បុពក
្វ ថា

នៅក្នុងបរិការណ៍ឆ្នាំ២០២១, ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ដ៏កាចសាហាវបាននិងកំពុងបន្តនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អ វិជមា
្ជ ន បញ្ហា-

ប្រឈម និងហានិភ័យជាច្រើន ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ចំពោះតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ដោយគ្មានការល�ើកលែងចំពោះប្រទេស
ណាមួយឡ�ើយ ជាពិសេសគឺបានធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ការងារ ធ្លាក់ចុះនូវប្រាក់ចំណូល ហ�ើយប្រជាជនមួយចំនួនធំនៅល�ើ

ពិភពលោក ត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញ ហ�ើយកម្ពុជាក៏មិនអាចគេចរួចពី វិបាកអាក្រក់ទាង
ំ នេះផងដែរ។ ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូ វីដ-១៩

មិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផលសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកដោយលំបាកប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំង
អាចទាញបង្អន់ល្បឿននៃកិច្ចដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍន៍ឈានឡ�ើងរបស់កម្ពុជា ពិសេសអាចនឹងពន្យារពេលនៃការឈានទៅសម្រេចបាននូវ
ចក្ខុ វិស័យរបស់កម្ពុជា ក្នុងការប្រែក្លា យខ្លួ នជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ព ស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសចំណូលខ្ព ស់នៅឆ្នាំ២០៥០
ផងដែរ។

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះ ទោះបីកម្ពុជាជាប្រទេសតូច ហ�ើយធនធានក៏នៅមានកម្រិតក្តី ក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ ឈ្លា សវៃ

និងម៉ឺងម៉ា ត់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ, ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជានៅរក្សាបាន
ស្ថានភាពល្អប្រស�ើរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ តាមរយៈការធានាបានចីរភាព នៃការប្រមូលចំណូលជារួមមិនឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំង និងការវិភាជឡ�ើង វិញ

នូវចំណាយក្នុងឆ្នាំ, រាជរដ្ឋា ភិបាលមានសមត្ថភាព និងលទ្ធ ភាពអាចគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍ វិបត្តិនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បានល្អប្រស�ើរ ឆ្លើយតប

បានទៅនឹងកិច្ចការអាទិភាព ដែលក�ើតមានថ្មីៗ ដោយផ្អែកល�ើមល
ូ ដ្ឋានគ្រឹះ រឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលយ�ើងខិតខំ
កសាងបាននៅក្នុងរយៈពេលជាង ២ទសវត្សរ៍កន្លងមក ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល ៧ឆ្នាំចុងក្រោយ ព្រមជាមួយនឹងការចូលរួម យ៉ាងសកម្ម
ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ វិស័យឯកជន ព្រមទាំងអង្គការ និងសង្គមស៊ី វិលផងដែរ។ ល�ើសពីនេះ ជាមួយនឹង

កិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូជម្នះនឹងវិបត្តិនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩, សំដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ នៃវិបត្តិនេះមកល�ើសុខភាព ជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រជាជន និងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចទាង
ំ មូល។ បន្ថែមពីនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បានគិតគូររ�ៀបចំនូវ “ផែនការស្តា រសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញ” សម្រាប់
ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ដែលជាការត្រៀមខ្លួ ន សម្រាប់ដំណាក់កាលក្រោយវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ (Post Covid-19) ដ�ើម្បីឈានទៅបង្កើត

បាននូវភាពធន់ (Resiliency) របស់កម្ពុជា ទៅនឹងវិបត្តិសម្រាប់រយៈពេលវែងខាងមុខ រួមបញ្ចូលនូវ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
និងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនានាផងដែរ។

សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានមកដល់ពេលនេះ គឺដោយសារការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាម្ចា ស់

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ព្រមទាំងមានការគាំទ្រជាប្រចាំ និងការប្តេជ្ញាចិតឥ
្ត តងាករេពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងស្ថា បនិកគោលនយោបាយនៃរាជរដ្ឋា -

ភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់សូម
ធ្វើការវាយតម្លៃខ្ព ស់ និងកោតសរស�ើរចំពោះក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអង្គភាព

ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈ-

កម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលបានខិតខំបំពេញមុខងាររបស់ខលួ ្ នជាសេនាធិការ ជូនគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ទាំងការងារដឹកនាំ សម្របសម្រួល គាំទ្រ ផ្សព្វផ្សាយ ត្រួតពិនិត្យ ព្រមទាំង
វាយតម្លៃ ប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្ម សកម្ម និងអន្តរសកម្ម៕

ថ្ងៃ អង្គារ ៣កេីត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

អារម្ភកថា
ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជា កំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ- ១ ៩ ក្នុងរយៈកាលជាង ១ ឆ្នាំ

កន្លងមកនេះ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈបានដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកទ្រទ្រង់ស្ថានភាព

សេដ្ឋកិច្ចមិនឱ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំង និងអាចគ្រប់គ្រងបាន ព្រមទាំងនៅបន្តដំណ�ើរទៅមុខក្នុងការពុះពារឧបសគ្គដ�ើម្បីធានាបាននូវការសម្រេច
គោលដៅ និងចក្ខុ វិស័យចុងក្រោយរបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ជាការពិត កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
កំពុងស្ថិតនៅល�ើមាគ៌ា និងទិសដៅត្រឹមត្រូវដែលយ�ើងអាចរក្សាបាននូវភាពជាម្ចា ស់ទាង
ំ ស្រុង ហ�ើយរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំ

ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានជ្រើសរ�ើសអភិក្រមប្រតិបត្តិ ដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេសដែលផ្តល់នវូ លទ្ធ ផលជាក់ស្តែងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធ
ថវិកាយ�ើងកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈត្រូវបានដំណ�ើរការបានរយៈពេលជិត ១៧ ឆ្នាំហ�ើយគឺចាប់ពី

ឆ្នាំ២ ០ ០ ៤ មក ព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រ និងចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងផុសផុលពីគ្រប់ស្ថា ប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពនៃរាជរដ្ឋា ភិបាល ហ�ើយ

សមិទ្ធផលដែលក�ើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏ទទល
ួ បានការសាទរ និងកោតសរស�ើរពីសាធារណជនទូទៅផងដែរ។ ដូចនេះ

ដ�ើម្បីបន្តល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការគាំទ្រដល់ទិសដៅ និងចក្ខុ វិស័យនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា, អ. គ. ហ. ដែលជាសេនាធិការឱ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នៅតែបន្ត
បេសកកម្មរបស់ខលួ ្ នឥតងាករេ ក្នុងការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងថ្មីៗបន្ថែម ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនូវសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់
តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា ល សិក្ខា សាលា ការផ្សព្វផ្សាយ និងកិច្ចប្រជុំនានា។

ជាក់ស្តែង សម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈលេខ១២ នេះ នឹងចងក្រងនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ សុន្ទរកថា

និង ទស្សនមតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ រួមទាំងអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈមានតម្លៃជាច្រើន ដែលអាច
ផ្តល់ប្រយោជន៍បន្ថែមជូនមន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសសាធារណជនដែលចង់ឈ្វេ ងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល៕

ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី

ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
ខែ

រដ្ឋលេខាធិការ

ឆ្នាំ២០២១

និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ សី្ដពីការ
ត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្ត កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នា២
ំ ០២១

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១៥ ក�ើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា

ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោ ង ៩:០០ នាទី នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំ

គណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោម

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (គ.ហ.ស.) និងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

ឹ នាំ និងសមាជក
ិ ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ជាថ្នាក់ដក
ថុ ធារណៈ នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្។
ថុ

កិ

ច្ចប្រជុំនេះ ផ្តោ តសំខាន់ល�ើការត្រួត-

ពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្ត

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ បូក២ និង

វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១។

ជាលទ្ធ ផល នៅក្នុងត្រីមាសទី១ និងទី២

ឆ្នាំ២០២១ ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈដំណាក់កាល
ទី៣ បូក២ សម្រេចបានដូចខាងក្រោម៖

 “ការបន្តពង្រឹងភាពជ�ឿទុកចិតន្ត ៃថវិកា”

គិតត្រឹមត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ រក្សា

បានក្នុងស្ថានភាពល្អ និងអាចទុកចិតបា
្ត ន
ដែលការអនុវត្តចំណូល គឺសថិត
្ នៅក្នុងរង្វង់
+/-៥% ធ�ៀបនឹងច្បាប់តាមរយៈការបន្ត

ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រង និងការអនុ-

វត្តផែនការប្រមូលចំណូល ជាពិសេសការ

ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធីការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

ដូចមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក�ៀរគរចំណូល។

កែលម្អតាមរយៈ ការសិក្សា និងដាក់ចេញ

បន្តិចក្ដី តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាច

ចំណាយកកស្ទះ ពង្រីកការទូទាត់ចំណាយ

រីឯការអនុវត្តចំណាយយឺតជាងផែនការ
សម្រេចបានតាមគោលដៅក្នុងឆ្នាំ។ ទន្ទឹម

នេះ ដំណ�ើរការនៃការអនុវត្តថ វិកាចាប់ផ្ដើម

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ដោះស្រាយ

ថវិកាជាតិតាម E-Transfer ការរ�ៀបចំ

គោលការណ៍ណែនាំហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តាមក្រសួង ស្ថា ប័ន និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធ-

២០២២ ដោយមានពិតានតាមវិស័យតាម

នៅឆ្នាំ២០២២ ដែលឯកសារទាំងអស់នេះ

ទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធ កម្មសាធារណៈជាដ�ើម។

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញ-

ស្ថា ប័នក្នុងការរ�ៀបចំថ វិកា ដោយមានការ

ភាព នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកែ-

 “ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្”ថុ
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ FMIS
ត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត តាម
រយៈ ការបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិ វិធីអនុវត្ត

ការងារថ្មីតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ការពង្រីក
មុខងារបន្ថែមថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ជាពិសេស

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ
វត្សា
ថុ ធារណៈឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

សម្រាប់ការរ�ៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់សដីព
្ ី

ហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២។
រីឯ ក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ រយៈពេលមធ្យម ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ គ្រោង

នឹងដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ក្រសួងកំណត់តាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន តាមវិស័យ,

ការធ្វើសមាហរណកម្មថវិកាចរន្ត និង វិនិ-

យោគ។ ជាមួយគ្នានេះ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង
វិនិយោគបាននឹងកំពុងកែលម្អតាមរយៈ

ការរ�ៀបចំយន្តការ និងលិខិតគតិយុតនា
្ត នា
ដូចមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ។

ការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដល់

រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទាង
ំ ២៥។ កម្រិត
អនុលោមភាព នៃរបាយការណ៍ IPSAS
Cash Basis ត្រូវបានកែលម្អ។ ទន្ទឹមនេះ

លិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងបណ្ណ កម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
បាននឹងកំពុងបន្តរ�ៀបចំជាបន្តបន្ទាប់។

 “ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជា ប់
ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ”

ក្របខណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យម ឆ្នាំ-

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធីការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

 “ការបញ្ច ប់ការត្រៀមខ្លួ នឆ្ពោះទៅគណ-

ផ្នែក ដោយត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

សម្រាប់ការបញ្ច ប់ការត្រៀមខ្លួ នឆ្ពោះ

អនុវត្តផ្ទាល់ត្រូវបានពន្យារពេល ប៉ុន្តែមិន

និងដាក់ឱ្យអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ទម្រង់ទេ។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

នេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”

ទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ការរ�ៀបចំ
សម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មាន-

សមិទ្ធកម្មជាការចាំបាច់ ដែលត្រូវបញ្ច ប់
សម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២២ ក្នុង

នោះរួមមាន៖ ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ថ្មី), អនុក្រឹត្យលេខ៨១ និង
៨២ និងក្របខណ្ឌថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម។

រីឯវគ្គបណ្ដុះបណ្ដា ល ដែលតម្រូវឱ្យចុះ

រងផលប៉ះពាល់ដល់ចលនការ នៃការកែ-

សមិទ្ធកម្ម និងគណនេយ្យភាពត្រូវបាន

ក្របខណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ២០២២
ដោយមានពិតានតាមវិស័យ តាមក្រសួងស្ថា ប័ន ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូ
សេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

សម្រាប់ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី

រ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បង ព្រម

ហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២

ឆ្នាំ២០២២។ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការ

កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុង វិបត្តិកូ វីដ-១៩ ក៏ដោយ។

បញ្ច ប់នៅត្រីមាសទី៣ នឹងចូលរួមក្នុងការ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើគ្រប់អង្គភាព

ទាំង គ្រោងពង្រីកដល់ក្រសួង-ស្ថា ប័ននៅ

គ្រប់គ្រងផ្អែកល�ើលទ្ធ ផលដែលគ្រោងនឹង

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ជាមួយគ្នា ប្រព័ន្ធតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ

រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព និងសូចនករ

ក្រោមឱវាទក្រសួង បន្តជំរុញការអនុវត្ត

ជាបន្តបន្ទាប់។

លាស់។

បូក២ ដ�ើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅដែល

សមិទ្ធកម្មត្រូវបានរ�ៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
 “ការគាំទ្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយ

សមិទ្ធកម្មគន្លឹះ ឱ្យកាន់តែមានភាពច្បាស់

ជាទីបញ្ច ប់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ចីរភាព និងភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នានៃការកែ-

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន

សម្រាប់ ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍កូ វីដ-១៩

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់អង្គភាពនៃ

ទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត”

ការអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដា ល និងសិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្សាយ អាចអនុវត្តបានដោយ

វាយតម្លៃខ្ព ស់ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កន្លងមក
រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលនេះ ទោះបី

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣

បានគ្រោងទុក និងជូនពរគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំ

និងមន្រី្តរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្៕
ថុ 

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសារាចរស្តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ ជិកានៃការអនុវត្ត ចំណូល

ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត និងចំណូល
ពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ ទីរអង្គភាព
ជំនាញរាជធានី ខេត្ត

ប្រតិបត្តិតាមចំណារឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្,ថុ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ.) សហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ.) និងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួង
មហាផ្ទៃ បានរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លសារាចរលេខ០០៦ សហវ. ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ស្តីពីនីតិ វិធី និងកិច្ចបញ្ជិកានៃការអនុវត្តចំណូល ពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ
រាជធានី ខេត្ត និងចំណូលពីកម្រៃសេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ
អង្គភាពជំនាញរាជធានី ខេត្ត ដែលប្រព្រឹតទ្ត ៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ វីឌីអូអនឡាញ ។

្តុះបណ្តា លនេះ ដឹកនាំដោយ
វគ្គបណ
ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល អនុរដ្ឋ-

២៥ ដោយមានការសម្របសម្រួលពីមន្ទីរ

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការ

ធិការរង នៃ អ.គ.ហ. តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

វគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះ ប្រព្រឹតទ្ត ៅចំនួន

៣ល�ើក គឺល�ើកទី១ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា

ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តមណ្ឌលគី រី ខេត្តរតន-

កសហវ. និងជាអគ្គលេខាធិការនៃ អ.គ.ហ.

ចំនួន៨ រួមមាន៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោ-

ទី៣ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

លេខាធិការនៃ កសហវ. និងជាអគ្គលេខាឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការនៃ

អមដោយលោក អ៊ុំ យុទ្ធី ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ

ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន
ពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ,

សហវ. និងរតនាគាររាជធានី ខេត្ត។

ឆ្នាំ២០២១ ដោយចូលរួមពីរដ្ឋបាលខេត្ត
ធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្ត
បន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្ត

ស�ៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ។ ល�ើកទី២ នៅ

ចូលរួមពីរដ្ឋបាលខេត្តចំនន
ួ ៨ រួមមាន៖

គី រី ខេត្តព្រះ វិហារ និងខេត្តកណ្តា ល។ ល�ើក

ដោយចូលរួមពីរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តចំនន
ួ

៩ រួមមាន៖ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តតាកែវ

ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វា យរ�ៀង ខេត្តកំពង់សពឺ្

អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្រថុ ដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិង
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និងអគ្គនាយក

ដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំង

លោក លោកស្រី អភិបាលរងនៃគណៈ-

អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត
និងមន្ទីរជំនាញប្រមូលចំណូលមិនមែន-

សារព�ើពន្ធ នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពត
និងខេត្តកែប។ អ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ

៧៣០ រូប។ ការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល
ចំនួន ៣ ល�ើកនេះ គឺក្នុងគោលបំណង

ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យ

លេខ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា

ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវា
របស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី
ខេត្ត សំដៅដោះស្រាយបញ្ហា ដែលកំពុង

ប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រងចំណូល

មិនមែនសារព�ើពន្ធ និងការបែងចែកប្រាក់
រង្វាន់នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ក.សាវតារនៃការ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

កាលពីអំឡុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

និងការបង់ចំណូល ព្រមទាំងការកត់ត្រា

ការអនុម័តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-

ដោយ ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល បានចុះ

អន្តរកាលនោះ អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមានអនុភាពអនុវត្តចាប់ពីខែមករា

មួយចំនួន ដ�ើម្បីជាធាតុចល
ូ ក្នុងការរ�ៀបចំ

ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ កសហវ. បាននិង

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃ អ.គ.ហ. ដឹកនាំ

ប្រមូលព័ត៌មាននៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

នៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣។
ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ក្រុមការងារបានរក

កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យនៅឡ�ើយ។ ស្ថិតក្នុង

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមទាំងអង្គភាព
កំពុងរ�ៀបចំសារាចរណែនាំដែលចែងអំពី
នីតិ វិធីលម្អិតសម្រាប់ពង្រឹងការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បកនេះ។

ក្នុងស្មារតីនេះ ដោយប្រតិបត្តិតាមអនុ-

សភាចារ្យ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឆ្នាំ២០២០ និងត្រូវបានរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា
ផ្សព្វផ្សាយម្តងរួចមកហ�ើយជូនអង្គភាព

និងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងរដ្ឋបាល
រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ កាលពីថ្ងៃទី២៦
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

ក្នុងន័យនេះ ដោយយោងតាមតម្រូវការ

ឃ�ើញបញ្ហាប្រឈមទាក់ទិននឹងការគ្រប់-

សាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គ-

ចាំបាច់ស្របតាមស្មារតីសិក្ខា សាលាខាង

បែងចែកប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ចាត់តាំងពីឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា,ឯកឧត្តម

ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ កសហវ. និងអគ្គនា-

គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និងការ
នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ដ�ើម្បីចាត់ វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់

អ.គ.ហ. បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាជា
មួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ កសហវ.
ដែលជាលទ្ធ ផល អ.គ.ហ. ពិនិត្យឃ�ើញ

ថា អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ
ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង

ចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូល

តែមួយរាជធានី-ខេត្ត ត្បិតត្រូវបានដាក់ឱ្យ
អនុវត្ត ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសារាចរណែនាំ
ដែលចែងអំពីនីតិ វិធីលម្អិតអំពីការបែងចែក

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ព្រមទាំងទទួលបានការ
យ៉េត វីណែល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្រិត

បច្ចេកទេសចំនួន ៥ល�ើក ជាមួយអង្គភាព

ល�ើ, អ.គ.ហ. សហការជាមួយអង្គភាព
យកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន
រ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះម្តងទ�ៀត ជូន

ពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ កសហវ. និងអគ្គនា-

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ រួមជាមួយ

ជំរុញការរ�ៀបចំសារាចរស្តីពីនីតិ វិធី និង

រយៈ Video Conference សំដៅបញ្ជ្រា ប

យកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ដ�ើម្បី
កិច្ចបញ្ជិកា នៃការអនុវត្តចំណូលពីកម្រៃ

សេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ

រាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងចំណូលពីកម្រៃ

សេវា និងចំណូលពីការពិន័យជាប្រាក់ដែល
ប្រមូលនៅមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញរាជធានី-

ខេត្ត។ ជាលទ្ធ ផល សារាចរនេះទទួលបាន

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នឹងអង្គភាព និងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ តាម

ការយល់ដឹងបន្ថែម និងដោះស្រាយបញ្ហា
ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលកំពុងជួបការប្រឈម
នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ខ.ការប្រព្រឹត្តទៅនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
និងការចាត់ វិធានការបន្ត

ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលស្នើដោយ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សិក្ខា កាម និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម

ដែលកំពុងក�ើតមានឡ�ើងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់
ក្រោមជាតិ, វគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះ ផ្តោ ត
ល�ើបទបង្ហាញចំនួន៥ ដូចខាងក្រោម៖

(១).អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក

ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការ

គ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រក
ចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត

(២).គោលការណ៍ទទូ ៅនៃសារាចរលេខ

០០៦ សហវ.

(៣).ការគ្រប់គ្រងចំណូលពីសេវាសា-

ធារណៈ និងពិន័យនៅតាមរាជធានី-ខេត្ត

(៤).រំហរូ បង់ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

(៥).កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យជាគុណប្រ-

យោជន៍របស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត។

វគ្គបណ្តុះបណ្តា លទាំង៣ ល�ើកនេះ

ប្រព្រឹតទ្ត ៅយ៉ាងពេញលេញ និងផុលផុស
ដោយមានសំណួរសំខាន់ៗចោទសួរពីជា

ច្រើនពីអ្នកចូលរួម។ ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល

អនុរដ្ឋលេខាធិការ កសហវ. និងជាអគ្គលេ-

ខាធិការរង អ.គ.ហ. បានកត់សម្គា ល់ឃ�ើញ
ថា វគ្គបណ្តុះបណ្តា លទាំង៣ ល�ើកនេះ
បានដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួន
ធំ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាអាទិ៍៖

(១).ការសម្របសម្រួលរវាងអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងរវាងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាល

រាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត, (២).ការគ្រោង

ចំណូល និងឥណទានសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់
រង្វាន់ពីចំណូលកម្រៃសេវាសាធារណៈ ឱ្យ

ការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លសម្រាប់រដ្ឋបាល

រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ រួមទាំងមន្ទីរ និងអង្គភាព
ជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាង
ផុសផុល គឺជាធាតុចូល និងជាមូលដ្ឋាន

ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់រ�ៀបចំក្របខណ្ឌគតិយុត្ត

ក្រោមជាតិ ក្នុងផែនការសកម្មភាពរួម
ក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន

អ.គ.ហ.សហការជាមួយអង្គភាពក្រោម

ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរមុខងារនិងចែករំលែក
ឱ្យទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យបាន
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងឈានទៅកែសម្រួល
ប្រកាសអន្តរក្រសួងនានាទាក់ទិននឹងការ
គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

បន្ថែមសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់, (៣).ការ

ប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ និង(៤).ការ

ពង្រឹងយន្តការតាមដាន និងវាយតម្លៃការ

អនុវត្តរបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ
ឬការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជា-

ដ�ើម្បីពិនិត្យ តាមដាន អនុវត្តបន្ត

ឱវាទ កសហវ. នឹងសម្របសម្រួលជំ-

រុញការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគតិយុតស
្ត ម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរមុខងារ និងការ
ចែករំលែកចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

ពីក្រសួង-ស្ថា ប័នឱ្យទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់
ក្រោមជាតិឱ្យបានរួចរាល់នៅដំណាច់
ឆ្នាំ២០២១។

ការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លសម្រាប់

ពលរដ្ឋ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាពិសេស

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ រួមទាំង

គណនេយ្យ និងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ជា

ការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុសគឺជាធាតុចូល

ការទូទាត់អាណត្តិ ការកត់ត្រាកិច្ចបញ្ជិការ
ដ�ើម។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដ�ើម្បីបន្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់

និងបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងបន្តក�ើតមាន

ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល បានស្នើជា វិធានការ ដូចខាងក្រោម៖

ស្នើរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត សហការជា

មួយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំ វិញរាជធានីខេត្ត ពិនិត្យល�ើការគ្រោងថវិកាឱ្យបាន

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្របទៅនឹងសក្តានុពលក្នុងការក�ៀរគរចំណូលមិនមែន
សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

មានក្នុងប្រកាសអន្តរក្រសួង និងការបង់

ការណ៍ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ និង

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការស្នើសុំឥណទាន

បញ្ហាប្រឈមទាក់ទិនរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់ក្រសួង -ស្ថា ប័ន

ស្នើរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ព្រមទាំងមន្ទីរ

ចំណែកថវិកាជាគុណប្រយោជន៍រដ្ឋបាល

អ.គ.ហ. នឹងសិក្សាលទ្ធ ភាពបញ្ចូល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការអនុវត្តនីតិ វិធី
បែងចែកប្រាក់រង្វាន់តាមប្រភេទសេវាដែល

ខេត្ត ពិនិត្យ និងបូកសរុបផ្ញើមក កសហវ.

អង្គភាពជំនាញ រ�ៀបចំ និងផ្ញើរបាយរបាយការណ៍ចំណាយសម្រាប់ពង្រឹង

យន្តការស្ថា ប័នមកមន្ទីរ សហវ រាជធានី-

មន្ទីរ និងអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលមាន
និងជាមូលដ្ឋានចាំបាច់បំផុតសម្រាប់រ�ៀប
ចំក្របខណ្ឌគតិយុត្ត សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ

នៃការផ្ទេរមុខងារ និងចែករំលែកចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឱ្យ

ទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យបាន
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងឈានទៅកែសម្រួល

ប្រកាសអន្តរក្រសួងនានា ទាក់ទិននឹងការ
គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ ព្រម

ទាំងផ្តល់រូបភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ និង

មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការអនុវត្ត

សំដៅ អនុលោមតាមទិសដៅនៃការកែទម្រង់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការផង៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យ

តាមដាន និងវាយតម្លៃ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ភាពចាំបាច់នៃការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
មិនមែនធនាគារ

នៅកម្ពុជា វិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ បាននិងកំពុងមានសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងស្វា ហាប់
ខណៈវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារថ្មីៗនឹងលេចចេញជារូបរាងបន្ថែម

ទ�ៀតនាពេលអនាគត ជាពិសេសវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ដថុ ែលមិនទាន់មានក្របខណ្ឌច្បាប់
និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតផ្សេ
្ត ងទ�ៀតសម្រាប់កំណត់ការគ្រប់គ្រងនៅឡ�ើយ។

នៅ

ក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្ម

កម្ម វិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ។ ជា

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុល�ើ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាច្រើនដោយបញ្ញត្តិករ

រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញត្តិករនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃ

ច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត នៅ

សេវានិងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ

ហិរញ្ញវត្ក
ថុ ម្ពុជា។ មុនពេលចេញច្បាប់នេះ

ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
មិនមែនធនាគារនៅកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្រោម
សមត្ថកិច្ចរបស់និយ័តករចំនន
ួ ២គឺ៖ ក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (គ្រប់គ្រងល�ើ វិស័យ

មួយគ្នានោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលយល់ឃ�ើញថា
វិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ ជួបប្រទះ

ថ្ងៃទី២៥ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យ

១).កង្វះប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និង

បានពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ឯកភាពទាំង

នូវបញ្ហាប្រឈមធំៗ មួយចំនួនរួមមាន៖
ត្រួតពិនិត្យ ២).អសង្គតិភាពនៃការរ�ៀបចំ

គោលនយោបាយ និងបទបញ្ញត្តិ ៣).ប្រសិទ្ធ-

ធានារ៉ា ប់រង និងសោធនឯកជន, វិស័យ

ភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តការ និង ៤).ការ

វិស័យគណនេយ្យ និងសវនកម្ម, និង វិស័យ

ឈរល�ើមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់នេះ រាជរដ្ឋា -

សន្តិសុខសង្គម, វិស័យបរធនបាលកិច្ច,

ចំណាយ។

អចលនវត្ថុ ព្រមទាំង វិស័យបញ្ចាន
ំ ិងប្រាតិ

ភិបាលបានរ�ៀបចំច្បាប់ស្តីពីការរ�ៀបចំ និង

មូលបត្រកម្ពុជា (គ្រប់គ្រងល�ើ វិស័យមូល-

មិនមែនធនាគារ (សរសេរជាអក្សរកាត់ថា

ភោគដោយអនុប្បទាន) និងគណៈកម្មការ
បត្រ)។ ចំណែក ឯធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ជាបញ្ញត្តិករវិស័យធនាគារ (គ្រប់គ្រងល�ើ
វិស័យធនាគារ)។ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង

តម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែងស្របតាមបរិបទ
នៃស្ថានភាពសកលភាវូបនីយកម្មសេវា
និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ របស់កម្ពុជា

ហ�ើយដោយយល់ឃ�ើញពីសារៈសំខាន់
និងអត្ថប្រយោជន៍ នៃការច្របាច់បញ្ចូល

គ្នាជានិយ័តករនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែន

ធនាគារនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាដែលមាន
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ជា
ថុ សេនាធិការ

បានផ្តួចផ្តើមគិតគូរអំពីការធ្វើសមាហរណ-

មិនមែនធនាគារនៅកម្ពុជា។

ការប្រព្រឹតទ្ត ៅ នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
អ.ស.ហ.) ដ�ើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មយន្តការ

នៃការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យល�ើ វិស័យ
ហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ មានជាអាទិ៍៖

វិស័យធានារ៉ា ប់រង និងសោធនឯកជន,

វិស័យមូលបត្រ, វិស័យសន្តិសុខសង្គម,
វិស័យបរធនបាលកិច្ច, វិស័យគណនេយ្យ

និងសវនកម្ម, វិស័យអចលនវត្ថុនិងបញ្ចា ំ
ព្រមទាំងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន ក្នុង

គោលបំណងពង្រឹង និងធានាប្រសិទ្ធភាព

នៃការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍ

វិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ រួមទាំង
ការល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់

ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ប្រជុំល�ើកទី៥ នីតិកាលទី៦ និងព្រឹទ្ធសភា

ស្រុងល�ើទម្រង់ និងគតិច្បាប់ដោយឥតកែ

ប្រែក្នុងសម័យប្រជុំល�ើកទី៦ នីតិកាលទី៤

នាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្របនឹងរដ្ឋ-

ធម្មនុញ។
្ញ ច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានចូលរួមសិក្សា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការដាក់បញ្ចូលនិយ័តករវិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែន
ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិករតែមួយ គឺមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាបាននូវ

ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ
វិស័យទាំងនេះដ�ើម្បីធានាបាននូវស្ថិរភាព
នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ មូល។

ស្រាវជ្រាវតាមរយៈកម្ម វិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា
អំពីបទពិសោធរបស់បណ្តា ប្រទេសនានា
ដូចជា៖ប្រទេសជប៉ុន, កូរ៉េ, ឥណឌូ ្ នេស៊ី,
និងថៃ និងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្រុម

ការងារផ្ទៃក្នុងចំនួន២៥ ល�ើក ព្រមទាំង
កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងចំនួន១ ល�ើក នៅថ្ងៃ

ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ និងកិច្ចប្រជុំ

គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ច
ថុ ំនួន១ ល�ើក នៅថ្ងៃទី០៤

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាកិច្ចប្រជុំកម្រិត
នយោបាយ។

អត្ថប្រយោជន៍ នៃការតាក់តែងច្បាប់

ស្តីពីការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹតទ្ត ៅនៃអាជ្ញា-

ប្រយោជន៍ពីសហថាមភាព (Synergy)

អាទិ៍៖ ១).ឆ្លើយតបនឹងការវិវឌ្ឍនៃវិស័យ

ក្រោមបញ្ញត្តិករតែមួយ។ ដូច្នេះ ការដាក់

ធរសេវាហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ មានជា
ហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារដែលទាមទារឱ្យ
មានការពង្រឹងយន្តការស្ថា ប័ន,២).បញ្ញត្តិ-

ករតែមួយអាចម�ើលឃ�ើញពីទិដ្ឋភាពរួមនៃ

ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ មូល ជាពិសេសនៅពេលស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ថុធ្ើព
វ ិពិធកម្ម

សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗទ�ៀត អាចធានាបាននូវសង្គតិភាព

នៃការដាក់ស្ថា ប័ននិយ័តករ ឱ្យស្ថិតនៅ

បញ្ចូលនិយ័តករវិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែន
ធនាគារឱ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិករតែមួយ

គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាបាន

នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យវិស័យទាំងនេះ ដ�ើម្បីធានាបាននូវ
ស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ មូល។

រដ្ឋា ភិបាលរំពឹងទុកថាច្បាប់ និងយន្តការ

នៃការដាក់ចេញបទប្បញ្ញត្តិ និងអាចកាត់

ថ្មីនេះ នឹងមានលទ្ធ ភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ

(Regulatory Arbitrage) ជាពិសេស

គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ

បន្ថយភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងបទបញ្ញត្តិ
បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់សេវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ, ៣).
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

រវាងវិស័យនីមួយៗ ដែលនឹងស្ថិតក្រោម

ស្ថា ប័នតែមួយ តាមរយៈការបែងចែកព័ត៌មាន និងការសម្របសម្រួលក្នុងការចេញ

បទប្បញ្ញត្តិឆ្លង វិស័យ និង ៤).អាចកាត់-

ពង្រឹង និងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការ

ហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ រួមទាំងការល�ើក
កម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់បច្ចេក-

វិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុល�ើ វិស័យហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែន
ធនាគារ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍នៃ អ.គ.ហ.

បន្ថយចំណាយ (បុគល
្គ ិក, ពេលវេលា,

សម្ភារៈ...) តាមរយៈការទាញយកអត្ថ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ២០២១-២០២៥
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថា ប័ន

អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កា ត់នីតិបុគល
្គ

សាធារណៈ និងឯកជនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដោយអនុលោម
តាមច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតពា
្ត ក់ព័ន្ធជាធរមាន។

នាទីជាសេនាធិការបច្ចេកទេសរបស់
ក្នុងតួ
រាជរដ្ឋា ភិបាល ល�ើកិច្ចការអធិការកិច្ច

ការប្រព្រឹតក
្ត ំហុសដោយចេតនា ឬអចេតនា

មានអគ្គាធិការដ្ឋានជាសេនាធិការក្នុងការ

ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងការ

ហិរញ្ញវត្,ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យល�ើអនុលោម

ភាព សមិទ្ធកម្ម នៃការគ្រប់គ្រង និងការ

ធារណៈ បង្កា រ និង/ឬ ចាត់ វិធានការចំពោះ

២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធ

ល�ើការគ្រប់គ្រង និង/ឬការអនុវត្តកិច្ច

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ឆ្
ថុ នា ំ២០២១-២០២៥

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ។

ដ�ើម្បីសម្រេចបានតាមចក្ខុ វិស័យ គោល-

អនុវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បំណង និងគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក

ហានិភ័យ ករណីសង្ស័យ បណ្តឹងតវ៉ា និង

ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋ-

និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផ្អែកល�ើ

បណ្តឹង បរិហារ ដ�ើម្បីចូលរួមធានាការរក្សា

នៃក្របខណ្ឌមុខងារ ភារកិច្ចអធិការកិច្ច

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាស្ថា ប័នមានសិទ្ធិ
អំណាចស្របច្បាប់ ក្នុងការធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុល�ើគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល

សហគ្រាសសាធារណៈ និងអង្គភាព
ទទួលប្រយោជន៍ពីហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ បានរ�ៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្រថុ យៈពេល ៥ឆ្នាំ
(ឆ្នាំ២០២១-២០២៥) និងត្រូវបាន

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈប្រកាស
លេខ២០៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៥

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព្រមទាំងបាន
រ�ៀបចំសិក្ខា សាលាបណ្តុះបណ្តា ល

វិន័យហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ធានាការគោរព

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម

យុតពា
្ត ក់ព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និងទ្រព្យ

បន្ទុកជាអគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន

និងការអនុវត្តច្បាប់ និងលិខិត បទដ្ឋានគតិ-

សម្បត្តិរដ្ឋ កំណត់អំព�ើបំពានហិរញ្ញវត្សា
ថុ -

ឆាយ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទួល
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី-

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វីដេអូ (Video Conference)។ យុទ្ធសាស្ត្រ

ជាផែនការរយៈពេលមធ្យមរ�ៀបចំឡ�ើង
ដ�ើម្បីកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ និងជា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផែនទីចង្អុលផ្លូវក្នុងការចូលរួមគាំទ្រកម្ម វិធី

ហិរញ្ញវត្គ
ថុ ឺ ពង្រឹងនិងបង្កើនស័ក្តិសិទ្ធិភាព

ការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្មា
ថុ នលក្ខណៈ

ដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅ

សាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងកម្ម វិធី

វិជ្ជា ជីវៈតាមរយៈទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នឹងគោលនយោបាយ” និងដំណាក់កាល

អន្តរកាលទី៣ បូក២ ដោយគ្រោងបញ្ច ប់
នៅឆ្នាំ២០២២ នេះ និងដំណាក់កាលទី៤

គឺ “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”ដែលគ្រោង
ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣ ដល់២០២៧ ព្រមទាំង

និងប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ទី៤ “ការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ និង
ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ” អនុកម្ម វិធី
ទី៤.៨ “ការគ្រប់គ្រងការងារអធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្”ថុ ។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

រួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តនវូ យុទ្ធសាស្រ្តនៃ

ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

ដែលប្រែក្លា យពី “ប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើធាតុ

សមត្ថភាពស្ថា ប័ន ការធ្វើទំន�ើបកម្មប្រព័ន្ធ

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥
ចូលនិងមជ្ឈការ” ទៅជា “ប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែក
ល�ើសមិទ្ធកម្មនិង វិមជ្ឈការ”ព្រមទាំងជួយ

ឱ្យសម្រេចផងដែរនូវគោលបំណងគោល
នយោបាយទី២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ក្នុងគោលបំណងពង្រឹង និងល�ើកកម្ពស់

និងយន្តការអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍ

សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ពង្រឹង និងល�ើក
កម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញ-

វត្តា
ថុ មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងប្រតិបត្តិការ

ស្តង់ដា វិជ្ជា ជីវៈ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌
៤ រួមមាន៖

យុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ ល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

យុទ្ធសាស្រ្តទី២៖ ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍ
ផែនការសកម្មភាព និងល�ើកកម្ពស់មុខងារ
ភារកិច្ចអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

យុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ ល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

យុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ ពង្រឹងការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធ
ការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្តា
ថុ មបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាន។

១.ល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌ
ការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធ-

ភាពការងារ ការពង្រឹងក្របខណ្ឌការងារ

គឺជាកិច្ចការចាំបាច់សម្រាប់អគ្គាធិការដ្ឋាន

ក្នុងការចូលរួមចំណែកអនុវត្ត ឱ្យសម្រេច
បានតាមគោលដៅនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈសំដៅ៖

.បន្តល�ើកកម្ពស់ការពង្រឹងសមត្ថភាព

ការគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌការងារអធិការកិច្ច
ហិរញ្ញវត្,ថុ

.ពង្រឹងគុណភាពសេវាគាំទ្រ

ទូទៅ ដំណ�ើរការកិច្ចការរដ្ឋបាល បុគល
្គ ិក
និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការល�ើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ,

.ពង្រឹងរ�ៀបចំ

កែលម្អនីតិ វិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញ
វត្,ថុ

.ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពយន្តការការងារ
អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និង.រ�ៀបចំកំណត់
ក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធអធិការកិច្ច និងសវនកម្ម
របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឱ្យបានច្បាស់លាស់

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអគ្គនា-

យកដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធ
កិច្ចការត្រួតពិនិត្យ អធិការកិច្ច សវនកម្ម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាព
និងភាពជ�ឿទុកចិតបា
្ត ននៃការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្។
ថុ

២.ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាព

និងល�ើកកម្ពស់មុខងារ ភារកិច្ចធ្វ ើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ផែនការសកម្មភាពអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់ជាផែនទីចង្អុល

ផ្លូវដល់ការងារ អធិការកិច្ច ហិរញ្ញវត្ក
ថុ ្នុងការ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ គឺជាត្រីវិស័យសម្រាប់
ចង្អុលទិស ជាយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលមធ្យម
ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់

អគ្គាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាព

គណនេយ្យភាព តម្លា ភាព និងភាពជ�ឿទុកចិត្ត
បានល�ើប្រតិបត្តិការការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្។ថុ

ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនធានមនុស្ស គឺជាការទទួលខុសត្រូវរួម

តាមឆ្នាំនីមួយៗ ដូចនេះផែនការសកម្មភាព

និងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ សកម្មភាព

សាធារណៈដែលមានលក្ខណៈបត់បែនទៅ

ត្រូវមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បង្ហាញអំពី

គ្នារបស់មន្ត្រីរាជការម្នា ក់ៗ អ្នកគ្រប់គ្រង

នេះ ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការចូលរួម និង

សកម្មភាព សូចនាករ សមិទ្ធកម្មគន្លឹះ ពេល-

ផ្តោ តល�ើលទ្ធ ផលដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាន

លទ្ធ ផលនៃប្រតិបត្តិការ ផ្អែកល�ើបេសកកម្ម

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ត្រូវមានលក្ខណៈ

វេលាសម្រាប់តាមដាន ការអនុវត្ត ត្រួតពិនិត្យ

ភារកិច្ច និង វិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្សារភ្ជា ប់ទៅនឹង

គោលបំណងគោលនយោបាយ និងកម្ម-

វិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

យុទ្ធសាស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា
ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥, យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែ
ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥, យុទ្ធសាស្ត្រក�ៀរគរ
ចំណូលឆ្នាំ២០១៩-២០២៣, យុទ្ធសាស្រ្ត
នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធ កម្មសាធារណៈ

ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥, យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែ

ទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា វិនិយោគឆ្នាំ២០១៩២០២៥។

៣.ល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថ ភាព
មន្ត្រីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ការកសាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស គឺជា

សកម្មភាពវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈជា

និងមានលក្ខណៈចីរភាព។ ការរ�ៀបចំផែនសមស្រប សន្សំសំចៃ ទន់ភ្លន់ និងឆ្លើយតប

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ គឺប្រែក្លា យប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជា ពីមជ្ឈការផ្តោ ត

ល�ើធាតុចល
ូ ទៅជាវិមជ្ឈការផ្តោ តល�ើធាតុ
ចេញ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្សា
ថុ ធារណៈ (Financial Management
Information System-FMIS) ក្រោមកម្ម-

វិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (PFMRP) ជាឧបករណ៍ដ៏មាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រ ពន្លឿន និង

ជំរុញគណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាង
ំ ប្រទេស។

ជារួមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអធិការកិច្ច-

ហិរញ្ញវត្២
ថុ ០២១-២០២៥នេះ គឺជាត្រីវិ-

សមត្ថភាពស្ថា ប័នដោយ

រយៈពេលមធ្យមក្នុងការអនុវត្តផែនការ

ការដ្ឋាន ក្នុងទិសដៅពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍ

.ធ្វើការពង្រឹង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងអគ្គាធិការដ្ឋាន .
អភិវឌ្ឍជំនាញអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ឆ្លើយតបនឹងការវិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ដ�ើម្បី
សម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្រ្តខាងល�ើ អគ្គា-

ធិការដ្ឋានកំណត់នវូ សកម្មភាពដូចខាងជា៖
១.ល�ើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តុះបណ្តា ល

និងអភិវឌ្ឍវិជ្ជា ជីវៈ,២.ការកំណត់គោលការណ៍ ដ�ើម្បីធានាឱ្យមន្រ្តីបំពេញការងារ

អស់លទ្ធ ភាព និង៣. ទំន�ើបកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្សព្វផ្សាយ។

៤.ពង្រឹងការរ�ៀបចំប្រព័ន្ធការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដ�ើម្បីរួមចំណែកបង្កើននូវ គណនេយ្យភាព

ចំពោះសមិទ្ធកម្មនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

មុខងារ និងតួនាទីរបស់ខលួ ្ នប្រកបដោយ

កាលទី៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

គុណភាព និង វិជ្ជា ជីវៈខ្ព ស់។ ការអភិវឌ្ឍ

គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ទៅនឹងតម្រូវការជាអាទិភាព របស់អគ្គាធិ-

យុទ្ធសាស្ត្រដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវសមត្ថភាព
របស់មន្ត្រីអគ្គាធិការដ្ឋាន ក្នុងការបំពេញ

ត្រូវសម្រេចឱ្យបានត្រឹមឆ្នាំ២០២៧ និង

សាធារណៈ គឺជាគោលបំណងក្នុងដំណាក់

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (PFMRP) ដែលនឹង

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ស័យសម្រាប់ចង្អុលទិស ជាយុទ្ធសាស្ត្រ
សកម្មភាពរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាននៃក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព
ស័ក្តិសិទ្ធិភាព គណនេយ្យភាព តម្លា ភាព
និងភាពជ�ឿទុកចិតបា
្ត នល�ើប្រតិបត្តិការ

ការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្។
ថុ ទន្ទឹមនេះ

អគ្គាធិការដ្ឋាន ក្នុងនាមជាសេនាធិការ
បច្ចេកទេសឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅ និង វិធាន
ការទាំងឡាយដែលបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ

ជាពិសេសបន្តអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

កម្ម វិធីកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ ល�ើគ្រប់ វិស័យ

ឱ្យកាន់តែមុតស្រួចជាងមុន និងផ្តល់លទ្ធ -

ផលជាក់ស្តែង ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិក្រម
ការងារ ៥យ៉ាង “ឆ្លុះកញ្ច ក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់”៕0

00 ដោយ៖ អគ្គាធិការដ្ឋាន និង ផ្នែកស្រាវជ្រាវ
រ�ៀបចំ
និងនវានុវត្តន៍នៃ អ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សមិទ្ធផលកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថ ភាពមន្ត្រីរាជការល�ើជំនាញគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ត្រូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលចាត់ទុកជាអាទិភាពនៃការអនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ នៅគ្រប់ដំណាក់កាល ពិសេសបានក្លា យជាអាទិភាពទី១ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣

និងទី៤ សំដៅល�ើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ សមត្ថភាព ការច្នៃប្រឌិត នវានុវត្តន៍ គុណធម៌

សីលធម៌ មនសិការ និងការទទួលខុសត្រូវជាដ�ើម សម្រាប់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
និងល�ើកកម្ពស់កម្រិតជវី ភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ក្នុ ងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

គោលដៅល�ើកកម្ពស់ឆន្ទៈ

បូក២ ដែលជាចំណច
ុ របត់ដ៏សំខាន់ និង

ការចូលរួម និងការត្រៀម

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដំណាក់កាល៣

ស្មុគស្មាញដោយភាពជាម្ចា ស់ និងការទទួល

ខុសត្រូវភាគច្រើនល�ើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង
អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ ទាំង

សមត្ថភាពជំនាញ និងជំរុញ
លក្ខណសម្បត្តិ ដ�ើម្បីសម្រេច
គោលដៅ របស់អង្គភាព

ការងារ សំដៅរួមចំណែក

គាំទ្រ និងអនុវត្តការកែទម្រង់

នៅថ្នាក់ជាតិ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

ស្ថា ប័ន ត្រូវបង្កើនការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ខ្ពស់

ក្នុងន័យនេះ កន្លងមក

ជាតិ។ ប្រការនេះ តម្រូវឱ្យគ្រប់ក្រសួង-

រណៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ល�ើការពង្រឹងសមត្ថភាព និងជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ

ការងារកសាង និងអភិវឌ្ឍ

ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម

ជំនាញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ជូនមន្រ្តីរាជការរបស់ខលួ ្ ន។ ក្នុងន័យនេះ

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧប-

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្សា
ថុ ធារណៈ និងការដឹកនាំ និងណែនាំ
អនុវត្តផ្ទាល់ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ល�ើ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈសម្រេច
បានសមិទ្ធផល សំខាន់ៗ
ដូចខាងក្រោម៖

គុណភាព នវានុវត្តន៍ និងមនសិការ ជូន

និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន កម្ម

សាធារណៈ ដ�ើម្បីបំពេញតួនាទី ភារកិច្ច

១.ការរ�ៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តកសាង
ស្របទៅនឹងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរនៃ

ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រ-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ រ-

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានវិទ្យាស្ថាន

សាស្ត្រស្តីពីការកសាង និងការអភិវឌ្ឍ

ធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាព,ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការល�ើ
មុខងារបណ្តុះបណ្តា ល និង វិក្រឹតការបាន

យកចិតទ
្ត ុកដាក់ជានិច្ច ល�ើការកសាង និង
ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ ក្នុង

ធាណៈ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម ផែនការយុទ្ធ-

សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

ដ�ើម្បីកំណត់ទិសដៅ និងសម្រាប់ជាផែនទី

ចង្អុលផ្លូវល�ើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជំនាញ
វិជ្ជា ជីវៈ និងកោសល្យឯកទេស ប្រកបដោយ

មន្រ្តីរាជការក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកបដោយ ឆន្ទៈ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ

និងភាពម្ចា ស់ការសម្រាប់រួមចំណែកសម្រេច

គោលដៅ ពង្រឹងការផ្សារភ្ជា ប់ថ វិកាទៅនឹង
គោលនយោបាយ និង ការកសាងគណនេយ្យភាពចំពោះសមិទ្ធកម្ម តាមរយៈការ

ពង្រឹងពង្រីកការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ និង
អនុវត្តការបណ្តុះបណ្តា លមានលក្ខណៈ

ប្រមូលផ្តុំ ជាប្រព័ន្ធ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ល�ើជំនាញពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

នៃប្រទេសសិងប
្ហ ុ រី

និងដំណាក់កាលទី៤។ ការរ�ៀបចំផែនការ

ភាពបណ្តុះបណ្តា ល

សាធារណៈសម្រាប់ដំណាក់កាល៣ បូក២

យុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ស្របតាម

ជាដ�ើម ល�ើសកម្មនិង វិក្រឹតការជូន

វិធីសាស្ត្រ បច្ចេកទេស ដោយមានការវាយ

មន្រ្តីរាជការ របស់

និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដំណាក់កាលទី៣,

មន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

តម្លៃល�ើការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកសាង
ការចុះសិក្សាអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តា ល

នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញ របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង

មន្ទីរអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទ ព្រមទាំង
ដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិ-អន្តរជាតិ,ការរ�ៀបចំ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និង
នៃរាជធានី- ខេត្ត

ដ�ើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព ការយល់ដឹង

និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ ល�ើការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ
៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សិក្ខា សាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់

អនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

២២០នាក់ (ស្ត្រីចំនួន ៤៨នាក់)ដែលមកពី

ល�ើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស ជាមួយ អ.គ.ហ.

រណៈសំខាន់ៗដូចជា រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ដោយមានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទេសដោយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីធានា

សាធារណៈជាដ�ើម។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ

មកពីសាលារដ្ឋបាលសាធារណៈ ប្រទេស

ភាពទាំងពេលវេលា សមត្ថភាពជំនាញ និង

រដ្ឋបាលសាធារណៈ (CSC) របស់ប្រទេស

ក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ និងការប្រជុំចង្រៀត
និងអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទ

បានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងមានសង្គតិធនធាន ល�ើការកសាង និងការអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ សម្រាប់ចូលរួម

គាំទ្រ និងអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ឱ្យសម្រេចជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព។

២.ការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហការ
ជាមួយដៃគូជាតិ-អន្ត រជាតិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្តា
ថុ មរយៈ

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជា

សេនាធិការបច្ចេកទេស ល�ើមុខងារបណ្តុះបណ្តា ល និង វិក្រឹតការសមត្ថភាពក៏ទទួល

បានលទ្ធ ផលល្អប្រស�ើរក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយដៃគូអន្តរជាតិ ដូចជាវិទ្យា

សាធារណៈ និងគោលនយោបាយសាធាអភិបាលកិច្ច និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុង វិស័យ

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាលា

សិងប
្ហ ុ រីបានសហការ និងរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះ-

បណ្តា លពីចម្ងា យដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព
ទេពកោសល្យជូនគ្រូបង្គោ ល និងគ្រូឧទ្ទេស

របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ល�ើ
ប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមានៈ ការអភិវឌ្ឍ

កម្ម វិធីបណ្តុះបណ្តា ល, ជំនាញសម្របសម្រួលឱ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង
ការបណ្តុះបណ្តា លជំនាញគរុកោសល្យ

ដែលចែករំលែកដោយសាស្ត្រា ចារ្យ ប្រកប

ដោយបទពិសោធរបស់សាលារដ្ឋបាល

សាធារណៈ ប្រទេសសិងប
្ហ ុ រ។
ី ជាមួយនេះ
វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាលា

រដ្ឋបាលសាធារណៈ ប្រទេសសិងប
្ហ ុ រីបាន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
សាស្ត្រា ចារ្យ ប្រកបដោយបទពិសោធ

សិងប
្ហ ុ រី ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជំនាញមកពី

អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទន្ទឹមនេះ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ព្រមទាំងវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍ

អាស៊ីប៉ា -ស៊ីភិច (AFDI)នៃទីក្រុងស�ៀងហៃ
ប្រទេសចិនបានសហការរ�ៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

(FMIS) ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

វត្ថុ ព្រមទាំងគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន៥៩
នាក់ (ស្ត្រី ១០នាក់)។

៣.ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ
បច្ចេកទេស រយៈពេលមធ្យមកម្រិត
វិញ្ញាបនបត្រ (Certificate Program)

ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍអាស៊ី-ប៉ា ស៊ីភិច

សហការរ�ៀបចំសិក្ខា សាលាពីចម្ងា យចែក

សកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណាន់យ៉ាង

ថវិកាជាតិ និងអភិបាលកិច្ចល្អជន
ូ ថ្នាក់

បណ្ដា លដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ ជា

និងប្រធាននាយកដ្ឋាន សរុបប្រមាណជា

គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងមានលក្ខណៈ

(AFDI) នៃទីក្រុងស�ៀងហៃ ប្រទេសចិន,

រំលែកបទពិសោធពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង

(NTU),សាលារដ្ឋបាលសាធារណៈ (CSC)

ដឹកនាំ ដែលជារដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនាយក

និងមូលនិធិតេម៉ាសេកអន្តរជាតិ (TFI)

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្នុងគោលដៅកសាងនូវប្រព័ន្ធបណ្ដុះ-

ប្រព័ន្ធ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សំដៅធានា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វិជ្ជា ជីវៈស៊ីជម្រៅ សម្រាប់អនុវត្តការកែ

ការគ្រប់គ្រងហរិញវ្ញ ត្សា
ថុ ធារណៈ ទៅនឹង

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នកសាង

ជាក់លាក់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាស្ថាន

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ,
ប្រព័ន្ធកម្ម វិធីបណ្តុះបណ្តា លជំនាញបច្ចេក-

ទេស រយៈពេលមធ្យមកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រ
(Certificate Program) ផ្សារភ្ជា ប់នឹង

មុខតំណែង របស់មន្រ្តីដែលត្រូវតែងតាំង
ឬ ប្រគល់ភារកិច្ចក្នុងមុខងារ ទទួលបន្ទុក
ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កម្រិតក្របខណ្ឌសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ

កំពុងតែរ�ៀបចំទស្សនាទានស្តីពីការកំណត់

គុណវុឌ្ឍមន្ត្រីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ដ�ើម្បីកំណត់លក្ខណ វិនិចឆ័យ
្ សម្រាប់ការ
ជ្រើសរ�ើសសិក្ខា កាមគោលដៅ ត្រូវចូលរួម

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លជំនាញបច្ចេកទេសស្រប
តាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស នៃក្របខណ្ឌ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពី
ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រី
រាជការ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីកំណត់
ទិសដៅ និងសម្រាប់ជាផែនទីចង្អុលផ្លូវ

ល�ើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ជំនាញវិជ្ជា ជីវៈ

និងកោសល្យឯកទេស ប្រកបដោយគុណភាព
នវានុវត្តន៍ និងមនសិការ ជូនមន្ត្រីរាជការ
ក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដែលមានសារៈសំខាន់ជាសារវន្ត។ ប្រព័ន្ធ

សមត្ថភាព ជំនាញការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ថានកំពុងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញបេ-

យន្តការកាន់តែមុតមាំទាង
ំ ល�ើសមត្ថភាព

រ�ៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតឱ
្ត ្យបានសម្រេច

ល�ើការបណ្តុះបណ្តា លពីចម្ងា យ តាមប្រព័ន្ធ

កម្ម វិធីបណ្តុះបណ្ដា លនេះ បានកំណត់

ស្ថា ប័ន សិក្ខា កាមគោលដៅ គ្រូបង្គោ ល

មុខ វិជ្ជា សិក្សា ចំនួនម៉ោ ងសិក្សា វិន័យសិក្សា ការវាយតម្លៃ និងលទ្ធ ផលសិក្សា

ជាដ�ើម។ ប្រព័ន្ធកម្ម វិធីបណ្តុះបណ្ដា លនេះ
នឹងត្រូវបន្តអនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទ�ៀត
ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ ផ្សារ

ភ្ជា ប់មុខងារ តួនាទី ភារកិច្ច ទទួលបន្ទុក

សាធារណៈ និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការ
យ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ នេះ។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩-២០២០ កន្លងទៅនេះ ការ

បណ្តុះបណ្តា លតាមកម្ម វិធីជំនាញបច្ចេកទេសនេះ សម្រេចបានសិក្ខា កាមដែល

ប្រឡងបញ្ច ប់ការសិក្សាដោយប្រឡងជាប់
ជោគជ័យជាស្ថា ពរប្រមាណជា៨៣% នៃ
សិក្ខា កាមសរុប ១៣៦០នាក់ ហ�ើយ វិទ្យា-

សកកម្មរបស់ខលួ ្ ន ដោយពង្រឹងសមត្ថភាព

អនឡាញដែលជាវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃការកសាង

និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព នៅក្នុងបរិបទឌីជីថល និងការគំរាមពីការឆ្លងរាលដាលនៃ
ជំងឺកូ វដ
ី -១៩៕

រ�ៀបចំដោយ៖ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ល�ើកទី៣
ឆ្នា២
ំ ០២១

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ មក, គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ិ ត្តិ
(គ.ហ.ស.) បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដោយបដប

តាមអភិក្រមជាខ�ឿន ដ�ើម្បីកសាង និងកែលម្អសមាធាតុជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
នៅកម្ពុជា ឱ្យមានសមត្ថភាពគាំទ្រកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈការធានាឱ្យបាននូវ

បូរណភាពនៃវិន័យថវិកា ប្រសិទ្ធភាពនៃថវិកាទាំងក្នុងផ្នែកវិភាជន៍និងផ្នែកប្រតិបត្តិ និងស័ក្តិសិទ្ធភាព
នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។

ណងនេះ, គ.ហ.ស.
ផ្អែកតាមគោលបំ
បានអនុម័តនូវយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការ

សកម្មភាពនានា ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ ក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការស្ថា ប័ន និងធនធាន

មនុស្ស សម្រាប់គាំទ្រដល់មុខងារព្រមទាំង
ដំណ�ើរការ នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ -

ធារណៈ ជាពិសេសនៅកម្រិតប្រតិបត្តិការ

តាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានី-

ខេត្ត។ ដ�ើម្បីបន្ស៊ីគោលដៅ និងសកម្មភាព
កែទម្រង់ឱ្យមានសង្គតិភាព និងឆ្លើយតប

ទៅនឹងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ

វត្សា
ថុ ធារណៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈ-

កម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (អ.គ.ហ.) តែង

តែប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ ព្រមទាំងឧបករណ៍
វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ (PEFA) ក្នុងការពិនិត្យ

បម្រែបម្រួល នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។

PEFA ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តា

អនុលោមភាពរបស់សមាសធាតុ និងដំណ�ើរ

កែទម្រង់, និង វិភាគពីវឌ្ឍនភាពនៃការ

ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ។ លទ្ធ ផលនៃការ

ចំនន
ួ ៧ ដែលតំណាងឱ្យសមាសធាតុសំខាន់

ប្រទេសជាច្រើនល�ើសកលលោក ដ�ើម្បី

ការនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ធ�ៀបនឹង

ភាពខ្សោយ នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វាយតម្លៃ PEFA ត្រូវបានយកទៅពិនិត្យ

វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍ភាពខ្លាំង និង

សាធារណៈ តាមរយៈការវាស់វែងសូចនាករ
សមិទ្ធកម្មជាតួលេខ ដែលសម្គា ល់ពីកម្រិត

ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើផែនការកែទម្រង់,

ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្រ្តនិងអាទិភាពនៃការ

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

កែទម្រង់។ PEFA មានសសរស្តម្ភ (Pillar)
នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

សសរស្តម្ភនីមួយៗមានសូចនាករសមិទ្ធកម្ម
(Performance Indicators) និងអនុ-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សូចនាករសមិទ្ធកម្ម (Dimensions)មួយ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ

ឧត្តមានុវត្តន៍ ហ�ើយក៏បង្កើតជាបន្ទាត់គោល

សមិទ្ធកម្ម និង៩៤ អនុសូចនាករសមិទ្ធកម្ម

ឆ្នាំ២០២១។ កន្លងមក ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

នាពេលអនាគត។

ចំនន
ួ ដែលសរុបមានចំនួន៣១ សូចនាករ
។ ការដាក់ពិន្ទុល�ើអនុសូចនាករសមិទ្ធកម្ម

នីមួយៗត្រូវផ្អែកតាមសក្ខីកម្មនិង វិធីសាស្រ្ត
តឹង រឹង ដែលសុទ្ធសឹងទាមទារការយកចិត្ត
ទុកដាក់ និងពិនិត្យសុពលភាពយ៉ាងល្អិត

វត្សា
ថុ ធារណៈអនុម័តនៅថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា

ហិរញ្ញវត្បា
ថុ នដឹកនាំធ្វើការវាយតម្លៃ ២ដង
រួចមកហ�ើយ គឺល�ើកទី១ នៅឆ្នាំ២០១០
និងល�ើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១៥។

ការវាយតម្លៃ PEFA (ល�ើកទី៣) នេះ

ថ្មី សម្រាប់ប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងការវាយតម្លៃ

១.លទ្ធ ផល និងការប្រៀបធ�ៀបលទ្ធ ផល

នៃការវាយតម្លៃ PEFA ល�ើកទី៣ ដោយ
ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌឆ្នា២
ំ ០១១

ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបាន

ល្អន់។

តម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌវាយ

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រៀបធ�ៀបវឌ្ឍនភាព

សហការជាមួយប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប ដោយ

ឆ្នាំ២០១១ និងក្របខណ្ឌកែសម្រួលថ្មី

រវាងលទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃ PEFA ក្នុង

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ អ.គ.ហ.បាន

មានគាំទ្រពីជំនាញការអន្តរជាតិចំនន
ួ ២

រូប គឺលោក Phil Sinnett ដែលជាអតីត

ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន PEFA និងលោក

តម្លៃ ដែលមានជាធរមាន គឺក្របខណ្ឌ
ឆ្នាំ២០១៦។ ការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌវាយ

តម្លៃឆ្នាំ២០១១ មានគោលបំណងធានា

សង្គតិភាពនៃការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីបម្រែបម្រួល

នៃការវាយតម្លៃ PEFA កន្លងមកពោលគឺ
ឆ្នាំ២០១៥ និងឆ្នាំ២០២១។ ដូចមានបង្ហាញ
ក្នុងតារាងទី១, លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃ
និងការប្រៀបធ�ៀបបានឱ្យដឹងថា៖ សូច-

នាករសមិទ្ធកម្ម PEFA (ដែលហៅកាត់ PI)
ចំនួន៩ រួមមាន PI-2, PI-6, PI-7, PI-10,

PI-13, PI-14, PI-19, PI-23 និង PI-25

ទទួលបានពិន្ទុខ្ព ស់ជាងមុន។ ដោយឡែក
សូចនាករលទ្ធ ផលនៃការប្រមូលចំណូល
(PI-3) ទទួលបានពិន្ទុទាបជាងការវាយ

តម្លៃល�ើកទី២ (ពីពិន្ទុ A មកពិន្ទុ D) ដោយ
ហេតុថាការអនុវត្តចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១៧២០១៩ មានទំហំធំជាង ១៥% ធ�ៀបនឹង
ច្បាប់ថ វិកា។ គម្លា ត ១៥% រវាងទំហំនៃ

ការអនុវត្តធ�ៀបនឹងច្បាប់នេះពុំឆ្លុះបញ្ចាង
ំ
ពីឧត្តមានុវត្តន៍នៃក្របខណ្ឌវាយតម្លៃ PEFA
ហេតុនេះទ�ើបទទួលបានពិន្ទុទាប។ ទោះ

ជាយ៉ាងនេះក្តី ការអនុវត្តចំណូលក�ើនឡ�ើង
ខ្ព ស់ជាងការព្យាករក្នុងច្បាប់ថ វិកា បង្ហាញ
ពីប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តការកែទម្រង់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលសារព�ើពន្ធ និង
មិនមែនសារព�ើពន្ធ តាមរយៈការអនុវត្ត
ស្រី Sylvie Zaitra Beck ជាជំនាញការ

នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់កម្ពុជា

(ល�ើកទី៣) ព្រមទាំងទទួលបានការត្រួត

សម្រាប់ការវាយតម្លៃនាឆ្នាំ២០១០, ២០១៥

PEFA ហ�ើយបានបញ្ច ប់ការរ�ៀបចំ PEFA
ពិនិត្យគុណភាពពីលេខាធិការដ្ឋាន PEFA

ហៅថាកាត់ថា PEFA Check នៅថ្ងៃទី១៤

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និងគណៈកម្មាធិការ

ដោយប្រៀបធ�ៀបបម្រែបម្រួល នៃពិន្ទុ
និងឆ្នាំ២០២០។ ដោយឡែក ការប្រើប្រាស់
ក្របខណ្ឌវាយតម្លៃឆ្នាំ២០១៦ គឺជាការធ្វើ
បច្ចុប្បន្នកម្មនៃការវាយតម្លៃឱ្យស្របទៅនឹង

យុទ្ធសាស្រ្តក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម

ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ និងយុទ្ធសាស្រ្តក�ៀរគរចំណូលឆ្នាំ២០១៩-២០២៣, ហ�ើយក៏

បានរួមចំណែកដល់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការ
សន្សំឥណទាន ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់

ហេតុការណ៍ក�ើតឡ�ើងជាយថាហេតុ ជាក់ស្តែងការទប់ស្កា ត់ជំងឺកូ វីដ-១៩ ជាដ�ើម។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទន្ទឹមនោះ PI-11 ទទួលពិន្ទុទាបផងដែរ

ដោយសារកង្វះព័ត៌មានមួយចំនន
ួ នៅក្នុង

ឆ្នាំ២០១៥។ ចំណែកឯសូចនាករ ដែលជា

សមត្ថកិច្ច របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

(PI-26) មិនត្រូវបានវាយតម្លៃជាពិន្ទុទេ

ដែលនាំឱ្យ PI-27 និង PI-28ពាក់ព័ន្ធនឹង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិពិនិត្យ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣

និងអន្តរសកម្ម។

អាចវាយតម្លៃបានផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ

ទាំងទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយថវិកា

ទី៣ ដោយប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌឆ្នា២
ំ ០១៦

ល�ើរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យ គឺមិន
សូចនាករដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

(D1-D3) ពុំទាន់មានភាពចាំបាច់ក្នុងកិច្ច
ការកែទម្រង់នៅឡ�ើយ។

ជាការសន្និដ្ឋានផ្អែកតាមក្របខណ្ឌវាយ

តម្លៃឆ្នាំ២០១១ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

1
2

គឺមានទិសដៅច្បាស់លាស់ និងជវភាព

និងចំណូលថវិកាមានភាពកាន់តែប្រស�ើរ

២.លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃ PEFA ល�ើក
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌវាយ-

ឡ�ើងជាលំដាប់។ ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធការ

តម្លៃឆ្នាំ២០១៦, លទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃ

ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម និងការចូលរួម

មានបង្ហាញក្នុងតារាងទី២។ ពិន្ទុនេះអាច

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈទាំងមូល

គ្រប់តអ
ួ ង្គពាក់ព័ន្ធ ប្រកបដោយបុរេសកម្ម

PEFA (ល�ើកទី៣)នេះ បង្ហាញនូវពិន្ទុ ដូច
ត្រូវបានបកស្រាយ ដូចតទៅ៖

‘Weakest link’: M1 (WL) ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយតម្លៃសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ដែលមានអនុសូចនាករណាមួយមានពិន្ទុទាប ហ�ើយអាចបណ្តា លឱ្យប៉ះពាល់ដល់អនុសូចនាករដទៃនៃសូចនាករតែមួយ។
‘Averaging’: M2 (AV) ត្រូវប្រើប្រាស់តារាងដាក់ពិន្ទុ ដែលរ�ៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋាន PEFA ដ�ើម្បីកំណត់ពិន្ទុរួម ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផ្អែកល�ើលទ្ធ ផលនៃការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដោយប្រើប្រាស់
ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦ ដូចមានគូស

បញ្ជាក់ក្នុងតារាងទី២, អ.គ.ហ. អាចទាញ
ការសន្និដ្ឋានថា៖

ទី១.វិន័យថវិកា៖ ការអនុវត្តចំណាយថវិកា
មានភាពកាន់តែល្អប្រស�ើរ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវ
ដោះស្រាយល�ើបញ្ហាចំណាយកកស្ទះ (ទាំង
ផ្នែកនិយមន័យ និងបំណល
ុ មរតក)។ ចំពោះ

ការអនុវត្តចំណូលថវិកា វិញ ត្រូវបន្តពង្រឹង
ការព្យាករចំណូល, ការពង្រឹងរដ្ឋបាល
ប្រមូលចំណូល ជាពិសេសល�ើការល�ើក
កម្ពស់អនុលោមភាព និងការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ និងការតាមដានល�ើការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅតាមគ្រឹះស្ថាន

សាធារណរដ្ឋបាល និងសហគ្រាសសាធារណៈ។

ទី២.ប្រសិទ្ធភាពវិភាជន៍ថ វិកា៖ ការរ�ៀប

ឡ�ើយ។

បានបំពាក់នូវសមាសធាតុសំខាន់ៗក្នុងការ

រណៈ៖ បច្ច័យនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ថវិកា ព្រមទាំង វិភាជថវិកាឱ្យកាន់តែមាន

ទី៣.ស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធាសាធារណៈល�ើការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

នៅពុំទាន់អាចពិនិត្យឃ�ើញនៅឡ�ើយ ដោយ
សារកត្តាផ្សេងៗរួមមាន កង្វះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម,
កិច្ចលទ្ធ កម្មសាធារណៈនៅមិនទាន់មាន
ការប្រកួតប្រជែង, ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារ

ថវិកាសម្រាប់ក្រសួង ស្ថា ប័នផ្តល់សេវា

សាធារណៈនៅមានកម្រិត។ ជាមួយគ្នានេះ
មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក៏ត្រូវល�ើកកម្ពស់

ដោយពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ដ�ើម្បីធានា

ប្រសិទ្ធភាពការចំណាយថវិកា និងសមិទ្ធកម្ម
នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

លទ្ធ ផលវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈកម្ពុជានេះ បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ

ចំថ វិកាប្រចាំឆ្នាំទទួលបានពិន្ទុល្អ ដោយ

ឱ្យឃ�ើញថា ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

និងមានផ្សព្វផ្សាយឯកសារថវិកាសម្បូរបែប

បំពាក់នូវសមាសធាតុសំខាន់ៗក្នុងការ

សារគោរពតាមប្រតិទិនថ វិកាច្បាស់លាស់

ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវបង្កើនគុណភាព នៃការ

រ�ៀបចំឯកសារថវិកាទាំងនោះបន្ថែមទ�ៀត។
ការរ�ៀបចំថ វិការយៈពេលមធ្យម គឺកំពុង

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម ដោយហេតុ
ថាក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្រថុ យៈពេលមធ្យម

របស់កម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អ ដោយបាន
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឱ្យមាន
វិន័យថវិកា ព្រមទាំង វិភាជថវិកាឱ្យ
កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ជារួម លទ្ធ ផលវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

(MTFF) ពុំទាន់ត្រូវបានអនុវត្ត ហ�ើយ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជានេះ បានឆ្លុះ

ក៏ត្រូវបាននិងកំពុងអនុវត្តសាកល្បងនៅ

រណៈ របស់កម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អ ដោយ

ក្របខណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យម (MTBF)

បញ្ចាង
ំ ឱ្យឃ�ើញថា ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈឱ្យមានវិន័យ
ប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនោះ សមាសធាតុផ្សេង

ទ�ៀតក៏កំពុងរ�ៀបចំកនុង
្ ក្របខណ្ឌផែនការ
សកម្មភាពរួមនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដ�ើម្បីបំពេញបុរេ-

លក្ខណៈ (pre-requisites) ក្នុងការបញ្រ្ជា ប
វប្បធម៌សមិទ្ធកម្ម (performance culture)

និងបង្កើនតួនាទីនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

រណៈក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។ យ៉ាង
ណាមិញ ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងស្តង់ដា និង
ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈកម្ពុជានៅមានគម្លា ត

នៅឡ�ើយ ដែលចាំបាច់ត្រូវបន្តកែលម្អល�ើ

វដ្តថ វិកា ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការ

ល�ើកកម្ពស់តម្លា ភាពថវិកា ព្រមទាំងការ
ពង្រឹងជាជំហានៗបន្ថែម ដូចមានកំណត់

ក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះនៃកម្ម វិធីកែ

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។
ក្នុងន័យកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈនេះ អ.គ.ហ. បានកំណត់ភាព
ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធ និងរ�ៀបចំតាមលំដាប់
អាទិភាព ព្រមបានដាក់បញ្ចូលជាផែនការ

សកម្មភាពគន្លឹះៗ ក្នុងក្របខណ្ឌសកម្មភាព
រួម៣ បូក២ (CAP3+2) និងបន្តពិនិត្យ

បន្ថែមទ�ៀតដាក់បញ្ចូលក្នុង CAP4 សម្រាប់
អនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣ តទៅ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យ

តាមដាន និងវាយតម្លៃនៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តួនាទីសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ា ន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានគូសបញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធ FMIS ដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ និង
មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល
ព្រមទាំងនៅក្នុង “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”។

ឹ អំពី
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ថ្លែងបែបនេះ នៅក្នុងឱកាសប�ើកកម្ម វិធី “ការបញ្ជ្រា បការយល់ដង

ប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់

កណ្តា លបន្ថែមថ្មីចំនួន១១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

នា

ពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈ

និងបរិវត្តកម្មឌីជីថល នៅក្នុងគ្រប់តួអង្គ

ចូលរួមចំណែកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយក-

ដ�ើម្បីជំរុញសន្ទុះកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី និង

សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឱ្យ

គិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងបានដាក់ចេញនូវ

ប្រក្រតីថ្មី”។ គោលនយោបាយនេះ នឹង

គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលមាន

រដ្ឋមន្រី្ត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាប្រធាន បាន

“ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង

សង្គម ទាំងរដ្ឋ ទាំងប្រជាជន និងទាំងធុរជន
ល�ើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម តាមគន្លង

ត្រូវផ្តោ តល�ើអាទិភាពចំនួន៥ ធំៗរួមមាន

សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”

(១).ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល,

សកលនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ ក៏ដច
ូ

ល�ើប្រព័ន្ធឌីជីថល, (៣).ការកសាងពលរដ្ឋ

ក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបខ្ព ស់ទៅនឹងនិន្នា ការ

ជាបរិវត្តកម្មឌីជីថល ដែលបាន និងកំពុង

(២).ការកសាងទំនុកចិត្ត និងភាពជ�ឿជាក់

ឌីជីថល, (៤).ការកសាងរដ្ឋា ភិបាលឌីជី-

ធ្វើឱ្យនិម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និង

ថល និង (៥).ការជំរុញធុរកិច្ចឌីជីថល។

បទពិសោធ និងមេរ�ៀននៃការវិបត្តិជំងឺ

នយោបាយនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឆ្នាំ២០២០ មកបានបង្ហាញអំពីសក្ដានុពល

នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការ

តំបន់មានការវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ជាពិសេស
កូ វីដ-១៩ ក្នុងបរិការណ៍ដែលចាប់តាំងពី

តាមរយៈការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគោល

ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វត្តមាន

កាន់តែសំខាន់នៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល ក្នុងការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS)

កំណត់នូវចក្ខុ វិស័យក្នុងការ “កសាងសេដ្ឋ-

របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច

កិច្ច និងសង្គមឌីជីថលរស់រវ�ើក តាមរយៈ

ការរ�ៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះជំរុញការទទួលយក

ហៅកាត់ថា “ប្រព័ន្ធអេហ្វអឹមអាយអេស”
សាធារណៈ គឺពិតជាបាននិងកំពុងដ�ើរតួ-

នាទីដ៏សំខាន់ និងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការ

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាង និងអភិវឌ្ឍ
សម្រេចបានតាមគោលដៅ ដ�ើម្បីប្រជែង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វត្អ
ថុ ន្តរជាតិ (IMF)

ជុំ វិញការបោះជំហានទៅមុខ
ឥតឈប់ឈររបស់ គម្រោង
FMIS ដែលជាចលករដ៏

សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញនូវ

ការអនុវត្តថ វិកានៅតាមក្រសួងស្ថា ប័ន អង្គភាពចំណាយឱ្យ

កាន់តែមានក្រឹត្យក្រម និង

ហ៊ា ន សាហ៊ីប បានវាយតម្លៃខ្ព ស់ចំពោះ

សមិទ្ធផលដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន
ក្នុងនោះក៏ទទួលបានការកោតសរស�ើរ
ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាមូលនិធិរប
ូ ិយ-

របស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ គឺពិតជាបាននិងកំពុងដ�ើរតួនាទី
ដ៏សំខាន់ និងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួម
ចំណែកជាមួលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈានឆ្ពោះ
ទៅរកការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

ភាព និងប្រសិទ្ធផល ដែល

ប្រទេសក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

ឱ្យការបម្រើនូវសេវាសាធារណៈ

FMIS កន្លងមក ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ហៅកាត់ថា "ប្រព័ន្ធអេហ្វអឹមអាយអេស"

ី លកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបានតាម
និងសង្គមឌីជថ

គោលដៅចុងក្រោយ គឺដ�ើម្បី

អន្តរជាតិ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS)

វិន័យក្នុងការចាយវាយ ឱ្យចំ
គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-

ឈ្ នះជាមួយបណ្តា ប្រទេសក្នុងតំបន់ និង

វត្តមាននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់

ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់

សភាពការណ៍និងតម្រូវការ។

គួរបញ្ជាក់ថា ស្របតាម “ផែនការពង្រីក

ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ ២០១៧-២០២០”
ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់

ជាផ្លូវការបន្ថែមរួចរាល់នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ថ្នាក់ជាតិ រួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក

ផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តា ល និង

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី-ខេត្ត

ទាំង២៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុប

ជាង ១១៦២ រូប។ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបាន
បន្តពង្រីកការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យជាមួយ

នឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ និង
ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

បំណល
ុ សាធារណៈ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូល
របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងប្រព័ន្ធ

ធនាគាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង
ធនាគារពាណិជជា
្ជ ដៃគូ។

ដោយឡែក សម្រាប់ “ផែនការពង្រីក

ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី៣ ២០២១-២០២៥”
ក៏មានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គា ល់ ក្នុងនោះ

គោលដៅ ដ�ើម្បីប្រជែងឈ្ នះជាមួយបណ្តា

ផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធ កម្មពេញ-

លេញ បានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ និងដាក់ឱ្យ

ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងកិច្ចការ

នារី ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
ក្រុមការងារក៏បានអនុវត្តសកម្មភាពជា
ច្រើនទ�ៀតផងដែរ (រួមមាន ការសិក្សាពី

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និងនីតិ វិធី

អនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ការ

សិក្សាល�ើការរ�ៀបចំហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការកំណត់ឈ្មោះ

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ) ដ�ើម្បីត្រៀមក្នុងការ

ពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ-

២០២២ ខាងមុខរួមមាន ១.ការប្រើប្រាស់
មុខងារស្នូលនៃប្រព័ន្ធ FMISនៅរដ្ឋបាល

រាជធានី-ខេត្តទាង
ំ ២៥ និងអង្គភាពថវិកា

អាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនន
ួ ១១,
២.ការប្រើប្រាស់មុខងាររ�ៀបចំផែនការ

ថវិកា នៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន១១ និង
៣.ការប្រើប្រាស់មុខងារលទ្ធ កម្មពេញ
លេញនៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន៣៤៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS

មុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួនពីរ គឺមុខងាររ�ៀបចំ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បទពិសោធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការកែទម្រង់ការប�ើកផ្តល់
ប�ៀវត្សតាមនីតិ វិធីថ្មីផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ FMIS

អនុលោមទៅតាមសារាចរណែនាំលេខ០៧ សរ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជា ស្តីពីការកំណត់នីតិ វិធីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សរ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍មង
្ត ក្នុងខែនីមួយៗ
ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល និងមន្រ្តីសាធារណៈផ្សេងទ�ៀត គ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ផងដែរ បានកំពុងដំណ�ើរការ
យ៉ាងរលូនក្នុងការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សរ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍មង
្ត ក្នុងខែនីមួយៗ ដែលចាប់អនុវត្តពី
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ដ�ើ

ម្បីឱ្យកិច្ចការនេះប្រព្រឹតទ្ត ៅបានទាន់

អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាព

នូវលិខិតយុត្តិការចំណាយមួយចំនួន ដ�ើម្បី

ទាំងការអនុវត្តក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធបច្ចេក-

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំង

ទូទាត់បុរេប្រទាន និងធ្វើសវនកម្មតាម

ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់

វិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ (FMIS) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ចេញនូវសារាចរណែនាំ
លំអិតលេខ០១១ សហវ ចុះនៅថ្ងៃទី២៨

ថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្តា ល

មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយក-

ដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានចូលរួមអនុវត្តនីតិ

វិធីតម្រង់ទិសថ្មី ដែលត្រូវបង្កើតប្រតិបត្តិការ

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់

ជាមូលដ្ឋានពិនិត្យការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ឬ

ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់មកធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
និងអនុម័តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ជាផ្លូវការ ដោយពុំរង់ចាំឯកសារជាក្រដាស
នោះទេ រួមជាមួយប្រព័ន្ធទូទាត់

ប្រាក់ប�ៀវត្សតាមប្រព័ន្ធអេឡិច-

ប�ៀវត្សតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់

ត្រូនិករបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (Electronic Fund

(Electronic Fund Transfer)។

Transfer។

ចំពោះអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក

យុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្តការងារ

មិនទាន់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ល�ើសពីនេះទ�ៀត អនុវត្តតាមផែនការ

ផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្តា ល ដែល

តាមប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ២០២០-២០២៥

ត្រូវរ�ៀបចំសំណំឯ
ុ កសារអាណត្តិ

ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ប�ើកប្រាក់ រួចបញ្ជូនមកអង្គភាព

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួង

កម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្បា
ថុ ន

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីបន្ត

ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បងមុនគេ ចាប់ពី

នីតិ វិធីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយ

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នូវនីតិ វិធីតម្រង់ទិស
ថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្ដល់ប�ៀវត្ស និងចំណាយ

មិនបញ្ជូនសំណំឯ
ុ កសារច្បាប់ដ�ើម
ទាំងនោះបន្តទ�ៀតទេ ហ�ើយត្រូវ

ល�ើបន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗ ដែលមានគោល

ចំណាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

បានអនុញ្ញាតឱ្យរក្សាទុកនៅសាមីអង្គភាព។

និងអនុសាសន៍សម្រាប់បន្តអនុវត្តនៅគ្រប់

អាណត្តិប�ើកប្រាក់ខាងក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

របបកំណត់ច្បាស់លាស់ ដ�ើម្បីផ្តល់ជាគំរូ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។ នៅក្នុងជំហានដំបូងនេះ

ដោយមិនមានការរ�ៀបចំសំណំឯ
ុ កសារ

ទ�ៀតឡ�ើយ ព្រមទាំងភ្ជា ប់ជាមួយការស្កេន

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នៅក្នុងជំហានបន្ទាប់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

បានរួមសហការគ្នារ�ៀបចំនូវបច្ចេកទេស

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សន្ធានកម្ម ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ រវាងប្រព័ន្ធ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្ន-

អនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិស

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ឆ្នាំ២០២០-២០២៥ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធី

ន័យមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក្នុងគោលបំណង
កែលម្អបន្ថែមនូវនីតិ វិធីប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស

រវាងក្រសួង-ស្ថា ប័ន ជាមួយក្រសួងមុខងារ

សាធារណៈ ផ្សារភ្ជា ប់នឹងនីតិ វិធីតម្រង់ទិស

នីតិ វិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នចាប់ផ្តើមអនុវត្តអនុវត្ត

សាកល្បងមុនគេ ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

មាន សម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្រ្តីរាជការ
ស៊ី វិល។ មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុវត្តនីតិ វិធីថ្មីសម្រាប់

ការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយនឹង

ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់

កំពុងអនុវត្តនៅតាមប្រទេសជ�ឿនល�ឿន

មុខងារសាធារណៈ បានអនុវត្តសន្ធានកម្ម

ដ�ើម្បីផ្តល់ជាគំរូ និងអនុសាសន៍សម្រាប់បន្ត

ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈការបង្កើត

ដែលផ្តល់មកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌-

ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ប�ៀវត្ស និងចំណាយល�ើបន្ទុកបុគល
្គ ិកផ្សេងៗ

ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យខាងល�ើនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦

ប�ៀវត្សថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ពីទិន្នន័យ

នូវនិីតិ វិធីតម្រង់ទិសថ្មីសម្រាប់ការប�ើកផ្តល់

ថ្មីនៃការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សតាមប្រព័ន្ធ FMIS។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង

ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវប្រតិបត្តិការចំណាយ

អនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។

ស្របតាមនីតិ វិធីបែបឧត្តមានុវត្តន៍ ដែល

នានាល�ើសាកលលោក៕

រ�ៀបចំដោយ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការវិវត្ត រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីនិងការផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកានៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រឹមឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១នេះ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នរ�ៀបចំកែសម្រួលថ្មីនូវ

រចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធីរបស់ក្រសួង ដោយបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរអង្គភាពថវិកាថ្មី និងការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងឋានៈ
ជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញជូនអង្គភាពថវិកាដែលនៅមិនទាន់បានទទួលសិទ្ធិពេញលេញ

នៅឡ�ើយ ក្នុងគោលបំណងធានានិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តថ វិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្។ថុ

ក្រ

សួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាន

តាមការណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញដ៏ខ្ពង់-

នឹងការប្រែប្រួលនៃមុខងារ និងភារកិច្ច

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ដោយច្បាប់ដែលត្រូវ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

ការពិនិត្យកែសម្រួលស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាព

បង្កើតឡ�ើងស្ថិតនៅក្រោមឱវាទនៃ

បានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ

នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា

ខ្ព ស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធី ត្រូវអនុលោមតាមគោល-

ឆ្នាំ១៩៩៦ និងមានសមត្ថកិច្ចដឹកនាំ និង

ការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីនីតិ វិធីអនុវត្តថ វិកា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥

ប្រកាសលេខ១៩១១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ

គ្រប់គ្រងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃ

រហូតមក ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជា

របស់ក្រសួងនៅឡ�ើយ ដែលជាកម្មវត្ក
ថុ ្នុង
នៃការក�ើនឡ�ើងនៃចំនន
ួ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

ក្នុងការណ៍នេះ រចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធីនាពេល
បច្ចុប្បន្ន នៅបន្តអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធ

កម្ម វិធី ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយ

ឆ្នាំ២០១៤ ពេលដែលក្រសួងទ�ើបចាប់ផ្តើម

ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងប្រកាសលេខ

ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីនៅ

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញនៅឡ�ើយ។

ក្រសួងមួយស្ថិតក្នុងចំណោមក្រសួងទាំង១០

១២៨២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ជា
ថុ ល�ើកដំបូង

លេញ និងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលជា

នៅក្នុងនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា រចនា-

ដំណាក់កាល នៃវដ្តថ វិកា រួមមានទាំង

ដំបូង ដែលបានអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញបន្តបន្ទាប់ក្នុងការងារជំរុញ និងកសាងភាព
ជាគំរក
ូ ្នុងការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី។ ស្រប

ឆ្នាំ២០១៦។

សម្ព័ន្ធកម្ម វិធី របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្នថុ ៅពុំទាន់មានសង្គតិភាពជាមួយ

បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមស្ទើរគ្រប់

ដំណាក់កាលនៃការរ�ៀបចំ, ការអនុវត្ត,

ព្រមទាំងការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយ
តម្លៃការអនុវត្តថ វិកា ទាំងអង្គភាពទទួល

បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់អង្គភាពថវិកាក្រោម
ឱវាទក្រសួង។ ជាបច្ច័យ កាអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរបរិបទការងារគួរ
ឱ្យកត់សម្គា ល់នៅគ្រប់ដំណាក់កាល នៃ

វដ្តថ វិកា ទោះបីជាកត្តាពេលវេលា នូវតែ

ជាបញ្ហាប្រឈមនៅឡ�ើយ។ ការគិតគូរអំពី
ការវិវត្តនៃរចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធី និងការផ្ទេរ

សិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ

ពិនិត្យឡ�ើង វិញនូវគោលបំណង គោលនយោបាយ កម្ម វិធី និងអនុវកម្ម វិធីរបស់

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្រសួង ដ�ើម្បីធានាឱ្យបាននូវការផ្សារភ្ជា ប់

និងឆ្លើយតបគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធី និងមុខងារស្នូលរបស់ក្រសួង។

ជាធរមាន។

ហេតុអ្បា
្ធិ ូនអង្គភាពថវិ កា?
វី នជាត្រូវផ្ទេរសទ
ិ ជ

ប្រកាសលេខ ១៩១១ សហវ.ប្រក ចុះ

ដោយឡែក ការគិតគូរបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ-

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការដាក់ឱ្យ

ក្រសួង ត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់គ្រប់

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី គឺជាឯកសារគតិយុត្ត

២០២២ ខាងមុខ រចនាម្ព័ន្ធកម្ម វិធីរបស់
ជ្រុងជ្រោយ និងផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
និងស្របតាមលក្ខណៈដោយឡែក របស់

ក្រសួងផងដែរ។ ជាក់ស្តែង ការបង្កើត

អង្គភាពថវិកាថ្មី ក្នុងកម្រិតជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋាន, ឬវិទ្យាស្ថាន
អង្គភាពថវិកាថ្មីទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឱ្យ

អនុវត្តក្នុងកម្រិតជាអង្គភាពថវិកាមួយដោយ
បន្ថែមអនុកម្ម វិធីថ្មីមួយទៅក្នុងកម្ម វិធីណា

អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីនីតិ វិធី

ដោយអនុលោមតាមនីតិ វិធីហិរញ្ញវត្ដថុ ែល
មានជាធរមាន និងកត់ត្រាបានត្រឹមត្រូវ

តាមមាតិកាថវិកា ព្រមទាំងស្របតាមកម្ម វិធី
អនុកម្ម វិធី និងសកម្មភាពតាមការគ្រោង

ទុក។ នីតិ វិធីនេះ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ អំពី

ចាំបាច់ ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់

ការទទួលខុសត្រូវ និងគណនេយ្យភាព

ឱវាទ អាចដំណ�ើរការអនុវត្តកម្ម វិធី អនុ-

ធនធានសាធារណៈរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ឱ្យក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងមន្ទីរជំនាញក្រោម
កម្ម វិធី និងសកម្មភាពរបស់ខលួ ្ នបានដោយ
រលូន មានប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាព និង

ប្រកបដោយការសន្សំសំចៃ។ នីតិ វិធីអនុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធីនេះ មានគោលបំណងរ�ៀបចំ
ជាក្របខណ្ឌគិតយុត្ត គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថា ប័នអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធីដែលមានស្រាប់

ដោយគ្របដណ្តប់ប រិបទចំណាយចាប់ពី

អនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ដល់ដំណាក់កាលទូទាត់ ពិសេសសំដៅ

ឱ្យស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំ នៃការ

ធានាបានថា ថវិកា វិភាជន៍ត្រូវបានចំណាយ

ដំណាក់់កាលវិភាជន៍ឥណទានថវិកា រហូត

ចំពោះការប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង
ក៏ដច
ូ ជា អង្គភាពថវិកាក្នុងដំណ�ើរការអនុវត្ត
សកម្មភាព ឆ្ពោះទៅសម្រេច ឱ្យបាននូវ
លទ្ធ ផលទៅតាមគោលបំណងគោលនយោបាយជាអាទិភាពរបស់ខលួ ្ ន។ ដោយ

ផ្អែកតាមក្របខណ្ឌគតិយុតន្ត េះ សិទ្ធិអំណាច
និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តថ វិកា

កម្ម វិធីត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ហ�ើយមាន

វិសាលភាពអនុវត្តល�ើចំណាយចរន្តថ្នាក់

ជាតិប៉ុណ្ណោះ ចំណែក ឯចំណាយមូលធន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ត្រូវបន្តអនុវត្តទៅតាមនីតិ វិធីនិងបទដ្ឋាន
គតិយុតដ្ត ែលមានជាធរមាន។

អង្គភាពថវិកាដែលទទួលបានការផ្ទេរ

សិទ្ធិ ឬអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ត្រូវបានកំណត់
ជាធរមាននៅក្នុងក្របខណ្ឌថវិកាកម្ម វិធី។

សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់

អាណាប័ក មានចែងច្បាស់នៅក្នុងគោល-

ការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិ វិធី នៃការអនុវត្ត

ថវិកាកម្ម វិធី គឺថាអាណាប័កគឺជាអភិបាល
កំពល
ូ នៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអង្គភាពសា-

ធារណៈប្រហាក់ប្រហែល ដែលមានសិទ្ធិ
អំណាចគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ក្នុងការបញ្ជា

ចំណូល និងបញ្ជាចំណាយថវិការបស់ខលួ ្ ន។
ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ អាណាប័ក

ចាត់ចែងក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខលួ ្ ន
ក្នុងកម្រិតឥណទាន ដែលខ្លួ នទទួលបាន

ដ�ើម្បីស្នើសុំធានាចំណាយ អនុវត្តកិច្ចលទ្ធ កម្មសាធារណៈ បោះផ្សាយអាណត្តិប�ើក
ប្រាក់ និងកិច្ចបញ្ជិការក្នុងរង្វង់ឥណទាន
ថវិការបស់ខលួ ្ ន។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិ-

រញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធីដោយមានគោលបំណង

គោលនយោបាយចំនួន២ កម្ម វិធីចំនួន៥
និងអនុកម្ម វិធីចំនួន១៦ (មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្បា
ថុ នគិតគូរជំហាន

អនុកម្ម វិធីបានឡ�ើង៣ បន្ថែមទ�ៀត សរុប

មួយក្នុងចំណោមអនុកម្ម វិធីទាង
ំ ១៦)។ ការ

ទទួលបានការផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន០២ រួមមាន៖

និងហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី ខេត្ត ស្ថិតក្នុងអនុ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគិតគូរចាប់ពី

ជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី ខេត្ត ស្ថិតក្នុងអនុកម្ម វិធី
ផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ដំបូងសម្រាប់អង្គភាពថវិកាដែលមិនទាន់

១.ផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកាដែលមិនមែន
និងហិរញវត្ថុ ដែលត្រូវអនុវត្តតាមនីតិ វិធី

មក ដោយបានផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញល�ើ

រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន ជាធរមាន។

ភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តា លចំនួន ៣ និងមន្ទីរ

ចំណូលសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋ-

ឥណទានថវិកានៃឆ្នាំអនុវត្តថ វិកាជូនអង្គសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី ខេត្ត ទាំង
២៥ សរុបមានចំនួន២៨ អង្គភាព។ ទន្ទឹម
នឹងការផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញជូនអង្គភាព

ថវិកាមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ ក្រសួង

២.ការប្រគល់សិទ្ធិល�ើឥណទានរជ្ជទេយ្យ

ចំនួន១៩ អនុកម្ម វិធី ប៉ុន្តែមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

កម្ម វិធីមួយក្នុងចំណោមអនុកម្ម វិធីទាង
ំ ១៩
នោះ។ ការផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកានៃ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានក�ើន
ឡ�ើង២ បន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់អង្គភាពថវិកា
ថ្នាក់កណ្តា លសរុបមានចំនន
ួ ៣០អង្គភាព។
ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ ស្ថិតក្រោមរចនា-

បាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

សម្ព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធីដោយមានគោលបំណង

កម្ម វិធីដោយមានគោលបំណង គោលន-

ដដែល បម្រែបម្រួលនៃអនុកម្ម វិធីបាន

ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធថ វិកា

យោបាយចំនួន២ កម្ម វិធីចំនួន៥ ដដែល

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គោលនយោបាយចំនួន២ កម្ម វិធីចំនួន៥

ក�ើនឡ�ើង២ បន្ថែមទ�ៀត សរុបចំនួន២១

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធីរបស់ក្រសួង ត្រូវបាន

សម្ព័ន្ធ និងមុខងាររបស់ក្រសួង ប�ើទោះបី

ស្នូលទាំង៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ប្តូរក៏ដោយ ក៏ វិសាលភាពនៃការអនុវត្ត

រ�ៀបចំឡ�ើងដោយមិនប្រាសចាកនូវមុខងារ
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ ការគ្រប់គ្រងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច,
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្,ថុ និងការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដ�ើម្បីមានមូលដ្ឋាន

គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គិតគូបន្ថែម ក្នុងកម្រិត
គោលបំណង គោលនយោបាយ កម្ម វិធី
និងអនុកម្ម វិធី។

កម្ម វិធី ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្រា
ថុ ជធានី ខេត្ត ទាំង២៥ ត្រូវបាន

គិតគូរបន្ថែមក្នុងការកែសម្រួលអនុកម្ម វិធី
ដែលទទួលបន្ទុកដោយដកចេញពីអនុកម្ម-

វិធីរួមមួយ ទៅជាជ្រកក្រោមអនុកម្ម វិធី៤
ផ្សេងគ្នា ដ�ើម្បីបន្ស៊ីគ្នារវាងមុខងាររបស់

មន្ទីរជាមួយនឹងកម្ម វិធីទាង
ំ នោះ។ ការផ្ទេរ
សិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និង

ការសម្រេចដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គ-

ចំណោមអនុកម្ម វិធីទាង
ំ ២១។ ការផ្ទេរសិទ្ធិ

យករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង

ចំនួន៨ អង្គភាព សរុបមានចំនួន៣១ អង្គ-

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនា-

ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និង
វាយតម្លៃការអនុវត្តថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០
ដែលបានរ�ៀបចំប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័ក

ផ្ទេរសិទ្ធិ ជូនប្រធានអង្គភាពថវិកាដែលមិន

ភាព។

ទាន់ទទួលបានការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណា-

សម្ព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធីដោយមានគោលបំណង

ក្នុងការអនុវត្តថ វិការបស់ខលួ ្ ន។

ឆ្នាំ២០១៩-២០២០ ស្ថិតក្រោមរចនា-

គោលនយោបាយចំនួន២ កម្ម វិធីចំនួន៥
ដដែល។ បម្រែបម្រួលនៃអនុកម្ម វិធីបាន

ឡ�ើង៦ បន្ថែមទ�ៀត សរុបចំនួន២៧ អនុ-

មួយចំនួនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង របស់

ក្រសួងដដែល។ ក្នុងន័យនេះ ការបង្កើត
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ គឺ

ជាបរិបទមួយថ្មី គួបផ្សំជាមួយនឹងការក�ើន
ឡ�ើងនៃចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងផងដែរ

ដែលជាកត្តា នាំឱ្យមានការកែសម្រួលរចនា-

សម្ព័ន្ធកម្ម វិធីក្រសួងជាថ្មី ជាបន្តបន្ទាប់
ពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ គឺត្រូវ
បានពិនិត្យម�ើលឡ�ើង វិញ នូវទិដ្ឋភាពរួម

ឡ�ើង វិញដ�ើម្បីធានាបាននូវសង្គតិភាពមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួង។

ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធកម្ម វិធីទ�ៀត

របស់ក្រសួង និងទាំងការរំលេចឱ្យឃ�ើញ

អនុកម្ម វិធី ប៉ុន្តែមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នៅអង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តា ល សរុបមាន

ដែលនាំឱ្យ ការបង្កើតថ្មីនូវអង្គភាពថវិកា

សរុបមានចំនន
ួ ៣៥ អង្គភាព។

ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអង្គភាពទទួល

ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានក�ើនឡ�ើង៣ បន្ថែមទ�ៀត

មុខងាររបស់ក្រសួងបានពង្រីកកាន់តែធំ

សោត គឺមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្តប់ទាង
ំ

ឆ្នាំ២០២១ គឺជាការគិតគូរទាំងស្រុង

ជូនអង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ជាបេសកកម្មរបស់ក្រសួងមិនមានការផ្លាស់

និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានក�ើនឡ�ើង២ បន្ថែម
ទ�ៀតសម្រាប់អង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តា ល

រាជធានី ខេត្ត ស្ថិតក្នុងអនុកម្ម វិធីមួយក្នុង

បរិបទមួយដ៍ចាំបាច់នៃការវិវត្តនៃរចនា-

គោលបំណង គោលនយោបាយចំនួន២
នូវមុខងារស្នូលរបស់កម្ម វិធីទាង
ំ ៥ របស់

ក្រសួង រីឯអនុកម្ម វិធីនីមួយៗ ត្រូវមាន
សង្គតិភាព និង វិសាលភាពតាមកម្ម វិធី
នីមួយៗ ព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងមុខងារ

លម្អិតនីមយ
ួ ៗ និងមានសង្គតិភាពគ្នាជា

មួយរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល របស់ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ផ
ថុ ងដែរ។ រចនាសម្ព័ន្ធ
កម្ម វិធីរបស់ក្រសួង ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
ដោយមិនប្រាសចាកនូវមុខងារស្នូលទាំង

៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
រួមមាន៖ ការគ្រប់គ្រងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច,

ប័កផ្ទេរសិទ្ធិដ�ើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញ

ការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្,ថុ និងការ

ភាពចាំបាច់នៃការវិវត្ត និងការកែសម្រួល

មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គិតគូរបន្ថែម

រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដ�ើម្បីមាន

ក្នុងកម្រិតគោលបំណង គោលនយោបាយ
កម្ម វិធី និងអនុកម្ម វិធ៕
ី 

រ�ៀបចំដោយ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គោលការណ៍គ្រឹះនៃថវិកា ៖ សសរស្ដម្ភនៃវិន័យថវិកា

វិន័យថវិកាគឺជាគោលបំណងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមគោលបំណងធំទាង
ំ ៣
នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ វិន័យនេះធានានូវប្រសិទ្ធភាព
និងស័កដិស
្ ិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនិងការប្រើប្រាស់ថ វិកា តាមរយៈគោលការណ៍
គ្រឹះមួយចំនួនដែលមានដូចតទៅ៖
១.សកលភាព (Universality)

សុក្រឹតភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន

ចំណូលទាំងអស់ អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់

មុខចំណាយជាក់ស្តែង។

គោលការណ៍នេះមានន័យថាគ្រប់ប្រភេទ

រាល់មុខចំណាយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។

ចំណូលសរុប និងជាពិសេសមិនធ្វើឱ្យបាត់

.គោលការណ៍មិនភ្ជា ប់លក្ខខណ្ឌ

ចំណូលរបស់រដ្ឋា ភិបាលរាប់បញ្ចូលទាំង

(Non-Affectation Principle) មានន័យ

ព�ើពន្ធ និងចំណូលមូលធនដែលបានប្រមូល

បែងចែកផ្ទាល់ជាហិរញ្ញប្បទានដល់ចំណាយ

ចំណូលសារព�ើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារត្រូវកត់ត្រាទាំងស្រុង និងពុំអាចកាត់កងត្រង់
នឹងចំណាយណាមួយជាក់លាក់ឡ�ើយ។
ទោះយ៉ាងណា យោងតាមមាត្រា ២០ នៃ
ច្បាប់សដីព
្ ីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ បាន

ប�ើកឱ្យមានលទ្ធ ភាពក្នុងការវិភាជន៍ចំណូល
មួយចំនួន សម្រាប់ល�ើមុខសញ្ញាចំណាយ

ថាគ្មានចំណូលណាមួយត្រូវបានយកទៅ

ពិសេសណាមួយឡ�ើយ ពោលលទ្ធ ភាពនៃ

ការប្រើប្រាស់ចំណូលពុំត្រូវបានរឹតត្បិត ឬ
កំណត់លក្ខខណ្ឌល�ើចំណាយជាក់លាក់
ណាមួយឡ�ើយ។

២.សមាគតភាព (Associability)

គោលការណ៍នេះសំដៅដល់គ្រប់ប្រភេទ

មួយចំនួនដែរ តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌកំណត់

ចំណូលទាំងអស់ និងគ្រប់មុខសញ្ញាទាំង-

ប្រាក់នៃឥណទានដែលបានអនុម័តដោយ

គណនីទោលរបស់រតនាគារជាតិ។ ប្រព័ន្ធ

ដោយច្បាប់។ ល�ើសពីនេះ ការបង្កើនទឹក
សំអាងល�ើប្រាក់ចំណូលពិសេសណាមួយ

អស់ត្រូវបង់ និងទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធ

គណនីទោលរបស់រតនាគារជាតិ គឺជាគោល-

ត្រូវបានហាមឃាត់។

នយោបាយក្នុងការកំណត់ឱ្យមានគណនី

នេះបង្កប់នូវអត្ថន័យលម្អិត ២ផ្សេងទ�ៀត

ជាតិ និងគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ គោលការណ៍

រួមមាន៖

.គោលការណ៍មិនកាត់កង (Non-

compensation Principle) សំដៅដល់

ការបង្ហាញថវិកាជាចំននទឹ
ួ កប្រាក់ដុល និង

មិនមែនទឹកប្រាក់សុទ្ធ មានន័យថាចំណូល

ទាំងអស់ពុំអនុញ្ញាតឱ្យមានការកាត់កងនឹង
ចំណាយណាមួយទេ។ បរិមាណទឹកប្រាក់

ដែលជាចំណូល ត្រូវតែបង្ហាញជាចំនន
ួ
ដុល។ ការអនុវត្តបែបនេះ ធានាបាននូវ

រដ្ឋា ភិបាលរួមតែមួយដែលស្ថិតនៅធនាគារ-

និងហិរញ្ញវត្។ថុ ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់
សម្រាប់ការទទួលចំណូលគ្រប់ប្រភេទ និង

ទូទាត់រាល់ខ្ទង់ចំណាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគណនីទោល គឺជាទម្រង់
នៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់បែបទំន�ើប ដែល

យ៉ាងណាមិញ គោលការណ៍នេះពុំសំដៅ

អាចធានាថាសាច់ប្រាក់មានគ្រប់គ្រាន់នៅ

ដល់ការរឹតត្បិតឱ្យមានប្រតិបត្តិការចំណូល-

ការខ្ចីសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋា ភិបាល និងគ្រប់-

ធនាគារពាណិជផ
្ជ ងដែរ។ ជាក់ស្តែង NRMIS

ពេលមានចំណាយក�ើតឡ�ើង កាត់បន្ថយ

គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ជាដ�ើម។ល។

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដែលរួមបញ្ចូលគណនីមួយចំនួននៅតាម
គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ របស់

ការប្រទាំងប្រទ�ើសទាំងផ្នែកគោលនយោ-

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលរួមមានរដ្ឋសភា

នឹងគណនីទោលរតនាគារជាតិ និងគណនី

ដែលមិនអាចរំលោភបំពានបាន។ ក្នុង

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្។
ថុ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់

រាជរដ្ឋា ភិបាល ដែលប្រព័ន្ធនេះផ្សារភ្ជា ប់

មួយចំនួននៅធនាគារពាណិជ ្ជ ដែលអនុញ្ញាត
ឱ្យសាធារណជនអាចជ្រើសរ�ើសក្នុងការ

បង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈនៅតាមធនាគារ

ពាណិជ។
្ជ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ សមតុល្យពីគណនី
ធនាគារពាណិជ ្ជ ត្រូវផ្ទេរទៅប្រព័ន្ធគណនី

បាយ ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងស្ថា ប័នហ�ើយ

សេចក្ដីនេះ ជាក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋា ភិបាល
ទាំងមូលរបស់កម្ពុជា រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរួមមួយ ហ�ើយគោលនយោបាយ
ឬក្របខណ្ឌច្បាប់ផ្សេងទ�ៀត ពុំអាចកំណត់

ព្រឹទ្ធសភា គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងក្រសួងសេដ្ឋ-

ប្រទេសមួយចំនួន ដែលមានទម្រង់ជារដ្ឋ-

សហព័ន្ធ គោលការណ៍នេះពុំត្រូវបានអនុវត្ត
ឡ�ើយ ដោយហេតុថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈត្រូវបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងនៅ
រដ្ឋា ភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយៗ។

៤.ភាពជាអាជ្ញា (Authoritativeness)

ភាពជាអាជ្ញាសំដៅដល់ភាពពុំអាចត្រូវ

បានបំពានដោយបុគល
្គ ស្ថា ប័ន ឬច្បាប់
ដទៃណាមួយទ�ៀតបានឡ�ើយ។ ថវិកាជា

ច្បាប់ដែលអនុម័តដោយស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ
ហ�ើយច្បាប់ទាង
ំ នោះរួមមានច្បាប់គ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្បថុ ្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់កែតម្រូវ និងច្បាប់
ទូទាត់។ គោលការណ៍នេះ បានកំណត់នវូ

អានុភាពនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា ជាការ
តម្រូវឱ្យគោរព និងប្រតិបត្តិជាដាច់ខាត
ដោយគ្មានការបំពាន។ ការគោរព និងប្រតិបត្តិថវិកាអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍

វិន័យថវិកា វិន័យហិរញ្ញវត្ថុ និង វិន័យហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។ ក្នុងករណីមានការបំពាន
ត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ជាធរមាន។
៥.ឯកត្ត ភាព (Unity)

គោលការណ៍ឯកត្តភាព នៃថវិកាមាន

អត្ថន័យ ២យ៉ាង គឺទី១.ចំណូល-ចំណាយ

ទាំងអស់ត្រូវដាក់ឱ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសម្រាប់
ឆ្នាំខាងមុខ និង ទី២.ចំណូល-ចំណាយ

ត្រូវតែបង្ហាញដោយព្រមៗគ្នាតែម្តង ដ�ើម្បី
បង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រមូល

ចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយ ព្រមទាំង
ទោលរតនាគារជាតិ។

៣.បូរណភាព (Integrity)

គោលការណ៍នេះសំដៅដល់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈមានប្រព័ន្ធតែមួយដែលមាន

លក្ខណៈពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គ្មាន

ឱ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈមានលក្ខណៈ

ផ្សេងពីនេះឡ�ើយ។ ប្រព័ន្ធនេះ បានកំណត់

ឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃតុល្យភាព
ថវិកា។

រដ្ឋធម្មនុញន្ញ ៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តួអង្គជាក់លាក់ក្នុងការរ�ៀបចំ ពិនិត្យ អនុម័ត

តម្រូវឱ្យបង្កើត ឬកែប្រែពន្ធដោយច្បាប់។

គោលនយោបាយនីមួយៗ ពាក់ព័ន្ធនឹង

ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ ព្រមទាំងត្រូវប្រមូល

និងគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌគតិយុត្ត ព្រមទាំង

ពន្ធ អាករ និងចំណូលសារព�ើពន្ធផ្សេងៗ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

និងត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋ-

ឱ្យសភាអនុម័ត និងដ�ើម្បីអាចអនុវត្តបាន

បានចែងថា៖ “សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ពីហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨)។ គ្រប់

សភា មិនអាចកែប្រែបានឡ�ើយ លុះត្រា

ព្រឹទ្ធសភា ត្រូវភ្ជា ប់មកជាមួយនូវ របាយ-

ទាំងអស់ ត្រូវរាយការណ៍ឱ្យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

កែតម្រូវ។ ផ្អែកល�ើតារាងថវិកា និងគោល-

កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (មាត្រា ១៦ នៃច្បាប់ស្តី

ក្រសួង-ស្ថា ប័នប្រហាក់ប្រហែលសាធារណៈ

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹងពីចំណូល

ទាំងអស់ “ដ�ើម្បីចាត់ថា្ន ក់ចំណូលទាំងនោះ
នៅក្នុងមាតិកាចំណូលថវិកា ឱ្យបានសម-

ស្រប” (មាត្រា ៥០ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធ

ក្នុងកម្រិតណាមួយ។ អ្វីដែលអនុម័តដោយ
មានការកែតម្រូវតាមក្រោយដោយច្បាប់

ដៅឥណទានចំណាយ ដែលបានអនុម័ត

នេះ រដ្ឋា ភិបាលយកទៅលម្អិតបន្តក្នុងរចនា-

សម័្ពន្ធនៃមាតិកាថវិកា ក្នុងកម្រិតនៃសិទ្ធិ-

អំណាចរបស់ខលួ ្ ន ដែលមានកំណត់ក្នុង

ប្រចាំឆ្នាំ ដែលត្រូវដាក់ជន
ូ រដ្ឋសភា និង

ការណ៍ វិភាគពីនិន្នា ការ និងការវិវត្តរួមនៃ

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បច្ចុប្បន្ន និងការវិភាគល�ើច រិតលក្ខណៈ
នៃថវិកាថ្មី ព្រមទាំងបញ្ជាក់អំពីការរក្សា

ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច សមតាហិរញ្ញវត្ថុ
និង រូបិយវត្ជា
ថុ សារវន្ត ពិសេសតុល្យភាព

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ)។

បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្អ
ថុ ន្តរជាតិ (IMF)

siveness)

សាធារណៈឆ្នាំ២០០៨ បានចែងថា “គ្មាន

នេះថាជាចំណូល-ចំណាយ ដែលត្រូវបាន

ដល់ថ វិកាពេញលេញដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ គ្រប់

ហិរញ្ញវត្អា
ថុ ចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប៉ះ-

កំណត់នូវគោលដៅថវិកាប្រចាំឆ្នាំ។ ថវិកា

ចំពោះគោលការណ៍នេះគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់

បានស្នើឡ�ើង។ តុល្យភាពថវិកា ត្រូវបាន

នោះទេ ដែលសំដៅដល់ថ វិកាដែលត្រូវ

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨ ដោយ

ជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ យោងតាម

បានផ្តល់និយមន័យគោលការណ៍ឯកត្តភាព

ពិចារណារួមជាមួយគា្ន ឬព្រមគ្នា ក្នុងការ
នោះត្រូវគ្របដណ្តប់ល�ើគ្រប់ប្រតិបត្តិការ

រដ្ឋា ភិបាលដែលឆ្លុះបញ្ចាង
ំ ជារូបភាពបូក

សរុបនៃប្រតិបត្តិការទាំងនោះ និងត្រូវបាន
អនុម័តដោយសភា។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិក្រុមប្រឹក្សារបស់

សហគមន៍អឺរ៉ុប លេខ១៦០៥/២០០២ ស្តីពី
បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្អ
ថុ នុវត្តល�ើថ វិកាទូទៅ
នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសន្ទានុក្រមស្តីពីថ វិកា

និងកម្ម វិធីហិរញ្ញវត្នថុ ៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
បានផ្តល់និយមន័យគោលការណ៍ឯកតភាព

៧.ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (Comprehenភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃថវិកា សំដៅ

ប្រភពចំណូល និងគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយ។
នូវគោលការណ៍ វិស្សាសភាព (Sincerity)
មានព័ត៌មាន (ឬទិន្នន័យ)ពេលលេញ គ្រប់

ជ្រុងជ្រោយ ត្រឹមត្រូវ និងសង្គតិភាពដែល
ការពណ៌នាចំណូល និងចំណាយត្រូវមាន

ភាពស្មោះត្រង់ និងសុច រិតភាព ដោយមិន
បំផ្លើស ឬលាក់ល�ៀមចំណូល ឬចំណាយ

ណាមួយ។

៨.តុល្យភាព (Balance)

គោលការណ៍តុល្យភាពនៃថវិកា បាន

នេះថា ជាគោលការណ៍ដែលរាល់ចំណូល

ចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងមាត្រា៤៧ មាត្រា៥២

ព្យាករណ៍ និងអនុម័តរ�ៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈ

សាធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨។ គោលការណ៍

និងចំណាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវបាន
ថវិកាសហគមន៍អរឺ ៉ុប។

៦.វិសេសភាព (Specialty or Specification)

គោលការណ៍ វិសេសភាពនៃថវិកា សំដៅ

ជាពិសេសទៅដល់ឥណទានចំណាយ ដែល
ត្រូវបានលម្អិត និងធ្វើ វិសេសកម្មទៅតាម
តារាងថវិកាដែលត្រូវភ្ជា ប់នឹងសេចក្ដីព្រាង

និងមាត្រា៦០ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
តុល្យភាពនៃថវិកានេះមានបញ្ចូល ឬមាន

ភាពផ្សារភ្ជា ប់គ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍

ស្ថិរភាពនៃថវិកា ដែលសំដៅដល់ការរក្សា
សមតារវាងចំណូល និងចំណាយ ដ�ើម្បី

ធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ និង

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ មាត្រា៤៧ នៃច្បាប់ស្តី
ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨

ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ថវិកា។...”។

មាត្រា៥២ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

វិសោធនកម្មណាមួយ ល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
ពាល់ដល់តុល្យភាពនៃគម្រោងថវិកាដែល

ធានាក្នុងមាត្រា៦០ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធ
បានចែងថា “នៅពេលដែលការវិវត្តនៃ
ចំណូល និងចំណាយស្តែងចេញឱ្យឃ�ើញ
នូវការបាត់តុល្យភាពថវិកា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អាចចេញជាប្រកាស
ដ�ើម្បីបង្កកមួយចំណែក ឬទាំងស្រុងនៃ
ប្រភេទឥណទានមួយចំនួន ដែលបាន
អនុម័តនៅក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្។
ថុ ក្នុងករណី

ដែលការបាត់តុល្យភាពនេះ មានលក្ខណៈ
ធ្ងន់ធ្ងរ រាជរដ្ឋា ភិបាលអាចធ្វើនីតិ វិធីតាម

អនុក្រឹត្យ តាមសំណ�ើរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយលុបចោល

មួយចំណែក ឬទាំងស្រុងនៃប្រភេទឥណទាន

មួយចំនួនដែលបានអនុម័តក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រចាំឆ្នាំ។”

៩.ការិយបរិច្ឆេទកំណត់មួយឆ្នា ំ (Annuality)

គោលការណ៍នេះមានអត្ថន័យគន្លឹះនៅ

ត្រង់ការអនុញ្ញាតរបស់សភា (តាមរយៈច្បាប់)

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ថវិកាផ្អែកល�ើសមិទ្ធកម្មគឺជាការរ�ៀបចំ
ថវិកា ទៅតាមគោលនយោបាយ

និងផែនការអាទិភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាល និង

ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងគោលនយោបាយ
និងកម្ម វិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែលត្រូវ

កំណត់លទ្ធ ផលគន្លឹះៗ ដែលជាបេសកកម្ម
ត្រូវសម្រេចឱ្យបាន។

ឱ្យរដ្ឋា ភិបាលប្រមូលចំណូល និងអនុវត្ត
ចំណាយមានសុពលភាពត្រឹមរយៈពេល
មួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។ ការគ្រោង និងការ

អនុញ្ញាតល�ើប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ
ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ ត្រូវតែមានច្បាប់

អនុញ្ញាតមួយផ្សេងទ�ៀត ដែលគេហៅជា
ទូទៅថាច្បាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ ឬច្បាប់សដីព
្ ី

ហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ។

អនុញ្ញាតមួយឆ្នាំមង
្ដ មិនមែនមានន័យថា
ចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១ ខែមករា
ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ តាមឆ្នាំប្រតិទិននោះទេ
ពោលគឺអាចចាប់ផ្ដើមពេលណាក៏បានឱ្យតែ

មានគម្រប់មយ
ួ ឆ្នាំនិងអាស្រ័យល�ើប រិបទ

ករណីផ្សេងទ�ៀតអនុម័តត្រឹមកម្រិតរដ្ឋា -

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ពុជា។ សមិទ្ធកម្ម

១០.តម្លាភាព (Transparency)

ដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ ការអនុម័ត និងការអនុវត្ត

ភិបាលជាដ�ើម។

តម្លា ភាពសំដៅដល់ការប�ើកចំហ ដែល

អាចធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ និង

ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួម។ ការផ្សព្វផ្សាយអាច
ធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការផ្ដល់ជន
ូ ជាសាធារណៈ

នូវឯកសារ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការ
រ�ៀបចំ និងការអនុវត្តថ វិកា ក្រោមទម្រង់

ជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ ឬក្រោមទម្រង់ជា
កម្ម វិធីផ្សព្វផ្សាយជាដ�ើម។ ដោយឡែក ការ
ចូលរួមអាចមានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ

ស្ថា ប័នឯកជន អង្គការសង្គមស៊ី វិល និង

សមាគមនានា ក្នុងដំណ�ើរការនៃការរ�ៀបចំ

និងការអនុវត្តថ វិកា។ តម្លា ភាពជាគោល-

ការណ៍មួយ ដែលតែងស្ថិតនៅជាចំណច
ុ
ជជែកវែកញែកមិនចេះចប់មិនចេះហ�ើយ

នៅក្នុងនីតិ វិធីថ វិកា ពីព្រោះតែឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាគឺជាឯកសារដ៏មានសារៈ

សំខាន់បំផុតមួយរបស់រដ្ឋា ភិបាល និង

សំដៅដល់ការផ្ដោ តល�ើលទ្ធ ផលជាមូលថវិកា។ ក្នុងន័យនេះ សមិទ្ធកម្មឬលទ្ធ ផល

គឺជាគោលបំណងនៃថវិកា មិនមែនជា

មធ្យោបាយ ឬសម្ភារៈដែលជាធាតុចូលនោះ
ឡ�ើយ។ ថវិកាផ្អែកល�ើសមិទ្ធកម្ម គឺការ

រ�ៀបចំថ វិកា ទៅតាមគោលនយោបាយ

និងផែនការអាទិភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាល និង
ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងគោលនយោ-

បាយ និងកម្ម វិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែល
ត្រូវកំណត់លទ្ធ ផលគន្លឹះៗដែលជាបេសកកម្មត្រូវសម្រេចឱ្យបាន។ ក្នុងស្មារតីនេះ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលត្រូវឆ្លើយតប
និងរ�ៀបចំបន្ស៊ីទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគោល-

នយោបាយ-កម្ម វិធីនៃថវិកា ដ�ើម្បីធានា
គណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាសំដៅ

សម្រេចបានសមិទ្ធកម្មតាមការគ្រោងទុក

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័កដិស
្ ិទ្ធិភាព។
គោលការណ៍សមិទ្ធកម្មនៃថវិកាធ្វើឱ្យ

សម្រាប់សង្គមក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ។

ការរ�ៀបចំថ វិកាត្រូវផ្លាស់បដូរ្ ទម្រង់ផងដែរ

ស្ដែង នៅប្រទេសមួយចំនួន ដូចជាករណី

ខុសគ្នាអាស្រ័យល�ើបទប្បញ្ញត្តិ នៃបណ្ដា

ឬប្រពៃណី ដែលជាការរ�ៀបចំថ វិកាផ្អែក

ខែកក្កដា និងបញ្ច ប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា

បានកត់ត្រាជាចំណច
ុ សំខាន់មួយផងដែរ

ជាក់ស្ដែងនៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ជាក់នៅអូស្ត្រា លី ឆ្នាំថ វិកាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១

និងករណីនៅឥណ្ឌា គឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១

ខែមេសា និងបញ្ច ប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា។
បច្ចុប្បន្ន ជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ការ

រ�ៀបចំថ វិកាប្រចាំឆ្នាំមាននូវក្របខណ្ឌពហុឆ្នាំមួយទ�ៀត (ជាទូទៅ ៣ឆ្នាំ) ដែលមាន

កម្រិតតម្លា ភាពនៃថវិកាអាចមានភាព

ប្រទេសនីមួយៗ ហ�ើយកម្រិតនោះត្រូវ
នៅក្នុងការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក្នុងក្របខណ្ឌ
វាយតម្លៃអន្តរជាតិ PEFA។

១១.សមិទ្ធកម្ម (Performance)

សមិទ្ធកម្មជាពាក្យ ដែលត្រូវបានប្រើ-

ភាពចាំបាច់ សម្រាប់គម្រោងទាំងឡាយ

ប្រាស់ច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុង

ការផែនការថវិកាក្នុងរយៈពេលមធ្យម។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែល

ដែលមិនអាចបញ្ច ប់ក្នុងឆ្នាំបានហ�ើយត្រូវ
គោលការណ៍ពហុឆ្នាំនៃថវិកានេះ មានតម្លៃ

គតិយុតអា
្ត ស្រ័យល�ើប្រទេសនីមួយៗ ដែល
ករណីខ្លះជាច្បាប់អនុម័តដោយសភា ឬ

ក្រោយនេះផ្ដើមចេញពីការដ្ឋានកែទម្រង់

ពោលគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រចាស់
ល�ើតម្រូវការមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុ ឬសម្ភារៈ
ដែលហៅជារួមថាធាតុចូល (Inputs) នោះ
ឡ�ើយ តែត្រូវរ�ៀបចំទៅតាមគោលបំណង

គោលនយោបាយ ឬលទ្ធ ផលដែលចង់បាន
ឬហៅជារួមថាធាតុចេញ (Outputs)ឬ
ការរ�ៀបចំថ វិកាកម្ម វិធី
budgeting)៕

(Program

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ.

មានគោលដៅចុងក្រោយរបស់ខលួ ្ នគឺ គណ-

នេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ឬប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មាន

សមិទ្ធកម្ម នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្រ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តួនាទីស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និងការិយាល័យថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ៖ របកគំហ�ើញសម្រាប់កម្ពុជា

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ អង្គការនីតិប្បញ្ញត្តិជាស្ថា ប័ននយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់
បំផុតមួយ ព្រោះជាតួអង្គដែលត្រូវសម្រេច ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់យោបល់កែតម្រូវទៅឱ្យរដ្ឋា ភិបាល

ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចអនុវត្ត។ តួនាទីនេះរឹតតែមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈជារួម ព្រោះជាទូទៅថ្វីត្បិតរដ្ឋា ភិបាលជាអ្នកស្នើឡ�ើងនូវគម្រោង

ថវិកានិងជាអ្នកអនុវត្តថ វិកាក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែថ វិកាជាតិត្រូវអនុម័តឡ�ើងដោយអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិក្នុង
ទម្រង់ជាច្បាប់។

ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
ក្នុងប្រព័
ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិមានតួនាទីដ៏សំខាន់

នឹងមានភាពប្រែប្រួល ហ�ើយអាទិភាពនៃ

ជិកសភាដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅល�ើ

ពោលគឺជាមុខងារត្រួតពិនិត្យពិនិស្ច័យ

វិមជ្ឈការដែលនឹងបង្កើនគណនេយ្យភាព

នឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈរបស់

និងសំណ�ើទូទាត់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ពី

ទាមទារឱ្យមានការគិតគូរផងដែរល�ើការ

ល�ើសំណ�ើថ វិកា ការអនុវត្ត ការកែសម្រួល
អង្គនីតិប្រតិបត្តិ។ ជាកត្តា សត្យានុម័ត ដ�ើម្បី

ធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តមុខងាររបស់
ខ្លួ ន ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតិ្ត ត្រូវមានសមត្ថភាព
បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ល�ើជំនាញសេដ្ឋកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា និងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ។

ការកែទម្រង់នឹងត្រូវផ្តោ តសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើ

និងសមិទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែល

ពង្រឹងតួនាទី និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

ព្រោះការិយាល័យនេះ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធ

ក្នុងស្មារតីនេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី

រណៈ ៖ របកគំហ�ើញសម្រាប់កម្ពុជា” នឹង

រចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍បច្ចេកទេសក្នុងកម្រិត
ជាក់លាក់ណាមួយ ដ�ើម្បីគាំទ្រក្នុងទិដ្ឋភាព

បច្ចេកទេស ដែលមិនចំណះ
ុ ឱ្យអាណត្តិ
ផ្លាស់បដូរ្ ដែលក�ើតមាននៅរាល់ពេលបោះ
ឆ្នោ ត។

នៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់

ប្រព័ន្ធថ វិកា ២០១៨-២០២៣ កម្ពុជានឹង

ចាប់យកអនុវត្តប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទ្ធ-

ភាព។ ដំណាក់កាលនីមយ
ួ ៗវដ្តនៃថវិកា

ការិយាល័យថវិកា គឺជាឧទាហរណ៍មួយ

កម្រិតរបស់សភាទាំងមូល។

ទេស កម្រិតគណៈកម្មការជំនាញ និងក្នុង

ដែលមានដូចជាទី១ ការរ�ៀបចំនិងអនុវត្ត
បណ្តា លជាប្រចាំ និងទី២ ជាការបង្កើត

ក.ការិយាល័យថវិកានៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ

នៃការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ

“តួនាទីស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និងការិយាល័យ

កម្ម វិធីកសាងសមត្ថភាពតាមរយៈវគ្គបណ្តុះ-

រដ្ឋា ភិបាល។

របស់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ទាំងកម្រិតបច្ចេក-

ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ស្ថា ប័នរបស់ខលួ ្ ន តាមជម្រើសមួយចំនួន

គម្រោងថវិកា និងឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធ

ថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

ល�ើជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រដ្ឋបាលមួយដែលផ្ដល់យោបល់ និងផ្ដល់

ការគាំទ្រផ្សេងទ�ៀតដល់ការបំពេញមុខងារ
របស់សមាជិកនៃស្ថា ប័័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ក្នុង

ការពិនិត្យ និងអនុម័តទៅល�ើច្បាប់ថ វិកា

បង្ហាញអំពីបទពិសោធ និងឧត្តមានុវត្តន៍

ប្រចាំឆ្នាំ ឬការត្រួតពិនិត្យថវិកាប្រចាំឆ្នាំ

នៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ប្បញ្ញត្តិ ជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិឬនិន្នា ការ

អន្តរជាតិល�ើតួនាទី សមត្ថកិច្ច និងនីតិ វិធី
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ជាពិសេសនៅក្នុង
ដំណាក់កាលអនុម័តថវិកា។ ម្យ៉ាងទ�ៀត
ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះក៏នឹងបង្ហាញអំពី

ដំណ�ើរការនៃ “ការិយាល័យថវិកា” (Budget
Bureau) ដែលជាការិយាល័យមួយស្ថិត

ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតិ្ត ទទួលបន្ទុកល�ើការងារស្រាវជ្រាវ និង

ផ្ដល់មតិយោបល់ជន
ូ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមា-

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ផងដែរ។ ការិយាល័យថវិកានៃស្ថា ប័ននីតិសកលមួយក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈជាសាកល។ ជាក់ស្ដែង ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៤ អង្គការ OECD បានអនុម័ត

នូវ “អនុសាសន៍គន្លឹះនៃក្រុមប្រឹក្សាល�ើ

គោលការណ៍គ្រឹះនៃស្ថា ប័នឯករាជ្យថវិកា

នីតិប្បញ្ញតិ្ត (Independent Fiscal Institutions)”។ គោលការណ៍គ្រឹះទាំងនោះ
រួមមាន៖

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

១.ឯករាជ្យ និងមិនលំអ�ៀង

ល័យថវិកាជារចនាសម្ព័ន្ធមួយគាំទ្រប្រធាន

Bureau-BTRB)។ ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ

បតេយ្យ (Merit) និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស

ឈ្មោះ និងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន

រូប (EPRS Executive Director) និង

២.ភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្អែកល�ើ គុណាធិដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបក្សនយោបាយ

៣.មានអាណត្តិកិច្ចច្បាស់លាស់ ក្នុងការ
សិក្សា វិភាគ និងរ�ៀបចំរបាយការណ៍

៤.មានធនធានផ្ទាល់ខលួ ្ ន និងមានបន្ទាត់
គណនេយ្យភាពផ្ទាល់ទៅនឹងស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ

៥.លទ្ធ ភាពក្នុងការចូលប្រើប្រាស់គ្រប់ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដែលធានាដោយបទប្បញ្ញត្តិ
ជាក់លាក់

៦.មានតម្លា ភាពពេញលេញល�ើការរ�ៀបចំ

និងបោះផ្សាយរបាយការណ៍ និងការវិភាគ
ជាសាធារណៈ

៧.ជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធ-

សភាតំណាងរាស្ត្រ ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ
ល�ើក។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៧ អង្គភាពនេះមាន
ឈ្មោះថា ការិយាល័យផែនការសេដ្ឋកិច្ច

(Congressional Economic Planning
Service - CEPS)។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ការិ-

យាល័យនេះផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាការិយាល័យ

ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Congressional

Planning and Budget Offic -CPBD)។
រហូតដល់កនុង
្ ឆ្នាំ២០១០ ការិយាល័យនេះ
ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅជា នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ
គោលនយោបាយ និងថវិកា (Congress-

ional Policy and Budget Research
Department - CPBRD )វិញ។

នាយកដ្ឋាន CPBRD ជារចនាសម្ព័ន្ធ

ភាព ក្នុងការល�ើកកម្ពស់ការស្វែងយល់

នៃដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់

រដ្ឋា ភិបាលល�ើកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធាន

នេះដឹកនាំដោយអគ្គនាយកមួយរូប និង

របស់សាធារណៈ អំពីការទទួលខុសត្រូវ
សាធារណៈ

៨.អាចទទួលរងវាយតម្លៃដោយស្ថា ប័ន
ខាងក្រៅ។

ក.១.ករណីប្រទេសហ្វីលីពីន

ក្នុងរដ្ឋបាលប្រទេសហ្វីលីពីន ការិយា-

ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ។ នាយកដ្ឋាន

សង្គមសេដ្ឋកិច្ច ដឹកនាំដោយ ប្រធានមួយ

បំពេញកិច្ចការចំនួន២ គឺការងារស្រាវជ្រាវ
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងការងារ
ស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសង្គម។ រីឯ

ការិយាល័យស្រាវជ្រាវថវិកា និងសារព�ើពន្ធ

ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប (BTRB Executive Director) និងបំពេញកិច្ចការ

ចំនួន២ ដូចគ្នា គឺការងារស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយថវិកា និងការងារស្រាវជ្រាវ
គោលនយោបាយសារព�ើពន្ធ។ ក្នុងការងារ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នាយកដ្ឋាន
CPBRD នេះមានតួនាទីជាក់លាក់មួយ
ចំនួន ដូចតទៅ៖

សិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងថវិកា ដ�ើម្បី

បម្រើការ គាំទ្រផ្នែកព័ត៌មានល�ើការរ�ៀបចំ
ច្បាប់ និងការត្រួតពិនិត្យ

បែងចែកជាការិយាល័យចំនួន២ គឺកា រិយា-

រ�ៀបចំរបាយការណ៍ វិភាគល�ើផែនការ

Economic Research Bureau-SERB)

និងកម្ម វិធី ឬគោលនយោបាយជាតិពាក់-

ល័យស្រាវជ្រាវសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច (Socioនិងការិយាល័យស្រាវជ្រាវថវិកា និងសារព�ើពន្ធ (Budget and Tax Research

អភិវឌ្ឍជាតិ ផែនការថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ
ព័ន្ធនានា

ជួយគាំទ្រ សមាជិកសភា ក្នុងរប�ៀបវារៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រ�ៀបចំនិងតាក់តែងច្បាប់

ការព្យាករណ៍ទំហំសារព�ើពន្ធ និងចំណាយ

សិក្សា ស្រាវជ្រាវ វិភាគ ព្រមទាំងរ�ៀបចំ

សភា ល�ើគោលនយោបាយសំខាន់ៗ

ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច។ តួនាទីរបស់កា រិយា-

ថវិកា របាយការណ៍ចំណាយដោយឆ្លុះ

វត្ថុ និងសា្ថប័ន

មាន ការវិភាគថវិកា (Budget analysis),

ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចេកទេស ជូនសមាជិក
ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញ-

រ�ៀបចំការសិក្សានិង វិភាគស៊ីជម្រៅល�ើ

បច្ច័យនៃការតាក់តែងច្បាប់ និងបញ្ហានៃ
គោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយ

(៣).ការវិភាគដោយប្រសិទ្ធភាពល�ើការ

ល័យនេះ មានចំនន
ួ ៥ ជាគន្លឹះ ដែលរួម

បញ្ចាង
ំ នឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និង

ការសិក្សា និងរ�ៀបចំគម្រោងថវិកា, ការ

សិក្សា និង វិភាគល�ើចំណាយរបស់រដ្ឋា -

ជារចនាសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យថវិកា ស្ថិត

ដែលបានកំណត់ និងមូលដ្ឋានច្បាប់

ព្យាករណ៍, ការវាយតម្លៃ និងការស្រាវជ្រាវ។

ជាជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យ

ក្រោមការដឹកនាំ របស់ប្រធានរដ្ឋសភា

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ (House Panel

ផ្ទាល់របស់ប្រធាន (Chief) មួយរូប និង

នៃស្ថា ប័នសភា និងគណៈកម្មការនៃ
for the Legislative Executive Dev-

elopment Advisory Council – LEDAC)

សហការជាមួយនឹងស្ថា ប័នស្រាវជ្រាវ

ដៃគូអភិវឌ្ឍ ស្ថា ប័នសាធារណៈ និងឯក-

ជននានា ក្នុងកិច្ចសន្ទនា គោលនយោបាយ ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការ
កសាងសមត្ថភាព។

សមិទ្ធកម្មនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និង

រួមមាន៖ ១)ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់-

គ្រង ២)ការិយាល័យ វិភាគថវិកា ៣)ការិយាល័យព្យាករណ៍ និង វិភាគសារព�ើពន្ធ
និង៤)ការិយាល័យ វិភាគសេដ្ឋកិច្ច។
ក.៣.ករណីប្រទេសថៃ

ការិយាល័យថវិកានៃរដ្ឋសភារបស់ប្រទេស

២៦ នៃប្រកាសរបស់រដ្ឋសភា (Parliament

នេះគាំទ្រដល់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និងមាន

គោលដៅធានាប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃតួនាទីអង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ ដ�ើម្បីពិនិត្យ

និងតាមដាន ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។ ការិយាល័យនេះ មានចក្ខុ-

វិស័យ៖ “ក្លា យជាមជ្ឈមណ្ឌលគំនិត (Think
tank)ល�ើកិច្ចការហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែល
បម្រើដល់រដ្ឋសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

និងប្រជាជន” ដោយមានបេសកកម្មចំនួន
៣ គឺ៖ (១).ការពិនិត្យស៊ីជម្រៅ និងគ្រប់

ជ្រុងជ្រោយល�ើការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ (Fiscal
analysis) និងគោលបំណង នៃកម្ម វិធី

ហិរញ្ញវត្ថុ (Objective fiscal program)

(២).ប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាគជាក់លាក់ល�ើ

ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍ជន
ូ រដ្ឋសភា

បែងចែកការិយាល័យបច្ចេកទេសចំនួន៤

ភាពបង្កើតឡ�ើងដោយមាត្រា២១ និង២២

bly Act) នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣។ អង្គភាព

ភិបាលដោយផ្អែកល�ើគោលនយោបាយ

សិក្សា វិភាគ និងប៉ាន់ប្រមាណទំហំប្រាក់

ថៃ (Parliamentary Budget Office-

នៃច្បាប់សដីព
្ ីរដ្ឋសភា (National Assem-

ហិរញ្ញវត្ថុ

(Speaker) ហ�ើយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ

ក.២.ករណីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ការិយាល័យថវិកានៃរដ្ឋសភា គឺជាអង្គ-

របាយការណ៍ល�ើការងារពាក់ព័ន្ធនឹង

ចំណូល ឬផលប្រយោជន៍នានា ដែលជា

អភិវឌ្ឍដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពី

ហិរញ្ញវត្រថុ ដ្ឋ និង វិន័យថវិកា ដ�ើម្បីពិចារ-

ណាល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ

ពិគ្រោះយោបល់ក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំ

ថវិកា ឬបញ្ហានានាដែលគណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភា
និងព្រឹទ្ធសភា

PBO) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈមាត្រា

រ�ៀបចំឯកសារសម្រាប់ពិចារណា ល�ើ

declaration) ចុះថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

គាំទ្រការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មការ អនុ-

ស្តីពីផ្នែកចំណះុ លេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភា។
រចនាសម្ព័ន្ធនៃការិយាល័យនេះ បែងចែក

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកាប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បី
គណៈកម្មការ និងសមាជិកនៃរដ្ឋសភា
និងព្រឹទ្ធសភា

ការិយាល័យថវិការបស់រដ្ឋសភាថៃ ត្រូវបាន

បង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃសេដ្ឋកិច្ចហិរ-

ផ្នែកវិភាគផ្នែកម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច, ផ្នែកវិភាគ

ពិចារណាល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ វិកា

បែងចែកចេញជា៥ ផ្នែក ដែលរួមមាន៖
ថវិកា, ផ្នែកវិភាគគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ, ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន, និងផ្នែក

គាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋសភា។ តួនាទី
នៃការិយាល័យថវិកានៃរដ្ឋសភាថៃ ត្រូវ
បានកំណត់ដច
ូ តទៅ៖

សិក្សា វិភាគ ស្រាវជ្រាវ ព្រមទាំងរ�ៀបចំ

របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ

ញ្ញវត្ថុ និងថវិការបស់រដ្ឋទាក់ទងនឹងការ

ប្រចាំឆ្នាំ និងផ្សារភ្ជា ប់ព័ត៌មានជាមួយ

អង្គភាពនានា

រ�ៀបចំនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធ ផលនៃការ

សិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា
ដល់គណៈកម្មការ អនុគណៈកម្មការ

និងសមាជិកនៃរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា

និងសាធារណជន។

និងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងការព្យាករ-

ក.៤.ករណីប្រទេសអូស្ត្រា លី

មធ្យម និងរយៈពេលវែង

រ�ៀបចំកា រិយាល័យថវិកាក្នុងស្ថា ប័ននីតិប្ប-

ណ៍ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្រថុ យៈពេល

ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រា លី គោលគំនិតនៃការ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ញ្ញត្តិ ដែលអាចបំពេញការងារដោយឯករាជ្យ
បានលេចឡ�ើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ១៩៨០ មក

ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ មានតួនាទីសនូ ល
្ ក្នុង

ម៉្លេះ ហ�ើយរហូតដល់ឆ្នាំ២០០៥ ទ�ើបគោល

ដំណាក់កាលទី៣ “ការអនុម័តថវិកា”

ក្នុងស្ថា ប័នជួររដ្ឋា ភិបាលទាំងមូល។ ការិ-

ព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្បថុ ្រចាំឆ្នាំ

គំនិតនេះបានក្លា យជាប្រធានបទពិភាក្សា
យាល័យថវិកាសភា (Parliamentary
Budget Office-PBO) ត្រូវបានបង្កើត

ឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ២០១១ តាមរយៈវិសោធនកម្ម
នៃច្បាប់ស្តីពីមុខងារភារកិច្ចសភា (Parliamentary Service Act) ឆ្នាំ១៩៩៩ ដ�ើម្បី

ផ្តល់មតិប្រឹក្សាដោយឯករាជ្យ និងមិនលំអ�ៀង
ជូនស្ថា ប័នសភាទាំង២ថ្នាក់ល�ើ កិច្ចការ
វិភាគថវិកា គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និង

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្នថុ ៃសេចក្តីព្រាង
ឯកសារថវិកា។ ប្រធានការិយាល័យថវិកា

សភា (Parliamentary Budget Officer)
ត្រូវបានតែងតាំងដោយមានការឯកភាពពី
គណៈកម្មការចម្រុះស្ដីពីគណនីសាធារណៈ
និងសវនកម្ម (Joint Committee of

Public Account and Audit)។ ជារចនាសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យថវិកាសភានៃប្រទេស
អូស្ត្រា លី ដឹកនាំដោយប្រធាន ១រូប និង

បែងចែកជា ៣ផ្នែកធំៗ គឺ៖ ផ្នែករ�ៀបចំ

គម្រោងថវិកានិង វិភាគថវិកា (Parliamen-

tarian Costing and Analysis Division),
ផ្នែកវិភាគគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
(Fiscal Policy Analysis Division) និង
ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសាជីវកម្ម (Corporate
Strategy Branch)។

យោងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីមុខងារ

ភារកិច្ចសភាខាងល�ើ ការិយាល័យថវិកា
សភា មានតួនាទីដូចជា៖

រ�ៀបចំគោលនយោបាយចំណាយ តាម

សំណ�ើរបស់ប្រធាន និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដោយអាចរក្សាជាការសម្ងា ត់ក្នុង
ករណីមានការស្នើសុំដោយប្រធាន ឬ

១

ដែលត្រូវពិនិត្យពិនិស្ច័យ ល�ើសេចក្តី
ច្បាប់កែតម្រូវ និងច្បាប់ទូទាត់

សមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះ ក្នុងអាណត្តិនៃ

សភាតំណាងរាស្ត្រ (Outside the caretaker period)

រ�ៀបចំគោលនយោបាយចំណាយ តាម

រណៈ (Haut Conseil des finances publiques-HCFP) គឺជាស្ថា ប័នមួយដាច់ដោយ

ឡែកពីស្ថា ប័ននីតិប្រតិបត្តិ និងស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ដែលដ�ើរតួនាទីជាការិយាល័យ

ថវិកាក្នុងរដ្ឋា ភិបាលប្រទេសបារាំង ដែល
ចំណច
ុ នេះមានលក្ខណៈដោយឡែកខុស

ពីករណីភាគច្រើនដែលឃ�ើញមាននៅក្នុង

បណ្ដា ប្រទេសដែលត្រូវបានសិក្សាខាងល�ើ។
ស្ថា ប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈ

ច្បាប់អង្គការស្តីពីការរ�ៀបចំផែនការ និង

សំណ�ើរបស់ប្រធាន និងសមាជិកព្រឹទ្ធ-

អភិបាលកិច្ចនៃហិរញ្ញវត្ច
ថុ ុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ

ដែលមានសិទ្ធិ តែគោលនយោបាយនោះ

ប្រធាន ១រូប មានសមាជិក ១០រូប និង

សភា ឬសមាជិកគណបក្សនយោបាយ
ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នៅក្នុង

អំឡុងពេលរ�ៀបចំអាណត្តិថ្មី នៃសភាតំណាងរាស្ត្រ (Inside the caretaker
period) មានន័យថាមុននឹងអាណត្តិថ្មី

នៃសភាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានរ�ៀបចំរាល់
សំណ�ើរ�ៀបចំសិក្សាគោលនយោបាយ
ចំណាយមិនអាចរក្សាការសម្ងា ត់បានឡ�ើយ

រ�ៀបចំការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាជូន

ឆ្នាំ២០១២១។ ក្រុមប្រឹក្សានេះដឹកនាំដោយ
មានលេខាធិការប្រមាណ ៥រូប។ ប្រធាន

និងសមាជិក មានសមាសភាពមកពី ៦
ស្ថា ប័នផ្សេងៗពីគ្នាដូចតទៅ៖

ប្រធាន ១រូប គឺជាប្រធាននៃតុលាការ
គណនី (Court of Auditors)

សមាជិក ៤រូប មកពីអង្គចៅក្រមនៃ
តុលាការគណនី ដែលជ្រើសតាំងដោយ
ប្រធានតុលាការគណនី

ព្រឹទ្ធសភា និងសមាជិកដោយអាចរក្សា

សមាជិកចំនួន ៥រូប ជាអ្នកជំនាញបច្ចេក-

រ�ៀបចំការឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈកម្ម-

សាធារណៈដែលជ្រើសតាំងដោយប្រធាន

ការសម្ងា ត់តាមការស្នើសុំ

ការសភាទាំងពីរថ្នាក់ តាមការស្នើសុំជា
សាធារណៈ

រ�ៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់

នៃថវិកា ផ្អែកល�ើគោលនយោបាយនៃ

គណបក្សជាប់ឆ្នោ ត បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោ ត
សាកលត្រូវបានបញ្ច ប់

រ�ៀបចំ ផ្តួចផ្តើម គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា និងការរ�ៀបចំគោល-

នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ រីឯលទ្ធ ផលនៃការ
ស្រាវជ្រាវកំណត់ជាឯកសារសាធារណៈ។

ក.៥.ករណីប្រទេសបារាំង

ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

ទេសក្នុង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋសភា ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានគណៈ-

កម្មការហិរញ្ញវត្នថុ ៃរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
និងបរិស្ថាន (Conseil économique,
social et environnemental) និង

សមាជិក ១រូប ជាអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថាន
ស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិតិ (Institut

national de la statistique et des
études économiques -INSEE)។

ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធា-

រណៈ (HCFP) មានតួនាទីផល
្ត ់មតិយោបល់

ល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ

Loi Organique du 17 Décembre 2012 relative à la Programmation et à la Gouvernance des Finances Publiques

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សាធារណៈ មុននឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ

រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បែងចែកជាគណៈ-

យោបល់របស់ស្ថា ប័ននេះជា កាតព្វកិច្ច

កម្មាការ ដែលទទួលខុសត្រូវល�ើកិច្ចការ

ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ។ នីតិ វិធីនៃការផ្ដល់មតិតម្រូវដោយច្បាប់ តែរាល់មតិយោបល់

ដែលស្នើឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាពុំតម្រូវឱ្យ
រដ្ឋា ភិបាលត្រូវតែគោរពអនុវត្តតាមនោះ

ឡ�ើយ (non-binding)។ មតិប្រឹក្សារបស់
HCFP ត្រូវបានកំណត់ឱ្យបោះផ្សាយជា
សាធារណៈ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ

នឹងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលតម្រូវឱ្យមាន
មតិយោបល់របស់ HCFP រួមមានដូចតទៅ៖
ច្បាប់ស្តីពីកម្ម វិធីហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

(Public Finance Programming Laws)

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ និងច្បាប់
ហិរញ្ញប្បទានសន្តិសុខសង្គម (Draft Fin-

ancial Law and Social Security Financing Laws)

វិសោធនកម្មច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងច្បាប់
សន្តិសុខសង្គម (Amended Financial

Laws and Amended Social Security
Laws)

ច្បាប់ទូទាត់ថ វិកា (Budget Settlement
Laws)

កម្ម វិធីសថិរ្ ភាព (Stability Programmes)

សម្រាប់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សា
អឺរ៉ុប។

កម្មការបច្ចេកទេសមួយចំនួន ហ�ើយគណៈ-

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ គឺគណៈកម្ម-

ការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម ឬគណៈកម្មការទី២។ ជានីតិ វិធី ស្ថា ប័ន

ទាំងពីរមានលទ្ធ ភាពរ�ៀបចំសិក្ខា សាលា
ពិគ្រោះយោបល់ ជាសាធារណៈពីភាគី

ពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសមាជិករាជរដ្ឋា ភិបាល
និងអង្គការសង្គមស៊ី វិលផងដែរ។ យ៉ាង

ណាមិញ ផ្អែកតាមរចនាសម្ព័ន្ធជាធរមាន
ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិទាង
ំ ពីរកម្រិតក៏មាននូវ

អង្គភាពស្រាវជ្រាវ និងប្រឹក្សាយោបល់ដែល
ស្ថិតក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ក្នុងន័យគាំទ្រជាជំនយ
ួ បច្ចេកទេសល�ើការ

ងារស្រាវជ្រាវ និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនគណៈ-

វាយតម្លៃស្ថិតក្នុងកម្រិតខាងល�ើដែលរួមមាន

កម្មការបច្ចេកទេស ជាឧទាហរណ៍ អគ្គនា-

ទី១ ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា និងអគ្គនាយកដ្ឋាន

អនុម័តថវិការបស់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិតែ

យកដ្ឋាននីតិកម្ម និងស្រាវជ្រាវនៃអគ្គលេ-

ស្រាវជ្រាវនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

វិសាលភាពនៃសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវ និងប្រឹក្សា
យោបល់របស់អង្គភាពទាំងពីរមានលក្ខណៈ

ទូលំទូលាយ ហ�ើយរចនាសម្ព័ន្ធជានាយកដ្ឋាន ឬការិយាល័យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង
ពីរ ក៏ពុំមាននូវនាយកដ្ឋាន ឬការិយាល័យ

ដែលទទួលបន្ទុកល�ើការងារសេដ្ឋកិច្ច ថវិកា

ឆ្នាំ២០០៨ បានកម្រិតវិសាលភាពនៃការ
ល�ើសេចក្តីព្រាងឯកសារថវិកាប្រចាំឆ្នាំតែ

ប៉ុណ្ណោះ និងទី២ សមត្ថភាពបច្ចេកទេស
របស់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និងរចនាសម្ព័ន្ធ
គាំទ្រល�ើជំនាញហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ នៅ

មានកម្រិតដែលត្រូវយកចិតទ
្ត ុកដាក់អភិវឌ្ឍ
ជាបន្ត។

សរុបមក ស្របតាមទិសដៅកម្ម វិធីកែ-

និងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈជាក់លាក់ឡ�ើយ។

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

វដ្តនៃថវិកា ត្រូវបានបែងចែកជា ៣

ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណ-

សំខាន់ទ្វេឡ�ើង ព្រោះស្ថា ប័នកំពូលនេះគឺ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា” ២) “ការរ�ៀបចំ

ថា តួនាទីនៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិល�ើការត្រួត

ខ.ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

ដំណាក់កាល រួមមាន៖ ១)“ការរ�ៀបចំ

កញ្ច ប់ថ វិកា” និង៣) “ការអនុម័តថវិកា”។
ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ មានតួនាទីសនូ ល
្ ក្នុង
ដំណាក់កាលទី៣ “ការអនុម័តថវិកា” ដែល
ត្រូវពិនិត្យពិនិសយ
័្ច ល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្បថុ ្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់កែតម្រូវ

និងច្បាប់ទូទាត់។ ជារចនាសម្ព័ន្ធ សមាជិក

តាមរយៈការវាយតម្លៃដោយប្រើប្រាស់

នេយ្យភាពហិរញ្ញវត្បថុ ្រចាំឆ្នាំ២០២០ ឃ�ើញ
ពិនិត្យ និងពិនិស្ច័យថវិកានៅមានកម្រិត
នៅឡ�ើយ ជាពិសេសគឺល�ើ វិសាលភាពនៃ

ការអនុម័តថវិកា និងអនុសាសន៍ របស់
ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិល�ើរបាយការណ៍សវនកម្ម
ហិរញ្ញវត្។
ថុ ជាសត្យានុម័ត មានកត្តា ចំនួន

២ យ៉ាងតិច ដែលនាំឱ្យលទ្ធ ផលនៃការ

ទំព័រ៣៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តួនាទីស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិកាន់តែមានសារៈ

ជាតួអង្គសនូ ល
្ មួយនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ឬប្រព័ន្ធ
ថវិការបស់កម្ពុជា។ ក្នុងន័យនេះ ការកសាង

សមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេស និងការអភិ-

វឌ្ឍស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
និងការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្ម កាន់តែគួរត្រូវ

បានចាត់ទុកជាសកម្មភាពអាទិភាពមួយ

របស់ស្ថា ប័ននេះ ដ�ើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តមុខ-

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ។ ការរ�ៀបចំកា រិយាល័យ

ថវិកានេះ អាចបត់បែនទៅតាមបរិការណ៍
របស់រដ្ឋបាល និងពុំចាំបាច់ជារចនាសម្ព័ន្ធ

រឹងនៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញតនិ្ត ោះឡ�ើយ ឧទា-

ហរណ៍ ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង ត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងដែលរចនាសម្ព័ន្ធឯករាជ្យ ក្រៅ
ពីស្ថា ប័ននីតិប្រតិបត្តិ និងនីតិប្បញ្ញត្តិ។

៣.អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថា ប័ន៖ ការពង្រឹង
សមត្ថភាពស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ គួរត្រូវបាន

ចាប់ផ្ដើមរ�ៀបចំពីពេលនេះទៅ និងចាត់ទុក
ជាអាទិភាពខ្ព ស់មួយ ដោយហេតុថាស្ថា ប័ន

កំពូលនេះនឹងដ�ើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុង
ការត្រួតពិនិត្យ និងពិនិស្ច័យថវិកាប្រចាំឆ្នាំ
ងាររបស់ខលួ ្ នស្របទៅតាមទិសដៅកែទម្រង់

ទាំងមូល មានន័យថាស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ

គ.របកគំហ�ើញ

ពិនិស្ច័យផងដែរ ល�ើក្របខណ្ឌរយៈពេល

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។

លទ្ធ ផលនៃការសិក្សានៃឧត្តមានុវត្តន៍

គួរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និង

មធ្យមផ្សេងទ�ៀតសំខាន់ៗ រួមមានក្របខណ្ឌ

ជាអន្តរជាតិ និងករណីសិក្សាតាមប្រទេស

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្រថុ យៈ

នីតិប្បញ្ញត្តិ និងការិយាល័យថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ

ពង្រីកវិសាលភាពខាងល�ើជាឧត្តមានុវត្តន៍

ទាំង៥ ខាងល�ើ ពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីស្ថា ប័ន

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈបានផ្ដល់ឱ្យ

នូវរបកគំហ�ើញមួយចំនួន ដែលអាចធ្វើជា
មូលដ្ឋាននៃគតិពិចារណាមួយចំនន
ួ ដូចត-

ព្រោះការអនុម័តនឹងត្រូវផ្អែកល�ើឯកសារ

បន្ថែមដូចជា ក្របខណ្ឌ និងព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ
វិស័យនៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន ជាដ�ើម។

៤.ផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់ក្នុងយុទ្ធ-

សាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា៖ ដូចបាន

ពេលមធ្យមជាដ�ើម ។ គួរបញ្ជាក់ថា ការ

ល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់

អន្តរជាតិជារួម និងក៏ជាអនុសាសន៍ ដែល

ទាំងដំណាក់កាលអនុម័តផងដែរ បានន័យ

ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងក្នុងរបាយការណ៍វាយ-

តម្លៃក្របខណ្ឌចំណាយ និងគណនេយ្យ-

ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២០២១-២០២៥ គ្របដណ្ដប់
ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទី នៃស្ថា ប័ន
នីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងការងារនេះ ក៏ប៉ុន្តែផែនការ

សកម្មភាពលម្អិត នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិន

ទៅ៖

ហិរញ្ញវត្ឆ្
ថុ នា ំ២០២០ ផងដែរ។

ស្ច័យល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្បថុ ្រចាំ

បន្ទុកល�ើការងារថវិកា៖ បច្ចុប្បន្ន ស្ថា ប័ន

ដែលស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិត្រូវរ�ៀបចំ និងចូល

ឆ្នាំ២០០៨ បានកំណត់ថាការត្រួតពិនិត្យ

សម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវមួយចំនួនជាសេនាធិការ

ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដោយសារកត្តា ឯករាជ្យ-

ប្រចាំឆ្នាំនៃស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ផ្តោ តតែល�ើ

ណាមួយដែលទទួលបន្ទុកជាក់លាក់ល�ើ

១.វិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ និងពិនិ-

ឆ្នាំ៖ច្បាប់សដីព
្ ីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

និងពិនិស្ច័យល�ើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា ការខ្ចី និងការ
ធានារបស់រដ្ឋក្នុងឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។ ជាអនុ-

សាសន៍ វិសាលភាពនេះគួរពិនិត្យលទ្ធ ភាព

ក្នុងការពង្រីកឱ្យមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ល�ើសេចក្តីព្រាងឯកសារថវិកាប្រចាំឆ្នាំ

២.បង្កើតការិយាល័យ ឬអង្គភាពទទួល

នីតិប្បញ្ញត្តិ ជាពិសេស រដ្ឋសភា មានរចនា-

ក៏ប៉ុន្តែ មិនមាននូវអង្គភាពច្បាស់លាស់
ការងារថវិកា ឬការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈនោះឡ�ើយ។
ជាអនុសាសន៍ គួរមានការសិក្សាលទ្ធ ភាព
ល�ើការបង្កើតអង្គភាពបែបនេះ ដ�ើម្បីជា

សេនាធិការបច្ចេកទេសដ៏ រឹងមាំមួយជូន

មានបញ្ជាក់អំពីផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់
រួមអនុវត្តនោះឡ�ើយ។ ចំណច
ុ នេះអាចមិន
ភាពរបស់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ដែលគួរមាន
ការពិនិត្យអំពីកិច្ចសម្របសម្រួល និងកិច្ច-

សហការ ដ�ើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួម

មួយរវាងអង្គការនីតិប្បញ្ញត្តិ និងអង្គការ
នីតិប្រតិបត្តិ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធនៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បច្ចុប្បន្ន ភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (អ.ស.ក.) ជាអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
(កសហវ) មានមុខងារ និងភារកិច្ចអនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹតទ្ត ៅនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមបណ្តា
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ។

ខាន់នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺ
មុ ខងារសំ
វាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ និងធ្វើឱ្យ

ដ្ឋានជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមានចំនន
ួ ១០០

ចំណែកផ្តល់យោបល់កែលម្អល�ើរបាយ-

ហានិភ័យ ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

រ�ៀងរាល់ឆ្នាំ អ.ស.ក. បានចុះត្រួតពិនិត្យ

ប្រសិទ្ធភាពមុខងារ នៅនាយកដ្ឋានសវន-

បានផ្ញើមក កសហវ. ជាមធ្យមចំនួន២ ០

ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ ដ�ើម្បី

មួយការផ្តល់យោបល់កែលម្អបន្ថែមដោយ

ប្រស�ើរឡ�ើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង
ផ្ទៃក្នុងនិង អភិបាលកិច្ច របស់ក្រសួង-

រួមចំណែកធានាឱ្យគោលបំណង និងគោល
ដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខលួ ្ នសម្រេចបាន
ដោយជោគជ័យតាមការកំណត់។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺជាសកម្មភាពពិគ្រោះ

យោបល់ និងការអះអាងដោយឯករាជ្យ

មិនលម្អៀង ដ�ើម្បីផ្តល់តម្លៃបន្ថែម និងកែលម្អប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាព ដែលជួយ

ឲ្យអង្គភាពសម្រេចបាន នូវគោលបំណង

គោលដៅ

កម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួង- ស្ថា ប័នចំនួន៨ ជា

បានផ្តល់អនុសាសន៍កែលម្អប្រមាណ៥០០
អនុសាសន៍ ក្នុងនោះមាន ៦ ០ % ត្រូវ

បានអនុវត្តកែលម្អពេញលេញពីសវនដ្ឋាន
(អង្គភាពរងសវនកម្ម)

អ. ស. ក. បានជួយពង្រឹងការអនុវត្ត
សវនកម្មផ្ទៃក្នុងដល់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួង- ស្ថា ប័ន តាមរយៈការរួម

របស់ខលួ ្ នដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមជាប្រព័ន្ធ

មានជំនាញត្រឹមត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃ និង

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងដំណ�ើរការ
អភិបាលកិច្ចល្អ។

ជាផ្លែផ្កា នៃការអនុវត្តមុខងារសវនកម្ម

ផ្ទៃក្នុង ក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន-

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផល
សំខាន់ៗ មានជាអាទិ៍៖

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ
បានដំណ�ើរការនូវមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សរុបចំនន
ួ ៤ ៣ អង្គភាព (ក្រសួង ២ ៨
ស្ថា ប័ន ៣ និងសហគ្រាស ១២ )

រ�ៀងរាល់ឆ្នាំ អ. ស. ក. បានចុះអនុវត្ត
សវនកម្ម នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទ

កសហវ. ទាំងថ្នាក់កណ្តា ល និងថ្នាក់មូល-

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមស្តង់ដារ ដែល
របាយការណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំ

អ. ស. ក. បានជំរុញការកែលម្អតាម
អនុសាសន៍ ក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម

របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹង
សមត្ថភាព កសហវ. តាមរយៈលិខិត
ជំរុញ យ៉ាងតិចសម្រេចបានចំនួន៨ ក្នុង
មួយឆ្នាំ

ក្នុងនាមជាអ្នកនាំមុខល�ើជំនាញសវនកម្ម

ផ្ទៃក្នុង អ.ស.ក. បានរួមចំណែកបណ្តុះបណ្តា លពង្រឹងសមត្ថភាពសវនករផ្ទៃក្នុង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលតាមរយៈវគ្គសិក្ខា សាលា

ស្តង់ដារសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម,

សិក្ខា កាមចូលរួមជាមធ្យមប្រមាណ ១៣០

ទី៣ ០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២ ០២០ ស្តីពីការដាក់

យ៉ាងហោច ១ វគ្គ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដែលមាន
នាក់ និងត្រូវបានជួយបណ្តុះបណ្តា លល�ើ

ជំនាញសវនកម្មជាក់លាក់ផ្សេងទ�ៀត ក្រោម

រូបភាពស្នើសុំដោយឡែកពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន
សាមីផ្ទាល់។

 ការពង្រីកបន្ថែមមុខងារសវនកម្មថ្មី

ក្នុងបរិការណ៍នៃការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ច- សង្គម

និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ព្រមទាំងស្របតាម

គោលដៅនៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈដំណាក់កាលទី៣ បូក

២ ក្នុងខ�ឿនទី៤ “ ការបញ្ច ប់ការត្រៀម
ខ្លួ នឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានពង្រីក
បន្ថែមនូវប្រភេទសវនកម្មថ្មីៗ ចំនួន ៣
ដែលគាំទ្រដោយ៖

-ប្រកាសលេខ៥៤៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ

មុខងារសំខាន់នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺវាយតម្លៃ

ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំសវនកម្ម

ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដំណ�ើរការ

-ប្រកាសលេខ៦ ៧ ៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង

ទី០ ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២ ០២០ ស្តីពីការដាក់
ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំសវនកម្ម
ល�ើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។

នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងអភិបាលកិច្ច
ដ�ើម្បីរួមចំណែកធានាឱ្យគោលបំណង និង
គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខលួ ្ នសម្រេច
បានដោយជោគជ័យតាមការកំណត់។

គោលការណ៍ណែនាំទាង
ំ នេះត្រូវបានផ្សព្វ-

ការងារពន្ធដារ” ហ�ើយនៅក្នុងឆ្នាំ២ ០២១

និងសហគ្រាសសាធារណៈតាមរយៈសិក្ខា -

ចំនួន ១ ០ បន្ថែមទ�ៀត រួមមាន ក្រសួង-

ផ្សាយជូនសវនករផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន

សាលារួចរាល់ ដែលមានសិក្ខា កាមចូលរួម
សរុបប្រមាណចំនួន ៤ ៨ ០ នាក់ និងបាន
អនុវត្តសវនកម្មសាកល្បងល�ើគោលដៅ
មួយចំនួន រួមមាន៖

គោលការណ៍ណែនាំ និងស្តង់ដារ

-ប្រកាសលេខ៥៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ

សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម៖ នៅក្នុងឆ្នាំ២ ០ ២ ០

ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំ និង

ចំនួន ២ គោលដៅគឺ ( ១ ) . សវនកម្មល�ើ

ទី៣ ០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២ ០២០ ស្តីពីការដាក់

ដោយឯករាជ្យ និងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ

បានចុះសវនកម្មល�ើសមិទ្ធកម្មសាកល្បង

កំពុងអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន
រ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់,
ក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រ
សិល្បៈ,ក្រសួងយុត្តិធម៌, ក្រសួងបរិស្ថាន,

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍,

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា, ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិសម្បទា និងក្រសួងផែនការ។

ដោយឡែក ចំពោះការធ្វើសវនកម្មប្រព័ន្ធ

ប្រធានបទ “ គម្រោងអង្កេតសហគ្រាស

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

សវនកម្មល�ើប្រធានបទ “ គម្រោងស្វ័យ-

អនុវត្តសាកល្បង និងពង្រឹងជាបណ្ត ើរៗ

នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ” និង ( ២ ) .
ប្រវត្តិកម្ម នៃការគ្រប់គ្រងការងារពន្ធដារ

នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ” ហ�ើយនៅក្នុង

ឆ្នាំ២ ០២១ កំពុងអនុវត្តសាកល្បងបន្ថែម
ទ�ៀតក្រោមការណែនាំពីទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក

នៅក្រសួង- ស្ថា ប័នចំនួន ៦ ដែលរួមមាន
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងធនធាន-

ទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង

កីឡា និងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តា ល
វិជ្ជា ជីវៈ។

គោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មបច្ចេក-

វិទ្យាព័ត៌មាន៖ ក្នុងឆ្នាំ២ ០ ២ ០ បានចុះ

អនុវត្តសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសាកល្បងចំនួន ១គោលដៅ ល�ើប្រធានបទ

“ប្រសិទ្ធភាពស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ (FMIS) ក៏ត្រូវបាន
នៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែលបានដាក់ឱ្យ
ប្រើប្រាស់ និងដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ FMIS។

លទ្ធ ផលសម្រេចបានក្នុងលក្ខណៈសវន-

កម្មសាកល្បងល�ើប្រព័ន្ធ F M I S រូមមាន
នៅក្រសួង ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា,

ក្រសួងសុខាភិបាល,ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រម៉ា ញ់ និងនេសាទ,ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍,ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង
សិប្បកម្ម,ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម,
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន,ក្រសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, និងក្រសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ ជាមួយនឹងការរក
ឃ�ើញចំណច
ុ ខ្វះចន្លោះមួយចំនួនទាក់ទង

នឹងប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធ
F MIS ដែលត្រូវកែលម្អបន្ថែម៕

រ�ៀបចំដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

តួនាទី និងសារៈសំខាន់នៃគណនេយ្យភាពក្នុងការងារកែទម្រង់

គណនេយ្យភាព ត្រូវបានគេឱ្យនិយមន័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន អាស្រ័យតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។
គណនេយ្យភាព ជាភាសាដែលនិយមប្រើនៅក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតនា
្ត នារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
ទំាងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

គ

ណនេយ្យភាព សំដៅល�ើភាពអាច

សមត្ថកិច្ចរបស់ខលួ ្ នផងដែរ ១។

និងការងារ របស់បុគល
្គ ិកជំនាញ ដ�ើម្បី

ភាពអាចពន្យល់បាន។ គណនេយ្យភាព គឺ

បានបែងចែកគណនេយ្យភាពជា៤ ប្រភេទ។

សម្រាប់អង្គភាព។ រដ្ឋបាលសាធារណៈ

អភិបាលកិច្ច ដែលមានអត្ថន័យទូលំទូ-

ន័យថា អ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈ ផ្តោ តការ

ទទួលខុសត្រូវ ភាពអាចគណនា និង

ជាទស្សនាទានមួយនៃក្រមសីលធម៌ និង
លាយ និងអាចត្រូវបានគេប្រើទាង
ំ នៅក្នុង
វិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងសង្គម

ស៊ី វិល។ ក្នុងន័យម្យ៉ាងទ�ៀត “គណនេយ្យ-

ភាព” គឺសំដៅទៅល�ើការទទួលស្គា ល់ និង
ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព ការ

សម្រេចចិត្ត និងគោលនយោបាយ ដែល

បានអនុវត្តនៅក្នុងតួនាទី ភារកិច្ច និងដែន

១
២

អ្នកស្រាវជ្រាវ Romzek & Dubnick២

១).គណនេយ្យភាពការិយាធិបតេយ្យ៖ មាន
យកចិតទ
្ត ុកចិតល�
្ត ើអាទិភាពនៃឋានានុក្រម
ក្នុងការិយាធិបតេយ្យនៃអង្គភាពរបស់ខលួ ្ ន។

២).គណនេយ្យភាពគតិយុត៖
្ត ជាការទទួល
ខុសត្រូវ របស់អ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈ
ចំពោះមុខច្បាប់។

៣).គណនេយ្យភាពវិជ្ជា ជីវៈ៖ ត្រូវបាន
កំណត់ដោយការដាក់បញ្ជាល�ើសកម្មភាព

សម្រេចការងារឱ្យទទួលបានលទ្ធ ផលល្អ
ត្រូវពឹងផ្អែកល�ើជំនាញ ឬឯកទេសរបស់
បុគល
្គ ិក ហ�ើយបុគល
្គ ិកត្រូវឆ្លើយតប និង
ផ្តល់នវូ ដំណោះស្រាយចំពោះការងារឱ្យ
បានល្អ។

៤).គណនេយ្យភាពនយោបាយ៖ អ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវបានរំពឹងថាឆ្លើយតប
ទៅនឹងអាទិភាពគោលនយោបាយ និង

កម្ម វិធី ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចា ស់ឆ្នោ ត២។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែ រ
Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public administration review.

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

គណនេយ្យភាព គឺសំដៅទៅការល�ើការ

ទទួលស្គា ល់ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះ
សកម្មភាព ការសម្រេចចិត្ត និង

គោលនយោបាយ ដែលបានអនុវត្តនៅក្នុង
តួនាទី ភារកិច្ច និងដែនសមត្ថកិច្ច
របស់ខលួ ្ នផងដែរ។

ពិន័យក្នុងករណីខកខានមិនបានអនុវត្ត”៤។
“គណនេយ្យភាព គឺជាការអនុវត្តតួនាទី

និងភារកិច្ចនៅក្នុងដំណ�ើរការ នៃការធ្វើ

សេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច
ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាព ជាឧបករណ៍

ក្រោមជាតិផងដែរ ដ�ើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច

តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេច ឱ្យបាននូវ

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ

គន្លឹះ ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់

សមិទ្ធកម្មរបស់អង្គភាព ស្របតាមគោល-

នយោបាយ និងការងារកែទម្រង់នានារបស់
រដ្ឋា ភិបាលដែលបានដាក់ចេញ។

ក្នុងនោះ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ក៏ផ្តោ តសំខាន់ល�ើ

គណនេយ្យភាពនេះផងដែរនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការកែទម្រង់ ជាពិសេសបានរំលេច

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ “គណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្”ថុ និងដំណាក់កាលទី៤ “គណនេ-

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាង
និងពង្រីកគណនេយ្យភាព របស់រដ្ឋបាល

កំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិ-

បតេយ្យ គណនេយ្យភាព ត្រូវបានកំណត់

និយមន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចខាង
ក្រោម៖

“គណនេយ្យភាព គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់

និងសិទ្ធិអំណាច ដ�ើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺ និងទទួល

ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់

មានសមត្ថកិច្ចណាមួយ ដែលអាចដាក់នូវ

៥

មានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ព ស់ចំពោះ

លទ្ធ ផលការងារដែលខ្លួ នប្រតិបត្តិ ដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងសមិទ្ធកម្ម អភិបាលកិច្ច
របស់អង្គភាពសាធារណៈ តម្រូវការរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស ចូលរួមកសាង

ការដ្ឋានកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលឱ្យ
បានរឹងមាំ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកអនុវត្តថ វិកានៃ អ.គ.ហ.

“គណនេយ្យភាព គឺជាកាតព្វកិច្ចនៃអ្នក

អនុវត្ត សិទ្ធិអំណាចក្នុងការឆ្លើយ បំភ្លឺអំពី

៣

ងាររបស់មន្ត្រីមុខងារសាធារណៈ និងមន្ត្រី

ផលវិបាកដែលក�ើតឡ�ើងពីទង្វើទាង
ំ នោះ”៣។

អង្គភាពសាធារណៈ។

៤

ជារួម គណនេយ្យភាពបាននិងកំពុង

ដែលក�ើតឡ�ើងដោយការបោះឆ្នោ ត ឱ្យ

ខុសត្រូវចំពោះទង្វើនានារបស់ខលួ ្ ន រួមទាំង

ទន្ទឹមនឹងនេះ គណនេយ្យភាពត្រូវបាន

បានសម្រេច និងអនុវត្ត”៥។

និងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងបរិបទ នៃ

សេវាសាធារណៈ ឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរ

ក្នុងការបំពេញតួនាទី និងមុខងាររបស់ខលួ ្ ន
ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ សម្រាប់ស្ថា ប័ន ឬ

ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនូវអ្វីដែលខ្លួ ន

ដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការ-

អ្នកដែលទទួលបាននូវការទទួលខុសត្រូវ

ឱ្យបានកាន់តែប្រស�ើរក្នុងការងារកែទម្រង់

ចំពោះទង្វើរបស់ខលួ ្ ន ដែលបានរាយការណ៍

ថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះ ដ�ើម្បីកែលម្អការផ្តល់

យ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ឆ្ពោះទៅរកប្រសិទ្ធភាព
និងការទទួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ

ចិតន្ត ោះ ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ

សកម្មភាពនានារបស់ខលួ ្ នចំពោះអាជ្ញាធរ

ស�ៀវភៅកម្ម វិធីជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ស�ៀវភៅ ផអ៣ទី២

ស�ៀវភៅអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កា ត់ ឆ្នាំ២០០៥

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ វីដេអូក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជវី កម្មតាមថ្នាល

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន-ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃពុធ ៩រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក
ឧកញ៉ា

-លោក លោកស្រី ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ
ជាទីមេត្រី!

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្ស

ជាអនេក ដោយបានទទួលការអនុញ្ញាត

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុតពីសំណាក់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក

រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាថ្មី

ម្តងទ�ៀត ឱ្យធ្វើជាអធិបតី និងចូលរួមថ្លែង
សុន្ទរកថាពី ចម្ងា យតាមប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ ក្នុង

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

“ពិធីប្រកាសដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធ

ប�ើទោះបីជាការបន្តឆ្លង រីករាលដាល នៃ

ការដ្ឋានកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្រោម

ព័ត៌មាន-ដំណាក់កាលទី ២” ក្នុងគោល-

ការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ នៅមិនទាន់

ប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្មរបស់ សម្តេច

ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា

បំណងកែសម្រួលបរិយាកាសធុរកិច្ច និង

វិនិយោគ សំដៅល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួត

ប្រជែងរបស់កម្ពុជា និងជាពិសេសចូលរួម
ចំណែកដល់ការរក្សានិរន្តរភាពនៃសកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិការណ៍នៃការឆ្លងរាលដាល
នៃជំងឺកូ វីដ-១៩ តាមរយៈ ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មសេវាសាធារណៈ។

ខ្ញុំនៅចាំថា ខ្ញុំបានធ្វើជាអធិបតីដោយ

ផ្ទាល់ ក្នុងពិធីដាក់ឱ្យដំណ�ើរការប្រព័ន្ធចុះ

បញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ដំណាក់កាលទី១ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើន

កុះករពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន វិស័យឯកជន និង
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលនៅ ពេលនោះ យ�ើង
អាចមានលទ្ធ ភាពជួបជុំគ្នាផ្ទាល់បាន។

ជំងឺកូ វីដ-១៩ ជាពិសេសដោយសារព្រឹត្តិបានបិទបញ្ច ប់ និងមិនទាន់អនុញ្ញាតឱ្យ

យ�ើងទាំងអស់គ្នាអាចជួបជុំផ្ទាល់មុខគ្នាដូច

សព្វដង ក៏ជំងឺដ៏កាចសាហាវ នេះមិនអាច

បន្ទច់បង្អា ក់ដល់ចង្វា ក់ការងាររបស់យ�ើង
ឡ�ើយ។ ជាក់ស្តែង, ពិធីតាមប្រព័ន្ធ វីដេអូ

នាពេលនេះ បានកំពុងដំណ�ើរការយ៉ាង
រលូន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយ�ើងអាចជួបជុំ

គ្នាពីចម្ងា យ ដ�ើម្បី ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ និង

យល់ដឹងពី ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាម
ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន-ដំណាក់កាលទី២
ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណ�ើរការចាប់ពីថ្ងៃ

ការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និង
តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី មិនបានបន្ថយនូវ

ល្បឿនរបស់ខលួ ្ នឡ�ើយ។ ជាក់ស្តែង, ការ

ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវ-

កម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃនេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់
ថា ការដ្ឋាននៃការងារកែទម្រង់ដ�ើម្បីល�ើក

ស្ទួយបរិយាកាសធុរកិច្ច និង វិនិយោគនៅ
កម្ពុជា បានសម្រេចនូវលទ្ធ ផលតាមការ
គ្រោងទុក។

នាខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ រាជរដ្ឋា -

ភិបាលកម្ពុជា ក៏សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផល

នេះ។

ផ្នែក គោលនយោបាយ តាមរយៈការដាក់

បាន និងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ

សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា២០២១-

ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

ក្នុងស្មារតី បេសកម្ម និងម៉ឺងម៉ា ត់ ក្នុងការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ ការងារនៃ

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ចេញនូវ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ

២០៣៥” ជាមួយនឹងចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយ
ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

រស់រវ�ើក តាមរយៈការរ�ៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ជំរុញការទទួលយក និងការធ្វើប រិវត្តកម្ម

ឌីជីថល នៅក្នុងគ្រប់តួអង្គសង្គម ទាំងរដ្ឋ,

ពលរដ្ឋ និងធុរជនដ�ើម្បីជំរុញសម្ទុះកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ចថ្មី និងល�ើកកម្ពស់សុខុមាលភាព
សង្គម ដោយផ្អែកល�ើគន្លង “ប្រក្រតីភាព

ថ្មី”។ សម្រាប់កម្ពុជា ការធ្វើប រិវត្តកម្មឌីជីថល គឺជាការចាប់យក និងការទាញយក

ផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការរីកចម្រើន
នៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

ព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដ�ើម្បីបង្កើន
ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ព្រម

ទាំងជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងកសាង

សង្គមស៊ី វិល័យដែល ពលរដ្ឋ អាចទទួល
បាននូវផលប្រយោជន៍ ពីការប្រើប្រាស់

សេវាឌីជីថល ប្រកបដោយបរិយាបន្ន,
ភាពជ�ឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ព ស់ ហ�ើយ

ដំណាលគ្នានេះក៏រក្សាឱ្យបាននូវអត្តសញ្ញាណ

និង វប្បធម៌ជាតិ។ ក្នុងន័យនេះ ប្រព័ន្ធចុះ

បញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
-ដំណាក់កាលទី២ ក៏បានឆ្លើយតបយ៉ាង
ល�ឿន ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនវូ ក្របខណ្ឌ

គោលនយោបាយនេះ ដ�ើម្បីទាញយកនូវ

ប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាពិសេស
ក្នុងបរិបទ នៃការរីករាលដាលដោយជំងឺ

កូ វដ
ី -១៩ ដែលតម្រូវឱ្យយ�ើងត្រូវកាត់បន្ថយ
ការជួបគ្នាផ្ទាល់ជាអតិបរមា ខណៈដែល

យ�ើងនៅតែបន្តខិតខំធានាឱ្យនិរន្តរភាពនៃ
ការងារនៅបន្តជាប្រក្រតី។
-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក
ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី!

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់

ដំណ�ើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន-ដំណាក់កាល
ទី១ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

កន្លងទៅ ដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍
និងការសាទរខ្ព ស់ពី វិស័យឯកជន។ ប្រព័ន្ធ
នេះក៏បានចូលរួម ចំណែកយ៉ាងសំខាន់

ដល់ការរក្សានិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

សរុបដល់ទៅ ៧ ៧១៥ និង មានដ�ើមទុន

ជាក់ស្តែង, នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទ

វិស័យ ៥ ដែលមានទំហំដ�ើមទុនធំជាងគេ

ក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩។

ខ្ទ ប់ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតា

ខ្មៅនៃខេត្តកណ្តា ល,មន្រ្តី បុគល
្គ ិក និយោជិតត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យធ្វើការងារពីផ្ទះ

ហ�ើយការធ្វើ ដំណ�ើររបស់ប្រជាជនក៏ត្រូវ

បានរឹតត្បិតផងដែរ។ ប៉ុន្តែដោយប្រព័ន្ធនេះ
ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងមានលក្ខណៈអនឡាញ
ទាំងស្រុង ហ�ើយយន្តការគាំទ្រក៏ធ្វើឡ�ើង

តាមអនឡាញផងដែរនោះ ធុរជន នៅតែ
បន្តស្នើសុំការចុះបញ្ជីពីផ្ទះបានស្របពេល

សរុបស្មើជិត ៣ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរិក។
រួមមាន (១)-សំណង់មានចំនួន 25.32%,
(២)-អាហរ័ណ នីហរ័ណ ទិញលក់ ជួស-

ជុលយានយន្ត និងទោចក្រយានយន្តគ្រប់
ប្រភេទមានចំនួន 16.44%, (៣)-សកម្ម-

ភាពអចលនវត្មា
ថុ នចំនន
ួ 15.53%,(៤)កម្មន្តសាល មានចំនន
ួ 14.3% និង (៥)សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ា ប់រង មាន
ចំនួន 8.22%។

បន្ថែមល�ើរបាយការណ៍របស់ ឯកឧត្តម

ដែលយន្តការគាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យសំណ�ើ

ផាន់ ផល្លា និង បទបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តម

ប្រក្រតី។ ការណ៍នេះគូសរំលេចបន្ថែមនូវ

ដំណាក់កាលទី១ បានផ្តោ តជាសំខាន់ល�ើ

ដោយមន្ត្រី រដ្ឋា ភិបាលក៏នៅតែបន្តបានដូច
សារៈសំខាន់ និងភាពចាំបាច់ នៃការប្រើ

ប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល សម្រាប់គាំទ្រដល់

ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ជាពិសេសក្នុង

បរិបទនៃវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩។ ក្នុងរយៈពេល
ជាង១ ឆ្នាំកន្លងមក ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
បានដំណ�ើរការឥតដាច់ និងបានអនុញ្ញាត

ឱ្យធុរជន អាចធ្វើការស្នើសុំការចុះបញ្ជី

អាជីវកម្មបានគ្រប់ ពេលវេលា និងទីកន្លែង
ហ�ើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី អាជីវកម្មតាម

ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះ មានចំនន
ួ

គង់ ម៉ា រី, ខ្ញុំសូមរំលឹកឡ�ើង វិញផងដែរថា

នីតិ វិធីចាំបាច់ ជាមូលដ្ឋាន ដែលគ្រប់

ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ត្រូវបំពេញ ដ�ើម្បី
ធ្វើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ខលួ ្ នជាផ្លូវការ
និងស្របច្បាប់ដែលមានជាអាទិ៍៖ ការចុះ

បញ្ជីពាណិជក
្ជ ម្មជាមួយក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម,
ការចុះបញ្ជីពន្ធដារជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន

ពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និងការផ្តល់សេចក្តីប្រកាស ជូនដំណឹង
ប�ើកសហគ្រាសទៅក្រសួងការងារ និង

បណ្តុះបណ្តា លវិជ្ជា ជីវៈ។ ជាមួយនឹងភាព

ជោគជ័យនៃដំណាក់កាលទី១, រាជរដ្ឋា ភិ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

បាលបានពង្រីកវិសាលភាពទៅដំណាក់-

នីតិ វិធី និងពេលវេលា ដែលពីមុនត្រូវការ

ធុរជនតាមរយៈការរ�ៀបចំថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា

ទៅ ៧ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនប�ើ

កាលទី២ ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីបន្តសម្រួលដល់
ព័ត៌មានឱ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់ តាមលំ-

អានការងារ និងគោលការណ៍ដែលយ�ើង
បានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី១។

យ៉ាងណាមិញ, ដំណាក់កាលទី២ នេះ

ផ្តោ តសំខាន់ល�ើការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ និង

ចន្លោះពី ១៥ ទៅ ៣០ថ្ងៃ មកត្រឹមតែ ៣
សំណ�ើបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់។

សេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេក-

វិទ្យាព័ត៌មានទាំងដំណាក់កាលទី១ និងទី២

នេះ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តល�ើថ្នាលផ្លាស់

ប្តូរទិន្នន័យកម្ពុជា (Cambodia Data
Exchange-CamDX) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ

លិខិត អនុញ្ញាតផ្សេងៗ ទៅតាមប្រភេទ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល អាច

រួមពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន ចំនួន៤ រួមមាន៖

សហគ្រាស និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដោយរលូន

នៃសកម្មភាពអាជីវកម្ម ដោយមានការចូល
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ក្រសួង ទេសចរណ៍,

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

និងនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចា ំ

នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែនធនាគារ។
ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាត

ផ្សេងៗ នៅគ្របដណ្តប់ច្រើនក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ផ្សេងទ�ៀត ប៉ុន្តែការជ្រើសរ�ើសយកក្រសួង-

ស្ថា ប័នចំនួន៤ ខាងល�ើចូលក្នុងដំណាក់
កាលទី២ នេះគឺឈរល�ើតម្រូវការក្នុង វិស័យ

ដែលមានការស្នើសុំថ្មី ឬស្នើសុំបន្តសុពលភាពនៃសកម្មភាពធុរកិច្ចកន្លងមកក្នុងចំនួន

ច្រើន។ ដំណាក់កាលទី២ នេះនឹងអនុញ្ញាត
ឱ្យធុរជនអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខលួ ្ ន

បានពេញលេញស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ ដែល
មានជាធរមាន តាមរយៈការដាក់ស្នើសុំ
អាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងទ�ៀត,

បង់ថ្លៃសេវាតាមរយៈ ប្រព័ន្ធទូទាត់បង់ប្រាក់
ឌីជីថល និងទាញយកវិញ្ញាបនបត្រ ឬ

លិខិតអនុញ្ញាតជាទម្រង់ ឌីជីថលពីទីណា

ក៏បាន នៅពេលណាក៏បាន ដោយមិនចាំ

បាច់ធ្វើដំណ�ើរ ឬមកជួបផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រី។

ផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាននូវទិន្នន័យស្តីពី ក្រុមហ៊ុន
និងសង្គតិភាព ដោយមិនតម្រូវឱ្យធុរជន
ឬប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបំពេញ ឬផ្តល់ទិន្នន័យ

ដដែលៗ ពីស្ថា ប័នមួយ ទៅស្ថា ប័នមួយ

ចាប់ផ្តើមចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះ

តាមរយៈការដាក់ចេញនូវ “អនុក្រឹត្យស្តីពី

ជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយ ដែលត្រូវចាប់ផ្តើម

ប្តូរទិន្នន័យកម្ពុជា” ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា

ខ្លួ នផងដែរ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេក-

ទ�ៀត។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីមួយទ�ៀត
ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ តាមរយៈ ថ្នាលផ្លាស់

ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ យ�ើងរំពឹងថា

សេវាសាធារណៈថ្មីៗជាច្រើនមុខ នឹងត្រូវ
បានពង្រីក និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញ ជាបន្តបន្ទាប់ សំដៅល�ើកកម្ពស់

ប្រសិទ្ធភាព នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នរដ្ឋ មួយកម្រិតថែម

ទ�ៀត។ អនុក្រឹត្យនេះក៏នឹងក្លា យជាមូលដ្ឋាននៃក្របខណ្ឌគតិយុត្តិដ៏សំខាន់មួយ
ដែលអនុញ្ញាត និងប�ើកផ្លូវឱ្យវិស័យឯកជន

មានលទ្ធ ភាពចូលរួមផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជា

មួយរាជរដ្ឋា ភិបាល ជំរុញឱ្យមានសហថាមពល (Synergy) និងសហបង្កើតថ្មី (Co-

creation) ក្នុង វិស័យធុរកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គម។

ទោះបីជារាជរដ្ឋា ភិបាលបាននិងកំពុង

បន្ថែមល�ើនេះ កាស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិត

ខិតខំធ្វើប រិវត្តកម្មឌីជីថល, ប៉ុន្តែការងារ

នេះ ក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុន

នឹងមិនអាចសម្រេចឡ�ើយ ប�ើតួអង្គពាក់ព័ន្ធ

អនុញ្ញាតផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២

ច្រើនដោយមានការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយ,

កសាង អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល
នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមិនដ�ើរស្របគ្នា និងមិន

ទំព័រ៤៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

មកប្រើប្រាស់។ វិស័យឯកជន ដ�ើរតួនាទី

ធ្វើប រិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងអាជីវកម្ម របស់

វិទ្យាឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និង
សម្រាប់ ជាមធ្យោបាយដ�ើម្បីពង្រីកទីផ្សារ

របស់ខលួ ្ ន ដូចជាការលក់ដូរអនឡាញ និង

ពាណិជក
្ជ ម្មតាម ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជា
ដ�ើម។ ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍
មួយចំនួនផងដែរ ដល់ វិស័យឯកជន ក្នុង

ការចាប់ផ្តើមគិតគូរធ្វើប រិវត្តកម្មឌីជីថល

រួមមាន៖ (១)-គួរផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និង

រប�ៀបរបបធ្វើការតាមយុគបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ព្រោះការធ្វើប រិវត្តកម្មឌីជីថលមិនមែន
ជាដំណ�ើរការដែលធ្វើតែមួយល�ើក ឬមួយ

ពេលនោះទេ ពោលគឺជាដំណ�ើរការដែល
ត្រូវធ្វើជាប្រចាំ ដូច្នេះយ�ើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថ-

ភាពសម្របខ្លួ ន (Adaptability) ព្រមទាំង

សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូររហ័ស (Agility) ដ�ើម្បីរក
ដំណោះស្រាយថ្មីៗធ្វើឱ្យបរិវត្តកម្មឌីជីថល

កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងសម្ទុះល�ឿន,
(២)-កំណត់ចក្ខុ វិស័យរបស់ខលួ ្ ន ក្នុងការ

ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង ធ្វើការ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដំណាក់កាលទី១ ប្រកបដោយស្មារតីទទួល

ខុសត្រូវខ្ព ស់បំផុត។ ខ្ញុំក៏ សូមថ្លែងអំណរ
គុណ និងវាយតម្លៃខ្ព ស់ចំពោះក្រុមការងារ
អន្តរក្រសួងក្នុងដំណាក់កាលទី២ នេះដែល
ក្នុងនោះរួមមាន៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ

គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារ និងក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធដែល

ប្រតិបត្តិការ និងសហបង្កើតថ្មី (Co-crea

tion) រវាងរដ្ឋ និងឯកជន ឬ ឯកជន និង
ឯកជនព្រមទាំងពិនិត្យ និងស្វែងរកកម្ម វិធី

គាំទ្រផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលដែលកំពុង

បានខិតខំប្រឹងប្រែងឥតរាថយ តាមរយៈ
កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ រហូតសម្រេច

បានលទ្ធ ផលគួរជាទីមោទនៈ។ មុននឹងបញ្ច ប់
ខ្ញុំសូមស្នើឱ្យក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរ�ៀបចំ

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មាន បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លា ំង

កាយ ចិត្ត ប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្ម

និង ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់ ក្នុងការផ្តល់

ការគាំទ្រជាប្រចាំ ដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រ-

តែត្រូវបានដាក់ចេញ។ ក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំ

ឈមទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬបញ្ហាប្រឈម

តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ការដាក់ឱ្យដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធនេះ ដ�ើម្បី

សូម ប្រកាសផងដែរថា រាជរដ្ឋា ភិបាល
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ពាក់ព័ន្ធ នឹងដាក់ឱ្យមាន
កម្ម វិធីគាំទ្រថ្នាក់ជាតិដល់រាល់សហគ្រាស

ធនតូច និងមធ្យមក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដែលកម្ម វិធីនេះ មានការ
គិតគូរជាកញ្ច ប់ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទាំង

ទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកទេស និងជំនាញ។

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក
ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី!

ជាថ្មីម្តងទ�ៀត, ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ

យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមការងារអន្តរក្រសួង រ�ៀបចំប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាម

ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ពាក់ព័ន្ធ ដែលបានរ�ៀបចំ និង បន្តអនុវត្ត

ភិបាល អាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាននូវទិន្នន័យស្តីពី

ឬប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបំពេញ ឬផ្តល់ទិន្នន័យដដែលៗ

និងបញ្ចានំ ៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ម
ថុ ិនមែន

និងផ្នែកទីផ្សារ និង(៤)- ពង្រឹងកិច្ចសហ-

ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួង-ស្ថា ប័ន របស់រាជរដ្ឋា -

សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍, ក្រសួងឧស្សា-

វត្តន៍ ព្រមទាំងនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ

ឌីជីថលូនីយកម្ម ទាំងល�ើផ្នែកប្រតិបត្តិការ

(Cambodia Data Exchange-CamDX)

ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធដោយ

ហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុ-

របស់ខលួ ្ ន, (៣)-កំណត់អាទិភាពនៃការធ្វើ

ទាំងដំណាក់កាលទី១ និងទី២ នេះ ត្រូវបាន

ដាក់ឱ្យអនុវត្តល�ើថ្នាលផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យកម្ពុជា

និងហិរញ្ញវត្,ថុ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី

“តេជោ”, ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងប្រៃ-

វាយតម្លៃឡ�ើង វិញនូវសមត្ថភាព និងធនធាន

សេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័តមាន

ផ្សេងទ�ៀត ដែលនឹងអាចក�ើតមានក្រោយ
កែលម្អប្រព័ន្ធ ឱ្យកាន់តែមានភាពរលូន

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នក
ប្រើប្រាស់។ ជាការពិត ដំណាក់កាលទី២

គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមនៃដំណ�ើរនៃការ

ផ្តល់សេវាប្រភេទនេះតាម ប្រព័ន្ធអនឡាញ
តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងន័យនេះ, ខ្ញុំសូមស្នើក្រុម
ការងារខិតខំពង្រីកវិសាលភាព នៃប្រព័ន្ធ

ផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាត និងបន្ត
គ្របដណ្តប់ដល់ វិស័យផ្សេងៗទ�ៀត ព្រម
ទាំងបន្តបញ្ចូលនូវសេវាសំខាន់ៗ និងចាំបាច់

រលូន និងសង្គតិភាព ដោយមិនតម្រូវឱ្យធុរជន
ពីស្ថា ប័នមួយ ទៅស្ថា ប័នមួយទ�ៀត។

ផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវ ថ្នាលបច្ចេក
វិទ្យាព័ត៌មាននេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំក៏ល�ើក

ទឹកចិតផ
្ត ងដែរ ឱ្យធុរជន និង វិនិយោគិន
ទាញយកប្រយោជន៍ ឱ្យអស់លទ្ធ ភាពពី
ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះ និងផ្តល់នូវ
មតិកសាងល្អៗដល់ក្រុមការងារ និងសូម

ស្នើឱ្យបន្តគាំទ្ររាជរដ្ឋា ភិបាល និងបន្តនៅ
ជាមួយកម្ពុជា, រួមគ្នា ពុះពារជម្នះនូវរាល់
បញ្ហាប្រឈមក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ។

ជាទីបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យឯកឧត្តម

លោកជំទាវ, អ្នកឧកញ៉ា, លោកឧកញ៉ា,

លោក លោកស្រី, សមាជិកសមាជិកាទាំង
អស់នៃអង្គពិធីទាង
ំ មូល មានសុខភាពល្អ

និងជ�ៀសផុតពីជំងឺ កូ វីដ-១៩ និងទទួល
បានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរ�ៀងៗខ្លួ ន ព្រម

ជាមួយនឹងសេចក្ដីចំរ�ើនគ្រប់ប្រការ។ ដោយ
ទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា,
ខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់ដំណ�ើរការជាផ្លូវការនូវ

«ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេក
វិទ្យាព័ត៌មាន-ដំណាក់កាលទី២» ចាប់ពី
ពេលនេះតទៅ៕

សូមអគុណ!

នានា សម្រាប់ផល
្ត ់នូវការសម្រួលបន្ថែម

ដល់ការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមល�ើក
ទឹកចិតឱ
្ត ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមផ្សព្វ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

សុន្ទរកថាគន្លឹះ របស់ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ វីដេអូក្នុងសិក្ខា សាលាស្តីពីការឈ្វេ ងយល់អំពីការកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ
ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ សម្រាប់ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តី
ពីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
សូមគោរព

-លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដា រី
អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា

-ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋា បណ្ឌិត ជាម យ�ៀប

ប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភា

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ប្រធាន អនុប្រធាន

គណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា
សមាជិក-សមាជិកានៃរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី
ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាទីមេត្រី!

តាងនាមរាជរដ្ឋា ភិបាល រូបខ្ញុំ និងសហ-

ការី មកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ដ៏កាចសាហាវនេះមិនអាចបន្ទច់បង្អា ក់ដល់

បាននិងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ

ដោយបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមជាថ្មី

សិក្ខា សាលាតាមប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូនាពេលនេះ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូ វដ
ី -១៩ សិក្ខា សាលា

មានកិត្តិយស និងក្តីសោមនស្សជាអនេក

ម្តងទ�ៀតក្នុង “សិក្ខា សាលាស្តីពីការកសាង

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
សម្រាប់ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី
ហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២”

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់លោក

ជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដា រី អនុ-

ប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភាជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

របស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំ រិន
ប្រធានរដ្ឋសភា។

ប�ើទោះបីជាការបន្តឆ្លង រីករាលដាលនៃ

ជំងឺកូ វីដ-១៩ មិនអនុញ្ញាតឱ្យយ�ើងទាំងអស់

គ្នា អាចជួបជុំផ្ទាល់មុខគ្នាដូចសព្វដង ក៏ជំងឺ

ចង្វា ក់ការងាររបស់យ�ើងឡ�ើយ។ ជាក់ស្តែង
បាននិងកំពុងដំណ�ើរការយ៉ាងរលូន ហ�ើយ

នឹងចូលរួមចំណែកបន្តរក្សាវប្បធម៌ចែករំ-

លែកនូវព័ត៌មាន ជូនដល់ស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ
អំពីការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញ
វត្សា
ថុ ធារណៈ ដែលជាមូលដ្ឋាន នៃការ
រ�ៀបចំថ វិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយ
នឹងការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោក

ជំទាវ សមាជិក-សមាជិកានៃរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធ-

សភា និងអស់លោក លោកស្រី ភ្ញៀវជាតិ
និងអន្តរជាតិ ដូចបណ្តា ឆ្នាំមុនៗ នៅពេល

ដែលមិនទាន់មានវត្តមាននៃជំងឺកូ វីដ-១៩។
ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

ទំព័រ៤៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ក្នុង ស្មារតីបុរេសកម្ម និងម៉ឺងម៉ា ត់ក្នុងការ
នេះ គឺជាវេទិកាមួយដ៏មានសារៈសំខាន់
ក្នុងការបន្តរួមចំណែកល�ើកកម្ពស់តម្លា ភាព

ថវិកា និងកិច្ចសន្ទនារវាងស្ថា ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ
និងស្ថា ប័ននីតិប្រតិបត្តិសម្រាប់ការឈ្វេ ង

យល់កាន់តែលម្អិត និងទូលំទូលាយ អំពី

ការគិតគូរ និងការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌគោល

នយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណ:ប្រចាំឆ្នាំ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ដោយហេតុថា តាមការ

គ្រោងទុក សហការីរបស់ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន
អង្គសិក្ខា សាលាលម្អិត អំពីប រិការណ៍ និង
គោលការណ៍ចម្បងៗក្នុងការកសាងថវិកា

ជាតិ ខ្ញុំសូមធ្វើការគូសរំលេចដោយសង្ខេប

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជូនអង្គសិក្ខា សាលា នូវចំណច
ុ សំខាន់ៗ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

សស្រាក់សស្រាំ ប្រកបដោយស្មារតីបុរេ-

ចំនួន៣ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ

និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ
សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងនោះរួមមាន ៖

(១).ស្ថានភាព និងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិជំងឺ
កូ វីដ-១៩ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (២).

បរិការណ៍រួមនៃការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌម៉ាក្រូ

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ និង
(៣).ទិសដៅគោលនយោបាយអាទិភាព

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងផែនការស្តា រសេដ្ឋ-

ជាលទ្ធ ផល ផ្អែកល�ើសមិទ្ធផល ដែល

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន និងកំពុងខិតខំយ៉ាង

សម្រេចបានមកទល់ពេលនេះ កម្ពុជានឹង

សកម្មក្នុងការទប់ស្កា ត់ការឆ្លង រីករាលដាល

ប្រជាជនតាមចំនួនគោលដៅ ១០លាននាក់

ជំងឺកូ វីដ-១៩ ដែលក�ើតចេញពី «ព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១» តាមរយៈ
ការដាក់ចេញទាំង វិធានការរដ្ឋបាល និង

វិធានសុខាភិបាលជាច្រើន ដែលមានភាព

ទន់ភ្លន់ ប៉ុន្តែម៉ឺងម៉ា ត់ និងបត់បែនទៅតាម

បញ្ច ប់ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ បង្កា រកូ វីដ-១៩ ជូន

ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលកុមារ និងយុវវ័យ
មុនផែនការកំណត់។ ល�ើមូលដ្ឋាននេះ,
ប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែល

មានស្ថានភាពនៃការឆ្លង រីករាលដាលជំងឺ

កូ វីដ-១៩ កាន់តែស្រួចស្រាល់, កម្ពុជាស្ថិត

ជាមួយនឹងការធានានូវការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រកបដោយ

កិច្ចឡ�ើង វិញ។ ខ្ញុំសូមឆ្លងចូលទៅធ្វើការអ

ប្រសិទ្ធភាពនូវធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍ

១.អំពីស្ថា នភាព និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ

បង្កើនការប្តេជ្ញាចិត្ត និងតម្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ា ត់ និង

ធិប្បាយអំពីចំណច
ុ នីមួយៗ ដូចតទៅ៖

កូ វីដ-១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ ជំងឺកូ វដ
ី -១៩បាន

បន្តឆ្លងរាលដាលដល់គ្រប់ប្រទេស និង

ដែនដី ទាំងអស់នៅល�ើសកលលោក ជាមួយនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាកាន់តែខ្ព ស់

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមធ្យម រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣, កម្ពុជាត្រូវ

ឆន្ទៈនយោបាយខ្ព ស់ ដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ឺ ូ វីដ-១៩ និងពន្លឿនកិច្ចការកែទម្រង់គ្រប់ការដ្ឋាន ពិសេសការកែទម្រង់ និង
ជំងក
ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថា ប័នសាធារណៈ ដែលជា"កត្តាស្លា ប់រស់" ដ�ើម្បីធានាឱ្យ
កម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចបានចក្ខុ វិស័យនៃការអភិវឌ្ឍវែងឆ្ងាយរបស់ខលួ ្ ន។

តាមរយៈការបំប្លែងខ្លួ នជាប្រភេទវីរុសកូ រីដ-

សភាពការណ៍ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ជាក់-

ក្នុងចំណោមប្រទេស ដែលឈានមុខគេ

ដែលតា (Delta) ដែលមានលទ្ធ ភាពចម្លង

ចម្លង និងកាត់បន្ថយការឆ្លងបានទាន់ពេល

សហគមន៍ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ នេះ ជា

អាយុជី វិតប្រជាជនកាន់តែខ្លាំងក្លា ជាងមុន។

ប្រជាជន ពិសេស គឺយុទ្ធសាស្ត្រ ៦ចំណច
ុ

១៩ ថ្មីជាច្រើន ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មី
កាន់តែខ្ព ស់ និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់
នៅក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់
មេរោគបំប្លែងថ្មីនេះ

បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យប្រទេស មួយចំនួនដែល
ធ្លាប់គ្រប់គ្រងករណីឆ្លងបានល្អ ក្លា យជា

តំបន់ក្តៅ គគុកនៃការរីករាលដាលនៃកូ វីដ-

១៩ ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ដែលករណីឆ្លង និង
ការបាត់បង់ជី វិត មានសម្ទុះក�ើនឡ�ើងខ្លាំង

ស្របពេលដែលអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ

សម្រាប់ប្រជាជនជារួម នៅមានកម្រិតទាប
នៅឡ�ើយ។

សម្រាប់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំប្រកប

ដោយគតិបណ្ឌិត និងភាពឈ្លា សវៃរបស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ស្តែង ដ�ើម្បីទប់ស្កា ត់ កាត់ផ្តាច់នូវខ្សែច្រវាក់

សំដៅការពារសុខភាព និងអាយុជី វិតរបស់
របស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែល

ក្រសោបបញ្ចូលនូវ វិធានការលម្អិតជាក់ស្តែង
ចំនន
ួ ២៦ ចំណច
ុ ។ ជាមួយនឹងវិធានការ
ទាំងនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានកំណត់យក

ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ជាវិធានការយុទ្ធសាស្រ្ត
គន្លឹះ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺឆ្លង និងឈឺធ្ងន់
និង ពិសេសសំដៅឈានទៅសម្រេចបាន

នូវ ភាពសុា ស
ំ ហគមន៍ (Herd Immunity)
ដែលជាកត្តា ជំរុញក្នុងការធានាបាននូវការ

ក្នុងដំណ�ើរឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតភាពសាំុ
មួយនឹងលទ្ធ ភាពខ្ព ស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការ

រីករាលដាល នៃជំងឺកូ វីដ-១៩។ ថ្មីៗនេះ,
ជាមួយនឹងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹង

វិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កា ត់ការឆ្លងរាល
ដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ ខណៈដែលមេរោគ

បំប្លែងថ្មីប្រភេទ ដែលតា (Delta) បាន
លេចធ្លាយចូលក្នុងសហគមន៍នៃរាជធានី-

ខេត្តមួយចំនួន, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសម្រេច
ដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ដល់

កុមារ និងយុវវ័យអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់

ក្រោម ១៨ឆ្នាំ និងចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ដូសទី៣

វិលត្រឡប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សទៅរក «ប្រក្រ-

ឬដូសជំរុញបន្ថែមដល់ក្រុមមន្ត្រីបម្រើសេវា

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅ និងកិច្ចដំណ�ើរការ

២.អំពីប រិការណ៍រួមនៃការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌ

តីភាពថ្មី» នៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ របស់
នៃសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច។

ជួរមុខផងដែរ។

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៤៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដូចបណ្តា ប្រទេសនានានៅល�ើសកល

ប្រទេសនានា; (២).ការរំពឹងទុក នៃការ

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏បន្ត

សេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញដោយការចែកចាយ និង

ក្នុងប្រទេសផងដែរ ដែលទាមទារឱ្យរាជ-

លោក, ២០២០ គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតក្នុង

ង�ើបឡ�ើង វិញជាបណ្ត ើរៗ នៃសកម្មភាព

ឱ្យកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា-៣,១%

ការចាក់វ៉ាក់សាង
ំ បានកាន់តែទូលំទលា
ូ យ

ប្រវត្តិសាស្ត្រទំន�ើបរបស់កម្ពុជា ដែលធ្វើ
ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការសកល,

និង(៣).ការសម្របខ្លួ នរបស់ប្រជាជន និង

ការបង្អា ក់ដល់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសកល,

អាជីវកម្មទៅនឹងវិបត្តិជំងឺកូ វដ
ី -១៩។ យ៉ាង

ទំនុកចិត្តវិនិយោគ ដែលត្រូវបានបង្កឡ�ើង

ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្,ថុ

ជំងឺកូ វីដ-១៩។ កត្តា នេះបានធ្វើឱ្យវិស័យ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចបានអត្រា

ការធ្លាក់ចុះនៃរំហូរមនុស្ស និងការបាត់បង់
ដោយការរីករាលដាលឥតស្រាកស្រាន្តនៃ

ជំរុញកំណ�ើនសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា រួមមាន
វិស័យទេសចរណ៍ និង វិស័យគាំទ្រផ្សេង-

ទ�ៀតដូចជា កាត់ដេរ សំណង់ និងអចលន-

ណាមិញ តាមការវាយតម្លៃពាក់កណ្តា ល-

"ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ" ធ្វើឱ្យ
កំណ�ើនត្រឹមតែ ២,៤ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ ពោលគឺទាបជាង

ការព្យាករដ�ើមឆ្នាំ ដោយសារការឆ្លង រីករាល-

ទ្រព្យ ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក។ ត្រង់ចំណច
ុ

ដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩នៅក្នុងសហគមន៍

កម្ពុជា អាចនឹងមានកំណ�ើនអវិជមា
្ជ នជ្រៅ

សកម្មភាពពាណិជក
្ជ ម្ម ដែលធ្វើឱ្យវិស័យ

នេះ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាសេដ្ឋកិច្ច

ជាងនេះ ក្នុងករណីពុំមានការដាក់ចេញនូវ
វិធានការអន្តរាគមន៍ ទាន់ពេល និងប្រកប

បាននិងកំពុងបន្ទច់បង្អា ក់យ៉ាងខ្លាំងដល់
ទេសចរណ៍ វិស័យលក់ដុំ លក់រាយ ដែល

ជាសកម្មភាពប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក វិស័យ-

ដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនោះ

សំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បន្តធ្លាក់ចុះ

ភិបាលបានដាក់ចេញនូវ វិធានការអន្តរាគមន៍

ដោយឡែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ សេដ្ឋ-

ទេ។ ជាក់ស្តែង មកទល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋា -

យ៉ាងគំហុក។

ចំនួន៩ជុំ រួចមកហ�ើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-

កិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្រេចបាន

ជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាជន ជាពិសេស

សម្របខ្លួ នបានទៅនឹងប្រក្រតីភាពថ្មី (New

ជនងាយរងគ្រោះ ដែលទទួលរងផលប៉ះ-

រីករាលដាលនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ បន្ទាប់ពីការ

ភាពខ្ព ស់ក្នុងការជួយរក្សាលំនឹងធុរកិច្ច និង

កម្មករ-និយោជិត និងគ្រួសារក្រីក្រ ព្រមទាំង
ពាល់ពី វិបត្តិ ជំងឺកូ វីដ-១៩។ សម្រាប់ឆ្នាំ

ក្នុងអត្រា ៤,៨ ភាគរយ ដោយសារការ
Normal) ព្រមទាំងភាពធូរស្រាលនៃការ

និងការក�ើនឡ�ើង នូវតម្រូវការខាងក្រៅ
ពិសេសការប្រើប្រាស់ និងការវិនិយោគ
ឯកជន ដែលជាលទ្ធ ផលនៃ (១).ការដាក់
ចេញគោលនយោបាយគាំទ្រនៅតាមបណ្តា

នយោបាយ និង វិធានការអន្តរាគមន៍ ដ�ើម្បី

ឆ្លើយតប និងសម្របតាមការវិវត្តនៃវិបត្តិ
ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់។ រីឯក្នុង
ទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈវិញ ការវាយ

តម្លៃពាក់កណ្តា លឆ្នាំល�ើការអនុវត្តច្បាប់ស្តី

ពីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

ដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលបានរ�ៀបចំជារបាយការណ៍ គោរពជូនរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា

រួចហ�ើយ បានបង្ហាញថាជាមួយនឹងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្ព ស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន

កម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលរងសម្ពាធហិរញ្ញ-

វត្សា
ថុ ធារណៈល�ើសពីការរំពឹងទុក។ ក្នុង

នោះ ការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិអាច
ប្រឈមនឹងការថមថយថែមមួយកម្រិតទ�ៀត

ជាពិសេសចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

ស្របទៅតាមកត្តា សត្យានុម័តនៃស្ថានភាព

ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចខណៈតួនាទី និងការរួមចំណែករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការទប់ទល់

នឹងផលរំខាននេះនឹងមានវិសាលភាពកាន់

តែធំដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាចំពោះមុខ

និងឆ្លើយតបនឹងតថភាព ប្រកបដោយ

និងអនុ វិស័យជំរុញកំណ�ើនសំខាន់ៗជាមួយ

និងកំណ�ើន វិជមា
្ជ ន នៃសេដ្ឋកិច្ចសកល

ខ្ព ស់ក្នុងការរ�ៀបចំ និងដាក់ចេញនូវគោល-

ជំរុញការង�ើបឡ�ើង វិញសន្សឹមៗ នៃវិស័យ

ថាអាចនឹងមានកំណ�ើនក្នុងអត្រា ៤,០%
សកម្មភាពពាណិជក
្ជ ម្ម-ធុរកិច្ចក្នុងស្រុក

ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន បុរេសកម្ម និងបត់បែន

តាមរយៈការត្រៀមបង្កើនការដាក់ចេញ

ទូលាយពេញផ្ទៃប្រទេស ដែលនឹងជួយ

ដែលទ្រទ្រង់ដោយការង�ើបឡ�ើង វិញ នៃ

រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបន្តត្រៀមខ្លួ នប្រកបដោយ

ចាក់វ៉ាក់សាង
ំ ត្រូវបាន អនុវត្តយ៉ាងទូលំ-

២០២១ ផ្អែកតាមការវាយតម្លៃកាលពីដ�ើម
ឆ្នាំ កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានរំពឹង

ប្រឈមនឹងហានិភ័យពីកត្តាខាងក្រៅ និង

នឹងភាពល្អប្រស�ើរឡ�ើងនៃកំណ�ើនសេដ្ឋ-

កម្ម វិធីចំណាយ ដែលមានភាពបត់បែន
ប្រសិទ្ធភាពខ្ព ស់។

ជាក់ស្តែង, នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចសកល ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរោងចក្រពី

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋា -

និងការង�ើបឡ�ើង វិញសន្សឹមៗ នៃរំហរូ

អន្តរាគមន៍ក្នុងទំហំប្រមាណ ៧១៩ លាន

ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនមកកាន់កម្ពុជា
មនុស្ស និងរំហូរទុន វិនិយោគស្របពេល
ដែលការរីករាលដាល នៃជំងឺកូ វីដ-១៩
ត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ទំព័រ៤៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ភិបាល បានដាក់ចេញនូវកញ្ច ប់ថ វិកា

ដុល្លា រអាមេរិក ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធការពារអាយុ

ជី វិត រក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាជន និងទ្រទ្រង់
សកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងស្រុក។ ទោះបីជា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការឈ្វេ ងយល់អំពីការកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈសម្រាប់ការរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

យ៉ាងណា មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារ

ថវិកាឆ្នាំ២០២១ រីកធំរហូតដល់ទៅ ១១,

ចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធាន

នឹងសម្ទុះនៃការក�ើនឡ�ើងនូវចំនន
ួ ករណី

ច្បាប់ថ វិកាប្រមាណជិត ២ ពិន្ទុភាគរយ។

ក្នុងកិច្ចការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ គួបផ្សំ
នាំចូល ជាពិសេសប្រភេទមេរោគបំប្លែងថ្មី

០៩% នៃ ផសស ខ្ព ស់ជាងការគ្រោងក្នុង
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការរីកធំនៃឱនភាព

ថវិកាជាតិ និងជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង
ក្នុងរយៈពេលជាងពីរទសវត្សរ៍កន្លងមក,

ដែលតា (Delta) នាពេលថ្មីៗនេះ, ទំហំ

ថវិកានេះមិនទាន់ជាបញ្ហាចោទធំដុំសម្រាប់

នឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ អាចនឹង

ថវិកាបន្ថែមនេះ នឹងត្រូវបំពេញមកវិញ

ព្រមទាំងបានរួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់ក្នុង

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ

កំពុងក�ើតឡ�ើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នៃថវិកាចំណាយអន្តរាគមន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ឡ�ើងរហូតដល់ប្រមាណ ១ ៤៥៤ លាន

ដុល្លា រអាមេរិក ដែលក្នុងនោះចំណាយល�ើ

កម្ម វិធីទប់ស្កា ត់ និងព្យាបាលជំងឺកូ វីដ-១៩

រាជរដ្ឋា ភិបាលនោះទេ ដោយសារតម្រូវការ
តាមរយៈ ការបញ្ចេញបន្ថែមនូវប្រាក់សន្សំ
កម្ពុជា បន្តគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ដែលនាំឱ្យកម្ពុជារក្សាបាននូវទ្រនាប់ថ វិកា

(Fiscal Buffer) ក្នុងកម្រិតសមរម្យមួយ

ការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខ ដូចដែល
សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌ

អាចឡ�ើងដល់ប្រមាណ ៧៤០ លានដុល្លា រ

របស់ខលួ ្ នប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ភាពរឹងមាំ

គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ មាន

៣០ លានដុល្លា រអាមេរិក (មិនទាន់គិតការ

ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ជន
ូ អង្គសិក្ខា សាលាជ្រាប

ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ ដ�ើម្បីការពារអាយុ

គ្រប់គ្រងសភាពការណ៍បានល្អ និងបាន

សន្សំរបស់ខលួ ្ ន សម្រាប់បញ្ចេញក្នុងការ

ដ�ើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នឹងជួយឱ្យការ

នោះឡ�ើយ ហ�ើយអ្វីដែលកម្ពុជាមាន នា

អាមេរិក ធ�ៀបនឹងការគ្រោងពីដ�ើមឆ្នាំត្រឹម

ទិញវ៉ា ក់សាង
ំ ) ដែលពេលនោះកម្ពុជាយ�ើង
រំពឹងទុកថា ការចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាង
ំ នៅ

ឆ្លងជំងឺនេះកាន់តែស្រាកស្រាន្ត។ ការក�ើន
ឡ�ើងយ៉ាងគំហុកនៃបន្ទុកចំណាយល�ើផ្នែក

សុខាភិបាល និងសង្គម នឹងធ្វើឱ្យឱនភាព

និងភាពជាម្ចា ស់ខ្ពស់។ ត្រង់ចំណច
ុ នេះ

ថា ពុំមែនគ្រប់រដ្ឋា ភិបាលសុទ្ធតែមានប្រាក់
ដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលមានគ្រោះអាសន្ន
ពេលនេះ ពុំមែនក�ើតឡ�ើងដោយចៃដន្យ

នោះទេ។ ប្រាក់សន្សំទាំងនេះ គឺក�ើតចេញ

ពីការគិតគូរប្រកបដោយភាពមធ្យ័ត និង

ចរិតជាការប្រឹងប្រែងប្តូរផ្តាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធ

ជី វិតរបស់ប្រជាជនផង និងកសាងមូលដ្ឋាន
ដ�ើម្បីសម្រាប់រស់នៅជាមួយជំងឺកូ វីដ-១៩

ផង ក្នុងគោលដៅស្តា រសេដ្ឋកិច្ច និងស្តា រ

ជីវភាពប្រជាជនឡ�ើង វិញ តាមរយៈការ

បន្តអនុវត្តនូវកញ្ច ប់ អន្តរាគមន៍សង្គម-

សេដ្ឋកិច្ច សំដៅបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់
ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូ វដ
ី -១៩ បង្កើត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៥០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ, ល�ើកកម្ពស់ប រិ-

បានក្លា យជាឧបករណ៍គោលនយោបាយដ៏

ល�ើសមត្ថភាព និងលទ្ធ ភាពរបស់កម្ពុជា

ទឹកចិត្ត និងបង្កើនទំនុកចិត្តវិនិយោគិន,

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង

ការណ៍ប្រែប្រួលក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

យាកាសធុរកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់ការល�ើក
បន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស, ល�ើកកម្ពស់
សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងបន្តដោះ-

ស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមជារចនាសម្ព័ន្ធ
នានា ដែលជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច
និងល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង។ ម្យ៉ាង

វិញទ�ៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងបន្តធ្វើអាទិភាព-

សំខាន់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការទ្រទ្រង់

សភាពការណ៍នៃវិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩។ ក្នុង

ស្មារតីនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានគិតគូរប្រកប
ដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការរ�ៀបចំ
ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈឆ្នាំ២០២២

ពោលគឺប្រកាន់យកគោលការណ៍ “ត្រៀម

ខ្លួ នសម្រាប់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុត និងសង្ឃឹម

វូបនីយកម្មមុខសញ្ញាចំណាយឱ្យកាន់តែចំ

សម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុត” (Prepare for

ដែលនៅមានសក្តានុពល ទាំងនៅល�ើផ្នែក

ស្មារតីធានាឱ្យមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់

សារព�ើពន្ធ ព្រមទាំងបន្ថែមការគិតគូរទៅ

ដំណ�ើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមក្នុង

គោលដៅ និងពង្រឹងការក�ៀរគរធនធាន

ចំណូលសារព�ើពន្ធ និងចំណូលមិនមែនល�ើយន្តការហិរញ្ញប្បទាននានា ដ�ើម្បីបំពេញ

ឱ្យបាននូវរាល់តម្រូវការចំណាយ ក្នុងបរិការណ៍ វិបត្តិជំងឺកូ វីដ-១៩ ក៏ដូចជាធានា

the Worst, Hope for the Best) ក្នុង

ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ និងគាំទ្រដល់
រយៈពេលមធ្យម។

ក្នុងនាមជាសេនាធិការផ្ទាល់ របស់រាជ-

រដ្ឋា ភិបាលនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-

ឱ្យបាននូវការស្តា រឡ�ើង វិញ នៃការអភិវឌ្ឍ

វត្សា
ថុ ធារណៈ ព្រមទាំងក្រោមការចង្អុល

ក្នុងស្មារតីនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបន្តតម្កល់

ត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងម៉ឺងម៉ា ត់របស់ សម្តេច

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

បង្ហាញ ប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ ត្រឹម-

ក្នុងការចេះបត់បែន និងតាមទាន់សភាព-

ក៏ដច
ូ ជាការចេះប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌអំណោយ

ផលទាំងឡាយ សម្រាប់ល�ើកកម្ពស់ភាព
ប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ច និងកែលម្អប រិស្ថាន

វិនិយោគ ដ�ើម្បីទាក់ទាញបន្ថែមនូវការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច ដែលអាចនឹងហូរចេញ
ពីតំបន់មានជម្លោះពាណិជក
្ជ ម្ម និងមាន
អស្ថិរភាពនយោបាយ ព្រមទាំងការផ្លាស់បដូរ្
ខ្សែច្រវាក់ផត
្គ ់ផង
្គ ់ក្នុងតំបន់ចូលមកកាន់
កម្ពុជា។ ក្នុងន័យនេះ ការបោះជំហានល�ើ

គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ផ្សារភ្ជា ប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរនិម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជក
្ជ ម្ម

សកល ព្រមទាំងការបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលជំងឺកូ វីដ-១៩ គឺ

ជាទិសដៅគោលនយោបាយចម្បង និង
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២
និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។

ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ការបង្កើតបាននូវភាព

នូវគុណតម្លៃនៃសិទ្ធិរស់រានមានជី វិតរបស់

តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

សាំុសហគមន៍ ក្នុងរយៈពេលពេលខ្លីខាងមុខ

ន័យថា អាទិភាពខ្ព ស់បំផុតនៅតែត្រូវបាន

របស់ខលួ ្ នប្រកបដោយភាពហ្មត់ចត់ និង

កម្ពុជា ក្នុងការគាំទ្រឱ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាចម្បង ដែលមាន
ផ្តល់ទៅល�ើចំណាយចាំបាច់នានា សម្រាប់

ការទប់ទល់ទៅនឹងការរាលដាល នៃជំងឺ

កូ វីដ-១៩។ ក្នុងនោះ មានរួមបញ្ចូលនូវការ
ត្រៀមដាក់ចេញកញ្ច ប់ថ វិកាអន្តរាគមន៍ក្នុង
ទំហំប្រមាណជិត ១ ០០០ លានដុល្លា រ

និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តបំពេញកាតព្វកិច្ច
ការទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់ក្នុងការធានាឱ្យបាន

នូវនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ ព្រមទាំង
ធានានូវភាពជាម្ចា ស់របស់កម្ពុជា ល�ើការ

គ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខលួ ្ ន ដោយមិន
អនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថាន-

អាមេរិក សំដៅបន្តប្រយុទ្ធការពារអាយុ

ភាពបំណល
ុ វ័ណ្តកនោះឡ�ើយ ទោះបីជា

លំនឹង សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដ�ើម្បីឈានទៅ

៣.អំពីទិសដៅអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ជី វិតប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងបន្តរក្សា

ជំរុញឡ�ើង វិញជាបណ្ត ើរៗ នូវក្បាលម៉ា ស៊ីន
កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ និងដែល

ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

និងផែនការស្តា រសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើង វិញ

ស្របពេលដែលសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចសកល

ជាសក្តានុពលថ្មីៗ ស្របទៅតាមបរិបទ

បន្តសថិត
្ ក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្ព ស់ដោយ

ជារួម ក្នុងរយៈពេលជិត ២ឆ្នាំកន្លងមក

ក៏អាចនឹងទទួលបាននូវកាលានុវត្តភាព

«គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី»។

នេះ គោលនយោបាយថវិកា (Fiscal Policy)

សារការអូសបន្លា យនៃជំងឺកូ វីដ-១៩, កម្ពុជា

មួយចំនួន វិញដែរ។ ការណ៍នេះអាស្រ័យ

ទំព័រ៥១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

នេះ ក៏នឹងផ្តល់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់
និងពាណិជក
្ជ ម្មកម្ពុជាអាចង�ើបឡ�ើង វិញ

និងជំរុញការឈានទៅដល់ «ប្រក្រតីភាព

ថ្មី» ឱ្យបានកាន់តែរហ័ស ជាពិសេសក្នុងការ
ស្តា រកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជា
យ�ើង។ ត្រង់ចំណច
ុ នេះ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់

ជូនអង្គសិក្ខា សាលាជ្រាបថាសមិទ្ធិផលដែល
យ�ើងកំពុងឃ�ើញចំពោះមុខនេះ និងការ
ឈានទៅការបង្កើតបាននូវភាពសាំុសហគមន៍ គឺក�ើតចេញពីឆន្ទៈដ៏ក្លា ហានប្រកប

ដោយស្មារតីបុរេសកម្មរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តា -

ធម៌ របស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដែលបានស្វែងរកវ៉ា ក់សាង
ំ បង្កា រជំងឺកូ វីដ១៩ សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាយ�ើង។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ជាការប្រម�ើលទៅមុខ ជំងឺកូ វីដ-១៩

គ្រោងនឹងដាក់ចេញនូវផែនការស្តា រសេដ្ឋកិច្ច

«គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី»។ នៅក្នុងបរិការណ៍

-២០២៣ ក្នុងគោលបំណង “អូសទាញកំ-

ត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លា យជាផ្នែកមួយ នៃ
នេះ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុង

ការនាំកម្ពុជាទៅ ដល់ស្ថានភាពថ្មីនៃ «ការ
រស់នៅជាមួយនឹងជំងឺកូ វីដ-១៩ តាមគន្លង

ប្រក្រតីភាពថ្មី» នឹងពឹងផ្អែកល�ើ វិធានការ
គន្លឹះ ៤យ៉ាងគឺ៖ (១).ការបន្តជំរុញចាក់

វ៉ា ក់សាង
ំ ដ�ើម្បីបង្កើតបាននូវភាពសាំុសង្គមសេដ្ឋកិច្ច រឹងមាំ, (២).ការបន្តជំរុញប្រើប្រាស់

យ៉ាងទូលំទូលាយនូវឧបករណ៍តេស្តរហ័ស
ក្នុងការរុករកអ្នកផ្ទុកមេរោគកូ វីដ-១៩ ដ�ើម្បី
គ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺក វីដ-១៩

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឱ្យបានទាន់
ពេល; (៣).ការពង្រឹងសមត្ថភាពព្យាបាល

និងការប្រើប្រាស់ថ្នា ំ ព្រមទាំងមធ្យោបាយ
ព្យាបាល ប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធិភាព និង
(៤).ការបន្តជំរុញអនុវត្តដោយម៉ត់ចត់ និង

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នូវ វិធានការ
ចាំបាច់នានា ទាំងផ្នែករដ្ឋបាល ទាំងផ្នែក

សុខាភិបាល និងទាំង វិធានការច្បាប់ ក៏ដូច

ជាវិធានការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រដ�
ំ ើម្បីគ្រប់-

គ្រងការឆ្លងរាលដាល និងទាក់ទាញការ
ចូលរួមយ៉ាងទូលំទលា
ូ យ និងយ៉ាងសកម្ម

ពីសំណាក់សាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន និង
គ្រប់ៗរូប។

ឈរល�ើមូលដ្ឋាននេះ ប�ើទោះជាកម្ពុជា

ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប
ហ�ើយធនធានក៏មានកម្រិត រាជរដ្ឋា ភិបាល

ប្តេជ្ញាប្រែក្លា យវិបត្តិនៃជំងឺកូ វីដ-១៩ ទៅជា
ឱកាសសម្រាប់ការកែទម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅ

សំដៅកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ឱ្យកាន់តែ រឹងមាំ និង មានភាពធន់ទៅនឹង

វិបត្តិនាអនាគត ជាពិសេសឆ្លើយតបឱ្យបាន
ទាន់ពេលទៅនឹងការវិវត្ត នៃព្រឹត្តិការណ៍

នានាក្នុងតំបន់ និងសកល។ ក្នុងស្មារតីនេះ
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កំពុងរ�ៀបចំ ហ�ើយ

ក្នុងស្មារតីនេះ ជាមួយនឹងការធានានូវ

ឡ�ើង វិញពី វិបត្តិកូ វីដ-១៩ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រកប

ណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចឱ្យត្រឡប់ទៅខិតជិតកំណ�ើន

សម្រាប់បំពេញតម្រូវការ នៃការអភិវឌ្ឍ

ដោយ ប្រសិទ្ធភាពនូវធនធានគ្រប់គ្រាន់

សក្តានុពលប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយា-

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមធ្យម រហូត

ប្រជែង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

ចិត្ត និងតម្រង់កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងប្រកប

បន្ន តាមរយៈការល�ើកកម្ពស់ភាពប្រកួតជាពិសេសល�ើមល
ូ ដ្ឋានឧស្សាហកម្ម រឹងមាំ
ដែលមានសមត្ថភាពនាំចេញខ្ព ស់ និងផ្សារ

ភ្ជា ប់កាន់តែខ្លាំងក្លា ជាមួយខ្សែច្រវាក់ផត
្គ ់ផង
្គ ់
តំបន់ និងពិភពលោក”។ ដ�ើម្បីសម្រេច

ឱ្យបានគោលដៅនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
នឹងផ្តល់អាទិភាពល�ើ៖

(១).ការស្តា រឡ�ើង វិញ: ដោយកសាងមូល-

ដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ស្តា រសេដ្ឋកិច្ចឱ្យវិលទៅ
ស្ថិតល�ើមាគ៌ានៃកំណ�ើនឡ�ើង វិញ ដោយ
ផ្តោ តល�ើការធានាសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រង

ដល់ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាត្រូវបង្កើនការប្តេជ្ញាដោយភាពម៉ឺងម៉ា ត់ និងឆន្ទៈនយោបាយ
ខ្ព ស់ដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ

ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូ វីដ-១៩ និង

ការពន្លឿនកិច្ចការកែទម្រង់គ្រប់ការដ្ឋាន
ជាពិសេស ការកែទម្រង់ និងការពង្រឹង
សមត្ថភាពស្ថា ប័នសាធារណៈ ដែលជា

"កត្តាស្លា ប់រស់" ដ�ើម្បីធានាឱ្យកម្ពុជាអាច
ឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុ វិស័យនៃការ
អភិវឌ្ឍវែងឆ្ងាយរបស់ខលួ ្ ន។

ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរ-

ផលប៉ះពាល់ ការរក្សាលំនឹង និងការរស់

គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ លោកជំទាវ

ជាពិសេស ក្នុង វិស័យដែលទទួលរងផល

ទី២ រដ្ឋសភា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ប្រធាន

ឡ�ើង វិញនៃធុរកិច្ច ដែលមានសក្តានុពល
ប៉ះពាល់ខ្លាំង និងការបង្កើតការងារបន្ថែម
ឱ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័ស

(២).ការកែទម្រង់: ដោយបន្តដាក់ចេញ

វិធានការកែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ
ដែលរួមមានការធ្វើ ឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ

កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដា រី អនុប្រធាន
និងអនុប្រធាន នៃគណៈកម្មការទាំងអស់

សមាជិក-សមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា
ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខា សាលានា
ឱកាសនេះ។

ជាចុងក្រោយ, ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យសិក្ខា -

បរិយាកាស និងកិច្ចសម្រួលពាណិជក
្ជ ម្ម

សាលាថ្ងៃនេះ ប្រព្រឹតទ្ត ៅប្រកបដោយ

អភិវឌ្ឍឌីជីថលូបនីយកម្មក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋ-

ឯកឧត្តម លោក លោកស្រីទាំងអស់ ដែល

ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច ការជំរុញ និងការ
កិច្ចទាង
ំ វិស័យសាធារណៈ និង វិស័យឯកជន

(៣).ការកសាងភាពធន់: ដោយពង្រឹងការ

ត្រៀមខ្លួ ន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬ
ស្ថានភាពស្រដ�ៀងគ្នាដែលអាចផ្ទុះឡ�ើងនា

ពេលអនាគត ដោយផ្តោ តល�ើការអភិវឌ្ឍ

ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម

ភាពជោគជ័យ និងសូមជូនពរ លោកជំទាវ
មានវត្តមានក្នុងសិក្ខា សាលានេះ សូមប្រកប

ដោយពុទ្ធពរទាំង៤ ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ
សុខៈ និងពលៈ កុំ បីឃ្ល ៀងឃ្លា តឡ�ើយ

ជាពិសេស ច�ៀសឆ្ងាយពីជំងឺកូ វីដ-១៩៕

សូមអគុណ!

ដែលរឹងមាំ មានប្រសិទ្ធភាព និងការធានា

នូវចីរភាព និងបរិយាបន្នកម្មនៃការស្តា រ និង
ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៥២

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹតតិប
្ ត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

“ ទស្សនវិជ្ជា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា គឺប្រែក្លា យការគំរាមកំហែង

ឺ ូ វីដ-១៩ ទៅជាឱកាសសម្រាប់ការកែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេស
ពីជំងក

នីមួយៗ។ ល�ើមូលដ្ឋាននេះ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋា ភិបាល
កម្ពុជាមិនបានបន្ថយល្បឿននៃការងារកែទម្រង់របស់ខលួ ្ ននៅក្នុង

គ្រប់ វិស័យនោះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ គោលដៅរបស់យ�ើង គឺបង្កើន

ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការបង្កភាពងាយស្រួល និង

ការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការធ្វើធុរកិច្ច និង
ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស។ ”

						

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

						

កំពូលឆ្នាំ២ ០២០ នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្ដីពីផលប៉ះ

						
						

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ
ពាល់ល�ើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រោមប្រធានបទ៖

«ការកសាងឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុង រីកចម្រើន»

“ ពុំមែនគ្រប់រដ្ឋា ភិបាលសុទ្ធ តែមានប្រាក់សន្សំរបស់ខលួ្ ន សម្រាប់
បញ្ចេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា នៅពេលមានគ្រោះអាសន្ននោះ

ឡ�ើយ ហ�ើយអ្វីដែលកម្ពុជាមាននាពេលនេះពុំមែនក�ើតឡ�ើងដោយ
ចៃដន្យនោះទេ។ ប្រាក់សន្សំទាំងនេះ គឺក�ើតចេញពីការគិតគូរ

ប្រកបដោយ ភាពមធ្យ័ត និងចក្ខុ វិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការគ្រប់គ្រង

ធនធានថវិកាជាតិ និងជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ក្នុងកិច្ចការ
កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈក្នុងរយៈពេលជាងពីរទសវត្សរ៍

កន្លងមក, ដែលនាំឱ្យកម្ពុជា រក្សាបាននូវទ្រនាប់ថ វិកា

(Fiscal Buffer) ក្នុងកម្រិតសមរម្យមួយព្រមទាំងបាន

រួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះ

មុខ ដូចដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ វីដេអូក្នុងសិក្ខា សាលា
ស្តីពីការឈ្វេ ងយល់អំពីការកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ សម្រាប់ការ
រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ស
ថុ ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២ ០២២

ទំព័រ៥៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ

“ ប�ើទោះបី កម្ពុជាបាននិងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាធំៗដូចជា៖ បញ្ហាការរីករាលដាលជំងកឺ ូ វីដ-១៩
ការកាត់ផ្តាច់ផ្នែកខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBAបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទឹកជំនន់

ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែអាចឈរក្នុងភាពជាម្ចា ស់ការដោយខ្លួ នឯងបាន ហ�ើយបាន

កសាងនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនពាសពេញផ្ទៃប្រទេស និងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនល�ើគ្រប់

វិស័យ។ ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលពាសពេញផ្ទៃប្រទេសទាំងអស់នេះ មិនមែនក�ើត
ឡ�ើងដោយចៃដន្យនោះទេ គឺសុទ្ធតែបានក�ើតឡ�ើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ
ការលះបង់ទាង
ំ កម្លា ំងកាយ កម្លា ំងចិត្ត និងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ប្រមុខ

ឹ នាំរាជរដ្ឋា ភិបាល និងកិច្ចសហការល្អពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន
ថ្នាក់ដក

និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព
ពេញលេញ មានស្ថិរភាពនយោបាយ និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ”

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ក្នុងពិធីប�ើកការដ្ឋានស្ថា បនាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធចំនួន ៣ ៨ ខ្សែ ក្នុងក្រុងស�ៀមរាប

នៅថ្ងៃចន្ទ ១៥ក�ើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២ ០២០។

“ បដវិ ត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

គឺជានិន្នា ការសកលរយៈពេលយូរមួយ ដែលយ�ើងមិនអាចជ�ៀសបាន

ហ�ើយវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិច្រើនផង ប៉ុន្តែក៏ផល
្ត ់ផលវិបាកអវិជមា
្ជ នដល់
មនុស្សលោកផងដែរ។ ចំណច
ុ ខ្លាំងទី១ របស់បដវិ ត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ ជាពិសេស

Digitalization នេះគឺ ការបង្កើន Productivity ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលយ�ើងត្រូវការ បង្កើនតម្លៃបន្ថែមក្នុងសេដ្ឋកិច្ច, ទី២ គឺ

បង្កើនទំនាក់ទំនង (connectivity) រវាងមនុស្ស រវាងតួអង្គសំខាន់ៗ នៃសង្គម
រវាងអ្នកផលិត និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យការទាក់ទងកាន់តែងាយស្រួល

ហ�ើយបន្ថយតម្លៃ (cost) នៃការទាក់ទងនេះ ធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានតម្លៃ
បន្ថែមកាន់តែខ្ព ស់ថែមទ�ៀត, ទី៣ គឺពិពិធកម្ម វាធ្វើឱ្យបាត់បង់នូវ វិស័យខ្លះក្នុង

សេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តែក៏បង្កើតនូវ វិស័យខ្លះទ�ៀតផងដែរ។ កន្លែងខ្លះទ�ៀតវាបង្កើននូវ

ប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យមួយឱ្យក�ើនកាន់តែខ្ព ស់ថែមទ�ៀតដោយសារតែ

បច្ចេកវិទ្យា វាជំរុញពិពិធកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ច, ទី៤ ដែលសំខាន់ គឺ វិស័យ

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះ បង្កើតបានជាជន្ទល់មួយទ�ៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ដែលជា
ជន្ទល់ដឹកនាំកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច (កម្លា ំងដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច កម្លា ំងចលករសេដ្ឋកិច្ច )នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ”

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងបាឋកថាពិសេស តាម
ប្រព័ន្ធ វដេ
ី អូក្នុងឱកាសកម្ម វិធីជជែកដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិ២ ០២១ ស្តីពី “យុវជន និងសង្គមឌីជីថល”

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្សា
ថុ ធារណៈ | ទំព័រ៥៤

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គណៈគ្រប់គ្រង ៖

រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការ អ.គ.ហ.

មាស សុខសេនសាន

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន
ប៉ែន ធីរុង្គ

យ៉េត វីណែល
ប៊ូ វង្សសុខា

អ៊ុង លុយណា

រ�ៀបចំអត្ថបទដោយ ៖

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.
អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
លីវ៉ុង

វុទ្ធី សត្រា

ស៊ុន គឹមហេង

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

មន្រ្តីជំនាញ

មន្ត្រីជំនាញ

គង់ ឆោមកែវវរលក្ខណ៍

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

គុណ មុនីរ័ត្នភួង

មន្ត្រីជំនាញ

ស្រុន រដ្ឋា

	តាន់ វណ្ណ លិ
ផ្នែកអនុវត្តថ វិកា

មន្រ្តីជំនាញ

មន្ត្រីជំនាញ

ប៉ុម លៃហេង

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

លឹម សុខហេង

មន្ត្រីជំនាញ

អ៊ុង មករា

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

ហ�ៀង សូយ៉ារ៉ូ

ផ្នែកចំណូលសារព�ើពន្ធ
រស់ ដាលីន

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

មន្ត្រីជំនាញ

ផ្នែកគោលនយោបាយ និងរ�ៀបចំថ វិកា
ម៉េត រ៉ា ម៉ន

ផែង សុខម៉ៃ

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់
មន្ត្រីជំនាញ

ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
អ៊ុំ យុទ្ធី

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

យន ម៉ា លឹមឆេង

មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់ថ វិកា

អ៊ូច សោភ័ណ
ឈុន ម៉ា រឌី

ជា សុខផេង

អ៊ុង វលក្ខទេវី

ឡេង ចាន់ភង
ួ

ការចូលរួមផ្សេងៗ៖

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

មន្រ្តីជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

មន្រ្តីជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

ជំនយ
ួ ការមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

ជំនយ
ួ ការមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

	ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
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