងួ-
ស្ាប័នចំននួ៧ (មពមទាងំអង្គភាពថវិកា
អាោប័កណផ្រសិទ្ធ ិណពញណលញថ្ាក់កោ្ល)
រមួមាន៖ ១.មកសងួកសិកម្ម រុក្ាមបមាញ់
និងណនសាទ, ២.មកសងួនមបសណីយ៍ និង
ទូរ្រមនា្រម៍, ៣.មកសងួការងារ និងបណ្ថុ ោះ-

បោ្លវិជា្ជ ជីវៈ, ៤.មកសងួមុខងារសា-
ធារណៈ, ៥.មកសងួឧសសាហកម្ម វិទយាសានស្
បណច្ចកវិទយា និងនវានុវតន្៍, ៦.មកសងួសុខា-
ភិបាល, និង៧.មកសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡា
បានរចួរាល់ជាស្ាពរណៅក្ថុង្ំ្២០២០។

នីតិវិធីថ្មីសមមាប់ការណបើកផល្់ណបៀវត្ស
និង ចំោយបន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗ ក�ល
មានណោលរបបកំណត់ចបាស់ោស់ ម្រប-
�ណ្ប់ណលើមុខសញ្្ញ ចំោយចំននួ ១៣
�ូចជា៖ 
១.មបាក់បំោច់រ�ឋាមនន្ី រ�ឋាណលខាធិការ និង
   អនុរ�ឋាណលខាធិការ 
២.ោភការទីមបរឹកសា 
៣.ោភការជំនយួការ 
៤.ណបៀវត្សមលូដ្ឋា ន
៥.មបាក់បំោច់មុខងារ 
៦.ណបៀវត្សមលូដ្ឋា ន បុ្រ្គលិកជាប់កិច្ចសនយា
៧.អ្កសមមាលកនូ
៨.ឧបតម្្និវតជ្ន 
៩.ឧបតម្្�ល់អ្កសុំឈប់ពីការងារ 
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អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣២

១០.កនូមានអាយុោប់ពី២០្ំ្ចុោះ 
១១.មបាក់បំោច់អ្កក្ថុងបន្ថុក
១២.ឧបតម្្�ល់កនូកំមពារបស់មនន្ីរាជការ
១៣.បន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗណទៀត។

ចំកណកនីតិវិធីថ្មីសមមាប់ចំោយទទូាត់
មតង់ក�លមានហានិភ័យទាបម្រប�ណ្ប់
ណៅណលើមុខសញ្្ញ ចំោយចំនួន៩ រមួមាន
ចំោយណលើ៖ 
១.នថ្លណមបើមបាស់អ្រ្គិសនី 
២.នថ្លណមបើមបាស់ទរឹកសា្អ ត
៣.នថ្លមបមលូសំរាម និងកាកសំណល់រឹង-
    រាវ ក�លមានកិច្ចសនយា ឬកិច្ចមពមណមពៀង
៤.មបាក់កនមមភ្ាក់ងារបរណទសជាប់កិច្ចសនយា
   ក�លមានណោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋា ភិបាល 
៥.នថ្លជាវណសៀវណៅរាជកិច្ច ក�លផ្គត់ផ្គង់

   ណដ្យទីស្ីការ្រណៈរ�ឋាមនន្ី 
៦.ណសាហ៊ុយនមបសណីយ៍ ក�លផល្់ណសវា
   ណដ្យនមបសណីយ៍កម្ថុជា 
៧.ណសាហ៊ុយទរូ្រមនា្រមន៍ ក�លផ្គត់ផ្គង់
    ណដ្យមកថុមហ៊ុនទរូ្រមនា្រមន៍កម្ថុជា 
៨.មបាក់អាហារបូករណ៍សមមាប់ការសិកសា
   និងមសាវមជាវក្ថុងមបណទស ក�លមាន
   ណោលរបបកំណត់
៩.លតាប័មតសមមាប់បង់ពន្ធយនយន្
    មបោំ្ំ្ (មណធយាបាយ�រឹកជញ្ជនូន)។

អង្គភាពក�លចលូរមួអនុវតន្ីតិវធីីថ្មី
ខាងណលើ រមួមានអង្គភាពទទកួបន្ថុកហិរញ្ញ-
វត្ថុ អង្គភាពថវិកាអាោប័កណផ្រសិទ្ធ ិណពញ
ណលញណៅថ្ាក់កោ្លននមកសួង-ស្ាប័ន
នីមយួៗ ក�លបានទទលួការមប្រល់សិទ្ធ ិ

ពីអាោប័កណ�ើមកខ្សណលើមុខសញ្្ញ ចំោយ
ខាងណលើ រមួទាងំមនន្ីមតរួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអម
មកសួង-ស្ាប័ន និងអ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរ-
ជាតិ ននមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
 ណៅក្ថុងមតីមាសទី១ ្ំ្២០២១ ណនោះ ណលខា-
ធិការដ្ឋា នមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង
FMIS បានបនអ្នុវតន្វូនីតិវិធីថ្មីសមមាប់
ការណបើកផល្់មបាក់ណបៀវត្ស និងចំោយណលើ
បន្ថុកបុ្រ្គលិកណផ្សងៗ ក�លមានណោលរបប
កំណត់ចបាស់ោស់ តាមមបព័ន្ធ FMIS

ទាងំមសថុង ណៅកាន់មកសងួ-ស្ាប័នចំននួ១៩
បកនម្ណទៀត រមួមាន៖ (១)មកសងួមពោះបរម
រាជវាងំ, (២)រ�ឋាណលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរ
សុីវិល, (៣)មកថុមមបរឹកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្ថុជា, 
(៤)មកសងួទំនាក់ទំនងរ�ឋាសភា មពរឹទ្ធសភា
និងអធិការកិច្ច, (៥)មកសងួការបរណទស និង
សហមបតិបត្ិការអនរ្ជាតិ, (៦)មកសងួករែ
និងថាមពល, (៧)មកសងួកផនការ, (៨)
មកសួងពាណិជ្ជកម្ម, (៩)មកសងួវប្ធម៌
និង វិចិមតសិល្ៈ, (១០)មកសងួបរិស្ាន,
(១១)មកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, (១២)មកសងួ
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា,
(១៣)មកសងួធម្មការ និងសាសនា, (១៤)
មកសួងកិច្ចការនារ,ី (១៥)មកសងួសាធារ-
ណការ និង�រឹកជញ្ជនូន, (១៦)មកសងួណទស-
ចរណ៍, (១៧)មកសងួណរៀបចំក�ន�ី ន្ររ-
របូនីយកម្ម និងសំណង់, (១៨)មកសងួធន-
ធានទរឹក និងឧតុនិយម និង (១៩)មកសងួ
ព័ត៌មាន។ ជាមយួោ្ណនាោះផងក�រ បន្ាប់
ពីការអនុវតន្វូនីតិវិធីសមមាប់ការណបើកផល្់
មបាក់ណបៀវត្ស និងចំោយណលើបន្ថុកបុ្រ្គលិក
ណផ្សងៗ ក�លមានណោលរបបកំណត់ចបាស់
ោស់ បានណជា្រជ័យជាស្ាពរ ណលខាធិការ-
ដ្ឋា នមកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង FMIS 
នរឹងបនដ្្ក់ឱ្យអនុវតន្វូនីតិវិធីចំោយ
ទូទាត់មតង់ ក�លមានហានិភ័យទាបណៅ
កាន់មកសងួ-ស្ាប័ន ខាងណលើ និងមកសងួ-



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ស្ាប័នណផ្សងៗណទៀតជាបនប្ន្ាប់។
នីតិវិធីអនុវតក្ារងារថ្មីតាមមបព័ន្ធ FMIS

ទាងំមសថុងបានផល្់នវូអតម្បណយជន៍�ល់
មនន្ីម្រប់ម្រង និងអនុវតថ្វិកានិងហិរញ្ញវត្ថុ
�ូចជា៖
១.ឯកសារ៖ មិនមានការណរៀបចំ និងបញ្ជនូន
សំណុំឯកសារអាណត្ិណបើកមបាក់ជាមកដ្ស 
ពី�ំោក់កាលមយួណៅ�ំោក់កាលមយួ 
ណៅតាមអង្គភាពក�លចលូរមួអនុវតន្ីតិវិធី
ថ្មីខាងណលើណទៀតណនាោះណទ ្រអឺនុវតត្ាមមបព័ន្ធ
FMIS ទាងំមសថុង។ ឯកសារទាងំណនាោះ រមួមាន
សន្លរឹកអាណត្ិណបើកមបាក់,លិខិតសំណណើសុំ
ថវិកា,សោកបមតកត់មតាចំោយថវិកា
និងមតរួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, �ីកាបណញ្ចញ
អាណត្ិណបើកមបាក,់ �ីកាបញ្ជនូន និង�ីកាអម
លិខិតយុត្ិការ។ លិខិតយុត្ិការចំោយ
មួយចំននួ មតនូវបានណស្គនបញ្ចនូលក្ថុងមបព័ន្ធ
FMIS និងរកសាទុកចបាប់ណ�ើមណៅអង្គភាព
សាមី ណ�ើម្ីជាកម្មវត្ថុននការណធវើអធិការកិច្ច
ឬ សវនកម្ម ក�លមាន�ចូជា៖ ឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការណបើកផ្ដល់ណបៀវត្សពីមកសងួ
មុខងារសាធារណៈ, ឯកសារណស្ើសុំរបស់
សាមីខ្លរួ ន, លិខិតផល្់បុណរមបទាន, វិក្កយបមត
ឬតារាងសមមង់លម្អិតវិក្កយបមត, មបកាស 
ឬណសចក្ីសណមមចទទលួសា្គ ល់ភ្ាក់ងារបរណទស
ជាប់កិច្ចសនយា, កិច្ចសនយាការងារ, បញ្ជី
ណឈា្ម ោះភ្ាក់ងារបរណទសជាប់កិច្ចសនយាណដ្យ
មានបញ្្ជ ក់ពីមបធានអង្គភាព, តារាងសមមង់
ណឈា្ម ោះសិស្សនិស្សិត ក�លទទួលមបាក់
អាហារបូករណ៍, មបកាស ឬណសចក្ីសណមមច
ផល្់អាហារបូករណ៍�ល់សិស្សនិស្សិត,
ចបាប់ថតចម្លងលតាប័មត, និងតារាងសមមង់
លម្អិតមបាក់ឧបតម្្�ល់កនូកំមពារបស់
មនន្ីរាជការណដ្យមានបញ្្ជ ក់ពីមបធាន
អង្គភាព ជាណ�ើម។
២.ជំហានននការអនុវត៖្ ជំហានននការ
អនុវតន្ីតិវិធីថ្មីមានលក្ណៈសាមញ្ញ, ខ្ល ី,

ណលឿន និងមានព័ត៌មានម្រប់មោន់ក្ថុងការ
តាមដ្នអំពីស្ានភាពមបតិបត្ិការចំោយ
ថវិកា ណដ្យណពលណវោននការណរៀបចំ និង 
ការអនុម័តណលើមបតិបត្ិការចំោយថវិកា
មតនូវបានកត់មតាណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS។
៣.មនន្ីចលូរមួអនុវតន្ីតិវិធីថ្មី៖តអួង្គចលូ
រមួណៅក្ថុងនីតិវធីីថ្មីមានចំននួតិចជាងមុន។

ជារមួ មានអតម្បណយជន៍ជាណមចើនក�ល
ទទួលបានពីការអនុវតន្ីតិវិធីថ្មីណនោះ រមួមាន

ការកាត់បនយ្ចំោយរ�ឋាបាល (ណមបើមបាស់
មកដ្សតិច, ទរឹកថ្ាមំា៉ា សុីនណបាោះពុម្តិច,
សម្ារការិយល័យតិច ជាណ�ើម),ចំណណញ
ណពលណវោ (មិនមានរត់ឯកសារខាងណមរៅ), 
បណង្កើនមបសិទ្ធភាព និងផលិតភាពការងារ
(ណមបើមបាស់ធនធានមនុស្សតិច និងកាត់-
បនយ្នវូកំហុសឆ្គង) និងបណង្កើននវូតមា្ល ភាព
និង ្រណណនយ្យភាពននការអនុវតថ្វិកា 
(អាចតាមដ្នបានទាងំមសថុងអំពីស្ានភាព
ននការអនុវតថ្វិកា និងអ្កទទលួខុសមតនូវ)
ណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS កតមយួ៕

ណរៀបចំណដ្យ៖ មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន 

សមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ជំហានននការអនុវតន្ីតិវិធីថ្មីមានលក្ណៈ 
សាមញ្ញ ខ្ល ី ណលឿន និងមានព័ត៌មានម្រប់មោន ់

ក្ថុងការតាមដ្នស្ានភាពមបតិបត្ិការ 
ចំោយថវិកា ណដ្យណពលណវោននការ 
ណរៀបចំ និងអនុម័តណលើមបតិបត្ិចំោយ 
ថវិកាមតនូវបានកត់មតាក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៤

មណធយាបាយទទូាត់តាម EFT មតនូវបាន
ដ្ក់ឱ្យ�ំណណើរការជាផ្លនូវការោប់តំាង

ពីនថងាទី០១ កខមីនា ្ំ្២០១៨ ណៅរតនាោរ
ថ្ាក់កោ្ល សមមាប់ការទទូាត់មបតិបត្ិការ
ចំោយ និងការបកងវរសាច់មបាក់ពីមបព័ន្ធ 
FMIS ណៅកាន់មបព័ន្ធធនាោររបស់ធនាោរ
ជាតិននកម្ថុជា។ ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធណអ�ិច-
មតនូនិច (EFT)ក�លជាមុខងារមយួណៅកថ្ុង
មបព័ន្ធ FMIS ណមបើមបាស់សមមាប់ការទទូាត់
តាមមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិចជូនមកថុមហ៊ុនផ្គត់-
ផ្គង់ និងមកសងួ-ស្ាប័ន ណដ្យមិនតមមនូវ
ឲ្យមានការណបាោះផសាយមលូប្ទានបមត

ណដ្យអ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិណ�ើយ។
កាលពីណ�ើម្ំ្២០២១ ថ្មីៗណនោះ ណលខា-
ធិការដ្ឋា ន មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាង
FMIS បានបញ្ចប់ការណរៀបចំ ការអភិវឌ្ឍ
និងបានដ្ក់ឱ្យអនុវតជ្ាផ្លនូវការណដ្យ
ណជា្រជ័យសមមាប់ការទទូាត់ និងការបកងវរ

សាច់មបាក់តាមណអ�ិចមតនូវនិច (EFT) ពី
មបព័ន្ធមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន សមមាប់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ណៅកាន់មបព័ន្ធធនាោរ របស់ធនាោរកា-
ោឌីយ៉ា  (Canadia Bank) បកនម្ថ្មីមួយ
ណទៀត មសបតាមកផនការក�លបានដ្ក់
ណចញសមមាប់ផ្ដល់នវូជណមមើសណមបើមបាស់
ក្ថុងការទទូាត់ជនូមកថុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង ឬមកសួង-
ស្ាប័នទាងំណៅរតនាោរថ្ាក់កោ្ល និង
រតនាោរណៅថ្ាក់មលូដ្ឋា ន។

អតម្បណយជន៍ននការទទូាត់តាមមបព័ន្ធ
ណអ�ិចមតនូនិច (EFT) ្រសឺន្សសំំនចណពល-

ណវោ និងកាត់បនយ្ចំោយណលើការណមបើ-
មបាស់មកដ្សស្ាមណដ្យសារអ្កណមបើមបាស់
មបព័ន្ធ FMIS អាចណធវើការទទូាត់ និងណផ្រ
សាច់មបាក់ណៅកាន់្រណនីធនាោរ របស់
អ្កទទលួផលបាន្ប់រហ័សតាមរយៈ
មបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិក។ ជាមយួោ្ណនោះរាល់

មបតិបត្ិការក�លទទូាត់តាម EFT ពុំោំបាច់
តមមនូវឱ្យរង់ោំការជមមោះសាច់មបាក់ណទៀត
ណនាោះណទ មានន័យថា មបព័ន្ធ FMIS និង
មបព័ន្ធធនាោរនរឹងណធវើការទទូាត់កាត់កង
សមតុល្យ្រណនីធនាោរមសបោ្ក្ថុងនថងា
កតមយួ ក�លអាចផល្់នវូមលូដ្ឋា ន�៏សំខាន់
និងទាន់ណពលក្ថុងការផលិតរបាយការណ៍
លំហរូសាច់មបាក់ណចញពីមបព័ន្ធ FMIS និង
របាយការណ៍តាមដ្នសាច់មបាក់ណផ្សងៗ
សមមាប់ថ្ាក់�រឹកនំាក្ថុងការសណមមចចិតជ្ា
យុទ្ធសានស។្ មយា៉ាងណទៀត ការទទូាត់តាម
EFT អាចកាត់បនយ្នវូការជបួោ្រវាង
អ្កទទលួផល និងអ្កណបើកផល្់ ក�ល
ចូលរមួចំកណកកថ្ុងការពមងរឹងតមា្ល ភាព
និងមបសិទ្ធភាពណសវាសាធារណៈ ណដ្យ
ណោលណៅចុងណមកាយណនាោះ ្រណឺ�ើម្ីឱ្យការ
បណមមើណសវាសាធារណៈជនូមបជាពលរ�ឋា
បានទាន់ណពលណវោ និងតាមតមមនូវការ៕ 

ការទូទាត់តាមលអឡិចមតលូនិក (EFT) ពីមបព័ន្ធបលច្ចកវិទយាព័ត៌ម្នសមម្ប់ការ
មគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) លៅកាន់មបព័ន្ធធនាគ្ររបស់ធនាគ្រ
កាណាឌីយ៉ា
ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធ FMIS អ្កណមបើមបាស់អាចណមជើសណរីសមណធយាបាយននទទូាត់ចំននួ៣ មបណភទ
រមួមាន ទទូាត់តាមលិខិតបញ្្ជ ណផ្រសាច់មបាក់, ទទូាត់តាមមលូប្ទានបមតណចញពីមបព័ន្ធ FMIS

និងទទូាត់តាមណអ�ិចមតនូនិក  (Electronic Fund Transfer) ណៅកាត់ថា EFT។ 

ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិច (EFT) 
ក�លជាមុខងារមយួណៅក្ថុងមបព័ន្ធ FMIS  
ណមបើមបាស់សមមាប់ការទទូាត់តាមមបព័ន្ធ 
ណអ�ិចមតនូនិចជនូមកថុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង និង 

មកសងួ-ស្ាប័ន ណដ្យមិនតមមនូវឱ្យមានការ 
ណបាោះផសាយមលូប្ទានប័មតណដ្យ 

អ្រ្គនាយកដ្ឋា នរតនាោរជាតិណ�ើយ។

ណរៀបចំណដ្យ៖ មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន 

សមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ការមបមេូចំណូេពន្ធដ្រ កាលានុវត្តភាព និងបញ្ហ មបឈម ក្នថុងស្ានភាព
ននការរីករាេដ្េជំងឺកូវីដ-១៩
ការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ បានបង្កឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធងាន់ធងារណលើវិស័យណស�ឋាកិច្ច
ជាពិណសសការមបមលូចំណូលពន្ធណៅណស្ើរកតម្រប់មបណទសទាងំអស់ណៅណលើពិភពណោក។ មបណទស
កម្ថុជា ក៏បានទទលួរងផលប៉ាោះពាល់ណលើកផ្កណស�ឋាកិច្ចផងក�រណដ្យសារការរកីរាលដ្លននជំងឺ
កូវ�ី-១៩ ជាពិណសសការធា្ល ក់ចុោះនវូសកម្មភាពណស�ឋាកិច្ច និងចំណូលពន្ធតាមវិស័យសំខាន់ៗមយួចំននួ
រមួមាន៖ ណទសចរណ៍ អាកាសចរណ៍ ឧសសាហកម្ម វាយនភណ្ និងវិស័យនានាណផ្សងណទៀតផងក�រ។

ការពយាករណ៍ចំណូលពន្ធក្ថុងអំ�ថុង
ណពលននការកីរាលដ្ល ននជំងឺ

កូវ�ី-១៩ ្រជឺាកិច្ចការ�៏លំបាកមយួ ណហើយ
ការម្រប់ម្រងការមបមលូចំណូលពន្ធ ទាម-
ទារឱ្យមានការដ្ក់ណចញនវូយនក្ារម្រប់ម្រង
ចបាស់ោស់ និងមានមបសិទ្ធភាពខ្ស់ ក្ថុង
ណោលណៅធានាបាននវូលទ្ធផលមបមលូ
ចំណូលល្អមបណសើរ និងសណមមចបានតាម
កផនការក�លចបាប់បានកំណត់។ ជាការ
ពិតោស ់ការរកីរាលដ្លននជំងឺកូវ�ី-១៩
បានបង្កឱ្យមាននូវផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងខា្ល ំង
�ល់ការមបមលូចំណូលពន្ធ ក�លកត្ាណនោះ
អាចបោ្លមកពីការថមថយសកម្មភាព
ណស�ឋាកិច្ច ក៏�ចូជាការដ្ក់ណចញនវូវិធានការ
ណោលនណយបាយសារណពើពន្ធ ណដ្យរាជ-
រដ្ឋា ភិបាលកថ្ុងណោលណៅរមួចំកណកកាត់
បនយ្ផលប៉ាោះពាល់�ល់អ្កជាប់ពន្ធផង
ក�រ។ ក្ថុងន័យណនោះអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ
បានចូលរមួចំកណកយ៉ា ងសំខាន់ក្ថុងការ
ោំមទ និងអនុវតន្វូវិធានការសំខាន់ៗណ�ើម្ី
កាត់បនយ្ផលប៉ាោះពាល់ និងជំរុញកំណណើន
ណស�ឋាកិច្ច ក្ថុងអំ�ថុងណពល និងណមកាយវិបត្ិ
ននជំងកឺូវ�ី-១៩  ក�លវិធានការទាងំណនោះ
មតនូវបានដ្ក់ណចញ ណដ្យឈរណលើណោល-
ការណ៍សំខាន់ៗរមួមាន ការទប់សា្ក ត់ និង
ណឆ្លើយតបណៅនរឹងវិបត្ិជំងកឺូវ�ី-១៩ មពម
ទាងំការខិតខំមបរឹងកមបងរកសាលំនរឹងសង្គម
នងិអាជីវកម្ម ក៏�ចូជាការការពារជីវភាព

រស់ណៅរបស់មបជាពលរ�ឋាផងក�រ។ វិធាន-
ការសំខាន់ៗទាងំណនាោះរមួមាន៖ 
ការណលើកកលងការបង់ពន្ធមបោំកខម្រប់

មបណភទ និងពន្ធណលើមបាក់ចំណូលសមមាប់
្ំ្២០២០ ចំណពាោះណភាជនីយដ្ឋា ន ផ្ោះ-
សំោក់ សោឋា ោរ និងមកថុមហ៊ុនភ្ាក់-
ងារណទសចរណ៍ ណៅក្ថុងរាជធានីភំ្ណពញ
ណខតណ្សៀមរាប ណខតម្ពោះសីហនុ ណខតក្កប
ណខតក្ំពត មកថុងបាវិត និងមកថុងណបា៉ា យកប៉ាត
ក�លជាមបណភទអាជីវកម្ម និងតំបន់ទទលួ
រងផលប៉ាោះពាល់ខា្ល ំង
ណលើកកលងការបង់ពន្ធអប្បរមា (Mini-

mum Tax) សមមាប់មកថុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
ចុោះបញ្ជីណៅកម្ថុជា
ណលើកកលងការបង់ពន្ធបា៉ា តង់ ពន្ធកតមមបិ៍

សារណពើពន្ធ (ពន្ធណលើសា្ល កយីណហា) មពម
ទាងំពនយារណពលណធវើសវនកម្មណពញណលញ
សមមាប់្ំ្២០២០ ចំណពាោះភ្ាក់ងារណទស-
ចរណ៍ និងមបតិបត្ិករក្ថុងវិស័យណទស-
ចរណ៍�នទណទៀត
ណលើកកលងពន្ធណលើការបង់មបាក់អតីតភាព

ការងារសមមាប់មុន និងអំ�ថុង្ំ្២០១៩
 ចំណពាោះនិណយជិតកខ្ម រ ក�លណធវើការងារ
ក្ថុងវិស័យវាយនភណ្កាត់ណ�រ កស្កណជើង
មពមទាងំវិស័យណផ្សងណទៀត (សមមាប់្ំ្
២០២០ ការណលើកកលងពន្ធអាចអនុវត្
សមមាប់កតអ្ក ក�លទទលួបានមបាក់
អតីតភាពការងារតិចជាង៤ ០០០ ០០០

ណរៀល)
ណលើកកលងពន្ធមបថាប់មតារាល់ការណផ្រ

កម្មសិទ្ធ ិ ឬសិទ្ធ ិកាន់កាប់អចលនមទព្យ
ក�លមានតនម្លណស្មើ ឬទាបជាង ៧០   ០០០
 (មបំាពីរមុនឺ) �ុោ្ល រអាណមរិក
បន្ធនូរបនយ្ការអនុវតព្ន្ធកាត់ទុក (With-

holding Tax) ណលើការមបាក់ចំណពាោះមបាក់
កម្ចីក្ថុងមសថុក និងណមរៅមសថុករបស់ធនាោរ 
និងម្ររឹោះស្ានមីមកនូហិរញ្ញវត្ថុ និងការបន្ធនូរ
បនយ្ពន្ធណលើមបាក់ចំណូលមបោំ្ំ្-
២០២០ សមមាប់សហមោសក�លស្ិត
ក្ថុងវិស័យវាយនភណ្ ក�លទទលួរង
ផលប៉ាោះពាល់។
ណទាោះបីជាស្ានភាពណស�ឋាកិច្ចសាកល

ក៏�ចូជាណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជាមិនទាន់មានភាព
មបាក�មបជា ជាពិណសសមានការទទលួរង
ផលប៉ាោះពាល់ធងាន់ធងារពីការរកីរាលដ្លនន



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៦

ជំងកឺូវ�ី-១៩ ក៏ណដ្យ ក៏អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន
ពន្ធដ្រ តាមរយៈការអនុវតណ្ោលនណយ-
បាយ�៏មតរឹមមតនូវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ណមកាម
ការ�រឹកនំាមបកបណដ្យ្រតិបណិ្តរបស់
សលម្តចលតលជា ហ៊ុន កសន នាយករ�ឋាមនន្ី 
ននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា ក៏�ចូជាការ
ដ្ក់ណចញនវូវិធានការ�៏មានមបសិទ្ធភាព
និងចំណោលណៅ ណដ្យមានការ�រឹកនំាចង្អថុល
បងាហា ញមបកបណដ្យភាពឈា្ល សនវ របស់
ឯកឧតម្អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ បាន
ខិតខំក្ថុងការមបមលូពន្ធក្ថុង្ំ្២០២០
សណមមចបានមបមាណ ១១ ៧០០.៥២ ប៊ី-
ោនណរៀល (មបមាណ ២ ៨៨៩.០២ ោន
�ុោ្ល រអាណមរិក) ណស្មើនរឹង ១០១.៣៦% នន
កផនការមបោំ្ំ្ ណបើណធៀបនរឹងចំណូលពន្ធ-
អាករមបមលូបានក្ថុង្ំ្២០១៩ ណ�ើញថា
មានការណកើនណ�ើងចំននួ៤២៣.២០ ប៊ីោន
ណរៀល (មបមាណជា១០៤,៤៩ ោន�ុោ្ល រ
អាណមរិក) ណស្មើនរឹង៣.៧៣%។ ក៏ប៉ាុកន ្ការ
រកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ បានបង្កផល
ប៉ាោះពាល់ និងណធវើឱ្យវិស័យមួយចំននួណស្ើរ
កតមិនមានសកម្មភាពកថ្ុងរយៈណពលយរូ
ណហើយវិស័យមយួចំននួណទៀតមានការថម-
ថយនវូសកម្មភាព ក�លកត្ាទាងំណនោះនរឹង
ជោះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានណលើមបាក់ចំណូលរបស់
សហមោសក្ថុង្ំ្២០២០ ក�លនរឹងមតនូវ

មបកាស និងបង់មបាក់ពន្ធក្ថុង្ំ្២០២១
ណហើយក៏អាចនរឹងមានឥទ្ធិពល សមមាប់្ំ្
បនប្ន្ាប់ផងក�រ។ ណទាោះបីជាយ៉ា ងោក៏
ណដ្យ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ ណៅកតណជឿ-
ជាក ់និងមានភាពសុទិ�ឋាិនិយមថាការមបមលូ
ចំណូលក្ថុង្ំ្២០២១ និង្ំ្បនប្ន្ាប់
អាចនរឹងសណមមចបានតាមកផនការ ក�ល
ចបាប់បានកំណត់។ ក្ថុងន័យណនោះ អ្រ្គនា-
យកដ្ឋា នពន្ធដ្រ សង្រឹមថាផលប៉ាោះពាល់
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ អាចនរឹងកមបកា្ល យជាកា-
ោនុវតភ្ាពថ្មីសមមាប់សហមោសក្ថុងការ
ណធវើពិពិធកម្មសកម្មភាពណស�ឋាកិច្ចរបស់ខ្លរួ ន
ណដ្យ្រិត្ររូណៅណលើកត្ាអាទិភាព និងកត្ា
លទ្ធភាព ណហើយក៏ជាឱកាសសមមាប់បណង្កើន
ការផ្គត់ផ្គង់កថ្ុងមសថុក និងការនំាណចញផលិត-
ផលក�លមានតនម្លបកនម្កាន់កតខ្ស់ និង
ជណមមើសទីផសារកាន់កតទលូំទូោយ ក�ល
ការណ៍ណនោះនរឹងចលូរមួចំកណកយ៉ា ងសំខាន់
ក្ថុងការផល្់ចំណូលពន្ធជនូជាតិ។ ទន្រឹមណនោះ
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្របាន្រិត្ររូ និងណមតៀម
ខ្លរួ នរចួជាណមសចណឆ្លើយតបនរឹងផលប៉ាោះពាល់
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ មកណលើការមបមលូចំណូល
ពន្ធ ក៏�ចូជាការវិវឌ្ឍថ្មីៗ ក�លអាចណកើត
មានណ�ើង កថ្ុងណោលណៅធានាឱ្យបាននវូ
និរនរ្ភាពននការមបមលូចំណូលពន្ធណដ្យ
ក្ថុងណនាោះ៖ 

µបានអភិវឌ្ឍ និងដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់នូវ

មបព័ន្ធកម្មវិធីនានាណ�ើម្ីសមមរួល និងពមងរឹង
ការផល្់ណសវាជនូ�ល់អ្កជាប់ពន្ធ ក្ថុងណនាោះ
មាន�ចូជា៖ មបព័ន្ធព័ត៌មានវិទយាសមមាប់
ម្រប់ម្រងការដ្ក់លិខិតមបកាសពន្ធមបោំ
កខ (E-Filing) និងមបោំ្ំ្ (TOI E-Filing)
មបព័ន្ធទទូាត់មបាក់ពន្ធតាមអនឡាញ (E-
Payment) និងមបព័ន្ធទទលួលិខិតមបកាស
ពន្ធតាមណសវាកម្មអនឡាញ (E-Uploader) 
កម្មវិធីមបកាសពន្ធអាជីវកម្ម សមមាប់អ្ក
ជាប់ពន្ធតចូ (GDT Tax Pre-Filing App)
កម្មវិធីទរូសព្ន�អ្កជាប់ពន្ធ (ណលើមុខងារ
បង់ពន្ធណលើអចលនមទព្យ) មបព័ន្ធម្រប់ម្រង
ពន្ធមបថាប់មតា ណលើការណផ្រកម្មសិទ្ធ ិយន
ជំនិោះតាមអនឡាញ មពមទាងំកម្មវិធីបញ្ជនូន
ឯកសារណអ�ិចមតនូនិក (e-Document Submis
sion Sys tem) ក�លមបព័ន្ធកម្មវិធីទាងំណនោះ
នរឹងជយួសមមរួល �ល់អ្កជាប់ពន្ធក្ថុងការ
បំណពញកាតពវកិច្ចសារណពើពន្ធ និងជាយនក្ារ
�៏មតរឹមមតនូវ និងសមមសបក្ថុងបរិការណ៍នន
ការរកីរាលដ្លជំងកឺូវ�ី-១៩ណនោះ

µការណធវើទំណនើបកម្មណលើមបព័ន្ធម្រប់ម្រង
បំណលុពន្ធក�លនរឹងកត់មតា និងរកសាមបវត្ិ
បំណលុពន្ធចបាស់ោស់ មានការវិភា្រនវូ
ហានិភ័យបំណលុពន្ធមតរឹមមតនូវ មពមទាងំ
ផល្់លទ្ធភាពខ្ស់�ល់រ�ឋាបាលសារណពើពន្ធ
ក្ថុងការម្រប់ម្រងមបមូលបំណលុពន្ធ

µបនណ្ធវើទំណនើបកម្មរ�ឋាបាលសារណពើពន្ធ
ក្ថុងណោលណៅបង្កភាពងាយមសរួលសមមាប់
អ្កជាប់ពន្ធ និងមនន្ី មពមទាងំពមងរឹងអនុ-
ណោមភាពសារណពើពន្ធ ណ�ើម្ីជំរុញមបសិទ្ធ-
ភាព និងភាពមបទាក់មកឡាក្ថុងការបំណពញ
ណបសកកម្មម្រប់ម្រងមបមូលចំណូលពន្ធ

µអនុវតន្វូយនក្ារចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មតាម
ថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន (IT Platform) 
និងពមងរឹងយនក្ារចុោះបញ្ជីពន្ធដ្រតាមរយៈ
មបកាសស្ីពីការចុោះបញ្ជីពន្ធដ្រ និងការ
ណធវើបច្ចថុប្ន្ភាពព័ត៌មានអ្កជាប់ពន្ធ 

µពមងរឹងការផល្់ណសវាជនូអ្កជាប់ពន្ធ
ណដ្យបានណរៀបចំមកថុមការងារណសវាោំមទ

ណ�ើម្ីធានាបាននិរនរ្ភាពការមបមលូចំណូល 
ពន្ធ មបកបណដ្យមបសិទ្ធភាពខ្ស់ និងលទ្ធផល 
ល្អមបណសើរជាពិណសស្រ ឺណឆ្លើយតបកាោនុវតភ្ាព
ថ្មីៗនានា និងការកាត់បនយ្ការរកីរាលដ្ល
ននជំងកឺូវ�ី-១៩ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្របាន 

ដ្ក់ណចញនវូវិធានការកកទមមង់សំខាន់ៗ ណឆ្លើយ 
តបនរឹងការវិវឌ្ឍននស្ានការណ៍ ជាពិណសស 

ជាមយួនរឹងនិន្ាការ ណ្្ោះណៅរកការណមបើមបាស ់
មបព័ន្ធឌីជថីល និងបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ក្ថុង 
បរិបទននការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៧| អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

(e-Tax Service) និងមជ្ឈមណ្ល Call
Center 1277 ក៏�ចូជាមានការណរៀបចំប្នូរណវន
មនន្ីបំណពញការងារ និងមានការោត់កចង
មនន្ីបំណពញការងារពីផ្ោះណ�ើម្ីកាត់បនយ្
ហានិភ័យននការឆ្លងរាលដ្ល 

µការសិកសាណលើលទ្ធភាពននការមបមលូ
ចំណូលក�លមានសក្ានុពលណផ្សងណទៀត
ណដ្យធានាបាននវូអនុណោមភាពសារណពើ-
ពន្ធ និងការមបមលូចំណូល ឱ្យបានម្រប់
មជថុងណមជាយ រមួមានមបភពចំណូលពីវិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម តាមមបព័ន្ធណអ�ិចមតនូនិក (E-
Commerce) វិស័យណមបងកាត ក�លជា
សក្ានុពលថ្មី វិស័យធនធានករែ និងវិស័យ
ក�លមានសក្ានុពលមយួចំនួនណទៀត 

µការណធវើបច្ចថុប្ន្ភាពបទប្ញ្ញត្ិស្ដីពី
សារណពើពន្ធ ណឆ្លើយតបនរឹងការរកីចណមមើននន
ណស�ឋាកិច្ចជាតិ ធានាភាពចបាស់ោស់ មប-
សិទ្ធភាព ស័ក្ដិសិទ្ធ ិភាព នីតយានុកលូភាព
និងសង្គតិភាព ននការម្រប់ម្រងការមបមលូ
ចំណូលពន្ធ 

µពមងរឹង និងយកចិតទ្ុកដ្ក់ណលើការណធវើ
សវនកម្មក�លជាជញ្ជីងវាស់នវូអនុណោម-
ភាពរបស់សហមោស និងណចៀសវាងការ
បង្កការលំបាក�ល់អ្កជាប់ពន្ធ

µបនណ្លើកកម្ស់ និងបនញ្្ជ បវប្ធម៌
បង់ពន្ធ តាមរយៈការណរៀបចំសិក្ាសាោ
តាមអនឡាញ ការ�ំណណើរការកម្មវិធីណរៀន
អំពីពន្ធដ្រតាមមបព័ន្ធអនឡាញ (GDT
 E-Learning) និងការកណនំាអំពីការអនុវត្
បទប្ញ្ញត្ិថ្មីពាក់ព័ន្ធនរឹងពន្ធដ្រ ជនូ�ល់
មនន្ីអនុវត្្ ្ ល់ អ្កជាប់ពន្ធ និងសាធារ-
ណជនទូណៅ ក៏�ចូជាបនក្ិច្ចសហការ និង
ពិណមោោះណយបល់ ជាមយួវិស័យពាក់ព័ន្ធ
ណ�ើម្ីទទលួយកធាតុចលូក្ថុងការសិកសា
ណរៀបចំ និងកកលម្អ បទប្ញ្ញត្ិពាក់ព័ន្ធ
ោំបាច់នានា 

µបនអ្នុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) និងយុទ្ធ-
សានសណ្កៀរ្ររចំណូល២០១៩-២០២៣

(RMSII)មពមទាងំកផនការយុទ្ធសានស ្និង
កផនការមបត្ិបត្ិ២០១៩-២០២៣ របស់
អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ 

µបនព្មងរឹងការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់
ធនធានមនុស្សរបស់អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ
និងអនុវតក្ផនការយុទ្ធសានសធ្នធាន-
មនុស្ស២០១៩-២០២៣ របស់អ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា នពន្ធដ្រ។ 

ជារមួ ការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ 
្រពឺិតជាបានបង្កឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ង
ធងាន់ធងារណលើការងារមបមលូចំណូលពន្ធណហើយ
បញ្ហា ទាងំណនោះតមមនូវឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា
និងរ�ឋាបាលសារណពើពន្ធ ដ្ក់ណចញនវូវិធាន-
ការជាក់ោក់ និងទាន់ណពលណវោ។ ការ
ដ្ក់ណចញវិធានការទាងំណនាោះនរឹងផល្់ផល
មបណយជន៍ �ល់ណស�ឋាកិច្ចក្ថុងអំ�ថុងណពល
មានវិបត្ិកូវ�ី-១៩ និងណមកាយណពលវិបត្ិ
ជាពិណសសបង្កបរិយកាសធុរកិច្ច និងជយួ
សមមរួល�ល់បោ្អាជីវកម្ម ក៏�ចូជាវិស័យ 
នានាក�លរងផលប៉ាោះពាល់ និងកាត់បនយ្
ភាពលំបាកននលំហរូសាច់មបាក់ និងបន្ថុក
របស់សហមោស និងម្ររួសារផងក�រ។ ពិត
ោស់ការដ្ក់ណចញនវូវិធានការពន្ធទាងំ

ណនោះ្រជឺាកិច្ចការោំបាច់ និងអាទិភាព ប៉ាុកន្
ក៏ជាកត្ាសំខាន់មយួក�លនំា ឱ្យចំណូល
ពន្ធដ្រមានការថមថយផងក�រ។ ណ�ើម្ី
ធានាបាននិរនរ្ភាពការមបមលូចំណូល
ពន្ធមបកបណដ្យមបសិទ្ធភាពខ្ស់ និងលទ្ធ-
ផលល្អមបណសើរ ជាពិណសស្រណឺឆ្លើយតបនវូ
កាោនុវតថ្្មីៗនានា និងការកាត់បនយ្ការ
រកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ អ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា នពន្ធដ្រ បានដ្ក់ណចញនវូវិធានការ
កកទមមង់សំខាន់ៗ ណឆ្លើយតបនរឹងការវិវឌ្ឍ
ននស្ានការណ៍ ជាពិណសសជាមយួនរឹង
និន្ាការណ្្ោះណៅរកការណមបើមបាស់មបព័ន្ធ
ឌីជីថល និងបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ក្ថុងបរិបទ
ននការរកីរាលដ្លជំងឺកូវ�ី-១៩។ ជាមយួ
ោ្ណនោះ អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ ក៏បាន
ចូលរមួ និងកណនំាឱ្យមនន្ី ក�លបំណពញ
ការងារមតនូវអនុវតឱ្្យបានខា្ជ ប់ខ្ជរួននវូវិធាន-
ការសុខាភិបាល និងវិធានការ “៣ កុំ ៣
ការរារ” របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលផងក�រ ណ�ើម្ី
កាត់្្ច់ការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ 
ឱ្យបាន ៕ 
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធនន អ.្រ.ហ. និងមកថុមការងារ

កកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៣៨

ការមបមេូចំណូេគយ កាលានុវត្តភាព និងបញ្ហ មបឈម ននរដ្ឋបាេគយ
ក្នថុងស្ានភាពជំងឺរាតតបាតកូវីដ-១៩
ការបន្រកីរាលដ្លននជំងឺកូវ�ី-១៩ បានណធវើឱ្យប៉ាោះពាល់�ល់ណស�ឋាកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មជាសកល
�ចូជា�ំណណើរការអាជីវកម្មណផ្សងៗមតនូវបាន ្្អ កណដ្យការបិទខ្ប់ភមូិសានស ្ក�លមានការរកីរាល
ដ្លននជំងឺកូវ�ី-១៩ ចលូក្ថុងសហ្រមន៍ ណហើយកខ្សមចវាែក់នន ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជបួមបទោះនវូការ
រាងំសោ្ះណដ្យសារការរឹតត្ិត ឬបិទមចកមពំក�ន និងភាពរអាក់រអលួននណសវាភ័ស្ថុភារកម្មអនរ្ជាតិ។ 

ផលប៉ាោះពាល់ណនោះ បានជោះឥទ្ធិពលណលើ
ការមបមលូពន្ធ និងអាករ្រយ្ររួឱ្យកត់

សមា្គ ល់ ជាក់កសង្ក្ថុង្ំ្២០២០កន្លងណៅ 
អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា(អ្ររ)
មបមលូចំណូលបានចំននួ ៩,៧៦៣.១៩ 
ប៊ីោនណរៀល ឬណស្មើនរឹង ២,៤១០.៦៦ ោន
�ុោ្ល រអាណមរិក មតនូវជាមបមាណ ៨៣.២០%
ននកផនការកំណត់ក្ថុងចបាប់ស្ីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សមមាប់ការម្រប់ម្រង្ំ្២០២០។ ណបើណមបៀប
ណធៀបនរឹង្ំ្២០១៩ ចំណូលណនោះថយចុោះ
មបមាណ២៤.៨១%។ ណដ្យក�កក្ថុងមតី-
មាសទី១ ្ំ្២០២១ ចំណូលមបមលូបាន
មានចំនួន ២,៣៩៧.៧៣ ប៊ីោនណរៀល
ឬណស្មើនរឹង ៥៩២.០៣ ោន�ុោ្ល រអាណមរិក 
មតនូវជាមបមាណ ២៥.០៥% ននកផនការ
កំណត់ក្ថុងចបាប់ស្ីពីហិរញ្ញវត្ថុសមមាប់ការ

ម្រប់ម្រង្ំ្២០២១ ណហើយណបើណមបៀបណធៀប
នរឹងមតីមាសទី១ ្ំ្២០២០ ថយចុោះមបមាណ
១៨.២២%។ 

ណបើណមបៀបណធៀបចំណូលតាមមកថុមមុខទំ-
និញសំខាន់ៗជាមយួនរឹង្ំ្២០១៩ ណ�ើញ
ថាក្ថុង្ំ្២០២០ ចំណូលមុខទំនិញ មកថុម
ទី១ (ទំនិញចមមថុោះ) មានចំននួ ២,៩៨៩.២៨
ប៊ីោនណរៀល ថយចុោះ ៦.៨០%, ចំណូល
មុខទំនិញមកថុមទី២ (យនយន ្និងណម្រឿង
ចមក) មានចំននួ ៤,០០៦.៤៦ ប៊ីោនណរៀល
ថយចុោះ ៤១.៥៩%, ចំណូលមុខទំនិញ
មកថុមទី៣ (ផលិតផលណតលសិោ) មាន
ចំនួន ២,២៣៤.១០ ប៊ីោនណរៀល ណកើន
ណ�ើង ២.៧០%, ចំណូលមុខទំនិញមកថុមទី៤
(ណម្រឿងសំណង់) មានចំននួ ៤៣៦.៥៧ 
ប៊ីោនណរៀល ថយចុោះ ២៨.៧៩%, និង

កនមម មពមទាងំចំណូលណផ្សងៗ មានចំននួ 
១៣២.០១ប៊ីោនណរៀល ថយចុោះ ២០.៤៦%។ 
ណដ្យក�ក កថ្ុងមតីមាសទី១ ្ំ្២០២១
ចំណូលមុខទំនិញមកថុមទី១ (ទំនិញចមមថុោះ)
មានចំននួ ៦៨២.៣០ ប៊ីោនណរៀល ថយចុោះ
មបមាណ ១៨.៨១%, ចំណូលមុខទំនិញ
មកថុមទី២ (យនយន ្និងណម្រឿងចមក) មាន
ចំនួន ១,០៨៣.៣៣ ប៊ីោនណរៀល ថយចុោះ
មបមាណ ២២.២៤%, ចំណូលមុខទំនិញ
មកថុមទី៣ (ផលិតផលណតលសិោ) មាន
ចំនួន ៥៦៨.២៦ ប៊ីោនណរៀល ណកើនណ�ើង
មបមាណ ០.៦៥%, ចំណូលមុខទំនិញមកថុម
ទី៤ (ណម្រឿងសំណង់) មានចំនួន ១១៤.៨៩
ប៊ីោនណរៀល ណកើនណ�ើងមបមាណ ១៤.៩៦%
មពមទាងំកនមម និងចំណូលណផ្សងៗ មាន
ចំនួន ៤១.០៣ ប៊ីោនណរៀល ណកើនណ�ើង
មបមាណ ៤.៨៦% ណដ្យណមបៀបណធៀបនរឹង
រយៈណពល�ចូោ្ក្ថុង្ំ្២០២០។ 

កផ្អកណៅតាមស្ានភាពនណយបាយ និង
ណស�ឋាកិច្ច ទាងំកថ្ុងមកបខណ្ជាត ិនិងអនរ្-
ជាតិ ្របួផ្សជំាមយួនរឹងបទពិណសាធការងារ
កន្លងមក ណទាោះបីមានបញ្ហា មបឈមនានា
ជាពិណសសការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩
អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជាបាន
កត់សមា្គ ល់ និងមបណមើលណ�ើញនវូកាោ-
នុវត្ដភាពមួយចំនួន�ចូខាងណមកាម៖ 
សន្ិភាពនរឹងបនណ្�ើរតនួាទីម្ររឹោះកថ្ុងការ

អភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច 
មូលដ្ឋា នម្ររឹោះ�៏រឹងមំា និងកំណណើនមបកបមបភព៖អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៣៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ណដ្យចីរភាព ននណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជាក្ថុង
ទសវត្សចុងណមកាយណនោះ
ការដ្ក់ណចញនវូវិធានការមបកបណដ្យ

មបសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកថ្ុងការ
ទប់សា្ក ត់ការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩
ភាពរអាក់រអលួននកខ្សមចវាែក់ផលិតកម្ម

ននបោ្មបណទសនំាណចញផលិតផល �ចូ
កម្ថុជា ណដ្យសារការរកីរាលននជំងឺកូវ�ី-
១៩ បានណធវើឱ្យការបញ្្ជ ទិញផលិតផល
កម្ថុជាណកើនណ�ើង

ណោលនណយបាយណលើកទរឹកចិតស្ហមោស
ធុនតចូ និងមធ្យម មពមទាងំការអភិវឌ្ឍ
ឧស្សហកម្ម បានជំរុញពិពិធកម្មណខឿន
ផលិតកម្មកថ្ុងមសថុក ជាពិណសសការបកងវរ
ពីការផលិតផលិតផលសំណលៀកបំពាក់
ណៅជាសម្ារបរិក្ារសុខាភិបាល និង
កម្មនស្ាលណមរៅពីកាត់ណ�រណផ្សងណទៀត
ក៏�ចូជាផលិតផលកសិកម្មនានាសមមាប់
នំាណចញ

ការបនសាខំ្លរួ នណៅនរឹងបរិស្ានរស់ណៅ និង
ការងារតាម្រន្លងថ្មីរបស់មនន្ី្រយ បោ្
ស្ាប័នមានសមតក្ិច្ចតាមមពំក�ន និង
សាធារណជន តាមរយៈការណមបើមបាស់
មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ការម្រប់ម្រង
ហានិភ័យ និងការកាត់បនយ្ការិយធិប-
ណតយ្យ បានជំរុញកិច្ចសមមរួលពាណិជ្ជកម្ម
 ក�លអនុណោមតាមការអនុវតល្្អ ជា
អនរ្ជាតិ។ 

ទន្រឹមនរឹងកាោនុវតភ្ាពខាងណលើណនោះ
អគរ ក៏បាននិងកំពុងជបួមបទោះនវូបញ្ហា
មបឈមមយួចំននួកថ្ុងការមបមលូចំណូល
ក៏�ចូជាការបំណពញការងារ ជាមបោំណផ្សង
ណទៀត ណដ្យមលូណហតុ�ចូខាងណមកាម៖ 
ការរកីរាលដ្ល និងការអសូបនា្ល យនន
ជំងកឺូវ�ី-១៩ បានបង្កឱ្យមាន៖

µភាពរអាក់រអលួ ននរហំរូពាណិជ្ជកម្ម
អនរ្ជាតិ និងការ�រឹកជញ្ជនូន (ការបិទ
មពំក�ន កងវោះកមា្ល ំងពលកម្ម ការលុប
ណោលណជើង�រឹកជញ្ជនូន ...)

µធា្ល ក់ចុោះននវិស័យណទសចរណ,៍ អចលន-
មទព្យ ណសវាកម្ម និងសំណង់ សកម្មភាព
អាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនានា បាន
បង្កឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ធងាន់ធងារ �ល់
ម្រប់សកម្មភាពណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម
�ូចជាការងារ មបាក់ចំណូល ការរាងំសោ្ះ
ផលិតកម្ម ការនំាណចញនំាចូល ការ�រឹក
ជញ្ជនូន ការផ្គត់ផ្គង់ និងតមមនូវការណមបើ-
មបាស់ក្ថុងមសថុក ណធវើឱ្យមុខទំនិញក�លជា
មបភពចំណូលសំខាន់រមួមាន យនយន្
និងណមបងឥន្ធនៈធា្ល ក់ចុោះ និងមាននិន្ា-
ការថយចុោះ្ររួឱ្យកត់សមា្គ ល ់ជាពិណសស

ក្ថុងអំ�ថុងណពលននការបិទខ្ប់ភមូិសានស្
សំខាន់ៗមយួចំនួន ណដ្យសារការផ្ថុោះ
រកីរាលដ្លខា្ល ំងននជំងកឺូវ�ី-១៩ កថ្ុង
សហ្រមន៍នារយៈណពលចុងណមកាយណនោះ  

µការធា្ល ក់ចុោះនវូតមមនូវការជាសកលបាន
ណធវើឱ្យទីផសារនំាណចញរបស់កម្ថុជារមួតចូ

ការបនម្បកាន់យកណោលនណយបាយ
ោំពារនិយម និងសនងា្គ មពាណិជ្ជកម្មរវាង
មបណទសមហាអំោចណស�ឋាកិច្ច
ការណឆ្លៀតឱកាសមបមពរឹតអ្ំណពើរត់ណ្រចពន្ធ
និងបទណល្មើសឆ្លងក�ននានា ក្ថុងកាលៈណទសៈ
ក�លមបណទសជាតិកំពុងជបួវិបត្ិណដ្យសារ
ការរកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩
ការសមមបខ្លរួ នមិនទាន់បានណពញណលញ
ណៅនរឹងស្ានភាព ្្ល ស់ប្នូរយ៉ា ងរហ័ស នន
បរិស្ានរស់ណៅ និងការបំណពញការងារក្ថុង
បរិបទថ្មីណនោះ
ការយតឺយ៉ា វក្ថុងការអនុវត្្រណមមាងជំនយួ
បណច្ចកណទសពាក់ព័ន្ធនរឹងការងារ្រយរបស់
ន�្រូអភិវឌ្ឍន៍នានា៕

មបភព៖អ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា

ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធនន អ.្រ.ហ. និងមកថុមការងារ

                   កកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា

ណោលនណយបាយណលើកទរឹកចិតស្ហមោស 
ធុនតចូ និងមធ្យម មពមទាងំការអភិវឌ្ឍ 
ឧសសាហកម្ម បានជំរុញពិពិធកម្មណខឿន 

ផលិតកម្មក្ថុងមសថុក ជាពិណសសការបកងវរព ី
ការផលិតផលិតផលសណម្លៀកបំពាក់ ណៅជា 
សម្ារបរិក្ាសុខាភិបាល និងកម្មនស្ាល 

ណមរៅពីកាត់ណ�រណផ្សងណទៀត ក៏�ចូជាផលិតផល 
កសិកម្មនានាសមមាប់នំាណចញ



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤០

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមបចាឆំ្្ន ២ំ០២០ ស្តីពីការតាមដ្នការអនុវត្តយុទ្ធសានស្ត
ស្តីពីការកកទមមង់មបព័ន្ធមគប់មគងការវិនិលយគសាធារណៈ២០១៩-២០២៥
ជាសាវតារ យុទ្ធសានសស្្ីពីការកកទមមង់មបព័ន្ធម្រប់ម្រងការវិនិណយ្រសាធារណៈ២០១៩ -២០២៥
មតនូវបានមបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល អនុម័តកាលពីនថងាទី២២ កខតុោ ្ំ្២០១៩ និងមបកាសដ្ក់ឱ្យ
អនុវត ្ណៅនថងាទី២៥ កខតុោ ្ំ្២០១៩ នាសម័យមបជុំណពញអង្គ្រណៈរ�ឋាមនន្ី។ បន្ាប់មក 
កផនការសកម្មភាពលម្អិត សមមាប់អនុវតយ្ុទ្ធសានសស្្ីពីការកកទមមង់មបព័ន្ធម្រប់ម្រងការវិនិណយ្រ-
សាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥ ក៏មតនូវបានណរៀបចំ និងទទលួបានការឯកភាពកថ្ុងកិច្ចមបជុំថ្ាក់
�រឹកនំាមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីនថងាទី០៣ កខមីនា ្ំ្២០២០ ផងក�រ។

កផនការសកម្មភាពលម្អិតណនោះ បានដ្ក់
ណចញនវូការងារកកទមមង់្រន្លរឹោះចំននួ 

១៤ សចូនាករសមិទ្ធកម្ម្រន្លរឹោះចំននួ៣៨
ចណងា្ក មសកម្មភាពចំននួ៣៨ និងសកម្មភាព
ចំនួន៧៩ ក�លមតនូវអនុវតណ្ដ្យអ្រ្គនាយក-
ដ្ឋា ន ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ណមកាមឱវាទមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមកសងួ-ស្ាប័ន
ពាក់ព័ន្ធោប់ពី្ំ្២០១៩ �ល់្ំ្២០២៥។
សមមាប់្ំ្២០១៩ និង២០២០ ណនោះ អង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធ ណមកាមឱវាទមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងមកសងួ-ស្ាប័នពាក់ព័ន្ធ បាន
ណមោងអនុវតច្ណងា្ក មសកម្មភាពចំននួ២១
និងសកម្មភាពចំនួន៥១។ 

ណ�ើម្ីសណមមចបាននវូណោលណៅ ក�ល
បានដ្ក់ណចញ យនក្ារសមមបសមមរួល 
តាមដ្ន និងវាយតនម្ល មតនូវបានកំណត់ជា
បីកមមិត៖ ១).យនក្ារសមមបសមមរួលកមមិត
បណច្ចកណទស ទទលួខុសមតនូវណដ្យអ្រ្គនា-
យកដ្ឋា នសហមបតិបត្ិការអនរ្ជាតិ និង
ម្រប់ម្រងបំណលុនន កសហវ. ២).យនក្ារ
សមមបសមមរួលកមមិតមបតិបត្ិការ ទទលួ

ខុសមតនូវណដ្យរ�ឋាណលខាធិការទទលួបន្ថុក
នន កសហវ. និង ៣).យនក្ារមតរួតពិនិត្យ
តាមដ្ន និងវាយតនម្ល ទទលួខុសមតនូវណដ្យ
អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំា
ការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។ 

កផ្អកតាមយនក្ារទាងំណនោះ មកថុមការងារ
មកថុមការងារបណច្ចកណទសតាមដ្នការអនុវត្
PIMSRS (ណៅកាត់ថា មកថុមការងារ PIM)
បានណរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមបោំ
្ំ្២០២០ ក្ថុងណោលបំណងបងាហា ញអំពី៖ 
១).វឌ្ឍនភាព ននការអនុវតក្ារងាររហតូ
មក�ល់្ំ្២០២០, ២).បញ្ហា មបឈម និង
៣).សំណណើសុំការពិភាកសា និងការអនុម័ត។
ជារមួ ខាងណមកាមណនោះ ្រជឺាតារាងសណង្ប

ស្ីពីការអនុវតក្ារងារកកទមមង់្រន្លរឹោះទាងំ១៤
្រិតមតរឹម្ំ្២០២០៖ (តារាងខាងណមកាម)

បន្ាប់ពីអនុវតក្ារងារកកទមមង់ក�ល
បានដ្ក់ណចញណៅក្ថុងយុទ្ធសានស ្និងតាម
មកបខណ្ណពលណវោជាក់ោក់ក�លបាន
កំណត់ណៅក្ថុងកផនការសកម្មភាពលម្អិត
បញ្ហា មបឈមមួយចំនួន មតនូវបានកំណត់
�ូចខាងណមកាម៖ 
ភាពស្មថុ្រសា្ម ញ និងទំហំននការងារតាក់-

កតងមកបខណ្្រតិយុត ្(ឧទាហរណ៍ ចបាប់
ស្ីពីភាពជាន�្ររូវាងរ�ឋា និងឯកជន)
បានណធវើឱ្យការងារទាងំអស់ណនោះ មិនអាច
សណមមចបានណៅតាមមកបខណ្ណពលណវ-
ោ ក�លបានកំណត់ និងបានប៉ាោះពាល់
�ល់ការងារណផ្សងណទៀត មិនអាចអនុវត្
សណមមចណៅបានតាមកផនការ។   
ការរកីរាលដ្លជំងឺកូវ�ី-១៩ ក៏បាន-

និងកំពុងណធវើឱ្យមានភាពយតឺយ៉ា វក្ថុងការ
អនុវតស្កម្មភាពក�លបានដ្ក់ណចញ
ផងក�រ �ចូជាការពនយារណពល ននការ
ណរៀបចំសិក្ាសាោ និងពិណមោោះណយបល់
ជាសាធារណៈជាណ�ើម។
ភាពយតឺយ៉ា វក្ថុងការណមជើសណរសីទីមបរឹកសា

ក្ថុងមសថុក និងអនរ្ជាតិ ណ�ើម្ីជយួណលើការ
ណរៀបចំណលើណោលការណ៍កណនំាមយួចំននួ
តមមនូវឱ្យអង្គភាពទទលួខុសមតនូវ ោំបាច់

សមមាប់្ំ្២០១៩ និង២០២០ណនោះ អង្គភាព 
ពាក់ព័ន្ធ ណមកាមឱវាទ កសហវ. និងមកសងួ-
ស្ាប័ន ពាក់ព័ន្ធបានណមោងអនុវតច្ណងា្ក ម
សកម្មភាពចំននួ២១ និងសកម្មភាពចំននួ៥១



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មតនូវ្រិត្ររូណលើការណរៀបចំមកបខណ្ណពល-
ណវោអនុវតក្ារងារណ�ើងវិញ។
ការណធវើសមាហរណកម្មចំោយចរន ្និង

ចំោយវិនិណយ្រមិនទាន់មតនូវបានអនុវត្
ណពញណលញណៅណ�ើយ សមមាប់មកសងួ- 
ស្ាប័នអាទិភាពក�លទទលួបានថវិកា
ចំោយវិនិណយ្រសាធារណៈ។
ចណងា្ក មសកម្មភាពមួយចំនួន ក�លបាន

កំណត់ណៅក្ថុងកផនការសកម្មភាពលម្អិត
ណនោះ ណៅមិនទាន់បានកំណត់សកម្មភាព

លម្អិតសមមាប់អនុវតណ្ៅណ�ើយ ជាណហតុ
ណធវើឱ្យការងារទាងំណនាោះមិនស្ិតណៅក្ថុង
�ំោក់កាលកំពុងអនុវត ្និងមិនអាច
កំណត់ណពលណវោសណមមចបាន ឬតាម-
ដ្នការអនុវតក្ារងារទាងំណនាោះឱ្យបាន
ជាក់ោក់។ 
កផ្អកតាមរបាយការណ៍វាយតនម្លណនោះ

មកថុមការងារ PIM ណស្ើសុំណធវើការពិភាកសា និង
ការសណមមចណៅណលើចំណចុ�ចូខាងណមកាម 
(តារាងខាងស្ា)ំ៖ 

ជារមួ ការអនុវតស្កម្មភាពចំននួ៥១
ក�លបានដ្ក់ណចញណៅក្ថុងកផនការសកម្ម-
ភាពលម្អិត សមមាប់្ំ្២០២០ បានបងាហា ញ
ថាមានសមកម្មភាព៣១ (៦១%) មតនូវបាន
អនុវតប្ញ្ចប់ និងកំពុងអនុវតត្ាមកផនការ
ក�លបានដ្ក់ណចញ និងសកម្មភាពចំននួ
២០ (៣៩%) បាននិងកំពុងអនុវតប្៉ាុកនណ្ៅ
យឺតជាងកផនការ និងមិនទាន់បានោប់ណផ្ើម
អនុវតណ្ៅណ�ើយ។ លទ្ធផលណនោះបងាហា ញថា
ណទាោះបីជាស្ិតណៅក្ថុងកាលៈណទសៈលំបាក



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤២

ណដ្យសារកតការររីាលដ្លជមងាកឺូវតី-១៩
ក៏ណដ្យ ក៏អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ណមកាមឱវាទ
មកសួងណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមកសងួ-
ស្ាប័នពាក់ព័ន្ធ បាននិងកំពុងខិតខំអនុវត្
ការងារតាមសមតក្ិច្ចណរៀងៗខ្លរួ ន។ 

ណទាោះបីជាយ៉ា ងណនោះក្ី ការណរៀបចំបណង្កើត
មកបខណ្្រតិយុត ្យនក្ារ និងនីតិវិធីរមួ
កតមួយសមមាប់ម្រប់ម្រងការវិនិណយ្រសា-
ធារណៈតមមនូវឱ្យមានការចលូរមួពីម្រប់ភា្រី

ពាក់ព័ន្ធ ណដ្យមតនូវមបកាន់យកការអនុវត្
អភិមកមការងារ៤ មបការរបស់មកសងួណស�ឋា-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ១).អនុវតក្ារងារមបកប
ណដ្យវិជា្ជ ជីវៈ និងណោរពតាមមកមសីលធម៌
វិជា្ជ ជីវៈ ២).អនុវតក្ារងារជាមកថុម ៣).
អនុវតក្ារងារ ណដ្យមបកាន់ខា្ជ ប់សា្ម រតី
ថវិកា និង ៤).មិនមតនូវណមើលរលំងកំហុស
ខ្លរួ ន។ ទន្រឹមណនោះ ការចលូរមួមបកបណដ្យ
បុណរសកម្ម និងសកម្ម របស់ម្រប់ភា្រីពាក់ព័ន្ធ 

្រជឺាកត្ាមិនអាចខវោះបាន ណ�ើម្ីធានាបាន
នវូភាពណជា្រជ័យបនណ្ទៀតណៅកថ្ុងការងារ
ណដ្យមបកាន់ភា្ជ ប់នវូណោលការណ៍ និង
សា្ម រតីភ្ាក់រលរឹក ណធវើការកកទមមង់ជាមបោំ
តាមអភិមកម៥ យ៉ា ងរបស់ សលម្តចលតលជា
នាយករ�ឋាមនន្ីននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា
្រ ឺßងតូទរឹក ឆ្លថុោះកញ្ចក់ �ុលកក្អល ពយាបាល
 និងវោះកាត ់à៕
ណរៀបចំណដ្យ៖ កផ្កអនុវតថ្វិកានន អ.្រ.ហ.



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

មពឹត្តិបមតស្ិតិបំណុេសាធារណៈកម្ថុជា

ក្ថុងការម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈណៅកម្ថុជាបច្ចថុប្ន្  រាជរដ្ឋា ភិបាលមបកាន់ខា្ជ ប់នវូណោលការណ៍ 
្រន្លរឹោះចំននួ០៥ �ចូខាងណមកាម៖ 
១).ខ្ច ីឥណទានក្ថុងទំហំសមមសបក�លស្ានភាពថវិកា និងណស�ឋាកិច្ចអាចមទាមំទបាន 
២).ខ្ច ីកតឥណទានក�លមានកមមិតសម្ទាន ឬលក្ខណ្អនុណមោោះខ្ស់ 
៣).ខ្ច ីសមមាប់កតវិស័យអាទិភាពមទមទង់ចីរភាពននកំណណើនណស�ឋាកិច្ច និងវិស័យបណង្កើនផលិតភាព
ណស�ឋាកិច្ច ឬផលិតភាពផលិតកម្ម 
៤).ណមបើមបាស់ឥណទានមបកបណដ្យតមា្ល ភាព ្រណណនយ្យភាព មបសិទ្ធភាព និងស័ក្ិសិទ្ធ ិភាពខ្ស់បំផុត 
៥).ណមបើមបាស់ឥណទានសមមាប់ហិរញ្ញប្ទាន្រណមមាងវិនិណយ្រណលើណហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធសាធារណៈ 
ក�លមតនូវមានសង្់ដ្រ និង្រុណភាពខ្ស់ មសបតាមណោលការណ៍ននការម្រប់ម្រងការវិនិណយ្រសាធារណៈ
មពមទាងំណឆ្លើយតបណៅនរឹងតមមនូវការននការអភិវឌ្ឍជាតិណៅក្ថុង�ំោក់កាលថ្មី ពិណសស ធានាបាននវូ             
ចីរភាពណស�ឋាកិច្ច សង្គម បរិស្ាន និងភាពធន់ណៅនរឹងការកមបមបរួលអាកាសធាតុ។

តាមរយៈការអនុវតយ្៉ា ងមុងឺមា៉ា ត់នវូ
ណោលការណ៍្រន្លរឹោះខាងណលើ និង

វិធានការជាយុទ្ធសានសទ្ាងំឡាយ ក�ល

បានដ្ក់ណចញណៅក្ថុងយុទ្ធសានសស្្ដីពីការ
ម្រប់ម្រងបំណលុសាធារណៈ ២០១៩ -
២០២៣ ស្ានភាពបំណលុសាធារណៈ

របស់កម្ថុជា ណៅកតមតនូវបានវាយតនម្ល និង
ទទួលសា្គ ល់ថាមាន “ចីរភាព” និង “ហានិ-
ភ័យកមមិតទាប”ណបើណទាោះជាណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជា



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៤

កំពុងទទលួរងផលប៉ាោះពាល់ណដ្យសារការ
រកីរាលដ្លននជំងកឺូវ�ី-១៩ ក្ី។ ជាក់កសង្
្រិតមតរឹម�ំោច់្ំ្២០២០ រាល់សចូនាករ
បំណលុទាងំអស់សុទ្ធកតស្ិតណមកាមអនុបាត
ណោល ក្ថុងណនាោះ សចូនាករបំណលុសំខាន់
ជាងណ្រ្រ ឺអនុបាតតនម្លបច្ចថុប្ន្ននបំណលុ
សាធារណៈណមរៅមបណទសណធៀបនរឹង ផសស
ស្ិតក្ថុងកមមិត ២៤% ណធៀបនរឹងអនុបាត
ណោល ៤០%។ តណួលខលម្អិតននស្ានភាព

បំណលុសាធារណៈ មានណៅក្ថុងមពរឹត្ិបមត
ស្ិតិបំណលុសាធារណៈកម្ថុជា ក�លមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានណរៀបចំជាមបោំ 
ណរៀងរាល់មួយឆមាសមង្ និងផ្សពវផសាយ

ជាសាធារណៈ ណៅណលើណ្រហទំព័រផ្លនូវការ
ក�លសាធារណជនអាចទាញយកបាន
តាមរយៈ៖ http://mef.gov.kh/public-

debt-bulletin.html ឬ ណៅណលើណ្រហទំព័រ
ផ្លនូវការរបស់អ្រ្គនាយកដ្ឋា នសហមបតិបត្ិ-
ការអនរ្ជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណលុតាម
រយៈ៖ https://gdicdm.mef.gov.kh/en/

cat/documents-and-publications/bul-

letins។ 

មពរឹត្ិបមតស្ិតិបំណលុសាធារណៈណនោះ
មានពីរភាសា ្រភឺាសាកខ្ម រ និងភាសាអង់-
ណ្រ្លស ណដ្យអនុណោមណៅតាមបរិការណ៍
ជាក់កស្ដងរបស់កម្ថុជា និងឧតម្ានុវតជ្ា
អនរ្ជាតិ ក�លមានវិសាលភាពម្រប�ណ្ដ ប់
ណលើទិន្ន័យស្ដីពី៖
១) បំណលុសាធារណៈណមរៅមបណទស
២) បំណលុសាធារណៈក្ថុងមបណទស
៣) ការផ្ដល់ឥណទានរបស់រ�ឋា�ល់សហ-
មោសសាធារណៈ មពមទាងំម្ររឹោះស្ានធនា-
ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ណ�ើម្ីផ្ដល់ភាពងាយមសរួល�ល់អ្កអាន
ទិន្ន័យទាងំអស់មតនូវបានកបងកចកជា ៤
មកថុម្រ៖ឺ 
.ការចុោះកិច្ចមពមណមពៀងខ្ច ី
.ការ�កសាច់មបាក់
.ណសវាបំណលុ (ការទទូាត់ជនូឥណទា-

យក និងការមបមលូពីឥណទាយិកណមកាម
មកបខណ្ ននការផ្ដល់ឥណទានរបស់
រ�ឋា) 

.សន្ិធិបំណលុ ណហើយក�លមតនូវបានោត់
ចំោត់មបណភទណៅតាម៖វិស័យ ឥណ-
ទាយក/ឥណទាយិក និងរបូិយប័ណ្។

្រិតមតរឹម�ំោច់្ំ្២០២០ រាល់សចូនាករ 
បំណលុទាងំអស់សុទ្ធកតស្ិតណមកាមអនុបាត 
ណោល ក្ថុងណនាោះសចូនាករបំណលុសំខាន់ 
ជាងណ្រ្រ ឺអនុបាតតនម្លបច្ចថុប្ន្ននបំណលុ 
សាធារណ ៈណមរៅមបណទសណធៀបនរឹង ផសស 
ស្ិតក្ថុងកមមិត ២៤% ណធៀបនរឹងអនុបាត 

ណោល៤០%។

ណរៀបចំណដ្យ៖ មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នសហមបតិបត្ិ-

ការអនរ្ជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៥ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សុនទៃរកថា
សលម្តចអគ្គមហាលសនាបតីលតលជា ហ៊ុន កសន 

នាយករដ្ឋមនន្តីននមពរះរាជាណាចមកកម្ថុជា
 កថ្ងក្នថុងសន្និសីទអន្តរជាតិលេើកទី២៦ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាសុី» 

លមកាមមបធានបទ «ការលរៀបចំសម័យកាេថមាីលមកាយវិបត្តិកូវីដ តួនាទីរបស់អាសុី
ក្នថុងការសា្ត រពិភពលលាកលឡើងវិញ»

កថ្លងតាមមបព័ន្ធវណី�អូ, នថងាទី២០-២១ កខឧសភា ្ំ្២០២១

-ឯកឧតម្ ណោកជំទាវ ថ្ាក់�រឹកនំានន
បោ្មបណទសទាងំអស់

-ណោក រែ ូតាកាហាសុី (Taro Takahashi)

និពន្ធនាយកទទលួបន្ថុកតំបន់អាសុី
ននទីស្ាក់ការ កោ្លសមមាប់តំបន់
អាសុី
-ឯកឧតម្ ណោកជំទាវ, ណោក, 
ណោកមសី!

នថងាណនោះ ខ្ថុ ំពិតជាមានណសចក្ីរកីរាយជា
អណនក ក�លបានចូលរមួជាមួយថ្ាក់

�រឹកនំាននបោ្មបណទស ក្ថុងតំបន់អាសុី�នទ
ណទៀត កថ្លងសុន្រកថាក្ថុងសន្ិសីទអនរ្ជាតិ
ណលើកទី២៦ ស្ីពី «អនា្រតរបស់អាសុី» 
ណមកាមមបធានបទ «ការណរៀបចំសម័យកាល
ថ្មីណមកាយវិបត្ិកូវ�ី៖ តនួាទីរបស់អាសុីក្ថុង
ការស្ារពិភពណោកណ�ើងវិញ» នានថងាណនោះ។ 
ជាមយួោ្ណនោះ ខ្ថុ ំសមូសកមង្នវូការវាយ
តនម្លខ្ស់ចំណពាោះ មកថុមហ៊ុននីកណក (Nikkei)

ក�លបាន ខិតខំណរៀបចំណវទិកាណនោះណ�ើង
តាមរយៈមបព័ន្ធវណី�អ ូណលើមបធានបទ�៏
មានសារៈសំខាន់ណនោះ សមមាប់ថ្ាក់�រឹកនំា
និងន�្រពូាក់ព័ន្ធទាងំអស់ ពិភាកសា និង

្្ល ស់ប្នូរទស្សនៈអំពីស្ានការណ៍ និងការ
វិវឌ្ឍក្ថុងតំបន់ និងសកលណោកជាពិណសស
ការ្រិត្ររូអំពីទិសណៅអនា្រត សមមាប់កិច្ច
អភិវឌ្ឍតំបន់អាសុីក្ថុង និងណមកាយណពល

វិបត្ិជំងកឺូវ�ី-១៩។ 
ជាការពិតោស់ ្ំ្២០២០ ្រជឺា្ំ្

�៏លំបាកបំផុតក្ថុងមបវត្ិសានសទ្ំណនើបរបស់
ពិភពណោកណដ្យសារការរាតតបាតននជំងឺ
កូវ�ី-១៩ ក�លបាននិងកំពុងបង្កជាវិបត្ិ
សុខភាពសាធារណៈយ៉ា ងធងាន់ធងារ និងឈាន
�ល់ការបន្ច់បងា្អ ក់ការអភិវឌ្ឍ ណស�ឋាកិច្ច-
សង្គម ជាសកល។ ម្រប់មបណទស និងតំបន់
ណលើសកលណោកសុទ្ធសរឹងកតកំពុងរងការ
ប៉ាោះទង្គិចណលើម្រប់វិស័យ ណហើយមបជាជន
ជាងមយួរយោននាក់បានឆ្លង និងរាប់-
ោននាក់មតនូវបានបាត់បង់អាយុជីវិត។ 
ទន្រឹមណនោះ កំណណើនណស�ឋាកិច្ចសកលក៏ធា្ល ក់

ចុោះក្ថុងអមតាអវិជ្ជមាន ក�លមិនធា្ល ប់មាន 
បន្ាប់ពីវិបត្ិហិរញ្ញវត្ថុសកល (Global

 Financial Crisis) ណដ្យសារការបងា្អ ក់
ភា្ល មៗ មកណលើសកម្មភាពណស�ឋាកិច្ច, ពាណិ-
ជ្ជកម្ម, មចវាក់ផ្គត់ផ្គង់, ការតភា្ជ ប់ និងការ
ធា្ល ក់ចុោះយ៉ា ង្រំហុក ននតមមនូវការពិភពណោក
្របួផ្សនំរឹងការដ្ក់ណចញនវូវិធានការរ�ឋាបាល
រឹតត្ិតការណធវើ�ំណណើរ និងបិទខ្ប់មបណទស 
ណ�ើម្ី ទប់សា្ក ត់ការឆ្លងរកីរាលដ្លននជំងឺ
កូវ�ី-១៩។

យ៉ា ងោមិញ ណទាោះបីណស�ឋាកិច្ចសកល
្ំ្២០២១ ណនោះ មតនូវបានរពំរឹងថានរឹងណងើប
ណ�ើងវិញក៏ណដ្យ, សកលណោកណៅកត

សម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ្ន្តតេីន្តព្រះរាោណាចពកក្្ពុោ ថ ល្ែងក្ពុងស្្តនិសីទអ្តតេរោតនិម�ើកទី២៦

សតេី្ី "អនាគតរបស់អាស៊ី " តា្រយៈពប្័្ត្ធវមីដអ ូមៅន ង្ៃទី២០-២១ ថែឧសភា ឆំ្្២០២១



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៦

មបឈមនរឹងភាពមិនមបាក�មបជាខ្ស់ណដ្យ
សារហានិភ័យពីរលកថ្មី ននជំងកឺូវ�ី-១៩
និងការបំកប្លងខ្លរួ នថ្មីនន
វរីុសករូែោូ ក�លមាន
សភាពកាន់កតកាចសា-
ហាវ និងមសរួចមសាល់ 
ក�លអាចនរឹងបនរ្ខំាន
�ល់ជីវភាពណស�ឋាកិច្ច
សកល។ បកនម្ណលើណនោះ
ការទទលួបានវាែក់សាងំ
ក�លអាចធានាបាននវូ
ភាពសុាសំហ្រមន៍ (Herd Immunity)នរឹង
មតនូវចំោយណពលយរូណទៀត មសបណពល
ក�ល្រមា្ល តននការទទលួបានវាែក់សាងំរវាង
មបណទសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងមបណទសអភិវឌ្ឍន៍
នរឹងណធវើឱ្យមានវិសមភាពសមមាប់ការណងើប
ណ�ើងវិញ ននណស�ឋាកិច្ចណដ្យសារមានកត
មបណទសមួយចំនួនប៉ាុណោ្ោះអាចស្ារណស�ឋា-
កិច្ចខ្លរួ នណ�ើងវិញបានមបណសើរ ខណៈក�ល
មបណទសជាណមចើនណផ្សងណទៀតនរឹងបនម្បឈម
នរឹងផលប៉ាោះពាល់ទាងំក្ថុងកផ្កសុខាភិបាល
និងកផ្កណស�ឋាកិច្ច។ 

ជាងណនោះណៅណទៀត ពិភពណោកទាងំមលូ
ក៏កំពុងបនម្បឈមនរឹងវិបត្ិ និងហានិភ័យ

ជាណមចើនណទៀតផងក�រ ជាពិណសស ការណកើន
ណ�ើងនូវភាពតានតរឹងននស្ានភាពភូមិសានស្

នណយបាយតំបន់ និងសនងា្គ មពាណិជ្ជកម្ម
និងបណច្ចកវិទយារវាងមបណទសមហាអំោច
នានា ក៏នរឹងជោះឥទ្ធិពល�ល់ការអភិវឌ្ឍ
សកលសមមាប់ ទាងំរយៈណពលខ្ល ី និងកវង
ខាងមុខ។ មយា៉ាងណទៀត កត្ា្រំរាមកំកហង
ណលើសន្ិភាព, ស្ិរភាព និងសន្ិសុខណផ្សងៗ 
ណទៀតក៏កំពុងណលចណ�ើងកាន់កតចបាស់ និង
បណង្កើនការដ្ក់សម្ាធមកណលើតំបន់អាសុី
ណយើងរមួមាន និន្ាការពហុប៉ាលូ ការមបកតួ
មបកជងណ�ើម្ីផលមបណយជន៍ ការកមបមបរួល
ននតុល្យភាពអំោចកថ្ុងតំបន់ ផលប៉ាោះពាល់
ពីការកមបមបរួលអាកាសធាតុ និងណមោោះធម្ម-
ជាតិជាណ�ើម ក�លការណ៍ទាងំណនោះបាននិង

កំពុងបង្កផលប៉ាោះពាល់�ល់ និងអាចបង្ច់
បងា្អ ក់ និរនភ្ាពនន�ំណណើរការអភិវឌ្ឍផង
ក�រ។ 
   -ឯកឧតម្, ណោកជំទាវ, ណោក,  
    ណោកមសី!

ក្ថុងបរិការណ៍ណនោះ ខ្ថុ ំយល់ថាអាសុី ្រពឺិត
ជាតំបន់ក�លមានតនួាទីយ៉ា ងសំខាន់ក្ថុង
ការមតរួសមតាយ ផ្លនូវ�ល់ការណរៀបចំសម័យ
កាលថ្មីណមកាយវិបត្ិកូវ�ី ជាមយួនរឹងការ
អភិវឌ្ឍសង្គម-ណស�ឋាកិច្ចមបកបណដ្យចីរភាព
និងបរិយបន្។ ជាក់កសង្ វិបត្ិជំងកឺូវ�ី-១៩
ក៏បានសបញ្្ជ ក់យ៉ា ងចបាស់សារជាថ្មីថា
អាសុី្រណឺៅកតជាតំបន់ មយួក�លបនម្ាន
សក្ានុពល និងជាក្ីរពំរឹងកថ្ុងការជំរុញការ
ណងើបណ�ើងវិញននការអភិវឌ្ឍរបស់សកល-
ណោក។ ក្ថុង្ំ្២០២០ ណបើណទាោះបីជាពិភព-
ណោកបានជបួមបទោះនរឹងកំណណើនអវិជ្ជមាន
ក្ី មបណទសមួយចំនួនណៅតំបន់អាសុីណៅកត
អាចរកសាបាននវូកំណណើនវិជ្ជមាន។ ជាងណនោះ
ណៅណទៀត បច្ចថុប្ន្ មបណទសមួយចំនួន ក្ថុង
តំបន់ អាសុីបានោប់ណផ្ើមនំាមុខណលើការ
ជំរុញការស្ារណស�ឋាកិច្ចតំបន់ និងសកល 
ណដ្យទប់សា្ក ត់ការឆ្លងជំងឺកូវ�ី-១៩ បាន
ល្អមបណសើរក្ថុងមបណទសរបស់ខ្លរួ នជាពិណសស

សម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ្ន្តតេីន្តព្រះរាោណាចពកក្្ពុោ ថ ល្ែងកព្ុងស្្តនិសីទអ្តតេរោតនិម�ើកទី២៦ សតេី្ី "អនាគតរបស់អាស៊ី " តា្រយៈពប្័្ត្ធវមីដអ ូមៅន ង្ៃទី២០-២១ 

ថែឧសភា ឆំ្្២០២១

“ កម្ថុជានរឹងផល្់អាទិភាពណលើការកកទមមង់ណដ្យបនដ្្ក ់
ណចញវិធានការកកទមមង់សំខាន់ៗជារចនាសម្័ន្ធ ក�ល
រមួមាន ការណធវើឱ្យមបណសើរណ�ើងបរិយកាស និងកិច្ចសមមរួល
ពាណិជ្ជកម្ម, ការវិនិណយ្រ និងធុរកិច្ច, និងការជំរុញ 
និងការអភិវឌ្ឍឌីជីថលបូនីយកម្មក្ថុងមបព័ន្ធណស�ឋាកិច្ច 
ទាងំក្ថុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន។ ” 



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៧ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ្ន្តតេីន្តព្រះរាោណាចពកក្្ពុោ ថ ល្ែងកព្ុងស្្តនិសីទអ្តតេរោតនិម�ើកទី២៦ សតេី្ី "អនាគតរបស់អាស៊ី " 

តា្រយៈពប្័្ត្ធវមីដអ ូមៅន ង្ៃទី២០-២១ ថែឧសភា ឆំ្្២០២១

ផល្់ការជយួណមជាមកមជងកថ្ុងការស្ារសង្គម-
ណស�ឋាកិច្ចណ�ើងវិញរបស់បោ្មបណទសក្ថុង
តំបន់ តាមរយៈការផល្់ជំនយួ, កិច្ចសហ-
មបតិបត្ិការ និង្រំនិតផ្រួចណផ្ើមនានាផងក�រ។ 

ណដ្យក�ក ្ររួកត់សមា្គ ល់ផងក�រថា 
មុននរឹងវិបត្ិជំងកឺូវ�ី-១៩, កំណណើនខ្ស់
និងការអភិវឌ្ឍណលឿន របស់មបណទសក្ថុង
តំបន់អាសុីណៅក្ថុងរយៈណពល០២ ទសវត្សរ៍
ចុងណមកាយណនោះបានកមបកា្ល យតំបន់ណយើង
ណៅជា កមា្ល ំងចលករ �៏សំខាន់សមមាប់
វឌ្ឍនភាពសង្គម-ណស�ឋាកិច្ច,ការកាត់បនយ្
ភាពមកីមក និងការបណង្កើនមបាក់ចំណូលមបជា-
ជន។ មកទល់ណពលណនោះ ចិនជាមបណទស
មានណស�ឋាកិច្ចធំលំដ្ប់ទី២ និងជប៉ាុនលំដ្ប់
ទី៣ ខណៈក�លសហ្រមអាស៊ាន និង 
ឥោ្ មានលំដ្ប់ ទី៥ និងទី៦ ណរៀងោ្
ណៅណលើពិភពណោក។ បកនម្ណលើណនោះ ជា
មួយនរឹងមបជាជនសរុបមបមាណជិត៦០%
ននមបជាជនពិភពណោក និងផលិតផល
ក្ថុងមសថុក សរុប (ផ.ស.ស.) មបមាណជា
៣០% នន ផ.ស.ស. ពិភពណោក, អាសុី
្រជឺាមជ្ឈមណ្លណស�ឋាកិច្ច, ទីផសារ និង
ចំណចុតភា្ជ ប់ (connecting dot) �៏សំខាន់
ក�លមានសក្ានុពលខ្ស់ក្ថុងការស្ារ និង
ជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គម-ណស�ឋាកិច្ចសកល-
ណោក។ ក្ថុងន័យណនោះ ក្ថុងបរិបទបច្ចថុប្ន្
កផ្អកណលើថាមភាព និងសក្ានុពល ណនោះ,
ណស�ឋាកិច្ចអាសុីនរឹងកា្ល យជា កបាេម្៉ា សុីន
ននការអសូទាញកំណណើនណស�ឋាកិច្ចសកល
ឱ្យណងើបណ�ើងវិញ ្ប់រហ័សពីវិបត្ិជំងឺ
កូវ�ី-១៩ មបកបណដ្យចីរភាព។

ណ�ើម្ីជំរុញការណងើបណ�ើងវិញននសង្គម-
ណស�ឋាកិច្ចមបកបណដ្យសមធម៌ ចីរភាព និង
បរិយបន្ ខ្ថុ ំសមូ ្រសូរំណលចនវូទស្សនៈ
មួយចំននួ ណលើកិច្ចការអាទិភាព និងទិសណៅ
កិច្ចសហមបតិបត្ិការ ក�លណយើងទាងំអស់
ោ្មតនូវោំបាច់្រិត្ររូ៖ 

ទី១. ចំណពាោះមុខ, ការទប់សា្ក ត់ការឆ្លង
រកីរាលដ្ល និងការម្រប់ម្រងផលប៉ាោះពាល់
ក�លបោ្លមក ពីជំងកឺូវ�ី-១៩ ្រជឺា
កិច្ចការោំបាច់បំផុត ណ�ើម្ីឱ្យមបណទសទាងំ
អស់អាចោប់ណផ្ើម�ំណណើរការស្ារ និងណងើប 
ណ�ើងវិញបានមបកបណដ្យមបសិទ្ធភាព។ 
ការមបយុទ្ធមប្ំងនរឹងជំងឆឺ្លងជាលក្ណៈ
សកលកបបណនោះ ទាមទារ នូវសាម្រ្គីភាព,
ការណជឿទុកចិត,្ ការ្រិត្ររូ និងអនុវតរ្មួោ្
មបកបណដ្យភាពហ្មត់ចត ់និងណមកាមយនក្ារ
ពហុភា្រីនិយម និងណោរពចបាប់អនរ្ជាតិ
និងអធិបណតយ្យភាពរបស់មបណទសនីមយួៗ។ 
ក្ថុងសា្ម រតីណនោះ អាសុីមតនូវផល្់អាទិភាពខ្ស់ 
និងភាពោំបាច់បំផុតកថ្ុងការធានាថា វាែក់-
សាងំបងា្ក រ និងថ្ាពំយាបាលជំងកឺូវ�ី-១៩
្រជឺា ទំនិញសាធារណៈសកល (global 

public goods) ក�លនរឹងមតនូវបានផ្គត់ផ្គង់
និងកចកោយក្ថុងសា្ម រតីមនុស្សធម៌ណៅ�ល់
ម្រប់មបណទសទាងំអស់ ជាពិណសសមបណទស
ក�លងាយរងណមោោះ។ 

ទី២.អាសុីោំបាច់មតនូវ�រឹកមុខក្ថុងការណបើក
ចំហរនវូទីផសារពាណិជ្ជកម្មណលើឧបករណ៍
ណវជ្ជសានស ្និងការផ្គត់ផ្គង់ណស្ៀងអាហារ 
ណដ្យមិនមតនូវបានដ្ក់កមមិតោមយួណនាោះ
ណទ, ជាពិណសសមតនូវកាត់បនយ្ ឬលុបបំបាត់
ពន្ធ្រយ និងកកសមមរួលវិធានមិនកមនពន្ធ
នានា ណលើទំនិញ និងណសវាកម្មណវជ្ជសានស,្
និងលុបបំបាត់ការរឹតត្ិតការនំាណចញណស្ៀង
ណៅកាន់ទីផសារអនរ្ជាតិ។ មយា៉ាងវិញណទៀត
ក្ថុងបរិបទ ននការរាតតបាតជំងកឺូវ�ី-១៩
ណយើងមតនូវជំរុញ បរិវតន្៍ឌីជីថល (digital

 transformation) តំបន់ ក�លជាមបភព
កំណណើនថ្មីសមមាប់ ជំរុញកំណណើនណស�ឋាកិច្ច
តំបន់ តាមរយៈការផ្រួចណផ្ើម និងជំរុញការ
ណរៀបចំអភិបាលកិច្ចរមួ សមមាប់ការអភិវឌ្ឍ
ណហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ធឌីជីថល ក�លរាប់បញ្ចនូល
ទាងំការកំណត់សង្់ដ្របទប្ញ្ញត្ិ, ឯកជន-

ភាព និងការកចក រកំលកទិន្ន័យជាណ�ើម។ 
ទី៣.ជាងណនោះណៅណទៀត អាសុីមតនូវពមងរឹង

យនក្ារកថ្ុងតំបន់កថ្ុងការសមមបសមមរួល
ការដ្ក់ណចញណោលនណយបាយមា៉ា មកនូណស�ឋា-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ណ�ើម្ីធានាឱ្យបាននវូ
ស្ិរភាពមា៉ា មកនូណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ 
ទន្រឹមនរឹងការបនខ្ិតខំជំរុញណលើកកម្ស់
ពិពិធកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ, នវានុវតន្៍ ក៏�ចូ
ជាជំរុញណលើកស្រួយតនួាទ ីនិងជីវភាព របស់
វិស័យឯកជន សំណៅជំរុញការវិនិណយ្រ និង
មូលធនឯកជនណៅក្ថុងមបណទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ឬ អភិវឌ្ឍទាប ជាពិណសស្រកឺារវិនិណយ្រ
្្ល់ពីបរណទស ណ�ើម្ីបំណពញតមមនូវការកផ្ក
ហិរញ្ញវត្ថុសមមាប់ការស្ារ ណ�ើងវិញនវូកិច្ច
អភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ចសង្គមមបកបណដ្យចីរភាព។ 

ទី៤. ការពមងរឹងណោលការណ៍សកលភា-
វបូនីយកម្ម, យនក្ារពហុភា្រីនិយម និង
ណសរភីាវបូនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងការ
វិនិណយ្រ ណៅកតជាកិច្ចការោំបាច់ តាមរយៈ
ការបនណ្ធវើសមាហរណកម្មណស�ឋាកិច្ចតំបន់
សុីជណមរៅ និងពមងរឹងកខ្សមចវាក់ផ្គត់ផ្គង់,
ឧសសាហកម្ម, ទិន្ន័យព័ត៌មាន, ធនធាន
មនុស្ស និងកិច្ចសមមរួល ពាណិជ្ជកម្ម។ នា
ណពលបច្ចថុប្ន្ការបាត់បង់ភាពណជឿទុកចិត,្



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៤៨

សម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ្ន្តតេីន្តព្រះរាោណាចពកក្្ពុោ ថ ល្ែងក្ពុងស្្តនិសីទអ្តតេរោតនិម�ើកទី២៦ សតេី្ី "អនាគតរបស់អាស៊ី " 

តា្រយៈពប្័្ត្ធវមីដអ ូមៅន ង្ៃទី២០-២១ ថែឧសភា ឆំ្្២០២១

ការមបកតួមបកជង, ្រមា្ល តការអភិវឌ្ឍ និង
កមមិតមបាក់ចំណូល និងវិសមភាពសង្គម 
បានបង្កឱ្យមានការភ័យខា្ល ច ឬបាត់បង់ការ
ោំមទណលើណោលការណ៍សកលភាវបូនីយកម្ម
ជាបណណ្ើរៗ មសបជាមយួនរឹងការោកណចញពី
យនក្ារពហុភា្រីនិយមណដ្យការណ្រចណវោះ
ពីណោលការណ ៍និងវិធាន ននចបាប់អនរ្ជាតិ។
ទិ�ឋាភាពទាងំណនោះបាន និងកំពុងបង្កក្ីបារម្
និងភាពតានតរឹងណៅកថ្ុងសហ្រមន៍អនរ្ជាតិ។
�ណូច្ោះ អាសុីមតនូវណលើកកម្ស់តនួាទី�រឹកនំា
របស់ខ្លរួ នក្ថុងការធានាឱ្យបាននវូកិច្ចសហ-
មបតិបត្ិការមបកបណដ្យសា្ម រតីណបើកចំហ
(openness) និងការោំមទមបព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
ពហុភា្រី ណ�ើម្ីបនណ្លើកកម្ស់កិច្ចសមមរួល
ពាណិជ្ជកម្ម មពមទាងំណធវើសមាហរណកម្ម
ការតភា្ជ ប់ម្រប់វិស័យ ណ�ើម្ីពមងរឹងភាពធន់
របស់ណយើងចំណពាោះការ ្្ល ស់ប្នូរនណយបាយ
ណស�ឋាកិច្ច និងសង្គម។

ជារមួ អាសុីមតនូវបនក្សាង និងកថរកសា
សន្ិភាព និងសន្ិសុខក្ថុងមបណទស និងតំបន់
ក�លជាម្ររឹោះមិនអាចខវោះបាន សមមាប់កិច្ច-
ការងារស្ារសង្គមណស�ឋាកិច្ចណ�ើងវិញណមកាយ
វិបត្ិជំងកឺូវ�ី-១៩ ក៏�ចូជាការអភិវឌ្ឍរយៈ
ណពលកវង។ ជាងណនោះណៅណទៀតក្ថុងកិច្ច�ំណណើរ

ការស្ារណ�ើងវិញ អាសុីោំបាច់មតនូវពមងរឹង
ភាពជាន�្ររូវាង បោ្មបណទសក្ថុងតំបន់
និងរវាងមបណទសនានា ណលើសកលណោក 
ក៏�ចូជាតអួង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់។ ណ�ើម្ី
សណមមចណោលបំណងរមួរបស់ណយើង មបកប
ណដ្យណជា្រជ័យ ណយើងមតនូវកតណោរពនវូ
ណោលការណ៍សន្ិសហវិជ្ជមាន, ការមិន
ណមជៀតកមជក និងការណោរពកបបកផនននការ
រស់ណៅ, វប្ធម៌, មបនពណី និងមបវត្ិសានស្
ក�លជា្រុណតនម្លរបស់មបណទសនីមួយៗ
ក្ថុងណោលណៅពមងរឹងតនម្ល ននសន្ិភាព, 
ណសចក្ីនថ្លថ្នូរ និងសាម្រ្គីភាព។

   -ឯកឧតម្, ណោកជំទាវ, ណោក , 
    ណោកមសី!

កម្ថុជា ណផ្ើមណចញពីមបណទសតចូ ក�ល
ធនធានមានកមមិត ណបជ្្ាបនខ្ិតខំពមងីក
និងពមងរឹងកិច្ចសហមបតិបត្ិការនានាសំណៅ
ចូលរមួណដ្ោះមសាយបញ្ហា មបឈមរមួ ណ�ើម្ី
កសាងភាពធន់ណៅនរឹងវិបត្ិ និងធានាឱ្យ
បាននវូចីរភាព និងបរិយបន្កម្ម ននការ
អភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គមទាងំក្ថុងមកបខណ្
តំបន់ និងសកល។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា
ណបជ្្ាកមបកា្ល យវិបត្ិននជំងកឺូវ�ី-១៩ ណៅជា
ឱកាសសមមាប់ការដ្ឋា នកំកណទមមង់កាន់
កតសុីជណមរៅសំណៅកសាងមបព័ន្ធណស�ឋាកិច្ច
និងសង្គម ក�លកាន់កតរឹងមំា និងមានភាព
ធន់ណៅនរឹងវិបត្ិនាណពលអនា្រត។ ក្ថុងន័យ
ណនោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាននិងកំពុងណរៀបចំ
ណហើយណមោងនរឹងដ្ក់ណចញនវូកផនការស្ារ
ណស�ឋាកិច្ចណ�ើងវិញ ពីវិបត្ិកូវ�ី-១៩ សមមាប់
្ំ្២០២១-២០២៣ ក្ថុងណោលបំណង 
"អសូទាញកំណណើន ណស�ឋាកិច្ចឱ្យមត�ប់ណៅ
ខិតជិតកំណណើនសក្ានុពលមបកបណដ្យ
ចីរភាព និងបរិយបន្កម្ម តាមរយៈការ
ធានា រកសានវូសន្ិភាព, សន្ិសុខ,ស្ិរភាព
សង្គម និងសោ្ប់ធ្ាប់សាធារណៈ ណលើ
្រន្លងននមបមកតីភាពថ្មី មពមទាងំ ការណលើក

កម្ស់ភាពមបកតួមបកជង និងជំរុញការណធវើ
ពិពិធកម្មណស�ឋាកិច្ច ជាពិណសស មលូដ្ឋា ន
ឧសសាហកម្មរឹងមំា ក�លមានសមតភ្ាព
នំាណចញខ្ស់ និងផសាភា្ជ ប់កាន់កតខា្ល ំងកា្ល ជា
មយួមចវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និងពិភពណោក”។ 

ណលើមលូដ្ឋា នទាងំណនោះ កម្ថុជានរឹងផល្់
អាទិភាពណលើការ (១).ស្ារណ�ើងវិញណដ្យ
កសាងមលូដ្ឋា នរឹងមំា សមមាប់ណស�ឋាកិច្ច
វិលណៅមាោន៌នកំណណើនណ�ើងវិញ ណដ្យ
ណ្្តណលើការធានាសុវត្ិភាព, ការម្រប់ម្រង
ផលប៉ាោះពាល់, ការរកសាលំនរឹង និងការជំរុញ
ឱ្យណងើបណ�ើងវិញននធុរកិច្ចក�លមានសក្ា-
នុពល ជាពិណសស ក្ថុងវិស័យក�លទទលួ
រងផលប៉ាោះពាល់ខា្ល ំង និងការបណង្កើតការងារ
បកនម្ឱ្យបានណមចើន និង្ប់រហ័ស; (២). 
កកទមមង់ ណដ្យបនដ្្ក់ណចញវិធានការ
កកទមមង់សំខាន់ៗជារចនាសម្័ន្ធ ក�លរមួ
មាន ការណធវើឱ្យមបណសើរណ�ើងនវូបរិយកាស
និងកិច្ចសមមរួលពាណិជ្ជកម្ម, ការវិនិណយ្រ 
និងធុរកិច្ច, និង ការជំរុញ និងការអភិវឌ្ឍ
ឌីជីថលបូនីយកម្មក្ថុងមបព័ន្ធណស�ឋាកិច្ច ទាងំ
វិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន; និង
(៣).កសាងភាពធន់ ណដ្យពមងរឹងការ
ណមតៀមខ្លរួ ន និងការណឆ្លើយតបណៅនរឹងជំង ឺឬ
ស្ានភាពមសណ�ៀងោ្ ក�លអាចផ្ថុោះណ�ើង
នាណពល អនា្រត ណដ្យណ្្តណលើការអភិវឌ្ឍ
មបព័ន្ធសុខាភិបាល និងមបព័ន្ធោំពារសង្គម
ក�លរឹងមំា, មានមបសិទ្ធភាព និងការធានា
នវូចីរភាព និងបរិយប័ន្កម្មននការស្ារ
និងការអភិវឌ្ឍណស�ឋាកិច្ច-សង្គម។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ថុ ំសមូមបសិទ្ធពរឱ្យសន្ិសីទ
អនរ្ជាតិណលើកទី២៦ ស្ីពី «អនា្រតរបស់
អាសុ»ី នាណពល ណនោះ ទទលួបានណជា្រជ័យ
�៏មតចោះមតចង់ ណហើយខ្ថុ ំមតនូវណមតៀមណឆ្លើយតប 
មបសិនជាមានសំណួរ៕

សមូអរ្រុណ!



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៤៩ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សុនទៃរកថា
អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន  

ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី រដ្ឋមនន្តីមកសួងលសដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
កថ្ងក្នថុង  

ពិធីមបកាសដ្ក់ដំលណើរការជាែ្លូវការនវូមបព័ន្ធចុរះបញី្អាជីវកមមា
តាមថា្ន េបលច្ចកវិទយាព័ត៌ម្ន

នថងាចន្ ១០ណរាច, កខណជសឋា, ្ំ្ជតូ ណទាស័ក ព.ស.២៥៦៤
 នថងាទី១៥ កខមិថុនា ្ំ្២០២០, ទីស្ីការមកសងួណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

-ឯកឧតម្កិត្ិណសដ្ឋា បណ្ិតណទសរ�ឋាមនន្ី
 ឯកឧតម្រ�ឋាមនន្ី 
-ឯកឧតម្ ណោកជំទាវ អ្កឧកញា៉ា  
 ណោកឧកញា៉ា
-សមាជិក សមាជិកាននអង្គពិធីជាទីណមមតី! 

នថងាណនោះ ខ្ថុ ំមានណមាទនភាព និងកិត្ិយស
�៏ឧត្ថុង្គឧតម្ ណដ្យបានទទលួការ

អនុញ្្ញ ត�៏ខ្ង់ខ្ស់ពី សំោក់ សលម្តច
អគ្គមហាលសនាបតីលតលជា ហ៊ុន កសន 
នាយករដ្ឋមនន្តីននមពរះរាជាណាចមក
កម្ថុជា ឱ្យខ្ថុ ំណធវើជាអធិបតីណៅក្ថុងពិធីមបកាស
ដ្ក់�ំណណើរការជាផ្លនូវការ នវូមបព័ន្ធចុោះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន
ក�លជាបណងា្គ លចរថ្មីមយួននកំកណទមមង់
មុតមសរួចរបស់ សណមច្ណតណជានាយករ�ឋាមនន្ី
ក្ថុងណោលបំណងណលើកកម្ស់ភាពមបកតួ-
មបកជង និងណធវើឱ្យមបណសើរណ�ើងនវូបរិយកាស
វិនិណយ្រណៅក្ថុងមបណទស។

ណទាោះបីជាកម្ថុជា, ក៏�ចូជាពិភពណោក
ទាងំមូល, កំពុងកតបនទ្ទួលរងផលប៉ាោះពាល់
ពីជំងកឺូវ�ី-១៩, រាជរដ្ឋា ភិបាល, ណមកាមការ
�រឹកនំាមបកបណដ្យបញ្្ញ ញាណ�៏ឈា្ល សនវ,
ចក្ថុវិស័យកវង ង្ា យ និងភាពមបាក�និយម
របស់ សលម្តចលតលជានាយករដ្ឋមនន្តី, មិន

បានបនយ្ណល្ឿនននការងារកកទមមង់របស់
ខ្លរួ នណទ។ ផ្ថុយណៅវិញ, ណយើងោត់ទុកកាលៈ-
ណទសៈននវិបត្ិណនោះ ជាកាោនុវតភ្ាពសមមាប់
ជំរុញកិច្ចការកកទមមង់មុតមសរួច ឱ្យកាន់កត
សកម្មណ�ើងកថមណទៀត សំណៅណឆ្លើយតបណៅ
នរឹងវិបត្ិផង និងសំណលៀងសមមរួចភាពមបកតួ
មបកជងននណស�ឋាកិច្ចជាតិ ណ�ើម្ីជំរុញណធវើ
ពិពិធកម្មមលូដ្ឋា នននកំណណើន និងោំមទ
�ល់កំណណើនមបកបណដ្យចីរភាពសមមាប់
រយៈណពលកវងផង។ ក្ថុងសា្ម រតីណនោះ, ម្ាង,
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានណរៀបចំដ្ក់ណចញនវូ
វិធានការចមមថុោះ, ចំៗ, ទាងំ វិធានការខាង

រ�ឋាបាល, វិធានការខាងសុខាភិបាល និង
វិធានការខាងសង្គម-ណស�ឋាកិច្ច (ចំនួន៤ ជុំ
រចួមកណហើយ) សំណៅមបយុទ្ធមប្ំងនរឹងជំងឺ
កូវ�ី-១៩ ផង និងជយួរកសាលំនរឹងអាជីវកម្ម
ក្ថុងវិស័យមួយចំនួន ក�លទទួលរងផល
ប៉ាោះពាល់ធងាន់ធងារ និងជយួសមមាលបន្ថុក�ល់
ជីវភាពរបស់បងប្អនូនកម្មករ-និណយជិត និង
មបជាជនមកីមកងាយរងណមោោះផង ក�លមក
�ល់ណពលណនោះ អាចវាយតនម្លបានថាកម្ថុជា
សណមមចបានណជា្រជ័យ្ររួឱ្យកត់សមា្គ ល់
និងម្ាងណទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បនជ្ំរុញ
ការអនុវតជ្ាប់មិនដ្ច់នវូកម្មវិធីកកទមមង់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុងពឌិធរីកបកាសដាក់

ដំសណើរការជាផ្លូវការជាផ្លូវការ្តវូកបព័្ត្ធចុះបញ្រីអាជរីវកម្មតាមថ្្លបសច្ចកវិទ្យាព័ត៌មា្ត សៅថ ង្ៃទ្រី១៥ ខែមឌិ្ុនា ឆំ្្២០២០។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៥០

នានា ក�លមតនូវបានដ្ក់ណចញនាណពលកន្លង
មក ្របួផ្សជំាមយួនរឹងការដ្ក់ណចញបកនម្
នវូវិធានការកកទមមង់មុតមសរួចជាមបព័ន្ធ
មបទាក់មកឡាោ្ សំណៅណលើកកម្ស់ភាព
មបកតួមបកជង និងជំរុញកំណណើនណស�ឋាកិច្ច
ណៅក្ថុង�ំោក់កាល ណមកាយពីវិបត្ិននជំងឺ
កូវ�ី-១៩។

   ឯកឧតម្, ណោកជំទាវ, អ្កឧកញា៉ា , 
   ណោកឧកញា៉ា , ណោក, ណោកមសី!

កន្លងមក, វិស័យឯកជនបានបងាហា ញពី
កងវល ់និងណលើកណ�ើងបញ្ហា មបឈមមយួចំននួ
ពាក់ព័ន្ធនរឹង�ំណណើរការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្ម
ណៅកម្ថុជា ក�លមតនូវណមបើណពលយរូ, ចំោយ
ថវិកាណមចើន, ឆ្លងកាត់នីតិវិធីណមចើន និងស្មថុ្រ-
សា្ម ញ ណៅតាមមកសងួ-ស្ាប័នជាណមចើន
ដ្ច់ណដ្យក�កពីោ្ ក�លតមមនូវឱ្យមាន
ការផល្់ព័ត៌មានណមចើន�ង និងមចំក�ល។ 
ជាការណឆ្លើយតប, សលម្តចលតលជានាយករដ្ឋ-
មនន្តី បានសណមមចដ្ក់ណចញនវូវិធានការ
មុតមសរួចជាកញ្ចប់ កាលពីនថងាទី២៩ កខមីនា
្ំ្២០១៩ ណៅក្ថុងណវទិការាជរដ្ឋា ភិបាល-
កផ្កឯកជនណលើកទី១៨, សំណៅណលើកស្រួយ
ភាពមបកតួមបកជងរបស់កម្ថុជា ក�លក្ថុង
កញ្ចប់ននវិធានការណនោះ មានរមួបញ្ចនូលនវូ
វិធានការនន «ការណរៀបចំនវូមបព័ន្ធចុោះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន»

ណនោះផងក�រ។
តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ឯកឧតម្

្ន់ ផោ្ល  មបធានមកថុមការងារអនរ្មកសងួ
ណរៀបចំការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចក-
វិទយាព័ត៌មាន, ណយើងណ�ើញថាមបព័ន្ធចុោះបញ្ជី
អាជីវកម្មណនោះ ពិតជាបានឆ្លថុោះបញ្្ច ងំនវូសា្ម រតី
ននការកកទមមង់មុតមសរួចរបស់ សលម្តច-
លតលជានាយករដ្ឋមនន្តី តាមរយៈការកាត់
បនយ្ជាអតិបរមានវូនីតិវិធីស្មថុ្រសា្ម ញ, 
ណពលណវោ និងចំោយ ក�លណកើតមាន

ណៅតាមបោ្�ំោក់កាលននការចុោះបញ្ជី
មកថុមហ៊ុនណៅក្ថុងមកបខណ្យនក្ារោស់។ 
ខ្ថុ ំពិតជាមានណសចក្ីរកីរាយ និងសមូវាយ-
តនម្លខ្ស់ចំណពាោះមបព័ន្ធចុោះបញ្ជីថ្មីណនោះ ក�ល
អនុញ្្ញ តឱ្យធុរជនអាចណធវើការចុោះបញ្ជីពាណិ-
ជ្ជកម្មណៅមកសងួពាណិជ្ជកម្ម, ចុោះបញ្ជីពន្ធដ្រ
ណៅអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ និងណធវើណសចក្ី
មបកាសផល្់�ំណរឹងណបើកសហមោស ជនូ
ណៅមកសងួការងារ និងបណ្ថុ ោះបោ្លវិជា្ជ -
ជីវៈក្ថុងណពលកតមយួ និងមតនូវការណពលណវោ
យ៉ា ងយរូមតរឹម៨ នថងា នននថងាណធវើការប៉ាុណោ្ោះ
ជាមយួនរឹងចំោយតិចជាងមុនរហតូជាង
ពាក់កោ្ល។ ការណរៀបចំឱ្យបាននូវការ
ចុោះបញ្ជី�៏មានមបសិទ្ធភាព និងចំោយតិច
ជាងមុន ្រជឺាណោលបំណង�៏ពិសិ�ឋារបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល កថ្ុងការជយួសមមរួល និង
កាត់បនយ្ជា អតិបរិមា នវូបញ្ហា មបឈម
ក�លវិនិណយ្រិនជបួមបទោះ ក៏�ចូជាណលើក
ទរឹកចិត�្ល់អាជីវកម្មថ្មីៗណទៀត ឱ្យមកចុោះ-
បញ្ជី កមបកា្ល យជាអាជីវកម្មមសបចបាប់។

ទន្រឹមណនោះ, ខ្ថុ ំក៏សមូចលូរមួអបអរសាទរ

មកថុមមបរឹកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្ថុជា ក�លបន្ាប់ពី
ទទួលបានការឯកភាព�៏ខ្ង់ខ្ស់ពី សលម្តច-
លតលជានាយករដ្ឋមនន្តី បានខិតខំបញ្ចប់
នវូមបព័ន្ធចុោះបញ្ជី្រណមមាងវិនិណយ្រមាន
លក្ណៈសម្ត្ិម្រប់មោន់តាមថ្ាលបណច្ចក-
វិទយាព័ត៌មាន និងបានភា្ជ ប់ខ្លរួ នជាមយួមបព័ន្ធ
ចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌-
មានរចួរាល់ក្ថុងណពល�៏ខ្ល ី។ តណៅមុខ,មបព័ន្ធ
ទាងំពីរណនោះ នរឹងោប់ណផ្ើមណធវើសមាហរណកម្ម
មពមទាងំ ្្ល ស់ប្នូរព័ត៌មានណៅវិញណៅមក
ក�លការងារណនោះនរឹងផល្់ភាពងាយមសរួល
យ៉ា ងណមចើន�ល់វិនិណយ្រិន ណពាល្រកឺលង
មានការតមមនូវឱ្យផល្់ព័ត៌មានណមចើន�ង
ណហើយអាចទទួលបានមកវិញនវូឯកសារ
្រតិយុត ្ណៅក្ថុងរយៈណពលខ្ល ី។ កំកណទមមង់
ណនោះ នរឹងចូលរមួណលើកកម្ស់ភាពទាក់ទាញ
របស់កម្ថុជា ណដ្យកមបកា្ល យកម្ថុជាណៅជា
ទិសណៅវិនិណយ្រមបកបណដ្យសក្ានុពល 
ជាពិណសសណៅកថ្ុងបរិការណ៍ននការកមបមបរួល
កខ្សមចវាក់ផលិតកម្មសកល និងការ ្្ល ស់-
ប្នូរទីតំាងរបស់ណរាងចមក។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ទំព័រ  ៥១ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ណលើសពីណនោះ, មបព័ន្ធចុោះបញ្ជីថ្មីណនោះ នរឹង
ផល្់ឱកាស�៏សំខាន់មយួណទៀតផងក�រ �ល់
ធុរជនក�លកំពុងចង់បានឯកសារ្រតិយុត្
កំណត់អតស្ញ្្ញ ណអាជីវកម្មរបស់ខ្លរួ ន
ណ�ើម្ីពណនឿន និងទទួលបានឥណទានពី
កម្មវិធីហិរញ្ញប្ទានពិណសសរបស់រាជរដ្ឋា -
ភិបាលក្ថុងវិធានការជយួ�ល់វិស័យឯកជន
ក�លទទលួរងផលប៉ាោះពាល់ពីការរកីរាល-
ដ្លននជំងកឺវូ�-១៩។ ក្ថុងន័យណនោះ, ខ្ថុ ំសមូ
ណស្ើ និងណលើកទរឹកចិតឱ្្យធុរជនណមបើមបាស់
និង ទាញមបណយជន៍ពីមបព័ន្ធ និងយនក្ារ
ននការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីណនោះឱ្យអស់សក្ា-
នុពល។

ឯកឧតម្, ណោកជំទាវ, អ្កឧកញា៉ា , 
   ណោកឧកញា៉ា , ណោក, ណោកមសី!

ក្ថុងសា្ម រតីជយួសមមរួលបកនម្�ល់�ំណណើរ
ការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្ម, កកសមមរួលបរិយកាស
ណធវើធុរកិច្ច និងណលើកកម្ស់ភាពមបកតួមបកជង
របស់កម្ថុជា, រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា តាម
រយៈមកសងួណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, បាន 
បណង្កើតថ្ាល ្្ល ស់ប្នូរទិន្ន័យជាឆ្អរឹងខ្ងមយួ
ក�លមានណឈា្ម ោះថា Cambodia Data
Exchange ឬ CamDX ក�លអនុញ្្ញ ត
ឱ្យមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានរបស់មកសងួ-
ស្ាប័នសមមាប់ការចុោះបញ្ជីមកថុមហ៊ុន អាច

្្ល ស់ប្នូរទិន្ន័យជាមយួោ្បាន ណដ្យមិន
ោំបាច់មចបាច់បញ្ចនូលោ្ជាមបព័ន្ធកតមយួ 
និងមិនមតនូវការចំោយវិនិណយ្រណមចើន
ណដ្យឈរណលើ «ណោលការណ៏វិមជ្ឈការ»

(Decentralized Principle) និង «ណោល-
ការណ៍ណធវើកតមួយណលើក្រត»់ (The Once-
only Principle)។ 

មបព័ន្ធចុោះបញ្ជ ីនិងការបណង្កើតថ្ាល ្្ល ស់-
ប្នូរទិន្ន័យណនោះ ្ឺរជាមបព័ន្ធទីមយួរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ក�លមតនូវបានដ្ក់ឱ្យណមបើ-
មបាស់ជាលក្ណៈអនរ្មកសងួណដ្យទិន្ន័យ

ទាងំអស់នរឹងមតនូវបានបញ្ជនូនកចករកំលកណដ្យ
សវ័យមបវត្ិ ណៅមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន
របស់មកសួង-ស្ាប័នពាក់ព័ន្ធ ណ�ើម្ីណធវើការ
មតរួតពិនិត្យ និងផល្់ការអនុម័ត។ �ំណណើការ
ណៅក្ថុងការចុោះបញ្ជី, ការដ្ក់ឯកសារណយង
និងការទទលួបានមកវិញកថ្ុងទមមង់ណអ�ិច-
មតនូនិកនវូវិញ្្ញ បនបមតចុោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម,
វិញ្្ញ បនបមតចុោះបញ្ជីពន្ធដ្រ, ប័ណ្បា៉ា តង់
ក៏�ចូជាឯកសារណផ្សងណទៀតទាងំអស់ក�ល
នរឹងមតនូវបានណធវើណ�ើងទាងំមសថុងណៅណលើថ្ាល
បណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ណហើយមិនមានការ
ណមបើមបាស់ជាឯកសាររបូ ី(ក្ថុងទមមង់រឹង)្រជឺា
ការកកទមមង់�៏ធំមយួណៅក្ថុងវិស័យរ�ឋាបាល
សាធារណៈ ជាពិណសស្រកឺារកកទមមង់នវូ
ផ្ត់្រំនិត និង រណបៀបណធវើការងាររបស់មនន្ី, 
ទាងំការកមបកា្ល យពីការពិនិត្យឯកសារជា

ទមមង់របូី ណៅជាទមមង់ណអ�ិចមតនូនិក, ការ
ពមងរឹងកិច្ចសហការរវាងស្ាប័ន និងការ
ពមងរឹងមបសិទ្ធ ិភាពកថ្ុងការផល្់ណសវាសាធា-
រណៈ មពមទាងំការណលើកកម្ស់អភិបាលកិច្ច
ល្អ តាមរយៈការលុបបំបាត់នវូការតមមនូវឱ្យ
មានការជបួោ្រវាងមនន្ី និងអតិថិ ជនក�ល
មតនូវការណសវារបស់ស្ាប័នរ�ឋា។ 

ណលើសពីណនោះណទៀត, អវីក�លណយើងបាន
សណមមចនានថងាណនោះ ្របឺានបងាហា ញអំពីណោល
ជំហររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ថុងការទទលួយក
និងណមបើមបាស់មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន
ជាឧបករណ៍�៏សំខាន់មយួ ក្ថុងការងារកក-
ទមមង់ និងការបណង្កើនមបសិទ្ធភាពណលើការងារ
រ�ឋាបាលមបោំនថងា។ ការងារតចូមយួណនោះ ្ឺរ
ជាជំហាន�៏ធំមយួននការោប់ណផ្ើម�ំណណើរ-
ការក្ថុងភាពជាក់កសង្ នវូរ�ឋាបាលោ្ម ន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុងពឌិធរីកបកាសដាក់ដំសណើរការជាផ្លូវការជាផ្លូវការ្តវូកបព័្ត្ធចុះបញ្រីអាជរីវកម្មតាមថ្្លបសច្ចកវិទ្យាព័ត៌មា្ត 

សៅថ ង្ៃទ្រី១៥ ខែមឌិ្ុនា ឆំ្្២០២០។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៥២

មកដ្ស ក្ថុងលក្ណៈទូលំទូោយ, ជាការ
ចូលរមួចំកណក�៏សំខាន់កថ្ុងការជំរុញអនុវត្
រដ្ឋា ភិបាលណអ�ិចមតនូនិក និងប�ិវតន្៍ឧសសា-
ហកម្មទី៤ ណហើយក៏ជាការណឆ្លើយតបមបកប
ណដ្យមបសិទ្ធភាពផងក�រណៅនរឹងផលប៉ាោះ-
ពាល់ពីជំងកឺូវ�ី-១៩ ក�លបានបង្ំឱ្យ
មនុស្សជាតិកាត់បនយ្ការជបួោ្ តាមរយៈ
ការជំរុញណមបើមបាស់មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌-
មាន។ ក្ថុងន័យណនោះ, ណជា្រជ័យនន មបព័ន្ធ
ណនោះ នរឹងកា្ល យណៅជាកាតាលីករ មពមទាងំ
ជាការណលើកទរឹកចិត�្៏សំខាន់មួយ�ល់រាជ-
រដ្ឋា ភិបាល ក្ថុងការបនជ្ំរុញណមបើមបាស់
មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន សមមាប់ការ
កកទមមង់ណផ្សងៗណទៀតនាអនា្រត។

   ឯកឧតម្, ណោកជំទាវ, អ្កឧកញា៉ា , 

   ណោកឧកញា៉ា , ណោក, ណោកមសី!

ខ្ថុ ំសូមវាយតនម្លខ្ស់ចំណពាោះមកថុមការងារ
អនរ្មកសងួ ក�លអាចបញ្ចប់បានទាងំមសថុង
នវូមបព័ន្ធចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចក-
វិទយាព័ត៌មានក្ថុងរយៈណពលកតមយួ្ំ្។ ខ្ថុ ំ
ពិតជាមានណមាទនភាព ក�ល្រណមមាងនវា-
នុវតន្៍ណនោះមតនូវបាន្រិត្ររូ និងណរៀបចំណ�ើង
ណដ្យថ្ាក់�រឹកនំា និងមនន្ីជំនាញរបស់កខ្ម រ
សុទ្ធសាធ ណដ្យមិនបានណមបើមបាស់ជំនយួ
បណច្ចកណទសពីបរណទសណសាោះណ�ើយ។ ខ្ថុ ំសមូ
យកឱកាស�៏វិណសសវិសាលណនោះកថ្លងអំណរ-
្រុណយ៉ា ងមជាលណមរៅ ជនូចំណពាោះមកថុមការងារ
អនរ្មកសងួណរៀបចំការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មតាម
ថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន ក�លក្ថុងណនាោះ
រមួមាន៖អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន នន្រណៈ-
កមា្ម ធិការណោលនណយបាយណស�ឋាកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ, អ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ, មជ្ឈ-
មណ្លបណ្ថុ ោះធុរកិច្ចថ្មី «លតលជា» ននមកសងួ
ណស�ឋាកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, មកសងួមហានផ្, 
មកសងួពាណិជ្ជកម្ម, មកសងួការងារ និង
បណ្ថុ ោះបោ្លវិជា្ជ ជីវៈ, មកថុមមបរឹកសាអភិវឌ្ឍន៍
កម្ថុជា និងមកសងួ-ស្ាប័នពាក់ព័ន្ធ ក�ល
បានខិតខំមបរឹងកមបងអស់ពីកមា្ល ំងកាយចិត្
និងមបាជ្ាសា្ម រត ីរហតូសណមមចបានលទ្ធផល
�៏ល្អមបណសើរ មបកបណដ្យសា្ម រតីទទួល
ខុសមតនូវខ្ស់។

ជាការ្រិត្ររូបនណ្ៅមុខណទៀត, ខ្ថុ ំសមូ
្រសូបញ្្ជ ក់ផងក�រថា ពិធីមបកាសដ្ក់
�ំណណើរការជាផ្លនូវការនវូ «មបព័ន្ធចុោះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចកវិទយាព័ត៌មាន» 
នាណពលណនោះ មោន់កតជា�ំោក់កាលទី១ 
ក�លណ្្តជាសំខាន់ណលើការចុោះបញ្ជីអាជីវ-
កម្មថ្មីកតប៉ាុណោ្ោះ។ ណៅក្ថុង�ំោក់កាល
បន្ាប់, រាជរដ្ឋា ភិបាលនរឹងបនព្មងីកវិសាល-
ភាពននមបព័ន្ធណនោះ ឈានណៅម្រប�ណ្ប់
�ល់ម្រប់មកសួង-ស្ាប័នណផ្សងណទៀត ណ�ើម្ី
ណរៀបចំការផល្់អាជ្ាបណ្នានាតាមថ្ាល

បណច្ចកវិទយាព័ត៌មានកថមណទៀត។ ខ្ថុ ំក៏សមូ
ណស្ើឱ្យមកថុមការងារអនរ្មកសងួណរៀបចំការ
ចុោះបញ្ជី អាជីវកម្មតាមថ្ាលបណច្ចកវិទយា-
ព័ត៌មាន បនត្ាមដ្នធានាការអនុវតឱ្្យ
បានរលនូ និងវាយតនម្លមបសិទ្ធភាពននការ
ដ្ក់ឱ្យណមបើមបាស់មបព័ន្ធព័ត៌មានវិទយាណនោះ,
ណហើយក្ថុងករណីោំបាច់, មតនូវបនក្កសមមរួល
មបព័ន្ធណនោះឱ្យបានកាន់កតមបណសើរណ�ើងកថម
ណទៀត។ 

ទន្រឹមណនោះក�រ, ខ្ថុ ំសមូណស្ើឱ្យម្រប់តអួង្គ
ពាក់ព័ន្ធបនណ្លើកកម្ស់ទស្សនៈ និងសា្ម រតី
ននការចលូរមួណៅក្ថុងកិច្ចការកកទមមង់របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ឱ្យកាន់កតខ្ស់ណ�ើងកថម-
ណទៀត ណ�ើម្ីឧតម្មបណយជន៍របស់ជាតិកម្ថុជា
ទាងំមលូ។ បកនម្ណលើណនោះណទៀត, ខ្ថុ ំក៏សមូ
ណលើកទរឹកចិតឱ្្យម្រប់តអួង្គពាក់ព័ន្ធទាងំអស់
ចូលរមួផ្សពវផសាយ�ល់ធុរជន និងមហាជន
ទណូៅ ណ�ើម្ីណលើកកម្ស់ការយល់�រឹងអំពី
មបព័ន្ធចុោះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីណនោះ ឱ្យបានទលូំ-
ទោូយ។ 

ជាទីបញ្ចប់, ខ្ថុ ំសមូមបសិទ្ធពរជ័យ ជនូ�ល់
ឯកឧតម្ ណោកជំទាវ, អ្កឧកញា៉ា , ណោក,
ណោកមសី, សមាជិក-សមាជិកាននអង្គពិធី
ទាងំមូល សមូជបួមបទោះកតពុទ្ធពរទាងំ៤
មបការ ្រ ឺអាយុ វណ្ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបី
ណ�្ល ៀងឃ្្ល តណ�ើយ។ 

ណដ្យបានទទលួការអនុញ្្ញ ត�៏ខ្ង់ខ្ស់
បំផុតពី សលម្តចអគ្គមហាលសនាបតីលតលជា 
ហ៊ុន កសន នាយករដ្ឋមនន្តីននមពរះរាជា-
ណាចមកកម្ថុជា, ខ្ថុ ំសមូមបកាសដ្ក់ឲ្យ
�ំណណើរការជាផ្លនូវការនវូ «មបព័ន្ធបណច្ចកវិទយា
ព័ត៌មានសមមាប់ការចុោះបញ្ជីអាជីវកម្ម» ពី
ណពលណនោះតណៅ៕

សមូអរគុណ !

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្តរី រដ្ឋមន្ត្តរីកកសងួសសដ្ឋកឌិច្ច្តឌិងហឌិរញ្ញវត្ថុ ក្ថុងពឌិធរីកបកាសដាក់ដំសណើរការជាផ្លូវការជាផ្លូវការ្តវូកបព័្ត្ធចុះបញ្រីអាជរីវកម្មតាមថ្្លបសច្ចកវិទ្យាព័ត៌មា្ត 

សៅថ ង្ៃទ្រី១៥ ខែមឌិ្ុនា ឆំ្្២០២០។



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

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



ព្រឹត្តិបពតកម្មវិធីកកទពមង់ការព្រប់ព្រងហតិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  | ទំព័រ  ១២



មពរឹត្ិបមតកម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

“ ថវិកា្ំ្២០២០ មតនូវបានណរៀបចំណ�ើងតាមណោលនណយបាយ 
«វិត្ារកម្មថវិកា»  កថ្ុងណោលបំណងមទមទង់កំណណើនណស�ឋាកិច្ច និង
ការងារកកទមមង់សុីជណមរៅ និងមុតមសរួចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ណដ្យរកសា
បាននវូតុល្យភាពថវិកា ក៏�ចូជាណ�ើម្ីណោលណៅននការណមតៀមខ្លរួ ន
និងពមងរឹងសមតភ្ាពនផ្ក្ថុងឱ្យបានល្អ សមមាប់ណមតៀមទប់ទល់នរឹង
បញ្ហា មបឈម និងហានិភ័យ ទាងំក្ថុង និងណមរៅមបណទស ណហើយ
អាចមបសិទ្ធនាមបានថាជា «ថវិកាយុទ្ធសានសន្នការផ្គរួប
កមា្ល ំងសរុបណ�ើម្ីទប់ទល់នរឹងបញ្ហា មបឈម និងហានិភ័យ
ទាងំក្ថុង និងណមរៅមបណទសតាមរយៈការពមងរឹងសមតភ្ាព
នផ្ក្ថុង ណដ្យជំរុញឱ្យបានខា្ល ំងកា្ល នវូការកកទមមង់សុី-
ជណមរៅ និងមុតមសរួច ណ�ើម្ីធានាសុខសន្ិភាព ស្ិរភាព និងចីរភាពននកំណណើនណស�ឋាកិច្ចសំណៅណលើកម្ស់
សុខុមាលភាពជនូមបជាជន ណលើមាោណ៌្្ោះណៅរកចក្ថុវិស័យ្ំ្២០៣០ និង្ំ្២០៥០» ”  

ឯកឧតម្អ្រ្គបណ្ិតសភាោរ្យ អនូ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករ�ឋាមនន្ី រ�ឋាមនន្ីមកសងួណស�ឋាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កថ្លងក្ថុងកិច្ចមបជុំជាមយួនរឹង្រណៈកម្មការ
ណស�ឋាកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាោរ និងសវនកម្ម ននរ�ឋាសភា ស្ីពី ណសចក្ីមពាងចបាប់ស្ីពីហិរញ្ញវត្ថុសមមាប់ការម្រប់ម្រង្ំ្២០២០។ 
រ�ឋាសភា នថងាទី១៤ កខវិចឆេិកា ្ំ្២០១៩

ទំព័រ  ៥៣ | អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

សណមច្អ្រ្គមហាណសនាបតីណតណជា ហ៊ុន កសន នាយករ�ឋាមនន្ីននមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា កថ្លងក្ថុងសារលិខិតណផ្ើជនូជនរមួជាតិកម្ថុជា ក្ថុងឱកាសពិធីបុណ្យ
ចលូ្ំ្មបនពណីជាតិ្ំ្ឆ្លនូវ មតីស័ក ព.ស.២៥៦៥

“  ក្ថុង្ំ្២០២០ កន្លងណៅ និងរហតូមក�ល់ជិតពាក់កោ្ល

្ំ្២០២១ណនោះ កម្ថុជាក៏�ចូជាបោ្មបណទសណៅណលើពិភពណោក

បាននិងកំពុងរងនវូផលប៉ាោះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងកឺូវ�ី-១៩ មកណលើ

បញ្ហា សុខភាព សង្គម ណស�ឋាកិច្ច ជីវភាពរស់ណៅមបោំនថងារបស់មបជាជន

   ណហើយកថមទាងំអាចបន្ច់បងា្អ ក់�ល់កិច្ច�ំណណើរការអភិវឌ្ឍឈាន    

        ណ�ើងរបស់កម្ថុជាផងក�រ។ តាមការបា៉ា ន់សា្ម ន ណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជា

           មានកំណណើនអវិជ្ជមានមបមាណជាង -៣%។ កម្ថុជាបាន

           អនុវតណ្ោលនណយបាយមា៉ា មកនូណស�ឋាកិច្ចមបកបណដ្យភាព

              មបថុងមបយ័ត ្និងណធវើឱ្យណស�ឋាកិច្ចមានស្ិរភាព ណហើយ

              បានជំរុញ និងណលើកកម្ស់ការណធវើពិពិធកម្មណស�ឋាកិច្ច    
ភាពមបកតួមបកជង មពមទាងំការផលិត និងការណមបើមបាស់កថ្ុងមសថុក។ ”  



ឯកឧត្ដមបណិ្តសភាោរ្យ ហង់ជួន ណារ៉ាុន រ�ឋាមនន្ីមកសងួអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កថ្លងក្ថុងសារវីណ�អ ូអបអរសាទរក្ថុងកម្មវិធី “យុវជន២១” 
ណៅនថងាទី១៥ កខមិថុនា ្ំ្២០២១។

អ្រ្គណលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកមា្ម ធិការ�រឹកនំាការងារកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ  ៥៤

“ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជាកំពុងណរៀបចំណសចក្ីមពាងមកបខណ្ណោលនណយ-

 បាយណស�ឋាកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ថុជា២០២១-២០៣៥ ក�ល  

 ជាកផនទីបងាហា ញផ្លនូវណ�ើម្ីជំរុញកំណណើនណស�ឋាកិច្ចកម្ថុជា។ ណោលនណយ-

បាយថ្មីណនោះ នរឹងជយួបណង្កើនណល្ឿនកំណណើនណស�ឋាកិច្ចណលឿនជាងមុន  

      ណ�ើម្ីឱ្យមពោះរាជាោចមកកម្ថុជាកមបកា្ល យណៅជាមបណទសចំណូល

          មធ្យមកមមិតខ្ស់ណៅ្ំ្២០៣០។ កថ្ុងនាមរាជរដ្ឋា ភិបាល

            កម្ថុជា ក៏�ូចជាក្ថុងនាមខ្លរួ នខ្ថុ ំ្្ល ់«ខ្ថុ ំមានណសចក្ីរកីរាយ

              ណហើយចង់ណ�ើញយុវជនរបស់ណយើងោប់ណផ្ើមយកបំណិន

                 សតវត្សរ៍ទី២១ ជាពិណសសបំណិនឌីជីថល ណ�ើម្ី

“ ណយើងទទួលសា្គ ល់អំពីសារៈសំខាន់ននការ

ណកៀរ្ររចំណូល និងកិច្ចខិតខំមបរឹងកមបងរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ថុជា ចំណពាោះការណធវើពិពិធកម្ម

ចំណូលបកនម្ ជាពិណសសណៅក្ថុងកាលៈណទសៈ

ក�លណយើង្រិតថានរឹងមាន្រំនាប ឬការរមួតចូ

ននចំណូលក្ថុងរយៈណពលខ្ល ី ឬមធ្យមបន្ាប់ពី

វិបត្ិកូវ�ី-១៩។ ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍សមូណកាត-

សរណសើរចំណពាោះកិច្ចខិតខំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ក្ថុងណពលបច្ចថុប្ន្ណនោះ ណហើយក៏ពិនិត្យណ�ើញថា ទន្រឹមនរឹងការណកៀរ្ររចំណូលពីមបភពសក្ានុពលថ្មីៗ,

កិច្ចខិតខំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល្ររួកតពមងីកមលូដ្ឋា នពន្ធបកនម្ តាមរយៈការពមងរឹងរ�ឋាបាលពន្ធ និងការ

បណង្កើនអនុណោមភាព មពមទាងំការជំរុញឱ្យមានមបសិទ្ធភាពណលើការមបមលូចំណូលបកនម្ណទៀត។ ” 

ចូលរមួនូវក្ថុងការកសាងណស�ឋាកិច្ចឌីជីថលណៅក្ថុងមពោះរាជាោចមកកម្ថុជា។ » ” 

មតិរបស់ន�្រអូភិវឌ្ឍន៍ ណលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមបោំ្ំ្២០២០ ននការអនុវតក្ម្មវិធីកកទមមង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
�ំោក់កាលទី៣។



រស់ សីលវាែ                     
បណិ្ត កហ៊ល ចំណរនី                   
មាស សុខណសនសាន        
កប៉ាន ធីរុង្គ
ណយ៉ាត វីកណល                     
ប៊ ូវង្សសុខា                 
អ៊ុង លុយោ

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

គណៈមគប់មគង ៖

លរៀបចំអត្បទលដ្យ ៖

នវនុវត្ត និងកកសមមរួេលដ្យ ៖

អគ្គលេខាធិការដ្្ឋ នគណៈកម្មា ធិការ
ដឹកនាកំារងារកកទមមង់ការមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កផ្កការងារកកទមមង់ទាងំ៣, ម្រប់ម្រងមទព្យសម្ត្ិរ�ឋា និងចំណូលមិនកមនសារណពើពន្ធ
  លី  វែុង                           មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  វុទ្ធ ី សមតា                       មនន្ីជំនាញ
  ស៊ុន ្ររឹមណហង                 មននី្ជំនាញ
កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវតន្៍
     សុ្រន្ធ ចរិយ                   មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  ្រង់ ណ្មកកវវរលក្ណ៍       មនន្ីជំនាញ
  មសថុន រដ្ឋា                        មនន្ីជំនាញ
     ្រុណ មុនីរ័ត្ភួង              មនន្ីជំនាញ 
កផ្កអនុវតថ្វិកា
  ប៉ាុម នលណហង                  មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  ណហៀង សយូ៉ា រែ ូ                 មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
     លរឹម សុខណហង                 មនន្ីជំនាញ
កផ្កចំណូលសារណពើពន្ធ
  អ៊ុង មករា                       មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  រស់ ដ្លីន                     មនន្ីជំនាញ
កផ្កណោលនណយបាយ និងណរៀបចំថវិកា
  ណម៉ាត រាែម៉ាន                     មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
  កផង សុខនម៉ា                    មនន្ីជំនាញ                
កផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល
  អ៊ុំ យុទ្ធ ី                          មបធានកផ្ករ�ឋាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល   
  អ៊ចូ ណសាភ័ណ                 មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់មតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
  យន មា៉ា លរឹមណឆង            មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់ថវិកា
  ឈុន មា៉ា រឌី                    មនន្ីជំនាញមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
     ជា សុខណផង                   មនន្ីជំនាញមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង
     អ៊ុង វលក្ណទវ ី                 ជំនយួការមនន្ីមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង 
     ណ�ង ោន់ភងួ                  ជំនយួការមនន្ីមតរួតពិនិត្យតាមដ្ន និងវាយតនម្ល្រណមមាង 
ការចលូរមួណផ្សងៗ៖
 មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ
 មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា ន្រយនិងរដ្ឋា ករកម្ថុជា
 មកថុមការងារម្រប់ម្រង្រណមមាងមបព័ន្ធបណច្ចកវិទយាព័ត៌មានសមមាប់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
    មកថុមការងារកកទមមង់ននអ្រ្គនាយកដ្ឋា នសហមបតិបត្ិការអនរ្ជាតិ និងម្រប់ម្រងបំណលុ

កផ្កមសាវមជាវ និងនវានុវតន្៍
    សុ្រន្ធ ចរិយ                   មនន្ីជំនាញជាន់ខ្ស់
 ្រង់ ណ្មកកវវរលក្ណ៍        មនន្ីជំនាញ
 មសថុន រដ្ឋា                        មនន្ីជំនាញ

    
្រុណ មុនីរ័ត្ភួង              មនន្ីជំនាញ





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


