
 

ឯកសារសម្រាបក់ិច្ចម្របជ ុំគណៈកម្មការកកទម្រម្ងក់ារម្រគប់ម្រគង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ថ្ងៃអង្គា រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស្័ក ព.ស្. ២៥៦៥ 

ត្រូវនឹងថ្ងៃទ២ី៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

1> លិែរិអរ ជ្ ើញចលូរួមកចិចត្បជុាំ 

2> ជាំនួយស្មា ររ ី

3> បទបង្គា ញលទធផលថ្នការត្ររួពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវរតខផនការស្កមាភាពថ្ន

យុទធស្មស្រស្ត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

4> បទបង្គា ញលទធផលថ្នការត្ររួពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវរតខផនការស្កមាភាពថ្ន

យុទធស្មស្រស្ត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិការដ្ឋបាលថ្នន ករ់ត្កាមជារិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

5> បទបង្គា ញលទធផលថ្នការត្ររួពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវរតខផនការស្កមាភាពថ្ន

យុទធស្មស្រស្ត រកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ 

6> បទបង្គា ញលទធផលថ្នការត្ររួពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវរតខផនការស្កមាភាពថ្ន

យុទធស្មស្រស្តស្ត ីពីការខកទត្មង់ត្បព័នធត្គប់ត្គងការវិនិរោគស្មធារណៈ ២០១៩-២០២៥ និង  

7> បទបង្គា ញលទធផលថ្នការត្ររួពិនរិយតាមដាន និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវរតខផនការស្កមាភាពថ្ន

យុទធស្មស្រស្ត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធលទធកមាស្មធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ។ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1> លិខិត្អញញ្ជ ើញច្ូលរួម្កចិ្ចម្របជ ុំ 
 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

2> ជុំនួយសាម រត្ ី

 

  



 

1 
 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ជំនួយស្មា រត ី

ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌ តិសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីក្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ  

និងជាក្បធានគ្ណ្ៈកម្មា ធិការដឹ្កនាកំារងារកកទក្មងក់ារក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ  

កិច្ចក្បជុំគ្ណ្ៈកមាការកកទក្មងក់ារក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ 

ពភិាកានិងក្តួតពិនិតយលទធផលននការក្តួតពិនិតយតាមដាន និងវាយតនមៃននការអនុវតតកផនការសកមាភាពនន

យុទធស្មន្រសតគ្នៃឹឹះៗទងំ ៥ សក្កាមកមាវិធីកកទក្មងក់ារក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ 

ថ្ងៃអង្គា រ ៨សោច្ ខែបុសស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្ត្ីស័រ ព.ស. ២៥៦៥ 

ក្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ២ី៥ ខែមរោ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

- រសបៀបវារៈ 

១.បទបង្គា ញលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិិត្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធ-

សាស្រសតថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

២.បទបង្គា ញលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិិត្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធ-

សាស្រសតថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធងវិការដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

៣.បទបង្គា ញលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិិត្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធ-

សាស្រសត សរៀរគរច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ 

៤.បទបង្គា ញលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិិត្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធ- 

សាស្រសតសត ពីីការខរទក្មង់ក្បពន័ធក្គប់ក្គងការវិនិសោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ និង  

៥.បទបង្គា ញលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិិត្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធ-

សាស្រសតថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធលទធរមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ។ 

1> សថ ិត្សៅរនុងរមមវិធីខរទក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ដ្ាំណារក់ាលទី៣ ោជរដាឋ ភបិាលរមពុជាបានដារ់

សច្ញជាយុទធសាស្រសតគនលឹឹះ ថ្នរមមវិធីខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈជាបនតបន្ទា ប់ រួមមានជាអាទិ៍៖    

«យទុធសាស្រសតថ្នការខរទក្មងក់្បពន័ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥», «យទុធសាស្រសតថ្នការខរទក្មងក់្បពន័ធងវកិារដ្ឋបាល

ថ្នន រស់ក្កាមជាត្ឆិ្ន ាំ២០១៩-២០២៥», «យទុធសាស្រសតសរៀរគរច្ាំណូល ២០១៩-២០២៥», «យទុធសាស្រសតសត ពីកីារខរ

ទក្មងក់្បពន័ធក្គបក់្គងការវនិសិោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥» និង «យទុធសាស្រសតថ្នការខរទក្មងក់្បពន័ធលទធ

រមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥» និងជាមួយការសរៀបច្ាំ នងិអនុវត្តខផនការសរមមភាពលមអិត្របស់យុទធសាស្រសត

គនលឹឹះនីមួយៗ គបឺានក្ត្ួសក្តាយវិងីខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុារណៈឱ្យកាន់ខត្មានភាពច្ាស់លាស់ 

នងិមុត្ក្សួច្ សដ្ើមបឈីានសៅអនុវត្តក្បពន័ធងវិកាពត័្ម៌ានសមិទធរមមសៅឆ្ន ាំ២០២៥ នងិឈានបញ្ចប់រមមវីធីខរ

ទក្មង់ការក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ សែឿនទី៤ ។ 



 

2 
 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

2> អគាសលខាធកិារដាឋ នគណៈរមាម ធកិារដឹ្រន្ទាំការង្គរខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.គ.ហ.) បាន

សោរពោយការណ៍ជនូគណៈរមមការខរទក្មងក់ារក្គប់ក្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  មួយសលើររួច្មរសហើយ គឺសៅ

ថ្ងៃទី២០ ខែធន ូឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្លពនិិត្យសលើវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្នយុទធសាស្រសតគនលឹឹះទាំង ៥ 

សក្កាមរមមវិធីខរទក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

3> រនុងជាំហានទី២សនឹះ ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍នងឹសតត ត្សលើគណុភាពែលឹមសារឯរសារយុទធសាស្រសត , relevance & 

coherence ថ្នខផនសរមមភាព ខដ្លក្ត្ូវបនតខរទក្មង់រនងុឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥, នងិបច្ច័យសលើការខរទក្មង់

ក្បពន័ធងវិកា នងិការង្គរខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញត្ថសុាធារណៈ ។ 

4> ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តយុទធសាស្រសតគនលឹឹះទាំង ៥ សក្កាមរមមវិធីខរទក្មង់ការក្គប់ក្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រនុងសោលបាំណង ដ្ូច្ត្សៅ៖ 

➢ រាំណត្វ់ឌ្ឍនភាពថ្នការអនវុត្តខផនការសរមមភាពថ្នយទុធសាស្រសតគនលឹឹះនមីយួៗ  

➢ ពក្ងងឹការអនវុត្តខផនការសរមមភាព នងិយនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មលតាមការដាឋ នខរទក្មង់

នមីយួៗ 

➢ រាំណត្ប់ញ្ហា ក្បឈម នងិដារស់ច្ញជាវធិានការ សដ្ើមបសីដាឹះក្សាយ នងិកាត្ប់នថយផលប ឹះពាលអ់វជិជមានសលើ

ការង្គរខរទក្មងក់ារក្គបក់្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ខដ្លក្ត្វូសសក្មច្ឱ្យបាននវូដ្ាំណារក់ាលអនតរកាល 

(CAP3+2) នងិការឈានសឆ្ព ឹះសៅងវកិាពត័្ម៌ានសមទិធរមម ។ 

រសបៀបវារៈទី១៖ បទបងាា ញលទធផលននការក្តួតពិនិតយតាមដាននិងវាយតនមៃននការអនុវតតកផនការសកមាភាព 

ននយុទធស្មន្រសតននការកកទក្មង់ក្បព័នធថវកិាឆ្ន ២ំ០១៨-២០២៥ 

១. វឌ្ឍនភាព 

5> យទុធសាស្រសតថ្នការខរទក្មងក់្បពន័ធងវកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ យុទធសាស្រសត សនឹះបានដារ់សច្ញសរមមភាពសរុប

ច្ាំននួ ២០៤ ជាវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តរយៈសពលបួនឆ្ន ាំចាប់ពឆី្ន ាំ២០១៨-២០២១ មានសរមមភាពច្ាំននួ ១៣៤ 

សសក្មច្បានតាមសោលសៅ, ២៤ រាំពុងបនតអនុវត្ត, សរមមភាពច្ាំននួ ៣ ក្ត្ូវខរសក្មួលសោលសៅ និងសរមមភាព

ច្ាំននួ៤៣ បនតអនុវត្ត ។ 

6> វឌ្ឍនភាពគនលឹឹះសសក្មច្បាន រមួមាន៖ 

▪ ក្របែណឌ ងវិការយៈសពលមធយម (MTBF)ក្ត្ូវបានដារឱ់្យអនុវត្តសារលបងចាបត់ាាំងពឆី្ន ាំ២០១៩ ។ 

▪ ច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថុក្បចាាំឆ្ន ាំ (ច្ាប់ងវិកាឆ្ន ាំ ២០២១ នងិសសច្រតកី្ពាងច្ាប់ងវិកា ឆ្ន ាំ ២០២២) បានចាប់សផតើម

នងិពក្ងរីវិសាលភាពថ្នសមាហរណរមមងវិកាច្រនត នងិងវិកាមូលធន (សដាយមានភាជ ប់សៅតាោងសសងេប

គសក្មាងវិនិសោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនសដាយងវិកាជាត្)ិ ។ 

▪ ការភាជ ប់ខផនការលទធរមម នងិតាោងរជជសទយយបុសរក្បទន ជាមួយនឹងគសក្មាងងវិកាក្បចាាំឆ្ន ាំក្ត្ូវបានអនុវត្ត ។ 
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▪ សោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការសរៀបច្ាំងវិកាព័ត្ម៌ានសមិទធរមមក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ និងដារឱ់្យអនុវត្ត ។ 

▪ គិត្ក្ត្ឹមខែសបាា ហ៍ទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១, រិច្ចក្បជុាំគណៈរមមធិការពនិិត្យសសច្រតកី្ពាងបឋមថ្នវិសសាធន

រមមច្ាប់សត ីពីក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (ងមី) សសក្មច្បាន ០២ជាំពរូ, សរុប ៤៦មាក្តា និងក្បជុាំក្រុម

ការង្គរបសច្ចរសទសទី ១ ពនិិត្យសសច្រតីក្ពាងបឋម សសក្មច្បាន ០៤ជាំពរូ, សរុប ៨៨មាក្តា ។ 

▪ សោលការណ៍ខណន្ទាំសវនរមមសមិទធរមម នងិសោលការណ៍ខណន្ទាំសវនរមមសលើគសក្មាងហរិញ្ញបបទនសដាយ

ថ្ដ្គអូភិវឌ្ឍនក៍្ត្ូវបានដារ់ឱ្យអនុវត្ត ។ 

▪ បនតពក្ងរីការអនុវត្តក្បពន័ធ FMIS ដ្លក់្រសួងសាថ ប័ន នងិបានពក្ងីរការដារ់ច្ាំណាត្ថ់្នន រ់ងវិកាទាំង ៧ 

ក្បពន័ធ FMIS។ ដារ់បញ្ចូលមុែង្គរសរៀបច្ាំងវិកាតាមក្រសួង សាថ ប័ន នងិអងាភាពងវិកាសៅរនុងក្បពន័ធ FMIS 

នងិបានដារឱ់្យសក្បើក្បាស់សារលបងសៅ ១១ ក្រសួង សាថ ប័ន ។ 

▪ ឯរសារសក្មាប់បណតុ ឹះបណាត ល (Training Manual) សោលការណ៍ នងិ នតី្ិវិធីរនងុការសរៀបច្ាំងវិកាសមិទធ

រមម និងសក្ោងសរៀបច្ាំវគាបណតុ ឹះបណាត លក្គូបសង្គា ល (TOT) អាំពីសោលការណ៍ខណន្ទាំសត ីពកីារសរៀបច្ាំងវិកា

សមិទធរមម សៅក្ត្ីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

២.បច្ច័យសលើក្បព័នធហិរញ្ញវតថុស្មធារណ្ៈ 

7> បច្ច័យសលើក្បពន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសនឹះ គឺសធវើការសក្បៀបសធៀបសលើលទធផលទាំងបីសលើរ នងិទញការសននដិាឋ ន

សលើលទធផលវាយត្ថ្មល ជារក្មិត្មា ក្រ ូ រួមមាន៖ (១)  វិន័យងវិកា, (២) ក្បសិទធភាពវិភាជន៍ងវិកា នងិ (៣) 

ស័រតិសិទធភាពការផតលស់សវាសាធារណៈ ។ (១)   វនិយ័ងវកិា៖ ខផនរការអនុវត្តច្ាំណាយងវិកាបង្គា ញថ្នមានភាព

កាន់ខត្មានលអក្បសសើរ ប ុខនតចាាំបាច់្ក្ត្ូវសដាឹះក្សាយសលើច្ាំណាយររសាឹះ (ទាំងខផនរនយិមន័យ និងបាំណលុ

ចាស់) និងការអនុវត្តច្ាំណូលងវិកាក្ត្ូវបនតពក្ងឹងការពាររច្ាំណូល, ពក្ងឹងរដ្ឋបាលក្បមូលច្ាំណូលជាពិសសស

អនុសលាមភាព នងិការក្គប់ក្គងហានភិ័យ, ការតាមដានសលើក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈសៅតាមក្គឹឹះសាថ ន

សាធារណៈរដ្ឋបាល នងិសហក្ោសសាធារណៈ,  (២) ក្បសិទធភាពវភិាជនង៍វកិា៖ ងវិកាក្បចាាំឆ្ន ាំក្ត្ូវបាន

សរៀបច្ាំក្សបតាមក្បត្ិទិនងវិកា ប ុខនតចាាំបាច់្ក្ត្ូវបសងកើនគុណភាពឯរសារងវិកាបខនថមសទៀត្ ។ ការសរៀបច្ាំងវិកា    

រយៈសពលមធយមគឺសថ តិ្រនងុដ្ាំណារក់ាលចាប់សផតើមសៅស ើយ សដាយសហត្ថុ្នក្របែណឌ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈសពលមធយម

ពុាំទន់ក្ត្ូវបានអនុវត្ត និងងវិការយៈសពលមធយមក្ត្ូវបានអនុវត្តសារលបងចាប់ពឆី្ន ាំ២០១៩ នងិ (៣) ស័រតសិិទធ-

ភាពការផតលស់សវាសាធារណៈ៖ មិនទន់អនុវត្តបានលអសៅស ើយ ជាពិសសសរងវឹះក្បពន័ធក្ត្ួត្ពនិតិ្យតាមដាន 

នងិវាយត្ថ្មលសមិទធរមម, រិច្ចលទធរមមសាធារណៈមានការក្បរួត្ក្បខជងសៅមានរក្មិត្, ការផសពវផាយឯរសារ

ងវិកាសក្មាប់ក្រសួង សាថ ប័នផតល់សសវាសាធារណៈសៅមានរក្មិត្ នងិត្មាល ភាពងវិកាសៅមានរក្មិត្ ។ ជាមួយ

ោន សនឹះ, ការពក្ងងឹមុែង្គរសវនរមមថ្ផារនងុនងឹជយួសលើររមពស់ក្បពន័ធក្ត្តួ្ពនិតិ្យ សដ្ើមបីធាន្ទក្បសិទធភាព

ច្ាំណាយងវិកា នងិសមិទធរមម ។ 
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៣.ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យ 

8> យុទធសាស្រសត ថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធងវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បានរាំណត្ហ់ានភិ័យសក្មាប់ការអនុវត្តយុទធ

សាស្រសត សនឹះឱ្យទទួលបានសជាគជ័យ ។ រនុងខផនរសនឹះ នងឹក្ត្តួ្ពនិិត្យស ើងវិញសលើច្ាំណចុ្ហានភិ័យខដ្លបានដារ់

សច្ញ និងលទធផលវិភាគរបាយការណ៍ សដាយដារ់សច្ញវិធានការជារល់ារ់ សដ្ើមបីត្អួងានីមួយៗ សតត ត្ការយរ

ចិ្ត្តទុរដារ់ ។ រក្មតិ្ហានភិយ័ក្ត្ូវបានខបងខច្រជាបីក្មិត្ រួមមាន ែពស់, មធយម និងទប ខដ្លខផអរសលើ

លរេែណឌ រាំណត្់ច្ាំននួ ២ រួមមាន សារៈសាំខានថ់្នការធាន្ទបាននវូការសសក្មច្សោលសៅក្បព័នធងវិកា ខដ្លក្ត្ូវ

អនុវត្តក្បពន័ធងវិកាពត័្ម៌ានសមិទធរមម នងិក្របែណឌ សពលសវលា ។ 

ល.រ ហានិភ័យ កក្មិត  វិធានការ 

១ ការពនារសពលថ្នការអនុវត្តសរមមភាព

ខរទក្មង់ណាមួយនឹងប ឹះពាល់ដ្ល់ការ 

ខរទក្មង់សផសងសទៀត្ ។ 

ែពស់ ពក្ងឹងយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពថ្នការ   

អនុវត្តយុទធសាស្រសតគនលឹឹះនីមួយៗ សដាយក្ត្ូវសរៀបច្ាំរបាយ-

ការណ ៍និងរិច្ចក្បជុាំតាមដានក្បចាាំឆ្មាស និងឆ្ន ាំ ជា

សទៀងទត្់ សដ្ើមបីឱ្យក្គប់ត្ួអងាអនុវត្តយុទធសាស្រសតគនលឹឹះ

នីមួយៗ បសងកើនការចូ្លរួម និងមានលទធភាពសលើរនូវ

បញ្ហា ក្បឈមទាំងរនុងទិដ្ឋភាពសោលនសោបាយ និង

បសច្ចរសទសជនូថ្នន រ់ដឹ្រន្ទាំ ពិនិត្យនិងសសក្មច្ ។ 

២ ការអនុវត្តងវិកាព័ត្៌មានសមិទធរមមសៅឆ្ន ាំ

២០២៥ អាច្នឹងក្ត្ូវពនារសពលអនុវត្ត 

ក្បសិនសបើបុសរលរេែណឌ  (ច្ាប់សត ីពី

ក្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អនុក្រឹត្យ

សលែ ៨១, ៨២, MTFF...) ពុាំអាច្បញ្ចប់

រនុងឆ្ន ាំ២០២២ សនឹះ ។ 

ែពស់ រាំណត្់អាទិភាពជាបុសរលរេែណឌ  សដ្ើមបីអាច្ឱ្យ 

ោជរដាឋ ភិបាលអាច្អនុវត្តក្បព័នធងវិកាសមិទធរមម ។ 

ការង្គរអាទិភាពទាំងសនឹះ ក្ត្ូវរាំណត្់ និងដារ់ក្របែណឌ

សពលសវលាជារ់លារ់រនុងខផនការសរមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៥ ។ 

៣ ការខរទក្មង់ក្បព័នធងវិកា និង PFM 

ដ្ាំណារ់កាលទ៣ី និងទី៤ គឺក្រសួង  

សាថ ប័នមានត្ួន្ទទីសាំខាន់ សដ្ើមបីឈានសៅ

សសក្មច្បសង្គា លច្រខដ្លបានដារ់សច្ញ 

។ រនុងន័យសនឹះ, ក្បសិនសបើភាពក្បទរ់

ក្រឡាោន  ថ្នការខរទក្មង់គនលឹឹះរបស់ោជរ

ដាឋ ភិបាលពុាំមានក្របែណឌ រួមមួយសន្ទឹះសទ 

ែពស់ ជាំរុញការសរៀបច្ាំឯរសារច្រេុវិស័យនិងយុទធសាស្រសត

សក្មាប់រមមវិធីខរទក្មង់បីបូរមួយ (PFM, PAR, D&D 

និង Law & Judiciary)។ 



 

5 
 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ល.រ ហានិភ័យ កក្មិត  វិធានការ 

សលបឿនថ្នការខរទក្មង់អាច្បនាុច្បង្គអ រ់ 

ឬក្ត្ូវការសពលសវលាសក្ច្ើន ។ 

៤ សាថ នភាពបច្ចុបបនន ការសរៀបច្ាំរមមវិធី គឺ

ខផអរសលើរច្ន្ទសមព័នធរដ្ឋបាល សពាលគឺពុាំ

ទន់ឆ្លុឹះបញ្ហច ាំងនវូការ 

អនុវត្តងវិការមមវិធី/សមិទធរមម ។ 

ែពស់ ជាំរុញការសរៀបច្ាំ និងរាំណត្់ក្រសងួ សាថ ប័នអនុវត្តងវិកា

សមិទធរមមសាមញ្ញ (PB Light)និងងវិកាសមិទធរមម ក្ពម

ទាំងលរេែណឌ សផសងសទៀត្ខដ្លមានរាំណត្់រនុងសោល

ការណ៍ខណន្ទាំសត ីពីការសរៀបច្ាំងវិកាព័ត្៌មានសមិទធរមម។ 

ការខរសក្មួលរច្ន្ទសមព័នធក្គប់ក្គងឱ្យសុីសង្គវ រ់សៅតាម

រច្ន្ទសមព័នធរមមវិធី និងសាថ ប័ន ។ 

៥ ការរសាងសមត្ថភាពក្ត្ូវសតត ត្សលើទិស

សៅថ្នការខរទក្មង់ក្បព័នធងវិកា និង

សមត្ថភាពពុាំទន់  

សមាមាក្ត្សៅនឹសលបឿនថ្នរិច្ចការខរទក្ម

ង់។ 

ែពស់ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមស្រនតីបសង្គា លសៅតាមក្រសួង សាថ ប័

នខក្បកាល យជាមស្រនតីវិភាគងវិកា និងមានច្ាំសណឹះដឹ្ងខផនរ

សសដ្ឋរិច្ច និងសោលនសោបាយសារណៈ សដ្ើមបីឈានអនុ

វត្តការសរៀបច្ាំងវិកាផារភាជ ប់សៅនងឹសោលនសោបាយ 

និងងវិកាព័ត្៌មានសមិទធរមម ។ 

៦ ការបណតុ ឹះវបបធម៌សមិទធរមមសៅក្គប់

ក្រសួង សាថ ប័នគឺពុាំទន់ក្ត្ូវបានផតល់អាទិ

ភាពសៅស ើយ ខដ្លអាច្ប ឹះពាល់ដ្ល់

ការអនុវត្តក្បព័នធ PB ។ 

មធយម ជាំរុញការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍សមិទធរមមក្គប់ក្រសួង សាថ

ប័ន និងសារលបងបូរសរុបសមិទធរមមតាមរមមវិធីរក្មិត្រ

ដាឋ ភិបាល។ 

៧ ឆ្នាៈសលើការសធវើវិមជឈការហិរញ្ញវត្ថុសៅតាម

ក្រសួង សាថ ប័នសៅមានរក្មិត្ នងិការ

បសងកើនត្មាល ភាពសៅសាធារណៈជនសៅ

មានរក្មិត្ ។ 

មធយម រសហវ. និងក្រសួង សាថ ប័នក្ត្ូវសហការ និងជាំរុញសលើ

ការបសងកើត្អងាភាពងវិកា និងសរៀបច្ាំសវទិកាសាធារណៈ 

និងផសពវផាយឯរសារងវិកាឱ្យកាន់ខត្ទូលាំទលូាយ។ 

៨ ការដារ់ឱ្យអនុវត្តក្បព័នធ FMIS ឱ្យអនុវត្ត

សៅក្គប់ក្រសួង សាថ ប័ន គឺជាយនតការមួយ 

សដ្ើមបីធាន្ទបានគណសនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

ប ុខនតចាាំបាច់្ក្ត្ូវបនតគិត្គរូសលើនីត្ិវិធី 

អនុវត្តការង្គរ, ការផលិត្របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ និងការសដាឹះក្សាយសលើបញ្ហា

ែពស់ បសងកើនរិច្ចសហការជាមួយក្រសួង សាថ ប័នសលើត្ក្មូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, នីត្ិវិធីអនុវត្តការង្គរ និងជាំរុញ

ការសដាឹះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមរបស់ក្រសួង សាថ ប័ន។ 
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ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ល.រ ហានិភ័យ កក្មិត  វិធានការ 

ក្បឈមថ្នការ អនុវត្តងវិកាសៅតាម

ក្រសួង សាថ ប័ន។ 

៩ ការដារ់សច្ញខផនការសរមមភាពខរ

ទក្មង់ (MAP) របស់ក្រសួង សាថ ប័នពុាំ

ទន់សឆ្លើយត្បតាមការដាឋ នខរទក្មង់ 

អាទិភាពសៅស ើយ ខដ្លចាាំបាច់្ធាន្ទ

ក្រសួង សាថ ប័នចូ្លរួមអនុវត្តខផនការ

សរមមភាពតាមលាំដាប់លាំសដាយ 

អាទិភាព។ 

មធយម អ.គ.ហ. និងអគាន្ទយរដាឋ នបសង្គា លថ្ន រសហវ. 

រាំណត្់ខផនរសរមមភាពខរទក្មង់អាទិភាព សដ្ើមបីជាំរុញ

ក្រសួង សាថ ប័នសរៀបច្ាំ MAP និងអនុវត្តក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

 

៤.កផនការសកមាភាពឆ្ន ២ំ០២២-២០២៥ និងលទធផលច្ុងសក្កាយ 

៤.១. កផនការសកមាភាពឆ្ន ២ំ០២២-២០២៥ 

9> សៅថ្ងៃទី២០ ខែធន ូឆ្ន ាំ២០២២ គណៈរមមការខរទក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈបានសសក្មច្អនញុ្ហញ ត្

ឱ្យ អ.គ.ហ. សក្មបសក្មួលជាមួយអគាន្ទយរដាឋ នបសង្គា ល (ដ្រឹន្ទាំនងិសក្មបសក្មួល) និងអងាភាពពារ់ពន័ធ

សផសងសទៀត្ សដ្ើមបីពនិតិ្យ នងិរាំណត្់អាំពីទិសសៅ, ខផនការសរមមភាពលមអតិ្, សូច្ន្ទររ, សោលសៅ នងិទក្មង់

ខផនការសរមមភាពឱ្យបានច្ាស់លាស់ ក្បារដ្នយិម នងិជវភាព ។ 

10> ការខរសក្មលួខផនការសរមមភាពលមអតិ្ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ គឺសក្បើក្បាស់ទក្មង់ CAP3+2 នងិសក្បើក្បាស់ជា

ធាត្ុចូ្លពីខផនការសរមមភាពលមអតិ្ថ្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥៖ 

I. ការសរៀបច្ាំខផនការរក្មិត្យទុធសាស្រសត  

II. ការសរៀបច្ាំងវិកា នងិអនុម័ត្ងវិកា 

III. ការអនុវត្តងវិកា នងិការក្ត្ួត្ពនិិត្យងវិកា 

IV. ការតាមដានក្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្ថ្មល 

V. សហដាឋ រច្ន្ទសមពន័ធក្ទក្ទង់ ។ 

11> ក្រុមការង្គរបសច្ចរសទស អ.គ.ហ. បាននងិរាំពុងសហការជាមួយអងាភាពទទួលែុសក្ត្ូវមានច្ាំននួ ៩ សក្កាមឱ្វាទ   
រសហវ. (រួមមាន៖ ១. អគាន្ទយរដាឋ នសោលនសោបាយ, ២. អគាន្ទយរដាឋ នងវិកា, ៣.     អគាន្ទយរដាឋ ន

លទធរមមសាធារណៈ, ៤. អគាន្ទយរដាឋ នរត្ន្ទោរជាត្ិ, ៥. អគាន្ទយរដាឋ នសវនរមមថ្ផារនងុ, ៦. ក្រុមការង្គរ 



 

7 
 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

FMIS, ៧. និយ័ត្ររគណសនយយនិងសវនរមម, ៨.  វិទាសាថ នសសដ្ឋរិច្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ៩. អោា ធិការដាឋ ន) នងិ

អាជាា ធរសវនរមមជាត្ ិ។ 

៤.២. លទធផលច្ងុសក្កាយ 

វដ្តថវកិា លទធផលច្ុងសក្កាយ 
សចូ្នាករ 

សមិទធកមាគ្នៃឹឹះ 
សោលសៅឆ្ន  ំ២០១៨-២០២៥ 

១.សរៀបច្ាំ

ខផនការយទុធ

សាស្រសតងវកិា 

ខផនការយុទធសាស្រសត

ងវិកាក្ត្ូវបានខរលមអ

គុណភាព និងមាន

ភាពក្គប់ក្ជងុសក្ជាយ   

▪ ខផនការយុទធសាស្រសត

ងវិកាក្ត្ូវបានពក្ងឹង 

▪ រច្ន្ទសមពន័ធរមមវិធីក្គប់ក្រសួង សាថ ប័ន

ក្ត្ូវបានខរលមអ 

▪ គមាល ត្រវាងច្ាំណាយងវិការនុងខផនការ

យុទធសាស្រសតងវិកា នងិការរាំណត្់ពតិាន

ងវិការនុងសាោច្រសថ តិ្រនងុរងវង ់+/-៥%  

២.សរៀបច្ាំងវកិា

ក្បចាាំឆ្ន ាំ 

ងវិកាពត្ម៌ានសមិទធ

រមមក្ត្ូវបានដារ់ឱ្យ

អនុវត្ត 

▪ ការសរៀបច្ាំងវិកាក្ត្ូវ

បានគតិ្គូរសលើលទធ

ផល/សមិទធរមមសៅ

តាមក្រសួង សាថ ប័ន 

▪ លទធផលច្ាំណាយងវិការបស់ក្រសួង  

សាថ ប័នសថ ិត្រនុង +/- ៥%  

▪ សមិទធរមមតាមរមមវិធីសសក្មច្បានោ ង

ត្ិច្ ៩០% ថ្នសោលសៅ 

៣.ការអនវុត្ត 

នងិក្ត្តួ្ពនិតិ្យ

តាមដាន 

ការដារឱ់្យអនុវត្ត

ក្របែណឌ ក្ត្ួត្ពនិិត្យ 

តាមដាន  

▪ ច្ាំននួក្រសួង សាថ ប័ន 

មានខផនការការក្ត្តួ្- 

ពនិិត្យតាមដាន 

(Monitoring Plan) 

▪ ការដារឱ់្យអនុវត្ត

ក្បពន័ធ FMIS 

សវ ័យក្បវត្តរិមម 

▪ ក្គប់ក្រសួង សាថ ប័ន មាន ខផនការក្ត្តួ្

ពនិិត្យតាមដាន សហើយសផាើមរ រសហវ.

ទន់សពលសវលា 

▪ ក្បពន័ធ FMIS សវ ័យក្បវត្តិរមមសពញសលញ

ក្ត្ូវអនុវត្តក្គប់ក្រសួង សាថ ប័ន 

៤.របាយ-

ការណ៍សមទិធ

រមម 

របាយការណ៍ពត័្ម៌ាន

សមិទធរមមក្ត្ូវបាន

សរៀបច្ាំ   

▪ របាយការណ៍សមិទធ-

រមម និងហិរញ្ញវត្ថកុ្ត្ូវ

បានសរៀបច្ាំតាមរមមវិធ ី

នងិអនរុមមវិធ ី

▪ ក្គប់ក្រសួង សាថ ប័នសរៀបច្ាំរបាយការណ៍

សមិទធរមម នងិហិរញ្ញវត្ថតុាមរមមវិធី នងិ

អនុរមមវិធ ី

៥.ការវាយ-

ត្ថ្មលរមមវធិ ី

ការវាយត្ថ្មលលទធផល

សសក្មច្បានតាមរមម

 វិធ ី

▪ ច្ាំននួក្រសួង សាថ ប័ន

ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល     

▪ សមិទធរមមតាមរមមវិធីរបស់ក្គប់ក្រសួង 

សាថ ប័ន ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលសដាយ  

អគាន្ទយរដាឋ នងវិកា 
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ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

វដ្តថវកិា លទធផលច្ុងសក្កាយ 
សចូ្នាករ 

សមិទធកមាគ្នៃឹឹះ 
សោលសៅឆ្ន  ំ២០១៨-២០២៥ 

(Program 

Evaluation) 

លទធផល/សមិទធរមម

តាមរមមវិធ ី 

▪ ក្បសិទធភាពច្ាំណាយ

សាធារណៈក្ត្ូវបាន

បសងកើន (ការឆ្លុឹះបញ្ហច ាំង

តាមរយៈ PER ឬ 

PEFA) 

▪ ការច្ាំណាយសាធារណៈសក្មាប់វិស័យ

សងាមរិច្ច នងិសសដ្ឋរិច្ចក្ត្ូវបាន 

ក្ត្ួត្ពនិតិ្យក្បសិទធភាព  

12> អ.គ.ហ. សូមសោរពសសន ើសុាំពនិតិ្យ នងិសសក្មច្សលើលទធផលចុ្ងសក្កាយខាងសលើ សដ្ើមបជីាមូលដាឋ នបនតពិភារា 

នងិត្ក្មឹមខផនការសរមមភាព ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ។  

៥.សនិនដាឋ ន 

13> ការខរទក្មងក់្បពន័ធងវិកាសសក្មច្បាននវូមូលដាឋ នមួយដ៏្សាំខាន់ (ការដារឱ់្យអនុវត្តខផនការយុទធ-សាស្រសត  នងិ

ងវិការមមវិធីទាំងក្រសួង សាថ ប័ន នងិរដ្ឋបាលោជធាន ី សែត្ត) ។ រីឯការអនុវត្តសរមមភាពគនលឹឹះសផសងសទៀត្រនងុ 

BSRS ២០១៨-២០២៥ គឺបាននងិរាំពុងសលច្សច្ញជាខផលការបសណត ើរៗ។ 

14> សថ ិត្រនងុដ្ាំណារក់ាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ ខដ្លសសក្មច្បានជាសារវនតនវូការផារភាជ ប់ងវិកាសៅនងឹសោល

នសោបាយ ប ុខនតមានរងវឹះខាត្សមាសគនលឹឹះៗ រួមមាន ក្របែណឌ  MTFF, ការខរលមអគណុភាព BSP នងិ PB 

នងិការផារភាជ ប់ BSP សៅនងឹសោលនសោបាយតាមវិស័យ នងិខផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្។ិ 

15> ការបញ្ចប់ការង្គរគនលឹឹះសសសសល ់ ឬពនារសពលសរៀបច្ាំ នងិអនុវត្ត គួរក្ត្ូវពនិតិ្យ នងិរាំណត្់ក្របែណឌ សពល

សវលាជារល់ារ ់សដ្ើមបធីាន្ទថ្នទិសសៅជាយុទធសាស្រសតសសក្មច្បានតាមសោលសៅ។ 

16> ជារួម, សដ្ើមបីសសក្មច្បាននូវសោលសៅយុទធសាស្រសត សនឹះ, សមាសធាត្ុគនលឹឹះថ្នវដ្តងវិកាក្ត្ូវពក្ងងឹការអនុវត្ត៖ 

▪ ការសធវើខផនការរក្មិត្យុទធសាស្រសត  ខដ្លជាខផនការរយៈសពលមធយមមានលរេណៈក្គប់ក្ជងុសក្ជាយនិងសមា-

ហរណរមម នងិមានក្របែណឌ ក្គប់ក្គងហានភិយ័ច្ាស់លាស់ 

▪ ការសរៀបច្ាំងវិកា នងិការអនុម័ត្ងវិកាក្បចាាំឆ្ន ាំ សដាយសតត ត្សលើរមមវិធី នងិសោលបាំណងរមមវិធី 

▪ ការអនុវត្តនិងក្ត្តួ្ពនិតិ្យងវិកា ខដ្លនងឹក្ត្ូវពសនលឿននងិសធវើទាំសនើបរមមតាមរយៈការកាត្់បនថយអនុវត្ត នងិ    

សក្បើក្បាស់ក្បពន័ធ FMIS 



 

9 
 

ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

▪ ការក្ត្តួ្ពនិតិ្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មល សដាយខផអរសលើក្របែណឌ ជាសារវនតសក្មាប់សរៀបច្ាំរបាយការណ៍ទន់

សពលសវលា ក្ត្ឹមក្ត្ូវ នងិក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ សហើយជាបសណត ើរឈានសៅររក្បពន័ធក្ត្ួត្ពនិតិ្យតាមដាន និង    

វាយត្ថ្មល ខដ្លមានមុែង្គរសពញសលញ ។ 

 

រសបៀបវារៈទ២ី៖ បទបងាា ញលទធផលននការក្តួតពិនិតយតាមដាននិងវាយតនមៃននការអនុវតតកផនការសកមាភាព 

ននយុទធស្មន្រសតននការកកទក្មង់ក្បព័នធថវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក់សក្កាមជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៥ 

១.វឌ្ឍនភាព  

17> SBSRS 2019-2025 មានសរមមភាពសរុបច្ាំននួ ១៤៧ រនងុសន្ទឹះការអនុវត្តខផនការសរមមភាពទន់សពលសវលា

ច្ាំននួ ៧៣, រាំពងុបនតអនុវត្តច្ាំននួ ៣២ និងមិនទន់ដ្ល់សពលអនុវត្តច្ាំននួ ៤២ ។ ជាវឌ្ឍនភាពគនលឹឹះសសក្មច្

បានរួមមាន៖ 

▪ សោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការសរៀបច្ាំខផនការយុទធសាស្រសតងវិកាោជធាន ីសែត្ត ។ 

▪ ការត្ក្មឹម នងិសធវើសមាហរណរមមបសណត ើរៗខផនការរដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិរហូត្សសក្មច្បានសពញសលញ

សៅឆ្ន ាំ២០២៣ ។ 

▪ សោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការសរៀបច្ាំងវិការមមវិធីសក្មាប់រដ្ឋបាលោជធាន ីសែត្ត ។ 

▪ រដ្ឋបាលោជធាន ីសែត្តទាំង២៥ បានដារឱ់្យអនុវត្តងវិការមមវិធីសៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

▪ ការភាជ ប់ខផនការលទធរមម នងិតាោងរជជសទយយបុសរក្បទន ជាមួយនឹងគសក្មាងងវិកាក្បចាាំឆ្ន ាំក្ត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

▪ សោលការណ៍ខណន្ទាំសត ពីីការអនុវត្តងវិការមមវិធីសក្មាប់រដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្កិ្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ និងដារ់ឱ្យ

អនុវត្ត។ 

▪ ការសធវើក្បត្ភិូរមមសិទធិអាំណាច្ នងិការទទួលែុសក្ត្ូវរនងុការអនុវត្តរិច្ចលទធរមមសក្មាប់ដ្ាំណារក់ាលទី១ ជនូ

រដ្ឋបាលោជធាន ីសែត្ត ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំរួច្ោល់ ។ សដាយខ រ សក្មាប់ការបសងកើនរក្មិត្ទឹរក្បារ់សិទធិសសក្មច្

រនុងរិច្ចលទធរមមសាធារណៈ ជនូរដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ែណឌ  នងឹពចិារណាសក្មាប់ដ្ាំណារក់ាលទី២ ។ 

២. សននដិាឋ ន 

18> បន្ទា ប់ពអីនុវត្តខផនការសរមមភាពលមអតិ្របស់ SBSRS 2019-2025 រនលងមរសនឹះ សសងកត្ស ើញមានបខក្ម-   

បក្មួលសាំខាន់ដូ្ច្ខាងសក្កាម៖ 

▪ ការសរៀបច្ាំ ផ.យ.ង. នងិងវិការមមវិធីក្ត្ូវបាននងិរាំពុងសធវើសមាហរណរមម និងការត្ក្មឹមខផនការ សដ្ើមបផីារ

ភាជ ប់ងវិកាសៅនឹងសោលនសោបាយឱ្យកាន់ខត្ក្បសសើរជាងមុន  

▪ ការវិភាជ នងិការអនុវត្តងវិកា ក្ត្ូវបានបសងកើនក្បសិទធភាព តាមរយៈការខរលមអ នងិការសធវើសាមញ្ញរមមនតី្ិវិធី

ច្ាំណាយ ជាពិសសសការផតល់ឆ្ន្ទា នុសិទធិនងិគណសនយយភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្និីមួយៗ  
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▪ ការសរៀបច្ាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តងវិការមមវិធ ី (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នងិរបាយការណ៍

សមិទធរមម) ក្បចាាំឆ្មាស នងិក្បចាាំឆ្ន ាំ របស់រដ្ឋបាលោជធាន ីសែត្ត ក្ត្ូវបានពក្ងងឹជាបនតបន្ទា ប់ ខដ្លផតល់ជា

មូលដាឋ នរនុងការសធវើក្ត្ួត្ពនិិត្យការអនុវត្តងវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ  

▪ ជាទិសសៅខាងមុែ ការបខក្មបក្មួលទាំងសនឹះ គឺជាបច័្ចយសាំខានខ់ដ្លរួមច្ាំខណររនងុការសក្ត្ៀមលរេណៈ

សក្មាប់ការសិរា និងការអនុវត្តងវិកាព័ត្ម៌ានសមិទធរមមសៅសក្កាយឆ្ន ាំ២០២៥ នងិការតាមដានក្បសិទធ

ភាពថ្នការអនុវត្តងវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិមុននឹងឈានដ្ល់ការសធវើការវាយត្ថ្មលងវិកាសៅសក្កាយ

ឆ្ន ាំ២០២៥ ។ 

 រសបៀបវារៈទី៣៖ បទបងាា ញលទធផល ននការក្តួតពិនតិយការអនុវតតយុទធស្មន្រសតសកៀរគ្រច្ំណូ្ល ឆ្ន ២ំ០១៩-

២០២៣  

 ១. សសច្កតីសផតើម 

19> ការអនុវត្តយុទធសាស្រសត សរៀរគរច្ាំណូល ២០១៤-២០១៨ (RMS I)សសក្មច្បានលទធផល៖  

✓ ការសលើររមពស់វបបធម៌បងព់នធ តាមរយៈការបសងកើនភាពង្គយក្សលួរនងុការបង់ពនធ  

✓ ការពក្ងងឹធនធានមនុសស និង សមត្ថភាពសាថ ប័ន នងិអភបិាលរិច្ច  

✓ រាំសណើនច្ាំណូលច្រនតែពស់ ខដ្លបានសរើនស ើងពី ១៥,១% ថ្ន ផ.ស.ស. សៅឆ្ន ាំ ២០១៣ ដ្ល ់២២,០%ថ្ន 

ផ.ស.ស. សៅឆ្ន ាំ ២០១៨ សដាយមានរាំសណើនជាមធយមក្បមាណ ១,៤ ពិនាុភាគរយថ្ន ផ.ស.ស. រនុងមួយឆ្ន ាំ ។  

20> ឈរសលើមូលដាឋ នថ្ន RMS I, យុទធសាស្រសត សរៀរគរច្ាំណូល ២០១៩-២០២៣ (RMS II) ក្ត្វូបានដារ់ឲ្យអនុវត្ត

សៅខែឧសភា ឆ្ម ាំ២០១៩ សដាយបានរាំណត្់ទសសនវិស័យខវងឆ្ៃ យរនងុការសធវើទាំសនើបភាវូបនយីរមមរដ្ឋបាល នងិ

សោលនសោបាយច្ាំណូលសារសពើពនធ និងមិនខមនសារសពើពនធ។ 

២. យនតការក្តួតពិនិតយតាមដានការអនុវតត RMS II 

21> អគាន្ទយរដាឋ នសោលនសោបាយ ជាសលខាធកិារដាឋ ន ថ្នអងាភាព នងិ សាថ ប័នខដ្លចូ្លរមួអនុវត្ត RMS II       

(អ.គ.ប., អ.ព.ដ្, អ.គ.រ., អ.ទ.ច្. សលខាធិការដាឋ នក្រមុក្បឹរានតី្ិរមម និងអគាសលខាធកិារដាឋ នគណៈរមាម ធិ-

ការសោលនសោបាយសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិ (២) ក្រសួង សាថ ប័នពារព់ន័ធការក្បមូលច្ាំណូលមិនខមន

សារសពើពនធ) 

22> មានខផនការសរមមភាព នងិក្របែ័ណឌ សពលសវលាច្ាស់លាស់ (ខត្គួរពនិតិ្យនិងខរសក្មលួសូច្ន្ទររក្បចាាំ    

ក្ត្មីាស នងិក្បចាាំឆ្ន ាំ) 

23> មានរបបក្បជុាំជាសទៀងទត្់៖ ក្បចាាំឆ្មាស ក្បចាាំឆ្ន ាំ,ពាររ់ណាត លអាណត្ត ិ(Mid Term Review) និង រិច្ចក្បជុាំ

ក្ត្ួត្ពនិតិ្យវាយត្ថ្មល RMS II ទាំងមូល។ 
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៣. វឌ្ឍនភាពននការអនុវតតកផនការសកមាភាព 

24> យុទធសាស្រសត សរៀរគរច្ាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ មានវិធានការសរុប ១២៥ (ពនធដារច្ាំននួ ២៤, គយច្ាំននួ២៥,

សោលនសោបាយច្ាំននួ៣៤ នងិច្ាំណូលមិនខមនពនធច្ាំននួ ៤២) នងិច្ាំននួសរមមភាពសរបុ ៣៧៥ (ពនធដារ

ច្ាំននួ ៥៩, គយច្ាំននួ៧៤,សោលនសោបាយច្ាំននួ១២២ នងិច្ាំណូលមិនខមនពនធច្ាំននួ ១២០)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.១. ទាំសនើបភាវបូនយីរមមថ្នអគាន្ទយរដាឋ នពនធដារ 

ក្របែណឌ សាថ បន័ នងិអភបិាលរចិ្ច 

• ការសរៀបច្ាំខផនការអភិវឌ្ឍក្បពន័ធក្គប់ក្គងធនធានមនុសស នងិរមមវិធីពក្ងងឹសមត្ថភាពរបស់មស្រនតោីជការពនធ

ដារ 

• ការពក្ងងឹការខច្ររំខលរទិនននយ័  

• ពក្ងងឹសមត្ថភាពក្គប់ក្គងហានភិ័យក្បភពច្ាំណូល ។ 

មែុង្គរក្បត្បិត្តកិារសនូល 

• ការដារឱ់្យអនុវត្តនូវក្បពន័ធអនឡាញសក្មាប់មុែង្គរសនូលច្ាំននួ ៣ របស់ អ.ព.ដ្. (E-registration, E-

filing និង E-payment ) 

• ការពក្ងងឹសមត្ថភាព វិភាគ នងិក្គប់ក្គងហានភិយ័ក្បភពច្ាំណូល 
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• ការពក្ងងឹយុទធសាស្រសត ក្គប់ក្គងបាំណលុពនធ  

• ការពក្ងងឹក្បសិទធភាពសវនរមម ។ 

មែុង្គរោាំក្ទ 

• ជាំរញុការសរៀបច្ាំសសច្រតីក្ពាងច្ាប់និងបទបបញ្ញត្តនិ្ទន្ទ សដ្ើមបជីាំរញុការសក្បើក្បាស់ក្បពន័ធ IT, ការខច្ររំខលរ

ទិននន័យ និងព័ត្ម៌ាន  

• ការពក្ងងឹសមត្ថភាព ក្រមសីលធម៌ នងិវិជាជ ជីវៈមស្រនតីមុែង្គរក្បត្ិបត្តកិារសនូល ជាសដ្ើម ។ 

៣.២.ទាំសនើបភាវបូនយីរមមថ្នអគាន្ទយរដាឋ នគយនងិរដាឋ រររមពុជា៖ 

រចិ្ចសក្មលួពាណិជជរមម 

• កាត្់បនថយបនាុរច្ាំណាយ នងិសពលសវលារបស់ធុរជន 

• បានសធវើសាមញ្ញរមម, ការសធវើទាំសនើបរមមនតី្ិវិធីគយ នងិរិច្ចក្បត្ិបត្តិការគយ 

• បានត្ភាជ ប់ក្បពន័ធបញ្ជរខត្មយួជាត្ិសៅកានក់្បពន័ធបញ្ជរខត្មួយអាសា៊ា ន។ 

ការខរលមអនងិពក្ងងឹអភបិាលរចិ្ច 

• ដារ់ឱ្យអនុវត្តយុទធសាស្រសតគយសត ីពីអនុសលាមភាព នងិការអនុវត្តច្ាប់ ២០២០-២០២៣ 

• បានពក្ងរីវិសាលភាព ការសធវើសវនរមមសក្កាយសពលបសញ្ចញទាំនិញពីគយ  

• បានច្ងក្រងទិនននយ័ថ្នព័ត្ម៌ានហានភិយ័របស់ក្រុមហ៊ានុ។ 

ការក្គបក់្គងខបបយទុធសាស្រសត  

• ពក្ងងឹការក្គប់ក្គងក្បភពច្ាំណូល (រាំណត្ម់ាត្់ក្ច្រ) និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 

• ដារ់ឱ្យអនុវត្តឯរសារយុទធសាស្រសតបសច្ចរវិទាគមន្ទគមន៍ នងិព័ត្ម៌ាន ២០២០-២០២៤ 

• ពក្ងងឹ នងិផសពវផាយយនតការផតលក់ារសលើរទឹរចិ្ត្តខផនរគយសក្មាប់ SMEs ។ល។ 

៣.៣.  វធិានការសោលនសោបាយបាយសារសពើពនធ 

សោលនសោបាយអាររពសិសស 

• បានខរសក្មលួអក្តាអាររពិសសសសលើទាំនញិមួយច្ាំននួ តាមរយៈអនុក្រឹត្យសលែ ២០៨ អនក្រ.បរ សត ពីីការ

ខរសក្មលួអក្តាពនធគយ នងិអក្តាអាររពិសសសសលើទាំនញិមួយច្ាំននួ ច្ុឹះថ្ងៃទី១៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

• បានខរសក្មួលនតី្ិវិធីសផាៀងតា ត្់ត្ថ្មលគតិ្ពនធគយសៅ តាមរយៈលែិិត្សលែ០៨២៩/២០ អ.គ.រ.  ចុ្ឹះថ្ងៃទី

២៤ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០ សដាយអនញុ្ហញ ត្ឱ្យសជើងសាគយ ឬអនរត្ាំណាងខដ្លទទួលបានសិទធិពីមាច ស់ទាំនញិ  

• បានបសងកើត្ក្រុមការង្គរតាមរយៈក្បកាសសលែ ៧៤៩ សហវក្បរ ចុ្ឹះថ្ងៃទី២៣ ខែរញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ សត ពីីការ

បសងកើត្ក្រុមការង្គរសរៀបច្ាំសសច្រតីក្ពាងច្ាប់សត ីពីអាររពិសសស ។ 

• បានសរៀបច្ាំក្រុមការង្គរ, ឯរសារទសសន្ទទន នងិរបាយការណ៍លទធផលបឋម ថ្នការសរៀបច្ាំសោល

នសោបាយអាររពិសសសរួម។ 
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ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ពនធសលើអច្លនក្ទពយ 

• បានសធវើការវាយត្ថ្មលអច្លនក្ទពយស ើងវិញសក្មាប់មូលដាឋ នគិត្ ពនធក្បថ្នប់ក្តា នងិពនធសលើអច្លនក្ទពយ

សរៀងោល់៥ឆ្ន ាំមតង 

• បានសរៀបច្ាំរបាយការណ៍សិរាលទធផលបឋមពីវិសាលភាពថ្នការក្បមូលពនធសលើអច្លនក្ទពយសៅទីក្បជុាំ

ជន 

• សរៀបច្ាំឯរសារទសសន្ទទនសិរាសលើការដារ់សច្ញវិធានការបង្គក រសរមមភាពបរិរបបរមមសលើអច្លនក្ទពយ។ 

អាររសលើត្ថ្មលបខនថម 

• ការសលើរខលងអាររសលើត្ថ្មលបខនថមសលើមុែទាំនញិខដ្លជាអាហារមូលដាឋ នសក្មាប់ការរស់សៅក្បចាាំថ្ងៃរបស់

ក្បជាពលរដ្ឋ ក្ត្ូវបានបនតសលើរខលងរយៈសពលពីរឆ្ន ាំសទៀត្ ពឆី្ន ាំ២០២០ ដ្លឆ់្ន ាំ២០២១ តាមរយៈក្បកាស

សលែ ១៦៨ សហវ.ក្បរ 

• បានបញ្ចប់និងសរៀបច្ាំរបាយការណ៍សា ីពលីទធភាពសរៀបច្ាំសសច្រាីក្ពាងវិសសាធនរមមច្ាប់ ឬបទបបញ្ញត្តពិារ់

ពន័ធនឹងអាររសលើត្ថ្មលបខនថម សដាយសតត ត្សលើវិរកយប័ក្ត្អាររ (tax invoice) នងិវិរកយប័ក្ត្អាររតាមក្បពន័ធ

សអ ិច្ក្ត្នូរិ (e-tax system) ក្ត្ឹមរក្មិត្បសច្ចរសទស ។ 

ពនធសលើក្បារច់្ាំណូលរបូវនតបគុាល 

• បានសរៀបច្ាំ ផសពវផាយ នងិដារ់ឱ្យអនុវត្តពនធសលើច្ាំសណញមូលធន  

• បានសរៀបច្ាំបសងកើត្ក្រុមការង្គរ នងិឯរសារទសសនទនសាពីីក្របែណឌ សោលនសោបាយ សក្មាប់សក្ត្ៀមលរេ

ណៈអនុវត្តពនធសលើក្បារ់ច្ាំណូលរូបវនតបុគាល  

• បានសរៀបច្ាំសសច្រតកី្ពាងអនកុ្រតឹ្យ ដារជ់នូថ្នន រ់ដឹ្រន្ទាំ អ.ព.ដ្. ពនិតិ្យ នងិសសក្មច្។ 

៣.៤.រដ្ឋបាល នងិសោលនសោបាយច្ាំណូលមនិខមនសារសពើពនធ 

ទាំសនើបរមមក្បពន័ធបសច្ចរវទិាពត័្ម៌ានរនងុការក្គបក់្គង 

• NRMIS៖ បានសធវើសន្ទធ នរមម FMIS, សរៀបច្ាំមុែង្គរ e-payment ជាំហានទី១ នងិសិរាជាំហានទី២, ជាំរញុ

ការអនុវត្ត នងិផាល់បណាុ ឹះបណាា លជនូក្រសួង សាថ ប័ន នងិរដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ ិ

• SARMIS៖ បានសរៀបច្ាំជាក្បពន័ធរនងុទក្មង់ offline និងអនវុត្តសៅតាមក្រសួង សាថ ប័ន, នងិបានសរៀបច្ាំសិកាេ

សាលាបណាុ ឹះបណាា លជនូដ្លស់ាថ ប័នពារព់ន័ធ ។ 

បទបបញ្ញត្តសិោលពារព់ន័ធនងឹការក្គបក់្គងក្ទពយសមបត្តរិដ្ឋ  

• ច្ាប់សា ីពីការក្គប់ក្គង ការសក្បើក្បាស់ នងិការចាត្់ខច្ងក្ទពយសមបត្តិរដ្ឋ ក្ត្ូវបានអនុម័ត្រនុងឆ្ន ាំ ២០២០ 

• សសច្រាីក្ពាងច្ាប់សា ីពីការក្គប់ក្គងច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំនិងបានសធវើសិកាេ សាលា

ពិសក្ោឹះសោបល់ជាមួយសាថ ប័ន ។ 

 វធិានការតាមវស័ិយ នងិក្បភពច្ាំណូលសាំខាន់ៗ  
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ក្រសងួសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

• ច្ាប់សា ីពីការក្គប់ក្គងខលបងពាណិជជរមម, លិែតិ្គត្ិយតុ្តពារព់ន័ធនឹងការខរទក្មង់ក្គឹឹះសាថ នរដ្ឋបាលសាធារ

ណៈ,ក្បកាសអនតរក្រសួងសត ីពីសសវាសាធារណៈ, សរៀបច្ាំស ើងវិញនវូក្បកាសសា ីពអីក្តាសួយសារខរ៉ែ 

• ការសរៀរគរច្ាំណូលពកីារដារ់សដ្ញថ្ងលសស្រហវរង់មិនបានសក្បើក្បាស់,ក្បសិទធភាពថ្នការអនុវត្តក្បកាសរួមសា ីពី

ការដារឱ់្យអនុវត្តទិនននយ័ DMC ។ 

៤. បច្ច័យននការអនុវតតយុទធស្មន្រសត RMS សលើក្បព័នធ PFM 

25> ការសសក្មច្បាននូវរាំសណើនច្ាំណូលច្រនតជាមធយម ១,៤ ពនិាុភាគរយសធៀបនឹង ផសស រនុងមួយឆ្ន ាំសពាលសរើន

ស ើងព ី១៥,១% ថ្ន ផសស សៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល ់២២% ថ្ន ផសស សៅឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ទនាឹមសនឹះ ច្ាំណូលច្រនត

បានបនតសរើនស ើង ៣,១៨ ពនិាុភាគរយថ្ន ផសស សៅឆ្ន ាំ២០១៩   មុននឹង ការក្បមូលច្ាំណូលសនឹះងយច្ុឹះ 

២,៨១ ពនិាុភាគរយថ្ន ផសស សៅឆ្ន ាំ២០២០ នងិងយចុ្ឹះ ២,៦៥ ពនិាុភាគរយថ្ន ផសស សៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26> ការសរើនស ើងថ្នច្ាំណូលច្រនតសនឹះ បានផតលល់ទធភាពឱ្យោជរដាឋ ភបិាលបសងកើនច្ាំណាយសាធារណៈសក្មាប់បនត

សលើររមពស់គុណភាព នងិពក្ងីរវិសាលភាពសសវាសាធារណៈឱ្យកាន់ខត្ែិត្ជតិ្ក្បជាពលរដ្ឋ ក្ពមទាំងបសងកើន

ការវិនិសោគសលើវិស័យអាទិភាពសាំខាន់ៗ រួមមាន៖ វិស័យអប់រំ សុខាភបិាល នងិសហតាថ រច្ន្ទសមពន័ធរូបវន័ត     

សផសងៗ ជាពិសសសសដ្ើមបីសឆ្លើយត្បសៅនឹងវិបត្តិជាំងរឺូវីដ្-១៩ តាមរយៈភាពក្គប់ក្ោនថ់្នងវិកាសក្មាប់សដាឹះ-

ក្សាយការង្គរបន្ទា ន់ច្ាំសពាឹះមុែ ។ 
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27> ការសលើររមពស់វបបធម៌បងព់នធមានភាពលអក្បសសើរជាងមុន អក្តាការបង់ពនធទន់សពលសវលាសរើនស ើងជាបនត

បន្ទា ប់សដាយ សារការបសងកើនភាពង្គយក្សួលរនុងការបងព់នធ នងិការពក្ងឹងគុណភាពសសវានងិការអប់រំដ្ល់អនរ

ជាប់ពនធ ក្ពមទាំងការខរសក្មួលសោលនសោបាយសារសពើពនធមួយច្ាំននួ ខដ្លបានជយួសលើររមពស់រិច្ចសក្មប

សក្មួលពាណិជជរមម នងិចូ្លរួមពក្ងងឹសមធម៌រនុងការបងព់នធជនូរដ្ឋ ។ 

28> ោ ងណារ៏សដាយ សូច្ន្ទររសោលសៅខដ្លបានរាំណត្់ ច្ាំណូលច្រនតក្ត្ូវសរើនោ ងត្ិច្ ០,៣ ពនិាុភាគរយសធៀប

នងឹ ផសស គឺពងឹខផអរសៅសលើមូលដាឋ នថ្នការគណន្ទផសសនងឹក្ត្ូវមានការគតិ្គរូស ើងវញិ (Rebasing GDP) 

សដាយខរសក្មួលឆ្ន ាំសោលចាស់ពឆី្ន ាំ២០០០ សៅឆ្ន ាំ២០១៤ សដ្ើមបីក្សបតាមការវវិត្តជារ់ខសតងថ្នសសដ្ឋរិច្ចរមពុជា។ 

 វទិាសាថ នជាត្ិសថ តិ្ថិ្នក្រសួងខផនការ បាននងឹរាំពងុសធវើការរួមោន ជាមួយ អគាន្ទយរដាឋ នសោលនសោបាយថ្ន     

រសហវ. ក្ពមទាំងនងឹក្ត្ូវសោរពោយការណ៍/សធវើបទបង្គា ញជនូគណៈរមាម ធកិារសោលនសោបាយសសដ្ឋរិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថនុ្ទសពលខាងមុែ ។ 

៥. ការងារកដ្លក្តូវបនត នងិបសងកើនការយកច្តិតទកុដាក ់

➢ ជារួម ការអនុវត្តខផនការសរមមភាពខដ្លពារព់ន័ធសៅនងឹច្ាំណូលសារសពើពនធ មានវឌ្ឍនភាពលអក្បសសើរ សលើរ

ខលងខត្សរមមភាពការង្គរខដ្លពារព់ន័ធសៅនងឹការរីោលដាលថ្នជមៃឺ COVID-19 ខដ្លមានភាពយឺត្ោ វ 

ក្បសិនសបើសក្បៀបសធៀបសៅនងឹសូច្ន្ទររក្បចាាំក្ត្មីាស។ ោ ងណារ៏សដាយ រ៏សរមមភាពការង្គរជាសក្ច្ើនអាច្

នងឹបញ្ចប់សៅចុ្ងឆ្ន ាំ។ 

➢ ច្ាំសពាឹះការខផនការសរមមភាពខដ្លពារព់ន័ធសៅនងឹច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ អាច្ជួបក្បទឹះបញ្ហា ក្បឈម 

នងិយតឺ្ោ វ សដាយសារក្ត្ូវមានរិច្ចសក្មបសក្មលួជាមួយអងាភាព សាថ ប័នសក្ច្ើន។ 

➢ រិច្ចការមួយច្ាំននួ ខដ្លទមទរឲ្យបនត និងបសងកើនការយរចិ្ត្តទុរដារ់៖ 

✓ សសច្រតីក្ពាងច្ាប់សត ីពីអាររពិសសស 

✓ សសច្រតីក្ពាងច្ាប់សត ីពីពនធសលើរូបវន័តបុគាល  

✓ សសច្រតីក្ពាងច្ាប់សា ីពីការក្គប់ក្គងច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ នងិ ឯរសារសោលសាពីីសា ពីីការ

ខរទក្មង់ក្បពន័ធច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ 

✓ ការសរៀបច្ាំស ើងវិញ ថ្នរិច្ចសនាដី្សមបទនសសដ្ឋរិច្ច ក្សបតាមបទបបញ្ញត្តិជាធរមាន សៅមាន

វឌ្ឍនភាពយតឺ្ (បានក្បមាណ ៣០% ក្ត្ឹមក្ត្មីាសទី ២ ឆ្ន ាំ ២០២១)  

✓ ការសរៀបច្ាំគត្ិយតុ្តសផសងៗតាមវិស័យ សៅយតឺ្ោ វ ដូ្ច្ជា៖ ច្ាប់សា ីពីការចាត្់ខច្ងជាបសណាា ឹះ

អាសនននវូវត្ថចុាប់យរ នងិ ច្ាប់សា ីពីវិស័យថ្ក្បសណីយ ៍(ងម)ី 

✓ ខផនការសរមមភាពការង្គរខដ្លពារព់ន័ធសៅនងឹការសក្បើក្បាស់បសច្ចរវិទាព័ត្៌មានវិទា (NRMIS, 

SARMIS...) ក្ត្ូវផតលក់ារបណតុ ឹះបណាត ល នងិោាំក្ទដ្លអ់នរអនុវត្តឲ្យបានជាក្បចាាំ ។ 
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៦.សំសណ្ើសុកំារពភិាកា 

➢ សដាយសាររូវីដ្-១៩ សធវើឱ្យការអនុវត្តខផនការសរមមភាពមានការយតឺ្ោ វ  សសន ើសលខាធិការដាឋ ន RMS ពនិតិ្យ 

នងិខរសក្មួលខផនការសរមមភាពស ើងវិញ នងិរាំណត្ព់ីសូច្ន្ទររគនលឹឹះច្ាស់លាស់ ក្បចាាំក្ត្មីាស និងក្បចាាំ

ឆ្ន ាំ។ 

➢ សសន ើពិចារណារនងុការសក្ត្ៀមសរៀបច្ាំ RMS III 2024-2027 សដាយខផអរសលើរបាយការណ៍វាយត្ថ្មលក្បសិទធភាព

រដ្ឋបាលសារសពើពនធ TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) 

➢ បនតការសិរានងិពនិតិ្យលទធភាពថ្នការសក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ សក្មាប់វាយត្ថ្មលក្បសិទធភាពរដ្ឋបាលគយ (TAX 

Diamond) 

➢ សិរាអាំពឧីបររណ៍សក្មាប់សក្បើក្បាស់រនងុការវាយត្ថ្មលក្បសិទធភាពថ្នការក្បមូល ច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ 

ក្សបតាមបរិបងរបស់រមពុជា។ 

៧. លទធផលបឋមននការវាយតនមៃក្បសិទធភាពរដ្ឋបាលពនធដារសដាយសក្បើក្បាស់ TADAT 

29> បន្ទា ប់ពមីានការពនារសពលសដាយសារខត្ការីរោលដាលថ្នជមៃឺ COVID-19 ក្រុមការង្គរ វាយត្ថ្មលខដ្ល

ដឹ្រន្ទាំសដាយសលខាធកិារដាឋ ន អ.គ.ហ, របាយការណ៍លទធផលបឋម ក្ត្ូវបានបញ្ចប់សៅខែត្លុា ឆ្ន ាំ២០២១។ 

សពលសនឹះ អគហ រាំពងុសហការជាមួយអគាន្ទយរដាឋ នពនធដារ នងិសលខាធិការដាឋ ន TADAT រាំពងុខត្ពនិតិ្យ 

នងិខរសក្មួលសៅសលើរបាយការណ៍ ស ើងវិញ សដ្ើមបីសោរពោយការណ៍ជនូថ្នន រ់ដឹ្រន្ទាំ សៅចុ្ងក្ត្មីាសទី១ ឆ្ន ាំ

២០២២។ របាយការណ៍បឋម (ខែត្លុា ២០២១) បានទទួលពនិាុដូ្ច្ត្សៅ៖ 
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៨. សសច្កតីសននដិាឋ ន 

30> ការអនុវត្តខផនការសរមមភាព RMSII បានផតល់បច្ច័យជាវិជជមានសក្មាប់ PFMសពាលគឺ រាំសណើនច្ាំណូលច្រនតជា

មធយម ១,៤ ពនិាុភាគរយសធៀបនងឹ ផសស រនងុមួយឆ្ន ាំ សទឹះបីជាមានការធាល រ់ចុ្ឹះែលឹះសៅឆ្ន ាំ២០២០ និង ២០២១ 

រ៏សដាយ។ រាំសណើនច្ាំណូលសនឹះ រម៏ានបច្ចយ័ជាវិជជមានសៅសលើរាំខណទក្មង់សផសងៗសទៀត្ផងខដ្រ។ 

31> ោ ងណារ៏សដាយ ការអនវុត្តខផនការសរមមខដ្លពារ់ពន័ធសៅនឹងច្ាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ មានភាព               

សមុ ក្គសាម ញ និង អាច្យតឺ្ោ វ  ខដ្លទមទរឲ្យមានការបសងកើនការយរចិ្ត្តទុរដារ់, ខរលមអការសក្មបសក្មលួ, 

នងិបសងកើនការោាំក្ទ។ 

32> ខផនការសរមមភាពខដ្លទរ់ទិនសៅនឹងបសច្ចរវិទាព័ត្ម៌ាន (NRMIS, SARMIS..........) ក្ត្ូវផតលក់ារបណតុ ឹះ    

បណាត ល នងិោាំក្ទជាក្បចាាំដ្លអ់នរអនុវត្ត។ 

33> ពនិិត្យនិងខរសក្មួលស ើងវិញ ការពាររណ៍រាំសណើនច្ាំណូលជាពនិាុភាគរយសធៀបផសស រនុងររណី ខដ្ល        

ផ.ស.ស. ក្ត្ូវបានតល ស់បតូរឆ្ន ាំសោល ( Rebasing GDP)។ 

34> ការពនិតិ្យសមើល និងខរសក្មួលស ើងវិញសៅសលើយុទធសាស្រសត  នងិខផនការសរមមភាពសៅខត្មានភាពចាាំបាច់្ 

សដ្ើមបីធាន្ទថ្ន ទាំងយុទធសាស្រសត  និងខផនការសរមមភាពអាច្សឆ្លើយត្បបានបរិការណ៍ជារខ់សតងរបស់រមពុជា នងិ

ពិភពសលារ (Mid Term Review)។ 

 

រសបៀបវារៈទី៤.បទបងាា ញលទធផលននការក្តួតពិនិតយតាមដាន និងវាយតនមៃននការអនុវតតកផនការសកមាភាព 

ននយុទធស្មន្រសតសតីពកីារកកទក្មង់ក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងការវិនិសោគ្ស្មធារណ្ៈ ២០១៩-២០២៥ 

១. វឌ្ឍនភាព 

35> ខផនការសរមមភាព ថ្នយុទធសាស្រសត ថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធងវិការដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ ិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥បាន

ដារ់សច្ញនូវការង្គរខរទក្មងគ់នលឹឹះច្ាំននួ ១៤, សូច្ន្ទររសមិទធរមមគនលឹឹះច្ាំននួ ៣៧, ច្សង្គក មសរមមភាពច្ាំននួ 

៣៧, និងសរមមភាពច្ាំននួ ៨២ ។ ដ្ាក្កាមខាងសក្កាម បង្គា ញវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្តខផនការសរមមភាពថ្ន

យុទធសាស្រសតសត ពីីការខរទក្មង់ក្បព័នធក្គប់ក្គងការវិនិសោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ ។ 
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36> យទុធសាស្រសតសតពីកីារខរទក្មងក់្បពន័ធក្គបក់្គងការវនិសិោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ សសក្មច្បាន៖ 

▪ អនកុ្រតឹ្យសលែ ៤១ អនក្រ.បរ ចុ្ឹះថ្ងៃទី២៥ ខែមីន្ទ ឆ្ន ាំ២០២០សត ីពីការក្គប់ក្គងគសក្មាងវិនិសោគសាធារណៈ 

ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ នងិដារ់ឱ្យអនវុត្ត ។ 

▪ ក្បកាសអនតរក្រសួងសលែ០១៤៩ ផរ ក្បរ ចុ្ឹះថ្ងៃទី០៧ ខែត្លុា ឆ្ន ាំ២០២០ សត ីពកីារដារ់ឱ្យសក្បើក្បាស់សស

ច្រតីខណន្ទាំបាំសពញបខនថមសលើសសច្រតីខណន្ទាំបសច្ចរសទសសត ីពកីារសរៀបច្ាំ នងិការរសាងរមមវិធីវិនិសោគបីឆ្ន ាំ

រំរលិ ោជធាន ីសែត្ត ក្រុង ក្សុរ ែណឌ  នងិ ុាំ សង្គក ត្ ់។ 

▪ សមាហរណរមមច្ាំណាយ (ថ្នន រ់ជាត្ិ) ច្រនត នងិមូលធនសដាយហិរញ្ញបបទនរនងុក្បសទស និងសក្ៅក្បសទស

សក្មាប់ក្រសួង សាថ ប័នច្ាំននួ ០៩ សក្មាប់ការសរៀបច្ាំខផនការយុទធសាស្រសតងវិកា (ផ.យ.ង.) ឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៤ ។ 

▪ សមាហរណរមមងវិកាច្រនត នងិងវិកាមូលធនសក្មាប់ក្រសួង សាថ ប័ន ច្ាំននួ ០៣ គឺក្រសួង សាធារណការ 

នងិដឹ្រជញ្ជូន, ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ នងិក្រសួងធនធានទឹរ នងិឧត្នុិយម ជា២រក្មិត្ គឺសៅរក្មតិ្      

ផ.យ.ង. នងិច្ាប់ហិរញ្ញវត្ថកុ្បចាាំឆ្ន ាំ សដាយមានភាជ ប់សៅតាោងសសងេបគសក្មាងវិនិសោគរនុងសសច្រាីក្ពាង

ច្ាប់សា ីពីហិរញ្ញវត្ថុសក្មាប់ការក្គប់ក្គងឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

▪ គណៈរមមការវិនិសោគសាធារណៈ នងិសលខាធកិារដាឋ នក្ត្ូវបានបសងកើត្ស ើង តាមរយៈក្បកាស ខដ្លក្ត្ូវ

បានចុ្ឹះហត្ថសលខាសដាយ ឯរឧត្តមអគាបណឌ តិ្សភាចារយ សៅថ្ងៃទី៣ សីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

▪ អនុក្រឹត្យសលែ ១៨១ អនក្រ. បរ ចុ្ឹះថ្ងៃទី ០២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ីពីការដារឱ់្យសក្បើក្បាស់នតី្ិវិធីរួមសក្មាប់

ការក្គប់ក្គងការសរៀបច្ាំ នងិតាមដានការអនុវត្តគសក្មាងហរិញ្ញបបទនពថី្ដ្គូអភិវឌ្ឍន ៍។ 

▪ ច្ាប់សត ីពីភាពជាថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋនងិឯរជនក្ត្ូវបានក្បកាសដារ់ឱ្យ អនុវត្តសៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

▪ ឯរសារទសសន្ទទនសាពីីការរសាងក្បពន័ធក្គប់ក្គងទិនននយ័គសក្មាងវិនិសោគសាធារណៈ ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ ។ 
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២.បញ្ហា ក្បឈម 

▪ ការរីរោលដាលថ្នរូវីដ្១៩ គជឺាបញ្ហា ក្បឈមជាសត្ានុម័ត្ ខដ្លប ឹះពាល់ដ្លក់ារបាំសពញការង្គរ 

▪ ការច្លូរួមពភីាគពីារ់ពន័ធ សៅខត្ជាច្ាំណចុ្ក្បឈមមួយ ខដ្លទមទរនូវភាពសរមម និងឆ្នាៈបុសរសរមម រនងុ

ការអនុវត្តសៅតាមទិសសៅ នងិខផនការខដ្លបានរាំណត្់ 

▪ យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ តាមដាន នងិវាយត្ថ្មល ថ្នការអនុវត្តយទុធសាស្រសត ខរទក្មងក់្បពន័ធក្គប់ក្គងការវិនិសោគ

សាធារណៈ មិនទន់ឆ្លុឹះបញ្ហច ាំង នងិសីុច្ង្គវ រ់ោន ជាមួយនឹងរបបក្ត្ួត្ពនិិត្យ តាមដាន និងវាយត្ថ្មលថ្នរមមវិធី

ខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

៣. សននដិាឋ ន 

37> ងវីត្បិត្មានវិបត្តិរូវីដ្១៩ ខផនការសរមមភាពរនុងដ្ាំណារក់ាលទី១ ២០១៩ ២០២១ មានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យរត្់

សមាា ល់ រនុង ៣ ទិដ្ឋភាពធាំៗ រួមមាន៖ (១) ក្របែណឌ គត្ិយតុ្តគនលឹឹះ  (២) សាថ ប័នភាវូបនយីរមម នងិ (៣) យនត

ការក្ត្តួ្ពនិតិ្យតាមដាន នងិវាយត្ថ្មល ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ។ 

38> រិច្ចការជាជាំហានបន្ទា ប់ គួរមានដូ្ច្ត្សៅ៖ 

▪ សធវើបច្ចុបបននភាពខផនការសរមមភាព ខដ្លមិនទន់សសក្មច្បាន នងិរាំណត្់ខផនការសរមមភាពលមអតិ្ 

សក្មាប់ទិសសៅខរទក្មងរ់នុងដ្ាំណារ់កាលទី២  

▪ សក្បើក្បាស់យនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ តាមដាន នងិវាយត្ថ្មល ថ្នរមមវិធីខរទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សដ្ើមបីតាមដានវឌ្ឍនភាពពកី្គប់ភាគពីារ់ពន័ធ សដាយធាន្ទថ្នក្គប់ក្ត្ូវបញ្ចូលសរមមភាពខរទក្មង់សៅរនងុ

ខផនការ GDAP ឬ MAP ថ្នអងាភាព នងិក្រសួងសាថ ប័ន។ 
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រសបៀបវារៈទី៥. បទបងាា ញលទធផលននការក្តួតពិនិតយតាមដាន និងវាយតនមៃ ននការអនុវតតកផនការសកមាភាព

ននយុទធស្មន្រសតននការកកទក្មង់ក្បព័នធលទធកមាស្មធារណ្ៈ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៥  

39> យុទធសាស្រសត ថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធលទធរមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ខដ្លក្ត្ូវបានឯរភាពសដាយោជរដាឋ -

ភិបាលកាលពថី្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ មានសោលបាំណងសធវើឱ្យក្បពន័ធលទធរមមសាធារណៈកាល យសៅជា 

“ក្បពន័ធមយួខដ្លកានខ់ត្មានភាពសជឿទរុច្តិ្ត ក្បសិទធភាព ការក្បរតួ្ក្បខជង នងិការសនស ាំសាំថ្ច្ ក្ពមទាំងក្សបតាម

ឧត្តមានវុត្តនជ៍ាអនតរជាត្”ិ ។ 

១. វឌ្ឍនភាព 

40> ខផនការសរមមភាពលមអិត្សក្មាប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត  ថ្នការខរទក្មង់ក្បពន័ធលទធរមមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-

២០២៥ សនឹះ មានច្ាំននួ ៥ខផនរ រនងុសន្ទឹះមានសរមមភាពច្មបងៗច្ាំននួ ១៩ នងិសរមមភាពលមអតិ្ច្ាំននួ ៩២ រនងុ

សន្ទឹះទនស់ពលសវលា ២៥, រាំពងុបនតអនុវត្តច្ាំននួ ៨ នងិមិនទន់ដ្ល់សពលអនុវត្តច្ាំននួ ៥៩ ។ 

41> វឌ្ឍនភាពគនលឹឹះ ថ្នការអនុវត្តយុទធសាស្រសត  រួមមាន៖ 

▪ ក្បកាសការបសងកើនសិទធិសសក្មច្ជាំហានទី១ បានបសងកើនជាបសណត ើរៗសិទធិសសក្មច្និងការទទួលែុសក្ត្ូវសលើ

រិច្ចលទធរមមជូនក្រសួង សាថ ប័ន, រដ្ឋបាលថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ និងអងាភាពសាធារណៈក្បហារ់ក្បខហល ក្ពម

ជាមួយការពក្ងងឹសវនរមមលទធរមម ។ 

▪ សាោច្រខណន្ទាំសលែ ០០៦.សហវ របស់ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចុ្ឹះថ្ងៃទី១៧ ខែររកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ សត ី

ពីការសរៀបច្ាំគសក្មាងខផនការលទធរមមក្បចាាំឆ្ន ាំ ក្ត្ូវបានផសពវផាយដារឱ់្យអនុវត្ត ។ 

▪ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ សាថ ប័នអនុវត្តលទធរមម/អងាភាពងវិកា ខដ្លបានសផាើសសច្រតីក្ពាងខផនការលទធរមមក្បចាាំឆ្ន ាំ

២០២១ មរ រសហវ និងក្ត្ូវបានអនុម័ត្ព ីរសហវ. មានដូ្ច្ខាងសក្កាម៖ 

• សាថ ប័នអនុវត្តលទធរមម: បានសផាើមរសរុបច្ាំននួ ១០៦ សាថ ប័ន (៩៣,៨០%) នងិបានអនម័ុត្រួច្ោល់

ច្ាំននួ ១០៣ សាថ ប័ន (៩៧,១៧%) 

• អងាភាពងវិកា: បានសផាើមរសរុបច្ាំននួ ៥៧០ អងាភាព (៨៩,៤៨%) នងិបានអនុម័ត្រួច្ោល់ច្ាំននួ 

៥៤៤ សាថ ប័ន (៩៥,៤៤%) ។ 

▪ ការបសងកើនត្មាល ភាពលទធរមមសាធារណៈតាមរយៈការផសពវផាយលិែិត្បទដាឋ នគត្ិយតុ្ត និងឯរសារលទធរមម

សាធារណៈសលើសគហទាំព័រ ។  

▪ ឯរសារទសសន្ទទនសក្មាប់សធវើវិសសាធនរមមច្ាប់សត ីពីលទធរមមសាធារណៈក្ត្ូវបានអនុម័ត្ និងសសច្រតីក្ពាង

តាោងមា ក្ទីសសក្មាប់ការសធវើវិសសាធនរមមច្ាប់សត ីពីលទធរមមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១២ ក្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ នងិបាន

ដារ់ក្បជុាំរក្មតិ្អគាន្ទយរដាឋ នច្ាំននួ ៣សលើរ ។ 
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២.បញ្ហា ក្បឈម និងវិធានការ 

42> ខផអរសលើលទធផលថ្នការក្ត្ួត្ពនិតិ្យ តាមដានវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្ត PPSRS2019-2025ខាងសលើ បញ្ហា -

ក្បឈមសាំខាន ់ គកឺារផតល់ជាំនយួបសច្ចរសទសសក្មាប់លិែតិ្បទដាឋ នគនលឹឹះ ខដ្លន្ទាំឱ្យមានភាពយឺត្ោ វថ្នការ

សរៀបច្ាំ នងិអនុវត្តសរមមភាពបន្ទា ប់ (វិសសាធនរមមច្ាប់សត ីពីក្បពន័ធលទធរមមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១២) នងិការ

បញ្ហា ក្បឈមថ្នការរីរោលដាលថ្នជមៃរឺូវីដ្១៩។ 

43>  វធិានការ៖ ការរាំណត្់ត្ក្មូវការជាំនយួបសច្ចរសទសតាមដ្ាំណារក់ាលនីមួយៗឱ្យបានច្ាស់លាស់ សដ្ើមបីសសន ើសុាំ

ការោាំក្ទពថី្ដ្គអូភិវឌ្ឍន ៍និងបនតពក្ងងឹយនតការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ តាមដានវឌ្ឍនភាព ថ្នការអនវុត្តយុទធសាស្រសត សនឹះ ។ 

៣. សំណូ្មពរសលើការកកសក្មួលក្កបខណ្ឌ សពលសវលាសក្ម្មបក់ារអនុវតតកផនការសកមាភាព 

ល.រ  វិធានការកកទក្មង់ សំសណ្ើសំុកកសក្មួលក្កបខណ្ឌ សពលសវលា 

ក្កបខណ្ឌ សពលសវលាសដ្ើម ក្កបខណ្ឌ សពលសវលាថាី 

II ការអនុវត្តរិច្ចលទធរមមសាធារណៈ  

១ ការសធវើវិមជឈការលទធរមមសាធារណៈ 

១.១ ផតល់សិទធិអាំណាច្និងការទទលួែុស

ក្ត្ូវសលើការអនុវត្តរិច្ចលទធរមមជូន

សាថ ប័នអនុវត្តរិច្ចលទធរមមតាមរយៈ

ការបសងកើនរក្មិត្ទឹរក្បារ់សិទធិ

សសក្មច្ជាបសណត ើរៗជាំហានទី២ 

នឹងក្ត្ូវអនុវត្តរនុងឆ្ន ាំ២០២២ - សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៤ 

១.២ បញ្ជូនមស្រនតីខដ្លមានជាំន្ទញលទធរមម

សាធារណៈសៅរនុងក្របែ័ណឌ អភិបាល

ងវិកាសៅអមក្រសងួសាថ ប័ន 

នឹងក្ត្ូវអនុវត្តរនុងឆ្ន ាំ២០២២ - សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៤ 

២ រិច្ចដ្ាំសណើរការលទធរមមសាធារណៈ 

២.៤ ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងការអនុវត្តរិច្ច

សនា 

នឹងក្ត្ូវអនុវត្តរនុងឆ្ន ាំ២០២២ សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៣  

III ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលការអនុវត្តរិច្ចលទធរមមសាធារណៈ  

១ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល (សវនរមមរិច្ចលទធរមម) 

១.១ សរៀបច្ាំខរលមអសសៀវសៅខណន្ទាំសត ីពី

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរិច្ចលទធរមមតាម

សក្កាយ 

ក្ត្ូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់

ឆ្ន ាំ២០២២ 

សសន ើបខនថមសពលសវលាអនុវត្តរហូត្

ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២៣ 

១.២ ពក្ងីរការសធវើសវនរមមរិច្ចលទធរមម 

សដាយក្ត្ូវសធវើសវនរមមសលើរិច្ចលទធ

រមមខដ្លសក្បើក្បាស់ងវិកាហិរញ្ញបប

នឹងក្ត្ូវអនុវត្តរនុងឆ្ន ាំ២០២៣ សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៥ 
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ល.រ  វិធានការកកទក្មង់ សំសណ្ើសំុកកសក្មួលក្កបខណ្ឌ សពលសវលា 

ក្កបខណ្ឌ សពលសវលាសដ្ើម ក្កបខណ្ឌ សពលសវលាថាី 

ទនសដាយថ្ដ្គូរអភិវឌ្ឍន៍ បខនថមពី

សលើការសធវើសវនរមមរិច្ចលទធរមម

ខដ្លសក្បើក្បាស់ងវិការដ្ឋ 

IV ការពក្ងឹងឯរោជយភាពថ្នយនតការសដាឹះក្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ   

១ ការពក្ងឹងឯរោជយភាពយនតការសដាឹះក្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ  

១.១ សធវើបច្ចុបបននភាពអនុក្រឹត្យសត ីពីខបប

បទនិងនីត្ិវិធីថ្នការបតឹង និងការ

សដាឹះក្សាយបណត ឹងត្វា៉ែ  

ក្ត្ូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់ឆ្ន ាំ

២០២២ 

សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៣  

V សហដាឋ រច្ន្ទសមព័នធក្ទក្ទង់  

១ ការខរលមអក្របែណឌ គត្ិយុត្តថ្នលទធរមម 

១.១ សធវើវិសសាធនរមមច្ាប់សត ីពីលទធរមម

សាធារណៈ 

ក្ត្ូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ដ្ល់ឆ្ន ាំ

២០២២ 

សសន ើបខនថមសពលសវលាអនុវត្តរហូត្

ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២៣ 

 

១.២ សរៀបច្ាំខរសក្មួលលិែិត្បទដាឋ នគត្ិ

យុត្តឬសរៀបច្ាំបសងកើត្ងមីឱ្យមានសងាត្ិ

ភាពជាមួយច្ាប់សត ីពីវិសសាធនរមម

ច្ាប់សត ីពីលទធរមមសាធារណៈ 

នឹងក្ត្ូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្ន ាំ២០២២  សសន ើតល ស់បតូរសៅឆ្ន ាំ២០២៤  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3> បទបង្ហា ញលទធផលននការម្រត្ួត្ពិនិត្យ 
តាម្ដាន និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការ

សកម្មភាពននយ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធ

ថវិកាឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥ 

  



1

កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការកកទប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ការប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃ ម្នការអន វត្តយ ទធសាស្រ ត្ម្នការកកទប្ម្ង់

ប្រព័នធថវិកាឆ្ន ុំ២០១៨-២០២៥

ថ្ងៃអង្គា រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័្ក ព.ស្.២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទ២ី៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២



2

មាតិ្កា

១.ស្ច្កតីស ត្ើម្

២.វឌ្ឍនភាព

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៤.ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ

៥.ក្នការ្កម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ និង ទធ្ ច្ ងសប្កាយ (Outcomes)

៦.្ុំសណើពិភាកា

៧.្ននិដ្ឋា ន



3

១. ស្ច្កតីស ត្ើម្ − សាវតារ (១/៤)

យុទធសាស្តស្រថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវកិាឆ្ន ាំ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥

យុទធសាស្តស្រថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមជារិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្តស្រស្រ ពីីការខកទត្មង់ត្បព័នធត្រប់ត្រងការវនិិរោរសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្តស្រថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធលទធកមមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្តស្ររកៀរររចាំណូល  ២០១៩-២០២៣

❑ ត្ស្បតាមអនុសាស្ន៍ខណនាំដ្៏ែពង់ែពស្់របស្់ ឯកឧររមអរាបណឌ រិស្ភាចារយ,អ.រ.ហ.បានស្ហការជាមួយអរានយកដ្ឋឋ ន

ពាក់ព័នធរត្កាមឱវាទ កហស្វ.បានត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព និងវាយរថ្មលថ្នការអនុវររយុទធសាស្តស្ររនលឹឹះទាំង៥ រត្កាម

កមមវិធីខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ដ្ចូខាងរត្កាម៖



➢ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ត្រូវបានខបងខចកជាពីរដ្ាំណាក់កាល៖

✓ ដ្ាំណាក់កាលទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១៖ ស្រត្មចបានជាសារវនរនូវការផ្សារភាា បង់វកិា

រៅនឹងរោលនរោបាយ និង

✓ ដ្ាំណាក់កាលទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ ស្រត្មចបានត្បព័នធងវកិាស្មទិធកមមខដ្ល

មានស្ងារិភាពរៅនឹងកមមវិធីខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ដ្ាំណាក់ -

កាលទី៣ និងទី៤ ។
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១. ស្ច្កតីស ត្ើម្ − សាវតារ (២/៤)



➢កនុងជាំហានទ១ី “ការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ថ្នអនុវររយុទធសាស្តស្ររនលឹឹះទាំង៥” វឌ្ឍនភាព

ថ្នការអនុវររខផ្សនការស្កមមភាពលមអរិរឺរត្បើត្បាស្់ពណ៌ (ថ្បរង,រលឿង,ត្កហម និងរែៀវ)

រដ្ឋយមានអរថន័យដ្ូចខាងរត្កាម៖

5

ថ្បរង ស្កមមភាពខកទត្មង់ត្រូវបានអនុវររស្រត្មចតាមរោលរៅ

រលឿង ស្កមមភាពខកទត្មង់មិនត្រូវបានអនុវររស្រត្មចបាន រហើយត្រូវបនរអនុវររកនុងឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

ត្កហម ស្កមមភាពខកទត្មង់មិនត្រូវបានអនុវររស្រត្មចបាន រហើយចាាំបាច់ត្រូវមានការខកស្ត្មួលស្កមមភាព

រែៀវ ស្កមមភាពខកទត្មង់ពុាំទន់ដ្ល់រពលត្រូវអនវុររ 

១. ស្ច្កតីស ត្ើម្ − វិសាលភាព និងវិធីសាស្តស្រ  (៣/៤)



➢កនុងជាំហានទ២ី របាយការណ៍នឹងត្រូវររៀបចាំរដ្ឋយរតរ ររលើស្មាធារុរនលឹឹះ រួមមាន៖

✓ រុណភាព (រដ្ឋយពិនិរយរមើលរលើែលឹមសារយុទធសាស្តស្រ )

✓Relevance (ររើមានស្កមមភាពណាែលឹះបានកាល យជាស្កមមភាពត្បចាាំថ្ងៃ រហើយស្កមមភាពណាែលឹះត្រូវពត្ងឹង?)

✓ការរត្មឹម (Alignment)ខផ្សនការស្កមមភាពជាមួយទិស្រៅថ្នកមមវធីខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

✓បញ្ច ័យរលើទិស្រៅត្បព័នធងវិកា និងការង្គរខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ។

➢កនុងជាំហានរនឹះ ការវាយរថ្មលរនឹះនឹងត្រូវរត្បើត្បាស្់លទធផ្សលថ្នរបាយការណ៍ PEFA ថ្នន ក់ជារិ ឆ្ន ាំ

២០១០,២០១៥ និង ២០២១ ។

6

១. ស្ច្កតីស ត្ើម្ − វិសាលភាព និងវិធីសាស្តស្រ  (៤/៤)



7

ស្កមមភាពត្រូវបានអនវុររស្រត្មច

តាមរោលរៅ

១៣៤

ស្កមមភាពមិនត្រូវបានអនុវររស្រត្មចបាន 

រហើយត្រូវបនរអនុវររ

២៤

ស្កមមភាពមិនត្រូវបានអនវុររស្រត្មចបាន 

រហើយចាាំបាចត់្រូវមានការខកស្ត្មួល

៣

ស្កមមភាពពុាំទន់ដ្ល់

រពលត្រូវអនុវររ

៤៣

ច្ុំនួន្កម្មភាព 

្រ រ ២០៤

រិរត្រឹមត្រីមាស្ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១

២. វឌ្ឍនភាព − BSRS 2018-2025 (១/២)



8

•ការស្ត្មួលអនុត្កឹរយរលែ៨១ អន.ត្ក បក

• ការស្ត្មួលអនុត្កឹរយរលែ៨២ អន.ត្ក បក

• យុទធសាស្តស្រ ថ្នការខកទត្មង់ត្បពន័ធលទធកមមសាធារណៈ

២០១៩-២០២៥

• ត្បកាស្ស្ត្មាប់ ដ្ឋក់ ឱយអនុវររត្កបែ័ណឌ តាម ដ្ឋន 

និង វាយ រថ្មល

• រស្ចករីត្ពាងខផ្សនការយុទធសាស្តស្រ ថ្នការអនវុររស្រង់-

ដ្ឋ រណរនយយសាធារណៈកមពុជា មូលដ្ឋឋ នបងារឆ្ន ាំ

២០២១-២០៣១

•ត្រប់ត្កស្ួង សាថ ប័ន និងរដ្ឋបាលោជធានី រែររការអនុវររងវិកាកមម

 វិធីរថ្នថ្នន ក់ជារិ

•ការរធវើស្មាហរណកមមចាំណាយចរនរ និងចាំណាយវិនិរោរ

•រោលការណ៍ខណនាំស្រ ីពីការររៀបចាំងវិកាស្មិទធកមម

•ការភាា ប់ខផ្សនការលទធកមម និងរជារទយយបុររត្បទនជាមួយស្ាំរណើ

ងវិកាត្បចាាំឆ្ន ាំ 

•រស្ចករីត្ពាង MTFF រត្ោងនឹងដ្ឋក់ឱយអនុវររស្ត្មាប់

ររៀបចាំ BSP២០២៣-២០២៥

•ត្កបែណឌ ងវិការយៈរពលមធយម (MTBF)ត្រូវបាន

អនុវររសាកលបង ចាប់តាាំងពឆី្ន ាំ២០១៩

១.ការររៀបចាំ

ខផ្សនការកត្មរិ

យុទធសាស្តស្រ

២.ការររៀបចាំ 

និងអនមុរ័ ងវកិា

៣.ការអនវុររនងិ

ការត្ររួ    ពិនរិយ 

ងវកិា

៤.ការតាមដ្ឋន

និងការវាយរថ្មល

៥.រហដ្ឋឋ រចនស្មព័នធត្ទត្ទង់៖

 វិរសាធនកមមចបប់ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ២០០៨ (២០១៨-២០២០),រោលការណ៍ និងនីរិវិធីស្វនកមម,ការពត្ងីក និងពត្ងឹងការអនវុររ FMIS រថ្នត្រប់ត្កស្ួង សាថ ប័ន, កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍

ស្មរថភាព (២០២០-២០២៥)

ពណ៌ថ្បរ៖ វិធានការត្រវូបានអនវុររស្រត្មចតាមរោលរៅ

ពណ៌រលឿង៖ វិធានការមិនត្រវូបានអនវុររស្រត្មចបាន រហើយត្រវូបនរអនវុររកនុងឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥

២.វឌ្ឍនភាព − BSRS 2018-2025 (២/២)



➢ ការវាយរថ្មលត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរឺត្រូវបានរត្បើត្បាស្់ត្កបែណឌ ចាំណាយសាធារណៈ 

និងរណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ (PEFA) ខដ្លធាល ប់ត្រូវបានរត្បើត្បាស្់ស្ត្មាបក់ារវាយរថ្មល

ត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈចាំនួនបីរលើករួចមករហើយរឺរថ្នឆ្ន ាំ២០១០,២០១៥ និងឆ្ន ាំ

២០២១ ។ 

➢ បចច័យរលើត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនឹះ រឺរធវើការរត្បៀបរធៀបរលើលទធផ្សលទាំងបរីលើក និង

ទញការស្ននិដ្ឋឋ នរលើលទធផ្សលវាយរថ្មល ជាកត្មិរមា៉ា ត្កូ រួមមាន៖ (១) វិនយ័ងវិកា,(២)

ត្បសិ្ទធភាពវិភាជនង៍វិកា នងិ (៣)ស័្ករសិិ្ទធភាពការផ្សរល់រស្វាសាធារណៈ ។

9

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (១/១០)



➢ របករាំរហើយពីការវាយរថ្មល PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្លរត្បើត្បាស្់ត្កបែណឌ PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ 

បង្គា ញថ្នមានការខកលមអកនុងត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរបស្់កមពុជា ខដ្លឆ្លុឹះ

បញ្ច ាំងតាមរយៈការរកើនរ ើងពិនទុថ្នស្ចូនរកស្មិទធកមម (PIs) ចាំនួន ១០ កនុងរនឹះរួម

មាន៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-21, PI-23 និង PI-25  រឯឯ 

PI-3 ទទលួបានពិនទុទបរដ្ឋយសារមានរមាល រែពស្់រវាងខផ្សនការនិងលទធផ្សលត្បមលូ

ចាំណូលចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧,២០១៨ និង២០១៩ ។

➢ អ.រ.ហ.បាននិងកាំពុងររៀបចាំត្កបែណឌ វាយរថ្មលត្បព័នធត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ថ្ន

ត្កស្ួង សាថ ប័ន (កាំពុងស្ថ ិររស្ចករីត្ពាង)និងសាកលបងវាយរថ្មលឆ្ន ាំ២០២២រនឹះ ។
10

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (២/១០)
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 .រ ្ូច្នាករ
ពិនទុ

ឆ្ន ុំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០២០
រកប្ម្រប្ម្ួ 

១ លទធផ្សលថ្នការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈ ៖ ភាពរជឿទកុចរិរថ្នងវកិា

PI-1 ចាំណាយស្រុបរធៀបនឹងចបបង់វកិាខដ្លបាន អនម័ុរ B A A មិនមាន

PI-2 ស្មាស្ធារចុាំណាយរធៀបនងឹ ចបប់ ងវិកាខដ្លបានអនុម័រ D D+ B+

PI-3 ចាំណូលស្រុបរធៀបនងឹចបបង់វិកាខដ្លបានអនុម័រ A A D

PI-4 ស្ននិធិបាំណលុកកស្ទឹះ និងការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនចាំណាយកកស្ទឹះ C+ D+ D+ មិនមាន

២ ការង្គរត្រួរស្ុោីន ស្ាំខាន់ៗ  ៖ ភាពត្រប់ត្ជុងរត្ជាយ នងិរមាល ភាពថ្នងវកិា

PI-5 ចាំណារ់ថ្នន ក់ងវិកា C C C មិនមាន

PI-6 ភាពត្រប់ត្ជុងរត្ជាយ ថ្ន ព័រ៌មាន ខដ្ល ត្រវូ បាន បញ្ចូល រថ្នកនងុ ឯកសារ ងវកិា B C B

PI-7 ទាំហាំថ្នត្បរិបររកិាររបស្់រដ្ឋឋ ភិបាលខដ្លមិនត្រូវបានោយការណ៍ C C B

PI-8 រមាល ភាពថ្នទាំនក់ទាំនងហរិញ្ញវរថុរថ្នត្រប់ថ្នន ក់ថ្នរដ្ឋបាល (ថ្នន ក់ជារិនិងរត្កាមជារិ) C+ B B មិនមាន

PI-9
ការ ត្រួរពិនរិយហានភិ័យងវកិា  ពីអងាភាពសាធារណៈដ្ថ្ទរទៀរ រត្ៅពីត្កស្ងួ -

សាថ ប័នរដ្ឋ
C+ C+ C+ មិនមាន

PI-10 លទធភាព របស្ ់សាធារណជន  កនុងការទទលួ បាន ពរ័ម៌ាន ងវកិា ស្ាំខាន់ៗ C D C

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៣/១០)



 .រ ្ចូ្នាករ
ពិនទុ

ឆ្ន ុំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០២០
រកប្ម្រប្ម្ួ 

៣ វដ្រងវកិា

៣.១ ការផ្សារភាា ប់ងវកិារៅនងឹរោលនរោបាយ

PI-11 កាលានុត្កម និងការចលូរមួកនុងកិចចដ្ាំរណើរការររៀបចាំងវកិាត្បចាាំឆ្ន ាំ A A A មិនមាន

PI-12 
ទស្សនៈវស័ិ្យរត្ចើនឆ្ន ាំកនុងការរធវើខផ្សនការងវិការោលនរោបាយចាំណាយ

និងការររៀបចាំងវិកា
B C+ C+ មិនមាន

៣ .២ ភាពអាចបា៉ានត់្បមាណបាន នងិការត្រួរពិនរិយការអនវុររងវកិា

PI-13 រមាល ភាពថ្នការពវកិចចជាប់ពនធ និងបាំណលុពនធរបស់្អនកជាប់ពនធ B C+ B

PI-14 ត្បសិ្ទធភាពថ្នវធិានការស្ត្មាប់ចុឹះបញ្ាអីនកជាប់ពនធនងិការវាយរថ្មលពនធ C D+ C+

PI-15 ត្បសិ្ទវភាព ថ្ន ការត្បមលូ ពនធ D+ D+ NA មិនអាចរត្បៀបរធៀប

PI-16 ភាពអាចបា៉ា នត់្បមាណបាននវូអរថភិាពងវកិាស្ត្មាប់ធានចាំណាយ C+ C+ C+ មិនមាន

PI-17 ការករ់ត្តា និងការត្រប់ត្រង ស្មរុ លយ សាច់ត្បាក់, បាំណលុ និងការ ធា ន C+ C+ C+ មិនមាន

PI-18 ត្បសិ្ទធភាព ថ្ន ការត្ររួពិនរិយ បញ្ា ីត្បាក់របៀវរស D+ D+ D+ មិនមាន

PI-19 រមាល ភាព ការ ត្បកួ រ ត្បខជង និង យនរការ រដ្ឋឹះ ត្សាយបណរ ឹងរវា៉ា  កនុង កិចច លទធកមម NA D C+

PI-20 ត្បសិ្ទធភាពថ្នការត្ររួពិនរិយថ្ផ្សទកនុងរៅរលើចាំណាយ មិនខមន របៀវរស C C C មិនមាន

PI-21 ត្បសិ្ទធភាពថ្នស្វនកមមថ្ផ្សទកនុង D+ C C+
12

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៤/១០)



 .រ ្ូច្នាករ
ពិនទុ

ឆ្ន ុំ ២០១០

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០១៥

ពិនទុ

ឆ្ន ុំ២០២០
រកប្ម្រប្ម្ួ 

៣ វដ្រងវកិា (រ...)

៣.៣ រណរនយយ,ការករ់ត្តា នងិរបាយការណ៍

PI-22 ភាពទនរ់ពល និងភាពរទៀងទរ ់ថ្នការរផ្សទៀងតទ រ ់រណន ី C C C មិនមាន

PI-23 អរថិភាព ថ្ន ព័រម៌ាន ស្រ ីព ីធនធាន ខដ្លទទលួ បានពអីងាភាពផ្សរល ់រស្វា C D B

PI-24 រុណភាព និង ភាពទន ់រពល ថ្នរបាយការណ៍ងវកិា កនុងឆ្ន ាំ C+ C+ C+ មិនមាន

PI-25 រុណភាព និង ភាពទន ់រពល រវលាថ្ន របាយការណ៍   ហរិញ្ញវរថុ ត្បចាាំឆ្ន ាំ  D+ D+ C+

៣ .៤ ការត្រួរពិនរិយ នងិ ស្វនកមម ខាងរត្ៅ

PI-26  វិសាលភាព ចរិរលកណណៈ និង ការតាម ដ្ឋន បនរថ្ន ស្វនកមមពខីាងរត្ៅ D+ NR NA មិនអាចរត្បៀបរធៀប

PI-27 ការត្រួរពិនរិយ រលើ ចបប់ ងវកិាត្បចាាំឆ្ន ាំរដ្ឋយអងានីរ ិបបញ្ញររិ NU C+ C+ មិនមាន

PI-28 ការត្រួរពិនរិយ រលើរបាយការណ៍ស្វនកមម  ពខីាងរត្ៅ រដ្ឋយអងានីរិ បប ញ្ញររិ NU B B មិនមាន

៤ ការអនវុររ របស្ ់ថ្ដ្រូអភវិឌ្ឍន៍ ពុាំវាយរថ្មល
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៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៥/១០)



➢  វន័ិយងវកិា៖ ខផ្សនកការអនុវររចាំណាយងវិកាបង្គា ញថ្នមានភាពកានខ់រមានលអត្បរស្ើរ ប៉ាុខនរចាាំបាច់ត្រូវរដ្ឋឹះត្សាយ

រលើចាំណាយកកស្ទឹះ (ទាំងខផ្សនកនិយមន័យ និងបាំណលុចាស្់)និងការអនុវររចាំណូលងវិកាត្រូវបនរពត្ងឹងការពាករ

ចាំណូល, ពត្ងឹងរដ្ឋបាលត្បមូលចាំណូលជាពិរស្ស្អនុរលាមភាព និងការត្រប់ត្រងហានិភ័យ,ការតាមដ្ឋនរលើ

ត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថសុាធារណៈរថ្នតាមត្រឹឹះសាថ នសាធារណៈរដ្ឋបាល និងស្ហត្ោស្សាធារណៈ ។

➢ ត្បសិ្ទធភាពវភិាជន៍ងវកិា៖ ងវិកាត្បចាាំឆ្ន ាំត្រូវបានររៀបចាំត្ស្បតាមត្បរិទិនងវិកា ប៉ាុខនរចាាំបាច់ត្រូវបរងកើនរុណភាព

ឯកសារងវិកាបខនថមរទៀរ ។ ការ ររៀបចាំងវិការយៈរពលមធយមរឺស្ថ ិរកនុងដ្ាំណាក់កាលចាប់រផ្សរើមរថ្នរ ើយ រដ្ឋយ

រហរុថ្នត្កបែណឌ ហិរញ្ញវរថុរយៈរពលមធយមពុាំទន់ត្រវូបានអនវុររ និងងវិការយៈរពលមធយមត្រូវបានអនុវររសាក-

លបងចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ។

14

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៦/១០)



➢ស័្ករសិិ្ទធភាពការផ្សរល់រស្វាសាធារណៈ៖ មិនទន់អនុវររបានលអរថ្នរ ើយ ជាពិរស្ស្កងវឹះ

ត្បព័នធត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មលស្មិទធកមម,កិចចលទធកមមសាធារណៈរឺមានការ

ត្បកួរត្បខជងរថ្នមានកត្មិរ,និងរមាល ភាពងវិការថ្នមានកត្មិរ ។

15

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៧/១០)



សរៀរច្ុំ

ក្នការ

សរៀរច្ុំថវិកា

អន វត្តថវិកា

ប្ត្ួត្ពិនិត្យ និង

វាយត្ម្ម្ៃ

ពិនិត្យពិនិ ច្័យ

ថវិកា 

16

ស្មាហរណកមមងវិកាចរនរ និងមលូធន

ងវិការយៈរពលមធយម

រុណភាព BSP និង PB (រចនស្មព័នធកមមវិធី 

និងស្ូចនករ)

ការរត្បើត្បាស្់ចាំណារ់ថ្នន ក់មុែង្គរ

ការផ្សារភាា ប់រវាងត្កបែណឌ មា៉ា ត្កូរស្ដ្ឋកិចច  

និងហិរញ្ញវរថុ និងខផ្សនការយុទធសាស្តស្រងវិកា ។ 

ការផ្សារភាា ប់ខផ្សនការយុទធសាស្តស្រតាមវិស្័យរៅនឹងខផ្សនការ

យុទធសាស្តស្រអភិវឌ្ឍន៍ជារិ

ការផ្សារភាា ប់ខផ្សនការយុទធសាស្តស្រតាមវិស្័យ និងធនធាន ។
ជាំនួយបរចចករទស្រដ្ើមបីពិនិរយរលើរស្ចករីត្ពាង

ចបប់ងវិកា និងរបាយការណ៍ស្វនកមម

យនរការតាមដ្ឋនអនសុាស្នស៍្វនកមមថ្ផ្សទរត្ៅ ។

ការវាយរថ្មលស្មិទធកមមរថ្នតាម                               

ត្កស្ួង-សាថ ប័នោជរដ្ឋឋ ភិបាល

ត្បព័នធត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលស្មិទធកមម

ស្វនកមមរលើស្មិទធកមមស្ថ ិរកនងុ                          

ដ្ាំណាក់កាលចាប់រផ្សរើម

ស្វនកមមរលើរបៀវរស

មុែង្គរស្វនកមម និងអធិការកិចច

ត្រឹឹះសាថ នសាធារណៈ និងស្ហត្ោស្សាធារណៈ ។

ចាំណាយកកស្ទឹះ និងបាំណលុពនធ

ការរត្បើត្បាស្់វិធីសាស្តស្រ កិចចលទធកមម រមួទាំងរមាល ភាព

ការវិភារ និងវាយរថ្មលហានិភ័យពនធ

ការអនុវររមុែង្គរអភបិាលហិរញ្ញវរថ ុនិងរណរនយយករ

ភាពទន់រពលរវលាថ្នការផ្សលរិរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ

ស្មាហរណកមមត្បព័នធរបៀវរស និងត្បព័នធត្រប់ត្រងធនធានមនសុ្ស ។

ច្ុំណ ច្គនៃលឹះ

ប្តូ្វពប្ងលងរកនថម្

តាម្វដ្តថវិកា

៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៨/១០)
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ខផ្សអករលើការវិភារត្កបែណឌ យុទធ-

សាស្តស្រ  ខដ្លស្នូលថ្នកមមវិធីខកទត្មង់ 

PFMនិងវាយរថ្មលលទធផ្សលនឹង

ស្រត្មចបានរធៀបនឹងត្កបែណឌ

PEFA បានបង្គា ញថ្ន ស្ចូនករចាំនួន 

២១ កនងុចាំរណាម ៣១ ស្ចូនករ នឹង

រកើនរ ើងពិនទុ ។

 ទធ្ រំពលងទ កម្នប្រព័នធហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ប្មារ់ឆ្ន ុំ២០២៧

c៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (៩/១០)



18

 ទធ្ រំពលងទ កម្នប្រព័នធប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ្ប្មារ់ឆ្ន ុំ២០២៧

c៣.រច្ច័យស ើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (១០/១០)
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 .រ ហានិភ័យ កប្ម្ិត្  វិធានការ

១ ការពនាររពលថ្នការអនុវររស្កមមភាពខកទត្មង់

ណាមួយនឹងប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការខកទត្មង់រផ្សសង

រទៀរ។

ែពស់្ ពត្ងឹងយនរការត្រួរពិនិរយតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវររ

យុទធសាស្តស្ររនលឹឹះនីមួយៗ រដ្ឋយត្រូវររៀបចាំរបាយការណ៍ និង

កិចចត្បជុាំ តាមដ្ឋនត្បចាាំឆ្មាស្ និងឆ្ន ាំ ជារទៀងទរ់ រដ្ើមបីឱយ

ត្រប់រួអងាអនុវររយុទធសាស្តស្ររនលឹឹះនីមួយៗ បរងកើនការចូលរួម និង

មានលទធភាពរលើកនូវបញ្ា ត្បឈមទាំងកនុងទិដ្ឋភាពរោល-

នរោបាយ និងបរចចករទស្ជនូថ្នន ក់ដ្ឹកនាំ ពិនរិយនិងស្រត្មច។

២ ការអនុវររងវិកាព័រ៌មានស្មិទធកមមរថ្នឆ្ន ាំ២០២៥ 

អាចនឹងត្រូវពនាររពលអនវុររ ត្បស្ិនរបើបុររ-

លកណែណឌ  (ចបប់ស្រ ីពីត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ,

អនុត្កឹរយរលែ ៨១,៨២, MTFF...)ពុាំអាច

បញ្ចប់កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រនឹះ។

ែពស្់ កាំណរ់អាទិភាពជាបុររលកណែណឌ  រដ្ើមបីអាចឱយោជរដ្ឋឋ ភិបាល

អាចអនុវររត្បព័នធងវិកាស្មិទធកមម ។ ការង្គរអាទិភាពទាំងរនឹះ 

ត្រូវកាំណរ់ និងដ្ឋក់ត្កបែណឌ រពលរវលាជាក់លាក់កនុងខផ្សនការ

ស្កមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥។

៤.ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ (១/៤)
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 .រ ហានិភ័យ កប្ម្ិត្  វិធានការ

៣ ការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកា និង PFM ដ្ាំណាក់កាលទី៣ 

និងទី៤ រឺត្កស្ួង សាថ ប័នមានរួនទីស្ាំខាន់ រដ្ើមបីឈាន

រៅស្រត្មចបរង្គា លចរខដ្លបានដ្ឋក់រចញ ។ កនុងន័យ

រនឹះ,ត្បស្ិនរបើភាពត្បទក់ត្កឡាោន ថ្នការខកទត្មង់

រនលឹឹះរបស្់ោជរដ្ឋឋ ភិបាលពុាំមានត្កបែណឌ រួមមួយរនឹះ

រទ រលបឿនថ្នការខកទត្មង់អាចបនទុចបង្គអ ក់ ឬត្រូវការ

រពលរវលារត្ចើន ។

ែពស្់ ជាំរុញការររៀបចាំឯកសារចកណុវិស្័យនិងយុទធសាស្តស្រស្ត្មាប់កមមវិធីខកទត្មង់

បីបកូមួយ (PFM, PAR, D&D និង Law & Judiciary)។

៤ សាថ នភាពបចចុបបនន ការររៀបចាំកមមវិធី រឺខផ្សអករលើ

រចនស្មព័នធរដ្ឋបាល រពាលរពុឺាំទន់ឆ្លុឹះបញ្ច ាំងនូវការ

អនុវររងវិកាកមមវិធី/ស្មិទធកមម ។

ែពស្់ ជាំរុញការររៀបចាំ និងកាំណរ់ត្កស្ងួ សាថ ប័នអនុវររងវិកាស្មិទធកមមសាមញ្ញ 

(PB Light)និងងវិកាស្មិទធកមម ត្ពមទាំងលកណែណឌ រផ្សសងរទៀរខដ្លមាន

កាំណរ់កនុងរោលការណ៍ខណនាំស្រ ីពីការររៀបចាំងវិកាព័រ៌មានស្មិទធកមម។ 

ការខកស្ត្មួលរចនស្មព័នធត្រប់ត្រងឱយស្ុីស្ង្គវ ក់រៅតាមរចនស្មព័នធ   

កមមវិធី និងសាថ ប័ន ។

៤.ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ (២/៤)
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៥ ការកសាងស្មរថភាពត្រូវរតរ ររលើទិស្រៅថ្នការ

ខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកា និងស្មរថភាពពុាំទន់ 

ស្មាមាត្ររៅនឹរលបឿនថ្នកិចចការខកទត្មង់។

ែពស្់ ការអភិវឌ្ឍស្មរថភាពមស្តនរីបរង្គា លរថ្នតាមត្កស្ួង សាថ ប័នខត្ប

កាល យជាមស្តនរីវិភារងវិកា និងមានចាំរណឹះដ្ឹងខផ្សនករស្ដ្ឋកិចច និង

រោលនរោបាយសារណៈ រដ្ើមបីឈានអនុវររការររៀបចាំងវិកា

ផ្សារភាា ប់រៅនឹងរោលនរោបាយ និងងវិកាព័រ៌មានស្មិទធកមម ។

៦ ការបណរុ ឹះវបបធម៌ស្មិទធកមមរថ្នត្រប់ត្កស្ងួ 

សាថ ប័នរឺពុាំទន់ត្រូវបានផ្សរល់អាទិភាពរថ្នរ ើយ 

ខដ្លអាចប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ការអនុវររត្បព័នធ PB ។

មធយម ជាំរុញការររៀបចាំរបាយការណ៍ស្មិទធកមមត្រប់ត្កសួ្ង សាថ ប័ន និង

សាកលបងបកូស្រុបស្មិទធកមមតាមកមមវិធីកត្មិររដ្ឋឋ ភិបាល។

៧ ឆ្នទៈរលើការរធវើវិមជឈការហិរញ្ញវរថុរថ្នតាមត្កស្ងួ 

សាថ ប័នរថ្នមានកត្មិរ និងការបរងកើនរមាល ភាពរៅ

សាធារណៈជនរថ្នមានកត្មិរ ។

មធយម កស្ហវ.និងត្កស្ួង សាថ ប័នត្រូវស្ហការ និងជាំរុញរលើការបរងកើរ

អងាភាពងវិកា និងររៀបចាំរវទិកាសាធារណៈ និងផ្សសពវផ្សាយ

ឯកសារងវិកាឱយ កាន់ខរទូលាំទូលាយ ។

៤.ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ (៣/៤)
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ល.រ ហានភិយ័ កត្មរិ  វិធានការ

៨ ការដ្ឋក់ឱយអនុវររត្បព័នធ FMIS ឱយអនុវរររថ្នត្រប់

ត្កស្ួង សាថ ប័ន រឺជាយនរការមួយ រដ្ើមបីធានបាន

រណរនយយភាពហិរញ្ញវរថុ ប៉ាុខនរចាាំបាច់ត្រូវបនររិររូរ

រលើនីរិវិធីអនុវររការង្គរ,ការផ្សលិររបាយការណ៍

ហិរញ្ញវរថុ និងការរដ្ឋឹះត្សាយរលើបញ្ា ត្បឈមថ្នការ 

អនុវររងវិការថ្នតាមត្កសួ្ង សាថ ប័ន។

ែពស្់ បរងកើនកិចចស្ហការជាមួយត្កស្ងួ សាថ ប័នរលើរត្មូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ,នីរិវិធីអនុវររការង្គរ និងជាំរុញ

ការរដ្ឋឹះត្សាយបញ្ា ត្បឈមរបស្់ត្កស្ួង សាថ ប័ន។

៩ ការដ្ឋក់រចញខផ្សនការស្កមមភាពខកទត្មង់ (MAP)

របស្់ត្កសួ្ង សាថ ប័ន ពុាំទន់រឆ្លើយរបតាមការដ្ឋឋ នខក

ទត្មង់អាទិភាពរថ្នរ ើយ ខដ្លចាាំបាច់ធានត្កស្ួង 

សាថ ប័នចូលរួមអនុវររខផ្សនការស្កមមភាពតាមលាំដ្ឋប់

លាំរដ្ឋយអាទិភាព។

មធយម អ.រ.ហ.និងអរានយកដ្ឋឋ នបរង្គា លថ្ន កស្ហវ.

កាំណរ់ខផ្សនកស្កមមភាពខកទត្មង់អាទិភាព រដ្ើមបីជាំរុញ

ត្កស្ួង សាថ ប័នររៀបចាំ MAP និងអនុវររត្បចាាំឆ្ន ាំ។

៤.ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ (៤/៤)



➢ រថ្នថ្ងៃទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២២ រណៈកមមការខកទត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈបានស្រត្មចអនុញ្ញ រឱយ 

អ.រ.ហ.ស្ត្មបស្ត្មួលជាមួយអរានយកដ្ឋឋ នបរង្គា ល (ដ្កឹនាំនិងស្ត្មបស្ត្មួល)និងអងាភាពពាក់ព័នធរផ្សសង

រទៀរ រដ្ើមបីពិនិរយ និងកាំណរ់អាំពីទិស្រៅ,ខផ្សនការស្កមមភាពលមអិរ,ស្ចូនករ,រោលរៅ និងទត្មង់ខផ្សនការ

ស្កមមភាពឱយបានចបស់្លាស្់ ត្បាកដ្និយម និងជវភាព ។

➢ការខកស្ត្មួលខផ្សនការស្កមមភាពលមអិរឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ រឺរត្បើត្បាស្់ទត្មង់ CAP3+2 និងរត្បើត្បាស្់ជាធារុ

ចលូពីខផ្សនការស្កមមភាពលមអិរថ្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ៖

I. ការររៀបចាំខផ្សនការកត្មិរយុទធសាស្តស្រ

II. ការររៀបចាំងវិកា និងអនុម័រងវិកា

III. ការអនុវររងវិកា និងការត្រួរពិនិរយងវិកា

IV. ការតាមដ្ឋនត្រួរពិនរិយ និងវាយរថ្មល

V. រហដ្ឋឋ រចនស្មព័នធត្ទត្ទង់ ។
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៤.ក្នការ្កម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ និង ទធ្ ច្ ងសប្កាយ - (៣/៦)៥.ក្នការ្កម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ និង ទធ្ ច្ ងសប្កាយ - (១/៣)
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៥.ក្នការ្កម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ និង ទធ្ ច្ ងសប្កាយ - (២/៣)

អ.រ.ហ.បានទទួលខផ្សនការស្កមមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ពីអងាភាពចាំនួន ០៩ រួមមាន៖ 

➢ អរានយកដ្ឋឋ នស្វនកមមថ្ផ្សទកនុង 

➢  វិទាសាថ នរស្ដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវរថុ 

➢ អោា ធិការដ្ឋឋ ន

➢ ត្កុមការង្គរ FMIS

➢ អរានយកដ្ឋឋ នរោលនរោបាយ

➢ និយ័រកររណរនយយនិងស្វនកមម 

➢ អរានយកដ្ឋឋ នររនោរជារិ

➢ អរានយកដ្ឋឋ នលទធកមមសាធារណៈ

➢ អរានយកដ្ឋឋ នងវិកា ។
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វដ្តថវិកា  ទធ្ ច្ ងសប្កាយ
្ូច្នាករ

្ម្ិទធកម្មគនៃលឹះ
សោ សៅឆ្ន ុំ ២០១៨-២០២៥

១.ររៀបចាំខផ្សនការយុទធ-

សាស្តស្រងវកិា

ខផ្សនការយុទធសាស្តស្រងវិកាត្រវូបានខកលមអ

រុណភាព និងមានភាពត្រប់ត្ជុងរត្ជាយ  

▪ ខផ្សនការយុទធសាស្តស្រងវិកាត្រវូបានពត្ងឹង ▪ រចនស្មព័នធកមមវិធីត្រប់ត្កស្ួង សាថ ប័ន  ត្រូវបានខកលមអ

▪ រមាល ររវាងចាំណាយងវិកាកនុងខផ្សនការយុទធសាស្តស្រងវិកា និងការកាំណរ់ពិតាន

ងវិកាកនុងសាោចរស្ថ ិរកនុងរងវង ់+/-៥% 

២.ររៀបចាំងវកិាត្បចាាំឆ្ន ាំ ងវិកាព័រ៌មានស្មិទធកមមត្រវូបានដ្ឋកឱ់យ

អនុវររ

▪ ការររៀបចាំងវិកាត្រវូបានរិររូររលើលទធផ្សល/

ស្មិទធកមមរថ្នតាមត្កស្ងួ សាថ ប័ន

▪ លទធផ្សលចាំណាយងវិការបស្់ត្កស្ងួ សាថ ប័ន ស្ថ ិរកនុង +/- ៥% 

▪ ស្មិទធកមមតាមកមមវិធីស្រត្មចបានោ៉ា ងរចិ ៩០%ថ្នរោលរៅ

៣.ការអនវុររ នងិ

ត្រួរពិនរិយតាមដ្ឋន

ការដ្ឋក់ឱយអនុវររត្កបែណឌ ត្ររួពិនរិយ 

តាមដ្ឋន

▪ ចាំនួនត្កស្ងួ សាថ ប័ន មានខផ្សនការការត្ររួ-

ពិនិរយតាមដ្ឋន (Monitoring Plan)

▪ ការដ្ឋក់ឱយអនុវររត្បព័នធ FMISស្វ ័យត្បវររិកមម

▪ ត្រប់ត្កស្ងួ សាថ ប័ន មាន ខផ្សនការត្ររួពិនិរយតាមដ្ឋន រហើយរផ្សញើមក កស្ហវ.

ទន់រពលរវលា 

▪ ត្បព័នធ FMISស្វ ័យត្បវររិកមមរពញរលញត្រវូអនវុររត្រប់ត្កស្ួង សាថ ប័ន

៤.របាយការណ៍ស្មទិធកមម របាយការណ៍ព័រ៌មានស្មិទធកមមត្រវូបាន

ររៀបចាំ

▪ របាយការណ៍ស្មិទធកមម និងហិរញ្ញវរថុត្រវូបាន

ររៀបចាំតាមកមមវិធី និងអនុកមមវិធី

▪ ត្រប់ត្កស្ួង សាថ ប័នររៀបចាំរបាយការណ៍ស្មិទធកមម និងហិរញ្ញវរថុតាមកមមវិធី 

និងអនុកមមវិធី

៥.ការវាយរថ្មលកមម វធិ ី

(Program Evaluation)

ការវាយរថ្មលលទធផ្សលស្រត្មចបានតាម 

កមមវិធី

▪ ចាំនួនត្កស្ួង សាថ ប័នត្រូវបានវាយរថ្មល     

លទធផ្សល/ស្មិទធកមមតាមកមមវិធ ី

▪ ត្បស្ិទធភាពចាំណាយសាធារណៈត្រវូបាន

បរងកើន (ការឆ្លុឹះបញ្ច ាំងតាមរយៈ PER ឬ 

PEFA)

▪ ស្មិទធកមមតាមកមមវិធរីបស្ត់្រប់ត្កស្ងួ សាថ ប័ន ត្រូវបានវាយរថ្មលរដ្ឋយ     

អរានយកដ្ឋឋ នងវិកា

▪ ការចាំណាយសាធារណៈស្ត្មាប់វិស្័យស្ងាមកិចច និងរស្ដ្ឋកចិចត្រវូបាន

ត្រួរពនិិរយត្បស្ិទធភាព 

ការឈានរៅកាំណរត់្កបែណឌ លទធផ្សលកត្មរិលទធផ្សលចងុរត្កាយ (OUTCOMES)ស្ត្មាប ់BSRS 2018-2025 រឺជារត្មង់ទសិ្រៅបខនថមអាំពីរជារជ័យថ្នការអនវុររយុទធសាស្តស្រ

៥.ក្នការ្កម្មភាពឆ្ន ុំ២០២២-២០២៥ និង ទធ្ ច្ ងសប្កាយ - (៣/៣)
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➢ រស្ន ើពិភាការលើត្កបែណឌ ការត្រប់ត្រងហានិភ័យ ។

➢ រស្ន ើពិភាការលើលទធផ្សលចុងរត្កាយ ថ្នការអនុវររយុទធសាស្តស្រ ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកាឆ្ន ាំ

២០១៨-២០២៥ ។

➢ រស្ន ើស្ុាំអនុញ្ញ រឱយត្កុមការង្គរបរចចករទស្បនរពិភាកាបខនថមរលើខផ្សនការស្កមមលមអរិ ថ្នការ   

អនុវររ BSRS ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ។

៦.្ុំសណើពិភាកា
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➢ ការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិកាស្រត្មចបាននវូមលូដ្ឋឋ នមយួដ្៏ស្ាំខាន់ (ការដ្ឋក់ឱយអនុវររខផ្សនការយុទធ-

សាស្តស្រ  និងងវិកាកមមវិធទីាំងត្កស្ងួ សាថ ប័ន និងរដ្ឋបាលោជធានី រែររ)។ រឯឯការអនុវររស្កមមភាព

រនលឹឹះរផ្សសងរទៀរកនុង BSRS ២០១៨-២០២៥ រឺបាននិងកាំពុងរលចរចញជាខផ្សលការបរណរ ើរៗ។

➢ ស្ថ ិរកនុងដ្ាំណាក់កាលទី១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ ខដ្លស្រត្មចបានជាសារវនរនូវការផ្សារភាា បង់វកិា

រៅនឹងរោលនរោបាយ ប៉ាុខនរមានកងវឹះខារស្មាស្រនលឹឹះៗ រួមមាន ត្កបែណឌ MTFF, ការខកលមអ

រុណភាព BSP និង PB និងការផ្សារភាា ប់ BSP រៅនឹងរោលនរោបាយតាមវសិ្័យ និងខផ្សនការ

យុទធសាស្តស្រអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។

➢ ការបញ្ចប់ការង្គររនលឹឹះរស្ស្ស្ល ់ឬពនាររពលររៀបចាំ និងអនុវររ រួរត្រូវពិនិរយ និងកាំណរ់

ត្កបែណឌ រពលរវលាជាក់លាក់ រដ្ើមបីធានថ្នទិស្រៅជាយុទធសាស្តស្រស្រត្មចបានតាមរោលរៅ។

៧.្ននិដ្ឋា ន
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➢ ជារួម,រដ្ើមបីស្រត្មចបាននូវរោលរៅយុទធសាស្តស្រ រនឹះ,ស្មាស្ធារុរនលឹឹះថ្នវដ្រងវិកាត្រូវពត្ងឹង

ការអនុវររ៖

✓ ការរធវើខផ្សនការកត្មិរយុទធសាស្តស្រ ខដ្លជាខផ្សនការរយៈរពលមធយមមានលកណណៈត្រប់ត្ជុងរត្ជាយ និងស្មា-

ហរណកមម និងមានត្កបែណឌ ត្រប់ត្រងហានិភយ័ចបស់្លាស្់

✓ ការររៀបចាំងវិកា និងការអនុម័រងវិកាត្បចាាំឆ្ន ាំ រដ្ឋយរតរ ររលើកមមវិធី និងរោលបាំណងកមមវិធី

✓ ការអនុវររនិងត្រួរពិនិរយងវិកា ខដ្លនឹងត្រូវពរនលឿននិងរធវើទាំរនើបកមមតាមរយៈការការ់បនថយអនវុររ និង    

រត្បើត្បាស្់ត្បព័នធ FMIS

✓ ការត្រួរពិនរិយតាមដ្ឋន និងវាយរថ្មល រដ្ឋយខផ្សអករលើត្កបែណឌ ជាសារវនរស្ត្មាប់ររៀបចាំរបាយការណ៍ទន់

រពលរវលា ត្រឹមត្រូវ និងត្រប់ត្ជុងរត្ជាយ រហើយជាបរណរ ើរឈានរៅរកត្បព័នធត្រួរពនិិរយតាមដ្ឋន និង    

វាយរថ្មល ខដ្លមានមុែង្គររពញរលញ ។

៧.្ននិដ្ឋា ន
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អភិប្កម្ការងារ ៤ ប្រការ ររ្់ប្ក្ួងស្ដ្ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

្ូម្អរគ ណ!

១.អនុវររការង្គរត្បកបរដ្ឋយវជិាា ជីវៈ និងរោរពត្កមសី្លធម៌វជិាា ជីវៈ

២.អនុវររការង្គរជាត្កុម

៣.អនុវររការង្គររដ្ឋយត្បកាន់ខាា ប់សាម ររបុីររស្កមម និងរោលការណ៍ត្បសិ្ទធភាពងវិកា

៤.មិនត្រូវរមើលរលំងកាំហុស្ែលួនឯង



 

 

 

 

 

4> បទបង្ហា ញលទធផលននការម្រត្ួត្ពិនិត្យ 
តាម្ដាន និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការ

សកម្មភាពននយ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធ

ថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់ញម្រកាម្ជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៩-

២០២៥ 

  



1

ថ្ងៃអង្គា រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័្ក ព.ស្.២៥៦៥

ោជធានីភ្នាំរពញ,ថ្ងៃទី ២៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

គណៈកម្មា ធកិារដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ



ម្មតិ្កា

១.រស្ចកតីរ្តើម

២.ការតាមដានវឌ្ឍនភាពយុទធសាស្រស្ត ថ្នការខកទត្មង់ត្បព័នធងវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់រត្កាមជារិឆ្ន ាំ  

២០១៩-២០២៥ (គិរត្រឹមត្រីមាស្ទ៤ី ២០២១)

៣.រស្ចកតីស្ននិដាឋ ន និងកិចចពិភាកា

2



១. សេចកតីស ត្ើម្

3

ផែនការសកម្មភាព
SNA BSRS

បង្គោ លចរ 
I

បង្គោ លចរ 
II

បង្គោ លចរ 
III

បង្គោ លចរ 
IV

បង្គោ លចរ 
V

បង្គោ លចរ 
VI

ការង្រៀបចំផែនការកម្ម្តិយុទ្ធសាស្តសរ

ការង្រៀបចំគង្ម្ោងថវកិាម្បចាំឆនំ ំ

ការចរចាំឆថវកិា  និងការអនុម័្តថវកិា

ការអនុវតរ និងការម្តួតពនិតិយថថវកិា

របាយការណ៍, ការតាម្ដាន  និង
ការវាយតម្ម្ៃ

ង្េដាា រចនាសម្ព័នធម្ទ្ម្ទ្ង 

បង្គោ លចរទងំ ៦ របស យុទ្ធសាស្តសរម្នការផកទ្ម្ម្ង ម្បព័នធថវកិារដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតនិ ំ (SNA BSRS) ២០១៩-២០២៥



១. សេចកតីស ត្ើម្

4

ម្កបខណឌ យុទ្ធសាស្តសរម្នការផកទ្ម្ម្ង ម្បព័នធថវកិារដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិន  ំ ២០១៩-២០២៥



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥

5

បង្គោ លចរ I. ការង្រៀបចំផែនការកម្មិ្តយុទ្ធសាស្តសរ

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិារាជធានី  ង្ខតរ • បានង្រៀបចំង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
ថវកិារាជធានី  ង្ខតរ

• សាស្រាចរផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិារាជធានី  ង្ខតរ 
• ង្ោលការណ៍ និងសាស្រាចរផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរ
ថវកិារាជធានី  ង្ខតរ ម្តូវបានដាក ឱ្យថង្ម្បី ម្បាស  ែសពវែាយ និងបណរុ ុះប
ណ្តរ លដ្ល រាជធានី  ង្ខតរទងំ២៥ និងខណឌ ទងំ១៤

• បានផកសម្ម្ួលរចនាសម្ព័នធកម្មវធិី  ង្ដ្ី ម្បី សង្ម្ម្ចបាននូវការែារភាា ប 
ថវកិាង្ៅនឹងង្ោនង្ោបាយង្ៅថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ និងយុទ្ធសាស្តសរចតុ-
ង្កាណ និងផែនការយុទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ផដ្លជារមួ្ោន ៤ កម្ម-
វធិី ីៈ (១). អភិវឌ្ឍវស័ិយង្សដ្ាកិចច, (២). ពម្ងឹងវស័ិយសងោម្កិចច, 
(៣). ង្លី កកម្ពស សនរិសុខ និងសុវតថិភាពសាស្ធារណីៈ និង (៤). 
ពម្ងឹងរដ្ាបាលទូ្ង្ៅ



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥

6

បង្គោ លចរ I. ការង្រៀបចំផែនការកម្មិ្តយុទ្ធសាស្តសរ

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិារាជធានី  ង្ខតរ ការតម្ម្ឹម្ និងង្ធវី សោេរណកម្មបង្ណរី រៗផែនការរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិរេូត
សង្ម្ម្ចបានង្ពញង្លញង្ៅន ២ំ០២៣ (ម្នទី រជំនាញ, ម្កុង ម្សុក និងឃុ ំសគា ត ) ។ 
រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ បានង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិា និងបានតម្មឹ្ម្ជាមួ្យ
ផែនការយុទ្ធសាស្តសររបស ម្នទី រជំនាញ បានសង្ម្ម្ចង្ៅតាម្ង្ោលង្ៅ។ ង្ដាយផែក 
ចំង្ ុះការង្ធវី សោេរណកម្មជាម្ួយផែនការរបស រដ្ាបាលម្កុង ម្សុក គឺង្ៅោនភាព
យតឺោ៉ា វ ង្ដាយសាស្ររដ្ាបាលម្កុង ម្សុកម្ួយចំនួនធំ ម្ិនទន បានអនុវតរង្ៅតាម្ម្បកាស
អនររម្កសួង (ម្បកាសង្លខ០១៤៩ ែកម្ប.ក ចុុះម្ថៃទ្ី ០៧ ផខតុលា ន ២ំ០២០) ផដ្ល
ង្ចញង្ដាយម្កសួងផែនការ និងម្កសួងម្ហាម្ែទក ុងការផកសម្ម្ួលម្បតិទ្ិនម្នការង្រៀបចំ 
និងកសាស្ងកម្មវធិី វនិិង្ោគបី ន រំកំិលរាជធានី  ង្ខតរ ម្កុង ម្សុក ខណឌ  និងឃុ ំសគា ត   ឱ្យថ
ម្សបង្ៅនឹងម្បតិទិ្នម្នការង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិា។ រ ី ឯការង្ធវី សោេរណកម្ម
ជាម្ួយផែនការរបស រដ្ាបាលឃុ ំសគា ត  គឺអនុវតរង្ៅន ២ំ០២២ សម្ោប ផែនការយុទ្ធ
សាស្តសរន ២ំ០២៣-២០២៤ ។
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7

បង្គោ លចរ I. ការង្រៀបចំផែនការកម្មិ្តយុទ្ធសាស្តសរ

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិារាជធានី  ង្ខតរ • ង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិា
រាជធានី  ង្ខតរ

• សាស្រាចរផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចផំែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិារាជធានី 
ង្ខតរ 

• ង្ធវី ការតម្ម្ឹម្ និងង្ធវី សោេរណកម្មបង្ណរី រៗផែនការរដ្ាបាល
ថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិរេូតសង្ម្ម្ចបានង្ពញង្លញង្ៅន ២ំ០២៣

២ ម្កបខ័ណឌ ថវកិារយីៈង្ពលម្ធយថម្របស រដ្ា
បាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ

បានង្រៀបចំឯកសាស្រទ្សសនាទនសរី ពី ការង្រៀបចមំ្កបខ័ណឌ ថវកិារយីៈ
ង្ពលម្ធយថម្សម្ោប រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាត ិ 
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បង្គោ លចរ II. ការង្រៀបចំគង្ម្ោងថវកិាម្បចាំឆនំ ំ

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ការង្រៀបចំថវកិាម្បចាំឆនំ ំ • ង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំថវកិាកម្មវធិី 
• ម្គប រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរទងំ២៥ បានដាក ឱ្យថអនុវតរថវកិាកម្មវធិី ង្ៅន ២ំ០២១ (រដ្ាបាលខណឌ
អនុវតរចាំឆប ពី ន ២ំ០២២តង្ៅ)

• ម្បកាសង្លខ ៥១៣ សេវ. ម្បក ចុុះម្ថៃទ្ី ០៩ ផខម្ិថុនា ន ២ំ០២០ សរី ពី ការដាក ឱ្យថអនុវតរង្ោល
ការណ៍ផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំថវកិាកម្មវធិី សម្ោប រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ 

• យនរការសម្ម្បសម្ម្ួលរបស គណីៈកោម ធិការសម្ម្បសម្ម្ួលបង្ចចកង្ទ្ស (ថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ) ម្តូវ
បានពម្ងឹងជាបង្ណរី រៗ និងបនរការពិភាកាជាមួ្យម្កសួងម្ហាម្ែទ និងង្លាធធិការដាា ន គ.ជ.អ.ប 

• ការពម្ងី កការង្ម្បី ម្បាស ចំណ្តត ថ្ន ក ថវកិាឱ្យថបានង្ពញង្លញ រមួ្ោនការង្រៀបចំង្សចករី ម្ ងដាក ឱ្យថ
អនុវតរចំណ្តត ថ្ន ក មុ្ខគរសម្ោប រដ្ា-បាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ (ដាក ឱ្យថអនុវតរង្ៅន ២ំ០២២) និង
ការង្រៀបចំ ង្សចករី ម្ ងដាក ឱ្យថអនុវតរចំណ្តត ថ្ន ក គង្ម្ោង (ដាក ឱ្យថអនុវតរង្ៅន ២ំ០២២) 

• សាស្រាចរផណនាសំរី ពី ការង្រៀបចំថវកិាម្បចាំឆនំ  ំម្តូវបានង្ធវី បចចុបបន ភាព
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បង្គោ លចរ II. ការង្រៀបចំគង្ម្ោងថវកិាម្បចាំឆនំ ំ

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

២ ផែនការលទ្ធកម្ម បានកំណត ការផណនាកំារែារភាា ប ង្សចករី ម្ ងគង្ម្ោងផែនការលទ្ធកម្មម្បចាំឆនំ ំ
ជាមួ្យនឹងផែនការថវកិាម្បចាំឆនំ  ំង្ៅក ុងសាស្រាចរផណនាសំរី ពី នី តវិធិី បង្ចចកង្ទ្សម្នការ
ង្រៀបចំគង្ម្ោងថវកិារបស រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាត ិ។

៣ រជាង្ទ្យយថបុង្រម្បទន បានកំណត ការផណនាកំារែារភាា ប ង្សចករី ម្ ងរជាង្ទ្យយថបុង្រម្បទនជាមួ្យនងឹ
ផែនការថវកិាម្បចាំឆនំ  ំង្ៅក ុងម្បកាសង្លខ៥៤៨ សេវ.ម្បក សរី ពី នី តិវធិី ចណំ្តយ
តាម្រជាង្ទ្យយថបុង្រម្បទនសម្ោប រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាត ិ។



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥
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បង្គោ លចរ III. ការចរចាំឆថវកិា  និងការអនុម័្តថវកិា

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ការចរចាំឆថវកិា • បានង្រៀបចំង្សចករី ម្ ងង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី ការចរចាំឆថវកិាផែែកង្លី កម្មវធិី រវាង
កសេវ. និងរដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ និងនិងង្ម្តៀម្ង្រៀបចជំាម្បកាសដាក ឱ្យថអនុវតរ
សម្ោប ការចរចាំឆរថវកិាង្ៅន ២ំ០២២ សម្ោប ថវកិាន ២ំ០២៣) ។

• រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរចំនួន ១២ បានង្ែញី គង្ម្ោងផែនការលទ្ធកម្មម្បចាំឆនំ ២ំ០២២ 
ម្កម្កសួងង្សដ្ាកចិច និងេរិញ្ញវតថុ (អគោនាយកដាា នលទ្ធកម្មសាស្ធារណីៈ)។

• បានបញ្ចប ង្សចករី ម្ ងង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី ការចរចាំឆថវកិាផែែកង្លី កម្មវធិី រវាង
កសេវ. និង រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ និងង្ម្តៀម្ង្រៀបចជំាម្បកាសដាក ឱ្យថអនុវតរ
សម្ោប ការចរចាំឆរថវកិាង្ៅន ២ំ០២២ សម្ោប ថវកិាន ២ំ០២៣) ។



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥

11

បង្គោ លចរ IV.ការអនុវតរ និងការម្តួតពិនិតយថថវកិា
ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

១ ការម្តតួពនិតិយថការអនុ
វតរថវកិា

• បានង្រៀបចំង្ោលការណ៍ផណនាសំរី ពី នី តវិធិី ម្នការអនុវតរថវកិាកម្មវធិី   ង្េី យការ
ម្តួតពិនតិយថថវកិាកម្មវធិី  គឺជាផែ កមួ្យផដ្លបានដាក បញ្ចូ លង្ៅក ុងង្ោលការណ៍
ផណនាងំ្នុះ (បញ្ចូ លយនរការម្នការម្តួតពនិតិយថថវកិាកម្មវធិី )

• យនរការការម្គប ម្គងការអនុវតរថវកិាផដ្លម្បមូ្លែរុ ំនូវមុ្ខគរម្តតួ- ពិនិតយថេរិញ្ញ
វតថុ និងការង្បី កែរល ថវកិារដ្ាបាលម្កុង ម្សុក ង្ៅរតនាោររាជធានី  ង្ខតរ ម្តូវបាន
ដាក ឱ្យថអនុវតរសាស្កលបង តាម្រយីៈលិខិតជូនដ្ណឹំងង្លខ០១១ សេវ ចុុះម្ថៃទ្ី ៩ 
ផខកញ្ញញ  ន ២ំ០២១ សរី ពី ការអនុវតរចណំ្តយថវកិារបស រដ្ាបាលម្កុង ម្សុក 

• ដាក អនុវតរថវកិា ផដ្លម្បមូ្លែរុ ំនូវមុ្ខគរម្តតួពនិតិយថ និងការង្បី កែរល ថវកិារដ្ាបា
លម្កុង ម្សុក ង្ៅរតនាោររាជធានី  ង្ខតរ ។



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥
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បង្គោ លចរ IV.ការអនុវតរ និងការម្តួតពិនិតយថថវកិា

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

២ កិចចលទ្ធកម្ម • ង្ធវី ម្បតិភូកម្មសិទ្ធិអំណ្តច និងការទ្ទ្ួលខុសម្តូវក ុងការអនុវតរកិចចលទ្ធកម្មសម្ោប ដ្ំណ្តក 
កាលទ្ី ១ ជូនរដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ ម្តូវបានង្រៀបចំរចួរាល  (ដូ្ចោនក ុងម្បកាសង្លខ ០១០ 
សេវ. ម្បក ចុុះម្ថៃទ្ី ១៤ ផខម្ករា ន ២ំ០១៩ សរី ពី ការែរល កម្ម្ិតទ្ឹកម្បាក សិទ្ធិសង្ម្ម្ចក ុង
កិចចលទ្ធកម្មសាស្ធារណីៈ)

• ង្ដាយផែក សម្ោប ការបង្ងាី នកម្ម្ិតទ្ឹកម្បាក សិទ្ធិសង្ម្ម្ចក ុងកិចចលទ្ធកម្មសាស្ធារណីៈ ជូនរដ្ា
បាលម្កុង ម្សុក ខណឌ  នឹងពិចាំឆរណ្តសម្ោប ដ្ំណ្តក កាលទ្ី ២

• បនរពិភាកាង្លី ការសិកាម្បព័នធលទ្ធកម្មង្ៅរដ្ាបាលឃុ ំសគា ត  ង្ដ្ី ម្បី ែរល សិទ្ធិអំណ្តច និង
ការទ្ទ្ួលខុសម្តូវង្ដាយផ្ទទ ល កាន ផតង្ម្ចី នដ្ល ម្កុម្ម្បឹកា ឃុ ំសគា ត  ក ុងការពិនិតយថ និង
សង្ម្ម្ចង្លី ការអនុវតរកិចចលទ្ធកម្ម

(អគោនាយកដាា នជំនាញនឹងង្ធវី ការពិភាកាក ុងការកំណត ម្កបខណឌ ង្ពលង្វលា និងទ្ិសង្ៅ
ការគរបនរ)
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បង្គោ លចរ IV. ការអនុវតរ និងការម្តួតពិនិតយថថវកិា

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

៣ ការម្តួតពិនតិយថការ
ង្បី កែរល 

• ម្បកាសសរី ពី នី តិវធិី ចណំ្តយតាម្រជាង្ទ្យយថបុង្រម្បទនសម្ោប រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាត ិម្តូវ
បានង្រៀបចំតាម្រយីៈម្បកាសង្លខ ០១១ សេវ ចុុះម្ថៃទ្ី ៩ ផខកញ្ញញ ន ២ំ០២១ 

• ង្រៀបចំនី តវិធិី លំអិតម្នការង្ធវី អធកិារកចិចេរិញ្ញវតថុង្លី ការម្គប ម្គងេរិញ្ញវតថុសាស្ធារណីៈ
ង្ៅរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ

• បានង្រៀបចំម្បកាសង្លខ៥៤៨ សេវ.ម្បក សរី ពី នី តិវធិី ចំណ្តយតាម្រជាង្ទ្យយថបុង្រម្បទន
សម្ោប រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ 

• ង្រៀបចំង្សចករី ម្ ងនី តវិធិី ម្នការង្ធវី សវនកម្មម្ែទក ុងសម្ោប រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ (ចាំឆប ែ ្
ង្តី ម្អនុវតរង្ៅន ២ំ០២៣) ។



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥
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បង្គោ លចរ V. ការអនុវតរ និងការម្តួតពិនិតយថថវកិា

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តឹម្ន ២ំ០២១

១ ង្រៀបចំម្កបខ័ណឌ របាយ
ការណ៍,ការតាម្ដាន  
និងការ វាយតម្ម្ៃថវកិារ
ថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ

• បាន និងកំពុងង្រៀបចំង្សចករី ម្ ងង្ោលការផណនាសំរី ពី ការម្តួតពិនិតយថ  
និងការតាម្ដានការអនុវតរថវកិាកម្មវធិី  

• ជាក ផសរង រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ តម្មូ្វឱ្យថង្រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ម្នការអនុវតរថវកិាកម្មវធិី  (របាយការណ៍េរិញ្ញវតថុ និងរបាយ-ការណ៍
សមិ្ទ្ធកម្ម) ម្បចាំឆឆំោស និងម្បចាំឆនំ ។ំ ម្យ៉ាងវញិង្ទ្ៀត ង្ោលការណ៍
ផណនាសំរី ពី ការតាម្ដាន និងការវាយតម្ម្ៃថវកិាកម្មវធិី សម្ោប រដ្ាបាល
ថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ ម្តូវបានរង្រៀបចំង្សចករី ម្ ងរចួរាល ។ 



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥
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បង្គោ លចរ VI. ង្េដាា រចនាសម្ពន័ធម្ទ្ម្ទ្ង 

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តឹម្ន ២ំ០២១

១ ម្កបខ័ណឌ គតិយុតរិម្ន
ថវកិា

ផកសម្មួ្លអនុម្កឹតយថង្លខ១៦សរី ពី  “មូ្លនិធិឃុ ំសគា ត ” និងអនុម្កឹតយថង្លខ
២៦សរី ពី  “ម្បព័នធម្គប ម្គងមូ្លនិធិឃុ ំសគា ត ” និងអនុម្កឹតយថសរី ពី  “ការង្រៀបចំ 
និងការម្បម្ពឹតរិង្ៅម្នមូ្លនិធិម្កុង ម្សុក” នឹងង្ធវី ការសិកា និងផកតម្មូ្វលកខ
ណីៈជាកញ្ចប  ផដ្លនឹងចាំឆប ង្ែរី ម្អនុវតរពី ន ២ំ០២៣ង្ៅ



២. ការតាម្ដ្ឋនយុទធសាស្រេតននការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធថវិការដាបាលថ្នា ក់សម្កាម្ជាត្ិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥
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បង្គោ លចរ VI. ង្េដាា រចនាសម្ពន័ធម្ទ្ម្ទ្ង 

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

២ កសាស្ង និងអភវិឌ្ឍសម្តថ
ភាព

• កំពុង និងបនរង្លី កម្ពស ជំនាញម្តនរី បង្ចចកង្ទ្សថវកិាតាម្រយីៈការបណរុ ុះបណ្តរ
លនានា 

• ង្រៀបចំផែនការសកម្មភាពសរី ពី ការកសាស្ង និងអភវិឌ្ឍសម្តថភាពម្តនរី រាជការថ្ន ក 
ង្ម្កាម្ជាតិក ុងម្កបខណឌ ម្នការផកទ្ម្ម្ង ម្បព័នធថវកិារដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាត ិន ំ
២០២១ - ន ២ំ០២៥ (ង្រៀបចំង្ដាយវទិ្យសាស្ថ នង្សដ្ាកចិច និងេរិញ្ញវតថុ)

• ម្បកាសអនររម្កសួងសរី ពី ការង្ម្ជី សង្រ ី ស និងការកំណត តួនាទ្ី  និងភារកិចចរបស 
ជំនួយការេរិញ្ញវតថុរដ្ាបាលឃុ ំសគា ត  បានង្រៀបចំរចួរាល  និងបានដាក ឱ្យថអនុវតរ
តាម្រយីៈម្បកាសអនររម្កសួងង្លខ ០០២ សេវ.ម្បក ចុុះម្ថៃទ្ី ៤ ផខម្ករា ន ំ
២០២២

(ការបណរុ ុះបណ្តរ លជំនួយការេរិញ្ញវតថុរដ្ាបាលឃុ ំសគា ត  នឹងម្តូវង្រៀបចងំ្ែី ងជា
បនរបនាទ ប នាង្ពលាធងមុ្ខ។)
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បង្គោ លចរ VI. ង្េដាា រចនាសម្ពន័ធម្ទ្ម្ទ្ង 

ល .រ ការគរផកទ្ម្ម្ង វឌ្ឍនភាពម្តមឹ្ន ២ំ០២១

៣ ម្បព័នធបង្ចចកវទិ្យព័ត៌ោន
សម្ោប ការម្គប ម្គង
េរិញ្ញវតថុសាស្ធារណីៈ 
(FMIS)

• ដាក ឱ្យថង្ម្បី ម្បាស ម្បព័នធ FMIS ង្ៅរដ្ាបាលរាជធានី ង្ខតរ ង្ៅន ២ំ០២២ 
• បានង្រៀបចំកសាស្ងផែនការសកម្មភាពការដាក ឱ្យថង្ម្បី ម្បាស ម្បព័នធឯកសាស្រឌ្ី ជី 
ថល (Digital)ង្ៅរដ្ាបាលម្កុង ម្សុក ខណឌ  និង ឃុ ំសគា ត 

• ង្រៀបចំរចួរាល របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃង្លី ការអនុវតរការបញ្ចូ លព័ត៌ោនចណំ្តត 
ថ្ន ក ថវកិាក ុងម្បព័នធ FMIS ង្ៅន ំ២ំ០២០ ង្ដ្ី ម្បី ជំរុញឱ្យថការអនុវតរបានង្ពញ
ង្លញ

• ចំណ្តត ថ្ន ក ថវកិាម្នោតកិាថវកិាផដ្លបាននិងកពុំងអនុវតររមួ្ោនចណំ្តត 
ថ្ន ក តាម្ោតិកាង្សដ្ាកចិច, ចំណ្តត ថ្ន ក រដ្ាបាល, ចំណ្តត ថ្ន ក ភូម្សិាស្តសរ, ចំ
ណ្តត ថ្ន ក តាម្កម្មវធិី , ចំណ្តត ថ្ន ក មូ្លនិធ។ិ រ ី ឯចំណ្តត ថ្ន ក មុ្ខគរ និងចំ
ណ្តត ថ្ន ក គង្ម្ោង នឹងង្ម្តៀម្ដាក ឱ្យថអនុវតរង្ៅន ២ំ០២២។
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បញ្ហា ម្បឈម្ េាំសណើដាំស ោះម្សាយនិងទិេសៅ

បសងាោ លចរ I. ការសរៀបចាំក្នការកម្ម្ិត្យុទធសាស្រេតរាជធានីសេត្ត

ការង្ធវី សោេរណកម្មជាមួ្យផែនការ
របស រដ្ាបាលម្កុង ម្សុក គឺង្ៅោនភាព
យតឺោ៉ា វ ង្ដាយសាស្ររដ្ាបាលម្កុង ម្សុក
មួ្យចំនួនធ ំម្ិនទន បានអនុវតរង្ៅតាម្
ម្បកាសអនររម្កសួង (ម្បកាសង្លខ
០១៤៩ ែកម្ប.ក ចុុះម្ថៃទ្ី ០៧ ផខតុលា 
ន ២ំ០២០) ផដ្លង្ចញង្ដាយម្កសួង
ផែនការ និងម្កសួងម្ហាម្ែទ

េាំសណើដាំស ោះម្សាយ និងទិេសៅបនត

បនរែសពវែាយ និងពម្ងងឹការអនុវតរ ម្បកាសង្លខ០១៤៩ ែកម្ប.ក ចុុះម្ថៃទ្ី ០៧ 
ផខតុលា ន ២ំ០២០ ក ុងការផកសម្ម្ួលម្បតទិ្និម្នការង្រៀបច ំនិងកសាស្ងកម្មវធិី វនិិ
ង្ោគបី ន រំកំិលរាជធានី  ង្ខតរ ម្កុង ម្សុក ខណឌ  និងឃុ ំសគា ត   ឱ្យថម្សបង្ៅនឹង
ម្បតិទ្ិនម្នការង្រៀបចផំែនការយុទ្ធសាស្តសរថវកិា។ 
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បញ្ហា ម្បឈម្ េាំសណើដាំស ោះម្សាយនិងទិេសៅ

បសងាោ លចរ IV. ការអនុវត្តនិងការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវិកា

ការង្រៀបចំបង្ងាី តអងោភាពសវនកម្មម្ែទក ុង និងង្រៀបចំនី តិវធិី 
សវនកម្មម្ែទ ោនការចាំឆប ង្ែរី ម្យតឺជាងម្កបខណឌ  និងង្ោល
ង្ៅផដ្លបានកំណត  ង្ដាយមូ្លង្េតុដូ្ចាធងង្ម្កាម្៖ 
➢ នី តិវធិី ម្នការង្ធវី សវនកម្មម្ែទក ុងសម្ោប ថវកិារដ្ាបាលថ្ន ក 
ង្ម្កាម្ជាតិ ម្តូវកំណត  និងអនុវតរង្ដាយសវនកម្មម្ែទក ុង
របស ម្កសួងម្ហាម្ែទ ង្េតុដូ្ចង្នុះ ការអនុវតរកិចចការគរ
ការបង្ងាី តអងោភាពសវនកម្មម្ែទក ុង និងង្រៀបចំនី តិវធិី សវន
កម្មម្ែទក ុងង្ៅរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ ទម្ទរឱ្យថោនការ
សិកាបផនថម្ជាម្ួយម្កសួង ក ព័នធរមួ្ោន ម្កសួង
ម្ហាម្ែទ និងង្លាធធិការដាា ន គ.ជ.អ.ប, រដ្ាបាលថ្ន ក 
ង្ម្កាម្ជាតិ ម្ពម្ទងំអងោភាព ក ព័នធនានា។

• ង្ស ី សុំបរូរអគោនាយកដាា នដ្ឹកនាពំី  អគោនាយកដាា នសវនកម្មម្ែទក ុង ម្កជា 
អគោនាយកដាា នេរិញ្ញវតថុរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ វញិ និងោនអងោភាព ក 
ព័នធចូលរមួ្រមួ្ោន អគោនាយកដាា នសវនកម្មម្ែទក ុង ម្កសួងម្ហាម្ែទ និងរដ្ា
បាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ ក ព័នធ

• ង្ស ី សុំបរូរម្កបខណឌ ង្ពលង្វលាីៈ ចាំឆប ង្ែរី ម្ ន ២ំ០២២ បញ្ចប ន ២ំ០២៣
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បញ្ហា ម្បឈម្ េាំសណើដាំស ោះម្សាយនិងទិេសៅ

បសងាោ លចរ IV. ការអនុវត្តនិងការម្ត្ួត្ពិនិត្យថវិកា

➢ ទិ្សង្ៅម្នការបង្ងាី តអងោ
ភាពសវនកម្មម្ែទក ុងង្ៅរដ្ា
បាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ ោន
ដាក បញ្ចូ លង្ៅក ុងកម្មវធិី 
ជាតិដំ្ណ្តក កាលទ្ី ២ 
(National Program 2) 
ផដ្លង្ទ្ី បម្តូវបានអនុម្័ត។ 

ការសិកា និងការផកសម្មួ្លឯកសាស្រទងំបី ង្នុះ នឹងង្ធវី ង្រៀបចំង្ែី ងលកខណីៈជា
កញ្ចប  ផដ្លនឹងចាំឆប ង្ែរី ម្អនុវតរពី ន ២ំ០២៣ ឬ២០២៤ តង្ៅ។
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បសងាោ លចរ េាំសណើដាំស ោះម្សាយនិងទិេសៅ

បសងាោ លចរ V. របាយការណ៍ការតាម្ដ្ឋននិងការវាយត្នម្ៃ

ការសិកាពី ម្បពន័ធលទ្ធកម្មង្ៅរដ្ាបាលឃុ ំសគា ត ង្ដ្ី ម្បី ែរល សិទ្ធិអំណ្តច និងការទ្ទួ្ល
ខុសម្តូវង្ដាយផ្ទទ ល កាន ផតង្ម្ចី នដ្ល ម្កុម្ម្បឹកាឃុ ំ សគា ត  ក ុងការពិនិតយថ និងសង្ម្ម្ច
ង្លី ការអនុវតរកិចចលទ្ធកម្ម (Q1-Q2 2020) និង ការង្រៀបចំសិកាពី ម្បពន័ធលទ្ធកម្មង្ៅរដ្ា
បាលឃុ ំសគា ត  ង្ដ្ី ម្បី ង្រៀបចំម្កបខណឌ របបរបាយការណ៍អនុវតរកិចចលទ្ធកម្មរបស រដ្ាបា
លឃុ ំសគា ត (Q1 2022-Q4 2023)៖ ោនការចាំឆប ង្ែរី ម្យតឺជាងម្កបខណឌ  និងង្ោល
ង្ៅផដ្លបានកំណត  ង្ដាយសាស្រកតារ ាធងង្ម្កាម្៖ 
• ការម្គប ម្គង និងការអនុវតរកិចចលទ្ធកម្មរបស រដ្ាបាលឃុ ំសគា ត  គឺផែែកង្លី លិខិត
បទ្ដាា នគតិយុតរង្ដាយផែក ផដ្លង្ចញង្ដាយម្កសួងម្ហាម្ែទ ផដ្លកិចចការង្នុះ
ទម្ទរឱ្យថោនការសិកាឱ្យថបានសុី ជង្ម្ៅ និងលែិតលែន ជាទ្ី បំែុត។

•  ក ពន័ធនឹងការផកសម្មួ្លចាប  និងបទ្ដាា នគតិយុតរមួ្យចំនួន៖ ចាប ម្បពន័ធេរិញ្ញ
វតថុ, ចាប របបេរិញ្ញវតថុ និងការម្គប ម្គងម្ទ្ពយថសម្បតរិង្ៅរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ
និង អនុម្កឹតយថង្លខ១៦សរី ពី  “មូ្លនិធិឃុ ំសគា ត ” និងអនុម្កឹតយថង្លខ២៦សរី ពី  
“ម្បពន័ធម្គប ម្គងមូ្លនិធិឃុ ំសគា ត ” ផដ្លនឹងចាំឆប ង្ែរី ម្អនុវតរពី ន ២ំ០២៣ង្ៅ។

• ង្ស ី សំុបរូរអងោភាពដឹ្កនាពំី អគោនាយកដាា នលទ្ធកម្មសាស្ធារណីៈ 
ម្កអគោនាយកដាា នេរិញ្ញវតថុរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ 

• ង្ស ី សំុពនយង្ពលអនុវតរសកម្មភាពង្នុះ ផដ្លអគោនាយកដាា ន
ជំនាញនឹងង្ធវី ការពិភាកាក ុងការកំណត ម្កបខណឌ ង្ពលង្វលា 
និងទិ្សង្ៅការគរបនរ

• អគោនាយកដាា នេរិញ្ញវតថុរដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ នឹងបនរចូលរមួ្
ពិភាកា និងសម្ម្បសម្មួ្លជាមួ្យអគោនាយកដាា នលទ្ធកម្ម និង
អងោភាព ក ពន័ធង្ម្កាម្ឱ្វាទ្ម្កសួងង្សដ្ាកិចច និងេរិញ្ញវតថុ, 
ម្កសួងម្ហាម្ែទ និងង្លាធធិការដាា ន គ.ជ.អ.ប និងរដ្ាបាលថ្ន ក 
ង្ម្កាម្ជាតិ ក ពន័ធ ជាពិង្សសរដ្ាបាលឃុំ សគា ត 

• បង្ងាី តម្កុម្ការគរអនររម្កសួង (ម្កសួងង្សដ្ាកិចច និងេរិញ្ញវតថុ
និងម្កសួងម្ហាម្ែទ) ង្ដ្ី ម្បី ង្ធវី សិកាម្បពន័ធលទ្ធកម្មង្ៅរដ្ាបាល
ឃុ ំសគា ត  រមួ្ោ ។



៣. សេចកតីេនាិដ្ឋា ន និងកិច ពិភាកា
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បញ្ហា ម្បឈម្ េាំសណើដាំស ោះម្សាយនិងទិេសៅ

បសងាោ លចរVI. សហដ្ឋា រចនេម្ព័នធ

ការផកសម្ម្ួលអនុម្កឹតយថង្លខ១៦  និងអនុ
ម្កឹតយថង្លខ២៦សរី ពី  “ម្បព័នធម្គប ម្គងមូ្ល
និធិឃុ ំសគា ត ”, អនុម្កឹតយថសរី ពី  “ការ
ង្រៀបចំ និងការម្បម្ពឹតរិង្ៅម្នមូ្លនិធិម្កុង
ម្សុក” និង វងិ្សាស្ធនកម្មចាប សរី ពី របប
េរិញ្ញវតថុ និងការម្គប ម្គងម្ទ្ពយថសម្បតរិ
របស រដ្ាបាលថ្ន ក ង្ម្កាម្ជាតិ២០១១ 
នឹងង្ធវី ការសិកា និងង្រៀបចលំកខណីៈជា
កញ្ចប  ផដ្លនឹងចាំឆប ង្ែរី ម្អនុវតរពី ន ំ
២០២៣ ឬ២០២៤ តង្ៅ។

េាំសណើដាំស ោះម្សាយ

ពម្ងី កការដាក អនុវតរម្បព័នធ FMIS ដ្ល រដ្ាបាលរាជធានី  ង្ខតរ ម្នទី រជំនាញរាជធានី  ង្ខតរ និងអងោ
ភាពថវកិា
• ចំណ្តត ថ្ន ក ថវកិាម្នោតិកាថវកិាផដ្លបាននិងកំពុងអនុវតររមួ្ោនចំណ្តត ថ្ន ក តាម្ោតិកា
ង្សដ្ាកិចច, ចំណ្តត ថ្ន ក រដ្ាបាល, ចំណ្តត ថ្ន ក ភូម្ិសាស្តសរ, ចំណ្តត ថ្ន ក តាម្កម្មវធិី , ចំណ្តត 
ថ្ន ក មូ្លនិធិ។ រ ី ឯចំណ្តត ថ្ន ក មុ្ខគរ និងចំណ្តត ថ្ន ក គង្ម្ោង នឹងម្តូវបានដាក ឱ្យថអនុវតរ
ង្ៅន ២ំ០២២
ទិេសៅបនត

→ កសាស្ង និងអភិវឌ្ឍសម្តថភាព
➢ ការបណរុ ុះបណ្តរ លម្តនរី ជំនួយការឃុ ំសគា ត ទ្ទួ្លបនទុកេរិញ្ញវតថុ,
➢ ថវកិា, លទ្ធកម្ម,
➢ FMIS……



៣. សេចកតីេនាិដ្ឋា ននិងកិច ពិភាកា
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ទ្ម្ម្ង បចចុបបន  ៖ ផែនការសកម្មភាព SNA BSRS 2019-2025



៣.   សេចកតីេនាិដ្ឋា ននិងកិច ពិភាកា
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ទ្ម្ម្ង ថមី ៖ ម្សបតាម្ទ្ម្ម្ង ថមី របស BSRS 2018-2025 ថ្ន ក ជាតិ ង្ដាយង្ម្បី ម្បាស ទ្ម្ម្ង CAP3+2 2021-2022

• ទ្ម្ម្ង ផែនការសកម្មភាព SNA BSRS ម្តូវបានផកសម្ម្ួលង្ែី ងវញិសម្ោប ន ២ំ០២២ -២០២៥ ង្ៅតាម្ទ្ម្ម្ង CAP3+2 2021-2022
ង្ដ្ី ម្បី គយម្សួលវាស ផវង តាម្ដាន ម្តួតពិនិតយថ និងវាយតម្ម្ៃការអនុវតរ ង្ដ្ី ម្បី ឲ្យថោនសងោតិភាពជាម្ួយ CAP3+2 2021-2022 & CAP4
2023-2027

• នឹងង្រៀបចំកិចចពិភាកាផកសម្ម្ួលបផនថម្ង្លី ទ្ម្ម្ង ថមី ផែនការសកម្មភាព SNA BSRS ។



េូម្អរគុណ

25



 

 

 

 

 

 

5> បទបង្ហា ញលទធផលននការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្
ដាន និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការ

សកម្មភាពននយ ទធសាស្រសតញកៀរគរច្ុំណូល 

២០១៩-២០២៣ 

  



កិច្ចប្រជ ុំ

ប្រួរពិនិរយតាមដានវឌ្ឍនភាពននការអន វរត

យ ទ្ធសាស្រ ត្កកៀរគរច្ុំណូល ២០១៩-២០២៣

1

ថ្ងៃអង្គា រ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស្័ក ព.ស្.២៥៦៥

ោជធានីភ្នាំរពញ,ថ្ងៃទី ២៥ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២២



មារិកា

2

១. ក្ច្កដីក ដ្ ើម

២. យនតការប្រួរពិនិរយតាមដានការអន វរត RMS II

៣. ផ្នការ្កមមភាព ន្ូលនន RMS II

៤. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣

៥. រច្ច័យននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ RMS II កលើប្រព័នធ PFM

៦. ការងារផែលប្រូវរនត និងរកងកើនការយកច្រិតទ្ កដាក់

៧.្ុំកណើ្ ុំការពិភាកា

៨. ក្ច្កតី្ននិដាា ន



១. ក្ច្កតីក ត្ើម

➢ ការអនុវរតយុទធសាស្រស្ត រកៀរគរចាំណូល ២០១៤-២០១៨ (RMS I)ស្រត្មចបានលទធផល៖ 

✓(១)ការរលើកកមពស្់ វបបធម៌ បង់ពនធ តាមរយៈការបរងកើនភាពង្គយត្ស្ួលកនុងការបង់ពនធ 

✓(២)ការពត្ងឹងធនធានមនុស្ស និង ស្មរថភាព សាថ ប័ន និងអភ្ិបាលកិចច 

✓(៣)កាំរណើនចាំណូលចរនតែពស្់ ខែលបានរកើនរ ើងពី ១៥,១%ថ្ន ផ.ស្.ស្.រៅឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ែល់ ២២,០%ថ្ន ផ.ស្.ស្.រៅឆ្ន ាំ ២០១៨ រោយមានកាំរណើនជាមធយមត្បមាណ ១,៤ ពិនទុ

ភាគរយថ្ន ផ.ស្.ស្.កនុងមួយឆ្ន ាំ ។ 

➢ ឈររលើមូលោា នថ្ន RMS I, យុទធសាស្រស្ត រកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ (RMS II) 

ត្រូវបានោក់ឲ្យអនុវរតរៅខែឧស្ភា ឆ្ម ាំ២០១៩រោយបានកាំណរ់ទស្សនវសិ្័យខវងឆ្ៃ យ

កនុងការរធវើទាំរនើបភាវូបនីយកមមរែាបាល និងរោលនរោបាយចាំណូលសាររពើពនធ និងមិន

ខមនសាររពើពនធ 



១. ក្ច្កតីក ត្ើម (រ)

ច្កខុវិ្័យ

កោលរុំណង

កោលកៅ

អភិប្កម

ខត្បកាល យត្បព័នធចាំណូលរែាឱ្យមានលកខណៈទាំរនើប ខែលអាចរឆ្លើយរបរៅ

នឹងរត្មូវការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការវិវរតថ្នរចនាស្មព័នធរស្ែាកិចច-ស្ងាម ។

រធវើទាំរនើបភាវូបនីយកមមរែាបាល និងរោលនរោបាយចាំណូល សាររពើពនធ 

និងមិនខមនសាររពើពនធ រែើមបីធានាត្បស្ិទធភាព និងស្័កតិស្ិទធិភាពថ្នការ

ត្បមូលចាំណូល និងជាំរុញកាំរណើនរស្ែាកិចច ។

- កាំរណើនចាំណូលចរនត:០,៣%(ពិនទុជាភាគរយ)ថ្ន ផស្ស្

- ពត្ងឹងគុណភាពផតល់រស្វា និងផលរិភាព

(១)ធានាចីរភាពកាំរណើនរស្ែាកិចច,(២)រកាបាននវូចីរភាពចាំណូល,(៣)

ធានាយុរតិធម៌កនុងការអនុវរតរោលនរោបាយសាររពើពនធ និងមិនខមន

សាររពើពនធ ត្ពមទាំងការត្បមូលចាំណូល និង (៤)ធានាស្មធម៌ស្ងាម



២. យ នតការប្រួរពិនិរយតាមដានការអន វរត

➢ រួអងាស្ាំខាន់ៗ៖ អ.គ.ប.,អ.ព.ែ,អ.គ.រ., អ.ទ.ច. រលខាធិការោា នត្កមុត្បឹកា

នីរិកមម និងអគារលខាធិការោា នគណៈកមាម ធិការរោលនរោបាយរស្ែាកិចច និង

ហិរញ្ញវរថុ និង (២)ត្កស្ួង សាថ ប័នពាក់ព័នធការត្បមូលចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ 

➢រែើមបីធានាបាននវូការអនុវរតត្បកបរោយរជាគជ័យត្ស្បតាមចកខ ុវិស្យ័, រោល

បាំណង, និងរោលរៅខែលបានកាំណរ់ , ខផនការស្កមមភាពលមអិរតាមឆ្ន ាំនីមួយៗ 

ត្រូវបានររៀបចាំនិងោក់ឲ្យអនុវរត រោយកាំណរ់ចាស្់លាស្់ពតី្កបែ័ណឌ រពលរវលា 

និងអងាភាពទទួលែុស្ត្រូវ។ 



២. យ នតការប្រួរពិនិរយតាមដានការអន វរត

➢យនតការត្រួរពិនិរយតាមោនការអនុវរត RMS II

✓ គណៈកមាម ធិការរោលនរោបាយសាររពើពនធ 

✓ គណៈកមាម ធិការត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលចាំណូលសាររពើពនធ និង 

✓ គណៈកមាម ធិការត្រួរពិនិរយ និងវាយរថ្មលចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ  

✓ អគានាយកោា នរោលនរោបាយ ជារលខាធកិារោា ន ថ្នគណៈកមាម ធិការទាំង៣

➢ របបត្បជុាំត្បចាំឆ្មាស្ ត្បចាំឆ្ន ាំ,ពាក់កណ្តត លអាណរតិ (Mid Term Review) និង 

កិចចត្បជុាំត្រួរពិនិរយវាយរថ្មល RMS II ទាំងមូល។
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•រោលនរោបាយអាករពិរស្ស្ (២០១៩-២០២២)៖ រស្ចកដី

ត្ពាងចាប់អាករពិរស្ស្ 

•ពនធរលើអចលនត្ទពយ (២០១៩-២០២៣)

•អាកររលើរថ្មលបខនថម (២០២០)

•អាករស្ត្មាប់បាំភ្លឺសាធារណៈ

•ពនធរលើត្បាក់ចាំណូលរូបវនទបគុាល (២០២០-២០២៣)

•ពនធរលើពាណិជជកមមតាមត្បព័នធរអ ិចត្រនូិក (២០២០-

២០២៣)

• វិធានការរោលនរោបាយសាររពើពនធរផសងៗ  (២០២០-២០២២)

•ការខកលមអរបបរលើកទឹកចិរតរៅកនុងចាប់ស្ត ីពីវិនិរោគ  

(២០១៩-២០២០)

•ការអភ្ិវឌ្ឍស្ហត្ោស្ធុនរចូនងិមធយម (២០១៩-២០២១)

•ការររៀបចាំត្បព័នធសាររពើរពើនធ (២០២៣)

•ទាំរនើបកមមត្បព័នធ NRMIS, SARMIS, និង e-Payment (២០២០-២០២៣)

•បទបញ្ញរតិរោលពាក់ព័នធនឹងការត្គប់ត្គងត្ទពយស្មបរតិរែា និងចាំណូលមិនខមន

សាររពើពនធ (២០២០)និងឯកសាររោល (blueprint) ស្ត ីពីការខកទត្មង់ត្បព័នធ

ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ

•  វិធានការតាមវិស្័យ និងត្បភ្ពចាំណូលស្ាំខាន់  ៗ(អាកាស្ចរណ៍ស្ុី វិល,

រទស្ចរណ,៍ចាំណូលពីអាករសាថ នទរូ,ថ្ត្បស្ណីយ៍ និងទរូគមនាគន,៍ែីស្មប

ទនរស្ែាកិចច,ការជួលរកាោះ និងរាំបន់រឆ្នរស្ត្មាប់អភិ្វឌ្ឍនរាំបន់រទស្ចរណ៍,

ស្ហត្ោស្សាធារណៈ,ត្គោះសាថ ប័នសាធារណៈរែាបាល,ខរ៉ែ និងថាមពល,

ចាំណូលពីស្កមមភាពខលបង,ចាំណូលពីត្ទពយស្មបរតិរែា,និងចាំណូលពីការ

ចរ់ខចងវរថុតាមរឹបអូស្ពីបទរលមើស្  (២០១៩-២០២៣)

• កិចចស្ត្មួលពាណិជជកមម (២០១៩-២០២៣)

• ខកលមអ និងពត្ងឹងអភ្ិបាលកិចច (២០២០-២០២៣)

• ការត្គប់ត្គងខបបយុទធសាស្រស្ត  (២០១៩-២០២៣)

•ត្កបែណឌ សាថ ប័ន និងអភ្ិបាលកិចច (២០១៩-២០២៣)

•មុែង្គរត្បរិបរតកិារស្នូល (២០១៩-២០២៣)

•មុែង្គរោាំត្ទ (២០១៩-២០២៣)

១. ទាំរនើបភាវបូនី

យកមមថ្នអគា

នាយកោា នពនធ

ោរ

២.ទាំរនើបភាវបូនី

យកមមថ្នអគា

នាយកោា នគយ

និងរោា ករកមពុជា

៣. វិធានការ

រោលនរោបាយ

បាយសាររពើពនធ

៤.រែាបាល និង

រោលនរោបាយ

ចាំណូលមនិខមន

សាររពើពនធ

៣. ផ្នការ្កមមភាព ន្ូលនន RMS II ២០១៩-២០២៣
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អគគ.ពនធដារមានច្ុំនួន្កមមភាព ្រ រ ៥៩

គិរត្រមឹត្រមីាស្ទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១

បានកាំពងុរធវើបចចុបបននភាពរៅត្រមីាស្ទ៤ី៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣

អគគ.គយ និងរដាា ករកមពុជាច្ុំនួន្កមមភាព ្រ រ ៧៤ 

កោលនកោបាយសារកពើពនធមានច្ុំនួន្កមមភាព ្រ រ ១២១ រែាបាលច្ុំណូលមិនផមនសារកពើពនធមានច្ុំនួន្កមមភាព ្រ រ ១២០

យុទធសាស្រស្តរកៀរគរចាំណូលឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

មាន វធិានការស្របុ ១២៥ (ពនធោរចាំននួ ២៤, 

គយចាំននួ២៥,  រោលនរោបាយចាំននួ៣៤ នងិ

ចាំណូលមនិខមនពនធចាំននួ ៤២)នងិចាំននួ

ស្កមមភាព ស្របុ ៣៧៥ (ពនធោរចាំននួ ៥៩, គយ

ចាំននួ៧៤, រោលនរោបាយចាំននួ ១២១ នងិ

ចាំណូលមិនខមនពនធចាំននួ ១២០)
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១. ទ្ុំកនើរភាវូរនីយកមមននអគគនាយកដាា នពនធដារ

ត្កបែណឌ សាថ ប័ន និងអភិ្បាលកិចច

• ការររៀបចាំខផនការអភ្ិវឌ្ឍត្បព័នធត្គប់ត្គងធនធានមនុស្ស និងកមមវិធីពត្ងឹងស្មរថភាពរបស្់មស្រនតីោជការពនធោរ

• ការពត្ងឹងការខចករំខលកទិននន័យ 

• ពត្ងឹងស្មរថភាពត្គប់ត្គងហានិភ្័យត្បភ្ពចាំណូល 

មុែង្គរត្បរបិរតកិារស្នូល

• ការោក់ឱ្យអនុវរតនូវត្បព័នធអនឡាញស្ត្មាប់ មុែង្គរស្នូលចាំនួន ៣ របស្់ អ.ព.ែ. (E-registration, E-filingនងិ E-payment )

• ការពត្ងឹងស្មរថភាព វិភាគ និង ត្គប់ត្គងហានិភ្័យ ត្បភ្ពចាំណូល

• ការពត្ងឹងយុទធសាស្រស្ត ត្គប់ត្គងបាំណលុពនធ 

• ការពត្ងឹងត្បស្ិទធភាព ស្វនកមម

មុែង្គរោាំត្ទ

• ជាំរុញការររៀបចាំរស្ចកតីត្ពាងចាប់និងបទបបញ្ញរតិនានា រែើមបីជាំរុញការរត្បើត្បាស្់ត្បព័នធ IT, ការខចករំខលកទិននន័យ និងព័រ៌មាន 

• ការពត្ងឹងស្មរថភាព ត្កមស្ីលធម៌ និងវិជាជ ជីវៈមស្រនតីមុែង្គរត្បរិបរតិការស្នូល ជារែើម

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ (រ)
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២. ទ្ុំកនើរភាវូរនីយកមមននអគគនាយកដាា នគយ និងរដាា ករកមពុជា៖

កិចចស្ត្មលួពាណិជជកមម

• ការ់បនថយបនទុកចាំណ្តយ និងរពលរវលារបស្់ធុរជន

• បានរធវើសាមញ្ញកមម, ការរធវើទាំរនើបកមមនីរិវិធីគយ និងកិចចត្បរិបរតិការគយ

• បានរភាជ ប់ត្បព័នធបញ្ជរខរមួយជារិរៅកាន់ត្បព័នធបញ្ជរខរមួយអាសា៊ា ន 

ការខកលមអនងិពត្ងឹងអភ្បិាលកិចច

• ោក់ឱ្យអនុវរតយុទធសាស្រស្តគយស្ត ីពីអនុរលាមភាព និងការអនុវរតចាប់ ២០២០-២០២៣

• បានពត្ងីកវិសាលភាព ការរធវើស្វនកមមរត្កាយរពលបរញ្ចញទាំនិញពីគយ 

• បានចងត្កងទិននន័យថ្នព័រ៌មានហានិភ្័យរបស្់ត្កុមហ៊ាុន

ការត្គបត់្គងខបបយុទធសាស្រស្ត

• ពត្ងឹងការត្គប់ត្គងត្បភ្ពចាំណូល (កាំណរ់មារ់ត្ចក)និងអភ្ិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

• ោក់ឱ្យអនុវរតឯកសារយុទធសាស្រស្តបរចចកវិទាគមនាគមន៍ និងព័រ៌មាន ២០២០-២០២៤

• ពត្ងឹង និងផសពវផាយយនតការផតល់ការរលើកទឹកចិរតខផនកគយស្ត្មាប់ SMEs ។ល។

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ (រ)
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៣.  វិននការកោលនកោបាយបាយសារកពើពនធ

រោលនរោបាយអាករពរិស្ស្

• បានខកស្ត្មួលអត្តាអាករពិរស្ស្រលើទាំនិញមួយចាំនួន តាមរយៈអនុត្កឹរយរលែ ២០៨ អនត្ក.បក ស្ត ីពីការខកស្ត្មួលអត្តាពនធ

គយ និងអត្តាអាករពិរស្ស្រលើទាំនិញមួយចាំនួន ចុោះថ្ងៃទី១៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០

• បានខកស្ត្មួលនីរិវិធីរផទៀងផ្ទទ ររ់ថ្មលគិរពនធគយរៅ តាមរយៈលិែិររលែ០៨២៩/២០ អ.គ.រ.ចុោះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ

២០២០ រោយអនុញ្ញញ រឱ្យរជើងសាគយ ឬអនករាំណ្តងខែលទទួលបានស្ិទធិពីមាច ស្់ទាំនិញ 

• បានបរងកើរត្កុមការង្គរតាមរយៈត្បកាស្រលែ ៧៤៩ ស្ហវត្បក ចុោះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ស្ត ីពីការបរងកើរត្កុមការង្គរ

ររៀបចាំរស្ចកតីត្ពាងចាប់ស្ត ីពីអាករពិរស្ស្ ។

• បានររៀបចាំត្កុមការង្គរ,ឯកសារទស្សនាទន និងរបាយការណ៍លទធផលបឋម ថ្នការររៀបចាំរោលនរោបាយអាករពិរស្ស្រួម

ពនធរលើអចលនត្ទពយ

• បានរធវើការវាយរថ្មលអចលនត្ទពយរ ើងវិញស្ត្មាប់មូលោា នគិរ ពនធត្បថាប់ត្តា និងពនធរលើអចលនត្ទពយររៀងោល់៥ឆ្ន ាំមតង

• បានររៀបចាំរបាយការណ៍ស្ិកាលទធផលបឋមពីវិសាលភាពថ្នការត្បមូលពនធរលើអចលនត្ទពយរៅទីត្បជុាំជន

• ររៀបចាំឯកសារទស្សនាទនស្ិការលើការោក់រចញវិធានការបង្គក រស្កមមភាពបរិកបបកមមរលើអចលនត្ទពយ

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ (រ)
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៣.  វិននការកោលនកោបាយបាយសារកពើពនធ

អាកររលើរថ្មលបខនថម

• ការរលើកខលងអាកររលើរថ្មលបខនថមរលើមុែទាំនិញខែលជាអាហារមលូោា នស្ត្មាប់ការរស្់រៅត្បចាំថ្ងៃរបស្់ត្បជាពលរែា ត្រូវ

បានបនតរលើកខលងរយៈរពលពីរឆ្ន ាំរទៀរ ពីឆ្ន ាំ២០២០ ែល់ឆ្ន ាំ២០២១ តាមរយៈត្បកាស្រលែ ១៦៨ ស្ហវ.ត្បក

▪ បានបញ្ចប់និងររៀបចាំរបាយការណ៍ស្ដ ីពីលទធភាពររៀបចាំរស្ចកដីត្ពាងវិរសាធនកមមចាប់ ឬបទបបញ្ញរតិ ពាក់ព័នធនឹងអាកររលើរថ្មល

បខនថម រោយរផ្ទត ររលើវិកកយប័ត្រអាករ (tax invoice) និងវិកកយប័ត្រអាករតាមត្បព័នធរអ ិចត្រូនិក (e-tax system)ត្រឹម

កត្មិរបរចចករទស្

ពនធរលើត្បាក់ចាំណូលរបូវនតបគុាល

▪ បានររៀបចាំ ផសពវផាយ និងោក់ឱ្យអនុវរតពនធរលើចាំរណញមូលធន ។

▪ បានររៀបចាំបរងកើរត្កុមការង្គរ និងឯកសារទស្សនទនស្ដ ីពីត្កបែណឌ រោលនរោបាយ ស្ត្មាប់រត្រៀមលកខណៈអនុវរតពនធរលើ

ត្បាក់ចាំណូលរូបវនតបុគាល ។

▪ បានររៀបចាំរស្ចកតីត្ពាងអនុត្កឹរយ ោក់ជនូថាន ក់ែឹកនាាំ អ.ព.ែ. ពិនិរយ និងស្រត្មច

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ (រ)



13

៤. រែាបាល និងកោលនកោបាយច្ុំណូលមិនផមនសារកពើពនធ

ទាំរនើបកមមត្បព័នធបរចចកវទិាព័រម៌ានកនងុការត្គប់ត្គង

• NRMIS៖ បានរធវើស្នាធ នកមម FMIS, ររៀបចាំមុែង្គរ  e-payment ជាំហានទី ១ និងស្ិកាជាំហានទី២, ជាំរុញការអនុវរត និងផដល់

ការបណដុ ោះបណ្តដ លជនូត្កស្ងួ សាថ ប័ន និងរែាបាលថាន ក់រត្កាមជារិ

• SARMIS៖ បានររៀបចាំជាត្បព័នធកនុងទត្មង់ offline និងអនុវរតរៅតាមត្កស្ួង សាថ ប័ន, និងបានររៀបចាំស្ិកាខ សាលាបណដុ ោះ

បណ្តដ លជូនែល់សាថ ប័នពាក់ព័នធ ។

បទបបញ្ញរតរិោលពាក់ពន័ធនងឹការត្គបត់្គងត្ទពយស្មបរតរិែា 

• ចាប់ស្ដ ីពីការត្គប់ត្គង ការរត្បើត្បាស្់ និងការចរ់ខចងត្ទពយស្មបរតិរែា ត្រូវបានអនុម័រកនុងឆ្ន ាំ ២០២០

• រស្ចកដីត្ពាងចាប់ស្ដ ីពីការត្គប់ត្គងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ ត្រូវបានររៀបចាំនិងបានរធវើស្ិកាខ សាលាពិរត្ោោះរោបល់ជាមួយសាថ ប័ន

 វិធានការតាមវស័ិ្យ និងត្បភ្ពចាំណូលស្ាំខាន់ៗ

• ចាប់ស្ដ ីពីការត្គប់ត្គងខលបងពាណិជជកមម, លិែិរគរិយុរតពាក់ព័នធនឹងការខកទត្មង់ត្គឹោះសាថ នរែាបាលសាធារណៈ,ត្បកាស្អនតរ

ត្កស្ួងស្ត ីពីរស្វាសាធារណៈ, ររៀបចាំរ ើងវិញនវូត្បកាស្ស្ដ ីពីអត្តាស្យួសារខរ៉ែ

• ការរកៀរគរចាំណូលពីការោក់រែញថ្ងលរស្រហវកង់មិនបានរត្បើត្បាស្់,ត្បស្ិទធភាពថ្នការអនុវរតត្បកាស្រួមស្ដ ីពីការោក់ឱ្យអនុវរតទិននន័យ DMC 

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ (រច្រ់)
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៥. រច្ច័យននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ RMS កលើប្រព័នធ PFM

❑ បចច័យរលើត្បព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈរនោះ គឺត្រូវបានពិនិរយ និងរធវើការស្ននិោា នរលើលទធផលវាយរថ្មល

រោយ រផ្ទត ររលើស្ចូនាកររោលរៅចាំនួន ០២ រមួមាន៖ 

(១)ការត្បមូលចាំណូលចរនតស្រុបឱ្យរកើនោ៉ា ងរិច ០,៣ ពិនទុភាគរយរធៀបនឹង ផស្ស្ និង 

(២)បរងកើនគុណភាពរស្វា និងផលិរភាពកនុងការផតល់រស្វាត្គប់ត្បរភ្ទថ្នរែាបាលត្បមូល

ចាំណូលសាររពើពនធ និងមិនខមនសាររពើពនធ ។

មលូោា នថ្នការគណនាផស្ស្នឹងត្រូវមានការគិរគូររ ើងវញិ (Rebasing GDP) រោយខកស្ត្មួលឆ្ន ាំ

រោលចស្់ពីឆ្ន ាំ២០០០ រៅឆ្ន ាំ២០១៤ រែើមបីត្ស្បតាមការវវិរតជាក់ខស្តងថ្នរស្ែាកិចចកមពុជា។  វិទ្ស្ថសាន ន

ជារិ ន្ិរិននប្ក្ួងផ្នការ បាននឹងកាំពុងរធវើការរួមោន ជាមួយ អគគនាយកដាា នកោលនកោបាយនន

ក្ហវ ត្ពមទាំងនឹងត្រូវរោរពោយការណ៍/រធវើបទបង្គា ញជូនគណៈកមាម ធិការរោលនរោបាយរស្ែាកិចច

និងហិរញ្ញវរថុនារពលខាងមុែ



15

៥. រច្ច័យននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ RMS កលើប្រព័នធ PFM (រ)

▪ ការរលើកកមពស្់វបបធម៌បង់ពនធមានភាពលអត្បរស្ើរជាងមុន អត្តាការបង់ពនធទន់រពលរវលារកើនរ ើងជាបនតបនាទ ប់រោយសារការ

បរងកើនភាពង្គយត្ស្ួលកនុងការបង់ពនធ និងការពត្ងឹងគុណភាពរស្វានិងការអប់រំែល់អនកជាប់ពនធ ត្ពមទាំងការខកស្ត្មួលរោល

នរោបាយសាររពើពនធមួយចាំននួ ខែលបានជយួរលើកកមពស្់កិចចស្ត្មបស្ត្មួលពាណិជជកមម និងចលូរួមពត្ងឹងស្មធម៌កនុងការបង់

ពនធជូនរែា ។

▪ ការស្រត្មចបាននូវកាំរណើនចាំណូលចរនតជាមធយម ១,៤ ពិនទុភាគរយរធៀបនឹង ផស្ស្ កនុងមួយឆ្ន ាំរពាលរកើនរ ើងពី ១៥,១% ថ្ន 

ផស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០១៣ ែល់ ២២% ថ្ន ផស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០១៨ ។ ទនទឹមរនោះ ចាំណូលចរនតបានបនតរកើនរ ើង ៣,១៨ ពិនទុភាគរយថ្ន 

ផស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០១៩   មុននឹង ការត្បមូលចាំណូលរនោះងយចុោះ ២,៨១ ពិនទុភាគរយថ្ន ផស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០២០ នងិងយចុោះ ២,៦៥

ពិនទុភាគរយថ្ន ផស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០២១ ។

▪ ការរកើនរ ើងថ្នចាំណូលចរនតរនោះ បានផតល់លទធភាពឱ្យោជរោា ភ្ិបាលបរងកើនចាំណ្តយសាធារណៈស្ត្មាប់បនតរលើកកមពស្់គុណភាព 

និងពត្ងីកវិសាលភាពរស្វាសាធារណៈឱ្យកាន់ខរែិរជិរត្បជាពលរែា ត្ពមទាំងបរងកើនការវិនិរោគរលើវិស្័យអាទិភាពស្ាំខាន់ៗ រួម

មាន៖ វិស្័យអប់រំ ស្ុខាភ្ិបាល និងរហតាថ រចនាស្មព័នធរូបវន័រផសង  ៗជាពិរស្ស្រែើមបីរឆ្លើយរបរៅនឹងវិបរតិជាំងកឺូវរី-១៩ តាមរយៈ

ភាពត្គប់ត្ោន់ថ្នងវិកាស្ត្មាប់រោោះត្សាយការង្គរបនាទ ន់ចាំរពាោះមុែ ។
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៥. រច្ច័យននការអន វរតយ ទ្ធសាស្រ ត្ RMS កលើប្រព័នធ PFM
គរិជាប៊ា៊ីលានររៀល

ត្បរភ្ទ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ បរណ្តត ោះអាស្នន*

ចាំណូលចរនតត្បមូលបានស្របុ 15,097 18,027 21,815 27,609 23,597 21,801 

១ចាំណូលសាររពើពនធ 12,953 15,530 18,883 24,167 21,272 19,925 

- ចាំណូលគយ 6,947 7,634 10,102 12,897 9,672 9,141 

- ចាំណូលពនធោរ 6,006 7,896 8,780 11,269 11,600 10,784 

២ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ 2,144 2,496 2,932 3,443 2,324 1,875 

*ទិននន័យ FMIS ត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ មកោ ២០២២

ជាភាគរយថ្នផ.ស្.ស្.

ត្បរភ្ទ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ បរណ្តត ោះអាស្នន*

ចាំណូលចរនតត្បមូលបានស្រុប 18.58% 20.07% 21.91% 25.10% 22.29% 19.65%

១ចាំណូលសាររពើពនធ 15.94% 17.29% 18.97% 21.97% 20.10% 17.96%

- ចាំណូលគយ 8.55% 8.50% 10.15% 11.72% 9.14% 8.24%

- ចាំណូលពនធោរ 7.39% 8.79% 8.82% 10.24% 10.96% 9.72%

២ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ 2.64% 2.78% 2.95% 3.13% 2.20% 1.69%

កាំរណើនចាំណូលចរនត ជាពិនទុភាគរយថ្ន ផស្ស្ 1.48% 1.85% 3.18% -2.81% -2.65%
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កិចចការមួយចាំននួ ខែលទមទរឲ្យបនត នងិបរងកើនការយកចរិតទកុោក៖់

➢ ការខកលមអរោលនរោបាយត្បរភ្ទពនធស្ាំខាន់ៗ មួយចាំននួ រួមមាន៖ ពនធរលើអចលនត្ទពយ,អាករពិរស្ស្,ពនធរលើ

ត្បាក់ចាំណូលរបូវនតបុគាល

➢ រស្ចកតីត្ពាងចាបស់្ដ ីពីការត្គប់ត្គងចាំណូលមនិខមនសាររពើពនធ នងិ ឯកសាររោលស្ដពីីស្ដ ពីីការខកទត្មង់ត្បព័នធ

ចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ

➢ ការររៀបចាំរ ើងវញិ ថ្នកិចចស្នាែីស្មបទនរស្ែាកិចច ត្ស្បតាមបទបបញ្ញរតជិាធរមាន រៅមានវឌ្ឍនភាពយរឺ (បាន

ត្បមាណ ៣០%ត្រឹមត្រមីាស្ទី ២ ឆ្ន ាំ ២០២១)

➢ ការររៀបចាំគរិយុរតរផសងៗតាមវសិ្យ័ រៅយឺរោ៉ា វ ែូចជា៖ ចាប់ស្ដ ីពីការចរ់ខចងជាបរណ្តដ ោះ អាស្នននវូវរថុចប់យក 

និង ចាប់ស្ដ ីពីវិស្យ័ថ្ត្បស្ណយ៍ី (ងមី)

➢ ជាំរុញការអនវុរតត្បព័នធបរចចកវិទាព័រម៌ានកនងុមុែង្គរស្នូលស្ាំខាន់ៗ  រមួមាន ៖ ការចុោះបញ្ជ ី,ការោក់លិែិរត្បកាស្ពនធ 

និងការបង់ត្បាក់ពនធ,ត្បព័នធអាស្ុីគូោ (ACYCUDA), ត្បព័នធបញ្ជរខរមយួជារិ,ត្បព័នធរអ ិកត្រូនកិគយ (e-Customs)

ត្បព័នធ NRMIS និង SARMIS។ល។

➢ រត្បើត្បាស្់ឧបករណស៍្ត្មាបព់ិនរិយ និងវាយរថ្មលពីត្បស្ិទធភាពរែាបាលសាររពើពនធ និងមិនខមនសាររពើពនធ (PEFA, 

TADAT, TAX Diamond, NON-TAX Tool……)

៦.ការងារផែលប្រូវរនត និងរកងកើនការយកច្ិរតទ្ កដាក់
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➢ រស្ន ើរលខាធិការោា ន RMS ពិនិរយ និងខកស្ត្មួលខផនការស្កមមភាពរ ើងវិញ រោយកាំណរ់ស្ចូនាករ

គនលឹោះចាស់្លាស់្ត្បចាំត្រីមាស្ និងត្បចាំឆ្ន ាំរោយរត្បើត្បាស់្លទធផលបឋមថ្នការវាយរថ្មល TADAT

➢ រស្ន ើពិចរណ្តកនុងការរត្រៀមររៀបចាំ RMS III 2024-2027 រោយខផអករលើរបាយការណវ៍ាយរថ្មលត្បសិ្ទធ

ភាពរែាបាលសាររពើពនធ TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool)

➢ បនតការសិ្កានងិពិនរិយលទធភាពថ្នការរត្បើត្បាស់្ឧបករណ ៍ស្ត្មាប់វាយរថ្មលត្បសិ្ទធភាពរែាបាលគយ 

(TAX Diamond)

➢ សិ្កាអាំពីឧបករណស៍្ត្មាប់រត្បើត្បាស់្កនងុការវាយរថ្មលត្បសិ្ទធភាពថ្នការត្បមលូ ចាំណូលមនិខមន

សាររពើពនធ ត្ស្បតាមបរិបងរបស់្កមពុជា

៧. ្ុំកណើ  ្ុំការពិភាកា
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លទ្ធ្លននការវាយរនមៃ TADAT (ផែរ លា ២០២១)

A

B+

B

C+

C

D+

D

POA1
Integrity 

of the 

Registered

Taxpayer 

Base

POA2
Effective Risk 

Management

POA3
Supporting

Voluntary 

Compliance

POA4
Timely Filing

of Tax 

Declarations

POA5
Timely 

Payment of 

Taxes

POA6
Accurate

Reporting in 

Declarations

POA7
Effective Tax Dispute 

Resolution

POA8
Efficient

Revenue 

Management 

POA9
Accountability and 

Transparency

ពិនទុស្មិទធកមមរែាបាលពនធោរកមពុជា
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POA 1: ភាពត្រមឹត្រវូថ្នការចោុះបញ្ចអីនកជាបព់នធ (Integrity of the registered taxpayer base)
P1-1. ព័រ៌មានអាំពីអនកជាប់ពនធមានភាពត្រមឹត្រវូ និងរជឿទុកចិរតបាន
P1-2. យល់ែឹងនិងសាា លច់ាស់្ពីអនកជាប់ពនធខែលមានស្កាដ នពុល 

POA2:ការត្គបត់្គងហានភិ្យ័ត្បកបរោយត្បស្ទិធភាព (Effective risk management)
P2-3. ការកាំណរ់អរតស្ញ្ញញ ណ,ការវាយរថ្មល,ចាំណ្តរ់ថាន ក់ និងទាំហាំថ្នហានភិ្័យថ្នការអនវុរត
P2-4. ការការ់បនថយហានភិ្័យតាមរយៈររៀបចាំឲ្យមានខផនការខកលមអ
P2-5. តាមោន  និងវាយរថ្មលស្កមមភាពការប់នថយហានភ័ិ្យថ្នការអនវុរត
P2-6. ការត្គប់ត្គងហានិភ្័យខផនកត្បរបិរតកិារ
P2-7. ការត្គប់ត្គងហានិភ្័យខផនកធនធានមនសុ្ស

POA 3: អនកជាបព់នធោាំត្ទនងិចលូរមួអនវុរតបទបបញ្ញរតសិ្ត ពីពីនធោរ (Supporting voluntary compliance)
P3-8.  វិសាលភាព,បចចុបបននភាពថ្នបទបបញ្ញរត ិនិងការទទលួបានព័រម៌ាន
P3-9. រយៈរពលថ្នការរឆ្លើយរបរៅស្ាំរណើសុ្ាំផតលព័់រម៌ាន 
P3-10. វិសាលភាពថ្នបទបបញ្ញរតងិម ីៗ រែើមបីការ់បនថយចាំណ្តយរបស់្អនកជាប់ពនធ
P3-11. ទទួលបានមររិោបលត់្រ ប់របស្់អនកជាប់ពនធពីរស្វាកមមពនធោរ

POA 4: ការបាំរពញឯកសារត្បកាស្ពនធទនរ់ពលរវលា (Timely filing of tax declaration) 
P4-12. អត្តាថ្នការបាំរពញឯកសារទនរ់ពលរវលា
P4-13. ការត្គប់ត្គងអនកខែលមិនបានបាំរពញឯកសារពនធោរ
P4-14. រត្បើត្បាស្់ឧបករណ័រអ ិចត្រូនចិរែើមបីបាំរពញឯកសារ

POA 5: ការបងព់នធទនរ់ពលរវលា (Timely payment of tax)
P5-15. រត្បើត្បាស់្វិធីសាស្រស្តបង់ពនធតាមត្បព័នធរអ ិចត្រូនចិ
P5-16. រត្បើត្បាស្់ត្បព័នធត្បមូលពនធត្បកបរោយត្បស្ទិធភាព
P5-17. ការបង់ពនធទន់រពលរវលា
P5-18. ស្ននិធិ និងលាំហូរថ្នបាំណលុពនធ

POA 6: ការររៀបចាំឯកសារត្រមឹត្រវូ ស្ត្មាបត់្បកាស្ពនធ (Accurate reporting in declaration)
P6-19. ស្កមមភាពការង្គរខែលត្រវូត្បកានយ់ករែើមបីពិនរិយ និងទប់សាក រ់កុាំឲ្យមានរបាយការណ៍មិនត្រមឹត្រវូ
P6-20. ការរត្បើត្បាស់្ត្បព័នធផាូរផាងទនិននយ័រែើមបីខស្វងរករបាយការណ៍ខែលមិនត្រមឹត្រវូ 
P6-21. ការបរងកើរគាំនរិផតួចរផតើម រែើមបីជាំរុញរអាយររៀបចាំរបាយការណ៍បានត្រមឹត្រវូ
P6-22. ត្រួរពិនិរយតាមោន និងវាយរថ្មលកត្មិរថ្នភាពមិនត្រមឹត្រវូកនុងការររៀបចាំរបាយការណ៍

POA 7: ការរោោះត្សាយវវិាទសាររពើពនធត្បកបរោយត្បសិ្ទធភាព (Effective tax dispute resolution)
P7-23. កិចចែាំរណើរការរោោះត្សាយវិវាទខែលមានលកខណៈឯកោជយ
P7-24. រយៈរពលខែលត្រវូរត្បើត្បាស់្ស្ត្មាប់រោោះត្សាយវិវាទ
P7-25.  វិធានការខែលត្រវូត្បកានយ់ក រោយខផអករលើលទធផលថ្នការរោោះត្សាយវិវាទ

POA 8: ការត្គបត់្គងចាំណូលត្បកបរោយស្ក័តសិ្ទិធភាព (Efficient revenue management)
P8-26. ការចលូរួមរៅកនុងែាំរណើរការពាករណ៍ចាំណូលពនធ
P8-27. ភាពត្គប់ត្ជុងរត្ជាយថ្នត្បព័នធគណរនយយចាំណូលពនធ
P8-28. ភាពត្គប់ត្ជុងរត្ជាយថ្នែាំរណើរការបងវិលស្ងត្បាក់ពនធ

POA 9:គណរនយយភាពនងិរមាល ភាព (Accountability and transparency)
P9-29. យនតការត្រួរពិនរិយថ្ផទកនុង
P9-30. ការត្រួរពិនរិយថ្ផទរត្ៅរៅរលើរែាបាលសាររពើពនធ
P9-31. ការយល់ែឹងជាសាធារណៈរៅរលើរែាបាលសាររពើពនធ
P9-32. ការផសពវផាយពីស្កមមភាព ,លទធផល  និងខផនការ

លទ្ធ្លននការវាយរនមៃ TADAT (ផែរ លា ២០២១)

Indicator Score
P1-1 D

P1-2 C

P2-3 D

P2-4 D

P2-5 D

P2-6 D

P2-7 D

P3-8 A

P3-9 A

P3-10 A

P3-11 A

P4-12 C+

P4-13 D

P4-14 D

P5-15 D

P5-16 A

P5-17 C

P5-18 D

P6-19 D

P6-20 D

P6-21 B

P6-22 D

P7-23 A

P7-24 D

P7-25 C

P8-26 D

P8-27 A

P8-28 D

P9-29 D+

P9-30 C+

P9-31 D

P9-32 D

POA7

POA8

POA9

POA

POA1

POA2

POA3

POA4

POA5

POA6
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៨. ក្ច្កតី្ននិដាា ន

➢ ការអនុវរតខផនការស្កមមភាព RMSII បានផតល់បចច័យជាវិជជមានស្ត្មាប់ PFMរពាលគឺ កាំរណើនចាំណូលចរនតជាមធយម ១,៤ ពិនទុ

ភាគរយរធៀបនឹង ផស្ស្ កនុងមយួឆ្ន ាំ រទោះបីជាមានការធាល ក់ចុោះែលោះរៅឆ្ន ាំ២០២០ និង ២០២១ ក៏រោយ។ កាំរណើនចាំណូលរនោះ 

ក៏មានបចច័យជាវិជជមានរៅរលើកាំខណទត្មង់រផសងៗរទៀរផងខែរ ។

➢ោ៉ា ងណ្តក៏រោយ ការអនុវរតខផនការស្កមមខែលពាក់ព័នធរៅនឹងចាំណូលមិនខមនសាររពើពនធ មានភាពស្មុ ត្គសាម ញ និងយឺរោ៉ា វ  

ខែលទមទរឲ្យមានការបរងកើនការយកចិរតទុកោក់, ខកលមអការស្ត្មបស្ត្មួល, និងបរងកើនការោាំត្ទ ។

➢ ខផនការស្កមមភាពខែលទក់ទិនរៅនឹងបរចចកវិទាព័រ៌មានទាំងខផនកទាំរនើបភាវបូនីយកមមពនធោរ,គយ និងរោា ករ និងចាំណូល

មិនខមនសាររពើពនធ ទមទរឲ្យមានការពត្ងឹងត្បស្ិទធភាពថ្នការអនុវរត ។

➢ ពិនិរយនិងខកស្ត្មួលរ ើងវិញ ការពាករណ៍កាំរណើនចាំណូលជាពិនទុភាគរយរធៀបផស្ស្ កនុងករណីខែលផស្ស្ ត្រូវបាន     

ផ្ទល ស្់បតូរឆ្ន ាំរោល (Rebasing GDP) ។

➢ ការពិនិរយរមើល  និងខកស្ត្មួលរ ើងវិញរៅរលើយុទធសាស្រស្ត  និង ខផនការស្កមមភាពរៅខរមានភាពចាំបាច់ រែើមបីធានាថា ទាំង

យុទធសាស្រស្ត  និងខផនការស្កមមភាពអាចរឆ្លើយរបបានបរិការណ៍ជាក់ខស្តងរបស្់កមពុជា និងពិភ្ពរលាក រោយខផអករលើលទធផល

បឋមថ្នការវាយរថ្មល TADAT,ការវាយរថ្មលការអនុវរតយុទធសាស្រស្តពាក់កណ្តដ លអាណរតិ (Mid Term Review)។ 



 

 

 

 

 

6> បទបង្ហា ញលទធផលននការម្រត្ួត្ពិនិត្យ 
តាម្ដាន និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការ

សកម្មភាពននយ ទធសាស្រសតសតីពីការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធ

ម្រគប់ម្រគងការវិនិញោគសាធារណៈ ២០១៩-

២០២៥ 

  



របាយការណ៍វាយតម្លៃ

ម្ៃការអៃុវតតផែៃការសកលមភាពលលអិត សម្រាប់អៃុវតត

យុទ្ធសាស្តសតសតីពីការផកទ្ម្រលង់ម្របព័ៃធម្ររប់ម្ររងការវិៃយិោគរសាាររណ  

២០១៩-២០២៥

(សេចក្តីព្រាងថ្ងៃទី២៤ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២)

ថ្ងៃអង្គា រ ៨សរាច ខែបុេស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្ររីេ័ក្ ព.េ.២៥៦៥

រាជធានីភ្នាំសពញ ថ្ងៃទី  ២៥ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២

អរគយោលខាធិការដ្ឋា ៃរណ កាម ធិការដឹកនាំកលមវិធីផកទ្ម្រលង់ការម្ររប់ម្ររងិិរ ញ្វវតថុសសាាររណ 

ssssssssssssssssssssssssssssssss



ាតិកាៃុម្រកល

2

១. យោសចកតីយោែតើល

២. វឌ្ឍៃភាព

៣. ចាំណុចម្របឈល

៤. យោសចកតីសៃនិដ្ឋា ៃ



១. យោសចកតីយោែតើល
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យុទធសាស្តេត ថ្នការខក្ទព្រមង់ព្របព័នធងវកិា ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥

យុទធសាស្តេត ថ្នការខក្ទព្រមង់ព្របព័នធងវកិារដ្ឋបាលថ្នន ក់្សព្រកាមជារិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្តេត ថ្នការខក្ទព្រមង់ព្របព័នធលទធក្មមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្តេត សក្ៀរគរចាំណូល២០១៩-២០២៣

➢ ព្រេបតាមអនុសាេន៍ខណនាំដ្៏ែពង់ែពេ់របេ់ឯក្ឧរតមអគាបណឌ ិរេភាចារយ, អ.គ.ហ. បានព្ររួរពិនិរយតាមដានការអនុវរតយទុធសាស្តេត

ទាំង៥ សព្រកាមក្មមវធិីខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ ដ្ចូខាងសព្រកាម៖



១. យោសចកតីយោែតើល (ត)

4

PIMSRS 2019-2025៖ 

➢ ព្ររូវបានព្របមុែរាជរដាឋ ភ្ិបាល អនុម័រកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១៩

➢ ព្ររូវបានព្របកាេដាក្់ឱ្យអនុវរត សៅថ្ងៃទី២៥ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ នេម័យ

ព្របជុាំសពញអងាគណៈរដ្ឋមស្តនតី។

ខែនការេក្មមភាពលមអិរ េព្រាប់អនុវរត PIMSRS 2019-2025៖ 

➢ ទទលួបានការឯក្ភាពក្នុងក្ិចចព្របជុាំថ្នន ក្់ដ្ឹក្នាំព្រក្េងួសេដ្ឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថុ 

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមីន ឆ្ន ាំ២០២០,

➢ បានដាក្់សចញនូវការង្គរខក្ទព្រមង់គនលឹឹះចាំនួន ១៤, េូចនក្រេមិទធក្មមគនលឹឹះ

ចាំនួន ៣៧, ចសង្គោ មេក្មមភាពចាំនួន ៣៧, និងេក្មមភាពចាំនួន ៨២,

➢ យនតការេព្រមបេព្រមលួ តាមដាន និងវាយរថ្មល។ 



១. យោសចកតីយោែតើល (ត១)
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➢  វិសាលភាព ៖  វិធានការជាយុទធសាស្តេតបនន ន់ចាំសាឹះមុែ (២០១៩-២០២១) ថ្នយុទធសាស្តេតេត ីពីការខក្ទព្រមង់ព្របព័នធព្រគប់ព្រគងការវិនិ-

សោគសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ (PIMSRS)

➢  វិធីសាស្តសត ៖ ការព្ររួរពិនិរយតាមដានវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតយុទធសាស្តេត  និងវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវរតខែនការេក្មមភាពលមអិរ គឺសព្របើ

ព្របាេ់ពណ៌ (ថ្បរង, សលឿង, ព្រក្ហម, សែៀវ, ព្របសែឹះ និងសែសងសទៀរ) សដាយានអរថន័យដ្ូចខាងសព្រកាម៖

វឌ្ឍៃភាពជាពណ៌ ពៃយល់អតថុៃ័យពណ៌

ថ្បរង េូចនក្រេមិទធក្មមព្ររូវបានអនវុរតេសព្រមចតាមសោលសៅ

សលឿង
េូចនក្រេមិទធក្មមមិនព្ររូវបានអនវុរតេសព្រមចបានតាមសោលសៅ សហើយព្ររូវបនតអនុវរតក្នុងឆ្ន ាំ

២០២២-២០២៥

ព្រក្ហម
េូចនក្រេមិទធក្មមមិនព្ររូវបានអនវុរតេសព្រមចបានតាមសោលសៅ សហើយចាាំបាច់ព្ររូវានការខក្េព្រមួលេូចនក្រឬសោលសៅ

េូចនក្រេមិទធក្មម 

ព្របសែឹះ េូចនក្រេមិទធក្មម ក្ាំពុងព្ររូវបានអនុវរតតាមសោលសៅក្ាំណរ ់និង េថ ិរក្នុងដ្ាំណាក្់កាល Work in progress

សែៀវ េូចនក្រេមិទធក្មមពុាំទនដ់្លស់ពលព្ររូវអនវុរត 

សែសងសទៀរ វឌ្ឍនភាពក្នុងន័យសែសងពជីសព្រមើេខាងសលើ (ពុាំអាចវាយរថ្មលបាន ឬព្ររូវការវឌ្ឍនភាពបខនថម)



១. យោសចកតីយោែតើល (តចប់)

6

អងាភាពទទលួបននុក្អនុវរតក្នុង PIMSRS 2019-2025 រួមាន៖

❖ ព្រក្េួងសេដ្ឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថុ (៩ អងាភាពទទួលបននុក្)

១. អគាសលខាធិការដាឋ នគណៈក្ាម ធិការដឹ្ក្នាំការង្គរខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

២. អគានយក្ដាឋ នងវិកា

៣. អគានយក្ដាឋ នហិរញ្ញវរថុរដ្ឋបាលថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ

៤. អគានយក្ដាឋ នលទធក្មមសាធារណៈ

៥. អគានយក្ដាឋ នព្រទពយេមបរតិរដ្ឋនិងចាំណូលមិនខមនសារសពើពនធ

៦. អគានយក្ដាឋ នសោលនសោបាយ

៧. អគានយក្ដាឋ នេហព្របរិបរតិការអនតរជារិនិងព្រគប់ព្រគងបាំណលុ

៨. អងាភាពភាពជាថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯក្ជនថ្នន ក្់ក្ណាត ល

៩.  វិទស្ថសាថ នសេដ្ឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថុ

❖ ព្រក្េួងខែនការ



២. វឌ្ឍៃភាព
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វឌ្ឍៃភាពសូចនករ

ចយោកោ លសកលមភាព

រិតម្រតឹលឆ្ន ាំ២០២១

េូចនក្រពុាំអាចវាយរថ្មលបាន ឬព្ររូវការ

វឌ្ឍនភាពបខនថមានចាំននួ ៤

េូចនក្រ ពុាំទន់ដ្លស់ពលអនវុរត ាន

ចាំនួន ៨

េូចនក្រក្ាំពុងព្ររូវបានអនុវរតនិងេថ រិក្នុង

ដ្ាំណាក្់កាល Work in progressាន

ចាំនួន ៥

េូចនក្រ ខដ្លអនុវរតមិនេសព្រមចតាម

សោលសៅ សហើយព្ររូវខក្េព្រមួល ាន

ចាំនួន ៥

េូចនក្រ ខដ្លអនុវរតេសព្រមចតាមសោល

សៅ ានចាំនួន ១១

េូចនក្រ ខដ្លអនុវរតមិនេសព្រមចតាម

សោលសៅ សហើយព្ររូវបនតអនុវរត ានចាំនួន 

៣



២. វឌ្ឍៃភាព (ត១)
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វឌ្ឍៃភាពសកលមភាព

រិតម្រតឹលឆ្ន ាំ២០២១

េក្មមភាពពុាំអាចវាយរថ្មលបាន ឬព្ររូវការ

វឌ្ឍនភាពបខនថមានចាំននួ ១១

េក្មមភាពពុាំទនដ់្លស់ពលអនវុរត ាន

ចាំនួន ១៥

េក្មមភាពក្ាំពុងព្ររូវបានអនវុរតនងិេថ ិរ

ក្នុងដ្ាំណាក្់កាល Work in progress

ានចាំនួន ២

េក្មមភាព ខដ្លអនុវរតមិនេសព្រមច

តាមសោលសៅ សហើយព្ររូវខក្េព្រមួល 

ានចាំនួន ៩

េក្មមភាព ខដ្លអនុវរតេសព្រមចតាមសោល

សៅ ានចាំនួន ៣៧

េក្មមភាព ខដ្លអនុវរតមិនេសព្រមច

តាមសោលសៅ សហើយព្ររូវបនតអនុវរត 

ានចាំនួន ៩



២. វឌ្ឍៃភាព (ត២)
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វឌ្ឍនភាពគនលឹឹះ  ថ្នការអនុវរតេក្មមភាពោាំព្រទ PIMSRS 2019-2025 អាចព្ររូវបានពិនិរយក្នុង 

៤ ទិដ្ឋភាពដ្ូចខាងសព្រកាម៖

➢ ព្រក្បែណឌ សោលនសោបាយ និងគរិយុរត

➢ នីរិវិធីក្ិចចព្របរិបរតិការនិងហិរញ្ញវរថុ

➢សាថ ប័នភាវូបនីយក្មម

➢ ព្របព័នធោាំព្រទ ។



២. វឌ្ឍៃភាព (ត៣)
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វឌ្ឍៃភាពរៃៃឹឹះសយោម្រលចបាៃ សកលមភាព/ចយោកោ លសកលមភាពរួរយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់

• ចាប់េត ីពីយនតការភាពជាថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋ និងឯក្ជន

• អនុព្រក្ឹរយេត ីពីការព្រគប់ព្រគងគសព្រាង វិនិសោគសា

ធារណៈ

• ការសរៀបចាំចាប់ព្របព័នធហិរញ្ញវរថុសាធារណៈងមី

• សរៀបចាំ និងខក្លមអព្រក្បែណឌ ចាប់ និងលិែិរបទដាឋ ន

គរិយុរតាក្់ព័នធលទធក្មមសាធារណៈ េិក្ស 

• សរៀបចាំខក្លមអ ឬបសងោើរលិែិរបទដាឋ នគរិយុរតាក្់ព័នធ

នឹងការព្រគប់ព្រគងការវិនិសោគសាធារណៈសៅតាម

ព្រក្េួង-សាថ ប័ន

• ពិនិរយស ើងវិញ និងខក្លមអលិែិរបទដាឋ នគរិយុរត

ាក្់ព័នធការព្រគប់ព្រគងការវិនិសោគសាធារណៈ សៅ

តាមេហព្រោេសាធារណៈ និងព្រគឹឹះសាថ នសាធារណៈ

រដ្ឋបាល
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វឌ្ឍៃភាពរៃៃឹឹះសយោម្រលចបាៃ សកលមភាព/ចយោកោ លសកលមភាពរួរយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់

• នីរិវិធីព្រគប់ព្រគងព្របរិបរតិការគសព្រាងវិនិ

សោគសាធារណៈហិរញ្ញបបទនសព្រៅ

ព្របសទេ

• សោលការណ៍រមួេព្រាប់ការព្រគប់ព្រគង

គសព្រាងខងទាំសហដាឋ រចនេមព័នធែលូវងនល់

• ចាំណាយចរនត និងវិនិសោគ ព្ររូវបានឆ្លុឹះ

បញ្ជ ាំង និងែសរភាជ ប់សៅក្នុងខែនការយុទធ

សាស្តេតងវិកា និងក្នុងចាប់ព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញ

វរថុព្របចាាំឆ្ន ាំ

• សោលការណ៍ខណនាំេត ីពីការសរៀបចាំេាំសណើគសព្រាង ឬ សោលការណ៍

ខណនាំរួមលមអិរេត ីពីវដ្ដថ្នគសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈ

• សោលការណ៍េត ីពីការក្ាំណរ់អរតេញ្ញ ណក្មម និងអាទិភាវូបនីយក្មម

គសព្រាង

• ការសរៀបចាំនីរិវិធីព្រគប់ព្រគងព្របរិបរតិការគសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈហិរញ្ញ

បបទនសដាយងវិកាថ្នន ក្់ជារិ

• ការសរៀបចាំនីរិវិធីព្រគប់ព្រគងព្របរិបរតិការគសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈហិរញ្ញ

បបទនសដាយងវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ

• េាហរណក្មមងវិកាចរនត និងងវិកាមូលធន

• ការសរៀបចាំក្មមវិធីវិនិសោគ ៣ ឆ្ន ាំរំក្ិលរបេ់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់សព្រកាមជារិ

• នីរិវិធីព្រគប់ព្រគងព្របរិបរតិការគសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈតាមយនតការភាព

ជាថ្ដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯក្ជន

• យនតការោាំព្រទហិរញ្ញវរថុេព្រាប់េិក្សេមិទធិលទធភាពនិងសរៀបចាំគសព្រាង 
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វឌ្ឍៃភាពរៃៃឹឹះសយោម្រលចបាៃ សកលមភាព/ចយោកោ លសកលមភាពរួរយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់

• គណៈក្មមការវិនិសោគសាធារណៈ និងសលខាធិការ

ដាឋ នថ្នគណៈក្មមការវិនិសោគសាធារណៈ

• សរៀបចាំព្រក្ុមការង្គរបសចចក្សទេសដ្ើមបីេិក្ស និងពិនិរយ

សលើការសរៀបចាំបសងោើរព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យគសព្រាង

 វិនិសោគសាធារណៈ

• ខែនការព្របរិបរតិ និងយនតការការង្គរថ្ន

សលខាធិការដាឋ នគណៈក្មមការវិនិសោគ

សាធារណៈ



២. វឌ្ឍៃភាព (ត៦)
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ម្រប
ព
័ៃ
ធោ

ាំម្រទ្

វឌ្ឍៃភាពរៃៃឹឹះសយោម្រលចបាៃ សកលមភាព/ចយោកោ លសកលមភាពរួរយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់

• បានសរៀបចាំវាយរថ្មលព្របព័នធព្រគប់ព្រគងការ វិ និសោគសា

ធារណៈសៅក្មពុជា  សដាយសព្របើវិធីសាស្តេតការវាយរថ្មល

ការព្រគប់ព្រគងការវិនិសោគសាធារណៈ (PIMA)

• ក្ិចចព្របជុាំព្ររួរពិនិរយវឌ្ឍនភាពការអនុវរតខែនការ

េក្មមភាពព្របចាាំឆ្ន ាំ ព្ររូវបានសរៀបចាំជាសទៀងទរ់

• ឯក្សារទេសនទន េត ីពីការក្សាងព្របព័នធព្រគប់ព្រគង

ទិននន័យគសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈ

• សរៀបចាំ និងដាក្់ឱ្យអនុវរតខែនការេត ីពីការក្សាង 

និងអភ្ិវឌ្ឍេមរថភាពមស្តនតីាក្់ព័នធសលើការ

ព្រគប់ព្រគងការវិនិសោគសាធារណៈ 

• ការែសពវែសយ និងសលើក្ក្ាំពេ់ការយល់ដ្ឹងអាំពី

បទដាឋ នគរិយុរតងមីៗាក្់ព័នធការព្រគប់ព្រគងវិនិសោគ

សាធារណៈដ្ល់មស្តនតីរាជការថ្នសាថ ប័នគនលឹឹះ

• ការសរៀបចាំនិងអនុវរតព្របព័នធព្រគប់ព្រគងទិននន័យ

គសព្រាងវិនិសោគសាធារណៈ



៣. បញ្ហា ម្របឈល
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➢ ការរីករាលដ្ឋលម្ៃកូវីដ១៩ គឺជាបញ្ា ព្របឈមជាេរស្ថនុម័រ ខដ្លប ឹះាល់ដ្លក់ារបាំសពញ

ការង្គរ

➢ ការចូលរួលពីភារីពាក់ព័ៃធ សៅខរជាចាំណចុព្របឈមមយួ ខដ្លទមទរនូវភាពេក្មម និងឆ្ននៈ

បុសរេក្មម ក្នុងការអនុវរតសៅតាមទិេសៅ និងខែនការខដ្លបានក្ាំណរ់

➢ យៃតការម្រតួតពិៃិតយ តាលដ្ឋៃ ៃិងវាយតម្លៃ ថ្នការអនុវរតយុទធសាស្តេត ខក្ទព្រមង់ព្របព័នធព្រគប់ព្រគង

ការវិនិសោគសាធារណៈ មិនទន់ឆ្លុឹះបញ្ច ាំង និងេុីចង្គវ ក្់ោន ជាមយួនឹងរបបព្ររួរពិនិរយ តាមដាន 

និងវាយរថ្មលថ្នក្មមវិធីខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ។



៤.យោសចកតីសៃនិដ្ឋា ៃ
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➢ ងវីរបិរានវិបរតិកូ្វីដ្១៩ ខែនការេក្មមភាពក្នុងដ្ាំណាក្់កាលទី១ ២០១៩ ២០២១ ានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យក្រ់េាា ល់ ក្នុង 

៣ ទិដ្ឋភាពធាំៗ រួមាន៖ (១) ម្រកបខណឌ រតិយុតតរៃៃឹឹះ  (២) សាថុ ប័ៃភាវូបៃីយកលម និង (៣) យៃតការម្រតួតពិៃិតយ

តាលដ្ឋៃ ៃិងវាយតម្លៃ ម្រតូវបាៃយោរៀបចាំ។

➢ ក្ិចចការជាជាំហានបនន ប់ គួរានដ្ចូរសៅ៖

➢ សធវើបចចុបបននភាពខែនការេក្មមភាព ខដ្លមិនទន់េសព្រមចបាន និងក្ាំណរ់ខែនការេក្មមភាពលមអិរ េព្រាប់ទិេសៅ

ខក្ទព្រមង់ក្នុងដ្ាំណាក្់កាលទី២ 

➢ សព្របើព្របាេ់យនតការព្ររួរពិនិរយ តាមដាន និងវាយរថ្មល ថ្នក្មមវិធីខក្ទព្រមង់ការព្រគប់ព្រគងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ សដ្ើមបីតាម

ដានវឌ្ឍនភាពពីព្រគប់ភាគីាក់្ព័នធ សដាយធានថ្នព្រគប់ព្ររូវបញ្ចូលេក្មមភាពខក្ទព្រមង់សៅក្នុងខែនការ GDAP ឬ 

MAP ថ្នអងាភាព និងព្រក្េួងសាថ ប័ន។
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សូលអររុណ!



 

 

 

 

 

7> បទបង្ហា ញលទធផលននការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្
ដាន និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការ

សកម្មភាពននយ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធ

លទធកម្មសាធារណៈ ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៥  

 

 

 

 



កិច្ចប្រជ ុំ

ស្តីពី

ការប្រួរពិនិរយ តាមដាន វឌ្ឍនភាពននការអន វរតផែនការស្កមមភាពស្ប្ារ់អន វរត

យ ទ្ធសាស្តស្តននការផកទ្ប្មង់ប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៥

“ភាពជែឿទុកចិត្ត ប្រសិទធភាព ការប្រកួត្ប្រជែង និងការសនសសំំចច”

1

ប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា

ជារិ សាស្នា ប្ពះមហាកសប្រ

គណៈកមមការផកទ្ប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវរថុសាធារណៈ

ចងៃអង្គា រ ៨ជោច ជែរុសស ឆ្ន ំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ោែធានីភ្នំជពញ,ចងៃទី ២៥ ជែមកោ ឆ្ន ំ២០២២



ារិកាន ប្កម

2

១. សស្ច្កដីសែដើម

២. យនតការស្ប្មរស្ប្មួល តាមដាន និងវាយរនមៃផែនការស្កមមភាព PPSRS

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)

៤. រញ្ហា ប្រឈម និងស្ុំសណើស្ ុំការស្សប្មច្

៥. ការពិនិរយ និងផកស្ប្មួលផែនការស្កមមភាពស ើងវិញ

៦. សស្ច្កតីស្ននិដាា ន



១. សស្ច្កដីសែដើម

3

➢ ប្សរតាមអនុសាសន៍ជែនំដ៏ែពង់ែពស់ររស់ឯកឧត្តមអគ្ារែឌ ិត្សភាចារយ,អ.គ្.ហ.បានប្ត្ួត្ពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តយទុធសាស្រសត

ទងំ៥ ជប្កាមកមមវធិីជកទប្មង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ដចូខាងជប្កាម៖

យុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធងវកិា ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥

យុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធងវកិារដឋបាលថ្នន ក់ជប្កាមជាត្ិ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥

យុទធសាស្រសត ជកៀរគ្រចំែូល២០១៩-២០២៣



១. សស្ច្កដីសែដើម

➢ យុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធលទធកមម សាធារែៈឆ្ន ំ២០១៩ -២០២៥  ប្ត្ូវបានជរៀរចំជ ើងឱ្យមានសងាត្ិភាពជាមួយ

នឹងទិសជៅចនការជកទប្មង់ប្រព័នធងវិកាឆ្ន ំ២០១៨-២០២៥ កនុងជោលរំែងកំែត្់ទិសជៅយុទធសាស្រសត  និងជែនទីចងអុលែលូវ 

ជដើមបីជកទប្មង់ជលើសមាសធាត្ុគ្នលឹឹះៗចនប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈកមពុជាឱ្យប្សរតាមរទដាឋ ន និងឧត្តមានុវត្តន៍អនតរជាត្ិ។ 

➢ PPSRS 2019-2025 បានកំែត្់ទិសជៅ និងជោលជៅចាស់លាស់ ប្រករជដាយភាពប្បាកដនិយម និងជាក់ជសតងនិយម 

ជដាយមានជែនទីចងអុលែលូវសប្មារ់ជកទប្មង់សកមមភាពគ្នលឹឹះៗចនប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈចារ់ពីឆ្ន ំ២០១៩ ដល់ឆ្ន ំ២០២៥។

➢  ជែនការសកមមភាពលមអិត្សប្មារ់អនុវត្តយុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ រួមមាន៖

៥ ជែនក កនុងជនឹះមានចជង្គោ មសកមមភាពចំនួន ១៩ និងសកមមភាពលមអិត្ចំនួន ៩២ កនុងជនឹះទន់ជពលជវលា ២៥,កំពុងរនតអនុ

វត្តចំនួន ៨ និងមិនទន់ដល់ជពលអនុវត្តចំនួន ៥៩។

4



២.យនតការស្ប្មរស្ប្មួល តាមដាន និងវាយរនមៃផែនការស្កមមភាព PPSRS

5

➢យនតការតាមដានប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងែំរុញការអនុវត្តជែនការសកមមភាព កប្មិត្រជចេកជទស៖ 

អគ្ានយកដាឋ នលទធកមមសាធារែៈ ជាត្អួងាទទួលរនទុកអនុវត្តផ្ទទ ល់

➢យនតការសប្មរសប្មួល កប្មិត្ប្រត្ិរត្តិការ៖

កនុងករែីចំាបាច់ រដឋជលខាធិការ ទទួលរនទុកចន កសហវ.ជាអនកសប្មរសប្មួល ជាមួយអគ្ានយកដាឋ ន ឬអងាភាព

ពាក់ព័នធ ជដើមបីែំរុញ និងជដាឹះប្សាយរញ្ហា ប្រឈម 

➢យនតការប្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយត្ចមល៖

គ្ែៈកមាម ធិការដឹកនំការង្គរជកទប្មង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ



I.ការសរៀរច្ុំ និងអន ម័រផែនការលទ្ធកមមប្រចុំឆ្ន ុំ

១.ការជរៀរចំជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ៖

❖ សាោចរជែនំជលែ ០០៦.សហវ ររស់ កសហវ.ចុឹះចងៃទី១៧ ជែ  កកោដា ឆ្ន ំ២០១៩ សត ីពីការជរៀរចំគ្ជប្មាងជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ ប្ត្ូវបានែសពវែាយដាក់

ឱ្យអនុវត្ត។

២.ការអនម័ុត្ជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ៖

❖ GDPP បានតាមដាននងិែំរញុការជកសប្មួល គ្ជប្មាង ជែនការ លទធកមមតាមការសជប្មច  កនុងប្ករែែឌ  ចរចាងវិកា ប្រចំាឆ្ន ំ ជៅជាជសចកតីប្ពាងជែនការលទធកមម  

ប្រចំាឆ្ន ំ និងដាក់ែូនប្កសួងជសដឋកិចេនងិហិរញ្ញវត្ថុប្សរតាមសាោចរជែនំសត ីពកីារជរៀរចំគ្ជប្មាងជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំសប្មារ់ជសន ើសុំការពនិតិ្យនងិអនមុ័ត្។

❖  កនុងឆ្ន ំ២០២០ សាថ រ័នអនុវត្តលទធកមម/អងាភាពងវកិា ជដលបានជែញើជសចកតីប្ពាងជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ២០២១ មក កសហវ និងប្ត្ូវបានអនមុ័ត្ព ីកសហវ 

មានដចូខាងជប្កាម៖

-សាថ រ័នអនុវត្តលទធកមម :បានជែញើមកសរុរចំននួ ១០៦ សាថ រ័ន (៩៣,៨០%)និងបានអនមុ័ត្រចួោលច់ំននួ ១០៣ សាថ រ័ន (៩៧,១៧%)។

-អងាភាពងវិកា :បានជែញើមកសររុចំនួន ៥៧០ អងាភាព (៨៩,៤៨%)និងបានអនុម័ត្រួចោលច់ំនួន៥៤៤សាថ រ័ន (៩៥,៤៤%)។

❖ កនុងឆ្ន ំ២០២១ សាថ រ័នអនុវត្តលទធកមម/អងាភាពងវកិា ជដលបានជែញើជសចកតីប្ពាងជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ២០២២ មក កសហវ និងប្ត្ូវបានអនុម័ត្ព ីកសហវ 

មានដចូខាងជប្កាម៖

-សាថ រ័នអនុវត្តលទធកមម :បានជែញើមកសរុរចំននួ ១១៦ សាថ រ័ន (៩៦,៦៧%)និងបានអនមុ័ត្រចួោលច់ំននួ ១១១ សាថ រ័ន (៩៥,៦៩%)

-អងាភាពងវិកា :បានជែញើមកសររុចំនួន ៦១៨ អងាភាព (៩៦,១១%)និងបានអនមុ័ត្រួចោលច់ំននួ៥៩៣សាថ រ័ន (៩៥,៩៥%)។ 6

៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)



៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)

II. ការអន វរតកិច្ចលទ្ធកមមសាធារណៈ

១.ការជធវើវមិែឈការលទធកមមសាធារែៈ៖

❖  បានជរៀរចំរបាយការែ៍វាយត្ចមលជលើការអនុវត្តកចិេលទធកមមជប្កាមសិទធិសជប្មចររស់ប្កសួង-សាថ រ័ន ជដើមបីជាមូលដាឋ នកនងុការពិចារណាែតល់សិទធិ

អំណាច និងការទទួលែុសប្ត្ូវរជនថមែូនសាថ រ័ន អនុវត្តកិចេលទធកមម

❖បានែតល់សិទធិអំណាច និងការទទួលែុសប្ត្ូវជលើការអនុវត្តកចិេ លទធកមមែូនសាថ រន័អនុវត្តកិចេលទធកមម តាមរយៈការរជងោើនកប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិ

សជប្មចសប្មារ់ែហំានទី១ តាមរយៈប្រកាសជលែ ០១០.សហវ.ប្រក ចុឹះចងៃទី១៤ ជែមកោ ឆ្ន ំ២០១៩ សត ីពីការែតល់កប្មិត្ទឹកប្បាក់សិទធិសជប្មច

កនុងកិចេលទធកមមសាធារែៈ។

២. កិចេដំជែើរការលទធកមមសាធារែៈ៖

❖  ប្កុមការង្គរអនតរអគ្ានយកដាឋ នសប្មារ់រជងោើត្សតង់ដារត្ចមលសប្មារ់ជប្រើប្បាស់កនុងកិចេលទធកមមប្ត្ូវបានរជងោើត្

❖ ឯកសារ Intercept Noteសប្មារ់ការជរៀរចំប្រព័នធសតង់ដារត្ចមលប្ត្ូវបានជរៀរចំ

❖ រចេុរបនន ប្កុមហ ុនែំនញការកនុងប្សុកបានជោលការែ៍អនុញ្ហញ ត្ឱ្យចុឹះប្រមូលព័ត្៌មាននងិទិននន័យចមបង (Primary Data) ពីសាថ រ័នអនុវត្ត

លទធកមមជោលជៅចំនួន៨ តាមរយៈចំណារឯកភាពដ៏ែពង់ែពស់ររស់ឯកឧត្តមអគ្ារែឌ ិត្សភាចារយ ឧរនយករដឋមស្រនតី ជលើលិែិត្ជលែ ២៩៣/២១

ចុឹះចងៃទី៣១ ជែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ររស់អគ្ានយកដាឋ នលទធកមមសាធារែៈ។ 7



៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)

II. ការអន វរតកិច្ចលទ្ធកមមសាធារណៈ

៣.ការពប្ងងឹត្មាល ភាពគ្ែជនយយភាពនងិការប្រកតួ្ប្រជែង៖

❖  បានែសពវែាយរទដាឋ នគ្ត្ិយតុ្ត និងឯកសារលទធកមមជលើជគ្ហរទំព័រររស់ អ.ល.សា. រមួមាន៖

-លិែិត្រទដាឋ នគ្ត្ិយុត្តសត ីពីលទធកមមសាធារែៈ

-ជសចកតីែនូដំែឹងសត ីពីការជដញចងល, ជសចកតីែនូដំែឹងសត ីពីការប្រគ្ល់កិចេសនា

-របាយការែ៍ប្ត្ួត្ពិនតិ្យកិចេលទធកមមតាមជប្កាយប្រចំាឆ្ន ំ

-ជែនការលទធកមមប្រចំាឆ្ន ំ

-ប្ពឹត្តរប្ត្សថ ិត្ិលទធកមមសាធារែៈប្រចំាឆ្ន ំ។

8



៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)

9

III. ការប្រួរពិនិរយនិងការវាយរនមៃការអន វរតកចិ្ចលទ្ធកមមសាធារណៈ

១.ការប្តួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ចមល (សវនកមមកិចេលទធកមម)

❖ បានរជងោើត្ប្កុមការង្គរ ប្ពមទងំបាននិងកំពុងសិកាជ ើងវិញនវូជសៀវជៅជែនំសត ីពីការប្ត្ួត្ពិនិត្យកិចេលទធកមមតាមជប្កាយ ជដើមបីជរៀរចំជា

របាយការែ៍ជសន ើសុំជាជោលការែ៍ជលើចំែចុសំខាន់ៗ ជដលប្ត្ូវជកសប្មួល (យឺត្ជាងជោលជៅជដលនឹងសជប្មចបានជសចកតីប្ពាង ជដាយសារ

ប្ត្ូវរង់ចំាពិនិត្យជមើលការជធវើវិជសាធនកមមចារ់សត ីពីលទធកមមសាធារែៈជាមុនសិន)

❖ ការប្ត្ួត្ពិនិត្យកិចេលទធកមមតាមជប្កាយ (សវនកមមកិចេលទធកមម)សប្មារ់កិចេលទធកមមជដលជប្រើប្បាស់ងវិការដឋប្ត្ូវបានអនុវត្តមិនបានជពញជលញ 

ជដាយសាររញ្ហា ការរីកោលដាលចនែំងកឺូវដី-១៩ សប្មារ់ឆ្ន ំ២០២០ និងឆ្ន ំ២០២១ សប្មារ់សាថ រ័នអនុវត្ត   លទធកមម/ប្កុមលទធកមមមួយចំននួ ។

IV. ការប្រួរពិនិរយនិងការវាយរនមៃការអន វរតកចិ្ចលទ្ធកមមសាធារណៈ

១.ការពប្ងឹងឯកោែយភាពយនតការជដាឹះប្សាយរែត ងឹត្វា៉ា

❖ ការជកលមអជលើអនុប្កឹត្យជលែ២១ អនប្ក.រក សត ីពីជរររទនិងនីត្ិវិធីចនការរតឹង និងការជដាឹះប្សាយរែត ឹងត្វា៉ា  មានភាពវឌ្ឍនភាពយតឺ្

យ៉ា វ ជដាយសារប្កុមការង្គរប្ត្ូវរង់ចំាពិនិត្យជមើលការជធវើវិជសាធនកមមចារ់សត ីពីលទធកមមសាធារែៈ ជលើែំពូកសត ីពីការជដាឹះប្សាយរែត ឹង

ត្វា៉ាជាមុនសិន ។



V. សហដាា រច្នាស្មព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់ 

១ . ការជកលមអប្ករែែឌ គ្តិ្យុត្តចនលទធកមមសាធារែៈ

❖ ឯកសារទសសនទនសប្មារ់ជធវើ វិជសាធនកមមចារ់សត ីពីលទធកមមសាធារែៈប្ត្ូវបានជរៀរចំ និងអនុម័ត្

❖ ជសចកតីប្ពាងទី១តាោងមា៉ា ប្ទីសសប្មារ់ការជធវើ វិជសាធនកមមចារ់សត ីពីលទធកមមសាធារែៈប្ត្ូវបានបានដាក់ប្រែុំកប្មិត្

ប្កុមការង្គររជចេកជទស (អនតរអគ្ានយកដាឋ ន) និងបានជកសប្មួលជាជសចកតីប្ពាងចុងជប្កាយរួចោល់។ ជាមួយោន ជនឹះ

អគ្ានយកដាឋ នលទធកមមសាធារែៈបានជរៀរចំរបាយការែ៍សត ីពីលទធែលរឋមចនកិចេប្រែុំពិភាកាជលើតាោងមា៉ា ប្ទីស

ជដើមបីជោរពែូនឯកឧត្តមអគ្ារែឌ ិត្សភាចារយឧរនយករដឋមស្រនតី តាមរយៈលិែិត្ ២៦១/២១ អ.ល.សា ចុឹះចងៃទី០៦

ជែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ររស់អគ្ានយកដាឋ នលទធកមមសាធារែៈ

❖ រចេុរបនន ជសចកតីប្ពាងទី១ចនចារ់សត ីពីលទធកមមសាធារែៈ(ងមី)ប្ត្ូវបានជរៀរចំជដាយែំនញការ។
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៣. វឌ្ឍនភាពននការអន វរតយ ទ្ធសាស្តស្ត PPSRS 2019-2025 (គិរប្រឹមឆ្ន ុំ២០២១)



V. សហដាា រច្នាស្មព័នធប្ទ្ប្ទ្ង់ 

២. ការសិកាអំពីការជប្រើប្បាស់លទធកមមរដាឋ ភ្បិាលតាមប្រព័នធជអ ិចប្តូ្នកិ (e-GP)

❖ ប្កុមការង្គរររស់ GDPP ជដើមបីសិកាប្សាវប្ជាវអភ្ិវឌ្ឍន៍ លទធកមមរដាឋ ភ្ិបាលតាមប្រព័នធជអ ិចប្ត្ូនិក (e-GP) សហការ

ជាមួយប្កុមការង្គរ KSP-ITC ចនសាធារែរដឋកូជរ៉ា បានជរៀរចំរួចោល់នូវរបាយការែ៍ចុងជប្កាយសត ីពីការសិកាសមិទធ-

លទធភាពកនុងការជរៀរចំប្រព័នធ e-GP ជៅកនុងប្រជទសកមពុជា ។

❖ មុែង្គរលទធកមមជពញជលញជៅកនុងប្រព័នធ FMIS ជដលមានអនុមុែង្គរចំនួន ៤ រួមមាន៖ ការប្គ្រ់ប្គ្ងរញ្ជ ីអនកជដញចងល,

ជែនការលទធកមម, ការអនុវត្តកិចេលទធកមម, និងការប្គ្រ់ប្គ្ងកិចេសនា បាននិងកំពង់អនុវត្តសាងលបងជៅប្កសួងពីរគ្ឺ

ប្កសួងព័ត្៌មាន និងកិចេការនរី និងអងាភាពងវិកាអាណារ័កជែទរសិទធិជពញជលញចំនួន ២ ចន កសហវ. គឺ្ GDNT និង

អគ្ាជលខាធិការដាឋ នគ្ែៈកមាម ធិការែលិត្ភាពកមពុជា ។

៣. ការកសាងសមត្ថភាព និងរែតុ ឹះរណាត ល

❖ បានសហការជាមួយ EFI ពាក់ព័នធនឹងការជរៀរចំវគ្ារែតុ ឹះរណាត លែំនញលទធកមមសាធារែៈទំងវគ្ារយៈជពលែលី ដល់មស្រនតី

ោែការ ប្កសួង សាថ រ័ន មនទីរែំនញ និងវគ្ាែំនញរជចេកជទសរយៈជពលមធយម (មានវិញ្ហញ រនរប្ត្រញ្ហជ ក់ការសិកា) ដល់

ប្កសួង សាថ រ័ន ចារ់តំាងពីឆ្ន ំ ២០១៨-២០២១ ។ 11
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៤. រញ្ហា ប្រឈម និងស្ុំសណើស្ ុំការស្សប្មច្

➢ការជរៀរចំវិជសាធនកមមចារ់សត ីពីប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ ឆ្ន ំ២០១២ មានភាពយឺត្យ៉ា វ ជធៀរនឹងជែនការ

សកមមភាពជដលបានដាក់ជចញ ជដលជាជហត្ុជធវើឱ្យការពិនិត្យ និងជកសប្មួលលិែិត្រទដាឋ នគ្ត្ិយុត្តសត ីពីលទធកមមសា

ធារែៈ ប្ត្ូវពនារជពលកនុងការអនវុត្ត។ 

• ជសន ើសុំ ប្កមុការង្គររជចេកជទស សហការជាមយួអងាភាពពាក់ព័នធ រញ្េរ់ការជរៀរចំជសចកតីប្ពាងចារ ់ឱ្យបានទនជ់ពលជវលា

➢ការែតល់ែំនួយរជចេកជទសសប្មារ់លិែិត្រទដាឋ នគ្នលឹឹះ ក៏មានភាពយឺត្យ៉ា វចនការជរៀរចំ និងអនុវត្តសកមមភាពរនទ រ់ 

• ជសន ើសុំ ឱ្យមានការកំែត្ត់្ប្មូវការែនំយួរជចេកជទសតាមដំណាក់កាលនមីួយៗឱ្យបានចាសល់ាស់ ជដើមបីជសន ើសុំការោំប្ទពី

ចដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍

➢ អគ្ានយកដាឋ នលទធកមមសាធារែៈ គួ្រគិ្ត្គូ្រពិនិត្យ និងពិចារណាជលើការសិកាវិធីសាស្រសតវាយត្ចមល

ជដាយជ កជលើប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ កនុងឆ្ន ំ២០២៣

➢ ឧទហរែ៍៖ Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS),…

12



៥. ការពិនិរយ និងផកស្ប្មួលផែនការស្កមមភាពស ើង វិញ

13

➢ជែនការសកមមភាពលមអិត្សប្មារ់អនុវត្តយុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥  រមួមាន៖

➢ឆ្ន ំ២០១៩-២០២១៖ បានអនុវត្ត និងជប្ោងសជប្មចឱ្យបានចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៧

➢ឆ្ន ំ២០២២៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៧

➢ឆ្ន ំ២០២៣៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ២

➢ឆ្ន ំ២០២៤-២០២៥៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៣

➢ជែនការសកមមភាពលមអិត្សប្មារ់អនុវត្តយុទធសាស្រសត ចនការជកទប្មង់ប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ (ជកសប្មួល)រមួមាន៖

➢ឆ្ន ំ២០១៩-២០២១៖ បានអនុវត្ត និងសជប្មចបានចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៦ 

➢ឆ្ន ំ២០២២៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៦

➢ឆ្ន ំ២០២៣៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៤

➢ឆ្ន ំ២០២៤-២០២៥៖ ជប្ោងនឹងអនុវត្ត ចជង្គោ មសកមមភាព ចំនួន ៥
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ល.រ
 វិធានការជកទប្មង់

សំជែើសុំជកសប្មួលប្ករែែឌ ជពលជវលា

ប្ករែែឌ ជពលជវលាជដើម ប្ករែែឌ ជពលជវលាងមី

II ការអនុវត្តកិចេលទធកមមសាធារែៈ

១ ការជធវើវិមែឈការលទធកមមសាធារែៈ

១.១

ែតល់សិទធអិំណាចនិងការទទលួែុសប្ត្ូវជលើការអនវុត្តកចិេលទធកមមែនូសាថ រ័

នអនុវត្តកិចេលទធកមមតាមរយៈការរជងោើន កប្មិត្ ទកឹប្បាក់សិទធសិជប្មចជារ

ជែត ើរៗែំហានទ២ី

នឹងប្ត្ូវអនុវត្តកនុងឆ្ន ំ២០២២ ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៤

១.២
រញ្ជូនមស្រនតីជដលមានែំនញលទធកមមសាធារែៈជៅកនងុប្ករែ័ែឌ អភ្ិ បាល

ងវិកាជៅអមប្កសួងសាថ រ័ន
នឹងប្ត្ូវអនុវត្តកនុងឆ្ន ំ២០២២ ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៤

២ កិចេដំជែើរការលទធកមមសាធារែៈ

២.៤ ពប្ងឹងការប្គ្រ់ប្គ្ងការអនុវត្តកិចេសនា នឹងប្ត្ូវអនុវត្តកនុងឆ្ន ំ២០២២ ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៣ 



៥. ការពិនិរយ និងផកស្ប្មួលផែនការស្កមមភាពស ើង វិញ
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ល.រ
 វិធានការជកទប្មង់

សំជែើសុំជកសប្មួលប្ករែែឌ ជពលជវលា

ប្ករែែឌ ជពលជវលាជដើម ប្ករែែឌ ជពលជវលាងមី

III ការប្ត្ួត្ពិនតិ្យនងិវាយត្ចមលការអនវុត្តកិចេលទធកមមសាធារែៈ

១ ការប្ត្ួត្ពិនតិ្យនងិវាយត្ចមល (សវនកមមកិចេលទធកមម)

១.១ ជរៀរចំជកលមអជសៀវជៅជែនំសតពីីការប្ត្តួ្ពនិតិ្យកិចេលទធកមមតាមជប្កាយ
ប្ត្ូវអនុវត្តចារ់ពឆី្ន ំ២០២១ 

ដល់ឆ្ន ំ២០២២

ជសន ើរជនថមជពលជវលាអនវុត្តរហតូ្ដល់

ឆ្ន ំ២០២៣

១.២

ពប្ងីកការជធវើសវនកមមកិចេលទធកមម ជដាយប្ត្ូវជធវើសវនកមមជលើកិចេលទធកមម

ជដលជប្រើប្បាស់ងវកិាហិរញ្ញ របទនជដាយចដគូ្រអភិ្វឌ្ឍន ៍រជនថមពីជលើការ

ជធវើសវនកមមកិចេលទធកមមជដលជប្រើប្បាស់ងវកិារដឋ

នឹងប្ត្ូវអនុវត្តកនុងឆ្ន ំ២០២៣ ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៥



៥. ការពិនិរយ និងផកស្ប្មួលផែនការស្កមមភាពស ើង វិញ
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ល.រ  វិធានការជកទប្មង់
សំជែើសុំជកសប្មួលប្ករែែឌ ជពលជវលា

ប្ករែែឌ ជពលជវលាជដើម ប្ករែែឌ ជពលជវលាងមី

IV ការពប្ងឹងឯកោែយភាពចនយនតការជដាឹះប្សាយរែត ឹងត្វា៉ា

១ ការពប្ងឹងឯកោែយភាពយនតការជដាឹះប្សាយរែត ឹងត្វា៉ា

១.១
ជធវើរចេុរបននភាពអនុប្កឹត្យសត ពីីជរររទនងិនតី្ិវធីិចនការរតឹង និងការជដាឹះ

ប្សាយរែត ឹងត្វា៉ា

ប្ត្ូវអនុវត្តចារ់ពឆី្ន ំ២០២១ ដល់

ឆ្ន ំ២០២២
ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៣ 

V ជហដាឋ រចនសមព័នធប្ទប្ទង់

១ ការជកលមអប្ករែែឌ គ្ត្ិយុត្តចនលទធកមម

១.១ ជធវើវិជសាធនកមមចារ់សត ីពលីទធកមមសាធារែៈ
ប្ត្ូវអនុវត្តចារ់ពឆី្ន ំ២០១៩ ដល់ឆ្ន ំ

២០២២

ជសន ើរជនថមជពលជវលាអនវុត្ត

រហូត្ដលឆ់្ន ំ២០២៣

១.២
ជរៀរចំជកសប្មួលលែិិត្រទដាឋ នគ្ត្ិយតុ្តឬជរៀរចំរជងោើត្ងមីឱ្យមានសងាត្ភិាព

ជាមួយចារ់សត ីពីវិជសាធនកមមចារ់សត ីពលីទធកមមសាធារែៈ
នឹងប្ត្ូវអនុវត្តចារ់ពឆី្ន ំ២០២២ ជសន ើផ្ទល ស់រតូរជៅឆ្ន ំ២០២៤ 



៦. សស្ច្កតីស្ននិដាា ន

➢ជារមួ,ការអនុវត្តជែនការសកមមភាពសប្មារ់យុទធសាស្រសត PPSRS 2019-2025 គឺ្ជាចនលករដម៏ានត្ចមល និងសារៈ

សំខាន់ចំាបាច់ សប្មារ់ជប្រើប្បាស់ជាឧរករែ៍កនុងជកលមអប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈជាត្ិ ឱ្យជប្រកាល យជាប្រព័នធមួយ

កាន់ជត្មានភាពជែឿទុកចិត្ត ប្រសិទធិភាព ការប្រកតួ្ប្រជែង និងប្សរតាមរទដាឋ ន និងឧត្តមានុវត្តនជ៍ាអនតរជាត្ិ។

➢ ជែនការសកមមភាពជដលបានដាក់ជចញមានភាពប្គ្រ់ប្ែុងជប្ជាយ និងប្រទក់ប្កឡា ជដលអាចសជប្មចបានតាម

ចកខុ វិស័យ ជោលរំែង និងជោលជៅ ចនយុទធសាស្រសត។

➢ការពិនិត្យ និងជកសប្មួលជ ើងវិញជៅជលើជែនការសកមមភាពជៅជត្មានភាពចំាបាច់ ជដើមបីធានថ្ន ទងំយុទធសាស្រសត  

និងជែនការសកមមភាព ជដើមបីអាចជឆ្លើយត្របានររិការែ៍ជាក់ជសតងររស់កមពជុា។
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រទ្រង្ហា ញស្សងេរ

ស្តីពី

ប្ករខណឌ វាយរនមៃប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈ

Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS)

1
8

ប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា

ជារិ សាស្នា ប្ពះមហាកសប្រ

ចងៃអង្គា រ ៨ជោច ជែរុសស ឆ្ន ំឆ្លូវ ប្ត្ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

ោែធានីភ្នំជពញ,ចងៃទី ២៥ ជែមកោ ឆ្ន ំ២០២២



ារិកាន ប្កម

1
9

១. សរើអវីជា MAPS?

២. ស្ញ្ហញ ណទូ្សៅ ននប្ករខណឌ  MAPS

៣. អរថប្រសោជន៍ននប្ករខណឌ  MAPS

៤. សលខាធិការដាា ន MAPS

៥. ប្ករខណឌ វាយរនមៃប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈ (MAPS)



១. សរើអវីជា MAPS?

➢MAPS : ប្ករែែឌ វាយត្ចមលប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ (Methodology for 

Assessing Procurement Systems)

▪ ប្ត្ូវបានរជងោើត្ជ ើងជប្កាមកិចេែិត្ែំប្រឹងជប្រងរមួោន ររស់ចដគូ្អភ្ិវឌ្ឍន៍ និងប្រជទសជាចដគូ្កនុងឆ្ន ំ 2003-2004

▪ ប្ត្ូវបានទទួលអនមុ័ត្ជៅកនុង The Paris Declaration on Aid Effectiveness and Impact ររស់ OECD ឆ្ន ំ 2005

ជាឧរករែ៍ជដើមបីវាយត្ចមលប្រព័នធលទធកមមជាត្ិមួយ និងែតល់មូលដាឋ នសប្មារ់ការអភ្វិឌ្ឍសមត្ថភាព ប្ពមទងំ

ការជកលមអប្រព័នធ
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២. ស្ញ្ហញ ណទូ្សៅ ននប្ករខណឌ  MAPS

21

រដាឋ ភ្ិបាល ប្ត្ូវជធវើការវាយត្ចមលជលើប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុ ជដើមបី៖

• ធាននូវការទទលួែុសប្ត្ូវ

• កំែត្់ការង្គរអាទិភាព ជប្កាមប្ករែែឌ ជកទប្មង់ និង

• តាមដានវឌ្ឍនភាព

MAPS – procurement

TADAT – tax

PEFA – public finance

PIMA-Pubic Investment

PETS- Public Expenditure Tracking Survey

Assessing 
economic & 

financial 
governance



២.ស្ញ្ហញ ណទូ្សៅ ននប្ករខណឌ  MAPS

22

➢លទធកមមសាធារែៈ មានអត្ថន័យជលើសពកីារទិញទំនញិ។ ក៏រ៉ាុជនត លទធកមមសាធារែៈ អាចជាយុទធសាស្រសត  ជដលមាន

ឥទធិពលជលើនិរនតរភាព ការចចនប្រឌ្ិត្ និងជោលនជយបាយជែសងៗជទៀត្ ររស់ប្រជទស ជាពិជសសជៅកនុងវិស័យដូចជា 

ជហដាឋ រចនសមព័នធ សុខាភ្ិបាល និងអរ់រំ។

➢លទធកមមសាធារែៈ កែ៏តល់នូវទីែារសកាត នពុលដ៏ធំសជមបើមសប្មារ់ែលតិ្ែល និងជសវាកមមប្រករជដាយភាពចចនប្រឌ្ិត្

និងជាយុទធសាស្រសត  កនុងការែួយរដាឋ ភ្ិបាលែំរុញការចចនប្រឌ្ិត្ទងំថ្នន ក់ជាត្ិ និងថ្នន ក់ជប្កាមជាត្ិឱ្យប្រជសើរជ ើងនវូ

ែលិត្ភាព និងររិយរ័នន។

➢ដូចជនឹះ ការពប្ងឹងប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ គឺ្ជាចំែចុសំខាន់សប្មារ់ការសជប្មចបាននូវលទធែលជាក់ជសតង និង

និរនតរភាព ប្ពមទងំកសាងសាថ រន័ ប្រករជដាយប្រសិទធភាព។



៣. អរថប្រសោជន៍ននប្ករខណឌ  MAPS

➢វាស់ជវងនូវវឌ្ឍនភាព - Measures progress over time through a set of standardized indictors

➢រជងោើត្ចលនករ សប្មារ់ការង្គរជកទប្មង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារែៈ តាមរយៈការវិភាគ្នវូការតាមដានវឌ្ឍនភាព

➢សប្មរសប្មួលការសជប្មចចិត្តររស់ចដគូ្អភ្ិវឌ្ឍនជលើការង្គរអាទិភាព និងការជប្រើប្បាស់ប្រព័នធហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិជសស

ប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ ររស់ប្រជទស

➢ ជផ្ទត ត្ជលើការសប្មរសប្មួលជាមួយត្ួអងាពាក់ព័នធ ជលើការវាយត្ចមលជារួម

➢ពប្ងីងការទទលួសាា លជ់ាលកខែៈអនតរជាត្ិ

23



៤. សលខាធិការដាា ន MAPS

➢ ជលខាធិការដាឋ ន MAPS មានមលូដាឋ នជៅអងាការអភ្ិវឌ្ឍន៍ជសដឋកិចេ និងកិចេសហប្រត្ិរត្តិការ (OECD)

ជៅទីប្កុងបា៉ា រសី ប្រជទសបាោងំ។

➢ ប្ត្ួត្ពិនិត្យ ជលើគ្ុែភាពចនការវាយត្ចមល តាមការជសន ើសុំ ទងំឯកសារទសសនទន លកខែែឌ សប្មារ់ការវាយត្ចមល និង

ដំជែើរការចនការជរៀរចំរបាយការែ៍

➢រែតុ ឹះរណាត ល និងរស្រញ្ហជ រការយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្រសត  និងការអនុវត្ត

➢ ប្ត្ួត្ពិនិត្យ តាមដានការវាយត្ចមល MAPS ទូទងំពិភ្ពជលាក

➢ការែសពវែាយរបាយការែ៍វាយត្ចមលជលើជគ្ហទំព័រររស់ MAPS

➢ោំប្ទការប្សាវប្ជាវ នន។
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៥. ប្ករខណឌ វាយរនមៃប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈ (MAPS)
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➢MAPS គឺ្ជាឧរករែ៍ជដើមបីពប្ងឹងប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ

❑រជងោើនប្រសិទធភាព និងប្រសិទធភាពចនលទធកមមសាធារែៈ

❑ធាននូវភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ និងត្មាល ភាពកនុងការជប្រើប្បាស់មលូនិធសិាធារែៈ

➢តាមរយៈការវាយត្ចមលប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ ជយើងអាច៖

❑កំែត្់ចំែចុខាល ំង និងចំែចុជែាយចនប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ

❑ការែតលម់លូដាឋ នវិភាគ្សប្មារក់ារង្គរជកទប្មង់ជាកជ់សតង និងជោលជៅចាសល់ាស់

❑ធានការអនុវត្តប្រករជដាយប្រសទិធភាពចនការជកទប្មង់កំជែទប្មង់ ជដាយកំែត្់អាទិភាព 

និងជែនការសកមមភាពលមអតិ្



៥. ប្ករខណឌ វាយរនមៃប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈ (MAPS)
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ប្ករែែឌ វាយត្ចមលប្រព័នធលទធកមមសាធារែៈ (MAPS) មានសសរសតមភទងំ៤,១៤ សូចនករ និង ៥៥ សូចនកររង

➢ សសរសតមភទី១. ប្ករែែឌ ចារ់ រទរបញ្ញត្ត ិនិងជោលនជយបាយ

❖ សចូនករទ១ី មាន ១២ សចូនកររង

❖ សូចនករទ២ី មាន ០៤ សចូនកររង

❖ សចូនករទ១ី មាន ០២ សចូនកររង

➢ សសរសតមភទី២.ប្ករែែឌ សាថ រ័ន និងសមត្ថភាពចនប្គ្រ់ប្គ្ង

❖ សចូនករទ១ី មាន ០២ សចូនកររង

❖ សចូនករទ២ី មាន ០៤ សចូនកររង

❖ សចូនករទ៣ី មាន ០២ សចូនកររង

❖ សចូនករទ៤ី មាន ០៣ សចូនកររង

❖ សចូនករទ៥ី មាន ០៣ សចូនកររង

➢ សសរសតមភទ៣ី.កិចេដំជែើរការ និងការអនុវត្តលទធកមមសាធារែៈ

❖ សចូនករទ១ី មាន ០៣ សចូនកររង

❖ សចូនករទ២ី មាន ០៣ សចូនកររង

➢ សសរសតមភទី៤. គ្ែជនយយភាព សុចរិត្ភាព និងត្មាល ភាពចនប្រពន័ធលទធកមមសាធារែៈ

❖ សចូនករទ១ី មាន ០៣ សចូនកររង

❖ សចូនករទ២ី មាន ០៤ សចូនកររង

❖ សចូនករទ៣ី មាន ០៣ សចូនកររង

❖ សូចនករទ៤ី មាន ០៧ សូចនកររង



៥. ប្ករខណឌ វាយរនមៃប្រព័នធលទ្ធកមមសាធារណៈ (MAPS)
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ស្ូមអរគ ណ
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8> របាយការណ៍សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន 

និងវាយត្នម្ៃននការអន វត្តកផនការសកម្មភាពនន

យ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធថវកិាឆ្ន ុំ

២០១៨-២០២៥ 

  



 

. 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

 

 

របាយការណ៍ស្តីពីការម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ម្ម្ៃ 

ម្នការអនុវត្តយុទធសាស្រស្តម្នការកកទម្ម្ង់ 

ម្បព័នធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

 (សស្ចកតីម្ាងម្ថៃទី២៤ កែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២) 

 

 

 

 

 

 

 

កែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២
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iii 

ែៃឹម្សារស្សងេបម្បត្ិបត្តិ 

1> យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ម្រូវបាៃទ្ទួ្លការឯែភាពពីគណៈរដ្ឋរស្រៃតីែនុង

្រ័យម្រជុាំពពញអងគពៅនថៃទី្១២ កែរែរា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ យុទ្ធសាស្រ ត្ ពៃេះម្រូវបាៃករងកែែជាពីរដ្ាំណាែ់កាល៖ 

✓ ដ្ាំណាែក់ាលទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១៖ ្ពម្រែបាៃជាសារវៃតៃវូការផ្សារភាា រ់ថវិកាពៅៃឹងពោលៃពោបាយ 

ៃិង 

✓ ដ្ាំណាែ់កាលទី្២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ ្ពម្រែបាៃម្រព័ៃធថវិកា្រិទ្ធែរមកដ្លមាៃ្ងគរិភាពពៅៃឹងែរម-

 វិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ ដ្ាំណាែ់កាលទី្៣ ៃិងទី្៤ ។ 

2> ការពរៀរែាំរបាយការណ៍ម្រួរពៃិរិយតារដាៃ ៃងិវាយរនរៃនៃការអៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិកាឆ្ន ាំ

២០១៨-២០២៥ រយៈពពល ៤ឆ្ន ាំ ចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៨-២០២១ ពម្ការែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ 

ែនុងពោលរាំណង ដ្ូែរពៅ៖ 

➢ ែាំណរ់វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាពនៃយុទ្ធសាស្រ ត្   

➢ ពម្ងងឹការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាព ៃងិយៃតការម្ររួពៃិរិយតារដាៃ ៃិងវាយរនរៃតារការដាឋ ៃកែទ្ម្រង់ 

➢ ែាំណរ់រញ្ហា ម្រឈរ ៃងិដាែព់ែញជាវិរៃការ ពដ្ើរបីពដាេះម្សាយ ៃិងការ់រៃុយផ្សលរ េះពាលអ់វិជាមាៃពលើ

ការងារកែទ្ម្រងក់ារម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈ កដ្លម្រូវ្ពម្រែឱ្យបាៃៃវូដ្ាំណាែក់ាលអៃតរកាល 

(CAP3+2) ៃងិការឈាៃពឆ្ព េះពៅថវិកាព័រម៌ាៃ្រិទ្ធែរម/ែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈ

ដ្ាំណាែ់កាលទី្៤ ។ 

3> ជាវឌ្ឍៃភាព គរិម្រឹរម្រមីា្ទី្៤ពៅឆ្ន ាំ ២០២១ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ្ពម្រែបាៃៃូវវឌ្ឍៃភាព្ាំខាៃ់ៗ 

រួរមាៃ៖ 

▪ ម្ែរែណឌ ថវិការយៈពពលរីយរ (MTBF)ម្រូវបាៃដាែឱ់្យអៃុវរតសាែលបងចារត់ាាំងពឆី្ន ាំ២០១៩ ។ 

▪ ែារ់ិិរញវវរុុម្រចាាំឆ្ន ាំ (ែារ់ថវិកាឆ្ន ាំ ២០២១ ៃិងព្ែែតមី្ពាងែារ់ថវិកា ឆ្ន ាំ ២០២២) បាៃចារ់ពផ្សតើរ

ៃងិពម្ងែីវិសាលភាពនៃ្មាិរណែរមថវិកាែរៃត ៃងិថវិការូលីៃ (ពដាយមាៃភាា រ់ពៅតារាង្ពងេរ

គពម្មាងវិៃិពោគសាររណៈិិរញវរបទាៃពដាយថ វិកាជារ)ិ ។ 

▪ ការភាា រ់កផ្សៃការលទ្ធែរម ៃងិតារាងរជាពទ្យយម្រទាៃ ជារួយៃងឹគពម្មាងថវិកាម្រចាាំឆ្ន ាំម្រូវបាៃអៃុវរត ។ 

▪ ពោលការណ៍កណនាំ ត្ ពីីការពរៀរែាំថវិកាព័រម៌ាៃ្រិទ្ធែរមម្រូវបាៃពរៀរែាំៃងិដាែ់ឱ្យអៃុវរត 

▪ គិរម្រឹរកែ្បាា ិ៍ទី្២ កែវិែឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១, ែិែចម្រជុាំគណៈែរមីិការពៃិិរយព្ែែតមី្ពាងរឋរនៃវិពសាីៃ

ែរមែារ់ ត្ ីពីម្រព័ៃធិិរញវវរុសុាររណៈ (ថមី) ្ពម្រែបាៃ ០២ជាំពូែ, ្រុរ ៤៦មាម្តា ៃងិម្រជុាំម្ែុរ

ការងាររពែចែពទ្្ទី្ ១ ពៃិិរយព្ែែតីម្ពាងរឋរ ្ពម្រែបាៃ ០៤ជាំពែូ, ្រុរ ៨៨មាម្តា ។ 

▪ ពោលការណ៍កណនាំ្វៃែរម្រិទ្ធែរម ៃងិពោលការណ៍កណនាំ្វៃែរមពលើគពម្មាងិរិញវរបទាៃពដាយ

នដ្គអូភិវឌ្ឍៃម៍្រូវបាៃដាែ់ឱ្យអៃុវរត ។ 

▪ រៃតពម្ងែីការអៃុវរតម្រពៃ័ធ FMIS ដ្លម់្ែ្ួង សុារ័ៃ ៃងិបាៃពម្ងីែការដាែ់ែាំណារថ់្នន ែ់ថវិកាទាាំង ៧ 

ម្រពៃ័ធ FMIS។  
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▪ ឯែសារ្ម្មារ់រណតុ េះរណាត ល (Training Manual) ពោលការណ៍ ៃងិ ៃីរិវិីែីនុងការពរៀរែាំថវិកា្រិទ្ធ

ែរម ៃងិពម្ោងពរៀរែាំវគគរណតុ េះរណាត លម្គូរពងាគ ល (TOT) អាំពីពោលការណ៍កណនាំ ត្ ពីកីារពរៀរែាំថវិកា

្រិទ្ធែរម ពៅម្រីមា្ទី្៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

4> រែច័យពលើម្រពៃ័ធិិរញវវរុសុាររណៈពៃេះ គឺពីវើការពម្រៀរពីៀរពលើលទ្ធផ្សលទាាំងរីពលើែ ៃងិទាញការ្ៃនដិាឋ ៃពលើ

លទ្ធផ្សលវាយរនរៃ ជាែម្រិរមា ម្ែូ រួរមាៃ៖ (១)  វិៃ័យថវិកា, (២) ម្រ្ិទ្ធភាពវិភាជៃ៍ថវិកា ៃងិ (៣) ្័ែតិ្ិទ្ធ-

ភាពការផ្សតល់ព្វាសាររណៈ ។ (១)   វៃិយ័ថវកិា៖ កផ្សនែការអៃុវរតែាំណាយថវិការងាា ញថ្នមាៃភាពកាៃ់ករមាៃ

លអម្រព ើ្រ រ ុកៃតចាាំបាែ់ម្រូវពដាេះម្សាយពលើែាំណាយែែ ទ្េះ (ទាាំងកផ្សនែៃយិរៃ័យ ៃងិរាំណលុចា្់) ៃិងការអៃុវរត

ែាំណូលថវិកាម្រូវរៃតពម្ងឹងការពាែរែាំណូល, ពម្ងឹងរដ្ឋបាលម្ររូលែាំណូលជាពិព្្អៃុពោរភាព ៃិងការ

ម្គរ់ម្គងហាៃភិ័យ, ការតារដាៃពលើម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈពៅតារម្គេឹះសុាៃសាររណៈរដ្ឋបាល ៃិង

្ិម្ោ្សាររណៈ,  (២) ម្រ្ិទ្ធភាពវភិាជៃថ៍វកិា៖ ថវិកាម្រចាាំឆ្ន ាំម្រូវបាៃពរៀរែាំម្្រតារម្ររិទិ្ៃថវិកា 

រ ុកៃតចាាំបាែ់ម្រូវរពងកើៃគុណភាពឯែសារថវិការកៃុរពទ្ៀរ ។ ការពរៀរែាំថវិការយៈពពលរីយរគឺ្ ុ រិែនងុដ្ាំណាែ់

កាលចារ់ពផ្សតើរពៅព ើយ ពដាយពិរុថ្នម្ែរែណឌ ិិរញវវរុុរយៈពពលរីយរពុាំទាៃ់ម្រូវបាៃអៃុវរត ៃងិថវិការយៈ

ពពលរីយរម្រូវបាៃអៃុវរតសាែលបងចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៩ ៃងិ (៣) ្័ែតិ្ ទិ្ធភាពការផ្សតលព់្វាសាររណៈ៖ រិៃទាៃ់

អៃុវរតបាៃលអពៅព ើយ ជាពិព្្ែងវេះម្រពៃ័ធម្ររួពៃិរិយតារដាៃ ៃងិវាយរនរៃ្រិទ្ធែរម, ែិែចលទ្ធែរម     សា

ររណៈមាៃការម្រែរួម្រកជងពៅមាៃែម្រិរ, ការផ្សសពវផ្សាយឯែសារថវិកា្ម្មារ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃផ្សតល់ព្វា-   

សាររណៈពៅមាៃែម្រិរ ៃងិរមាៃ ភាពថវិកាពៅមាៃែម្រិរ ។ ជារួយោន ពៃេះ, ការពម្ងងឹរុែងារ្វៃែរមនផ្សទែនុង

ៃងឹជយួពលើែែរព្់ម្រពៃ័ធម្ររួពៃិរិយ ពដ្ើរបរីនម្រ្ិទ្ធភាពែាំណាយថវិកា ៃិង្រិទ្ធែរម។ 

5> ការកែទ្ម្រងម់្រពៃ័ធថវិកា្ពម្រែបាៃៃវូរូលដាឋ ៃរួយដ៏្ ា្ំខាៃ់ (ការដាែ់ឱ្យអៃុវរតកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ៃិងថវិកា

ែរម វិីីទាាំងម្ែ្ួង សុារ័ៃ ៃងិរដ្ឋបាលរាជរៃ ី ពែរត) ។ រឯឯ ការអៃុវរត្ែរមភាពគៃៃេឹះពផ្សសងពទ្ៀរែនងុ BSRS 

២០១៨-២០២៥ គឺបាៃៃងិែាំពុងពលែពែញជាកផ្សៃការរពណត ើរៗ។ 

6> ្ិុរែនងុដ្ាំណាែក់ាលទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ កដ្ល្ពម្រែបាៃជាសារវៃតៃវូការផ្សារភាា រ់ថវិកាពៅៃឹងពោល-

ៃពោបាយ រ ុកៃតមាៃែងវេះខារ្មា្គៃៃឹេះៗ រួរមាៃ ម្ែរែណឌ  MTFF, ការកែលរអគុណភាព BSP ៃងិ PB ៃិង

ការផ្សារភាា រ់ BSP ពៅៃឹងពោលៃពោបាយតារវិ្័យ ៃិងកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍៃ៍ជារិ។ 

7> ការរញចរ់ការងារគៃៃេឹះព្្្ល ់ឬពៃារពពលពរៀរែាំ ៃងិអៃុវរត គួរម្រូវពៃិរិយ ៃងិែាំណរ់ម្ែរែណឌ ពពលពវោ

ជាែ់ោែ់ ពដ្ើរបរីនថ្នទិ្្ពៅជាយុទ្ធសាស្រ ត្្ពម្រែបាៃតារពោលពៅ។
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១. សស្ចកតសី ត្ ើម្ 

១.១ សាវតារ 

8> យុទ្ធសាស្រ ត្  នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាៃែាំណរ់ទិ្្ពៅកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិកាពឆ្ព េះពៅ

ម្រពៃ័ធថវិកា្រិទ្ធែរមែនុងរ កូដ្លជា “ថវិកាពរ័ម៌ាៃ្រិទ្ធែរម” ។ កផ្សៃការ្ែរមភាពម្រូវបាៃករងកែែជាកផ្សនែ

ទាាំង ៥ ពៃេះមាៃ ១៥ ពោលរាំណង កដ្លកែែជាពីរដ្ាំណាែក់ាលរួរមាៃ៖ដ្ាំណាែ់កាលទី្១ចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៧-

២០២១ ពតត រពលើការែសាងរូលដាឋ ៃចាាំបាែ់្ម្មារ់ការចារ់ពផ្សតើរអៃុវរតថវិកា្រិទ្ធែរម ៃងិដ្ាំណាែក់ាលទី្ ២  

ចារ់ពឆី្ន ាំ ២០២២ -២០២៥ ពតត រពលើការអៃុវរតសាែលបងថវិកា្រិទ្ធែរម។ 

9> កផ្សៃការ្ែរមភាព៖ យុទ្ធសាស្រ ត្ ពៃេះបាៃដាែ់ពែញ្ែរមភាពកែទ្ម្រង់្រុរែាំៃៃួ ២០៤ (្ែរមភាព ១០៤ 

ម្រូវរញចរ់ែនុងដ្ណាែក់ាលទី្ ១ ៃងិែាំៃៃួ ១០០ ម្រូវរញចរ់ែនងុដ្ាំណាែក់ាលទី្ ២ ្ម្មារ់អៃុវរតែនងុឆ្ន ាំ២០១៧ 

-២០២៥ ៃិងអងគភាពែុ្ម្រូវមាៃែាំៃៃួ ១១ ពម្ការឱ្វាទ្ ែ្ិវ. រួរមាៃ ១. អគគនយែដាឋ ៃពោលៃពោបាយ 

(អ.គ.រ.), ២. អគគនយែដាឋ ៃថវិកា (អ.ថ.), ៣. អគគនយែដាឋ ៃិិរញវវរុុរដ្ឋបាលថ្នន ែ់ពម្ការជារិ (អ.ិ.ែ.), 

៤. អគគនយែដាឋ ៃលទ្ធែរមសាររណៈ (អ.ល.្.), ៥. អគគនយែដាឋ ៃររនោរជារិ (អ.រ.ជ.), ៦. អ.គ.ិ., 

៧. អគគនយែដាឋ ៃ្វៃែរមនផ្សទែនុង, ៨. ម្ែុរការងារ FMIS, ៩. ៃយិ័រែរគណពៃយយ ៃិង្វៃែរម, ១០.  វិទ្ា-

សុាៃព្ដ្ឋែិែចៃងិិិរញវវរុុ (វ.្.ិ.) ៃងិ ១១. អោគ ីិការដាឋ ៃ) ៃិងអាជាា ីរ្វៃែរមជារិ ។ 

ដ្ាម្ការទ្ ី1៖ ម្ែរែណឌ  BSRS 2018-2025 

១.២. សោលបាំណង និង វិធីសាស្រស្ត 

10> ការពរៀរែាំរបាយការណ៍ម្រួរពៃិរិយតារដាៃ ៃិងវាយរនរៃនៃការអៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិកា

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ រយៈពពល ៤ឆ្ន ាំ ចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៨-២០២១ ពម្ការែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសា

ររណៈ ែនុងពោលរាំណង ដ្ូែរពៅ៖ 
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➢ ែាំណរ់វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាពនៃយុទ្ធសាស្រ ត្   

➢ ពម្ងងឹការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាព ៃងិយៃតការម្ររួពៃិរិយតារដាៃ ៃិងវាយរនរៃតារការដាឋ ៃកែទ្ម្រង់ 

➢ ែាំណរ់រញ្ហា ម្រឈរ ៃងិដាែព់ែញជាវិរៃការ ពដ្ើរបីពដាេះម្សាយ ៃងិការ់រៃុយផ្សលរ េះពាលអ់វិជាមាៃ

ពលើការងារកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈ កដ្លម្រូវ្ពម្រែឱ្យបាៃៃូវដ្ាំណាែក់ាលអៃតរកាល 

(CAP3+2) ៃិងការឈាៃពឆ្ព េះពៅថវិកាព័រ៌មាៃ្រិទ្ធែរម/ែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ

ដ្ាំណាែ់កាលទី្៤ ។ 

11> អ.គ.ិ. ដឹ្ែនាំ ៃងិ្ម្ររ្ម្រួលែិែចដ្ាំពណើរការពិៃរិយវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្គៃៃេឹះទាាំង ៥ ពដ្ើរបី

ម្ររូលផ្សតុាំព័រម៌ាៃ ត្ ពីីការអៃុវរតែៃៃងពៅ (ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១) ពិើយវិភាគពរ័ម៌ាៃទ្ទួ្លបាៃពដាយពតត រ

ពលើ្ុម្ែរឹភាព ៃងិភាពម្គរ់ម្ជុងពម្ជាយ ពដ្ើរបីពរៀរែាំជារបាយការណ៍ ៃងិរាំផ្សុ្ការពភិាែាពីទិ្្ពៅអៃុវរត

រៃត (ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥) ។ 

12> BSRS 2018-2025 មាៃយៃតការម្រួរពៃិរិយតារដាៃ ៃងិវាយរនរៃមាៃ ៣ែម្រិរ ដូ្ែខាងពម្ការ៖ 

➢ យៃតការការតារដាៃម្ររួពៃិរិយ ៃងិជាំរញុការអៃវុរតកផ្សៃការ្ែរមភាពែម្ររិរែចែពទ្្ ៖ ម្រូវពីវើព ើង

ពដាយអគគនយែដាឋ ៃកដ្លជារអួងគទ្ទួ្លរៃទុែអៃុវរតតទ ល ់។  

➢ យៃតការ្ម្ររ្ម្រលួែម្ររិម្រររិរតកិារ ៖ ែនុងែរណីចាាំបាែ់ៃឹងម្រូវដឹ្ែនាំពដាយ រដ្ឋពលខាីកិារទ្ទួ្ល

រៃទុែនៃ ែ្ិវ. ជាអនែ្ម្ររ្ម្រួលជារួយអគគនយែដាឋ ៃឬអងគភាពពាែ់ពៃ័ធពម្ការឱ្វាទ្ ែ្ិវ. 

ៃងិ/ឬម្ែ្ួង សុារ័ៃពាែព់ៃ័ធ ពដ្ើរបីជាំរញុការអៃុវរត ៃងិពដាេះម្សាយរញ្ហា ម្រឈរពាែ់ពៃ័ធឱ្យបាៃទាៃ់

ពពលពវោ ។ 

➢ យៃតការគណៈែមាម ីកិារដ្ែឹនាំការងារកែទ្ម្រងក់ារម្គរម់្គងិរិញវវរុសុាររណៈ៖ ការម្ររួពៃិរិយតារដាៃ 

ៃងិវាយរនរៃការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាពពៃេះ ជារួរៃងឹម្រូវឆៃុេះរញ្ហច ាំងពៅែនុងរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃ

ការអៃុវរត CAP នៃែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈម្រចាាំម្រីមា្ ៃិងម្រចាាំឆ្ន ាំ ។ 

13> ្ម្មារ់ការម្រួរពៃិរិយតារដាៃវឌ្ឍៃភាពែម្រិរែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ៖ អៃុពោរ-

តារសារាែរររ្់រាជរដាឋ ភិបាលពលែ ០៩ ្រ ែុេះនថៃទី្២៨ កែីនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ត្ ីពីវិរៃៃងិៃរីិវិីនីៃការពរៀរែាំ 

ការអៃុវរត ការម្រួរពៃិិរយតារដាៃ ៃងិការវាយរនរៃពលើការងារកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ”,        

គណៈែមាម ីិការដឹ្ែនាំការងារកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈ បាៃពរៀរែាំែិែចម្រជុាំជាពទ្ៀងទារ់ម្រចាាំ 

ម្រីមា្ ៃិងឆ្ន ាំ ពដាយពៃិរិយទាាំងអៃុវរត្រិទ្ធែរមែរមវិីីែនុងែម្រិរកផ្សៃការ្ែរមភាពរួរ (CAP) ៃិងតារអងគភាព 

(GDAP) ៃិងម្ែ្ួង សុារ័ៃ (MAP) ។ ពទាេះជាោ ងពៃេះែតី ្ម្មារ់ការម្ររួពៃិរិយតារដាៃែម្រិរយុទ្ធសាស្រ ត្  

ោាំម្ទ្ែរមវិីីកែទ្ម្រងគ់ឺពៅមាៃភាពែងវេះែពនៃ េះពៅព ើយ ។ 

14> ែនុងជាំហាៃទី្១ អ.គ.ិ. បាៃ្ិការជារួយអងគភាពពាែព់ៃ័ធពម្ការឱ្វាទ្ ែ្ិវ. ពដ្ើរបពីីវើការពរៀរែាំរបាយ-

ការណ៍បាៃពតត រពលើលទ្ធផ្សលែនុងឆ្ន ាំ (Outputs) ពដាយកផ្សអែពលើកផ្សៃការ្ែរមភាពដាែ់ពែញ ពដ្ើរបីោាំម្ទ្ការ

អៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្  ។ 
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15> ែនុងជាំហាៃទី្២ពៃេះ ការពរៀរែាំរបាយការណ៍ៃងឹពតត រពលើគណុភាពែៃឹរសារឯែសារយុទ្ធសាស្រ ត្ , relevance & 

coherence នៃកផ្សៃ្ែរមភាពកដ្លម្រូវរៃតកែទ្ម្រង់ែនងុឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥, ៃិងរែច័យពលើការកែទ្ម្រង់

ម្រពៃ័ធថវិកា ៃងិការងារកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវរុសុាររណៈ ។ 

16> រែន្រពៃ័ធរបាយការណ៍ម្រូវបាៃករងកែែជា ៦ កផ្សនែ ដ្ូែពៅ៖ 

- ព្ែែតពីផ្សតើរ៖ គូ្រំពលែ ា្ំខាៃ់ពលើពោលរាំណង,  វិសាលភាព ៃងិវិីីសាស្រ ត្ នៃការពរៀរែាំរបាយការណ៍ ។ 

- វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃវុរតយទុ្ធសាស្រ ត្  BSRS ២០១៨-២០២៥៖ ែាំណរៃ់ូវលទ្ធផ្សលែនុងឆ្ន ាំ ពដាយគូ្រំពលែ

ៃវូវឌ្ឍៃភាព, រញ្ហា ម្រឈរ ៃងិវិរៃការ, ការ្ៃនដិាឋ ៃពី្រិទ្ធែរមនៃការកែទ្ម្រង់ ៃងិទិ្្ពៅ ៃិង

ា្ំណូរពរពលើការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាព ។ 

- រែចយ័ពលើម្រពៃ័ធិរិញវវរុសុាររណៈ៖ ពីវើការរងាា ញអាំពលីទ្ធផ្សល្ពម្រែពីៀរជារួយលទ្ធផ្សលរបាយ-

ការណ៍ PEFA ទាាំងថ្នន ែ់ជារឆិ្ន ាំ២០២១ កដ្លបាៃពីវើការវាយរនរៃែាំៃៃួរីពលើែរួែរែពិើយ ពៅឆ្ន ាំ២០១០, 

២០១៥ ៃងិ២០២១ ។ 

- ការម្គរម់្គងហាៃភិយ័៖ ពៃិរិយពលើហាៃភិយ័កដ្លបាៃែាំណរ់ែនងុយុទ្ធសាស្រ ត្  ៃងិររិរទ្នៃការកែទ្ម្រង ់

ពដ្ើរបដីាែ់ពែញជាវិរៃការពដាេះម្សាយ ។ 

- កផ្សៃការ្ែរមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ ៃងិលទ្ធផ្សលែងុពម្កាយ (Outcomes)៖ ែាំណរៃ់ូវភាពម្រទាែ់

ម្ែឡាោន នៃការអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាពម្គរ់រអួងគពាែ់ពៃ័ធ ៃងិព ន្ ើលទ្ធផ្សលែុងពម្កាយ ពដ្ើរបីពៃិិរយពលើការ

កម្រម្រលួម្រពៃ័ធ ។ 

- ្ៃនដិាឋ ៃ ៃងិទ្ិ្ ពៅការងាររៃត៖ ា្ំពោគពលើវឌ្ឍៃភាព ៃងិរញចយ័ ពដ្ើរបីពីវើការ្ៃនដិាឋ ៃជារួរ ៃិងទិ្្

ពៅររ្់យុទ្ធសាស្រ ត្ ពៃេះ ា្ំពៅរនថ្នទាាំងការពរៀរែាំ ៃងិអៃុវរតកផ្សៃការ្ែរមភាពតារការដាឋ ៃកែទ្ម្រង់

គរឺនបាៃៃូវភាពែា្់ោ្់, ម្បាែដ្ៃយិរ ៃងិជវភាព ។ 
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២. វឌ្ឍនភាពម្នការអនុវត្តក្នការស្កម្ាភាព ម្ន BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 

17> យុទ្ធសាស្រ ត្ ពៃេះបាៃដាែ់ពែញ្ែរមភាព្រុរែាំៃៃួ ២០៤ ជាវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរតរយៈពពលរួៃឆ្ន ាំចារ់ពឆី្ន ាំ

២០១៨-២០២១ មាៃ ្ែរមភាពែាំៃៃួ ១៣៤ ្ពម្រែបាៃតារពោលពៅ, ២៤ ែាំពុងរៃតអៃុវរត, ្ែរមភាព

ែាំៃៃួ ៣ ម្រូវកែ្ម្រួលពោលពៅ ៃិង្ែរមភាពែាំៃៃួ៤៣ រៃតអៃុវរត ។ 

18> លទ្ធផ្សល នៃការម្រួរពៃិរិយតារដាៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរត BSRS ២០១៨-២០២៥ នៃែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការ  

ម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈបាៃឆៃុេះរញ្ហច ាំងថ្ន (១) កាពរៀរែាំកផ្សៃការ្ែរមភាពមាៃភាពម្រទាែ់ម្ែឡា ៃងិពឆៃើយ

ឆៃងទាាំងែនងុែម្រិរយុទ្ធសាស្រ ត្ៃីរួយៗ ៃិងពីយុទ្ធសាស្រ ត្ ពៅយុទ្ធសាស្រ ត្ រួយពទ្ៀរ ៃងិ (២) ្ពម្រែបាៃៃូវ

វឌ្ឍៃភាពគួរឱ្យែរ់្មាគ ល់ ដូ្ែមាៃគូ្រញ្ហា ែល់រអិរដូ្ែខាងពម្ការ ។ 

ដ្ាម្ការទ្ ី2៖ វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃវុរត BSRS 2018-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្ម្មា ល់អត្ថន័យតាម្ពណ៌៖ 

នររង ្ែរមភាពកែទ្ម្រងម់្រូវបាៃអៃុវរត្ពម្រែតារពោលពៅ 

ពលឿង ្ែរមភាពកែទ្ម្រង់រៃិម្រូវបាៃអៃុវរត្ពម្រែបាៃ ពិើយម្រូវរៃតអៃុវរតែនងុឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

ម្ែិរ ្ែរមភាពកែទ្ម្រង់រៃិម្រូវបាៃអៃុវរត្ពម្រែបាៃ ពិើយចាាំបាែ់ម្រូវមាៃការកែ្ម្រលួ្ែរមភាព 

ពែៀវ ្ែរមភាពកែទ្ម្រងព់ុាំទាៃ់ដ្ល់ពពលម្រូវអៃុវរត 

តារាងទី្ 1៖វឌ្ឍៃភាព្ពងេរតារវិរៃការគៃៃឹេះ នៃ BSRS 2018-2025 

ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

I. ការពរៀរែាំកផ្សៃការែម្រិរយុទ្ធសាស្រ ត្  

១ ម្ែរែ័ណឌ មា ម្ែូព្ដ្ឋែិែចៃិង 

ិិរញវវរុុសាររណៈ 

- រ ូកដ្លពាែរមា ម្ែូព្ដ្ឋែិែចែរពុជា (Cambodia 

Macroeconomic Forecasting Model - CMFM)ម្រូវបាៃព វីើ

រែចុរបៃនែរម ៃិងពម្រើម្បា្់ (version ២.០) ។ 
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ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

- សុាៃភាព្ងគរ-ព្ដ្ឋែិែច កម្រម្រួល MTFF ម្រូវបាៃពៃារពពល

្ម្មារ់អៃុវរត ពិើយពម្ោងដាែ់ឱ្យអៃុវរតឆ្ន ាំ២០២២ ្ម្មារ់

ពរៀរែាំ BSP ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ។ ែិែចការពៃេះម្រូវបាៃពម្ោង

ពរៀរែាំ ៃិងដាែ់ឱ្យអៃុវរតតាាំងពឆី្ន ាំ២០១៩ ។ 

២ ម្ែរែ័ណឌ ថវិការយៈពពលរីយរ 

(MTBF) 

- MTBF ម្រូវបាៃពរៀរែាំ ៃិងដាែ់ឱ្យអៃុវរតចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិង

ពម្ោងអៃុវរតផ្សៃូវការពៅឆ្ន ាំ២០២២ ។ 

៣ កផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិកា (BSP) - ថវិកាែរមវិីីម្រូវបាៃអៃុវរតពៅម្គរ់ម្ែ្ងួ សុារ័ៃពៅឆ្ន ាំ២០១៨ 

ៃិងរដ្ឋបាលរាជរៃី ពែរតពៅឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

- បាៃកែលរអគុណភាពៃិងភាពម្គរ់ម្ជុងពម្ជាយនៃ BSPពដាយពម្ងឹង

ការផ្សារភាា រ់ថវិកាពៅៃឹងពោលៃពោបាយៃិងែរមវិីីពាែ់ពៃ័ធ   

(កែ្ម្រួលពឈាម េះែរមវិីី ៃិងមាៃការពិពណ៌នអាំពីពោលរាំណងនៃ

ែរមវិីី) ។ 

- បាៃព វីើ្មាិរណែរមែាំណាយ (ថ្នន ែ់ជារិ)ែរៃត ៃិងរូលីៃ

ពដាយិិរញវរបទាៃែនុងម្រពទ្្ (ម្ែ្ួង សុារ័ៃែាំៃួៃ ០៩) 

្ម្មារ់ការពរៀរែាំ ផ្ស.យ.ថ.ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៤។ 

- បាៃពម្ងឹងគុណភាពពរ័៌មាៃ្រិទ្ធែរមពដ្ើរបីឈាៃពៅចារ់អៃុវរត

ថវិកា្រិទ្ធែរម តាររយៈការពរៀរែាំសាែលបងៃូវរបាយការណ៍  

លទ្ធផ្សលពដាយកផ្សអែពលើម្ែ្ួង សុារ័ៃ ែាំៃួៃ១០ ។ 

II. ការពរៀរែាំ ៃិងអៃុរ័រថវិកា 

១ ការពរៀរែាំថវិកាម្រចាាំឆ្ន ាំ - បាៃព វីើ្មាិរណែរមថវិកាែរៃត ៃឹងថវិការូលីៃ្ម្មារ់ម្ែ្ងួ 

សុារ័ៃែាំៃួៃ ០៣1 ្ម្មារ់ែារ់ិិរញវវរុុម្រចាាំឆ្ន ាំ ២០២១ ពដាយ

មាៃភាា រ់ពៅតារាង្ពងេរគពម្មាងវិៃិពោគសាររណៈិិរញវ-

របទាៃពដាយថវិកាជារិែនុងែារ់ថវិកាឆ្ន ាំ ២០២១។ 

- ការភាា រ់កផ្សៃការលទ្ធែរម (សារាែរកណនាំពលែ ០០៦.្ិវ ររ្់ 

ែ្ិវ. ែុេះនថៃទ្ី១៧ កែែែកដា ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្ ីពីការពរៀរែាំគពម្មាង

កផ្សៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ)ៃិងកផ្សៃការរជាពទ្យយរុពរម្រទាៃ (ម្រកា្

ពលែ ៦៦៣ ្ិវ.ម្រែ ត្ ីពីៃីរិវិីីរជាពទ្យយ្ម្មារ់រដ្ឋបាលថ្នន ែ់

ជារិ) ជារួយៃឹង្ាំពណើថវិកាម្រចាាំឆ្ន ាំ ម្រូវបាៃអៃុវរត ៃិងរៃត      

អៃុវរតដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០២៥ ។ 

២ ការែរចា ៃិងការអៃុរ័រថវិកា - បាៃពរៀរែាំព្ែែាីម្ពាងពោលការណក៍ណនាំ ា្ ីការែរចាថវិកា

ពដាយកផ្សអែពលើលទ្ធផ្សលែនុងឆ្ន ាំរវាង ែ្ិវ. ៃិងម្ែ្ួង សុារ័ៃ។ 

                                           

1 ពម្ោងពម្ងីែវិសាលភាពរកៃុរជាពរៀងរាលឆ់្ន ាំ 
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ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

ែិែចការពៃេះម្រូវបាៃពម្ោងពរៀរែាំចារ់ពផ្សតើរពីម្រីមា្ទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៨-

២០២០ ។ 

- បាៃរញាូៃព្ែែតីម្ពាងែារ់ិិរញវវរុុម្រចាាំឆ្ន ាំពៅគណៈរដ្ឋរស្រៃតី

តារែរម វិីី ៃិងែាំណារ់ថ្នន ែ់ព្ដ្ឋែិែចរាំម្ពួញ ពដាយមាៃភាា រ់

ឧរ្រព័ៃធថវិកា តារែាំណារ់ថ្នន ែ់ែរមវិីី ជារួយៃឹងព្ែែតីម្ពាង

ែារ់ិិរញវវរុុម្រចាាំឆ្ន ាំ។  

- បាៃពរៀរែាំទ្ម្រង់នៃែិែចម្ពរពម្ពៀងពលើលទ្ធផ្សលែនុងឆ្ន ាំ។ 

- ែិែចម្ពរពម្ពៀងពលើលទ្ធផ្សលែនុងឆ្ន ាំរវាង ែ្ិវ. ជារួយៃឹងម្ែ្ួង 

សុារ័ៃម្រូវបាៃពរៀរែាំរ ុកៃតពុាំទាៃប់ាៃែុេះិរុពលខា។ ែិែចការពៃេះ

ម្រូវបាៃពម្ោងពរៀរែាំ ពដាយមាៃែុេះិរុពលខាផ្សងកដ្រពៅឆ្ន ាំ 

២០២១ ។ 

III. ការអៃុវរត ៃិងការម្រួរពៃិិរយថវិកា 

១ ការម្រួរពិៃិរយការអៃុវរតថវិកា - បាៃរញចរ់ការ្ម្រួលព្ែែតីម្ពាងអៃុម្ែឹរយពលែ៨១ អៃ.ម្ែ រែ ។ 

ែិែចការពៃេះអៃុវរតយឺរជាងពោពៅ ពដាយពម្ោងតាាំងពីម្រីមា្ទ្ី៤ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្ល់ម្រីមា្ទ្ី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

- បាៃរញចរ់ការ្ម្រួលព្ែែតីម្ពាងអៃុម្ែឹរយពលែ៨២ អៃ.ម្ែ រែ ។ 

ែិែចការពៃេះអៃុវរតយឺរជាងពោពៅ ពដាយពម្ោងតាាំងពីម្រីមា្ទ្ី៤ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្ល់ម្រីមា្ទ្ី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 

ការរិៃរញចរ់ែិែចការទាាំងពីរខាងពលើ អាែព វីើឱ្យរ េះពាល់ដ្ល់ការសាែ

លបងយៃតការម្គរ់ម្គងការអៃុវរតថវកិា កដ្លម្ររូលផ្សតុ ាំៃវូរុែងារម្រួរ-  

ពិៃិរយិិរញវវរុុ ៃិងែិែចលទ្ធែរម អរម្ែ្ួង សុារ័ៃ ។ 

២. ែិែចលទ្ធែរម - មាៃគូ្រញ្ហា ែ់វឌ្ឍៃភាពែនុងយទុ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធ 

លទ្ធែរមសាររណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ ។ 

៣. ការម្រួរពិៃិរយការពរើែផ្សតល ់ - បាៃពរៀរែាំៃិងដាែ់ឱ្យអៃុវរតម្រកា្ពលែ ៦៦៣ ្ិវ.ម្រែ ត្ ីពី

ែាំណាយតាររជាពទ្យយរុពរម្រទាៃែនុងឆ្ន ាំ២០២០ 

- បាៃពរៀរែាំទ្ម្រង់ែរមវិីីែាំណូល-ែាំណាយពៅែាំណារ់ថ្នន ែ់ែរមវិីី 

ៃិងព្ដ្ឋែិែចជារូលដាឋ ៃ នៃការអៃុញ្ហវ រែាំណាយថវិកាជាែញចរ់ ។ 

IV ការតារដាៃ ៃិងការវាយរនរៃ 

១ ពរៀរែាំម្ែរែណឌ តារដាៃ ៃិងការវាយ

រនរៃ 

- បាៃពរៀរែាំព្ែែតីម្ពាងម្ែរែណឌ តារដាៃ ៃិងវាយរនរៃ្ម្មារ់

ការផ្សតល់ររិពោរល់ពីអគគនយែដាឋ ៃពាែ់ពៃ័ធរួែរាល់ ម្ពរទាាំង

ពម្ោងរពងកើរនយែដាឋ ៃម្រួរពិៃរិយៃិង វាយរនរៃ ។ ែិែចការពៃេះជា

ពោលពៅឆ្ន ាំ២០២១ ម្រូវរញចរ់ ម្រកា្្ម្មារ់ដាែ់ឲ្យអៃុវរត

ម្ែរែ័ណឌ តារដាៃ ៃិងវាយរនរៃ ។ 
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ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

២ ព វីើសុារ័ៃៃីយែរមរបាយការណ៍ 

ិិរញវវរុុកផ្សអែពលើ ត្ង់ដារគណពៃយយ

រែចុរបៃនចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២១ 

- បាៃពរៀរែាំ ដាែ់អៃុវរត ផ្សសពវផ្សាយ ៃិងរណតុ េះរណាត ល ត្ង់ដា

គណពៃយយសាររណៈែរពុជារូលដាឋ ៃសាែ់ម្បាែ់ ៃិងពោលការណ៍

កណនាំពផ្សសងៗ ្ម្មារ់អៃុវរត ត្ ង់ដាគណពៃយយសាររណៈែរពុជា

ជូៃម្ែ្ួង សុារ័ៃពាែ់ពៃ័ធ ។ 

- បាៃពរៀរែាំព្ែែតីម្ពាងកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការអៃុវរត ត្ ង់ដារ

គណពៃយយសាររណៈែរពុជារូលដាឋ ៃរងគរឆ្ន ាំ២០២១-២០៣១ 

ៃិងកផ្សៃការ្ែរមភាព ។ ែិែចការពៃេះម្រូវបាៃពម្ោងពរៀរែាំចារ់តាាំង

ពីម្រីមា្ទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៩-ម្រីមា្ទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

- បាៃពរៀរែាំរបាយការណ៍ិិរញវវរុុម្្រតារ ត្ង់ដាគណពៃយយ

រែចុរបៃនពដាយពម្រើម្បា្់រពួលែពីម្រព័ៃធ FMIS 

- បាៃ្ិែាអាំពីលទ្ធភាពនៃការដាែ់ឱ្យមាៃម្រពៃ័ធគណពៃយយ 

សាររណៈ (គណពៃយយទូ្ពៅៃិងគណពៃយយថវិកា) ៃិងពម្ោងដាែ់

ឱ្យអៃុវរតពៅពពលពែញអៃុម្ែឹរយពលែ ៨២ (ថមី) ។ 

៣ ព វីើសុារ័ៃៃីយែរមរបាយការណ៍ិិរញវវរុុ

កផ្សអែពលើ Modified Cash-IPSAS ចារ់

ពីឆ្ន ាំ២០២៥ 

- បាៃពរៀរែាំព្ែែតីម្ពាង ត្ង់ដាគណពៃយយែាំៃួៃ ៥ រួរមាៃ៖ 

(១) ត្ង់ដា្ម្មារ់ែរ់ម្តា Account Receivable  

(២) ត្ង់ដា្ម្មារ់ែរ់ម្តា Account Payable 

(៣) ត្ង់ដា្ម្មារ់ែរ់ម្តាែាំណូលរិៃពដាេះដូ្រ 

(៤) ត្ង់ដា្ម្មារ់ែរ់ម្តា្ៃនិីិ 

(៥) ត្ង់ដា ត្ ីពីការោរម្រដាងព័រ៌មាៃររ្់ភាគីពាែ់ពៃ័ធ ។ 

VI ពិដាឋ រែន្រព័ៃធម្ទ្ម្ទ្ង់ 

១ ម្ែរែណឌ គរិយុរតនៃថវិកា - គិរម្រឹរកែ្បាា ិ៍ទី្២ កែវិែឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១, ែិែចម្រជុាំគណៈែរម-   

ីិការពិៃិរយព្ែែតីម្ពាងរឋរនៃវិពសាីៃែរមែារ់ ត្ ីពីម្រព័ៃធ

ិិរញវវរុុសាររណៈ (ថមី) ្ពម្រែបាៃ ០២ជាំពូែ, ្រុរ ៤៦មាម្តា 

ៃិងម្រជុាំម្ែុរការងាររពែចែពទ្្ទី្ ១ ពិៃិរយព្ែែតីម្ពាងរឋរ

្ពម្រែបាៃ ០៤ជាំពូែ ្រុរ ៨៨មាម្តា ។ ែិែចការពៃេះម្រូវបាៃ

ពម្ោងពរៀរែាំចារ់តាាំងឆ្ន ាំ២០១៨-២០២០ ។ 

២ ម្ែរែណឌ គណពៃយយភាព - ម្រកា្ពលែ ៥៤២ ្ិវ.ម្រែ ែុេះនថៃទ្ី៣០ កែរិថុន ឆ្ន ាំ

២០២០ ា្ ីពីការដាែ់ឱ្យអៃុវរតពោលការណ៍កណនាំ ត្ ីពីការព វីើ 

្វៃែរមពលើម្រព័ៃធរពែចែវិទ្ាព័រ៌មាៃៃងិម្រកា្ពលែ ៥៤៣ 

្ិវ.ម្រែ ែុេះនថៃទ្ី៣០ កែរិថុន ឆ្ន ាំ២០២០ ា្ ីពីការដាែ់ឱ្យ  

អៃុវរតពោលការណ៍កណនាំ ត្ ីពីការព វីើ្វៃែរមពលើ្រិទ្ធែរមម្រូវ

បាៃផ្សសពវផ្សាយ ៃិងដាែ់ឱ្យអៃុវរត ។ 
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ល.រ ការងារកកទម្ម្ង់ វឌ្ឍនភាព (ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

៣ ម្រព័ៃធរពែចែវិទ្ាព័រ៌មាៃ្ម្មារ់ការ

ម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ (FMIS) 

- ម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃអៃុវរតម្រពៃ័ធ FMIS, រៃទីរព្ដ្ឋែិែចៃិងិិរញវវរុុ 

ៃិងររនោរ ។ 

- ែាំណារ់ថ្នន ែ់ថវិកាទាាំង៧ម្រូវបាៃដាែ់ឱ្យអៃុវរតែនុងម្រពៃ័ធ FMIS 

- រុែងារថវិកា ៃិងលទ្ធែរមម្រូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៃិងដាែ់ឱ្យពម្រើម្បា្ជ់ា

ដ្ាំណាែ់កាលចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

៤ ែរមវិីីែសាង្ររុភាព ៃិង 

រណេុះរណាា លថវិកា្រិទ្ធែរម 

- បាៃពរៀរែាំឯែសារ្ម្មារ់រណតុ េះរណាត លពោលការណ៍ ៃិងៃីរិវិីី

ែនុងពរៀរែាំថវិកា្រិទ្ធែរម ៃិងែរមវិីី្ម្មារ់ការ 

រណតុ េះរណាត លជាំនញវិភាគថវិកា ៃិងការពរៀរែាំថវិកា ។ 

៣.បចច័យសលើម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

៣.១ ការកកលម្អម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

19> ការវាយរនរៃម្រពៃ័ធិិរញវវរុសុាររណៈគមឺ្រូវបាៃពម្រើម្បា្់ម្ែរែណឌ ែាំណាយសាររណៈ ៃិងគណពៃយយ-

ភាពិិរញវវរុុ (PEFA) កដ្លរៃ រ់ម្រូវបាៃពម្រើម្បា្់្ម្មារ់ការវាយរនរៃម្រពៃ័ធិិរញវវរុុសាររណៈែាំៃៃួរី

ពលើែរួែរែពិើយគឺពៅឆ្ន ាំ២០១០, ២០១៥ ៃងិឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

20> រែច័យពលើម្រពៃ័ធិិរញវវរុសុាររណៈពៃេះ គឺពីវើការពម្រៀរពីៀរពលើលទ្ធផ្សលទាាំងរីពលើែ ៃងិទាញការ្ៃនដិាឋ ៃ

ពលើលទ្ធផ្សលវាយរនរៃ ជាែម្ររិមា ម្ែ ូ រួរមាៃ៖ (១)  វិៃយ័ថវិកា, (២) ម្រ្ិទ្ធភាពវិភាជៃ៍ថវិកា ៃងិ (៣) 

្័ែតិ្ិទ្ធភាពការផ្សតលព់្វាសាររណៈ ។ 

21> ររែគាំពិើយពកីារវាយរនរៃ PEFA ឆ្ន ាំ២០២១ កដ្លពម្រើម្បា្់ម្ែរែណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១១ រងាា ញថ្នមាៃការ

កែលរអែនងុម្រពៃ័ធម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈររ្់ែរពុជា កដ្លឆៃុេះរញ្ហច ាំងតាររយៈការពែើៃព ើងពៃិទុនៃ្ូែ

នរែ្រិទ្ធែរម (PIs) ែាំៃៃួ ១០ ែនុងពនេះរួរមាៃ៖ PI-2, PI-6, PI-7, PI-10, PI-13, PI-14, PI19, PI-

21, PI-23 ៃងិ PI-25  រឯឯ PI-3 ទ្ទួ្លបាៃពៃិទុទារពដាយសារមាៃគមាៃ រែព្់រវាងកផ្សៃការៃងិលទ្ធផ្សល

ម្ររូលែាំណូលចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៧, ២០១៨ ៃិង២០១៩ ។ 

22> កផ្សអែពលើលទ្ធផ្សលវាយរនរៃែាំណាយសាររណៈ ៃងិគណពៃយយភាពិិរញវវរុុ (PEFA) ថ្នន ែ់ជារឆិ្ន ាំ២០២១ ៃងិ

ថ្នន ែ់ពម្ការជារឆិ្ន ាំ២០២១ (មាៃជាព្ែែតីម្ពាង) បាៃឆៃុេះរញ្ហា ាំងថ្នវឌ្ឍៃភាពនៃយុទ្ធសាស្រ ត្គៃៃឹេះទាាំងែាំពងុរួរ

ែាំកណែែនងុកែទ្ម្រងក់ារម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈ រ ុកៃតចាាំបាែ់រៃតពម្ងងឹរកៃុរ ជាពិព្្ (១)   វៃិយ័-

ថវកិា៖ កផ្សនែការអៃុវរតែាំណាយថវិការងាា ញថ្នមាៃភាពកាៃ់ករមាៃលអម្រព ើ្រ រ ុកៃតចាាំបាែ់ម្រូវពដាេះម្សាយ

ពលើែាំណាយែែ ទ្េះ (ទាាំងកផ្សនែៃយិរៃ័យ ៃងិរាំណលុចា្់) ៃិងការអៃុវរតែាំណូលថវិកាម្រូវរៃតពម្ងឹងការ

ពាែរែាំណូល, ពម្ងឹងរដ្ឋបាលម្ររូលែាំណូលជាពិព្្អៃុពោរភាព ៃិងការម្គរ់ម្គងហាៃភិ័យ, ការតារ

ដាៃពលើម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈពៅតារម្គេឹះសុាៃសាររណៈរដ្ឋបាល ៃងិ្ិម្ោ្សាររណៈ,  (២) 

ម្រ្ិទ្ធភាពវភិាជៃថ៍វកិា៖ ថវិកាម្រចាាំឆ្ន ាំម្រូវបាៃពរៀរែាំម្្រតារម្ររិទិ្ៃថវិកា រ ុកៃតចាាំបាែ់ម្រូវរពងកើៃគុណ

ភាពឯែសារថវិការកៃុរពទ្ៀរ ។ ការពរៀរែាំថវិការយៈពពលរីយរគឺ្ ុ រិែនងុដ្ាំណាែ់កាលចារ់ពផ្សតើរពៅព ើយ 

ពដាយពិរថុ្នម្ែរែណឌ ិិរញវវរុុរយៈពពលរីយរពុាំទាៃម់្រូវបាៃអៃុវរត ៃងិថវិការយៈពពលរីយរម្រូវបាៃអៃុ
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វរតសាែលបងចារព់ឆី្ន ាំ២០១៩ ៃិង (៣) ្័ែតិ្ ទិ្ធភាពការផ្សតលព់្វាសាររណៈ៖ រិៃទាៃ់អៃុវរតបាៃលអពៅ

ព ើយ ជាពិព្្ែងវេះម្រពៃ័ធម្រួរពៃិិរយតារដាៃ ៃងិវាយរនរៃ្រិទ្ធែរម, ែិែចលទ្ធែរមសាររណៈពៅរិៃទាៃ់

មាៃការម្រែរួម្រកជង, ការផ្សសពវផ្សាយឯែសារថវិកា្ម្មារ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃផ្សតលព់្វាសាររណៈពៅមាៃ

ែម្រិរ ៃិងរមាៃ ភាពថវិកាពៅមាៃែម្រិរ ។ ជារួយោន ពៃេះ ការពម្ងងឹរុែងារ្វៃែរមនផ្សទែនងុៃឹងជយួពលើែ

ែរព្់ម្រពៃ័ធម្ររួពៃិរិយ (Internal control system) ពដ្ើរបរីនម្រ្ិទ្ធភាពែាំណាយថវិកា ៃងិ្រិទ្ធែរម ។ 

ដ្ាម្ការទី្ 3៖ ការងារគៃៃេឹះម្រូវពម្ងឹងរកៃុរតារវដ្តថវិកា ពដាយពីៀរៃឹង ត្ងដ់ា PEFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.២ លទធ្លរំពងឹទកុម្នម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្ម្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០២៧ 

23> កផ្សអែពលើការវិភាគម្ែរែណឌ យទុ្ធសាស្រ ត្  កដ្ល ន្ូលនៃែរមវិីីកែទ្ម្រងក់ារម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ ៃងិ

វាយរនរៃលទ្ធផ្សលៃងឹ្ពម្រែបាៃពីៀរៃឹងម្ែរែណឌ  PEFA ឆ្ន ាំ២០១៦ បាៃរងាា ញថ្ន ្ូែនែរែាំៃៃួ ២១ 

ែនុងែាំពណារ ៣១ ្ូែនែរ ៃងឹពែើៃព ើងពៃិទុ។ 

តារាងទី្ 2៖ លទ្ធផ្សលរំពឹងទុ្ែម្រពៃ័ធិិរញវវរុុែរពុជាពៅឆ្ន ាំ២០២៧ 

ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

PI-1 លទ្ធផ្សលអៃុវរតែាំណាយ្រុរ A A 

PI-2 លទ្ធផ្សលអៃុវរតែាំណាយតារ្មា្ភាគ (M1) C+ B 

2.1 លទ្ធផ្សលអៃុវរតែាំណាយតារែាំណារ់ថ្នន ែ់រដ្ឋបាល C B 

2.2 លទ្ធផ្សលអៃុវរតែាំណាយតារែាំណារ់ថ្នន ែ់ព្ដ្ឋែិែច B B 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

2.3 ែាំណាយរិៃបាៃពម្ោងទុ្ែ A A 

PI-3 លទ្ធផ្សលម្ររូលែាំណូល (M2) C B 

3.1 លទ្ធផ្សលម្ររូលែាំណូល្រុរ D B 

3.2 លទ្ធផ្សលម្ររូលែាំណូលតារ្មា្ភាគ B B 

PI-4 ែាំណារថ់្នន ែ់ថវិកា  C B 

PI-5 ឯែសារថវិកា B B 

PI-6 ែិែចម្ររិររតិការររ្់រដ្ឋបាលថ្នន ែ់ជារិកដ្លរិៃែរម់្តាែនុងរបាយ-

ការណ៍ិិរញវវរុ ុ(M2) 
C+ B 

6.1 ែាំណាយកដ្លរិៃែរ់ម្តាែនុងរបាយការណ៍ិរិញវវរុ ុ B B 

6.2 ែាំណូលកដ្លរិៃែរ់ម្តាែនុងរបាយការណ៍ិរិញវវរុ ុ B B 

6.3 របាយការណ៍ិិរញវវរុនុៃអងគភាព វ្យ័រ (ម្គេឹះសុាៃសាររណៈ

រដ្ឋបាល) 
D B 

PI-7 ការពផ្សទរីៃរៃពៅរដ្ឋបាលថ្នន ែ់ពម្ការជារ ិ(M2) A A 

7.1 ម្រពៃ័ធ វិភាជៃ៍ី ៃរៃិិរញវវរុកុដ្លបាៃពផ្សទរ A A 

7.2 ភាពទាៃ់ពពលនៃព័រម៌ាៃអាំពកីារពផ្សទរីៃរៃិិរញវវរុ ុ A A 

PI-8 ព័រម៌ាៃ្រិទ្ធែរមនៃការផ្សាល់ព្វាសាររណៈ (M2) C+ B 

8.1 កផ្សៃការ្រិទ្ធែរមនៃការផ្សាល់ព្វាសាររណៈ C B 

8.2 ្រិទ្ធែរម្ពម្រែបាៃនៃការផ្សាល់ព្វាសាររណៈ C B 

8.3 ីៃរៃកដ្លអងគភាពផ្សាល់ព្វាសាររណៈទ្ទួ្លបាៃ B B 

8.4 ការវាយរនរៃ្រិទ្ធែរមពលើការផ្សាល់ព្វាសាររណៈ C B 

PI-9 លទ្ធភាពសាររណជៃទ្ទួ្លបាៃពរ័៌មាៃិិរញវវរុសុាររណៈ  D C 

PI-10 ការែរ់ម្តាហាៃភិយ័ិិរញវវរុសុាររណៈ (M2) D+ C 

10.1 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយ្ិម្ោ្សាររណៈ C C 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

10.2 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយរដ្ឋបាលថ្នន ែ់ពម្ការ D C 

10.3 ការពវែិែចរាំណលុជាយថ្នពិរុ ៃងិហាៃភិ័យិិរញវវរុ ុ

សាររណៈពផ្សសងៗ 
D C 

PI-11 ការម្គរ់ម្គងវិៃិពោគសាររណៈ (M2) D+ C 

11.1 ការវិភាគព្ដ្ឋែិែច្ ម្មារ់គពម្មាងវិៃិពោគសាររណៈ C C 

11.2 ការពម្ជើ្ពរឯ្ គពម្មាងវិៃិពោគសាររណៈ D C 

11.3 ការគណនរម្រូវការែាំណាយនៃគពម្មាងវិៃិពោគសាររណៈ D C 

11.4 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយគពម្មាង វិៃិពោគសាររណៈ C C 

PI-12 ការម្គរ់ម្គងម្ទ្ពយ្របរតិរដ្ឋ (M2) C C+ 

12.1 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយអែលែរមិិរញវវរុុ C C 

12.2 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយម្ទ្ពយ្របរតិរដ្ឋរិៃករៃអែលែរម

ិិរញវវរុ ុ
C B 

12.3 រមាៃ ភាពនៃការជម្រេះម្ទ្ពយ្របរតិរដ្ឋ C C 

PI-13 ការម្គរ់ម្គងរាំណលុ (M2) B+ B+ 

13.1 ការែរ់ម្តា ៃងិការរាយការណ៍អាំពីរាំណលុ ៃងិការរនររ្់

រដ្ឋ 
C C 

13.2 ការអៃុរ័រពដិាៃនៃការែចី ៃិងការរនររ្់រដ្ឋ A A 

13.3 យុទ្ធសាស្រ ត្ ម្គរ់ម្គងរាំណលុ A A 

PI-14 ការពាែរមា ម្ែូព្ដ្ឋែែិចៃងិិិរញវវរុសុាររណៈ (M2) C+ B 

14.1 ការពាែរមា ម្ែូព្ដ្ឋែិែច B B 

14.2 ការពាែរិិរញវវរុុសាររណៈ C B 

14.3 ការវិភាគពវទ្យរិភាពមា ម្ែូព្ដ្ឋែិែច ៃងិិិរញវវរុសុាររណៈ C B 

PI-15 យុទ្ធសាស្រ ត្ិិរញវវរុសុាររណៈ (M2) C+ B 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

15.1 ផ្សលរ េះពាល់ិ ិរញវវរុសុាររណៈនៃ ា្ំពណើពោលៃពោបាយ C B 

15.2 ការអៃុរ័រយុទ្ធសាស្រ ត្ិិរញវវរុសុាររណៈ C C 

15.3 ការរាយការណ៍លទ្ធផ្សលែុងពម្កាយនៃិិរញវវរុសុាររណៈ B B 

PI-16 ទ្្សៃវិ្័យរយៈពពលរីយរែនងុការពម្ោងែាំណាយ (M2) D+ C 

16.1 ការបា ៃស់ាម ៃែាំណាយរយៈពពលរីយរ D C 

16.2 ពដិាៃែាំណាយរយៈពពលរីយរ C C 

16.3 ការរៃសុកីផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ ពៅៃងឹថវិការយៈពពលរីយរ C C 

16.4 ្ងគរិភាពរវាងគពម្មាងថវិកា ៃងិរពួលែបា ៃស់ាម ៃឆ្ន ាំរុៃ D C 

PI-17 ដ្ាំពណើរការពរៀរែាំថវិកា (M2) B+ B+ 

17.1 ម្ររិទិ្ៃថវិកា A A 

17.2 ពោលការណ៍កណនាំនៃការពរៀរែាំថវិកា C C 

17.3 ការរញាូៃគពម្មាងថវិកាពៅសុារ័ៃៃរីិរបញវរត ិ A A 

PI-18 ការពៃិរិយពៃិិ ច្ យ័ថវិកាពដាយសុារ័ៃៃរីិរបញវរត ិ(M1) C+ C+ 

18.1  វិសាលភាពនៃការពៃិរិយពៃិិ ច្ យ័ថវិកា C C 

18.2 ៃីរិវិីពីៃិិរយពៃិិ ច្ យ័ថវិកាពដាយសុារ័ៃៃីរិរបញវរត ិ C C 

18.3 កាលែាំណរន់ៃការអៃុរ័រថវិកា A A 

18.4  វិរៃពាែព់ៃ័ធការកែរម្រូវថវិកាពដាយអងគៃីរមិ្ររិររត ិ A A 

PI-19 រដ្ឋបាលែាំណូល (M2) C+ B 

19.1 ្ិទ្ធិអាំណាែ ៃងិការទ្ទួ្លែុ្ម្រូវពលើ វិរៃការែាំណូល A A 

19.2 ការម្គរ់ម្គងហាៃភិ័យែាំណូល B B 

19.3 ្វៃែរម ៃងិការព្ុើរអពងករពលើែាំណូល D C 

19.4 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយរាំណលុែាំណូល D* C 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

PI-20 ែិែចរញាកិាែាំណូល (M1) C+ B+ 

20.1 ព័រម៌ាៃនៃការម្ររូលែាំណូល A A 

20.2 ការរកងវរែាំណូលម្ររូលបាៃ A A 

20.3 ការពផ្សទៀងតទ រគ់ណៃីែាំណូល C B 

PI-21 ភាពអាែបា ៃ់ម្រមាណបាៃនៃការវិភាជីៃរៃែនងុឆ្ន ាំ (M2) C+ B 

21.1 ការរែូ្រុរ្ររលុយសាែ់ម្បាែ ់ C A 

21.2 ការពាែរៃិងតារដាៃម្រួរពៃិិរយសាែ់ម្បាែ់ B B 

21.3 ព័រម៌ាៃនៃពដិាៃរនែាំណាយ B B 

21.4 ទ្ាំិាំែលនឥណទាៃែនងុឆ្ន ាំ C C 

PI-22 រាំណលុែែ ទ្េះកផ្សនែែាំណាយ (M1) D+ D+ 

22.1 ្ៃនិីិរាំណលុែែ ទ្េះ D D 

22.2 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយរាំណលុែែ ទ្េះ C B 

PI-23 ការម្គរ់ម្គងែាំណាយរៃទុែរុគគលិែ (M1) D+ C+ 

23.1 ្នធ ៃែរមរវាងតារាងពរៀវរស ៃងិទិ្ៃនៃ័យរុគគលិែ B B 

23.2 ការម្គរ់ម្គងការកែ្ម្រួលតារាងពរៀវរស B B 

23.3 ម្រពៃ័ធម្ររួពៃិរិយនផ្សទែនងុ្ម្មារ់តារាងពរៀវរស B B 

23.4 ្វៃែរមពលើតារាងពរៀវរស ៃងិការម្គរ់ម្គងរុគគលិែ D C 

PI-24 ការម្គរ់ម្គងលទ្ធែរមសាររណៈ (M2) D+ B 

24.1 ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយែិែចលទ្ធែរមសាររណៈ D B 

24.2  វិីីសាស្រ ត្លទ្ធែរមសាររណៈ D C 

24.3 លទ្ធភាពសាររណជៃទ្ទួ្លបាៃពរ័៌មាៃលទ្ធែរមសាររណៈ D B 

24.4 ការម្គរ់ម្គងយៃតការរណា ឹងរវា៉ា  A A 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

PI-25 ម្រពៃ័ធម្រួរពៃិរិយនផ្សទែនងុ្ម្មារ់ែាំណាយពម្ៅរៃទុែរុគគលិែ (M2) C B 

25.1 ការករងកែែភារែិែច C B 

25.2 ម្រ្ិទ្ធភាពនៃការម្គរ់ម្គងរនែាំណាយ C B 

25.3 អៃុពោរភាពៃងឹវិរៃៃងិៃីរិវិីីែាំណាយ C B 

PI-26 ្វៃែរមនផ្សទែនងុ (M1) C+ B+ 

26.1  វិសាលភាពនៃ្វៃែរមនផ្សទែនងុ A A 

26.2 ម្រពភទ្្វៃែរម ៃងិ ត្ងដ់ាអៃុវរត B B 

26.3 ការអៃុវរត្វៃែរមនផ្សទែនងុ ៃងិការពរៀរែាំរបាយការណ៍្វៃែរម C B 

26.4 ការពឆៃើយរររបាយការណ៍្វៃែរមនផ្សទែនងុ C B 

PI-27 ្ុម្ែរឹភាពនៃទិ្ៃនៃ័យិិរញវវរុុ (M2) C+ B 

27.1 ការពផ្សទៀងតទ រគ់ណៃីីនោរ B B 

27.2 គណៃីរពណាា េះអា្ៃន D C 

27.3 គណៃីរុពរម្រទាៃ C B 

27.4 ៃីរិវិីីកដ្លរន្ុម្ែរឹភាពនៃទិ្ៃនៃយ័ិិរញវវរុ ុ B A 

PI-28 របាយការណ៍អៃុវរតថវិកាែនងុឆ្ន ាំ (M2) C+ B 

28.1  វិសាលភាព ៃងិភាពអាែពម្រៀរពីៀរបាៃនៃរបាយការណ៍ C B 

28.2 កាលែាំណរន់ៃរបាយការណ៍អៃុវរតថវិកាែនងុឆ្ន ាំ B B 

28.3 ភាពម្រឹរម្រូវនៃរបាយការណ៍អៃុវរតថវិកាែនងុឆ្ន ាំ C B 

PI-29 របាយការណ៍ិិរញវវរុមុ្រចាាំឆ្ន ាំ (M1) D+ C+ 

29.1 ភាពពពញពលញនៃរបាយការណ៍ិិរញវវរុុម្រចាាំឆ្ន ាំ C B 

29.2 ការពផ្សាើរបាយការណ៍ពៅ្វៃែរមនផ្សទពម្ៅ D C 

29.3 ត្ ងដ់ាគណពៃយយ B B 
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ស្ចូនករ PEFA (PIs) 
ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២១ 

ពិនទុឆ្ន ាំ 

២០២៧ 

PI-30 ្វៃែរមនផ្សទពម្ៅ (M1) NU NU 

30.1  វិសាលភាព ៃងិ ត្ងដ់ា្វៃែរម NU NU 

30.2 ការពផ្សាើរបាយការណ៍្វៃែរមពៅសុារ័ៃៃីរិរបញវរត ិ NU NU 

30.3 ការតារដាៃអៃសុា្ៃ៍្ វៃែរមនផ្សទពម្ៅ NU NU 

30.4 ឯែរាជយភាពនៃសុារ័ៃ្វៃែរមែាំពលូ NU NU 

PI-31 ការពៃិរិយពៃិិ ច្ យ័ពលើរបាយការណ៍្វៃែរមពដាយសុារ័ៃៃីរិ

របញវរត ិ(M2) 
NA NA 

31.1 កាលែាំណរន់ៃការពៃិិរយពៃិិ ច្ យ័ពលើរបាយការណ៍្វៃែរម NA NA 

31.2 ្វនការពៃិរិយររែគាំពិើញ្វៃែរម NA NA 

31.3 អៃសុា្ៃ៍្វៃែរមផ្សាល់ពដាយសុារ័ៃៃរីិរបញវរត ិ NA NA 

31.4 រមាៃ ភាពនៃការពៃិរិយពៃិិ ច្ យ័ររ្់សុារ័ៃៃរីិរបញវរតពិលើ

របាយការណ៍្វៃែរម 
NA NA 

៤.ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ 

24> យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិកាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ បាៃែាំណរហ់ាៃភិ័យ្ម្មារ់ការអៃុវរតយុទ្ធ

សាស្រ ត្ ពៃេះឱ្យទ្ទួ្លបាៃពជាគជ័យ ។ ែនងុកផ្សនែពៃេះ ៃងឹម្រួរពៃិិរយព ើងវិញពលើែាំណែុហាៃភិ័យកដ្លបាៃដាែ់

ពែញ ៃងិលទ្ធផ្សលវិភាគរបាយការណ៍ ពដាយដាែ់ពែញវិរៃការជាែោ់ែ់ ពដ្ើរបរីអួងគៃីរួយៗ ពតត រការយែ

ែិរតទុ្ែដាែ់ ។ ែម្រិរហាៃភិយ័ម្រូវបាៃករងកែែជារីម្រិរ រួរមាៃ ែព្់, រីយរ ៃងិទារ កដ្លកផ្សអែពលើ

លែេែណឌ ែាំណរ់ែាំៃៃួ ២ រួរមាៃ សារៈ ា្ំខាៃន់ៃការរនបាៃៃវូការ្ពម្រែពោលពៅម្រព័ៃធថវិកា កដ្លម្រូវ

អៃុវរតម្រពៃ័ធថវិកាពរ័ម៌ាៃ្រិទ្ធែរម ៃងិម្ែរែណឌ ពពលពវោ ។ 
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តារាងទី្ 3៖ការម្គរ់ម្គងហាៃភិ័យ 

ល.រ ហានិភ័យ កម្ម្ិត្  វិធានការ 

១ ការពៃារពពលនៃការអៃុវរត្ែរមភាព

កែទ្ម្រង់ណារួយៃឹងរ េះពាល់ដ្ល់ការ 

កែទ្ម្រង់ពផ្សសងពទ្ៀរ ។ 

ែព្ ់ ពម្ងឹងយៃតការម្រួរពិៃិរយតារដាៃវឌ្ឍៃភាពនៃការ   

អៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្គៃៃឹេះៃីរួយៗ ពដាយម្រូវពរៀរែាំរបាយ-

ការណ ៍ៃិងែិែចម្រជុាំតារដាៃម្រចាាំឆមា្ ៃិងឆ្ន ាំ ជា

ពទ្ៀងទារ់ ពដ្ើរបីឱ្យម្គរ់រួអងគអៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្គៃៃឹេះ

ៃីរួយៗ រពងកើៃការែូលរួរ ៃិងមាៃលទ្ធភាពពលើែៃូវ

រញ្ហា ម្រឈរទាាំងែនុងទ្ិដ្ឋភាពពោលៃពោបាយ ៃិង

រពែចែពទ្្ជៃូថ្នន ែ់ដឹ្ែនាំ ពិៃិរយៃិង្ពម្រែ ។ 

២ ការអៃុវរតថវិកាព័រ៌មាៃ្រិទ្ធែរមពៅឆ្ន ាំ

២០២៥ អាែៃឹងម្រូវពៃារពពលអៃុវរត 

ម្រ្ិៃពរើរុពរលែេែណឌ  (ែារ់ ត្ ីពី

ម្រព័ៃធិិរញវវរុុសាររណៈ, អៃុម្ែឹរយ

ពលែ ៨១, ៨២, MTFF...) ពុាំអាែរញចរ់

ែនុងឆ្ន ាំ២០២២ ពៃេះ ។ 

ែព្់ ែាំណរ់អាទ្ិភាពជារុពរលែេែណឌ  ពដ្ើរបីអាែឱ្យ 

រាជរដាឋ ភិបាលអាែអៃុវរតម្រព័ៃធថវិកា្រិទ្ធែរម ។ 

ការងារអាទ្ិភាពទាាំងពៃេះ ម្រូវែាំណរ់ ៃិងដាែ់ម្ែរែណឌ

ពពលពវោជាែ់ោែ់ែនុងកផ្សៃការ្ែរមភាពឆ្ន ាំ២០២២-

២០២៥ ។ 

៣ ការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិកា ៃិង PFM 

ដ្ាំណាែ់កាលទ្ី៣ ៃិងទ្៤ី គឺម្ែ្ួង  

សុារ័ៃមាៃរួនទ្ី្ាំខាៃ់ ពដ្ើរបីឈាៃពៅ

្ពម្រែរពងាគ លែរកដ្លបាៃដាែ់ពែញ 

។ ែនុងៃ័យពៃេះ, ម្រ្ិៃពរើភាពម្រទាែ់

ម្ែឡាោន  នៃការកែទ្ម្រង់គៃៃឹេះររ្់រាជរ

ដាឋ ភិបាលពុាំមាៃម្ែរែណឌ រួររួយពនេះពទ្ 

ពលបឿៃនៃការកែទ្ម្រង់អាែរៃទុែរងាអ ែ់ 

ឬម្រូវការពពលពវោពម្ែើៃ ។ 

ែព្់ ជាំរុញការពរៀរែាំឯែសារែែេុវិ្័យៃិងយុទ្ធសាស្រ ត្

្ម្មារ់ែរមវិីីកែទ្ម្រង់រីរូែរួយ (PFM, PAR, D&D 

ៃិង Law & Judiciary)។ 

៤ សុាៃភាពរែចុរបៃន ការពរៀរែាំែរមវិីី គឺ

កផ្សអែពលើរែន្រព័ៃធរដ្ឋបាល ពពាលគឺពុាំ

ទាៃ់ឆៃុេះរញ្ហច ាំងៃូវការ 

អៃុវរតថវិកាែរមវិីី/្រិទ្ធែរម ។ 

ែព្់ ជាំរុញការពរៀរែាំ ៃិងែាំណរ់ម្ែ្ងួ សុារ័ៃអៃុវរតថវិកា

្រិទ្ធែរមសារញវ (PB Light)ៃិងថវិកា្រិទ្ធែរម ម្ពរ

ទាាំងលែេែណឌ ពផ្សសងពទ្ៀរកដ្លមាៃែាំណរ់ែនុងពោល

ការណ៍កណនាំ ត្ ីពីការពរៀរែាំថវិកាព័រ៌មាៃ្រិទ្ធែរម។ 

ការកែ្ម្រួលរែន្រព័ៃធម្គរ់ម្គងឱ្យ្ុី្ងាវ ែ់ពៅតារ

រែន្រព័ៃធែរមវិីី ៃិងសុារ័ៃ ។ 
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ល.រ ហានិភ័យ កម្ម្ិត្  វិធានការ 

៥ ការែសាង្ររុភាពម្រូវពតត រពលើទ្ិ្

ពៅនៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិកា ៃិង

្ររុភាពពុាំទាៃ់  

្មាមាម្រពៅៃឹពលបឿៃនៃែិែចការកែទ្ម្រ

ង់។ 

ែព្់ ការអភិវឌ្ឍ្ររុភាពរស្រៃតីរពងាគ លពៅតារម្ែ្ួង សុារ័

ៃកម្រកាៃ យជារស្រៃតី វិភាគថវិកា ៃិងមាៃែាំពណេះដឹ្ងកផ្សនែ

ព្ដ្ឋែិែច ៃិងពោលៃពោបាយសារណៈ ពដ្ើរបីឈាៃអៃុ

វរតការពរៀរែាំថវិកាផ្សារភាា រ់ពៅៃងឹពោលៃពោបាយ 

ៃិងថវិកាព័រ៌មាៃ្រិទ្ធែរម ។ 

៦ ការរណតុ េះវរបីរ៌្រិទ្ធែរមពៅម្គរ់

ម្ែ្ួង សុារ័ៃគឺពុាំទាៃ់ម្រូវបាៃផ្សតល់អាទ្ិ

ភាពពៅព ើយ កដ្លអាែរ េះពាល់ដ្ល់

ការអៃុវរតម្រព័ៃធ PB ។ 

រីយរ ជាំរុញការពរៀរែាំរបាយការណ៍្រិទ្ធែរមម្គរ់ម្ែ្ួង សុា

រ័ៃ ៃិងសាែលបងរូែ្រុរ្រិទ្ធែរមតារែរមវិីីែម្រិររ

ដាឋ ភិបាល។ 

៧ ឆៃទៈពលើការព វីើវិរជឈការិិរញវវរុុពៅតារ

ម្ែ្ួង សុារ័ៃពៅមាៃែម្រិរ ៃងិការ

រពងកើៃរមាៃ ភាពពៅសាររណៈជៃពៅ

មាៃែម្រិរ ។ 

រីយរ ែ្ិវ. ៃិងម្ែ្ួង សុារ័ៃម្រូវ្ិការ ៃិងជាំរុញពលើ

ការរពងកើរអងគភាពថវិកា ៃិងពរៀរែាំពវទិ្កាសាររណៈ 

ៃិងផ្សសពវផ្សាយឯែសារថវិកាឱ្យកាៃ់ករទ្ូលាំទ្ោូយ។ 

៨ ការដាែ់ឱ្យអៃុវរតម្រព័ៃធ FMIS ឱ្យអៃុវរត

ពៅម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ គឺជាយៃតការរួយ 

ពដ្ើរបីរនបាៃគណពៃយយភាពិិរញវវរុុ 

រ ុកៃតចាាំបាែ់ម្រូវរៃតគិរគរូពលើៃីរិវិីី 

អៃុវរតការងារ, ការផ្សលិររបាយការណ៍

ិិរញវវរុុ ៃិងការពដាេះម្សាយពលើរញ្ហា

ម្រឈរនៃការ អៃុវរតថវិកាពៅតារ

ម្ែ្ួង សុារ័ៃ។ 

ែព្់ រពងកើៃែិែច្ិការជារួយម្ែ្ួង សុារ័ៃពលើរម្រូវ

របាយការណ៍ិិរញវវរុុ, ៃីរិវិីីអៃុវរតការងារ ៃិងជាំរុញ

ការពដាេះម្សាយរញ្ហា ម្រឈរររ្់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ។ 

៩ ការដាែ់ពែញកផ្សៃការ្ែរមភាពកែ

ទ្ម្រង់ (MAP) ររ្់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ ពុាំ

ទាៃ់ពឆៃើយររតារការដាឋ ៃកែទ្ម្រង់ 

អាទ្ិភាពពៅព ើយ កដ្លចាាំបាែ់រន

ម្ែ្ួង សុារ័ៃែូលរួរអៃុវរតកផ្សៃការ

្ែរមភាពតារលាំដារ់លាំពដាយ 

អាទ្ិភាព។ 

រីយរ អ.គ.ិ. ៃិងអគគនយែដាឋ ៃរពងាគ លនៃ ែ្ិវ. 

ែាំណរ់កផ្សៃែ្ែរមភាពកែទ្ម្រង់អាទ្ិភាព ពដ្ើរបីជាំរុញ

ម្ែ្ួង សុារ័ៃពរៀរែាំ MAP ៃិងអៃុវរតម្រចាាំឆ្ន ាំ។ 
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៥.ក្នការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ និងលទធ្លចុងសម្កាយ 

៥.១. ក្នការស្កម្ាភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

25> ពៅនថៃទី្២០ កែីនូ ឆ្ន ាំ២០២២ គណៈែរមការកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុសុាររណៈបាៃ្ពម្រែអៃញុ្ហវ រ

ឱ្យ អ.គ.ិ. ្ម្ររ្ម្រួលជារួយអគគនយែដាឋ ៃរពងាគ ល (ដ្ែឹនាំៃងិ្ម្ររ្ម្រួល) ៃងិអងគភាពពាែព់ៃ័ធ

ពផ្សសងពទ្ៀរ ពដ្ើរបពីៃិិរយ ៃិងែាំណរ់អាំពីទិ្្ពៅ, កផ្សៃការ្ែរមភាពលរអរិ, ្ូែនែរ, ពោលពៅ ៃងិទ្ម្រង់

កផ្សៃការ្ែរមភាពឱ្យបាៃែា្់ោ្់ ម្បាែដ្ៃយិរ ៃងិជវភាព ។ 

26> ការពរៀរែាំកផ្សៃការ្ែរមភាពលរអរិឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ថមី គឺពម្រើម្បា្់ទ្ម្រង់ CAP3+2 ៃងិពម្រើម្បា្់ជាររុ

ែូលពកីផ្សៃការ្ែរមភាពលរអរិនៃ BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥៖ 

I. ការពរៀរែាំកផ្សៃការែម្រិរយទុ្ធសាស្រ ត្  

II. ការពរៀរែាំថវិកា ៃងិអៃុរ័រថវិកា 

III. ការអៃុវរតថវិកា ៃងិការម្រួរពៃិិរយថវិកា 

IV. ការតារដាៃម្រួរពៃិិរយ ៃងិវាយរនរៃ 

V. ពិដាឋ រែន្រពៃ័ធម្ទ្ម្ទ្ង់ ។ 

27> ែនុងៃយ័ពៃេះ, ការពរៀរែាំកផ្សៃការ្ែរមភាពគពឺុាំកផ្សអែ្ែរមភាពលរអរិពនេះពទ្ គឺកផ្សអែពលើ្ ែរមភាពជាគៃៃេឹះែនុង

ការកែទ្ម្រងម់្រពៃ័ធថវិកាថ្នន ែជ់ារិ ពដាយមាៃការែូលរួរអៃុវរតពីអងគភាពទ្ទួ្លែុ្ម្រូវមាៃែាំៃៃួ ៩ ពម្ការ

ឱ្វាទ្   ែ្ិវ. រួរមាៃ៖ ១. អគគនយែដាឋ ៃពោលៃពោបាយ (អ.គ.រ.), ២. អគគនយែដាឋ ៃថវិកា (អ.ថ.), 

៣. អគគនយែដាឋ ៃលទ្ធែរមសាររណៈ (អ.ល.្.), ៤. អគគនយែដាឋ ៃររនោរជារិ (អ.រ.ជ.), ៥. អគគនយែ

ដាឋ ៃ្វៃែរមនផ្សទែនុង (អ.្.ែ.), ៦. ម្ែុរការងារ FMIS, ៧. ៃយិ័រែរគណពៃយយៃងិ្វៃែរម, ៨.  វិទ្ាសុាៃ

ព្ដ្ឋែិែចៃងិិិរញវវរុុ (វ.្.ិ.) ៃងិ ៩. អោគ ីិការដាឋ ៃ) ៃងិអាជាា ីរ្វៃែរមជារិ ។ 

តារាងទី្ 4៖ កផ្សៃការ្ែរមភាពឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥ 

រចនស្ម្ព័នធ ចាំនួនស្កម្ាភាព 

I.ការពរៀរែាំកផ្សៃការែម្រិរយទុ្ធសាស្រ ត្   

II.ការពរៀរែាំថវិកា ៃិងអៃុរ័រថវិកា  

III.ការអៃុវរតថវិកា ៃងិការម្ររួពៃិរិយថវិកា  

IV.ការតារដាៃម្ររួពៃិរិយ ៃងិវាយរនរៃ  

V.ពិដាឋ រែន្រពៃ័ធម្ទ្ម្ទ្ង់   

ស្រុប  
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៥.២. លទធ្លចងុសម្កាយ 

វដតថវកិា លទធ្លចុងសម្កាយ 
ស្ចូនករ 

ស្ម្ិទធកម្ាគនៃឹឹះ 
សោលសៅឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ 

១.ពរៀរែាំ

កផ្សៃការយទុ្ធ

សាស្រ ត្ថវកិា 

កផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្

ថវិកាម្រូវបាៃកែលរអ

គុណភាព ៃិងមាៃ

ភាពម្គរ់ម្ជងុពម្ជាយ   

▪ កផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្

ថវិកាម្រូវបាៃពម្ងឹង 

▪ រែន្រពៃ័ធែរមវិីីម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ

ម្រូវបាៃកែលរអ 

▪ គមាៃ ររវាងែាំណាយថវិកាែនុងកផ្សៃការ

យុទ្ធសាស្រ ត្ថវិកា ៃងិការែាំណរ់ពតិាៃ

ថវិកាែនុងសារាែរ្ិុរែនងុរងវង ់+/-៥%  

២.ពរៀរែាំថវកិា

ម្រចាាំឆ្ន ាំ 

ថវិកាពរម៌ាៃ្រិទ្ធ

ែរមម្រូវបាៃដាែ់ឱ្យ

អៃុវរត 

▪ ការពរៀរែាំថវិកាម្រូវ

បាៃគរិគូរពលើលទ្ធ

ផ្សល/្រិទ្ធែរមពៅ

តារម្ែ្ួង សុារ័ៃ 

▪ លទ្ធផ្សលែាំណាយថវិការរ្់ម្ែ្ួង   

សុារ័ៃ ្ិុរែនងុ +/- ៥% 

▪ ្រិទ្ធែរមតារែរមវិីី្ពម្រែបាៃោ ង

រិែ ៩០% នៃពោលពៅ  

៣.ការអៃវុរត 

ៃងិម្ររួពៃិរិយ

តារដាៃ 

ការដាែឱ់្យអៃុវរត

ម្ែរែណឌ ម្រួរពៃិិរយ 

តារដាៃ  

▪ ែាំៃៃួម្ែ្ួង សុារ័ៃ 

មាៃកផ្សៃការការម្ររួ- 

ពៃិិរយតារដាៃ 

(Monitoring Plan) 

▪ ការដាែឱ់្យអៃុវរត

ម្រពៃ័ធ FMIS 

វ្ ័យម្រវរតែិរម 

▪ ម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ មាៃកផ្សៃការម្ររួ

ពៃិិរយតារដាៃ ពិើយពផ្សាើរែ ែ្ិវ.

ទាៃ់ពពលពវោ 

▪ ម្រពៃ័ធ FMIS វ្ ័យម្រវរតិែរមពពញពលញ

ម្រូវអៃុវរតម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃ 

៤.របាយ-

ការណ៍្រទិ្ធ

ែរម 

របាយការណ៍ពរ័ម៌ាៃ

្រិទ្ធែរមម្រូវបាៃ

ពរៀរែាំ   

▪ របាយការណ៍្រិទ្ធ

ែរម ៃិងិិរញវវរុមុ្រូវ

បាៃពរៀរែាំតារែរមវិី ី

ៃងិអៃែុរមវិី ី

▪ ម្គរ់ម្ែ្ួង សុារ័ៃពរៀរែាំរបាយការណ៍

្រិទ្ធែរម ៃងិិិរញវវរុតុារែរមវិីី ៃងិ

អៃុែរមវិី ី

៥.ការវាយ-

រនរៃែរមវិី  ី

(Program 

Evaluation) 

ការវាយរនរៃលទ្ធផ្សល

្ពម្រែបាៃតារែរម

 វិីី 

▪ ែាំៃៃួម្ែ្ួង សុារ័ៃ

ម្រូវបាៃវាយរនរៃ     

លទ្ធផ្សល/្រិទ្ធែរម

តារែរមវិី ី 

▪ ម្រ្ិទ្ធភាពែាំណាយ

សាររណៈម្រូវបាៃ

រពងកើៃ (ការឆៃុេះរញ្ហច ាំង

▪ ្រិទ្ធែរមតារែរមវិីីររ្់ម្គរ់ម្ែ្ួង 

សុារ័ៃ ម្រូវបាៃវាយរនរៃពដាយ  

អគគនយដាឋ ៃថវិកា 

▪ ការែាំណាយសាររណៈ្ម្មារ់វិ្័យ

្ងគរែិែច ៃងិព្ដ្ឋែិែចម្រូវបាៃ 

ម្រួរពៃិរិយម្រ្ិទ្ធភាព  



20 

វដតថវកិា លទធ្លចុងសម្កាយ 
ស្ចូនករ 

ស្ម្ិទធកម្ាគនៃឹឹះ 
សោលសៅឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៥ 

តាររយៈ PER ឬ 

PEFA) 

៦.ស្ននដិ្ឋា ន 

28> BSRS ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ ម្រូវបាៃករងកែែជាពីរដ្ាំណាែ់កាល៖ 

✓ ដ្ាំណាែ់កាលទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១៖ ្ពម្រែបាៃជាសារវៃតៃវូការផ្សារភាា រ់ថវិកាពៅៃឹងពោល-

ៃពោបាយ ៃិង 

✓ ដ្ាំណាែ់កាលទី្២ ឆ្ន ាំ២០២២-២០២៥៖ ្ពម្រែបាៃម្រព័ៃធថវិកា្រិទ្ធែរមកដ្លមាៃ្ងគរិភាពពៅៃឹង

ែរមវិីីកែទ្ម្រង់ការម្គរ់ម្គងិិរញវវរុុសាររណៈ ដ្ាំណាែ់កាលទី្៣ ៃិងទី្៤ ។ 

29> ការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិកា្ពម្រែបាៃៃវូរូលដាឋ ៃរួយដ៏្ ា្ំខាៃ់ (ការដាែ់ឱ្យអៃុវរតកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្  ៃិងថវិកា

ែរមវិីីទាាំងម្ែ្ួង សុារ័ៃ ៃងិរដ្ឋបាលរាជរៃ ី ពែរត) ។ រឯឯការអៃុវរត្ែរមភាពគៃៃេឹះពផ្សសងពទ្ៀរែនុង BSRS 

២០១៨-២០២៥ គឺបាៃៃងិែាំពុងពលែពែញជាកផ្សៃការរពណត ើរៗ។ 

30> ្ិុរែនងុដ្ាំណាែក់ាលទី្១ ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២១ កដ្ល្ពម្រែបាៃជាសារវៃតៃវូការផ្សារភាា រ់ថវិកាពៅៃងឹពោល-

ៃពោបាយ រ ុកៃតមាៃែងវេះខារ្មា្គៃៃឹេះៗ រួរមាៃ ម្ែរែណឌ  MTFF, ការកែលរអគណុភាព BSP ៃិង PB 

ៃងិការផ្សារភាា រ់ BSP ពៅៃងឹពោលៃពោបាយតារវិ្័យ ៃងិកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍៃ៍ជារ។ិ 

31> ការរញចរ់ការងារគៃៃេឹះព្្្ល់ ឬពៃារពពលពរៀរែាំ ៃងិអៃុវរត គួរម្រូវពៃិរិយ ៃិងែាំណរ់ម្ែរែណឌ ពពល

ពវោជាែោ់ែ ់ពដ្ើរបរីនថ្នទិ្្ពៅជាយុទ្ធសាស្រ ត្្ពម្រែបាៃតារពោលពៅ។ 

32> ជារួរ, ពដ្ើរបី្ពម្រែបាៃៃូវពោលពៅយុទ្ធសាស្រ ត្ ពៃេះ, ្មា្ររុគៃៃេឹះនៃវដ្តថវិកាម្រូវពម្ងងឹការអៃុវរត៖ 

✓ ការពីវើកផ្សៃការែម្ររិយទុ្ធសាស្រ ត្  កដ្លជាកផ្សៃការរយៈពពលរីយរមាៃលែេណៈម្គរ់ម្ជងុពម្ជាយ ៃងិ      ្

មាិរណែរម ៃងិមាៃម្ែរែណឌ ម្គរ់ម្គងហាៃភិ័យែា្់ោ្់ 

✓ ការពរៀរែាំថវកិា ៃងិការអៃរុរ័ថវកិាម្រចាាំឆ្ន ាំ ពដាយពតត រពលើែរមវិីី ៃងិពោលរាំណងែរមវិីី 

✓ ការអៃវុរតៃងិម្ររួពៃិរិយថវកិា កដ្លៃងឹម្រូវពពៃៃឿៃៃងិពីវើទ្ាំពៃើរែរមតាររយៈការការ់រៃុយអៃុវរត ៃិងពម្រើ

ម្បា្់ម្រពៃ័ធ FMIS 

✓ ការម្ររួពៃិរិយតារដាៃ ៃងិវាយរនរៃ ពដាយកផ្សអែពលើម្ែរែណឌ ជាសារវៃត្ម្មារ់ពរៀរែាំរបាយការណ៍ទាៃ់

ពពលពវោ ម្រឹរម្រូវ ៃងិម្គរ់ម្ជុងពម្ជាយ ពិើយជារពណត ើរឈាៃពៅរែម្រពៃ័ធម្រួរពៃិិរយតារដាៃ ៃងិវាយ

រនរៃ កដ្លមាៃរុែងារពពញពលញ ។ 

 

 

 



 

 

 

 

9> របាយការណ៍សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន 

និងវាយត្នម្ៃ ននការអន វត្តកផនការសកម្មភាព

ននយ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធថវិកា 

រដ្ឋបាលថ្នន កញ់ម្រកាម្ជាត្ិ ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៥ 
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របាយការណ៍ ការត្រួរពិនរិយ តាមដាន វឌ្ឍនភាពននការអនុវរតផែនការសកមមភាពសត្ាប់អនុវរត 

យុទ្ធសាស្តសតននការផកទ្ត្មង់ត្បព័នធថវកិារដ្ឋបាលថ្នា កក់្ត្កាមជារិឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥ 

វឌ្ឍនភាពត្រមឹឆ្ា ាំ២០២១ 

 

1> យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែម្រង់ម្រពៃ័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥ ម្តូវបាៃក្រៀរចាំក្ ើងក្ោយ

មាៃ្ងគតិភាពជារួយយុទ្ធសាស្រ ត្ នៃកាកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិកាឆ្ា ាំ២០១៨-២០២៥ ។ យុទ្ធសាស្រ ត្្ម្មារ់រដ្ឋបាល

ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ មាៃទិ្្ក្ៅពម្ងងឹ ៃិងពម្ងីែការអៃុវតតថវិកាែរមវិធីជារក្ ត្ ើរៗ ក្ដ្ើរបីឈាៃដ្ល់ការអៃុវតត

ថវិកាែរមវិធីក្ពញក្លញ ៃងិអងគភាពថវិកា ក្ោយធានាឱ្យបាៃៃវូការផ្សារភាា រ់ថវិកាក្ៅៃងឹក្ោលៃក្ោបាយ 

ជាពិក្្្ ក្ោលរាំ្ងក្ោលៃក្ោបាយរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្តូវតម្រឹរជារួយៃងឹក្ោលៃក្ោបាយ

ជាតិ ៃិងម្្រតាររចនា្រពៃ័ធម្ររ់ម្រងនៃរដ្ឋបាល កដ្លែា្ំ ត់តនួាទី្ ្ិទ្ធិអាំណាច ៃងិការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវនៃ

រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ។ ក្ដ្ើរបីជាំរុញការអៃុវតតម្រែរក្ោយម្រ្ិទ្ធភាពកផ្សៃការ្ែរមភាព្ម្មារ់អៃុវតត

យុទ្ធសាស្រ ត្  នៃការកែម្រង់ម្រពៃ័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៥ ម្តូវបាៃក្រៀរចាំក្ ើងក្ោយ

មាៃ CAP ម្ពរទាំងយៃតការ្ម្ររ្ម្រួល តារោៃ ៃងិវាយតនរៃចា្់លា្់ ។ 

2> អងគភាពចលូរួរអៃុវតតយុទ្ធសាស្រ ត្ ក្ៃេះ រួរមាៃ ៧ អរគនាយែោឋ ៃក្ម្ការ ម្ែ្ួងក្្ដ្ឋែិចច ៃងិហិរញ្ញវតថុ៖ (១). 

អរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត,ិ (២). អរគនាយែោឋ ៃរតនាោរជាត,ិ  (៣). អរគនាយែោឋ ៃ

លទ្ធែរមសាធារ្ៈ (៤). អោគ ធកិារោឋ ៃ,  (៥). អរគនាយែោឋ ៃ្វៃែរមនផ្សៃែាងុ, (៦).  វិទ្ស្ថសាថ ៃក្្ដ្ឋែិចចៃងិ

ហិរញ្ញវតថុ, អ.រ.ហ. ៃងិ (៧). FMWG, ម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃងិម្ែ្ួង-សាថ រ័ៃពាែ់ពៃ័ធរួរមាៃ៖ (១). ម្ែ្ួង

កផ្សៃការ, (២). រ្ៈែមាម ធិការជាតិ្ម្មារ់ការអភិវឌ្ឍតារកររម្រជាធិរក្តយយក្ៅថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ (រ.ជ.អ.រ), 

រដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត, រៃៃីរជាំនាញរាជធាៃ ីក្ខតត ៃិងរដ្ឋបាលម្ែងុ ម្្ុែ ខ ឌ្  ៃិងឃុាំ ្ង្កា ត់ ។ 

ម្ែរខ ឌ្  SBSRS 2019-2025 
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3> យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតឆិ្ា ាំ២០១៩-២០២៥ បាៃែាំ្តៃ់ូវម្ែរខ ឌ្

យុទ្ធសាស្រ ត្  ក្ោយក្តត តក្លើ្ មា្ធាតុរៃៃេឹះៗ ដ្ូចខាងក្ម្ការ៖ 

(១).ក្ធវើ្មាហរ្ែរមកផ្សៃការររ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ៃងិតម្រឹរជារួយៃងឹអាទិ្ភាពតារវិ្័យនៃ

ម្ែ្ួងសាថ រ័ៃថ្នា ែ់ជាតិ (រៃៃរីជាំនាញរាជធាៃី ក្ខតត)។ ការក្ធវើ្មាហរ្ែរមកផ្សៃការៃយីែរម រឺការក្លើែែរព្់

ម្រ្ិទ្ធភាពនៃទ្ាំនាែ់ទ្ាំៃងោា  ម្រទែម់្ែឡា ៃងិរាំក្ពញឱ្យោា ក្ៅវិញក្ៅរែ ក្ោយការតម្រឹរែរមវិធីររ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិក្ៅៃងឹែរមវិធរីរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ជាតិ ក្ដ្ើរបី្ក្ម្រចក្ោលរាំ្ងរួរនៃកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍជាតិ ។ 

(២).កែលរអ ៃងិតៃ ្់រតូរជាជាំហាៃៗវដ្តថវិកានៃរដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត ម្ែងុ ម្្ុែ ខ ឌ្  ៃងិឃុាំ ្ង្កា ត ់ក្ោយ

ម្តូវែាំ្ត់ឱ្យបាៃចា្់លា្់អាំពី្ិទ្ធិអាំណាច ៃិងការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវក្ៅែាងុដ្ាំណាែ់កាល នៃវដ្តថវិកា។ ការអៃុវតត 

ៃងិម្តតួពៃិតិយថវិកា ៃឹងម្តូវពក្ៃៃឿៃ ៃិងក្ធវើសារញ្ញែរម ក្ោយម្ររល់្ិទ្ធិជាអតិររមា តារការវិវតតនៃការកែទ្ម្រង់វិរជឈការ 

ៃងិវិ្ហរជឈការក្ៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត ម្ែុង ម្្ុែ ៃងិឃុាំ ្ ង្កា ត់ ក្ដ្ើរបីរក្ងាើៃម្រ្ិទ្ធភាព ៃិងរ្ក្ៃយយភាព 

ម្្រតារទ្្សនាទៃនៃថវិកាព័ត៌មាៃ្រិទ្ធែរម ៃិងក្ធវើទ្ាំក្ៃើរែរមតាររយៈការកាត់រៃថយៃតីិវិធី អៃុវតត ៃិងក្ម្រើម្បា្់ 

FMIS ។ 

(៣).ក្ធវើសាថ រ័ៃៃយីែរមជារក្ ត្ ើរៗនៃររររបាយការ្៍ក្ៅថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិៃិងរក្ងាើៃ្រតថភាពរដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិែាងុការក្រៀរចាំរបាយការ្៍លទ្ធផ្សលក្ៅថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ជាពិក្្្រដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត ។ ម្រពៃ័ធរបាយ-

ការ្៍ក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិម្តូវមាៃលែខ្ៈសារញ្ញ ៃងិ្រម្្រក្ៅតារការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវជារតិយតុតក្ៅ

ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ។ 

4> ក្ដ្ើរបី្ក្ម្រចបាៃៃូវក្ោលរា្ំ ងររ្់យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធថវិការដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ

២០១៩-២០២៥ក្ៃេះ ម្តូវមាៃការករងកចែម្ែរខ ឌ្ ក្ពលក្វលាអៃុវតតជាពីរដ្ាំណាែ់កាលធាំៗ៖ 

• ដ្ាំណាែក់ាលទ្១ី (២០១៩-២០២១)៖ ការពម្ងងឹ ៃងិពម្ងែីការអៃុវតតថវិកាែរមវិធីដ្ល់ម្ររ់រដ្ឋបាល      

រាជធាៃ ីក្ខតត ។ 

• ដ្ាំណាែក់ាលទ្២ី (២០២២-២០២៥)៖ ការពម្ងឹងការផ្សារភាា រ់ថវិកាក្ៅៃឹងក្ោលៃក្ោបាយ ៃងិការក្ធវើ

្មាហរ្ែរម ផ្ស.យ.ថ. ក្ដ្ើរបីក្ម្តៀរ្ម្មារ់ការអៃុវតតថវិកាពត័៌មាៃ្រិទ្ធែរមក្ម្កាយឆ្ា ាំ២០២៥ ។ 
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១. វឌ្ឍនភាពគនឹ្ឹះៗតាមវក្គោ លចរ នងិការគរផកទ្ត្មង់នន SBSRS 2019-2025 

SBSRS 2019-2025 មាៃ្ែរមភាព្រុរចាំៃៃួ ១៤៧ ែាុងក្នាេះការអៃុវតតកផ្សៃការ្ែរមភាពទៃ់ក្ពល

ក្វលាចាំៃៃួ ៧៣, ែាំពុងរៃតអៃុវតតចាំៃៃួ ៣២ ៃងិរិៃទៃ់ដ្ល់ក្ពលអៃុវតតចាំៃៃួ ៤២ ។  

ល.រ កផ្សៃការ្ែរមភាព ចាំៃៃួ្ែរមភាព្ររុ 

វឌ្ឍៃភាព 

នរតង ក្លឿង ម្ែហរ ក្ខៀវ 

១ ្ែរមភាពលរអិត ១៤៧ ៧៣ ៣២ - ៤២ 

 

 

ល.រ ការគរផកទ្ត្មង ់ វឌ្ឍនភាពត្រមឹឆ្ា ាំ២០២១ 

I. ការក្រៀរចាំកផ្សៃការែម្រិតយុទ្ធសាស្រ ត្   

១. កផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិការាជធាៃ ី

ក្ខតត 

- បាៃក្រៀរចាំក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ីពកីារក្រៀរចាំកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្

ថវិការាជធាៃ ីក្ខតត 

- សារាចរក្នាាំ ត្ ពីីការក្រៀរចាំកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិការាជធាៃី ក្ខតត  

- ក្ោលការ្៍ ៃងិសារាចរក្នាាំ ត្ ីពកីារក្រៀរចាំកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិកា

រាជធាៃី ក្ខតត ម្តូវបាៃោែឱ់្យក្ម្រើម្បា្់ ផ្សសពវផ្សាយ ៃងិរ ត្ុ េះរណាត ល

ដ្លរ់ាជធាៃ ីក្ខតតទាំង២៥ ៃងិខ ឌ្ ទាំង១៤ 

- បាៃកែ្ម្រួលរចនា្រព័ៃធែរម វិធី ក្ដ្ើរបី្ក្ម្រចបាៃៃូវការផ្សារភាា រ់

ថវិកាក្ៅៃងឹក្ោៃក្ោបាយក្ៅថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ៃងិយុទ្ធសាស្រ ត្ចតុ-

ក្កា្ ៃិងកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ កដ្លជារួរមាៃ ៤ ែរម- 

 វិធីៈ (១). អភិវឌ្ឍវិ្័យក្្ដ្ឋែិចច, (២). ពម្ងងឹវិ្័យ្ងគរែិចច, (៣). 

ក្លើែែរព្់្ៃតិ្ុខ ៃងិ្ុវតថិភាពសាធារ្ៈ ៃងិ (៤). ពម្ងងឹរដ្ឋ- 

បាលទូ្ក្ៅ 

- ការតម្រឹរ ៃងិក្ធវើ្មាហរ្ែរមរក្ ត្ ើរៗកផ្សៃការរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការ

ជាតិរហូត្ក្ម្រចបាៃក្ពញក្លញក្ៅឆ្ា ាំ២០២៣ (រៃៃីរជាំនាញ, ម្ែងុ 

ម្្ុែ ៃិងឃុាំ ្ង្កា ត់) ។ រដ្ឋបាលរាជធាៃី ក្ខតត បាៃក្រៀរចាំកផ្សៃការ

យុទ្ធសាស្រ ត្ ថវិកា ៃិងបាៃតម្រឹរជារួយកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ ររ្់រៃៃីរ

ជាំនាញ បាៃ្ក្ម្រចក្ៅតារក្ោលក្ៅ។ ក្ោយក ែ ចាំក្ពាេះការក្ធវើ

្មាហរ្ែរមជារួយកផ្សៃការររ្់រដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ រកឺ្ៅមាៃ
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ភាពយតឺោ៉ា វ ក្ោយសាររដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែរួយចាំៃៃួធាំ រិៃទៃប់ាៃ

អៃុវតតក្ៅតារម្រកា្អៃតរម្ែ្ួង (ម្រកា្ក្លខ០១៤៩ ផ្សែម្រ.ែ 

ចុេះនថៃទី្០៧ កខតលុា ឆ្ា ាំ២០២០) កដ្លក្ចញក្ោយម្ែ្ួងកផ្សៃការ 

ៃងិម្ែ្ួងរហានផ្សៃែាងុការកែ្ម្រួលម្រតិទិ្ៃនៃការក្រៀរចាំ ៃិងែសាង

ែរមវិធីវិៃិក្ោររីឆ្ា ាំរំែលិរាជធាៃ ី ក្ខតត ម្ែងុ ម្្ុែ ខ ឌ្  ៃិងឃុាំ 

្ង្កា ត់ ឱ្យម្្រក្ៅៃឹងម្រតិទិ្ៃនៃការក្រៀរចាំកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិកា។ 

ក្ហតុដូ្ចក្ៃេះ ការក្រៀរចាំែរមវិធីវិៃិក្ោររីឆ្ា ាំរំែលិររ្់រដ្ឋបាលម្ែុង 

ម្្ុែ ជាពិក្្្ការក្រៀរចាំរក្ម្មាងអាទិ្ភាពមាៃភាពយតឺោ៉ា វ កដ្ល

ជាែតាត ក្ធវើឱ្យការក្ធវើ្មាហរ្ែរមកផ្សៃការររ្់រដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ

ជារួយកផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ថវិការាជធាៃី ក្ខតត យតឺោ៉ា វក្ៅតារក្នាេះ

កដ្រ។ រីឯការក្ធវើ្មាហរ្ែរមជារួយកផ្សៃការររ្់រដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត ់

រឺអៃុវតតក្ៅឆ្ា ាំ២០២២ ្ ម្មារ់កផ្សៃការយុទ្ធសាស្រ ត្ឆ្ា ាំ២០២៣-២០២៤ ។ 

២. ម្ែរខ័ ឌ្ ថវិការយៈក្ពលរធយរ

ររ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ

- បាៃក្រៀរចាំឯែសារទ្្សនាទៃ ត្ ពីីការក្រៀរចាំម្ែរខ័ ឌ្ ថវិការយៈ

ក្ពលរធយរ្ម្មារ់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ     (ែត់្មាគ លរ់កៃថរ៖ ការ

យឺតោ៉ា វនៃោែឱ់្យអៃុវតត រឺក្ោយសារការពៃស្ថក្ពលនៃការោែអ់ៃុវតត

ម្ែរខ ឌ្ ហិរញ្ញវតថរុយៈក្ពលរធយរកដ្លម្តូវក្រៀរចាំក្ោយអរគនាយែោឋ ៃ

ក្ោលៃក្ោបាយ, ក្ទេះជាោ៉ា ងក្ៃេះែតី MTBF្ម្មារ់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិ ៃងឹម្តូវោែអ់ៃុវតតក្ៅម្តមីា្ទី្រួយឆ្ា ាំ២០២២ ្ម្មារ់ឆ្ា ាំ 

២០២៣-២០២៥ ។) 

II. ការក្រៀរចាំរក្ម្មាងថវិកាម្រចាំឆ្ា ាំ  

១. ការក្រៀរចាំថវិកាម្រចាំឆ្ា ាំ - ក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ីពីការក្រៀរចាំថវិកាែរម វិធី 

- ម្ររ់រដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតតទាំង២៥ បាៃោែឱ់្យអៃុវតតថវិកាែរមវិធីក្ៅ

ឆ្ា ាំ២០២១ (រដ្ឋបាលខ ឌ្ អៃវុតតចរ់ពឆី្ា ាំ២០២២តក្ៅ) 

- ម្រកា្ក្លខ ៥១៣ ្ហវ. ម្រែ ចេុះនថៃទី្០៩ កខរិថុនា ឆ្ា ាំ២០២០ ត្ ីពី

ការោែឱ់្យអៃុវតតក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ីពកីារក្រៀរចាំថវិកាែរមវិធី

្ម្មារ់រដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត  

- យៃតការ្ម្ររ្ម្រលួររ្់រ្ៈែមាម ធិការ្ម្ររ្ម្រលួ

រក្ចចែក្ទ្្ (ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ) ម្តូវបាៃពម្ងងឹជារក្ ត្ ើរៗ ៃងិរៃតការ

ពិភាែាជារួយម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃងិក្លខាធកិារោឋ ៃ រ.ជ.អ.រ  
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- ការពម្ងែីការក្ម្រើម្បា្់ចាំណាត់ថ្នា ែ់ថវិកាឱ្យបាៃក្ពញក្លញ រួរមាៃ

ការក្រៀរចាំក្្ចែតីម្ពាងោែឱ់្យអៃុវតតចាំណាតថ់្នា ែ់រុខង្ករ្ម្មារ់រដ្ឋ-

បាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ (ោែឱ់្យអៃុវតតក្ៅឆ្ា ាំ២០២២) ៃងិការក្រៀរចាំ 

ក្្ចែតីម្ពាងោែ់ឱ្យអៃុវតតចាំណាតថ់្នា ែរ់ក្ម្មាង (ោែឱ់្យអៃុវតតក្ៅឆ្ា ាំ

២០២២)  

- សារាចរក្នាាំ ត្ ពីៃីីតិវិធីរក្ចចែក្ទ្្នៃការក្រៀរចាំរក្ម្មាងថវិការរ្់

រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្តូវបាៃក្ធវើរចចុរបៃាភាពជាក្រៀងរាលឆ់្ា ាំ ។ 

២. កផ្សៃការលទ្ធែរម - បាៃែាំ្ត់ការក្នាាំការផ្សារភាា រ់ក្្ចែតីម្ពាងរក្ម្មាងកផ្សៃការ

លទ្ធែរមម្រចាំឆ្ា ាំជារួយៃឹងកផ្សៃការថវិកាម្រចាំឆ្ា ាំ ក្ៅែាុងសារាចរក្នាាំ

ត្ ីពៃីីតិវិធីរក្ចចែក្ទ្្នៃការក្រៀរចាំរក្ម្មាងថវិការរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិ ។ 

៣. រជាក្ទ្យយរុក្រម្រទៃ - បាៃែាំ្ត់ការក្នាាំការផ្សារភាា រ់ក្្ចែតីម្ពាងរជាក្ទ្យយរុក្រម្រទៃ

ជារួយៃឹងកផ្សៃការថវិកាម្រចាំឆ្ា ាំ ក្ៅែាងុម្រកា្ក្លខ៥៤៨ ្ហវ.ម្រែ 

ត្ ីពៃីីតិវិធីចាំណាយតាររជាក្ទ្យយរុក្រម្រទៃ្ម្មារ់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិ ។ 

III.  ការចរចថវិកា ៃងិការអៃុរ័តថវិកា  

១. ការចរចថវិកា - បាៃក្រៀរចាំក្្ចែតមី្ពាងក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ពីីការចរចថវិកាកផ្សអែ

ក្លើែរមវិធីរវាង ែ្ហវ.ៃងិរដ្ឋបាលរាជធាៃ ីក្ខតត ។  

- បាៃរញ្ចរ់ក្្ចែតីម្ពាងក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ីពីការចរចថវិកាកផ្សអែក្លើ

ែរមវិធរីវាង ែ្ហវ.ៃិង រដ្ឋបាលរាជធាៃី ក្ខតត ៃិងក្ម្តៀរក្រៀរចាំជា

ម្រកា្ោែ់ឱ្យអៃុវតត្ម្មារ់ការចរចរថវិកាក្ៅឆ្ា ាំ២០២២ 

្ម្មារ់ថវិកាឆ្ា ាំ២០២៣) ។ 

IV. ការអៃុវតត ៃងិការម្តតួពៃិតិយថវិកា  

១. ការម្តតួពៃិតិយការអៃុវតតថវិកា - បាៃក្រៀរចាំក្ោលការ្៍ក្នាាំ ត្ ីពៃីតីិវិធនីៃការអៃុវតតថវិកាែរមវិធី  

ក្ហើយការម្តួតពៃិិតយថវិកាែរមវិធី រជឺាកផ្សាែរួយកដ្លបាៃោែ់រញ្ចូល

ក្ៅែាងុក្ោលការ្៍ក្នាាំក្ៃេះ (រញ្ចូលយៃតការនៃការម្តួតពៃិិតយ

ថវិកាែរមវិធី) 

- យៃតការការម្ររ់ម្រងការអៃុវតតថវិកាកដ្លម្ររូលផ្សតុាំៃវូរុខង្ករម្តួត-   

ពៃិិតយហិរញ្ញវតថុ ៃងិការក្រើែផ្សតល់ថវិការដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ ក្ៅរតនាោរ
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រាជធាៃី ក្ខតត ម្តូវបាៃោែ់ឱ្យអៃុវតតសាែលបង តាររយៈលិខិត

ជៃូដ្ាំ្ឹងក្លខ០១១ ្ហវ ចុេះនថៃទី្៩ កខែញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០២១ ត្ ីពីការ

អៃុវតតចាំណាយថវិការរ្់រដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ  

- ោែ់អៃុវតតថវិកា កដ្លម្ររូលផ្សតុាំៃវូរុខង្ករម្តួតពៃិិតយ ៃិងការក្រើែផ្សតល់

ថវិការដ្ឋបាលម្ែងុ ម្្ុែ ក្ៅរតនាោររាជធាៃ ីក្ខតត ។ 

២. ែិចចលទ្ធែរម - ក្ធវើម្រតភិូែរម្ិទ្ធិអាំណាច ៃងិការទ្ទួ្លខុ ម្្តូវែាុងការអៃុវតតែិចចលទ្ធែរម

្ម្មារ់ដ្ាំណាែ់កាលទី្១ ជៃូរដ្ឋបាលរាជធាៃី ក្ខតត ម្តូវបាៃក្រៀរចាំ

រួចរាល់ (ដូ្ចមាៃែាុងម្រកា្ក្លខ ០១០ ្ហវ. ម្រែ ចុេះនថៃទី្១៤ កខ

រែរា ឆ្ា ាំ២០១៩ ត្ ីពីការផ្សតលែ់ម្រិតទឹ្ែម្បាែ់្ិទ្ធិ ក្្ម្រចែាុងែចិចលទ្ធែរម

សាធារ្ៈ) 

- ក្ោយក ែ ម្្មារ់ការរក្ងាើៃែម្រិតទឹ្ែម្បាែ់្ិទ្ធិ ក្្ម្រចែាុងែចិចលទ្ធែរម

សាធារ្ៈ ជៃូរដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ ខ ឌ្  ៃងឹពចិរណា្ម្មារ់

ដ្ាំណាែ់កាលទី្២ 

- រៃតពភិាែាក្លើការ្ ិែាម្រពៃ័ធលទ្ធែរមក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ ង្កា ត់ ក្ដ្ើរបីផ្សតល់

្ិទ្ធិអាំណាច ៃិងការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវក្ោយតៃ ល់កាៃ់កតក្ម្ចើៃដ្ល់

ម្ែុរម្រឹែា ឃុាំ ្ង្កា ត ់ ែាងុការពៃិតិយ ៃិង្ក្ម្រចក្លើការអៃុវតតែិចច

លទ្ធែរម។ 

(អរគនាយែោឋ ៃជាំនាញៃឹងក្ធវើការពិភាែាែាុងការែាំ្ត់ម្ែរខ ឌ្ ក្ពល

ក្វលា ៃិងទិ្្ក្ៅការង្កររៃត) 

៣. ការម្តតួពៃិតិយការក្រើែផ្សតល ់ - ម្រកា្ ត្ ីពៃីតីិវិធីចាំណាយតាររជាក្ទ្យយរុក្រម្រទៃ្ម្មារ់រដ្ឋបាល

ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្តូវបាៃក្រៀរចាំតាររយៈម្រកា្ក្លខ ០១១ ្ហវ 

ចុេះនថៃទី្៩ កខែញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០២១  

- ក្រៀរចាំៃតីិវិធលីាំអិតនៃការក្ធវើអធិការែិចចហិរញ្ញវតថុក្លើការម្ររ់ម្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារ្ៈក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ 

- បាៃក្រៀរចាំម្រកា្ក្លខ៥៤៨ ្ហវ.ម្រែ ត្ ីពីៃីតិ វិធីចាំណាយតារ

រជាក្ទ្យយរុក្រម្រទៃ្ម្មារ់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ  

- ក្រៀរចាំក្្ចែតីម្ពាងៃីតិវិធីនៃការក្ធវើ្វៃែរមនផ្សៃែាុង្ម្មារ់រដ្ឋបាល

រាជធាៃ ីក្ខតត (ចរ់ក្ផ្សតើរអៃុវតតក្ៅឆ្ា ាំ២០២៣) ។ 

V របាយការ្៍, ការតារោៃ ៃងិការ

វាយតនរៃ 
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១. ក្រៀរចាំម្ែរខ័ ឌ្ របាយការ្៍,ការ

តារោៃ ៃងិការវាយតនរៃថវិការ

ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ

- បាៃ ៃងិែាំពុងក្រៀរចាំក្្ចែតីម្ពាងក្ោលការក្នាាំ ត្ ពីីការម្តួតពៃិិតយ 

ៃងិការតារោៃការអៃុវតតថវិកាែរមវិធី  

- ជាែ់ក ត្ង រដ្ឋបាលរាជធាៃ ី ក្ខតត តម្រូវឱ្យក្រៀរចាំរបាយការ្៍វឌ្ឍៃ

ភាពនៃការអៃុវតតថវិកាែរមវិធ ី (របាយការ្៍ហិរញ្ញវតថ ុ ៃងិរបាយ-

ការ្៍្រិទ្ធែរម) ម្រចាំឆមា្ ៃងិម្រចាំឆ្ា ាំ។ រស្ថ៉ាងវិញក្ទ្ៀត ក្ោល

ការ្៍ក្នាាំ ត្ ពីីការតារោៃ ៃងិការវាយតនរៃថវិកាែរមវិធី្ម្មារ់

រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្តូវបាៃរក្រៀរចាំក្្ចែតមី្ពាងរួចរាល។់  

VI. ក្ហោឋ រចនា្រពៃ័ធម្ទ្ម្ទ្ង់  

១. ម្ែរខ័ ឌ្ រតិយតុតនិៃថវិកា - កែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយក្លខ១៦ ត្ ីពី “រូលៃិធិឃុាំ ្ង្កា ត់” ៃិងអៃុ-

ម្ែឹតយក្លខ២៦ ត្ ីពី “ម្រព័ៃធម្ររ់ម្រងរូលៃិធិឃុាំ ្ង្កា ត់” ៃិងអៃុ-

ម្ែឹតយ្ ត ីព ី “ការក្រៀរចាំ ៃិងការម្រម្ពតឹតិក្ៅនៃរូលៃធិមិ្ែងុ ម្្ុែ” ៃឹង

ក្ធវើការ្ិែា ៃងិកែតម្រូវលែខ្ ៈជាែញ្ចរ់ កដ្លៃងឹចរ់ក្ផ្សតើរអៃុវតត 

ពឆី្ា ាំ ២០២៣ ក្ៅ ។  

២. ែសាង ៃងិអភិវឌ្ឍ្រតថភាព - ែាំពុង ៃិងរៃតក្លើែរព្់ជាំនាញរស្រៃតីរក្ចចែក្ទ្្ថវិកាតាររយៈការ     

រ ត្ុ េះរណាត លនានា  

- ក្រៀរចាំកផ្សៃការ្ែរមភាព ត្ ីពីការែសាង ៃិងអភិវឌ្ឍ្រតថភាពរស្រៃតី

រាជការថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិែាុងម្ែរខ ឌ្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រព័ៃធថវិការដ្ឋបា

លថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ឆ្ា ាំ២០២១ - ឆ្ា ាំ២០២៥ (ក្រៀរចាំក្ោយវិទ្ស្ថសាថ ៃក្្ដ្ឋ-

ែិចច ៃិងហិរញ្ញវតថុ)  

- ម្រកា្អៃតរម្ែ្ួង ត្ ីពីការក្ម្ជើ្ក្រី្ ៃិងការែាំ្ត់តួនាទី្ ៃិងភារ

ែិចចររ្់ជាំៃួយការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ បាៃក្រៀរចាំរួចរាល់ ៃិង

បាៃោែ់ឱ្យអៃុវតតតាររយៈម្រកា្អៃតរម្ែ្ួងក្លខ ០០២ ្ហវ.

ម្រែ ចុេះនថៃទី្៤ កខរែរា ឆ្ា ាំ២០២២ 

(ការរ ត្ុ េះរណាត លជាំៃយួការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត ់ ៃឹងម្តូវក្រៀរចាំ

ក្ ើងជារៃតរនាៃ រ់នាក្ពលខាងរុខ។) 

៣. ម្រពៃ័ធរក្ចចែវិទ្ស្ថព័តម៌ាៃ្ម្មារ់

ការម្ររ់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារ្ៈ 

(FMIS) 

- ោែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ម្រពៃ័ធ FMIS ក្ៅរដ្ឋបាលរាជធាៃ ី ក្ខតត ក្ៅឆ្ា ាំ

២០២២  

- បាៃក្រៀរចាំែសាងកផ្សៃការ្ែរមភាពការោែ់ឱ្យក្ម្រើម្បា្់ម្រព័ៃធឯែ-

សារឌ្ជីីថល (Digital)ក្ៅរដ្ឋបាលម្ែុង ម្្ុែ ខ ឌ្  ៃងិ ឃុាំ ្ង្កា ត ់
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- ក្រៀរចាំរួចរាល់របាយការ្៍វាយតនរៃក្លើការអៃុវតតការរញ្ចូលព័តម៌ាៃ

ចាំណាតថ់្នា ែ់ថវិកាែាងុម្រពៃ័ធ FMIS ក្ៅឆ្ា ាំាំ២០២០ ក្ដ្ើរបីជាំរុញឱ្យការ

អៃុវតតបាៃក្ពញក្លញ 

- ចាំណាត់ថ្នា ែ់ថវិកានៃមាតិកាថវិកាកដ្លបាៃៃិងែាំពុងអៃុវតតរួរមាៃ

ចាំណាតថ់្នា ែត់ារមាតកិាក្្ដ្ឋែិចច, ចាំណាតថ់្នា ែ់រដ្ឋបាល, ចាំណាតថ់្នា ែ់

ភូរិសាស្រ ត្ , ចាំណាតថ់្នា ែត់ារែរមវិធ,ី ចាំណាតថ់្នា ែ់រូលៃធិ។ិ រឯីចាំណាត់-

ថ្នា ែ់រុខង្ករ ៃងិចាំណាត់ថ្នា ែរ់ក្ម្មាង ៃងឹក្ម្តៀរោែ់ឱ្យអៃុវតតក្ៅឆ្ា ាំ

២០២២។ 

 

២. បញ្ហា ត្បឈម និងសាំាំក្ណើដ្ាំក្ ឹះត្សាយ 

១. ែចិចលទ្ធែរម 

- ការ្ិែាពមី្រពៃ័ធលទ្ធែរមក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ក្ដ្ើរបផី្សតល់្ ិទ្ធិអាំណាច ៃងិការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវក្ោយតៃ លក់ាៃ់កត

ក្ម្ចើៃដ្លម់្ែុរម្រឹែាឃុាំ ្ង្កា ត់ ែាុងការពៃិតិយ ៃងិ្ក្ម្រចក្លើការអៃុវតតែិចចលទ្ធែរម (្ែរមភាពទី្ ២.១.២, 

Q1-Q2 2020) 

- ក្រៀរចាំ្ិែាពីម្រពៃ័ធលទ្ធែរមក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ ក្ដ្ើរបីក្រៀរចាំម្ែរខ ឌ្ ររររបាយការ្៍អៃុវតតែិចចលទ្ធែរម

ររ្់រដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ (្ែរមភាពទី្ ១.៣.៥, Q1 2022-Q4 2023) 

រញ្ញា ម្រឈរៈ  

- ការ្ិែាពមី្រពៃ័ធលទ្ធែរមក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត ់ មាៃការចរ់ក្ផ្សតើរយតឺជាងម្ែរខ ឌ្  ៃងិក្ោលក្ៅកដ្លបាៃ

ែាំ្ត់ ក្ោយសារែតាត ខាងក្ម្ការ៖  

✓ ការម្ររ់ម្រង ៃិងការអៃុវតតែិចចលទ្ធែរមររ្់រដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ រឺកផ្សអែក្លើលិខិតរទ្ោឋ ៃរតិយុតត

ក្ោយក ែ កដ្លក្ចញក្ោយម្ែ្ួងរហានផ្សៃ កដ្លែិចចការក្ៃេះទរទរឱ្យមាៃការ្ែិាឱ្យបាៃ្ីុជក្ម្ៅ 

ៃងិលអិតលអៃ់ជាទី្រាំផ្សុត 

✓ ពាែ់ពៃ័ធៃងឹការកែ្ម្រលួចារ់ ៃិងរទ្ោឋ ៃរតយិុតតរួយចាំៃៃួ៖ ចារ់ម្រព័ៃធហិរញ្ញវតថុ, ចារ់រររហិរញ្ញវតថុ 

ៃងិការម្ររ់ម្រងម្ទ្ពយ្របតតិក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ៃងិ អៃុម្ែឹតយក្លខ១៦ ត្ ីពី “រូលៃិធិឃុាំ 

្ង្កា ត់” ៃិងអៃុម្ែឹតយក្លខ២៦ ត្ ីពី “ម្រព័ៃធម្ររ់ម្រងរូលៃិធិឃុាំ ្ង្កា ត់” កដ្លៃឹងចរ់ក្ផ្សតើរអៃុវតតពី

ឆ្ា ាំ២០២៣ក្ៅ ។ 

ក្ ា្ ើ្ ុាំដ្ាំក្ណាេះម្សាយៈ  

- ក្ ា្ ើ្ុាំរតូរអងគភាពដឹ្ែនាាំពីអរគនាយែោឋ ៃលទ្ធែរមសាធារ្ៈ រែអរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ  
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- ក្ ា្ ើ្ុាំពៃស្ថក្ពលអៃុវតត្ែរមភាពក្ៃេះ កដ្លអរគនាយែោឋ ៃជាំនាញៃឹងក្ធវើការពភិាែាែាុងការែាំ្ត់ម្ែរខ ឌ្

ក្ពលក្វលា ៃងិទិ្្ក្ៅការង្កររៃត 

- អរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ៃឹងរៃតចូលរួរពិភាែា ៃិង្ម្ររ្ម្រួលជារួយអរគនាយែោឋ ៃ

លទ្ធែរម ៃិងអងគភាពពាែ់ព័ៃធក្ម្ការឱ្វាទ្ម្ែ្ួងក្្ដ្ឋែិចច ៃិងហិរញ្ញវតថុ, ម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃិងក្លខាធិការោឋ ៃ 

រ.ជ.អ.រ ៃងិរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតពិាែ់ពៃ័ធ ជាពិក្្្រដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ 

- រក្ងាើតម្ែុរការង្ករអៃតរម្ែ្ួង (ម្ែ្ួងក្្ដ្ឋែិចច ៃងិហិរញ្ញវតថុ ៃងិម្ែ្ួងរហានផ្សៃ) ក្ដ្ើរបីក្ធវើ្ិែាម្រពៃ័ធលទ្ធែរម

ក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ រួរោា  ។ 

២. ការម្តតួពៃិតិយការក្រើែផ្សតល ់

- ក្រៀរចាំរក្ងាើតអងគភាព្វៃែរមនផ្សៃែាងុ ៃងិក្រៀរចាំៃតីិវិធី្វៃែរមនផ្សៃ (្ែរមភាពទី្ ៣.៤.១ ដ្ល់ ៣.៤.៤, Q1 

2021 - Q4 2022) 

រញ្ញា ម្រឈរៈ 

- ការក្រៀរចាំរក្ងាើតអងគភាព្វៃែរមនផ្សៃែាុង ៃិងក្រៀរចាំៃីតិ វិធី្វៃែរមនផ្សៃ មាៃការចរ់ក្ផ្សតើរយឺតជាងម្ែរខ ឌ្  

ៃងិក្ោលក្ៅកដ្លបាៃែាំ្ត់ ក្ោយរូលក្ហតុដូ្ចខាងក្ម្ការ៖  

✓ ៃតីិវិធនីៃការក្ធវើ្វៃែរមនផ្សៃែាងុ្ម្មារ់ថវិការដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្តូវែាំ្ត ់ ៃិងអៃវុតតក្ោយ្វៃែរម

នផ្សៃែាុងររ្់ម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ក្ហតុដូ្ចក្ៃេះ ការអៃុវតតែិចចការង្ករការរក្ងាើតអងគភាព្វៃែរមនផ្សៃែាងុ ៃិងក្រៀរចាំ

ៃតីិវិធី្វៃែរមនផ្សៃែាុងក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិទរទរឱ្យមាៃការ្ិែារកៃថរជារួយម្ែ្ួងពាែ់ពៃ័ធរួរមាៃ 

ម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃងិក្លខាធិការោឋ ៃ រ.ជ.អ.រ, រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ម្ពរទាំងអងគភាពពាែ់ពៃ័ធនានា 

✓ ទរទរក្អាយមាៃការចុេះម្សាវម្ជាវរៃត កដ្លែិចចការក្ៃេះម្តវូរាាំង ៃ្េះក្ោយសារ Covid-19 

✓ ទិ្្ក្ៅនៃការរក្ងាើតអងគភាព្វៃែរមនផ្សៃែាងុក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ មាៃោែ់រញ្ចូលក្ៅែាងុែរមវិធីជាតិ

ដ្ាំណាែ់កាលទី្២ (National Program 2) កដ្លក្ទ្ើរម្តូវបាៃអៃុរ័ត ។  
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ក្ ា្ ើ្ ុាំដ្ាំក្ណាេះម្សាយៈ 

- ក្ ា្ ើ្ុាំរតូរអរគនាយែោឋ ៃដឹ្ែនាាំពី អរគនាយែោឋ ៃ្វៃែរមនផ្សៃែាុង រែជា អរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិ វិញ ៃងិមាៃអងគភាពពាែ់ពៃ័ធចូលរួររួរមាៃ អរគនាយែោឋ ៃ្វៃែរមនផ្សៃែាងុ ម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃងិរដ្ឋបាល

ថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតពិាែព់ៃ័ធ 

- ក្ ា្ ើ្ុាំរតូរម្ែរខ ឌ្ ក្ពលក្វលាៈ ចរ់ក្ផ្សតើរ ឆ្ា ាំ២០២២ រញ្ចរ់ឆ្ា ាំ២០២៣ 

- អរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថរុដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ ៃងឹ្ហការជារួយអរគនាយែោឋ ៃ្វៃែរមនផ្សៃែាងុ អរគនាយែោឋ ៃ

ពាែព់ៃ័ធក្ម្ការឱ្វាទ្ម្ែ្ួងក្្ដ្ឋែិចច ៃិងហិរញ្ញវតថ ុម្ែ្ួងរហានផ្សៃ ៃិងក្លខាធិការោឋ ៃ រ.ជ.អ.រ រដ្ឋបាលថ្នា ែ់

ក្ម្ការជាតិ ម្ពរទាំងអងគភាពពាែព់ៃ័ធ ែាុងការ្ិែា ពៃិតិយ ៃងិពភិាែា ែាងុការរក្ងាើតអងគភាព្វៃែរមនផ្សៃែាងុ 

ៃងិក្រៀរចាំៃតីិវិធី្វៃែរមនផ្សៃែាងុក្ៅរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាត ិ។ 

៣. ក្ហោឋ រចនា្រពៃ័ធម្ទ្ម្ទ្ង ់

- ក្ធវើ វិក្សាធៃែរមចារ់ ត្ ីពីរររហិរញ្ញវតថុ ៃិងការម្ររ់ម្រងម្ទ្ពយ្របតតិររ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ២០១១ 

(១.១.១ ដ្ល ់១.១.៨, Q1 2022-Q4 2023) 

- ការកែ្ម្រលួអៃមុ្ែតឹយក្លខ១៦ ត្ ីពី “រូលៃិធឃិុាំ ្ង្កា ត់”, អៃមុ្ែតឹយក្លខ២៦ ត្ ីព ី“ម្រពៃ័ធម្ររ់ម្រងរូលៃធិឃិុាំ 

្ង្កា ត់” ៃងិអៃុម្ែឹតយ ត្ ីពី “ការក្រៀរចាំ ៃងិការម្រម្ពតឹតិក្ៅនៃរូលៃធិិម្ែុង ម្្ុែ” (១.២.១ ដ្ល់ ១.២.៦, Q1 

2020-Q4 2020)  

រញ្ញា ម្រឈរៈ 

- ការកែ្ម្រលួលិខិតរទ្ោឋ ៃរតិយតុតខាងក្លើ មាៃការចរក់្ផ្សតើរយឺតជាងម្ែរខ ឌ្ ក្វលា ៃងិក្ោលក្ៅកដ្លបាៃ

ែាំ្ត់ ក្ោយសារ៖ 

✓ ម្តូវរងច់ាំការក្រៀរចាំចារ់ម្រព័ៃធហិរញ្ញវតថុថមី ៃងិអៃមុ្ែតឹយ ៨១ ៃងិ ៨២ ចរ់្ិៃ ក្ទ្ើរអាចក្រៀរចាំក្ធវើវិក្សាធៃ

ែរមចារ់រររហិរញ្ញវតថុ ៃងិការម្ររ់ម្រងម្ទ្ពយ្របតតបិាៃ 

✓ ក្ម្កាយពីចារ់ទាំងពីរខាងក្លើ ៃងិអៃុវតតម្តូវក្រៀរចាំរួច ក្ទ្ើរអាចក្រៀរចាំការកែ្ម្រលួអៃុម្ែឹតយក្លខ ១៦ ៃងិ

អៃុម្ែឹតយក្លខ២៦បាៃ ។ 

ក្ ា្ ើ្ ុាំដ្ាំក្ណាេះម្សាយៈ 

- ការកែ្ម្រួលអៃុម្ែឹតយក្លខ១៦ ៃិងអៃុម្ែឹតយក្លខ២៦ ត្ ីពី “ម្រព័ៃធម្ររ់ម្រងរូលៃិធិឃុាំ ្ង្កា ត់”, អៃុម្ែឹតយ

ត្ ីពី “ការក្រៀរចាំ ៃិងការម្រម្ពឹតតិក្ៅនៃរូលៃិធិម្ែុង ម្្ុែ” ៃិង  វិក្សាធៃែរមចារ់ ត្ ីពីរររហិរញ្ញវតថុ ៃិង

ការម្ររ់ម្រងម្ទ្ពយ្របតតរិរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ២០១១ ៃងឹក្ធវើការ្ិែា ៃងិក្រៀរចាំលែខ្ៈជាែញ្ចរ់ កដ្ល

ៃងឹចរ់ក្ផ្សតើរអៃុវតតពឆី្ា ាំ២០២៣ ឬ២០២៤ តក្ៅ។ 
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៣. ការសនាដិាឋ នពីសមទិ្ធកមមននការផកទ្ត្មង ់

រនាៃ រ់ពអីៃុវតតកផ្សៃការ្ែរមភាពលរអតិររ្់ SBSRS 2019-2025 ែៃៃងរែក្ៃេះ ្ក្ងាតក្ឃើញមាៃរកម្រ-   

រម្រួល ា្ំខាៃ់ដូ្ចខាងក្ម្ការ៖ 

• ការក្រៀរចាំ ផ្ស.យ.ថ. ៃិងថវិកាែរមវិធីម្តូវបាៃៃងិែាំពងុក្ធវើ្មាហរ្ែរម ៃងិការតម្រឹរកផ្សៃការ ក្ដ្ើរបផី្សារភាា រ់

ថវិកាក្ៅៃងឹក្ោលៃក្ោបាយឱ្យកាៃ់កតម្រក្ ើ្រជាងរុៃ  

• ការវិភាជ ៃងិការអៃុវតតថវិកា ម្តូវបាៃរក្ងាើៃម្រ្ិទ្ធភាព តាររយៈការកែលរអ ៃិងការក្ធវើសារញ្ញែរមៃីតិវិធី

ចាំណាយ ជាពិក្្្ការផ្សតល់ឆនាៃ ៃុ្ិទ្ធិៃងិរ្ក្ៃយយភាពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតៃិីរួយៗ  

• ការក្រៀរចាំរបាយការ្៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវតតថវិកាែរមវិធី (របាយការ្៍ហិរញ្ញវតថុ ៃងិរបាយការ្៍្រិទ្ធ-

ែរម) ម្រចាំឆមា្ ៃិងម្រចាំឆ្ា ាំ ររ្់រដ្ឋបាលរាជធាៃី ក្ខតត ម្តូវបាៃពម្ងងឹជារៃតរនាៃ រ់ កដ្លផ្សតល់ជារូលោឋ ៃ

ែាុងការក្ធវើម្តតួពៃិតិយការអៃុវតតថវិការរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ  

• ជាទិ្្ក្ៅខាងរុខ រកម្ររម្រលួទាំងក្ៃេះ រឺជារច័ចយ្ាំខាៃក់ដ្លរួរចាំក្ែែាងុការក្ម្តៀរលែខ្ៈ្ម្មារ់

ការ្ិែា ៃងិការអៃុវតតថវិកាពត័៌មាៃ្រិទ្ធែរមក្ៅក្ម្កាយឆ្ា ាំ២០២៥ ៃិងការតារោៃម្រ្ិទ្ធភាពនៃការ

អៃុវតតថវិការរ្់រដ្ឋបាលថ្នា ែក់្ម្ការជាតិរុៃៃឹងឈាៃដ្លក់ារក្ធវើការវាយតនរៃថវិកាក្ៅក្ម្កាយឆ្ា ាំ២០២៥ ។ 

 

៤. ទ្ិសក្ៅ និងការគរបនត 

អរគនាយែោឋ ៃហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថ្នា ែ់ក្ម្ការជាតិ ៃងឹរៃតពម្ងឹងែិចច្ ហការ ៃិង្ម្ររ្ម្រួលជារួយអរគ-

នាយែោឋ ៃពាែព់ៃ័ធ ក្ដ្ើរបរីញ្ចរ់កផ្សៃការ្ែរមភាពរួយចាំៃៃួកដ្លក្ៅ្ល់ ក្ហើយម្តូវ្ក្ម្រចឱ្យបាៃក្ៅដ្ាំណាច់ឆ្ា ាំ

២០២១ ម្្រក្ពលក្ម្តៀរលែខ្ៈែាុងការអៃុវតតកផ្សៃការ្ែរមភាពដ្ាំណាែក់ាលទី្២ (២០២២-២០២៥) រឺការ

ពម្ងឹងការផ្សារភាា រ់ថវិកាក្ៅៃងឹក្ោលៃក្ោបាយ ៃិងការក្ធវើ្ មាហរ្ែរម ផ្ស.យ.ថ. ក្ដ្ើរបីក្ម្តៀរ្ម្មារ់ការអៃុវតត

ថវិកាព័តម៌ាៃ្រិទ្ធែរមក្ម្កាយឆ្ា ាំ២០២៥ ។ 

ក្ោយក ែ ចាំក្ពាេះ្ែរមភាពរួយចាំៃៃួក្ទ្ៀត (រិតម្តឹរដ្ាំណាច់ឆ្ា ាំ២០២១) កដ្លតម្រូវឱ្យកែ្ម្រលួម្ែរ-

ខ ឌ្ ក្ពលក្វលានៃការអៃុវតត អ.ហ.ែ. ៃងឹរៃតពិភាែា ៃងិ្ម្ររ្ម្រួលជារួយអរគនាយែោឋ ៃពាែព់ៃ័ធ ជាពិក្្្

ទែ់ទ្ងៃងឹ្ែរមភាពចាំៃៃួ២៖ 

- ការ្ិែាពមី្រពៃ័ធលទ្ធែរមក្ៅរដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត ់ ៖ ផ្សតល់្ ិទ្ធិអាំណាច ៃងិការទ្ទួ្លខុ្ម្តូវក្ោយតៃ ល់

កាៃ់កតក្ម្ចើៃដ្ល់ម្ែុរម្រឹែាឃុាំ ្ង្កា ត់ ែាុងការពៃិតិយ ៃងិ្ក្ម្រចក្លើការអៃុវតតែិចចលទ្ធែរម ម្ពរទាំង

ក្រៀរចាំម្ែរខ ឌ្ ររររបាយការ្៍អៃុវតតែិចចលទ្ធែរមររ្់រដ្ឋបាលឃុាំ ្ង្កា ត់ ។ 

- រលូៃធិមិ្ែងុ ម្្ែុ ៃងិឃុាំ ្ ង្កា ត៖់ កែ្ម្រលួអៃមុ្ែតឹយក្លខ១៦ ត្ ពីី “រូលៃិធឃិុាំ ្ ង្កា ត់” ៃងិអៃុម្ែឹតយក្លខ

២៦ ត្ ីពី “ម្រពៃ័ធម្ររ់ម្រងរូលៃធិិឃុាំ ្ង្កា ត”់ ៃងិអៃុម្ែតឹយ ត្ ីព ី “ការក្រៀរចាំ ៃិងការម្រម្ពឹតតិក្ៅនៃរូលៃធិិ

ម្ែុង ម្្ុែ” ៃឹងក្ធវើការ្ិែា ៃងិកែតម្រូវលែខ្ៈជាែញ្ចរ់ កដ្លៃឹងចរ់ក្ផ្សតើរអៃុវតតពឆី្ា ាំ២០២៣ក្ៅ ។ 



 

 

 

 

 

10> របាយការណ៍សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន 

និងវាយត្នម្ៃ ននការអន វត្តកផនការសកម្មភាព

ននយ ទធសាស្រសតញកៀរគរច្ុំណូល ២០១៩-២០២៣ 

  



 

. 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  

 

 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត 

យុទធសាស្រ ត្កកៀរគរចាំណូល  

 (ក្ចកតីម្ាងនងៃទី២៣ កែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២) 

 

 

 

 

 

 

 

កែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១. យុទធសាស្រ ត្កកៀរគរចាំណូល ២០១៩-២០២៣ 

1> រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបានអនុវត្តនវូ យុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលរយៈកេលម្ធ្យម្ ២០១៤-២០១៨ ប្រករកដ្ឋយ

ភាេកជាគជ័យគរួជាទី្កោទ្នៈ កដ្ឋយ្កប្ម្ចបាន (១)ការកលើកកម្ព្់វរបធ្ម៌្រង់េនធ តាម្រយៈការរកងកើន ភាេ

ងាយប្្ួលកនុងការរងេ់នធ នងិការេប្ងឹងគុណភាេក្វានងិការអរ់រំដល់អនកជារ់េនធ ប្េម្ទងំការកក្ប្មួ្ល

កោលនកោបាយសារកេើេនធមួ្យចំននួ កដលបានជយួកលើកកម្ព្់កិចច្ ប្មួ្លពាណិជជកម្ម នងិចូលរួម្េប្ងងឹ

្ម្ធ្ម៌្កនុងការរងេ់នធ, (២) ការកលើកកម្ព្់ប្រ្ិទ្ធភាេននរដាបាលចំណូល រួម្ទងំការេប្ងឹងធ្នធានម្នុ្ស 

នងិ ្ម្ត្ថភាេសាថ រ័ន នងិអភបិាលកិចច តាម្រយៈការអនុវត្តវិធានការកកទ្ប្ម្ង់រដាបាលចំណូលសារកេើេនធ និង

មិ្នកម្នសារកេើេនធ នងិ (៣)កំកណើនចំណូលចរនតខ្ព្់ កដលបានកកើនក ើងេី ១៥,១% នន ផ.្.្. កៅឆ្ន ំ 

២០១៣ ដល់ ២២,០% នន ផ.្.្. កៅឆ្ន ំ ២០១៨ កដ្ឋយោនកំកណើនជាម្ធ្យម្ប្រោណ ១,៤ េនិទុភាគរយ

នន ផ.្.្. កនងុមួ្យឆ្ន ំ ។ ្មិ្ទ្ធផល្កប្ម្ចបានខាងកលើ ឆុ្ុះរញ្ច ងំេីភាេប្រក ើ្រក ើង ននរដាបាលប្រមូ្ល

ចំណូល តាម្រយៈការអនុវត្តនវូវិធានការកនងុយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលកដលបានដ្ឋក់កចញ ប្រករកដ្ឋយ

សាម រត្ីទ្ទួ្លខុ្្ប្ត្ូវ កដលភាេកជាគជយ័កនុះ កប៏្ត្ូវបានទ្ទួ្លសាា ល ់និងវាយត្នម្្ខ្ព្់ កដ្ឋយសាថ រ័នហិរញ្ញវត្ថុ

អនតរជាត្ិ ទងំកនងុត្ំរន់ នងិ្កលកោក ។   

2> ោ៉ា ងណាមិ្ញ រញ្ា គន្ឹុះមួ្យចំននួកៅក្្្ល់ កដលនឹងប្ត្ូវគិត្គូរកៅយុទ្ធសាស្រ ត្រន្ទទ រ់ រួម្ោន៖ មូ្លដ្ឋា ន

េនធកៅត្ូចចកងអៀត្, អនុកោម្ភាេកៅោនកប្ម្ិត្, ្ម្ត្ថភាេធ្នធានម្នុ្សកៅោនកប្ម្ិត្ទងំចំននួ នងិ

ជំន្ទញវិភាគតាម្វិ្័យ, ទំ្កនើរភាវូរនយីកម្ម នងិ វ្ យ័ប្រវត្តិកម្មរដាបាលសារកេើេនធ នងិមិ្នកម្នសារកេើេនធ

កៅោនកប្ម្ិត្, កងវុះកផនការយុទ្ធសាស្រ ត្ ត្ េីីការផតលក់្វា នងិការអរ់រំអនកជារ់េនធ, កងវុះ្ូចន្ទករ្មិ្ទ្ធកម្ម

គន្ុឹះកដើម្បីប្ត្ួត្េនិិត្យ នងិវាយត្នម្្ឱ្យទន់កេលកវោ, នងិភាេយតឺ្ោ៉ា វកនងុការអនុម័្ត្ឬដ្ឋក់កចញនូវចារ់ 

នងិរទ្រញ្ញត្តិមួ្យចំននួ្ប្ោរ់ប្គរ់ប្គង នងិោំប្ទ្ការកកៀគរចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ ជាកដើម្ ។ 

3> ឈរកលើមូ្លដ្ឋា នកនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្តនវូយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ 

កាលេីកខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ ២០១៩ កដ្ឋយបានកំណត្់ទ្្សនវិ្័យកវងឆ្ា យកនុងការកធ្វើទំ្កនើរភាវូរនីយកម្មរដាបាល 

នងិកោលនកោបាយចំណូលសារកេើេនធ នងិមិ្នកម្នសារកេើេនធ កដ្ឋយរនតកដោ ត្្ំខានក់លើការកសាងរដាបា

លមួ្យ កដលោន ្ម្ត្ថភាេរឹងោ ំ កដើម្បីរួម្ចំកណកោំប្ទ្ការងារកកទ្ប្ម្ងឱ់្យកាន់កត្្ីុជកប្ៅររ្់រាជរដ្ឋា ភិ

បាល ជាេិក្្  កម្មវិធ្ីកកទ្ប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ។ 

4> កដើម្បីធាន្ទការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ ប្រករកដ្ឋយភាេកជាគជ័យ ទម្ទរឱ្យោន      

ឆនទៈនកោបាយ នងិការករតជាា ចិត្តខ្ព្់ ប្េម្ទងំការចូលរួម្ោ៉ា ង្ប្សាក់្ប្សាេំបី្គរ់ភាគពីាកេ់ន័ធទងំសាថ រ័ន 

រដា និងវិ្័យឯកជន កដើម្បីរមួ្ោន កដ្ឋុះប្សាយរញ្ា ប្រឈម្ន្ទន្ទកនងុកោលកៅ្កប្ម្ចបានចកខុវិ្័យ, កោល-

រំណង, កោលកៅ នងិ្ូចន្ទករ្មិ្ទ្ធកម្មគន្ុឹះកដលបានកំណត្់ ។ ទ្នទឹម្កនុះ ការអនុវត្តវិធានការកដលបាន

ដ្ឋក់កចញកៅកនងុយុទ្ធសាស្រ ត្ កនុះទម្ទរឱ្យោនការដ្្់រតូរផនត្់គនំតិ្ នងិឥរោិរថកនុងការរំកេញកាត្េវកិចច

រកប្ម្ើជាត្ិ កដ្ឋយប្ត្ូវប្រកានខ់ាជ រ់នូវអភិប្កម្ការងារ កដលបានដ្ឋក់កចញកដ្ឋយ ្កម្តចអគាម្ហាក្ន្ទរត្ី
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កត្កជា ហ ុន ក្ន ន្ទយករដាម្ស្រនតនីនប្េុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា គ ឺ“ឆុ្ុះកញ្ចក់, ងតូ្ទកឹ, ដុ្កកែល, ពាបាល 

និងវុះកាត្”់ ។ 

5> ការអនុវត្តវិធានការ្កម្មភាេ្ប្ោរ់កោលនកោបាយសារកេើេនធ ប្ត្ូវោនការដឹកនំ្ទអនុវត្តកដ្ឋយអងាភាេ

កប្កាម្ឱ្វាទ្ ក្ហវ. រួម្ោន៖  អ.គ.រ.,  អ.េ.ដ. , អគាន្ទយកដ្ឋា នគយ នងិរដ្ឋា ករកម្ពុជា (អ.គ.រ.), អគា-

ន្ទយកដ្ឋា នប្ទ្េយ្ម្បត្តិរដា នងិចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ,  កលខាធ្ិការដ្ឋា នប្កុម្ប្រឹកានតី្កិម្ម នងិអគា-

កលខាធ្កិារដ្ឋា នគណៈកោម ធ្កិារកោលនកោបាយក្ដាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិប្ក្ួង សាថ រ័នពាក់េន័ធប្រមូ្ល

ចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ ។ 

6> យនតការប្ត្តួ្េនិតិ្យតាម្ដ្ឋនការអនុវត្ត RMS II 

 គណៈកោម ធ្ិការកោលនកោបាយសារកេើេនធ  

 គណៈកោម ធ្ិការប្ត្តួ្េនិតិ្យ នងិវាយត្នម្្ចំណូលសារកេើេនធ នងិ  

 គណៈកោម ធ្ិការប្ត្តួ្េនិតិ្យ នងិវាយត្នម្្ចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ   

 អគាន្ទយកដ្ឋា នកោលនកោបាយ ជាកលខាធ្កិារដ្ឋា ន ននគណៈកោម ធ្ិការទងំ៣ 

រររប្រជុំប្រចំឆោ្ ប្រចំឆ្ន ំ,ពាក់កណាត លអាណត្ត ិ(Mid Term Review) នងិ កិចចប្រជុំប្ត្តួ្េនិតិ្យវាយត្នម្្ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលទងំមូ្ល ។ 

ដាប្កាម្ទី្ ១៖ ប្ករខ្ណឌ  RMS 2019-2023 

២. វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តយុទធសាស្រ ត្ ២០១៩-២០២៣ 

7> លទ្ធផល ននការប្ត្តួ្េនិតិ្យតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាេននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល្កប្ម្ចបាននូវវឌ្ឍន-

ភាេគួរឱ្យកត្់្ោា ល ់ដូចោនគូ្រញ្ជ កល់ម្អតិ្ដូចខាងកប្កាម្៖ 
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យុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ោនវិធានការ្រុរ ១២៥ (េនធដ្ឋរចំននួ ២៤, គយចំននួ២៥, 

កោលនកោបាយចំននួ៣៤ នងិចំណូលមិ្នកម្នេនធចំននួ ៤២) និងចំននួ្កម្មភាេ ្រុរ ៣៧៥ (េនធដ្ឋរ

ចំននួ ៥៩, គយចំននួ៧៤, កោលនកោបាយចំននួ ១២១ នងិចំណូលមិ្នកម្នេនធចំននួ ១២០) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8> គិត្ប្ត្ឹម្ប្ត្ោី្ទី្ ៣ ឆ្ន ំ ២០២១ ការប្រមូ្លចំណូលចរនត្រុរ្កប្ម្ចបាន ១៦ ០៣១ រ ៊ីោនករៀល  ឬ 

ប្រោណ ៣,៩៥ រ ៊ីោនដោ្ុរអាកម្រកិ ក ម្ ើនងឹ ៧៥,៥% ននចារ់ថវិកា ។ ផលរ៉ាុះពាលេ់ីការអូ្រន្្ទយនន

 វិរត្តិកូវដដ-១៩ រណាោ លឱ្យ៖ (១)-ដំកណើរការអាជីវកម្មមួ្យចំននួប្ត្ូវបានរងាអ ក ់និង្កម្មភាេកទ្្ចរណ៍អនតរ

ជាត្ិរនតធ្ាក់ចុុះ, (២)-ត្ប្មូ្វការកប្រើប្បា្់កនងុប្្ុកថម្ថយ េិក្្ការនំ្ទចូលទំ្នញិប្រណីត្ធ្ាក់ចុុះ, នងិ 

(៣)-្កម្មភាេវិនិកោគថម្ថយ កដ្ឋយសារោនភាេមិ្នប្បាកដប្រជាខ្ព្់ កហើយវិ្័យអចលនប្ទ្េយោន

្កម្មភាេត្ិចត្ួច ។  

ដាប្កាម្ទី្ ២៖ លទ្ធផលននការប្រមូ្លចំណូលចរនតេឆី្ន ំ២០១៧ ដល់ ប្ត្ោី្ទី្ ៣ ននឆ្ន ំ ២០២១ (រ ៊ីោនករៀល) 

អគា.េនធដ្ឋរោនចនំនួ្កម្មភាេ ្ររុ ៥៩ អគា.គយ នងិរដ្ឋា ករកម្ពុជាចនំនួ្កម្មភាេ ្ររុ៧៤  

កោលនកោបាយសារកេើេនធោនចនំនួ្កម្មភាេ ្ររុ ១២១ រដាបាលចណូំលម្និកម្នសារកេើេនធោនចនំនួ្កម្មភាេ ្ររុ ១២០ 
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ប្រភេ៖ ទ្ិននន័យេី អ.េ.ដ, អ.គ.រ និងប្រេ័នធ FMIS (នថាទ្ី១៨ កខ្ត្ុោ ឆ្ន ំ ២០២១) 

តារាងទី្ ១៖ វឌ្ឍនភាេ RMS 2019-2023 

ល.រ 
យទុ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចណូំល 

២០១៩-២០២៣ (RMS) 
ចនំនួ្ររុ 

ចនំនួប្ត្វូដកំណើរការ

អនវុត្តគតិ្ប្ត្មឹ្ ត្.ម្. 

ទី្២ ឆ្ន ំ២០២១ 

វឌ្ឍនភាេ 

នរត្ង កលឿង ប្កហម្ កខ្ៀវ 
កផសង

កទ្ៀត្ 

១ 
GDT ្កម្មភាេ ៥៩ ៤៤ ៣៤ ៤ - ២១ - 

GDT ្ូចន្ទករ្ម្ិទ្ធកម្ម ៤៩ ៤៨ ១០ ៤ - ៣៥ - 

២ 
GDCE ្កម្មភាេ ៧៤ ៦០ ៥៥ ១ - ១៨ - 

GDCE ្ូចន្ទករ្ម្ិទ្ធកម្ម ៤០ ៣៥ ៣៤ - - ៦ - 

៣ 

Tax Policies ្កម្មភាេ ១២១ ៨៣ ៤៨ ២៤ - ៤៣ ៦ 

Tax Policies ្ូចន្ទករ

្ម្ិទ្ធកម្ម 
៤៤ ៤០ ២៣ ១១ - ៨ ២ 

៤ 

Non Tax Policies 

្កម្មភាេ 
១១៩ ៩១ ៥៩ ២៧ ១៣ ២៣ - 

Non Tax Policies  

្ូចន្ទករ្ម្ិទ្ធកម្ម 
២១៦ ១៥៤ ៨២ ៥១ ២១ ៦២ - 

តារាងទី្ ២៖វឌ្ឍនភាេ្កងខរតាម្វិធានការគន្ឹុះ នន RMS 2019-2023 

ល.រ  វធាធានការ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

I ទ្ំកនើរភាវូរនីយកម្ម នន អ.េ.ដ. 

១ ប្ករខ្ណឌ សាថ រ័ន និងអភិបាលកចិច - ការករៀរចំកផនការអភិវឌ្ឍប្រេ័នធប្គរ់ប្គងធ្នធានម្នុ្ស និងកម្មវធិ្ី

េប្ងឹង្ម្ត្ថភាេររ្់ម្ស្រនតីរាជការេនធដ្ឋរ 

- ការេប្ងឹងការកចករកំលកទិ្ននន័យ និង 

- េប្ងឹង្ម្ត្ថភាេប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រភេចំណូល ។ 

7,896 8,780 
11,260 11,538 

8,299 

7,634 
10,102 

12,897 
9,672 

6,477 

2,486 

2,900 

3,403 

2,279 

1,255 

20.1%
21.9%

25.1%

21.5%

13.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

2017 2018 2019 2020 Q3.2021

ចំណូលេនធដ្ឋរ ចំណូលគយ ចំណូលម្ិនកម្នសារកេើេនធ ចំណូលចរនត % នន ផ.្.្. (អកសខាងសាត )ំ
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ល.រ  វធាធានការ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

២ មុ្ខ្ងារប្រត្ិរត្តិការ ន្ូល - ការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រេន័ធអនឡាញ្ប្ោរ់មុ្ខ្ងារ ន្ូលចំនួន ៣ 

ររ្់ អ.េ.ដ. (E-registration, E-filing និង E-payment ) 

- ការេប្ងឹង្ម្ត្ថភាេ វិភាគ និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រភេចំណូល 

- ការេប្ងឹងយុទ្ធសាស្រ ត្ ប្គរ់ប្គងរំណលុេនធ និង 

- ការេប្ងឹងប្រ្ិទ្ធភាេ្វនកម្ម ជាកដើម្ ។  

៣ មុ្ខ្ងារោំប្ទ្ - ជំរុញការករៀរចំក្ចកតីប្ពាងចារ់ និងរទ្របញ្ញត្តិន្ទន្ទ កដើម្បីជំរុញ

ការកប្រើប្បា្់ប្រេ័នធ IT, ការកចករំកលកទ្ិននន័យ និងេ័ត្៌ោន និង 

- ការេប្ងឹង្ម្ត្ថភាេ ប្កម្្ីលធ្ម៌្ និងវិជាជ ជីវៈម្ស្រនតីមុ្ខ្ងារប្រត្ិរត្តិ

ការ ន្ូល ជាកដើម្ ។ 

II ទ្ំកនើរភាវូរនីយកម្ម នន អ.គ.រ. 

១ កិចច្ប្មួ្លពាណិជជកម្ម - កាត្់រនថយរនទុកចំណាយ និងកេលកវោររ្់ធ្ុរជន 

- បានកធ្វើសាម្ញ្ញកម្ម, ការកធ្វើទំ្កនើរកម្មនីត្ិវិធ្ីគយ និងកិចចប្រត្ិរត្តិការ

គយ 

- បានត្ភាជ រ់ប្រេ័នធរញ្ជរកត្មួ្យជាត្ិកៅកាន់ប្រេ័នធរញ្ជរកត្មួ្យ 

អាសា ន ។ល។ 

២ ការកកលម្អនិងេប្ងឹងអភិបាលកិចច - ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្គយ ត្ ីេីអនុកោម្ភាេ និងការ 

អនុវត្តចារ់ ២០២០-២០២៣ 

- បានេប្ងីកវិសាលភាេ ការកធ្វើ្វនកម្មកប្កាយកេលរកញ្ចញទំ្និញេី

គយ  

- បានចងប្កងទិ្ននន័យននេ័ត្៌ោនហានិភ័យររ្់ប្កុម្ហ ុន ។ល។ 

៣ ការប្គរ់ប្គងកររយុទ្ធសាស្រ ត្  - េប្ងឹងការប្គរ់ប្គងប្រភេចំណូល (កំណត្់ោត្់ប្ចក) និងអភិវឌ្ឍ

ធ្នធានម្នុ្ស 

- ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តឯកសារយុទ្ធសាស្រ ត្រកចចកវិទ្ាគម្ន្ទគម្ន៍ និងេ័ត្ោ៌ន 

២០២០-២០២៤ 

- េប្ងឹង និងផសេវផាយយនតការផតល់ការកលើកទឹ្កចិត្តកផនកគយ្ប្ោរ់ 

SMEs ។ល។ 

III ការេប្ងឹងរដាបាល និងកោលនកោបាយចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ 

១ ទំ្កនើរកម្មប្រេ័នធរកចចកវិទ្ាេ័ត្៌ោន

កនុងការប្គរ់ប្គង 

- NRMIS៖ បានកធ្វើ្ន្ទធ នកម្ម FMIS, ករៀរចំមុ្ខ្ងារ  e-payment 

ជំហានទ្ី១ និង្ិកាជំហានទ្ី២, ជំរុញការអនុវត្ត និងផោល់រណោុ ុះ

រណាោ លជូនប្ក្ួង សាថ រ័ន និងរដាបាលថ្នន ក់កប្កាម្ជាត្ិ 

-  SARMIS៖ បានករៀរចំជាប្រេ័នធកនុងទ្ប្ម្ង់ offline និងអនុវត្តកៅ

តាម្ប្ក្ួង សាថ រ័ន, និងបានករៀរចំ្ិកាខ សាោរណោុ ុះរណាោ លជនូ

ដល់សាថ រ័នពាក់េ័នធ ។ 
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ល.រ  វធាធានការ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

២ រទ្របញ្ញត្តិកោល 

 

- ចារ់ ោ្ ីេីការប្គរ់ប្គង ការកប្រើប្បា្់ និងការចត្់កចងប្ទ្េយ្ម្បត្តិ

រដា ប្ត្ូវបានអនុម័្ត្កនុងឆ្ន ំ ២០២០ 

- ក្ចកោីប្ពាងចារ់ ោ្ ីេីការប្គរ់ប្គងចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ ប្ត្ូវ

បានករៀរចំ និងបានកធ្វើ្ិកាខ សាោេិកប្ោុះកោរល់ជាម្ួយសាថ រ័ន

ពាក់េ័នធ ។ 

៣  វិធានការតាម្វិ្័យ និងប្រភេ

ចំណូល្ំខាន់ៗ 

 

- ចារ់ ោ្ ីេីការប្គរ់ប្គងកលបងពាណិជជកម្ម, លិខ្ិត្គត្ិយុត្តពាក់េ័នធនឹង

ការកកទ្ប្ម្ង់ប្គឹុះសាថ នរដាបាលសាធារណៈ,ប្រកា្អនតរប្ក្ួង ត្ ីេី

ក្វាសាធារណៈ, ករៀរចំក ើងវិញនវូប្រកា្ ោ្ ីេីអប្តា្យួសារករ៉ែ 

- ការកកៀរគរចំណូលេីការដ្ឋក់កដញនថ្កស្រហវកង់មិ្នបានកប្រើប្បា្់, 

ប្រ្ិទ្ធភាេននការអនុវត្តប្រកា្រួម្ ោ្ ីេីការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តទ្ិននន័យ 

DMC  

- េិនិត្យ និងករៀរចំក ើងវិញនវូកិចច្នាដី្ម្បទនក្ដាកិចចមួ្យចំននួ 

- ការ្កប្ម្ចបាន្ចូន្ទករតាម្វិ្ ័យ្ំខាន់ៗកផសងកទ្ៀត្ ។ 

9> កផអកកលើកោលកៅកផនការ្ កម្មភាេ ប្្ោរ់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ ចរ់េឆី្ន ំ ២០១៩ 

ដល់ឆោ្ទី្ ១ ឆ្ន ំ ២០២១ កផនកកោលនកោបាយសារកេើេនធ ោន្កម្មភាេកនុងការអនុវត្ត្រុរចំនួន ៨៣ ។ 

តារាងទី្ ៣ ៖វឌ្ឍនភាេ្កងខរកោលនកោបាយសារកេើេនធ នន RMS 2019-2023 

ល.រ កននក លទធនលកោល ា្ំខាន់ៗ (Key Millstones) 

១ កោលនកោ-

បាយអាករ

េិក្្ 

- បានកក្ប្មួ្លអប្តាអាករេិក្្កលើទ្ំនិញម្ួយចំនួន តាម្រយៈអនុប្កឹត្យកលខ្ ២០៨ អនប្ក.

រក ត្ ីេីការកក្ប្មួ្លអប្តាេនធគយ និងអប្តាអាករេិក្្កលើទ្ំនិញម្ួយចំនួន ចុុះនថាទ្ី១៦ 

កខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ។ រ៉ាុកនតការករៀរចំក្ចកោីប្ពាងចារ់អាករេិក្្យឺត្ជាងកោលកៅ។ 

- បានកធ្វើវិចរណកម្មអប្តាេនធគយ និងអប្តាអាករេិក្្ កលើទ្ំនិញមួ្យចំនួន បានជួយោំប្ទ្

ធាត្ុចូលផលិត្កម្ម ្ប្ោរ់វិ្័យ្ហប្ោ្ធ្នត្ចូ និងម្ធ្យម្ និងេិក្្ការ្ប្មួ្លរនទុក

េនធកលើទ្ំនិញរថយនត កដើម្បីជំរុញការលតូ្ោ្់កលើវិ្័យរថយនត, ោំប្ទ្ដល់វិ្័យដឹកជញ្ជូន 

និងជំរុញការកប្រើប្បា្់កររភាត្រររិសាថ ន ។ 

- បានកក្ប្មួ្លនីត្ិវិធ្ីកផទៀងដទ ត្ត់្នម្្គិត្េនធគយកៅ តាម្រយៈលិខ្ិត្កលខ្០៨២៩/២០ អ.គ.រ.  

ចុុះនថាទ្២ី៤ កខ្មី្ន្ទ ឆ្ន ំ២០២០ កដ្ឋយអនុញ្ញ ត្ឱ្យកជើងសាគយ ឬអនកត្ំណាងកដលទ្ទួ្លបាន

្ិទ្ធិេីោច ្់ទ្ំនិញ ដ្ឋក់ប្រត្ិកវទ្ន៍ត្នម្្គិត្េនធគយ និង ឯកសារោំប្ទ្តាម្ម្កធ្ាបាយកអ ិច- 

ប្ត្ូនិកតាម្រយៈប្រេ័នធ CVDS ។ 

- បានរកងកើត្ប្កុម្ការងារតាម្រយៈប្រកា្កលខ្ ៧៤៩ ្ហវប្រក ចុុះនថាទ្២ី៣ កខ្កញ្ញ  ឆ្ន ំ

២០២០ ត្ ីេីការរកងកើត្ប្កុម្ការងារករៀរចំក្ចកតីប្ពាងចារ់ ត្ ីេីអាករេិក្្ ។ 

- បានករៀរចំប្កុម្ការងារ, ឯកសារទ្្សន្ទទន និងរបាយការណ៍លទ្ធផលរឋម្ ននការករៀរចំ

កោលនកោបាយអាករេិក្្រួម្។ 

២ េនធកលើអចលន-

ប្ទ្េយ 

- បានកធ្វើការវាយត្នម្្អចលនប្ទ្េយក ើងវិញ ្ប្ោរ់មូ្លដ្ឋា នគិត្ េនធប្រថ្នរ់ប្តា និងេនធកលើ 

អចលនប្ទ្េយករៀងរាល់ ៥ឆ្ន ំម្តង ប្្រតាម្ខ្ួរនកោបាយ តាម្រយៈចំណារដ៏ខ្ពង់ខ្ព្់ររ្់   
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ល.រ កននក លទធនលកោល ា្ំខាន់ៗ (Key Millstones) 

្កម្តចកត្កជានយករដាម្ស្រនត ី ចុុះនថាទ្ី១៧ កខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ កលើលិខ្ិត្កលខ្ ១៣៦ ្ហវ. 

អ.េ.ដ. ចុុះនថាទ្១ី០ កខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ ររ្់ប្ក្ួងក្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

- បានករៀរចំរបាយការណ៍្ិកាលទ្ធផលរឋម្េីវិសាលភាេននការប្រមូ្លេនធកលើអចលនប្ទ្េយ

កៅទ្ីប្រជុំជន ។ 

- ករៀរចំឯកសារទ្្សន្ទទន្ិកាកលើការដ្ឋក់កចញវិធានការរងាក រ្កម្មភាេររិករបកម្មកលើ

អចលនប្ទ្េយ ។  

៣ អាករកលើត្នម្្

រកនថម្ 

- ការកលើកកលងអាករកលើត្នម្្រកនថម្កលើមុ្ខ្ទ្ំនិញកដលជាអាហារម្ូលដ្ឋា ន្ប្ោរ់ការរ្់កៅ

ប្រចំនថាររ្់ប្រជាេលរដា ប្ត្ូវបានរនតកលើកកលងរយៈកេលេីរឆ្ន ំកទ្ៀត្ េីឆ្ន ំ២០២០ ដល់ឆ្ន ំ

២០២១ តាម្រយៈប្រកា្កលខ្ ១៦៨ ្ហវ.ប្រក ។ 

- បានរញ្ចរ់និងករៀរចំរបាយការណ៍ ោ្ ីេីលទ្ធភាេករៀរចំក្ចកោីប្ពាងវិកសាធ្នកម្មចារ់ ឬ 

រទ្របញ្ញត្តិពាក់េ័នធនងឹអាករកលើត្នម្្រកនថម្ កដ្ឋយកដត ត្កលើវិកកយរ័ប្ត្អាករ (tax invoice) និង

 វិកកយរ័ប្ត្អាករតាម្ប្រេ័នធកអ ិចប្ត្ូនិក (e-tax system) ប្ត្ឹម្កប្មិ្ត្រកចចកកទ្្ ។  

៤ អាករ្ប្ោរ់

រំភឺ្សាធារណៈ 

 

- ក្ចកោីប្ពាងឯកសារទ្្សន្ទទន ោ្ ីេីប្ករខ្ណឌ កោលនកោបាយ្ប្ោរ់កប្ត្ៀម្លកខណៈ 

អនុវត្ត េនធកលើប្បាក់ចំណូលរូរវនតរុគាលប្ត្ូវបានករៀរចំ ។ 

- បានករៀរចំប្រជុំកប្មិ្ត្រកចចកកទ្្ ជាម្យួ អ.េ.ដ. កដើម្បី្ិកា និងេភិាកាកលើប្ករខ្ណឌ

្ិកា ។ 

៥ េនធកលើប្បាក់

ចំណូលរូរវនត

រុគាល 

 

- បានករៀរចំ ផសេវផាយ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តេនធកលើចំកណញមូ្លធ្ន ។ 

- បានករៀរចំរកងកើត្ប្កុម្ការងារ និងឯកសារទ្្សនទន ោ្ ីេីប្ករខ្ណឌ កោលនកោបាយ ្ប្ោរ់

កប្ត្ៀម្លកខណៈអនុវត្តេនធកលើប្បាក់ចំណូលរូរវនតរុគាល ។ 

- បានករៀរចំក្ចកតីប្ពាងអនុប្កឹត្យ ដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ្ទ អ.េ.ដ. េិនតិ្យ និង្កប្ម្ច ។ 

- បាននិងកេំុងករៀរចំប្ករខ្ណឌ កោលនកោបាយេនធកលើប្បាក់ចំណូលរូរវនតរុគាល ។ 

៦ េនធកលើពាណិជជ-

កម្មតាម្ប្រេ័នធ 

កអ ិចប្ត្ូនិក 

 

- បាន និងកំេងុ្ិកាប្សាវប្ជាវកនុងការកលើកទ្ឹកចិត្តេនធ កដើម្បីកលើកកម្ព្់ពាណិជជកម្មតាម្ប្រេ័នធ

កអ ិចប្ត្ូនិក ។ 

- ចារ់ ោ្ ីេីពាណិជជកម្មតាម្ប្រេ័នធកអ ិចប្ត្ូនិក, ចារ់ ោ្ ីេីការការពារអនកកប្រើប្បា្់,  ចារ់ ោ្ ីេី

សារកេើេនធ, ចារ់ ោ្ ីេីការប្រកួត្ប្រកជង, ប្កម្រដារបកវណី, ហត្ថកលខាឌ្ីជីថល, កិចចការពារ

ទ្ិននន័យ, ចារ់ ោ្ ីេីរទ្កលមើ្រកចចកវិទ្ាេ័ត្៌ោន, អត្ត្ញ្ញ ណកម្មឌ្ីជីថល, និងចារ់ ត្ ីេី 

សារេ័ត្៌ោនប្ត្ូវបានប្រកា្ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ។ 

៧  វិធានការកោល-

នកោបាយ 

សារកេើេនធ 

កផសងៗ 

 

- បានករៀរចំរបាយការណ៍កលើការេិនិត្យក ើងវិញអប្តាេនធគយកលើមុ្ខ្ទំ្និញ កដលមិ្នកម្នជា

ប្រភេចំណូល និងជាធាត្ុចូល្ំខាន់្ប្ោរ់វិ្័យអាទិ្ភាេជនូថ្នន ក់ដឹកនំ្ទ ។ 

- ចារ់ ត្ ីេីការប្គរ់ប្គងកលបងពាណិជជកម្ម ប្ត្ូវបានប្រកា្ឱ្យកប្រើកាលេីនថាទ្ី១៤ កខ្វិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០២០ ។ 

- បានេិនិត្យក ើងវិញេនធកលើប្បាកចំ់ណូលរកនថម្កលើការករកកចកភាេោភ (២០%) ចំកពាុះ

គកប្ោងកដលោនលកខណៈ្ម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់ កដើម្បីទក់ទញការវិនិកោគ ។ 

- បានរញ្ចរ់ការ្ិកាេិនិត្យក ើងវញិ នវូផលរររប្រចំឆ្ន ំ កដលជាម្ូលដ្ឋា នកំណត្់ចំណាត្់ថ្នន ក់

អនកជារ់េនធត្ូច ម្ធ្យម្ និងធ្ំ កដើម្បីកឆ្ើយត្រកៅនឹងកំកណើន្កម្មភាេធ្ុរកិចច។  
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៨ ការកកទ្ប្ម្ង់ 

រររកលើកទ្ឹក

ចិត្តេនធកៅកនុង

ចារ់ ត្ ីេី     

 វិនិកោគ 

- ចារ់ ត្ ីេីវិនិកោគននប្េុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ប្ត្ូវបានប្រកា្ជាផូ្វការកៅនថាទី្ ១៥ កខ្ត្ុោ 

ឆ្ន ំ ២០២១ ។ 

- ចារ់ ត្ ីេីត្ំរន់ក្ដាកិចចេិក្្ប្ត្ូវបានករៀរចំរួចរាល់ រ៉ាុកនតកៅមិ្នទន់ដ្ឋក់ឱ្យអនុម័្ត្កប្រើជា 

ផូ្វការ ។ 

៩ ការអភិវឌ្ឍ 

្ហប្ោ្ធ្ន

ត្ូច និងម្ធ្យម្ 

- បានរញ្ចរ់ការករៀរចំលិខ្ិត្រទ្ដ្ឋា នគត្ិយុត្តទក់ទ្ិននឹងការករៀរចំប្រកា្ររ្់ ក្ហវ. ត្ ីេី

ការអនុវត្តអនបុ្កឹត្យកលខ្ ១២៤, ៥១ និង ៥០ ។ 

- បាននិងកេំុង្ិកា និងវាយត្នម្្អំេីលទ្ធផល ននការអនុវត្តអនុប្កតឹ្យទងំរីខាងកលើ និងក ន្ ើ្ុំ

កក្ប្មួ្លកនុងករណីចំបាច់ ។ 

១០ ការករៀរចំប្រេ័នធ

សារកេើេនធ 

 

- បានករៀរចំប្កុម្ការងារ្ិកាកនុងការករៀរចំក ើងវិញនវូប្រេ័នធសារកេើេនធកម្ពុជា ។ 

- បានករៀរចំប្ករខ្ណឌ ជាមូ្លដ្ឋា ន្ប្ោរ់ការ្ិការឋម្ ោ្ ីេីការករៀរចំក ើងវិញនវូប្រេ័នធ

សារកេើេនធកម្ពុជា ។ 

- បាននឹងកេំុង្ហការជាម្ួយជំន្ទញការ Swedish Tax Agency និង World Bank កនុងការ

្ិកាអំេីទ្ិ្កៅប្ករខ្ណឌ  វិភាគប្រេ័នធសារកេើេនធកម្ពុជាឱ្យកាន់កត្ប្គរ់ប្ជុងកប្ជាយ ។ 

៣. បចច័យននការអនុវត្តយុទធសាស្រ ត្កកៀរគរចាំណូលកលើម្បព័នធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

10> រចច័យកលើប្រេន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកនុះ គបឺ្ត្ូវបានេនិិត្យ នងិកធ្វើការ្ននដិ្ឋា នកលើលទ្ធផលវាយត្នម្្កដ្ឋយ កដត

ត្កលើ្ូចន្ទករកោលកៅចំននួ ០២ រួម្ោន៖  

 (១) ការប្រមូ្លចំណូលចរនត្រុរឱ្យកកើនោ៉ា ងត្ិច ០,៣ េនិទុភាគរយកធ្ៀរនឹង ផ្្ នងិ  

 (២) រកងកើនគុណភាេក្វា នងិផលតិ្ភាេកនងុការផតល់ក្វាប្គរ់ប្រកភទ្ននរដាបាលប្រមូ្ល ចំណូលសារកេើ

េនធ និងមិ្នកម្នសារកេើេនធ ។ 

11> មូ្លដ្ឋា នននការគណន្ទផ្្នងឹប្ត្ូវោនការគតិ្គរូក ើងវិញ (Rebasing GDP) កដ្ឋយកក្ប្ម្ួលឆ្ន ំ កោល

ច្់េឆី្ន ំ២០០០ កៅឆ្ន ំ២០១៤ កដើម្បីប្្រតាម្ការវិវត្តជាក់ក ត្ងននក្ដាកិចចកម្ពុជា។ វិទ្ាសាថ នជាត្ិ ថ្ ិត្និន

ប្ក្ួងកផនការ បាននឹងកំេុងកធ្វើការរួម្ោន ជាមួ្យ អគាន្ទយកដ្ឋា នកោលនកោបាយនន     ក្ហវ ប្េម្ទងំប្ត្ូវ

កោរេរាយការណ៍/កធ្វើរទ្រងាា ញជនូគណៈកោម ធ្ិការកោលនកោបាយក្ដាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុន្ទកេលខាងមុ្ខ្ ។ 

12> ការអនវុត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលបានចូលរួម្ចំកណកជារចច័យកលើប្រេន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈដូចខាងកប្កាម្៖ 

 រចច័យកលើប្រេន័ធហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈកនុះ គឺប្ត្ូវបានេនិតិ្យ នងិកធ្វើការ្ននដិ្ឋា នកលើលទ្ធផលវាយត្នម្្

កដ្ឋយ កដត ត្កលើ្ូចន្ទករកោលកៅចំននួ ០២ រួម្ោន៖ (១) ការប្រមូ្លចំណូលចរនត្រុរឱ្យកកើនោ៉ា ង

ត្ិច ០,៣ េនិទុភាគរយកធ្ៀរនងឹ ផ្្ និង (២) រកងកើនគណុភាេក្វា និងផលតិ្ភាេកនងុការផតល់ក្វា

ប្គរ់ប្រកភទ្ននរដាបាលប្រមូ្ល ចំណូលសារកេើេនធ និងមិ្នកម្នសារកេើេនធ ។ 

 ការ្កប្ម្ចបាននូវកំកណើនចំណូលចរនតជាម្ធ្យម្ ១,៤ េនិទុភាគរយកធ្ៀរនឹង ផ្្ កនុងមួ្យឆ្ន ំកពាល

កកើនក ើងេ ី១៥,១% នន ផ្្ កៅឆ្ន ំ២០១៣ ដល ់២២% នន ផ្្ កៅឆ្ន ំ២០១៨ ។ ទ្នទឹម្កនុះ 

ចំណូលចរនតបានរនតកកើនក ើង ៣,១៨ េនិទុភាគរយនន ផ្្ កៅឆ្ន ំ២០១៩   មុ្ននងឹ ការប្រមូ្លចំណូល
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កនុះថយចុុះ ២,៨១ េនិទុភាគរយនន ផ្្ កៅឆ្ន ំ២០២០ នងិថយចុុះ ២,៦៥ េនិទុភាគរយនន ផ្្ កៅ

ឆ្ន ំ២០២១ ។ 

 ការកកើនក ើងននចំណូលចរនតកនុះ បានផតលល់ទ្ធភាេឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាលរកងកើនចំណាយសាធារណៈ្ប្ោរ់

រនតកលើកកម្ព្់គុណភាេ នងិេប្ងកីវិសាលភាេក្វាសាធារណៈឱ្យកាន់កត្ខិ្ត្ជតិ្ប្រជាេលរដា ប្េម្ទងំ

រកងកើនការវិនិកោគកលើវិ្័យអាទិ្ភាេ្ំខាន់ៗ រួម្ោន៖ វិ្័យអរ់រំ ្ុខាភិបាល នងិកហតាថ រចន្ទ្ម្ព័នធ

រូរវន័កផសងៗ ជាេិក្្កដើម្បីកឆ្ើយត្រកៅនឹងវិរត្តិជងំកឺូវដត្-១៩ តាម្រយៈភាេប្គរ់ប្ោនន់នថវិកា្ប្ោរ់

កដ្ឋុះប្សាយការងាររន្ទទ ន់ចំកពាុះមុ្ខ្ ។ 

 ការកលើកកម្ព្់វរបធ្ម៌្រង់េនធោនភាេលអប្រក ើ្រជាងមុ្ន អប្តាការរងេ់នធទន់កេលកវោកកើនក ើងជា

រនតរន្ទទ រ់កដ្ឋយ សារការរកងកើនភាេងាយប្្ួលកនុងការរង់េនធ និងការេប្ងឹងគុណភាេក្វានងិការអរ់រំ

ដល់អនកជារ់េនធ ប្េម្ទងំការកក្ប្ម្លួកោលនកោបាយសារកេើេនធមួ្យចំននួ កដលបានជួយកលើក

កម្ព្់កិចច្ ប្ម្រ្ប្មួ្លពាណិជជកម្ម និងចូលរួម្េប្ងងឹ្ម្ធ្ម៌្កនុងការរងេ់នធជនូរដា ។ 

តារាងទី្ ៤ ៖ លទ្ធផលការអនុវត្តចំណូលចរនត នងិគិត្ជាភាគរយ ផ្្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. ការងារកដលម្ត្ូវបនត នងិបកងកើនការយកចតិ្តទកុដ្ឋក់ 

13> ជារួម្  ការអនុវត្តវិធានការកផនកទំ្កនើរភាវូរនីយកម្មនន អ.េ.ដ និង អ.គ.រ កេំុងោនវឌ្ឍនភាេជាប្រប្កត្បី្្រ
តាម្កផនការ្កម្មភាេ កលើកកលងកត្្កម្មភាេមួ្យចំននួកដលរាងំ ទ្ ុះកដ្ឋយសារកូវដត្-១៩ ។ 



10 

14> កិចចការមួ្យចំននួ កដលទម្ទរឲ្យរនត នងិរកងកើនការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់៖រួម្ោន៖  

 ការកកលម្អកោលនកោបាយប្រកភទ្េនធ្ំខាន់ៗមួ្យចំននួ រួម្ោន៖ េនធកលើអចលនប្ទ្េយ, អាករ

េិក្្, េនធកលើប្បាក់ចំណូលរូរវនតរុគាល 

 ក្ចកតីប្ពាងចារ់ ោ្ ីេីការប្គរ់ប្គងចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ នងិ ឯកសារកោល ោ្េីី ោ្ េីីការកកទ្ប្ម្ង់

ប្រេន័ធចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ 

 ការករៀរចំក ើងវិញ ននកិចច្ នាដី្ម្បទនក្ដាកិចច ប្្រតាម្រទ្របញ្ញត្តិជាធ្រោន កៅោនវឌ្ឍនភាេ

យឺត្ (បានប្រោណ ៣០% ប្ត្ឹម្ប្ត្ោី្ទី្ ២ ឆ្ន ំ ២០២១) 

 ការករៀរចំគត្ិយតុ្តកផសងៗតាម្វិ្័យ កៅយតឺ្ោ៉ា វ ដូចជា៖ ចារ់ ោ្ ីេីការចត្់កចងជារកណាោ ុះអា្នននវូ

វត្ថុចរ់យក នងិ ចារ់ ោ្ ីេីវិ្័យនប្រ្ណីយ៍ (ថមី) 

 ជំរុញការអនុវត្តប្រេន័ធរកចចកវិទ្ាេ័ត្៌ោនកនុងមុ្ខ្ងារ ន្ូល្ំខាន់ៗ រួម្ោន៖ ការចុុះរញ្ជ ី, ការដ្ឋកល់ិខ្ិត្

ប្រកា្េនធ និងការរង់ប្បាក់េនធ, ប្រេន័ធអា្ីុគដូ្ឋ (ACYCUDA), ប្រេ័នធរញ្ជរកត្មួ្យជាត្ិ, ប្រេន័ធកអ ិក

ប្ត្នូិកគយ (e-Customs) ប្រេន័ធ NRMIS នងិ SARMIS។ល។ 

 កប្រើប្បា្់ឧរករណ៍្ប្ោរ់េនិតិ្យ និងវាយត្នម្្េីប្រ្ិទ្ធភាេរដាបាលសារកេើេនធ នងិមិ្នកម្នសារកេើេនធ 

(PEFA, TADAT, TAX Diamond, NON-TAX Tool...)  

៥. លទធនលននការវាយត្នម្្រដាបាលសារកពើពនធកដ្ឋយកម្បើម្បា្់ម្កបែណឌ  TADAT 

15> អគាកលខាធ្ិការដ្ឋា ន អគហ បានដឹកនំ្ទប្កុម្ការងារកដើម្បីវាយត្កម្្េីប្រ្ិទ្ធភាេននរដាបាលសារកេើេនធកដ្ឋយកប្រើ

ប្បា្់ឧរករណ៍ (TADAT) ប្េម្ទងំទ្ទួ្លបានលទ្ធផលជារឋម្ (គតិ្ប្ត្ឹម្ កខ្ត្ោុ ឆ្ន ំ២០២២) ដូចខាងកប្កាម្៖ 

េនិទុ្ម្ទិ្ធកម្មរដាបាលេនធដ្ឋរកម្ពុជា 
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្មិ្ទ្ធកម្មគន្ឹុះ (Performance Outcome Areas - POA) ទងំ ៩ នងិ ្ូចន្ទករកប្ម្ិត្ខ្ព្់ (High Level 

Indicators) ទងំ ៣២៖  

POA 1: ភាេប្ត្ឹម្ប្ត្ូវននការចុុះរញ្ចអីនកជារ់េនធ (Integrity of the registered taxpayer base) 

 P1-1. េត័្៌ោនអេំីអនកជារ់េនធោនភាេប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ នងិកជឿទុ្កចិត្តបាន 

 P1-2. យល់ដឹងនងិសាា ល់ចា្់េីអនកជារ់េនធកដលោន្កាោ នុេល  

POA2:ការប្គរ់ប្គងហានភិ័យប្រករកដ្ឋយប្រ្ិទ្ធភាេ (Effective risk management) 

 P2-3. ការកំណត្អ់ត្ត្ញ្ញ ណ, ការវាយត្នម្្, ចំណាត្ថ់្នន ក់ នងិទំ្ហនំនហានភិ័យននការអនុវត្ត 

 P2-4. ការកាត្់រនថយហានភិយ័តាម្រយៈករៀរចំឲ្យោនកផនការកកលម្អ 

 P2-5. តាម្ដ្ឋន នងិវាយត្នម្្្កម្មភាេកាត្់រនថយហានភិយ័ននការអនុវត្ត 

 P2-6. ការប្គរ់ប្គងហានភិយ័កផនកប្រត្ិរត្តិការ 

 P2-7. ការប្គរ់ប្គងហានភិយ័កផនកធ្នធានម្នុ្ស  

POA 3: អនកជារ់េនធោំប្ទ្នងិចូលរួម្អនុវត្តរទ្របញ្ញត្តិ ត្ ីេេីនធដ្ឋរ (Supporting voluntary compliance) 

 P3-8. វិសាលភាេ, រចចុរបននភាេននរទ្របញ្ញត្តិ នងិការទ្ទួ្លបានេ័ត្ោ៌ន 

 P3-9. រយៈកេលននការកឆ្ើយត្រកៅ្ំកណើ្ំុផតលេ់័ត្ោ៌ន  

 P3-10. វិសាលភាេននរទ្របញ្ញត្តិថមីៗ កដើម្បីកាត្់រនថយចំណាយររ្់អនកជារ់េនធ 

 P3-11. ទ្ទួ្លបានម្ត្ិកោរលប់្ត្ រ់ររ្់អនកជារ់េនធេីក្វាកម្មេនធដ្ឋរ 

POA 4: ការរំកេញឯកសារប្រកា្េនធទនក់េលកវោ (Timely filing of tax declaration)  

 P4-12. អប្តាននការរំកេញឯកសារទន់កេលកវោ 

 P4-13. ការប្គរ់ប្គងអនកកដលមិ្នបានរំកេញឯកសារេនធដ្ឋរ 

 P4-14. កប្រើប្បា្់ឧរករណ័កអ ិចប្ត្នូិចកដើម្បីរំកេញឯកសារ 

POA 5: ការរង់េនធទន់កេលកវោ (Timely payment of tax) 

 P5-15. កប្រើប្បា្់វិធ្សីាស្រ ត្រង់េនធតាម្ប្រេន័ធកអ ិចប្ត្នូិច 

 P5-16. កប្រើប្បា្់ប្រេន័ធប្រមូ្លេនធប្រករកដ្ឋយប្រ្ិទ្ធភាេ 

 P5-17. ការរង់េនធទន់កេលកវោ 

 P5-18. ្ននិធ្ ិនិងលហំូរននរំណលុេនធ 

POA 6: ការករៀរចំឯកសារប្ត្មឹ្ប្ត្ូវ ្ប្ោរ់ប្រកា្េនធ (Accurate reporting in declaration) 

 P6-19. ្កម្មភាេការងារកដលប្ត្ូវប្រកាន់យកកដើម្បីេនិតិ្យ នងិទ្រ់សាក ត្់កុំឲ្យោនរបាយការណ៍មិ្នប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 

 P6-20. ការកប្រើប្បា្់ប្រេន័ធផាូរផាងទិ្នននយ័កដើម្បីក វ្ងរករបាយការណ៍កដលមិ្នប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ  

 P6-21. ការរកងកើត្គនំិត្ផតួចកផតើម្ កដើម្បីជំរុញកអាយករៀរចំរបាយការណ៍បានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 

 P6-22. ប្ត្ួត្េនិិត្យតាម្ដ្ឋន នងិវាយត្នម្្កប្ម្តិ្ននភាេម្និប្ត្ឹម្ប្ត្ូវកនងុការករៀរចំរបាយការណ៍ 

POA 7: ការកដ្ឋុះប្សាយវិវាទ្សារកេើេនធប្រករកដ្ឋយប្រ្ិទ្ធភាេ (Effective tax dispute resolution) 
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 P7-23. កិចចដំកណើរការកដ្ឋុះប្សាយវិវាទ្កដលោនលកខណៈឯករាជយ 

 P7-24. រយៈកេលកដលប្ត្ូវកប្រើប្បា្់្ប្ោរ់កដ្ឋុះប្សាយវិវាទ្ 

 P7-25. វិធានការកដលប្ត្ូវប្រកាន់យក កដ្ឋយកផអកកលើលទ្ធផលននការកដ្ឋុះប្សាយវិវាទ្ 

POA 8: ការប្គរ់ប្គងចំណូលប្រករកដ្ឋយ្័កតិ្ិទ្ធភាេ (Efficient revenue management) 

 P8-26. ការចលូរួម្កៅកនងុដំកណើរការេាករណ៍ចំណូលេនធ 

 P8-27. ភាេប្គរ់ប្ជងុកប្ជាយននប្រេន័ធគណកនយយចំណូលេនធ 

 P8-28. ភាេប្គរ់ប្ជងុកប្ជាយននដំកណើរការរងវលិ្ងប្បាកេ់នធ 

POA 9:គណកនយយភាេនងិត្ោ្ភាេ (Accountability and transparency) 

 P9-29. យនតការប្ត្ួត្េនិតិ្យនផទកនុង 

 P9-30. ការប្ត្តួ្េនិតិ្យនផទកប្ៅកៅកលើរដាបាលសារកេើេនធ 

 P9-31. ការយល់ដឹងជាសាធារណៈកៅកលើរដាបាលសារកេើេនធ 

 P9-32. ការផសេវផាយេី្កម្មភាេ, លទ្ធផល និងកផនការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator Score
P1-1 D

P1-2 C

P2-3 D

P2-4 D

P2-5 D

P2-6 D

P2-7 D

P3-8 A

P3-9 A

P3-10 A

P3-11 A

P4-12 C+

P4-13 D

P4-14 D

P5-15 D

P5-16 A

P5-17 C

P5-18 D

P6-19 D

P6-20 D

P6-21 B

P6-22 D

P7-23 A

P7-24 D

P7-25 C

P8-26 D

P8-27 A

P8-28 D

P9-29 D+

P9-30 C+

P9-31 D

P9-32 D

POA7

POA8

POA9

POA

POA1

POA2

POA3

POA4

POA5

POA6
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៦. បញ្ហា ម្បឈម្ នងិវធាធានការ 

16> កទុះរី្កប្ម្ចបាននូវ្មិ្ទ្ធិផលជាកប្ចើនដូចបានករៀររារ់ខាងកលើ ការអនុវត្តកផនការ្កម្មភាេ្ប្ោរ់អនុវត្ត

យុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣៖ 

- កផនកទ្កំនើរភាវរូនយីកម្ម អ.េ.ដ. អាចប្រឈម្នងឹហានភិយ័កដលរណាត លម្កេភីាេអូ្ រន្្ទយ នងិភាេ

មិ្នប្បាកដប្រជាននជងំកឺូវដដ-១៩ កដលអាចរ៉ាុះពាលដ់លដំ់កណើរការ និងប្រ្ិទ្ធភាេកនងុការអនុវត្ត

្កម្មភាេម្យួចំននួ ជាេិក្្្កម្មភាេទងំឡាយណា កដលទម្ទរឱ្យោនការចលូរមួ្ ឬកិចច្ហការ

េីអនកជារ់េនធ, ការចូលខួ្្នកនងុនតី្ិវិធ្ីកនុងការកដ្ឋុះប្សាយរញ្ា , ការចុុះក្ុើរអកងកត្រទ្កលមើ្, ការចុុះអកងកត្ 

(Street Survey), ការេិភាកាេិកប្ោុះកោរល់ជាមួ្យអនតរសាថ រ័នពាកេ់ន័ធ, នងិការចុុះរណោុ ុះរណាោ ល 

នងិផសេវផាយជាកដើម្ ។ កនងុនយ័កនុះ សាថ រ័នទ្ទួ្លរនទុកអនវុត្ត នឹងរនោរកងកើនកិចចខិ្ត្ខ្ំប្រងឹកប្រង ក៏ដូចជា

ការកំណត្់ទិ្្កៅ្ំខាន់ៗកនុងជហំានរន្ទទ រ់ កដើម្បីកឆ្ើយត្រកៅនងឹហានភិយ័កនុះរួម្ោន៖ 

• រនតការចលូរួម្កិចច្ហការផសេវផាយចារ់ រទ្របញ្ញត្តិ នងិក្ចកតីកណនំ្ទថមីៗ កៅកនុងកវទិ្កា ឬកម្មវិធ្ី

្ិកាខ សាោកដលករៀរចំក ើងកដ្ឋយវិ្័យឯកជន តាម្រយៈអនទ្ាញ 

• ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនូវក្ចកតីកណនំ្ទ ត្ ីេកីារកាត្់រនថយត្ប្ម្ូវការឯកសារ នងិនីត្ិវិធ្កីនុងការកដ្ឋុះប្សាយរ

ណត ឹងត្វា៉ែ   នងិក្ៀវកៅកណនំ្ទ ត្ ីេីការកដ្ឋុះប្សាយរណត ឹងត្វា៉ែេនធដ្ឋរ 

• េប្ងងឹគុណភាេននរបាយការណ៍ និងនតី្ិវិធ្នីនការកធ្វើ្វនកម្មររ្់្វនករ ននសាខាេនធដ្ឋរកខ្ត្ត-

ខ្ណឌ កដលត្ប្មូ្វភាជ រ់ឯកសារជាមួ្យរបាយការណ៍្វនកម្មតាម្ក្ចកោីកណនំ្ទររ្់ថ្នន ក់ដឹកនំ្ទ 

• ជំរុញការងារចុុះរញ្ជ ី្ហប្ោ្កកើត្ថមតីាម្ថ្នន លរកចចកវិទ្ាេ័ត្ោ៌ន (IT Platform) និងរនតកធ្វើរចចុរបនន

ភាេ្ហប្ោ្កដលកៅ្ល ់នងិ 

• េនិិត្យ និងកផទៀងដទ ត្់កលើ្ំណុំឯកសារក ន្ ើ្ំុកលើកទឹ្កចិត្តកផនកេនធដ្ឋរ្ប្ោរ់្ហប្ោ្ធ្នុត្ូច នងិ  

្ហប្ោ្ធ្នុម្ធ្យម្ កដលចុុះរញ្ជ ី ម្ ប័្គចិត្ត ក ន្ ើ្ំុអនុកោម្ភាេសារកេើេនធ នងិការក ន្ ើ្ ុំកលើកកលង

េនធអរបររោ ។ 

- កផនកទ្កំនើរភាវរូនយីកម្ម អ.គ.រ. អាចប្រឈម្នឹងហានភិ័យ កដលរណាត លម្កេភីាេអូ្រន្្ទយ និងភាេមិ្ន

ប្បាកដប្រជាននជងំកឺូវដដ-១៩ កដលអាចរ៉ាុះពាល់ដល់ដំកណើរការ និងប្រ្ិទ្ធភាេកនងុការអនុវត្ត្កម្មភាេ

មួ្យចំននួពាកេ់ន័ធនងឹ៖ កតាត អភបិាលកិចច, អនុកោម្ភាេកផនកឯកជន, ការអភិវឌ្ឍសាថ រ័ន នងិធ្នធាន

ម្នុ្ស, យនតការកិចច្ប្ម្លួពាណិជជកម្ម, ប្រ្ិទ្ធភាេការងាររងាក រ និងរស្រងាក រអំកេើរត្់កគចេនធ  រន្េំនធ 

នងិរទ្កលមើ្ឆ្ងកដន ប្េម្ទងំការដ្្់រតូរោ៉ា ងរហ័្ននររិសាថ នរ្់កៅ កនុងគន្ងប្រប្កត្ភីាេថម ី កដល

អាចរ៉ាុះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាេការកធ្វើទំ្កនើរភាវូរនីយកម្ម និងការប្រមូ្លចំណូលជូនជាត្ិ ។ កនុងន័យកនុះ       

សាថ រ័នទ្ទួ្លរនទុកអនុវត្ត នងឹរនោរកងកើនកិចចខិ្ត្ខ្ំប្រឹងកប្រង ក៏ដូចជាការកំណត្់ទិ្្កៅ្ំខាន់ៗកនុងជហំាន

រន្ទទ រ់ កដើម្បីកឆ្ើយត្រនឹងហានភិ័យកនុះរួម្ោន៖ 
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• េប្ងងឹរកនថម្កទ្ៀត្នវូអភិបាលកិចចលអកនងុសាថ រ័ន ប្រ្ិទ្ធភាេការងាររកចចកកទ្្គយ នងិអនុកោម្ភាេ

កផនកឯកជន កដើម្បីប្ទ្ប្ទ្ង់ការប្រមូ្លចំណូល កដ្ឋយកដោ ត្ការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កលើការនំ្ទចូលមុ្ខ្ទំ្នញិ

ចប្មុ្ុះ, 

• េប្ងងឹយនតការកិចច្ ប្មួ្លពាណិជជកម្ម តាម្រយៈការកធ្វើសាម្ញ្ញកម្ម និងកកលម្អប្រេន័ធ វ្ ័យប្រវត្តិកម្ម នងិ

ប្រត្ិរត្តកិារគយ, 

• រកងកើនប្រ្ិទ្ធភាេការងាររងាក រនងិរស្រងាក រអំកេើរត្ក់គចេនធ, រន្ំេនធ នងិរទ្កលមើ្ឆ្ងកដន កដ្ឋយអនុវត្ត

យនតការរងាក រ ទ្រ់សាក ត្់រទ្កលមើ្ គយ, និង 

• រនតេប្ងងឹយនតការភាេជានដគជូាមួ្យវិ្័យឯកជនកនងុការេកិប្ោុះកោរល ់ នងិកដ្ឋុះប្សាយរញ្ា  ឬ

កងវលន់្ទន្ទររ្់ធ្ុរជន ។ 

- ការេប្ងងឹរដាបាល នងិកោលនកោបាយចណូំលម្និកម្នសារកេើេនធ អាចប្រឈម្នឹងហានភិយ័ កដល      រ

ណាត លម្កេីការរំខានេីការរដករាលដ្ឋលននជំងកឺូវដដ-១៩ កដលបានរ៉ាុះពាល់ នងិដ្្់រោូរនវូររិរទ្ក្ដាកិចច-

្ងាម្ជាត្ិ នងិ្កល រណាោ លឱ្យការកោលកៅយុទ្ធសាស្រ ត្  និង្ូចន្ទករ្មិ្ទ្ធកម្មគន្ុឹះ អាចនឹងមិ្ន

្កប្ម្ចបានទន់កេលកំណត្ ់កហើយកតាត កនុះក៏បានរនទុចរងាអ ក់ដល់ដំកណើរការការងារ កដ្ឋយសារការអនុវត្ត

 វិធានគោ្ត្្ុវត្ថិភាេ, ភាេោនកប្មិ្ត្ននប្រ្ិទ្ធភាេកិចចប្រជុំអនឡាញ, និងភាេោនកប្មិ្ត្ននម្ស្រនតជីនំ្ទញ

កនុងការចរ់យកឌ្ីជីថលកដ្ឋយកងវុះឧរករណ៍ររិកាខ រ និង្ម្ត្ថភាេម្ស្រនតោីនកប្មិ្ត្ជាកដើម្ ។ កទុះជាោ៉ា ង

កនុះកោី ប្ក្ួង សាថ រ័នពាកេ់ន័ធនឹងរនតខ្ិត្ខ្កំនុងការអនុវត្តតាម្កផនការ្កម្មភាេលម្អិត្ កដលោនការកំណត្់

្ូចន្ទករ្មិ្ទ្ធកម្មជាកោ់ក ់ កៅតាម្លទ្ធភាេជាក់ក ោ្ង ។ ទ្នទឹម្កនុះការកំណត្់យនតការសាថ រ័ន កនុងការ

្ប្ម្រ្ប្ម្ួលតាម្ដ្ឋនកលើវឌ្ឍនភាេជាប្រចំ និងកដ្ឋុះប្សាយរញ្ា ប្រឈម្ កដលកកើត្ោនក ើង ្ំកៅ

ធាន្ទមិ្នឱ្យរញ្ា កប្រក្ាយជាបាត្ុភាេអ្កម្មដល់ការអនុវត្តជាគន្ឹុះដ៏្ំខាន់្ប្ោរ់ការរងាក រ និងកឆ្ើយត្រ

បាននងឹហានិភយ័ឱ្យបានទនក់េលកវោ នងិប្រ្ិទ្ធភាេខ្ព្់ ។ 

៧. ការ្ននដិ្ឋា នពី្ម្ិទធកម្ាននការកកទម្ម្ង់ 

ក.ទ្កំនើរភាវរូនយីកម្មប្រេន័ធចណូំលសារកេើេនធ   

ក១. ទ្កំនើរភាវរូនយីកម្ម នន អ.េ.ដ. 

17> រន្ទទ រ់េអីនុវត្តកផនការ្កម្មភាេររ្់យុទ្ធសាស្រ ត្កនុងកេលកន្ងម្ក ប្កុម្ការងារេនិតិ្យក ើញេីរកប្ម្រប្មួ្ល

 វិជជោន្ំខាន់ៗ កលើការកកលម្អ្ម្ត្ថភាេ ក៏ដូចជាគុណភាេក្វាកម្ម នន អ.េ.ដ. កដ្ឋយកផអក្មិ្ទ្ធផិលធ្ំៗ

គួរឱ្យកត្់្ោា ល់រួម្ោន៖ ការកធ្វើទំ្កនើរកម្មកលើមុ្ខ្ងារ ន្ូល កដើម្បីឱ្យការអនុវត្តលអប្រក ើ្រជាងមុ្ន (ឧ៖ E-

registration, E-filling and E-payment) នងិរកនថម្នូវប្រេន័ធ នងិកម្មវិធ្ីទូ្រ្័េទ្ប្ោរ់ប្រត្ិរត្តកិារជា

ប្រចំ និងក្វាកម្មកាន់កត្ប្រក ើ្រ្ប្ោរ់អនកជារ់េនធ, រយៈកេលម្ធ្យម្ននការរងវលិ្ងអាករកលើត្នម្្រកនថម្

ប្ត្ឹម្កប្ម្ិត្ អ.េ.ដ., នងិការេប្ងងឹការកធ្វើ្វនកម្មកលើរយៈកេលម្ធ្យម្ ននការរញ្ចរ់្វនកម្មោនកប្មិ្ត្ នងិ

្វនកម្មកេញកលញ ។ រកនថម្េីកនុះ អ.េ.ដ. កប៏ានេប្ងឹងកលើការប្គរ់ប្គងសាថ រ័នកដ្ឋយដ្ឋក់េប្ងាយការ    

អនុវត្តទូ្លំទូ្ោយននយុទ្ធសាស្រ ត្  និងប្រត្ិរត្តិការ, បានករៀរចំកផនការអភិវឌ្ឍនប៍្រេន័ធប្គរ់ប្គងធ្នធានម្នុ្ស 
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នងិកម្មវិធ្េីប្ងងឹ្ម្ត្ថភាេររ្់ម្ស្រនតរីាជការេនធដ្ឋរ កៅតាម្រណាត សាខាខ្ណឌ  នងិកខ្ត្ត នងិរកងកើន្ម្ត្ថភាេ

កលើការប្គរ់ប្គងហានភិ័យចំណូល កផអកកលើការវិភាគផលរ៉ាុះពាលក់ារវាយត្នម្្ននវដតអាជីវកម្ម ។ 

ក២. ទ្កំនើរភាវរូនយីកម្ម ននអគាន្ទយកដ្ឋា នគយនងិរដ្ឋា ករកម្ពុជា 

18> រន្ទទ រ់េអីនុវត្តកផនការ្កម្មភាេលម្អតិ្ររ្់យុទ្ធសាស្រ ត្កនងុកេលកន្ងម្ក ការប្រមូ្លចំណូលររ្់ អ.គ.រ. 

ោនការកកើត្ក ើងជាគំហកុកៅមុ្នការរដករាលដ្ឋលជងំកឺូវដដ-១៩ កដលជាប្រភេធ្នធានថវិកាជាត្ិដ៏្ំខាន់

កនុងការប្ទ្ប្ទ្ង់កម្មវិធ្ីចំណាយររ្់រាជរដ្ឋា ភបិាល កដលជាលទ្ធផលននការរនត្ប្មួ្លពាណិជជកម្ម កដើម្បីជយួ

កាត្់រនទុករនថយចំណាយ នងិកេលកវោររ្់ធ្ុរជន ្ំកៅជំរញុភាេប្រកតួ្ប្រកជងររ្់ក្ដាកិចចកម្ពុជា, ការ

រនតខ្តិ្ខ្ំកកលម្អ នងិេប្ងងឹអភបិាលកិចច កដើម្បីេប្ងអឹនុកោម្ភាេអនកជារ់េនធ តាម្រយៈការអនុវត្ត និង

ផសេវផាយអេំីយុទ្ធសាស្រ ត្គយ ត្ ីេីអនុកោម្ភាេ នងិការអនុវត្តចារ់ឆ្ន ំ ២០២០-២០២៣ និងការេប្ងងឹការ

ប្គរ់ប្គងកររយុទ្ធសាស្រ ត្  ។ 

ក៣. កោលនកោបាយសារកេើេនធ 

19> រន្ទទ រ់េអីនុវត្តកផនការ្កម្មភាេលម្អតិ្ររ្់យុទ្ធសាស្រ ត្កនងុកេលកន្ងម្ក ការបានដ្ឋក់កចញនវូវិធានការកធ្វើ

 វិចរណកម្មកលើកោលនកោបាយសារកេើេនធ ្ំកៅធាន្ទ្ងាត្ិភាេជាមួ្យនងឹកោលនកោបាយអភិវឌ្ឍន៍

ជាត្ិ, ប្្រតាម្ររិរទ្ក្ដាកិចចកដលកេំងុរងនងឹផលរ៉ាុះពាលេ់ីវិរត្តិជំងកឺូវដដ-១៩ ។ ជាលទ្ធផលននការអនុវត្ត

កន្ងម្កកនុះ ការកធ្វើវិចរណកម្មកលើកោលនកោបាយសារកេើេនធ បានជរុំញការវិនិកោគ, កលើកកម្ព្់ភាេ

ប្រកួត្ប្រកជង និងប្រមូ្លចំណូលឱ្យអ្់្កាោ នុេល កដ្ឋយបានទ្ទួ្លផលវិជជោនខ្ព្់ដល់្ងាម្ និងក្ដាកិចច

កម្ពុជាដូចជា៖ 

• បានកប្រឥរិោរទ្អនកកប្រើប្បា្់ និងកាត្់រនថយផលរ៉ាុះពាលអ់វិជជោនដល់្ុខុ្ោលភាេសាធារណៈ, 

• បានជួយោំប្ទ្ធាត្ុចូលផលិត្កម្ម្ប្ោរ់វិ្័យ្ហប្ោ្ធ្នត្ចូ និងម្ធ្យម្ នងិេិក្្ការ្ប្មួ្លរនទុក

េនធកលើទំ្នញិរថយនត កដើម្បជីំរញុការលូត្ោ្់កលើវិ្័យរថយនត 

• ោំប្ទ្ដល់វិ្័យដឹកជញ្ជូន នងិជំរុញការកប្រើប្បា្់កររភាត្រររិសាថ ន តាម្រយៈការកធ្វើវិចរណកម្មអប្តាេនធ

គយ នងិអប្តាអាករេិក្្ 

• ការ្ប្ោលរនទុកររ្់ប្រជាេលរដា តាម្រយៈការកលើកកលងអាករកលើត្នម្្រកនថម្កលើមុ្ខ្ទំ្និញ កដលជា

អាហារជាមូ្លដ្ឋា ន្ប្ោរ់ការរ្់កៅប្រចំនថាររ្់ប្រជាេលរដា 

• កលើកកម្ព្់្ហប្ោ្ធ្នត្ូច និងម្ធ្យម្ កដលជាឆអឹងខ្នងប្ទ្ប្ទ្ង់ក្ដាកិចចកនុងប្្ុក និង 

• ការេនិិត្យក ើងវិញនវូ េនធចលនប្ទ្េយ និងការករៀរចំេនធថមី កដើម្បីកាត្់រនថយ្កម្មភាេររិករបកម្ម និងរកងកើន

្កាោ នុេលកនុងការេិេិធ្កម្មប្រភេចំណូលជាត្ិ ។  

20> ជាមួ្យោន កនុះកដរ ការរនតកធ្វើវិចរណកម្មអប្តាេនធ នងិការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តនវូកោលនកោបាយេនធថម ី ដូចជា

កោលនកោបាយអាករេិក្្, េនធកលើអចលនប្ទ្េយ, េនធកលើចំណូលរូរវនធរុគាល, េនធកលើពាណិជជកម្មតាម្

ប្រេន័ធកអ ិចប្ត្នូកិ នងិកោលនកោបាយសារកេើេនធកផសងៗ នងឹក្ាយឧរករណ៍កោលនកោបាយហរិញ្ញវត្ថ ុ

សាធារណៈ កនងុការកដ្ឋុះប្សាយនវូផលរ៉ាុះពាលម់្កកលើ្ុខ្ភាេសាធារណៈ និងររិសាថ ន, កលើកម្ព្់អាជីវកម្ម



16 

កនុងប្្ុក, ទក់ទញការវិនិកោគ នងិការកកៀរគរចំណូលរកនថម្កទ្ៀត្ជនូជាត្ ិ ជាេិក្្គកឺារករៀរចំប្រេន័ធ

េនធមួ្យ កដលោនចរដភាេកនុងការប្ទ្ង់ប្ទ្ង់ក្ដាកិចចកឆ្ព ុះកៅកាន់ក្ដាកិចចឌ្ជីីថល ។ 

21> ភាេមិ្នប្បាកដប្រជាននការរដករាលដ្ឋលននជងំកឺូវដដ-១៩ អាចជិុះឥទ្ធិេលដលក់ារកងើរក ើងវិញ ននកំកណើន

ក្ដាកិចច្កល, ភាេោនកប្ម្ិត្ននការ្ប្ម្រ្ប្ម្លួររ្់អងាភាេពាកេ់នធ, កងវុះធ្នធានម្នុ្ ស កដើម្បី

កឆ្ើយត្រកៅនឹងកំកណើនទំ្ហកំារងារ, ភាេោនកប្មិ្ត្ននកចិច្ ហការេីវិ្័យឯកជន កនងុការក វ្ងរកឬ្គល់

ននរញ្ា និងកងវុះទិ្ននន័យនិងេ័ត្៌ោនកៅកត្ជារញ្ា ប្រឈម្្ប្ោរ់ការករៀរចំ និងអនុវត្តកោលនកោបាយេនធ

ឱ្យោនប្រ្ិទ្ធភាេ នងិ្័កតិ្ិទ្ធភាេ ។ កទុះជាោ៉ា ងកនុះកោី អគាន្ទយកដ្ឋា នពាកេ់ន័ធ ប្ត្វូោនសាម រត្ីរុករ្កម្ម 

កដ្ឋយប្ត្ូវរនតេប្ងងឹ នងិកកលម្អនវូវិធានការកដលមិ្នទនប់ានអនុវត្ត ឬមិ្នទន់្កប្ម្ចបាន កដើម្បីរកងកើន

ប្រ្ិទ្ធភាេការងារឱ្យអ្់្កាត នុេល នងិ្កប្ម្ចបានតាម្កផនការកំណត្់ ប្េម្ទងំេប្ងឹង្ម្ត្ថភាេម្ស្រនតី

ជំន្ទញកដើម្បីរកងកើនប្រ្ិទ្ធភាេការងារ កនងុគន្ងប្រប្កត្ភីាេថមី ។ 

ខ្.ការេប្ងងឹរដាបាល នងិកោលនកោបាយចណូំលម្និកម្នសារកេើេនធ  

22> កដើម្បីកលើកកម្ព្់ប្រ្ិទ្ធភាេកនងុការប្គរ់ប្គងចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ, ការអនុវត្ត្កម្មភាេោំប្ទ្ការេប្ងងឹ

រដាបាល នងិកោលនកោបាយចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធបានចូលរួម្ចំកណកមួ្យកផនកដលក់ារកកទ្ប្ម្ងក់ារ

ប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ តាម្រយៈការកកៀរគរចំណូល នងិរកងកើនគុណភាេក្វាសាធារណៈ កប្កាម្

ទិ្ដាភាេធ្ំ ០២ រួម្ោន៖ 

ទ្១ី).ទ្ដិាភាេទ្កំនើរកម្មរដាបាលម្និកម្នសារកេើេនធ កដលបានកប្រក្ាយការប្គរ់ប្គងកលើចំណូលមិ្នកម្នសារកេើ

េនធ នងិប្ទ្េយ្ម្បត្តិរដា ឱ្យោនលកខណៈជាប្រេន័ធកដ្ឋយកប្រើប្បា្់ថ្នន លរកចចកវិទ្ាេ័ត្ោ៌នវិទ្ា ជាលទ្ធ

ផល្កប្ម្ចបាន ការករៀរចំ នងិដ្ឋក់អនុវត្តប្រេន័ធេត័្៌ោន វិទ្ាប្គរ់ប្គងចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ 

(NRMIS) នងិប្រេន័ធរកចចកវិទ្ាេត័្៌ោនប្គរ់ប្គងទិ្នននយ័រញ្ជសីារកេើភណឌ ប្ទ្េយ្ម្បត្តិរដា (SARMIS), ការ

ផោលក់ាររណោុ ុះរណាោ លរកចចកកទ្្ និងករៀរចំ្ិកាខ សាោផសេវផាយឱ្យកប្រើប្បា្់ NRMIS និង SARMIS 

កដើម្បីរស្រញ្ជ រ្នសឹម្ៗ, ការអភិវឌ្ឍមុ្ខ្ងារ  e-payment កនងុប្រេន័ធ NRMIS ជហំានទី្ ១ នងិការករៀរចំការ

ផោល់ក្វាសាធារណៈតាម្ប្ក្ួង សាថ រ័នមួ្យចំននួកនុងទ្ប្ម្ង់ឌ្ីជីថល ។ 

ទ្២ី).ទ្ដិាភាេកោលនកោបាយ នងិការករៀរចរំទ្របញ្ញត្តកិោល ៖ ការកលើកកម្ព្់ប្រេន័ធប្គរ់ប្គងចំណូល មិ្ន

កម្នសារកេើេនធ នងិបានកប្រក្ាយការប្គរ់ប្គងចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ ឱ្យោនរចន្ទ្ម្ព័នធ ោ្ ងដ់្ឋអរប

ររិោចា្់ោ្់ តាម្រយៈការករៀរចំរទ្របញ្ញត្តិកោល នងិការករៀរចំក ើងវិញ ឬជាថមី នវូចារ់ នងិលិខិ្ត្

រទ្ដ្ឋា នគត្យិតុ្ត ឱ្យការប្គរ់ប្គងោន្ងាត្ភិាេកាន់កត្ប្រទក់ប្កឡា នងិឆុ្ុះរញ្ច ងំេកីារអភិវឌ្ឍ្ងាម្-

ក្ដាកិចចរចចុរបនន កដលជាលទ្ធផល្កប្ម្ចបាន រួម្ោន៖ ការករៀរចំចារ់ ោ្ ីេីការប្គរ់ប្គងការកប្រើ-ប្បា្់

ចត្់កចងប្ទ្េយ្ម្បត្តិរដា, ចារ់ ោ្ ីេីកលបងពាណិជជកម្ម, លិខ្តិ្រទ្ដ្ឋា នគត្យិុត្តពិាកេ់ន័ធកនងុការ          កក

ទ្ប្ម្ង់ និងប្គរ់ប្គងតាម្វិ្័យរួម្ោន៖ ប្គឹុះសាថ នរដាបាលសាធារណៈ, វិ្័យករ៉ែ, វិ្័យកទ្្ចរណ៍ និង វិ

្័យទូ្រគម្ន្ទគម្ន ៍ជាកដើម្ ។ រកប្ម្រប្ម្លួទងំកនុះ ផោលន់វូរចច័យ្ំខាន់ៗកនងុនយ័ជំរញុ នងិរនតដំកណើរការ

ននការកកទ្ប្ម្ង់ ្ំកៅធាន្ទការប្រមូ្លចំណូលប្រករកដ្ឋយប្រ្ិទ្ធភាេ និង្័កតិ្ិទ្ធភាេ ។ 



17 

៨. ទិ្កៅ នងិ្ាំណូម្ពរកលើការអនុវត្តកននការ្កម្ាភាព 

23> ការអនុវត្តកផនការ្កម្មភាេ្ប្ោរ់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ គិត្ប្ត្ឹម្ឆោ្ទី្ ១ 

ឆ្ន ំ ២០២១ ឆុ្ុះរញ្ច ងំតាម្រយៈវឌ្ឍនភាេដ៏លអប្រក ើ្រ ននការអនុវត្ត្កម្មភាេកនងុកផនកទំ្កនើរភាវូរនយីកម្មរដា-

បាលសារកេើេនធ ខ្ណៈការអនុវត្ត្កម្មភាេកនុងកោលនកោបាយសារកេើេនធ និងរដាបាល និងកោលនកោបាយ

ចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធោនវឌ្ឍនភាេកប្ម្ិត្ម្ធ្យម្ ។ ការរដករាលដ្ឋលននជងំកឺូវដដ-១៩ េិត្ជារ៉ាុះពាល់ដល់

ដំកណើរការ និងប្រ្ិទ្ធភាេកនុងការអនុវត្ត្កម្មភាេមួ្យចំនួនកនុងកផនការ្កម្មភាេ ជាេិក្្្កម្មភាេ

ទងំឡាយណាកដលទម្ទរឱ្យោនកិចច្ប្ម្រ្ប្ម្ួល និងការេិភាកាេិកប្ោុះកោរល់កដលោនលកខណៈអនតរ

សាថ រ័ន ការចុុះប្រមូ្លេ័ត្ោ៌ន និងទិ្នននយ័តាម្មូ្លដ្ឋា ន និង្ហប្ោ្ នងិការចុុះរណោុ ុះរណាោ ល នងិ

ផសេវផាយជាកដើម្ ។ 

24> ោ៉ា ងណាក៏កដ្ឋយ អ.គ.រ.ជាកលខាធ្កិារដ្ឋា ន ននគណៈកោម ធ្ិការប្ត្តួ្េនិតិ្យ និងវាយត្នម្្ចំណូលសារកេើេនធ, 

គណៈកោម ធ្ិការប្ត្តួ្េនិតិ្យ នងិវាយត្នម្្ចំណូលមិ្នកម្នសារកេើេនធ នងិគណៈកោម ធ្កិារកោលនកោបាយ

សារកេើេនធ ក៏មិ្នទនអ់ាចកណំត្ល់ទ្ធភាេជាកោ់ក់ ននការកក្ប្ម្លួកផនការ្កម្មភាេរូករួម្ទងំប្ករខ្ណឌ

កេលកវោ្ប្ោរ់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ ត្បានក ើយ កដ្ឋយសារកិចចការកនុះត្ប្ម្ូវឱ្យោនការប្រមូ្លទិ្នននយ័ នងិ

េ័ត្ោ៌នរកនថម្ តាម្រយៈការរាយការណ៍វឌ្ឍនភាេប្រចំឆ្ន ំ ២០២១ ក៏ដូចជាការករៀរចំកិចចប្រជុំេិកប្ោុះ

កោរល់េអីងាភាេទ្ទួ្លរនទុកអនុវត្ត, អនកទ្ទួ្លក្វា និងជនំួយរកចចកកទ្្ ជាកដើម្ ។ កនុងន័យកនុះ អ.គ.រ. 

នងឹ្ប្ម្រ្ប្ម្លួ និងវាយត្នម្្ពាកក់ណាត លអាណត្តិ ននការអនុវត្ត RMS 2019-2021 កដលកប្ោងនឹងរញ្ចរ់

ការករៀរចំរបាយការណ៍កនុងអ ុំងឆោ្ទី្ ២ ឆ្ន ំ ២០២២ ខាងមុ្ខ្ កដើម្បីកោរេដ្ឋក់ជនូថ្នន ក់ដឹកនំ្ទេនិិត្យ និង

្កប្ម្ច ។ 

25> ្ប្ោរ់ជាទិ្្កៅ កនងុការអនុវត្តរនត ជាេិក្្កនុងការកប្ត្ៀម្ករៀរចំយុទ្ធសាស្រ ត្ កកៀរគរចំណូលដំណាក់កាល

ទី្៣ (RMS III) អគាកលខាធ្កិារដ្ឋា នយល់ថ្ន គួរករៀរចំឲ្យោនជាឧរករណ៍ចំបាច់មួ្យចនំនួ្ប្ោរ់វាយត្នម្្

េីប្រ្ិទ្ធភាេននរដាបាលសារកេើេនធ នងិមិ្នកម្នសារកេើេនធ៖ 

 កប្រើប្បា្់ឧរករណ៍ TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) ្ប្ោរ់វាយ

ត្នម្្េីប្រ្ិទ្ធភាេរដាបាលេនធដ្ឋរ 

 កប្រើប្បា្់ឧរករណ៍ TAX DIAMIND ្ប្ោរ់វាយត្នម្្ប្រ្ិទ្ធភាេរដាបាលគយ នងិ 

 ្ិកាអំេឧីរករណ៍្ប្ោរ់កប្រើប្បា្់កនងុការវាយត្នម្្ប្រ្ិទ្ធភាេននការប្រមូ្លចំណូលមិ្នកម្ន

សារកេើេនធ ប្្រតាម្ររិរថររ្់កម្ពុជា។ 

 



 

 

 

11> របាយការណ៍សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន 

និងវាយត្នម្ៃ ននការអន វត្តកផនការសកម្មភាព

ននយ ទធសាស្រសតសតីពីការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធម្រគប់ម្រគង

ការវិនិញោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥ 

  



 

 

 

 

12> របាយការណ៍សតីពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្ដាន 

និងវាយត្នម្ៃ ននការអន វត្តកផនការសកម្មភាព

ននយ ទធសាស្រសតននការកកទម្រម្ង់ម្របព័នធលទធកម្ម   

សាធារណៈ ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៥ 
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របាយការណ ៍

ស្តីពី 

វឌ្ឍនភាពននការអនវុត្តផែនការស្កម្មភាពស្ម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្តស្តននការ 

ផកទ្ម្រម្ង់ម្របព័នធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ គិត្ម្រត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ កែលម្រូវបាៃឯែភាពដោយរាជរ

ោា -ភបិាលកាលពនីងៃទី្០៨ កែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ មាៃដោលរាំណងដ្វើឱ្យម្រពៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈកាា យដៅជា “ម្រពៃ័ធ

រយួកែលកាៃក់រមាៃភាពដជឿទ្ែុចរិត ម្រ្ិទ្ធភាព ការម្រែរួម្រកជង ៃងិការ្ៃស ា្ំ ាំនច ម្ពរទាំងម្្រតារឧរតមាៃវុរតៃជ៍ា

អៃតរជារ”ិ ។ យុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការទ្ម្រង់ម្រព័ៃធលទ្ធែរមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ បាៃែាំណរៃ់ូវទិ្្ដៅជាយុទ្ធសា

ស្រ ត្អាទិ្ភាព ដលើការកែទ្ម្រង់គៃាលឹះៗ រួរមាៃ (១)ការដរៀរចាំ ៃិងការអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរម, (២) ការអៃុវរតែិចច

លទ្ធែរមសាធារណៈ, (៣) ការម្រួរពៃិរិយ ៃិងវាយរនរាដលើការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរម (្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម), (៤) ការ

ពម្ងលងឯែរាជយភាពនៃយៃតការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា  ៃិងរដងកើរឱ្យមាៃរររោែ់ដទ្ទ្ណឌ  ៃិង (៥) ដេោា រចនា្

រព័ៃធម្ទ្ម្ទ្ង ់ កែលរួរមាៃការកែលរអម្ែរែណឌ គរយិុរតពាែព់ៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈ, ការដរៀរចាំដ្ៀវដៅកណនាាំ ត្ ីពី

លទ្ធែរមសាធារណៈ, ការ្ិែាអាំពកីារដម្រើម្បា្់លទ្ធែរមសាធារណៈតារម្រពៃ័ធដអឡិចម្រៃូែិ ៃងិការែសាង្ររថភាព 

។ 

 

 ដែើរបី្ ដម្រចៃូវដោលរាំណងដៃឹះគឺម្រូវែាំណរ់ វសាសាលភាពៃងិ្មាធារគុៃាលឹះៗ កែលពាែព់ៃ័ធៃលងែិចចលទ្ធែរម

សាធារណៈ ៃងិដ្វើអាទិ្ភាពៃយីែរមដលើ្មា្ធារុគៃាលឹះៗទាំងដៃឹះ ម្ពរទាំងោែ់ដចញៃវូ្ែរមភាពកែទ្ម្រង់ជាែល់ាែ់

តារអភិម្ែរជាជាំហាៃ  ៗៃងិជាែាំណាែក់ាលៗចារ់ពឆី្ន ាំ២០១៩ រេូរែលឆ់្ន ាំ២០២៥ ។ ្មា្ធារុ គៃាលឹះៗ កែលពាែ់

ពៃ័ធៃលងែិចចលទ្ធែរមរួរមាៃៈ (១). ការដរៀរចាំៃងិការអៃរុរ័កែៃការលទ្ធែរម៖ សាថ រ័ៃកែលអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមផ្ទា ល់ដៅ

រែាបាលថ្នន ែ់ជារិម្រូវភាា រ់គដម្មាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំរែជារួយៃលង ា្ំដណើគដម្មាងងវសាកាម្រចាាំឆ្ន ាំ ដេើយការ
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ពៃិិរយ្ដម្រចដលើគដម្មាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំៃលងម្រូវដ្វើដឡើងដៅែនងុម្ែរែណឌ នៃការចរចាងវសាកាែម្រិរថ្នន ែ់

ែលែនាាំម្ែ្ួង សាថ រ័ៃ កែលៃលងម្រូវចារ់អៃុវរតពឆី្ន ាំ២០១៩ដៃឹះរដៅ ។ ចាំដពាឹះការពៃិរិយៃងិអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរម

ម្រចាាំឆ្ន ាំវសាញម្រូវដ្វើដឡើងដោយ ែ្េវ. ដលើែកលងករកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំររ្់រែាបាលម្ែងុ ម្្ុែ ែ័ណឌ  ៃលងម្រូវ

ពៃិិរយៃិងអៃុរ័រដោយរៃាីរដ្ែាែិចចៃងិេិរញ្ញវរថុ   រាជធាៃី ដែរត ។  ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២៣ រដៅ កែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំ

ឆ្ន ាំររ្់រែាបាលរាជធាៃ ី ដែរត ម្ែុង ម្្ុែ ែ័ណឌ  ៃងិរៃាជីាំនាញរាជធាៃ ី ដែរត ៃលងម្រូវពៃិរិយ ៃងិអៃុរ័រដោយរៃាីរ

ដ្ែាែិចចៃងិេិរញ្ញវរថុ រាជធាៃី ដែរត។  (២) ការអៃវុរតែចិចលទ្ធែរម៖ ដោលរាំណង្ម្មារ់ឆ្ន ាំ២០២៥ គដឺ្វើវសារជឈការ

លទ្ធែរមដោយម្ររិភែូរម្ិទ្ធិអាំណាច ៃងិការទ្ទួ្លែុ្ម្រូវជារដណត ើរៗជូៃសាថ រ័ៃកែលអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមផ្ទា ល់រេូរ

ែល់ដពញដលញដៅឆ្ន ាំ២០២៥ ដៅដពលមាៃម្ែរែណឌ គណដៃយយភាពចា្់លា្់ ដលើែកលងកររុែ្ញ្ញញ លទ្ធែរមរួយ

ចាំៃៃួ កែលមាៃទ្ាំេាំ្ាំ មាៃចរសារជាយុទ្ធសាស្រ ត្  មាៃលែខណៈរដចចែដទ្្ដោយកឡែ្ម្មារ់ការម្គរ់ម្គង ៃងិ/ឬមាៃ

ដវទ្យិរភាពែព្់កែលចាាំបាច់ម្រូវករជាែរមវរថុ នៃការដ ន្ ើ្ុាំការឯែភាពជារុៃពី ែ្េវ. ។ ដៅដពលដនាឹះ  ែ្េវ.ៃលង

ដែើរ រួនាទី្ជាៃយិ័រែរៃងិ្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម ចាំកណែឯម្ែ្ួងសាថ រ័ៃម្រូវទ្ទួ្លែុ្ម្រូវៃិងមាៃគណដៃយយភាព

ចាំដពាឹះែិចចលទ្ធែរម។ ម្្រតារទិ្្ដៅដៃឹះ ៃលងមាៃរដងកើររុែងារលទ្ធែរមែនុងម្ែរែណឌ អភិបាលងវសាកា ោែ់ដៅអរ

ម្ែ្ួង សាថ រ័ៃជារដណត ើរៗ។  (៣) ការម្ររួពៃិរិយ ៃងិការវាយរនរាដលើការអៃវុរតែចិចលទ្ធែរម៖ ដោលរាំណង្ម្មារ់ឆ្ន ាំ

២០២៥  គឺម្រូវកែលរអលែិិររទ្ោា ៃគរិយរុតពាែ់ពៃ័ធៃលងការដ្វើ្វៃែរម ៃងិពម្ងែីវសាសាលភាពនៃការដ្វើ្វៃែរមដលើ

ែិចចលទ្ធែរមកែលដម្រើម្បា្់ងវសាកាេិរញ្ញរបទៃដោយនែគអូភវិឌ្ឍៃ ៍ ៃិងែិចចលទ្ធែរមកែលដម្រើម្បា្់ងវសាការែា។ (៤) 

ការពម្ងលងឯែរាជយភាព នៃយៃតការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ាលទ្ធែរមៃងិរដងកើរឱ្យមាៃរររោែដ់ទ្ទ្ណឌ ៖ ដោល

រាំណង្ម្មារ់ឆ្ន ាំ២០២៥ គរឺៃតពម្ងលងការអៃុវរតលិែិររទ្ោា ៃ្ម្មារ់ដោឹះ-ម្សាយរណត លងរវា៉ារចចុរបៃន ៃងិកែលរអ

ម្ែរែណឌ ចារ់ៃិងលិែរិរទ្ោា ៃគរយិុរតពាែព់ៃ័ធ ដោយរដងកើរឱ្យមាៃរររោែ់ដទ្ទ្ណឌ ។ (៥) ដេោា រចនា្រពៃ័ធ

ម្ទ្ម្ទ្ង៖់ ដែើរបឈីាៃដៅ្ដម្រចបាៃតារ្មាធារទុាំង៤ដៃឹះ គឺចាាំបាច់ម្រូវដ្វើការកែទ្ម្រង់ដលើ្មា្ធារមុ្ទ្ម្ទ្ង់

រួយចាំៃៃួរួរមាៃ៖ ការកែលរអម្ែរែណឌ គរយិរុតនៃលទ្ធ-ែរមសាធារណៈ តាររយៈការដ្វើវសាសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីលទ្ធ

ែរមសាធារណៈៃងិការកែលរអលិែរិរទ្ោា ៃគរិ-យរុតពាែព់ៃ័ធនានា ការដ្វើ្ុែែុរៃីយែរមៃូវដោលការណ៍  វសាធាៃ ៃងិ

ៃរីិវសា្លីទ្ធែរម ដោយដរៀរចាំចងម្ែងជាដ្ៀវដៅកណនាាំ ត្ ីពលីទ្ធែរមសាធារណៈ (Public Procurement Manual) 

ការដរៀរចាំៃិងដម្រើម្បា្់លទ្ធែរម រោា ភិបាលតារម្រពៃ័ធដអឡិចម្រៃូិែ (e-GP) ៃិងការរៃតែសាង្ររថភាពភាគពីាែ់

ពៃ័ធ។ (៦) ការកែទ្ម្រងម់្រពៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈដៅរែាបាលថ្នន ែដ់ម្ការជារ៖ិ គឺដផ្ទត រករដៅដលើ្មា្ធារុ ា្ំខាៃ់ៗ

ចាំៃៃួ៣ កែលពាែ់ពៃ័ធៃលងការដរៀរចាំៃងិការអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរម, ការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរម ៃិងម្រពៃ័ធរបាយការណ៍

អៃុវរតែិចចលទ្ធែរម។ ជាទិ្្ដៅ្ម្មារ់ឆ្ន ាំ២០២៥ គឺការពៃរិយៃងិការអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំររ្់រែាបាល

ថ្នន ែ់ដម្ការជារិ ា្ំដៅែលរ់ែាបាលរាជធាៃី ដែរត ម្ែងុ ម្្ុែ  ែ័ណឌ  ដលើែកលងកររែាបាលឃុាំ ្ងាក រ់ កែលម្រូវអៃុវរត

តារលិែរិរទ្ោា ៃគរយិុរតដោយកឡែ ៃលងម្រូវដ្វើដឡើងដោយរៃាីរដ្ែាែិចចៃងិេិរញ្ញវរថុរាជធាៃី ដែរតចារព់ឆី្ន ាំ

២០២៣រដៅ ។ ដោយកឡែ ចាំដពាឹះម្រពៃ័ធរបាយការណ៍អៃុវរត ែិចចលទ្ធែរមវសាញ គឺម្រូវមាៃការ កែលរអដលើទ្ម្រង់

របាយការណ៍ ៃងិររររាយការណ៍ដោយដរៀរចាំរដងកើរតារ ត្ងោ់របាយការណ៍ងមី ។ 
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I. វឌ្ឍនភាពគិត្ម្រត្ឹម្ឆ្ន ាំ២០២១ 

កែៃការ្ែរមភាពលរអិរ្ម្មារ់អៃុវរតយុទ្ធសាស្រ ត្ នៃការកែទ្ម្រង់ម្រពៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៥ 

ដៃឹះ មាៃចាំៃៃួ ៥កែនែ ែនងុដនាឹះមាៃ្ែរមភាពចរបងៗចាំៃៃួ ១៩ ៃងិ្ែរមភាពលរអរិចាំៃៃួ ៩២ ែនុងដនាឹះទៃ់ដពលដវលា 

២៥, ែាំពុងរៃតអៃុវរតចាំៃៃួ ៨ ៃងិរិៃទៃ់ែល់ដពលអៃុវរតចាំៃៃួ ៥៩ ។ 

ល.រ កែៃការ្ែរមភាព 
ចាំៃៃួ្ែរមភាព

្ររុ 

វឌ្ឍៃភាព 

នររង ដលឿង ម្ែេរ ដែៀវ 

១ ្ែរមភាពលរអិរ ៩២ ២៥ ៨ - ៥៩ 

តារាងទី្ 1៖វឌ្ឍៃភាព្ដងខរតារវសាធាៃការគៃាលឹះ នៃ PPSRS 2019-2025 

ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

I ការដរៀរចាំ ៃិងអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ 

១ កាដរៀរចាំកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ សារាចរកណនាាំដលែ ០០៦.្េវ ររ្់ ែ្េវ. ចុឹះនងៃទ្ី១៧ កែ  

ែែកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្ ីពីការដរៀរចាំគដម្មាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ 

ម្រូវបាៃែសពវែាយោែ់ឱ្យអៃុវរត។ 

២ ការអៃុរ័រកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ -ែនុងឆ្ន ាំ២០២០ សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម/អងគភាពងវសាកា កែលបាៃដែញើ

ដ្ចែតីម្ពាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ២០២១ រែ ែ្េវ. ៃិងម្រូវ

បាៃអៃុរ័រពី ែ្េវ. ែូចរដៅ៖ 

- សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម : បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃួៃ ១០៦ សាថ រ័ៃ 

(៩៣,៨០%) ៃិងបាៃអៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃួៃ ១០៣ សាថ រ័ៃ 

(៩៧,១៧%)។ 

- អងគភាពងវសាកា : បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃៃួ ៥៧០ អងគភាព 

(៨៩,៤៨%)ៃិងបាៃអៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃួៃ៥៤៤សាថ រ័ៃ 

(៩៥,៤៤%)។ 

-ែនុងឆ្ន ាំ២០២១ សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម/អងគភាពងវសាកា កែលបាៃដែញើ

ដ្ចែតីម្ពាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ២០២១ រែ ែ្េវ. ៃិងម្រូវ

បាៃអៃុរ័រពី ែ្េវ. ែូចរដៅ៖ 

- សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម : បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃួៃ ១១៦ សាថ រ័ៃ 

(៩៦,៦៧%) ៃិងបាៃអៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃួៃ ១១១ សាថ រ័ៃ 

(៩៥,៦៩%)។ 

- អងគភាពងវសាកា : បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃៃួ ៦១៨ អងគភាព 

(៩៦,១១%) ៃិងបាៃអៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃួៃ៥៩៣សាថ រ័ៃ 

(៩៥,៩៥%)។ 
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ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

II ការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ 

១ ការដ វ្ើវសារជឈការលទ្ធែរមសាធារណៈ - បាៃដរៀរចាំរបាយការណ៍វាយរនរាដលើការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមដម្ការ

្ិទ្ធិ្ដម្រចររ្់ម្ែ្ួង-សាថ រ័ៃ ដែើរបីជារលូោា ៃែនុងការ

ពិចារណាែតល់្ិទ្ធិអាំណាច ៃិងការទ្ទ្លួែុ្រកៃថរជូៃសាថ រ័ៃ 

អៃុវរតែិចចលទ្ធែរម។ 

- បាៃែតល់្ិទ្ធិអាំណាច ៃិងការទ្ទ្ួលែុ្ម្រូវដលើការអៃុវរតែិចច 

លទ្ធែរមជូៃសាថ រ័ៃអៃុវរតែិចចលទ្ធែរម តាររយៈការរដងកើៃែម្រិរ

ទ្លែម្បាែ់្ិទ្ធិ្ដម្រច្ម្មារ់ជាំហាៃទ្ី១ តាររយៈម្រកា្ដលែ 

០១០.្េវ.ម្រែ ចុឹះនងៃទ្ី១៤ កែរែរា ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្ ីពីការែតល់

ែម្រិរទ្លែម្បាែ់្ិទ្ធិ្ដម្រចែនុងែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ។ 

២ ែិចចែាំដណើរការលទ្ធែរមសាធារណៈ - ម្ែុរការងារអៃតរអគគនាយែោា ៃ្ម្មារ់រដងកើរ ត្ង់ោរនរា្ម្មារ់

ដម្រើម្បា្់ែនុងែិចចលទ្ធែរមម្រូវបាៃរដងកើរ 

- ម្ែុរការងារ្ិែាៃិងម្ររូលធារចូុលពីរម្រូវការដម្រើម្បា្់ជាែ់

ក ត្ងៃូវរនរារុែទ្ាំៃិញកែលចាាំបាច់ែនុងែិចចលទ្ធែរម ៃិងបាៃដរៀរចាំ 

TOR ្ម្មារ់ដម្ជើ្ដរើ្ ម្ែុរេ ុៃម្្ុែ្ម្មារ់ដរៀរចាំម្រព័ៃធ ត្ ង់-

ោរនរា។ 

- ម្ែុរេ ុៃ Fii & Associates Co.,Ltd ម្រូវបាៃដម្ជើ្ដរើ្្ម្មារ់

ដរៀរចាំម្រព័ៃធ ត្ ង់ោរនរា។ 

- ឯែសារ Intercept Note ្ម្មារ់ការដរៀរចាំម្រព័ៃធ ត្ ង់ោររនរា

ម្រូវបាៃដរៀរចាំ 

- រចចុរបៃន ម្ែុរេ ុៃជាំនាញការែនុងម្្ុែបាៃដោលការណ៍អៃុញ្ញញ រ

ឱ្យចុឹះម្ររូលព័រ៌មាៃៃិងទ្ិៃនៃ័យចរបង (Primary Data) ពីសាថ រ័ៃ

អៃវុរតលទ្ធែរមដោលដៅចាំៃៃួ៨ តាររយៈចាំណារឯែភាពែ៏ែពង់ែព្់

ររ្់ឯែឧរតរអគគរណឌ ិរ្ភាចារយ ឧរនាយែរែារស្រៃតី ដលើលិែិរ

ដលែ ២៩៣/២១ ចុឹះនងៃទ្៣ី១ កែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២១ ររ្់អគគនាយែោា ៃ

លទ្ធែរមសាធារណៈ។ 

៣ ការពម្ងលងរមាា ភាពគណដៃយយភាពៃិង

ការម្រែួរម្រកជង 

បាៃែសពវែាយរទ្ោា ៃគរិយុរត ៃិងឯែសារលទ្ធែរមដលើ 

ដគេរទ្ាំព័រររ្់ អ.ល.សា. រួរមាៃ៖ 

- លិែិររទ្ោា ៃគរិយុរត ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈ 

- ដ្ចែតីជូៃែាំណលង ត្ ីពីការដែញនងា, ដ្ចែតីជូៃែាំណលង ត្ ីពីការ

ម្រគល់ែិចច្ៃា 

- របាយការណ៍ម្រួរពិៃិរយែិចចលទ្ធែរមតារដម្កាយម្រចាាំឆ្ន ាំ  

- កែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ 
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ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

- ម្ពលរតរម្រ ថ្ ិរិលទ្ធែរមសាធារណៈម្រចាាំឆ្ន ាំ។ 

៤ ការពម្ងលងការម្គរ់ម្គងការអៃុវរតែិចច

្ៃា 

អៃុវរតឆ្ន ាំ២០២២ 

III ការម្រួរពិៃិរយៃិងវាយរនរាការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ 

១ ការម្រួរពិៃិរយៃិងវាយរនរា (្វៃែរម

ែិចចលទ្ធែរម) 

- បាៃរដងកើរម្ែុរការងារ ម្ពរទាំងបាៃៃិងែាំពុង្ិែាដឡើងវសាញ

ៃូវដ្ៀវដៅកណនាាំ ត្ ីពីការម្រួរពិៃិរយែិចចលទ្ធែរមតារដម្កាយ 

ដែើរបីដរៀរចាំជារបាយការណ៍ដ ន្ ើ្ុាំជាដោលការណ៍ដលើចាំណុច

្ាំខាៃ់ៗ កែលម្រូវកែ្ម្រួល (យឺរជាងដោលដៅកែលៃលង

្ដម្រចបាៃដ្ចែតីម្ពាង ដោយសារម្រូវរង់ចាាំពិៃិរយដរើលការ

ដ វ្ើវសាដសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈជារុៃ្ិៃ) 

- ការម្រួរពិៃិរយែិចចលទ្ធែរមតារដម្កាយ (្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម) 

្ម្មារ់ែិចចលទ្ធែរមកែលដម្រើម្បា្់ងវសាការែាម្រូវបាៃអៃុវរតរិៃ

បាៃដពញដលញ ដោយសាររញ្ញា ការរើែរាលោលនៃជាំងែឺូវើែ-

១៩ ្ម្មារ់ឆ្ន ាំ២០២០ ៃិងឆ្ន ាំ២០២១ ្ម្មារ់សាថ រ័ៃអៃុវរត   

លទ្ធែរម/ម្ែុរលទ្ធែរមរួយចាំៃៃួ ។  

IV ការពម្ងលងឯែរាជយភាពនៃយៃតការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា  

១ ការពម្ងលងឯែរាជយភាពយៃតការដោឹះ

ម្សាយរណត លងរវា៉ា  

- ការកែលរអដលើអៃុម្ែលរយដលែ២១ អៃម្ែ.រែ ត្ ីពីករររទ្ៃិង

ៃីរិវសា្ីនៃការរតលង ៃិងការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា  មាៃភាព

វឌ្ឍៃភាពយឺរយ៉ា វ ដោយសារម្ែុរការងារម្រូវរង់ចាាំពិៃិរយ

ដរើលការដ វ្ើវសាដសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈ ដលើ

ជាំពូែ ត្ ីពីការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ាជារុៃ្ិៃ ។ 

V ដេោា រចនា្រព័ៃធម្ទ្ម្ទ្ង់ 

១ ការកែលរអម្ែរែណឌ គរិយុរតនៃ  

លទ្ធែរម 

- ឯែសារទ្្សនាទៃ្ម្មារ់ដ វ្ើវសាដសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរម

សាធារណៈម្រូវបាៃដរៀរចាំ ៃិងអៃុរ័រ 

- ដ្ចែតីម្ពាងទ្ី១តារាងមា៉ា ម្ទី្្្ម្មារ់ការដ វ្ើវសាដសា្ៃែរមចារ់

ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈម្រូវបាៃបាៃោែ់ម្រជុាំែម្រិរម្ែុរការងារ

រដចចែដទ្្ (អៃតរអគគនាយែោា ៃ) ៃិងបាៃកែ្ម្រួលជាដ្ចែតី

ម្ពាងចុងដម្កាយរួចរាល់។ ជារយួោន ដៃឹះ អគគនាយែោា ៃលទ្ធែរម

សាធារណៈបាៃដរៀរចាំរបាយការណ៍ ត្ ីពីលទ្ធែលរឋរនៃែិចចម្រជុាំ

ពិភាែាដលើតារាងមា៉ា ម្ទ្ី្ដែើរបីដោរពជូៃឯែឧរតរអគគរណឌ ិរ

្ភាចារយឧរនាយែរែារស្រៃត ីតាររយៈលិែិរ ២៦១/២១ អ.ល.សា 

ចុឹះនងៃទ្០ី៦ កែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២១ ររ្់អគគនាយែោា ៃលទ្ធែរមសាធារណៈ។ 



6 

ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ វឌ្ឍនភាព (២០១៩-២០២១) 

-រចចុរបៃន ដ្ចែតីម្ពាងទ្ី១នៃចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈ(ងមី)

ម្រូវបាៃដរៀរចាំដោយជាំនាញការ។ 

២ ការ្ិែាអាំពីការដម្រើម្បា្់លទ្ធែរមរោា

ភិបាលតារម្រព័ៃធដអឡិចម្រូៃិែ (e-

GP) 

- ម្ែុរការងារររ្់ GDPP ដែើរបី្ិែាម្សាវម្ជាវអភិវឌ្ឍៃ៍   លទ្ធ

ែរមរោា ភិបាលតារម្រព័ៃធដអឡិចម្រូៃិែ (e-GP)  ្េការ

ជារួយម្ែុរការងារ KSP-ITC នៃសាធារណរែា  ែូដរ៉ា បាៃដរៀរចាំ

រួចរាល់ៃូវរបាយការណ៍ចុងដម្កាយ ត្ ីពីការ្ិែា្រិទ្ធលទ្ធភាព

ែនុងការដរៀរចាំម្រព័ៃធ e-GP ដៅែនុងម្រដទ្្ែរពុជា ។ 

- រុែងារលទ្ធែរមដពញដលញដៅែនុងម្រព័ៃធ FMIS កែលមាៃ   

អៃុរុែងារចាំៃួៃ ៤ រួរមាៃ៖ ការម្គរ់ម្គងរញ្ា ីអនែដែញនងា, 

កែៃការលទ្ធែរម, ការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរម, ៃិងការម្គរ់ម្គងែិចច-

្ៃា បាៃៃិងែាំពង់អៃុវរតសាងលបងដៅម្ែ្ួងពីរគឺ ម្ែ្ួង

ព័រ៌មាៃ ៃងិែិចចការនារើ ៃិងអងគភាពងវសាកាអាណារ័ែដែារ្ិទ្ធិ

ដពញដលញចាំៃួៃ ២ នៃ ែ្េវ. គ ឺអ.គ.ជ. ៃិងអគគដលខា្-ិ

ការោា ៃគណៈែមាម ្ិការែលិរភាពែរពុជា ។ 

៣ ការែសាង្ររថភាព ៃិងរណតុ ឹះ- 

រណាត ល 

- បាៃ្េការជារួយ EFI ពាែ់ព័ៃធៃលងការដរៀរចាំវគគរណតុ ឹះ- 

រណាត លជាំនាញលទ្ធែរមសាធារណៈទាំងវគគរយៈដពលែាី ែល់រស្រៃតី

រាជការ ម្ែ្ួង សាថ រ័ៃ រៃាីរជាំនាញ ៃិងវគគជាំនាញរដចចែដទ្្   

រយៈដពលរ្យរ (មាៃវសាញ្ញញ រៃរម្ររញ្ញា ែ់ការ្ិែា) ែល់

ម្ែ្ួង សាថ រ័ៃ ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២១ ។ 

 

II. វបញ្ហា ម្របឈម្ និងវធាធានការ 

1> កែអែដលើលទ្ធែលនៃការម្រួរពៃិរិយ តារោៃវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវរត PPSRS2019-2025ខាងដលើ រញ្ញា -

ម្រឈរ ា្ំខាៃ ់ គកឺារែតល់ជាំៃយួរដចចែដទ្្្ម្មារ់លិែរិរទ្ោា ៃគៃាលឹះ កែលនាាំឱ្យមាៃភាពយឺរយ៉ា វនៃការ

ដរៀរចាំ ៃិងអៃុវរត្ែរមភាពរនាា រ់ (វសាដសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីម្រពៃ័ធលទ្ធែរមសាធារណៈឆ្ន ាំ២០១២) ៃងិការ

រញ្ញា ម្រឈរនៃការរើែរាលោលនៃជរៃែឺូវើែ១៩។ 

2>  វសាធាៃការ៖ ការែាំណរ់រម្រូវការជាំៃយួរដចចែដទ្្តារែាំណាែក់ាលៃីរួយៗឱ្យបាៃចា្់លា្់ ដែើរបីដ ន្ ើ្ុាំ

ការោាំម្ទ្ពនីែគអូភិវឌ្ឍៃ ៍ៃងិរៃតពម្ងលងយៃតការម្ររួពៃិរិយ តារោៃវឌ្ឍៃភាព នៃការអៃវុរតយុទ្ធសាស្រ ត្ ដៃឹះ ។ 

III. ការស្ននដិ្ឋា នពីស្ម្ទិ្ធកម្មននការផកទ្ម្រម្ង ់

រនាា រ់ពអីៃុវរតកែៃការ្ែរមភាពលរអរិររ្់ PIMSRS 2019-2025 ែៃាងរែដៃឹះ ម្ែុរការងារ្ដងករដឃើញ

មាៃរកម្ររម្រលួ ា្ំខាៃ់ែូចខាងដម្ការ៖ 

- សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម/អងគភាពងវសាកា កែលបាៃដែញើដ្ចែតមី្ពាងកែៃការលទ្ធែរមម្រចាាំឆ្ន ាំ២០២១ ៃងិឆ្ន ាំ

២០២២ រែ ែ្េវ. ៃិងម្រវូបាៃអៃុរ័រព ីែ្េវ. មាៃែូចខាងដម្ការ៖ 
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▪ សាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម: បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃៃួ ១០៦ សាថ រ័ៃ (៩៣,៨០%) ៃងិបាៃអៃរ័ុររួចរាល់

ចាំៃៃួ ១០៣ សាថ រ័ៃ (៩៧,១៧%) ែនុងឆ្ន ាំ២០២០ ៃងិចាំៃៃួ ១១៦ សាថ រ័ៃ (៩៦,៦៧%) ៃងិបាៃ

អៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃៃួ ១១១សាថ រ័ៃ (៩៥,៦៩%) ែនុងឆ្ន ាំ២០២១។ 

▪ អងគភាពងវសាកា: បាៃដែញើរែ្រុរចាំៃៃួ ៥៧០ អងគភាព (៨៩,៤៨%)ៃិងបាៃអៃុរ័ររួចរាល់ចាំៃៃួ

៥៤៤សាថ រ័ៃ (៩៥,៤៤%) ែនងុឆ្ន ាំ២០២០ ៃងិចាំៃៃួ ៦១៨ អងគភាព (៩៦,១១%) ៃិងបាៃអៃុរ័រ

រួចរាល់ចាំៃៃួ៥៩៣សាថ រ័ៃ (៩៥,៩៥%) ែនងុឆ្ន ាំ២០២១។ 

-  វសារជឈលទ្ធែរមសាធារណៈ ដោយរដងកើៃែម្រិរ្ិទ្ធិអាំណាចែនងុការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមជៃូសាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម/

អងគភាពងវសាកា ។ 

- រមាា ភាពលទ្ធែរមសាធារណៈម្រូវបាៃពម្ងែីៃិងពម្ងលងជាលាំោរ់តាររយៈការែសពវែាយឯែសារគរយិុរតលទ្ធ

ែរមសាធារណៈ ទិ្ៃនៃយ័ៃងិពរ័ម៌ាៃលទ្ធែរមដលើដគេទ្ាំព័រររ្់ អ.ល.្ .នៃ ែ្េវ 

- ការែសាង្ររថភាពជៃូសាថ រ័ៃអៃុវរតលទ្ធែរម/អងគភាពងវសាកាម្រូវបាៃពម្ងលងជារដណត ើរៗ។ 

 

IV. ស្ាំណូម្ពរលលើការផកស្ម្រម្ួលម្រកបខណឌ លពលលវលាស្ម្រាបក់ារអនុវត្តផែនការស្កម្មភាព 

ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ ស្ាំលណើសុ្ាំផកស្ម្រម្ួលម្រកបខណឌ លពលលវលា 

ម្រកបខណឌ លពលលវលាល ើម្ ម្រកបខណឌ លពលលវលាថ្មី 

II ការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ  

១ ការដ វ្ើវសារជឈការលទ្ធែរមសាធារណៈ 

១.១ ែតល់្ិទ្ធិអាំណាចៃិងការទ្ទ្លួែុ្

ម្រូវដលើការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមជូៃ

សាថ រ័ៃអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមតាររយៈ

ការរដងកើៃែម្រិរទ្លែម្បាែ់្ិទ្ធិ

្ដម្រចជារដណត ើរៗជាំហាៃទ្ី២ 

ៃលងម្រូវអៃុវរតែនុងឆ្ន ាំ២០២២ - ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៤ 

១.២ រញ្ាូៃរស្រៃតីកែលមាៃជាំនាញលទ្ធែរម

សាធារណៈដៅែនុងម្ែរែ័ណឌ អភិបាល

ងវសាកាដៅអរម្ែ្ងួសាថ រ័ៃ 

ៃលងម្រូវអៃុវរតែនុងឆ្ន ាំ២០២២ - ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៤ 

២ ែិចចែាំដណើរការលទ្ធែរមសាធារណៈ 

២.៤ ពម្ងលងការម្គរ់ម្គងការអៃុវរតែិចច

្ៃា 

ៃលងម្រូវអៃុវរតែនុងឆ្ន ាំ២០២២ ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៣  

III ការម្រួរពិៃិរយៃិងវាយរនរាការអៃុវរតែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ  

១ ការម្រួរពិៃិរយៃិងវាយរនរា (្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម) 

១.១ ដរៀរចាំកែលរអដ្ៀវដៅកណនាាំ ត្ ីពី

ការម្រួរពិៃិរយែិចចលទ្ធែរមតារ

ដម្កាយ 

ម្រូវអៃុវរតចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ែល់

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ដ ន្ ើរកៃថរដពលដវលាអៃុវរតរេូរ

ែល់ឆ្ន ាំ២០២៣ 
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ល.រ វវធាធានការផកទ្ម្រម្ង់ ស្ាំលណើសុ្ាំផកស្ម្រម្ួលម្រកបខណឌ លពលលវលា 

ម្រកបខណឌ លពលលវលាល ើម្ ម្រកបខណឌ លពលលវលាថ្មី 

១.២ ពម្ងីែការដ វ្ើ្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម 

ដោយម្រូវដ វ្ើ្វៃែរមដលើែិចចលទ្ធ

ែរមកែលដម្រើម្បា្់ងវសាកាេិរញ្ញរប

ទៃដោយនែគូរអភិវឌ្ឍៃ៍ រកៃថរពី

ដលើការដ វ្ើ្វៃែរមែិចចលទ្ធែរម

កែលដម្រើម្បា្់ងវសាការែា 

ៃលងម្រូវអៃុវរតែនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៥ 

IV ការពម្ងលងឯែរាជយភាពនៃយៃតការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា   

១ ការពម្ងលងឯែរាជយភាពយៃតការដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា  

១.១ ដ វ្ើរចចុរបៃនភាពអៃុម្ែលរយ ត្ ីពីកររ

រទ្ៃិងៃីរិវសា្ីនៃការរតលង ៃិងការ

ដោឹះម្សាយរណត លងរវា៉ា  

ម្រូវអៃុវរតចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២១ ែល់ឆ្ន ាំ

២០២២ 

ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៣  

V ដេោា រចនា្រព័ៃធម្ទ្ម្ទ្ង់  

១ ការកែលរអម្ែរែណឌ គរិយុរតនៃលទ្ធែរម 

១.១ ដ វ្ើវសាដសា្ៃែរមចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរម

សាធារណៈ 

ម្រូវអៃុវរតចារ់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ែល់ឆ្ន ាំ

២០២២ 

ដ ន្ ើរកៃថរដពលដវលាអៃុវរតរេូរ

ែល់ឆ្ន ាំ២០២៣ 

 

១.២ ដរៀរចាំកែ្ម្រួលលិែិររទ្ោា ៃគរិ

យុរតឬដរៀរចាំរដងកើរងមីឱ្យមាៃ្ងគរិ

ភាពជារួយចារ់ ត្ ីពីវសាដសា្ៃែរម

ចារ់ ត្ ីពីលទ្ធែរមសាធារណៈ 

ៃលងម្រូវអៃុវរតចារ់ពីឆ្ន ាំ២០២២  ដ ន្ ើផ្ទា ្់រតូរដៅឆ្ន ាំ២០២៤  
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