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បុពក
្វ ថា
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងកំណត់ការងារកែទម្រង់ គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមនានា និងបង្កើតកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និង វិបុលភាព។ ការងារកែទម្រង់ដ៏មានសារៈសំខាន់បី ដែល

កំពុងបន្តតួនាទីជាសសរស្ត ម្ភសម្រាប់ធានាជោគជ័យនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីនយោបាយ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី៦ នេះគឺ ការកែទម្រង់ វិមជ្ឈការនិង វិសហមជ្ឈការ ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងការកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅឆ្នាំ២០០៤ រហូតមកដល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាសារវ័ន្តជាច្រើនដែលបានជំរុញនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយមោទនភាព។

សម្រាប់ឆ្នាំនេះ គឺជាពេលវេលាថ្មីមួយទ�ៀតដែលកម្ម វិធីកែទម្រង់ ត្រូវបានអនុវត្តនិងវាយតម្លៃល�ើសមិទក
្ធ ម្មការងារតាមរយៈកិច្ចប្រជុំ
ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងដៃគូអភិវឌ្ឍដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកិច្ចដំណ�ើរការនៃ
កម្ម វិធកែ
ី ទម្រង់ប្រកដបដោយប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ ព្រមទាំងការត្រៀមខ្លួនបោះជំហានទៅដំណាក់កាលថ្មីមួយទ�ៀត ក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។

ជាក់ស្តែ ង រហូតមកដល់ដ�ើមឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រស�ើរ ទាំង

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពកែទម្រង់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន។
ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម ដែលធ្វើឱ្យចំណូលក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់, ការគ្រប់គ្រងនិងការ

វិភាជថវិកាកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនិងចំគោលដៅនៃវិស័យអាទិភាព, ការបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកត់ត្រាគណនេយ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
និងអាចផលិតរបាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តជា បណ្ត ើរៗនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS), ការដាក់ឱ្យអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីពេញលេញនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងតាមបណ្តា រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
មួយចំនួន សុទស
្ធ ឹងជាសមិទក
្ធ ម្មជាក់លាក់ និងជាសមាសធាតុគន្លឹះសម្រាប់វាស់វែងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ។

ដោយឡែកនៅត្រីមាសទី១នេះ ក្របខ័ណ្ឌយុទសា
្ធ ស្រ្ត សំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានដាក់អនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ ដែលក្នុងនោះមាន

«យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣», «យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២០១៩-២០២៥»,

«យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥» និង «ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការ

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥» ។ ម្យ៉ា ង វិញទ�ៀត, ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ការបង្កើន
ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារថវិកាជាសាធារណៈ ការពង្រឹងតួនាទីស្ថា ប័នសវនកម្ម និងអធិការកិច្ច, និងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាប្រចាំ បានជួយឱ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព, ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព និងតម្លា ភាព។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត, ការចូលរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ក្នុងសកម្មភាព កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធាណៈមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់
ជាពិសេសយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងចំណូល, ការរ�ៀបចំថ វិកាតាមប្រព័ន្ធថ វិកាកម្ម វិធី, ការអនុវត្តថ វិកាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ។

ជារួមយ�ើងអាចវាយតម្លៃប្រកបដោយការជ�ឿជាក់ថា កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងស្ ថិតនៅល�ើគន្លងដែលយ�ើង

ម្ចា ស់ការបានទាំងស្រុង ហ�ើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្ បា
រី នជ្រើសរ�ើស
អភិក្រមអនុវត្ត ដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេសផ្តល់នវូ លទ្ធផលជាក់ស្តែ ងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមដំណាក់កាល

នីមួយៗ។ បន្ថែមពីនេះ, ប្រព័ន្ធថ វិកាយ�ើងកាន់តែមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត និងជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម, មានបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធានាគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, មានក្របខណ្ឌថវិការកម្ម វិធីច្បាស់លាស់ ជាឧបករណ៍
សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ជាចុងបញ្ច ប់, ក្នុងនាមជាប្រធាននៃគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.), ខ្ញុំសូមធ្វើការ

វាយតម្លៃខ្ពស់ និងផ្តល់មូល វិចារដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះសហការី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
១

និងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការ និងចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលបានខិតខំបំពេញមុខងាររបស់ខលួ ្នជាឧត្តមសេនាធិការជូន
គ.ហ.ស. ទាំងការងារដឹកនាំ, សម្របសម្រួល, ផ្សព្វផ្សាយ, គាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់ ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងបន្តគាំទ្រក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស

និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងមានសន្ទុះល្អទៅមុខ,

ក្រសួង-ស្ថា ប័នដែលជាតួអង្គចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរ�ៀបចំ និងអនុវត្ត, ព្រមទាំងសហសេវិកនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕
ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋមន្ត្ រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

អគ្គ បណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

២

អារម្ភកថា
គិតមកត្រឹមដ�ើមឆ្នាំ ២០២០ នេះ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានឆ្លងកាត់ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់អស់រយៈ

ពេលប្រមាណ ១៦ ឆ្នាំ។ សមិទផ
្ធ លជាច្រើន បានរំលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់ រួមមានជាអាទិ៍ដច
ូ ជា លិខត
ិ បទដ្ឋានគតិយត្តិ
ុ ការធ្វទ
ើ ន�
ំ ប
ើ កម្មនៃការ
ិ យា គណនេយ្យភាព និងតម្លា ភាព ជាដ�ើម ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការរក្សាបាន
ផ្តលសេ
់ វាសាធារណៈតាមបែបប្រព័នព
្ធ ត
័ មា
៌ នវទ្
នូវស្ថេរភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋកច
ិ ្ច និងកំណ�ន
ើ សេដ្ឋកច
ិ ក
្ច ង
្នុ អត្រា ៧ ភាគរយ ក៏ដច
ូ ជាការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ ។

ទោះជាយ៉ាងណា កម្ម វិធីកែទម្រង់នេះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបញ្ច ប់នៅឆ្នាំ២០២៥ ដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា នឹង

ឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធថ វិកាផ្អែកល�ើព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម។ ហេតុដច
ូ នេះ គ្រប់តអ
ួ ង្គពាក់ព័ន្ធ នៅបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងល�ើការងារកែទម្រង់

កន្លងមក និងធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្មល�ើសកម្មភាពកែទម្រង់ថ្មីៗទ�ៀត ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងចក្ខុ វិស័យខាងល�ើ។ ទន្ទឹមនេះ ក្នុងតួនាទី និងភារកិច្ច
ជាអង្គភាពសម្របសម្រួលល�ើការរ�ៀបចំ ការអនុវត្ត និងការតាមដាននិងវាយតម្លៃ ការងារកែទម្រង់ដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មា ធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាប្រធាន, អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បន្តជំរុញ គាំទ្រ និងសម្របសម្រួល ទាំងក្របខណ្ឌ

បច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គ្រប់អង្គភាព ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ដែលចូលរួមអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់នេះ ។ ល�ើសពីនេះ ការបង្កើនការ

ចូលរួមអនុវត្តការងារកែទម្រង់ល�ើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ គឺជាកិច្ចការសំខាន់មយ
ួ ដែល អ.គ.ហ. បន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការបង្កើន

ការផ្សព្វផ្សាយ ដែលកន្លងមក អ.គ.ហ. បានធ្លា ប់ធ្ើរវ ច
ួ មកហ�ើយ រួមមាន ការបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល,

សិក្ខាសាលា, និងកិច្ចប្រជុំនានា ការបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងដល់សាធារណជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ ណៈ តាមរយៈកម្រងខ្សែវីដេអូខ្លី, ការចែកឯកសារ
គតិយុត្តិនានា, ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់, និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ ផ្សេងៗទ�ៀត។

ជាក់ស្តែ ង, ចាប់តាំងពីដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អ.គ.ហ. បានរ�ៀបចំ និងបោះផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធី

កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចំនន
ួ ៧ លេខ រួចមកហ�ើយ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នេះ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏បាន

ចេញផ្សាយលេខ ៨ ដែលមាតិកានៃឯកសារនេះ ត្រូវបានរក្សានៅដដែល ប៉ុន្តែ ខ្លឹមសារ គឺស្របតាមបរិបទជាក់ស្តែ ង។ ការចូលរួមចំណែក
របស់មន្ត្រីរាជការ និងដៃគូអភិវឌ្ឍ ល�ើកិច្ចការនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគាំទ្រពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអង្គភាព

នីមួយៗ ល�ើការងារកែទម្រង់ តាមរយៈការចូលរួមរ�ៀបចំផ្តល់នវូ អត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខណ្ឌនៃការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ។

ក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.គ.ហ., ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាអនេក និងសូមកោតសរស�ើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់

ចំពោះការខិតខំ ចូលរួម ល�ើកកម្ពស់ ល�ើការងារកែទម្រង់នេះ តាមរយៈការចូលរួមផ្តល់ជាចំណេះដឹង ស្មា រតី ភាពសហការ និងការគាំទ្រ

រហូតមក របស់គ្រប់សហការី នៃ អ.គ.ហ. និង គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អស់ និងស្ន ើឱ្យបន្តរក្សាអភិក្រមនៃការអនុវត្តការងារនេះ ឱ្យបាន
ជានិច្ចនិរន្ត។

ថ្ងៃ

ខែ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី

ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

ខែ

អគ្គ លេខាធិការ

ឆ្នាំ២០២០

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ

រស់ សីលវ៉ា
៣

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន
វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដំណាក់កាលទី ៣ ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នា ំ ២០១៩

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩, នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រោមអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ឹ នាំការងារកែទម្រង់
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.), មានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដក
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស។

កិ

ច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

ពេល ៩ ខែនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន

អនុវត្តផែនការប្រមូលចំណូលប្រចាំត្រីមាស

សាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស

១៩ ១២៥ ប៊ីលានរ�ៀល ស្ម ើនឹង ៩០%

ប្រមូលដោយពន្ធគយនិងរដ្ឋាករ មាន

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃ

ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋសរុបប្រមាណ
ធ�ៀបនឹងច្បាប់ថ វិកាឆ្នាំ ២០១៩ ។ ការ

ទី ៣ បង្ហាញថា ទិន្នផលចំណូលបានពីការ
ប្រមាណ ៤៩%, ពន្ធដារ មានប្រមាណ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣
ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២ ០ ១ ៩ មានការ

ចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួង-

ស្ថា ប័ន, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការ
ក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់
ល�ើការត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃ
ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលបានអនុវត្តក្នុង
ដំណាក់កាលទី ៣ ប្រចាំត្រីមាសទី ៣
ឆ្នាំ ២០១៩ ។

តាមរយៈរបាយការណ៍បូកសរុប, រហូត

មកដល់ត្រីមាសទី ៣ នេះគ្រប់ផ្នែក នៃ

ផែនការសកម្មភាពរួម នៃការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅបន្ត

មានវឌ្ឍនភាពល្អ និង វិជ្ជមាន។ ក្នុងរយៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្ងៃទី២០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រ១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្ងៃទី២០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩

៣២%,ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ មាន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា

ចំណូល និងការអនុវត្ត ចំណាយ នៅបន្ត

ប្រមាណ ៦%។ រីឯ ការអនុវត្តចំណាយ

វឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរ ដែលត្រូវបានរំពឹង

រក្សាបាននិន្នាការល្អប្រស�ើរទៅតាមការ

ប្រមាណ ១២% និងចំណូលផ្សេងៗ
ស្ ថិតក្នុងស្ថា នភាពដែលអាច គ្រប់គ្រងបាន
តាមច្បាប់ជាធរមាន ។ សម្រាប់ការអនុវត្ត

សកម្មភាពនៃការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ក្របខ័ណ្ឌ

ក្របខ័ណ្ឌក្រសួង-ស្ថា ប័ន កំំពុងបន្តមាន
ទុកថាអាចសម្រេចបានគោលដៅប្រចាំឆ្នាំ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយក
រដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា ការប្រមូល

មានសុខភាពល្អធ�ៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ និងនៅ
គ្រោងទុក ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ,កិច្ចការគន្លឹះៗមួយចំនួនទ�ៀត ត្រូវបន្តពង្រឹង

ក្នុងការអនុវត្ត កសាង និងរ�ៀបចំបញ្ច ប់

រួមមាន៖ ការរ�ៀបចំបញ្ច ប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូល

មិនមែនសារព�ើពន្ធ, ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ផែនការសកម្មភាពលម្អិត

សម្រាប់អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្ត្រ គន្លឹះៗនានា ដូចជា
យុទសា
្ធ ស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្ម

សាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥,យុទសា
្ធ ស្ត្រ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម-

ជាតិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥,យុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរ
ចំណូល ២០១៩-២០២៣, និងអនុក្រឹត្យ

ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ
ជាដ�ើម។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍

ណែនាំបន្ថែម ល�ើការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី
ដោយត្រូវគិតគូររ�ៀបចំឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ តាមរយៈការបន្តបណ្តុះបណ្តា ល
ដែលជាក់លាក់ ប្រកបដោយគុណភាព ក៏
ដូចជាបំពាក់ជំនាញច្បាស់លាស់ និង

ប្រើប្រាស់ធនធានដែលបានបណ្តុះបណ្តា ល
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាព នៃការងារ
កែទម្រង់ ទាំងក្របខណ្ឌក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា
ក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថា ប័ន

កំពុងមានវឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរ ដែលត្រូវ
បានរំពឹងទុកថាអាចសម្រេចបាន
គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន គ.ហ.ស.

ឲ្យត្រូវតាមតួនាទី និងភារកិច្ច និងជំនាញ
នីមួយៗ ។

ជាមួយគ្នានេះ, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទផ
្ធ លដែល
សម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី ៣ និងការ

ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តការងារកែទម្រង់

នៅតែបន្តផ្តល់ការសហការល្អ និងកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយឈល�ើស្មា រតី

ទៅល�ើសកម្មភាពគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ការ-

កែទម្រង់នេះ ដែលធាតុចូលបន្ថែមរបស់

គាំទ្រ ទាំងជំនួយបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ

ងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា
នេះ ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយក-

យ៉ាងសកម្មពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំងអស់ ។

រដ្ឋមន្រ្តី បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអនុសាសន៍

ជាពិសេស ទៅល�ើប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្ត

និងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍បន្ថែម
ចំណាយរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, ការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធ (Financial Management Infor-

mation System - FMIS) និងពង្រឹងការ

ផ្សព្វផ្សាយល�ើការត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្ត
ថវិកាកម្ម វិធី។ បន្ថែមពីនេះ, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ដែលជាធាតុចល
ូ បន្ថមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
កោតសរស�ើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

និងការ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានចូលរួមសហការ និង
ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទជា
្ធ មួយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិសេសក្រសួង

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស ថ្ងៃទី២០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រ៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលកម្ពុជា ជាម្ចា ស់ល�ើការដ្ឋានការងារ
ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវនិង
សភាពការជាក់ស្តែ ងរបស់កម្ពុជា។ ជាមួយ

គ្នានេះ, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានស្ន ើ និងល�ើកទឹកចិត្ត

ឲ្យមន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ទាំងអស់
បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ប្រកបដោយស្មា រតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់៕

រ�ៀបចំដោយ៖ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព នៃអ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងវគ្គ បណដ្ ុះបណ្ដាលស្ដីពី “ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃ

ចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ”

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩, នៅសណ្
ឋា គារសុខាភ្នំពេញ,អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) សហការ

ជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (International Monetary Fund-IMF) បានរ�ៀបចំសិក្ខាសាលា

ផ្សព្វផ្សាយ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពី “ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ (Public Expenditure and Financial Accountability-PEFA) ។

ក

ម្ម វិធីសិក្ខាសាលា ប្រព្រឹត្តទៅក្រោម

តំណាង អភិបាល នៃគណៈអភិបាល

អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន

អធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

ហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃ អ.គ.ហ.
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត-

សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌ

រាជធានី-ខេត្ត, តំណាងអង្គភាព ក្រោមឱវាទ

វាយតម្លៃ PEFA

ការពាក់ព័ន្ធ និងតំ-ណាង IMF។ គោល

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា បានល�ើកឡ�ើងថា

និងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីក្របខ័ណ្ឌ

សុខភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បំណងនៃការរ�ៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ

វាយតម្លៃ PEFA គឺដ�ើម្បីបញ្ជ្រា បការ

ក្នុងកម្ម វិធីប�ើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ,

ក្របខ័ណ្ឌ PEFA គឺជា ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់
ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ

ិ ីសិក្ខាសលានិងវគ្គបណ្តុះបណ្
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.គ.ហ. ក្នុងកម្ម វធ
តាលស្តីពី ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ

យល់ដឹងអំពីឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិល�ើ

(គ.ហ.ស.) ដោយមាន ការចូលរួមពី

ដូចជាដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី

តំណាងក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន,

ជាង ១៥០ ប្រទេស ល�ើសកលលោក។

ការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏

លទ្ធផលវាយតម្លៃ PEFA គឺជាមូលដ្ឋានដ៏

វាយតម្លៃ PEFA ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែល

សកម្មភាពរួម និងកំណត់ទិសដៅអាទិភាព

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានជ្រើសរ�ើស
សម្រាប់ការវាយតម្លៃសាកល្បង។

មានសារៈសំខាន់សម្រាប់រ�ៀបចំផែនការ
នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។ ផ្អែកល�ើលទ្ធផលវាយតម្លៃ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤


ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សកម្មភាពបណត្ ុះបណ្
តា លស្ តីពី ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

PEFA ចំនួន ២ល�ើក ដែលល�ើកទី១ ក្នុង

ភិបាលគឺប្រកាន់យកអភិក្រម “ក្រុមការងារ

PEFA ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅថ្ងៃទី ២០ ដល់

បានឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់

ចំរបាយការណ៍ រីឯទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ជា

សាលាផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹង

ឆ្នាំ២០១០ និងល�ើកទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រយៈ
ពេលជាង ១៥ឆ្នាំ កន្លងទៅ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ

២០១៩ និងឆ្នាំ២០២០ រាជរដ្ឋាភិបាល

សហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងធ្វើការ

វាយតម្លៃ PEFA ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដ�ើម្បីប្រមូលធាតុចល
ូ សម្រាប់
រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពរួម នៃកម្ម វិធី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ដំណាក់កាលទី ៤ ដែលគ្រោងនឹងដាក់ឱ្យ
អនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥។

វាយតម្លៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាអ្នករ�ៀប

អ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងផ្តល់យោបល់
ដ�ើម្បីកែសម្រួលរបាយការណ៍ឱ្យមានភាព

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របតាមស្ត ង់ដារ PEFA”។
ការអនុវត្តអភិក្រមនេះ បានបង្ហាញអំពី

ភាពជាម្ចា ស់, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងឆន្ទៈ
ល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីក្របខណ្ឌវាយ

តម្លៃ PEFA

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដា លស្ ដីពីក្របខណ្ឌវាយម្លៃ

ទន្ទឹមនេះ លោក JOSHI Suhas ទីប្រឹក្សា

ក្នុងតំបន់នៃ IMF បានល�ើកឡ�ើងថាការ

វាយតម្លៃ PEFA គឺពិតជា មានសារៈសំខាន់
ខ្លា ំ ងណាស់ក្នុងការពិនិត្យភាពខ្លា ំ ង និង
ភាពខ្សោយ នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ-

សាធារណៈ ដូចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ធ្លា ប់បានវាយតម្លៃចំនួន ២ ល�ើក រួចមក
ហ�ើយ។ លោក JOSHI Suhas ក៏បាន

បញ្ជាក់បន្ថែមថា ការវាយម្លៃ PEFA ឆ្នាំ
២០១៥ដោយក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋា-

ទំព័រ៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពីសិក្ខា -

សមត្ថភាពក្រុមការងារវាយតម្លៃ PEFA ថ្នាក់
ក្រោមជាតិ ដែលបានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃពី
ខែមិថុនា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។ ក្របខណ្ឌ

PEFA ផ្ដោតល�ើលទ្ធផលចុងក្រោយចំនួន ៣

(វិន័យថវិកា, យុទសា
្ធ ស្រ្ត វិភាជន៍ថ វិកា និង
ប្រសិទភា
្ធ ពផ្តល់សេវាសាធារណៈ) និងមាន
រចនាសម្ព័ន្ធ ជាអាទិ៍ សសរស្ត ម្ភចំនួន ០៧ ,

សូចនាករសមិទក
្ធ ម្មចំនួន ៣១ និងសមាស-

ធាតុចំនន
ួ ៩៤ សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ជាតិ។
រីឯ សម្រាប់ក្របខណ្ឌថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺដូច

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាព នៃការងារកែទម្រង់
ទាំងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏ដូចជាក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថា ប័ន

កំពុងមានវឌ្ឍនភាពល្អប្រស�ើរ ដែលត្រូវ
បានរំពឹងទុកថាអាចសម្រេចបាន
គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ ។

នឹងសូចនាករថ្នាក់ជាតិដែរ ប៉ុន្តែបន្ថែមមួយ
សូចនាករ “ភាពប៉ា ន់ប្រមាណ អំពីការផ្ទេរ

ធនធានពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ” និង

សមាសធាតុចំនួន ៣ រួមមាន (ទី១). គម្លាត

ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងការផ្ទេរថវិកាសរុបជាក់ស្តែ ងពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ, (ទី២).

គម្លាតប្រចាំឆ្នាំរវាងការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ជាក់ស្តែ ង និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងច្បាប់
ថវិកា, និង(៣).ភាពទាន់ពេលវេលានៃ ការ
ផ្ទេរថវិកាក្នុងឆ្នាំពីថ្នាក់ជាតិ។

ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះអង្គសិក្ខា កាម

បានផ្តោតការពិភាក្សាល�ើចំណច
ុ គន្លឹះៗ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣

សំខាន់ នៃការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ PEFA

បញ្ច ប់នៅឆ្នាំ២០២០ និងឈានទៅអនុវត្ត

រួមមាន៖ (ទី១).ទស្សនាទាន និងសារៈក្នុងការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ-

សាធារណៈ, (ទី២).កិច្ចដំណ�ើរការ និង
វិធីសាស្រ្ត វាយតម្លៃ PEFA ទាំងថ្នាក់ជាតិ

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ, (ទី៣).ភាពខុសគ្នា
រវាងក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១១ និង

ក្របខណ្ឌ PEFA ឆ្នាំ២០១៦, ទី៤).កំណត់
ភាពខ្លា ំ ង និងភាពខ្សោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា តាមរយៈ

របាយការណ៍ PEFA ឆ្នាំ២០១៥ និង(ទី៥).

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហ�ៀបនឹងបិទ

នូវដំណាក់កាលទី ៤ នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ
នេះ,ការរ�ៀបចំនវូ បុរេលក្ខណៈ មួយចំនួន
គឺពិតជាមិនអាចខ្វះបាន ជាពិសេសការ

រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាល

ទី៤ នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។ ក្នុងន័យនេះ លទ្ធផលនៃការ
ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ PEFAក្នុងការពិនិត្យ
សុខភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់

កម្ពុជា នឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋានឬធាតុចូលដ៏

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ PEFA ដ�ើម្បី

មានសារៈសំខាន់បន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់ ជា

សម្រាប់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង់

កម្ពុជា ៕

រ�ៀបចំក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ជារួម ខណៈកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ទិសដៅកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
រ�ៀបចំដោយ៖ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
នៃអ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពី “កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា”

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល កាលពីចុងឆ្នាំ ២០០៤ កន្លងទៅ មានគោលបំណងកែប្រែជាជំហានៗ

នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ដោយប្រកាន់
យកអភិក្រមជាខ�ឿន និងបែងចែកជា ៤ ដំណាក់កាល ។

ក្នុ

ងទិសដៅនេះ ដ�ើម្បីសម្រេចបាន
គោលដៅដែលមានរយៈពេលវែងប្រកប

ដោយមហិចឆិតា
្ នៅឆ្នាំ២០២៥, រាជរដ្ឋាភិបាល
ចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញ និងអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ពាក់ព័ន្ធ ដោយម៉ង
ឺ ម៉ា ត់ ទន់ភ្លន់ និងក្នុង

ជំហានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។ អគ្គលេខាធិការ-

ដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(អ.គ.ហ.)
ដែលជាសេនាធិការក្នុងភារកិច្ចសម្របសម្រួល

ការរ�ៀបចំ និងការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, បាន

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅមជ្ឍមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន ខេត្តកណ្
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ តីពីកម្ម វធ
តា ល

ផ្តួចផ្តើមបង្កើត ឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជា

កម្ពុជា” នៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ

គរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន ខេត្តកណ្ដាល

ក្នុងគោលដៅគាំទ្រទិសដៅ និងចក្ខុ វិស័យ

ជា ស៊ីម កំចាយមារសាខាខេត្តកំពង់ចាម,

គរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន ខេត្តកណ្តា ល

បាត់ដំបង, សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ

ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម

ទម្រង់ផ្សេងៗ និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានា
នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ក្នុងន័យនេះ អ.គ.ហ.បានដាក់ចេញនូវ
ផែនការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំងការ

ផ្សព្វផ្សាយជាទម្រង់សិក្ខាសាលា ការផ្សព្វ-

ផ្សាយតាមបណ្តា ញសង្គម និងការផលិត
ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយដូចជាវីដេអូ និង
ព្រឹត្តិបត្រជាដ�ើម ។

ផ្អែកតាមស្មា រតីនេះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ

ឆ្នាំ២០១៩ អត្ថបទនេះ នឹងរំលេចតែ

ព្រឹត្តិការណ៍ នៃការផ្សព្វផ្សាយជាទម្រង់

សិក្ខាសាលាចំនួន ៥ រួមមាន៖ សិក្ខាសាលា

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កម្ម វធ
គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល

ហ៊ុន សែន ខេត្តកណ្ដា ល,សាកលវិទ្យាល័យ
វិទ្យាស្ថា នគរុកោសល្យបាត់ដំបង ខេត្ត-

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងមជ្ឈមណ្ឌល

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌល

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនាថ្ងៃ ទី០៨ ខែតុលា
យ៉េត វីណែល អគ្គលេខាធិការរង នៃ

គរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តព្រៃវែង។

អ.គ.ហ. តំណាងឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

ខាងល�ើនេះ គឺក្នុងគោលបំណងល�ើកកម្ពស់

នូវប៉េង ច័ន្ទតារា អភិបាលរង តំណាង

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយចំនួន ៥ គោលដៅ

ការយល់ដឹង បង្កើនការចូលរួម និងបញ្ជ្រា ប
ពុទ្ធិអំពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

វត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូន
សាស្រ្តា ចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស និង
សិស្ស-និស្សិត ជាពិសេសក្នុងគោលដៅឆ្លុះ

បញ្ចាង
ំ អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងឆន្ទៈរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌល

ទំព័រ៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការ នៃ អ.គ.ហ. និងឯកឧត្តម
អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តា ល

ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោកស្រីប្រធាន
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តកណ្តា ល,
តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, នាយក

មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន
ខេត្តកណ្តា ល និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស
សរុបប្រមាណជា ៥៥០ នាក់ ។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅមជ្ឍមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តព្រៃវែង
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ តីពីកម្ម វធ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅសាកល

វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារសាខាខេត្ត
កំពង់ចាម

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅសាកល

វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារសាខាខេត្ត
កំពង់ចាម ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនាថ្ងៃទី ១០

ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល និងលោក គ្រុយ

ខន នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ សាលា
ខេត្តកំពង់ចាម តំណាងឯកឧត្តមអភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងមាន

ង៉ោ ម៉េងជ្រួន អភិបាលរង តំណាងអភិបាល

និងឯកឧត្តម ចាន់ រ៉ា ន់ អភិបាលរង តំណាង

ឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យា

និងមានការចូលរួមពីលោកប្រធានមន្ទីរ

នៃគណៈអភិបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ,

ល័យមានជ័យ, លោកប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, តំណាង

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, ព្រមទាំងសាស្រ្តា ចារ្យ និស្សិត សរុបប្រមាណជា២៥០ នាក់។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅ មជ្ឈមណ្ឌល

គរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តព្រៃវែង

អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ, លោកនាយក
មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្ត

ព្រៃវែង ព្រមទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស

សរុបប្រមាណជា ២០០ នាក់ ។

ថ្លែងក្នុងសុន្ទរកថាប�ើកសិក្ខាសាលា

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់

រ�ៀបចំឡ�ើងនាថ្ងៃទី០៦ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩

កម្ពុជា” ទាំង ៥ គោលដៅ, ឯកឧត្តម

គរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តព្រៃវែង ត្រូវបាន

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, សាកលវិទ្យាធិការ

ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល

រង នៃសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីមកំចាយមារ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រៃវែង, តំណាង

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌល

ការចូលរួមពីលោកស្រី ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តកំពង់ចាម, តំណាង

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែង

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល

យ៉េត វីណែល បានល�ើកឡ�ើងអំពីសាវតារ

សាខាខេត្តកំពង់ចាម ព្រមទាំងសាស្រ្តា ចារ្យ
សិស្ស-និស្សិត សរុបប្រមាណជា ២០០
នាក់ ។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅសាកល

វិទ្យាល័យមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យា

ល័យមានជ័យ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនាថ្ងៃ

ទី០៥ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល និង ឯកឧត្តម

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តកំពង់ចាម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សាស្ត្រា ចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស
និងសិស្ស-និស្សិតចំនួនប្រមាណ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ទទួលបានលទ្ធផល និងផ្លែផ្កា គួរជាទីមោទនៈ ។

ទន្ទឹមនេះ តំណាងអភិបាល នៃគណៈ-

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈមតិស្វា គមន៍ ក្នុងកម្ម វិធី

ប�ើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ។

១៦០០ នាក់ បន្ថែមទ�ៀត

អភិបាលខេត្ត បានគូសបញ្ជាក់ស្រដ�ៀង

ភាពចាំបាច់ និងសារៈសំខាន់នៃកម្ម វិធី

កំណ�ើនជាមធ្យមរង្វង់ ៧ % ក្នុងរយៈពេល

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
“កម្ម វធ

ស្គា ល់ជា “ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយក្នុងតំបន់

គោលដៅចំនួន ៥ ខាងល�ើ បានបង្ហាញ

បានទទួលការយល់ដឹង និងជ្រួតជ្រាបអំពី
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

សារៈសំខាន់ និងទិសដៅ នៃកម្ម វិធីកែ-

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
ក្នុងន័យនេះ ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងត្រូវធ្វើ វិមជ្ឈការ

ទៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន ហ�ើយពីក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ទៅអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ក្នុងគោល

គ្នាថា លទ្ធផលដែលកម្ពុជា សម្រេចបាន
ប៉ុន្មា នឆ្នាំចុងក្រោយនេះ និងត្រូវបានទទួល
អាស៊ី” នៅឆ្នាំ២០១៦ គឺមិនអាចកាត់ផ្តា ច់

ចេញពីការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈនៃ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន

នោះទេ ដែលលទ្ធផលនៃការកែទម្រង់ បាន

បញ្ច ប់ស្ថា នភាពកង្វះសាច់ប្រាក់ដ៏រារ៉ៃ
ំុ និង

ធ្វើឱ្យចំណូល ថវិកាជាតិមានការក�ើនឡ�ើង
ជាលំដាប់ ហ�ើយជីវភាពរស់នៅរបស់មន្រ្តី

ជារួម សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ ដីពី

សាធារណៈនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” នៅ

ឱ្យឃ�ើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងឆន្ទៈ

មោះមុត របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់ការគ្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ជាការសន្និដ្ឋាន សាស្រ្តា ចារ្យ លោកគ្រូ

អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស និងសិស្ស-និស្សិតចំនួន

ប្រមាណ ១៦០០ នាក់ បន្ថែមទ�ៀត បាន
ទទួលការយល់ដឹង និងជ្រួតជ្រាបអំពីភាព

ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ តីពីកម្ម វធ

ដៅជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឱ្យកាន់

រាជការ, កងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធ, និវត្តជន,

ជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។ បន្ថែមពីនេះ

ជន មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា សមាជិកក្រុម

តែមានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់ និងកាន់តែក�ៀត
ឯកឧត្តមបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យសាស្រ្តា ចារ្យ
លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គរុសិស្ស និងសិស្ស-និស្សិត
ចូលរួមឱ្យបានសកម្មក្នុងកម្ម វិធីសិក្ខាសាលា

ផ្សព្វផ្សាយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងចោទ
ជាសំណួរពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ក្នុងន័យធ្វើឱ្យ

អ្នកបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងអតីតយុទ-្ធ

ប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ

សង្កាត់ និងមន្រ្តីភូមិ មានភាពប្រស�ើរឡ�ើង
តាមរយៈការដំឡ�ើងប�ៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់។

ដោយឡែក ប្រធាន ឬនាយកគ្រឹះស្ថា ន

អប់រំ មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លា ំ ងទៅល�ើ

ទំព័រ៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចាំបាច់ និងសារៈសំខាន់នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
នៃអ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កម្មវិធីទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងស្តីពីការកែទម្រង់ វិស័យសាធារណៈ
និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

នៅថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ,ដោយទទួលបានការគាំទ្រសម្របសម្រួល
របស់នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្ម (Department of Foreign Affairs
and Trade-DFAT) នៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងធនាគារពិភពលោក, អគ្គលេខា-

ធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)
បានដឹកនាំដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពីការកែទម្រង់ វិស័យសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងការ
ផ្លា ស់ប្តូរ នៅប្រទេសអូស្ត្រា លី ។

ក

ម្ម វិធីនេះមានរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ នៅ

ចំនួន ០៣ រូប និងមានការចូលរួម និង

ប្រទេសអូស្រ្តា លី ដែលដឹកនាំដោយ

និងតំណាងធនាគារពិភពលោកផងដែរ

រដ្ឋធានីកង់បេរ៉ា និងទីក្រុងស៊ីដនី នៃ

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អគ្គលេខាធិការ នៃ

អ.គ.ហ. អមដោយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី

ផ្តល់ការសម្រួលដោយ តំណាង DFAT

គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុពាក់កណ្តា លឆ្នាំ

ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន ១៣ រូប។

និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺផ្តោតល�ើការពង្រឹងគុណភាព

ក្រោមកិច្ចស្វា គមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅប្រកប

នៃ អ.គ.ហ.មួយចំនួនទ�ៀតព្រមទាំងមាន

ដោយភាពសហប្រតិបត្តិការល្អរបស់តំណាង

ឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មួយ-

នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានទទួលការ

ការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងអង្គភាពក្រោម

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រា លី,គណៈប្រតិភូ

ចំនួន រួមមានតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា

អនុញ្ញាតឱ្យជួបជាមួយនឹងស្ថា ប័នចំនួន ៦

ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចំនួន ០១

បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការកែទម្រង់

ចំនួន ០១ រូប, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋាន
រូប, តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា FMIS ចំនួន ០១ រូប,

និងគណៈប្រតិភូ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ដែលរ�ៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ចំណាយវិនិយោគ, ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្ត
ចំណាយដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការវិនិយោគ

ឯកជន, បង្កើនការងារ និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច,

បង្កើនការប្រមូលចំណូល និងពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ព
ទ្រព្យសកម្មនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែ ងយល់ និងចែករំលែក

រតនាគារ (Department of Treasury),

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការផ្តល់សេវា

ក្រសួងអប់រំ (NSW Department of

សាធារណៈ ដែលរួមមាន ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

(Department of Finance), ក្រសួង

គណៈកម្មការសេវាសាធារណៈអូស្ត្រា លី,

Education), ក្រសួងសុខាភិបាល (NSW

Department of Health), និងមជ្ឈមណ្ឌល

រូបភាពនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (Department of Finance)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សេវាវីនយ៉ាដញូសៅវេល (Wynyard
Service New South walesCenter)។

តាមរយៈដំណ�ើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដែល

មានរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនេះ, គណៈប្រតិភូបាន

ទទួលនូវការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និង

ជាពិសេសការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖
១. បទពិសោធន៍ នៃការកែទម្រង់
សេដ្ឋកិច្ច (Economic Reform)

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី បានរ�ៀបចំធ្ើកា
វ រ

ចំណេះដឹងថ្មីៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍

កែទម្រង់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមបីដំណាក់-

ប្រសិទភា
្ធ ពការងារជាពិសេសការងារកែ-

កំណត់គោលដៅ និងសម្រេចបានលទ្ធផល

ជាធាតុចូលបន្ថែមសម្រាប់ការពង្រឹងល�ើ

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និងការកែទម្រង់មុខងារសាធារណៈពាក់ព័ន្ធ
ល�ើចំណច
ុ រួមមាន ការកែទម្រង់ និងការ
គ្រប់គ្រងថវិកា, ការគ្រប់គ្រងចំណូល និង

ម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច, អភិបាលកិច្ចសាធារណៈ,

សមិទក
្ធ ម្មនិងគណនេយ្យភាព, ការគ្រប់គ្រង

កាល ដែលដំណាក់កាលនីមួយៗ ត្រូវបាន
ដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ (First Wave Reform)
ពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៨០ “ស្ថេ រភាពម៉ា ក្រូ-

សេដ្ឋកិច្ច” ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ,

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី ផ្តោតល�ើ វិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ដោយបានធ្វើ

ការរ�ៀបចំតាមដានសមិទក
្ធ ម្មការងាររបស់

អង្គភាពនីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមរយៈ
Performance Agreement ។

ប្រកួតប្រជែង និង វិមជ្ឈការប្រព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម (Decentra-

lized industral relations system)

ដ�ើម្បីរ�ៀបចំកំណត់នវូ អត្ថប្រយោជន៍

ទាបបំផុតដែលកម្មករអាចទទួលបាន
និងអនុញ្ញាតឱ្យសហជីពមានសិទ្ធិក្នុង

ការចចារល�ើការបង្កើនប្រាក់ប�ៀវត្ស
សម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករ

ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតភាពការងារ។

ជំហានទី៣ ( T h i rd Wave Re fo r m ) ពីឆ្នាំ ១ ៩ ៩ ០ រហូតមកដល់

បច្ចុប្បន្ន “ ការកែទម្រង់ថ វិកា និងការ

គ្រប់គ្រងម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច” ។ក្នុងដំណាក់កាលនេះផ្តោតល�ើគោលនយោបាយ

រូបិយវត្ថុ, គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ,

វិធានការពង្រឹងចំណូលនិងចំណាយ,
និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវច្បាប់ថ វិកា
(Charter of B udget Honesty
រូបភាពនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (Department of Finance) ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

និងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ, ការប្រើប្រាស់

ការកែទម្រង់ជោគជ័យល�ើទីផ្សាររូបិយ-

វត្ថុសាធារណៈ, និងការគ្រប់គ្រងធនធាន

ស្កាត់នូវបម្រែបម្រួលបានយ៉ាងប្រស�ើរ,

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញមនុស្ស ជាដ�ើម។

ក្រោយទទួលបាននូវការចែករំលែក និង

ការបង្ហាញនូវការអនុវត្តជាក់ស្តែ ង ប្រកប

ដោយភាពរីករាយ ជាមួយនឹងការស្វា គមន៍
យ៉ាងកក់ក្តៅ របស់ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ របស់

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី,ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ
បានផ្តល់នូវផ្លែផ្កា និងធាតុចូលល្អៗ ជា

ច្រើនសម្រាប់ពិចារណាក្នុងការចូលរួម
កែលម្អ និងអភិវឌ្ឍន៍ ល�ើការងារកែទម្រង់

ទាំងពីររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ

ប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លា រអូស្ត្រា លីក្នុងការទប់-

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទសា
្ធ ស្ត្រ ធនាគារ
បំរុង (Reserve Bank of Australia
Strategy) និងសន្ធិសញ្ញាដ�ើម្បី

ទប់ស្កាត់ នៃការឡ�ើងប្រាក់ប�ៀវត្ស និង
ជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។

ជំហានទី២ (Second Wave Reform)

ពីឆ្នាំ ១ ៩ ៨ ០ - ១ ៩ ៩ ០ “ កែទម្រង់
មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាព” ។

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ផ្តោតល�ើការ
កាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដ�ើម្បីបង្កើនទីផ្សារ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Ac t )។ ច្បាប់ថ វិការបស់អូស្ត្រា លីបាន
ដាក់ទទួលការអនុម័តនៅឆ្នាំ ១ ៩ ៩ ៨

ដោយមានកម្មវត្ថុគន្លឹះ គឺក្របខណ្ឌ
រ�ៀបចំគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តោតជា

ពិសេសល�ើ ការព្យាករណ៍, របាយការណ៍

ពាក់កណ្តា លឆ្នាំ, របាយការណ៍សម្រាប់
ការត្រៀមការបោះឆ្នោត (Pre election

update) និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិការយៈពេល

មធ្យម។

ជារួម, រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី អនុវត្ត

កម្ម វិធីកែទម្រង់តាមអភិក្រម Big Bang។

ការកែទម្រង់នេះ បានធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាល
អូស្ត្រា លី មានភាពរឹងមា ំក្នុងការឆ្លងកាត់

បាននូវព្យុះភ្លៀង នៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១ ៩ ៩ ៧ និង វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

របស់ ERC ផ្អែកល�ើការផ្តល់យោបល់របស់

,របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, និងរបាយការណ៍

ឆន្ទៈមុតមា ំ និងការមិនបោះបង់ចោលល�ើ

Finance)តាមរយៈ Green B rief។

ដូចជា សម្រួលដល់ការធ្វើការសម្រេចចិត្ត,

សកល ក្នុងឆ្នាំ២ ០០៨ ដោយជោគជ័យ។

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ (Department of

ការកែទម្រង់ របស់អ្នកកែទម្រង់មិនថាជួប

គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុពាក់កណ្តា ល

នីមួយៗគឺជាកត្តា កំណត់ជោគជ័យល�ើការ

ផ្តោតល�ើការពង្រឹងគុណភាពចំណាយវិនិ-

ប្រទះនូវភាពឈឺចាប់ក្នុងដំណាក់កាល
កែទម្រង់របស់អូស្ត្រា លី, ដែលកិច្ចការនេះ

បានផ្តោតល�ើការផ្លា ស់ប្តូរដោយមានការ
គាំទ្រពី វិស័យឯកជន និងសហជីពកម្មករ
ក៏ដច
ូ ជាស្ថា ប័នរដ្ឋ។

ឆ្នាំ ដែលរ�ៀបចំដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ គឺ

ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់ប្រយោជន៍
ភាពអាចប៉ា នប្រមាណបានល�ើកញ្ច ប់ថ វិកា

ប្រចាំឆ្នាំ, ឯកសារថវិកា,គម្រោងថវិកា និង

ការអនុវត្តប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ, ការ

យោគ, ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការអនុវត្តចំណាយ

គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់, និងរបាយការណ៍។

បង្កើនការងារ និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើន

ឱ្យរ�ៀបចំប្រព័ន្ធ FMISដោយឡែក សម្រាប់

ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការវិនិយោគឯកជន ,
ការប្រមូលចំណូល និងពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ព

ទន្ទឹមនេះ, ក្រសួងស្ថា ប័នដទៃបានអនុញ្ញាត
គ្រប់គ្រងចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខលួ ្នដូចជា

ការប�ើកប្រាក់ប�ៀរវត្ស និងទូទាត់ វិក័យបត្រ
ជាដ�ើម។ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ FMIS នេះ ត្រូវធ្វើ

សន្ធា នកម្មជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ CBMS របស់
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏

កំពុងរ�ៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីមួយទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វើ

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម Pre-decisionដែលហៅថា
Shared Budget Workflow System

(SBWS)។ ប្រព័ន្ធនេះអាចផ្តល់នូវព័ត៌មាន
បន្ថែមសម្រាប់ដំណាក់កាល នៃការរ�ៀបចំ

រូបភាពនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (Department of Finance) ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

២.ការចែករំលែកបទពិសោធពីក្រសួង
ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការនៃវដ្តថ វិកា, ក្រសួង

ហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រា លី ជាអ្នករ�ៀបចំនូវគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុពាក់កណ្តា លឆ្នាំ និង

ពិនិត្យល�ើគ្រប់សំណ�ើចំណាយ និងគម្រោង

ចំណូលមិនមែនពន្ធ, រីឯក្រសួងរតនាគារ
ពិនិត្យតែល�ើគម្រោងចំណូលពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។

ទ្រព្យសកម្មនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រព័ន្ធព័ត៌មាន-

វិទ្យា៖ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រា លី បានរ�ៀបចំ

និងការចចារថវិកា។

៣.ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់
ក្រសួងរតនាគារជាតិ

ក្រសួងរតនាគារអូស្ត្រា លី មានកម្ម វិធី

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកា (Central Budget

គោលនយោបាយ៤ គឺ ធានាប្រសិទភា
្ធ ព

ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព នៃការធ្វើការ

ចំណូលពន្ធ, ធានាស្ថេ រភាពម៉ា ក្រូសេដ្ឋកិច្ច,

Management System- CBMS)

សម្រេចចិត្តតាមក្រោយ (Post decision)

នៃការអនុវត្តចំណាយ និងការគ្រប់គ្រង

ធានាដំណ�ើរការទីផ្សារ, និងធានាប្រសិទ-្ធ

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្នុងដំណ�ើរការរ�ៀបចំថ វិកា

មានគណៈកម្មការពិនិត្យការចំណាយ
(Expenditure Review CommitteeE R C ) ដែលសមាសភាពរួមមាន នាយក

រដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និង
ប្រធានរតនាគារ សម្រាប់ពិនិត្យទៅល�ើ
សំណ�ើចំណាយ ចំណូល។ ការយល់ព្រម

រូបភាពនៅក្រសួងរតនាគារជាតិ (Department of Treasury) នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អូស្ត្រា លីបានរ�ៀបចំយុទសា
្ធ ស្រ្ត ធនធាន

មនុស្ស ដោយមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យការងារ

ច្បាស់លាស់ និងប្រើ វិធីសាស្រ្ត ៧០ៈ២០ៈ១០
ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

អូស្ត្រា លី, ការអនុវត្តថ វិកា ត្រូវអនុលោម
តាមច្បាប់ G o ve r n m e n t S e c t o r

Finance Act របស់រដ្ឋញូសៅវេលដែល
គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងរតនាគារ ។ ច្បាប់

Government Sector Finance Act

រូបភាពនៅក្រសួងអប់រំ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (NSW Department of Education) ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ភាព នៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ ។

តាមរយៈប្រព័ន្ធថ វិកាសមិទក
្ធ ម្ម (Outcome

ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាថ្មីនវូ ពន្ធល�ើទំនិញ និង

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងណាមួយ

កាត់បន្ថយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ រួមទាំង

ច្បាប់ Government Sector Finance

សេវាកម្ម (Goods & Services Tax-

A c t របស់រដ្ឋញូសៅវេល ។ ជាការកត់សម្គា ល់, ពន្ធល�ើទំនិញនិងសេវា ត្រូវបាន
ដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងកំឡុងទស្សវត្សរ៍

៨០-៩០ ប៉ុន្តែបរាជ័យ។ នៅឆ្នាំ២ ០ ០ ០ ,
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី បានពង្រឹងការងារ

រដ្ឋ និងការអនុវត្តថ វិកា។ ជាការកត់សម្គា ល់,

កែទម្រង់ដោយពង្រឹងមូលដ្ឋានពន្ធ និង

ក្រសួងរតនាគាររបស់អស្ត្រា
ូ
លី គ្រប់គ្រង

ល�ើការអនុវត្តថ វិកា ដែលអនុលោមតាម

ផោ្តតទៅល�ើនីតិ វិធីនៃការទទួលបានថវិកា

“GST”)ដោយកំំណត់អត្រា ១០ ភាគរយ។
៤.បទពិសោធន៍ពីក្រសួងអប់រំ និង
ក្រសួងសុខាភិបាល

តាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍

របស់ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងសុខាភិបាល

រូបភាពនៅក្រសួងអប់រំ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (NSW Department of Education) ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រ១៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Budgeting System),ប្រសិនប�ើអង្គភាព
នៃរដ្ឋញូសៅវែលមិនអាចសម្រេចបាននូវ

សកម្មភាពទៅតាមការគ្រោងក្នុងឆ្នាំណមួយ

នោះកញ្ច ប់ថ វិកាមិនត្រូវបានកាត់នោះឡ�ើយ

ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានការចរចានិងពិភាក្សា និង
ស្វែ ងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា។ ការរ�ៀបចំ
តាមដានសមិទក
្ធ ម្មការងាររបស់អង្គភាព

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអនុគ្រោះបំណល
ុ ។
៦.ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីសាធារណៈ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីតាម

ពីរប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នារដ្ឋបាលកង់បេរា និងរដ្ឋ-

បាលញូសៅវេល ប៉ុន្តែស្ ថិតក្រោមច្បាប់
តែមួយគឺ P u b l i c S e r v i c e A c t ។

អូស្ត្រា លីបានរ�ៀបចំយុទសា
្ធ ស្ត្រ ធនធាន-

មនុស្ស ដោយមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យការងារ
ច្បាស់លាស់ និងប្រើ វិធីសាស្រ្ត ៧០:២០:១០
ដ�ើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី។ ក្នុងនោះ

៧ ០ % សំដៅទៅល�ើការផ្តល់ឱកាសមន្ត្រី
ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តា លដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ

រូបភាពនៅក្រសួងអប់រំ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (NSW Department of Education) ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ជំនាញ, ២ ០ % ជាការបង្កើតបរិយាកាស

នីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមរយៈ Perf-

ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពល�ើគ្រងរដ្ឋរបស់

ជាការកត់សម្គា ល់, រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី

នូវអភិបាលកិច្ចខ្ពស់, ផ្តល់នូវព័ត៌មានសម្រាប់

អូស្ត្រា លី ក៏បានរ�ៀបចំនវូ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ធនធានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ-្ធ

សមត្ថភាពតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល, និងការ

ormance Agreement។

បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធសុខាភិបាល
សាធារណៈ (Public Healthcare Scheme

- ហៅថា Medicare) នៅឆ្នាំ១ ៩ ៨ ៣ ,

និងប្រព័ន្ធគាំទ្រការអប់រំជាន់ខ្ពស់ (Higher
Education Contribution Scheme -

HECS) នៅឆ្នាំ១៩៨៩។ នៅឆ្នាំ១៩៩២,

អូស្ត្រា លីបានដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធសន្សំ
កាតព្វកិច្ច (Compulsory Retirement

Saving Scheme -ហៅថា Supperannu-

អូស្ត្រា លីទាង
ំ មូលក្នុងការសម្រេចឱ្យបាន
សភានិងសាធារណៈជន, គ្រប់គ្រងនូវ
ភាព, និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង
គ្រប់អង្គភាព។ តាមរយៈច្បាប់នេះ, មាន

ចំណច
ុ មួយចំនួនបានបង្ហាញថា ក្រសួង
ហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រា លី នៅមានសិទ្ធិក្នុងការ

គ្រប់គ្រងគណនីធនាគារ, ការខ្ចី, ការវិនិ-

យោគ, ប្រសិទភា
្ធ ពហិរញ្ញវត្ថុ, សម្បទាន,

ឱ្យមន្រ្តីសិក្សាពីមិត្តរួមការងារ, និង ១០%
ជាការសិក្សាដោយខ្លួនឯង ។ ទន្ទឹមនេះ

សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស, ការគ្រប់គ្រង
តម្រង់ទិសតាមសមិទក
្ធ ម្មការងារជាដ�ើម។

ជាការកត់សម្គា ល់, រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី
បានរ�ៀបចំនូវកម្ម វិធី Branch Out ដែល
ជាកម្ម វិធីផ្លា ស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងមន្ត្រី

ក្នុងស្ថា ប័នរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការបញ្ជូ ន
មន្ត្រីឱ្យទៅចូលរួមធ្វើការរយៈពេលខ្លីនៅ

ation) ដែលបានបន្ថែម ៩ .៥%ប្រចាំ

ឆ្នាំ ល�ើប្រាក់ប�ៀវត្ស។ នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់,
អូស្ត្រា លីក៏ចាប់ផ្តើមបង្កើតនូវប្រព័ន្ធធានា

រ៉ា ប់រងសម្រាប់ជនពិការជាតិ (National
Disability Insurance Scheme) និង

ប្រព័ន្ធសុខុមាលភាព (Welfare Scheme)
៥.ការគ្រប់គ្រងសមិទក
្ធ ម្ម
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី មានការគ្រប់គ្រង

សមិទក
្ធ ម្ម ស្ ថិតក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ Public
Governance, Performance and

A c c o u n t a b i l i ty ( P G PA A c t ) ។

រូបភាពនៅក្រសួងអប់រំ នៃប្រទេស អូស្ត្រាលី (NSW Department of Education) ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លីក៏ដោយ,

ប៉ុន្តែចំណច
ុ រួមមួយដែលជាបទពិសោធ
ល្អសម្រាប់ជំរុញភាពជោគជ័យក្នុង

ការងារកែទម្រង់ គឺការចូលរួមពុះពារ

នូវបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុង និងអាចក�ើត
មាន ជាមួយនឹងឆន្ទៈមុតមា ំរបស់ថ្នាក់

ដឹកនាំ និងមន្ត្រីកែទម្រង់ទាង
ំ អស់ ព្រម
ទាំងពង្រឹងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈ (Wynyard Service New South Wales center)

ស្ថា ប័នផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់

ឡ�ើងតាមរយៈភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងចំណូល

ផលិតភាព និងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថា ប័ននិង

ដែលមានភារកិច្ចក្នុងការប្រមូលចំណូល,

សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រី ក៏ដូចជាបង្កើន
ស្ថា ប័ន ឆ្លង វិស័យ។

៧. ការគ្រប់គ្រងនិងការផ្តល់សេវា
សាធារណៈ

រដ្ឋញូសៅវែល មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការ

ផ្តល់សេវាសាធារណៈរួម ( o n e s t o p
s h o p ) សម្រាប់ប្រជាជនទៅល�ើសេវា

សាធារណៈសរុបចំនួន ១ ០ ០ ០ ប្រភេទ

របស់រដ្ឋ ហៅថា “ Re ve n u e N S W ”
ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង, និងបំណល
ុ ។
ស្ថា ប័ននេះ ផ្តល់នវូ សេវាសម្រាប់ ( ១ )

សាធារណៈជនទូទៅ ដូចជា អ្នកបង់ពន្ធ

អ្នករងការផាកពិន័យ,(២)ភ្នាក់ងារ ដូចជា

គណនេយ្យករ,មេធាវី, (៣) អ្នកជំនញ
ួ ,

(៤)អ្នកផ្គត់ផ្គង់, និង (៥) ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ
ផ្សេងទ�ៀត ជាដ�ើម។

សរុបមក,បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង

នៃប្រតិបត្តិការ ទូទាង
ំ ៣ ៥ ស្ថា ប័នរដ្ឋ

ដែលទទួលបានពី ការចែករំលែករបស់

សេវាសាធារណៈសរុបចំនួន ១០៤ កន្លែង,

ដំណ�ើរទស្សនកិច្ចនេះ, មានចំណច
ុ ល្អៗ

ទាំងអស់។ ក្នុងនោះ មានមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់
ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាចំនួន ៣ ២ ( c o u n c i l

agencies),សេវាចល័តចំនួន ២, និង

ស្ថា ប័នមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រា លី តាមរយៈ
និងជាគន្លឹះដែលអាចផ្តល់ជាធាតុចូលមួយ

ចំនួនក្នុង ការចូលរួមចំណែកពង្រឹងល�ើ

បញ្ជ រឌីជីថលនិងស្វ័យប្រវត្តិ ចំនួន ១ ០

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

បានធ្វើឡ�ើងតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសេវា

 កត្តា កំណត់ជោគជ័យល�ើការងារកែ-

កន្លែង។ ការផ្តល់ព័តមានសាធារណៈ ត្រូវ

ទូរស័ព្ទតែមួយ ( តំណាងឱ្យគ្រប់ស្ថា ប័ន)
និងតាមរយៈគេហទំព័រ និង Application

ផងដែរ។ ទន្ទឹមនេះ, ការប្រមូលចំណូល

សាធារណៈនៅរដ្ឋញូសៅវែល ត្រូវបានធ្វើ

សាធារណៈកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

ទម្រង់, ថី្វប�ើកម្ពុជា ជ្រើសរ�ើសនូវការ

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមអភិក្រមជា
ខ�ឿន ដែលមានភាពផ្សេងគ្នាពីការ

ទំព័រ១៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រូបភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសាធារណៈ (Wynyard Service New South Wale

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមបែបប្រព័ន្ធ

ចំណច
ុ ត្រៀមគិតគូរបន្ថែមក្នុងពេល-

ប្រព័ន្ធ F M I S កម្ពុជា កំពុងស្ ថិតក្នុង

 ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស៖ ដ�ើម្បី

ឱ្យអនុវត្តជាបណ្ត ើរៗល�ើម៉ូឌុលមួយ

ជាពិសេសមន្ត្រីក្នុងការងារកែទម្រង់,

decision ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់

ផ្លា ស់ប្តូរបទពិសោធរយៈពេលខ្លី គួរ

ព័ត៌មានវិទ្យា ៖ ខណៈពេលដែល
ដំណាក់កាល នៃការកសាងនិងដាក់
ចំនួន, ការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម P r e -

ប្រហែលនឹងទស្សនាទានៃការកសាង
ប្រព័ន្ធ S B W S របស់អូស្ត្រា លី ក៏ជា

វេលាសមស្របណាមួយ។

ក៏ដច
ូ ជា អភិក្រម ៧ ០ : ២ ០ : ១ ០
ផងដែរ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព នៃអ.គ.ហ.

ចូលរួមល�ើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រី

ការផ្លា ស់ប្តូរជំនាញតាមរយៈផ្តល់ឱកាស
គិតគូរពិចារណៈក្នុងក្របខណ្ឌកម្ម វិធី

កែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផងដែរ

es center)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របាយការណ៍សង្ខេបវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈត្រីមាសទី៣ ឆ្នា២
ំ ០១៩

នាថ្ងៃពុធ ៩រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២០១៩
នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បានរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាព
ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រីមាសទី៣ ដំណាក់កាលទី៣
នៃការអនុវត្តកម្ម វធ

ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធាណៈ។

កិ

ច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យល�ើវឌ្ឍនភាពនៃការ

-ផ្នែកទី៤៖ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំហាន

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

បន្ទាប់ “៤ គោលបំណង និង ១៤ ចង្កោ ម

កាលទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ មានវឌ្ឍនភាពដូច

-ផ្នែកទី៥៖ ការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្ម-

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រីមាសទី៣ ដំណាក់ខាងក្រោម៖

១. សមិទ្ធផលគន្លឹះៗនៃលិខិតបទដ្ឋាន

សកម្មភាព”

វិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយជោគជ័យ និង

គតិយុត្ត ដែលបាននិងកំពុងកសាងក្នុង
ដំណាក់កាលទី៣

ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី១ រហូតមក

ដល់ដំណាក់កាលទី៣ នេះ, ផែនការសកម្មភាពរួម ដែលតម្រូវឱ្យគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

រ�ៀបចំ និងអនុវត្តការងារកែទម្រង់ ត្រូវបាន
ចែកចេញជា ៥ ផ្នែក, ២១ គោលបំណង,
និង ៧០ ចង្កោ មសកម្មភាព រួមមាន៖

-ផ្នែកទី១៖ បន្តពង្រឹងភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃ
ថវិកា “៤ គោលបំណង និង ១៦ ចង្កោ ម
សកម្មភាព”

-ផ្នែកទី២៖ បន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ “៥ គោលបំណង និង ១៦
ចង្កោ មសកម្មភាព”

-ផ្នែកទី៣៖ ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹង

គោលនយោបាយ “៥ គោលបំណង និង
១៨ ចង្កោ មសកម្មភាព”

ទំព័រ១៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចីរភាព “៣ គោលបំណង និង ៦ ចង្កោ ម
សកម្មភាព”

ជាលទ្ធផល, លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជា

ច្រើន ត្រូវបានកសាងឡ�ើងសម្រាប់ជា
មូលដ្ឋានក្នុងការរ�ៀបចំនិងដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កាន់តែមាន

មិនមែនសារព�ើពន្ធ ជាដ�ើម។

ថវិកា ២០១៨-២០២៥, ទស្សនាទាន

និងចក្ខុ វិស័យរបស់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការ

ភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឯកសារ និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រសិទភា
្ធ ព និងឈានទៅសម្រេចគោលដៅ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។
សមិទផ
្ធ ល នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាង
ំ

នោះត្រូវបានកសាងឡ�ើងស្របទៅតាមផ្នែក

នីមួយៗ នៃការអនុវត្តការងារកែទម្រង់
ដែលសមិទផ
្ធ លគន្លឹះៗ រួមមានជាអាទិ៍៖

-ដ�ើម្បីជំរុញប្រសិទភា
្ធ ពល�ើភាពជ�ឿទុក
ចិត្តនៃថវិកា យុទសា
្ធ ស្ត្រ និងច្បាប់មួយ
ចំនួនត្រូវបានបញ្ច ប់និងកំពុងបន្តរ�ៀបចំ

ដូចជាយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល២០១៩-

២០២៥, យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់
ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥, យុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្តីពីការគ្រប់គ្រង
បំណល
ុ សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣,

យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិ-

យោគសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥,
ច្បាប់ស្តីពីយន្តការភាពជាដៃគូវាងរដ្ឋនិង

ឯកជន,ច្បាប់ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងចំណូល

-ដ�ើម្បីជំរុញប្រសិទភា
្ធ ពល�ើគណនេយ្យមួយចំនួន ត្រូវបានបញ្ច ប់ និងកំពុងបន្ត

រ�ៀបចំ ដូចជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់
គណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩២០៣១, ផែនការសកម្មភាពស្តីពី ការ

កាត់បន្ថយនីតិ វិធី និងការគ្រប់គ្រងការ
ផ្លា ស់ប្តូរ, និង FMIS Blueprint Phase 2
ជាដ�ើម។

-ដ�ើម្បីជំរុញប្រសិទភា
្ធ ពល�ើការផ្សារភ្ជាប់

ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ ឯកសារ
និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ មួយចំនួនត្រូវបានបញ្ច ប់
និងកំពុងបន្តរ�ៀបចំ ដូចជា គោលការណ៍

ណែនាំស្តីពីផែនការលទ្ធកម្មភ្ជាប់ជាមួយ
សំណ�ើថ វិកា, អនុក្រឹត្យពីការ ផ្ទេរធនធាន
ថវិកាថ្នាក់ជាតិជូនរដ្ឋបាលក្រុងស្រុក និង

ឃុំសង្កាត់, គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី
ផែនការរជ្ជទេយ្យភ្ជាប់ជាមួយសំណ�ើថ វិកា
ជាដ�ើម។

-ដ�ើម្បីត្រៀមសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់
ដំណាក់កាលទី៤ ឯកសារនិងយុទសា
្ធ ស្ត្រ

មួយចំនួន ត្រូវបានបញ្ច ប់ និងកំពុងបន្ត

រ�ៀបចំ ដូចជា យុទសា
្ធ ស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

ថវិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្មនៅ កម្ពុជា, និង
ផ្អែកល�ើសមិទក
្ធ ម្ម ជាដ�ើម។

-ដ�ើម្បីការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ប្រកប

ដោយជោគជ័យ និងចីរភាព ឯកសារ
និងយុទសា
្ធ ស្ត្រ មួយចំនួន ត្រូវបានបញ្ច ប់
និង កំពុងបន្តរ�ៀបចំ ដូចជា ផែនការ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌ P F M R P
ដំណាក់កាលទី ៣, និងប្រកាសស្តីពី

វិធាន និងនីតិ វិធី នៃការផ្តល់ការល�ើក
ទឹកចិត្តជូនក្រុមការងារ PFM នៃក្រសួងស្ថា ប័នជាដ�ើម។

២. វឌ្ឍនភាពល�ើការប្រមូលចំណូល

និងការអនុវត្តចំណាយ
ក.ទិដភា
្ឋ ពរួម

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា បានប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋសរុប

ប្រមាណ ១៩ ១២៥ ប៊ីលានរ�ៀល ស្ម ើនឹង
៩០% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ថ វិកាឆ្នាំ២០១៩ ដែល

ទិន្នផលចំណូលនេះ បានពីការប្រមូល

ដោយពន្ធគយនិងរដ្ឋាករ មានប្រមាណ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៤៩%, ពន្ធដារ មានប្រមាណ ៣២%,
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ មានប្រមាណ
១២% និងចំណូលផ្សេងៗប្រមាណ ៦%។

សម្រាប់ការអនុវត្តចំណាយ នៅទាបជាង

គោលដៅដែលបានកំណត់ គឺ ៥៩% ធ�ៀប

នឹង ៦៧% ដែលអាចបង្កឱ្យមានការ ចំណាយ
ច្រើននៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០១៩
នេះ។

ប�ើធ�ៀបនឹងច្បាប់ថ វិកា,ការអនុវត្តចំណាយ

តាមប្រភេទនីមួយៗ,មានតែចំណាយបន្ទុក

បុគ្គលិក ដែលសម្រេចបាន ៧៤% ខណៈ

នូវការនាំចូលយានយន្ត និងការកែសម្រួល

ការជួលផ្នែកនៃអាគារ ឬសំណង់ផ្សេងៗ

និងមូលធន មានវឌ្ឍនភាពទាបនៅឡ�ើយ

ទំនិញមួយចំនួន ដែលមានវេទយិតភាព

របស់រដ្ឋ, ផលទុនរបស់អាកាសចរណ៍

ដែលការចំណាយល�ើទំនិញ និងសេវា

ដោយសារតែការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម នៅ
មានភាពយឺតយ៉ាវ និងការទូទាត់ចំណាយ
មូលធនធ្វើនៅត្រីមាសទី៤។

ដោយឡែកក្របខណ្ឌគណនីដែលបាន

ប�ើកនៅ កសហវ សម្រាប់ធ្ើកា
វ រកត់ត្រា

ចំណូល-ចំណាយ មានការក�ើនឡ�ើងរហូត
ដល់ ៩៧ គិតមកត្រឹមចុងត្រីមាសទី៣នេះ
ដោយសារមានក�ើនឡ�ើងគម្រោងការខ្ចី
ដែលតម្រូវឱ្យប�ើកគណនីថ្មីសម្រាប់គម្រោង
នីមួយៗ។

គោលនយោបាយពន្ធអាករគយ ល�ើមុខ

ល�ើចំណូល, ការធ្វើកំណែទម្រង់គោល-

នយោបាយ និងរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ, ការ
ធ្វើទំន�ើបកម្មរដ្ឋបាលសារព�ើពន្ធ និងការ

ដាក់ឱ្យអនុវត្ត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
ចំណូល អនឡាញ, ប៉ុន្តែ ចំណូលពីផលិត

ផលថ្នាជ
ំ ក់មានការធ្លា ក់ចុះ ដោយសារការ
ការបិទរោងចក្រផលិតបារីធំៗក្នុងស្រុក។
(រូបភាពទី៣)។

រីឯ ការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើ-

ស៊ី វិល, ផលទុនរបស់ប្រៃសណីយ៍ និង

ទូរគមនាគមន៍,ចំណូលពីអាករ នៃស្ថា នទូត
រួមមានការផ្តល់ទិដ្ឋាការស្អិតការផ្តល់ទិដ្ឋាការ
អេឡិចត្រូនិច ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែន,

ចំណូលកាតព្វកិច្ចពីកាស៊ីណូ, ចំណូល

កាតព្វកិច្ចពីឆ្នោត និងចំណូលពីអាជ្ញា បណ្ណ

កាស៊ីណូ ប៉ុន្តែ មិនទាន់មានចំណូលពី
សម្បទាន ពីប្រេងកាត, រីឯពីរ៉ែមានការ

ថយចុះ ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលកំពុង

ពន្ធ ក៏មានវឌ្ឍនភាពប្រស�ើរ ដោយសារ

រ�ៀបចំកំណែទម្រង់ ។ ការកត់សម្គា ល់,

បង់ភាគលាភរបស់សហគ្រាសសាធារណៈ

ប្រមូលចំណូល កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង គឺក្នុង

ខ.ទិន្នា ការនៃការប្រមូលចំណូល

ការក�ើនឡ�ើងនៃចំណូលទទួលបានពីការ

មានភាពរឹងមា ំ ដោយសារ ការក�ើនឡ�ើង

និងក្រុមហ៊ុនដែលចំរុះរដ្ឋមានភាគកម្ម ពី

ការប្រមូលចំណូលសារព�ើពន្ធ នៅបន្ត

និងចំណូលពីការជួលដី និងអាគារទាំងមូល

ទំព័រ១៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សមត្ថភាពនៃការព្យាករណ៍របស់អង្គភាព

រង្វង់ +/-៥% ធ�ៀបនឹងផែនការត្រីមាស។
(រូបភាពទី៤ និង រូបភាពទី៥)

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គ.ការអនុវត្តថវិការដ្ឋ

ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកសម្រេចបាន ៧៤%,

ស្ថា នភាពនៃការអនុវត្តចំណាយថវិការដ្ឋ

សេវា)សម្រេចបាន ៥១,១% រីឯចំណាយ

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែ នៃឆ្នាំ២០១៩,

សម្រេចបានតែ ៥៩.១២% ធ�ៀបនឹងច្បាប់
ថវិកា ដែលនៅទាបជាងគោលដៅដែល

ក្នុងនោះ ចំណាយចរន្តមានប្រមាណ ៨៤%
ហ�ើយភាគច្រើនគឺចំណាយសម្រាប់បន្ទុក

បុគ្គលិក ដែលមានប្រមាណ ៤៩%។ (រូប
ភាពទី៦ និងរូបភាពទី៧)។

ប�ើធ�ៀបនឹងច្បាប់, ក្នុងរយៈពេល៩នេះ

ចំណាយក្រៅបន្ទុកបុគ្គលិក (ទំនិញ និង

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាល

មូលធន សម្រេចបាន ៤៧,៨%។សម្រាប់

សរុប ប្រមាណ ១៩ ១២៥ ប៊ីលានរ�ៀល

រយៈពេលដដែល ធ�ៀបនឹងឆ្នាំ កន្លងទៅ,
វឌ្ឍនភាពល�ើការអនុវត្តចំណាយ មានការ

ថមថយ ជាពិសេសសម្រាប់ចំណាយល�ើ
ទំនិញនិងសេវា ដោយសារមានការយឺត-

យ៉ាវល�ើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម រីឯចំណាយ
មូលធន គឺធ្ើកា
វ រទូទាត់នៅត្រីមាសទី៤។

ិ រដ្ឋ
កម្ពុជា បានប្រមូលចំណូលថវកា
ស្ម ើនឹង ៩០% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ថ វិកា

ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលទិន្នផលចំណូលនេះ

បានពីការប្រមូលដោយពន្ធគយនិងរដ្ឋាករ

មានប្រមាណ ៤៩%, ពន្ធដារ មានប្រមាណ
៣២%, ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ មាន
ប្រមាណ ១២% និងចំណូលផ្សេងៗ
ប្រមាណ ៦% ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៣. វឌ្ឍនភាពល�ើការងារកែទម្រង់របស់

ដោយចីរភាព” សម្រេចបាន ៩៩%។ ប�ើ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ធ�ៀបនឹងត្រីមាសទី២, សកម្មភាព នៃការ

ជ�ឿទុកចិត្តនៃថវិកា”សម្រេចបាន ៩១%,

វឌ្ឍនភាពល្អ ទាំងក្របខណ្ឌនៃការរ�ៀបចំ

ក្នុងត្រីមាសទី៣នេះ, ផ្នែកទី១ “ភាព

ផ្នែកទី២ “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ”សម្រេច

អនុវត្តការងារកែទម្រង់ នៅតែបន្តមាន

ភាគច្រើននៃអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

ប៉ុន្តែ ចំណច
ុ សូចនារករគន្លឹះៗចំនួន នៅ

ច្រើនជាង ៨៦% និងមានតែ២ អង្គភាព

៩៥%, ផ្នែកទី៤ “ការត្រៀមសម្រាប់ជំ-

បន្តតាមដាន ដែលជំរុញក្នុង ការពង្រឹង

ផ្នែកទី៥ “ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ប្រកប

នៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ជាដ�ើម។

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានវឌ្ឍនភាព នៃ

និងការពង្រឹងការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រី។

ហានបន្ទាប់” សម្រេចបាន ៩០%, និង

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, និង ការពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ព

លិខិតបទដ្ឋានគិតយុត្ត, ការកសាងប្រព័ន្ធ,

បាន ៩៧%,ផ្នែកទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា
ទៅនឹងគោលនយោបាយ” សម្រេចបាន

ពង្រឹងការអនុវត្តថ វិកាទាំងថ្នាក់ជាតិ និង

ការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូល, ការ
ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ការ

៤. វឌ្ឍនភាពល�ើការងារកែទម្រង់របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន (ការអនុវត្តចំណាយចរន្ត)

ទំព័រ២១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការអនុវត្តកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ប៉ុណ្ណោះដែលសម្រេចបានក្រោម ៨៦%។

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ស្ថា នភាពនៃការប្រមូលចំណូលសារព�ើពន្ធ
និងមិនមែនសារព�ើពន្ធ ទាំងថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានភាពរឹងមា ំ ប៉ុន្តែ
ស្ថា នភាពនៃការអនុវត្តចំណាយ នៅ

មានការយឺតយ៉ាវបន្តិច ដោយការអនុវត្ត
កិច្ចលទ្ធកម្មមួយចំនួន នៅមានភាព
យឺតយ៉ាវ ។

ក្រសួងសា្ថ ប័ន ដែលអនុវត្តចំណាយ

ទាបជាង ៥០% ធ�ៀបនឹងច្បាប់ រួមមាន

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរស៊ី វិល
(៣៧%),ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (៤២%),
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៤៧%), ក្រសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (៣៥%),ក្រសួងសាធា-

រណៈការនិងដឹកជញ្ជូ ន (៣១%),និងក្រសួង
ធនធានទឹក និងឧតុនិយម (៣៩%)។

គ. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារ

កែទម្រង់
ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ភាគច្រើននៅតែបន្តការ

ចូលរួមល�ើការងារកែទម្រង់ និងបន្តមាន

កាលទី៣ (CAP3/MAP3/GDAP3)

យន្តការក្នុងការពង្រឹងការប្រមូលចំណូល

ប្រស�ើរ ដោយភាគច្រើននៃអង្គភាពអនុវត្ត

វឌ្ឍនភាពប្រស�ើរ ក្នុងនោះការបន្តរ�ៀបចំ
មិនមែនសារព�ើពន្ធ, ការរ�ៀបចំនិងអនុវត្ត

ថវិកា និងការចូលរួមតាមដានល�ើការ

អនុវត្តការងារកែទម្រង់តាមរបបប្រជុំជា
ទ�ៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណា បញ្ហាប្រឈម

មួយចំនួន នៅតែត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់

ដូចជា ពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងការងារកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក្រសួង, ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ

សម្បត្តិរដ្ឋ និងចូលរួមពិនិត្យកែលម្អនីតិ វិធី
នៃការអនុវត្តការងារជាដ�ើម។
៥.សន្និដ្ឋាន
ស្ថា នភាពនៃការប្រមូលចំណូលសារព�ើ-

ពន្ធ និងមិនមែនសារព�ើពន្ធ ទាំងថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានភាពរឹងមា ំ ប៉ុន្តែ
ស្ថា នភាពនៃការអនុវត្តចំណាយនៅមាន

ការយឺតយ៉ាវបន្តិច ដោយការអនុវត្តកិច្ច-

លទ្ធកម្មមួយចំនួន នៅមានភាពយឺតយ៉ាវ។
ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់

ទំព័រ២៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រចាំត្រីមាសទី៣នេះ មានវឌ្ឍនភាពល្អ
សម្រេចបានគោលដៅល្អប្រស�ើរ ទៅតាម

សូចនាករដែលបានកំណត់ ទាំងក្របខណ្ឌ

នៃការរ�ៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត, យុទ-្ធ
សាស្ត្រ , ផែនការសកម្មភាព, និងការចូល
រួមអនុវត្តសកម្មភាពនានា។

ជារួម, ការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គិតមកត្រឹម
ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ គឺស្ថិតក្នុងស្ថា ន-

ភាពល្អប្រស�ើរ និងត្រូវបានរំពឹងថាអាច
សម្រេចបាននូវគោលដៅប្រចាំឆ្នាំ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព



នៃ អ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សញ្ញាណទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ

ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរ គឺជាក្របខណ្ឌសម្រាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សល�ើការផ្លា ស់ប្តូរ ដ�ើម្បីឱ្យស្រប
ទៅនឹងជំនាញ និងឥរិយាបថថ្មី, បញ្ជ្រា បនូវចក្ខុ វិស័យ និងបេសកកម្មរួម និងលទ្ធផលរំពឹងទុក។

កា

រគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរមិនមែនជា
ក្របខណ្ឌផ្អែកល�ើឧបករណ៍ ឬ

O n e - s i ze - f i t s -a l l នោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែ

គឺជាការផ្តល់នវូ ភាពទន់ភ្លន់ និងបន្តការ

សម្របបន្តិចម្តងៗ, " ដឹកនាំការផ្លា ស់ប្តូរ

តាមរយៈមនុស្ស កុំដឹកនាំមនុស្សតាមរយៈ

ការផ្លា ស់ប្តូរ Drive change through

-ការផ្លា ស់ប្តូរទៅរកម៉ឌែ
ូ លការងារថ្មីទាង
ំ
ស្រុង

- ការរួមបញ្ចូ លគ្នារវាងអង្គភាព

-ការផ្លា ស់ប្តូរដោយសារបរិយាកាស
សកល

-នីតិ វិធីអនុវត្តការងារថ្មី។

ដូចនេះ ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរ គឺ

people not people through change"

មិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ទេ ប៉ុន្តែជាកិច្ចដំណ�ើរ

- ការអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធថ្មី, កម្ម វិធីកុំព្យូទ័រ

ឬមនុស្សជាក្រុម ដែលបានផ្លា ស់ប្តូររប�ៀប

ការផ្លា ស់ប្តូរ រួមមានដូចជា៖
 ថ្មី, សម្ភា រៈ/ ឧបករណ៍ថ្មី

- កែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព ឬ បន្ទាត់
គណនេយ្យភាព

- ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក

ការដែលភាពជោគជ័យ អាស្រ័យល�ើបុគ្គល
ធ្វើការរបស់ពួកគេ ដូចជា ការទទួលយក
ឥរិយាបទការងារថ្មី, ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
ថ្មី, ការសម្របខ្លួនទៅនឹងនីតិ វិធីថ្មី ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការគ្រប់-

គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ

សញ្ញាណទូទៅ៖ យោងតាមប្រភពរបស់
McKinsey & Co (២០០៩) បានបង្ហាញ

ថា ៥០%-៦០% នៃកម្លា ំងខិតខំល�ើការ

ផ្លា ស់ប្តូរ មិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេ

ហ�ើយតិចជាង ១ភាគ៣ នៃគំនិតផ្តួ ចផ្តើម
ល�ើការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់ប្តូរ ត្រូវបានទទួល
ស្គា ល់។

បញ្ហាប្រឈមចម្បងៗ នៃការផ្លា ស់ប្តូរ គឺ

ក�ើតពីការបដិសេធមិនទទួលយក ចាប់ពី
កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់មន្ត្រី ប្រមាណ

៦៥%, ភាពកំសោយនៃការបញ្ជ្រា បព័ត៌មាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៥១%, និងកង្វះការបណ្តុះបណ្តា ល និង

មនុស្សដែលនឹងចូលរួម ហ�ើយត្រូវជាមួយ

ដល់ការផ្លា ស់ប្តូរភាគច្រើន គឺរចនាសម្ព័ន្ធ/

បញ្ចូ លទាំងការត្រៀមលក្ខណៈ, ការជម្រុះ

ការគាំទ្រ ៤៩%។ ឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះ
នីតិ វិធីការងារចាស់, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ធនធានមនុស្ស, ឥរិយាបទថ្នាក់ដឹកនាំ
ដែលមិនព្រមទទួលការផ្លា ស់ប្តូរ ។

មុខងារក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ
ក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការនៃការគ្រប់គ្រងការ

ផ្លា ស់ប្តូរ មានមុខងារសំខាន់ៗ ចំនន
ួ ៣

នឹងលក្ខខណ្ឌ នៃការផ្លា ស់ប្តូរ ដោយគិត

បញ្ហាប្រឈមចម្បងៗ នៃការផ្លា ស់ប្តូរ

ចេញនូវឧបសគ្គនានា និងការរក្សានិរន្តរ

ចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់មន្ត្រី

ភាព។

-ការវាយតម្លៃល�ើភាពរួចរាល់នៃការផ្លា ស់

នេះ ដូចជា វិភាគល�ើអ្នកចូលរួម,វិភាគ

នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងមធ្យោបាយដ៏មាន

កំណត់ឧបករណ៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃ
ល�ើផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធផល ។

( Broadcaster – Communication

ហានិភ័យខ្ពស់៖ សម្រាប់ការផ្លា ស់ប្តូរ

Encourage change)។

មុខងារស្ថា បត្យករ (Architect-Design

Change)៖ ជាចំណច
ុ ដែលចាប់ផ្តើមនៃ

ការផ្លា ស់ប្តូរ ដែលត្រូវគិតគូរការផ្លា ស់ប្តូរ

ដោយផ្អែកល�ើអភិក្រមមូលដ្ឋានមនុស្ស
(Human-centered design approach)។

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ត្រូវធានាមានធនធាន

បញ្ជ្រា បព័ត៌មាន ៥១%, និងកង្វះការ

បណ្តុះបណ្តា ល និងការគាំទ្រ ៤៩% ។

-កំណត់ហានិភ័យទៅតាមប្រភេទនៃការ

Change), និងមុខងារគ្រូបង្វឹក (Coach-

ប្រមាណ ៦៥%, ភាពកំសោយ នៃការ

ប្តូរ, វិសាលភាពនៃការផ្លា ស់ប្តូរ, និង

រួមមាន មុខងារស្ថា បត្យករ (ArchitectDesign Change), មុខងារផ្សព្វផ្សាយ

គឺក�ើតពីការបដិសេធមិនទទួលយក

ផ្លា ស់ប្តូរ ដែលរួមមាន៖
ខ្លា ំ ង និងល�ឿន

ហានិភ័យមធ្យម៖សម្រាប់ការផ្លា ស់ប្តូរតិចតួច ប៉ុន្តែល�ឿន, ឬ ការផ្លា ស់ប្តូរ
ខ្លា ំ ង ប៉ុន្តែបន្តិចម្តងៗ ។

ហានិភ័យទាប៖សម្រាប់ការផ្លា ស់ប្តូរ
តិចតួច និងបន្តិចម្តងៗ។

មុខងារផ្សព្វផ្សាយ (Broadcaster -

Communication Change)៖ គឺកំណត់

ទំព័រ២៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រសិទភា
្ធ ពបំផុត សម្រាប់ធ្ើកា
វ រផ្សព្វផ្សាយ
និងបញ្ជ្រា បទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធ,ព្រមទាំងកសាង
និងអនុវត្តផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ សម្រាប់ការ

ទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយ។ ការផ្សព្វផ្សាយ/

ការទំនាក់ទំនង គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់

សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានទៅបុគ្គលិកអំពីការ
ផ្លា ស់ប្តូរ និងបញ្ជ្រា បឱ្យយល់ដឹងអំពីអត្ថ-

ប្រយោជន៍ ដែលពួកគេទទួលបានពីលទ្ធផលនៃការផ្លា ស់ប្តូរនេះ។ វិធីសាស្ត្រ នៃការ

ផ្សព្វផ្សាយត្រូវចាប់ផ្តើមពី ចក្ខុ វិស័យ, ហេតុ
ផលនៃការផ្លា ស់ប្តូរ, វិធីសាស្ត្រ លម្អិតអំពី

ការផ្លា ស់ប្តូរ, ផលប៉ះពាល់និងលទ្ធផល,

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងវឌ្ឍនភាព។ ល�ើសពីនេះ, ការរ�ៀបចំ

និងអនុវត្តនូវ ផែនការផ្សព្វផ្សាយ ក៏មាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញប្រសិទភា
្ធ ព ដែល
អាចឆ្លុះបញ្ចាង
ំ អំពី WHY និងHOW ដែល

មុខងារគ្រូបង្វឹក (Coach-Encourage

បង្កើតក្រុមការងារចំរុះ ដ�ើម្បីគាំទ្រការ

-កំណត់ និងប៉ា ន់ស្មា នទុកមុនអំពីប្រតិកម្ម

នឹងមន្ត្រីដ�ើម្បីចូលរួមការផ្លា ស់ប្តូរនេះឱ្យ

change)

របស់មនុស្សចំពោះការផ្លា ស់ប្តូរ។

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្លា ស់ប្តូរផងដែរ ក្នុងនោះ

-ប្រើប្រាស់សក្តា នុពលរបស់មន្ត្រីឱ្យអស់

នូវការផ្លា ស់ប្តូរនេះ ព្រមទាំងអ្នកដែលនឹង

វិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តា ល, បង្កើត

ត្រូវកំណត់អំពីក្រុមមនុស្សដែលត្រូវទទួល
មានឥទ្ធិពលក្នុងការបញ្ជ្រា បអំពីការផ្លា ស់ប្តូរនេះ ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព ទៅតាម

ចំណច
ុ នីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

លទ្ធភាពដ�ើម្បីប្រឈមនឹងការផ្លា ស់ប្តូរ៖

ផែនការបណ្តុះបណ្តា ល,កំណត់ វិធីសាស្ត្រ

នៃការបណ្តុះបណ្តា ល, កំណត់ពេលវេលា

ដែលត្រូវបណ្តុះបណ្តា ល

ផ្លា ស់ប្តូរនេះព្រមទាំងផ្តល់ព័ត៌មានជាមួយ
មានប្រសិទភា
្ធ ព។

ដ�ើម្បីឱ្យការគាំទ្រល�ើការផ្លា ស់ប្តូរជោគជ័យ
ត្រូវផ្តល់ភាពទុកចិត្ត, កំណត់អាទិភាព
ច្បាស់លាស់ដែលអាចបង្កើតបានលទ្ធផល
ជាក់លាក់។

ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (Stake-

-ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់/ប្រធាននៃការផ្លា ស់

-ផ្តល់ឱកាសឱ្យមន្ត្រីចូលរួមគ្រប់ដំណាក់

holders)៖តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់

ចក្ខុ វិស័យ និងហេតុផលនៃការផ្លា ស់ប្តូរ

រង្វា ន់ និងការទទួលស្គា ល់ស្នាដៃ, ជ្រើស

ជោគជ័យល�ើការផ្លា ស់ប្តូរ អាចមាន៧០%

ប្តូរ៖ ជាអ្នកបញ្ជ្រា បការយល់ដឹងអំពី

-ថ្នាក់ដឹកនាំ ឬក្រុមការងារ៖ ជាអ្នកផ្តល់

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី វិធីសាស្ត្រ នៃការ
ផ្លា ស់ប្តូរ

-ប្រធានផ្នែក/អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់៖ ជា

អ្នកពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធផល
ដែលទទួលបាន

-ថ្នាក់ដឹកនាំ ឬក្រុមការងារ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង

ផ្ទាល់៖បង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពអំពីការផ្លា ស់
ប្តូរនេះ។

កាលនៃការផ្លា ស់ប្តូរ៖ ល�ើកទឹកចិត្ត និង
រ�ើសមន្ត្រីគំរជា
ូ អ្នកតំណាង/នាំសារបន្ត,

និងបង្កើតបណ្តា ញអប់រំបន្ត។

អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងការ

ផ្លាស់ប្តូរ

M c K i n s e y & C o បង្ហាញថា អត្រា

ប�ើអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមចាប់តាំងពី
ដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្លា ស់ប្តូរ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព
នៃ អ.គ.ហ.

ប្រធាន នៃការផ្លា ស់ប្តូរ (Change

Sponsor)៖ជាបុគ្គល ឬក្រុមមនុស្ស

ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត ដែលអាចដឹកនាំ

ការផ្លា ស់ប្តូររបស់អង្គភាព តាមរយៈការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាល
ថ្នា ក់ក្រោមជាតិឆ្នា ំ ២០១៩-២០២៥

ិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
យុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វកា
ជាតិឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ត្រូវបានទទួលការអនុម័តពីរាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ។

កា

រណ៍នេះ បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញពីការ
បោះជំហានថ្មី មួយទ�ៀត និងជាសក្ខី

កម្ម នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការល�ើកកម្ពស់ប្រសិទភា
្ធ ព ,

ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព , តម្លា ភាពនិងគណនេយ្យភាព

នៃការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ធនធាន
សាធារណៈនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រម
ទាំងជាឆ្លើយតបទៅនឹងការចង្អុលបង្ហាញ

ដែលមាននៅក្នុងយុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់

ជាតិនីមយ
ួ ៗផងដែរ។

 ក្នុងន័យនេះ យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់
ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ ផ្តល់ការល�ើកកម្ពស់ប្រសិទ-្ធ
ភាពនៃទំនាក់ទំនង, ភាពប្រទាក់ក្រឡា និង

បំពេញឱ្យគ្នា ដោយការតម្រឹមកម្ម វិធីរបស់

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទៅនឹងកម្ម វិធី
របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ។ ការធ្វើសមាហ-

រណកម្ម នៃផែនការនីយកម្មរបស់រដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងធ្វើឱ្យការរ�ៀបចំផែនការ
សកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ទាំង ០៣ប្រភេទ (រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត,
ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាល

២០១៩-២០២៥ មានទិសដៅពង្រឹង និង

ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសង្គតិភាពជាមួយ

ដ�ើម្បីឈានដល់ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី

ទន់ភ្លន់ តម្លា ភាព និងគណនេយ្យភាព

ពង្រីកការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធីជាបណ្ត ើរៗ
ពេញលេញ និងអង្គភាពថវិកាដោយធានា
ឱ្យបានការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោល-

នឹងប្រព័ន្ធថ វិកាជាតិតាមអភិក្រម សាមញ្ញ
ស្របទៅតាមសមត្ថភាព និងបរិការណ៍
ជាក់ស្តែ ងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

នោះទេ ប៉ុន្តែការវិភាជ និងការអនុវត្ត

នយោបាយ ជាពិសេស គោលបំណង/

ថវិកាក៏ត្រូវបានផ្តល់សិទស
្ធ ្វ័យសម្រេច

ត្រូវតម្រឹមជាមួយនឹងគោលបំណង/អាទិភាព

ថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមយ
ួ ៗផងដែរ ។

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនគ្រាន់តែជាការ

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាល ដែលកំណត់

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់) មាន

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនឆន្ទានុសិទ្ធិ

នៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ការធ្វើសមា-

មុខងារ និងកំណត់ការទទួលខុសត្រូវឱ្យ

ប្រព័ន្ធថ វិកាជាតិ ២០១៨-២០២៥ ដ�ើម្បី

គោលនយោបាយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

និងតែមួយ។ ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

គោលនយោបាយជាតិ និងស្របតាមរចនា

ប្រែក្លា យជាប្រព័ន្ធថ វិកាជាតិពេញលេញ

ផ្លា ស់ប្តូររប�ៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងថវិកា
និងគណនេយ្យភាពដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

តួនាទី, សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវ
ហរណកម្មផែនការនីយកម្មកម្រិតផែនការ

ទំព័រ២៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

និងគណនេយ្យភាពដល់រដ្ឋបាល

លក្ខណៈប្រមូលផ្តុំដ�ើម្បីតម្រង់ទិសបែងចែក
កាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុន សម្រាប់ជា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

មូលដ្ឋានក្នុងការតម្រឹមជាមួយផែនការ

ធ្វើឱ្យការគ្រោងផែនការសកម្មភាពមាន

ជាគណនេយ្យករសាធារណៈ ព្រមជាមួយ

នេះ, ការធ្វើការកែលម្អ និងផ្លា ស់បដូ្រជា

ចែកមុខងារ និងកំណត់ការទទួលខុស

ថាហេតុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត។ថែមល�ើ
ជំហានៗវដ្ដថ វិកានៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត,

ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ ដោយត្រូវ
តម្រឹមជាមួយនឹងវដ្ដថ វិកាជាតិ ជាពិសេស
កំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់

អំពីសិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវនៅ
ក្នុងដំណាក់កាលនៃវដ្តថ វិកា។

ទន្ទឹមនឹងនេះ, យុទសា
្ធ ស្រ្ត នេះ ក៏បាន

កំណត់គោលបំណង និងគូសវាសផ្លូវ នៃ

លក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ ដ�ើម្បីតម្រង់ទិស, បែង
ត្រូវឱ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនសម្រាប់
ជាមូលដ្ឋានក្នុងការតម្រឹមជាមួយ ផែនការរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី ខេត្ត។

- ធ្វើការកែលម្អ និងផ្លា ស់បដូ្រជាជំហានៗ
វដ្ដថ វិកានៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត,ក្រុង
ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ ដោយត្រូវ

តម្រឹមជាមួយនឹងវដ្ដថ វិកាជាតិ ជាពិសេស

នឹងការពង្រឹងមុខងារអធិការកិច្ចជាយជាយន្ដការប្រតិតុល្យការ (check and
balance)។

- ធ្វើស្ថា ប័ននីយកម្មជាបណ្ត ើរៗនៃរបប
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្នាក់ក្រោម-

ជាតិ និងបង្កើនសមត្ថភាព រដ្ឋបាលថ្នាក់

ក្រោមជាតិឱ្យធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផល
នៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ។

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្ម សាធារណៈ

នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរ ដោយ
ធ្វើការពន្លឿន និងកែសម្រួលនីតិ វិធីលទ្ធ-

កម្មសាធារណៈ តាមអភិក្រមជាជំហានៗ
ដ�ើម្បីឱ្យមានសង្គតិភាពជាមួយទិសដៅ នៃ
ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់
ក្រោមជាតិ នឹងត្រូវធ្វើការកែលម្អដោយ

ប្រគល់សិទ្ធិសម្រេច និងការទទួលខុសត្រូវ
ល�ើកិច្ចលទ្ធកម្មជាបណ្ដ ើរៗបន្ថែមទ�ៀតជូន

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅពេលមាន
ក្របខណ្ឌគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់នៅ

ឆ្នាំ២០២៥។ ប្រការនេះ, ការត្រួតពិនិត្យការ

កំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អំពី

ខេត្ត និងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នឹងត្រូវពង្រឹង

ក្នុងដំណាក់កាលនៃវដ្តថ វិកា។

អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-

ជាបណ្ត ើរៗតាមរយៈការធ្វើសវនកម្មកិច្ច
លទ្ធកម្ម។

ជារួម, យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់

ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ
២០១៩-២០២៥ មានទិសដៅ៖

- ពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត ßថវិកា

កម្ម វិធីà ជាបណ្ត ើរៗ ដ�ើម្បីធានាឱ្យបាន

ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ ជាពិសេស គោលបំណង/ ត្រូវ

តម្រឹមជាមួយនឹងគោលបំណង/អាទិ-

ភាពគោលនយោបាយជាតិ។ រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិទាង
ំ ០៣កម្រិត នឹងត្រូវ

ដូចនេះ, ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋ-

សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវនៅ

បាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥

- បង្កើត តួនាទីត្រួតពិនិត្យថវិកាដោយ

ខ័ណ្ឌពេលវេលាច្បាស់លាស់ នៃការកែទម្រង់

ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវ
រួម និងផ្ទាល់ដល់មន្ទីរ សេដ្ឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលប្រមូលផ្ដុំមុខងារត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចលទ្ធកម្ម ក្នុងការ

ត្រួតពិនិត្យថវិកាមន្ទីរជំនាញ និងថវិកា
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ។

- ផ្តល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងទទួលខុស
ត្រូវ ចំពោះការអនុវត្តថ វិការដ្ឋបាល ក្រុង

ស្រុក និងថវិការដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់ ប៉ុន្តែ

ជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យក្រោយចំណាយ
ដោយរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងមុខងារ

មិនត្រឹមតែបានកំណត់ទិសដៅ និងក្រប-

ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែល
មានសង្គតិភាពជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ វិកាជាតិ

តាមអភិក្រម សាមញ្ញ ទន់ភ្លន់ តម្លា ភាពនិង

គណនេយ្យភាព ស្របទៅតាមសមត្ថភាព

និងបរិការណ៍ជាក់ស្តែ ងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់
ក្រោមជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែការវិភាជ និងការ

អនុវត្តថ វិកា ក៏ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្វ័យ

សម្រេច និងគណនេយ្យភាពដល់រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមយ
ួ ៗផងដែរ។

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ២៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សញ្ញាណទូទៅ នៃចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៅកម្ពុជា

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ ធនធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់

រដ្ឋមាន ចំណូលចរន្ត (ចំណូលសារព�ើពន្ធ, ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ, និងចំណូលតាមដីការ)
និងចំណូលមូលធន (ចំណូលពីប្រភពផ្ទាល់, ចំណូលពីប្រភពខាងក្រៅ, និងចំណូលតាមដីការ)។

ចំ

ណូលសារព�ើពន្ធ សំដៅដល់ចំណូល

និងតាមដានចំណូលសារព�ើពន្ធ (ក្រៅពី

រ�ៀល នៅឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានកំណ�ើន

ពន្ធនិងអាករល�ើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស

រដ្ឋាករទទួលខុសត្រូវល�ើការប្រមូល និង

ការ នៃចំណាយថវិកាជាតិសរុបប្រចាំឆ្នាំ

បានពីពន្ធ និងអាករក្នុងប្រទេស និង

និងចំណូលសារព�ើពន្ធដទៃទ�ៀត, ឯចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធរួមមានចំណូលបាន

ពីការចាត់ចែង ការធ្វើអាជីវកម្ម និងការលក់

ទ្រព្យសម្បតិ្តរដ្ឋ ផលបានមកពីសម្បទាន
កម្រៃបានមកពីសេវាសាធារណៈ ផលពី
ការពិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការឧបត្ថម្ភ

អាករពាណិជ្ជកម្ម),អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិង
តាមដានចំណូលសារព�ើពន្ធ (សម្រាប់តែ

អាការពាណិជ្ជកម្ម), អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យ-

សម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

ទទួលខុសត្រូវពិនិត្យ និងតាមដានការ
ប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល

ប្រមាណជិត ២ដង ក៏ប៉ុន្តែប�ើម�ើលពីតម្រូវ

ភាគរយនៃចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ និង

ចំណាយថវិកាជាតិសរុបមានការធ្លា ក់ចុះ
ពីប្រមាណ ១៦% ដល់ ១៣,៤២% ពីឆ្នាំ

២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ដោយសារយន្តការ

ពង្រឹងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការប្រមូលចំណូល
សារព�ើពន្ធ។

d

២

អំណោយ ផលហិរញ្ញវត្ថុផលផ្សេងៗ និង

ខុសត្រូវល�ើការប្រមូល និងតាមដានចំណូល

ដទៃទ�ៀត១ ។

និងធានារ៉ា ប់រង។

ផលពិសេស និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
ក្នុងទិដ្ឋភាពនៃយន្តការស្ថា ប័ន វិញ,ក្រសួង

ពីឧស្សាហកម្មល្បែង, ការបញ្ចា,ំ សញ្ញាបណ្ណ

និងចំណាយថវិកាជាតិសរុប ចំណូលមិន-

ពីសម្បទាន កម្រៃបានពីសេវាសាធារណៈ

និងត្រួតពិនិត្យល�ើថ វិកា និងគោលនយោបាយ

មែនសារព�ើពន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បាន

ដ្ឋានពន្ធដារទទួលខុសត្រូវល�ើការប្រមូល

"ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធសំដៅដល់

ចំណូលបានមកពីការចាត់ចែងការធ្វើអាជី-

មិនមែនសារព�ើពន្ធ ធ�ៀបនឹងច្បាប់ថ វិកា

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអគ្គនាយក-

មែនសារព�ើពន្ធ

តាមរយៈក្រាបទី១. និន្នាការចំណូល

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការឱ្យ

រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគ្រប់គ្រង តាមដាន

និយមន័យ និងប្រភេទ នៃចំណូលមិន-

បន្តក�ើនឡ�ើងពី ១.១៩៣.៦៥២ លានរ�ៀល
ពីឆ្នាំ២០១១ ទៅដល់ ២.៣៨៤.៤៤៤ លាន

១.ប្រភព៖ ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០០៨			

វកម្ម និងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផលបាន
ផលពីការពិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការ

ឧបត្ថម្ភអំណោយ ផលហិរញ្ញវត្ថុផលផ្សេងៗ
និងផលពិសេស និងចំណូលផ្សេងទ�ៀត

២.ប្រភព៖អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ កសហវ

ទំព័រ២៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាចំណូលមិនមែន

សាធារណៈ, វិស័យសង្គមកិច្ច, វិស័យ

យន្តការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារ-

យោងតាមអនុក្រឹត្យ លេខ ៧២ អនក្រ.

រាល់ប្រភេទសេវាសាធារណៈកំណត់

ការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ

សារព�ើពន្ធដទៃទ�ៀត" ។

បក ចុះថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ,ចំណូលមិនមែន

សារព�ើពន្ធនៅកម្ពុជា ត្រូវបានបែងចែកជា
ប្រាំប្រភេទ៖

១.ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ សំដៅដល់
ចំណូលដែលទទួលបានពីការចាត់ចែង

ការធ្វើអាជីវកម្ម និងផលបានពីសម្បទាន
ល�ើទ្រព្យសម្បតិ្តរដ្ឋ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រភព

ចំណូលនេះ រួមមានមកពី៖ផលនេសាទ,
ផលព្រៃឈ�ើ,សម្បទានរ៉ែ និងប្រេងកាត,
ការជួលអចលនទ្រព្យ ។ល។

២.ចំណូលពីសហគ្រាសសាធារណៈ និង

អង្គភាពស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុដទៃទ�ៀត
សំដៅដល់ចំណូលពីការបង់ភាគលាភ
(ផ្នែកបានពីការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ)

និងអតិរេកថវិកា (ចំនន
ួ ទឹកប្រាក់ដែល

ត្រូវបង់ចូលថវិការដ្ឋ តាមការសម្រេច
របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងមានការ
ទទួលស្គា ល់ពីអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស

និងហិរញ្ញវត្ថុ) របស់សហគ្រាសសាធារណៈ
និងអង្គភាពស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុដទៃ
ទ�ៀត។ ជាទូទៅចំណូល នៃសហគ្រាស

សេដ្ឋកិច្ច, និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ព�ើពន្ធ

ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងរដ្ឋមន្ត្រី

នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ តម្រូវឱ្យក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំគម្រោងថវិកា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋមន្ត្រី
ករណីចំណូលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ។

៤. ចំណូលពីការផាកពិន័យ និងការដាក់

ទណ្ឌកម្ម សំដៅដល់ចំណូល ដែលបាន
ពីការពិន័យជាប្រាក់ដែលធ្វើឡ�ើងដោយ

ស្ថា ប័នរដ្ឋបាល ឬស្ថា ប័នតុលាការ ចំពោះ

ការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ ឬលិខិត
បទដ្ឋានគតិយុត្តធរមាន និងផលពីការ

រឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋ ដោយសេចក្តី
សម្រេចស្ថា ពររបស់តុលាការសម្រាប់
ជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថ វិកាថ្នាក់ជាតិ

មានចំណូល ដែលមានប្រមាណជាង ២៣,

ប្រចាំឆ្នាំ, ដឹកនាំ អនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងការ

ប្រមូលចំណូល, កត់ត្រា, រាយការណ៍ស្ថិតិ
ចំណូល, តឹងទារបំណល
ុ និងដោះស្រាយ
វិវាទផ្សេងៗ រួមទាំងការស្ន ើសុំ វិធានការពី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជារ�ៀងរាល់

ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របាយការណ៍នៃការអនុវត្តចំណូលមិនមែនសារ

ព�ើពន្ធនៃក្រសួង-ស្ថា ប័ន ត្រូវរាយការណ៍
ជូន អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធនៃ កសហវ។

រីឯការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ វិញ មន្ទីរសេដ្ឋ-

ឬថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បំពេញមុខងារជាសេនា-

មានដូចជា៖ ចំណូលពីទ្រព្យនិទាយាទ

ទទួលខុសត្រូវ ដូចក្នុងយន្តការថា្ន ក់ជាតិ

៥.ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធផ្សេងទ�ៀត

ភាព, ប្រទានកម្ម, អច្ច័យទាន,ចំណូល
ពីផលហិរញ្ញវត្ថុ, ចំណូលពីឧស្សាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ, ផលផ្សេងៗ, និងផលពិសេស
ផ្សេងៗទ�ៀត។

ធិការ ជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែល

ដែរ តែត្រូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍មកកាន់
អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូល

មិនមែនសារព�ើពន្ធ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

សាធារណៈ និងអង្គភាពស្វ័យភាពនីមយ
ួ ៗ
ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលិខិតបទដ្ឋាន
គតិយុត្តដោយឡែក ។

៣. ចំណូលពីសេវាសាធារណៈ សំដៅ
ដល់ចំណូល ដែលប្រមូលបានពីកម្រៃ

នៃការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ ចំពោះ

សេវាបង់ថ្លៃរបស់រដ្ឋ ដែលធ្វើឡ�ើងដោយ
ស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងគោលដៅ

បម្រើសេវាសាធារណៈ។ ចំណូលប្រភេទ

នេះ ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមវិស័យ

ដែលមាន៖ វិស័យរដ្ឋបាលទូទៅ,វិស័យ
ការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តា ប់ធ្នាប់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គោលការណ៍បង់ថ វិកានៃចំណូលមិន

បានបង់ នឹងត្រូវបញ្ជូ នបន្តទៅគណនេយ្យ

(១). គណនីទោលរបស់រតនាគារ ឬ

ក្រោមជាតិ, ភាគីបង់ចំណូល អាចធ្វើការ

មែនសារព�ើពន្ធ អាចប្រព្រឹត្តតាមរយៈ៖
ធនាគារដៃគូ,

(២). រជ្ជទេយ្យករចំណូល ឬភ្នាក់ងារ
ប្រមូលចំណូល ដោយធ្វើជាសលាកប័ត្រ
ចំណូលថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ទោលរតនាគារជាតិ។ រីឯនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់

ទូទាត់តាមរយៈមន្ទីរ ឬអង្គភាពប្រមូល ឬ

ផ្ទាល់ទៅអនុគណនីទោល ដែលនឹងបន្ត
ទៅកាន់គណនីទោលនៃរតនាគារជាតិ

ស្របនឹងចលនាការប្រកបដោយជវភាព

ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ សំដៅដល់ចំណូល

បានមកពីការចាត់ចែង ការធ្វើអាជីវកម្ម និងការ
លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ផលបានពីសម្បទាន

កម្រៃបានពីសេវាសាធារណៈ ផលពីការពិន័យ
និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការឧបត្ថម្ភអំណោយ

ផលហិរញ្ញវត្ថុ ផលផ្សេងៗ និងផលពិសេស

និងចំណូលផ្សេងទ�ៀត ដែលត្រូវបានកំណត់

ចំពោះការបង់ ចំណូលមិនមែនសារព�ើ

នៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, អភិបាលកិច្ចអេឡិច

អនុវត្តត្រង់ទៅកាន់គណនីទោល ឬ ធនា-

ទៅជា រប�ៀបវារៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិ-

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់ជា

ការគ្រប់គ្រងចំណូល មិនមែនសារព�ើពន្ធ

២០១៩-២០២៥របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ពន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ, ភាគីបង់ចំណូល អាច

គារពាណិជ្ជដៃគូ ឬក្រសួង-ស្ថា ប័ន ឬអង្គភាពប្រមូលចំណូល ហ�ើយចំណូលដែល

ត្រូនិច និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលស្ទ ើរបានក្លា យ
បាលជាសាកល។ ទំន�ើបកម្មយន្តការ នៃ

ថាជាចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធដទៃទ�ៀត

ទិសដៅក្នុងយុទសា
្ធ ស្ត្រក�ៀរគរចំណូល

ដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

ដ�ើម្បីធានាប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ព

ល�ើយន្តការ គ្រប់គ្រង តាមដាន និងវាយតម្លៃ ។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងចំណូល
មិនមែនសារព�ើពន្ធ NRMIS៖ Non-Tax
revenue Management Information

System ត្រូវបានបង្កើត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨។ ជាវឌ្ឍនភាពគិតត្រឹម
ចុងឆ្នាំ២០១៩, ប្រព័ន្ធ NRMIS ត្រូវបាន
អនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន ដែលប្រមូល
ចំណូលទាំង ២៣ហ�ើយនឹងបន្តពង្រីក

វិសាលភាពការអនុវត្តទៅតាមមន្ទីរជំនាញ
និងសាលារាជធានី- ខេត្តទាង
ំ អស់។ ជា
ទិសដៅបន្តប្រព័ន្ធ NRMISមានគោលដៅ

ក្នុងការកសាងបន្ថែមនូវ៖ ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ឬកុំព្យូទ័រ

ចូលទៅក្នុងធនាគារជាតិ ឬធនាគារដៃគូ
តាមរយៈមុខងារទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

(Online Payment),ការអភិវឌ្ឍកម្ម វិធី
គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធល�ើ

ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ, និងការដាក់ឱ្យដំណ�ើរ

ការមុខងារថ្មីនៅទូទាង
ំ ប្រទេសទាំងស្ថា ប័ន

រដ្ឋ និងភាគីឯកជន៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកការងារកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
និងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៃ អ.គ.ហ.

ទំព័រ៣១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការកែទម្រង់នៃការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សតាមនីតិ វិធីថ្មី

ិ ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សមិទផ
្ធ លដែលបានសម្រេចជាបណ្ត ើរៗ កន្លងមកនេះ បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យវស
សាធារណៈ ដ�ើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ នៅក្នុងការចូលរួមធានាឱ្យប្រទេសជាតិមានស្ ថិរភាព និង
ឯករាជ្យភាព ព្រមទាំងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍឈានឡ�ើង ។

ងទិសដៅនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាល
ស្ ថិតក្នុ
កម្ពុជា នៅក្នុងអាណត្តិទី៦បានផ្តោត

សន្តិសុខសង្គមរ�ៀងរាល់ពីរសប្តា ហ៍ម្តងក្នុង

ក្នុងខែនីមួយៗ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល និង

ជីវភាព និងសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃ របស់

អតីតយុទជ
្ធ ននិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក និងសា-

រាចរលេខ ០៧ សរ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

ឃ�ើញអំពីគុណប្រយោជន៍ នៃការប�ើកផ្តល់

ល�ើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការល�ើកកម្ពស់

មន្រ្តីរាជការស៊ី វិល និងមន្រ្តីសាធារណៈ
ផ្សេងទ�ៀត ក៍ដូចជាអតីត មន្រ្តីរាជការស៊ី វិល
អតីតយុទជ
្ធ ន ដោយបានចាប់ផ្តើមកែទម្រង់
ល�ើការប�ើកផ្តល់ប្រាក់ប�ៀវត្សនៅរ�ៀងរាល់
ពីរសប្តា ហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗ។

ដ�ើម្បីឱ្យដំណ�ើរការ នៃការផ្តល់ប�ៀវត្សនៅ
រ�ៀងរាល់ពីរសប្តា ហ៍ម្តង ជូនមន្រ្តីរាជការ
ស៊ី វិល និងមន្រ្តីសាធារណៈផ្សេងទ�ៀត

អតីតមន្រ្តី រាជការស៊ី វិល និងអតីតយុទជ
្ធ ន

ខែនីមួយៗជូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល និង

២០១៨ ស្តីពីការកំណត់នីតិ វិធីសម្រាប់ការ

ប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សរ�ៀងរាល់ ពីរសប្តា ហ៍ម្តង
មកដល់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានកំពុងដំណ�ើរការយ៉ាងរលូនក្នុងការ

អនុវត្តនីតិ វិធីការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្សរ�ៀងរាល់
ពីរសប្តា ហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗ ជូនមន្ត្រី

រាជការស៊ី វិល និងមន្ត្រីសាធារណៈផ្សេង

ទៅបានរលូនទាន់ពេលវេលា និងប្រកប

ទ�ៀតសម្រេចបានជោគជ័យគួជាទីមោទនៈ

បានដាក់ចេញនូវសារាចរលេខ ០១ សរ

ប្រាក់ប�ៀវត្សនេះ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា

ដោយប្រសិទភា
្ធ ព, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការ

កំណត់នីតិ វិធី សម្រាប់ប�ើកផ្តល់ប្រាក់របប

ហ�ើយបន្តប្តេជ្ញា ចិត្តពង្រឹងការប�ើកផ្តល់
ឋិតថេរជានិរន្តរ ។

មន្រ្តីសាធារណៈផ្សេងទ�ៀត។ ដោយម�ើល

ប�ៀវត្សនៅ ពីរសប្តា ហ៍ម្តងក្រសួងមហាផ្ទៃ

ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ ក៍បានស្មគ្រចិត្ត
ចូលរួមអនុវត្តខ្លឹមសារសារាចរលេខ ០៧

ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ របស់រាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។

ដ�ើម្បីឱ្យកិច្ចការនេះដំណ�ើរការប�ើកផ្តល់

ប�ៀវត្សនៅរ�ៀងរាល់ពីរសប្តា ហ៍ម្តង ដែល

ចាប់អនុវត្តពី ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រព្រឹត្ត

ទៅដោយរលូន និងមានប្រសិទភា
្ធ ពខ្ពស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរ�ៀបចំ
សារាចរណែនាំលំអិតលេខ ០១១ សហវ

ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នំាំ២០១៨ ដ�ើម្បីសម្រួល
នីតិ វិធីអនុវត្តបន្ថែម ទ�ៀតដល់ក្រសួង -

ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋ-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ដោយមានការគិត

ត្រចះត្រចង់។ ដ�ើម្បីពន្លឿន និងពង្រឹង

Facebook របស់ខលួ ្ន ដ�ើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន

ថែមទ�ៀត អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ការងារប�ើកផ្តល់ ប�ៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

គូយ៉ាង ហ្មត់ចត់ ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃ

ការងារនេះ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទភា
្ធ ព

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានសិក្សា

បាននិងកំពុងសិក្សាប្រព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស
និង ដាក់ឱ្យដំណ�ើរការទូទាត់ប្រាក់ប�ៀវត្ស
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជា (Electronic Fund Transfer)

ដ�ើម្បីពន្លឿនការប�ើកផ្តល់ប�ៀវត្ស និងប្រាក់
ឧបត្ថម្ភ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល និងមន្រ្តី

សាធារណៈផ្សេងៗ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ី វិល

អេឡិចត្រូនិចជាមួយធនាគារពាណិជ្ជដៃគូ
ផងដែរ ដ�ើម្បីពង្រីកវិសាលភាព នៃការ

ពីរសប្តា ហ៍ម្តង ក្នុងខែនីមួយៗ ជូនមន្រ្តី

យកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានធ្ចើការយ៉ាងសកម្ម

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជាធនាគារពាណិជ្ជដៃគូ

ថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ ក្រោមជាតិ

នីមួយៗ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ ដោយ

នាយកដ្ឋានព័តមានវិទ្យា នៃអគ្គលេខា-

ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង

បញ្ហាប្រឈម និងចាត់ វិធានការទាន់ពេល

កម្ពុជា និងធនាគារពាណិជ្ជដៃគូ នៅថ្នាក់

កណ្តា លការប�ើកផ្តល់ប្រាក់ប�ៀវត្ស និង
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅរ�ៀងរាល់ ពីរសប្តា ហ៍ម្តង
នៃខែនីមួយៗទទួលបានជោគជ័យយ៉ាង

មកដល់បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម អគ្គនា-

អេឡិចត្រូនិចនេះ ដល់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត។

នៅសប្តា ហ៍ទី២ និងនៅសប្តា ហ៍ទី៤ ក្នុងខែ

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ធនាគារជាតិ នៃ

ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

បានកំពុងដំណ�ើរការយ៉ាងរលូនក្នុងការ

ជាមួយក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាល

មានកិច្ចសហការយ៉ាងសកម្មពីក្រសួង-

ជូនក្រសួង-ស្ថា ប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់

ដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈ

និងអតីតយុទជ
្ធ ន ឱ្យបានឆាប់រហ័ស និង
ទាន់ពេល វេលាតាមកាលកំណត់ពោលគឺ

នៅរ�ៀងរាល់ល�ើក ដែលខ្លួនបានបញ្ច ប់

ធិការដ្ឋានក្នុងការតាមដានដោះស្រាយ
វេលា ដ�ើម្បីធានាបានការប�ើកផ្តល់ប្រាក់

ប�ៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនដល់មន្រ្តី
រាជការទាំងអស់តាមការកំណត់។អគ្គនាយក

ដ្ឋាន រតនាគារជាតិក៍បានធ្វើការជូនដំណឹង
ជាសាធារណៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ទំព័រ៣៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អនុវត្តនីតិ វិធីការប�ើក ផ្តល់ប�ៀវត្សរ�ៀងរាល់

រាជការស៊ី វិល និងមន្រ្តីសាធារណៈផ្សេង
ទ�ៀតសម្រេចបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈ

ហ�ើយបន្តប្តេជ្ញា ចិត្តពង្រឹង ការប�ើកផ្តល់

ប្រាក់ប�ៀវត្សនេះ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា
ឋិតថេរជានិរន្តរ ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នា២
ំ ០១៩

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពក្នុងរង្វង់ ៩០% សម្រាប់ត្រីមាសទី៣
ឆ្នាំ២០១៩ ។

លទ្ធផលនេះប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវ
ផ្កល�ើ
អែបានជ�ឿជាក់
យ៉ាងច្បាស់ថានឹងដាក់
ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-

ស្ថា ប័នចំនួន ១៧ បន្ថែមទ�ៀត នៅដ�ើម

ឆ្នាំ២០២០ ដែលសម្រេចបាននូវគោលដៅ
ពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហាន

ទី២ (២០១៧-២០២០) ទៅគ្រប់ក្រសួង-

ស្ថា ប័នទាំងអស់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តការ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តថ វិកាតាមប្រព័ន្ធ
FMIS ។

ប�ើទោះបីជាជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយ

រូបភាពក្នុងវគ្គបណត្ ុះបណ្
តា លអំពីមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួននៅក្នុងដំណ�ើរការ នៃការអនុវត្តគម្រោង

តបនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលំហូរ

ណាក្តីការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតែ

ស្ថា ប័ន។

FMIS ក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០១៩ យ៉ាង
សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពការងារគន្លឹះជាច្រើន
ដូចជា៖

(១). ការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការពង្រីកការ
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅក្រសួង-ស្ថា ប័ន
១៧ ថ្មី ៖

បានរ�ៀបចំការបណ្តុះបណ្តា លអ្នក

ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ចំនន
ួ ៣៧២ រូប

ដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅដ�ើម
ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។

ការងារ ដែលបានផ្ដល់ជូនពី ក្រសួង-

លទ្ធភាពបច្ចេកទេស ក្នុងការសន្ធា នកម្ម

(២).រ�ៀបចំរួចរាល់នូវឯកសារតម្រូវការ

នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយក្រសួង

ប្រើប្រាស់សម្រាប់មុខងារថ្មីចំនួន ២ គឺ

ិ និងមុខងារ
មុខងាររ�ៀបចំផែនការថវកា

លទ្ធកម្ម និងបានរ�ៀបចំសេចក្ដីព្រាងឯកសារដេញថ្លៃរួចរាល់សម្រាប់មុខងារទាំង
ពីរនេះ។

(៣). ការសិក្សានិងរ�ៀបចំប្រព័ន្ធសន្ធា នកម្មជាមួយប្រព័ន្ធខាងក្រៅបន្ថែមទ�ៀត៖

បានបញ្ច ប់នូវការរ�ៀបចំផ្នែកបច្ចេក-

ដំឡ�ើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា-

ទេសល�ើប្រព័ន្ធសន្ធា នកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ

បណ្ដា ញ Network (LAN), ការតភ្ជាប់

(NRMIS) និងកំពុងដំណ�ើរការធ្វើតេស្ត

ព័ត៌មានរួចរាល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការតភ្ជាប់
បណ្ដា ញអគ្គិសនី, ដំឡ�ើងទូរ Rack និង
ការតភ្ជាប់ Leased Line ទៅមជ្ឈមណ្ឌល
ទិន្នន័យ។

បានកែសម្រួលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្ម វិធី

ប្រព័ន្ធ FMIS Software រួចរាល់ ឆ្លើយ

សម្រេចបាននូវលទ្ធផល នៃការសិក្សា

គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
សាកល្បង

ការងាររ�ៀបចំប្រព័ន្ធសន្ធា នកម្មទិន្ននយ
័

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពន្ធដារ

សម្រេចបាន ៥០% ល�ើផ្នែកបច្ចេកទេស

ជាមួយប្រព័ន្ធប�ៀវត្ស មន្ត្រីរាជការ Payroll
មុខងារសាធារណៈត្រូវកែសម្រួល ប្រព័ន្ធ
Payroll មួយចំនួន មុននឹងធ្វើសន្ធា នកម្ម

បាន និងបានរ�ៀបចំរបាយការណ៍សង្ខេប
ជាមួយនឹងការស្ន ើសុំការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយក-

រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការរ�ៀបចំប្រកាសអន្តរក្រសួង
បង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសរ�ៀបចំការងារ

នេះ រវាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង
FMIS និងក្រុមការងារប្រព័ន្ធ Payroll ។

(៤). ការងារកែសម្រួល និងតម្រង់ទិស

ិ ីអនុវត្តការងារ (Business Process
នីតិ វធ
Streamline)៖

បានរ�ៀបចំសេចក្ដីព្រាង ផែនការយុទ-្ធ

សាស្ត្រតម្រង់ទិស និងកែសម្រួលនីតិ វិធី
អនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត តម្រង់ទិស និងកែសម្រួល
នីតិ វិធីអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌ នៃការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផ្សារភ្ជាប់

នឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយចាប់
ផ្តើមសិក្សាជាជំហានៗល�ើនីតិ វិធីអនុវត្ត

ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តចំណាយថវិកា

ផ្អែកតាមអភិក្រមពីហានិភ័យទាប ទៅខ្ពស់ ។

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផ្សារភ្ជាប់នឹងការប្រើ-

ប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយចាប់ផ្ដើមសិក្សា
ជាជំហានៗល�ើនីតិ វិធីអនុវត្តការងារពាក់-

ិ ី "ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន" នៅថ្ងៃទី៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៩
កម្ម វធ

ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តចំណាយថវិកា ផ្អែកតាម

និងសម្រេចបានលទ្ធផល ក្នុងក្របខណ្ឌ

ទូទាត់ចំណាយពាក់ព័ន្ធប�ៀវត្ស, ទី២.ទូទាត់

ពី ២៧កន្លែង ចូលរួមនៅក្នុងនីតិ វីធីមក

អភិក្រមពីហានិភ័យទាបទៅខ្ពស់ (ទី១.

ចំណាយព្រមល�ើមុខសញ្ញាចំណាយដែល

ប្រគល់សិទ្ធិជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ

អមក្រសួង-ស្ថា ប័ន អនុម័តក្នុងនាមជា
អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ, ទី៣.ទូទាត់ចំណាយ
រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងចំណាយព្រម

ផ្សេងៗ និងទី៤.ទូទាត់ល�ើចំណាយដែល
មានធានាចំណាយ) ។

បានសិក្សាលម្អិតអំពីលទ្ធភាពក្នុងការ

កែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិ វិធីអនុវត្ត
ការងារទាត់ប�ៀវត្ស ក្នុងក្របខណ្ឌ កសហវ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនូវការកាត់បន្ថយ

ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង

ត្រឹម ១៧ កន្លែង កន្លែង (កាត់បន្ថយ ១០

អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ២០១៨

កន្លែង), និងបានទទួលការណែនាំពីថ្នាក់

ដឹកនាំ កសហវ ក្នុងការសិក្សាបន្ថែមល�ើ
លទ្ធភាពក្នុងការប្រែក្លា យនីតិ វិធីនេះ រួម
ទាំងនីតិ វិធីទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យ

ទាប ឱ្យក្លា យជានីតិ វិធីអនុវត្តការងារស្វ័យ
ប្រវត្តិកម្ម តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង
តែម្ដង។

(៥).ការពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS

បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវគន្លឹះថ្មីៗពាក់

មន្ត្រីក្រសួង-ស្ថា ប័នចំនួន ១០ ដែលបាន
បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ

ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រថ្មីដែលមានឈ្មោះថា
PK-The Helper ដ�ើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យ

អ្នកប្រើប្រាស់បំពេញនូវសំណ�ើពាក់ព័ន្ធនឹង

ការកែសម្រួល ឬស្ន ើរបាយការណ៍ថ្មីៗចេញ
ពីប្រព័ន្ធ FMIS ។

បានសម្រេចការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍

សម្រាប់ភ្ជាប់ក្នុងច្បាប់ទូទាត់ប្រមាណ ៧០%

និងកំពុងបន្តកិច្ចការនេះយ៉ាងសកម្មជាមួយ

អគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះ ប�ើទោះបីជាមានភាព
ស្មុ គស្មា ញច្រើន ក្រុមការងារនៅតែប្ដេជ្ញា

សម្រេចឱ្យបានលទ្ធផលជាអតិបរមានៅ
ដំណាច់ឆ្នាំនេះ ។

បានបន្តការងារផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំ-

ទូលាយតាមរយៈគេហទំព័របណ្តា ញសង្គម

ជាដ�ើម រួមមាន ព័ត៌មាន វីដេអូ និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន អំពីគម្រោង និង ប្រព័ន្ធ
FMIS ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ិ ីអនុវត្តការងារ
កិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាអំពីការងារកែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិ វធ

ទំព័រ៣៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម”
កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាកម្ម វិធីកែទម្រង់រយៈពេលវែង ដែលមាន

ចក្ខុ វិស័យប្រកបដោយមហិចឆិតា
្ និងប្រាកដនិយម គឺផ្លា ស់ប្តូរប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា

ឆ្ពោះទៅឧត្តមានុវត្ត អន្តរជាតិ ដោយបាននិងកំពុងកសាង និងពង្រឹងសមាសធាតុស្នូលទាំង ៤
រួមមាន “ការកែលម្អប្រព័ន្ធ, ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត, យន្តការស្ថា ប័ន និងធនធានមនុស្ស”។

កា

រកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

-ដំណាក់កាលទី២ “ការបង្កើនគណនេយ្យ

ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លំដាប់លំដោយស្រប តាមបរិបទនៃការ

-ដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

និង (៣).ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត

សាធារណៈគឺត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើងតាម

អភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ក្នុងន័យនេះ,កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ពីឆ្នាំ២០០៩-២០១៥

ទៅនឹងគោលនយោបាយ” ពីឆ្នាំ២០១៦
-២០២០

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបានរ�ៀបចំ និង

-ដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យភាព

អគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

រហូតមកដល់ពេលនេះ កម្ម វិធីកែទម្រង់

ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយ សម្តេច

សមិទក
្ធ ម្ម” ពីឆ្នាំ២០២១-២០២៥។

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ថវិកាកម្ម វិធី។

ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបាន

នូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនក្នុងរយៈពេល១៥ឆ្នាំ

កន្លងមកនេះ ដ�ើម្បីសម្រេចបាន ទិសដៅ

នៃការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

នាយករដ្ឋមន្ត្ រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺស្ថិត

យកអភិក្រមជាខ�ឿននិងអនុវត្តជាដំណាក់

ទៅនឹងគោលនយោបាយ” ដោយគោលដៅ

រដ្ឋបាលធ្វើឱ្យមានការលំបាកខ្លះក្នុងការ

ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តផែនការប្រមូល

គោលនយោបាយ ក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ២០០៤ ដោយប្រកាន់
កាលរួមមាន ជាអាទិ៍៖

-ដំណាក់កាលទី១ “ភាពជ�ឿទុកចិត្តនៃ
ថវិកា” ពីឆ្នាំ២០០៥-២០០៨

ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកា

អាទិភាពចំនួន ០៣ រួមមាន (១).ការពង្រឹង

ចំណូល, (២).ការពង្រឹង និងពង្រីកការដាក់

ការរ�ៀបចំកម្ម វិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

មួយចំនួននៅចំណះទ
ុ ៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្សារភ្ចា ប់កម្ម វិធីទៅនឹងគោលបំណង

កម្ម វិធីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែ ង ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ប្រមូលចំណូលពន្ធបានក�ៀកនឹងសក្តា -

នុពល, ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធចំណូលមិនទាន់
មានភាពរឹងមា ំអាចធានាបាននូវចីរភាព

ក្នុងរយៈពេលវែងនៅឡ�ើយ។ ម្យ៉ា ងទ�ៀត
ការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ
ក៏នៅមានសក្តា នុពលគួរកត់សម្គា ល់ ។

ល�ើសពីនេះ, ការធ្វើស្ថា បនីយកម្មយន្ដការ
ប្រមូល និងការគ្រប់គ្រងចំណូលសារព�ើពន្ធ
និងមិនមែនសារព�ើពន្ធនៅមានលទ្ធភាព
កែលម្អបន្ថែមទ�ៀត។

ទី២.ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ទោះ

បីជាសម្រេចបានជាសារវ័ន្ដជាប្រព័ន្ធស្នូល

នៃគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ប៉ុន្តែ នៅ

មិនទាន់អាចផលិត បាននូវរបាយការណ៍

ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងមិនទាន់
បានធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មការអនុវត្តថ វិកា

នៅឡ�ើយ មានន័យថា ការអនុវត្តថ វិកា
នៅត្រូវប្រើក្រដាសស្នាមផង និង ប្រើ

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផង ដែល
ការងារមួយចំនួនមានលក្ខណៈត្រួតជាន់
គ្នា ។

ទី៣.ការអនុវត្តថ វិកាកម្ម វិធី និងអង្គភាព
ថវិកាពិតមែនតែត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត
នៅគ្រប់ក្រសួង/ស្ថា ប័ន ថ្នាក់ជាតិ ប៉ុន្តែ

គុណភាពនៃកម្ម វិធីនៅមិនទាន់បានល្អ
សាធារណៈ ស្របតាមនិយាមនិងឧត្តមានុវត្ត

ទី១.ការក�ៀរគរចំណូល ទទួលបានលទ្ធ-

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី

លេញនៅឡ�ើយ។ ម្យ៉ា ង, ទោះបីជាការ

ជាអន្ដរជាតិ, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានថ្លែង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០១៨ កន្លង

ទៅថា ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់-

គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងបន្តជប
ួ ប្រទះ
នូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដូចតទៅ៖

ផលល្អ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានចីរភាពពេញ

ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តការយកចិត្តទុកដាក់
ល�ើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកគ្រប់គ្រង

ពេញលេញ តាមការចង់បាននៅឡ�ើយ,
ទាំងខ្លឹមសារ, ទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ និងទាំង

សមិទក
្ធ ម្ម ។ ល�ើសពីនេះ, ការរ�ៀបចំ
កម្ម វិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថា ប័នមួយចំនួន

នៅចំណះទ
ុ ៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល
ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លះក្នុងការ

ហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្សារភ្ជាប់កម្ម វិធីទៅនឹងគោលបំណង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេស

កម្ម វិធី ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែ ង ។

ដ�ើម្បីគាំទ្រ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការកែទម្រង់
ឆ្ពោះទៅ ប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម ។

ទំព័រ៣៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គោលនយោបាយក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់
ម៉្យាងទ�ៀត, ក្រសួង-ស្ថា ប័នមួយចំនួន

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក៏នៅរក្សាការគ្រប់គ្រងថវិកាតាមបែប

ទី៦.ការរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសា-

មានអង្គភាពថវិកាចំនួនតិចតួច ដែល

ថវិការយៈពេលមធ្យម ទ�ើបត្រូវបានចាប់

ប្រមូលផ្ដុំនៅឡ�ើយ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យ
មានន័យថាថវិកាផ្ដល់ដល់អង្គភាពអនុវត្ត
ផ្ទាល់ក៏មានតិចតួចដែរ ។

ទី៤.នីតិ វិធី នៃការអនុវត្តថ វិកាត្រូវបាន

ពន្លឿនច្រើន, ប៉ុន្ដែនៅមិនទាន់អាចធានា
បាននូវភាពឆាប់រហ័ស, ភាពត្រឹមត្រូវ និង

ភាពអាចប៉ា ន់ប្រមាណបាន តាមការរំពឹង

ទុកនៅឡ�ើយ ។ ការងារនេះមិនមែនជា
ការងារដាច់ដោយឡែករបស់ ក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជា

ការងារផ្ទាល់របស់ក្រសួងស្ថា ប័នផងដែរ។
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើ

ការកែសម្រួលមួយចំនួនហ�ើយល�ើបញ្ហា

នេះ, ក៏ប៉ុន្តែក្រសួង-ស្ថា ប័នសាមី ក៏ត្រូវ
ខិតខំកាត់បន្ថយនីតិ វិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ្ន

ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទភា
្ធ ព និង តម្លា ភាព
ផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ្នផងដែរ ។

ទី៥.ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅតែ

ជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ ដែលជាចំណែក
មួយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានសាធារណៈ។

ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ទាំងជា
ទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែន
ហិរញ្ញវត្ថុ,ត្រូវការនូវការយកចិត្តទុកដាក់

ច្រើនថែមទ�ៀត,ខណៈដែលផ្នែកផ្សេងៗ

នៃការកែទម្រង់កំពុងមានវឌ្ឍនភាពល្អ
ទៅមុខ។

ការដោះស្រាយចំណច
ុ ទាំង ៨ ខាងល�ើ

ធារណៈរយៈពេលមធ្យម និងក្របខ័ណ្ឌ

គឺជាមូលដ្ឋានគន្លឹះ សម្រាប់កសាងថ្នាល

ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បងនៅឆ្នាំ ២០១៩

ត្រៀមខ្លួនជំហានបន្ទាប់ “គណនេយ្យភាព

សម្រាប់ថ វិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២ ដ�ើម្បី
តម្រង់ទិសផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រ ថវិកា ឱ្យ

មានគុណភាពប្រស�ើរឡ�ើង។ ជាមួយគ្នា

នេះ, ក្របខណ្ឌ នៃការគ្រប់គ្រងការ

សម្រាប់ជំហានបន្ទាប់។ ជាមួយគ្នានេះ ដ�ើម្បី

សមិទក
្ធ ម្ម” នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៤
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ
ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វិនិយោគសាធារណៈក៏កំពុងតែស្ ថិតនៅ

សាធារណៈ (អ.គ.ហ.)បានកំពុងសិក្សាភាព

ទី៧.ខណៈដែលការរ�ៀបចំថ វិកាត្រូវបាន

សាធារណៈកម្ពុជា ដោយផ្តោតសំណួរសំ-

ក្នុងដំណាក់កាល រ�ៀបចំនៅឡ�ើយ ។

ធ្វើឡ�ើងតាមកម្ម វិធី, ការគ្រប់គ្រងស្ថា ប័ន

ត្រូវធ្វើទំន�ើបកម្មថែមទ�ៀត តាមរយៈការ
ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែច្រើនដល់អ្នក
អនុវត្ត ដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំ ឬគ្រប់គ្រង

ទទួលខុសត្រូវជាសំខាន់ល�ើសមិទក
្ធ ម្ម ឬ
ការត្រួតពិនិត្យល�ើលទ្ធផល នៃការអនុវត្ត,
ចំណែកការទទួលខុសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវ
ធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការពង្រឹងមុខងារសវន-

កម្មផ្ទៃក្នុង និងអធិការកិច្ច នៃក្រសួងស្ថា ប័ន។

ទី៨.ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តការយកចិត្ត-

ទុកដាក់ល�ើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែក

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និង
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ដ�ើម្បីគាំទ្រ និងឆ្លើយ

តបទៅនឹងការកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសឆ្ពោះទៅ
“ប្រព័ន្ធថ វិកាព័ត៌មានសមិទក
្ធ ម្ម”។

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ខាន់ចំនួន ៣ រួមមាន (១).ត�ើសម្រេចអ្វី
ខ្លះ? (២).ត�ើកំពុងនៅកន្លែងណា? និង
(៣).ត�ើត្រូវធ្វើអ្វីទ�ៀត?

ក្នុងន័យនេះ អ.គ.ហ. បាននិងកំពុង

ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពកម្ម វិធីកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់-

កាលទី៣ និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងថ្នាក់ជាតិ និង
ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍

ចំណាយសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយប្រមាណជា ១៥០ ប្រទេសល�ើ

ពិភពលោក។ លទ្ធផល នៃការសិក្សាខាងល�ើ

នឹងក្លា យជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់រ�ៀបចំ
ក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់-

កាលទី៤ ដែលគ្រោងនឹងបញ្ច ប់ក្នុងឆមាស
ទី១ ឆ្នាំ២០២០ ៕

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៣៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទស្សនាទាននៃការរ�ៀបចំស�ៀវភៅស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបទពិសោធន៍កម្ពុជា”

ក្នុងរយៈពេលជាង ២ ទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាមានកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ ៧%
ក្នុងមួយឆ្នាំ និងសម្រេចបានជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ ។

មុ

នសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើន កម្ពុជា

បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន

ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុង

នោះ បញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់ដ៏រុា រ៉ៃ
ំ បានបង្កើត

ឱ្យមានជាបំណល
ុ កកស្ទះ ដែលមានបច្ច័យ
ដល់ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការវិភាជ និងប្រតិបត្តិការ

ជាពិសេសការប�ើកប�ៀវត្សរ៍ជូនមន្រ្តីរាជការ

និងកងកម្លា ំងប្រដាប់អាវុធមានភាពយឺតយ៉ាវ
និងមិនទ�ៀងទាត់; បញ្ហាប្រឈម នៃការ
ផ្សាភ្ជាប់រវាងថវិកា និងគោលនយោបាយ

ដែលមិនអាចធានាបាននូវប្រសិទភា
្ធ ព នៃ

ការចំណាយ តាមវិស័យ។ល�ើសពីនេះប្រព័ន្ធ

ថវិកាកម្ពុជាផ្តោតល�ើធាតុចូល និងមាន
លក្ខណៈមជ្ឈការជាជាងការផ្តោតល�ើធាតុ

ចេញ ឬលទ្ធផល និង វិមជ្ឈការ។ ដោយ

ប្រម�ើលម�ើលឃ�ើញអំពីភាពចាំបាច់បន្ទាន់,
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឱ្យ
អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

និងបែងចែកជា ៤ ដំណាក់កាល។ ក្នុងការ

គ្នារវាងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែ ងព្រម

វត្ថុសាធារណៈ រយៈពេល ជាង ១៥ ឆ្នាំ

សាធារណៈ របស់បណ្តាប្រទេស OECD

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

មកនេះ ត្បិតកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទផ
្ធ ល
ជាច្រើន ប៉ុន្តែទ្រឹស្តីនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ នៅមិនទាន់មានការយល់ដឹង
ទូលំទូលាយ ជាពិសេសភាពចាំបាច់ និង

សាធារណៈ ដែលមានរយៈពេលវែង និង

សមាសធាតុនីមួយៗនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

ជាសាវតារ កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់កម្ពុជា

ប្រកបដោយមហិចឆិតា
្ ។

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវបានប្រកាសដាក់

ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាព ដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ០៥ ខែធ្នូ

ឆ្នាំ ២០០៤ ក្នុងគោលបំណងកែប្រែជា
ជំហានៗ នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តមានុវត្តន៍
អន្តរជាតិដោយប្រកាន់យកអភិក្រមជាខ�ឿន

វត្ថុសាធារណៈ ។ រីឯបទពិសោធន៍នៃការ

ទាំងបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្តុ

និងប្រទេសមួយចំនួន ដែលជាសមាជិក
ជាពិសេសបទពិសោធន៍ក្នុងការ គ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងទិសដៅនៃប្រព័ន្ធ
ថវិកាកម្ពុជា ដោយផ្អែកល�ើឯកសារ ឬ
គតិយុត្តដែលមានស្រាប់ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត

ថ្មីៗ ក្រោមកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ កិច្ចការនេះទទួល

នៅមិនទាន់មានការចងក្រងជាស�ៀវភៅ

បានការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមាន

កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ការផ្តល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសទាំងក្នុងការ

នៅឡ�ើយ ចាប់តាំងពីមុនចាប់ផ្តើមអនុវត្ត
សាធារណៈ ។

ការរ�ៀបចំស�ៀវភៅស្តីពី “ការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈçបទពិសោធន៍កម្ពុជា”

គឺដ�ើម្បីបង្ហាញអំពីសញ្ញាណទូទៅ នៃការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការផ្សារភ្ជាប់

ទំព័រ៣៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សហភាពអ៊ឺរ៉ុប និងធគារពិភពលោកក្នុង
ចូលរួមសរសេរ ការផ្តល់យោបល់ និងការ
កែសម្រួល។

គោលបំណងនៃការរ�ៀបចំស�ៀវភៅ

ដូចបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ, ទ្រឹស្តី និង

សមាសធាតុ នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ នៅមិនទាន់មានការយល់ដឹង

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមាសធាតុ

នីមួយៗ នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និងការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ
កាន់តែមានភាពចាំបាច់ ។

ទូលំទូលាយ។ បទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការវិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធ

ថវិកាកម្ពុជា នៅមិនទាន់បានចងក្រង ជា
ស�ៀវភៅ នៅឡ�ើយ ។ ស�ៀវភៅស្តីពី

“ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ -

បទពិសោធន៍កម្ពុជា”នឹងត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើង
ក្នុងគោលបំណងទុកជាឯកសារគន្ធៈនិទ្ទេស

និងជាជំនួយស្មា រតីបន្ថែមសម្រាប់មន្រ្តី-

៣.បទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣

តំបន់អាស៊ី៖ ហ្វីលីពីន, ម៉ា ឡេស៊ី,ឥណ្ឌូ-

ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥, (៥).យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃ

នេស៊ី, ថៃឡងដ៏, និង វ�ៀតណាម។

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

កម្ពុជា៖ ស្ថា នភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ

៤.ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ នៅ

អនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

អូស្ត្រា លី, បារាំង និង ស៊ុយអែត ។

និង២០១៥, (៨). របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាព នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍កែទម្រង់

ប្រទេសមួយចំនួនល�ើសកលលោក។

វត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេស OECD ៖

និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១០

(PEFA, OBS, TADAT, PIMA)។

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជា ក្នុងការ

២.បទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-

របាយការណ៍វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ

ឧបករណ៍វាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅកម្ពុជា និងបណ្តា

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៣ ដំណាក់កាល (៧).

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, និងការប្រើប្រាស់

បច្ចេកទេស និងមិនមែនបច្ចេកទេស នឹង

១.ទ្រឹស្តីសកល៖ សញ្ញាណទូទៅនៃការ

យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

លំដាប់លំដោយ នៃការកសាងប្រព័ន្ធ

យល់ឱ្យកាន់តែ ស៊ីជម្រៅអំពីការគ្រប់គ្រង

ល�ើទិដ្ឋភាពចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖

ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥, (៧). ចក្ខុ វិស័យ និង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល,

របស់ប្រទេសដ៏ទៃ ដែលបូករួមទាំងកត្តា

សាធារណៈ ç បទពិសោធន៍កម្ពុជា” ផ្តោត

ជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥, (៦).យុទសា
្ធ ស្រ្ត

សាធារណៈ, កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

រាជការ និងសិស្ស-និស្សិត សិក្សាឈ្វេ ង

ស�ៀវភៅស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

(៤).យុទសា
្ធ ស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកា

វត្ថុសាធារណៈ របស់បណ្តាប្រទេសនៅ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ និងឯកសារ

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត រួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធ
នឹងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ។

ខណៈកម្ម វិធីកែទម្រង់កែទម្រង់ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាល

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ទី៣ អាចនឹងត្រូវបិទបញ្ច ប់នៅឆ្នាំ ២០២០

និងឈានទៅអនុវត្តនូវដំណាក់កាលទី ៤

ការប្រើប្រាស់ឯកសារគន្ធៈនិទ្ទេ ស

“គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម” នៅឆ្នាំ២០២១

ឯកសារដែលនឹងត្រូវយកមកពិនិត្យ និង

ខាងមុខ, ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់កាន់

ពិភាក្សាសម្រាប់ជាគន្ធៈនិទ្ទេស រួមមាន៖

តែមានលក្ខណៈស្មុ គស្មា ញ។ ការល�ើក

(១).យុទសា
្ធ ស្រ្ត ចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋា-

កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមាសធាតុនីមួយៗ

ភិបាល, (២).យុទសា
្ធ ស្រ្ត ក�ៀរគរចំណូល

នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ និង

រយៈពេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨, (៣).

ការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ កាន់
តែមានភាពចាំបាច់ ។ ស�ៀវភៅស្តីពី “ការ

គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ -បទពិសោធន៍

កម្ពុជា” នឹងក្លា យជាឯកសារចែករំលែក

ចំណេះដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្រ្តី
រាជការ និងសិស្ស-និសិ្សត សិក្សាឈ្វេ ង

យល់អំពីបទពិសោធន៍ នៃការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់បណ្តា ប្រទេស

មួយចំនួនល�ើសកលលោក និងបទពិសោធន៍
ផ្ទាល់របស់កម្ពុជា ៕


រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការរ�ៀបចំក្របខណ្ឌលទ្ធ ផលគន្លឹះក្នុងឆ្នា ំ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ិ ១៥ឆ្នាំ កម្ម វធ
ិ ីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល
ក្នុងរយៈពេលជត
ចំនួនបី ។

ដំ

ណាក់កាលទាំង ៣ នោះរួមមាន៖

នឹងការចរចារកញ្ច ប់ថ វិការបស់ក្រុមការងារ

ថវិកាមានរយៈពេលជាង ៤ឆ្នាំ (២០០៤-

( ក. ហ. ស. ) របស់ អង្គភាពក្រោមឱវាទ

ទី១ ) ការបង្កើនភាពជ�ឿទុកចិត្ត នៃ

២ ០ ០ ៨ ) ដោយសម្រេចបានជោគជ័យ

នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង
និងប្រមូលចំណូល ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង

សាច់ប្រាក់ និងការកែលម្អយន្តការចំណាយ,

ទី២ )ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
មានរយៈពេល ៦ឆ្នាំ (២០០៩-២០១៥)

ដោយសម្រេចបានមូលដ្ឋានជាសារវន្ត នៃ

គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ទី៣ )ការបង្កើន
ការផ្សារភ្ជាប់ថ វិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

ដែលរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

( ២ ០ ១ ៦ - ២ ០ ២ ០ ) គឺផ្លា ស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងដែលផ្អែកល�ើធាតុចល
ូ និងមជ្ឈការ
ឆ្ពោះទៅជាប្រព័ន្ធដែលផ្តោតល�ើលទ្ធផល

ឬសមិទក
្ធ ម្មនិង វិមជ្ឈការ និងដំណាក់កាល

ចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យ
ភាពសមិទក
្ធ ម្ម” ,ដែលជាពេលវេលានៃការ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថសាធារណៈ

សូចនាករគន្លឹះ គឺជាកត្តា កំណត់ជោគជ័យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-

សាមីដឹងថាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ នឹងសម្រេច

ឬភស្តុតាង ឬមធ្យោបាយដែលអង្គភាព

ស្ថា ប័ន។ ជាលទ្ធផល អ. គ. ហ. ទទួល

បានដោយការកំណត់តាមរយៈសូចនាករល្អ

លទ្ធផលឆ្លើយតបនឹងក្របខ័ណ្ឌឡូជីខល

ជាគុណភាព ឬបរិមាណបាន ។

ឬ "CREAM" ដែលអាចកំណត់ចេញ

បាននូវលទ្ធផលគន្លឹះ ដែលជាសង្វា ក់

(Logical Framework) និងក្របខណ្ឌ

សមិទក
្ធ ម្ម (Performance Framework)
ក្នុងន័យ វិភាជន៍ធាតុចូល ( ថវិកា, និង

ធនធាន)ដែលមានសង្គតិភាពនិងសមានគតិភាពនឹងលទ្ធផលតាមរយៈការរ�ៀបចំ

ផែនការសកម្មភាពលម្អិត GDAP3សម្រាប់
អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ និងផែនការ

សកម្មភាពលម្អិត MAP3សម្រាប់ក្រសួងស្ថា ប័ន។ បន្ថែមពីនេះ អ. គ. ហ. ទទួល

បាននូវកម្រងលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ ដែលជា
ឯកសារយោងមួយបង្ហាញពីសមិទផ
្ធ លក្នុង

ឆ្នាំ ដែល ក. ហ.ស.បានចូលរួមសហការ
យ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ដោយមានការចូលរួមផ្តល់
ថវិកាពីកម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
តាមរយៈថវិកាប្រចាំឆ្នាំ, ថវិកាកម្ម វិធីរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ថវិកាហិរញ្ញប្បទាន
របស់ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុក្រោមមូលនិធី

កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជា
ដ�ើម។

ផ្លា ស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលផ្អែកល�ើ
ធាតុចូល និងមជ្ឈការ ឆ្ពោះទៅជាប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងដែលផ្អែកល�ើសមិទក
្ធ ម្ម ឬលទ្ធផល

និង វិមជ្ឈការ។ នៅក្នុងន័យនេះដ�ើម្បីសម្រេច
បានតាមការរំពឹងទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ស្តង់ដារ
អន្តរជាតិ, កាលពីឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំ២០២០
អ. គ. ហ. បានធ្វើការសាកល្បងកំណត់

និងបូកសរុបលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំដោយផ្សារភ្ជាប់
១

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review. 70 (11): p. 35–36

ទំព័រ៤១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរ�ៀបចំលទ្ធផលគន្លឹះ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្នុងឆ្នាំដែលមានលក្ខណៈស្ត ង់ដាររួមមួយ

អាចសម្រេចបាន (Attainable)៖

ទឹកចិត្តការងារកែទម្រង់-PFM) សម្រាប់

លទ្ធផលចុងក្រោយទៅតាមធនធាន,

ជាអាទិភាព។ ល�ើសពីនេះ ចំពោះការគ្រប់-

ប្រាកដនិយម (Realistic)៖អាចរ�ៀប

អនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាព និងថវិកា

ប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង

មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេច

នូវបញ្ហាធំៗ និងអាទិភាពរបស់អង្គភាព

ពេលវេលា និងគុណភាពណាមួយ ។

ច្បាស់លាស់ ដ�ើម្បីជាទិសដៅដោះស្រាយ
ក្រោមឱវាទ កសហវ.និងក្រសួង- ស្ថា ប័ន

ក្នុងន័យសម្រេចបានតាមគោលដៅសូច-

ចំផែនការប្រតិបត្តិ ផែនការថវិកា និង

ភាពរួម ( C A P ) , សូចនាករគន្លឹះរបស់ដៃ

ពេលវេលាកំណត់ (Timeframe)៖

នាករគន្លឹះ,លទ្ធផលរបស់ផែនការសកម្ម-

គូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងអភិក្រមធានាបាននូវប្រ-

សិទភា
្ធ ព ស័ក្តសិទភា
្ធ ព ភាពសន្សំសំចៃ និង
ភាពប្រទាក់ក្រឡាឆ្ពោះទៅកាន់ជំហាន
បន្ទាប់នៃដំណាក់ កាលទី៤ ប្រកបដោយ

ចីរភាព, អ.គ.ហ. បានរ�ៀបចំជាជំហានៗ
ដោយគោរពតាមគោលការណ៍ SMART ១
ដែលត្រូវបានអនុវត្ត យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង
ការកំណត់សូចនាករ និងស្របតាមខ្សែ

សង្វា ក់លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ច្បាស់លាស់ (Specific)៖ ធានាថា

លទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមណាមួយ មានការទទួល

ខុសត្រូវ អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ និង

ិ ីកែទម្រង់។
និរន្តរភាពបន្ទាប់ពីបញ្ច ប់កម្ម វធ
វាស់វែងបាន (Measurable)៖

អាចរ�ៀបចំសូចនាករដែលមានលក្ខណៈ
“CREAM”២ ។

សកម្មភាពលម្អិត។

មានពេលវេលាចាប់ផ្តើមនិងបញ្ច ប់ច្បាស់
លាស់ ។

ក្នុងដ្យាក្រាមទី១, ក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការ

រ�ៀបចំផែនការលទ្ធផលត្រូវរ�ៀបចំពីក្រប-

ខណ្ឌលទ្ធផលពីកម្រិតលទ្ធផលចុងក្រោយ

ដែលចេញពីគោលបំណង និងចង្កោ ម
សកម្មភាពរបស់ផែនការសកម្មភាព (CAP)

ជាមុនសិន បន្ទាប់មកអង្គភាពអនុវត្តក្រោម

កម្ម វិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ត្រូវ
កំណត់ធាតុចេញ ឬលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំយ៉ាង

ច្រើន ៥ របស់ក្រុមការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ក.ហ.ស)៣

នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថា ប័ន និងអង្គភាពរបស់
ខ្លួន និងរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពលម្អិត

គាំទ្រផែនការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់

គ្រងលទ្ធផល ក.ហ.ស. ត្រូវជ្រើសរ�ើស

ដែលបានអនុម័ត និងរ�ៀបចំរបាយការណ៍
វឌ្ឍនភាព ជាប្រចាំខែ ត្រីមាស និងប្រចាំ

ឆ្នាំមក គ.ហ.ស.តាមរយៈ អ.គ.ហ.ដែលជា
សេនាធិការ ដ�ើម្បីបូកសរុប ត្រួតពិនិត្យនិង
វាយតម្លៃ។

-ចំណច
ុ ទី១៖ លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ

លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ គឺធាតុចេញ (Output)
រយៈពេលខ្លី ឬក្នុងឆ្នាំនីមួយៗដែលអង្គភាព
ត្រូវសម្រេចឱ្យបានតាមគោលដៅដែល

បានដាក់ចេញដ�ើម្បីដោះស្រាយកិច្ច

ប្រឈម ឬធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងអ្វីមួយក្នុង

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង
ប្រសិទភា
្ធ ព សេវាសាធារណៈជាដ�ើម
ដែលអង្គភាពសាមីបានជ្រើសរ�ើសចេញ

ពីគោលបំណងជាអាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ
ឬសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. ឬ

(GDAP/MAP) និងធាតុចល
ូ (ហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករគន្លឹះរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ

ក្នុងឬក្រៅប្រទេស ទំនិញ និងប្រាក់ល�ើក

មួយ។

ល�ើសិក្ខាសាលា/បណ្តុះបណ្តា ល ទីប្រឹក្សា

សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណា

២
CREAM : ច្បាស់លាស់ (Clear), ពាក់ព័ន្ធ (Relevant) , សន្សំសំចៃ (Economic) , គ្រប់គ្រាន់ (Adequate) , ត្រួតពិនិត្យបាន (Monitorable), Schiavo-Campo (1999). “The CREAM principles are used to select good
performance indicators” p. 85

៣

ិ ីនៃការរ�ៀបចំ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥, ទំព័រទី ៣
សារាចរលេខ ០៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពី វិធាននិងនីតិ វធ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

-ចំណច
ុ ទី២៖ សូចនាករគន្លឹះ

សូចនាករគន្លឹះ គឺជាកត្តា កំណត់ជោគជ័យ

ឬភស្តុ តាង ឬមធ្យោបាយដែលអង្គភាព
សាមីដឹងថាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំនឹងសម្រេច

បានដោយការកំណត់តាមរយៈសូចនាករ

សមទ្ធិកម្មល្អ ឬ “CREAM” ដែលអាច

កំណត់ចេញជាគុណភាព ឬបរិមាណ
បាន។

-ចំណច
ុ ទី៣៖ គោលដៅ

រូបមន្តនៃការវាយតម្លៃគឺ៖ គោលដៅ
សមិទក
្ធ ម្ម (កម្រិតនៃប្រាថ្នានៃសមិទក
្ធ ម្ម

ដែលយ�ើងកំណត់) = កម្រិតសូចនាករ

កម្រិតអាទិភាពខ្ពស់បំផុត ១០០%,
អាទិភាពបង្គួរ ៧៥%, អាទិភាពមធ្យម

៥០% និងអាទិភាពទាប ២៥% និងតាម
ការគណនាសន្ទស្សន៍និទ្ទេសធ�ៀបនឹង

អង្គភាពដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោង PFM។

-ចំណច
ុ ទី៦៖ គោលដៅ/លក្ខខណ្ឌកំណត់
លទ្ធផល

រូបមន្តនៃការវាយតម្លៃគឺ៖ សមិទក
្ធ ម្ម
ធ�ៀបនឹងគោលដៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ X

គុណភាពឬទម្ងន់ នៃ RFD = សមិទក
្ធ ម្ម
ជាក់ស្តែ ង

របស់បន្ទាត់គោល ឬទិន្នន័យមូលដ្ឋាន+

ឧទាហរណ៍៖ ១០០% (ពិន្ទុក្នុង RFD

ភាពច្បាស់លាស់ ដោយកម្រិតរំពឹងទុក

RFD) = ៦០%

កម្រិតនៃប្រាថ្នាចង់កែលម្អ (សន្មតល�ើ
ធាតុចូល,សកម្មភាព/កិច្ចដំណ�ើរការ ,

លេខ (រូបិយវត្ថុ, %, សន្ទស្សន៍,...)និង
៣.សមិទក
្ធ ម្ម/ បាទ-ទេ (លទ្ធផលដែល
តម្រូវផលិត ឬបង្កើតក្នុងឆ្នាំ)។

-ចំណច
ុ ទី៥៖ សន្ទស្សន៍អាទិភាព

រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពជាអាទិភាព
មួយចំនួន រួមមាន៖

ទី១. ជម្រុញការរ�ៀបចំលទ្ធផលគន្លឹះក្នុង

ឆ្នាំ២០២០ ផ្សារភ្ជាប់នឹងផែនការសកម្មភាព
រួម MAP3/GDAP3 និងផែនការថវិកា របស់

អង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ. និងក្រសួង-

ស្ថា ប័នឱ្យមានសង្គតិភាព និងសមានគតិភាព និងគ្រោងដាក់ឱ្យអនុវត្តលទ្ធផលគន្លឹះ

នេះ នៅត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២០, ទី២.

គ.ហ.ស. ដែលទទួលជំនួយបច្ចេកទេស

បានម�ើលឃ�ើញពីប្រសិទភា
្ធ ពនៃចំណាយ

ខែ ,ត្រីមាស,ឆមាស និងឆ្នាំ),២.ចំនួន/

សាធារណៈ, អ.គ.ហ. បាននិងកំពុង

ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ នៃការរ�ៀបចំ

ខ្នាត គឺការកំណត់នូវ វិធីសាស្រ្ត ដ�ើម្បីវាស់

១.ពេលវេលា (កាលបរិច្ឆេទ, សប្តា ហ៍,

នៃកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

រ�ៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ត្រួត-

លទ្ធផលគន្លឹះក្នុងឆ្នាំ ផ្សារភ្ជាប់នឹងផែនការ

វែង និងជាក្របខ័ណ្ឌសមិទក
្ធ ម្ម ដូចជា៖

ដំណាក់កាលទី៤ “គណនេយ្យភាពសមិទក
្ធ ម្ម”

នៃលក្ខខណ្ឌ) X ៦០% (ទម្ងន់នៃ

និងធាតុចេញ )

-ចំណច
ុ ទី៤៖ ខ្នាត

ពេលវេលា នៃការបោះជំហានទៅកាន់

ថវិកា រយៈពេល ២ឆ្នាំកន្លង, អ.គ.ហ.
ថវិកា ចំគោលដៅ និងតម្លា ភាព ប៉ុន្តែទោះ
បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គុណភាព និង

គោលដៅ នៃការអនុវត្តជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៅ
តែជួបបញ្ហាចម្បងៗ ដែលតម្រូវឱ្យមាន
ការដោះស្រាយជាស្ត ង់ដាររួមមួយ។ ដូច្នេះ

ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះផងដែរ ពោលគឺជាឆ្នាំ
ចុងក្រោយ នៃដំណាក់កាលទី៣ និងជា

ទំព័រ៤៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃល�ើលទ្ធផលរបស់

ពីសហភាពអ៊ីរ៉ុប និងទី៣. គ្រោងដាក់ឱ្យ
អនុវត្តសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធ Online Web-

based Applicationសម្រាប់ផ្ទៃក្នុង អ.គ.ហ.
ដ�ើម្បីធានាលទ្ធផលចុងក្រោយ ក៏ដច
ូ ជា
ត្រួតពិនិត្យល�ើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

រួមរបស់អង្គភាព ដូចដែលមានចែងនៅក្នុង
ផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់ អ.គ.ហ.៕
រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
នៃ អ.គ.ហ.

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ
២០១៩-២០២៥

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័ត ßយុទសា
្ធ ស្ត្រ ស្តីពីការ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥à និងបានប្រកាសដាក់ឱ្យ
អនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
កន្លងទៅ។

ឯ

កសារយុទសា
្ធ ស្ត្រនេះបានបង្ហាញពី

ទិដ្ឋភាពរួមនៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ

សាធារណៈ និងត្រូវបានចាត់ទុកជាសមាស
ភាគដ៏សំខាន់មួយនៃ ßយុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្តីពីការ
កែទម្រង់ប្រព័ន្ធថ វិកាឆ្នាំ២ ០១៨-២០២៥à

ក្រោមក្របខ័ណ្ឌ ßកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈà។

ជានិយមន័យទូទៅ, ការវិនិយោគ-

សាធារណៈ សំដៅដល់ការចំណាយល�ើ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលមាន ២

ប្រភេទគឺ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម។

ការវិនិយោគសាធារណៈអាចត្រូវបាន

ហិរញ្ញប្បទានដោយ

(១)-ថវិការបស់

រដ្ឋាភិបាល ដែលបានមកពីថ វិការដ្ឋ និង

ការខ្ចីពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេស, និង (២)-
ទុន វិនិយោគពី វិស័យឯកជន។ ការវិនិយោគ

សាធារណៈ ត្រូវបានហិរញ្ញប្បទានដោយ

ថវិកាមូលធន ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់
និងហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកាចរន្ត ក្នុង
ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការ និងថែទាំ។

ជាការពិត,ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សាធារណៈ គឺជាគ្រឹះនៃការជំរុញកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាព។ទន្ទឹមនេះ,ការវិនិយោគសាធារណៈ

ចំទិសដៅអាទិភាព ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព
និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ព ក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់
និងចាំបាច់សម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងសម្រេចល�ើសេចក្តីព្រាង "ឯកសារក្របខ័ណ្ឌទស្សនាទានស្ តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២០"

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

របស់កម្ពុជាផងដែរ។ ក្នុងន័យនេះ, រាជរដ្ឋា-

អភិវឌ្ឍន៍ដោយសារកម្ពុជាបានចាកផុតពី

នូវយុទសា
្ធ ស្រ្ត មុតស្រួច និងម៉ឺងម៉ា ត់ ក្នុង

មកជាប្រទេស ដែលមានចំណូលមធ្យម

ភិបាល ចាំបាច់ត្រូវតែរ�ៀបចំ និងដាក់ចេញ

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការ វិនិយោគ
សាធារណៈ ជាពិសេស សម្រាប់ប រិការណ៍

បច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជា ដែលម្យ៉ា ង (១)កំពុង
មានតម្រូវការទុន វិនិយោគកាន់តែធំសម្រាប់

ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានៅ
ដំណាក់កាលថ្មី, ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច

និងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ប៉ុន្តែ

(២)កម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងភាពកម្រ និង

ភាពរីងស្ងួតនៃធនធានវិនិយោគសាធារណៈ
ទាំងពីប្រភពខាងក្រៅ និងផ្ទៃក្នុងផងដែរ។

ភាពកម្រ និងភាពរីងស្ងួតពីប្រភពខាងក្រៅ
គឺបណ្តា លមកពីការធ្លា ក់ចុះនៃប្រភព

ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង និងឥណទាន
ដែលមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់ ពីដៃគូ-

ឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាប

កម្រិតទាប។ ភាពកម្រពីប្រភពផ្ទៃក្នុង គឺ
បណ្តា លមកពីកំណ�ើន នៃបន្ទុកចំណាយចរន្ត ជាពិសេសការក�ើនឡ�ើង នៃបន្ទុក

ប�ៀវត្ស, ការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់សំខាន់ៗ,
ការអនុវត្តកម្ម វិធីគាំពារសង្គម, និងការ

អនុវត្ត វិធានការជាកញ្ច ប់ត្រៀមទប់ទល់

នឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅដែលធ្វើឱ្យ
អតិរេកថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការវិនិយោគ

សាធារណៈ អាចនឹងថមថយជាយថាហេតុ។
ល�ើសពីនេះ,(៣)ការវិនិយោគសាធារណៈ
ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ គឺជា
គ្រឹះនៃការជំរុញកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និងការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

កាន់តែមានចរិតស្មុ គស្មា ញ,តម្លៃកាន់តែថ្លៃ

និងទំហំ វិនិយោគកាន់តែធំ ដែលតម្រូវឱ្យ

មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមមួយកាន់តែរឹងមា ំ,
ច្បាស់លាស់ និងហ្មត់ចត់ជាងមុន ដ�ើម្បី

ធានាប្រសិទភា
្ធ ព និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពសេដ្ឋកិច្ច,
សមធម៌សង្គម និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ

គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩២០២៥ បានដាក់ចេញនូវចក្ខុ វិស័យចម្បង

ពោលគឺនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២៥ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ការវិនិយោគសាធារណៈ រួមមួយរបស់ជាតិ
ដែលធានាបាននូវភាពឆ្លើយតប, ប្រសិទ-្ធ

ភាព, ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព, គណនេយ្យភាព, និងចីរភាព នៃការបែងចែក និងការ
ប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈ ស្របតាម
ឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ និងបរិការណ៍

ជាក់ស្តែ ងរបស់កម្ពុជា សំដៅរួមចំណែក
បង្កើនល្បឿននៃការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច
និងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ដែល

ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការធានាបាននូវកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព និង
បរិយាប័ន្ន ឆ្ពោះទៅសម្រេចបង្គោ លចរឆ្នាំ

២០៣០ និងចក្ខុ វិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០៥០ ។
យុទសា
្ធ ស្ត្រនេះមានគោលបំណងកំណត់

ក្របខ័ណ្ឌរួមមួយ សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធ

រូបភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ពីគ្រប់

ដ�ើម្បីសម្រេចនូវចក្ខុ វិស័យ និងគោល-

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន (ទាំងពីថ វិកាជាតិ,

បំណងខាងល�ើ, យុទសា
្ធ ស្ត្រនេះ មាន

និងទុន វិនិយោគឯកជនតាមយន្តការភាព

(១). ពិនិត្យម�ើលឡ�ើង វិញ និងរ�ៀបចំ

ថវិកាហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន), និងនៅគ្រប់
កម្រិតរដ្ឋបាល (ទាំងថ្នាក់ជាតិ ទាំងរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល សហគ្រាសសាធារណៈ និងអង្គភាព
សាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល) ។

គោលដៅសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត សម្រាប់ធ្ើឱ
វ ្យមាន

សង្គតិភាពកម្រិតគោលការណ៍ និងអភិក្រមនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគ

សាធារណៈ នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃវដ្ត
គម្រោង, ពីគ្រប់ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន

(ទាំងថវិការដ្ឋ ថវិកាដៃគូ និងទុន វិនិយោគ

ឯកជន) និងក្នុងគ្រប់កម្រិតរដ្ឋបាល
(ទាំងថ្នាក់ជាតិទាង
ំ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

ជាតិសហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថា នសាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាពសាធារណៈ
ប្រហាក់ប្រហែល) ។

(២).ពង្រឹងការធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្ម
ការវិនិយោគសាធារណៈបីឆ្នាំរំកិល,ការ

ធ្វើផែនការនីយកម្ម នៃការវិនិយោគ
រូបភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាល�ើសេចក្តីព្រាង "យុទសា
្ធ ស្ត្រស្ តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥"

ទំព័រ៤៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សាធារណៈ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម
ថវិកា វិនិយោគសាធារណៈពីប្រភពថវិកា

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២៥ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវ
បង្កើតឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគ

សាធារណៈ រួមមួយរបស់ជាតិដែលធានាបាន

នូវភាពឆ្លើយតប, ប្រសិទភា
្ធ ព, ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព,
តម្លា ភាព, គណនេយ្យភាព, ចីរភាព នៃការ

បែងចែក និងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈ
ស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ និងបរិការណ៍
ជាក់ស្តែ ងរបស់កម្ពុជា ។

តម្រូវឱ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេស ក្រសួង

-ស្ថា ប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបុរេសកម្ម, សកម្ម, អន្តរសកម្ម និងម៉ង
ឺ ម៉ា ត់

ជាងមុន ដ�ើម្បីមិនត្រឹមតែធានាថា គ្មា នការ
រាំងស្ទះដល់ចលនាការអភិវឌ្ឍប្រទេស

ដោយសារការជាប់គាំងនៃគម្រោងវិនិយោគ

សាធារណៈនៅដំណាក់កាលណាមួយនោះ
ទេ,តែថែមទាំងជួយល�ើកកម្ពស់ប្រសិទភា
្ធ ព,
ជាតិ និងថវិកាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍តាមបរិការណ៍

(៥).បង្កើត និង/ឬ ពង្រឹងយន្តការស្ថា ប័ន

(៣).ពង្រឹងការធ្វើសមាហរណកម្ម

ជាពិសេស ដំណាក់កាលអាទិភាវូបនីយ-

ជាក់ស្តែ ងរបស់កម្ពុជា ។

កម្ម វិធី វិនិយោគបីឆ្នាំរក
ំ ិលរបស់រដ្ឋបាល
ថ្នាក់ក្រោមជាតិដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការ
រ�ៀបចំផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ថវិការាជធានី-

ខេត្តដែលមានលក្ខណៈសមាហរណកម្ម

ស្របតាមទិសដៅ នៃយុទសា
្ធ ស្រ្ត កែទម្រង់
ប្រព័ន្ធថ វិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ

២០១៩-២០២៥, និងល�ើកកម្ពស់

ប្រសិទភា
្ធ ព នៃទំនាក់ទំនងប្រទាក់ក្រឡា
និងបំពេញឱ្យគ្នា ដោយការតម្រឹម
កម្ម វិធីរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅ

សម្រាប់គ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ

កម្ម និងផែនការនីយកម្ម, សិក្សាវាយតម្លៃ និងរ�ៀបចំសំណ�ើគម្រោង, ពិនិត្យ

វាយ តម្លៃល�ើសំណ�ើគម្រោង, ជ្រើសរ�ើស

គម្រោង និងថវិកានីយកម្មគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ, និងការវាយតម្លៃ
ក្រោយបញ្ច ប់ការអនុវត្តគម្រោង, និង

(៦).រ�ៀបចំ និងបង្កើតឯកសារណែនាំ

ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព, គណនេយ្យភាព,

និងចីរភាព នៃការវិនិយោគសាធារណៈ
ឱ្យកាន់តែប្រស�ើរជាងមុនទ�ៀតផង។ ក្នុង

ស្មា រតីនេះ, ការអនុវត្តយុទសា
្ធ ស្រ្ត នេះត្រូវ

ប្រកាន់យកនូវអភិក្រម ßប្រយ័ត្នប្រយែង,
សន្សឹមៗ, ឈរល�ើគោលការណ៍ប្រាកដ

និយម, ទន់ភ្លន់, និង រ�ៀនផង-ធ្វើផងà តែ

ម៉ឺងម៉ា ត់ និងម៉ត់ចត់ជាងមុន ដ�ើម្បីប្រសិទ-្ធ
ភាពខ្ពស់នៃការវិនិយោគសាធារណៈ។

ដ�ើម្បីគាំទ្រការអនុវត្ត វិធានការជា

ស្តីពីគោលការណ៍ និងនីតិ វិធីគ្រប់គ្រង

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ខាងល�ើប្រកបដោយប្រសិទ-្ធ

ការឈានទៅបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការ

គណនេយ្យភាព, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ប្រែប្រួលសមត្ថកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ

រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលបន្ទុកជាស្ថា ប័ន

រប�ៀបរបបបំពេញការងារ, ព្រមទាំងត្រូវការ

អនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដូចបានកំណត់

ឱ្យសំណ�ើគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈមាន

នេះ៕

ប្រតិបត្តិការគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ។

ភាព, ស័ក្តិសិទភា
្ធ ព, តម្លា ភាព, និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឋានៈជាសេនាធិការរបស់

នឹងកម្ម វិធីរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ (មន្ទីរ

វិនិយោគសាធារណៈ នឹងធ្វើឱ្យមានការ

(៤).ពង្រឹងគុណភាព ប្រសិទភា
្ធ ពអនុវត្ត

របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមួយចំនួន, ផ្លា ស់ប្តូរ

នាំមុខ ក្នុងការសម្របសម្រួលល�ើការ

បំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើនថែមទ�ៀត ដ�ើម្បី

ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ នៃឯកសារយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ជំនាញរាជ-ធានី-ខេត្ត)។

និងភាពផ្សារភ្ជាប់រវាងកម្ម វិធី វិនិយោគ

សាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ជាមួយនឹងថវិកា
នីយកម្មការវិនិយោគសាធារណៈ,

លក្ខណៈសម្បតិ្ដគ្រប់គ្រាន់ ដែលចាំបាច់

រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកអនុវត្តថ វិកា នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៦

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ស្វែងយល់អំពីក្របខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ៖
សវនកម្ម និង អធិការកិច្ច

ិ ័យសាធារណៈ តែងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវដ្ដដែលមាន ៣
ជាទូទៅ ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុង វស

ដំណាក់កាល គឺ ការរ�ៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន ជាក់ស្ដែ ង នៅក្នុងការ
គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិជាដ�ើម។

កា

រត្រួតពិនិត្យតាមដាន គឺជាដំណាក់កាល ដ៏សំខាន់ និងមិនអាចខ្វះ

បានព្រោះវាជាយន្តការដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ

វាយតម្លៃ និងផ្ដល់អនុសាសន៍កែលម្អអំពី
សុខភាព នៃការគ្រប់គ្រង អំពីចំណច
ុ ខ្លា ំ ង
និងចំណច
ុ ខ្សោយ។ នៅកម្ពុជា ប្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនិត្យល�ើការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈ
និយាយជារួម និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈនិយាយដោយឡែក ត្រូវបាន

ដាក់ឱ្យស្ ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ នៃ
មុខងារចំនួន ២ គឺមុខងារអធិការកិច្ច និង
មុខងារសវនកម្ម។ មុខងារទាំង ២នេះមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាជាឧបករណ៍

ដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់
កែលម្អនូវចំណច
ុ ខ្វះខាត និងស្វែ ងរកនូវ
ចំណច
ុ គន្លឹះ សំដៅបង្កើនសមិទក
្ធ ម្មរបស់

ក្រសួង-ស្ថា ប័ននីមួយៗ ឱ្យកាន់តែប្រស�ើរ
ឡ�ើង ជាពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតែម្ដង។
ក. ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ

ក. ១ . ករណីចក្រភពអង់គ្លេ ស ៖

ប្រព័ន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសអង់ក្លូសាកសុង
(Anglo saxon)

ជាទូទៅ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ នៃបណ្ដា

ប្រទេសអង់ក្លូសាកសុង យកលំនាំតាម
ប្រព័ន្ធដ�ើមដែលមានកំណ�ើតនៅចក្រភព

អង់គ្លេស។ ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈអង់គ្លេស
អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មាននៅតាមគ្រប់

ភាពចម្រុះនៃស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធសវនកម្ម

និងអធិការកិច្ចនៅកម្ពុជា ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌ
ក្រសួង-ស្ថា ប័ននីមួយៗ និងក្នុងក្របខណ្ឌ

នៃរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល ជាចំណច
ុ ដ៏មាន

សារៈសំខាន់មួយដែលបង្ហាញអំពីភាពរឹងមា ំ
នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនៅកម្ពុជា ។

ក្រសួង-ស្ថា ប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលត្រូវ
ត្រួតពិនិត្យទៅល�ើប្រព័ន្ធនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
នឹងប្រសិទភា
្ធ ពនៃបណ្ដាស្ថា ប័ននីមួយៗ។

ស្ដ ង់ដាររួមនិងសេចក្ដីណែនាំផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ វិធាន នីតិ វិធី និងបែបបទ នៃការធ្វើ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រសួង
រតនាគារ (Treasury) ដែលមានអង្គភាព

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាភិបាល ( the

government internal audit agency
-GIAA) ជាសេនាធិការ។

ដោយឡែក សវនកម្មផ្ទៃក្រៅទៅល�ើ

ក្រសួង-ស្ថា ប័នរដ្ឋាភិបាល គឺជាសមត្ថកិច្ច

របស់ស្ថា ប័នសវនកម្មជាតិ (The National
Audit Office -NAO)។ ទន្ទឹមនេះ ការធ្វើ
សវនកម្មទៅល�ើរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អង្គភាពនគបាល និងអង្គភាពជាតិផ្ដល់

សេវាសុខាភិបាល គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់

គណៈកម្មការសវនកម្ម (Audit Commis-

sion) ដែលត្រូវបានបង្កើតក្នុងពេលទន្ទឹម

នឹងការបង្កើតស្ថា ប័នសវនកម្មជាតិខាង
ល�ើដែរ។

ទំព័រ៤៧ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយសារតែលក្ខណៈវិមជ្ឈការ នៃ

ប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាល
អង់គ្លេសនេះហ�ើយទ�ើបប្រព័ន្ធសវនកម្ម

នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធគំរូមួយដែល
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើន ជាពិសេសបណ្ដា

ប្រទេសអង់ក្លូសាកសុងភាគច្រើន បានយក
លំនាំតាម។

ក.២. ករណីប្រទេសបារា ំង ៖ ម៉ូដែលនៃ
បណ្ដាប្រទេសហ្រ្វ ង់កូហ្វូនី (Francophony)

នៅក្នុង រដ្ឋបាលសាធារណៈបារាំង

ប្រព័ន្ធសវនកម្ម ជ្រកនៅក្រោមឈ្មោះ

“អធិការកិច្ច” ព្រោះសវនកម្ម គឺជាសញ្ញាណ
នៃបណ្ដាប្រទេសអង់ក្លូសាកសុង។ ក្នុងន័យ
នេះ អគ្គា ធិការដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ (Inspection

Général des Finances) ដែល ជាអង្គភាព

មួយស្ ថិតក្រោមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ មាន
បេសកម្មដ៏ចម្បងមួយ គឺធ្ើស
វ វនកម្មល�ើ

គ្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល និង
កិច្ចប្រតិបត្តិការ របស់ស្ថា ប័នទាំងឡាយ

ណាដែលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
យកទៅចាត់ចែង។ ក្រៅពីធ្វើសវនកម្ម

អគ្គា ធិការដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏មានមុខងារ

ត្រួតពិនិត្យ,សិក្សា, ផ្ដល់យោបល់ និងធ្វើ
ការវាយតម្លៃផងដែរនៅល�ើ វិស័យពាក់ព័ន្ធ

នឹងការងាររដ្ឋបាល ការងារសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ក្រៅពីអគ្គា ធិ-

ការដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ,
ក្រសួង-ស្ថា ប័ននីមួយៗក៏មាននូវអង្គភាព

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដែលមិនស្ ថិតក្រោមចំណះុ រាជរដ្ឋាភិបាល

ឡ�ើយ។ ស្ថា ប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង

ដោយច្បាប់ស្ដីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០០។ អាជ្ញា ធរ-

សវនកម្មជាតិ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្ត
មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្រៅ (External Audit)

រួមមានសវនកម្មល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សវនកម្មល�ើកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងសវនកម្ម
ល�ើការអនុលោមតាមច្បាប់។ លទ្ធផលនៃ

របាយការណ៍សវនកម្មនេះ ត្រូវផ្ញើជន
ូ
រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងចម្លងជូនទៅរាជរដ្ឋា-

ភិបាល និងស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បីជ្រាប ក្នុង
គោលដៅជំរុញនិងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ទាំងឡាយ ដែលនៅមានចំណច
ុ ខ្វះខាត
ឬមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ
របស់ខលួ ្ន។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ្នផងដែរ ដ�ើម្បី

អង្គភាពនេះត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្កើតឡ�ើង

អនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រប់អង្គភាព ចំណះុ

ថ្ងៃទី១ ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២ ០ ០ ៥ ដ�ើម្បី

ត្រួតពិនិត្យទៅល�ើកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងការ
ឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័ននីមួយៗ។

ដោយឡែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសវនកម្ម

កំពល
ូ បារាំងមានស្ថា ប័នសវនកម្មកំពល
ូ
មួយទ�ៀត ដែលហៅថា “តុលាការគណនី”
(Cour des Comptes) ដែលមានបេសកកម្ម
ជាស្ថា ប័នធ្វើសវនកម្មកំពូល និងឯករាជ្យ

ដូចក្នុងករណីនៃអាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិនៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែរ។

ខ. ក្របខ័ណ្ឌស្ថា ប័ននៅកម្ពុជា

ខ.១ . ក្របខ័ណ្ឌស្ថា ប័នសវនកម្ម

ខ.១.១.សវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមក្រសួង

ស្ថា ប័ន

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Internal Audit) ជា

អង្គភាពមួយស្ ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធ

របស់ក្រសួង- ស្ថា ប័ន និងសហគ្រាស
សាធារណៈនីមួយៗដែលអាចមានកម្រិតជា

អង្គភាពជានាយកដ្ឋាន ឬជាអគ្គនាយកដ្ឋាន។

ដោយអនុក្រឹត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បកចុះ

បំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចវាយតម្លៃដោយ

ឯករាជ្យនូវអនុលោមភាព និងភាពសមស្រប
នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងស្ថា ប័ន។

អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ធ្វើរបាយការណ៍

ផ្ទាល់ និងត្រង់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ឬប្រធាន
ស្ថា ប័នសាមីតែម្ដង។

ខ.១.២.អគ្គ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃ-

ខ.២. ក្របខ័ណ្ឌស្ថា ប័នអធិការកិច្ច

ខ. ២ . ១ . អធិការកិច្ចតាមក្រសួងស្ថា ប័ន

អធិការកិច្ចនៅតាមក្រសួង- ស្ថា ប័នត្រូវ

បានបង្កើតឡ�ើង ដោយអនុក្រឹត្យស្ ដីពីការ
រ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក្រសួង-

ស្ថា ប័ននីមួយៗ ទៅតាមវិសេសភាពរបស់
ស្ថា ប័នរ�ៀងៗខ្លួន ដោយមិនទាន់មានលិខិត
បទដ្ឋានគតិយុត្តតម្រូវឱ្យបង្កើតជាកាតព្វកិច្ច
នោះឡ�ើយ។

ជាទូទៅនិងតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ

ក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អធិការកិច្ចនៅតាមក្រសួង-ស្ថា ប័នបំពេញ

រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរ�ៀបចំ និងកំណត់

នីមួយៗ ដូចជាវិស័យអប់រំ វិស័យសុខាភិបាល

ស្ថា ប័ន ដែលជាសេនាធិការរបស់

គោលនយោបាយ ស្ដ ង់ដារ បែបបទ និង
នីតិ វិធី នៃការធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង

វិស័យសាធារណៈ គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុងរបស់ខលួ ្ន ជាសេនាធិការ។

ខ.១.៣. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

អាជ្ញា ធរសវនកម្មជាតិ ជាស្ថា ប័នឯករាជ្យ

មុខងារត្រួតពិនិត្យទៅល�ើ វិស័យជំនាញ
និង វិស័យការងារជាដ�ើម ( ល�ើកលែងតែ

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាសមត្ថកិច្ច
របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) ដោយប្រើប្រាស់

អភិក្រមផ្អែកល�ើហានិភ័យ ឬផ្អែកល�ើករណី
សង្ស័យ ឬផ្អែកល�ើបណ្ដឹងតវ៉ា ឬមានបទបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ឬប្រធានស្ថា ប័ន។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៤៨

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ខ. ២ . ២ . អគ្គា ធិការដ្ឋាន នៃក្រសួង

ក៏ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនេះ ប្រការនេះក៏បានបង្កើត

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ជាដ�ើម។ ក្រសួង-

អង្គភាពអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់

សមត្ថកិច្ចគ្នាផងដែរ។ ក្នុងករណីខ្លះអង្គភាព

ភារកិច្ចរវាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអគ្គា ធិការ-

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

នូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ល�ើការជាន់

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានឈ្មោះថា

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអង្គភាពអធិការកិច្ច

ឡ�ើងនៅឆ្នាំ២ ០ ០ ០ និងក្រោយមកទ�ៀត

មុខងារត្រួតពិនិត្យស្ទួនគ្នា ដោយត្រួតពិនិត្យ

“ អគ្គា ធិការដ្ឋាន” ដែលត្រូវបានបង្កើត
ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្ដីពី

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថា អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មាន

នៅតាមក្រសួង- ស្ថា ប័ន បានបំពេញ

ល�ើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួង, ការអនុវត្ត

ថវិកា ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង

បេសកកម្មធ្វើអធិការកិច្ចល�ើការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដោយប្រើអភិក្រម

អធិការកិច្ចផ្អែកល�ើហានិភ័យនិងអធិការកិច្ច
ផ្អែកល�ើករណីសង្ស័យ ឬបណ្ដឹងតវ៉ា

ជាក់ស្ដែ ង ក្នុងគោលដៅធានាការប្រមូល

ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក្នុងការ
រ�ៀបចំការទូទាត់ថ វិកា និងកំណត់អំព�ើបំពាន

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈការចាត់
វិធានការឱ្យទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗ។

ខ.២.៣. ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ
រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធ សភា និងអធិការកិច្ច

ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា

ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ត្រូវបានបង្កើត

ឡ�ើងនៅឆ្នាំនៅឆ្នាំ១ ៩៩៩។ ក្រសួងអធិការកិច្ចជាស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្ើអ
វ ធិការកិច្ច
ទូទៅ ល�ើគ្រប់ វិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
សំដៅបង្កា រទប់ស្កាត់ កែលម្អរ និងមាន

ិ នការដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួយ
វធា
ការរំលោភអំណាច និងបាតុភាពអសកម្ម
ផ្សេងៗ។

គ. ការអនុវត្តជាធរមាននៅកម្ពុជា

ភាពចម្រុះនៃស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធសវនកម្ម

និងអធិការកិច្ចនៅកម្ពុជា ទាំងនៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌក្រសួង-ស្ថា ប័ននីមួយៗ និងក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល ជា
ចំណច
ុ ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលបង្ហាញ
អំពីភាពរឹងមា ំនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនៅកម្ពុជា។
១

http://gdia.mef.gov.kh/wp-content/uploads/2012/04/៤០-១៥កុម្ភៈ២០០៥.pdf

ទំព័រ៤៩ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ស្ថា ប័នមួយចំនួនធំនៅពុំទាន់បានបែងចែក

ដ្ឋាន/អធិការដ្ឋានរបស់ខលួ ្នឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ឱ្យស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យ
លេខ ៤០ អនក្រ.បក១ នៅឡ�ើយ។

ដោយឡែក ក៏មានការស្ទួនគ្នាផងដែរ រវាង
ការអនុវត្តមុខងារ នៃអគ្គា ធិការដ្ឋាន នៃ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម

គោលដៅកំណត់អំព�ើ ដែលបំពានល�ើ

ក្រសួង អធិការកិច្ច សុទស
្ធ ឹងជាស្ថា ប័នធ្វើ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន ខណៈដែលជាទូទៅស្ថា ប័ន

សាធារណៈ និងការចាត់ វិធានការឱ្យទទួល

របស់រដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាខណៈដែលច្បាប់

ផ្ទៃក្នុង/អគ្គា ធិការដ្ឋាន នៅតាមបណ្ដា

ទាំង២នេះ មានគោលដៅ ផ្សេងពីគ្នាព្រោះ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់
ជំរុញប្រសិទភា
្ធ ព នៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

របស់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន រីឯអគ្គា ធិការដ្ឋាន
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មាន

បទប្បញ្ញត្តិ នៃការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ

ខុសត្រូវ ក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល។

ក្រៅពីនេះ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរក្រសួង

អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអធិការកិច្ចទូទៅ របស់

ការត្រួតពិនិត្យល�ើហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ-

សាធារណៈ បានកំណត់

យ៉ាងច្បាស់លាស់
អំពីមុខងារ នៃអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ៕


រ�ៀបចំដោយ៖ ផ្នែកកែទម្រង់ទាង
ំ ៣, គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង
ចំណូលមិនមែនសារព�ើពន្ធ នៃ អ.គ.ហ.

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥០

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

សុន្ទ រកថាប�ើករបស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គ លេខាធិការ នៃអគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប�ើក វគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្ ដីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃចន្ទ ៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

-ឯកឧត្តម លោកជំទាវ និង លោក លោកស្រី

ដ�ើម្បីត្រៀមលក្ខណៈវាយតម្លៃចំណាយ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

មកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន, រដ្ឋបាលរាជ-

ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០ ដែលគ្រោងនឹងបញ្ច ប់

ក្របខណ្ឌ PEFA គឺជាឧបករណ៍វាស់

ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់

ធានី-ខេត្ត និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-លោក Phil Sinnett ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
និងតំណាងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ។

ក្នុងមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថា

ស្ទ ង់ល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គឺទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី

ប្រមាណជា ១៥០ ប្រទេស ។ ឧបករណ៍

ការវាយតម្លៃ PEFA ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០២០

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ
PEFA នេះ ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យ�ើង អំពី

ិ អង្គពិធីជាទី
-លោក លោកស្រី សមាជក
មេត្រី!

ញុំពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្ស
ថ្ងៃនេះ,ខ្
រីករាយក្រៃលែងដែលបានមកចូលរួម
ជាមួយនឹងឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក

លោកស្រី ក្នុងពិធីប�ើកវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល
ស្ ដីពី «ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈនិង
គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ»ដ៏មានសារៈ-

សំខាន់សម្រាប់កម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តា លនេះនឹងប្រព្រឹត្ត

ទៅរយៈពេលពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់
១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលទទួលបានការ

គាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង គណៈ-

កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងសហភាព
អឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រា បការយល់ដឹង

អំពីឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិល�ើការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាព

ិ ី ប�ើកវគ្គបណត្ ុះបណ្
រូបភាពក្នុងកម្ម វធ
តា លស្ តីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ទំព័រ៥១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចំណច
ុ ខ្លា ំ ង និងចំណច
ុ ខ្សោយ នៃប្រព័ន្ធ
ថវិការបស់យ�ើង ក្នុងវដ្តថ វិកាទាំងមូល គឺ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តាំងពីដំណាក់កាល នៃការរ�ៀបចំថ វិកា,

ការអនុវត្តថ វិកា និងការត្រួតពិនិត្យ និង
វាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តថ វិកានិងសមិទក
្ធ ម្ម។

ការវាយតម្លៃ PEFA នេះ គឺជាមូលដ្ឋានដ៏
សំខាន់ សម្រាប់រ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព

រួម និងការកំណត់អាទិភាវូបនីយកម្ម នៃ
គោលដៅកែទម្រង់ជាជំហានៗ ឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ និងប្រាកដនិយមផ្សារភ្ជាប់នឹង

ស្ថា នការណ៍ជាក់ស្ដែ ង ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ,
ការវាយតម្លៃ PEFA នឹងអនុញ្ញាតឱ្យយ�ើង

អាចធ្វើការប្រៀបធ�ៀបប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាយ�ើង ទៅ
នឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តម រស់ លីវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ.)

រួមមាន សសរស្ត ម្ភទី១៖ ភាពជ�ឿទុកចិត្ត

នៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទ�ៀត ល�ើពិភពលោក

នៃថវិកា, សសរស្ត ម្ភទី២ ៖ តម្លា ភាព

នៃការគោរពវិន័យថវិកា, ប្រសិទភា
្ធ ព នៃ

ទ្រព្យសកម្មនិងបំណល
ុ , សសរស្ត ម្ភទី៤៖

នៅល�ើមូលដ្ឋានគ្រឹះបីយ៉ាងគឺ បូរណភាព

ការវិភាជន៍ថ វិកា និងស័ក្តិសិទភា
្ធ ពនៃការ

ហិរញ្ញវត្ថុ, សសរស្ត ម្ភទី៣៖ ការគ្រប់គ្រង

យុទសា
្ធ ស្រ្ត ថវិកាផ្អែកល�ើគោលនយោបាយ,

គណនេយ្យ និងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ និងសសរស្ត ម្ភទី៧៖ការត្រួតពិនិត្យ
និងសវនកម្មផ្ទៃក្រៅ។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក
លោកស្រី!

យ�ើងបានរ�ៀបចំសម្រេចបាននូវរបាយ-

ការណ៍វាយតម្លៃ PEFA ចំនួន ២ ដងរួច

មកហ�ើយ គឺរបាយការណ៍ PEFAល�ើកទី១
ត្រូវបានរ�ៀបចំរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០
សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ការអនុវត្តក្នុង ឆ្នាំ

២០០៦, ២០០៧ និង ២០០៨ និងត្រូវបាន

យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់រ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ
ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី២។
រីឯរបាយការណ៍ PEFA ល�ើកទី២ ត្រូវបាន

រ�ៀបចំរួចរាល់ និងផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៥ សម្រាប់ការវាយតម្លៃការអនុវត្ត

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ ត្រូវបាន
យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់រ�ៀបចំក្របខណ្ឌ

ផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣។
នៅល�ើកទី១ ឆ្នាំ២០១០ ការវាយតម្លៃត្រូវ

បានរ�ៀបចំដោយក្រុម ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ
រីឯក្រសួង-ស្ថា ប័នកម្ពុជា គឺជាអ្នកចូលរួម
ផ្តល់សេវាសាធារណៈ តាមរយៈ ការវាយ-

តម្លៃនិង វិភាគលទ្ធផលសសរស្ត ម្ភទាង
ំ ៧

សសរស្ត ម្ភទី៥៖ ការប៉ា ន់ប្រមាណនិងការ

ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថ វិកា,សសរស្ត ម្ភទី៦៖

ចំណែកឯការវាយតម្លៃល�ើកទី២ គឺដឹកនាំ

អនុវត្តផ្ទាល់ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងមាន

របាយការណ៍ រីឯទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ជាអ្នក

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ PEFA ល�ើកទី១

អង្គភាព និងក្រសួង-ស្ថា ប័នកម្ពុជា រីឯ

កែសម្រួលរបាយការណ៍ឱ្យមានភាពគ្រប់

ច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការរួមចំណែកវាយតម្លៃទាំងអស់គ្នាពីគ្រប់
ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិជាអ្នកចូលរួមក្នុងការត្រួត

ពិនិត្យ និងធានាគុណភាពនៃរបាយការណ៍
ធ�ៀបទៅនឹងស្ដ ង់ដារ PEFA វិញម្តង។

ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីវឌ្ឍនភាព
ការវាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និង

ត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងផ្តល់យោល់ ដ�ើម្បី
ជ្រុងជ្រោយស្របតាមស្ត ង់ដារ PEFA” ក្នុង

គោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ
ទាំងក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ,

ក្រសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត និង
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាពិសេស ដ�ើម្បី

និងល�ើកទី២ បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញយ៉ាង
របស់កម្ពុជា បាននិងកំពុងស្ ថិតនៅល�ើ

វិថីវឌ្ឍនាការ រីកចម្រើនដ៏គរួ ជាទីសង្ឃឹម

មុតមា ំណាស់ ដែលឆ្លុះបង្ហាញអំពីការខិតខំ
ប្រឹងប្រែងរបស់យ�ើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការ

ប្តូរផ្តា ច់មោះមុតខិតខំអនុវត្តការងារកែទម្រង់

សកម្មភាពសិក្សាក្នុងវគ្គបណត្ ុះបណ្
តា លស្ តីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម

ជាធាតុចូលបន្ថែមធ្វើការរ�ៀបចំផែនការ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរយៈ

ក្រុមការងារ បានរ�ៀបចំសេចក្តីព្រាង

គ្រោងចាប់ផ្តើមប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅ

យ�ើងសង្ឃឹមថា ការវាយតម្លៃ PEFA ទាំង

ជាតិសម្រាប់រដ្ឋបាលភ្នំពេញ ផងដែរថា

របាយការណ៍ព្រមទាំងបាន ឱ្យប្រជុំពិភាក្សា
ពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
នៅខេត្តស�ៀមរាប កន្លងទៅនេះ។ តាម

ផែនការការងារយ�ើងនឹងបញ្ច ប់របាយការណ៍

សកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៤ ដែលនឹង
ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក
លោកស្រី!

ពេលជាង ១០ ឆ្នាំ កន្លងមក។ ទន្ទឹមនេះ,

ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងបង្ហាញ

នូវការជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា មានលក្ខណៈ

នេះ ហ�ើយផ្ញើជូនលេខាធិការដ្ឋាន PEFA
នៅរដ្ឋវ៉ា ស៊ីនតោន នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោមការគាំទ្រជំនួយបច្ចេកទេសពីមូល-

និធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ដ�ើម្បីពិនិត្យល�ើ

គុណភាព និងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់
ចុងក្រោយនៅដ�ើមខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

សម្រាប់ការវាយតម្លៃ PEFA ថ្នាក់ជាតិ

ក៏នៅតែប្រកាន់យកអភិក្រម “ក្រុមការងារ
វាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាអ្នករ�ៀបចំ

ិ ី ប�ើកវគ្គបណត្ ុះបណ្
រូបភាពក្នុងកម្ម វធ
តា លស្ តីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រ៥៣ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រាជធានី-ខេត្ត និងតំណាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាង
ំ អស់ ដែលតែងតែ
ផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួល, កិច្ចសហការ និង

ការសាសងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នា

ជារ�ៀងដរាប ដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ខ្ញុំក៏សូម
សកម្មភាពបង្រៀនក្នុងវគ្គបណត្ ុះបណ្
តា លស្ តីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍
អន្តរជាតិ។

តាងនាមឱ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈ-

កម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងរូបខ្ញុំផ្ទាល់,
ខ្ញុំសូមល�ើកទឹកចិត្តនិងសំណូមពរដល់
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី

មេត្តា យកចិត្តទុកដាក់,ពិភាក្សា និងចោទសួរ
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លរយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ

អំពីចំណច
ុ គន្លឹះៗដោយក្នុងនោះរួមមាន៖

(ទី១).ទស្សនាទាន និងសារៈសំខាន់នៃការ
ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ PEFA ក្នុងការវាយតម្លៃ

(ទី៣).ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងក្របខ័ណ្ឌ

PEFA ឆ្នាំ២០១១ និងក្របខ័ណ្ឌ PEFA
ឆ្នាំ២០១៦ ។

(ទី៤).កំណត់ភាពខ្លា ំ ង និងភាពខ្សោយ

នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អភិវឌ្ឍន៍ ដែលតែងបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនួយបច្ចេកទេស ដ៏មាន

សារៈសំខាន់ចាំបាច់ ជាពិសេសសហភាព
អឺរ៉ុប ដ�ើម្បីរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការវាយតម្លៃ
PEFA ថ្នាក់ ជាតិឆ្នាំ២០២០។

ជាទីបញ្ច ប់,ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តម

កម្ពុជាតាមរយៈរបាយការណ៍ PEFA ឆ្នាំ

លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី សូមបាន

(ទី៥).អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់

មំាមួន និងសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះ

២០១៥។

ឧបករណ៍ PEFA ដ�ើម្បីរ�ៀបចំក្របខ័ណ្ឌ
ផែនការសកម្មភាពរួមសម្រាប់កម្ម វិធីកែ-

ទម្រង់ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
មុននឹងបញ្ច ប់, ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

PEFA ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

រាជការមកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថា ប័ន,រដ្ឋបាល

(ទី២).កិច្ចដំណ�ើរការនិង វិធីសាស្រ្ត វាយតម្លៃ

ថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់តំណាងដៃគូ-

អស់លោក លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តី

ប្រកបដោយសុខភាពល្អប រិបូរ, កម្លា ំងពលំ

ត្រចង់ក្នុង គ្រប់ភារកិច្ច។ ខ្ញុំសូមប្រកាស
ប�ើក «វគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្ ដីពីក្របខណ្ឌ

ចំណាយសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាព
ហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ » ចាប់ពីពេលនេះ
តទៅ ។

សូមអរគុណ !

ិ ី បញ្ច ប់វគ្គបណត្ ុះបណ្
រូបភាពក្នុងកម្ម វធ
តា លស្ តីពីក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៤

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រ១១ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ១២

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“ថវិកាយុទសា
្ធ ស្ត្រ នៃការផ្គួបកម្លា ំងសរុបដ�ើម្បីទប់ទល់
នឹងបញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ, ទាំងក្នុង និង

ក្រៅប្រទេស,តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងដោយ
ជំរុញឱ្យបានខ្លា ំ ក្លា នូវការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ និង

មុតស្រួចដ�ើម្បីធានាសុខសន្តិភាព ស្ ថិរភាពនិងចីរភាព

នៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច សំដៅល�ើកកម្ពស់សុខុមាលភាព
ជូនប្រជាជនល�ើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកចក្ខុ វិស័យ
ឆ្នាំ២ ០ ៣ ០ និងឆ្នាំ២ ០ ៥ ០ ។”

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការ

សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២ ០ ២ ០ , នាថ្ងៃទី១ ៤ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២ ០ ១៩

“ក្រៅពីជាស្ថា ប័នគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រោង

អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង
ិ ី
ហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើជាគំរូក្នុងការកាត់បន្ថយនីតិ វធ
អនុវត្តការងារក្រៅប្រព័ន្ធជាជំហានៗដ�ើម្បី

ិ ក្នុង
សម្រេចបាននូវការធ្វើប្រតិបត្តិការថវកា
ប្រព័ន្ធអេហ្វអឹមអាយអែសទាំងស្រុង ។”

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង

FMIS ថ្លែងក្នុងកម្ម វិធី ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
FMIS សម្រាប់ ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ទំព័រ៥៥ | អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ព្រឹត្តិបត្រកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

“ការងារកែទម្រង់ច�ៀសមិនផុតពីបញ្ហាប្រឈមឡ�ើយ
ទាំងនៅកម្រិតដឹកនាំ កម្រិតគ្រប់គ្រង និងកម្រិត

ប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស។ នេះពុំមែនជាបញ្ហាដោយ
ឡែកសម្រាប់កម្ពុជាឡ�ើយ នេះគឺជាបញ្ហាសកល

ដែលប្រទេសនានាល�ើសកលលោក ធ្លា ប់បានឆ្លងកាត់
រួចមកហ�ើយនៅល�ើ វិថីកែទម្រង់របស់ខលួ ្ន។”

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមកិត្តិបរិរក្សបណ្ឌិត គាត ឈន់ ប្រធានកិត្តិយស
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលា

ស្តីពីការបង្កើនភាពជាម្ចា ស់ល�ើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,
នាថ្ងៃទី៣ ០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២ ០១៥។

“រាល់យុទសា
្ធ ស្ត្រដែលទ�ើបទទួលបានការ
អនុម័តថ្មីៗនេះ គឺជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការ

កសាងរដ្ឋបាលទំន�ើបមួយដោយផ្សារភ្ជាប់
ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ
កាន់តែខ្លា ំ ងឡ�ើង”

មតិរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងក្រុមបច្ចេកទេសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ស្តីពីការ
ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្ម វិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២ ០១៩, នាថ្ងៃទី២ ២ ខែវិចឆិកា
្ ឆ្នាំ២ ០១៩

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ | ទំព័រ៥៦

អគ្គ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ

ដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គណៈគ្រប់គ្រង ៖

រស់ សីលវ៉ា

អគ្គលេខាធិការ អ.គ.ហ.

មាស សុខសេនសាន

អគ្គលេខាធិការរង អ.គ.ហ.

បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរ�ើន
ប៉ែន ធីរុង្គ

ប៊ូ វង្សសុខា

អ៊ុង លុយណា
ី
យ៉េត វណែ
ល

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

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

វុទ្ធី សត្រា

មន្រ្តីជំនាញ

សុគន្ធ ចរិយា

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់

ស្រុន រដ្ឋា

ជំនយ
ួ ការ

ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព
គង់ ឆោមកែវវរលក្ខណ៍

ផ្នែកអនុវត្តថ វិកា

មន្រ្តីជំនាញ

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

មន្រ្តីជំនាញ

មន្ត្រីជំនាញ

ផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
អ៊ុំ យុទ្ធី

អ៊ូច សោភ័ណ

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

យន ម៉ា លឹមឆេង

មន្រ្តីជំនាញជាន់ខ្ពស់ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង
មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់ថ វិកា

អ៊ុង វលក្ខទេ វី

ជំនយ
ួ ការមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង

ឈុន ម៉ា រឌី

ឡេង ចាន់ភង
ួ

ការចូលរួមផ្សេងៗ៖

មន្រ្តីជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង
ជំនយ
ួ ការមន្ត្រីថវិកា

	ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

	ក្រុមការងារកែទម្រង់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

	ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នវានុវត្ត និងកែសម្រួលដោយ ៖

ផ្នែកនវានុវត្តន៍ ផ្សព្វផ្សាយ និងកសាងសមត្ថភាព
សុគន្ធ ចរិយា
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