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ßយុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥à គឺ្ោសមិទធផលការងារមយួថា ី

គទៀតន្ការកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរបសរ់ាជរដាឋ ភបិាល គព្កាមការដឹ្កនំា

ចងអុលបងាា ញ ្ិង ោំព្ទោព្បចំដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសណំាក់ សគមេចគតគោនាយករដ្ឋមន្ដ្េ ីកនុងឋា្ៈ 

សគមតច ោអគ្គគមបញ្ញា ការកតមយួន្ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ក៏ដូ្ចោកនុងការ-

អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវតថ ុ្ិង គសដ្ឋកិចចោទូគៅ ។ 

 មុ្្ឹងឈា្ដ្លខ់្ល ឹមសារន្ឯកសារ, ខំុ្្បាទសូមអ្ុញ្ញញ តជព្ម្មបជូ្ អងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្តី 

ថា គសចកតីព្ ងន្ឯកសារគ្ះ ព្តូវបា្គរៀបចំគ ើងគដាយ ព្កុមការងាររបសព់្កសងួគសដ្ឋកចិច 

្ងិហិរញ្ញវតថ ុ គព្កាមព្កបខ្័ណឌ ន្គ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារកកទព្មង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

គហើយព្តូវបា្ដាកឆ់្លងកិចចព្បជុំពិគព្ោះគោបលោ់មយួព្កសួង ក់ព័ ធ្គ្ ល្ឹះៗ ោប្េបនាា ប់ ។ 

គលើសពីគ្ះ, គដាយសារឯកសារគ្ះម្ម្ចរតិោយុទធសាន្ដសត កដ្លម្ម្លកខណៈព្គ្ប់ព្ជុងគព្ោយ 

សព្ម្មបោ់មលូដាឋ ្ន្ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាកនុងរយៈគពលកវង, ខំុ្្បាទក៏បា្ដឹ្កនំាកិចចព្បជុ ំ

អ្តរព្កសងួមយួគលើកគទៀត កាលពីនថៃទី ២៥ កខ្ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៧ គៅកនងុព្កបខ្័ណឌ ន្គ្ណៈ-

កម្មា ធកិារគោល្គោបាយគសដ្ឋកិចច ្ងិ ហរិញ្ញវតថ ុ គដ្ើមបីឆ្លងការពិភាកា, ព្បមលូធាតុចូល, 

្ិង អ្ុសាស្៍បក្ថមគទៀត, កនុងកព្មិត្គោបាយ ្ិង គោល្គោបាយ, សំគៅគធវើឱ្យ

គសចកេីព្ ងយុទធសាន្ដសតគ្ះ កា្ក់តព្តូវបា្កកលមអ ។ 

 កនុង្័យគ្ះ, គួ្រកត់សម្មគ លថ់ា ដ្ំបូងគ ើយគសចកតីព្ ងឯកសារគ្ះ ព្តូវបា្គព្ោង

ដាកគ់ឈាា ះថា ‹យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៥›  គដាយសារ

សកមាភាពោក់កសតងមួយចំ្ួ្ ន្ការងារកកទព្មង់កនុងព្កបខ្័ណឌ ន្យុទធសាន្ដសតគ្ះ បា្ចបគ់ផតើម 

គៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៧ រួចមកគហើយ ។ ក៏ប៉ាុក្ត, គដាយសារយុទធសាន្ដសតគ្ះ គឺ្ោសនូលន្ការកកទព្មង់ 

ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ កដ្លទាមទារឲ្យម្ម្្វូការបគងកើ្ ការយល់ដឹ្ងឱ្យបា្

ទូលំទូោយគៅកនុងរាជរដាឋ ភបិាល គដ្ើមបីគលើកកមពស់ការចូលរួម ្ងិ ភាពម្មច ស់ការ កនុងការ-

អ្ុវតតពីសំណាក់ព្គ្ប់ព្កសួង-សាថ ប័្ ទាងំអស់, សទ្មដច្ទ្តទ្ជានាយររដ្ឋមន្តនរ ីបា្ផតលក់ារ-

សគព្មចដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឱ្យដាកឯ់កសារគ្ះោរគបៀបវារៈសព្ម្មបពិ់្តិយ ្ងិ អ្ុមត័ គៅកិចចព្បជុំ
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គពញអងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្តីនានថៃគ្ះ,  ្ិង  បា្អ្ុញ្ញញ តឱ្យបតូរចំណងគជើងន្ឯកសារ  ោ       

‹យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥›  វិញ គដាយរកាទុកគៅខ្ល ឹមសារ

គដ្ើមទាងំព្សុង គហើយកកសព្មលួកតព្កបខ្ណ័ឌ គពលគវោប្តចិប្តួច ក់ព័ ធ្្ឹងសកមាភាព

កដ្លព្តូវប្តអ្ុវតត ប៉ាុគណាណ ះ ។  

គលើមលូដាឋ ្គ្ះ, គដ្ើមបីោព័តម៌្ម្សព្ម្មបក់ារពិ្តិយ, ពិចរណា ្ិង អ្ុមត័ោ

យថាគហតុ គលើគសចកេីព្ ងយុទធសាន្ដសតគ្ះ, ខំុ្្បាទសូមគោរពសុំការអ្ុញ្ញញ តដ្៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស ់

សគមេចគតគោនាយករដ្ឋមន្ដ្េ ី្ងិ អងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្េីទាងំមលូ ឧគទាសនាមអំពីសាវតាខ្លះៗ ្ងិ 

ខ្ល ឹមសារសគងខបន្ ßគសចកេពី្ ងយុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥à 

ដ្ចូតគៅ៖ 
 

 ១- អាំពីសាវតា 

ចប់តំាងពីកមាវិធីកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ព្តូវបា្ដាក់ឱ្យអ្ុវតត

ោផលូវការកនុងឆ្ន ំ ២០០៤ គព្កាមអធបិតភីាពដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សទ្មរច្ទ្តទ្ជានាយររដ្ឋមន្តនដី,    

រាជរដាឋ ភបិាលសគព្មចបា្្ូវសមិទធផលសខំា្់ៗោគព្ចើ្ គៅកនុងការដាឋ ្កកទព្មង់គ្ះ, ោ-

ពិគសស សគព្មចបា្ោសារវ័្េ្ូវជំហា្ទី ១ គឺ្ ßភាពគជឿទកុចតិតបា្ន្ថវកិាà ្ិង ជំហា្ 

ទី ២ គឺ្ ßគ្ណគ្យយភាពហិរញ្ញវតថàុ ។ បចចុបប ន្គ្ះ, ការអ្ុវតតជំហា្ទី ៣ គឺ្ ßការផារភាា ប់

ថ វកិាគៅ្ងឹគោល្គោបាយà ក៏កំពុងម្ម្វឌ្ឍ្ៈភាពលអ គដាយព្តវូបា្គព្ោង្ឹងបញ្ចប់

គៅឆ្ន ំ ២០២០, មុ្្ងឹឈា្គៅអ្ុវតតជំហា្ទី ៤ គឺ្ ßគ្ណគ្យយភាពសមទិធកមាà ចបពី់

ឆ្ន ំ ២០២១ ដ្ល់គៅឆ្ន ំ ២០២៥ ។ 

គ្បបីរំលឹកថា គៅគពលគព្តៀមលកខណៈសព្ម្មបអ់្ុវតតជំហា្ទី ៣, ចាប់សតីពីព្បព័ ធ្

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ព្តូវបា្គធវើវិគសាធ្កមា គៅកនុងឆ្ន ំ ២០០៨ គដ្ើមបីគបើកព្ចកឱ្យរាជរដាឋ -

ភិបាលអាចចប់គផតើមអ្ុវតតសាកលបង ßថ វកិាកមាវធិ ី à ។ ទ ា្ឹមគ្ះ, គៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៣, 

រាជរដាឋ ភបិាលបា្ដាកគ់ចញ្ូវឯកសារ ‹ទសស្ទា្សតពីីទសិគៅយុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មង់

ព្បព័ ធ្ថវកិាកមពុោ ២០១៣-២០២០› គដាយបា្គបេោ្គធវើការផ្លល ស់បេូរោបគណត ើរៗ ពីព្បព័ ធ្
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ថវិកាកផអកគលើធាតចុលូ ្ិង មជឈការ គឆ្ព ះគៅព្បព័ ធ្ថវិកាកផអកគលើលទធផល/សមិទធកមា ្ិង

 វិមជឈការ កនុងឆ្ន ំ ២០២០ ។ គដាយកផអកតាមទសស្ទា្គ្ះ, ថ វកិាកមាវធិី ព្តូវបា្ចបគ់ផតើម

អ្ុវតតសាកលបងគពញគលញចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៥, គហើយគៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៨ គ្ះ ព្តូវបា្អ្ុវតត

គពញគលញព្គ្ប់ព្កសងួ-សាថ ប័្ទាងំអស ់ ។ ការអ្ុវតត ថវកិាកមាវធិី គឺ្ោដ្ំគណើរការន្ការ

ផ្លល ស់បេូរគឆ្ព ះគៅកា្់ព្បព័ ធ្ថវិកាកផអកគលើលទធផល/សមិទធកមា ្ងិ ម្ម្លកខណៈវិមជឈការ 

គដាយព្កសួង-សាថ ប័្្មីយួៗអាចម្ម្ អងគភាពថវកិា គព្ចើ្  ។ 

ឆ្លងតាមបទពិគសាធ្ន៍្ការអ្ុវតតអស់រយៈគពលោង ២ ឆ្ន ំ, គ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំា

ការងារកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ គដាយម្ម្កចិចសហការពអីនកជនំាញ   

 ក់ព័ ធ្ បា្គធវើការសកិា ្ិង វាយតនមលវឌ្ឍ្ភាពគ ើង វិញ អំពីការអ្ុវតត ßព្បព័ ធ្ថវកិា

កផអកគលើសមទិធកមាà ពីគព្ ះ ចប់តំាងពីគពលចប់គផតើមមកដ្ល់គពលគ្ះ គយើងគធវើដំ្គណើរ

បា្ ក់កណាត លផលូវគហើយ, ទ ា្ឹម្ឹងគ្ះ បរិការណ៍ោអ្េរោតិក៏ម្ម្ការកព្បព្បួលោគព្ចើ្ 

កនុងអភិព្កមគឆ្ព ះគៅព្បព័ ធ្ថវិកាសមិទធកមា ។ ការវាយតនមលោបឋមបា្ផេល់្ ូវការស ន្ដិាឋ ្

ថា ការសគព្មចឱ្យបា្ ßព្បព័ ធ្ថវកិាកផអកគលើសមទិធកមាà គៅឆ្ន ំ ២០២០ គឺ្ម្ម្មហិចឆតាខ្ពស់

គពក ។ 

អាព្ស័យគហតគុ្ះ, ខំុ្្បាទបា្ចតតំ់ាងព្កុមការងារបគចចកគទសមួយរបស់ព្កសងួ

គសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ(កដ្លព្កុមការងារគ្ះសថតិគៅគព្កាមការដឹ្កនំាកព្មិតគោល្គោ-

បាយ គដាយ ឯកឧតតមរដ្ឋគលខាធកិារ វងសី វសិសុត ្ិង ការដឹ្កនំាកព្មិតបគចចកគទស គដាយ 

ឯកឧតតមអ្រុដ្ឋគលខាធកិារ ចាន់ សុធី) ឱ្យគរៀបចំឯកសារយុទធសាន្ដសតកដ្លម្ម្លកខណៈ

ព្គ្ប់ព្ជុងគព្ោយ សព្ម្មបោ់មលូដាឋ ្ន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវិកាកនុងរយៈគពលកវង, ព្សបគៅ 

តាមឧតតម្ម្វុតតអ្តរោត ិ ្ងិ តាមតថភាពោកក់សតងន្កមពុោ, កនុងគោលបំណងកសាងព្បព័ ធ្ 

ថវិកាោតិមយួព្បកបគដាយព្បសិទធភាព, គ្ណគ្យយភាព, ្ិង តម្មល ភាព ។ 

ដ្គូចនះ, គសចកេីព្ ងឯកសារ ‹យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥› គ្ះ ព្តូវបា្គរៀបចំគ ើង គដាយព្កុមការងាររបស់ព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ
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កដ្លបា្ឆ្លងកាតក់ារសិកា ្ិង ដ្កព្សង់បទពិគសាធ្៍ ពីសាថ ប័្ហរិញ្ញវតថអុ្តរោតិធំៗ ្ិង

ពីបណាេ ព្បគទសមយួចំ្ួ្ , ោពិគសសកផអកគលើបទពិគសាធ្ន៍្ការអ្ុវតតការងារោកក់សតង      

រយៈគពល ៣ ឆ្ន ំ របសក់មពុោផ្លា ល,់ ក៏ដ្ចូោការចលូរួមកចករកំលកបទពិគសាធ្៍ពីអនក-

ជំនាញការោគព្ចើ្នាក,់ ព្ពមទាងំការផតលម់តិគោបល់ពីនដ្គូ្អភិវឌ្ឍ្ស៍ំខា្់់ៗ ។ ទ ា្ឹមគ្ះ, 

ឯកសារគ្ះបា្ឆ្លងកាត់ការពិភាកាោគព្ចើ្គលើកគព្ចើ្ សារ គៅនផាកនងុព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង

ហិរញ្ញវតថ ុ្ិង ោមយួព្កសងួ-សាថ ប័្ ក់ព័ ធ្គ្ ល្ឹះនានា ។ ោសរុប, ការគរៀបចឯំកសារយុទធ-

សាន្ដសតគ្ះ ព្តវូបា្គធវើគ ើងគព្កាមភាពោម្មច សរ់បសក់មពុោទាងំព្សងុ ។ 
 

២- អាំពទីិសទ្ៅននការករទក្មង់ក្បព័នធថវកិា 

ខំុ្្បាទសូមអ្ុញ្ញញ តបញ្ញា កជ់ូ្ សទ្មដច្ទ្តទ្ជានាយររដ្ឋមន្តនរី ្ងិ អងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្តី

គមតាេ ព្ោបថា គៅគពលគយើង្ោិយពីព្បព័ ធ្ថវិកាសមិទធកមា គឺ្គយើងគផ្លេ តការយកចតិតទុកដាក ់

គលើ ßសចូនាករសមទិធកមាà កដ្លោលទធផលន្ការងារកដ្លព្កសងួ-សាថ ប័្ ្ងិ រាជរដាឋ ភិ-

បាល គព្ោង្ឹងសគព្មចឱ្យបា្ គដាយគព្បើព្បាស់កញ្ចបថ់វកិាកដ្លខ្លួ ្បា្ទទួល ។ កនុង្យ័

គ្ះ, ោព្ទឹសេី, សូចនាករសមិទធកមា គឺ្ោមលូដាឋ ្ន្ការ វិភាជ្ថ៍វិកាដ្លព់្កសងួ-សាថ ប័្ ។ 

ព្បសិ្គបើព្កសងួ-សាថ ប័្ សគព្មចបា្សមិទធកមាតិច ្ងឹទទួលបា្ថវិកាតិច, ព្បសិ្គបើ

ព្កសួង-សាថ ប័្មិ្ម្ម្សមិទធកមា គឺ្មិ្ទទួលបា្ថវិកាកតមេង ។ សូចនាករសមិទធកមា្ឹងព្តូវ

បា្ភាា ប់ោមយួ្ឹងគសចកេីព្ ងចាប់ថវិកា គដ្ើមបោីព័តម៌្ម្ ្ិង ោមលូដាឋ ្សព្ម្មបឆ់្លុះ-

បញ្ញច ងំលទធផលការងារកដ្លសគព្មចបា្គៅឆ្ន ំ្មីួយៗ ។ 

ប៉ាុក្ត, ការសិកាពីបទពិគសាធ្៍អ្េរោតបិា្បងាា ញថា ព្បព័ ធ្ថវិកាសមិទធកមាអាច

អ្ុវតតតាម ៣ ម៉ាកូដ្ល គឺ្៖  

ទ១ី)-ព្បព័ ធ្ថវកិាបងាា ញសមទិធកមា ៖ តាមម៉ាកូដ្លគ្ះ, ព័ត៌ម្ម្សមទិធកមាម្ម្បងាា ញ

កនុងឯកសារថវិកា ឬ ឯកសារគផសងៗរបស់រដាឋ ភបិាល ។ ព័ត៌ម្ម្សមិទធកមាសំគៅដ្ល ់    

គោលគៅ ឬ លទធផល ឬ ព័តម៌្ម្ទាងំពីរមុខ្គ្ះកដ្ល្ងឹព្តូវបា្បញ្ចូលោសាវតាសព្ម្មប់

គ្ណគ្យយភាព ្ ិង សព្ម្មបក់ិចចពិភាកាអំពបីញ្ញា គោល្គោបាយសាធារណៈ ោមយួសាថ ប័្  
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្តីិបបញ្ញតត ិ្ិង សាធារណៈជ្ ។ ក៏ប៉ាុក្ត, ព័តម៌្ម្សមិទធកមាទាងំគនាះមិ្ ម្ម្ឥទធិពលោ-

ផលូវការចគំ ះការសគព្មចនានា គៅកនុងដំ្គណើរការគរៀបចំថវកិាគនាះគទ ។ 

ទ២ី)-ព្បព័ ធ្ថវកិាព័តម៌្ម្សមទិធកមា ៖ តាមម៉ាកូដ្លគ្ះ, ការគរៀបចំកញ្ចបថ់វិកាម្ម្

ការ ក់ព័ ធ្ោព្បគោលោមួយ្ងឹសមិទធកមាកដ្លបា្គសនើគ ើង ឬ កដ្លសគព្មចបា្ក ល្ង-

មក គដាយព្កសងួ-សាថ ប័្ ។ ព័តម៌្ម្សមិទធកមាម្ម្តនួាទីសំខា្់, ប៉ាុក្ត មិ្ កម្ោទមៃ្់ ឬ

ោកតាត កំណត់ដាចខ់ាត សព្ម្មបគ់ធវើការសគព្មចគលើការវិភាជថវិកាគនាះគទ ។ កនុង្័យគ្ះ, 

ព័តម៌្ម្សមិទធកមាមិ្កម្ោមូលដាឋ ្កតមយួគ្ត់គនាះគទ, ប៉ាុក្ត ព្តូវគព្បើគួ្បផសោំមួយ្ឹង

ព័តម៌្ម្គផសងគទៀត កព័់ ធ្្ឹងគសដ្ឋកិចច, ្គោបាយ, ្ិង អាទភិាពគោល្គោបាយ 

សព្ម្មបក់ារសគព្មចគលើការ វិភាជថវិកា ឬ ធ្ធា្ ។ 

ទ៣ី)-ព្បព័ ធ្ថវកិាសមទិធកមាផ្លា ល ់ ឬព្បព័ ធ្ថវកិាកផអកគលើសមទិធកមា ៖ តាមម៉ាកូដ្ល

គ្ះ, ការវិភាជធ្ធា្គធវើគ ើងគដាយផ្លា ល ់្ងិ ចាសោ់ស់ គៅតាមឯកតាសមិទធកមាកដ្ល

ព្តូវសគព្មចបា្ កដ្លោទូគៅគ្គឺផ្លេ តគលើលទធផលកនុងឆ្ន ំ ។ 

ោរួម, ម៉ាកូដ្លទាងំ ៣ ខ្ុសោន គៅព្តងក់ព្មិតន្ការគព្បើព្បាសស់ចូនាករសមិទធកមា

តាមទមៃ្គ់ផសងៗោន គៅកនុងការ វិភាជថវិកា គដាយម៉ាកូដ្លទី ២ ម្ម្លកខណៈកណាត ល គឺ្ផេល់

្ូវភាពបតក់ប្ ្ិង ទ្់ភល្ល់ាម កនងុការគព្បើព្បាស់ព័តម៌្ម្សមិទធកមា, គ លគឺ្ មិ្ធរូលងុ

គពក កដ្លអាច្ងឹនំាឱ្យការអ្ុវតតថវិកាសមទិធកមាមិ្សូវម្ម្្័យ ្ិង មិ្រងឹតអឹងគពក 

កដ្លនំាឱ្យការអ្ុវតតម្ម្លកខណៈដ្ចូោគព្គ្ឿងម្ម៉ាសុី្  (ឬគ្មពីរ្ិយម) ។ 

 គដាយសារព្បគទសភាគ្គព្ចើ្កំពុងអ្ុវតតតាមម៉ាកូដ្លទី ២ ្ិង តាមការវាយតនមលអំពី

បរិការណ៍, គលបឿ្, ្ិង ជគព្ៅន្ការកកទព្មង់បចចុបប ន្, គ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារ         

កកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈយលថ់ា កមពុោគួ្រគព្ជើសគរើសយកព្បព័ ធ្ ßថវកិា-

ព័តម៌្ម្សមទិធកមាà ោទិសគៅោកោ់កន់្ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវកិា គដាយកំណត់យក

គោលគៅគពលគវោកដ្លព្តូវសគព្មចឱ្យបា្គៅឆ្ន ំ ២០២៥ ព្សបតាមគោលគៅន្ជំហា្

ទី ៤ ន្កមាវិធីកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ។ 
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៣-អាំពីយុទធសាន្តសរននការករទក្មង់ក្បព័នធថវកិាឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ និង 

កែនទីច្ងអលុែលូវ 

គដ្ើមបីចំគណញគពលគវោ, ខំុ្្បាទសូមគោរពអ្ុញ្ញញ តរាយការណ៍អំពីយុទធសាន្ដសតន្   

ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថ វិកា ្ិង កផ្ទីចងអលុផលូវ រួមោន កតមយួកតមេង គដាយព្បមូលផេុគំលើសម្ម-

សធាតុគ្ ល្ឹះចំ្ ួ្  ៤ គឺ្ ៖ ១)-ការគធវើកផ្ការកព្មិតយុទធសាន្ដសត (ថវិការយៈគពលមធយម); 

២)-ការគរៀបចំគ្គព្ម្មង ្ ងិ ការអ្មុ័តថវិកាព្បចំឆ្ន ំ; ៣)-ការអ្ុវតតថវិកា ្ ងិ ការព្តតួពិ្តិយ 

ហិរញ្ញវតថ;ុ ្ិង ៤)-ការគធវើរបាយការណ៍, ការតាមដា្, ្ិង ការវាយតនមល ។ បនាា ប់មក, ខំុ្្បាទ 

្ឹងគូ្សបញ្ញា ក់អំពីព្កបខ្័ណឌ  ្ិង គោលការណ៍សំខា្់ៗ សព្ម្មប់តព្មង់ទិសការគរៀបច ំ     

យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិការដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតិ កដ្លោកផនកន្ព្បព័ ធ្ថវិកា-

ោតិ ។ ទ ា្ឹម្ងឹគ្ះ, ខំុ្្បាទក៏្ឹងគូ្សរំគលចពីភាពចំបាចន់្ការកកទព្មង់កផនកគហដាឋ រចនា-

សមព័ ធ្ោំព្ទសំខា្់ៗ មយួចំ្ួ្ ផងកដ្រ ។  
 

៣.១-ការគរៀបចំកផ្ការកព្មតិយុទធសាន្ដសត  

ការគរៀបចំកផ្ការកព្មិតយុទធសាន្ដសតគ្ះម្ម្គោលបំណងសំខា្់ សគំៅគលើកកមពស់

ព្បសិទធភាពន្ការគរៀបចំថវិកាពហុឆ្ន ំ ឬ ថវិការយៈគពលមធយម, ជំរុញការគព្បើព្បាសព័់តម៌្ម្

សមិទធកមាោមូលដាឋ ្មយួសព្ម្មបក់ារវិភាជថវិកា, ្ ិង បគងកើ្ភាពោម្មច ស ់្ ិង គ្ណគ្យយ-

ភាពន្ព្កសងួ-សាថ ប័្គលើការគរៀបចំថវិកា ។ 

កិចចការទាងំគ្ះ រួមបញ្ចូល្ូវការគរៀបចំព្កបខ្័ណឌ គោល្គោបាយម្ម៉ា ព្កូគសដ្ឋកិចច 

្ិង គោល្គោបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរយៈគពលមធយម ឱ្យកា្ក់តម្ម្គុ្ណភាព ្ងិ

សុព្កឹតភាព គដាយម្ម្កំណត់គោលគៅសារគពើព ធ្សរុប, ពិដា្ឱ្្ភាពថវិកា, ពិដា្តាម

ព្បគភទចំណាយ ្ិង តាម វិស័យ, ្ងិ ហា្ភិ័យថវិកា, ព្ពមទាងំគលើកកមពសក់ព្មតិន្ការ-

សគព្មចដ្លក់ចិចព្បជំុគពញអងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្ត ី ។ គលើមលូដាឋ ្ន្ព្កបខ្័ណឌ គោល្គោបាយ-

ម្ម៉ា ព្កគូសដ្ឋកិចច ្ិង គោល្គោបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរយៈគពលមធយមគ្ះ, ព្កសងួ

គសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ្ឹងគរៀបចំ្ូវព្កបខ្័ណឌ ថវិការយៈគពលមធយម គដាយកំណត់ពិដា្



TMB½rTI 8 én 17 TMB½r 

ដ្ល់កព្មតិព្កសងួ-សាថ ប័្, រាជធា្-ីគខ្តត, ព្កុង-ព្សុក, ឃំុ-សងាក ត់, ទាងំចំណាយចរ្េ ្ិង

ចំណាយ វិ្គិោគ្, សព្ម្មប ់ដាកជូ់្នាយករដ្ឋមន្ដ្តពិី្តិយ ្ងិ សគព្មច ។ ពិដា្ថវិកាគ្ះ 

គឺ្ោមលូដាឋ ្សព្ម្មបគ់រៀបចំកផ្ការយុទធសាន្ដសតថវិការបស់ព្កសួង-សាថ ប័្ ្ងិ រាជធា្-ី

គខ្តត ។ កចិចការគ្ះ ្ងឹព្តវូចប់គផតើមអ្វុតតកនងុឆ្ន ំ ២០២១ ។ 

ខំុ្្បាទសូមគូ្សបញ្ញា ក់ថា គៅព្បគទសគជឿ្គលឿ្ភាគ្គព្ចើ្ , ការងារគ្ះ ព្តូវបា្

អ្ុមត័គដាយសាថ ប័្្តីិបបញ្ញតត,ិ ប៉ាុក្ត គៅព្បគទសខ្លះ ការអ្ុមត័គ្ះព្តូវបា្គធវើគលើ

ព្កបខ្័ណឌ គោល្គោបាយម្ម៉ា ព្កគូសដ្ឋកិចច ្ិង គោល្គោបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

(គ លគឺ្ កំណត់ពិដា្ថវិការួម) គហើយគៅព្បគទសខ្លះគទៀត ការអ្ុម័តព្តូវបា្គធវើគលើ

ព្កបខ្័ណឌ ថវិការយៈគពលមធយម (គ លគឺ្ កំណត់ពិដា្ថវិកាកព្មិតព្កសងួ-សាថ ប័្) ។ 
 

៣.២-ការគរៀបចំ ្ងិការអ្មុត័ថវកិាព្បចំឆ្ន ំ 

កនុងគពលបចចុបប ន្, ការគរៀបចំគសចកេីព្ ងចាប់ថវិកាព្បចំឆ្ន ំ ព្តូវបា្គធវើគ ើងគដាយ

កផអកគលើធាតចុលូ ្ិង ឆ្លុះបញ្ញច ងំគដាយម្ម្កព្មិត អំពីកមាវិធីអាទិភាព ្ិង សមិទធកមា កដ្ល

ព្តូវសគព្មចឱ្យបា្ ។ គោលគៅសំខា្់ គឺ្ការគរៀបចំគសចកេីព្ ងចាប់ថវិកាព្បចំឆ្ន ំ គដាយ

កផអកគលើកមាវិធ ី ្ិង ចណំាតថ់ាន ក់គសដ្ឋកិចចប្ំព្ពួញ គដាយម្ម្ភាា បស់ូចនាករ ឬ ព័តម៌្ម្

សមិទធកមាសព្ម្មបដ់ាកជ់ូ្ សាថ ប័្្តីិបបញ្ញតតពិិ្តិយ ្ងិ អ្ុម័ត ។ កិចចការគ្ះ ្ងឹព្តវូបា្

ចបគ់ផតើមអ្វុតតសាកលបង គដាយដាកជ់ូ្ គ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្តីពិ្តិយ កនុងឆ្ន ំ ២០២១ ្ិង ដាកជ់ូ្

សាថ ប័្្ីតិបបញ្ញតតិពិ្ិតយ កនុងឆ្ន ំ ២០២២ គហើយ្ឹងព្តូវបា្អ្ុវតតោព្កបខ័្ណឌ គ្តិយុតត 

គៅឆ្ន ំ ២០២៤ ។ គៅឆ្ន ំ ២០២៥, គសចកេីព្ ងចាប់ថវិកាព្បចំឆ្ន ំ្ឹងម្ម្ភាា ប់ោមួយ្ូវ

សូចនាករ ឬ ព័តម៌្ម្សមិទធកមា គៅតាមកមាវិធី្ីមយួៗ កថមគទៀត ។ 

គៅកនុងកិចចដ្ំគណើរការថាីគ្ះ, ព្កសងួ-សាថ ប័្ព្តូវម្ម្កាតពវកិចច ßការ រà កមាវិធី

របស់ខ្លួ ្ គៅកនុងការពិភាកាគដ្ញគដាលថវិកា គដាយគ្ណៈកមាការជំនាញន្សាថ ប័្្ិតី-

បបញ្ញតត ិ កដ្លការពភិាកាគនាះ្ងឹព្បព្ពឹតតគៅកតមយួគលើក ្ិង គៅកតរដ្ឋសភាប៉ាុគណាណ ះ ។ 

ព្កសួងគសដ្ឋកិចច ្ ិង ហិរញ្ញវតថ ុ្ ឹងទទួលខ្ុសព្តូវកនុងការការ រកញ្ចប់ថវិការបស់ព្កសួង-   
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សាថ ប័្ ្ិង កញ្ចប់ថវិកាតាមកមាវិធី គៅគ្ណៈកមាការទី ២ ្ិង គៅកនុងកិចចព្បជុគំពញអងគន្ 

សាថ ប័្្តីិបបញ្ញតិត ។ កចិចការគ្ះ ្ងឹព្តវូបា្ចបគ់ផតើមអ្វុតតសាកលបង កនងុឆ្ន ំ ២០២២ 

គហើយបនាា បពី់គនាះ ្ងឹព្តវូបា្អ្វុតតោព្កបខ្ណ័ឌ គ្តយុិតត គៅឆ្ន ំ ២០២៤។ 
 

៣.៣-ការអ្វុតត ្ងិ ការព្តតួពិ្តិយថវកិា 

យុទធសាន្ដសតគ្ះ ម្ម្គោលបំណងបគងកើ្ ភាពទ្់ភល្ ់ ្ងិ ភាពងាយព្សួលដ្ល់

ព្កសួង-សាថ ប័្ តាមរយៈ៖ ១)-ការកាត់ប្ថយ្តីិវិធីអ្ុវតត ្ ិង សវ័យព្បវតតិកមា, ២)-ការផតល ់

សិទធ ិសគព្មចកនុងការអ្វុតតថវិកា, ្ិង ៣)-ការគធវើព្បតិភូកមាគលើការងារព្តតួពិ្តិយថវិកា ។ 

កនុង្័យគ្ះ, គៅគពលចាប់ថវិកាព្តូវបា្អ្មុ័តរួច, ឥណទា្ថវិកា្ងឹកាល យោមលូដាឋ ្

ន្ការអ្ុញ្ញញ តឱ្យបញ្ញា ចំណាយគពញមយួឆ្ន ំសព្ម្មប់ព្កសងួ-សាថ ប័្ កដ្លចំណាយគ្ះព្តូវ

គធវើគ ើងោកមាវិធីចំណាយព្បចំព្តមី្មស/ឆ្ម្មស ព្សបតាមគោលការណ៍កំណត់, គលើកកលង

កតមុខ្ចំណាយមយួចំ្ួ្ កដ្លម្ម្ទំហធំំ, មិ្ម្ម្គោលការណ៍/គោលរបបចាសោ់ស ់

្ិង/ឬ ម្ម្គវទយិតភាពខ្ពស់ ។ 

ព្កសួងគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ ្ឹងគរៀបចំបគងកើតយ្តការព្តតួពិ្តិយថវិកា កដ្ល

ព្បមូលផេុំ្ ូវមុខ្ងារព្តតួពិ្តិយហិរញ្ញវតថ ុ្ិង កចិចលទធកមា អមផ្លា លគ់ៅព្កសងួ-សាថ ប័្ គៅ

ថា ßអភបិាលថវកិាà កដ្លម្ម្លកខណៈសាមញ្ញ, ម្ម្សិទធ ិសវ័យសគព្មច ្ិង ម្ម្ការ-

ទទួលខ្ុសព្តូវខ្ពស,់ ព្ពមទាងំម្ម្គ្ណគ្យយភាពចាសោ់ស់ ព្សបតាមទិសគៅន្ថវិកា

សមិទធកមា ។ ទ ា្ឹម្ឹងការងារព្តតួពិ្តិយ, អភបិាលថវកិា ម្ម្កាតពវកិចចជួយគដាះព្សាយ 

បញ្ញា  ក់ព័ ធ្្ងឹការងារព្គ្ប់ព្គ្ងថវិកាគៅ្ងឹកក ល្ង (គៅព្កសងួ-សាថ ប័្) ព្ពមទាងំការងារ

ព្គ្ប់ព្គ្ងចំណូលមិ្កម្សារគពើព ធ្ ្ិង ការព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទពយសមបតិតរដ្ឋ គហើយគបើមិ្អាច

គដាះព្សាយបា្គៅ្ងឹកក ល្ង, គទើបរាយការណ៍មកជូ្រដ្ឋមន្ដ្តីព្កសួងគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ

តាមរយៈសមតថកិចចជនំាញ ក់ព័្ ធ ។ មន្ដ្តីអភិបាលថវកិាសថតិគៅគព្កាមបញ្ញា  ្ិង ព្តូវបា្

កតងតាំង គដាយរដ្ឋមន្ដ្តីព្កសួងគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុគហើយព្តូវម្ម្ព្កបខ្័ណឌ , ជំនាញ-
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 វិោា ជីវៈ ្ិង អាណតតកិារងារចាស់ោស់ ។ កចិចការគ្ះ ព្តវូចបគ់ផតើមអ្វុតតោបគណត ើរៗ ពីឆ្ន  ំ

២០២២ ្ងិ អ្វុតតគពញគលញ គៅឆ្ន ំ ២០២៥ ។ 

ព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុ្ឹងគធវើព្បតិភកូមាសិទធ ិអំណាច ្ិង ការទទួលខ្សុព្តូវ

ន្កិចចលទធកមាគៅព្កសងួ-សាថ ប័្ ក់ព័ ធ្ គដាយពព្ងឹងការគធវើសុខ្ដ្ុម្ីយកមាន្កិចចលទធកមា, 

ពព្ងឹងតនួាទី្ិយ័តករ ្ិង ពព្ងឹងឯករាជយភាពន្យ្តការគដាះព្សាយជគម្មល ះ ។ កចិចការគ្ះ 

ព្តវូចបគ់ផតើមអ្វុតតោបគណត ើរៗ ពីឆ្ន ំ ២០១៨ តគៅ ្ងិ ឈា្គៅអ្វុតតគពញគលញ គៅឆ្ន  ំ

២០២៥ ។ 

ការគធវើសាមញ្ញកមាព្កបខ្័ណឌ  ្ិង ្តីិវិធនី្ការព្តួតពិ្តិយ ្ិង ការគបើកផេល់ ្ឹងព្តូវ

បា្គធវើគ ើងតាមរយៈព្បព័ ធ្បគចចកវិទាព័តម៌្ម្សព្ម្មប់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថ ុ (FMIS), 

ចំកណកការទូទាត់សាច់ព្បាក់ ក៏្ឹងព្តូវបា្គធវើតាមរយៈការគផារតាមព្បព័ ធ្គអ ិចព្តូ្ិច 

(E-Transfer) ផងកដ្រ ។ ព្បការគ្ះ ្ឹងតព្មូវឲ្យម្ម្ការពិ្ិតយគ ើងវិញ្ូវតួនាទី ្ិង 

មុខ្ងារន្គ្ណគ្យយករសាធារណៈ កនុងគពលគរៀបចំថាី្ូវបទដាឋ ្គ្តិយុតេ ក់ព័ ធ្គៅ្ឹង

គ្ណគ្យយករសាធារណៈ កដ្លព្តវូបា្គព្ោងគធវើឱ្យរចួរាល ់ព្តមឹឆ្ន ំ ២០២០  ។ 
 

៣.៤-ការតាមដា្ ្ងិ វាយតនមលការអ្វុតតថវកិា 

គៅកនុងកផនកគ្ះ, ព្បព័ ធ្របាយការណ៍្ឹងព្តូវបា្ពព្ងឹងបក្ថមគទៀត ។ របាយការណ៍

ហិរញ្ញវតថ ុ្ឹងព្តូវបា្គរៀបចំគដាយកផអកគលើមលូដាឋ ្សាច់ព្បាកក់កសព្មួល ព្សបតាមសេងដ់ា

គ្ណគ្យយសាធារណៈអ្េរោតិ ( Modified Cash-IPSAS) គហើយព្សបគៅតាមរបាយ-

ការណ៍សមិទធកមាតាមកមាវិធី ្ិង អ្ុកមាវិធី ។ ទ ា្ឹមគ្ះ, ព្កបខ្័ណឌ សព្ម្មបត់ាមដា្ ្ិង

វាយតនមលសមិទធកមា ក៏្ងឹព្តូវបា្គរៀបចគំ ើងវិញ តាមរយៈការកំណត់មុខ្ងារ, សិទធ ិអំណាច, 

្ិង កាតពវកចិច ឱ្យបា្ចាស់ោសរ់វាងព្កសងួ-សាថ ប័្, ព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ,ុ    

អាោ្ធរសវ្កមាោត,ិ ្ិង សាថ ប័្  ក់ព័ ធ្គផសងគទៀត  ។ កចិចការទាងំពីរគ្ះ ព្តវូគរៀបចឱំ្យ

បា្រចួរាល ់គៅឆ្ន ំ ២០២២, អ្វុតតសាកលបង គៅឆ្ន ំ ២០២៣ ្ងិ អ្វុតតគពញគលញ គៅ

ឆ្ន ំ ២០២៥ ។ 
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៣.៥-គហដាឋ រចនាសមព័្ ធោំព្ទដ្លក់ារកកទព្មង ់

កនុងចំគណាមគហដាឋ រចនាសមព័ ធ្ោំព្ទោគព្ចើ្ន្ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ, 

ម្ម្ការងារោំព្ទោអាទិភាពសំខា្់ប ី កដ្លម្ម្លកខណៈព្គ្ប់ដ្ណេ ប ់ ្ិង ចំបាច់សព្ម្មប់

ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកា គ លគឺ្៖ 

១)-ការគធវើវិគសាធ្កមាចាប់សេីពីព្បព័ ធ្ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ្ិង ការគរៀបចំ្ូវ

បទដាឋ ្គ្តិយុតត ក់ព័ ធ្ឱ្យព្សបតាមព្បព័ ធ្ថវិកាថាី ៖ គោលបំណងន្ការគធវើវិគសាធ្កមា

ចាប់សតីពីព្បព័ ធ្ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ គ្ះ គឺ្សំគៅផេលភ់ាពព្សបចាប់កនុង

ដ្ំគណើរការគរៀបចំថវិកាតាមព្បព័ ធ្ព័តម៌្ម្សមិទធកមា ។ ទ ា្ឹមគ្ះ, បទដាឋ ្គ្តិយុតត ក់ព័ ធ្

្ឹងការព្តួតពិ្ិតយហិរញ្ញវតថ ុ្ិង គ្ណគ្យយករសាធារណៈ ក៏ដ្ូចោ្ីតិវិធីលមអិតសព្ម្មប់

អ្ុវតតថវកិា ក៏្ឹងព្តូវបា្គរៀបចំគ ើងវិញ ។ កចិចការទាងំគ្ះ ព្តវូសគព្មចឱ្យបា្រចួរាល ់កនងុ

ឆ្ន ំ ២០២០ ។ 

២)-ព្បព័ ធ្ព័តម៌្ម្ វិទាសព្ម្មបក់ារព្គ្បព់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) កដ្ល

កំពុងកតព្តូវបា្អ្ុវតតកនុងជំហា្ទី ២ ្ឹងព្តូវបា្ប្េពព្ងីកឱ្យព្គ្បដ្ណេ បគ់លើព្បតិបតតិការ

ទាងំអសគ់ៅកនុងវដ្តថវិកា កដ្លរួមម្ម្៖ ការគរៀបចំគ្គព្ម្មងថវិកា, ការអ្ុវតតថវិកា, កិចច-

បញ្ាិកាគ្ណគ្យយ, ការគធវើរបាយការណ៍, ការតាមដា្, ្ិង សវ្កមា ។ ព្បព័ ធ្គ្ះ ្ឹង

ជំរុញឱ្យម្ម្ការផ្លល ស់បតូរ្ីតិ វិធកីារងារ។ 

៣)-ការគលើកកមពសស់មតថភាពធ្ធា្ម្សុស ្ិង ជនំាញកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈ ៖ សមតថភាពជនំាញព្គ្ប់់ព្គ្ងហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ រួមម្ម្ ការវិភាគ្ថវិកា, 

គ្ណគ្យយបងគរ ្ិង ការគធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ,ុ បគចចកវិទាព័តម៌្ម្សព្ម្មបក់ារព្គ្ប់ព្គ្ង

ហិរញ្ញវតថ,ុ កិចចលទធកមា ្ិង ការព្គ្ប់ព្គ្ងគ្គព្ម្មង, ព្ពមទាងំការតាមដា្ ្ិង វាយតនមល 

។ល។ ្ឹងព្តូវបា្គលើកកមពស់បក្ថមព្សបគៅតាម្តីិវិធកីារងារថា ី ។ ោមួយោន គ្ះ, ការ-

គព្ជើសគរើស, ការកតងតាងំ, ការគលើកទឹកចតិត ្ិង ការកថរកាធ្ធា្ម្សុស កនុង វិស័យព្គ្ប-់ 

ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ក៏្ឹងព្តូវបា្ព្តតួពិ្តិយគ ើងវិញផងកដ្រ ។ 
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៣.៦-ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិារដ្ឋបាលថាន កគ់ព្កាមោត ិ 

ោរួម,  ក់ព័ ធ្្ឹងកផនកគ្ះ, ខំុ្្បាទសូមការអ្ុញ្ញញ តគោរពជព្ម្មប សទ្មរច្ទ្តទ្ជា

នាយររដ្ឋមន្តនរ ី្ ិង អងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្តី គមតាត ព្ោបថា ការសិកាអំពីព្បព័ ធ្ថវិការដ្ឋបាលថាន ក់

គព្កាមោតិគៅកនុងព្បគទសោគព្ចើ្បា្បងាា ញថា ព្បព័ ធ្រដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតរិបសក់មពុោ

ម្ម្ភាពព្សគដ្ៀងោន គព្ចើ្គៅ្ឹងព្បព័ ធ្របស់ព្បគទសបារាងំ ។ គៅកនុង្័យគ្ះ, គំ្រូន្

ព្បព័ ធ្ថវិកាថាន កគ់ព្កាមោតរិបស់ព្បគទសបារាងំ បា្ផតលោ់មូលដាឋ ្ទសស្ទា្ដ្៏សំខា្ ់

សព្ម្មបយ់កមកគិ្តគូ្រគរៀបចំព្បព័ ធ្ថវិការដ្ឋបាលថាន កគ់ព្កាមោតកិនុងបរិបទរបស់កមពុោ ពិគសស 

ការអ្ុវតត ្ិង ការព្តតួពិ្តិយថវិកា ។ ចំគ ះព្កបខ្័ណឌ គពលគវោវិញ, យុទធសាន្ដសតគ្ះមិ្

ទា្់កំណត់ចាសោ់សគ់ៅគ ើយ គដាយ្ឹងព្តវូកំណត់គៅគពលគរៀបចយុំទធសាន្ដសតកកទព្មង់

ព្បព័ ធ្ថវិកាថាន កគ់ព្កាមោតិ តាមអភិព្កមគដ្ើរតាមការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាោត,ិ គដាយ

សព្មបសព្មួលោមួយការកកទព្មង់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបព្បោធិបគតយយគៅថាន ក់គព្កាមោតិ 

្ិង ការកកទព្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ព្សបតាមភាពចំបាច់ ្ ិង តាមតថភាពោក់កសតងរបស់

កមពុោ ។ 

ឯកសារយុទធសាន្ដសតគ្ះបា្កំណត់ថា ព្បគទសកមពុោម្ម្កតព្បព័ ធ្ថវកិាមយួប៉ាគុណាណ ះ 

គឺ្ ßព្បព័ ធ្ថវកិាោតàិ គដាយព្បព័ ធ្ថវិកាន្រដ្ឋបាលថាន កគ់ព្កាមោត ិ សថិតគៅកនុងព្បព័្ ធ

ថវិកាោតគិ្ះ គហើយម្ម្លកខណៈោអ្ុព្បព័ ធ្ ។ ម្ម្្័យថា ព្បព័ ធ្ថវិការដ្ឋបាលថាន ក់

គព្កាមោតិ ម្ម្លកខណៈដូ្ចោន គៅ្ឹងព្បព័ ធ្ថវិកាោតិកដ្រ ប៉ាុក្ត ម្ម្លកខណៈសាមញ្ញ; 

គហើយោគោលការណ៍, រដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតិ្ ីមយួៗ្ឹងទទួលបា្្ូវសិទធ ិសវ័យសគព្មច 

្ិងព្តូវម្ម្គ្ណគ្យយភាព គៅកនុងការវិភាជ ្ិង ការអ្ុវតតថវិការបស់ខ្លួ ្ ។ គទាះោោ៉ា ង

គ្ះកតី, ព្បព័ ធ្ទាងំពីរគ្ះព្តូវគធវើឱ្យម្ម្ការផារភាា ប់ទំនាក់ទំ្ងោន , បំគពញឱ្យោន , ្ ិង ព្បទាក់

ោន គៅ វិញគៅមក, តាមរយៈសម្មហរណកមាកផ្ការ្យីកមា ឬ សខុ្ដ្មុ្ីយកមាកិចចដ្ំគណើរការ

គធវើកផ្ការ ។ 

រូបភាពដ្ាព្កាមកដ្លកំពុងកតព្តូវបា្បញ្ញច ងំជូ្គពលគ្ះ បងាា ញពីព្កបខ្័ណឌ ទសស្-

ទា្ន្សម្មហរណកមាកផ្ការ្ីយកមាន្ថវិកាថាន កោ់តិ ្ិង ថវិការដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតិ ។ 
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ខាងគឆ្វង, កផនក វិសហមជឈការ, គឺ្បងាា ញពីកខ្សព្ចវា៉ា ក់ន្រចនាសមព័្ ធចត់តាងំ, រចនាសមព័្ ធ

កមាវិធី ្ិង រចនាសមព័្ ធសមិទធកមាន្ព្កសួង-សាថ ប័្ថាន ក់ោតិ ។ គៅខាងសាេ ,ំ កផនក វិមជឈការ 

គឺ្បងាា ញពីរដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតិ កដ្លម្ម្បីថាន ក់ ្ិង ម្ម្ស័វយភាពពីោន ; ប៉ាុក្ត ព្តូវ

ផារភាា ប់ទំនាក់ទំ្ងោន , ព្បទាក់ព្កឡាោន , គៅតាមកខ្សព្ចវា៉ា ក់ន្រចនាសមព័ ធ្កមា វិធី ្ិង 

រចនាសមព័្ ធសមិទធកមា កដ្លគធវើគ ើងតាមរយៈកផ្ការយុទធសាន្ដសតថវិការាជធា្-ីគខ្តត ។ ទាងំ

កផ្ការយុទធសាន្ដសតថវិកាព្កសងួ-សាថ ប័្ ្ិង ទាងំកផ្យុទធសាន្ដសតថវិការាជធា្-ីគខ្តត ម្ម្

គោលគៅឈា្គៅសគព្មចគោល្គោបាយោតកិតមយួរួមោន  ។ ការគធវើកបបគ្ះ គឺ្គដ្ើមបី

ស្សសំនំច ្ងិ គលើកកមពស់ ្ូវព្បសិទធភាពន្ការគព្បើព្បាសធ់្ធា្ថវិកាោតកិដ្លម្ម្

កំណត់ ។ 

កនុង្័យគ្ះ, ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាថាន កគ់ព្កាមោតិ ្ឹងព្តូវគផ្លេ តការយកចិតតទុក-

ដាកោ់សំខា្គ់លើការគធវើសម្មរណកមាន្ការគរៀបចំកផ្ការយុទធសាន្ដសតថវិកា កដ្លព្គ្ប-    

ដ្ណត ប់ថវិការាជធា្-ីគខ្តត, ព្កុង-ព្សុក, ្ិង ឃំុ-សងាក ត់, ោពិគសស ការប្សុីោន អំពីសមិទធកមា, 

វដ្េថវិកា, ចំណាត់ថាន កថ់វិកា, ព្ពមទាងំទព្មង់របាយការណ៍ ។ គទាះោោ៉ា ងគ្ះកេី, ការគធវើ-    

សម្មរណកមាគ្ះ ្ងឹធានាផតលស់ិទធ ិសវ័យសគព្មចកនុងការវិភាជ ្ិង អ្វុតតថវិកាដ្លរ់ដ្ឋបាល-

ថាន ក់គព្កាមោតិ្ីមួយៗ ោពិគសស តាមរយៈការកកលមអដំ្គណើរការព្បឹកាគោបល់ ្ិង 

ការសព្មបសព្មលួរវាងព្កសួង-សាថ ប័្ តាមរយៈម ា្ីរជនំាញរាជធា្-ីគខ្តត ោមយួ្ឹងរដ្ឋបាល-

ថាន ក់គព្កាមោតិ ព្ពមទាងំតាមរយៈការជំរុញការកបងកចកមុខ្ងារឱ្យកា្់កតចាស់ោស់

កថមគទៀតរវាងរដ្ឋបាលថាន កោ់តិ ្ ិង រដ្ឋបាលថាន ក់គព្កាមោតិ ។ ទ ា្ឹមគ្ះ, ការកសាងព្បព័ ធ្

បគចចកវិទាព័តម៌្ម្សព្ម្មបក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) កដ្លម្ម្ដ្ំគណើរការ

លអ ្ ងិបំគពញមុខ្ងារព្គ្ប់ព្ជុងគព្ោយ រហតូដ្លថ់ាន កគ់ព្កាមោតិ គឺ្ោព្បការមិ្ អាចខ្វះបា្ ។ 

កផអកគលើព្កបខ្័ណឌ ទសស្ទា្ដ្ចូបា្គរៀបរាបខ់ាងគលើ ‹យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មង់

ព្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥› បា្ផេលោ់ព្កបខ័្ណឌ តព្មង់ទិសសព្ម្មប់ការគរៀបចយុំទធ-
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សាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាថាន កគ់ព្កាមោតគិដាយក ក  គដាយគោរពគោលការណ៍      

សំខា្់ៗមយួចំ្ួ្  ដ្ចូខាងគព្កាម ៖ 

ទី១)-ការគរៀបចកំផ្ការយុទធសាន្ដសតថវិការាជធា្ី-គខ្តត ្ឹងកផអកគៅគលើព្កបខ្័ណឌ ម្ម៉ា -

ព្កូគសដ្ឋកិចច, ព្កបខ្័ណឌ ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈរយៈគពលមធយម ្ិង ព្កបខ្័ណឌ ថវិការយៈគពល-

មធយម កតមយួោមួយោន ្ងឹថាន ក់ោតកិដ្រ ។ ការគរៀបចំថវកិាព្បចំឆ្ន ំ ្ឹងព្តូវកផអកគលើកមាវិធ ី

គដាយតព្មង់ទិសគឆ្ព ះគៅរកការសគព្មចលទធផលកនងុឆ្ន ំន្កមាវិធី្ីមយួៗ ទ ា្ឹម្ងឹការគធវើ    

សម្មហរណកមាថវិកាចរ្ត ្ ិង ថវិកាមលូធ្ ។ ចាប់ហិរញ្ញវតថសុព្ម្មប់ការព្គ្ប់ព្គ្ងព្បចំឆ្ន ំ

្ឹងម្ម្កតមយួ កដ្លរួមម្ម្៖ ថវិកាថាន កោ់តិ ្ិង ថវិការដ្ឋបាលថាន កគ់ព្កាមោតិ ។ ថវិកា         

រដ្ឋបាលរាជធា្-ីគខ្តត ្ឹងឆ្លុះបញ្ញច ងំោសរុបតាមគខ្តត្ មីួយៗ គដាយកចកោថវិកាចរ្េ ្ងិ

ថវិកាមលូធ្ ោឧបសមព័ ធ្ន្ចាប់ ។ គដាយក ក, ថវិការបស់រដ្ឋបាលព្កុង-ព្សុក ្ិង ឃំុ- 

សងាក ត ់្ឹងព្តូវឆ្លុះបញ្ញច ងំោទំហំសរុបដ្ុល កដ្លោលទធផលន្ការ វិភាជលមអតិតាមរដ្ឋបាល 

្ីមយួៗ គដាយកផអកគលើរូបម្េកបងកចកោកោ់ក ់្ិង កផអកគលើសមិទធកមា ។ កនុងគពលខាង-

មុខ្, ខ្ណៈកដ្លព្បព័ ធ្ព្គ្ប់ព្គ្ងថវិការដ្ឋបាលថាន កគ់ព្កាមោតិកា្ក់តព្តូវបា្កកលមអ, គោល-

ការណ៍ន្ការគរៀបចំ ្ិង អ្ុម័តថវិកា ្ឹងព្តូវពិ្ិតយគ ើង វិញ ព្សបតាមឧតតម្ម្ុវតតោ

អ្តរោតិ ។ 

ទី២)-គៅកនុងការអ្ុវតតថវិកាថាន កគ់ព្កាមោតិ, ការអ្ុញ្ញញ តចំណាយថវិកាវិមជឈការ

្ឹងព្តូវបា្គធវើោសវ័យព្បវតតិ បនាា ប់ពីចាប់ថវិកាព្តូវបា្អ្ុម័ត ព្សបតាមកមាវិធីចំណាយ

ព្បចំព្តមី្មស/ឆ្ម្មស កដ្លម្ម្ការឯកភាពពីព្កសួងគសដ្ឋកិចច ្ ិង ហិរញ្ញវតថ ុ្ ិង ការព្បគ្ល់

សិទធ ិចតក់ចងអ្ុវតតថវិកាឱ្យដ្ល់អងគភាពព្បតបិតតិគៅថាន កគ់ព្កាមោត ិ ។ ម ា្ីរគសដ្ឋកិចច ្ិង

ហិរញ្ញវតថ ុ្ឹងព្តូវបា្ផតល់អំណាច ្ិង ការទទួលខ្ុសព្តូវរួម ្ិង គដាយផ្លា ល់ កនុងការព្តួត-

ពិ្តិយ ថវិកាម ា្ីរជនំាញ ្ិង ថវិការដ្ឋបាលរាជធា្-ីគខ្តត តាមរយៈការបគងកើតតនួាទីព្តតួពិ្តិយ 

ថវិកា កដ្លព្បមលូផេុំមុខ្ងារព្តតួពិ្តិយហិរញ្ញវតថ ុ្ិង កិចចលទធកមា, ការព្តួតពិ្តិយការអ្ុវតត

ចំណូលមិ្កម្សារគពើព ធ្ ្ិង ការព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទពយសមបតតរិដ្ឋ ។  
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ទី៣)-រដ្ឋបាលព្កុង-ព្សុក ្ ិង រដ្ឋបាលឃំុ-សងាក ត់ ្ ងឹទទួលបា្្ូវសិទធ ិសវ័យសគព្មច 

្ិង ការទទួលខ្ុសព្តូវគពញគលញ គៅកនុងការអ្ុវតតថវិការបស់ខ្លួ ្ ។ ប៉ាុក្ត ការអ្ុវតត 

ចំណាយគ្ះ គឺ្ោកមាវតថនុ្ការព្តតួពិ្តិយតាមគព្កាយ គដាយរតនាោររាជធា្-ីគខ្តត កនុងមុខ្ងារ 

ោគ្ណគ្យយករសាធារណៈ ព្ពមោមយួ្ងឹការពព្ងឹងោយថាគហត ុ ្ូវមខុ្ងារអធិការកិចច

ហិរញ្ញវតថនុ្ព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ ុសព្ម្មបោ់យ្េការព្បតតិលុយការ (Check and 

balance) ។ 

ទី៤)-ោមយួោន គ្ះ, ព្បព័ ធ្របាយការណ៍្ឹងព្តូវបា្ពព្ងឹង គដាយកនងុគនាះរដ្ឋបាល 

ឃំុ-សងាក ត់, ព្កុង-ព្សុក-ខ្ណឌ  ្ឹងព្តូវរាយការណ៍ពីវឌ្ឍ្ភាពន្ការអ្ុវតតអ្កុមាវធិី ្ងិ

សកមាភាពការងាររបសខ់្លួ ្ កនុងទព្មង់ោលទធផលកនុងឆ្ន ំ គៅព្កុមព្បឹកាគរៀងៗខ្លួ ្ ។ គដាយ-

ក ក, រដ្ឋបាលរាជធា្-ីគខ្តត ព្តូវគធវើរបាយការណ៍បកូសរុបគៅកព្មិតកមាវិធី គហើយរាយការណ៍ 

គៅព្កុមព្បឹការបស់ខ្លួ ្, ព្កសងួគសដ្ឋកិចច ្ិង ហិរញ្ញវតថ,ុ ្ិង ព្កសងួមហានផា ។ 
 

៤- យនដការអនុវតរ និងហានិភយ័ 

គដ្ើមបីជំរុញការអ្ុវតត ßយុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥à 

គ្ះឱ្យបា្គោគ្ជ័យ, កផ្ទីចងអុលផលូវ ្ិង បគងាគ លចរទាងំឡាយកដ្លម្ម្កចងគៅកនុង

យុទធសាន្ដសតគ្ះ ្ងឹព្តូវបា្ដាកប់ញ្ចូលគៅកនុងកមាវិធកីកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធា-

រណៈដ្ំណាក់កាលទី ៣ ្ិង ដ្ំណាក់កាលទី ៤  តាមរយៈកផ្ការសកមាភាពរួម ។ កនុង្័យ-

គ្ះ, ព្កសងួ-សាថ ប័្ទាងំអស ់ព្តូវគរៀបចំកផ្ការសកមាភាពោកោ់ក ់្ ិង តាមគពលកំណត ់

គដ្ើមបចីលូរួមអ្ុវតតការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកា ។ ោមួយោន គ្ះ, គ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំា

ការងារកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ្ឹងប្េគដ្ើរតនួាទីព្តតួពិ្តិយ ្ិង តាម-

ដា្ោព្បចំ ្ូវវឌ្ឍ្ភាពន្ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ ្ិង សព្មបសព្មួលឱ្យបា្កា្ក់តលអ ្ងិ 

រលូ្ ោមួយ្ឹងការកកទព្មង់ ក់ព័ ធ្ដ្នទគទៀត, ទាងំការសព្មបសព្មួលកនុងព្កបខ្័ណឌ ន្

កមាវិធកីកទព្មងក់ារព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ, ទាងំការសព្មបសព្មលួោមយួ្ងឹការដាឋ ្

កកទព្មង់ ក់ព័ ធ្ទាងំពីរគផសងគទៀត ។ 
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កនុង្័យគ្ះ, ការអ្ុវតត្ ូវការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាកមពុោអាចជួប្ឹងហា្ិភ័យមយួ

ចំ្ួ្  ពីគព្ ះថា ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាម្ម្ទំនាកទំ់្ងោ៉ា ងជតិសនតិ ្ងិ ពឹងកផអកោន គៅ

 វិញគៅមក ោមួយ្ឹងការកកទព្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, ការកកទព្មង់ការអភិវឌ្ឍ្៍តាមកបប

ព្បោធិបគតយយថាន កគ់ព្កាមោតិ ព្ពមទាងំការកកទព្មង់ដ្នទៗ គទៀតគៅគព្កាមកមាវិធកីក

ទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ។ ការព្ារគពល ឬ ភាពមិ្សុីចងាវ កោ់ន ន្ការកក-

ទព្មង់ទាងំគ្ះ អាច្ឹងគធវើឱ្យការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកា មិ្ទទួលបា្គោគ្ជ័យតាមការ

គព្ោងទុក ។ គលើសពីគ្ះ, ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកាម្ម្ទំនាក់ទំ្ងោ៉ា ងជតិសនិតោមួយ្ឹង

ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្អភិបាលកិចចសាធារណៈទាងំមលូ កដ្លកនុងគនាះ ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណៈមិ្កម្ោកតាត កំណត់គនាះគ ើយ ថវីតបតិថាការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ គឺ្

ោសនូលដ៏្សំខា្ន់្ព្បព័ ធ្អភិបាលកិចច ។ 
 

៥- ទ្សច្រដីសននដិ្ឋឋ ន 

ោរួម, ‹យុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥›, គបើគទាះបីោ

បា្សព្មលួគោលគៅថាីក៏គដាយ, បា្ដាក់គចញ្ូវគោលគៅព្បកបគដាយមហិចឆតាខ្ពស់ ្ិង 

បា្ព្បគមើលគឃើញោគព្សច្ូវហា្ភិ័យសខំា្់ៗ មយួចំ្ួ្  កដ្លអាចគលើកគ ើងគៅកនុងគពល

អ្ុវតត ។ គទាះោ៉ា ងគ្ះកេី, កមពុោចំបាច់ព្តវូពុះ រសគព្មចឱ្យបា្្ូវគោលគៅ ßថវកិាព័តម៌្ម្

សមទិធកមាà ោសារវ័្េ គដ្ើមបីអាចគឆ្លើយតបបា្គៅ្ឹងដំ្ណាក់កាលថានី្ការអភិវឌ្ឍព្បគទស 

ក៏ដូ្ចោ្និាន ការថាីៗទាងំឡាយកនុងការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈោអ្េរោតិ ។ 

ចាស់ណាស់ថា, ការោំព្ទោ៉ា ងមុតមំ្ម ្ងិ ការកណនំាោព្បចំពីសំណាក ់ សគមេច     

អគ្គមហាគសនាបតគីតគោ ហ ុន កសន នាយករដ្ឋមន្ដ្តនី្ព្ពះរាោណាចព្កកមពុោ បា្គធវើឱ្យ

ការកកទព្មង់ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈទទួលបា្គោគ្ជ័យគួ្រោទីគម្មទ្ៈ ្ិង កំពុងប្េម្ម្

ស ា្ុះគៅមុខ្ ។ ព្បការគ្ះ គឺ្ោកតាត មិ្អាចខ្វះបា្ កដ្លផេល់្ ូវកេសីងឃឹមដ្ល់កមពុោ កនុង

ការកសាងព្បព័ ធ្ថវិកាមួយព្បកបគដាយព្បសិទធភាព, គ្ណគ្យយភាព, ្ិង តម្មល ភាព, 

ព្សបតាមឧតតម្ម្ុវតតអ្តរោតិ នាឆ្ន ំ ២០២៥ ។ គលើសពីគ្ះ, ភាពោអនកដឹ្កនំា ្ ិង ភាពោម្មច ស ់
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ព្ពមទាងំការទទួលខ្ុសព្តូវរបសត់ួអងគ ក់ព័ ធ្ទាងំអស ់ គ លគឺ្ របស់ព្គ្ប់ព្កសួង-សាថ ប័្, 

ទាងំគៅថាន ក់ោតិ ្ិង ថាន កគ់ព្កាមោត,ិ គឺ្ោកតាេ គ្ ល្ឹះសព្ម្មបធ់ានាឱ្យបា្្វូគោគ្ជ័យន្

ការកកទព្មង់ព្បព័ ធ្ថវិកា ។ 

 កនុង្័យគ្ះ, គ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារកកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

គសនើសុំការោំព្ទរបស់រាជរដាឋ ភបិាលគលើគសចកេីព្ ង ßយុទធសាន្ដសតន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិា 

ឆ្ន ំ ២០១៨-២០២៥à គដ្ើមបបី្េអ្ុវតតឱ្យម្ម្ព្បសិទធភាព ្ូវការកកទព្មង់សីុជគព្ៅគលើការ-

ព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ សំគៅកសាងព្បព័ ធ្ថវិកាមយួ ព្បកបគដាយព្បសិទធភាព, 

គ្ណគ្យយភាព, ្ិង តម្មល ភាព ។ ោមួយោន គ្ះ, ខំុ្្បាទក៏សូមអំ វនាវផងកដ្រ ដ្ល់ព្គ្ប់

ព្កសួង-សាថ ប័្ ្ិង តួអងគ ក់ព័ ធ្ទាងំអស,់ សូមគមតាត ផេលក់ារោំព្ទ ្ិង ចូលរួមអ្ុវតត 

គដាយបុគរសកមា ្ិង សកមា កនុងសាា រតីម្មច ស់ការ ្ិង ការទទួលខ្ុសព្តូវខ្ពស់ ្ូវយុទធសាន្ដសត

ដ៏្ម្ម្សារៈសំខា្គ់្ះ កដ្លោសនូលន្កមាវិធកីកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

សព្ម្មប់ដំ្ណាក់កាលទី ៣ ្ិង ទី ៤ ខាងមុខ្ ។ 

គសចកេដី្ចូបា្គោរពជព្ម្មបជូ្ ខាងគលើ សូម សទ្មដច្ទ្តទ្ជានាយររដ្ឋមន្តនរី ្ងិ 

អងគគ្ណៈរដ្ឋមន្ដ្ត ីទាងំមលូ គមតាត ពិ្តិយ ្ងិ ផេល់ការអ្ុមត័ គលើគសចកេីព្ ង ßយុទធសាន្ដសត

ន្ការកកទព្មងព់្បព័ ធ្ថវកិាឆ្ន ំ ២០១៨ -២០២៥à គដាយអ្ុគព្ោះ ។ 

 សូមអរគណុ្ !  
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